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أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم
ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي يتض َّمنها عىل اإلعراب عن ِّ
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القامئة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.
املتحدة بشأن املركز القانوين ِّ
هذا املنشور من إنتاج :قسم اللغة اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة ،مكتب األمم املتحدة يف فيينا.
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وتقد�
شكر ي
هــذا الكتيــب امل َعــد ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة مــن تأليــف الدكتــورة أندريــا موزيــر،
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 ،وفـرا تكاتشــنكو،
واســتعرضوا أيض ـاً املســودة النهائيــة.
واس ـتُعرض الكت ّيــب يف اجتــاع لفريــق مــن الخ ـراء عقــد يف فيينــا يومــي  1و 2ترشيــن األول/أكتوبــر  .2019ويــود
املكتــب أن يعــرب عــن تقديــره للمســاهامت التــي تلقاهــا مــن الخ ـراء الوطنيــن التاليــة أســاؤهم الذيــن شــاركوا
يف ذلــك االجتــاع :محمــد واعمــر جــاوي (الجزائــر) ،فاكونــدو بارغايــو بينيغــاس (األرجنتــن) ،بينغــا زونغــو (بوركينــا
فاســو) ،مورييــل إســكيبيل كاربخــال (شــييل) ،لوريلــن غيــو (فرنســا) ،بارب ـرا ويتــان (أملانيــا) ،إســحاق كــويف إيغــر
(غانــا) ،ريــاض الديــن أحمــد محمــد (الهنــد) ،داي تانــاكا (اليابــان) ،شــينجي تودوريــي (اليابــان) ،بيكبــوالت
شــاكريوف (كازاخســتان) ،دانــكان أوغــور (كينيــا) محمــد بندريــس (املغــرب) ،ماريانــا مارتــن (ناميبيــا) ،بيبــي نويــل
بيمنتــال مونتالفــو (الفلبــن) ،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
فرانســيس ماغومــو (أوغنــدا) وكلوديــا ســتورت (اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية).
ويــود املكتــب أيضــا أن يعــرب عــن تقديــره للمداخــات القيمــة التــي أدىل بهــا املشــاركون يف فريــق الخ ـراء التاليــة
أســاؤهم مــن كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى واملنظــات الدوليــة واملنظــات غــر الحكوميــة :مارتــن جيــا (برنامــج
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ) ،إنغريــد جونــوم (بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى) ،ســتيفن جونســتون (اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر) ،أوليفيــا روب (املنظمــة الدوليــة
إلصــاح الســجون) ،هانــز موريــي (املنظمــة األوروبيــة لدوائــر الســجون واإلصالحيــات) ،وشــونتيت تشــوينوراه (معهد
العدالــة التايلنــدي).
كــا ســاهم موظفــا املكتــب التاليــان يف املناقشــات التــي دارت خــال اجتــاع فريــق الخـراء :عثــان ديالــو وبوغاتــر
سابارباييف.
وختامــا يــود املكتــب أن يعــرب عــن امتنانــه لحكومــة قطــر عــى الدعــم الــذي قدمتــه مــن أجــل إعــداد هــذا الكتيّــب
يف إطــار "الربنامــج 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 عــى أحــد مســتويات االحتجــاز أو اإلرشاف املتعــددة مــن أجــل
مطابقــة املخاطــر واالحتياجــات الفرديــة للســجناء مــع املــوارد اإلصالحيــة ونظــام اإلرشاف املناســب.
وعمليــة التصنيــف امل ُحكمــة تصميـاً وإدار ًة هــي حجــر الزاويــة يف نظــام الســجون الفعــال ،وأســاس حاميــة حقــوق
اإلنســان ،وعــاد القــدرة عــى تخطيــط القضايــا والعقوبــات حســب كل حالــة عــى حــدة ،واالســتخدام الفعــال للموارد
اإلصالحيــة املحــدودة.
ويؤثــر التصنيــف تأثـرا مبــارشا عــى العديــد مــن جوانــب إدارة الســجون ،مبــا يف ذلــك ســامة وأمــن الســجناء وموظفي
الســجون وعامــة الجمهــور ،واحتجــاز الســجناء يف ظــروف إنســانية ،والقــدرة عــى تخطيــط القضايــا والعقوبات حســب
كل حالــة عــى 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 اإلجـراءات األمنيــة املشــددة ،والظــروف
التقييديــة وغريهــا 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 .وعــى وجــه التحديــد ،ال يشــكل فصــل الســجناء وفقــا لهــذه الفئــات املع َّينــة يف حــد ذاتــه عمليــة
تصنيــف لهــم .فالتصنيــف ينطــوي عــى تقييــم منظــم وفــردي للمخاطــر واالحتياجــات الخاصــة بــكل مــن الســجناء
بهــدف املســاعدة يف اتخــاذ القـرارات املتعلقــة بأنســب مــكان إليداعهــم وأنســب التدخــات فيــا يخصهــم.
ويــؤدي اإلطــار الترشيعــي املعمــول بــه يف البلــد دورا ً حاسـاً يف اتخــاذ القـرارات املتعلقــة بالتصنيــف األمنــي للســجناء.
ففــي بعــض الواليــات القضائيــة ،تقــع عــى عاتــق القضــاة مســؤولية البــت يف النظــام األمنــي امل َعــد للســجني عــى
أســاس الجرميــة التــي ارتكبهــا؛ ويف حــاالت أخــرى ،تكــون هــذه املهمــة مــن مســؤولية دائــرة الســجون .واملــوىص بــه
()1
أن تقــوم ســلطات الســجون بتحديــد املســتوى األمنــي للســجني بعــد إجـراء تقييــم إفـرادي للمخاطــر واالحتياجــات.
ويلــزم تصنيــف املحتجزيــن قبــل املحاكمــة والســجناء املحكــوم عليهــم .وبالنســبة ملــن يتــم حبســهم احتياطيـاً ،فــإن
وجــود نظــام تقييــم وتصنيــف شــفاف مــع ف ـرات اســتعراض منتظمــة هــو عنــر حاســم ملســاعدة صانعــي الق ـرار
يف تحديــد املتطلبــات األمنيــة البســيطة الالزمــة إلدارة األفـراد بانتظــار محاكمتهــم .وباملثــل ،يكفــل هــذا النظــام فيــا
يخــص املدانــن واملحكــوم عليهــم إدارة الســجناء يف أدىن فئــة أو درجــة أمنيــة ممكنــة تتــاءم مــع ضــان الحاميــة
للســجناء وموظفــي الســجون والجمهــور ،فض ـاً عــن تعزيــز جهــود إعــادة اإلدمــاج يف املجتمــع.
ويعتمــد النجــاح يف وضــع وتنفيــذ وإدارة نظــام لتصنيــف الســجناء عــى عــدة متطلبــات عــى صعيــد الهيــاكل
األساســية ،ال ســيام املتطلبــات املتعلقــة بالهيــاكل األساســية املاديــة للســجون والسياســات واملبــادئ التوجيهيــة،
واملــوارد مــن املوظفــن ،والنظــام املعمــول بــه يف مجــال الوثائــق وحفــظ الســجالت .وباإلضافــة إىل ذلــك،
ســيتأثر النهــج املعتمــد بأنشــطة التقييــم والتصنيــف مــن حيــث كونهــا مركزيــة يف موقــع واحــد أو ال مركزيــة يف
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 اســتالمهم منفصلــة عــن عمليــة إعــادة تقييــم تصنيفهــم عــى فـرات
منتظمــة خــال فــرة قضــاء العقوبــة لتحديــد مــا إذا كان األمــر يتطلــب إعــادة تصنيــف املســتوى أو املرفــق األمنــي.
ومــن خــال الرتكيــز عــى ســلوك الســجناء وتقدمهــم يف مجــاالت احتياجاتهــم أثنــاء االحتجــاز ،تشــكل عمليــة إعــادة
التصنيــف إقـرارا ً 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 تقييــدا ً مــن أجــل
تعزيــز إعــادة تأهيــل الســجناء .فعــدم وجــود عمليــة إلعــادة تصنيــف الســجناء أو إلتاحــة انتقالهــم إىل مســتويات
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
واالحتياجــات ،فضــا عــن التدخــات املناســبة .ويف املــايضُ ،و ِضــع معظــم أدوات التقييــم املســتعملة يف
تصنيــف الســجناء انطالقــا مــن اعتبــارات خاصــة بالرجــال البالغــن وأُقــرت الســتخدامهام بشــأن هــؤالء،
وال ميكــن افـراض صالحيــة هــذه األدوات للنســاء أيضـاً .والواقــع أن هــذه التقييــات قــد تــؤدي إىل إفـراط يف التصنيف
بتجاهلهــا اختــاف خلفيــة النســاء الجانحــات وخصائصهــن ،فضــا عن تجاهــل احتياجاتهن الجنســانية يف الســجن.
ويف حــن أن الســامة واألمــن والوصــول إىل التدخــات املناســبة أمــور ينبغــي أن تؤخــذ يف االعتبــار التخــاذ الق ـرارات
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 االجتامعــي ،فضــا
عــن احتياجاتــه اللغويــة أو الثقافيــة.

الفصل الثالث-

بحث بشأن ال ُّنهج املتبعة يف تقييم السجناء

تطــورت مــع مــرور الوقــت نُهــج تقييــم الســجناء للمســاعدة يف اتخــاذ قـرارات التصنيــف .إذ كانــت الجهــود األوليــة
تركــز عــى الحكــم الرسيــري غــر املنظــم ،الــذي ثبــت أنــه يفتقــر إىل الدقــة واالتســاق .أمــا األســاليب الحاليــة فعــادة
مــا تســتخدم نه ًجــا مهنيــة اكتواريــة أو منظمــة قامئــة عــى البحــث لتوجيــه عمليــة تصنيــف الســجناء وتدبــر الحــاالت
منــذ بدايــة فــرة العقوبــة حتــى إمتامهــا ،مــع إجـراء عمليــات إعــادة تقييــم منتظمــة طــوال الفــرة وتحديــد العوامــل
الفرديــة الرئيســية حتــى يتســنى مالءمــة طبيعــة التدخــات مــع احتياجــات الســجناء بأقــى قــدر ممكــن.
وقــد تأثــر تطــور ال ُّنهــج املتبعــة يف تصنيــف الســجناء تأث ـرا ً شــديدا ً بنمــوذج الخطــر واالحتياجــات والتجــاوب املتبــع
يف تقييــم الســجناء وإعــادة تأهيلهــم (وضعــه أنــدروز وبونتــا وهوغــه يف عــام  )2(.)1990ويف اآلونــة األخــرة ،اكتســب
منــوذج الحيــاة الجيــدة( )3أيضــا مكانــة بــارزة .ويهــدف هــذا النهــج إىل تعزيــز مبــادئ تقييم الخطــر والحاجــة والتجاوب
يف عمليــة التدخــل اإلصالحــي الفعــال ،وذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى مســاعدة األشــخاص املعنيــن عــى وضــع وتنفيــذ
خطــط حيــاة ذات مغــزى تتنــاىف مــع الجنــوح إىل اإلجـرام.
واألدوات وال ُّنهــج التــي توضــع لتقييــم خطــر الســجني عــى الجمهــور عنــد اإلفـراج عنــه ال تصلــح يف حــد ذاتهــا التخــاذ
قـرارات التصنيــف األمنــي .وعــى وجــه التحديــد ،ال تكــون جميــع العوامــل املنــذرة بخطــر معــاودة الجــرم ذات صلــة
بالتنبــؤ بطبيعــة التكيــف مــع الســجن والســلوك بداخلــه.

(Donald A. Andrews, James Bonta and R. D. Hoge, “Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology”, Criminal )2
.Justice and Behavior, vol. 17, No. 1 (March 1990), pp. 19–52
(Tony Ward, “Good lives and the rehabilitation of offenders: promises and problems”, Aggression and Violent Behavior, vol. 7, No. 5, )3
(October 2002), pp. 513–528; Tony Ward, Ruth E. Mann and Theresa A. Gannon, “The good lives model of offender rehabilitation: clinical
.implications”, Aggression and Violent Behavior, vol. 12, No. 1 (January/February 2007), pp. 87–-107
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الفصل الرابع-

املبادئ العامة ومكونات نظم تصنيف السجناء

ينبغي أن يتضمن نظام تصنيف السجناء ما ييل من تسلسل وعنارص:
•الخطــوة  :1تقييــم االحتياجــات الفوريــة وتقديــم املعلومــات إىل الســجني .ينبغــي أن تحــدث هــذه الخطــوة
يف أقــرب وقــت ممكــن عنــد الدخــول (يف غضــون  24ســاعة) وقبــل أي إيــداع يف زنزانــة أو مــكان إقامــة بــن
عمــوم نــزالء الســجون .والهــدف مــن ذلــك هــو تحديــد أي شــواغل مبــارشة تتعلــق بالســامة واألمــن ،فضـاً
عــن االحتياجــات مــن الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقليــة.
•الخطــوة  :2جمــع املعلومــات .تشــر هــذه الخطــوة إىل جمــع معلومــات موثوقــة بشــأن جرميــة الســجني
(املزعومــة) ،والتاريــخ الجنــايئ والخلفيــة الشــخصية ،إلج ـراء تقييــم أكمــل للمخاطــر واالحتياجــات لتحديــد
التصنيــف واإليــداع عــى املــدى الطويــل .ويشــمل ذلــك ،حيثــا أمكــن ،الوثائــق الرســمية املتعلقــة بتأكيــد
الهويــة ،والجــرم (املزعــوم) ،والتاريــخ الجنــايئ ،وحــاالت الســجن الســابقة ،فضــاً عــن إجــراء مقابلــة مــع
الســجني ،واملعلومــات التــي أبلــغ عنهــا بنفســه .وقــد تفيــد يف هــذه الخطــوة أيضــا املقابــات التــي تُجــرى
مــع أف ـراد األرسة وغريهــم مــن األشــخاص املرتبطــن بالســجناء ،مبــن فيهــم املنتمــون إىل منظــات املجتمــع
املــدين ،حســب االقتضــاء ،وكذلــك تفيــد املعلومــات التــي تقدمهــا دوائــر االســتخبارات يف الســجون ،وال ســيام يف
الحــاالت التــي يشــتبه يف انتامئهــا إىل جامعــة تشــكل تهديــدا ً أمنيـاً (مثــل عصابــة أو جامعــة إجراميــة منظمــة
أو منظمــة إرهابيــة).
•الخطــوة  :3تحديــد املســتوى األمنــي األويل املطلــوب :تقييــم عوامــل الخطــر والحاجــة واالســتجابة .عــادة مــا
تتحقــق هــذه الخطــوة مــن خــال إدارة األدوات (ويفضــل أن تكــون يف شــكل قـرار مهنــي اكتــواري أو منظــم)
مــن قبــل موظفــن مدربــن تدريبـاً مالمئـاً.
	–ينبغــي أن تركــز تقييــات الخطــر عــى العوامــل املتصلــة بســامة وأمــن الســجناء واملوظفــن يف
الســجون ،وعــى خطــر الفــرار وســامة الجمهــور يف حالــة الفــرار.
	–وينبغــي أن تركــز عمليــات تقييــم االحتياجــات عــى مجــاالت االحتياجــات الباعثــة عــى الســلوك
اإلجرامــي ،وال ســيام املجــاالت التــي ت ُحـ َّدد عــى أنهــا ذات صلــة بالســلوك اإلجرامــي وقابلــة للتغيــر
بفعــل التدخــل.
	–أمــا مســائل التجــاوب فهــي تلــك التــي قــد يكــون لهــا تأثــر عــى مشــاركة الســجني يف التدخــات،
وكذلــك عــى التكيــف يف الســجون بشــكل عــام ،مثــل الحواجــز اللغويــة ،والعجــز يف اإلملــام بالقـراءة
والكتابــة ،واإلعاقــات الذهنيــة أو البدنيــة ،وقضايــا الصحــة العقليــة .وينبغــي أيض ـاً تقييــم عوامــل
مثــل دوافــع الســجني ورغبتــه يف املشــاركة يف التدخــات.
وميكــن للتقييــات التكميليــة أن تســاعد أيض ـاً يف الحصــول عــى معلومــات إضافيــة بشــأن املخاطــر التــي يواجههــا
الســجني واحتياجاتــه الربنامجيــة لتيســر اتخــاذ القـرارات املتعلقــة بإيــداع الســجني والتدخــات املطلوبــة .وينبغــي أن
تســتفيد الحــاالت التــي تنطــوي عــى جرائــم ذات صلــة بالجرائــم الجنســية والعنــف العائــي والتطــرف العنيــف مــن
عمليــات استكشــاف إضافيــة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال إجـراء 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 جــدا ً أيضـاً يف اتخــاذ القـرارات املتعلقــة بتخطيــط القضايــا واإليــداع.
ويعتمــد اختيــار أدوات التقييــم وأســاليبه يف نهايــة املطــاف عــى طبيعــة الق ـرار الــذي يتعــن اتخــاذه .فعــى ســبيل
املثــال ،لــن تكــون ال ُّنهــج املتبعــة يف تحديــد مــكان اإليــداع األمنــي طويــل األجــل يف الســجون بالــرورة هــي نفســها
التــي تهــدف إىل املســاعدة يف اتخــاذ القــرارات بشــأن اإلرشاف املجتمعــي أو األخــذ بالخيــارات غــر االحتجازيــة.
وباملثــل ،فــإن أســاليب تقييــم األف ـراد ألغ ـراض إعــادة التصنيــف تختلــف عــن تلــك املســتخدمة يف اتخــاذ ق ـرارات
التصنيــف األمنــي األويل.
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•الخطــوة  :4اســتخدام نتائــج التقييــم يف قـرارات 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 الخطـ َط األفيــد.
وينبغــي أن تكــون األهــداف املحــددة يف الخطــة متصلــة مبــارشة بنتائــج التقييــم وأن تتبع مبــادئ ”،“SMART
أي أن تكــون محــددة وقابلــة للقيــاس وقابلــة للتحقيــق وواقعيــة ومحــددة زمني ـاً .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
إبــاغ الســجني بقــرارات التصنيــف ،والعمليــة الالزمــة إذا شــكك الســجني يف قــرار التصنيــف أو رغــب يف
الطعــن فيــه.

الفصل الخامس-

وضع وتنفيذ نظام لتصنيف السجناء

يتطلــب تنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء وتعديلــه تخطيطـاً واســعاً ودعـاً شــامال داخــل نظــام الســجون ،مبــا يف ذلــك
عــى املســتوى الســيايس ،مــن كبــار املســؤولني الحكوميــن ومــن األف ـراد العاملــن 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 عــى توضيــح ملســائل التصنيــف التــي يتعــن معالجتهــا وتحديــد أهــداف واضحــة ونتائــج
متوقعــة .وخــال هــذه املرحلــة ،ينبغــي تحديــد لجنــة لقيــادة املــروع وتوجيهــه (بتمثيــل واســع داخــل
دائــرة الســجون وألي وكاالت خارجيــة ذات صلــة) ،ومــن ذلــك نصــر مــن اإلدارة العليــا ،إىل جانــب تخصيــص
املــوارد الالزمــة لدعــم املبــادرة.
•ويشــمل التقييــم اســتعراضا شــامال لنظــام التقييــم والتصنيــف الحــايل لتحديــد كل مــن الفــرص الســانحة
والتحديــات القامئــة .وهــو أساســا عمليــة إنشــاء نقطــة انطــاق املــروع .ويشــمل هــذا االســتعراض أنشــطة
مثــل اســتعراض الترشيعــات والسياســات واإلج ـراءات القامئــة املتعلقــة بدخــول الســجناء وتجهيــز ملفاتهــم،
وتحصيــل واســتعراض أي بيانــات ومعلومــات متاحــة عــن خصائــص نــزالء الســجناء املوجوديــن ،وتحديــد
األثــر الــذي ســيرتتب عــى الهيــاكل األساســية املاديــة الحاليــة ،ومــوارد املوظفــن ،وأســلوب التوثيــق ،وحفــظ
الســجالت ،فيــا يخــص تنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء.
•وخــال مرحلــة التخطيــط ،يجــري اســتعراض النظــم والنــاذج وال ُّنهــج وأفضــل املامرســات الواعــدة والقامئــة
عــى األدلــة ،وذلــك مــن خــال جملــة أمــور منهــا اســتعراض املؤلفــات ،وتبــادل التجــارب مــع الواليــات
القضائيــة األخــرى ،والتــاس املســاعدة التقنيــة مــن الخـراء ،مــع الرتكيــز عــى مــا ميكــن أن يُطبــق يف ســياق
الســجون الوطنيــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــري وضــع واختبــار نهــج تجريبــي وأدوات منوذجيــة يف عــدد
محــدود مــن الســجون .وتســتخدم التعقيبــات والنتائــج التــي يتوصــل إليهــا االختبــار التجريبــي إلدخــال
تحســينات عــى نهــج التقييــم والتصنيــف ووضــع خطــة عمــل مــن أجــل تنفيــذ نظــام التصنيــف عــى نطــاق
أوســع .وينبغــي أن تعالــج خطــة العمــل مســائل مثــل التغيــرات السياســاتية (إذا لــزم األمــر) ،وتدريــب
موظفــي الســجون ،واس ـراتيجية االتصــال ،وامليزانيــة املقرتحــة ،والتشــغيل اآليل املحتمــل ،وجمــع البيانــات،
وإدارة الوثائــق والســجالت ،ووصــف لكيفيــة رصــد النظــام وتقييمــه.
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•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.
وإذا كان مــن املســلم بــه أن التقيــد التــام بهــذا النمــوذج قــد ال يكــون أم ـرا ً ممكنــا يف جميــع الواليــات القضائيــة،
لعوامــل مرتبطــة باملــوارد والهيــاكل األساســية والســياق ،فــإن فهــم تلــك املراحــل وإنجــاز أكــر عــدد ممكــن مــن
الخطــوات عمليــاً عنــد وضــع نهــج جديــد أو منقــح لتقييــم وتصنيــف الســجناء ســيكون مفيــدا لنجــاح تنفيــذ
هذا النهج.
وعنــد تجريــب وتنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء ،مــن املهــم تنفيــذ عمليــة مســتمرة للرصــد واالســتعراض والتقييــم
مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان النظــام يعمــل عــى النحــو املنشــود ،والتحقــق مــن قدرتــه التنبؤيــة وصحتــه وتقييــم كل
مــن نتائجــه املقصــودة وغــر املقصــودة.
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مقدمة

-1

ملن ّ
الكتيب؟

هــذا الكتيّــب جــزء مــن سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة التــي يعدهــا املكتــب ،ويهــدف إىل دعــم البلــدان يف تنفيــذ
ســيادة القانــون وتطويــر إصــاح العدالــة الجنائيــة عمومـاً ،وإصــاح الســجون خصوصــا .ورغــم أن الكتيّــب ُمعــد أساســا
ملديــري الســجون وموظفــي الســجون ،فــإن الغــرض منــه أيضــا أن يكــون كتيّبــا مرجعيــا مفيــدا لغريهــم مــن املســؤولني
رشعــن وواضعــي السياســات ،كــا هــو مفيــد للمنظــات غــر
واألط ـراف املعنيــن بنظــام العدالــة الجنائيــة ،مثــل امل ّ
الحكوميــة .وميكــن اســتخدامه يف ســياقات متنوعــة ،ســواء بصفــة وثيقــة مرجعيــة أو أداة تدريبيــة.
ومــن املســلم بــه أن بعــض الواليــات القضائيــة ،وال ســيام القامئــة يف بيئــات مــا بعــد الن ـزاع ،قــد تواجــه تحديــات
فريــدة يف تنفيــذ بعــض العنــارص الــواردة يف الكت ّيــب .غــر أن مضمونــه سيســاعد أي واليــة قضائيــة تعتــزم وضــع نظــام
ســليم لتصنيــف الســجناء أو تحســن نظــام تصنيــف قائــم.

-2

ماذا يتناول ّ
الكتيب؟

الهــدف الرئيــي مــن الكت ّيــب هــو إتاحــة معلومــات ومبــادئ توجيهيــة ملســاعدة اإلدارات الوطنيــة للســجون أو
اإلصالحيــات عــى وضــع سياســات وبروتوكــوالت لتنفيــذ وتشــغيل نظــام فعــال لتصنيــف الســجناء يفــي باملعايــر
الوطنيــة ويســتند إىل أدلــة بحثيــة مقبولــة .وعــى وجــه التحديــد ،ينصــب الرتكيــز عــى تقديــم مــواد عمليــة قامئــة
عــى األدلــة فيــا يتعلــق بتصميــم وتنفيــذ نظــم فعالــة لتصنيــف الســجناء البالغــن وإعــادة تصنيفهــم عــى أســاس مــا
يشــكلونه مــن مخاطــر ومــا لديهــم مــن احتياجــات ،وعــى كيفيــة توزيعهــم عــى نظــام مناســب للســجون ميكــن أن
()1
يديــر مخاطرهــم بأقــل الطــرق تقييــدا ً ويهيــئ بيئــة لتعزيــز فــرص إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع.
ونظــرا للطابــع التقنــي لبعــض املصطلحــات املســتخدمة يف الكت ّيــب ،يوجــه القــارئ نحــو املــرد الــوارد يف نهايــة
الوثيقــة فيــا يتعلــق بتعاريــف املصطلحــات الرئيســية.
والقصــد مــن الكت ّيــب أيضــاً أن يســاعد عــى تطبيــق اإلرشــادات التــي تتيحهــا املعايــر والقواعــد
الدوليــة املتعلقــة بــإدارة الســجون ،وال ســيام قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء

( )1ال يتنــاول هــذا الكتيّــب املســائل املتصلــة بتقييــم األطفــال وتصنيفهــم وتوزيعهــم ،نظـرا ً إىل خصوصيــة النظــام القانــوين الســاري عــى األطفــال املحرومــن
مــن حريتهــم.
1

2

كتيب بشأن تصنيف السجناء

(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( )2وغــره مــن املنظــات الدوليــة واإلقليميــة .وباالســتناد إىل أدلــة بحثيــة ومبــادئ توجيهيــة دوليــة وتجربــة
العديــد مــن البلــدان التــي نفــذت تلــك النظــم ،يقــدم الكت ّيــب اســتعراضا للقضايــا الرئيســية يف تصنيــف الســجون
واملبــادئ التوجيهيــة لوضــع وتنفيــذ نظــم التصنيــف ذات الصلــة يف ســياقات متنوعــة ،مبــا يف ذلــك يف البلــدان التــي
متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقاليــة ،والبلــدان الناميــة والبلــدان املنخفضــة الدخــل واملتوســطة الدخــل ،ويف بيئــات
ما بعد النزاعات.

( )2مبــا يف ذلــك ،عــى وجــه الخصــوص ،كتيــب بشــأن األمــن الدينامــي واســتقصاء املعلومــات االســتخبارية يف الســجون ،ودليــل إدارة ملــف الســجناء،
ودليــل عــن الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة ،والكتيــب بشــأن التعامــل مــع الســجناء الشــديدي الخطــورة ،والكتيــب بشــأن إدارة شــؤون الســجناء
املتطرفــن العنيفــن والوقايــة مــن التشــدد املفــي إىل العنــف يف الســجون ،والكتيــب الــذي يتنــاول تدابــر مكافحــة الفســاد يف الســجون وعنوانــه
 ،Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisonsوالكتيب عن املرأة والسجن.

أوال -أهمية
تصنيف السجناء
يشــر مصطلــح "التصنيــف" إىل وضــع الســجناء ضمــن مجموعــات مختلفــة (مثــل املجموعــات املشــمولة باإلجـراءات
األمنيــة الشــديدة أو املتوســطة أو الدنيــا) اســتنادا ً إىل معايــر محــددة تُطبَّــق لتيســر توزيعهــم عــى نظــام مناســب
الحتجازهــم أو اإلرشاف عليهــم (مثــل النظــام األمنــي األقــى واملتوســط واألدىن) ومطابقــة مخاطرهــم واحتياجاتهــم
مبؤسســة احتجازيــة أو إصالحيــة ومــوارد مناســبة .ويشــمل ذلــك نــوع املرفــق أو الوحــدة التــي يُحــال الســجناء إليهــا
والخدمــات التــي ســيتلقونها عنــد حلولهــم بهــا ،أو مســتوى اإلرشاف واالس ـراتيجيات الالزمــة إلدارة األف ـراد بأمــان يف
ســياق إصالحــي مجتمعــي (مث ـاً ،املراقبــة أو اإلف ـراج املــروط) .والهــدف الرئيــي لنظــم تصنيــف الســجناء هــو
التمييــز بــن الســجناء الذيــن تختلــف احتياجاتهــم مــن حيــث األمــن واالحتجــاز واملعاملــة ،وبالتــايل تختلــف متطلبــات
()3
إدارة شــؤونهم يف مجــال اإلصــاح والتدخــل.
ويرتبــط تصنيــف الســجناء ارتباطــا وثيقــا مبفهــوم "التقييــات اإلفراديــة" ويســتند إليــه .ويشــر التقييــم الفــردي يف
ســياق الســجن أو الســياق اإلصالحــي إىل تحليــل منهجــي للســجني أو الســجينة باســتخدام تقنيــات مــن قبيــل األدوات
املنظمــة ،واســتعراض الوثائــق املتاحــة ،وإجـراء املقابــات وإبــداء املالحظــات 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 الفـرار والخطــر عــى الجمهــور يف حالــة الفـرار) ،وتحديــد
العوامــل التــي يجــب معالجتهــا للحــد مــن تلــك املخاطــر أو إدارتهــا أيضـاً .وتســتخدم التقييــات اإلفراديــة يف جميــع
مراحــل العمليــة اإلصالحيــة للمســاعدة يف اتخــاذ القـرار ويف اإلدارة الفعالــة والتخطيــط للعقوبــات.
ويقــر االعتــاد عــى التقييــات اإلفراديــة بــأن العوامــل املســتقلة الشــائع مراعاتهــا ،مثــل الجرميــة التــي يُتهــم شــخص
مــا بهــا أو يُــدان بارتكابهــا ،ليســت بالــرورة أفضــل وســيلة لتقديــر الخطــر الــذي قــد يشــكله الســجني يف ســياق
الســجن أو املجتمــع املحــي ،وبالتــايل فهــي ليســت عوامــل محـ ّددة مســتقلة مناســبة يف قـرارات التصنيــف والرتتيــب
الفئــوي واإلحالــة .فعــى ســبيل املثــال ،قــد يُــدان شــخص ليــس لــه يف العنــف ســوابق أو قليــل الخطــورة مــن حيــث
العنــف يف املســتقبل ،مبــا يُع ـ َّرف بأنهــا جرميــة جســيمة أو خطــرة وفق ـاً للقانــون الجنــايئ للواليــة القضائيــة .وعــى
العكــس مــن ذلــك ،قــد يُــدان ســجني لــه تاريــخ طويــل مــن الســلوك اإلجرامــي ،مبــا يف ذلــك العنــف ،بارتــكاب جرميــة
غــر عنيفــة وفقــا لعقوبــة الســجن املحكــوم عليــه بهــا حالي ـاً .فهــل ينبغــي الحكــم عــى األول تلقائي ـاً بنظــام أمنــي
شــديد ،بينــا يوضــع األخــر يف ظــروف تقييديــة أقــل؟ وعــاوة عــى ذلــك ،وفيــا يتعلــق بالتدخــات ،يســلم نهــج
التقييــم الفــردي بــأن العوامــل االجتامعيــة 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 عــى خصوصيــة العوامــل
(Key Sun, Correctional Counseling: A Cognitive Growth Perspective, 2nd ed. (Burlington, Massachusetts, United States, Jones and )3
.Barnet Learning, 2013), chap. 2
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املتصلــة بالســلوك اإلجرامــي لــكل ســجني ،والتــي ميكــن بعــد ذلــك اســتهدافها مــن خــال تدخــات قامئــة عــى األدلــة
للحــد مــن خطــر معــاودة اإلجـرام.
وينبغــي التشــديد عــى أن عمليــة تصنيــف وتوصيــف وإحالــة ُمحكمــة تصميـاً وإدار ًة هــي حجــر الزاويــة يف نظــام
الســجون الفعــال ،وأســاس حاميــة حقــوق اإلنســان ،وعــاد القــدرة عــى تخطيــط القضايــا والعقوبــات حســب كل
حالــة عــى حــدة ،واالســتخدام الفعــال للمــوارد اإلصالحيــة 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
الســجناء ،وحتــى املتهمــون أو املدانــون بنفــس الجرميــة ،ليســوا مجموعــة متجانســة .ونتيجــة لذلــك ،فإنهــم
يتطلبــون نهجـاً تقييميـاً فرديـاً قــادرا ً عــى تحديــد صورتهــم الفريــدة فيــا يخــص املخاطــر واالحتياجــات ،لتحديــد
نــوع النظــام األمنــي للســجون والتدخــات التــي ســيتطلبونها ،وذلــك إلدارة املخاطــر التــي قــد يشــكلونها عــى
أنفســهم أو عــى اآلخريــن إدار ًة آمنــة ،وتعزيــز إعــادة اندماجهــم يف املجتمــع .وفيــا يــي أمثلــة افرتاضيــة ،مســتندة
إىل حــاالت واقعيــة ،تفيــد يف توضيــح هــذا األمــر.
القضية رقم  - 1ر .ك.
ر .ك .امــرأة تبلــغ مــن العمــر  32عام ـاً أدينــت باالتجــار باملخــدرات وحكــم عليهــا بالســجن ملــدة  10ســنوات.
أُلقــي القبــض عليهــا بينــا كانــت تغــادر مطــارا دوليــا بعــد العثــور عــى  3كــغ مــن الكوكايــن مخبــأة يف حقيبتهــا.
وذكــرت ر .ك .أنهــا مل تكــن عــى علــم باملخــدرات وأن رشيكهــا رتــب للرحلــة ،وقــال لهــا إنــه بحاجــة إىل تســليم
بعــض الوثائــق الهامــة وغريهــا مــن املــواد بشــكل آمــن إىل رشيــك تجــاري يف الخــارج ،ولكنــه ال يســتطيع الذهــاب
بنفســه .وعــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تشــك يف الغــرض مــن الرحلــة ومل ترغــب يف الذهــاب ،إال أنهــا كانــت مــرددة
يف قــول ال ،ألنهــا كانــت تعتمــد ماليـاً عــى رشيكهــا ،وكذلــك شــقيقتها الصغــرى ووالدتهــا اللتــان تعيشــان معهــا .مل
يكــن لــدى ر .ك .تاريــخ إجرامــي ســابق وكانــت قبــل اعتقالهــا تديــر محــا تجاريــا صغـرا ً لتصفيــف الشــعر بــدوام
جــزيئ خــارج منزلهــا .وكان ســلوكها أثنــاء االحتجــاز قبــل املحاكمــة مــن دون أي حــادث ،وأفــاد موظفــو الســجن
بأنهــا كثــرة االحـرام وال توجــد أي مشــاكل أو مخــاوف بشــأن ســلوكها داخــل املؤسســة.
القضية رقم  - 2ج .ف.
ج .ف .امــرأة تبلــغ مــن العمــر  32عام ـاً أدينــت باالتجــار باملخــدرات وحكــم عليهــا بالســجن ملــدة  10ســنوات.
ووفقــا للتقاريــر الرســمية ،فــإن ج .ف .عضــوة متوســطة املســتوى يف منظمــة إجراميــة معروفــة متورطــة يف تجــارة
املخــدرات ،حيــث يتمثــل دورهــا يف املقــام األول يف تجنيــد الشــابات وتهيئتهــن للقيــام بــدور ســاعيات دوليــات
لنقــل املخــدرات .ولهــا تاريــخ إجرامــي طويــل يتعلــق أساس ـاً بجرائــم املخــدرات ،ولكنــه يتضمــن أيض ـاً إدانــة
ســابقة بالحبــس القــري واالعتــداء .وفيــا يتعلــق باإلدانــة الحاليــة ،ونتيجــ ًة إلشــارة مــن مخــر إىل الرشطــة،
ألقــي القبــض عــى ج .ف .يف املطــار بينــا كانــت تنــزل إحــدى ســاعياتها للســفر يف رحلــة دوليــة .وضُ بطــت ثالثــة
كيلوغرامــات مــن الكوكايــن مــن حقيبــة كانــت بحوزتهــا .وخــال فــرة احتجازهــا قبــل املحاكمــة ،ات ُهمــت ج .ف.
باالعتــداء عــى ســجينة أخــرى أثنــاء مشــادة ،وضُ بطــت مرتــن بحوزتهــا مــواد مهربــة ،مبــا يف ذلــك هاتــف خلــوي.
ولهــا تاريــخ مــن الســلوك التخريبــي خــال عقوبــات الســجن الســابقة ،مبــا يف ذلــك محاولــة هــروب واحــدة.
يف املثالــن املذكوريــن أعــاه ،أدينــت الســجينتان بالجرميــة ذاتهــا ،ولكنهــا تقدمــان صورتــان مختلفتــان جــدا ً مــن
حيــث املخاطــر التــي تشــكالنها واحتياجاتهــا يف مجــايل اإلدارة والتدخــل .ومــن دون تقييــات فرديــة وباالكتفــاء
بالرتكيــز عــى عوامــل مثــل فئــة الجرميــة املرتكبــة أو نوعهــا ،قــد ينتهــي األمــر بكلتــا القضيتــن إىل تصنيفهــا يف
نظــام ســجن واحــد ،بينــا يتضــح أن صورتاهــا مختلفتــان جــدا ً مــن حيــث املخاطــر واالحتياجــات.

انجسلا فينصت ةيمهأ -الوأ

ف
والمهور
 -1سالمة وأمن السجناء
وموظ� السجون ج
ي
قواعد نيلسون مانديال
املبادئ األساسية
القاعدة 1
يجب ضامن سالمة وأمن السجناء واملوظفني ومق ِّدمي الخدمات والز َّوار يف جميع األوقات.

