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نها على الإعراب عن اأيِّ راأٍي كان من  ل تنطوي الت�سميات الم�ستخدمة يف هذا المن�سور ول طريقة عر�ض المادة التي يت�سمَّ
جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة ب�ساأن المركز القانوني لأيِّ بلٍد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�سلطات القائمة فيها، اأو 

ب�ساأن تعيين حدودها اأو تخومها.

هذا المن�سور �سادر دون تحرير ر�سمي.

هذا المن�سور من اإنتاج: ق�سم اللغة الإنكليزية والمن�سورات والمكتبة، مكتب الأمم المتحدة يف فيينا.
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الجمهور الم�شتهدف
يندرج هذا الكتيب �سمن �سل�سلة من الأدوات التي يعدها المكتب من اأجل دعم البلدان يف اإعمال �سيادة القانون وتطوير 
اأي�سًا  مفيدًا  �سيكون  ولكنه  الخ�سو�ض،  وجه  على  ال�سجون  وموظفي  مديري  اإلى  ه  موجَّ وهو  الجنائية.  العدالة  اإ�سلح 
عين واأع�ساء المنظمات غير  ري ال�سيا�سات والم�سرِّ للجهات الفاعلة الأخرى المعنية بنظام العدالة الجنائية، مثل مقرِّ
الحكومية. ويمكن ا�ستخدامه يف مجموعة متنوعة من ال�سياقات، �سواء كوثيقة مرجعية اأو كاأداة تدريبية. وفي حين اأنَّ 
بع�ض عنا�سر الكتيب قد ل تكون قابلة للتحقيق على الفور يف بع�ض الوليات الق�سائية، ول �سيما يف حالت ما بعد انتهاء 
النـزاعات، فاإنه يوفر لل�سلطات الوطنية مبادئ توجيهية من اأجل و�سع �سيا�سات وبروتوكولت تفي بالمعايير والممار�سات 

الجيدة الدولية.

المو�شوع
على  كبيرًا  لون خطرًا  ي�سكِّ اأنهم  تقييمهم،  على  بناء  ُيرى،  الذين  ال�سجناء)1(  مع  التعامل  كيفية  على  الكتيب  يركز هذا 
لون خطرًا على  اأو ال�سجناء الذين ي�سكِّ اأو الأفراد الآخرين. وهو ل ي�سمل الأطفال المحرومين من حريتهم)2(  المجتمع 
ف ال�سجناء ال�سديدو الخطورة يف �سياق هذا  اأنف�سهم )على �سبيل المثال، من خلل النتحار اأو اإيذاء النف�ض(.)3( وُيعرَّ

لون خطرًا كبيرًا على: الكتيب باأنهم ال�سجناء الذين ُيرى، بناء على تقييمهم، اأنهم ي�سكِّ

 الأمن )اأي خطر الفرار(:
ال�سجناء الذين يتطلبون تدابير اأمنية �ساملة للإبقاء عليهم قيد الحتجاز.

الدعاء  اأو  جنائية،  جرمية  ارتكاب  اأ�سا�ض  على  امل�سجونني  اأو  املحتجزين  الأ�سخا�ض  جميع  اإىل  للإ�سارة  "�سجني"  م�سطلح  )1(ُي�ستخدم 

بارتكابها، مبا يف ذلك املحتجزون رهن املحاكمة واخلا�سعون للمحاكمة وال�سجناء املدانون واملحكوم عليهم.
عندما  الأطفال،  ويحتفظ  ممكن.  حد  اأق�سى  اإىل  اإ�سلحية  موؤ�س�سات  يف  الأطفال  اإيداع  جتنب  ينبغي  الطفل،  حقوق  لتفاقية  )2(وفقًا 

اأن يعاَملوا وفقًا ل�سمانات واإجراءات حمددة جرى تف�سيلها يف التفاقية وكذلك يف املعايري  ُيحرمون من حريتهم ب�سفة ا�ستثنائية، باحلق يف 
والقواعد الدولية، مثل قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية حلماية الأحداث املجردين من حريتهم وا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها 

العملية النموذجية للق�ساء على العنف �سد الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
ل فيها ال�سجناء ال�سديدو اخلطورة خطرًا على اأنف�سهم اأي�سًا. ويف تلك الظروف، ينبغي ل�سلطات ال�سجون  )3(قد تكون هناك حالت ي�سكِّ

اأن تتخذ الإجراءات املنا�سبة ملنع ال�سجني ال�سديد اخلطورة من النتحار اأو اإيذاء نف�سه. وللطلع على اإر�سادات ب�ساأن التعامل مع ال�سجناء الذين 
.World Health Organization (2014): Prisons and Health لون خطرًا على اأنف�سهم، انظر ي�سكِّ
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 ال�سلمة )اأي مخاطر على �سلمة الآخرين(:
ال�سجناء الذين يبدون �سلوكا خطيرا تجاه موظفي ال�سجن اأو ال�سجناء الآخرين.

 ال�ستقرار )اأي مخاطر على النظام داخل ال�سجن(:
ال�سجناء الذين يتطلبون طائفة من تدابير المراقبة والتحكم ل�سمان اأن يتوافق �سلوكهم مع قواعد ال�سجن.

 المجتمع )اأي مخاطر القيام بن�ساط اإجرامي خارج ال�سجن(:
اأو تخويف  بالمخدرات  اأو التجار  الإرهاب  اأو  المنظمة  بالجريمة  المت�سلة  الأن�سطة  هون  يوجِّ الذين  ال�سجناء 

ال�سهود اأو الق�ساة اأو المحامين اأو المحلَّفين اأو اإف�ساد ذممهم.

ول تنطبق ال�سيا�سات والتدابير التقييدية التي يتناولها هذا الكتيب اإلَّ على ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين خ�سعوا 
التالية ح�سرًا: �سمان  التدابير للأ�سباب  تلك  ي�ستلزمون  اأنهم  ا�سُتنتج  والذين  للمخاطر على نحو �سليم،  لعملية تقييم 
الأمن وال�سلمة والنظام يف ال�سجون اأو حماية المجتمع. وهي ل تنطبق على ال�سجناء الذين ي�ستند ت�سنيفهم باعتبارهم 
�سديدي الخطورة اإلى معتقداتهم ال�سيا�سية )بما يف ذلك التعبير عن اآرائهم الأيديولوجية دون اللجوء اإلى العنف(، ومن 
يكونون قد �ُسجنوا على اأ�سا�ض انتمائهم الإثني اأو اأيِّ و�سع اآخر. ومن ناحية اأخرى، فاإنَّ ال�سمانات الواردة يف هذا الكتيب 

تنطبق على جميع ال�سجناء، ب�سرف النظر عن كونهم خ�سعوا اأو لم يخ�سعوا لعملية تقييم �سليمة. 

التدابير  وكذلك  الخطورة،  ال�سديدي  ال�سجناء  مع  التعامل  يف  ال�سجون  اإدارة  تواجه  التي  التحديات  يف  الكتيب  وينظر 
الن�ساط  من  المجتمع  وحماية  ال�سجون  يف  والنظام  وال�سلمة  الأمن  لكفالة  اتخاذها  ال�سجون  اإدارات  على  يتعين  التي 
ه من داخل ال�سجن. ويقدم كل ف�سل مقتطفات من المعايير الدولية ذات ال�سلة فيما يتعلق بال�سجناء  الإجرامي الموجَّ
هة  ال�سديدي الخطورة، ومبادئ توجيهية لإدارات ال�سجون، واأمثلة. وترد يف نهاية الكتيب مجموعة من التو�سيات الموجَّ
التو�سيات  ولهذه  المقدمة يف كل ف�سل.  الرئي�سية  والقتراحات  المبادئ  توجز  ال�سجون،  �سلطات  اإلى  الأول  المقام  يف 
التعامل  بكيفية  المتعلقة  والت�سريعات  ال�سيا�سات  بو�سع  المعنية  الأخرى  الفاعلة  الجهات  اإلى  بالن�سبة  اأي�سًا  اأهميتها 
اأن�سطة  تنفيذ  اأو  ال�سجون  بمراقبة  المعنية  المدني  المجتمع  منظمات  ذلك  يف  بما  الخطورة،  ال�سديدي  ال�سجناء   مع 

اءة. لنظم البنَّ

التي  الإن�سان،  حقوق  ومفو�سية  ال�سلم  حفظ  عمليات  واإدارة  للمكتب  الحالية  المن�سورات  تكملة  الكتيب  من  والغر�ض 
الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  ويتجاوز مو�سوع دعم  ال�سجناء.)4(  دة وفئات مختلفة من  بالتف�سيل موا�سيع محدَّ تتناول 
 Introductory Handbook on the Prevention of :بعد الإفراج عنهم نطاق هذا الكتيب، حيث يتناوله الكتيب المعنون
Recidivism and the Social Reintegration of Offenders )كتيب تمهيدي ب�ساأن منع معاودة الجريمة واإعادة الإدماج 
الجتماعي للمجرمين(، ال�سادر عن المكتب. وتجدر الإ�سارة اإلى اأنَّ ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، ل �سيما اأولئك الذين 
اأن ي�سمل الو�سم  اأم�سوا �سنوات طويلة يف ال�سجن، يواجهون م�ساكل عوي�سة تتعلق بالتكيف الجتماعي، وهو ما يمكن 
والنبذ على �سعيدي الأ�سرة والمجتمع وما يترتب على ذلك من اأثر �سلبي على قدرتهم على العثور على فر�ض العمل اأو 

ال�سكن، اأو العودة اإلى التعليم النظامي اأو بناء، اأو اإعادة بناء، راأ�ض المال الفردي والجتماعي.

 

)4(انظر، على �سبيل املثال، مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، كتيب لقيادات ال�سجون؛ ودليل اإدارة ملف ال�سجناء؛ ودليل عن 

 Prison Incident Management :ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة؛ وكتيب عن املراأة وال�سجن، الإ�سدار الثاين. اإدارة عمليات حفظ ال�سلم
Handbook )دليل اإدارة حوادث ال�سجون(. مفو�سية الأمم املتحدة حلقوق الن�سان: حقوق الإن�سان وال�سجون، �سل�سلة التدريب املهني، رقم 11. 
وانظر اأي�سًا املركز الدويل لدرا�سات ال�سجون: منهجية حقوق الإن�سان يف اإدارة ال�سجون، الطبعة الثانية، الف�سل 8 )التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي 

اخلطورة على الأمن(.
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اأ�شب�ب الإ�شدار
يدخلون  ممن  المنظمة  والجريمة  الإجرامية  بالع�سابات  النطاق  وا�سعة  ات�سالت  لهم  الذين  الجناة  اأعداد  تزايد  مع 
الإرهاب،  بمكافحة  الخا�سة  الت�سريعات  اإطار  يف  المدانين  اأو  المتهمين  ال�سجناء  عدد  يزداد  باأن  والتوقعات  ال�سجن، 
اعتمدت بلدان كثيرة يف جميع اأنحاء العالم �سيا�سات توؤدي اإلى اأن ُيقيَّم وُيعاَمل عدد كبير من ال�سجناء باعتبارهم �سديدي 
الخطورة، وكذلك اإلى ت�سديد القيود المفرو�سة على هوؤلء ال�سجناء. وفي العديد من البلدان، اأدى �سغط الكتظاظ اإلى 
دة الحرا�سة ممن ل ت�ستلزم درجة خطورتهم هذا الم�ستوى الأمني، وذلك  هون اإلى ال�سجون الم�سدَّ تزايد اأعداد من ُيوجَّ
ة يف اأماكن اأخرى.)5( وفي الواقع، على الرغم من اأنَّ عدد ال�سجناء المقيَّمين بو�سفهم  ل ل�سبب �سوى عدم توافر الأ�سرَّ
�سديدي الخطورة يتزايد يف بع�ض البلدان، فاإنَّ الت�سور باأنَّ اأعدادهم يف ازدياد كثيرًا ما ل يتطابق مع الواقع. ذلك اأنَّ 

لون ن�سبة �سئيلة من مجموع نزلء ال�سجون يف معظم البلدان. هوؤلء ال�سجناء ل يزالون ي�سكِّ

وال�سيا�سات العقابية و�سيا�سات اإدارة ال�سجون التي توؤدي اإلى المبالغة يف الت�سدي للخطورة ال�سديدة المت�سورة لعدد كبير 
ع نطاق تعريف نوع معين من الجريمة(  من المجرمين )على �سبيل المثال، من خلل اإجراء تغييرات يف الت�سريعات تو�سِّ
مة وانتهاك حق ال�سجناء يف اأدنى حد �سروري من الظروف التقييدية ي�سمن احتجازهم باأمن  من �ساأنها اإهدار موارد قيِّ

واأمان، وذلك من دون تح�سين م�ستوى ال�سلمة والأمن.

اأو على معنى  دة الحرا�سة على تناق�سات، حيث ي�سعب فيها العثور على الأمل  ومن الممكن اأن تنطوي ال�سجون الم�سدَّ
اءة التي قد  للحياة ومع ذلك ُينتظر منها اأن تحقق اإعادة التاأهيل والإ�سلح. وكثيرًا ما ُتحظر الأن�سطة الإبداعية والبنَّ
القائم على  الإدارة  اأ�سلوب  اأنَّ  يتمثل يف  ال�سيطرة. وثمة خطر  اأو  بالأمن  تتعلق  النف�سيين لأ�سباب  والنمو  بالَجَلد  ت�سمح 
رًا واإن�سانية للحتجاز. كما يوؤدي تغيُّر  تجنب المخاطر ي�ستغل مفهومي الأمن والعقاب على ح�ساب الأ�سكال الأكثر تح�سُّ
جانب  على   التركيز  من  بدًل  التكنولوجيا  على  المفرط  التركيز  خطر  اإلى  الحرا�سة  دة  الم�سدَّ ال�سجون  وطبيعة  �سكل 

العلقات يف الموؤ�س�سة.

ح اأن توؤدي ج�سامة الجرائم المرتبطة بت�سنيف المجرمين باعتبارهم �سديدي الخطورة اإلى اأن يتقبل  ومن غير المرجَّ
عامة الجمهور يف اأيِّ وقت من الأوقات من ُيحكم عليهم اأو ُيقيَّمون على هذا الأ�سا�ض ب�سدر رحب. ولكن خطورة الجريمة 
اأن  الوقت نف�سه  دة ينبغي يف  يف حد ذاتها والخطر على الجمهور الذي يوحي به الإيداع يف �سجن يخ�سع لحرا�سة م�سدَّ
دة الحرا�سة اأهمية كبرى على اعتبار  يكونا محط اهتمام الإدارة. وِلما يحدث لأولئك الرجال والن�ساء يف ال�سجون الم�سدَّ
اأنَّ الإر�سادات الواردة يف القوانين والمعايير  اإلى المجتمع. بيد  الإفراج عن جميعهم تقريبا يف نهاية المطاف وعودتهم 
الدولية ذات ال�سلة المتعلقة بكيفية التعامل مع ال�سجناء عادة ما ل تركز بالتحديد على ال�سجناء الم�سنفين باعتبارهم 
�سديدي الخطورة. وقد و�سعت الأمم المتحدة تو�سيات للتعامل مع ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد،)6( بيد اأنَّ 
الأكثر ن�ساطا يف هذا  الإقليمية  الهيئة  اأوروبا  وُيَعدُّ مجل�ض  لون جميعًا على الإطلق خطرًا كبيرًا.  ي�سكِّ ال�سجناء ل  هوؤلء 
ال�سدد، حيث و�سع تو�سيات للتعامل مع ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن لمدد طويلة اأو بال�سجن الموؤبد وكذلك، على وجه 

فين باعتبارهم خطرين.)7( التحديد، ال�سجناء الم�سنَّ

)5(للطلع على حتليل مف�سل لعواقب الكتظاظ يف ال�سجون والتو�سيات الهادفة اإىل تخفي�ض عدد نزلء ال�سجون، انظر املن�سور املعنون: 

دليل ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون، ال�سادر عن املكتب.
املتحدة الأمم  )وثيقة  املوؤبد(  )ال�سجن   Life Imprisonment اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  فرع  فيينا،  يف  املتحدة  الأمم   )6(مكتب 

.1994 ،)ST/CSDHA/24

)7(انظر، على �سبيل املثال، قرار جلنة الوزراء التابعة ملجل�ض اأوروبا )76( 2 ب�ساأن معاملة ال�سجناء املحكوم عليهم بال�سجن ملدد طويلة؛ وتو�سية 

 Rec (2003) 23 هة اإىل الدول الأع�ساء فيما يتعلق باحتجاز ومعاملة ال�سجناء اخلطرين؛ وتو�سية جلنة الوزراء  جلنة الوزراء Rec (82) 17 املوجَّ
هة اإىل الدول الأع�ساء ب�ساأن تعامل اإدارات ال�سجون مع ال�سجناء املحكوم عليهم بال�سجن املوؤبد وغريهم من املحكوم عليهم مبدد طويلة؛  املوجَّ
 Guidelines for prison and probationهة اإىل الدول الأع�ساء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين؛ و وتو�سية جلنة الوزراء  CM/Rec (2014)3 املوجَّ
والتطرف  الت�سدد  ب�ساأن  امل�سروط  والإفراج  ال�سجون  التوجيهية لدوائر  services regarding radicalisation and violent extremism )املبادئ 

العنيف( )2016(.
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ال�سجناء  مع  بفعالية  التعامل  اأجل  من  ال�سيا�سات  و�سع  لدى  ترجع،  اأن  ال�سجون  اإدارات  على  اأنَّ  الوا�سح  ومن 
عام،  ب�سكل  ال�سجناء  معاملة  تتناول  التي  الدولية  والقواعد  والمعايير  ال�سكوك  اإلى  بلدانها،  يف  الخطورة  ال�سديدي 
ب�ساأن  محددة  توجيهات  اإلى  اأي�سًا  بحاجة  تكون  ما  كثيرًا  اأنها  بيد  ال�سجون.  نزلء  جميع  على  تنطبق  اأنها  اعتبار  على 
مخاطرهم  تنطوي  الذين  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  مع  ال  الفعَّ التعامل  على  المبادئ  هذه  لتطبيق  ال�سبل  اأف�سل 
باأحكام  م�ستر�سدا  التوجيهات،  تلك  يف  الإ�سهام  اإلى  الكتيب  هذا  ويهدف  ومعقدة.  خا�سة  تحديات  على  واحتياجاتهم 
عليهم  المحكوم  ال�سجناء  معاملة  اأجل  من  ُو�سعت  التي  والتو�سيات  ال�سجناء،  بجميع  تتعلق  التي  الدولية  المعايير 
ال�سجناء  مع  التعامل  يف  المكت�سبة  العملية  وبالخبرة  الخطرين،  وال�سجناء  الموؤبد  ال�سجن  اأو  طويلة  لمدد   بال�سجن 

ال�سديدي الخطورة.

وهناك بع�ض المتطلبات الأ�سا�سية التي يجب الوفاء بها حتى تمتثل الدولة للتزامها باحترام كرامة ال�سجين وحقوقه 
والنظافة  الإيواء  اأماكن  من  يلزم  ما  توفير  المتطلبات  هذه  وت�سمل  الرعاية.  توفير  يف  المتمثل  واجبها  وتوؤدي  كاإن�سان 
والت�سال  الريا�سية  التمارين  وممار�سة  الطلق  الهواء  اإلى  والخروج  وال�سراب  والطعام  والفرا�ض  والك�ساء  ال�سحية 
والتمثيل  الم�سورة  على  الح�سول  وكذلك  اءة  بنَّ اأن�سطة  وممار�سة  والأ�سدقاء  الأ�سرة  مع  والتوا�سل  الغير  مع  المجدي 
العقوبة  تقت�سر  اأن  بو�سوح  الدولية  المعايير  ت�سترط  بال�سجن،  �سخ�ض  �سلطة ق�سائية على  وعندما تحكم  القانونيين. 
اأو  اأو النف�سي من جانب الموظفين  األَّ ي�سمل ال�سجن خطر الإيذاء البدني  المفرو�سة على الحرمان من الحرية. ويجب 
ال�سجناء الآخرين. ويجب األَّ ي�سمل اأي�سًا خطر المر�ض اأو تدهور ال�سحة العقلية، اأو حتى الوفاة ب�سبب الظروف المادية 
اأو نق�ض الرعاية المنا�سبة. ويجب عدم اإخ�ساع ال�سجناء لظروف معي�سية هي، يف حد ذاتها، لاإن�سانية ومهينة. وينبغي 
كذلك اأن ُيعطى ال�سجناء الفر�سة لإ�سلح واإعادة تاأهيل اأنف�سهم حتى يكونوا قادرين، عند مغادرة ال�سجون، على تقديم 
 م�ساهمة اإيجابية للمجتمع. وتنطبق جميع هذه المبادئ الأ�سا�سية على ال�سجناء ال�سديدي الخطورة وبقية نزلء ال�سجون 

على حد �سواء.

لون تهديدًا للأمن اأو ال�سلمة اأو النظام يف ال�سجون وُيعتبرون اأ�سد خطرًا من بقية  وُيقيَّم بع�ض ال�سجناء بو�سفهم ي�سكِّ
التوازن  اإقامة  ت�سمن  اأن  ال�سجناء،  هوؤلء  مثل  مع  التعامل  بم�سوؤولية  المكلفة  ال�سجون،  اإدارات  على  ويتعين  ال�سجناء. 
ال�سحيح بين الرعاية وال�سيطرة، اأي بين التزاماتها باحترام حقوق هوؤلء ال�سجناء وكرامتهم كب�سر وواجبها المتمثل 
يف حماية المجتمع من الجريمة. ومن واجباتها اأي�سًا العمل على اإعادة اإدماج هوؤلء ال�سجناء يف المجتمع، قدر الإمكان، 
اختبارا  وُتَعدُّ  �سجون،  اإدارة  اأيَّ  تواجه  التي  المهام  اأ�سعب  اإحدى  تلك  ولعل  ارتكبوها.  التي  الجرائم  عن  النظر  بغ�ض 

لكفاءتها المهنية.

ويعتبر التعامل الخا�ض مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة اأمرا مكلِّفا نظرا اإلى الموارد الإ�سافية من الموظفين اللزمة 
للمرافق الم�سددة الحرا�سة التي ُيحتجز فيها هوؤلء ال�سجناء )بما يف ذلك تدريب الموظفين الإ�سافيين(. وتوجد اأي�سًا 
تكاليف اإ�سافية ترتبط بالترتيبات الأمنية التقنية يف البلدان التي ت�ستخدم تلك التكنولوجيا. وتوؤدي معاملة عدد كبير 
اأن  الموارد، حيث ُيحتمل  البلدان المحدودة  الموارد. وفي  اإلى هدر  اأنهم �سديدو الخطورة  ال�سجناء بل مبرر على  من 
اأنَّ هذه ال�سيا�سات ت�سعف  لتلبية الحتياجات الأ�سا�سية لجميع ال�سجناء غير كافية، من الوا�سح  تكون الأموال اللزمة 
اإدارات  لجميع  يمكن  ا�ستثمار  واأف�سل  ومهنية.  اإن�سانية  بطريقة  بم�سوؤولياتها  الوفاء  على  ال�سجون  �سلطات  قدرة  ب�سدة 
ال�سديدي  المجرمين  دة على  الم�سدَّ الأمنية  الظروف  ر  يكفل ق�سْ المخاطر  لتقييم  ال  فعَّ نظام  و�سُع  به  القيام  ال�سجون 

ا.  الخطورة حقًّ

ويجب مقاومة ووقف ال�سغط من اأجل اإخ�ساع ال�سجناء لم�ستويات اأمنية اأو رقابية اأ�سد على اأ�سا�ض الحيز المكاني المتاح. 
نفوا باعتبارهم خطرين اأو �سعوبة انقيادهم  دة �سوى لأنهم �سُ وينبغي األَّ يودع ال�سجناء مرفقا يخ�سع للحرا�سة الم�سدَّ
اأثناء الحتجاز، اأو اعتبارهم خطرين يف حال هروبهم. وعلى الرغم من اأنَّ الأمر ل يخلو اأبدا من حالت �ساذة متمثلة يف 
دة )على �سبيل المثال، بع�ض الأفراد ذوي ال�سلت  �سجناء محكوم عليهم بفترات ق�سيرة ممن ي�ستدعون حرا�سة م�سدَّ
بالع�سابات(، ُيفتر�ض اأن يتمثل نزلء المرافق الم�سددة الحرا�سة اأ�سا�سا يف عدد �سغير قليل وثابت من المحكوم عليهم 
اإيلء  دة من دون  ُتبنى وفقًا لموا�سفات الحرا�سة الم�سدَّ التي  ال�سجون الجديدة  الكثير من  بمدد �سجن طويلة. وهناك 
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دة. واإذا اعتمدت اإدارات ال�سجون عملية  العتبار الواجب لل�سعة الحقيقية اللزمة يف المرفق الذي يخ�سع لحرا�سة م�سدَّ
وتقل  الحرا�سة  دة  الم�سدَّ ال�سجون  اإلى  الحاجة  تتراجع  ف�سوف  والإحكام،  المنهجية  من  بمزيد  تت�سم  وت�سنيف  تقييم 

التكلفة على دافعي ال�سرائب.

مخاطر  وم�ساكل  الأمنية  المخاطر  م�ساكل  بين  فروقًا  المفاهيمية،  الناحية  من  هناك،  اأنَّ  اأي�سًا  بالذكر  الجدير  ومن 
ال�سيطرة، وهو ما له انعكا�سات مهمة على مديري ال�سجون. ذلك اأنَّ المخاطر الأمنية ت�ستند اأ�سا�سًا اإلى عوامل خارج 
�سيحاول  باأنه  والحتمال  الجريمة،  كبير من خلل: طبيعة  اإلى حد  فرد  لأيِّ  الأمني  الخطر  ت�سنيف  ويتحدد  ال�سجن. 
اإذا  الدولة  اأو  الجمهور  اأو  ال�سرطة  على  له  �سي�سكِّ الذي  والخطر  لذلك(،  الموارد  لديه  )و�ستكون  للهروب  التخطيط 
ال�سجين  ب�سلوك  وتتعلق  الأ�سا�ض  يف  ال�سجن  داخل  ُتطرح  ال�سيطرة  مخاطر  م�ساكل  فاإنَّ  المقابل،  وفي  النجاح.   حالفه 

داخل ال�سجن.

ح اأن يظلوا �سديدي الخطورة على مدى فترة عقوبتهم  لون خطرًا اأمنيًّا ممن ُيرجَّ فهناك عدد قليل من ال�سجناء الذين ي�سكِّ
اأنهم  فون على  ُيعرَّ لون خطرًا من حيث ال�سيطرة قد  اأو الجزء الأكبر منها. ومن ناحية اأخرى، فاإنَّ ال�سجناء الذي ي�سكِّ
بمرور  تتراجع خطورتهم  وقد  غيرها.  دون  ال�سجون  بع�ض  وفي  الظروف،  بع�ض  ال�سيطرة يف  لون خطرًا من حيث  ي�سكِّ
الوقت، اأو بتغيير المكان، اأو بتغيير الأ�ساليب التي يلجاأ اإليها الموظفون، اأو بتغيير يف �سيا�سة ال�سجن. ول ينتمي معظم 
ح دائمًا اأن يكون  ال�سجناء اإلى فئة المخاطر الأمنية اأو فئة مخاطر ال�سيطرة على مدى فترة عقوبتهم اأو معظمها. وُيرجَّ
عدد ال�سجناء الذين يطرحون م�ساكل اأمنية اأقل ممن يطرحون م�ساكل من حيث ال�سيطرة، ومن ثم فاإنَّ الم�ساكل الأمنية 
التي  المخاطر  وم�ستوى  لنوع  وفقًا  ال�سجناء  هوؤلء  التعامل مع جميع  ال�سروري  ومن  وتوفيرًا.  تمايزًا  اأكثر  لحلول  قابلة 

لونها، بحيث ل تزيد القيود اأو تقل عن ما هو �سروري.  ي�سكِّ

من  الهتمام  من  مزيد  اإلى  مختلفة،  لأ�سباب  يحتاجون،  الذين  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  من  نة  معيَّ فئات  وهناك 
الإدارة. فقد تكون لديهم احتياجات خا�سة اأو قد يكونوا �سديدي ال�سعف ب�سبب حالتهم البدنية اأو العقلية اأو نوع جن�سهم 
هم اأو طول مدة عقوبتهم اأو نوعها اأو غير ذلك من الأ�سباب، بما يف ذلك النت�ساب اإلى اأقليات محددة. وقد يكون  اأو �سنِّ
عددهم من ال�ساآلة اأي�سًا بحيث ُتهَمل احتياجاتهم. ولذا من ال�سروري األَّ تعاِمل اإدارة ال�سجون جميع ال�سجناء ال�سديدي 
الم�ستوى  لون خطرًا من نف�ض  ي�سكِّ واأنهم  اأنَّ لديهم جميعًا الحتياجات نف�سها  واألَّ تفتر�ض   الخطورة على نحو متطابق، 

والنوع.)8(

دة تقييدية وقمعية ووح�سية،  اأن ت�سبح ال�سجون الخا�سعة لحرا�سة م�سدَّ وفي الممار�سة العملية، هناك خطر يتمثل يف 
ماأمونة.  بطريقة  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  لحتجاز  اأخرى  طريقة  توجد  ل  اأنه  مفاده  خاطئ  اعتقاد  اإلى  ا�ستنادًا 
فون باعتبارهم �سديدي الخطورة على نحو  م هذا الكتيب تعليقات ب�ساأن اإمكانية التعامل مع ال�سجناء الذين ُي�سنَّ ويقدِّ
اأن ُيمنح  ماأمون واآمن واإعمال حقهم يف الت�سال والتفاعل الجتماعي واإعادة التاأهيل يف الوقت نف�سه. وهو يوؤكد على 
قد  اأنه  ومع  والترفيهية.  والريا�سية  والثقافية  الدينية  الأن�سطة  وممار�سة  والدرا�سة  باأجر  للعمل  فر�سًا  ال�سجناء  جميع 
 يكون من ال�سعب تنفيذ بع�ض المبادئ التوجيهية والتو�سيات الواردة يف هذا الكتيب يف البلدان ذات الموارد ال�سحيحة، 
ل �سيما يف بيئات ما بعد انتهاء النـزاعات، فاإنَّ الكتيب يهدف اإلى تحديد المبادئ الأ�سا�سية التي ينبغي التقيد بها يف 
التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، والتي ُتعتبر منطبقة على جميع البلدان ويمكن تنفيذها بل تكاليف اإ�سافية اأو 
بقدر �سئيل من تلك التكاليف. ومن هذا المنطلق، فاإنَّ الكتيب يتيح ل�سلطات ال�سجون والجهات المعنية الأخرى و�سع 
من  فعالية  والأكثر  الأن�سب  النحو  على  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  مع  بالتعامل  المتعلقة  وا�ستراتيجياتها   �سيا�ساتها 

حيث التكلفة.

)8(يقدم الكتيب املعنون دليل عن ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة الذي اأ�سدره املكتب معلومات اإ�سافية ب�ساأن الإجراءات التي ينبغي اأن 

تتخذها اإدارات ال�سجون فيما يتعلق بال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة. وترد مبادئ توجيهية مف�سلة ب�ساأن معاملة ال�سجينات يف الإ�سدار الثاين 
للكتيب عن املراأة وال�سجن، الذي اأ�سدره املكتب.
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وتعني تحديات اإدارة ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة والخطر المتمثل يف احتمال اأن ت�سبح معاملة هوؤلء 
ال�سجناء، والنظم المو�سوعة لهم، اأكثر تقييدًا من ال�سرورة الق�سوى، اأنَّ التفتي�ض والر�سد الم�ستقلين—وهما اأمران 
�سروريان يف حالة جميع ال�سجون—يكت�سيان اأهمية اأكبر يف حالة ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة. وعلى 

ال�سعيد الدولي، هناك عدد من الهيئات المكلَّفة بر�سد الأو�ساع يف ال�سجون، منها:

 اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر؛
اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  المعاملة  �سروب  من  وغيره  التعذيب  بم�ساألة  المعني  الخا�ض    المقرر 
نه مجل�ض حقوق الإن�سان، والذي يمكنه النظر يف ال�سكاوى الفردية واإجراء زيارات ُقطرية  المهينة، الذي يعيِّ

لتق�سي الحقائق؛
�سروب  من  وغيره  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  من   17 المادة  بموجب  اأن�سئت  التي  التعذيب،  مناه�سة    لجنة 
المدنية  بالحقوق  الخا�ض  الدولي  العهد  تنفيذ  لر�سد  المهينة  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  المعاملة 

وال�سيا�سية؛
  اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة، المن�ساأة 

بموجب البروتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب.

عة باإن�ساء اآليات وطنية لمنع  وعلى الم�ستويات الوطنية، ُيلِزم البروتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب الدول الموقِّ
التعذيب على الم�ستوى المحلي، يكون من مهامها اأي�سًا تفتي�ض اأماكن الحتجاز.)9( وتتمثل الممار�سة الجيدة بهذا ال�ساأن 
يف تي�سير زيارات الر�سد من جانب مجموعة من الهيئات الوطنية ل�سمان المتثال يف معاملة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة 
والمنظمات  المهنية  والرابطات  الحكومية  غير  المنظمات  فيها  بما  والدولية،  الوطنية  والتو�سيات  والقواعد  لل�سكوك 

الأكاديمية والدينية وو�سائط الإعلم.

من  عدد  وكذلك  مانديل(  نيل�سون  )قواعد  ال�سجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمم  قواعد  ُتبِرُز  حين  وفي 
لهذا  لي�سمل درا�سة مف�سلة  يمتد  الكتيب ل  فاإنَّ نطاق هذا  الموؤ�س�سي،)10(  والتفتي�ض  الر�سد  اأهمية  الإقليمية  ال�سكوك 
المجال. وللطلع على مزيد من الإر�سادات، يمكن الرجوع اإلى المن�سورات التي تركز تحديدًا على مراقبة ال�سجون.)11(

وينبغي التاأكيد على اأنَّ محتويات هذا الكتيب ُتعتمد ب�سهولة اأكبر يف البلدان التي توجد لديها بنى �سجون تحتية مجهزة 
دًا ومتحم�سة لتحقيق  بة تدريبًا جيِّ تجهيزا جيدا، ومرافق للتوزيع والت�سنيف على النحو ال�سحيح، وقوة عاملة كافية ومدرَّ
التنا�سب بين الموظفين والم�سجونين وكذلك اأداء الواجبات الإ�سافية، ومخ�س�سات كافية وملئمة يف الميزانية لتنفيذ 

ما يلزم من برامج ال�سيانة واأن�سطة ال�سجون، والتزام الحكومة ودعمها لنظام ال�سجون.

اعتماد  اأكبر يف  نزاعات �سعوبة  الخارجة من  اأو  النامية  اأو  الموارد  المحدودة  البلدان  ال�سجون يف  تواجه نظم  و�سوف 
ل قبل المحاكمة، وانخفا�ض عدد الموظفين،  جميع محتويات الكتيب، وبخا�سة يف حالت الكتظاظ، والحتجاز المطوَّ
تدريب  كفاية  كفايتها، وعدم  التحتية وعدم  ال�سجون  ُبنى  التجهيزات يف  و�سوء  الميزانية،  المخ�س�سات يف  وانخفا�ض 

)9(انظر الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة، الوثيقة 

A/RES/57/199، املواد من 17 اإىل 23.

)10(انظر القواعد من 83 اإىل 85 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، امل�سار اإليها فيما 

بعد با�سم "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا"؛ وانظر اأي�سًا املبداأ الرابع والع�سرين من املبادئ واملمار�سات الف�سلى املتعلقة بحماية الأ�سخا�ض 
املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني؛ والقاعدتني 92 و93 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

 Detention Monitoring Tool التعذيب )2013(:  منع  /رابطة  اجلنائي  القانون  لإ�سلح  الدولية  املنظمة  املثال،  �سبيل  على  )11(انظر، 

)اأداة ر�سد الحتجاز(.



مة 7مقدِّ

تلك  مثل  تواجه  التي  الوطنية  لل�سلطات  يمكن  ذلك،  ومع  الموظفين.  حما�ض  /�سعف  العمل  ظروف  و�سوء  الموظفين، 
الظروف والتي ترغب يف اعتماد وتطبيق المعايير الدولية والممار�سات الجيدة العتماد على الكتيب لل�ستعانة باإر�ساداته 

ومبادئه التوجيهية الوا�سحة عند و�سع �سيا�ساتها وممار�ساتها وبروتوكولتها.
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التعامل مع ال�سجناء  -1 
 ال�سديدي الخطورة: 
موجز الم�سائل الرئي�سية

يًا كبيرًا على اإدارات ال�سجون من حيث �سمان اإقامة التوازن المنا�سب  يطرح التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة تحدِّ
بين التدابير الأمنية ومعاملة ال�سجناء بما يتما�سى مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية. ومن واجب اإدارات ال�سجون اأن تدعم، 
يًا كبيرًا يف حالة ال�سجناء  ل هذه المهمة تحدِّ قدر الإمكان، اإمكانيات اإعادة الإدماج الجتماعي لجميع ال�سجناء. وت�سكِّ
موجزا  الف�سل  هذا  ويقدم  والتنوع.  بالتعقيد  بهم  المتعلقة  والحتياجات  المخاطر  تت�سم  الذين  الخطورة  ال�سديدي 
للم�سائل والمبادئ الرئي�سية التي ي�ستند اإليها التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة. وترد مناق�سة تف�سيلية لكل واحدة 

من الم�سائل المبينة اأدناه يف الف�سول التالية من هذا الكتيب.

1-1 مع�ملة ال�شخ�ص مع�ملة اإن�ش�نية و�شون كرامته
ال�سلة  ذات  الدولية  والقواعد  المعايير  وجميع  الدولي  القانون  يف  عليها  المن�سو�ض  الأ�سا�سية  المبادئ  اأحد 
وُيحظر  الإن�سان.)12(  �سخ�ض  يف  الأ�سيلة  الكرامة  تحترم  اإن�سانية  معاملة  معاملتهم  �سرورُة  ال�سجناء  بمعاملة 
اأولئك  فيهم  بمن  ال�سجناء،  بجميع  يتعلق  فيما  الدولي  القانون  بموجب  والمهينة  اللاإن�سانية  والمعاملة  التعذيب 
�سوء  اأو  للتعذيب  كمبرر  كان  ظرف  باأيِّ  تتذرع  اأن  ال�سجون  لإدارات  يجوز  ول  الخطورة،  �سديدي  ُيعتبرون  الذين 
كرامة  لحترام  الأ�سا�سية  الجوانب  مقدمة  يف  ياأتي  المطلق  الحظر  هذا  اإنَّ  القول  يمكن  حين  وفي  المعاملة.)13( 
وتن�ض  ال�سجون.  اإدارة  من  الأخرى  الجوانب  من  العديد  ي�سمل  الإن�سانية  المعاملة  مبداأ  فاإنَّ  كاإن�سان،  ال�سجين 
ال�سجناء،  جميع  على  تنطبق  التي  الأ�سا�سية،  مبادئها  يف  ال�سجناء،  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمم   قواعد 

على ما يلي:

رات العزل اأو الحفاظ على الن�سباط، اأن يفاقم من المعاناة الملزمة  "ل ينبغي لنظام ال�سجون، اإلَّ يف حدود مبرِّ
لمثل هذا الحال." 

)12(املادة 10 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ والقاعدة 1 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا؛ واملبداآن 1 و6 

�سون لأيِّ �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن؛ والقاعدتان 1 و72-1 من القواعد  من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ض الذين يتعرَّ
الأوروبية لل�سجون؛ واملبداأ الأول من املبادئ واملمار�سات الف�سلى املتعلقة بحماية الأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني؛ والتو�سيات من 
هة اإىل الدول الأع�ساء  1 اإىل 3 من اإعلن كمبال ب�ساأن اأحوال ال�سجون يف اأفريقيا؛ والفقرة 3 من تو�سية جلنة الوزراء CM/Rec(2014)3 املوجَّ

فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين.
)13(املادتان 2 و16 من اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة؛ واملادة 7 من العهد 

الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ واملادة 5 من الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان؛ والقاعدة 1 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا.
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والحياة  ال�سجن  حياة  بين  الفوارق  من  حدٍّ  اأدنى  اإلى  يقلِّ�ض  اأن  اإلى  ال�سعي  ال�سجون  لنظام  "ينبغي 
لكرامتهم الواجب  بالحترام  اأو  ال�سجناء  لدى  الم�سوؤولية  بح�ض  تهبط  اأن  �ساأنها  من  فوارق  وهي  ة،   الحرَّ

الب�سرية".)14(

وترتبط التدابير التي يتعين اتخاذها بموجب هذه المبادئ، على اأقل تقدير، بظروف ال�سجن، والح�سول على الطعام 
والماء وال�سرف ال�سحي، والرعاية ال�سحية الملئمة، وكذلك الت�سال بالعالم الخارجي، وخ�سو�سًا باأُ�سر ال�سجناء. 
باأنَّ نق�ض  نوع، ول يمكنها الدعاء  اأيِّ  تمييز من  الأ�سا�سية دون  المعايير  بهذه  بالوفاء  التزام عملي  الدول عليها  فعلى 
الموارد المادية والتمويل يمنعها من القيام بذلك—وهي نقطة كررتها اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام 

على المادة 10 من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية:

اإن�سانية تحترم كرامتهم قاعدة جوهرية وواجبة  الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم معاملة  "واإنَّ معاملة جميع 
التطبيق عالميًا. ونتيجة لذلك، ل يمكن اأن يتوقف تطبيق هذه القاعدة، كحد اأدنى، على الموارد المادية المتوافرة 

يف الدولة الطرف.

ويجب تطبيق هذه القاعدة دون تمييز من اأيِّ نوع، كالتمييز على اأ�سا�ض العرق اأو اللون اأو الجن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي 
ال�سيا�سي اأو غيره، اأو المن�ساأ الوطني اأو الجتماعي، اأو الممتلكات اأو المولد، اأو اأيِّ مركز اآخر.")15(

اأ�سا�سيًّا يف هذا  ال�سجون وممار�ساتها، عن�سرًا  اإجراءات  وال�سجناء، وكذلك  الموظفين  العلقات بين  كما تمثل طبيعة 
التفتي�ض  تنفيذ عمليات  وكيفية  ال�سجناء،  ال�سجون  بها موظفو  التي يخاطب  الطريقة  ُتَعدُّ  المثال،  �سبيل  ال�سدد. فعلى 
القيود  كانت  اإذا  وما  ملب�سهم،  خلع  منهم  مطلوبًا  يكون  عندما  ُتحترم  ال�سجناء  خ�سو�سية  كانت  اإذا  وما  وتواترها، 
ُت�ستخدم دون داع وبطريقة مذلة، وما اإذا كانت الخ�سو�سية ُتحترم يف المراحي�ض والحمامات، وما اإذا كان مطلوبًا من 
اأو غير محترَمتين. وُيَعدُّ  اإن�سانية ال�سجناء وكرامتهم محترَمتين  ال�سجناء ارتداء زيٍّ مميز، كلها حالت قد تكون فيها 
ا�ستخدام األفاظ مهينة واإخ�ساع ال�سجناء لإجراءات اأو ممار�سات مهينة ولي�ض لها مبرر اأمني خرقًا لحقهم الأ�سا�سي يف 

اأن يعاَملوا بالحترام الواجب ل�سون كرامتهم كب�سر.

الة لنظام �سجون يت�سم بالإن�سانية والعدالة، بما يف ذلك يف المرافق  وُتعتبر المبادئ المذكورة اأعله اأ�سا�سية للإدارة الفعَّ
التي ُيحتجز فيها �سجناء �سديدو الخطورة. وينبغي للتدابير الأمنية الإ�سافية المطلوبة لكفالة عدم فرار هوؤلء ال�سجناء 

وعدم ت�سببهم يف �سرر لأنف�سهم اأو للآخرين األَّ ت�سل مطلقًا اإلى حد المعاملة اللاإن�سانية.

بل هي،  ال�سجون،  والنظام يف  الأمن  يعيق حفظ  باإن�سانية ل  ال�سجناء  اأنَّ معاملة  ال�سدد ملحظة  المهم يف هذا  ومن 
على العك�ض من ذلك، اأمر اأ�سا�سي ل�سمان الأمن وال�سلمة يف ال�سجون. ويتبين من الممار�سات الجيِّدة يف مجال اإدارة 
ال�سجون اأنه حينما تكون كرامة ال�سجناء وحقوقهم كب�سر محترمة، وعندما يعاملون معاملة من�سفة، يقل كثيرًا احتمال اأن 
يت�سببوا يف البلبلة والفو�سى، ويزيد احتمال اأن يتقبلوا �سلطة موظفي ال�سجون. ويتج�سد هذا المبداأ الأ�سا�سي والمركزي 

يف الممار�سات الإدارية المو�سى بها على نطاق هذا الكتيب. 

)14(القاعدتان 3 و5 )1( من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا.

)15(اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان، التعليق العام رقم 21، الفقرة 4 )1992(.
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احتج�ز اأقل عدد ممكن من ال�شجن�ء في ظروف   2-1 
دة اأمنية م�شدَّ

ا، ومن  ا اأو ي�سكلون خطرًا على �سلمة الآخرين عادة ما يكون قليًل جدًّ اإنَّ عدد ال�سجناء الذين يكون خطر هروبهم حقيقيًّ
نفوا باعتبارهم ينتمون اإلى هذه الفئة. ويقت�سي هذا  دة �سوى ال�سجناء الذين �سُ المهم األَّ يخ�سع لظروف الحرا�سة الم�سدَّ
لها كل �سجين عند دخوله ال�سجن لتحديد الم�ستوى الأمني الأن�سب له. وهو  المبداأ اإجراء تقييم �سليم للمخاطر التي ي�سكِّ
يتطلب اأي�سًا اإجراء ا�ستعرا�سات منتظمة بحيث ُينقل ال�سجناء الذين لم يعد �سلوكهم يمثل خطرًا اإلى مرافق اأقل تقييدا.

دة ا�ستنادًا اإلى طول المدة المحكوم بها عليهم فح�سب، كما هو الحال يف  وينبغي األَّ يو�سع ال�سجناء تحت حرا�سة م�سدَّ
دة. فعلى �سبيل  بع�ض الوليات الق�سائية، مما يوؤدي اإلى ال�ستخدام المفرط وغير ال�سروري لمرافق تخ�سع لحرا�سة م�سدَّ
دة، واأحيانا يف  المثال، كثيرًا ما ُيحتجز ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد اأو بالإعدام تلقائيا يف ظروف اأمنية م�سدَّ
عزلة تامة عن ال�سجناء الآخرين. وفي الواقع، وكما لحظ ممار�سون يف مجال ال�سجون يف اأحيان كثيرة، فاإنَّ ن�سبة كبيرة 
من ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن لمدد طويلة اأو بال�سجن الموؤبد غالبا ما يكونون الأقل اإثارة للم�ساكل يف ال�سجون، 

واحتمالت هروب معظمهم لي�ست كبيرة.

دة، فاإنَّ ذلك ي�سعف اعتقاد ال�سجناء باأنهم يعاَملون معاملة من�سفة،  وعندما ُيحتجز �سجناء كثيرون يف ظروف اأمنية م�سدَّ
مما يوؤدي اإلى ال�ستياء والتوتر، بينما تقل قدرة موظفي ال�سجون على الإ�سراف عليهم على النحو الواجب، مما يزيد من 
دة يفر�ض اأعباء غير �سرورية على الدولة  خطر الهروب والفو�سى. كما اأنَّ ال�ستخدام المفرط للظروف الأمنية الم�سدَّ

من حيث الموارد المالية والب�سرية والتقنية، من دون اأيِّ منافع يف المقابل.

 للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر الف�سول التالية، وخ�سو�سًا الف�سل 3.

التقييم�ت الإفرادية  ٣-1
من ال�سروط الأ�سا�سية ل�ستيفاء معظم الم�سائل الأخرى الم�سار اإليها يف هذا الف�سل و�سع نظام �سليم وقائم على اأدلة 
الأمم  قواعد  المن�سو�ض عليه يف  الأحكام  اإفراد  بمبداأ  للتقيد  �سرطا م�سبقا  النظام  ل هذا  وي�سكِّ الإفرادية.  للتقييمات 

المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء.)16(

وينبغي  عقوبته.  مدة  طوال  منتظمة  فترات  على  ر  ُيكرَّ اأن  على  ال�سجن  دخوله  عند  �سجين  لكل  التقييم  اإجراء  وينبغي 
لونها على الجمهور يف حال هروبهم، والمخاطر التي  اأن ي�سمل التقييم مخاطر هروب ال�سجناء، والمخاطر التي �سي�سكِّ
لونها على الجمهور اأثناء وجودهم يف ال�سجن  لونها على ح�سن النظام والن�سباط يف ال�سجن، والمخاطر التي قد ي�سكِّ ي�سكِّ
لها  )مثل عن طريق �سركائهم داخل المجتمع(. وينبغي اأن يميز التقييم بو�سوح بين مختلف اأنواع المخاطر التي ي�سكِّ
ال�سجناء واأن يراعي ذلك لدى ت�سنيفهم وتوزيعهم. وينبغي اأي�سًا اأن يحدد التقييم احتياجات ال�سجناء فيما يخ�ض اإعادة 
واأخيرًا،  لل�سجناء.  الجتماعي  الإدماج  اإعادة  منها  الغر�ض  مقاِبلة  تدابير  الأحكام  تنفيذ  خطُط  ت�سمل  بحيث  التاأهيل 
يجب اأن ُتراَعى ب�سورة مماثلة نتائج التقييمات ال�سحية، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بال�سحة العقلية وخطر اإيذاء النف�ض اأو 

النتحار، لدى توزيع ال�سجناء وو�سع خطط تنفيذ العقوبات الخا�سة بهم.

ومـــن الأهميـــة بمـــكان فهـــم اأنَّ تقييـــم المخاطـــر والحتياجات عمليـــة م�ستمـــرة ودينامية. وينبغـــي تكـــرار التقييم على 
فتـــرات منتظمـــة للتاأكـــد مـــن اأنه ل يـــزال منطبقا علـــى ال�سجيـــن. وينبغـــي لإدارة ال�سجـــون اأن تتجاوب مـــع اأيِّ تغييرات 

)16(القاعدة 89 )1( من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا.
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 يف نتائـــج التقييـــم، �ســـواء اأكان ذلـــك زيـــادًة يف م�ستـــوى الخطـــر اأم تغيـــرا اإيجابيـــا قـــد ي�ستدعـــي ظـــروف احتجـــاز 
اأقل تقييدا.

 للطلع على المزيد من التفا�سيل، انظر الف�سل 3.

1-4 اإدارة المخ�طر
المخاطر  اإدارة  وت�سير  والحتياجات.  المخاطر  باإدارة  دائمًا  مرتبطة  والحتياجات  المخاطر  تقييمات  تكون  اأن  ينبغي 
من  الحد  بهدف  الإفراج  بعد  ما  فترة  القت�ساء، يف  عند  وكذلك،  ال�سجن  التدابير يف  من  تطبيق مجموعة  عملية  اإلى 
ال�سجن  يف  وجودهم  اأثناء  عليها  التحري�ض  اأو  بالنظام  مخلة  عنف  اأعمال  بارتكاب  )ال�سابقين(  ال�سجناء  قيام  خطر 
ال�سديدي  بال�سجناء  الخا�سة  المخاطر  اإدارة  ا�ستراتيجية  ت�سعى  اأن  وينبغي  عنهم.  الإفراج  بعد  الإجرام  ومعاودتهم 
اإلى تحقيق الهدف الطويل الأمد المتمثل يف عودتهم اإلى المجتمع، واأن تكفل ال�ستمرارية  الخطورة، ح�سب القت�ساء، 
الخطرين،  المجرمين  مع  التعامل  ب�ساأن  تو�سياته  اأوروبا، يف  مجل�ض  ويو�سي  الإفراج.  بعد  ما  وفترة  ال�سجن  فترة   بين 

بما يلي:

"ينبغي لجميع الخطط التي تو�سع بغية تحقيق هذا الهدف اأن ت�سمل ما يلي: و�سع تدابير تاأهيلية وتقييدية للحد من 
احتمالت معاودة الإجرام على المدى الطويل، مع توفير الحماية اللزمة للآخرين؛ واتخاذ التدابير الرامية اإلى دعم 
الأفراد لتلبية الحتياجات ال�سخ�سية؛ واتخاذ تدابير طارئة لل�ستجابة على وجه ال�سرعة لموؤ�سرات التدهور اأو الإجرام 

الو�سيك؛ وو�سع الآليات المنا�سبة لل�ستجابة للموؤ�سرات على التغييرات الإيجابية.")17(

وعلى وجه العموم، يمكن تق�سيم اإدارة المخاطر اإلى ثلثة عنا�سر، هي: الوقاية والر�سد والتدخلت. ويجب اأن يكون كل 
را بها. عن�سر من هذه العنا�سر م�ستندا اإلى نتائج تقييم المخاطر والحتياجات ومبرَّ

ت�سمل، على  الأدنى. وهي قد  الحد  اإلى  المخاطر  لتقليل  المتخذة  الأمنية  التدابير  اإلى  الوقاية  ت�سير    الوقاية: 
�سبيل المثال، القيود المفرو�سة على ات�سالت ال�سجناء )بال�سركاء ال�سابقين مثل(، وف�سل ال�سجناء )مثل 

ف�سل ال�سجناء المتطرفين العنيفين اأ�سحاب الأدوار القيادية عن الآخرين(، من بين تدابير وقائية اأخرى.

المنا�سبة عندما  التدخلت  ذ  وُتنفَّ للملحظة.  ما  با�ستمرار حالًة  الم�سرف  اإخ�ساع  يتمثل يف عملية    الر�سد: 
وعندما  المخاطر.  بع�ض  بن�سوء  التنبوؤ  اإلى  الر�سد  يوؤدي  اأن  ويمكن  الحتياجات ذلك.  اأو  المخاطر  ت�ستدعي 

اءة لمنع وقوع تلك المخاطر. يحدث ذلك، ل بد من ال�سطلع بتدخلت بنَّ

الق�سير،  الأجل  يف  حد  اأدنى  اإلى  المخاطر  لتقليل  المتخذة  التقييدية  التدابير  التدخلت  ت�سمل    التدخلت: 
وكذلك الأن�سطة والبرامج التي تهدف اإلى اإزالة اأو تقليل الأ�سباب الكامنة للمخاطر الماثلة، بغية تحقيق نتائج 
واقت�سادية  اجتماعية  عوامل  ت�سمل  قد  ولكنها  معقدة،  الكامنة  الأ�سباب  تكون  ما  وعادة  اأجل.  اأطول  اإيجابية 
اإلى تف�سي  اأن  ُيحتمل  التي  ال�سلوك  اأ�سكال  اأي  "الإجرامية"،  العوامل  من  اأكثر  اأو  عامل  جانب  اإلى   وتعليمية، 

 الن�ساط الإجرامي.

اء ي�سمل طائفة من الأن�سطة والبرامج التي ترمي اإلى تقلي�ض المخاطر التي  وُيعتبر اإخ�ساع ال�سجناء لنظام �سجون بنَّ
لونها وتمكين اإعادة اإدماجهم اجتماعيا يف نهاية المطاف اأمرا اأ�سا�سيا يف التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة.   ي�سكِّ

هة اإىل الدول الأع�ساء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين. )17(الفقرة 35 من تو�سية جلنة الوزراء CM/Rec (2014)3 املوجَّ



وت�سمل تلك الأن�سطة والبرامج التعليم والتدريب المهني والعمل والريا�سة والترفيه والرعاية الدينية والبرامج التي تعالج 
حالت  يف  والإ�سراف  الدعم،  ُيَعدُّ  كما  عنهم.  للإفراج  ال�سجناء  اإعداد  على  ت�ساعد  التي  وتلك  الإجرامية  الحتياجات 

كثيرة، بعد الإفراج بالغ الأهمية يف حالة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة.

 للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر الف�سول التالية، وخ�سو�سًا الف�سول 3 و5 و6 و7.

1-5 اأدنى حد �شروري من التدابير التقييدية 
يكمن مبداأ اأ�سا�سي اآخر من مبادئ الإدارة الجيدة لل�سجون يف �سرورة اأن يخ�سع ال�سجناء اإلى اأقل التدابير التقييدية 
المفرو�سة على حقوق  القيود  ت�ستند  اأن  وينبغي  ال�سجون.)18(  وموظفي  الآخرين  وال�سجناء  الجمهور  لحماية  ال�سرورية 
ال�سجناء اإلى التقييم الإفرادي للمخاطر والحتياجات الذي ُيجرى عند دخولهم ال�سجن، واأن يتم ا�ستعرا�سها بانتظام 

وتعديلها ح�سب القت�ساء.

وينبغي التقيد دائمًا يف تقييمات المخاطر والحتياجات بالمبادئ التالية:

  ال�سرعية: ينبغي اأن تكون جميع التدابير التقييدية المفرو�سة على ال�سجين متفقة مع القانونين الدولي والوطني، 
واأن يكون لها هدف م�سروع.

  ال�سرورة: يجب اأن تكون التدابير �سرورية، اأي اأنه ينبغي اأن يكون وا�سحًا اأنَّ ا�ستخدام و�سائل اأقل تقييدا لي�ض 
من �ساأنه تحقيق هدف كفالة ال�سلمة والأمن.

  التنا�سب: ينبغي اأن يكون التدبير التقييدي متنا�سبا مع المخاطر الماثلة، مع اإقامة توازن منا�سب بين حماية الحقوق 
الأ�سا�سية لل�سجناء وتدخل الدولة القانوني يف ممار�سة هذه الحقوق. وينبغي اأن يت�سم ذلك التدخل باأقل قدر ممكن 

من التطفل لتحقيق الهدف المتمثل يف �سمان الأمن والنظام يف ال�سجن، واأن ُيفر�ض لأق�سر فترة ممكنة.
  الم�ساءلة: ينبغي اأن تكون عملية �سنع القرار �سفافة، وينبغي الحتفاظ ب�سجلت ب�ساأن عملية التقييم و�سنع 

القرار التي تبرر الحاجة اإلى القيود المفرو�سة.
  عدم التمييز: ينبغي اأن تكون القرارات مو�سوعية ومحايدة، واأن تراعي العوامل ذات ال�سلة دون غيرها. وينبغي 
األَّ يكون هناك اأيُّ تمييز �سد فئات معينة من ال�سجناء على اأ�سا�ض العرق اأو اللون اأو الدين اأو الأ�سل الإثني اأو 

الجن�سية اأو نوع الجن�ض اأو الهوية الجن�سانية اأو الميل الجن�سي اأو الآراء ال�سيا�سية اأو اأيِّ عامل اآخر.)19(

ر  دة، بما يي�سِّ ويكفل تنفيذ المبادئ المذكورة اأعله اأن يلزم اإخ�ساع عدد قليل فح�سب من ال�سجناء لظروف اأمنية م�سدَّ
الية يف الإ�سراف عليهم والتعامل معهم. وهو يكفل اأي�سًا عدم هدر الموارد الب�سرية والمالية على الحتفاظ  تحقيق الفعَّ

بعدد كبير من ال�سجناء يف ظروف اأكثر تقييدا مما هو �سروري.

 للطلع على المزيد من التفا�سيل، انظر الف�سول من 3 اإلى 8.

)18(القاعدة 36 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا؛ والقاعدتان 3 و18-10 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والفقرة 4 من تو�سية 

هة اإىل الدول الأع�ساء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين. جلنة الوزراء CM/Rec (2014)3 املوجَّ
 CPT/Inf/E (2002) الوثيقة  املهينة،  اأو  اللاإن�سانية  العقوبة  اأو  واملعاملة  التعذيب  ملنع  الأوروبية  اللجنة  معايري  من   55 الفقرة  )19(انظر 

Rev. 2015—1، للطلع على مناق�سة لختبار PLANN )خمت�سر الكلمات التالية بالإنكليزية: متنا�سب، م�سروع، خا�سع للم�ساءلة، �سروري، 
الوزراء جلنة  لتو�سية  الإي�ساحية  املذكرة  من   54 اإىل   52 من  الفقرات  اأي�سًا  وانظر  النفرادي.  احلب�ض  بقرارات  يتعلق  فيما  متييزي(   غري 

هة اإىل الدول الأع�ساء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين. CM/Rec (2014)3 املوجَّ
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1-6 الظروف الأمنية الق�شوى
ُيحتمل اأن يمثل عدد من ال�سجناء مخاطر اأمنية �سديدة للغاية، ومن ثم قد يلزم احتجازهم يف ظروف اأمنية ق�سوى. واإذا 
الية، ُيفتر�ض اأن تكون ن�سبة ال�سجناء الذين ينبغي احتجازهم يف ظل تلك الظروف الخا�سة  كان نظام التقييم يعمل بفعَّ
لحرا�سة  تخ�سع  خا�سة  �سجون  يف  �سواء  الآخرين،  ال�سجناء  عن  بعيدا  ال�سجناء  هوؤلء  ُيحتجز  ما  وعادة  ا.  جدًّ �سئيلة 
دة اأو يف وحدات خا�سة داخل ال�سجون توجد بها م�ستويات اأمنية مختلفة. وفي العديد من الوليات الق�سائية، ُتفر�ض  م�سدَّ
القيود على  التقييد. وقد تنطبق تلك  ال�سديدة  اإلى ظروف احتجازهم  اإ�سافًة  ال�سجناء  قيود �سارمة على حقوق هوؤلء 
جملة اأمور، منها اإمكانية ممار�سة ال�سجناء التمارين الريا�سية والأن�سطة واللتقاء بال�سجناء الآخرين والت�سال بالعالم 
ل هوؤلء ال�سجناء اأو ُتقيَّد اأيديهم اأو  الخارجي والمتعلقات ال�سخ�سية الم�سموح بها يف الزنزانات. وفي بع�ض البلدان، ُيكبَّ
ُتربط اأحزمة حول اأج�سامهم ب�سكل روتيني يف كل مرة يغادرون فيها زنزاناتهم، بما يف ذلك عندما يمار�سون التمارين يف 

�ض لذلك وخا�سع للحرا�سة.  الهواء الطلق يف فناء مخ�سَّ

على  مت�ساوية  ب�سورة  اأعله  المبينة  التمييز  وعدم  والتنا�سب  والم�ساءلة  وال�سرورة  ال�سرعية  مبادئ  ُتطبَّق  اأن  ويجب 
اأن يتمتع هوؤلء ال�سجناء، �سمن حدود وحدات  اأمنية ق�سوى. وينبغي  القرارات ب�ساأن احتجاز ال�سجناء يف ظل ظروف 
اأي�سًا  وينبغي  احتجازهم.  ظروف  بها  تت�سم  التي  القيود  عن  للتعوي�ض  ن�سبيا  مت�ساهل  بنظام  بهم،  الخا�سة  الحتجاز 
الأن�سطة  من  ال�ستراك يف طائفة  �سبل  لهم  تتاح  واأن  وحدتهم،  الآخرين يف  بال�سجناء  اللتقاء  على  قادرين  يكونوا  اأن 
على  الحفاظ  على  قادرين  يكونوا  اأن  ال�سجون  لموظفي  وينبغي  الخارجي.  بالعالم  والت�سال  ال�سجن  يف  المقامة 
الأ�سهل،  الخيار  يبدو  قد  ذلك  اأنَّ  من  الرغم  وعلى  الأن�سطة.  اأنواع  جميع  حظر  عدا  اأخرى  بو�سائل  وال�سيطرة  الأمن 
قيود  اأيُّ  ت�ستند  اأن  وينبغي  الدولية.  المعايير  مع  يتفق  ل  كونه  اإلى  اإ�سافةً  ال�سجناء،  تاأهيل  اإعادة  فر�ض  يعيق  فهو 
على  للمراجعة  تخ�سع  اأن  ينبغي  التي  الإفرادية،  المخاطر  تقييمات  اإلى  ال�سجناء  اأولئك  على  مفرو�سة   اإ�سافية 

اأ�سا�ض منتظم.

وفي بع�ض الوليات الق�سائية، ُيحتجز ال�سجناء الذين ُيعتبرون �سديدي الخطورة يف الحب�ض النفرادي على مدى �سنوات 
وربما طيلة مدة عقوبتهم. ويتناق�ض ذلك مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء، التي تق�سي باألَّ 
ا الحب�ض النفرادي اإلى اأجل  ُي�ستخدم الحب�ض النفرادي اإلَّ يف حالت ا�ستثنائية ولأق�سر فترة ممكنة، والتي تحظر كليًّ

ل )لأكثر من 15 يوما(.)20( ى اأو المطوَّ غير م�سمَّ

 للطلع على المزيد من التفا�سيل، انظر الف�سلين 4 و6.

1-7 التوازن الأمني
اإلى جانب اإقامة التوازن المنا�سب بين تطبيق التدابير الأمنية واحترام كرامة ال�سجين كاإن�سان، هناك حاجة اأي�سًا اإلى 
ذة. وُيكَفل الأمن يف ال�سجون من خلل: )اأ( الو�سائل المادية، اأي الجدران  اإقامة توازن بين اأنواع التدابير الأمنية المنفَّ
والق�سبان على النوافذ والأقفال والأبواب ونظم الإنذار، وما اإلى ذلك؛ و)ب( الو�سائل الإجرائية، اأي الإجراءات والقواعد 
المت�سلة بحركة ال�سجناء يف اأنحاء المرفق، والممتلكات التي يمكنهم الحتفاظ بها، وعمليات تفتي�ض ال�سجناء واأماكن 
اإقامتهم، وما اإلى ذلك؛ و)ج( الأمن الدينامي، الذي يتطلب تيقُّظ موظفي ال�سجون ومعاملتهم ال�سجناء بطريقة اإيجابية 

ع الم�ساكل ومنعها قبل وقوعها. اءة، مما يتيح للموظفين توقُّ واإ�سراك ال�سجناء يف اأن�سطة بنَّ

)20(القواعد من 43 اإىل 45 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا؛ وانظر اأي�سًا املبداأ 7 من مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء.



وينبغي الحفاظ على التوازن المنا�سب بين الأبعاد المادية والإجرائية والدينامية للأمن يف حالة جميع ال�سجناء، بمن 
مثل  العوامل،  النظام على عدد من  الهروب وحفظ  لمنع  ال�سحيح  التوازن  ويعتمد  الخطورة.  ال�سديدو  ال�سجناء  فيهم 
ال�سجناء المحتجزين يف ال�سجن. فعلى �سبيل  التكنولوجيا المتاح وعدد الموظفين ونوع  حالة مرافق ال�سجون وم�ستوى 
المثال، عندما يكون الأمن المادي �سعيفا، كما قد يكون عليه الحال يف البيئات المحدودة الموارد وبيئات ما بعد انتهاء 

النـزاعات، ي�سبح الأمن الإجرائي والأمن الدينامي اأكثر اأهمية.

 للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر الف�سل 5.

تعيين الموظفين وتدريبهم  8-1
ا على العمل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، وهي  ينبغي اختيار الموظفين على الوجه ال�سحيح وتدريبهم تدريبًا خا�سًّ
م�سوؤولية تنطوي على تحديات خا�سة ومتنوعة. فعندما يكون هناك نق�ض يف اأولئك الموظفين المتخ�س�سين، وخ�سو�سًا 
وغير  قمعية  اأ�ساليب  ا�ستخدام  اإلى  الموظفون  يلجاأ  قد  الخطورة،  ال�سديدي  ال�سجناء  بارتفاع عدد  ذلك  يقترن  عندما 
قانونية لل�سيطرة على ال�سجناء، وهو ما ُيحتمل اأن يوؤدي بدوره اإلى التوتر والعنف بين ال�سجناء. وفي تلك الحالة، قد يكون 
موظفو ال�سجون اأكثر عر�سة اأي�سًا لأن يقوم ال�سجناء بالتاأثير عليهم والتلعب بهم. وعلوة على ذلك، قد ُتواَجه تحديات 
خطيرة يف تنفيذ اأن�سطة اإعادة التاأهيل، وهو ما قد يطرح م�ساكل عوي�سة يف حالة فئات معينة من ال�سجناء ال�سديدي 
ا  بون تدريبًا خا�سًّ الخطورة. ومن الوا�سح اأنَّ مخاطر الفرار اأكبر بكثير يف حالة ال�سجناء الذين ل يتولى موظفون مدرَّ

تقييمهم والإ�سراف عليهم.

وقد يطرح ارتفاع عدد ال�سجناء ال�سديدي الخطورة طائفة معقدة و�سعبة من المخاطر والحتياجات، بما يف ذلك )تلُزم( 
اأنماط اأو ا�سطرابات ال�سخ�سية المعادية للمجتمع )بما يف ذلك ال�سطراب العقلي( وم�ساكل الرتهان للمخدرات وغير 
م خ�سي�سا لموظفي ال�سجون، ينبغي  ذلك من الحتياجات يف مجال رعاية ال�سحة العقلية. واإلى جانب التدريب الم�سمَّ
التاأكيد يف هذا ال�سياق على الدور المهم للأخ�سائيين، بمن فيهم اخت�سا�سيو علم النف�ض والأطباء النف�سانيون. ومن 
اإلى ال�سيطرة على الموظفين وجعلهم يقومون باأ�سياء محظورة. وهناك العديد  ناحية اأخرى، كثيرًا ما ي�سعى ال�سجناء 
نت ال�سجناء من الهرب. وقد  من الأمثلة على ال�سعيد الدولي على موظفين جرى التاأثير عليهم والتلعب بهم بطرق مكَّ
المحمولة  الهواتف  اأ�سياء محظورة مثل  الح�سول على  اأجل  اأو ر�سوهم من  بالموظفين  التلعب  اأي�سًا  ال�سجناء  يحاول 
اأو المخدرات من خارج ال�سجن اأو الح�سول على امتيازات و�سلحيات خا�سة يف ال�سجن. وُيَعدُّ تدريب الموظفين على 
واتخاذ  للموظفين،  الدوري  والتناوب  العمل،  وظروف  الأجور  من  ملئمة  م�ستويات  وتوفير  ومقاومته،  التلعب  اإدراك 
تدابير رامية اإلى �سمان الت�ساق يف نهج الإدارة، من العوامل المهمة يف التقليل اإلى اأدنى حد من مخاطر اإف�ساد ذمم 

الموظفين والتلعب بهم.

 للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر الف�سل 2. 

الفئ�ت الخ��شة وال�شحة العقلية  9-1
اأو  الإثني  اأو الأ�سل  العرق  اأو  اأ�سا�ض نوع الجن�ض  اأو كاأفراد، على  ال�سجناء، �سواء كمجموعات  التمييز �سد  ينبغي حظر 
الدين اأو الجن�سية اأو الميل الجن�سي اأو الهوية الجن�سانية اأو اأيِّ و�سع اآخر، وينبغي اأن تت�سمن �سيا�سات وا�ستراتيجيات 
ومن  الخطورة.  ال�سديدي  ال�سجناء  مع  التعامل  يف  التمييز  اأنواع  جميع  واإزالة  لتقلي�ض  ملمو�سة  تدابير  ال�سجون  اإدارة 

15الف�سل 1 التعامل مع ال�سجناءال�سديدي اخلطورة: موجز امل�سائل الرئي�سية
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قبيل  باعتبارها من  ال�سجناء  لفئات معينة من  الخا�سة  تلبية الحتياجات  اإلى  النظر مطلقًا  ينبغي عدم  اأخرى،   ناحية 
لة ب�ساأن التعامل مع فئات خا�سة من ال�سجناء،)22( وهو ما يتجاوز نطاق هذا  التمييز.)21( وللطلع على اإر�سادات مف�سَّ
الكتيب، يمكن الرجوع اإلى من�سورْي المكتب المعنونين: دليل عن ال�سجناء ذوي الحتياجات الخا�سة وكتيب عن المراأة 

وال�سجن ) الإ�سدار الثاني(.

اأنَّ ن�سبة الحتياجات يف مجال رعاية ال�سحة العقلية مرتفعة بالفعل لدى عموم ال�سجناء،)23( فاإنَّ ال�سجناء  وفي حين 
ال�سديدي الخطورة اأكثر عر�سة لم�ساكل ال�سحة العقلية. ذلك اأنَّ معظم هوؤلء ال�سجناء يق�سون اأحكاما بال�سجن لمدد 
طويلة، بما يف ذلك ال�سجن الموؤبد. وفي بع�ض البلدان، قد يق�سون عقوبة ال�سجن الموؤبد دون اإمكانية الإفراج الم�سروط 
المبكر، وفي بلدان اأخرى، قد ُيحكم عليهم بالإعدام ويم�سون �سنوات طويلة يف ال�سجن ب�سبب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام 
لة. وقد يترتب على عقوبة ال�سجن لمدة طويلة، التي كثيرًا ما تكون مقترنة بظروف  اأو نتيجة لإجراءات ال�ستئناف المطوَّ
احتجاز تقييدية، اأثر عميق على ال�سحة العقلية لأولئك ال�سجناء ال�سديدي الخطورة. فمن المرجح اأن يعانوا من الآثار 
المترتبة على زيادة العزلة الجتماعية وما ينجم عن ذلك من فقدان ح�ض الم�سوؤولية ال�سخ�سية وال�سيطرة على بيئتهم، 
اإلى  العوامل  توؤدي هذه  وقد  والأ�سدقاء.  بالأُ�سر  الت�سال  واحتمال فقدان  الإ�سلحية،  الموؤ�س�سة  وزيادة العتماد على 
م�ساعر عميقة من الوحدة وال�سعور بالذنب وعدم اليقين ب�ساأن موعد الإفراج عنهم )وفي حالة الذين ينتظرون تنفيذ 
حكم الإعدام، عدم اليقين ب�ساأن م�سيرهم( وفقدان ال�سعور بالأمان ب�سبب القرب من ال�سجناء الآخرين الذي ُيحتمل اأن 
يكونوا عنيفين، مما يثير �سعورا م�ستمرا بالقلق. ونتيجة لذلك، فاإنَّ ال�سجن لمدة طويلة يمكن اأن يفاقم الم�ساكل القائمة 

يف مجال ال�سحة العقلية ويوؤدي اإلى ظهور م�ساكل جديدة.)24(

وبالتدابير  طويلة  لمدد  لل�سجن  المحتملة  ال�سارة  بالآثار  �سيا�ساتها  يف  ال�سجون  اإدارات  ت�سلِّم  اأن  اإلى  حاجة  وهناك 
الأمنية الإ�سافية التي يخ�سع لها ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، واأن تدمج يف �سيا�ساتها وا�ستراتيجياتها تدابير ترمي اإلى 
حماية وتح�سين ال�سحة العقلية. وينبغي اأن تت�سمن العنا�سر الرئي�سية يف هذا ال�سدد، كحد اأدنى، الخطط الإفرادية 
اءة يف  ر ال�سعور بالم�سوؤولية والإنجاز ال�سخ�سي لدى ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، والنظم البنَّ لتنفيذ العقوبات بما يي�سِّ
الجتماعي  النف�سي  العلج  بما يف ذلك  العقلية،  بال�سحة  المت�سلة  والخدمات  الخارجي،  بالعالم  والت�سال  ال�سجون، 

والعلج النف�ساني لفائدة ال�سجناء الذين يتبين من ت�سخي�ض حالتهم اأنهم بحاجة اإلى مثل تلك التدابير. 

 للطلع على المزيد من التفا�سيل، انظر الف�سول 3 و7 و8.

اأ�سكال التمييز �سد  )21(املادتان 3 و27 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ واملادة 2 من اتفاقية الق�ساء على جميع 

املراأة؛ واملادة 4 من اتفاقية حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة؛ واملبداأ 2 من مبادئ يوغياكارتا ب�ساأن تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�سان فيما يتعلق 
بامليل اجلن�سي والهوية اجلن�سانية؛ والقاعدة 2 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا؛ واملبداأ 5-2 من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع 

�سون لأيِّ �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن. الأ�سخا�ض الذين يتعرَّ
)22(ت�سمل هذه الفئات، على �سبيل املثال ل احل�سر، املحتجزين رهن املحاكمة والأطفال املخالفني للقانون وال�سجينات وال�سجناء املنتمني 

اإىل الأقليات الإثنية والعرقية اأو ال�سعوب الأ�سلية وال�سجناء الأجانب وال�سجناء ذوي الإعاقة وال�سجينات املثليات وال�سجناء املثليني ومزدوجي امليول 
اجلن�سية واملتحولني جن�سيا وال�سجناء ذوي الحتياجات يف جمال رعاية ال�سحة العقلية.

)23(ُي�ستخدم التعبري اجلامع "الحتياجات يف جمال رعاية ال�سحة العقلية" لي�سمل الإعاقات النف�سية. وقد تكون الإعاقات النف�سية �سديدة 

ودائمة، مثل الف�سام وال�سطراب الثنائي القطب؛ اأو م�ساكل اأخف يف جمال ال�سحة العقلية، كثريًا ما ي�سار اإليها بالأمرا�ض النف�سية ال�سائعة، مثل 
ا�سطرابات القلق اخلفيفة. وميكن اأي�سًا اإدراج ا�سطرابات ال�سخ�سية �سمن الحتياجات يف جمال رعاية ال�سحة العقلية، بيد اأنها ا�سطرابات 

�سلوكية وت�ستدعي العلج النف�سي الجتماعي بدرجة اأكرب.
)24(يف الواقع، خل�ست البحوث يف بع�ض البلدان اإىل اأنَّ معدل اعتلل ال�سحة العقلية بني ال�سجناء الذين يق�سون عقوبات بال�سجن املوؤبد 

 Mauer, M., King, Ryan S., Young and Malcolm C. (2004): The Meaning اأعلى مما هو عليه لدى عامة ال�سجناء )انظر، على �سبيل املثال
.)of "Life": Long Prison Sentences in Context; The Sentencing Project, p. 15
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اإن العمل يف ال�سجون مهمة �ساقة. فهو ينطوي على العمل مع رجال ون�ساء ُحرموا من حريتهم، وكثير منهم لديهم مهارات 
العام،  الجمهور  على  تهديدًا  ل  ي�سكِّ وبع�سهم  المجتمع.  يف  �سة  مهمَّ جماعات  اإلى  ينتمون  اأو  متدنية  وتعليمية  اجتماعية 
والبع�ض خطير وعدواني، وهناك فئة ثالثة �سوف يحاولون الفرار بكل ما يف و�سعهم. ول يريد اأيٌّ منهم الوجود يف ال�سجن. 
وال�سلمة  بالأمن  تت�سم  والن�ساء يف ظروف  الرجال  هوؤلء  على  المحافظة  ال�سجون يف  لإدارة  الرئي�سية  المهمة  وتكمن 

ومراعاة الجوانب الإن�سانية.

وموظفو ال�سجون هم الأ�سخا�ض الذين ي�سطلعون بهذا الواجب المهم، ولذا فاإنهم العن�سر الحا�سم الأهمية يف اأيِّ نظام 
لل�سجون. ومن الممكن اأن تكون الطريقة التي يتعامل بها موظفو ال�سجون مع ال�سجناء الذين يرف�سون اأحيانا المتثال 
للتوقعات الم�سروعة اأحد اأكبر التحديات اأمام الكفاءة المهنية لموظفي ال�سجون. وبالنظر اإلى اأنَّ الموظفين اأحد اأهم 
الوقت  من  كبيرًا  قدرا  تخ�س�ض  واأن  باأهميتهم  ال�سجون  اإدارات  ت�سلِّم  اأن  المهم  من  فاإنَّ  لل�سجون،  نظام  اأيِّ  عنا�سر 
ال�سجون بموظفين من نوعية جيدة  اأن تحظى  اأن يكون �سمان  والموارد لتوظيفهم واختيارهم وتدريبهم. ولذلك يجب 

دًا اإحدى الأولويات لدى جميع نظم ال�سجون. بين تدريبًا جيِّ ومدرَّ

ويحدد الجزء الأول من هذا الف�سل المبادئ العامة التي ينبغي اأن تنطبق على جميع موظفي ال�سجون، بمن فيهم اأولئك 
الذين يعملون مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة. وينتقل الجزء الثاني من الف�سل اإلى اإبراز الم�سائل التي تتعلق بوجه خا�ض 
بالموظفين الذين يعملون مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة والتحديات الإ�سافية التي يمكن اأن يطرحها العمل مع هذا النوع 

من ال�سجناء.

موظفو ال�سجون  -2
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تعيين الموظفين واختي�رهم  1-2

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 74
ف ح�سن اإدارة ال�سجن  1- تحر�ض اإدارة ال�سجون على انتقاء موظفيها على اختلف درجاتهم بكل عناية، اإذ يتوقَّ

على نزاهتهم واإن�سانيتهم وكفاءتهم المهنية واأهليَّتهم ال�سخ�سية للعمل.

3- بغية بلوغ الأهداف ال�سالفة الذكر، ُيعيَّن موظفو ال�سجون على اأ�سا�ض العمل طوال �ساعات العمل المعتادة، 
بو�سفهم موظفي �سجن محترفين، وُيعتبرون موظفين مدنيين ُي�سَمن لهم من َثمَّ اأمن العمل دون اأن يكون مرهونًا 
اإلَّ بح�سن ال�سلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب اأن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال 

د مزايــا عملهم وظــروف خدمتهم علــى نحو يراعي طبيعة عملهم المرهقة. والن�ســاء؛ كما يجــب اأن تحدَّ

الق�عدة 75
1- ُي�سترط ح�سول جميع موظفي ال�سجون على ق�سط منا�سب من التعليم وتمكينهم من ال�سطلع بواجباتهم 

بطريقة مهنية وتزويدهم بالو�سائل اللزمة لذلك.

الق�عدة 78
الأمرا�ض  كاأطباء  �سين  المتخ�سِّ من  كافيًا  عددًا  الإمكان،  بقدر  ال�سجون،  موظفي  ملك  ي�سمَّ  اأن  1- يجب 

بين على المهارات المهنية. العقلية واخت�سا�سيي علم النف�ض والم�ساعدين الجتماعيين والمعلمين والمدرِّ

اأ�سا�ض  على  المهنية  المهارات  على  بين  والمدرِّ والمعلمين  الجتماعيين  الم�ساعدين  �سمان خدمات  2- يجب 
عين. دائم، ولكن دون ا�ستبعاد العاملين لبع�ض الوقت اأو العاملين المتطوِّ

مب�دئ اأ�ش��شية ب�ش�أن ا�شتخدام القوة والأ�شلحة الن�رية من ج�نب الموظفين المكلفين ب�إنف�ذ القوانين

المبداأ 18

اإنفاذ القوانين، يف اختيار جميع الموظفين المكلَّفين باإنفاذ القوانين، اتباع اإجراءات  تراعي الحكومات وهيئات 
انتقاء منا�سبة، وتمتعهم بال�سفات الأخلقية والنف�سية والبدنية الملئمة لممار�سة مهامهم بكفاءة، وتلقيهم تدريبًا 

ا و�سامًل. وينبغي اأن تجرى ا�ستعرا�سات دورية ُيبحث فيها ا�ستمرار ملءمتهم لأداء هذه المهام. مهنيًّا م�ستمرًّ
انظر اأي�سًا المبداأ الع�سرين من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين؛ 

والقاعدة 77 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

ال�سعور  على  باعثة  تكون  اأن  نف�سه،  الوقت  يف  ويمكن،  ال�سعوبة  بالغة  بمهمة  ال�سجون  يف  العاملون  الموظفون  ي�سطلع 
بالوحدة ومخيفة ومملة. ولذلك ينبغي اأن يمتلك الموظفون خ�سائ�ض الن�سج والذكاء وح�سن التقدير، واأن يكونوا قادرين 
اأن يكونوا معتدلي المزاج ومت�سقين وقادرين على احترام  الواجبات ال�سارمة المطلوبة منهم. وينبغي  اأداء  بدنيًّا على 
التنوع لدى ال�سجناء. وتتطلب ال�سعوبة المرتبطة بالعمل اليومي يف بيئة عبارة عن مزيج من الروتين المتكرر والحوادث 
المفاجئة والتحديات المادية وال�سخ�سية اأن يتمتع الموظفون بقدرة فريدة على التكيف مع العمل يف بيئة غير عادية مع 

اأ�سخا�ض يمكن اأن يت�سببوا يف م�ساكل جمة على �سعيد التكيف والإدارة.
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ويعاَمل الجزء الأكبر من عمل موظفي ال�سجون على اأنه اأمر م�سلَّم به اأو بديهي، بيد اأنَّ القدرات الخا�سة لموظفي ال�سجون 
ويحتاج  التقنية.  والمهارات  ال�سخ�سية  الخ�سال  من  فريدا  مزيجا  ال�سجناء  مع  العمل  ويتطلب  بكثير.  ذلك  من  اأكثر 
نهم من التعامل مع جميع ال�سجناء، بمن فيهم الإ�سكاليون والخطرون،  موظفو ال�سجون اإلى ال�سفات ال�سخ�سية التي تمكِّ
اأ�سا�سيتين: القدرة، وهي ال�سفات التي  اإلى فئتين  بطريقة متوازنة واإن�سانية وعادلة. وتنق�سم �سفات موظفي ال�سجون 
ن الأفراد من ال�سطلع بهذه  ن الموظفين من اأداء المهام التقنية من ولية ال�سجن؛ والنـزاهة، اأي ال�سفات التي تمكِّ تمكِّ

الولية وفق معايير حقوق الإن�سان الأ�سا�سية والعتبارات المهنية و�سيادة القانون.

وُينتظر اأن يكون لدى جميع موظفي ال�سجون معايير مهنية و�سخ�سية عالية، وينبغي اأن تتبع اإدارة ال�سجن �سيا�سة وا�سحة 
اأر�ست بالفعل قيمها وال�سياق  اإدارة ال�سجون قد  لت�سجيع الأفراد المنا�سبين على التقدم للعمل يف ال�سجون. واإذا كانت 
نا بو�سوح يف اأيِّ عملية توظيف اأو انتقاء. وُيفتر�ض اأن يو�سح  الأخلقي الذي تعمل �سمنه، فمن المهم اأن يكون ذلك مبيَّ
عا منه على �سعيد ال�سلوك والمواقف. كما �سيو�سح اأنَّ على  ذلك لأيِّ �سخ�ض يرغب يف التقدم لللتحاق ما �سيكون متوقَّ
اأو تجاه  اأو الدينية  اآراء �سخ�سية غير مقبولة، على �سبيل المثال فيما يتعلق بمعاملة الأقليات العرقية  اأيِّ �سخ�ض لديه 
قة ل�سمان فهم المتقدمين  المراأة اأو الأجانب، عدم التقدم للعمل يف نظام ال�سجون. وحتى عندما تكون هذه ال�سيا�سة مطبَّ

لطبيعة العمل يف ال�سجون، فاإنَّ المتقدمين لن يكونوا جميعًا منا�سبين.

معارف  اإلى  وم�ستندة  تمييزية؛  وغير  بدقة  ومن�سفة  ووا�سحة  �سريحة  والختيار  التوظيف  اإجراءات  تكون  اأن  وينبغي 
ال�سجون.  للعمل يف  ال�سحيحة وحدهم  ال�سفات  الأ�سخا�ض ذوي  واأن ت�سمن اختيار  المتقدمين ومهاراتهم وقدراتهم؛ 
ال�سعبة  المواقف  يف  بها  ي�ستجيبوا  اأن  ُيحتمل  التي  والكيفية  المتقدمين  نزاهة  الأول،  المقام  يف  تختبر،  اأن  وينبغي 
�سرطا  ُتعتبر  �سفات  ي�سمل  لأنه  الأهم،  هو  الإجراءات  من  الجزء  وهذا  اليومي.  عملهم  اأثناء  يف  يواجهونها  قد  التي 
الإجراءات  تنتقل  فقط  عندئذ  ال�سروط،  هذه  ي�ستوفون  اأنهم  المتقدمون  ُيثِبت  وعندما  ال�سجون.  يف  للعمل  اأ�سا�سيا 
تعلم  على  وقدرتهم  ال�سابقة  العملية  وخبراتهم  البدنية  وقدراتهم  التعليمي  م�ستواهم  قبيل  من  م�سائل  اختبار   اإلى 

مهارات جديدة.

ين بمهارات القراءة والكتابة وم�ستوعبين لأنظمة ال�سجون واإجراءاتها.  وُيفتر�ض، كحد اأدنى، اأن يكون موظفو ال�سجن ملمِّ
وت�سع معظم الوليات الق�سائية �سروطا اأق�سى بكثير، وبع�سها ل ُيعيِّن �سوى موظفي ال�سجون الذين لديهم موؤهل مهني 
اأو �سهادة يف مجال ذي �سلة. وهناك طرق مختلفة يمكن ا�ستخدامها لختبار الموظفين المحتملين، بما يف ذلك مراكز 
التقييم وتقم�ض الأدوار واختبار ردود الفعل تجاه ال�سيناريوهات واختبار القيا�ض النف�سي. وعندما تكون هذه الأ�ساليب 
م لختبار اآراء الموظفين المحتملين  غير مجدية، ينبغي اللجوء اإلى اإجراء مقابلت متعمقة با�ستخدام ال�ستجواب المنظَّ
معايير  ومقيَّما يف �سوء  الأدلة  اإلى  وم�ستندا  يكون مو�سوعيا  اأن  فينبغي  الم�ستخدم،  النهج  كان  واأيًّا  ومدى ملءمتهم. 
قا على يد موظفي �سجون ذوي خبرة. وينبغي تدريب اأولئك الموظفين على اإجراء عمليات التقييم ل�سمان  مو�سوعية ومطبَّ
األَّ يت�سبب تحيزهم ل�سعوريا يف ت�سويه التقييم. ومن الممار�سات الجيدة اأي�سًا، اإلى جانب ال�ستفادة من مهنيي ال�سجون، 
مين الم�ستقلين الذين يكونون قادرين على طرح تحديات خارجية ومنظور مختلف على المر�سحين.  اأن ُي�ستفاد من المقيِّ
ي�ستعان  عندما  وخ�سو�سًا  التقييم،  عملية  يف  النف�سيين  الأخ�سائيين  باإ�سراك  اأي�سًا  الق�سائية  الوليات  بع�ض  وتقوم 

بالأدوات التقنية )مثل اختبارات القيا�ض النف�سي(.

