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شكر وتقد�ي

ــر،  ــا موزي ــورة أندري ــف الدكت ــن تألي ــة م ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــد ملكت ــب املَع ــذا الكتي ه
الخبــرة االستشــارية املعنيــة مبســائل اإلصــاح الجنــايئ والعدالــة الجنائيــة. وســاهم يف وضعــه أيضــا موظفــو املكتــب 
التاليــة أســاؤهم: فالــري لوبــو، أليخانــدرو ماتــا، مورييــل جــوردان - إيثفينيــوت، فيليــب ميســر، وفــرا تكاتشــنكو، 

ــة. واســتعرضوا أيضــاً املســودة النهائي

ــود  ــر 2019. وي ــن األول/أكتوب ــا يومــي 1 و2 ترشي ــق مــن الخــراء عقــد يف فيين ــب يف اجتــاع لفري واســتُعرض الكتيّ
املكتــب أن يعــرب عــن تقديــره للمســاهات التــي تلقاهــا مــن الخــراء الوطنيــني التاليــة أســاؤهم الذيــن شــاركوا 
يف ذلــك االجتــاع: محمــد واعمــر جــاوي )الجزائــر(، فاكونــدو بارغايــو بينيغــاس )األرجنتــني(، بينغــا زونغــو )بوركينــا 
فاســو(، مورييــل إســكيبيل كاربخــال )شــييل(، لوريلــني غيــو )فرنســا(، باربــرا ويتــان )أملانيــا(، إســحاق كــويف إيغــر 
)غانــا(، ريــاض الديــن أحمــد محمــد )الهنــد(، داي تانــاكا )اليابــان(، شــينجي تودوريــي )اليابــان(، بيكبــوالت 
شــاكروف )كازاخســتان(، دانــكان أوغــور )كينيــا( محمــد بندريــس )املغــرب(، ماريانــا مارتــن )ناميبيــا(، بيبــي نويــل 
بيمنتــال مونتالفــو )الفلبــني(، محمــد ســعود نــارص العتيبــي )قطــر(، عبــد الرحمــن نــارص آل ثــاين )قطــر(، كــرم ســينغ 
)ســنغافورة(، عبــد الجبــار أ. م. طافــش )دولــة فلســطني(، إيفــا أوس )الســويد(، هشــام رحيمــي )تونــس(، ويلســون 

ــدا الشــالية(. ــا العظمــى وأيرلن ــا ســتورت )اململكــة املتحــدة لريطاني ــدا( وكلودي فرانســيس ماغومــو )أوغن

ويــود املكتــب أيضــا أن يعــرب عــن تقديــره للمداخــات القيمــة التــي أدىل بهــا املشــاركون يف فريــق الخــراء التاليــة 
أســاؤهم مــن كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى واملنظــات الدوليــة واملنظــات غــر الحكوميــة: مارتــن جيــا )برنامــج 
ــق االســتقرار يف  ــة املتعــددة األبعــاد لتحقي ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــوم )بعث ــد جون األمــم املتحــدة اإلمنــايئ(، إنغري
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى(، ســتيفن جونســتون )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(، أوليفيــا روب )املنظمــة الدوليــة 
إلصــاح الســجون(، هانــز موريــي )املنظمــة األوروبيــة لدوائــر الســجون واإلصاحيــات(، وشــونتيت تشــوينوراه )معهد 

العدالــة التايلنــدي(.

كــا ســاهم موظفــا املكتــب التاليــان يف املناقشــات التــي دارت خــال اجتــاع فريــق الخــراء: عثــان ديالــو وبوغاتــر 
سابارباييف.

وختامــا يــود املكتــب أن يعــرب عــن امتنانــه لحكومــة قطــر عــىل الدعــم الــذي قدمتــه مــن أجــل إعــداد هــذا الكتيـّـب 
يف إطــار "الرنامــج العاملــي لتنفيــذ إعــان الدوحــة"، التابــع للمكتــب املعنــي باملخــدرات والجرميــة.
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 موجز املبادئ والتوصيات والرئيسية

الفصل األول- أهمية تصنيف السجناء

يشــر "التصنيــف" إىل إيــداع الســجناء أو توزيعهــم عــىل أحــد مســتويات االحتجــاز أو اإلرشاف املتعــددة مــن أجــل 
مطابقــة املخاطــر واالحتياجــات الفرديــة للســجناء مــع املــوارد اإلصاحيــة ونظــام اإلرشاف املناســب.

وعمليــة التصنيــف املُحكمــة تصميــاً وإدارًة هــي حجــر الزاويــة يف نظــام الســجون الفعــال، وأســاس حايــة حقــوق 
اإلنســان، وعــاد القــدرة عــىل تخطيــط القضايــا والعقوبــات حســب كل حالــة عــىل حــدة، واالســتخدام الفعــال للموارد 

اإلصاحيــة املحــدودة.

ويؤثــر التصنيــف تأثــرا مبــارشا عــىل العديــد مــن جوانــب إدارة الســجون، مبــا يف ذلــك ســامة وأمــن الســجناء وموظفي 
الســجون وعامــة الجمهــور، واحتجــاز الســجناء يف ظــروف إنســانية، والقــدرة عــىل تخطيــط القضايــا والعقوبات حســب 
كل حالــة عــىل حــدة. ثــم إنــه يزيــد مــن فعاليــة التكلفــة يف تشــغيل نظــام الســجون عــن طريــق التقليــل مــا أمكــن 
مــن التصنيــف املفــرط وبالتــايل الحيلولــة دون هــدر املــوارد يف الســجون ذات اإلجــراءات األمنيــة املشــددة، والظــروف 

التقييديــة وغرهــا مــن التدابــر التــي قــد ال تكــون مــررة.

الفصل الثاين- املسائل الرئيسية املتعلقة بتصنيف السجناء

يتميــز "تصنيــف" الســجناء عــن "فصلهــم" اســتنادا إىل العوامــل األساســية املتعلقــة بســنهم ونــوع جنســهم والســبب 
القانــوين الحتجازهــم. وعــىل وجــه التحديــد، ال يشــكل فصــل الســجناء وفقــا لهــذه الفئــات املعيَّنــة يف حــد ذاتــه عمليــة 
تصنيــف لهــم. فالتصنيــف ينطــوي عــىل تقييــم منظــم وفــردي للمخاطــر واالحتياجــات الخاصــة بــكل مــن الســجناء 

بهــدف املســاعدة يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بأنســب مــكان إليداعهــم وأنســب التدخــات فيــا يخصهــم.

ويــؤدي اإلطــار الترشيعــي املعمــول بــه يف البلــد دوراً حاســاً يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالتصنيــف األمنــي للســجناء. 
ــد للســجني عــىل  ففــي بعــض الواليــات القضائيــة، تقــع عــىل عاتــق القضــاة مســؤولية البــت يف النظــام األمنــي املَع
أســاس الجرميــة التــي ارتكبهــا؛ ويف حــاالت أخــرى، تكــون هــذه املهمــة مــن مســؤولية دائــرة الســجون. واملــوىص بــه 
أن تقــوم ســلطات الســجون بتحديــد املســتوى األمنــي للســجني بعــد إجــراء تقييــم إفــرادي للمخاطــر واالحتياجــات.)1(

ويلــزم تصنيــف املحتجزيــن قبــل املحاكمــة والســجناء املحكــوم عليهــم. وبالنســبة ملــن يتــم حبســهم احتياطيــاً، فــإن 
وجــود نظــام تقييــم وتصنيــف شــفاف مــع فــرتات اســتعراض منتظمــة هــو عنــر حاســم ملســاعدة صانعــي القــرار 
يف تحديــد املتطلبــات األمنيــة البســيطة الازمــة إلدارة األفــراد بانتظــار محاكمتهــم. وباملثــل، يكفــل هــذا النظــام فيــا 
ــة  ــاءم مــع ضــان الحاي ــة تت ــة ممكن ــة أو درجــة أمني ــني واملحكــوم عليهــم إدارة الســجناء يف أدىن فئ يخــص املدان

للســجناء وموظفــي الســجون والجمهــور، فضــاً عــن تعزيــز جهــود إعــادة اإلدمــاج يف املجتمــع.

ــاكل  ــد الهي ــىل صعي ــات ع ــدة متطلب ــىل ع ــجناء ع ــف الس ــام لتصني ــذ وإدارة نظ ــع وتنفي ــاح يف وض ــد النج ويعتم
ــة،  ــادئ التوجيهي ــات واملب ــجون والسياس ــة للس ــية املادي ــاكل األساس ــة بالهي ــات املتعلق ــيا املتطلب ــية، ال س األساس
الســجات. وباإلضافــة إىل ذلــك، الوثائــق وحفــظ  بــه يف مجــال  املعمــول  املوظفــني، والنظــام   واملــوارد مــن 

ــة يف  ــد أو ال مركزي ــع واح ــة يف موق ــا مركزي ــث كونه ــن حي ــف م ــم والتصني ــطة التقيي ــد بأنش ــج املعتم ــيتأثر النه  س
مواقع متعددة.

 United Nations Office on Drugs and Crime )UNODC(, Custodial and Non-Custodial Measures: The Prison System – Criminal Justice )1(

.Assessment Toolkit )Vienna, 2006(
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وعمليــة تصنيــف الســجناء يف بــادئ األمــر عنــد اســتامهم منفصلــة عــن عمليــة إعــادة تقييــم تصنيفهــم عــىل فــرتات 
منتظمــة خــال فــرتة قضــاء العقوبــة لتحديــد مــا إذا كان األمــر يتطلــب إعــادة تصنيــف املســتوى أو املرفــق األمنــي. 
ومــن خــال الرتكيــز عــىل ســلوك الســجناء وتقدمهــم يف مجــاالت احتياجاتهــم أثنــاء االحتجــاز، تشــكل عمليــة إعــادة 
التصنيــف إقــراراً بــأن مخاطــر الســجناء واحتياجاتهــم ليســت ثابتــة وإمنــا قــد تتغــر مبــرور الوقــت. وعــادة مــا يكــون 
الهــدف مــن إعــادة التقييــم هــو الســاح بالتــدرج عــر نظــام الســجون للوصــول إىل نظــام أقــل تقييــداً مــن أجــل 
ــز إعــادة تأهيــل الســجناء. فعــدم وجــود عمليــة إلعــادة تصنيــف الســجناء أو إلتاحــة انتقالهــم إىل مســتويات  تعزي
احتجــاز أقــل تشــددا مــن شــأنه أن يفــي إىل تصنيــف العديــد مــن الســجناء تصنيفــا مفرطــا يف مســتويات احتجــاز 

أكــر تشــددا مــن الــازم، ويعيــق بشــكل خطــر جهــود إعــادة إدماجهــم يف املجتمــع.

وينبغــي أن تراعــي أدوات ونهــج التصنيــف عوامــل مثــل نــوع الجنــس والخلفيــة الثقافيــة لتقييــم املخاطــر 
يف  املســتعملة  التقييــم  أدوات  معظــم  ُوِضــع  املــايض،  ويف  املناســبة.  التدخــات  عــن  فضــا  واالحتياجــات، 
هــؤالء،  بشــأن  الســتخدامها  وأُقــرت  البالغــني  بالرجــال  خاصــة  اعتبــارات  مــن  انطاقــا  الســجناء   تصنيــف 
وال ميكــن افــرتاض صاحيــة هــذه األدوات للنســاء أيضــاً. والواقــع أن هــذه التقييــات قــد تــؤدي إىل إفــراط يف التصنيف 

بتجاهلهــا اختــاف خلفيــة النســاء الجانحــات وخصائصهــن، فضــا عن تجاهــل احتياجاتهن الجنســانية يف الســجن.

ويف حــني أن الســامة واألمــن والوصــول إىل التدخــات املناســبة أمــور ينبغــي أن تؤخــذ يف االعتبــار التخــاذ القــرارات 
بشــأن تقييــم الســجناء واختيــار أماكــن إيداعهــم، فإنــه يلــزم أيضــا، عنــد إحالــة الســجني إىل مرفــق محــدد، النظــر يف 
مســائل مثــل قــرب مــكان االحتجــاز مــن منــزل الســجني ومجتمعــه وأرستــه وأماكــن إعــادة اإلدمــاج االجتاعــي، فضــا 

عــن احتياجاتــه اللغويــة أو الثقافيــة.

الفصل الثالث- بحث بشأن النُّهج املتبعة يف تقييم السجناء

تطــورت مــع مــرور الوقــت نُهــج تقييــم الســجناء للمســاعدة يف اتخــاذ قــرارات التصنيــف. إذ كانــت الجهــود األوليــة 
تركــز عــىل الحكــم الرسيــري غــر املنظــم، الــذي ثبــت أنــه يفتقــر إىل الدقــة واالتســاق. أمــا األســاليب الحاليــة فعــادة 
مــا تســتخدم نهًجــا مهنيــة اكتواريــة أو منظمــة قامئــة عــىل البحــث لتوجيــه عمليــة تصنيــف الســجناء وتدبــر الحــاالت 
منــذ بدايــة فــرتة العقوبــة حتــى إمتامهــا، مــع إجــراء عمليــات إعــادة تقييــم منتظمــة طــوال الفــرتة وتحديــد العوامــل 

الفرديــة الرئيســية حتــى يتســنى ماءمــة طبيعــة التدخــات مــع احتياجــات الســجناء بأقــى قــدر ممكــن.

وقــد تأثــر تطــور النُّهــج املتبعــة يف تصنيــف الســجناء تأثــراً شــديداً بنمــوذج الخطــر واالحتياجــات والتجــاوب املتبــع 
يف تقييــم الســجناء وإعــادة تأهيلهــم )وضعــه أنــدروز وبونتــا وهوغــه يف عــام 1990(.)2( ويف اآلونــة األخــرة، اكتســب 
منــوذج الحيــاة الجيــدة)3( أيضــا مكانــة بــارزة. ويهــدف هــذا النهــج إىل تعزيــز مبــادئ تقييم الخطــر والحاجــة والتجاوب 
يف عمليــة التدخــل اإلصاحــي الفعــال، وذلــك مــن خــال الرتكيــز عــىل مســاعدة األشــخاص املعنيــني عــىل وضــع وتنفيــذ 

خطــط حيــاة ذات مغــزى تتنــاىف مــع الجنــوح إىل اإلجــرام.

واألدوات والنُّهــج التــي توضــع لتقييــم خطــر الســجني عــىل الجمهــور عنــد اإلفــراج عنــه ال تصلــح يف حــد ذاتهــا التخــاذ 
قــرارات التصنيــف األمنــي. وعــىل وجــه التحديــد، ال تكــون جميــع العوامــل املنــذرة بخطــر معــاودة الجــرم ذات صلــة 

بالتنبــؤ بطبيعــة التكيــف مــع الســجن والســلوك بداخلــه.
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الفصل الرابع- املبادئ العامة ومكونات نظم تصنيف السجناء

ينبغي أن يتضمن نظام تصنيف السجناء ما ييل من تسلسل وعنارص:

الخطــوة 1: تقييــم االحتياجــات الفوريــة وتقديــم املعلومــات إىل الســجني. ينبغــي أن تحــدث هــذه الخطــوة 	 
يف أقــرب وقــت ممكــن عنــد الدخــول )يف غضــون 24 ســاعة( وقبــل أي إيــداع يف زنزانــة أو مــكان إقامــة بــني 
عمــوم نــزالء الســجون. والهــدف مــن ذلــك هــو تحديــد أي شــواغل مبــارشة تتعلــق بالســامة واألمــن، فضــاً 

عــن االحتياجــات مــن الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقليــة.

ــجني 	  ــة الس ــأن جرمي ــة بش ــات موثوق ــع معلوم ــوة إىل جم ــذه الخط ــر ه ــات. تش ــع املعلوم ــوة 2: جم الخط
ــد  ــم أكمــل للمخاطــر واالحتياجــات لتحدي ــة الشــخصية، إلجــراء تقيي ــايئ والخلفي ــخ الجن )املزعومــة(، والتاري
التصنيــف واإليــداع عــىل املــدى الطويــل. ويشــمل ذلــك، حيثــا أمكــن، الوثائــق الرســمية املتعلقــة بتأكيــد 
ــع  ــة م ــراء مقابل ــن إج ــاً ع ــابقة، فض ــجن الس ــاالت الس ــايئ، وح ــخ الجن ــوم(، والتاري ــرم )املزع ــة، والج الهوي
الســجني، واملعلومــات التــي أبلــغ عنهــا بنفســه. وقــد تفيــد يف هــذه الخطــوة أيضــا املقابــات التــي تُجــرى 
مــع أفــراد األرسة وغرهــم مــن األشــخاص املرتبطــني بالســجناء، مبــن فيهــم املنتمــون إىل منظــات املجتمــع 
املــدين، حســب االقتضــاء، وكذلــك تفيــد املعلومــات التــي تقدمهــا دوائــر االســتخبارات يف الســجون، وال ســيا يف 
الحــاالت التــي يشــتبه يف انتائهــا إىل جاعــة تشــكل تهديــداً أمنيــاً )مثــل عصابــة أو جاعــة إجراميــة منظمــة 

أو منظمــة إرهابيــة(.

الخطــوة 3: تحديــد املســتوى األمنــي األويل املطلــوب: تقييــم عوامــل الخطــر والحاجــة واالســتجابة. عــادة مــا 	 
تتحقــق هــذه الخطــوة مــن خــال إدارة األدوات )ويفضــل أن تكــون يف شــكل قــرار مهنــي اكتــواري أو منظــم( 

مــن قبــل موظفــني مدربــني تدريبــاً مامئــاً.

ــني يف –  ــجناء واملوظف ــن الس ــامة وأم ــة بس ــل املتصل ــىل العوام ــر ع ــات الخط ــز تقيي ــي أن ترك ينبغ
ــرار. ــة الف ــور يف حال ــامة الجمه ــرار وس ــر الف ــىل خط ــجون، وع الس

ــة عــىل الســلوك –  ــم االحتياجــات عــىل مجــاالت االحتياجــات الباعث ــات تقيي ــز عملي وينبغــي أن ترك
د عــىل أنهــا ذات صلــة بالســلوك اإلجرامــي وقابلــة للتغيــر  اإلجرامــي، وال ســيا املجــاالت التــي تُحــدَّ

بفعــل التدخــل.

أمــا مســائل التجــاوب فهــي تلــك التــي قــد يكــون لهــا تأثــر عــىل مشــاركة الســجني يف التدخــات، – 
وكذلــك عــىل التكيــف يف الســجون بشــكل عــام، مثــل الحواجــز اللغويــة، والعجــز يف اإلملــام بالقــراءة 
ــم عوامــل  ــة. وينبغــي أيضــاً تقيي ــا الصحــة العقلي ــة، وقضاي ــة أو البدني ــة، واإلعاقــات الذهني والكتاب

مثــل دوافــع الســجني ورغبتــه يف املشــاركة يف التدخــات.

وميكــن للتقييــات التكميليــة أن تســاعد أيضــاً يف الحصــول عــىل معلومــات إضافيــة بشــأن املخاطــر التــي يواجههــا 
الســجني واحتياجاتــه الرنامجيــة لتيســر اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بإيــداع الســجني والتدخــات املطلوبــة. وينبغــي أن 
تســتفيد الحــاالت التــي تنطــوي عــىل جرائــم ذات صلــة بالجرائــم الجنســية والعنــف العائــيل والتطــرف العنيــف مــن 
عمليــات استكشــاف إضافيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــال إجــراء تقييــات أكــر اســتهدافا. وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أن 
تكــون املعلومــات املفصلــة املتعلقــة بالعوامــل الفرديــة مثــل اضطرابــات تعاطــي املخــدرات، وقضايــا الصحــة العقليــة، 

والخلفيــة التعليميــة واملهنيــة مفيــدة جــداً أيضــاً يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بتخطيــط القضايــا واإليــداع.

ويعتمــد اختيــار أدوات التقييــم وأســاليبه يف نهايــة املطــاف عــىل طبيعــة القــرار الــذي يتعــني اتخــاذه. فعــىل ســبيل 
املثــال، لــن تكــون النُّهــج املتبعــة يف تحديــد مــكان اإليــداع األمنــي طويــل األجــل يف الســجون بالــرورة هــي نفســها 
ــة.  ــر االحتجازي ــارات غ ــذ بالخي ــي أو األخ ــأن اإلرشاف املجتمع ــرارات بش ــاذ الق ــاعدة يف اتخ ــدف إىل املس ــي ته الت
ــرارات  ــك املســتخدمة يف اتخــاذ ق ــف عــن تل ــف تختل ــراد ألغــراض إعــادة التصني ــم األف ــإن أســاليب تقيي ــل، ف وباملث

ــي األويل. ــف األمن التصني
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الخطــوة 4: اســتخدام نتائــج التقييــم يف قــرارات اإليــداع يف الســجون والتخطيــط إلدارة القضايــا أو العقوبــات. 	 
ينبغــي اســتخدام نتائــج تقييــم املخاطــر واالحتياجــات لوضــع خطــة إلدارة القضايــا أو العقوبــات لــكل ســجني/

ســجينة، مبــا يف ذلــك تصنيفه/تصنيفهــا وإيداعه/إيداعهــا. وينبغــي مناقشــة نتائــج التقييــم مــع الســجني الــذي 
ينبغــي أن تتــاح لــه الفرصــة للمشــاركة يف وضــع خطــة قضيتــه.

واألرجــح أن تكــون الخطــط املوجــزة وامللموســة والواقعيــة فيــا يخــص القضايــا أو العقوبــات الخطــَط األفيــد. 
 ،“SMART” وينبغــي أن تكــون األهــداف املحــددة يف الخطــة متصلــة مبــارشة بنتائــج التقييــم وأن تتبع مبــادئ
أي أن تكــون محــددة وقابلــة للقيــاس وقابلــة للتحقيــق وواقعيــة ومحــددة زمنيــاً. وتســتعني أنشــطة إعــادة 

التقييــم وإعــادة التصنيــف بخطــة واضحــة ُمحكمــة إلدارة القضيــة أو العقوبــة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن السياســة املتعلقــة بتصنيــف الســجناء يف الواليــة القضائيــة ينبغــي أن توضــح كيفيــة 
ــب يف  ــف أو رغ ــرار التصني ــجني يف ق ــكك الس ــة إذا ش ــة الازم ــف، والعملي ــرارات التصني ــجني بق ــاغ الس إب

ــه. الطعــن في

الفصل الخامس- وضع وتنفيذ نظام لتصنيف السجناء

يتطلــب تنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء وتعديلــه تخطيطــاً واســعاً ودعــاً شــاما داخــل نظــام الســجون، مبــا يف ذلــك 
عــىل املســتوى الســيايس، مــن كبــار املســؤولني الحكوميــني ومــن األفــراد العاملــني يف الخطــوط األماميــة. ومثــة أربــع 
مراحــل هامــة مــن إدارة املشــاريع عنــد االضطــاع بهــذه املهمــة وهــي: )أ( التعبئــة أو اإلعــداد؛ )ب( تقييــم النظــام 
الحــايل؛ )ج( التخطيــط للنظــام الجديــد أو املنقــح؛ )د( التنفيــذ. وتشــمل كل مرحلــة خطــوات حاســمة لضــان نجــاح 

هــذا املســعى.

وتنطــوي التعبئــة عــىل توضيــح ملســائل التصنيــف التــي يتعــني معالجتهــا وتحديــد أهــداف واضحــة ونتائــج 	 
ــل واســع داخــل  ــه )بتمثي ــادة املــرشوع وتوجيه ــة لقي ــد لجن ــة، ينبغــي تحدي ــة. وخــال هــذه املرحل متوقع
دائــرة الســجون وألي وكاالت خارجيــة ذات صلــة(، ومــن ذلــك نصــر مــن اإلدارة العليــا، إىل جانــب تخصيــص 

املــوارد الازمــة لدعــم املبــادرة.

ــانحة 	  ــرص الس ــن الف ــد كل م ــايل لتحدي ــف الح ــم والتصني ــام التقيي ــاما لنظ ــتعراضا ش ــم اس ــمل التقيي ويش
والتحديــات القامئــة. وهــو أساســا عمليــة إنشــاء نقطــة انطــاق املــرشوع. ويشــمل هــذا االســتعراض أنشــطة 
مثــل اســتعراض الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات القامئــة املتعلقــة بدخــول الســجناء وتجهيــز ملفاتهــم، 
ــد  ــن، وتحدي ــجناء املوجودي ــزالء الس ــص ن ــن خصائ ــة ع ــات متاح ــات ومعلوم ــتعراض أي بيان ــل واس وتحصي
األثــر الــذي ســيرتتب عــىل الهيــاكل األساســية املاديــة الحاليــة، ومــوارد املوظفــني، وأســلوب التوثيــق، وحفــظ 

الســجات، فيــا يخــص تنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء.

وخــال مرحلــة التخطيــط، يجــري اســتعراض النظــم والنــاذج والنُّهــج وأفضــل املارســات الواعــدة والقامئــة 	 
ــات  ــع الوالي ــارب م ــادل التج ــات، وتب ــتعراض املؤلف ــا اس ــور منه ــة أم ــال جمل ــن خ ــك م ــة، وذل ــىل األدل ع
القضائيــة األخــرى، والتــاس املســاعدة التقنيــة مــن الخــراء، مــع الرتكيــز عــىل مــا ميكــن أن يُطبــق يف ســياق 
ــدد  ــة يف ع ــي وأدوات منوذجي ــج تجريب ــار نه ــع واختب ــري وض ــك، يج ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــجون الوطني الس
ــال  ــي إلدخ ــار التجريب ــا االختب ــل إليه ــي يتوص ــج الت ــات والنتائ ــتخدم التعقيب ــجون. وتس ــن الس ــدود م مح
تحســينات عــىل نهــج التقييــم والتصنيــف ووضــع خطــة عمــل مــن أجــل تنفيــذ نظــام التصنيــف عــىل نطــاق 
ــب  ــر(، وتدري ــزم األم ــاتية )إذا ل ــرات السياس ــل التغي ــائل مث ــل مس ــة العم ــج خط ــي أن تعال ــع. وينبغ أوس
ــات،  ــة املقرتحــة، والتشــغيل اآليل املحتمــل، وجمــع البيان موظفــي الســجون، واســرتاتيجية االتصــال، وامليزاني

ــه. ــة رصــد النظــام وتقييم ــق والســجات، ووصــف لكيفي وإدارة الوثائ



xi

والتنفيــذ هــو املرحلــة النهائيــة للعمليــة، وينبغــي أن يتبــع خطــة العمــل املعتمــدة مــع رصــد مســتمر لضــان 	 
بــدء التنفيــذ يف املوعــد املحــدد ويف حــدود امليزانيــة، وتحديــد أي تحديــات ومعالجتهــا، وتحقيــق األهــداف 

األصليــة املحــددة خــال مرحلــة التعبئــة.

ــة،  ــات القضائي ــع الوالي ــا يف جمي ــام بهــذا النمــوذج قــد ال يكــون أمــراً ممكن ــد الت ــه أن التقي وإذا كان مــن املســلم ب
ــن  ــر عــدد ممكــن م ــك املراحــل وإنجــاز أك ــم تل ــإن فه ــاكل األساســية والســياق، ف ــوارد والهي ــل مرتبطــة بامل لعوام
ــذ  ــاح تنفي ــدا لنج ــيكون مفي ــجناء س ــف الس ــم وتصني ــح لتقيي ــد أو منق ــج جدي ــع نه ــد وض ــاً عن ــوات عملي  الخط

هذا النهج.

وعنــد تجريــب وتنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء، مــن املهــم تنفيــذ عمليــة مســتمرة للرصــد واالســتعراض والتقييــم 
مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان النظــام يعمــل عــىل النحــو املنشــود، والتحقــق مــن قدرتــه التنبؤيــة وصحتــه وتقييــم كل 

مــن نتائجــه املقصــودة وغــر املقصــودة.





1

1- ملن الكتّيب؟

هــذا الكتيّــب جــزء مــن سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة التــي يعدهــا املكتــب، ويهــدف إىل دعــم البلــدان يف تنفيــذ 
ســيادة القانــون وتطويــر إصــاح العدالــة الجنائيــة عمومــاً، وإصــاح الســجون خصوصــا. ورغــم أن الكتيّــب ُمعــد أساســا 
ملديــري الســجون وموظفــي الســجون، فــإن الغــرض منــه أيضــا أن يكــون كتيّبــا مرجعيــا مفيــدا لغرهــم مــن املســؤولني 
واألطــراف املعنيــني بنظــام العدالــة الجنائيــة، مثــل املرّشعــني وواضعــي السياســات، كــا هــو مفيــد للمنظــات غــر 

الحكوميــة. وميكــن اســتخدامه يف ســياقات متنوعــة، ســواء بصفــة وثيقــة مرجعيــة أو أداة تدريبيــة.

ــات  ــد تواجــه تحدي ــزاع، ق ــا بعــد الن ــات م ــة، وال ســيا القامئــة يف بيئ ــات القضائي ــه أن بعــض الوالي ومــن املســلم ب
فريــدة يف تنفيــذ بعــض العنــارص الــواردة يف الكتيّــب. غــر أن مضمونــه سيســاعد أي واليــة قضائيــة تعتــزم وضــع نظــام 

ســليم لتصنيــف الســجناء أو تحســني نظــام تصنيــف قائــم.

2- ماذا يتناول الكتّيب؟

ــجون أو  ــة للس ــاعدة اإلدارات الوطني ــة ملس ــادئ توجيهي ــات ومب ــة معلوم ــو إتاح ــب ه ــن الكتيّ ــي م ــدف الرئي اله
ــر  ــي باملعاي ــف الســجناء يف ــال لتصني ــذ وتشــغيل نظــام فع ــوالت لتنفي ــات عــىل وضــع سياســات وبروتوك اإلصاحي
الوطنيــة ويســتند إىل أدلــة بحثيــة مقبولــة. وعــىل وجــه التحديــد، ينصــب الرتكيــز عــىل تقديــم مــواد عمليــة قامئــة 
عــىل األدلــة فيــا يتعلــق بتصميــم وتنفيــذ نظــم فعالــة لتصنيــف الســجناء البالغــني وإعــادة تصنيفهــم عــىل أســاس مــا 
يشــكلونه مــن مخاطــر ومــا لديهــم مــن احتياجــات، وعــىل كيفيــة توزيعهــم عــىل نظــام مناســب للســجون ميكــن أن 
يديــر مخاطرهــم بأقــل الطــرق تقييــداً ويهيــئ بيئــة لتعزيــز فــرص إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع.)1( 
ــة  ــوارد يف نهاي ــرسد ال ــو امل ــارئ نح ــه الق ــب، يوج ــتخدمة يف الكتيّ ــات املس ــض املصطلح ــي لبع ــع التقن ــرا للطاب ونظ

الوثيقــة فيــا يتعلــق بتعاريــف املصطلحــات الرئيســية.

والقواعــد  املعايــر  تتيحهــا  التــي  اإلرشــادات  تطبيــق  عــىل  يســاعد  أن  أيضــاً  الكتيّــب  مــن  والقصــد 
الســجناء الدنيــا ملعاملــة  النموذجيــة  املتحــدة  األمــم  قواعــد  الســجون، وال ســيا  بــإدارة  املتعلقــة   الدوليــة 

)1( ال يتنــاول هــذا الكتيّــب املســائل املتصلــة بتقييــم األطفــال وتصنيفهــم وتوزيعهــم، نظــراً إىل خصوصيــة النظــام القانــوين الســاري عــىل األطفــال املحرومــني 

مــن حريتهــم.

مقدمة



السجناء2 تصنيف  بشأن  كتيب 

)قواعــد نيلســون مانديــا( وقواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتدابــر غــر االحتجازيــة للمجرمــات )قواعــد 
بانكــوك(، واســتكامل املــواد التوجيهيــة األخــرى ذات الصلــة التــي وضعهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات 
والجرميــة)2( وغــره مــن املنظــامت الدوليــة واإلقليميــة. وباالســتناد إىل أدلــة بحثيــة ومبــادئ توجيهيــة دوليــة وتجربــة 
ــا الرئيســية يف تصنيــف الســجون  ــب اســتعراضا للقضاي ــدان التــي نفــذت تلــك النظــم، يقــدم الكتيّ العديــد مــن البل
 واملبــادئ التوجيهيــة لوضــع وتنفيــذ نظــم التصنيــف ذات الصلــة يف ســياقات متنوعــة، مبــا يف ذلــك يف البلــدان التــي 
ــات  ــل، ويف بيئ ــطة الدخ ــل واملتوس ــة الدخ ــدان املنخفض ــة والبل ــدان النامي ــة، والبل ــة انتقالي ــا مبرحل ــر اقتصاداته  مت

ما بعد النزاعات.

ــجناء،  ــف الس ــل إدارة مل ــجون، ودلي ــتخبارية يف الس ــات االس ــتقصاء املعلوم ــي واس ــن الدينام ــأن األم ــب بش ــوص، كتي ــه الخص ــى وج ــك، ع ــا يف ذل  )2( مب

 ودليــل عــن الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة، والكتيــب بشــأن التعامــل مــع الســجناء الشــديدي الخطــورة، والكتيــب بشــأن إدارة شــؤون الســجناء 
وعنوانــه الســجون  يف  الفســاد  مكافحــة  تدابــر  يتنــاول  الــذي  والكتيــب  الســجون،  يف  العنــف  إىل  املفــي  التشــدد  مــن  والوقايــة  العنيفــن   املتطرفــن 

Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisons، والكتيب عن املرأة والسجن.
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يشــر مصطلــح "التصنيــف" إىل وضــع الســجناء ضمــن مجموعــات مختلفــة )مثــل املجموعــات املشــمولة باإلجــراءات 
ــق لتيســر توزيعهــم عــىل نظــام مناســب  األمنيــة الشــديدة أو املتوســطة أو الدنيــا( اســتناداً إىل معايــر محــددة تُطبَّ
الحتجازهــم أو اإلرشاف عليهــم )مثــل النظــام األمنــي األقــى واملتوســط واألدىن( ومطابقــة مخاطرهــم واحتياجاتهــم 
مبؤسســة احتجازيــة أو إصاحيــة ومــوارد مناســبة. ويشــمل ذلــك نــوع املرفــق أو الوحــدة التــي يُحــال الســجناء إليهــا 
والخدمــات التــي ســيتلقونها عنــد حلولهــم بهــا، أو مســتوى اإلرشاف واالســرتاتيجيات الازمــة إلدارة األفــراد بأمــان يف 
ــف الســجناء هــو  ــي لنظــم تصني ــدف الرئي ــراج املــرشوط(. واله ــة أو اإلف ــاً، املراقب ســياق إصاحــي مجتمعــي )مث
التمييــز بــني الســجناء الذيــن تختلــف احتياجاتهــم مــن حيــث األمــن واالحتجــاز واملعاملــة، وبالتــايل تختلــف متطلبــات 

إدارة شــؤونهم يف مجــال اإلصــاح والتدخــل.)3(

ويرتبــط تصنيــف الســجناء ارتباطــا وثيقــا مبفهــوم "التقييــات اإلفراديــة" ويســتند إليــه. ويشــر التقييــم الفــردي يف 
ســياق الســجن أو الســياق اإلصاحــي إىل تحليــل منهجــي للســجني أو الســجينة باســتخدام تقنيــات مــن قبيــل األدوات 
املنظمــة، واســتعراض الوثائــق املتاحــة، وإجــراء املقابــات وإبــداء املاحظــات لتحديــد املخاطــر التــي يشــكلها الســجني 
أو الســجينة يف املســتقبل )مبــا يف ذلــك خطــر إيــذاء النفــس أو االنتحــار، والخطــر الــذي يتعــرض لــه موظفــو الســجن أو 
الســجناء اآلخــرون، وخطــر تدمــر الهيــاكل األساســية، وخطــر الفــرار والخطــر عــىل الجمهــور يف حالــة الفــرار(، وتحديــد 
العوامــل التــي يجــب معالجتهــا للحــد مــن تلــك املخاطــر أو إدارتهــا أيضــاً. وتســتخدم التقييــات اإلفراديــة يف جميــع 

مراحــل العمليــة اإلصاحيــة للمســاعدة يف اتخــاذ القــرار ويف اإلدارة الفعالــة والتخطيــط للعقوبــات.

ويقــر االعتــاد عــىل التقييــات اإلفراديــة بــأن العوامــل املســتقلة الشــائع مراعاتهــا، مثــل الجرميــة التــي يُتهــم شــخص 
ــذي قــد يشــكله الســجني يف ســياق  ــر الخطــر ال ــا، ليســت بالــرورة أفضــل وســيلة لتقدي ــدان بارتكابه ــا أو يُ مــا به
الســجن أو املجتمــع املحــيل، وبالتــايل فهــي ليســت عوامــل محــّددة مســتقلة مناســبة يف قــرارات التصنيــف والرتتيــب 
الفئــوي واإلحالــة. فعــىل ســبيل املثــال، قــد يُــدان شــخص ليــس لــه يف العنــف ســوابق أو قليــل الخطــورة مــن حيــث 
العنــف يف املســتقبل، مبــا يُعــرَّف بأنهــا جرميــة جســيمة أو خطــرة وفقــاً للقانــون الجنــايئ للواليــة القضائيــة. وعــىل 
العكــس مــن ذلــك، قــد يـُـدان ســجني لــه تاريــخ طويــل مــن الســلوك اإلجرامــي، مبــا يف ذلــك العنــف، بارتــكاب جرميــة 
غــر عنيفــة وفقــا لعقوبــة الســجن املحكــوم عليــه بهــا حاليــاً. فهــل ينبغــي الحكــم عــىل األول تلقائيــاً بنظــام أمنــي 
شــديد، بينــا يوضــع األخــر يف ظــروف تقييديــة أقــل؟ وعــاوة عــىل ذلــك، وفيــا يتعلــق بالتدخــات، يســلم نهــج 
التقييــم الفــردي بــأن العوامــل االجتاعيــة والظرفيــة التــي تســهم يف تــورط الفــرد يف الســلوك اإلجرامــي هــي أبعــد 
مــا تكــون ذاتهــا يف حالــة كل شــخص.  ولذلــك، مــن شــأن التقييــات أن تســاعد يف الرتكيــز عــىل خصوصيــة العوامــل 
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السجناء4 تصنيف  بشأن  كتيب 

املتصلــة بالســلوك اإلجرامــي لــكل ســجني، والتــي ميكــن بعــد ذلــك اســتهدافها مــن خــال تدخــات قامئــة عــىل األدلــة 
للحــد مــن خطــر معــاودة اإلجــرام.

وينبغــي التشــديد عــىل أن عمليــة تصنيــف وتوصيــف وإحالــة ُمحكمــة تصميــاً وإدارًة هــي حجــر الزاويــة يف نظــام 
ــا والعقوبــات حســب كل  الســجون الفعــال، وأســاس حايــة حقــوق اإلنســان، وعــاد القــدرة عــىل تخطيــط القضاي

حالــة عــىل حــدة، واالســتخدام الفعــال للمــوارد اإلصاحيــة املحــدودة.

ويتضمــن هــذا الفصــل وصفــا لبعــض اآلثــار الرئيســية التــي قــد يُحدثهــا نظــام تصنيــف فعــال للســجون يف الســجناء 
ومديــري الســجون والجمهــور.

أهمية التقييامت اإلفرادية للسجناء: أمثلة حاالت افرتاضية

ــم  ــك، فإنه ــة لذل ــة. ونتيج ــة متجانس ــوا مجموع ــة، ليس ــس الجرمي ــون بنف ــون أو املدان ــى املتهم ــجناء، وحت الس
يتطلبــون نهجــاً تقييميــاً فرديــاً قــادراً عــىل تحديــد صورتهــم الفريــدة فيــا يخــص املخاطــر واالحتياجــات، لتحديــد 
ــد يشــكلونها عــىل  ــي ق ــك إلدارة املخاطــر الت ــي ســيتطلبونها، وذل ــي للســجون والتدخــات الت ــوع النظــام األمن ن
أنفســهم أو عــىل اآلخريــن إدارًة آمنــة، وتعزيــز إعــادة اندماجهــم يف املجتمــع. وفيــا يــيل أمثلــة افرتاضيــة، مســتندة 

إىل حــاالت واقعيــة، تفيــد يف توضيــح هــذا األمــر.

القضية رقم 1 - ر. ك.

ــا بالســجن ملــدة 10 ســنوات.  ــغ مــن العمــر 32 عامــاً أدينــت باالتجــار باملخــدرات وحكــم عليه ر. ك. امــرأة تبل
أُلقــي القبــض عليهــا بينــا كانــت تغــادر مطــارا دوليــا بعــد العثــور عــىل 3 كــغ مــن الكوكايــني مخبــأة يف حقيبتهــا. 
وذكــرت ر. ك. أنهــا مل تكــن عــىل علــم باملخــدرات وأن رشيكهــا رتــب للرحلــة، وقــال لهــا إنــه بحاجــة إىل تســليم 
بعــض الوثائــق الهامــة وغرهــا مــن املــواد بشــكل آمــن إىل رشيــك تجــاري يف الخــارج، ولكنــه ال يســتطيع الذهــاب 
بنفســه. وعــىل الرغــم مــن أنهــا كانــت تشــك يف الغــرض مــن الرحلــة ومل ترغــب يف الذهــاب، إال أنهــا كانــت مــرتددة 
يف قــول ال، ألنهــا كانــت تعتمــد ماليــاً عــىل رشيكهــا، وكذلــك شــقيقتها الصغــرى ووالدتهــا اللتــان تعيشــان معهــا. مل 
يكــن لــدى ر. ك. تاريــخ إجرامــي ســابق وكانــت قبــل اعتقالهــا تديــر محــا تجاريــا صغــراً لتصفيــف الشــعر بــدوام 
جــزيئ خــارج منزلهــا. وكان ســلوكها أثنــاء االحتجــاز قبــل املحاكمــة مــن دون أي حــادث، وأفــاد موظفــو الســجن 

بأنهــا كثــرة االحــرتام وال توجــد أي مشــاكل أو مخــاوف بشــأن ســلوكها داخــل املؤسســة.

القضية رقم 2 - ج. ف.

ج. ف. امــرأة تبلــغ مــن العمــر 32 عامــاً أدينــت باالتجــار باملخــدرات وحكــم عليهــا بالســجن ملــدة 10 ســنوات. 
ووفقــا للتقاريــر الرســمية، فــإن ج. ف. عضــوة متوســطة املســتوى يف منظمــة إجراميــة معروفــة متورطــة يف تجــارة 
ــام بــدور ســاعيات دوليــات  ــد الشــابات وتهيئتهــن للقي املخــدرات، حيــث يتمثــل دورهــا يف املقــام األول يف تجني
ــة  ــن أيضــاً إدان ــه يتضم ــم املخــدرات، ولكن ــاً بجرائ ــق أساس ــل يتعل ــي طوي ــخ إجرام ــا تاري ــل املخــدرات. وله لنق
ــة،  ــر إىل الرشط ــن مخ ــارة م ــًة إلش ــة، ونتيج ــة الحالي ــق باإلدان ــا يتعل ــداء. وفي ــرسي واالعت ــس الق ــابقة بالحب س
ألقــي القبــض عــىل ج. ف. يف املطــار بينــا كانــت تنــزل إحــدى ســاعياتها للســفر يف رحلــة دوليــة. وُضبطــت ثاثــة 
كيلوغرامــات مــن الكوكايــني مــن حقيبــة كانــت بحوزتهــا. وخــال فــرتة احتجازهــا قبــل املحاكمــة، اتُهمــت ج. ف. 
باالعتــداء عــىل ســجينة أخــرى أثنــاء مشــادة، وُضبطــت مرتــني بحوزتهــا مــواد مهربــة، مبــا يف ذلــك هاتــف خلــوي. 

ولهــا تاريــخ مــن الســلوك التخريبــي خــال عقوبــات الســجن الســابقة، مبــا يف ذلــك محاولــة هــروب واحــدة.

يف املثالــني املذكوريــن أعــاه، أدينــت الســجينتان بالجرميــة ذاتهــا، ولكنهــا تقدمــان صورتــان مختلفتــان جــداً مــن 
حيــث املخاطــر التــي تشــكانها واحتياجاتهــا يف مجــايل اإلدارة والتدخــل. ومــن دون تقييــات فرديــة وباالكتفــاء 
بالرتكيــز عــىل عوامــل مثــل فئــة الجرميــة املرتكبــة أو نوعهــا، قــد ينتهــي األمــر بكلتــا القضيتــني إىل تصنيفهــا يف 

نظــام ســجن واحــد، بينــا يتضــح أن صورتاهــا مختلفتــان جــداً مــن حيــث املخاطــر واالحتياجــات.
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مهور ي السجون والج
1- سالمة وأمن السجناء وموظ�ف

قواعد نيلسون مانديال

املبادئ األساسية

القاعدة 1

مي الخدمات والزوَّار يف جميع األوقات. يجب ضان سامة وأمن السجناء واملوظفني ومقدِّ

مــن املســؤوليات األساســية لجميــع نظــم الســجون والنظــم اإلصاحيــة الحفــاظ عــىل أمــن وســامة الســجناء وموظفــي 
الســجون وجميــع األشــخاص اآلخريــن املوجوديــن يف مرافــق الســجون وعامــة الجمهــور. وبالنظــر إىل تنــوع األفــراد 
الذيــن يودعــون يف الســجون، مــن املتهمــني أو املدانــني بارتــكاب جرائــم تافهــة أو غــر عنيفــة إىل الذيــن لهــم تاريــخ 
ــني للســجناء  ــم والتصنيــف الفعال ــة. إن التقيي ــة للغاي ــد تكــون هــذه املســؤولية مهمــة صعب ــل مــن العنــف، ق طوي
ــل  ــايس يف تقلي ــر أس ــك عن ــات. وذل ــذ التدخ ــراض اإلدارة وتنفي ــب ألغ ــكل مناس ــراد بش ــع األف ــن تجمي ــان م ميّكن
احتــال وقــوع حــوادث، مثــل االعتــداء عــىل الســجناء واملوظفــني، ومحــاوالت الفــرار مــن الســجن، ويف الحفــاظ عــىل 
النظــام الجيــد يف مرفــق الســجن، وهــو أمــر حيــوي لدعــم جهــود إعــادة اإلدمــاج االجتاعــي. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
يعمــل التقييــم والتصنيــف عــىل تحديــد وحايــة الســجناء الذيــن قــد يكونــون عرضــة)4( لانقضــاض أو االعتــداء مــن 
ــدت  ــي أُع ــة الت ــرت الدراســات أن األدوات املنظَّم ــد أظه ــن مناســبة. وق ــوا يف أماك ــن إذا مل يوَدع ــل ســجناء آخري قب
ــتوى  ــة، ومس ــل املؤسس ــلوك داخ ــوء الس ــال س ــل احت ــة، مث ــج ذات أهمي ــأ بنتائ ــن أن تتنب ــجناء ميك ــف الس لتصني

الحاجــة، والتحفيــز، وإمكانيــة إعــادة اإلدمــاج.)5(

مثال ُقطري

تأثري تصنيف السجناء عىل السالمة العامة يف سنغافورة

يف مواجهــة معــدل غــر ُمــرض بشــأن معــاودة اإلجــرام يف غضــون ســنتني بلــغ 44,4 يف املائــة يف عــام 1998، بــدأت 
ــع معــاودة اإلجــرام. وكان مــن بــني  ــة من ــرة الســجون الســنغافورية يف النظــر يف التحــوالت األساســية يف كيفي دائ
االســرتاتيجيات املطروحــة اثنتــان أُعدتــا لتخصيــص املزيــد مــن املــوارد إلعــادة التأهيــل ولتنفيــذ نظــام لتصنيــف 

املجرمــني يهــدف إىل ضــان اســتخدام املــوارد بكفــاءة وفعاليــة.

