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 تقدمي بقلم اللجنة الدولية 
أحمر )اللجنة الدولية( لل�سليب اال

لقد �س���ّكل العمل ل�س���الح املحتجزين ميزة اأ�سا�س���ية للجنة الدولية طوال 150 عامًا من وجوده���ا. فقد بداأ القيام 
باأوىل الأن�سطة ل�سالح ال�سجناء يف فرتة مبكرة تعود اإىل عام 1870، واملنظمة معروفة جيدًا بعملها يف جمال زيارة 
الأ�س���خا�ض املحتجزين لأ�س���باب تتعلق بالنزاعات امل�س���لحة، حيث ت�سطلع بتفوي�ض ر�س���د حمدد مبوجب القانون 
الدويل الإن�س���اين. كما تعمل اأي�س���ًا ل�س���الح الأ�س���خا�ض املحرومني من حريتهم يف �س���ياقات اأخرى تت�سم بالعنف 
والتوتر الجتماعي وال�س���طراب. وتتمثل اأولوية اللجنة الدولية، يف كل �س���ياق، يف �س���مان ح�سول املحتجزين على 
معاملة اإن�س���انية واحرتام لكرامتهم، بغ�ض النظر عن اأ�س���باب احتجازهم. وتعمل على مّل �س���مل العائلت و�سمان 

احرتام الإجراءات القانونية الواجبة.

وقامت اللجنة الدولية يف عام 2011 باأن�سطة تتعلق بالحتجاز يف حوايل 90 بلدًا. وقام موظفوها، يف العام نف�سه، 
باأكرث من 5.000 زيارة لأكرث من 1.800 مكان احتجاز يف اأنحاء العامل، وبالتايل كانوا على ات�س���ال يومي باآلف 

املحتجزين.

وقد �سهدت اللجنة الدولية ب�سورة مبا�سرة، يف بيئات �سديدة التنوع وعلى مدى �سنوات عديدة، عواقب الكتظاظ 
على املحتجزين وعلى ال�س���لطات. وُي�س���ّكل الكتظاظ، يف واقع الأمر، م�س���كلة وا�سعة النت�س���ارعلى نحو متزايد يف 
عدد من البلدان واأماكن الحتجاز. وميثل الكتظاظ يف حد ذاته �س���اغًل اإن�س���انيًاخطريًا جدًا، اإذيوؤدي تلقائيًا اإىل 
توليد ظروف احتجاز غري م�س���توفية للمعايري، وغالبًا غري اإن�س���انية. وُيجرب ع�س���رات اآلف الأ�سخا�ض على العي�ض 
لفرتات طويلة يف اأماكن اإقامة مزدحمة، يف ظل م�ساحات غري كافية للتحرك اأو اجللو�ض اأو النوم. وهذا من �ساأنه 
اأن ينال جديًا من قدرة الإدارة على تلبية احتياجات املحتجزين الأ�سا�س���ية من حيث الظروف املعي�س���ية، والرعاية 
الطبية، وامل�س���اعدة القانونية، والزيارات العائلية. واإّن ح�سرهم يف اأماكن معي�سة �سيقة، وغالبًا يف ظروف �سحية 
مزري���ة ودون اأّي خ�سو�س���ية، يجعل من جترب���ة حرمانهم من احلرية—وهي جتربة جمه���دة بالفعل يف الظروف 
العادية—اأكرث �س���وءًا اأ�س���عافًا م�س���اعفة.فهي تنال من الكرامة الإن�س���انية وُت�س���عف �س���حة املحتجزين البدنية 
والعقلية، ف�س���ًل عن تقوي�ض احتمالت اإعادة اإدماجهم. ويوؤدي ذلك، علوة على و�س���ع �س���غط �سديد على البنى 
التحتي���ة، اإىل زيادة احتمالت التوترات والنزاعات بني املحتجزين اأنف�س���هم، وبينهم وبني املوظفني. و�س���رعان ما 
يقود ذلك اإىل �سعوبات يف احلفاظ على نظام جيد داخل ال�سجن، مما ي�سفر عن عواقب وخيمة حمتملة من حيث 

�سلمة املحتجزين، وكذلك من حيث الإ�سراف والأمن.

ويف حني تكون العواقب ج�س���يمة بالن�س���بة للرجال والن�س���اء والأطفال املحرومني من حريتهم بوجه خا�ض، اإل اأنها 
توؤثر اأي�س���ًا على املوظفني الذين هم على ات�سال مبا�سر باملحتجزين، والذين تتمثل مهمتهم يف حماية املحتجزين 
وتلبية احتياجاتهم. ويعمل املوظفون يف جمال الحتجاز يف ظل ظروف �سعبة، ويتعر�سون ل�سغوط وخماطر دائمة 
نتيجة للزيادة املفرطة يف الأعداد وتعر�س���هم املبا�س���ر لإحباط املحتجزين دون توفر املوارد اللزمة ل�سمان الأمن 

اأو احل�سول على اأب�سط اخلدمات الأ�سا�سية.

وتعرف اللجنة الدولية من خربتها اأّن حالت الكتظاظ، متى تر�س���خت، حتدث دوامة ذات تاأثري �س���لبي على نظام 
العدالة اجلنائية باأ�سره نتيجة للزدحام املتزايد، وتثبيط عزمية املوظفني، ون�سوء اآليات تاأقلم موازية اأو ف�ساد.

اإّن الكتظ���اظ لي����ض حتمي���ًا. وحتى اإذا كان وا�س���ع النت�س���ار وطويل الأمد، فل يجب اأن ي�س���بح اأم���رًا ماألوفًا على 
الإطلق. فمن الأهمية مبكان، من وجهة نظر اإن�س���انية، معاجلة م�س���األة الكتظاظ يف اأماكن الحتجاز. اإنها مهمة 
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�س���عبة وت�س���ّكل حتديًا؛ ذلك اأّن الكتظاظ له اأ�س���باب متعددة وتراكمية، خارجة اإىل حد كبريعن نظام ال�س���جون 
نف�سه. ولذا، ل ميكن معاجلتها على �سعيد ال�سجون فح�سب، بل يتطلب الأمر ا�ستجابة �ساملة ومن�سقة من جمموعة 

وا�سعة من ال�سلطات، مبا يف ذلك على �سعيد ال�سيا�سة واملجتمع باأ�سره.

وقد لحظت اللجنة الدولية على مّر ال�سنوات ال�سعوبات التي تواجهها جهودالعديد من الدول لتح�سني التفاعلت 
املعقدة بني خمتلف اجلهات الفاعلة، مثل الهيئة الت�س���ريعية، وال�س���لطة الق�س���ائية، وال�س���رطة، واملدعني العامني، 
واإدارات املحاك���م، وهيئ���ات الرقاب���ة، التي ُتعترب جميعها �س���رورية اإذا كان ل بّد من حتطي���م دورة الكتظاظ. اإّن 
الت�س���اوؤل حول ال�سيا�سات اجلنائية، وال�سروع يف تغيريات ت�سريعية اأو اإجرائية، وتغيري املمار�سات الق�سائية طويلة 
الأمد، لي�س���ت اأمورًاب�س���يطة على الإطلق. كما ي�س���تلزم التحلي بق���در كبري من اإدراك حاج���ات الآخرين اأو تفّهم 
م�س���اعرهم عند مواجهة الت�س���ورات ال�س���ائعة اأو ال�س���تثمار يف التحول عن الحتجاز يف ظل طماأنة اجلمهور باأنه 

يجري اتخاذ تدابري ملكافحة اجلرمية.

وعلى الرغم من وفرة املعلومات حول اكتظاظ ال�سجون، تقّر اللجنة الدولية باحلاجة اإىل توجيهات �ساملة وعملية 
حول كيفية جتنب هذه الظاهرة، ومعاجلتها حيثما وجدت بالفعل، والتخفيف من عواقبها الإن�سانية.

ه���ذا هو اله���دف من هذا الدليل. فهو يجمع بني الأ�س���باب والعواق���ب املختلفة للكتظاظ، وي�س���ّدد على املجموعة 
الوا�س���عة من ال�س���رتاتيجيات الت���ي ميكن تطبيقها يف نظم ال�س���جون نف�س���ها، وعرب نطاق اأو�س���ع يف نظم العدالة 
اجلنائية واحلوكمة، تبعًا خل�سو�سيات احلالة حمل البحث.كما يو�سح ال�سرتاتيجيات املختلفة يف حالت م�ستمدة 
م���ن اخلربة الت�س���غيلية واأمثلة على التداب���ري العملية التي حققت نتائج فعالة وميكن اأن متثل م�س���در اإلهام لبلدان 

اأخرى.

ناع ال�سيا�سات اإىل املمار�سني. ويكمن الق�سد  وقد جرى ت�سميم الدليل لريوق جلمهور وا�سع من القراء، بدءًامن �سُ
من ذلك يف تعزيز فهم م�س���رتك ملختلف امل�س���الح وال�سواغل ووجهات النظر املتعلقة بالكتظاظ، وامل�سي قدمًا يف 
مة ملعاجلة  و�س���ع اأطر مفاهيمية م�س���رتكة، وبالتايل متهيد الطريق ل�سرتاتيجيات مت�س���قة وقابلة للتطبيق وم�سمَّ
الكتظاظ بطريقة �س���املة. وي�س���تفاد من خربة اللجنة الدولية اأّن اخلطوات ال�سغرية، واإمنااملن�سقة منها،املتخذة 

من جانب جمموعة من اجلهات الفاعلة، ميكن اأن حُتدث فارقًا حقيقيًا يف حّل امل�سكلت املعقدة.

ولهذه الأ�س���باب جميعها، ي�س���ّر اللجنة الدولية اأنها �ساهمت يف ن�س���ر هذا الدليل، ب�سراكة مع مكتب الأمم املتحدة 
املعن���ي باملخ���درات واجلرمي���ة. ونحن ن���رى اأّن وجهات نظرن���ا املختلفة قد ع���ززت واأثرت حمت���واه. ويف اإطار روح 
التعاون التي ات�س���م بها اإعداد الدليل، فاإننا نو�س���ي به لي�ض جلميع اأفرقة اللجنة الدولية يف امليدان فح�س���ب، واإمنا 
اأي�س���ًا جلميع اأولئك الذين ميكن اأن يكون لقراراتهم التاأثري على الكتظاظ يف ال�س���جون، وبالتايل كفالة اأن يعي�ض 

املحتجزون يف ظل ظروف كرمية واآمنة، ويح�سلون علىاملعاملة التي حترتم كرامتهم.

وتتطلع اللجنة الدولية اإىل العمل جنبًا اإىل جنب مع جميع من ُيلهمهم هذا الدليل لتخاذ خطوات، كبرية و�سغرية، 
ميكن اأن تقود اإىل حلول م�ستدامة.

 جنيف، كانون الثاين/يناير 2013
 اإيف داكور
   املدير العام للجنة الدولية
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�سكر وتقدير
لقد اأِعّد هذا الدليل من قبل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�سليب 

الأحمر، وكتبه "تومري�ض اأتابي" (Tomris Atabay)، ال�ست�ساري يف ق�سايا الإ�سلح اجلنائي.

وج���رى ا�ستعرا�ض الدليل يف اجتماع جمموعة خرباء ُعق���د يف فيينا يف 14-15 ت�سرين الثاين/نوفمرب عام 2011. 
وي���وّد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، واللجن���ة الدولية لل�سليب الأحمر،الإعراب عن تقديرهما 
 "Charles Robert Allen, :للإ�سهامات التي قّدمت من اخلرباء التالية اأ�سماوؤهم، الذين �ساركوا يف ذلك الجتماع
 Elias Carranza, Elinor Chemonges, Vivienne Chin, Yvon Dandurand, Louise Ehlers, Aubrey Fox,
 Andrea Huber, Richard Kuuire, Tapio Lappi-Sepälä, Maira Rocha Machado, Martin Schonteich and

.Peter Severin"

مت تعليقات وملحظات قّيمة اإ�سافية من خرباء مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، التالية  كما قدِّ
 "Collie Brown, Carla Ciavarella, Celso Coracini, Gilberto Gerra, Fabienne Hariga, Valerie :اأ�سماوؤه���م
 Lebaux, Alexandra Martins, Philipp Meissner, Maria-Noel Rodriguez, Renee Sabbagh, Elisabeth Saenz,

.Miri Sharon and Vera Tkachenko"

 "Catherine Deman, Isabel :وننوه اأي�سًا بالإ�سهامات املقدمة خلل اإعداد الدليل من الأ�سخا�ض التالية اأ�سماوؤهم
"Hight, Mary Murphy and Abigail Sloan)من اللجنة الدولية(، ف�سًل عن Piera Barazanò )من مكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية(.
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الف�سل األف-  ملن يتوجه الدليل

ُيع���ّد هذا الدليل واحدًا من �سل�س���لة من الأدوات التي و�س���عها "مكتب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدرات واجلرمية" 
لدع���م البل���دان يف تنفيذ �س���يادة القان���ون وتطوير اإ�س���لح العدالة اجلنائية. وقد جرى ت�س���ميمه عل���ى نحو يتيح 
���ناع ال�سيا�س���ات،  ا�س���تخدامه من جانب جميع الأطراف الفاعلة املعنية يف نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك �سُ
واملُ�س���ّرعني، ومديري ال�سجون، وموظفي ال�سجون، واأفراد املنظمات غري احلكومية، وغريهم من الأفراد املهتمني 
اأو النا�س���طني يف جمال العدالة اجلنائية واإ�س���لح ال�سجون. كما ُيقّدم الدليل نف�سه اإىل املهنيني العاملني يف جمال 
ال�سحة واملهن ذات ال�سلة، املنخرطني يف تقدمي اخلدمات داخل/مع نظام ال�سجون. وميكن ا�ستخدام الدليل يف 

�سياقات خمتلفة، �سواء كوثيقة مرجعية اأو كاأداة للتدريب.

الف�سل باء-  نطاق الدليل وحدوده

يت�س���م مو�س���وع الكتظاظ يف ال�س���جون باأبعاد متعددة. وهناك عدد كبري من الأ�س���باب،تعزز بع�س���ها البع�ض، قد 
ت���وؤدي اإىل اكتظ���اظ ال�س���جون، وتتفاوت تفاوتًا كبريًا من بلد اإىل اآخر، وكذلك داخل كل بلد. ول تنح�س���ر اأ�س���باب 
اكتظاظ ال�سجون داخل حدود العدالة اجلنائية، بل متتد لت�سمل جمالت اأخرى من م�سوؤولية الدولة، مثل �سيا�سات 
الرفاه الجتماعي، واحل�س���ول على اخلدمات ال�س���حية والتعليم والعمل، من بني اأمور اأخرى. ولن يكون بالإمكان 
تغطية هذا املو�سوع الوا�سع، بطريقة �ساملة ومفيدة، يف كتّيب واحد يكمن هدفه الرئي�سي يف توفري التوجيه العملي 
لقرائه، بدًل من تقدمي مناق�س���ة متعمقة للعوامل ال�سيا�س���ية والجتماعية والقت�س���ادية املختلفة املتعلقة مبو�سوع 
اكتظاظ ال�س���جون يف جميع اأنحاء العامل. وعلى هذا النحو، يقت�سر نطاق هذا الدليل على تقدمي نظرة عامة حول 
بع����ض اجلوانب الرئي�س���ة للعدالة اجلنائية التي تركز على اكتظاظ ال�س���جون. ويهدف الدليل، يف اإطار �سيا�س���ات 
وبرام���ج العدال���ة اجلنائية، اإىل توفري بع�ض التوجيه لتطوير ال�س���رتاتيجية وال�سيا�س���ة، وتقدمي اأمثلة ممار�س���ات 

جيدة، والت�سجيع على مزيد من التفكري والبحث.

الف�سل جيم-  ما الذي ي�سمله الدليل

يتكون الدليل من جزاأين.
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اجلزء الأول يوفر معلومات اأ�سا�سية.

الف�سل األف يقّدم نظرة عامة حول اكتظاظ ال�سجون يف جميع اأنحاء العامل واأثره.

الف�س���ل باء يقّدم نظرة عامة حول جمموعة الأ�س���باب املحتملة لكتظاظ ال�سجون،التي تتفاوت تفاوتًا كبريًا 
بني ولية ق�سائية واأخرى.

اجلزء الثاين يتكّون من ت�س���عة ف�س���ول، تهدف جميعهااإىل م�س���اعدة القراء على و�س���ع ا�س���رتاتيجيات و�سيا�سات 
وبرامج للحد من الكتظاظ يف مرافق ال�سجون لديهم.

الف�س���ل األف يناق�ض احلاجة اإىل و�س���ع ا�س���رتاتيجيات �ساملة ت�س���تند اإىل الأدلة لإ�س���لح منظومة العدالة 
اجلنائية حتى ت�سبح فّعالة وم�ستدامة، واأهمية ت�سخري الدعم العام لتنفيذها.

الف�س���ل باء يرّكز على التدابري التي ميكن اتخاذها للحد من نطاق احلب�ض وو�س���ع �سيا�سات لإ�سدار اأحكام 
عادلة. ويف حني ي�س���ّم هذا الف�س���ل اقرتاحات ت�س���ريعية وعملية على ال�س���واء، اإل اأّن تركيزه ين�س���ّب على 
الإ�سلحات الت�سريعية، بغية توفري الأ�سا�ض القانوين الذي ت�ستد احلاجةاإليه يف العديد من البلدان من اأجل 

ال�سروع يف تنفيذ برامج عملية.

الف�س���ل جيم يعر�ض �سل�س���لة من القرتاحات حول كيفية حت�سني كفاءة نظام العدالة اجلنائية. وي�ستند اإىل 
فهم يق�س���ي ب�س���رورة وجود نظام فّعال للعدالة اجلنائية، حيث تتعاون املوؤ�س�سات مع بع�سها البع�ض، وحيث 
تنتج بيانات دقيقة لو�س���ع �سيا�سات وبرامج فّعالة، ل�سمان تنفيذ الت�سريعات ب�سكل �سحيح لتحقيق اأهدافها 
املرجّوة يف حتقيق العدالة وتعزيز ال�س���لمة العامة واحلّد، يف الوقت نف�س���ه، من ال�ستخدام غري ال�سروري 

للحب�ض.

الف�س���ل دال يقدم نظرة عامة واقرتاحات حول كيفية حت�س���ني ح�س���ول ال�س���جناء على امل�س���اعدة القانونية 
واملعونة القانونية، ا�س���تنادًا اإىل الأدلة التي ت�س���ري اإىل اأّن احل�سول على امل�ساعدة القانونية قد يكون حا�سمًا 

للحد من الحتجاز ال�سابق للمحاكمة، ومدة الحتجاز ال�سابقة للمحاكمة، واحلب�ض، وُمدد العقوبات.

الف�س���ل هاء يرّكز ح�س���رًا على الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة، بدءًا من حلظة اإلقاء ال�س���رطة القب�ض على 
ال�س���خ�ض وحتى اإدانته النهائية من املحكمة. ويقوم على الإقرار باأّن �سخامة عدد املحتجزين قبل املحاكمة 
ُيعّد اأحد اأكرث التحديات اإحلاحًا التي تواجه البلدان يف جميع اأنحاء العامل، واأّن تاأثري الكتظاظ على الكرامة 

الإن�سانية وال�سحة يكون عادةاأكرث �سّدة يف مرافق الحتجاز ال�سابق للمحاكمة.

الف�س���ل واو ي�سمل التدابري غري الحتجازية واجلزاءات، كبدائل لل�س���جن، بالإ�سافة اإىل تلك التدابري التي 
جرت معاجلتها يف الف�سل ال�سابق، فيما يتعلق بالحتجاز ال�سابق للمحاكمة )مثل التحويل خارج نطاق نظام 
العدالة اجلنائية(. ونظرًا ل�سيق املجال، ل يت�سمن الف�سل مناق�سة �ساملة جلميع بدائل احلب�ض امل�ستخدمة 
يف البلدان يف جميع اأنحاء العامل، ل �س���يما اأنه ميكن الطلع على مناق�س���ة اأ�س���مل لبدائل احلب�ض والعدالة 
الإ�س���لحية يف كتّيب���ات اأخرى �س���ادرة عن مكتب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات واجلرمي���ة، مثل: "دليل 
املبادئ الأ�سا�سية واملمار�سات الواعدة ب�ساأن بدائل احلب�ض" و"دليل برامج العدالة الإ�سلحية". ويف املقابل، 
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يناق�ض الف�س���ل كيفية ا�ستخدام البدائل للحّدمن اكتظاظ ال�سجون، ويرّكز على اأقل البدائل تكلفة واأب�سطها 
تنفيذًا، ف�سًل عن تلك البدائل التي تعالج احتياجات عدد من املجموعات اخلا�سة.

الف�س���ل زاي ي�سمل التدابري التي ميكن اتخاذها يف ال�س���جون املكتظة للحّد من الأثر ال�سار للكتظاظ على 
�سحة ال�سجناء واإعادة اإدماجهم الجتماعي، ويقّدم ن�سحًاحمدودًاحول التدابري الرامية اإىل تعزيز الإدماج 
الجتماعي لل�سجناء كا�سرتاتيجية طويلة الأجل للحّد من الكتظاظ. وترد مناق�سة اأ�سمل للمو�سوع يف كتّيب 
اآخر �س���ادر ع���ن مكتب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدرات واجلرمية، حت���ت عنوان "الدليل التمهيدي ب�س���اأن 

تفادي العودة اإىلاجلرمية، واإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع".

الف�س���ل حاء ي�س���تند اإىل الفهم باأنه قد يلزم تو�س���يع طاقة ا�ستيعاب ال�سجون كا�س���رتاتيجية مكلفة ق�سرية 
الأجل للحّد من الكتظاظ يف ال�سجون، لكّن زيادة �سعة ال�سجن لن توفر حًل طويل الأجل لكتظاظ ال�سجون 
ما مل يتم و�س���عها �سمن اإطار اأو�سع لإ�سلح العدالة اجلنائية. ويقّدم الف�سل نظرة عامة حول امل�سائل التي 
يجب اأخذها يف احل�س���بان عند النظر يف تو�س���يع طاقة ا�س���تيعاب ال�س���جون، ف�س���ًل عن التدابري التي ميكن 

اتخاذها لتح�سني ال�ستفادة من طاقة ال�ستيعاب احلالية لل�سجون.

الف�س���ل طاء يقّدم موجزًا للتو�سيات والقرتاحات الرئي�س���ة التي يطرحها هذا الدليل لو�سع ا�سرتاتيجيات 
و�سيا�س���ات ق�سرية ومتو�س���طة وطويلة الأجل للحّد من الكتظاظ يف ال�سجون. ويهدف الف�سل اإىل م�ساعدة 
الق���راء على ا�س���تعرا�ض ال�س���رتاتيجيات املمكن���ة، والرجوع اإىل الأج���زاء ذات ال�س���لة يف الدليل ملزيد من 
القرتاحات املتعلقة باملبادرات التي يجري تدار�سها، وو�سع ا�سرتاتيجياتهم وبراجمهم، وفقًاللتحديات التي 

تواجههم والفر�ض املتاحة يف ولياتهم الق�سائية.

ل ُي���راد م���ن الأمثلة املدرجة يف اإطارات ل�س���رح التنفيذ الناج���ح اأو الواعد لبع�ض التدابري املو�س���ى بها يف البلدان 
يف جميع اأنحاء العامل اأن توحي باأّن نظم ال�س���جون يف تلك البلدان ُتعترب اأمثلة حول ممار�س���ات جيدة يف جمملها.
اإذ ميكن، يف بع�ض الأحيان، حتديد ممار�س���ات جيدة يف نظم اأو �س���جون ل تزال تواجه حتديات قا�س���ية تقت�س���ي 

الت�سدي لها.

الف�سل دال-   ما هو الق�سد من الدليل؟

هن���اك اإق���رار متزايد يف جميع انحاء العامل باأن اإحدى العقبات الرئي�س���ية اأمام تنفيذ اأحكام "القواعد النموذجية 
الدنيا ملعاملة ال�س���جناء"تتمثل يف اكتظاظ ال�سجون. ويف واقع الأمر، "فقد اأ�سبح الكتظاظ يف املوؤ�س�سات العقابية 
ق�س���ية من الق�سايا العاملية يف جمالت حقوق الإن�سان وال�س���حة والأمن للجناة، واأ�سرهم، وجمتمعاتهم املحلية"، 
وفقًا ملا خل�ست اإليه املناق�سة املو�سوعية ب�ساأن "الإ�سلح اجلنائي واحلد من اكتظاظ ال�سجون، مبا يف ذلك توفري 
املعون���ة القانونية يف نظ���م العدالة اجلنائية"، خلل الجتماع الثامن ع�س���ر للجنة املعنية مبن���ع اجلرمية والعدالة 
اجلنائية الذي ُعقد يف الفرتة 16 - 24 ني�سان/اأبريل 2009،)1( والذي قّدم �سل�سلة من التو�سيات ملواجهة التحدي 

املتمثل يف اكتظاظ ال�سجون يف جميع اأنحاء العامل.

 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Report on the eighteenth session (18 April 2008 and 16-24 :انظر )1(

 .April 2009), E/2009/30 E/CN.15/2009/20, Official Records, 2009, Supplement 10, page 46, para. 57
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كما �سّكل اكتظاظ ال�سجون بوؤرة الهتمام يف اإحدى ور�ض العمل الر�سمية اخلم�ض التي ُنِظمت خلل املوؤمتر الثاين 
ع�س���ر حول منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي ُعقد يف �س���ان �س���لفادور، يف الربازيل، عام 2010، حتت عنوان 

"ا�سرتاتيجيات واأف�سل ممار�سات ملكافحة الكتظاظ يف املرافق الإ�سلحية".

وقد اأ�س���فرت ور�س���ة العمل عن �سل�س���لة من ال�س���تنتاجات والتو�س���يات، على النحو الت���ايل:)2()اأ( كان الكتظاظ 
يف املوؤ�س�س���ات الإ�س���لحية واح���دًا من اأخط���ر العوائق التي تعرت����ض امتثال الدول الأع�س���اء لل�س���كوك واملعايري 
 والقواع���دذات ال�س���لة ال�س���ادرة ع���ن الأمم املتحدة، واأنه �س���ّكل انتهاكًا حلقوق الإن�س���ان اخلا�س���ة بال�س���جناء؛ 
)ب( كان���ت اجلرمي���ة م�س���كلة اجتماعي���ة مل توفر لها نظ���م العدالة اجلنائية �س���وى جزء من احل���ل. وكان اتخاذ 
اإجراءات �س���د الفقر والتهمي�ض الجتماعي اأ�سا�س���يًا ملنع اجلرمية والعنف، مبا يوؤدي بدوره اإىل احلد من اكتظاظ 
ال�س���جون؛ )ج( ينبغ���ي على الدول الأع�س���اء تعريف اكتظاظ ال�س���جون باأنه انتهاك غري مقبول حلقوق الإن�س���ان، 
والنظر يف و�س���ع حد قانوين لطاقة ا�س���تيعاب �س���جونها؛ )د( ينبغي اأن تنظر الدول الأع�ساء يف ا�ستعرا�ض وتقييم 
وحتديث �سيا�س���اتها وقوانينها وممار�س���اتها ل�س���مان تطوير ا�س���رتاتيجية عدالة جنائية �س���املة ملعاجلة م�س���كلة 
اكتظاظ ال�س���جون، التي ينبغي اأن ت�س���مل احلد من ا�س���تخدام عقوبة احلب�ض وزيادة ا�ستخدام بدائل لل�سجون، مبا 
يف ذلك برامج العدالة الت�ساحلية؛ )ه�( ينبغي اأن ترتكز �سيا�سات وا�سرتاتيجيات معاجلة اكتظاظ ال�سجون على 
الأدلة؛ )و( يتعني على الدول الأع�ساء تنفيذ اإ�سلحات وا�سرتاتيجيات للحد من اكتظاظ ال�سجون بطريقة تراعي 
اجلن�سني وت�ستجيب بفعالية لحتياجات الفئات الأكرث �سعفًا؛ )ز( ت�سجيع الدول الأع�ساء على القيام با�ستعرا�ض 
بني،  م���دى كفاية امل�س���اعدة القانونية وغريها من الإجراءات، مبا يف ذلك ا�س���تخدام امل�س���اعدين القانونيني املدرَّ
 بغي���ة تعزي���ز اإمكانية الو�س���ول اإىل العدالة واآليات الدف���اع العام ومراجعة �س���رورة الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة؛ 
)ح(دعوة الدول الأع�س���اءاإىل اإجراء مراجعة وا�س���عة للمنظومة لتحديد اأوجه الق�سور يف عملية العدالة اجلنائية 
التي ت�سهم يف الحتجاز لفرتات طويلة يف الفرتةال�سابقة للمحاكمة وخلل عمليات املحاكمة، وو�سع ا�سرتاتيجيات 
لتح�س���ني كفاءة عملية العدالة اجلنائية، مبا ي�س���مل اإجراءات للحد من تراكمات الق�س���ايا، والنظر يف و�سع حدود 
زمني���ة لفرتة الحتجاز؛ )ط( ينبغي ت�س���جيع الدول الأع�س���اء على اتخاذ اإجراءات تن����ض على الإفراج املبكر عن 
ال�س���جناء من املوؤ�س�س���ات الإ�سلحية، مثل الإحالة اإىل دور التاأهيل، والر�س���د الإلكرتوين، وتخفي�ض الأحكام بناء 
على ُح�سن ال�سلوك. وينبغي اأن تنظر الدول الأع�ساء يف مراجعة اإجراءاتها اخلا�سة باإلغاء احلكم ملنع العودة غري 
ال�سرورية اإىل ال�سجن؛ )ي(دعوة الدول الأع�ساء اإىل و�سع نظم اإخلء ال�سبيل امل�سروط واحلكم مع وقف التنفيذ؛ 
)ك( ينبغي اأن تكفل الدول الأع�ساء التنفيذ الفعال لبدائل احلب�ض، وذلك بتوفري البنية التحتية واملوارد اللزمة؛ 
)ل( ينبغ���ي اأن تعمل الدول الأع�س���اء على تعزيز م�س���اركة منظمات املجتمع املدين واملجتمع���ات املحلية يف تنفيذ 
بدائل عقوبة ال�س���جن؛ )م( ينبغي على الدول الأع�س���اء زيادة الوعي وت�س���جيع العمليات ال�ست�سارية ال�ساملة التي 
ت�س���مل م�س���اركة جميع القطاعات احلكومية ذات ال�سلة واملجتمع املدين، وبخا�س���ة جمعيات ال�سحايا، واجلهات 
املعني���ة الأخ���رى، يف و�س���ع وتنفيذ ال�س���رتاتيجيات الوطنية، مبا يف ذلك و�س���ع خطط عمل، ملعاجل���ة الكتظاظ؛ 
)ن( ينبغ���ي على الدول الأع�س���اء اأن تكفل نقل املعلومات امل�س���تندة اإىل الأدلة ب�س���اأن اجلرمي���ة والعدالة اجلنائية 
���ناع القرار، والعاملني يف جمال العدالة اجلنائية، واجلمهور، وو�سائل الإعلم.  اإىل امل�س���ّرعني، وال�سيا�س���يني، و�سُ
وحتقيقًا لهذا الغر�ض، ينبغي ت�س���جيع الدول الأع�س���اء على موا�س���لة اإجراء البحوث ب�س���اأن العوامل التي ت�سهم يف 

اكتظاظ ال�سجون.

Report of the Committee I: agenda items 4,7 and 9 and Workshops 1, 4 and 5, 17 April 2010, A/CONF.213/L.3/ :2( انظ���ر(

.Add.4



5 مقدمة

لقد ت�سّمن"اإعلن �سلفادور ب�ساأن ال�سرتاتيجيات ال�ساملة ملواجهة التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة 
اجلنائي���ة وتطوره���ا يف ع���امل متغري"بيانات ب�س���اأن احلاج���ة اإىل تعزيز بدائل للحب�ض، واأو�س���ى باأن ت�س���عى الدول 
الأع�س���اء اإىل احلد من الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة، حيثما كان ذلك منا�سبًا، واأن تعزز زيادة فر�ض الو�سول اإىل 

العدالة واآليات الدفاع القانوين.)3(

وُي�س���ّكل الدليل احلايل متابعة عملية للتو�س���يات التي قّدمت يف الجتماع الثامن ع�س���ر للجنة املعنية مبنع اجلرمية 
والعدال���ة اجلنائي���ة واملوؤمتر الثاين ع�س���ر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ف�س���ًل عن التو�س���يات ال�س���ادرة عن 
موؤمترات الأمم املتحدةالأخرى ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، التي اأقّرت منذ عام 2000 اأهمية احتواء الزدياد 
يف اأع���داد نزلء ال�س���جون. وميثل الدليل، بوجه خا�ض، متابعة للتو�س���ية التي تفّو�ض "مكت���ب الأمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية" موا�س���لة تقدمي امل�ساعدة والدعم للبلدان ملعاجلة اكتظاظ ال�سجون، و�سيكون مبثابة اأ�سا�ض 

ملزيد من املبادرات، مبا يف ذلك امل�ساعدة التقنية يف هذا املجال.