ل الرجال الغالبية العظمى من ال�سجناء، وجرت العادة يف العديد من البلدان على اعتبار العمل يف ال�سجون حكرا  وي�سكِّ
على الذكور. ول يوجد �سبب لأن تكون الحال كذلك. فقد اأظهرت الخبرة يف عدد من البلدان اأنَّ المراأة ت�ستطيع القيام 
لوجود  يمكن  المحتملة،  المواجهة  حالت  يف  الواقع،  وفي  الرجل.  كفاءة  بنف�ض  ال�سجون  لموظفي  المعتادة  بالواجبات 
قبيل  من  الحالت،  من  قليل  عدد  وهناك  للنفجار.  القابلة  الحوادث  فتيل  ينـزع  اأن  الأحيان  من  كثير  يف  الموظفات 
الإ�سراف على الأماكن ال�سحية وال�سطلع بعمليات التفتي�ض الج�سدي ال�سخ�سي، التي ينبغي فيها اأن يكون الموظفون 
المعنيون من نف�ض جن�ض ال�سجين. وفيما عدا هذه الحالت، يمكن تكليف موظفات ال�سجون بجميع الواجبات يف �سجون 

موظفو ال�سجون
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الذكور التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة. وينبغي اأن تكون هناك �سيا�سات وا�سحة لمنع التمييز �سد الموظفات بما 
ي�سمن اأن تتاح لهن فر�ض مت�ساوية يف الح�سول على التدريب والترقية اأ�سوة بالموظفين.)25(

وينبغي بذل كل جهد ممكن لتعيين موظفين من الأقليات الإثنية والعرقية وال�سعوب الأ�سلية التي ينتمي اإليها عدد كبير من 
ال�سجناء. ومن �ساأن ذلك اأن ي�ساعد على �سمان اأن يوجد فهم اأف�سل لدى الموظفين ب�ساأن مختلف الثقافات، واأن يتبلور 
موقف اأكثر اإن�سافا تجاه ال�سجناء الذين ينتمون اإلى مجموعات الأقليات وال�سعوب الأ�سلية، واأن ي�ساعد على تعزيز الثقة 
بين ال�سجناء والموظفين. واأخيرًا، ينبغي اإيلء اهتمام خا�ض لتعيين الموظفين المتخ�س�سين. ومن المرجح اأن يكون 
بين والعاملين يف الرعاية  بين بالفعل على ممار�سة مهنة محددة. وهم ي�سملون المعلمين والمدرِّ هوؤلء من الأفراد المدرَّ
ال�سحية. وينبغي األَّ ُيفتر�ض اأنَّ الأ�سخا�ض الذين تلّقوا تدريبًا مهنيا �سيكونون منا�سبين تلقائيا للعمل يف بيئة ال�سجون. 

ويلزم اأي�سًا انتقاوؤهم بعناية ومراعاة الو�سوح ب�ساأن الدور الذي ُيتوقع اأن ي�سطلعوا به يف اإدارة ال�سجون.

التدريب والتطوير الوظيفي�ن   2-2

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 75

واجباتهم  ينا�سب  بحيث  ي�سًا  م خ�سِّ بتدريب م�سمَّ الخدمة  الدخول يف  قبل  ال�سجون  د جميع موظفي  2- ُيزوَّ
باللتحاق  ُي�سمح  الجنائية. ول  العلوم  الفعالية يف  المثبتة  المعا�سرة  الممار�سات  اأف�سل  ويمثِّل  دة،  والمحدَّ العامة 

حين الذين ينجحون يف الختبارات النظرية والعملية يف نهاية هذا التدريب. بالعمل يف ال�سجون اإلَّ للمر�سَّ

3- تكفل اإدارة ال�سجن للموظفين بعد الدخول يف الخدمة وطوال مزاولتهم لمهنتهم الح�سول ب�سفة م�ستمرة 
على دورات تدريبية اأثناء الخدمة، بغية تر�سيخ وتح�سين معارفهم وقدراتهم المهنية.

 قواعد الأمم المتحدة لمع�ملة ال�شجين�ت والتدابير غير الحتج�زية للمجرم�ت 
)قواعد ب�نكوك(

الق�عدة 29
يجب اأن تتاح للموظفين يف �سجون الن�ساء، عن طريق بناء قدراتهم، اإمكانية الوفاء بالمتطلبات الخا�سة باإعادة 
اإدماج ال�سجينات يف المجتمع واإدارة مرافق اآمنة تكفل تاأهيلهن. ويجب اأن تتاح اأي�سًا التدابير المتخذة لبناء قدرات 
ال�سيا�سات  و�سع  عن  رئي�سية  م�سوؤولية  وتوليهن  عليا  منا�سب  اإلى  و�سولهن  تكفل  التي  وال�سبل  ال�سجون  موظفات 

وال�ستراتيجيات المتعلقة بمعاملة ال�سجينات ورعايتهن.

الق�عدة ٣٣
يجب اأن يتلقى جميع الموظفين المكلَّفين بالتعامل مع ال�سجينات تدريبًا يتعلق بالحتياجات الخا�سة للن�ساء وحقوق 

الإن�سان لل�سجينات.

انظر اأي�سًا المبداأ الع�سرين من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين؛ 
والقاعدة 81 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

)25(القاعدتان 29 و32 من قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات.



كلما كان الموظفون اأف�سل تدريبًا، كانوا اأف�سل تاأهيل لتحديد الم�ساكل والأخطار واتخاذ تدابير يف الوقت المنا�سب للحد 
دًا واأن تتيح لهم فر�سة متابعة  بين تدريبًا جيِّ من المخاطر. وينبغي لإدارة ال�سجن اأن ت�سلِّم باأهمية اأن يكون الموظفون مدرَّ

الدورات التدريبية اأثناء �ساعات العمل. كما ينبغي اأن تتكفل الإدارة بتكاليف التدريب.

2-2-1 التدريب الأولي

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 76

ن التدريب الم�سار اإليه يف الفقرة 2 من القاعدة 75 ]تدريب الموظفين قبل دخولهم يف الخدمة[، كحدٍّ  1- يت�سمَّ
اأدنى، التدريب على ما يلي:

 )اأ( الت�سريعات واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�سلة، علوًة على ال�سكوك الدولية والإقليمية 
الواجبة التطبيق، التي يجب اأن ي�ستر�سد موظفو ال�سجون باأحكامها يف عملهم وتعاملتهم مع ال�سجناء؛

 )ب(  حقوق موظفي ال�سجون وواجباتهم اأثناء ممار�ستهم وظائفهم، بما يف ذلك احترام الكرامة الإن�سانية 
اأو  القا�سية  اأو العقوبة  التعذيب وغيره من �سروب المعاملة  ًة  ال�سجناء وحظر ت�سرفات معيَّنة، خا�سَّ لجميع 

اللاإن�سانية اأو المهينة؛

ية، واإدارة التعامل   )ج(   الأمن وال�سلمة، بما يف ذلك مفهوم الأمن الدينامي، وا�ستخدام القوة واأدوات تقييد الحرِّ
مع المجرمين العنيفين، مع اإيلء العتبار الواجب لأ�ساليب الوقاية ونزع فتيل التوتُّر، مثل التفاو�ض والو�ساطة؛

بيئة  يف  لذلك  المنا�سبة  والديناميات  لل�سجناء  الجتماعية  النف�سية  والحتياجات  لية،  الأوَّ الإ�سعافات   )د(   
ر لم�ساكل ال�سحة العقلية. ال�سجن، ف�سًل عن جوانب الرعاية والم�ساعدة الجتماعية، بما يف ذلك الكت�ساف المبكِّ

�سة  بمهام متخ�سِّ اإليهم  ُيعَهد  الذين  اأو  ال�سجناء،  معيَّنة من  فئات  مع  بالعمل  المكلَّفون  الموظفون  ى  2- يتلقَّ
ز على الموا�سيع المنا�سبة يف هذا ال�ساأن. اأخرى، تدريبًا يركِّ

انظر اأي�سًا المبداأ الع�سرين من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين؛ 
والقاعدة 81-1 اإلى 81-3 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

اأحد  تعيينهم يف  يتم  اأن  قبل  منا�سبا  اأّوليا  تدريبًا  يتلقوا  اأن  يلزم  ال�سليم،  النحو  على  وتعيينهم  الموظفين  اختيار  لدى 
ال�سجون )ما قبل الخدمة(. ذلك اأنَّ معظم الموظفين الجدد تكون خبرتهم اأو معرفتهم بعالم ال�سجون �سئيلة اأو معدومة. 
خ فيهم جميعًا تقدير حقوق الإن�سان وال�سياق الأخلقي الذي يجب اأن تدار ال�سجون �سمنه.  وال�سرط الأول هو اأن ُير�سَّ
�ض لحقا ت�ستند اإلى الإيمان بكرامة واإن�سانية جميع المعنيين  ويجب اأن يكون وا�سحًا اأنَّ جميع المهارات التقنية التي �سُتدرَّ
والزوار.  الموظفين  ب�سببها، وجميع  اأدينوا  التي  الجرائم  اأو  كانت هويتهم  ا  اأيًّ ال�سجناء،  وي�سمل ذلك جميع  بال�سجون. 
وينبغي اأن ُيعلَّم الموظفون المهارات الأ�سا�سية المطلوبة للتعامل مع �سائر الب�سر، الذين يمكن اأن يكون التعامل مع بع�سهم 

�سديد الإرباك وال�سعوبة، بطريقة كريمة واإن�سانية. فالأمر لي�ض مجرد نظريات.

م اإلى المعيَّنين الجدد ب�ساأن العمل يف ال�سجون تفاوتا كبيرًا من بلد اإلى اآخر. ففي  ويتفاوت م�ستوى ومدة التدريب المقدَّ
بع�ض الوليات الق�سائية، يتلقى موظفو الخط الأمامي تدريبًا ي�سل اإلى �سنتين قبل بدء العمل كموظفي �سجون موؤهلين. 

مة 21مقدِّ 21الف�سل 2 موظفو ال�سجون



كتيب ب�ساأن التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة 22

وتتطلب نظم ال�سجون يف عدد من البلدان اأن يخ�سع الموظفون الجدد لمزيج من التدريبات ال�سفية والعملية. وبغ�ض 
النظر عن اأ�سلوب تحقيق ذلك، ينبغي، على اأقل تقدير، اأن يتلقى جميع موظفي ال�سجون الجدد مجموعة وا�سحة من 
يلتحقوا  اأن  قبل  الأ�سا�سي  بعملهم  التقنية لل�سطلع  المعارف  يكفي من  ما  وكذلك  ي�سمله عملهم  ما  ب�ساأن  المبادئ 
من  باعتبارهم  الإدارة  تحددهم  الذين  الخبرة  ذوي  الموظفين  مع  اإلى جنب  العمل جنبا  عندئذ  وعليهم  �سجن.  باأيِّ 
م على الأرجح اأف�سل قدوة للموظفين الجدد وير�سي لديهم الثقة يف عملهم. ويكت�سي هذا الأمر اأهمية كبيرة لدى  �سيقدِّ
 العمل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة لأنهم �سيتعرفون �سريعا على الموظفين الأقل خبرة وي�سعون اإلى ا�ستغلل عدم 

خبرتهم وتوترهم.

الإلمام بجميع  وي�سمل ذلك  الأمنية.  المتطلبات  يدركوا  اأن  فعليهم  اللزم.  التقني  التدريب  الموظفين  ينبغي منح  كما 
الأمور المتعلقة با�ستخدام التكنولوجيا الأمنية: المفاتيح والأقفال ومعدات المراقبة. ويتعين عليهم تعلُّم كيفية الحتفاظ 
تعاملهم  اأهمية  يفهموا  اأن  الأول،  المقام  يف  عليهم،  ويتعين  اإعدادها.  يلزم  التي  التقارير  واأنواع  ال�سليمة  بال�سجلت 
له اأمٌن من النوع الذي يتاأتى من معرفة هوية �سجنائهم  المبا�سر مع ال�سجناء. ذلك اأنَّ اأمن القفل والمفتاح يجب اأن ُيكمِّ
والكيفية التي ُيحتمل اأن يت�سرفوا بها )انظر الف�سل 5-3 للطلع على تفا�سيل عن الأمن الدينامي(. كما ينبغي اأن 
يدعم التدريب الموظفين يف معالجة الحتياجات الخا�سة لفئات معينة من ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين يتطلبون، 
الرعاية  مجال  يف  الحتياجات  ذوي  ال�سجناء  مثل  للغاية،  م�ست�سعفين  يكونون  اأو  ا   اإ�سافيًّ اهتمامًا  مختلفة،  لأ�سباب 

ال�سحية العقلية.

2-2-2  التدريب الم�شتمر )اأثن�ء الخدمة(

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 75

3- تكفل اإدارة ال�سجن للموظفين بعد الدخول يف الخدمة وطوال مزاولتهم لمهنتهم الح�سول ب�سفة م�ستمرة 
على دورات تدريبية اأثناء الخدمة، بغية تر�سيخ وتح�سين معارفهم وقدراتهم المهنية.

انظر اأي�سًا المبداأ الع�سرين من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين؛ 
والقاعدة 81-2 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

اإعطاء  والتاأثيرات الخارجية. ويجب  المعرفة  ع نطاق  بتو�سُّ وتتاأثر  با�ستمرار  تتغير  اأنها  اأي  ال�سجون موؤ�س�سات دينامية، 
الموظفين فر�سا منتظمة من اأجل تحديث معارفهم و�سقل مهاراتهم. ولذلك فاإنَّ التدريب والتنمية لي�سا �سيئا ل يجب 
القيام به �سوى يف بداية الم�سوار الوظيفي لموظف ال�سجن. وينبغي اأن ي�سعى التدريب الم�ستمر اإلى تمكين الموظفين من 
تحقيق تح�سن م�ستمر ومن ثم تعزيز الرتقاء بالكفاءة المهنية. كما ينبغي اأن يراعي الحاجة اإلى اإعادة تدريب الموظفين 
اأن تكون  وينبغي  يوؤثر على وفائهم بم�سوؤولياتهم.  الجديدة، وهو ما قد  والإجراءات  وال�سيا�سات  الت�سريعات  تنفيذ  عند 

هناك �سل�سلة منتظمة من الفر�ض من اأجل التنمية الم�ستمرة لفائدة الموظفين من جميع الأعمار والرتب.



�شروط الخدمة وم�شتوي�ت المالك الوظيفي  ٣-2

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 74

3- ُيعيَّن موظفو ال�سجون على اأ�سا�ض العمل طوال �ساعات العمل المعتادة، بو�سفهم موظفي �سجن محترفين، 
وُيعتبرون موظفين مدنيين ُي�سَمن لهم من َثمَّ اأمن العمل دون اأن يكون مرهونًا اإلَّ بح�سن ال�سلوك والكفاءة واللياقة 
د مزايــا  البدنية. ويجب اأن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والن�ســاء؛ كما يجــب اأن تحدَّ

عملهم وظــروف خدمتهم علــى نحو يراعي طبيعة عملهم المرهقة.

اإلى 80 من  اأفريقيا )موظفو ال�سجون(؛ والقواعد 76 و78  اأحوال ال�سجون في  اأي�سًا التو�سيتين 1 و3 من اإعلن كمبال ب�ساأن  انظر 
القواعد الأوروبية لل�سجون.

دًا ويلتزمون بالخدمة العامة  �شروط الخدمة: من ال�سروري اأن يكون هناك موظفون لديهم الحما�ض ممن تلّقوا تدريبًا جيِّ
التي يوؤدونها. ول يكفي تعيين الأ�سخا�ض ذوي الكفاءة و�سقلهم بطابع المهنية وتدريبهم تدريبًا رفيع الم�ستوى. ذلك اأنه اإذا 
ح اأن يوا�سلوا العمل يف نظام ال�سجون. وبدًل  لم يكن لديهم المكانة وم�ستويات الأجور وظروف العمل المنا�سبة، فل ُيرجَّ

من ذلك، قد ي�ستفيدون من التدريب المعطى لهم ثم ينتقلون بهذه المهارات اإلى عمل اآخر يت�سم ب�سروط وظيفية اأف�سل.

والعمل يف ال�سجون اإحدى اأعقد الخدمات العامة—وتلك حقيقة يجب مراعاتها يف م�ستوى الرواتب المدفوعة اإلى موظفي 
ال�سجون على اختلف درجاتهم. واأيًّا كانت المجموعة المقارنة الم�ستخدمة، ينبغي اأن ت�سلِّم الحكومات باأنَّ لموظفي ال�سجن 
الحق يف الح�سول على اأجر منا�سب لقاء عملهم ال�سعب والخطير اأحيانا. ومن نافلة القول اأنَّ الأجر المدفوع لقاء وظيفة 
دًا، واأنَّ هذه الوظيفة يمكن القيام بها خلل عدد مقبول من ال�ساعات. ومعظم نظم  �سعبة وم�سنية كهذه ينبغي اأن يكون جيِّ
ال�سجون عبارة عن موؤ�س�سات من�سبطة. ول يعني ذلك �سرورة اأن يعاَمل الموظفون على نحو غير معقول اأو من دون احترام 
لمركزهم. واإذا لم تكن هناك نقابات عمالية ر�سمية، ينبغي على الأقل اأن تكون لدى الموظفين اآلية تفاو�ض معترف بها اأو 
و�سيلة لطرح الق�سايا المثيرة للقلق على كبار المديرين. ويكت�سي تبادل الآراء مع الموظفين اأهمية كبيرة يف ال�سجون التي 

ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة لأنه يوفر منفذا �سحيا للتعبير عن اإحباطات الموظفين و�سواغلهم ومظالمهم.

الجيدة  الممار�سات  من  هذا  وُيعتبر  الداخلية.  وزارة  من  بدًل  العدل  لوزارة  ال�سجون  اإدارة  اإخ�ساع  اإلى  التجاه  ويزداد 
لأنه يف�سل ال�سلطة الم�سوؤولة عن ك�سف الن�ساط الإجرامي والتحقيق فيه عن ال�سلطة الم�سوؤولة عن احتجاز المتهمين اأو 
المدانين بارتكاب جرائم جنائية. ورهنا بالولية الق�سائية، يمكن اأن يكون ذلك على م�ستوى الحكومة المركزية اأو حكومات 
الوليات اأو الحكومات الإقليمية—اأو يف الواقع من خلل الجمع بين كل النهجين. وبغ�ّض النظر عن موقع اإدارة ال�سجون، 

فمن الأهمية بمكان اأن ُتمنح وموظفوها المكانة الكافية بما يتيح توظيف وا�ستبقاء الموظفين ذوي النوعية الجيدة.

مة 23مقدِّ 23الف�سل 2 موظفو ال�سجون



كتيب ب�ساأن التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة 24

 المب�دئ والمم�ر�ش�ت الف�شلى المتعلقة بحم�ية الأ�شخ��ص المحرومين من حريتهم 
في الأمريكتين

المبداأ الع�شرون

يتاح العدد الكافي من الموظفين الموؤهلين لكفالة الأمن والمراقبة والحتجاز، وكذلك تلبية الحتياجات الطبية 
والنف�سية والتعليمية والحتياجات في مجال العمل وغيره من المجالت.

م�شتوي�ت المالك الوظيفي: ينبغي اأن يكفل مديرو ال�سجون اأن يكون يف كل �سجن عدد منا�سب من الموظفين الموجودين 
يف الخدمة يف جميع الأوقات لتمكين ال�سجن من المتثال للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية. و�سيتوقف عدد 
الأمني  الم�ستوى  يلي:  ما  منها  العوامل،  من  طائفة  على  النظام  واأن�سطة  وال�سلمة  الأمن  لتوفير  اللزمين  الموظفين 
يف  المحتجزين  ال�سجناء  وعدد  المادية،  وحالته  وتوزيعه  ال�سجن  وت�سميم  الم�ستخدمة،  التكنولوجيا  ومقدار  لل�سجن، 
ال�سجون. فاإذا كانت بنية ال�سجن متردية، اأو لم يتم تركيب الو�سائل التكنولوجية اأو كانت عاطلة، اأو كان ال�سجن مكتظا، 

�ستكون هناك حاجة لمزيد من الموظفين.

الم�سوؤولين  اأمام  الوظيفي  الملك  م�ستويات  لتبرير  ملئمة  و�سيلة  لأنها  المقارنة  الموظفين  ن�سب  ُت�ستخدم  ما  وكثيرًا 
كفايته،  )اأو  معين  �سجن  الموظفين يف  كفاية ملك  بعدم  الإيحاء  اإلى  يميلون  المديرين  اأنَّ  المفهوم  ومن  العموميين. 
تبعا لوجهة النظر المعرو�سة( بمقارنة ن�سب اأو معدلت الموظفين لكل 100 �سجين. بيد اأنَّ المبادئ التوجيهية العامة 
اأو  �سجن  لأيِّ  الت�سغيلية  المبادئ  تج�سد  ل  لأنها  م�سللة  تكون  اأن  اإلى  تميل  ال�سجناء  اإلى  الموظفين  ن�سب  "متو�سط"  اأو 
مخططه المادي اأو م�ستوى التكنولوجيا المتاح فيه. كما اأنَّ اأنماط ح�سور الموظفين يمكن اأن يكون لها تاأثير كبير على 
ن�سب الموظفين. وحتى اإذا قارن المرء بين �سجنْين ي�سمان �سجناء من الفئة نف�سها، وي�ستندان اإلى مخططين ماديين 
ن�سبتْي  تباين  فاإنَّ احتمالت  نف�سها،  العامة  الإدارية  للفل�سفة  ال�سجناء، ويخ�سعان  نف�سه من  العدد  وياأويان  مت�سابهين، 

الموظفين اإلى ال�سجناء فيهما تفوق بكثير احتمال تماثلهما.

اإدارة ال�شجون  4-2

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 79

1- ينبغي اأن يكون مدير ال�سجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه 
المنا�سب وخبرته.

�ض مدير ال�سجن وقَت عمله كلَّه لمهامه الر�سمية، فل ُيعيَّن على اأ�سا�ض العمل بدوام جزئي. وعليه اأن  2- يكرِّ
يجعل اإقامته داخل مبنى ال�سجن اأو على مقربة مبا�سرة منه.

3- حين يو�سع �سجنان اأو اأكثر تحت �سلطة مدير واحد، يتعيَّن عليه اأن يزور كلًّ منها في مواعيد متقاربة، كما 
يجب اأن يتولَّى موظف مقيم م�سوؤولية الإ�سراف على كل من هذه ال�سجون.

انظر اأي�سًا القاعدة 84 من القواعد الأوروبية لل�سجون.



اإن اإدارة ال�سجون مهمة معقدة للغاية. وقد يكون اأحد مديري ال�سجون المعيَّنين حديثا قد تلقى يف ال�سابق تدريبًا قانونيا 
اأو اإداريا اأو �ُسرطيا اأو ع�سكريا عاما اأو ُيتوقع منه اأن يكون حائزا بفطرته للمهارات المحددة المطلوبة لإدارة اأيِّ �سجن. 
وتتطلب اإدارة ال�سجون مجموعة محددة من المهارات، بع�سها م�سترك على نطاق الإدارة العامة وبع�سها الآخر خا�ض 
بال�سجون. وال�سخ�ض الم�سوؤول عن اأحد ال�سجون )المدير اأو الآمر اأو المفت�ض اأو الم�سرف العام( هو ال�سخ�ض الرئي�سي 
اإذا كان  اأن يحدد ما  اأ�سلوبه يف الإدارة يمكن  اأدق، فاإنَّ  الم�سوؤول عن �سبط الجو العام على نطاق ال�سجن. ومن زاوية 
ال�سجن مكانا تراعى فيه اللياقة والإن�سانية والعدالة. فهو م�سوؤول عن اإدارة موؤ�س�سة عقابية بجميع عنا�سرها - بدءا من 
اإبقاء ال�سجناء يف الحب�ض ومنع حالت الهروب وانتهاًء ب�سمان اأن يحظى هوؤلء ال�سجناء بالرعاية الإن�سانية والدعم يف 

اءة اأثناء وجودهم قيد الحتجاز وعند الإفراج عنهم. عي�ض حياة ممتثلة للقانون وبنَّ

ومن ناحية، ينبغي للمدير اأن ير�سد موظفيه، ومن ناحية اأخرى عليه اأن يعتمد توجها منفتحا يتيح للموظفين قدرًا من 
الإبداع يف اأداء واجباتهم. وينبغي اأن يكون المدير �سخ�سية بارزة الح�سور داخل ال�سجن، واأن يحافظ على الت�سالت 
الر�سمية وغير الر�سمية بموظفيه. وينبغي اأن ي�سغي اإلى الم�ساكل، واأن يبذل ق�سارى جهده كي يجد لها الحلول، وفي 
الطريقة  يراقب  اأن  له  وينبغي  ال�سليم.  النحو  بعملهم على  الموظفون  يقوم  اأن  وي�سمن  ناقدا  يتخذ موقفا  نف�سه  الوقت 
التي يعمل بها الموظفون، واأن يق�سي على اأيِّ تجاوزات. وينبغي اأن يبدي مديرو ال�سجون ا�ستعدادا للتحدث اإلى ال�سجناء 

ومعاملتهم، اأول وقبل كل �سيء، كب�سر ي�ستحقون الحترام.

و�سعهم  يف  ما  يفعلون  بحيث  وم�سوؤولياتهم  واجباتهم  يدركون  موظفيهم  اأنَّ  من  التاأكد  ال�سجون  مديري  على  ويتعين 
ويدرك  بع�ض.  تجاه  بع�سهم  مت�سامح  نحو  على  يت�سرفوا  اأن  على  ولت�سجيعهم  بال�سجناء  ُمْر�ٍض  ات�سال  على  للحفاظ 
حريتهم.  من  الحرمان  مع  معقولة  بدرجة  مت�سالحين  ال�سجناء  يكون  اأن  الأمن  م�سلحة  من  اأنَّ  الجيدون  الموظفون 
ُيقتدى  كنماذج  والت�سرف  الأحداث  قلب  يف  الظهور  على  الحر�ض  خلل  من  �سجونهم  تنظيم  اأي�سًا  للمديرين  وينبغي 
الموظفين  �سغار  على  ونهجهم  �سلوكهم  وينعك�ض  ال�سجن،  يمثله  لما  تج�سيدا  باعتبارهم  المديرين  اإلى  وُينظر  بها. 
عنها  الم�سوؤولية  يتولون  التي  المناطق  يف  �سخ�سيا  حا�سرين  المديرون  يكون  اأن  اإلى  حاجة  وهناك  وال�سجناء. 
ي�سمل  حيث  ال�سجن  من  مختلفة  مناطق  زيارة  من  اأكثر  هو  ما  على  العمل  من  الجانب  هذا  وينطوي  �سجونهم.  داخل 
الح�سور  على  الحر�ض  يتيح  كما  بالمعايير.  التم�سك  و�سمان  يجري  ما  بمعرفة  يتعلق  فالأمر  والر�سد.  التدقيق  كذلك 
تفاعل  مدى  �ساأن  ومن  ومعتقداتهم.  معاييرهم  ب�ساأن  الر�سائل  واإر�سال  الموظفين  اإلى  التحدث  للمديرين  الم�ستمر 
لت�سرفات المديرين  روؤية  عن  ر�سائل  جميعًا  تر�سل  اأن  الم�ستخدمة  واللغة  التفاعل  وطريقة  ال�سجناء  مع   المديرين 

مجتمع ال�سجن.

المع�يير والأخالقي�ت المهنية  5-2

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 77
وا مهامهم على نحو يجعل منهم قدوًة طيبًة  فوا واأن يوؤدُّ يتعيَّن على كل موظفي ال�سجون في جميع الأوقات اأن يت�سرَّ

لل�سجناء ومو�سَع احترامهم.
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مدونة الأمم المتحدة لقواعد �شلوك الموظفين المكلفين ب�إنف�ذ القوانين

الم�دة 7
يمتنع الموظفون المكلفون باإنفاذ القوانين عن ارتكاب اأيِّ فعل من اأفعال اإف�ساد الذمة، وعليهم اأي�سًا مواجهة جميع 

هذه الأفعال ومكافحتها بكل �سدة.

المدونة الأوروبية لالأخالقي�ت لموظفي ال�شجون

5- يجب على موظفي ال�سجون �سون وتعزيز م�ستويات عالية من ال�ستقامة والنـزاهة على الم�ستوى ال�سخ�سي.

6- ي�سعى موظفو ال�سجون اإلى الحتفاظ بعلقات مهنية اإيجابية مع ال�سجناء واأفراد اأ�سرهم.

7- ل ي�سمح موظفو ال�سجون باأن تت�سارب م�سالحهم الخا�سة اأو المالية اأو م�سالحهم الأخرى مع مركزهم. 
وتقع على جميع موظفي ال�سجون م�سوؤولية تجنب مثل ذلك الت�سارب يف الم�سالح وطلب التوجيه يف حالة ال�سك.

والهيئات  الروؤ�ساء  باإخطار  ويقومون  ال�سجون.  دائرة  الف�ساد داخل  اأ�سكال  ال�سجون جميع  8- يعار�ض موظفو 
الملئمة الأخرى باأيِّ ف�ساد داخل دائرة ال�سجون.

اأي�سًا المبداأين التوجيهيين 3 و4 من المبادئ التوجيهية الأوروبية للمبادئ التوجيهية الأخلقية الوطنية للموظفين المعنيين  انظر 
بتنفيذ الجزاءات والتدابير؛ والقاعدتين 72 و75 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

قد يحاول ال�سجناء تقوي�ض الكفاءة المهنية للموظفين وي�سعون اإلى ا�ستغلل الموظفين ال�سعفاء للح�سول على �سلع غير 
اأو للعمل بمثابة قناة ات�سال بالجماعات الإجرامية خارج ال�سجن. ولذلك ل بد  اأو م�ساعدة على محاولة فرار  م�سروعة 
لموظفي ال�سجون من ا�ستيفاء معايير عالية لل�سلوكين المهني وال�سخ�سي يف جميع الأوقات. وينبغي اأن يوؤدوا واجباتهم 
باإخل�ض واأمانة و�سدق ونزاهة. وينبغي اأن يتحلى الموظفون بدماثة الخلق والمعقولية والإن�ساف يف تعاملهم مع جميع 
ال�سجناء والزملء واأفراد الجمهور. وينبغي اأن يعاملوا النا�ض بلياقة واحترام. وينبغي لجميع الموظفين اأن يمتثلوا لل�سيا�سات 

والإجراءات.

ويخ�سعوا  الم�سوؤولية  يتحملوا  اأن  للموظفين  وينبغي  والت�سرف.  ال�سلوك  بمعايير  التم�سك  يكفلوا  اأن  للمديرين  وينبغي 
اتخاذ  اإلى  المهنية  بالمعايير  التقيد  عدم  يف�سي  واأن  ال�سلوك  �سوء  مع  الت�سامح  عدم  وينبغي  اأعمالهم.  عن  للم�ساءلة 
اإجراءات قد توؤدي اإلى الف�سل من اإدارة ال�سجن. وينبغي لموظفي ال�سجن الذين يوجد لديهم ما يدعوهم اإلى العتقاد باأنَّ 
المدونة الأخلقية قد انُتهكت اأو ي�ستبهون يف اأنها تو�سك اأن ُتنتهك اإبلغ ذلك اإلى ال�سلطات العليا التي يتبعونها، وكذلك، 
حيث تدعو ال�سرورة، اإلى اأية �سلطات منا�سبة اأخرى.)26( وكثيرًا ما ي�سار اإلى هذا العمل بتعبير "الإبلغ عن المخالفات". 
وقد يوؤدي القيام بذلك اإلى و�سع الموظفين يف موقف �سعيف للغاية حيث قد يتعر�سون للترهيب اأو النبذ من قبل الموظفين 
الآخرين اأو المديرين. وبغية ت�سجيع الموظفين على الإبلغ عن �سوء ال�سلوك، ينبغي اتخاذ التدابير المنا�سبة لحمايتهم. 
وقد ي�سمل ذلك تقديم �سمانات بال�سرية والدعم من الإدارة العليا، وكذلك طماأنة المبلِّغين المحتملين باأنَّ معلوماتهم 

تحظى بالتقدير وباأنهم لن يعاَملوا معاملة �سلبية اإذا كانت لديهم ال�سجاعة على اإثارة �سواغلهم.

الت�سلط،  اأو  والإيذاء  والتحر�ض،  التمييز،  يلي:  ما  المهني  ال�سلوك غير  تندرج �سمن  التي  الت�سرفات  ت�سمل  اأن  وينبغي 
ال�سرورية  غير  القوة  ا�ستخدام  اأو  وال�ستفزاز  واأقاربهم،  واأ�سدقائهم  وال�سابقين  الحاليين  ال�سجناء  مع  والتعاملت 
اأحد  اأيِّ علقة جن�سية مع  واإقامة  لغة جارحة مع �سجين،  وا�ستخدام  ال�سجناء،  اأحد  اأو العتداء على  القانونية  اأو غير 

هة اإىل الدول الأع�ساء ب�ساأن املدونة  )26(انظر، على �سبيل املثال، املادة 35 من تو�سية جلنة وزراء جمل�ض اأوروبا CM/Rec(2012)5 املوجَّ

الأوروبية للأخلقيات لفائدة موظفي ال�سجون.



ال�سجناء، واإعطاء ال�سجناء الحاليين اأو ال�سابقين معلومات �سخ�سية اأو اأيَّ معلومات اأخرى ب�ساأن الموظفين اأو ال�سجناء 
اأو اأ�سدقائهم واأقاربهم ُيفتر�ض اأن تبقى �سرية.)27(

وُيعتبر الف�ساد وال�سلوك الحتيالي من جانب موظفي ال�سجون غير مقبول. وينبغي للموظفين عدم طلب اأو قبول اأيِّ مزية 
اأو اإ�ساءة ا�ستخدامها.  اأو لغيرهم عن طريق ا�ستغلل �سلطاتهم اأو �سلحياتهم  اأو معاملة تف�سيلية لأنف�سهم  اأو مكافاأة 
وينبغي للموظفين عدم الدخول يف معاملت نقدية اأو تجارية مع ال�سجناء الحاليين اأو ال�سابقين اأو اأ�سدقائهم اأو اأقاربهم 
روا اإلى ال�سجن اأو ُيخِرجوا منه، دون �سلحية �سليمة، اأيَّ  اأو قبول الهدايا اأو الخدمات منهم. وينبغي للموظفين األَّ ُيح�سِ
مواد من اأجل �سجين حالي اأو �سابق اأو نيابة عنه، اأو يتغا�سوا عن علم عن عمل من هذا القبيل. وعلوة على ذلك، ينبغي 
اأدائهم لواجباتهم. وي�سمل ذلك الم�سالح  اأن تتداخل، مع ح�سن  اأو يمكن  األَّ يكون للموظفين م�سالح خا�سة تتداخل، 
اأنها �ستم�ض به.  اأو يمكن ت�سوُّر  المالية والتجارية وكذلك اأيَّ علقات �سخ�سية يمكن اأن تم�ض ا�سطلعهم بواجباتهم 

ويجب على الموظفين لفت انتباه اأحد كبار المديرين اإلى اأيِّ ت�سارب محتمل يف الم�سالح.

وينبغي اأن يحر�ض الموظفون العاملون مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة على األَّ توؤدي ت�سرفاتهم، اأو اإهمالهم، اإلى تهديد 
اأو  ال�سجن  باإدارة  اإ�سابة  اأو  اأو �سرر  اإلحاق خ�سارة  اأو  ال�سجناء،  اأحد  الم�ساهمة يف هرب  بما يف ذلك  الموؤ�س�سة،  اأمن 
الموظفون  يكون  األَّ  وينبغي  والمعقولة.  الم�سروعة  الكتابية  التعليمات  اأو  الأوامر  لجميع  يمتثلوا  اأن  ينبغي  كما  الأفراد. 
اأو يتعاطوا  األَّ يتناولوا الم�سروبات الكحولية  اأو تعاطي المخّدرات، وينبغي  ئين للعمل من خلل تناول الكحول  غير مهيَّ

المخدرات المحظورة اأثناء العمل اأو الخدمة.

اأهمية مه�رات التوا�شل والإر�ش�د  6-2
التوا�سل، حيث  مهارات  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  مع  العاملين  الموظفين  لدى  يكون  اأن  يتحتم  التوا�شل:  مه�رات 
ا يف الوقت نف�سه. ويجب على الموظفين اأن يكونوا  اإنَّ وظيفتهم يمكن اأن تكون �ساقة وباعثة على التوتر ولكن مجزية جدًّ
قادرين على الحفاظ على الكفاءة المهنية والإن�ساف يف جميع الأوقات. واإذا كان الموظفون واثقين وحازمين يف نهجهم، 
لدى  يكون  اأن  وينبغي  ن�ساأت.  كلما  ال�سطرابات  مع  التعامل  على  قادرون  واأنهم  محدودة  ال�سراعات  اأنَّ  ف�سيجدون 
الموظفين اإلمام بمختلف جماعات ال�سجناء الم�سار اإليها يف هذا الكتيب وفهم لتلك التي قد ي�سادفونها داخل �سجنهم. 

ويجب اأن يحترموا ويراعوا احتياجات المحيطين بهم مع عدم الم�سا�ض باأمن المكان.

وينبغي اأن يعلم الموظفون ويفهموا الكيفية التي يوؤثر بها ال�سلوك ومهارات التوا�سل على توقعات الفرد. وينبغي اأن يدركوا 
ر بها �سلوكهم غير اللفظي خلل التوا�سل مع  ُيف�سَّ اأن يعوا الكيفية التي  الحواجز التي قد تعتر�ض التوا�سل، كما يجب 
ال�سجون على  يوؤثر �سلوك موظفي  اأن  ثنائية التجاه. ويمكن  اللفظي، عملية  اللفظي وغير  ب�سّقيه  والتوا�سل،  ال�سجناء. 
توقعات الأفراد والجماعات، �سلبا واإيجابا على ال�سواء. ويمكن اأن يكون لمختلف اأ�سكال التوا�سل غير اللفظي تاأثيره: على 
�سبيل المثال، يمكن لحركات الأيدي المبالغ فيها اأو اقتحام الحيز المكاني ال�سخ�سي لأحد الأفراد اأن يوؤدي اإلى تفاقم 
موقف ما. وفي حين ل يمكن للموظفين التغلب على العوائق دائمًا، فاإنَّ باإمكانهم تقليل اآثارها اإلى الحد الأدنى. ويمكن 
لل�سلوك اأن يمنع ال�سراع داخل ال�سجن: على �سبيل المثال، من خلل اإظهار ي�سر التوا�سل مع الموظفين وغر�ض الثقة 
واإيجاد اإح�سا�ض بالنظام وال�سلمة/الأمن. وينبغي تعريف الموظفين باأ�ساليب التعامل مع ال�سراعات، مثل اإبداء الهدوء 

وال�سيطرة على الو�سع.

)27(جتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ الن�ساء، ول �سيما يف مرحلة ما قبل املحاكمة، َيُكنَّ م�ست�سعفات ب�سفة خا�سة يف بيئة ال�سجن املغلقة، التي ت�سمل 

دة. ولذلك يجب اأن حتظى ال�سجينات ال�سديدات اخلطورة باحلماية  الن�ساء ال�سديدات اخلطورة يف ال�سجون اأو الوحدات التي تخ�سع حلرا�سة م�سدَّ
من الإيذاء البدين اأو اجلن�سي على يد املوظفني الذكور يف جميع الأوقات. وينبغي اأن ت�سرف موظفات على ال�سجينات. واإذا كان موظفون ذكور 

يعملون يف �سجن للن�ساء، فينبغي األَّ ي�سيطروا مبفردهم مطلقًا على الن�ساء. وينبغي اأن تكون اإحدى املوظفات حا�سرة دائمًا.
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مم�ر�شة ال�شلطة التقديرية: يمتلك موظفو ال�سجون قدرًا كبيرًا من ال�سلطة التقديرية لدى ال�سطلع بعملهم. وفي 
تلك  وتتعلق  يومي.  اأ�سا�ض  على  المع�سلت  من  العديد  ال�سجون  موظفو  يواجه  والوا�سحة،  المف�سلة  التوجيهات  غياب 
ال�سلوك  هو  ما  اأو  ال�سجناء،  اأحد  على  تاأديبية  عقوبة  فر�ض  ينبغي  كان  اإذا  ما  والأنظمة:  القواعد  بتف�سير  المع�سلت 
المنا�سب، اأو ما هو القدر المعقول من الممتلكات يف الغرفة، اأو من الذي ُيخَرج من اإحدى الزنزانات اأول، اأو تحديد اأ�سماء 
ال�سجناء الذين يمكنهم ال�ستحمام يف مواعيد معينة. ومن الممكن اأن توؤدي ممار�سة الموظفين ل�سلطتهم التقديرية على 
نحو غير منا�سب اإلى عواقب وخيمة. وقد ي�سمل ذلك ال�سلوك: فر�ض عقوبات تاأديبية غير �سرورية، اأو القيام بعمليات 
رة، اأو المعاملة غير المت�سقة، اأو انتقاء الموظفين ل�سجناء بعينهم، اأو تفاوت فر�ض الو�سول اإلى المرافق،  تفتي�ض غير مبرَّ

اأو اإهانة ال�سجناء اأو اإ�سعارهم بال�سعف، اأو التجاوزات والت�سلط والتحر�ض، اأو تلعب الموظفين بال�سجناء.

وي�ستطيع المديرون م�ساعدة موظفي ال�سجن يف اأداء اأدوارهم بحل المع�سلت التي يتعين على الموظفين التعامل معها. 
تو�سيح  على  ت�ساعد  التي  لة  المف�سَّ الروتينية  والإجراءات  والأنظمة  القواعد  و�سع  طريق  عن  بذلك  القيام  ويمكنهم 
اإلى التاأثير على الكيفية التي ي�ستخدم بها  اإلى ذلك، يمكن للمديرين ال�سعي  ما هو متوقع يف ظروف محددة. واإ�سافة 
لقاءات  يف  تن�ساأ  التي  اليومية  الم�سائل  مع  للتعامل  تف�سيري"  "اإطار  اإر�ساء  خلل  من  التقديرية  �سلطتهم  الموظفون 
التي ت�سم �سجناء  ال�سجون  اأهمية كبيرة يف  الأمر  بال�سجناء، وو�سع معايير وتوقعات وا�سحة. ويكت�سي هذا   الموظفين 

�سديدي الخطورة.

التالعب ب�لموظفين والت�أثير عليهم  7-2
تتمثل اإحدى �سمات الحياة يف ال�سجون يف �سعي ال�سجناء اإلى التلعب بالموظفين. وقد يقومون بذلك لأ�سباب كيدية اأو 
كلعبة يراد بها فر�ض ال�سيطرة النف�سية. واأيًّا كانت الدوافع، فاإنَّ العواقب خطيرة دائمًا. وي�سعى ال�سجناء، لدى التلعب 
بالموظفين، اإلى نزع ال�سيطرة منهم مما يهدد الحتجاز الآمن ويبث يف الموظفين القلق وعدم اليقين. وي�سمل التلعب 
جعل ال�سخ�ض يفكر اأو ي�سعر اأو يت�سرف بطريقة ل تخدم م�سالحه الف�سلى يف نهاية المطاف. ويمكن اأن يتم ذلك عن 
علم من خلل الت�سلط اأو الإكراه، اأو بطريقة خفية عن طريق الكذب اأو الخداع. ويمكن اأن يتخذ التلعب النف�سي اأ�سكاًل 
�سجين،  مع  �سخ�سية  علقة  اإقامة  الوا�سحة  النتهاكات  وت�سمل  والتاأثير.  العلقات  ا�ستغلل  اإلى  الإلهاء  من  عديدة، 
يكون  ما  كثيرًا  ذلك،  ومع  الأ�سباب.  من  �سبب  لأيِّ  الإجراءات  وتجاوز  �سرية،  معلومات  عن  والك�سف  ال�سلع،  وتهريب 
األَّ ي�ستهين الموظفون بمدى الغطر�سة والق�سوة الذي  التلعب خفيا ويمكن اأن ي�ستغرق ت�سميمه بع�ض الوقت. وينبغي 

يمكن اأن يبلغه المتلعبون من ال�سجناء ومدى ال�سرر الذي يمكن اأن يت�سببوا فيه.

وبغية منع التلعب، ينبغي اأن يتحلى الموظفون بالمهنية واأن تت�سم ت�سرفاتهم بال�سفافية والنـزاهة والت�ساق. وينبغي 
محاولت  اإزاء  با�ستمرار  اليقظة  يتوخوا  واأن  التلعب  مواجهة  على  التدريب  الموظفون  يتلّقى  اأن  كفالة   للمديرين 

التلعب بهم.

ويكت�سب ال�سجناء مهارة كبيرة يف التاأثير على موظفي ال�سجون. ويمكن تعريف التاأثير باأنه التلعب بميزان القوى بحيث 
يميل لم�سلحة المتلعب. وفي �سياق ال�سجون، فهو ي�سير اإلى الكيفية التي يفر�ض بها ال�سجناء اإرادتهم على الموظفين، 
والكيفية التي يفر�ض بها بع�ض الموظفين اإرادتهم على الموظفين الآخرين. ويمكن لل�سجناء اعتماد عدد من الأ�ساليب 
للتاأثير وال�ستغلل. وبمجرد تحديد الهدف، يتم التركيز عليه، وهو  اأهدافا محتملة  لون  لتحديد الموظفين الذين ي�سكِّ
اأ�سهر لجمع المعلومات عن الهدف. ثم ُيختبر الهدف  ما قد ي�ستغرق بع�ض الوقت وي�سمل عدة �سجناء على مدى عدة 
له )مدى اإمكانية ال�سغط عليه، وما اإذا كان �سيغ�ض الطرف عندما يجد نف�سه يف مواجهة،  المحتمل لتحديد مدى تحمُّ

وما اإذا كان �سي�سمح لل�سجناء بالإفلت من العقاب عند خرق القواعد(.



وعندئذ يقترب ال�سجناء من الهدف ويقيمون علقة اأكثر ودية معه من خلل الإطراء عليه والتعاطف معه والتاأكيد على 
ما  عادة  المرحلة،  تلك  وفي  الآخرين.  والموظفين  الهدف  بين  ال�سقاق  بث  محاولت  ذلك  وتعقب  وملم�سته.  اأهميته 
يوجد طلب من ال�سجين. ولكن بمجرد امتثال الهدف، ي�ستدرجه المتلعب اأو المتلعبون للقيام بالمزيد. وت�سبح الآن 
المخاطر على الفرد من عدم المتثال اأكبر واأ�سعب. وقد ي�سمل ذلك التهديد باإبلغ مدير ال�سجن بما قام به. وقد ي�سمل 

الطلب المقبل تهريب الأ�سلحة اأو المخدرات اأو الهواتف المحمولة.

ومن اأ�ساليب التاأثير الأ�سعب يف التعامل معها يف ال�سجون التاأثير المتبادل بين الموظفين، الذي كثيرًا ما ُيعرف با�سم 
�سغط مجموعة الأقران. وت�سمل الأمثلة على �سغط مجموعة الأقران: العادات والممار�سات )مثل ترك العمل يف وقت 
مبكر اأو ال�ستفادة من فترات ا�ستراحة غير ماأذون بها(، والتوقيع على اإتمام تدقيق اأمور دون اأن يكون التدقيق قد تم 
فعل، وتجنب الممار�سات الجيدة من قبيل اإغلق البوابات وفح�ض مناطق معينة )"ل تدخل هناك، فاأولئك ال�سجناء 
مة لخت�سار الأمور، اأي عدم تنفيذ الإجراءات على الوجه  ل يمثلون م�سكلة"(، وال�ست�سلم للممار�سات المحلية الم�سمَّ
ال�سحيح، مثل الإجراءات الخا�سة بالزنزانات اأو التفتي�ض )"ان�ض ما در�سته يف مدر�سة التدريب، �سوف ُنريك الطريقة 
ال�سحيحة للقيام بذلك يف هذا ال�سجن"(. ويمكن اأن ي�سبح �سغط الأقران ال�سلبي م�سكلة يومية مزعجة، ويمكن اأن يوؤدي 
اإلى بيئات عمل تت�سم بانعدام الأمن وال�سلمة، وبخا�سة يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة. وينبغي لإدارات 
اأنَّ  اإنَّ ال�سجناء ال�سديدي الخطورة �سيدركون �سريعا  اأن تتخذ خطوات ن�سطة للت�سدي ل�سغط الأقران، حيث  ال�سجون 

عاف وي�سهل التلعب بهم. بع�ض الموظفين �سِ

وينبغي لإدارات ال�سجون اأن تتخذ الخطوات اللزمة للتاأكد من عدم ا�ست�سلم الموظفين للتاأثير وال�ستغلل. وينبغي اأن 
يتلقى الموظفون التدريب على اأهمية التقيد بال�سيا�سات والإجراءات، والإبلغ عن التاأثير على الفور، وتجنب الحميمية 
المفرطة مع ال�سجناء )اإقامة علقات ودٍّ ولي�ض �سداقة(، والأمن الدينامي )انظر الف�سل 5-3(، واإقامة الحدود )مثل 

عدم تبادل المعلومات ال�سخ�سية(، والعمل على نحو مهني وموثوق ومت�سق.

الموظفون الع�ملون في ال�شجون التي ت�شم �شجن�ء �شديدي الخطورة  8-2
تكت�سي الموا�سيع التي نوق�ست �سابقا يف هذا الف�سل اأهمية خا�سة فيما يتعلق بالموظفين الذين يعملون يف ال�سجون التي 
ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة. ومن الممكن اأن تنطوي بيئة العمل يف تلك ال�سجون على �سعوبات اأكبر ب�سبب الأن�سطة 
لون خطرًا على الأمن وال�سلمة وال�ستقرار اأو ارتكاب  المحتملة المرتبطة بال�سجناء الذين تم تقييمهم على اأنهم ي�سكِّ

اأن�سطة اإجرامية م�ستمرة.

تعيين الموظفين: ل تعيِّن معظم الوليات الق�سائية �سوى الموظفين ذوي الخبرة للعمل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة 
اأول وقبل كل  ال�سخ�سية. ويعني ذلك،  والنـزاهة  المهارات  المزيد من  ال�سجون يتطلب  تلك  الية يف  بفعَّ العمل  اإنَّ  حيث 
ر اأن يعملوا يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة يلزم اختيارهم بعناية للتاأكد  �سيء، اأنَّ الرجال والن�ساء المقرَّ

من اأنَّ لديهم ال�سفات والمعارف والخبرات الإ�سافية اللزمة.

الخطورة  �سديدي  �سجناء  ت�سم  التي  ال�سجون  الجدد يف  بالموظفين  ت�ستعين  التي  الق�سائية  الوليات  من  وهناك عدد 
خا التي يبديها الموظفون القدامى، والتغلب على م�ساكل الف�ساد  ل�سمان توافر منظورات جديدة، وك�سر الآراء الأكثر تر�سُّ
بين بع�ض الموظفين الحاليين. واإذا ا�سُتخدم موظفون جدد، ينبغي اأن يلقوا الدعم من الموظفين الأكثر خبرة ومعرفة 
واأن يخ�سعوا لإ�سرافهم على نحو وثيق. وينبغي اأي�سًا الحر�ض على �سمان عدم انتماء الموظفين الجدد اإلى ع�سابات 
الذين  الأفراد  تعيين  عدم  وينبغي  ال�سجن.  داخل  اإلى  للت�سلل  وا�ستخدامهم  المنظمة  بالجريمة  ارتباطهم  اأو  اإجرامية 
ي�سعون اإلى العمل يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة بهدف فر�ض عقوبات اإ�سافية على ال�سجناء. وينبغي 

لعملية الختيار اأن تختبر دوافع المتقدم للعمل، بما يف ذلك اإخ�ساعه لختبار نف�سي، حيثما اأمكن.
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وينبغي تعيين اأعداد كافية من الموظفين المتخ�س�سين، مثل الأطباء النف�سانيين واخت�سا�سيي علم النف�ض والأخ�سائيين 
الجتماعيين، يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة بالنظر اإلى متطلبات معالجة الحتياجات المعقدة لهذه 
المجموعة. وينبغي اختيار الموظفين الم�سوؤولين يوميا عن ال�سجناء ال�سديدي الخطورة المحكوم عليهم بالإعدام اختيارا 
ا يتفق مع هذه الم�سوؤولية المجِهدة. وينبغي اأن يكونوا من ذوي الخبرة، واأن يحظوا بالدعم المتوا�سل من الإدارة،  خا�سًّ

واأن يخ�سعوا لتدريب خا�ض، ل �سيما فيما يتعلق بالجوانب العاطفية من عملهم.

التدريب: يكت�سي التدريب، وهو اأمر حا�سم الأهمية لأيِّ بيئة �سجون، اأهمية بالغة لدى الموظفين العاملين مع ال�سجناء 
ال�سديدي الخطورة حيث يميل بع�ض ال�سجناء اإلى التلعب اأو الت�ساجر اأو العتداء اأو التهديد. وتتمثل الممار�سة الجيدة 

يف توفير تدريب اإ�سافي للموظفين قبل اأن يبداأوا العمل يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة.

درا�شة ح�لة
دورة تدريبية للموظفين الع�ملين مع ال�شجن�ء المتطرفين العنيفين )اإيط�لي�(

اإلى ا�ستحداث دورة  التابع لإدارة ال�سجون يف وزارة العدل الإيطالية، يف عام 2010، الحاجة  التدريب  حدد مكتب 
تدريبية للموظفين الحاليين ب�ساأن كيفية التعامل مع ال�سجناء المتطرفين العنيفين الم�سلمين. وكان للدورة هدفان، 
هما: م�ساعدة الموظفين على تفادي الت�سرف على نحو قد ي�سيء اإلى الم�ساعر الدينية لدى ال�سجناء الم�سلمين، 
المعرفة.  اإلى  الموظفين  افتقار  ال�سجناء  ي�ستغل  األَّ  ل�سمان  الإ�سلم  ب�ساأن  الكافية  بالمعارف  الموظفين  وتزويد 

وتاألفت الدورة التدريبية التي دامت لمدة ثلثة اأيام من جل�سات ب�ساأن:

 الجوانب الثقافية والدينية للإ�سلم
 الممار�سة الدينية الإ�سلمية

 الإرهاب الدولي والخلفية الأيديولوجية ون�سرها
 التب�سير والت�سدد المف�سي اإلى العنف

 التعامل مع الإرهابيين الدوليين يف ال�سجون
 التقنيات العملياتية

وخل�ض تقييم على �سبيل المتابعة لمدة �ستة اأ�سهر اإلى اأنَّ 80 يف المائة من الموظفين الذين اأتموا الدورة لحظوا 
حدوث تح�سن كبير يف نوعية واجباتهم اليومية يف ال�سجون، و�سعروا باأنهم اأكثر وعيا بالجوانب المت�سلة بالثقافة 

اءة مع هوؤلء ال�سجناء. والممار�سات الدينية لل�سجناء الم�سلمين، واأنهم لذلك اأقدر على اإقامة علقات بنَّ
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وينبغي اأن ي�سمل التدريب الإ�سافي ما يلي: فهم ما تنطوي عليه ظروف المخاطر ال�سديدة، وتعريف اأنواع ال�سجناء الذين 
دة، وتقييم هوؤلء ال�سجناء، وتنفيذ نظام اإيجابي �سمن الظروف الأمنية  قد يلزم حجزهم يف ظروف اأمنية ورقابية م�سدَّ
دة، وتقييم المعلومات ال�ستخبارية وغيرها من المعلومات عن ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، والتدريب  والرقابية الم�سدَّ
على مواجهة التاأثير والتلعب، والتعامل مع العنف الفردي اأو الجماعي بطريقة تحمي الموظفين مع ا�ستخدام الحد الأدنى 
من القوة، والتقيد بالمعايير الأخلقية والمهنية، ومهارات التعامل مع الآخرين، وجمع المعلومات ال�ستخبارية، واإدارة 
اللغة وال�سلوك والم�سائل  التركيز على  التثقيف والتوعية، مع  الدين والمعتقد، ودورات  الديني وحرية  الإجهاد، والتنوع 
الثقافية والدينية المتعلقة بمجموعات محددة )مثل الأقليات الدينية، من قبيل ال�سجناء الم�سلمين اأو الم�سيحيين، رهنا 
بالولية الق�سائية، اأو الأقليات العرقية اأو الع�سابات(. كما يجب اأن يعمل الموظفون معًا واأن يكونوا قادرين على العتماد 
بع�سهم على بع�ض بدرجة اأكبر مقارنة بمعظم ال�سجون الأخرى. وبناء على ذلك، كثيرًا ما يكون العمل الجماعي مدَرجا 

اأي�سًا يف المناهج الدرا�سية للموظفين العاملين مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة.



ومن الممكن اأن يكون العدُّ المنتظم لل�سجناء، وتقديم الوجبات، ومعالجة الر�سائل والممتلكات، وتوفير الحرا�سة، والقيام 
ال�سديدي الخطورة، ولذلك ل بد من  ال�سجناء  الح�سا�سية مع  الزنزانات، جميعًا مجالت �سديدة  التفتي�ض يف  بعمليات 
اأن يكون الموظفون قادرين على التعامل مع م�سوؤولياتهم بات�ساق  اأ�سا�ض منتظم. ويجب  توفير التدريب التن�سيطي على 
ومهنية. ذلك اأنَّ عدم كبح �سجين على النحو ال�سليم، اأو عدم اإجراء تفتي�ض ذاتي دقيق، اأو عدم ت�سغيل لوحات التحكم 
بدقة يمكن اأن يوؤدي اإلى نتائج كارثية يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة. والتدريب الجيد والدورات التن�سيطية 
المنتظمة هما وحدهما ما يمكن اأن يوفر المهارات ال�سرورية لل�سطلع بهذه المهام بطريقة مهنية و�سمان عدم انتقال 
العادات ال�سيئة اإلى الموظفين الجدد. ويمكن اأن يوفر التدريب الم�ستمر للموظفين العاملين مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة 
ر يف دورهم وما  الفائدة الإ�سافية المتمثلة يف تمكينهم من الح�سول على ا�ستراحة من الإجهاد الناجم عن العمل اليومي والتفكُّ
يعتر�سه من تحديات. كما اأنَّ هناك العديد من الأمثلة على تحديد اأوجه الق�سور يف مجال ال�سلمة وم�ساكل ال�سيطرة اأثناء 

الدورات التدريبية.

ال�شروط والأحك�م: تكت�سي م�ساألة الأجر اأهمية كبيرة بالن�سبة للموظفين الذين يعملون مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة 
اإذ اإنها ت�سع اأعباء كبيرة على الموظفين. فاإذا لم يتلق الموظفون اأجورا بالم�ستوى الملئم، قد يكونون منفتحين على 
ف�ساد ذي طبيعة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة. وفي بع�ض الوليات الق�سائية، يتلقى الموظفون العاملون مع ال�سجناء ال�سديدي 
اإدارة  اإ�سافيًّا  من الإجازات المدفوعة الأجر. وعلوة على ذلك، يتعين على  ُيمنحون قدرًا  اأو  اإ�سافية  اإعانة  الخطورة 
�سجناء  ت�سم  التي  ال�سجون  يف  العاملين  للموظفين  ال�سخ�سية  ال�سلمة  ل�سمان  المنا�سبة  الخطوات  تتخذ  اأن  ال�سجن 
المخاطر  لم�ستوى  وتبعا  خارجه.  يكونون  بينما  اأو  ال�سجن  داخل  الخدمة  يف  وجودهم  اأثناء  �سواء  الخطورة،  �سديدي 
واأجهزة  تفتي�ض مركباتهم  واأُ�سرهم ومعدات  للموظفين  الماأمون  ال�سكن  توفير  بعينه، قد ينطوي ذلك على  اأيِّ وقت   يف 

الإنذار ال�سخ�سية.

�سديدي  �سجناء  ي�سم  �سجن  لكل  المنا�سب  الوظيفي  الملك  م�ستوى  يتوقف  اأن  ينبغي  الوظيفي:  المالك  م�شتوي�ت 
اأيِّ وقت من الأوقات لكفالة الأمن وال�سلمة  اأن يكونوا على راأ�ض عملهم يف  الخطورة على عدد الموظفين الذين يلزم 
والنظام، وكذلك توفير اأن�سطة النظام الخا�سة بال�سجناء. ولذلك ينبغي اأن ي�ستند القرار ب�ساأن ملك الموظفين اإلى: 
فئة وعدد ال�سجناء المحتجزين يف ال�سجن، وت�سميم ال�سجن، وحالة البنية المادية لل�سجن، وتوافر التكنولوجيا واأدائها، 
واأنماط ح�سور الموظفين، واإجراءات الت�سغيل القيا�سية، ومرافق النظام. ومن المهم تعيين العدد الكافي من الموظفين 
اءة )انظر الف�سل 7( والقيام بذلك  لتمكين ال�سجناء ال�سديدي الخطورة من الم�ساركة يف طائفة من اأن�سطة النظم البنَّ

دون اأن يوؤثر ذلك �سلبا على اأمن ال�سجن و�سلمته وا�ستقراره.

منع الملل والإجه�د: يعتمد الأمن الجيد يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة على اأداء المهام الروتينية 
يمكن  بالحما�ض  المفعمون  الموظفون  حتى  اأنه  ذلك  المتطورة.  المعدات  على  اعتماده  بقدر  ال�سحيح  الوجه  على 
اأن  وينبغي  روتينية.  ولكنها  المهمة  الواجبات  عن  الناتج  ال�سجر  ف  ُيخفَّ لم  اإذا  كفاءتهم  وتتراجع  بالملل  ي�سابوا  اأن 
التكنولوجيا.  وا�ستخدام  الوظائف  واإثراء  الوظيفي  التناوب  بما يف ذلك  التدابير،  يتحقق ذلك من خلل مجموعة من 
الملل  تخفيف  يف  كبيرة  بدرجة  الإ�سرافية  الرتب  اأ�سحاب  الموظفين  من  المنتظمة  الزيارات  ت�سهم  اأن  اأي�سًا   ويمكن 

ودعم الموظفين.

ويعرب العديد من مديري ال�سجون الذين يديرون �سجونا ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة عن قلقهم من اأنَّ التحديات 
الإجهاد  بيئة  وتتاأتي  يعملون فيها.  الذين  للموظفين  الإجهاد  اإلى قدر كبير من  اأن تف�سي  المرافق يمكن  لهذه  الفريدة 
ال�سديد من اأنَّ الجزء الأكبر من اليوم تغلب عليه الأمور الروتينية يف حين اأنَّ حالت الطوارئ يمكن اأن تحدث ب�سكل اآني 
- كاأن يواجه الموظفون اعترا�سا لفظيا و/اأو ج�سديا من ال�سجناء، والتركيز على الأمن والمراقبة. ويمكن لإدارات ال�سجون 
اأن تحاول تخفيف اأثر هذه البيئة بطرق متنوعة. فبع�سها ي�سترط التناوب على المهام داخل الوحدة اأو ال�سجن، وي�سترط 
البع�ض التناوب الدوري خارج الوحدة اأو المرفق، وتعتمد مجموعة ثالثة على التدريب و�سفوف الحد من الإجهاد لم�ساعدة 
الموظفين على التعامل مع بيئة العمل. وينبغي لإدارة ال�سجن اأن تعقد جل�سات �سرية لتقديم الم�سورة للموظفين الذين 

مة 31مقدِّ 31الف�سل 2 موظفو ال�سجون
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يعانون من م�ساكل يف مجال ال�سحة العقلية، اأو ي�سعرون بالإجهاد، اأو يعانون من ا�سطرابات اإجهادية لحقة للإ�سابة عقب 
وقوع حادث يف ال�سجن.)28( وتنطوي الممار�سة الجيدة اأي�سًا على ا�ستخدام الموظفين الآخرين لتقديم الدعم لأقرانهم.

ل ال�سجناء الذين ُيقيَّمون باعتبارهم �سديدي  الت�أثير على الموظفين والتالعب بهم وتخويفهم واإف�ش�د ذممهم: ي�سكِّ
الخطورة خطرًا كبيرًا يتمثل في: الفرار، اأو الت�سام بالعنف اأو الخطورة، اأو خلق الفو�سى، اأو ارتكاب اأن�سطة اإجرامية 
اأثناء الوجود يف ال�سجن. وبغية تحقيق هذه الأهداف، يزداد الحتمال باأن ي�سعى ال�سجناء ال�سديدو الخطورة اإلى التاأثير 
على الموظفين اأو التلعب بهم اأو اإف�سادهم. وقد ي�ستخدمون التهديد اأو التخويف اأو الإكراه اأو اأ�سكال اأخرى من ال�سغط 

للتاأثير على طريقة ت�سرف وا�ستجابة موظفي ال�سجن. ومن الأمثلة النمطية على ال�سلوك المتَّبع ما يلي:

اأو  الروتينية  اأمورهم  اأو  عناوينهم  عن  فيها  الك�سف  يجري  حيث  الموظفين  اأُ�سر  لأفراد  التهديدات    توجيه 
تفا�سيلهم ال�سخ�سية الأخرى

  المواجهة اللفظية الحادة اأو العنف البدني
  توليد مناخ من الخوف يكون فيه العنف ماثل على الدوام
  العترا�ض الم�ستمر على التعليمات الواردة من الموظفين

رة ب�سفة م�ستمرة اإلى كبار الموظفين ب�ساأن الطريقة التي يعاَملون بها   ال�سكاوى غير المبرَّ

وفي ظل تلك الظروف، هناك خطر من اأن ي�ستجيب بع�ض موظفي ال�سجون بالتقهقر اإلى دور �سلبي، حيث ل يفعلون �سيئا 
اأو ت�سحيح �سلوك ال�سجناء. ول بد من ال�ستفادة الكاملة من الإجراءات ال�سليمة وال�ستخبارات  ُيذكر لإنفاذ القواعد 
الجيدة وو�سائل المراقبة المنا�سبة لتحديد حالت التاأثير على الموظفين والتلعب بهم وتخويفهم واإف�سادهم. وينبغي 
الموظفين  وتذكير  المبا�سرين  الم�سرفين  جانب  من  با�ستمرار  ور�سدها  التدريب  اأثناء  �سامل  ب�سكل  الم�سائل  معالجة 

بالمخاطر كجزء من جل�سات الإحاطة اليومية اأو الأ�سبوعية.

للتخويف  ا�ست�سلمهم  للحد من مخاطر  الخطورة  العاملين يف �سجون ت�سم �سجناء �سديدي  الموظفين  تفتي�ض  وينبغي 
من ِقبل ال�سجناء و�سركائهم. وينبغي اأن ي�سمل ذلك التفتي�ض الإلزامي للموظفين عند دخول ال�سجون التي ت�سم �سجناء 
�سديدي الخطورة والتفتي�ض الع�سوائي للموظفين المغادرين هذه ال�سجون. ويرحب الموظفون عمومًا بمثل تلك الترتيبات 
اإذا �ُسرح لهم الغر�ض منها. وينبغي اأن يتولى موظفو ال�سجن عملية التفتي�ض بطريقة مراعية للم�ساعر نظرا لأنهم يفت�سون 
زملءهم. وفي بع�ض الوليات الق�سائية، يتولى موظفو المحيط الخارجي عملية التفتي�ض حتى عندما ينتمون اإلى موؤ�س�سة 
بين  والتناوب  التنقل  من  منا�سبة  درجة  اأي�سًا  ال�سجون  اإدارات  من  عدد  وي�سمن  الجي�ض(.  اأو  ال�سرطة  )مثل  مختلفة 
لفترات طويلة على  ال�سجناء  بهوؤلء  يتعر�سون للت�سال  الخطورة بحيث ل  ال�سديدي  ال�سجناء  العاملين مع   الموظفين 

ر. نحو غير مبرَّ

 World Health Organization Europe (2007): Health in prisons—A WHO guide to the essentials in prison health, 28(انظر(

.chapter 14 ("Promoting health and managing stress among prison employees")
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التقييم والت�سنيف   -3 
والتوزيع

ُيَعدُّ تقييم ال�سجناء وت�سنيفهم وتوزيعهم على النحو ال�سليم اأحد المكونات الأ�سا�سية لل�سيا�سات الجيدة لإدارة ال�سجون، 
ن ال�ستخدام الكفوؤ للموارد واإفراد الأحكام وحماية الجمهور وحقوق الإن�سان لل�سجناء. ويمكن لل�ستثمارات يف  بما يمكِّ
ن الدول من تحقيق وفورات هائلة يف الأجل  الة للت�سنيف والترتيب الفئوي اأن تمكِّ و�سع وتنفيذ نظم م�ستندة اإلى الأدلة وفعَّ
الطويل من خلل تح�سين اآفاق اإعادة تاأهيل ال�سجناء والحد من معاودة الإجرام، وفي الوقت نف�سه �سمان عدم تبديد 
رة. وفي بع�ض الوليات الق�سائية،  التي ل تكون فيها مبرَّ دة يف الحالت  الموارد على المرافق والتدابير الأمنية الم�سدَّ
ُي�سنَّف جميع ال�سجناء المتهمين اأو المدانين بجرائم معينة )مثل القتل( اأو اأولئك المحكوم عليهم بال�سجن لمدد طويلة 
اأو بال�سجن الموؤبد بو�سفهم �سديدي الخطورة من دون اأيِّ تقييم اإفرادي. واإ�سافة اإلى ذلك، يف الحالت التي ُتجرى فيها 
ا�ستعرا�سات دورية، فاإنها قد تقت�سر على مدى امتثال ال�سجناء للن�سباط يف ال�سجن. ول تتما�سى تلك الممار�سات مع 

الإدارة الجيدة لل�سجون.

وت�سترط قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء �سرورة الف�سل دائمًا بين ال�سجناء ح�سب و�سعهم 
)الأطفال  وال�سن  الن�ساء(،  عن  )الرجال  الجن�ض  ونوع  عليهم(،  المحكوم  عن  المحاكمة  بانتظار  هم  )من  القانوني 
تحديد  اأجل  من  ال�سجن  دخولهم  عند  ال�سجناء  لجميع  تقييم  ُيجرى  اأن  ينبغي  ذلك،  على  وعلوة  البالغين(.)29(  عن 
اأهمية حا�سمة  الفردية  التقييمات  اأنف�سهم و/اأو الآخرين وكذلك احتياجاتهم. ولتلك  لونها على  ي�سكِّ التي قد  المخاطر 
ال�سجناء  لحتياجات  وال�ستجابة  حد  اأدنى  اإلى  المخاطر  هذه  من  للتقليل  اللزمة  التدابير  ُتتخذ  اأن  �سمان  اأجل  من 
تقييم مخاطره  اأ�سا�ض  وينبغي ت�سنيف كل �سجين، على  المطاف.  نهاية  المجتمع يف  اإدماجهم يف  اإعادة  تتيح  بطريقة 
نتائج  مع  تتوافق  له  اأمنية  فئة  تخ�سي�ض  ذلك  يف  بما  معاملته،  ومقت�سيات  وطباعه  الجنائي  ل�سجله  وفقًا   وحاجاته، 

تقييم المخاطر.)30(

وُيعتبر ت�سنيف ال�سجناء وترتيبهم فئويا من الأمور ال�سرورية للبت يف توزيعهم على �سجن منا�سب اأو وحدة منا�سبة داخل 
اأحد ال�سجون، وهما يوفران، اإلى جانب ا�ستنتاجات تقييم المخاطر والحتياجات الخا�سة بهم، الأ�سا�ض لو�سع خطط 
اإفرادية لتنفيذ الأحكام. وتنطبق هذه القواعد الأ�سا�سية على التعامل مع جميع ال�سجناء. وفي الواقع، فاإنها ذات اأهمية 
كبيرة يف حالة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة حيث اإنَّ اأيَّ ق�سور يف تقييمهم وت�سنيفهم وترتيبهم فئويا وتوزيعهم يمكن اأن 

تكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى على ال�سجين والجمهور على ال�سواء. 

)29(القاعدة 11 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.

)30(القاعدة 89 )1( و)2( والقاعدة 93 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.
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تقييم مدى خطر كل �شجين على حدة  1-٣

٣-1-1 المب�دئ الع�مة

هة اإلى الدول الأع�ش�ء فيم� يتعلق  تو�شية لجنة وزراء مجل�ص اأوروب� CM/REC(2014)3 الموجَّ
ب�لمجرمين الخطرين

مبداأ تقييم المخ�طر اأثن�ء تنفيذ العقوبة
26- ينبغي اأن يتحدد عمق التقييم وفق م�ستوى الخطر واأن يكون متنا�سبا مع خطورة النتائج المحتملة.

وال�سخ�سية  التاريخية  والعوامل  ال�سابقة  لل�سلوكيات  تحليل مف�سل  المخاطر  تقييمات  ت�سمل  اأن  27- ينبغي 
والظرفية التي اأدت اإليها و�ساهمت فيها. وينبغي اأن ت�ستند اإلى اأف�سل المعلومات الموثوقة.

ق منها ومنا�سبة و�سنع  28- ينبغي اإجراء تقييم المخاطر بطريقة ممنهجة وقائمة على الأدلة تدمج اأدوات متحقَّ
القرار المهني. وينبغي للأ�سخا�ض الذين ي�سطلعون بعمليات تقييم المخاطر اأن يدركوا ويذكروا بو�سوح قيود تقييم 

مخاطر العنف والتنبوؤ بال�سلوك الم�ستقبلي، وخا�سة يف الأجل الطويل.
اء والأقل تقييدا  29- ينبغي اأن ُت�ستخدم اأدوات تقييم المخاطر تلك لو�سع التف�سير الأكثر ات�ساما بالطابع البنَّ
لأيِّ تدبير اأو عقوبة، وكذلك للتنفيذ الإفرادي للعقوبة. وهي لي�ست م�سممة لتحديد العقوبة واإن اأمكن اأن ُت�ستخدم 

اءة للإ�سارة اإلى الحاجة اإلى التدخلت. ا�ستنتاجاتها ب�سورة بنَّ
30- ينبغي اأن ُتعتبر التقييمات الم�سطلع بها خلل تنفيذ الحكم مرحلية واأن ُتراَجع دوريا لإتاحة اإعادة تقييم 

لها الجاني: دينامية للمخاطر التي ي�سكِّ
بون تدريبًا ملئما تكرار عمليات تقييم المخاطر على اأ�سا�ض منتظم للوفاء  اأ-   ينبغي اأن يتولى موظفون مدرَّ
بمتطلبات تخطيط تنفيذ الحكم اأو عند ال�سرورة خلفا لذلك، بما ي�سمح بمراجعة الظروف التي تتغير اأثناء 

تنفيذ الحكم.
له اإجرام الفرد يتغير بمرور الوقت، وقد  ب- ينبغي اأن تراعي ممار�سات التقييم حقيقة اأنَّ الخطر الذي ي�سكِّ

يكون هذا التغيير تدريجيا اأو مفاجئا.
روا  31- ينبغي اأن تقترن التقييمات بفر�ض كي يعالج المجرمون احتياجاتهم الخا�سة المت�سلة بالمخاطر ويغيِّ

مواقفهم و�سلوكهم.
32- ينبغي اأن ُي�سَرك المجرمون يف التقييم واأن يح�سلوا على معلومات عن العملية واأن يتاح لهم الطلع على 

ا�ستنتاجات التقييم.
لها داخل  لها الجاني على المجتمع الخارجي وتلك التي ي�سكِّ 33- ينبغي التمييز بو�سوح بين المخاطر التي ي�سكِّ

ال�سجن. وينبغي تقييم هذين الخطرين ب�سكل منف�سل.

انظر اأي�سًا القواعد 18-8 و51-3 و52-1 و102 و103 من القواعد الأوروبية لل�سجون. 

اإجراء تقييمات  ال�سديدي الخطورة، وخ�سو�سًا تخطيط تنفيذ الأحكام، بنجاح من دون  ال�سجناء  التعامل مع  ل يمكن 
اإذا كان فرادى  لتحديد ما  تقييم دقيق  اإجراء  ال�سجن  اإدارة  تتولى  اأن  وينبغي  ال�سجناء.  لها فرادى  ي�سكِّ التي  للمخاطر 
لون خطرًا على اأنف�سهم وعلى الآخرين. وينبغي اإجراء ذلك التقييم عندما يدخل ال�سجين ال�سجن لأول مرة  ال�سجناء ي�سكِّ
ر على فترات منتظمة. وينبغي اأن تبداأ التقييمات بفترة الحتجاز ال�سابق للمحاكمة من اأجل توجيه الترتيب  على اأن ُيكرَّ

الفئوي والتوزيع الأن�سب للمحتَجزين قبل �سدور الحكم.



وينبغي اأن ت�سمل مجموعة الأخطار التي يجري تقييمها ما يلي: )اأ( الإ�سرار بالنف�ض اأو بال�سجناء الآخرين اأو بالأ�سخا�ض 
العاملين يف ال�سجن اأو زائريه )المخاطر المت�سلة بالأ�سرار(، و)ب( تهديد ح�سن النظام يف ال�سجن )المخاطر المت�سلة 
بالنظام(، و)ج( احتمال الفرار )المخاطر المت�سلة بالأمن(، و)د( ارتكاب جريمة خطيرة اأخرى اأثناء اإجازة ال�سجن اأو 
الإفراج )المخاطر المت�سلة بمعاودة الإجرام(، و)هـ( التحري�ض على ارتكاب الجرائم يف المجتمع بالتعاون مع ال�سركاء 

يف العالم الخارجي )المخاطر المت�سلة بالجرائم(.

وينبغي اأن يكون تقييم ال�سجناء الذين ُيحتمل اأن يكونوا �سديدي الخطورة، ا�ستنادًا اإلى خطورة الجريمة المرتكبة وعوامل 
اأخرى، مثل ظروف الجريمة والنتماء اإلى جماعة اإجرامية منظمة اأو منظمة اإرهابية، اأكثر عمقا و�سمول ومن ثم اأطول 
ال�سجن  يواجهون  الذين  اأو  ب�سيطة  ارتكبوا جرائم  الذين  اأولئك  مثل  الآخرين،  المجرمين  تقييم معظم  عادة من  مدًة 
طول  اإلى  وكذلك  المجرمين،  باأولئك  المرتبطة  المعقدة  والحتياجات  المخاطر  اإلى  ذلك  ويرجع  ق�سيرة.)31(  لمدد 
اأحكام ال�سجن الخا�سة بهم عمومًا. وفي حالة المحتجزين رهن المحاكمة، يتمثل اأحد محاور التركيز المهمة لتقييمات 
طريق  عن  بالأدلة  الم�سا�ض  اأو  ال�سهود  تخويف  منها  بو�سائل  العدالة،  �سير  على  المحتجزين  تاأثير  خطر  يف  المخاطر 

ات�سالتهم داخل المجتمع.

التعلم والمهارات  المت�سلة بمهارات  اإلى تحديد الحتياجات  اأن ت�سعى تقييمات الحتياجات  اأخرى، ينبغي  ومن ناحية 
التعليمية والوظيفية، وكذلك الحتياجات والخ�سائ�ض ال�سخ�سية المرتبطة بجريمة )اأو جرائم( ال�سجين و�سلوكه ال�سار 
ر لل�سجناء فر�سة اأف�سل  )"الحتياجات الجنائية"(. وينبغي، اإلى اأق�سى حد ممكن، معالجة جميع الحتياجات بحيث ُتوفَّ
لعي�ض حياة خالية من الجريمة بعد اإطلق �سراحهم والتقليل من خطر ال�سلوك ال�سار �سواء اأثناء فترة ال�سجن اأو بعدها.

اأو غيره من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية الموؤهلين اإجراء فح�ض طبي لل�سجين يف  وعلوة على ذلك، ينبغي لطبيب 
اأ�سرع وقت ممكن بعد دخوله ال�سجن. ذلك اأنه ُيحتمل اأن يكون هناك عدد كبير من المجرمين ال�سديدي الخطورة الذين 
اأو كليهما )التواكب  للمواد  يعانون من الرتهان  اأو  العقلية  الرعاية ال�سحية  لديهم مجموعة من الحتياجات يف مجال 
لدى  الح�سبان  توؤخذ يف  واأن  ال�سجن  عقوبة  بداية  الحتياجات يف  تحديد هذه  يتم  اأن  بمكان  الأهمية  ومن  المر�سي(. 
�سياغة خطط تنفيذ العقوبة من اأجل توفير الدعم والعلج المنا�سبين. وتو�سح قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا 
لمعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل( اأنه ينبغي، اأثناء اإجراء التقييم ال�سحي عند الدخول، اإيلء اهتمام خا�ض 

لما يلي:

جن، بما يف ذلك، على �سبيل المثال  ")ج( تبيُّن اأيِّ علمــات على حــدوث توتُّر نف�سي اأو غيره ب�سبب واقعة ال�سَّ
رات اأو الأدوية اأو  ل الح�سر، مخاطر النتحار اأو اإيذاء النف�ض والأعرا�ض الناتجة عن النقطاع عن تعاطي المخدِّ

الكحوليات؛ واتخاذ كلِّ ما ينا�سب من التدابير الفردية اأو العلجية.")32(

المعايير  تنظمها  وال�سجناء  ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيي  بين  العلقة  اأنَّ  ال�سدد  هذا  يف  يلَحظ  اأن  المهم  ومن 
الأخلقية والمهنية نف�سها المنطبقة على المر�سى يف المجتمع، بما يف ذلك ال�سرية الطبية وموافقة ال�سجناء على اأيِّ 
علج مقترح. وينبغي عدم تبادل المعلومات الطبية ما لم يوؤدِّ عدم القيام بذلك اإلى خطر حقيقي وو�سيك يهدد باإلحاق 

ال�سرر بالمري�ض اأو بغيره.)33(

هة اإلى الدول الأع�ساء فيما يتعلق بالمجرمين الخطرين. )31(الفقرة 26 من تو�سية لجنة وزراء مجل�ض اأوروبا  CM/Rec(2014)3 الموجَّ

)32(القاعدة 30 )ج( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.

)33(القاعدة 32 )1( )ب( و)ج( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا؛ وانظر اأي�سًا الجمعية الطبية العالمية، المدونة الدولية لآداب 

هة اإلى الدول الأع�ساء فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والأخلقية  مهنة الطب؛ والفقرة 13 من تو�سية لجنة وزراء مجل�ض اأوروبا )98( 7 الموجَّ
للرعاية ال�سحية في ال�سجن.
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اإر�ساء  مع  والحتياجات،  المخاطر  تقييمات  اإجراء  منا�سبا  تدريبًا  بون  ومدرَّ متخ�س�سون  موظفون  يتولى  اأن  وينبغي 
نظام اأي�سًا لت�سجيل ملحظات الموظفين الآخرين. وحيث اإنَّ تقييم الحتياجات ينبغي اأن ي�سمل مجموعة متنوعة من 
اإ�سراك موظفين ذوي تخ�س�سات مختلفة يف  ينبغي  والحتياجات،  المخاطر  اأنواع مختلفة من  بما يف ذلك  الم�سائل، 
الأنواع المختلفة من التقييمات. وي�سمل ذلك اأخ�سائيي الرعاية ال�سحية، بمن فيهم الأخ�سائيون النف�سيون، فيما يخ�ض 
الحتياجات المتعلقة بالرعاية ال�سحية؛ والأخ�سائيون الجتماعيون فيما يخ�ض الحتياجات المتعلقة باإعادة التاأهيل 
الجتماعي/اإعادة التوطين )مثل التعليم ومهارات العمل والت�سالت الأ�سرية(؛ وفريق من الأخ�سائيين الجتماعيين 
واأخ�سائيي ال�سحة العقلية فيما يخ�ض الحتياجات النف�سية الجتماعية والحتياجات الإجرامية؛ وموظفي الأمن لتقييم 
الأنواع المختلفة من المخاطر على ال�سلمة والأمن. ويجب دائمًا اإ�سراك المتخ�س�سين يف نمو الطفل ونف�سيته يف تقييم 

الأطفال المخالفين للقانون.

وظروفه  ال�سجين  خلفية  عن  لهم  المتاحة  الموثوقة  المعلومات  لأف�سل  ل  مف�سَّ تحليل  يجروا  اأن  مين  للمقيِّ وينبغي 
الجتماعية واأنماطه ال�سلوكية وموجزه الإجرامي. وقد تتيح ال�سلطات الق�سائية بع�ض تلك المعلومات، وقد تتيحها اأجهزة 
اإنفاذ القانون عند القت�ساء )على �سبيل المثال يف حالت المجرمين الذين ينتمون اإلى ع�سابات الجريمة المنظمة(، 
لتكملة الملحظات والتقييمات التي يتو�سل اإليها المقيِّمون يف ال�سجون. وينبغي ال�ستفادة من الأدوات الحديثة لتقييم 
المخاطر والحتياجات. وهناك مجموعة متنوعة من تلك الأدوات جرى ا�ستحداثها لتقييم الأنواع المختلفة من المخاطر 
مع التركيز على اأنواع مختلفة من المجرمين )مثل مرتكبي الجرائم الجن�سية والمجرمين العنيفين الآخرين(. وتفح�ض 
اأدوات  مراجعة  وينبغي  فيها.  تتراجع  التي  وتلك  المخاطر  فيها  تزداد  التي  ال�سيناريوهات  المتطورة  الأدوات  بع�ض 
 تقييم المخاطر والحتياجات وتحديثها من وقت اإلى اآخر عند ال�سرورة، مع مراعاة التطورات والمعارف الجديدة يف 

هذا المجال.

تقييم  اأدوات  اأف�سل  ا�ستخدام  لدى  وحتى  الخطاأ.  من  هام�سا  والحتياجات  المخاطر  تقييم  اأدوات  تت�سمن  ما  ودائمًا 
اأقل  اأو  اأكثر  اأنَّ المخاطر  اأو حيث يت�سح  المخاطر، �ستظل هناك منا�سبات يت�سرف فيها الجاني على نحو غير متوقع 
توجيه عملية �سنع  الم�ستخدم يف  الوحيد  الأ�سلوب  الأدوات مطلقًا  تكون هذه  األَّ  ينبغي  ولذلك،  متوقعا.  كان  مما  حدة 
اأو  اأو الحتياجات الإجرامية  التقييمات. وعلوة على ذلك، فاإنَّ الخطر  اأخرى من  اأ�سكال  اأن تكملها  القرار، بل ينبغي 
الحتياجات الأخرى ل يندرج اأيٌّ منها �سمن الخ�سائ�ض الم�ستقرة على نحو متاأ�سل. ولذلك، ينبغي اأن ُتعتبر تقييمات 
بون تدريبًا ملئما على فترات منتظمة للوفاء بمتطلبات  المخاطر والحتياجات عملية دينامية واأن يكررها موظفون مدرَّ
ترتبط  والحتياجات  المخاطر  تقييمات  فاإنَّ  اأخرى،  وبعبارة  لذلك.  خلفا  ال�سرورة  عند  اأو  العقوبة  تنفيذ  تخطيط 
تلك  تعديلت على  اإدخال  اأو  المنا�سبة  التدخلت  اختيار  بها يف  ُي�ستر�سد  اأن  وُيفتر�ض  والحتياجات،  المخاطر   باإدارة 

قة بالفعل. المطبَّ

اإفرادية  تقييمات  ُتجرى  ما  نادرا  النـزاع،  انتهاء  بعد  ما  �سياقات  يف  وخا�سة  المحدودة،  الموارد  ذات  البلدان  وفي 
ال�سابقة  الحالة  واأحيانا  وال�سن  الجن�ض  نوع  اأ�سا�ض  على  فئويا  وترتيبهم  ال�سجناء  ت�سنيف  ُيجرى  ما  وعادة  للمخاطر. 
على المحاكمة، واإن كان حتى هذا النوع من الت�سنيف والف�سل غير مطبَّق دائمًا. وقد ُيحتجز ال�سجناء المحكوم عليهم 
اإفرادي  تقييم  اأ�سا�ض  لي�ض على  التقييد،  بالغة  تلقائيا يف ظروف  بالإعدام  اأو  الموؤبد  بال�سجن  اأو  لمدد طويلة  بال�سجن 
عة عليهم وطبيعتها. وُتعتبر كفالة ال�سلمة والأمن يف  للمخاطر، واإنما ب�سورة خال�سة ا�ستنادًا اإلى طول الأحكام الموقَّ
تحديات  على  تنطوي  التي  الأمور  من  مزمن،  باكتظاظ  اقترنت  ما  اإذا  الخطورة،  �سديدي  �سجناء  ت�سم  التي  ال�سجون 
كبيرة. ومن الأهمية بمكان اأن ُتبذل الجهود، حتى يف البلدان ذات الموارد ال�سحيحة، من اأجل ا�ستحداث نظام للتقييمات 
 الإفرادية، على الأقل لف�سل من يمثِّلون مخاطر �سديدة حقا عن الآخرين، والتاأكد من اأنَّ من هم بحاجة اإلى الحماية 

يحظون بها.