مــن املســؤوليات األساســية لجميــع نظــم الســجون والنظــم اإلصالحيــة الحفــاظ عــى أمــن وســامة الســجناء وموظفــي
الســجون وجميــع األشــخاص اآلخريــن املوجوديــن يف مرافــق الســجون وعامــة الجمهــور .وبالنظــر إىل تنــوع األف ـراد
الذيــن يودعــون يف الســجون ،مــن املتهمــن أو املدانــن بارتــكاب جرائــم تافهــة أو غــر عنيفــة إىل الذيــن لهــم تاريــخ
طويــل مــن العنــف ،قــد تكــون هــذه املســؤولية مهمــة صعبــة للغايــة .إن التقييــم والتصنيــف الفعالــن للســجناء
ميكّنــان مــن تجميــع األفــراد بشــكل مناســب ألغــراض اإلدارة وتنفيــذ التدخــات .وذلــك عنــر أســايس يف تقليــل
احتــال وقــوع حــوادث ،مثــل االعتــداء عــى الســجناء واملوظفــن ،ومحــاوالت الفـرار مــن الســجن ،ويف الحفــاظ عــى
النظــام الجيــد يف مرفــق الســجن ،وهــو أمــر حيــوي لدعــم جهــود إعــادة اإلدمــاج االجتامعــي .وباإلضافــة إىل ذلــك،
يعمــل التقييــم والتصنيــف عــى تحديــد وحاميــة الســجناء الذيــن قــد يكونــون عرضــة( )4لالنقضــاض أو االعتــداء مــن
قبــل ســجناء آخريــن إذا مل يو َدعــوا يف أماكــن مناســبة .وقــد أظهــرت الدراســات أن األدوات املنظَّمــة التــي أُعــدت
لتصنيــف الســجناء ميكــن أن تتنبــأ بنتائــج ذات أهميــة ،مثــل احتــال ســوء الســلوك داخــل املؤسســة ،ومســتوى
()5
الحاجــة ،والتحفيــز ،وإمكانيــة إعــادة اإلدمــاج.
مثال قُطري
تأثري تصنيف السجناء عىل السالمة العامة يف سنغافورة
يف مواجهــة معــدل غــر ُمــرض بشــأن معــاودة اإلجـرام يف غضــون ســنتني بلــغ  44,4يف املائــة يف عــام  ،1998بــدأت
دائــرة الســجون الســنغافورية يف النظــر يف التحــوالت األساســية يف كيفيــة منــع معــاودة اإلج ـرام .وكان مــن بــن
االس ـراتيجيات املطروحــة اثنتــان أُعدتــا لتخصيــص املزيــد مــن املــوارد إلعــادة التأهيــل ولتنفيــذ نظــام لتصنيــف
املجرمــن يهــدف إىل ضــان اســتخدام املــوارد بكفــاءة وفعاليــة.
وباعتــاد الدائــرة نظامــا موضوعيــا مدعومــا باألســانيد يف تصنيــف الســجناء بهــدف إعــادة تأهيلهــم تســنى اتبــاع
ـج إلعــادة تأهيلهــم وتحديــد االحتياجــات التــي حفــزت ســلوكهم اإلجرامــي يف أثنــاء فــرة الســجن
الجنــاة برامـ َ
تتناســب ومســتوياتهم يف مجــال الخطــورة والحاجــة والتجــاوب.
ومــن املثــر لالنتبــاه أن معــدل معــاودة اإلجـرام العــام انخفــض مبقــدار النصــف تقريبــا ،مــن  44,4يف املائــة عــام
 1998إىل  23,7يف املائــة عــام  .2016كــا انخفضــت معــدالت االنتــكاس يف تعاطــي املخــدرات بشــكل كبــر إىل 23,8
(أ)
يف املائــة (مجموعــة  ،)2016مقارنــة بنســبة  50إىل  80يف املائــة املســجلة يف تســعينيات القــرن املــايض.

( )4عــى ســبيل املثــال ،الســجناء الصغــار أو الكبــار ،أو الســجناء ذوو اإلعاقــة ،أو الســجناء ذوو احتياجــات يف مجــال الرعايــة الصحيــة العقليــة ،أو الســجناء
األجانــب ،أو الســجناء املنتمــون إىل أقليــات إثنيــة أو الســكان األصليــن ،أو الســجناء والســجينات املنتميــات إىل فئــة املثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي
ومغايــري الهويــة الجنســانية وحامــي صفــات الجنســن ،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
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مثال قُطري (تابع)
وال ي ـزال التأهيــل والتصنيــف أم ـرا محوريــا بالنســبة لدائــرة الســجون الســنغافورية يف ضــان اســتخدام مواردهــا
بكفــاءة وفعاليــة .وقــد م ّكــن 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 اإلجـرام).
املصدر :دائرة السجون يف سنغافورة.
(أ) ).Chin Kuat Chua, The Making of Captains of Lives: Prison Reform in Singapore 1999 to 2007 (Singapore, World Scientific, 2012
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احتجاز السجناء ي� ظروف إنسانية
قواعد نيلسون مانديال
املبادئ األساسية
القاعدة 1

املتأصلة كبرش.
يُعا َمل ُّ
كل السجنا ِء باالحرتام الواجب لكرامتهم وقيمتهم ِّ
القاعدة 3
إ َّن الحبــس وغــره مــن التدابــر التــي تفــي إىل عــزل األشــخاص عــن العــامل الخارجــي تدابــر مؤملــة مــن حيــث
إنهــا تســلب الفــرد ح َّقــه يف تقريــر مصــره بحرمانــه مــن ح ِّريتــه .ولذلــك ال ينبغــي لنظــام الســجون ،إالَّ يف حــدود
م ـ ِّررات 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 ســامة الفــرد ومراقبتــه لحاميــة
الســجناء وموظفــي الســجون وعامــة الجمهــور .وتشــر نتائــج البحــوث إىل أن ال ُّنهــج الذاتيــة املتبعــة يف تصنيــف
الســجناء كثـرا مــا تــؤدي إىل مــا يُســمى "التصنيــف املفــرط" ،مــا يعــرض األفـراد لظــروف احتجــاز أقــى مــن الــازم
ويعيــق جهــود إعــادة اإلدمــاج )6(.وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن عــدم وجــود نهــج متســق وواضــح يف التصنيــف ميكــن
أن يــؤدي إىل مامرســات غــر عادلــة يف تحديــد املســتوى األمنــي وعمليــة اإليــداع يف الســجن ،وأن يفتــح البــاب أمــام
نفــوذ الفســاد .ولذلــك ،ينبغــي اعتبــار وجــود نظــام تصنيــف موضوعــي وقائــم عــى األدلــة ،بعمليــات وإج ـراءات
واضحــة ،عامــا هامــا يف حاميــة حقــوق اإلنســان للســجناء وضــان إدارة الســجون عــى نحــو يتســم بالشــفافية
واملســاءلة بوجــه عــام.

(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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املعاملة
القاعدة 91
الغــرض مــن معاملــة املحكــوم عليهــم بالســجن أو بتدبــر مامثــل يحرمهــم مــن الح ِّريــة يجــب أن يكــون ،بقــدر
مــا تســمح بذلــك م ـ َّدة العقوبــة ،إكســابهم الرغبــة يف العيــش بعــد إطــاق رساحهــم يف ظـ ِّـل القانــون معتمديــن
عــى أنفســهم ،وتأهيلهــم لتحقيــق هــذه الرغبــة .ويجــب أن تهــدف هــذه املعاملــة إىل تشــجيع احرتامهــم لذواتهــم
وتنميــة روح املســؤولية لديهــم.
التصنيف وإفرادية املعاملة
القاعدة 94
كل ســجني محكــوم عليــه بعقوبــة ملــدة مناســبة ،يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخولــه الســجن
يوضــع مــن أجــل ِّ
وبعــد دراســة شــخصيته ،برنامــج معاملــة يت ـ ُّم 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
ومعالجتهــا أيض ـاً .ويتيــح هــذا األمــر وضــع خطــط فرديــة إلدارة القضايــا والعقوبــات تضــع الســجني يف أقــل بيئــة
تقييديــة مطلوبــة ،وتحديـ َد التدخــات التــي ســركز عــى مجــاالت االحتياجــات املرتبطــة بإجـرام الســجناء ،فضـاً عــن
االحتياجــات التأهيليــة األوســع نطاقـاً ،مثــل االحتياجــات املتعلقــة بالصحــة العقليــة والبدنيــة .وقــد ثبــت باســتمرار أن
هــذا النهــج يعــزز مــن آفــاق إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتامعــي ويقلــل مــن معــاودة اإلجـرام عنــد اإلفـراج
عــن الســجني ،متشــيا مــع الغــرض مــن الســجن املبــن يف الفقــرة  1مــن القاعــدة  4مــن قواعــد نيلســون مانديــا ،وهــو:
ترمــي عقوبــة الحبــس وغريهــا مــن تدابــر حرمــان األشــخاص مــن ح ِّريتهــم بصفــة أساســية إىل حاميــة املجتمــع
مــن الجرميــة والح ـ ِّد مــن حــاالت معــاودة اإلج ـرام .وال ســبيل إىل تحقيــق هذيــن الغرضــن إالَّ إذا اس ـتُخدمت
فــرة الحبــس للوصــول ،حتــى أقــى مــدى مســتطاع ،إىل ضــان إعــادة إدمــاج أولئــك األشــخاص يف املجتمــع بعــد
إطــاق رساحهــم ،بحيــث يتمكَّنــون مــن العيــش معتمديــن عــى أنفســهم يف ظـ ِّـل احـرام القانــون.
مثال قُطري
املكتب االتحادي للسجون يف الواليات املتحدة األمريكية
يبــدأ املكتــب االتحــادي للســجون ،مــا أن يدخــل الفــرد الســجن ،بالرتكيــز عــى عودتــه إىل املجتمــع .وعمـاً بهــذا
النهــج ،يجــري املكتــب مجموعــة متنوعــة مــن التقييــات يف مرحلــة مبكــرة مــن الدخــول إىل الســجن لتحديــد
وتوفــر برامــج وخدمــات إلعــداد الســجناء للعــودة إىل املجتمــع بعــد انتهــاء مــدة عقوبتهــم .ويعتــر تقييــم
االحتياجــات الفرديــة لــكل ســجني لتحســن نتائــج العــودة إىل املجتمــع جــزءا ً ال يتجــزأ مــن هــذا العمــل التحضــري.
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 املحــي مــن أجــل اســتمرارية الرعايــة.
املصدر :املكتب االتحادي للسجون ،وزارة العدل بالواليات املتحدة.
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فعالية تشغيل السجون من حيث ف
تاكلي�ا

مثــة فائــدة إضافيــة يف فعاليــة نظــام التصنيــف ال يُنظــر إليهــا يف بعــض األحيــان ،وتتعلــق بالتكاليــف .وعــى وجــه
التحديــد ،وكــا أشــر إليــه يف الكتيــب بشــأن التعامــل مــع الســجناء الشــديدي الخطــورة )7(،فــإن االســتثامرات التــي
تُوظــف يف وضــع وتنفيــذ النظــم القامئــة عــى األدلــة يف مجــال التصنيــف والرتتيــب الفئــوي واإلحالــة قــد تــؤدي
إىل وفــورات هائلــة لنظــم الســجون عــن طريــق تحســن القــدرة عــى إعــادة التأهيــل وبالتــايل الحــد مــن معــاودة
اإلج ـرام ،مــع عــدم تبديــد املــوارد غــر الالزمــة عــى الســجون ذات اإلج ـراءات األمنيــة املشــددة وغــر ذلــك مــن
التدابــر التــي قــد ال يكــون لهــا مــا يربرهــا .وبعبــارة أخــرى ،وباإلضافــة إىل مــا يرتتــب عــى التصنيــف املفــرط مــن أثــر
ســلبي عــى 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 لإلج ـرام.
التكاليف املالية للسجون ذات اإلجراءات األمنية املشددة
كــا ُذكــر أعــاه ،فــإن ال ُّنهــج الذاتيــة لتصنيــف الســجناء عرضــة لإلفـراط 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 اإلجـراءات
األمنيــة املشــددة أعــى بكثــر مــن تكاليــف املرافــق األمنيــة األدىن فحســب (نظ ـرا ً إىل زيــادة االحتياجــات مــن
الهيــاكل األساســية ،مثــل الزنزانــات الفرديــة ،والجــدران املحيطــة ،واألســوار ،وأبـراج الحراســة) ،بــل إن العمــل فيهــا
أكــر تكلفــة أيضـاً بســبب عوامــل مثــل ارتفــاع نســبة املوظفــن إىل الســجناء.
فعــى ســبيل املثــال ،وجــد تقريــر حديــث صــادر عــن مســؤول امليزانيــة الربملانيــة يف كنــدا(ب) أن التكلفــة الســنوية
املقــدرة للفــرة  2017-2016لــكل ســجني اتحــادي كنــدي ذكــر حســب املســتوى األمنــي بلغــت  47 370دوالرا ً
كنديـاً للســجني املصنــف يف املســتوى األمنــي األدىن ،و 75 077دوالرا ً كنديـاً للســجني املصنــف يف املســتوى األمنــي
املتوســط و 92 740دوالرا ً كنديــاً للســجني املصنــف يف املســتوى األمنــي األقــى .وباملثــل ،يف اململكــة املتحــدة
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية ،لوحــظ يف تحليــل نُــر عــام  2018أن التكلفــة الســنوية لــكل ســجني ذكــر
تختلــف حســب املســتوى األمنــي(،ج) حيــث يُشــار إىل أعــى مســتوى أمنــي ،باســم "انتشــار الذكــور" (الــذي يشــمل
الســجناء مــن الفئــة ألــف) ،بتكلفــة  40 068جنيهــا إســرلينيا لــكل ســجني ســنوياً ،والفئــة بــاء بتكلفــة قدرهــا
(د)
 25 007جنيهــات إســرلينية ،والفئــة جيــم بتكلفــة قدرهــا  18 818جنيه ـاً اســرلينياً.
(أ) ”.Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification
(ب) كندا ،مكتب موظف امليزانية الربملانية.“Update on costs of incarceration” (Ottawa, 2018)،
(ج) تســتخدم اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية أربعــة مســتويات أمنيــة (الفئــات ألــف وبــاء وجيــم ودال) للســجناء الذكــور
البالغــن ،حيــث الفئــة ألــف هــي أعــى مســتوى أمنــي والفئــة دال األقــل تقييــدا ً.
(د)United Kingdom, Ministry of Justice, – “Costs per place and costs per prisoner by individual prison”, National Offender
Management Service, Annual Report and Accounts 2015-16, Management Information Addendum, Information release (London,
).October 2016

( )7مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ،كتيــب بشــأن التعامــل مــع الســجناء الشــديدي الخطــورة ،سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة،
(نيويــورك ،)2017 ،الصفحــة .33

ثانيا -املسائل الرئيسية
املتعلقة بتصنيف السجناء
لعمليــة التقييــم والتصنيــف والتجميــع الفئــوي وتوزيــع الســجناء عــى نحــو ســليم فوائــد منهــا مــا يتعلــق بالســامة
واألمــن ،وإعــادة التأهيــل ،وفــرص إعــادة اإلدمــاج االجتامعــي للســجناء ،وتخطيــط وتحديــد أولويــات أمــور منهــا
رسة والربمجــة.
مســتويات مــاك املوظفــن وحيــز األ ّ
غــر أن هنــاك عوامــل كثــرة ينبغــي مراعاتهــا عنــد وضــع أو تعديــل نظــام لتصنيــف الســجناء .ويقــدم هــذا الفصــل
موجـزا ً قصـرا ً لقضايــا رئيســية ،منهــا مــا يــي:
•التمييز بني فصل السجناء وتصنيف السجناء
•أثر اإلطار الترشيعي للبلد عىل تصنيف السجناء
•متطلبات الهياكل األساسية لدعم أنشطة تصنيف السجناء
•املركزية مقابل الالمركزية يف التقييم والتصنيف
•التصنيف الخارجي مقابل الداخيل للسجناء
•التصنيف األويل مقابل إعادة التقييم وإعادة التصنيف طوال فرتة عقوبة السجن
•أهمية ال ُّنهج املراعية لنوع الجنس والسن والثقافة
•السجناء ذوو االحتياجات الخاصة أو الذين يحتاجون إىل عناية خاصة ألسباب أخرى
•اعتبارات أخرى لها تأثري عىل قرارات اإليداع
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فصل السجناء مقابل تصنيف السجناء
قواعد نيلسون مانديال
الفصل بني الفئات
القاعدة 11
توضَ ــع فئــات الســجناء املختلفــة يف مؤسســات مختلفــة أو أجــزاء مختلفــة مــن املؤسســات مــع مراعــاة
جنســهم وعمرهــم وســجل ســوابقهم واألســباب القانونيــة الحتجازهــم ومتطلبــات معاملتهــم .ومــن
أجل ذلك:
9

10
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قواعد نيلسون مانديال (تابع)
(أ) يُســجن الرجــال والنســاء ،بقــدر اإلمــكان ،يف مؤسســات مختلفــة؛ وحــن تكــون هنــاك مؤسســة
املخصصــة للنســاء منفصــاً كليًّــا؛
تســتقبل الجنســن عــى الســواء ،يتحتَّــم أن يكــون مجمــوع األماكــن َّ
(ب) يُفصل السجناء غري املحاكَمني عن السجناء املدانني؛

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

يُفصل األحداث عن البالغني.

التصنيف وإفرادية املعاملة
القاعدة 93
-1

الغرض من التصنيف هو:
فصــل عــن اآلخريــن الســجنا ُء الذيــن ير َّجــح ،بســبب ســجلهم الجنــايئ أو طباعهــم ،أن يكونــوا
(أ) أن يُ َ
ذوي تأثــر ســيِّئ عليهــم؛
(ب) أن يُص َّنف السجناء يف فئات ،بغية تيسري معاملتهم توخِّياً إلعادة تأهيلهم االجتامعي.

 -2تُســتخ َدم 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
والســبب القانــوين لالحتجــاز مــن ناحيــة ،و"تصنيــف" الســجناء مــن ناحيــة أخــرى ،حيــث يســتخدم هــذا األخــر
لتحديــد اإليــداع يف املرفــق املناســب وتخطيــط القضيــة .وبشــكل أدق ،يســتند فصــل الســجناء إىل خصائــص يســهل
التعــرف عليهــا وثابتــة ال تتغــر إال عندمــا يُحكــم عــى الســجني أو عندمــا يبلــغ الطفــل .وعــى النقيــض مــن ذلــك،
فــإن تصنيــف الســجناء يســتلزم تقييــا منظــا للمخاطــر واالحتياجــات ،وهــي عمليــة أكــر تعقيــدا وترتكــز عــى أدلــة
البحــوث وتسرتشــد باملعايــر والقواعــد الدوليــة .ويف حــن أن الفصــل والتصنيــف عن ـران بالغــا األهميــة يف اإلدارة
الســليمة للســجون ،ينبغــي االعـراف بأنهــا 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.
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يــؤدي اإلطــار الترشيعــي املعمــول بــه يف البلــد دورا ً حاسـاً يف اتخــاذ القـرارات املتعلقــة بالتصنيــف األمنــي للســجناء
وإحالتهــم .ويف بعــض الواليــات القضائيــة ،تقــع عــى عاتــق ســلطات الســجون مســؤولية تحديــد املســتوى األمنــي
وتصنيــف الســجناء بعــد تقييــم املخاطــر واالحتياجــات .ففــي ناميبيــا ،عــى ســبيل املثــال ،ينظــم تصنيــف الســجناء
مبوجــب قانــون الخدمــة اإلصالحيــة لعــام  ،2012الــذي يــأذن للمفــوض العــام لدائــرة اإلصالحيــات يف ناميبيــا بتحديــد
املســتويات األمنيــة املطبقــة عــى املرافــق اإلصالحيــة وتحديــد مختلــف املســتويات األمنيــة فيــا يتعلــق مبختلــف
املرافــق اإلصالحيــة .وعــاوة عــى ذلــك ،ووفقــا للفقــرة  259مــن اللوائــح التــي وضعــت مبوجــب املــادة  132مــن
قانــون الخدمــة اإلصالحيــة لعــام  ،2012يصنــف مرتكــب الجرميــة املحكــوم عليــه وفقــا للمســتوى األمنــي الــازم ومدى
مالءمتــه لإليــداع ،وإعــادة التأهيــل والتدريــب يف مرفــق إصالحــي.

نجسلا فينصتب ةقلعتملا ةيسيئرلا لئاسملا -ايناث

وميكــن أن تنــص الترشيعــات أيضــا عــى مــا يجــب دراســته يف هــذا التقييــم ألغ ـراض التصنيــف .ففــي كنــدا ،عــى
ســبيل املثــال ،تــدرج الفقرتــان  17و 18مــن لوائــح اإلصالحيــات واإلف ـراج املــروط العوامــل التــي ينبغــي مراعاتهــا
عنــد تحديــد التصنيــف األمنــي ،والتــي تشــمل خطــورة الجرميــة ،واحتــال الســلوك العنيــف ،والســلوك أثنــاء الحكــم،
وخطــر الف ـرار ،والخطــر عــى الســامة العامــة.
كندا :اإلطار الترشيعي املتعلق بالتصنيف األمني األويل
التصنيف األمني مبوجب لوائح اإلصالحيات واإلفراج املرشوط

(أ)

 -17ألغـراض املــادة  30مــن قانــون [اإلصالحيــات واإلفـراج املــروط](،ب) تنظــر الدائــرة [اإلصالحيــة] [يف كنــدا]
يف العوامــل التاليــة عنــد إســناد تصنيــف أمنــي لــكل ســجني:
(أ) خطورة الجرمية التي ارتكبها السجني؛
(ب) أي تهم معلقة ضد السجني؛
(ج) أداء السجني وسلوكه أثناء الحكم؛
(د)	التاريــخ االجتامعــي والجنــايئ للســجني ،وتاريخــه ملــا كان حدثــا ،إن ُوجــد ،وأي تصنيــف خطــر
للمجــرم مبوجــب القانــون الجنــايئ؛
(هـ) أي مرض أو اضطراب بدين أو عقيل يعاين منه السجني؛
(و) احتاملية سلوك السجني سلوكاً عنيفاً؛
(ز) استمرار ضلوع السجني يف أنشطة إجرامية.
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وألغراض املادة  30من القانون ،يص َّنف السجني عىل النحو التايل:
(أ) يف أقىص الدرجات األمنية عندما تق ّيم الدائرة السجني كام ييل:
‘ ’1يُظهــر احتــاال كبــرا للفــرار وخطــرا ً كبــرا ً عــى ســامة الجمهــور يف حالــة
الفرار؛ أو
‘ ’2يتطلب درجة عالية من اإلرشاف واملراقبة داخل السجن؛
(ب) يف الدرجات األمنية املتوسطة عندما تق ّيم الدائرة السجني كام ييل:
‘ ’1يُظهــر احتــاال ضئيــا أو متوســطا للف ـرار وخط ـرا ً متوســطاً عــى ســامة الجمهــور يف حالــة
الف ـرار؛ أو
‘ ’2يتطلب درجة متوسطة من اإلرشاف واملراقبة داخل السجن؛
(ج)

يف أدىن الدرجات األمنية عندما تق ّيم الدائرة السجني كام ييل:
‘ ’1يُظهــر احتــاال ضئيــاً للفــرار وخطــرا ً متدنيــاً عــى ســامة الجمهــور يف
حالة الفرار؛
‘ ’2يتطلب درجة متدنية من اإلرشاف واملراقبة داخل السجن؛

(أ) .Canada, Justice Laws Website, Consolidated Regulations, Corrections and Conditional Release Regulations (SOR-92620), p. 2
(ب) ).Canada, Consolidated Acts, “Corrections and Conditional Release Act”, Statutes of Canada, chap. 2 (1992

وعــى العكــس مــن ذلــك ،قــد يكــون القــايض هــو مــن يبــت يف النظــام األمنــي للســجني ،وال يكــون لنظــام الســجون
دور يُذكــر يف اإلحالــة إىل نظــام معــن (مثــل األمــن املنخفــض أو املعتــدل أو املشــدد) .وعــى وجــه التحديــد ،قــد
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 إفـرادي .وهــذا أمــر يثــر القلــق مــن منظــور
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حقــوق اإلنســان ،نظـرا ً إىل أن القـرارات املســتندة إىل هــذه املعلومــات املحــدودة ،كــا لوحــظ يف الفصــل  ،1قــد 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 عــى أن الســلطة القضائيــة هــي صاحبــة القـرار ،ولكــن
يقــدم نظــام الســجون تقييــا يف شــكل تقريــر ســابق للحكــم للمســاعدة يف اتخــاذ القـرار (انظــر املثــال أدنــاه) ،وهــو
مــا يشــكل مامرســة جيــدة يف الواليــات القضائيــة التــي لديهــا هــذا النــوع مــن اإلطــار الترشيعــي.
مثال قُطري
تقارير سابقة للحكم لتوجيه عملية اتخاذ القرارات القضائية يف سنغافورة
التدريــب اإلصالحــي هــو مــن الخيــارات املتاحــة يف ســياق األحــكام التأهيليــة ،وهــو خيــار تخــص بــه
املحاكــم الجنــاة البالغــن مــن العمــر  16ســنة وال يتجــاوزون  21منــه .ويشــكل التدريــب اإلصالحــي خيــارا ً
إلعــادة تأهيــل املجرمــن الشــباب .ولالسرتشــاد يف قــرار الحكــم عــى الجــاين بالتدريــب اإلصالحــي مــن
عدمــه ،تطلــب املحكمــة تقريــرا ً ســابقاً للحكــم مــن مفــوض الســجون ،أو أي شــخص مخــول بتقدميــه
نيابة عنه.
ويتضمــن التقريــر الســابق للحكــم تفاصيــل الحالــة البدنيــة والعقليــة للجــاين الشــاب ،ومــدى مالءمتــه للتدريــب
اإلصالحــي ،وطبيعــة برامــج إعــادة التأهيــل املطلوبــة وصعوبتهــا (أي بســيطة أو متوســطة أو شــديدة) إذا ُحكــم
عليــه بالتدريــب اإلصالحــي.
وت ُنظَّــم عمليــة التقييــم مــن خــال تقييــم مخاطــر واحتياجــات املجرمــن الشــباب عــى صعيــد املجــاالت "الثامنيــة
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 عــى الســلوك اإلجرامــي
التــي ميكــن معالجتهــا يف بيئــة احتجازيــة يف إطــار نظــام التدريــب اإلصالحــي.
املصدر :دائرة السجون يف سنغافورة.
(أ) تشــر املجــاالت "الثامنيــة املركزيــة" إىل العوامــل (أو االحتياجــات) الثامنيــة الرئيســية الباعثــة عــى الســلوك اإلجرامــي التــي ثبــت أن لهــا
عالقــة إيجابيــة متســقة مــع العــود .وتتألــف املجــاالت "الثامنيــة املركزيــة" مــن تاريــخ الســلوك املعــادي للمجتمــع ،ومنــط الشــخصية املعاديــة
للمجتمــع ،واملواقــف املؤيــدة لإلج ـرام ،والدعــم االجتامعــي للجرميــة والعالقــات املؤيــدة للجرميــة ،واضطرابــات تعاطــي املخــدرات ،والعالقــات
األرسيــة والزوجيــة ،واملدرســة والعمــل ،واألنشــطة الرتفيهيــة والرتويحيــة االجتامعيــة (.)Andrews and Bonta, 2006

واعتمــدت بلــدان أخــرى نُهجــا مختلطــة أكــر لتصنيــف الســجناء ،حيــث تحــدد املحاكــم أو الترشيعــات النظــام األمني،
ولكــن تضطلــع ســلطات الســجون بعمليــة تصنيــف داخــي أو خــاص باملؤسســة ذاتهــا .فعــى ســبيل املثــال ،يف عــدة
بلــدان مــن آســيا الوســطى (مثــل أوزبكســتان وطاجيكســتان وكازاخســتان) ،يعــود للقــايض أن يقــرر إحالــة الســجني
إىل ســجن يعمــل بنظــام معــن ،ويســتند يف قـراره أساسـاً إىل الجرميــة املرتكبــة والســجل الجنــايئ الســابق للفــرد ،وفقـاً
ألحــكام القانــون الجنــايئ للبلــد .وغالبـاً مــا ال تكــون االختالفــات الرئيســية القامئــة بــن مختلــف النظــم متجســد ًة 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 اســتالمها ،واملبلــغ املــايل املســموح للســجناء بإنفاقــه .ومبجــرد اإلحالــة إىل ســجن يعمــل بنظــام أمنــي معــن،
تقــوم إدارة الســجن بتصنيــف داخــي لوضــع الســجناء يف وحــدات أو ظــروف مختلفــة داخــل الســجن عــى أســاس
تقييــم يُجــرى لســلوكهم .كــا يعــود للقــايض أن يقــرر نقــل ســجني مــن مرفــق يعمــل بنظــام معــن إىل آخــر ،وإن
كان بإمــكان دائــرة الســجن أن تدعــم طلــب الســجني لالنتقــال إىل مســتوى مختلــف عــى أســاس تقييــم لســلوكه
أثناء االحتجاز.
( )8مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،كت ِّيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة.

نجسلا فينصتب ةقلعتملا ةيسيئرلا لئاسملا -ايناث

وعــى اف ـراض أن لــدى ســلطات الســجون القــدرة املناســبة ،فــإن أفضــل املامرســات لهــذه الســلطات ،التــي هــي يف
نهايــة املطــاف املســؤولة عــن إدارة شــؤون الســجني يوميـاً ،هــي أن تحــدد املســتوى األمنــي للســجني بعــد إجــراء تقييم
إفــرادي للمخاطــر واالحتياجــات ،بــدال مــن أن يحــدده أحــد القضــاة عــى أســاس الجرميــة (املدعــى ارتكابهــا) فقــط،
عــى ســبيل املثــال .فمــن شــأن هــذا النهــج أن يحــول دون إمكانيــة التصنيــف املفــرط التعســفي والحرمــان املحتمــل
مــن الحصــول عــى الخدمــات ،كــا أنــه يعــد أكــر اتســاقاً مــع األحــكام األساســية لقواعــد نيلســون مانديــا ،وال ســيام
القاعــدة  ،36التــي تنــص عــى رضورة الحفــاظ عــى االنضبــاط والنظــام مــن دون تجــاوز الحــد الــازم مــن القيــود
لضــان ســامة االحتجــاز ،وتســيري شــؤون الســجن بأمــان وتحقيــق حيــاة مجتمعيــة جيــدة التنظيــم .وبــدون نهــج
منظــم ومتســق وقائــم عــى األدلــة يف التقييــم والتصنيــف ،يصعــب تحديــد مســتوى التقييــد املناســب املطلــوب ال
للحفــاظ عــى األمــن فحســب ،بــل لتحديــد احتياجــات األفــراد وتعزيــز جهــود إعــادة اإلدمــاج أيضـاً.

السجناء قبل احملا مكة
قواعد نيلسون مانديال
السجناء املوقوفون أو املحتجزون رهن املحاكمة
القاعدة 111
أي شــخص تـ َّم توقيفــه أو
 	-1يف الفقــرات التاليــة مــن هــذه القواعــد تشــر عبــارة ’’الســجني غــر املحاكــم‘‘ إىل ِّ
حبســه بســبب مخالفــة جنائيــة ووضعــه يف عهــدة الرشطــة أو الســجن ولك َّنــه مل يُحاكَــم ومل يصــدر يف حقــه حكــم
بع ـ ُد.
 	-2ويُفرتَض يف السجني غري املحاكم أنَّه بريء ويعا َمل عىل هذا األساس.
ـص عــى اإلجــراءات الواجبــة
 	-3ودون املســاس بالقواعــد القانونيــة املتعلقــة بحاميــة الح ِّريــة الفرديــة أو التــي تنـ ُّ
االتِّبــاع إزاء الســجناء غــر املحاكَمــن ،يجــب أن يتمتَّــع هــؤالء بنظــام معاملــة خــاص ال تح ـ ِّدد القواعــد الــواردة
أدنــاه إالَّ عنــارصه األساســية.

وإذا كان هــذا القســم يركــز عــى الترشيعــات مــن حيــث انطباقهــا عــى الســجناء املدانــن ،فيجــب أيض ـاً تســليط
الضــوء عــى أهميــة عمليــة تقييــم األشــخاص املحتجزيــن قبــل املحاكمــة وتصنيفهــم وتوزيعهــم عــى نظــام أمنــي
مناســب وفق ـاً ملخاطرهــم واحتياجاتهــم .ومــرة أخــرى ،يف بعــض الواليــات القضائيــة ،قــد يُحــال املحتجــزون قبــل
املحاكمــة تلقائي ـاً إىل بيئــة احتجازيــة أو حتــى إىل نظــام أمنــي مشــدد اســتنادا ً إىل وضعهــم أو جرميتهــم املزعومــة،
دون مراعــاة عوامــل أخــرى ذات صلــة.
وبالنظــر إىل مــا يرتتــب عــى االحتجــاز الســابق للمحاكمــة مــن آثــار ســلبية قــد تكــون شــديدة وغالب ـاً مــا ال ميكــن
نقضهــا ،ينــص القانــون الــدويل عــى أن يكــون االحتجــاز الســابق للمحاكمــة االســتثناء ال القاعــدة ،وأنــه إذا كان هنــاك
مــن خطــر ،كأن يفــر شــخص عــى ســبيل املثــال ،فينبغــي عندئــذ تطبيــق أقــل التدابــر تدخ ـاً .وينبغــي النظــر يف
مجموعــة مــن التدابــر غــر االحتجازيــة ،منهــا الكفالــة ،ومصــادرة وثائــق الســفر ،وإبــاغ الرشطــة أو غريهــا مــن
الســلطات ،والخضــوع للمراقبــة اإللكرتونيــة أو حظــر التجــول ،مبــا يتــاىش مــع قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة
الدنيــا للتدابــر غــر االحتجازيــة .وبالنســبة ملــن يتــم حبســهم احتياطيـاً ،فــإن وجــود نظــام تقييــم وتصنيــف شــفاف
مــع ف ـرات اســتعراض منتظمــة هــو عنــر حاســم ملســاعدة صانعــي القــرار يف تحديــد املتطلبــات األمنيــة الدنيــا
الالزمــة إلدارة هــؤالء األفــراد الذيــن ينتظــرون املحاكمــة أو ميــرون بأطوارهــا.
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أ
متطلبات اهليالك الساسية
قواعد نيلسون مانديال
مبادئ توجيهية
القاعدة 89
 -1يتطلَّــب إعـ ُ
ـال هــذه املبــادئ إفراديــة املعاملــة ،مـ َّـا يقتــي األخــذ بنظــام مــرن لتصنيــف الســجناء يف
فئــات .ولــذا يُســتص َوب أن تُــوزَّع هــذه الفئــات عــى ســجون منفصلــة مناســبة ملعاملــة كل فئــة.
كل ســجن نفــس القــدر مــن متطلَّبــات األمــن لــكل فئــة.
 -2ليــس مــن الــروري أن يتوفَّــر يف ِّ
بــل يُستحســ ُن أن تتفــاوت درجــات هــذا األمــن تبعــاً الحتياجــات مختلــف الفئــات .والســجون
املفتوحــة األبــواب ،بحكــم كونهــا ال تقيــم حواجــز أمــن ماديــة تحــول دون الهــرب ،بــل تعتمــد يف
ذلــك عــى انضبــاط الســجني نفســه ،توفِّــر أفضــل الظــروف مؤاتــاة إلعــادة تأهيــل الســجناء الذيــن تــ َّم
اختيارهم بعناية.

ويعتمــد النجــاح يف وضــع وتنفيــذ وإدارة نظــام لتصنيــف الســجناء عــى عــدة متطلبــات مــن الهيــاكل األساســية،
خصوص ـاً تلــك املتعلقــة بالهيــاكل األساســية املاديــة (أي مرافــق الســجون ،مبــا فيهــا القــدرة عــى اســتيعاب فئــات
مختلفــة مــن الســجناء بشــكل منفصــل) ،والسياســات واملبــادئ التوجيهيــة ،واملــوارد مــن املوظفــن ،ونظــام الوثائــق
وحفــظ الســجالت .وتناقــش كل مــن هــذه املســائل عــى نحــو منفصــل أدنــاه.

أ
اهليا لك الساسية املادية
كــا هــو مبــن أعــاه ،الهــدف الرئيــي لنظــام التصنيــف هو تحديــد مجموعــات متميزة مــن الســجناء الذيــن يحتاجون
إىل هيــاكل أساســية أمنيــة مختلفــة وتدخــات مختلفــة .ومــرة أخــرى ،ينبغــي التأكيــد عــى أن هــذه التجمعــات
الفئويــة تختلــف عــن فصــل الســجناء عــى أســاس الســن ونــوع الجنــس والوضــع القانــوين.
وعمومـاً ،تســتند مســتويات االحتجــاز إىل املســتوى األمنــي وإىل الرقابــة داخــل الســجن أو داخــل أجـزاء مختلفــة مــن
املرفــق نفســه .فهنــاك ســجن مشــدد الحراســة أو ذو حراســة قصــوى يتمتــع بقــدر كبــر مــن األمــن املــادي واإلجـرايئ
والدينامــي ،مبــا يف ذلــك الحواجــز ،مثــل الجــدران واألســوار ،واألب ـراج ومراكــز املراقبــة املســلحة ،فضــا عــن تقييــد
تفاعــل الســجناء وتنقلهــم يف كثــر مــن األحيــان .وقــد ال يكــون للمرفــق مــن املســتوى األمنــي املنخفــض أو األدىن ســياج
محيــط بــه ،وال أقفــال عــى أبــواب الزنزانــات أو الغــرف ،أو ســكن جامعــي 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 لألف ـراد 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

نجسلا فينصتب ةقلعتملا ةيسيئرلا لئاسملا -ايناث

"نظامـاً مرنـاً لتصنيــف الســجناء" ،كــا تدعــو إليــه قواعــد نيلســون مانديــا ،يجــب أن يكــون قــادرا ً ،كحــد أدىن ،عــى
توفــر أنظمــة أمنيــة مختلفــة تدعمهــا تباينــات يف الهيــاكل األساســية (مثــل الســكن الفــردي مقابــل الســكن الجامعــي،
وأمــن املحيــط ،ومراكــز املراقبــة) ،بحيــث ميكــن اســتخدام نتائــج التقييــم للفصــل بــن مختلــف فئــات الســجناء عــى
أســاس املخاطــر التــي يشــكلونها يف بيئــة الســجن.
أمثلة عىل فئات أمن السجون
املكتب االتحادي للسجون يف الواليات املتحدة
تدار السجون (التي يشار إليها باملؤسسات) عىل خمسة مستويات أمنية:

املؤسسات ذات املستوى األمني األدىن
تُعــرف أيضــا باســم "مراكــز الســج ون االتحاديــة" ،ولــدى هــذه املؤسســات مهاجــع لإليــواء ،ونســبة املوظفــن إىل
الســجناء فيهــا منخفضــة نســبيا ،ولهــا ســياج محــدود أو ال ســياج لهــا .وهــذه املؤسســات موجهــة نحــو العمــل
وتنفيــذ الربامــج.

املؤسسات ذات املستوى األمني املنخفض
للمؤسســات اإلصالحيــة االتحاديــة ذات املســتوى األمنــي املنخفــض محيــط بســياجني ،ومعظمهــا عنابــر للنــوم أو
مســاكن يف شــكل مقصــورات ،ولهــا مكونــات قويــة فيــا يخــص العمــل وتنفيــذ الربامــج .ونســبة املوظفــن إىل
الســجناء يف هــذه املؤسســات أعــى منهــا يف املرافــق ذات املســتوى األمنــي األدىن.

املؤسسات ذات املستوى األمني املتوسط
عــززت املؤسســات اإلصالحيــة االتحاديــة ذات املســتوى األمنــي املتوســط (وســجون الواليــات املتحــدة املخصصــة
إليــواء الســجناء ذوي املســتوى األمنــي املتوســط) مــن محيطاتهــا (غالبــا يف شــكل ســياجات مزدوجــة مجهــزة
بنظــم كشــف إلكرتونيــة) ،ومعظــم اإليــواء يف هــذه املؤسســات مــن نــوع الزنزانــات ،ولهــا مجموعــة واســعة مــن
الربامــج املتعلقــة بالعمــل واملعاملــة ،ونســبة موظفيهــا إىل الســجناء أعــى مقارنــة باملؤسســات ذات املســتوى
األمنــي املنخفــض ،وضوابطهــا الداخليــة أشــد.

املؤسسات ذات املستوى األمني املشدد
تُعــرف هــذه املرافــق أيضــا باســم "ســجون الواليــات املتحــدة" ،ولديهــا محيطــات مشــددة الحراســة (يف شــكل
جــدران أو ســياجات معــززة) ،وزنزانــات جامعيــة وفرديــة ،ونســبة موظفيهــا إىل الســجناء هــي األعــى ،ومراقبــة
حركــة الســجناء فيهــا شــديدة.