وقد جرى اإعداد هذا الدليل بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )اللجنة الدولية(، التي تلقى منها مكتب 
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرميةم�س���اهمات قيمة تعك�ض جتربتها على مدى �س���نوات عديدة. وقد لحظت 
اللجنة الدولية، التي تعمل حاليًا يف جمال الحتجاز يف اأكرث من 90 بلدًا، ب�س���ورة مبا�س���رة اآثار اكتظاظ ال�س���جون 
على ال�س���جناء، وموظفي ال�س���جون، ومديري ال�س���جون؛ ف�س���ًل عن اأ�س���ر ال�س���جناء وجمتمعاتهم املحلية، ونظام 
العدالة اجلنائية الأو�س���ع نطاقًا، مبا يف ذلك املحاكم والنظام الق�س���ائي وال�س���رطة. كما اأّن قدرًا كبريًا من عمل 
اللجنة الدولية موّجه نحو تخفيف الآثار ال�س���لبية املرتتبة على الزدياد امل�ستمر لعدد نزلء ال�سجون، و�سمان تلبية 

احتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية - وبخا�سة ما يتعلق بال�سحة، واملياه والنظافة، والتغذية، واإدارة ال�سجناء.

ويف حني جرت تغطية مو�س���وعات اإفرادية مت�سلة بالتخفيف من الكتظاظ يف ال�سجون يف مطبوعات مكتب الأمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، �س���من �سل�سلة الكتيبات التي ي�سدرها املكتب حول اإ�سلح العدالة اجلنائية، 
اإل اأّن ه���ذا الدلي���ل ه���و اأول مطبوعة جتمع كل هذه امل�س���ائل معًا، وم�س���ائل اأخرى عديدة، يف وثيق���ة واحدة. وعلى 
ه���ذا النح���و، فمن املاأم���ول اأن يوفر التوجيه ال�س���امل الذي يحتاجه القراء ب�س���دة، اإذ ي�س���تند اإىل املعايري الدولية 
واأمثلة الإجراءات الناجحة التي اعتمدتها بلدان يف جميع اأنحاء العامل، بينما ي�سّجع اأي�سًا على املزيد من البحوث 

والتفكري يف هذا املجال الرئي�سي واملعقد للإ�سلح اجلنائي.

)3( "اإعلن �سلفادور"، الفقرتان 52-51.
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اجلزء االأول- معلومات اأ�سا�سية

الف�سل األف- اكتظاظ ال�سجون يف جميع اأنحاء العامل

1- نظرة عامة
يتزاي���د حج���م نزلء ال�س���جون يف جميع اأنحاء العامل، مما ُيلقي عبئًا ماليًا �س���خمًا على كاه���ل احلكومات، وتكلفة 
باهظ���ة عل���ى الرتابط الجتماع���ي للمجتمعات. ووفقًا للتقدي���رات، فقد كان اأكرث من 10.1 مليون �س���خ�ض، مبن 
فيهم ال�س���جناء املحكوم عليهم، وَمن ينتظرون املحاكمة، حمتجزين يف املوؤ�س�س���ات العقابية يف جميع اأنحاء العامل 
يف اأيار/مايو 2011.)4( وهذا يعني اأّن 146 �سخ�س���ًا من كل 100.000 �س���خ�ض يف العامل كانوا يف ال�سجن يف ذلك 
الوقت.)5( وقد تنامت اأعداد نزلء ال�س���جون يف 78% من البلدان بني عامي 2008 و2011، ويف 71% من البلدان يف 

العامني ال�سابقني.)6(

تعاريف
ال�س���جن: لقد ا�س���ُتخدم م�سطلح "ال�سجن" للإ�س���ارة اإىل جميع اأماكن الحتجاز املُ�س���ّرح بها يف نظام العدالة اجلنائية 
والتي ت�س���م جميع ال�س���جناء، مبن فيهم املحتجزين اأثناء التحقيق يف جرمية، اأو بانتظار املحاكمة، اأو بعد الإدانة، اأو قبل 
النطق باحلكم، اأو بعد النطق باحلكم. ول ي�س���مل امل�س���طلح مراكز الحتجاز التي حتتجز اأ�سخا�سًا لأ�سباب تتعلق بو�سع 

الهجرة غري القانونية.
ال�س���جني: لقد ا�سُتخدم م�س���طلح "�سجني" لو�سف جميع اأولئك املحبو�سني يف اأماكن احتجاز، كما هو مو�سح اأعله، مبن 
فيه���م البالغ���ني والأحداث، اأثناء التحقيق يف جرمية، اأو بانتظار املحاكمة، اأو بع���د الإدانة، اأو قبل النطق باحلكم، اأو بعد 

النطق باحلكم.
حمتجز قبل املحاكمة اأو حمتجز: ُي�س���تخدم هذان امل�س���طلحان عند �سرورة تاأكيد الو�س���ع القانوين ل�سجني، مل تتم بعد 

اإدانته واحلكم عليه.
احلب�ض: لقد ا�سُتخدم م�سطلح "احلب�ض" يف هذا الدليل للإ�سارة اإىل احلرمان من احلرية يف جميع اأماكن الحتجاز، مبا 

فيها مرافق الحتجاز وال�سجون قبل املحاكمة.

World Prison Population List, Ninth Edition, International Centre for Prison Studies.http://www.prisonstudies.org/ :4( انظر(

images/news_events/wppl9.pdf

)5( املرجع نف�سه.

)6( املرجع نف�س���ه، واأي�س���ًا "World Prison Population List, Eighth Edition )2008(" البلدان املُ�س���ار اإليها هي تلك البلدان امل�س���مولة 

بقائمة نزلء ال�س���جون يف العامل التي اأعدها "املركز الدويل لدرا�س���ات ال�س���جون"، وت�س���م القائمة جميع بلدان العامل ماعدا 6 بلدان. واملعلومات 
املُقدمة لكل بلد ل تتعلق بالتاريخ نف�سه. وهي كانت اأحدث اأرقام متوفرة يف الفرتة التي ُجمعت فيها قوائم نزلء ال�سجون يف العامل يف كانون الأول/

دي�سمرب 2008 واأيار/مايو 2011. 

http://www.prisonstudies.org/images/news_events/wppl9.pdf
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تتف���اوت مع���دلت احلب�ض تفاوتًا كبريًا بني مناطق العامل املختلفة، وب���ني الأجزاء املختلفة للمنطقة الواحدة. وعلى 
�س���بيل املث���ال، يبلغ املعدل الو�س���طي لبلدان غرب اأفريقي���ا 47.5، بينما يبلغ 219 لبلدان اجلن���وب الأفريقي؛ ويبلغ 
املعدل الو�س���طي لبلدان اأمريكا اجلنوبية 175، ولبلدان منطقة الكاريبي 357.5؛ ولبلدان اآ�س���يا الو�سطى اجلنوبية 
)ب�سورة رئي�سة �سبه القارة الهندية( 42، بينما يبلغ لبلدان اآ�سيا ال�سرقية 155.5؛ ويبلغ 96 لبلدان اأوروبا الغربية، 

ويبلغ 228 للبلدان املمتدة عرب اأوروبا واآ�سيا. ويبلغ املعدل الو�سطي يف اأوقيانو�سيا 135.)7(

وقد تتفاوت اأي�س���ًا درجات الكتظاظ يف �سجون البلد الواحد. ففي بع�ض الأحيان، ت�سهد بع�ض ال�سجون الواقعة يف 
املناطق املركزية اأو احل�س���رية، اأو القريبة من املحاكم، م�س���تويات عالية من الكتظاظ؛ بينما يكون معدل احلب�ض 
يف البلد منخف�س���ًا ن�س���بيًا، مما يخفي احلالة الفعلية على اأر�ض الواقع. وغالبًا ما ت�س���ّم مرافق الحتجاز ال�س���ابق 
للمحاكمة اأعلى م�س���تويات الكتظاظ. كما تختلف كثريًا معدلت الإ�سغال والكتظاظ باختلف نظم ال�سجون، مثل 

ال�سجون الفيدرالية و�سجون الوليات يف بع�ض البلدان.

ويج���ري تعري���ف الكتظاظ ع���ادة مع الإ�س���ارة اإىل معدل اإ�س���غال ال�س���جون وقدرتها الر�س���مية على ال�س���تيعاب. 
وبا�س���تخدام هذه ال�سيغة الب�سيطة، ي�س���ري الكتظاظ اإىل احلالة التي يتجاوز فيها عدد ال�سجناء قدرة ال�ستيعاب 

ف معدل الكتظاظ باأنه ذلك اجلزء من معدل الإ�سغال الذي يزيد على %100. الر�سمية لل�سجن. وُيعرَّ

وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن هذا املقيا�ض لي�ض رقمًا قابًل للمقارنة، حيث تختلف طريقة قيا�ض قدرة ال�سجن ال�ستيعابية 
باختلف البلدان، وتتفاوت وفقًا للم�س���احة املخ�س�سة لكل �سجني يف الت�سريعات والقواعد الوطنية اأو اأّي مرجعية 

الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة: ُي�س���تخدم هذا امل�س���طلح يف هذا الدليل للإ�س���ارة اإىل فرتة حرمان �سخ�ض من حريته قبل 
الف�س���ل يف ق�سيته، مبا يف ذلك الحتجاز من جانب ال�س���رطة، وحتى انتهاء املحاكمة اجلنائية، مبا يت�سمن ال�ستئناف. 

وُي�ستخدم امل�سطلح عند احلاجة لتاأكيد هذه الفرتة املحددة من احلب�ض.

معدل احلب�ض: عدد ال�سجناء لكل مائة األف من عامة ال�سكان.

قدرة ال�س���تيعاب الر�س���مية )اأو قدرة ا�ستيعاب الت�سميم( لل�سجن: هي العدد الإجمايل لل�سجناء الذي ميكن اأن ي�ستوعبه 
ال�س���جن، يف ظل احرتام احلد الأدنى من املتطلبات، املحددة �س���لفًا، من حيث م�ساحة الأر�ض لكل �سجني اأو جمموعة من 

ال�سجناء، مبا فيها م�ساحة الإقامة. ويتم حتديد قدرة ال�ستيعاب الر�سمية، عمومًا، يف وقت ت�سييد ال�سجن.)اأ(

معدل الإ�س���غال، املعروف اأي�سًا با�سم الكثافة ال�س���كانية، يتحدد بح�ساب ن�سبة عدد ال�سجناء املوجودين يف يوم معني اإىل 
عدد الأماكن التي حددتها قدرة ال�ستيعاب الر�سمية.)ب(

قدرة ال�ستيعاب الت�سغيلية ت�سري اإىل العدد الإجمايل للأ�سخا�ض الذين ميكن اإيواوؤهم باأمان واإن�سانية يف �سجن ما يف اأي 
وقت. وميكن اأن يتغري هذا الرقم مبرور الوقت، مع اإجراء تغيريات يف ال�سجن، ومع تقلب املوارد.)ج(

)اأ( اللجنة الدولية، املياه وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�سجون )2005(.

)ب( اللجنة الدولية، املياه وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�سجون )2005(.

)ج( اللجنة الدولية، املياه وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�سجون، ‘توجيهات تكميلية’ 2012.

World Prison Population List (ninth edition) World Prison Brief, ICPS, http://www.prisonstudies.org/images/ )7( انظ���ر: 

.news_events/wppl9.pdf
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9 معلومات اأ�سا�سية

اأخرى. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ل توجد قيمة وا�سحة ملعدل الكتظاظ كموؤ�سر لظروف اإيواء ال�سجناء اأو مدى خطورة 
امل�س���كلت التي ق���د يواجهونها. وبالتايل، فقد تكون املقارنة بني م�س���تويات الكتظاظ ُم�س���ِللة. ومع ذلك، ل يزال 
هذا القيا�ض الكّمي مبثابة القيا�ض الوحيد املتاح يف الوقت الراهن لفهم م�س���توى الكتظاظ ودينامياته داخل البلد 
الواحد، ف�سًل عن اإجراء مقارنات بني البلدان. وعلى هذا الأ�سا�ض، فمن اأ�سل 194 ولية ق�سائية جمعت بياناتها 
"ن�سرة �سجون العامل"، التي ُي�سدرها "املركز الدويل لدرا�سات ال�سجون"، كان معدل الإ�سغال يف 118 �سجنًا اأعلى 
من 100% )اكتظاظ(. وكان معدل الكتظاظ يزيد على 200% يف 15 ولية ق�سائية منها، وتراوح بني 150 و%200 

يف 33 منها.)8(

ويف حني ل ميكن امل�س���اواة تلقائيًا بني معدلت احلب�ض املرتفعة والكتظاظ يف ال�س���جون، فاإّن معدل احلب�ض املرتفع 
ي���وؤدي بالفع���ل اإىل الكتظاظ يف معظم البلدان. وعلى الرغم من اإمكانية التخفيف موؤقتًا من ال�س���غط الواقع على 
ال�س���جون نتيجة الإفراط يف ا�ستخدام احلب�ض بتو�سيع نطاق ال�سجون، اإل اأّن ال�سجون اجلديدة �سرعان ما �ستمتلئ 
اإذا ظل���ت الأ�س���باب اجلذري���ة لرتفاع معدلت احلب�ض دون تغيري، و�س���يحتاج برنامج بناء ال�س���جون اإىل التو�س���يع 

ب�سورة منتظمة.

ومن ناحية اأخرى، ل ت�س���ري معدلت احلب�ض املنخف�س���ة بال�س���رورة اإىل عدم اكتظاظ ال�سجون. فال�سجون مكتظة 
بالفعل يف عدد من البلدان، على الرغم من معدلت احلب�ض املنخف�س���ة. وقد يرجع ذلك اإىل افتقار ال�س���جون اإىل 
م�س���احة اأو بنية حتتية كافية؛ اأو لأّن التوزيع الجغرافي لل�س���جون ل يفي باملتطلبات احلالية، حيث يرتكز ال�س���جناء 
يف عدد قليل من ال�س���جون، وبالتايل ي�س���بح الكتظاظ اأعلى من املعدل الوطني.)9( وهذه ال�س���جون هي عادة تلك 
التي ت�س���م املحتجزين قبل املحاكمة، وذلك ب�سبب الإفراط يف ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة وطول مدته، 
ولي�ض الإفراط يف ا�س���تخدام عقوبة احلب�ض بوجه عام. ويف واقع الأمر، قد تكون معدلت الإدانة منخف�س���ة يف هذه 
البلدان، ويدل على ذلك الن�س���بة ال�س���غرية من ال�س���جناء ال�س���ادرة بحقهم اأحكام. وميكن ا�س���تخل�ض عدد من 
ال�س���تنتاجات، رهنًا مبزيد من التحليل والبحث، لتحديد التحدي���ات التي تواَجه يف نظم العدالة اجلنائية يف هذه 
البلدان. ولكّن الوا�س���ح هو ا�س���تخدام الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة على نحو مفرط يف اأغلب الأحيان، ورمبا - لو 
مل يك���ن الأم���ر عل���ى هذا النحو – لكانت البنية التحتية لل�س���جون كافية من حيث امل�س���احة، عل���ى الرغم من عدم 

ملءمتها بال�سرورة للظروف واخلدمات التي تقدمها.

وعند مناق�س���ة ومقارنة م�ستويات الكتظاظ يف البلدان املختلفة، من املهم اأي�سًا ملحظة عدم وجود معيار مقبول 
دوليًا ل�س���رط احلد الأدنى من امل�س���احة لكل �س���جني. وتن�ض "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء" على اأن 
"توفر جلميع الغرف املُعدة ل�س���تخدام امل�س���جونني، ول �س���يما حجرات النوم ليًل، جميع املتطلبات ال�س���حية، مع 
احلر�ض على مراعاة الظروف املناخية، وخ�سو�س���ًا من حيث حجم الهواء وامل�ساحة الدنيا املخ�س�سة لكل �سجني 

والإ�ساءة والتدفئة والتهوية".)10(
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)9( يف ح���ني بل���غ معدل احلب�ض يف باك�س���تان، على �س���بيل املث���ال، 40 فقط يف ع���ام 2010، كان متو�س���ط معدل الإ�س���غال الوطني %177.4، 

ا�س���تنادًا اإىل الق���درة ال�س���تيعابية الر�س���مية. ويف الهن���د، بل���غ معدل احلب�ض 31 يف ع���ام 2009، يف حني بلغ مع���دل الإ�س���غال 123%؛ ويف مايل، بلغ 
مع���دل احلب����ض 32، بينم���ا بل���غ مع���دل الإ�س���غال 223.3%. ون�س���بة املحتجزين قب���ل املحاكمة مرتفعة ج���داً يف البل���دان الثلثة جميع���ًا، حيث تبلغ 
  International Centre for Prison Studies, World Prison Brief, انظ���ر:  م���ايل.  يف  و%88.7  الهن���د،  يف  و%66.4  باك�س���تان،  يف   %70.7 

  (http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/)

)10( "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء"، القاعدة 10.



دليل ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلّد من الكتظاظ يف ال�سجون 10

ومن بني املعايري الإقليمية، ي�سري التعليق على القاعدة 18 من "قواعد ال�سجون الأوروبية" اإىل اأّن "اللجنة الأوروبية 
ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة اللاإن�س���انية اأو املهينة" تعترب اأّن امل�س���احة التي تبلغ 4 اأمتار مربعة لل�س���خ�ض ُتعّد 
مبثابة احلد الأدنى يف �س���كن م�س���رتك، واأّن 6 اأمتار مربعة ُتعّد احلد الأدنى لزنزانة ي�س���غلها �سخ�ض واحد. وي�سري 
التعليق اإىل اأّن اللجنة، على الرغم من اأنها مل تقم اأبدًا بو�سع هذه القاعدة مبا�سرة، اإل اأّن املوؤ�سرات تدّل على اأنها 

تعترب امل�ساحة املرغوبة لزنزانة ي�سغلها �سجني واحد ترتاوح ما بني 9 و 10 اأمتار مربعة.)11(

ويف ظ���ل غي���اب معيار عاملي، قامت اللجنة الدولية لل�س���ليب الأحم���ر )اللجنة الدولية(، ا�س���تنادًا اإىل خربتها يف 
العديد من البلدان يف جميع اأنحاء العامل، بو�س���ع املوا�س���فات املتعلقة مبتطلبات امل�س���احة. وترد هذه املوا�س���فات 
تف�س���يًل يف دليل "املياه وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�س���حية وال�سكن"، ال�سادر عام 2004. وجرى تنقيحها يف 
دليل مرافق له حتت عنوان "املياه وال�س���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�سجون" ‘توجيهات 

تكميلية’ ال�سادر عام 2012. وتندرج هذه التو�سيات يف الإطار التايل.

املوا�سفات التقنية التي و�سعتها اللجنة الدولية ب�ساأن امل�ساحة
تو�س���ي اللجنة الدولية باملوا�س���فات التالية كم�س���احة دنيا للإقامة اللزمة ل�س���جني، للنوم دون عائق، وتخزين ممتلكاته 
ال�سخ�س���ية، وحركته. ول حتدد اللجنة الدولية املعايري الدنيا؛ ولكنها ت�س���ع املوا�س���فات املو�سى بها على اأ�سا�ض خربتها. 
وت�سم هذه املوا�سفات م�ساحة قدرها 1.6 مرتًا مربعًا للنوم، ولكنها ل ت�سمل امل�ساحة اخلا�سة باملراحي�ض واحلمامات.

 5.4 مرتًا مربعًا لل�سخ�ض الواحد للإقامة يف زنزانة منفردة.
  3.4 م���رتًا مربع���ًا لل�س���خ�ض الواح���د للإقامة امل�س���رتكة اأو العناب���ر، مبا يف ذلك عند ا�س���تخدام الأ�س���ّرة 

املرتاكبة. 

وكانت اللجنة الدولية وا�س���حة، عند و�سع هذه املوا�سفات، يف الت�سريح باأّن مقدار امل�ساحة املنا�سب ل ميكن تقييمه عن 
طريق قيا�ض ب�س���يط للم�س���احة وحده. فتطبيق هذه املوا�سفات يعتمد على الو�س���ع الفعلي يف �سياق بعينه. وت�سمل العوامل 

التي قد تكون ذات �سلة يف اأّي حالة احتجاز معّينة:

 حالة املبنى
 مقدار الوقت الذي يق�سيه ال�سجناء يف مكان النوم

 عدد الأ�سخا�ض يف ذلك املكان
 الأن�سطة الأخرى التي جتري يف امل�ساحة

 التهوية وال�سوء
 املرافق واخلدمات املتوفرة يف ال�سجن

 مدى الإ�سراف املتوفر

يوفر هذا النهج الأكرث �س���موًل �س���ورة اأدق للواقع بالن�سبة لل�سجناء واملوظفني. فهو ي�ساعد على تاأكيد حقيقة ترابط جميع 
اجلوانب املتعلقة بامل�س���احة وا�ستخدامها، واأّن اأّي اختلف يف عامل واحد �سيوؤثر على العوامل الأخرى وعلى نوعية جتربة 

ال�سجني الفردية.

امل�س���در: اللجنة الدولية لل�س���ليب الأحمر )اللجنة الدولية(، "املياه وال�س���رف ال�س���حي والنظافة ال�س���حية وظروف الإقامة يف 
ال�سجون" ‘توجيهات تكميلية’ 2012.

.Commentary to Rule 18 of the European Prison Rules (2006) :11( انظر(
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1-1 زيادة عدد ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة 

بالتوازي مع ازدياد اأعداد نزلء ال�س���جون، تتزايد اأي�س���ًا اأعداد ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة يف العديد من 
البلدان يف جميع اأنحاء العامل. وت�س���مل هذه الفئات الن�س���اء، وال�سجناء ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية، 
وال�س���جناء مدمني املخدرات، وال�س���جناء من جن�س���يات اأجنبية، والأقليات العرقية والإثنية، وال�س���جناء امل�س���نني، 

وال�سجناء ذوي الإعاقة. وُي�سجن الأطفال، وغالبًا ما يحتجزون مع البالغني، خلفًا لأحكام ال�سكوك الدولية.

وت�سّكل بع�ض هذه املجموعات حاليًا جزءًا كبريًا من نزلء ال�سجون يف جميع اأنحاء العامل. وعلى �سبيل املثال، ي�سّكل 
ال�سجناء الأجانب اأكرث من 20% من نزلء ال�سجون يف بلدان الحتاد الأوروبي ويف عدد قليل من بلدان جنوب اآ�سيا 
وال�س���رق الأو�س���ط.)12( ويوجد لدى 50-80% من ال�سجناء �سكل من اأ�س���كال الإعاقة العقلية، وفقًا للدرا�سات التي 
اأجري���ت يف ع���دد من البلدان؛ ومتثل الأقليات العرقية والإثنية اأكرث من 50% من نزلء ال�س���جون يف بع�ض الوليات 
الق�سائية.)13( ويف حني ل تزال الن�ساء ي�سّكلن اأقلية �سغرية بال�سجون يف العامل، فاإّن اأعدادهن تتزايد مبعدل اأ�سرع 
من الرجال يف عدد من الوليات الق�س���ائية. وقد اأ�س���ارت درا�س���ات خمتلفة اإىل اأّن الن�س���بة املئوية لنزلء ال�سجون 
الذين يعانون من م�س���كلة املخدرات ترتاوح بني 40 و80%، كما يتزايد تعاطي املخدرات بني اجلناة الذين يدخلون 

ال�سجون.)14(

ونادرًا ما ت�ستوفى متطلبات املعاملة اخلا�سة لهذه املجموعات يف ال�سجون، ل �سيما يف املرافق التي تت�سم بالكتظاظ 
و�سعف املوارد. 

2- االأثر الذي يخلفه االكتظاظ يف ال�سجون

ي�س���ري واقع احلال يف كثري من نظم ال�س���جون اإىل اأّن ال�س���جناء ل يتمتعون حتى مبتطلبات امل�ساحة الدنيا املذكورة 
اأعله، واأّن اأعدادًا كبرية جدًا تق�سي مدة ت�سل اإىل 23 �ساعة )واأحيانًا 24 �ساعة( يف اأماكن اإقامة مكتظة و�سيقة. 
وق���د ي�س���ل الكتظاظ يف بع�ض النظم اإىل م�س���توى حاد ي�س���طر معه ال�س���جناء اإىل النوم بالتن���اوب، اأو النوم فوق 
بع�سهم البع�ض، اأو م�ساركة الأ�ِسّرة اأو ربط اأنف�سهم بق�سبان النوافذ بحيث ي�ستطيعون النوم وقوفًا. ومن املفارقات 
اأّن م�س���توى الكتظ���اظ غالبًا ما يكون اأ�س���واأ بكثري يف مرافق الحتجاز ال�س���ابق للمحاكم���ة يف معظم بلدان العامل، 
وباملقابل تكون اأو�ساع ال�سجون اأكرث �سوءًا، على الرغم من اأنه ينبغي افرتا�ض براءة املحتجزين قبل املحاكمة اإىل 
اأن تثبت حمكمة قانونية اإدانتهم، كما ينبغي توفري امتيازات خا�س���ة لهم، تعك�ض حالة عدم اإدانتهم، وفقًا للقانون 

الدويل.)15(

اإّن عدم وجود م�ساحة كافية لي�ض �سوى م�سكلة واحدة من بني العديد من امل�سكلت الناجتة عن اكتظاظ ال�سجون. 
ويوؤثر الكتظاظ اأي�س���ًا على نوعية التغذية، وال�س���رف ال�سحي، واأن�سطة ال�س���جناء، واخلدمات ال�سحية، ورعاية 
الفئات ال�س���عيفة. كما يوؤثر على العافية اجل�س���دية والعقلية جلميع ال�س���جناء ويولد التوتر والعنف بينهم، ويفاقم 
م�س���كلت ال�سحة البدنية والعقلية القائمة، ويزيد من خطر نقل الأمرا�ض املُعدية، ويطرح حتديات اإدارية هائلة، 

على النحو املوجز يف ما يلي.

)12( دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة، 2009، �ض 4.

)13( املرجع نف�سه.

UNODC, Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prison, Treatnet, p. 11 (http://www. )14( انظ���ر: 

.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf)

)15( انظر "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"، املادة 14 )2(، و"القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء"، القواعد من 

84 اإىل 93.

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول
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2-1 املوظفون

يتطل���ب ازدياد اأعداد ال�س���جناء اإعادة تقيي���م لأعداد املوظفني وتوزيعهم، مما ي�س���تلزم يف اأغلب الأحيان زيادة يف 
م�س���تويات التوظيف للإ�س���راف على ال�س���جناء واإدارتهم. بيد اأّن املوارد املتعلقة باملوظفني ل تتواكب عادة واأعداد 
ال�س���جناء، مما ي�سفر عن انخفا�ض ن�سبة املوظفني لكل �س���جني. ثانيًا، قد تكون نوعية املوظفني وخربتهم �سعيفة؛ 
نظرًا للت�س���رع يف تعيني موظفني اإ�س���افيني غري منا�سبني ودون خربة، ف�س���ًل عن عدم توفري التدريب الكافي قبل 
توزيعهم. وقد توؤثر التحديات التي يفر�سها الكتظاظ تاأثريًا عميقًا على اأداء املوظفني و�سلوكهم، ف�سًل عن تاأثريه 
ال�س���لبي على قدرتهم على اأداء مهامهم ب�س���ورة احرتافية. وغالبًا ما ميار�ض املوظفون يف مثل هذه الظروف دورًا 

اأكرث �سلطوية واأقل اإيجابية.

2-2 الف�سل والت�سنيف

اأ�س���بح من ال�س���عب ت�سنيف وف�سل ال�سجناء وفقًا لل�سن، واجلن�س���ني، واملخاطر التي ُيعّر�سون الآخرين لها. وهو 
الأمر الذي ينتهك اأحد املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة مبعاملة ال�سجناء، املن�سو�ض عليها يف كل من "القواعد النموذجية 
الدنيا ملعاملة ال�س���جناء" و"العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س���ية" )املادة 10)2((، وير�سي الأ�سا�ض 
ل�سل�س���لة من النتهاكات الأخرى. وقد يوؤدي اأي�س���ًا اإىل زيادة جترمي ال�سجناء املحبو�سني لرتكابهم جرائم ب�سيطة 

نتيجة لإقامتهم لفرتات طويلة مع مرتكبي اجلرائم اخلطرية والعنيفة.

2-3 ال�سلمة والأمن

يوؤثر الكتظاظ تاأثريًا كبريًا على �س���لمة واأمن ال�س���جناء وموظفي ال�س���جون، حيث يزيد من ن�س���بة ال�س���جناء اإىل 
املوظف���ني، ويزيد من التوترات، كما ي�س���عر ال�س���جناء بالغ�س���ب والإحباط جتاه ظروف احتجازه���م. وقد اأظهرت 
التج���ارب يف العدي���د من البل���دان اأّن خماطر العنف واحتجاجات ال�س���جناء وال�س���طرابات الأخرى يف ال�س���جون 

املكتظة تت�سم باحلدة. كما ازدادت حالت النتحار يف ال�سجون يف عدد من البلدان نتيجة للكتظاظ.)16(

وقد اأدى عدم توافر موظفني للإ�س���راف على العدد املتزايد لل�س���جناء يف كثري من نظم ال�س���جون اإىل اإعطاء بع�ض 
ال�سجناء املختارين الأدوار الإ�سرافية والن�سباطية للحفاظ على النظام والأمن يف ال�سجون. وهو اأمر ينتهك اأحد 
املبادئ الأ�سا�س���ية املن�س���و�ض عليها يف "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�س���جناء"،)17( ويزيد من خطر اإ�ساءة 

معاملة ال�سجناء ال�سعفاء من جانب ال�سجناء الأقوى، كما يزيد من املمار�سات الفا�سدة.

اجلزء الأول

)16( على �س���بيل املثال، اأعرب رئي�ض مفت�س���ي ال�سجون عن قلقه يف عام 2007 من الزيادة الكبرية يف حالت النتحار يف ال�سجون يف اإجنلرتا 

وويلز، حيث بلغت حالتني يف الأ�س���بوع، نتيج���ة للكتظ���اظ   (June 13, 2007, http://www.guardian.co.uk/prisons/story/0,,2101641,00) ويف 
فرن�س���ا، حيث يوجد اأعلى عدد من ال�س���جناء يف اأوروبا، انتحر ما يزيد على مائة �س���جني يف عام 2010. وتقول املنظمات غري احلكومية اإّن �س���جينًا 
واحدًا يحاول النتحار كل ثلثة اأيام، وتزيد فر�ض النتحار مبقدار ع�سرة اأ�سعاف داخل ال�سجن مقارنة بخارج ال�سجن. وقد حذر الحتاد الأوروبي 
فرن�س���ا تكرارًا من اكتظاظ �س���جونها، وحرمان ال�س���جناء من بع�ض احلقوق الأ�سا�س���ية والنظافة ال�س���حية، ويف النهاية �س���تزداد حالت النتحار  
(Anustup Roy, Press TV, Paris, Wed Mar 16, 2011 http://www.presstv.ir/detail/170279.html) ويف اإيطاليا، ُيعّد الكتظاظ م�سوؤوًل جزئيًا 
على الأقل عن معدلت النتحار املرتفعة يف ال�سجون، وهي اأعلى مبقدار 15-17 �سعفًا عن املعدل خارج ال�سجون. وكان عدد نزلء ال�سجون مرتفعًا 
يف اإيطاليا بعد احلرب، حيث بلغ 65.000 �سجني يف نظام كان ُمعدًا ل�ستيعاب 43.000 يف عام 2009. وتقول رابطة "AMAPI" التي متثل اأطباء 
ال�س���جون، اإّن الكتظاظ يف �س���جون اإيطاليا قد خلق "قنبلة موقوتة جاهزة للنفجار"، يف حني قالت رابطات ال�س���رطة واحلرا�سة حُمذرة "اإننا عند 

   .(ANSA) - Rome, 23 December 2010, http://www.lifeinitaly.com/node/15684) ."حدود احرتام حقوق الإن�سان
)17( "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء"، القاعدة 28.

http://www.guardian.co.uk/prisons/story/0,,2101641,00
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اإّن الفئات ال�س���عيفة، مثل الأطفال وال�سجناء ال�سباب والن�ساء وال�سجناء ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية 
وال�س���جناء املعّوقني واملُ�س���نني، معّر�سة ب�سكل خا�ض خلطر الرتهيب و�سوء املعاملة يف ظل ظروف الكتظاظ، حيث 

ل ُيف�سل بني فئات ال�سجناء املختلفة، ويف بيئة ت�سعف فيها �سيطرة اإدارة ال�سجن.

2-4 اإعادة تاأهيل ال�سجناء

حتتل الأن�سطة الهادفة، مثل التعليم والعمل وغري ذلك من الربامج، موقعًا مركزيًا خللق بيئة اإيجابية يف ال�سجن، 
وتوجيه طاقة ال�س���جناء نحو مهن بناءة، وامل�س���اعدة يف الإعداد لإطلق �س���راحهم ورجوعه���م لحقًا اإىل املجتمع. 
وتكت�س���ي هذه الأن�س���طة اأهمية اأي�س���ًا من منظور الأمن، ذلك اأّن ال�س���جناء الذين ي�س���اركون يف اأن�سطة هادفة تقل 
احتمالت اإثارتهم لل�سطرابات مقارنة بال�سجناء الذين ي�سعرون بامللل والإحباط. ومع ذلك، عندما تزداد اأعداد 
ال�س���جناء: )اأ( ل تتوفر غالبًا املوارد ال�س���رورية ل�سمان م�ساركة جميع ال�سجناء يف اأن�سطة خارج اأماكن اإقامتهم؛ 
و)ب( يبقى ال�س���جناء يف العنابر والزنازين لفرتات طويلة ب�س���بب التحديات التي تواجه الإ�س���راف على حتركات 
جمموعات كبرية. وتوؤدي هذه الظروف اإىل احلد من احتمالت م�س���اعدة ال�س���جناء يف اإعادة تاأهيلهم اأو الق�س���اء 

على تلك الحتمالت. 