٣-1-2  اأ�ش��ص تقييم�ت المخ�طر
اأن يكون القائمون على اإجراء تقييمات  اإن العتبار الحا�سم يف تقييمات المخاطر الأمنية هو حماية الجمهور. وينبغي 
المخاطر الأمنية لل�سجناء ال�سديدي الخطورة مقتنعين باأنَّ مخاطر ال�سجين المت�سلة بالأمن اآخذة يف التراجع من اأجل 
تقديم تو�سيات ب�ساأن اتخاذ خطوات تدريجية يف الحب�ض، وباأنَّ المخاطر تراجعت اإلى م�ستوى مقبول يتوافق مع حماية 
َد عدد من المعايير لتقييم المخاطر الأمنية، عادة ما ت�سمل  التو�سية بالإفراج عنه. وقد ُحدِّ اأجل   ال�سلمة العامة من 

ما يلي:

له ال�سجين على المجتمع يف حال فراره  التهديد الذي قد ي�سكِّ
 احتمال اأن يحاول ال�سجين الهروب اإما بمفرده اأو بم�ساعدة خارجية

 اأي تاريخ �سابق ب�ساأن محاولة هروب و/اأو الح�سول على م�ساعدة خارجية
 طبيعة الجريمة التي اأدين بها ال�سجين

 عدد واأنواع اأيِّ جرائم �سابقة
 الخطر المحتمل على ال�سجناء الآخرين وعلى الموظفين

  المخاطر المحتملة على الجمهور من خلل الت�سال بالعالم الخارجي )مثل ال�سجناء المنتمين اإلى ع�سابات 
الجريمة المنظمة اأو الجماعات الإرهابية(

ال�سلوك  على  التركيز  يف  المطروحة،  المخاطر  اأنواع  بجميع  المت�سلة  الأولية،  المخاطر  تقييمات  تفرط  األَّ  وينبغي 
ع تحديد ال�سمات الأقل و�سوحا التي قد ت�سير اإلى مخاطر. وبناء على ذلك، ت�سمل الجوانب  الملحوظ، بل ينبغي اأن ت�سجِّ

المهمة �سمن تقييمات المخاطر التي ينبغي عدم اإغفالها ما يلي:

 وجود اأ�سلوب حياة اإجرامي
 وجود انحراف جن�سي )مثل تاريخ من العنف الجن�سي واإ�ساءة معاملة الأطفال(

 موقف الجاني من ال�سحية يف الجريمة
 نواق�ض مهارات التفكير، مثل عدم ا�ستباق النتائج

 عدم الن�سج العاطفي، مثل �سعوبة التعامل مع الخ�سارة اأو الرف�ض اأو الإجهاد
 تحليل دوافع العنف �سمن الجريمة

  البيئة الجتماعية للمجرم )مثل العي�ض يف مناطق محرومة اقت�ساديا واجتماعيا حيث يزداد نفوذ الع�سابات 
اأو الجماعات الإجرامية، واحتمال العودة اإلى تلك المناطق(

نظام  داخل  والتوزيع  المخاطر  لتقييم  الرئي�سيين  المعيارين  ال�سابقة  الجرائم  عدد  اأو  العقوبة  مدة  ل  ت�سكِّ األَّ  وينبغي 
ال�سجون، كما هو الحال يف عدد كبير من الوليات الق�سائية. وكما ُذكر يف الف�سل 2، هناك العديد من ال�سجناء المحكوم 
عليهم بمدد �سجن طويلة ممن ل يمثلون خطرًا من حيث الفرار اأو ال�سلوك الفو�سوي يف ال�سجن. ول يتما�سى و�سع هوؤلء 
اأقل  اأ�سا�ض فترة عقوبتهم وحدها مع مبداأ و�سع ال�سجناء يف  ال�سجناء يف ظروف احتجازية تقييدية ب�سكل مفرط على 
البيئات تقييدا بما يلزم لحتجازهم على نحو اآمن وماأمون، كما اأنه يجعل اإعادة اإدماجهم يف المجتمع اأكثر �سعوبة، وقد 
ينطوي على هدر للموارد. وبالمثل، ل بد، لدى النظر يف الجرائم ال�سابقة يف �سياق تقييم المخاطر، من التركيز بدرجة 
مت�ساوية على طبيعة وظروف تلك الجرائم )ولي�ض مجرد عددها(، ومن تقييم هذه المعلومات جنبا اإلى جنب مع جميع 

المعايير الأخرى المقيَّمة.
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٣-1-٣  اأنواع المخ�طر والفئ�ت ال�شديدة الخطورة
ق تقييم المخاطر بين خم�سة اأنواع رئي�سية من المخاطر المطروحة: كما ُذكر اأعله، من الأهمية بمكان اأن يفرِّ

 مخاطر هروب الجاني وارتكابه جريمة خطيرة يف حال هروبه )المخاطر المت�سلة بالأمن(
 مخاطر ارتكاب اأعمال عنف �سد الموظفين والزوار وال�سجناء الآخرين )المخاطر المت�سلة بال�سرر(

 المخاطر على ح�سن النظام )المخاطر المت�سلة بالنظام(
 مخاطر معاودة الإجرام لدى الإفراج الموؤقت اأو النهائي )المخاطر المت�سلة بمعاودة الإجرام(

  المخاطر على الجمهور من خلل التحري�ض على ارتكاب الأعمال الإجرامية خارج ال�سجن )المخاطر المت�سلة 
بالجريمة(

�سوف  المثال،  �سبيل  فعلى  المخاطر.  اإدارة  ا�ستراتيجية  على  عميق  اأثر  ال�سجين  لها  ي�سكِّ التي  المخاطر  لنوع  و�سيكون 
لون خطرًا ج�سيما من حيث اإمكانية فرارهم على التدابير  ر اأنهم ي�سكِّ يتعين اأن ت�سدد اإدارة مخاطر ال�سجناء الذين ُيقدَّ
لون خطرًا على ح�سن النظام قد ل يلزم اأن  ر اأنهم ي�سكِّ والإجراءات الأمنية، يف حين اأنَّ اإدارة مخاطر ال�سجناء الذين ُيقدَّ
توؤكد على الأمن بقدر تاأكيدها على الجهود الرامية اإلى تغيير المواقف وال�سلوك. فاإذا لم ُيبذل جهد للتاأثير على هوؤلء 
دة، فاإنَّ الحب�ض يف وحدة ذات تدابير اأمنية ق�سوى ينطوي على  ال�سجناء، عدا اإيداعهم �سجنا يخ�سع لحرا�سة اأمنية م�سدَّ
خطر تر�سيخ �سلوكهم الفو�سوي. وينبغي اأن ُتجرى محاولة للتعامل مع الم�ساعر العدائية وال�ستغللية والعدوانية حيث اإنَّ 

ي يف ال�سلوك. عدم القيام بذلك �سيوا�سل الإ�سفار عن تعبير ن�سط اأو �سرِّ

يلزم  ومحددة  اإ�سافية  مخاطر  هناك  العنيفين،  المتطرفين  ال�سجناء  حالة  يف  العنيفون:)34(  المتطرفون  ال�شجن�ء 
ت�سمينها. وت�سمل تلك الم�سائل دورهم داخل تنظيمهم اأو جماعتهم )اأي ارتفاع اأو انخفا�ض الم�ستوى(، وقيامهم بتجنيد 
باأن�سطة  اإن�ساء هياكل قيادة عملياتية يف ال�سجن، والتخطيط للقيام  اأو  الت�سدد، و�سون  اإلى  اأو دفعهم  اآخرين  مجرمين 
اإرهابية من داخل ال�سجن، بالتوا�سل مع اأطراف موجودة خارجه. ومن الأهمية بمكان اأن ُيفهم اأنَّ ال�سجناء المتطرفين 

لون مجموعة متجان�سة. العنيفين ل ي�سكِّ

وب�سفة عامة، فاإنَّ الدوافع والظروف والأ�سباب وراء قيام اأفراد بارتكاب جرائم من اأنواع مماثلة غالبا ما تكون متنوعة 
ومعقدة. وينبغي لتقييم المخاطر الخا�ض بمثل هوؤلء ال�سجناء اأن ي�ستر�سد بفهم دقيق لخ�سائ�ض اأيِّ تنظيم قد ينتمون 
بالإرهاب  �سلة  ذات  جرائم  بارتكاب  المدانين  المجرمين  جميع  اأنَّ  ُيفتر�ض  األَّ  ينبغي  كما  لدوافعهم.)35(  وكذلك  اإليه 
ملتزمون بتحقيق تغيير �سيا�سي اأو اجتماعي اأو بالقتال من اأجل ق�سية اأخلقية اأو دينية. وقد اأظهرت الممار�سة العملية 
اأنَّ بع�سهم ينخرط يف التطرف العنيف ب�سبب دوافع اإجرامية تقليدية اأ�سا�سا )مثل ك�سب المال اأو للإثارة اأو لمجرد متعة 
مكت�سبة من ارتكاب اأعمال العنف(، يف حين اأنَّ البع�ض الآخر ي�سلع فيه لإ�سباع حاجات ورغبات متاأ�سلة اأو وجودية يف 

الأ�سا�ض )مثل الحاجة اإلى المكانة اأو النتماء اأو المعنى(.

ولذا فاإنَّ من الأهمية بمكان اأن يتم تقييم الظروف ال�سخ�سية وال�سياقية لكل فرد التي ت�سهم يف اإجرامه والتي ُيحتمل 
مة ي�ستخدم  اأن ت�سهم يف مثل ذلك الإجرام يف الم�ستقبل. وت�ستخدم تلك التقييمات يف بع�ض الأحيان اأحكاما مهنية منظَّ
فيها المقيِّمون �سلطتهم التقديرية للنظر يف الكيفية التي قد توؤثر بها عوامل معينة على المخاطر، والكيفية التي يمكن 

)34(في حين اأنَّ التطرف العنيف ظاهرة تت�سم بالتنوع وتفتقر اإلى تعريف محدد، فهو ُيتناول في هذا الكتيب في الحالت التي يف�سي فيها 

اإلى الإرهاب )انظر خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، A/70/674، الفقرة 2(.
 Prisons and Terrorism—Radicalisation and De-radicalisation in ،)2010( المركز الدولي لدرا�سة التطرف والعنف ال�سيا�سي)35(

.15 Countries, pp. 13 and 22



بها معالجة هذه المخاطر عن طريق التدخلت اأو ا�ستراتيجيات اإدارة المخاطر. ولجعل هذه الأحكام منهجية ومدرو�سة 
مون اإلى اإطار )اأو اأداة تقييم(، عادة ما يركز على الأبعاد الثلثة التالية: و�سفافة، كثيرًا ما يلجاأ المقيِّ

ز فردا على النخراط يف جماعة متطرفة عنيفة  الم�ساركة: الظروف اأو العوامل التي قد تحفِّ
ن الفرد من اأن يكون راغبا يف ارتكاب جريمة اأو م�ستعدا لذلك نيابة عن    النية: الظروف اأو العوامل التي قد تمكِّ

المجموعة اأو الق�سية اأو الأيديولوجية
ن �سخ�سا من الرتكاب الفعلي لعمل متطرف عنيف معيَّن  القدرة: الظروف التي قد تمكِّ

وانطلقا من هذه الفر�سية الأ�سا�سية، �سوف يلزم اأن ت�سع الوليات الق�سائية المختلفة اأدواتها الخا�سة لجعلها ذات �سلة 
ب�سياقاتها الخا�سة.

اأفراد الع�ش�ب�ت: يف عدد من البلدان، توجد ن�سبة متزايدة من ال�سجناء ال�سديدي الخطورة ممن هم اأع�ساء يف ع�سابات. 
وقد اأثبتت الخبرة يف عدد من الوليات الق�سائية اأنَّ ع�سابات ال�سجون م�سوؤولة عن ن�سبة كبيرة من العنف يف ال�سجون،)36( 
�سلة  ذات  جرائم  بارتكاب  المدانين  المجرمين  غرار  وعلى  الجناة.  هوؤلء  مع  بالتعامل  ترتبط  خا�سة  مخاطر  وتوجد 
بالإرهاب، فاإنَّ الخطر المتمثل يف قيامهم بتجنيد اأع�ساء جدد وارد ب�سدة. فقد وجدت بحوث يف الوليات المتحدة، على 
�سبيل المثال، اأنَّ ما يناهز ن�سف اأفراد الع�سابات يف ال�سجون لم يكونوا منت�سبين اإلى ع�سابة عند دخولهم ال�سجن. 
ووفقًا لهذه البحوث، كان ال�سبب الأ�سا�سي لن�سمام ال�سجناء اإلى ع�سابات يف ال�سجن هو المخاوف ب�ساأن �سلمتهم، ل 
�سيما الخوف من ال�سجناء الآخرين، وهو ما يوؤكد اأهمية �سمان �سلمة ال�سجين وكذلك تقييم ال�سجناء وتوزيعهم على 
النحو ال�سحيح.)37( وت�سير البحوث اأي�سًا اإلى اأنَّ هناك تباينًا كبيرًا بين الع�سابات المختلفة وكذلك من حيث الدافع 
للم�ساركة فيها، وهو ما يلزم اأن ياأخذه التقييم وخطط تنفيذ العقوبات يف العتبار من اأجل و�سع ا�ستراتيجيات واأنظمة 
الة لإدارة المخاطر. وكما هي الحال لدى فئات المخاطر الخا�سة الأخرى، فاإنَّ من الأهمية بمكان تقييم دور اأع�ساء  فعَّ

الع�سابات ومركزهم ونفوذهم داخل الجماعة.

الجريمة المنظمة: ت�سمل المخاطر المرتبطة بالمجرمين الذين ينتمون اإلى ع�سابات الجريمة المنظمة خطر فرارهم، 
وخطر موا�سلتهم ال�سطلع باأن�سطة اإجرامية �سواء داخل ال�سجن اأو خارجه، بما يف ذلك اإدخال المخدرات اأو غيرها من 
لها هوؤلء  المواد غير القانونية اإلى ال�سجن واإدارة اقت�ساد �سري يف ال�سجون. وفي بع�ض الحالت، تكون اأكبر مخاطر ي�سكِّ
ال�سجناء على الجمهور، حيث اإنهم قد يوا�سلون التحري�ض على الأعمال الإجرامية خارج ال�سجن من خلل اإ�سدار الأوامر 
وا�سعة من  التنظيم، �سمن مجموعة  التحقق من دورهم ومركزهم داخل  المجتمع. ويكت�سي  الموجودين يف  ل�سركائهم 
الم�سائل المت�سلة باأن�سطتهم الإجرامية ومجال نفوذهم، اأهمية بالغة من اأجل و�سع ا�ستراتيجيات ملئمة فيما يخ�ض 
ترتيبهم فئويا وتوزيعهم داخل نظام ال�سجون. و�سيلزم اإدارة جميع هذه المخاطر من خلل تطبيق تدابير اأمنية محددة 
الأهداف تت�سم باأقل تقييد �سروري يف كل حالة فردية ل�سمان الحتجاز الآمن والماأمون لهوؤلء ال�سجناء )انظر الف�سل 

5 للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن اأمن ال�سجون(.

اإلى  ي�سل  ما  لون  يمثِّ الع�سابات  اأفراد  كان  وا�سنطن،  بولية  الإ�سلحيات  اإدارة  في   ،2009 عام  في  �سادر  لتقرير  )36(وفقًا 

عن  واأُبلغ  ال�سـجن.  داخل  الـكبرى  العنيفة  المخالفات  جمـيع  من  المائة  في   43 لون  يمثِّ كانوا  ولكنهم  ال�سجون،  نزلء  من  المائة  في   18
والمك�سيك اأفريقيا  جنوب  مثل  اأخرى،  بلدان  جانب  اإلى  المتحدة،  الوليات  في  وتك�سا�ض  اأريزونا  في  ال�سجون  نظامْي  في  مماثلة   نتائج 

.)Research Brief, Prison Gangs: A Review and Survey of Strategies, Correctional Service of Canada, August 2009, p. 9(
)37(المرجع نف�سه، ال�سفحتان 5 و29.
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الت�شنيف  2-٣

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الت�شنيف واإفرادية المع�ملة

الق�عدة 9٣
1- الغر�ض من الت�سنيف هو:

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

يًا لإعادة تاأهيلهم الجتماعي. )ب(  اأن ُي�سنَّف ال�سجناء يف فئـات، بغيــة تي�سير معاملتهم توخِّ

2- ُت�ستخَدم لمعاملة مختلف فئات ال�سجناء، بقدر الإمكان، �سجون مختلفة اأو اأق�سام مختلفة يف ال�سجن الواحد.

 قواعد الأمم المتحدة لمع�ملة ال�شجين�ت والتدابير غير الحتج�زية للمجرم�ت 
)قواعد ب�نكوك(

الق�عدة 40
يعد وينفذ مديرو ال�سجون اأ�ساليب ت�سنيف تراعى فيها الحتياجات الخا�سة للن�ساء وظروف ال�سجينات ل�سمان 

اإعداد وتنفيذ خطط ملئمة وفردية تهدف اإلى التبكير يف تاأهيلهن وعلجهن واإعادة اإدماجهن يف المجتمع.

الق�عدة 41
يجب اأن ي�سمل تقييم المخاطر المراعي لنوع الجن�ض وت�سنيف ال�سجناء ح�سب الفئات ما يلي:

لن خطرًا اأقل على الآخرين والآثار البالغة ال�سرر التي يمكن اأن تتعر�ض لها   )اأ( مراعاة اأنَّ ال�سجينات ي�سكِّ
دة؛ ال�سجينات من جراء التدابير الأمنية وم�ستويات العزل الم�سدَّ

 )د(   كفالة اإيداع الن�ساء اللواتي يحتجن اإلى رعاية �سحية عقلية يف اأماكن اإيواء ل تقيد فيها حركتهن يكون 
فيها م�ستوى الإجراءات الأمنية يف اأدنى حد ممكن ويتلقين فيها العلج المنا�سب ولي�ض يف مرافق يفر�ض عليهن 

دة لمجرد اأنهن يعانين من م�ساكل �سحية عقلية. فيها اإجراءات اأمنية م�سدَّ

انظر اأي�سًا القاعدة 89 )1( و)2( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء.

كما ورد �سابقا، يجب الف�سل بين ال�سجناء ح�سب و�سعهم القانوني ونوع جن�سهم وعمرهم. وبالن�سبة لمعظم ال�سجناء، 
ا من الظروف، على �سبيل المثال، عندما ي�سبح الطفل بالغا. وُيَعدُّ هذا  ُتَعدُّ هذه العوامل ثابتة ول تتغير اإلَّ يف عدد قليل جدًّ

الف�سل عامل رئي�سيا عندما يتعلق الأمر بالتوزيع على �سجن اأو جزء من �سجن،)38( ول يتوقف على اأيِّ تقييم للمخاطر.

ر اإيداعهم اأن�سب �سجن اأو ق�سم من �سجن حيث يتاح ما يلي: )اأ( المعالجة  خ الت�سنيف الف�سل بين ال�سجناء، ويي�سِّ كما ير�سِّ
الوافية لم�سائل ال�سحة وال�سلمة والأمن، و)ب( الم�ساهمة يف الإعداد الجيد التوقيت للإفراج عنهم يف نهاية المطاف. 

)38(انظر القاعدة 11 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.



بكل  الخا�سة  والحتياجات  للمخاطر  الإفرادي  التقييم  خلل  من  المكت�سبة  المعلومات  اإلى  الت�سنيف  عملية  وت�ستند 
هها اأي�سًا الم�سائل ال�سحية المحتملة المقيَّمة اأثناء اإجراء الفح�ض الطبي. �سجين، وقد ُتوجِّ

توزيع  ي�ستند  اأن  يجب  الآخرين،  الخطورة  ال�سديدي  لل�سجناء  بالن�سبة  الحال  هو  كما  المح�كمة:  قبل  المحتجزون 
لونه على الأمن وال�سلمة والنظام.  ومعاملة ال�سجناء قبل المحاكمة اإلى تقييم للمخاطر لتحديد مدى الخطر الذي ي�سكِّ
وقد ُيجرى ذلك التقييم للمخاطر ا�ستنادًا اإلى الجريمة التي ُيتهمون بارتكابها وتقارير اإ�سافية من اإعداد موظفي اإنفاذ 
القانون ب�ساأن اأمور منها خلفيتهم وارتباطهم باأيِّ ع�سابة اإجرامية اأو تنظيم اإرهابي وملب�سات الجريمة. ول يجوز حجز 
مع  التعاون  على  ت�سجيعهم  لمجرد  التقييد  �سديدة  ظروف  يف  المحاكمة  ينتظرون  الذين  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء 
المحققين اأو العتراف بذنبهم. وينبغي األَّ تكون �سلطة التحقيق اأو الملحقة الق�سائية قادرة على التاأثير على �سلطات 

ال�سجون ب�ساأن الكيفية التي تعامل بها ال�سجناء الذين ينتظرون المحاكمة.

ال�شجين�ت: غالبا ما ُت�ستحدث اأدوات تقييم المخاطر من اأجل الجناة الذكور، من دون مراعاة للحتياجات الجن�سانية 
للمراأة - وهو اإغفال يوؤدي يف كثير من الأحيان اإلى اإيداع الن�ساء بيئات اأمنية اأ�سد مما يتنا�سب مع م�ستوى المخاطر الذي 
لنه. وتجدر الإ�سارة اإلى اأنَّ �سحية جريمة العنف التي ترتكبها المراأة عادة ما يكون �سخ�سا تعرفه، وكثيرًا ما يكون  يمثِّ
على  لن خطرًا  ي�سكِّ ل  الن�ساء  هوؤلء  ومثل  لإيذاء.  ا�ستجابة  الأحيان  من  كثير  تاأتي يف  الجريمة  واأنَّ  ال�سريك،  اأو  الزوج 
الآخرين. والن�ساء اأقل ارتباطا من الرجال بالمنظمات المتطرفة العنيفة )بما فيها الجماعات الإرهابية( اأو التنظيمات 
الإجرامية اأو الع�سابات، وحتى عندما تنت�سب المراأة اإلى مثل تلك الجماعات فهي نادرا ما ت�سطلع باأدوار قيادية. وفي حين 
ل خطرًا من حيث احتمالت هروبها �ستعتمد على تقييمات المخاطر الخا�سة بها، فاإنَّ تلك  اأنَّ م�ساألة ما اإذا كانت المراأة ت�سكِّ
دة قد ل تنطبق �سوى على عدد �سئيل  المخاطر عادة ما تكون محدودة. ولذا فاإنَّ مبررات حجز الن�ساء يف ظروف اأمنية م�سدَّ
منهن. وتما�سيا مع قواعد بانكوك، ينبغي ل�سلطات ال�سجن اأن ت�ستحدث وتطبق اأدوات تقييم للمخاطر تراعي العتبارات 
الجن�سانية لل�سجينات. وُتعتبر الممار�سة المتبعة يف بع�ض الوليات الق�سائية والمتمثلة يف تقييم احتياجات المراأة من حيث 
دة، ولي�ض العك�ض، اأمرا ل يتوافق مع  الرعاية ال�سحية العقلية باعتبارها مخاطر ومن ثم و�سعهن يف ظروف اأمنية م�سدَّ

القواعد.)39(

ح اأن يكون  اأفراد القوات الم�شلحة ال�ش�بقون والمق�تلون ال�ش�بقون في الجم�ع�ت الم�شلحة غير النظ�مية: ل ُيرجَّ
ت�سهم  اأحيانًا  ولكن  خدمتهم،  عن  مبا�سرة  ناتجًا  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  من  المجموعة  لهذه  الإجرامي  ال�سلوك 
خبراتهم فيه واأحيانًا يكون تدريبهم �سببًا يف جعله ممكنًا. وكثيرًا ما ت�سهم ال�سطرابات الإجهادية اللحقة لل�سدمة 
رات يف ما يرتكبونه من اإجرام. وتنطبق �سواغل مماثلة  و�سوء ال�سحة العقلية وال�سطرابات ال�سخ�سية وتعاطي المخدِّ
لون ن�سبة كبيرة من ال�سجناء يف بع�ض البلدان الخارجة  على المحاربين ال�سابقين يف ال�سراعات الم�سلحة والذين قد ي�سكِّ
من ال�سراع. وخلفا لجرائم عموم النـزلء حيث تكون جرائم ال�ستيلء على ممتلكات الغير هي النمط الأكثر �سيوعا، 
وقد  الم�سلحة.  القوات  يف  خدموا  الذين  اأولئك  لدى  �سيوعا  الأكثر  هي  العنيف  اأو  الجن�سي  الطابع  ذات  الجرائم  فاإنَّ 
الم�سلحة بو�سفهم �سديدي الخطورة،  القوات  اإلى  المنتمين �سابقا  ال�سجناء  اأعداد كبيرة من  اأ�سفر ذلك عن ت�سنيف 
دة الحرا�سة. وينبغي اأن تكفل اإدارات ال�سجون تحديد هوؤلء ال�سجناء وتقييم احتياجاتهم  وكثيرًا ما ُيودعون �سجونا م�سدَّ
المحددة، ول �سيما فيما يتعلق بمعالجة �سلوكهم الإجرامي العنيف وكذلك احتمال معاناتهم من م�ساكل تتعلق بال�سحة 

رات.)40( العقلية وال�سطرابات الناتجة عن تعاطي المخدِّ

)39(القاعدتان 40 و41 من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة ال�سجينات والتدابير غير الحتجازية للمجرمات.

 Her Majesty’s Inspectorate of Prisons (2014): People in Prison: Ex-service personnel. A findings 40(انظر على �سبيل المثال(

 paper by HM Inspectorate of Prisons; Ex-Service Personnel Supplementary Paper: Veteran data from HM Inspectorate of Prisons’
الدولي  العمل  مكتب  اأي�سًا:  انظر  ال�سابقين،  المحاربين  واإدماج  تاأهيل  اإعادة  عن  المعلومات  من  مزيد  على  وللطلع   .inspection surveys

.Guidelines for Socio-economic Reintegration of Ex-combatants :)2010(
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اأو  بال�سجن لمدد طويلة  المحكوم عليهم  ال�سجناء  تقييم  ينبغي  الآخرين،  ال�سجناء  الأخرى: على غرار جميع  الفئ�ت 
الظروف  وو�سعهم يف  فردي  اأ�سا�ض  على  الإعدام—بالإعدام  فيها عقوبة  ُتْلَغ  لم  التي  الدول  اأو—يف  الموؤبد  بال�سجن 

المنا�سبة. وينبغي األَّ يملي طول عقوبتهم اأو طبيعتها ترتيبهم الفئوي وتوزيعهم.

٣-2-1 الت�شنيف والتوزيع

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 89
2- )...( ُي�ستح�سُن اأن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعًا لحتياجات مختلف الفئات. )...(

القواعد الأوروبية لل�شجون

الق�عدة 51
4- ُيحتجز كل �سجين يف الظروف الأمنية الملئمة لم�ستويات المخاطر.

الق�عدة 5٣
5- ُي�ستعر�ض م�ستوى الأمن اللزم على فترات منتظمة طوال فترة بقاء ال�سخ�ض يف ال�سجن.

هة اإلى الدول الأع�ش�ء فيم� يتعلق بحجز ومع�ملة  تو�شية لجنة وزراء مجل�ص اأوروب� الموجَّ
ال�شجن�ء الخطرين

اإن لجنة الوزراء )...( تو�سي حكومات الدول الأع�ساء بما يلي:

2- عدم تطبيق التدابير الأمنية اإلَّ بقدر ما تقت�سيه ال�سرورة؛

3- تطبيق التدابير الأمنية بطريقة تحترم كرامة الإن�سان وحقوقه؛

4- �سمان اأن تاأخذ التدابير الأمنية يف العتبار الحتياجات المتفاوتة للأنواع المختلفة من الخطورة.

ي�سير الترتيب الفئوي الأمني اإلى تعيين فئة اأمنية لل�سجين ُيفتر�ض اأن تكون الفئة الأدنى التي تت�سق مع اإدارة المخاطر المت�سلة 
رة له، ومن ثم اإحالته اإلى نظام �سجون منا�سب لإدارة م�ستواه الأمني الفردي و�سائر مخاطره واحتياجاته. بالأمن المقدَّ

تعريف الفئ�ت الأمنية )المملكة المتحدة(
’2-1 يجوز احتجاز ال�سجناء الذكور البالغين �سمن اإحدى فئات اأمنية اأربع.

الفئة األف
يكون  اأن  والذين يجب  الدولة،  اأمن  اأو  ال�سرطة  اأو  الجمهور  الخطورة على  بالغ  �سيكون هروبهم  الذين  ال�سجناء 

الهدف بالن�سبة لهم هو جعل الهروب م�ستحيل.



الفئة ب�ء
ال�سجناء الذين ل يلزم ب�ساأنهم تهيئة اأق�سى الظروف الأمنية ولكن يجب اأن ُيجعل هروبهم اأمرا بالغ ال�سعوبة.

الفئة جيم
ال�سجناء الذين ل يمكن الوثوق بهم يف الأماكن المفتوحة ولكنهم ل يملكون الموارد والرغبة للإ�سرار على القيام 

بمحاولة هروب.

الفئة دال
ُتعتبر  والذين  المفتوحة  الأماكن  يف  بهم  الوثوق  معقول  نحو  على  ويمكن  محدودًا،  خطرًا  لون  ي�سكِّ الذين  ال�سجناء 

الأماكن المفتوحة منا�سبة لهم.

 National Offender Management Service, National Security Framework-Categorisation Function: Categorisation :الم�سدر
and Recategorisation of Adult Male Prisoners, PSI40/2011, Ref: NSF 1.1

وفي معظم الوليات الق�سائية، ُتو�سف ال�سجون بح�سب فئتها الأمنية، والتي قد تكون مرتفعة اأو متو�سطة اأو منخف�سة. 
دة توجد به  وت�ستند الفئة الأمنية لل�سجن اإلى م�ستوى الأمن الموجود فيه. فال�سجن الذي يخ�سع لإجراءات اأمنية م�سدَّ
ترتيبات اأمنية مادية واإجرائية ودينامية كبيرة بحيث ي�ستحيل على ال�سجين الهروب. وفي المقابل، فاإنَّ ال�سجون ذات 
ولدى  المحيط منخف�سا.  ال�سياج  يكون  وقد  الزنزانات،  اأبواب  اأقفال على  بها  توجد  ل  قد  المنخف�ض  الأمني  الم�ستوى 
اأقل الأماكن  ال�سجناء يف  القائل ب�سرورة الإبقاء على جميع  ال�سجناء، ينبغي احترام المبداأ  اتخاذ القرار ب�ساأن توزيع 
تقييدا من اأجل احتجازهم على نحو اآمن وماأمون، ا�ستنادًا اإلى تقييمات المخاطر الفردية الخا�سة بهم ومن دون تمييز 

فيما بينهم.

يخ�سع  �سجنا  كبيرًا  خطرًا  لون  ي�سكِّ باعتبارهم  فون  وي�سنَّ ُيقيَّمون  الذين  ال�سجناء  من  ال�سغير  العدد  يودع  ما  وعادة 
دة �سمن �سجن ذي فئة اأمنية اأدنى )�سجن يخ�سع لحرا�سة  دة اأو وحدة تخ�سع لحرا�سة اأمنية م�سدَّ لحرا�سة اأمنية م�سدَّ
تخ�سع  مرافق  الخطورة  �سديدي  ُيعتبرون  الذين  ال�سجناء  من  الأ�سغر  العدد  اإيداع  يلزم  وقد  مثل(.  متو�سطة  اأمنية 
لحرا�سة اأمنية فائقة، قد تكون عبارة عن �سجون خا�سة اأو وحدات منف�سلة داخل �سجن اآخر )على �سبيل المثال داخل 

دة ي�سم �سجناء �سديدي الخطورة اآخرين(. �سجن يخ�سع لحرا�سة م�سدَّ

من  يجدون  قد  "خطيرين"  باعتبارهم  فين  الم�سنَّ ال�سجناء  اأنَّ  ذلك  ال�سارم.  الت�سنيف  مخاطر  اإغفال  عدم  وينبغي 
ال�سعب، اإن لم يكن من الم�ستحيل، التخل�ض من هذا الو�سم، وخ�سو�سًا عندما توجد وحدات ماأمونة خا�سة اأو �سجون 
ُيعتبر  الأحيان  بع�ض  يف  اأخرى،  ناحية  ومن  الح�سر.  وجه  على  ال�سجناء  هوؤلء  لحتجاز  ق�سوى  اأمنية  اإجراءات  ذات 
دة رمزا للمكانة، وهو ما يمكن اأن يجتذب الحترام من ال�سجناء  الترتيب الفئوي لل�سجين باعتباره ي�ستحق حرا�سة م�سدَّ
ع فيها ال�سجناء اأكثر على موا�سلة م�سوارهم الإجرامي  الآخرين ويجلب معه ال�سلطة والقوة، مما ي�سفر عن حالة قد ُي�سجَّ
نون من ذلك. ويمثِّل ذلك �سببا اآخر لتجنب الترتيب الفئوي لل�سجناء باعتبارهم �سديدي الخطورة عندما ل يكون  وُيمكَّ

ره. لذلك ما يبرِّ

اإلى تحقيق التوازن بين الأمن  اإن�ساني ي�سعى  وُيَعدُّ ال�ستعرا�ض واإعادة التقييم من ال�سمات المهمة لأيِّ نظام ت�سنيفي 
د مواعيدهما واأن ُيجَريا بوتيرة معقولة ومع مراعاة تنمية ال�سجين الفردية. واإعادة التاأهيل. وينبغي اأن ُتحدَّ

٣-2-2 التركيز اأو التفريق
يتعين على جميع دوائر ال�سجون البت يف كيفية توزيع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة داخل نظام ال�سجون. ويدور هذا القرار 
حول ثلثة اأ�سئلة: ما اإذا كان ينبغي الحتفاظ بال�سجناء يف مكان واحد )التركيز(، وما اإذا كان ينبغي ف�سلهم عن عامة 
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النـزلء )الف�سل(، وما اإذا كان ينبغي عزلهم بع�سهم عن بع�ض )العزل(. وفي معظم نظم ال�سجون، ُي�ستخدم مزيج من 
التركيز والف�سل والعزل تبعا لتقييمات المخاطر والحتياجات وتوافر المرافق والموارد. بيد اأنَّ من المهم الإ�سارة يف 
ل )الذي  د الحب�ض النفرادي المطوَّ هذا ال�سدد اإلى اأنَّ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء تحدِّ
يتجاوز 15 يوما( اأو اإلى اأجل غير م�سمى بو�سفه اإحدى الممار�سات التي ينبغي حظرها. كما اأنَّ العزلة الدائمة والتامة قد 
تنتهك التزامات الدول الأع�ساء بموجب العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية واتفاقية مناه�سة التعذيب 

وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة.)41(

دة الحرا�سة داخل مرفق  وفي بع�ض الوليات الق�سائية، يجري تفريق ال�سجناء ال�سديدي الخطورة بين ال�سجون الم�سدَّ
ال�سجون. وفي وليات ق�سائية اأخرى، يتركزون يف �سجون كبيرة ذات اإجراءات اأمنية فائقة )ي�سار اإليها اأحيانا بال�سجون 
دة الحرا�سة غير موجودة اأو غير كافية، قد يودع  "ال�سوبرماك�ض"(. وفي وليات ق�سائية ثالثة، حيث تكون ال�سجون الم�سدَّ
دة الحرا�سة اأو زنزانات مفرو�سة  ال�سجناء ال�سديدو الخطورة �سجونا عادية بحيث يو�سعون اإما يف وحدة منف�سلة م�سدَّ
ومجهزة بحيث توفر م�ستوى عاليا من الأمن. وعادة ما تكون تلك الزنزانات موجودة يف اأجزاء ال�سجن التي تحظى باأكبر 

حماية من العالم الخارجي.

الخطورة.  ال�سديدي  ال�سجناء  لجميع  الأف�سل  ال�ستراتيجية  هو  التفريق  اأو  التركيز  كان  اإذا  ما  ب�ساأن  قواعد  توجد  ول 
ويتوقف القرار على خ�سائ�ض المجرمين المعنيين. بيد اأنَّ التفريق مع التركيز الجزئي هو عمومًا الخيار المف�سل حيث 
اإنه يتجنب تركيز جميع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يف موؤ�س�سة واحدة، وهو اأمر يت�سم بعدد من العيوب. ذلك اأنه عندما 
المثال، يف  اإدارية، على �سبيل  ال�سجناء تحديات  ال�سيطرة على  ال�سجناء يف مكان واحد، قد تمثل  ُيحتجز جميع هوؤلء 
حال قرر ال�سجناء اإثارة ا�سطرابات. ومن الممكن اأن يوؤدي الحتفاظ بجميع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة معًا اإلى تزايد 
مخاطر العنف يف ال�سجون وفر�ض ال�سطلع باأن�سطة غير م�سروعة. وفي الحالت التي تخ�ض منظمات اإرهابية ُمحكمة 
التنظيم، فاإنها قد تحاول اإعادة تكوين هياكل قيادتها العملياتية، وجعل حالت الن�سقاق اأ�سعب، والوقوف اأمام �سلطات 
ال�سجون كجبهة متحدة. وقد يمثِّل اأي�سًا التلعب بالموظفين اأو تهديدهم خطرًا كبيرًا. وهناك مخاوف اأي�سًا من منظور 
المعاملة المن�سفة والإن�سانية، حيث ُيحتمل تقوي�ض التوازن بين ال�سيطرة والرعاية لم�سلحة المزيد من ال�سيطرة.)42( 
اأو حيث تكون تلك ال�سبكة غير  دة الحرا�سة  اأنه يف الوليات الق�سائية التي ل توجد فيها �سبكة من المرافق الم�سدَّ بيد 
دة  ال�سديدي الخطورة يف وحدة م�سدَّ ال�سجناء  كافية، فاإنَّ الخيار الأف�سل يف كثير من الأحيان هو تركيز الأخطر بين 

دة الحرا�سة المتاحة. الحرا�سة اأو اأحد ال�سجون الم�سدَّ

و�سوف يتعين اأن يراعي القرار المتعلق بتوزيع ال�سجناء المقيَّمين بكونهم اأقل خطورة، واإن كانوا ل يزالون ُيرتَّبون فئويا 
د للولية الق�سائية ذات ال�سلة وال�سجون المتاحة وفئاتها وملكها الوظيفي  بو�سفهم �سديدي الخطورة، ال�سياق المحدَّ

ومواردها الأخرى.

من  متزايدة،  ولكنها  �سغيرة،  ن�سبة  يمثلون  العنيفون  المتطرفون  ال�سجناء  يزال  ل  العنيفون:  المتطرفون  ال�شجن�ء 
ل ف�سل المتطرفين  عدد ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يف عدد من الوليات الق�سائية يف جميع اأنحاء العالم: اأول، ي�سكِّ
العنيفين العاديين عن المتطرفين العنيفين القياديين ا�ستراتيجية مهمة للحد من خطر التاأثير الخبيث وفي نف�ض الوقت 
بالعنف. ولف�سلهم عن  ارتباطهم  المجتمع، بما يف ذلك فك  اإدماجهم يف  اإعادة  اإمكانيات معالجة احتياجات  تح�سين 

)41(القاعدة 43 )اأ( و)ب( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا؛ والتعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بحقوق الإن�سان على المادة 

الجامع  بالتقرير  المتعلقة  التعذيب  للجنة مناه�سة  الختامية  وال�سيا�سية )1992(؛ والملحظات  المدنية  بالحقوق  الخا�ض  الدولي  العهد  7 من 
 19 ،)CAT/C/USA/CO/3-5 للتقارير الدورية من الثالث اإلى الخام�ض المقدم من الوليات المتحدة الأمريكية )رقم الأمم المتحدة الإ�ساري 
اأي�سًا بيان ا�سطنبول ب�ساأن ا�ستخدام الحب�ض النفرادي واآثاره )A/63/175، المرفق(؛ وتقرير  كانون الأول/دي�سمبر 2014، الفقرة 20؛ وانظر 
اإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، 5 اآب/اأغ�سط�ض A/66/268( 2011(، وبخا�سة الفقرات 75 و76  المقرر الخا�ض المعني بم�ساألة التعذيب 

و80 و81 و84.
)42(حيث اإنه ل يمكن اأن يكون هناك �سوى عدد محدود من تلك الموؤ�س�سات �سمن نظام ال�سجون الواحد، من المرجح اأن يو�سع ال�سجناء 

بعيدا عن ديارهم مما �سيعيق اأو يحد الت�سالت الأ�سرية.



عامة ال�سجناء اأي�سًا مزاياه. فقد يجعل ذلك التعامل مع هوؤلء ال�سجناء اأمرا اأ�سهل بما يتيح تح�سين ا�ستخدام الموارد 
التي يمكن اأن تركز على التدخلت والموظفين المتخ�س�سين يف موؤ�س�سة واحدة بدًل من انت�سارها على نطاق عدد من 
ال�سجون. وفي ظل وجود موؤ�س�سة وحيدة، من الممكن اأي�سًا محاولة اإيجاد بيئة يغلب عليها الطابع العلجي حيث يمكن 
بث  يكفل عدم  الآخرين  ال�سجناء  عن  بعيدا  العنيفين  المتطرفين  ال�سجناء  على  الإبقاء  اأنَّ  كما  التدخلت.  اأثر  تعزيز 

نزعات الت�سدد المف�سي اإلى العنف بين ال�سجناء غير المتطرفين.

ومن ناحية اأخرى، فاإنَّ تركيز جميع ال�سجناء المتطرفين العنيفين العاديين يف �سجن واحد يمكن اأن يتيح لهم الفر�ض 
ل فيها ال�سيطرة تحديات اإذا ما  لتعزيز اأيديولوجيتهم المتطرفة على نحو متبادل. ويمكن اأن يوؤدي اأي�سًا اإلى حالة قد ت�سكِّ
قرروا اإثارة ال�سطرابات. ومن الممكن اأن يكون لتفريق ال�سجناء على عدد من الموؤ�س�سات اأثر اإيجابي عليهم نظرا لأنهم 
�سيتمكنون من الختلط بال�سجناء العاديين الذين قد يعتر�سون على اآرائهم المتطرفة واأعمال العنف التي ارتكبوها. 
كما اأنَّ اإدماجهم بين فئات اأخرى من ال�سجناء قد يمنع ت�سكيل مجموعات ُمحكمة ويواجه المتطرفين بمنظورات واأفكار 

بديلة قد ت�سهم يف فك ارتباطهم بالعنف.

و�سيتعين على كل ولية ق�سائية اأن تزن بعناية مزايا وعيوب كل خيار، مع مراعاة خ�سائ�ض المجموعة المتطرفة العنيفة 
قيد النظر وتقييمات المخاطر الفردية والآثار المترتبة على الموارد من حيث الموظفين والمرافق، قبل اتخاذ قرار ب�ساأن 

الة للمخاطر. ال�ستراتيجية الملئمة للإدارة الفعَّ

اأع�ش�ء ع�ش�ب�ت الجريمة المنظمة: �سوف يلزم النظر يف ُنُهج مختلفة فيما يتعلق بال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين 
يتولون مراكز قيادية يف ع�سابات الجريمة المنظمة. وتختلف المخاطر التي يمثلونها اختلفًا كبيرًا عن تلك التي يمثلها 
مماثلة  تنظيمات  اأو  نف�سها  التنظيمات  يف  العاديين  الأع�ساء  عن  القادة  ف�سل  وُيعتبر  العنيفون.  المتطرفون  ال�سجناء 
دًا يف حالتهم، واإن لزم يف نواٍح اأخرى اأن ت�ستهدف التدابير المتخذة المخاطر المحددة المطروحة. ففي  اأي�سًا نهجًا جيِّ
ارتكبوا جرائم محددة  الذين  ال�سجناء  على  المطبقة  الأخرى  التقييدية  التدابير  بين  من  المثال،  �سبيل  على  اإيطاليا، 
على  ال�سجناء  هوؤلء  توزيع  الم�ستخدمة يف  الوقائية  التدابير  اأحد  تمثَّل  المافيا،  نوع  من  منظمات  اأع�ساء يف  بو�سفهم 
اإقليم  يف  ببقائهم  المرتبطة  المخاطر  وتزايد  لقوتهم  المحلية  الطبيعة  ل�سدة  نظرا  اإقامتهم  اأماكن  عن  بعيدة  �سجون 
نفوذهم حيث قد يوا�سلون اإقامة ات�سالت �سرية مع �سركائهم والتحري�ض على ارتكاب الأن�سطة الإجرامية يف المجتمع 
المحلي. وفي حين اأنَّ مثل ذلك التدبير ل يو�سى به عمومًا يف حالة اأيِّ �سجين نظرا لنقطاع روابطه باأ�سرته، ففي حالت 
ا�ستثنائية، مثل حالة قادة التنظيمات من نوع المافيا، قد يكون مثل ذلك التدبير �سروريا.)43( وينبغي اأن ي�ستند هذا النهج 
دائمًا اإلى تقييمات المخاطر الفردية التي يلزم تكرارها على فترات منتظمة. ويمكن تقليل المخاطر على الموظفين من 

خلل تغيير اأماكن خدمتهم بانتظام.

وفي بع�ض الوليات الق�سائية، يتم نقل ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يف جميع اأنحاء النظام على اأ�سا�ض متواتر، من �سجن 
اإلى اآخر، توخيا للهدف الرئي�سي الظاهر المتمثل يف منع تنفيذ اأيِّ خطط للهروب. وفي بع�ض الأحيان، يتم اأي�سًا تنقيل 
ال�سجناء الذين يمثلون تهديدًا م�ستمرا لح�سن النظام يف ال�سجون لتوزيع التحديات المرتبطة باإدارتهم واإعطاء ال�سجناء 
الفر�سة لفتح �سفحة جديدة يف �سجن مختلف. وفي حين اأنه قد يلزم يف بع�ض الحالت نقل ال�سجناء اإلى �سجون مختلفة 
من وقت اإلى اآخر، فاإنَّ ا�ستخدام النقل المتكرر ك�سيا�سة عامة ل مكان له بين الممار�سات الجيدة يف اإدارة ال�سجون.)44( 
 ويمكن لعمليات النقل المتكررة اأن ت�سبب �سررا كبيرًا لل�سجناء المعنيين، واأن تثير م�ساعر القلق الحادة، وتقطع ال�سلت 

اإلى الدول الأع�ساء فيما يتعلق  هة  اأوروبا الموجَّ CM/Rec(2014)3 للجنة وزراء مجل�ض  التف�سيرية المتعلقة بالتو�سية  )43(ت�سير المذكرة 

بالمجرمين الخطرين اإلى اأنه ينبغي عند ال�سرورة حفظ المجرمين الخطرين ال�سالعين في الجريمة المنظمة في �سجون تقع بعيدا عن الأماكن 
الإجرامية  باأن�سطتهم  ال�سطلع  في  ال�ستمرار  المجرمين من  هوؤلء  منع  اأجل  وذلك من  قوي،  بوجود  الإجرامية  فيها منظماتهم  التي تحظى 

)الفقرة 21(.
.Khider v. France (39364/05) 44(انظر، على �سبيل المثال، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإن�سان في ق�سية(
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بالأُ�سر، وتطرح تحديات من حيث موا�سلة تنفيذ اأيِّ برامج للعلج ال�سحي اأو التعليم/التدريب دون انقطاع وفي التكيف 
مع بيئة �سجون جديدة على اأ�سا�ض دائم.

٣-2-٣ النقل الدولي لالأ�شخ��ص المحكوم عليهم

تعني طبيعة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب الدولي اأنَّ من ال�سائع ب�سورة متزايدة اأن يدان المجرمون وُيحكم 
ر معاملتهم  تي�سِّ الدولي  للتعاون  اأداة  ال�سجناء،  للمحكوم عليهم، بمن فيهم  الدولي  النقل  وُيَعدُّ  اأجنبية.  بلدان  عليهم يف 
على نحو من�سف واإعادة اإدماجهم يف المجتمع. ومن المف�سل عمومًا اأن يق�سي ال�سجناء مدة عقوبتهم يف بلدانهم حيث 
يتاح لهم تلّقي الزيارات من اأُ�سرهم، وحيث ي�سهم الإلمام بالمجتمع المحلي واللغة والثقافة يف اإعادة تاأهيلهم واندماجهم 
الجتماعي. بيد اأنه يف الحالت التي ل تتحقق فيها الإجراءات ال�سليمة للنقل الدولي للأ�سخا�ض المحكوم عليهم، عندما 
ُيكتفى بترحيلهم اأو طردهم مثل، قد تتمثل النتيجة يف التفادي الكامل للعقوبة وفي ا�ستئنافهم اأن�سطتهم الإجرامية. وبدًل 
من ذلك، حيث تكون اأو�ساع ال�سجون يف البلد الأ�سلي لل�سجناء دون الم�ستوى المطلوب، قد يف�سي �سجنهم اأو حرمانهم من 

حريتهم اإلى انتهاك حقوق الإن�سان الأ�سا�سية الخا�سة بهم. وُيحظر على الدول نقل الأ�سخا�ض يف مثل تلك الحالت.)45(

 Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر  
)الكتيب الخا�ض بالنقل الدولي للمحكوم عليهم(، ال�سادر عن المكتب.

٣-٣ التخطيط لتنفيذ العقوب�ت

٣-٣-1 المب�دئ الع�مة

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 94
يو�سع من اأجل كلِّ �سجين محكوم عليه بعقوبة لمدة منا�سبة، يف اأقرب وقت ممكن بعد دخوله ال�سجن وبعد درا�سة 
�سخ�سيته، برنامج معاملة يتمُّ اإعداده يف �سوء المعلومات المكت�سبة حول احتياجاته الفردية وقدراته وا�ستعداده 

ال�سخ�سي.

القواعد الأوروبية لل�شجون

الق�عدة 10٣
ال�سجناء المحكوم عليهم من  اإعداد تقارير فيما يخ�ض  اأ�سرع وقت ممكن بعد )...( الدخول  2- يتم يف 
اأجل من  التح�سير  وا�ستراتيجية  منهم  لكل  المقترحة  العقوبات  تنفيذ  وخطط  ال�سخ�سية،  حالتهم   حيث 

الإفراج عنهم.

)45(على �سبيل المثال، في اآذار/مار�ض 2015، رف�ست المحاكم الألمانية تنفيذ اأوامر العتقال الأوروبية وت�سليم ثلثة مجرمين بلغاريين 

 Sofia News Agency: German Courts Refuse لتقارير �سلطة الدعاء. )انظر  المحلية، وفقًا  ال�سجون  الأو�ساع في  ب�سبب ترّدي  بلغاريا  اإلى 
.)Extraditions to Bulgaria Over Poor Prison Conditions, 20 March 2015



هة اإلى الدول الأع�ش�ء فيم�   تو�شية لجنة وزراء مجل�ص اأوروب� الموجَّ
يتعلق ب�لمجرمين الخطرين

34- ينبغي ربط التدخلت من اأجل منع معاودة ارتكاب الجريمة ربطًا وا�سحًا بتقييم المخاطر الم�ستمر لفرادى 
الجناة. وينبغي التخطيط لها من حيث ظروف الحتجاز وظروف المجتمع على ال�سواء مع �سمان ال�ستمرارية بين 

ال�سياقين.

35- ينبغي لجميع الخطط التي تو�سع مع مراعاة هذا الهدف اأن ت�سمل ما يلي: و�سع تدابير تاأهيلية وتقييدية 
للحد من احتمالت معاودة الإجرام على المدى الطويل، مع اإتاحة الم�ستوى اللزم من الحماية للآخرين؛ واتخاذ 
التدابير الرامية اإلى دعم الفرد لتلبية الحتياجات ال�سخ�سية؛ واتخاذ تدابير الحالت الطارئة لل�ستجابة على 
وجه ال�سرعة لموؤ�سرات التدهور اأو الإجرام الو�سيك؛ وو�سع الآليات المنا�سبة لل�ستجابة للموؤ�سرات على التغييرات 

الإيجابية.

مختلف  تتخذها  التي  الإجراءات  وتن�سيق  ال،  الفعَّ الت�سال  تي�سير  على  الخطة  تلك  تعمل  اأن  36- ُيفتر�ض 
الهيئات، ودعم التعاون المتعدد الهيئات بين اإدارة ال�سجن وموظفي مراقبة ال�سلوك والخدمات الجتماعية والطبية 

و�سلطات اإنفاذ القانون.

م بطريقة تتيح للمجرم اأن  37- ينبغي اأن تكون الخطط واقعية واأن تكون لها اأهداف قابلة للتحقيق، واأن تنظَّ
يفهم بو�سوح اأغرا�ض التدخلت وما هو متوقع منه.

38- ينبغي اأن تخ�سع العمليات ال�سالفة الذكر لمراجعة دورية، مع القدرة على ال�ستجابة للتغيرات يف تقييم 
المخاطر.

ل يمكن للأغرا�ض العامة من عقوبة ال�سجن، بما يف ذلك فيما يخ�ض ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، اأن تتحقق ما لم تو�سع 
اءة التي  خطط �ساملة لتنفيذ الأحكام الخا�سة بكل �سجين. وينبغي لهذه الخطط اأن ت�سعى اإلى تحديد اأكثر ال�سبل البنَّ
يمكن من خللها تنفيذ اأحكام ال�سجن الخا�سة بهم على اأف�سل نحو. وينبغي لخطط تنفيذ الأحكام، كي تكون واقعية، 
اإلى  اأن تهدف تلك الخطط  اإلى تقييم للمخاطر والحتياجات لكل �سجين، على النحو المبين اأعله. وينبغي  اأن ت�ستند 
م�ساعدة ال�سجين على التكيف مع واقع العقوبة المفرو�سة التي عادة ما تكون - يف حالة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة - 
لمدة طويلة، وال�ستفادة الكاملة من الفر�ض المتاحة للتقدم عبر نظام ال�سجون ومن ثم، يف نهاية المطاف، ال�ستعداد 
�سلطات  واإجراءات  قرارات  الخطط  ت�سمل  اأن  وينبغي  الإفراج.  بعد  ما  فترة  للإ�سراف يف  اء  البنَّ وال�ستخدام  للإفراج 

ال�سجون وغيرها من ال�سلطات المخت�سة، وتدخلتها يف حياة ال�سجين، وعرو�سا بالبرامج المنا�سبة.

اأن  وينبغي  ال�سجين.  من  ن�سطة  بم�ساركة  الإمكان،  قدر  ُو�سعت،  اإذا  الأحكام  تنفيذ  خطط  ُتتَّبع  باأن  الحتمال  ويزداد 
ت�سعى خطط تنفيذ العقوبات اإلى حفز ال�سجين وت�سجيعه على التعاون يف معالجة ال�سلوك الإجرامي وا�ستخدام الموارد 
ال�سخ�سية وموارد ال�سجن والموارد المجتمعية التي تعزز التاأقلم مع حياة ال�سجن وال�ستعداد لحياة خالية من الجريمة 
يف المجتمع بعد الإفراج. وُتعتبر التفاقات التعاقدية التي تبين ما هو مطلوب من ال�سجناء والآثار الإيجابية اأو ال�سلبية 
ل الم�سوؤولية ال�سخ�سية. وفي الحالت التي يم�ض  للوفاء بهذه المتطلبات اأو عدم الوفاء بها من ال�سبل المفيدة لتعزيز تحمُّ
فيها تخطيط تنفيذ الأحكام مبا�سرة م�سائل ما بعد الإفراج، ينبغي ال�سطلع به بالتعاون الوثيق مع �سلطات الإ�سراف 
يف فترة ما بعد الإفراج. ويكت�سي هذا التخطيط التعاوني من اأجل الإفراج اأهمية خا�سة عندما يقترب ال�سجين من نهاية 

تنفيذ عقوبته.

وينبغي اأن يكون اأحد الأهداف الرئي�سية لتخطيط تنفيذ الأحكام هو اإتاحة ال�ستخدام الهادف للوقت الذي يجثم، اإذا 
م وُي�ستخدم ب�سكل هادف، على �سدر ال�سجناء، وي�سهم يف ن�سوء اللمبالة والإ�سهام المحتمل يف تر�سيخ القيم  لم ُينظَّ
وال�سلوكيات الإجرامية. وينبغي توفير مجموعة من الم�سغوليات المنا�سبة. وقد يكون من ال�سروري والم�ست�سوب مزج 
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العمل باأ�سكال اأخرى من الم�سغوليات ذات الطابع التعليمي اأو البدني اأو الثقافي. و�سوف يعتمد ذلك على القدرات البدنية 
فهناك  اأهمية.  يقل  ل  اأمرا  اليومية  البدنية  والأن�سطة  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  اإتاحة  وُتعتبر  �سجين.  لكل  والعقلية 
العديد من ال�سجناء الذين يرغبون يف المحافظة على ال�سحة واللياقة البدنية والت�سدي لآثار ما ي�سبح ب�سهولة حياة 
خاملة يف ال�سجن. وُيَعدُّ توفير العمل المنا�سب والأن�سطة التعليمية والبدنية والترفيهية اأي�سًا طريقة مهمة لمنع اأو مكافحة 

الآثار ال�سارة لل�سجن لمدة طويلة.

المخّلة  ال�سلوكيات  خطر  من  للحد  �سرورية  تدخلت  اأيِّ  تحديد  يف  الأحكام  تنفيذ  لتخطيط  اآخر  مهم  هدف  ويتمثل 
بالنظام يف ال�سجن اأو العودة اإلى ارتكاب الجريمة بعد الإفراج. وينبغي اأن يكون الغر�ض من تلك التدخلت هو توفير 

نهم من اإيجاد �سبل لتحييده. الفر�ض لل�سجناء للتفكر يف �سلوكهم الجنائي اأو ال�سار وتوفير البرامج التي تمكِّ

من�فع التخطيط لتنفيذ العقوب�ت

يمكن اأن يكون لتخطيط تنفيذ العقوبات عدد من الفوائد لل�سجن وال�سجين.

فبالن�سبة اإلى ال�سجون، من �ساأنه:
  توفير المعلومات لم�ساعدة ال�سجون على توجيه الموارد على نحو اأكثر فعالية، ل�سمان اأن تتوافق نظم 

وبرامج ال�سجون ب�سورة اأوثق مع الحتياجات المحددة للمجرمين
  الإ�سهام يف �سمان الأمن وال�سيطرة من خلل تحديد واإدارة المخاطر والإبقاء على ان�سغال ال�سجناء

  التاأثير ب�سكل كبير يف الم�ساعدة على التعامل مع المجرمين على نحو اأكثر ات�ساقا واأكثر فعالية
  تمكين الموظفين من اتخاذ قرارات �سليمة وقابلة للدفاع عنها

  توفير �سجل �سامل للتتبع والمراجعة.
وبالن�سبة اإلى ال�سجناء، من �ساأنه:

بالإجرام  ال�سلة  ذات  العوامل  اأو  الإجرامية  الحاجة  مجالت  بتحديد  الإجرام  معاودة  فر�ض    تقليل 
وتوفير البرامج والأن�سطة الرامية اإلى الحد من ذلك الحتمال اأثناء فترة الحب�ض

اءة   تمكينهم من ال�ستفادة من وقتهم يف ال�سجن ب�سورة بنَّ
اإلى تجنب الإجرام يف الم�ستقبل وتمديد الفترات التي �سيتم ق�ساوؤها    توفير ال�ستراتيجيات الرامية 

يف ال�سجن.

اءة، انظر الف�سل 7.  للطلع على المزيد من التفا�سيل ب�ساأن النظم البنَّ

٣-٣-2 النتق�ل من م�شتوى اإلى اآخر في النظ�م
كما هو مبين اأعله، �سوف تعتمد نظم ال�سجون والظروف التي ُيحتجز فيها ال�سجناء على تقييم المخاطر والحتياجات 
الخا�ض بهم. ومن ال�سمات المهمة لتلك التقييمات اأنَّ من الممكن ا�ستخدامها من اأجل )اأ( تحديد العدد ال�سغير من 
لوا تهديدًا خطيرا وم�ستمرا للأمن اأو ال�سلمة اأو ح�سن النظام يف ال�سجن، و)ب( تمييزهم  ح اأن ي�سكِّ ال�سجناء الذين ُيرجَّ
لوا تهديدًا  عن غالبية ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين ل ُي�سترط، رغم كونهم ربما ارتكبوا جرائم خطيرة، اأن ي�سكِّ
لمختلف  ا�ستجابة  الوقت،  مرور  مع  م�ستوى خطورتها  يتراجع  قد  الثانية  الفئة  باأنَّ  اعترافا  ويمثل ذلك  ال�سجن.  داخل 

التدخلت والبرامج يف ال�سجن.



المخاطر  تقييمات  اإلى  ا�ستنادًا  تقييدا،  اأقل  بيئات  اإلى  تدريجيا  ال�سجناء  هوؤلء  نقل  يف  الهدف  يتمثل  اأن  وُيفتر�ض 
الذي  ال�سجن  يف  العقوبة  من  الأخيرة  المرحلة  ق�ساء  يتم  اأن  ُيفتر�ض  المثالية،  الظروف  وفي  الدورية.  الفردية 
لإعداده  بيئة  اأف�سل  وال�سجين  ال�سجن  لإدارة  �سيوفر  ما  وهو  الأدنى،  م�ستواها  عند  الأمنية  الإجراءات  فيه  تكون 
ال�سجن  اإدارة  تكفل  اأن  يجب  الأمنية،  اإجراءاته  حيث  من  اأدنى  �سجن  اإلى  �سجين  ُينقل  وعندما  عنه.  للإفراج 
اإلى و�سوله  عند  لل�سجين  تحديدها  جرى  جديدة  اأهدافا  هناك  واأنَّ  دا،  محدَّ انتقال  كل  من  الغر�ض  يكون   اأن 

 ال�سجن الجديد.

٣-٣-٣ الإدارة المتك�ملة للملف�ت

اأن�ساأت بع�ض نظم ال�سجون نظاما متكامل لإدارة ملفات جميع ال�سجناء، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، لتقليل 
المخاطر المرتبطة بمعاودة الإجرام بعد الإفراج عنهم. ويمكن اأن تو�سف الإدارة المتكاملة للملفات باأنها نهج متعدد 
التخ�س�سات محوره ال�سجناء تجاه العمل معهم، ي�سمل اإجراء تقييم اأولي وتحديد الأهداف واإجراء ا�ستعرا�سات دورية 
لقيا�ض التقدم المحرز. ويتم الت�سديد على ا�سطلع ال�سجناء بم�سوؤولية �سخ�سية اأكبر عن تطورهم من خلل الم�ساركة 

الن�سطة يف الخدمات المتخ�س�سة وغير المتخ�س�سة على ال�سواء يف ال�سجون.

ال يي�سر التعاون الأوثق وممار�سات العمل الم�ستركة بين هيئات  ويرمي النظام المتكامل لإدارة الملفات اإلى اإن�ساء نظام فعَّ
العدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات ال�سلة، مثل هيئات العمل الجتماعي والإ�سكان وال�سحة، وكذلك دوائر مراقبة 
ال�سلوك )حيثما وجدت(. وفي الوليات الق�سائية حيث ي�سارك الق�ساة يف عملية �سنع القرار فيما يتعلق باإدارة اأحكام 
ال�سجناء، ينبغي اأن ي�ساركوا يف عملية التعاون. ويتمثل الغر�ض من الإدارة المتكاملة للملفات يف كفالة تنفيذ ا�ستراتيجية 
�ساملة ومت�سقة لإدارة المخاطر طوال فترة عقوبة ال�سجين وبعد الإفراج عنه مع اإ�سراك وم�ساركة جميع الهيئات ذات 
اأهمية  للملفات  المتكاملة  الإدارة  وتكت�سي  توطينه.  اإعادة  بالنجاح يف  الخا�سة  والتوقعات  الفعالية  تح�سين  بغية  ال�سلة 
كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين تت�سم موجزات المخاطر والحتياجات الخا�سة بهم 

بال�سعوبة والتعقيد وتتطلب م�ساهمات من دوائر ذات تخ�س�سات مختلفة.

ال، اإلى نظام وا�سح لتبادل المعلومات. وفي البلدان التي  وينبغي اأن ي�ستند النظام المتكامل لإدارة الملفات، لكي يكون فعَّ
اإلكترونية متاحة ل�ستفادة جميع الهيئات ذات ال�سلة،  لديها موارد كافية، يمكن كفالة ذلك با�ستخدام نظم معلومات 
ث معلومات مثل التقييمات الدورية للمخاطر والحتياجات الخا�سة بال�سجناء، والأن�سطة والبرامج التي  حيث ُتحفظ وُتحدَّ
ي�ساركون فيها، والتقدم الذي يحرزونه واحتياجاتهم المحددة على �سعيد اإعادة التوطين. وفي بع�ض الوليات الق�سائية، 
تكون  الإلكترونية حتى  المعلومات  لنظام  الأمامية  ال�سا�سة  الخطورة على  �سديد  بو�سفه  لل�سجين  الفئوي  الترتيب  ُيبَرز 
اإدماجه يف  اإدارة مخاطر ال�سجين واإعادة  ق تجاه  جميع الهيئات ذات ال�سلة على اطلع. ويتيح ذلك اعتماد نهج من�سَّ
اجتماعات  عقد  مثل  اأخرى،  بو�سائل  التعاوني  النهج  ذلك  مثل  تنفيذ  يجوز  الموارد،  المحدودة  البلدان  وفي  المجتمع. 

منتظمة بين الدوائر المعنية يف ال�سجون والهيئات الخارجية.

النموذج  وي�سم هذا  العمل.  اأجل تخطيط  الحالة من  لمناق�سة  اجتماع  نموذج  ت�سمل  ال�سجون عملية  بع�ض نظم  ذ  وتنفِّ
ال�سجين،  اأ�سرة  القت�ساء،  ح�سب  وكذلك،  الخارجية  الهيئات  من  وموظفين  الرئي�سيين  ال�سجن  وموظفي  ال�سجين 
لدرا�سة التقدم الذي اأحرزه ال�سجين خلل فترة الحتجاز والبت يف التدخلت المنا�سبة يف اإطار ال�ستجابة للمخاطر 
موعد  من  يقترب  ال�سجين  كان  واإذا  والحتياجات.  المخاطر  لتقييم  الم�ستمر  النظام  �سمن  المحددة  والحتياجات 
الإفراج عنه، ينبغي اأي�سًا دعوة طائفة من الخدمات من المجتمع المحلي التي يمكن اأن ت�سطلع بدور يف اإعادة توطين 
ر  وُتكرَّ ال�سحية(.  والرعاية  الإ�سكان  وخدمات  الجتماعية  والخدمات  ال�سلوك  مراقبة  خدمات  )مثل  بنجاح  ال�سجين 
اأ�سهر من الحكم و�سنويا بعد  اجتماعات مناق�سة الحالة على فترات زمنية محددة )على �سبيل المثال يف غ�سون �ستة 

مة 49مقدِّ 49الف�سل 3 التقييم والت�سنيف والتوزيع
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ذلك(، وُيجرى تقييم للمخاطر والحتياجات قبل كل واحد منها، لتتم مناق�سته خلل الجتماع. ويكفل هذا النظام اأن 
يكون ال�سجين يف �سلب عملية الإدارة المتكاملة للملفات واأن ي�ستمر التركيز على الم�سائل الداخلية والخارجية على حد 
المخاطر على واإدارة  الهيئات وتقييم  بين  المعلومات فيما  لتبادل  يوفر محفل منتظما  اأنه  ال�سجون. كما   �سواء لنظام 

نحو تعاوني.
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اأماكن الإيواء   -4 
والأحوال المعي�سية العامة

يعاَمل  اأن  �سرورة  يف  الدولي  القانون  بموجب  ال�سروط  واأحد  لل�سجون  الجيدة  للإدارة  الأ�سا�سية  المبادئ  اأحد  يتمثل 
ال�سجناء، يف جميع الأوقات، معاملة اإن�سانية تحترم الكرامة المتاأ�سلة يف ال�سخ�ض الإن�ساني )انظر الف�سل 1-1(. ويعني 
هذا اأي�سًا اأنَّ على �سلطات ال�سجون اأن تكفل اأن تلبي ظروف �سجنهم متطلباتهم الأ�سا�سية على الأقل، والتي ت�سمل اأماكن 
وال�سطناعية  الطبيعية  والإ�ساءتين  والماء  الغذاء  الكافية من  الكميات  والح�سول على  والثياب  ة  الأ�سرَّ ولوازم  الإيواء 
فيهم  بمن  ال�سجناء،  لجميع  ويحق  ال�سحي.  ال�سرف  ومرافق  ال�سخ�سية  والنظافة  لل�سحة  المنا�سبة  الحرارة  ودرجة 

ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، الح�سول على هذه الحقوق.

وفي البلدان المحدودة الموارد وبيئات ما بعد انتهاء النـزاع، قد تمثل تلبية هذه المتطلبات الأ�سا�سية تحديات كبيرة، 
ل �سيما عندما تكون ال�سجون مكتظة، وهو كثيرًا ما تكون عليه الحال. وفي تلك الوليات الق�سائية، قد يكون هناك اعتماد 
كبير على الدعم المقدم من الوكالت المانحة من اأجل تلبية الحتياجات الأ�سا�سية، وذلك الدعم ل يكون متاحا دائمًا. 
وعادة ما يعتمد ال�سجناء على اأُ�سرهم لتزويدهم بالطعام الكافي، ول يتاح لهم الو�سول اإلى الحيز الكافي اأو ال�سروط 
الأخرى التي تعزز وتحمي ال�سحة البدنية والعقلية. وقد اأ�سارت اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان اإلى اأنَّ على الدول التزاما 
عي باأنَّ نق�ض الموارد المادية والتمويل  اإيجابيا با�ستيفاء المعايير الأ�سا�سية المطلوبة يف ال�سجون، ول يمكن لها اأن تدَّ

يمنعها من القيام بذلك.)46(

وينبغي اأن تبداأ التدابير التي يلزم اتخاذها لتح�سين الظروف يف ال�سجون با�ستعرا�ض ل�سيا�سات العدالة الجنائية بهدف 
القدرات  اأق�سى حد من  اإلى  وال�ستفادة  الكتظاظ  اأثر  للتخفيف من  اتخاذ خطوات  ويجب  الحب�ض،  ا�ستخدام  تر�سيد 
الأُ�سر مطلقًا من  ينبغي منع  اإبداعي. ول  ب�سكل  المتاح  المكاني  الحيز  وا�ستخدام  الدقيق  التخطيط  القائمة من خلل 
اإح�سار الطعام اإلى ال�سجناء عندما تكون الدولة غير قادرة على الوفاء بهذه الم�سوؤولية على نحو ملئم، واإن لزم دائمًا 

فح�ض الطعام بعناية ل�سمان عدم تهريب مواد غير م�سروعة اإلى داخل ال�سجن.)47(

)46(انظر اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان، التعليق العام رقم 21، الفقرة 4 )1992(. وقد كررت اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان هذه النقطة 

 Mukong v. Cameroon (458/1991), CCPR, ،عدة مرات لدى الرد على �سكاوى فردية ب�ساأن الأو�ساع في ال�سجون )انظر، على �سبيل المثال
.)A/49/40 vol. II (21 July 1994)

)47(للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر كتيب ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون، ال�سادر عن املكتب.
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اأم�كن الإيواء  1-4

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة ٣
المعاناة  يفاقم من  اأن  الن�سباط،  الحفاظ على  اأو  العزل  رات  مبرِّ اإلَّ يف حدود  ال�سجون،  لنظام  ينبغي  ل   )...(

الملزمة لمثل هذه الحالة.

الق�عدة 12
1- حيثما وجدت زنزانات اأو غرف فردية للنوم، ل يجوز اأن يو�سع يف الواحدة منها اأكثر من �سجين واحد ليًل. 
ت الإدارة المركزية لل�سجون اإلى الخروج عن هذه  ت، اأن ا�سُطرَّ فاإذا حدث لأ�سباب ا�ستثنائية، كالكتظاظ الموؤقَّ

القاعدة، ُيتفادى و�سع �سجينين اثنين يف زنزانة اأو غرفة فردية.
2- حيثما ُت�ستخَدم المهاجع، يجب اأن ي�سغلها �سجناء ُيختارون بعناية من حيث قدرتهم على التعا�سر يف هذه 

الظروف. ويجب اأن يظلَّ هوؤلء ليًل تحت رقابة م�ستمرة ملئمة لطبيعة الموؤ�س�سة.

الق�عدة 42
ُتطبَّق على جميع ال�سجناء دون ا�ستثناء الظروف المعي�سية العامة التي تتناولها هذه القواعد، بما يف ذلك ال�سروط 
المتعلقة بال�سوء والتهوية ودرجة الحرارة وال�سرف ال�سحي والتغذية ومياه ال�سرب واإمكانية الخروج اإلى الهواء الطلق 

ز المكاني ال�سخ�سي. وممار�سة الريا�سة البدنية والنظافة ال�سخ�سية والرعاية ال�سحية والقدر الكافي من الحيِّ

الق�عدة 11٣
ينام كلُّ �سجين غير محاَكم يف غرفة فردية، ولكن مع مراعاة العادات المحلية المختلفة فيما يتعلق بالمناخ.

تو�شي�ت الأمم المتحدة ب�ش�أن ال�شجن الموؤبد

قد يلزم اتخاذ خطوات من اأجل:

)اأ( كفالة اأن تكون الظروف الفعلية لل�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد متوافقة مع الكرامة الإن�سانية 
والمعايير الدنيا لل�سجون المقبولة لجميع ال�سجناء، وفقًا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء.

انظر اأي�سًا القاعدتين 18 و96 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ الثاني ع�سر )1( من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة 
بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين؛ والتو�سيات 3 اإلى 5 من اإعلن كمبال ب�ساأن اأحوال ال�سجون يف اأفريقيا؛ 
اأفريقيا  للمحاكمة يف  ال�سابق  والحتجاز  الحتياطي  والحب�ض  العتقال  بظروف  المتعلقة  التوجيهية  المبادئ  من  )و(   25 والتو�سية 

)مبادئ لواندا التوجيهية(.

في بع�ض الوليات الق�سائية، ُيحتجز ال�سجناء يف اأماكن اإيواء على ن�سق المهاجع )اأو العنابر(، بينما يف حالت اأخرى، 
ُيحتجزون يف زنزانات فردية اأو زنزانات مخ�س�سة ل�سجينين اأو ثلثة �سجناء اأو يف قاعات كبيرة ت�سم ما بين �ستة �سجناء 
واثني ع�سر �سجينًا. وفي الحالت التي ُت�ستخدم فيها اأماكن احتجاز على ن�سق المهاجع الكبيرة، قد يتباين عدد ال�سجناء 
المحتجزين يف كل مهجع تباينًا كبيرًا، حيث قد ي�سل اأحيانا اإلى مئة �سجين اأو اأكثر، تبعًا للولية الق�سائية ونوع ال�سجن.

ما  مهاجع  يف  ال�سجناء  اإيواء  عدم  وينبغي  بال�سلمة،  المتعلقة  ال�سواغل  من  كاملة  مجموعة  المهجعي  الإيواء  وي�ستتبع 
اأنه  ذلك  الجماعي.  للإيواء  ملءمتهم  مدى  تقييم  من  نهم  يمكِّ بما  ال�سجناء  عن  يكفي  ما  ال�سجون  موظفو  يعرف  لم 
ح اأن يوؤدي الإيواء الجماعي لأعداد كبيرة من ال�سجناء ذوي الخلفيات الجنائية، والعنيفة اأحيانا، اإلى انتقاء بع�ض  ُيرجَّ



ال�سجناء الم�ست�سعفين للعتداء عليهم اأو تعري�سهم لأنواع اأخرى من ال�سلوك الخطير، من قبيل الأن�سطة ذات ال�سلة 
بالع�سابات. ول ينبغي مطلقًا اإيواء ال�سجناء الذين لديهم تاريخ من ال�سلوك العنيف، �سواء داخل ال�سجون اأو خارجها، يف 
المهاجع. ومن ثم فاإنَّ اإيواء ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يف المهاجع لي�ض من الممار�سات الجيدة وينطوي على الكثير من 
المخاطر. وفي الحالت التي ُت�ستخدم فيها المهاجع لإيواء ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، يجب اأن يتوخى موظفو ال�سجون 

الحذر ال�سديد.

اأن يقوموا بعمليات تفتي�ض على فترات  الليل،  المهاجع يف  الإ�سراف على  ال�سجون، كي يتمكنوا من  ويجب على موظفي 
منتظمة، ل تتجاوز �ساعة واحدة. وينبغي األَّ يدخل موظفو ال�سجون المهاجع وحدهم يف الليل لأ�سباب اأمنية، واإن وجب 
الة يف المهاجع الكبيرة حيث اإنَّ الموظفين لن يتمكنوا من  الإ�سارة اإلى اأنَّ المراقبة عبر الأبواب كثيرًا ما تكون غير فعَّ
نه من �سماع  روؤية جميع اأجزاء المهجع. واإ�سافة اإلى ذلك، يجب اأن يكون اأحد الموظفين متمركزا على بعد م�سافة تمكِّ
ما يدور داخل المهجع يف جميع الأوقات بحيث يمكن ا�ستدعاء الم�ساعدة على الفور. بيد اأنَّ هذا ل يكون مجديا دائمًا يف 
حالت المهاجع الكبيرة، ولذلك يجب اأن تكون هناك دائمًا و�سائل للتنبيه اإلى الخطر داخل المهاجع، من قبيل جر�ض اأو 
حبل الإنذار. وينبغي األَّ تكون عمليات التفتي�ض اقتحامية. وينبغي تنفيذها على نحو ل يوقظ ال�سجناء. وحتى مع كل هذه 

الحتياطات، فاإنَّ اإيواء ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يف اأماكن جماعية ا�ستراتيجية خطيرة وينبغي تجنبه.

ومن الممار�سات الجيدة اإيواء ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يف زنزانات فردية، واإن جاز يف بع�ض الحالت، تبعًا لطبيعة 
وم�ستوى المخاطر، اإيواء �سجينين اأو ثلثة �سجناء يف زنزانة واحدة، �سريطة اأن يكون حيزها المكاني وتهويتها وفر�سها 
اأ�سخا�ض واأن تلبي احتياجات النظافة ال�سخ�سية �سرط  اأو ثلثة  ومرافقها ال�سحية كافية لتلبية احتياجات �سخ�سين 
الخ�سو�سية. بيد اأنه من ال�سروري، عندما تكون الزنزانات م�ستركة، اأن يكون ال�سجناء قد جرى تقييمهم باعتبارهم 
منا�سبين لأن يتم اإيواوؤهم معًا. ومن الجدير بالذكر اأي�سًا اأنَّ تف�سيل ال�سجناء من حيث الإيواء الفردي والم�سترك يتباين 
وقد  الم�سترك،  الإيواء  اإلى  بقوة  ال�سجناء  يميل  الق�سائية،  الوليات  بع�ض  ففي  المختلفة.  الثقافات  بين  كبيرًا  تباينًا 
ينظرون اإلى الإيواء يف زنزانات فردية باعتباره من باب العزل. وينبغي اأن يوؤخذ ذلك يف العتبار اإلى اأق�سى حد ممكن 

يف عملية �سنع القرار، دون الم�سا�ض بال�سلمة والأمن.

ال�سخ�سية،  الممتلكات  لتخزين  رفوف  اأو  وخزانة  �سرير  اأدنى،  اإيوائه، كحد  مكان  �سجين، يف  كل  لدى  يكون  اأن  ويجب 
وكر�سي للجلو�ض عليه اأثناء اليوم وطاولة اأو مكتب للعمل اأو الدرا�سة. ويجب اأن يكون لدى جميع ال�سجناء و�سائل ل�ستدعاء 
ر نظم النداء يف الزنزانات و�سيلة ب�سرية و�سوتية للإنذار. وحيثما اأمكن، ينبغي اأن يكون  الم�ساعدة. وُيفتر�ض اأن توفِّ
هناك لوحات تو�سيل خارج كل زنزانة اأو غرفة اأو مهجع لتمكين الموظفين من ف�سل المياه والكهرباء عن ذلك المكان 

يف حال وقوع حادث.

اغت�سال  واأحوا�سًا ومن�سات وحجيرات  اأدوات �سحية )مراحي�ض  ت�ستخدم  التي  الق�سائية  الوليات  العديد من  وهناك 
ومعدات تابعة( م�سنوعة من الفولذ غير القابل لل�سداأ اأو مواد ذات اأ�سطح �سلبة لجعلها �سديدة التحمل و�سهلة التنظيف 
ب على الحائط. وعادة ما تكون هذه  ومقاومة للتخريب والفك. كما يزداد ا�ستخدام الأثاث المثبَّت يف الأر�ض اأو المركَّ
العنا�سر ملحومة بالكامل اأو مربوطة ببع�سها باأدوات مقاومة للعبث بها بحيث ل تكون هناك اأجزاء ف�سفا�سة لك�سرها 
ا اأدنى من ال�سيانة، ول تحتوي على فراغات يمكن اإخفاء الممنوعات داخلها.  اأو تحويلها اإلى اأ�سلحة، وبحيث تتطلب حدًّ
ال�سجون،  داخل  والفو�سى  العنف  بالت�سبب يف  المرتبطة  المخاطر  بع�ض  من  بالفعل  َتُحدُّ  الترتيبات  تلك  اأنَّ  وفي حين 
الممار�سات  ومن  الحتجاز.  لبيئة  الموؤ�س�سي  الجو  وتفاقم  للأفراد،  ال�سخ�سي  ال�ستقلل  كبيرًا على  تاأثيرا  توؤثر  فاإنها 
المخاطر  تقييم  يبررها  التي  الحالت  اإلَّ يف  تنطبق  ول  القاعدة،  ولي�ض  ال�ستثناء  الترتيبات هي  تلك  تكون  اأن   الجيدة 

الخا�ض بال�سجين.

واأخيرًا، مما له اأهمية ق�سوى األَّ يف�سي اإيواء ال�سجناء يف زنزانات اإلى عزلهم. وتحظر قواعد الأمم المتحدة النموذجية 
ل ولأجل غير م�سمى وكذلك فر�ض الحب�ض النفرادي ا�ستنادًا اإلى عقوبة  الدنيا لمعاملة ال�سجناء الحب�ض النفرادي المطوَّ
ال�سجين—وهي اأحكام ذات اأهمية خا�سة يف حالة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة )انظر الف�سل 6-5(. وينبغي اأن ُيم�سي 
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ال�سجناء اأكبر قدر ممكن من الوقت خارج زنزاناتهم برفقة �سجناء اآخرين ُيختارون على اأ�سا�ض تقييم المخاطر الخا�ض 
بهم، واأن ين�سغلوا باأن�سطة نظام ال�سجن )انظر الف�سل 7(. وينبغي اأن ي�ستفيد المحتجزون رهن المحاكمة، بمن فيهم 
ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، من نظام خا�ض تم�سيا مع مبداأ افترا�ض البراءة.)48( وبما اأنهم لم يدانوا باأيِّ جريمة، ينبغي 

األَّ تقل اأماكن اإقامتهم عن تلك المخ�س�سة لل�سجناء المدانين، اإن لم تكن اأف�سل.

4-2  الفرا�ص والثي�ب

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 19
د بمجموعة ثياب منا�سبة للمناخ وكافية للحفاظ على  ُيزوَّ اأن  ُي�سمح له بارتداء ثيابه الخا�سة يجب  كل �سجين ل 

ًة بالكرامة. عافيته. ول يجوز يف اأيِّ حال اأن تكون هذه الثياب مهينًة اأو حاطَّ

الق�عدة 21
�سة له وكافية، تكون  د كلُّ �سجين، وفقًا للمعايير المحلية اأو الوطنية، ب�سرير فردي ولوازم لهذا ال�سرير مخ�سَّ ُيزوَّ

نظيفًة لدى ت�سليمه اإيَّاها، وُيحاَفظ على لياقتها، وُت�ستبَدل يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

انظر اأي�سًا القواعد 20-1 اإلى 20-4 و21 و97 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والفقرتين 1 و3 من المبداأ الثاني ع�سر من المبادئ 
والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين.

وفر�سه  �سريره  لكل �سجين  يكون  اأن  المهم  المحلية، من  التقاليد  باختلف  ولوازمها تختلف  ة  الأ�سرَّ اأنواع  اأنَّ  في حين 
ة على فترات منتظمة  الأ�سرَّ تغيير فر�ض  وينبغي  المحلي.  للمناخ  الممنوح نظيفا ومنا�سبا  الفر�ض  واأن يكون  ان،  الخا�سَّ

ل�سمان النظافة.

ال�سخ�ض  فردية  تعديًا على  ل  ي�سكِّ لأنَّ ذلك  دًا  زيًّا موحَّ ال�سجناء  يرتدي  اأن  ا�ستراط  دة  الجيِّ الممار�سات  ُيعتبر من  ول 
مما ُيفاِقم الأثر ال�سلبي للإيداع يف الموؤ�س�سات الإ�سلحية. وفي الحالت التي ل يكون فيها لدى ال�سجناء ثياب كافية 
تتنا�سب مع الظروف المناخية يف المكان الذي ُي�سجنون فيه، ينبغي ل�سلطات ال�سجن اأن تزودهم بالثياب. بيد اأنه ل يجوز 
ة بالكرامة. وعندما ُي�سمح لل�سجناء بمغادرة ال�سجن لأيِّ �سبب من الأ�سباب  مطلقًا اأن تكون هذه الثياب مهينة اأو حاطَّ
تحددهم  ثياب  بارتداء  ُيطاَلبوا  األَّ  ينبغي  ذلك(،  اإلى  ما  اأو  اإجازة،  يف  اأو  الم�ست�سفى  اإلى  للتوجه  المثال  �سبيل   )على 

باعتبارهم �سجناء.

)48(القاعدة 111 )3( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.
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قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 1٣
مع  ال�سحية،  المتطلَّبات  جميع  ليًل،  النوم  حجرات  �سيما  ول  ال�سجناء،  ل�ستخدام  ة  المعدَّ الغرف  لجميع  ر  ُتوفَّ
لكلِّ  �سة  المخ�سَّ الدنيا  والم�ساحة  الهواء  حجم  حيث  من  وخ�سو�سًا  المناخية،  الظروف  مراعاة  على  الحر�ض 

�سجين والإ�ساءة والتدفئة والتهوية.

الق�عدة 14
في اأيِّ مكان يكون على ال�سجناء فيه اأن يعي�سوا اأو يعملوا:

القراءة  يف  الطبيعي  ال�سوء  ا�ستخدام  من  ال�سجناء  ن  تمكِّ بحيث  �ساع  التِّ من  النوافذ  تكون  اأن  )اأ( يجب 
بًة على نحو يتيح دخول الهواء النقي �سواء ُوجدت تهوية �سناعية اأَْم ل؛ والعمل، واأن تكون مركَّ

)ب(   يجب اأن تكون الإ�ساءة ال�سناعية كافيًة لتمكين ال�سجناء من القراءة والعمل دون اإرهاق نظرهم.

انظر اأي�سًا القاعدة 18-1 و18-2 من القواعد الأوروبية لل�سجون )2006(؛ والفقرة 1 من المبداأ الثاني ع�سر من المبادئ والممار�سات 
الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين.

ل تحدد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء معيارا اأدنى فيما يتعلق بمقدار الحيز المكاني الذي 
ينبغي اأن يحظى به كل �سجين. ويرجع ال�سبب يف ذلك اإلى اأنَّ هذه المعايير ُو�سعت كي ُتطبَّق على نطاق وا�سع يف جميع 
الوليات الق�سائية على اختلف ظروفها المناخية وثقافاتها وتقاليدها. ويتمثل الجزء الرئي�سي من القاعدة 13 يف اأنَّ 
الإيواء يجب اأن يفي بجميع المتطلبات ال�سحية. وبعبارة اأخرى، يجب على اإدارة ال�سجون اأن تهتم بالتاأكد من اأنَّ الظروف 
الحيز  ب�ساأن  التو�سيات  التي قدمت بع�ض  الرئي�سية  والإقليمية  الدولية  الهيئات  ال�سجين. وهناك بع�ض  ل ت�سر ب�سحة 

المكاني الأدنى الذي ينبغي توفيره لكل �سجين.