وباعتــاد الدائــرة نظامــا موضوعيــا مدعومــا باألســانيد يف تصنيــف الســجناء بهــدف إعــادة تأهيلهــم تســنى اتبــاع 
ــرتة الســجن  ــاء ف ــي حفــزت ســلوكهم اإلجرامــي يف أثن ــد االحتياجــات الت ــم وتحدي ــادة تأهيله ــَج إلع ــاة برام الجن

تتناســب ومســتوياتهم يف مجــال الخطــورة والحاجــة والتجــاوب.

ومــن املثــر لانتبــاه أن معــدل معــاودة اإلجــرام العــام انخفــض مبقــدار النصــف تقريبــا، مــن 44,4 يف املائــة عــام 
1998 إىل 23,7 يف املائــة عــام 2016. كــا انخفضــت معــدالت االنتــكاس يف تعاطــي املخــدرات بشــكل كبــر إىل 23,8 

يف املائــة )مجموعــة 2016(، مقارنــة بنســبة 50 إىل 80 يف املائــة املســجلة يف تســعينيات القــرن املــايض.)أ(

ــة، أو الســجناء  ــة العقلي ــة الصحي ــة، أو الســجناء ذوو احتياجــات يف مجــال الرعاي ــار، أو الســجناء ذوو اإلعاق ــال، الســجناء الصغــار أو الكب )4( عــىل ســبيل املث

األجانــب، أو الســجناء املنتمــون إىل أقليــات إثنيــة أو الســكان األصليــني، أو الســجناء والســجينات املنتميــات إىل فئــة املثليــات واملثليــني ومزدوجــي امليــل الجنــي 
ومغايــري الهويــة الجنســانية وحامــيل صفــات الجنســني، أو األشــخاص املدانــون يف أنــواع معينــة مــن الجرائــم.

 Geoffrey Barnum and Renée Gobeil, Revalidation of the Custody Rating Scale for Aboriginal and Non-Aboriginal Women Offenders. )5(

.Research Report, No. R-273 )Ottawa, Correctional Service of Canada, 2012(



السجناء6 تصنيف  بشأن  كتيب 

مثال ُقطري )تابع(

وال يــزال التأهيــل والتصنيــف أمــرا محوريــا بالنســبة لدائــرة الســجون الســنغافورية يف ضــان اســتخدام مواردهــا 
بكفــاءة وفعاليــة. وقــد مّكــن ذلــك الدائــرة مــن تحقيــق أقــى قــدر ممكــن مــن جهــود إعــادة التأهيــل عــن طريــق 
معالجــة املخاطــر واالحتياجــات الرئيســية للجنــاة والتخفيــف مــن حدتهــا )عــى ســبيل املثــال، عــن طريــق معالجــة 

احتياجــات املجرمــن مــن املخــدرات مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر االنتــكاس والعــودة إىل اإلجــرام(.

املصدر: دائرة السجون يف سنغافورة.

.Chin Kuat Chua, The Making of Captains of Lives: Prison Reform in Singapore 1999 to 2007 )Singapore, World Scientific, 2012( )أ(

ي ظروف إنسانية
ف

2- احتجاز السجناء �

قواعد نيلسون مانديال

املبادئ األساسية

القاعدة 1

لة كبرش. يُعاَمل كلُّ السجناِء باالحرتام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املتأصِّ

القاعدة 3

إنَّ الحبــس وغــره مــن التدابــر التــي تفــي إىل عــزل األشــخاص عــن العــامل الخارجــي تدابــر مؤملــة مــن حيــث 
يتــه. ولذلــك ال ينبغــي لنظــام الســجون، إالَّ يف حــدود  ــه يف تقريــر مصــره بحرمانــه مــن حرِّ إنهــا تســلب الفــرد حقَّ

مــرِّرات العــزل أو الحفــاظ عــى االنضبــاط، أن يفاقــم مــن املعانــاة املالزمــة يف هــذه الحالــة.

مــن العنــارص الرئيســية لضــان رعايــة الســجناء واحتجازهــم يف ظــروف إنســانية يف نظــم الســجون، مبــا يتفــق مــع 
املعايــر والقواعــد الدوليــة، اســتخدام أدىن فئــة أو درجــة أمنيــة تتســق مــع متطلبــات ســالمة الفــرد ومراقبتــه لحايــة 
ــف  ــة يف تصني ــة املتبع ــج الذاتي ــوث إىل أن النُّه ــج البح ــر نتائ ــور. وتش ــة الجمه ــجون وعام ــي الس ــجناء وموظف الس
الســجناء كثــرا مــا تــؤدي إىل مــا يُســمى "التصنيــف املفــرط"، مــا يعــرض األفــراد لظــروف احتجــاز أقــى مــن الــالزم 
ــك، فــإن عــدم وجــود نهــج متســق وواضــح يف التصنيــف ميكــن  ويعيــق جهــود إعــادة اإلدمــاج.)6( وباإلضافــة إىل ذل
 أن يــؤدي إىل مارســات غــر عادلــة يف تحديــد املســتوى األمنــي وعمليــة اإليــداع يف الســجن، وأن يفتــح البــاب أمــام 
ــات وإجــراءات  ــة، بعملي ــم عــى األدل ــار وجــود نظــام تصنيــف موضوعــي وقائ ــك، ينبغــي اعتب نفــوذ الفســاد. ولذل
ــفافية  ــم بالش ــو يتس ــى نح ــجون ع ــان إدارة الس ــجناء وض ــان للس ــوق اإلنس ــة حق ــا يف حاي ــال هام ــة، عام واضح

ــام. واملســاءلة بوجــه ع

 See Jack Alexander, “Classification objectives and practices”, Crime and Delinquency, vol. 32, No. 3 )July 1986(, pp. 323–338 and )6(

 James Bonta and J. S. Wormith, “Adult offender assessment and classification in custodial settings”, in The Oxford Handbook of Prisons and
.Imprisonment, John Wooldredge and Paula Smith, eds., ))New York, Boston University Press, 2018(, pp. 397–-424
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ت الفردية طيط القضا�ي والعقو�ج ف 3- �ت

قواعد نيلسون مانديال

املعاملة

القاعدة 91

يــة يجــب أن يكــون، بقــدر  الغــرض مــن معاملــة املحكــوم عليهــم بالســجن أو بتدبــر ماثــل يحرمهــم مــن الحرِّ
ة العقوبــة، إكســابهم الرغبــة يف العيــش بعــد إطــاق رساحهــم يف ظــلِّ القانــون معتمديــن  مــا تســمح بذلــك مــدَّ
عــىل أنفســهم، وتأهيلهــم لتحقيــق هــذه الرغبــة. ويجــب أن تهــدف هــذه املعاملــة إىل تشــجيع احرتامهــم لذواتهــم 

وتنميــة روح املســؤولية لديهــم.

التصنيف وإفرادية املعاملة 

القاعدة 94

يوضــع مــن أجــل كلِّ ســجني محكــوم عليــه بعقوبــة ملــدة مناســبة، يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخولــه الســجن 
وبعــد دراســة شــخصيته، برنامــج معاملــة يتــمُّ إعــداده يف ضــوء املعلومــات املكتســبة حــول احتياجاتــه الفرديــة 

وقدراتــه واســتعداده الشــخيص.

يســتند نظــام تصنيــف الســجناء الفعــال إىل تقييــم للمخاطــر واالحتياجــات التــي يُظهرهــا الســجني ال لتحديــد النظــام 
املناســب يف مجــايل اإليــداع واألمــن فحســب، بــل لتحديــد العوامــل املتصلــة بانغــاس الفــرد يف الســلوك اإلجرامــي 
ــة  ــل بيئ ــات تضــع الســجني يف أق ــا والعقوب ــة إلدارة القضاي ــح هــذا األمــر وضــع خطــط فردي ــا أيضــاً. ويتي ومعالجته
تقييديــة مطلوبــة، وتحديــَد التدخــات التــي ســرتكز عــىل مجــاالت االحتياجــات املرتبطــة بإجــرام الســجناء، فضــاً عــن 
االحتياجــات التأهيليــة األوســع نطاقــاً، مثــل االحتياجــات املتعلقــة بالصحــة العقليــة والبدنيــة. وقــد ثبــت باســتمرار أن 
هــذا النهــج يعــزز مــن آفــاق إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتاعــي ويقلــل مــن معــاودة اإلجــرام عنــد اإلفــراج 
عــن الســجني، متشــيا مــع الغــرض مــن الســجن املبــني يف الفقــرة 1 مــن القاعــدة 4 مــن قواعــد نيلســون مانديــا، وهــو:

يتهــم بصفــة أساســية إىل حايــة املجتمــع  ترمــي عقوبــة الحبــس وغرهــا مــن تدابــر حرمــان األشــخاص مــن حرِّ
مــن الجرميــة والحــدِّ مــن حــاالت معــاودة اإلجــرام. وال ســبيل إىل تحقيــق هذيــن الغرضــني إالَّ إذا اســتُخدمت 
فــرتة الحبــس للوصــول، حتــى أقــى مــدى مســتطاع، إىل ضــان إعــادة إدمــاج أولئــك األشــخاص يف املجتمــع بعــد 

إطــاق رساحهــم، بحيــث يتمكَّنــون مــن العيــش معتمديــن عــىل أنفســهم يف ظــلِّ احــرتام القانــون.

مثال ُقطري

املكتب االتحادي للسجون يف الواليات املتحدة األمريكية

يبــدأ املكتــب االتحــادي للســجون، مــا أن يدخــل الفــرد الســجن، بالرتكيــز عــىل عودتــه إىل املجتمــع. وعمــاً بهــذا 
ــد  ــة مبكــرة مــن الدخــول إىل الســجن لتحدي النهــج، يجــري املكتــب مجموعــة متنوعــة مــن التقييــات يف مرحل
ــم  ــر تقيي ــم. ويعت ــدة عقوبته ــاء م ــد انته ــع بع ــودة إىل املجتم ــجناء للع ــداد الس ــات إلع ــج وخدم ــر برام وتوف
ــج العــودة إىل املجتمــع جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذا العمــل التحضــري. ــكل ســجني لتحســني نتائ ــة ل االحتياجــات الفردي

ويصــل الســجناء املحكــوم عليهــم إىل مؤسســتهم التابعــة للمكتــب االتحــادي وهــم يف حاجــة إىل بعــض أو كل مــن 
الخدمــات التاليــة: التعليــم الوظيفــي والتقنــي، ومحــو األميــة، وعــاج الصحــة العقليــة، والرعايــة الصحيــة، وغــر 
ذلــك مــن أشــكال املســاعدة، مثــل العــاج مــن اضطرابــات تعاطــي املخــدرات، ومهــارات األبــوة واألمومــة والروابــط 

مــع مــوارد املجتمــع املحــيل مــن أجــل اســتمرارية الرعايــة.

املصدر: املكتب االتحادي للسجون، وزارة العدل بالواليات املتحدة.
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ا 4- فعالية تشغيل السجون من حيث تاكلي�ف

ــان، وتتعلــق بالتكاليــف. وعــىل وجــه  ــة نظــام التصنيــف ال يُنظــر إليهــا يف بعــض األحي ــة يف فعالي ــدة إضافي مثــة فائ
التحديــد، وكــا أشــر إليــه يف الكتيــب بشــأن التعامــل مــع الســجناء الشــديدي الخطــورة،)7( فــإن االســتثارات التــي 
ــؤدي  ــد ت ــة ق ــوي واإلحال ــب الفئ ــف والرتتي ــال التصني ــة يف مج ــىل األدل ــة ع ــم القامئ ــذ النظ ــع وتنفي ــف يف وض تُوظ
إىل وفــورات هائلــة لنظــم الســجون عــن طريــق تحســني القــدرة عــىل إعــادة التأهيــل وبالتــايل الحــد مــن معــاودة 
ــن  ــك م ــر ذل ــة املشــددة وغ ــة عــىل الســجون ذات اإلجــراءات األمني ــر الازم ــوارد غ ــد امل ــدم تبدي ــع ع اإلجــرام، م
التدابــر التــي قــد ال يكــون لهــا مــا يررهــا. وبعبــارة أخــرى، وباإلضافــة إىل مــا يرتتــب عــىل التصنيــف املفــرط مــن أثــر 
ســلبي عــىل حقــوق اإلنســان وإمكانيــة إعــادة إدمــاج الســجناء يف املجتمــع، فإنــه يــؤدي إىل ارتفــاع التكاليــف إىل حــد 
كبــر بالنســبة للبلــدان مــن حيــث إدارة نظــام ســجونها، ناهيــك عــن التكاليــف املجتمعيــة لعــدم التصــدي بفعاليــة 

لخطــر معــاودة الفــرد لإلجــرام.

التكاليف املالية للسجون ذات اإلجراءات األمنية املشددة

كــا ُذكــر أعــاه، فــإن النُّهــج الذاتيــة لتصنيــف الســجناء عرضــة لإلفــراط يف التصنيــف، مــا يــؤدي إىل إيــداع املزيــد 
مــن الســجناء يف أماكــن مشــددة الحراســة أكــر مــا هــو مطلــوب لضــان ســامة وأمــن الفــرد والســجناء اآلخريــن 
وموظفــي الســجون والجمهــور. وكــا الحظــت بونتــا وورميــث،)أ( ليســت تكاليــف بنــاء الســجون ذات اإلجــراءات 
ــادة االحتياجــات مــن  ــة األدىن فحســب )نظــراً إىل زي ــق األمني ــف املراف ــر مــن تكالي ــة املشــددة أعــىل بكث األمني
الهيــاكل األساســية، مثــل الزنزانــات الفرديــة، والجــدران املحيطــة، واألســوار، وأبــراج الحراســة(، بــل إن العمــل فيهــا 

أكــر تكلفــة أيضــاً بســبب عوامــل مثــل ارتفــاع نســبة املوظفــني إىل الســجناء.

فعــىل ســبيل املثــال، وجــد تقريــر حديــث صــادر عــن مســؤول امليزانيــة الرملانيــة يف كنــدا)ب( أن التكلفــة الســنوية 
ــي بلغــت 370 47 دوالراً  ــر حســب املســتوى األمن ــدي ذك ــكل ســجني اتحــادي كن ــرتة 2016-2017 ل ــدرة للف املق
كنديــاً للســجني املصنــف يف املســتوى األمنــي األدىن، و077 75 دوالراً كنديــاً للســجني املصنــف يف املســتوى األمنــي 
ــدة  ــة املتح ــل، يف اململك ــى. وباملث ــي األق ــتوى األمن ــف يف املس ــجني املصن ــاً للس ــط و740 92 دوالراً كندي املتوس
لريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية، لوحــظ يف تحليــل نـُـرش عــام 2018 أن التكلفــة الســنوية لــكل ســجني ذكــر 
تختلــف حســب املســتوى األمنــي،)ج( حيــث يُشــار إىل أعــىل مســتوى أمنــي، باســم "انتشــار الذكــور" )الــذي يشــمل 
ــة قدرهــا  ــاء بتكلف ــة ب ــكل ســجني ســنوياً، والفئ ــا إســرتلينيا ل ــة 068 40 جنيه ــف(، بتكلف ــة أل الســجناء مــن الفئ

007 25 جنيهــات إســرتلينية، والفئــة جيــم بتكلفــة قدرهــا 818 18 جنيهــاً اســرتلينياً.)د(

.Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification” )أ(

.“Update on costs of incarceration” )Ottawa, 2018(،كندا، مكتب موظف امليزانية الرملانية )ب(

)ج( تســتخدم اململكــة املتحــدة لريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية أربعــة مســتويات أمنيــة )الفئــات ألــف وبــاء وجيــم ودال( للســجناء الذكــور 

البالغــني، حيــث الفئــة ألــف هــي أعــىل مســتوى أمنــي والفئــة دال األقــل تقييــداً.

  United Kingdom, Ministry of Justice, – “Costs per place and costs per prisoner by individual prison”, National Offender)د(

 Management Service, Annual Report and Accounts 2015-16, Management Information Addendum, Information release )London,
.October 2016(

ــة،  ــة الجنائي ــات العدال ــلة كتيب ــورة، سلس ــديدي الخط ــجناء الش ــع الس ــل م ــأن التعام ــب بش ــة، كتي ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم )7( مكت

)نيويــورك، 2017(، الصفحــة 33.
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لعمليــة التقييــم والتصنيــف والتجميــع الفئــوي وتوزيــع الســجناء عــىل نحــو ســليم فوائــد منهــا مــا يتعلــق بالســامة 
ــا  ــور منه ــات أم ــد أولوي ــط وتحدي ــي للســجناء، وتخطي ــاج االجتاع ــادة اإلدم ــرص إع ــل، وف ــادة التأهي ــن، وإع واألم

ــز األرسّة والرمجــة. مســتويات مــاك املوظفــني وحي

غــر أن هنــاك عوامــل كثــرة ينبغــي مراعاتهــا عنــد وضــع أو تعديــل نظــام لتصنيــف الســجناء. ويقــدم هــذا الفصــل 
موجــزاً قصــراً لقضايــا رئيســية، منهــا مــا يــيل:

التمييز بني فصل السجناء وتصنيف السجناء	 

أثر اإلطار الترشيعي للبلد عىل تصنيف السجناء	 

متطلبات الهياكل األساسية لدعم أنشطة تصنيف السجناء	 

املركزية مقابل الامركزية يف التقييم والتصنيف	 

التصنيف الخارجي مقابل الداخيل للسجناء	 

التصنيف األويل مقابل إعادة التقييم وإعادة التصنيف طوال فرتة عقوبة السجن	 

أهمية النُّهج املراعية لنوع الجنس والسن والثقافة	 

السجناء ذوو االحتياجات الخاصة أو الذين يحتاجون إىل عناية خاصة ألسباب أخرى	 

اعتبارات أخرى لها تأثر عىل قرارات اإليداع	 

1- فصل السجناء مقابل تصنيف السجناء

قواعد نيلسون مانديال

الفصل بني الفئات

القاعدة 11

توَضــع فئــات الســجناء املختلفــة يف مؤسســات مختلفــة أو أجــزاء مختلفــة مــن املؤسســات مــع مراعــاة 
ومــن  معاملتهــم.  ومتطلبــات  الحتجازهــم  القانونيــة  واألســباب  ســوابقهم  وســجل  وعمرهــم   جنســهم 

أجل ذلك:

 ثانيا- املسائل الرئيسية
املتعلقة بتصنيف السجناء



السجناء10 تصنيف  بشأن  كتيب 

قواعد نيلسون مانديال )تابع(

ــة  ــاك مؤسس ــون هن ــن تك ــة؛ وح ــات مختلف ــكان، يف مؤسس ــدر اإلم ــاء، بق ــال والنس ــجن الرج يُس )أ( 
ـا؛ صــة للنســاء منفصــاً كليًـّ ـم أن يكــون مجمــوع األماكــن املخصَّ تســتقبل الجنســن عــى الســواء، يتحتَـّ

يُفصل السجناء غري املحاكَمن عن السجناء املدانن؛ )ب( 

يُفصــل املســجونون بســبب الديــون وغريهــم مــن املســجونن ألســباب مدنيــة عــن املســجونن بســبب  )ج( 
جرميــة جنائيــة؛

)د( يُفصل األحداث عن البالغن.

التصنيف وإفرادية املعاملة

القاعدة 93

1- الغرض من التصنيف هو:

ــح، بســبب ســجلهم الجنــايئ أو طباعهــم، أن يكونــوا  أن يُفَصــل عــن اآلخريــن الســجناُء الذيــن يرجَّ )أ( 
ــم؛ ــيِّئ عليه ــري س ذوي تأث

ياً إلعادة تأهيلهم االجتامعي. أن يُصنَّف السجناء يف فئات، بغية تيسري معاملتهم توخِّ )ب( 

2- تُســتخَدم ملعاملــة مختلــف فئــات الســجناء، بقــدر اإلمــكان، ســجون مختلفــة أو أقســام مختلفــة يف الســجن 
الواحــد.

وعنــد مناقشــة تصنيــف الســجناء، مــن املهــم جــدا التمييــز بــن "فصــل" الســجناء عــى أســاس الســن ونــوع الجنــس 
ــري  ــذا األخ ــتخدم ه ــث يس ــرى، حي ــة أخ ــن ناحي ــجناء م ــف" الس ــة، و"تصني ــن ناحي ــاز م ــوين لاحتج ــبب القان والس
لتحديــد اإليــداع يف املرفــق املناســب وتخطيــط القضيــة. وبشــكل أدق، يســتند فصــل الســجناء إىل خصائــص يســهل 
التعــرف عليهــا وثابتــة ال تتغــري إال عندمــا يُحكــم عــى الســجن أو عندمــا يبلــغ الطفــل. وعــى النقيــض مــن ذلــك، 
فــإن تصنيــف الســجناء يســتلزم تقييــام منظــام للمخاطــر واالحتياجــات، وهــي عمليــة أكــر تعقيــدا وترتكــز عــى أدلــة 
ــة يف اإلدارة  ــة. ويف حــن أن الفصــل والتصنيــف عنــران بالغــا األهمي ــري والقواعــد الدولي البحــوث وتسرتشــد باملعاي
الســليمة للســجون، ينبغــي االعــرتاف بأنهــام مختلفــان. وإذا كان الفصــل رشطــا أساســياً، فــإن فصــل النســاء عــن الرجال 

والبالغــن عــن األطفــال أو املنتظريــن للمحاكمــة عــن املحكــوم عليهــم ال يشــكل يف حــد ذاتــه نظامــا للتصنيــف.

يعية طر الت�ش
أ
2- ال

يــؤدي اإلطــار الترشيعــي املعمــول بــه يف البلــد دوراً حاســامً يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالتصنيــف األمنــي للســجناء 
ــي  ــد املســتوى األمن ــق ســلطات الســجون مســؤولية تحدي ــة، تقــع عــى عات ــات القضائي وإحالتهــم. ويف بعــض الوالي
وتصنيــف الســجناء بعــد تقييــم املخاطــر واالحتياجــات. ففــي ناميبيــا، عــى ســبيل املثــال، ينظــم تصنيــف الســجناء 
مبوجــب قانــون الخدمــة اإلصاحيــة لعــام 2012، الــذي يــأذن للمفــوض العــام لدائــرة اإلصاحيــات يف ناميبيــا بتحديــد 
ــام يتعلــق مبختلــف  ــة في ــد مختلــف املســتويات األمني ــة وتحدي ــة املطبقــة عــى املرافــق اإلصاحي املســتويات األمني
ــادة 132 مــن  ــي وضعــت مبوجــب امل ــح الت ــا للفقــرة 259 مــن اللوائ ــك، ووفق ــة. وعــاوة عــى ذل ــق اإلصاحي املراف
قانــون الخدمــة اإلصاحيــة لعــام 2012، يصنــف مرتكــب الجرميــة املحكــوم عليــه وفقــا للمســتوى األمنــي الــازم ومدى 

ماءمتــه لإليــداع، وإعــادة التأهيــل والتدريــب يف مرفــق إصاحــي.
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ــدا، عــى  وميكــن أن تنــص الترشيعــات أيضــا عــى مــا يجــب دراســته يف هــذا التقييــم ألغــراض التصنيــف. ففــي كن
ســبيل املثــال، تــدرج الفقرتــان 17 و18 مــن لوائــح اإلصاحيــات واإلفــراج املــرشوط العوامــل التــي ينبغــي مراعاتهــا 
عنــد تحديــد التصنيــف األمنــي، والتــي تشــمل خطــورة الجرميــة، واحتــامل الســلوك العنيــف، والســلوك أثنــاء الحكــم، 

وخطــر الفــرار، والخطــر عــى الســامة العامــة.

كندا: اإلطار الترشيعي املتعلق بالتصنيف األمني األويل

التصنيف األمني مبوجب لوائح اإلصالحيات واإلفراج املرشوط)أ(

17- ألغــراض املــادة 30 مــن قانــون ]اإلصاحيــات واإلفــراج املــرشوط[،)ب( تنظــر الدائــرة ]اإلصاحيــة[ ]يف كنــدا[ 
يف العوامــل التاليــة عنــد إســناد تصنيــف أمنــي لــكل ســجن:

خطورة الجرمية التي ارتكبها السجن؛ )أ( 

أي تهم معلقة ضد السجن؛ )ب( 

أداء السجن وسلوكه أثناء الحكم؛ )ج( 

ــري  ــف خط ــد، وأي تصني ــا، إن ُوج ــا كان حدث ــه مل ــجن، وتاريخ ــايئ للس ــي والجن ــخ االجتامع )د(  التاري
للمجــرم مبوجــب القانــون الجنــايئ؛

أي مرض أو اضطراب بدين أو عقيل يعاين منه السجن؛ )هـ( 

احتاملية سلوك السجن سلوكاً عنيفاً؛  )و( 

استمرار ضلوع السجن يف أنشطة إجرامية. )ز( 

18- وألغراض املادة 30 من القانون، يصنَّف السجن عى النحو التايل:

يف أقىص الدرجات األمنية عندما تقيّم الدائرة السجن كام ييل: )أ( 

حالــة  يف  الجمهــور  ســامة  عــى  كبــرياً  وخطــراً  للفــرار  كبــريا  احتــامال   ‘1’  يُظهــر 

الفرار؛ أو

‘2’ يتطلب درجة عالية من اإلرشاف واملراقبة داخل السجن؛

يف الدرجات األمنية املتوسطة عندما تقيّم الدائرة السجن كام ييل: )ب( 

‘1’  يُظهــر احتــامال ضئيــا أو متوســطا للفــرار وخطــراً متوســطاً عــى ســامة الجمهــور يف حالــة 

الفــرار؛ أو

‘2’  يتطلب درجة متوسطة من اإلرشاف واملراقبة داخل السجن؛ 

يف أدىن الدرجات األمنية عندما تقيّم الدائرة السجن كام ييل: )ج( 

يف  الجمهــور  ســامة  عــى  متدنيــاً  وخطــراً  للفــرار  ضئيــاً  احتــامال   ‘1’  يُظهــر 

حالة الفرار؛ 

‘2’ يتطلب درجة متدنية من اإلرشاف واملراقبة داخل السجن؛

.Canada, Justice Laws Website, Consolidated Regulations, Corrections and Conditional Release Regulations )SOR-92620(, p. 2  )أ(

.Canada, Consolidated Acts, “Corrections and Conditional Release Act”, Statutes of Canada, chap. 2 )1992( )ب(

وعــى العكــس مــن ذلــك، قــد يكــون القــايض هــو مــن يبــت يف النظــام األمنــي للســجن، وال يكــون لنظــام الســجون 
ــد  ــد، ق ــدل أو املشــدد(. وعــى وجــه التحدي ــن املنخفــض أو املعت ــل األم ــة إىل نظــام معــن )مث ــر يف اإلحال دور يُذك
يحــدث أن يُصنــف جميــع الســجناء الذيــن وجهــت إليهــم تهمــة أو أدينــوا بجرائــم معينــة )مثــل القتــل( أو املحكــوم 
عليهــم بالســجن ملــدد طويلــة ضمــن مســتوى أمنــي معــن دون تقييــم إفــرادي. وهــذا أمــر يثــري القلــق مــن منظــور 
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حقــوق اإلنســان، نظــراً إىل أن القــرارات املســتندة إىل هــذه املعلومــات املحــدودة، كــا لوحــظ يف الفصــل 1، قــد تــؤدي 
يف كثــر مــن األحيــان إىل التصنيــف املفــرط وإىل ظــروف تقييديــة )شــديدة( يف الســجون مبــا يتجــاوز مــا هــو رضوري 
ملعالجــة شــواغل األمــن والســامة.)8( ومــع ذلــك، هنــاك أمثلــة عــىل أن الســلطة القضائيــة هــي صاحبــة القــرار، ولكــن 
يقــدم نظــام الســجون تقييــا يف شــكل تقريــر ســابق للحكــم للمســاعدة يف اتخــاذ القــرار )انظــر املثــال أدنــاه(، وهــو 

مــا يشــكل مارســة جيــدة يف الواليــات القضائيــة التــي لديهــا هــذا النــوع مــن اإلطــار الترشيعــي.

مثال ُقطري

تقارير سابقة للحكم لتوجيه عملية اتخاذ القرارات القضائية يف سنغافورة

بــه  التأهيليــة، وهــو خيــار تخــص  التدريــب اإلصاحــي هــو مــن الخيــارات املتاحــة يف ســياق األحــكام 
ــاراً  ــي خي ــب اإلصاح ــكل التدري ــه. ويش ــاوزون 21 من ــنة وال يتج ــر 16 س ــن العم ــني م ــاة البالغ ــم الجن املحاك
مــن  بالتدريــب اإلصاحــي  الجــاين  الحكــم عــىل  قــرار  الشــباب. ولاسرتشــاد يف  املجرمــني  تأهيــل  إلعــادة 
بتقدميــه  أو أي شــخص مخــول  الســجون،  للحكــم مــن مفــوض  ســابقاً  تقريــراً  املحكمــة   عدمــه، تطلــب 

نيابة عنه.

ويتضمــن التقريــر الســابق للحكــم تفاصيــل الحالــة البدنيــة والعقليــة للجــاين الشــاب، ومــدى ماءمتــه للتدريــب 
اإلصاحــي، وطبيعــة برامــج إعــادة التأهيــل املطلوبــة وصعوبتهــا )أي بســيطة أو متوســطة أو شــديدة( إذا ُحكــم 

عليــه بالتدريــب اإلصاحــي.

وتُنظَّــم عمليــة التقييــم مــن خــال تقييــم مخاطــر واحتياجــات املجرمــني الشــباب عــىل صعيــد املجــاالت "الثانيــة 
املركزيــة")أ( مــن خــال املقابــات املبــارشة، باإلضافــة إىل تأكيــد املعلومــات الرســمية مــن مجموعــة متنوعــة مــن 
املصــادر. ويهــدف التقريــر الســابق للحكــم إىل إبــاغ املحاكــم باحتياجــات الشــاب الباعثــة عــىل الســلوك اإلجرامــي 

التــي ميكــن معالجتهــا يف بيئــة احتجازيــة يف إطــار نظــام التدريــب اإلصاحــي.

املصدر: دائرة السجون يف سنغافورة.

)أ( تشــر املجــاالت "الثانيــة املركزيــة" إىل العوامــل )أو االحتياجــات( الثانيــة الرئيســية الباعثــة عــىل الســلوك اإلجرامــي التــي ثبــت أن لهــا 

ــة  ــخ الســلوك املعــادي للمجتمــع، ومنــط الشــخصية املعادي ــة" مــن تاري ــة املركزي ــف املجــاالت "الثاني ــة متســقة مــع العــود. وتتأل ــة إيجابي عاق
ــات  ــات تعاطــي املخــدرات، والعاق ــة، واضطراب ــدة للجرمي ــات املؤي ــة والعاق ــي للجرمي ــم االجتاع ــدة لإلجــرام، والدع ــف املؤي ــع، واملواق للمجتم

.)Andrews and Bonta, 2006( ــة ــة االجتاعي ــة والرتويحي ــطة الرتفيهي ــل، واألنش ــة والعم ــة، واملدرس ــة والزوجي األرسي

واعتمــدت بلــدان أخــرى نُهجــا مختلطــة أكــر لتصنيــف الســجناء، حيــث تحــدد املحاكــم أو الترشيعــات النظــام األمني، 
ولكــن تضطلــع ســلطات الســجون بعمليــة تصنيــف داخــيل أو خــاص باملؤسســة ذاتهــا. فعــىل ســبيل املثــال، يف عــدة 
بلــدان مــن آســيا الوســطى )مثــل أوزبكســتان وطاجيكســتان وكازاخســتان(، يعــود للقــايض أن يقــرر إحالــة الســجني 
إىل ســجن يعمــل بنظــام معــني، ويســتند يف قــراره أساســاً إىل الجرميــة املرتكبــة والســجل الجنــايئ الســابق للفــرد، وفقــاً 
ألحــكام القانــون الجنــايئ للبلــد. وغالبــاً مــا ال تكــون االختافــات الرئيســية القامئــة بــني مختلــف النظــم متجســدًة يف 
االعتبــارات األمنيــة مــن حيــث الهيــاكل األساســية أو نــوع اإلقامــة )مثــل الثكنــات مقابــل اإلقامــة يف الزنزانــات(، بــل 
تكــون باألحــرى متجســدة يف امتيــازات، مــن قبيــل عــدد الزيــارات القصــرة والطويلــة األجــل، وعــدد الطــرود التــي 
ميكــن اســتامها، واملبلــغ املــايل املســموح للســجناء بإنفاقــه. ومبجــرد اإلحالــة إىل ســجن يعمــل بنظــام أمنــي معــني، 
تقــوم إدارة الســجن بتصنيــف داخــيل لوضــع الســجناء يف وحــدات أو ظــروف مختلفــة داخــل الســجن عــىل أســاس 
ــم يُجــرى لســلوكهم. كــا يعــود للقــايض أن يقــرر نقــل ســجني مــن مرفــق يعمــل بنظــام معــني إىل آخــر، وإن  تقيي
ــم لســلوكه  ــف عــىل أســاس تقيي ــال إىل مســتوى مختل ــب الســجني لانتق ــم طل ــرة الســجن أن تدع ــكان دائ  كان بإم

أثناء االحتجاز.

)8( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، كتيِّب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة.
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وعــى  فــر ض أن -ــدى ســرطات  -اــيون  -لــدرة  سناســبا، فــإن أفضــ   سامرســات -هــذه  -اــرطات،  -ئــي هــي يف 
سهايــا  سطــاف  ساــؤو-ا عــن إد رة شــؤون  -اــيني يوممــاً، هــي أن تحــدد  ساــئوى  ألمنــي -راــيني لئــد إجــع ث تلممم 
إفــع دي -رمخاطــع و الحئماجــات، لــدال مــن أن يحــدده أحــد  -لضــاة عــى أســاس  -يعميــا ) سدعــى  رتكالهــا( فلــط، 
عــى ســبم   سثــال. فمــن شــأن هــذ   -نهــج أن يحــول دون إمكاسمــا  -ئانمــل  سفــعط  -ئئاــفي و -حعمــان  سحئمــ  
مــن  -حاــول عــى  -خدمــات، كــام أســه يئــد أكــر  تاــاقاً مــع  ألحــكام  ألساســما -لو عــد سمراــون ماسديــا، وال ســمام 
 -لاعــدة 36،  -ئــي تنــص عــى رضورة  -حفــاظ عــى  السضبــاط و -نظــام مــن دون تيــاوز  -حــد  -ــازم مــن  -لمــود 
ــاة ميئمئمــا جمــدة  -ئنظمــم. ولــدون سهــج  -ضــامن ســاما  الحئيــاز، وتاــمري شــؤون  -اــين لأمــان وتحلمــق حم
منظــم ومئاــق وقاتــم عــى  ألد-ــا يف  -ئلممــم و -ئانمــل، يائــب تحديــد ماــئوى  -ئلممــد  سناســب  سطرــوب ال 

-رحفــاظ عــى  ألمــن فحاــب، لــ  -ئحديــد  حئماجــات  ألفــع د وتئزيــز جهــود إعــادة  إلدمــاج أيضــاً.
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يف  -فلــع ت  -ئا-مــا مــن هــذه  -لو عــد تشــري عبــارة ’’ -اــيني غــري  سحاكــم‘‘ إىل أيِّ شــخص تــمَّ توقمفــه أو    1
حباــه لاــبب مخا-فــا جناتمــا ووضئــه يف عهــدة  -رشطــا أو  -اــين و-كنَّــه مل يُحاكـَـم ومل ياــدر يف حلــه حكــم 

لئــُد.

ويُفرَض يف  -ايني غري  سحاكم أسَّه لعيث ويئاَم  عى هذ   ألساس.   2

يــا  -فعديــا أو  -ئــي تنــصُّ عــى  إلجــع ث ت  -و جبــا  ودون  ساــاس لا-لو عــد  -لاسوسمــا  سئئرلــا لحاميــا  -حعِّ   3
ــو ردة  د  -لو عــد  - ــا خــاص ال تحــدِّ ــع هــؤالث لنظــام مئامر ــاع إز ث  -اــيناث غــري  سحاكَمــني، ييــب أن يئمئَّ  التِّب

ــاه إالَّ عنــارصه  ألساســما. أدس

ــني، فميــب أيضــاً تاــرمط  ــا عــى  -اــيناث  سد س ــث  سطباقه وإذ  كان هــذ   -لاــم يعكــز عــى  -ئرشيئــات مــن حم
ــ   سحاكمــا وتانمفهــم وتوزيئهــم عــى سظــام أمنــي  ــن قب ــم  ألشــخاص  سحئيزي ــا تلمم ــا عمرم  -ضــوث عــى أهمم
ــ   ــزون قب ــال  سحئي ــد يُح ــا، ق ــات  -لضاتم ــض  -والي ــعة أخــعى، يف لئ ــم. وم ــم و حئماجاته ــاً سخاطعه مناســب وفل
ــا أو حئــى إىل سظــام أمنــي مشــدد  ســئناد ً إىل وضئهــم أو جعميئهــم  سزعومــا،  ــا  حئيازي ــاً إىل لمئ  سحاكمــا ترلاتم

ــا. ــ  أخــعى ذ ت صر ــاة عو م دون مع ع

ولا-نظــع إىل مــا يرتــب عــى  الحئيــاز  -اــالق -رمحاكمــا مــن آنــار ســربما قــد تكــون شــديدة وغا-بــاً مــا ال ميكــن 
سلضهــا، ينــص  -لاســون  -ــدويل عــى أن يكــون  الحئيــاز  -اــالق -رمحاكمــا  الســئثناث ال  -لاعــدة، وأســه إذ  كان هنــاك 
ــري تدخــاً. وينبغــي  -نظــع يف  ــق أقــ   -ئد ل ــذ تطبم ــال، فمنبغــي عندت مــن خطــع، كأن يفــع شــخص عــى ســبم   سث
ــن  ــا م ــاغ  -رشطــا أو غريه ــق  -اــفع، وإل ــا، وماــادرة ونات ــا  -كفا- ــا، منه ــري  الحئيازي ــري غ ــن  -ئد ل ــا م ميموع
ــا  ــا أو حظــع  -ئيــول، مبــا يئــامىش مــع قو عــد  ألمــم  سئحــدة  -نموذجم ــا  إل-كروسم  -اــرطات، و -خضــوع -رمع قب
 -دسمــا -رئد لــري غــري  الحئيازيــا. ولا-ناــبا ســن يئــم حباــهم  حئماطمــاً، فــإن وجــود سظــام تلممــم وتانمــل شــفاف 
ــا  ــا  -دسم ــات  ألمنم ــد  سئطرب ــع ر يف تحدي ــر ت  ســئئع ض منئظمــا هــو عنــر حاســم ساــاعدة صاسئــي  -ل ــع ف م

 -ازمــا إلد رة هــؤالث  ألفــع د  -ذيــن ينئظــعون  سحاكمــا أو ميــعون لأطو رهــا.
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ــف الســجناء يف  ــرن لتصني ــي األخــذ بنظــام م ــاَّ يقت ــة، م ــة املعامل ــادئ إفرادي ــب إعــاُل هــذه املب 1- يتطلَّ
ــة. ــة كل فئ ــة مناســبة ملعامل ــات عــىل ســجون منفصل ــوزَّع هــذه الفئ ــتصَوب أن تُ ــذا يُس ــات. ول فئ

فئــة.  لــكل  األمــن  متطلَّبــات  مــن  القــدر  نفــس  ســجن  كلِّ  يف  ـر  يتوفَـّ أن  الــروري  مــن  2- ليــس 
والســجون  الفئــات.  مختلــف  الحتياجــات  تبعــاً  األمــن  هــذا  درجــات  تتفــاوت  أن  يُستحســُن  بــل 
يف  تعتمــد  بــل  الهــرب،  دون  تحــول  ماديــة  أمــن  حواجــز  تقيــم  ال  كونهــا  بحكــم  األبــواب،  املفتوحــة 
ـر أفضــل الظــروف مؤاتــاة إلعــادة تأهيــل الســجناء الذيــن تــمَّ   ذلــك عــىل انضبــاط الســجني نفســه، توفِـّ

اختيارهم بعناية.

ــية،  ــاكل األساس ــن الهي ــات م ــدة متطلب ــىل ع ــف الســجناء ع ــذ وإدارة نظــام لتصني ــد النجــاح يف وضــع وتنفي ويعتم
ــات  ــا القــدرة عــىل اســتيعاب فئ ــق الســجون، مبــا فيه ــة )أي مراف ــاكل األساســية املادي ــة بالهي ــك املتعلق خصوصــاً تل
مختلفــة مــن الســجناء بشــكل منفصــل(، والسياســات واملبــادئ التوجيهيــة، واملــوارد مــن املوظفــني، ونظــام الوثائــق 

ــاه. وحفــظ الســجات. وتناقــش كل مــن هــذه املســائل عــىل نحــو منفصــل أدن

ساسية املادية
أ
لك ال اهليا

كــا هــو مبــني أعــاه، الهــدف الرئيــي لنظــام التصنيــف هو تحديــد مجموعــات متميزة مــن الســجناء الذيــن يحتاجون 
ــات  ــذه التجمع ــىل أن ه ــد ع ــي التأكي ــرى، ينبغ ــرة أخ ــة. وم ــات مختلف ــة وتدخ ــة مختلف ــية أمني ــاكل أساس إىل هي

الفئويــة تختلــف عــن فصــل الســجناء عــىل أســاس الســن ونــوع الجنــس والوضــع القانــوين.

وعمومــاً، تســتند مســتويات االحتجــاز إىل املســتوى األمنــي وإىل الرقابــة داخــل الســجن أو داخــل أجــزاء مختلفــة مــن 
املرفــق نفســه. فهنــاك ســجن مشــدد الحراســة أو ذو حراســة قصــوى يتمتــع بقــدر كبــر مــن األمــن املــادي واإلجــرايئ 
ــد  ــة املســلحة، فضــا عــن تقيي ــراج ومراكــز املراقب ــل الجــدران واألســوار، واألب ــك الحواجــز، مث والدينامــي، مبــا يف ذل
تفاعــل الســجناء وتنقلهــم يف كثــر مــن األحيــان. وقــد ال يكــون للمرفــق مــن املســتوى األمنــي املنخفــض أو األدىن ســياج 
محيــط بــه، وال أقفــال عــىل أبــواب الزنزانــات أو الغــرف، أو ســكن جاعــي للســجناء. غــر أن البلــدان تتفــاوت مــن 
حيــث عــدد املســتويات األمنيــة املحــددة لســجونها، واألجنحــة املنفصلــة التــي لهــا مســتويات وأنظمــة أمنيــة مختلفــة 
داخــل املرفــق نفســه، وتوافــر خيــارات أخــرى لإليــداع )مثــل املرافــق املتخصصــة لألفــراد ذوي االحتياجــات العقليــة 
والصحيــة والبدنيــة، أو للذيــن يحتاجــون إىل تدخــات محــددة(. وكــا الحــظ بونتــا وورميــث،)9( فــإن حــاالت اإليــداع 
األمنــي محــدودة بتوافــر مســتويات مختلفــة مــن االحتجــاز. ومــع ذلــك، مــن املهــم اإلشــارة إىل أنــه لــي يطبــق بلــد مــا

.Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification”, p. 399 )9(



15 ناسما ف ساات   -عتماما  سئئرلا لئانمل  -ايناث

 "سظامــاً معســاً -ئانمــل  -اــيناث"، كــا تدعــو إ-مــه قو عــد سمراــون ماسديــا، ييــب أن يكــون قــادر ً، كحــد أدىن، عــى 
توفــر أسظمــا أمنمــا مخئرفــا تدعمهــا تباينــات يف  -همــاك   ألساســما )مثــ   -اــكن  -فــعدي ملالــ   -اــكن  -ياعــي، 
وأمــن  سحمــط، ومع كــز  سع قبــا(، لحمــث ميكــن  ســئخد م سئاتــج  -ئلممــم -رفاــ  لــن مخئرــل فئــات  -اــيناث عــى 

أســاس  سخاطــع  -ئــي يشــكروسها يف لمئــا  -اــين.

أمثلة عىل فئات أمن السجون

املكتب االتحادي للسجون يف الواليات املتحدة

تد ر  -ايون ) -ئي يشار إ-مها لاسؤساات( عى خماا مائويات أمنما:

املؤسسات ذات املستوى األمني األدىن

تُئــعف أيضــا لاســم "مع كــز  -اــج ون  التحاديــا"، و-ــدى هــذه  سؤساــات مهاجــع -إليــو ث، وساــبا  سوظفــن إىل 
 -اــيناث فمهــا منخفضــا ساــبما، و-هــا ســماج محــدود أو ال ســماج -هــا. وهــذه  سؤساــات موجهــا سحــو  -ئمــ  

وتنفمــذ  -رب مــج.

املؤسسات ذات املستوى األمني املنخفض

-رمؤساــات  إلصاحمــا  التحاديــا ذ ت  ساــئوى  ألمنــي  سنخفــض محمــط لاــماجن، ومئظمهــا عنالــع -رنــوم أو 
ــن إىل  ــج. وساــبا  سوظف ــذ  -رب م ــا يخــص  -ئمــ  وتنفم ــا فم ــات قوي ــا مكوس ماــاكن يف شــك  ملاــور ت، و-ه

ــي  ألدىن. ــق ذ ت  ساــئوى  ألمن ــا يف  سع ف  -اــيناث يف هــذه  سؤساــات أعــى منه

املؤسسات ذات املستوى األمني املتوسط

عــززت  سؤساــات  إلصاحمــا  التحاديــا ذ ت  ساــئوى  ألمنــي  سئوســط )وســيون  -واليــات  سئحــدة  سخااــا 
ــزة  ــا ميه ــماجات مزدوج ــك  س ــا يف ش ــا )غا-ب ــن محمطاته ــط( م ــي  سئوس ــئوى  ألمن ــيناث ذوي  سا ــو ث  -ا إلي
لنظــم كشــل إ-كرتوسمــا(، ومئظــم  إليــو ث يف هــذه  سؤساــات مــن ســوع  -زسز ســات، و-هــا ميموعــا و ســئا مــن 
ــئوى  ــات ذ ت  سا ــا لاسؤسا ــى ملارس ــيناث أع ــا إىل  -ا ــبا موظفمه ــا، وسا ــ  و سئامر ــا لا-ئم ــج  سئئرل  -رب م

ــا أشــد. ــا  -د خرم ــي  سنخفــض، وضو لطه  ألمن

املؤسسات ذات املستوى األمني املشدد

ــا محمطــات مشــددة  -حع ســا )يف شــك   ــات  سئحــدة"، و-ديه ــق أيضــا لاســم "ســيون  -والي ــعف هــذه  سع ف تُئ
جــدر ن أو ســماجات مئــززة(، وزسز ســات جاعمــا وفعديــا، وساــبا موظفمهــا إىل  -اــيناث هــي  ألعــى، ومع قبــا 

حعكــا  -اــيناث فمهــا شــديدة.