2-5 الت�سال بالعامل اخلارجي

من املعلوم اأّن الت�سال بالعامل اخلارجي، وبخا�سة مع العائلت، ُيعّد اأحد العوامل الرئي�سة التي ت�ساهم يف فر�ض 
اإعادة ا�س���تقرار ال�س���جناء بنجاح. وعند ازدياد عدد ال�سجناء، يجب توفري البنية التحتية والفر�ض الإ�سافية، مثل 
زي���ادة غرف الزيارة، وزي���ادة اأوقات الزيارة، وتوفري املزيد من الهواتف، حتى يتمكن ال�س���جناء من احلفاظ على 
التوا�س���ل م���ع عائلتهم. ولكن من غري املرج���ح اأن يكون هذا ال�س���تثمار مرتقبًا يف اأوقات القي���ود املالية املقرتنة 

باكتظاظ ال�سجون.

2-6 التغذية

نادرًا ما تزداد امليزانية املخ�س�س���ة لإطعام ال�س���جناء مبا يكفي لتلبية الحتياجات الغذائية لأعدادهم املتزايدة. 
ويف واقع الأمر، وبخا�سة يف البلدان منخف�سة املوارد، لن يحدث اأّي تغيري يف امليزانية املخ�س�سة للغذاء، وبالتايل 
�سي�س���طر ال�س���جناء اإىل العتماد على الغذاء الإ�سافي من عوائلهم و/اأو �س���يعانون من عواقب عدم كفاية الغذاء 
وانخفا�ض جودته. وهو ما �س���يهدد ب�سدة �سحة ال�س���جناء، وقد يوؤدي يف اأ�سواأ الأحوال اإىل حالت وفاة يف ال�سجون 

ب�سبب �سوء التغذية.

2-7 املياه، وال�سرف ال�سحي، ومياه املجاري، والتهوية—التدفئة والتربيد

���ّممت على اأ�سا�س���ه نظم املياه واملجاري وال�سرف ال�سحي  مع ازدياد عدد ال�س���جناء اإىل ما يتجاوز العدد الذي �سُ
والتدفئة، تقع هذه النظم حتت �سغط �سديد وتكافح من اأجل تلبية احتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية وحماية �سحتهم 
ورفاههم. ففي الزنازين والعنابر املكتظة، يتقل�ض احل�س���ول على الهواء النقي على نحو خطري، وبخا�س���ة عندما 
ي�ساحب الكتظاظ تقليل تواتر فر�ض ق�ساء بع�ض الوقت خارجها. وهذا من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا اإىل حد كبري على 

�سحة ال�سجناء.

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول
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2-8 اخلدمات ال�سحية
ترتتب على ال�سجون اآثار �سحية �سديدة اخلطورة. ومن املرجح اأن يكون لدى ال�سجناء م�سكلت �سحية قائمة عند 
دخولهم اإىل ال�س���جن، لأنهم يف الغالب ينتمون اإىل قطاعات من عامة ال�س���كان تعاين من �س���وء التعليم واحلرمان 
الجتماعي-القت�س���ادي، يف ظل حد اأدنى من اإمكانات الو�س���ول اإىل اخلدمات ال�سحية املنا�سبة. وت�سهد حالتهم 
ال�سحية مزيدًا من التدهور يف ال�سجون املكتظة، حيث التغذية �سيئة، واملرافق ال�سحية غري كافية، والو�سول اإىل 
الهواء النقي وممار�سة الريا�سة ل يتوفران لهم يف اأغلب الأحيان—وكلها عوامل تزيد من خطر الإ�سابة بالأوبئة 
والأمرا�ض املُعدية. وتنت�س���ر اأمرا�ض مثل ال�س���ل، والتهاب الكبد الوبائي، والأمرا�ض املنقولة عن طريق الت�س���ال 
اجلن�س���ي، واملنقولة عن طريق الدم، والأمرا�ض العقلية، على نطاق وا�س���ع بال�س���جون يف جمي���ع اأنحاء العامل. ويف 
البلدان التي ينت�سر مر�ض ال�سل يف جمتمعاتها، ميكن اأن يزيد معدل انت�ساره اإىل 100 مرة داخل �سجونها. كما اأّن 
ن�س���بة كبرية من الأ�س���خا�ض الذين يدخلون ال�س���جون لديهم تاريخ بتعاطي املخدرات. ويوجد علج غري فعال اأو ل 
يوجد اأّي علج لتعاطي املخدرات يف عدد كبري من البلدان؛ يف حني قد يوؤدي �سوء الظروف، والكتظاظ، والفتقار 
اإىل الأن�سطة، اإىل تعاطي املخدرات. كما اأّن معدل انت�سار عدوى نق�ض املناعة الب�سرية يف ال�سجون اأعلى بكثري من 
معدل انت�ساره بني ال�سكان خارج ال�سجون يف غالبية البلدان، ل �سيما عند تف�سي اإدمان املخدرات وال�سلوك اخلطر 
من قبيل ال�س���تخدام امل�س���رتك للإبر. والكتظاظ ميكن اأن يدمر ب�سدة ال�سحة العقلية جلميع ال�سجناء، وبخا�سة 

اأولئك الذين هم ُعر�سة للرتهيب و�سوء املعاملة، واأولئك الذين لديهم احتياجات رعاية �سحة عقلية قائمة. 
وتتفاقم تلك املخاطر عادة نتيجة لنق�ض العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية والدواء، وعدم الو�سول اإىل الرعاية 
املتخ�س�س���ة يف م�ست�س���فيات املجتمع املحلي. وبالتايل، ل ميكن حتقيق اأحد اأهم حقوق الب�س���ر الأ�سا�سية لل�سجناء 
وهو "التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه"، املن�سو�ض عليه يف "العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية".
وُيعترب الكتظاظ، بالتايل، ال�س���بب اجلذري ملجموعة من التحديات وانتهاكات حقوق الإن�سان يف نظم ال�سجون يف 
جميع اأنحاء العامل؛ مبا يهدد، يف اأح�س���ن الأحوال، احتمالت اإعادة الإدماج الجتماعي، ويف اأ�س���واأ الأحوال، حياة 

ال�سجناء.
وقد ق�س���ت "جلنة حقوق الإن�س���ان"، يف عدد من احلالت، باأّن ظروف ال�سجن ال�سيئة التي تنتهك على نحو خطري 
"القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء"، وزاد م�ستوى الكتظاظ من تفاقمها ب�سورة وا�سحة، قد و�سلت اإىل 

ما ُي�سّكل انتهاكًا للمادة 10)1( من "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية".)18(  

3- عواقب اأو�سع نطاقاً ترتتب على االإفراط يف احلب�س

ل يبق���ى اأثر الكتظاظ داخل جدران ال�س���جن؛ فقد ي�س���فر عن اآثار �س���ارة تلحق بال�س���حة العامة. كم���ا اأّن تكلفة 
الإفراط يف ا�س���تخدام احلب�ض، وهو �س���بب اأ�سا�سي لكتظاظ ال�س���جون يف جميع بلدان العامل )انظر الف�سل باء(، 
قد تكون كبرية، مما يزيد م�س���تويات الفقر والتهمي�ض الجتماعي-القت�س���ادي لفئات معينة من النا�ض، وُيقل�ض 

الأموال املتاحة ملجالت اأخرى من الإنفاق احلكومي.

اجلزء الأول

)18( على �سبيل املثال، يف ق�سية لن�ستوفا �سد الحتاد الرو�سي Lantsova v Russian Federation، حيث اعرتفت ال�سلطات ب�سوء الظروف 

وباأّن مراكز الحتجاز يف ذلك الوقت كانت ت�سم �سعف العدد املحدد من ال�سجناء، اأفادت اللجنة مبعلومات ت�سري اإىل اأّن العدد الفعلي لل�سجناء كان 
يزيد مبقدار خم�س���ة اأ�س���عاف عن القدرة ال�ستيعابية امل�سموحة، علوة على �س���وء التهوية وعدم كفاية الطعام والنظافة ال�سحية. وخل�ست اللجنة 
اإىل اأّن وجود مثل هذه الظروف يف ال�سجن ُي�سّكل انتهاكًا للمادة 10)1( من "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية". ويف ق�سية اأخرى، 
Mulezi v Democratic Republic of Congo ق�س���ية موليزي �س���د جمهورية الكونغو الدميقراطية حيث ا�س���تكى ال�سجني، بالإ�سافة اإىل �سكواه من 
التعذيب و�س���وء املعاملة، من احتجازه عندما كان م�س���ابًا اإ�س���ابة بالغة يف زنازين مكتظة )يف اإحدى املرات لفرتة ترتاوح بني 16 و20 �سهرًا مع 20 
�سجني اآخر يف زنزانة تنت�سر فيها ال�سرا�سري وتبلغ م�ساحتها x 3 5 اأمتار(، يف ظل قلة توفر الرعاية ال�سحية اأو حتى عدمها، وعدم كفاية الطعام 
والنظافة ال�س���حية. وق�س���ت اللجنة باأّن ظروف احتجازه ت�س���ّكل انتهاكًا للمادة 10)1( من "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س���ية".   

.(Nigel Rodley and Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International Law (2011), p. 390)
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3-1 تكلفة احلب�ض 

اأظهرت درا�س���ات عديدة اأّن احلب�ض يوؤثر تاأثريًا غري متنا�س���ب على ال�س���كان الذين يعي�س���ون يف الفقر. فعند حب�ض 
اأح���د اأفراد الأ�س���رة، وكان هو امل�س���وؤول عن توفري دخلها، ف���اإّن الفقدان املفاجئ للدخل ميكن اأن يوؤثر ب�س���دة على 
الو�س���ع القت�سادي لبقية الأ�سرة—وبخا�سة يف البلدان منخف�س���ة املوارد، حيث ل تقّدم الدولة عادة م�ساعدات 
مالية للفقراء، وحيث لي�ض اأمرًا غري معتاد اأن يتوىل �س���خ�ض واحد م�س���وؤولية الدعم املايل ل�سبكة الأ�سرة املو�ّسعة. 
وعند اإطلق �س���راحهم، وغالبًا دون اأّي اآفاق للعمل ب�س���بب �س���جلهم الإجرامي، يخ�س���ع ال�س���جناء ال�سابقون عادة 
لل�س���تبعاد الجتماعي-القت�س���ادي، ويتعر�س���ون لدوامة ل نهاية لها م���ن الفقر والتهمي�ض والإج���رام واحلب�ض. 
وهكذا، ي�س���هم احلب�ض مبا�س���رة يف اإفقار ال�س���جني واأ�س���رته اأو ال�سجينة واأ�س���رتها. واأظهرت الدرا�س���ات اأي�سًا اأّن 
اأطفال الآباء والأمهات الذين �ُس���ِجنوا هم اأكرث عر�س���ة ملخالفتهم القانون، وعندما يتم احتجازهم، فمن الأرجح 
 زي���ادة جترميه���م. وبالتايل تت�س���ع الدائ���رة، مبا يخلق �س���حايا م�س���تقبليني وُيقل����ض الأداء القت�س���ادي املحتمل 

يف امل�ستقبل.

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

ول ي�س���ّكل هذا �س���وى جانب واحد فقط لكيفية م�س���اهمة احلب����ض يف اإفقار املجتمعات املحلي���ة. اإّن حب�ض قطاعات 
كب���رية م���ن املجتمع ي�س���ع عبئًا كبريًا على ميزاني���ات الدول. ويف البل���دان النامية، حيث نادرًا م���ا ُتلبي امليزانيات 
احتياج���ات جميع املواطنني، يوؤدي العبء الإ�س���افي الناج���م عن العدد الكبري لنزلء ال�س���جون اإىل زيادة تقلي�ض 
الأم���وال املتاحة لل�س���حة واخلدمات الجتماعية والإ�س���كان والتعلي���م. وبالتايل، عند النظ���ر يف تكاليف احلب�ض، 
يج���ب األ يوؤخ���ذ يف احل�س���بان فقط الأم���وال الفعلية التي تنفق على اإعالة كل �س���جني، والتي تزي���د كثريًا يف العادة 
عّما ينفق على �س���خ�ض حمكوم بعقوبات غري احتجازية، واإمنا اأي�س���ًا التكاليف اجلانبية، مثل تاأثري هذه التكاليف 
على اخلدمات الجتماعية والقت�س���ادية، وخدمات الرعاية ال�سحية، التي ل ي�سهل دائمًا قيا�سها، ولكنها �سخمة 

وطويلة الأجل.

وتو�س���ح الأرقام الواردة يف الإطار اأّن تكلفة احلب�ض املقارنة رمبا جتاوزت كثريًا ما ميكن اأن يقبله ب�س���هولة معظم 
مواطني معظم البلدان امل�س���ار اإليها، وغريها من البلدان. لكّن هذه البيانات املقارنة ل تتوفر ب�س���هولة دائمًا. كما 
تو�س���ح الأرقام اأي�سًا الفتقار اإىل الت�سال والتفكري امل�س���رتك بني القطاعات املختلفة للموؤ�س�سات احلكومية. ويف 
حني يوجد من ناحية، على �س���بيل املثال، بحث ُمقِنع يو�س���ح اأن حت�س���ني م�س���تويات التعليم ميكن اأن يقلل الإجرام 

)انظر الف�سل زاي(، يتقل�ض من ناحية اأخرى الإنفاق على التعليم ل�سالح احلب�ض.

تقول اإحدى ال�سجينات يف الإكوادور، وهي ل تعرف القراءة اأو الكتابة، اأنها فكرت يف خيارين: "اأن ت�سبح بغيًا اأو اأن تبيع 
املخدرات". لقد اأُلقي القب�ض عليها يف عام 2003، وُحكم عليها بال�سجن ملدة ثماين �سنوات. وتقول: "عندما حكموا علي، 
وي�سدق ال�سيء نف�سه على كل امراأة يحكمون عليها، مل يحكموا على ال�سخ�ض الذي ارتكب اجلرمية فقط، بل حكموا على 
اأ�سرته اأي�سًا، وحكموا على اأطفاله اأي�سًا. ]…[ ]ال�سلطات[ ل تدرك اأنها تريد التخل�ض من اجلرمية، بل هي من يروج لها 
لأنهم ]الأطفال[ اإذا ُتركوا مبفردهم ... ما الذي ي�س���تطيعون فعله؟ اخلروج لل�س���رقة ... ابنتي قد ت�س���بح بغيًا، وابني قد 

ي�سبح مدمنًا على املخدرات، اأو يوزعها، اأو يبيعها".

Source:  Transnational Institute, Drug Laws and Prison in Ecuador. http://www.druglawreform.info/en/publications/ :امل�سدر
the-human-face/item/384-drug-laws-and-prison-in-ecuador

http://www.druglawreform.info/en/publications/the-human-face/item/384-drug-laws-and-prison-in-ecuador
http://www.druglawreform.info/en/publications/the-human-face/item/384-drug-laws-and-prison-in-ecuador
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3-2 احلب�ض وال�سحة العامة

ُي�سار اإىل ال�سجون باأنها حا�سنات املر�ض، ذلك اأّن الأثر ال�سار للحب�ض على ال�سحة لي�ض حم�سورًا �سمن جدران 
ال�سجون؛ اإذ ين�سر ال�سجناء املر�ض يف املجتمع اخلارجي عن طريق موظفي ال�سجون والزائرين. وُيفرج عن الغالبية 
العظمى من ال�سجناء يف نهاية املطاف، ومن املحتمل اأن ينقلوا الأمرا�ض التي اأ�سيبوا بها يف ال�سجون اإىل املجتمع.

اجلزء الأول

تكلفة احلب�س
  اأ�س���ار تقري���ر �س���ادر يف كان���ون الثاين/يناي���ر2010 اإىل اأّن كاليفورني���ا )الوليات املتح���دة( اأنفقت اأكرث من 
48.000 دولر �س���نويًا حلب�ض �س���خ�ض واحد، اأي اأكرث من اأربعة اأ�س���عاف تكلفة الر�س���وم الدرا�س���ية جلامعة 
كاليفورنيا، يف لو�ض اأجنلو�ض، ملقيم يف كاليفورنيا. ويف عام 1980، اأنفقت كاليفورنيا من ميزانية الولية على 
التعليم العايل اأكرث مما اأنفقته على ال�سجون، ولكّن الأمر انعك�ض مع حلول عام 2010، فما اأنفقته من ميزانية 

الولية على ال�سجون كان اأكرث مما اأنفقته على التعليم العايل.)اأ(
   ارتف���ع الإنفاق على اخلدمات الإ�س���لحية يف الوليات املتحدة بني عامي 1987 و1995 بن�س���بة 30%، يف حني 

انخف�ض الإنفاق على التعليم البتدائي والثانوي بن�سبة 1.2%، وعلى التعليم العايل بن�سبة 18.2%.)ب(
  بلغت امليزانية الإجمالية لإدارة اخلدمات الإ�سلحية بجنوب اأفريقيا، لل�سنة املالية 2005-2006، 9.2 مليار 
راند، وُيقّدر اأنها فاقت بعد ذلك 10 مليار راند �سنويًا. وُيقّدر اأّن مبلغًا اإ�سافيًا مقداره 10 مليار راند من �ساأنه 
اأن يتيح خلزانة جنوب اأفريقيا زيادة اإنفاقها اإىل اأكرث من ال�سعف على التنمية الجتماعية وتوفري ال�سكن.)ج(

  يف اململكة املتحدة، بلغت التكلفة ال�سنوية لإبقاء �سخ�ض يف ال�سجن 37.500 جنيهًا ا�سرتلينيًا يف عام 2008. 
وق���د وجدت البحوث التي اأجراها "مركز الدرا�س���ات ب�س���اأن اجلرمية والعدالة"، ومق���ره يف اململكة املتحدة، 
اأنه نظرًا للأثر املرتتب على الأ�س���ر واملجتمع الأو�س���ع نطاقًا، فقد ارتفعت التكلفة ال�سنوية املُقدرة حلب�ض فرد 
واحد مبقدار الثلث تقريبًا اإىل ما يقرب من 50.000 جنيهًا ا�س���رتلينيًا، واأّن امل�س���توى العايل من الإنفاق على 

الحتجاز قد اأدى اإىل توليد تكلفة الفر�ض البديلة ملجالت اأخرى من الإنفاق العام.)د(
  كان الإنف���اق املق���ّدر من الدول الأوروبية على الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة لع���ام 2005 اأكرث قليًل من جمموع 
تكلف���ة "منظم���ة الغذاء العاملي" لتغذية 90 مليون ن�س���مة ملدة �س���نة واحدة واإنفاق "ال�س���ندوق العاملي" خلل 
الفرتة 2002–2006 وميزانية فرتة ال�س���نتني 2006-2007 ملنظمة ال�س���حة العاملية وميزانية الأمم املتحدة 

لعام 2006.)ه�(
  قارنت درا�س���ة ب�س���اأن تكاليف الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة يف املك�س���يك التكلفة الإجمالية للحتجاز ال�سابق 
للمحاكم���ة بالنفق���ات احلكومي���ة الأخرى )الربامج الجتماعية والأمن( لتو�س���يح النف�س���ال بني �سيا�س���ات 
احلكوم���ة. ف���كان جمموع ما اأُنفق على الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة اأكرث من امليزانية الفيدرالية املخ�س�س���ة 
لل�س���لمة العامة يف عام 2006 مبقدار ن�سف مليار بيزو، وم�ساويًا ملا يزيد قليًل عن ربع امليزانية املخ�س�سة 

لربنامج امل�ساعدة الجتماعية (Oportunidades) يف املك�سيك، الذي ي�سل اإىل 27 مليون �سخ�ض.)و(

Mass Incarceration Creates Costly Disaster Across America,  Mon, 04/04/2011, Linn Washington Jr. http:// :اأ( انظ���ر(

.www.thiscantbehappening.net/node/545

. Stern, V., A Sin Against the Future: Imprisonment in the World, 1998 :ب( انظر(

 Schoenteich, M., "The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World", in Justice Initiatives, :ج( انظر(

.Pretrial Detention, Open Society Institute, 2008,  p. 33

 Bewley-Taylor, D., Hallam, C., Allen, R., The Incarceration of Drug Offenders, An Overview, The Beckley :د( انظ���ر(

.Foundation Drug Policy Programme, March 2009

 Schoenteich, M., "The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World", in Justice Initiatives, :ه�( انظر(

.Pretrial Detention, Open Society Institute, 2008,  p. 34

 The Socioeconomic Impact of Pre-trial Detention, Open Society Justice Initiative, Open Society Foundations, :و( انظر(

.UNDP 2011, p. 37

http://thiscantbehappening.net/node/545
http://thiscantbehappening.net/node/545
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وعل���ى �سبيل املث���ال، فقد خل�ست درا�سة ت�ستند اإىل بيانات طولنية حول مر����ض ال�سل يف 26 بلدًا باأوروبا ال�سرقية 
واآ�سي���ا الو�سط���ى اإىل اأّن معدل ازدياد ن���زلء ال�سجون كان اأهم العوامل املُحِددة للختلف���ات يف معدلت الإ�سابة 
بال�س���ل يف ه���ذه البلدان.)19( ويزيد مع���دل الإ�سابة مبر�ض فقدان املناعة املكت�سبة )الإي���دز( مبقدار �ستة اأ�سعاف 
يف �سج���ون الولي���ات وال�سج���ون الفيدرالية عن معدله بني ال�س���كان عامة يف الوليات املتح���دة، اإذ يعي�ض %26-20 
م���ن امل�سابني بفريو�ض نق�ض املناع���ة الب�سرية/مر�ض فقدان املناعة املكت�سبة )الإي���دز( يف الوليات املتحدة بعد 

ق�سائهم فرتة من الوقت يف نظام ال�سجون.)20(

وُي�س���ّكل الإف���راط يف ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة خطرًا �سديدًا بخا�س���ة يف ما يتعلق بانت�سار املر�ض بني 
ال�سجن���اء ويف املجتم���ع املحلي؛ نظرًا لأّن ح�سول املحتجزين قبل املحاكمة عل���ى رعاية �سحية كافية، اأو اعتبارهم 
ج���زءًا م���ن برامج الرعاية ال�سحية املنف���ذة يف ال�سجون، اأقّل احتم���اًل من فر�ض ال�سجن���اء املحكومني. ويف اأثناء 
احتجازه���م يف ظ���روف تت�سم غالبًا بالكتظاظ والفتق���ار اإىل ال�سروط ال�سحية، يك���ون املحتجزون قبل املحاكمة 
معّر�س���ني ملخاط���ر عالية للإ�سابة باأمرا����ض معدية، مثل التهاب الكبد الوبائي ج، وال�س���ل، وفريو�ض نق�ض املناعة 
الب�سرية/مر����ض فقدان املناعة املكت�سب���ة )الإيدز(، التي �سياأخذونها معهم اإىل ال�سج���ون اأو اإىل جمتمعاتهم.)21( 
وغالب���ًا ما ميت���د احتجازهم ال�سابق للمحاكمة لفرتة طويلة مبا يكفي للإ�ساب���ة مبر�ض ال�سل، ولكنها لي�ست طويلة 
مب���ا يكف���ي ل�سمان الك�سف عن املر�ض وعلج���ه.)22( وي�سعب تدّبر اأمر مر�ض ال�سل بخا�س���ة يف الحتجاز ال�سابق 
للمحاكمة ب�سبب حركة املحتجزين ونقلهم اإىل موؤ�س�سات اأخرى �سمن نظام العدالة اجلنائية.)23( ومع الأخذ بعني 
العتبار اأّن عدد املحتجزين قبل املحاكمة ي�سل اإىل حوايل 10 مليني �سخ�ض كمعّدل و�سطي خلل فرتة �سنة،)24( 
وُيف���رج ع���ن كثريين يعودون اإىل املجتمع دون اأّي علج طبي ودون احلكم عليه���م، وبالتايل فاإّن الآثار املرتتبة على 

ال�سحة العامة تبدو وا�سحة.

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

نقاط رئي�سة
   يتزاي���د حج���م نزلء ال�سج���ون يف جميع اأنحاء العامل مبعدل ين���ذر باخلطر، مبا ي�سع عبئ���ًا ماليًا �سخمًا على 

احلكومات، وبتكلفة كبرية بالن�سبة للتما�سك الجتماعي للمجتمعات.
   يتزايد اأي�سًا عدد ال�سجناء ال�سعفاء يف العديد من البلدان يف جميع اأنحاء العامل بالتوازي مع تنامي عدد نزلء 
ال�سجون. وت�سمل هذه املجموعات الن�ساء، وال�سجناء ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية، وال�سجناء من 
مدمني املخ���درات، وال�سجناء الأجانب، والأقليات العرقية والإثنية، وال�سجن���اء امل�سنني، وال�سجناء املعّوقني، 
والأطفال. ول ميكن تلبية الحتياجات اخلا�سة لهوؤلء ال�سجناء يف ال�سجون املكتظة، حيث تتدهور حالتهم يف 

البيئة املغلقة ال�سارة.
   الفتقار اإىل م�ساحة كافية لي�ض اإل اإحدى امل�سكلت العديدة الناجمة عن الكتظاظ يف ال�سجون. ويوؤثر الكتظاظ 
اأي�سًا على نوعية التغذية، وال�سرف ال�سحي، واأن�سطة وبرامج ال�سجناء، واخلدمات ال�سحية، والعناية بالفئات 
ال�سعيف���ة. كما يوؤثر على ال�سلمة اجل�سدية والعقلية جلميع ال�سجناء، ويولد توتر ال�سجناء وعنفهم، ويوؤدي اإىل 

تفاقم امل�سكلت القائمة يف جمالت ال�سحة العقلية والبدنية، ويفر�ض حتديات اإدارية هائلة.

 OSI, Global Campaign for Pretrial Justice, Pretrial detention and public health: unintended consequences, deadly :19( انظ���ر(

 results, with reference to D. Stuckler, S. Basu, M. McKee, and L. King, "Mass incarceration can explain population increases in TB
 and multidrug-resistant TB in European and central Asian countries," Proceedings of the National Academy of Sciences 105(36):
13280-285. (http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/pretrial-detention-health/summary-pretrial-

.detention-health-20100409.pdf)
 Bewley-Taylor, D., Hallam, C., Allen, R., The Incarceration of Drug Offenders, An Overview, The Beckley )20( انظ���ر: 

.Foundation Drug Policy Programme, March 2009,  p. 14
 OSI, Global Campaign for Pretrial Justice, Pretrial detention and public health: unintended consequences, deadly :21( انظر(

.results, op. cit
)22( املرجع نف�سه.

)23( املرجع نف�سه.

 Schoenteich, M., The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World, in Justice Initiatives, )24( انظ���ر: 

.Pretrial Detention, Open Society Institute, Spring 2008, pp. 11-43, p. 11
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   ل يبق���ى اأثر الكتظاظ حم�س���ورًا داخ���ل جدران ال�س���جن. فارتفاع مع���دلت احلب�ض يوؤثر تاأثريًا �س���ارًا على 
القت�ساد، وال�سحة العامة، والتما�سك الجتماعي للمجتمعات.

   عن���د مناق�س���ة تكلفة احلب����ض، يجب األ يوؤخذ يف احل�س���بان الأم���وال الفعلية التي تنفق على اإعالة كل �س���جني 
فح�سب، بل اأي�سًا التكاليف اجلانبية، مثل تاأثري هذه التكلفة على اخلدمات الجتماعية والقت�سادية وخدمات 

الرعاية ال�سحية، التي ل ي�سهل دائمًا قيا�سها، ولكنها �سخمة وطويلة الأجل.
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الف�سل باء- اأ�سباب االكتظاظ يف ال�سجون

1- معدالت احلب�س واجتاهات اجلرمية
ميك���ن االفرتا����س، بالنظر اإىل االجتاه العاملي النطاق، اأّن الزي���ادة يف معدالت احلب�س واالكتظاظ يف ال�سجون هي 
نتيج���ة مبا�س���رة لتزايد الن�س���اط االإجرامي يف جمي���ع اأنحاء العامل. ويف الواق���ع، فاإّن احلال لي����س دائمًا على هذا 
املنوال. فقد اأظهرت الدرا�سات اأّن معدالت احلب�س واجلرمية ميكن اأن تتطور ب�سورة م�ستقلة عن بع�سها البع�س، 
اأو اأّن االرتف���اع يف مع���دالت اجلرمية ميكن اأن يوؤثر يف معدالت احلب����س، ولكنه ال ي�سّكل العامل الرئي�س الذي يغذي 
الزيادة الدائمة يف معدالت احلب�س. وقد ترجع الزيادة يف االإجرام بحد ذاتها اإىل حقيقة اأّن االأفعال التي مل تعّرف 
�سابقًا كن�ساط اإجرامي قد اأُ�سيفت اإىل قائمة االأفعال التي اأ�سبحت تعترب جرائم. ومن املمكن اأّن اجلرائم قد اأعيد 

ت�سنيفها لت�سبح جرائم اأكرث خطورة مع حد اأدنى حمدد من عقوبة احلب�س.

وا�ستعر�س���ت درا�سة �ساملة حديثة الروابط االإح�سائية بني معدالت احلب�س ومعدالت اجلرمية، م�ستخدمة بيانات 
درا�س���ة ا�ستق�سائية اأجرته���ا االأمم املتحدة ملجموع اجلرائم امل�سجلة يف 44 بل���دًا، وبيانات االإح�ساءات ال�سحية، 
وبيان���ات القتل املكتم���ل يف 192 بلدًا، وبيانات درا�س���ات االإيذاء الناجت عن اعتداءات يف الع���امل )68 بلدًا( ولع�سر 
جرائ���م يف االحت���اد االأوروبي )29 بلدًا(؛ ف�ساًل عن تاأثري اجلرمية على احلب�س، م�ستخدمة اإح�ساءات االإدانة من 
كل م���ن الدرا�س���ات اال�ستق�سائية التي اأجرتها االأمم املتح���دة و"املرجع االأوروب���ي European Sourcebook". وقد 
خل�س���ت الدرا�س���ة اإىل اأّن كاًل من اجلرمية املُبلغ عنها واالإيذاء ال ينعك����س ب�سكل ممنهج يف م�ستويات احلب�س.)25( 
كم���ا اأثبت���ت اأّن االجتاهات يف ا�ستخ���دام عقوبة احلب�س واالجتاهات يف اجلرمية قد تختل���ف دون وجود منط ثابت 

ظاهر.)26(

وتب���نّي الدرا�س���ة اأّن جمموع اجلرائم املُبلغ عنها يف فنلندا، عل���ى �سبيل املثال، قد ارتفعت بني عامي 1980 و2005، 
عندم���ا كانت اجتاهات احلب�س تنخف�س خالل ال�سنوات نف�سها. وكانت اجتاهات اجلرمية ومعدالت احلب�س ترتفع 
عل���ى حد �س���واء )ولكن لي�س يف الوقت نف�سه( يف اإجنل���رتا وويلز خالل ال�سنوات نف�سها. اأم���ا يف الواليات املتحدة، 
فقد ظلت اجتاهات اجلرمية م�ستقرة يف البداية ثم انخف�ست، يف حني ازداد احلب�س خالل الفرتة نف�سها.)27( وقد 
كانت الواليات املتحدة حتتجز 21 �سجينًا لكل 10.000 جرمية ترتكب من "قائمة اجلرائم index crimes" يف عام 
1975؛ وبعد ثالثني عامًا، كانت حتتجز 125 �سجينًا لكل 10.000 جرمية. وهو ما يعني اأّن معدل احلب�س يف البلد 
قد ازداد مبقدار �ستة اأ�سعاف.)28( ومياثل اجتاه اجلرمية الكندي نظريه يف الواليات املتحدة، ولكّن منحنى احلب�س 
 يختلف متامًا.)29( ويف اأ�سرتاليا، فقد ازدادت معدالت احلب�س، يف حني انخف�س بالفعل معدل اجلرمية الوطني.)30( 
اأم���ا �سنغاف���ورة واليابان، فهم���ا من بلدان ‘معدل اجلرمي���ة املنخف�س’ وفقًا لالإح�س���اءات الر�سمية للجرمية. بيد 
اأّن مع���دل احلب�س يف �سنغافورة مرتفع، يف حني اأّن مع���دل احلب�س يف اليابان منخف�س.)31( وت�سري هذه الدرا�سات، 

وغريها من الدرا�سات املماثلة، اإىل اأّن االجتاهات العامة للجرمية ال تف�ّسر جممل ا�ستخدام احلب�س.

معلومات اأ�سا�سية اجلزء االأول

  Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce :25( انظر(

 Overcrowding in Correctional Facilities, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
 .Brazil, 12-19 April 2010)

)26( املرجع نف�سه.

)27( املرجع نف�سه.