وتعتبر اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانية اأو المهينة اأنَّ الم�ساحة الدنيا من الحيز المعي�سي 
المطلوبة لكل �سخ�ض هي 4 اأمتار مربعة يف الزنزانة الم�ستركة و6 اأمتار مربعة يف الزنزانة الفردية. ول يت�سمن هذا 
الزنزانات  حالة  يف  بالكامل  وم�ستورًا  مًا  مق�سَّ يكون  اأن  ينبغي  والذي  زنزانة،  لكل  المطلوب  ال�سحي  الملحق  الح�ساب 
الم�ستركة، وينبغي اإ�سافته. وعلوة على ذلك، ترى اللجنة اأنَّ اأيَّ زنزانة ُت�ستخدم لإيواء ال�سجناء يجب األَّ تقل م�ساحتها 
عن 2 متر مربع بين الجدران وارتفاعها بين الأر�سية وال�سقف عن 2.5 متر. والمعيار الم�ست�سوب يف الزنزانات الم�ستركة 
الفردية.)49(  للزنزانة  مربعة  اأمتار   6 البالغ  الأدنى  المعي�سي  الحيز  اإلى  اإ�سافي  �سجين  لكل  مربعة  اأمتار   4 اإ�سافة   هو 
وتو�سي اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر باأن تكون الم�ساحة الدنيا للأر�سية هي 5.4 اأمتار مربعة لكل �سجين يف الزنزانة 
الفردية و3.4 اأمتار مربعة يف الزنزانة الم�ستركة. وتلك لي�ست معايير اعتمدتها الأمم المتحدة واإنما تو�سيات و�سعتها 
ولكنها  التخزين،  النوم )1.6 متر مربع( وحيز  وت�سمل حيز  الدنيا،  المتطلبات  ب�ساأن  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
ت�ستبعد حيزْي المرحا�ض والغت�سال )1.2 متر مربع(. وفي الزنزانات الفردية، يو�سى باأن تكون الم�سافة الدنيا بين 

جدران الزنزانة 2.15 متر، على األَّ يقل ارتفاع ال�سقف عن 2.45 متر.)50(

ال�سجون:  موؤ�س�سات  في  �سجين  لكل  المعي�سي  )الحيز   Living space per prisoners in prison establishments: CPT standards)49(

.)CPT/Inf (2015) 44( معايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانية اأو المهينة
)50(مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب ب�ساأن ال�ستراتيجيات الرامية اإلى الحد من الكتظاظ في ال�سجون، ال�سفحة 

10؛ واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )2012(: المياه، ال�سرف ال�سحي، النظافة ال�سحية والإقامة في ال�سجون—توجيهات تكميلية، ال�سفحتان 
16 و17.
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والمعاملة  التعذيب  لمنع  الأوروبية  واللجنة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  ت�سير  الموا�سفات،  هذه  تحديد  ولدى 
ا�ستنادًا  تقييمه  يمكن  ل  المكاني  الحيز  من  المنا�سب  المقدار  اأنَّ  اإلى  بو�سوح  المهينة  اأو  اللاإن�سانية  العقوبة  اأو 
�سياق  يف  الفعلي  الو�سع  على  يتوقف  الموا�سفات  هذه  تطبيق  اأنَّ  ذلك  وحده.  المكاني  للحيز  ب�سيط  قيا�ض  اإلى 
الوقت  ومقدار  المبنى،  حالة  يلي:  ما  معينة  احتجاز  حالة  اأيِّ  يف  �سلة  ذات  تكون  قد  التي  العوامل  وت�سمل  معين. 
الحيز  يف  تقع  التي  الأخرى  والأن�سطة  المنطقة،  تلك  يف  الأ�سخا�ض  وعدد  النوم،  منطقة  يف  ال�سجناء  يق�سيه  الذي 
النهج  هذا  ويقدم  المتاح.  الإ�سراف  ومدى  ال�سجن،  يف  المتاحة  والخدمات  والمرافق  والإ�ساءة،  والتهوية  المكاني، 
المكاني  الحيز  جوانب  جميع  اأنَّ  حقيقة  على  يوؤكد  وهو  والموظفين.  ال�سجناء  اأجل  من  الواقع  عن  اأدق  �سورة  الأ�سمل 
تجربة  ونوعية  الأخرى  العوامل  على  ر  يوؤثِّ اأن  العوامل  اأحد  على  تغيير  اإجراء  �ساأن  من  واأنَّ  مترابطة،   وا�ستخدامه 

فرادى ال�سجناء.)51(

تاأثيرًا  زنزانة  كل  يف  الهواء  ونوعية  الحرارة  ودرجة  �سجين  كل  به  يحظى  الذي  المكاني  الحيز  مقدار  من  كل  ويوؤثر 
يوؤدي  اة  مهوَّ وغير  ومظلمة  ورطبة  باردة  غرف  يف  النوم  اأنَّ  ذلك  والعقلية.  البدنية  ال�سجناء  �سحة  على  خطيرًا 
التي ل  الحالت  الزنزانات، وخ�سو�سًا يف  �ساعات طويلة يف  ق�ساء  يوؤدي  وقد  ال�سل.  بما يف ذلك  العلل،  اإلى عدد من 
هذه  كل  وتتفاقم  الع�سلت.  �سمور  اإلى  ق�سيرة،  ترفيهية  لفترات  �سوى  الزنزانات  يغادرون  ول  ال�سجناء  فيها  يعمل 
اأماكن الإيواء مكتظة، كما هو الحال يف العديد من الوليات الق�سائية. وفي الحالت التي يلزم  المخاطر عندما تكون 
الزنزانة  العمل يف  اأنَّ  المكان، يف حين  اكتظاظ  العمل من  مواد  تزيد  ما  كثيرًا  زنزاناتهم،  ال�سجناء يف  يعمل  اأن  فيها 
اأ�سرار  يف  الإ�ساءة  �سيئ  مكان  يف  ال�ساعات  من  كبير  عدد  ق�ساء  يت�سبب  وقد  اإ�سافية.  �سحية  م�ساكل  اإلى  يوؤدي  قد 
ا بب�سر ال�سجين وكذلك   دائمة على ب�سر ال�سجين. كما قد يكون التعر�ض لل�سوء ال�سطناعي وحده لفترة طويلة �سارًّ

ب�سلمته العقلية.

ولهذه الأ�سباب، فاإنَّ اأحد اأهم الحقوق الأ�سا�سية لجميع ال�سجناء، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، هو الح�سول 
اأو العمل  على ما يكفي من الحيز ال�سخ�سي ومكان الإيواء المزود بنوافذ لإتاحة ما يكفي من ال�سوء الطبيعي للقراءة 
خلل النهار واإمكانية الح�سول على الهواء الطلق للتهوية المنتظمة. وفي بع�ض الوليات الق�سائية، تكون نوافذ ال�سجناء 
ال�سديدي الخطورة مغطاة ب�سكل من اأ�سكال ال�ستائر اأو الم�ساريع المعدنية، لأ�سباب اأمنية يف ظاهر الأمر، بما يحجب 
اأخرى ل  بو�سائل  النوافذ  اأمن  الممار�سات غير مقبولة، حيث يمكن �سمان  تلك  وُتَعدُّ  الطبيعي.  ال�سوء  اأو كامل  معظم 
تحجب ال�سوء، مثل الق�سبان. وفي وليات ق�سائية اأخرى، تخلو زنزانات ال�سجناء ال�سديدي الخطورة من النوافذ كليًّا، 
وقد ي�سل ال�سوء الطبيعي اإلى زنزاناتهم من مناور موجودة يف الممر الموجود خارج الزنزانات.)52( كما اأنَّ هذه الممار�سة 
ل تتما�سى مع روح ون�ض قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء التي توؤكد تحديدًا على �سرورة وجود 
نوافذ، ل كي يتمكن ال�سجناء من القراءة والعمل على ال�سوء الطبيعي فح�سب، بل اأي�سًا كي يح�سلوا على الهواء الطلق. 
ر يف اأنماط  وفي المقابل، قد ل ُي�سمح لل�سجناء ال�سديدي المخاطر تظليل نوافذهم يف بع�ض البلدان، وهي ممار�سة قد توؤثِّ

نومهم ولي�ض لها اأيُّ مبررات اأمنية.

وللح�سول على ال�سوء ال�سطناعي اأهميته اأي�سًا لتمكين ال�سجناء من القراءة والعمل عندما ل يكون �سوء النهار كافيًا. 
ال�سوء  اإ�سعال  ب�ساأن  قرار  اتخاذ  من  التمكن  عدم  اإنَّ  حيث  الخا�سة  اإ�ساءتهم  �سبط  من  ال�سجناء  يتمكن  اأن  وينبغي 
المهم  من  ال�سدد،  هذا  وفي  بال�ستقلل.  �سعوره  وينتهك  ال�سجين  لدى  والإحباط  بالعجز  ال�سعور  يفاقم  اإطفائه  اأو 
اأو  مظلمة  زنزانة  يف  ال�سجين  حب�ض  تحظر  ال�سجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمم  قواعد  اأنَّ  اإلى  الإ�سارة 
لتمكين  مفتاح خارجها  وكذلك  زنزانة،  كل  داخل  اإنارة  مفتاح  هناك  يكون  اأن  ينبغي  ولذلك،  انقطاع.)53(  دون  م�ساءة 
ال�سديدو  ال�سجناء  فيها  ُيحتجز  التي  الحالت  وفي  القت�ساء.  عند  ال�سجناء  لفح�ض  ال�سوء  اإ�سعال  من  الموظفين 
يتمكن موظفو  ولكن خافتة، بحيث  ُم�سَعلة،  الأ�سواء  ُتترك  اأن  يلزم  �سوف  به(،  يو�سى  ل  ما  الخطورة يف مهاجع )وهو 

.Living space per prisoners in prison establishments: CPT standards (CPT/Inf (2015) 44, Appendix)51(المرجع نف�سه؛ و(

.Shalev, S. (2009): Supermax—Controlling risk through solitary confinement, pp. 117-18)52(

)53(القاعدة 43 )1( )ج( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.



يف  الليل  اأثناء  ُم�سَعلة  الأ�سواء  ترك  اأي�سًا  يتعين  وقد  الليل.  خلل  الة  فعَّ ب�سورة  ال�سجناء  على  الإ�سراف  من  ال�سجن 
الذي  المنا�سب  العلج  يتلقون  بينما  موؤقتة،  لفترات  النف�ض،  اإيذاء  اأو  النتحار  خطر  يواجهون  الذين  ال�سجناء   حالت 

يلئم احتياجاتهم.

وينبغي الإبقاء على الزنزانات التي ت�سم جميع ال�سجناء، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، يف درجة حرارة ملئمة 
ت�سمن عدم تعري�ض �سحة ال�سجناء البدنية للخطر، مع مراعاة المناخ المحلي والتغيرات المو�سمية.

الطع�م والم�ء  4-4

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 22
ر اإدارة ال�سجون لكل �سجين، يف ال�ساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على  1- توفِّ

دة النوعية وح�سنة الإعداد والتقديم. �سحته وقواه، جيِّ

ر لكل �سجين اإمكانية الح�سول على ماء �سالح لل�سرب كلَّما احتاج اإليه. 2- ُتوفَّ

انظر اأي�سًا المبداأ الحادي ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين، 
والقاعدة 22-1 اإلى 22-6 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

ُيَعدُّ الح�سول على ما يكفي من الغذاء والماء اأحد اأهم الحقوق الأ�سا�سية لجميع ال�سجناء، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو 
ومتوازنًا على نحو ملئم  ومغذيًا  الخطورة طازجًا  ال�سديدي  ال�سجناء  اإلى  المقدم  الطعام  يكون  اأن  وينبغي  المخاطر. 
وحائزًا لمحتوى حراري كاف. و�سوف يقرُّ اأيُّ مدير �سجن فورًا باأنَّ ال�سكاوى المقدمة ب�ساأن نوعية و/اأو كمية الطعام هي 
من اأ�سيع ال�سكاوى التي يتلقاها. وتتمثل اإحدى الطرائق الب�سيطة كي يقيِّم مدير ال�سجن �سحة هذه ال�سكاوى يف اأن يقوم، 

على اأ�سا�ض منتظم، بتناول الطعام المقدم اإلى ال�سجناء اأو تذوُّقه.

ويجب اأن تكفل �سلطات ال�سجون عدم التمييز واأن تتخذ كذلك اإجراءات اإيجابية للتاأكد من تلبية اأيِّ احتياجات غذائية 
المتمثل يف  الدولة  وواجب  الدين  لي�ض من منظور حرية  اأ�سا�سي  اأمر  وهذا  معتَقده.)54(  اأو  ال�سجين  لدين  وفقًا  محددة 
ر فيها  احترام المعتقدات الدينية لكل فرد فح�سب، بل اأي�سًا من منظور الإدارة الجيدة لل�سجون. وفي الحالت التي ل ُيوفَّ
لل�سجناء المتطلبات المن�سو�ض عليها يف معتقداتهم الدينية، من المرجح اأن يوؤدي ذلك اإلى ال�ستياء والكرب والتوتر 

�ض النظام والن�سباط للخطر. داخل ال�سجن، مما يعرِّ

واإ�سافة اإلى نوعية الطعام وكميته، تتمثل عوامل اأخرى ذات �سلة بالتغذية يف مكان تناول الوجبات وتوقيته وتواتره والأدوات 
م الوجبات يف الأوقات العادية، على غرار اأوقات تقديم الطعام يف المجتمع. وينبغي  الم�ستخدمة يف ذلك. وينبغي اأن ُتقدَّ
لموظفي ال�سجون اأي�سًا اأن يبذلوا كل جهد من اأجل �سمان اأن تكون الأدوات نظيفة ومتفقة مع العادات المحلية لتناول 
ُيَعدُّ فيها الطعام نظيفة وخالية من الأوبئة. ويجوز ال�سماح لل�سجناء ال�سديدي  التي  اأن تكون المطابخ  الطعام. وينبغي 

 ،A/60/399 54(انظر تقارير المقررة الخا�سة المعنية بحرية الدين اأو المعتقد، ال�سيدة اأ�سماء جاهانغير، بما في ذلك وثائق الأمم المتحدة(

الفقرة 75؛ وA/HRC/4/21/Add.1، الفقرات 57 اإلى 68؛ وA/HRC/10/8، الفقرة 44.

مة 57مقدِّ 57الف�سل 4 اأماكن الإيواء والأحوال املعي�سية العامة
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الخطورة باإعداد طعامهم الخا�ض يف المنطقة المجتمعية من وحداتهم اأو يف مطبخ متاخم لزنزاناتهم. و�ست�ساعد تلك 
الترتيبات على زيادة �سعورهم بال�ستقلل، و�سيكون لها اأثر اإيجابي على �سلمتهم العقلية. وينبغي الإ�سراف عن كثب 
لون خطرًا على الآخرين ينبغي عدم ال�سماح  على اأدوات المطبخ المتاحة لل�سجناء وح�سرها. بيد اأنَّ ال�سجناء الذين ي�سكِّ
اأدوات المطبخ  ُت�سحب  ال�سكاكين الحادة وغيرها من الأدوات المماثلة. وفي بع�ض الوليات الق�سائية،  لهم با�ستخدام 
من حيازة ال�سجناء بعد اإعداد الوجبات لمنع ا�ستخدامها كاأدوات للم�ساعدة على الفرار. وتكمن النقطة الرئي�سية يف اأنه 

ينبغي اإجراء تقييم للمخاطر واتخاذ الإجراءات المنا�سبة عندما تتغير المخاطر.

وينبغي اأن تتاح مياه ال�سرب لل�سجناء يف كل وقت. وعندما ل تكون الزنزانات مجهزة ب�سنابير للتزود بالمياه ال�سالحة 
لل�سرب، ينبغي للموظفين اأن ي�ستحدثوا نظاما للحفاظ على الإمدادات الم�ستمرة من المياه ال�سالحة لل�سرب. وقد يتاألف 
اأو غيرها من الحاويات لل�سجناء لحفظ المياه داخلها، على �سبيل  هذا النظام من �سرف زجاجات بل�ستيكية نظيفة 

المثال، بما ي�سمن الحفاظ على نظافة المياه وتوافرها دائمًا يف الزنزانة دون اأن ي�سطر ال�سجناء اإلى طلبها.

ال�شرف ال�شحي والنظ�فة الع�مة والنظ�فة ال�شخ�شية  5-4

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 15
نظيفة  وب�سورة  ال�سرورة  عند  الطبيعية  ق�ساء حاجاته  من  �سجين  كلِّ  لتمكين  كافية  المراحي�ض  تكون  اأن  يجب 

ولئقة.

الق�عدة 16
ر مرافق ال�ستحمام والغت�سال بالد�ض بحيث يكون يف مقدور كلِّ �سجين ومفرو�سًا عليه اأن ي�ستحمَّ  يجب اأن تتوفَّ
فة مع الطق�ض، بالقدر الذي تتطلَّبه ال�سحة العامة تبعًا للف�سل والموقع الجغرافي  اأو يغت�سل، بدرجة حرارة متكيِّ

للمنطقة، على األَّ يقلَّ ذلك عن مرة يف الأ�سبوع يف مناخ معتدل.

الق�عدة 17
د عليها ال�سجناء بانتظام، والمحافظة على نظافتها التامة يف كلِّ حين. يجب �سيانة جميع اأجزاء ال�سجن التي يتردَّ

الق�عدة 18
ر لهم الماء وما  1- يجب اأن ُتفَر�ض على ال�سجناء العناية بنظافتهم ال�سخ�سية، ومن اأجل ذلك يجب اأن ُيوفَّ

تتطلَّبه ال�سحة والنظافة من اأدوات.

ال�سجن  د  يزوَّ ذواتهم،  احترام  على  ي�ساعدهم  منا�سب  مظهر  على  الحفاظ  من  ال�سجناء  تمكين  2- بغية 
بالت�سهيلت اللزمة للعناية بال�سعر والذقن، وتتاح للذكور اإمكانية الحلقة بانتظام.

 قواعد الأمم المتحدة لمع�ملة ال�شجين�ت والتدابير غير الحتج�زية
للمجرم�ت )قواعد ب�نكوك(

الق�عدة 5
حيث  من  الخا�سة  احتياجاتهن  لتلبية  ال�سرورية  والمواد  المرافق  اإيوائهن  اأماكن  يف  لل�سجينات  توفر  اأن  يجب 
العناية  لأغرا�ض  منتظمة  ب�سورة  بالمياه  والإمداد  مجانا  ال�سحية  المنا�سف  ذلك  يف  بما  ال�سخ�سية،  النظافة 



اللواتي  اأو  المر�سعات  اأو  والحوامل  الطهي  باأعمال  يقمن  اللواتي  الن�ساء  �سيما  ول  والن�ساء،  للأطفال  ال�سخ�سية 
يجيئهن الحي�ض.

انظر اأي�سًا القاعدة 19 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والفقرة 2 من المبداأ الثاني ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة 
بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين.

د قدرة ال�سجناء على الحفاظ على نظافتهم ال�سخ�سية اإلى حد كبير قدرتهم على الحفاظ على احترامهم لذاتهم.  ُتحدِّ
وُتعتبر النظافة ال�سخ�سية اأ�سا�سية اأي�سًا من اأجل ال�سحة البدنية. ويتعين على اإدارة ال�سجون تزويد ال�سجناء بال�سابون 
ي اأو �سراء هذه الأ�سناف من خارج ال�سجن،  وُفر�ض ومعاجين الأ�سنان والمنا�سف كحد اأدنى. وعندما ُي�سمح لل�سجناء بتلقِّ
يظل ال�سجن م�سوؤوًل عن اإتاحة هذه المواد على اعتبار اأنَّ بع�ض ال�سجناء لن يكونوا قادرين على تحمل تكلفتها. وعلوة 
على ذلك، ينبغي اأن تتاح لل�سجناء اإمكانية الو�سول المنتظم اإلى المرافق المنا�سبة لل�ستحمام اأو الغت�سال بالد�ض. ومن 
البديهي اأنَّ الح�سول بي�سر على المياه الجارية ال�ساخنة والباردة �سيكون هو الحالة المثالية وينبغي اأن يكون هدف كل 
�سجن. وفي المناطق ذات المناخ المداري، قد ي�ستخدم ال�سجناء المياه الباردة لل�ستحمام. واإذا لم تكن المياه ال�ساخنة 
متاحة بالتواتر الكافي، يجوز و�سع الترتيبات لت�سخين المياه وتوفير اأحوا�ض الغ�سيل لل�سجناء. وينبغي اأن يت�سنى لل�سجناء 
تتاح  اأن  ينبغي  نوبة عمل. وعلوة على ذلك،  نهاية كل  ال�ستحمام يف  القذرة  اأو  للغاية  الم�سنية  الوظائف  العاملين يف 

لل�سجناء اإمكانية الو�سول اإلى مرافق الغ�سيل )لي�ض يف اأماكن الإقامة( لغ�سل ملب�سهم ال�سخ�سية.

اأنَّ الحمامات يف ال�سجون مناطق �سديدة  وفيما يتعلق باإدارة المخاطر، ينبغي لإدارات ال�سجون اأن ت�سع ن�سب اأعينها 
الموظفون  يتولى  اأن  وينبغي  ال�سخ�سية.  ال�سلمة  اأو من منظور  للفرار  كونها مكانا محتمل  �سواء من حيث  الخطورة، 
اأن  وينبغي دائمًا  لهم.  ال�سجناء  ب�سبب تخويف  القيام بذلك  يمتنعوا عن  واألَّ  ال على مناطق ال�ستحمام  الفعَّ الإ�سراف 

ي�سطلع بذلك الإ�سراف موظفون من نف�ض جن�ض ال�سجناء.

من  يطلقونها  ل  الذين  الرجال  تمكين  ينبغي  حين  يف  ذلك،  يف  رغبوا  اإذا  لحاهم  باإطلق  لل�سجناء  ُي�سمح  اأن  وينبغي 
الحلقة بانتظام. وقد يلزم الإ�سراف عن كثب على �سبل الح�سول على ال�سفرات اأو غيرها من اأدوات الحلقة لأ�سباب 
اأمنية.)55( وكقاعدة عامة، ل ينبغي اأبدا حلقة روؤو�ض ال�سجناء خارج اإرادتهم اإلَّ لأ�سباب طبية يمكن اإثباتها. ومن المهم 
اأي�سًا اأن توؤخذ الحتياجات الجن�سانية لل�سجينات يف العتبار عندما يتعلق الأمر بالنظافة ال�سخ�سية. فعلى �سبيل المثال، 
ينبغي اأن تتاح للن�ساء اإمكانية الح�سول على المياه يف جميع الأوقات، ول �سيما عندما يكنَّ يف مرحلة الحي�ض اأو حوامل اأو 
مر�سعات.)56( وعلوة على ذلك، ينبغي اإدراك اأنَّ النظافة ال�سخ�سية والغت�سال يمكن اأي�سًا اأن ي�سمل بعدًا دينيًّا. وتن�ض 
قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء على �سرورة احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلقية 
اأيِّ تمييز يف هذا ال�سدد. ويعني ذلك �سرورة تمكين ال�سجناء من العناية بنظافتهم ال�سخ�سية وفقًا  لل�سجناء وحظر 

لمعتقداتهم الدينية.)57(

األَّ  اإلى المراحي�ض يف جميع الأوقات. وينبغي  ويحق لجميع ال�سجناء، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، الو�سول 
اأو ا�ستعداده  البدنية على توافر الحار�ض  اأب�سط الحتياجات  اأحد يف موقف حيث تتوقف قدرة الفرد على رعاية  يو�سع 
لها مغطاة،  اأو مجاورة  الزنزانات  الموجودة يف  المراحي�ض  اأن تكون  اإلى الحمام. وينبغي  ال�سجين  الباب واقتياد  لفتح 

)55(اإ�سافة اإلى ذلك، يجب على الموظفين التاأكد من عدم ت�سارك اثنين اأو اأكثر من ال�سجناء في اأدوات الحلقة نف�سها.

ر لهن المواد ال�سحية التي ت�ستخدمها  )56(ينبغي اأن تتمكن الحوائ�ض من الغت�سال وغ�سل ملب�سهن الداخلية كلما احتجن ذلك، واأن ُيوفَّ

الحوائ�ض في البلد عادة )مثل الحفا�سات وال�سدادات والقطن والمناديل القما�سية(. وينبغي اأن تكون هذه الترتيبات متاحة لل�سجينات في ظروف 
اإتاحة الظروف والمرافق ال�سحية  اأطفالهن، ينبغي  اإلى الرتباك من خلل طلبها. وفي ال�سجون التي تعي�ض فيها الن�ساء مع  ل ي�سطررن فيها 

ع. للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر الكتيب عن المراأة وال�سجن ) الإ�سدار الثاني(، ال�سادر عن المكتب. الملئمة للر�سّ
)57(القاعدة 2 )1( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا؛ وانظر اأي�سًا القاعدة 66.
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وينبغي اأن يف�سلها جدار، اأو �ساتر على الأقل، عن منطقة المعي�سة. ويكت�سي هذا الأمر اأهمية كبيرة يف ال�سجون التي 
المرحا�ض،  ا�ستخدام  لدى  بالخ�سو�سية  ال�سجناء  جميع  يحظى  اأن  ويجب  الزنزانة.  يف  الطعام  ال�سجناء  فيها  يتناول 
ف ذلك باأنه الحجب الب�سري لكامل الج�سم من جميع النقاط يف الزنزانة اأو الغرفة.  بعيدا عن ال�سجناء الآخرين. وُيعرَّ
وفي  المعي�سة.  منطقة  عن  منف�سل  بمنفذ  ى  مهوَّ �سحي  ملحق  هناك  يكون  اأن  ينبغي  الم�ستركة،  الإيواء  اأماكن  وفي 
ل خطرًا من حيث  الزنزانات الفردية، لي�ض هناك مبرر لأن يرى الموظفون مناطق المراحي�ض ما لم يكن ال�سجين ي�سكِّ
اإيذاء النف�ض اأو النتحار )ا�ستنادًا اإلى �سهادة من ممار�ض الرعاية ال�سحية(. وفي هذه الحالت، وفي الزنزانات التي 
ذلك  يتولى  اأن  دائمًا  ينبغي  اأمنية،  لأ�سباب  مطلوبًا  المراحي�ض  مناطق  على  الإ�سراف  كان  اإذا  مهاجع،  �سكل  يف  تكون 
الإ�سراف موظفون من نف�ض جن�ض ال�سجناء. وينبغي بذل الجهود لتزويد جميع الزنزانات بمراحي�ض دافقة؛ واإذا ا�ستحال 
 ذلك، يتعين تفريغ الحاويات الم�ستخدمة عدة مرات يف اليوم. وينبغي اأن تبقى الإمدادات من ورق المراحي�ض والمياه 

الجارية م�ستمرة.

وينبغي اأن ُي�سترط على ال�سجناء اأن يحافظوا على نظافة زنزاناتهم، وينبغي لإدارة ال�سجن اأن توفر اللوازم ال�سرورية 
اإجراءات  ا�ستحداث  �سجن  لكل  وينبغي  ذلك.  اإلى  وما  والمكان�ض  والمما�سح  وال�سابون  الدلء  مثل  بذلك،  للقيام 
للأجور  نظام  وو�سع  بالعمل  لل�سطلع  ال�سجناء  وا�ستخدام  ال�سجن  يف  الم�ستركة  الأماكن  نظافة  على  للحفاظ 
ا�سطلعهم  اأثناء  ال�سجناء  لمراقبة  المنا�سبة  الأمنية  الإجراءات  اتخاذ  وينبغي  المنجز.  العمل  لقاء  المكافاآت  اأو 
بواجباتهم التنظيفية والتاأكد من اأنَّ جميع المواد الخطرة )المواد الكيميائية والمنظفات والكاويات، اإلخ( الم�سروفة 
اأو اأوعية مو�سومة  اأو التي ي�سحبها الموظفون، هي بالكمية المطلوبة لإنجاز المهمة الآنية ومو�سوعة يف علب   لل�سجناء، 

لتحديد المحتويات.

ظروف ال�شجن الخ��شة  6-4
في بع�ض البلدان، قد ُيمنح زعماء الع�سابات و�سبكات الجريمة المنظمة امتيازات خا�سة، من قبيل تح�سين الظروف 
يف اأماكن اإقامتهم، وقد ُي�سمح لهم بالحتفاظ بقدر اأكبر من الممتلكات ال�سخ�سية يف زنزاناتهم. وفي بلدان اأخرى، قد 
يتمكن ال�سجناء الأثرياء من �سراء ظروف متميزة. وينبغي عدم منح اأيِّ �سجين امتيازات خا�سة على اأ�سا�ض مكانته اأو 
ثروته. ويختلف ذلك عن التدابير المتخذة لحماية وتعزيز حقوق ال�سجناء ذوي الحتياجات الخا�سة، وهي مطلوبة ويجب 

األَّ ُينظر اإليها باعتبارها مزايا ممنوحة.)58(

وينبغي اأن يكون لدى كل �سجن �سيا�سة مكتوبة تحدد الظروف والمرافق الموحدة يف الزنزانات اأو الغرف اأو المهاجع، 
وقائمة  الخطورة،  ال�سديد  ال�سجين  بحيازة  تكون  اأن  يمكن  التي  ال�سخ�سية  الممتلكات  مقدار  على  المفرو�سة  والقيود 
بالبنود الم�سموح بها وقيمتها الق�سوى، والإجراءات المتعلقة باإدارة ممتلكات ال�سجناء. وينبغي اأن يخ�سع مقدار ونوع 
�سمن  المدرجة  غير  المواد  جميع  م�سادرة  التفتي�ض  عمليات  خلل  وينبغي  �سارمة.  لرقابة  بها  الم�سموح  الممتلكات 
ف�ساد  منع  ال�سدد  هذا  يف  اأي�سًا  الأ�سا�سية  الأمور  ومن  بها.  الم�سموح  الممتلكات  قائمة  اأو  ال�سجين  ممتلكات  مخزون 

الموظفين والتلعب بهم )انظر الف�سل 2(.

 للطلع على الحوافز الم�سروعة والمتيازات المكت�سبة، انظر الف�سل 2-2-6

)58(القاعدة 2 )2( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.
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قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 45
ول ُيفر�ض ]الحب�ض النفرادي[ ا�ستنادًا اإلى الحكم ال�سادر يف حق ال�سجين.  -1

قرار المجل�ص القت�ش�دي والجتم�عي 15/1996
ق  اإنَّ المجل�ض القت�سادي والجتماعي، )...( 7- يحث الدول الأع�ساء التي يجوز فيها تنفيذ عقوبة الإعدام اأن تطبِّ
ال، من اأجل تقليل معاناة ال�سجناء  الحد الأدنى من ]قواعد الأمم المتحدة[ النموذجية لمعاملة ال�سجناء تطبيقا فعَّ

المحكوم عليهم بالإعدام اإلى اأدنى حد ممكن وتفادي اأيِّ تفاقم لتلك المعاناة.

ل ال�سجناء المحكوم عليهم بالإعدام عن جميع ال�سجناء الآخرين يف منطقة كثيرًا ما ي�سار  في بع�ض نظم ال�سجون، ُيف�سَ
اإليها با�سم "�سف الموت" )اأو جناح المحكوم عليهم بالإعدام(. وفي عدد من البلدان، ي�سمل ذلك الف�سَل يف �سكل من 
اأ�سكال الحب�ض النفرادي، دون اأيِّ مبررات اأمنية. ويمكن اأن توؤدي العزلة القاتمة و�سنوات عدم اليقين فيما يتعلق بوقت 
الإعدام اإلى ما ُيطلق عليه اأحيانا "متلزمة/ظاهرة �سف الإعدام"، وهو ما خل�ست المحكمة الأوروبية لحقوق الإن�سان 
اإلى اأنه ُيعتبر من باب العقوبة القا�سية واللاإن�سانية والمهينة بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإن�سان.)59( وفي 

بلدان اأخرى، ُيحتجز ال�سجناء يف زنزانات عادية اإلى جانب ال�سجناء الآخرين الموجودين يف نف�ض الو�سع القانوني.

ولل�سجناء ال�سديدي الخطورة المحكوم عليهم بالإعدام جميع الحقوق التي تحق لل�سجناء ب�سكل عام. وعلوة على ذلك، 
عليهم.  المفرو�سة  العقوبة  اأ�سكال  من  الأ�سد  ال�سكل  ب�سبب  احتياجات خا�سة  بالإعدام  عليهم  المحكوم  لل�سجناء  فاإنَّ 
اأدنى من حيث اأمور مثل  األَّ يتلقى ال�سجناء المحكوم عليهم بالإعدام معاملة ذات م�ستوى  ولذلك من ال�سروري كفالة 
الطعام والرعاية ال�سحية والنظافة ال�سخ�سية والتمارين الريا�سية والأن�سطة والختلط بال�سجناء الآخرين. وب�سورة 
مماثلة، اأو�سحت اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان �سرورة األَّ يخ�سع ال�سجناء ال�سديدو الخطورة الذين يواجهون عقوبة 
ُحكم عليهم  قد  اأنهم  لمجرد  القا�سية  المعاملة  لمزيد من  اأو  ال�سجن  داخل  لقيود غير �سرورية على حركتهم  الإعدام 

بالإعدام.

عليهم  المحكوم  النفرادي يف جناح  الحب�ض  احُتجز يف  اإيفانز[  ]خافيير  البلغ  �ساحب  اأنَّ  اللجنة  "وتلحظ 
بالإعدام لفترة خم�ض �سنوات يف زنزانة طولها 9 اأقدام وعر�سها 6 اأقدام، من دون �سرف �سحي با�ستثناء دلو 
للف�سلت، وبل �سوء طبيعي، ول ُي�سمح له بالخروج من زنزانته اإلَّ مرة اأو مرتين يف الأ�سبوع يكون خللها مقيد 
اليدين، مع كميات غير كافية من الطعام ل تراعي احتياجاته الغذائية الخا�سة. وترى اللجنة اأنَّ هذه الظروف 

ل مجتمعًة انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد." الحتجازية—غير المعتَر�ض عليها—ت�سكِّ

.Human Rights Committee, Xavier Evans v. Trinidad and Tobago, 2003 :الم�سدر

 Soering v. United Kingdom, European Court of Human ق�سية  في   1989 عام  في  الإن�سان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  )59(قرار 

Rights, App. No. 00014038/88 (7 July 1989)؛ اأكدته الجمعية البرلمانية لمجل�ض اأوروبا في عام 2001 )القرار 1253(.
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ر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء هذا الموقف با�ستبعاد فر�ض الحب�ض النفرادي اإذا كان  وتكرِّ
ي�ستند ح�سرا اإلى عقوبة ال�سجين، وهو ما ي�سمل ال�سجناء المحكوم عليهم بالإعدام. ومن حيث الإدارة الجيدة لل�سجون، 
لهم  ل تتاح  روتيني يف ظروف معزولة حيث  نحو  الخطورة على  ال�سديدي  ال�سجناء  احتجاز هوؤلء  يبرر  ما  لي�ض هناك 
اإمكانية الح�سول على اأيِّ ت�سهيلت للعمل اأو التعليم اأو الأن�سطة الثقافية. وينبغي األَّ تنطوي عقوبة الإعدام المفرو�سة 
عليهم على عقوبة اإ�سافية فيما يتعلق باأحوالهم، وينبغي لإدارة ال�سجون اأن تبذل كل ما يف و�سعها للحد من الكرب النف�سي 

الذي قد ينجم عن طبيعة العقوبة وطول عملية ال�ستئناف.
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ال �سمان الأمن الفعَّ  -5
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الق�عدة 89
2- )...( ُي�ستح�سُن اأن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعًا لحتياجات مختلف الفئات. )...(

القواعد الأوروبية لل�شجون

الق�عدة 51
الحتجاز  لتحقيق  ال�سرورية  الدنيا  التدابير  هي  ال�سجناء  فرادى  على  المطبقة  الأمنية  التدابير  1- تكون 

الماأمون.

الق�عدة 5٣

1- ل تطبق تدابير الأمن اأو ال�سلمة البالغة ال�سدة اإلَّ يف الظروف ال�ستثنائية.

2- تكون هناك اإجراءات وا�سحة يتوجب اتباعها عندما يتعين تطبيق تلك التدابير على اأيِّ �سجين.

3- يحدد القانون الوطني طبيعة اأيِّ تدابير من هذا القبيل ومدتها واأ�سباب اإمكانية تطبيقها.

4- توافق ال�سلطة المخت�سة على تطبيق التدابير يف كل حالة لفترة زمنية محددة.

قيد  الخطورة،  ال�سديدي  ال�سجناء  وخ�سو�سًا  ال�سجناء،  اإبقاء  على  قدرته  على  لل�سجون  نظام  اأيِّ  م�سداقية  تتوقف 
يحمي  لأنه  ال�سجون  لإدارة  الأ�سا�سية  الأن�سطة  اأحد  الهروب  منع  وُيَعدُّ  الهروب.  منع  على  اأخرى،  الحتجاز—وبعبارة 
الجمهور من المزيد من الأعمال الإجرامية، وي�سهم يف منح الجمهور وو�سائط الإعلم وال�سيا�سيين الثقة يف نظام العدالة 
مة �سمن نظام ال�سجون. ومن الممكن اأن تكون  ن ال�سجناء من ال�ستفادة من اأن�سطة اإعادة التاأهيل المقدَّ الجنائية، ويمكِّ
لهروب ال�سجناء ال�سديدي الخطورة عواقب وخيمة. ذلك اأنَّ هناك حالت ارتكب فيها ال�سجناء ال�سديدو الخطورة اأعماًل 
اإرهابية، وقتلوا اأفرادًا من الجمهور والموظفين المكلفين باإنفاذ القانون و/اأو األحقوا بهم اإ�سابات خطيرة، وا�سطلعوا 
باأن�سطة اإجرامية خطيرة اأخرى. ومع ذلك، فاإنَّ اأمن ال�سجون ي�سير اأي�سًا اإلى التدابير اللزمة لمنع ال�سجناء ال�سديدي 
الخطورة من توجيه الأن�سطة الإجرامية التي تجري خارج ال�سجن. وقد ت�سمل تلك الأن�سطة الإجرامية قيادة الجريمة 
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رات، وال�سعي اإلى ترهيب اأو اإف�ساد ال�سهود اأو  المنظمة، وتوجيه الن�ساط الع�سابي اأو الإرهابي، وتنظيم الّتجار بالمخدِّ
الق�ساة اأو المحامين اأو المحلَّفين.)60(

ال�سجون  نظام  اإدارة  تجعل  مهارة  وهي  وال�سجناء.  ال�سجون  اإدارة  يف  الأ�سا�سية  المهارات  اإحدى  الأمن  �سون  ويمثل 
يحبون  ل  ال�سجناء  اأنَّ  حين  وفي  ال�سرطة.  ذلك  يف  بما  الأخرى،  المهن  اأو  الموؤ�س�سات  معظم  اإدارة  عن  مختلفة 
يف  الطبيعي  الروتين  تعطيل  اأو  الفرار  يحاولوا  لن  وهم  حالتهم.  حقيقة  يقبلون  معظمهم  فاإنَّ  ال�سجن،  يف  يوجدوا  اأن 
�سغيرا  عددا  هناك  اأنَّ  بيد  عادلة.  ومعاملة  منا�سبة  اأمنية  لتدابير  يخ�سعوا  اأن  �سريطة  خطيرة  ب�سورة  ال�سجن 
اأنَّ  يعني ذلك   ،4 الف�سل  عليه يف  َد  اأُكِّ وكما  الهرب.  اأجل محاولة  و�سعهم من  ما يف  كل  يبذلون  قد  ال�سجناء ممن  من 
جميعهم  اأنَّ  من  التاأكد  بغية  فردي،  اأ�سا�ض  على  �سجين،  كل  لها  ي�سكِّ التي  المخاطر  م  تقيِّ اأن  ال�سجون  �سلطات  على 
يف  اختلفًا  المخاطر  م�ستويات  اختلف  وي�ستدعي  تفريط.  اأو  اإفراط  بل  المنا�سبة،  الأمنية  للظروف   يخ�سعون 

م�ستويات الأمن.

اللزم  الأدنى  الحد  عند  ال�سجناء  لها  يخ�سع  التي  الأمنية  التدابير  تكون  اأن  ت�ستدعي  التي  الأ�سباب  من  عدد  وهناك 
لتحقيق الحتجاز الماأمون. وكلما انخف�ض عدد ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، زاد الحتمال باأن يدرك الموظفون هوؤلء 
ال�سجناء ويركزوا اهتمامهم عليهم. واإ�سافة اإلى ذلك، فاإنَّ الم�ستويات الدنيا من الأمن عادة ما يغلب عليها قدر اأكبر من 
دة، ولذا فاإنَّ الممار�سة تتمثل يف اإخ�ساع اأقل عدد ممكن من ال�سجناء  المعاملة الإن�سانية مقارنة بم�ستويات الأمن الم�سدَّ
المحتجزين يف  ال�سجناء  زاد عدد  كلما  ولذلك  مكلِّف،  اأمر  الأمن  فاإنَّ  العملي،  الم�ستوى  وعلى  دة.  م�سدَّ اأمنية  لظروف 

دة، زادت التكاليف على الدولة. ظروف اأمنية م�سدَّ

الأ�سا�سية  حرياتهم  احترام  نف�سه  الوقت  وفي  الخطورة  ال�سديدي  لل�سجناء  الماأمون  الحتجاز  �سمان  الممكن  ومن 
وحقوقهم الإن�سانية. وفي حين اأنَّ من الوا�سح اأنَّ القيود على بع�ض الحقوق قد تكون �سرورية وم�سروعة، ينبغي األَّ ي�سل 
ذلك مطلقًا اإلى حد تقوي�ض الكرامة الإن�سانية لل�سجناء. وهناك عدد من الوليات الق�سائية التي تعتمد نهجًا يقوم على 
ت�سديد الإجراءات الأمنية يف محيط ال�سجن لمنع الهروب و�سمان حماية الجمهور اإلى جانب اعتماد نهج للأمن الداخلي 
يت�سم بالمزيد من الدينامية بحيث ي�سمح بال�سطلع بالأن�سطة الهادفة والت�سال المراَقب بالأُ�سر والعالم الخارجي. 

و�سيجري بحث هذه الم�سائل يف الف�سول التالية.

5-1 الأمن الم�دي
يمثل الأمن المادي للموؤ�س�سة اأحد الجوانب الأ�سا�سية لأمن ال�سجون. وت�سمل جوانب الأمن المادي الت�سميم المعماري 
تة على النوافذ، واأبواب وجدران وحدات الإيواء، وموا�سفات  لمباني ال�سجن، وقوة جدران هذه المباني، والق�سبان المثبَّ
مثل  المادي  الأمن  و�سائل  توفير  اأي�سًا  ت�سمل  وهي  ذلك.  اإلى  وما  المراقبة  واأبراج  الأ�سوار  وكذلك  الخارجي  الجدار 
المعادن  عن  الك�سف  واأجهزة  ال�سينية  الأ�سعة  واأجهزة  والخارجية(  )الداخلية  الإنذار  ونظم  والكاميرات   الأقفال 

واأجهزة الل�سلكي.

وتتمثل الممار�سة الجيدة يف و�سع معايير دنيا للأمن المادي لكل نوع من اأنواع ال�سجون، ولكل عن�سر داخل تلك ال�سجون. 
د  فعلى �سبيل المثال، قد ت�سمل موا�سفات اأمن المحيط الخارجي، جدارًا خر�سانيًّا خارجيًّا و�سياجًا �سبكيًّا داخليًّا. وُيحدَّ

تتحدد  الذين  الجناة  اأنَّ  الخطرين  المجرمين  ب�ساأن  اأوروبا  مجل�ض  وزراء  للجنة   CM/Rec(2014)3 التو�سية  على  التعليق  )60(يو�سح 

العام:  والنظام  الأمن  بم�ساألتي  يتعلق  فيما  �سيما  ول  في مطالب محددة،  يت�سببون  الإرهاب  و/اأو  المنظمة  الجريمة  في  بم�ساركتهم  خطورتهم 
"�سرورة تفادي ن�سوء ظواهر مثل العنف و/اأو التب�سير في ال�سجون؛ و�سرورة اأن ُيحتجز هوؤلء المجرمون الخطيرون، عند القت�ساء، في موؤ�س�سات 
عقابية تقع بعيدا عن الأماكن التي يكون فيها للتنظيمات الإجرامية وجود قوي؛ و�سرورة عدم تمكين هوؤلء المجرمين الخطيرين من موا�سلة 
ال�سجن(" خارج  الموجودين  �سركائهم  اإلى  الأوامر  لإر�سال  الفر�سة  ُيعطوا  األَّ  ينبغي  المثال،  �سبيل  )على  الحتجاز  اأثناء  الإجرامية   اأن�سطتهم 

(CM(2014)14 add.1)، الفقرة 21.



الطول والعر�ض والأ�سا�سات ومواد البناء واأ�سلوب الت�سييد، اإلى جانب الم�سافة بين الجدار وال�سياج ونوع وموقع الإ�ساءة 
ب نظام للإنذار الخارجي وكذلك، عند القت�ساء، نظام للدوائر التلفزيونية المغلقة لتفعيل الكاميرات  الخارجية، وُيركَّ

عند انطلق الإنذار الخارجي.

وعند ت�سميم الجوانب المادية للأمن، يجب اإقامة توازن بين اأف�سل ال�سبل لتحقيق الم�ستوى الأمني المطلوب و�سرورة 
احترام الكرامة الإن�سانية لل�سجناء. فعلى �سبيل المثال، يمكن ا�ستخدام ت�ساميم معمارية تلبي الحاجة اإلى تاأمين نوافذ 
الأمن  و�سائل  وتتطفل  الطلق.  والهواء  الطبيعي  ال�سوء  ر دخول  تي�سُّ تلبي معايير  نف�سه  الوقت  والمهاجع وفي  الزنزانات 
المادي، مثل الكاميرات ونظم الر�سد والإنذار، بحكم تعريفها، على الخ�سو�سية ال�سخ�سية، وينبغي اأن ُيبيَّن ا�ستخدامها 
بين  توازن  وجود  يلزم  تركيبها،  اأماكن  ب�ساأن  قرارات  اتخاذ  وعند  ال�سلة.  ذات  اللوائح  اأو  ال�سيا�سات  اأو  القوانين  يف 

المتطلبات الأمنية الم�سروعة واللتزام باحترام خ�سو�سية الأفراد.

على  مبا�سرة  ب�سورة  ُتطبَّق  التي  والأ�سفاد،  والأغلل  ال�سل�سل  مثل  المادي،  الأمن  اأدوات  ا�ستخدام  يكون  اأن  ويمكن 
ال�سجناء، م�ساألة خلفية. وتتناول قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء، بالتف�سيل، الظروف التي 
يجوز فيها ا�ستخدام اأدوات الأمن المادي، وكذلك المبادئ التي ينبغي اأن تحكم ا�ستخدامها. بيد اأنَّ القواعد توؤكد اأي�سًا 
ية  على اأنه "ينبغي لإدارة ال�سجن التما�ض الح�سول على اأ�ساليب لل�سيطرة ُتغني عن الحاجة اإلى فر�ض اأدوات تقييد الحرِّ

اأو تحدُّ من �سدتها، وتوفير التدريب على ا�ستخدام تلك الأ�ساليب".)61(

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 47
1- ُيحظر ا�ستخدام ال�سل�سل والأ�سفاد واأدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة اأو موؤلمة.

ية فل ُت�ستخَدم اإلَّ عندما يجيزها القانون وفي الظروف التالية: ا غير ذلك من اأدوات تقييد الحرِّ 2- اأمَّ

)اأ( كتدبير للحتراز من هرب ال�سجين خلل نقله، �سريطة اأن ُتَفكَّ حين مثول ال�سجين اأمام �سلطة ق�سائية 
اأو اإدارية؛

اإلحاق الأذى  ال�سجين لمنعه من  الو�سائل الأخرى يف كبح جماح  اأخفقت  اإذا  ال�سجن،  باأمر من مدير  )ب(  
ه الطبيب اأو غيره من  بنف�سه اأو بغيره اأو من الت�سبُّب يف خ�سائر مادية؛ وعلى المدير يف مثل هذه الحالة اأن ينبِّ

لين اإلى ذلك فورًا واأن يبلِّغ به ال�سلطة الإدارية الأعلى. اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية الموؤهَّ

الق�عدة 48
ية )...(: 1- تنطبق المبادئ التالية اإذا اأجيز فر�ض اأدوات تقييد الحرِّ

ي  اأ�سكال ال�سيطرة للت�سدِّ ر ا�ستخدام �سكل اأخف وطاأة من  اإلَّ اإذا تعذَّ ية  اأدوات تقييد الحرِّ )اأ( ل ُتفر�ض 
بفعالية للمخاطر النا�سئة عن الحركة غير المقيَّدة؛

لل�سيطرة على حركة  اأخف ما هو �سروري ومتاح على نحو معقول  اإلَّ  التقييد  اأ�ساليب  ُي�ستخَدم من  )ب(  ل 
ال�سجين يف �سوء م�ستوى المخاطر القائمة وطبيعتها؛

)61(القاعدة 49 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا.

مة 65مقدِّ 65الف�سل 5 ال �سمان الأمن الفعَّ
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ية اإلَّ للفترة اللزمة، ويجب رفعها عن ال�سجين باأ�سرع ما يمكن بعد زوال الخطر  )ج(  ل ُتفَر�ض اأدوات تقييد الحرِّ
ع من الحركة غير المقيَّدة. المتوقَّ

ية البتَّة مع الن�ساء اأثناء المخا�ض واأثناء الولدة وبعد الو�سع مبا�سرة. 2- ل ُت�ستخدم اأدوات تقييد الحرِّ

انظر اأي�سًا القاعدة 68 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

للإفراط  اتجاه  هناك  المخاطر،  ال�سديدي  ال�سجناء  هروب  عدم  ل�سمان  اأ�سا�سي  عن�سر  المادي  الأمن  اأنَّ  حين  وفي 
ال�سجن. فعلى �سبيل  اإن�سانية  تاأثير �سلبي على  له  اأن يكون  الأمن، وهو ما يمكن  المادية من  العنا�سر  يف العتماد على 
المثال، من غير المحتمل اأن يكون لإزالة موظفي ال�سجون من جميع اأو معظم الت�سالت المبا�سرة بال�سجناء من خلل 
ا�ستخدام الحواجز المادية ما يبرره لأ�سباب اأمنية. كما ينبغي اأن تكفل ال�سجون عدم اعتمادها على نوع واحد من اأ�ساليب 
تكنولوجيا الأمن المادي من اأجل منع الكوارث الطبيعية والف�سل الإن�ساني والنهيار التقني التي قد تجعل تكنولوجيا الأمن 

المادي غير قابلة لل�ستخدام.)62(

5-2 الأمن الإجرائي
في العديد من الوليات الق�سائية، يتاألف مرفق ال�سجن من مجموعة وا�سعة ومتنوعة من المباني، يعود كثير منها اإلى 
�سة  قرون �سابقة، واأخرى عبارة عن مخيمات ع�سكرية زائدة عن الحاجة، وعدد قليل عبارة عن موؤ�س�سات حديثة مخ�سَّ
الغر�ض. وكثيرًا ما تكون البنية المادية لهذه ال�سجون القديمة مهَملة وتتاألف من �سمات �سيئة، من قبيل محدودية الروؤية 
اأن  ال�سروري  ولذلك، من  المعايير.  لأحدث  الداخلية مطابقًا  البنى  تعزيز  يكون  ما ل  وكثيرًا  النظر.  وان�سداد خطوط 

ُي�ستكمل الأمن المادي باأ�سكال اأخرى من الأمن.

بدور مهم يف منع  الإجراءات  وت�سطلع  والمحلي.  الوطني  ال�سعيدين  ق على  ُتن�سَّ الة  فعَّ واإجراءات  نظمًا  الأمن  ويتطلب 
الهروب، وُتعتبر جانبًا اأ�سا�سيًّا من جوانب الأمن يف ال�سجون. وكثيرًا ما يتعلم موظفو ال�سجون كيفية اأداء المهام المت�سلة 
ا  رون بتلك الكيفية، من خلل الإجراءات. وحيث اإنَّ ذاكرة الإن�سان تميل اإلى خدعته، فمن المحتمل جدًّ بالأمن، اأو ُيذكَّ
اأن  وينبغي  الإجراءات.  اإلى  الحاجة  هنا  ومن  كبيرة،  بوتيرة  تتكرر  ل  التي  المهام  اأداء  كيفية  النا�ض  معظم  ين�سى  اأن 
يوجد يف كل �سجن مجموعة من الإجراءات المفهومة بو�سوح والتي ت�سف كيفية وتوقيت قيام الموظفين بمهام معينة. 
وتزداد الإجراءات اأهمية مع تزايد ا�ستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وخا�سة عندما يتعلق الأمر باإجراءات ر�سد الدوائر 

التلفزيونية المغلقة ونظم اأمن المحيط الخارجي والإقفال الإلكتروني.

ويمكن تعريف الإجراءات باأنها عملية جرى توحيدها كنهج ُيتوقع اأن يحقق التنظيم والت�ساق والإن�ساف وي�ساعد مديري 
ال�سجون والموظفين على ال�سطلع بواجباتهم. وكثيرًا ما ت�سمل الإجراءات قوائم مرجعية توفر مراقبة اإ�سافية ل�سمان 
لة عن الم�ساكل الخا�سة التي ُيعرف  ى العمل على الوجه ال�سحيح. ويمكن اأي�سًا للإجراءات اأن توفر معلومات مف�سَّ اأن يوؤدَّ
د الإجراءات كيفية اأداء المهمة على النحو الأمثل، وت�سمن التطبيق المت�سق  اأنها تحدث. وا�ستنادًا اإلى ال�سيا�سات، تحدِّ
داخل كل �سجن وعلى نطاق جميع ال�سجون. وعلى نحو اأكثر تحديدًا، فاإنَّ ال�سيا�سات تحدد ما ينبغي القيام به، يف حين 

اأنَّ الإجراءات تقوم بما يلي:

الكهرمغناطي�سية  واملجالت  الدقيقة  واملوجات  احلرارية  والروؤية  الرقمية  ال�سور  بني حتليل  نظم خمتلفة )من  ثلثة  ر  توفِّ ما  )62(عادة 

وال�سغط املادي(، عند القت�ساء، قدرًا كافيًا من القدرة على مواجهة الطوارئ.



  تحديد كيفية تنفيذ ال�سيا�سات
  تحديد �سل�سلة من الخطوات التي ينبغي اتخاذها من اأجل تحقيق هدف نهائي

  تحديد الآليات لإنفاذ ال�سيا�سات
  توفير مرجع �سريع يف اأوقات الأزمات

  ت�سكيل الأ�سا�ض لتدريب الموظفين
  الم�ساعدة يف الق�ساء على م�سكلة تخ�ض عطل يف اإحدى النقاط الرئي�سية

وي�سيرين  وا�سحين  ون�سق  باأ�سلوب  مة  ومقدَّ مكتوبة  تكون:  فهي  عدة.  ب�سمات  الجيدة  النوعية  ذات  الإجراءات  وتت�سم 
على الفهم؛ و�سادرة يف الوقت المنا�سب من اأجل تنفيذها على نحو �سليم؛ وق�سيرة قدر الإمكان دون ا�ستبعاد الجوانب 

المهمة؛ ومي�سورة ومتاحة، وقابلة لل�ستن�ساخ، ويمكن تحديثها و/اأو حذفها.

ويمكن اأن ت�سمل الإجراءات الأمنية العديد من جوانب الأعمال المتعلقة بالأمن. وكحد اأدنى، ت�سير الممار�سات الجيدة 
التفتي�ض؛ و)ب( ر�سد  واإجراء عمليات  التفتي�ض  ا�ستراتيجية  )اأ(  يلي:  ما  ت�سمل  اإجراءات  تكون هناك  اأن  اإلى �سرورة 
الخارجي؛  بالعالم  الت�سال  ر�سد  و)ج(  الأدوات؛  مثل  تنطوي على خطورة،  التي  المواد  ال�سجناء وح�سرهم، وح�سر 

و)د( تقييم ال�سجناء وت�سنيفهم؛ و)ه( الت�سالت والمراقبة؛ و)و( جمع المعلومات ونظم ال�ستخبارات الأمنية.

5-2-1 التفتي�ص

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 50
يجب اأن تكون القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم اإجراءات تفتي�ض ال�سجناء والزنازين متوافقًة مع اللتزامات 
التي يفر�سها القانون الدولي واأن تاأخذ يف الح�سبان المعايير والقواعد الدولية، مع مراعاة �سرورة �سمان الأمن 
لة لل�سخ�ض الخا�سع للتفتي�ض وخ�سو�سيته،  يف ال�سجن. وُيجرى التفتي�ض بطريقة تحترم الكرامة الإن�سانية المتاأ�سِّ

ف�سًل عن مبادئ التنا�سب والم�سروعية وال�سرورة.

الق�عدة 51
ال�سجن،  اإدارة  وتحتفظ  خ�سو�سيته.  على  داع  دون  ل  التطفُّ اأو  تخويفه  اأو  ب�سجين  �ض  للتحرُّ التفتي�ض  ُي�ستخَدم  ل 
العاري  الج�سد  تفتي�ض  اإجراءات  التفتي�ض، وخ�سو�سًا  اإجراءات  فيها  تقيَّد  ب�سجلت منا�سبة  الم�ساءلة،  لأغرا�ض 
وتفتي�ض تجاويف الج�سم وتفتي�ض الزنازيــن، وكذلك اأ�سبــاب هذه الإجراءات، وهويات القائمين عليها، واأيُّ نتائج 

ُي�سِفر عنها التفتي�ض.

الق�عدة 52
1- ل ُيلجاأ اإلى اإجراءات التفتي�ض القتحامي، بما يف ذلك تفتي�ض الج�سد العاري وتفتي�ض تجاويف الج�سم، اإلَّ 
ع اإدارات ال�سجون على و�سع بدائل منا�سبة للتفتي�ض القتحامي وعلى ا�ستخدام  يف حالت ال�سرورة الق�سوى. وُت�سجَّ
ر فيه الخ�سو�سية، واأن يتولى القيام بها  ذ اإجراءات التفتي�ض القتحامي يف مكان تتوفَّ تلك البدائل. ويجب اأن تنفَّ

بون من نف�ض جن�ض ال�سجين. موظفون مدرَّ
خلف  لون  الموؤهَّ ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيو  اإلَّ  الج�سم  تجاويف  تفتي�ض  باإجراءات  القيام  يتولَّى  2- ل 
يد  تدريبًا منا�سبًا على  بون  اأدنى، موظفون مدرَّ اأو، كحدٍّ  ال�سجين،  ل عن رعاية  الأوَّ المقام  الم�سوؤولين يف  اأولئك 

يين طبقًا لمعايير النظافة ال�سحية وال�سحة وال�سلمة. اخت�سا�سيين طبِّ
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الق�عدة 60
1- يكون قبول دخول الزائرين اإلى مرفق ال�سجن رهنًا بموافقتهم على الخ�سوع للتفتي�ض. وللزائر اأن ي�سحب 

موافقته يف اأيِّ وقت، وفي هذه الحالة يحقُّ لإدارة ال�سجن منعه من الدخول.

ر على اأ�سعف تقدير  2- ل يجوز اأن تكون اإجراءات تفتي�ض الزائرين ودخولهم ُمهينًة ويجب اأن تخ�سع لمبادئ توفِّ
�سروب الحماية المبيَّنة يف القواعد 50 اإلى 52. وينبغي تجنُّب تفتي�ض تجاويف الج�سم وعدم اإخ�ساع الأطفال له.

 قواعد الأمم المتحدة لمع�ملة ال�شجين�ت والتدابير غير الحتج�زية 
للمجرم�ت )قواعد ب�نكوك(

الق�عدة 19
الة لكفالة حماية كرامة ال�سجينات واحترامهن اأثناء عمليات التفتي�ض الج�سدي التي ل تجريها  ُتتخذ التدابير الفعَّ
�سوى موظفات تلقين التدريب المنا�سب على ا�ستخدام اأ�ساليب التفتي�ض الملئمة ووفقًا لإجراءات التفتي�ض المقررة.

الق�عدة 20
فيها  ُتنـزع  التي  التفتي�ض  عمليات  محل  تحل  م�سح  اأجهزة  ا�ستخدام  قبيل  من  بديلة،  فح�ض  اأ�ساليب  ُت�ستحدث 
الملب�ض وعمليات التفتي�ض الج�سدي الذي يتخطى حدود الحرمات، من اأجل تفادي الآثار النف�سية ال�سارة والآثار 

البدنية التي يحتمل اأن تترتب على عمليات التفتي�ض الج�سدي الذي يتخطى حدود الحرمات.

الق�عدة 21
يجب اأن ُيظِهر موظفو ال�سجون الكفاءة والقدرة المهنية والكيا�سة لدى تفتي�ض الأطفال الذين يرافقون اأمهاتهم يف 

ال�سجن والأطفال الذين يزورون ال�سجينات واأن يكفلوا لهم الحترام واأن ي�سونوا كرامتهم.

انظر اأي�سًا القاعدة 54 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ الحادي والع�سرين من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة 
بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين.

بة اإلى داخل ال�سجون عن طريق الزيارات الجتماعية.)63( وُيعتبر التفتي�ض  ي�سل الكثير من المواد غير الم�سروعة المهرَّ
ذ التفتي�ض بكفاءة، ُتفَقد هذه ال�سمانة.  لي للزوار عند و�سولهم ال�سمانة الأ�سا�سية يف مواجهة التهريب. واإذا لم ُينفَّ الأوَّ
بين تدريبًا  وينبغي اأن تكون اإجراءات تفتي�ض الزائرين مبينة بو�سوح يف تعليمات مكتوبة، وينبغي اأن يكون الموظفون مدرَّ
�سليما واأن يتقنوا ا�ستخدام معدات الأ�سعة ال�سينية وك�سف المعادن. ومن المهم التاأكيد على األَّ تكون اإجراءات الدخول 
اأن  ال�سجناء،  عك�ض  على  للزوار،  يمكن  اأنه  وعلى  ال�سجناء،  يزورون  الذين  الأطفال  حالة  وخا�سة يف  مهينة،  والتفتي�ض 
ي�سحبوا موافقتهم على الخ�سوع للتفتي�ض يف اأيِّ وقت. وفي الوقت نف�سه، ينبغي عدم تجاهل الإجراءات ب�سبب �سيق الوقت 
اأو ال�سجناء اأو الزوار العدائيين اأو لتلبية اأهداف اإح�سائية. وينبغي ر�سد الت�ساق يف تطبيق الإجراءات عن كثب. كما 

يجب اإيلء عناية دقيقة لت�سميم كل قاعة زيارات وللإجراءات داخلها.

وبمجرد نفاذ المواد غير الم�سروعة اإلى داخل ال�سجن، فاإنَّ الإجراء الوحيد لمنع ا�ستخدامها هو تنفيذ برنامج تفتي�ض 
دقيق. وينبغي األَّ تكون ا�ستراتيجيات التفتي�ض تطلُّعية واإنما م�ستندة اإلى تقدير واقعي لما هو �سروري وما هو ممكن. ومن 
�ساأن ال�سيا�سات التفتي�سية المحلية والواقعية، اإذا ما ُطبقت على نحو �سليم ومهني، اأن يكون لها اأثر رادع على ال�سجناء. 
وهناك مناطق اأو حالت مختلفة يف ال�سجن ي�سبح فيها التفتي�ض مطلوبًا، بما يف ذلك تفتي�ض ال�سجناء والزوار والموظفين 
والمتعاقدين والمركبات والمعدات وال�سلع والمخازن والبريد والممتلكات والور�ض والملعب الريا�سية واأماكن الإيواء. 
بة خ�سي�سًا على الك�سف عن المخدرات  وهناك بع�ض نظم ال�سجون التي تلجاأ على نطاق وا�سع اإلى ا�ستخدام الكلب المدرَّ

)63(ت�سمل الو�سائل الأخرى لدخول املواد غري امل�سروعة ال�سجون بع�ض اأو كل ما يلي: ف�ساد املوظفني، وال�سجناء العائدين اإىل ال�سجن )من 

نوبات العمل اأو زيارات للمحكمة اأو اإجازة موؤقتة(، واملواد التي ُتلقى داخل ال�سجن.



والمتفجرات والأ�سلحة والهواتف المحمولة. وحيث اإنَّ ال�سجناء يمكنهم الإخلل بالأمن المادي للزنزانة من خلل العبث 
بالق�سبان اأو الأقفال اأو غير ذلك من تدابير الأمن المادي )الجدران والأ�سقف والأر�سيات(، يجب اأن تكون لدى ال�سجون 

اإجراءات لتنفيذ عمليات تدقيق على ُبنى اأماكن الإيواء بتواتر يتوافق مع احتياجاتها الفردية.

ونظرًا لأهمية عمليات التفتي�ض ل�سمان الأمن يف ال�سجن، ولكن اأي�سًا لحتمال التع�سف اإذا لم ُتجر تلك العمليات على 
لة ب�ساأن اإجراءات  النحو ال�سحيح، فاإنَّ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء توفر اإر�سادات مف�سَّ
التفتي�ض. والأهم من ذلك اأنَّ عمليات التفتي�ض يجب األَّ ُت�ستخدم للتحر�ض بال�سجين اأو تخويفه اأو التطفل دون داع على 
خ�سو�سيته، وينبغي لإدارة ال�سجن اأن ت�سمن الم�ساءلة بالحتفاظ ب�سجلت منا�سبة بعمليات التفتي�ض ت�سمل، يف جملة 
اأمور، هويات من قاموا بتلك العمليات. وينبغي اأن يتحلى الموظفون بكيا�سة خا�سة لدى تفتي�ض ال�سجينات. وينبغي األَّ 
ب�سفة  ال�سجينات  حالة  يف  تنطبق  كما  لل�سجينات.  ال�سخ�سي  التفتي�ض  عمليات  تنفيذ  مطلقًا  الذكور  الموظفون  يتولى 
د ال�سجين من ملب�سه بالكامل اأثناء  خا�سة �سرورة مراعاة الآداب العامة، على �سبيل المثال من خلل عدم ا�ستراط تجرُّ

عملية التفتي�ض الج�سدي.)64(

اإلَّ يف حالت  اإجراءات التفتي�ض القتحامي، بما يف ذلك تفتي�ض الج�سد العاري وتفتي�ض تجاويف الج�سم،  اإلى  ُيلجاأ  ول 
ذ اإجراءات  اأن تنفَّ ال�سرورة الق�سوى، مع التف�سيل الوا�سح لبدائل التفتي�ض القتحامي )مثل عمليات الم�سح(. ويجب 
بون من نف�ض جن�ض  ر فيه الخ�سو�سية، واأن يتولى القيام بها موظفون مدرَّ التفتي�ض القتحامي، عند ال�سرورة، يف مكان تتوفَّ
ال�سجين. وفي حالة اإجراءات تفتي�ض تجاويف الج�سم، ل يتولى القيام بها اإلَّ موظفون طبيون خلف اأولئك الم�سوؤولين 
يين طبقًا  بون تدريبًا منا�سبًا على يد اخت�سا�سيين طبِّ ل عن رعاية ال�سجين، اأو، كحدٍّ اأدنى، موظفون مدرَّ يف المقام الأوَّ

لمعايير النظافة ال�سحية وال�سحة وال�سلمة.

وينبغي اأن يكون ال�سجناء حا�سرين عند تفتي�ض ممتلكاتهم ال�سخ�سية ما لم تحظر ذلك اأ�ساليب التحري اأو التهديدات 
لل�سجناء  ال�سماح  وعدم  للإجراءات  وفقًا  التفتي�ض  ا�ستكمال  ي�سمنوا  اأن  للموظفين  ينبغي  كما  للموظفين.  المحتملة 
بترهيبهم اأو �سرف انتباههم اأثناء التفتي�ض. وينبغي الحر�ض على المحافظة على �سرية المرا�سلت القانونية والملفات 

الطبية، وعلى معاملة المواد الدينية باحترام وعناية اأثناء عمليات التفتي�ض.

5-2-2 ح�شر الأعداد ومراقبة الحركة
و�سلمة  ال�سجن  اأمن  كفالة  يف  حا�سمة  اأهمية  واإجراءاته  ال�سجناء  عدد  ح�سر  نظام  يكت�سي  ال�شجن�ء:  عدد  ح�شر 
الموظفين وال�سجناء على حد �سواء. ويمثل الح�سر اإقرارا ماديا بعدد ال�سجناء يف اأماكن معينة. ويقاَرن عدد ال�سجناء يف 

�ض لها. وينبغي اأن تحدد الإجراءات ما يلي: كل منطقة بالعدد المخ�سَّ

 توقيت عدِّ ال�سجناء
 مكان عدِّ ال�سجناء
 كيفية عدِّ ال�سجناء

 من يجب اأن يتولى عدَّ ال�سجناء
 الترتيبات المتعلقة بت�سجيل عمليات العدِّ
 اأوقات فر�ض حظر على حركة ال�سجناء

 اإجراءات العدِّ خلل حالت الطوارئ

)64(القاعدتان 19 و20 من قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات.
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فعلى �سبيل المثال، ينبغي اأن يقع على موظف ال�سجن، لدى توليه م�سوؤولية مجموعة من ال�سجناء، واجب عّد ال�سجناء 
واإبقاء كل واحد منهم تحت اإ�سرافه حتى ت�سليمهم اإلى الموظف التالي يف المناوبة.

اإلى  العائدة  والمعدات  الأدوات  �سرقة  الخطورة  ال�سديدو  ال�سجناء  يجيد  مخ�طر:  على  تنطوي  التي  المواد  ح�شر 
ال�سجن، والتي قد ُت�ستخدم بعد ذلك للم�ساعدة يف عمليات الهروب. ومن الأهمية بمكان اأن يكون لدى كل �سجن اإجراءات 
ثة بالمخزونات من  من اأجل مراقبة الأدوات والمعدات. وينبغي اأن تتاح لإدارة الأمن �سبل الو�سول ال�سريع اإلى قوائم محدَّ
جميع المعدات والأدوات الموجودة يف ال�سجن، ويجب اأن ترتِّب عمليات تفتي�ض متواترة ولكنها غير منتظمة لجميع لوحات 
وتتطلب  للمراجعة.  قابل  �سكل  تلك يف  التفتي�ض  نتائج عمليات  وت�سجيل  ال�سجن،  الأدوات ومخازنها يف  الُعدد وخزانات 

الة للأدوات والمعدات والممتلكات اأن: الإدارة الفعَّ

 ُيطبع على كل اأداة رقم فريد
 يكون لكل �سجين �سارة تعريفية

 تو�سع ال�سارة على اللوحة للإ�سارة اإلى الأدوات الم�سروفة
ن جميع الأدوات يف خزانات مقفلة عندما ل تكون قيد ال�ستعمال  توؤمَّ

 ُيجرى تفتي�ض على الأدوات عند نهاية كل نوبة عمل
 ل يتحرك اأيُّ �سجين حتى يتم ح�سر جميع الأدوات

الة لحركة ال�سجناء داخل ال�سجن على ما يلي: تتوقف الإدارة الفعَّ

 تنا�ُسب م�ستويات ملك الموظفين مع عدد ال�سجناء
 م�ستوى مهارات الموظفين وكفاءتهم

 ت�سميم/ن�سق ال�سجن
الية البنية التحتية الأمنية الثابتة  فعَّ

 القدرة على ت�سنيف وف�سل فئات م�ستقلة من ال�سجناء

.Prison Incident Management Handbook, p. 26 :)2013( الم�سدر: اإدارة عمليات حفظ ال�سلم

ل وتراَقب  مراقبة الحركة: ينبغي و�سع اإجراءات لمراقبة الحركة بحيث ُتقيَّم حركات ال�سجناء من حيث المخاطر وُت�سجَّ
بو�سوح من نقطة مركزية. وينبغي اأن تكون هناك دروب متفق عليها مخ�س�سة للحركة ا�ستنادًا اإلى تقييمات للتهديدات 
والمخاطر. وينبغي اأن تكون الدروب اآمنة و�سهلة المراقبة، ول �سيما من خلل الدوائر التلفزيونية المغلقة، حيثما توفرت. 
وينبغي اأن يكون الموظفون الم�سرفون على التحركات على ات�سال بع�سهم ببع�ض عن طريق اأجهزة الل�سلكي. وينبغي 
اأن تتجنب الدروب، قدر الإمكان، المناطق المفتوحة اأو �سبل الو�سول اإلى اأ�سطح المباني. وينبغي اأن يكون ترتيب الحركة 

مراَقبا مركزيا ولكن غير قابل للتنبوؤ به.

اأي�سًا  وينبغي  ن خروجهم.  ُيدوَّ واأن  الخطورة عند مغادرتهم كل موقع  ال�سديدي  ال�سجناء  تفتي�ض  اأن يجري  المهم  ومن 
ت�سجيل دخول ال�سجناء عندما ي�سلون اإلى وجهتهم المعتمدة. وينبغي عدم ال�سماح لفرادى ال�سجناء ال�سديدي الخطورة 
بالقيام باأيِّ تحرك اآخر حتى ُت�ستكمل الحركة الجماعية ويتم التاأكد من اكتمال العدد الإجمالي لل�سجناء طبقا لقوائم 
واأُجري ح�سر  التباين  بها  التي يوجد  المنطقة  ال�سجناء يف  دت جميع تحركات  ُجمِّ العدد كامل  فاإذا لم يكن  ال�سجن. 
اإلى العدد ال�سحيح اأُجري ح�سر يف جميع المواقع لتحديد م�سدر التباين. واإذا ا�ستمر  لل�سجناء. واإذا لم ُيف�ِض ذلك 
التباين بين القوائم والح�سور اأعيد جميع ال�سجناء اإلى اأماكن اإيوائهم لإجراء ح�سر مغلق )حيث يكون جميع ال�سجناء 

ملزمين زنزاناتهم اأو غرفهم اأو مهاجعهم(.



الأمن الدين�مي  ٣-5

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 76
يت�سمن ]تدريب جميع موظفي ال�سجون قبل الدخول يف الخدمة[ ...، كحد اأدنى، التدريب على ما يلي: 

ية، واإدارة  )ج( الأمن وال�سلمة، بما يف ذلك مفهوم الأمن الدينامي، وا�ستخدام القوة واأدوات تقييد الحرِّ
اإيلء العتبار الواجب لأ�ساليب الوقاية ونزع فتيل التوتُّر، مثل التفاو�ض  التعامل مع المجرمين العنيفين، مع 

والو�ساطة.

القواعد الأوروبية لل�شجون
الق�عدة 51

يوفره  الذي  الدينامي  بالأمن  التقنية  الو�سائل  من  وغيرها  المادية  الحواجز  توفره  الذي  الأمن  2- ُي�ستكمل 
موظفون يقظون يعرفون ال�سجناء الخا�سعين ل�سيطرتهم.

في حين اأنَّ الترتيبات الأمنية الإجرائية والمادية من ال�سمات الأ�سا�سية للحياة يف ال�سجون، فاإنها لي�ست كافية يف حد 
ذاتها. ذلك اأنَّ الأمن يعتمد اأي�سًا على موظفين يقظين يتفاعلون مع ال�سجناء ويدركون ما يجري يف ال�سجن ويتاأكدون من 

الحفاظ على ال�سجناء ن�سطين بطريقة اإيجابية. وكثيرًا ما يو�سف ذلك بالأمن الدينامي.

هناك  يكون  وحيثما  ال�ساكنة.  الأمنية  بالتدابير  مقارنًة  بكثير  النوعية  على  تركيزًا  اأكثر  باأنه  الدينامي  الأمن  ويت�سم 
ل تهديدًا للأمن. ويكون  ات�سال منتظم بال�سجناء، يتفاعل الموظف اليقظ مع الحالت التي تختلف عن القاعدة وقد ت�سكِّ
الموظفون المتوا�سلون مع ال�سجناء على هذا النحو قادرين على منع وقوع حالت الهروب والحوادث. وفي الحالت التي 
الة، يكون الموظفون را�سدين وقارئين لبيئتهم ولل�سجناء الموجودين داخلها.  قا ب�سورة فعَّ يكون فيها الأمن الدينامي مطبَّ
ا. وهو يعمل  وتكمن قوة الأمن الدينامي يف احتمال اأن يكون ا�ستباقيا بحيث يدرك التهديد للأمن يف مرحلة مبكرة جدًّ
ال�سجن قبل  دًا يدركون ما يحدث يف مجتمع  بون تدريبًا جيِّ اأف�سل وجه عندما يكون هناك موظفون مهنيون ومدرَّ على 
وقوع الحادث. وُيعتبر الت�سديد على �سرورة اأن يقيم موظفو ال�سجون علقات اإيجابية مع ال�سجناء من العوامل الرئي�سية 
الموظفين  ن  يمكِّ اأن  والتعرف عليهم يمكن  ال�سجناء  التوا�سل مع  اأنَّ  اإلى فكرة  المفهوم  وي�ستند هذا  الدينامي.  للأمن 
 من ا�ستباق اأيِّ حادث قد يهدد اأمن ال�سجن اأو �سلمة الموظفين وال�سجناء ومن اإعداد اأنف�سهم على نحو اأف�سل للتعامل 

معه بفعالية.

ال�سجن.  داخل  يحدث  ما  ب�ساأن  اأ�سا�سية  معلومات  ال�سجون  لإدارة  يوفر  اأنه  الدينامي  للأمن  الرئي�سية  الجوانب  ومن 
من  المعلومات  على  ويح�سلون  اإليه  وي�ستمعون  يجري  ما  يراقبون  بال�سجناء  يختلطون  الذين  ال�سجن  موظفي  اأنَّ  ذلك 
مة. وقد ُمنع  ال�سجناء. ويتمكنون من اإدخال هذه المعلومات يف النظام الأمني بحيث يتم الح�سول على ا�ستخبارات قيِّ
ال وجمع المعلومات )للطلع على ا�ستخبارات ال�سجون، انظر   العديد من حالت الهروب من خلل الأمن الدينامي الفعَّ
الف�سل 6-7(. وترتئي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء اأن يكون الأمن الدينامي �سمن المحتوى 

الأدنى لتدريب موظفي ال�سجون.

دة الحرا�سة. ويرافق الموظفون عمومًا هوؤلء ال�سجناء  وتنطبق مبادئ الأمن الدينامي ب�سفة خا�سة يف ال�سجون الم�سدَّ
لهم من جزء يف ال�سجن اإلى اآخر. والإ�سراف على هوؤلء ال�سجناء ينطوي على  كلما كانوا خارج اأماكن اإيوائهم اأو اأثناء تنقُّ
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ما هو اأكثر بكثير من مجرد مهمة الحرا�شة. ذلك اأنه ينبغي للموظفين التفاعل معهم باأكبر قدر ممكن من الإيجابية. 
وعالوة على ذلك، يتنا�شب التركيز على الأمن الدينامي تنا�شبًا كبيرًا مع تلبية احتياجات ال�شجينات، وذلك لما يمكن 
ل تهيئة مناخ اإيجابي يف  دة من اآثار �شارة ب�شفة خا�شة على المراأة. وُيفتر�ض اأن ت�شكِّ اأن يكون للتدابير الأمنية الم�شدَّ
ال�شجون وعدم ا�شتخدام التدابير التاأديبية اإلَّ عند ال�شرورة الق�شوى عن�شرين اأ�شا�شيين للنهج المراعي لالعتبارات 

الجن�شانية يف اإدارة ال�شجون.

نطاق  على  بتاأييد  يحظى  الذي  الدينامي  الأمن  مفهوم  يف  والن�شاط  والعالقات  الفردية  تتالزم  القول،  وخال�شة 
كليهما  باأنَّ  الداخلي(  )النظام  ال�شجن  و�شالمة  الهروب(  )منع  العامة  ال�شالمة  تجاه  النهج  هذا  وي�شلِّم  وا�شع. 
يف  يجري  ما  معرفة  هو  الدينامي  والأمن  وال�شجناء.  الموظفين  بين  العالقة  خالل  من  �شوى  بالفعل  تحقيقه  يمكن  ل 
الحياة  ل  ت�شكِّ التي  الأن�شطة  من  الكاملة  المجموعة  ظلها  يف  تجري  وماأمونة  اآمنة  خلفية  توفير  اإلى  اإ�شافة   ال�شجن، 

يف ال�شجن.

 Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence لالطالع على مزيد من التفا�شيل، انظر  
)كتيب ب�شاأن الأمن الدينامي وال�شتخبارات في ال�شجون(، ال�شادر عن المكتب.

تعدد م�ضتويات �ضمان الأمن  4-5
المادية،  الأمنية  الترتيبات  ُتنتهك  فقد  والإجرائي.  المادي  الأمنين  عنا�شر  اإخفاق  باحتمال  يتعلق  خطر  دائمًا  هناك 
للتاأثير  يخ�شعون  وقد  الإجراءات،  الموظفون  يتبع  ل  وقد  المعدات.  تتعطل  وقد  الكهربائي،  التيار  ينقطع  وقد 
المادي  الأمنين  يف  بالف�شل  المرتبطة  المخاطر  من  الحد  وبغية  ب�شري.  خطاأ  يحدث  قد  اأو  والف�شاد،  والتالعب 
للحماية".  المتراكزة  "الدوائر  ي�شمى  بمفهوم  يرتبط  الجيد  الأمن  لتوفير  الرئي�شية  المبادئ  اأحد  فاإنَّ  والإجرائي، 
اإذا  حتى  اأنه  المفهوم  هذا  تطبيق  ويكفل  لالأمن.  "طبقات"  اأو  "حلقات"  عدة  ا�شتخدام  على  المفهوم  هذا  وينطوي 
الأخرى  الأمنية  التدابير  من  عدد  على  التغلب  ال�شجناء  على  ف�شيتعين  الأمن،  عنا�شر  اأو  طبقات  اإحدى  اأخفقت 
المت�شللين  اأحد  يتمكن  اأن  اأو  الفرار  من  ال�شجين  يتمكن  اأن  احتمال  من  متعددة  وجود طبقات  ويقلل  الفرار.  اأجل   من 

من الدخول.

اإلى المنطقة  اإلى داخل ال�شجن و�شوًل  اإ�شافية مع التحرك  وتوجد الطبقة الأولى عند حدود ال�شجن، وتوجد طبقات 
ن الأمن. وعند  الأكثر اأمنًا يف ال�شجن. وكلما زادت الطبقات بين العالم الخارجي وال�شجين، زادت الحتمالت بتح�شُّ
كل طبقة، توجد فر�شة لردع ال�شجين اأو المت�شلل وك�شفه وتعطيله وتاأخيره. فعلى �شبيل المثال، يمكن ك�شف واعترا�ض 
الممكن  ومن  منا�شبة.  اأمنية  ا�شتجابة  طريق  عن  الطبقات  اإحدى  اختراق  يحاولون  الذين  المت�شللين  اأو  ال�شجناء 
اأو بالقيام بالثنين معًا. ويكاد  اأو بزيادة فعالية كل طبقة،  اأو المت�شلل باإ�شافة طبقات،  تقلي�ض فر�ض نجاح ال�شجين 
الكمال.  من  المنال  بعيد  م�شتوى  يتطلب  لأنه  دائمًا  الفعالية  عديم  الأمن  لتوفير  واحدة  طبقة  على  العتماد  يكون 
اأو اأكثر ي�شبح اأكثر  اأنَّ فر�ض خرق اأيِّ طبقة واحدة قد تكون جيدة، فاإنَّ فر�ض خرق ثالث طبقات متتالية  �شعوبة باّطراد. وفي حين 

ويمكن اأن تتخذ طبقات الأمن اأ�شكاًل عديدة. ومن الممكن اأن توفر الحواجز المادية )الجدران وال�شياجات والبوابات 
والق�شبان( ونظم الك�شف والمراقبة )الدوائر التلفزيونية المغلقة ونظم ك�شف الحركة واأبراج المراقبة ومراكز الحرا�شة 
كما  مجانًا.  اأو  زهيدة  بتكلفة  اإ�شافية  اأمنية  طبقات  ب�شيطة  اإجراءات  توفر  اأن  ويمكن  الأولية.  الطبقات  التتبع(  ونظم 
ترتيبات  اعتبار  ويمكن  الفعالية.  بالغة  ولكنها  مرئية  غير  اأمنية  طبقة  الموظفين  لدى  الأمني  الوعي  ل  ي�شكِّ اأن  يمكن 
ال وال�شريع يمكن اأن يوقف محاولة للفرار. كما يقدم مفهوم الطبقات  التدخل طبقة اأمنية حيث اإنَّ تدخل الموظفين الفعَّ
المتعددة دعمًا احتياطيًّا يف حالة وجود انهيار يف الإجراءات. فعلى �شبيل المثال، قد ل يقفل موظف على اإحدى المعدات 



المنطقة  كانت  فاإذا  المنا�سد.  اإحدى  على  مك�سوف  ب�سكل  ملقاة  يتركها  بحيث  المرعية،  الإجراءات  ح�سب  خزانة  يف 
محكمة الإغلق وكان الو�سول اإلى المنطقة )الور�سة( خا�سعا للمراقبة، فاإنَّ المعّدة تظل محمية. وفي حين اأنَّ فر�سة 
النهيار يف اأيِّ اإجراء وحيد قد تكون جيدة، فاإنَّ فر�سة النهيار يف ثلثة اأو اأكثر من الإجراءات المتعاقبة اأقل احتماًل 
وجود خم�ض طبقات  يكون  وال�سجين، حيث  الخارجي  العالم  بين  اأدنى مطلق  كحد  ثلث طبقات  وجود  وينبغي   بكثير. 

اأو اأكثر م�ست�سوبا.

ويدعم مفهوم الدوائر المتراكزة )اأو المتحدة المركز( للحماية قرار العديد من الوليات الق�سائية ا�ستحداث وحدات 
دة داخل محيط ال�سجون الكبيرة - اأي اإيجاد �سجن داخل ال�سجن. و�سيتعين على ال�سجناء ال�سديدي الخطورة  اأمنية م�سدَّ
دة ثم اجتياز التدابير الأمنية يف ال�سجن الرئي�سي قبل النجاح يف الفرار. وينبغي اأن  اأن يخرجوا من وحدة الحرا�سة الم�سدَّ
دة التدابير الأمنية يف ال�سجن الرئي�سي بدًل من اأن تحل محلها اأو تعتمد  تكرر التدابير الأمنية يف وحدة الحرا�سة الم�سدَّ
دة للتفتي�ض  عليها. فعلى �سبيل المثال، ينبغي اأن يخ�سع جميع الموظفين وال�سجناء والمواد الداخلة وحدة الحرا�سة الم�سدَّ

حتى واإن كانت قد خ�سعت للتفتي�ض يف ال�سجن الرئي�سي.

5-5 اأطر الأمن في ال�شجون
على الم�شتوى المركزي: ينبغي اأن يكون لدى جميع اإدارات ال�سجون على ال�سعيد الوطني اأو �سعيد الولية اأو ال�سعيد 
دة الحرا�سة لتزويد ال�سجون بالمعلومات والتوجيهات اللزمة للحفاظ  التحادي وثيقة ب�ساأن اإطار اأمن ال�سجون الم�سدَّ
الأن�سطة  توجيه  من  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  ومنع  الهروب  منع  هدف  وتحقيق  الأمن  من  عالية  م�ستويات  على 
الإجرامية التي تجري خارج ال�سجن. وينبغي اأن ينطبق الإطار الأمني بالت�ساوي على جميع اأجزاء ال�سجون بجميع فئاتها.

األَّ يفر�ض  وينبغي اأن يكون الهدف من الإطار الأمني توفير معايير دنيا موحدة للأمن يف جميع ال�سجون، ولكن ينبغي 
توجيهات مركزية م�ستفي�سة. ذلك اأنه ينبغي اأن ُيعطى فرادى مديري ال�سجون قدرًا من ال�ستقللية يف اإدارة �سجونهم 
الأمني  الإطار  اأن يكون  وينبغي  المحلية.  والموارد والحتياجات  الظروف  الأ�سا�سية مع  الدنيا  المعايير  لتكييف  ومرونة 

ثا. وينبغي للمقر اأن يتدخل ويبرز التعديلت كلما اأ�سبحت �سرورية. متاحا ب�سهولة ومحدَّ

على �شعيد ال�شجون: ينبغي اأن يكون اإطار اأمن ال�سجون مدعوما با�ستراتيجية اأمنية محلية متفق عليها تج�سد احتياجات 
الجيدة يف جعل  الممار�سة  وتتمثل  الإطار.  نة يف  المبيَّ بالمتطلبات  المحددة، وتفي  المحلية  المخاطر  كل �سجن، وتدير 
ال�ستراتيجية الأمنية المحلية متاحة لجميع الموظفين المحليين. وكثيرًا ما ي�سار ب�سكل �سائب يف الإعلنات الموجودة 

داخل ال�سجون اإلى اأنَّ "الأمن م�سوؤولية الجميع".