املرافق اإلدارية
هــذه مؤسســات ذات مهــام خاصــة ،مثــل احتجــاز املجرمــن قبــل املحاكمــة ،ومعاملــة الســجناء الذيــن يعانــون
مــن مشــاكل طبيــة خطــرة أو مزمنــة ،أو احتــواء الســجناء الشــديدي الخطــورة أو العنــف أو امليالــن إىل الهــروب.
وتشــمل املرافــق اإلداريــة املراكــز اإلصالحيــة يف املــدن الكــرى ،ومراكــز االحتجــاز يف املــدن الكــرى ،ومراكــز
االحتجــاز االتحاديــة ،واملراكــز الطبيــة االتحاديــة ،ومركــز اإلحالــة االتحــادي ،واملركــز الطبــي للســجناء االتحاديــن،
والســجن اإلداري  -املشــدد الحراســة .وغالبيــة املرافــق اإلداريــة ،باســتثناء الســجن اإلداري  -املشــدد الحراســة،
قــادرة عــى اســتيعاب الســجناء مــن جميــع الفئــات األمنيــة.
املصدر :املكتب االتحادي للسجون ،وزارة العدل بالواليات املتحدة.
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دائرة السجون يف كينيا
دائــرة الســجون يف كينيــا إدارة تابعــة لــوزارة الداخليــة والتنســيق يف الحكومــة الوطنيــة .وأنشــئت هــذه الدائــرة،
بوصفهــا كيانـاً يعمــل بالــزي الرســمي وبانضبــاط ،مبوجــب الفصــل  90مــن قانــون الســجون والفصــل  92مــن قانــون
املؤسســات اإلصالحيــة يف كينيــا .ويرأســها املفــوض العــام للســجون.
ويقــدم الفصــل  69مــن األمــر الدائــم للســجون الكينيــة تفاصيــل تصنيــف الســجون الكينيــة ،ويعــ ّرف
ســجون البالغــن بأنهــا مغلقــة وشــبه مغلقــة ،ومرافــق الشــباب عــى أنهــا مؤسســات إصالحيــة أو مراكــز تدريــب
إصالحيــة للشــباب.
أمــا الســجون املغلقــة (املعروفــة أيضـاً باســم الســجون الرئيســية) فهــي ســجون تخضــع ألقــى درجــات الحراســة،
وهــي تضــم ســجناء يقضــون عقوبــة ســجن طويلــة املــدة أو مدانــن 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 اإلصالحيــة مرافــق عقابيــة للمجرمــن األحــداث الذيــن تثبــت إدانتهــم بارتــكاب
جرائــم تعتــر خطــرة ،يف حــن أن مراكــز التدريــب اإلصالحيــة 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 إصالحيــة.
ويصنــف الســجناء ويق ّيمــون عــى أســاس مســتوى االحتياجــات األمنيــة وســنهم ومــدة العقوبــات املحكــوم بهــا
عليهــم .وتنقســم املؤسســات اإلصالحيــة الكينيــة أيضــاً حســب نــوع الجنــس (أي ســجون الرجــال والنســاء).
وتقســم هــذه الســجون بدورهــا إىل أقســام أخــرى تبع ـاً لربنامــج إعــادة التأهيــل املهيمــن (زراعــي أو صناعــي)
الجــاري تنفيــذه.
املصدر :دائرة السجون يف كينيا

التوج�ية
السياســات واملبادئ
ي
يتطلــب نظــام التصنيــف الفعــال وضــع سياســات ومبــادئ توجيهيــة واضحــة لــي يفهــم مديــرو الســجون وموظفوهــا
والســجناء كيفيــة اتخــاذ قـرارات التصنيــف وتأثريهــا عــى قـرارات اإليــداع وتخطيــط القضايــا .وينبغــي أن تحــدد هــذه
السياســات واملبــادئ التوجيهيــة املســؤوليات واإلجـراءات 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 بق ـرارات التصنيــف ،والعمليــة التــي يتعــن املــي فيهــا إذا شــكك الســجني يف ق ـرار التصنيــف
أو رغــب يف الطعــن فيــه.
مثال قُطري

كندا
يوفــر توجيــه املفــوض ( )Commissioner’s Directive 705-7الصــادر عــن دائــرة اإلصالحيــات يف كنــدا ،املعنــون
"التصنيــف األمنــي واإليــداع يف الســجن" ،أمــرا ً توجيهيــا سياســاتيا مفصــا فيــا يتعلــق بــاألدوار واملســؤوليات
وعمليــة إنجــاز التصنيــف األمنــي واإليــداع يف الســجن ،مبــا يف ذلــك الجــدول املســتخدم للتصنيــف األمنــي األويل
(جــدول تصنيــف االحتجــاز) وتقري ـرا ً موج ـزا عــن إنجــاز تقييــم ق ـرار التصنيــف األمنــي واإليــداع يف الســجن.
املصدر :دائرة السجون يف كندا.

نجسلا فينصتب ةقلعتملا ةيسيئرلا لئاسملا -ايناث

مثال قُطري

ناميبيا
لــدى دائــرة الســجون يف ناميبيــا مامرســات تشــغيلية موحــدة(أ) ،مبــا يف ذلــك املامرســات املعمــول بهــا يف وحــدة
االســتقبال والتقييــم .ووفقــا لهــذه املامرســات ،فــإن هــدف الوحــدة وغاياتهــا وســلطتها كــا يــي:
 -1الهدف
تقديم مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدارة شؤون املجرمني عند استالمهم يف وحدة االستقبال والتقييم.
 -2الغايات
 1-2إتاحة معلومات سلسة وفعالة إلطالع املجرمني عىل نظام السجن.
 2-2إجــراء تقييــم يف الوقــت املناســب الحتياجاتهــم الفوريــة ،مبــا يف ذلــك مــن حيــث الصحــة البدنيــة والعقليــة
وشــواغل الســامة الشــخصية.
 3-2تزويــد املجرمــن بتوجيــه ٍ
كاف لالطــاع عــى القواعــد والــروط واالســتحقاقات املعمــول بهــا يف نظــام
الســجون ،واإلجــراءات العامــة إلدارة املخاطــر التــي تتبعهــا دائــرة الســجون الناميبيــة ،والخدمــات والربامــج التــي
ميكنهــم الحصــول عليهــا ،والتوقعــات املتعلقــة بالســلوك املناســب الــذي ســيعمل عــى فرضــه موظفــو الســجن (أي
موظفــو الســجن واملوظفــون اإلداريــون).
 4-2تقييــم املجرمــن مبوضوعيــة واتســاق مــن حيــث تاريخهــم الجنــايئ واالجتامعــي مــن أجــل تحديــد املســتوى
األمنــي األنســب إليداعهــم يف املرحلــة األوىل واملســاهمة يف إعدادهــم يف الوقــت املناســب إلعــادة إدماجهــم يف
املجتمــع.
 5-2تقييــم احتياجــات املجرمــن الباعثــة عــى الســلوك اإلجرامــي ،مبــا يف ذلــك الرتبيــة الوظيفيــة ،مــن أجــل
إعــداد خطــط عالجهــم اإلصالحــي.
 6-2إعداد خطة عالج إصالحية لكل مجرم مبا يتفق مع تقييم املخاطر واالحتياجات.
 -3السلطة
قانون دائرة السجون لعام  ،2012الفقرة .)3( 5
املصدر :دائرة السجون الناميبية.
(أ) Namibian Correctional Service, Reception and Assessment Unit Standard Operating Practices, Office of the
.Commissioner-General, 2017
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املوظف�
املوارد من
قواعد نيلسون مانديال
موظفو السجن
القاعدة 75
خصيصـاً بحيــث يناســب واجباتهــم
 -2يُــز َّود جميــع موظفــي الســجون قبــل الدخــول يف الخدمــة بتدريــب مص َّمــم ِّ
العامــة واملح ـ َّددة ،وميثِّــل أفضــل املامرســات املعــارصة املثبتــة الفعاليــة يف العلــوم الجنائيــة .وال يُســمح بااللتحــاق
بالعمــل يف الســجون إالَّ للمرشَّ ــحني الذيــن ينجحــون يف االختبــارات النظريــة والعمليــة يف نهايــة هــذا التدريــب.

17

18

كتيب بشأن تصنيف السجناء

قواعد نيلسون مانديال (تابع)
 -3تكفــل إدارة الســجن للموظفــن بعــد الدخــول يف الخدمــة وطــوال مزاولتهــم ملهنتهــم الحصــول بصفــة
مســتم َّرة عــى دورات تدريبيــة أثنــاء الخدمــة ،بغيــة ترســيخ وتحســن معارفهــم وقدراتهــم املهنيــة.
القاعدة 76
متخصصة
 -2يتل َّقــى املوظفــون املكلَّفــون بالعمــل مــع فئــات مع َّينــة مــن الســجناء ،أو الذيــن يُع َهــد إليهم مبهــام
ِّ
أخــرى ،تدريبـاً 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 قـرارات التصنيــف إمــا وفقــا لتوجيهــات سياســاتية أو قـرار تقديــري
مهنــي( )10أو لتقييــات اكتواريــة( )11أو وفقــا لهــذه العوامــل الثالثــة معــا )12(.وقــد تعـ ّـن بعــض نظــم الســجون أو
اإلصالحيــات موظفــي إدارة القضايــا أو اإلفـراج املــروط أو االختبــار مســؤول َني عــن تنســيق أو إجـراء عمليــة التصنيــف
األويل وإعــادة التصنيــف ،بينــا قــد تفضــل بعــض الواليــات القضائيــة اسـراتيجية متعــددة التخصصــات أو جامعيــة،
حيــث تُــرك موظفــن إضافيــن مثــل علــاء النفــس ،واألخصائيــن االجتامعيــن ،واملامرســن الطبيــن ،وأعضــاء رجــال
الديــن يف عمليــة اتخــاذ القــرارات بشــأن التصنيــف واإليــداع .ويف حــن أن مــن األهميــة مبــكان تحديــد املواقــع
واألشــخاص املســؤولني يف الســجن يف نهايــة املطــاف عــن ضــان إجـراء عمليــات تقييــم الســجناء وتصنيفهــم وتوثيقهــا
وإبــاغ الســجني بالنتائــج ،فقــد تبــن أن اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات يشــمل مختلــف املوظفــن واملهنيــن داخــل
الســجون هــو املامرســة 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 الق ـرار ال يرجــع إال لشــخص واحــد أو بضعــة أشــخاص أو ملناصــب ال تخضــع لرقابــة كافيــة.
وبــرف النظــر عــن الطريقــة املعتمــدة ،مــن املهــم تحديــد املوظفــن املســؤولني عــن أنشــطة تصنيــف الســجون ومــا
هــي مهامهــم ،ومــن ثــم ضــان حصــول عــدد كاف مــن هــؤالء املوظفــن عــى التدريــب الــازم لتطبيــق سياســة
ومامرســة التصنيــف املعمــول بهــا يف والياتهــم القضائيــة تطبيق ـاً متســقاً ودقيق ـاً.
مثال قُطري
تدريب املوظفني يف كينيا
يف عــام  ،2015أقامــت دائــرة الســجون الكينيــة ،باالشـراك 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 الربنامــج ،انطلقــت عمليــة تجريــب طريقــة تصنيــف جديــدة اقتبســت كثـرا مــن النمــوذج الســويدي
لتصنيــف الســجناء ضمــن فئــات شــديدة الخطــورة ،ومتوســطة الخطــورة ،ومنخفضــة الخطــورة ،ولكــن ُعدلــت
الطريقــة لتناســب الســياق الكينــي.

( )10قــد يكــون القـرار املهنــي إمــا غــر منظــم أو منظـ ًـا .أمــا القـرار املهنــي غــر املنظــم فهــو نهــج يعتمــد عــى القـرار الــذي يتخــذه املهنــي أو الطبيــب عــى
أســاس تدريبــه أو تجربتــه أو حدســه للتنبــؤ بشــأن مــا يحملــه املســتقبل مــن ســلوك أو نتائــج .وأمــا الق ـرار املهنــي املنظــم فينظــر يف العوامــل املرتبطــة نظريًــا
وتجريبيًــا بالنتائــج للتنبــؤ بالســلوك يف املســتقبل .ومــن حيــث القــدرة عــى التنبــؤ ،أثبتــت األبحــاث بوضــوح أن القـرار املهنــي املنظــم أدق مــن القـرار املهنــي غــر
املنظــم.
( )11التقييامت التي تستخدم طريقة إحصائية لتقدير مخاطر وقوع حدث معني (مثل خطر ارتكاب سجني لجرمية يف املستقبل).
(.Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification” )12
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ويجــري تجريــب النهــج الجديــد يف  15ســجنا يف البلــد 6 :ســجون يف مقاطعــة نــرويب ،و 4ســجون يف مقاطعــة
الســاحل ،و 5ســجون يف املقاطعــة الغربيــة.
وتنطــوي العمليــة عــى تدريــب نظــري مدتــه تســعة أيــام ملوظفــي التنفيــذ ،يطلعــون خاللــه عــى
(أ)
النظريــات األساســية (ســيكولوجية الســلوك اإلجرامــي ،كــا وضعهــا بونتــا وأنــدروز يف عــام ،)2016
ثــم يتدربــون عــى اســتخدام أدوات التصنيــف .ويــي ذلــك جلســات عمليــة تســتمر خمســة أيــام ،يتــم
خاللهــا إرســال املوظفــن املد َّربــن إىل الســجون املجــاورة إلجــراء املقابــات واســتخدام أدوات التصنيــف بدعــم مــن
املدربني.
وبعــد التدريــب ،يقــوم املوظفــون بعمليــات التقييــم والتصنيــف يف مراكزهــم التجريبيــة .ولضــان الحفــاظ عــى
الجــودة واملعايــر ،يجــري املد ِّربــون عمليــات متابعــة مــع املوظفــن املنفذيــن ويراقبونهــم .ويُتوقــع مــن املوظفــن
أن يقدمــوا إىل املقــر تقاريــر شــهرية يبينــون فيهــا عــدد التصنيفــات التــي أُنجــزت ونتائــج كل حالــة ،بشــأن مــا إذا
تبـ ّـن أن املجرمــن ذوو خطــورة شــديدة أو متوســطة أو منخفضــة.
وال تــزال هــذه الطريقــة يف مرحلتهــا التجريبيــة .ومبجــرد االنتهــاء مــن ذلــك ،ســتنظر دائــرة
السجون الكينية يف سبل اعتامدها لهذه الطريقة بالكامل وإطالقها يف نظام السجون كله عىل الصعيد الوطني.
املصدر :دائرة السجون يف كينيا.
(أ) .Bonta, J. and Andrews, D.A. (2016). The Psychology of Criminal Conduct, 6th Edition. Routledge: New York

وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن التدريــب ووضــع املبــادئ التوجيهيــة السياســاتية الواضحــة املتعلقــة باملعايــر املهنيــة
واألخالقيــة للموظفــن أمــر بالــغ األهميــة لضــان عــدم خضــوع قــرارات التصنيــف واإليــداع للنفــوذ الخارجــي أو
للفســاد .وكــا لوحــظ يف كتيــب عــن تدابــر مكافحــة الفســاد يف الســجون )13(،فإنــه نظــرا ً إىل مــا ميثلــه الفســاد
مــن خطــر كبــر عــى موظفــي الســجون ،ينبغــي تنــاول موضوعــي النزاهــة واملســاءلة يف جميــع دورات تدريــب
موظفــي الســجون.
املبــادئ التوجيهيــة ملجلــس أوروبــا املتعلقــة بتعيــن موظفــي الســجون واالختبــار واختيارهــم وتعليمهــم
وتدريبهــم وتطويرهــم مهنيــا
-12

آداب املهنة
(أ) ينبغــي أن تكــون لــدى دوائــر الســجون ووكاالت االختبــار مدونــة لقواعــد الســلوك متاحــة ملوظفيها،
وينبغــي أن تشــكل هــذه املدونــة جــزءا ال يتجــزأ مــن التدريــب التوجيهــي والتدريــب أثنــاء الخدمــة.
وينبغــي أن يكــون التقيــد بهــذه املدونــة جــزءا مــن إجــراءات التقييــم.
(ب) تلتــزم دوائــر الســجون ووكاالت االختبــار مبدونــة األخالقيــات والســلوك املهنــي هــذه ،وهــي
مجموعــة مــن املعايــر املتعلقــة باألخــاق واالضطــاع الفعــي بالواجبــات .والهــدف الرئيــي هــو تنفيــذ
العقوبــات والتدابــر العقابيــة بنزاهــة ،ويف حــدود القانــون .وينبغــي أن تكــون املدونــة أساســا للسياســات
يعهــا وتُســتخدم يف العمــل
والتوجيهــات والقواعــد واألنظمــة والربوتوكــوالت واإلجــراءات ،التــي تُراعــى جم ُ
اليومــي للموظفــن .وينبغــي أن تجســد املدونــة القيــم األساســية مثــل الحكمــة والصــدق واليقظــة واحـرام
حقــوق اإلنســان ،تيس ـرا ً إلعــادة إدمــاج املجرمــن يف املجتمــع ولحاميــة الجمهــور.

( )13مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــةCriminal Justice Handbook Series Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisons, ،
.(Vienna, 2017), p. 55
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كتيب بشأن تصنيف السجناء

ث
الو�ئق وحفظ السجالت
قواعد نيلسون مانديال
إدارة ملفات السجناء
القاعدة 8
تُدخَل املعلومات التالية يف نظام إدارة ملفات السجناء أثناء وجودهم يف السجن ،حسب االقتضاء:
(أ)	املعلومات املتعلقة بالدعوى القضائية ،مبا يف ذلك تواريخ جلسات املحاكم والتمثيل القانوين؛
(ب)	التقييم األ َّويل وتقارير التصنيف؛

(ج)	املعلومات املتَّصلة بالسلوك واالنضباط؛
(د)	الطلبــات والشــكاوى ،مبــا يف ذلــك اال ِّدعــاءات املتعلقــة بالتعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو
رسي؛
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،مــا مل تكــن ذات طابــع ِّ
(هـ) معلومات بشأن فرض الجزاءات التأديبية؛

ـأي إصابــات أو حــاالت وفــاة ،والجهــة التــي نقــل
(و) معلومــات بشــأن املالبســات واألســباب الخاصــة بـ ِّ
الرفــات يف حالــة الوفــاة.
إليهــا ُّ
القاعدة 9
رسيــة جميــع الســجالت املشــار إليهــا يف القاعدتــن  7و 8وال يُتــاح االطِّــاع عليهــا إالَّ ملــن تســتدعي
يُحافَــظ عــى ِّ
ِّ
ً
ـأي تعديــات
ـ
ب
ا
ـ
رهن
ـه،
ـ
ب
ـة
ـ
املتعلق
ـجالت
ـ
الس
ـى
ـ
ع
ـاع
ـ
ط
باال
ـجني
ـ
س
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ـ
ل
ـمح
ـ
س
ـ
ذل
ـة
ـ
املهني
مســؤولياتهم
ـكل
ي
و
ـك.
ُ
ِّ
رح بهــا مبقتــى الترشيعــات الداخليــة ،ويكــون مــن ح ِّقــه الحصــول عــى نســخة رســمية مــن هــذه
تحريريــة مـ َّ
الســجالت عنــد إطــاق رساحــه.

وينبغــي توثيــق األســاس املنطقــي للقــرارات املتعلقــة بتصنيــف الســجناء وإيداعهــم توثيقــا جيــدا وينبغــي إبــاغ ذلــك
إىل الســجني وموظفــي الســجون وغريهــم عــى أســاس الحاجــة إىل العلــم (عــى ســبيل املثــال ،املستشــار القانــوين).
ولذلــك ،فــإن أحــد املتطلبــات الرئيســية للبنيــة التحتيــة لنظــام تصنيــف الســجون هــو القــدرة عــى إعــداد الوثائــق
املتعلقــة بالســجناء وتخزينهــا وتبادلهــا .وكــا هــو مبــن يف كتيــب إدارة ملفــات الســجناء )14(،فــإن تصنيــف الســجناء
وإيداعهــم مرهونــان بدقــة امللفــات التــي تســجل جنســهم وســنهم وســجلهم الجنــايئ واألســاس القانــوين الحتجازهــم
وبرنامــج إعــادة تأهيلهــم وبســهولة الوصــول إىل هــذه امللفــات .ويرتتــب عــى ذلــك منطقيــا رضورة تســجيل قــرارات
إعــادة التصنيــف أيضــا يف ملــف مــع مــرور الوقــت خــال فــرة العقوبــة.
وباإلضافــة إىل تلــك املبــادئ التوجيهيــة ،مــن أفضــل املامرســات أن يحتــوي ملــف كل ســجني عــى نســخة مــن أدوات
التقييــات املنجــزة املســتخدمة لتحديــد التصنيــف ،وســجالً ملــن شــارك يف عمليــة التقييــم ،وقــرار التصنيــف واإلحالــة
(مبــا يف ذلــك معلومــات عــن مــكان إيــواء الســجني) ،والتحقــق مــن أن نتائــج قــرار التقييــم واإليــداع قــد نوقشــت مــع
الســجني وأنــه ُم ّكــن مــن فرصــة الطعــن يف قــرار التصنيــف أو طلــب مراجعتــه .وينبغــي أن تكــون جميــع الوثائــق
مؤرخــة ومحــددة وموقّعــة مــن قبــل موظــف الســجن أو املوظــف الــذي أنجــز االســتامرات.

( )14مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــةHandbook on Prisoner File Management, Criminal Justice Handbook Series (United ،
.Nations publication, Sales No. E.08.IV.3), p. 15
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مثال قطري
الوثائق يف ناميبيا
دائرة السجون الناميبية :مامرسات التشغيل املوحدة
إدارة الوحدات واالسرتاتيجية اإلصالحية ()2016
 4-4ملف إدارة القضايا اإلصالحية
يتضمــن هــذا امللــف جميــع الوثائــق املتعلقــة باملجــرم أثنــاء مراحــل االســراتيجية اإلصالحيــة ،مــن مرحلــة
االســتقبال والتقييــم األوليــة إىل مرحلــة اإلفــراج يف نهايــة املطــاف لالندمــاج يف املجتمــع املحــي .ومبــا أن ملــف
إدارة القضايــا اإلصالحيــة يتعلــق بعمليــة إدارة الوحــدات عــى وجــه الخصــوص ،ينبغــي أن يتضمــن امللــف الوثائــق
املكتملــة بشــأن تقييــم شــواغل إعــادة اإلدمــاج ،والصــورة األوليــة للمخاطــر التــي يشــكلها املجــرم واالحتياجــات
التــي يتطلــب معالجتهــا ،والخطــة اإلصالحيــة للمجــرم ،والتقاريــر املرحليــة التــي تبــن مــدى تحقيــق األهــداف
املتعلقــة بالخطــة اإلصالحيــة ،وتوثيــق أســباب إعــادة تصنيــف الجــاين مــن الناحيــة األمنيــة خــال فــرة ســجنه.
املصدر :دائرة السجون الناميبية

وإذا كان تبــادل املعلومــات يتيــر باســتخدام النظــم اإللكرتونيــة إلدارة ملفــات الســجناء ،فــإ َّن اســتخدام تكنولوجيــا
الحاســوب عــى نطــاق واســع ليــس خيــارا ً واقعيـاً أو قابـاً للتحقيــق عــى الفــور يف العديــد مــن البلــدان .ويف غيــاب
تخزيــن املعلومــات ونرشهــا إلكرتونيــا ،مــن األكيــد أن العمــل بنظــام ورقــي جيــد التدبــر قــد يكفــي ،ال ســيام إذا تيــر
ذلــك عــن طريــق اســتامرات واضحــة ومنظمــة ،إىل جانــب توحيــد املبــادئ التوجيهيــة لإلبــاغ والنــاذج عــر مختلــف
املواقــع .وبغــض النظــر عــن طبيعــة نظــام إدارة ملفــات الســجناء ،تنــص القاعــدة  6مــن قواعــد نيلســون مانديــا عــى
وضــع إجــراءات لضــان وجــود مســار آمــن ملراجعــة الحســابات وملنــع الوصــول غــر املــرح بــه إىل أي معلومــات
واردة يف النظــام أو تعديلهــا.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض الواليــات القضائيــة قــد تكــون لديهــا قوانــن متــي كيفيــة تبــادل املعلومــات
املتعلقــة بالســجناء ،إمــا بنــص مبــارش يف الترشيعــات التــي تنظــم عمــل الســجن أو النظــام اإلصالحــي أو
يف قوانــن منفصلــة تتنــاول خصوصيــة املعلومــات لجميــع املواطنــن .وفيــا يتعلــق بالتصنيــف وأي قــرار
آخــر يتعلــق بالســجناء ،فــإن التقيــد بهــذه البارامــرات القانونيــة أمــر ذو أهميــة قصــوى .وينطبــق ذلــك
بشــكل خــاص عــى أي معلومــات تتعلــق باملعلومــات الصحيــة الشــخصية للســجني ،التــي ينبغــي أن ت ُــدار
بشــكل منفصــل مــن قبــل دائــرة الرعايــة الصحيــة وأال تتــاح إال للعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة ،وفقــاً
للقاعدة  26من قواعد نيلسون مانديال.
وعمومـاً ،فــإن مــن املامرســات الجيــدة يف الســجون فيــا يتعلــق بتبــادل املعلومــات تطبيــق معيــار الحاجــة إىل العلــم.
رسيــة ســجالت الســجناء
وبشــكل أدق ،تنــص القاعــدة  9مــن قواعــد نيلســون مانديــا بوضــوح عــى أن يُحافَــظ عــى ِّ
وأال يُتــاح االطِّــاع عليهــا إالَّ ملــن تســتدعي مســؤولياتهم املهنيــة ذلــك .ويعنــي ذلــك أن املعلومــات التــي ينبغــي تبادلها
يجــب أن تكــون ذات صلــة ورضوريــة باألفــراد ألداء واجباتهــم يف ســياق الســجن أو فيــا يتعلــق بالســامة العامــة.
وحيثــا كان هــذا املعيــار موضــع شــك ،مــن املهــم الحصــول عــى موافقــة موقعــة مــن الســجني عــى تبــادل املعلومــات
أو اإلفــراج عنهــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،وكــا أشــر أعــاه ،ينبغــي أن يُطلــع الســجني عــى املعلومــات املتعلقــة بــإدارة
قضيتــه ،مبــا يف ذلــك قــرارات التصنيــف واإلحالــة ،مــا مل يشــكل الكشــف عنهــا خطـرا ً يهــدد ســامة أي شــخص أو أمــن
الســجن أو عمليــة تحقيــق جاريــة .ويف تلــك الحــاالت ،ينبغــي أن توثــق يف ملــف الســجني األســباب العامــة الداعيــة
لعــدم الكشــف.
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ف
التقي� والتصنيف
 -4املركزية مقابل الالمركزية ي� جمال ي
ترتكــز أنشــطة تقييــم الســجناء وتصنيفهــم ،يف بعــض الواليــات القضائيــة ،يف موقــع معـ ّـن (يشــار إليــه أحيان ـاً باســم
وحــدات أو مراكــز تقييــم الدخــول) ،أمــا يف واليــات قضائيــة أخــرى ،فتتســم تلــك األنشــطة بطابــع المركــزي وت ُنفــذ يف
ســجون أو مواقــع متعــددة.
ولوحــدات أو مرافــق التصنيــف املركزيــة مزايــا شــتى ،وال ســيام مــن حيــث اتبــاع نهــج متســق إزاء عمليــة التصنيــف
وســهولة االضطــاع باألنشــطة ،مثــل تدريــب املوظفــن ،غــر أن هــذا الطابــع املركــزي ال ميكــن تحقيقــه دامئـاً ،بــل ال
يكــون مســتصوباً يف جميــع الواليــات القضائيــة بســبب الجغرافيــا أو الهيــاكل األساســية أو املــوارد أو عوامــل أخــرى.
وميكــن أن تعمــل ال ُّنهــج الالمركزيــة جيــدا ً ،لكــن مــن املهــم أن تكــون ال ُّنهــج املتبعــة واألدوات املســتخدمة يف اتخــاذ
ق ـرارات التصنيــف مالمئــة لفئــة األشــخاص املشــمولني بالتقييــم (مثــل البالغــن أو البالغــات) عــر املواقــع املختلفــة.
إضافــة إىل ذلــك ،مــن األهميــة مبــكان أن تكــون يف األوســاط الالمركزيــة مبــادئ توجيهيــة واضحــة بشــأن الوثائــق
وإدارة امللفــات لكفالــة االتســاق يف حفــظ الســجالت عــر املواقــع.
وبغــض النظــر عــن النهــج املتبــع ،ال ميكــن املغــاالة يف تأكيــد رشط وجــود نظــام ســليم إلدارة امللفــات يتــاىش مــع
املعايــر الدوليــة (أي قواعــد نيلســون مانديــا وقواعــد بانكــوك)( )15والحاجــة إىل ضــان اتخــاذ التدابــر املناســبة
لكفالــة رسيــة املعلومــات عــن الســجناء ،مبــا فيهــا املعلومــات املتعلقــة بق ـرارات التصنيــف.
أمثلة قطرية :التقييم والتصنيف املركزيان والالمركزيان
السويد
تضــم الدائــرة الســويدية للســجون والوضــع تحــت املراقبــة وحــدة مركزيــة للتقييــم واإليــداع مســؤولة عــن تصنيف
جميــع الســجناء وتوزيعهــم .وتنقســم الوحــدة إىل مجموعتــن :مجموعــة معنيــة بإيــداع األشــخاص املوجوديــن
رهــن االحتجــاز ،وأخــرى معنيــة بإيــداع األشــخاص املحكــوم عليهــم الذيــن مل يُســلبوا حريتهــم أثنــاء اإلج ـراءات
القانونيــة أو األشــخاص الذيــن أُفــرج عنهــم أثناءهــا وينتظــرون تنفيــذ عقوبــة الســجن .وباعتــاد هــذا النهــج،
تهــدف الدائــرة إىل إرســاء إج ـراء للتقييــم يكــون موحــدا ً قــدر اإلمــكان.
املصدر :الدائرة السويدية للسجون والوضع تحت املراقبة.

بافاريا ،أملانيا
تشــكل واليــة بافاريــا يف أملانيــا مثــاالً عــى واليــة قضائيــة تتبــع نهجـاً المركزيـاً يف التقييــم والتصنيــف .ومــا ييــر
نهجهــا املتعــدد املواقــع أن معظــم الســجون يضــم أقســاماً أمنيــة مختلفــة :قســم خاضــع إلجـراءات أمنيــة مشــددة،
وقســم عــادي ،ونظــام مفتــوح .وعنــد الدخــول ألول مــرة إىل مــكان االحتجــاز ،يبــارش طبيــب أو أخصــايئ رعايــة
صحيــة مؤهــل آخــر فحص ـاً لتحديــد االحتياجــات مــن الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقليــة .وبعــد ذلــك ،يجــرى
تقييــم أويل يف شــكل مقابــات .ويشــارك هــؤالء األشــخاص يف عمليــة التقييــم :طبيــب نفســاين وأخصــايئ اجتامعــي
ومديــر الســجن وموظفــون مختــارون يف الســجن .وتُجــرى مقابلــة مــع الســجناء ،بعــد التحقــق مــن هويتهــم،
لتقييــم احتياجاتهــم الفوريــة (األمنيــة والعقليــة والبدنيــة واالجتامعيــة) .ويتلقــى الســجناء أجوبــة عــى األســئلة
التــي قــد يوجهونهــا وتُجمــع املعلومــات.
ويف األســابيع األوىل مــن الســجن ،تُجمــع معلومــات إضافيــة عــن الســجني أثنــاء مقابــات مــع الدائــرة املتخصصــة
(التــي تتألــف مــن طبيــب نفســاين وأخصــايئ اجتامعــي ومــدرس وقــس) وعــن طريــق دراســة ملــف الســجني.
وتُدخــل هــذه املعلومــات يف نظــام إلكــروين إلدارة ملفــات الســجناء .ثم تناقَــش النتائــج خــال اجتــاع ،وتوضــع
( )15انظر.Handbook on Prisoner File Management :

نجسلا فينصتب ةقلعتملا ةيسيئرلا لئاسملا -ايناث

خطــة فرديــة تشــمل الفئــات التاليــة :التعليــم املــدريس والتعليــم املهنــي والخــرة العمليــة واالمتيــازات
(إجازة الخــروج لزيــارة البيــت وإجــازة قصــرة واإلفـراج النهــاري) والتعليــم العالجــي والرتبيــة االجتامعيــة والعــاج
والوثائــق والتدابــر الوقائيــة .وتحــدد هــذه الخطــة التدابــر والتدخــات العالجيــة الالزمــة للســجني لتحقيــق
األهــداف املنشــودة .وتناقَــش الخطــة مــع الســجني وتُعــ َّدل بانتظــام.
املصدر :وزارة العدل يف والية بافاريا
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مثــة متييــز آخــر بــن التصنيــف الخارجــي والتصنيــف الداخــي للســجون .فالتصنيــف الخارجــي يركــز عــى تحديــد
مســتوى احتجــاز الســجني أو املســتوى األمنــي الــذي ينبغــي إخضاعــه لــه وإيداعــه يف مرفــق يســتويف الــروط األمنيــة
الالزمــة للشــخص ويلبــي احتياجاتــه مــن الربامــج والتدخــات .أمــا التصنيــف الداخــي فيشــر إىل الق ـرارات املتخــذة
عــى صعيــد املرافــق ،مبــا يف ذلــك مــكان إيــواء الســجني يف الســجن واألشــخاص الذيــن يــودع رفقتهــم ،واألنــواع املحددة
مــن الربامــج والتدخــات التــي تشــمله ووتريتهــا ،ونــوع العمــل واألنشــطة الرتفيهيــة التــي قــد تكــون مناســبة لــه.
وت ُصمــم نظــم التصنيــف الداخــي بغــرض اســتكامل التصنيــف الخارجــي بتحديــد شــكل اإليــواء املناســب والتدخــات
املالمئــة يف مرفــق معـ ّـن للســجناء املشــمولني بنفــس مســتوى االحتجــاز (مغلــق أو مفتــوح ،ومنخفــض أو متوســط أو
شــديد) .ويقــدم املخطــط البيــاين التــايل ملحــة عامــة عــن نظــم التصنيــف الخارجــي والداخــي يف الســجن وكيفيــة
عملهــا بطريقــة متكاملــة.
الشكل األول-

نظم التصنيف الخارجي والداخيل

الدخول إىل السجن

التصنيف األويل
•تقييم االحتجاز
•تقييم االحتياجات الربنامجية
•تحديد املرفق

التصنيف الداخيل
•تحديد مكان اإليواء
•تحديد الربامج
•تحديد العمل

النقل إىل املرفق
إعادة التصنيف

النقل إىل مكان إيواء معني

•التصنيف الخارجي
– –االحتجاز
•التصنيف الداخيل
– –الربامج	 – املرفق
– –اإليواء	 – الربامج املجتمعية
– –العمل

املصــدرPatricia Hardyman and others, Internal Prison Classification Systems: Case Studies in Their Development and Implementation :
).(Washington D.C., Department of Justice of the United States, National Institute of Corrections, 2002
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 -6االستعراض املنتظم للتصنيفات
مــن املهــم اإلشــارة إىل أن عمليــة تصنيــف الســجناء وتوزيعهــم األوليــن عنــد دخولهــم إىل مــكان االحتجــاز منفصلـ ٌة
عــن عمليــة اســتعراض أو إعــادة تقييــم التصنيــف بانتظــام أثنــاء فــرة العقوبــة بغــرض تحديــد مــا إذا كان يلــزم إعــادة
تصنيــف املســتوى األمنــي .وينبغــي أن تجــرى اســتعراضات التصنيــف ،عــى وجــه الخصــوص ،طــوال فــرة احتجــاز
الســجني واإلرشاف عليــه أو يف الحــاالت التــي يقــع فيهــا حــدث هــام قــد يؤثــر عــى املســتوى األمنــي واإليــداع (مثــل
ســوء ســلوك جســيم أو مشــكلة أمنيــة ،أو عــى العكــس مــن ذلــك النجــاح يف إكــال برنامــج أو تدخــل) .وينبغــي أن
يكــون الهــدف ،رهن ـاً بنتائــج التقييــم والتصنيــف ،هــو خفــض مســتوى التصنيــف واإليــداع مبــرور الوقــت ،وإتاحــة
إمكانيــة املــي صــوب نظــام ســجون أقــل تقييــدا ً مــن أجــل إعــداد الســجني عــى نحــو أفضــل لإلفــراج عنــه يف
نهايــة املطــاف .واألمثــل أن ت ُحـ َّدد وتــرة وأســاليب عمليــات اســتعراض التصنيــف يف السياســات واملبــادئ التوجيهيــة.
وكــا ورد يف كُت ّيــب بشــأن األمــن الدينامــي واســتقصاء املعلومــات االســتخبارية يف الســجون )16(،فــإن االســتعراض
وإعــادة التقييــم ســمتان هامتــان مــن ســات أي نظــام تصنيــف إنســاين يســعى إىل املوازنــة بــن األمــن وإعــادة
التأهيــل .وينبغــي جدولتهــا وإجراؤهــا بوتــرة زمنيــة معقولــة وبحــرص عــى مراعــاة التطــورات التــي تطــرأ عــى
فرادى السجناء.
مثال قُطري
التصنيف وإعادة التصنيف يف تاسامنيا بأسرتاليا
دائرة السجون يف تاسامنيا ،األمر الدائم من املدير بشأن التصنيف واإليداع
 1-6تُحــدد للســجناء الفئــة األمنيــة التــي يُصنفــون فيهــا اســتنادا ً إىل ظروفهــم التــي تخضــع لتقييــم فــردي عنــد
اســتقبالهم واحتجازهــم.
 2-6ينبغــي أن يُصنــف الســجناء يف املســتوى الــذي يفــرض أدىن حــد مــن التدابــر التقييديــة وفقــاً لتقييــم
خطرهــم ،بحيــث ميكــن إدارة مخاطرهــم األمنيــة واحتياجاتهــم الفرديــة.
 3-6يجــب أن يتــوىل فريــق االســتعراض املعنــي بــإدارة العقوبــات ،مــرة واحــدة عــى األقــل كل ســتة أشــهر،
اســتعراض الفئــة األمنيــة التــي يُصنــف فيهــا جميــع الســجناء ،باســتثناء املصنفــن يف الفئــة األمنيــة الدنيــا.
4-6

يخضع السجناء املصنفون يف الفئة األمنية الدنيا لالستعراض مرة كل اثني عرش شهرا ً ...

 5-6يجــب تزويــد الســجناء بإخطــار كتــايب بالق ـرارات املتخــذة فيــا يتعلــق بتصنيفهــم؛ ويجــب أن يتضمــن
اإلخطــار مشــورة بشــأن حقهــم يف الطعــن يف تلــك الق ـرارات.
املصدر :دائرة السجون يف تاسامنيا.