 Loic Wacquant, The Punitive Regulation of Poverty in the Neoliberal Age.  (http://www.isn.ethz.ch/isn/Current- :انظر )28(

Affairs/ISN Insights/Detail?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735=131574&tabid=131574&dynrel=0c54e
.3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233)

  .Lappi-Seppala, T., Causes of Prison Overcrowding :29( نظر املرجع املذكور اآنفًا(

 Roberts, J., Stalans, L. J., Indermaur, D & Hough, M. (2002) Penal Populism and Public Opinion: Lessons from :30( انظ���ر(

.Five Countries, Oxford University Press
 Neil Morgan, Overcrowding: Causes, Consequences and Reduction Strategies, in Resource Material Series No. :31( انظ���ر(

.80, UNAFEI, March 2010

http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/ISN Insights/Detail?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735=131574&tabid=131574&dynrel=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233
http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/ISN Insights/Detail?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735=131574&tabid=131574&dynrel=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233
http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/ISN Insights/Detail?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735=131574&tabid=131574&dynrel=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233
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وتتمث���ل اإحدى التف�س���ريات املقّدمة لهذه الفروق يف اأّن النظم املختلفة له���ا ردود اأفعال خمتلفة بالن�سبة لجتاهات 
اجلرمي���ة. وقد جاءت ردود اأفعال بع�ض النظم بتغيري �سيا�ساتها العقابية، وذلك ا�ستجابة لتغري احلقائق، يف حني 
كانت نظم اأخرى اأكرث ت�سددًا واأقل عر�سة للتغيري.)32( وهناك تف�سري اآخر يتمثل يف اأّن م�ستوى احلب�ض يتاأثر بعوامل 
اأخ���رى تتعلق بالهياكل الجتماعي���ة والقت�سادية وال�سيا�سية، ف�سًل عن التاريخ اخلا�ض والظروف املحلّية لكل بلد 

على حدة.)33(

وبالت���ايل، ف���اإّن الإجابة عل���ى ال�سوؤال اخلا����ض بالأ�سباب الكامن���ة وراء حرمان ن�سبة متزايدة م���ن الأ�سخا�ض من 
حريته���م يف جمي���ع اأنحاء العامل ه���ي اإجابة معقدة. فالأ�سباب متع���ددة، وتتفاوت من منطق���ة اإىل اأخرى ومن بلد 
اإىل اآخر. ويتطلب الأمر ممن يرغبون يف ال�سروع بعملية للحّد من الكتظاظ يف نظام ال�سجون ببلدهم، البدء يف 
تقيي���م �سامل لتحديد الأ�سباب الدقيقة الكامنة وراء اكتظاظ ال�سجون يف وليتهم الق�سائية اخلا�سة، مبا يف ذلك 

تقييم ملجمل نظام العدالة اجلنائية من اأجل و�سع ال�سيا�سات والربامج الفعالة وذات ال�سلة.

وم���ن الوا�س���ح �سرورة اأخ���ذ النمو الديموغرافي الطبيع���ي للبلد يف احل�سبان عند النظ���ر بالزيادة يف حجم نزلء 
ال�سج���ون. بي���د اأّن الزيادة يف معدلت احلب�ض يف البلدان يف اأنحاء العامل، ولي�ض جمرد الزيادة يف عدد الأ�سخا�ض 
املحتجزين يف ال�سجون، ت�سري اإىل اأّن هناك عوامل اأخرى عديدة، بالإ�سافة اإىل النمو الديموغرافي، يجب اأخذها 

يف العتبار كاأ�سباب للكتظاظ يف معظم البلدان، والتي من املحتمل اأن ت�سمل بع�ض الأ�سباب املو�سحة اأدناه.

2- االأ�سباب الكامنة: العوامل االجتماعية-االقت�سادية وال�سيا�سية

تاأت���ي اأغلبية ال�سجناء يف جميع اأنح���اء العامل من خلفيات حمرومة اقت�ساديًا واجتماعي���ًا. فاأغلبهم يعي�ض يف فقر 
مدقع، ومعظمهم من الأّميني اأو حمدودي التعليم، وممن يعانون البطالة والفتقار اإىل امل�سكن. وهذا من �ساأنه اأن 
يكون قد اأ�سهم بدوره يف حتطيم اأ�سرهم، وتعاطيهم املخدرات والكحول، من بني عواقب مدّمرة اأخرى ترتتب على 
تهمي�سه���م الجتماعي-القت�س���ادي. وميكن اأن ت�سهم هذه الظروف والتبعي���ات يف مواجهة الأفراد لنظام العدالة 
اجلنائية، ما مل توجد نظم دعم كافية. وميكن اأن ت�سمل هذه النظم م�ساعدات الرفاه الجتماعي، ودعم الإ�سكان 
والتوظي���ف وعلج الإدمان، وتوفري احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية، من بني اأمور اأخرى، مل�ساعدة النا�ض على 

التغلب على هذه التحديات، والعي�ض ب�سورة اإيجابية واكتفاء ذاتي.

وت�س���ري البح���وث اإىل اأّن التفاوت يف توزيع الدخ���ل، الذي ُيقا�ض با�ستخدام "مقيا�ض جين���ي"،)34( يوؤثر تاأثريًا كبريًا 
عل���ى الزيادة يف مع���دلت اجلرائم املرتكبة �س���د الأفراد واملمتلكات على ح���د �سواء.)35( واأظه���رت البحوث اأي�سًا 
وج���ود ترابط بني التفاوت يف الدخل وحجم نزلء ال�سجون.)36( وتت�سق املوؤ�سرات الأخرى لقيا�ض الأمن الجتماعي 

اجلزء الأول

.Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding  :32( انظر املرجع املذكور اآنفًا(

)33( املرجع نف�سه.

)34( درج���ة جين���ي هي مقيا�ض للتف���اوت يف التوزيع، حيث تعرّب القيمة 0 عن امل�ساواة الكلية وتعرّب القيم���ة 1 عن عدم امل�ساواة الق�سوى. وقد 

وج���دت تطبيق���ًا لها يف درا�سة التفاوت يف فروع املعرفة املختلفة مثل علم الجتماع، والقت�ساد، وعلوم ال�سحة، وعلم البيئة، والكيمياء، والهند�سة، 
والزراعة. وت�ستخدم عادة كمقيا�ض للتفاوت يف الدخل والرثوة. 

 Carranza, E., Penal Reform and Prison Overcrowding in Latin America and the Caribbean: What to do, what not :35( انظر(

 to do - The Good Examples of Costa Rica and the Dominican Republic, paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce
 Overcrowding in Correctional Facilities, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,

.Brazil, 12-19 April 2010)
 Lappi-Seppala, T, What social, political and cultural factors characterise countries with a lower use of انظ���ر:   )36(

 imprisonment? Background draft 26.4.2009 (unpublished), cited in ICPS “A Review of international trends and explanations in
 use of prison, and prison populations” , pp. 8-9; O’Donovan, M. and Redpath, J., The Impact of Minimum Sentencing in South

.Africa, Report 2, Open Society Foundation, 2006, p. 30
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والعدال���ة الجتماعية م���ع تقلي�ض ا�ستخدام احلب�ض. وتتوف���ر البيانات املقارنة ب�سورة رئي�س���ة من بلدان "منظمة 
التع���اون القت�س���ادي والتنمية"، وت�س���ري اإىل اأّن زيادة ال�ستثم���ار يف الرفاه الجتماعي تق���رتن بانخفا�ض معدلت 
احلب����ض.)37( وهن���اك اأدلة وا�سحة على اأّن الأ�سباب اجلذرية للعديد م���ن اجلرائم ميكن اإيجادها يف عدم امل�ساواة 

القت�سادية والجتماعية، ويف احلالة الجتماعية-القت�سادية ملرتكبي اجلرائم.

كم���ا وجد بع�ض اخلرباء روابط قوية بني مع���دلت احلب�ض والنماذج القت�سادية املختلف���ة. ويزعمون باأّن الزيادة 
العامة يف نزلء ال�سجون ترتبط بنهو�ض الليربالية اجلديدة يف بع�ض املجتمعات الغربية، ويزداد ا�ستخدام النظام 
اجلنائ���ي كاأداة ملعاجل���ة انع���دام الأم���ن الجتماعي واحت���واء ال�سطراب���ات الجتماعية الناجمة ع���ن ال�سيا�سات 
الليربالي���ة اجلدي���دة واإلغاء القيود القت�سادي���ة.)38( ويوؤكدون اأّن ال�سجون ُت�ستخدم يف ع�س���ر الليربالية اجلديدة 
حلب����ض الفق���راء و"العنا�سر التخريبي���ة" للمجتمع وال�سيط���رة عليهم.)39( ويزع���م البع�ض اأّن اقت�س���ادات ال�سوق 
ال�سركاتية املحاِفظة متيل اإىل وجود م�ستويات متو�سطة من احلب�ض، يف حني متيل اقت�سادات ال�سوق الدميقراطية 

الجتماعية اإىل وجود اأدنى م�ستويات من احلب�ض.)40(

3- العقبات والتاأخري يف الو�سول اإىل العدالة

ل���ة للدول ل�سمان  يكّر����ض ع���دد من ال�سكوك الدولي���ة مبادئ وقواعد دني���ا لإقامة العدل، ويق���ّدم اإر�سادات مف�سّ
امل�س���اواة يف الو�سول اإىل العدالة جلميع اأولئك الذين يواجهون اأجهزة العدالة اجلنائية.)41( بيد اأّن �سمانات احلد 
الأدنى املن�سو�ض عليها يف املعاهدات واملعايري الدولية ل تتوفر، يف كثري من البلدان، لأولئك الذين يواجهون نظام 
العدال���ة اجلنائي���ة؛ وهو ما ميكن اأن ي���وؤدي اإىل العتقال التع�سف���ي، والحتجاز ال�سابق للمحاكم���ة لفرتات طويلة، 
واملحاكم���ات اجلائ���رة التي ت�سفر عن حب�ض اأنا�ض اأبري���اء اأو عقوبات مفرطة الق�سوة. والأك���رث ت�سررًا هي الفئات 
املهم�س���ة اجتماعي���ًا واقت�ساديًا، و�سكان املناطق الريفية يف البلدان النامي���ة، واملجموعات اخلا�سة التي تعاين من 

م�ستويات متييز متعددة يف جميع جمالت احلياة، مثل الأقليات والن�ساء.

ويف الع���ادة، تك���ون امل�سكلت املتعلق���ة بالو�سول اإىل العدالة يف البلدان التي تعاين م���ن اأزمات، اأو تلك التي متّر يف 
ف���رتات ما بع���د النزاع، اأكرث و�سوح���ًا وانت�سارًا مما هي يف ال�سياق���ات التي ل تعاين من اأزم���ات. فقد ينهار نظام 
العدال���ة اجلنائية، اأو تتقل�ض قدرته ب�سدة، ب�سبب تدمري البني���ة التحتية وفرار موظفي العدالة اجلنائية املوؤهلني، 

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

 Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce  :37( انظر(

 Overcrowding in Correctional Facilities, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
.Brazil, 12-19 April 2010)

 Loic Wacquant, The Penalisation of Poverty and the Rise of Neo-Liberalism, European Journal  :38( انظ���ر، عل���ى �سبيل املث���ال(

 on Criminal Policy and Research 9; 401-412, 2001 and David Garland, The Culture of Control, Crime and Social Order in
.Contemporary Society, 2001

 Loic Wacquant, The Punitive Regulation of Poverty in the Neoliberal Age, 2 August 2011, انظ���ر:   )39( 

(http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/ISN-Insights/Detail?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735
.=131574&tabid=131574&dynrel=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233)

 ICPS “A Review of international trends and explanations in use of prison, and prison populations”, p. 8, with :40( انظ���ر(

 reference to Sutton, J.R. (2004) “The Political Economy of Imprisonment in Affluent Western Democracies 1960-1990” in
.American Sociological Review, Vol. 69, part 2, pp170-189. Washington: American Sociological Association

)41( مثل "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"، الذي يكّر�ض مبادئ امل�ساواة اأمام القانون وقرينة الرباءة، ويت�سمن �سمانات 

التح���رر من العتقال التع�سفي والحتجاز، واحلق يف حماكمة عادل���ة وعلنية اأمام حمكمة خمت�سة وم�ستقلة وغري متحيزة وقائمة مبوجب القانون؛ 
و"املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقلل ال�سلطة الق�سائية"، التي ت�سرتط اأن يكفل القانون الوطني ا�ستقلل الق�ساء، وحتظر التدخل غري امللئم وغري 
امل���ربر يف العملي���ة الق�سائية؛ و"املبادئ التوجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة"، التي حتدد م�سوؤولي���ة اأع�ساء النيابة العامة يف حماية الكرامة 
الإن�سانية واحلفاظ على حقوق الإن�سان، وكفالة العملية القانونية الواجبة؛ و"جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأّي 
�سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن" )جمموعة املبادئ(؛ و"املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة بدور املحامني"؛ من بني �سكوك اأخرى ت�سمن حق املحتجز 

يف احل�سول الفوري على م�ست�سار قانوين مبجرد اإلقاء القب�ض عليه.   

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735=131574&tabid=131574&dynrel=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735=131574&tabid=131574&dynrel=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233
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تارك���ني املنا�سب الرئي�سة �ساغرة. وقد تكون ال�سرطة واملوؤ�س�سات الق�سائية الأخرى نف�سها م�سدرًا لنعدام الأمن 
الع���ام، اأو للتخوي���ف اأو العنف، اأو قد تكون غري موثوق بها ب�سبب جت���اوزات الأنظمة ال�سابقة. ومن املرّجح اأن يكون 
الف�س���اد منت�سرًا، واأل حُترتم ال�سمانات الق�سائية والإجرائية، واأن تت�سم اأن�سطة اإنفاذ القانون، يف اأغلب الأحيان، 

بعدم التن�سيق. وغالبًا ما ت�ستد هذه التحديات يف حالت النزاع امل�سلح، يف ظل موارد قليلة متاحة.

وُيع���ّد حت�سني و�سول النا����ض اإىل العدالة اأمرًا جوهريًا ل�سمان الإن�ساف وامل�س���اواة اأمام القانون يف كل حالة على 
ح���دة، ف�سًل عن تعزيز الثقة يف النظام الق�سائي وتعاون النا�ض معه. وقد جرى حتديد الثقة يف النظام الق�سائي 
نف�س���ه باأنه عام���ل ميكنه امل�ساعدة يف احلد من اجلرمية واحلب�ض؛ ذلك اأّن النظ���ام الذي ُيعترب �سرعيًا "ميكنه اأن 
يتدب���ر اأم���وره بعقوبات اأقل حدة، بينما قد يرغب النظ���ام الذي يعاين من اأزمة بالتم�س���ك مب�سداقيته عرب زيادة 
العقوب���ات. والنظام القانوين الذي ت�سري التجربة اإىل اأّن القواعد والإجراءات التي يتبعها تعترب عادلة وم�سروعة، 

ميكن اأن ميتثل اإليه النا�ض لأنهم ي�سعرون اأنه جدير بذلك".)42(

كم���ا ميثل حت�س���ني و�سول الأ�سخا�ض الفقراء وال�سعف���اء اإىل العدالة عن�سرًا اأ�سا�سيًا ل�سم���ان عدم ملء ال�سجون 
باأ�سخا����ض كان ميكن عدم احتجازهم، �س���واء لفرتات احتجاز طويلة قبل املحاكمة اأو بع���د اإدانات و�سدور اأحكام 

جائرة، لو كانت نظم ال�سرطة واملحاكم توؤدي عملها كما يجب.

وي�سّكل التاأخري والعقبات التي يواجهها الو�سول اإىل العدالة �سببًا مت�سعبًا لرتفاع م�ستويات احلب�ض، ووثيق ال�سلة 
مبعظ���م امل�سائل الأخرى التي نناق�سها اأدناه ويف الف�سول اللحقة—وبخا�سة يف الف�سل الرابع من اجلزء الثاين 
الذي يرّكز على الو�سول اإىل اآليات امل�سورة القانونية واملعونة القانونية، والذي ميكن اأن يوؤثر تاأثريًا مبا�سرًا وملمو�سًا 
على م�ستويات الكتظاظ يف ال�سجون؛ ويف الف�سل اخلام�ض الذي يرّكز على احلّد من الحتجاز ال�سابق للمحاكمة.

4- االإفراط يف االحتجاز ال�سابق للمحاكمة
على الرغم من الأحكام الواردة يف القانون الدويل، التي تقّيد ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة بظروف معّينة 
حم���دودة )انظر اجلزء الثاين، الف�سل اخلام�ض(، اإل اأّن الإفراط يف ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة وطول 
مدت���ه ُي�س���ّكل مر�سًا متوطنًا يف كثري من البلدان. ومن املعل���وم اأّن مليونني وُربع مليون �سخ�ض كانوا رهن الحتجاز 
ال�ساب���ق للمحاكمة، وغريه من اأ�س���كال احلب�ض الحتياطي يف جميع اأنحاء العامل ع���ام 2008. وُيقّدر اأّن ُربع مليون 
�سخ����ض اآخ���ر كانوا حمتجزين بهذه الكيفي���ة يف البلدان التي مل تكن مثل هذه املعلوم���ات متاحة لديها.)43( ويودع، 
يف املتو�س���ط �سنويًا، 10 ملي���ني �سخ�ض على الأقل رهن الحتج���از ال�سابق للمحاكمة.)44( وتعت���رب الن�سبة العالية 
للمحتجزي���ن قبل املحاكمة م�سكلة خطرية، وبخا�سة يف اأفريقيا واأمريكا اللتينية وجنوب اآ�سيا، حيث ترتفع ن�سبة 

ال�سجناء رهن املحاكمة يف بع�ض البلدان لتبلغ 70–%90.

وميك���ن اأن يوؤث���ر الحتج���از ال�سابق للمحاكمة تاأث���ريًا مدّمرًا على ق���درة املُّدعى عليهم عل���ى التح�سري للمحاكمة. 
فالظ���روف غ���ري الإن�سانية يف ال�سجون تعن���ي اأّن املُّدعى عليهم يرّكزون طوال الوقت عل���ى بقائهم على قيد احلياة 
خ���لل ف���رتة احتجازهم ال�سابق للمحاكم���ة اأو على التفكري يف امل�ساوم���ة الق�سائية، بدًل م���ن الرتكيز على اإعداد 
دفاعه���م.)45( وغالب���ًا م���ا يكون الو�سول اإىل حم���ام ومعلومات حول الق�سي���ة اأكرث حمدودي���ة اإذا كان املُّدعى عليه 

اجلزء الأول

.Tapio Lappi-Seppälä, Causes of Prison Overcrowding, op. cit., p. 13 :42( انظر(

. Walmsley, R., World Pre-trial/Remand Imprisonment List (2008), International Centre for Prison Studies :43( انظر(

.Schoenteich, M., “The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World”, op. cit. p. 11 :44( انظر(

 Detained without trial: Fair Trials International’s response to the European Commission’s Green Paper on انظ���ر:   )45(

 .detention, Fair Trials International, October 2011, p. 10
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حمتج���زًا.)46( ولذل���ك، فلي�ض م���ن امل�ستغرب، كما لحظ فري���ق العمل املعن���ي بالحتجاز التع�سف���ي والتابع للأمم 
املتح���دة، اأن تك���ون احتمالت ح�سول املحتجزين قب���ل املحاكمة على الرباءة اأقّل من اأولئ���ك الذين كانوا متمتعني 

باحلرية قبل حماكمتهم.)47( وهذه النتيجة يوؤكدها اأي�سًا العديد من الدرا�سات البحثية الأخرى.)48(

ويف ح���ني ُيع���ّد الإفراط يف ا�ستخدام الحتج���از ال�سابق للمحاكمة اأح���د العوامل الرئي�سة الت���ي ت�سهم يف اكتظاظ 
ال�سج���ون يف العدي���د م���ن بلدان الع���امل، اإل اأنه ُيعّد اأي�س���ًا اأحد التحديات الأك���رث تعقيدًا يف املعاجل���ة، نظرًا لعدد 
موؤ�س�سات العدالة اجلنائية املعنية، واحلاجة املا�سة اإىل امل�ساعدة القانونية – رغم عدم كفايتها - يف هذه املرحلة 
بالذات من عملية العدالة اجلنائية، ف�سًل عن م�سكلة الف�ساد وا�سعة النطاق التي تواَجه يف هذا املدخل اإىل نظام 

ال�سجون.

وقد حتددت الأ�سباب الرئي�سة وراء ارتفاع معدلت الحتجاز ال�سابق للمحاكمة على النحو التايل:

4-1 التاأخري يف اإجراءات العدالة اجلنائية

يوؤث���ر التاأخري الذي يواَج���ه يف معاجلة الق�سايا قبل �سدور احُلكم النهائي تاأث���ريًا كبريًا على حجم نزلء ال�سجون 
املحتجزين قبل املحاكمة يف العديد من البلدان. وبينما ل يق�سي املحتجزون يف بع�ض البلدان �سوى فرتات ق�سرية 
يف الحتج���از ال�ساب���ق للمحاكم���ة، ميكن اأن متتد ف���رتات الحتجاز ال�ساب���ق للمحاكمة يف بلدان اأخ���رى اإىل اأ�سهر 
و�سن���وات. وق���د مي�سي ال�سجناء، يف ق�سايا الإعدام بوجه خا�ض، م���دة ميكن اأن ت�سل اإىل ع�سر �سنوات اأو اأكرث يف 

انتظار املحاكمة.

وميكن اأن يعود هذا التاأخري الطويل اإىل جمموعة عوامل عديدة، تعزز عادة بع�سها البع�ض، وت�سمل:

     ب���طء ال�سرط���ة اأو النيابة العام���ة يف التحقيق، والذي قد يك���ون نتيجة الفتق���ار اإىل التدريب واملوارد، 
اإ�سافة اإىل عدد العتقالت الكبري؛

    ع���دم وجود تعاون بني اأجهزة العدالة اجلنائية، مثل ال�سرطة والنيابة العامة واملحاكم، الأمر الذي قد 
يزداد تفاقمًا اإذا كانت هناك م�ستويات خمتلفة من الإدارة والت�سريع، مثل امل�ستوى الفيدرايل وم�ستوى 
الولي���ة، وحي���ث يكون التع���اون وتبادل املعلومات بينها �سيئ���ًا. ولي�ض غريبًا يف ه���ذه احلالة اأن تفقد يف 

النظام ملفات املحتجزين؛

    الإج���راءات البطيئة للعدالة اجلنائية وبريوقراطي���ة اإدارة املحاكم، التي غالبًا ما تكون نتيجة القواعد 
واللوائح التي عفا عليها الزمن، تت�ساعف ب�سبب املمار�سات الفا�سدة؛

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

)46( املرجع نف�سه، �ض 10.

 Working Group on Arbitrary Detention, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, United Nations :47( انظ���ر(

.Commission on Human Rights, E/CN.4/2006/7, 2006), para. 66
 Schoenteich, M., “The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World”, op. cit. p. 27; with  :48( انظ���ر(

 reference to John Clark, D. Alan Henry The Pretrial Release Decision Making Process: Goals, Current Practices, and Challenges,
 November 1996, with references to Anne Rankin, “The Effect of Pretrial Detention,” New York University Law Review, Volume
 39, 1964; Patricia Wald, “The Right to Bail Revisited: A Decade of Promise Without Fulfillment,” in Stuart S. Nagel, ed. The
Rights of the Accused, (Beverly Hills, California: Sage Publications, 1972); William M. Landes, “Legality and Reality: Some Evi-
dence on Criminal Procedure,” Journal of Legal Studies, Volume 3, 1974; Hans Zeisel, “Bail Revisited,” American Bar Founda-

 tion Research Journal, 1979; Stevens H. Clarke and Susan T. Kurtz, “The Importance of Interim Decisions to Felony Trial Court
 Dispositions,” Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 74, 1983; and Michael R. Gottfredson and Don M. Gottfredson,

.(Decision Making in Criminal Justice: Toward a Rational Exercise of Discretion, (New York, New York: Plenum Press, 1988
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    تكرار تاأجيل املحاكمات لأ�سباب من قبيل تراكم الق�سايا يف املحاكم، ونق�ض يف اأعداد الق�ساة، وغياب 
ال�سهود، والفتقار اإىل و�سائط لنقل املُّدعى عليهم اإىل املحكمة، وانعدام الأمن للنقل )ل �سيما يف البلدان 
التي تعاين اأزمات(، والفتقار اإىل نظم �سليمة للملفات والتتبع يف ال�سجون ل�سمان نقل املحتجزين قبل 
املحاكمة اإىل املحكمة يف املواعيد التي يحددها نظام املحاكم. ويف حالت النزاع وحالت ما بعد النزاع، 

قد ي�سعب الو�سول اإىل مرافق �سجلت واأر�سيف ال�سجناء اأو رمبا تكون قد تعر�ست للدمار؛
    متديد فرتات الحتجاز ال�سابق للمحاكمة مرارًا وب�سورة ع�سوائية، واأحيانًا ب�سورة خمالفة للت�سريعات 

املحلية؛
    ق����د تك����ون لدى احلكوم����ة، يف اأعقاب اأزمة ما، اأولوي����ات اأخرى اأكرث اإحلاحًا من معاجل����ة العدد املتزايد 
والهائل للق�سايا الق�سائية املرتاكمة، ل �سيما عندما تكون املوارد الإجمالية املتاحة للحكومة قليلة جدًا.

4-2 الإفراط يف ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة
ميك���ن تلخي����ض الأ�سباب الكثرية، ولكن لي�س���ت ال�ساملة، للإفراط يف ا�ستخدام الحتج���از ال�سابق للمحاكمة على 

النحو التايل:
    العتق���الت التع�سفي���ة: تبداأ ال�سرطة غالبًا بالعتق���ال ثم تتوىل التحقيق لحقًا، مم���ا ي�سفر عن بقاء 
املُّدع���ى عليهم قيد الحتجاز لفرتات طويلة. وقد ت�سطر ال�سرطة لتخاذ هذا الإجراء نتيجة لل�سغوط 
الت���ي متاَر�ض من اأج���ل "حل" ق�سايا معلقة، واأحيان���ًا لإجناز كوتا القب�ض عل���ى مرتكبي جرائم معينة 
)مثل جرائم املخدرات(. وميكن اأن توؤدي احلاجة اإىل حتقيق الأهداف املطلوبة يف اأعداد من يعتقلون 

اإىل تلفيق اتهامات لأنا�ض اأبرياء.
    ع���دم ح�سول املحتجزين على م�سورة قانوني���ة: قد يكون ال�سبب يف عدم احل�سول على م�سورة قانونية 
الفتق���ار اإىل وجود ت�سريعات ت�سمن ح���ق املُّدعى عليهم يف املحامني، وعدم وجود نظام معونة قانونية 

يعمل وبفعالية، اإ�سافة اإىل نق�ض يف اأعداد املحامني يف العديد البلدان.
    تف�س���ي الف�ساد يف كامل النظام: ل ُيحتمل الإفراج عن املُّدعى عليهم املحتجزين بانتظار املحاكمة، يف 
نظم العدالة اجلنائية التي يتف�سى فيها الف�ساد، اإل اإذا توفرت لديهم موارد كافية لر�سوة ال�سرطة، اأو 

املدعي العام، اأو ماأمور ال�سبط الق�سائي امل�سوؤول عن النظر يف طلب الإفراج ال�سابق للمحاكمة.)49(
    الت�سريعات:

-  ق���د تت�سم���ن الت�سريعات الحتجاز الإلزام���ي ال�سابق للمحاكمة لفئات معينة م���ن اجلرائم، خلفًا 
للمعاي���ري الدولي���ة الت���ي تق�سي بع���دم ا�ستخدام الحتج���از ال�ساب���ق للمحاكم���ة اإل يف ظل ظروف 

ا�ستثنائية وحمددة ب�سورة �سيقة؛
-  قد ل تت�سمن الت�سريعات اأّي بدائل للحتجاز ال�سابق للمحاكمة، اأو قد تت�سمن بدائل حمدودة؛

-  عندما يوفر الت�سريع بديًل للحتجاز ال�سابق للمحاكمة، فاإنه عادة ما يقت�سر على الكفالة النقدية، 
التي تتطلب اأن يقّدم املّدعى عليه مبلغًا ماليًا معينًا )اأو �سكًل اآخر من اأ�سكال ال�سمانة املادية، مثل 
قطع���ة اأر����ض اأو منزل( بو�سف���ه كفالة لإطلق �سراح���ه. ومن �ساأن ذلك اأن يج���د الفقراء، يف مثل 
ه���ذه احل���الت، ال�سعوبة الكربى يف المتثال له���ذه ال�سروط. ففي ملوي، عل���ى �سبيل املثال، كان 
اأح���د الأ�سباب الرئي�س���ة لكتظاظ ال�سجون اأّن "ال�سجناء لي�سوا قادري���ن على دفع الكفالة اأو تقدمي 
اأّي �سمان���ة".)50( ويف جنوب اأفريقي���ا، ُيحب�ض احتياطيًا حوايل 40% م���ن املحتجزين قبل املحاكمة 

اجلزء الأول

.Schoenteich, M., op. cit. , p. 30 :49( انظر(

)50( املرجع نف�سه، �ض 29.
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ب�سب���ب عدم قدرتهم على دفع متطلب���ات الكفالة التي ل تزيد ع���ن 7 دولرات اأمريكية، وبالتايل ل 
 ينج���م احلرمان م���ن احلرية عن اأّي عامل متعلق بالعدالة اجلنائي���ة، واإمنا ينجم بالأحرى كنتيجة 

للفقر.)51(

   ال���راأي الع���ام: ل يفهم اجلمهور الكفالة يف العديد م���ن البلدان، وي�سعر اأّن املحاك���م تت�ساهل كثريًا اإذا 
م���ا اأُف���رج عن املُّدعى عليه بانتظار املحاكم���ة. ويخ�سى الق�ساة اأن ُينظر اإليه���م باأنهم مت�ساهلون جدًا، 
وي���رتددون يف املخاط���رة باإ�سدار ق���رار خلل الفرتة ال�سابق���ة للمحاكمة بالإفراج ع���ن خمالف اأو فار 
م�ستب���ه فيه. ويخ�سى الق�ساة اأي�سًا، يف بع�ض الأحيان، اأن ُيعزى الإفراج بكفالة عن متهم اإىل املقاي�سة 

بر�سوة. ولذا، يختارون الحتجاز كخيار اأكرث اأمانًا.

اأم���ا التداب���ري الرامية اإىل تقلي�ض الحتجاز ال�سابق للمحاكمة فتناق�ض يف اجلزء الثاين، الف�سل اخلام�ض، بعنوان 
"احلّد من الحتجاز ال�سابق للمحاكمة".

5- �سيا�سات العدالة اجلنائية العقابية
عندما يجتمع الفقر والفتقار اإىل الدعم الجتماعي للفئات املحرومة مع خطاب "قا�ض ب�سان اجلرمية" و�سيا�سات 
تدع���و اإىل زيادة ال�سرامة يف جم���ال اإنفاذ القانون واإ�سدار الأحكام، ت�سفر النتيج���ة دائمًا عن ازدياد ملحوظ يف 
ع���دد نزلء ال�سجون. وه���ذا الزدياد يف عدد النزلء، ال���ذي يو�سف اأحيانًا بالتخزين، ي�سم ع���ادة متثيًل ُمفرطًا 
للفق���راء واملهم�س���ني املتهم���ني بارتكاب جرائ���م ب�سيطة وغ���ري عنيفة. وعلى الرغم م���ن اأّن هذا الو�س���ع ل يرتبط 
مبعدلت اجلرمية، فاإّن ق�س�ض و�سائل الإعلم تغذيه، حيث ترّوج لتخاذ اإجراءات �سارمة ملكافحة اجلرمية على 

الرغم من عدم وجود اأدلة تثبت وجود �سلة بني معدلت احلب�ض ومعدلت اجلرمية.

ويف الواق���ع، ف���اإّن �سيا�سات العدالة اجلنائية العقابية قد كان له���ا تاأثري على تنامي عدد نزلء ال�سجون واكتظاظها 
يف ع���دد كبري م���ن البلدان. وعلى الأرجح، فاإّن املحاك���م، يف كثري من البلدان، ت�سدر يف اأيامن���ا هذه اأحكامًا على 
اجلن���اة باحلب�ض، وتفر�ض عليه���م عقوبات اأطول مما كانت تفعل قبل عقد من الزمان.)52( وتتزايد، يف العديد من 
البل���دان، احتم���الت حب�ض اجلناة غري العنيف���ني الذين ارتكبوا جرائم طفيفة، بدًل م���ن التعامل معهم يف املرحلة 
الأوىل من عملية العدالة اجلنائية با�ستخدام طرق التحذير، والغرامة، واحلكم مع وقف التنفيذ، اأو تدابري العدالة 
الت�ساحلي���ة. وغالبًا ما يتم التغا�سي عن البدائل غري الحتجازية، امل�ستندة اإىل املجتمع املحلي، ل�سالح احلرمان 

من احلرية.)53(

1-5 قوانني الأحكام الدنيا الإلزامية
ُت�ستخ���دم قوانني الأحكام الدنيا الإلزامي���ة، التي اكت�سبت �سعبية مع ت�سديد �سيا�س���ات العدالة اجلنائية، ملجموعة 
من اجلرائم يف العديد من البلدان. ول تتيح هذه القوانني حرية الت�سرف للق�ساة اإل بقدر حمدود للغاية، اأو اأنها 
ل ت�سم���ح بذل���ك، وبالتايل مُينع الق�ساة عن���د اإ�سدار اأحكامهم من مراعاة الظ���روف املحيطة باجلرمية اأو �سعف 
اجل���اين. وه���ذا من �ساأن���ه اأن يوؤدي غالب���ًا اإىل اإ�سدار اأحكام باحلب����ض لفرتات طويلة وغ���ري متنا�سبة على اجلناة 
غ���ري اخلطريين. وتتطلب "قوان���ني ال�سربات الثلث"، بوجه خا�ض، من الق�ساة اإ�سدار حكم حمّدد باحلب�ض على 

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

. Penal Reform International, Newsletter 55, p. 5 :51( انظر(

)52( املرجع نف�سه، �ض 5.