املرافق اإلدارية

ــا  -اــيناث  -ذيــن يئاســون  هــذه مؤساــات ذ ت مهــام خاصــا، مثــ   حئيــاز  سيعمــن قبــ   سحاكمــا، ومئامر
مــن مشــاك  طبمــا خطــرة أو مزمنــا، أو  حئــو ث  -اــيناث  -شــديدي  -خطــورة أو  -ئنــل أو  سما-ــن إىل  -هــعوب. 
ــز  ــربى، ومع ك ــدن  -ك ــاز يف  س ــز  الحئي ــربى، ومع ك ــدن  -ك ــا يف  س ــز  إلصاحم ــا  سع ك ــق  إلد ري ــم   سع ف وتش
 الحئيــاز  التحاديــا، و سع كــز  -طبمــا  التحاديــا، ومعكــز  إلحا-ــا  التحــادي، و سعكــز  -طبــي -راــيناث  التحاديــن، 
ــا،  ــئثناث  -اــين  إلد ري    سشــدد  -حع س ــا، لاس ــق  إلد ري ــا  سع ف ــا. وغا-بم و -اــين  إلد ري    سشــدد  -حع س

قــادرة عــى  ســئمئاب  -اــيناث مــن جممــع  -فئــات  ألمنمــا.

املصدر:  سكئب  التحادي -رايون، وز رة  -ئدل لا-واليات  سئحدة.
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دائرة السجون يف كينيا

دائــرة الســجون يف كينيــا إدارة تابعــة لــوزارة الداخليــة والتنســيق يف الحكومــة الوطنيــة. وأنشــئت هــذه الدائــرة، 
بوصفهــا كيانــاً يعمــل بالــزي الرســمي وبانضبــاط، مبوجــب الفصــل 90 مــن قانــون الســجون والفصــل 92 مــن قانــون 

املؤسســات اإلصاحيــة يف كينيــا. ويرأســها املفــوض العــام للســجون.

الكينيــة، ويعــرّف  الســجون  تفاصيــل تصنيــف  الكينيــة  للســجون  الدائــم  األمــر  الفصــل 69 مــن   ويقــدم 
ســجون البالغــني بأنهــا مغلقــة وشــبه مغلقــة، ومرافــق الشــباب عــىل أنهــا مؤسســات إصاحيــة أو مراكــز تدريــب 

إصاحيــة للشــباب.

أمــا الســجون املغلقــة )املعروفــة أيضــاً باســم الســجون الرئيســية( فهــي ســجون تخضــع ألقــى درجــات الحراســة، 
وهــي تضــم ســجناء يقضــون عقوبــة ســجن طويلــة املــدة أو مدانــني بارتــكاب أعــال تخريــب خطــرة أو جرائــم 
عنــف. وتضــم الســجون شــبه املغلقــة ســجناء يقضــون عقوبــة ســجن متوســطة املــدة مــع جرائــم أقــل خطــورة مــن 
التخريــب والعنــف. واملؤسســات اإلصاحيــة مرافــق عقابيــة للمجرمــني األحــداث الذيــن تثبــت إدانتهــم بارتــكاب 
جرائــم تعتــر خطــرة، يف حــني أن مراكــز التدريــب اإلصاحيــة للشــباب هــي للشــباب الذيــن يعتــرون ذوي ســلوك 
جامــح تجــاه الســلطة وال ميكــن اإلرشاف عليهــم تحــت املراقبــة، ومــع ذلــك ال يســتدعون الحبــس الطويــل األجــل 

يف مؤسســة إصاحيــة.

ويصنــف الســجناء ويقيّمــون عــىل أســاس مســتوى االحتياجــات األمنيــة وســنهم ومــدة العقوبــات املحكــوم بهــا 
ــاء(.  ــال والنس ــجون الرج ــس )أي س ــوع الجن ــب ن ــاً حس ــة أيض ــة الكيني ــات اإلصاحي ــم املؤسس ــم. وتنقس  عليه
ــل املهيمــن )زراعــي أو صناعــي(  وتقســم هــذه الســجون بدورهــا إىل أقســام أخــرى تبعــاً لرنامــج إعــادة التأهي

ــذه. الجــاري تنفي

املصدر: دائرة السجون يف كينيا

ية السياســات واملبادئ التوج�ي

يتطلــب نظــام التصنيــف الفعــال وضــع سياســات ومبــادئ توجيهيــة واضحــة لــي يفهــم مديــرو الســجون وموظفوهــا 
والســجناء كيفيــة اتخــاذ قــرارات التصنيــف وتأثرهــا عــىل قــرارات اإليــداع وتخطيــط القضايــا. وينبغــي أن تحــدد هــذه 
السياســات واملبــادئ التوجيهيــة املســؤوليات واإلجــراءات املتعلقــة بتقييــم الســجناء وتصنيفهــم وإحالتهــم، مبــا يف ذلــك 
أي أدوات تقــدم، مــع تعليــات واضحــة بشــأن متطلبــات االســتخدام والتدريــب. وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي توضيــح 
كيفيــة إبــاغ الســجني بقــرارات التصنيــف، والعمليــة التــي يتعــني املــي فيهــا إذا شــكك الســجني يف قــرار التصنيــف 

أو رغــب يف الطعــن فيــه.

مثال ُقطري

كندا

يوفــر توجيــه املفــوض )Commissioner‘s Directive 705-7( الصــادر عــن دائــرة اإلصاحيــات يف كنــدا، املعنــون 
ــؤوليات  ــاألدوار واملس ــق ب ــا يتعل ــا في ــاتيا مفص ــا سياس ــراً توجيهي ــجن"، أم ــداع يف الس ــي واإلي ــف األمن "التصني
وعمليــة إنجــاز التصنيــف األمنــي واإليــداع يف الســجن، مبــا يف ذلــك الجــدول املســتخدم للتصنيــف األمنــي األويل 

)جــدول تصنيــف االحتجــاز( وتقريــراً موجــزا عــن إنجــاز تقييــم قــرار التصنيــف األمنــي واإليــداع يف الســجن.

املصدر: دائرة السجون يف كندا.
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مثال ُقطري

ناميبيا

ــا مامرســات تشــغمرما موحــدة)أ(، مبــا يف ذ-ــك  سامرســات  سئمــول لهــا يف وحــدة  -ــدى د تــعة  -اــيون يف ساممبم
 الســئلبال و -ئلممــم. ووفلــا -هــذه  سامرســات، فــإن هــدف  -وحــدة وغاياتهــا وســرطئها كــام يــي:

الهدف  -1

تلديم مبادئ توجمهما لشأن كمفما إد رة شؤون  سيعمني عند  سئالمهم يف وحدة  السئلبال و -ئلممم.

الغايات  -2

إتاحا مئرومات سراا وفئا-ا إلطالع  سيعمني عىل سظام  -اين.  1 2

إجــع ث تلممــم يف  -وقــت  سناســب الحئماجاتهــم  -فوريــا، مبــا يف ذ-ــك مــن حمــث  -احــا  -بدسمــا و -ئلرمــا   2 2
وشــو غ   -اــالما  -شــخاما.

ــام  ــا يف سظ ــول له ــئحلاقات  سئم ــروط و الس ــد و - ــىل  -لو ع ــالع ع ــه كاٍف -الط ــني لئوجم ــد  سيعم تزوي  3 2
 -اــيون، و إلجــع ث ت  -ئامــا إلد رة  سخاطــع  -ئــي تئبئهــا د تــعة  -اــيون  -ناممبمــا، و -خدمــات و -رب مــج  -ئــي 
ميكنهــم  -حاــول عرمهــا، و -ئوقئــات  سئئرلــا لا-اــروك  سناســب  -ــذي ســمئم  عــىل فعضــه موظفــو  -اــين )أي 

ــون(. ــو  -اــين و سوظفــون  إلد ري موظف

تلممــم  سيعمــني مبوضوعمــا و تاــاق مــن حمــث تاريخهــم  -ينــايئ و الجئامعــي مــن أجــ  تحديــد  ساــئوى   4 2
ــم يف  ــادة إدماجه ــت  سناســب إلع ــا  ألوىل و ساــاهما يف إعد دهــم يف  -وق ــم يف  سعحر ــي  ألساــب إليد عه  ألمن

 سيئمــع.

ــن أجــ   ــا، م ــا  -وظمفم ــك  -رتلم ــا عــىل  -اــروك  إلجع مــي، مبــا يف ذ- ــم  حئماجــات  سيعمــني  -باعث تلمم  5 2
ــي. ــم  إلصالح ــط عالجه ــد د خط إع

إعد د خطا عالج إصالحما -ك  ميعم مبا يئفق مع تلممم  سخاطع و الحئماجات.  6 2

السلطة  -3

قاسون د تعة  -ايون -ئام 2012،  -فلعة 5 )3(.

املصدر: د تعة  -ايون  -ناممبما.

 Namibian Correctional Service, Reception and Assessment Unit Standard Operating Practices, Office of the )أ(

.Commissioner General, 2017

ن املوارد من املوظف�ي

قواعد نيلسون مانديال

موظفو السجن

القاعدة 75

ماــاً لحمــث يناســب و جباتهــم  ــم خاِّ 2 فيـُـزوَّد جممــع موظفــي  -اــيون قبــ   -دخــول يف  -خدمــا لئدريــب مامَّ
ــ  أفضــ   سامرســات  سئــارصة  سثبئــا  -فئا-مــا يف  -ئرــوم  -يناتمــا. وال يُاــمح لاال-ئحــاق  دة، وميثِّ  -ئامــا و سحــدَّ

ــحني  -ذيــن ينيحــون يف  الخئبــار ت  -نظعيــا و -ئمرمــا يف سهايــا هــذ   -ئدريــب. لا-ئمــ  يف  -اــيون إالَّ -رمعشَّ
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قواعد نيلسون مانديال )تابع(

ــة  ــول بصف ــم الحص ــم ملهنته ــوال مزاولته ــة وط ــول يف الخدم ــد الدخ ــن بع ــجن للموظف ــل إدارة الس تكف  -3
مســتمرَّة عــى دورات تدريبيــة أثنــاء الخدمــة، بغيــة ترســيخ وتحســن معارفهــم وقدراتهــم املهنيــة.

القاعدة 76

صة  ــى املوظفــون املكلَّفــون بالعمــل مــع فئــات معيَّنــة مــن الســجناء، أو الذيــن يُعَهــد إليهم مبهــام متخصِّ يتلقَّ  -2
أخــرى، تدريبــاً يركِّــز عــى املواضيــع املناســبة يف هــذا الشــأن.

وموظفــو الســجون امللتزمــون واملحرتفــون عنــر حاســم يف أي ســجن أو نظــام إصالحــي. ويف الحــاالت التــي تحــدد 
فيهــا إدارة الســجون عمليــة اإليــداع، ميكــن اتخــاذ قــرارات التصنيــف إمــا وفقــا لتوجيهــات سياســاتية أو قــرار تقديــري 
ــجون أو  ــم الس ــض نظ ــّن بع ــد تع ــا.)12( وق ــة مع ــل الثالث ــذه العوام ــا له ــة)11( أو وفق ــات اكتواري ــي)10( أو لتقيي مهن
اإلصالحيــات موظفــي إدارة القضايــا أو اإلفــراج املــروط أو االختبــار مســؤولَن عــن تنســيق أو إجــراء عمليــة التصنيــف 
األويل وإعــادة التصنيــف، بينــا قــد تفضــل بعــض الواليــات القضائيــة اســرتاتيجية متعــددة التخصصــات أو جاعيــة، 
حيــث تـُـرك موظفــن إضافيــن مثــل علــاء النفــس، واألخصائيــن االجتاعيــن، واملارســن الطبيــن، وأعضــاء رجــال 
ــع  ــد املواق ــكان تحدي ــة مب ــن األهمي ــن أن م ــداع. ويف ح ــف واإلي ــأن التصني ــرارات بش ــاذ الق ــة اتخ ــن يف عملي الدي
واألشــخاص املســؤولن يف الســجن يف نهايــة املطــاف عــن ضــان إجــراء عمليــات تقييــم الســجناء وتصنيفهــم وتوثيقهــا 
وإبــالغ الســجن بالنتائــج، فقــد تبــن أن اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات يشــمل مختلــف املوظفــن واملهنيــن داخــل 
الســجون هــو املارســة الواعــدة للغايــة. ذلــك أن هــذا الخيــار ال ييــر اتبــاع نهــج كيل أشــمل لتقييــم مخاطر الســجناء 
واحتياجاتهــم فحســب، بــل إنــه يضمــن أيضــا املوضوعيــة واإلنصــاف يف تصنيــف عمليــات اإليــداع، التــي قــد تتــرر 

إذا كان القــرار ال يرجــع إال لشــخص واحــد أو بضعــة أشــخاص أو ملناصــب ال تخضــع لرقابــة كافيــة.

وبــرف النظــر عــن الطريقــة املعتمــدة، مــن املهــم تحديــد املوظفــن املســؤولن عــن أنشــطة تصنيــف الســجون ومــا 
ــق سياســة  ــالزم لتطبي ــب ال ــم ضــان حصــول عــدد كاف مــن هــؤالء املوظفــن عــى التدري ــن ث ــم، وم هــي مهامه

ومارســة التصنيــف املعمــول بهــا يف والياتهــم القضائيــة تطبيقــاً متســقاً ودقيقــاً.

مثال ُقطري

تدريب املوظفني يف كينيا

يف عــام 2015، أقامــت دائــرة الســجون الكينيــة، باالشــرتاك مــع دائــرة املراقبــة والرعايــة الالحقــة يف كينيــا، رشاكــة 
مــع دائــرة الســجون واملراقبــة الســويدية ومعهــد راؤول والنــرغ لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين يف محاولــة 
منهــا تعديــل نظــام التصنيــف لديهــا. وأدى ذلــك إىل إنشــاء برنامــج ثنــايئ بعنــوان "مــروع التقييــم والتصنيف". ويف 
إطــار ذلــك الرنامــج، انطلقــت عمليــة تجريــب طريقــة تصنيــف جديــدة اقتبســت كثــرا مــن النمــوذج الســويدي 
ــت  ــات شــديدة الخطــورة، ومتوســطة الخطــورة، ومنخفضــة الخطــورة، ولكــن ُعدل ــف الســجناء ضمــن فئ لتصني

الطريقــة لتناســب الســياق الكينــي.

)10( قــد يكــون القــرار املهنــي إمــا غــر منظــم أو منظــًا. أمــا القــرار املهنــي غــر املنظــم فهــو نهــج يعتمــد عــى القــرار الــذي يتخــذه املهنــي أو الطبيــب عــى 

ــا  ــج. وأمــا القــرار املهنــي املنظــم فينظــر يف العوامــل املرتبطــة نظريً ــه املســتقبل مــن ســلوك أو نتائ ــؤ بشــأن مــا يحمل ــه أو حدســه للتنب ــه أو تجربت أســاس تدريب
وتجريبيًــا بالنتائــج للتنبــؤ بالســلوك يف املســتقبل. ومــن حيــث القــدرة عــى التنبــؤ، أثبتــت األبحــاث بوضــوح أن القــرار املهنــي املنظــم أدق مــن القــرار املهنــي غــر 

املنظــم.

)11( التقييات التي تستخدم طريقة إحصائية لتقدير مخاطر وقوع حدث معن )مثل خطر ارتكاب سجن لجرمية يف املستقبل(.

.Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification” )12(
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ــا  ــيون يف ملاطئ ــرويب، و4 س ــا س ــيون يف ملاطئ ــد: 6 س ــينا يف  -بر ــد يف 15 س ــج  -يدي ــب  -نه ــعي تيعي ويي
ــا. ــا  -غعلم ــيون يف  سلاطئ ــاح ، و5 س  -ا

عــى  خال-ــه  يطرئــون   -ئنفمــذ،  سوظفــي  أيــام  تاــئا  مدتــه  سظــعي  تدريــب  عــى   -ئمرمــا  وتنطــوي 
2016(،)أ(  عــام  يف  وأســدروز  لوسئــا  وضئهــا  كــا   إلجع مــي،   -اــروك  )ســمكو-وجما   ألساســما   -نظعيــات 
 نــم يئدرلــون عــى  ســئخد م أدو ت  -ئانمــل. ويــي ذ-ــك جراــات عمرمــا تاــئمع خماــا أيــام، يئــم
لــن إىل  -اــيون  سيــاورة إلجــع ث  سلالــالت و ســئخد م أدو ت  -ئانمــل لدعــم مــن  خال-هــا إرســال  سوظفــن  سدرَّ

 سدرلن.

ولئــد  -ئدريــب، يلــوم  سوظفــون لئمرمــات  -ئلممــم و -ئانمــل يف مع كزهــم  -ئيعيبمــا. و-ضــان  -حفــاظ عــى 
لــون عمرمــات مئالئــا مــع  سوظفــن  سنفذيــن ويع قبوسهــم. ويُئوقــع مــن  سوظفــن   -يــودة و سئايــر، ييــعي  سدرِّ
أن يلدمــو  إىل  سلــع تلاريــع شــهعيا يبمنــون فمهــا عــدد  -ئانمفــات  -ئــي أُسيــزت وسئاتــج ك  حا-ــا، لشــأن مــا إذ  

تبــّن أن  سيعمــن ذوو خطــورة شــديدة أو مئوســطا أو منخفضــا.

د تــعة ســئنظع  ذ-ــك،  مــن   السئهــاث  ومبيــعد   -ئيعيبمــا.  معحرئهــا  يف   -طعيلــا  هــذه  تــز ل   وال 
 -ايون  -كمنما يف سب   عئادها -هذه  -طعيلا لا-كام  وإطالقها يف سظام  -ايون كره عى  -ائمد  -وطني.

املصدر: د تعة  -ايون يف كمنما.

.Bonta, J. and Andrews, D.A. )2016(. The Psychology of Criminal Conduct, 6th Edition. Routledge: New York )أ(

ــا  ــر  سهنم ــا لاسئاي ــا  سئئرل ــاتما  -و ضح ــا  -اماس ــادئ  -ئوجمهم ــع  سب ــب ووض ــإن  -ئدري ــك، ف ــا إىل ذ- ولاإلضاف
ــوذ  -خارجــي أو  ــد ع -رنف ــل و إلي ــع ر ت  -ئانم ــا -ضــان عــدم خضــوع ق ــغ  ألهمم ــع لا- ــا -رموظفــن أم و ألخالقم
ــاد  ــه  -فا ــا ميثر ــع ً إىل م ــه سظ ــجون،)13( فإس ــاد يف الس ــة الفس ــر مكافح ــن تداب ــب ع ــظ يف كتي ــا -وح ــاد. وك  -رفا
ــب  ــع دور ت تدري ــاث-ا يف جمم ــا و سا ــي  -نز ه ــاول موضوع ــي تن ــي  -اــيون، ينبغ ــى موظف ــر ع ــع كب ــن خط م

ــيون. ــي  -ا موظف

املبــادئ التوجيهيــة ملجلــس أوروبــا املتعلقــة بتعيــن موظفــي الســجون واالختبــار واختيارهــم وتعليمهــم 
وتدريبهــم وتطويرهــم مهنيــا

12- آداب املهنة

ينبغــي أن تكــون -ــدى دو تــع  -اــيون ووكاالت  الخئبــار مدوســا -لو عــد  -اــروك مئاحــا سوظفمها،  )أ( 
ــا.  ــاث  -خدم ــب أنن ــي و -ئدري ــب  -ئوجمه ــن  -ئدري ــا جــزث  ال يئيــزأ م وينبغــي أن تشــك  هــذه  سدوس

وينبغــي أن يكــون  -ئلمــد لهــذه  سدوســا جــزث  مــن إجــع ث ت  -ئلممــم.

ترئــزم دو تــع  -اــيون ووكاالت  الخئبــار مبدوســا  ألخالقمــات و -اــروك  سهنــي هــذه، وهــي  )ب( 
ميموعــا مــن  سئايــر  سئئرلــا لاألخــالق و الضطــالع  -فئــي لا-و جبــات. و -هــدف  -عتمــي هــو تنفمــذ 
 -ئلولــات و -ئد لــر  -ئلالمــا لنز هــا، ويف حــدود  -لاســون. وينبغــي أن تكــون  سدوســا أساســا -راماســات 
و -ئوجمهــات و -لو عــد و ألسظمــا و -ربوتوكــوالت و إلجــع ث ت،  -ئــي تُع عــى جممُئهــا وتُاــئخدم يف  -ئمــ  
 -مومــي -رموظفــن. وينبغــي أن تياــد  سدوســا  -لمــم  ألساســما مثــ   -حكمــا و -اــدق و -ملظــا و حــر م 

حلــوق  إلساــان، تماــر ً إلعــادة إدمــاج  سيعمــن يف  سيئمــع و-حايــا  -يمهــور.

 Criminal Justice Handbook Series Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisons, ،13( مكئــب  ألمــم  سئحــدة  سئنــي لاسخــدر ت و -يعميــا(

.)Vienna, 2017(, p. 55
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تُدَخ   سئرومات  -ئا-ما يف سظام إد رة مرفات  -ايناث أنناث وجودهم يف  -اين، حاب  القئضاث:

 سئرومات  سئئرلا لا-دعوى  -لضاتما، مبا يف ذ-ك تو ريخ جراات  سحاكم و -ئمثم   -لاسوين؛ )أ( 

يل وتلاريع  -ئانمل؛  -ئلممم  ألوَّ )ب( 

 سئرومات  سئَّارا لا-اروك و السضباط؛ )ج( 

 -طربــات و -شــكاوى، مبــا يف ذ-ــك  الدِّعــاث ت  سئئرلــا لا-ئئذيــب وغــره مــن رضوب  سئامرــا أو  )د( 
ــع رسِّي؛ ــن ذ ت طال ــا مل تك ــا، م ــاسما أو  سهمن ــما أو  -الإسا ــا  -لاس  -ئلول

مئرومات لشأن فعض  -يز ث ت  -ئأديبما؛ )هـ( 

مئرومــات لشــأن  ساللاــات و ألســباب  -خاصــا لــأيِّ إصالــات أو حــاالت وفــاة، و -يهــا  -ئــي سلــ   )و( 
ــا  -وفــاة. إ-مهــا  -عُّفــات يف حا-

القاعدة 9

يــا جممــع  -اــيالت  سشــار إ-مهــا يف  -لاعدتــن 7 و8 وال يُئــاح  الطِّــالع عرمهــا إالَّ ســن تاــئدعي  يُحافَــظ عــى رسِّ
ــالت  ــأيِّ تئدي ــاً ل ــه، رهن ــا ل ــالع عــى  -اــيالت  سئئرل ــك ِّ ســين لاالطِّ ــمح - ــك. ويُا ــا ذ- ماــؤو-ماتهم  سهنم
ــه  -حاــول عــى ساــخا رســمما مــن هــذه  ح لهــا مبلئــى  -ئرشيئــات  -د خرمــا، ويكــون مــن حلِّ تحعيعيــا مــرَّ

 -اــيالت عنــد إطــالق رس حــه.

وينبغــي تونمــق  ألســاس  سنطلــي -رلــع ر ت  سئئرلــا لئانمــل  -اــيناث وإيد عهــم تونملــا جمــد  وينبغــي إلــالغ ذ-ــك 
إىل  -اــين وموظفــي  -اــيون وغرهــم عــى أســاس  -حاجــا إىل  -ئرــم )عــى ســبم   سثــال،  سائشــار  -لاســوين(. 
و-ذ-ــك، فــإن أحــد  سئطربــات  -عتماــما -ربنمــا  -ئحئمــا -نظــام تانمــل  -اــيون هــو  -لــدرة عــى إعــد د  -وناتــق 
 سئئرلــا لا-اــيناث وتخزينهــا وتباد-هــا. وكــا هــو مبــن يف كئمــب إد رة مرفــات  -اــيناث،)14( فــإن تانمــل  -اــيناث 
وإيد عهــم معهوســان لدقــا  سرفــات  -ئــي تاــي  جناــهم وســنهم وســيرهم  -ينــايئ و ألســاس  -لاســوين الحئيازهــم 
ولعسامــج إعــادة تأهمرهــم ولاــهو-ا  -وصــول إىل هــذه  سرفــات. ويرتــب عــى ذ-ــك منطلمــا رضورة تاــيم  قــع ر ت 

إعــادة  -ئانمــل أيضــا يف مرــل مــع مــعور  -وقــت خــالل فــرة  -ئلولــا.

ولاإلضافــا إىل ترــك  سبــادئ  -ئوجمهمــا، مــن أفضــ   سارســات أن يحئــوي مرــل ك  ســين عــى ساــخا مــن أدو ت 
 -ئلممــات  سنيــزة  ساــئخدما -ئحديــد  -ئانمــل، وســيالً ســن شــارك يف عمرمــا  -ئلممــم، وقــع ر  -ئانمــل و إلحا-ــا 
)مبــا يف ذ-ــك مئرومــات عــن مــكان إيــو ث  -اــين(، و -ئحلــق مــن أن سئاتــج قــع ر  -ئلممــم و إليــد ع قــد سوقشــت مــع 
 -اــين وأســه ُمّكــن مــن فعصــا  -طئــن يف قــع ر  -ئانمــل أو طرــب مع جئئــه. وينبغــي أن تكــون جممــع  -وناتــق 

مؤرخــا ومحــددة وموقّئــا مــن قبــ  موظــل  -اــين أو  سوظــل  -ــذي أسيــز  الســئار ت.

 Handbook on Prisoner File Management, Criminal Justice Handbook Series )United ،14( مكئــب  ألمــم  سئحــدة  سئنــي لاسخــدر ت و -يعميــا(

.Nations publication, Sales No. E.08.IV.3(, p. 15
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ــا  ــن معحر ــا، م ــر تميما  إلصالحم ــ   الس ــاث مع ح ــعم أنن ــا لاسي ــق  سئئرل ــع  -ونات ــل جمم ــذ   سر ــن ه يئضم
ــل  ــاج يف  سيئمــع  سحــي. ومبــا أن مر ــا  سطــاف -السدم ــع ج يف سهاي ــا  إلف ــا إىل معحر ــم  ألو-م  الســئلبال و -ئلمم
إد رة  -لضايــا  إلصالحمــا يئئرــق لئمرمــا إد رة  -وحــد ت عــى وجــه  -خاــوص، ينبغــي أن يئضمــن  سرــل  -وناتــق 
 سكئمرــا لشــأن تلممــم شــو غ  إعــادة  إلدمــاج، و -اــورة  ألو-مــا -رمخاطــع  -ئــي يشــكرها  سيــعم و الحئماجــات 
ــق  ألهــد ف  ــن مــدى تحلم ــي تب ــا  -ئ ــع  سعحرم ــا -رميــعم، و -ئلاري ــا، و -خطــا  إلصالحم ــب مئا-يئه ــي يئطر  -ئ
ــا  ألمنمــا خــالل فــرة ســينه. ــا، وتونمــق أســباب إعــادة تانمــل  -يــاين مــن  -ناحم  سئئرلــا لا-خطــا  إلصالحم

املصدر: د تعة  -ايون  -ناممبما

وإذ  كان تبــادل  سئرومــات يئمــر لاســئخد م  -نظــم  إل-كروسمــا إلد رة مرفــات  -اــيناث، فــإنَّ  ســئخد م تكنو-وجمــا 
 -حاســوب عــى سطــاق و ســع -مــس خمــار ً و قئمــاً أو قالــالً -رئحلمــق عــى  -فــور يف  -ئديــد مــن  -برــد ن. ويف غمــاب 
تخزيــن  سئرومــات وسرشهــا إ-كروسمــا، مــن  ألكمــد أن  -ئمــ  لنظــام ورقــي جمــد  -ئدلــر قــد يكفــي، ال ســمام إذ  تمــر 
ذ-ــك عــن طعيــق  ســئامر ت و ضحــا ومنظمــا، إىل جاســب توحمــد  سبــادئ  -ئوجمهمــا -إللــالغ و -نــامذج عــر مخئرــل 
 سو قــع. ولغــض  -نظــع عــن طبمئــا سظــام إد رة مرفــات  -اــيناث، تنــص  -لاعــدة 6 مــن قو عــد سمراــون ماسديــال عــى 
وضــع إجــع ث ت -ضــامن وجــود ماــار آمــن سع جئــا  -حاــالات وسنــع  -وصــول غــر  ســرح لــه إىل أي مئرومــات 

و ردة يف  -نظــام أو تئديرهــا.

وتيــدر  إلشــارة إىل أن لئــض  -واليــات  -لضاتمــا قــد تكــون -ديهــا قو ســن متــي كمفمــا تبــادل  سئرومــات 
 -نظــام  إلصالحــي أو  أو   -اــين   -ئــي تنظــم عمــ    -ئرشيئــات  لنــص مبــارش يف  إمــا  لا-اــيناث،   سئئرلــا 
قــع ر  وأي  لا-ئانمــل  يئئرــق  وفمــام   سو طنــن.  -يممــع   سئرومــات  تئنــاول خاوصمــا  منفارــا  قو ســن  يف 
آخــع يئئرــق لا-اــيناث، فــإن  -ئلمــد لهــذه  -بار مــر ت  -لاسوسمــا أمــع ذو أهممــا قاــوى. وينطبــق ذ-ــك 
لشــك  خــاص عــى أي مئرومــات تئئرــق لاسئرومــات  -احمــا  -شــخاما -راــين،  -ئــي ينبغــي أن تُــد ر 
 لشــك  منفاــ  مــن قبــ  د تــعة  -ععايــا  -احمــا وأال تئــاح إال -رئامرــن يف ميــال  -ععايــا  -احمــا، وفلــاً

-رلاعدة 26 من قو عد سمراون ماسديال.

وعمومــاً، فــإن مــن  سامرســات  -يمــدة يف  -اــيون فمــام يئئرــق لئبــادل  سئرومــات تطبمــق مئمــار  -حاجــا إىل  -ئرــم. 
يــا ســيالت  -اــيناث  ولشــك  أدق، تنــص  -لاعــدة 9 مــن قو عــد سمراــون ماسديــال لوضــوح عــى أن يُحافـَـظ عــى رسِّ
وأال يُئــاح  الطِّــالع عرمهــا إالَّ ســن تاــئدعي ماــؤو-ماتهم  سهنمــا ذ-ــك. ويئنــي ذ-ــك أن  سئرومــات  -ئــي ينبغــي تباد-ها 
ييــب أن تكــون ذ ت صرــا ورضوريــا لاألفــع د ألد ث و جباتهــم يف ســماق  -اــين أو فمــام يئئرــق لا-اــالما  -ئامــا. 
وحمثــام كان هــذ   سئمــار موضــع شــك، مــن  سهــم  -حاــول عــى مو فلــا موقئــا مــن  -اــين عــى تبــادل  سئرومــات 
أو  إلفــع ج عنهــا. ولاإلضافــا إىل ذ-ــك، وكــام أشــر أعــاله، ينبغــي أن يُطرــع  -اــين عــى  سئرومــات  سئئرلــا لــإد رة 
قضمئــه، مبــا يف ذ-ــك قــع ر ت  -ئانمــل و إلحا-ــا، مــا مل يشــك   -كشــل عنهــا خطــع ً يهــدد ســالما أي شــخص أو أمــن 
 -اــين أو عمرمــا تحلمــق جاريــا. ويف ترــك  -حــاالت، ينبغــي أن تونــق يف مرــل  -اــين  ألســباب  -ئامــا  -د عمــا 

-ئــدم  -كشــل.
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ترتكــز أنشــطة تقييــم الســجناء وتصنيفهــم، يف بعــض الواليــات القضائيــة، يف موقــع معــنّي )يشــار إليــه أحيانــاً باســم 
وحــدات أو مراكــز تقييــم الدخــول(، أمــا يف واليــات قضائيــة أخــرى، فتتســم تلــك األنشــطة بطابــع المركــزي وتُنفــذ يف 

ســجون أو مواقــع متعــددة.

ولوحــدات أو مرافــق التصنيــف املركزيــة مزايــا شــتى، وال ســيا مــن حيــث اتبــاع نهــج متســق إزاء عمليــة التصنيــف 
وســهولة االضطــاع باألنشــطة، مثــل تدريــب املوظفــني، غــر أن هــذا الطابــع املركــزي ال ميكــن تحقيقــه دامئــاً، بــل ال 
يكــون مســتصوباً يف جميــع الواليــات القضائيــة بســبب الجغرافيــا أو الهيــاكل األساســية أو املــوارد أو عوامــل أخــرى. 
وميكــن أن تعمــل النُّهــج الامركزيــة جيــداً، لكــن مــن املهــم أن تكــون النُّهــج املتبعــة واألدوات املســتخدمة يف اتخــاذ 
قــرارات التصنيــف مامئــة لفئــة األشــخاص املشــمولني بالتقييــم )مثــل البالغــني أو البالغــات( عــر املواقــع املختلفــة. 
ــق  ــة واضحــة بشــأن الوثائ ــادئ توجيهي ــة مب ــة مبــكان أن تكــون يف األوســاط الامركزي ــن األهمي ــك، م ــة إىل ذل إضاف

وإدارة امللفــات لكفالــة االتســاق يف حفــظ الســجات عــر املواقــع.

وبغــض النظــر عــن النهــج املتبــع، ال ميكــن املغــاالة يف تأكيــد رشط وجــود نظــام ســليم إلدارة امللفــات يتــاىش مــع 
ــبة  ــر املناس ــاذ التداب ــان اتخ ــة إىل ض ــوك()15( والحاج ــد بانك ــا وقواع ــون ماندي ــد نيلس ــة )أي قواع ــر الدولي املعاي

ــف. ــرارات التصني ــة بق ــات املتعلق ــا املعلوم ــة املعلومــات عــن الســجناء، مبــا فيه ــة رسي لكفال

أمثلة قطرية: التقييم والتصنيف املركزيان والالمركزيان

السويد

تضــم الدائــرة الســويدية للســجون والوضــع تحــت املراقبــة وحــدة مركزيــة للتقييــم واإليــداع مســؤولة عــن تصنيف 
ــن  ــداع األشــخاص املوجودي ــة بإي ــني: مجموعــة معني ــم. وتنقســم الوحــدة إىل مجموعت ــع الســجناء وتوزيعه جمي
رهــن االحتجــاز، وأخــرى معنيــة بإيــداع األشــخاص املحكــوم عليهــم الذيــن مل يُســلبوا حريتهــم أثنــاء اإلجــراءات 
ــاد هــذا النهــج،  ــة الســجن. وباعت ــذ عقوب ــرج عنهــم أثناءهــا وينتظــرون تنفي ــن أُف ــة أو األشــخاص الذي القانوني

تهــدف الدائــرة إىل إرســاء إجــراء للتقييــم يكــون موحــداً قــدر اإلمــكان.

املصدر: الدائرة السويدية للسجون والوضع تحت املراقبة.

بافاريا، أملانيا

تشــكل واليــة بافاريــا يف أملانيــا مثــاالً عــىل واليــة قضائيــة تتبــع نهجــاً المركزيــاً يف التقييــم والتصنيــف. ومــا ييــرس 
نهجهــا املتعــدد املواقــع أن معظــم الســجون يضــم أقســاماً أمنيــة مختلفــة: قســم خاضــع إلجــراءات أمنيــة مشــددة، 
وقســم عــادي، ونظــام مفتــوح. وعنــد الدخــول ألول مــرة إىل مــكان االحتجــاز، يبــارش طبيــب أو أخصــايئ رعايــة 
ــة البدنيــة والعقليــة. وبعــد ذلــك، يجــرى  ــة الصحي صحيــة مؤهــل آخــر فحصــاً لتحديــد االحتياجــات مــن الرعاي
تقييــم أويل يف شــكل مقابــات. ويشــارك هــؤالء األشــخاص يف عمليــة التقييــم: طبيــب نفســاين وأخصــايئ اجتاعــي 
ــم،  ــن هويته ــق م ــد التحق ــع الســجناء، بع ــة م ــرى مقابل ــارون يف الســجن. وتُج ــون مخت ــر الســجن وموظف ومدي
لتقييــم احتياجاتهــم الفوريــة )األمنيــة والعقليــة والبدنيــة واالجتاعيــة(. ويتلقــى الســجناء أجوبــة عــىل األســئلة 

التــي قــد يوجهونهــا وتُجمــع املعلومــات.

ويف األســابيع األوىل مــن الســجن، تُجمــع معلومــات إضافيــة عــن الســجني أثنــاء مقابــات مــع الدائــرة املتخصصــة 
ــف الســجني.  ــق دراســة مل ــب نفســاين وأخصــايئ اجتاعــي ومــدرس وقــس( وعــن طري ــف مــن طبي ــي تتأل )الت
ــاع، وتوضــع ــج خــال اجت ــش النتائ وتُدخــل هــذه املعلومــات يف نظــام إلكــرتوين إلدارة ملفــات الســجناء. ثم تناقَ

.Handbook on Prisoner File Management :15( انظر(
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خطــة فرديــة تشــمل الفئــات التاليــة: التعليــم املــدريس والتعليــم املهنــي والخــرة العمليــة واالمتيــازات 
)إجازة الخــروج لزيــارة البيــت وإجــازة قصــرة واإلفــراج النهــاري( والتعليــم العاجــي والرتبيــة االجتاعيــة والعــاج 
ــق  ــجني لتحقي ــة للس ــة الازم ــات العاجي ــر والتدخ ــة التداب ــذه الخط ــدد ه ــة. وتح ــر الوقائي ــق والتداب والوثائ

ــام. ل بانتظ ــدَّ ــجني وتُع ــع الس ــة م ــش الخط ــودة. وتناقَ ــداف املنش األه

املصدر: وزارة العدل يف والية بافاريا

ي مقابل التصنيف الداخلي للسجناء ار�ج 5- التصنيف الف

ــد  ــني التصنيــف الخارجــي والتصنيــف الداخــيل للســجون. فالتصنيــف الخارجــي يركــز عــىل تحدي ــز آخــر ب مثــة متيي
مســتوى احتجــاز الســجني أو املســتوى األمنــي الــذي ينبغــي إخضاعــه لــه وإيداعــه يف مرفــق يســتويف الــرشوط األمنيــة 
الازمــة للشــخص ويلبــي احتياجاتــه مــن الرامــج والتدخــات. أمــا التصنيــف الداخــيل فيشــر إىل القــرارات املتخــذة 
عــىل صعيــد املرافــق، مبــا يف ذلــك مــكان إيــواء الســجني يف الســجن واألشــخاص الذيــن يــودع رفقتهــم، واألنــواع املحددة 
ــه.  ــي قــد تكــون مناســبة ل ــة الت ــوع العمــل واألنشــطة الرتفيهي ــا، ون ــي تشــمله ووترته مــن الرامــج والتدخــات الت
وتُصمــم نظــم التصنيــف الداخــيل بغــرض اســتكال التصنيــف الخارجــي بتحديــد شــكل اإليــواء املناســب والتدخــات 
املامئــة يف مرفــق معــنّي للســجناء املشــمولني بنفــس مســتوى االحتجــاز )مغلــق أو مفتــوح، ومنخفــض أو متوســط أو 
ــة  ــايل ملحــة عامــة عــن نظــم التصنيــف الخارجــي والداخــيل يف الســجن وكيفي ــاين الت شــديد(. ويقــدم املخطــط البي

عملهــا بطريقــة متكاملــة.

الشكل األول- نظم التصنيف الخارجي والداخيل

الدخول إىل السجن

التصنيف األويل

تقييم االحتجاز	 

تقييم االحتياجات الرنامجية	 

تحديد املرفق	 

التصنيف الداخيل

تحديد مكان اإليواء	 

تحديد الرامج	 

تحديد العمل	 

النقل إىل املرفق

النقل إىل مكان إيواء معني

إعادة التصنيف

التصنيف الخارجي	 
االحتجاز –

التصنيف الداخيل	 
الرامج   – املرفق –

املجتمعية – اإليواء   – الرامج 
العمل –

 Patricia Hardyman and others, Internal Prison Classification Systems: Case Studies in Their Development and Implementation املصــدر: 
.)Washington D.C., Department of Justice of the United States, National Institute of Corrections, 2002(
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6- الستعراض املنتظم للتصنيفات

مــن املهــم اإلشــارة إىل أن عمليــة تصنيــف الســجناء وتوزيعهــم األوليــني عنــد دخولهــم إىل مــكان االحتجــاز منفصلــٌة 
عــن عمليــة اســتعراض أو إعــادة تقييــم التصنيــف بانتظــام أثنــاء فــرتة العقوبــة بغــرض تحديــد مــا إذا كان يلــزم إعــادة 
تصنيــف املســتوى األمنــي. وينبغــي أن تجــرى اســتعراضات التصنيــف، عــىل وجــه الخصــوص، طــوال فــرتة احتجــاز 
الســجني واإلرشاف عليــه أو يف الحــاالت التــي يقــع فيهــا حــدث هــام قــد يؤثــر عــىل املســتوى األمنــي واإليــداع )مثــل 
ســوء ســلوك جســيم أو مشــكلة أمنيــة، أو عــىل العكــس مــن ذلــك النجــاح يف إكــال برنامــج أو تدخــل(. وينبغــي أن 
ــاً بنتائــج التقييــم والتصنيــف، هــو خفــض مســتوى التصنيــف واإليــداع مبــرور الوقــت، وإتاحــة  يكــون الهــدف، رهن
ــه يف  ــراج عن ــل لإلف ــو أفض ــىل نح ــجني ع ــداد الس ــل إع ــن أج ــداً م ــل تقيي ــجون أق ــام س ــوب نظ ــي ص ــة امل إمكاني
د وتــرة وأســاليب عمليــات اســتعراض التصنيــف يف السياســات واملبــادئ التوجيهيــة.  نهايــة املطــاف. واألمثــل أن تُحــدَّ
ــتعراض  ــإن االس ــجون،)16( ف ــتخبارية يف الس ــات االس ــتقصاء املعلوم ــي واس ــن الدينام ــأن األم ــب بش ــا ورد يف كُتّي وك
ــادة  ــن وإع ــني األم ــة ب ــعى إىل املوازن ــاين يس ــف إنس ــام تصني ــات أي نظ ــن س ــان م ــمتان هامت ــم س ــادة التقيي وإع
 التأهيــل. وينبغــي جدولتهــا وإجراؤهــا بوتــرة زمنيــة معقولــة وبحــرص عــىل مراعــاة التطــورات التــي تطــرأ عــىل 

فرادى السجناء.

مثال ُقطري

التصنيف وإعادة التصنيف يف تاسامنيا بأسرتاليا

دائرة السجون يف تاسامنيا، األمر الدائم من املدير بشأن التصنيف واإليداع

6-1 تُحــدد للســجناء الفئــة األمنيــة التــي يُصنفــون فيهــا اســتناداً إىل ظروفهــم التــي تخضــع لتقييــم فــردي عنــد 
اســتقبالهم واحتجازهــم.

ــم  ــاً لتقيي ــة وفق ــر التقييدي ــن التداب ــد م ــرض أدىن ح ــذي يف ــتوى ال ــجناء يف املس ــف الس ــي أن يُصن 6-2 ينبغ
ــة. ــم الفردي ــة واحتياجاته ــم األمني ــن إدارة مخاطره ــث ميك ــم، بحي خطره

ــات، مــرة واحــدة عــىل األقــل كل ســتة أشــهر،  ــإدارة العقوب 6-3 يجــب أن يتــوىل فريــق االســتعراض املعنــي ب
ــا. اســتعراض الفئــة األمنيــة التــي يُصنــف فيهــا جميــع الســجناء، باســتثناء املصنفــني يف الفئــة األمنيــة الدني

6-4 يخضع السجناء املصنفون يف الفئة األمنية الدنيا لاستعراض مرة كل اثني عرش شهراً ...

ــق بتصنيفهــم؛ ويجــب أن يتضمــن  ــا يتعل ــايب بالقــرارات املتخــذة في ــد الســجناء بإخطــار كت 6-5 يجــب تزوي
اإلخطــار مشــورة بشــأن حقهــم يف الطعــن يف تلــك القــرارات.

املصدر: دائرة السجون يف تاسانيا.

وينبغــي أيضــاً أن تكــون إجــراءات وأســاليب وأدوات إعــادة التقييــم وإعــادة التصنيــف مختلفــة عــن أدوات التصنيــف 
ــت  ــي األويل ليس ــف األمن ــدد التصني ــي تح ــل الت ــوص إىل أن العوام ــه الخص ــىل وج ــر ع ــا أن نش ــدر بن األويل. ويج
ــاً يف الســجن. فوقــت  بالــرورة هــي العوامــل نفســها التــي تحــدد إعــادة التصنيــف مبجــرد أن يقــي الســجني وقت
الدخــول، قــد ال يُعــرف يشء يُذكــر عــن ســلوك الســجني، وال ســيا إذا مل يســبق أن أودع الســجن. ولذلــك، فــإن أدوات 
ــل  ــا الســجني، واحتكاكــه مــن قب ــي ارتكبه ــة )املزعومــة( الت ــزاً أشــد عــىل الجرميــة الحالي التصنيــف األويل تركــز تركي
بنظــام العدالــة الجنائيــة، واالحتياجــات األوليــة، وغــر ذلــك مــن الخصائــص األساســية التــي يعترهــا البحــث وجيهــة. 

ــات  )16( مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة، كتيــب بشــأن األمــن الدينامــي واســتقصاء املعلومــات االســتخبارية يف الســجون، سلســلة كتيب

ــورك، 2017(، الصفحــة 16. ــة )نيوي ــة الجنائي العدال
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وتــويل أســاليب إعــادة التقييــم وإعــادة التصنيــف أهميــة أكــر لســلوك الســجني)17( واحتياجاتــه املتغــرة أثنــاء فــرتة 
ــل  ــذف بعــض العوام ــد تُح ــج. وق ــا واملشــاركة يف الرام ــدد حــاالت ســوء الســلوك ونوعه ــك ع الســجن. ويشــمل ذل
املقيَّمــة وقــت الدخــول إىل الســجن أو تُقلَّــص أهميتهــا. ولذلــك، عــىل الرغــم مــن أن عمليــات تقييــم إعــادة التصنيــف 
ــا تنظــر أيضــاً يف ســلوك الســجناء يف إطــار  ــارص مــن أدوات التصنيــف األويل، فإنه ــان عن ــر مــن األحي تتضمــن يف كث
ــة كل منهــم يف  ــة أو عقوب ــه يف الوقــت الراهــن، والتقــدم املحــرز يف خطــة إدارة قضي ــي الخاضعــني ل املســتوى األمن
 )Bonta and Wormith( ســياق مجــاالت احتياجاتهــم واملــدة املتبقيــة مــن فــرتة عقوبتهــم. ويشــر بونتــا ووورميــث
ــه  ــه في ــع واندماج ــرم إىل املجتم ــودة املج ــداد لع ــة ويســاعد يف اإلع ــم بالدينامي ــد يتس ــف الجي ــام التصني  إىل أن نظ

من جديد.

وبالرتكيــز عــىل ســلوك الســجني والتقــدم املحــرز يف مجــاالت احتياجاتــه أثنــاء الحبــس، تقــر عمليــة إعــادة التصنيــف 
بــأن مخاطــر الســجني واحتياجاتــه ليســت ثابتــة وقــد تتغــر مبــرور الوقــت. ويتيــح النظــام الســليم إلعــادة التقييــم 
وإعــادة التصنيــف إمكانيــة االعــرتاف بحســن الســلوك والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف بالســاح للســجناء باالنتقــال 
مبــرور الوقــت إىل مســتويات احتجــاز تفــرض حــداً أدىن مــن التدابــر التقييديــة.)18( أمــا عمليــة إعــادة التصنيــف التــي 
ــؤدي إىل التصنيــف املفــرط للســجناء  ال تســمح للســجناء باالنتقــال إىل مســتويات احتجــاز أدىن درجــة فيمكــن أن ت
ــك  ــر أولئ ــن أن يُظه ــديدة. وميك ــة ش ــر أمني ــة لتداب ــاز خاضع ــتويات احتج ــار مس ــاً يف إط ــوا أص ــا ُوضع ــن رمب الذي
الســجناء ســلوكاً حســناً باســتمرار يف املؤسســة ويكملــوا التدخــات املحــددة، ومــع ذلــك فــا مل تكــن هنــاك عمليــة 
إلعــادة التصنيــف ســيظلون رهــن مســتوى االحتجــاز الــذي ُوضعــوا فيــه منــذ البدايــة، وهــو مســتوى قــد يكــون أعــىل 
مــا يلــزم لضــان ســامة املؤسســة وأمنهــا وتعزيــز إعــادة إدماجهــم يف املجتمــع.)19( إضافــة إىل ذلــك، ميكــن أن يــؤدي 
االفتقــار إىل عمليــة مؤسســية إلعــادة التصنيــف إىل إطــاق رساح الســجناء الذيــن أمتــوا مــدة عقوبتهــم يف املجتمــع 
ــذي يُعّدهــم  ــراج ال ــدة مــن دون الخضــوع لنظــام التحضــر لإلف دة وأوســاط مقي ــة مشــدَّ ــوا يف مســتويات أمني وكان
إلعــادة إدماجهــم يف املجتمــع. ويُثنــى بشــدة عــن اتبــاع هــذه املارســة، ألنهــا تتعــارض مــع روح القاعــدة 87 مــن 
قواعــد نيلســون مانديــا وميكــن أن تؤثــر ســلباً عــىل قــدرة الســجناء عــىل التكيــف مــن جديــد مــع حيــاة املجتمــع 

وعــىل الســامة العامــة.