وينبغــي أيضـاً أن تكــون إجـراءات وأســاليب وأدوات إعــادة التقييــم وإعــادة التصنيــف مختلفــة عــن أدوات التصنيــف
األويل .ويجــدر بنــا أن نشــر عــى وجــه الخصــوص إىل أن العوامــل التــي تحــدد التصنيــف األمنــي األويل ليســت
بالــرورة هــي العوامــل نفســها التــي تحــدد إعــادة التصنيــف مبجــرد أن يقــي الســجني وقت ـاً يف الســجن .فوقــت
الدخــول ،قــد ال يُعــرف يشء يُذكــر عــن ســلوك الســجني ،وال ســيام إذا مل يســبق أن أودع الســجن .ولذلــك ،فــإن أدوات
التصنيــف األويل تركــز تركي ـزا ً أشــد عــى الجرميــة الحاليــة (املزعومــة) التــي ارتكبهــا الســجني ،واحتكاكــه مــن قبــل
بنظــام العدالــة الجنائيــة ،واالحتياجــات األوليــة ،وغــر ذلــك مــن الخصائــص األساســية التــي يعتربهــا البحــث وجيهــة.
( )16مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ،كتيــب بشــأن األمــن الدينامــي واســتقصاء املعلومــات االســتخبارية يف الســجون ،سلســلة كتيبــات
العدالــة الجنائيــة (نيويــورك ،)2017 ،الصفحــة .16

نجسلا فينصتب ةقلعتملا ةيسيئرلا لئاسملا -ايناث

وتــويل أســاليب إعــادة التقييــم وإعــادة التصنيــف أهميــة أكــر لســلوك الســجني( )17واحتياجاتــه املتغــرة أثنــاء فــرة
الســجن .ويشــمل ذلــك عــدد حــاالت ســوء الســلوك ونوعهــا واملشــاركة يف الربامــج .وقــد تُحــذف بعــض العوامــل
املق َّيمــة وقــت الدخــول إىل الســجن أو تُقلَّــص أهميتهــا .ولذلــك ،عــى الرغــم مــن أن عمليــات تقييــم إعــادة التصنيــف
تتضمــن يف كثــر مــن األحيــان عنــارص مــن أدوات التصنيــف األويل ،فإنهــا تنظــر أيض ـاً يف ســلوك الســجناء يف إطــار
املســتوى األمنــي الخاضعــن لــه يف الوقــت الراهــن ،والتقــدم املحــرز يف خطــة إدارة قضيــة أو عقوبــة كل منهــم يف
ســياق مجــاالت احتياجاتهــم واملــدة املتبقيــة مــن فــرة عقوبتهــم .ويشــر بونتــا ووورميــث ()Bonta and Wormith
إىل أن نظــام التصنيــف الجيــد يتســم بالديناميــة ويســاعد يف اإلعــداد لعــودة املجــرم إىل املجتمــع واندماجــه فيــه
من جديد.
وبالرتكيــز عــى 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 االعـراف بحســن الســلوك والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف بالســاح للســجناء باالنتقــال
مبــرور الوقــت إىل مســتويات احتجــاز تفــرض حــدا ً أدىن مــن التدابــر التقييديــة )18(.أمــا عمليــة إعــادة التصنيــف التــي
ال تســمح للســجناء باالنتقــال إىل مســتويات احتجــاز أدىن درجــة فيمكــن أن تــؤدي إىل التصنيــف املفــرط للســجناء
الذيــن رمبــا ُوضعــوا أصــاً يف إطــار مســتويات احتجــاز خاضعــة لتدابــر أمنيــة شــديدة .وميكــن أن يُظهــر أولئــك
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 أعــى
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
وكانــوا يف مســتويات أمنيــة مش ـ َّددة وأوســاط مقيــدة مــن دون الخضــوع لنظــام التحضــر لإلف ـراج الــذي يُع ّدهــم
إلعــادة إدماجهــم يف املجتمــع .ويُثنــى بشــدة عــن اتبــاع هــذه املامرســة ،ألنهــا تتعــارض مــع روح القاعــدة  87مــن
قواعــد نيلســون مانديــا وميكــن أن تؤثــر ســلباً عــى قــدرة الســجناء عــى التكيــف مــن جديــد مــع حيــاة املجتمــع
وعــى الســامة العامــة.

 -7نُّ
النس والسن والثقافة
ال�ج املراعية لنوع ج
ينبغــي أن تسرتشــد نظــم التصنيــف يف الســجن باملعايــر والقواعــد واألدلــة الدوليــة القامئــة عــى اســتخدام أدوات
ونُهــج التصنيــف التــي تراعــي عوامــل مثــل نــوع الجنــس والســن والثقافــة لتقييــم املخاطــر واالحتياجــات وتحديــد
التدخــات املناســبة.

النس
نوع ج
قواعد بانكوك
التصنيف وإفرادية املعاملة
[تكملة للقواعد  67إىل  69من قواعد نيلسون مانديال]
(.Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification”, p. 407 )17
( )18عىل 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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كتيب بشأن تصنيف السجناء

قواعد بانكوك (تابع)
القاعدة 40
يُ ِع ـ ّد وينفــذ مديــرو الســجون أســاليب تصنيــف تراعــى فيهــا االحتياجــات الخاصــة للنســاء وظــروف الســجينات
لضــان إعــداد وتنفيــذ خطــط مالمئــة وفرديــة تهــدف إىل التبكــر يف تأهيلهــن وعالجهــن وإعــادة إدماجهــن يف
املجتمــع.
القاعدة 41
يجب أن يشمل تقييم املخاطر املراعي لنوع الجنس وتصنيف السجناء حسب الفئات ما ييل:
(أ) مراعــاة أن الســجينات يشــكلن خط ـرا ً أقــل عــى اآلخريــن واآلثــار البالغــة الــرر التــي ميكــن أن
تتعــرض لهــا الســجينات مــن جــراء التدابــر األمنيــة ومســتويات العــزل املشــددة؛
(ب) توفــر معلومــات أساســية بشــأن خلفيــات النســاء ،مــن قبيــل العنــف الــذي رمبــا ســبق أن تعرضــن
لــه ،وإعاقتهــن العقليــة وتعاطيهــن املخــدرات ،إىل جانــب مــا يتحملنــه مــن مســؤولية عــن رعايــة أطفالهن
وغريهــم ،وهــي كلهــا أمــور ال بــد مــن أخذهــا يف االعتبــار لــدى احتجازهــن وإعــداد الخطــط املالمئــة لفــرة
األحــكام الصــادرة ضدهــن؛
(ج) كفالــة أن تتضمــن الخطــط املتعلقــة بالحكــم عــى الســجينات برامــج وخدمــات تكفــل تأهيلهــن
مبــا يتــواءم مــع احتياجاتهــن الخاصــة؛ ...

وعــى مــر التاريــخ ،فــإن أغلبيــة أدوات التصنيــف ،مبــا فيهــا األدوات االكتواريــة ،التــي ُصممــت ألغ ـراض تصنيــف
الســجناءُ ،وضعــت مــن أجــل الرجــال البالغــن وخضعــت للتحقــق مــن صالحيتهــا لهــم .ومــع ذلــك ،فقــد ثبــت
أن العديــد مــن املــؤرشات التــي اس ـتُحدثت للتنبــؤ بســلوك الســجناء الذكــور البالغــن ال تنطبــق عــى النســاء ،وأن
اســتخدام تلــك األدوات أو املــؤرشات يــؤدي يف كثــر مــن األحيــان إىل التصنيــف املفــرط ،مــا يعــرض املــرأة للتصنيــف
ضمــن مســتويات أمنيــة أشــد مــا هــو مطلــوب .وكــا لوحــظ يف التعليــق عــى القاعدتــن  40و 41مــن قواعــد
بانكــوك )20(،كثـرا ً مــا تتعــرض املــرأة للتمييــز يف تطبيــق هــذا املبــدأ ،بســبب عامــل واحــد أو مجموعــة مــن العوامــل.
أوالً ،ملــا كانــت أدوات التصنيــف نفســها ت ُســتخدم للنســاء والرجــال يف الغالبيــة العظمــى مــن الســجون يف جميــع
أنحــاء العــامل ،عــى الرغــم مــن اختــاف احتياجــات النســاء وظروفهــن ،فــإن املعلومــات عــن ســجل العنــف العائــي
واالنتهــاك الجنــي ومســؤولية الوالديــن هــي مجــاالت ال ت ُفـ َرز 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 ذكــورا ً وإناثـاً ،وتصميــم نهــج وأدوات تجســد هــذه االختالفــات مــن أجــل
ضــان التصنيــف الســليم يف أدىن مســتوى أمنــي مطلــوب.

السن
حــددت البحــوث بعــض االعتبــارات الخاصــة بالنســبة للشــباب وكبــار الســن لهــا صلــة بتقييــم وتصنيــف وإدارة
األشــخاص املنتمــن إىل هاتــن الفئتــن العمريتــن يف الســجون.
(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 األفـراد الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  18ســنة و 21ســنة ،أو الذيــن
تصــل أعامرهــم أحيانـاً إىل  24ســنة) ،فــإن البحــوث التــي تتنــاول اآلثــار املشــركة لبيولوجيــا الدمــاغ الــذي يوجــد يف
طــور النمــو ونفســية البالغــن الناشــئني وتأثــر الســياق االجتامعــي ،تشــر إىل أن مرحلــة النمــو التــي تســمى املراهقــة
متتــد إىل مــا بعــد الثامنــة عــرة مــن العمــر ،التــي تعتربهــا واليــات قضائيــة كثــرة ســن البلــوغ القانونيــة .وبينــت
البحــوث عــى وجــه التحديــد أن منــو دمــاغ البالــغ ال يكتمــل إال يف منتصــف العرشينــات ،وال ســيام جــزء الفــص
األمامــي ،املســؤول عــن اتخــاذ الق ـرارات والتحكــم يف النــزوات )21(.وتؤيــد هــذه االســتنتاجات اتبــاع نهــج يسرتشــد
بعامــل النمــو يف التعامــل مــع الشــباب يف نظــام العدالــة الجنائيــة.
مثال قُطري
السويد
وفق ـاً للكتيــب املتعلــق باإليــداع يف الســجن الــذي أصدرتــه حكومــة الســويد ،يُعتــر الشــخص الــذي يُحتجــز يف
الحبــس االحتياطــي أو يف الســجن قبــل أن يبلــغ الحاديــة والعرشيــن مــن العمــر شــاباً أثنــاء فــرة 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 عــى أفضــل نحــو هنــاك ،لكنهــا تفيــد بإمكانيــة وضعهم
يف جنــاح آخــر أو ســجن آخــر إذا تبــن أن باإلمــكان تلبيــة احتياجاتهــم عــى نحــو أفضــل يف هــذا املــكان.
املصدر :الدائرة السويدية للسجون والوضع تحت املراقبة.

ويف الطــرف اآلخــر مــن الفئــة العمريــة ،يحتــاج الســجناء كبــار الســن أيضـاً إىل إيالئهــم اعتبــارا ً خاصـاً .فمثلــا يــرى
ويليامــز )22(،ال يوجــد توافــق عاملــي يف اآلراء بشــأن الســن التــي يصبــح فيهــا الســجني "كب ـرا ً" ،غــر أن العديــد مــن
الدراســات البحثيــة تع ـ ّرف الســجناء كبــار الســن باعتبارهــم الســجناء الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  50أو  55ســنة.
عــاوة عــى ذلــك ،يقــدر كثــر مــن نظــم العدالــة الجنائيــة أن للعديــد مــن الســجناء بنيــة جســدية تشــبه بنيــة
أشــخاص أكــر بنحــو  10ســنوات إىل  15ســنة ،بســبب ارتفــاع معــدل انتشــار عوامــل الخطــر التــي تــؤدي إىل ســوء
األحــوال الصحيــة ،مثــل االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات ،واإلصابــة الرضحيــة يف الدمــاغ ،وتــدين الوضــع
االجتامعــي االقتصــادي )23(.ويرجــح أن تكــون لــدى الســجناء كبــار الســن احتياجــات خاصــة تشــكل تحدي ـاً إلدارة
الســجون ،يتعلــق بعضهــا بالتنقــل والســمع والوظائــف اإلدراكيــة .وميكــن أن تشــكل هــذه االحتياجــات قيــودا ً 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
()24
مــكان يالئــم قــدرات الفــرد ،وفحــص العتــه ،والربمجــة املسرتشــدة مبســائل الشــيخوخة.

(.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
( )23املرجع نفسه.
( )24املرجع نفسه.
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مثال قُطري
أملانيا
يقــع ســجن ســنغن يف بادن-فورمتبــرغ بأملانيــا ،وأنشــئ يف  1970باعتبــاره ســجناً متخصصـاً للســجناء كبــار الســن،
لتعزيــز التواصــل االجتامعــي والرعايــة الطبيــة واإلعــداد لإلفـراج .والهــدف مــن ذلــك هــو تلبيــة احتياجــات كبــار
الســن التــي ال ميكــن تلبيتهــا يف الســجون العاديــة ،مبــا فيهــا بعــض تدابــر العــاج واألنشــطة املناســبة للعمــر.
املصــدرLynn Saunders and Harold Egerer, “Creating a suitable environment and regime for older prisoners during and after :
).custody”, in Ageing and Imprisonment: Summary Report, International Committee of the Red Cross (Paris, June 2018

الثقافة
عــى غـرار مــا تقــدم ،قــد يكــون مــن املهــم يف بعــض الواليــات القضائيــة مراعــاة املســائل الثقافيــة عنــد وضــع واعتــاد
نهــج لتصنيــف الســجناء .وميكــن أن تــؤدي خلفيــة الســجني الثقافيــة دورا ً هام ـاً يف إظهــار املخاطــر ،ألنهــا ترتبــط
باملعايــر والتوقعــات الســلوكية ،واإلج ـراءات املقبولــة ملواجهــة التهديــدات ،والتعبــر العاطفــي ،وأســاليب االتصــال،
واألهــداف والدوافــع .وكث ـرا ً مــا توضــع أدوات تقييــم املخاطــر وفق ـاً للمجموعــة الثقافيــة الرئيســية يف البلــد ،وقــد
تتجاهــل مــن ثــم التبايــن الســائد عــى نطــاق الفئــات الســكانية الفرعيــة .ولذلــك فــإن قــدرة أدوات وأســاليب
التصنيــف عــى التنبــؤ قــد تكــون أقــل دقــة بالنســبة ملجموعــات األقليــات اإلثنيــة .ويثــر هــذا األمــر قلق ـاً شــديدا ً
بالنســبة لبعــض األقليــات اإلثنيــة املحرومــة التــي يشــكل أفرادهــا عــددا ً كبـرا ً مــن النــزالء ،وتعــاين مــن تاريــخ طويــل
مــن الظلــم وســوء املعاملــة .وينبغــي أن تراعــي أدوات ونُهــج التقييــم الســكان الذيــن تقيســهم ،بالنظــر إىل تأثــر
()25
املعلومــات املســتقاة مــن التقييــم عــى صنــع القـرار وعــى الســامة العامــة ومعاملــة املجرمــن والحريــات املدنيــة.
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السجناء ذوو االحتياجات خ
الاصة

يــرد أعــاه وصــف ألهميــة مســائل مــن قبيــل األدوات وال ُّنهــج املراعيــة لنــوع الجنــس والثقافــة .أمــا هــذا القســم
فيتنــاول االعتبــارات املتعلقــة بتقييــم وتصنيــف الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة ،مبــن فيهــم الســجناء الذيــن
يعانــون مــن مشــاكل صحيــة عقليــة ،والســجناء ذوو اإلعاقــة ،والســجناء مــن املثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل
الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحامــي صفــات الجنســن ،والســجناء األجانــب.

الســجناء احملتاجون إىل رعاية الصحة العقلية
قواعد نيلسون مانديال
خدمات الرعاية الصحية
القاعدة 25
كل ســجن دائــرة لخدمــات الرعايــة الصحيــة مكلَّفــة بتقييــم الصحــة البدنيــة والعقليــة
 -1يجــب أن يكــون يف ِّ
للســجناء وتعزيزهــا وحاميتهــا وتحســينها ،مــع إيــاء اهتــام 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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التخصصــات يض ـ ُّم عــددا ً كافي ـاً مــن األف ـراد
 -2تتألَّــف دائــرة خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن فريــق متع ـ ِّدد
ُّ
املؤ َّهلــن الذيــن يعملــون باســتقاللية إكلينيكيــة تامــة ،وتضــ ُّم مــا يكفــي مــن خــرة يف علــم النفــس والطــب
النفــي... .
القاعدة 33
عــى الطبيــب أن يق ـ ِّدم تقري ـرا ً إىل مديــر الســجن كلَّــا ارتــأى أ َّن الصحــة البدنيــة أو العقليــة لســج ٍني مــا قــد
أي ظــرف مــن ظــروف الســجن.
رضر مــن ج ـ َّراء اســتمرار ســجنه أو مــن ج ـ َّراء ِّ
ررت أو ســتت َّ
ت ـ َّ
السجناء ذوو اإلعاقة الذهنية و/أو املشاكل الصحية العقلية
القاعدة 109
 -1ال يجــوز أن يوضــع يف الســجون األشــخاص الذيــن يتبـ َّـن أنَّهــم غــر مســؤولني جنائ ّيـاً أو يكشــف التشــخيص
الحقـاً أ َّن لديهــم إعاقـ ٍ
ـاكل صحيـ ًة عقليـ ًة شــديد ًة م َّمــن يــؤ ِّدي بقاؤهــم يف الســجن إىل تفاقــم
ـات ذهنيـ ًة و/أو مشـ َ
حالتهــم ،وتُتَّخــذ ترتيبــات لنقلهــم إىل مرافــق للصحــة العقليــة يف أقــرب وقــت ممكــن.
 -2يُوضَ ــع الســجناء اآلخــرون املصابــون بإعاقــات ذهنيــة و/أو مشــاكل صحيــة عقليــة ،إذا اقتضــت الــرورة،
متخصصــة تحــت إرشاف اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة املؤ َّهلــن.
تحــت املراقبــة والعــاج يف مرافــق
ِّ
العــاج لجميــع الســجناء اآلخريــن الذيــن يحتاجــون إىل العــاج مــن
 -3توفِّــر دوائــر الرعايــة الصحيــة
َ
أمراض عقلية.
قواعد بانكوك
التصنيف واملعاملة الفردية
القاعدة 41
يجب أن يشمل تقييم املخاطر املراعية لنوع الجنس وتصنيف السجناء حسب الفئات ما ييل:
(د) كفالــة إيــداع النســاء اللــوايت يحتجــن إىل رعايــة صحيــة عقليــة يف أماكــن إيــواء ال تقيــد
فيهــا حركتهــن يكــون فيهــا مســتوى اإلجــراءات األمنيــة يف أدىن حــد ممكــن ويتلقــن فيهــا العــاج
املناســب وليــس يف مرافــق تفــرض عليهــن فيهــا إجــراءات أمنيــة مشــددة ملجــرد أنهــن يعانــن مــن
مشــاكل صحيــة عقليــة.

أظهــرت البيانــات التــي ُجمعــت عــى الصعيــد العاملــي باســتمرار أن نســبة كبــرة مــن الســجناء يعانــون مــن مشــاكل
صحيــة عقليــة كبــرة .ووفق ـاً ملنظمــة الصحــة العامليــة )26(،أفــادت اســتقصاءات األوبئــة يف كثــر مــن البلــدان أن مــا
بــن  10يف املائــة و 15يف املائــة مــن الســجناء يعانــون مــن أمـراض عقليــة حــادة ودامئــة ،تشــمل االضطرابــات العقليــة،
مثــل الفصــام واالضط ـراب الثنــايئ القطــب .ومــن الشــائع أن تكــون اإلصابــة باضطرابــات الصحــة العقليــة مقرتنــة
مبشــاكل صحيــة مزمنــة أخــرى ،مثــل إســاءة اســتعامل مــواد اإلدمــان .وتــزداد املشــاكل املتصلــة بالصحــة العقليــة
واالضطرابــات املرتبطــة بتعاطــي املخــدرات حــدة بــن الســجينات ،حيــث تشــر البيانــات املتاحــة إىل أن معــدالت
انتشــار هــذه املشــاكل تزيــد لــدى هــذه الفئــة بأربــع مـرات عــى األقــل مقارنــة بعامــة الســكان )27(.وتشــر البيانــات
الخاصــة بأمريــكا الشــالية وأوروبــا إىل أن قرابــة  75يف املائــة مــن الســجينات يعانــن مــن اضطرابــات مرتبطــة
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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كتيب بشأن تصنيف السجناء

وتشــكل إدارة شــؤون الســجناء الذيــن يعانــون مــن أمــراض عقليــة تحديــاً ألي نظــام للســجون .غــر أن تحديــد
هــؤالء األفـراد وتزويدهــم بخدمــات الصحــة العقليــة املناســبة يف وقــت مبكــر عامــان أساســيان يف تلبيــة احتياجاتهــم
املتخصصــة .وعليــه فــإن تقييــم وتصنيــف الســجناء يجــب أن يشــمال ،كحــد أدىن ،عمليــة لفــرز وتحديــد األشــخاص
الذيــن يعانــون مــن مشــاكل كبــرة يف الصحــة العقليــة واألشــخاص الذيــن يُحتمــل أن ينتحــروا أو يــؤذوا أنفســهم،
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 خطـرا ً
عــى موظفــي الســجن وعــى الســجناء اآلخريــن .ويف حالــة اإلصابــة باضطرابــات صحيــة عقليــة خطــرة ،ينبغــي عــى
وجــه الخصــوص إذن أن ت ُل َّبــى احتياجــات هــؤالء األف ـراد ،متــى أمكــن ذلــك ،يف وحــدات أو مرافــق نفســية أو طبيــة
متخصصــة حيــث ميكــن ملامرســن أكفــاء يف مجــال الرعايــة الصحيــة إج ـراء الفحــص والتقييــم والعــاج.

العاقة البدنية
الســجناء ذوو إ
قواعد نيلسون مانديال
املبادئ األساسية
القاعدة 5
 -2تهيِّــئ إدارات الســجون جميــع الرتتيبــات التيســرية والتعديــات املعقولــة لضــان معيشــة الســجناء ذوي
اإلعاقــات البدنيــة أو العقليــة أو غريهــا مــن اإلعاقــات يف الســجن بشــكل كامــل وف َّعــال عــى أســاس مــن املســاواة.

دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة

(أ)

 5-2-4التصنيف والتوزيع واإليواء
يجــب إيــواء الســجناء ذوي اإلعاقــة ،شــأنهم شــأن بقيــة الســجناء ،يف ظـ ّـل الح ـ ّد األدىن مــن القيــود األمنيــة التــي
حبســهم بالحفــاظ عــى أمنهــم وســامتهم.
يتطلّبهــا ُ
وينبغــي توزيــع الســجناء ذوي اإلعاقــة عــى أماكــن مناســبة الحتياجاتهــم؛ وإدخــال تعديــات عــى هــذه األماكــن
إذا كان ذلــك رضوريـاً ملعاونتهــم عــى التعامــل مــع البيئــة الجديــدة .إذ ميكــن مثــا تركيــب مقابــض يف زنزاناتهــم،
ودهــن الــدرج بألــوان زاهيــة ووضــع عالمــات عليــه لتســهل رؤيتــه عــى ذوي اإلعاقــة البرصيــة ،وميكــن اســتخدام
ســامل محمولــة لتســهيل دخــول مســتعميل الكـرايس املتح ّركــة .كــا يجــب تســهيل الحصــول عــى خدمــات الرعايــة
الصحية.
ـت يف مســألة توزيــع الســجناء
ويجــب أن يؤخــذ يف االعتبــار احتــال اإليــذاء مــن جانــب ســجناء آخريــن عنــد البـ ّ
ذوي اإلعاقــة ضامنـاً لحاميتهــم.
(أ) مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ،دليــل عــن الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة ،سلســلة أدلّــة العدالــة الجنائيــة
(منشــورات األمــم املتحــدة) ،الصفحــة .51

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.
وكــا يــرد يف دليــل عــن الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة ،فــإن التحديــات التــي يواجههــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف

()28

( )28اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة .1

نجسلا فينصتب ةقلعتملا ةيسيئرلا لئاسملا -ايناث

املجتمــع كثـرا ً مــا تتفاقــم يف الســجون بســبب طبيعتهــا املغلقــة والخاضعــة للقيــود والعنــف الناتــج عــن االكتظــاظ
وعــدم التفريــق بــن الســجناء ومراقبتهــم عــى الوجــه الصحيــح .ومــن ثــم ،ينبغــي مراعــاة واســتيعاب أي إعاقــة بدنيــة
أو إعاقــة أخــرى أثنــاء عمليــة اإلدخــال إىل الســجن والتقييــم ،ويف قـرارات التصنيــف ،ويف إدارة القضيــة بوجــه عــام.
وفيــا يتعلــق بالتقييــم ،يجــب أن ت ُحـ َّدد العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة الســجني الكاملــة يف عمليــة التقييــم عنــد
دخولــه إىل الســجن ،حيثــا أمكــن ،وأن تؤخــذ يف االعتبــار .وينبغــي أن يكــون تحديــد هــذه املســائل جــزءا ً مــن تقييــم
االحتياجــات الفوريــة الــوارد وصفــه أدنــاه .عــاوة عــى ذلــك ،ينبغــي وضــع اسـراتيجيات ملواجهــة تلــك التحديــات.
فعــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت هنــاك اســتامرات أو اســتبيانات يُطلــب مــن الســجني ملؤهــا ،يحتــاج الســجناء ذوو
ـول موظــف كتابــة األجوبــة ،أو
اإلعاقــة البرصيــة أو الحركيــة إذن إىل املســاعدة إمــا بطــرح األســئلة عليهــم شــفهياً وتَـ ّ
مــن خــال نظــام حاســويب ميكنــه قـراءة األســئلة وتســجيل األجوبــة .وباملثــل ،إذا كان الشــخص مصابـاً 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 معـ ّـن ذي صلــة
بإعاقتهــم (مثــل الك ـرايس املتحركــة والعــكازات) ،مــا مل يحــل دون ذلــك ســبب أمنــي اســتثنايئ .وإذا تبــن أن هنــاك
()29
خط ـرا محــددا ،يجــب توفــر بديــل مناســب.
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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 أفـراد هــذه املجموعــة مــن غــن كبــر يف نظــام العدالــة الجنائيــة يف كثــر مــن
البلــدان ،صياغــة سياســات تعالــج احتياجاتهــم ووضــع اسـراتيجيات وتنفيذهــا لضــان عــدم التمييــز ضدهــم عنــد
احتكامهــم إىل القضــاء ووقوعهــم ضحيــة لنظــام العدالــة الجنائيــة ،بســبب ميولهــم الجنســية أو هويتهــم الجنســانية.
وت ُلــزِم الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان الــدول بحاميــة جميــع الســجناء الخاضعــن إلرشافهــا ورعايتهــا،
و[املســاعدة عــى] إعــادة اندماجهــم االجتامعــي .ونظـرا ً لضخامــة عــدد التقاريــر عــن التمييــز واإلهانــة واالعتــداء
الجنــي واالغتصــاب الواقــع عــى هــؤالء األشــخاص يف بيئــة الســجن ،فــإن عــى ســلطات الســجون وضــع سياســات
واســراتيجيات تضمــن أقــى قــدر ممكــن مــن الحاميــة لهــذه املجموعــات ،مــع تســهيل إعــادة اندماجهــم
االجتامعــي بطريقــة ف ّعالــة.
(أ) مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة ،الصفحة .104

ميثــل األشــخاص مــن املثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحامــي صفــات
الجنســن فئــة تعــاين مــن ضعــف خــاص بســبب احتــال التعــرض لإليــذاء .وكــا يــرد يف الدليــل عــن الســجناء ذوي
االحتياجــات الخاصــة )30(،قــد يــودع الســجناء مــن هــذه الفئــة ،يف نظــم الســجون التــي ال يؤخــذ فيهــا بالتصنيــف
الصحيــح ويكــون االكتظــاظ فيهــا هــو القاعــدة ،يف أماكــن نــوم أو زنزانــات مــع ســجناء معروفــن بالعنــف ،ومنهــم
مــن لــه ســوابق يف االعتــداء الجنــي .وهنــاك تقاريــر كثــرة عــن ارتــكاب العنــف الجنــي ضــد ســجناء مــن هــذه
( )29مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة.
( )30املرجع نفسه ،الفقرة .108
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الفئــة عــى يــد ســجناء آخريــن ،بســبب عــدم االعتنــاء بإيوائهــم ،ورمبــا بســبب تعمــد إيوائهــم مــع ســجناء قــد
يكونــون مصــدر خطــر .ولذلــك ينبغــي ،يف إطــار عمليــة تقييــم األفـراد الذيــن يدخلــون الســجن ،ســواء أكانــوا رهــن
الحبــس الســابق للمحاكمــة أم مــن املحكــوم عليهــم ،أن ت ُستكشــف أي احتياجــات أو مواطــن ضعــف محــددة تتعلــق
مبيــل الشــخص الجنــي أو هويتــه الجنســانية ،استكشــافاً يحــرم األف ـراد ،وأن ت ُتخــذ ق ـرارات التوزيــع بطريقــة غــر
متحيــزة لضــان ســامة الســجني وأمنــه .وفيــا يتعلــق مبغايــري الهويــة الجنســانية عــى وجــه الخصــوص ،ينبغــي
مراعــاة احتياجاتهــم الفريــدة ،وينبغــي اتخــاذ الق ـرارات املتعلقــة بإيداعهــم وحاميتهــم أثنــاء احتجازهــم مبوافقتهــم
()31
املســتنرية ،قبــل التوزيــع.

أ
الرعا� الجانب
ي

اتفاق منوذجي بشأن نقل السجناء األجانب وتوصيات بشأن معاملة السجناء األجانب

(أ)

املرفق الثاين
توصيات بشأن معاملة السجناء األجانب
 -1ينبغي أال يتم إرسال سجني أجنبي إىل أحد السجون عىل أساس جنسيته وحدها.
 -2ينبغــي أن تتــاح للســجناء األجانــب نفــس مــا للســجناء الوطنيــن مــن فــرص الحصــول عــى التعليــم والعمــل
والتدريــب املهنــي.
 -3يحــق للســجناء األجانــب مــن حيــث املبــدأ االســتفادة مــن التدابــر البديلــة للســجن ،وكذلــك الحصــول عــى
إجــازة مــن الســجن وغــر ذلــك مــن صــور الخــروج املرخــص بــه مــن الســجن ،وفقــا لنفــس املبــادئ التــي تنطبــق
عــى الســجناء الوطنيــن.
 -4ينبغــي إعــام الســجناء األجانــب فــور إدخالهــم الســجن ،بلغــة يفهمونهــا ،وكتابــة بصفــة عامــة ،بالخصائــص
الرئيســية لنظــام الســجن ،مبــا يف ذلــك القواعــد واألنظمــة ذات الصلــة.
 -5ينبغي احرتام العقائد والعادات الدينية للسجناء األجانب.
 -6ينبغــي إطــاع الســجناء األجانــب ،دون إبطــاء ،عــى حقهــم يف طلــب االتصــال بســلطاتهم القنصليــة ،وكذلــك
عــى أي معلومــات ذات صلــة تتعلــق بوضعهــم .وإذا رغــب ســجني أجنبــي يف الحصــول عــى مســاعدة مــن ســلطة
دبلوماســية أو قنصليــة ،فإنــه ينبغــي االتصــال بهــا فــورا ً.
 -7ينبغــي تقديــم مســاعدة مالمئــة للســجناء األجانــب ،بلغــة يســتطيعون فهمهــا ،عنــد تعاملهــم مــع املوظفــن
الطبيــن أو املســؤولني عــن الربامــج ،ويف مســائل مثــل الشــكاوى ،والرتتيبــات الخاصــة ،ونظــام األكل الخــاص،
والتمثيــل واالستشــارة يف أمورهــم الدينيــة.
(أ) مؤمتــر األمــم املتحــدة الســابع ملنــع لجرميــة ومعاملــة املجرمــن ،ميالنــو 26 ،آب/أغســطس– 6أيلول/ســبتمرب  :1985تقريــر مــن إعــداد األمانــة
العامــة (منشــورات األمــم املتحــدة ،رقــم املبيــع  )A.86.IV.Iالفصــل األول ،القســم دال.1-

واملقصــود مــن تعبــر "الســجناء األجانــب" الســجناء الذيــن ال يحملــون جــواز ســفر البلــد الــذي هــم محبوســون فيــه.
وعــى هــذا فــإ َّن التعبــر يشــمل ســجناء عاشــوا لفـرات طويلــة يف بلــد الســجن دون الحصــول عــى جنســيته ،كــا أنــه
()32
يشــمل أولئــك الذيــن وصلــوا إليــه مــن فــرة قريبــة.
والرعايــا األجانــب فئــة تعــاين ضعف ـاً شــديدا ً وقــد ال تتــاح لهــا إمكانيــة االطــاع مثــل الفئــات األخــرى عــى نظــام
( )31لالطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر أيضـاً Association for the Prevention of Torture and Penal Reform International, LGBTI Persons
).Deprived of Their Liberty: A Framework for Preventing Monitoring, 2nd ed. (London, Penal Reform International, 2015
( )32مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة.

نجسلا فينصتب ةقلعتملا ةيسيئرلا لئاسملا -ايناث

العدالــة الجنائيــة يف البلــد ،بســبب الحواجــز اللغويــة والجهــل بكيفيــة عمــل نظــام العدالــة أو الســجن يف الواليــة
القضائيــة .إضافــة إىل ذلــك ،مــن املرجــح أن يشــعر أفــراد هــذه الفئــة بالعزلــة بســبب تقطــع صالتهــم عــادة بأرسهــم
ومجتمعاتهــم األصليــة .وفيــا يتعلــق بالتقييــم والتصنيــف والتوزيــع ،ينبغــي تصنيــف الســجناء األجانــب وتوزيعهــم
يف إطــار مســتوى ونظــام أمنيــن مناســبني اســتنادا ً إىل تقييــم مــدى خطورتهــم واحتياجاتهــم شــأنهم شــأن بقيــة
الســجناء )33(.وقــد يلــزم تقديــم خدمــات الرتجمــة الشــفوية إلكــال التقييــم إذا كانــت هنــاك حواجــز لغويــة ،وينبغــي
إتاحــة فرصــة االتصــال بالقنصليــة للحصــول عــى الدعــم .وفيــا يتعلــق بالتوزيــع ،ال ينبغــي أن يكــون توزيــع الســجناء
األجانــب قامئـاً عــى أســاس جنســياتهم فقــط بــل ينبغــي أن تؤخــذ يف االعتبــار احتياجاتهــم الخاصــة مــن حيــث كفالــة
ســامتهم ،والتخفيــف مــن شــعورهم بالعزلــة ،وتيســر عقــد اجتامعــات باملمثلــن القنصليــن وأفــراد أرسهــم الذيــن
قــد يســافرون إىل البلــد مــن الخــارج ،وتســهيل تلقــي زيــارات هــؤالء املمثلــن واألفــراد.
مثال قُطري
الفلبني
أنشــأت الفلبــن ســجناً مخصص ـاً ح ـرا ً لألجانــب مســلويب الحريــة ،حيــث يُصنفــون ويــؤوون وفق ـاً لجنســيتهم.
ويُطلــب مــن حــراس الســجن التنســيق مــع ســفارة الســجناء األجانــب عنــد إيداعهــم الســجن وعنــد إطــاق
وينــح هــؤالء الحقــوق واالمتيــازات نفســها املمنوحــة للســجناء الفلبينيــن .وتشــمل حقوقهــم وامتيازاتهم
رساحهــمُ .
األساســية مــا يــي:
 	-1إبــاغ أو إخطــار املكاتــب القنصليــة املعنيــة يف املنطقــة أو الســفارة بحــاالت احتجــاز الرعايــا األجانــب يف
غضــون  24ســاعة مــن اإليــداع يف الســجن أو بحــاالت املــرض وغريهــا مــن االحتياجــات التــي تنطــوي عــى مســاعدة
مــن املوظفــن القنصليــن.
	-2التأكد من سالمة الرعايا األجانب وعالجهم وفصلهم عن بقية السجناء.
	-3العناية بهم مبا يلزم من كياسة ومدهم باملساعدة يف الوقت املناسب.
املصدر :مكتب إدارة السجون وسياسات العقاب ،الفلبني.

ف
ف
 -9اعتبارات أخرى ي� جمال إاليداع ي� السجن
قواعد نيلسون مانديال
االتصال بالعامل الخارجي
القاعدة 59
يوزَّع السجناء ،قدر املستطاع ،عىل سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتامعيّاً.

( )33مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،دليل عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة ،الصفحة .92
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قواعد نيلسون مانديال (تابع)
العالقات االجتامعية والرعاية الالحقة
القاعدة 107
يوضــع يف االعتبــار ،منــذ بدايــة تنفيــذ عقوبــة الســجن ،مســتقبل الســجني بعــد إطــاق رساحــه ،ويُشـ َّجع ويُســا َعد
عــى أن يصــون أو يُقيــم مــن العالقــات باألشــخاص أو الهيئــات خــارج الســجن كل مــا مــن شــأنه أن يســاعده عــى
إعــادة تأهيلــه ويخــدم مصالــح أرستــه عــى أفضــل وجــه.

يجــب أن تركــز ق ـرارات تصنيــف الســجناء وإيداعهــم الســجن يف املقــام األول عــى ســامة وأمــن الســجني وغــره
يف الســجن ،وعــى االســتفادة مــن التدخــات املناســبة ،غــر أن هنــاك عوامــل أخــرى ينبغــي أن تؤخــذ يف االعتبــار.
فمــن املهــم للغايــة عــى وجــه الخصــوص ،عنــد إحالــة ســجني إىل مرفــق بعينــه ،مراعــاة مســائل مثــل قــرب الســجن
مــن املجتمــع املحــي الــذي ينتمــي إليــه الســجني أو مــن مــكان وجــود أرستــه أو مــكان إعــادة إدماجــه يف املجتمــع،
والحــرص حيثــا أمكــن عــى أن تكــون البيئــة متوافقــة مــع أي احتياجــات ثقافيــة أو لغويــة .وينبغــي أيض ـاً مراعــاة
هــذه املســائل يف أي ق ـرارات تتعلــق بنقــل الســجناء إىل أماكــن احتجــاز مختلفــة .واســتمرار اتصــال الســجناء بنظــم
الدعــم األرسي واالجتامعــي يف املجتمــع املحــي أثنــاء فــرة االحتجــاز يشــكل يف الغالــب عامـاً إيجابيـاً هامـاً يف دعــم
إعــادة إدماجهــم بنجــاح يف املجتمــع .وقــد خلصــت البحــوث إىل أن الزيــارات ،وال ســيام املنتظمــة ،أثنــاء االحتجــاز،
ترتبــط بقلــة ســوء الســلوك يف الســجن )34(،وتــرد يف املعايــر الدوليــة بوصفهــا عامـ ًـا رئيســياً يف عمليــة إعــادة التأهيــل.
قواعد بانكوك
قواعد عامة التطبيق
القاعدة 4
تــودع الســجينات ،حيثــا كان ذلــك ممكن ـاً ،يف ســجون قريبــة مــن ديارهــن أو مــن مراكــز التأهيــل االجتامعــي،
أخــذا ً يف االعتبــار املســؤولية عــن رعايــة أطفالهــن وخياراتهــن الشــخصية ومــا يتوفــر مــن برامــج وخدمــات
مالمئة لهن.