وينبغي اأن تحدد ا�ستراتيجية الأمن المحلي يف كل �سجن الترتيبات المتعلقة بالوفاء بمتطلبات كل من الوظائف الأربع )اأو 
ها اإدارة ال�سجن المحلية،  اأكثر( المذكورة اأدناه الم�سمولة يف اإطار الأمن الوطني. وينبغي اأن تحدد هذه الوثيقة، التي ُتِعدُّ
ن من المتثال للإطار الوطني بينما تج�سد الحتياجات والموارد الأمنية الخا�سة لل�سجن المنفرد.  الإجراءات التي تمكِّ

وعلى وجه الخ�سو�ض، ينبغي للإجراءات المبينة يف ال�ستراتيجية الأمنية المحلية اأن:

 تراعي تحليل المخاطر المحلي
د الأمنين المادي والإجرائي المحليين  ُتج�سِّ

 تراعي فئات ال�سجناء المحتجزين يف ال�سجن
د الموظفين والمعدات والموارد اللزمة لتنفيذ كل مهمة  تحدِّ
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وينبغي اأن ي�ستند التوازن �سمن كل �سجن بين مختلف اأنواع الأمن )المادي والإجرائي والدينامي( اإلى �سمات مثل وجود 
وال�سمات  الموؤ�س�سة،  داخل  الإيواء  اأماكن  ونوع  الك�سف،  اأجهزة  اأو  الأمنية  الحواجز  اأو  الأبراج  اأو  الخارجية  الدوريات 
الأمنية الداخلية، ون�سبة الموظفين اإلى النـزلء. وعلى م�ستوى ال�سجون، فاإنَّ المتطلب الحا�سم الأهمية بالن�سبة اإلى اإدارة 
ال�سجون يتمثل يف كفالة اأن يكون جميع الموظفين مدركين لمفاهيم الأمن المادي والإجرائي والدينامي، وتهيئة الهياكل 
اللزمة لتمكين الموظفين من ال�سعور باأنهم يحظون بالدعم يف ممار�سة �سلطتهم. وت�سير الممار�سة الجيدة اإلى اأنه ينبغي 

اأن يكون هناك اأربعة عنا�سر لهيكل الإدارة الأمنية المحلية، وهي:

 مدير ال�سجن الم�سوؤول م�سوؤولية تنفيذية �ساملة عن اأمن ال�سجن
 لجنة اأمنية لتقديم الم�سورة اإلى المدير ب�ساأن جميع الم�سائل الأمنية

 مدير اأمن واإدارة اأمن لديهما م�سوؤولية تنفيذية
  موظفو ال�سجن الم�سوؤولون م�سوؤولية جماعية وفردية عن الحفاظ على م�ستويات منا�سبة من الأمن يف جميع 

الأوقات

5-6 المراجع�ت الأمنية والختب�ر ال�شري
ل  تعطُّ اإلى  تعود  فيها  الوحيدة  الم�سوؤولية  كانت  معدودة  حالت  عن  ال�سجون  من  الفرار  حالت  يف  التحقيقات  تك�سف 
اأوجه الق�سور يف البنى التحتية  اأو غير ذلك من  فرية  اأو عدم كفاية الأ�سلك ال�سَّ اأو نظم الك�سف الإلكتروني،  الأقفال 
عدم  اأو  المخت�سر"،  "الطريق  اأكثر  اأو  موظف  �سلوك  ب�سبب  الأمنية  النتهاكات  اأخطر  وقعت  وقد  التكنولوجيا.  اأو 
ال�سعف يف  اأوجه  اأنَّ  الرغم من  وعلى  رة.  المقرَّ الأمنية  الإجراءات  اتباعه  لمجرد عدم  اأو  منه،  متوقع  بما هو  معرفته 
كان  بالأمن  مت�سل  بن�ساط  ال�سطلع  عن  الموظفين  تخلُّف  فاإنَّ  الم�سكلة،  يف  اأ�سهمت  قد  تكون  ربما  المباني  و�سع 
 عادة يف �سميم الحادث. وبعبارة اأخرى، فاإنَّ الإخفاقات الأمنية تعود يف معظمها اإلى اأعطال يف النظام الب�سري ولي�ض 

النظام المادي.

وي�سير هذا الواقع اإلى �سرورة اإن�ساء برنامج �سامل للمراجعة الأمنية. والمراجعة الأمنية هي عملية لتحديد مدى اجتماع 
ال�سيا�سات والإجراءات والمعايير والممار�سات من اأجل توفير بيئة �سجون اآمنة وماأمونة. وت�سمل هذه العملية اإجراء تقييم 
ل لكل جانب من الجوانب الرئي�سية لبرنامج الأمن يف اأحد ال�سجون. وتركز المراجعة الأمنية على العمليات الأمنية.  مف�سَّ
وعلى الرغم من اأنَّ المعايير وال�سيا�سات جانبان مهمان من جوانب عمليات المراجعة تلك، فاإنَّ محور التركيز الرئي�سي 
والمراجعة عبارة عن تجربة عملية تحدد، عندما يجريها على  يومي.  اأ�سا�ض  العملي على  وتنفيذها  الأمنية  النظم  هو 
ل خطرًا  نحو �سليم اأ�سخا�ض على دراية وثيقة بمبادئ الأمن، اأوجه ال�سعف يف الترتيبات الأمنية يف ال�سجون التي ت�سكِّ
على �سلمة واأمن الموظفين والمجتمع. وفيما يلي الفوائد العديدة التي تعود بها المراجعات الأمنية على اإدارة ال�سجون 

وفرادى ال�سجون:

 تحديد نقاط ال�سعف واأوجه الق�سور والإجراءات غير الكافية ومجالت العتلل يف ت�سغيل الموؤ�س�سة
 تقييم المتثال لإطار الأمن الوطني والمعايير وال�سيا�سات والإجراءات على م�ستوى ال�سجون

 تحديد المعدات واآليات الإقفال ونظم الأدوات والمفاتيح وغيرها العاطلة اأو غير المنا�سبة اأو غير الكافية
 ا�ستعرا�ض كفاءة وفعالية تطبيق الموارد الأمنية

 تحديد وتبادل الممار�سات الجيدة على نطاق اإدارة ال�سجون



المراجعات  تكون  واأحيانا  والخارجية.  الداخلية  المراجعات  من  مزيج  باإجراء  ه  ُيوجَّ الق�سائية،  الوليات  بع�ض  وفي 
اأو موظفون  الخارجية )التي يجريها فريق  المراجعات  بين  ال�سجن( مطلوبة  الموظفون داخل  الداخلية )التي يجريها 
لية ويجريها موظفو  من خارج الموؤ�س�سة(. وفي وليات ق�سائية اأخرى، تكون المراجعات الداخلية عبارة عن مراجعات اأوَّ

الموؤ�س�سة قبل المراجعات الخارجية مبا�سرة.

اأنَّ المراجعين يجدون �سعوبة يف الإ�سارة  ول يو�سى باأن تكون الداخلية هي ن�ساط المراجعة الوحيد. فكثيرًا ما يتبين 
ب�سورة مو�سوعية اإلى اأوجه الق�سور لدى الأ�سدقاء وزملء العمل والم�سرفين. واإ�سافة اإلى ذلك، فاإنهم قد ل يحددون 
الخطر اأو ال�سعف بينما يراجعون ظروفا يعملون فيها كل يوم لأنهم معتادون عليها ول يمكنهم اأن يكونوا مو�سوعيين. وفي 
بع�ض الوليات الق�سائية، ُتجرى مراجعات "بين الأقران" )حيث يتولى موظفو اأحد ال�سجون مراجعة �سجن اآخر(، مما 

ي�ساعد على التغلب على بع�ض هذه الم�ساكل.

وتميل المراجعات الخارجية اإلى اأن تكون اأكثر مو�سوعية و�سمولية. وقد تكون معلنة اأو غير معلنة. وتكمن اإحدى مزايا 
اإحدى مزايا  وتكمن  الطبيعية.  للحالة  الأقرب  ت�سغيلية هي  ُتراَقب يف ظروف  الموؤ�س�سة  اأنَّ  المعلنة يف  المراجعات غير 
المراجعات المعلنة يف اأنَّ الموؤ�س�سة تكون لديها الفر�سة لإعداد وت�سحيح الظروف التي تعرف اأنها تنطوي على ق�سور من 
قبل اإجراء المراجعة. ووجدت بع�ض الوليات الق�سائية اأنَّ الفعالية تكمن يف المزج بين المراجعات المعلنة وغير المعلنة، 

حيث يو�سع اأحيانا جدول زمني بمراجعات مفاجئة على اأ�سا�ض ع�سوائي.

بالأهداف  بيان  عن  عبارة  تكون  ما  غالبا  الأمنية،  للمراجعة  مرجعية  قائمة  الق�سائية  الوليات  من  العديد  وت�ستخدم 
ل المعلومات المتعلقة بكل خط اأ�سا�ض وُتترك م�ساحة  وخطوط الأ�سا�ض الأمنية المحددة يف اإطار الأمن الوطني. وُت�سجَّ
لخط  يمتثل  ال�سجن  كان  اإذا  ما  د  يحدِّ واأن  اأ�سا�ض  لكل خط  تقييما  يجري  اأن  للُمراِجع  وينبغي  الـُمراجع.  تعليق  لإدراج 
الأ�سا�ض اأو ل يمتثل. وينبغي منح درجة تقييم اإجمالية لكل �سجن يف نهاية عملية المراجعة تج�سد م�ستوى المتثال لإطار 

الأمن الوطني وخطوط الأ�سا�ض الأمنية.

وقد اأثبتت التجربة اأنَّ و�سع وتنفيذ برنامج �سامل للمراجعة الأمنية خطوة رئي�سية يف الحد من المخاطر الأمنية التي 
يمكن اأن تكون متوطنة يف عمليات ال�سجون.

والإجراءات  للعمليات  المفاجئ  ولكن  والواقعي  ه  والموجَّ له  ط  المخطَّ الختبار  هو  ال�سري  الختبار  ال�شري:  الختب�ر 
والمعدات الأمنية. ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من �سيا�سة الختبار ال�سري فيما يلي:

 اختبار تنفيذ العمليات والإجراءات وكذلك الو�سائل التقنية الم�سممة للحفاظ على الأمن ومنع الفرار
 منع دخول المواد غير الماأذون بها

  تحديد المجالت ال�سعيفة و/اأو المعدات غير الكافية و/اأو اأوجه الق�سور يف الإدارة والنظام التي تحتاج اإلى 
توطيد

 مكافاأة الممار�سات الجيدة واإقرارها
 ال�ستجابة لل�سواغل المتعلقة بال�ستخبارات و/اأو تقييم المخاطر المحددة واختبارها

 تحديد الحتياجات التدريبية
 تحديد اأوجه الق�سور وكفالة معالجتها على النحو المنا�سب

 تقديم ال�سمانات ب�ساأن قدرة ال�سجون على ال�سطلع بالم�سوؤوليات الأمنية الأ�سا�سية

ذ وفقًا  والختبار ال�سري هو اأداة لإعطاء �سمانات اإلى مديري ال�سجون باأنَّ الموظفين يقظون واأنَّ الإجراءات الأمنية ُتنفَّ
للإجراءات الوطنية. وُيَعدُّ الختبار ال�سري، اإذا ا�سُتخدم على النحو المنا�سب، اختبارا ديناميا وواقعيا للترتيبات الأمنية. 

مة 75مقدِّ 75الف�سل 5 ال �سمان الأمن الفعَّ
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فعلى �سبيل المثال، يمكن اأن ت�سمل الختبارات ال�سرية: الطلب اإلى اأحد الموظفين باأن يحاول تهريب مادة غير م�سروعة 
اإلى داخل ال�سجن وروؤية ما اإذا كانت �سُتكت�سف، اأو �سحب �سجين من مجموعة عمل دون اإبلغ الموظف الم�سوؤول وروؤية 
ب �سيئا اإلى خارج المطبخ  الزمن الذي �سي�ستغرقه تحديد اأنَّ اأحد ال�سجناء مفقود، اأو الطلب اإلى اأحد ال�سجناء اأن يهرِّ
وروؤية ما اإذا كان قادرا على القيام بذلك، اأو ترك اإحدى البوابات دون اإقفالها ور�سد المدة التي ي�ستغرقها اكت�ساف الأمر.

5-7 التج�ه�ت الأمنية المت�شلة ب�ل�شجن�ء ال�شديدي الخطورة
على  الهجمات  عدد  يف  كبيرة  زيادة  الأخيرة  ال�سنوات  �سهدت  الخ�رجي:  المحيط  على  ُت�َشنُّ  التي  الهجم�ت 
جماعات  �سنتها  الهجمات  وهذه  الخطورة.  �سديدي  �سجناء  �سراح  لإطلق  محاولت  يف  لل�سجون  الخارجي  المحيط 
اإرهابية اأو ع�سابات مخدرات اأو تنظيمات اإجرامية. وينبغي لل�سجون اأن تتخذ عددا من الإجراءات للتح�سير لهجوم 
ال�سديدي  ال�سجناء  و�سع  �ساأن  ومن  بالهجمات.  مبكرا  اإنذارا  توفر  اأن  الة  الفعَّ لل�ستخبارات  ويمكن  القبيل.  هذا  من 
 الخطورة يف مركز ال�سجن بدًل من اأماكن الإيواء القريبة من المحيط اأن يوؤخر الفرار ويتيح الفر�سة للموظفين للرد 

وا�ستدعاء الم�ساعدة.

اأمثلة
ر بنحو 70 من مقاتلي حركة طالبان الباك�ستانية �سجن ديرا اإ�سماعيل    في تموز/يوليه 2013، اقتحم ما ُيقدَّ
خان بعد ال�ساعة الحادية ع�سرة ليل بقليل وحرروا 242 �سجينًا وقتلوا 17 �سخ�سا واأ�سابوا 16 اآخرين. 

و�سمل ال�سجناء الفاّرون 30 من المقاتلين المت�سددين.
  فرَّ نحو 145 �سجينًا من �سجن كوتون كارفي يف نيجيريا عقب هجوم نفذه م�سلحون ي�ستبه يف كونهم من 

متمردي بوكو حرام، يف ت�سرين الثاني/نوفمبر 2014.
يف  �سنعاء  يف  المركزي  ال�سجن  على  النارية  والأ�سلحة  بالقنابل  قا  من�سَّ هجوما  م�سلحون  مهاجمون    �سنَّ 
فرَّ ما ل يقل عن 19 من  القاعدة. وقد  بتنظيم  لتحرير نزلء على �سلة  اليمن  �سباط/فبراير 2014 يف 

الم�سلحين الم�ستبه فيهم يف الفو�سى التي تلت ذلك.
بالقرب من مدينة  ال�سجون  اأحد  تهما خطيرة، من  يواجهون    فر ما يقرب من 200 1 �سجين، معظمهم 

بنغازي الليبية يف تموز/يوليه 2013، عقب هجوم على ال�سجن نفذته جماعة م�سلحة.

ومن �ساأن تطبيق اأ�ساليب "تح�سين الأهداف" اأي�سًا منع اأو تاأخير الفرار. وت�سمل هذه الأ�ساليب حفر الخنادق المائية 
والجافة، اأو اإن�ساء مناطق انفجار، اأو اإن�ساء اأطواق اأمنية، اأو و�سع حواجز خر�سانية اأو فولذية واأعمدة اأمنية، اأو تركيب 
لة بالمتفجرات  ما ُي�سمى "�ِسراك النمور" )اأي مناطق قابلة للنهيار( بما ي�ساعد على �سمان عدم و�سول المركبات المحمَّ
اإلى محيط ال�سجن. واإ�سافة اإلى ذلك، يجب اأن تكون المنطقة الموجودة حول محيط ال�سجن خالية من الزرع والمباني 

لإيجاد خطوط روؤية وا�سحة وف�ساء يمكن الدفاع عنه.

وقد يكون من المنا�سب يف بع�ض الظروف نقل ال�سجناء ال�سديدي الخطورة اإلى م�سافة بعيدة عن اأُ�سرهم واأ�سدقائهم. 
فعلى �سبيل المثال، عندما يكون هناك خطر وقوع هجمات من ال�سكان المحليين اأو الجماعات الإرهابية على ال�سجن، 
�سيكون من المنا�سب نقل ال�سجين اأو مجموعة ال�سجناء اإلى �سجن يقع يف مكان اأكثر اأمنًا. واإ�سافة اإلى ذلك، حيث يكون 
ال�سجين ع�سوا يف ع�سابة اإجرامية اأو اإحدى منظمات الجريمة المنظمة، قد يكون من ال�سروري نقله بعيدا عن المنطقة 

بحيث ل ي�ستطيع التاأثير على الن�ساط الإجرامي المحلي اأو توجيهه.)65(

.CM/Rec(2014)3 65(انظر احلا�سية 60 حيث ي�سار اإىل التعليق على تو�سية جمل�ض اأوروبا(



ح�لت الفرار ب�ل�شتع�نة بط�ئرات: منذ عام 1971، اأجريت 43 محاولة جيدة التوثيق يف جميع اأنحاء العالم لتحرير 
�سجناء �سديدي الخطورة با�ستخدام المروحيات. وقد نجح منها نحو 31 محاولة. وت�سمل عمليات الهروب هذه هبوط 
ليت�سلقها  �سللم  اأو  حبال  اإنزال  اأو  المباني،  اأ�سطح  على  اأو  الريا�سية  التمارين  مناطق  يف  وجيزة  لفترة  المروحيات 
ال�سجناء الهاربون، اأو ا�ستخدام مخاطيف لمحاولة اقتلع الأ�سوار الأمنية. وهناك اإجراءات مختلفة يمكن اتخاذها لمنع 
الهروب بم�ساعدة المروحيات، بما يف ذلك تركيب كابلت كيفلر )اأ�سلك معلقة( الم�سادة للمروحيات اأو �سبكة �سلكية 
الريا�سية،  للتمارين  وبناء مخافر م�سلحة تطل على كل منطقة  ال�سجون،  الريا�سية يف  والألعاب  التمارين  فوق مناطق 
فرية لمنع ال�سجناء من الو�سول اإلى الأ�سطح.  وتركيب اأجهزة لمكافحة الت�سلق مثل ال�سياجات الكهربائية والأ�سلك ال�سَّ
من  مجال  اإيجاد  خلل  من  المروحيات  هبوط  دون  تحول  مبان  ت�سييد  لل�سجون  الحديثة  المعمارية  الت�ساميم   وت�سمل 

الرفع الجوي.

اأمثلة
ت�سلق حبل  الفرار من مرفق احتجاز �سان جيروم في كندا من خلل     في عام 2013، نجح �سجينان في 
ال�سلح.  تهديد  تحت  المتواطئين  من  اثنان  اختطفها  قد  المروحية  وكانت  منتظرة.  مروحية  من  مدلَّى 
ونجح ثلثة محتجزين اآخرين ينتظرون المحاكمة عن ارتكاب جرائم قتل في الهروب بمروحية من �سجن 

كندي في حزيران/يونيه 2014.
   حاولت مروحية م�ستاأجرة - على متنها راكبان م�سلحان وطيار وفني—اأول نزع اأ�سلك ال�سياج المحيط 
اأُدلي حبل  المحاولة،  اأخفقت  بوا�سطة حبل. وعندما  بوا�سطة مخطاف مدلَّى  اليونان  تريكال في  ب�سجن 

ل�سجين منتظر قام بت�سلقه )�سباط/فبراير 2013(.
   اختطف رجل مروحية واأجبر طيارها على الهبوط في �سجن يقع خارج مدينة بروج البلجيكية في تموز/
في  المجرمين  اأخطر  اأحد  باأنه  ُو�سف  �سجين  فيهم  بمن  رجال،  اأربعة  المروحية  وانت�سلت   .2009 يوليه 

بلجيكا.
   وقعت اإحدى اأجراأ عمليات الهروب من ال�سجون في البرازيل في عام 2002، عندما حلَّقت مروحية فوق 
�سجن بارادا نيتو وحررت �سجينين يق�سيان عقوبة ب�سبب جريمتي القتل وال�سطو على م�سرف. وفي وقت 
�سابق من ذلك اليوم، ا�ستاأجر رجلن مروحية متظاهرين باأنهما �سائحان يريدان القيام بجولة �ساملة فوق 
المدينة. واأثناء التحليق اأ�سهرا �سلحيهما واأجبرا الطيار على الهبوط في الفناء المركزي لل�سجن. وقفز 

ال�سجينان على متن المروحية، وعندما اأقلع بها الطيار ثانية اأطلق الحر�ض النار عليها.

ال�سجن لهجوم  اإذا تعر�ض  التي ينبغي اتخاذها  اأي�سًا خطط للطوارئ تحدد الإجراءات  ال�سجون  اأن تكون لدى  وينبغي 
الة للت�سال بوحدات ال�ستجابة يف حالت الطوارئ يف ال�سجون ودائرة  بري اأو جوي اأو بحري، بما يف ذلك الو�سائل الفعَّ

ال�سرطة المحلية والجي�ض و�سلح الجو وخفر ال�سواحل اأو القوات البحرية.

تحت  توجههم  اأثناء  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  هروب  عمليات  من  عدد  اأي�سًا  وقع  الحر�ص:  من  الفرار  عملي�ت 
الحرا�سة اإلى جل�سات المحكمة. ويمكن تقلي�ض خطر هذا النوع من الهروب بتحديد اأماكن المحاكم القريبة من ال�سجون 
وربط المبنيين بنفق تحت الأر�ض اأو ج�سور علوية ماأمونة. وتلجاأ بع�ض الوليات الق�سائية اإلى و�سلت الفيديو لتمكين 

ال�سجناء من المثول اأمام المحكمة فيما يخ�ض جل�سات تقرير الحب�ض الحتياطي الروتينية عن طريق الفيديو.

وفي الحالت التي يلزم فيها بالفعل انتقال ال�سجناء ال�سديدي الخطورة اإلى المحكمة )اأو الم�ست�سفى اأو الجنازات العائلية 
اأو زيارة الأقارب الذين يو�سكون على مفارقة الحياة، وما اإلى ذلك(، ينبغي اتخاذ التدابير الأمنية المنا�سبة. وقد ي�سمل 
ذلك ا�ستخدام المروحيات لنقل ال�سجناء ور�سد موكب الحرا�سة وتوفير عنا�سر م�سلحة من ال�سرطة اأو الجي�ض اأو الأمن 
لتوفير الحماية لعملية المرافقة. وينبغي الحفاظ على �سرية توقيت الحرا�سات والطرق من المحكمة واإليها وتغييرها من 
وقت اإلى اآخر. وينبغي ال�سطلع بتقييم م�سترك للمخاطر بين موظفي ال�سجون وموظفي الحرا�سة والخدمات الأمنية 

الخارجية قبل كل حرا�سة والتفاق م�سبقا على م�ستويات الموظفين والترتيبات الأمنية.

مة 77مقدِّ 77الف�سل 5 ال �سمان الأمن الفعَّ
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وحين تكون حركة ال�سجناء �سعبة لأ�سباب منها الأ�سباب الأمنية، يمكن اأي�سًا النظر يف ا�ستخدام التكنولوجيات الحديثة 
مثل الرعاية ال�سحية عن بعد، تبعًا لطبيعة الحالة ال�سحية و�سدتها. ومع ذلك، ينبغي األَّ تحل الرعاية ال�سحية عن بعد 

بالكامل مطلقًا محل الم�ساورات المبا�سرة مع الأخ�سائيين الطبيين.
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تهيئة بيئة ي�سودها الأمن   -6 
والنظام في ال�سجون

تكون  اأن  يجب  اأنها  تعني  ال�سجون  على  الة  الفعَّ الرقابة  تمار�ض  الدول  اأنَّ  مفادها  التي  الحقيقة  فاإنَّ   …  "
الخارجي  المحيط  على  بال�سيطرة  الكتفاء  وعدم  ال�سجون  داخل  والأمن  النظام  على  الحفاظ  على   قادرة 
لل�سجون. وينبغي اأن تكون قادرة على �سمان اأمن ال�سجناء واأفراد اأُ�سرهم والزوار والعاملين يف المكان يف جميع 

الأوقات."

 Report on the human rights of persons deprived of liberty in the ،الم�سدر: لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الن�سان
.Americas, 2011, para.77

يًا بالن�سبة اإلى �سلطات ال�سجون من حيث اإنَّ عليها اأن تحقق توازنا  ل التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة تحدِّ ي�سكِّ
بطريقة  ال�سجناء  جميع  بمعاملة  الدولة  والتزام  ال�سجون  داخل  النظام  على  ال�سجناء  هوؤلء  له  ي�سكِّ الذي  التهديد  بين 
الأمن  بين  التوازن  و�سون  تحقيق  اإلى  الدائم  ال�سعي  اأهمية  فهم  ال�سجون  مديري  جميع  على  ويجب  واإن�سانية.  لئقة 
لتلبية  �سروري  هو  ما  اليومية  وحركتهم  ال�سجناء  حياة  على  ال�سيطرة  م�ستوى  يتجاوز  األَّ  وينغي  والعدالة.   والنظام 

تلك المتطلبات.

ومن الخطاأ تماما الإيحاء باأنَّ معاملة ال�سجناء باإن�سانية واإن�ساف �سيوؤدي اإلى تقوي�ض النظام داخل ال�سجن ويهدد �سلمة 
الموظفين وال�سجناء الآخرين. بل على العك�ض من ذلك، حيث اإنَّ الهدف المتمثل يف كفالة النظام يمكن تحقيقه على 
خير وجه �سمن بيئة ح�سنة النظام واآمنة لل�سجناء والموظفين، فيها )اأ( ي�سعر جميع اأفراد مجتمع ال�سجن باأنهم يعاَملون 

اءة التي تعّدهم للإفراج. معاملة من�سفة وعادلة، و)ب( تتاح لل�سجناء الفر�سة للم�ساركة يف الأن�سطة البنَّ

اإيداع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الم�ست�سعفين وذوي الحتياجات الخا�سة يف بيئة اآمنة فح�سب، واإنما   وينبغي عدم 
يلزم اأي�سًا اأن ي�سعروا بالأمان فيما يتعلق ب�سحتهم البدنية والعقلية.)66( وفي الحالت التي يعجز فيها مديرو ال�سجون 
اأجل الحماية. وينطبق ذلك ب�سفة  اإلى ال�سجناء الآخرين من  عن توفير الظروف الآمنة، فاإنَّ ال�سجناء �سوف يلجوؤون 
خا�سة يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة حيث اإنَّ ال�سعور بعدم الأمان �سوف يدفع ال�سجناء اإلى الن�سمام 
اإلى ع�سابات ال�سجون، اأو �سداد قيمة الحماية )بال�سلع اأو الخدمات(، اأو ال�سروع يف اأن�سطة غير م�سروعة )مثل تهريب 

الب�سائع اأو الم�ساركة يف ال�سطرابات اأو العتداء على ال�سجناء الآخرين اأو الموظفين( مقابل الحماية. 

)66(على �سبيل املثال، ينبغي دائمًا مراعاة احتياجات احلماية اخلا�سة لل�سجناء ال�سبان والن�ساء وال�سجناء ذوي الإعاقة البدنية والعقلية 

لدى و�سع ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي تهدف اإىل �سمان اأن يكون جميع ال�سجناء يف ماأمن من الإيذاء يف جميع الأوقات.
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6-1 النظ�م في ال�شجن)67(

مدونة قواعد ال�شلوك للموظفين المكلفين ب�إنف�ذ القوانين
الم�دة 2

ويحافظون  ويحمونها،  الإن�سانية  الكرامة  بواجباتهم،  قيامهم  اأثناء  القوانين،  باإنفاذ  المكلَّفون  الموظفون  يحترم 
على حقوق الإن�سان لكل الأ�سخا�ض ويوطدونها.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة ٣6
يجب الحفاظ على الن�سباط والنظام دون تجاوز الحدِّ اللزم من القيود ل�سمان �سلمة الحتجاز وت�سيير �سوؤون 

دة التنظيم. ال�سجن باأمان وتحقيق حياة مجتمعية جيِّ

القواعد الأوروبية لل�شجون
الق�عدة 49

يحاَفظ على ح�سن النظام يف ال�سجن من خلل مراعاة متطلبات الأمن وال�سلمة والن�سباط، مع توفير الظروف 
المعي�سية التي تحترم الكرامة الإن�سانية لل�سجناء وتقديم برنامج كامل من الأن�سطة لهم )...(.

المب�دئ والمم�ر�ش�ت الف�شلى المتعلقة بحم�ية الأ�شخ��ص المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين
المبداأ الث�لث والع�شرون
1-  التدابير الوق�ئية

الة، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإن�سان، لمنع العنف بين الأ�سخا�ض المحرومين من  ُتعتمد التدابير المنا�سبة والفعَّ
حريتهم، اأو بين الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم والموظفين.

ولتحقيق ذلك، ُتتخذ جملة تدابير، منها ما يلي:
هذه  يف  عليها  المن�سو�ض  للمعايير  وفقًا  حريتهم  من  المحرومين  الأ�سخا�ض  فئات  مختلف  بين  اأ-  الف�سل 

الوثيقة؛
ب-   توفير التعليم والتدريب الملئمين والدوريين للموظفين؛

ج-     زيادة عدد الموظفين الم�سوؤولين عن الأمن الداخلي والمراقبة، واإر�ساء اأنماط للمراقبة الداخلية الم�ستمرة؛
ال لوجود الأ�سلحة والمخدرات والكحول وغيرها من المواد والأ�سياء المحظورة بموجب القانون،  د-     المنع الفعَّ
عن طريق القيام بعمليات تفتي�ض منتظمة، وا�ستخدام الأ�ساليب التكنولوجية وغيرها من الأ�ساليب الملئمة، 

بما يف ذلك عمليات تفتي�ض الموظفين؛
ه-    و�سع اآليات للإنذار المبكر لمنع الأزمات اأو حالت الطوارئ؛

و-     تعزيز الو�ساطة والحل ال�سلمي لل�سراعات الداخلية؛
ز-    منع ومكافحة جميع اأنواع اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة والف�ساد؛

وفقًا  والف�ساد  العنف  اأعمال  جميع  على  والمعاقبة  التحقيق  طريق  عن  العقاب  من  الإفلت  على  ح-      الق�ساء 
للقانون.

انظر اأي�سًا التو�سيتين 1 و2 من اإعلن كمبال ب�ساأن اأحوال ال�سجون يف اأفريقيا.

)67(انظر اأي�سًا اإدارة عمليات حفظ ال�سلم )Prison Incident Management Handbook :)2013، للطلع على مناق�سة ب�ساأن حفظ 

النظام وال�سيطرة يف ال�سجون.



يمكن تعريف النظام، �سمن �سياق ال�سجن، باأنه غياب العنف اأو ال�سراع العلني اأو التهديد الو�سيك بالنهيار الفو�سوي 
الأ�سا�سية  الم�سكلة  ال�سجون  موظفو  يواجه  الحديثة،  بال�سجون  العمل  بدء  ومنذ  الروتينية.  الجتماعية  للأن�سطة 
المتمثلة يف كيفية الحفاظ على النظام، اأي منع الفو�سى. وهناك حاجة اإلى �سمان النظام يف ال�سجون حيث اإنَّ اأيًّا من 
الجوانب الإيجابية لل�سجون، مثل اإعادة التاأهيل، ل يمكن اإنجازه ما لم يكن هناك نظام. وهناك اأي�سًا الخطر المتمثل 
ال�سديدي  ال�سجناء  هروب  تي�سير  اأجل  من  تحويله  اأو  النتباه  ل�سرف  كو�سيلة  ُت�ستخدم  اأن  يمكن  ال�سطرابات  اأنَّ   يف 

الخطورة.

وفي الوقت نف�سه، من المهم اأي�سًا الإ�سارة اإلى اأنه بموجب المادة 9 من العهد ب�ساأن الحقوق المدنية وال�سيا�سية، يقع على 
الدول التزام ب�سمان حق كل فرد يف الأمان على �سخ�سه. وكما اأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم 
35، فاإنَّ الحق يف الأمن ال�سخ�سي يكفل حماية الأفراد من تعمد اإلحاق الأذى البدني اأو ال�سرر العقلي بهم، بغ�ض النظر 

عّما اإذا كان ال�سحية محتجزا اأو غير محتجز.)68(

الموازنة بين ال�شرعية والعدالة والإن�ش�ف: ينبغي اأن يكفل مديرو ال�سجون اأن ينظر ال�سجناء والموظفون اإلى ت�سغيل 
ال�سجن باعتباره م�سروعا وعادل ومن�سفا، واأنَّ ثمة توازنا بين الأمن والنظام والعدالة. وقد اأ�سير اإلى اأنه على غرار جميع 
دة  الم�سدَّ ال�سجون  والنظام يف  الأمن  تحقيق  ويمكن  ن�سبية.  م�ساألة  النظام  فاإنَّ  تقريبا،  الجتماعية  العلقات  مفاهيم 
الحرا�سة من خلل الرقابة المفرطة، بيد اأنَّ القيام بذلك من �ساأنه اأن ي�سبح ال�سجن عقابيا وتقييديا وقمعيا وخا�سعا 
ال�سجون  نظام  يف  لها  مكان  ل  القمعيين  والترهيب  والوح�سية  الجائر  الحب�ض  مثل  اإجراءات  اأنَّ  كما  مفرطة.  ل�سيطرة 

الحديث، حتى لدى التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة.

ول توجد اإجابة وحيدة ب�ساأن النقطة التي يتحقق عندها التوازن بين العنا�سر الثلثة المتمثلة يف الأمن والنظام والعدالة. 
ذلك اأنَّ التوازن ال�سحيح �سيتوقف على نزلء ال�سجن وال�سياق البيئي والمعلومات ال�ستخبارية ب�ساأن ما يحدث يف ال�سجن 
يف اأيِّ وقت معين. وعند التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة ب�سفة خا�سة، ينبغي لمديري ال�سجون اأن يحاولوا التاأكد 
با�ستمرار من عدم تاأثير عن�سر على العنا�سر الأخرى اإلى الحد الذي يتم معه زعزعة ال�ستقرار يف ال�سجن. وفي الواقع، 
قد تتفاوت ال�سجون اإلى حد كبير من حيث قيم مثل الحترام والإن�سانية والعلقات والثقة والإن�ساف والنظام والرفاه 
ل هذه القيم الإيجابية يف  واللياقة. ويكمن التحدي الماثل اأمام مديري ال�سجون يف تنظيم موؤ�س�ساتهم بطريقة تكفل تاأ�سُّ

ثقافتها وتقيُّد الموظفين وال�سجناء على حد �سواء بها.

الملئمة  الإيواء  اأماكن  مثل  الأ�سا�سية،  الحياة"  "نوعية  )اأ(  ت�سمل:  ال�سجون  يف  العدالة  فاإنَّ  ال�سجناء،  يخ�ض  وفيما 
والطعام الكافي وال�سبل الملئمة لل�ستحمام والزيارات والتمارين الريا�سية والملب�ض النظيفة، و)ب( مختلف الجوانب 
غير الر�سمية من حياة ال�سجن، بما يف ذلك الطريقة التي يعامل بها الموظفون ال�سجناء، و)ج( �سمات النظام الر�سمي، 
وخ�سو�سًا نظم التظلم والإجراءات التاأديبية. وكثيرًا ما يوؤدي الظلم المت�سور اإلى انهيار النظام. ذلك اأنَّ معظم ال�سجناء 
ال�سديدي الخطورة لديهم �سعور دقيق بالعدالة وما يمكن اأن يتوقعوه اأو ل يتوقعوه على نحو م�سروع من الحياة يف ال�سجن، 
ول يمكن اأن ي�سود النظام والأمان �سوى عند تلبية هذا "التوقع الم�سروع". ويجب اأن ُيرى اأنَّ مديري ال�سجون يت�سرفون 
ب�سورة م�سروعة )من حيث القواعد الر�سمية( يف جميع الأوقات، وبطرق تبرهن على الإن�ساف وتوفر منطقا ذا مغزى 

من اأجل ممار�سة �سلطتهم.

ا�شتراتيجي�ت اإحك�م ال�شيطرة لتحقيق النظ�م  2-6
يف  ي�سهم  بما  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  مع  التعامل  يف  تطبيقها  يمكن  التي  العامة  ال�ستراتيجيات  من  عدد  هناك 
دًا. واأهم هذه ال�ستراتيجيات هو التركيز على اإحكام ال�سيطرة. ويمكن تعريف ال�سيطرة  مة تنظيما جيِّ تحقيق �سجون منظَّ

)68(اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان )2014(، التعليق العام رقم CCPR/C/GC/35 ،35، الفقرتان 9 و59.

مة 81مقدِّ 81الف�سل 6 تهيئة بيئة ي�سودها الأمن والنظام يف ال�سجون
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المحافظة  يف  ت�ساعد  التي  الر�سمية  وغير  الر�سمية  الممار�سات  من  متنوعة  ومجموعة  روتينية  اأن�سطة  ا�ستخدام   باأنها 
على النظام. 

ل بظهور م�ساكل تتعلق بال�سيطرة  ال�شيطرة الظرفية: تهدف اأ�ساليب ال�سيطرة الظرفية اإلى معالجة العوامل التي ُتعجِّ
واإلى الحد من فر�ض وقوع ال�سطرابات. وغالبا ما ت�سير التدابير الظرفية اإلى ا�ستخدام المعدات )الأقفال والق�سبان 
والإ�ساءة الأمنية( والمراقبة )الكاميرات وملحظة الموظفين واأبراج المراقبة( من اأجل "تح�سين الأهداف" والحد من 
دة الحرا�سة، ت�سمل اأ�ساليب ال�سيطرة الظرفية التي يمكن ا�ستخدامها نقل  فر�ض تقوي�ض ال�سيطرة. وفي ال�سجون الم�سدَّ
ال�سجناء ب�سورة موؤقتة اإلى منطقة منف�سلة اأو غرفة اأخرى، وزيادة دوريات الموظفين وبروزهم )المراقبة الر�سمية(، 
اأعداد  والحد من  واحد،  وقت  الزنزانات يف  ال�سجناء من  واإخراج عدد محدود من  الغرف،  المكوث يف  فترات  وزيادة 
ال�سجناء الم�سموح لهم بالتجمع يف مكان واحد، ونقل الم�ساغبين اإلى �سجن اآخر، وا�ستخدام كاميرات الدوائر التلفزيونية 

المغلقة وغيرها من و�سائل المراقبة.

اإلى الحد من الفو�سى من خلل و�سع  ال�شيطرة الجتم�عية: ت�سمل تدابير ال�سيطرة الجتماعية المحاولت الرامية 
اأو تعزيز العلقات الجتماعية بين ال�سجناء وبين الموظفين وال�سجناء. ومن الممكن تحقيق الإدماج الجتماعي وتعزيز 
العلقات الجتماعية من خلل اإقامة التوازن ال�سحيح بين ال�سجناء، وتغيير ثقافة ال�سجناء، واإجراء محاولت للت�ساور 
مع ال�سجناء وتاأمين م�ساركتهم، وتعزيز العلقات، و�سمان اأن ينظر معظم ال�سجناء اإلى ممار�سة ال�سلطة باعتبارها اأمرا 
م�سروعا يف معظم الأوقات، وتطوير الثقة المتبادلة. ول ُيَعدُّ من غير المنا�سب اأن يقيم موظفو ال�سجون علقات �سحية 
والأمن يف  النظام  للحفاظ على  فعالية  الأكثر  الو�سائل  اإحدى  ُيَعدُّ  اإنَّ ذلك  العك�ض، حيث  بل على  ال�سجناء.  اءة مع  وبنَّ

ال�سجون - وهو غالبا ما ُيعرف با�سم الأمن الدينامي، على النحو الوارد يف الف�سل 3-6.

م  "�سليمة" بين الموظفين وال�سجناء ال�سديدي الخطورة من اأجل كفالة الت�سغيل المنظَّ اإقامة علقة  اإلى  وهناك حاجة 
�سجنها  داخل  "ال�سليمة"  العلقات  ماهية  ب�ساأن  القرار  اتخاذ  ال�سجن يف  اإدارة  تواجهه  الذي  التحدي  ويتمثل  لل�سجن. 
وكيفية تطوير واإدامة تلك العلقات. ولإقامة علقات �سليمة بين الموظفين وال�سجناء اأهميته، حيث يقل العنف وت�سلُّط 
الأقران، وتن�ساأ علقة اأ�سح بين الموظفين وال�سجناء. ويمكن لموظفي ال�سجون، بل وينبغي لهم، اأن ي�سعوا اإلى التاأثير 
على ال�سجناء ال�سديدي الخطورة وحثهم على التعاون عن ر�سا من خلل القيادة الإن�سانية والقدوة الح�سنة. وفي اأغلب 
ر اأنه يلقى معاملة باعتباره اإن�سانا نا�سجا  الأحيان، �سيكون من الممكن ا�ستنها�ض ال�سلوك الح�سن من ال�سجين الذي يقدِّ

ي�ستحق الحترام والكرامة.

ال�سجناء،  نوع خا�ض من  بوجود  تف�سيرها فقط  يمكن  ل  النظام  ا�ستتباب  تواجه  التي  التحديات  اإنَّ  ال�شيطرة:  "بوؤر" 
هناك  تكون  الخطورة،  �سديدي  �سجناء  �سوى  ت�سم  ل  التي  ال�سجون  داخل  فحتى  الخطورة.  ال�سديدي  ال�سجناء  مثل 
اأ�سكال  من  �سكل  ب�سبب  للغاية  مواقف حرجة  فيها  ت�سود  التي  والأماكن  الأوقات  اأي  للمتاعب،  ال�ساخنة"  "البوؤر  بع�ض 
لحياتهم.  الروتينية  الأحوال  بانتظام  تنتجها  التي  والتفاعلت  والفر�ض  والظروف  الأ�سخا�ض  بين  المهم  القتران 
اإلى  والعودة  الريا�سية  التمارين  مكان  ترك  اأو  العمل  اإلى  ا�ستعجالهم  ال�سجناء  يقاوم  ما  كثيرًا  المثال،  �سبيل  فعلى 
 غرفهم. وينبغي للموظفين اإيلء عناية خا�سة لدى التعامل مع هذه الحالت بغية الحيلولة دون اأن تتحول اإلى �سرارات 

لندلع الفو�سى.

6-2-1 ال�شجن�ء الف�علون وغير الف�علين في عرقلة فر�ص النظ�م في ال�شجن

كثيرًا ما يواظب بع�ض ال�سجناء ال�سديدي الخطورة على اإبداء ح�سن ال�سلوك وال�سلبية والمتثال )"ال�سجناء النموذجيون"( 
ا اأن يكونوا ب�سدد تقوي�ض  لون خطرًا على النظام يف ال�سجن. بيد اأنَّ من الممكن جدًّ بغية اإقناع موظفي ال�سجون باأنهم ل ي�سكِّ



�سيطرة الموظفين من خلل التعامل مع ع�سابات ال�سجون والتلعب باأ�سعف ال�سجناء من اأجل جعلهم ينتهكون القواعد. 
د بها.  ن التدريبات والخبرات الجيدة موظفي ال�سجون من تحديد الأ�سباب الحقيقية للفو�سى الفعلية اأو المهدَّ وتمكِّ

وي�سم نزلء ال�سجون يف معظم الوليات الق�سائية عددا محدودا من ال�سجناء الذين ل ي�ستجيبون لآليات ال�سيطرة القائمة 
وي�سبحون مثيرين للقلقل اإلى درجة اأنهم يجعلون الحياة ل تطاق بالن�سبة للآخرين. وفي حين اأنَّ هوؤلء ال�سجناء لي�سوا 
ل تهديدًا م�ستمرا للآخرين، كما اأنَّ نفوذهم التخريبـي ل يتنا�سب  ُكُثرا، فاإنَّ وجودهم المتوا�سل يف مرفق ال�سجن ي�سكِّ
على الإطلق مع اأعدادهم. ول يقت�سر ال�سجناء الفو�سويون على فئة اأمنية معينة، واإن كانت المجموعة المحكوم عليها 
دة على وجه الخ�سو�ض كثيرًا ما ت�سم نواة اأ�سا�سية من المداومين على اإثارة  بال�سجن لمدد طويلة وتخ�سع لحرا�سة م�سدَّ
ال�سطرابات. وقد تعلم الكثير منهم اأن يكونوا كثيري التلعب، ولديهم تاريخ طويل من العنف، وهو ما يخيف الآخرين. 
ولدى البع�ض �سركاء يف الإجرام يمكن اأن ُي�ستخدموا لتهديد اأُ�سر الموظفين اأو ال�سجناء الآخرين، مما يقو�ض الجهود 

التي تبذلها اإدارة ال�سجن لل�سيطرة عليهم.

ولذلك، ينبغي لإدارات ال�سجون اأن تتخذ خطوات للتعامل مع ال�سجناء الذين ل يعانون من اأمرا�ض عقلية ولكنهم ُيبدون 
من  اأنَّ  درجة  اإلى  الخطيرين  ال�سجناء  من  ا  جدًّ المحدود  العدد  ذلك  يف  بما  وخبيث،  �سامل  نحو  على  فو�سويا  �سلوكا 
ال�سروري اأن يكون عدة موظفين حا�سرين كلما خرج هوؤلء من زنزاناتهم. ويجب اأن ت�ستند الو�سائل الم�ستخدمة لحتواء 
بتقلي�ض  بدءا  بين عدة نظم،  ال�سجناء  ينتقل  اأن  وينبغي  تدريجية.  اأ�س�ض  اإلى نظام م�سيَّد على  ال�سجناء  اأولئك  �سلوك 
التقدم �سوب  ويتدرج  اإنهائه.  اأو  الآخرين  بال�سجناء  الختلط  والحد من  الحركة  وتقييد  الأدنى  الحد  اإلى  المتيازات 

الم�ستويات الأخرى حتى يكت�سب ال�سجناء امتيازات اأقرب ما تكون اإلى ما هو مطبق يف ال�سجن العادي.

لون مخاطر كبيرة من  وت�سعى بع�ض الوليات الق�سائية اإلى تحديد ال�سجناء ال�سديدي الخطورة والذين ُيعتبر اأنهم ي�سكِّ
حيث ال�سيطرة، ومن ثم اإحالتهم اإلى ظروف حيث ل يوجد ات�سال ذو معنى بين ال�سجناء والموظفين، وحيث ُيحتجزون 
اأبواب زنزاناتهم المو�سدة. وقد ترقى تلك  باأن يم�سوا 23 �ساعة يف اليوم خلف  اإطار نظام غليظ تق�سي �سيا�ساته  يف 
ل اأو لأجل غير م�سمى المحظورة �سراحة يف قواعد الأمم المتحدة النموذجية  الممار�سات اإلى الحب�ض النفرادي المطوَّ
ر اإخ�ساع  الدنيا لمعاملة ال�سجناء.)69( ومن منظور اإدارة ال�سجن، من ال�سعب ت�سور انهيار النظام الذي من �ساأنه اأن يبرِّ

هوؤلء ال�سجناء اإلى تلك الم�ستويات الممنهجة من الحرمان اإلَّ لفترات ق�سيرة.

6-2-2 الحوافز والمتي�زات المكت�شبة

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 95
ُتن�َساأ يف كلِّ �سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات ال�سجناء ومختلف اأ�ساليب المعاملة بغية ت�سجيع ال�سجناء على 

ح�سن ال�سلوك وتنمية روح الم�سوؤولية لديهم وحفزهم على الهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها.

)69(القاعدة 43 )1( )اأ( و)ب( من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا.

مة 83مقدِّ 83الف�سل 6 تهيئة بيئة ي�سودها الأمن والنظام يف ال�سجون
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وُتَعدُّ فكرة  التعامل مع مفهوم الحوافز.  اإلى  العالم منذ �سنوات عديدة جاهدة  اأنحاء  ال�سجون يف جميع  اإدارات  ت�سعى 
اأنه  يبدو  ال�سجون،  �سياق  وفي  المجتمع.  جوانب  جميع  تتخلل  فل�سفة  ال�سيئ  ال�سلوك  وتثبيط  الح�سن  ال�سلوك  ت�سجيع 
اأن يت�سرف ال�سجناء على نحو يتحلى بمزيد من الم�سوؤولية واأن ي�ستغلوا وقتهم يف  اأنَّ من المرجح  مما ل يقبل الجدل 
المخططات  تلك  وت�سجع  باأخرى.  اأو  بطريقة  �سيكافاآن  وجهدهم  م�سوؤوليتهم  باأنَّ  �سعروا  اإذا  وجه  اأف�سل  على  ال�سجن 
الم�سوؤول  ال�سلوك  مقابل  المنافع  ك�سب  من  ال�سجناء  تمكين  �ساأن  ومن  الر�سيد.  الختيار  خلل  من  الملتزم  ال�سلوك 
تت�سم  لل�سيطرة  وخ�سوعا  ان�سباطا  اأكثر  بيئة  تحقيق  ويكفل  العقوبة  تنفيذ  تخطيط  يف  النخراط  على  ي�سجعهم  اأن 
بين  العلقات  وتح�سين  الذات  اإيذاء  مخاطر  تقلي�ض  الأخرى  النتائج  وت�سمل  وال�سجناء.  للموظفين  اأمانا  اأكثر   بكونها 

الموظفين وال�سجناء.

وُت�ستخدم الحوافز على نطاق وا�سع يف العديد من الوليات الق�سائية، واإن تفاوت م�ستوى تطورها. ويكمن يف �سميم جميع 
النُُّهج اأنَّ الحوافز المدرو�سة جيدا ت�ستنه�ض ال�سلوك الإيجابي. فهي تعطي بع�ض الأمل لمن يواجهون عقوبات لمدد طويلة 
اأن تكون ترتيبات الحوافز من�سفة  لي�ض ثمة ما يخ�سرونه مهما �ساء �سلوكهم. ويجب  باأنه  والذين ي�سعرون، لول ذلك، 
ومت�سقة وغير خا�سعة للتمييز الجائر. وينبغي اأن تدعم متطلبات ال�سجن وتلبي احتياجات النـزلء، قدر الإمكان عمليًّا. 

وينبغي اأن يتيح الحد الأ�سا�سي اأو الأدنى �سبل الو�سول اإلى نظام اآمن وقانوني ولئق يف موقع طبيعي.

وينبغي اأن تكون هناك معايير مبينة بو�سوح للم�ستويات الأعلى الإ�سافية. وينبغي اأن تتحدد م�ستويات المتيازات على 
اأ�سا�ض اأنماط ال�سلوك، بما يف ذلك المتثال لأهداف خطة النظام اأو الخطة الفردية لتنفيذ العقوبة، وم�ساعدة موظفي 
ر  ال�سجن اأو ال�سجناء الآخرين، وما اإذا كان ال�سجين ي�سطلع بدور ن�سط يف اإعادة تاأهيله و/اأو الأحداث المهمة )حيث يبرِّ
اأو  اأو الأ�سلحة  اأو الهواتف المحمولة  اأو حيازة المخدرات  �سوء ال�سلوك فر�ض عقوبات تاأديبية عليه، مثل العنف وتوريد 

الهروب، وما اإلى ذلك(. وينبغي دائمًا ت�سجيل قرارات واإخطار ال�سجين بها.

ال، ينبغي اأن يفهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة اأهمية  ومن اأجل اأن يعمل نظام الحوافز والمتيازات المكت�سبة على نحو فعَّ
المخطط وكيفية عمله وما يمكن اأن يعنيه بالن�سبة لهم وما هو ال�سلوك ال�سروري للح�سول على امتيازات اإ�سافية.)70( 
وينبغي اأن ُت�سرح �سفويا تفا�سيل المخطط لل�سجناء الذين ل يجيدون القراءة. وهناك اأي�سًا عدد من البلدان التي ُتبلِّغ 

اأُ�سر ال�سجناء بالمخطط وكيفية عمله من اأجل تمكينهم من ت�سجيع ال�سجناء على ال�سعي اإلى نيل امتيازات اإ�سافية.

6-2-٣ حظر ا�شتخدام ال�شجن�ء للحف�ظ على الأمن والنظ�م

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 40
1- ل يجوز اأن ُي�ستخَدم اأيُّ �سجين، يف خدمة ال�سجن، يف عمل ينطوي على �سفة تاأديبية.

الثاني والع�سرين )5( من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة  لل�سجون؛ والمبداأ  اأي�سًا القاعدة 62 من القواعد الأوروبية  انظر 
بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين.

)70(فيما يخ�ض ال�سجناء الأجانب وال�سجناء القادمني من جماعات ال�سعوب الأ�سلية الذين ل ي�ستطيعون التحدث باللغة الر�سمية للدول، 

ينبغي اأن ُي�سرح لهم النظام بلغة يفهمونها. ويف بع�ض الوليات الق�سائية، ُترتجم تفا�سيل نظام احلوافز والمتيازات املكت�سبة اإىل اللغات ذات 
ال�سلة.



الآخرين.  ال�سجناء  على  لل�سيطرة  ُي�ستخدموا  اأو  ال�سجناء  ف  ُيوظَّ باأن  جيدة،  لإدارة  يخ�سع  �سجن  يف  مطلقًا،  ُي�سمح  ل 
ويحدث ذلك اأحيانا عندما يكون هناك نق�ض يف الموظفين. وكثيرًا ما يعاَمل هوؤلء ال�سجناء معاملة خا�سة من حيث 
مكان الإيواء اأو الطعام اأو المرافق الأخرى، لت�سجيعهم على ر�سد ال�سجناء الآخرين اأو التحكم فيهم. ودائمًا ما يمكن 

ا�ستخدام هذه الترتيبات على نحو تع�سفي، وينبغي األَّ ُي�سمح بها اأبدا.

ممار�سة  خلل  من  ال�سجون  يف  النظام  على  يحافظون  ال�سجناء  اأنَّ  اإلى  الق�سائية  الوليات  من  عدد  يف  الواقع  وي�سير 
اإلى  ت�سعى  اأن  ال�سجون  لإدارات  وينبغي  مقبول،  الو�سع  هذا  يكون  اأن  اأبدا  يمكن  ول  الآخرين.  ال�سجناء  على  ال�سيطرة 
ا�ستعادة ال�سيطرة عليها يف اأقرب فر�سة ممكنة. وك�سرط م�سبق، قد يلزم اأن َتُحدَّ من اكتظاظ ال�سجون وت�سمن اأن يتاح 
العدد الكافي من موظفي ال�سجون. وقد يلزم ا�ستخدام ال�سرطة اأو الجي�ض من اأجل ا�ستعادة ال�سيطرة واإزالة الأ�سلحة 
اأن يكون ذلك تدبيرا ق�سير الأجل فح�سب واأن يعود  وغيرها من المواد غير الم�سروعة من ال�سجن. ومع ذلك، ينبغي 
القبيل مراعاة حماية حقوق  اإجراء من هذا  اأيِّ  وينبغي خلل  وقت ممكن.  اأقرب  اإدارته يف  اإلى  ال�سجن  �سوؤون  ت�سيير 

و�سلمة الموظفين وال�سجناء.

تقرير ب�ش�أن حقوق الإن�ش�ن لالأ�شخ��ص المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين

الة والأمن الداخلي  "واجب الدولة الأول ك�سامن للأ�سخا�ض المحتجزين لديها هو واجب ممار�سة ال�سيطرة الفعَّ
لل�سجون. واإذا لم ُي�ستوَف هذا ال�سرط الأ�سا�سي، ي�سبح من ال�سعب على الدولة اأن ت�سمن الحقوق القانونية 

الأ�سا�سية للأ�سخا�ض المحتجزين لديها.

وفي هذا ال�سدد، لي�ض من المقبول من اأيِّ وجهة نظر اأن يكون هناك عدد من ال�سجون يف المنطقة تحكمها نظم 
"الحكم الذاتي"، حيث توجد ال�سيطرة الفعلية على جميع الجوانب الداخلية لل�سجن يف اأيدي بع�ض ال�سجناء اأو 
الع�سابات الإجرامية، اأو نظم قائمة على "الإدارة الم�ستركة" تتقا�سم فيها هذه الع�سابات ال�سلطة والأرباح مع 

�سلطات ال�سجن.

وعندما يحدث ذلك، ت�سبح الدولة عاجزة عن �سمان الحد الأدنى من حقوق الإن�سان لل�سجناء، وتقلب الهدف 
والغر�ض من الحرمان من الحرية راأ�سا على عقب وت�سوههما. وفي هذه الحالت، ترتفع معدلت العنف والوفيات 

يف ال�سجون؛ وتن�ساأ دوائر خطيرة للف�ساد، من بين عواقب اأخرى لغياب ال�سيطرة الموؤ�س�سية يف ال�سجون".

الم�سدر: لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإن�سان )OEA/Ser.L/V/II, Doc. 64 ،)2011، الفقرة 14. 

ا�شتخدام القوة  ٣-6

مب�دئ اأ�ش��شية ب�ش�أن ا�شتخدام القوة والأ�شلحة الن�رية من ج�نب الموظفين المكلفين ب�إنف�ذ القوانين

المبداأ 15
على الموظفين المكلَّفين باإنفاذ القوانين األَّ ي�ستخدموا القوة يف تعاملهم مع الأ�سخا�ض المحتجزين اأو المعتقلين 
�ض �سلمتهم ال�سخ�سية للخطر. اإلَّ عندما يتحتم عليهم ذلك لحفظ الأمن والنظام داخل الموؤ�س�سة، اأو عندما تتعرَّ

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 76
يت�سمن ]تدريب جميع موظفي ال�سجون قبل الدخول يف الخدمة[ …، كحد اأدنى، التدريب على ما يلي: 
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واإدارة  ية،  واأدوات تقييد الحرِّ القوة  الدينامي، وا�ستخدام  )ج( الأمن وال�سلمة، بما يف ذلك مفهوم الأمن   
التفاو�ض  مثل  التوتُّر،  فتيل  ونزع  الوقاية  لأ�ساليب  الواجب  العتبار  اإيلء  مع  العنيفين،  المجرمين  مع  التعامل 

والو�ساطة؛

الق�عدة 82
1- ل يجوز لموظفي ال�سجون اأن يلجوؤوا اإلى القوة يف علقاتهم بال�سجناء اإلَّ دفاعًا عن اأنف�سهم، اأو يف حالت 
محاولة الفرار اأو المقاومة البدنية بالقوة اأو بالمتناع ال�سلبي لأمر ي�ستند اإلى القانون اأو اللوائح التنظيمية. وعلى 
تقريرًا عن  فورًا  موا  يقدِّ واأن  ال�سرورية  الحدود  اأدنى  اإلَّ يف  ي�ستخدموها  القوة األَّ  اإلى  يلجوؤون  الذين  الموظفين 

الحادث اإلى مدير ال�سجن.
ر لموظفي ال�سجون تدريب بدني خا�ض لتمكينهم من كبح جماح ال�سجناء ذوي الت�سرف العدواني. 2- ُيوفَّ

القواعد الأوروبية لل�شجون
الق�عدة 64

1- ل يجوز لموظفي ال�سجون اأن يلجوؤوا اإلى ا�ستخدام القوة �سد ال�سجناء اإلَّ دفاعًا عن اأنف�سهم، اأو يف حالت 
محاولة الفرار اأو المقاومة البدنية بالقوة اأو بالمتناع ال�سلبي لأمر ي�ستند اإلى القانون اأو اللوائح التنظيمية.

2- ويكون مقدار القوة الم�ستخدمة عند الحد الأدنى اللزم وُيفر�ض لأق�سر وقت �سروري.

الق�عدة 65
لة ب�ساأن ا�ستخدام القوة، بما يف ذلك اأحكام ب�ساأن ما يلي: تو�سع اإجراءات مف�سَّ

اأ- الأنواع المختلفة للقوة التي يجوز ا�ستخدامها؛
ب-   الظروف التي يجوز فيها ا�ستخدام كل نوع من اأنواع القوة؛

ج-   الموظفين الذين يحق لهم ا�ستخدام الأنواع المختلفة من القوة؛
د-    م�ستوى ال�سلطة المطلوب قبل ا�ستخدام اأيِّ قوة؛

ه-   التقارير التي يجب اأن ُت�ستكمل عند ا�ستخدام القوة.

الق�عدة 66
ن من ا�ستخدام الحد الأدنى  يتلقى الموظفون الذين يتعاملون مع ال�سجناء مبا�سرة تدريبًا على الأ�ساليب التي تمكِّ

من القوة يف كبح جماح ال�سجناء ذوي الت�سرف العدواني.

المب�دئ والمم�ر�ش�ت الف�شلى المتعلقة بحم�ية الأ�شخ��ص المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين

المبداأ الث�لث والع�شرون
على  اإلَّ  الق�سرية  الو�سائل  من  وغيرها  القوة  ي�ستخدموا  اأن  الحرية  من  الحرمان  اأماكن  لموظفي  يجوز  ل   -2
نحو ا�ستثنائي ومتنا�سب يف الحالت الخطيرة والملّحة وال�سرورية كملذ اأخير بعد اأن يكونوا قد ا�ستنفدوا جميع 
والنظام  الأمن  كفالة  بغية  الق�سوى  ال�سرورة  ت�ستدعيها  التي  الحدود  وفي  الزمنية  وللمدة  الأخرى،  الخيارات 

الداخلي وحماية الحقوق الأ�سا�سية للأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم اأو الموظفين اأو الزوار.
…

اأو  العنف  لمواجهة  ُت�ستخدم  اأخرى  و�سائل  اأية  اأو  النارية  والأ�سلحة  القوة  ا�ستخدام  يخ�سع  الظروف،  وفي جميع 
حالت الطوارئ لإ�سراف ال�سلطة المخت�سة.

انظر اأي�سًا المادة 2 من مدونة قواعد ال�سلوك للموظفين المكلفين باإنفاذ القوانين.



من المحتم، يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة، اأن يكون التوتر واردا يف اأيِّ لحظة، مهما بلغت درجة تفاني 
موظفيها. فقد ي�سعى ال�سجناء ال�سديدو الخطورة اإلى انتهاك القواعد وتهديد ح�سن �سير النظام يف الموؤ�س�سة وكذلك، 
يف بع�ض الأحيان، ا�ستخدام ال�سطراب كو�سيلة ل�سرف النتباه وتي�سير محاولة للفرار. ويتمثل التحدي المواَجه يف اأيِّ 
على  ال�سجناء  وت�سجيع  والموظفين،  ال�سجناء  و�سلمة  اأمن  ي�سمن  نحو  على  الت�سيب  لهذا  ي  الت�سدِّ يف  لل�سجون  نظام 
احترام القواعد واللوائح القائمة. ولذلك يجب األَّ يمار�ض الموظفون ال�سلطة والقوة باأكثر مما هو �سروري ومتنا�سب يف 

حالة معينة.

ومن �ساأن و�سع م�سفوفة وا�سحة لل�سلوك وال�ستجابة اأن ي�ساعد الموظفين على اأن يقرروا ما يجب اأن يفعلوه يف الظروف 
ال�سعبة عندما ل يحترم ال�سجناء القواعد واللوائح. وعندما تنطوي الظروف على قيام �سجين بال�سراخ اأو الت�سرف 
ال�ستجابة.  وقيا�ض  الحالة  لتقدير  النف�سي  للتقييم  تعقيدا  اأكثر  اآليات  اإلى  حاجة  هناك  تكون  قد  م�سطربة،  بطريقة 
لون خطرًا وتهديدًا. وينبغي اأن يعتاد الموظف ذو الخبرة  وينبغي األَّ ُيفتر�ض اأنَّ جميع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يمثِّ
اأفرقة ال�ستجابة تقت�سر على  واإذا كانت  ال�سجناء.  التعامل مع هوؤلء  على م�ساعدة الموظفين الجدد على تعلم كيفية 

الموظفين الجدد، فاإنهم قد ي�سابون بالذعر اأو يت�سرعون يف الرد ول يتخذون القرار ال�سحيح.

ال�سلطة. وقبل  اأ�سكال ممار�سة  ا من  اأ�سا�سي جدًّ القوة - وهي �سكل  ا�ستخدام  اأكبر على  اأعله بدرجة  ُذكر  وينطبق ما 
واإذا لم  المن�سود يمكن تحقيقه بو�سائل بديلة.  اإذا كان الهدف  اأن يحددوا دائمًا ما  للموظفين  القوة، ينبغي  ا�ستخدام 
يكن ذلك ممكنا، ينبغي اأن تكون درجة القوة الم�ستخدمة متنا�سبة تماما مع الحالة. ولمنع ال�ستخدام الع�سوائي وغير 
المنا�سب للقوة، ينبغي اأن ُي�سترط على الموظفين اإبلغ رئي�سهم المبا�سر والمدير بعد اأيِّ حادث ينطوي على ا�ستخدام 
القوة. وينبغي اأن يقوموا بذلك �سفويا وخطيا على ال�سواء واأن ي�سفوا الحادث ويبرروا ا�ستخدام القوة. وينبغي لإدارات 

ال�سجون اأن تحتفظ ب�سجلت �سليمة بجميع الحالت التي ا�سُتخدمت فيها القوة.

وهناك حالت خا�سة يمكن اأن يقع فيها ا�ستخدام القوة وخطر التعر�ض ل�سوء المعاملة ب�سهولة، كما يف اأثناء اأعمال ال�سغب 
والم�ساجرات بين المجموعات والإخلل الجماعي بالنظام. ويجب اأن يدرك الموظفون مدى ح�سا�سية هذه المواقف، بما 
اأن تو�سع تعليمات ل ت�سرح كيفية التعامل مع هذه  يف ذلك يف ما يتعلق باحتمال �سوء المعاملة. ولذلك، من ال�سروري 
المواقف وما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها فح�سب، ولكنها تقدم اأي�سًا مبادئ توجيهية ب�ساأن كيفية منع ال�ستخدام 

المفرط للقوة و�سوء المعاملة.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 82
اإلَّ يف  ون مهامَّ تجعلهم على احتكاك مبا�سر بال�سجناء اأن يكونوا م�سلَّحين،  3- ل ينبغي للموظفين الذين يوؤدُّ
ظروف ا�ستثنائية. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال ت�سليم �سلح لأيِّ موظف ما لم يكن قد تمَّ 

تدريبه على ا�ستعماله.

مب�دئ اأ�ش��شية ب�ش�أن ا�شتخدام القوة والأ�شلحة الن�رية من ج�نب الموظفين المكلفين ب�إنف�ذ القوانين

المبداأ 16
المحتجزين  الأ�سخا�ض  تعاملهم مع  النارية يف  الأ�سلحة  ي�ستخدموا  األَّ  القوانين  باإنفاذ  المكلَّفين  الموظفين  على 
اأو المعتقلين اإلَّ للدفاع عن النف�ض، اأو لدفع خطر مبا�سر عن الآخرين يهدد بالموت اأو باإحداث اإ�سابة خطيرة، اأو 

عندما يتحتم عليهم ذلك لمنع فرار �سخ�ض محتجز اأو معتقل يمثل الخطر الم�سار اإليه يف المبداأ 9.
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المب�دئ والمم�ر�ش�ت الف�شلى المتعلقة بحم�ية الأ�شخ��ص المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين

المبداأ الث�لث والع�شرون )2(

ُيحظر على الموظفين ا�ستخدام الأ�سلحة النارية اأو غيرها من الأ�سلحة القاتلة داخل اأماكن الحرمان من الحرية، 
اإلَّ عندما يتعذر تماما تجنبه من اأجل حماية اأرواح الأ�سخا�ض.

اأو  العنف  لمواجهة  ُت�ستخدم  اأخرى  و�سائل  اأية  اأو  النارية  والأ�سلحة  القوة  ا�ستخدام  يخ�سع  الظروف،  وفي جميع 
حالت الطوارئ لإ�سراف ال�سلطة المخت�سة.

القواعد الأوروبية لل�شجون
الق�عدة 69

الفتاكة داخل محيط  الأ�سلحة  اأن يحملوا  ال�سجون  الت�سغيلية، ل يجوز لموظفي  1- فيما عدا حالت الطوارئ 
ال�سجن.

2- ُيحظر على الأ�سخا�ض الذين يتعاملون مع ال�سجناء حمل الأ�سلحة الأخرى، بما يف ذلك الهراوات، على نحو 
مك�سوف داخل محيط ال�سجن ما لم تكن مطلوبة لل�سلمة والأمن من اأجل التعامل مع حادث معين.

د الموظفون بال�سلح ما لم يكونوا قد تم تدريبهم على ا�ستعماله. 3- ل يزوَّ

اإلى  ويرمي ذلك  م�سلَّحين.  يكونوا  اأن  بال�سجناء  مبا�سر  احتكاك  تجعلهم على  ون مهامَّ  يوؤدُّ الذين  للموظفين  ينبغي  ول 
التقليل من تفاقم العنف اإلى اأدنى حد، واإزالة الإغراء با�ستخدام الأ�سلحة على نحو غير ملئم، ومنع وقوع الأ�سلحة يف 
اأيدي ال�سجناء. وفي الحالت التي يحمل فيها موظفو ال�سجون الأ�سلحة النارية، على �سبيل المثال عند حرا�سة محيط 
وينبغي  الأ�سلحة.  هذه  ُت�ستخدم  اأن  فيها  يجوز  التي  الظروف  ب�ساأن  وا�سحة  تعليمات  لديهم  يكون  اأن  ينبغي  ال�سجن، 

ا�ستخدام الأ�سلحة النارية كملذ اأخير واألَّ يكون ذلك �سوى بعد ا�ستنفاد جميع الخيارات الأخرى.

اأو )ب( من اأجل  ُت�ستخدم الأ�سلحة النارية �سوى: )اأ( من اأجل الدفاع عن النف�ض؛  األَّ  اأكثر تحديدًا، ينبغي  وعلى وجه 
الدفاع عن الآخرين �سد التهديد المبا�سر بالموت اأو الإ�سابة الخطيرة؛ اأو )ج( عند ال�سرورة الق�سوى لمنع فرار �سخ�ض 
من ال�سجن؛ اأو )د( �سد �سخ�ض ي�ساعد �سجين اأو يحاول م�ساعدته على الهروب من الحتجاز القانوني؛ اأو )ه( �سد 
�سخ�ض يقتحم ال�سجن اأو يحاول اقتحامه دون اإذن قانوني. ول ُي�سمح باإطلق النار على �سجين لمجرد اأنه هارب. ويجب 
اأن يكون هناك المزيد من الظروف ال�ستثنائية التي تقود الموظف اإلى الخلو�ض باأنَّ ال�سجين الهارب ل يمكن وقفه باأيِّ 

و�سيلة اأخرى. وينبغي وقف ا�ستخدام ال�سلح الناري يف اأقرب وقت ممكن عمليا بعد اإحكام ال�سيطرة.

اأن  ا�ستخدامه،  موا�سلة  اأو  الناري  ال�سلح  ا�ستخدام  ب�ساأن  التقديرية  ال�سلطة  ممار�سة  لدى  ال�سجون،  لموظفي  وينبغي 
يراعوا المخاطر، يف الظروف المبا�سرة، المتعلقة بالإ�سابة التي يمكن اأن ُيلِحقها ا�ستخدام القوة النارية باأيِّ �سخ�ض 

عدا ال�سجين )اأو ال�سجناء(.

وفي الظروف العادية، ينبغي اأن يتقيد ا�ستخدام الأ�سلحة النارية بالإجراءات التالية بالترتيب:

 الإبداء المك�سوف للأ�سلحة
 اإطلق تحذيرات لفظية ب�سوت وا�سح ومرتفع لأمر ال�سجين بالتوقف

 ت�سويب الأ�سلحة والإنذار باإطلق النار يف حال عدم التوقف



 اإطلق النار على �سبيل التحذير )حيثما اأمكن عمليًّا(
 اإطلق النار بغية �سّل حركة ال�سجين ل قتله

جميع  وفي  ا�ستعماله.  على  تدريبه  تمَّ  قد  يكن  لم  ما  بال�سلح  ال�سجن  موظف  تزويد  الأحوال  من  حال  باأيِّ  يجوز  ول 
الإجراءات  ت�سمل  اأن  وينبغي  المخت�سة،  ال�سلطة  لرقابة  خا�سعا  النارية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  يكون  اأن  ينبغي  الظروف، 

الترتيبات الر�سمية للتحقيق يف اأيِّ حادث ُت�ستخدم فيه الأ�سلحة النارية.

6-4 نظ�م ت�أديب ال�شجن�ء

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة ٣7
ة: تكون الأمور التالية مرهونًة دومًا بما تاأذن به اأحكام القانون اأو اللوائح التنظيمية لل�سلطة الإدارية المخت�سَّ

ل مخالفًة تاأديبية؛ )اأ( ال�سلوك الذي ي�سكِّ

)ب(  اأنواع ومدة العقوبات التاأديبية التي يمكن فر�سها؛

ة بتوقيع هذه العقوبات؛ )ج(   ال�سلطة المخت�سَّ

والعزل  النفرادي  الحب�ض  مثل  ال�سجن،  نزلء  عموم  عن  الطوعي  غير  الف�سل  اأ�سكال  من  �سكل  )د(   اأيُّ 
والتفريق ووحدات الرعاية الخا�سة اأو الإقامة المقيَّدة، �سواء كان ذلك من باب العقوبة التاأديبية اأو المحافظة 
�سكل من  اأيِّ  تطبيق  ومراجعة  ا�ستخدام  واإجراءات تحكم  �سيا�سات  اإ�سدار  بما يف ذلك  والأمن،  النظام  على 

اأ�سكال الف�سل غير الطوعي اأو رفعه.

الق�عدة ٣8
اأيِّ  اأو  اأو الو�ساطة،  باآليات منع ن�سوب النـزاعات،  اإدارات ال�سجون على ال�ستعانة، قدر الم�ستطاع،  ع  1- ُت�سجَّ

اآليات بديلة اأخرى لت�سوية النـزاعات من اأجل الوقاية من وقوع العقوبات التاأديبية اأو من اأجل ت�سوية النـزاعات.

2- تتَّخذ اإدارة ال�سجن حيال كل �سجين يخ�سع اأو خ�سع للف�سل ما يلزم من تدابير للتخفيف من الآثار ال�سارة 
المحتملة لهذا النوع من الحب�ض عليه وعلى مجتمعه اإثر اإطلق �سراحه من ال�سجن.

الق�عدة ٣9
ومبادئ   37 القاعدة  يف  اإليها  الم�سار  التنظيمية  اللوائح  اأو  القانون  لأحكام  وفقًا  اإلَّ  �سجين  اأيُّ  ُيعاَقب  1- ل 

الإن�ساف و�سلمة الإجراءات القانونية. ول يجوز اأبدًا اأن ُيعاَقب �سجين مرتين على نف�ض الفعل اأو المخالفة.

2- على اإدارات ال�سجون اأن تراعي التنا�سب بين الجزاء التاأديبـي والمخالفة التي ت�ستوجب فر�ض ذلك الجزاء، 
وعليها اأن تحتفظ ب�سجلت �سليمة لجميع الجزاءات التاأديبية المفرو�سة.

الق�عدة 41
عاء بارتكاب �سجين لمخالفة ت�ستوجب التاأديب، وعلى تلك ال�سلطة اأْن  ة فورًا باأيِّ ادِّ 1- ُتبلَّغ ال�سلطة المخت�سَّ

ر له. ق يف الأمر دون اإبطاء ل مبرِّ تحقِّ
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الوقت  وُيمنحون ما يكفي من  اإليهم  هة  الموجَّ وبلغة يفهمونها بطبيعة التهامات  اإبطاء  ال�سجناء دون  2-  ُيبلَّغ 
والت�سهيلت لإعداد دفاعهم.

م�سلحة  تتطلَّب  عندما  القانونية  الم�ساعدة  طريق  عن  اأو  ا  �سخ�سيًّ اأنف�سهم  عن  بالدفاع  لل�سجناء  3- ُي�سمح 
ر على ال�سجناء فهم اللغة الم�ستخدمة  العدالة ذلك، وخ�سو�سًا يف الحالت التي تتعلق بتهم تاأديبية خطيرة. واإذا تعذَّ

يف مجل�ض التاأديب اأو التحدث بها، وجب اأن ي�ساعدهم مترجم �سفوي كفء دون مقابل.

4- ُتتاح لل�سجناء فر�سة للتما�ض مراجعة ق�سائية للعقوبات التاأديبية المفرو�سة عليهم.

الح�سول على جميع �سمانات مراعاة  له  يحقُّ  بالنظام،  اإخلًل  تمثِّل  �سجين على جريمة  5- في حال محاكمة 
الأ�سول الإجرائية القانونية الواجبة التطبيق على الدعاوى الجنائية، بما يف ذلك اإمكانية ال�ستعانة بمحاٍم دون قيود.

اأو  الحتجاز  اأ�سكال  �سكل من  لأيِّ  �سون  يتعرَّ الذين  الأ�سخا�ض  بحماية جميع  المتعلقة  المبادئ  المبداأ 30 من مجموعة  اأي�سًا  انظر 
ال�سجن؛ والقواعد 56 اإلى 59 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ الثاني والع�سرين من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة 

بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين.

من المحتم، من وقت اإلى اآخر، اأن ينتهك بع�ض ال�سجناء قواعد ال�سجن ولوائحه. وُيَعدُّ النظام التاأديبـي اأحد اأ�ساليب 
ال للغاية عندما ُي�ستخدم لمواجهة اإخلل خطير بنظام ال�سجن وعندما يثبت  المحافظة على النظام يف ال�سجون. وهو فعَّ

اأنَّ الو�سائل الأخرى غير منا�سبة لتحقيق الهدف المتمثل يف ا�ستعادة النظام وال�سيطرة.

الت�شوية غير الر�شمية: من غير العملي ول الم�ست�سوب اأن ي�ستدعي كل انتهاك لقواعد ال�سجون اتخاذ اإجراءات تاأديبية 
التعبير الملئم عن  اأو  والت�سجيع ب�سكل ودي  الن�سيحة  اأو  الر�سمي  التحذير غير  ا يكون  اأحيان كثيرة جدًّ ر�سمية. وفي 
ال�ستنكار كافيًا لإبقاء ال�سجين المخالف تحت ال�سيطرة. ول ينبغي ا�ستخدام الجزاءات التاأديبية الر�سمية �سوى عندما 

تف�سل هذه التدابير اأو تكون غير كافية اأو ُتعتبر غير منا�سبة.

الآلي�ت الت�أديبية الداخلية: اإذا اعُتقد اأنَّ �سجينًا قد انتهك قواعد الن�سباط يف ال�سجن، ينبغي اأن ُي�ستمع اإلى ق�سيته 
بموجب مجموعة من الإجراءات التي يحددها القانون اأو اللوائح التنظيمية لل�سلطة الإدارية المخت�سة. وينبغي اأن يحاط 
ف ال�سجناء عند دخولهم  ال�سجناء والموظفون على حد �سواء بالقواعد، اأي اأنَّ �سلطة ال�سجن تقع عليها م�سوؤولية اأن تعرِّ
ال�سجن، وكذلك موظفي ال�سجن، بالقواعد التاأديبية ال�سارية وتزويدهم بها.)71( وهناك عدد من ال�سمانات التي ينبغي 

تج�سيدها بو�سوح يف النظام التاأديبـي الداخلي، بما يف ذلك ما موؤداه ما يلي:

 عدم تاأديب ال�سجناء على اأ�سا�ض �سائعات غير موؤيَّدة بالأدلة يقدمها الموظفون اأو ال�سجناء الآخرون.
 عدم معاقبة ال�سجناء مرتين مطلقًا على نف�ض الفعل اأو المخالفة.

 عدم معاقبة اأيِّ �سجين اإلَّ اإذا اأُبلغ بالجريمة المزعومة.
 تمكين ال�سجناء من الدفاع عن اأنف�سهم �سد التهم قبل فر�ض العقوبة التاأديبية عليهم.

)71(القاعدة 54 )اأ( و)ج( والقاعدة 76 )1( )اأ( من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا.



م عنهم، ول �سيما  وينبغي ال�سماح لل�سجناء بالدفاع عن اأنف�سهم �سخ�سيا ولهم الحق يف الرد على اأيِّ تقارير �سلبية ُتقدَّ
ل هذه التقارير الأ�سا�ض لإجراءات تاأديبية محتملة. ولذا فاإنَّ من واجب �سلطات ال�سجن اأن تخطر  عندما يمكن اأن ت�سكِّ
ال�سجناء بتلك التقارير عند ت�سلُّمها. ومن اأجل تنظيم ممار�سة �سلطة تاأديب ال�سجناء، من ال�سروري كذلك اأن تتولى فئة 
ر على ال�سجناء فهم اللغة الم�ستخدمة يف مجل�ض  محددة من كبار موظفي ال�سجون تدقيق العقوبات التاأديبية. وحيثما يتعذَّ

التاأديب اأو التحدث بها، وجب اأن ي�ساعدهم مترجم �سفوي كفء دون مقابل.

ومن  �سجين.  اأيِّ  �سد  التاأديبية  ال�سلطة  فيها  ُت�ستخدم  منا�سبة  باأيِّ  بمحا�سر خطية  تحتفظ  اأن  ال�سجن  لإدارة  وينبغي 
ال�سروري اأي�سًا اأن تبين القواعد وتحدد قنوات ال�ستئناف اأو المراجعة المفتوحة اأمام ال�سجين الذي قد يود الطعن يف 
ا األَّ يتعر�ض ال�سجناء الذين يدلون ب�سهاداتهم �سمن اإجراءات تاأديبية اأو  الإجراء اأو التدبير التاأديبـي. ومن المهم جدًّ
تفتي�سية اأو داخلية اأو ر�سمية للتخويف اأو الم�سايقة. فذلك لي�ض من �ساأنه عرقلة عدالة العملية فح�سب واإنما اأي�سًا تقوي�ض 

الثقة يف اآليات التظلم داخل ال�سجن، مع ما ُيحتمل اأن يكون لذلك من نتائج �سلبية على الأمن.

وينبغي اأن يتمكن ال�سجناء من الدفاع عن اأنف�سهم من خلل الم�ساعدة القانونية، كلما كانت م�سلحة العدالة تقت�سي 
ذلك، وخ�سو�سًا يف الحالت التي تتعلق بعقوبات تاأديبية خطيرة. ولتجنب التع�سف يف ممار�سة هذه ال�سلطة التقديرية، 
ال�سجون  لئحة  يف  بو�سوح  التاأديبية  الجل�سات  يف  القانوني  التمثيل  منح  فيها  يجوز  التي  الظروف  د  ُتحدَّ اأن  يجب 
الحفاظ  واإجراءات  بها �سلحيات  مور�ست  التي  الطرق  الرا�سين عن  غير  لل�سجناء  تتاح  اأن  ينبغي  واأخيرًا،  المقابلة. 
على الن�سباط فيما يتعلق بهم قنوات لإخ�ساع العملية التاأديبية ونتائجها للمراجعة. وُتعتبر المراجعات مطلوبة ل�سببين 
اأ�سا�سيين، هما: )اأ( �سمان عدم قيام موظفي ال�سجون باإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلحيات والإجراءات التي يمار�سون من 
التاأديبية  الإجراءات  تنفيذ  اأثناء  تقع  مظالم  اأو  تجاوزات  اأيِّ  ت�سحيح  و)ب(  ال�سجناء؛  على  التاأديبية  الرقابة  خللها 
القانونية  الم�سورة  على  الح�سول  من  وتمكينهم  القائمة  المراجعة  بقنوات  ال�سجناء  توعية  وينبغي  ال�سجون.   يف 

ب�ساأن المراجعة.

العام  المدعي  اأو  )ال�سرطة  ال�سلة  ذات  الخارجية  ال�سلطة  ُتبلَّغ  الق�سائية،  الوليات  جميع  يف  الجن�ئية:  المالحقة 
الق�سائية،  الوليات  بع�ض  وفي  ال�سجون.  يف  ُترتكب  التي  الرئي�سية  المزعومة  الجنائية  بالأفعال  التحقيق(  قا�سي  اأو 
المخالفات ذلك  يف  بما  المزعومة،  الجنائية  الأفعال  بجميع  المخت�سة  ال�سلطة  اإبلغ  القانون،  بموجب   يجب، 

الب�سيطة.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 41
5-  في حال محاكمة �سجين على جريمة تمثِّل اإخلًل بالنظام، يحقُّ له الح�سول على جميع �سمانات مراعاة 
الأ�سول الإجرائية القانونية الواجبة التطبيق على الدعاوى الجنائية، بما يف ذلك اإمكانية ال�ستعانة بمحاٍم دون 

قيود.

القواعد الأوروبية لل�شجون

الق�عدة 55
ق فيه بها يف  اأحد ال�سجون بالطريقة نف�سها التي كان �سُيحقَّ اإجرامي مزعوم ارُتكب يف  اأيِّ عمل  يتم التحقيق يف 

المجتمع الحر، ويتم التعامل معه وفقًا للقانون الوطن.
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القانون  بموجب  ُيعتبر جريمة  ال�سجون  بقواعد  اإخلل  كل  اأن يلَحق  الملئم  اأنَّ من غير  اأخرى  وليات ق�سائية  وترى 
الجنائي العام ب�سفته كذلك. فبالن�سبة لتلك الوليات الق�سائية، ل يمكن، على �سبيل المثال، لل�سجين الذي ي�سرق قالبا 
الق�سائية  الوليات  تلك  وترى  المحكمة.  ال�سرقة يف  بتهمة  يحاَكم  اأن  �سليم  نحو  الغت�سال على  اأجل  ال�سابون من  من 
م اإلى الملحقة الجنائية. وتقع على اإدارة ال�سجن وموظفيه  اأنَّ الحالت الأكثر خطورة هي وحدها التي ت�ستحق اأن تقدَّ
م�سوؤولية البت يف الحالت التي يتعين اإحالتها اإلى الملحقة الجنائية. ويتعين على مديري ال�سجون اأن يجعلوا موظفي 
يف  البت  لدى  التقديرية  الموظفين  �سلطة  تحكم  التي  ال�سلة  ذات  والمبادئ  التوجيهية  بالمبادئ  بينة  على  ال�سجون 
اإلى حل و�سط يف  التو�سل  وُيرتاأى  اإلى الملحقة الجنائية.  التقديم  اأو ل ت�ستحق  التي ت�ستحق  ال�سجن  انتهاكات قواعد 
 عدد من البلدان حيث يمكن لل�سجين اأن يقرر ما اإذا كان يتعين اأن تتولى �سلطات ال�سجن معالجة المخالفات الب�سيطة 

رهنا بموافقتها.

ال�سمانات  جميع  على  الح�سول  لل�سجين  يحق  جريمة،  باعتباره  بالنظام  الإخلل  فيها  يلَحق  التي  الحالت  وفي 
والت�سهيلت القانونية اللزمة للدفاع عن نف�سه يف الق�سية. وعلى وجه الخ�سو�ض، يحق له لهذا الغر�ض اأن يتوا�سل دون 

قيود مع محاميه اأو اأيِّ ممثل قانوني اآخر واأن ي�ستعين بالمواد القانونية.)72(

القيود والجزاءات الت�أديبية  5-6

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 42
ُتطبَّق على جميع ال�سجناء دون ا�ستثناء الظروف المعي�سية العامة التي تتناولها هذه القواعد، بما يف ذلك ال�سروط 
المتعلقة بال�سوء والتهوية ودرجة الحرارة وال�سرف ال�سحي والتغذية ومياه ال�سرب واإمكانية الخروج اإلى الهواء الطلق 

ز المكاني ال�سخ�سي. وممار�سة الريا�سة البدنية والنظافة ال�سخ�سية والرعاية ال�سحية والقدر الكافي من الحيِّ

الق�عدة 4٣
1- ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال اأن ت�سل القيود اأو الجزاءات التاأديبية اإلى حدِّ التعذيب اأو غيره من �سروب 

المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة. وُتحَظر الممار�سات التالية على وجه الخ�سو�ض:

ى؛ )اأ( الحب�ض النفرادي اإلى اأجل غير م�سمَّ
ل؛ )ب(   الحب�ض النفرادي المطوَّ

)ج(    حب�ض ال�سجين يف زنزانة مظلمة اأو ُم�ساءة دون انقطاع؛
م لل�سجين من الطعام اأو مياه ال�سرب؛ )د(     العقاب البدني اأو خف�ض كمية ما يقدَّ

)هـ(   العقاب الجماعي.

ية كعقوبة تاأديبية. 2- ل يجوز اأبدًا اأن ُت�ستخَدم اأدوات تقييد الحرِّ

الق�عدة 44
�سبيل  دون  اليوم  اأكثر يف  اأو  �ساعة   22 لمدة  ال�سجناء  اإلى حب�ض  القواعد  �سياق هذه  النفرادي يف  الحب�ض  ي�سير 
على  تزيد  لمدة  النفرادي  الحب�ض  اإلى  ل  المطوَّ النفرادي  وي�سير الحب�ض  الغير.  مع  معنى  ذي  ات�سال  لإجراء 

خم�سة ع�سر يومًا متتالية.

.)A/RES/67/187( انظر اأي�سًا مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأن �ُسُبل احل�سول على امل�ساعدة القانونية يف ُنظم العدالة اجلنائية)72(



الق�عدة 45
1- ل ُي�ستخَدم الحب�ض النفرادي اإلَّ يف حالت ا�ستثنائية كملذ اأخير ولأق�سر فترة ممكنة ويكون رهنًا بمراجعة 

م�ستقلة للحالة، وبمقت�سى ت�سريح من �سلطة مخت�سة. ول ُيفر�ض ا�ستنادًا اإلى الحكم ال�سادر يف حق ال�سجين.

2- ُيحَظر فر�ض الحب�ض النفرادي على ال�سجناء ذوي الإعاقة العقلية اأو البدنية اإذا كان من �ساأن هذه التدابير 
اأن توؤدي اإلى تفاقم حالتهم. وينطبق حظر ا�ستخدام الحب�ض النفرادي والتدابير المماثلة عندما يتعلق الأمر بن�ساء 

اأو اأطفال، على النحو الم�سار اإليه يف معايير الأمم المتحدة وقواعدها يف مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

 قواعد الأمم المتحدة لمع�ملة ال�شجين�ت والتدابير غير الحتج�زية 
للمجرم�ت )قواعد ب�نكوك(

الق�عدة 22
ل تطبق عقوبة الحب�ض النفرادي اأو العزل التاأديبـي على الحوامل والن�ساء اللواتي برفقتهن اأطفال ر�سع والأمهات 

المر�سعات يف ال�سجن.

قواعد الأمم المتحدة ب�ش�أن حم�ية الأحداث المجردين من حريتهم
الق�عدة 67

ُتحظر جميع التدابير التاأديبية التي تنطوي على معاملة قا�سية اأو لاإن�سانية اأو مهينة، بما يف ذلك العقاب البدني 
والإيداع يف زنزانة مظلمة، والحب�ض يف زنزانة �سيقة اأو انفراديا، واأيُّ عقوبة اأخرى يمكن اأن تكون �سارة بال�سحة 

البدنية اأو العقلية للحدث المعني.

انظر اأي�سًا القاعدة 46 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء؛ والمادة 5 من مدونة قواعد ال�سلوك للموظفين 
المكلَّفين باإنفاذ القوانين؛ والقواعد 60 اإلى 62 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والفقرة )3( من المبداأ الثاني والع�سرين من المبادئ 

والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم يف الأمريكتين.