نس والسن والثقافة ج املراعية لنوع الج 7- ال�فُّ

ــة القامئــة عــىل اســتخدام أدوات  ــة الدولي ــر والقواعــد واألدل ــف يف الســجن باملعاي ينبغــي أن تسرتشــد نظــم التصني
ونُهــج التصنيــف التــي تراعــي عوامــل مثــل نــوع الجنــس والســن والثقافــة لتقييــم املخاطــر واالحتياجــات وتحديــد 

التدخــات املناســبة.

نس نوع الج

قواعد بانكوك

التصنيف وإفرادية املعاملة

]تكملة للقواعد 67 إىل 69 من قواعد نيلسون مانديال[

.Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification”, p. 407  )17(

)18( عىل العكس من ذلك، ميكن نقل السجناء الذين يظهرون سلوكاً يزيد من خطورتهم إىل نظام أمني أشد.

.Hardyman and others, Internal Prison Classification Systems )19(
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قواعد بانكوك )تابع(

القاعدة 40

ــّد وينفــذ مديــرو الســجون أســاليب تصنيــف تراعــى فيهــا االحتياجــات الخاصــة للنســاء وظــروف الســجينات  يُِع
ــن يف  ــادة إدماجه ــن وإع ــن وعالجه ــة تهــدف إىل التبكــر يف تأهيله ــذ خطــط مالمئــة وفردي لضــان إعــداد وتنفي

املجتمــع.

القاعدة 41

يجب أن يشمل تقييم املخاطر املراعي لنوع الجنس وتصنيف السجناء حسب الفئات ما ييل:

مراعــاة أن الســجينات يشــكلن خطــراً أقــل عــى اآلخريــن واآلثــار البالغــة الــرر التــي ميكــن أن  )أ( 
ــددة؛ ــزل املش ــتويات الع ــة ومس ــر األمني ــراء التداب ــن ج ــجينات م ــا الس ــرض له تتع

توفــر معلومــات أساســية بشــأن خلفيــات النســاء، مــن قبيــل العنــف الــذي رمبــا ســبق أن تعرضــن  )ب( 
لــه، وإعاقتهــن العقليــة وتعاطيهــن املخــدرات، إىل جانــب مــا يتحملنــه مــن مســؤولية عــن رعايــة أطفالهن 
وغرهــم، وهــي كلهــا أمــور ال بــد مــن أخذهــا يف االعتبــار لــدى احتجازهــن وإعــداد الخطــط املالمئــة لفــرة 

األحــكام الصــادرة ضدهــن؛

كفالــة أن تتضمــن الخطــط املتعلقــة بالحكــم عــى الســجينات برامــج وخدمــات تكفــل تأهيلهــن  )ج( 
ــة؛ ... ــن الخاص ــع احتياجاته ــواءم م ــا يت مب

ــف  ــراض تصني ــي ُصممــت ألغ ــة، الت ــا األدوات االكتواري ــا فيه ــف، مب ــة أدوات التصني ــإن أغلبي ــخ، ف ــر التاري وعــى م
ــت  ــد ثب ــك، فق ــع ذل ــم. وم ــا له ــن صالحيته ــق م ــت للتحق ــن وخضع ــال البالغ ــل الرج ــن أج ــت م ــجناء، ُوضع الس
ــق عــى النســاء، وأن  ــؤ بســلوك الســجناء الذكــور البالغــن ال تنطب ــي اســتُحدثت للتنب ــد مــن املــؤرشات الت أن العدي
اســتخدام تلــك األدوات أو املــؤرشات يــؤدي يف كثــر مــن األحيــان إىل التصنيــف املفــرط، مــا يعــرض املــرأة للتصنيــف 
ــد  ــن قواع ــن 40 و41 م ــى القاعدت ــق ع ــظ يف التعلي ــا لوح ــوب. وك ــو مطل ــا ه ــد م ــة أش ــتويات أمني ــن مس ضم
بانكــوك،)20( كثــراً مــا تتعــرض املــرأة للتمييــز يف تطبيــق هــذا املبــدأ، بســبب عامــل واحــد أو مجموعــة مــن العوامــل. 
ــع  ــن الســجون يف جمي ــة العظمــى م ــتخدم للنســاء والرجــال يف الغالبي ــف نفســها تُس ــت أدوات التصني ــا كان أوالً، مل
أنحــاء العــامل، عــى الرغــم مــن اختــالف احتياجــات النســاء وظروفهــن، فــإن املعلومــات عــن ســجل العنــف العائــيل 
واالنتهــاك الجنــي ومســؤولية الوالديــن هــي مجــاالت ال تُفــَرز فيهــا النســاء عــن الرجــال. ونتيجــة لذلك، فــإن إجراءات 
التصنيــف والفــرز ال تتيــح معلومــات أساســية عــن النســاء، مــا قــد يزيــد مــن احتــال إيداعهــن يف مســتوى أمنــي 
أشــد مــا هــو مناســب، ويقلــص يف الوقــت ذاتــه مــن إمكانيــات توفــر برامــج مناســبة للســجينات تالئــم احتياجــات 

كل منهــن.

وبالتــايل، مــن األهميــة مبــكان، عنــد وضــع وتنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء، االســتفادة مــن األدلــة البحثيــة املتاحــة 
بشــأن العوامــل البــارزة بالنســبة للســجناء ذكــوراً وإناثــاً، وتصميــم نهــج وأدوات تجســد هــذه االختالفــات مــن أجــل 

ضــان التصنيــف الســليم يف أدىن مســتوى أمنــي مطلــوب.

السن

ــف وإدارة  ــم وتصني ــة بتقيي ــا صل ــن له ــار الس ــباب وكب ــبة للش ــة بالنس ــارات الخاص ــض االعتب ــوث بع ــددت البح ح
ــجون. ــن يف الس ــن العمريت ــن الفئت ــن إىل هات ــخاص املنتم األش

 UNODC, The Bangkok Rules: United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women  )20(

.Offenders with their Commentary )2011(
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فيــا يتعلــق بالشــباب )الذيــن يقصــد منهــم عــادة األفــراد الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــني 18 ســنة و21 ســنة، أو الذيــن 
تصــل أعارهــم أحيانــاً إىل 24 ســنة(، فــإن البحــوث التــي تتنــاول اآلثــار املشــرتكة لبيولوجيــا الدمــاغ الــذي يوجــد يف 
طــور النمــو ونفســية البالغــني الناشــئني وتأثــر الســياق االجتاعــي، تشــر إىل أن مرحلــة النمــو التــي تســمى املراهقــة 
متتــد إىل مــا بعــد الثامنــة عــرشة مــن العمــر، التــي تعترهــا واليــات قضائيــة كثــرة ســن البلــوغ القانونيــة. وبينــت 
ــص  ــزء الف ــيا ج ــات، وال س ــف العرشين ــل إال يف منتص ــغ ال يكتم ــاغ البال ــو دم ــد أن من ــه التحدي ــىل وج ــوث ع البح
ــج يسرتشــد  ــاع نه ــد هــذه االســتنتاجات اتب ــزوات.)21( وتؤي ــرارات والتحكــم يف الن األمامــي، املســؤول عــن اتخــاذ الق

بعامــل النمــو يف التعامــل مــع الشــباب يف نظــام العدالــة الجنائيــة.

مثال ُقطري

السويد

ــذي يُحتجــز يف  ــر الشــخص ال ــه حكومــة الســويد، يُعت ــذي أصدرت ــداع يف الســجن ال ــق باإلي ــب املتعل ــاً للكتي وفق
الحبــس االحتياطــي أو يف الســجن قبــل أن يبلــغ الحاديــة والعرشيــن مــن العمــر شــاباً أثنــاء فــرتة الحبــس حتــى 
يبلــغ ســن الرابعــة والعرشيــن. وتدعــو هــذه السياســة إىل وضــع هــؤالء الشــباب يف جنــاح أو ســجن خــاص بالشــباب 
إذا أمكــن تلبيــة احتياجاتهــم مــن إعــادة التأهيــل والتعليــم عــىل أفضــل نحــو هنــاك، لكنهــا تفيــد بإمكانيــة وضعهم 

يف جنــاح آخــر أو ســجن آخــر إذا تبــني أن باإلمــكان تلبيــة احتياجاتهــم عــىل نحــو أفضــل يف هــذا املــكان.

املصدر: الدائرة السويدية للسجون والوضع تحت املراقبة.

ويف الطــرف اآلخــر مــن الفئــة العمريــة، يحتــاج الســجناء كبــار الســن أيضــاً إىل إيائهــم اعتبــاراً خاصــاً. فمثلــا يــرى 
ويليامــز،)22( ال يوجــد توافــق عاملــي يف اآلراء بشــأن الســن التــي يصبــح فيهــا الســجني "كبــراً"، غــر أن العديــد مــن 
ــد أعارهــم عــىل 50 أو 55 ســنة.  ــن تزي ــار الســن باعتبارهــم الســجناء الذي ــة تعــرّف الســجناء كب الدراســات البحثي
ــة  ــة جســدية تشــبه بني ــن الســجناء بني ــد م ــة أن للعدي ــة الجنائي ــن نظــم العدال ــر م ــدر كث ــك، يق ــىل ذل ــاوة ع ع
أشــخاص أكــر بنحــو 10 ســنوات إىل 15 ســنة، بســبب ارتفــاع معــدل انتشــار عوامــل الخطــر التــي تــؤدي إىل ســوء 
األحــوال الصحيــة، مثــل االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات، واإلصابــة الرضحيــة يف الدمــاغ، وتــدين الوضــع 
ــاً إلدارة  ــكل تحدي ــة تش ــات خاص ــن احتياج ــار الس ــجناء كب ــدى الس ــون ل ــح أن تك ــادي.)23( ويرج ــي االقتص االجتاع
الســجون، يتعلــق بعضهــا بالتنقــل والســمع والوظائــف اإلدراكيــة. وميكــن أن تشــكل هــذه االحتياجــات قيــوداً شــديدة 
أمــام مشــاركة الســجناء كبــار الســن يف الحيــاة يف الســجن وتجعلهــم عرضــة لإليــذاء مــن الســجناء اآلخريــن. وتشــمل 
بعــض الخطــوات التــي ُحــددت للمســاعدة يف إدارة هــذه الفئــة مــن الســجناء إدراج تقييــات وظيفيــة ملعرفــة أفضــل 

مــكان يائــم قــدرات الفــرد، وفحــص العتــه، والرمجــة املسرتشــدة مبســائل الشــيخوخة.)24(

.Justice Policy Institute, “Improving approaches to serving young adults in the justice system )Washington D.C., December 2016( )21(

 Brie Williams, “Addressing the ageing dilemma in criminal justice healthcare: using medical evidence to motivate policy change”, )22(

.in Ageing and Imprisonment: Summary Report, International Committee of the Red Cross )Paris, June 2018(

)23( املرجع نفسه.

)24( املرجع نفسه.
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مثال ُقطري

أملانيا

يقــع ســجن ســنغن يف بادن-فورمتبــرغ بأملانيــا، وأنشــئ يف 1970 باعتبــاره ســجناً متخصصــاً للســجناء كبــار الســن، 
لتعزيــز التواصــل االجتامعــي والرعايــة الطبيــة واإلعــداد لإلفــراج. والهــدف مــن ذلــك هــو تلبيــة احتياجــات كبــار 

الســن التــي ال ميكــن تلبيتهــا يف الســجون العاديــة، مبــا فيهــا بعــض تدابــر العــاج واألنشــطة املناســبة للعمــر.

  Lynn Saunders and Harold Egerer, “Creating a suitable environment and regime for older prisoners during and after :ــدر املص
.custody”, in Ageing and Imprisonment: Summary Report, International Committee of the Red Cross (Paris, June 2018)

الثقافة

عــى غــرار مــا تقــدم، قــد يكــون مــن املهــم يف بعــض الواليــات القضائيــة مراعــاة املســائل الثقافيــة عنــد وضــع واعتــامد 
ــط  ــا ترتب ــار املخاطــر، ألنه ــاً يف إظه ــة دوراً هام ــة الســجني الثقافي ــؤدي خلفي ــن أن ت ــف الســجناء. وميك ــج لتصني نه
ــة ملواجهــة التهديــدات، والتعبــر العاطفــي، وأســاليب االتصــال،  باملعايــر والتوقعــات الســلوكية، واإلجــراءات املقبول
واألهــداف والدوافــع. وكثــراً مــا توضــع أدوات تقييــم املخاطــر وفقــاً للمجموعــة الثقافيــة الرئيســية يف البلــد، وقــد 
ــاليب  ــدرة أدوات وأس ــإن ق ــك ف ــة. ولذل ــكانية الفرعي ــات الس ــاق الفئ ــى نط ــائد ع ــن الس ــم التباي ــن ث ــل م تتجاه
التصنيــف عــى التنبــؤ قــد تكــون أقــل دقــة بالنســبة ملجموعــات األقليــات اإلثنيــة. ويثــر هــذا األمــر قلقــاً شــديداً 
بالنســبة لبعــض األقليــات اإلثنيــة املحرومــة التــي يشــكل أفرادهــا عــدداً كبــراً مــن النــزالء، وتعــاين مــن تاريــخ طويــل 
ــر  ــن تقيســهم، بالنظــر إىل تأث ــم الســكان الذي ــج التقيي ــة. وينبغــي أن تراعــي أدوات ونُه ــم وســوء املعامل مــن الظل
املعلومــات املســتقاة مــن التقييــم عــى صنــع القــرار وعــى الســامة العامــة ومعاملــة املجرمــني والحريــات املدنيــة.(25)

اصة 8- السجناء ذوو االحتياجات الخ

ــوع الجنــس والثقافــة. أمــا هــذا القســم  ــة لن ــل األدوات والنُّهــج املراعي ــة مســائل مــن قبي ــرد أعــاه وصــف ألهمي ي
ــن  ــجناء الذي ــم الس ــن فيه ــة، مب ــات الخاص ــجناء ذوي االحتياج ــف الس ــم وتصني ــة بتقيي ــارات املتعلق ــاول االعتب فيتن
ــل  ــني ومزدوجــي املي ــات واملثلي ــن املثلي ــة، والســجناء م ــة، والســجناء ذوو اإلعاق ــة عقلي ــن مشــاكل صحي ــون م يعان

ــب. ــات الجنســني، والســجناء األجان ــي صف ــة الجنســانية وحام ــري الهوي ــي ومغاي الجن

الســجناء احملتاجون إىل رعاية الصحة العقلية

قواعد نيلسون مانديال 

خدمات الرعاية الصحية

القاعدة 25

يجــب أن يكــون يف كلِّ ســجن دائــرة لخدمــات الرعايــة الصحيــة مكلَّفــة بتقييــم الصحــة البدنيــة والعقليــة   -1
للســجناء وتعزيزهــا وحاميتهــا وتحســينها، مــع إيــاء اهتــامم خــاص للســجناء الذيــن لديهــم احتياجــات إىل رعايــة 

صحيــة خاصــة أو يعانــون مــن مشــاكل صحيــة تعــوق إعــادة تأهيلهــم.

 Stephane M. Shepherd and Roberto Lewis-Fernandez, “Forensic risk assessment and cultural diversity: contemporary challenges  (25)

.and future directions”, Psychology, Public Policy, and Law, vol. 22, No. 4 (November 2016), pp. 427–438
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صــات يضــمُّ عــدداً كافيــاً مــن األفــراد  د التخصُّ ــف دائــرة خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن فريــق متعــدِّ تتألَّ  -2
ــب  ــس والط ــم النف ــرة يف عل ــن خ ــي م ــا يكف ــمُّ م ــة، وتض ــة تام ــتقالية إكلينيكي ــون باس ــن يعمل ــني الذي ل املؤهَّ

النفــي. ...

القاعدة 33

ــد  ــا ق ــة لســجنٍي م ــة أو العقلي ــأى أنَّ الصحــة البدني ــام ارت ــر الســجن كلَّ ــراً إىل مدي م تقري ــدِّ ــب أن يق عــى الطبي
ــن ظــروف الســجن. ــن جــرَّاء أيِّ ظــرف م ــن جــرَّاء اســتمرار ســجنه أو م ر م رت أو ســتترضَّ ــرضَّ ت

السجناء ذوو اإلعاقة الذهنية و/أو املشاكل الصحية العقلية

القاعدة 109

ال يجــوز أن يوضــع يف الســجون األشــخاص الذيــن يتبــنيَّ أنَّهــم غــر مســؤولني جنائيّــاً أو يكشــف التشــخيص   -1
ــن يــؤدِّي بقاؤهــم يف الســجن إىل تفاقــم  الحقــاً أنَّ لديهــم إعاقــاٍت ذهنيــًة و/أو مشــاكَل صحيــًة عقليــًة شــديدًة ممَّ

حالتهــم، وتُتَّخــذ ترتيبــات لنقلهــم إىل مرافــق للصحــة العقليــة يف أقــرب وقــت ممكــن.

يُوَضــع الســجناء اآلخــرون املصابــون بإعاقــات ذهنيــة و/أو مشــاكل صحيــة عقليــة، إذا اقتضــت الــرضورة،   -2
ــني. ل ــة املؤهَّ ــة الصحي ــي الرعاي ــت إرشاف اختصاصي ــة تح ص ــق متخصِّ ــاج يف مراف ــة والع ــت املراقب تح

ـر دوائــر الرعايــة الصحيــة العــاَج لجميــع الســجناء اآلخريــن الذيــن يحتاجــون إىل العــاج مــن  توفِـّ  -3 
أمراض عقلية.

قواعد بانكوك

التصنيف واملعاملة الفردية

القاعدة 41

يجب أن يشمل تقييم املخاطر املراعية لنوع الجنس وتصنيف السجناء حسب الفئات ما يي:

كفالــة إيــداع النســاء اللــوايت يحتجــن إىل رعايــة صحيــة عقليــة يف أماكــن إيــواء ال تقيــد  )د( 
ــاج  ــا الع ــني فيه ــن ويتلق ــد ممك ــة يف أدىن ح ــراءات األمني ــتوى اإلج ــا مس ــون فيه ــن يك ــا حركته  فيه
ــن  ــني م ــن يعان ــرد أنه ــددة ملج ــة مش ــراءات أمني ــا إج ــن فيه ــرض عليه ــق تف ــس يف مراف ــب ولي املناس

ــة. ــة عقلي ــاكل صحي مش

أظهــرت البيانــات التــي ُجمعــت عــى الصعيــد العاملــي باســتمرار أن نســبة كبــرة مــن الســجناء يعانــون مــن مشــاكل 
صحيــة عقليــة كبــرة. ووفقــاً ملنظمــة الصحــة العامليــة،(26) أفــادت اســتقصاءات األوبئــة يف كثــر مــن البلــدان أن مــا 
بــني 10 يف املائــة و15 يف املائــة مــن الســجناء يعانــون مــن أمــراض عقليــة حــادة ودامئــة، تشــمل االضطرابــات العقليــة، 
ــة  ــة مقرتن ــات الصحــة العقلي ــة باضطراب ــون اإلصاب ــن الشــائع أن تك ــايئ القطــب. وم ــل الفصــام واالضطــراب الثن مث
ــة  ــة بالصحــة العقلي ــزداد املشــاكل املتصل ــان. وت ــواد اإلدم ــل إســاءة اســتعامل م ــة أخــرى، مث ــة مزمن مبشــاكل صحي
ــات املتاحــة إىل أن معــدالت  ــث تشــر البيان ــني الســجينات، حي ــات املرتبطــة بتعاطــي املخــدرات حــدة ب واالضطراب
انتشــار هــذه املشــاكل تزيــد لــدى هــذه الفئــة بأربــع مــرات عــى األقــل مقارنــة بعامــة الســكان.(27) وتشــر البيانــات 
ــة  ــات مرتبط ــن اضطراب ــني م ــجينات يعان ــن الس ــة م ــة 75 يف املائ ــا إىل أن قراب ــاملية وأوروب ــكا الش ــة بأمري الخاص

بتعاطــي املخــدرات.

.World Health Organization, Health topics, Health determinants, Prison and health, “Data and statistics: HIV/AIDS” (26)

 Gregory P. Brown and others, Prevalence of Mental Disorder among Federally Sentenced Women Offenders: In-Custody and Intake (27)

.Samples, Research Report, No. R-420, (Ottawa, Correctional Service of Canada, October 2018)
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ــد  ــر أن تحدي ــجون. غ ــام للس ــاً ألي نظ ــة تحدي ــراض عقلي ــن أم ــون م ــن يعان ــجناء الذي ــؤون الس ــكل إدارة ش وتش
هــؤالء األفــراد وتزويدهــم بخدمــات الصحــة العقليــة املناســبة يف وقــت مبكــر عامــان أساســيان يف تلبيــة احتياجاتهــم 
ــه فــإن تقييــم وتصنيــف الســجناء يجــب أن يشــما، كحــد أدىن، عمليــة لفــرز وتحديــد األشــخاص  املتخصصــة. وعلي
ــؤذوا أنفســهم،  ــن يُحتمــل أن ينتحــروا أو ي ــة واألشــخاص الذي ــرة يف الصحــة العقلي ــون مــن مشــاكل كب ــن يعان الذي
تُجــرى يف أقــرب وقــت ممكــن عنــد دخولهــم إىل الســجن. وميكــن أن يكــون هــؤالء الســجناء معرضــن بوجــه خــاص 
لإليــذاء يف الســجون التقليديــة، أو عــى العكــس مــن ذلــك، ميكــن أن تشــكل أمنــاط الســلوك املرتبطــة بحالتهــم خطــراً 
عــى موظفــي الســجن وعــى الســجناء اآلخريــن. ويف حالــة اإلصابــة باضطرابــات صحيــة عقليــة خطــرة، ينبغــي عــى 
وجــه الخصــوص إذن أن تُلبَّــى احتياجــات هــؤالء األفــراد، متــى أمكــن ذلــك، يف وحــدات أو مرافــق نفســية أو طبيــة 

متخصصــة حيــث ميكــن ملامرســن أكفــاء يف مجــال الرعايــة الصحيــة إجــراء الفحــص والتقييــم والعــاج.

عاقة البدنية الســجناء ذوو الإ

قواعد نيلسون مانديال

املبادئ األساسية

القاعدة 5

ــة لضــامن معيشــة الســجناء ذوي  ــات التيســرية والتعديــات املعقول ــع الرتتيب ــئ إدارات الســجون جمي تهيِّ  -2
ــاواة. ــن املس ــاس م ــى أس ــال ع ــل وفعَّ ــكل كام ــجن بش ــات يف الس ــن اإلعاق ــا م ــة أو غره ــة أو العقلي ــات البدني اإلعاق

دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة)أ(

4-2-5 التصنيف والتوزيع واإليواء

يجــب إيــواء الســجناء ذوي اإلعاقــة، شــأنهم شــأن بقيــة الســجناء، يف ظــّل الحــّد األدىن مــن القيــود األمنيــة التــي 
يتطلّبهــا حبُســهم بالحفــاظ عــى أمنهــم وســامتهم.

وينبغــي توزيــع الســجناء ذوي اإلعاقــة عــى أماكــن مناســبة الحتياجاتهــم؛ وإدخــال تعديــات عــى هــذه األماكــن 
إذا كان ذلــك رضوريــاً ملعاونتهــم عــى التعامــل مــع البيئــة الجديــدة. إذ ميكــن مثــا تركيــب مقابــض يف زنزاناتهــم، 
ودهــن الــدرج بألــوان زاهيــة ووضــع عامــات عليــه لتســهل رؤيتــه عــى ذوي اإلعاقــة البرصيــة، وميكــن اســتخدام 
ســامل محمولــة لتســهيل دخــول مســتعميل الكــرايس املتحرّكــة. كــام يجــب تســهيل الحصــول عــى خدمــات الرعايــة 

. لصحية ا

ويجــب أن يؤخــذ يف االعتبــار احتــامل اإليــذاء مــن جانــب ســجناء آخريــن عنــد البــّت يف مســألة توزيــع الســجناء 
ذوي اإلعاقــة ضامنــاً لحاميتهــم.

ــة  ــة الجنائي ــة العدال ــلة أدلّ ــة، سلس ــات الخاص ــجناء ذوي االحتياج ــن الس ــل ع ــة، دلي ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم )أ( مكت

ــة 51. ــدة(، الصفح ــم املتح ــورات األم )منش

ويشــمل األشــخاص ذوو اإلعاقــة كل مــن يعانــون مــن عاهــات بدنيــة أو ذهنيــة أو حســية طويلــة األجل، قــد متنعهم لدى 
التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن املشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة يف املجتمــع عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.)28( 
وكــام يــرد يف دليــل عــن الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة، فــإن التحديــات التــي يواجههــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف 

)28( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 1.
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املجتمــع كثــراً مــا تتفاقــم يف الســجون بســبب طبيعتهــا املغلقــة والخاضعــة للقيــود والعنــف الناتــج عــن االكتظــاظ 
وعــدم التفريــق بــني الســجناء ومراقبتهــم عــىل الوجــه الصحيــح. ومــن ثــم، ينبغــي مراعــاة واســتيعاب أي إعاقــة بدنيــة 

أو إعاقــة أخــرى أثنــاء عمليــة اإلدخــال إىل الســجن والتقييــم، ويف قــرارات التصنيــف، ويف إدارة القضيــة بوجــه عــام.

د العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة الســجني الكاملــة يف عمليــة التقييــم عنــد  وفيــا يتعلــق بالتقييــم، يجــب أن تُحــدَّ
دخولــه إىل الســجن، حيثــا أمكــن، وأن تؤخــذ يف االعتبــار. وينبغــي أن يكــون تحديــد هــذه املســائل جــزءاً مــن تقييــم 
االحتياجــات الفوريــة الــوارد وصفــه أدنــاه. عــاوة عــىل ذلــك، ينبغــي وضــع اســرتاتيجيات ملواجهــة تلــك التحديــات. 
ــاج الســجناء ذوو  ــاك اســتارات أو اســتبيانات يُطلــب مــن الســجني ملؤهــا، يحت ــال، إذا كانــت هن فعــىل ســبيل املث
اإلعاقــة البريــة أو الحركيــة إذن إىل املســاعدة إمــا بطــرح األســئلة عليهــم شــفهياً وتـَـويّل موظــف كتابــة األجوبــة، أو 
مــن خــال نظــام حاســويب ميكنــه قــراءة األســئلة وتســجيل األجوبــة. وباملثــل، إذا كان الشــخص مصابــاً بإعاقــة ذهنيــة، 

ينبغــي الســعي إىل تبســيط األســئلة املطروحــة وتكرارهــا حســب االقتضــاء.

وفيــا يتعلــق بالتصنيــف والتوزيــع، مــن املهــم وضــع الســجناء ذوي اإلعاقــة يف مــكان ميكــن أن يلبــي احتياجاتهــم 
ويحميهــم مــن اإليــذاء مــن الســجناء اآلخريــن. وينبغــي الســاح للســجناء باالحتفــاظ بــأي جهــاز معــنّي ذي صلــة 
بإعاقتهــم )مثــل الكــرايس املتحركــة والعــكازات(، مــا مل يحــل دون ذلــك ســبب أمنــي اســتثنايئ. وإذا تبــني أن هنــاك 

خطــرا محــددا، يجــب توفــر بديــل مناســب.)29(

نســانية  ي اهلوية الج نسي ومغا�ي ي امليل الج ف ومزدو�ج الســجناء من املثليات واملثلي�ي
ف نس�ي وحاملي صفات الج

دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة)أ(

السجناء من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية: األفكار الرئيسية

مــن الــروري، باعتبــار مــا يعــاين منــه أفــراد هــذه املجموعــة مــن غــن كبــر يف نظــام العدالــة الجنائيــة يف كثــر مــن 
البلــدان، صياغــة سياســات تعالــج احتياجاتهــم ووضــع اســرتاتيجيات وتنفيذهــا لضــان عــدم التمييــز ضدهــم عنــد 
احتكامهــم إىل القضــاء ووقوعهــم ضحيــة لنظــام العدالــة الجنائيــة، بســبب ميولهــم الجنســية أو هويتهــم الجنســانية.

وتُلــزِم الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان الــدول بحايــة جميــع الســجناء الخاضعــني إلرشافهــا ورعايتهــا، 
و]املســاعدة عــىل[ إعــادة اندماجهــم االجتاعــي. ونظــراً لضخامــة عــدد التقاريــر عــن التمييــز واإلهانــة واالعتــداء 
الجنــي واالغتصــاب الواقــع عــىل هــؤالء األشــخاص يف بيئــة الســجن، فــإن عــىل ســلطات الســجون وضــع سياســات 
ــم  ــادة اندماجه ــهيل إع ــع تس ــات، م ــذه املجموع ــة له ــن الحاي ــن م ــدر ممك ــى ق ــن أق ــرتاتيجيات تضم واس

ــة. ــة فّعال ــي بطريق االجتاع

)أ( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة، الصفحة 104.

ــات  ــيل صف ــانية وحام ــة الجنس ــري الهوي ــي ومغاي ــل الجن ــي املي ــني ومزدوج ــات واملثلي ــن املثلي ــخاص م ــل األش ميث
الجنســني فئــة تعــاين مــن ضعــف خــاص بســبب احتــال التعــرض لإليــذاء. وكــا يــرد يف الدليــل عــن الســجناء ذوي 
ــف  ــا بالتصني ــي ال يؤخــذ فيه ــة، يف نظــم الســجون الت ــودع الســجناء مــن هــذه الفئ ــد ي االحتياجــات الخاصــة،)30( ق
الصحيــح ويكــون االكتظــاظ فيهــا هــو القاعــدة، يف أماكــن نــوم أو زنزانــات مــع ســجناء  معروفــني بالعنــف، ومنهــم 
مــن لــه ســوابق يف االعتــداء الجنــي. وهنــاك تقاريــر كثــرة عــن ارتــكاب العنــف الجنــي ضــد ســجناء مــن هــذه 

)29( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة.

)30( املرجع نفسه، الفقرة 108.
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ــد   ــجناء ق ــع س ــم م ــد إيوائه ــبب تعم ــا بس ــم، ورمب ــاء بإيوائه ــدم االعتن ــبب ع ــن، بس ــجناء آخري ــد س ــى ي ــة ع الفئ
يكونــون مصــدر خطــر. ولذلــك ينبغــي، يف إطــار عمليــة تقييــم األفــراد الذيــن يدخلــون الســجن، ســواء أكانــوا رهــن 
الحبــس الســابق للمحاكمــة أم مــن املحكــوم عليهــم، أن تُستكشــف أي احتياجــات أو مواطــن ضعــف محــددة تتعلــق 
مبيــل الشــخص الجنــي أو هويتــه الجنســانية، استكشــافاً يحــرم األفــراد، وأن تُتخــذ قــرارات التوزيــع بطريقــة غــر 
ــة الجنســانية عــى وجــه الخصــوص، ينبغــي  ــري الهوي ــق مبغاي ــا يتعل ــه. وفي ــزة لضــان ســامة الســجني وأمن متحي
مراعــاة احتياجاتهــم الفريــدة، وينبغــي اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بإيداعهــم وحايتهــم أثنــاء احتجازهــم مبوافقتهــم 

املســتنرة، قبــل التوزيــع.)31(

جانب
أ
الرعا�ي ال

اتفاق منوذجي بشأن نقل السجناء األجانب وتوصيات بشأن معاملة السجناء األجانب)أ(

املرفق الثاين

توصيات بشأن معاملة السجناء األجانب

ينبغي أال يتم إرسال سجني أجنبي إىل أحد السجون عى أساس جنسيته وحدها.  -1

ينبغــي أن تتــاح للســجناء األجانــب نفــس مــا للســجناء الوطنيــني مــن فــرص الحصــول عــى التعليــم والعمــل   -2
والتدريــب املهنــي.

يحــق للســجناء األجانــب مــن حيــث املبــدأ االســتفادة مــن التدابــر البديلــة للســجن، وكذلــك الحصــول عــى   -3
إجــازة مــن الســجن وغــر ذلــك مــن صــور الخــروج املرخــص بــه مــن الســجن، وفقــا لنفــس املبــادئ التــي تنطبــق 

عــى الســجناء الوطنيــني.

ينبغــي إعــام الســجناء األجانــب فــور إدخالهــم الســجن، بلغــة يفهمونهــا، وكتابــة بصفــة عامــة، بالخصائــص   -4
ــة. ــك القواعــد واألنظمــة ذات الصل الرئيســية لنظــام الســجن، مبــا يف ذل

ينبغي احرام العقائد والعادات الدينية للسجناء األجانب.  -5

ينبغــي إطــاع الســجناء األجانــب، دون إبطــاء، عــى حقهــم يف طلــب االتصــال بســلطاتهم القنصليــة، وكذلــك   -6
عــى أي معلومــات ذات صلــة تتعلــق بوضعهــم. وإذا رغــب ســجني أجنبــي يف الحصــول عــى مســاعدة مــن ســلطة 

دبلوماســية أو قنصليــة، فإنــه ينبغــي االتصــال بهــا فــوراً.

ينبغــي تقديــم مســاعدة مامئــة للســجناء األجانــب، بلغــة يســتطيعون فهمهــا، عنــد تعاملهــم مــع املوظفــني   -7
ــاص،  ــام األكل الخ ــة، ونظ ــات الخاص ــكاوى، والرتيب ــل الش ــائل مث ــج، ويف مس ــن الربام ــؤولني ع ــني أو املس الطبي

ــة. ــم الديني ــارة يف أموره ــل واالستش والتمثي

)أ( مؤمتــر األمــم املتحــدة الســابع ملنــع لجرميــة ومعاملــة املجرمــن، ميالنــو، 26 آب/أغســطس–6 أيلول/ســبتمرب 1985: تقريــر مــن إعــداد األمانــة 

العامــة )منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع A.86.IV.I( الفصــل األول، القســم دال-1.

واملقصــود مــن تعبــر "الســجناء األجانــب" الســجناء الذيــن ال يحملــون جــواز ســفر البلــد الــذي هــم محبوســون فيــه. 
وعــى هــذا فــإنَّ التعبــر يشــمل ســجناء عاشــوا لفــرات طويلــة يف بلــد الســجن دون الحصــول عــى جنســيته، كــا أنــه 

يشــمل أولئــك الذيــن وصلــوا إليــه مــن فــرة قريبــة.)32(

ــات األخــرى عــى نظــام  ــل الفئ ــة االطــاع مث ــاح لهــا إمكاني ــة تعــاين ضعفــاً شــديداً وقــد ال تت ــا األجانــب فئ والرعاي

 Association for the Prevention of Torture and Penal Reform International, LGBTI Persons ً31( لاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل، انظــر أيضــا(

.Deprived of Their Liberty: A Framework for Preventing Monitoring, 2nd ed. )London, Penal Reform International, 2015(

)32( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة.
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ــا  ــا أو  -اــين يف  -والي ــا عمــ  سظــام  -ئد - ــا و -يهــ  لكمفم ــد، لاــبب  -حو جــز  -رغوي ــا يف  -بر ــا  -يناتم  -ئد -
 -لضاتمــا. إضافــا إىل ذ-ــك، مــن  سعجــح أن يشــئع أفــع د هــذه  -فئــا لا-ئز-ــا لاــبب تلطــع صالتهــم عــادة لأرسهــم 
وميئمئاتهــم  ألصرمــا. وفمــا يئئرــق لا-ئلممــم و -ئانمــل و -ئوزيــع، ينبغــي تانمــل  -اــيناث  ألجاســب وتوزيئهــم 
ــا  ــأن للم ــأسهم ش ــم ش ــم و حئماجاته ــدى خطورته ــم م ــئناد ً إىل تلمم ــبني  س ــني مناس ــام أمنم ــئوى وسظ ــار ما يف إط
 -اــيناث.)33( وقــد يرــزم تلديــم خدمــات  -رتجمــا  -شــفويا إلكــال  -ئلممــم إذ  كاســت هنــاك حو جــز -غويــا، وينبغــي 
إتاحــا فعصــا  التاــال لا-لنارمــا -رحاــول عــى  -دعــم. وفمــا يئئرــق لا-ئوزيــع، ال ينبغــي أن يكــون توزيــع  -اــيناث 
 ألجاســب قامئــاً عــى أســاس جناــماتهم فلــط لــ  ينبغــي أن تؤخــذ يف  العئبــار  حئماجاتهــم  -خاصــا مــن حمــث كفا-ــا 
ســالمئهم، و -ئخفمــل مــن شــئورهم لا-ئز-ــا، وتماــر علــد  جئاعــات لاسمثرــني  -لنارمــني وأفــع د أرسهــم  -ذيــن 

قــد ياــافعون إىل  -برــد مــن  -خــارج، وتاــهم  ترلــي زيــار ت هــؤالث  سمثرــني و ألفــع د.

مثال ُقطري

الفلبني

ــؤوون وفلــاً -يناــمئهم.  ــا، حمــث يُانفــون وي أسشــأت  -فربــني ســيناً مخااــاً حــر ً -ألجاســب ماــرويب  -حعي
ــالق  ــد إط ــم  -اــين وعن ــد إيد عه ــب عن ــيناث  ألجاس ــفارة  -ا ــع س ــمق م ــع س  -اــين  -ئنا ــن ح ــب م ويُطر
رس حهــم. وُينــح هــؤالث  -حلــوق و المئمــاز ت سفاــها  سمنوحــا -راــيناث  -فربمنمــني. وتشــم  حلوقهــم و مئماز تهم 

 ألساســما مــا يــي:

ــب يف  ــا  ألجاس ــاز  -ععاي ــاالت  حئي ــفارة لح ــا أو  -ا ــا يف  سنطل ــا  سئنم ــب  -لنارم ــار  سكات ــالغ أو إخط إل   1
غضــون 24 ســاعا مــن  إليــد ع يف  -اــين أو لحــاالت  ســعض وغرهــا مــن  الحئماجــات  -ئــي تنطــوي عــى ماــاعدة 

مــن  سوظفــني  -لنارمــني.

 -ئأكد من سالما  -ععايا  ألجاسب وعالجهم وفارهم عن للما  -ايناث.   2

 -ئنايا لهم مبا يرزم من كماسا ومدهم لاسااعدة يف  -وقت  سناسب.   3

املصدر: مكئب إد رة  -ايون وسماسات  -ئلاب،  -فربني.
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ف
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يوزَّع  -ايناث، قدر  سائطاع، عى سيون قعيبا من مناز-هم أو أماكن إعادة تأهمرهم  جئاعّماً.

)33( مكئب  ألمم  سئحدة  سئني لاسخدر ت و -يعيا، دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة،  -افحا 92.
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ع ويُســاَعد  يوضــع يف االعتبــار، منــذ بدايــة تنفيــذ عقوبــة الســجن، مســتقبل الســجني بعــد إطــاق رساحــه، ويُشــجَّ
عــىل أن يصــون أو يُقيــم مــن العاقــات باألشــخاص أو الهيئــات خــارج الســجن كل مــا مــن شــأنه أن يســاعده عــىل 

إعــادة تأهيلــه ويخــدم مصالــح أرستــه عــىل أفضــل وجــه.

ــره  ــن الســجني وغ ــىل ســامة وأم ــام األول ع ــم الســجن يف املق ــف الســجناء وإيداعه ــرارات تصني ــز ق يجــب أن ترك
ــار.  ــاك عوامــل أخــرى ينبغــي أن تؤخــذ يف االعتب يف الســجن، وعــىل االســتفادة مــن التدخــات املناســبة، غــر أن هن
فمــن املهــم للغايــة عــىل وجــه الخصــوص، عنــد إحالــة ســجني إىل مرفــق بعينــه، مراعــاة مســائل مثــل قــرب الســجن 
مــن املجتمــع املحــيل الــذي ينتمــي إليــه الســجني أو مــن مــكان وجــود أرستــه أو مــكان إعــادة إدماجــه يف املجتمــع، 
والحــرص حيثــا أمكــن عــىل أن تكــون البيئــة متوافقــة مــع أي احتياجــات ثقافيــة أو لغويــة. وينبغــي أيضــاً مراعــاة 
هــذه املســائل يف أي قــرارات تتعلــق بنقــل الســجناء إىل أماكــن احتجــاز مختلفــة. واســتمرار اتصــال الســجناء بنظــم 
الدعــم األرسي واالجتاعــي يف املجتمــع املحــيل أثنــاء فــرتة االحتجــاز يشــكل يف الغالــب عامــاً إيجابيــاً هامــاً يف دعــم 
إعــادة إدماجهــم بنجــاح يف املجتمــع. وقــد خلصــت البحــوث إىل أن الزيــارات، وال ســيا املنتظمــة، أثنــاء االحتجــاز، 
ترتبــط بقلــة ســوء الســلوك يف الســجن،)34( وتــرد يف املعايــر الدوليــة بوصفهــا عامــًا رئيســياً يف عمليــة إعــادة التأهيــل.

قواعد بانكوك

قواعد عامة التطبيق

القاعدة 4

تــودع الســجينات، حيثــا كان ذلــك ممكنــاً، يف ســجون قريبــة مــن ديارهــن أو مــن مراكــز التأهيــل االجتاعــي، 
ــات  ــج وخدم ــن برام ــر م ــا يتوف ــخصية وم ــن الش ــن وخياراته ــة أطفاله ــن رعاي ــؤولية ع ــار املس ــذاً يف االعتب  أخ

مامئة لهن.

تعــرتف قواعــد بانكــوك بــرورة بقــاء املــرأة عــىل اتصــال بأرستهــا، وال ســيا عندمــا يتعلــق األمــر باألطفــال، وتســلم 
مبــا للعــزل عــن األرسة واملجتمــع املحــيل مــن أثــر ضــار للغايــة عــىل الســجينات. ويف كثــر مــن األحيــان، قــد تــودَع 
الســجينات يف ســجون بعيــدة عــن ديارهــن بســبب قلــة عــدد الســجينات، ومــن ثــم قلــة الســجون املخصصــة للنســاء 
يف نظــم اإلصــاح والتهذيــب يف جميــع أنحــاء العــامل. ونتيجــة لذلــك، قــد يتلقــى العديــد مــن الســجينات زيــارات أقــل 
مــن نظرائهــن مــن الرجــال بســبب مــا تواجهــه األرس مــن صعوبــات ومــا تتحملــه مــن تكاليــف مــن جــراء طــول مــدة 
الســفر للزيــارة. ومــع ذلــك، تؤكــد قواعــد بانكــوك أيضــاً أهميــة التشــاور مــع املــرأة بشــأن تحديــد الســجن وإيداعهــا 
ــا، يف  ــراد أرسته ــا أو أحــد أف ــه زوجه ــذي يرتكب ــف ال ــة للعن ــد ترغــب، إذا وقعــت ضحي ــرأة ق ــأن امل ــة ب ــه، معرتف في

إحالتهــا إىل مرفــق بعيــد عــن مــكان إقامتهــا حايــًة لســامتها ورفاههــا العقــيل.)35(

 Joshua C. Cochrane, “The ties that bind or the ties that break: examining the relationship between visitation and prisoner  )34(

.misconduct”, Journal of Criminal Justice, vol. 40, No. 5 )September 2012(, pp. 433–440

 Thailand Institute of Justice, Training Modules for Correctional Staff on the Management of Women Prisoners in the ASEAN Region  )35(

.)Bangkok, 2015(
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ظلــت إدارات الســجون لســنوات عديــدة تعتمــد عــىل حكــم مهنــي أو رسيــري غــر منظــم التخــاذ قــرارات تصنيــف 
الســجناء.)36( وميــزة هــذا األســلوب، الــذي يشــار إليــه يف كثــر مــن األحيــان باســم تقييــم املخاطــر "مــن الجيــل األول"، 
ــل يقتــي فقــط  ــب املوظفــني. ب ــكل أســايس لتدري ــاج إىل هي ــة وال يحت ــم مفصل ــة تقيي ــب إجــراء عملي ــه ال يتطل أن
وجــود مهنيــني أو أطبــاء رسيريــني لديهــم املهــارات والخــرات املطلوبــة إلنجــاز التقييــم. غــر أن البحــوث املتعلقــة 
بدقــة هــذا الحكــم أثبتــت باســتمرار أنــه يظــل، يف حــال اســتخدامه مبفــرده، مــؤرشاً ضعيفــاً للتنبــؤ بالســلوك، وهــو 
إىل حــد بعيــد أقــل األســاليب دقــة لتقييــم مخاطــر الســجناء واحتياجاتهــم. عــاوة عــىل ذلــك، قــد يكــون هــذا النهــج 

أيضــاً عرضــة للتحيــز وعــدم االتســاق يف اتخــاذ القــرارات نظــراً إىل اســتحالة ضــان االتســاق بــني جميــع املهنيــني.

وأدت الشــواغل املتعلقــة مبوثوقيــة األحــكام املهنيــة والرسيريــة غــر املنظمــة إىل اســتحداث أدوات اكتواريــة أو قامئــة 
عــىل األدلــة )يُشــار إليهــا أيضــاً باســم أدوات التقييــم "مــن الجيــل الثــاين"(، بــات اســتخدامها شــائعاً يف الســجون. وقــد 
ُوضعــت أدوات تســتند إىل هــذا النهــج مــن خــال دراســات متابعــة لعينــات كبــرة مــن الســجناء أجريــت لتحديــد 
العوامــل املرتبطــة بســوء الســلوك يف املســتقبل والهــروب مــن الســجن ومعــاودة اإلجــرام. ثــم اســتُخدمت البيانــات 
ــا  ــي يحصــل عليه ــل الدرجــة الت ــذ تحوي ــط. وميكــن عندئ ــادة لوضــع نظــام للتنقي ــات ع ــن هــذه العين املســتقاة م
الســجناء، اســتناداً إىل خصائصهــم وســلوكهم الســابق، إىل فئــة مــن فئــات الخطــر، تشــكل تقديــراً احتاليــاً إلمكانــات 
ــد  ــة لتحدي ــىل األدوات االكتواري ــت ع ــي أجري ــوث الت ــت البح ــتقبل. وأثبت ــاكل يف املس ــر مش ــات تث ــم ترف ترفه
املخاطــر، التــي ُوضعــت عــىل هــذا النحــو، أنهــا تتجــاوز كثــراً األحــكام املهنيــة والرسيريــة غــر املنظمــة يف اتســاقها 
وقدرتهــا عــىل التنبــؤ.)37( إضافــة إىل ذلــك، تتســم أدوات التقييــم االكتواريــة بإمكانيــة إدارتهــا مــن جانــب أشــخاص 

مدربــني عــىل اســتخدامها، وإن مل تكــن لديهــم بالــرورة خــرة مهنيــة متعمقــة أو متخصصــة.