تعــرف قواعــد بانكــوك بــرورة بقــاء املــرأة عــى اتصــال بأرستهــا ،وال ســيام عندمــا يتعلــق األمــر باألطفــال ،وتســلم
مبــا للعــزل عــن األرسة واملجتمــع املحــي مــن أثــر ضــار للغايــة عــى الســجينات .ويف كثــر مــن األحيــان ،قــد تــو َدع
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 جـراء طــول مــدة
الســفر للزيــارة .ومــع ذلــك ،تؤكــد قواعــد بانكــوك أيضـاً أهميــة التشــاور مــع املــرأة بشــأن تحديــد الســجن وإيداعهــا
فيــه ،معرتفــة بــأن املــرأة قــد ترغــب ،إذا وقعــت ضحيــة للعنــف الــذي يرتكبــه زوجهــا أو أحــد أف ـراد أرستهــا ،يف
()35
إحالتهــا إىل مرفــق بعيــد عــن مــكان إقامتهــا حاميـ ًة لســامتها ورفاههــا العقــي.

(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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التقي�
أربعة أجيال من أدوات ي

ظلــت إدارات الســجون لســنوات عديــدة تعتمــد عــى حكــم مهنــي أو رسيــري غــر منظــم التخــاذ قـرارات تصنيــف
الســجناء )36(.وميــزة هــذا األســلوب ،الــذي يشــار إليــه يف كثــر مــن األحيــان باســم تقييــم املخاطــر "مــن الجيــل األول"،
أنــه ال يتطلــب إج ـراء عمليــة تقييــم مفصلــة وال يحتــاج إىل هيــكل أســايس لتدريــب املوظفــن .بــل يقتــي فقــط
وجــود مهنيــن أو أطبــاء رسيريــن لديهــم املهــارات والخ ـرات املطلوبــة إلنجــاز التقييــم .غــر أن البحــوث املتعلقــة
بدقــة هــذا الحكــم أثبتــت باســتمرار أنــه يظــل ،يف حــال اســتخدامه مبفــرده ،مــؤرشا ً ضعيف ـاً للتنبــؤ بالســلوك ،وهــو
إىل حــد بعيــد أقــل األســاليب دقــة لتقييــم مخاطــر الســجناء واحتياجاتهــم .عــاوة عــى ذلــك ،قــد يكــون هــذا النهــج
أيضـاً عرضــة للتحيــز وعــدم االتســاق يف اتخــاذ القـرارات نظـرا ً إىل اســتحالة ضــان االتســاق بــن جميــع املهنيــن.
وأدت الشــواغل املتعلقــة مبوثوقيــة األحــكام املهنيــة والرسيريــة غــر املنظمــة إىل اســتحداث أدوات اكتواريــة أو قامئــة
عــى األدلــة (يُشــار إليهــا أيضـاً 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 اإلج ـرام .ثــم اس ـتُخدمت البيانــات
املســتقاة مــن هــذه العينــات عــادة لوضــع نظــام للتنقيــط .وميكــن عندئــذ تحويــل الدرجــة التــي يحصــل عليهــا
الســجناء ،اســتنادا ً إىل خصائصهــم وســلوكهم الســابق ،إىل فئــة مــن فئــات الخطــر ،تشــكل تقديـرا ً احتامليـاً إلمكانــات
ترصفهــم ترصفــات تثــر مشــاكل يف املســتقبل .وأثبتــت البحــوث التــي أجريــت عــى األدوات االكتواريــة لتحديــد
املخاطــر ،التــي ُوضعــت عــى هــذا النحــو ،أنهــا تتجــاوز كث ـرا ً األحــكام املهنيــة والرسيريــة غــر املنظمــة يف اتســاقها
وقدرتهــا عــى التنبــؤ )37(.إضافــة إىل ذلــك ،تتســم أدوات التقييــم االكتواريــة بإمكانيــة إدارتهــا مــن جانــب أشــخاص
مدربــن عــى اســتخدامها ،وإن مل تكــن لديهــم بالــرورة خــرة مهنيــة متعمقــة أو متخصصــة.
غــر أن نقائــص النهــج االكتــواري أصبحــت واضحــة مبــرور الوقــت .فيبــدو عــى وجــه الخصــوص أن األدوات األصليــة
التــي ُوضعــت انطالق ـاً مــن هــذا النمــوذج تعتمــد ح ـرا ً عــى التاريــخ اإلجرامــي أو العوامــل غــر الجنائيــة التــي
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
أيض ـاً أي آليــة لتحديــد التغــر الــذي يطــرأ عــى الخطــر الــذي ميكــن أن يشــكله الســجناء مبــرور الوقــت ،وال ســيام
( )36يشري الحكم املهني أو الرسيري غري املنظم إىل نهج غري رسمي وغري موضوعي يستند يف املقام األول إىل رأي األخصايئ املهني وحدسه وخربته الرسيرية ،حيث
ميارس املقيّمون سلطة تقديرية مطلقة فيام يتعلق باختيار عوامل الخطر التي ينبغي أخذها يف االعتبار وتفسري املعلومات املجمعة لوضع التنبؤات واتخاذ القرارات.
( )37لالطالع عىل استعراض شامل لهذه املسألة ،انظر Robyn M. Dawes, David Faust and Paul E. Meehl, “Clinical versus actuarial judgment”,
.Science, vol. 243, No. 4899 (March 1989), pp. 1668–1674
35
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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 مثــى بالنســبة للســجناء الذيــن يتســمون بالخصائــص نفســها التــي متيــز أف ـراد
العينــة التــي اعتُمــد عليهــا يف وضــع األداة ،بينــا ال ميكــن افـراض انطبــاق هــذه القــدرة عــى التنبــؤ عــى مجموعــات
أخــرى مــن الســجناء .ويكتــي هــذا األمــر أهميــة خاصــة يف الســياق الــدويل ،حيــث قــد ال تكــون هنــاك قواســم
مشــركة ت ُذكــر بــن املجموعــة التــي تســتند إليهــا فئــات املخاطــر وعمليــة تنقيــط األداة وفئــة أخــرى مــن الســجناء،
وال ســيام إذا كانــت هــذه الفئــة يف بلــد آخــر .واعرتافـاً بهــذه النقائــص ،بــدأت البحــوث تركــز تركيـزا ً أشــد عــى عوامــل
الخطــر "الديناميــة" ،التــي يشــار إليهــا أيضـاً بعبــارة مــؤرشات "الســلوك اإلجرامــي" .وأدى ذلــك إىل اســتحداث أدوات
تحتفــظ بجوانــب ثابتــة مــن الســجل الجنــايئ والشــخيص لهــا صلــة باملخاطــر ،لكنهــا تدمــج أيضـاً عوامــل تنبــؤ ديناميــة
أو قابلــة للتغــر ال تراعــي التقلبــات التــي تطــرأ عــى ظــروف املجــرم فحســب (للمســاعدة يف رصــد التغيــر) ،بــل تــزود
موظفــي الســجن أيضـاً 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".
ويف الســنوات األخــرة ،ظهــر جيــل رابــع مــن أدوات التقييــم .وتعــزز هــذه األدوات عمليــات التخطيــط وتقديــم
الخدمــات التــي ت ُســتعمل لتوجيــه إدارة القضايــا مــن بدايــة فــرة االحتجــاز أو اإلرشاف إىل حــن إكــال العقوبــة،
وتتخللهــا بانتظــام عمليــة إعــادة التقييــم .وتشــمل األدوات أيض ـاً تحديــد العوامــل الفرديــة الرئيســية بغيــة تحســن
مطابقــة التدخــات مــع احتياجــات الســجناء.
وعــى النقيــض مــن األســلوب االكتــواري ،تتبــع أدوات تقييــم املخاطــر مــن الجيلــن الثالــث والرابــع نهــج "حكــم
مهنــي منظــم" يراعــي عوامــل ترتبــط نظريـاً وتجريبيـاً بنتائــج هامــة لصياغــة مجــاالت املخاطــر واالحتياجــات .وتتيــح
األدوات املرتكــزة عــى 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
املثــال) .ويســمح ذلــك للمق ّيمــن بالنظــر يف مــدى مالءمــة كل بنــد للعوامــل التــي قــد ال تكــون مدرجــة يف األداة
كالعوامــل الفرديــة والعوامــل الخاصــة بــكل حالــة عــى حــدة .ولذلــك ،يظــل هــذا النهــج متســقاً وشــفافاً بســبب
مراعــاة العوامــل نفســها لجميــع الســجناء وفق ـاً ملبــادئ توجيهيــة محــددة ،ومــع ذلــك يحتفــظ األخصــايئ املهنــي
بســلطة تقديريــة بحيــث ميكنــه إدراج اعتبــارات فرديــة .ومــن عيــوب الحكــم املهنــي املنظــم التــي لوحظــت احتــال
األخــذ مــن جديــد بأوجــه التحيــز يف عمليــة صنــع القـرار ،والتقليــل مــن ثــم مــن دقــة التنبــؤ .إضافــة إىل ذلــك ،قــد
()38
تســتغرق إدارة هــذه األدوات وقت ـاً أطــول مــن التقييــات االكتواريــة ،ألن تحديــد الدرجــات يتطلــب دقــة أكــر.
ومــع ذلــك ،بينــت بعــض البحــوث املتاحــة أن الحكــم املهنــي املنظــم ينطــوي عــى موثوقيــة وصالحيــة للتنبــؤ متاثــان
()39
مــا ينطــوي عليــه النهــج االكتــواري.

(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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الامست الرئيسية

مقارنة بني أربعة أجيال من نُهج تقييم املخاطر واالحتياجات

تقي� املخ اطر
نوع ن�ج ي
واالحتياجات

الجيل األول

–
–
–

–غري رسمي وغري موضوعي
–تستند القرارات إىل رأي األخصايئ املهني
وخربته وحدسه
–يختار املق ّيمون عوامل الخطر التي ينبغي
أخذها يف االعتبار ويحددون كيفية
تفسري النتائج

الجيل الثاين

الجيل الثالث

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–النهج االكتواري أو اإلحصايئ لتقييم املخاطر
– ُوضع من خالل دراسات متابعة لعينات كبرية
من السجناء أجريت لتحديد العوامل املرتبطة
بسوء السلوك يف املستقبل والهروب من السجن
ومعاودة اإلجرام

–يتضمن عوامل دينامية وعوامل ثابتة
–يتبع النهج االكتواري لكنه يتضمن الحكم
املهني املنظم
–يدمج تقييم املخاطر واالحتياجات

الجيل الرابع

–
–

–يحافظ عىل جانب الحكم املهني املنظم
–يوسع نطاق الرتكيز عىل عوامل املخاطر
واالحتياجات الدينامية بتزويد األجهزة
اإلصالحية بأدوات إلدارة القضايا تطابق
الخصائص الفريدة لكل سجني من حيث
مخاطره واحتياجاته مع خطة عالجية محددة
تستند إىل األدلة

مواطن القوة
–ال يتطلب إجراء عملية تقييم مفصلة وهياكل
أساسية لتدريب املوظفني

–يتجاوز هذا النهج إىل حد بعيد الحكم املهني
غري املنظم من حيث االتساق والقدرة عىل
التنبؤ
–ميكن أن يديره األشخاص املد َّربون عىل
استخدام األداة ،من دون الحاجة إىل خربة
مهنية متعمقة أو متخصصة
–يراعي التغريات التي تطرأ عىل ظروف املجرم
(للمساعدة يف رصد التغيري)
–يزود موظفي السجون مبعلومات عن
احتياجات السجني التي ينبغي أن تستهدفها
التدخالت
–إدماج تخطيط إدارة القضايا مع تقييامت
املخاطر واالحتياجات
–يعزز التخطيط وتقديم الخدمات لتوجيه
إدارة القضايا من بداية فرتة االحتجاز أو
اإلرشاف إىل حني إكامل العقوبة ،مبوازاة إعادة
التقييم بانتظام

–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

مواطن الضعف
–مؤرش ضعيف للتنبؤ بالسلوك وأقل األساليب دقة لتقييم
مخاطر املجرم واحتياجاته
–عدم االتساق الذي يفسح املجال أمام التحيز وعدم
االنسجام يف عمليات صنع القرار

–ال توجد آلية لتحديد أي تغيري يطرأ عىل الخطر الذي
يشكله السجني مبرور الوقت أو لتحديد أي تقدم محرز
–عملية تحديد أهداف العالج محدودة إن ُوجدت أصالً
–نظراً إىل االعتامد عىل املعايري املتعلقة باملجموعة يف وضع
اإلحصاءات ،قد ال تكون األدوات قابلة للتعميم عىل
مجموعات أخرى من السجناء
–ميكن أن يضيف تقييم العوامل الدينامية طابعاً غري
موضوعي ويؤدي إىل تحديات يف التنفيذ
–يتطلب إدارة متكررة للكشف عن التغيري
–يستغرق وقتاً أطول
–يتطلب مزيداً من التدريب بسبب إضافة عوامل غري
موضوعية
–ميكن أن يضيف تقييم العوامل الدينامية طابعاً غري
موضوعي ويؤدي إىل تحديات يف التنفيذ
–يتطلب إدارة متكررة للكشف عن التغيري
–يستغرق وقتاً أطول
–يتطلب مزيداً من التدريب بسبب إضافة عوامل غري
موضوعية
–قاعدة بحوث أصغر

انجسلا مييقت جهُنب ةقلعتملا ثوحبلا ً-اثلاث
37

38

كتيب بشأن تصنيف السجناء

-2

ن�وذج املخ اطر واالحتياجات والتجاوب

مــن الجديــر بالذكــر أن تطــور عمليــة تقييــم الســجناء مــن الرتكيــز يف البدايــة عــى 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
منــوذج صاغــه يف األصــل أنــدروز وبونتــا وهــوغ )40(.ووفق ـاً لهــذا النمــوذج ،هنــاك ثالثــة مبــادئ لتقييــم املجرمــن
وتحديــد التدخــات الالزمــة لهــم:
•يــرى مبــدأ املخاطــر أن مســتويات اإلرشاف والعــاج ينبغــي أن تطابــق مســتوى خطــر الســجني .وينبغــي ،عــى
وجــه التحديــد ،أن يتلقــى املجرمــون املصنفــون يف فئــة الخطــر الدنيــا قــدرا ً أقــل مــن اإلرشاف والخدمــات،
بينــا ينبغــي تكثيــف اإلرشاف عــى املجرمــن مــن فئــة الخطــر الشــديد وزيــادة الخدمــات التــي تســتهدفهم.
• يؤكــد مبــدأ االحتياجــات أن الخدمــات العالجيــة ينبغــي أن تســتهدف عوامــل خطــر املجــرم الديناميــة (املشــار
إليهــا أيضـاً باســم مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي) لتقليــص احتــال العــودة إىل اإلجـرام وتعزيــز إعــادة اإلدمــاج
يف املجتمــع.
• ينــص مبــدأ التجــاوب عــى أن تســتخدم التدخــات العالجيــة للمجرمــن اس ـراتيجيات التعلــم االجتامعــي
اإلدرايك وأن ت ُص َّمــم وفقـاً للخصائــص املحـ َّددة التــي يتســم بهــا كل مجــرم (مثــل القــدرات اإلدراكيــة أو نــوع
الجنــس) والتــي تعــزز نجــاح نتائــج الربامــج.
وتوجــد حاليـاً مجموعــة كبــرة مــن األدلــة البحثيــة التــي تدعــم منــوذج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب ،وال ســيام
()41
مــن حيــث صلتــه بالحــد مــن إمكانيــة معــاودة اإلجـرام.
وفيــا يتعلــق بالتقييــات التــي ت ُجــرى أثنــاء تصنيــف الســجناء ،تــؤدي األدوات واألســاليب التــي ُوضعــت مــن منظــور
املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب إىل نُهــج تســتند إىل األدلــة وتتــاىش مــع األحــكام األساســية الــواردة يف قواعــد
نيلســون مانديــا ،التــي تشــدد عــى الغــرض املــزدوج مــن التصنيــف مــن حيــث صلتــه باعتبــارات الســامة واألمــن (أي
املخاطــر) وجهــود إعــادة التأهيــل االجتامعــي (أي االحتياجــات).
ومــع ذلــك ،ينبغــي التشــديد عــى أن تقييــات الخطــر يف منــوذج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب تشــر يف املقــام
األول إىل الخطــر الــذي يهــدد الســامة العامــة وليــس إىل الخطــر عــى ســامة الســجون وأمنهــا .وتُعنــى تقييــات
الخطــر عــى الســامة العامــة تحديــدا ً بالتنبــؤ باحتــال حــدوث ســلوك إجرامــي يف املجتمــع املحــي ،أمــا أدوات
تصنيــف الســجون فتهتــم باســتبانة الســجناء الذيــن قــد يثــرون مشــاكل أمنيــة وإداريــة يف الســجن أو يُحتمــل أن
يهربــوا مــن الســجن ويشــكلوا آنــذاك خط ـرا ً عــى املجتمــع املحــي .وعليــهُ ،وضعــت أدوات تقييــم الخطــر عــى
الســامة العامــة (ســواء أتعلــق األمــر بــاألدوات االكتواريــة أم بــاألدوات القامئــة عــى الحكــم املهنــي املنظــم) مــن
أجــل أف ـراد أُطلــق رساحهــم يف املجتمــع املحــي أو اســتنادا ً إليهــم ،إمــا أعيــد إدماجهــم بنجــاح أو انتهكــوا رشوط
اإلفـراج عنهــم أو اإلرشاف عليهــم أو عــاودوا اإلجـرام .وعــى الرغــم مــن أن بعــض العوامــل املســتخدمة يف هــذا النــوع
مــن تقييــم الخطــر هــي نفســها املســتخدمة ألغـراض تصنيــف الســجناء يف مــكان االحتجــاز (تكتــي الســامة العامــة
يف حــال الهــروب أو عنــد اإلف ـراج أهميــة ،كــا لوحــظ أعــاه) ،هنــاك بعــض املتغ ـرات التــي ال تنبــئ بالســلوك يف
الســجن .ولذلــك ،فــإن األدوات وال ُّنهــج التــي ُوضعــت خصيص ـاً لتحديــد الخطــر الــذي يشــكله الســجني عــى النــاس
لــدى اإلفـراج عنــه ليســت مناســبة يف حــد ذاتهــا التخــاذ قـرارات التصنيــف األمنــي .ولهــذا الســبب ،اســتحدثت عــدة
(.Andrews, Bonta and Hoge, “Classification for effective rehabilitation” )40
( )41انظــر ،عــى ســبيل املثــالPaula Smith, Paul Gendreau and Kristin Swartz, “Validating the principles of effective intervention: a ،
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

انجسلا مييقت جهُنب ةقلعتملا ثوحبلا ً-اثلاث

واليــات قضائيــة أدوات لتحديــد الخطــر تهــدف عــى وجــه الخصــوص إىل تصنيــف الســجون .ومــن ناحيــة أخــرى ،ملــا
كان تقييــم االحتياجــات يف منــوذج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب يركــز عــى املجــاالت التــي بينــت البحــوث أنهــا
تتصــل بالســلوك اإلجرامــي وأنهــا مــن ثــم أهــداف هامــة للتدخــات اإلصالحيــة ،فــإن األدوات التــي ُوضعــت لتقييــم
االحتياجــات بنــا ًء عــى ذلــك النهــج تنطــوي عــى أهميــة ألغ ـراض التصنيــف والتوزيــع يف الســجون.
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عــى مــدى العقــد املــايض ،أصبــح نهــج آخــر مــن نُهــج إعــادة تأهيــل الســجناء ،وهــو منــوذج الحيــاة الجيــدة )42(،يحظى
بشــعبية متزايــدة ،وال ســيام يف مجــال عــاج مرتكبــي الجرائــم الجنســية .وهــذا النمــوذج هــو نهــج قائــم عــى مواطــن
القــوة يهــدف إىل زيــادة مبــادئ املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب مــن أجــل التدخــل اإلصالحــي الفعــال مــن خــال
تركيــزه عــى مســاعدة العمــاء يف وضــع وتنفيــذ خطــط حيــاة ذات مغــزى ال تتــاىش مــع ارتــكاب الجرائــم .ومــن
العنــارص األساســية يف منــوذج الحيــاة الجيــدة كيفيــة فهــم مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي ،وكيفيــة إدراجهــا وتناولهــا يف
التدخــات والرتكيــز عــى أهــداف العميــل .وينصــب الرتكيــز تحديــدا ً عــى الكــف عــن اإلجـرام ،أو عــى مســار توقــف
املجرمــن عــن الســلوك اإلجرامــي .لذلــك ،تهــدف خطــط التدخــل إىل مســاعدة الســجناء يف اكتســاب القــدرات الالزمــة
لتحقيــق أشــياء ونتائــج يعتربونهــا ذات مغــزى .وتشــر البحــوث األوليــة إىل أن منــوذج الحيــاة الجيــدة ميكــن أن يزيــد
مشــاركة العمــاء يف الرعايــة ويقلــل مــن حــاالت التــرب مــن الربامــج ،عــى الرغــم مــن أنــه مل يُشــمل بالقــدر نفســه
مــن البحــوث التــي شــملت نهــج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب فيــا يتعلــق بتأثــره عــى النتائــج اإلصالحيــة.

(.”Ward, “Good lives and the rehabilitation of offenders”; Ward, Mann and Gannon, “The good lives model of offender rehabilitation )42
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عــى الرغــم مــن أن البحــوث أثبتــت أهميــة تصنيــف الســجناء ،وأن املعايــر والقواعــد الدوليــة ،مثــل قواعــد نيلســون
مانديــا ،جســدت الغــرض والقصــد مــن هــذا التصنيــف تجســيدا ً واضح ـاً ،ال يوجــد ســوى قــدر ضئيــل جــدا ً مــن
التوجيهــات املحــددة بشــأن ســبل التوصــل فعـاً إىل وضــع وتنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء ،وال ســيام يف االقتصــادات
التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة والبلــدان الناميــة والبلــدان املنخفضــة الدخــل والبلــدان املتوســطة الدخــل وبيئــات مــا بعــد
الن ـزاع .وميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل بقــاء العديــد مــن األســئلة املطروحــة عــى ســلطات الســجون بــا إجابــة ،مثــل
األســئلة التاليــة :مــا هــي الخطــوات التــي يتعــن اتخاذهــا لوضــع نظــام لتصنيــف الســجناء أو تنفيــذه أو تحســينه؛
مــا الــذي يشــكل نهج ـاً قامئ ـاً عــى األدلــة للتقييــم والتصنيــف ،ومــا هــي العنــارص التــي يلــزم إدراجهــا فيــه؛ مــن
الــذي ينبغــي أن يجــري تقييــات التصنيــف ،وكيــف ميكــن اســتخدام النتائــج لضــان الســامة واألمــن وتعزيــز جهــود
إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتامعــي؟ وميكــن تقديــم مبــادئ توجيهيــة عامــة وأمثلــة بشــأن نُهــج وأدوات
تصنيــف الســجناء يف مختلــف األوســاط ،غــر أن اإلجــراءات الدقيقــة للنجــاح يف تنفيــذ نظــام لتصنيــف الســجناء
وإعــادة تصنيفهــم يف أي واليــة قضائيــة معيّنــة تحــدده بقــدر كبــر عوامــل داخليــة ،مثــل الهيــاكل األساســية لنظــام
الســجون واملــوارد املتاحــة ،فض ـاً عــن خصائــص الســجناء .ومــع ذلــك ،ميكــن اتبــاع بعــض املبــادئ العامــة التــي
تشــكل أساسـاً هامـاً لوضــع وتنفيــذ نظــام متــن وقائــم عــى األدلــة لتصنيــف الســجناء .ويعــرض هــذا الفصــل العنــارص
الرئيســية والتسلســل الكامنــن يف نظــام فعــال لتصنيــف الســجون وإعــادة تصنيفهــا ،ويُقــدم إطــارا ً مقرتحـاً للمســاعدة
يف تخطيــط نظــام لتصنيــف الســجناء وتنفيــذه أو تعديلــه.
ومــن املس ـلَّم بــه أن البلــدان التــي لديهــا مــوارد قليلــة قــد تواجــه صعوبــات يف إج ـراء أي نــوع مــن أنــواع التقييــم
الفــردي للســجناء ،غــر أن مــن املهــم للغايــة ،حتــى يف هــذه األوســاط ،أن ت ُبــذل جهــود لوضــع وتنفيــذ نظــام بــدايئ
عــى األقــل مــن التقييــات اإلفراديــة يســتند إىل بضعــة عوامــل حاســمة مــن أجــل العمــل ،كحــد أدىن ،عــى فصــل
املجرمــن الذيــن يشــكلون خطـرا ً كبـرا ً عــن غريهــم ،مبــن فيهــم الســجناء شــديدو الخطــر الذيــن يحتاجــون إىل عنايــة
()43
خاصــة أو حاميــة خاصــة داخــل الســجن.

عنارص وتسلســل معليــة التصنيف وإعادة التصنيف
أُرســل األف ـراد ،عــى مــر التاريــخ إىل الســجن عقاب ـاً لهــم ،ومل يــول الفصــل بــن الســجناء ،ناهيــك عــن تصنيفهــم،
اهتاممـاً يُذكــر .وركــزت الخطــوات األوىل مــن أجــل اإلصــاح عــى الفصــل بــن الفئــات األساســية مــن الســجناء (مثــل
فصــل الرجــال عــن النســاء؛ والبالغــن عــن األطفــال؛ واملحبوســن قبــل املحاكمــة عــن املحكــوم عليهــم) .وكــا لوحــظ
أعــاه ،أصبــح مــن الشــائع بعــد ذلــك اتبــاع نُهــج أحــدث عهــدا ً لتصنيــف الســجناء تهــدف إىل تحديــد مجموعــات
( )43مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،كت ِّيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة ،الصفحة .36
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مختلفــة مــن الســجناء باالســتناد أساسـاً إىل مخاطرهــم األمنيــة .وعــى الرغــم مــن أن تقييــم الســجناء ألســباب أمنيــة
ال ي ـزال الهــدف الرئيــي للعديــد مــن نظــم التصنيــف ،أصبحــت أيض ـاً إعــادة تأهيــل الســجناء وإعــادة إدماجهــم
جانبـاً بــارزا ً يف عمليــة التصنيــف والتوزيــع يف العقــود األخــرة مــن جـراء تأثــر نهــج املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب
واعتــاد معايــر دوليــة كقواعــد نيلســون مانديــا وقواعــد بانكــوك )44(.وأبــرز الرتكيــز املتزايــد عــى إعــادة التأهيــل
أيض ـاً أهميــة إعــادة تقييــم املســتوى األمنــي بانتظــام ،نظ ـرا ً إىل االع ـراف بــأن املخاطــر التــي قــد يشــكلها الســجناء
ليســت ثابتــة وميكــن أن تتأثــر بالتدخــات وببيئــة إصالحيــة إيجابيــة تهــدف إىل إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم
يف املجتمــع.
ويتوقــف اختيــار أدوات ونُهــج التقييــم ألغـراض صنــع القـرار ،مبــا يف ذلــك التصنيــف ،يف نهايــة املطــاف عــى طبيعــة
الق ـرار ذي الصلــة .فق ـرارات التصنيــف يف مرحلــة مــا قبــل املحاكمــة ،عــى وجــه الخصــوص ،تتطلــب يف كثــر مــن
األحيــان تقديــر احتــال ارتــكاب الجــاين املزعــوم جرميــة عنيفــة خــال مــدة قصــرة .وباملثــل ،قــد تســتدعي قـرارات،
مثــل تلــك التــي تتنــاول األهليــة للتحويــل قبــل توجيــه التهمــة أو اتخــاذ تدابــر بديلــة قبــل املحاكمــة ،تنبــؤات عامــة
بشــأن احتــال معــاودة اإلجـرام .غــر أن أي قـرار يلــزم اتخــاذه يف األجــل الطويــل ،مثــل وضــع الرتتيبــات أو تخطيــط
القضايــا أو إدارتهــا ،يســتدعي عــاد ًة إج ـراء تقييــم ملــؤرشات الســلوك اإلجرامــي الكامنــة وراء عوامــل الخطــر وأي
()45
عوامــل تتعلــق مبواطــن القــوة أو بالحاميــة.
وكــا ذُكــر أعــاه ،متنــح بعــض الواليــات القضائيــة القضــاة بــدالً مــن نظــام الســجون ســلطة ترشيعيــة للبــت يف
تصنيــف الســجني .ويف هــذه الحــاالت ،قــد يختــار الجهــاز القضــايئ اتبــاع نُهــج التقييــم الفــردي لتوجيــه قــرارات
التصنيــف (مثــل اســتخدام التقاريــر الســابقة للنطــق بالحكــم) .وال شــك يف أن إرشاك أشــخاص مــن خــارج النظــام
اإلصالحــي يف قـرارات التصنيــف والتوزيــع ســيؤثر عــى عمليــة التقييــم املبينــة أدنــاه ،التــي تركــز عــى نظــام الســجون
بوصفــه الســلطة املعنيــة باتخــاذ القـرار .ومــع ذلــك ،ينبغــي التشــديد عــى أن مــن األهميــة مبــكان أن تكــون هنــاك
عمليــة متينــة تتعلــق بالدخــول إىل املرفــق اإلصالحــي ،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 ،فضـاً
عــن التخطيــط الفــردي للقضايــا والعقوبــات.
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ينبغــي أن يخضــع جميــع الســجناء عنــد دخولهــم إىل الســجن ،ســواء أكانــوا رهــن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة
أم مدانــن ومحكوم ـاً عليهــم بالســجن ،للتقييــم يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخولهــم ،مــن أجــل تحديــد الخطــر
الــذي يشــكلونه ،عــى أنفســهم وعــى اآلخريــن ،فض ـاً عــن احتياجاتهــم الفوريــة .ويكتــي هــذا التقييــم الفــردي
أهميــة حاســمة يف تحديــد التصنيــف املناســب للســجناء ومــكان إيداعهــم لضــان ســامتهم وأمنهــم وســامة وأمــن
املوظفــن والســجناء اآلخريــن ،ولتيســر الجهــود الراميــة إىل تعزيــز إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع.
ومــن املهــم أن تراعــي إدارات الســجون أو اإلصالحيــات هــذا التسلســل وهــذه العنــارص عنــد اســتحداث أو تعديــل
عمليــة التقييــم عنــد الدخــول ألغـراض التصنيــف .ويقــدم املرفــق األول مثــاالً عــى منــوذج أســايس لدخــول الســجناء
وتقييــم احتياجاتهــم الفوريــة.

(.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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مــن املهــم أن تُجــرى مقابلــة مــع الســجناء عنــد دخولهــم ألول مــرة إىل مرفــق االحتجــاز مــن أجــل تقييــم احتياجاتهــم
الفوريــة بشــأن أي شــواغل حرجــة تتعلــق باألمــن والصحــة البدنيــة أو العقليــة .وينبغــي أن يتــم ذلــك يف غضــون
الســاعات األربــع والعرشيــن األوىل مــن الدخــول وقبــل اإلحالــة إىل أي زنزانــة أو مــكان إيــواء وســط عامــة الســجناء.
وهــذه خطــوة أوىل حاســمة لضــان ســامة وأمــن الســجناء وســامة وأمــن املوظفــن والســجناء اآلخريــن .إضافــة
إىل ذلــك ،مــن املهــم تزويــد الســجناء ،أثنــاء أول اتصــال بهــم ،مبعلومــات عــن أمــور منهــا لوائــح الســجن وحقوقهــم
والتزاماتهــم ،وفق ـاً للقاعــدة  54مــن قواعــد نيلســون مانديــا.

احتياجات األمن والسالمة
قواعد نيلسون مانديال
املبادئ األساسية
القاعدة 1
يجب ضامن سالمة وأمن السجناء واملوظفني ومق ِّدمي الخدمات والز َّوار يف جميع األوقات.

تتعلــق الشــواغل األمنيــة التــي تنشــأ فــور الدخــول مبســائل ميكــن أن تشــكل خطـراً مبــارشاً عــى الســامة أو األمــن،
مــن بينهــا معرفــة مــدى ارتبــاط الســجناء بالجرميــة املنظمــة أو بعصابــة أو منظمــة إرهابيــة ،وعــدم انســجامهم مــع
الســجناء اآلخريــن داخــل النظــام ،وضلوعهــم يف حــوادث عنــف يف الســابق يف مرفــق احتجــاز أو يف حــوادث ذات صلــة
بالتكيــف املؤســي واإليــداع مــع الســجناء اآلخريــن .وينبغــي النظــر أيضـاً يف مــدى تعــرض الســجناء أنفســهم للخطــر،
بســبب عوامــل مــن قبيــل االنتــاء اإلثنــي أو الســن أو امليــل الجنــي .ويؤثــر وجــود أي مــن هــذه العوامــل عــى
التوزيــع الفــوري وعــى قــرارات اإليــداع األطــول أجـاً.

احتياجات الصحة البدنية والعقلية
قواعد نيلسون مانديال
خدمات الرعاية الصحية
القاعدة 30
يقــوم طبيــب ،أو غــره مــن اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة املؤهلــن ،بغــض النظــر عــن تبعيتهــم للطبيــب أو عــدم
تبعيتهــم لــه ،مبقابلــة كل ســجني والتحــدث إليــه وفحصــه يف أقــرب وقــت ممكــــن بعــــد دخولــــه الســجن أوالً ،ثم
كلــا اقتضــــت الضــــرورة بعــــد ذلــك .ويــوىل اهتــام خاص ملــا ييل:
(أ)	تحديــد االحتياجــات مــن الرعايــة الصحيــة واتخاذ جميــع التدابري الالزمة لتقديم العالج؛
أي سوء معاملة قد يكون السجناء الوافدون قد تع َّرضوا له قبل دخولهم السجن؛
(ب)	تبي ِّ
ُّ
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قواعد نيلسون مانديال (تابع)
الســجن ،مبــا يف ذلــك ،عــى
(ج)	تبـ ُّـن ِّ
أي عالمــــات عــى حــــدوث توتُّــر نفــي أو غــره بســبب واقعــة َّ
ســبيل املثــال ال الحــر ،مخاطــر االنتحــار أو إيــذاء النفــس واألعـراض الناتجــة عــن االنقطــاع عــن تعاطــي
كل مــا يناســب مــن التدابــر الفرديــة أو العالجيــة؛
املخ ـ ِّدرات أو األدويــة أو الكحوليــات؛ واتخــاذ ِّ
(د) يف حالــة االشــتباه بإصابــة ســجناء بأم ـراض ُمعديــة ،الرتتيــب للعــزل اإلكلينيــي والعــاج املالئــم
لهــؤالء الســجناء خــال فــرة العــدوى؛
(هـ)	تحديــد لياقــة الســجناء للعمــل ومامرســة التامريــن الرياضيــة واملشــاركة يف األنشــطة األخــرى،
حســب االقتضــاء.

ينبغــي أن يشــمل التقييــم األويل الحتياجــات الســجناء إجــراء مقابلــة مــع طبيــب أو أخصــايئ آخــر مــن أخصائيــي
الرعايــة الصحيــة املؤهلــن والخضــوع لفحصــه مــن أجــل اســتبانة الشــواغل املتعلقــة بالصحــة البدنيــة والعقليــة التــي
تتطلــب عنايــة فوريــة وميكــن أن تؤثــر أيض ـاً عــى اإليــداع يف األجــل الطويــل ،مثــل املشــاكل الصحيــة الحــادة أو
املزمنــة ،والعالمــات التــي تــدل عــى حــدوث عنــف أو ســوء معاملــة منــذ عهــد قريــب ،واملــؤرشات عــى االضطرابــات
املرتبطــة بتعاطــي مــواد اإلدمــان أو أع ـراض التوقــف عــن تعاطيهــا ،واالحتياجــات مــن األدويــة ،واألم ـراض املعديــة،
واالحتياجــات املاديــة املرتبطــة باإليــواء .وينبغــي أيض ـاً أن يكــون تقييــم خطــر االنتحــار وإيــذاء النفــس ج ـزءاً مــن
هــذا االســتعراض لالحتياجــات الصحيــة الفوريــة .وينبغــي أن ت ُجــرى املقابلــة يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد احتجــاز
الســجني (يف غضــون  24ســاعة) ،وأن ت ُتخــذ إجــراءات املتابعــة حســب االقتضــاء.

االحتياجات األخرى
ينبغــي أن يشــمل تقييــم االحتياجــات الفوريــة أيضـاً أســئلة تتعلــق بــأي اعتبــارات عمليــة قــد يلــزم مراعاتهــا ،وال ســيام
بالنســبة للمحتجزيــن قبــل املحاكمــة ،ومنهــا تحديــد مــا إذا كان هنــاك أطفــال يف البيــت مــن دون إرشاف شــخص
بالــغ ،ومســائل أخــرى قــد تتطلــب اهتاممـاً فوريـاً.
أمثلة قطرية :تقييم االحتياجات الفورية
دائرة السجون الكندية
يعــرض توجيــه املفــوض ( )Commissioner Directive 705-3املعنــون "تحديــد االحتياجــات الفوريــة واملقابــات
التــي تجــرى عنــد الدخــول" السياســات واإلجــراءات املتبعــة الســتبانة احتياجــات الســجناء الفوريــة لــدى دخولهــم،
وتوفــر معايــر للمقابــات التــي تجــرى عنــد الدخــول .وتنــص هــذه السياســات عــى أن يجــري املوظفــون
املســؤولون ،يف غضــون  24ســاعة مــن وصــول الســجني إىل مؤسســة جديــدة وقبــل إحالتــه إىل زنزانــة ،مقابلــة مــع
الســجني للوقــوف عــى االحتياجــات الفوريــة ومعرفــة الشــواغل األمنيــة والخطــرة؛ ويوثقــوا أي احتياجــات فوريــة
يف نظــام إدارة املجرمــن؛ وميلــؤوا قامئــة االحتياجــات الفوريــة وخطــر االنتحــار ،ويوثقــوا ذلــك يف ســجل بحــث
الحالــة النفــي واالجتامعــي .إضافــة إىل ذلــك ،يجــب عليهــم جمــع املعلومــات الالزمــة لتحديــد زنزانــة أو غرفــة
للســجني مــع مراعــاة طبيعــة الجرميــة وخطورتهــا؛ ويســتعرضوا التنبيهــات واملــؤرشات واالحتياجــات ويقيدوهــا
يف امللــف؛ ويســتعرضوا املعلومــات املتعلقــة بالســجناء املدانــن ويح ِّدثوهــا؛ ويقدمــوا معلومــات توجيهيــة عــن
إجــراءات التشــغيل املؤسســية؛ وييــروا إجــراء مكاملــة هاتفيــة بــن الســجني الــذي دخــل إىل الســجن حديثــاً
ومحاميــه أو أحــد األفــراد الــواردة أســاؤهم يف قامئــة املكاملــات املســموح بهــا للســجني إلبالغهــم بدخولــه إىل
الســجن؛ ويســتكملوا أي إحالــة ،إذا لــزم األمــر.
املصدر :دائرة السجون الكندية

نجسلا فينصت مظنل ةماعلا تانوكملاو ئدابملا ً-اعبار

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 تحســن تقييــم التهديــدات األمنيــة الفرديــة التــي يشــكلها الســجناء،
وال ســيام املتطرفــن العنيفــن منهــم .وتتيــح أداة التقييــم ،املقــرر أن يســتخدمها موظفــون مد َّربــون تدريبـاً شــامالً،
إمكانيــة إج ـراء تصنيــف أفضــل للســجناء ألغ ـراض تحديــد فئاتهــم وفق ـاً للخطــر الــذي يشــكلونه عــى الســامة
واألمــن .وتضــم عمليــة التقييــم والتصنيــف قامئــة مرجعيــة لالحتياجــات الفوريــة وتُ ــأ لــدى دخــول الســجني إىل
الســجن .وتشــمل القامئــة املرجعيــة معلومــات تتنــاول جوانــب مــن قبيــل الســجناء غــر املنســجمني مــع غريهــم،
واملتهمــن ،ومشــاكل التكيــف الســابقة أثنــاء الحبــس ،واإلعاقــة التــي قــد تســتبعد رضوب ـاً معينــة مــن اســتخدام
القــوة ،واســتعامل األدويــة املوصوفــة طبي ـاً ،وخطــر االنتحــار ،والعوامــل اإلجراميــة الــواردة يف الســجل الجنــايئ،
والتاريــخ االجتامعــي ،ومــا إذا كان الشــخص مغاي ـرا ً للهويــة الجنســانية.
املصدر :املكتب اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية لغرب ووسط أفريقيا.