قد يخ�سع ال�سجين، اإذا ثبتت اإدانته بارتكاب جريمة تاأديبية، اإلى طائفة من الجزاءات. وينبغي دائمًا اأن تكون الجزاءات 
التاأديبية عادلة ومتنا�سبة مع الجرم المعني، وينبغي اأن تكون نتيجة وتتويجا لعملية تاأديبية ُفر�ست بعد ثبوت ادعاء �سد 
اأو غيره من �سروب  اإلى حدِّ التعذيب  التاأديبية  اأو الجزاءات  اأن ت�سل القيود  باأيِّ حال من الأحوال  ال�سجين. ول يجوز 
اأو المهينة. وفي هذا ال�سدد، فاإنَّ الأمم قواعد الأمم المتحدة النموذجية  اأو اللاإن�سانية  اأو العقوبة القا�سية  المعاملة 

الدنيا لمعاملة ال�سجناء تحظر �سراحة عددا من الممار�سات بالكامل، بما يف ذلك:

ف باأنه حب�ض ال�سجناء لمدة 22 �ساعة اأو اأكثر يف اليوم دون �سبيل لإجراء ات�سال    الحب�ض النفرادي، الذي ُيعرَّ
ذي معنى مع الغير، اإلى اأجل غير م�سمى

ف باأنه الحب�ض النفرادي لمدة تزيد على خم�سة ع�سر يومًا متتالية)73( ل، الذي ُيعرَّ   الحب�ض النفرادي المطوَّ
والأمهات  ر�سع،  اأطفال  برفقتهن  اللواتي  والن�ساء  الحوامل،  والن�ساء  الأحداث،  حالة  يف  النفرادي    الحب�ض 
المر�سعات، وال�سجناء ذوو الإعاقة العقلية اأو البدنية )فيما يخ�ض هذه الفئة الأخيرة، بقدر ما �ستوؤدي تلك 

التدابير اإلى تفاقم حالتهم(
  العقاب الج�سدي، بما يف ذلك خف�ض كمية الطعام اأو مياه ال�سرب)74(

 ،2011 اآب/اأغ�سط�ض   5  ،A/66/268( ل(  )املطوَّ النفرادي  للحب�ض  مماثلة  تعاريف  التعذيب  مب�ساألة  املعني  اخلا�ض  املقرر  )73(ي�ستخدم 

الفقرة 26(. وانظر اأي�سًا بيان ا�سطنبول ب�ساأن ا�ستخدام احلب�ض النفرادي واآثاره )A/63/175، املرفق(.
ما على نحو يجعله غير قابل للأكل اأو طاردا لل�سهية. )74(ت�ستثني الممار�سة الجيدة اأي�سًا معاقبة ال�سجناء باإعطائهم طعاما مقدَّ
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  حب�ض ال�سجناء يف زنزانة مظلمة اأو ُم�ساءة على الدوام
  العقوبة الجماعية لل�سجناء

واإن  التاأديبية،  للعقوبات  كو�سائل  التكبيل،  وثياب  كالأغلل  الحرية،  تقييد  اأدوات  ا�ستخدام  ُي�ستبعد  وعلوة على ذلك، 
العقوبات  ت�سمل  األَّ  يجب  واأخيرًا،  �سيق.)75(  نطاق  على  محددة  اأخرى  ظروف  يف  م�سروع  نحو  على  ا�ستخدامها  اأمكن 

التاأديبية منع ال�سجناء من الت�سال باأ�سرهم، ول �سيما يف حالة ال�سجينات)76( )انظر الف�سل 6-5 والف�سل 3-8(.

لإجراءات  تخ�سع  �سجون  يف  الخطورة  ال�سديدو  ال�سجناء  ُيعزل  البلدان،  بع�ض  يف  اأمني:  كتدبير  النفرادي  الحب�ص 
اأمنية فائقة، اأو �سجون "ال�سوبرماك�ض"، حيث ُيحتجز كل �سجين يف زنزانة فردية، معزول تماما عن العالم الخارجي وعن 
ال�سجناء الآخرين. كما ُيبقى على ات�سالهم بالموظفين عند حده الأدنى، وعادة ما ل تنطوي التمارين التي يمار�سونها 
النفرادي  الحب�ض  اإلى  الممار�سات  تلك  وترقى  الموظفين.  اأو  بال�سجناء  ات�سال  اأيِّ  على  اليوم  يف  واحدة  �ساعة  لمدة 
ل الذي تحظره قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء. وفي بلدان اأخرى، حيث ل توجد �سجون  المطوَّ
ال�سديدو الخطورة على نحو دائم عن الآخرين يف زنزانات فردية مع عدم  ال�سجناء  ُيف�سل بع�ض  "ال�سوبرماك�ض"، قد 
اإلى الحب�ض  اأن�سطة النظام، وهو ما قد يرقى، على نحو مماثل،  اأو ال�ستراك على نطاق �سديد التقييد، يف  ال�ستراك، 

ل. النفرادي المطوَّ

وكما لحظ المقرر الخا�ض المعني بالتعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة، 
"ال�سطرابات  ت�سمل  وهي  الأمد.  وطويلة  بالغة  تكون  النفرادي  للحب�ض  والنف�سية  البدنية  الآثار  اأنَّ  اإلى  البحوث  ت�سير 
النف�سية" التي تقترن باأعرا�ض مثل القلق والكتئاب والغ�سب وال�سطرابات المعرفية وت�سوهات الإدراك الح�سي وال�سك 
المر�سي والذهان واإيذاء الذات. وقد يعاني بع�ض الأفراد اأعرا�سا غير وا�سحة بينما يعاني غيرهم تدهورا حادا يف حالة 
عقلية �سابقة الوجود. وقد يوؤدي الحد الأدنى من التحفيز الذي يعانيه الأفراد اأثناء فترة الحب�ض النفرادي اإلى تدهور 
ن�ساطهم الذهني بعد مرور �سبعة اأيام، وهو ما قد يكون م�ستع�سيا يف الحالت التي يخ�سع فيها ال�سجين لفترات طويلة 
من الحب�ض النفرادي. وك�سفت الدرا�سات عن ا�ستمرار ا�سطرابات النوم المتوا�سلة والكتئاب والقلق والرهاب والعتماد 
اإلى  واإ�سافة  النفرادي.  الحب�ض  الأفراد من  بعد خروج  لفترة طويلة  التركيز  وقلة  الذاكرة  والرتباك و�سعف  العاطفي 
ذلك، غالبا ما ت�سبب تغيرات ال�سخ�سية لمن كانوا محتجزين يف الحب�ض النفرادي �سابقا ذعرا عندما ُيجبرون على 
الأو�سع نطاقا داخل  الحياة الجتماعية  التكيف مجددا مع  الأفراد يف  يعيق ذلك نجاح  اأن  التفاعل الجتماعي. ويمكن 

ال�سجن وُي�سِعف كثيرًا من قدرتهم على الندماج يف المجتمع بعد الإفراج عنهم.)77(

وفي اأثناء زيارة ُقطرية، اعتبرت اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 
اللاإن�سانية اأو المهينة اأنَّ ا�ستخدام الزنزانات يف اأحد ال�سجون الخا�سعة لإجراءات اأمنية ق�سوى، حيث يو�سع ال�سجناء 
اأيِّ ظرف  تحت  ا�ستخدامها  كان  اإذا  "عما  وت�ساءلت  المعاملة"،  �سوء  اإلى  يرقى  فترة طويلة  "لأيِّ  النفرادي  الحب�ض  يف 
اأخرى من هذا  ت�سييد مرافق  اإلى  "حاجة  تَر  ولم  اأو مهينًا"،  ا  لاإن�سانيًّ اأيَّ �سيء عدا كونه  ُيعتبر  اأن  الظروف يمكن  ال�سجون، مثل تلك الموجودة  من  اأنظمة الحب�ض النفرادي يف  التعذيب بحظر  اأو�ست لجنة مناه�سة  القبيل".)78( وبالمثل، 

التقييد  واأدوات  ال�سل�سل والأ�سفاد  اللتان تحظران كليًّا ا�ستخدام  الدنيا،  النموذجية  )75(القاعدتان 47 و48 من قواعد الأمم المتحدة 

الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة اأو موؤلمة.
)76(القاعدة 43 )3( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا؛ والقاعدة 23 من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة ال�سجينات والتدابير 

غير الحتجازية للمجرمات.
اإلى 65؛  الفقرات 62  اآب/اأغ�سط�ض 2011،   5  ،A/66/268 المتحدة  الأمم  وثيقة  بالتعذيب،  المعني  الخا�ض  للمقرر  الموؤقت  )77(التقرير 

 Sharon S. (2008): A Sourcebook on Solitary Confinement, pp. 15-17; Smith, P. S. (2006): The effects of solitary اأي�سًا  وانظر 
.confinement on prison inmates: A brief history and review of the literature, Crime and Justice, vol. 34, p. 441

)78(تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة اإلى نيوزيلندا، 

وثيقة الأمم المتحدة CAT/OP/NZL/1، 25 اآب/اأغ�سط�ض 2014، الفقرة 87.



يف ال�سجون ذات الإجراءات الأمنية الفائقة.)79( واإلى جانب ا�ستنتاجات مماثلة تو�سلت اإليها اآليات اأخرى تابعة للأمم 
المعايير  مع  يتعار�ض  ل  م�سمى  غير  ولأجل  ل  المطوَّ النفرادي  الحب�ض  باأنَّ  متزايد  اإقرار  اإلى  ذلك  ي�سير  المتحدة،)80( 
واتفاقية  وال�سيا�سية  المدنية  بالحقوق  الخا�ض  الدولي  بالعهد  اإخلًل  اأي�سًا  يمثِّل  قد  ولكنه  فح�سب،  الدولية  والقواعد 

مناه�سة التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة.

اإلى و�سع ال�سجناء يف الحب�ض النفرادي  اأجل الحم�ية: يف بع�ض الحالت، قد تدعو الحاجة  الحب�ص النفرادي من 
لحمايتهم. وقد يكون ذلك بناء على طلبهم اأو بناء على اأمر �سادر من اإدارة ال�سجن. وفي جميع الحالت، ينبغي لإدارة 
لون  ال�سجن اأن تنظر يف بدائل اأخرى اأول، مثل الو�ساطة اأو نقل ال�سجين الذي يحتاج اإلى الحماية اأو ال�سجناء الذين ي�سكِّ
التهديد اإلى �سجن اآخر. ويجب اأن ُت�سرح لل�سجين العواقب الكاملة لعزله من اأجل حمايته. وعندما يتقرر و�سع �سجين 
يف الحب�ض النفرادي بناء على قرار اإدارة ال�سجن، ينبغي اأن تكفل �سلطات ال�سجن اأن ي�سارك ال�سجين يف المناق�سات 
واأن ُيمنح فر�سة الطعن يف القرار، بما يف ذلك باللجوء اإلى �سلطة اأعلى. وفي جميع الحالت، ينبغي مراجعة القرارات 
خطط  و�سع  ذلك  يف  بما  عمليا،  ممكن  وقت  اأقرب  يف  ال�سجين  اإيواء  ترتيبات  تطبيع  بهدف  منتظمة  فترات   على 

للقيام بذلك.

وقد تن�ساأ الحاجة اإلى الحب�ض النفرادي للأغرا�ض الوقائية ب�سفة خا�سة فيما يتعلق بالفئات ال�سعيفة من ال�سجناء. 
ومع ذلك، ينبغي الحر�ض على عدم تطبيق هذا النوع من الحب�ض اإلَّ بالموافقة الم�ستنيرة لل�سجين، وعدم اإطالة ذلك 
ل ذلك الحب�ض عقوبة واألَّ يف�سي اإلى مزيد من الو�سم  الحب�ض، والإ�سراع باإيجاد الحلول البديلة وكذلك كفالة األَّ ي�سكِّ
اأو اإلى تقييد �سبل الو�سول اإلى الترفيه اأو مواد القراءة اأو ال�ست�سارة القانونية اأو الأطباء اأو التعليم اأو الخدمات الأخرى 

والم�ساركة يف الأن�سطة.

الحب�ص النفرادي كعقوبة ت�أديبية: قد تحتاج �سلطات ال�سجن اإلى و�سع ال�سجناء يف الحب�ض النفرادي كعقوبة ب�سبب 
ل خطرًا على  اأو عندما يثير ال�سجين كثيرًا من ال�سطرابات وي�سكِّ الإخلل بالنظام، وذلك عقب عملية تاأديبية عادلة 
ل حب�سا  ال�سجناء الآخرين. وكما ُذكر اأعله، يجب اأن تكون فترة ذلك الإيداع دوما لأق�سر مدة ممكنة، ويجب األَّ ت�سكِّ
اأو لأجل غير م�سمى على النحو المحدد يف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء.  ل  انفراديا مطوَّ
وهناك اتجاه لأن ي�سبح من ال�سهل اإيداع ال�سجين ال�سديد الخطورة الذي اأُودع يف الحب�ض النفرادي من قبل مرة اأخرى 
يف الحب�ض النفرادي من دون تبرير مو�سوعي، وهي ممار�سة يجب تجنُّبها. وينبغي اأن ت�ستند القرارات المتعلقة بفر�ض 

الحب�ض النفرادي اإلى المبادئ التالية:

ا�ستخدام  التي يجوز فيها  الظروف  المحلي فيما يخ�ض  القانون  اأحكام معقولة يف  تو�سع  اأن    ال�سرعية: يجب 
الحب�ض النفرادي.

  التنا�سب: يجب اأن يكون و�سع ال�سجناء يف الحب�ض النفرادي مت�سل بال�سرر الفعلي اأو المحتمل الذي ت�سبب اأو 
ُيحتمل اأن يت�سبب فيه ال�سجين.

اآمن  ال�سجين على نحو  اأجل حب�ض  القيود ال�سرورية من  اأن يقت�سر الحب�ض النفرادي على    ال�سرورة: ينبغي 
وماأمون )اأي من دون فر�ض قيود تلقائية على الحق يف تلّقي الزيارات اأو ا�ستخدام الهواتف اأو الح�سول على 

مواد القراءة(.

)79(لجنة مناه�سة التعذيب، الملحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث اإلى الخام�ض المقدم من الوليات 

المتحدة الأمريكية، الرقم المرجعي للأمم المتحدة CAT/C/USA/CO/3-5، 19 كانون الأول/دي�سمبر 2014، الفقرة 20.
التعذيب  بم�ساألة  المعني  الخا�ض  المقرر  وتقرير   ،)6 الفقرة   ،20 رقم  العام  )التعليق  الإن�سان  بحقوق  المعنية  اللجنة  فيها  )80(بما 

)A/66/268، الفقرة 80(.

مة 95مقدِّ 95الف�سل 6 تهيئة بيئة ي�سودها الأمن والنظام يف ال�سجون



كتيب ب�ساأن التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة 96

اأو المجموعات لأيِّ �سبب من الأ�سباب عند اتخاذ  اأيُّ تمييز �سد الأفراد  األَّ يكون هناك  التمييز: يجب    عدم 
قرارات الحب�ض النفرادي.

  الم�ساءلة: يجب الحتفاظ ب�سجلت كاملة بجميع القرارات المتعلقة بفر�ض الحب�ض النفرادي.)81(

لمعاملة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمم  قواعد  فاإنَّ  النفرادي،  الحب�ض  زنزانات  يف  المادية  بالأو�ساع  يتعلق  وفيما 
جميع  على  القواعد  تتناولها  التي  العامة  المعي�سية  الظروف  جميع  ُتطبَّق  باأن  طلبها  يف  الو�سوح  �سديدة  ال�سجناء 
لل�سجناء  يتاح  اأن  وينبغي   .)42 )القاعدة  تاأديبية  عقوبات  يق�سون  الذين  ال�سجناء  فيهم  بمن  ا�ستثناء،  دون  ال�سجناء 
يف الحب�ض النفرادي الحيز المكاني الكافي وال�سوءان الطبيعي وال�سطناعي والتدفئة والتهوية. ويجب اأن تكون لديهم 
واإلى مرافق ال�ستحمام بنف�ض  الأوقات،  التي تكفل لهم الخ�سو�سية يف جميع  المراحي�ض  اإلى مرافق  الو�سول  اإمكانية 
ال�سجن.  لها عامة نزلء  التي يخ�سع  لتلك  ال�سحية يف ظروف مماثلة  الرعاية  واإلى خدمات  الآخرين،  ال�سجناء  تواتر 
مة  المقدَّ والنوعية  الكمية  نف�ض  هي  ال�سجناء  من  الفئة  لهذه  المقدمتان  والماء  الطعام  ونوعية  كمية  تكون  اأن  وينبغي 
�ساعة  لمدة  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  يف  بحقهم  النفرادي  الحب�ض  يف  ال�سجناء  ويحتفظ  الآخرين.  لل�سجناء 
اأثناء الأحوال   واحدة على الأقل يوميا يف الهواء الطلق، يف فناء مخ�س�ض للتمارين الريا�سية ُيفتر�ض اأن يوفر الماأوى 

الجوية ال�سيئة.

زة بطاولة وكر�سي  تاأديبـي مجهَّ اأن تكون الزنزانات التي ت�سم �سجناء محتَجزين يف الحب�ض النفرادي كتدبير  وينبغي 
من  للحد  الأر�ض  تا يف  مثبَّ الأثاث  ذلك  يكون  الق�سائية،  الوليات  من  العديد  وفي  اأدنى.  كحد  ال�سرير،  ولوازم  و�سرير 
المخاطر المرتبطة با�ستخدام قطع الأثاث لإثارة ال�سطرابات. ويكون ذلك مقبول عندما ُي�ستخدم الحب�ض النفرادي 

لفترات ق�سيرة كرد على الإخلل بالنظام.

6-6 ال�شك�وى والتظلم�ت والطلب�ت

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 54
ا يلي: د كل �سجين فور دخوله ال�سجن بمعلومات مكتوبة عمَّ يزوَّ

)اأ( قانون ال�سجن واللوائح التنظيمية ال�سارية يف ال�سجن؛
)ب(    حقوقه، ومنها الطرائق الماأذون بها لطلب المعلومات والح�سول على م�سورة قانونيـــة، بما يف ذلك من 

خــلل برامــج الم�ساعــدة القانونيــة، واإجــراءات تقديــم الطلبات اأو ال�سكاوى؛
)ج(   واجباته، بما يف ذلك الجزاءات التاأديبية ال�سارية؛

)د(    جميع الم�سائل الأخرى اللزمة لتمكين ال�سجين من تكييف نف�سه مع الحياة يف ال�سجن.

الق�عدة 55
1- ُتتاح المعلومات الم�سار اإليها يف القاعدة 54 باأ�سيِع اللغات ا�ستعماًل وفقًا لحتياجات نزلء ال�سجن. واإذا كان 

ال�سجين ل يفهم اأيًّا من هذه اللغات، فينبغي م�ساعدته بترجمة المعلومات �سفويًّا.
م المعلومات اإلى ال�سجناء  2- اإذا كان ال�سجين اأُميًّا وجب اأن ُتتلى عليه هذه المعلومات �سفويًّا. وينبغي اأن ُتقدَّ

ي احتياجاتهم. ذوي الإعاقات الح�سيَّة بطريقة ملئمة تلبِّ

.CPT/Inf/E (2002) 1—Rev. 2015, Extract from the 21st General Report ]CPT/Inf (2011) 28[, para. 53)81(



�سات لهذه المعلومات يف الأماكن الم�ستركة في ال�سجن. 3- َتعر�ض اإدارة ال�سجن ب�سكل بارز ملخَّ

الق�عدة 56
�ض  المفوَّ اإلى الموظف  اأو  ال�سجن  اإلى مدير  اأو �سكاوى  اأيِّ يوم بطلبات  م يف  التقدُّ 1- ُتتاح لكلِّ �سجين فر�سة 

بتمثيله.

2- ُتتاح لل�سجناء اإمكانية تقديم طلبات اأو �سكاوى اإلى مفتِّ�ض ال�سجون خلل جولته التفتي�سية يف ال�سجن. وُتتاح 
ية تامة دون ح�سور مدير  ية وب�سرِّ لل�سجين فر�سة التحدث مع المفتِّ�ض اأو مع اأيِّ موظف اآخر مكلَّف بالتفتي�ض بحرِّ

ال�سجن اأو غيره من موظفيه.

الإدارة  اإلى  ذلك،  فحوى  على  رقابة  دون  بمعاملته،  يتعلق  فيما  �سكوى  اأو  بتقديم طلب  �سجين  لكلِّ  3- ُي�سمح 
لة �سلحية  ة، بما يف ذلك الجهات المخوَّ المركزية لل�سجون اأو ال�سلطة الق�سائية اأو اإلى ال�سلطات الأخرى المخت�سَّ

المراجعة اأو الت�سحيح.

اإلى 3 من هذه القاعدة على محامي ال�سجين. وفي الحالت التي  4- تن�سحب الحقوق الواردة يف الفقرات 1 
يتعذر فيها على ال�سجين اأو محاميه ممار�سة هذه الحقوق، يجوز لأحد اأفراد اأ�سرة ال�سجين اأو لأيِّ �سخ�ض اآخر ملم 

بالق�سية القيام بذلك.

الق�عدة 57
ر  1- ُيعاَلج كلُّ طلب اأو �سكوى على الفور، وُيجاب عنه دون اإبطاء. وفي حالة رف�ض الطلب اأو ال�سكوى اأو وقوع تاأخُّ

ل داعي له، يحق لل�ساكي عر�ض ذلك على �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى.

ية اإذا طلب ال�ساكي ذلك.  ع �سمانات تكفل لل�سجناء تقديم الطلبات اأو ال�سكاوى باأمان، وبطريقة �سرِّ 2- ُتو�سَ
�ض اأيُّ �سجين اأو اأيُّ �سخ�ض اآخر م�سار اإليه يف الفقرة 4 من القاعدة 56 لأيٍّ من مخاطر النتقام  ول يجوز اأن يتعرَّ

اأو التخويف اأو غير ذلك من العواقب ال�سلبية نتيجة لتقديمه لطلب اأو �سكوى.

3- ُتعاَلج ادعاءات التعذيب اأو غيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة على الفور 
وتف�سي اإلى تحقيق فوري حيادي تجريه �سلطة وطنية م�ستقلة بمقت�سى الفقرتين 1 و2 من القاعدة 71.

اأو  الحتجاز  اأ�سكال  �سكل من  لأيِّ  �سون  يتعرَّ الذين  الأ�سخا�ض  بحماية جميع  المتعلقة  المبادئ  المبداأ 33 من مجموعة  اأي�سًا  انظر 
الأمريكتين؛  يف  حريتهم  من  المحرومين  الأ�سخا�ض  بحماية  المتعلقة  الف�سلى  والممار�سات  المبادئ  من  ال�سابع  والمبداأ  ال�سجن؛ 

والقاعدة 70 من القواعد الأوروبية لل�سجون.

ال�سجناء  يعتقد  وعادل. وحيث  ومن�سف  اآمن  نحو  يدار على  فيه  ُيحتجزون  الذي  ال�سجن  باأنَّ  ال�سجناء  ي�سعر  اأن  يجب 
باأنَّ الأمر لي�ض كذلك، فاإنَّ ح�سن النظام ينهار. واإذا لم تكن هناك اأيُّ و�سيلة لدى ال�سجناء لإثارة الم�سائل وال�سواغل، 
فاإنهم �سوف يلجوؤون اإلى الأ�ساليب الت�سادمية لرفع مظالمهم، وهو ما قد ينطوي على العنف اأو تدمير ممتلكات ال�سجن. 
وينطبق ذلك ب�سفة خا�سة على ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة حيث قد يبقى ال�سجناء ل�سنوات عديدة، 
ولذلك ي�سعرون باأنه لي�ض ثمة ما يخ�سرونه يف تنظيم احتجاج عنيف اأو فو�سوي �سد اأحد جوانب نظام ال�سجن اأو المعاملة 

ال�سيئة التي يت�سورون اأنهم يلقونها.

ولذلك ينبغي اأن يكون لدى جميع نظم ال�سجون مجموعة محددة بو�سوح من الإجراءات التي ت�سمح لل�سجين باأن يقدم 
البالغة  الأمور  ال�سحي من  التوا�سل  وُيَعدُّ  يتعر�ض للنتقام.  اأن  ر عن مظلمة من دون خوف من  يعبِّ اأو  �سكوى  اأو  طلبا 
اأيِّ  ب�ساأن  ال�سجن  اإدارة  التوا�سل مع  ال�سجناء على  ت�سجيع  ينبغي  التخويف،  اإن�سانية. وبدًل من  اأيِّ موؤ�س�سة  الأهمية يف 
اأنَّ �سكاواهم �ستعاَلج بجدية. وينبغي اأن تت�سمن اإجراءات ال�سكاوى و�سفا للكيفية التي  اإلى  �سعوبات لديهم وطماأنتهم 
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كتيب ب�ساأن التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة 98

اأي�سًا قنوات التظلم المتاحة  اإلى تقديم طلب ب�ساأن الطريقة التي يعاَمل بها، واأن ت�سف  اأن يم�سي  يمكن بها لل�سجين 
لل�سجناء، بدءا من الم�ستوى المحلي وو�سوًل اإلى اأعلى م�ستوى يف ال�سجن وكذلك، عند القت�ساء، الهيئات والمنظمات 
الوعي،  كفالة  اأجل  ومن  المحاكم(.  اأو  المظالم  اأمين  اأو  المفت�سية  اأو  ال�سجون  لإدارة  الرئي�سي  المقر  )مثل  الخارجية 
ينبغي اإبلغ جميع ال�سجناء باإجراءات تقديم الطلبات اأو ال�سكاوى عند دخولهم ال�سجن، وينبغي لإدارة ال�سجن اأن تعر�ض 

موجزات للمعلومات يف الأماكن الم�ستركة من ال�سجن.

األَّ  وينبغي  الموظفين.  انتقام  مــن  خوفا  واإدارتــــه  ال�سجن  موظفي  �سد  �سكوى  لتقديم  ال�سجناء  يتحم�ض  ل  وقــد 
على  رقابة  اأو  الم�سروعة  والتظلمات  ال�سكاوى  اإثــارة  عن  ال�سجناء  تثني  قد  �سلبية  ثقافة  اأو  اإجـــراءات  هناك  تكون 
ال�سعب  من  تجعل  لوائح  اأيَّ  التاأديبية  الإجـــراءات  تت�سمن  األَّ  وينبغي  م�سمونها.  حيث  من  ال�سكاوى  اأو  الطلبات 
اأنها  بعد  فيما  يت�سح  الموظفين  �سد  ادعـــاءات  اإطلقهم  على  معاقبتهم  مثل  ب�سكوى،  يتقدموا  اأن  ال�سجناء  على 
قنوات  لل�سجناء  ال�سجون  �سلطات  توفر  اأن  وينبغي  زائــفــة(.  اأو  خبيثة  الدعــــاءات  تلك  تكن  لــم  )مــا  اأ�ــســا�ــض  بــل 
التعامل  يف  ال�سرية  على  الحفاظ  ب�ساأن  ال�سجناء  لــدى  تكون  قد  طلبات  اأيَّ  تحترم  واأن  �سكاواهم،  لتقديم   �سرية 

مع  �سكاواهم.

ومن المرجح اأن تكون العديد من ال�سكاوى ب�ساأن الم�سائل المتعلقة بالروتين اليومي اأو المعاملة. ومن الممكن اأن تكت�سي 
الم�سائل ذات الأهمية المحدودة للنا�ض يف المجتمع العادي اأهمية كبيرة يف عالم ال�سجون الذي يت�سم بدرجة كبيرة من 
ح اأن تكون هناك لوائح توؤثر يف كل جانب تقريبا من جوانب الحياة اليومية. وينبغي اأن يتمثل اأحد  الن�سباط حيث ُيرجَّ
اإلى تظلم  اأن تتطور ال�سكوى  اأو  اإلى �سكوى،  اأن يتطور طلب ب�سيط  الأهداف الرئي�سية لإدارة ال�سجون يف الحيلولة دون 
ر�سمي، اأو اأن يتطور التظلم اإلى التما�ض اأمام هيئة اأعلى. ولن ت�ستلزم كل �سكوى يقدمها ال�سجناء اأن ُينظر فيها وُي�ستجاب 
�سكاوى  معظم  اإلى  وال�ستجابة  الإ�سغاء  على  قادرين  ال�سجن  موظفو  يكون  العملية،  الممار�سة  وفي  ر�سمي.  ب�سكل  لها 
ل هذا جزءا من الأمن  ال�سجناء خلل واجباتهم الروتينية دون الحاجة اإلى التقدم بال�سكوى للنظر فيها ر�سميا. وي�سكِّ

الدينامي الذي جرت مناق�سته يف الف�سل 6.

ومع ذلك، ل يمكن ت�سوية جميع الطلبات وال�سكاوى بهذه الطريقة غير الر�سمية. واإ�سافة اإلى ذلك، ينبغي اأن ي�سم كل نظام 
�سجون �سبل للو�سول اإلى اإجراء ر�سمي للتعامل مع الطلبات وال�سكاوى التي ل يمكن حلها ب�سورة غير ر�سمية اأو بين الأفراد. 
وينبغي البت يف جميع الطلبات اأو ال�سكاوى على وجه ال�سرعة والرد عليها دون تاأخير ل مبرر له. وتتمثل الممار�سة الجيدة يف 
مة من ال�سجناء يف كل يوم عمل. وينبغي، حيثما اأمكن،  اأن ينظر مدير ال�سجن اأو الموظف الأقدم يف جميع تلك البلغات المقدَّ
اأن ُي�سمح لل�سجين باأن يتقدم بطلبه اأو �سكواه �سخ�سيا. واإذا كان حجم الطلبات يجعل ذلك م�ستحيل، ينبغي و�سع ترتيبات 
ما �سفويا اأو خطيا، ينبغي اأن يحتفظ ال�سجن بقيد كتابي ر�سمي  م خطيًّا. وب�سرف النظر عما اإذا كان الطلب مقدَّ بحيث ُتقدَّ
 بالطلب وبالإجراء الذي اتُّخذ ب�ساأنه. وينبغي اأن تتولى هيئات الر�سد والتفتي�ض الداخلية والخارجية ر�سد هذه ال�سجلت على 

اأ�سا�ض منتظم.

ر، ينبغي اأن يكون  هة �سده، اأو يف حالة التاأخير غير المبرَّ واإذا رف�ض مدير ال�سجن الطلب اأو ال�سكوى، اأو كانت ال�سكوى موجَّ
ال�سجين قادرًا على تقديم طلب خطي اإلى �سخ�ض اأعلى مرتبة يف اإدارة ال�سجون، عادة يف المقر الإقليمي اأو الوطني، اأو 
اإلى �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى. ومن المهم اأي�سًا الإ�سارة اإلى اأنَّ الدعاءات المتعلقة بالتعذيب اأو غيره من �سروب 
�سوء المعاملة تخ�سع اإلى اإجراء خا�ض، حيث يجب على اإدارة ال�سجن اأن تعالجها على الفور، واأن تف�سي اإلى تحقيق فوري 
ونزيه تجريه �سلطة وطنية م�ستقلة. كما تن�ض قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء على اأنه يف حالة 
ر تقديم ال�سجين طلبًا اأو �سكوى، يمكن لم�ست�ساره القانوني اأو، اإذا تعذر ذلك، لأحد اأفراد اأ�سرته اأو اأيِّ �سخ�ض اآخر  تعذُّ

على معرفة بالحالة اأن يفعل ذلك.



ال�سكاوى  يخ�ض  فيما  الق�سائية  ال�سلطات  اإلى  الو�سول  �سبل  الخطورة  ال�سديدي  لل�سجناء  تتاح  اأن  ينبغي  واأخيرًا، 
اأن تتاح لهم �سبل الو�سول على نحو  واللتما�سات واألَّ تخ�سع مرا�سلتهم مع تلك ال�سلطات للرقابة مطلقًا. كما ينبغي 
�سري اإلى هيئات ر�سد حقوق الإن�سان الدولية اأو الوطنية. ويكت�سي هذا الأمر اأهمية بالغة بالنظر اإلى القيود الإ�سافية 
الجرائم  فاإنَّ  اإلى ذلك،  واإ�سافة  ب�سهولة.  ا�ستخدامها  اإ�ساءة  يمكن  والتي  الخطورة  ال�سديدو  ال�سجناء  لها  التي يخ�سع 
التي ارتكبوها اأو ُي�ستبه يف اأنهم ارتكبوها يمكن اأن ُت�ستخدم اأي�سًا مبررا ل�سوء المعاملة من جانب الموظفين اأو ال�سجناء 
هة اإلى اإدارة ال�سجون، ينبغي و�سع �سمانات كي ل يتعر�ض ال�سجناء  الآخرين. وعلى غرار �سكاوى اأو طلبات ال�سجناء الموجَّ

الذين يتقدمون ب�سكوى اإلى ال�سلطات الق�سائية العليا اأو هيئات الر�سد اإلى اأعمال انتقامية لحقة.

المعلوم�ت ال�شتخب�رية في ال�شجون)82(  7-6
اإنَّ الحفاظ على النظام لي�ض محدودًا زمنيًّا بل يجب اأن يكون محط تركيز م�ستمر. ويمكن فقدان ال�سيطرة ب�سرعة كبيرة 
اإذا لم ُيبذل اأيُّ جهد ل�سمان هذه ال�ستمرارية. وبغية تحديد الم�ساكل المحتملة يف مجال ال�سيطرة قبل اأن تتحول اإلى 
واإلى  �سجونهم.  ال�ستقرار يف  لر�سد  الو�سائل  ي�ستخدموا مجموعة متنوعة من  اأن  ال�سجون  يتعين على مديري  فو�سى، 
جانب ا�ستخدام النظم والإجراءات الروتينية، ُتَعدُّ ال�ستخبارات الجيدة عن�سرًا حا�سمًا يف الحفاظ على الأمان والنظام 

يف ال�سجن، بما يف ذلك ك�سف ال�سجناء الذين ي�سعون اإلى توجيه الأن�سطة الإجرامية التي تجري خارج ال�سجن.

اأو تحديدها من خلل نوع من  ويمكن تعريف المعلومات ال�ستخبارية باأنها معلومات ذات قيمة اإ�سافية يمكن اإدراكها 
اإ�سافية  اأيُّ معلومات ذات قيمة  باأنها  بب�ساطة  ال�سجون"  "المعلومات ال�ستخبارية يف  ف  وُتعرَّ التحليلية.  العمليات  اأنواع 
وال�سطرابات،  ال�سغب  اأعمال  ومنع  الفرار،  عمليات  منع  منها  متنوعة،  لأغرا�ض  ال�سجن  موظفو  ي�ستخدمها  اأن  يمكن 
وتحديد الأن�سطة الإجرامية يف ال�سجون، وتحديد انتهاكات القواعد يف ال�سجون، وك�سف الف�ساد والتهريب الذي ي�سلع 
فيهما الموظفون، وجمع المعلومات عن الأن�سطة الإجرامية الموجهة من داخل ال�سجن )مثل الجريمة المنظمة والأن�سطة 

الإرهابية والتجار بالمخدرات والختطاف والبتزاز(.

اأمثلة

ع�ش�ب�ت المخدرات الن�طقة ب�لإ�شب�نية يف ال�شجون )الولي�ت المتحدة(

الناطقة بالإ�سبانية يف �سجون الوليات المتحدة الأمريكية ت�سارك ب�سكل متزايد يف نقل  اأ�سبحت الع�سابات 
من  ع�سوا   21  ،2009 اأيلول/�سبتمبر  يف  اأدين،  ال�سجون،  ا�ستخبارات  وبف�سل  بالجملة.  وتوزيعها  المخدرات 
اأع�ساء ع�سابة مخدرات كائنة يف ال�سجن بتهمة التاآمر لتوزيع اأكثر من 150 كيلوغراما من الكوكايين وغ�سل 

المليين من الدولرات من عائدات المخدرات.

الم�سدر: وزارة العدل بالوليات المتحدة، �سباط/فبراير 2010.

بع�ض  ففي  الما�سي.  القرن  ن�سف  على مدى  زيادة مطردة  ال�سجون  وا�ستخبارات  معلومات  ا�ستخدام  تطور  �سهد  وقد 
الوليات الق�سائية، تطورت نظم معلومات ال�سجون التي كانت ت�ستند يف ال�سابق اإلى تجميع لبطاقات مفهر�سة يديرها ع�سو 
يف فريق اأمن ال�سجون حيث ت�ستخدم اإدارات اأمن ال�سجون والمحللون الأمنيون المتخ�س�سون لديها تكنولوجيا المعلومات 

)82(في حين اأنَّ م�سطلح "ال�ستخبارات" يمكن اأن تكون له اإيحاءات �سلبية في بع�ض الوليات الق�سائية، فقد اأ�سبح ا�ستخدامه �سائعًا على 

نطاق اأجهزة اإنفاذ القانون الوطنية واإدارات ال�سجون.
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والبرمجيات المخ�س�سة. كما اأ�سبح تطبيق المعلومات اأكثر تعقيدا. فقد ُطورت تقنيات ومنهجيات ال�ستخبارات لتحديد 
الأخطار التي تهدد الأمن والنظام اأو ت�سنيف الأن�سطة القائمة اأو ال�سجناء ال�سديدي الخطورة.

 Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر  
)كتيب ب�ساأن الأمن الدينامي وال�ستخبارات في ال�سجون(، ال�سادر عن المكتب.

اإدارة الحوادث)8٣(  8-6
ال�سجن  اإح�سار مفاتيح  الموظفون )مثل  بها  يقوم  اأعمال  بع�سها عن  وَينُتج  ال�سجون.  وقائع متكررة يف  الحوادث  ُتمثِّل 
اإلى المنـزل( اأو اأحداث طبيعية )مثل انفجار الأنابيب(، ولكن معظمها ينتج عن ت�سرفات ال�سجناء. وت�سمل الحوادث 
بالنظام،  ق  المن�سَّ والإخلل  الخطيرة،  والعتداءات  واختفاءهم،  ال�سجناء  ال�سجناء هروب  ب�سبب  ال�سجون  ال�سائعة يف 
واحتجاز الرهائن، واإ�سعال الحرائق، والإ�سرار بممتلكات ال�سجن، والت�ساجر، والمظاهرات ال�سلبية، والحتجاجات فوق 
اأو  اأ�سلحة  على  والعثور  المفقودة،  والمعدات  والأدوات  الم�سبوهة،  والطرود  بالنف�ض،  الأذى  واإلحاق  والنتحار  الأ�سطح، 

متفجرات اأثناء عمليات التفتي�ض.

ويج�سد هذا الواقع الحقيقة التي مفادها اأنَّ معظم ال�سجناء ل يرغبون يف الوجود يف ال�سجن. وهناك العديد من ال�سجناء 
ا للح�سول على  ال�سديدي الخطورة الموجودين يف ال�سجن ب�سبب جرائم عنيفة، ويوا�سلون ا�ستخدام العنف يف ال�سجن، اإمَّ
�سيء يريدونه اأو ل�ستعرا�ض قوتهم. و�سيرغب بع�ض ال�سجناء يف ال�سكوى ب�ساأن المعاملة التي يلقونها اأو يلقاها الآخرون 
ويريدون التظاهر—على نحو �سلبي اأو ن�سط—بدًل من ا�ستخدام الإجراءات المتعلقة بال�سكاوى، بينما �سيرغب اآخرون 
يف  والموظفون  ال�سجون  اإدارة  تواجهه  الذي  التحدي  ويتمثل  الأدوات.  �سرقة  اأو  الحرائق  باإ�سعال  ال�سر  يف  الت�سبب  يف 

ال�ستعداد لإدارة هذه الحوادث بطريقة مهنية اإذا ما اأرادوا حفظ النظام والأمن يف ال�سجن.

اأمثلة

يف  �سومطرة  �سمال  مقاطعة  يف  �سجن  من  فيهم،  م�ستبه  اإرهابيين   10 منهم  �سجين،   100 من  اأكثر      فرَّ 
اإندوني�سيا يف تموز/يوليه 2013، بعد اإ�سرام النيران يف ال�سجن وتنظيم اأعمال �سغب خلفت خم�سة قتلى.

    اأدى �سجار وقع بين ال�سجناء يف �سجن اأبوداكا يف المك�سيك اإلى اأعمال �سغب ُقتل فيها 44 �سخ�سا وغطت 
على فرار 30 ع�سوا يف ع�سابة زيتا�ض الوح�سية يف �سباط/فبراير 2012.

ول يتحقق النجاح يف اإدارة الحوادث عن طريق ال�سدفة. ذلك اأنه ينبغي لإدارات ال�سجون اأن تحدد اأدوارا وم�سوؤوليات 
ذ ا�ستجابات مت�سقة )التخطيط للطوارئ(، وترتيبات من اأجل ممار�سة  وا�سحة فيما يتعلق باإدارة الحوادث، وت�سع وتنفِّ

ال�ستجابات للحوادث و�سون تلك ال�ستجابات ومراجعتها.

الأدوار والم�شوؤولي�ت: ُيَعدُّ فهم الأدوار والم�سوؤوليات الفردية اأثناء الحادث الخطوة الأولى نحو و�سع خطط ا�ستجابة 
الأكثر خطورة  الحوادث  واإدارة  اليومية  الأ�سا�سية  ال�ستجابات  اأجل  تكون هناك خطط من  اأن  وينبغي  الة.  وفعَّ ُمحكمة 

واأهمية. وخلل الحادث، يكون هناك عدد من الأدوار، وهي:

  ال�سخ�ض الذي يحدد لأول مرة اأنَّ هناك حادثا
  ال�سخ�ض الذي يكون اأول من ي�سل اإلى م�سرح الحادث

.Prison Incident Management Handbook :)2013( انظر اأي�سًا: اإدارة عمليات حفظ ال�سلم)83(



  الموظفون الذين انت�سروا لل�ستجابة للحادث للتعامل معه اأو مع عواقبه
  الموظف الذي يتحكم مبا�سرة يف موارد ال�سجن عند م�سرح الحادث

  قائد ال�سجن الذي يت�سرف بو�سفه القائد التكتيكي لإدارة الإجراءات اللزمة لت�سوية الحادث
اأن ي�سوغ  ينبغي  والذين  الحادث  ال�سجن عند  اإدارة  ال�ساملة على موارد  ال�سيطرة  لديه  الذي  الوطني    القائد 

ا�ستراتيجية التعامل مع الحادث

وينبغي للقائد الوطني األَّ يتخذ قرارات تكتيكية، حيث اإنَّ م�سوؤوليته يجب اأن تكون التاأكد من اأنَّ اأيَّ اأ�ساليب يطبقها القائد 
المحلي تتنا�سب مع المخاطر المحددة، وتلبي اأهداف ال�ستراتيجية، وتمتثل للعتبارات القانونية.

ا�شتراتيجية اإدارة الحوادث: هناك اأي�سًا حاجة اإلى و�سع ا�ستراتيجية لإدارة الحوادث. و�سوف توفر هذه ال�ستراتيجية 
اإدارة الحوادث  اأهداف  اإدارة الحوادث. وت�سمل  اأهداف  لتلبية  اأن تدار جميع الحوادث بفعالية وات�ساق  الأ�س�ض ل�سمان 

ما يلي:

 حماية الجمهور
 اإنقاذ وحماية حياة الموظفين وال�سجناء

 تخفيف المعاناة وحماية الممتلكات
 الحفاظ على الخدمات العادية

 حماية �سحة الموظفين و�سلمتهم
 تعزيز التعافي

 ا�ستعادة الو�سع الطبيعي يف اأقرب وقت ممكن
 تي�سير التحقيقات والتحريات

 تقييم ال�ستجابة وتحديد الدرو�ض الم�ستفادة

هي:  مراحل،  ثلث  على  الحوادث  اإدارة  اأجل  من  ال�سجون  نظم  من  عدد  يف  ُو�سع  الذي  النموذج   وينطوي 
وينطوي  يت�ساعد.  ل  اأنه  من  والتاأكد  الحادث  احتواء  على  "الإم�ساك"  ينطوي  التخطيط—الت�سرف.  الإم�ساك— 
"التخطيط" على التفكير ب�ساأن ما ينبغي عمله لت�سوية الحادث. وينطوي "الت�سرف" على اتخاذ تدابير لت�سوية الحادث 
واإنهائه. وفي بع�ض الحوادث، من قبيل اأخذ الرهائن اأو اأعمال ال�سغب، قد يمر بع�ض الوقت بين كل مرحلة، وهذه هي 
المرحلة التي يكون فيها التخطيط الدقيق مطلوبًا. وفي حوادث اأخرى، مثل الحريق اأو الفرار الجاري، يتحرك موظفو 

ال�سجن من مرحلة اإلى اأخرى، اأحيانا �سمن ثوان فقط بين كل مرحلة.

خطط اإدارة الحوادث: ُيعتبر و�سع خطط ا�ستجابة مت�سقة وقوية لجميع الحوادث من الأمور الرئي�سية. فبدًل من تحديد 
ال�سيناريوهات  اإدارة  لكيفية  والدقيق  الم�سبق  التخطيط  يكت�سي  مرة،  كل  يف  اللزمة  والموارد  والإجراءات  الخيارات 
والقائد  ال�ستجابة  وفريق  الأول  والمتدخل  الحادث  د  محدِّ يعلم  الم�سبق،  التخطيط  وبهذا  ق�سوى.  اأهمية  المختلفة 
فيما  هذه  الإعداد  عملية  يف  الرئي�سية  العنا�سر  اأحد  ويتمثل  الحادث.  مع  التعامل  يف  به  القيام  عليهم  يلزم  ما  جميعًا 
فيها  اأحد  ي�ستطيع  ل  منا�سبات  هناك  الجيدة،  ال�ستخبارات  وجود  يف  وحتى  الطوارئ.  لحالت  بالتخطيط  ُيعرف 
وت�سف  اأحداث عار�سة.  تعريفها،  بحكم  والحوادث هي،  كيفيته.  اأو  مكانه  اأو  الحادث  فيه  �سيقع  الذي  بالموعد  التنبوؤ 
ا�ستجابة  اإلى  العار�ض  الحدث  تحويل  من  الحوادث  مديري  لتمكين  تدابير  باتخاذ  ت�سمح  عمليات  الطوارئ   خطة 

ط لها. مخطَّ
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ل وت�سف بو�سوح طبيعة ومدى القوة الماأذون با�ستخدامها لمعالجة الحادث.  ينبغي لخطط الطوارئ اأن تف�سِّ
وت�سمل الجوانب الرئي�سية للتخطيط للطوارئ ما يلي:

الخارجي  الدعم  واأفراد  ال�سجن  فيما يخ�ض موظفي  القيادي  والت�سل�سل  والم�سوؤوليات  الأدوار  •      تحديد 

الرئي�سيين )ال�سرطة وخدمات اإطفاء الحرائق والخدمات الطبية، وما اإلى ذلك( بحيث تكون وا�سحة 
ومتفقا عليها ومفهومة.

•    اإجراء تدريبات م�ستركة وتمارين محاكاة مع ال�سرطة وغيرها من م�سادر الدعم الخارجي.

لة لل�ستجابة بفعالية لحادث معين. •    بيان العمليات المف�سَّ

•    بيان روابط الت�سال بين ال�سجن والدعم الخارجي قبل الحادث واأثناءه وبعده.

Prison Incident Management Handbook, p. 32 :)2013( الم�سدر: اإدارة عمليات حفظ ال�سلم

اختب�ر خطط الطوارئ: لن يوؤدي اختبار الخطط المذكورة اأعله من خلل اإجراء التمارين اإلى تقييم فعالية الخطة 
ثلثة  وللتمارين  اآمنة.  بيئة  يف  ذلك  وكل  وتنفيذها،  الإجراءات  فهم  على  الموظفين  قدرة  تقييم  اأي�سًا  واإنما  فح�سب، 
اأغرا�ض رئي�سية: )اأ( التحقق من �سحة الخطط )التحقق(؛ و)ب( تطوير كفاءات الموظفين وتمرينهم على ال�سطلع 
باأدوارهم يف الخطط )التدريب(؛ و)ج( اختبار الإجراءات الرا�سخة )الختبار(. ول ُيعتبر اختبار الخطط على الحوادث 
الحقيقية مثاليا، نظرا لوجود احتمال الإخفاق اأو ن�سوء م�ساكل. وُتَعدُّ عمليات المحاكاة اأداة مفيدة نظرا لما توفره من 

بيئة اآمنة للتقييم.

الإجراءات  لأحد  المدة  ق�سير  مكتبي  اختبار  بين  ذلك  يتراوح  اأن  ويمكن  تمرينًا.  اآمنة  بيئة  يف  لخطة  اختبار  اأيُّ  وُيعتبر 
ومحاكاة متكاملة ل�ستجابة ميدانية متعددة الوكالت. وتتمثل اأ�سيع اأنواع التمارين يف تمرين "التداول" القائم على مناق�سة 
اأحد ال�سيناريوهات، وهو كثيرًا ما ُي�ستخدم لإذكاء الوعي وتدريب الموظفين؛ وتمرين "�سطح الطاولة"، وهو جل�سات يجتمع 
فيها المعنيون يف ف�سول درا�سية غير ر�سمية لمناق�سة اأدوارهم وا�ستجاباتهم اأثناء �سيناريو واقعي )حالة طوارئ مثل(؛ 
والتدريبات )اأو البروفات( الحية لحادث ما، والتي ُت�ستخدم لختبار الترتيبات والتحقق من �سحة الخطط وتزويد الموظفين 
بالخبرة ب�ساأن ما يمكن اأن تكون عليه الأمور يف �سيناريو يف الحياة الحقيقية. ومن الأمور الأ�سا�سية لنجاح العملية �سمان 

عقد جل�سة ا�ستخل�ض معلومات بعد انتهاء التمرين للتاأكد من اأنَّ جميع نقاط التعلم جرى ا�ستيعابها وتعميمها.

ال�شجن�ء الذين ي�شربون عن الطع�م  9-6

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة ٣2
تحُكم العلقَة بين الطبيب، اأو غيره من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية، وال�سجنــاء نفــ�ض المبادئ الأخلقيــة   -1

والمهنيــة التي تنطبق على المر�سى يف المجتمع، وخ�سو�سًا ما يلي:

طبية  اأ�س�ض  على  ومعالجتها  الأمرا�ض  من  ووقايتهم  لل�سجناء  والعقلية  البدنية  ال�سحة  حماية  )اأ( واجب 
اإكلينيكية فقط؛

)ب(  التقيُّد با�ستقللية ال�سجناء الذاتية فيما يتعلق ب�سحتهم والموافقة الم�ستنيرة فيما يخ�ض العلقة بين 
الطبيب والمري�ض؛



د باإلحاق ال�سرر بالمري�ض  ية، ما لم يوؤدِّ ذلك اإلى خطر حقيقي وو�سيك يهدِّ ية المعلومات الطبِّ )ج(  احترام �سرِّ
اأو بغيره؛

ل تعذيبًا اأو غيره من �سروب  )د(   الحظر المطلق للم�ساركة، �سواء ب�سكل فاعل اأو غير فاعل، يف اأفعال قد ت�سكِّ
اأو العلمية التي قد ت�سرُّ  ية  اأو المهينة، بما يف ذلك التجارب الطبِّ اأو اللاإن�سانية  اأو العقوبة القا�سية  المعاملة 

ب�سحة ال�سجين، مثل اإزالة خليا اأو اأن�سجة من ج�سم ال�سجناء اأو نزع اأع�سائهم.

هناك اأ�سباب مختلفة قد تدفع ال�سجناء اإلى التوقف عن تناول الطعام، بما يف ذلك الم�سائل الدينية اأو الم�ساكل الج�سدية 
بق�سد  الطعام  تناول  عن  الخطورة  ال�سديدو  ال�سجناء  يتوقف  وقد  الحتجاج.  يف  الرغبة  اأو  العقلية  ال�سطرابات  اأو 
الحتجاج لإحداث تغيير ما، �سواء يف النظام اأو المتيازات، اأو الح�سول على حقوق مت�سورة اأو فعلية. وعندما يفعلون 
ذلك، ين�ساأ تناق�ض بين واجب الدولة يف المحافظة على ال�سلمة البدنية لمن حرمتهم من الحرية وعلى حياتهم من 
يًا لمديري ال�سجون وموظفي  ل هذه الحالت تحدِّ جهة، وحق كل فرد يف الت�سرف بحرية يف بدنه، من جهة اأخرى. وت�سكِّ

الرعاية ال�سحية.

وتتمثل اأهم التوجيهات للأطباء وغيرهم من موظفي الرعاية ال�سحية العاملين يف ال�سجون ب�ساأن الإ�سراب عن الطعام 
يف الإعلن ب�ساأن الم�سربين عن الطعام ال�سادر عن الجمعية الطبية العالمية)84( )اإعلن مالطة( والمبادئ التوجيهية 
للأطباء ب�ساأن التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة فيما يتعلق بالحتجاز 
وال�سجن الخا�سة به )اإعلن طوكيو(.)85( وتن�ض هذه المبادئ التوجيهية الأخيرة على اأنه يف الحالت التي يرف�ض فيها 
ال�سجين التغذية ويعتبر الطبيب اأنه قادر على اإ�سدار حكم ر�سيد و�سليم ب�ساأن النتائج المترتبة على مثل ذلك الرف�ض 
كفاح  المنطقي عن  التعبير  الطعام  الإ�سراب عن  يكون  وعندما  ا�سطناعية.  بطريقة  ُيطَعم  ل  فاإنه  للتغذية،  الطوعي 
مدرو�ض بو�سوح ولي�ض ا�ستجابة َمَر�سية لمري�ض م�ساب باإحباط �سديد ويفكر يف النتحار، يتعين على اأطباء ال�سجن 
ح اأنَّ التغذية  احترام الإرادة المعلنة للمري�ض والقت�سار على اتخاذ موقف الم�ست�سار الطبي. ويحدد اإعلن مالطة المنقَّ
الم�سحوب  الإطعام  اإنَّ  بالقول  ذلك  من  اأبعد  اإلى  ويذهب  بل  الأخلقية،  الناحية  من  مطلقًا  مقبولة  لي�ست  الق�سرية 
بالتهديدات اأو الق�سر اأو القوة اأو ا�ستخدام القيود البدنية هو يف الغالبية العظمى من الحالت �سكل من اأ�سكال المعاملة 

اللاإن�سانية والمهينة.

ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيي  من  وغيرهم  للأطباء  والأخلقية  المهنية  المعايير  مع  تماما  اأعله  هو  ما  ويتما�سى 
بالتاأكيد على ا�ستقللية  ال�سجناء، ول �سيما فيما يتعلق  الدنيا لمعاملة  النموذجية  المدرجة يف قواعد الأمم المتحدة 
ال�سجناء الذاتية فيما يتعلق ب�سحتهم.)86( ويجب على الأطباء وغيرهم من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية العاملين يف 
ال�سجون الح�سول على موافقة م�ستنيرة من مر�ساهم قبل تطبيق اأيِّ مهارات لم�ساعدتهم. ويحق لجميع الأ�سخا�ض، 
ر قدرتهم  بمن فيهم ال�سجناء، رف�ض العلج ما داموا مقتدرين - اأي، بعبارة اأخرى، ل يعانون من ا�سطرابات عقلية تغيِّ

على اتخاذ القرارات.

  للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر Handbook on Health in Prisons )كتيب ب�ساأن ال�سحة في ال�سجون(، 
ال�سادر عن منظمة ال�سحة العالمية)87( 

.Declaration on Hunger Strikers ،84(الجمعية الطبية العالمية(

 Guidelines for Physicians Concerning Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading العالمية،  الطبية  )85(الجمعية 

.Treatment or Punishment in Relation to Detention and Imprisonment

)86(القاعدة 32 )1( )ب( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.

)87(منظمة ال�سحة العالمية/المكتب الإقليمي لأوروبا )2014(: Prisons and health )ال�سجون وال�سحة(، ال�سفحات 13 اإلى 16؛ وانظر 

 Prison health care and medical ethics—A manual for health-care workers and other prison staff with :)2014( اأي�سًا مجل�ض اأوروبا
responsibility for prisoners’ well-being )الرعاية ال�سحية في ال�سجون والأخلقيات الطبية - كتيب للعاملين في مجال الرعاية ال�سحية 

وغيرهم من موظفي ال�سجون الم�سوؤولين عن رفاه ال�سجناء(، ال�سفحات 40 اإلى 45.

مة 103مقدِّ 103الف�سل 6 تهيئة بيئة ي�سودها الأمن والنظام يف ال�سجون
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اءة النظم البنَّ  -7

العهد الدولي الخ��ص ب�لحقوق المدنية وال�شي��شية

الم�دة 10 )٣(
تاأهيلهم  واإعادة  اإ�سلحهم  الأ�سا�سي  هدفها  يكون  معاملة  الم�سجونين  معاملة  ال�سجون  نظام  يراعي  اأن  يجب 

الجتماعي.
قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء

)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 4
يتهم ب�سفة اأ�سا�سية اإلى حماية المجتمع  1- ترمي عقوبة الحب�ض وغيرها من تدابير حرمان الأ�سخا�ض من حرِّ
فترة  ا�سُتخدمت  اإذا  اإلَّ  الغر�سين  هذين  تحقيق  اإلى  ول �سبيل  الإجرام.  معاودة  حالت  من  والحدِّ  الجريمة  من 
اإطلق  اأولئك الأ�سخا�ض يف المجتمع بعد  اإدماج  اإعادة  اإلى �سمان  اأق�سى مدى م�ستطاع،  للو�سول، حتى  الحب�ض 

نون من العي�ض معتمدين على اأنف�سهم يف ظلِّ احترام القانون. �سراحهم، بحيث يتمكَّ
والتدريب  التعليم  ر  توفِّ اأن  ة  المخت�سَّ وال�سلطات  ال�سجون  لإدارات  ينبغي  الغر�ض،  ذلك  تحقيق  اإلى  2- �سعيًا 
الم�ساعدة  اأ�سكال  ذلك  يف  بما  والمتاحة،  المنا�سبة  الم�ساعدة  من  الأخرى  الأ�سكال  عن  ف�سًل  والعمل،  المهني 
ذات الطابع الإ�سلحي والأخلقي والروحي والجتماعي وال�سحي والريا�سي. وينبغي تقديم جميع هذه البرامج 

والأن�سطة والخدمات بما يتما�سى مع مقت�سيات المعاملة الفردية لل�سجناء.

تو�شي�ت الأمم المتحدة ب�ش�أن ال�شجن الموؤبد
اعتماد اإجراءات من اأجل و�سع وتنفيذ وا�ستعرا�ض برامج اإفرادية لل�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد، مع 

التركيز ب�سكل خا�ض على ما يلي:

  برامج التدريب والعلج التي تاأخذ يف العتبار التغيرات يف �سلوك ال�سجناء وعلقاتهم ال�سخ�سية ودوافعهم 
المتعلقة بالعمل والأهداف التعليمية؛

  البرامج التعليمية والتدريبية الرامية اإلى م�ساعدة ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد على الحفاظ 
على قدراتهم ال�سخ�سية اأو اإحيائها.

اإتاحة الفر�ض للعمل باأجر والدرا�سة وممار�سة الأن�سطة الدينية والثقافية والريا�سية والأن�سطة الترفيهية الأخرى 
وفقًا لحتياجات المعاملة الفردية لكل �سجين محكوم عليه بال�سجن الموؤبد؛

ت�سجيع الإح�سا�ض بالم�سوؤولية لدى ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد من خلل تعزيز م�ساركتهم يف جميع 
الجوانب المنا�سبة من الحياة يف ال�سجن. 
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 مجل�ص اأوروب�، التو�شية CM/REC(2014)3 للجنة وزراء الدول الأع�ش�ء فيم� يتعلق 
ب�لمجرمين الخطرين

45- ينبغي اأن يكون الغر�ض من معاملة المجرمين الخطرين هو الحفاظ على �سحتهم واحترامهم لذاتهم، بقدر ما 
ت�سمح به مدة الحكم، وتنمية �سعورهم بالم�سوؤولية، وت�سجيع المواقف والمهارات التي �ست�ساعدهم على العي�ض معتمدين 

على اأنف�سهم يف ظلِّ احترام القانون.

المجدية  الأن�سطة  اإلى  الو�سول  �سبل  الماأمون  الموجودين قيد الحتجاز الحتياطي  تتاح للأ�سخا�ض  اأن  46- ينبغي 
والح�سول على التعليم والعمل ا�ستنادًا اإلى المبادئ الواردة يف التو�سية Rec (2006) 2 ب�ساأن القواعد الأوروبية لل�سجون.

انظر اأي�سًا المادة 5 )6( من التفاقية الأمريكية لحقوق الإن�سان؛ والقواعد 5 )1( و91 و92 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية 
الحتجازية  غير  والتدابير  ال�سجينات  لمعاملة  المتحدة  الأمم  قواعد  من   42 والقاعدة  مانديل(؛  )قواعد  ال�سجناء  لمعاملة  الدنيا 
للمجرمات؛ والقاعدتين 95-3 و100-01 والجزء الثامن من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والفقرات 4 اإلى 6 من قرار لجنة الوزراء 

التابعة اإلى مجل�ض اأوروبا )76( 2 ب�ساأن معاملة ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن لمدد طويلة.

ينبغي اأن يكون هدف اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء يف �سلب �سيا�سات وممار�سات جميع خدمات ال�سجون المدارة 
جيدا، بما يف ذلك يف حالة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين يبدون اأقل الواعدين بال�ستفادة منها. ول يمكن تحقيق 
اإعادة الإدماج الجتماعي اإلَّ اإذا اأتيحت لكل فرد فر�سة تطوير نف�سه �سخ�سيا يف جملة اأمور، منها المهارات الوظيفية 
والتعليم، بينما تتاح له فر�سة معالجة الم�سائل النف�سية الجتماعية التي قد تكون �ساهمت يف ن�ساطه الإجرامي. ولذلك، 
اءة لل�سجناء، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، كعن�سر اأ�سا�سي  من الأهمية بمكان اأن تتاح البرامج والأن�سطة البنَّ
الحتجازية  للبيئة  ال�سلبي  الأثر  لموازنة  اأي�سًا  البالغة  اأهميته  ولذلك  بهم.  الخا�سة  العقوبة  تنفيذ  خطط  عنا�سر  من 
ال�سحة  ا، على  لفترات طويلة جدًّ فيها  يبقوا  اأن  ح  ُيرجَّ والتي  دة،  اأمنية م�سدَّ التي تخ�سع لإجراءات  للمرافق  التقييدية 

العقلية والبدنية لل�سجناء.

ال�سجون، وهو عن�سر  ال�سلمة والأمن يف  الإيجابية لتح�سين  الأن�سطة  ال�سجناء نحو  اأي�سًا توجيه طاقة  اأهمية  له  ومما 
اأ�سا�سي �سمن مبادئ الأمن الدينامي، على نحو ما نوق�ض يف الف�سل 6. وقد اأثبتت التجارب يف البلدان يف جميع اأنحاء 
اءة. ويتمثل الفرق  العالم اأنَّ التوتر والعنف يف ال�سجن يتراجعان حيث يتاح لل�سجناء ال�سطلع بالأن�سطة والبرامج البنَّ
اءة يف العتبارات الأمنية الإ�سافية  الوحيد بين ال�سجناء ال�سديدي الخطورة وال�سجناء الآخرين لدى تنفيذ النظم البنَّ

التي ينبغي اأن توؤخذ يف الح�سبان لدى اإنجاز الأن�سطة والبرامج.

اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمع�ملة اأو العقوبة الالاإن�ش�نية اأو المهينة

دة اأهمية عن وجوده يف الموقع العادي - اإن لم  "ول يقل وجود برنامج اأن�سطة ُمر�ٍض يف وحدة الحرا�سة الم�سدَّ
يكن اأكثر اأهمية. ويمكن اأن يكون له اأثر كبير يف مواجهة الآثار ال�سارة على �سخ�سية ال�سجين للعي�ض يف جو تلك 
الوحدة الأ�سبه بالفقاعة. وينبغي اأن تكون الأن�سطة التي يجري توفيرها متنوعة قدر الإمكان )التعليم والريا�سة 
والأعمال ذات القيمة المهنية، وما اإلى ذلك(. وفيما يتعلق باأن�سطة العمل على وجه الخ�سو�ض، من الوا�سح اأنَّ 
العتبارات الأمنية يمكن اأن ت�ستبعد العديد من اأنواع العمل التي توجد يف ال�سجون العادية. ومع ذلك، ينبغي األَّ 

يعني ذلك األَّ يتاح لل�سجناء �سوى الأعمال ذات الطبيعة المرهقة."

CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1—Rev. 2015, para. 32 :الم�سدر



اء برنامجا متوازنا من الأن�سطة، بما يف ذلك العمل والتدريب المهني والتعليم والترفيه والأن�سطة  ويت�سمن النظام البنَّ
المحددة  العقلية  ال�سحة  واحتياجات  الجنائية  تعالج الحتياجات  التي  والبرامج  الريا�سية  والألعاب  والثقافية  الدينية 
لفرادى ال�سجناء والتي قد ت�سمل الدورات اأو العمل الجماعي اأو الم�سورة الفردية. ويجب اأن تكون الأن�سطة المتاحة ذات 
طابع يثير الهتمام وي�ستدعي بذل الجهد. ذلك اأنَّ المهام الروتينية والمملة وال�سهلة �ستزيد، بدًل من اأن تقلل ال�سعور 
بانتظار مرور الوقت الخالي من المعنى. ويمكن للأن�سطة الهادفة اأن توفر الحافز الفكري والعاطفي واأن تكون ذات فائدة 

عملية يف الم�ساعدة على التكيف مع المجتمع بعد الإفراج.

الوليات  يف  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  لجميع  والإفرادية  اءة  البنَّ للأن�سطة  برنامج  اإتاحة  ال�سهل  من  يكون  ل  وقد 
اإدارات ال�سجون اأن تعمل على تطبيق المبادئ المبينة يف هذا  اأنَّ على  الق�سائية التي تكون فيها الموارد �سحيحة. بيد 
�سراكات  تكوين  من  بذلك،  قيامها  لدى  كثيرًا،  ت�ستفيد  وقد  مبتكرة.  بطريقة  لها  المتاحة  الموارد  م�ستخدمة  الف�سل، 
اأكثر يف تقلي�ض ال�سعور  اأن�سطة وبرامج ت�ساهم  مع منظمات المجتمع المدني والموؤ�س�سات الأكاديمية المنا�سبة لتنفيذ 
بالعزلة عن المجتمع لدى ال�سجناء. ومن الممكن اأن يكون لوجود اأع�ساء من المجتمع المدني يف ال�سجون اأثر تطبيعي 
على جو ال�سجن، واأن يحد ن�سبيا من الأثر ال�سلبي للبيئة الموؤ�س�سية البحتة. وقد ي�سمل ممثلو المجتمع المدني المنظمات 
التعليمية  الموؤ�س�سات  من  بين  والمدرِّ المدر�سين  وكذلك  بال�سجون،  المتعلقة  الم�سائل  ب�ساأن  العاملة  الحكومية   غير 

اأو التدريبية.

جميع  واأخذ  جهة،  من  اءة  البنَّ ال�سجن  نظم  يف  للم�ساهمة  الهيئات  تلك  و�سول  اإتاحة  بين  دقيق  توازن  اإقامة  وينبغي 
الحتياطات ال�سرورية لحماية ال�سلمة والأمن عن طريق اإجراءات التفتي�ض والإ�سراف المنا�سبة من ناحية اأخرى. وبغية 
الحد من اأيِّ مخاطر محتملة على الأمن والنظام، ينبغي تدقيق المنظمات التي تعمل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة 
تدقيقا �سليما وتقديم برنامج تمهيدي واإعلمي لأع�سائها لكفالة اإلمامهم بنظام ال�سجون والقواعد واللوائح ذات ال�سلة 

بحيث ل يهدد �سلوكهم واأن�سطتهم يف ال�سجن باأيِّ حال من الأحوال ال�سلمة والأمن.

7-1 العمل

المب�دئ الأ�ش��شية لمع�ملة ال�شجن�ء

المبداأ 8
ن ال�سجناء من ال�سطلع بعمل مفيد ماأجور يي�سر اإعادة انخراطهم يف �سوق العمل  ينبغي تهيئة الظروف التي تمكِّ

يف بلدهم ويتيح لهم اأن ي�ساهموا يف التكفل باأ�سرهم وباأنف�سهم ماليا.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 96
ر  1- يجب اإتاحة الفر�سة لل�سجناء المحكوم عليهم للعمل و/اأو الم�ساركة بن�ساط يف اإعادة تاأهيلهم، على اأن يقرِّ

لين لياقتهم البدنية والعقلية. طبيب اأو غيره من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية الموؤهَّ
ر لل�سجناء عمل منتج يكفي لت�سغليهم طوال يوم العمل العادي. 2- ُيوفَّ

مة 107مقدِّ 107الف�سل 7 اءة النظم البنَّ
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الق�عدة 97
1- ل يجوز اأن يكون العمل يف ال�سجن ذا طبيعة موؤلمة.

2- ل يجوز ا�سترقاق ال�سجناء اأو ا�ستعبادهم.
3- ل تجوز مطالبة اأيِّ �سجين بالعمل من اأجل منفعة �سخ�سية اأو خا�سة لأيِّ موظف من موظفي ال�سجن.

الق�عدة 98
ر لل�سجين، اإلى اأق�سى الحدود الم�ستطاعة، من النوع الذي ي�سون اأو يزيد قدرته على  1- يكون العمل الذي ُيوفَّ

تاأمين عي�سه بك�سب �سريف بعد اإطلق �سراحه.
ر تدريب مهني نافع لل�سجناء القادرين على النتفاع به، ول �سيما ال�سجناء ال�سباب. 2- ُيوفَّ

ال�سجن والن�سباط فيه،  اإدارة  ال�سليم ومتطلَّبات  المهني  ى مع الختيار  لل�سجناء، يف حدود ما يتم�سَّ 3- تتاح 
اإمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.

الق�عدة 101
1- ُتراعى يف ال�سجون الحتياطات المتَّخذة لحماية �سلمة العمال الأحرار و�سحتهم.

اأقل  تكون  ل  ب�سروط  المهنية،  الأمرا�ض  بما يف ذلك  العمل،  اإ�سابات  ال�سجناء عن  لتعوي�ض  تدابير  2- ُتتَّخذ 
موؤاتاًة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار.

انظر اأي�سًا القواعد 99 و100 و102 و103 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء؛ والقاعدة 26 من القواعد 
الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ الرابع ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في 

الأمريكتين.

يعود العديد من ال�سجناء اإلى ارتكاب الجريمة ب�سبب �سعف اإيراداتهم وافتقارهم اإلى عمل منتظم، وكثيرًا ما يقترن 
ذلك بانخفا�ض م�ستوى التعليم. وينطبق ذلك اأي�سًا يف حالة الكثير من ال�سجناء ال�سديدي الخطورة. وقد يوفر ال�سجن 
اأول فر�سة لهم كي يكت�سبوا مهارات وظيفية جديدة ويعتادوا على الن�سباط المقترن بالعمل المنتظم، وهو ما �سي�سهم 
األَّ  المهم  من  ولذلك  ال�سجن.  من  عنهم  الإفراج  بعد  الجريمة  من  خالية  حياة  عي�ض  على  قدرتهم  يف  كبيرًا  اإ�سهامًا 
اأ�سا�ض ت�سنيفهم الأمني. وعلى غرار جميع ال�سجناء  ُيمنع ال�سجناء ال�سديدو الخطورة من الح�سول على العمل على 
قابلة  بمهارات  وتزودهم  مفيدة  تكون  التي  المهني  التدريب  وفر�ض  الأعمال  لهم طائفة من  تتاح  اأن  ينبغي  الآخرين، 
 للت�سويق. وفي الواقع، يمكن القول اإنَّ ال�سجناء ال�سديدي الخطورة ينبغي اأن ُيعطوا الأولوية يف العمل والتعليم نظرا لطول 

مدة عقوبتهم.

وفي الوقت نف�سه، �سوف يتعين على اإدارات ال�سجون اأن تتخذ الحتياطات الأمنية المنا�سبة، وهو ما قد يعني اأنَّ بع�ض 
ال�سجناء ال�سديدي الخطورة قد يتعين ا�ستبعادهم من اأنواع معينة من العمل ا�ستنادًا اإلى تقييم المخاطر الخا�ض بهم. 
ومع ذلك، ينبغي اأن يتاح لكل �سجين عمل ما يمكن ال�سطلع به يف بيئة ماأمونة. ويمكن تقليل المخاطر اإلى الحد الأدنى، 
على نحو ما نوق�ض يف الف�سل 6، باتخاذ تدابير من قبيل تفتي�ض ال�سجناء، بو�سائل منها اأجهزة الك�سف عن المعادن، 
مجموعات  يف  العمل  وتنظيم  المغلقة،  التلفزيونية  الدوائر  وكاميرات  الموظفين  بوا�سطة  والإ�سراف  الأدوات،  وح�سر 
�سغيرة �سمن وحدات ماأمونة، تبعًا لطبيعة وم�ستوى المخاطر المطروحة. وينبغي اأن يتمثل المبداأ يف تحقيق توازن �سليم 

بين الم�ستوى المن�سود من الم�ساركة يف العمل والأمن.

العمل محدودة، ل �سيما  الواقع، قد تكون خيارات  ا من جوانب ال�سطلع بالم�سوؤولية. وفي  وُيَعدُّ الختيار جانبًا مهمًّ
الت�ساور مع ال�سجناء ب�ساأن  اأن يتم  اإلى ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، ولكن عندما توجد خيارات، من المهم  بالن�سبة 



مرتبطا  المعرو�ض  العمل  يكون  اأن  الإمكان،  قدر  وينبغي،  ذلك.  وقع  كلما  العمل  خيارات  وتطور  المتاحة  الخيارات 
الأعمال  من  الإمكان  قدر  به  ُيقترب  نحو  على  ال�سجون  يف  وطرائقه  العمل  م  وُينظَّ ال�سجن.  خارج  العمل  باإمكانيات 
المماثلة خارج ال�سجون، بغية حماية الحقوق الأ�سا�سية لل�سجناء فيما يتعلق بالعمل وظروفه واإعدادهم للظروف المهنية 
قة على  الطبيعية. والأهم من ذلك، يجب اأن يتلقى ال�سجناء اأجورًا عن عملهم. ولأ�سباب متنوعة، فاإنَّ نظم الأجور المطبَّ
الت�سريعات الوطنية ب�ساأن الحد  اأقل بكثير من المبالغ المحددة يف  اإدارات ال�سجون عادة ما يكون  العمل الذي تديره 
الأدنى للأجور )اإذا كانت منطبقة(.)88( ومع ذلك، يجب األَّ تكون الأجور عن عمل ال�سجناء متدنية اإلى حد تقوي�ض مبداأ 

اأنَّ "للعمل مردوده"، بما يف ذلك الت�سور لدى ال�سجناء باأنَّ العمل ال�سريف و�سيلة منا�سبة لك�سب الرزق بعد الإفراج.

القانون الدولي، فاإنَّ تعريفه ل ي�سمل العمل الذي ي�سطلع به  اأو الإلزامي محظور بموجب  اأنَّ العمل الجبري  وفي حين 
ال�سجناء المحكوم عليهم اإما نتيجة لقرار ق�سائي اأو ك�سرط و�سعته �سلطات ال�سجن.)89( بيد اأنَّ الأمر المهم هو األَّ تكون 
جميع اأعمال ال�سجن موؤلمة، واأن تقترب �ساعات العمل و�سروطه قدر الإمكان مما هو معمول به يف المجتمع، بما يف ذلك 
الأجر المماثل، واألَّ تكون �سمانات ال�سحة وال�سلمة اأقل موؤاتاة من تلك المطبقة يف المجتمع، واأن يكون العمل ذا طبيعة 

مفيدة.)90(

التعليم  2-7

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 104
الديني  التعليم  بما في ذلك  منه،  ال�ستفادة  القادرين على  ال�سجناء  تعليم جميع  لموا�سلة  ترتيبات  1- ُتتَّخذ 
يين والأحداث اإلزاميًّا، واأن يحظى بعناية  يف البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب اأن يكون تعليم ال�سجناء من الأمِّ

خا�سة من اإدارة ال�سجن.

2- ُيجعل تعليم ال�سجناء، يف حدود الم�ستطاع عمليًّا، متنا�سقًا مع نظام التعليم العــام يف البلد، بحيث يكون يف 
مقدورهم، بعد اإطلق �سراحهم، اأن يوا�سلوا الدرا�سة دون عناء.

الق�عدة 105
م يف جميــع ال�سجون، حر�سًا على �سحة ال�سجناء البدنية والعقلية، اأن�سطة ترفيهية وثقافية. ُتنظَّ

انظر اأي�سًا المبداأ 6 من مبادئ الأمم المتحدة الأ�سا�سية لمعاملة ال�سجناء؛ والقاعدة 27-8 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ 
الثالث ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين؛ والفقرة 7 من 

اإعلن كمبال ب�ساأن اأحوال ال�سجون في اأفريقيا.

)88(يكون ذلك ناتجا عن تمييز عمل ال�سجناء عن العمل النظامي على النحو المحدد في الت�سريعات الوطنية وتحديد ك�سب بديل ينطبق في 

اأماكن الحتجاز، اأو اقتطاع ن�سبة مئوية كبيرة من اأجور ال�سجناء لتغطية التكاليف ذات ال�سلة بال�سجن، اأو تقديم مدفوعات التعوي�ض اإلى �سناديق 
ا�سترداد اأموال ال�سحايا والموؤ�س�سات الخيرية.

)89(العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية، المادة 8-3 )ب( و)ج( ’1’؛ واتفاقية العمل الجبري، 1930 )رقم 29(، المادة 2 

)2( )ج(. لحظ اأي�سًا اأنَّ اتفاقية اإلغاء العمل الجبري، 1957 )رقم 105( تحظر العمل الق�سري كو�سيلة للإكراه ال�سيا�سي اأو كعقاب على اعتماد 
اآراء �سيا�سية معينة اأو الإعراب عنها.

)90(القواعد 98 و99 و101 اإلى 103 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.

مة 109مقدِّ 109الف�سل 7 اءة النظم البنَّ
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الأميين.  �سبه  اأو  الأميين  كبيرة من  ن�سبة  وهناك  تعليمية محدودة.  موؤهلت  لديهم  الذين  ال�سجناء  العديد من  هناك 
وكثيرًا ما يكون �سلوعهم يف الجريمة مرتبطا بانخفا�ض م�ستوياتهم التعليمية. وينطبق هذا اأي�سًا على ال�سجناء ال�سديدي 
ما  وكثيرًا  الإرهابية.  المنظمات  اأو  الإجرامية  الع�سابات  الأع�ساء يف  المثال، �سغار  �سبيل  فيهم، على  بمن  الخطورة، 
اإلى  وحاجتهم  لذواتهم  احترامهم  وتدّني  التعليم  اإلى  بافتقارهم  وثيقا  ارتباطا  الجماعات  تلك  اإلى  انت�سابهم  يرتبط 
النتماء اإلى مجموعة واكت�ساب هوية. ويمكن للتعليم اأن ي�ساعد هوؤلء ال�سجناء يف التغلب على تلك الحتياجات الأ�سا�سية 
والوجودية. ويمكن اأن يكون قناة حيوية �سوب تجديد احترام الذات والأمل يف عودة اإيجابية اإلى المجتمع. وُيعتبر التعليم 
عونا اأ�سا�سيا يف اإعادة الإدماج الجتماعي حيث ُتبيِّن عدة درا�سات اأنَّ دوره محوري يف خف�ض معدلت معاودة الإجرام 

بعد الإفراج.)91(

وتقت�سي المعايير الدولية اأن تتاح لجميع ال�سجناء الفر�سة لتح�سين م�ستوياتهم التعليمية، باعتبار ذلك عن�سرا اأ�سا�سيا 
بين  المتاحة  التعليم  تتراوح فر�ض  اأن  وينبغي  المجتمع.  اإدماجهم يف  اإعادة  تمكين  اإلى  التي تهدف  ال�ستراتيجيات  يف 
ف�سول محو الأمية والتعليم العالي، تبعًا لحتياجات ال�سجناء. وقد يكون بع�ض ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، ول �سيما 
اأمكن، مجموعة من  اأن تتاح لهم، حيثما  اأي�سًا  اأدوارا قيادية، على درجة جيدة من التعليم. وينبغي  من يتقلدون منهم 
الأن�سطة التعليمية، مثل الم�ساركة يف مجموعات مناق�سة ب�ساأن الآداب والفنون والفل�سفة ومجالت اأخرى، مما يمكن اأن 
اءة، وي�سهم يف نموهم ال�سخ�سي وقد ي�سجعهم على التفكير يف جرائمهم  ي�ساعد على �َسغل عقولهم ب�سورة اإيجابية وبنَّ

وعواقبها.

وينبغي ب�سفة عامة ت�سجيع الربط بين التعليم يف ال�سجون والتعليم يف المجتمع عمومًا. وكما ُذكر اأعله، يمكن تقديم 
تقييمات  مراعاة  مع  الحكومية،  غير  المنظمات  و/اأو  المجتمع  يف  التعليمية  المنظمات  مع  بالتعاون  التعليمية  البرامج 
المخاطر الفردية واتخاذ الحتياطات الأمنية المنا�سبة اإزاء المخاطر المطروحة. وكثيرًا ما ي�ستفيد ال�سجناء ا�ستفادة 
المحلية.  التعليم  العاملين لدى �سلطات  واإنما من  ال�سجن  اإدارة  كبيرة عندما ل يكون معلموهم موظفين مبا�سرين يف 
المحلي.  المجتمع  المّتبعة يف  التعليمية  البرامج  نف�ض  اتباع  ال�سجناء من  ن  ويمكِّ ال�سجن،  تطبيع جو  وي�ساعد هذا على 
بين على تعليم الكبار والتعليم التقويمي )اأو العلجي( اأهميتهم يف �سياق ال�سجون. ذلك اأنَّ العديد من  وللمعلمين المدرَّ
ا من اأجل بناء الثقة. ويمكن اأي�سًا اأن تكون  ال�سجناء مّروا بتجارب تعلُّمية �سيئة يف ال�سابق بحيث اإنهم يتطلبون حفزا خا�سًّ
برامج التعّلم عن بعد مفيدة للغاية لتعليم ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين يمكنهم موا�سلة تعليمهم وتلّقي الدرجات 

الجامعية والعليا اأثناء وجودهم يف ال�سجن.

)91(على �سبيل المثال، خل�ست البحوث التي اأجرتها وزارة العدل في اإنكلترا وويلز اإلى اأنَّ 19 في المائة فقط من ال�سجناء الذين اأتيحت لهم 

�سبل الدرا�سة عاودوا الإجرام خلل عام من الإفراج عنهم، مقارنة بن�سبة 26 في المائة من ال�سجناء المماثلين الذين لم ُتتح لهم �سبل الح�سول 
على التعليم. و�سملت العينة اأ�سخا�سا در�سوا مجموعة من الدورات، من درجات الجامعة المفتوحة اإلى الموؤهلت المهنية، التي يمولها ال�سندوق 
ال�ستئماني لتعليم ال�سجناء. (BBC News, "Education makes prisoners less likely to reoffend", 9 January 2014). وخل�ست درا�سة اأجريت 
في الوليات المتحدة اإلى اأنَّ ال�سجناء الذين �ساركوا في برامج التعليم في ال�سجون كان احتمال عودتهم اإلى ال�سجون اأقل من احتمال عودة من لم 
ي�ساركوا بن�سبة 43 في المائة. وكانت فر�ض الح�سول على عمل بعد الإفراج لدى ال�سجناء الذين �ساركوا في برامج التعليم الأكاديمي اأو المهني 
ف من �ساركوا في التدريب المهني بعد الإفراج عنهم  اأعلى بن�سبة 13 في المائة مما كانت عليه لدى من لم ي�ساركوا. ويزداد الحتمال باأن ُيوظَّ
 (RAND Corporation, "Prison education cuts recidivism and من ال�سجن مقارنًة بمن لم يتلقوا مثل ذلك التدريب بن�سبة 28 في المائة 

.improves employment, study finds", 22 August 2013)



مثال 
 تقديم دورة اأكاديمية اإلى ال�سجناء ال�سديدي الخطورة لدرا�سة

"اأ�سباب الجريمة" )المملكة المتحدة(

دة الحرا�سة يف المملكة المتحدة درو�سا يف علم  قدمت اإحدى الجامعات اإلى ال�سجناء يف اأحد ال�سجون الم�سدَّ
الإجرام لدرا�سة "اأ�سباب الجريمة". وتتاح لل�سجناء الموجودين يف �سجن فرانكالند، الم�سنَّف �سمن الفئة "األف" 
ويخ�سع لإجراءات اأمنية ق�سوى يف مقاطعة درم )Durham(، الم�ساركة يف دورة مدتها 10 اأ�سابيع. وهم يتعلمون 
الذي يخ�سع  الجامعة يح�سرون درو�سا داخل �سجن فرانكالند وفي �سجن درم  اإلى جنب مع طالب من  جنبا 
لإجراءات اأمنية متو�سطة. وت�سمل الدورة مجالت مثل مدى جدوى ال�سجن واأ�سباب الجريمة وتجريم المخدرات.

مت الدورة على غرار م�سروع اأطلقته جامعة تمبل )Temple( يف فيالدلفيا يف عام 1997. ونقلت جامعة  مِّ وقد �سُ
درم المبادرة اإلى اأوروبا للمرة الأولى بعد اأن �سارك محا�سروها يف مجال علم الإجرام يف تدريب داخل مرافق 
البرنامج  اأنَّ  درم  وذكرت جامعة  الأمريكية.  المتحدة  الوليات  ق�سوى يف  اأمنية  لإجراءات  تخ�سع  اإ�سالحية 
ال�سجون  يف  فكر  مراكز  اإقامة  قبيل  من  اأجال،  اأطول  مبادرات  اتخاذ  اإلى  اأدى  المتحدة  الوليات  يف  ذ  المنفَّ

يدعمها اأكاديميون، واأنها تاأمل اأن يكون برنامج درم ناجحا بالقدر نف�سه.

ويوؤمل األَّ ي�ساعد البرنامج ال�سجناء على اكت�ساب مهارات جديدة فح�سب، واإنما اأن ي�سجعهم اأي�سًا على اإعادة 
فح�ص اأثر اأفعالهم على المجتمع الأو�سع.

 The Telegraph, 29 October 2014, "High security prisoners offered academic course to learn about ‘causes :الم�سدر
of crime’"

م لل�سجناء المتطرفين العنيفين خطابا م�سادا للطعن يف معتقداتهم الأيديولوجية  اأي�سًا برامج تقدِّ وقد ي�سمل التعليم 
المتطرفة التي تروج للعنف، �سواء كانت �سيا�سية اأو تاريخية اأو دينية )انظر الف�سل 7-5(. وينبغي فهم التعليم بمعناه 

الأو�سع—اأي تنمية الفرد ككل.

وبغية منع التدهور النف�سي وت�سجيع ال�ستخدام الإيجابي للوقت بما يعزز الرفاه العقلي والم�ساعدة على التنمية ال�سخ�سية، 
ينبغي اأن تتاح لل�سجناء ال�سديدي الخطورة اأي�سًا اإمكانية ال�ستراك يف الأن�سطة الترفيهية والثقافية، وهو ما قد ي�سمل تعلم 

الِحَرف اأو الرق�ص اأو الغناء اأو التمثيل اأو التدريب على عزف الآلت المو�سيقية اأو اليوغا اأو كتابة الق�س�ص والق�سائد.

مثال 
الأمنية  الإجراءات  ذي  فولتيرا  �سجن  يف  الجتماعي  الإدماج  اإعادة  اأن�سطة  من  وغيره  الم�سرح 

دة )اإيطاليا( الم�سدَّ

تو�سكانا،  يف  دة  الم�سدَّ الأمنية  الحرا�سة  ذي  فولتيرا  �سجن  يف  م�سرحية  فرقة  بالن�ص"  "كارت  رابطة  اأن�ساأت 
اإيطاليا، يف عام 1998، وهي توا�سل اأن�سطتها اإلى اليوم. ويح�سر ال�سجناء الأع�ساء يف الفرقة التدريب على 
اأ�سا�ص يومي. وتكون العرو�ص المقامة يف ال�سجن مفتوحة للجمهور. ومن وقت اإلى اآخر، تنظم الفرقة جولت 
اأنَّ  حين  وفي  للم�سرح.  فولتيرا  مهرجان  يف  جديدة  م�سرحية  تعر�ص  عام،  كل  وفي  اإيطاليا،  اأنحاء  جميع  يف 
اأغلبية ال�سجناء يف �سجن فولتيرا هم ممن يق�سون اأحكاما طويلة عن جرائم مت�سلة بالمافيا وال�سطو الم�سلح 
والقتل، فاإنه ما لم يكونوا �سديدي الخطورة، ل ُي�ستبعد اأيٌّ منهم من الن�سمام اإلى الفرقة الم�سرحية يف ال�سجن 

اة "�سركة القلعة". الم�سمَّ

ومنذ نجاح م�سروع الم�سرح—الذي �سيد اأول ج�سر بين ال�سجن وال�سكان المحليين—اأ�سبح فولتيرا نموذجا 
لبرامج اإعادة الإدماج الجتماعي. وبمجرد اأن ُيعتبر ال�سجناء جاهزين، يمكنهم اأن يخرجوا للعمل اأثناء النهار
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يف المن�ساآت التجارية المحلية حيث يك�سبون اأجرا وربما يتعلمون مهنة. كما جربت �سلطات ال�سجن م�سروعا 
جديدا، وهو وجبات ع�ساء رفيعة الذوق داخل كني�سة ال�سجن يتولى النـزلء اإعدادها وتقديمها.