. Penal Reform International, Newsletter 55, p. 5 :53( انظر(
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جرمي���ة ثالث���ة جرى ارتكابها من ال�سخ�ض نف�سه. وهذا اأمر ميكن اأن ينتهك اإىل حد كبري مبداأ التنا�سب يف اإ�سدار 
الأحكام.)54(

وق���د اأث���رت العقوبات الدنيا الإلزامية و"قوانني ال�سربات الثلث" تاأث���ريًا كبريًا على تنامي عدد نزلء ال�سجون يف 
بع�ض البلدان، اأو اأنها �سّكلت اإحدى العقبات اأمام تقلي�ض حجم نزلء ال�سجون.)55( وُتعّد جنوب اأفريقيا والوليات 
املتح���دة مبثاب���ة مثالني تتكرر الإ�سارة اإليهما. ويف حني يعزو العديد م���ن املعلقني الزدياد الكبري يف عدد ال�سجناء 
واكتظ���اظ ال�سج���ون ال�سديد يف حالة جنوب اأفريقي���ا اإىل بدء �سريان قوانني الأحكام الدني���ا الإلزامية، فقد جرى 
الزع���م اأي�س���ًا باأّن الأثر الكامل مل يتم ال�سع���ور به حتى الآن، وميكن توقعه يف ال�سن���وات القادمة ب�سبب الزيادة يف 
 طول مدد الأحكام والفرتات الأطول التي يجب اأن يق�سيها ال�سجناء يف احلب�ض، قبل اإطلق ال�سراح امل�سروط.)56( 
وي�سري هذا البحث اإىل اأّن الزيادة يف اخت�سا�ض املحاكم اجلزئية لعبت دورًا مهمًا يف الإ�سهام بالزدياد ال�سريع يف 
عدد نزلء ال�سجون من عام 1998 ف�ساعدًا، ب�سبب الأحكام الأطول مددًا التي كانت ت�سدرها حماكم املقاطعات، 
وبخا�س���ة املحاك���م الإقليمية، نتيجة لل�سغ���وط العامة وال�سيا�سي���ة.)57( وي�سري البحث اأي�س���ًا اإىل اأّن التاأثري ق�سري 
املدى للأحكام الدنيا الإلزامية يف جنوب اأفريقيا قد مَتثل جوهريًا يف زيادة الوقت املن�سرم بني ارتكاب اجلرمية 
و�س���دور احلك���م – وبالت���ايل، تزايد طول دورات الق�سايا وتناق����ض الإدانات �سنويًا مما اأ�سف���ر عن ازدياد تراكم 

الق�سايا يف املحاكم.)58(

 وكث���ريًا م���ا ُت�ستخ���دم قوانني الأح���كام الإلزامي���ة يف ما يتعل���ق باجلرائم ذات ال�سل���ة باملخدرات، وه���و ما يغطيه
الق�سم 6.
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)54( فّو�س���ت "قوانني ال�سربات الثلث" يف الوليات املتحدة اإ�سدار اأحكام �سارمة على الأ�سخا�ض املُدانني بارتكاب "جناية" ثالثة. ويرتاوح 

احلد الأدنى من عقوبة احلب�ض الذي تفر�سه هذه القوانني عادة ما بني 25 �سنة وال�سجن املوؤبد. ويف حني اأّن املق�سود بهذه القوانني كان ا�ستخدامها 
�سد اجُلناة الذين ارتكبوا جرائم خطرية، فاإّن الإح�ساءات يف الوليات املتحدة اأظهرت اأّن العديد من جرائم ال�سربة الثالثة التي ارتكبها اجُلناة 
 Free Online Legal Dictionary http://legal-dictionary.thefreedictionary. :كان���ت تتعلق بحيازة املخدرات اأو بارت���كاب �سرقات �سغرية. انظر

.com/Three+Strikes+Laws

)55( لق���د كان ملجموع���ة القوان���ني ال�سارمة املتعلقة باملخدرات والأح���كام الإلزامية و"قوانني ال�سربات الث���لث"، يف الوليات املتحدة، على 

�سبي���ل املث���ال، تاأث���ري غري م�سبوق على معدل احلب�ض يف الوليات املتحدة. ويف حني كان هذا املعدل م�ستق���رًا ن�سبيًا حتى �سبعينيات القرن الع�سرين، 
حي���ث بل���غ متو�سط املعدل حوايل 100 ل���كل 100.000، فقد �سهدت ال�سنوات التي تلت ارتفاعًا حادًا مت�سقًا ملع���دلت احلب�ض، وو�سل اليوم اإىل 743 
لكل 100.000. ويف الفرتة الواقعة بني عامي 1973 و2009، ازداد عدد ال�سجناء يف �سجون الوليات املتحدة بن�سبة 705%، مما اأ�سفر عن اأكرث من 
  The Pew Center on the States, State of Recidivism, Revolving :سخ�ض واحد وراء الق�سبان من بني كل 100 �سخ�ض من الرا�سدين. انظر�
 Door of America’s Prisons, April 2011 واأ�س���ار اخل���رباء اإىل اأّن تاأث���ري ال�سيا�سات اجلديدة للأحكام على حج���م نزلء ال�سجون قد فاق كثريًا، 
 Mauer, M., “The causes and consequences of prison growth in the United States”, :كعامل م�ساهم، اأّي تغيري يف معدلت اجلرمية. انظر
 in Garland, D (ed) Mass Imprisonment, Social Causes and Consequences, 2001 ويف جن���وب اأفريقي���ا، فقد اأدرجت اأحكام العقوبة الدنيا 
يف القان���ون يف ع���ام 1997. وقد عزى العديد من املعلقني، مبا فيهم ق�ساة تفتي�ض ال�سجون، تدهور اكتظاظ ال�سجون اإىل تاأثري اأحكام العقوبة الدنيا 
  Sloth-Nielsen, J & Ehlers, L, A. Pyrrhic Victory? Mandatory and Minimum Sentences in South Africa, Institute of :الإلزامية. انظر
 Security Studies, Occasional Paper 111, July 2005 كما اأّن وجود العقوبة الدنيا للحب�ض ملعظم اجلرائم ُيعّد �سمة �سائعة يف الت�سريع اجلنائي 
باأمري���كا اللتيني���ة. ففي الربازي���ل، على �سبيل املثال، التي لديها معدلت حب�ض مرتفعة جدًا ت�س���ل اإىل 261 لكل 100.00، ومعدل اإ�سغال ال�سجون 
فيها 165.7%، �سدرت اأحكام بعقوبة احلد الأدنى على 96% من اجلرائم احلالية البالغ عددها 1688 )تعليقات "Prof. M. R. Machado" املقّدمة 

يف اجتماع فريق خرباء مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر حول اكتظاظ ال�سجون(.          
 Giffard, C. and Muntingh, L., The Effect of Sentencing on the Size of the South African Prison Population, Report :56( انظر(

.3, Open Society Foundation for South Africa, 2006, p. v

)57( املرجع نف�سه.

 O’Donovan, M. and Redpath, J., The Impact of Minimum Sentencing in South Africa, :58( للط���لع عل���ى حتليل كام���ل، انظ���ر(

.Open Society Foundation for South Africa

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Three+Strikes+Laws
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Three+Strikes+Laws
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5-2 الزيادة يف الأحكام طويلة املدد واأحكام ال�سجن املوؤبد

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

ال�سجن املوؤبد:
يف ما يلي الأنواع الثلثة الرئي�سة من اأحكام ال�سجن املوؤبد:)اأ(

    احلك���م باحلب�ض ‘املوؤبد’ اأو لف���رتة طويلة الأجل لعدد حمّدد من ال�سنوات، ُيف���رج بعدها عن ال�سجني دون اأي 
قيود اإ�سافية.

    احلكم باحلب�ض ‘املوؤبد’ حلد اأدنى من ال�سنوات، ميكن بعدها – يف مرحلة معّينة حمددة - النظر يف الإفراج 
عن ال�سجني.

    احلب����ض حتى امل���وت )الطبيعي(، مع عدم وجود اإمكاني���ة للإفراج و/اأو مع وجود اإمكاني���ة )نظرية اأو فعلية( 
للعفو.

الأحكام طويلة الأجل: يف حني ل يوجد تعريف دويل للحكم طويل الأجل، اإل اأنه وبح�سب "جمل�ض اأوروبا" فاإّن بداية احلكم 
طويل الأجل خم�ض �سنوات اأو اأكرث.)ب(

ومت�سي���ًا م���ع ت�سديد نظم الأحكام يف العديد من بلدان الع���امل، فقد كان هناك ازدياد يف الأحكام باحلب�ض لفرتات 
اأطول وبال�سجن املوؤبد، مبا يف ذلك ا�ستخدام عقوبة ال�سجن املوؤبد دون اإمكانية اإطلق �سراح م�سروط. وبالإ�سافة 
اإىل ذلك، فقد اأدخلت عقوبة ال�سجن املوؤبد، وعادة بدون اإمكانية اإطلق �سراح م�سروط، يف عدة بلدان، بعد اإلغاء 

عقوبة الإعدام.

وق���د لوحظ يف الولي���ات املتحدة، على �سبيل املثال، اأن���ه بينما كان الرتفاع يف عدد الأ�سخا����ض الذين اأر�سلوا اإىل 
ال�سج���ون يف ثمانيني���ات واأوائل ت�سعينيات الق���رن الع�سرين يرج���ع يف الأ�سا�ض اإىل تطبيق �سيا�س���ات اأكرث �سرامة 
للعدال���ة اجلنائي���ة على اجلرائم املت�سلة باملخدرات، ف���اإّن اأحكامًا باحلب�ض لفرتات اأطول ب���دًل من اإ�سدار اأحكام 
جديدة باحلب�ض قد غذت، منذ ذلك احلني، الزيادة يف اأعداد نزلء ال�سجون.)59( ويف عام 2004، اأفادت التقارير 
اأّن واح���دًا م���ن كل اأحد ع�سر �سخ�سًا من اجلن���اة يف �سجون الوليات وال�سجون الفيدرالي���ة حمكوم عليه بال�سجن 
املوؤب���د.)60( ويف عام 2009، كان هناك 140.610 �سجينًا، من بينهم 6.807 من الأحداث، يق�سون عقوبة ال�سجن 

املتحدة.)61( الوليات  اأنحاء  جميع  يف  ال�سجون  يف  حمتجز  مليون   2.3 بني  من  ‘املوؤبد’، 
واأ�سارت "جلنة منع التعذيب التابعة ملجل�ض اأوروبا" اإىل اأّن "عدد ال�سجناء املحكوم عليهم بال�سجن املوؤبد اأو لفرتات 
طويل���ة يتزاي���د يف العديد من البلدان الأوروبية".)62( وانتقدت اللجنة اأي�س���ًا القيود اخلا�سة غري املربرة املفرو�سة 
عل���ى ه���وؤلء ال�سجناء، التي من املرجح اأن توؤدي اإىل تفاقم الآثار ال�س���ارة املتاأ�سلة يف احلب�ض ملدة طويلة.)63( وقد 
تزايد عدد نزلء ال�سجون الذين يق�سون اأحكامًا بال�سجن املوؤبد يف اإنكلرتا وويلز، على �سبيل املثال، من 3.192 يف 
عام 1994 اإىل 6.741 يف عام 2008.)64( ولحظ املقرر اخلا�ض املعني بال�سجون وظروف الحتجاز يف اأفريقيا، يف 

 Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, :اأ( ح�س���ب التعريف ال���وارد يف(

.April 2011, p. 8 (http://www.penalreform.org/files/PRI_Lifers_Info_Pack.pdf)
 Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation Rec (2003) 23 on the management by انظ���ر:  )ب( 

 prison administrations of life sentence and other long-term prisoners, (Adopted by the Committee of Ministers on 
.9 October 2003 at the 855th meeting of the Ministers’ Deputies)

Marc Mauer and David Cole, (http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about  incarceration/2011/06/13/ :انظر )59(

.AGfIWvYH_story.html), published 17 June 2011
.Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2011, op. cit., p. 12 :60( انظر(

)61( املرجع نف�سه، �ض 12.

.CPT Standards 2006, Extract from the 11th General Report ]CPT/Inf (2001) 16[, para. 33 :62( انظر(

)63( املرجع نف�سه.

.Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2011, p. 12 :64( انظر(

http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about%ADincarceration/2011/06/13/AGfIWvYH_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about%ADincarceration/2011/06/13/AGfIWvYH_story.html
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عام 2004، اأّن الأحكام بال�سجن املوؤبد وحدها قد ارتفعت يف جنوب اأفريقيا من 500 يف عام 1995 اإىل 5.000 يف 
عام 2004، ُم�سريًا اإىل اأّن مدد احلب�ض التي مل متنح اجلاين اأّي اأمل حقيقي يف الإفراج عّر�ست جممل عملية اإعادة 
التاأهي���ل واإع���ادة الإدماج للخط���ر.)65( وزادت ن�سبة نزلء ال�سج���ون املحكوم عليهم مبدد اأط���ول من 15 عامًا )مبا 
يف ذل���ك الأحكام بال�سجن املوؤب���د( مبقدار 32% خلل الفرتة م���ن 2005/2004 اإىل 2011/2010.)66( وقد جرى 
حتدي���د ال�ستخ���دام املتزايد للأحكام باملدد الأطول يف جنوب اأفريقيا باأنه اأح���د الأ�سباب الرئي�سة لأزمة اكتظاظ 
 ال�سجون يف هذا البلد.)67( ويف اأوغندا، ازداد عدد املحكوم عليهم بال�سجن املوؤبد من 37 يف عام 2008 اإىل 329 يف 

عام 2010.)68( وقد لوحظ وجود اجتاه مماثل يف عدد من البلدان يف جنوب اآ�سيا.)69(

اإّن اأخط���ر اجلرائ���م فقط هي التي تواجه عقوبة ال�سجن املوؤبد يف معظم البلدان. ومع ذلك، يتزايد ا�ستخدام هذه 
العقوبة للجرائم الأقل خطورة وغري العنيفة.

اأم���ا يف البل���دان التي األغ���ت عقوبة الإعدام وا�ستبدلته���ا بعقوبة ال�سجن املوؤب���د، فت�سري اجتاهات الأح���كام اإىل اأّن 
املحاك���م ت�س���در عددًا متزاي���دًا من الأحكام بال�سجن املوؤب���د – اأكرث من عدد عقوبات الإع���دام التي كان ميكنهم 
اإ�سداره���ا يف املا�س���ي. وجند يف بع�ض هذه البلدان اأّن عدد اجلرائ���م التي ين�ض فيها الت�سريع على عقوبة ال�سجن 
املوؤبد قد ازداد بالن�سبة اإىل عدد اجلرائم التي ُيحكم فيها بعقوبة الإعدام. وعلوة على ذلك، يبدو اأي�سًا اأّن طول 

املدة التي يق�سيها ال�سجناء املحكوم عليهم باحلب�ض املوؤبد يف ال�سجن تزداد يف بع�ض البلدان.)70(

وميك���ن اعتبار احُلكم مب���دة حب�ض طويلة وحمددة، اأو بعدد من الأحكام ُتنفذ تباع���ًا، باأنه حكم اأمر واقع بال�سجن 
املوؤب���د، تبعًا لعمر ال�سجني و�سحته.)71( ففي جنوب اأفريقيا، ميك���ن اأن ت�سل الأحكام امل�ساعفة واملحددة اإىل مدة 
ال�سج���ن املوؤب���د نف�سها اأو حتى اأطول منه���ا.)72( ويف اأوغندا، يحدد الت�سريع مدة ال�سج���ن املوؤبد بع�سرين �سنة؛ ومع 
ذل���ك، فقد �سدرت، بعد اإلغ���اء عقوبة الإعدام الإلزامية، اأحكام م�ساعفة بال�سج���ن املوؤبد، كما �سدرت يف حالت 
قليل���ة اأح���كام مبدى احلياة الطبيعية لل�سج���ني.)73( اأما يف بع�ض الوليات التي ل ت�ستخ���دم الأحكام بال�سجن املوؤبد 
دون اإط���لق ال�سراح امل�س���روط، يف الوليات املتحدة الأمريكية، فقد حتققت النتيج���ة نف�سها كاأمر واقع من خلل 

ا�ستخدام اإ�سدار اأحكام بال�سجن املوؤبد تباعًا.)74(

وتت�سم���ن تو�سي���ات الأمم املتحدة يف ما يتعل���ق بالأحكام بال�سجن املوؤبد، ونظم ال�سج���ون لل�سجناء املحكوم عليهم 
باحلب�ض املوؤبد،)75( و�سع �سيا�سة عقابية تكفل عدم فر�ض اأحكام بال�سجن املوؤبد اإل على اجلناة الذين ارتكبوا اأ�سد 

اجلزء الأول

 Report of the Special Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in Africa Mission to the Republic of :65( انظ���ر(

.South Africa. 14 – 30 June 2004, p. 40
)66( معلوم���ات م���ن اإدارة اخلدمات الإ�سلحية بجنوب اأفريقيا، قّدمت اإىل "مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية" )متوز/يوليو 

.)2011
 D. van Zyl Smit “Swimming against the Tide: Controlling the size of the prison population in the new South :67( انظ���ر(

 Africa” in B Dixon and E van der Spuy (eds.) Justice Gained? Crime and Crime Control in South Africa’s Transition, Juta, Cape
.Town, 2004, 227-258

.Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2011, p. 12 :68( انظر(

 Andrew Coyle, Management of Long-Term and Life-Sentenced Prisoners Internationally in the context of a )69( انظ���ر: 

.Human Rights Strategy (http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/43422/v.3_4.pdf)

)70( ازداد، يف الولي���ات املتح���دة، على �سبيل املثال، متو�سط طول امل���دة التي يق�سيها ال�سجناء املحكوم عليهم باحلب�ض املوؤبد يف ال�سجن من 

21.2 �سنة اإىل 29 �سنة بني عامي 1991 و1997؛ ويف اإجنلرتا وويلز، ازداد متو�سط طول مدة احلكم الإلزامي باحلب�ض املوؤبد التي يق�سيها ال�سجناء 
 Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death :يف ال�سجن من 13 �سنة يف عام 1999 اإىل 17.5 �سنة يف عام 2009. انظر

.Penalty Information Pack, April 2011, p. 12
)71( املرجع نف�سه، �ض 10.

)72( املرجع نف�سه، �ض 10.

)73( املرجع نف�سه، �ض 10.

)74( املرجع نف�سه، �ض 10.

 United Nations (1996) The Life Sentence, Report of the Criminal Justice Branch of UNOV, United Nations )75( انظ���ر: 

.Publication Geneva
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اجلرائم خطورة، وفقط عند ال�سرورة الق�سوى حلماية املجتمع. ويجب اأن توفر هذه الأحكام لكل �سجني اإمكانية 
الإفراج عنه عند ا�ستيفاء �سروط معينة يحكمها القانون. ون�سري اإىل اأّن هناك عودة اإىل هذه التو�سيات يف اجلزء 

الثاين، الف�سل باء.

5-3  التغيريات يف الأهلية للح�سول على الإفراج املبكر
لق���د ج���رى متديد الفرتة الزمني���ة التي يجب اأن يق�سيه���ا ال�سجني لي�سب���ح موؤهًل للح�سول عل���ى الإفراج املبكر 
امل�سروط يف عدد من الوليات الق�سائية، وذلك يف اإطار �سيا�سات العدالة اجلنائية الأكرث �سرامة. وجند يف بلدان 
اأخرى اأّن ال�سجناء الذين اأدينوا بجرائم معينة )ُتعترب جرائم خطرية، تتعلق غالبًا باملخدرات(، اأو الذين �سدرت 
بحقه���م اأحكام بال�سجن مل���دد اأطول، ي�سبحون موؤهلني للإفراج عنهم بعد ق�سائهم ن�سبة من اأحكامهم اأطول مما 
ق�ساه من كانت الأحكام ال�سادرة بحقهم اأق�سر. وهكذا، مع زيادة مدد العقوبات يف كثري من البلدان، تزيد اأي�سًا 

ن�سبة املدد الزمنية التي يجب اأن يق�سيها ال�سجني يف احلب�ض.

6- �سيا�سات مكافحة املخدرات
ي�س���ّكل اجلن���اة يف ق�سايا املخدرات جزءًا كب���ريًا )اأو اأغلبية( من نزلء ال�سجون يف العدي���د من البلدان. ويف حني 
ت�سته���دف اتفاقيات الأمم املتحدة ملكافحة املخ���درات،)76( وبخا�سة "اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري 
امل�س���روع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية" لعام 1988، بو�س���وح اجلرائم الأكرث خطورة، مبا يف ذلك تنظيم واإدارة 
ومتوي���ل الجتار باملخ���درات، ف�سًل ع���ن غ�سيل املتح�س���لت الناجتة عن ذلك، ف���اإّن مرتكبي جرائ���م املخدرات 
امل�سجون���ني ه���م عادة من يكون اإلقاء القب�ض عليه���م اأكرث �سهولة—اأي امل�ستهلكني والتج���ار على م�ستوى ال�سارع، 
و"البغال الب�سرية"،)77( مبن فيهم الأ�سخا�ض الذين تظهر براءتهم يف ما بعد،)78( وهي حالة تتفاقم اأحيانًا باعتماد 

كوتا العتقال.

ويف الغال���ب، ل تن����ضّ القوانني املتعلق���ة باملخدرات على اأحكام ح���ول بدائل احلب�ض، حت���ى بالن�سبة للحالت ذات 
الطبيع���ة الثانوي���ة، اأو اأنها قد تن�ّض على اأحكام حمدودة جدًا. وتن�ّض بع����ض تلك القوانني على اأّن احلب�ض ال�سابق 
للمحاكمة اإلزامي يف جرائم املخدرات، بغ�ض النظر عما اإذا كانت اجلرائم املعنية جرائم مهمة اأو غري مهمة. وقد 
ي�ستم���ر هذا الحتجاز ل�سن���وات دون اأّي حّل لو�سع ال�سجني.)79( وغالبًا ما تكون الأح���كام اإلزامية، وقابلة للمقارنة 

مع الأحكام املنطبقة على اجلرائم �سديدة اخلطورة والعنف، مثل القتل اأو الغت�ساب، اأو حتى اأطول مدة منها.

ويف بع����ض املناطق، هناك ن�سبة مئوي���ة مرتفعة ملرتكبي جرائم املخدرات املحبو�سني يف ال�سجون حليازة املخدرات 
اأو �سرائه���ا اأو زراعتها لل�ستهلك ال�سخ�سي.)80( ومع ذل���ك، ت�سري البحوث اإىل حقيقة اأّن للعقوبة تاأثريًا حمدودًا 
للغاي���ة عل���ى ردع جميع اأنواع ال�ستخدام غري امل�سروع للمخدرات، وبخا�سة يف ما يتعلق بامل�ستخدمني املدمنني على 
املخ���درات.)81( ويف واق���ع الأمر، ل يب���دو اأّن النهج املتبع يف البلدان التي فر�ست عقوب���ات اأكرث �سرامة على حيازة 

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

)76( "التفاقي���ة الوحي���دة للمخ���درات" )1961(، املُعدل���ة بربوتوكولها عام 1972؛ و"اتفاقي���ة املوؤثرات العقلي���ة" )1971(؛ و"اتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�سروع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية" )1988(.
)77( ي�س���ري م�سطل���ح "البغال الب�سرية" اأو "بغال املخدرات" اإىل الأفراد، وعادة من الن�س���اء، الذين يوافقون على نقل املخدرات داخل حدود 

بلد اأو من بلد اإىل اآخر نظري مبالغ مالية زهيدة.
 Systems Overload, Drug Laws and Prisons in Latin America, Transnational Institute, املث���ال:  �سبي���ل  عل���ى  انظ���ر،   )78( 

.Washington Office on Latin America, March 2011
 Systems Overload, Drug Laws and Prisons in Latin America, Transnational Institute, املث���ال:  �سبي���ل  عل���ى  انظ���ر،   )79( 

.Washington Office on Latin America, March 2011
)80( املرجع نف�سه.

)81( انظر: "Bewley-Taylor, et al"، مرجع �سابق، �ض 12-11.
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املخ���درات وال�ستهلك ال�سخ�سي لها قد اأ�سفر عن مفعول رادع ل�ستخدام املخدرات يف املجتمع، مقارنة بالبلدان 
الت���ي فر�س���ت عقوبات اأقّل �سرام���ة.)82( وهناك اأدلة متزاي���دة على اأّن النهج الذي يرتكز عل���ى ال�سحة هو الأكرث 

فاعلية يف احلّد من ا�ستعمال املخدرات غري امل�سروع وما ي�سببه من �سرر اجتماعي.)83(

وعل���ى الرغم من اأّن م�ستخدمي املخ���درات ي�سّكلون ن�سبة كبرية من نزلء ال�سجون، اإل اأّن نظم ال�سجون يف العديد 
من البلدان تفتقر اإىل برامج املعاجلة واإعادة التاأهيل امللئمة، مبا يف ذلك معاجلة ال�سطرابات النف�سية املتزامنة 
التي توؤثر على ن�سبة عالية من ال�سجناء املدمنني على املخدرات. وتبنّي الأدلة اأّن هناك ن�سبة عالية من العودة اإىل 
تعاط���ي املخ���درات، وتعاطي جرعة زائدة، والنتكا�ض بني الأفراد املدمنني على املخدرات بعد اإطلق �سراحهم من 

ال�سجن، وبخا�سة اإذا مل تكن هناك روابط بخدمات املجتمع وا�ستمرارية الرعاية.)84(

واأ�سار املقرر اخلا�ض املعني مب�ساألة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة 
اإىل اأّن ال�سيا�س���ات الراهن���ة يف جمال املخدرات قد اأّدت اإىل حتويل الهتم���ام واملوارد التي ت�ستد احلاجة اإليها من 
جم���ال ال�سح���ة العامة.)85( وقد اأ�سار املقرر اخلا�ض، يف �سياق العديد م���ن زياراته لبلدان خمتلفة، اإىل التحديات 
الت���ي تفر�سها ال�سيا�سات العقابية يف جمال املخدرات على نظ���م العدالة اجلنائية، من حيث العدد الهائل، ف�سًل 
ع���ن الحتياجات اخلا�سة مبتعاطي املخدرات املحتجزين؛ كما اأ�سار اأي�سًا اإىل اآليات الأمم املتحدة الأخرى املعنية 

بحقوق الإن�سان، والتي اأعربت عن قلقها اإزاء �سدة العقوبات املتعلقة بجرائم املخدرات.)86(

وت�سّج���ع الأ�س���رار والتكاليف جي���دة التوثيق، املرتبطة باحلب����ض ال�سائع ملرتكبي جرائم املخ���درات املدمنني، على 
تطبي���ق ال�سيا�سات امل�ستندة اإىل الأدل���ة لتحقيق ا�ستخدام اأكرث فاعلية للموارد، كما تقرتح اتفاقيات الأمم املتحدة 
ملكافح���ة املخ���درات، يف ما يتعلق مببادئ حق���وق الإن�سان، ومعاجلة تعاطي املخ���درات كم�ساألة من م�سائل ال�سحة 

العامة، واحلّد من ا�ستخدام عقوبة احلب�ض.

وت���ربز اأي�سًا اأمثلة عل���ى املمار�سات اجليدة لل�سيا�س���ات اجلديدة، القائمة على الأدلة، للت�س���دي للجرائم املتعلقة 
باملخدرات. وتناق�ض هذه الأمثلة يف اجلزء الثاين، الف�سل باء، البند 8.

7- ا�ستخدام احلب�س على نحو غري مالئم
يجري حب�ض جمموعات من الأ�سخا�ض ال�سعفاء، يف عدد من الوليات الق�سائية، جنبًا اإىل جنب ال�سجناء املتهمني 
اأو املدان���ني بارت���كاب جرائم جنائية، واآخرين ممن ل ُيعّد حب�سهم ال���رد الأن�سب على اجلرم املرتكب. ويف حني اأّن 
اأث���ر هذه املمار�سات قد يكون منخف�سًا ن�سبي���ًا على امل�ستويات العاملية، اإل اأنها توؤثر كثريًا على م�ستويات الكتظاظ 

يف بع�ض الوليات الق�سائية، ويف بع�ض ال�سجون املنفردة.

وعل���ى �سبيل املث���ال، تودع بع�ض البل���دان يف �سجونها الأ�سخا�ض امل�ساب���ني باأمرا�ض عقلية، الذي���ن مل يرتكبوا اأّي 
جرمية، وذلك لفتقارها اإىل موؤ�س�سات منا�سبة يف جمال ال�سحة العقلية.)87( ويف بلدان اأخرى، جند اأّن الأ�سخا�ض 

اجلزء الأول

 )82( مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، من الإكراه اإىل التلحم، �ض 5.

.UNODC, From Coercion to Cohesion, p. 5
 UNODC, From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment, Discussion :83( انظر(

.Paper, New York, 2010. (http://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/From_coercion_to_cohesion.pdf), p.2
)84( املرجع نف�سه، �ض 3.

 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, )85( انظ���ر: 

.Manfred Nowak, A/HRC/10/44, 14 January 2009, para. 50
 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, )86( انظ���ر: 

Manfred Nowak, A/HRC/10/44, 14 January 2009, para. 55 (referring to A/HRC/4/40/Add.3, paras. 85-88; E/CN.4/1999/68/
Add.2, paras. 817, 18 and 83; CCPR/CO/83/MUS, paras. 15 and 85-88; A/55/40, paras. 422-451; CCPR/CO/70/PER, para. 13.)

)87( ي�سار اإليهم اأحيانًا بو�سفهم "جمانني"، يف عدد من البلدان يف اأفريقيا مثًل. 
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الذي���ن مت���ت تربئتهم م���ن اجلرائم اجلنائية عل���ى اأ�سا����ض اإعاقاتهم العقلية وق���ت ارتكاب ه���ذه اجلرائم يظلون 
حمتجزي���ن يف ال�سج���ون.)88( وم���ن املرّجح اأن تكون هذه هي احل���ال يف البلدان التي تفتق���ر اإىل موظفني منا�سبني 
وهي���اكل ملئم���ة. وتتعار�ض هاتان املمار�ستان مع اأح���كام القانون الدويل.)89( وبالإ�ساف���ة اإىل ذلك، فقد اأظهرت 
الإح�س���اءات والدرا�س���ات العدي���دة اأّن عددًا كبريًا من ال�سجن���اء ، وعلى نحو غري متنا�س���ب، يف العديد من بلدان 
الع���امل، يف حاج���ة اإىل الرعاي���ة ال�سحية العقلي���ة. ومن املمكن اأن يح�س���ل عدد كبري من ه���وؤلء ال�سجناء، الذين 
ارتكبوا جرائم طفيفة وغري عنيفة، على معاملة اأف�سل يف املجتمع، واأن يتجنبوا الأثر ال�سار لل�سجون املكتظة، حيث 
ي�سكل���ون فئة �سعيفة عر�سة ل�سوء املعاملة وملزيد من الإ�سرار ب�سحتهم العقلية. انظر اجلزء الثاين، الف�سل باء، 

الق�سم 9، والف�سل واو، الق�سم 6، للطلع على مناق�سة حول ال�سرتاتيجيات املمكنة.

ويف بع�ض البلدان، ُي�سجن تلقائيًا جميع املتعرثين يف دفع غرامة، دون اأّي اعتبار لظروفهم الفردية اأو لأّي خيارات 
اأخرى غري الحتجاز. وهوؤلء اجلناة الذين نادرًا ما ي�سكلون خطرًا على جمهور العامة، وبالتايل مل ت�سدر بحقهم 
اأح���كام بال�سج���ن على اجل���رم الأ�سلي، قد ُي�سهمون اإىل ح���د كبري يف اكتظاظ ال�سجون يف بع����ض البلدان.)90( كما 
ُي�سج���ن الأ�سخا����ض الذين عجزوا عن �س���داد ديونهم، يف بع�ض الوليات الق�سائية، وهو م���ا ُي�سهم اأي�سًا يف ازدياد 

اأعداد ال�سجناء.

وت�سم���ل اجلرائم الأخرى، الت���ي قد تقع �سمن هذه الفئة، جرائم النظام الع���ام وخمالفات املرور، من بني جرائم 
اأخرى. انظر اجلزء الثاين، الف�سل باء، الق�سم 1، للطلع على نظرة عامة حول ال�ستجابات املمكنة.

8- اال�ستخدام غري املالئم لبدائل احلب�س
تن����ضّ القاع���دة 2)3( من "قواعد طوكيو")91( عل���ى اأنه "بغية توفري مزيد من املرونة مب���ا يت�سق مع طبيعة اجلرم 
وم���دى خطورته، و�سخ�سية اجلاين وخلفيته، ومقت�سيات حماية املجتم���ع، ولجتناب ا�ستخدام عقوبة ال�سجن بل 
داع، ينبغي اأن يوفر نظام العدالة اجلنائية طائفة عري�سة من التدابري غري الحتجازية، بدءًا من التدابري ال�سابقة 
للمحاكم���ة حت���ى التدابري اللحقة لإ�سدار احلكم. واأم���ا عدد واأنواع التدابري غري الحتجازي���ة املتاحة فينبغي اأن 
يح���ددا على نح���و يبقي على اإمكانية الت�ساق يف الأحكام". وتن�ّض املادة 2)4( على اأنه "ينبغي الت�سجيع على و�سع 

تدابري غري احتجازية جديدة، ور�سد هذه التدابري عن كثب، وتقييم ا�ستخدامها بانتظام". 