غــر أن نقائــص النهــج االكتــواري أصبحــت واضحــة مبــرور الوقــت. فيبــدو عــىل وجــه الخصــوص أن األدوات األصليــة 
ــي  ــة الت ــخ اإلجرامــي أو العوامــل غــر الجنائي ــاً مــن هــذا النمــوذج تعتمــد حــراً عــىل التاري ــي ُوضعــت انطاق الت
تظــل ثابتــة ال تتغــر )مثــل الســن عنــد ارتــكاب الجرميــة األوىل أو الســجل اإلجرامــي الســابق(.ولذلك، مل يــول عــادة 
أي اعتبــار ألي مســائل فريــدة أو فرديــة قــد تكــون بــارزة فيــا يتعلــق بالتنبــؤ بالســلوك يف املســتقبل. ومل تكــن هنــاك 
أيضــاً أي آليــة لتحديــد التغــر الــذي يطــرأ عــىل الخطــر الــذي ميكــن أن يشــكله الســجناء مبــرور الوقــت، وال ســيا 

)36( يشر الحكم املهني أو الرسيري غر املنظم إىل نهج غر رسمي وغر موضوعي يستند يف املقام األول إىل رأي األخصايئ املهني وحدسه وخرته الرسيرية، حيث 

ميارس املقيّمون سلطة تقديرية مطلقة فيا يتعلق باختيار عوامل الخطر التي ينبغي أخذها يف االعتبار وتفسر املعلومات املجمعة لوضع التنبؤات واتخاذ القرارات.

 Robyn M. Dawes, David Faust and Paul E. Meehl, “Clinical versus actuarial judgment”, 37( لاطاع عىل استعراض شامل لهذه املسألة، انظر(

.Science, vol. 243, No. 4899 )March 1989(, pp. 1668–1674

 ثالثاً- البحوث املتعلقة
بُنهج تقييم السجناء
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بشــأن التقــدم الــذي رمبــا يحرزونــه يف معالجــة املســائل املرتبطــة بســلوكهم اإلجرامــي. إضافــة إىل ذلــك، لوحــظ أن 
قــدرة األدوات االكتواريــة قــد تكــون مثــىل بالنســبة للســجناء الذيــن يتســمون بالخصائــص نفســها التــي متيــز أفــراد 
العينــة التــي اعتُمــد عليهــا يف وضــع األداة، بينــا ال ميكــن افــرتاض انطبــاق هــذه القــدرة عــىل التنبــؤ عــىل مجموعــات 
ــاك قواســم  ــد ال تكــون هن ــث ق ــدويل، حي ــة خاصــة يف الســياق ال ــر أهمي أخــرى مــن الســجناء. ويكتــي هــذا األم
مشــرتكة تُذكــر بــني املجموعــة التــي تســتند إليهــا فئــات املخاطــر وعمليــة تنقيــط األداة وفئــة أخــرى مــن الســجناء، 
وال ســيا إذا كانــت هــذه الفئــة يف بلــد آخــر. واعرتافــاً بهــذه النقائــص، بــدأت البحــوث تركــز تركيــزاً أشــد عــىل عوامــل 
الخطــر "الديناميــة"، التــي يشــار إليهــا أيضــاً بعبــارة مــؤرشات "الســلوك اإلجرامــي". وأدى ذلــك إىل اســتحداث أدوات 
تحتفــظ بجوانــب ثابتــة مــن الســجل الجنــايئ والشــخيص لهــا صلــة باملخاطــر، لكنهــا تدمــج أيضــاً عوامــل تنبــؤ ديناميــة 
أو قابلــة للتغــر ال تراعــي التقلبــات التــي تطــرأ عــىل ظــروف املجــرم فحســب )للمســاعدة يف رصــد التغيــر(، بــل تــزود 
موظفــي الســجن أيضــاً مبعلومــات عــن احتياجــات الســجني التــي ينبغــي اســتهدافها مــن خــال التدخــات. ويشــار إىل 

هــذه األدوات يف مؤلفــات البحــوث باســم أدوات "االحتياجات-املخاطــر" أو األدوات مــن "الجيــل الثالــث".

ــم  ــط وتقدي ــات التخطي ــذه األدوات عملي ــزز ه ــم. وتع ــن أدوات التقيي ــع م ــل راب ــر جي ــرة، ظه ــنوات األخ ويف الس
ــة،  ــال العقوب ــاز أو اإلرشاف إىل حــني إك ــرتة االحتج ــة ف ــن بداي ــا م ــه إدارة القضاي ــتعمل لتوجي ــي تُس ــات الت الخدم
وتتخللهــا بانتظــام عمليــة إعــادة التقييــم. وتشــمل األدوات أيضــاً تحديــد العوامــل الفرديــة الرئيســية بغيــة تحســني 

ــع احتياجــات الســجناء. ــة التدخــات م مطابق

ــم  ــج "حك ــع نه ــث والراب ــني الثال ــن الجيل ــم املخاطــر م ــع أدوات تقيي ــواري، تتب ــن األســلوب االكت ــض م ــىل النقي وع
مهنــي منظــم" يراعــي عوامــل ترتبــط نظريــاً وتجريبيــاً بنتائــج هامــة لصياغــة مجــاالت املخاطــر واالحتياجــات. وتتيــح 
األدوات املرتكــزة عــىل الحكــم املهنــي املنظــم توجيهــات لألشــخاص الذيــن ينجــزون التقييــات بشــأن عــدد محــدد 
مــن العوامــل مــن أجــل تقديــر مســتوى املخاطــر أو االحتياجــات )مســتوى منخفــض أو متوســط أو مرتفــع، عىل ســبيل 
ــد ال تكــون مدرجــة يف األداة  ــي ق ــل الت ــد للعوام ــة كل بن ــك للمقيّمــني بالنظــر يف مــدى ماءم ــال(. ويســمح ذل املث
ــك، يظــل هــذا النهــج متســقاً وشــفافاً بســبب  ــة عــىل حــدة. ولذل ــكل حال ــة والعوامــل الخاصــة ب كالعوامــل الفردي
ــي  ــك يحتفــظ األخصــايئ املهن ــع ذل ــة محــددة، وم ــادئ توجيهي ــاً ملب ــع الســجناء وفق ــل نفســها لجمي ــاة العوام مراع
بســلطة تقديريــة بحيــث ميكنــه إدراج اعتبــارات فرديــة. ومــن عيــوب الحكــم املهنــي املنظــم التــي لوحظــت احتــال 
األخــذ مــن جديــد بأوجــه التحيــز يف عمليــة صنــع القــرار، والتقليــل مــن ثــم مــن دقــة التنبــؤ. إضافــة إىل ذلــك، قــد 
تســتغرق إدارة هــذه األدوات وقتــاً أطــول مــن التقييــات االكتواريــة، ألن تحديــد الدرجــات يتطلــب دقــة أكــر.)38( 
ومــع ذلــك، بينــت بعــض البحــوث املتاحــة أن الحكــم املهنــي املنظــم ينطــوي عــىل موثوقيــة وصاحيــة للتنبــؤ متاثــان 

مــا ينطــوي عليــه النهــج االكتــواري.)39(

 Sarah L. Desmarais and Jay P. Singh, Risk Assessment Instruments Validated and Implemented in Correctional Settings in the )38(

.United States )March 2013(

  Stephen D. Hart, Kevin S. Douglas and Laura S. Guy, “The structured professional judgement approach to violence risk assessment:)39(

 origins, nature, and advances”, in The Wiley Handbook on the Theories, Assessment, Treatment of Sexual Offender, vol. II, Leam A. Craig and
.Martin Rettenberger eds., )New Jersey, Wiley Publishers, 2016(, pp. 643–666
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اطر والحتياجات والتجاوب وذج احملف
ف
� -2

مــن الجديــر بالذكــر أن تطــور عمليــة تقييــم الســجناء مــن الرتكيــز يف البدايــة عــىل األحــكام املهنيــة والرسيريــة غــر 
املنظمــة إىل النمــوذج الحــايل الــذي يتبــع النهــج االكتــواري الشــامل ونهــج الحكــم املهنــي املنظــم يف تقييــم املخاطــر 
واالحتياجــات قــد تأثــر بشــدة بنمــوذج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب لتقييــم الســجناء وإعــادة تأهيلهــم، وهــو 
ــني  ــم املجرم ــادئ لتقيي ــة مب ــاك ثاث ــذا النمــوذج، هن ــاً له ــا وهــوغ.)40( ووفق ــدروز وبونت ــه يف األصــل أن منــوذج صاغ

وتحديــد التدخــات الازمــة لهــم:

يــرى مبــدأ املخاطــر أن مســتويات اإلرشاف والعــاج ينبغــي أن تطابــق مســتوى خطــر الســجني. وينبغــي، عــىل 	 
ــا قــدراً أقــل مــن اإلرشاف والخدمــات،  وجــه التحديــد، أن يتلقــى املجرمــون املصنفــون يف فئــة الخطــر الدني
بينــا ينبغــي تكثيــف اإلرشاف عــىل املجرمــني مــن فئــة الخطــر الشــديد وزيــادة الخدمــات التــي تســتهدفهم.

 يؤكــد مبــدأ االحتياجــات أن الخدمــات العاجيــة ينبغــي أن تســتهدف عوامــل خطــر املجــرم الديناميــة )املشــار 	 
إليهــا أيضــاً باســم مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي( لتقليــص احتــال العــودة إىل اإلجــرام وتعزيــز إعــادة اإلدمــاج 

يف املجتمــع.

ــم االجتاعــي 	  ــة للمجرمــني اســرتاتيجيات التعل ــدأ التجــاوب عــىل أن تســتخدم التدخــات العاجي ــص مب  ين
دة التــي يتســم بهــا كل مجــرم )مثــل القــدرات اإلدراكيــة أو نــوع  ــم وفقــاً للخصائــص املحــدَّ اإلدرايك وأن تُصمَّ

الجنــس( والتــي تعــزز نجــاح نتائــج الرامــج.

وتوجــد حاليــاً مجموعــة كبــرة مــن األدلــة البحثيــة التــي تدعــم منــوذج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب، وال ســيا 
مــن حيــث صلتــه بالحــد مــن إمكانيــة معــاودة اإلجــرام.)41(

وفيــا يتعلــق بالتقييــات التــي تُجــرى أثنــاء تصنيــف الســجناء، تــؤدي األدوات واألســاليب التــي ُوضعــت مــن منظــور 
ــد  ــواردة يف قواع ــية ال ــكام األساس ــع األح ــاىش م ــة وتت ــتند إىل األدل ــج تس ــاوب إىل نُه ــات والتج ــر واالحتياج املخاط
نيلســون مانديــا، التــي تشــدد عــىل الغــرض املــزدوج مــن التصنيــف مــن حيــث صلتــه باعتبــارات الســامة واألمــن )أي 

املخاطــر( وجهــود إعــادة التأهيــل االجتاعــي )أي االحتياجــات(.

ومــع ذلــك، ينبغــي التشــديد عــىل أن تقييــات الخطــر يف منــوذج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب تشــر يف املقــام 
ــات  ــى تقيي ــا. وتُعن ــس إىل الخطــر عــىل ســامة الســجون وأمنه ــة ولي ــدد الســامة العام ــذي يه األول إىل الخطــر ال
ــا أدوات  ــيل، أم ــع املح ــي يف املجتم ــلوك إجرام ــدوث س ــال ح ــؤ باحت ــداً بالتنب ــة تحدي ــامة العام ــىل الس ــر ع الخط
ــة يف الســجن أو يُحتمــل أن  ــة وإداري ــرون مشــاكل أمني ــن قــد يث ــم باســتبانة الســجناء الذي تصنيــف الســجون فتهت
ــىل  ــر ع ــم الخط ــت أدوات تقيي ــه، ُوضع ــيل. وعلي ــع املح ــىل املجتم ــراً ع ــذاك خط ــكلوا آن ــجن ويش ــن الس ــوا م يهرب
ــي املنظــم( مــن  ــاألدوات القامئــة عــىل الحكــم املهن ــة أم ب ــاألدوات االكتواري ــق األمــر ب الســامة العامــة )ســواء أتعل
ــوا رشوط  ــم بنجــاح أو انتهك ــد إدماجه ــا أعي ــم، إم ــم يف املجتمــع املحــيل أو اســتناداً إليه ــق رساحه ــراد أُطل أجــل أف
اإلفــراج عنهــم أو اإلرشاف عليهــم أو عــاودوا اإلجــرام. وعــىل الرغــم مــن أن بعــض العوامــل املســتخدمة يف هــذا النــوع 
مــن تقييــم الخطــر هــي نفســها املســتخدمة ألغــراض تصنيــف الســجناء يف مــكان االحتجــاز )تكتــي الســامة العامــة 
ــئ بالســلوك يف  ــي ال تنب ــاك بعــض املتغــرات الت ــة، كــا لوحــظ أعــاه(، هن ــراج أهمي ــد اإلف يف حــال الهــروب أو عن
الســجن. ولذلــك، فــإن األدوات والنُّهــج التــي ُوضعــت خصيصــاً لتحديــد الخطــر الــذي يشــكله الســجني عــىل النــاس 
لــدى اإلفــراج عنــه ليســت مناســبة يف حــد ذاتهــا التخــاذ قــرارات التصنيــف األمنــي. ولهــذا الســبب، اســتحدثت عــدة 

.Andrews, Bonta and Hoge, “Classification for effective rehabilitation” )40(

 Paula Smith, Paul Gendreau and Kristin Swartz, “Validating the principles of effective intervention: a ،املثــال )41( انظــر، عــىل ســبيل 

 systematic review of the contributions of meta-analysis in the field of corrections”, Victims and Offenders, vol. 4, No. 2 )February 2009(, pp.
.148–169
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واليــات قضائيــة أدوات لتحديــد الخطــر تهــدف عــىل وجــه الخصــوص إىل تصنيــف الســجون. ومــن ناحيــة أخــرى، ملــا 
كان تقييــم االحتياجــات يف منــوذج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب يركــز عــىل املجــاالت التــي بينــت البحــوث أنهــا 
تتصــل بالســلوك اإلجرامــي وأنهــا مــن ثــم أهــداف هامــة للتدخــات اإلصاحيــة، فــإن األدوات التــي ُوضعــت لتقييــم 

االحتياجــات بنــاًء عــىل ذلــك النهــج تنطــوي عــىل أهميــة ألغــراض التصنيــف والتوزيــع يف الســجون.

يدة وذج الياة الج
ف
� -3

عــىل مــدى العقــد املــايض، أصبــح نهــج آخــر مــن نُهــج إعــادة تأهيــل الســجناء، وهــو منــوذج الحيــاة الجيــدة،)42( يحظى 
بشــعبية متزايــدة، وال ســيا يف مجــال عــاج مرتكبــي الجرائــم الجنســية. وهــذا النمــوذج هــو نهــج قائــم عــىل مواطــن 
القــوة يهــدف إىل زيــادة مبــادئ املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب مــن أجــل التدخــل اإلصاحــي الفعــال مــن خــال 
ــاة ذات مغــزى ال تتــاىش مــع ارتــكاب الجرائــم. ومــن  تركيــزه عــىل مســاعدة العمــاء يف وضــع وتنفيــذ خطــط حي
العنــارص األساســية يف منــوذج الحيــاة الجيــدة كيفيــة فهــم مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي، وكيفيــة إدراجهــا وتناولهــا يف 
التدخــات والرتكيــز عــىل أهــداف العميــل. وينصــب الرتكيــز تحديــداً عــىل الكــف عــن اإلجــرام، أو عــىل مســار توقــف 
املجرمــني عــن الســلوك اإلجرامــي. لذلــك، تهــدف خطــط التدخــل إىل مســاعدة الســجناء يف اكتســاب القــدرات الازمــة 
لتحقيــق أشــياء ونتائــج يعترونهــا ذات مغــزى. وتشــر البحــوث األوليــة إىل أن منــوذج الحيــاة الجيــدة ميكــن أن يزيــد 
مشــاركة العمــاء يف الرعايــة ويقلــل مــن حــاالت التــرسب مــن الرامــج، عــىل الرغــم مــن أنــه مل يُشــمل بالقــدر نفســه 

مــن البحــوث التــي شــملت نهــج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب فيــا يتعلــق بتأثــره عــىل النتائــج اإلصاحيــة.

.“Ward, “Good lives and the rehabilitation of offenders”; Ward, Mann and Gannon, “The good lives model of offender rehabilitation )42(





41

عــىل الرغــم مــن أن البحــوث أثبتــت أهميــة تصنيــف الســجناء، وأن املعايــر والقواعــد الدوليــة، مثــل قواعــد نيلســون 
ــن  ــل جــداً م ــدر ضئي ــف تجســيداً واضحــاً، ال يوجــد ســوى ق ــن هــذا التصني ــا، جســدت الغــرض والقصــد م ماندي
التوجيهــات املحــددة بشــأن ســبل التوصــل فعــاً إىل وضــع وتنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء، وال ســيا يف االقتصــادات 
التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة والبلــدان الناميــة والبلــدان املنخفضــة الدخــل والبلــدان املتوســطة الدخــل وبيئــات مــا بعــد 
ــل  ــة، مث ــا إجاب ــد مــن األســئلة املطروحــة عــىل ســلطات الســجون ب ــك إىل بقــاء العدي ــؤدي ذل ــزاع. وميكــن أن ي الن
األســئلة التاليــة: مــا هــي الخطــوات التــي يتعــني اتخاذهــا لوضــع نظــام لتصنيــف الســجناء أو تنفيــذه أو تحســينه؛ 
ــه؛ مــن  ــا في ــزم إدراجه ــي يل ــارص الت ــا هــي العن ــم والتصنيــف، وم ــة للتقيي ــذي يشــكل نهجــاً قامئــاً عــىل األدل ــا ال م
الــذي ينبغــي أن يجــري تقييــات التصنيــف، وكيــف ميكــن اســتخدام النتائــج لضــان الســامة واألمــن وتعزيــز جهــود 
ــج وأدوات  ــة بشــأن نُه ــة وأمثل ــة عام ــادئ توجيهي ــم مب ــاج االجتاعــي؟ وميكــن تقدي ــادة اإلدم ــل وإع ــادة التأهي إع
ــجناء  ــف الس ــام لتصني ــذ نظ ــاح يف تنفي ــة للنج ــراءات الدقيق ــر أن اإلج ــاط، غ ــف األوس ــجناء يف مختل ــف الس تصني
وإعــادة تصنيفهــم يف أي واليــة قضائيــة معيّنــة تحــدده بقــدر كبــر عوامــل داخليــة، مثــل الهيــاكل األساســية لنظــام 
ــي  ــة الت ــادئ العام ــض املب ــاع بع ــن اتب ــك، ميك ــع ذل ــص الســجناء. وم ــن خصائ ــة، فضــاً ع ــوارد املتاح الســجون وامل
تشــكل أساســاً هامــاً لوضــع وتنفيــذ نظــام متــني وقائــم عــىل األدلــة لتصنيــف الســجناء. ويعــرض هــذا الفصــل العنــارص 
الرئيســية والتسلســل الكامنــني يف نظــام فعــال لتصنيــف الســجون وإعــادة تصنيفهــا، ويُقــدم إطــاراً مقرتحــاً للمســاعدة 

يف تخطيــط نظــام لتصنيــف الســجناء وتنفيــذه أو تعديلــه.

ومــن املســلَّم بــه أن البلــدان التــي لديهــا مــوارد قليلــة قــد تواجــه صعوبــات يف إجــراء أي نــوع مــن أنــواع التقييــم 
الفــردي للســجناء، غــر أن مــن املهــم للغايــة، حتــى يف هــذه األوســاط، أن تُبــذل جهــود لوضــع وتنفيــذ نظــام بــدايئ 
عــىل األقــل مــن التقييــات اإلفراديــة يســتند إىل بضعــة عوامــل حاســمة مــن أجــل العمــل، كحــد أدىن، عــىل فصــل 
املجرمــني الذيــن يشــكلون خطــراً كبــراً عــن غرهــم، مبــن فيهــم الســجناء شــديدو الخطــر الذيــن يحتاجــون إىل عنايــة 

خاصــة أو حايــة خاصــة داخــل الســجن.)43(

عنارص وتسلســل معليــة التصنيف وإعادة التصنيف

ــم،  ــك عــن تصنيفه ــني الســجناء، ناهي ــول الفصــل ب ــم، ومل ي ــاً له ــخ إىل الســجن عقاب ــر التاري ــراد، عــىل م أُرســل األف
اهتامــاً يُذكــر. وركــزت الخطــوات األوىل مــن أجــل اإلصــاح عــىل الفصــل بــني الفئــات األساســية مــن الســجناء )مثــل 
فصــل الرجــال عــن النســاء؛ والبالغــني عــن األطفــال؛ واملحبوســني قبــل املحاكمــة عــن املحكــوم عليهــم(. وكــا لوحــظ 
ــج أحــدث عهــداً لتصنيــف الســجناء تهــدف إىل تحديــد مجموعــات  أعــاه، أصبــح مــن الشــائع بعــد ذلــك اتبــاع نُه

)43( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، كتيِّب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة، الصفحة 36.

 رابعاً- املبادئ واملكونات العامة
لنظم تصنيف السجناء



السجناء42 تصنيف  بشأن  كتيب 

مختلفــة مــن الســجناء باالســتناد أساســاً إىل مخاطرهــم األمنيــة. وعــىل الرغــم مــن أن تقييــم الســجناء ألســباب أمنيــة 
ــل الســجناء وإعــادة إدماجهــم  ــف، أصبحــت أيضــاً إعــادة تأهي ــد مــن نظــم التصني ــزال الهــدف الرئيــي للعدي ال ي
جانبــاً بــارزاً يف عمليــة التصنيــف والتوزيــع يف العقــود األخــرة مــن جــراء تأثــر نهــج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب 
واعتــاد معايــر دوليــة كقواعــد نيلســون مانديــا وقواعــد بانكــوك.)44( وأبــرز الرتكيــز املتزايــد عــىل إعــادة التأهيــل 
أيضــاً أهميــة إعــادة تقييــم املســتوى األمنــي بانتظــام، نظــراً إىل االعــرتاف بــأن املخاطــر التــي قــد يشــكلها الســجناء 
ليســت ثابتــة وميكــن أن تتأثــر بالتدخــات وببيئــة إصاحيــة إيجابيــة تهــدف إىل إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم 

يف املجتمــع.

ويتوقــف اختيــار أدوات ونُهــج التقييــم ألغــراض صنــع القــرار، مبــا يف ذلــك التصنيــف، يف نهايــة املطــاف عــىل طبيعــة 
ــر مــن  ــل املحاكمــة، عــىل وجــه الخصــوص، تتطلــب يف كث ــة مــا قب ــة. فقــرارات التصنيــف يف مرحل القــرار ذي الصل
األحيــان تقديــر احتــال ارتــكاب الجــاين املزعــوم جرميــة عنيفــة خــال مــدة قصــرة. وباملثــل، قــد تســتدعي قــرارات، 
مثــل تلــك التــي تتنــاول األهليــة للتحويــل قبــل توجيــه التهمــة أو اتخــاذ تدابــر بديلــة قبــل املحاكمــة، تنبــؤات عامــة 
بشــأن احتــال معــاودة اإلجــرام. غــر أن أي قــرار يلــزم اتخــاذه يف األجــل الطويــل، مثــل وضــع الرتتيبــات أو تخطيــط 
ــر وأي  ــل الخط ــة وراء عوام ــي الكامن ــلوك اإلجرام ــؤرشات الس ــم مل ــراء تقيي ــادًة إج ــتدعي ع ــا، يس ــا أو إدارته القضاي

عوامــل تتعلــق مبواطــن القــوة أو بالحايــة.)45(

ــت يف  ــة للب ــلطة ترشيعي ــجون س ــام الس ــن نظ ــدالً م ــاة ب ــة القض ــات القضائي ــض الوالي ــح بع ــاه، متن ــر أع ــا ذُك وك
ــرارات  ــه ق ــردي لتوجي ــم الف ــج التقيي ــاع نُه ــايئ اتب ــاز القض ــار الجه ــد يخت ــاالت، ق ــذه الح ــجني. ويف ه ــف الس تصني
ــر الســابقة للنطــق بالحكــم(. وال شــك يف أن إرشاك أشــخاص مــن خــارج النظــام  ــل اســتخدام التقاري ــف )مث التصني
اإلصاحــي يف قــرارات التصنيــف والتوزيــع ســيؤثر عــىل عمليــة التقييــم املبينــة أدنــاه، التــي تركــز عــىل نظــام الســجون 
بوصفــه الســلطة املعنيــة باتخــاذ القــرار. ومــع ذلــك، ينبغــي التشــديد عــىل أن مــن األهميــة مبــكان أن تكــون هنــاك 
عمليــة متينــة تتعلــق بالدخــول إىل املرفــق اإلصاحــي، حتــى يف األوســاط التــي يضطلــع فيهــا جهــاز القضــاء بــدور بــارز 
يف التصنيــف، ألنهــا ميكــن أن تســاعد يف تحديــد توزيــع الســجناء ضمــن نظــم محــددة مــن املســتويات األمنيــة، فضــاً 

عــن التخطيــط الفــردي للقضايــا والعقوبــات.

ة السجون 1- تصنيف السجناء لدى دخوهلم إىل دا�أ

ــة  ــابق للمحاكم ــاز الس ــن االحتج ــوا ره ــواء أكان ــجن، س ــم إىل الس ــد دخوله ــجناء عن ــع الس ــع جمي ــي أن يخض ينبغ
ــد الخطــر  ــم يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخولهــم، مــن أجــل تحدي ــاً عليهــم بالســجن، للتقيي ــني ومحكوم أم مدان
ــم الفــردي  ــة. ويكتــي هــذا التقيي ــن، فضــاً عــن احتياجاتهــم الفوري ــذي يشــكلونه، عــىل أنفســهم وعــىل اآلخري ال
أهميــة حاســمة يف تحديــد التصنيــف املناســب للســجناء ومــكان إيداعهــم لضــان ســامتهم وأمنهــم وســامة وأمــن 
املوظفــني والســجناء اآلخريــن، ولتيســر الجهــود الراميــة إىل تعزيــز إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع. 
ومــن املهــم أن تراعــي إدارات الســجون أو اإلصاحيــات هــذا التسلســل وهــذه العنــارص عنــد اســتحداث أو تعديــل 
عمليــة التقييــم عنــد الدخــول ألغــراض التصنيــف. ويقــدم املرفــق األول مثــاالً عــىل منــوذج أســايس لدخــول الســجناء 

ــة. ــم احتياجاتهــم الفوري وتقيي

.Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification” )44(

 Robert D. Hoge, Gina Vincent and Laura Guy, “Bulletin 4: prediction and risk/needs assessment”, Study Group on the Transitions )45(

.between Juvenile Delinquency and Adult Crime Series, document No. 242934 )Washington D.C., National Institute of Justice, 2013(
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ن ية وتوف�ي املعلومات للســج�ي طــوة 1: تقي�ي االحتياجات الفور الن

كــن -ةهــئ أن اُعــرى كقاسلــم كــع -ًاــعبار عبــد مخاًهــئ أللل كــرة إىل كرفــق -الحتعــاز كــن أجــل اقللــئ -حتلاجااهــئ 
ــك يف غضــان  ــئ ذً ــم. ليبتغــي أن يت ــم أل -ًنقلل ــق ساألكــن ل-ًبحــم -ًتدعل ــم سشــأن أي شــا-غل حرجــم اتنل -ًفاني
-ًاــاعاا -ألنســع ل-ًنرشيــن -أللىل كــن -ًدخــال لقتــل -إلحاًــم إىل أي زعز-عــم أل كــمان إيــا-ر لســط عاكــم -ًاــعبار. 
ــم  ــن. إضاف لهــذه خطــاة ألىل حاســمم ًضــان ســاكم لأكــن -ًاــعبار لســاكم لأكــن -ةاظفــن ل-ًاــعبار -آلخري
إىل ذًــك، كــن -ةهــئ ازليــد -ًاــعبار، أثبــار ألل -ابــال سهــئ، مبنلاكــاا عــن أكــان كبهــا ًا-ئــح -ًاــعن لحقاقهــئ 

ل-ًتز-كااهــئ، لفقــا  ًلقاعــدة 54 كــن قا-عــد عللاــان كاعديــا.

احتياجات األمن والسالمة

قواعد نيلسون مانديال

املبادئ األساسية

القاعدة 1

كي -ًخدكاا ل-ًزلَّ-ن يف جملع -أللقاا. يعب ضان ساكم لأكن -ًاعبار ل-ةاظفن لكقدِّ

اتنلــق -ًشــا-غل -ألكبلــم -ًتــي ابشــأ فــان -ًدخــال مباــائل ميمــن أن اشــمل خطــر-  كتــارش-  عــى -ًاــاكم أل -ألكــن، 
كــن سلبهــا كنرفــم كــدى -ناتــاط -ًاــعبار ساًعرميــم -ةب مــم أل سنباســم أل كب مــم إنهاسلــم، لعــدم -عاــعاكهئ كــع 
-ًاــعبار -آلخريــن م-خــل -ًب ــام، لضلاعهــئ يف حــا-مث عبــا يف -ًاــاسق يف كرفــق -حتعــاز أل يف حــا-مث ذ-ا صلــم 
ساًتملــا -ةؤســي ل-إليــد-ع كــع -ًاــعبار -آلخريــن. ليبتغــي -ًب ــر أيضــا  يف كــدى انــرض -ًاــعبار أعفاــهئ ًلخطــر، 
ــر لجــام أي كــن هــذه -ًنا-كــل عــى  ساــتب عا-كــل كــن قتلــل -العتــار -إلثبــي أل -ًاــن أل -ةلــل -ًعبــي. ليؤث

-ًتازيــع -ًفــاني لعــى قــر-ن-ا -إليــد-ع -ألطــال أجــا .

احتياجات الصحة البدنية والعقلية

قواعد نيلسون مانديال

خدمات الرعاية الصحية

القاعدة 30

يقــام طتلــب، أل غــره كــن -ختباصلــي -ًرعايــم -ًبحلــم -ةؤهلــن، سغــض -ًب ــر عــن اتنلتهــئ ًلطتلــب أل عــدم 
ــه، مبقاسلــم كل ســعن ل-ًتحــدث إًلــه لفحبــه يف أقــرب لقــت كممــــن سنــــد مخاًــــه -ًاــعن ألال ، ثئ  اتنلتهــئً 

كلــا -قتضــــت -ًضــــرلنة سنــــد ذًــك. ليــاىل -هتــام خاص ةــا ييل:

احديــد -الحتلاجــاا كــن -ًرعايــم -ًبحلــم ل-اخاذ جملــع -ًتد-سر -ًازكم ًتقديئ -ًناج؛ )أ( 

اتنُّ أيِّ سار كناكلم قد يمان -ًاعبار -ًا-فدلن قد انرَّضا- ًه قتل مخاًهئ -ًاعن؛ )ب( 
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قواعد نيلسون مانديال )تابع(

ــعن، مبــا يف ذًــك، عــى  اتــنُّ أيِّ عاكــــاا عــى حــــدلث اااُّــر عفــي أل غــره ساــتب ل-قنــم -ًاَّ )ج( 
ســتلل -ةثــال ال -ًحــر، كخاطــر -العتحــان أل إيــذ-ر -ًبفــس ل-ألعــر-ض -ًبااعــم عــن -العقطــاع عــن اناطــي 

ن-ا أل -ألمليــم أل -ًمحاًلــاا؛ ل-اخــاذ كلِّ كــا يباســب كــن -ًتد-ســر -ًفرميــم أل -ًناجلــم؛ -ةخــدِّ

ــئ  ــاج -ةائ ــي ل-ًن ــزل -إلكللبل ــب ًلن ــم، -ًرتال ــر-ض ُكندي ــم ســعبار سأك ــتتاه سإصاس ــم -الش يف حاً )د( 
ــدلى؛ ــرتة -ًن ــال ف ــعبار خ ــؤالر -ًا ًه

ــرى،  ــطم -ألخ ــانكم يف -ألعش ــم ل-ةش ــن -ًرياضل ــم -ًتاني ــل لكانس ــعبار ًلنم ــم -ًا ــد ًلاق احدي )هـ( 
ــار. ــب -القتض حا

ــي  ــب أل أخبــايئ آخــر كــن أخبائل ــم كــع طتل ــئ -ألليل الحتلاجــاا -ًاــعبار إجــر-ر كقاسل يبتغــي أن يشــمل -ًتقلل
-ًرعايــم -ًبحلــم -ةؤهلــن ل-ًخضــاع ًفحبــه كــن أجــل -ســتتاعم -ًشــا-غل -ةتنلقــم ساًبحــم -ًتدعلــم ل-ًنقللــم -ًتــي 
ــم -ًحــامة أل  ــل -ةشــاكل -ًبحل ــل، كث ــد-ع يف -ألجــل -ًطاي ــر أيضــا  عــى -إلي ــن أن اؤث ــم لميم ــم فاني ــب عباي اتطل
-ةزكبــم، ل-ًناكــاا -ًتــي اــدل عــى حــدلث عبــا أل ســار كناكلــم كبــذ عهــد قريــب، ل-ةــؤرش-ا عــى -الضطر-ســاا 
-ةراتطــم ستناطــي كــا-م -إلمكــان أل أعــر-ض -ًتاقــا عــن اناطلهــا، ل-الحتلاجــاا كــن -ألمليــم، ل-ألكــر-ض -ةنديــم، 
ل-الحتلاجــاا -ةاميــم -ةراتطــم ساإليــا-ر. ليبتغــي أيضــا  أن يمــان اقللــئ خطــر -العتحــان لإيــذ-ر -ًبفــس جــزر-  كــن 
ــم. ليبتغــي أن اُعــرى -ةقاسلــم يف أقــرب لقــت كممــن سنــد -حتعــاز  ــم -ًفاني هــذ- -الســتنر-ض ًاحتلاجــاا -ًبحل

-ًاــعن )يف غضــان 24 ســاعم(، لأن اُتخــذ إجــر-ر-ا -ةتاسنــم حاــب -القتضــار.

االحتياجات األخرى

يبتغــي أن يشــمل اقللــئ -الحتلاجــاا -ًفانيــم أيضــا  أســئلم اتنلــق ســأي -عتتــان-ا عمللــم قــد يلــزم كر-عااهــا، لال ســلا 
ــاك أطفــال يف -ًتلــت كــن ملن إرش-ف شــخص  ــا إذ- كان هب ــد ك ــا احدي ــل -ةحاكمــم، لكبه ــن قت ساًباــتم ًلمحتعزي

ساًــغ، لكاــائل أخــرى قــد اتطلــب -هتاكــا  فانيــا .

أمثلة قطرية: تقييم االحتياجات الفورية

دائرة السجون الكندية

ينــرض ااجلــه -ةفــاض )3فCommissioner Directive 705( -ةنبــان "احديــد -الحتلاجــاا -ًفانيــم ل-ةقاســاا 
-ًتــي اعــرى عبــد -ًدخــال" -ًالاســاا ل-إلجــر-ر-ا -ةتتنــم الســتتاعم -حتلاجــاا -ًاــعبار -ًفانيــم ًــدى مخاًهــئ، 
ــان  ــري -ةاظف ــى أن يع ــاا ع ــذه -ًالاس ــص ه ــال. لاب ــد -ًدخ ــرى عب ــي اع ــاا -ًت ــر ًلمقاس ــر كناي لااف
-ةاــؤلًان، يف غضــان 24 ســاعم كــن لصــال -ًاــعن إىل كؤساــم جديــدة لقتــل إحاًتــه إىل زعز-عــم، كقاسلــم كــع 
-ًاــعن ًلاقــاف عــى -الحتلاجــاا -ًفانيــم لكنرفــم -ًشــا-غل -ألكبلــم ل-ًخطــرة؛ لياثقــا- أي -حتلاجــاا فانيــم 
ــك يف ســعل سحــث  ــا- ذً ــان، لياثق ــم لخطــر -العتح ــم -الحتلاجــاا -ًفاني ــؤل- قامئ ــن؛ لميل ــام إم-نة -ةعرك يف ع 
-ًحاًــم -ًبفــي ل-الجتاعــي. إضافــم إىل ذًــك، يعــب عللهــئ جمــع -ةنلاكــاا -ًازكــم ًتحديــد زعز-عــم أل غرفــم 
ــاا ل-ةــؤرش-ا ل-الحتلاجــاا ليقلدلهــا  ــا؛ لياــتنرضا- -ًتبتله ــم -ًعرميــم لخطاناه ــاة طتلن ــع كر-ع ًلاــعن ك
ــم عــن  ــاا ااجلهل ــا- كنلاك ثاهــا؛ ليقدك ــن ليحدِّ ــم ساًاــعبار -ةد-ع ــاا -ةتنلق ــا؛ لياــتنرضا- -ةنلاك يف -ةل
ــا   ــعن حديث ــل إىل -ًا ــذي مخ ــعن -ً ــن -ًا ــم س ــم هاافل ــر-ر كماة ــرل- إج ــلم؛ ليل ــغلل -ةؤسا ــر-ر-ا -ًتش إج
ــه إىل  ــئ سدخاً ــا ًلاــعن إلساغه ــاا -ةاــماح سه ــم -ةماة ــاؤهئ يف قامئ ــا-نمة أس ــر-م -ً ــد -ألف ــه أل أح لكحاكل

ــزم -ألكــر. ــم، إذ- ً -ًاــعن؛ لياــتمملا- أي إحاً

املصدر: م-ئرة -ًاعان -ًمبديم
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برنامج إصالح السجون يف منطقة الساحل

دعــم مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة إدارات الســجون يف بوركينــا فاســو ومــايل والنيجــر يف 
اســتحداث أداة لتقييــم املخاطــر مــن أجــل تحســني تقييــم التهديــدات األمنيــة الفرديــة التــي يشــكلها الســجناء، 
بــون تدريبــاً شــاماً،  وال ســيا املتطرفــني العنيفــني منهــم. وتتيــح أداة التقييــم، املقــرر أن يســتخدمها موظفــون مدرَّ
إمكانيــة إجــراء تصنيــف أفضــل للســجناء ألغــراض تحديــد فئاتهــم وفقــاً للخطــر الــذي يشــكلونه عــىل الســامة 
واألمــن. وتضــم عمليــة التقييــم والتصنيــف قامئــة مرجعيــة لاحتياجــات الفوريــة ومُتــأل لــدى دخــول الســجني إىل 
الســجن. وتشــمل القامئــة املرجعيــة معلومــات تتنــاول جوانــب مــن قبيــل الســجناء غــر املنســجمني مــع غرهــم، 
واملتهمــني، ومشــاكل التكيــف الســابقة أثنــاء الحبــس، واإلعاقــة التــي قــد تســتبعد رضوبــاً معينــة مــن اســتخدام 
ــايئ،  ــواردة يف الســجل الجن ــة ال ــاً، وخطــر االنتحــار، والعوامــل اإلجرامي ــة طبي ــة املوصوف القــوة، واســتعال األدوي

والتاريــخ االجتاعــي، ومــا إذا كان الشــخص مغايــراً للهويــة الجنســانية.

املصدر: املكتب اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية لغرب ووسط أفريقيا.

ع املعلومات طوة 2: �ج الف

بعــد تقييــم احتياجــات الســجني الفوريــة وتخصيــص زنزانــة أوليــة أو عنــر أويل لــه، تتمثــل الخطــوة التاليــة يف إجــراء 
تقييــم أوســع نطاقــاً للســجني لتحديــد تصنيفــه وإحالتــه يف األجــل األبعــد وإيداعــه يف املــكان املناســب. ومــن أجــل 
ــة مبــكان أن  ــرارات التصنيــف، مــن األهمي ــه يف ق ــاً للمخاطــر واالحتياجــات يُسرتشــد ب ــم أكــر تفصي اســتكال تقيي
تكــون هنــاك معلومــات موثوقــة عــن الجرميــة الحاليــة التــي ارتكبهــا الســجني وتاريخــه اإلجرامــي وخلفيتــه الشــخصية. 
وفيــا يــيل قامئــة تضــم حــداً أدىن مــن الوثائــق الرســمية األساســية الوجيهــة الســتكال عمليــة التقييــم عنــد الدخــول 

إىل الســجن:

أمر اإليداع	 

وثائق تأكيد الهوية	 

وتقريــر	  القــايض،  أو  املحكمــة  وتعليــل  وقــرار  الرشطــة،  )تقريــر  الرميــة  عــن  الرســمي    التقريــر 
املدعي العام(

تاريخ الجرائم املرتكبة وحاالت الحبس السابقة	 

االنتاء إىل جاعات تهدد األمن )مثل املنظات أو العصابات اإلجرامية أو اإلرهابية(	 

ويُفضــل أن تتــاح معلومــات مســتقاة مــن تقاريــر رســمية، غــر أن املقابــات مــع األرس واألشــخاص اآلخريــن املرتبطــني 
ــم االحتياجــات، وينبغــي إدراجهــا يف  ــح أيضــاً معلومــات قيّمــة، وال ســيا فيــا يتعلــق بتقيي بالســجني ميكــن أن تتي
ــك، قــد يكــون إرشاك منظــات املجتمــع املــدين واملنظــات  عمليــة جمــع املعلومــات، حيثــا أمكــن. إضافــة إىل ذل
الدينيــة أو الخــراء مفيــداً، يف بعــض الواليــات القضائيــة، ألن هــذه الجهــات مصــدر للمعلومــات ذات الصلــة، وميكــن 
أن تــؤدي دوراً يف توفــر خدمــات إعــادة التأهيــل يف الســجون. عــاوة عــىل ذلــك، فــإن املقابــات واملعلومــات التــي 
يُبلــغ عنهــا الســجناء أنفســهم تشــكل مصــدراً هامــاً للبيانــات الازمــة لتقييــم املخاطــر واالحتياجــات، وتتيــح فرصــة 
لتقييــم روايــات األشــخاص لألحــداث مقارنــة بالتقاريــر الرســمية، وكذلــك العوامــل التــي يعتقــدون أنهــا أســهمت يف 
تورطهــم يف الجرميــة. وأخــراً، ميكــن أن تكــون املعلومــات االســتخبارية، املســتقاة مــن داخــل الســجن أو مــن ســائر 
ــة ال  ــة ثاقب ــان رؤي ــن األحي ــر م ــا تعطــي يف كث ــم للمخاطــر، ألنه ــن أي تقيي ــاً م ــون، جــزءاً حيوي ــاذ القان وكاالت إنف
تتيحهــا املصــادر األخــرى للتقييــم.)46( ويتســم هــذا األمــر بأهميــة خاصــة عندمــا تكــون هنــاك شــواغل إزاء احتــال أن 

يكــون الســجني عضــواً يف جاعــة تهــدد األمــن، مثــل عصابــة إجراميــة أو منظمــة إرهابيــة.

)46( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، كتيب بشأن األمن الدينامي واستقصاء املعلومات االستخبارية يف السجون.



السجناء46 تصنيف  بشأن  كتيب 

مثال ُقطري: جمع املعلومات

بوركينا فاسو

ال تُســتقى املعلومــات يف بوركينــا فاســو بجمــع الوثائــق وإجــراء املقابــات التــي تســاعد يف تقديــم ملحــة عامــة عــن 
خلفيــة الســجني وظروفــه فحســب، بــل أيضــاً مــن خــال التعــاون بــني دائــرة الســجون وضبــاط الرشطــة القضائيــة 
ــذه  ــف له ــاه وص ــرد أدن ــكام. وي ــدار األح ــجناء وإص ــات الس ــز ملف ــة وتجهي ــإدارة ومعالج ــني ب ــاة املعني  والقض

العنارص املختلفة.

الوثائق والسجالت ذات الصلة

ــة 	  ــورة فوتوغرافي ــجن وص ــه يف الس ــه وحالت ــجني وعنوان ــم الس ــن اس ــات ع ــن معلوم ــة تتضم ــات فردي ملف
ــة أو  ــة ومقتطفــات مــن حكــم اإلدان ــر رســمية ونســخة مــن وثيقــة الهوي ــه وبصــات أصابعــه وأي تقاري  ل

أمر االحتجاز

نسخة من أي قرارات تفرض عقوبات أو متنح مكافآت، واإلخطارات املتعلقة بالسجني	 

السجل الطبي للسجني	 

 معلومــات مــن الســجات املوضوعــة لــكل مجموعــة مــن الســجناء )املدانــني واملتهمــني واألشــخاص الذيــن مل 	 
توجــه إليهــم التهــم بعــد(

معلومات من سجل الجزاءات واملكافآت	 

مذكرات املراقبة من موظفي السجون	 

مذكرات اإلحاطة املقدمة من وحدة املعلومات االستخبارية يف السجن	 

معلومات من سجل تكييف العقوبة وسجل الهروب	 

جمع البيانات من خالل املقابالت

ــة  ــم احتياجــات الســجني الشــخصية ومخاطــره األمني ــات مــن أجــل تقيي ــة لجمــع املعلوم ــات عملي ــر املقاب تُعت
لتيســر التصنيــف أو إعــادة التصنيــف. وتشــكل املقابــات، عمليــاً، جــزءاً مــن العمــل اليومــي الــذي تضطلــع بــه 
دائــرة الخدمــات االجتاعيــة يف الســجون وموظفــو األمــن. وقــد اكتســب املوظفــون، بفضــل التدريــب الــذي يقدمــه 
املكتــب عــىل مارســة تقييــم املخاطــر، تقنيــات إلجــراء املقابــات مــن أجــل تحســني جمــع املعلومــات ذات الصلــة. 
ــد  ــة وخصائــص شــخصيته وتحدي ــه اإلجرامي ــاة الســجني الشــخصية وخلفيت وتهــدف هــذه املقابــات إىل فهــم حي

عوامــل الســلوك اإلجرامــي التــي ســاهمت يف تورطــه يف الجرميــة.

التعاون مع ضباط الرشطة القضائية

ــذه  ــف يف ه ــا. وتُستكش ــا أو دقته ــة يف عمقه ــارصة وناقص ــجني ق ــن الس ــات ع ــع املعلوم ــة جم ــون عملي ــد تك ق
الحــاالت ســبل أخــرى لســد الثغــرات. ومــن ذلــك التعــاون مــع ضبــاط الرشطــة القضائيــة الذيــن لديهــم، بحكــم 
مشــاركتهم يف العمليــة القضائيــة، معرفــة بالســجني نابعــة مــن التحقيــق يف القضيــة وتجميــع وثائقهــا. ويســاعد 

ــا. ــم مصداقيته ــات وتقيي ــة املعلوم هــذا التعــاون يف مطابق

مساهمة القضاة

ميكــن الحصــول عــىل مدخــات قيّمــة أخــرى مــن القضــاة الذيــن إمــا حاكمــوا الســجني وأدانــوه أو أذنــوا بحبســه. 
ومقتطفــات األحــكام وقــرارات اإلدانــة )املتصلــة باملدانــني( وثائــق رســمية تحتــوي عــىل معلومــات حيويــة ألغــراض 
تقييــم التصنيــف. وفيــا يتعلــق باملحتجزيــن قبــل املحاكمــة، ال ميكــن تبــادل املعلومــات قبــل مرحلــة املحاكمــة، 
بســبب قرينــة الــراءة ورسيــة التحقيــق أيضــاً. ولذلــك ال يجــوز تبــادل املعلومــات عــن املحتجزيــن قبــل املحاكمــة 

إال عنــد الحكــم عليهــم ويف حــال صــدور هــذا الحكــم.