خ
الطوة :2

ج�ع املعلومات

بعــد تقييــم احتياجــات الســجني الفوريــة وتخصيــص زنزانــة أوليــة أو عنــر أويل لــه ،تتمثــل الخطــوة التاليــة يف إجـراء
تقييــم أوســع نطاق ـاً للســجني لتحديــد تصنيفــه وإحالتــه يف األجــل األبعــد وإيداعــه يف املــكان املناســب .ومــن أجــل
اســتكامل تقييــم أكــر تفصي ـاً للمخاطــر واالحتياجــات يُسرتشــد بــه يف ق ـرارات التصنيــف ،مــن األهميــة مبــكان أن
تكــون هنــاك معلومــات موثوقــة عــن الجرميــة الحاليــة التــي ارتكبهــا الســجني وتاريخــه اإلجرامــي وخلفيتــه الشــخصية.
وفيــا يــي قامئــة تضــم حــدا ً أدىن مــن الوثائــق الرســمية األساســية الوجيهــة الســتكامل عمليــة التقييــم عنــد الدخــول
إىل الســجن:
•أمر اإليداع
•وثائق تأكيد الهوية
•التقريــر الرســمي عــن الرميــة (تقريــر الرشطــة ،وقــرار وتعليــل املحكمــة أو القــايض ،وتقريــر
املدعي العام)
•تاريخ الجرائم املرتكبة وحاالت الحبس السابقة
•االنتامء إىل جامعات تهدد األمن (مثل املنظامت أو العصابات اإلجرامية أو اإلرهابية)
ويُفضــل أن تتــاح معلومــات مســتقاة مــن تقاريــر رســمية ،غــر أن املقابــات مــع األرس واألشــخاص اآلخريــن املرتبطــن
بالســجني ميكــن أن تتيــح أيض ـاً معلومــات ق ّيمــة ،وال ســيام فيــا يتعلــق بتقييــم االحتياجــات ،وينبغــي إدراجهــا يف
عمليــة جمــع املعلومــات ،حيثــا أمكــن .إضافــة إىل ذلــك ،قــد يكــون إرشاك منظــات املجتمــع املــدين واملنظــات
الدينيــة أو الخـراء مفيــدا ً ،يف بعــض الواليــات القضائيــة ،ألن هــذه الجهــات مصــدر للمعلومــات ذات الصلــة ،وميكــن
أن تــؤدي دورا ً يف توفــر خدمــات إعــادة التأهيــل يف الســجون .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن املقابــات واملعلومــات التــي
يُبلــغ عنهــا الســجناء أنفســهم تشــكل مصــدرا ً هام ـاً للبيانــات الالزمــة لتقييــم املخاطــر واالحتياجــات ،وتتيــح فرصــة
لتقييــم روايــات األشــخاص لألحــداث مقارنــة بالتقاريــر الرســمية ،وكذلــك العوامــل التــي يعتقــدون أنهــا أســهمت يف
تورطهــم يف الجرميــة .وأخ ـرا ً ،ميكــن أن تكــون املعلومــات االســتخبارية ،املســتقاة مــن داخــل الســجن أو مــن ســائر
وكاالت إنفــاذ القانــون ،جــزءا ً حيوي ـاً مــن أي تقييــم للمخاطــر ،ألنهــا تعطــي يف كثــر مــن األحيــان رؤيــة ثاقبــة ال
تتيحهــا املصــادر األخــرى للتقييــم )46(.ويتســم هــذا األمــر بأهميــة خاصــة عندمــا تكــون هنــاك شــواغل إزاء احتــال أن
يكــون الســجني عضــوا ً يف جامعــة تهــدد األمــن ،مثــل عصابــة إجراميــة أو منظمــة إرهابيــة.
( )46مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،كتيب بشأن األمن الدينامي واستقصاء املعلومات االستخبارية يف السجون.
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مثال قُطري :جمع املعلومات
بوركينا فاسو
ال ت ُســتقى املعلومــات يف بوركينــا فاســو بجمــع الوثائــق وإجـراء املقابــات التــي تســاعد يف تقديــم ملحــة عامــة عــن
خلفيــة الســجني وظروفــه فحســب ،بــل أيضـاً مــن خــال التعــاون بــن دائــرة الســجون وضبــاط الرشطــة القضائيــة
والقضــاة املعنيــن بــإدارة ومعالجــة وتجهيــز ملفــات الســجناء وإصــدار األحــكام .ويــرد أدنــاه وصــف لهــذه
العنارص املختلفة.
الوثائق والسجالت ذات الصلة
•ملفــات فرديــة تتضمــن معلومــات عــن اســم الســجني وعنوانــه وحالتــه يف الســجن وصــورة فوتوغرافيــة
لــه وبصــات أصابعــه وأي تقاريــر رســمية ونســخة مــن وثيقــة الهويــة ومقتطفــات مــن حكــم اإلدانــة أو
أمر االحتجاز
•نسخة من أي قرارات تفرض عقوبات أو متنح مكافآت ،واإلخطارات املتعلقة بالسجني
•السجل الطبي للسجني
•معلومــات مــن الســجالت املوضوعــة لــكل مجموعــة مــن الســجناء (املدانــن واملتهمــن 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
ت ُعتــر املقابــات عمليــة لجمــع املعلومــات مــن أجــل تقييــم احتياجــات الســجني الشــخصية ومخاطــره األمنيــة
لتيســر التصنيــف أو إعــادة التصنيــف .وتشــكل املقابــات ،عملي ـاً ،جــزءا ً مــن العمــل اليومــي الــذي تضطلــع بــه
دائــرة الخدمــات االجتامعيــة يف الســجون وموظفــو األمــن .وقــد اكتســب املوظفــون ،بفضــل التدريــب الــذي يقدمــه
املكتــب عــى مامرســة تقييــم املخاطــر ،تقنيــات إلجـراء املقابــات مــن أجــل تحســن جمــع املعلومــات ذات الصلــة.
وتهــدف هــذه املقابــات إىل فهــم حيــاة الســجني الشــخصية وخلفيتــه اإلجراميــة وخصائــص شــخصيته وتحديــد
عوامــل الســلوك اإلجرامــي التــي ســاهمت يف تورطــه يف الجرميــة.

التعاون مع ضباط الرشطة القضائية
قــد تكــون عمليــة جمــع املعلومــات عــن الســجني قــارصة وناقصــة يف عمقهــا أو دقتهــا .وت ُستكشــف يف هــذه
الحــاالت ســبل أخــرى لســد الثغ ـرات .ومــن ذلــك التعــاون مــع ضبــاط الرشطــة القضائيــة الذيــن لديهــم ،بحكــم
مشــاركتهم يف العمليــة القضائيــة ،معرفــة بالســجني نابعــة مــن التحقيــق يف القضيــة وتجميــع وثائقهــا .ويســاعد
هــذا التعــاون يف مطابقــة املعلومــات وتقييــم مصداقيتهــا.

مساهمة القضاة
ميكــن الحصــول عــى مدخــات ق ّيمــة أخــرى مــن القضــاة الذيــن إمــا حاكمــوا الســجني وأدانــوه أو أذنــوا بحبســه.
ومقتطفــات األحــكام وقـرارات اإلدانــة (املتصلــة باملدانــن) وثائــق رســمية تحتــوي عــى معلومــات حيويــة ألغـراض
تقييــم التصنيــف .وفيــا يتعلــق باملحتجزيــن قبــل املحاكمــة ،ال ميكــن تبــادل املعلومــات قبــل مرحلــة املحاكمــة،
بســبب قرينــة الـراءة ورسيــة التحقيــق أيضـاً .ولذلــك ال يجــوز تبــادل املعلومــات عــن املحتجزيــن قبــل املحاكمــة
إال عنــد الحكــم عليهــم ويف حــال صــدور هــذا الحكــم.
املصدر :دائرة السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي ،بوركينا فاسو.

نجسلافينصت مظنل ةماعلا تانوكملاو ئدابملا ً-اعبار

كلمة عن املقابالت مع السجناء
تتألــف أدوات التقييــم عــادة مــن مجموعــة مــن األســئلة التــي تســاعد يف توجيــه املقابلــة مــع الســجناء
مــن أجــل جمــع املعلومــات الالزمــة لفهــم مخاطرهــم واحتياجاتهــم وتقييمهــا عــى نحــو أفضــل .وإذا مل
يُبــد الســجناء تجاوبــاً يف تقديــم هــذه املعلومــات ،ينبغــي للمســتطلِع أن يســعى إىل التغلــب عــى هــذه
املقاومــة أو هــذا الــردد الــذي قــد يكــون لديهــم ملناقشــة جوانــب مــن حياتهــم أو ســلوكهم الجنــايئ وتحفيزهــم
عــى املشــاركة يف التقييــم .وميكــن أن تتيــح املقابــات الراميــة إىل تقييــم املخاطــر أيضــاً فرصــة لتعزيــز
مشــاركة الســجناء يف التدخــات والخدمــات الراهنــة واملقبلــة إلدارة املخاطــر ،فضــاً عــن تعاونهــم عــى إدارة
املخاطــر )47(.وميكــن أن تيــر إقامــة العالقــات وبنــاء الثقــة مــع الســجناء هــذه العمليــة التــي تتحقــق أيضـاً مــن خــال
الحــوار والتفاعــل القامئــن عــى االحـرام .وينبغــي أن ت ُجــرى املقابــات مــع الســجناء دامئـاً يف مــكان خــاص (كمكتــب
مغلــق) .وبالنســبة للســجينات ،ينبغــي أن تتضمــن الــروط إجــراء مقابــات مــع موظفــات الســجون ،ألن القوالــب
النمطيــة واملعايــر املجتمعيــة وتاريــخ العنــف ميكــن أن تؤثــر ســلباً عــى ثقــة املــرأة وعالقتهــا باملســتطلِع ،وبالتــايل
عــى مســتوى الشــعور باالرتيــاح للكشــف عــن املعلومــات.
وهنــاك مؤلفــات كثــرة عــن أســاليب إجــراء املقابــات لتعزيــز التحــاور مــع العمــاء املعانديــن وتغيــر رأيهــم ،مبــن
فيهــم الســجناء ،أبرزهــا "املقابــات التحفيزيــة" (انظــر النــص اإلطــاري أدنــاه) .غــر أن عــرض هــذا النهــج بالتفصيــل
يتجــاوز نطــاق هــذا الدليــل.
املقابالت التحفيزية
املقابــات التحفيزيــة تقنيــة استشــارية مت ّكــن النــاس مــن تجــاوز ترددهــم يف تغيــر ســلوكهم الــذي يثــر
املشــاكل .واملقابــات التحفيزيــة لهــا طابــع توجيهــي (تركــز عــى األهــداف) ،وتتمحــور حــول العمــاء
وتتفــادى املواجهــة.
وتعتمــد التحقيقــات الســابقة للحكــم ،واملوجــزات املتعلقــة بعــدد الســجناء الذيــن يدخلــون إىل الســجن،
والتقييــات الدوريــة ،وتخطيــط الحــاالت ،والعديــد مــن مهــام اإلصالحيــات الروتينيــة األخــرى ،عــى قــدرة
املوظــف عــى جمــع معلومــات دقيقــة مــن العمــاء .وعمومـاً ،يفصــح النــاس عــن املعلومــات مبزيــد مــن
الحريــة والدقــة عندمــا يشــعرون بــأن آراءهــم تؤخــذ يف االعتبــار وبأنهــم يحظــون باالحــرام والدعــم.
وتســاعد مهــارات االســتامع النشــطة املســتخدمة يف املقابــات التحفيزيــة (األســئلة املفتوحــة والتأكيــدات
واألفــكار وامللخصــات) املوظفــن يف تهيئــة بيئــة تفاعليــة تقلــل مــن لجــوء العميــل إىل املواقــف الدفاعيــة
وتزيــد مــن جــودة املعلومــات املجموعــة.
املصــدرBradford Bogue and Anjali Nandi, Motivational Interviewing in Corrections: A Comprehensive Guide to Implementing :
).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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واالحتياجات والتجاوب
تقييم املخاطر
توصيــة مجلــس أوروبــا  CM/Rec (2014)3املوجهــة مــن لجنــة الــوزراء إىل الــدول األعضــاء بشــأن املجرمــن
(أ)
الخطريــن
 	-27ينبغــي أن تتضمــن تقييــات املخاطــر تحليــاً مفصــاً للســلوك الســابق والعوامــل التاريخيــة والشــخصية
والظرفيــة التــي أدت إىل ذلــك الســلوك وأســهمت فيــه .وينبغــي أن تســتند إىل أفضــل املعلومــات املوثــوق بهــا.
 	-28ينبغــي إجــراء تقييــات املخاطــر بطريقــة منظمــة وقامئــة عــى األدلــة ،مــع األخــذ بــأدوات معتمــدة مناســبة
وعمليــة مهنيــة لصنــع القــرار .وينبغــي أن يكــون األشــخاص الذيــن يُجــرون تقييــات املخاطــر عــى علــم بأوجــه
القصــور يف تقييــم مخاطــر العنــف والتنبــؤ بالســلوك يف املســتقبل ،وال ســيام يف األجــل الطويــل ،وأن يوضحوهــا.
 	-29ينبغــي اســتخدام أدوات تقييــم املخاطــر تلــك لوضــع التفســر األجــدى واألقــل تقييـداً للتدبــر أو العقوبــة،
فضــاً عــن تنفيــذ فــردي للعقوبــة .واألدوات ليســت مصممــة لتحديــد العقوبــة ،ومــع ذلــك ميكــن أن تُســتخدم
اســتنتاجاتها اســتخداماً ّبنــاءً لإلشــارة إىل الحاجــة إىل تدخــات.
 	-30ينبغــي اعتبــار التقييــات التــي تُجــرى أثنــاء تنفيــذ العقوبــة عمليــات متدرجــة ،واســتعراضها دورياً ليتســنى
إعــادة تقييــم مخاطــر املجــرم عــى نحــو دينامــي:
(أ) ينبغــي أن يُ ِعــ َّد تقييــ َم املخاطــر بانتظــام موظفــون مد َّربــون تدريبــاً مناســباً لتلبيــة املتطلبــات
املتعلقــة بالتخطيــط للعقوبــات أو ليتســنى عنــد اللــزوم مراجعــة الظــروف التــي تتغــر أثنــاء تنفيــذ
العقوبــة؛
ـي
(ب) ينبغــي ملامرســات التقييــم أن تأخــذ يف االعتبــار أن الخطــر الــذي يشــكله ســلوك الشــخص اإلجرامـ ُّ
يتغــر مبــرور الوقــت :وقــد يكــون هــذا التغيــر تدريجيـاً أو مفاجئـاً.
 	-31ينبغــي أن تقــرن عمليــات التقييــم بفــرص تتيــح ملرتكبــي الجرائــم إمكانيــة تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة
املرتبطــة باملخاطــر وتغيــر مواقفهــم وســلوكهم.
 	-32ينبغي أن يشارك مرتكبو الجرائم يف عملية التقييم وأن يحصلوا عىل معلومات عنها وعىل استنتاجاتها.
 	-33ينبغــي التمييــز بوضــوح بــن املخاطــر التــي يشــكلها مرتكــب الجرميــة عــى املجتمــع الخارجــي وداخــل
الســجن .وينبغــي تقييــم هذيــن الخطريــن منفصلــن.
(أ)عــى الرغــم مــن أن هــذه التوصيــات تتعلــق تحدي ـداً مبوضــوع املجرمــن الخطريــن ،فــإن املبــادئ متثــل مامرســات عامــة قامئــة عــى األدلــة،
وتــري مــن ثــم عــى تقييــم مخاطــر جميــع الســجناء.

كــا ذُكــر أعــاه يف اســتعراض البحــوث املتعلقــة بتصنيــف الســجناء ،فــإن األدوات التــي ال تهــدف إال إىل تقييــم خطــر
الســجني عــى الســامة العامــة ال ميكــن أن تتنبــأ بالــرورة بالخطــر األمنــي داخــل الســجون .وقــد حــددت البحــوث
عــدة عوامــل هامــة ينبغــي مراعاتهــا يف التقييــم ألغـراض اتخــاذ قــرارات التصنيــف .وتشــمل هــذه العوامــل مــا يــي:
•نوع الجنس
•السن
• خطورة الجرمية الحالية
• مدة العقوبة
• التاريخ اإلجرامي ،وال سيام العنف
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• التاريخ اإلجرامي ،وال سيام العنف
• عضوية جامعة تهدد األمن أو االنتامء إليها (مثل العصابات أو املنظامت 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
وصمــم معظمها خصيصاً للســجناء
واســتحدثت عــدة واليــات قضائيــة أدوات تصنيــف تراعــي جــل تلــك العوامــل أو كلهاُ .
()48
املشــمولني بــاإلدارة عــى وجــه التحديــد .ومــن األمثلــة عــى ذلــك نظــام تقييــم املجرمــن وإدارة العقوبــات املتبــع يف
وسـلّم تقييــم االحتجــاز املتبــع يف دائــرة
دائــرة صاحبــة الجاللــة للســجون والوضــع تحــت املراقبــة يف اململكــة املتحــدةُ ،
الســجون الكنديــة )49(.ويتضمــن املرفــق الثــاين وصــات مبعلومــات عــن بعــض تلــك األدوات ومعلومــات إضافيــة عــن
نُهــج تقييــم وتصنيــف الســجناء .ويقــدم املرفــق الثالــث موجـزا ً للعوامــل التــي ينبغــي استكشــافها يف التقييــات األوليــة
للمخاطــر واالحتياجــات ألغـراض التصنيــف ،مــن بينهــا العوامــل التــي أثبتــت البحــوث أنهــا ترتبــط بالخطــر عىل الســامة
العامــة ،والخطــر داخــل الســجن ،وخطــر الهــروب ،فضـاً عــن مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي وعوامــل التجــاوب.
مثاالن قُطريان
كندا
سلم تقييم االحتجاز
ســلم تقييــم االحتجــاز أداة بحثيــة تُســتخدم يف إطــار عمليــة تقييــم الســجناء الذيــن يدخلــون إىل الســجن يف دائــرة
رشعــة للتصنيــف األمنــي للمجرمــن يف النظــام االتحــادي الكنــدي
الســجون الكنديــة.
ِّ
وتجســد هــذه األداة معايــر ُم َّ
(أ)
عــى النحــو املبــن يف املــادة  17مــن لوائــح الســجون واإلف ـراج املــروط .ويتألــف ســلم تقييــم االحتجــاز مــن
ســلمني فرعيــن 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 عــى الجرميــة الحاليــة .ويتألــف الســلم
الفرعــي املتعلــق باملخاطــر األمنيــة مــن ســبعة عوامــل يظهــر أنهــا تتصــل باحتــال معــاودة اإلجـرام يف املســتقبل،
وهــي :عــدد أحــكام اإلدانــة الســابقة؛ وأخطــر تهمــة ال تـزال معلقــة؛ وخطــورة الجرميــة الحاليــة؛ ومــدة العقوبــة؛
واالســتقرار يف الشــارع؛ واإلف ـراج املــروط يف الســابق أو اإلف ـراج القانــوين؛ والســن وقــت الدخــول ألول مــرة إىل
الســجن االتحــادي .ويُســند لــكل بنــد مــن بنــود ســلم التقييــم وزن وفق ـاً العتبــارات السياســة العامــة والبيانــات
التجريبيــة املنبثقــة مــن دراســات وضــع الســلم واعتــاده ،ثــم تُج َّمــع البنــود املر َّجحــة لوضــع درجــات الســلم
اإلجامليــة .وتنطبــق الدرجــات الحديــة عــى كل ســلم فرعــي وتطابــق التصنيــف يف املســتويات األمنيــة املنخفــض
أو املتوســط أو الشــديد .وميكــن االطــاع عــى 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.
(أ) .Canada, Corrections and Conditional Release Regulations (SOR-92620), p. 2

(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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كتيب بشأن تصنيف السجناء

مثاالن قُطريان (تابع)
اليابان
أداة تقييم املخاطر استناداً إىل مبادئ املخاطر واالحتياجات والتجاوب
وضعــت وزارة العــدل اليابانيــة أداة عامــة لتقييــم مخاطــر الســجناء (تســمى “ )”G-Toolلتصنيــف الســجناء مــن
أجــل تزويدهــم بالعــاج املناســب وفقـاً ملبــادئ املخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب ،ورشعــت يف تنفيذهــا يف .2017
واألداة مكرســة لتصنيــف الســجناء ،و ُوضعــت مــن خــال دراســات اســتقصائية واســعة النطــاق للمتابعــة تركــز عــى
عوامــل التنبــؤ التــي قــد تؤثــر عــى العــودة إىل اإلج ـرام ،مثــل "الثامنيــة الرئيســية" .وت ُســتخدم لجميــع الســجناء
أثنــاء التقييــم يف بدايــة فــرة العقوبــة.
وتبحــث الصيغــة الحاليــة مــن األداة خطــر معــاودة اإلجـرام اســتنادا ً إىل عوامــل مثــل الســجالت الجنائيــة ،ووتــرة
الحبــس ،وطبيعــة الجرائــم ،وتقدي ـرات احتــال الحبــس مــن جديــد (باســتخدام أربعــة مســتويات ت ـراوح بــن
"متــدن جــدا ً" و"مرتفــع جــدا ً ") يف غضــون ســنتني مــن اإلف ـراج مــن املؤسســة.
وتختلــف العوامــل املســتخدمة لتقديــر احتــال معــاودة اإلج ـرام بــن الســجناء والســجينات .فبالنســبة للرجــال،
تضــم األداة  18عام ـاً ،أمــا الصيغــة الخاصــة بالنســاء فتضــم  16عام ـاً.
وميكــن أن تكــون نتيجــة التقييــم باســتخدام األداة عبــارة عــن بيانــات أساســية لتقريــر حالــة الســجناء اإلجراميــة
واختيــار مــن ميكنهــم اتبــاع برامــج إصالحيــة محــددة إلعــادة تأهيلهــم.
و G-Toolهــي أداة تقييــم مــن الجيــل الثــاين ،وتعمــل وزارة العــدل حاليـاً عــى تنقيحهــا مــن أجــل وضــع صيغــة
مــن الجيــل الثالــث.
املصدر :مكتب اإلصالحيات ،وزارة العدل ،اليابان.

وفيــا يتعلــق بتقييــم املخاطــر ألغ ـراض التصنيــف ،جديــر بالذكــر أن الفــرة األخــرة شــهدت ،باإلضافــة إىل تقييــم
املخاطــر املتعلقــة باألشــكال التقليديــة مــن ســوء الســلوك أو التكيــف يف املؤسســة (مثــل االعتــداء عــى اآلخريــن أو
تدمــر املمتلــكات) واحتــال الهــروب ،تزايــد القلــق أيض ـاً إزاء خطــر اســتمرار تــورط األف ـراد يف األنشــطة اإلجراميــة
أثنــاء وجودهــم يف الســجن ،باالســتعانة بالتكنولوجيــا .وعــى غــرار األثــر الــذي أحدثتــه التكنولوجيــا عــى وجــه
التحديــد فيــا يتعلــق باالتجاهــات الناشــئة يف الســلوك اإلجرامــي (مثــل الزيــادات يف الجرائــم عــر الوطنيــة بفضــل
الفضــاء الســيرباين) ،قــد مت ّكــن هــذه التطــورات أيضـاً بعــض الســجناء مــن مواصلــة مشــاركتهم يف األنشــطة اإلجراميــة
أثنــاء وجودهــم يف الســجن عــر املــواد املهربــة ،مثــل األجهــزة الخلويــة الصغــرة جــدا ً التــي تســهل االتصــال غــر
املــأذون بــه باألشــخاص املوجوديــن خــارج الســجن .فيمكــن مث ـاً أن يســتخدم الســجناء الهاتــف املحمــول ملواصلــة
عمليــات االتجــار باملخــدرات أو الجرميــة املنظمــة ،وتهديــد املوظفــن العموميــن ،وتخويــف الشــهود ،بــل وتنســيق
عمليــات القتــل .وباتــت واليــات قضائيــة تغــر بالفعــل نهجهــا لتقييــم املخاطــر ألغـراض التصنيــف مــن أجــل ضــان
مراعــاة عوامــل الخطــر هــذه يف ق ـرارات التقييــم والتصنيــف.
وأخـرا ً ،مــن املهــم اإلشــارة إىل أن عمليــات وأدوات التقييــم والتصنيــف القامئــة عــى األدلــة تســاعد ،يف حــال تنفيذهــا
عــى النحــو الســليم ،إدارات الســجون مســاعدة كبــرة يف زيــادة دقــة القـرارات اإلصالحيــة املتعلقــة بــإدارة املخاطــر،
ومــع ذلــك ال توجــد أداة توفــر الدقــة الكاملــة أو اليقــن التــام للتنبــؤ بالســلوك يف املســتقبل .وتهــدف أدوات تحديــد
نفســه أو
املخاطــر ،عــى وجــه الخصــوص ،إىل اســتبانة إمكانيــة أو احتــال وقــوع حــدث معـ ّـن ،مثــل إيــذاء الســجني َ
موظفـاً 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 القـرارات املتعلقــة باملخاطــر.

الدماج ت
االج� يع
جال إعادة التأهيل وإعادة إ
تقيـ يـم االحتياجــات املتعلقــة ب� ي
قواعد نيلسون مانديال
املبادئ األساسية
االحتياجات يف مجال العالج الفردي
القاعدة 4
 -1ترمــي عقوبــة الحبــس وغريهــا مــن تدابــر حرمــان األشــخاص مــن ح ِّريتهــم بصفــة أساســية إىل حاميــة
املجتمــع مــن الجرميــة والحــ ِّد مــن حــاالت معــاودة اإلجــرام .وال ســبيل إىل تحقيــق هذيــن الغرضــن إالَّ إذا
اس ـتُخدمت فــرة الحبــس للوصــول ،حتــى أقــى مــدى مســتطاع ،إىل ضــان إعــادة إدمــاج أولئــك األشــخاص يف
ظــل احــرام القانــون.
املجتمــع بعــد إطــاق رساحهــم ،بحيــث يتمكَّنــون مــن العيــش معتمديــن عــى أنفســهم يف ِّ
املختصــة أن توفِّــر التعليــم والتدريب
 -2وســعياً إىل تحقيــق ذلــك الغــرض ،ينبغــي إلدارات الســجون والســلطات
َّ
املهنــي والعمــل ،فضـاً عــن األشــكال األخــرى مــن املســاعدة املناســبة واملتاحــة ،مبــا يف ذلــك أشــكال املســاعدة ذات
الطابــع اإلصالحــي واألخالقــي والروحــي واالجتامعــي والصحــي والريــايض .وينبغــي تقديــم جميــع هــذه الربامــج
واألنشــطة والخدمــات مبــا يتــاىش مــع مقتضيــات املعاملــة الفرديــة للســجناء.
االحتياجات الخاصة
القاعدة 2
 -2بغيــة تطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز يف املامرســة العمليــة ،تأخــذ إدارات الســجون يف االعتبــار االحتياجــات
الفرديــة للســجناء ،وخصوص ـاً الفئــات األضعــف يف بيئــات الســجون .ومــن الــازم اتِّخــاذ تدابــر لحاميــة وتعزيــز
حقــوق الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة ،ويجــب أالَّ يُنظــر إىل تلــك التدابــر عــى أنهــا تدابــر تنطــوي عــى
متييــز.
السجناء ذوو اإلعاقة الذهنية و/أو املشاكل الصحية العقلية
القاعدة 109
 -2يُوضَ ــع الســجناء اآلخــرون املصابــون بإعاقــات ذهنيــة و/أو مشــاكل صحيــة عقليــة ،إذا اقتضــت الــرورة،
متخصصــة تحــت إرشاف أخصائيــي الرعايــة الصحيــة املؤ َّهلــن.
تحــت املراقبــة والعــاج يف مرافــق
ِّ

وينبغــي أن تسرتشــد القــرارات املتعلقــة بتصنيــف الســجناء وإيداعهــم باحتياجــات الجــاين ،مــن حيــث صلتهــا
باحتياجــات الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقليــة واحتياجــات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتامعــي.
وينبغــي أن يواصــل املهنيــون املؤهلــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة استكشــاف ســبل الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقلية
وغريهــا مــن االحتياجــات الخاصــة التــي ت ُحـ َّدد أثنــاء تقييــم االحتياجــات الفوريــة لــدى دخــول الســجن ،للمســاعدة يف
تحديــد أنســب مــكان إليــداع الســجني بهــدف تلبيــة تلــك االحتياجــات .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ومبــا أن جميــع احتياجــات
الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقليــة قــد ال تكــون ظاهــرة بعــد فــرة وجيــزة مــن دخــول الســجن ،ينبغــي أن تتــاح
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للســجناء إمكانيــة الحصــول باســتمرار عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة لتحديــد الحاجــات التــي تنشــأ أثنــاء تنفيــذ
العقوبــة مــن أجــل ضــان تلبيــة هــذه االحتياجــات يف قـرارات التصنيــف وإعــادة التصنيــف عــى الســواء.
وينبغــي تلبيــة احتياجــات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتامعــي بالرتكيــز عــى املجــاالت املتصلــة
بضلــوع الســجني يف الســلوك اإلجرامــي .وكــا ذُكــر أعــاه ،يبــن منــوذج املخاطر-املؤرشات-التجــاوب
الــذي وصفــه أنــدروز وبونتــا وهــوج أن التدخــل اإلصالحــي ينبغــي أن ينصــب عــى مــؤرشات الســلوك
اإلجرامــي وعوامــل الخطــر الديناميــة املرتبطــة مبــارشة بالســلوك اإلجرامــي .وعــى عكــس عوامــل الخطــر
الثابتــة ،التــي ال ســبيل إىل تغيريهــا بالتدخــات العالجيــة ،ميكــن التأثــر عــى عوامــل الخطــر الديناميــة
عــن طريــق التدخــات املناســبة .وقــد حــددت البحــوث التــي اســتندت إىل منــوذج املخاطر-الحاجات-التجــاوب
مثانيــة مــؤرشات للســلوك اإلجرامــي ،يشــار إليهــا يف كثــر مــن األحيــان باســم العوامــل "الثامنيــة الرئيســية"
(” )50(.)“Central Eightومــن بــن تلــك العوامــل ،هنــاك عامــل ثابــت واحــد (تاريــخ الســلوك الالإجتامعــي)،
فيــا ميكــن للتدخــات أن تســتهدف العوامــل الســبعة املتبقيــة (منــط الشــخصية الالإجتامعيــة ،واملواقــف
اإلجراميــة ،والدعــم االجتامعــي للجرميــة ،والــركاء املؤيــدون للجرميــة ،واضطرابــات تعاطــي املخــدرات،
والعالقــات األرسيــة والزوجيــة ،واملدرســة والعمــل،ص واألنشــطة الرتفيهيــة والرتويحيــة االجتامعيــة).
ومــن أجــل تحديــد التدخــات املمكنــة املطلوبــة ،ينبغــي أن يحــد َد تقييــ ُم هــذه املــؤرشات مــا
إذا كانــت متثــل ميــزة مــن شــأنها أن تيــر إعــادة اإلدمــاج أو إذا كانــت ال تســتدعي تحســينا فوريــا (ال يشــكل العامــل
ميــزة بالــرورة ،لكنــه ال يؤثــر عــى الضلــوع يف النشــاط اإلجرامــي وال عــى ســر العمــل يف املجتمــع املحــي)،
أو إذا كانــت عبــارة عــن حاجــة بســيطة أو متوســطة أو قويــة .واملجــاالت التــي اعتُــرت حاجــة متوســطة
أو قويــة هــي أنســب أهــداف العــاج .ويتضمــن الجــدول  2أدنــاه وصفــاً للعوامــل "الثامنيــة الرئيســية"،
أي املــؤرشات الرئيســية للســلوك اإلجرامــي ،ومــؤرشات كل مجــال ،وأهــداف التدخــل الرامــي إىل معالجــة
أوجه القصور.
الجدول -2

عوامل الخطر ومؤرشات السلوك اإلجرامي الرئيسية :املؤرشات وأهداف التدخل

عامل املخاط واالحتياجات
الدينامية الرئيسية
تاريخ السلوك الالإجتامعي

(أ)

املؤرشات

أهداف التدخل

املشاركة املبكرة يف األنشطة الالإجتامعية.
وتشمل املؤرشات املحددة التوقيف يف سن
مبكرة ،وارتكاب جرائم سابقة متعددة،
وانتهاك القواعد أثناء فرتة اإلفراج املرشوط

السلوك السابق عامل ثابت ال ميكن تغيريه.
غري أن الغايات املناسبة تشمل وضع أهداف
وسلوكيات غري إجرامية جديدة (ال سيام
ملعالجة الحاالت الشديدة الخطورة) وبناء
املعتقدات التي تدعم أسلوب حياة اجتامعيا

منط الشخصية االجتامعية

مندفع ،مغامر ،باحث عن املتعة ،عدواين بال
هوادة ،انفعايل ،يبدي ازدراء تاما لآلخرين

بناء اإلدارة الذاتية وإدارة الغضب ومهارات
حل املشاكل

املواقف اإلجرامية

املواقف واملعتقدات والقيم والتربيرات التي
تدعم املشاركة يف السلوك اإلجرامي .وتشمل
املواقف السلبية تجاه نظام
املؤرشاتُ املحدَّدة
َ
القانون والعدالة ،والكشف عن املجرمني
واملنظامت اإلجرامية ،واالعتقاد بأن الجرمية
تؤيت مثارها ،والتربيرات التي تدعم السلوك
اإلجرامي (مثل "الضحية تستحق ذلك")

مواجهة التربيرات مبواقف اجتامعية إيجابية،
والحد من التفكري الالإجتامعي من خالل
بناء ومامرسة األفكار واملعتقدات االجتامعية
اإليجابية ،وبناء هوية اجتامعية إيجابية

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

نجسلا فينصت مظنل ةماعلا تانوكملاو ئدابملا ً-اعبار

الدعم االجتامعي للجرمية
وللرشكاء اإلجراميون

أصحاب املجرمني ورشكاؤهم الذين يبعدونهم
عن التأثريات االجتامعية اإليجابية

الحد من التورط مع األصدقاء والرشكاء
اإلجراميني وتعزيز االرتباط باألشخاص اآلخرين
املناهضني للجرمية واملؤيدين للسلوكيات
االجتامعية اإليجابية

اضطرابات مرتبطة بتعاطي
مواد اإلدمان

تعاطي الكحول أو املخدرات (باستثناء التبغ).
تشري املشاكل الحالية املرتبطة بإساءة استعامل
مواد اإلدمان إىل ارتفاع مستوى الخطر ومؤرش
السلوك اإلجرامي مام كان عليه الوضع يف
السابق

الحد من إساءة استعامل مواد اإلدمان من
خالل التدخالت ،والحد من العالقات الشخصية
التي تعزز سلوك إساءة استعامل مواد اإلدمان،
وتعزيز بدائل تعاطي مواد اإلدمان

العالقات األرسية والزوجية

العالقات الزوجية واألرسية السيئة

الحد من الخالفات وبناء ومامرسة مهارات
العالقات اإليجابية

املدرسة والعمل

ضعف األداء وانخفاض مستويات املكافأة
والرتضية يف مجايل التعليم والعمل

تعزيز مهارات العمل والدراسة ،وبناء املهارات
لتعزيز العالقات اإليجابية بني األشخاص
يف سياق العمل واملدرسة ،وتعزيز املكافأة
والرتضية

األنشطة الرتفيهية والرتويحية
االجتامعية

عدم املشاركة يف األنشطة الرتفيهية والرتويحية
االجتامعية وعدم الرضا عنها

تعزيز االنخراط واملشاركة والرضا يف األنشطة
الرتفيهية والرتويحية االجتامعية ،وتعليم
الهوايات والرياضات االجتامعية

(أ) مقتبــس مــن  Donald A. Andrews and James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 5th ed. (New Providence,يف table 2.5
) .New Jersey, Anderson Publishing, 2010انظــر أيضــا Nathan James, “Risk needs assessment in the Federal Prison System”, R44087
.(Washington D.C., Congressional Research Service, July 2018), pp. 6–7

وميثــل تقييــم املخاطــر ومــؤرشات الســلوك اإلجرامــي الديناميــة عنـرا ً رئيســياً مــن عنــارص عمليــة إدخــال الشــخص
إىل الســجن يف عــدة واليــات قضائيــة .فعــى ســبيل املثــال ،اســتخدمت دائــرة الســجون الكنديــة ،أداة "تحديــد العوامــل
الديناميــة وتحليلهــا" املنقحــة وهــي أداة مدروســة جيــدا ً لتقييــم اســتالم الســجناء منــذ عــام  ،1994ويعــود تاريــخ
النســخة املنقحــة الحاليــة إىل عــام  .2009وأُنجــزت يف عــام  2017دراســة واســعة النطــاق ملوثوقيــة األداة وصالحيتهــا.
وباســتخدام عينــة كبــرة مــن الســجناء االتحاديــن الكنديــن ،تبــن أن التقديـرات اإلجامليــة والتقديـرات يف كل مجــال
مــن املجــاالت ألداة "تحديــد وتحليــل العوامــل الديناميــة" املنقحــة ترتبــط ارتباط ـاً كب ـرا ً بالنتائــج املتعلقــة بجميــع
مجموعــات الســجناء ،مبــن فيهــم النســاء ورجــال الشــعوب األصليــة .وأشــارت النتائــج إىل أن األداة مفيــدة يف إدارة
القضايــا ،لتحديــد مجــاالت احتياجــات فـرادى الســجناء والســجناء االتحاديــن ككل ،وكذلــك يف التنبــؤ باملخاطــر بعــد
اإلفـراج )51(.ويف الرنويــجُ ،وضعــت أداة لتقييــم االحتياجــات واملــوارد إلدارة قضايــا نــزالء الســجون .وتق ِّيــم األداة ،التــي
تتأثــر بنمــوذج املخاطر-الحاجات-التجــاوب ومنــوذج الحيــاة الجيــدة عــى حــد ســواء ،العوامــل املرتبطــة بالســلوك
اإلجرامــي وغريهــا مــن العوامــل التــي يــرى الفــرد أنهــا أساســية يف نشــاطه اإلجرامــي .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تُق َّيــم أيضــا
()52
املــوارد والكفــاءات واإلمكانيــات املتعلقــة باملســاهامت اإليجابيــة.

