
نايل ال�ساأ اإعادة
عي اإعادة اأيل ال�سنا واإدماجم يف اتمع 

لتو رسة جديدة لم يف اياة

دعم برام اإعادة التاأيل يف ال�سون

�ضوف ي�ضاعد املكتُب الدوَل االأع�ضاء يف ك�ضر حلقة معاودة 
االإجرام من خالل تزويد اإدارات ال�ضجون باالإر�ضادات 

التقنية ب�ضاأن كيفية بدء واأو تعزيز برامج اإعادة التاأهيل، 
بالتن�ضي الوثي مع �ضائر اأ�ضحاب امل�ضلحة احلكوميني 

 والقطا ا يف ذلك املجتمع املد ،وغري احلكوميني
اا�س. و�ضُيحَر�س على اأن ت�ضتند جميع االإر�ضادات 

وادمات اال�ضت�ضارية بعناية اإىل قواعد االأمم املتحدة 
النموذجية الدنيا ملعاملة ال�ضجناء )قواعد نيل�ضون مانديال(، 

وهي "البو�ضلة املعيارية" التي ي�ضرت�ضد بها املكتب يف
هذا ال�ضدد.

و�ضي�ضتكمل املكتب، يف خطوة ثانية، و�ضع االإر�ضادات امل�ضار 
اإليها اأعال بتقد م�ضاعدة تقنية ملمو�ضة اإىل دول اأع�ضاء 
تارة يف جميع اأنحاء العا لدعم تنفيذ برامج جديدة اأو 

ة الإعادة التاأهيل يف ال�ضجون. و�ضيوفر التخطيط ال�ضليم،  معزَّ
ا يف ذلك مدى ا�ضتجابة الربنامج املقرتح لالحتياجات 

املحلية وامتثال حلقوق االإن�ضان وكذلك ا�ضتدامت، معايري 
االختيار الرئي�ضية من اأجل ذلك الدعم الذي �ضريكز على 

التعليم والتدريب املهني وبرامج العمل لل�ضجناء.

وبغية دعم �ضيا�ضات ال�ضجون ذات ال�ضلة، �ضي�ضع املكتب 
اأي�ضًا نظامًا اإلكرتونيا موحدًا الإدارة ملفات ال�ضجناء، وهو 

ن اإدارة ال�ضجون الوطنية من اإعداد  عبارة عن براجميات متكِّ

البيانات املوثوقة عن ال�ضجناء املوجودين رافقها وتخزين 
تلك البيانات وحتليلها. 

وال ُيَعد ذلك �ضرطًا م�ضبقًا لتكييف برامج اإعادة التاأهيل 
مع احتياجات ال�ضجناء الفعلية فح�ضب، بل ُيَعد اأي�ضًا اأداًة 

حا�ضمة االأهمية ل�ضمان ال�ضفافية وامل�ضاءلة يف ال�ضجون.

اإ عمة اية عاية اية اال�ستدامة 
نتات ال�سون

يف خطوة ثالثة، �ضوف ينظر املكتب يف اإطالق عالمة جتارية 
عاملية ذاتية اال�ضتدامة ملنتجات ال�ضجون، حتت ا�ضم "فر�ضة 

 نحو توليد الدخل لل�ضجناء، وتعزيز احرتامهم  جديدة"، توجَّ
لذاتهم، ويادة موؤهالتهم وفر�س العمل التي �ضتتاح اأمامهم 
عند االإفراج عنهم وكذلك، وب�ضكل اأعم، توعية عامة النا�س 

ب�ضاأن كون ال�ضجناء جزءًا من املجتمع. و�ضوف ُتقيَّم جدوى 
القيام بذلك يف �ضياق درا�ضة مقابلة حتلِّل بالتف�ضيل املتطلبات 
من حيث ال�ضمانات للحفا على حقوق ال�ضجناء، واملتطلبات 

املت�ضلة بت�ضوي تلك العالمة التجارية ون�َضقها التنظيمي.

ي�ضلط اإعالن الدوحة، الذي اعُتمد يف ختام موؤمتر االأمم املتحدة الثالث ع�ضر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ال�ضوء على اأهمية 
دعم اإعادة تاأهيل ال�ضجناء واإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

ويف اإطار الربنامج العاملي لتنفيذ اإعالن الدوحة وركيزت املتعلقة باإر�ضاء نظم عدالة جنائية من�ضفة واإن�ضانية وفعالة، يدعم املكتب 
الدول االأع�ضاء يف و�ضع نهج يركز بدرجة اأكرب على اإعادة التاأهيل يف اإدارة ال�ضجون.

وُيَعد اال�ضتثمار يف الربامج املعنية من اأجل ال�ضجناء اأحد اأف�ضل ال�ضبل واأكها فعالية من حيث التكلفة ملنع عودتهم اإىل االإجرام، 
اإىل جانب الفوائد الكبرية التي ال تعود على االأفراد املعنيني فح�ضب، واإا اأي�ضًا على ال�ضالمة العامة من منظور اأو�ضع.
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Adopted at the conclusion of the 13th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, the Doha 
Declaration highlights the importance of supporting the rehabilitation and social reintegration of prisoners into the 
community.

Within the framework of the Global Programme for the Implementation of the Doha Declaration and its pillar on fair, 
humane and e�ective criminal justice systems, UNODC supports Member States in establishing a more rehabilitative 
approach to prison management.

Investments into corresponding programmes for prisoners are one of the best and most cost-e�ective ways of preventing 
their re-o�ending, with signi�cant bene�ts not only for the individuals concerned, but also for public safety more broadly.

Supporting rehabilitation programmes in 
prisons

UNODC will assist Member States in breaking the cycle of 
re-o�ending by providing prison administrations with 
technical guidance on how to initiate and/or enhance 
rehabilitation programmes, in close coordination with 
other (non-)governmental stakeholders, including civil 
society and the private sector. Care will be taken to base 
all guidance and advisory services on the United Nations 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
(the Nelson Mandela Rules) – UNODC’s “normative 
compass” in this regard.

The above development of guidance material will, in a 
second step, be complemented by UNODC delivering 
concrete technical assistance to selected Member States 
around the world to support the implementation of new 
or enhanced prison-based rehabilitation programmes. 
Sound planning, including the proposed programme’s 
responsiveness to local needs, human rights compliance 
as well as sustainability will provide key selection criteria 
for such support, which will focus on education, vocation-
al training and work programmes for prisoners.

In order to support associated prison policies, UNODC will 
further develop a standardized electronic prisoner �le 
management system – a software which will enable 
national prison administration to generate, store and 
analyze reliable data about their prison population. 

This is not only a precondition for tailoring rehabilita-
tion programmes to actual needs among prisoners, 
but also a crucial instrument to ensure transparency 
and accountability in prison settings.

Launching a self-sustainable global brand 
of prison products

In a third step, UNODC will consider the initiation of a 
self-sustainable global brand of prison products – ‘A 
New Chance’ – which will be geared towards: generat-
ing income for prisoners; increasing prisoners’ self-es-
teem, quali�cations, and employability upon release; 
and, more generally, towards raising awareness in the 
general public that prisoners are a continuous part of 
society. The feasibility of doing so will be assessed in 
the context of a corresponding study, which will 
analyze, in detail, requirements in terms of safeguards 
to preserve prisoners’ rights, and on requirements 
related to marketing and the organizational set-up of 
such a brand.