وتت�سم���ن الت�سريع���ات، يف العديد من البل���دان، طائفة حمدودة من البدائل. ونتيجة لذل���ك، ل تتوفر لدى املحاكم 
العدي���د من اخلي���ارات املتاحة التي تتنا�سب مع خط���ورة اجلرم وطبيعته. وهناك افتق���ار، يف معظم الأحيان، اإىل 

البدائل التي تاأخذ يف العتبار الو�سع الجتماعي-القت�سادي للجاين ومتطلباته التاأهيلية.

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

 Boyd-Caine, T., and Chappell, D, The Forensic Patient Population in New South Wales, Current :88( انظ���ر، عل���ى �سبيل املثال(

  .Issues in Criminal Justice, Volume 17 (1), July 2005, pp. 5-29

)89( عل���ى �سبي���ل املثال: "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سية"، املادة 9)1(؛ "القواعد النموذجي���ة الدنيا ملعاملة ال�سجناء"، 

القاعدة 82)1(.
)90( يف اأيرلن���دا، عل���ى �سبيل املثال، �سّكل املتع���رثون يف دفع الغرامة، وفقًا لأرقام دائرة ال�سجون، 39% م���ن جمموع ال�سجناء يف عام 2010. 

وكان ه���ذا ه���و الواقع على الرغم م���ن اإدراج القوانني قبل ذلك بثمانية ع�سر �سهرًا، وهي القوانني التي كان م���ن املفرت�ض اأن توقف حب�ض املتعرثين 
يف دف���ع الغرام���ة. بيد اأّن جزءًا رئي�سًا من هذا القان���ون، يتيح �سداد الغرامة على اأق�ساط، مل يتم اإدراجه ب�سبب عدم تقدمي التمويل اللزم لتحديث 
  http://www.irishexaminer.com/ireland/almost-7000-people-jailed-for-failing-to-pay-fines-177775.html .نظ���م احلا�س���وب باملحاك���م
ويف �س���ري لن���كا، حي���ث يوجد حوايل 31.000 �سج���ني حمتجزين يف �سجون تبلغ قدرته���ا ال�ستيعابية الإجمالي���ة 11.000 �سخ�ض، مما ي�سفر عن 
م�ستوي���ات ح���ادة من الكتظاظ، اأفاد مكتب مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اأّن حوايل 50% م���ن ال�سجناء قد جرى حب�سهم لعدم 

.http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/07/2011725142452794174.html .سداد غرامات�
)91( قرار اجلمعية العامة 110/45 املوؤرخ 14 كانون الأول/دي�سمرب 1990.
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بيد اأّن امل�س���كلة ل تكمن، يف كثري من الأحيان، يف عدم وجود ت�س���ريعات، بل يف الإحجام عن تطبيق اخليارات غري 
الحتجازية املن�س���و�ض عليها يف الت�سريعات القائمة. وقد يرجع عدم ا�ستخدام البدائل اإىل: )1( انعدام الثقة يف 
فاعليته���ا؛ )2( الفتقار اإىل البنية التحتية اللزمة والآلية التنظيمية للتعاون بني اأجهزة العدالة اجلنائية للتمكني 
من ا�س���تخدامها؛ )3( �س���رورة الإ�سراف على اجلاين من جانب هيئة اإدارية خا�سة، مثل نظام الإفراج امل�سروط، 
والفتقار اإىل التمويل واملوظفني والتدريب؛ )4( الفتقار اإىل الدعم اجلماهريي وخ�س���ية �سلطات اإ�سدار الأحكام 

وال�سا�سة من اأن ُيعتربوا مت�ساهلني اإزاء اجلرمية.

ومن املهم اأي�س���ًا امللحظة اأّن النتائج ال�س���ارة حتدث ب�سبب عدم ا�ستخدام "بدائل احلب�ض" كبدائل لل�سجن واإمنا 
كبدائ���ل للعقوب���ات الأخرى غري الحتجازية. وحت���ى اأنها قد تفَر�ض كبديل للحرية، على �س���بيل املثال، حيث ميكن 

اإ�سدار حتذير ملرتكب جرمية طفيفة، دون اتخاذ اأي اإجراء اآخر، اإن مل يتوفر اأّي بديل.

وميكن اأن تت�سم بدائل احلب�ض بالفاعلية يف الإ�سهام يف احلّد من اأعداد نزلء ال�سجون عند و�سعها ب�سكل منا�سب، 
ارتكازًا على حتليل دقيق لتكوين نزلء ال�س���جون، وعند القيام با�ستثمارات كافية يف الهياكل واخلدمات ال�سرورية 
للتنفيذ الفعال للعقوبات والتدابري غري الحتجازية، وعند ت�سخري دعم وم�ساهمة املجتمع، واتخاذ تدابري ت�سريعية 

فعالة لتفادي زيادة حجم العقوبات املفرو�سة، كما �سيت�سح من املناق�سة يف الف�سل واو من اجلزء الثاين.

9- عدم كفاءة التدابري الرامية اإىل تعزيز االإدماج االجتماعي

تن����ضّ املعاي���ري الدولية على اأّن مبداأ م�س���اعدة ال�س���جني عل���ى اإعادة الإدم���اج الجتماعي، للحيلول���ة دون معاودة 
الإجرام، ينبغي اأن يكون يف لّب ا�س���رتاتيجيات و�سيا�سات اإدارة ال�سجون.)92( وهناك جمموعة من القواعد الواردة 

يف ال�سكوك الدولية ت�ستند اإىل هذا املفهوم.

وحي���ث تويل �س���لطات الحتجاز اأهمي���ة للعقوبة والردع كاأه���داف للحب�ض اأكرب من اإعادة تاأهي���ل الأفراد، تنخف�ض 
احتمالت توفري اخلدمات واملرافق اللزمة التي تدعم اإعادة الإدماج الجتماعي الفعال. وت�س���تخَدم يف املمار�س���ة 
ن�سبة كبرية من ميزانية نظم ال�سجون يف توفري الأمن والأمان والنظام، مع ا�ستثمار قدر �سغري وغري كاف عادة يف 
ور�ض العمل بال�س���جن، والتدريب على املهارات، واملرافق التعليمية، والريا�س���ة، والرتفيه. وينبع ذلك من العتقاد 
اخلاطئ باأّن الأمن ميكن اأن يتحقق با�ستخدام املزيد من القيود والتدابري التاأديبية بدًل من حت�سني بيئة ال�سجون 
بتوفري التدريب البناء واملهن لل�س���جناء، وعلج الإدمان و/اأو ا�س���طرابات ال�س���حة العقلي���ة، والتعليم، والرتفيه، 
ونظ���ام �س���جون يزيد من اإمكانية عي�ض ال�س���جناء حي���اة التزام بالقانون عن���د الإفراج عنهم. وت���زداد حدة اأوجه 

الق�سور هذه يف حالة اكتظاظ ال�سجون. 

وكث���ريًا م���ا حتت���ل الرعاية بع���د الإف���راج اأولوية منخف�س���ة يف جمال توف���ري اخلدم���ات العامة. ويواجه ال�س���جناء 
ال�س���ابقون، يف بع�ض البلدان، قيودًا جديدة يف جمال العمل والتعليم ب�س���بب �س���جلهم الإجرامي، مما ُيعّوق عملية 
اإعادة الإدماج، مع احتمال اأن ُي�سهم ذلك يف عودتهم للجرمية. وغالبًا ما توجد م�سكلة تتعلق بالفتقار اإىل التن�سيق 
بني برامج الإعداد ال�سابق للإفراج واخلدمات املقدمة يف املجتمع. وتبدو هذه امل�سكلت اأكرث و�سوحًا يف ظل غياب 

اجلزء الأول

)92( "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"، املادة 10)3(؛ "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء"، القاعدتان 58 و59.
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ا�سرتاتيجي���ة �ساملة تعتمدها ال�سلط���ات املعنية لإعادة الإدماج )مثل وزارات العدل، وال�سحة، والعمل، واخلدمات 
الجتماعية(.

وت�سف���ر هذه العوامل يف خمتلف الرتكيبات ع���ادة عن معدلت عالية من النتكا�ض )مع���اودة الإجرام(—ترتاوح 
ب���ني 40 و70% يف حالة ال�سجناء الرا�سدي���ن بالبلدان التي تتوفر فيها بيانات موثوقة. وقد �ُسجلت معدلت اأعلى يف 

معاودة الإجرام يف ق�سايا الأحداث. وهذا من �ساأنه اأن ُي�سهم يف زيادة مبعدلت احلب�ض واكتظاظ ال�سجون.

اأم���ا تعزيز اإع���ادة الإدماج الجتماعي الفعال جلمي���ع ال�سجناء املفرج عنهم كا�سرتاتيجي���ة طويلة الأجل للحّد من 
اكتظ���اظ ال�سج���ون، وتخفي���ف الآثار ال�سلبية للكتظ���اظ على اإعادة تاأهي���ل ال�سجناء، فمو�سوع���ان �سيناق�سان يف 

الف�سل زاي من اجلزء الثاين.

10- االإخالل باأوامر االإفراج املُبكر امل�سروط واحلكم مع وقف التنفيذ
يتمث���ل اأح���د العوامل الرئي�سة الت���ي ينبغي درا�ستها لفهم مع���دلت احلب�ض املرتفعة والكتظ���اظ يف بع�ض الوليات 
الق�سائي���ة يف طريقة ا�ستجابة النظام ملخالفات الأوام���ر امل�سروطة مثل اإخلء ال�سبيل امل�سروط، واحلكم مع وقف 
التنفي���ذ، وغ���ري ذلك من الأحكام املجتمعي���ة. وقد اأ�سهم اإلغاء الإف���راج امل�سروط، يف بع�ض البل���دان، يف اكتظاظ 

ال�سجون اإىل حد كبري.

وحتدث املخالفات اأحيانًا ب�سبب معاودة الإجرام، ولكّن حدوثها يرجع يف كثري من الأحيان اإىل اإخفاق ال�سخ�ض يف 
المتثال ل�سروط الأمر نف�سه، مثل �سروط احل�سور ال�سخ�سي.)93( 

ول يقت�سر تاأثري الزيادة يف عدد اجلناة الذين يعادون اإىل ال�سجون نتيجة الف�سل يف اإكمال فرتة الإفراج امل�سروط 
عل���ى حجم نزلء ال�سج���ون فح�سب، بل ميتد لي�سمل اأي�سًا �سدقية نظام الإفراج امل�س���روط. ومبا اأّن الإفراج املُبكر 
امل�س���روط ميك���ن اأن ُي�سهم اإىل ح���ّد كبري يف خف�ض عدد ن���زلء ال�سجون واإعادة الإدم���اج الجتماعي للجناة، فمن 
الأهمي���ة مب���كان اأن ترتّك���ز البحوث واملوارد على حتديد اأ�سب���اب الإخفاق يف المتثال، واأ�سب���اب  اأّي زيادة يف عدم 

المتثال، وما ميكن فعله لعك�ض هذا الجتاه، كما �سيناق�ض يف الف�سل واو من اجلزء الثاين.

11- االكتظاظ الناجم عن االأزمات
يف حني تتعلق جميع الأ�سباب املذكورة اآنفًا بالأ�سباب الهيكلية لكتظاظ ال�سجون، والتي توؤدي اإىل ازدياد مطرد يف 
حج���م نزلء ال�سج���ون، فقد حتدث اأحيانًا زيادة مفاجئة و�سريعة يف م�ستويات الكتظاظ نظرًا لوجود و�سع متاأزم. 
وقد يكون �سبب هذا الزدياد و�سع �سيا�سة اإنفاذ للقانون مو�سع التنفيذ ا�ستنادًا اإىل قمع متزايد مع زيادة م�سابهة 
يف العتق���الت، وترتب���ط، �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غ���ري مبا�سر، باأزمة اأو نزاع. وقد يرجع ال�سب���ب اأي�سًا اإىل ت�سريع 
الط���وارئ الذي يو�ّسع عادة �سلحي���ات ال�سرطة ال�ستن�سابية و�سلطاتها مقارن���ة بالهيئات احلكومية الأخرى، كما 

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

)93( عل���ى �سبي���ل املث���ال، كان 37% من جمموع الإي���داع يف ال�سجون على ال�سعيد الوطن���ي يف الوليات املتحدة، يف ع���ام 2001، نتيجة لإلغاء 

الإفراج امل�سروط، ولي�ض نتيجة لإدانات جديدة. وتزيد هذه الن�سبة عما كانت عليه يف عام 1980 حيث كانت 17%، ويف عام 1990 حيث كانت %30، 
  Burke, P. and Tonry, M., Successful Transition and Re-entry for Safer Communities: .ورمب���ا قل���ل املعدل بدرجة كبرية يف ذل���ك الوق���ت
 A Call to Action for Parole, 2006, p. 14 ازداد ع���دد اجلن���اة الذي���ن ع���ادوا اإىل ال�سج���ن، يف اإجنل���رتا وويل���ز، لأك���رث م���ن ثلث���ة اأ�سعاف بني 
  Dandurand, Y., Christian J., Murdoch, عام���ي 2000 و2005؛ وُيعتق���د اأّن ذل���ك يرج���ع يف حالت كثرية اإىل انته���اكات تقنية ل�س���روط الإف���راج
 D., Brown, R.E., Chin, V., The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Conditional Release 

.Violations, Suspensions and Revocations, A Comparative Analysis, November 2008
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يو�ّسع املعايري املطلوبة عادة للعتقال والحتجاز ال�سابق للمحاكمة، وُيطيل مراحل معّينة من الإجراءات القانونية 
)منح املحاكم فرتة اأطول للعمل خللها(، اأو يجيز الحتجاز لأ�سباب اإدارية.

وتوؤدي هذه التغيريات يف ممار�سات اإنفاذ القانون والت�سريع عادة اإىل تفاقم التحديات الهيكلية القائمة، وبالتايل 
زي���ادة الق�سايا املرتاكمة، واإطالة اأك���رث لأمد الحتجاز ال�سابق للمحاكمة. ومبا اأّن الكتظاظ الناجم عن الأزمات، 
والن���اجت عن الأ�سب���اب املذكورة اأعله، يعك�ض خي���ارًا �سيا�سيًا، ف���اإّن ا�سرتاتيجيات معاجلة ه���ذا الكتظاظ ينبغي 

اإيجادها اأي�سًا يف املجال ال�سيا�سي.

اإّن �سلط���ات ال�سج���ن لديها خيارات حم���دودة، داخل �سجونه���ا، للتخفيف من اأثر الكتظاظ، وه���و ما �سيناق�ض يف 
الف�سلني زاي وحاء من اجلزء الثاين.

12- عدم كفاية البنية التحتية وقدرة اال�ستيعاب يف ال�سجون
م���ن الوا�س���ح اأّن الكتظاظ يحدث يف ال�سجون نظرًا لزيادة عدد ال�سجن���اء وعدم توفري م�ساحة اإ�سافية ل�ستيعاب 
هذه الزيادة. وعلى الرغم من اأّن بناء مرافق اإ�سافية لإقامة ودعم ال�سجناء قد يبدو جذابًا، فقد اأظهر اأنه ي�سّكل 
ع���ادة ا�سرتاتيجية غ���ري فعالة ملعاجلة الكتظ���اظ. وتو�سح الدلئل اأنه م���ا دامت اأوجه الق�س���ور يف نظام العدالة 
اجلنائية ويف �سيا�سات العدالة اجلنائية تظل دون معاجلة لرت�سيد تدفق ال�سجناء، وما دامت تدابري منع اجلرمية 
غري منفذة، ف�سرعان ما متتلئ ال�سجون اجلديدة دون اأن تقدم حًل م�ستدامًا للتحدي املتمثل يف اكتظاظ ال�سجون. 
ولذل���ك، يجب عدم اعتبار الفتقار اإىل البنية التحتية لل�سج���ون باأنه "ال�سبب" الرئي�ض للكتظاظ، ولكنه غالبًا ما 

ميثل اأحد اأعرا�ض اخللل الوظيفي داخل نظام العدالة اجلنائية.

وميك���ن اأن يك���ون بناء قدرات ا�ستيعابي���ة جديدة �سروريًا ل�ستب���دال البنية التحتية الهرمة وتوف���ري م�ساحة كافية 
وم�ستوي���ات معي�سي���ة منا�سبة، مب���ا يتما�سى مع القانون الوطني وال���دويل. فالعديد من ال�سج���ون امل�ستخدمة اليوم 
قدمية، وتفتقر اإىل املرافق واخلدمات الكافية. وكما اأ�سارت اللجنة الدولية،)94(  فاإّن بع�ض ال�سجون ت�سم جمّمعات 
للإقامة ت�ستمل على بع�ض املباين غري املطبخ ومنطقة بوابة الدخول، ولكن دون وجود - اأو وجود حمدود - ملرافق 
الزي���ارة، والعيادات ال�سحية، وور�ض العم���ل، والغرف الدرا�سية، واخلدمات ال�سروري���ة الأخرى. ونظرًا لأّن عدد 
ن���زلء ال�سج���ون ي�ستمر يف الزيادة، فم���ن ال�سائع اأن جتد غرفًا درا�سية وور�ض عم���ل وغريها من املباين وم�ساحات 
خارجي���ة قد جرى حتويله���ا لتوفري اأماكن اإقامة اإ�سافي���ة. وغالبًا ما ي�ستمر ا�ستخدام املراف���ق التي �سّيدت كاأبنية 
موؤقت���ة ل�سنوات لحق���ة. وهناك بع�ض املرافق الت���ي ت�ستخدم ك�سجون، يف حني كانت قد �سّي���دت لأغرا�ض خمتلفة 
متام���ًا اأو لفئ���ات من ال�سجن���اء تختلف متامًا ع���ن الفئات امل�ستوعبة حالي���ًا. ويف البع�ض منه���ا، �سيظل العديد من 
املراف���ق ميث���ل حتديات كبرية لإدارة ال�سج���ون، �سواء تلك التي لن يح���دث فيها اأّي تعديل اأو تل���ك التي جرى فيها 

تغيريات يف املباين.

ورمب���ا تك���ون هن���اك نظم �سجون قد انهارت متامًا يف اأثن���اء حالت نزاع اأو ما بعد ن���زاع، اأو ب�سبب كوارث طبيعية، 
وتك���ون يف حاجة اإىل اإع���ادة اإن�ساء. ونتيجة لذلك، قد يزدحم ال�سجناء يف م�ساح���ات �سغرية يف الوقت الذي تنفذ 
فيه عمليات اعتقال وا�سعة، ويف ظل اختلل وظيفي لنظام العدالة اجلنائية. وخلل مرحلة اإعادة الإعمار، وبينما 
يك���ون نظام العدال���ة اجلنائية يف طور الرتميم اأو التطوي���ر، فمن املرجح انت�سار العتق���الت التع�سفية والحتجاز 

اجلزء الأول

)94( اللجنة الدولية، املياه وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�سجون ‘توجيهات تكميلية’ 2012، �ض 15.
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لف���رتات طويل���ة. ومن غري املحتمل اأن يحافظ اأّي برنامج لبناء ال�سج���ون تعّوقه العديد من التحديات، مبا يف ذلك 
ال�سعوبات الأمنية واللوج�ستية، على �سرعة خطاه، مما يوؤدي اإىل اكتظاظ حاد و�سواغل تتعلق بحقوق الإن�سان.)95( 

ول يع���ود ال�سعور باأثر الكتظاظ، يف كثري من الأحي���ان، اإىل �سبب الفتقار اإىل امل�ساحة فح�سب، واإمنا اأي�سًا ب�سبب 
الإدارة غري الفعالة للم�ساحة املتوفرة، اأو النظم التي تن�ّض على حّد اأدنى من ال�ساعات خارج مناطق الإقامة.

ويناق����ض الف�سل حاء م���ن اجلزء الثاين حتت عنوان "اإدارة قدرة ال�سجون عل���ى ال�ستيعاب" التخطيط لتجديد اأو 
بناء ال�سجون، وهما من العوامل الرئي�سة التي يجب اأن توؤخذ يف العتبار عند النظر يف تو�سيع قدرة ال�سجون على 

ال�ستيعاب، والتخفيف من اأثر الكتظاظ.

معلومات اأ�سا�سية اجلزء الأول

)95( هذا ما حدث يف اأفغان�ستان، على �سبيل املثال، عندما كان عدد ال�سجناء يف حزيران/يونيو 2011 اأكرث من 20.000، من بينهم حوايل 

600 امراأة واأكرث من 290 طفًل معاًل )اأرقام ر�سمية من اإدارة ال�سجن املركزي يف اأفغان�ستان، ماأخوذة من "مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
  (UNODC, Afghanistan: Female Prisoners and their Social ،2001 باملقارن���ة مع ع���دد اإجم���ايل بل���غ 600 يف ع���ام ،)واجلرمي���ة" يف كاب���ول
 (Reintegration, Atabay, T., March 2007, p. 5 وه���ي زي���ادة متث���ل اأك���رث من ثلثني �سعف���ًا يف 10 �سنوات. وي�سري حتلي���ل "مكتب الأمم املتحدة 
املعن���ي باملخ���درات واجلرمية" لجت���اه احلب�ض اإىل اأّن عدد ال�سجناء �سي�سل، بهذا الزدياد احلايل، اإىل ح���وايل 30.000 �سجني بعد خم�ض �سنوات 
م���ن الآن. وتبل���غ قدرة ا�ستيع���اب نظام ال�سجون 10.000 �سج���ني، ول ميكن جماراة الزدياد املت�س���ارع يف عدد ال�سجناء عل���ى الرغم من اأّن هناك 
برناجم���ًا قي���د التنفي���ذ لبناء �سجون. وقد اأفيد بالفعل، يف كان���ون الأول/دي�سمرب 2007، اأّن زيادة اكتظاظ ال�سج���ون بلغ 1000% يف بع�ض احلالت؛ 
كم���ا اأف���ادت �سلطات ال�سجون يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2006 اأنه���ا غري قادرة على توفري اأماكن نوم داخلية حلوايل 1000 �سجني يف 11 مرفقًا من 
  (UNODC, Afghanistan, Implementing Alternatives to Imprisonment, in line with International Standards and National .مرافقه���ا

.Legislation, Atabay, T and English, P. (2008), p. 54)

النقاط الرئي�سة

    اأظهرت الدرا�سات اأّن اجتاهات اجلرمية وحدها ل ترتك �سوى اأثرًا هام�سيًا على معدلت احلب�ض. فمعدلت 
احلب����ض ومع���دلت اجلرمية قد تتطور مبعزل ع���ن بع�سها البع�ض. وميكن اأن يوؤث���ر ارتفاع معدلت اجلرمية 
عل���ى مع���دلت احلب�ض، ولكنه ل ي�سّكل، يف حد ذاته، العامل الرئي�ض ال���ذي يغذي معدلت احلب�ض املتزايدة. 
وتعّد الطريقة التي ترّد بها احلكومات على اجلرمية مبثابة املفتاح لفهم الزدياد الهائل يف معدلت احلب�ض 

يف كثري من البلدان.

العوامل االجتماعية-االقت�سادية وال�سيا�سية

    ميك���ن اإيجاد الأ�سب���اب اجلذرية للعديد من اجلرائم يف اأوجه التفاوت القت�س���ادي والجتماعي، والتهمي�ض 
الجتماعي-القت�س���ادي ملرتكب���ي اجلرائ���م، اإ�ساف���ة اإىل م�ستويات اأعلى م���ن الأمن الجتماع���ي والعدالة 

الجتماعية التي تت�سق مع تقلي�ض ا�ستخدام احلب�ض. 

الو�سول اإىل العدالة

    ل يتمتع عدد كبري من النا�ض يف العديد من البلدان، يف املمار�سة، باحلقوق التي ت�سمن و�سولهم اإىل العدالة؛ 
ويتعر�س���ون للعتقال التع�سفي، والحتجاز املطّول ال�سابق للمحاكمة، واملحاكمات اجلائرة، وجميعها ت�سهم 

يف العدد املتزايد لل�سجناء الذين ُيحب�ض عدد كبري منهم ب�سبب فقرهم اأو غري ذلك من نقاط �سعفهم. 

االإفراط يف ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق للمحاكمة

    ُيع���ّد الإفراط يف ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة، وطول فرتات���ه، مر�سًا متوطنًا يف كثري من البلدان، 
عل���ى الرغ���م من اأحكام القانون ال���دويل التي حتّد من الحتجاز ال�سابق للمحاكم���ة. وهو الأمر الذي كان له 

التاأثري الكبري على حجم وتكوين نزلء ال�سجون يف العديد من البلدان.
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�سيا�سات العدالة اجلنائية العقابية
    كان ل�سيا�س���ات العدال���ة اجلنائي���ة العقابية تاأثري على ازدياد عدد نزلء ال�س���جون والكتظاظ بال�س���جون يف 
العدي���د من البل���دان. وعلى الأرجح، اأّن املحاكم، يف كثري من البلدان، ت�س���در يف اأيامنا هذه اأحكامًا بحب�ض 
مرتكبي اجلرائم وفر�ض عقوبات اأطول مما كانت تفعل قبل عقد من الزمن. وتتزايد احتمالت حب�ض اجلناة 
الذي���ن ل ي�س���تخدمون العنف والذين ارتكبوا جرائم طفيفة، بدًل من التعام���ل معهم عن طريق التحذير، اأو 
الغرامة، اأو احلكم مع وقف التنفيذ، اأو تدبري من تدابري العدالة الت�س���احلية. وكثريًا ما يتم التغا�س���ي عن 

البدائل غري الحتجازية، امل�ستندة اإىل املجتمع املحلي، ل�سالح احلرمان من احلرية.

القوانني املتعلقة باملخدرات واجلرائم ذات ال�سلة بها
    لق���د كان للقوان���ني املتعلقة باملخدرات و�سيا�س���ات اإنف���اذ القوانني التي تتمحور حول احلب�ض، حتى بالن�س���بة 

للجرائم ذات الطبيعة الب�سيطة، اأثر غري م�سبوق على �سخامة عدد نزلء ال�سجون يف اأنحاء العامل كافة.

    عل���ى الرغ���م من حقيقة اأّن متعاطي املخدرات ي�س���كلون ج���زءًا كبريًا من نزلء ال�س���جون، تفتقر العديد من 
البلدان اإىل برامج علج واإعادة تاأهيل منا�سبة لل�سجناء. 

ا�ستخدام احلب�س على نحو غري مالئم
    تودع بع�ض البلدان الأ�س���خا�ض الذين يعانون من ا�سطرابات بال�س���حة العقلية يف ال�سجون، ب�سبب الفتقار 
اإىل موؤ�س�س���ات الرعاية ال�سحية العقلية املنا�س���بة يف املجتمع. وت�ستخدم ال�سجون بكرثة يف بلدان اأخرى ردًا 

على اجلرائم التي يرتكبها اأ�سخا�ض من ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية.

    ُيحب�ض تلقائيًا املتعرثون يف �س���داد الغرامات اأو من اأخفقوا يف �سداد ديونهم يف بع�ض البلدان، مما ي�سهم يف 
اكتظاظ ال�سجون.

بدائل احلب�س
    تن����ض الت�س���ريعات يف العديد من البل���دان على جمموعة حمدودة جدًا من البدائ���ل. ونتيجة لذلك، ل يتوفر 

اأمام املحاكم �سوى خيارات قليلة تتنا�سب وخطورة اجلرم وطبيعته.

    ل تكم���ن امل�س���كلة يف الت�س���ريع، يف كثري م���ن الأحيان، واإمن���ا يف الإحجام ع���ن تطبيق الت�س���ريعات القائمة. 
وميكن األ ت�س���تخدم البدائل ب�س���بب: )1( انعدام الثقة يف فاعليتها؛ )2( الفتقار اإىل البنية التحتية والآلية 
التنظيمي���ة اللزمتني للتع���اون بني اأجهزة العدالة اجلنائية؛ )3( الفتق���ار اإىل التمويل واملوظفني والتدريب 

لهيئة اإ�سراف؛ )4( الفتقار اإىل الدعم اجلماهريي.

اإعادة تاأهيل ال�سجني واحليلولة دون معاودة االإجرام
    ت�س���تخدم ن�س���بة كبرية من ميزانية نظم ال�سجون عادة لتح�س���ني الأمن والأمان والنظام، مع عدم توفر قدر 

كاف لل�ستثمار يف اإعادة تاأهيل ال�سجناء. وتزداد حدة التحديات عند اكتظاظ ال�سجون.

    ي�س���ّكل ارتفاع معدلت عودة ال�سجناء ال�سابقني اإىل الإجرام حتديًا كبريًا يف جميع اأنحاء العامل، مما ي�سهم 
يف زيادة مبعدلت احلب�ض والكتظاظ يف ال�سجون. 

االكتظاظ الناجم عن االأزمات
    قد حتدث اأحيانًا زيادة مفاجئة يف م�س���تويات الكتظاظ نظرًا لوجود و�س���ع مت���اأزم، عندما جتري اعتقالت 
على نطاق وا�س���ع وت�س���عف قدرة نظام العدالة اجلنائية. وقد يرجع ال�س���بب يف ذلك اإىل و�سع �سيا�سة اإنفاذ 
للقانون مو�س���ع التنفيذ ا�س���تنادًا اإىل القمع وقانون الطوارئ، والتي تو�ّسع �س���لحيات ال�سرطة ال�ستن�سابية 
و�س���لطاتها مقارنة بالهيئات احلكومية الأخرى، وتو�ّس���ع املعايري املطلوبة عادة للعتقال والحتجاز ال�س���ابق 

للمحاكمة، وتطيل مراحل معّينة من الإجراءات القانونية اأو جتيز الحتجاز لأ�سباب اإدارية.
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االإخالل ب�سروط االإفراج املبكر

    لقد اأ�سهمت اإلغاءات حالت اإطلق �سراح م�سروط، يف بع�ض البلدان، اإ�سهامًا كبريًا يف الكتظاظ بال�سجون. 
وترجع هذا الإلغاءات، يف معظم احلالت، اإىل انتهاكات تقنية ولي�ض نتيجة لرتكاب جرائم جديدة.

قدرة ا�ستيعاب ال�سجون

    يف حني ميكن اعتبار بناء قدرة ا�س���تيعابية جديدة لل�س���جون �س���روريًا لتوفري م�س���احة وم�س���تويات معي�س���ية 
منا�سبة، ل ميكن اعتبار هذا التدبري حًل طويل الأجل مل�سكلة اكتظاظ ال�سجون.
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 الف�سل األف- و�سع ا�سرتاتيجيات �ساملة تقوم على االأدلة، وك�سب 
دعم اجلمهور

1- ال�سيا�سات االجتماعية العادلة ومنع اجلرمية

ل ميك���ن معاجل���ة الأ�سباب اجلذرية لرتفاع معدلت احلب�ض والكتظاظ يف ال�سجون معاجلة م�ستدامة اإل بتحليلها 
وفهمها ب�سكل دقيق و�سامل، واإل اإذا كانت ال�سيا�سات العامة ب�ساأن اجلرمية والعدالة اجلنائية �ساملة بحق، بحيث 
تتن���اول جمي���ع اجلوان���ب ذات ال�سلة، ولي�ض جمرد عوام���ل امل�سكلة املت�سلة ب���� "العدالة اجلنائي���ة". وُيعّد التحليل 
ال�سام���ل لأ�سب���اب الكتظاظ املحددة يف اأّي �سياق ومعاجل���ة الأ�سباب الكامنة للجرمية واحلب����ض اأمرين اأ�سا�سيني 
للنج���اح عل���ى املدى الطويل لل�سرتاتيجي���ات التي تهدف اإىل احلّد من معدلت الكتظ���اظ واحلب�ض. وقد اأقّر هذا 
العام���ل يف "ور�س���ة العمل ب�ساأن ال�سرتاتيجي���ات اخلا�سة باحلّد من الكتظاظ يف املوؤ�س�س���ات الإ�سلحية"، وذلك 
يف موؤمت���ر الأمم املتح���دة الث���اين ع�سر ب�ساأن من���ع اجلرمية والعدالة اجلنائي���ة الذي ُعقد يف �سلف���ادور بالربازيل 
يف ني�سان/اأبري���ل 2010. وخل�س���ت ور�سة العمل اإىل اأّن "اجلرمية هي م�سكل���ة اجتماعية، ل توفر لها نظم العدالة 
اجلنائية �سوى جزء من احلل، واأّن اتخاذ اإجراءات �سد الفقر والتهمي�ض الجتماعي م�ساألة اأ�سا�سية ملنع اجلرمية 

والعنف، وبالتايل احلّد من اكتظاظ ال�سجون".)96(

���ع احلكومات على و�س���ع ا�سرتاتيجيات وطنية �سامل���ة ت�ستند اإىل الأدلة، وت�ستجي���ب للظروف والحتياجات  وت�سجَّ
املحلي���ة، وتتوق���ع ردًا بدي���ًل على اجلرمية، يف ظ���ل اعتبار احلب�ض كاإج���راء اأخري، مبا يتما�س���ى واملعايري الدولية. 
وهن���اك اإق���رار ب���اأن العنا�سر ذات ال�سلة مبثل ه���ذه ال�سرتاتيجيات تتمث���ل يف الو�سول اإىل التعلي���م، وال�سيا�سات 
الجتماعي���ة العادل���ة والداعمة، وال�سرتاتيجيات الرامي���ة اإىل زيادة فر�ض العمل، والتدابري الت���ي من �ساأنها منع 
اجلرمية، والدعم للفئات ال�سعيفة يف املجتمع. كما ت�سمل املمار�سات اجليدة التاآزر والتعاون بني الوزارات والإدارات 
املعني���ة، والهيئ���ات احلكومية الرئي�س���ة الأخرى وجمموعات املجتم���ع املدين. ويتطلب جناح ه���ذه ال�سرتاتيجيات 
ع املمار�سات  اإرادة �سيا�سي���ة لتنفيذ الإ�سلحات وموا�سلته���ا، مدعومة با�ستثمار يف اخلدمات ال�سرورية. كما ت�سجِّ
اجلي���دة، بالتوازي، املعلومات العام���ة امل�ستندة اإىل الأدلة والأن�سطة التعليمية الت���ي تعزز العرتاف باحتمال عدم 

جناح التدابري العقابية يف احلّد من اجلرمية، ويف ك�سب الدعم ل�ستخدام بدائل احلب�ض.