 Radio Netherlands, Volterra؛ وCafé Babel, Volterra prison in Italy: Theatre behind bars, 10 May 2010 :الم�سدران
Prison Drama, 16 November 2007

اءة لل�ستفادة من الوقت يف ال�سجن وتطوير  مكتب�ت ال�شجون: يتلزم تقديم برامج التعليم وتوفير الكتب كطريقة بنَّ
ال�سخ�ض المتكامل. وت�سطلع مكتبات ال�سجون بدور مهم يف هذا ال�سدد، وي�سار اإليها �سراحة يف قواعد الأمم المتحدة 
الكتب  من  متنوعة  مجموعة  لتوافر  يمكن  كما  الإقليمية.)92(  المعايير  من  وغيرها  ال�سجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية 
�ض محدودية نطاق الأن�سطة التي قد تتاح لبع�ض ال�سجناء ال�سديدي الخطورة ب�سبب م�ستوى  قة والتعليمية اأن يعوِّ الم�سوِّ

خطورة ال�سجناء.

وكبداية، ينبغي اأن تت�سمن مكتبات ال�سجون مجموعة اأ�سا�سية من المواد المتعلقة بقواعد ال�سجون وحقوق ال�سجناء، بما 
يف ذلك الت�سريعات الوطنية ذات ال�سلة والمعايير الدولية، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا. واإ�سافة اإلى 
ذلك، ينبغي تقديم نخبة جيدة ووا�سعة من الموؤلفات الأدبية والمواد المرجعية والكتب التعليمية وال�سحف والمجلت. 
وينبغي لإدارات ال�سجون اأن تبذل كل جهد ممكن لمراعاة اللغات التي يتكلمها ال�سجناء ال�سديدو الخطورة لدى اقتناء 
الكتب وال�سحف. وفي هذا ال�سدد، يمكن ل�سلطات ال�سجون التما�ض الم�ساعدة من الدوائر القن�سلية ومنظمات المجتمع 
على  معقولة  غير  قيود  فر�ض  وعدم  المكتبة  ا�ستخدام  على  ال�سجناء  ت�سجيع  وينبغي  ال�سجون.  مكتبات  لتكملة  المدني 

ا�ستخدامهم لها.

بين الذين ي�ستطيعون نقل  ر الموظفين المدرَّ اأن توفِّ للمواد فح�سب بل ينبغي  ال�سجون تجميعًا  األَّ تكون مكتبات  وينبغي 
م الم�ساعدة اأمناء مكتبات خارجية اأو متطوعون مهنيون. ويمكن  المعلومات وتقديم الإي�ساحات والم�سورة. ويمكن اأن يقدِّ
اإثراء مكتبات ال�سجون بالتعاون مع المكتبات العامة الخارجية التي يمكنها توفير الترفيه اإلى جانب الأن�سطة التعليمية 

مة خ�سي�سا لتلبية اهتمامات ال�سجناء واحتياجاتهم وقدراتهم. الم�سمَّ

الري��شة والتم�رين الري��شية  ٣-7

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 2٣
1- لكل �سجين غير م�ستخَدم يف عمل يف الهواء الطلق الحقُّ يف �ساعة على الأقل يف كلِّ يوم يمار�ض فيها التمارين 

الريا�سية المنا�سبة يف الهواء الطلق، اإذا �سمح الطق�ض بذلك.

بحماية  المتعلقة  الف�سلى  والممار�سات  المبادئ  من  ع�سر  الثالث  والمبداأ  لل�سجون؛  الأوروبية  القواعد  من   27 القاعدة  اأي�سًا  انظر 
الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين.

)92(القاعدة 64 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا؛ وانظر اأي�سًا القاعدة 28-5 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ الثالث 

ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين.



ال�سديدو  ال�سجناء  فيهم  بمن  ال�سجناء،  لجميع  اأنَّ  ال�سجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمم  قواعد  تو�سح 
الخطورة، الحق يف �ساعة على الأقل يف كل يوم يمار�سون فيها التمارين الريا�سية يف الهواء الطلق حيث يكون هناك ما 
يكفي من الحيز المكاني لبذل الجهد البدني. وتكت�سي الريا�سة والتمارين البدنية اأهمية كبيرة يف الحفاظ على ال�سحة 
البدنية والعقلية على حد �سواء، وخا�سة يف حالة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين ُيوجدون عادة يف ظروف احتجازية 
الأدنى من  الحد  ال�سجناء  لهوؤلء  يتاح  الق�سائية،  الوليات  بع�ض  وفي  الحرا�سة.  دة  اأو وحدات م�سدَّ �سجون  تقييدية يف 
يكون مطلوبًا منهم ممار�سة  وقد  بقدر محدود.  اأو ي�سل  الطلق  الهواء  �ساحة ل ي�سلها  الريا�سية، يف  التمارين  مرافق 
التمارين بمفردهم من دون اأن يكون لديهم اأيُّ ات�سال بال�سجناء الآخرين اأو حتى بالموظفين. ول يفي هذا ال�سكل من 
اأ�سكال التمارين بمتطلبات المعايير الدولية حيث اإنه ل يتيح لل�سجناء ال�سبل الكافية للح�سول على الهواء الطلق وبذل 

جهد بدني.

وفي حين ينبغي اأن تكون منطقة ممار�سة التمارين الريا�سية ماأمونة وي�سهل على الموظفين مراقبتها، ينبغي اأن تكون 
دة بو�سائل ال�ستراحة والماأوى من الأحوال الجوية  كبيرة بما فيه الكفاية وموجودة يف الهواء الطلق. وينبغي اأن تكون مزوَّ
دة بمرحا�ض وبمياه ال�سرب. وينبغي اأن يتمكن ال�سجناء من ممار�سة  ال�سيئة. وفي الظروف المثالية، ينبغي اأن تكون مزوَّ
التمارين الريا�سية مع ال�سجناء الآخرين من نف�ض الوحدة اأو اآخرين مختارين على اأ�سا�ض تقييمات المخاطر الخا�سة 
ر لهم المعدات الريا�سية وكذلك، حيث ت�سمح الموارد، �سالة للألعاب الريا�سية ومرافق لل�سطلع  بهم. وينبغي اأن ُتوفَّ
بمختلف الأن�سطة الريا�سية. وعلى غرار الحتياطات الأمنية المتخذة يف حالة العمل، ينبغي تفتي�ض ال�سجناء والإ�سراف 

عليهم وح�سر المعدات الريا�سية بعناية عقب كل فترة مخ�س�سة للتمارين.

ول ي�سع توفير المعدات الريا�سية والترفيهية بال�سرورة عبئا كبيرًا على ال�سجون. وُيَعدُّ الو�سول اإلى م�ساحة خارجية اأمرا 
ر كرٌة اأ�سا�سا للترفيه عن مجموعة من ال�سجناء ولممار�ستهم التمارين الريا�سية. وُيعتبر هذا  مهما، ولكن يمكن اأن توفِّ
النوع من الن�ساط مفيدًا لل�سحة من اأجل خف�ض حدة التوتر وتعزيز العلقات الجيدة يف ال�سجن، وخ�سو�سًا اإذا ان�سم 
لين يف  بين الموؤهَّ اأن يكون هناك عدد �سغير من الموظفين من المدرِّ اأي�سًا  اإليه الموظفون. وفي بع�ض ال�سجون، يجوز 

التربية البدنية ويمكنهم تنظيم الأن�سطة مع ال�سجناء.

الدين  4-7

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 65
1- اإذا كان ال�سجن ي�سمُّ عددًا كافيًا من ال�سجناء الذين يعتنقون نف�ض الدين، يعيَّن اأو ُيعتَمد ممثِّل لهذا الدين 
ر ذلك وكانت الظروف  ة. وينبغي اأن يكون هذا التعيين للعمل بدوام كامل اإذا كان عدد ال�سجناء يبرِّ ل لهذه المهمَّ موؤهَّ

ت�سمح به.

ل المعيَّن اأو الُمعتَمد وفقًا للفقرة 1 من هذه القاعدة اأن ُيقيم ال�سعائر الدينية بانتظام  2- ُي�سمح للممثِّل الموؤهَّ
ٍة لل�سجناء من اأهل دينه رعايًة لهم. واأن يقوم، كلَّما كان ذلك منا�سبًا، بزيارات خا�سَّ

ا اإذا  ل لأيِّ دين. وفي مقابل ذلك، ُيحترم راأي ال�سجين كليًّ 3- ل ُيحرم اأيُّ �سجين من الت�سال بالممثِّل الموؤهَّ
اعتر�ض على قيام اأيِّ ممثِّل ديني بزيارة له.
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الق�عدة 66
ُي�سمح لكل �سجين، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا عمليًّا، باأداء فرو�ض حياته الدينية بح�ســور ال�سلــوات المقامــة يف 

ال�سجــن، وبحيــازة كتــب ال�سعائــر والتربيــة الدينية التي تاأخذ بها طائفته.

انظر اأي�سًا المادة 18 من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية؛ والقاعدة 29 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ 
الخام�ض ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين.

اأو معتقد  اأو يف اعتناق دين  اأن يدين بدين ما  ل حرية الإن�سان يف الفكر والوجدان والدين، بما يف ذلك حريته يف  ت�سكِّ
�سعائرهم  ممار�سة  ال�سجناء،  فيهم  بمن  الأ�سخا�ض،  لجميع  ويحق  الدولي.)93(  القانون  بموجب  اأ�سا�سيا  حقا  يختاره، 
يف  بحقوقهم  "يتمتعون  يظلون  ال�سجناء  اأنَّ  على  الإن�سان،  بحقوق  المعنية  اللجنة  توؤكد  المثال،  �سبيل  فعلى  الدينية. 
الممار�سة  اعتبار  اأي�سًا  ويمكن  للقيود".)94(  د  المحدَّ الطابع  مع  يتم�سى  اأق�سى حد  اإلى  اأو معتقدهم  بدينهم  المجاهرة 
تقبُّل  على  ال�سجناء  بع�ض  ي�ساعد  قد  الدين  اإنَّ  حيث  والمتوازن  اء  البنَّ ال�سجن  نظام  عنا�سر  من  عن�سرا  الدينية 
الجرائم  يف  ر  للتفكُّ الفر�سة  لهم  ر  يوفِّ بينما  عليهم  المفرو�سة  التقييدية  الحتجازية  والظروف  الطويلة  الأحكام 
وينبغي  ال�سدد.  هذا  يف  م�ساعدتهم  بل  ال�سجناء،  اإعاقة  عدم  تكفل  اأن  ال�سجن  ل�سلطات  وينبغي  ارتكبوها.  التي 
الغذائي  بالنظام  تتعلق  التي  تلك  مثل  الأخرى،  المتطلبات  وتلبية  الدينية  الكتب  وقراءة  بال�سلة  لل�سجناء   ال�سماح 

والنظافة ال�سخ�سية.

ويجوز ال�سماح لل�سجناء ال�سديدي الخطورة المنت�سبين اإلى الدين نف�سه بالتجمع للحتفال بالأيام الخا�سة اأو ممار�سة 
العبادة الجماعية مع مراعاة تقييمات المخاطر الفردية. كما ينبغي اأن تتاح لهم الفر�سة لأن يزورهم ممثلون موؤهلون 
فح�ض  ال�سجن  ل�سلطات  يحق  المقابل،  وفي  ذلك.  يف  رغبوا  اإذا  جماعية،  اأو  خا�سة  �سعائر  يف  �سواء  دينهم  نف�ض  من 
دة لمنع ن�سر الآراء المتطرفة العنيفة بين  الممثلين الدينيين الذين يدخلون ال�سجون اأو الوحدات الخا�سعة للحماية الم�سدَّ
ال�سجناء. وينبغي اأن ت�سم مكتبات ال�سجون ن�سو�سا دينية كتبها ممثلون موؤهلون للأديان المختلفة الممثَّلة يف ال�سجن. 
وُيَعدُّ توافر الموؤلفات ذات الحجية ب�ساأن الم�سائل الدينية اإحدى الو�سائل ل�سمان األَّ ي�سطر ال�سجناء الذين يرغبون يف 
ب اإلى داخل ال�سجن وتدعو اإلى الكراهية القومية  تطوير معارفهم يف تلك الم�سائل اإلى العتماد على الن�سو�ض التي ُتهرَّ

ل تحري�سا على التمييز اأو العداء اأو العنف.)95( اأو العرقية اأو الدينية وت�سكِّ

ق ال�سيا�سات المذكورة اأعله على جميع ال�سجناء وجميع الديانات  وينبغي اأن ُيحترم التنوع يف المعتقدات الدينية واأن ُتطبَّ
دة الحرا�سة. وينبغي األَّ ت�ستخدم �سلطات ال�سجن المعتقدات  التي يوجد نزلء ينتمون اإليها يف ال�سجون اأو الوحدات الم�سدَّ
الدينية لل�سجناء �سدهم، على �سبيل المثال من خلل اأ�ساليب ا�ستجواب محددة اأو كعقاب على المواظبة على العبادات 
الدينية. وينبغي اأن يخ�سع موظفو مرافق الحتجاز للتدريب المنا�سب لإذكاء وعيهم وتعزيز اعتنائهم بواجبهم المتمثل 
يف احترام المعايير الدولية لمعاملة ال�سجناء، بما يف ذلك الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين.)96( وبالمثل، ينبغي األَّ 
ُيلَزم اأحد بالن�سمام اإلى اأيِّ دين اأو ح�سور اأيِّ �سعائر دينية، �سواء من جانب موظفي ال�سجن اأو ال�سجناء الآخرين. وينبغي 
األَّ يت�سرر اأيُّ �سجين ب�سبب معتقداته الدينية اأو الفتقار اإليها. ول بد من اتخاذ تدابير من اأجل حماية ال�سجناء من اأن 

)93(المادة 18 من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية.

)94(اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان، التعليق العام رقم 22 )1993(، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.4، الفقرة 8. 

)95(المادة 18 )2( من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية. وانظر اأي�سًا خطة عمل الرباط ب�ساأن حظر الدعوة اإلى الكراهية 

ل تحري�سًا على التمييز اأو العداء اأو العنف، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/22/17/Add.4 )11 كانون  القومية اأو العن�سرية اأو الدينية التي ت�سكِّ
الثاني/يناير 2013(، المرفق. 

)96(انظر التقرير الموؤقت للمقررة الخا�سة المعنية بحرية الدين اأو المعتقد، وثيقة الأمم المتحدة A/60/399، 30 اأيلول/�سبتمبر 2005، 

الفقرات 69 اإلى 91.



ُيرغموا على التحول اإلى دين معين اأو اإلى ممار�سة �سعائر دين معين، بما يف ذلك يف �سياق تدريب الموظفين لتمكينهم 
من تحديد تلك الممار�سات الق�سرية.

برامج الم�ش�عدة على منع الإجرام  5-7

القواعد الأوروبية لل�شجون

الق�عدة 10٣
المحكوم  بال�سجناء  الخا�سة  النظم  والنف�سية يف  الطبية  والرعاية  العمل الجتماعي  ُيدرج  اأن  اأي�سًا  5- يجوز 

عليهم.

هة اإلى الدول الأع�ساء فيما يتعلق بالمجرمين  انظر اأي�سًا الفقرة 45 من تو�سية لجنة وزراء مجل�ض اأوروبا CM/Rec(2014)3 الموجَّ
الخطرين.

ارتكاب  اإلى  التي دفعتهم  النف�سية الجتماعية  الأ�سباب  لبع�ض  الت�سدي  ال�سجناء على  برامج م�ساعدة  تكون  اأن  ينبغي 
اءة لفائدة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة. وينبغي اأن ُتجرى محاولت لتحديد  الجرائم من العنا�سر الرئي�سية للنظم البنَّ
اأ�سكال ال�سلوك التي توؤدي اإلى الن�ساط الإجرامي واتباع اأ�سلوب حياة اإجرامي. وت�سير البحوث الحالية اإلى اأنَّ اأنجع ال�سبل 
الجتماعي.  والتعّلم  المعرفية  النف�سية  النُُّهج  على  القائمة  البرامج  هو  معها  والتعامل  الإجرامية  الحتياجات  لتحديد 
وينبغي لإدارات ال�سجون اأن توفر، اإلى اأق�سى حد ممكن، برامج لتمكين ال�سجناء من اإدراك احتياجاتهم الجنائية واتخاذ 

خطوات لتحييدها.

اأن  ح  ُيرجَّ ل  التي  وتلك  اإيجابية  نتائج  توفر  التي  والتدخلت  البرامج  ب�ساأن  المعارف  ن�سبيا يف  تقدم حديث  وقد ظهر 
الأدلة.  القائمة على  الإجراءات  اأهمية  الدقيقة مما يدل على  للبحوث  نتيجة  المعارف  الكم من  ن�ساأ هذا  توفرها. وقد 
وكثيرًا ما ي�سار اإلى البحوث وما تف�سي اإليه من اأ�ساليب بُنُهج "ما ينجح". وتت�سم برامج التغيير المحددة التي يتم و�سعها 
بون بتطبيقها. ويجب اأن تكون لدى  اأ�سخا�ض وا�سعو الطلع ومدرَّ من خلل هذه النُُّهج بالتطور مما ي�ستدعي اأن يقوم 
اأدوات  ا�ستخدام  بين على  يكونوا مدرَّ واأن  البرنامج،  عليها  يقوم  التي  النظرية  البرامج فكرة عن  تنفيذ  القائمين على 
ح اأن ي�ستفيدوا من البرنامج، وبارعين يف ا�ستنها�ض التعلم الجتماعي وقادرين  التقييم التي تحدد المجرمين الذين ُيرجَّ
منذ  �سارم  تقييم  ُيدمج  اأن  ويجب  الكفاية.  فيه  بما  طويلة  فترة  مدى  على  الجهود  هذه  موا�سلة  على  المحافظة  على 
ذ على النحو المقرر لوقت يكفي لل�سماح  البداية من اأجل تدقيق �سلمة البرنامج وفعاليته. وتعني �سلمة البرنامج اأنه ُينفَّ

بتقييم الفعالية.

وت�سمل ال�سمات الرئي�سية لتدخلت التغيير الناجحة ما يلي:

  تحديد المجرمين الذين ترتفع لديهم مخاطر العودة اإلى الجريمة با�ستخدام اأدوات منا�سبة لتقييم المخاطر 
مع  ال�سخ�سي  التغيير  برامج  وتقييم  و�سع  يف  الم�ستخدمة  التكلفة  المرتفعة  الموارد  ُت�ستخدم  األَّ  )ينبغي 

المجرمين المحدودي الخطورة(
  تحديد الحتياجات الجنائية للمجرمين وال�سلوكيات المرتبطة بها
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  حمل المجرمين على التفكير يف �سلوكهم واآثاره عليهم وعلى غيرهم )النهج المعرفي(
  ا�ستخدام برامج التغيير المنظمة والمت�سقة

بين ومتخ�س�سين    تنفيذ و�سون تلك البرامج على النحو المخطط له، بما يف ذلك تنفيذها على يد موظفين مدرَّ
)�سلمة البرنامج(

  توفير فر�ض تعلم وممار�سة المهارات ال�سرورية لتفادي ال�سلوك الإجرامي

ال�سجون  البرامج. وينبغي لموظفي  الم�ساركة يف تلك  ال�سجناء على  اإرغام  الممار�سات الجيدة عمومًا عدم  وُيعتبر من 
اإلى  واأن يحاولوا حفزهم على الن�سمام، بو�سائل منها تمكينهم من التحدث  لل�سجناء لدرا�سة الأمر  الوقت  اأن يتيحوا 
اأحد يف  الم�ساركة  عدم  بعواقب  ال�سجناء  اإبلغ  اأي�سًا  وينبغي  بنجاح.  مماثلة  برامج  اأتموا  الذين  الآخرين   ال�سجناء 

البرامج —مثل عدم القدرة على التقدم �سوب م�ستويات اأمنية اأخف.

اأ�سا�سية يف معالجة الحتياجات المحددة للجاني  اإلزامية حيث ُتعتبر  وفي بع�ض الوليات الق�سائية، قد تكون البرامج 
اأحد البرامج �سرطا من  )مثل برامج العلج من الرتهان للكحول والمخدرات(. وفي بع�ض الحالت، قد يكون ح�سور 
مرتكبي  لفائدة  البرامج  )مثل  المرتكبة  بالجريمة  مبا�سرا  ارتباطا  البرنامج  يرتبط  حيث  المفرو�سة  العقوبة  �سروط 
الجرائم الجن�سية(. ومع ذلك، هناك خط دقيق يف�سل بين الحالت التي قد ُيعتبر فيها ذلك اللتزام اأخلقيا اأو غير 
اأخلقي. فكما ُذكر �سابقا، يتمثل مبداأ اأ�سا�سي يف الأخلقيات الطبية، بما يف ذلك يف ال�سجون، يف اأنه حيثما يتعلق الأمر 
بالعلج الطبي )وهو ما ي�سمل بع�ض التدخلت النف�سية الجتماعية(، تكون الموافقة الم�ستنيرة لل�سخ�ض مطلوبة.)97( 
وينبغي اأن يكون اأيُّ ا�ستثناء من هذا المبداأ الأ�سا�سي متفقا مع القانون، واألَّ يكون مرتبطا �سوى بظروف ا�ستثنائية محددة 

بو�سوح ودقة تنطبق يف المجتمع المحلي.)98(

ل اإتمام اأحد البرامج �سرطا اأ�سا�سيا من �سروط تقدم ال�سجين عبر النظام �سوب م�ستويات اأمنية اأخف، يجب  وحيثما ي�سكِّ
اأن تتاأكد �سلطات ال�سجن من اأنَّ البرامج المعنية متوافرة ومتاحة لل�سجناء. وعندما ل تكون كذلك، ينبغي األَّ يعود ذلك 
بال�سرر على ال�سجناء. وعندئذ ينبغي اأن توؤخذ عوامل اأخرى ذات �سلة يف العتبار يف تقييمات المخاطر الدورية الخا�سة 

بهم، بحيث تظل الفر�سة �سانحة لهم للتقدم عبر النظام، عند القت�ساء.

مث�ل �شجن مجتمع عالجي: �شجن غريندون )المملكة المتحدة(

�سجينًا   238 ي�ستوعب  اأن  ويمكن  الخطورة.  �سديدي  مجرمين  المتحدة  المملكة  يف  غريندون  �سجن  ي�سم 
المتحدة  المملكة  اأمني مطبق يف  م�ستوى  باء هي  )الفئة  باء.  الفئة  من  الماأمونة  بالظروف  اإليه  ي�سار  ما  يف 
دة  م�سدَّ اإيداعهم مرافق  ت�ستوجب  التي  بالخطورة  لي�سوا  ولكنهم  كبيرة  لون خطورة  ي�سكِّ الذين  ال�سجناء  على 
الحرا�سة(. وينق�سم ال�سجن اإلى �ستة اأجنحة، خم�سة منها عبارة عن مجتمعات علجية م�ستقلة ن�سبيًّا ي�سم كل 
منها نحو 40 مقيمًا، اإ�سافة اإلى جناح اأ�سغر حجمًا للتقييم والإعداد ي�ستوعب 25 �سجينًا. وُيفتر�ض اأنَّ معظم 
�سنوات.  اأربع  تتجاوز  باأحكام  عليهم  اأ�سخا�ض. وجميعهم محكوم  اأدينوا يف جرائم مرتكبة �سد  قد  ال�سجناء 

وهناك عدد كبير منهم محكوم عليهم بال�سجن الموؤبد، ون�سبة كبيرة يعانون من م�ساكل نف�سية.

)97(القاعدة 31 )1( )ب( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.

 Prison Health Care and Medical Ethics—A manual for health-care workers and other prison اأوروبا )2014(:  )98(مجل�ض 

 From coercion :)2010( رات والجريمة staff with responsibility for prisoners’ well-being, p. 15. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ
رات  to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment )من الإكراه اإلى التلحم: العلج من الرتهان للمخدِّ

بالرعاية ال�سحية ل بالعقوبة(، ورقة مناق�سة )2010(، ال�سفحتان 7 و8.



ويجب على ال�سجناء التطوع للقدوم اإلى غريندون، ويجب اأن يكون لديهم رغبة حقيقية يف التغير والعمل على 
على  العلجي  المجتمع  عملية  وتركز  العلج.  اأثناء  المخدرات  عن  بالبتعاد  يلتزموا  اأن  اأي�سًا  ويجب  التغير. 
العمل الجماعي الذي ي�سم مزيجا من العنا�سر ال�سلوكية والإ�سراطية للعلج وعنا�سر المهارات الجتماعية 
م بيئة المجتمع العلجي العمل الجاري يف مجموعات �سغيرة  والنمذجة والإدراك والديناميكية النف�سية. وُت�سخِّ
ر لكل �سجين معالجين )من زملء ال�سجن( ي�سل عددهم اإلى 40 معالجا ي�سطلعون بالعلج النف�سي  حيث ُيوفَّ

بين المجموعات الر�سمية. وي�سارك ال�سجناء اأي�سًا يف عملية �سنع القرار المتعلقة بالت�سيير اليومي لحياتهم.

اأن يتمكنوا من بدء العمل  اأن يلتحقوا بدورات معتمدة قبل  ويتلقى جميع الموظفين تدريبًا علجيا. وُي�سترط 
اأقل عدد من  تاريخه ي�سم  باأنَّ  بالم�ساركة. وي�ستهر �سجن غريندون  اأعمق  الجماعي. ويتيح لهم ذلك �سعورا 
العتداءات يف اأيِّ �سجن يف المملكة المتحدة. كما اأنَّ لديه بع�ض اأدنى معدلت تعاطي المخدرات واإيذاء الذات 
على نطاق مرفق ال�سجون. كما اأنَّ معدلت معاودة الإجرام اأقل بكثير لدى ال�سجناء المفرج عنهم من غريندون 

مقارنة بعموم نزلء ال�سجون.
 Official website of the Ministry of Justice; HMP Grendon: Therapy for dangerous prisoners, BBC الم�سادر: 
 News, 16 November 2011; Dr. Mark Morris, Director of Therapy: Introducing HMP Grendon: A Therapeutic

Community Prison;

ول تت�سم الحتياجات الإجرامية بال�سرورة بكونها م�ستقرة وم�ستمرة. ذلك اأنه من الجائز اأن تتغير الخطورة والحتياجات 
الجنائية على ال�سواء لأ�سباب متنوعة بمرور الوقت. ويعني ذلك اأنَّ تقييمات المخاطر والحتياجات التي ُتجرى يف وقت 
معين قد ل تكون �سحيحة يف تاريخ لحق. ونتيجة لذلك، ينبغي تكرار التقييمات على فترات منتظمة اأو عندما تتطلب 

ظروف خا�سة ذلك، على النحو المبين يف الف�سل 4.

على  الموظفين  تدريب  يف  ا�ستثمارا  الإجرام  معاودة  منع  على  الم�ساعدة  اإلى  الرامية  والبرامج  التدخلت  وتتطلب 
اأنَّ جميع الموظفين  التقييم. ول يعني ذلك  ال�سطلع بعملية تنفيذ تت�سم بالكفاءة، وتتطلب كذلك موظفين لأغرا�ض 
اأن يكونوا على دراية بالأفكار الأ�سا�سية التي يرتكز عليها  اأن يكونوا خبراء متخ�س�سين، واإنما يجب  الم�ساركين يجب 
التدخل، واأن يكونوا قادرين على الت�سرف وفقًا للحتياجات البرنامجية. ومن ال�سروري اإ�سراك جميع موظفي ال�سجون 
ولي�ض الخبراء المتخ�س�سين وحدهم من اأجل توفير البيئة المثلى لت�سغيل برامج التغيير ال�سخ�سي. ولذلك، ينبغي اأي�سًا 
توفير التدريب ل�سمان عمل جميع الموظفين معًا كفريق. ويعني ذلك عادة دورات تدريبية يف �سجون معينة ي�سترك فيه 

الموظفون بجميع درجاتهم وفئاتهم.

وت�سمل الأمثلة على برامج ال�سلوك الإجرامي ما يلي:

  برامج التحكم يف الغ�سب
  برامج الوقاية من العنف

  برامج مرتكبي الجرائم الجن�سية
  برامج العلج من المخدرات والكحول

  برامج تعزيز مهارات التفكير
  برامج ال�ستدلل واإعادة التاأهيل
  برامج الوقاية من الحرق العمد

  برامج الوقاية من العنف �سد المراأة
  برامج فك الرتباط لمعالجة التطرف العنيف
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وقد ُو�سعت بع�ض هذه البرامج على مر ال�سنين واأثبتت فعاليتها، يف حين اأنَّ البع�ض الآخر، مثل برامج فك الرتباط، 
اإلى ذلك،  واإ�سافة  النحو ال�سحيح.  ُتقيَّم معدلت نجاحها بعد على  اأكثر حداثة وما زالت قيد الختبار والتنقيح؛ ولم 
والتعامل مع  الجن�سانية  والتوعية  العلقات  اإقامة  ال�سجون دورات درا�سية يف مجالت مثل مهارات  تتاح يف بع�ض نظم 
الفردي  العمل  اأهمية  اإهمال  عدم  ينبغي  ذلك،  ومع  جماعية.  �سيغة  يف  البرامج  من  العديد  ذ  وُينفَّ والخ�سارة.  الحزن 
المت�سل بالجريمة مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة. ويوفر ذلك الفر�سة لل�سجين كي يتفح�ض اإجرامه بالتف�سيل ويتحمل 

الم�سوؤولية عن ذلك، وهو اأمر حا�سم الأهمية للحد من المخاطر يف الم�ستقبل.

وينبغي التاأكيد على اأنَّ فعالية مثل تلك البرامج تعتمد على مكانها �سمن نظام متوازن من الأن�سطة، ومنها التعليم وفر�ض 
العمل والتدريب على المهارات، التي ت�ستهدف الأ�سباب الكامنة وراء الن�ساط الإجرامي وال�سرورية لنجاح ا�ستراتيجيات 

اإعادة الإدماج الجتماعي على المدى الطويل.

مث�ل 
 الحد من عنف الع�ش�ب�ت يف ال�شجون ب�شراكة مع المجتمع المدني 

)المملكة المتحدة(

ت�سير اأرقام وزارة العدل يف المملكة المتحدة اإلى اأنَّ عدد العتداءات الم�سجلة يف �سجون اإنكلترا وويلز زادت 
من 045 14 اعتداء يف الفترة 2012-2013 اإلى 441 15 اعتداء يف الفترة 2013-2014. واأبرز مجل�ض لندن 
للحد من الجريمة التابع للحكومة الأهمية المقلقة لكون اأفراد الع�سابات هم المحرك لهذا العنف والإجرام 

يف الحب�ض.

بيئات  اإدارة  تدعم  ال�سجون  بالع�سابات يف  مت�سلة  Catch22 خدمة  با�سم  المعروفة  الخيرية  الجمعية  وتوفر 
جمعية  بداأت  ومنذ  ع�سابات.  اإلى  المنتمون  ال�سجناء  لها  ي�سكِّ التي  المخاطر  من  الحد  طريق  عن  ال�سجون 
Catch22 العمل مع اأفراد الع�سابات يف �سجن تيم�سايد يف عام 2013، انخف�ض عدد الحوادث العنيفة يف ال�سجن 

انخفا�سا كبيرًا من ذروته البالغة نحو 90 حادثا عنيفا يف ال�سهر اإلى اأقل من 20 حادثا. وفي اإطار هذا البرنامج، 
يزور ممار�ض من الجمعية ال�سجين الجديد يف غ�سون 12 �ساعة من و�سوله لإجراء حديث معه لمعرفة ما اإذا 
كان له ارتباطات بع�سابات. وتو�سع خطة اإدارة للتاأكد من اأنَّ اأفراد الع�سابات العدوانية ُيودعون اأجزاء مختلفة 
ذ اأن�سطتهم وزياراتهم يف اأوقات مختلفة. ويوا�سل ممار�سو الجمعية الت�سال بهم يف حال ن�سوء  من ال�سجن وُتنفَّ
اإلى جانب جل�سة  العمل،  من  اآخر  الو�ساطة جزءا  وتمثل  القت�ساء.  النـزاعات، ح�سب  ت�سوية  ويتولون  م�ساكل 
ومناق�ستها.  موؤلمة  التعبير عن م�سائل عاطفية  يتم خلله  اأ�سبوعية، وهي عبارة عن منتدى جماعي  "دوائر" 
من  جوهريا  الع�سابات—جزءا  حياة  اإزاء  اأمل  بخيبة  ال�سجناء  ي�ساب  الِعبرة"—عندما  "لحظات  وُتعتبر 
الذين  النموذجيون  ال�سجناء  ب  وُيدرَّ ل�سلوكهم.  الجذرية  الأ�سباب  عن  ال�سجناء  يك�سف  قد  عندما  البرنامج، 
كان لهم ارتباط بالع�سابات على اأن ي�سبحوا "الممثلين المعنيين بالع�سابات" داخل ال�سجن، وُيمنحون دورا 

اإر�ساديا لتوفير التوجيه والدعم لل�سجناء الآخرين.

ث مدير ال�سجن عن الم�سروع قائل: "�سهدنا قيمة العمل مع اأفراد الع�سابات با�ستخدام الأ�سخا�ض  وقد تحدَّ
الذين يمكنهم القتراب منهم والتعاون معهم على نحو اأف�سل. ونحن مقتنعون باأنَّ هذا التركيز كان حيويا يف 

النخفا�ض الكبير يف عنف الع�سابات الذي �سهدناه."

 The Guardian, "The jail that has reduced violence by helping inmates escape from the gang", الم�سادر: 
 19 November 2014; "The Catch22 approach to managing and addressing gang involvement in prison" 

(www.catch-22.org.uk)

وينبغي لأن�سطة وبرامج ال�سجون، من اأجل زيادة قيمتها وفعاليتها، األَّ تكون جيدة التوازن فح�سب، واإنما اأي�سًا مت�سل�سلة 
ذ بطريقة مت�سقة ومدرو�سة  بحيث توفر م�سارا منطقيا للتنمية بالن�سبة اإلى ال�سجناء. ويعني ذلك اأنَّ جميع التدخلت ُتنفَّ



بالبناء على ما اأُنجز يف ال�سابق. ويكمن الغر�ض من الت�سل�سل يف تقديم تدخلت تراعي م�سائل مثل التوقيت والتركيب 
والجرعات، وتحديد الأنماط التي تنجح مع مختلف اأنماط الجناة للحد من معاودة الإجرام. ويحدد نهج واأ�ساليب "ما 

ينجح" يف اإنجاز البرامج، الم�سار اإليها �سابقا، المبادئ التالية لدعم ت�سل�سل التدخلت:

  مبداأ المخاطر: ينبغي اأن تكون درجة التدخل المطلوب لكل فرد مت�سلة بتقييم للمخاطر
ر    مبداأ الحتياجات: ينبغي اأن ت�ستهدف التدخلت الخا�سة بكل فرد العوامل ال�سخ�سية والجتماعية التي ُيقدَّ

اأن تت�سبب على الأرجح يف معاودته الإجرام
  مبداأ ال�ستجابة: ينبغي اأن ت�ستند التدخلت اإلى اأ�ساليب ثبتت فعاليتها يف الحد من الإجرام وت�ستجيب لثقافة 

فرادى المجرمين ونوع جن�سهم واأ�ساليب تعلمهم

ال�سجين طائفة من  الإجرام كبيرًا وتكون لدى  الت�سل�سلي( عندما يكون احتمال معاودة  الترتيب  بال�َسْل�َسَلة )اأو  ويو�سى 
اأن يكون الهدف هو �سمان  الحتياجات الإجرامية تجعله منا�سبا لأكثر من برنامج واحد. وفي المرحلة الأولى، ينبغي 
َد باعتباره منا�سبا لحتياجاتهم. ومن ال�سروري اأن ُتعاَلج م�سائل  الة يف اأيِّ برنامج ُحدِّ ن المجرمين من الم�ساركة الفعَّ تمكُّ
العقلية، يف مرحلة مبكرة  ال�سحة  الرعاية يف مجال  اأو احتياجات  والكتابة  بالقراءة  الإلمام  ال�ستجابة، مثل �سعوبات 
من عقوبة ال�سجين وقبل اإ�سراكه يف اأيِّ �سكل من اأ�سكال العمل الجماعي اأو المرتبط بجريمة محددة. كما ينبغي ت�سجيع 
توفير  اأجل  اأبكر مرحلة ممكنة من عقوبتهم من  رة يف  المخدِّ للمواد  بالرتهان  تتعلق  اأيِّ م�ساكل  ال�سجناء على معالجة 

الظروف المثلى للم�ساركة بنجاح يف التدخلت الأخرى.

ببرنامج  الإدراكية،  المهارات  مثل  الإجرامي،  ال�سلوك  يخ�ض  فيما  عام  برنامج  اقتران  من  ال�َسل�سلة  تتاألف  ما  وعادة 
اأن  للفرد  ينبغي  الإطار،  هذا  وفي  العنيف.  اأو  الجن�سي  الإجرام  اأو  للمخدرات  الرتهان  برنامج  مثل  تخ�س�سا،  اأكثر 
ي�سارك يف مجموعة المهارات الإدراكية اأول. ويرمي ذلك اإلى تعريفه بالعمل الجماعي ومهارات حل الم�ساكل/الإدارة 
فعلى  والمتخ�س�سة.  محددة  بجرائم  المتعلقة  البرامج  من  اثنين  �َسل�سلة  اأي�سًا  يلزم  قد  الأحيان،  بع�ض  وفي  الذاتية. 
 �سبيل المثال، اإذا كان الفرد �سي�سارك يف برنامج لمنع العنف، يو�سى باأن يعالج اأوًل اأيَّ م�سائل معلقة فيما يتعلق بارتكاب 

الجرائم الجن�سية.

وكما ُذكر اأعله، ينبغي دائمًا اأن تكون هذه البرامج جزءا من طائفة وا�سعة من التدخلت التي تلبي الحتياجات الأو�سع 
للمجرمين، مثل نواق�ض المهارات الأ�سا�سية والم�سائل العملية مثل ال�سكن والعمل. ولذلك، ينبغي دائمًا اأن يكون هناك 
المهارات  مثل  الجتماعي،  الإدماج  باإعادة  المرتبطة  الحتياجات  تعالج  التي  الأخرى  والتدخلت  البرامج  من  مزيج 

الجتماعية الأ�سا�سية والتوظيف.

7-6 ال�شتج�بة لالحتي�ج�ت في مج�ل رع�ية ال�شحة العقلية

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 25
1- يجب اأن يكون يف كلِّ �سجن دائرة لخدمات الرعاية ال�سحية مكلَّفة بتقييم ال�سحة البدنية والعقلية لل�سجناء 
وتعزيزها وحمايتها وتح�سينها، مع اإيلء اهتمام خا�ض لل�سجناء الذين لديهم احتياجات اإلى رعاية �سحية خا�سة 

اأو يعانون من م�ساكل �سحية تعوق اإعادة تاأهيلهم.
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لين  �سات ي�سمُّ عددًا كافيًا من الأفراد الموؤهَّ د التخ�سُّ 2- تتاألَّف دائرة خدمات الرعاية ال�سحية من فريق متعدِّ
الذين يعملون با�ستقللية اإكلينيكية تامة، وت�سمُّ ما يكفي من خبــرة يف علم النفــ�ض والطــب النف�سي. )...(

الق�عدة 109
ا اأو يك�سف الت�سخي�ض لحقًا  1- ل يجوز اأن يو�سع يف ال�سجون الأ�سخا�ض الذين يتبيَّن اأنَّهم غير م�سوؤولين جنائيًّ
ي بقاوؤهم يف ال�سجن اإلى تفاقم حالتهم، وُتتَّخذ  ن يوؤدِّ اأنَّ لديهم اإعاقاٍت ذهنيًة و/اأو م�ساكَل �سحيًة عقليًة �سديدًة ممَّ

ترتيبات لنقلهم اإلى مرافق لل�سحة العقلية يف اأقرب وقت ممكن.
ع ال�سجناء الآخرون الم�سابون باإعاقات ذهنية و/اأو م�ساكل �سحية عقلية، اإذا اقت�ست ال�سرورة، تحت  2- ُيو�سَ

لين. �سة تحت اإ�سراف اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية الموؤهَّ المراقبة والعلج يف مرافق متخ�سِّ
ر دوائر الرعاية ال�سحية العلَج لجميع ال�سجناء الآخرين الذين يحتاجون اإلى العلج من اأمرا�ض عقلية. 3- توفِّ

 مجل�ص اأوروب�، تو�شية لجنة الوزراء CM/REC(2014)3 اإلى الدول الأع�ش�ء فيم� يتعلق
ب�لمجرمين الخطرين

التو�شية 44
ينبغي اأن يتلقى من يعانون من ا�سطراب عقلي، اأو ي�سابون به، العلج المنا�سب. )...( وعلى الإدارة الطبية اأو 
الذين  الخطرين  ال�سجناء  لجميع  والنف�ساني  الطبي  العلج  ر  تي�سِّ اأو  توفر  اأن  العقابية  الموؤ�س�سات  يف  النف�سانية 

يحتاجون اإلى مثل ذلك العلج.

اتفاقية حقوق  والمادة 25 من  والثقافية؛  والجتماعية  القت�سادية  بالحقوق  الخا�ض  الدولي  العهد  المادة 12 )1( من  اأي�سًا  انظر 
الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة؛ والقاعدة 103-5 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ العا�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة 

بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين.

هناك حاجة اإلى اأن ُتدِمج �سيا�ساُت اإدارة ال�سجون تعزيَز ال�سحة العقلية يف جميع جوانب حياة ال�سجن من اأجل حماية 
ال�ست�سارات  خدمات  ال�سجون  �سلطات  م  تقدِّ اأن  الدولية  المعايير  وتقت�سي  ال�سجناء.  لجميع  العقلية  ال�سحة  وتعزيز 
احتياجات  لديهم  الذين  لل�سجناء  المجتمع(  يف  المتوفرة  تلك  يعادل  )بما  النف�سانية  والخدمات  الجتماعية  النف�سية 
علجية خا�سة. وينبغي نقل ال�سجناء الذين يحتاجون اإلى مثل ذلك العلج، عند القت�ساء، اإلى الموؤ�س�سات المنا�سبة 
الموافقة  اإلى  دائمًا  العلج  ي�ستند  اأن  وينبغي  العام.  الأمن  لحماية  اللزمة  الحتياطات  اتخاذ  مع  المجتمع،  يف 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  على  المنطبقة  الدولي  القانون  بموجب  الأخرى  المبادئ  يحترم  واأن  لل�سجين)99(   الم�ستنيرة 

العقلية. )100(

اأُ�سلف، يرتبط ما ُذكر اأعله ارتباطا وثيقا بال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين يوجد خطر من اأن ت�سهم بيئتهم  وكما 
وُنُظمهم الحتجازية الأكثر تقييدا يف تدهور �سحتهم العقلية اأو تفاقم احتياجاتهم القائمة اإلى الرعاية يف مجال ال�سحة 
العقلية )انظر الف�سل 1-9(. ومن هذا المنطلق، ت�سدد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء على 
دور موظفي الرعاية ال�سحية فيما يتعلق بال�سجناء الخا�سعين لأيِّ �سكل من اأ�سكال الف�سل غير الطوعي، �سواء كان ذلك 
الف�سل مفرو�سا كتدبير اأمني اأو كعقوبة تاأديبية. والأهم من ذلك، ينبغي اأن يكون لدى موظفي الرعاية ال�سحية اأي�سًا 
�سلطة التو�سية باإجراء تغييرات على الف�سل غير الطوعي لهوؤلء ال�سجناء، وذلك للحيلولة دون تفاقم حالتهم ال�سحية 

اأو اإعاقتهم العقلية اأو البدنية.)101(

)99(عندما يكون ال�سجين غير قادر على منح الموافقة الم�ستنيرة ب�سبب حالته الطبية )اإذا كان م�سابا بالذهان مثل(، تنطبق المبادئ 

الأخلقية الطبية العادية كما هو الحال في المجتمع.
)100(انظر، على وجه الخ�سو�ض، اتفاقية حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة )2006(.

)101(القاعدة 46 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.



المواد  بالتزامن مع �سعوبات ترتبط بتعاطي  ال�سديدي الخطورة من ا�سطرابات عقلية �سديدة  ال�سجناء  ويعاني بع�ض 
المخدرة و/اأو ال�سطرابات ال�سخ�سية المت�سلة باإجرامهم. وفي بع�ض الوليات الق�سائية، ُيحتجز هذا النوع من ال�سجناء 
ال�سديدي الخطورة يف موؤ�س�سات نف�سية ماأمونة بدًل من ال�سجون - وهي ممار�سة تتما�سى مع القاعدة 109 من قواعد 
الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة ال�سجناء. وتوفر هذه الموؤ�س�سات خدمات العلج النف�سي التي تهدف اإلى تقييم 
له الفرد على الآخرين ودعم النتعا�ض. وينبغي  ومعالجة ال�سطرابات العقلية كو�سيلة للحد من خطر ال�سرر الذي ي�سكِّ
اأن يتولى توفير الرعاية والعلج ممار�سون خبراء يف مجال ال�سحة العقلية ال�سرعية، بمن فيهم الخبراء ال�ست�ساريون 
يف الطب النف�سي ال�سرعي وعلم النف�ض. ويتمثل الهدف النهائي من التدخلت يف تمكين هوؤلء ال�سجناء من العودة اإلى 

ال�سجن، عندما يعاَلجون بنجاح ويحدد تقييم لل�سحة والمخاطر العقلية اأنَّ القيام بذلك ل ينطوي على خطر.

  للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر دليل عن ال�سجناء ذوي الحتياجات الخا�سة )الف�سل 1(، ال�سادر عن المكتب.

7-7 الإعداد لالإفراج

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 88
1- ل ينبغي، يف معاملة ال�سجناء، اأن يكون التركيز على اإق�سائهم من المجتمع، بل على ا�ستمرار كونهم جزءًا 
منه. ولهذا ينبغي ال�ستعانة، بقدر الم�ستطاع، بهيئات المجتمع المحلى يف م�ساعدة موظفي ال�سجن على اأداء مهمة 

اإعادة التاأهيل الجتماعي لل�سجناء.

الق�عدة 108
1- على الأجهزة والهيئات الحكومية اأو الخا�سة، التي ت�ساعد الخارجين من ال�سجن على اإعادة تثبيت اأقدامهم 
الهوية  واأوراق  الوثائق  على  �سراحهم  المطَلق  ال�سجناء  ح�سول  واللزم  الممكن  بالقدر  ت�سَمن  اأن  المجتمع،  يف 
ر لهم من الو�سائل  ال�سرورية، وعلى الم�سكن والعمل المنا�سبين، وعلى ثياب لئقة تنا�سب المناخ والف�سل، واأن توفِّ

ما يكفي لو�سولهــم اإلــى وجهتهم ولتاأميــن اأ�سبــاب العيــ�ض لهم خــلل الفترة التـي تلــي مبا�سرة اإطلق �سراحهم.
لين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة اإمكانية دخول ال�سجــن والو�ســول اإلى ال�سجناء،  2- يجب اأن تتاح للممثِّ

ويجب اأن ُي�ست�ساروا ب�ساأن م�ستقبل ال�سجين منذ بداية تنفيذ عقوبته.
ُينتفع بجهودها على  الإمكان كيما  بقدر  قًة  اأو من�سَّ المذكورة ممركزًة  الهيئات  اأن�سطة  تكون  اأن  3- ُي�ست�سوب 

اأف�سل وجه.

تو�شي�ت الأمم المتحدة ب�ش�أن ال�شجن الموؤبد

الإفراج عن ال�شجن�ء

يمكن النظر يف ما يلي:

  اإعداد وتنفيذ برنامج لفترة ما قبل الإفراج لكل �سجين محكوم عليه بال�سجن الموؤبد يقترب موعد الإفراج 
وبيئته  اأ�سرته  اإلى  خا�ض  بوجه  الإ�سارة  ومع  المجتمع،  يف  ال�سجين  اإدماج  اإعادة  على  التركيز  مع  عنه، 

الجتماعية وفر�ض عمله؛
ال�سجناء  لجميع  ال  الفعَّ الجتماعي  الدعم  على  الت�سديد  مع  الإفراج  بعد  ما  فترة  يف  الم�ساعدة    تقديم 
المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد ال�سابقين الذين يحتاجون اإليها، وذلك من اأجل تي�سير عودتهم اإلى الحياة 
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اإفراجا  عنه  المفَرج  لل�سجين  والعدلية  الأمنية  المراقبة  م�ستوى  بتقلي�ض  ذلك  تحقيق  ويمكن   الطبيعية. 
م�سروطا.

انظر اأي�سًا القواعد 43 اإلى 47 من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة الن�ساء ال�سجينات والتدابير غير الحتجازية للمجرمات؛ والقاعدة 
107 من القواعد الأوروبية لل�سجون )2006(؛ والفقرات 7 اإلى 11 من قرار لجنة الوزراء التابعة لمجل�ض اأوروبا )76( 2 ب�ساأن معاملة 

ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن لمدد طويلة.

ينبغي اأن يو�سع لكل �سجين �سديد الخطورة يقترب موعد الإفراج عنه برنامج لفترة ما قبل الإفراج، مع التركيز ب�سكل 
ال�سجناء  تمكين  اأجل  ومن  العمل.  وفر�ض  للأ�سرة  الجتماعية  البيئة  ومراعاة  المجتمع  يف  اإدماجه  اإعادة  على  خا�ض 
ال�سديدي الخطورة من التغلب على م�سكلة النتقال من ال�سجن لمدة طويلة اإلى حياة خالية من الجريمة يف المجتمع، 

ينبغي اأن يتم الإعداد للإفراج عنهم يف وقت مبكر.

للإفراج عنهم،  المتوقع  الموعد  �سنوات على  قبل عدة  الخطورة ملئمين،  ال�سديدي  ال�سجناء  يكون معظم  اأن  وينبغي 
لنقلهم اإلى �سجن ذي اإجراءات اأمنية اأخف. ويكمن الغر�ض من نقلهم اإلى ظروف مفتوحة )ذات م�ستوى اأمني اأدنى( يف 
اختبارهم يف ظروف تنطوي على تحديات اأكبر قبل النظر يف الإفراج عنهم، وتوفير مرافق للأن�سطة الخارجية الخا�سعة 
للمراقبة والإفراج الموؤقت يف اإطار التح�سير للإفراج الكامل. وُيعتبر النتقال اإلى هذه الظروف المفتوحة تغيرا كبيرًا 
بالن�سبة اإلى جميع ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن لآجال طويلة، ويجب اأن تتاح لهم الم�ساعدة كي يتمكنوا من التعامل 
اأكثر على تحديد  العقوبة  اأن يركز تخطيط تنفيذ  اأو يمكن افترا�سه، ينبغي  ُيعرف تاريخ الإفراج  مع الموقف. وعندما 

ح اأن َتمُثل يف فترة ما بعد الإفراج مبا�سرة وو�سع الخطط للتعامل معها. المخاطر والحتياجات التي ُيرجَّ

ومن المهم اأي�سًا النظر فيما اإذا كان من ال�سروري موا�سلة اأيِّ برنامج تعليمي اأو تدريب مهني اأو دورة للتغيير ال�سخ�سي 
اأو تدخل اآخر ا�سُتهل اأثناء الحتجاز. ويمكن لموا�سلة الم�ساركة يف تلك البرامج اأن ت�سهم اإ�سهامًا كبيرًا يف الحفاظ على 
التقدم ال�سخ�سي الذي اأُحرز اأثناء فترة الحب�ض، وفي الوقت نف�سه تر�سي �سكل مهما من اأ�سكال الرقابة الجتماعية. ومن 
الوا�سح اأنَّ تلك الترتيبات ل يمكن اأن تتحقق اإلَّ اإذا كان هناك تعاون وثيق بين اإدارة ال�سجن وال�سلطات المختلفة التي 
ت�سارك يف تدخلت ما بعد الإفراج. وينبغي اأن تكون اأيُّ �سلطة لها م�سوؤولية اإ�سرافية مبا�سرة عن ال�سجين المفرج عنه، 

مثل دائرة مراقبة ال�سلوك، م�ساِركة، منذ البداية، يف عملية التخطيط ال�سابقة على الإفراج.

ب�سورة  ال�سجن  يزور  اأن  عنه  الإفراج  بعد  ال�سجين  على  الإ�سراف  م�سوؤوًل عن  �سيكون  الذي  ال�سلوك  لمراقب  وينبغي 
منتظمة قبل تاريخ الإفراج عن ال�سجين بفترة كافية للم�ساعدة على تح�سيره من اأجل الإفراج عنه. واإذا كانت هناك 
�سيا�سة متكاملة لإدارة الحالت يجري تنفيذها، على النحو المو�سى به يف الف�سل 4، ُيفتر�ض اأن تكون الهيئات الخارجية 
ذات ال�سلة قد اأُ�سركت يف اإدارة عقوبات ال�سجناء وخطط اإعادة اإدماجهم اجتماعيا منذ وقت مبكر من مدة عقوبتهم. 
ذات  الوكالت  بين جميع  منتظمة  اجتماعات  وينبغي عقد  الإفراج.  قبل  ما  فترة  الم�ساركة خلل  تلك  تكثيف  وينبغي 
ال�سلة، مثل ال�سلطات المحلية ومراقبي ال�سلوك ودوائر ال�سحة والإ�سكان وكذلك، يف بع�ض الحالت، ال�سرطة خلل 

هذه الفترة.

مث�ل 

الإعداد لالإفراج )األم�ني�(

يف  عنهم  للإفراج  ال�سجناء  لإعداد  الرئي�سية  المكونات  اأحد  وال�سجناء  ال�سلوك  مراقبة  موظفي  بين  الجتماعات  تمثل 
األمانيا. وفي ت�سع وليات يف األمانيا، يبداأ مراقبو ال�سلوك بزيارة ال�سجناء قبل �سنة من تاريخ الإفراج عنهم لبدء عملية 

اإعادة التوطين.



وفي الحالت التي يكون فيها ال�سجين ال�سديد الخطورة قد ارتكب جرائم عنيفة �سد اأ�سرته اأو اأحد اأفراد مجتمعه، ينبغي 
قبل مدة من  بال�سحايا  الت�سال  �سيتعين  الحالت،  تلك  وفي  الجريمة.  وح�سا�سيات �سحية )�سحايا(  �سلمة  احترام 
تاريخ الإفراج، وينبغي اإبلغهم، على نحو يراعي الح�سا�سيات، بقرب الإفراج عن ال�سجين.)102( وفي بع�ض الحالت، قد 

يلزم اإعادة توطين الجاني في مكان بديل.

اأن�شطة التح�شير لالإفراج عن �شجين �شديد الخطورة:

  الت�سال بالأ�سرة لتاأكيد العنوان الذي �سُيفرج عن ال�سجين عليه
  اتخاذ ترتيبات بديلة لمكان الإفراج، عند القت�ساء

تقديم  ودوائر  ال�سحية  الرعاية  ال�سكن ومقدمي  المجتمعية )مثل  الدوائر  اإلى  اللزمة  الإحالت    اإجراء 
الم�سورة اأو برامج العلج الخا�سة الأخرى، عند القت�ساء(

  التن�سيق مع الهيئات الإ�سرافية، مثل دائرة مراقبة ال�سلوك اأو ال�سرطة، لو�سع خطط للإ�سراف بعد الإفراج
  تحفيز ال�سجين على التعاون مع الهيئات الإ�سرافية وموا�سلة اأيِّ علج قد يحتاج اإليه يف المجتمع المحلي

ويتمثل اأحد �سبل الم�ساعدة على تي�سير الإفراج والعودة اإلى المجتمع يف ال�سماح لل�سجناء بفترات من الإفراج الموؤقت 
ن الإفراج الموؤقت ال�سجناء من حفظ  الخا�سع للحرا�سة وكذلك، رهنا بتقييمات المخاطر، غير الخا�سع لها.)103( ويمكِّ
و/اأو تجديد الأوا�سر الأ�سرية والروابط مع المجتمع المحلي، والم�ساركة يف اأن�سطة من قبيل الخدمة المجتمعية والعمل 
لل�سكن  المنا�سبة  الترتيبات  وو�سع  المجتمع،  الحا�سلة يف  بالتطورات  الهتمام  ومعاودة  التعليمية،  والدورات  والتدريب 
والعمل والتدريب عند الإفراج. وينبغي اأن تخ�سع طلبات الح�سول على الإفراج الموؤقت اإلى درا�سة متاأنية، واأن ت�ستند 
اإلى تقييم �سليم للمخاطر، واأن ترتبط باأهداف وا�سحة. وفي البلدان ذات الموارد المحدودة اأو يف بيئات ما بعد انتهاء 
ال�سراع، حيث تغيب نظم تتبُّع ال�سجناء الموجودين يف اإجازة وحيث تكون البيانات ال�سخ�سية لل�سجناء اإما غير �سحيحة 
اأو غير متوافرة، فاإنَّ منح ال�سجناء ال�سديدي الخطورة اإجازة ينطوي على ا�ستراتيجية �سديدة المجازفة وينبغي تجنبه. 
ويجوز ل�سلطات ال�سجون تعوي�ض ذلك عن طريق زيادة فر�ض ات�سال ال�سجناء ال�سديدي الخطورة بالعالم الخارجي، عبر 

الزيارات والمكالمات الهاتفية والر�سائل، وخ�سو�سًا خلل فترة الإعداد للإفراج.

الة اأخرى من و�سائل تي�سير اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء يف المجتمع  ويمكن اأن تكون برامج الإفراج للعمل و�سيلة فعَّ
المحلي. ففي بع�ض الوليات الق�سائية، عندما يحقق ال�سجناء تقدما عبر النظام اإلى اأدنى الم�ستويات الأمنية ويبدوؤون 
يف ق�ساء الأ�سهر الأخيرة من مدة عقوبتهم، ُينظر يف �سّمهم اإلى برامج الإفراج للعمل. وي�ساعدهم موظفو ال�سجون على 
البحث عن فر�ض العمل وح�سور المقابلت يف المجتمع المحلي. وُي�سمح لل�سجين بالخروج لللتحاق بمكان عمله والعودة 
اإلى ال�سجن كل ليلة. وفي بع�ض برامج الإفراج للعمل، ُي�سمح لل�سجين بالبقاء مع اأ�سرته اأثناء عطلة نهاية الأ�سبوع ويق�سي 
اإلى جانب  للتفتي�ض والر�سد الأمني  اأيام الأ�سبوع بعد العمل يف ال�سجن. وقد يجري موظفو ال�سجن عمليات  الليالي يف 

اختبار التنف�ض وتحليل البول.

)102(في حالت العنف �سد المراأة، على �سبيل المثال، تقت�سي المعايير الدولية منح الأولوية ل�سلمة ال�سحايا الذين يحق لهم اأن ُيبلَّغوا 

ثة لل�ستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للق�ساء على العنف �سد المراأة في مجال منع الجريمة  بالإفراج عن الجاني )انظر ال�سيغة المحدَّ
والعدالة الجنائية )A/RES/65/228، المرفق(، الفقرة 17 )ج((.

)103(القاعدة 103 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ وانظر اأي�سًا الفقرة 8 من قرار لجنة الوزراء التابعة لمجل�ض اأوروبا )76( )2( ب�ساأن 

معاملة ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن لمدد طويلة، الذي يو�سي الدول الأع�ساء بمنح فترات اإجازة من ال�سجن، لي�ض كاإعفاء من الحتجاز بل 
كجزء ل يتجزاأ من برنامج العلج.
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ال�سديدي  لل�سجناء  منتظمة  اإفرادية  مخاطر  تقييمات  اإجراء  اإلى  الحاجة  على  الكتيب  هذا  نطاق  على  التاأكيد  ويتم 
الخطورة. وحيثما ل يوجد تاريخ محدد للإفراج، كما يف حالة ال�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد، ينبغي اأن توجد 
دائمًا اإمكانية للإفراج الم�سروط واأن يتقرر مدى ملءمة ال�سجناء للإفراج عنهم على اأ�سا�ض التقييمات الإفرادية.)104( 
د الموظفون المتخ�س�سون الهيئة الم�سوؤولة عن اتخاذ قرارات الإفراج )مثل مجل�ض الإفراج الم�سروط(  وينبغي اأن يزوِّ
بجميع المعلومات ذات ال�سلة، بما يف ذلك تقارير التقييم النف�ساني والمعلومات عن اإنجاز اأيِّ برامج ذات �سلة بجريمة 
ال�سجين، عند القت�ساء )مثل البرامج الخا�سة بمرتكبي الجرائم الجن�سية(. وينبغي اأن تخ�سع اإجراءات الإفراج اإلى 

حق الطعن يف حالة الرف�ض الم�ستمر للإفراج.

الدنيا  المدة  بكثير  تتجاوز  لمدد  ُيحتجزون  اأو  المدة  محددة  غير  عقوبات  ال�سجناء  على  ُتفر�ض  البلدان،  بع�ض  وفي 
)"التعريفة"( التي تحددها المحكمة لأغرا�ض الحماية العامة لفترة غير محددة )العقوبات غير محددة المدة لأغرا�ض 
الحماية العامة(. ويجب على ال�سجناء ا�ستكمال بع�ض البرامج والدورات كي ُينظر يف الإفراج عنهم، ولكن تلك البرامج 
والدورات ل تكون دائمًا متاحة لهم. وهذه الممار�سة غير مقبولة. ذلك اأنَّ الدول تقع على عاتقها م�سوؤولية تقديم البرامج 

اللزمة لل�سجناء، وخ�سو�سًا اإذا كان الإفراج عنهم يتوقف على ا�ستكمالها.)105(

المحكمة الأوروبية لحقوق الإن�ش�ن تق�شي ب�أنَّ توقيع عقوبة ال�شجن الموؤبد دون اإمك�نية الإفراج 
يتن�فى مع اأحك�م الم�دة ٣ من التف�قية الأوروبية لحقوق الإن�ش�ن

في 9 تموز/يوليه 2013، ق�ست المحكمة الأوروبية لحقوق الإن�سان باأنَّ هناك انتهاكا للمادة 3 )حظر المعاملة 
اأنَّ  ا�ستكوا من  عين  مدَّ ثلثة  ق�سية تخ�ض  الإن�سان يف  لحقوق  الأوروبية  التفاقية  والمهينة( من  اللاإن�سانية 

الحكم عليهم بال�سجن الموؤبد يرتقي اإلى المعاملة اللاإن�سانية والمهينة.

وخل�ست المحكمة اإلى اأنه كي تظل عقوبة ال�سجن الموؤبد متوافقة مع المادة 3، يجب اأن تكون هناك اإمكانية 
الإفراج وكذلك اإمكانية مراجعة الحكم. واأ�سارت اإلى اأنَّ ثمة دعمًا وا�سحًا يف القوانين والممار�سات الأوروبية 
والدولية لهذين المبداأين، حيث ل تفر�ض الغالبية العظمى من الدول المتعاقدة على التفاقية عقوبة ال�سجن 
فترة  بعد  الموؤبد  بال�سجن  الأحكام  مراجعة  اإمكانية  تفر�سها،  كانت  اإذا  تتيح،  اأو  الإطلق  على  فعليا  الموؤبد 

محددة )عادة ما تكون ال�سجن لمدة 25 عاما(.

.Vinter and Others v. the United Kingdom (application nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10) :الم�سدر: ق�سية

لإدارة  و�سيلة  المكثفة  الت�سالت  وُتَعدُّ  المبكرة،  المراحل  يف  �سيما  ول  للغاية،  مهما  الإ�سراف  ُيعتبر  الإفراج،  وبعد 
د الهيئات الم�سوؤولة عن اإدارة �سوؤون ال�سجناء المفرج عنهم  المخاطر ور�سدها وتقديم الدعم اللزم. وينبغي اأن تزوَّ
يف المجتمع المحلي بتقارير ما قبل الإفراج ب�ساأن ال�سجناء المقرر الإفراج عنهم، تبين المخاطر المحتملة التي ل تزال 

)104(ل يحق لل�سجناء المحكوم عليهم بال�سجن الموؤبد دون اإمكانية الإفراج الم�سروط اأن ُيفرج عنهم اإفراجا م�سروطا، ويجب اأن يم�سوا كل 

حياتهم في ال�سجن. وُي�ستخدم هذا النوع من العقوبة في العديد من البلدان في مناطق مختلفة من العالم. وقد ُحظر ال�سجن الموؤبد دون اإفراج 
واإيطاليا وفرن�سا  األمانيا  المحاكم في  وبالمثل، اعترفت  العليا غير د�ستوري.  المحكمة  اأعلنته  المك�سيك، حيث  البلدان، مثل  م�سروط في بع�ض 
 Penal ،وناميبيا باأنَّ للأ�سخا�ض الخا�سعين لل�سجن الموؤبد الحق في اأن ُينظر في الإفراج عنهم. )انظر الرابطة الدولية لإ�سلح قوانين العقوبات

.)Reform Briefing No. 1, 2007 (1), pp. 4-5

غير  لعقوبة  الخا�سعين  ال�سجناء  ُيعطى جميع  اأن  المتحدة  المملكة  في  العليا  المحكمة  قررت  الأول/دي�سمبر 2014،  كانون   10 )105(في 

ل خطرًا، بموجب المادة 5 من التفاقية الأوروبية لحقوق  محددة المدة فر�سة معقولة لأن ي�سلحوا اأنف�سهم ويبرهنوا على اأنَّ الإفراج عنهم ل ي�سكِّ
الإن�سان. وراأت المحكمة العليا بو�سوح اأنَّ التزام الدولة بتوفير فر�سة معقولة لإعادة التاأهيل قائم طوال فترة احتجاز ال�سجين وين�ساأ في الفترة 
 R (Haney, Kaiyam, Massey and Rob- inson) v Secretary :ال�سابقة على "التعريفة"، اأي قبل اأقرب تاريخ للإفراج عن ال�سجين )انظر ق�سية

.)of State for Justice ]2014[ UKSC 66, 10 December 2014)



ماثلة والحتياجات الم�ستمرة )مثل اإتمام اأيِّ علج اأو تدريب م�ستهل يف ال�سجن(. وقد يخ�سع بع�ض ال�سجناء ال�سديدي 
ُيعتبرون م�سدر خطر محتمل على الجمهور للإ�سراف يف المجتمع المحلي لفترات طويلة،  الخطورة الذين ل يزالون 

واأحيانا على مدى بقية حياتهم.

 Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر  
of Offenders )الكتيب التمهيدي ب�ساأن منع معاودة الجريمة واإعادة الإدماج الجتماعي للمجرمين(، ال�سادر عن المكتب.

مة 125مقدِّ 125الف�سل 7 اءة النظم البنَّ





127

الت�سال   -8 
بالعالم الخارجي

العهد الدولي الخ��ص ب�لحقوق المدنية وال�شي��شية

الم�دة 2٣
الأ�سرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 106
ُتبذل عناية خا�سة للحفاظ على ا�ستمرار علقات ال�سجين باأ�سرته وتح�سينها، بقدر ما يكون ذلك يف �سالح كل 

الطرفين.

الق�عدة 107
ع وُي�ساَعد على اأن  يو�سع يف العتبار، منذ بداية تنفيذ عقوبة ال�سجن، م�ستقبل ال�سجين بعد اإطلق �سراحه، وُي�سجَّ
ي�سون اأو ُيقيم من العلقات بالأ�سخا�ض اأو الهيئات خارج ال�سجن كل ما من �ساأنه اأن ي�ساعده على اإعادة تاأهيله 

ويخدم م�سالح اأ�سرته على اأف�سل وجه.

انظر اأي�سًا المادة 12 من الإعلن العالمي لحقوق الإن�سان؛ والقواعد 24-1 اإلى 24-12 و99 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ 
الثامن ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين؛ والفقرة 6 من 

اإعلن كمبال ب�ساأن اأحوال ال�سجون في اأفريقيا.

ُتَعدُّ قدرة ال�سجناء على الحفاظ على الت�سالت بالعالم الخارجي، وخ�سو�سًا باأُ�سرهم، اأمرا اأ�سا�سيا من اأجل النجاح 
يف اإعادة اإدماجهم يف المجتمع، وهو ما يتم التاأكيد على اأهميته يف المادة 4 )1( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية 
الدنيا لمعاملة ال�سجناء. ومن ثم فاإنَّ اإتاحة هذا الت�سال جزء اأ�سا�سي من ال�ستراتيجيات التي تهدف اإلى �سمان اأن 
ز اآفاق عي�سهم حياة خالية من  ُتحترم حقوق الإن�سان لل�سجناء، بما يف ذلك حقهم يف الحياة الأ�سرية،)106( وكذلك اأن ُتعزَّ
اأنَّ لأع�ساء الأ�سرة  الجريمة عند الإفراج عنهم. وهناك، بطبيعة الحال، مبرر مهم اآخر لل�سماح بذلك الت�سال، وهو 
الآخرين، بمن فيهم الأزواج والأطفال وغيرهم، ممن لم يرتكبوا اأيَّ جريمة، الحق يف الت�سال بع�سو الأ�سرة الم�سجون. 

)106(المادة 23 من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية.
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الر�سائل  وهي:  الخارجي،  بالعالم  الت�سال  على  الحفاظ  خللها  من  يمكن  اأ�سا�سية  �سبل  �ستة  الف�سل  هذا  ويت�سمن 
يف  العاملة  المدني  المجتمع  بمنظمات  والت�سال  والزيارات،  الإعلم،  و�سائط  اإلى  والو�سول  الهاتفية،  والمكالمات 
ال�سجون، والإجازة من ال�سجن. وهناك اأي�سًا اأنواع مختلفة من الت�سال الخارجي، وهي: الت�سال بالأ�سرة والأ�سدقاء، 

والت�سال بالمهنيين والموؤ�س�سات؛ والت�سال بالأطراف الثالثة، مثل و�سائط الإعلم.

بال�سجن لمدد طويلة، خطرًا كبيرًا يتمثل يف فقدان  الذين عادة ما ُيحكم عليهم  ال�سديدو الخطورة،  ال�سجناء  ويواجه 
التي  والجرائم  عقوبتهم،  مدة  طول  التالية:  الأ�سباب  كل  اأو  لبع�ض  الوقت،  مرور  مع  واأ�سدقائهم  باأُ�سرهم  الت�سال 
دة الحرا�سة المتاحة  ارتكبوها، واحتجازهم يف اأماكن بعيدة عن م�سقط راأ�سهم، اأي يف العدد المحدود من ال�سجون الم�سدَّ
يف البلد. وللأ�سباب نف�سها، يكون هوؤلء ال�سجناء بحاجة ما�سة اإلى الحفاظ على �سلتهم باأُ�سرهم واأ�سدقائهم لمواجهة 
اآثار العزلة الجتماعية التي يخلِّفها ال�سجن لمدة طويلة. كما اأنَّ للحفاظ على هذه ال�سلت اأهمية حا�سمة يف ما يخ�ض 

قدرتهم على بدء حياة جديدة بعيدا عن الجريمة عقب الإفراج عنهم يف نهاية المطاف.

وفي الوقت نف�سه، يجب اإقامة توازن بين واجب اإدارة ال�سجون المتمثل يف ت�سجيع الت�سال بالعالم الخارجي والمخاطر 
التي قد ترتبط بقدرة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة على التوا�سل مع من هم يف الخارج. ويجب اإدارة الت�سال من اأجل 
المرغوب  الت�سالت غير  الجمهور من  و�سمان حماية  بها،  الماأذون  المواد غير  تهريب  دون  والحيلولة  الجريمة،  منع 
باأنَّ  مرة،  لأول  ال�سجن  دخولهم  عند  الخطورة،  ال�سديدي  ال�سجناء  جميع  اإبلغ  ينبغي  ولذلك  الهروب.  ومنع  فيها، 
ل، با�ستثناء المحادثات والمكالمات التي تحظى  ات�سالتهم الهاتفية والبريدية قد تكون مراَقبة واأنَّ المكالمات �سُت�سجَّ
بالحماية القانونية. وتتمثل الممار�سة الجيدة يف و�سع اإ�سعار اأعلى جميع الهواتف اأو بجوارها يت�سمن معلومات مماثلة 
الت�سال  مجال  يف  دة  م�سدَّ قيود  اإلى  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  اإخ�ساع  �ساأن  ومن  مكالماتهم.  بر�سد  يتعلق  فيما 
 ك�سيا�سة عامة )بدًل من القيود التي ت�ستند اإلى نتائج تقييمات المخاطر الفردية( اأن يوؤدي اإلى نتائج عك�سية للأهداف 

التاأهيلية لل�سجن.

وينبغي لإدارات ال�سجون اأن تبذل جهودا خا�سة من اأجل منع انهيار الروابط العائلية لل�سجناء الذين يق�سون عقوبات 
طويلة من خلل ال�سماح بالزيارات والر�سائل والمكالمات الهاتفية اإلى اأق�سى حد ممكن، مع كفالة اتخاذ الحتياطات 
الأمنية المطلوبة. وفي عدد من المنا�سبات، انتقدت كل من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو 
العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة التابعة للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اأو العقوبة 
طويلة  لمدد  بال�سجن  عليهم  المحكوم  ال�سجناء  ات�سالت  على  المفرو�سة  رة  المبرَّ غير  القيود  المهينة  اأو  اللاإن�سانية 

دة.)107( وال�سجناء المحتجزين يف ظروف اأمنية م�سدَّ

ل الأ�سا�ض الأمتن لإعادة الإدماج الجتماعي، فاإنَّ من الخطاأ  وفي حين اأنَّ من المعروف جيدا اأنَّ ال�سلت بالأ�سرة ت�سكِّ
ح�سر الت�سالت الخارجية لل�سجناء يف اأُ�سرهم. فالعديد من ال�سجناء من غير المتزوجين اأو المطلقين اأو المنف�سلين 
عن اأزواجهم. وفي حالت اأخرى، قد ل يرغب ال�سجين يف الت�سال باأقاربه. ولذلك، ينبغي عدم ق�سر ات�سالت ال�سجناء 

بالعالم الخارجي على اأُ�سرهم، بل يجب اأن ت�سمل اأي�سًا ال�سركاء والأ�سدقاء.

)107(انظر، على �سبيل المثال، التقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية 

اأو المهينة اإلى البرازيل، وثيقة الأمم المتحدة CAT/OP/BRA/1، 5 تموز/يوليه 2012، الفقرة 117.
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قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 58
1- ُي�سَمح لل�سجناء، يف ظل الرقابة ال�سرورية، بالت�سال باأ�سرتهم واأ�سدقائهم على فترات منتظمة على النحو 

التالي:

والرقمية  الإلكترونية  والو�سائل  الت�سال  و�سائل  با�ستخدام  متاحًا،  يكون  وحيثما  كتابًة،   )اأ(  بالمرا�سلة 
وغيرها )...(

انظر اأي�سًا القاعدة 24-1 و24-2 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ الثامن ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة 
بحماية الأ�سخا�ض المحرومين من حريتهم في الأمريكتين.

المتحدة  الأمم  قواعد  يف  �سراحة  الخارجية  الت�سالت  على  للحفاظ  كو�سيلة  المرا�سلت  اإلى  ي�سار  الر�ش�ئل: 
النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء. وقد جرت العادة على اأن تكون اللوائح �سديدة التقييد يف هذا المجال، اأما اليوم، 
ال�سجناء  اإمداد  الجيدة  الممار�سات  اأ�سا�سيا. ومن  ُيعتبر  واإر�سالها  الر�سائل  تلّقي  اأكثر تحررا يف  �سيا�سات  اعتماد  فاإنَّ 
�سيقروؤون جميع  ال�سجون  كان موظفو  واإذا  لتي�سير مرا�سلتهم.  القت�ساء،  والطوابع، عند  الكتابة  اأدوات  يلزم من  بما 
ومن  القيمة.  والموارد  الوقت  و�سُيهَدر  الر�سائل  تدفق  تاأخير يف  تحدث حالت  ف�سوف  لرقابتهم،  عونها  وُيخ�سِ الر�سائل 
ا اأن يناق�ض ال�سجين خطط الهروب اأو ي�سطلع بالأن�سطة الإجرامية عن طريق  المقبول عمومًا الآن اأنَّ من الم�ستبعد جدًّ

المرا�سلت الخطية.

وبينما ينبغي، كقاعدة عامة، األَّ يكون هناك اأيُّ حدود مفرو�سة على عدد الخطابات التي يجوز لل�سجين اإر�سالها وتلّقيها، 
يجب اأن تكون هناك قائمة بالمرا�سلين المعتمدين يف حالة بع�ض ال�سجناء ال�سديدي الخطورة. وا�ستنادًا اإلى تقييمات 
بمرا�سلت  تتعلق  التي  تلك  با�ستثناء  ر�سائلهم  قراءة  اأي�سًا  يلزم  قد  الخطورة،  ال�سديدي  بال�سجناء  الخا�سة  المخاطر 
وينبغي  البرلمانيين.  اأو  الإن�سان  هيئات حقوق  اأو  ال�سكاوى(  )مثل  العليا  الق�سائية  وال�سلطات  القانونيين  الممثلين  مع 
اإبلغ هوؤلء ال�سجناء باأنَّ مرا�سلتهم الخا�سة تخ�سع للر�سد. وبالمثل، يتعين اإخ�ساع جميع الر�سائل والطرود الخا�سة 
ر  بال�سجناء ال�سديدي الخطورة لفح�ض دقيق لمنع تهريب المواد الممنوعة اإلى داخل ال�سجن. وفي الحالت التي ل يبرِّ
الر�سائل بحثا عن  ُيجرى فح�ض  اأن  الجيدة  الممار�سة  تقت�سي  ر�سائله،  بال�سجين قراءة  الخا�ض  المخاطر  تقييم  فيها 

المواد غير الم�سروعة يف وجود ال�سجين، تفاديا لأيِّ مظهر من مظاهر التعدي على خ�سو�سية ال�سجين.

وينبغي اأن تكون لدى اإدارة ال�سجن ال�سلطة التقديرية لمنع اأيِّ مرا�سلت مع �سخ�ض اأو منظمة اإذا كان هناك ما يدعو 
ل تهديدًا حقيقيا للأمن اأو ح�سن النظام  اإلى العتقاد باأنَّ ال�سخ�ض المعني اأو المنظمة المعنية يخططان لأن�سطة ت�سكِّ
يف الموؤ�س�سة اأو �سجون اأخرى اأو ي�ساركان يف تلك الأن�سطة. وعندما ُيمنع �سجين �سديد الخطورة من الكتابة اإلى �سخ�ض 
اأو منظمة اأو ل ُي�سمح له بذلك، ُيوَقف اأي�سًا الت�سال باأيِّ �سخ�ض اآخر موجود يف العنوان نف�سه ما لم يكن هذا ال�سخ�ض 

الآخر ممن تربطهم قرابة وثيقة بال�سجين.

وتتطلب المرا�سلت بين ال�سجين ال�سديد الخطورة و�سجين اآخر مدان هي اأي�سًا فح�سا دقيقا. وينبغي عادة اأن ُي�سمح 
اأ�سباب  تكن هناك  لم  ما  الموافقة  ُتمنح  اأن  ينبغي  الأخرى،  الحالت  وفي  وثيقة.  قرابة  �سلة  ال�سجناء  تربط  بها حيث 
للعتقاد باأنَّ تلك المرا�سلت �سوف تعيق ب�سورة خطيرة اإعادة تاأهيل اأيٍّ من ال�سجينين اأو عندما يكون من الم�ست�سوب، 

مة 129مقدِّ 129الف�سل 8 الت�سال بالعامل اخلارجي
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لم�سلحة الأمن اأو ح�سن النظام والن�سباط، اأن ُيمنع ال�سجينان من الت�سال اأحدهما بالآخر. وينبغي ال�سماح بالترا�سل 
مع ال�سجناء ال�سابقين، رهنا باأيِّ �سواغل قد توجد فيما يتعلق بالأخطار الأمنية اأو الن�ساط الإجرامي.

الر�سائل،  من  المزيد  اإر�سال  عدم  خطيًّا،  ال�سجن،  اإدارة  اإلى  الخطورة  �سديد  �سجين  من  الر�سائل  متلقي  طلب  واإذا 
الم�ساألة  لمناق�سة  الفر�سة  ُيعطى  واأن  الكتابة،  بعدم  التعاون  اإبداء  اإليه  ُيطلب  واأن  بالطلب،  ال�سجين  ُيبلَّغ  اأن  يجب 
اأن  الأطفال  على  خطورة  لون  ي�سكِّ بو�سفهم  دين  المحدَّ الخطورة  ال�سديدي  لل�سجناء  وينبغي  الموظفين.  اأحد  مع 
الذي  الخطورة  ال�سديد  ال�سجين  على  فاإنَّ  وبالمثل،  طفل.  اأيِّ  مع  الترا�سل  اأجل  من  اأول  الموظفين  اأحد  يراجعوا 
على  للح�سول  ال�سجن  اإدارة  اإلى  اأول  بطلب  يتقدم  اأن  ال�سحية،  اأ�سرة  اأو  جرائمه،  �سحية  مع  الترا�سل  يف  يرغب 
من  الأ�سرة  اأو  ال�سحية  كرب  اإلى  ي�سيف  اأن  �ساأنه  من  النهج  هذا  اأنَّ  رئي  اإذا  ُيحَجب  قد  ما  وهو  بذلك،  بالقيام   اإذن 

دون داع.

وب�سفة عامة، يجب اأن تخلو المرا�سلت من ال�سجناء ال�سديدي الخطورة اأو اإليهم مما يلي:

  المواد التي ُيق�سد بها الت�سبب يف �سيق اأو قلق لدى المتلقي اأو اأيِّ �سخ�ض اآخر
  الخطط اأو المواد التي يمكن اأن ت�ساعد اأو ت�سجع على ارتكاب جريمة يعاَقب عليها بعقوبة تاأديبية اأو جنائية )بما 

يف ذلك محاولت اختلق اأو اإخفاء الأدلة(
  المواد التي من �ساأن ال�سماح بدخولها اأن يهدد اأمن ال�سجن )مثل خطط الفرار(

  المواد التي من �ساأنها تهديد الأمن القومي
رة اأخرى   اأو�ساف اأو طريقة �سنع اأو ا�ستخدام اأيِّ �سلح اأو متفجرات اأو �سموم اأو اأجهزة مدمِّ

  الر�سائل الغام�سة اأو الم�سفرة التي ل يمكن فهمها اأو فك �سفرتها ب�سهولة
  المواد الخاد�سة للحياء والخلعية

ل خطرًا اأو تهديدًا بالعنف/ال�سرر الج�سدي تجاه اأيِّ �سخ�ض   المواد التي من �ساأنها اأن ت�سكِّ

المك�لم�ت اله�تفية: ينبغي اأن تتاح على نطاق وا�سع لجميع ال�سجناء اإمكانية اإجراء المكالمات الهاتفية وتلّقيها كو�سيلة 
تركيب  خلل  من  الهاتفية  للت�سالت  الطبيعي  الو�سع  على  التاأكيد  ويمكن  باأُ�سرهم.  ات�سال  على  يبقوا  كي  مهمة 
مق�سورات هاتفية عادية يف ال�سجون. وفي العديد من ال�سجون، ل يزال هذا ُيعتبر م�ستحيل لأنَّ الِقطع النقدية اللزمة 
لت�سغيل الهواتف المدفوعة غير م�سموح بها. وقد اأ�سهم اختراع الهواتف التي تعمل بالبطاقات، اإلى حد كبير، يف ح�سم 

ذلك الجدل.

ومن الوا�سح اأنَّ للتحدث عبر الهاتف اأهمية خا�سة بالن�سبة اإلى ال�سجناء الذين ل يجيدون القراءة و/اأو الكتابة وال�سجناء 
اأهمية خا�سة  الهاتفي  الت�سال  يكت�سي  ال�سدد،  هذا  وفي  ال�سجن.  مكان  بعيدا عن  واأ�سدقائهم  اأُ�سرهم  تعي�ض  الذين 
بالن�سبة اإلى ال�سجناء الأجانب الذين ل تقيم اأ�سرهم يف بلد ال�سجن. وينبغي ال�سماح لهوؤلء ال�سجناء باإجراء المكالمات 

الهاتفية وتلّقيها باأكبر تواتر ممكن للتعوي�ض عن نق�ض الت�سال بالأُ�سر عن طريق الزيارات.

اأو  للهروب  التخطيط  اأو  الإجرامية  الأن�سطة  لتنظيم  اأي�سًا  الهواتف  ُت�ستخدم  اأن  يمكن  اأعله،  ُذكر  مما  الرغم  وعلى 
اأن  يجوز  الخطورة،  ال�سديدي  ال�سجناء  وبناء على ذلك، يف حالة  اأخرى.  ال�سجن بطريقة  والنظام يف  بالأمن  الإخلل 
ير�سد الموظفون المكالمات الهاتفية ب�سفة روتينية واأن ُيبلَّغ ال�سجناء باأنَّ مكالماتهم �ستخ�سع للر�سد. كما قد يكون من 
ال�سروري اأحيانا اأن يجري بع�ض ال�سجناء مكالمات مع اأحد المكاتب واأن يتلقوها منه تحت اإ�سراف اأحد الموظفين. وفي 
حالت اأخرى، يمكن ت�سجيل المكالمات الهاتفية والحتفاظ بها لفترة محددة من الزمن. وفي حالة ال�سجناء ال�سديدي 



الخطورة، قد يكون هناك المزيد من القيود الخا�سة بحماية الجمهور )بما يف ذلك المخاطر المحددة ب�ساأن تخويف 
ال�سحايا اأو ال�سهود(. وفي تلك الحالت، يجري اأحد الموظفين المكالمة نيابة عن ال�سجين ويتاأكد مما اإذا كان المتلقي 

على ا�ستعداد ل�ستقبال المكالمة من الأ�سا�ض.

وفي العديد من نظم ال�سجون، يكون ال�سجناء مطاَلبين باإخطار اإدارة ال�سجن بالأرقام التي يرغبون يف الت�سال بها. كما 
ال�سرية. وينبغي فح�ض  واأرقام الدخول  القانونية  بالتمييز بين الأرقام الجتماعية والأرقام  ال�سجناء  اأن يطاَلب  ينبغي 
جميع الأرقام القانونية وال�سرية التي يقدمها ال�سجناء ال�سديدو الخطورة والتحقق من ح�سنة نية اأ�سحابها. ويجب اأن 
األَّ  وينبغي  الأرقام ح�سب القت�ساء.  ُتفح�ض هذه  واأن  رة  المقدَّ المخاطر  الأرقام الجتماعية متنا�سبا مع  يكون فح�ض 
ُي�سمح عادة لل�سجناء ال�سديدي الخطورة باإجراء اأيِّ مكالمات مت�سلة بالأعمال التجارية، اأو توجيه ا�ستف�سارات تجارية، 
اأو تقديم طلبيات با�ستخدام الهاتف. وينبغي اأي�سًا اأن ُيحظر عليهم الت�سال بموظف البدالة اأو اإجراء المكالمات عن 
طريقه اأو الت�سال بخدمات ت�سغيل اأخرى، ويجب األَّ تتاح لهم اإمكانية الو�سول اإلى اأدلة الهاتف. بيد اأنَّ ذلك ينبغي األَّ 

يعيق مطلقًا ال�سجناء من الح�سول على تفا�سيل الت�سال الهاتفي بالممثلين القانونيين )انظر الف�سل 4-8(.

وينبغي اأن ُتجرى المكالمات الهاتفية الخا�سة بال�سجناء ال�سديدي الخطورة الأجانب باللغة المحلية. واإذا لم يكن الطالب 
اأو المتلقي يتكلم اأو يفهم اللغة المحلية يجوز، وفقًا لل�سلطة التقديرية المحلية، اأن ُت�ستخدم لغة اأخرى �سريطة اأن يكون 
هناك �سخ�ض لترجمة المكالمة. وكما نوق�ض اآنفا، �سيتطلب التنفيذ اأن ُتعيِّن �سلطات ال�سجن موظفين يمثلون الجن�سيات 
ال�سديدي  بال�سجناء  الخا�سة  والر�سائل  الهاتفية  المحادثات  اأجل ر�سد  ال�سجن من  المحتجزين يف  لل�سجناء  المختلفة 
الخطورة الأجانب، وينبغي اإبلغ ال�سجناء بعملية الر�سد هذه. وعندما ل يتوافر مثل هوؤلء الموظفين، يجوز اأن تو�سع 
ال�سديدي  ال�سجناء  يخ�ض  وفيما  حالة.  كل  يف  ر  وُتبرَّ الفردية  المخاطر  لتقييمات  دائمًا  تخ�سع  الت�سالت  على  قيود 

الخطورة، قد ينطوي ذلك على ت�سجيل المكالمة وترجمتها يف غ�سون 48 �ساعة.