املصدر: دائرة السجون وإعادة اإلدماج االجتاعي، بوركينا فاسو.
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كلمة عن املقابالت مع السجناء

-ةقاسلــم كــع -ًاــعبار  -ًتــي ااــاعد يف ااجلــه  -ًتقللــئ عــامة كــن كعماعــم كــن -ألســئلم  اتأًــا أمل-ا 
مل  لإذ-  أفضــل.  عحــا  عــى  لاقللمهــا  ل-حتلاجااهــئ  ًفهــئ كخاطرهــئ  -ًالزكــم  -ةنلاكــاا  أجــل جمــع  كــن 
-ًتغلــب عــى هــذه  يبتغــي ًلماــتطلِع أن ياــنى إىل  -ًاــعبار اعالســا  يف اقديــئ هــذه -ةنلاكــاا،  يُتــد 
ــايئ لاحفلزهــئ  ــئ أل ســلاكهئ -ًعب ــب كــن حلااه ــئ ةباقشــم جا-ع ــد يمــان ًديه ــذي ق ــرمم -ً ــم أل هــذ- -ً -ةقالك
ًتنزيــز  فرصــم  أيضــا   -ةخاطــر  اقللــئ  إىل  -ًر-كلــم  -ةقاســالا  اتلــح  أن  لميمــن  -ًتقللــئ.  يف  -ةشــانكم  عــى 
 كشــانكم -ًاــعبار يف -ًتدخــالا ل-ًخدكــاا -ًر-هبــم ل-ةقتلــم إلم-نة -ةخاطــر، فضــال  عــن انالعهــئ عــى إم-نة

-ةخاطــر.)47( لميمــن أن الــر إقاكــم -ًنالقــاا لسبــار -ًثقــم كــع -ًاــعبار هــذه -ًنمللــم -ًتــي اتحقــق أيضــا  كــن خــالل 
-ًحــا-ن ل-ًتفاعــل -ًقامئــن عــى -الحــر-م. ليبتغــي أن اُعــرى -ةقاســالا كــع -ًاــعبار م-مئــا  يف كــمان خــاص )كممتــب 
كغلــق(. لساًباــتم ًلاــعلباا، يبتغــي أن اتضمــن -ًــرلط إجــر-ر كقاســالا كــع كاظفــاا -ًاــعان، ألن -ًقا-ًــب 
-ًبمطلــم ل-ةنايــر -ةعتمنلــم لاانيــخ -ًنبــا ميمــن أن اؤثــر ســلتا  عــى ثقــم -ةــرأة لعالقتهــا ساةاــتطلِع، لساًتــايل 

عــى كاــتاى -ًشــنان ساالنالــاح ًلمشــا عــن -ةنلاكــاا.

لهبــاك كؤًفــاا كثــرة عــن أســاًلب إجــر-ر -ةقاســالا ًتنزيــز -ًتحــالن كــع -ًنمــالر -ةناعديــن لاغلــر نأيهــئ، مبــن 
فلهــئ -ًاــعبار، أسرزهــا "-ةقاســالا -ًتحفلزيــم" )-ع ــر -ًبــص -إلطــاني أمعــاه(. غــر أن عــرض هــذ- -ًبهــج ساًتفبلــل 

يتعــالز عطــاق هــذ- -ًدًلــل.

املقابالت التحفيزية

-ةقاســالا -ًتحفلزيــم اقبلــم -ستشــانيم متّمــن -ًبــاس كــن اعــالز ارممهــئ يف اغلــر ســلاكهئ -ًــذي يثــر 
ــالر  ــال -ًنم ــان ح ــد-ف(، لاتمح ــى -أله ــز ع ــي )ارك ــع ااجله ــا طاس ــم ًه ــالا -ًتحفلزي ــاكل. ل-ةقاس -ةش

ــم. ــامى -ةا-جه لاتف

لانتمــد -ًتحقلقــاا -ًاــاسقم ًلحمــئ، ل-ةاجــز-ا -ةتنلقــم سنــدم -ًاــعبار -ًذيــن يدخلــان إىل -ًاــعن، 
ل-ًتقللــاا -ًدلنيــم، لاخطلــط -ًحــاالا، ل-ًنديــد كــن كهــام -إلصالحلــاا -ًرلالبلــم -ألخــرى، عــى قــدنة 
-ةاظــا عــى جمــع كنلاكــاا مقلقــم كــن -ًنمــالر. لعماكــا ، يفبــح -ًبــاس عــن -ةنلاكــاا مبزيــد كــن 
ــئ.  ــر-م ل-ًدع ــان ساالح ــئ يح  ــان لسأعه ــذ يف -العتت ــئ اؤخ ــأن آن-ره ــنرلن س ــا يش ــم عبدك ــم ل-ًدق -ًحري
لااــاعد كهــان-ا -الســتاع -ًبشــطم -ةاــتخدكم يف -ةقاســالا -ًتحفلزيــم )-ألســئلم -ةفتاحــم ل-ًتأكلــد-ا 
ل-ألفــمان ل-ةلخبــاا( -ةاظفــن يف اهلئــم سلئــم افاعللــم اقلــل كــن ًعــار -ًنملــل إىل -ةا-قــا -ًدفاعلــم 

لازيــد كــن جــامة -ةنلاكــاا -ةعماعــم.

 Bradford Bogue and Anjali Nandi, Motivational Interviewing in Corrections: A Comprehensive Guide to Implementing :املصــدر
.MI in Corrections. )Washington, D.C., National Institute of Corrections, 2012(

 Jo Shingler, Stefanie J. Sonnenberg and Adrian Needs, “Risk assessment interviews: Exploring the perspectives of psychologists and )47(

 indeterminate sentenced prisoners in the United Kingdom”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 62,
.No. 10 )November 2017(, pp. 3201–3224
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والحتياجات والتجاوب

تقييم املخاطر

ــن  ــدول األعضــاء بشــأن املجرم ــوزراء إىل ال ــة ال ــن لجن ــة م ــا CM/Rec (2014)3 املوجه ــس أوروب ــة مجل توصي
ــن)أ( الخطري

ــم ل-ًشــخبلم  ــال  كفبــال  ًلاــلاك -ًاــاسق ل-ًنا-كــل -ًتانيخل يبتغــي أن اتضمــن اقللــاا -ةخاطــر احلل 27ف 
ــا. ــاق سه ــاا -ةاث ــل -ةنلاك ــتبد إىل أفض ــي أن اا ــه. ليبتغ ــهمت فل ــلاك لأس ــك -ًا ــي أما إىل ذً ــم -ًت ل-ً رفل

يبتغــي إجــر-ر اقللــاا -ةخاطــر سطريقــم كب مــم لقامئــم عــى -ألمًــم، كــع -ألخــذ ســأمل-ا كنتمــدة كباســتم  28ف 
لعمللــم كهبلــم ًببــع -ًقــر-ن. ليبتغــي أن يمــان -ألشــخاص -ًذيــن يُعــرلن اقللــاا -ةخاطــر عــى علــئ سألجــه 

-ًقبــان يف اقللــئ كخاطــر -ًنبــا ل-ًتبتــؤ ساًاــلاك يف -ةاــتقتل، لال ســلا يف -ألجــل -ًطايــل، لأن ياضحاهــا.

يبتغــي -ســتخد-م أمل-ا اقللــئ -ةخاطــر الــك ًاضــع -ًتفاــر -ألجــدى ل-ألقــل اقللــد-  ًلتدســر أل -ًنقاســم،  29ف 
فضــال  عــن ابفلــذ فــرمي ًلنقاســم. ل-ألمل-ا ًلاــت كبممــم ًتحديــد -ًنقاســم، لكــع ذًــك ميمــن أن اُاــتخدم 

ــار  ًإلشــانة إىل -ًحاجــم إىل ادخــالا. -ســتبتاجااها -ســتخد-كا  سّب

يبتغــي -عتتــان -ًتقللــاا -ًتــي اُعــرى أثبــار ابفلــذ -ًنقاســم عمللــاا كتدنجــم، ل-ســتنر-ضها ملنيا  ًلتاــبى  30ف 
إعــامة اقللــئ كخاطــر -ةعــرم عــى عحــا ميباكــي:

ــاا  ــم -ةتطلت ــتا  ًتلتل ــا  كباس ــان ادنيت س ــان كدنَّ ــام كاظف ــر ساعت  ــَئ -ةخاط ــدَّ اقلل ــي أن يُِن يبتغ )أ( 
ــذ  ــار ابفل ــر أثب ــي اتغ ــم -ً ــرلف -ًت ــزلم كر-جن ــد -ًل ــاا أل ًلتاــبى عب ــط ًلنقاس ــم ساًتخطل -ةتنلق

ــم؛ -ًنقاس

يبتغــي ةانســاا -ًتقللــئ أن اأخــذ يف -العتتــان أن -ًخطــر -ًــذي يشــمله ســلاك -ًشــخص -إلجر-كــيُّ  )ب( 
يتغــر مبــرلن -ًاقــت: لقــد يمــان هــذ- -ًتغلــر ادنيعلــا  أل كفاجئــا .

ــم -حتلاجااهــئ -ًخاصــم  ــم التل ــئ إكماعل ــي -ًعر-ئ ــح ةرامت ــئ سفــرص اتل ــاا -ًتقلل يبتغــي أن اقــرن عملل 31ف 
ــلاكهئ. ــئ لس ــر كا-قفه ــر لاغل ــم ساةخاط -ةراتط

يبتغي أن يشانك كرامتا -ًعر-ئئ يف عمللم -ًتقللئ لأن يحبلا- عى كنلاكاا عبها لعى -ستبتاجااها. 32ف 

ــي يشــملها كرامــب -ًعرميــم عــى -ةعتمــع -ًخانجــي لم-خــل  ــن -ةخاطــر -ًت ــز ساضــاح س يبتغــي -ًتملل 33ف 
ــن. ــن كبفبل ــن -ًخطري ــئ هذي ــي اقلل ــعن. ليبتغ -ًا

ــم،  ــامظ متثــل كانســاا عاكــم قامئــم عــى -ألمً ــن، فــإن -ةت ــد-  مباضــاع -ةعركــن -ًخطري ــاا اتنلــق احدي )أ(عــى -ًرغــئ كــن أن هــذه -ًتاصل

لاــري كــن ثــئ عــى اقللــئ كخاطــر جملــع -ًاــعبار.

كــا ذُكــر أعــاله يف -ســتنر-ض -ًتحــاث -ةتنلقــم ستببلــا -ًاــعبار، فــإن -ألمل-ا -ًتــي ال اهــدف إال إىل اقللــئ خطــر 
-ًاــعن عــى -ًاــالكم -ًناكــم ال ميمــن أن اتبتــأ ساًــرلنة ساًخطــر -ألكبــي م-خــل -ًاــعان. لقــد حــدما -ًتحــاث 
عــدة عا-كــل هاكــم يبتغــي كر-عااهــا يف -ًتقللــئ ألغــر-ض -اخــاذ قــر-ن-ا -ًتببلــا. لاشــمل هــذه -ًنا-كــل كــا يــي:

عاع -ًعبس	 

-ًان	 

 خطانة -ًعرميم -ًحاًلم	 

 كدة -ًنقاسم	 

 -ًتانيخ -إلجر-كي، لال سلا -ًنبا	 
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 التاريخ اإلجرامي، وال سيا العنف	 

 عضوية جاعة تهدد األمن أو االنتاء إليها )مثل العصابات أو املنظات املتطرفة العنيفة(	 

 التورط سابقاً يف حوادث يف السجن	 

 مستوى األداء يف املجتمع املحيل قبل الدخول إىل السجن	 

 االستقرار العقيل والعاطفي	 

 تاريخ محاوالت الهروب أو الهروب الفعيل	 

 املخاطر التي تهدد الناس يف حال هروب السجني	 

واســتحدثت عــدة واليــات قضائيــة أدوات تصنيــف تراعــي جــل تلــك العوامــل أو كلها. وُصمــم معظمها خصيصاً للســجناء 
املشــمولني بــاإلدارة عــىل وجــه التحديــد. ومــن األمثلــة عــىل ذلــك نظــام تقييــم املجرمــني وإدارة العقوبــات)48( املتبــع يف 
دائــرة صاحبــة الجالــة للســجون والوضــع تحــت املراقبــة يف اململكــة املتحــدة، وُســلّم تقييــم االحتجــاز املتبــع يف دائــرة 
الســجون الكنديــة.)49( ويتضمــن املرفــق الثــاين وصــات مبعلومــات عــن بعــض تلــك األدوات ومعلومــات إضافيــة عــن 
نُهــج تقييــم وتصنيــف الســجناء. ويقــدم املرفــق الثالــث موجــزاً للعوامــل التــي ينبغــي استكشــافها يف التقييــات األوليــة 
للمخاطــر واالحتياجــات ألغــراض التصنيــف، مــن بينهــا العوامــل التــي أثبتــت البحــوث أنهــا ترتبــط بالخطــر عىل الســامة 

العامــة، والخطــر داخــل الســجن، وخطــر الهــروب، فضــاً عــن مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي وعوامــل التجــاوب.

مثاالن ُقطريان

كندا

سلم تقييم االحتجاز

ســلم تقييــم االحتجــاز أداة بحثيــة تُســتخدم يف إطــار عمليــة تقييــم الســجناء الذيــن يدخلــون إىل الســجن يف دائــرة 
ــد هــذه األداة معايــر ُمرشَّعــة للتصنيــف األمنــي للمجرمــني يف النظــام االتحــادي الكنــدي  الســجون الكنديــة. وتجسِّ
عــىل النحــو املبــني يف املــادة 17 مــن لوائــح الســجون واإلفــراج املــرشوط.)أ( ويتألــف ســلم تقييــم االحتجــاز مــن 
ســلمني فرعيــني هــا: التكييــف املؤســي واملخاطــر األمنيــة. ويبحــث ســلم التكييــف املؤســي الفرعــي خمســة 
عوامــل مرتبطــة بســوء الســلوك يف املؤسســة: تاريــخ التــورط يف حــوادث يف املؤسســة؛ وتاريــخ الهــروب؛ و"االســتقرار 
يف الشــارع"؛ وتعاطــي الكحــول واملخــدرات؛ والســن وقــت صــدور الحكــم عــىل الجرميــة الحاليــة. ويتألــف الســلم 
الفرعــي املتعلــق باملخاطــر األمنيــة مــن ســبعة عوامــل يظهــر أنهــا تتصــل باحتــال معــاودة اإلجــرام يف املســتقبل، 
وهــي: عــدد أحــكام اإلدانــة الســابقة؛ وأخطــر تهمــة ال تــزال معلقــة؛ وخطــورة الجرميــة الحاليــة؛ ومــدة العقوبــة؛ 
ــوين؛ والســن وقــت الدخــول ألول مــرة إىل  واالســتقرار يف الشــارع؛ واإلفــراج املــرشوط يف الســابق أو اإلفــراج القان
الســجن االتحــادي. ويُســند لــكل بنــد مــن بنــود ســلم التقييــم وزن وفقــاً العتبــارات السياســة العامــة والبيانــات 
حــة لوضــع درجــات الســلم  ــود املرجَّ ــع البن ــم تُجمَّ ــاده، ث ــة املنبثقــة مــن دراســات وضــع الســلم واعت التجريبي
اإلجاليــة. وتنطبــق الدرجــات الحديــة عــىل كل ســلم فرعــي وتطابــق التصنيــف يف املســتويات األمنيــة املنخفــض 
أو املتوســط أو الشــديد. وميكــن االطــاع عــىل تفاصيــل عــن ســلم تقييــم االحتجــاز، مبــا يف ذلــك التعاريــف، والبنــود 
املتعلقــة بجميــع العوامــل، ومعايــر التنقيــط، يف املرفــق بــاء مــن التوجيــه الــذي أصــدره املفــوض بشــأن التصنيــف 

األمنــي واإليــداع يف الســجون.

املصدر: دائرة السجون الكندية.

.Canada, Corrections and Conditional Release Regulations )SOR-92620(, p. 2 )أ(

 See United Kingdom, Prison Service Order, Offender Assessment and Sentence Management: OASys, Order No. 2205, Issue No. 228 )48(

.)April 2005(

 Correctional Service of Canada, Acts, Regulations and Policy, Commissioner‘s Directive, “Security Classification and Penitentiary )49(

.Placement”
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مثاالن ُقطريان )تابع(

اليابان 

أداة تقييم املخاطر استناداً إىل مبادئ املخاطر واالحتياجات والتجاوب

وضعــت وزارة العــدل اليابانيــة أداة عامــة لتقييــم مخاطــر الســجناء )تســمى ”G-Tool“( لتصنيــف الســجناء مــن 
أجــل تزويدهــم بالعــاج املناســب وفقــاً ملبــادئ املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب، ورشعــت يف تنفيذهــا يف 2017.

واألداة مكرســة لتصنيــف الســجناء، وُوضعــت مــن خــال دراســات اســتقصائية واســعة النطــاق للمتابعــة تركــز عــىل 
عوامــل التنبــؤ التــي قــد تؤثــر عــىل العــودة إىل اإلجــرام، مثــل "الثانيــة الرئيســية". وتُســتخدم لجميــع الســجناء 

أثنــاء التقييــم يف بدايــة فــرتة العقوبــة.

وتبحــث الصيغــة الحاليــة مــن األداة خطــر معــاودة اإلجــرام اســتناداً إىل عوامــل مثــل الســجات الجنائيــة، ووتــرة 
ــني  ــرتاوح ب ــد )باســتخدام أربعــة مســتويات ت ــس مــن جدي ــال الحب ــرات احت ــم، وتقدي ــس، وطبيعــة الجرائ الحب

"متــدن جــداً" و"مرتفــع جــداً "( يف غضــون ســنتني مــن اإلفــراج مــن املؤسســة.

وتختلــف العوامــل املســتخدمة لتقديــر احتــال معــاودة اإلجــرام بــني الســجناء والســجينات. فبالنســبة للرجــال، 
تضــم األداة 18 عامــاً، أمــا الصيغــة الخاصــة بالنســاء فتضــم 16 عامــاً.

وميكــن أن تكــون نتيجــة التقييــم باســتخدام األداة عبــارة عــن بيانــات أساســية لتقريــر حالــة الســجناء اإلجراميــة 
واختيــار مــن ميكنهــم اتبــاع برامــج إصاحيــة محــددة إلعــادة تأهيلهــم.

وG-Tool هــي أداة تقييــم مــن الجيــل الثــاين، وتعمــل وزارة العــدل حاليــاً عــىل تنقيحهــا مــن أجــل وضــع صيغــة 
مــن الجيــل الثالــث.

املصدر: مكتب اإلصاحيات، وزارة العدل، اليابان.

ــم  ــة إىل تقيي ــر أن الفــرتة األخــرة شــهدت، باإلضاف ــر بالذك ــف، جدي ــم املخاطــر ألغــراض التصني ــق بتقيي ــا يتعل وفي
املخاطــر املتعلقــة باألشــكال التقليديــة مــن ســوء الســلوك أو التكيــف يف املؤسســة )مثــل االعتــداء عــىل اآلخريــن أو 
تدمــر املمتلــكات( واحتــال الهــروب، تزايــد القلــق أيضــاً إزاء خطــر اســتمرار تــورط األفــراد يف األنشــطة اإلجراميــة 
ــه  ــىل وج ــا ع ــه التكنولوجي ــذي أحدثت ــر ال ــرار األث ــىل غ ــا. وع ــتعانة بالتكنولوجي ــجن، باالس ــم يف الس ــاء وجوده أثن
التحديــد فيــا يتعلــق باالتجاهــات الناشــئة يف الســلوك اإلجرامــي )مثــل الزيــادات يف الجرائــم عــر الوطنيــة بفضــل 
الفضــاء الســيراين(، قــد متّكــن هــذه التطــورات أيضــاً بعــض الســجناء مــن مواصلــة مشــاركتهم يف األنشــطة اإلجراميــة 
ــي تســهل االتصــال غــر  ــة الصغــرة جــداً الت ــزة الخلوي ــل األجه ــة، مث ــاء وجودهــم يف الســجن عــر املــواد املهرب أثن
املــأذون بــه باألشــخاص املوجوديــن خــارج الســجن. فيمكــن مثــاً أن يســتخدم الســجناء الهاتــف املحمــول ملواصلــة 
عمليــات االتجــار باملخــدرات أو الجرميــة املنظمــة، وتهديــد املوظفــني العموميــني، وتخويــف الشــهود، بــل وتنســيق 
عمليــات القتــل. وباتــت واليــات قضائيــة تغــر بالفعــل نهجهــا لتقييــم املخاطــر ألغــراض التصنيــف مــن أجــل ضــان 

مراعــاة عوامــل الخطــر هــذه يف قــرارات التقييــم والتصنيــف.

وأخــراً، مــن املهــم اإلشــارة إىل أن عمليــات وأدوات التقييــم والتصنيــف القامئــة عــىل األدلــة تســاعد، يف حــال تنفيذهــا 
عــىل النحــو الســليم، إدارات الســجون مســاعدة كبــرة يف زيــادة دقــة القــرارات اإلصاحيــة املتعلقــة بــإدارة املخاطــر، 
ومــع ذلــك ال توجــد أداة توفــر الدقــة الكاملــة أو اليقــني التــام للتنبــؤ بالســلوك يف املســتقبل. وتهــدف أدوات تحديــد 
املخاطــر، عــىل وجــه الخصــوص، إىل اســتبانة إمكانيــة أو احتــال وقــوع حــدث معــنّي، مثــل إيــذاء الســجني نفَســه أو 

موظفــاً يف الســجن، أو محاولتــه الهــروب.
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ومــع ذلــك، فكــا نوقــش يف الفصــل الثالــث بشــأن البحــوث التــي تتنــاول تصنيــف الســجناء، تؤيــد األدلــة املوجــودة 
بقــوة فعاليــة هــذا النهــج االحتــايل باملقارنــة بــأي عمليــة غــر منظمــة التخــاذ القــرارات املتعلقــة باملخاطــر.

عي
دماج الج�ت جاىلي إعادة التأهيل وإعادة الإ تقيــ�ي الحتياجــات املتعلقــة �ج

قواعد نيلسون مانديال

املبادئ األساسية

االحتياجات يف مجال العالج الفردي

القاعدة 4

ــة  ــية إىل حاي ــة أساس ــم بصف يته ــن حرِّ ــخاص م ــان األش ــر حرم ــن تداب ــا م ــس وغره ــة الحب ــي عقوب ترم  -1
ــني إالَّ إذا  ــن الغرض ــق هذي ــبيل إىل تحقي ــرام. وال س ــاودة اإلج ــاالت مع ــن ح ــدِّ م ــة والح ــن الجرمي ــع م املجتم
اســتُخدمت فــرتة الحبــس للوصــول، حتــى أقــى مــدى مســتطاع، إىل ضــان إعــادة إدمــاج أولئــك األشــخاص يف 
ــون. ــرتام القان ــلِّ اح ــهم يف ظ ــىل أنفس ــن ع ــش معتمدي ــن العي ــون م ــث يتمكَّن ــم، بحي ــاق رساحه ــد إط ــع بع املجتم

ــة أن توفِّــر التعليــم والتدريب  وســعياً إىل تحقيــق ذلــك الغــرض، ينبغــي إلدارات الســجون والســلطات املختصَّ  -2
املهنــي والعمــل، فضــاً عــن األشــكال األخــرى مــن املســاعدة املناســبة واملتاحــة، مبــا يف ذلــك أشــكال املســاعدة ذات 
الطابــع اإلصاحــي واألخاقــي والروحــي واالجتاعــي والصحــي والريــايض. وينبغــي تقديــم جميــع هــذه الرامــج 

واألنشــطة والخدمــات مبــا يتــاىش مــع مقتضيــات املعاملــة الفرديــة للســجناء.

االحتياجات الخاصة 

القاعدة 2

ــار االحتياجــات  ــة، تأخــذ إدارات الســجون يف االعتب ــز يف املارســة العملي ــدم التميي ــدأ ع ــق مب ــة تطبي بغي  -2
الفرديــة للســجناء، وخصوصــاً الفئــات األضعــف يف بيئــات الســجون. ومــن الــازم اتِّخــاذ تدابــر لحايــة وتعزيــز 
ــر تنطــوي عــىل  حقــوق الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة، ويجــب أالَّ يُنظــر إىل تلــك التدابــر عــىل أنهــا تداب

ــز. متيي

السجناء ذوو اإلعاقة الذهنية و/أو املشاكل الصحية العقلية

القاعدة 109

يُوَضــع الســجناء اآلخــرون املصابــون بإعاقــات ذهنيــة و/أو مشــاكل صحيــة عقليــة، إذا اقتضــت الــرورة،   -2
ــني. ل ــة املؤهَّ ــة الصحي ــي الرعاي ــت إرشاف أخصائي ــة تح ص ــق متخصِّ ــاج يف مراف ــة والع ــت املراقب تح

ــا  ــث صلته ــن حي ــاين، م ــات الج ــم باحتياج ــجناء وإيداعه ــف الس ــة بتصني ــرارات املتعلق ــد الق ــي أن تسرتش وينبغ
باحتياجــات الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقليــة واحتياجــات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتاعــي.

وينبغــي أن يواصــل املهنيــون املؤهلــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة استكشــاف ســبل الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقلية 
د أثنــاء تقييــم االحتياجــات الفوريــة لــدى دخــول الســجن، للمســاعدة يف  وغرهــا مــن االحتياجــات الخاصــة التــي تُحــدَّ
تحديــد أنســب مــكان إليــداع الســجني بهــدف تلبيــة تلــك االحتياجــات. وباإلضافــة إىل ذلــك، ومبــا أن جميــع احتياجــات 
ــاح  ــزة مــن دخــول الســجن، ينبغــي أن تت ــة قــد ال تكــون ظاهــرة بعــد فــرتة وجي ــة والعقلي ــة البدني ــة الصحي الرعاي
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ــذ  ــاء تنفي ــد الحاجــات التــي تنشــأ أثن ــة لتحدي ــة الصحي ــة الحصــول باســتمرار عــى خدمــات الرعاي للســجناء إمكاني
العقوبــة مــن أجــل ضــان تلبيــة هــذه االحتياجــات يف قــرارات التصنيــف وإعــادة التصنيــف عــى الســواء.

املتصلــة  املجــاالت  عــى  بالرتكيــز  االجتاعــي  اإلدمــاج  وإعــادة  التأهيــل  إعــادة  احتياجــات  تلبيــة  وينبغــي 
املخاطر-املؤرشات-التجــاوب  منــوذج  يبــن  أعــاه،  ذُكــر  وكــا  اإلجرامــي.  الســلوك  يف  الســجن  بضلــوع 
الســلوك  مــؤرشات  عــى  ينصــب  أن  ينبغــي  اإلصاحــي  التدخــل  أن  وهــوج  وبونتــا  أنــدروز  وصفــه   الــذي 
الديناميــة املرتبطــة مبــارشة بالســلوك اإلجرامــي. وعــى عكــس عوامــل الخطــر  اإلجرامــي وعوامــل الخطــر 
الديناميــة  الخطــر  عوامــل  عــى  التأثــر  ميكــن  العاجيــة،  بالتدخــات  تغيرهــا  إىل  ســبيل  ال  التــي   الثابتــة، 
ــاوب  ــوذج املخاطر-الحاجات-التج ــتندت إىل من ــي اس ــوث الت ــددت البح ــد ح ــبة. وق ــات املناس ــق التدخ ــن طري ع
 مثانيــة مــؤرشات للســلوك اإلجرامــي، يشــار إليهــا يف كثــر مــن األحيــان باســم العوامــل "الثانيــة الرئيســية" 
)”Central Eight“(.)50( ومــن بــن تلــك العوامــل، هنــاك عامــل ثابــت واحــد )تاريــخ الســلوك الاإجتاعــي(، 
واملواقــف  الاإجتاعيــة،  الشــخصية  )منــط  املتبقيــة  الســبعة  العوامــل  تســتهدف  أن  للتدخــات  فيــا ميكــن 
املخــدرات،  تعاطــي  واضطرابــات  للجرميــة،  املؤيــدون  والــركاء  للجرميــة،  االجتاعــي  والدعــم  اإلجراميــة، 
االجتاعيــة(.  والرتويحيــة  الرتفيهيــة  واألنشــطة  والعمــل،ص  واملدرســة  والزوجيــة،  األرسيــة   والعاقــات 
مــا  املــؤرشات  هــذه  تقييــُم  يحــدَد  أن  ينبغــي  املطلوبــة،  املمكنــة  التدخــات  تحديــد  أجــل   ومــن 
 إذا كانــت متثــل ميــزة مــن شــأنها أن تيــر إعــادة اإلدمــاج أو إذا كانــت ال تســتدعي تحســينا فوريــا )ال يشــكل العامــل 
ــي(،  ــع املح ــل يف املجتم ــر العم ــى س ــي وال ع ــاط اإلجرام ــوع يف النش ــى الضل ــر ع ــه ال يؤث ــرورة، لكن ــزة بال مي
أو إذا كانــت عبــارة عــن حاجــة بســيطة أو متوســطة أو قويــة. واملجــاالت التــي اعتُــرت حاجــة متوســطة 
الرئيســية"،  "الثانيــة  للعوامــل  أدنــاه وصفــاً   2 الجــدول  ويتضمــن  العــاج.  أهــداف  أنســب  قويــة هــي  أو 
معالجــة  إىل  الرامــي  التدخــل  وأهــداف  مجــال،  كل  ومــؤرشات  اإلجرامــي،  للســلوك  الرئيســية  املــؤرشات   أي 

أوجه القصور.

الجدول 2- عوامل الخطر ومؤرشات السلوك اإلجرامي الرئيسية: املؤرشات وأهداف التدخل)أ(

عامل املخاط واالحتياجات 
الدينامية الرئيسية

أهداف التدخلاملؤرشات

املشاركة املبكرة يف األنشطة الاإجتاعية. تاريخ السلوك الاإجتاعي
وتشمل املؤرشات املحددة التوقيف يف سن 

مبكرة، وارتكاب جرائم سابقة متعددة، 
وانتهاك القواعد أثناء فرتة اإلفراج املروط

السلوك السابق عامل ثابت ال ميكن تغيره. 
غر أن الغايات املناسبة تشمل وضع أهداف 

وسلوكيات غر إجرامية جديدة )ال سيا 
ملعالجة الحاالت الشديدة الخطورة( وبناء 

املعتقدات التي تدعم أسلوب حياة اجتاعيا

مندفع، مغامر، باحث عن املتعة، عدواين با منط الشخصية االجتاعية
هوادة، انفعايل، يبدي ازدراء تاما لآلخرين

بناء اإلدارة الذاتية وإدارة الغضب ومهارات 
حل املشاكل

املواقف واملعتقدات والقيم والتريرات التي املواقف اإلجرامية
تدعم املشاركة يف السلوك اإلجرامي. وتشمل 

دة املواقَف السلبية تجاه نظام  املؤرشاُت املحدَّ
القانون والعدالة، والكشف عن املجرمن 

واملنظات اإلجرامية، واالعتقاد بأن الجرمية 
تؤيت مثارها، والتريرات التي تدعم السلوك 

اإلجرامي )مثل "الضحية تستحق ذلك"(

مواجهة التريرات مبواقف اجتاعية إيجابية، 
والحد من التفكر الاإجتاعي من خال 

بناء ومارسة األفكار واملعتقدات االجتاعية 
اإليجابية، وبناء هوية اجتاعية إيجابية

.James Bonta and Donald A. Andrews, The Psychology of Criminal Conduct, 6th ed. )New York, Routledge, 2017( )50(
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الدعم االجتاعي للجرمية 
وللركاء اإلجراميون

أصحاب املجرمن ورشكاؤهم الذين يبعدونهم 
عن التأثرات االجتاعية اإليجابية

الحد من التورط مع األصدقاء والركاء 
اإلجرامين وتعزيز االرتباط باألشخاص اآلخرين 

املناهضن للجرمية واملؤيدين للسلوكيات 
االجتاعية اإليجابية

اضطرابات مرتبطة بتعاطي 
مواد اإلدمان

تعاطي الكحول أو املخدرات )باستثناء التبغ(. 
تشر املشاكل الحالية املرتبطة بإساءة استعال 
مواد اإلدمان إىل ارتفاع مستوى الخطر ومؤرش 

السلوك اإلجرامي ما كان عليه الوضع يف 
السابق

الحد من إساءة استعال مواد اإلدمان من 
خال التدخات، والحد من العاقات الشخصية 
التي تعزز سلوك إساءة استعال مواد اإلدمان، 

وتعزيز بدائل تعاطي مواد اإلدمان

الحد من الخافات وبناء ومارسة مهارات العاقات الزوجية واألرسية السيئةالعاقات األرسية والزوجية
العاقات اإليجابية

ضعف األداء وانخفاض مستويات املكافأة املدرسة والعمل
والرتضية يف مجايل التعليم والعمل

تعزيز مهارات العمل والدراسة، وبناء املهارات 
لتعزيز العاقات اإليجابية بن األشخاص 

يف سياق العمل واملدرسة، وتعزيز املكافأة 
والرتضية

األنشطة الرتفيهية والرتويحية 
االجتاعية

عدم املشاركة يف األنشطة الرتفيهية والرتويحية 
االجتاعية وعدم الرضا عنها

تعزيز االنخراط واملشاركة والرضا يف األنشطة 
الرتفيهية والرتويحية االجتاعية، وتعليم 

الهوايات والرياضات االجتاعية

 table 2.5 يف Donald A. Andrews and James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 5th ed. )New Providence, أ( مقتبــس مــن(

 Nathan James, “Risk needs assessment in the Federal Prison System”, R44087 انظــر أيضــا .New Jersey, Anderson Publishing, 2010(
.)Washington D.C., Congressional Research Service, July 2018(, pp. 6–7

وميثــل تقييــم املخاطــر ومــؤرشات الســلوك اإلجرامــي الديناميــة عنــراً رئيســياً مــن عنــارص عمليــة إدخــال الشــخص 
إىل الســجن يف عــدة واليــات قضائيــة. فعــى ســبيل املثــال، اســتخدمت دائــرة الســجون الكنديــة، أداة "تحديــد العوامــل 
ــذ عــام 1994، ويعــود تاريــخ  ــداً لتقييــم اســتام الســجناء من ــة وتحليلهــا" املنقحــة وهــي أداة مدروســة جي الدينامي
النســخة املنقحــة الحاليــة إىل عــام 2009. وأُنجــزت يف عــام 2017 دراســة واســعة النطــاق ملوثوقيــة األداة وصاحيتهــا. 
وباســتخدام عينــة كبــرة مــن الســجناء االتحاديــن الكنديــن، تبــن أن التقديــرات اإلجاليــة والتقديــرات يف كل مجــال 
مــن املجــاالت ألداة "تحديــد وتحليــل العوامــل الديناميــة" املنقحــة ترتبــط ارتباطــاً كبــراً بالنتائــج املتعلقــة بجميــع 
ــدة يف إدارة  ــج إىل أن األداة مفي ــة. وأشــارت النتائ مجموعــات الســجناء، مبــن فيهــم النســاء ورجــال الشــعوب األصلي
القضايــا، لتحديــد مجــاالت احتياجــات فــرادى الســجناء والســجناء االتحاديــن ككل، وكذلــك يف التنبــؤ باملخاطــر بعــد 
اإلفــراج.)51( ويف الرنويــج، ُوضعــت أداة لتقييــم االحتياجــات واملــوارد إلدارة قضايــا نــزالء الســجون. وتقيِّــم األداة، التــي 
ــدة عــى حــد ســواء، العوامــل املرتبطــة بالســلوك  ــاة الجي ــر بنمــوذج املخاطر-الحاجات-التجــاوب ومنــوذج الحي تتأث
اإلجرامــي وغرهــا مــن العوامــل التــي يــرى الفــرد أنهــا أساســية يف نشــاطه اإلجرامــي. وباإلضافــة إىل ذلــك، تُقيَّــم أيضــا 

املــوارد والكفــاءات واإلمكانيــات املتعلقــة باملســاهات اإليجابيــة.)52(

 Lynn A. Stewart, and others, Reliability and Validity of the Dynamic Factors Identification and Analysis: Revised, Research Report, )51(

.No. R-395 )Ottawa, Correctional Service of Canada, 2017(

 Gerhard Ploeg “BRIK: Correctional Service of Norway – needs and resources assessment tool”, presentation at the European  )52(

.Organization of Prisons and Correctional Services Risk and Needs Assessment Workshop, Brussels, 12–13 October 2017
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عوامل التجاوب

دة للســجني التــي قــد تؤثــر عــىل  تشــر عوامــل التجــاوب يف منــوذج املخاطر-الحاجات-التجــاوب إىل الخصائــص املحــدَّ
ــص واملســائل يف القســم  ــش بعــض هــذه الخصائ ــة الناجحــة. وتُناقَ ــج الرنامجي ــىل النتائ املشــاركة يف التدخــات وع
ــق هــذه  ــد وتوثي ــم األويل، تحدي ــاء التقيي ــق بالســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة. وباختصــار، مــن املهــم، أثن املتعل

االعتبــارات التــي ميكــن أن تشــمل املســائل التاليــة:

الحواجــز اللغويــة التــي تعيــق التواصــل مــع املوظفــني والســجناء اآلخريــن، كــا تعيــق املشــاركة يف التعليــم 	 
أو التدريــب املهنــي أو العمــل أو غــر ذلــك مــن التدخــات

نقص اإلملام بالقراءة والكتابة )مهارات القراءة والكتابة األساسية(	 

مشاكل االنتباه والرتكيز	 

اإلعاقات الذهنية	 

اإلعاقات الجسدية	 

مشاكل الصحة العقلية املزمنة	 

أي مشاكل أخرى من شأنها أن تعيق التكيف املؤسي أو املشاركة يف الرامج أو التدخات	 

وقــد يصبــح الكثــر مــن هــذه الشــواغل جليــا مــن خــال عمليــة التقييــم التــي تجــرى عنــد تســلم الســجناء أو رمبــا 
يتســنى تحديدهــا مــن خــال تقييــات تكميليــة يجــري تناولهــا أدنــاه.

وباإلضافــة إىل ذلــك، مــن املهــم تقييــم العوامــل الشــخصية األخــرى التــي قــد يكــون لهــا تأثــر عــىل تكيــف الســجناء 
ــتعدادهم  ــل اس ــن قبي ــائل م ــك مس ــمل ذل ــا. ويش ــم اجتاعي ــادة إدماجه ــم ويف إع ــة عقوبته ــاركتهم يف خط ومش
وقدرتهــم عــىل املشــاركة يف التدخــات وحاســهم لتنــاول مجــاالت احتياجاتهــم املتعلقــة مبــؤرشات الســلوك اإلجرامــي.

التقييامت التكميلية

ــة باملخاطــر  ــة بشــأن احتياجــات الســجني املتعلق ــة إىل الحصــول عــىل معلومــات إضافي ــات التكميلي تهــدف التقيي
والرامــج لتيســر اتخــاذ القــرارات الخاصــة باإليــداع وبالتدخــات املحــددة املطلوبــة. وهــي ال ترمــي إىل التخــيل عــن 
تقييــم املخاطــر واالحتياجــات الــذي ينبغــي إجــراؤه عــىل جميــع الســجناء عنــد تســلمهم، بــل إىل إتاحــة فهــم أشــمل 
للقضيــة. وتحــدد القامئــة التاليــة بعــض التقييــات التكميليــة املتخصصــة الرئيســية التــي ميكــن أن توفــر معلومــات 

قيِّمــة التخــاذ قــرارات اإلحالــة والرمجــة:

الجرائــم الجنســية. االعتــداء الجنــي ســلوك معقــد. فكثــرا مــا يختلــف مرتكبــو الجرائــم الجنســية 	 
ــم،  ــر ضحاياه ــم، وعم ــة بجرميته ــروف املحيط ــث الظ ــن حي ــايئ، وم ــخيص والجن ــم الش ــث تاريخه ــن حي م
وأفضلياتهــم الجنســانية، واملواقــف واملعتقــدات التــي تدعــم ســلوكهم املنحــرف، ومــدى اســتخدامهم 
 للقــوة أو التســبب يف رضر بــدين لضحاياهــم. ويتفــاوت مرتكبــو الجرائــم الجنســية مــن حيــث خطــر
معــاودة اإلجــرام واالســتجابة للعــاج.)53( وقــد ُوضعــت عــدة أدوات اكتواريــة وأدوات للحكــم املهنــي 
ــم إلصــدار األحــكام ال ســيا فيــا يتعلــق بتقييــم األشــخاص املدانــني بارتــكاب جرائــم جنســية. ومتثــل  املنظَّ

 Ralph Serin and others, R “A model for a clinically-informed risk assessment strategy for sex offenders” )Ottawa, Correctional )53(

 Service of Canada, May 1997(; Janice K. Marques and others, “Effects of cognitive-behavioral treatment on sex offender recidivism:
.preliminary results of a longitudinal study”, Criminal Justice and Behavior, vol. 21, No. 1 )March 1994(, pp. 28–54
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ــم  ــي الجرائ ــم مرتكب ــتخدامها يف تقيي ــود الس ــن 10 بن ــة م ــر مؤلف ــم املخاط ــة لتقيي Static-99)54( أداة ثابت
الجنســية الذكــور البالغــني الذيــن ال تقــل أعارهــم عــن 18 ســنة وقــت اإلفــراج املجتمعــي، لتحديــد خطــر 
العــودة إىل اإلجــرام الجنــي. إنهــا األداة االكتواريــة األكــر شــيوعا فيــا يتعلــق باملجرمــني الجنســيني. ويف عــام 

)55(.Static-99R ــر األداة ــى إىل تطوي ــاس العمــري، مــا أف ث عنــر القي ــدِّ 2012، ُح

ــل األداة  ــة، مث ــذه املجموع ــورت له ــرى طُ ــز أدوات أخ ــني Static-99 وStatic-99R، ترك ــس األدات ــىل عك وع
STABLE-2007،)56( عــىل عوامــل الخطــر الديناميــة. وميكــن أن تســاعد هــذه الصكــوك القامئــني عــىل إدارة 
ــا  ــي ك ــاودة اإلجــرام الجن ــل يف مع ــد الخطــر املتمث ــق تحدي ــم الجنســية عــن طري ــي الجرائ ــا مرتكب قضاي
ميكــن االسرتشــاد بهــا يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالعــاج واإلرشاف املجتمعــي. وتشــمل أدوات الحكــم املهنــي 
املنظــم التــي ُوضعــت لتقييــم وإدارة شــؤون األفــراد الذيــن يُحتمــل ارتكابهــم لعنــف جنــي بروتوكــوَل خطــر 

العنــف الجنــي.)57(

ــي العنــف العائــيل 	  ــل الهــدف الرئيــي للتقييــات املتخصصــة ملرتكب العنــف العائــي وعنــف العشــر. يتمث
ــا يف  ــن خــال اســرتاتيجيات إدارة املخاطــر، مب ــادة م ــك ع ــم ذل ــذاء للعشــر يف املســتقبل. ويت ــع أي إي يف من
ــق  ــا يتعل ــل الخطــر في ــن عوام ــددا م ــة ع ــات البحثي ــد حــددت املؤلف ــك الرصــد والعــاج واإلرشاف. وق ذل
بعنــف العشــر. ويشــمل ذلــك تاريخــا مــن الســلوكيات العنيفــة أو املســيئة تجــاه أفــراد األرسة أو العــرشاء 
ومشــاكل العاقــات واملواقــف التــي تدعــم العنــف ضــد املــرأة.)58( وتشــمل األمثلــة عــىل الصكــوك التــي تــدرج 
عوامــل الخطــر هــذه يف تقيياتهــا للرجــال دليــَل تقييــم مخاطــر االعتــداء الزوجــي،)59( وجــرد حــاالت العنــف 

العائــيل،)60( وتقييــم مخاطــر االعتــداء العائــيل يف أونتاريــو.)61(

ــات الرجــال، فــإن املعرفــة  ــزال مكرســة لعين وبالنظــر إىل أن معظــم البحــوث يف مجــال الطــب الرشعــي ال ت
النظريــة بالعوامــل التــي تســهم يف العنــف املنــزيل وعنــف العشــر اللذيــن يرتكبهــا الرجــل ال تنطبــق انطباقــا 
مبــارشا عــىل املــرأة، ال ســيا أن البحــوث أثبتــت أن طبيعــة العنــف وعوامــل خطــر التعــرض للعنــف تختلــف 
بحســب نــوع الجنــس. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف الحــاالت التــي تُســجن فيهــا النســاء بســبب جرائــم عنيفــة، 
ــكاب  ــىل ارت ــذي يشــجع ع ــي، ال ــيل أو الجن ــف العائ ــن العن ــة م ــم عــىل خلفي ــأيت هــذه الجرائ ــا ت ــرا م كث
ــك  ــم مخاطــر العنــف، مبــا يف ذل ــر مــن الحــاالت.)62( وليســت األدوات املنظمــة القامئــة لتقيي الجرميــة يف كث
ــك  ــل ذل ــق بالنســاء. ومثَّ ــا يتعل ــة الســتخدامها في ــه الكفاي ــزيل وعنــف العشــر، مناســبة مبــا في العنــف املن
الدافــع لوضــع عــدد مــن األدوات بينهــا الدليــل اإلضــايف لإلنــاث،)63( الــذي يــرد وصفــه مبزيــد مــن التفصيــل 

تحــت عنــوان "أدوات تقييــم النســاء" أدنــاه.

 R. Karl Hanson and David Thornton, “Improving risk assessments for sex offenders: a comparison of three actuarial scales”, Law )54(

.and Human Behavior, vol. 24, No. 1 )February 2000(, pp. 119–136

. Amy Phenix and others, Static-99R Coding Rules, Research Report, No.R012 )Ottawa, Public Safety Canada, 2016()55(

 R. Karl Hanson and others, Assessing the Risk of sexual Offenders on Community Supervision: The Dynamic Supervision Project  )56(

.)Ottawa, Public Safety Canada, 2007(

 Stephen David Hart and others, The Risk for Sexual Violence Protocol )RSVP(: Structured Professional Guidelines for Assessing Risk )57(

.of Sexual Violence, )Burnaby, Canada, Mental Health, Law and Policy Institute, Simon Fraser University, 2003(

 Melissa Northcott, Intimate Partner Violence Risk Assessment Tools: A Review )Ottawa, Research and Statistics Division, Department )58(

.of Justice Canada, 2012(

.P. Randall Kropp and others, Spousal Assault Risk Assessment Guide )New York, Multi-Health Systems, 1999()59(

 Kirk R. Williams and Stephen R. Grant, “Empirically examining the risk of intimate partner violence: the Revised Domestic  )60(

.Violence Screening Instrument )DVSI-R(”, Public Health Reports, vol. 121 )July/August 2006(, pp. 400–408

 N. Zoe Hilton, Grant T. Harris and Marnie E. Rice, Risk Assessment for Domestically Violent Men. Tools for Criminal Justice,  )61(

.Offender Intervention and Victim Services )Washington D.C., American Psychological Association, 2010(, pp. 151–170

 Prison Reform International, “Women who kill in response to domestic violence: how 62( ولاطــاع عــىل مناقشــة مفصلــة لهــذه املســألة، انظــر(

.do criminal justice systems respond?” )London, 2016(

 Vivienne de Vogel and others, Female Additional Manual: Additional Guidelines to the HCR-20v3 for Assessing Risk for Violence in )63(

.Women )Utrecht, Netherlands, Van der Hoeven Kliniek: Netherlands, 2014(



السجناء56 تصنيف  بشأن  كتيب 

ــن 	  ــة م ــم والعال ــني التعلي ــة ب ــة قوي ــة صل ــة أن مث ــوث الدولي ــت البح ــة. أثبت ــة واملهني ــامت التعليمي التقيي
ناحيــة، واملشــاركة يف الســلوك اإلجرامــي مــن ناحيــة أخــرى.)64( وكــا ذُكــر أعــاه، تنــدرج هــذه العوامــل ضمــن 

عوامــل الخطــر الديناميــة "الثانيــة الرئيســية" يف منــوذج املخاطر-الحاجات-التجــاوب.