 اجلزء الثاين-  اال�سرتاتيجيات الرامية
 اإىل احلد من االكتظاظ 

يف ال�سجون

. A/CONF.213/L.3/Add.4, 17 April 2010 :96( انظر(
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ويف ح���ني ل ميتد نطاق هذا الدليل لي�سمل مناق�سة ال�سيا�سات الجتماعية-القت�سادية وتدابري منع اجلرمية التي 
ناع  ميك���ن النظر فيها للحّد من معدلت احلب�ض، من املهم الإق���رار بهذه العوامل وباأهمية ال�سا�سة وغريهم من �سُ

القرار الذين يقّيمون الو�سع يف بلدانهم من هذا املنظور الكلي وال�سامل.

2- االإرادة ال�سيا�سية وا�سرتاتيجيات �ساملة الإ�سالح العدالة اجلنائية

ُي�س���ّكل وج���ود اإرادة �سيا�سية، كما اأ�سار كثري م���ن املعلقني، امليزة الرئي�سة لتحقيق النج���اح يف احلّد من الكتظاظ 
يف ال�سج���ون. وي�سع���ب للغاية، اإن مل يكن من امل�ستحيل، حتقيق تغيري حقيقي دون توفر الإرادة وال�سجاعة من اأجل 
و�س���ع ال�سيا�سات والربامج التي ت�سكل حتديًا للنهوج العقابي���ة اأو التي قد حتتاج اإىل ا�ستثمارات كبرية يف البداية، 
ف�س���ًل ع���ن الرغبة يف موا�سلة هذه ال�سيا�سات على مدى فرتة كافية لو�سع اأ�سا�ض قوي للحّد من اكتظاظ ال�سجون 

على املدى الطويل.

ويتمث���ل املب���داأ املهم الثاين لأّي ا�سرتاتيجي���ة تهدف اإىل احلّد من اكتظاظ ال�سجون بطريق���ة م�ستدامة يف �سرورة 
اعتم���اد �سيا�سات وبرامج للإ�سلح ال�سامل يف جم���ال العدالة اجلنائية، ت�ستجيب للأ�سباب والحتياجات بطريقة 
مت�سق���ة وكلي���ة. وكما راأين���ا، فاإّن اأ�سباب اكتظ���اظ ال�سجون معق���دة ول ت�سِلح �سوى جزء واحد م���ن نظام العدالة 
اجلنائية اأو تطبيق تدابري حالت الطوارئ، يف حني اأنه من غري املحتمل اأن يوؤدي جتاهل العوامل الأخرى اإىل احلّد 

امل�ستدام وطويل الأجل لعدد نزلء ال�سجون.

بي���د اأّن ه���ذه احلجة ل تعن���ي اأّن املبادرات ال�سغ���رية النطاق وامل�ساري���ع الرائدة اخللقة ل قيم���ة لها يف معاجلة 
الكتظاظ. بل على العك�ض، فقد تو�سح هذه املبادرات كيف ميكن لبع�ض التدابري الب�سيطة—مثل حت�سني التن�سيق 
ب���ني اأجه���زة العدالة اجلنائي���ة على امل�ستوى املحل���ي — اأن توؤثر اإىل حد كبري على مع���دل الكتظاظ وحجم نزلء 
ال�سج���ون يف �سج���ن واحد اأو مكان واح���د، اأو اأن ت�ساعد على حتديد اأ�سباب الكتظ���اظ يف �سجن واحد، مبا ي�ساعد 
يف توف���ري املعلوم���ات لو�سع ال�سيا�سات وال�سرتاتيجي���ات على امل�ستوى الوطني. ويف الواقع، ف���اإّن الأفكار الإبداعية 
اجلديدة يجري اختبارها ب�سورة اأف�سل على نطاق �سّيق اأوًل، وذلك من اأجل التمكني من تقييم اأهميتها وتاأثريها 

قبل تعميمها على نطاق اأو�سع.

هندورا�س—جمموعة من التدابري للحّد من حجم نزالء ال�سجون

انخف����ض مع���دل احلب����ض يف هندورا�ض من 183 ل���كل 100.000 ن�سمة يف ع���ام 2002 اإىل 154 ل���كل 100.000 ن�سمة يف 
ع���ام 2010. وانخف�س���ت ن�سبة ال�سجن���اء قبل املحاكمة من 79% خ���لل الف���رتة 2002/2000 اإىل 50% يف 2010. وتعترب 
ه���ذه النتائ���ج الناجحة ذات �سل���ة مبا�سرة بدخول قان���ون الإجراءات اجلنائي���ة اجلديد حيز النف���اذ يف �سباط/فرباير 
2002، وه���و القان���ون الذي و�سع الإجراءات ال�سفوي���ة والعامة، وبا�ستحداث مكتب قا�سي اإنف���اذ العقوبة، وتعيني اأول 13 
ل مر�س���وم �سادر يف عام 2005 مادتني  �سافة اإىل ذلك، فقد عدَّ قا�سي���ًا لإنف���اذ العقوبات يف حزيران/يوني���و 2003. وبالإ
يف القان���ون اجلنائ���ي، لل�سماح باإب���دال عقوبات احلب�ض التي تقل عن 5 �سنوات بالعمل املجتمع���ي اأو بدفع 10 ملبريا يوميًا؛ 
 كم���ا �س���در قانون ين����ضّ على الإف���راج عن الأ�سخا����ض الذين يعانون م���ن اأمرا�ض ل �سف���اء منها اأو لديه���م ت�سخي�سات 

طبية معّينة. 

 Sources: ILANUD, Crime Criminal Justice and Prison in Latin America and the Caribbean, Elias Carranza
 (coordinator), 2010, with recent country figures from the World Prison Brief, International Centre for Prison

.Studies
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3- �سيا�سات تقوم على االأدلة ت�ستجيب الحتياجات كل بلد على حدة

ثالثًا، ينبغي اأن ت�س���تجيب �سيا�س���ات اإ�س���لح العدالة اجلنائية، لكي تكون ذات �س���لة وفعال���ة، للحقائق والظروف 
اخلا�س���ة باملجتم���ع حيث يجب اأن تنفذ، مع ال�س���تفادة من اخل���ربة الدولية واأمثلة املمار�س���ات اجليدة يف البلدان 
الأخرى. ويجب اأن ترتكز ال�سيا�سات على حتليل دقيق للأ�سباب ال�سحيحة وراء اكتظاظ ال�سجون يف ولية ق�سائية 
معينة. ويجب اإدراج تقييم لنظام العدالة اجلنائية، ي�سمل ملفات ال�سجناء ال�سخ�سية واجتاهات الحتجاز ال�سابق 
للمحاكمة واإ�س���دار الأحكام، من منظور ت�س���ريعي وعملي، يف التقييم الأويل ال�س���امل. وبح�سب اأ�سباب الكتظاظ 
وتقيي���م الحتياج���ات، قد ي�س���مل اإ�س���لح العدالة اجلنائية اإ�س���لحات ت�س���ريعية، ومراجعة ل�سيا�س���ات اإ�س���دار 
الأحكام، وحت�س���ني التن�س���يق العملي والتنظيمي ونظم الدعم، وا�ستثمار يف بناء قدرات اجلهات الفاعلة يف العدالة 
اجلنائي���ة، ويف التعلي���م، والتدريب املهني، والربامج الأخرى يف ال�س���جون، من اأجل حت�س���ني اآف���اق اإعادة الإدماج 
 الجتماع���ي، واتخاذ التدابري اللزمة لتح�س���ني الدعم لل�س���جناء ال�س���ابقني حت���ى يتمكنوا من عي����ض حياة خالية 

من اجلرمية.

وللأ�س���ف، وحتدي���دًا يف جم���ال العدال���ة اجلنائية الت���ي ميكن اأن توؤث���ر تاأثريًا كب���ريًا على حياة ملي���ني النا�ض يف 
جميع اأنحاء العامل، ل ت�س���تند ال�سيا�س���ات دائمًا اإىل الأبحاث والبيانات اجلديرة بالثقة. وتت�سكل ال�سيا�سات غالبًا 
كا�ستجابة للراأي العام احلقيقي اأو املت�سور من جانب ال�سا�سة الذين غالبًا ما ي�سغلهم يف املقام الأول ما يح�سلون 
عليه من دعم و�س���عبية بني ناخبيهم، وذلك ا�س���تنادًا اإىل معلومات دقيقة حمدودة. وت�س���فر النتيجة يف العادة عن 
 مزيد من �سيا�س���ات �س���ارمة للعدال���ة اجلنائية ومزيد من اأحكام احلب����ض، دون مراعاة كافي���ة للنتائج والتكاليف 

طويلة الأمد.

ومن املهم ح�س���ول احلكومات، عند �س���نع قرارات ال�سيا�س���ة، على معلومات معا�سرة و�س���املة حول جميع جوانب 
امل�س���األة، مب���ا يف ذلك النتائ���ج املحتملة للبدائل املختلفة يف ال���رد على اجلرمية. وينبغي احل�س���ول على املعلومات 
من جمموعة وا�س���عة من امل�س���ادر، ل�س���مان فهم جيد ملا ميكن اأن ُيتوقع اأن يحققه احلب�ض وغريه من البدائل، وما 
�س���تكون عليه تكلفة هذه اخليارات املختلفة. وينبغي اأن تكون احلكومات على اأهبة ال�س���تعداد لكي ت�سرح للجمهور 
اأ�س���باب اتخاذ بع�ض قرارات ال�سيا�س���ة، وما هي نتائج هذه القرارات من حيث احلّد من اجلرمية، وتعزيز الإدماج 

الجتماعي، وحت�سني الأمان، والآثار املالية املرتتبة على ذلك.

وبغية �س���مان و�س���ع تخطيط و�سيا�سات ا�ستنادًا اإىل الأدلة، يجب بناء اآليات يف �سلب نظام العدالة اجلنائية جلمع 
وحتليل البيانات والإح�ساءات املتعلقة با�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة، وممار�سات الأحكام، واأثر التدابري 
والعقوب���ات غري الحتجازية، وبرامج اإعادة تاأهيل ال�س���جناء ونتائجها، وخطط الإف���راج املبكر، واإلغاءات الإفراج 
امل�س���روط، ومعدلت مع���اودة الإجرام، من بني اأمور اأخرى كث���رية، بحيث يجري اإنتاج البيانات وحتليلها ب�س���ورة 

منتظمة، وبالتايل اإمداد اخلطط ال�سرتاتيجية و�سنع القرار مبعلومات دقيقة.

ويجب القيام بالر�سد وبالتقييمات املنتظمة، بغية قيا�ض وحتليل اأثر �سيا�سات العدالة اجلنائية وتعزيز ال�سيا�سات 
التي تهدف اإىل احلّد من اكتظاظ ال�سجون.

4- ك�سب دعم اجلمهور

���ناع ال�سيا�س���ة القرارات املتعلق���ة بكيفية الرد على  لل���راأي الع���ام دور رئي�ض يقوم به يف الطريقة التي يتخذ فيها �سُ
اجلرمية. وغالبًا ما ي�س���ري ال�سا�س���ة اإىل �س���رورة ال�س���تجابة للمطلب العام ب�س���اأن عقوبات اأ�س���ّد من اأجل تربير 
�سيا�س���ات العدال���ة اجلنائي���ة العقابية. بي���د اأّن اجلمهور لي�ض كيانًا موح���دًا، بوجهة نظر واح���دة وثابتة؛ بل يتكّون 
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م���ن العدي���د م���ن الآراء املختلفة واملتغ���رية. وقد اأ�سار ع���دد من املعلقني اإىل اأن���ه يف حني قد تعتق���د غالبية النا�ض 
اأّن املحاك���م مت�ساهل���ة للغاي���ة، اإل اأنها متيل اأي�س���ًا اإىل العرتاف باأّن ال�سج���ن مكلف ومدم���ر.)97( واإذا ما اأتيحت 
الفر�س���ة للنا����ض يف الدرا�س���ات ال�ستق�سائي���ة، فاإنهم مييل���ون اإىل دعم ال���ردود البديلة غري العقابي���ة، وبخا�سة 
عندم���ا توف���ر الأ�سئلة تفا�سيل كافية عن حالت فردية بدًل من اأن تت�س���م بطابع عام.)98( وتظهر البحوث اأي�سًا اأنه 
 كلم���ا ارتف���ع م�ستوى اجلهل حول اجلرمية ومكافحة اجلرمية، كلما زادت ق���وة املخاوف وارتفعت املطالب بعقوبات

قا�سية.)99(

وعن���د اإعط���اء اجلمهور معلومات كافي���ة عن الذين هم يف احلب����ض، وعواقب احلب�ض، وما ه���ي البدائل، جنبًا اإىل 
جن���ب البيان���ات الإح�سائي���ة ونتائج البح���وث التي تب���نّي اأّن الردود غ���ري العقابية على اجلرمية ه���ي يف كثري من 
الأحي���ان اأف�سل و�سيل���ة لتحقيق اإعادة الإدماج الجتماعي ملرتكب اجلرمية، وال�سلم���ة العامة، ف�سًل عن تكاليف 
احلب����ض مقارن���ة بتكاليف البدائل والتعليم والرعاية الجتماعية، من املرّج���ح اأن يكون اجلمهور اأكرث تفهمًا ودعمًا 
للمب���ادرات الرامي���ة اإىل احلّد من ا�ستخدام عقوبة احلب�ض. وباملثل، يج���ب اأن يكون لدى اجلمهور معلومات دقيقة 
رًا يف  ح���ول اجتاه���ات اإ�سدار الأحكام، لكي يفهم اأّن ت�س���وره باأّن املحاكم مت�ساهلة جدًا ب�س���اأن اجلرمية لي�ض مربَّ
اأغل���ب الأحي���ان. وُي�سّكل توافر بيان���ات وبحوث جديرة بالثق���ة اأ�سا�سًا جوهريًا للحجج اخلا�س���ة مبعاجلة اكتظاظ 
ال�سج���ون، مب���ا يف ذلك تو�سي���ح الروابط بني الظل���م الجتماعي واحلب����ض، واحلب�ض وارتفاع مع���دلت العودة اإىل 
 الإج���رام، والتداب���ري غ���ري الحتجازية وفر����ض اأف�سل لإع���ادة الإدماج الجتماع���ي، من بني اأمور اأخ���رى يتناولها 

هذا الدليل.

ولو�سائل الإعلم دور رئي�ض توؤديه يف اإعلم اجلمهور وتكوين الراأي العام. ولذلك، يجب اأن ت�ستمل ال�سرتاتيجيات 
الرامية اإىل اكت�ساب جمهور اأكرث اطلعًا على التعاون مع و�سائل الإعلم. وميكن اأن يتكّر�ض هذا التعاون من خلل 
دوا على نحو منتظم بنتائج البيانات والبحوث املتعلقة مبو�سوعات  ممثلني خمتارين لو�سائل الإعلم ميكن اأن ُيزوَّ
اإ�س���لح العدال���ة اجلنائية. ول ميكن الطعن يف التغطية املثرية وغري الدقيق���ة للجرمية واحلب�ض من جانب و�سائل 

الإعلم اإل اإذا توفرت بيانات ملئمة وجديرة بالثقة لدعم احلجج امل�سادة.

وت�سطل���ع هيئات البحوث احلكومية بدور اأ�سا�سي يف خدمة و�سائل الإع���لم وتزويدها باملعلومات الدقيقة. وتتوىل 
لة حول اجلرمي���ة والأحكام، وتتيحه���ا اأي�سًا على  هيئ���ات وطني���ة يف بع����ض البلدان ن�س���ر اإح�ساءات �سنوي���ة مف�سّ
�سبك���ة الإنرتن���ت.)100( وميك���ن اأن ت�سمل الو�سائل الأخ���رى املفيدة ما يل���ي: تعيني م�سوؤويل اإع���لم، حت�سني و�سول 
 و�سائ���ل الإع���لم اإىل الإح�سائي���ني والأكادمييني، وا�ستخ���دام التكنولوجي���ا اجلديدة لنقل املعلوم���ات الإح�سائية 

لل�سحافة.)101(

يج���ب اأن يكون رف���ع الوعي العام ن�ساطًا م�ستمرًا. فه���و يتطلب طاقة ومثابرة. والنتائج الفوري���ة لي�ست دائمًا قابلة 
للقيا����ض، واإمن���ا ميكن ال�سعور بها يف احلّد من معار�سة الراأي العام عند اتخاذ تدابري جديدة للحّد من عدد نزلء 

ال�سجون.

 Tapio Lappi-Seppala, Enhancing the Community Alternatives – Getting the Measures Accepted and :97( انظر( 

.Implemented, pp. 94, 95

)98( املرجع نف�سه، �ض 94.

 Tapio Lappi-Seppala, Enhancing the Community Alternatives – Getting the Measures Accepted and :99( انظر( 

.Implemented, p. 95

)100( املرجع نف�سه، �ض 96.

)101( املرجع نف�سه، �ض 96.
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تو�سيات رئي�سة
ال�سيا�سات االجتماعية العادلة ومنع اجلرمية

ناع ال�سيا�سة واملُ�سّرعني ل�سُ
    و�س���ع ا�س���رتاتيجيات وطنية �س���املة ت�س���تند اإىل الأدلة، وت�س���تجيب للظروف والحتياج���ات املحلية، وتتوقع 
ردًا بدي���ًل عل���ى اجلرمي���ة، مع اعتبار احلب����ض باأنه التدب���ري الأخري وفق���ًا للمعايري الدولية. واإّن احل�س���ول 
على التعليم، وال�سيا�س���ات الجتماعية العادلة والداعمة، وا�س���رتاتيجيات زيادة فر����ض العمل، وتدابري منع 
اجلرمية، وتقدمي الدعم للفئات ال�س���عيفة يف املجتمع، هي اأمور ت�س���ّكل عادة عنا�س���ر لهذه ال�سرتاتيجيات 
التي ت�س���رتك يف و�س���عها جميع الوزارات ذات ال�س���لة، وغريها من الهيئات احلكومية الرئي�سة وجمموعات 

املجتمع املدين. 
ا�سرتاتيجيات االإ�سالح ال�سامل للعدالة اجلنائية

ناع ال�سيا�سة واملُ�سّرعني وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية ل�سُ
    اعتماد �سيا�س���ات وبرامج الإ�س���لح ال�س���امل للعدالة اجلنائية، وال�س���تجابة للحتياجات بطريقة مت�س���قة 
و�س���املة، مع الت�س���جيع على و�سع مبادرات رائدة �س���يقة النطاق وم�س���اريع اإبداعية توفر املعلومات لتطوير 

ال�سيا�سة.
�سيا�سات تقوم على االأدلة وت�ستجيب الحتياجات كل بلد على حدة

ناع ال�سيا�سة واملُ�سّرعني وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية ل�سُ
    �سمان ا�س���تناد ال�سيا�سات اإىل حتليل دقيق للأ�سباب ال�سحيحة وراء اكتظاظ ال�سجون يف الولية الق�سائية 

املعنية.
ك�سب دعم اجلمهور

ناع ال�سيا�سة وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية ل�سُ
    و�س���ع تدابري عملية ل�س���مان اإعط���اء اجلمهور معلومات كافي���ة عن الذين هم يف احلب����ض، وعواقب احلب�ض 
وكلفت���ه، وما ه���ي البدائل، جنبًا اإىل جن���ب البيانات الإح�س���ائية ونتائج البحوث التي تب���نّي اأّن الردود غري 
العقابي���ة عل���ى اجلرمية هي يف كثري من الأحيان اأف�س���ل و�س���يلة لتحقيق اإعادة الإدم���اج الجتماعي ملرتكب 

اجلرمية، وال�سلمة العامة.
    النظر يف و�س���ع ا�س���رتاتيجيات التع���اون مع و�س���ائل الإعلم ل�س���مان اأن يكون اجلمهور اأك���رث اطلعًا حول 

مو�سوعات العدالة اجلنائية ذات ال�سلة.
البحوث وجمع البيانات

ناع ال�سيا�سة وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية وهيئات البحوث ذات ال�سلة ل�سُ
    بن���اء اآلي���ات يف �س���لب نظام العدال���ة اجلنائية جلم���ع وحتلي���ل البيانات والإح�س���اءات املتعلقة با�س���تخدام 
الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة، وممار�س���ات الأحكام، والتدابري والعقوبات غري الحتجازية، واحل�س���ول على 
املعونة القانونية ونوعيتها وفاعليتها، وامللفات ال�سخ�س���ية لنزلء ال�س���جون، وبرامج اإعادة تاأهيل ال�س���جناء 
ونتائجه���ا، وخط���ط الإفراج املبكر، واإلغ���اءات الإفراج امل�س���روط، ومعدلت معاودة الإج���رام، من بني اأمور 
اأخرى، بحيث يجري اإنتاج البيانات وحتليلها ب�س���ورة منتظمة، وبالتايل اإمداد اخلطط ال�سرتاتيجية و�سنع 

القرار مبعلومات دقيقة.
    توليد معلومات ذات �س���لة اأي�س���ًا ب�س���اأن منع اجلرمي���ة، والرفاه الجتماع���ي، والرعاية ال�س���حية، والعمل، 
والتعليم، و�سيا�سات الإ�سكان ونتائجها، وحتليل ال�سلت القائمة بني هذه املجالت املختلفة بالن�سبة ملعدلت 

ناع القرار على فهم كلي ترتكز عليه ال�سيا�سات اجلديدة. اجلرمية واحلب�ض، بغية ح�سول �سُ
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الف�سل باء-  احلّد من نطاق احلب�س، وو�سع �سيا�سات اإ�سدار اأحكام عادلة

غالبًا ما تتمثل نقطة البداية للإ�س���لح يف اإجراء مراجعة ت�س���ريعية ل�س���مان توافق الت�سريعات املحلية مع املعايري 
الدولية، وبخا�سة مع مبادئ تلك املعايري والقواعد التي ت�سجع على ا�ستخدام احلب�ض باعتدال، وتو�سي با�ستخدام 

التدابري واجلزاءات غري الحتجازية، قدر الإمكان، بدًل من احلرمان من احلرية.

وتو�س���ي "قواعد طوكيو" باأن تقوم الدول برت�س���يد �سيا�س���ات العدالة اجلنائية، مع مراعاة التقيد بحقوق الإن�س���ان 
ومقت�س���يات العدالة الجتماعية واحتياج���ات اإعادة تاأهيل مرتكب اجلرمية. كما تن�ض على اأنه "ينبغي اأن ي�س���ّكل 
ا�س���تخدام التداب���ري غري الحتجازية جزءًا م���ن الجتاه اإىل اإلغاء العقاب واإلغاء التج���رمي، بدًل من اأن يتداخل مع 

اجلهود املبذولة يف هذا الجتاه اأو يعطلها".)103(

وتو�س���ي ال�س���كوك الدولية ب���اأّن احلرمان م���ن احلرية، يف حال���ة الأحداث، ينبغ���ي اأن يكون تدب���ريًا كخيار اأخري 
ولأق�س���ر ف���رتة زمني���ة �س���رورية، واأن يقت�س���ر عل���ى ح���الت ا�س���تثنائية.)104( وت�س���ّجع عل���ى بدائ���ل ال�س���جن يف 
 ق�س���ايا الن�س���اء، وبخا�س���ة حني يتولني م�س���وؤوليات الرعاية، مع الأخ���ذ يف العتبار خلفياتهّن وظ���روف التخفيف 

من اجلرمية.)105(

وتن����ضّ القاع���دة 1)4( م���ن "قواع���د طوكيو" عل���ى اأنه يجب ال�س���عي عن���د تنفيذ القواعد ل�س���مان اإقام���ة توازن 
 �س���حيح بني حق���وق اجلناة منفردي���ن، وحقوق ال�س���حايا، واهتمام املجتمع بالأم���ن العام ومن���ع اجلرمية. وتوؤكد
املادة 2)3( اأنه "بغية توفري مزيد من املرونة مبا يت�سق مع طبيعة اجلرم ومدى خطورته، و�سخ�سية اجلاين وخلفيته، 
ومقت�س���يات حماية املجتمع، ولجتناب ا�س���تخدام عقوب���ة احلب�ض بل داع، ينبغي اأن يوفر نظ���ام العدالة اجلنائية 
طائفة عري�سة من التدابري غري الحتجازية، بدءًا من التدابري ال�سابقة للمحاكمة حتى التدابري اللحقة لإ�سدار 
 احلك���م. واأما عدد واأنواع التدابري غري الحتجازية املتاحة فينبغي اأن يحددا على نحو يبقي على اإمكانية الت�س���اق 

يف الأحكام". 

ويف حني ل تندرج اأحكام تف�سيلية تنظم مبا�سرة اإ�سدار الأحكام والعقوبات يف ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، 
فاإّن تنفيذ املبادئ املندرجة يف "قواعد طوكيو"، و"اتفاقية حقوق الطفل"، وقواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات 
والتدابري غري الحتجازية للمجرمات "قواعد بانكوك"،)106( وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �سوؤون 

ق�ساء الأحداث "قواعد بكني"، ُي�سجع على و�سع �سيا�سات لإ�سدار الأحكام، تتمثل يف ما يلي:

   الجتاه اإىل اإلغاء العقاب واإلغاء التجرمي يف احلالت املنا�سبة؛

   اإ�سفاء الطابع الفردي على احلكم، مع الأخذ يف العتبار خلفية اجلاين وظروف ارتكاب اجلرمية؛

اجلزء الثاين

)102( "قواعد طوكيو"، القاعدة 1)5(.

)103( "قواعد طوكيو"، القاعدة 2 )7(.

)104( "اتفاقية حقوق الطفل"، املادة 37)ب(؛ "قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املُجّردين من حرياتهم"، القاعدتان 1 و2؛ قواعد 

بكني، القواعد 13)1(، و17)1()ب( و)ج(، و19)1(.
)105( "قواعد بانكوك"، القاعدتان 58 و61.

)106( قرار اجلمعية العامة 65/229 املوؤرخ 21 كانون الأول/دي�سمرب 2010.

)107( قرار اجلمعية العامة 33، امللحق.



45

    اإقام���ة توازن ب���ني احلاجة اإىل معاقبة اجل���اين ومقت�سيات حماية اجلمهور واحلاج���ة اإىل تي�سري اإعادة 
التاأهيل، وبالتايل منع العودة اإىل الإجرام؛

   توفري جمموعة من الأحكام يف الت�سريعات، بغية متكني املحاكم من تطبيق املرونة يف اأحكامها؛
    اأخ���ذ الظ���روف اخلا�س���ة بالن�ساء اللوات���ي ارتكنب جرائ���م يف العتبار، مب���ا يف ذلك عوام���ل التخفيف 
وم�سوؤولياته���ّن يف جم���ال الرعاي���ة، واإعط���اء الأف�سلية للتدابري غ���ري الحتجازية واجل���زاءات بدًل من 

احلب�ض؛
    توف���ري اإط���ار منف�سل لإ�س���دار الأحكام على الأطف���ال، �سمن نظام ق�س���اء للأحداث، يتجن���ب اإ�سفاء 
الطابع املوؤ�س�سي على الأطفال اإىل اأق�سى حد ممكن، واإعطاء الأف�سلية للبدائل التي ت�ساعد على تطوير 

الأطفال املخالفني للقانون واإعادة تاأهيلهم.

وم���ن ب���ني الهيئات الإقليمية، توفر "تو�سية جلنة الوزراء التابعة ملجل����ض اأوروبا ب�ساأن ات�ساق الأحكام"،)108( مبادئ 
توجيهية مفيدة للدول التي ترغب يف اإ�سلح �سيا�ساتها املتعلقة باإ�سدار الأحكام ل�سمان الت�ساق، ف�سًل عن جتنب 
ال�ستخ���دام غ���ري ال�سروري واملفرط للحب�ض. وتت�سق التو�سيات مع املبادئ املذك���ورة اأعله. وتعترب منهجًا و�سطيًا 
ب���ني منهجني مييزان خمتل���ف النظم القانونية—منح احلد الأق�سى من ال�سلحي���ة ال�ستن�سابية للق�ساة وعدم 
منحه���م اأّي �سلحي���ة ا�ستن�سابية، اأو الكتفاء مبنحهم �سلحية ا�ستن�سابية حم���دودة، يف ظل نظام �سارم لتقرير 
الأح���كام.)109( وق���د اأُطلق على النهج الذي اأو�سى به جمل�ض اأوروبا "ال�سلحي���ة ال�ستن�سابية املنظمة"، وهو ميزج 
ب���ني الت�ساق واملرون���ة، ويرف�ض النهج ال�سارم الذي قد يوؤدي اإىل عدم ات�ساق من خلل معاجلة احلالت املختلفة 

كما لو كانت متماثلة.)110(

وا�ستن���ادًا اإىل اأح���كام معاي���ري الأمم املتحدة وقواعده���ا، ف�سًل عن التو�سي���ات امل�سار اإليها اأعله، ف���اإّن مكونات 
اإ�سلح���ات اإ�س���دار الأحكام التي تهدف اإىل خف����ض عدد نزلء ال�سجون مع �سمان الإن�س���اف يف الأحكام واإعادة 

تاأهيل مرتكبي اجلرائم، قد ت�سمل التدابري املبينة يف ما يلي.

1- اإلغاء التجرمي واإلغاء العقاب

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (92) 17, Concerning Consistency in انظ���ر:   )108(

.Sentencing, (Adopted by the Committee of Ministers on 19 October 1992 at the 482nd meeting of the Ministers’ Deputies) 

. MCC, Section 12: Penalties, General Commentary, p. 99 :109(  انظر(

)110( املرجع نف�سه، �ض 99.

اإلغاء التجرمي: اإلغاء �سلوك اأو ن�ساط من جمال القانون اجلنائي. ويجوز اأن يت�سمن اإلغاء التجرمي اإما فر�ض جزاءات من 
نوع اآخر )اإدارية(، اأو اإلغاء جميع العقوبات. ويجوز عندئذ اأن تنِظم القوانني الأخرى )غري اجلنائية( ال�سلوك اأو الن�ساط 

الذي تقرر اإلغاء جترميه.

اإلغاء العقاب: التخفيف من العقوبات اجلنائية التي يفر�سها القانون جلرمية اأو جرائم معّينة.
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ال�سلوك غري املرغوب فيه اجتماعيًا واجلرائم الب�سيطة
عن���د النظ���ر يف ا�ستخدام عقوبة احلب�ض، تتمثل اإحدى نقاط النط���لق الرئي�سة يف درا�سة مدى ا�ستخدام القانون 
اجلنائ���ي كو�سيلة لل�سيطرة الجتماعية. فينبغي األ تخ�سع جميع الأفعال غري املرغوبة اجتماعيًا للقانون اجلنائي. 
وق���د يك���ون من الأف�س���ل اأن يندرج الرد على العديد م���ن الأفعال غري املرغوبة يف نط���اق ال�سيا�سات الجتماعية اأو 

الرعاية ال�سحية بدًل من  العدالة اجلنائية.)111(

وق���د األغي يف جمتمعات خمتلفة جترمي الت�سرد كليًا اأو جزئيًا، على �سبيل املثال، مما اأثر تاأثريًا كبريًا على معدلت 
احلب����ض.)112( وبالإ�ساف���ة اإىل ذلك، فقد جرى اإلغاء جترمي العديد م���ن اجلرائم الب�سيطة وحتويلها اإىل خمالفات 

اإدارية يعاَقب عليها بدفع غرامة. وهي ت�سمل خمالفات املرور وخمالفات النظام العام.

عدم �سداد الغرامات والديون
يوؤدي حب�ض املتعرثين يف �سداد الغرامات اإىل تفاقم الكتظاظ، من بني عواقب �سلبية اأخرى. وت�سري اأف�سل ممار�سة 
اإىل اأّن املتعرثي���ن يف �س���داد الغرامات ينبغي عدم حب�سه���م تلقائيًا اإذا اأخفقوا يف �سداده���ا.)113( وينبغي النظر يف 
اخليارات الأخرى غري الحتجازية عند التعامل مع املتعرثين، مع اأخذ ظروفهم اخلا�سة يف احل�سبان. وقد تت�سمن 

هذه اخليارات توفري عمل لهم باأجر من الدولة بحيث ميكن ا�ستخدام عائدات عملهم يف دفع الغرامات.)114(

ويف بع�ض البلدان، يحب�ض الأ�سخا�ض الذين مل يتمكنوا من �سداد ديونهم. ويحظر العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 
املدني���ة وال�سيا�سي���ة �سراح���ة حب�ض اأّي اإن�سان ملج���رد عجزه عن الوفاء بالت���زام تعاقدي.)115( وكم���ا هو احلال مع 
املتعرثي���ن يف �س���داد الغرامات، فاإّن الرد املتنا�س���ب يف مثل هذه الظروف يتمثل يف فر����ض تدابري غري احتجازية، 
وياأخ���ذ الظ���روف املالية للأف���راد يف احل�سبان، مع الأخذ يف العتبار اأّن احلب�ض ل ي�سه���م م�ساهمة بناءة يف �سداد 
الدي���ون. وعل���ى العك����ض، فعلى الأرجح اأن يعن���ي احلب�ض اأّن الأ�سخا����ض املحبو�سني يفقدون وظائفه���م وتقّل فر�ض 

ح�سولهم على وظائف بعد الإفراج عنهم، مما يوؤدي اإىل مزيد من اإفقارهم واإفقار اأ�سرهم.