ويتمثل �سبب اإ�سافي مهم لتمكين ال�سجناء من الو�سول اإلى الهواتف العادية يف منع اأيِّ حاجة اأو مبرر لقتناء الهواتف 
ال�سديدي الخطورة من الح�سول على  ال�سجناء  الة لمنع  التي تقترن بمخاطر كثيرة. ويلزم اتخاذ تدابير فعَّ المحمولة 
هواتف محمولة غير م�سروعة وغير مراقبة لأنَّ من الممكن اأن ُت�ستخدم من اأجل البلطجة والفو�سى، والتخطيط للهروب، 
وتنظيم الأن�سطة الإجرامية اأو الإرهابية. وفي بع�ض الوليات الق�سائية، ُت�ستخدم التكنولوجيا العترا�سية لمنع اإجراء 
ر اأي�سًا على اأفراد الجمهور الذين يعي�سون بالقرب  المكالمات بالهواتف المحمولة من داخل ال�سجن، ولكن ذلك قد يوؤثِّ
ن معدات الك�سف الحديثة ال�سجون من ك�سف الهواتف المحمولة غير الماأذون بها و�سرائح الت�سال  من ال�سجن. وتمكِّ
الخا�سة بتلك الهواتف الم�ستخدمة داخل ال�سجون. وفي بع�ض الوليات الق�سائية، يمكن لإدارة ال�سجن اأن تتقدم بطلب 
اأمر باإجبار مقدمي �سبكة الهاتف على عرقلة ا�ستخدام الهواتف المحمولة و�سرائح الت�سال  اإلى المحكمة ل�ست�سدار 
الخا�سة بها داخل ال�سجن دون الحاجة اإلى حجز الهاتف اأو اإثبات اأنَّ �سجينًا محددا ي�ستخدمه. ومن خلل الأمر بف�سل 
الهاتف بمجرد تحديده، تتمكن اإدارات ال�سجون من طماأنة ال�سحايا ومنع المزيد من الن�ساط الإجرامي على نحو اأ�سرع 

واأو�سع نطاقا من اأيِّ وقت م�سى.

ومن الممار�سات الجيدة فيما يتعلق بما ُذكر اأعله عدم تمكين الموظفين من ا�سطحاب هواتفهم المحمولة ال�سخ�سية 
اإلى داخل ال�سجن. ويرمي ذلك اإلى �سمان عدم ان�سراف انتباه الموظفين عن اأداء مهامهم وعدم قيام ال�سجناء ب�سرقة 
الهواتف. وهو اأي�سًا اأحد التدابير الرامية اإلى منع تلعب ال�سجناء بالموظفين كي يجلبوا لهم الهواتف المحمولة. وينبغي 
دة لتقليل احتمالت دخول  تفتي�ض جميع الموظفين وال�سجناء الذين يدخلون ال�سجون والوحدات التي تخ�سع لحرا�سة م�سدَّ
الهواتف المحمولة )من بين مواد اأخرى غير م�سروعة( اإلى ال�سجون. وينبغي اأي�سًا اأن يتم التفتي�ض عند دخول ال�سجناء 

دة الحرا�سة، حتى عندما يكونون قد تم تفتي�سهم عند دخول ال�سجن الرئي�سي. والموظفين الوحدات الم�سدَّ
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8-2 اإمك�نية الطالع على و�ش�ئط الإعالم

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 6٣
اأو  لع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق قراءة ال�سحف اليومية  تتاح لل�سجناء موا�سلة الطِّ
�سة ال�سجون اأو بال�ستماع اإلى برامج اإذاعية اأو محا�سرات، اأو  الدورية اأو المن�سورات الخا�سة التي ت�سدرها موؤ�سَّ

باأيِّ و�سيلة مماثلة ت�سمح بها اإدارة ال�سجن اأو تكون خا�سعًة لإ�سرافها.

القواعد الأوروبية لل�شجون

الق�عدة 24
10- ُي�سمح لل�سجناء بالبقاء على اطلع بانتظام بال�سوؤون العامة من خلل ال�ستراك يف ال�سحف والدوريات 
والمن�سورات الأخرى وقراءتها ومتابعة البرامج الم�سموعة والمرئية ما لم يكن هناك حظر محدد لفترة محددة 

و�سعته �سلطة ق�سائية يف حالة فردية.

12- ُي�سمح لل�سجناء بالت�سال بو�سائط الإعلم ما لم تكن هناك اأ�سباب قاهرة تدعو اإلى حظر ذلك من اأجل 
حفظ ال�سلمة والأمن اأو للم�سلحة العامة اأو من اأجل حماية �سلمة ال�سحايا اأو ال�سجناء الآخرين اأو الموظفين.

ومن  الترفيه.  �سبل  وكذلك  والدولية  والوطنية  المحلية  الأحداث  مواكبة  اإمكانية  وال�سحف  والإذاعة  التلفاز  ر  يوفِّ
الممار�سات الجيدة تمكين ال�سجناء، كقاعدة، من �سبل الو�سول الكامل اإلى جميع و�سائط الإعلم المتاحة قانونا خارج 
ال�سجن. وينبغي اأن تقت�سر ال�ستثناءات من هذه القاعدة على اأ�سباب الحتجاز الآمن، اأي المواد التي من �ساأنها تي�سير 

الهرب من الحتجاز اأو اإعلن الع�سيان الم�سلح داخل ال�سجن.

وبالنظر اإلى اأنَّ ال�سجناء ال�سديدي الخطورة عادة ما يخ�سعون لعقوبات طويلة المدة، فاإنَّ نيل الفر�ض لمتابعة التطورات 
يف العالم الخارجي اأمر مهم لم�ساعدتهم على الحتفاظ بالإح�سا�ض بكونهم جزءا من المجتمع الأو�سع على الرغم من 
اأجل  قيمة عظيمة من  له  �سيكون  الخارج مما  الحا�سلة يف  التغيرات  مواكبة  لهم  �سيتيح  اأنه  كما  البدنية عنه.  عزلتهم 

قدرتهم على اإعادة التكيف مع المجتمع بعد الإفراج عنهم.

وينبغي اأن تكون اأهم ال�سحف والدوريات الأخرى متاحة يف مكتبة ال�سجن. ومن الممار�سات الجيدة اأي�سًا تمكين ال�سجناء 
البالغة الفعالية لإتاحة ح�سول ال�سجناء على  من ال�ستراك يف الدوريات المتاحة قانونا خارج ال�سجن. ومن الطرائق 
المعلومات الخارجية منحهم فر�سة ال�ستماع اإلى البرامج الإذاعية اأو م�ساهدة التلفاز. ويعني ذلك اأنَّ ال�سجن �سيكون 
عليه توفير اأجهزة المذياع و/اأو التلفاز. وعادة ما يتم ذلك يف غرف مجتمعية حيث يمكن لل�سجناء ق�ساء وقتهم معًا بعد 
العمل. وفي البلدان التي يكون فيها المذياع و/اأو التلفاز من الأجهزة العادية يف معظم البيوت، فاإنَّ ال�سماح لل�سجين باأن 
ي�سع مذياعه اأو تلفازه الخا�ض يف غرفته اأو زنزانته، وكذلك اإتاحتهما يف المناطق المجتمعية، من �ساأنهما اأن ي�سهما كثيرًا 

ه الأدنى. يف تقلي�ض الفرق بين الحياة يف المجتمع والحياة يف ال�سجن اإلى حدِّ

وفي بع�ض الأحيان، يطلب ال�سجناء ال�سديدو الخطورة الو�سول اإلى و�سائط الإعلم عن طريق المرا�سلت والمكالمات 
الهاتفية والمقابلت ال�سخ�سية من خلل الزيارات. وهناك العديد من الوليات الق�سائية التي ت�سمح بهذا النوع من 
الت�سال، �سريطة اأن يخلو اأيُّ �سيء ُيعتزم ن�سره اأو بثه عبر المذياع اأو التلفاز اأو على �سبكة الإنترنت من مواد )اأ( للن�سر 
مقابل اأجر، ما لم يكن ال�سجين غير مدان، اأو )ب( تخ�ض الجريمة التي ارتكبها ال�سجين اأو جرائم �سابقة تخ�سه اأو 
تخ�ض اآخرين اأو اإجراءات العدالة اأو نظام العقوبات، اأو )ج( ت�سير اإلى فرادى ال�سجناء اأو موظفي ال�سجون بحيث يمكن 



ح اأن تظهر يف من�سور مرتبط ب�سخ�ض اأو منظمة ل يجوز لل�سجين اأن يكاتبها نتيجة للقيود  تحديد هويتهم، اأو )د( ُيرجَّ
المفرو�سة على المرا�سلت.

التوطين  اإعادة  اأغرا�ض  اأو  التعليمية  للأغرا�ض  اإلَّ  الإنترنت  اإلى  الدخول  الخطورة  ال�سديدي  لل�سجناء  يتاح  األَّ  وينبغي 
للتوا�سل الجتماعي  اأيِّ موقع  اإلى  لل�سجناء بالدخول  ُي�سمح  األَّ  اإ�سراف �سارم حتى يف تلك الحالت(. وينبغي  )وتحت 

)الفي�سبوك مثل( اأو الإ�سهام فيه عن طريق طرف ثالث اأثناء فترة الحتجاز.

الزي�رات  ٣-8

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 4٣
باأ�سرهم. ول يجوز  الت�سال  ال�سجناء من  منَع  التقييد  تدابير  اأو  التاأديبية  الجزاءات  ن  تت�سمَّ اأن  3- ل يجوز 

تقييد �سبل الت�سال الأ�سري اإلَّ لفترة زمنية محدودة وفي اأ�سيق حدود لزمة لحفظ الأمن والنظام.

الق�عدة 58
1- ُي�سَمح لل�سجناء، يف ظل الرقابة ال�سرورية، بالت�سال باأ�سرتهم واأ�سدقائهم على فترات منتظمة على النحو 

التالي:

)ب( با�ستقبال الزيارات.

2- حيثما ُي�سَمح بالزيارات الزوجية، ُيطبَّق هذا الحق دون تمييز، وُتتاح لل�سجينات اإمكانية ممار�سة هذا الحق 
ر اأماكن ل�سمان اإتاحة فر�سة عادلة ومت�ساوية للنتفاع من  على قدم الم�ساواة مع الرجال. وُتو�سع اإجراءات وُتوفَّ

هذا الحق، مع اإيلء العناية الواجبة للحفاظ على ال�سلمة و�سون الكرامة.

الق�عدة 59
ع ال�سجناء، قدر الم�ستطاع، على �سجون قريبة من منازلهم اأو اأماكن اإعادة تاأهيلهم اجتماعيًّا. يوزَّ

الق�عدة 62
الدبلوما�سيين  لين  بالممثِّ للت�سال  الت�سهيلت  من  معقوًل  قدرًا  الأجانب  الرعايا  من  ال�سجناء  1- ُيمنح 

والقن�سليين للدولة التي ينتمون اإليها.
واللجئون  البلد،  يف  اأو قن�سليون  دبلوما�سيون  لون  ممثِّ لها  لي�ض  دول  رعايا  من  هم  الذين  ال�سجناء  2- ُيمنح 
ة �سلطة  وعديمو الجن�سية، ت�سهيلت مماثلة للت�سال بالممثِّل الدبلوما�سي للدولة المكلَّفة برعاية م�سالحهم اأو باأيَّ

وطنية اأو دولية تكون مهمتها حماية مثل هوؤلء الأ�سخا�ض.

 قواعد الأمم المتحدة لمع�ملة ال�شجين�ت والتدابير غير الحتج�زية
للمجرم�ت )قواعد ب�نكوك(

الق�عدة 2٣
ل ت�سمل العقوبات التاأديبية التي تفر�ض على ال�سجينات منعهن من الت�سال باأ�سرهن، وبخا�سة اأطفالهن.
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الق�عدة 26
ع ال�سجينات على الت�سال باأفراد اأ�سرهن، بمن فيهم اأطفالهن واأولياء اأمور اأطفالهن وممثليهن القانونيين،  ت�سجَّ
ويي�سر هذا الت�سال بكل الو�سائل المعقولة. وتتخذ حيثما ت�سنى تدابير تكفل التعوي�ض عن الم�سار التي تعاني منها 

الن�ساء المحتجزات يف �سجون بعيدة عن ديارهن.

تو�شي�ت الأمم المتحدة ب�ش�أن ال�شجن الموؤبد

الفقرة 11
الخارجي،  المجتمع  مع  الجتماعي  والتفاعل  للت�سال  الموؤبد  بال�سجن  عليهم  المحكوم  لل�سجناء  الفر�ض  توفير 
اأن يعزز الم�سالح الف�سلى  وخ�سو�سًا ال�سماح بزيارات منتظمة وثابتة لأقاربهم و�سائر الأ�سخا�ض بما من �ساأنه 
لم�ساعدة  والمتطوعين  الجتماعيين  والأخ�سائيين  المجتمعية  الوكالت  من  ال�ستفادة  مع  واأُ�سرهم،  لل�سجناء 

موظفي ال�سجون على �سون وتح�سين هذه العلقات الجتماعية.

انظر اأي�سًا المبداأين 19 و20 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأيِّ �سكل من اأ�سكال الحتجاز 
 4-24 والقاعدتين  للمجرمات؛  الحتجازية  غير  والتدابير  ال�سجينات  لمعاملة  المتحدة  الأمم  قواعد  من   53 والقاعدة  ال�سجن؛  اأو 
اإلى 24-9 و99 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ والمبداأ الثامن ع�سر من المبادئ والممار�سات الف�سلى المتعلقة بحماية الأ�سخا�ض 

المحرومين من حريتهم في الأمريكتين؛ والفقرة 6 من اإعلن كمبال ب�ساأن اأحوال ال�سجون في اأفريقيا.

ل الزيارات و�سطا اأقوى للعلقات الجتماعية الخارجية من الر�سائل اأو الهاتف. فهي الو�سيلة التي يمكن بها لل�سجناء  ت�سكِّ
ل الزيارات عن�سرا مهما للغاية من اأجل  اأن يقيموا اأقرب ات�سال اإن�ساني طبيعي باأُ�سرهم و�سركائهم واأ�سدقائهم. وت�سكِّ
الرفاه العقلي لل�سجناء واأفراد اأُ�سرهم، بمن فيهم الأطفال. ومن ثم فاإنَّ تواتر الزيارات وطبيعة الظروف التي ُتجرى 
فيها ي�ستدعيان الهتمام يف هذا ال�سدد. كما ت�ساعد الزيارات يف الحفاظ على ح�سن النظام. وت�سهم الزيارات ذات 
النوعية الجيدة يف بيئة خالية من التوتر اإ�سهامًا كبيرًا يف رفاه و�سلوك ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، وت�ساعد عمومًا على 
ع الأُ�سر على تبادل معلومات ح�سا�سة قد توؤثر على رفاه ال�سجين. بناء علقات اأف�سل بين الأُ�سر والموظفين بحيث ُت�سجَّ

الزيارات  ال�سجن عن طريق  تدخل  التي  الم�سروعة  المواد غير  ت�سل  قد   ،6 الف�سل  نوق�ض يف  كما  اأخرى،  ناحية  ومن 
الجتماعية. ولذلك، فاإنَّ على �سلطات ال�سجن اأن تحافظ على توازن منا�سب بين ت�سجيع الزيارات اإلى ال�سجناء ال�سديدي 
الخطورة واتخاذ الحتياطات الأمنية المنا�سبة لمنع ت�سلل المواد غير الم�سروعة اإلى داخل ال�سجن وكذلك منع تخطيط 

حالت الهروب اأو ال�سطلع باأن�سطة اإجرامية.

وهناك عدد من الخطوات العملية التي يمكن ل�سلطات ال�سجن اأن تتخذها لت�سهيل وت�سجيع زيارات الأُ�سر. وتتمثل الخطوة 
اأو  اأ�سرهم  اإلى  ا  قريبة جغرافيًّ �سجون  على  الم�ستطاع،  قدر  ال�سجناء،  توزيع  الخطوات يف  تلك  بين  من  والأهم  الأولى 
ل الم�سافات التي ينبغي قطعها والتكاليف ذات ال�سلة حواجز اإ�سافية اأمام الحفاظ على الروابط.  اأقاربهم، حتى ل ت�سكِّ
وقد ل يكون ذلك ممكنا يف حالة العديد من ال�سجناء ال�سديدي الخطورة ب�سبب احتمال وجود عدد �سغير من ال�سجون 
الم�ستوى  ذات  ال�سجون  داخل  الحرا�سة  دة  م�سدَّ وحدات  اإيجاد  فاإنَّ  العادة،  وفي  البلدان.  بع�ض  الحرا�سة يف  دة  الم�سدَّ
التركيز  �سيا�سات  ب�ساأن  المناق�سة  يف  جاء  كما  ديارهم،  اإلى  اأقرب  �سجون  على  ال�سجناء  توزيع  يتيح  المختلف  الأمني 
والتفريق يف الف�سل 3-2-2 )انظر الف�سل 5-7 فيما يخ�ض ال�ستثناءات(. وكبديل عن ذلك، تتمثل ممار�سة جيدة يف 



ال�سماح بزيادة �ساعات الزيارة اأو مراكمة الزيارات اإذا كان يتعين على الزوار اأن يقطعوا م�سافة طويلة وكانوا غير قادرين 
على الزيارة على اأ�سا�ض منتظم.)108(

ينطوي  للزوار  معتمد  مخطط  يف  لين  م�سجَّ الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  زوار  يكون  اأن  البلدان  من  العديد  يف  وُيطلب 
ق ال�سرطة م�سبقا من هوية الزوار. وينبغي اأن يطاَلب جميع الزوار، عدا الأطفال الم�ساحبين، باإثبات هويتهم  على تحقُّ
اأن  اإليهم  ُيطلب  ما  ر�سمية. وعلوة على ذلك، عادة  اأو  اأو مهنية  اجتماعية  لأغرا�ض  الزيارة  كانت  �سواء  البوابة،  عند 
يخ�سعوا لعملية تفتي�ض واأن يتم ت�سويرهم واأخذ بياناتهم البيومترية الإلكترونية ال�سخ�سية )مثل ب�سمة الإ�سبع( حيثما 
يتوافر هذا الإجراء، كجزء من اإجراءات الدخول لغر�ض الزيارة. وينبغي معاملة الزوار باأدب واحترام يف جميع الأوقات، 
وتحقيق توازن معقول بين هذا ال�سرط وال�سروط المتعلقة بحفظ الأمن وح�سن النظام والن�سباط ومنع الجريمة. ويمكن 
اأن يوؤدي رف�ض المتثال لأيٍّ من المتطلبات المذكورة اأعله اإما اإلى اإلغاء الزيارة اأو فر�ض زيارة مغلقة. وينبغي اأن ُيخَطر 
كل من ال�سجناء والزوار م�سبقا باإجراءات الزيارة، بما يف ذلك اإجراءات التفتي�ض وتبعات رف�ض الخ�سوع للتفتي�ض. وفي 
الحالت التي يرف�ض فيها اأحد الزوار الخ�سوع للتفتي�ض اأو ي�سحب موافقته يف اأيِّ وقت اأثناء التفتي�ض، ل ينبغي اأن ُيرف�ض 

تلقائيا دخوله اإلى ال�سجن. وينبغي اإعطاء الأف�سلية للزيارة المغلقة باعتبارها الخيار البديل.

ف  ومن الممار�سات الجيدة فيما يخ�ض جميع ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة اأن يكون لديها مخطط للتعرُّ
على الزوار لم�ساعدة الموظفين على منع ال�سجناء من محاولة الهرب متظاهرين باأنهم من الزوار المغادرين لل�سجن. 
ومن الممكن اأن يتاألف مخطط التعرف على الزوار من قيام الموظفين بو�سع و�سم مادي على الزائر عند دخوله بو�سيلة 
ي�سعب على الزائر اأو ال�سجين تقليدها )مثل الدمغ بالأ�سعة فوق البنف�سجية(، اأو تدوين �سجل و�سفي للزائر عند الدخول 
)�سورة فوتوغرافية اأو رقمية اأو لقطة فيديو اأو القيا�سات البيومترية( ومقارنة هذا ال�سجل بال�سخ�ض الذين ي�سعى اإلى 

المغادرة.

وينبغي األَّ تخ�سع زيارات الأقارب والأ�سخا�ض الآخرين اإلى قيود ل مبرر لها. وينبغي اأن ت�ستند اأيُّ قيود مفرو�سة على 
رة يف كل حالة. ومن النادر اأن تحتاج �سلطات ال�سجون اإلى  تلك الزيارات اإلى تقييمات المخاطر الفردية واأن تكون مبرَّ
و�سع قيود على الزيارات العائلية، ولكن غالبا ما تحتاج اإلى تقييد اأو حظر الزيارات من الآخرين، مثل ال�سركاء ال�سابقين 
دين  لل�سجناء اأو من ُي�ستبه يف ع�سويتهم يف نف�ض المنظمة الإجرامية. ول ُي�سمح عادة لل�سجناء ال�سديدي الخطورة المحدَّ
لون خطورة على الأطفال بتلّقي الزيارات �سوى من اأطفالهم. وعادة ما ل ُي�سمح للأطفال دون �سن 18 عاما  بو�سفهم ي�سكِّ

غير الم�سحوبين بذويهم بزيارة هوؤلء ال�سجناء.

كرامة  على  والحفاظ  الجتماعية  الروابط  �سون  اأجل  من  كبيرة  اأهمية  الزيارات  فيها  ُتجرى  التي  الظروف  وتكت�سي 
ال�سجناء. واإذا اأريد للزيارات اأن ت�سطلع بدور حقيقي يف الحفاظ على �سلة ال�سجين بالمجتمع وفي اإعادة تاأهيله يف نهاية 
المطاف، فاإنها يجب اأن تدوم لمدة معقولة. وينبغي اأن تجري يف ظروف لئقة يمكن فيها لل�سجناء والزوار الجلو�ض ب�سكل 
بين تدريبًا  مريح وتراعي احتياجات الأطفال وتتوافر فيها المرافق ال�سحية الملئمة. وينبغي اأن يكون الموظفون مدرَّ
ا بحيث تتم الزيارات يف جو من الكرامة الإن�سانية على اعتبار اأنَّ الزوار لي�سوا مجرمين وينبغي اأن يعاَملوا ب�سكل  خا�سًّ
ل اأن ت�سمح الزيارات بالت�سال البدني، ول �سيما فيما يتعلق بالأطفال. ويجب اأن ت�سمح الزيارات بين الأمهات  لئق. وُيف�سَّ

والأطفال دائمًا بالت�سال البدني.

تعي�ض  الذين  ال�سجناء  بالفيديو في حالة  التداول  اأو  "�سكايب"  افترا�سية عبر تطبيق  ال�سجون، يجوز ترتيب زيارات  )108( في بع�ض نظم 

اأُ�سرهم بعيدا عن ال�سجن ول ت�ستطيع القيام بالزيارة على اأ�سا�ض منتظم، وذلك لتمكين ال�سجناء من الت�سال بها بال�سوت وال�سورة. وتنطبق 
ر ذلك النوع من و�سائل الت�سال من اأجل ال�سجناء  تلك الترتيبات بوجه خا�ض على ال�سجناء الأجانب. وينبغي ل�سلطات ال�سجن اأن تدعم وتي�سِّ
الذين يندرجون �سمن هذه الفئة. بيد اأنه ل ينبغي مطلقًا اأن ُيعمل بمحادثات �سكايب والتداول بالفيديو لل�ستعا�سة عن الزيارات الفعلية من جانب 

الأُ�سر وغيرها، وهو ما يوفر قدرًا اأكبر بكثير من الت�سال الب�سري المجدي والمبا�سر بين ال�سجين واأحبائه.
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مث�ل

�شة لالأطف�ل )المملكة المتحدة( ال�شجن�ء ال�شديدو الخطورة - الزي�رات المخ�شَّ

د الحرا�سة يف المملكة المتحدة على بدء العمل بنظام  اأثنى مجل�ض الر�سد الم�ستقل يف �سجن فرانكلند الم�سدَّ
على  الإبقاء  يف  الهائلة  ال�سعوبات  مواجهة  على  الأُ�سر  لم�ساعدة  للأطفال  المخ�س�سة  ال�سهرية  الزيارات 

الت�سال.

 Independent Monitoring Board of HMP Frankland Annual Report, 2006-2007, quoted in the Howard الم�سدر: 
.League for Penal Reform, High Security Prisons, Prisoner Perspectives, Prison Information Bulletin 4, p. 21

لها �سجين معين. ذلك  وينبغي عدم اللجوء اإلى ف�سل الزوار بدنًا �سوى ا�ستنادًا اإلى تقييم المخاطر المحتملة التي ي�سكِّ
ر على الحق يف الحياة الخا�سة والأ�سرية بحيث )اأ( يجب النظر يف الحالت على اأ�سا�ض فردي،  اأنَّ الزيارات المغلقة توؤثِّ
و)ب( يجب اأن يكون اأيُّ قرار بفر�ض الزيارات المغلقة متنا�سبًا، و)ج( يجب مراجعة اأيِّ تدابير يتم فر�سها على اأ�سا�ض 

منتظم. وينبغي لإدارة ال�سجن، لدى تطبيق الزيارات المغلقة، اأن تنظر يف الأمور التالية:

له على الموؤ�س�سة   نوع المواد المحظورة التي ُي�ستبه يف تهريبها والتهديد الذي ت�سكِّ
يف  ال�سركاء  اإلى/من  الر�سائل  وتمرير  المخدرات  تعاطي  نمط  مثل  المواد،  هذه  يف  للتورط  ال�سابق    التاريخ 

الإجرام والأدلة الموجودة يف الملف الأمني لل�سجين، وما اإلى ذلك
  ما اإذا كان اأيُّ حادث اأثناء الزيارة عبارة عن مثال منف�سل اأو جريمة متكررة

  تحليل/ا�ستخدام ال�ستخبارات اأو الحوادث التي ت�سير اإلى اأنماط من تعاطي المخدرات اأو ا�ستخدام/تهريب 
الهواتف المحمولة اأو غيرها من الممنوعات

  الأدلة على وجود مواد محظورة اأثناء التفتي�ض اللحق للزيارة اأو الحيازة الفعلية لتلك المواد
  اأدلة من ر�سد المرا�سلت/المكالمات الهاتفية على محاولت تهريب اأو تهريب فعلي عن طريق الزيارات

  نتائج عمليات تفتي�ض الزنزانات
  جريمة ال�سجين و�سجله الجنائي

اإلى  ُتَعدُّ فر�سة وا�سحة لتهريب المخدرات والهواتف المحمولة وغيرهما من المواد غير القانونية  اإنَّ الزيارات  وحيث 
داخل ال�سجون وكذلك لتبادل الر�سائل مع ال�سركاء يف الإجرام، فمن الأهمية الق�سوى اأن يخ�سع زوار ال�سجناء ال�سديدي 
يتم  اأن  وينبغي  زيارة.  للتفتي�ض عقب كل  الخطورة  ال�سديدو  ال�سجناء  واأن يخ�سع  الزيارة،  للتفتي�ض قبل وقوع  الخطورة 
الف�سل  )انظر  العملية  هذه  خلل  مطلقًا  يهانوا  واألَّ  ولئقة،  للم�ساعر  ومراعية  اإن�سانية  بطريقة  دائمًا  الزوار  تفتي�ض 
بة خ�سي�سا للك�سف عن المخدرات والهواتف  5-2-1(.)109( وكما ُذكر من قبل، ت�ستخدم بع�ض البلدان الكلب المدرَّ

المحمولة والأ�سلحة.

الوجه  على  للإ�سراف  دة  الم�سدَّ الحرا�سة  �سجون  يف  الزيارات  تخ�سع  اأن  اأي�سًا  يجب  التفتي�ض،  عمليات  اإلى  واإ�سافة 
الوقت نف�سه كفالة عدم  الكافية، وفي  لل�سجناء والزوار بالخ�سو�سية  ال�سماح  التوازن بين  واأن يحاَفظ على  ال�سحيح، 
تبادل المواد غير الم�سروعة. وينبغي األَّ يتم ت�سجيل الزيارات اإلى ال�سجناء ال�سديدي المخاطر ب�سكل �سري اإلَّ اإذا ُمنحت 
الموافقة على ذلك وفقًا للقانون الوطني ذي ال�سلة. وفي حالة ال�سلوك غير اللئق، قد يلزم اإنهاء الزيارات اإلى ال�سجناء 

ال�سديدي الخطورة من اأجل الحفاظ على ح�سن النظام والن�سباط داخل ال�سجن.

)109( المادة 60 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا.



وينبغي اأن تجري الزيارات الجتماعية على مراأى كامل من الموظفين. وينبغي اأن توجد محطة عمل المدير المعيَّن على 
الجلو�ض.  الأوقات وهو يف و�سع  الزيارات يف جميع  الإ�سراف على مجمل قاعة  من�سة مرتفعة حتى يتمكن ب�سهولة من 
للظروف  وفقًا  الزيارات  قاعة  داخل  المتنقلين  الموظفين  اإلى  الثابتين  الموظفين  ن�سبة  ال�سجن  اإدارة  تقرر  اأن  ويجب 
المحلية والحتياجات من الموظفين. وينبغي ترتيب الأثاث لتمكين الم�ستويات الملئمة من اإ�سراف الموظفين كما ينبغي 
تثبيته يف الأر�سية. وحيثما ت�سمح الموارد، ينبغي اأن تكون قاعة الزيارات يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي الخطورة 
دة بدائرة تلفزيونية مغلقة ت�سجل على مدار الوقت اأو ب�سا�سات متعددة التق�سيمات. وحيثما ل تتوافر تلك التكنولوجيا،  مزوَّ

�سيلزم زيادة موظفي الإ�سراف تبعا لذلك.

ويجب اأن ُينظر اإلى ات�سالت ال�سجناء بالعالم الخارجي باعتبارها حقوقا ل امتيازات. ولذلك ينبغي األَّ ُي�ستخدم حق 
ال�سجين يف اأن تزوره اأ�سرته كمكافاأة اأو عقاب. ومن غير المقبول اأن ُيحرم ال�سجناء من هذه الت�سالت كعقوبة تاأديبية 
واأطفالهن؛ ومن غير  ال�سجينات  �سيما يف حالة  ول  بعينه(،  ا�ستخدام محدد لت�سال  �سوء  الجريمة يف  تمثلت  اإذا  )اإلَّ 
اأي�سًا الممار�سة الق�سرية المتمثلة يف ا�ستخدام القيود على الت�سالت كاأداة لل�سغط على ال�سجناء ال�سديدي  المقبول 
اإليها. ومع ذلك، قد يكون من ال�سروري  اأو الناأي باأنف�سهم عن المنظمات التي ينتمون  الخطورة للتعاون مع ال�سلطات 
يف بع�ض الأحيان تحديد الظروف التي تجري فيها الزيارات ب�سفة موؤقتة. فعلى �سبيل المثال، اإذا كان هناك دليل على 
محاولة �سابقة لتهريب ب�سائع اإلى داخل ال�سجن اأثناء اإحدى الزيارات، قد ُي�سترط اأن تتم الزيارات المقبلة لل�سجين اأو 

الزائر المعني دون ات�سال بدني.

الت�ش�ل ب�لع�لم الخ�رجي يف ح�لة ال�شجن�ء الخ��شعين لظروف اأمنية خ��شة )هنغ�ري�(

الخا�سة داخل �سجن  الأمن  المحتجزين يف وحدات  لل�سجناء  فاإنَّ  الخارجي،  بالعالم  بالت�سال  يتعلق  "وفيما 
�ساتورالجيجهيلي نف�ض حقوق ال�سجناء الآخرين المحتجزين يف تلك الموؤ�س�سة. وُي�سمح با�ستخدام الهاتف اأربع 
مرات يف الأ�سبوع، لمدة ت�سل اإلى ثماني دقائق يف كل مرة، وحق الزيارة عبارة عن زيارة �سهرية واحدة ت�سل 
مدتها اإلى �ساعة ون�سف ال�ساعة. وُتبذل جهود خا�سة لتي�سير ات�سال ال�سجناء باأُ�سرهم؛ فعلى �سبيل المثال، 
ُي�سطحب اأحد النـزلء الذين اأجريت مقابلة معهم اإلى �سجن بوداب�ست كل �سهرين لتلّقي الزيارات من اأقاربه. 
ال�سجناء  ات�سال  لتوفير  توا�سل جهودها  �سوف  الهنغارية  ال�سلطات  باأنَّ  التعذيب  لمنع  الأوروبية  اللجنة  وتثق 

المحتجزين يف ظروف اأمنية خا�سة بالعالم الخارجي على نحو منا�سب."

تقرير مقدم اإلى الحكومة الهنغارية ب�ساأن الزيارة اإلى هنغاريا التي اأجرتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اأو العقوبة 
القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو المهينة يف الفترة من 24 اآذار/مار�ض اإلى 2 ني�سان/اأبريل CPT/Inf (2010) 16 ،2009، الفقرة 78.

كما يجوز اأن ُي�سمح لل�سجناء ال�سديدي الخطورة، لدى تقدمهم عبر نظام ال�سجون و�سوًل اإلى الم�ستويات الأمنية الأخف، 
اإذا كان ال�سجناء الآخرون يف وليتهم الق�سائية  اإلى تقييمات المخاطر الخا�سة بهم وما  بالزيارات الزوجية، ا�ستنادًا 
اأو المواد غير الم�سروعة الأخرى اإلى داخل  ينالون هذا الحق. وي�ستند هذا التقييد اإلى تزايد خطر تهريب المخدرات 
اإلى تجنب تفتي�ض التجويفات  اأثناء الزيارات الزوجية، وياأخذ يف العتبار الحاجة  ال�سجون داخل التجويفات الج�سدية 

الج�سدية للزوار.

وينبغي  الدبلوما�سيين.  بممثليهم  الت�سال  يف  بحقهم  ال�سجن،  دخول  فور  الأجانب،  اإبلغ  ينبغي  الأج�نب:  ال�شجن�ء 
ر مرافق من اأجل  ل�سلطات ال�سجن اأن تتيح الت�سال دون تاأخير، ما لم يعار�ض ال�سجين �سراحة ذلك الإجراء، واأن توفِّ
على  القن�سليين  بممثليهم  الت�سال  الأجانب  لل�سجناء  يحق  القن�سلية،  للعلقات  فيينا  اتفاقية  مع  وتم�سيا  الت�سال. 

اأ�سا�ض منتظم طوال فترة حب�سهم، بو�سائل منها الر�سائل والزيارات والمكالمات الهاتفية.)110(

)110(المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلقات القن�سلية.
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الت�ش�ل ب�لم�شت�ش�رين الق�نونيين  4-8

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدني� لمع�ملة ال�شجن�ء
)قواعد نيل�شون م�نديال(

الق�عدة 54
ا يلي: د كل �سجين فور دخوله ال�سجن بمعلومات مكتوبة عمَّ يزوَّ

)ب( حقوقه، ومنها الطرائق الماأذون بها لطلب المعلومات والح�سول على م�سورة قانونيـــة، بما يف ذلك من 
خــلل برامــج الم�ساعــدة القانونيــة، واإجــراءات تقديــم الطلبات اأو ال�سكاوى.

الق�عدة 61
للم�ساعدة  م  مقدِّ اأو  اختيارهم  من  محام  يزورهم  لكي  الملئمة  والت�سهيلت  والوقت  الفر�سة  لل�سجناء  1- ُتتاح 
وفقًا  قانونية  م�ساألة  اأيِّ  ب�ساأن  تامة،  ية  وب�سرِّ ول رقابة  ت  ول تن�سُّ اإبطاء  دونما  وي�ست�سيرونه،  معه  يتكلَّمون  القانونية 
للقانون الداخلي ال�ساري. ويجوز اأن تجري هذه ال�ست�سارات تحت اأب�سار موظفي ال�سجن، ولكن لي�ض على م�سمٍع منهم.
ر اإدارة ال�سجن �ُسبل الح�سول على خدمات  ث فيها ال�سجناء اللغة المحلية، تي�سِّ 2- في الحالت التي ل يتحدَّ

مترجم �سفوي كفء م�ستقل.
الة. 3- ينبغي اأن تتاح لل�سجناء �ُسبل الح�سول على م�ساعدة قانونية فعَّ

الق�عدة 119
نه له �سلطة ق�سائية اأو  ه توكيل محام تعيِّ 2- اإذا لم يكن لل�سجين غير المحاَكم محام اختاره بنف�سه، فمن حقِّ
�سلطة اأخرى يف جميع الحالت التي تقت�سي فيها م�سلحة العدالة ذلك دون مقابل اإذا كان ل يملك موارد كافية 

لدفع التكاليف. ويخ�سع الحرمان من ال�ستعانة بمحام لمراجعة م�ستقلة دون تاأخير.

الق�عدة 120
م الم�ساعدة القانونيــة للدفــاع عن نف�ســه  1- تخ�سع حقوق ال�سجين غير المحاَكم يف ال�ستعانة بمحاميه اأو مقدِّ

مــة لل�ستعانة بهما لنف�ض المبادئ المبيَّنة في القاعدة 61. والطرائــق المنظِّ
ر لل�سجين غير المحاَكم، بناًء على طلبه، اأدوات الكتابة اللزمة لإعداد الوثائق المتعلقة بدفاعه، بما يف  2- ُتوفَّ

م اإليه الم�ساعدة القانونية. هة اإلى محاميه اأو ال�سخ�ض الذي يقدِّ ية الموجَّ ذلك التعليمات ال�سرِّ

اأو  الحتجاز  اأ�سكال  �سكل من  لأيِّ  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�ض  بحماية جميع  المتعلقة  المبادئ  المبداأ 18 من مجموعة  اأي�سًا  انظر 
المتعلقة بظروف  التوجيهية  المبادئ  التوجيهي 14 )ج( من  والمبداأ  لل�سجون؛  الأوروبية  القواعد  والقاعدتين 23 و98 من  ال�سجن؛ 

العتقال والحب�ض الحتياطي والحتجاز ال�سابق للمحاكمة في اأفريقيا )مبادئ لواندا التوجيهية(.

لأ�سباب  القانونيين  م�ست�ساريهم  اإلى  الو�سول  اإلى  الخطورة،  ال�سديدو  ال�سجناء  فيهم  بمن  ال�سجناء،  من  كثير  يحتاج 
متنوعة. ومع اأنَّ لهذا الأمر اأهمية كبيرة يف حالة المحتجزين قبل المحاكمة اأو اأثناءها، فاإنَّ اأولئك الذين ُحكم عليهم 
بالفعل قد يحتاجون هم اأي�سًا اإلى الو�سول اإلى المحامين. فعلى �سبيل المثال، ينبغي اأن يكون لل�سجناء الحق يف الطعن يف 
القرارات المتعلقة بتقييمهم وتوزيعهم عن طريق الو�سائل الق�سائية؛ كما قد يحتاجون اإلى الو�سول اإلى المحامين للطعن 
يف قرارات الترحيل والم�سائل الأخرى المتعلقة بالحكم ال�سادر بحقهم وظروف �سجنهم اإلى جانب الم�سائل التي ل �سلة 
لها بحب�سهم. وتقرُّ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء �سراحة بحق جميع ال�سجناء يف اأن يزورهم 
الم�ست�سارون القانونيون )اأو مقدمو الم�ساعدة القانونية( وفي اأن يتوا�سلوا مع هوؤلء الم�ست�سارين وي�ست�سيروهم ب�ساأن اأيِّ 

م�ساألة قانونية وفي �سرية تامة.



ال�سديد  ال�سجين  و�سول  لمنع  ك�سبب  الأمنية  العتبارات  اأحيانا  تثار  المحاكمة،  ينتظرون  الذين  ال�سجناء  حالة  وفي 
اأنَّ  اعتبار  على  تبرير ذلك مطلقًا  الممكن  ومن غير  الو�سول.  دة على ذلك  م�سدَّ قيود  لو�سع  اأو  اإلى محاميه  الخطورة 
لجميع ال�سجناء الذين ينتظرون المحاكمة، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، الحق يف اأن تتاح لهم فر�ض الح�سول 
اإبلغ جميع ال�سجناء بهذا الحق عند دخولهم ال�سجن. وبع�سهم �سيكون لديه  التمثيل القانوني المنا�سب. وينبغي  على 
محام بالفعل. وفي تلك الحالة، �سيكون قلقهم ب�ساأن �سبل الو�سول، اأي متى يمكنهم الت�سال بمحاميهم واأين وفي ظل 
اأيِّ ظروف. وهناك العديد من ال�سجناء الآخرين الذين لن يكونوا قد رتبوا بعد تمثيلهم القانوني. وفي تلك الحالة، ينبغي 
ال�سماح لهم بالت�سال بم�ست�سار قانوني اأو مقدم م�ساعدة قانونية يف اأقرب وقت ممكن بغية مناق�سة موقفهم القانوني 
والبدء يف اإعداد دفاعهم، عند القت�ساء. وينبغي اأن تتاأكد ال�سلطات المخت�سة من اأنَّ الترتيبات قد اتُّخذت حتى يت�سنى 

لل�سجناء الذين يفتقرون اإلى الموارد المالية اأن يكون لديهم مع ذلك التمثيل القانوني المنا�سب.)111(

وينبغي ل�سلطات ال�سجن عدم تاأخير الت�سالت والم�ساورات بين ال�سجناء ال�سديدي الخطورة وم�ست�ساريهم القانونيين اأو 
التدخل فيها باأيِّ �سكل من الأ�سكال.)112( وينبغي األَّ ُتعقد الجتماعات مع المحامين على م�سمع من موظفي ال�سجن، واإن 
كان من الإجراءات الطبيعية اأن ُتعقد تحت اأب�سارهم. وينبغي اأن تعاَمل المرا�سلت بين ال�سجناء ومحاميهم باعتبارها 
�سرية واألَّ تخ�سع للمراقبة يف اأيِّ ظرف من الظروف. ول يجوز ال�سماح لأحد كبار الموظفين بفتح الر�سائل الواردة يف 
�سبهة معقولة  ال�ستثنائية من قبيل وجود  الحالت  قانونية �سوى يف  اأيِّ مواد غير  للتفتي�ض عن  المعني  ال�سجين  ح�سور 
ويمكن تبريرها باأنَّ تلك الر�سائل ُت�ستخدم لأغرا�ض غير قانونية. وينبغي عدم قراءة الر�سائل. وبالمثل، ينبغي اأن تعاَمل 
الوثائق التي يحملها الممثلون القانونيون اإلى داخل ال�سجن باعتبارها �سرية واأن ُتراعى الأ�سول ب�سفة خا�سة لدى تفتي�ض 
الجرائم  مثل  للغاية،  ا�ستثنائية  اإلَّ يف ظروف  القانونيون  الممثلون  بها  يقوم  التي  الزيارات  تقييد  ول يجوز  المحامين. 

الخطيرة اأو النتهاكات الج�سيمة ل�سلمة ال�سجن واأمنه، وهو ما يجب اأن يتم باأمر من اإحدى ال�سلطات الق�سائية.)113( 

)111(مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها ب�ساأن �سبل الح�سول على الم�ساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، A/RES/67/187، المرفق، 

المبداأ 3.
اأنَّ ال�سجناء ال�سديدي  للتاأكد من  اأن تتوخى �سلطات ال�سجن الحذر ال�سديد  )112(في البلدان التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام، ينبغي 

الخطورة المحكوم عليهم بالإعدام لديهم ال�سبل الكاملة للو�سول لمحاميهم اأو من يقدمون لهم الم�ساعدة القانونية الذين ُيعنون باأيِّ ا�ستئناف 
�سد الإدانة اأو العقوبة ال�سادرة بحقهم.

)113(انظر، على �سبيل المثال، القاعدة 23-5 من القواعد الأوروبية لل�سجون.
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موجز المبادئ الرئي�سية  -9 
 للتعامل مع ال�سجناء
ال�سديدي الخطورة

الف�شل 1- التع�مل مع ال�شجن�ء ال�شديدي الخطورة
وقيمتهم  لكرامتهم  الواجب  بالحترام  تت�سم  معاملة  دائمًا  الخطورة  ال�سديدو  ال�سجناء  يعاَمل  اأن    ينبغي 
لهم  ر  ُتوفَّ واأن  المعاملة،  �سوء  �سروب  من  غيره  اأو  للتعذيب  مطلقًا  يتعر�سوا  األَّ  ويجب  كب�سر.  المتاأ�سلتين 
 ظروف معي�سية لئقة وطعام مغذٍّ ومياه �سالحة لل�سرب ومرافق ال�سرف ال�سحي والرعاية ال�سحية واإمكانية

الت�سال باأُ�سرهم.
  يجب اأن يخ�سع جميع ال�سجناء، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، للحد الأدنى ال�سروري من التدابير 
التقييدية لحماية الجمهور وال�سجناء الآخرين وموظفي ال�سجون. وينبغي اأن يكون عدد ال�سجناء المحتجزين يف 

دة، وب�سورة خا�سة يف ظروف اأمنية ق�سوى، عند حده الأدنى قدر الإمكان. ظروف اأمنية م�سدَّ
الخا�سة  والحتياجات  للمخاطر  فردية  تقييمات  اإجراء  ينبغي  الأمن،  من  المنا�سب  الم�ستوى  تحديد    بغية 
التي  والمخاطر  ال�سجناء،  التقييمات مخاطر هروب  تلك  ت�سمل  اأن  وينبغي  ال�سجن.  دخوله  لدى  �سجين  بكل 
لونه على ح�سن النظام والن�سباط يف ال�سجن،  لونها على الجمهور يف حال هروبهم، والخطر الذي ي�سكِّ �سي�سكِّ

لونه على الجمهور اأثناء وجودهم يف ال�سجن. والخطر الم�ستمر الذي قد ي�سكِّ
والنظم  التدابير  على  التعديلت  واإدخال  منتظمة  فترات  على  والحتياجات  المخاطر  تقييمات  تكرار    ينبغي 

الأمنية المطبقة على ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، ح�سب القت�ساء، تبعا لنتائج التقييمات.
التدابير  من  مجموعة  تطبيق  خلل  من  الخطورة  ال�سديدو  ال�سجناء  لها  ي�سكِّ التي  للمخاطر  الت�سدي    ينبغي 
التي تهدف اإلى الحد من خطر ارتكابهم اأعمال عنف اأثناء وجودهم يف ال�سجن وكذلك معاودتهم الإجرام بعد 
الإفراج عنهم. وينبغي اأن ت�سمل تلك ال�ستراتيجية للت�سدي للمخاطر تدابير ترمي اإلى اإعادة التاأهيل والتقييد 
على ال�سواء، واأن تجري مراجعتها بانتظام. وينبغي، عند القت�ساء، اأن تت�سمن الهدف الطويل الأمد المتمثل 

يف عودة ال�سجناء ال�سديدي الخطورة اإلى المجتمع.
والحريات  الإن�سان  حقوق  واحترام  الأمنية  للتدابير  الم�سروع  ال�ستعمال  بين  التوازن  على  الحفاظ    ينبغي 
الأ�سا�سية لل�سجناء. وينبغي األَّ ت�سل القيود المفرو�سة على بع�ض الحقوق مطلقًا اإلى النيل من كرامة ال�سجناء 

كب�سر.
  ينبغي اأن تتاح با�ستمرار لل�سجناء المحتجزين يف مرافق خا�سة ذات اإجراءات اأمنية ق�سوى اإمكانية ممار�سة 

التمارين الريا�سية والأن�سطة والجتماع بال�سجناء الآخرين والت�سال بالعالم الخارجي، ول �سيما باأُ�سرهم.
  ينبغي الحفاظ على توازن �سليم بين الأبعاد المادية والإجرائية والدينامية للأمن يف حالة جميع ال�سجناء، بمن 

فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة. 
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  ينبغي حظر التمييز �سد اأيِّ �سجين على اأ�سا�ض نوع جن�سه اأو عرقه اأو اأ�سله الإثني اأو جن�سيته اأو ميوله الجن�سية 
اأو هويته الجن�سانية اأو اأيِّ و�سع اآخر، وينبغي اأن تت�سمن �سيا�سات اإدارة ال�سجون تدابير ملمو�سة لتقلي�ض واإزالة 

جميع اأنواع ذلك التمييز يف التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة.
  يجب دائمًا افترا�ض البراءة يف ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين ينتظرون المحاكمة، وعلى اإدارات ال�سجون 

اأن تكفل تج�سيد و�سعهم باعتبارهم غير مدانين يف طريقة معاملتهم واإدارتهم.
  ينبغي لإدارة ال�سجن اأن تتخذ تدابير خا�سة من اأجل ال�سجينات ال�سديدات الخطورة بغية الوفاء باحتياجاتهن 
كن�ساء. واإذا ُطبقت اأدوات تقييم المخاطر والحتياجات المراعية للعتبارات الجن�سانية، فقد يكون هناك عدد 

دة الحرا�سة. ا من الن�ساء اللواتي يوجد ما يبرر حجزهن يف بيئات م�سدَّ قليل جدًّ

الف�شل 2- موظفو ال�شجون 
ال�سجناء  فيهم  بمن  كب�سر،  ال�سجناء  جميع  كرامة  وتوطيد  و�سون  وحماية  احترام  ال�سجون  لموظفي    ينبغي 

ال�سديدو الخطورة.
لهذه  كاأ�سخا�ض  وملءمتهم  المهنية  وكفاءتهم  واإن�سانيتهم  لنـزاهتهم  بعناية  ال�سجون  موظفي  اختيار    ينبغي 
الوظيفة. وينبغي اأن تكون �سروط الخدمة لموظفي ال�سجون كافية لجتذاب اأف�سل المر�سحين والحتفاظ بهم.

اأثناء  منتظما  تدريبًا  يتلقوا  واأن  فيه  العمل  بدء  قبل  بال�سجن  ا  تدريبًا خا�سًّ الموظفين  يتلقى جميع  اأن    ينبغي 
الخدمة طوال مدة عملهم. وينبغي اختيار الموظفين وتدريبهم ب�سكل خا�ض على العمل مع ال�سجناء ال�سديدي 

الخطورة، وهي م�سوؤولية تنطوي على تحديات خا�سة ومتنوعة.
  يتعين على مديري ال�سجون التاأكد من اأنَّ جميع الموظفين يدركون واجباتهم وم�سوؤولياتهم، وتنظيم التفاعل 

بين ال�سجناء والموظفين، والت�سرف كقدوة.
عالية  م�ستويات  يحافظوا على  واأن  التوا�سل،  م�ستوى عال من مهارات  ال�سجون  لدى موظفي  يكون  اأن    ينبغي 
واإجهادهم  الموظفين  لمنع ملل  اتخاذ خطوات  وينبغي  الأوقات.  المهنية يف جميع  والأخلقيات  المعايير  من 

والتلعب بهم وتخويفهم والتاأثير عليهم.
الأمن وال�سلمة وال�ستقرار يف  المطلوب ل�سمان  الم�ستوى  الوظيفي لكل �سجن عند  د الملك  ُيحدَّ اأن    ينبغي 
الموؤ�س�سة. ويتوقف عدد الموظفين المطلوبين على مجموعة من العوامل، بما يف ذلك فئة ال�سجناء المحتجزين 

يف ال�سجن وعددهم، وت�سميم ال�سجن، وحالة البنية المادية لل�سجن، وتوافر المعدات التقنية واأداوؤها.

الف�شل ٣- التقييم والت�شنيف والتوزيع
  يجب الف�سل بين ال�سجناء ح�سب نوع جن�سهم وو�سعهم القانوني وتاريخهم الإجرامي وعمرهم بحيث يمكن 

اإيداعهم المرافق المنا�سبة، مع مراعاة اأوجه �سعفهم واحتياجاتهم يف مجال العلج والتنمية الذاتية.
فيه.  احتجازهم  �سيتعين  الذي  المنا�سب  الأمني  الم�ستوى  ح�سب  ال�سجناء  ت�سنيف  ينبغي  ذلك،  اإلى    اإ�سافة 
وينبغي اأن ُيحتجز ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، �ساأنهم �ساأن جميع ال�سجناء الآخرين، يف ظل الحد الأدنى من 

الظروف التقييدية ال�سروري لحتجازهم يف اأمن واأمان.
ا، بمن فيهم الموظفون  بون تدريبًا خا�سًّ   عند قدوم ال�سجين اإلى ال�سجن، ينبغي اأن يتولى موظفو ال�سجن المدرَّ
له هذا  المتخ�س�سون، اإجراء تقييم �سامل وقائم على الأدلة للمخاطر والحتياجات لتحديد الخطر الذي ي�سكِّ

ال�سجين على نف�سه وعلى الآخرين وكذلك لتحديد احتياجاته الفردية.



  ينبغي لطبيب اأو غيره من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية الموؤهلين اإجراء تقييم �سحي منف�سل يف اأقرب وقت 
ممكن عند دخول ال�سجين، وتحديد اأيِّ احتياجات يف مجال الرعاية ال�سحية، بما يف ذلك على �سعيد ال�سحة 

العقلية، واتخاذ جميع التدابير اللزمة من اأجل العلج.
�سجين  لكل  العقوبة  لتنفيذ  �ساملة  خطط  لو�سع  والحتياجات  المخاطر  تقييمات  نتائج  ا�ستخدام    ينبغي 
الإدماج  اإعادة  لتمكين  تدابير  وكذلك  حد  اأدنى  اإلى  المخاطر  من  للتقليل  تدابير  ت�سمل  اأن  ينبغي 
التعليم  مثل  الأ�سا�سية،  والحتياجات  الإجرامية  الحتياجات  معالجة  طريق  عن  لل�سجناء   الجتماعي 

ومهارات العمل.
  ت�سير الممار�سة الجيدة اإلى و�سع نظام متكامل لإدارة الق�سايا فيما يخ�ض جميع ال�سجناء، وخ�سو�سًا ال�سجناء 
ال�سديدي الخطورة، لأنه يتيح اإطارا منتظما لتبادل المعلومات على نطاق هيئات العدالة الجنائية وغيرها من 
الهيئات لتقييم واإدارة المخاطر عن طريق التعاون. وهو يكفل اأن يكون ال�سجين يف �سلب العملية واأن ي�ستمر 

التركيز على الم�سائل الداخلية والخارجية على حد �سواء لنظام ال�سجون.
  ل توجد قواعد محددة ب�ساأن ما اإذا كان ينبغي تجميع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يف موؤ�س�سة واحدة اأو اأكثر 
اأو تفريقهم داخل نظام ال�سجون، ولكن التفريق مع التجميع الجزئي هو الخيار المف�سل عمومًا، لأنه يتجنب 

العيوب وال�سواغل العديدة المرتبطة بالتجميع الكلي.
دة الحرا�سة داخل    ينبغي عمومًا اأن ُيحتجز ال�سجناء الم�سنفون باعتبارهم �سديدي الخطورة يف وحدات م�سدَّ
دة الحرا�سة، مع مراعاة اأوجه �سعف ال�سجناء ذوي الحتياجات الجن�سانية  ال�سجون اأو يف �سجون منف�سلة م�سدَّ
اأو الخا�سة.)114( وينبغي اأن يتمثل الهدف يف حجزهم يف ظروف اأخف تدريجيا من حيث الإجراءات الأمنية، 

وذلك رهنا باإخ�ساعهم لتقييمات المخاطر الدورية.

الف�شل 4- اأم�كن الإيواء والأحوال المعي�شية الع�مة
  يجب اأن تكفل �سلطات ال�سجن اأن يحظى ال�سجناء ال�سديدو الخطورة بجميع الظروف المعي�سية العامة الم�سار 
ال�سالحة  والمياه  اللئق  الغذاء  والح�سول على  الإيواء  اأماكن  ت�سمل  والتي  الدولية،  الدنيا  المعايير  اإليها يف 
لل�سرب والإنارة الطبيعية وال�سطناعية والنظافة ال�سخ�سية ومرافق ال�سرف ال�سحي والك�ساء والفرا�ض، يف 

جملة اأمور اأخرى.
  من الممار�سات الجيدة اإيواء ال�سجناء ال�سديدي الخطورة يف زنزانات فردية، واإن جاز يف بع�ض الحالت، تبعا 
موا�سفاتها من حيث  تكون  اأن  �سريطة  واحدة،  زنزانة  اأكثر يف  اأو  �سجينين  اإيواء  المخاطر،  وم�ستوى  لطبيعة 

الحيز المكاني والتهوية والأثاث ومرافق ال�سرف ال�سحي كافية لتلبية احتياجاتهم.
  في جميع الحالت، يجب اأن يتمكن ال�سجناء من ق�ساء اأق�سى قدر ممكن من الوقت خارج زنزاناتهم بحيث 

ين�سغلون على نحو مفيد بالم�ساركة يف برنامج الأن�سطة.
ال�سجناء  لدى  يكون  ل  وحيثما  مهينة.  اأو  مذلة  ملب�ض  اأو  موحد  زي  ارتداء  ال�سجناء  على  ُي�سترط  األَّ    ينبغي 
المناخية  الظروف  مراعاة  مع  المنا�سبة،  بالملب�ض  ال�سجن  �سلطات  تزودهم  اأن  ينبغي  ملئمة،  ملب�ض 

والتغيرات المو�سمية.

)114(بمن فيهم المحتجزون رهن المحاكمة والأطفال والن�ساء وال�سجناء الم�سابون باأمرا�ض عقلية اأو اإعاقات اأخرى وال�سجناء المثليون 

ومزدوجو الميول الجن�سية والمتحولون جن�سيا وال�سجناء الم�سّنون وال�سجناء الأجانب اأو ال�سجناء المنتمون اإلى الأقليات الإثنية والعرقية وال�سعوب 
الأ�سلية.
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  ينبغي تلبية متطلبات النظافة ال�سخ�سية الخا�سة لل�سجينات، بما يف ذلك تي�سير الح�سول بانتظام على المياه 
والمنا�سف ال�سحية. ويكت�سي هذا الأمر اأهمية خا�سة يف حالة الن�ساء الحوامل والأمهات المر�سعات والن�ساء 

اللواتي يف مرحلة الحي�ض.
لغيرهم  التي  الحقوق  جميع  بالإعدام  اأو  الموؤبد  بال�سجن  عليهم  المحكوم  الخطورة  ال�سديدي    لل�سجناء 
الإيواء  ظروف  حيث  من  المعاملة  يف  اأدنى  لم�ستوى  األَّ يخ�سعوا  ويجب  عام.  ب�سكل  ال�سجناء  من 
الدنيا  المعايير  يف  م�سمولة  اأخرى  م�ساألة  اأيُّ  اأو  ال�سخ�سية  والنظافة  ال�سحية  والرعاية   والتغذية 

الدولية.
اأن تحدد  اأو ثروته. وينبغي  اأ�سا�ض مكانته  اأو امتيازات اأخرى على  اأيِّ �سجين �سروطا خا�سة    ينبغي عدم منح 
على  المفرو�سة  والقيود  المهاجع،  اأو  الغرف  اأو  الزنزانات  يف  الموحدة  والمرافق  الظروف  مكتوبة  �سيا�سات 
مقدار الممتلكات ال�سخ�سية التي يجوز اأن تكون بحيازة ال�سجين ال�سديد الخطورة، والإجراءات المتعلقة باإدارة 

ممتلكات ال�سجناء.

الف�شل 5- الأمن
  ينبغي تحقيق الم�ستوى الكافي من الأمن المادي لردع ال�سجناء ومنعهم من الهروب )الأمن المادي(؛ وينبغي 
اإر�ساء نظام ُمْحَكم للإجراءات الأمنية وتطبيقه بطريقة مت�سقة )الأمن الإجرائي(؛ وينبغي ت�سجيع الموظفين 

الة مع ال�سجناء )الأمن الدينامي(. على اإقامة علقات مهنية فعَّ
احتمالت  حيث  من  ي�سكله  الذي  الخطر  م�ستوى  مع  تتما�سى  اأمنية  ظروف  يف  �سجين  كل  ُيحتجز  اأن    ينبغي 
ن ال�سجناء ال�سديدي الخطورة من الهروب  الهروب. وينبغي و�سع الترتيبات الأمنية المنا�سبة ل�سمان عدم تمكُّ

وكفالة احترام حقوقهم كب�سر يف جميع الأوقات يف الوقت نف�سه. 
  ينبغي احتجاز ال�سجناء على الوجه ال�سحيح وح�سر عددهم طوال فترة وجودهم يف الحب�ض. وينبغي توخي 

ل خطرًا على الأمن. الفعالية يف اإدارة الدخول اإلى ال�سجن والتنقل داخله وكذلك المواد التي قد ت�سكِّ
  ينبغي ا�ستخدام نظام تعدد م�ستويات �سمان الأمن للحد من خطر الفرار، حيث اإنه يزيد فر�ض ك�سف محاولت 

الفرار وردعها وتاأخيرها والت�سدي لها.
وردع  ك�سف  يف  حا�سمة  اأهمية  الخطورة،  ال�سديدي  ال�سجناء  وخ�سو�سًا  ال�سجناء،  تفتي�ض  اإجراءات    تكت�سي 
األَّ ُت�ستخدم عمليات التفتي�ض لم�سايقة ال�سجناء  اأو ال�سيطرة على ال�سجن. ومع ذلك، ينبغي  تهديدات الأمن 
تجاويف  وتفتي�ض  للتفتي�ض  الملب�ض  من  التجريد  )مثل  القتحامية  التفتي�ض  عمليات  ت�سمل  واألَّ  ترويعهم،  اأو 

الج�سم( اإلَّ يف حالة ال�سرورة الق�سوى.
اللزمة  والتوجيهات  بالمعلومات  ال�سجون  لتزويد  المرجعية  الوثيقة  بو�سفه  وطني  اأمني  اإطار  و�سع    ينبغي 

للحفاظ على م�ستويات عالية من الأمن وتحقيق هدف المنع من الهروب.
اأمنية محلية يف كل �سجن تراعي تحليل المخاطر المحلية، وتج�سد الأمن  اأن تكون هناك ا�ستراتيجية    ينبغي 
والمعدات  الموظفين  وتحدد  ال�سجن،  يف  المحتجزين  ال�سجناء  فئات  وتراعي  المحلي،  والإجرائي  المادي 
ومراقبة  الأعداد  وح�سر  والتقييم،  )الت�سنيف  الرئي�سية  الأمنية  المهام  من  كل  لتنفيذ  اللزمة  والموارد 

الحركة، والتفتي�ض، والت�سالت والمراقبة(.
  ينبغي و�سع برنامج �سامل للمراجعة الأمنية على الم�ستويين المحلي والوطني لفح�ض النظم الأمنية وتنفيذها 

العملي، على اأن تكمله ترتيبات لختبار العمليات والإجراءات والمعدات الأمنية.
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الف�شل 6- تهيئة بيئة ي�شوده� الأمن والنظ�م في ال�شجون
  يقع على �سلطات ال�سجن واجب �سمان اأن تكون ال�سجون اأماكن اآمنة حيث يمكن لل�سجناء والموظفين ومقدمي 
الخدمات والزوار مزاولة اأعمالهم اليومية دون خوف على �سلمتهم البدنية. وُيَعدُّ الحفاظ على ال�سيطرة يف 

ال�سجون، من خلل اأ�ساليب ال�سيطرة الظرفية والجتماعية، اأمرا اأ�سا�سيا ل�سمان ال�سلمة والنظام.
باعتبارها م�سروعة  ال�سجن  اإدارة  اإلى طريقة  والموظفون  ال�سجناء  ينظر  اأن  ال�سجون  يكفل مديرو  اأن    ينبغي 
وعادلة ومن�سفة، واأنَّ ثمة توازنا بين الأمن والنظام والعدالة. وينبغي األَّ ُي�ستخدم اأيُّ �سجين يف خدمة ال�سجن 

يف عمل ينطوي على �سفة تاأديبية.
على  للحفاظ  الق�سوى  ال�سرورة  عند   - اأخير  كملذ  �سوى  ال�سجناء  �سد  البدنية  القوة  ُت�ستخدم  األَّ    ينبغي 
الدنيا الحدود  يكون ذلك يف  اأن  للخطر، على  ال�سخ�سية  ال�سلمة  �ض  تعرُّ اأو عند  ال�سجن  والنظام يف   الأمن 

ال�سرورية.
التفاو�ض  مثل  المتعنتين،  ال�سجناء  مع  للتعامل  العنيفة  غير  الأ�ساليب  على  الموظفين  تدريب    ينبغي 
والو�ساطة، واإعطاوؤهم تعليمات وا�سحة ب�ساأن الظروف التي يجوز فيها ا�ستخدام الأ�سلحة، بما فيها الأ�سلحة 
بال�سجناء مبا�سر  احتكاك  على  تجعلهم  مهامَّ  ون  يوؤدُّ الذين  الموظفون  يكون  األَّ  عمومًا  وينبغي   النارية. 

م�سلَّحين.
م اإلى كل �سجين، عند دخوله ال�سجن، معلومات خطية عن حقوقه، بما يف ذلك اإجراءات تقديم    ينبغي اأن تقدَّ
الطلبات/ال�سكاوى والح�سول على الم�سورة القانونية، اإلى جانب التزاماته، بما يف ذلك الجزاءات التاأديبية 

ال�سارية. وينبغي �سرح هذه اللوائح �سفويا اإذا لزم الأمر.
  يجوز التعامل مع اأيِّ خرق للقواعد التاأديبية يف ال�سجن بعدد من الطرق، بما يف ذلك تقديم م�سورة غير ر�سمية 
اإلى ال�سجين للتقيد بالقواعد؛ وتفعيل الإجراءات التاأديبية الر�سمية من جانب اإدارة ال�سجن داخليا؛ وكذلك، 

ل النتهاك جريمة بموجب القانون اأي�سًا، الجزاء الر�سمي نتيجة الملحقة الجنائية. عندما ي�سكِّ
  ينبغي دائمًا اأن تكون الجزاءات التاأديبية عادلة ومتنا�سبة مع الجرم المعني، وينبغي اأن تكون نتيجة وتتويجا 
لإجراءات تاأديبية ُفر�ست بعد ثبوت �سحة �سكوى اأو ادعاء �سد ال�سجين. وينبغي ل�سلطات ال�سجن اأن تحتفظ 

ب�سجلت �سليمة بجميع الجزاءات التاأديبية المفرو�سة.
  ينبغي األَّ ُي�ستخدم الحب�ض النفرادي اإلَّ يف حالت ا�ستثنائية كملذ اأخير، ولأق�سر وقت ممكن ل�سمان الأمن 
وال�سلمة، واأن يخ�سع للمراجعة الم�ستقلة. وينطبق هذا المبداأ بغ�ض النظر عما اإذا تم فر�ض الحب�ض النفرادي 

كتدبير اأمني، على �سبيل المثال يف �سجون الإجراءات الأمنية الق�سوى، اأو كعقوبة تاأديبية.
  ينبغي اأن تمتثل الظروف المادية يف زنزانات الحب�ض النفرادي لجميع الأحكام الواردة يف قواعد الأمم المتحدة 

النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء التي تتعلق باإيواء ال�سجناء واحتياجاتهم الأ�سا�سية.
  ينبغي حظر الممار�سات التي تعتبر بمثابة تعذيب اأو غيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية 
اأجل غير م�سمى،)115(  اإلى  تاأديبية، بما يف ذلك الحب�ض النفرادي  اأو عقوبات  اأو المهينة حظرا كامل كقيود 
ول )لأكثر من 15 يوما(، وحب�ض ال�سجناء يف زنزانة مظلمة اأو ُم�ساءة دون انقطاع،  والحب�ض النفرادي المطَّ

والعقاب البدني، والعقاب الجماعي.
وُيحظر  تاأديبية.  كعقوبات  التكبيل،  وثياب  اليدين  كاأ�سفاد  الحركة،  تقييد  اأدوات  ُت�سَتخَدم  اأن  اأبدًا  يجوز    ل 
مهينة  بطبيعتها  تكون  التي  الأخرى  التقييد  واأدوات  القدمين  واأ�سفاد  ال�سل�سل  ا�ستخدام  كان  غر�ض   لأيِّ 

اأو موؤلمة.

)115(ُيفهم من الحب�ض النفرادي اأنه حب�ض ال�سجناء لمدة 22 �ساعة اأو اأكثر في اليوم دون �سبيل لإجراء ات�سال ذي معنى مع الغير.
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الإدارة  اأو  ال�سجن  اأو مدير  الموظفين  اإلى  بمعاملته  تتعلق  �سكوى  تقديم  الحق يف  لكل �سجين  يكون  اأن    ينبغي 
المركزية لل�سجون، وفي اأن يبت فيها على وجه ال�سرعة )بطريقة �سرية، عند الطلب(. وينبغي ل�سلطات ال�سجن 
اأن ت�سع ال�سمانات لمنع اأيٍّ من مخاطر النتقام اأو التخويف اأو غير ذلك من العواقب ال�سلبية على ال�سجناء 

نتيجة لتقديم طلب اأو �سكوى.

  ينبغي اأن تتاح لل�سجناء ال�سديدي الخطورة اإمكانية الحتكام اإلى ال�سلطات الق�سائية لتقديم ال�سكاوى والطعون، 
وينبغي األَّ تخ�سع مرا�سلتهم مع تلك ال�سلطات مطلقًا للرقابة اأو اأعمال انتقامية لحقة. كما ينبغي اأن ُي�سمح 

لهم بالتحدث اإلى ممثلين لهيئات الر�سد والتفتي�ض الوطنية اأو الدولية بحرية وفي �سرية تامة.

  ينبغي اأن يكون لدى جميع ال�سجون نظم لل�ستخبارات للتمكين من جمع المعلومات الأمنية والمعلومات ذات 
ال�سلة وتقييمها، بما يتفق مع الت�سريعات الوطنية. وينبغي اأن تقع على جميع موظفي ال�سجون م�سوؤولية العمل 

على جمع المعلومات واإحالتها اإلى اإدارة الأمن.

الة ومتمّر�سة، ا�ستنادًا اإلى اأدوار وم�سوؤوليات وا�سحة وا�ستراتيجية لإدارة    ينبغي اأن تدار الحوادث بطريقة فعَّ
الحوادث وخطط وا�سحة لإدارة الحوادث تجري مراجعتها بانتظام.

الف�شل 7- النظم البنَّ�ءة
لجميع  اءة  البنَّ للأن�سطة  متوازن  برنامج  توفير  يف  العقوبات  تنفيذ  اإدارة  عنا�سر  من  اأ�سا�سي  عن�سر    يتمثل 

ال�سجناء، بمن فيهم ال�سجناء ال�سديدو الخطورة.

الأخرى  البرامج  يف  ال�ستراك  اأو  العمل  على  الح�سول  من  الخطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  منع  عدم    ينبغي 
تزودهم  �سوف  التي  المهني  والتدريب  العمل  فر�ض  )اأ(  لهم  ر  ُتوفَّ اأن  وينبغي  الأمني.  ت�سنيفهم  اأ�سا�ض  على 
الإمكان،  قدر  وكذلك،  التعليمية  م�ستوياتهم  تح�سين  فر�ض  و)ب(  عنهم،  الإفراج  عند  مفيدة   بمهارات 
 )ج( برامج تتيح لهم اإدراك احتياجاتهم الإجرامية، بما يف ذلك الإر�سادات ب�ساأن الخطوات الرامية اإلى تحييد 

تلك الحتياجات.

  ينبغي اأن تتاح لل�سجناء ال�سديدي الخطورة فر�ض الم�ساركة يف الأن�سطة الترفيهية والثقافية التي قد ت�سمل تعلم 
الحرف والرق�ض والغناء والتمثيل والتدرب على عزف الآلت المو�سيقية واليوغا وكتابة الق�س�ض وال�سعر. كما 

عوا على ا�ستخدامها. ينبغي اأن يتاح لهم اإمكانية الح�سول على خدمات مكتبات ال�سجون واأن ُي�سجَّ

  بغ�ضِّ النظر عن النظام الذي يخ�سع له ال�سجناء ال�سديدو الخطورة، ينبغي اأن ُي�سمح لهم بممار�سة التمارين 
المرافق  ا�ستخدام  اإمكانية  لهم  تتاح  اأن  ويجب  يوم.  كل  الطلق  الهواء  يف  الأقل  على  �ساعة  لمدة  الريا�سية 
للظروف  ال�سارة  الآثار  وتخفيف  والعقلية  البدنية  �سحتهم  وتح�سين  حماية  اأجل  من  الريا�سية  والمعدات 

الحتجازية التقييدية التي يوجدون فيها.

يف  حريتهم  ذلك  يف  بما  ال�سجناء،  لجميع  والدين  والوجدان  الفكر  حرية  ال�سجون  �سلطات  تحترم  اأن    ينبغي 
اأن يدينوا بدين ما اأو يعتنقوا دينا اأو معتقدا يختارونه والمجاهرة بذلك، واأن توفر متطلبات الغذاء والنظافة 

ال�سخ�سية الخا�سة، ح�سب القت�ساء. وينبغي األَّ ت�ستخدم �سلطات ال�سجن المعتقدات الدينية لل�سجين �سده.

الأمنية  وللتدابير  لل�سجن لمدد طويلة  المحتملة  ال�سارة  بالآثار  ال�سجون يف �سيا�ساتها  اإدارات  ت�سلِّم  اأن    يجب 
ال�سجون  باإدارة  الخا�سة  �سيا�ساتها  واأن تدمج يف  الخطورة،  ال�سديدو  ال�سجناء  لها  التي قد يخ�سع  الإ�سافية 
الجتماعي،  النف�سي  الدعم  تقديم خدمات  بو�سائل منها  العقلية،  ال�سحة  وتح�سين  اإلى حماية  ترمي  تدابير 

وكذلك النف�ساني عند القت�ساء، بما يعادل الخدمات المتاحة يف المجتمع.
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  ينبغي اأن يو�سع لجميع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة الذين يقترب موعد الإفراج عنهم برنامج لفترة ما قبل 
الإفراج، مع التركيز ب�سكل خا�ض على اإعادة اإدماجهم يف المجتمع. ويجب اأن يتم الإعداد للإفراج بالتعاون 
الوثيق بين اإدارة ال�سجن وال�سلطات المختلفة التي ت�سارك يف تدابير ما بعد الإفراج، بما يف ذلك دوائر مراقبة 

ال�سلوك والخدمات الجتماعية والإ�سكان وال�سلطات ال�سحية، وكذلك ال�سرطة عند القت�ساء.

الف�شل 8- الت�ش�ل ب�لع�لم الخ�رجي
  ُيَعدُّ ت�سهيل ودعم ات�سال ال�سجناء بالعالم الخارجي جزءا اأ�سا�سيا من ا�ستراتيجيات اإدارة ال�سجون الممتثلة 
الإفراج عند  المجتمع  يف  اإدماجهم  اإعادة  يف  النجاح  اإمكانيات  تعزيز  اإلى  ترمي  والتي  الإن�سان   لحقوق 

عنهم.
اإر�سالها  لل�سجين  يجوز  التي  الخطابات  على عدد  مفرو�سة  اأيُّ حدود  هناك  يكون  األَّ  كقاعدة،  ينبغي،    بينما 
وتلّقيها وعدد المرا�سلين الذين يجوز له مرا�سلتهم، يجوز اأن تكون هناك قائمة بالمرا�سلين المعتمدين يف حالة 

ال�سجناء ال�سديدي الخطورة.
  قد يلزم مراقبة ر�سائل ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، ا�ستنادًا اإلى تقييمات المخاطر الخا�سة بهم، با�ستثناء 
الر�سائل التي تتعلق بمرا�سلت مع الممثلين القانونيين اأو ال�سلطات الق�سائية العليا اأو هيئات حقوق الإن�سان 

اأو البرلمانيين.
  يتعين فح�ض جميع الر�سائل والطرود لمنع المواد الممنوعة من دخول ال�سجن.

  ينبغي اأن تتاح لل�سجناء ال�سديدي الخطورة اإمكانية اإجراء وتلّقي المكالمات الهاتفية، على اأن يتولى الموظفون 
لمنع  الة  فعَّ تدابير  اتخاذ  ويلزم  للمراقبة.  �ستخ�سع  مكالماتهم  باأنَّ  ال�سجناء  اإبلغ  وينبغي  عادة،  ر�سدها 

ال�سجناء ال�سديدي الخطورة من الح�سول على الهواتف المحمولة.
ل  ت�سكِّ ل  حتى  اأقاربهم  اأو  اأُ�سرهم  اإلى  قريبة  �سجون  على  ال�سجناء  توزيع  ال�سجون  �سلطات  تحاول  اأن    ينبغي 

الم�سافات التي ينبغي قطعها والتكاليف ذات ال�سلة حواجز اإ�سافية اأمام الحفاظ على الروابط.
ل الزيارات عن�سرا مهما للغاية يف ال�سحة العقلية لل�سجناء واأفراد اأُ�سرهم، بمن فيهم الأطفال، وهو ما    ت�سكِّ

ينطبق اأي�سًا على الظروف التي تتم فيها الزيارات.
يلزم  الزيارات،  وخلل  لها.  مبرر  ل  لقيود  الآخرين  والأ�سخا�ض  والأقارب  الأُ�سر  زيارات  تخ�سع  األَّ    ينبغي 
الحفاظ على التوازن بين اإتاحة الخ�سو�سية الكافية لل�سجناء وزوارهم و�سمان عدم حدوث تبادل للمواد غير 
الم�سروعة. وينبغي تفتي�ض الزوار قبل اإجراء الزيارة، يف حين ينبغي تفتي�ض ال�سجناء ال�سديدي الخطورة عقب 

كل زيارة.
  يحق لجميع ال�سجناء ال�سديدي الخطورة، �سواء منهم من ينتظرون المحاكمة اأم المحكوم عليهم، اأن يزورهم 
م�ست�سارهم القانوني واأن يتوا�سلوا ويت�ساوروا معه دون تاأخير اأو اعترا�ض اأو رقابة وب�سرية تامة ب�ساأن اأيِّ م�ساألة 

قانونية.
  ينبغي األَّ ُتعقد الجتماعات مع المحامين على م�سمع من موظفي ال�سجن، واإن كان من الإجراءات العادية اأن 

ُتعقد تحت اأب�سارهم. وينبغي اأن تعاَمل المرا�سلت مع المحامين دائمًا على اأنها �سرية.
ع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ برامج واأن�سطة يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء �سديدي    ينبغي اأن ُت�سجَّ
الخطورة عقب الخ�سوع لعملية تدقيق �سليمة وبرنامج تعريفي بقواعد ال�سجون ولوائحها. وينبغي اتخاذ جميع 

الحتياطات اللزمة لحماية الأمن وال�سلمة، مثل التفتي�ض والإ�سراف.
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  ينبغي اأن تتاح لل�سجناء ال�سديدي الخطورة فر�سة م�ساهدة التلفاز وال�ستماع اإلى المذياع وقراءة ال�سحف، مما 
يتيح اإمكانية مواكبة الأحداث المحلية والوطنية والدولية، اإلى جانب توفير الجانب الترفيهي.

  ينبغي اأن تنظر �سلطات ال�سجن يف ال�سماح لل�سجناء ال�سديدي الخطورة بفترات من الإفراج الموؤقت الخا�سعة 
للحرا�سة اأو، رهنا بتقييم المخاطر، غير الخا�سعة لها، وخ�سو�سًا خلل فترة الإعداد للإفراج.

وينبغي  الدبلوما�سيين.  بممثليهم  الت�سال  بحقهم يف  ال�سجن،  الأجانب، عند دخولهم  ال�سجناء  اإبلغ    ينبغي 
الر�سائل  منها  بو�سائل  منتظم،  اأ�سا�ض  على  القن�سليين  بممثليهم  الت�سال  من  الأجانب  ال�سجناء  تمكين 

والزيارات والمكالمات الهاتفية.



المرفـق

 ال�شكوك والمع�يير والمب�دئ الدولية
)الواردة في الكتيب(

امليث�ق الأفريقي حلقوق الإن�ش�ن وال�شعوب )ميثاق باجنول( )اعُتمد يف 27 حزيران/يونيه 1981، ودخل حيز النفاذ 
يف 21 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1986(

التف�قية الأمريكية حلقوق الإن�ش�ن )ميثاق �سان خو�سيه، كو�ستاريكا( )اعُتمدت يف 22 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1969، 
ودخلت حيز النفاذ يف 18 متوز/يوليه 1978(

املب�دئ الأ�ش��شية ب�ش�أن ا�شتخدام القوة والأ�شلحة الن�رية من ج�نب املوظفني املكلفني ب�إنف�ذ القوانني )اعتمدها 
موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، 27 اآب/اأغ�سط�ض اإىل 7 اأيلول/�سبتمرب 1990(

كانون  املوؤرخ 14  املتحدة 111/45  العامة للأمم  ال�شجن�ء )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية  ملع�ملة  الأ�ش��شية  املب�دئ 
الأول/دي�سمرب 1990(

اأو ال�شجن  اأ�شك�ل الحتج�ز  جمموعة املب�دئ املتعلقة بحم�ية جميع الأ�شخ��ص الذين يتعر�شون لأيِّ �شكل من 
)اعتُمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 173/43 املوؤرخ 9 كانون الأول/دي�سمرب 1988(

املتحدة  العامة للأمم  القوانني )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية  ب�إنف�ذ  املكلفني  ال�شلوك للموظفني  مدونة قواعد 
169/34 املوؤرخ 17 كانون الأول/دي�سمرب 1979(

)اعُتمدت  املهينة  اأو  الالاإن�ش�نية  اأو  الق��شية  العقوبة  اأو  املع�ملة  �شروب  من  وغريه  التعذيب  من�ه�شة  اتف�قية 
مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 46/39 املوؤرخ 10 كانون الأول/دي�سمرب 1984، ودخلت حيز النفاذ يف 26 

حزيران/يونيه 1987(

اتف�قية الق�ش�ء على جميع اأ�شك�ل التمييز �شد املراأة )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 180/34 
املوؤرخ 18 كانون الأول/دي�سمرب 1979، ودخلت حيز النفاذ يف 3 اأيلول/�سبتمرب 1981(

اتف�قية حقوق الطفل )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 25/44 املوؤرخ 20 ت�سرين الثاين/نوفمرب 
1989، ودخلت حيز النفاذ يف 2 اأيلول/�سبتمرب 1990(

جمل�ص اأوروب�

 �Resolution�(76)2�of�the�Committee�of�Minister�to�member�states�on�the�treatment�of�Long-Term�
Prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on 17 February 1976)

 �Recommendation�Rec(82)17�of�the�Committee�of�Ministers�to�member�states�concerning�custody�
and treatment of dangerous prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on 24 September 
1982)

 �Recommendation�Rec(97)12�of� the�Committee�of�Ministers� to�member� states�concerned�with�
the implementation of sanctions and measures (Adopted by the Committee of Ministers on 10 
September 1997)
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 �Recommendation�Rec(98)� 7� of� the�Committee� of�Ministers� to�member� states� concerning� the�
ethical and organisational aspects of health care in prison (Adopted by the Committee of 
Ministers on 8 April 1998 at the 627th meeting of the Ministers’ Deputies)

 �Recommendations� CM/Rec(2003)23� of� the� Committee� of� Minister� to� member� states� on� the�
management by prison administrations of life-sentence and other long-term prisoners (Adopted 
by the Committee of Ministers on 9 October 2003)

 �Recommendation�Rec(2006)2�of�the�Committee�of�Ministers�to�member�states�on�the�European�
Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006)

 �Recommendation� CM/Rec(2012)5� of� the� Committee� of� Ministers� to� member� states� on� the�
European Code of Ethics for Prison Staff (Adopted by the Committee of Ministers on 12 April 
2012)

 �Recommendation�CM/Rec(2012)�12�of�the�Committee�of�Ministers�to�member�States�concerning�
foreign prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2012)

 �Recommendation�CM/Rec(2014)3�of�the�Committee�of�Ministers�to�member�states�concerning�
dangerous offenders (Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014)

 �Guidelines� for�prison�and�probation� services� regarding� radicalisation�and�violent� extremism�
(Adopted by the Committee of Ministers on 2 March 2016)

 13 املوؤرخ  املتحدة 106/61  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  )اعُتمدت مبوجب  الإع�قة  ذوي  الأ�شخ��ص  اتف�قية حقوق 
كانون/الأول/دي�سمرب 2006، ودخلت حيز النفاذ يف 3 اأيار/مايو 2008(

اتف�قية حقوق الطفل )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 25/44 املوؤرخ 20 ت�سرين الثاين/نوفمرب 
1989، ودخلت حيز النفاذ يف 2 اأيلول/�سبتمرب 1990(

اإعالن الق�ش�ء على العنف �شد املراأة )اعُتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 104/48 املوؤرخ 20 كانون 
الأول/دي�سمرب 1993(

اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملع�ملة اأو العقوبة الالاإن�ش�نية اأو املهينة

 �CPT�Standards�(CPT/Inf/E (2002) 1—Rev. 2015)

 �Living�space�per�prisoner�in�prison�establishments:�CPT�standards�(CPT/Inf�(2015)�44)

اأفريقي�  يف  للمح�كمة  ال�ش�بق  والحتج�ز  الحتي�طي  واحلب�ص  العتق�ل،  بظروف  املتعلقة  التوجيهية  املب�دئ 
)مب�دئ لواندا التوجيهية( )اعتمدتها اللجنة الأفريقية حلقوق الن�سان وحقوق ال�سعوب اأثناء دورتها العادية اخلام�سة 

واخلم�سني، 28 ني�سان/اأبريل اإىل 12 اأيار/مايو 2014(

املب�دئ واملم�ر�ش�ت الف�شلى املتعلقة بحم�ية الأ�شخ��ص املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني )اعُتمدت مبوجب 
القرار 08/1 للجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان، 13 اآذار/مار�ض 2008(

العهد الدويل اخل��ص ب�حلقوق املدنية وال�شي��شية )اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب القرار 2200 األف 
)د-21( املوؤرخ 16 كانون الأول/دي�سمرب 1966، ودخل حيز النفاذ يف 23 اآذار/مار�ض 1976(

العهد الدويل اخل��ص ب�حلقوق القت�ش�دية والجتم�عية والثق�فية )اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب 
القرار 2200 األف )د-21( املوؤرخ 16 كانون الأول/دي�سمرب 1966، ودخل حيز النفاذ يف 3 كانون الثاين/يناير 1976(
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�إعالن كمباال ب�ساأن �أحو�ل �ل�سجون يف �أفريقيا )قرار املجل�س االقت�شادي واالجتماعي للأمم املتحدة 36/1997 املوؤرخ 
21 متوز/يوليه 1997، املرفق(

املتحدة  االأمم  )موؤمتر  �الأجانب  �ل�سجناء  معاملة  ب�ساأن  وتو�سيات  �الأجانب  �ل�سجناء  نقل  ب�ساأن  منوذجي  �تفاق 
ال�شابع املعني مبنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميلنو، اإيطاليا، 26 اآب/اأغ�شط�س اإىل 6 اأيلول/�شبتمرب 1985(

Recommendations on Life Imprisonment (United Nations Office at Vienna Crime Prevention and 
Criminal Justice Branch, Life Imprisonment (UNITED NATIONS Document ST/ CSDHA/24), 1994)

قو�عد �الأمم �ملتحدة ب�ساأن حماية �الأحد�ث �ملجردين من حريتهم )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم 
املتحدة 113/45 املوؤرخ 14 كانون االأول/دي�شمرب 1990(

قو�عد �الأمم �ملتحدة ملعاملة �ل�سجينات و�لتد�بري غري �الحتجازية للمجرمات )قو�عد بانكوك( )اعُتمدت مبوجب 
قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 229/65 املوؤرخ 16 اآذار/مار�س 2011(

قو�عد �الأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء )قو�عد نيل�سون مانديال( )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية 
العامة للأمم املتحدة 175/70 املوؤرخ 17 كانون االأول/دي�شمرب 2015(

منع  جمال  يف  �الأطفال  �سد  �لعنف  على  للق�ساء  �لنموذجية  �لعملية  وتد�بريها  �ملتحدة  �الأمم  ��سرت�تيجيات 
�جلرمية و�لعد�لة �جلنائية )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 194/69 املوؤرخ 18 كانون االأول/

دي�شمرب 2014(

العامة للأمم  للتد�بري غري �الحتجازية )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية  �لنموذجية  �لدنيا  �ملتحدة  �الأمم  قو�عد 
املتحدة 110/45 املوؤرخ 14 كانون االأول/دي�شمرب 1990(

�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�سان )اأُعلن مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 217 األف )ثالثا( املوؤرخ 10 كانون 
االأول/دي�شمرب 1948(

منع  جمال  يف  �ملر�أة  �سد  �لعنف  على  للق�ساء  �لعملية  و�لتد�بري  �لنموذجية  لال�سرت�تيجيات  ثة  �ملحدَّ �ل�سيغة 
�جلرمية و�لعد�لة �جلنائية )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة 228/65 املوؤرخ 21 كانون االأول/دي�شمرب 2010(

اجلمعية الطبية العاملية
 �Declaration�on�Hunger�Strikers (Adopted by the 43rd World Medical Assembly in November 

1991; editorially revised in September 1992; revised in October 2006)

 �Guidelines�for�Physicians�Concerning�Torture�and�other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�
or�Punishment�in�Relation�to�Detention�and�Imprisonment�(Adopted by the 29th World Medical 
Assembly in October 1975; editorially revised in May 2005 and in May 2006)

 �International� Code� of�Medical� Ethics� (Adopted by the 3rd General Assembly of the World 
Medical Association in October 1949; amended by the 22nd World Medical Assembly in August 
1968, the 35th World Medical Assembly in October 1983 and the 57th World Medical Assembly 
in October 2006)

مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق �لقانون �لدويل حلقوق �الإن�سان فيما يتعلق بالتوجه �جلن�سي وهوية �لنوع )التي 
يوغياكارتا،  النوع،  وهوية  بالتوجهات اجلن�شية  املعني  االإن�شان  الدويل حلقوق  القانون  الدويل خلرباء  الفريق  اعتمدها 

اإندوني�شيا، 6-9 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2006(
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