(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
تشــر عوامــل التجــاوب يف منــوذج املخاطر-الحاجات-التجــاوب إىل الخصائــص املحـ َّددة للســجني التــي قــد تؤثــر عــى
املشــاركة يف التدخــات وعــى النتائــج الربنامجيــة الناجحــة .وت ُناقَــش بعــض هــذه الخصائــص واملســائل يف القســم
املتعلــق بالســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة .وباختصــار ،مــن املهــم ،أثنــاء التقييــم األويل ،تحديــد وتوثيــق هــذه
االعتبــارات التــي ميكــن أن تشــمل املســائل التاليــة:
•الحواجــز اللغويــة التــي تعيــق التواصــل مــع املوظفــن 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 املؤسيس أو املشاركة يف الربامج أو التدخالت
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 عــى تكيــف الســجناء
ومشــاركتهم يف خطــة عقوبتهــم ويف إعــادة إدماجهــم اجتامعيــا .ويشــمل ذلــك مســائل مــن قبيــل اســتعدادهم
وقدرتهــم عــى املشــاركة يف التدخــات وحامســهم لتنــاول مجــاالت احتياجاتهــم املتعلقــة مبــؤرشات الســلوك اإلجرامــي.

التقييامت التكميلية
تهــدف التقييــات التكميليــة إىل الحصــول عــى معلومــات إضافيــة بشــأن احتياجــات الســجني املتعلقــة باملخاطــر
والربامــج لتيســر اتخــاذ القـرارات الخاصــة باإليــداع وبالتدخــات املحــددة املطلوبــة .وهــي ال ترمــي إىل التخــي عــن
تقييــم املخاطــر واالحتياجــات الــذي ينبغــي إجـراؤه عــى جميــع الســجناء عنــد تســلمهم ،بــل إىل إتاحــة فهــم أشــمل
للقضيــة .وتحــدد القامئــة التاليــة بعــض التقييــات التكميليــة املتخصصــة الرئيســية التــي ميكــن أن توفــر معلومــات
ق ِّيمــة التخــاذ ق ـرارات اإلحالــة والربمجــة:
•الجرائــم الجنســية .االعتــداء الجنــي ســلوك معقــد .فكثــرا مــا يختلــف مرتكبــو الجرائــم الجنســية
مــن حيــث تاريخهــم الشــخيص والجنــايئ ،ومــن حيــث الظــروف املحيطــة بجرميتهــم ،وعمــر ضحاياهــم،
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
املنظَّــم إلصــدار األحــكام ال ســيام فيــا يتعلــق بتقييــم األشــخاص املدانــن بارتــكاب جرائــم جنســية .ومتثــل

(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

نجسلا فينصت مظنل ةماعلا تانوكملاو ئدابملا ً-اعبار

 )54(Static-99أداة ثابتــة لتقييــم املخاطــر مؤلفــة مــن  10بنــود الســتخدامها يف تقييــم مرتكبــي الجرائــم
الجنســية الذكــور البالغــن الذيــن ال تقــل أعامرهــم عــن  18ســنة وقــت اإلف ـراج املجتمعــي ،لتحديــد خطــر
العــودة إىل اإلجـرام الجنــي .إنهــا األداة االكتواريــة األكــر شــيوعا فيــا يتعلــق باملجرمــن الجنســيني .ويف عــام
()55
ُ ،2012ح ـ ِّدث عنــر القيــاس العمــري ،مــا أفــى إىل تطويــر األداة .Static-99R
وعــى عكــس األداتــن  Static-99و ،Static-99Rتركــز أدوات أخــرى طُــورت لهــذه املجموعــة ،مثــل األداة
 )56(،STABLE-2007عــى عوامــل الخطــر الديناميــة .وميكــن أن تســاعد هــذه الصكــوك القامئــن عــى إدارة
قضايــا مرتكبــي الجرائــم الجنســية عــن طريــق تحديــد الخطــر املتمثــل يف معــاودة اإلج ـرام الجنــي كــا
ميكــن االسرتشــاد بهــا يف اتخــاذ القـرارات املتعلقــة بالعــاج واإلرشاف املجتمعــي .وتشــمل أدوات الحكــم املهنــي
املنظــم التــي ُوضعــت لتقييــم وإدارة شــؤون األفـراد الذيــن يُحتمــل ارتكابهــم لعنــف جنــي بروتوكـ َ
ـول خطــر
()57
العنــف الجنــي.
•العنــف العائــي وعنــف العشــر .يتمثــل الهــدف الرئيــي للتقييــات املتخصصــة ملرتكبــي العنــف العائــي
يف منــع أي إيــذاء للعشــر يف املســتقبل .ويتــم ذلــك عــادة مــن خــال اس ـراتيجيات إدارة املخاطــر ،مبــا يف
ذلــك الرصــد والعــاج واإلرشاف .وقــد حــددت املؤلفــات البحثيــة عــددا مــن عوامــل الخطــر فيــا يتعلــق
بعنــف العشــر .ويشــمل ذلــك تاريخــا مــن الســلوكيات العنيفــة أو املســيئة تجــاه أف ـراد األرسة أو الع ـراء
ومشــاكل العالقــات واملواقــف التــي تدعــم العنــف ضــد املــرأة )58(.وتشــمل األمثلــة عــى الصكــوك التــي تــدرج
عوامــل الخطــر هــذه يف تقييامتهــا للرجــال دليـ َـل تقييــم مخاطــر االعتــداء الزوجــي )59(،وجــرد حــاالت العنــف
()61
العائــي )60(،وتقييــم مخاطــر االعتــداء العائــي يف أونتاريــو.
وبالنظــر إىل أن معظــم البحــوث يف مجــال الطــب الرشعــي ال ت ـزال مكرســة لعينــات الرجــال ،فــإن املعرفــة
النظريــة بالعوامــل التــي تســهم يف العنــف املنــزيل وعنــف العشــر اللذيــن يرتكبهــا الرجــل ال تنطبــق انطباقــا
مبــارشا عــى املــرأة ،ال ســيام 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،
كث ـرا مــا تــأيت هــذه الجرائــم عــى خلفيــة مــن العنــف العائــي أو الجنــي ،الــذي يشــجع عــى ارتــكاب
الجرميــة يف كثــر مــن الحــاالت )62(.وليســت األدوات املنظمــة القامئــة لتقييــم مخاطــر العنــف ،مبــا يف ذلــك
العنــف املنــزيل وعنــف العشــر ،مناســبة مبــا فيــه الكفايــة الســتخدامها فيــا يتعلــق بالنســاء .ومثَّــل ذلــك
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
( )62ولالطــاع عــى مناقشــة مفصلــة لهــذه املســألة ،انظــر Prison Reform International, “Women who kill in response to domestic violence: how
).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
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كتيب بشأن تصنيف السجناء

•التقييــات التعليميــة واملهنيــة .أثبتــت البحــوث الدوليــة أن مثــة صلــة قويــة بــن التعليــم والعاملــة مــن
ناحيــة ،واملشــاركة يف الســلوك اإلجرامــي مــن ناحيــة أخــرى )64(.وكــا ذُكــر أعــاه ،تنــدرج هــذه العوامــل ضمــن
عوامــل الخطــر الديناميــة "الثامنيــة الرئيســية" يف منــوذج املخاطر-الحاجات-التجــاوب.
وينبغــي أن تتيــح الســجون فرصــة لألفـراد لرفــع مســتواهم التعليمــي والحصــول عــى املهــارات املهنيــة التــي
تســاعدهم يف الحصــول عــى عمــل مــدر للدخــل عنــد اإلف ـراج عنهــم ،مــا يقلــل مــن خطــر عودتهــم إىل
النشــاط اإلجرامــي .ومــن أجــل تحديــد مســتوى الســجني مــن حيــث األداء التعليمــي (مبــا يف ذلــك اإلملــام
بالقـراءة 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
()65
القامئــة ميكــن أن تكــون مفيــدة جــدا ً.
•االضطرابــات املتعلقــة بتعاطــي مــواد اإلدمــان .هــذا عامــل آخــر مــن العوامــل الثامنيــة الرئيســية ملــؤرشات
الســلوك اإلجرامــي ،وقــد أكــدت البحــوث باســتمرار الصلــة بــن اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان والســلوك
اإلجرامــي )66(.وباإلضافــة إىل ارتبــاط تعاطــي مــواد اإلدمــان باإلجـرام ،قــد يكــون لــدى األفـراد الذيــن يعانــون
مــن اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان مشــاكل يف التكيــف مــع االحتجــاز وقــد يواصلــون الســلوك املتمثــل
يف البحــث عــن املخــدرات أثنــاء وجودهــم يف الســجن .ووجــود العقاقــر املهربــة يف بيئــات الســجون يف
جميــع أنحــاء العــامل أمــر راســخ ولــه عواقــب ضــارة عــى 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 بــن اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان
والضلــوع يف الجرميــة ،وأمنــاط تعاطيهــم للمخــدرات التــي يســتهلكونها .وقــد ال يســاعد التدخــل املحــدد
الهــدف يف إعــادة التأهيــل االجتامعــي ألغ ـراض اإلف ـراج فحســب ،بــل قــد يــؤدي أيض ـاً إىل تحســن النتائــج
الصحيــة ونتائــج التكيــف يف الســجون .ويوفــر العديــد مــن إدارات الســجون عالجــا بديــا للمــواد األفيونيــة
املفعــول للســجناء الذيــن يخلــص تقييــم حالتهــم إىل أنهــم يحتاجــون إىل هــذا التدخــل ،مــا يقلــل مــن خطــر
()68
تعاطــي املخــدرات عــن طريــق الحقــن الوريــدي ،والتشــارك يف ال ُحقــن ،وانتقــال األم ـراض املعديــة.
•الصحــة العقليــة (النفســية أو النفســانية) .كــا ورد يف إطــار "الخطــوة  :1تقييــم 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 أم ـراض عقليــة ،ال بــد مــن إخضاعهــم
لتقييــم أعمــق يجريــه أحــد املهنيــن املدربــن يف مجــال الصحــة العقليــة ،مــن بــن األخصائيــن النفســيني أو
األطبــاء النفســانيني ،عــى ســبيل املثــال ،لتحديــد طبيعــة حالتهــم ،مبــا يف ذلــك إج ـراء تشــخيص ،إن أمكــن،
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
( )65انظــر مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ،خارطــة طريــق مــن أجــل وضــع برامــج إلعــادة التأهيــل يف الســجون ،سلســلة كتيبــات العدالــة
الجنائيــة (فيينــا ،)2018 ،وال ســيام الفصــان  3و 4املتعلقــان بالربامــج 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
).International Journal, vol. 5, No. 3 (September 2017
(Sarah Larney, “Does opioid substitution treatment in prisons reduce injecting-related HIV risk behaviours?A systematic review”, )68
.Addiction, vol. 105, No. 2 (February 2010), p. 216–223

نجسلا فينصت مظنل ةماعلا تانوكملاو ئدابملا ً-اعبار

•الســجناء املتطرفــون العنيفــون .اكتســب موضــوع تقييــم الســجناء املتطرفــن العنيفــن وتصنيفهــم وإيداعهــم
أهميــة متزايــدة عــى مــدى العقديــن املاضيــن حيــث واجــه العديــد مــن البلــدان توافــدا متزايــدا ألشــخاص
ُســجنوا العتبارهــم أعضــاء يف جامعــات متطرفــة عنيفــة أو الرتباطهــم بهــذه الجامعــات .وعــاوة عــى ذلــك،
أُعــرب عــن القلــق إزاء فعاليــة نُ ُهــج التقييــم والتصنيــف وإزاء التدخــات التقليديــة فيــا يتعلــق باملتطرفــن
العنيفــن يف الســجون .وحتــى اآلن ،اسـتُحدث عــدد محــدود مــن أدوات تقييــم الســجناء املتطرفــن العنيفــن.
ومــن أبــرز هــذه األدوات املبــادئ التوجيهيــة املنقحــة لتقييــم مخاطــر املتطرفــن العنيفــن( )69واملبــادئ
التوجيهيــة بشــأن مخاطــر التطــرف )70(.ورغــم أن األداتــن قــد توف ـران إرشــادات ومعلومــات مفيــدة فيــا
يتعلــق بالعنــف املتطــرف ،فإنهــا مل تُســتخدما إال مــع عــدد محــدود مــن الســجناء يف واليــات قضائيــة
وســياقات معينــة ،وبالتــايل فــإن صالحيتهــا يف واليــات قضائيــة أخــرى قــد تكــون محــدودة .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،قــد ال يكــون مــن املمكــن يف بعــض البيئــات ذات املــوارد املحــدودة التــي يوجــد فيهــا عــدد كبــر
مــن الســجناء املتطرفــن العنيفــن اســتخدا ُم أدوات شــاملة كتلــك األدوات )71(.وقــد وضعــت بعــض الواليــات
()72
القضائيــة أدوات تقييــم أبســط وأكــر اتســاما بالطابــع العــام الســتخدامها مــع هــؤالء الســجناء.
مثال قُطري
التقييامت التكميلية يف سنغافورة
يف ســنغافورة ،عنــد دخــول الجنــاة إىل نظــام الســجون ،تقيَّــم مخاطرهــم واحتياجاتهــم ،فيجــرى مثــا فحــص
للمخاطــر العامــة الرتــكاب جرميــة جنائيــة ،وتقييــات مخاطــر محــددة ملعرفــة إمكانيــة معاودتهــم الرتــكاب
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 باملجرمــن العنيفــن،
و ،Static-99ومخاطــر العنــف الجنــي  (Sexual Violence Risk-20) 20-بالنســبة ملرتكبــي الجرائــم الجنســية.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،وضعــت الدائــرة داخليــا أدوات فحــص محــددة لتعزيــز العمليــات ولالسرتشــاد بهــا لــدى
تخصيــص املــوارد فيــا يتعلــق باملجرمــن .وال تُق َّيــم مخاطــر واحتياجــات الجنــاة عنــد تســلمهم فحســب ،بــل
تُح ـ َّدث أيض ـاً مــن خــال نقــاط اتصــال نظاميــة ومقابَــات يجريهــا موظفــو الســجون طــوال فــرة العقوبــة.
املصدر :دائرة السجون يف سنغافورة.

أدوات تقييم خاصة بالنساء
كــا ذكــر أعــاه ،طُــور معظــم أدوات تصنيــف الســجناء باســتخدام عينــات مــن الســجناء الذكــور البالغــن .ولذلــك،
فــإن إمكانيــة تطبيقهــا عــى فئــات فريــدة ،مثــل النســاء ،محــدودة .فعــى ســبيل املثــال ،أثبتــت البحــوث أن النســاء
يشــكلن خطـرا أقــل فيــا يتعلــق بأمــن الســجون واملجتمــع املحــي 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
( )71للحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى الرجــوع إىل الكتيــب بشــأن إدارة شــؤون الســجناء املتطرفــن العنيفــن 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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كتيب بشأن تصنيف السجناء

تفــي إىل التنبــؤ مبخاطــر لــدى الرجــال ال تنطبــق بالــرورة عــى النســاء )73(.وعليــه ،تتطلــب هــذه الفئــة أدوات
()74
ونُهجــا تجســد خصائصهــا الفريــدة ومتنــع اإلفــراط يف التصنيــف أو اإلفــراط يف تجــاوز التصنيــف.
وتشــمل األمثلــة عــى األدوات وال ُّنهــج املصممــة خصيصــا للنســاء يف الســجون تقديــر احتياجــات املــرأة ملواجهــة
املخاطــر )75(.وتنطــوي هــذه األداة عــى مراجعــة مللفــات القضايــا ،ومقابــات شــبه منظمــة ،وخطــة تدبــر عالجــي
للحالــة تكــون مصممــة خصيصــا للنســاء يف مختلــف مراحــل وجودهــن يف نظــام العدالــة الجنائيــة ،مبــا يف ذلــك
أثنــاء اإلفــراج عنهــن قيــد املراقبــة ،ويف بيئــات االحتجــاز ،ويف مرحلــة مــا قبــل اإلفــراج )76(.ويعتــر جــدول إعــادة
التصنيــف األمنــي للنســاء( )77الــذي وضعتــه ونفذتــه دائــرة الســجون الكنديــة يف عــام  ،2005أداة اكتواريــة
ت ُســتخدم باالق ـران مــع التقديــر املهنــي لتقريــر إعــادة التصنيــف األمنــي للنســاء بعــد اإليــداع األويل .وقــد أظهــرت
البحــوث التــي أجريــت مؤخ ـرا أن جــدول إعــادة التصنيــف األمنــي للنســاء ال ي ـزال أداة تصنيــف موثوقــة وصالحــة
عمومــا فيــا يتعلــق بالنســاء املحكــوم عليهــن اتحاديــا يف كنــدا )78(.وميثــل الدليــل اإلضــايف لإلنــاث ،الــذي ُوضــع
يف هولنــدا ،إضافــة إىل أدوات تقييــم مخاطــر العنــف املســتخدمة عــى نطــاق واســع ،وهــي أدوات تقييــم املخاطــر
الرسيريــة التاريخيــة  )Historical Clinical Risk-20( 20-والنســخة  3مــن املخاطــر الرسيريــة التاريخيــة20-
( )Historical Clinical Risk-20 Version 3يف تقييــم مخاطــر العنــف لــدى النســاء .والهــدف مــن الدليــل اإلضــايف
لإلنــاث هــو توفــر أداة إضافيــة مالمئــة رسيريــا ومفيــدة إلجـراء تقييــم دقيــق ملخاطــر العنــف يراعــي الفــوارق بــن
()79
الجنســن ،وتوفــر مبــادئ توجيهيــة عمليــة إلدارة املخاطــر لــدى النســاء.
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اليداع ي� الســجون وخطط إدارة
التقي� ي� قرارات إ
الطوة  :4اســتخدام ج
نتا� ي
القضية أو العقوبة
تتوقــف الصلــة بــن التقييــم واتخــاذ ق ـرار التصنيــف واإلحالــة واملشــاركة يف الربامــج أو غريهــا مــن أنشــطة إعــادة
اإلدمــاج عــى وضــع خطــة مصممــة حســب االحتياجــات الفرديــة إلدارة القضيــة أو العقوبــة تبــن بوضــوح مخاطــر
الســجني واحتياجاتــه ،وكيفيــة إدارتهــا يف بيئــة إصالحيــة ،ومــا هــي التدخــات املــوىص بهــا لتعزيــز إعــادة اإلدمــاج
االجتامعــي للســجني.
يف العديــد مــن الواليــات القضائيــة ،تُتخــذ ق ـرارات اإليــداع األمنــي وفقــا لتعليــات أو مبــادئ توجيهيــة قامئــة عــى
احتســاب النقــاط فيــا يتعلــق بــاألدوات أو األســاليب املســتخدمة .فعــى ســبيل املثــال ،تتضمــن األدوات االكتواريــة
عــادة عــدة بنــود ونظامــا الحتســاب النقــاط مــع معايــر فاصلــة تصنــف الســجناء يف مســتويات أمنيــة مختلفــة.
(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
( )75لالطــاع عــى معلومــات عــن هــذه الصكــوك التــي وضعهــا املعهــد الوطنــي لإلصالحيــات يف الواليــات املتحــدة والباحثــون باتريشــيا فــان فورهيــس ،وإميــي
ج .ساليســري ،وإميــي م .رايــت ،وآشــي بومــان مــن جامعــة سينســينايت ،انظــر .https://socialwork.utah.edu/research/ucjc/wrna/index.php
(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
( De Vogel and others, Female Additional Manual. )79انظــر أيضــا  .De Vogel and others, Female Additional Manualانظــر أيضــا Vivienne de
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
األمنــي .ويف كال النهجــن ،قــد تكــون هنــاك أيضــا معايــر تقديريــة وغــر تقديريــة (إلزاميــة) لتجــاوز أو تعديــل
التصنيــف الــذي تحــدده األداة .ويف جميــع الحــاالت ،ينبغــي بيــان األســاس املنطقــي للتوصيــف العــام للمخاطــر مبــا
فيهــا املخاطــر األمنيــة ،وينبغــي تقديــم تربيــر مكتــوب ألي تجــاوزات مــع تعزيــز الرقابــة واملوافقــة ،ال ســيام إذا كان
التعديــل يرمــي إىل تحقيــق مســتوى أعــى مــن األمــن.
وباإلضافــة إىل تقديــم وصــف لتقييــم املخاطــر والتوصيــات ذات الصلــة املتعلقــة باإليــداع األمنــي ،ينبغــي أيضــا
تلخيــص تحليــل مجــاالت مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي وربطهــا بربامــج وتدخــات محــددة يــوىص بإنجازهــا أثنــاء فــرة
العقوبــة مــن أجــل تعزيــز إعــادة اإلدمــاج االجتامعــي .ومــن الواضــح أن ذلــك ســيتوقف عــى الخدمــات واملــوارد
املتاحــة يف الواليــة القضائيــة وقــد يشــمل توصيــات مثــل االرتقــاء مبســتوى التعليــم ،وأنشــطة العاملــة ،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 االســتكامل الناجــح لخططهــم وأهدافهــم املتعلقــة
بالعقوبــة إىل حــد مشــاركتهم يف وضــع الخطــط الخاصــة بهــم ،بــدال ً مــن مجــرد إبالغهــم 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 األهـ ُ
ـداف املحــددة مبــادئَ
محــددة وقابلــة للقيــاس وممكــن تحقيقهــا وواقعيــة ومحــددة املــدة )80(،أي ينبغــي أن تكــون عــى النحــو التــايل:
•محددة :مرتبطة مبارشة مبؤرشات السلوك الجرمي للسجني
•قابلة للقياس :ميكن للسجناء ومديري القضايا وغريهم تقييم التقدم املحرز يف تحقيق األهداف بسهولة
•ممكــن تحقيقهــا :تتــاح للســجناء فرصــة النجــاح يف تحقيــق أهدافهــم .وســتكون األهــداف التــي ال ميكــن
تحقيقهــا مثبطــة للهمــم وقــد تعــزز إخفاقــات املــايض .وحتــى الخطــوات الصغــرة نحــو تحقيــق األهــداف
ميكــن أن متثــل إنجــازا كب ـرا بالنســبة للعديــد مــن الســجناء
•واقعية :ما ميكن للسجناء إنجازه واقعيا بالنظر إىل قدراتهم وظروفهم الفردية
•محددة املدة :توضع جداول زمنية لتحقيق كل هدف
ومــن املهــم أال تقتــر خطــة القضيــة أو العقوبــة عــى قامئــة بالتدخــات أو الربامــج أو األنشــطة التــي قــد يكــون
الســجني مناســباً لهــا أو تكــون متاحــة لــه ،بــل مــن املهــم أن تشــمل أنشــطة تتصــل مبــارشة بالنتائــج أو األهــداف
التــي يتعــن تحقيقهــا ،اســتنادا ً إىل تقييــم املخاطــر ومــؤرشات الســلوك الجرمــي .وينبغــي إعطــاء األولويــة لإلجـراءات
واألهــداف وفقــا ملســتوى الخطــر الــذي يشــكله الجنــاة وللمجــاالت األكــر ارتباطــاً بجرمهــم .وينبغــي أن تــوازن
هــذه اإلجـراءات واألهــداف بــن عوامــل الخطــر الشــخصية ،مثــل االندفــاع ،أو اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان ،أو
()81
املواقــف املؤيــدة للجرميــة ،وعوامــل الخطــر االجتامعــي ،مثــل اإلســكان والعاملــة والروابــط املجتمعيــة.
وعــاوة عــى ذلــك ،ينبغــي ترتيــب األهــداف واألنشــطة املحــددة بطريقــة منطقيــة ،وفقــا لألولويــات املحــددة مــن
خــال التقييــم عنــد دخــول الســجن وعنــد النظــر يف أي تواريــخ رئيســية ،مثــل التواريــخ املتعلقــة بأهليــة اإلف ـراج
املــروط ومراجعتــه .وعــى 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
(.United Kingdom, National Offender Management Service, “Sentence planning” (February 2015), sect. 2.8 )81
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قبــل أي تدخــل يهــدف إىل الحــد مــن خطــر معــاودة اإلجـرام أو خطــر التســبب يف رضر جســيم .فعــى ســبيل املثــال،
قــد يحتــاج الســجناء الذيــن يعانــون مــن اضط ـراب مزمــن أو مشــكلة يف الصحــة العقليــة نتيجــة مــواد اإلدمانــإىل
معالجــة هــذا األمــر قبــل أن يتمكنــوا مــن معالجــة العوامــل األخــرى املتصلــة بســلوكهم اإلجرامــي .وينطــوي التسلســل
املناســب أيضــا عــى ضــان اســتمرارية كافيــة للخدمــات والدعــم ،ال ســيام فيــا يتعلــق باالنتقــال مــن مرفــق االحتجاز
()82
إىل املجتمــع املحــي.
ويقدم املرفق الرابع مثاالً عىل خطة إلدارة الحالة أو العقوبة تكون مناسبة للسجناء املدانني.
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إعادة التصنيف أثناء تف�ة عقوبة السجن
قواعد نيلسون مانديال
املبادئ التوجيهية
القاعدة 87
مــن املستحســن أن يُعمــد ،قبــل انتهــاء مـ َّدة العقوبــة ،إىل اتِّخــاذ التدابــر الرضوريــة لــي ت ُض َمــن للســجني عــود ٌة
تدريجيـ ٌة إىل الحيــاة يف املجتمــع .وهــذا هــدف ميكــن بلوغــه ،تبعـاً للحالــة ،مــن خــال نظــام مي ِّهــد إلطــاق رساح
الســجني يُن َّفــذ يف الســجن نفســه أو يف مؤسســة أخــرى مالمئــة ،أو مــن خــال إطــاق رساحــه تحــت االختبــار مــع
إخضاعــه لــرب مــن اإلرشاف والرقابــة ال تتــواله الرشطــة ،ويشــتمل عــى مســاعدة اجتامعيــة ف َّعالــة.
القواعد األوروبية للسجون
األمن
القاعدة 5-51
يُراجع املستوى األمني الالزم عىل فرتات منتظمة طوال فرتة سجن الشخص.
إنفاذ النظام املتعلق بالسجناء املحكوم عليهم
املادة 2-104
توجــد إجـراءات لوضــع خطــط فرديــة للعقوبــة ومراجعتهــا بانتظــام فيــا يتعلــق بالســجناء بعــد النظــر يف التقاريــر
املناســبة ،وإلج ـراء مشــاورات كاملــة فيــا بــن املوظفــن املعنيــن ومــع الســجناء املعنيــن الذيــن يشــاركون فيهــا
بالقــدر املمكــن عمليـاً.

وكــا ذُكــر أعــاه ،متثــل إعــادة تصنيــف الســجناء عمليــة منفصلــة عــن التصنيــف واإليــداع األوليــن وتتطلــب دراســة
العوامــل األخــرى ذات الصلــة بالحــاالت الفرديــة ،وال ســيام ســلوكهم أثنــاء قضــاء عقوبتهــم ومــدى تقدمهــم يف تحقيــق
األهــداف املحــددة يف خطــة قضيتهــم أو عقوبتهــم ،فضــا عــن الوقــت املتبقــي مــن مــدة عقوبتهــم .وينبغــي أن
يكــون الهــدف هــو نقــل الســجناء تدريجيـاً إىل أوضــاع أقــل تقييــدا ً مــن خــال إجـراء عمليــات إعــادة تقييــم دوريــة
للمخاطــر واالحتياجــات ،مــع مواصلــة النظــر يف عوامــل التكيــف املؤســي ،وتجنــب املخاطــر ،ومخاطــر الســامة
العامــة .ومــن املهــم أن تكــون األدوات والعمليــات املســتخدمة يف مراجعــات تصنيــف الســجناء ديناميــة ومراعيــة
للتغ ـرات يف حالــة الخطــر مــع مــرور الزمــن.
(.United Kingdom, National Offender Management Service, “Sentence planning” (February 2015), sect. 2.8 )82
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ومــا يدعــم عمليــة إعــادة التقييــم وإعــادة التصنيــف وضــع خطــة للقضيــة أو العقوبــة تكــون واضحــة ومنظمــة
تنظيــا جيــدا لــدى الدخــول إىل نظــام الســجون ،فضــا عــن السياســات واإلج ـراءات التــي تحــدد الف ـرات الفاصلــة
إلجـراء املراجعــات الدوريــة للقضايــا وتحديــد الشــخص املســؤول عــن إجـراء عمليــات إعــادة التقييــم هــذه .وباإلضافة
إىل ذلــك ،مــن املهــم مراجعــة تصنيــف الســجني وخطــة قضيتــه كلــا وقــع تغــر أو حــدث هــام يؤثــر يف الخطــر
الــذي يشــكله الفــرد (مثــل وقــوع حــدث كبــر يف الســجن أو تحديــد هويــة الســجناء غــر املتوافقــن) .ويبــن املرفــق
الخامــس أمثلــة ألغ ـراض التقييــم وإعــادة التصنيــف
مثال قُطري :إعادة تصنيف السجناء
دائرة السجون الكندية
يحــدد توجيــه املفــوض ( )Commissioner’s Directive 710-6الصــادر عــن دائــرة الســجون الكنديــة السياســة
والعمليــة املتصلتــن مبراجعــات التصنيــف األمنــي للمجرمــن االتحاديــن الكنديــن .وهــو ينــص عــى وجــوب إجـراء
مراجعــة كل ســنتني عــى األقــل للســجناء املصنفــن ضمــن املســتوى األمنــي األقــى أو املتوســط .ويف حالــة الســجناء
مــن الســكان األصليــن ،يتعــن االنتهــاء مــن املراجعــة يف غضــون  30يومـاً مــن إنجــاز الفــرد لربنامــج رئيــي بنجــاح.
ويســتخدم جــدول إعــادة التصنيــف األمنــي للســجناء الذكــور فيــا يســتخدم جــدول إعــادة التصنيــف األمنــي
الخــاص بالنســاء للســجينات اإلنــاث .وتــرد يف التوصيــة املتعلقــة بإعــادة التصنيــف األمنــي نتائــج هــذه األدوات
االكتواريــة ،فضــا عــن العوامــل املتصلــة بالتكيــف املؤســي ،وخطــر الفـرار ،والســامة العامــة .وتُســتكمل مراجعــة
التصنيــف األمنــي للمجــرم قبــل تقديــم توصيــة بــأي قـرار ،مبــا يف ذلــك قـرار نقلــه أو قـرار الســاح لــه بالتغيــب
املؤقــت ،أو اإلفـراج للعمــل أو اإلفـراج املــروط.
املصدر :دائرة السجون الكندية.
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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 لإلفـراج
املبكــر أو املــروط عنهــم وتحديــد اسـراتيجيات إدارة املخاطــر للذيــن يخضعــون لــإرشاف يف املجتمــع املحــي لجــزء
مــن مــدة عقوبتهــم .وبينــا تركــز التقييــات ألغـراض التصنيــف وإعــادة التصنيــف عــى املخاطــر التــي تهــدد الســامة
واألمــن يف بيئــة الســجن وعــى املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املجتمــع املحــي يف حالــة الف ـرار ،فــإن الرتكيــز الرئيــي
لتقييــات املخاطــر قبــل اإلف ـراج ينصــب عــى الســامة العامــة فيــا يتعلــق بخطــر معــاودة اإلج ـرام .وحاملــا يُق ـ َّدر
خطــر معــاودة اإلجـرام بالنظــر إىل التقــدم الــذي أحــرزه الســجناء أثنــاء فــرة عقوبتهــم االحتجازيــة ،ت ُحـ َّدد التدخــات
وتقنيــات الرصــد الالزمــة يف املجتمــع املحــي ملعالجــة أي مجــاالت مرتبطــة بخطــر معــاودة اإلجـرام .وميكــن أن يشــمل
ذلــك فــرض قيــود عــى تحــركات الســجناء وأعاملهــم (مثــل اشـراط العيــش يف مــكان معــن أو حظــر تجولهــم) ،فضـاً
عــن التزامهــم باملشــاركة يف أنشــطة بنــاءة ،مثــل الوظائــف والربامــج .فعــى ســبيل املثــال ،لــو اعتُــر نقــص فــرص العمل
أثنــاء عمليــة التقييــم والتصنيــف مجــاال يســهم يف ضلــوع الســجني يف النشــاط اإلجرامــي ،ألمكــن تحديــد اسـراتيجيات
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 .وألغـراض التخطيــط لإلفـراج ،ســيكون مــن املهــم
العمــل مــع الســجناء عــى تحديــد كيفيــة ترجمــة هــذه املهــارات إىل الحصــول عــى عمــل فعــي حــال اإلفـراج عنهــم
ومســاعدتهم يف ذلــك .ومتاشــياً مــع نهــج التقييــم الفــردي الــذي ينبغــي أن يكــون موجــودا ً طــوال مــدة العقوبــة ،ال بــد
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مــن التســليم بــأن لــكل ســجني احتياجــات ومشــاكل مختلفــة ،ولذلــك فــإن خطــط اإلفـراج تختلــف بــن ســجني وآخــر.
وينبغــي أن تركــز الخطــة عــى 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 قُطري :مبادرات للمساعدة يف إعادة إدماج السجناء يف املجتمع املحيل
حملة الرشيط األصفر يف سنغافورة
مــروع الرشيــط األصفــر هــو حملــة وطنيــة عامــة يف ســنغافورة تهــدف إىل تغيــر عقليــة املجتمــع بهــدف إعطــاء
املجرمــن الســابقني فرصــة ثانيــة يف الحيــاة .وتهــدف املبــادرة املجتمعيــة إىل خلــق الوعــي بــرورة إعطــاء فــرص
ثانيــة للمجرمــن الســابقني ،والحــث عــى قبــول املجرمــن الســابقني وأرسهــم يف املجتمــع املحــي ،ودفــع العمــل
املجتمعــي لدعــم إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع .وقــد بــدأت هــذه املبــادر َة عــام  2004شــبك ُة
العمــل املجتمعــي إلعــادة تأهيــل املجرمــن الســابقني ،وأطلــق الرئيــس الســابق لســنغافورة ،الراحــل ســيالبان
راماناثــان ناثــان ،الحملــة يف حفــل خــري.
منذ عام :2004
•تعهــد أكــر مــن  1 200متطــوع مبواصلــة دعمهــم لفعاليــات مــروع الرشيــط األصفــر وأنشــطة الرعايــة
الالحقــة لإلف ـراج
•شارك أكرث من  422 664من أفراد املجتمع املحيل يف فعاليات وأنشطة مرشوع الرشيط األصفر
•أبــدى أكــر مــن  2 513مــن الــركاء املجتمعيــن دعمهــم ملختلــف أنشــطة وفعاليــات مــروع الرشيــط
األصفــر
وأظهــرت دراســة اســتقصائية للتصــور العــام أجريــت يف عــام  2018أن  86.6يف املائــة مــن املجيبــن البالــغ عددهــم
 3 014شــخصاً ممــن شــملتهم الدراســة االســتقصائية كانــوا عــى علــم بأهــداف مــروع الرشيــط األصفــر ،مــا
يشــر إىل أن املجتمــع املحــي يــدرك تحديــات إعــادة اإلدمــاج التــي يواجههــا املجرمــون الســابقون والحاجــة إىل
الحــد مــن وصمهــم.
وإىل جانــب الدعــم االجتامعــي ،متثــل املســاعدة يف مجــال العاملــة أمـرا حاســا يف إعــادة تأهيــل املجرمني الســابقني.
وتعمــل املؤسســة الســنغافورية ملؤسســات إعــادة التأهيــل بشــكل وثيــق مــع دائــرة الســجون الســنغافورية لتعزيــز
فــرص العمــل للســجناء واملجرمــن الســابقني .ودعــاً لفعاليــة الحملــة يف إذكاء الوعــي بأهميــة إعطــاء فرصــة
ثانيــة للمجرمــن الســابقني ،وصــل عــدد أربــاب العمــل املســجلني لــدى مــرف العمــل التابــع ملؤسســة ســنغافورة
ملشــاريع إعــادة التأهيــل إىل  5 307أربــاب عمــل عــام  ،2018مقابــل  5 093عــام  .2016وباإلضافــة إىل ذلــك ،حصــل
 96يف املائــة مــن الســجناء الذيــن التمســوا املســاعدة يف التوظيــف عــام  2018عــى عمــل قبــل اإلفـراج عنهــم.
املصدر :دائرة السجون السنغافورية.

وفيــا يتعلــق برصــد تقــدم الفــرد يف بيئــة مجتمعيــة أثنــاء وضعــه تحــت املراقبــة أو اإلف ـراج املــروط ،مثــة أداة
مســتخدمة عــى نطــاق واســع ألغــراض اإلرشاف املجتمعــي هــي الجــرد املنقــح ملســتوى الخدمــة .وهــذا الجــرد
نظــام تصنيــف اكتــواري يقيــس  54عامــل خطــر ومــؤرش يف  10مجــاالت ملــؤرشات الســلوك اإلجرامــي تــم تحديدهــا
لالسرتشــاد بهــا يف الق ـرارات اإلصالحيــة املتعلقــة باالحتجــاز واإلرشاف وتوفــر الخدمــات )83(.وهنــاك تنــوع يف فئــات
املجرمــن الشــباب والبالغــن ،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 الجــر ُد
(.United Kingdom, National Offender Management Service, “Sentence planning” (February 2015), sect. 2.8 )83

نجسلا فينصت مظنل ةماعلا تانوكملاو ئدابملا ً-اعبار

التاري ـ َخ الجنــايئ ،والتعليــم والعاملــة ،والحالــة املاليــة ،والعالقــات األرسيــة والزوجيــة ،والســكن ،واألنشــطة الرتفيهيــة
والرتويحيــة ،وتعاطــي الكحــول واملخــدرات ،والصحــة العاطفيــة والعقليــة ،واملواقــف والتوجهــات .وتُــدار هــذه األداة
مــن خــال مقابلــة منظمــة بــن املق ِّيــم والجــاين ،مــع التوصيــة بجمــع الوثائــق الداعمــة مــن أف ـراد األرسة وأربــاب
العمــل وملفــات القضيــة وغريهــا 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
مراقبــة ســلوك املفــرج عنهــم إفراجــا مرشوطــا أو املفــرج عنهــم بكفالــة ،أكــر أدوات تقييــم املخاطــر اســتخداماً يف
العــامل )84(.وأكــدت دراســة بحثيــة واســعة النطــاق غطــت  30عامــا مــن البحــوث املتعلقــة بــأدوات الجــرد موثوقيــة
األداة وصالحيتهــا لكنهــا كشــفت عــن تبايــن جغـرايف ،إذ كانــت النتائــج أفضــل للعينــات الكنديــة واألمريكيــة مقارنــة
بالعينــات املوجــودة خــارج أمريــكا الشــالية )85(.وتجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض الواليــات القضائيــة تســتخدم أيضــا
أدوات الجــرد للمســاعدة يف اتخــاذ الق ـرارات 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
( )85املرجع نفسه.
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باإلضافــة إىل فهــم عنــارص وتسلســل نظــام تصنيــف الســجناء الفعــال ،مــن األهميــة مبــكان أيضــا أن تضــع إدارات
نظــام قائــمٍ خطــ ًة ســليمة تحظــى بتأييــد واســع النطــاق لكيفيــة تحقيــق
الســجون الراغبــة يف تنفيــذ أو تعديــل
ٍ
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( )87والتخطيــط والتنفيــذ .ورغــم التســليم بــأن التقيــد
الكامــل بهــذا النمــوذج قــد ال يكــون ممكنــا يف جميــع الواليــات القضائيــة ،بســبب عوامــل مرتبطــة باملــوارد والهيــاكل
األساســية والســياقات ،فــإن فهــم هــذه املراحــل وإنجــاز أكــر عــدد ممكــن مــن الخطــوات مــن الناحيــة العمليــة
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 اســتكامل
كل خطوة.