وينبغــي أن تتيــح الســجون فرصــة لألفــراد لرفــع مســتواهم التعليمــي والحصــول عــىل املهــارات املهنيــة التــي 
ــل مــن خطــر عودتهــم إىل  ــراج عنهــم، مــا يقل ــد اإلف تســاعدهم يف الحصــول عــىل عمــل مــدر للدخــل عن
ــام  ــك اإلمل ــث األداء التعليمــي )مبــا يف ذل ــد مســتوى الســجني مــن حي النشــاط اإلجرامــي. ومــن أجــل تحدي
بالقــراءة والكتابــة(، وتشــخيص أي صعوبــات محتملــة يف التعلــم، وتحديــد نــوع التدريــب املهنــي الــذي ميكــن 
أن يســتفيد منــه الشــخص، فــإن التقييــات املتخصصــة للتحقــق مــن املســتويات التعليميــة، ومهــارات العمــل 

القامئــة ميكــن أن تكــون مفيــدة جــداً.)65(

االضطرابــات املتعلقــة بتعاطــي مــواد اإلدمــان. هــذا عامــل آخــر مــن العوامــل الثانيــة الرئيســية ملــؤرشات 	 
الســلوك اإلجرامــي، وقــد أكــدت البحــوث باســتمرار الصلــة بــني اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان والســلوك 
اإلجرامــي.)66( وباإلضافــة إىل ارتبــاط تعاطــي مــواد اإلدمــان باإلجــرام، قــد يكــون لــدى األفــراد الذيــن يعانــون 
مــن اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان مشــاكل يف التكيــف مــع االحتجــاز وقــد يواصلــون الســلوك املتمثــل 
ــجون يف  ــات الس ــة يف بيئ ــر املهرب ــود العقاق ــجن. ووج ــم يف الس ــاء وجوده ــدرات أثن ــن املخ ــث ع يف البح
جميــع أنحــاء العــامل أمــر راســخ ولــه عواقــب ضــارة عــىل صحــة الســجناء وهــو يتصــل بالعنــف الــذي يحيــط 
بتجــارة املخــدرات الرسيــة.)67( ومــن املفيــد، عنــد تخطيــط التدخــات املتعلقــة بتعاطــي مــواد اإلدمــان، تجــاوز 
الفهــم الســطحي لقضايــا املســاجني، إلدراك خطــورة مشــكلتهم، والصلــة بــني اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان 
ــدد  ــل املح ــاعد التدخ ــد ال يس ــتهلكونها. وق ــي يس ــدرات الت ــم للمخ ــاط تعاطيه ــة، وأمن ــوع يف الجرمي والضل
ــل قــد يــؤدي أيضــاً إىل تحســني النتائــج  الهــدف يف إعــادة التأهيــل االجتاعــي ألغــراض اإلفــراج فحســب، ب
الصحيــة ونتائــج التكيــف يف الســجون. ويوفــر العديــد مــن إدارات الســجون عاجــا بديــا للمــواد األفيونيــة 
املفعــول للســجناء الذيــن يخلــص تقييــم حالتهــم إىل أنهــم يحتاجــون إىل هــذا التدخــل، مــا يقلــل مــن خطــر 

تعاطــي املخــدرات عــن طريــق الحقــن الوريــدي، والتشــارك يف الُحقــن، وانتقــال األمــراض املعديــة.)68(

الصحــة العقليــة )النفســية أو النفســانية(. كــا ورد يف إطــار "الخطــوة 1: تقييــم االحتياجــات الفوريــة وتوفــر 	 
املعلومــات للســجني" أعــاه، ينبغــي فحــص جميــع الســجناء للكشــف عــن أي مشــاكل يف الصحــة العقليــة، مبــا 
يف ذلــك خطــر االنتحــار وإيــذاء النفــس، يف أقــرب وقــت ممكــن عنــد تســلمهم. ومــع ذلــك، مــن أجــل تحديــد 
أفضــل بيئــة وأفضــل مســارات العــاج لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض عقليــة، ال بــد مــن إخضاعهــم 
لتقييــم أعمــق يجريــه أحــد املهنيــني املدربــني يف مجــال الصحــة العقليــة، مــن بــني األخصائيــني النفســيني أو 
ــال، لتحديــد طبيعــة حالتهــم، مبــا يف ذلــك إجــراء تشــخيص، إن أمكــن،  ــاء النفســانيني، عــىل ســبيل املث األطب
ملســتوى القصــور الوظيفــي ومســار العــاج املناســب، وهــو أمــر قــد يتطلــب إيــداع الشــخص يف وحدة/مرفــق 

مــن وحدات/مرافــق الصحــة العقليــة، وإعطائــه أدويــة نفســانية التأثــر إىل جانــب تدخــات نفســية.

 Paolo Buonanno and Leone Leonida, “Education and crime: evidence from Italian regions”, Applied Economics Letters, vol. 13,  )64(

 No. 11 )2006(, pp. 709–713; Caroline Wolf Harlow, “Education and correctional Populations” )Washington D.C., Department of Justice
 of the United States, Bureau of Justice Statistics, 2003(; Stephen Machin, Olivier Marie and Sunčica Vujić, “The crime reducing effect of
 education”, Economic Journal, vol. 121, No. 552 )May 2011(, pp. 463–484; Steven Raphael, Rudolf Winter-Ebmer, “Identifying the effect of

.unemployment on crime”, Journal of Law and Economics, vol. 44, No. 1 )April 2001(, pp. 259–283

)65( انظــر مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة، خارطــة طريــق مــن أجــل وضــع برامــج إلعــادة التأهيــل يف الســجون، سلســلة كتيبــات العدالــة 

الجنائيــة )فيينــا، 2018(، وال ســيا الفصــان 3 و4 املتعلقــان بالرامــج التعليميــة واملهنيــة يف الســجون.

Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayes, “Substance use disorders in prisoners: an updated systematic review and meta- )66(

.regression analysis in recently incarcerated men and women”, Addiction, vol. 112, No. 10 )October 2017(, pp. 1725–1739

 Andrew O‘Hagan and Rachel Hardwick, “Behind bars: the truth about drugs in prisons”, Forensic Research and Criminal  )67(
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 Sarah Larney, “Does opioid substitution treatment in prisons reduce injecting-related HIV risk behaviours?A systematic review”, )68(
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الســجناء املتطرفــون العنيفــون. اكتســب موضــوع تقييــم الســجناء املتطرفــني العنيفــني وتصنيفهــم وإيداعهــم 	 
أهميــة متزايــدة عــىل مــدى العقديــن املاضيــني حيــث واجــه العديــد مــن البلــدان توافــدا متزايــدا ألشــخاص 
ُســجنوا العتبارهــم أعضــاء يف جاعــات متطرفــة عنيفــة أو الرتباطهــم بهــذه الجاعــات. وعــاوة عــىل ذلــك، 
أُعــرب عــن القلــق إزاء فعاليــة نُُهــج التقييــم والتصنيــف وإزاء التدخــات التقليديــة فيــا يتعلــق باملتطرفــني 
العنيفــني يف الســجون. وحتــى اآلن، اســتُحدث عــدد محــدود مــن أدوات تقييــم الســجناء املتطرفــني العنيفــني. 
ــادئ  ــني)69( واملب ــني العنيف ــر املتطرف ــم مخاط ــة لتقيي ــة املنقح ــادئ التوجيهي ــذه األدوات املب ــرز ه ــن أب وم
ــا  ــدة في ــات مفي ــران إرشــادات ومعلوم ــد توف ــني ق ــم أن األدات ــة بشــأن مخاطــر التطــرف.)70( ورغ التوجيهي
ــة  ــات قضائي ــجناء يف والي ــن الس ــدود م ــدد مح ــع ع ــتخدما إال م ــا مل تُس ــرف، فإنه ــف املتط ــق بالعن يتعل
وســياقات معينــة، وبالتــايل فــإن صاحيتهــا يف واليــات قضائيــة أخــرى قــد تكــون محــدودة. وباإلضافــة إىل 
ــر  ــدد كب ــا ع ــد فيه ــي يوج ــدودة الت ــوارد املح ــات ذات امل ــض البيئ ــن يف بع ــن املمك ــون م ــد ال يك ــك، ق ذل
مــن الســجناء املتطرفــني العنيفــني اســتخداُم أدوات شــاملة كتلــك األدوات.)71( وقــد وضعــت بعــض الواليــات 

ــع العــام الســتخدامها مــع هــؤالء الســجناء.)72( ــة أدوات تقييــم أبســط وأكــر اتســاما بالطاب القضائي

مثال ُقطري

التقييامت التكميلية يف سنغافورة

ــص  ــا فح ــرى مث ــم، فيج ــم واحتياجاته ــم مخاطره ــجون، تقيَّ ــام الس ــاة إىل نظ ــول الجن ــد دخ ــنغافورة، عن يف س
ــكاب  ــم الرت ــة معاودته ــة إمكاني ــددة ملعرف ــر مح ــات مخاط ــة، وتقيي ــة جنائي ــكاب جرمي ــة الرت ــر العام للمخاط
الجرائــم العنيفــة والجرائــم الجنســية. وتســتخدم دائــرة الســجون يف ســنغافورة أدوات موحــدة ُوضعــت خارجيــا 
منهــا جــرد مســتوى الخدمــة/إدارة الحــاالت، وجــرد مســتوى الخدمــة/إدارة الحــاالت بشــأن الشــباب، والنســخة 3 
مــن املخاطــر الرسيريــة التاريخيــة -Historical Clinical Risk-20 Version 3( 20( الخاصــة باملجرمــني العنيفــني، 
وStatic-99، ومخاطــر العنــف الجنــي -Sexual Violence Risk-20( 20( بالنســبة ملرتكبــي الجرائــم الجنســية. 
ــدى  ــا ل ــاد به ــات ولاسرتش ــز العملي ــددة لتعزي ــص مح ــا أدوات فح ــرة داخلي ــت الدائ ــك، وضع ــة إىل ذل وباإلضاف
ــل  ــب، ب ــلمهم فحس ــد تس ــاة عن ــات الجن ــر واحتياج ــم مخاط ــني. وال تُقيَّ ــق باملجرم ــا يتعل ــوارد في ــص امل تخصي

ــات يجريهــا موظفــو الســجون طــوال فــرتة العقوبــة. ث أيضــاً مــن خــال نقــاط اتصــال نظاميــة ومقابَ تُحــدَّ

املصدر: دائرة السجون يف سنغافورة.

أدوات تقييم خاصة بالنساء

ــور معظــم أدوات تصنيــف الســجناء باســتخدام عينــات مــن الســجناء الذكــور البالغــني. ولذلــك،  كــا ذكــر أعــاه، طُ
فــإن إمكانيــة تطبيقهــا عــىل فئــات فريــدة، مثــل النســاء، محــدودة. فعــىل ســبيل املثــال، أثبتــت البحــوث أن النســاء 
 يشــكلن خطــرا أقــل فيــا يتعلــق بأمــن الســجون واملجتمــع املحــيل مقارنــة بالرجــال، وأن العديــد مــن العوامــل التــي

 Elaine Pressman and others, “Violence Extremism Risk Assessment: version-2 Revised )VERA-2R(: a structured professional  )69(

.judgement approach”, Nederlands Institut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 2016

 Monica Lloyd and Christopher Dean, C. “The development of structured guidelines for assessing risk in extremist offenders”,  )70(

.Journal of Threat Assessment and Management, vol. 2, No. 1,)2015(, pp. 40–52

)71( للحصــول عــىل مزيــد مــن املعلومــات، يرجــى الرجــوع إىل الكتيــب بشــأن إدارة شــؤون الســجناء املتطرفــني العنيفــني والوقايــة مــن التشــدد املفــي إىل 

العنــف يف الســجون، سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة )نيويــورك، 2017(.

 Atta Barkindo, Shane and Bryans, “De-radicalising prisoners in Nigeria: developing a basic prison-based deradicalization  )72(

.programme”, Journal for Deradicalization, No. 7, )2016(
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ــة أدوات  ــب هــذه الفئ ــه، تتطل ــرورة عــىل النســاء.)73( وعلي ــق بال ــدى الرجــال ال تنطب ــؤ مبخاطــر ل تفــي إىل التنب
ــف.)74( ــاوز التصني ــراط يف تج ــف أو اإلف ــراط يف التصني ــع اإلف ــدة ومتن ــا الفري ــد خصائصه ــا تجس ونُهج

ــة  ــرأة ملواجه ــات امل ــر احتياج ــجون تقدي ــاء يف الس ــا للنس ــة خصيص ــج املصمم ــىل األدوات والنُّه ــة ع ــمل األمثل وتش
ــر عاجــي  ــا، ومقابــات شــبه منظمــة، وخطــة تدب املخاطــر.)75( وتنطــوي هــذه األداة عــىل مراجعــة مللفــات القضاي
ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــة الجنائي ــام العدال ــن يف نظ ــل وجوده ــف مراح ــاء يف مختل ــا للنس ــة خصيص ــون مصمم ــة تك للحال
ــادة  ــدول إع ــر ج ــراج.)76( ويعت ــل اإلف ــا قب ــة م ــاز، ويف مرحل ــات االحتج ــة، ويف بيئ ــد املراقب ــن قي ــراج عنه ــاء اإلف أثن
 التصنيــف األمنــي للنســاء)77( الــذي وضعتــه ونفذتــه دائــرة الســجون الكنديــة يف عــام 2005، أداة اكتواريــة 
تُســتخدم باالقــرتان مــع التقديــر املهنــي لتقريــر إعــادة التصنيــف األمنــي للنســاء بعــد اإليــداع األويل. وقــد أظهــرت 
البحــوث التــي أجريــت مؤخــرا أن جــدول إعــادة التصنيــف األمنــي للنســاء ال يــزال أداة تصنيــف موثوقــة وصالحــة 
ــع  ــذي ُوض ــاث، ال ــايف لإلن ــل اإلض ــل الدلي ــدا.)78( وميث ــا يف كن ــن اتحادي ــوم عليه ــاء املحك ــق بالنس ــا يتعل ــا في  عموم
يف هولنــدا، إضافــة إىل أدوات تقييــم مخاطــر العنــف املســتخدمة عــىل نطــاق واســع، وهــي أدوات تقييــم املخاطــر 
الرسيريــة التاريخيــة -Historical Clinical Risk-20( 20( والنســخة 3 مــن املخاطــر الرسيريــة التاريخيــة-20 
)Historical Clinical Risk-20 Version 3( يف تقييــم مخاطــر العنــف لــدى النســاء. والهــدف مــن الدليــل اإلضــايف 
لإلنــاث هــو توفــر أداة إضافيــة مامئــة رسيريــا ومفيــدة إلجــراء تقييــم دقيــق ملخاطــر العنــف يراعــي الفــوارق بــني 

ــدى النســاء.)79( ــة إلدارة املخاطــر ل ــة عملي ــادئ توجيهي الجنســني، وتوفــر مب
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طوة 4: اســتخدام نتا�  الف
القضية أو العقوبة

ــة واملشــاركة يف الرامــج أو غرهــا مــن أنشــطة إعــادة  ــرار التصنيــف واإلحال ــم واتخــاذ ق ــني التقيي ــة ب تتوقــف الصل
اإلدمــاج عــىل وضــع خطــة مصممــة حســب االحتياجــات الفرديــة إلدارة القضيــة أو العقوبــة تبــني بوضــوح مخاطــر 
الســجني واحتياجاتــه، وكيفيــة إدارتهــا يف بيئــة إصاحيــة، ومــا هــي التدخــات املــوىص بهــا لتعزيــز إعــادة اإلدمــاج 

االجتاعــي للســجني.

يف العديــد مــن الواليــات القضائيــة، تُتخــذ قــرارات اإليــداع األمنــي وفقــا لتعليــات أو مبــادئ توجيهيــة قامئــة عــىل 
احتســاب النقــاط فيــا يتعلــق بــاألدوات أو األســاليب املســتخدمة. فعــىل ســبيل املثــال، تتضمــن األدوات االكتواريــة 
ــة.  ــة مختلف ــف الســجناء يف مســتويات أمني ــة تصن ــر فاصل ــع معاي ــاط م ــا الحتســاب النق ــود ونظام ــدة بن ــادة ع ع

 Emily M. Wright, Emily J. Salisbury and Patricia Van Voorhis, “Predicting the prison misconducts of women offenders: the  )73(

.importance of gender-responsive needs”, Journal of Contemporary Criminal Justice, vol. 23, No. 4 )November 2017(, pp. 310–340

 Kathryn Ann Farr, „Classification for female inmates: moving forward”, Crime and Delinquency, vol. 46, No. 1 )January 2000(, pp. )74(

.3–17

)75( لاطــاع عــىل معلومــات عــن هــذه الصكــوك التــي وضعهــا املعهــد الوطنــي لإلصاحيــات يف الواليــات املتحــدة والباحثــون باتريشــيا فــان فورهيــس، وإميــيل 

.https://socialwork.utah.edu/research/ucjc/wrna/index.php ج. ساليســري، وإميــيل م. رايــت، وآشــيل بومــان مــن جامعــة سينســينايت، انظــر

 Breanna Boppre and Emily Salisbury, “The women risk needs assessment: putting gender the the Forefront of actuarial risk  )76(

.assessment”, Penal Reform International, 12 April 2016

 Kelley Blanchette and Kelly Taylor, Development and Field Test of a Gender-Informed Security Reclassification Scale for Women  )77(

.Offenders, Research Report, No. R-167 )Ottawa, Correctional Service of Canada, 2005(

 Jennie Thompson and Kaitlyn Wardrop, “An assessment of the reliability and validity of the Security Reclassification Scale for )78(

.Women )SRSW(,” Research Report, No. R-412 )Ottawa, Correctional Service of Canada, 2018(

 Vivienne de انظــر أيضــا .De Vogel and others, Female Additional Manual انظــر أيضــا De Vogel and others, Female Additional Manual. )79(

 Vogel, Mieke Bruggeman and Marike Lancel, “Gender-sensitive violence risk assessment: predictive validity of six tools in female forensic
 psychiatric patients”, Criminal Justice and Behavior, vol. 46, No. 4 )January 2019(, pp. 528–549; Vivienne de Vogel, Miriam Wijkman and
 Michiel de Vries Robbé, “Violence risk assessment in women: the value of the Female Additional Manual”, in Violent and Sexual Offenders:
 Assessment, Treatment and Management, 2nd ed., Jane L. Ireland, Carol A. Ireland and Philip Birch, eds. )London Routledge, 2018(, pp.

.182–200
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وبالنســبة للنظــم التــي تســتخدم نهــج الحكــم املهنــي املنظــم، توجــد عــادة قامئــة مرجعيــة وبروتوكــول للمقابَــات 
مــزود مببــادئ توجيهيــة بشــأن كيفيــة اســتخدام املعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا لتحديــد مخاطــر التصنيــف 
ــل  ــاوز أو تعدي ــة( لتج ــة )إلزامي ــر تقديري ــة وغ ــر تقديري ــا معاي ــاك أيض ــون هن ــد تك ــني، ق ــي. ويف كا النهج األمن
التصنيــف الــذي تحــدده األداة. ويف جميــع الحــاالت، ينبغــي بيــان األســاس املنطقــي للتوصيــف العــام للمخاطــر مبــا 
فيهــا املخاطــر األمنيــة، وينبغــي تقديــم تريــر مكتــوب ألي تجــاوزات مــع تعزيــز الرقابــة واملوافقــة، ال ســيا إذا كان 

التعديــل يرمــي إىل تحقيــق مســتوى أعــىل مــن األمــن.

ــا  ــي أيض ــي، ينبغ ــداع األمن ــة باإلي ــة املتعلق ــات ذات الصل ــر والتوصي ــم املخاط ــف لتقيي ــم وص ــة إىل تقدي وباإلضاف
تلخيــص تحليــل مجــاالت مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي وربطهــا برامــج وتدخــات محــددة يــوىص بإنجازهــا أثنــاء فــرتة 
ــك ســيتوقف عــىل الخدمــات واملــوارد  ــز إعــادة اإلدمــاج االجتاعــي. ومــن الواضــح أن ذل ــة مــن أجــل تعزي العقوب
املتاحــة يف الواليــة القضائيــة وقــد يشــمل توصيــات مثــل االرتقــاء مبســتوى التعليــم، وأنشــطة العالــة، واملشــاركة يف 

برامــج أو تدخــات محــددة.

ويف جميــع الظــروف فيــا عــدا الظــروف االســتثنائية، ينبغــي وضــع خطــة للقضيــة أو العقوبــة بالتشــاور مــع الســجناء 
بغيــة إرشاكهــم يف تحديــد األهــداف القصــرة األجــل والطويلــة األجــل املتصلــة بقضاياهــم وتحديــد كيفيــة العمــل مــن 
أجــل تحقيــق تلــك األهــداف. وســيزداد تعــاون الســجناء واحتــال االســتكال الناجــح لخططهــم وأهدافهــم املتعلقــة 
بالعقوبــة إىل حــد مشــاركتهم يف وضــع الخطــط الخاصــة بهــم، بــدالً  مــن مجــرد إباغهــم مبــا ســتتضمنه هــذه الخطــط.

وبوجــه عــام، مــن املرجــح أن تكــون خطــة القضيــة أو العقوبــة املوجــزة وامللموســة والواقعيــة األكــر فعاليــة يف إتاحــة 
الفرصــة للســجناء ملناقشــة العوامــل املتصلــة بالجرائــم والحــد مــن املخاطــر. وينبغــي أن تَتَّبــع األهــداُف املحــددة مبــادئَ 

محــددة وقابلــة للقيــاس وممكــن تحقيقهــا وواقعيــة ومحــددة املــدة،)80( أي ينبغــي أن تكــون عــىل النحــو التــايل:

محددة: مرتبطة مبارشة مبؤرشات السلوك الجرمي للسجني	 

قابلة للقياس: ميكن للسجناء ومديري القضايا وغرهم تقييم التقدم املحرز يف تحقيق األهداف بسهولة	 

ــن 	  ــي ال ميك ــتكون األهــداف الت ــم. وس ــق أهدافه ــاح يف تحقي ــاح للســجناء فرصــة النج ــا: تت ــن تحقيقه ممك
تحقيقهــا مثبطــة للهمــم وقــد تعــزز إخفاقــات املــايض. وحتــى الخطــوات الصغــرة نحــو تحقيــق األهــداف 

ــد مــن الســجناء ــرا بالنســبة للعدي ــل إنجــازا كب ميكــن أن متث

واقعية: ما ميكن للسجناء إنجازه واقعيا بالنظر إىل قدراتهم وظروفهم الفردية	 

محددة املدة: توضع جداول زمنية لتحقيق كل هدف	 

ــة عــىل قامئــة بالتدخــات أو الرامــج أو األنشــطة التــي قــد يكــون  ــة أو العقوب ومــن املهــم أال تقتــر خطــة القضي
ــه، بــل مــن املهــم أن تشــمل أنشــطة تتصــل مبــارشة بالنتائــج أو األهــداف  الســجني مناســباً لهــا أو تكــون متاحــة ل
التــي يتعــني تحقيقهــا، اســتناداً إىل تقييــم املخاطــر ومــؤرشات الســلوك الجرمــي. وينبغــي إعطــاء األولويــة لإلجــراءات 
ــوازن  ــي أن ت ــم. وينبغ ــاً بجرمه ــر ارتباط ــاالت األك ــاة وللمج ــكله الجن ــذي يش ــر ال ــتوى الخط ــا ملس ــداف وفق واأله
هــذه اإلجــراءات واألهــداف بــني عوامــل الخطــر الشــخصية، مثــل االندفــاع، أو اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان، أو 

ــة.)81( ــة والروابــط املجتمعي املواقــف املؤيــدة للجرميــة، وعوامــل الخطــر االجتاعــي، مثــل اإلســكان والعال

وعــاوة عــىل ذلــك، ينبغــي ترتيــب األهــداف واألنشــطة املحــددة بطريقــة منطقيــة، وفقــا لألولويــات املحــددة مــن 
ــة اإلفــراج  ــخ املتعلقــة بأهلي ــل التواري ــخ رئيســية، مث ــد النظــر يف أي تواري ــد دخــول الســجن وعن ــم عن خــال التقيي
املــرشوط ومراجعتــه. وعــىل وجــه الخصــوص، قــد يكــون مــن املهــم تقديــم خدمــات تحقــق االســتقرار وتحفــز الفــرد 

 George T. Doran, “There‘s a S.M.A.R.T. way to write management‘s goals and objectives”. Management Review, vol. 70, No. 11  )80(

.)November 1981(, pp. 35–36
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السجناء60 تصنيف  بشأن  كتيب 

قبــل أي تدخــل يهــدف إىل الحــد مــن خطــر معــاودة اإلجــرام أو خطــر التســبب يف رضر جســيم. فعــىل ســبيل املثــال، 
ــإىل  ــواد اإلدمان ــة نتيجــة م ــون مــن اضطــراب مزمــن أو مشــكلة يف الصحــة العقلي ــن يعان ــاج الســجناء الذي ــد يحت ق
معالجــة هــذا األمــر قبــل أن يتمكنــوا مــن معالجــة العوامــل األخــرى املتصلــة بســلوكهم اإلجرامــي. وينطــوي التسلســل 
املناســب أيضــا عــىل ضــان اســتمرارية كافيــة للخدمــات والدعــم، ال ســيا فيــا يتعلــق باالنتقــال مــن مرفــق االحتجاز 

إىل املجتمــع املحــيل.)82(

ويقدم املرفق الرابع مثاالً عىل خطة إلدارة الحالة أو العقوبة تكون مناسبة للسجناء املدانني.

ة عقوبة السجن 2- إعادة التصنيف أثناء ف�ت

قواعد نيلسون مانديال

املبادئ التوجيهية

القاعدة 87

ة العقوبــة، إىل اتِّخــاذ التدابــر الروريــة لــي تُضَمــن للســجني عــودٌة  مــن املستحســن أن يُعمــد، قبــل انتهــاء مــدَّ
تدريجيــٌة إىل الحيــاة يف املجتمــع. وهــذا هــدف ميكــن بلوغــه، تبعــاً للحالــة، مــن خــال نظــام ميهِّــد إلطــاق رساح 
ــذ يف الســجن نفســه أو يف مؤسســة أخــرى مامئــة، أو مــن خــال إطــاق رساحــه تحــت االختبــار مــع  الســجني يُنفَّ

الــة. إخضاعــه لــرب مــن اإلرشاف والرقابــة ال تتــواله الرشطــة، ويشــتمل عــىل مســاعدة اجتاعيــة فعَّ

القواعد األوروبية للسجون

األمن

القاعدة 5-51

يُراجع املستوى األمني الازم عىل فرتات منتظمة طوال فرتة سجن الشخص.

إنفاذ النظام املتعلق بالسجناء املحكوم عليهم

املادة 2-104

توجــد إجــراءات لوضــع خطــط فرديــة للعقوبــة ومراجعتهــا بانتظــام فيــا يتعلــق بالســجناء بعــد النظــر يف التقاريــر 
املناســبة، وإلجــراء مشــاورات كاملــة فيــا بــني املوظفــني املعنيــني ومــع الســجناء املعنيــني الذيــن يشــاركون فيهــا 

بالقــدر املمكــن عمليــاً.

وكــا ذُكــر أعــاه، متثــل إعــادة تصنيــف الســجناء عمليــة منفصلــة عــن التصنيــف واإليــداع األوليــني وتتطلــب دراســة 
العوامــل األخــرى ذات الصلــة بالحــاالت الفرديــة، وال ســيا ســلوكهم أثنــاء قضــاء عقوبتهــم ومــدى تقدمهــم يف تحقيــق 
ــي أن  ــم. وينبغ ــدة عقوبته ــن م ــي م ــت املتبق ــن الوق ــم، فضــا ع ــم أو عقوبته األهــداف املحــددة يف خطــة قضيته
يكــون الهــدف هــو نقــل الســجناء تدريجيــاً إىل أوضــاع أقــل تقييــداً مــن خــال إجــراء عمليــات إعــادة تقييــم دوريــة 
ــامة  ــر الس ــر، ومخاط ــب املخاط ــي، وتجن ــف املؤس ــل التكي ــر يف عوام ــة النظ ــع مواصل ــات، م ــر واالحتياج للمخاط
ــة  ــة ومراعي ــف الســجناء دينامي ــات تصني ــات املســتخدمة يف مراجع ــم أن تكــون األدوات والعملي ــن امله ــة. وم العام

للتغــرات يف حالــة الخطــر مــع مــرور الزمــن.
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ــة تكــون واضحــة ومنظمــة  ــة أو العقوب ــم وإعــادة التصنيــف وضــع خطــة للقضي ــة إعــادة التقيي ومــا يدعــم عملي
تنظيــا جيــدا لــدى الدخــول إىل نظــام الســجون، فضــا عــن السياســات واإلجــراءات التــي تحــدد الفــرتات الفاصلــة 
إلجــراء املراجعــات الدوريــة للقضايــا وتحديــد الشــخص املســؤول عــن إجــراء عمليــات إعــادة التقييــم هــذه. وباإلضافة 
ــر يف الخطــر  ــر أو حــدث هــام يؤث ــع تغ ــا وق ــه كل ــف الســجني وخطــة قضيت ــة تصني ــم مراجع ــن امله ــك، م إىل ذل
الــذي يشــكله الفــرد )مثــل وقــوع حــدث كبــر يف الســجن أو تحديــد هويــة الســجناء غــر املتوافقــني(. ويبــني املرفــق 

الخامــس أمثلــة ألغــراض التقييــم وإعــادة التصنيــف

مثال ُقطري: إعادة تصنيف السجناء

دائرة السجون الكندية

ــة السياســة  ــرة الســجون الكندي ــه املفــوض )Commissioner‘s Directive 710-6( الصــادر عــن دائ يحــدد توجي
والعمليــة املتصلتــني مبراجعــات التصنيــف األمنــي للمجرمــني االتحاديــني الكنديــني. وهــو ينــص عــىل وجــوب إجــراء 
مراجعــة كل ســنتني عــىل األقــل للســجناء املصنفــني ضمــن املســتوى األمنــي األقــى أو املتوســط. ويف حالــة الســجناء 
مــن الســكان األصليــني، يتعــني االنتهــاء مــن املراجعــة يف غضــون 30 يومــاً مــن إنجــاز الفــرد لرنامــج رئيــي بنجــاح. 
ــي  ــف األمن ــادة التصني ــا يســتخدم جــدول إع ــور في ــي للســجناء الذك ــف األمن ــادة التصني ويســتخدم جــدول إع
ــة املتعلقــة بإعــادة التصنيــف األمنــي نتائــج هــذه األدوات  ــرد يف التوصي ــاث. وت الخــاص بالنســاء للســجينات اإلن
االكتواريــة، فضــا عــن العوامــل املتصلــة بالتكيــف املؤســي، وخطــر الفــرار، والســامة العامــة. وتُســتكمل مراجعــة 
التصنيــف األمنــي للمجــرم قبــل تقديــم توصيــة بــأي قــرار، مبــا يف ذلــك قــرار نقلــه أو قــرار الســاح لــه بالتغيــب 

املؤقــت، أو اإلفــراج للعمــل أو اإلفــراج املــرشوط.

املصدر: دائرة السجون الكندية.

تمعي اف احملج �ش فراج والإ طيط الإ ف 3- �ت

إن إعــادة تقييــم الســجناء الجاريــة وتحديــث الخطــط املتعلقــة بقضيتهــم أو بعقوبتهــم بالنظــر إىل التقــدم املحــرز 
يف املجــاالت املتعلقــة مبــؤرشات ســلوكهم اإلجرامــي هــي عنــارص رئيســية يف تحديــد مــدى اســتعداد الســجناء لإلفــراج 
املبكــر أو املــرشوط عنهــم وتحديــد اســرتاتيجيات إدارة املخاطــر للذيــن يخضعــون لــإلرشاف يف املجتمــع املحــيل لجــزء 
مــن مــدة عقوبتهــم. وبينــا تركــز التقييــات ألغــراض التصنيــف وإعــادة التصنيــف عــىل املخاطــر التــي تهــدد الســامة 
ــة الفــرار، فــإن الرتكيــز الرئيــي  واألمــن يف بيئــة الســجن وعــىل املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املجتمــع املحــيل يف حال
ر  لتقييــات املخاطــر قبــل اإلفــراج ينصــب عــىل الســامة العامــة فيــا يتعلــق بخطــر معــاودة اإلجــرام. وحاملــا يُقــدَّ
د التدخــات  خطــر معــاودة اإلجــرام بالنظــر إىل التقــدم الــذي أحــرزه الســجناء أثنــاء فــرتة عقوبتهــم االحتجازيــة، تُحــدَّ
وتقنيــات الرصــد الازمــة يف املجتمــع املحــيل ملعالجــة أي مجــاالت مرتبطــة بخطــر معــاودة اإلجــرام. وميكــن أن يشــمل 
ذلــك فــرض قيــود عــىل تحــركات الســجناء وأعالهــم )مثــل اشــرتاط العيــش يف مــكان معــني أو حظــر تجولهــم(، فضــاً 
عــن التزامهــم باملشــاركة يف أنشــطة بنــاءة، مثــل الوظائــف والرامــج. فعــىل ســبيل املثــال، لــو اعتـُـر نقــص فــرص العمل 
أثنــاء عمليــة التقييــم والتصنيــف مجــاال يســهم يف ضلــوع الســجني يف النشــاط اإلجرامــي، ألمكــن تحديــد اســرتاتيجيات 
وتدخــات ملعالجــة هــذا املجــال مــن مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي، ويؤمــل، نتيجــة لذلــك، أن يكــون الســجني قــد طــور 
مهــارات مهنيــة مــن خــال برامــج العمــل أثنــاء وجــوده يف الســجن. وألغــراض التخطيــط لإلفــراج، ســيكون مــن املهــم 
العمــل مــع الســجناء عــىل تحديــد كيفيــة ترجمــة هــذه املهــارات إىل الحصــول عــىل عمــل فعــيل حــال اإلفــراج عنهــم 
ومســاعدتهم يف ذلــك. ومتاشــياً مــع نهــج التقييــم الفــردي الــذي ينبغــي أن يكــون موجــوداً طــوال مــدة العقوبــة، ال بــد 
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مــن التســليم بــأن لــكل ســجني احتياجــات ومشــاكل مختلفــة، ولذلــك فــإن خطــط اإلفــراج تختلــف بــني ســجني وآخــر. 
وينبغــي أن تركــز الخطــة عــىل املســائل الخاصــة بحيــاة كل ســجني التــي تســهم يف تورطــه يف الجرميــة وأن تســتفيد مــن 

شــبكة واســعة مــن الخدمــات املجتمعيــة والدعــم ملســاعدة الســجني يف معالجــة هــذه املســائل.

مثال ُقطري: مبادرات للمساعدة يف إعادة إدماج السجناء يف املجتمع املحيل

حملة الرشيط األصفر يف سنغافورة

مــرشوع الرشيــط األصفــر هــو حملــة وطنيــة عامــة يف ســنغافورة تهــدف إىل تغيــر عقليــة املجتمــع بهــدف إعطــاء 
املجرمــني الســابقني فرصــة ثانيــة يف الحيــاة. وتهــدف املبــادرة املجتمعيــة إىل خلــق الوعــي بــرورة إعطــاء فــرص 
ثانيــة للمجرمــني الســابقني، والحــث عــىل قبــول املجرمــني الســابقني وأرسهــم يف املجتمــع املحــيل، ودفــع العمــل 
املجتمعــي لدعــم إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع. وقــد بــدأت هــذه املبــادرَة عــام 2004 شــبكُة 
ــيابان  ــل س ــنغافورة، الراح ــابق لس ــس الس ــق الرئي ــابقني، وأطل ــني الس ــل املجرم ــادة تأهي ــي إلع ــل املجتمع العم

راماناثــان ناثــان، الحملــة يف حفــل خــري.

منذ عام 2004:

ــة 	  ــر وأنشــطة الرعاي ــط األصف ــات مــرشوع الرشي ــم لفعالي ــة دعمه ــن 200 1 متطــوع مبواصل ــر م ــد أك تعه
ــراج ــة لإلف الاحق

شارك أكر من 664 422 من أفراد املجتمع املحيل يف فعاليات وأنشطة مرشوع الرشيط األصفر	 

ــط 	  ــرشوع الرشي ــات م ــطة وفعالي ــف أنش ــم ملختل ــني دعمه ــرشكاء املجتمعي ــن ال ــن 513 2 م ــر م ــدى أك أب
ــر األصف

وأظهــرت دراســة اســتقصائية للتصــور العــام أجريــت يف عــام 2018 أن 86.6 يف املائــة مــن املجيبــني البالــغ عددهــم 
ــوا عــىل علــم بأهــداف مــرشوع الرشيــط األصفــر، مــا  014 3 شــخصاً ممــن شــملتهم الدراســة االســتقصائية كان
ــات إعــادة اإلدمــاج التــي يواجههــا املجرمــون الســابقون والحاجــة إىل  يشــر إىل أن املجتمــع املحــيل يــدرك تحدي

الحــد مــن وصمهــم.

وإىل جانــب الدعــم االجتاعــي، متثــل املســاعدة يف مجــال العالــة أمــرا حاســا يف إعــادة تأهيــل املجرمني الســابقني. 
وتعمــل املؤسســة الســنغافورية ملؤسســات إعــادة التأهيــل بشــكل وثيــق مــع دائــرة الســجون الســنغافورية لتعزيــز 
ــة  ــاء فرص ــة إعط ــي بأهمي ــة يف إذكاء الوع ــة الحمل ــاً لفعالي ــابقني. ودع ــني الس ــجناء واملجرم ــل للس ــرص العم ف
ثانيــة للمجرمــني الســابقني، وصــل عــدد أربــاب العمــل املســجلني لــدى مــرف العمــل التابــع ملؤسســة ســنغافورة 
ملشــاريع إعــادة التأهيــل إىل 307 5 أربــاب عمــل عــام 2018، مقابــل 093 5 عــام 2016. وباإلضافــة إىل ذلــك، حصــل 

96 يف املائــة مــن الســجناء الذيــن التمســوا املســاعدة يف التوظيــف عــام 2018 عــىل عمــل قبــل اإلفــراج عنهــم.

املصدر: دائرة السجون السنغافورية.

ــراج املــرشوط، مثــة أداة  ــة أو اإلف ــه تحــت املراقب ــاء وضع ــة أثن ــة مجتمعي ــرد يف بيئ ــدم الف ــق برصــد تق ــا يتعل وفي
ــرد  ــذا الج ــة. وه ــتوى الخدم ــح ملس ــرد املنق ــي الج ــي ه ــراض اإلرشاف املجتمع ــع ألغ ــاق واس ــىل نط ــتخدمة ع مس
نظــام تصنيــف اكتــواري يقيــس 54 عامــل خطــر ومــؤرش يف 10 مجــاالت ملــؤرشات الســلوك اإلجرامــي تــم تحديدهــا 
ــات  ــوع يف فئ ــاك تن ــر الخدمــات.)83( وهن ــة املتعلقــة باالحتجــاز واإلرشاف وتوف ــا يف القــرارات اإلصاحي لاسرتشــاد به
املجرمــني الشــباب والبالغــني، ويف نســخ اإلبــاغ الــذايت والفحــص، ويف التعديــات التــي أُدخلــت لتيســر االســتخدام يف 
البيئــات والواليــات القضائيــة املحــددة، مبــا يف ذلــك نســخة مــن إدارة القضيــة. وتشــمل املجــاالت التــي يقيســها الجــرُد 

.United Kingdom, National Offender Management Service, “Sentence planning” )February 2015(, sect. 2.8 )83(
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التاريــَخ الجنــايئ، والتعليــم والعالــة، والحالــة املاليــة، والعاقــات األرسيــة والزوجيــة، والســكن، واألنشــطة الرتفيهيــة 
والرتويحيــة، وتعاطــي الكحــول واملخــدرات، والصحــة العاطفيــة والعقليــة، واملواقــف والتوجهــات. وتـُـدار هــذه األداة 
ــم والجــاين، مــع التوصيــة بجمــع الوثائــق الداعمــة مــن أفــراد األرسة وأربــاب  مــن خــال مقابلــة منظمــة بــني املقيِّ
العمــل وملفــات القضيــة وغرهــا مــن املصــادر ذات الصلــة، حســب االقتضــاء. وقــد أصبحــت جــداول الجــرد التــي 
ُوضعــت يك تســتخدمها مجموعــة مــن موظفــي العدالــة الجنائيــة، بينهــم املختصــون يف مجــال الصحــة العقليــة وضباط 
ــة، أكــر أدوات تقييــم املخاطــر اســتخداماً يف  مراقبــة ســلوك املفــرج عنهــم إفراجــا مرشوطــا أو املفــرج عنهــم بكفال
العــامل.)84( وأكــدت دراســة بحثيــة واســعة النطــاق غطــت 30 عامــا مــن البحــوث املتعلقــة بــأدوات الجــرد موثوقيــة 
األداة وصاحيتهــا لكنهــا كشــفت عــن تبايــن جغــرايف، إذ كانــت النتائــج أفضــل للعينــات الكنديــة واألمريكيــة مقارنــة 
ــة تســتخدم أيضــا  ــات القضائي ــكا الشــالية.)85( وتجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض الوالي ــات املوجــودة خــارج أمري بالعين

أدوات الجــرد للمســاعدة يف اتخــاذ القــرارات بشــأن التصنيــف األمنــي.

 Mark E. Olver, Keira C. Stockdale and Stephen J. Wormith, “Thirty years of research on the Level of Service Scales: a meta-analytic )84(

.examination of predictive accuracy and sources of variability”, Psychological Assessment, vol. 26, No. 1 )2014(, pp. 156–176

)85( املرجع نفسه.
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ــة مبــكان أيضــا أن تضــع إدارات  ــف الســجناء الفعــال، مــن األهمي ــارص وتسلســل نظــام تصني ــة إىل فهــم عن باإلضاف
ــق  ــة تحقي ــاق لكيفي ــع النط ــد واس ــى بتأيي ــليمة تحظ ــًة س ــٍم خط ــاٍم قائ ــل نظ ــذ أو تعدي ــة يف تنفي ــجون الراغب  الس

هذا الهدف.

وبحســب أوســن وهاردميــان،)86( ميكــن إلدارات الســجون التــي تهــدف إىل تطويــر أو تعديــل نظــام تصنيــف أن تســتفيد 
مــن اتبــاع منــوذج يتضمــن أربــع مراحــل، هــي التعبئــة والتقديــر)87( والتخطيــط والتنفيــذ. ورغــم التســليم بــأن التقيــد 
الكامــل بهــذا النمــوذج قــد ال يكــون ممكنــا يف جميــع الواليــات القضائيــة، بســبب عوامــل مرتبطــة باملــوارد والهيــاكل 
ــة  ــة العملي ــر عــدد ممكــن مــن الخطــوات مــن الناحي ــم هــذه املراحــل وإنجــاز أك ــإن فه األساســية والســياقات، ف
عنــد وضــع نهــج جديــد أو منقــح لتقييــم الســجناء وتصنيفهــم ســيكون مفيــدا ويســهم يف التنفيــذ الناجــح. ولذلــك، 
 فــإن الغــرض مــن هــذا الفصــل هــو أن يكــون توجيهــا للواليــات القضائيــة وليــس إطــارا توجيهيــا يلــزم فيــه اســتكال 

كل خطوة.

التعبئة

ــا التصنيــف التــي يلــزم معالجتهــا، فضــا عــن األســاس املنطقــي واألهــداف  تشــر التعبئــة إىل تحديــد واضــح لقضاي
والنتائــج املتوقعــة إلنفــاذ نظــام جديــد أو تعديــل نظــام قائــم. وقبــل املــي قدمــا، مــن املهــم أن تلتــزم املؤسســة 
ــتوى  ــىل املس ــم ع ــق بالدع ــا يتعل ــة في ــة خاص ــر أهمي ــذا األم ــي ه ــف. ويكت ــادرة التصني ــتوياتها مبب ــع مس بجمي
ا بوضــوح عــن  الســيايس ومســتوى اإلدارة العليــا املســؤولة عــن نظــام الســجون، وهــا املســتويان اللــذان يجــب أن يعــرِّ
دعمهــا لنهــج التقييــم والتصنيــف وأن يعتــراه إنجــازا لدائــرة الســجون يف إطــار زمنــي محــدد. ومــن املفيــد جــداً، يف 
كثــر مــن األحيــان، أن يتــرف أحــد مــدراء اإلدارة العليــا يف دائــرة الســجون بوصفــه "نصــر" املبــادرة. وهــذا يوفــر 

أيضــا ألولئــك الذيــن يعملــون عــىل املبــادرة خــط اتصــال مبــارش مــع الصفــوف العليــا يف املؤسســة.

وميكــن تيســر توضيــح األســاس املنطقــي لنظــام التصنيــف الجديــد أو املعــدل وتوضيــح أهدافــه ونتائجــه املتوقعــة عن 
طريــق تعيــني قائــد مــرشوع، وإذا أمكــن، لجنــة توجيهيــة تضــم ممثلــني مــن مختلــف املجــاالت )مثــل األمــن، وإدارة 

 James Austin and Patricia L. Hardyman, Objective Prison Classification: A Guide for Correctional Agencies )Washington D.C.,  )86(

.Department of Justice of the United States, National Institute of Corrections, 2004(

)87( يف النمــوذج الــذي وضعــه أوســن وهاردميــان، يشــار إىل هــذه املرحلــة باســم "التقييــم". ومــع ذلــك، ولتجنــب الخلــط مــع "تقييــم" املخاطــر واالحتياجــات، 

يســتخدم مصطلــح "التقديــر" بــدال منــه.
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القضايــا، والخدمــات الطبيــة، وخدمــات الصحــة العقليــة، والبحــوث، ونظــم اإلدارة واملعلومــات، والتدريــب، وحســب 
االقتضــاء، أصحــاب املصلحــة أو الخــراء اإلضافيــني الداخليــني والخارجيــني(. ويتمثــل الــدور الرئيــي للجنــة التوجيهيــة 
يف مســاعدة قيــادة املــرشوع يف تحديــد املهــام املرتبطــة باملبــادرة واإلرشاف عليهــا وإكالهــا وضــان إنجازهــا. وينبغــي 
ــة  ــب العملي ــة لضــان النظــر يف الجوان ــني ومارســني يف الخطــوط األمامي ــة موظف ــة التوجيهي أن تضــم هــذه اللجن
لتنفيــذ نظــام التصنيــف. ومــن املفيــد، يف الكثــر مــن األحيــان، أن تضــم اللجنــة التوجيهيــة موظفــني مــن املواقــع التــي 

يرجــح أن يجــري فيهــا تجريــب هــذا النظــام أو اختبــاره.

وينبغــي أن يكــون الهــدف األول لقيــادة املــرشوع واللجنــة التوجيهيــة هــو معالجــة املســائل التاليــة، وهــي اعتبــارات 
رئيســية خــال مرحلــة التعبئــة:

مــا هــو هــدف مبــادرة التقييــم والتصنيــف ومــا هــي النتائــج املتوقعــة؟ ينبغــي توثيــق ذلــك كتابيــا وإقــراره 	 
أو املوافقــة عليــه مــن جانــب ممثــل اإلدارة العليــا لدائــرة الســجون.