التعبئة

تشــر التعبئــة إىل تحديــد واضــح لقضايــا التصنيــف التــي يلــزم معالجتهــا ،فضــا عــن األســاس املنطقــي واألهــداف
والنتائــج املتوقعــة إلنفــاذ نظــام جديــد أو تعديــل نظــام قائــم .وقبــل املــي قدمــا ،مــن املهــم أن تلتــزم املؤسســة
بجميــع مســتوياتها مببــادرة التصنيــف .ويكتــي هــذا األمــر أهميــة خاصــة فيــا يتعلــق بالدعــم عــى املســتوى
الســيايس ومســتوى اإلدارة العليــا املســؤولة عــن نظــام الســجون ،وهــا املســتويان اللــذان يجــب أن يعـ ِّـرا بوضــوح عــن
دعمهــا لنهــج التقييــم والتصنيــف وأن يعتـراه إنجــازا لدائــرة الســجون يف إطــار زمنــي محــدد .ومــن املفيــد جــدا ً ،يف
كثــر مــن األحيــان ،أن يتــرف أحــد مــدراء اإلدارة العليــا يف دائــرة الســجون بوصفــه "نصــر" املبــادرة .وهــذا يوفــر
أيضــا ألولئــك الذيــن يعملــون عــى 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 تعيــن قائــد مــروع ،وإذا أمكــن ،لجنــة توجيهيــة تضــم ممثلــن 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
( )87يف 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 الخـراء اإلضافيــن الداخليــن والخارجيــن) .ويتمثــل الــدور الرئيــي للجنــة التوجيهيــة
يف مســاعدة قيــادة املــروع يف تحديــد املهــام املرتبطــة باملبــادرة واإلرشاف عليهــا وإكاملهــا وضــان إنجازهــا .وينبغــي
أن تضــم هــذه اللجنــة التوجيهيــة موظفــن ومامرســن يف الخطــوط األماميــة لضــان النظــر يف الجوانــب العمليــة
لتنفيــذ نظــام التصنيــف .ومــن املفيــد ،يف الكثــر مــن األحيــان ،أن تضــم اللجنــة التوجيهيــة موظفــن مــن املواقــع التــي
يرجــح أن يجــري فيهــا تجريــب هــذا النظــام أو اختبــاره.
وينبغــي أن يكــون الهــدف األول لقيــادة املــروع 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 وإقـراره
أو املوافقــة عليــه مــن جانــب ممثــل اإلدارة العليــا لدائــرة الســجون.
•مــا هــي أدوار ومســؤوليات اللجنــة التوجيهيــة ومــن هــم أعضاؤهــا؟ مبجــرد تشــكيل اللجنــة ،ينبغــي وضــع
اختصاصاتهــا لتحديــد جملــة أمــور بينهــا الغــرض مــن اللجنــة ،وعضويتهــا ،وأدوارهــا ومســؤولياتها ،ووتــرة
اجتامعاتهــا ،تحديــدا واضحــا.
•ما هي املوارد (املوارد املالية والبرشية) املتاحة لدعم املرشوع؟

التقد�
ي
التقديــر هــو املرحلــة الثانيــة وينطــوي عــى مراجعــة شــاملة لنظــام التقييــم والتصنيــف الحــايل لتحديــد الفــرص
والتحديــات عــى حــد ســواء .ويتمثــل أساســا يف تحديــد نقطــة بدايــة املــروع .وميكــن اســتكامله داخليــا بتوجيــه
مــن قيــادة املــروع واللجنــة التوجيهيــة أو بضــم خ ـراء خارجيــن يف املجــاالت التــي ال ميلــك فيهــا نظــام الســجون
الخــرة املطلوبــة .وينبغــي أن تشــمل عمليــة التقييــم اســتعراضا للترشيعــات والسياســات واإلج ـراءات القامئــة فيــا
يتعلــق بتســلم الســجناء وتجهيزهــم ،وكيفيــة اتخــاذ ق ـرارات اإليــداع وتوثيقهــا ،والجهــة املشــاركة يف تلــك الق ـرارات
واملســؤولة عنهــا .وتســتفيد العمليــة أميــا اســتفادة مــن فهــم ســات الســجناء الذيــن تُــدار شــؤونهم ،مــن حيــث
الخصائــص الدميغرافيــة والخصائــص التــي ســيكون لهــا تأثــر يف عمليــة التصنيــف (مثــل انتشــار أنــواع معينــة مــن
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 املــروع أو
أعضــاء مختــارون مــن اللجنــة التوجيهيــة إىل مختلــف الســجون التــي ستســتخدم نظــام التصنيــف ،ومناقشــات مــع
موظفــي الســجون الذيــن يضطلعــون حاليــا بــدور مــا أو يتأثــرون بقـرارات التصنيــف ،فضــا عــن أولئــك الذيــن قــد
يشــاركون يف نظــام جديــد أو معـ َّدل .ويلــزم أيضــا النظــر خــال مرحلــة التقديــر يف العوامــل املبينــة يف األجـزاء الســابقة
املتصلــة بالهيــاكل األساســية املاديــة واملــوارد البرشيــة والتوثيــق وحفــظ الســجالت .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 وإجـراءات 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 املــروع ،وهــي:

ءانجسلا فينصتل ماظن ذافنإو عضو -اسماخ

•كيف تؤثر ترشيعات البلد عىل أنشطة تقييم السجناء وتصنيفهم؟
•مــا هــي السياســات واملامرســات 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 عــى وضــع وتنفيــذ
نظــام لتصنيــف الســجناء؟
•مــا هــي العنــارص املوجــودة أصــا يف نظــام الســجون فيــا يتعلــق مبجــاالت مثــل الهيــاكل األساســية املاديــة،
واملــوارد البرشيــة ،والتوثيــق ،وحفــظ الســجالت ،ميكــن أن تدعــم وضــع وتنفيــذ عمليــة لتصنيــف الســجناء
وإعــادة تصنيفهــم؟ مــا هــي العنــارص اإلضافيــة الالزمــة؟
•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 وال ُّنهــج وأفضــل املامرســات الواعــدة والقامئــة عــى األدلــة ،مــع الرتكيــز عــى
النظــم والنــاذج ال ُّنهــج وأفضــل املامرســات التــي ميكــن تطبيقهــا يف ســياق الســجن املســتهدف .وميكــن الحصــول
عــى 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
األخــرى .وفيــا يتعلــق بالنقطــة الثالثــة ،تتمثــل إحــدى االس ـراتيجيات الهامــة لتعلــم مختلــف النــاذج واألدوات
ال ُّنهــج الواعــدة يف االتصــال بالــوكاالت يف البلــدان التــي متلــك نظــام ســجون مامثــا ن َّفــذ نظــم تصنيــف ،ويف الحصــول
عــى معلومــات ال تتعلــق بنهجهــا الحــايل وســبب اعتــاده فحســب ،بــل وتتعلــق أيضـاً بالنــاذج أو األدوات التــي قــد
تكــون قــد نظــرت فيهــا ورفضتهــا.
والعنــر الثــاين مــن مرحلــة التخطيــط هــو اإلعــداد لتجريــب عمليــة التقييــم والتصنيــف ،التــي تنطــوي عــى عــدد
مــن املهــام ،مبــا يف ذلــك تصميــم أدوات منوذجيــة وبرنامــج يــدوي وتدريبــي مفصــل للمســتعملني ،واعتــاد سياســات
وإجـراءات تشــغيل موحــدة( )88لكيفيــة ســر عمليــة التصنيــف ،ووضــع خطــة ملــروع تجريبــي .وينبغــي بعــد ذلــك
اختبــار األدوات والنهــج املقرتحــن يف ســجن تجريبــي واحــد أو أكــر لفــرة زمنيــة محــددة مــن أجــل تحديــد مواطــن
القــوة والضعــف يف هــذا النهــج .وينبغــي اســتخدام التعليقــات والنتائــج الــواردة مــن املواقــع التجريبيــة إلجــراء
تعديــات عــى األداة وإج ـراءات التشــغيل عــى النحــو املطلــوب قبــل أي تنفيــذ أوســع نطاقــا.
وبعــد فــرة ناجحــة مــن التجريــب وحــل أي مشــاكل تكــون قــد نشــأت ،ينبغــي وضــع خطــة عمــل
لتنفيذ عملية وأدوات تقييم وتصنيف عىل نطاق أوسع .ويجب أن تنظر هذه الخطة يف مسائل من قبيل ما ييل:
•إجــراء تغيــرات سياســاتية ،عنــد االقتضــاء ،ووضــع الصيغــة النهائيــة إلجــراءات تشــغيل موحــدة ل َنهــج
التصنيــف ،مبــا يف ذلــك عمليــة التقييــم والتصنيــف ،والتسلســل ،وأدوار املوظفــن ومســؤولياتهم ،والتوثيــق
وحفــظ الســجالت ،فضــا عــن تخزيــن امللفــات وأمنهــا
•اسرتاتيجية اتصال لضامن فهم واسع للمبادرة عىل جميع مستويات املؤسسة
•امليزانيــة املقرتحــة واالحتياجــات مــن املــوارد ،مبــا يف ذلــك املــوارد البرشيــة واملاليــة والهيــاكل األساســية
واحتياجــات تدريــب املوظفــن
( )88انظر املرفق السادس لالطالع عىل أمثلة عىل إجراءات التشغيل املوحدة ألنشطة تقييم السجناء وتصنيفهم.
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•التشغيل اآليل املحتمل للنظام
•جمــع البيانــات القامئــة (باســتخدام املعلومــات التــي ت ُجمــع 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 لضامن استمراريته عىل املدى الطويل
وينبغــي أن تتضمــن الخطــة أيضــا أهدافــا وغايــات وجــداول زمنيــة للتنفيــذ .وينبغــي إعــداد خطــة العمــل كتابيــا
وتقدميهــا إىل اإلدارة العليــا ملراجعتهــا واملوافقــة عليهــا.

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
لالســتعراضات الدوريــة لضــان اســتمرار عمــل نهــج التصنيــف وفقــا للسياســات واإلج ـراءات املعمــول بهــا وتلبيــة
احتياجــات الســجناء ونظــام الســجون عــى الســواء ،مــن حيــث األهــداف األصليــة والنتائــج املتوقعــة املحــددة خــال
مرحلــة التخطيــط.
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ينبغــي إلدارات الســجون التــي لديهــا نظــم للتقييــم والتصنيــف أو نفــذت نظــا جديــدة أو معدلــة لتصنيــف الســجون
أن تجــري عمليــة مراجعــة ،ورصــدا وتقييــا مســتمرين ،لتحديــد مــا إذا كان النظــام يعمــل عــى النحــو املتوخــى،
وأن تؤكــد قــدرة النظــام التنبؤيــة وصحتــه ،وأن تقيّــم الغــرض منــه (مثــل تحســن ســامة الســجون وأمنهــا وتحســن
إمكانيــة حصــول الســجناء عــى الخدمــات التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم) واآلثــار غــر املقصــودة أو غــر املتوقعــة
(عــى ســبيل املثــال ،زيــادة أعبــاء عمــل موظفــي الســجون ،وزيــادة الطلــب عــى برامــج معينــة ،عــا كان متوقعـاً).
وباإلضافــة إىل ذلــك ،مــن املهــم إج ـراء تقييــم دوري ملعرفــة مــا إذا كان يجــري اتبــاع جميــع السياســات واإلج ـراءات
املوضوعــة لدعــم نظــام التصنيــف .ويف حالــة البيئــات التــي تســتخدم أدوات التقييــم ،ينبغــي إعــادة التحقــق مــن
صحــة هــذه األدوات بانتظــام لضــان اســتمرار الدقــة التنبؤيــة فيــا يتعلــق بنــزالء الســجون الذيــن ت ُســتخدم األدوات
لتقييمهــم .ولتيســر ذلــك ،مــن املهــم وجــود نظــام لجمــع البيانــات حتــى األساســية منهــا ،ألنــه يتيــح القــدرة عــى
تقييــم مــا إذا كانــت األدوات املســتخدمة يف التصنيــف تحقــق النتائــج املرجــوة مــن حيــث إيــداع الســجناء عــى النحــو
املناســب لتقليــل الحــوادث األمنيــة وحــوادث الف ـرار إىل أدىن حــد ممكــن ،وللحــد ،يف نهايــة املطــاف ،مــن معــاودة
اإلجـرام ،فضــا عــن تحديــد فــرص التحســن.
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مثال قُطري
وضع أداة جديدة لتقييم املخاطر يف شييل تعكس تغري عدد نزالء السجون
وضــع علــاء االجتــاع التابعــون لدائــرة الســجون يف شــييل يف الثامنينيــات صــك تصنيــف أويل يهــدف إىل تقييــم
وتصنيــف نــزالء الســجون وفقــا ً للخصائــص املســببة لســلوكهم اإلجرامــي .و ُح ـ ِّدث الصــك يف عــام  2007بنهــج
يسرتشــد باملنظــور الجنســاين.
ويف عــام  ،2016بــدأ العمــل عــى وضــع صــك تصنيــف جديــد ،بســبب التغـرات التــي لوحظــت يف عــدد الســجناء،
بينهــا مــا يــي:
•الزيادة يف النسبة املئوية للشباب (ميثل الشباب من  81إىل 92سنة  23.14يف املائة من النزالء)
•أحداث العنف املتكررة
•وجود مجموعات يف السجون أرادت فرض رقابة عىل سجون البلد
ومبــا أن هنــاك قلقـاً مــن أن تؤثــر هــذه التغيـرات عــى األمــن الشــخيص للســجناء وعــى أمــن املؤسســات ،فقــد
ُعدلــت أداة التقييــم .وجــرى فحــص واختيــار املتغ ـرات مــن خــال البيانــات اإلحصائيــة املســتمدة مــن نــزالء
الســجون ،والجرائــم ،واألحــداث األمنيــة الحرجــة ،والســات االجتامعية-الجنائيــة ،باإلضافــة إىل خــرة املهنيــن
واملســؤولني العاملــن يف جميــع مكاتــب التصنيــف الوطنيــة .وقــد حـ ّول الصــك الجديــد النمــوذج املتبــع مــن منــوذج
يركّــز فقــط عــى خصائــص الســلوك اإلجرامــي عنــد الشــخص املعنــي إىل نهــج قائــم عــى حســاب املخاطــر ودرجــة
التكيــف مــع نظــام الســجون .واألداة الجديــدة ديناميــة وتقيــس ســلوك الســجني دوريــا .وهــي تتضمــن أيضــا رسدا ً
للســلوك الفعــي 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
التعبئة

التقدير

التخطيط

التنفيذ

التعبئة

التقدير

التخطيط

التنفيذ

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 "نصري" 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

□

إنشاء لجنة توجيهية توفر متثيالً واسعاً للمؤسسة ووضع اختصاصاتها ليك تُحدَّد بوضوح جملة أمور بينها الغرض
منها وعضويتها وأدوارها ومسؤولياتها ووترية اجتامعاتها

□

تحديد املوارد املتاحة لدعم املرشوع

التعبئة

التقدير

التخطيط

التنفيذ

املهام الرئيسية واملراحل الرئيسية
□

مراجعة الترشيعات والسياسات واإلجراءات القامئة فيام 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 وسامت نزالء السجن التي قد يكون لها تأثري عىل نهج وعملية
التصنيف

□

تحديد الحاجة إىل خربات إضافية داخلية وخارجية لدعم أنشطة التقييم والتخطيط

□

االضطالع بزيارات ميدانية إىل السجون التي ستستخدم نظام التصنيف ومقابلة املوظفني املشاركني فيه حاليا أو
الذين قد يشاركون يف املستقبل

□

تقييم كيفية تأثري الهياكل األساسية املادية الحالية ،واملوارد البرشية ،وطريقة التوثيق وحفظ السجالت عىل تنفيذ
نظام لتصنيف السجناء

□

إعداد تقرير لتلخيص نتائج أنشطة التقييم والخطوات التالية املقرتحة
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التعبئة

التقدير

التخطيط

التنفيذ

املهام الرئيسية واملراحل الرئيسية
□

استكشاف النظم والنامذج وال ُّنهج واملامرسات الجيدة الواعدة والقامئة عىل األدلة ،مع الرتكيز عىل النظم التي ميكن أن تنطبق عىل سياق السجون الوطنية
(عىل سبيل املثال ،من خالل مراجعة استعراضات املؤلفات ،واالتصال بواليات قضائية أخرى ،والحصول عىل املساعدة التقنية من الخرباء)

□

رسم السياسات وإجراءات التشغيل املوحدة الالزمة 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 تعديالت عىل العملية أو األدوات

□

عىل أساس النتائج التجريبية ،وضع خطة عمل لتنفيذ أوسع نطاقا تتناول مسائل من قبيل التغيريات يف السياسات (إذا لزم األمر) ،وتدريب املوظفني،
واسرتاتيجية االتصال ،وامليزانية املقرتحة ،واألمتتة املحتملة ،وجمع البيانات ،وإدارة الوثائق والسجالت ،وتقديم وصف لكيفية رصد النظام وتقييمه

□

تقديم خطة العمل إىل اإلدارة العليا ملراجعتها واملوافقة عليها

التعبئة

التقدير

التخطيط

التنفيذ

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 خالل 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 السالمة واألمن يف السجون) ،وتحديد أي آثار غري مقصودة (مثالً ،زيادة الطلب عىل خدمات معينة أكرث مام هو متوقع)

□

إنشاء نظام للرصد والتقييم املستمرين ،مبا يف ذلك من خالل جمع البيانات ،لتيسري البحوث املتعلقة بنزالء السجون والتحقق املستمر من عملية التقييم
والتصنيف

71

مرسد املصطلحات الرئيسية

اإلحالة :وضع سجني يف سجن معني أو يف عنرب 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 معــن ،مثــل خطــر معــاودة ســجني مــا لإلجـرام
يف املســتقبل.
التجــاوب :صفــات الســجني التــي يُحتمــل أن تؤثــر يف قدرتــه عــى التكيــف مــع بيئــة إصالحيــة أو عــى املشــاركة يف
أنشــطة إعــادة التأهيــل.
التجــاوز :عــدم األخــذ بالتصنيــف الناتــج عــن العالمــات االكتواريــة عندمــا تبــن 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.
التصنيــف :إيــداع الســجناء يف أحــد مســتويات االحتجــاز أو اإلرشاف املتعــددة (مثــل املســتوى األعــى أو املتوســط
أو األدىن) أو إحالتهــم إليــه مــن أجــل مطابقــة مخاطــر واحتياجــات الســجناء مــع املــوارد اإلصالحيــة ونظــام اإلرشاف
املناســب.
التقييــم :عمليــة منظمــة لتقييــم املعلومــات ذات الصلــة للمســاعدة يف اتخــاذ الق ـرار .يف ســياق العدالــة الجنائيــة،
يشــر التقييــم إىل تحليــل منتظــم لحالــة الســجني باســتخدام عــدد مــن التقنيــات بينهــا األدوات املنظمــة ،ومراجعــة
الوثائــق املتاحــة ،واملقابــات واملالحظــات التخــاذ قـرارات بشــأن مختلــف املســائل ،مبــا يف ذلــك التصنيــف ،واإليــداع
يف الســجن ،واملشــاركة يف الربامــج والتدخــات ،واالســتعداد لعــودة الســجني إىل مجتمعــه املحــي بعــد اإلف ـراج عنــه.
الحكــم املهنــي املنظــم :نهــج يأخــذ يف االعتبــار العوامــل املرتبطــة نظري ـاً وتجريبي ـاً بالنتائــج ذات األهميــة للتنبــؤ
بالســلوك املســتقبيل .فبــدالً مــن وضــع نظــام محــدد الحتســاب النقــاط والتصنيــف ،توفــر أدوات التقييــم القامئــة عــى
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 عــى الــرأي املهنــي والحــدس
والتجربــة الرسيريــة حيــث يكــون للمقيِّمــن ســلطة تقديريــة مطلقــة مــن حيــث اختيــار عوامــل الخطــر التــي يجــب
أخذهــا يف االعتبــار وكيفيــة تفســر املعلومــات التــي ُجمعــت لوضــع التنبــؤات واتخــاذ القـرارات.
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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 إصالحيــة ،والتدخــات املــوىص بهــا لتعزيــز إعــادة إدماجــه يف املجتمــع.
الصالحيــة :يف ســياق أدوات التقييــم ،مــدى تطابــق عمــل األداة مــع امل ـراد منهــا .وعــى وجــه التحديــد ،تجــري أداة
تصنيــف الســجناء الصالحــة تقييــا دقيقــا للخطــر الــذي ميثلــه الســجني وتــويص بإحالتــه إىل بيئــة احتجازيــة مــن
املســتوى األمنــي املالئــم.
عامــل الخطــر الثابــت :ســمة مــن ســات تاريــخ الســجني ميكــن مــن خاللهــا التنبــؤ بإمكانيــة معــاودة اإلجـرام لكــن ال
ميكــن للتدخــات املدروســة تغيريهــا ،مثــل العمــر أو التاريــخ اإلجرامــي.
عامــل الخطــر الدينامــي :عامــل مرتبــط بضلــوع الســجني يف نشــاط إجرامــي قابــل للتغــر ،مثــل تعاطــي مــواد اإلدمــان
والتأثــر الســلبي لألقـران.
عامــل مــؤرشات الســلوك اإلجرامــي :صفــة أو ســمة أو مشــكلة أو قضيــة فــرد تســتند إىل أدلــة وترتبــط ارتباطــا مبــارشا
باحتــال عودتــه إىل اإلجـرام.
الفصــل :وضــع فئــات مختلفــة مــن الســجناء يف بيئــات مختلفــة عــى أســاس الســات األساســية :الجنــس ،والعمــر،
والتاريــخ الجنــايئ ،والســبب القانــوين لالحتجــاز.
الكــف عــن اإلج ـرام :العمليــة التــي يوقــف بهــا الضالعــون يف األنشــطة اإلجراميــة ســلوكهم اإلجرامــي ،ســواء عــن
طريــق التدخــات أو بدونهــا.
املتطــرف العنيــف :شــخص يــر ِّوج ألعــال العنــف أو يدعمهــا أو ييرسهــا أو يرتكبهــا لتحقيــق أهــداف أيديولوجيــة أو
دينيــة أو سياســية أو إدخــال تغــر اجتامعــي .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
()89
متطرفـاً عنيفـاً وفقـاً لذلــك التعريــف.
املوثوقية :درجة استقرار وثبات نتائج أداة التقييم.

( )89مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ،كتيــب بشــأن إدارة شــؤون الســجناء املتطرفــن العنيفــن والوقايــة مــن التشــدد املفــي إىل العنــف
يف الســجون ،الصفحــة .143

املرفقات :موارد إضافية

أ
لتقي� دخول السجناء:
ساس
ال
أوال  -مثال عىل النموذج
ي
ي
احتياجات التسمل واالحتياجات الفورية
االسم العائيل:

أ
لتقي� دخول السجناء
ـ
س
ال
النموذج
ـاس ي
ي
صورة السجني

االسم األول:
تاريخ امليالد:
الجنس:
تأكيد الهوية بوثائق رسمية:

نعم ___ ال ___

نوع الوثائق الرسمية:

رقم السجن:
تاريخ االستقبال:

معلومات عن الجرم
الجرم الحايل:
الصفة :مدان ___ محتجز قبل املحاكمة ___
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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
االسم					 :
معلومات االتصال:

صلة القرابة:

يفاضإ دراوم :تاقفرملا

تقيـ يـم االحتياجات الفور ية

ف
** ي ن
يتع� اســتامكهل ي� غضون  24ســاعة من الوصول إىل الســجن**
الجزء األول :االحتياجات األمنية الفورية
التفاصيل


		
نعم ___
				
مخاطر عىل املوظفني

ال ___

		
نعم ___
			
مخاطر عىل السجناء اآلخرين

ال ___

مخاطر التعرض لألذى من
		
نعم ___
					
سجناء آخرين

ال ___

		
نعم ___
			
مخاطر إلحاق الرضر باملمتلكات

ال ___

		
نعم ___
					
خطر الفرار

ال ___

		
نعم ___
			
عضو يف مجموعة تشكل تهديدا أمنيا

ال ___

		
نعم ___
				
تدريب عسكري سابق

ال ___

		
نعم___
				
مواطن لدولة أجنبية

ال ___

احتياجات متعلقة باملتحولني جنسياً
أو غري ذلك من االحتياجات املتصلة
		
نعم ___
بنوع الجنس أو النشاط الجنيس			

ال ___

		
نعم ___
					
شواغل أخرى

ال ___

			
مصادر املعلومات:
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الجزء الثاين :االحتياجات الفورية للصحة البدنية والعقلية
				
إعاقة أو قيود جسدية

نعم ___

ال ___

					
عقبات لغوية
(حاجة إىل مرتجم شفوي؟)

نعم ___

ال ___

صعوبة يف القراءة أو الكتابة			

نعم ___

ال ___

				
تناول أي دواء حاليا

نعم ___

ال ___

				
محاوالت انتحار سابقة

نعم ___

ال ___

			
محاوالت سابقة إليذاء النفس

نعم ___

ال ___

			
مشاكل متعلقة بتعاطي املخدرات

نعم ___

ال ___

			
مشاكل متعلقة بالصحة النفسية

نعم ___

ال ___

					
أمراض معدية:
			
مصادر املعلومات:
		

نعم ___

ال ___

			
هل أُحيل السجني إىل خدمات
الرعاية الصحية إلجراء تقييم لحالته؟

نعم ___

ال ___

يفاضإ دراوم :تاقفرملا

الجزء الثالث :االحتياجات األخرى (عندما يكون الشخص قد اقتيد لالحتجاز من مجتمعه املحيل مبارشة)
-1

املعالون
(أ)

هل مثة حاجة إىل إخطار أي من املعالني؟

(ب) هل بني املعالني أطفال أو قارصون؟
(ج) هل لدى أي من املعالني احتياجات خاصة؟
(د) هل ات ُخذت أي ترتيبات خاصة باملعالني؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،مع من:
-2

هل ت ُرك أي مام ييل من دون عناية؟
(أ)

حيوان أليف

(ب) سيارات أو غريها من املمتلكات
(ج) منزل أو مكان إيواء
(د)
-3

تفاصيل أخرى:

		
هل يحدد السجني أي احتياجات فورية أخرى؟

نعم ___ ال ___

التفاصيل:
-4

			
هل ُعرض عىل السجني إجراء مكاملة هاتفية؟

نعم ___ ال ___

-5

				
هل أجرى السجني مكاملة هاتفية؟

نعم ___ ال ___

-6

هل أُبلغ السجني مبا ييل:
					
قواعد السجون

نعم ___ ال ___

(أ)

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

نعم ___ ال ___
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توقيع السجني:
التاريخ:

اسم ولقب موظف السجن الذي أنجز التقييم
االسم:
اللقب:
تاريخ اإلنجاز:
التوقيع:

يفاضإ دراوم :تاقفرملا

أ
ُ
تقي� وتصنيف السجناء ،والدوات والسياسات
ث�نيا  -موارد أخرى :ن�ج ي
التوج�ية
واملبادئ
ي
ميكــن االطــاع عــى مــواد مرجعيــة ممتــازة يف الوصــات واملراجــع الــواردة يف الحــوايش يف جميــع أجـزاء الدليــل .وفيــا
يــي بعــض الروابــط اإلضافيــة التــي قــد تكــون مفيــدة فيــا يتعلــق بــأدوات التصنيــف والتقييــم وال ُّنهــج 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

ن� ميبيا
www.ncs.gov.na/ormcs

وأ�لندا ش
ال�لية
اململكــة املتحــدة بل� يطانيا العظىم ي
www.gov.uk/guidance/risk-assessment-of-offenders

أ
الوال�ت املتحدة المر يكية
ي
https://nij.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh171/files/media/document/the-first-step-act-of-2018risk-and-needs-assessment-system_1.pdf

أ
الوروبية للســجون خ
الصالحية
املنظمة
والدمات إ
www.europris.org/file/report-risk-and-needs-assessment-workshop-2017/
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أ
ة
ث
ت
ال� ينب�غ ي تقييمها لغراض التصنيف عند الدخول إىل
�لثا  -أمثل عىل العوامل ي
مؤسسة إصالحية
تــرد أدنــاه قامئــة بالعوامــل التــي أثبتــت البحــوث أهميــة تقييمهــا ألغـراض تصنيــف الســجناء والتــي كثـرا ً مــا تــدرج
يف أدوات تقييــم وتصنيــف املخاطــر واالحتياجــات ،املســتخدمة يف مختلــف الواليــات القضائيــة.

املخ اطر عىل الســامة العامة
•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)

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

•تاريــخ الضلــوع يف حــوادث يف بيئــة الســجن (مبــا يف ذلــك عــدد الحــوادث وشــدتها ومــدى حداثتها-يزيــد عــدد
األحــداث وشــدتها وحداثتهــا مــن املخاطر)
•االنتــاء إىل جامعــة تهــدد األمــن (مثــل عصابــة أو منظمــة إجراميــة أو منظمــة إرهابيــة) ،مبــا يف ذلــك عوامــل
مثــل الــدور املضطلــع بــه يف املنظمــة (مثــل املركــز أو الــدور القيــادي) والضلــوع الحــايل مقابــل الضلــوع
الســابق (يزيــد الضلــوع النشــط وارتفــاع املركــز يف هــذه الجامعــة مــن املخاطــر)
•أي دليل عىل استمرار الضلوع يف نشاط إجرامي أثناء التواجد يف السجن (يزيد من املخاطر)
•محــاوالت الف ـرار الســابقة؛ العنــف املرتبــط مبحــاوالت الف ـرار (النظــر يف عــدد املحــاوالت ومــدى حداثتهــا-
قــد يزيــد تكـرار املحــاوالت وحداثتهــا مــن املخاطــر؛ ويزيــد العنــف أو التهديــد بالعنــف املرتبــط بالفـرار أو
محــاوالت الف ـرار مــن املخاطــر)
•حاالت االنتهاك أثناء فرتة اإلفراج املرشوط أو اإلفراج بكفالة (تزيد من املخاطر)
•االســتقرار يف املجتمــع املحــي قبــل الســجن (قــد يقلــل مــن املخاطــر؛ وتشــمل املجــاالت ذات الصلة االســتقرار
يف الســكن والتعليــم والعاملــة ،والعالقــة مــع األشــخاص اآلخريــن وأداء الوظائــف بصــورة فردية)
•تعاطــي الكحــول أو املخــدرات يف الفــرة الســابقة لالعتقــال أو الســجن؛ وجــود أدلــة عــى إســاءة اســتعامل
مــواد اإلدمــان بشــكل خطــر يف اآلونــة األخــرة (قــد يزيــد مــن املخاطــر)
•مدة العقوبة (مهمة للنظر يف خيارات اإليداع املناسبة وألغراض التخطيط اإلصالحي)

جماالت ش
جرام
مؤ�ات الســلوك إ
ال ي

تقييــم املجــاالت املحــددة يف الجــدول  2بشــأن العوامــل الرئيســية ملــؤرشات الســلوك اإلجرامــي :املــؤرشات وأهــداف
التدخــل (الفصــل الرابــع ،الجــزء  .)2يرجــى بيــان مــا إذا كانــت الحاجــة إىل التدخــل يف املجــال منخفضــة أو معتدلــة

يفاضإ دراوم :تاقفرملا

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 االجتامعــي 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 عــى قدرتــه عــى التكيــف مــع بيئــة إصالحيــة أو
عــى املشــاركة يف أنشــطة إعــادة التأهيــل.

ف
ال� ي ن
ت
يتع� استكشــا�ا
املج االت ي
•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 التدخالت األخرى
يرجى تقديم وصف ملا ييل:
•أي عامل آخر ذي صلة
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رابعا  -عرض ة
أمثل عىل خطة إدارة القضية أو العقوبة
(السجناء املدانون)
التعليقــات التمهيدية وحالة القضية
معلومــات أساســية ،مبــا يف ذلــك ســن الســجني ،أو مــدة عقوبتــه ،أو الجرميــة أو الجرائــم الحاليــة ،أو االلتزامــات التــي
أمــرت بهــا املحكمــة ،أو التهــم أو الطعــون املعلقــة ،عنــد االقتضــاء ،أو حالــة الرتحيــل أو التســليم .تحديــد ضبــاط
الســجن وغريهــم مــن املوظفــن الذيــن أنجــزوا عمليــات التقييــم ومســتوى مشــاركة الجــاين يف وضــع خطــة القضيــة
والعقوبــة.

احلال
الرم
ج
ي
موجز للرواية الرسمية ورواية السجني للجرمية أو الجرائم

التار� ج ئ
يخ
نا�
ال ي

موجز مقتضب للتاريخ الجنايئ للسجني

ئ
التقي�
نتا�
ج
ي

مناقشة كل جزء فرعي من األجزاء الفرعية التالية:
ألف-

إدارة شؤون السجناء وتصنيفهم
•تقدير إدارة شؤون السجناء:
•التاريخ الجنايئ
•التكيف املؤسيس
•خطر الفرار
•عوامل االستقرار
•التقييم العام:
•املسائل اإلدارية األخرى:
•تخصيص السكن املوىص به:

باء-

مجاالت مؤرشات السلوك اإلجرامي والتدخالت املوىص بها
•العوامل الدينامية وعوامل املؤرشات الدينامية للسلوك اإلجرامي التي تم تحديدها:
•أولويات العالج (استنادا ً إىل التقييم):
•حامس السجناء:
•مساءلة السجناء:
•كثافة العالج املوىص بها (بناء عىل التقييم):

يفاضإ دراوم :تاقفرملا

الدارة والتدخل
خطة إ
اســتنادا إىل نتائــج التقييــم ،يرجــى تلخيــص اسـراتيجية 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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خامسا-

أ
ن
تقي� لغراض إعادة التصنيف
�وذج ي

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 األخري			:
					
االمتثال للوائح السجن:

___ نعم ___ال

			
أي مخالفات تأديبية منذ التقييم السابق

___ نعم ___ال

إذا كانت اإلجابة بنعم:
هل الجرائم خطرية؟			

___ نعم ___ال

العدد ___

			
هل املخالفة بسيطة؟

___ نعم ___ال

العدد ___

		
			
العالقات إيجابية مع السجناء اآلخرين:

___ نعم ___ال

			
يحرتم ضباط السجن وغريهم من املوظفني:

___ نعم ___ال

		
هل يبدي إيجابية يف حضور األنشطة
والتدخالت املحددة يف خطة
إدارة القضية أو العقوبة ويف املشاركة فيها		 :

___ نعم ___ال

			
هل يبدي السجني مسؤوليته عن الجرمية:

___ نعم ___ال

			
التقدم يف خطة إدارة القضية والعقوبة:

___ نعم ___ال

(أكمل الجدول لتوثيق التقدم املحرز)			

___ التقدم جيد
___ ُسجل بعض التقدم
___ يُسجل أي تقدم

يفاضإ دراوم :تاقفرملا

التقدم املحرز يف خطة إدارة القضية والعقوبة (منذ التقييم السابق)
العمل املنجز حتى اآلن
مجال الحاجة املحدد يف
خطة إدارة القضية والعقوبة لتلبية تلك الحاجة
(كالتعليم والعاملة)

		
مستوى التكيف املؤسيس اإليجايب:

التقدم املحرز حتى اآلن

___ مرتفع

___ معتدل

الخطوات املقبلة

___

منخفض

اســتنادا ًإىل التقييــم الــوارد أعــاه وأي اعتبــارات أخــرى ذات صلــة ،ينبغــي ملوظفــي الســجون أن يصنفــوا املســتوى عــى
أنــه مرتفــع أو معتــدل أو منخفــض ،عــى النحــو التــايل:
مرتفع :إذا أبدى السجني ما ييل:
•منطا من التكيف املؤسيس املريض؛ ال حاجة إىل تدخل إداري خاص
•قــدرة وحامســا عــى التفاعــل النشــط واملســؤول مــع اآلخريــن ،أف ـرادا ً وجامعــات ،بــإرشاف ضئيــل أو
بــدون إرشاف
•دافعــا نحــو التحســن 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 املؤسيس وتتطلب بع التدخل اإلداري
•إمكانيــة التفاعــل النشــط مــع اآلخريــن ،كأفـراد وكمجموعــات متوســطي التنظيــم ،لــك مــع الحاجــة إىل
إرشاف منتظــم ،وإىل إرشاف مبــارش يف كثــر مــن األحيــان
•إبــداء بعــض االهتــام واملشــاركة النشــطة يف خطــة إصالحيــة تكــون مصممــة لتلبيــة العوامــل الديناميــة
للســجني ومجــاالت مــؤرشات الســلوك اإلجرامي
منخفض :إذا أبدى السجني ما ييل:
•صعوبــات متكــررة أو رئيســية تســبب مشــاكل حــادة يف التكيــف املؤســي وتتطلــب تدخــا إداريــا
كبريا وثابتا
•حاجــة إىل بيئــة منظمــة للغايــة يخضــع فيهــا التفاعــل بــن األفــراد وداخــل املجموعــات لــإرشاف
املستمر واملبارش
•موقفــا غــر تعــاوين فيــا يتعلــق بالربامــج املؤسســية واملوظفــن ،وإثــارة مشــكلة إداريــة خطــرة محتملة
داخــل مؤسســة ما
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توصية :توصية بتغيري مستوى اإلرشاف عىل السجناء:

___ نعم ___ ال

يرجى تقديم وصف للتغيري املوىص به يف مستوى اإلرشاف:
		
هل نوقش ذلك مع السجني:
توقيع السجني:
التاريخ:

اسم ولقب موظف السجن الذي أنجز التقييم
االسم:
اللقب:
تاريخ اإلنجاز:
التوقيع:

___ نعم

___ ال

يفاضإ دراوم :تاقفرملا

سادسا-

أ
ن
ف
وتصني�م
تقي� السجناء
�وذج إلجراءات التشغيل املوحدة لنشطة ي

العنوان
•عىل سبيل املثال" ،تصنيف السجناء" أو "التقييامت التكميلية"

أهداف وأغراض إجراءات التشغيل املوحدة
الصالحيات
•اإلشارة إىل الترشيعات واللوائح ذات الصلة التي تسرتشد بها إجراءات التشغيل املوحدة

اإلحاالت املرجعية
•الصلة بالسياسات والوثائق األخرى ذات الصلة

تعريف املصطلحات
•لضامن االتساق والوضوح

األدوار واملسؤوليات
•أدوار ومسؤوليات اإلدارة واملوظفني فيام يتعلق بأنشطة تصنيف السجناء

اإلجراءات
الجزء األطول واألكرث تفصيالً ،الذي يوضح مسائل من قبيل:
•األطر الزمنية (إلنجاز التقييامت والتقارير أو الوثائق ذات الصلة)
•تقييم االحتياجات الفورية
•عملية تقييم الدخول إىل املؤسسة العقابية وخطة القضية والعقوبة
•عملية إعادة التصنيف
•التوثيق وحفظ السجالت
•تبادل املعلومات (مبا يف ذلك مع الوكاالت الخارجية)
•الطعن يف اإلجراءات من جانب السجناء

أي مرفقات ذات صلة
النامذج واألدوات ذات الصلة ،عىل سبيل املثال
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