مــا هــي أدوار ومســؤوليات اللجنــة التوجيهيــة ومــن هــم أعضاؤهــا؟ مبجــرد تشــكيل اللجنــة، ينبغــي وضــع 	 
ــرة  ــا، وأدوارهــا ومســؤولياتها، ووت ــة، وعضويته ــا الغــرض مــن اللجن ــة أمــور بينه ــد جمل ــا لتحدي اختصاصاته

ــدا واضحــا. اجتاعاتهــا، تحدي

ما هي املوارد )املوارد املالية والبرشية( املتاحة لدعم املرشوع؟	 

التقد�ي

ــرص  ــد الف ــف الحــايل لتحدي ــم والتصني ــاملة لنظــام التقيي ــة ش ــة وينطــوي عــىل مراجع ــة الثاني ــر هــو املرحل التقدي
ــا بتوجيــه  والتحديــات عــىل حــد ســواء. ويتمثــل أساســا يف تحديــد نقطــة بدايــة املــرشوع. وميكــن اســتكاله داخلي
مــن قيــادة املــرشوع واللجنــة التوجيهيــة أو بضــم خــراء خارجيــني يف املجــاالت التــي ال ميلــك فيهــا نظــام الســجون 
الخــرة املطلوبــة. وينبغــي أن تشــمل عمليــة التقييــم اســتعراضا للترشيعــات والسياســات واإلجــراءات القامئــة فيــا 
يتعلــق بتســلم الســجناء وتجهيزهــم، وكيفيــة اتخــاذ قــرارات اإليــداع وتوثيقهــا، والجهــة املشــاركة يف تلــك القــرارات 
ــث  ــدار شــؤونهم، مــن حي ــن تُ ــة أميــا اســتفادة مــن فهــم ســات الســجناء الذي ــا. وتســتفيد العملي واملســؤولة عنه
ــة مــن  ــواع معين ــل انتشــار أن ــة التصنيــف )مث ــة والخصائــص التــي ســيكون لهــا تأثــر يف عملي الخصائــص الدميغرافي
الجرائــم التــي قــد تتطلــب تقييــات تكميليــة، أو نســبة الســجناء الذيــن قــد يحتاجــون إىل تقييــات وخدمــات يف 
مجــال الصحــة العقليــة(. وينبغــي أن تشــمل مرحلــة التقييــم أيضــا زيــارات موقعيــة تقــوم بهــا قيــادة املــرشوع أو 
أعضــاء مختــارون مــن اللجنــة التوجيهيــة إىل مختلــف الســجون التــي ستســتخدم نظــام التصنيــف، ومناقشــات مــع 
موظفــي الســجون الذيــن يضطلعــون حاليــا بــدور مــا أو يتأثــرون بقــرارات التصنيــف، فضــا عــن أولئــك الذيــن قــد 
ل. ويلــزم أيضــا النظــر خــال مرحلــة التقديــر يف العوامــل املبينــة يف األجــزاء الســابقة  يشــاركون يف نظــام جديــد أو معــدَّ
املتصلــة بالهيــاكل األساســية املاديــة واملــوارد البرشيــة والتوثيــق وحفــظ الســجات. ومــن املهــم أن تؤخــذ جميــع هــذه 
العوامــل يف االعتبــار بصــورة واقعيــة لضــان أن تكــون عمليــة التصنيــف املوضوعــة مناســبة للمــوارد املتاحــة. وفيــا 
يتعلــق بالواليــات القضائيــة التــي تتوفــر فيهــا نظــم تصنيــف، ينبغــي مراجعــة مفصلــة لسياســات وإجــراءات التصنيــف 

الحاليــة، مبــا يف ذلــك نوعيــة العمليــة القامئــة.

ويف ختــام مرحلــة التقديــر، ينبغــي إعــداد تقريــر يلخــص املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا بشــأن كل مســألة مــن 
املســائل املشــار إليهــا أعــاه وتحديــد الخطــوات التاليــة يف تخطيــط املــرشوع، وهــي:
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كيف تؤثر ترشيعات البلد عىل أنشطة تقييم السجناء وتصنيفهم؟	 

مــا هــي السياســات واملارســات الحاليــة املتعلقــة بتصنيــف الســجناء؟ مــن يشــارك يف هــذه العمليــة، وأيــن 	 
ومتــى يتــم ذلــك؟

مــا هــي املعلومــات املتاحــة عــن ســات الســجناء وكيــف ميكــن أن يكــون لذلــك تأثــر عــىل وضــع وتنفيــذ 	 
نظــام لتصنيــف الســجناء؟

مــا هــي العنــارص املوجــودة أصــا يف نظــام الســجون فيــا يتعلــق مبجــاالت مثــل الهيــاكل األساســية املاديــة، 	 
ــة، والتوثيــق، وحفــظ الســجات، ميكــن أن تدعــم وضــع وتنفيــذ عمليــة لتصنيــف الســجناء  واملــوارد البرشي

وإعــادة تصنيفهــم؟ مــا هــي العنــارص اإلضافيــة الازمــة؟

مــا هــي التحديــات الرئيســية التــي تواجــه تنفيــذ نظــام التصنيــف؟ مــا هــي بعــض الحلــول املحتملــة لتلــك 	 
التحديــات؟

التخطيط

 التخطيــط لتجريــب نظــام تصنيــف وعرضــه أو تنقيحــه هــو الخطــوة التاليــة التــي تشــمل عــدة مكونــات. 
أوالً، مــن املهــم معرفــة النظــم والنــاذج والنُّهــج وأفضــل املارســات الواعــدة والقامئــة عــىل األدلــة، مــع الرتكيــز عــىل 
ــا يف ســياق الســجن املســتهدف. وميكــن الحصــول  ــي ميكــن تطبيقه ــاذج النُّهــج وأفضــل املارســات الت النظــم والن
عــىل هــذه املعلومــات مــن خــال اســتعراض املؤلفــات ذات الصلــة مبوضــوع التصنيــف، مبــا يف ذلــك هــذا الكتيــب، 
واملســاعدة التقنيــة املقدمــة مــن منظمــة أو فــرد لديــه خــرة يف تصنيــف الســجناء والحــوار مــع الواليــات القضائيــة 
ــاذج واألدوات  ــف الن ــم مختل ــة لتعل ــل إحــدى االســرتاتيجيات الهام ــة، تتمث ــق بالنقطــة الثالث ــا يتعل األخــرى. وفي
ــذ نظــم تصنيــف، ويف الحصــول  النُّهــج الواعــدة يف االتصــال بالــوكاالت يف البلــدان التــي متلــك نظــام ســجون ماثــا نفَّ
عــىل معلومــات ال تتعلــق بنهجهــا الحــايل وســبب اعتــاده فحســب، بــل وتتعلــق أيضــاً بالنــاذج أو األدوات التــي قــد 

تكــون قــد نظــرت فيهــا ورفضتهــا.

والعنــر الثــاين مــن مرحلــة التخطيــط هــو اإلعــداد لتجريــب عمليــة التقييــم والتصنيــف، التــي تنطــوي عــىل عــدد 
مــن املهــام، مبــا يف ذلــك تصميــم أدوات منوذجيــة وبرنامــج يــدوي وتدريبــي مفصــل للمســتعملني، واعتــاد سياســات 
وإجــراءات تشــغيل موحــدة)88( لكيفيــة ســر عمليــة التصنيــف، ووضــع خطــة ملــرشوع تجريبــي. وينبغــي بعــد ذلــك 
اختبــار األدوات والنهــج املقرتحــني يف ســجن تجريبــي واحــد أو أكــر لفــرتة زمنيــة محــددة مــن أجــل تحديــد مواطــن 
ــراء  ــة إلج ــع التجريبي ــن املواق ــواردة م ــج ال ــات والنتائ ــتخدام التعليق ــي اس ــج. وينبغ ــذا النه ــف يف ه ــوة والضع الق

تعديــات عــىل األداة وإجــراءات التشــغيل عــىل النحــو املطلــوب قبــل أي تنفيــذ أوســع نطاقــا.

عمــل  خطــة  وضــع  ينبغــي  نشــأت،  قــد  تكــون  مشــاكل  أي  وحــل  التجريــب  مــن  ناجحــة  فــرتة   وبعــد 
لتنفيذ عملية وأدوات تقييم وتصنيف عىل نطاق أوسع. ويجب أن تنظر هذه الخطة يف مسائل من قبيل ما ييل:

ــج 	  ــدة لَنه ــغيل موح ــراءات تش ــة إلج ــة النهائي ــع الصيغ ــاء، ووض ــد االقتض ــاتية، عن ــرات سياس ــراء تغي إج
ــق  ــف، والتسلســل، وأدوار املوظفــني ومســؤولياتهم، والتوثي ــم والتصني ــة التقيي ــك عملي ــف، مبــا يف ذل التصني

ــا ــات وأمنه ــن امللف ــن تخزي ــا ع ــجات، فض ــظ الس وحف

اسرتاتيجية اتصال لضان فهم واسع للمبادرة عىل جميع مستويات املؤسسة	 

ــية 	  ــاكل األساس ــة والهي ــة واملالي ــوارد البرشي ــك امل ــا يف ذل ــوارد، مب ــن امل ــات م ــة واالحتياج ــة املقرتح امليزاني
واحتياجــات تدريــب املوظفــني

)88( انظر املرفق السادس لاطاع عىل أمثلة عىل إجراءات التشغيل املوحدة ألنشطة تقييم السجناء وتصنيفهم.
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التشغيل اآليل املحتمل للنظام	 

جمــع البيانــات القامئــة )باســتخدام املعلومــات التــي تُجمــع أثنــاء التصنيــف للتوصــل إىل فهم مســتمر لســات 	 
الســجناء وتحديــد االتجاهــات للمســاعدة يف عــدد مــن األنشــطة بينهــا تخطيــط املوارد(

كيفية تقييم فائدة النظام وفعاليته مع مرور الوقت لضان استمراريته عىل املدى الطويل	 

ــا  ــذ. وينبغــي إعــداد خطــة العمــل كتابي ــة للتنفي ــات وجــداول زمني وينبغــي أن تتضمــن الخطــة أيضــا أهدافــا وغاي
ــا. ــة عليه ــا واملوافق ــا ملراجعته ــا إىل اإلدارة العلي وتقدميه

التنفيذ

التنفيــذ هــو املرحلــة النهائيــة مــن العمليــة وينبغــي أن يتَّبــع خطــة العمــل املعتمــدة مــع الرصــد املســتمر لضــان 
أن يكــون بــدء التنفيــذ يف املوعــد املحــدد ويف الحــدود التــي تســمح بهــا امليزانيــة، وتحديــد أي صعوبــات ومعالجتهــا، 
وتلبيــة األهــداف األصليــة املحــددة خــال مرحلــة التعبئــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي وضــع جــدول زمنــي 
ــة  ــة لضــان اســتمرار عمــل نهــج التصنيــف وفقــا للسياســات واإلجــراءات املعمــول بهــا وتلبي لاســتعراضات الدوري
احتياجــات الســجناء ونظــام الســجون عــىل الســواء، مــن حيــث األهــداف األصليــة والنتائــج املتوقعــة املحــددة خــال 

ــة التخطيــط. مرحل

ف 2- أمهية الرصد والتقي�ي املستمر�ي

ينبغــي إلدارات الســجون التــي لديهــا نظــم للتقييــم والتصنيــف أو نفــذت نظــا جديــدة أو معدلــة لتصنيــف الســجون 
ــا إذا كان النظــام يعمــل عــىل النحــو املتوخــى،  ــد م ــا مســتمرين، لتحدي ــة مراجعــة، ورصــدا وتقيي أن تجــري عملي
وأن تؤكــد قــدرة النظــام التنبؤيــة وصحتــه، وأن تقيّــم الغــرض منــه )مثــل تحســني ســامة الســجون وأمنهــا وتحســني 
إمكانيــة حصــول الســجناء عــىل الخدمــات التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم( واآلثــار غــر املقصــودة أو غــر املتوقعــة 
)عــىل ســبيل املثــال، زيــادة أعبــاء عمــل موظفــي الســجون، وزيــادة الطلــب عــىل برامــج معينــة، عــا كان متوقعــاً(. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، مــن املهــم إجــراء تقييــم دوري ملعرفــة مــا إذا كان يجــري اتبــاع جميــع السياســات واإلجــراءات 
ــم، ينبغــي إعــادة التحقــق مــن  ــات التــي تســتخدم أدوات التقيي ــة البيئ املوضوعــة لدعــم نظــام التصنيــف. ويف حال
صحــة هــذه األدوات بانتظــام لضــان اســتمرار الدقــة التنبؤيــة فيــا يتعلــق بنــزالء الســجون الذيــن تُســتخدم األدوات 
لتقييمهــم. ولتيســر ذلــك، مــن املهــم وجــود نظــام لجمــع البيانــات حتــى األساســية منهــا، ألنــه يتيــح القــدرة عــىل 
تقييــم مــا إذا كانــت األدوات املســتخدمة يف التصنيــف تحقــق النتائــج املرجــوة مــن حيــث إيــداع الســجناء عــىل النحــو 
املناســب لتقليــل الحــوادث األمنيــة وحــوادث الفــرار إىل أدىن حــد ممكــن، وللحــد، يف نهايــة املطــاف، مــن معــاودة 

اإلجــرام، فضــا عــن تحديــد فــرص التحســني.
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مثال ُقطري

وضع أداة جديدة لتقييم املخاطر يف شييل تعكس تغري عدد نزالء السجون

وضــع علــاء االجتــاع التابعــون لدائــرة الســجون يف شــييل يف الثانينيــات صــك تصنيــف أويل يهــدف إىل تقييــم 
ــج  ــام 2007 بنه ث الصــك يف ع ــدِّ ــي. وُح ــص املســببة لســلوكهم اإلجرام ــا ً للخصائ ــزالء الســجون وفق ــف ن وتصني

يسرتشــد باملنظــور الجنســاين.

ويف عــام 2016، بــدأ العمــل عــىل وضــع صــك تصنيــف جديــد، بســبب التغــرات التــي لوحظــت يف عــدد الســجناء، 
بينهــا مــا يــيل:

الزيادة يف النسبة املئوية للشباب )ميثل الشباب من 81 إىل92  سنة 23.14 يف املائة من النزالء(	 

أحداث العنف املتكررة	 

وجود مجموعات يف السجون أرادت فرض رقابة عىل سجون البلد	 

ومبــا أن هنــاك قلقــاً مــن أن تؤثــر هــذه التغيــرات عــىل األمــن الشــخيص للســجناء وعــىل أمــن املؤسســات، فقــد 
ــزالء  ــن ن ــتمدة م ــة املس ــات اإلحصائي ــال البيان ــن خ ــرات م ــار املتغ ــص واختي ــرى فح ــم. وج ــت أداة التقيي ُعدل
ــني  ــرة املهني ــة إىل خ ــة، باإلضاف ــات االجتاعية-الجنائي ــة، والس ــة الحرج ــداث األمني ــم، واألح ــجون، والجرائ الس
واملســؤولني العاملــني يف جميــع مكاتــب التصنيــف الوطنيــة. وقــد حــّول الصــك الجديــد النمــوذج املتبــع مــن منــوذج 
يركّــز فقــط عــىل خصائــص الســلوك اإلجرامــي عنــد الشــخص املعنــي إىل نهــج قائــم عــىل حســاب املخاطــر ودرجــة 
التكيــف مــع نظــام الســجون. واألداة الجديــدة ديناميــة وتقيــس ســلوك الســجني دوريــا. وهــي تتضمــن أيضــا رسداً 
للســلوك الفعــيل للســجناء والتفاعــل فيــا بينهــم. ويســتخدم هــذا النهــج البيانــات النوعيــة )املقابــات( والكميــة 

)البيانــات اإلحصائيــة املحوســبة(.

املصدر: وزارة العدل وحقوق اإلنسان، شييل.
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املراحل األربع يف وضع وإنفاذ نظام لتصنيف السجناء

املهام الرئيسية واملراحل الرئيسية

□
االلتزام والدعم عىل املستوى السيايس ومن كبار املسؤولني يف دائرة السجون من أجل وضع أو تحسني نظام لتصنيف 

السجناء، بسبل منها تحديد "نصر" من كبار املسؤولني اإلداريني

تقديم وصف واضح ملسائل التصنيف التي يتعني معالجتها□

تحديد وتوضيح األهداف والنتائج املتوقعة من أي نظام تصنيف جديد□

تحديد قيادة املرشوع□

□
د بوضوح جملة أمور بينها الغرض  إنشاء لجنة توجيهية توفر متثياً واسعاً للمؤسسة ووضع اختصاصاتها لي تُحدَّ

منها وعضويتها وأدوارها ومسؤولياتها ووترة اجتاعاتها

تحديد املوارد املتاحة لدعم املرشوع□

املهام الرئيسية واملراحل الرئيسية

□
مراجعة الترشيعات والسياسات واإلجراءات القامئة فيا يتعلق بتسلم السجناء وتجهيزهم، وكيفية اتخاذ قرارات 

اإليداع وكيفية توثيقها، والجهة املشاركة يف قرارات التصنيف واملسؤولة عنها يف نهاية املطاف

□
جمع املعلومات، إن أمكن، عن نزالء السجن وسات نزالء السجن التي قد يكون لها تأثر عىل نهج وعملية 

التصنيف

تحديد الحاجة إىل خرات إضافية داخلية وخارجية لدعم أنشطة التقييم والتخطيط□

□
االضطاع بزيارات ميدانية إىل السجون التي ستستخدم نظام التصنيف ومقابلة املوظفني املشاركني فيه حاليا أو 

الذين قد يشاركون يف املستقبل

□
تقييم كيفية تأثر الهياكل األساسية املادية الحالية، واملوارد البرشية، وطريقة التوثيق وحفظ السجات عىل تنفيذ 

نظام لتصنيف السجناء

إعداد تقرير لتلخيص نتائج أنشطة التقييم والخطوات التالية املقرتحة□

التقديرالتعبئة

التقدير

التخطيط

التخطيط

التنفيذ

التنفيذ التعبئة

التنفيذالتخطيط التقديرالتعبئة
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املهام الرئيسية واملراحل الرئيسية

□
استكشاف النظم والناذج والنُّهج واملارسات الجيدة الواعدة والقامئة عىل األدلة، مع الرتكيز عىل النظم التي ميكن أن تنطبق عىل سياق السجون الوطنية 

)عىل سبيل املثال، من خال مراجعة استعراضات املؤلفات، واالتصال بواليات قضائية أخرى، والحصول عىل املساعدة التقنية من الخراء(

□
رسم السياسات وإجراءات التشغيل املوحدة الازمة لنظام للتقييم والتصنيف، ووضع أدوات تقييم منوذجية، مبا يف ذلك توجيهات مفصلة للمستعملني 

وتحديد أي تدريب مطلوب من املوظفني

□
وضع خطة لتجربة عملية التصنيف وأدواته، مبا يف ذلك تحديد مواقع السجون التجريبية، وتعيني وظائف محددة للموظفني الذين سيُشاركون يف هذا 

املرشوع التجريبي

رصد املرشوع وتحديد أي مسائل حتى ميكن إدخال تعديات عىل العملية أو األدوات□

□
عىل أساس النتائج التجريبية، وضع خطة عمل لتنفيذ أوسع نطاقا تتناول مسائل من قبيل التغيرات يف السياسات )إذا لزم األمر(، وتدريب املوظفني، 

واسرتاتيجية االتصال، وامليزانية املقرتحة، واألمتتة املحتملة، وجمع البيانات، وإدارة الوثائق والسجات، وتقديم وصف لكيفية رصد النظام وتقييمه

تقديم خطة العمل إىل اإلدارة العليا ملراجعتها واملوافقة عليها□

املهام الرئيسية واملراحل الرئيسية

بدء العمل بشأن النواتج واملراحل الرئيسية يف خطة العمل، والوفاء بالجداول الزمنية املحددة واالحتياجات من امليزانية□

مواصلة رصد ومعالجة أي مسائل تنشأ خال التنفيذ األوسع نطاقا لنظام التقييم والتصنيف□

□
إنشاء إطار تقييمي لتحديد مدى االمتثال للسياسات واإلجراءات املوضوعة لدعم نظام التصنيف، وتحديد ما إذا كان النظام يحقق األهداف املنشودة )مثل 

تحسني السامة واألمن يف السجون(، وتحديد أي آثار غر مقصودة )مثاً، زيادة الطلب عىل خدمات معينة أكر ما هو متوقع(

□
إنشاء نظام للرصد والتقييم املستمرين، مبا يف ذلك من خال جمع البيانات، لتيسر البحوث املتعلقة بنزالء السجون والتحقق املستمر من عملية التقييم 

والتصنيف

التنفيذ التعبئة

التعبئة

التقدير

التقدير

التخطيط

التنفيذالتخطيط
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اإلحالة: وضع سجني يف سجن معني أو يف عنر أو نظام معني داخل السجن.

إعــادة التصنيــف: عمليــة تغيــر التصنيــف األمنــي للســجني كنتيجــة إلعــادة تقييــم املخاطــر واالحتياجــات الخاصــة 
بالشــخص.

االكتــواري: يتعلــق بطريقــة إحصائيــة لتقديــر احتــال وقــوع حــدث معــني، مثــل خطــر معــاودة ســجني مــا لإلجــرام 
يف املســتقبل.

التجــاوب: صفــات الســجني التــي يُحتمــل أن تؤثــر يف قدرتــه عــىل التكيــف مــع بيئــة إصاحيــة أو عــىل املشــاركة يف 
أنشــطة إعــادة التأهيــل.

التجــاوز: عــدم األخــذ بالتصنيــف الناتــج عــن العامــات االكتواريــة عندمــا تبــني ســات الســجني مبجملهــا رضورة أن 
يكــون مســتوى اإلرشاف مختلفــا عــن التصنيــف املــوىص بــه للخطــر.

التصنيــف املفــرط: فــرض رشوط أكــر رصامــة أو وضــع الســجناء يف بيئــات أمنيــة أشــد مــن املطلــوب لضــان ســامة 
وأمــن الفــرد والســجناء اآلخريــن وموظفــي الســجون وعامــة النــاس.

ــل املســتوى األعــىل أو املتوســط  ــداع الســجناء يف أحــد مســتويات االحتجــاز أو اإلرشاف املتعــددة )مث ــف: إي التصني
أو األدىن( أو إحالتهــم إليــه مــن أجــل مطابقــة مخاطــر واحتياجــات الســجناء مــع املــوارد اإلصاحيــة ونظــام اإلرشاف 

املناســب.

ــة،  ــة الجنائي ــة للمســاعدة يف اتخــاذ القــرار. يف ســياق العدال ــم املعلومــات ذات الصل ــة منظمــة لتقيي ــم: عملي التقيي
يشــر التقييــم إىل تحليــل منتظــم لحالــة الســجني باســتخدام عــدد مــن التقنيــات بينهــا األدوات املنظمــة، ومراجعــة 
الوثائــق املتاحــة، واملقابــات واملاحظــات التخــاذ قــرارات بشــأن مختلــف املســائل، مبــا يف ذلــك التصنيــف، واإليــداع 
يف الســجن، واملشــاركة يف الرامــج والتدخــات، واالســتعداد لعــودة الســجني إىل مجتمعــه املحــيل بعــد اإلفــراج عنــه.

ــؤ  ــة للتنب ــج ذات األهمي ــاً بالنتائ ــاً وتجريبي ــل املرتبطــة نظري ــار العوام ــج يأخــذ يف االعتب ــي املنظــم: نه الحكــم املهن
بالســلوك املســتقبيل. فبــدالً مــن وضــع نظــام محــدد الحتســاب النقــاط والتصنيــف، توفــر أدوات التقييــم القامئــة عــىل 
نهــج الحكــم املهنــي املنظــم توجيهــات ملنجــزي التقييــات عــن عــدد محــدد مــن العوامــل لتقديــر مســتويات املخاطــر 

أو مــؤرشات الســلوك.

الحكــم املهنــي غــر املنظــم: نهــج غــر نظامــي وغــر موضوعــي يقــوم يف املقــام األول عــىل الــرأي املهنــي والحــدس 
والتجربــة الرسيريــة حيــث يكــون للمقيِّمــني ســلطة تقديريــة مطلقــة مــن حيــث اختيــار عوامــل الخطــر التــي يجــب 

أخذهــا يف االعتبــار وكيفيــة تفســر املعلومــات التــي ُجمعــت لوضــع التنبــؤات واتخــاذ القــرارات.

مرسد املصطلحات الرئيسية 
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خطــة إدارة القضيــة والعقوبــة: خطــة مصممــة حســب االحتياجــات الفرديــة لــكل ســجني تســتند إىل نتائــج التقييــم 
وتصــف بوضــوح املخاطــر التــي ميثلهــا الســجني ومــؤرشات ســلوكه اإلجرامــي، وكيفيــة إدارة هــذه املخاطــر واملــؤرشات 

يف بيئــة إصاحيــة، والتدخــات املــوىص بهــا لتعزيــز إعــادة إدماجــه يف املجتمــع.

الصالحيــة: يف ســياق أدوات التقييــم، مــدى تطابــق عمــل األداة مــع املــراد منهــا. وعــىل وجــه التحديــد، تجــري أداة 
ــة مــن  ــة احتجازي ــه إىل بيئ ــويص بإحالت ــه الســجني وت ــذي ميثل ــا للخطــر ال ــا دقيق ــف الســجناء الصالحــة تقيي تصني

املســتوى األمنــي املائــم.

عامــل الخطــر الثابــت: ســمة مــن ســات تاريــخ الســجني ميكــن مــن خالهــا التنبــؤ بإمكانيــة معــاودة اإلجــرام لكــن ال 
ميكــن للتدخــات املدروســة تغيرهــا، مثــل العمــر أو التاريــخ اإلجرامــي.

عامــل الخطــر الدينامــي: عامــل مرتبــط بضلــوع الســجني يف نشــاط إجرامــي قابــل للتغــر، مثــل تعاطــي مــواد اإلدمــان 
والتأثــر الســلبي لألقــران.

عامــل مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي: صفــة أو ســمة أو مشــكلة أو قضيــة فــرد تســتند إىل أدلــة وترتبــط ارتباطــا مبــارشا 
باحتــال عودتــه إىل اإلجــرام.

الفصــل: وضــع فئــات مختلفــة مــن الســجناء يف بيئــات مختلفــة عــىل أســاس الســات األساســية: الجنــس، والعمــر، 
والتاريــخ الجنــايئ، والســبب القانــوين لاحتجــاز.

ــة ســلوكهم اإلجرامــي، ســواء عــن  ــا الضالعــون يف األنشــطة اإلجرامي ــي يوقــف به ــة الت الكــف عــن اإلجــرام: العملي
ــا. ــق التدخــات أو بدونه طري

املتطــرف العنيــف: شــخص يــروِّج ألعــال العنــف أو يدعمهــا أو ييرسهــا أو يرتكبهــا لتحقيــق أهــداف أيديولوجيــة أو 
دينيــة أو سياســية أو إدخــال تغــر اجتاعــي. ويف بعــض الحــاالت، قــد ال يكــون الســجني املتطــرف العنيــف موجــودا 
يف الســجن بســبب جرميــة )أو جرميــة مزعومــة( متصلــة بالتطــرف العنيــف، ولكــن جــرى مــع ذلــك تقييمــه باعتبــاره 

متطرفــاً عنيفــاً وفقــاً لذلــك التعريــف.)89(

املوثوقية: درجة استقرار وثبات نتائج أداة التقييم.

)89( مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة، كتيــب بشــأن إدارة شــؤون الســجناء املتطرفــني العنيفــني والوقايــة مــن التشــدد املفــي إىل العنــف 

يف الســجون، الصفحــة 143.
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ساسي لتقي�ي دخول السجناء:
أ
 أول-  مثال عل النموذج ال

ية احتياجات التسمل والحتياجات الفور

ســاسي لتقي�ي دخول السجناء
أ
النموذج ال

االسم العائيل:

االسم األول: 

تاريخ املياد: 

الجنس:

تأكيد الهوية بوثائق رسمية:  نعم ___ ال ___

نوع الوثائق الرسمية: 

رقم السجن: 

تاريخ االستقبال:

معلومات عن الجرم

الجرم الحايل: 

الصفة: مدان ___ محتجز قبل املحاكمة ___

صورة السجني

املرفقات: موارد إضافية
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بالنسبة للسجناء املدانني )يرفق أمر اإليداع(

مدة العقوبة:

العقوبة السابقة: نعم ___ ال ___

التفاصيل:

بالنسبة للمحتجزين قبل املحاكمة )ترفق الوثائق الرسمية التي تأذن باالحتجاز(

التهم:

التاريخ املقبل للمحاكمة:

معلومات االتصال يف حاالت الطوارئ

صلة القرابة: االسم:      

معلومات االتصال:
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ية تقيــ�ي الحتياجات الفور

ي غضون 24 ســاعة من الوصول إىل الســجن**
ف

ف اســتامكهل � ** يتع�ي

الجزء األول: االحتياجات األمنية الفورية

التفاصيل  

ال ___ نعم ___   مخاطر عىل املوظفني    

ال ___ نعم ___   مخاطر عىل السجناء اآلخرين   

 مخاطر التعرض لألذى من
ال ___ نعم ___    سجناء آخرين     

ال ___ نعم ___   مخاطر إلحاق الرر باملمتلكات   

ال ___ نعم ___   خطر الفرار     

ال ___ نعم ___   عضو يف مجموعة تشكل تهديدا أمنيا   

ال ___ نعم ___   تدريب عسكري سابق    

ال ___ نعم___   مواطن لدولة أجنبية    

 احتياجات متعلقة باملتحولني جنسياً
 أو غر ذلك من االحتياجات املتصلة

ال ___ نعم ___   بنوع الجنس أو النشاط الجني   

ال ___ نعم ___   شواغل أخرى     

مصادر املعلومات:   
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الجزء الثاين: االحتياجات الفورية للصحة البدنية والعقلية

ال ___ نعم ___   إعاقة أو قيود جسدية    

ال ___ نعم ___    عقبات لغوية     
)حاجة إىل مرتجم شفوي؟(

ال ___ نعم ___   صعوبة يف القراءة أو الكتابة   

ال ___ نعم ___   تناول أي دواء حاليا    

ال ___ نعم ___   محاوالت انتحار سابقة    

ال ___ نعم ___   محاوالت سابقة إليذاء النفس   

ال ___ نعم ___   مشاكل متعلقة بتعاطي املخدرات   

ال ___ نعم ___   مشاكل متعلقة بالصحة النفسية   

ال ___ نعم ___   أمراض معدية:     
مصادر املعلومات:   

  

ال ___ نعم ___   هل أُحيل السجني إىل خدمات   
الرعاية الصحية إلجراء تقييم لحالته؟
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الجزء الثالث: االحتياجات األخرى )عندما يكون الشخص قد اقتيد لالحتجاز من مجتمعه املحي مبارشة(

املعالون  -1

هل مثة حاجة إىل إخطار أي من املعالني؟ )أ(   

هل بني املعالني أطفال أو قارصون؟ )ب(   

هل لدى أي من املعالني احتياجات خاصة؟ )ج(   

هل اتُخذت أي ترتيبات خاصة باملعالني؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، مع من: )د(   

هل تُرك أي ما ييل من دون عناية؟  -2

حيوان أليف )أ(   

سيارات أو غرها من املمتلكات )ب(   

منزل أو مكان إيواء )ج(   

تفاصيل أخرى: )د(   

ال ___  نعم ___  هل يحدد السجني أي احتياجات فورية أخرى؟    -3

التفاصيل:  

ال ___ نعم ___  هل ُعرض عىل السجني إجراء مكاملة هاتفية؟     -4

ال ___ نعم ___  هل أجرى السجني مكاملة هاتفية؟      -5

هل أُبلغ السجني مبا ييل:  -6

ال ___ نعم ___  قواعد السجون      )أ(   

حقوقه، ومنها الطرائق املأذون بها    )ب( 
 لطلب املعلومات، وإجــراءات تقديــم

ال ___ نعم ___  الطلبات أو الشكاوى     
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توقيع السجني:

التاريخ:

اسم ولقب موظف السجن الذي أنجز التقييم

االسم:

اللقب:

تاريخ اإلنجاز:

التوقيع:
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دوات والسياسات
أ
ج تقي�ي وتصنيف السجناء، وال نيا-  موارد أخرى: �فُ  �ش

ية واملبادئ التوج�ي

ميكــن االطــاع عــىل مــواد مرجعيــة ممتــازة يف الوصــات واملراجــع الــواردة يف الحــوايش يف جميــع أجــزاء الدليــل. وفيــا 
يــيل بعــض الروابــط اإلضافيــة التــي قــد تكــون مفيــدة فيــا يتعلــق بــأدوات التصنيــف والتقييــم والنُّهــج والسياســات 

واملبــادئ التوجيهيــة.

كندا

www.csc-scc.gc.ca/acts-and-regulations/705-3-cd-eng.shtml

www.csc-scc.gc.ca/acts-and-regulations/705-7-cd-eng.shtml#annexB

www.csc-scc.gc.ca/acts-and-regulations/705-6-cd-en.shtml

ميبيا �ف

www.ncs.gov.na/ormcs

لية لندا الامسش يطانيا العظىم وأ�ي اململكــة املتحــدة ل�ج

www.gov.uk/guidance/risk-assessment-of-offenders

يكية مر
أ
ت املتحدة ال الول�ي

https://nij.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh171/files/media/document/the-first-step-act-of-2018-
risk-and-needs-assessment-system_1.pdf

صالحية دمات الإ وروبية للســجون والف
أ
املنظمة ال

www.europris.org/file/report-risk-and-needs-assessment-workshop-2017/
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غراض التصنيف عند الدخول إىل 
أ
ي تقييمها ل

ي ينبعف
لثا-  أمثلت عل العوامل ال�ت �ش

مؤسسة إصالحية

تــرد أدنــاه قامئــة بالعوامــل التــي أثبتــت البحــوث أهميــة تقييمهــا ألغــراض تصنيــف الســجناء والتــي كثــراً  مــا تــدرج 
يف أدوات تقييــم وتصنيــف املخاطــر واالحتياجــات، املســتخدمة يف مختلــف الواليــات القضائيــة.

اطر عل الســالمة العامة احملف

عدد اإلدانات السابقة )يزيد من املخاطر(	 

اإلدانات السابقة التي تنطوي عىل عنف )تزيد من خطر العنف(	 

عدد وشدة التهم أو اإلدانات الحالية )يزيد من املخاطر(	 

العمر عند أول توقيف أو عند اإلدانة )يزيد صغر السن من املخاطر(	 

العمر عند دخول املؤسسة العقابية )أي العمر الحايل( )يزيد صغر السن من املخاطر(	 

ي بيئات الســجون وخطر الفرار )التكيف مع البيئة املؤسســية(
ف

اطر � احملف

تاريــخ الضلــوع يف حــوادث يف بيئــة الســجن )مبــا يف ذلــك عــدد الحــوادث وشــدتها ومــدى حداثتها-يزيــد عــدد 	 
األحــداث وشــدتها وحداثتهــا مــن املخاطر(

االنتــاء إىل جاعــة تهــدد األمــن )مثــل عصابــة أو منظمــة إجراميــة أو منظمــة إرهابيــة(، مبــا يف ذلــك عوامــل 	 
ــوع  ــل الضل ــوع الحــايل مقاب ــادي( والضل ــدور القي ــز أو ال ــل املرك ــه يف املنظمــة )مث ــع ب ــدور املضطل ــل ال مث

الســابق )يزيــد الضلــوع النشــط وارتفــاع املركــز يف هــذه الجاعــة مــن املخاطــر(

أي دليل عىل استمرار الضلوع يف نشاط إجرامي أثناء التواجد يف السجن )يزيد من املخاطر(	 

محــاوالت الفــرار الســابقة؛ العنــف املرتبــط مبحــاوالت الفــرار )النظــر يف عــدد املحــاوالت ومــدى حداثتهــا-	 
قــد يزيــد تكــرار املحــاوالت وحداثتهــا مــن املخاطــر؛ ويزيــد العنــف أو التهديــد بالعنــف املرتبــط بالفــرار أو 

محــاوالت الفــرار مــن املخاطــر(

حاالت االنتهاك أثناء فرتة اإلفراج املرشوط أو اإلفراج بكفالة )تزيد من املخاطر(	 

االســتقرار يف املجتمــع املحــيل قبــل الســجن )قــد يقلــل مــن املخاطــر؛ وتشــمل املجــاالت ذات الصلة االســتقرار 	 
يف الســكن والتعليــم والعالــة، والعاقــة مــع األشــخاص اآلخريــن وأداء الوظائــف بصــورة فردية(

تعاطــي الكحــول أو املخــدرات يف الفــرتة الســابقة لاعتقــال أو الســجن؛ وجــود أدلــة عــىل إســاءة اســتعال 	 
مــواد اإلدمــان بشــكل خطــر يف اآلونــة األخــرة )قــد يزيــد مــن املخاطــر(

مدة العقوبة )مهمة للنظر يف خيارات اإليداع املناسبة وألغراض التخطيط اإلصاحي(	 

جرامي ات الســلوك الإ الت مؤ�ش مج

تقييــم املجــاالت املحــددة يف الجــدول 2 بشــأن العوامــل الرئيســية ملــؤرشات الســلوك اإلجرامــي: املــؤرشات وأهــداف 
التدخــل )الفصــل الرابــع، الجــزء 2(. يرجــى بيــان مــا إذا كانــت الحاجــة إىل التدخــل يف املجــال منخفضــة أو معتدلــة 
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أو مرتفعــة أو، بــدالً مــن ذلــك، إذا مل تكــن هنــاك حاجــة إىل التدخــل أو إذا كان املجــال ميثــل نقطــة قــوة مــن حيــث 
إمكانيــة إعــادة التأهيــل االجتاعــي للســجني. يرجــى أيضــا تقييــم درجــة حــاس الســجني ملعالجــة كل مجــال مــن 

مجــاالت املــؤرشات املحــددة.

عوامل التجاوب

عوامــل التجــاوب هــي خصائــص الســجني التــي قــد يكــون لهــا تأثــر عــىل قدرتــه عــىل التكيــف مــع بيئــة إصاحيــة أو 
عــىل املشــاركة يف أنشــطة إعــادة التأهيــل.

ا
ف

ف استكشــا� ي يتع�ي
الت ال�ت احملج

الحواجز اللغوية	 

محدودية املهارات األساسية يف القراءة أو الكتابة	 

مشاكل االنتباه والرتكيز	 

األدلة عىل أي صعوبة يف التعلم	 

مشاكل يف الصحة العقلية تؤثر عىل أداء الوظائف	 

مشاكل يف أداء الوظائف الذهنية	 

خطر االنتحار أو إيذاء الذات، مبا يف ذلك محاوالت االنتحار وحاالت إيذاء الذات السابقة	 

وجود عاهة بدنية	 

مشاكل الصحة الجسدية التي تؤثر عىل أداء الوظائف	 

املشاكل األخرى التي قد تتداخل مع العمل أو التعليم أو مع التدخات األخرى	 

يرجى تقديم وصف ملا ييل:

أي عامل آخر ذي صلة	 
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 رابعا-  عرض أمثلت عل خطة إدارة القضية أو العقوبة
)السجناء املدانون(

التعليقــات التمهيدية وحاهلت القضية

معلومــات أساســية، مبــا يف ذلــك ســن الســجني، أو مــدة عقوبتــه، أو الجرميــة أو الجرائــم الحاليــة، أو االلتزامــات التــي 
ــاط  ــد ضب ــل أو التســليم. تحدي ــة الرتحي ــد االقتضــاء، أو حال ــة، عن ــم أو الطعــون املعلق ــا املحكمــة، أو الته أمــرت به
الســجن وغرهــم مــن املوظفــني الذيــن أنجــزوا عمليــات التقييــم ومســتوى مشــاركة الجــاين يف وضــع خطــة القضيــة 

والعقوبــة.

رم الاىلي الج

موجز للرواية الرسمية ورواية السجني للجرمية أو الجرائم

ي
نا�أ ف الج التار�ي

موجز مقتضب للتاريخ الجنايئ للسجني

التقي�ي ج 
أ

نتا�

مناقشة كل جزء فرعي من األجزاء الفرعية التالية:

إدارة شؤون السجناء وتصنيفهم ألف- 

تقدير إدارة شؤون السجناء:	 

التاريخ الجنايئ	 

التكيف املؤسي	 

خطر الفرار	 

عوامل االستقرار	 

التقييم العام:	 

املسائل اإلدارية األخرى:	 

تخصيص السكن املوىص به:	 

مجاالت مؤرشات السلوك اإلجرامي والتدخات املوىص بها باء- 

العوامل الدينامية وعوامل املؤرشات الدينامية للسلوك اإلجرامي التي تم تحديدها:	 

أولويات العاج )استناداً إىل التقييم(:	 

حاس السجناء:	 

مساءلة السجناء:	 

كثافة العاج املوىص بها )بناء عىل التقييم(:	 
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دارة والتدخل خطة الإ

اســتنادا إىل نتائــج التقييــم، يرجــى تلخيــص اســرتاتيجية اإلدارة التــي ستســتخدم إلدارة أي خطــر ميثلــه الســجني يف بيئــة 
الســجون وتدخــات العــاج ملعالجــة العوامــل الديناميــة للمخاطــر واالحتياجــات وكثافــة العــاج املحــدد.
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غراض إعادة التصنيف
أ
وذج تقي�ي ل

ف
خامسا- �

اسم السجني:

رقم هوية السجني:

املوظف )املوظفون( أو املوظفون الذي)الذين( أنجز )أنجزوا( التقييم:

التاريخ:

تاريخ اإلدانة:

مدة العقوبة:

املستوى األويل لتصنيف إدارة شؤون السجني:

املستوى الحايل لتصنيف إدارة شؤون السجني:

التفاصيل والتعليقات سلوك السجني منذ التقييم األخر:    

___ نعم ___ال االمتثال للوائح السجن:     

___ نعم ___ال أي مخالفات تأديبية منذ التقييم السابق   

إذا كانت اإلجابة بنعم:    
العدد ___ ___ نعم ___ال  هل الجرائم خطرة؟     

العدد ___ ___ نعم ___ال   هل املخالفة بسيطة؟     

  

___ نعم ___ال العاقات إيجابية مع السجناء اآلخرين:    

___ نعم ___ال يحرتم ضباط السجن وغرهم من املوظفني:   

  

 هل يبدي إيجابية يف حضور األنشطة
 والتدخات املحددة يف خطة

___ نعم ___ال إدارة القضية أو العقوبة ويف املشاركة فيها:    

___ نعم ___ال هل يبدي السجني مسؤوليته عن الجرمية:    

___ نعم ___ال التقدم يف خطة إدارة القضية والعقوبة:   

___ التقدم جيد  )أكمل الجدول لتوثيق التقدم املحرز(   

___ ُسجل بعض التقدم  

___ يُسجل أي تقدم  
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التقدم املحرز يف خطة إدارة القضية والعقوبة )منذ التقييم السابق(

مجال الحاجة املحدد يف 

خطة إدارة القضية والعقوبة 

)كالتعليم والعاملة(

العمل املنجز حتى اآلن 

لتلبية تلك الحاجة

الخطوات املقبلةالتقدم املحرز حتى اآلن

___  منخفض ___ معتدل  ___ مرتفع  مستوى التكيف املؤسيس اإليجايب:   

اســتناداً إىل التقييــم الــوارد أعــاه وأي اعتبــارات أخــرى ذات صلــة، ينبغــي ملوظفــي الســجون أن يصنفــوا املســتوى عــىل 
أنــه مرتفــع أو معتــدل أو منخفــض، عــىل النحــو التــايل:

مرتفع: إذا أبدى السجني ما ييل:

منطا من التكيف املؤسي املريض؛ ال حاجة إىل تدخل إداري خاص	 

قــدرة وحاســا عــىل التفاعــل النشــط واملســؤول مــع اآلخريــن، أفــراداً وجاعــات، بــإرشاف ضئيــل أو 	 
ــدون إرشاف ب

دافعــا نحــو التحســني الــذايت مــن خــال املشــاركة النشــطة يف خطــة إدارة القضيــة أو العقوبــة املصممــة 	 
لتلبيــة العوامــل الديناميــة للســجني ومجــاالت االحتياجــات املرتبطــة بالنزعــة الجرميــة.

متوسط: إذا أبدى السجني ما ييل:

بعض الصعوبات التي تسبب مشاكل معتدلة يف التكيف املؤسي وتتطلب بع التدخل اإلداري	 

إمكانيــة التفاعــل النشــط مــع اآلخريــن، كأفــراد وكمجموعــات متوســطي التنظيــم، لــك مــع الحاجــة إىل 	 
إرشاف منتظــم، وإىل إرشاف مبــارش يف كثــر مــن األحيــان

إبــداء بعــض االهتــام واملشــاركة النشــطة يف خطــة إصاحيــة تكــون مصممــة لتلبيــة العوامــل الديناميــة 	 
للســجني ومجــاالت مــؤرشات الســلوك اإلجرامي

منخفض: إذا أبدى السجني ما ييل:

ــا 	  ــب تدخــا إداري ــف املؤســي وتتطل ــررة أو رئيســية تســبب مشــاكل حــادة يف التكي ــات متك  صعوب
كبرا وثابتا

ــإلرشاف 	  ــات ل ــل املجموع ــراد وداخ ــني األف ــل ب ــا التفاع ــع فيه ــة يخض ــة للغاي ــة منظم ــة إىل بيئ  حاج
املستمر واملبارش

موقفــا غــر تعــاوين فيــا يتعلــق بالرامــج املؤسســية واملوظفــني، وإثــارة مشــكلة إداريــة خطــرة محتملة 	 
داخــل مؤسســة ما
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___ نعم ___ ال توصية: توصية بتغير مستوى اإلرشاف عىل السجناء: 

يرجى تقديم وصف للتغير املوىص به يف مستوى اإلرشاف:

___ نعم ___ ال هل نوقش ذلك مع السجني:   

توقيع السجني:

التاريخ:

اسم ولقب موظف السجن الذي أنجز التقييم

االسم:

اللقب:

تاريخ اإلنجاز:

التوقيع:
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م نشطة تقي�ي السجناء وتصني�ف
أ
جراءات التشغيل املوحدة ل وذج لإ

ف
سادسا- �

العنوان

عىل سبيل املثال، "تصنيف السجناء" أو "التقييات التكميلية"	 

أهداف وأغراض إجراءات التشغيل املوحدة

الصاحيات

اإلشارة إىل الترشيعات واللوائح ذات الصلة التي تسرتشد بها إجراءات التشغيل املوحدة	 

اإلحاالت املرجعية

الصلة بالسياسات والوثائق األخرى ذات الصلة	 

تعريف املصطلحات

لضان االتساق والوضوح	 

األدوار واملسؤوليات

أدوار ومسؤوليات اإلدارة واملوظفني فيا يتعلق بأنشطة تصنيف السجناء	 

اإلجراءات

الجزء األطول واألكر تفصياً، الذي يوضح مسائل من قبيل:

األطر الزمنية )إلنجاز التقييات والتقارير أو الوثائق ذات الصلة(	 

تقييم االحتياجات الفورية	 

عملية تقييم الدخول إىل املؤسسة العقابية وخطة القضية والعقوبة	 

عملية إعادة التصنيف	 

التوثيق وحفظ السجات	 

تبادل املعلومات )مبا يف ذلك مع الوكاالت الخارجية(	 

الطعن يف اإلجراءات من جانب السجناء	 

أي مرفقات ذات صلة

الناذج واألدوات ذات الصلة، عىل سبيل املثال
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