اجلزء الثاين

 األغت فنلندا جترمي ال�سكر يف االأماكن العامة وخف�ست حب�س الغرامة للمتعرثين يف
�سداد الغرامات

كان ال�سك���ر يف الأماكن العام���ة يعاقب عليه بالغرامات يف فنلندا، يف خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�سرين. ونظرًا لعدم 
قدرة هوؤلء النا�ض يف اأغلب الأحيان على دفع الغرامات، كان يجري حتويل الغرامات اإىل عقوبة احلب�ض. ويف عام 1969، 
اأُلغي جترمي ال�سكر يف الأماكن العامة )اأُلغي من القانون اجلنائي(، كما جرى خف�ض ا�ستخدام حب�ض الغرامة. واأّدت هذه 

الإ�سلحات اإىل خف�ض عدد نزلء ال�سجون مبا يقرب من الثلث.

Source: Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, Workshop on Strategies to Reduce Overcrowd-
 ing in Correctional Facilities, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice

.(Salvador, Brazil, 12-19 April 2010)

)111( مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، دليل املبادئ الأ�سا�سية واملمار�سات الواعدة ب�ساأن بدائل احلب�ض �ض 13.

)112( املرجع نف�سه، �ض 13.

)113( املرجع نف�سه، �ض 30.

)114( املرجع نف�سه، �ض 30.

)115( "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"، املادة 11.
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ا�ستعرا�ض اجلرائم واإعادة ت�سنيفها
يتمث���ل اأح���د املب���ادئ الأ�سا�سية يف اإ�سدار الأح���كام باأّن العقوبات ينبغ���ي اأن تكون متنا�سبة م���ع خطورة اجلرمية. 
بي���د اأّن ه���ذا املب���داأ ق���د يتقّو����ض يف حال���ة ع���دم اإع���ادة تقيي���م الت�سريع���ات يف �س���وء تغ���رّي الواق���ع القت�سادي 
والجتماع���ي، والإدراك املتغ���رّي ب�س���اأن "خط���ورة" اجلرمية. وميك���ن اأن ت�سمل اإع���ادة التقييم واإع���ادة الت�سنيف 
ق�ساي���ا ال�سرق���ات الب�سيط���ة، وخمالف���ات النظ���ام الع���ام )اإن مل يك���ن ق���د اأُلغي جترميه���ا(، والغ����ض على نطاق 
�سّي���ق، وغ���ري ذل���ك م���ن اجلرائ���م القت�سادي���ة الثانوية، من ب���ني اأمور اأخ���رى. كم���ا اأّن اإع���ادة الت�سنيف ميكن 
 اأن تتي���ح للمحاك���م اإمكاني���ة فر����ض عقوبات وتدابري غ���ري احتجازي���ة، اأو فر�ض ف���رتات حب�ض اأق�س���ر لعدد اأكرب 

من اجلرائم.

وق���د ت�سفر اإع���ادة الت�سنيف واإلغاء العقاب يف جرائم معينة عن اأثر ثان���وي، ولكنه مهم، يتمثل يف متكني حماكمة 
هذه احلالت اأمام حماكم اأدنى درجة، وبالتايل ت�سريع عملية املحاكمة اأو ال�سماح با�ستخدام الكفالة ب�سورة اأكرث 
توات���رًا.)116( ويج���ب عدم اخللط، بطبيعة احلال، بني هذا الأمر وبني الزي���ادة يف اخت�سا�ض املحاكم الأدنى درجة 
لإ�س���دار اأح���كام اأطول، كما اأ�سري يف اجل���زء الأول، الف�سل باء، الق�سم 5-1، على نحو ق���د ي�سفر عن اأثر خمتلف 

متامًا على اإ�سدار الأحكام، كما حدث يف بع�ض البلدان.)117(

2- حب�س االأطفال كاإجراء اأخري

تع���ّرف "اتفاقية حقوق الطف���ل" الطفل باأنه كل اإن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�س���رة. وت�ستخدم �سكوك الأمم املتحدة 
الأخرى م�سطلح "احلدث". اأما هذا الدليل، في�ستخدم م�سطلح "احلدث" ب�سورة متبادلة مع "الطفل".  

وتن����ضّ امل���ادة 37)ب( م���ن "اتفاقية حقوق الطفل" عل���ى "األ يحرم اأّي طف���ل من حريته ب�سورة غ���ري قانونية اأو 
تع�سفي���ة. ويج���ب اأن يج���ري اعتقال الطفل اأو احتج���ازه اأو �سجنه وفقًا للقانون ول يجوز ممار�ست���ه اإل كملجاأ اأخري 
ولأق�س���ر فرتة زمنية منا�سبة". وت�سم���ل "قواعد بكني" قواعد مف�سلة ب�ساأن كيفي���ة التعامل مع الأطفال املخالفني 
للقان���ون. وتن�ّض على اأّن �س���ن امل�سوؤولية اجلنائية ينبغي األ يحدد عند م�ستوى منخف�ض جدًا من العمر، والأخذ يف 
العتبار حقائق الن�سج العاطفي والعقلي والفكري.)118( وت�سّجع على حتويل الأطفال املخالفني للقانون خارج نطاق 

نظام العدالة اجلنائية،)119( وجتنب اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي اإىل اأق�سى حد ممكن.)120(

ويتفاوت احلد الأدنى ل�سن امل�سوؤولية اجلنائية تفاوتًا كبريًا بني البلدان. وترى هيئة الر�سد املعنية ب�ِ "اتفاقية حقوق 
الطف���ل" اأّن احلد الأدنى ل�س���ن امل�سوؤولية اجلنائية الذي يقّل عن 10 �سنوات منخف����ض للغاية، وقد طالبت البلدان 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)116( يف اأوغن���دا، عل���ى �سبيل املثل، جرى اإ�سلح قانون هتك العر����ض يف عام 2007، مما يعني اأّن معظم ق�سايا هتك العر�ض مل يعد ُيعاقب 

عليه���ا بالإع���دام، ويجوز بالتايل حماكمة مرتكبيها اأمام حمكمة جزائية بدًل من املحكمة العليا. ويت�سم هذا الإ�سلح بالقدرة على اإمكانية تخفيف 
اكتظ���اظ ال�سج���ون اإىل حد كبري، لأّن املحتجزين بانتظ���ار املحاكمة اأمام املحاكم اجلزائية يتمتعون باأحقية د�ستوري���ة يف الإفراج عنهم بكفالة بعد 
احتجازه���م مل���دة 60 يومًا )على خلف املحتجزين الذين ُيحاكمون اأمام املحكمة العلي���ا، حيث ل توجد كفالة اإلزامية(. ويف حزيران/يونيو 2009، 
 (Evaluation: Uganda Paralegal Advisory Services 2007- .كان 23% من ال�سجناء املحتجزين كحب�ض احتياطي متهمني بق�سايا هتك العر�ض

.2010, The Law and Development Partnership, 24 March 2011)

 Giffard, C. and Muntingth, L., The Effect of Sentencing on the Size of the South African Prison Population, :117( انظ���ر(

.Report 3, Open Society Foundation for South Africa, 2006, p. v

)118( قواعد بكني، القاعدة 4)1(.

)119( قواعد بكني، القاعدة 11.

)120( قواعد بكني، القاعدة 18)1(.
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ب�س���ورة منتظم���ة بالنظ���ر يف رفع احلد الأدنى ل�س���ن الأهلية اجلنائي���ة اإىل 12 �سنة اأو اأعل���ى.)121( وت�سري البحوث 
اإىل اأن���ه كلما طالت فرتة بق���اء الأحداث خارج نطاق النظام الق�سائي الر�سم���ي، كلما قّلت احتمالت ا�ستمرارهم 
 يف الن�س���اط الإجرام���ي، وبخا�س���ة اأّن املعدلت املرتفعة ملع���اودة الإجرام توجد بني الأح���داث الذين �سبق اأن جرى 

حب�سهم.)122(

وم���ن �س���اأن عدم وجود نظم لت�سجي���ل املواليد اأن يعرقل حتديد �س���ن ال�سباب الذين يزعم باأنه���م ارتكبوا جرائم، 
وميك���ن اأن ي���وؤدي اإىل معامل���ة من تقل اأعمارهم عن 18 �سن���ة كرا�سدين واإىل امللحق���ة اجلنائية ملن هم دون �سن 

امل�سوؤولية اجلنائية.)123(

وميكن النظر يف التدابري التالية للحّد من حب�ض الأطفال املخالفني للقانون:

   مراجعة �سن امل�سوؤولية اجلنائية يف الت�سريعات، وزيادته عند القت�ساء.

    حت�س���ني برامج ت�سجيل املواليد، و�سمان و�سع تداب���ري فعالة مو�سع التنفيذ لتحديد �سن اجلناة ال�سباب 
عن طريق هيئة م�ستقلة وموؤهلة.

    اإلغ���اء جت���رمي خمالفات الو�س���ع القانوين، مثل التهرب م���ن املدر�سة اأو الهروب من املن���زل اأو "ال�سلوك 
اللاإجتماعي"، التي ميكن اأن تخ�سع لتدابري خارج نطاق القانون اجلنائي، مع معاجلة الأ�سباب الكامنة 

وراء هذا ال�سلوك يف اإطار اإعادة التاأهيل.

    عدم معاقبة الأطفال ال�سحايا مطلقًا.

    ع���دم جترمي اأن���واع اأخرى من ال�سلوك، تعت���رب باأنها خمالفات ب�سيطة، بحي���ث ل يخ�سع الأطفال الذين 
يرتكبون مثل هذه الأفعال لعملية العدالة اجلنائية، واإمنا لإجراء اإداري اأو حتويل اإىل برنامج منا�سب.

    تطوي���ر نظم الق�ساء اخلا�ض بالأحداث و�سيا�سات اإ�سدار الأحكام بحيث تهدف اإىل الرد ب�سورة بناءة 
عل���ى الأطفال الذي���ن يرتكبون جرائم، ومعاجل���ة اأ�سباب اجلرائ���م املرتكبة، وتوف���ري احتياجات اإعادة 

التاأهيل، مع الحرتام الكامل ملبداأ تعزيز امل�سالح الف�سلى للطفل.

وهن���اك املزي���د ب�ساأن التحويل خارج نطاق نظ���ام العدالة اجلنائية وبدائل احلب�ض للأطف���ال املخالفني للقانون يف 
الف�سل واو، حتت عنوان "بدائل احلب�ض"،

3- اإلغاء اأحكام العقوبة الدنيا االإلزامية
تن����ضّ القاعدة 3)3( من "قواع���د طوكيو" على ما يلي: "متار�ض الهيئة الق�سائي���ة اأو غريها من الهيئات امل�ستقلة 
املخت�س���ة �سلحيته���ا ال�ستن�سابية يف جميع مراحل الدع���وى، وذلك ب�سمان حتّمل امل�سوؤولي���ة كاملة ووفقًا حلكم 
القان���ون وح���ده". وقد اأعربت جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة عن قلقها من اأّن العقوبة الدنيا الإلزامية 
ميك���ن اأن ت���وؤدي اإىل فر����ض عقوبات غري متنا�سبة م���ع خطورة اجلرائ���م املرتكبة، مبا يثري م�سائ���ل المتثال ملواد 

اجلزء الثاين

  .Penal Reform International, Making Law and Policy Work, op. cit. p. 60 :121( انظر(

 . ICPS, op. cit., p. 6; Tapio Lappi-Seppala, op.cit :122( انظر(

 United Nations Guidelines for Action on Children, Recommended by Economic and Social Council :123( انظر( 

.Resolution 1997/30 of 21 July 1997, Guideline 12
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خمتلف���ة من العهد الدويل اخلا����ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سي���ة.)124( وقد وجدت الدرا�س���ات اأّن العقوبات الدنيا 
الإلزامي���ة لي�ست اأداة فعالة يف اإ�سدار الأحكام، مبعنى اأنها تقّيد ال�سلحية ال�ستن�سابية الق�سائية دون تقدمي اأّي 

فوائد ملنع اجلرمية املتزايدة.)125(

وحتتاج املحاكم، بغية تقدمي مرتكبي اجلرائم اإىل العدالة على اأ�سا�ض مبادئ الإن�ساف والتنا�سب، اإىل التمتع ب�سيء 
م���ن ال�سلحية ال�ستن�سابية لتفريد الأحكام، م���ع الأخذ يف العتبار خلفية اجلاين ونقاط �سعفه وظروف ارتكاب 
اجلرمي���ة، واإيلء اهتمام اأي�سًا باحتياج���ات اجلاين التاأهيلية. كما يجب مراعاة �سم���ان اأن تتيح هذه ال�سلحية 
ال�ستن�سابي���ة للمحاك���م اأن تق���رر لي�ض فقط طول مدة احلب����ض، واإمنا اأي�سًا اختيار نوع منا�س���ب من الأحكام، مثل 

العقوبة غري الحتجازية، حيث ترى اأّن ذلك اأكرث ملءمة للق�سية.

ناع ال�سيا�سة على النظر يف اإلغاء اأحكام العقوبات الدنيا الإلزامية التي ل ت�سمح باأي �سلحية  ع امل�سرعون و�سُ ي�سجَّ
ا�ستن�سابية خلل اإ�سدار الأحكام.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 Concluding observations of the Human Rights Committee: Australia. 24/07/2000. A/55/40, paras.498-528. انظ���ر:   )124(

.(Concluding Observations/Comments)

 UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs, p. 66; O’Donovan, M. and Redpath, J, The Impact of )125( انظ���ر: 

.Minimum Sentencing in South Africa, Report 2, Open Society Foundation for South Africa, 2006, p. 1 and pp. 22-33

 United Nations (1996), The Life Sentence, Report of the Criminal Justice Branch of UNOV, United Nations :126( انظ���ر(

.Publication Geneva

االحتاد الرو�سي: اإلغاء العقوبات الدنيا االإلزامية يف 68 جرمية
�س���در يف الحت���اد الرو�سي، يف اآذار/مار�ض 2011، قانون يحظر اأح���كام احلّد الأدنى من احلب�ض يف 68 جرمية، مبا فيها 
ال�سغ���ب والغ�ض وال�سرقة. ول يلغي القانون اأحكام احلّد الأق�س���ى من احلب�ض، وترك للقا�سي ال�سلحية ال�ستن�سابية يف 
م���ا اإذا كان �سي�س���ع اجلاين وراء الق�سبان. وكانت يف ال�سابق اأح���كام احلب�ض اإلزامية يف تلك الق�سايا. كما مينح القانون 
الق�ساة دورًا اأكرب يف اأنواع العقوبات جلرائم معّينة، مما يتيح احلكم بالغرامات وخدمة املجتمع بدًل من عقوبة ال�سجن. 

وكان من املاأمول اأن يوؤدي التغيري يف القانون اإىل خف�ض عدد نزلء ال�سجون مبقدار الثلث.

Source: The Moscow Times, 9 March 2011 
http://www.themoscowtimes.com/news/article/no-jail-possible-for-thieves-managers/432203.html

4- تقييد ا�ستخدام عقوبة احلب�س املوؤبد
���ع الهيئ���ات الدولية والإقليمية على تقييد عقوبة احلب�ض املوؤبد. ويو�سي "تقرير فرع الأمم املتحدة املعني مبنع  ت�سجِّ
اجلرمي���ة والعدال���ة اجلنائية ب�ساأن احلب�ض املوؤبد")126( باأن ت�سع الدول �سيا�سة جنائية تت�سمن، من بني جملة اأمور 

اأخرى:

    �سم���ان عدم فر�ض عقوب���ة احلب�ض املوؤبد اإل على اجلناة الذين ارتكب���وا اأ�سد اجلرائم خطورة، وفقط 
عند ال�سرورة الق�سوى حلماية املجتمع؛

    التعهد بعدم فر�ض عقوبة احلب�ض املوؤبد على الأحداث الذين تقّل اأعمارهم عن 18 �سنة؛

    �سمانات باأن يكون لأّي فرد يحكم عليه باحلب�ض املوؤبد احلق يف ال�ستئناف اأمام حمكمة ذات اخت�سا�ض 
اأعلى، والتما�ض تخفيف احلكم.
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ل يحظ���ر القانون الدويل �سراحة ا�ستخ���دام الأحكام باحلب�ض املوؤبد دون اإمكانية اإخلء ال�سبيل امل�سروط يف حالة 
الرا�سدين، ولكّن العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يوؤكد اأّن الهدف اجلوهري لنظام ال�سجون هو 
الإ�س���لح واإعادة التاأهيل الجتماعي لل�سجني، مما يعني اأّن اإلغاء اإمكانية الإفراج من �ساأنه اأن يخالف هذا املبداأ. 
وع���لوة على ذلك، فاإّن الإجراءات املندرجة يف "نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية" تكفل اأّن احلكم 
باحلب����ض املوؤب���د دون اإخلء �سبيل م�سروط غري مت���اح كعقوبة حتى لأفظع اجلرائم، وتن����ضّ على �سرورة مراجعة 
الأح���كام ال�س���ادرة باحلب�ض املوؤبد بعد م�سّي 25 عامًا.)127( اأما "اتفاقية حقوق الطفل" فتحظر على وجه التحديد 

احلكم باحلب�ض املوؤبد دون اإطلق �سراح م�سروط على الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 18 �سنة.)128(

وق���د اأق���ّرت "املحكم���ة الأوروبية حلق���وق الإن�سان" باأّن احلك���م باحلب�ض املوؤب���د دون اأّي اأمل يف الإف���راج، ميكن اأن 
ي�س���ّكل، من حيث املب���داأ، معاملة لاإن�سانية اأو مهينة، مما ي�س���ّكل انتهاكًا للمادة 3 من "التفاقي���ة الأوروبية".)129( 
وق���د ق�ست �سلطات ق�سائية وطني���ة، مثل املحكمة العليا املك�سيكية، واملحاكم الد�ستوري���ة لأملانيا وفرن�سا واإيطاليا 
وجنوب اأفريقيا، باأّن اإ�سدار الأحكام دون اإمكانية الإفراج يعّد اإهانة لكرامة الإن�سان، واأقّرت باأّن الأ�سخا�ض الذين 

يخ�سعون لعقوبة احلب�ض املوؤبد يتمتعون بحق اأ�سا�سي يف الإفراج عنهم.)130(

���ع ال���دول عن���د ا�ستعرا�سه���ا لت�سريعاته���ا بغية جعله���ا تتما�س���ى واملعايري الدولي���ة على النظ���ر يف التدابري   وت�سجَّ
التالية:

    ق�س���ر ا�ستخ���دام عقوبة احلب����ض املوؤبد على اأ�سد اجلرائ���م خطورة، و�سمان ح�س���ول جميع ال�سجناء 
املحكوم عليهم بهذه العقوبة على اإمكانية الإفراج عنهم؛

    تطوي���ر نظم ال�سجون اخلا�سة بال�سجناء املحك���وم عليهم باحلب�ض املوؤبد، التي متاثل من حيث النطاق 
والتواف���ر النظم اخلا�س���ة بجميع ال�سجناء الآخري���ن، ومع الأخذ يف احل�سبان م���دة حب�سهم، تفرت�ض 
اإمكاني���ة الإف���راج عنهم يف نهاية املطاف، وتقّر باحلاجة اإىل احلفاظ عل���ى �سحتهم البدنية والعقلية، 

بغ�ض النظر عّما اإذا كان خروجهم اإىل املجتمع �سيحدث يف امل�ستقبل؛
    �سم���ان اأن يح�س���ل جمي���ع ال�سجناء املحكوم عليه���م باحلب�ض املوؤبد عل���ى اإمكانية الإف���راج عنهم بعد 
ق�سائه���م مدة حمددة. وينبغي اأن ي�ستند قرار اإخ���لء ال�سبيل امل�سروط اإىل تقييم مو�سوعي للمخاطر 
م���ن جانب هيئة موؤهل���ة، مثل جمل�ض للإفراج امل�س���روط، بدًل من طبيعة اجل���رم املرتكب اأو ال�سغوط 

ال�سيا�سية والعامة لتخاذ مواقف �سارمة جتاه اجلرمية؛
    و�س���ع الأح���كام والتدابري القانوني���ة ال�سرورية ل�سمان األ ي�سف���ر اإلغاء عقوبة الإع���دام عن التخفيف 
التلقائ���ي جلميع الأحكام بالإعدام اإىل اأحكام باحلب����ض املوؤبد. وينبغي منح املحاكم �سلحية مراجعة 
جميع الق�سايا، مبا يف ذلك عدالة اإجراءات املحاكمة، واأن يكون لديها ال�سلحية ال�ستن�سابية لفر�ض 

اأحكام اأخرى باحلب�ض تتنا�سب واجلرمية.

اجلزء الثاين

)127( املادة 110)3( من "نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية".

)128( "اتفاقية حقوق الطفل"، املادة 37)اأ(. 

.Nigel Rodley, et al., Treatment of Prisoners under International Law, op. cit., p. 382, footnote 10 :129( انظر(

.Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2010, p. 19 :130( انظر(
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5- تر�سيد االأحكام االأخرى

5-1 تخفي�ض طول  مدد الأحكام

اإّن ط���ول مدد الأحكام املتزاي���د، الذي غالبًا ما ي�سفر عن اأحكام باحلب�ض مل���دد ل تتنا�سب ب�سكل �سارخ واجلرمية 
املرتكب���ة، ي�س���ّكل م�سدرًا اآخر للقل���ق الذي ميكن معاجلته يف العديد من بلدان الع���امل. وتاأتي هذه الأحكام اأحيانًا 
نتيج���ة لقوانني الأحكام الدني���ا الإلزامية، التي جرت مناق�ستها اآنفًا، وقبل كل �س���يء نتيجة للعتقاد اخلاطئ باأّن 

الأحكام باحلب�ض ملدد اأطول هي �سيا�سة فعالة ملكافحة الإجرام.

ويف حني توؤدي الأحكام باحلب�ض ملدد اأطول، بطبيعة احلال، اإىل تعجيز اجلاين الذي جرى حب�سه لفرتة طويلة، فل 
يوج���د اأّي دليل عل���ى اأنها متثل رادعًا فعاًل للجرمية.)131( وكما اأ�سري، "لناأخذ مثاًل �سارخًا، فاحلب�ض املوؤبد جلميع 
�سارق���ي معرو�س���ات املتاجر ميكن اأن يوؤدي اإىل تقلي�ض اأّي عودة اإىل الإج���رام من جانبهم، ولكنه �سيمثل بالتاأكيد 
ا�ستخدام���ًا غ���ري فعال للموارد العامة".)132( فا�ستخ���دام احلب�ض ب�سورة غري �سرورية هو �س���وء ا�ستخدام للموارد 
التي ميكن ال�ستفادة منها بطرق اأخرى، وعلى �سبيل املثال، ملنع اجلرمية، وتوفري برامج اأف�سل لإعادة التاأهيل يف 
ال�سج���ون، ومن���ع العودة اإىل الإجرام. كما اأّن تق�سري مدد اأحكام احلب�ض يف احلالت املنا�سبة هو اأحد اأب�سط طرق 

احلّد من حجم نزلء ال�سجون، وميّكن اأي�سًا من حتقيق وفورات مالّية كبرية.

5-2 احلّد من تاأثري الإدانات ال�سابقة على اإ�سدار الأحكام

اإّن اأخ���ذ الإدان���ات ال�سابقة يف احل�سب���ان تلقائيًا، كعامل م�سّدد يف اإ�سدار الأحكام، ميك���ن اأن يوؤدي اإىل عقوبات ل 
تتنا�س���ب واجلرمية املرتكبة، مما ي�س���ّكل انتهاكًا ملبداأ التنا�سب يف اإ�سدار الأح���كام.)133( وعلى الرغم من اأّن اأخذ 
رًا، فاإّن اأثر الإدانات  ال�سج���ل الإجرامي ال�سابق للجاين يف احل�سبان �سمن عر�ض الأ�سب���اب املعلنة للحكم يعّد مربَّ
ال�سابقة ينبغي اأن يتوقف على اخل�سائ�ض املميزة لل�سجل اجلنائي ال�سابق للجاين. ويجوز اأن ت�ستمل العوامل التي 
توؤخ���ذ يف احل�سب���ان على الفرتة ما ب���ني الإدانة ال�سابقة واجلرمية احلالية، وطبيعة اجلرائ���م )مثًل، ما اإذا كانت 

اجلرائم ال�سابقة ب�سيطة اأو ما اإذا كان اجلرم احلايل ب�سيطًا(، و�سّن اجلاين، والظروف املحيطة باجلرائم.)134(

ويف فنلن���دا، عل���ى �سبيل املث���ال، وحتى منت�سف �سبعينيات الق���رن الع�سرين، كانت توجد قواع���د ب�ساأن العودة اإىل 
الإجرام توؤدي اإىل ت�سديد الأحكام تلقائيًا بعد عدد معنّي من الإدانات ال�سابقة. وباإتاحة �سلحية ا�ستن�سابية اأكرب 
للمحكم���ة، وبتقييد دور تكرار اجلرمية عند اإ�سدار الأحكام، اأمكن خف�ض الأحكام باحلب�ض على جرائم املمتلكات 

)حيث تكرار اجلرمية اأكرث �سيوعًا(.)135(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

.Wright, V., “Deterrence in Criminal Justice”, The Sentencing Project, November 2010 :131( انظر(

 Mauer, M., Ryan S.K., Young, M.C., The Meaning of “Life”: Long Prison Sentences in Context, May 2004, The :132( انظر(

.Sentencing Project, p. 26

 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (92) 17, Concerning Consistency in انظ���ر:   )133(

 Sentencing, (Adopted by the Committee of Ministers on 19 October 1992 at the 482nd meeting of the Ministers’ Deputies) Part
.D, paragraph 2

)134( املرجع نف�سه، الق�سم د، الفقرة 3.

 Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, Paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce :135( انظر(

 Overcrowding in Correctional Facilities, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
.Brazil, 12-19 April 2010), p. 17
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6- و�سع بدائل مو�سع احلب�س

يجوز اأن تنظر ال�سلطات، مت�سيًا مع اأحكام املعايري الدولية امل�سار اإليها اآنفًا، يف مراجعة ت�سريعاتها لتكفل ا�ستمالها 
على عدد كاف وجمموعة متنوعة من التدابري والعقوبات غري الحتجازية املتاحة للمحاكم. وقد ت�سمل هذه التدابري 
�س���مان وجود �سلحية ا�ستن�سابية كافية لدى ال�سرطة والنيابة العامة لتحويل الق�سايا املنا�سبة خارج نطاق نظام 
العدالة اجلنائية، وتنويع عدد البدائل املتاحة يف املرحلة ال�س���ابقة للمحاكمة، وتقييد ا�س���تخدام الحتجاز ال�سابق 
للمحاكم���ة بالقان���ون، وتوفري عقوب���ات غري احتجازية بدًل من الأحكام باحلب�ض ملدد ق�س���رية للجرائم الب�س���يطة 
وغ���ري العنيفة، وتوفري بدائل لعقوبة احلب�ض كخيار يف اإ�س���دار احلكم يف الق�س���ايا املنا�س���بة الأخ���رى. وينبغي اأن 
تاأخ���ذ الت�س���ريعات يف العتب���ار اله���دف التاأهيل���ي للعقوبة، والن����ضّ على التداب���ري واجلزاءات غ���ري الحتجازية 
 التي ت�س���تجيب ملتطلب���ات معاملة بع�ض اجلناة، مثل اأولئ���ك الذين يعانون من الإدم���ان اأو لديهم احتياجات رعاية 

�سحية عقلية.

وللطلع على مناق�سة اأكرث تف�سيًل للتدابري واجلزاءات غري الحتجازية، انظر الف�سلني هاء وواو.

 7-  اأخذ القدرة اال�ستيعابية لل�سجون يف االعتبار عند اإنفاذ االحتجاز ال�سابق للمحاكمة 
اأو االأحكام باحلب�س

ل ت�س���تمل "القواع���د النموذجي���ة الدني���ا ملعاملة ال�س���جناء" على م�س���األة اكتظاظ ال�س���جون، على الرغ���م من اأنها 
حت���دد الظ���روف الدني���ا املقبول���ة للحب�ض، الت���ي تنطوي عل���ى اأنه ينبغ���ي عدم احتج���از الأ�س���خا�ض يف ظروف ل 
ت�س���تويف ه���ذه املعاي���ري. والدول ملزم���ة، مبوج���ب القانون ال���دويل، بحماية حق���وق الإن�س���ان لل�س���جناء من حيث 
 الرعاية، مبا يف ذلك �س���مان معاملتهم معاملة اإن�س���انية مع احرتام الكرامة املتاأ�س���لة يف ال�سخ�ض الإن�ساين.)136( 
وق���د كان���ت "املب���ادئ واأف�س���ل املمار�س���ات املتعلقة بحماي���ة الأ�س���خا�ض املحرومني م���ن حريته���م يف الأمريكتني" 
�س���ديدة الو�سوح حول �س���رورة اإبقاء م�ستويات الإ�س���غال يف ال�سجون �س���من النطاق الذي يكفل المتثال للمعايري 
الدولي���ة.)137( ويو�س���ي "اإع���لن واغادوغ���و وخط���ة العم���ل ب�س���اأن التعجيل باإ�س���لحات ال�س���جون والإ�س���لحات 
 اجلنائي���ة يف اأفريقيا" بالنظر يف القدرة ال�س���تيعابية لل�س���جون عن���د اتخاذ قررات باحلب�ض وط���ول مدد الأحكام

باحلب�ض.)138(

وتن����ض الت�س���ريعات املحلية يف العديد من البلدان على حق ال�س���جناء يف اأن ُيحتج���زوا يف ظروف تتوافق والكرامة 
الإن�س���انية، مبا ي�س���مل احلق يف م�س���احة كافية. وبالتايل، يجب على الدولة �سمان اأن تتما�سى م�ستويات الإقامة يف 
ال�س���جون مع القدرة ال�س���تيعابية الفعلية للمرفق. وقد حكمت كل من "اللجنة املعنية بحقوق الإن�س���ان" و"املحكمة 
الأوروبية حلقوق الإن�س���ان"، يف عدد من الق�س���ايا، ل�س���الح امل�س���تدعني الذين جرى احتجازهم يف �سجون تنتهك 

اجلزء الثاين

)136( "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"، املادة 10)1(.

.XVII 137( املبداأ(

)138( خطة العمل، 2، ا�سرتاتيجيات للحد من اأعداد ال�سجناء املحكومني.
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�س���رط االحتج���از يف ظ���روف تتوافق والكرام���ة االإن�سانية نتيج���ة لالكتظ���اظ.)139( وعندما ال ميك���ن ا�ستيفاء هذه 
االلتزام���ات الدولية واالإقليمية، والد�ستورية يف كثري من االأحيان، فهناك مربر قانوين وا�سح التخاذ تدابري عملية 

تق�سي مبنع حب�س املتهمني اأو الذين �سدرت بحقهم اأحكام حتى ميكن �سمان هذه احلقوق.

ويجوز اأخذ التدابري التالية يف االعتبار:

    حظ���ر حب����س االأ�سخا����س )ال�ساب���ق ملحاكمته���م اأو الذي���ن �س���درت بحقه���م اأح���كام(، يف القان���ون 
 واملمار�س���ة، حي���ث ال ميكن اأن تتوف���ر املعايري املقبولة دولي���ًا ووطنيًا لالإيواء والرعاي���ة ب�سبب اكتظاظ 

ال�سجون.

اال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من االكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

    يج���وز ا�ستب���دال ق���رارات االحتجاز ال�ساب���ق للمحاكمة اأو اأح���كام احلب�س بتدابري بديل���ة، يف احلاالت 
املنا�سب���ة، اأو باأحكام موؤجلة حلني توف���ر م�ساحة يف ال�سجن. وقد اأعّدت يف بع�س البلدان قوائم انتظار 
الأماك���ن احلب����س، مبا مياثل اأّي خدمة اأخرى من خدمات الدولة، بحيث ال يودع ال�سجناء يف احلب�س اإال 

عندما تتوفر االأماكن.)140(

"املحكم���ة االأوروبي���ة حلق���وق االإن�ص���ان" تاأمر االحت���اد الرو�ص���ي باإيجاد قدرة ا�ص���تيعاب ق�ص���وى ملرافق 
االحتجاز ال�صابق  للمحاكمة)اأ(

اأمرت "املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان" االحتاد الرو�سي، يف كانون الثاين/يناير 2012، باإيجاد قدرة ا�ستيعاب ق�سوى 
ل���كل مرفق من مراف���ق االحتجاز ال�سابق للمحاكمة، مبا يطابق على االأقل املعاي���ري الوطنية لل�سجون، واأن جتري مراجعة 
ذل���ك دوريًا بحي���ث يعك�س املعايري املتط���ورة. وقد اأو�ست ب�سرورة ال�سم���اح حلاكمي مرافق االحتج���از ال�سابق للمحاكمة 

برف�س قبول �سجناء يتجاوز قدرة ال�سجون اال�ستيعابية.

واأمرت املحكمة اأي�سًا باإدراج االإ�سالحات الوقائية والتعوي�سية، مبا يتيح للمحتجزين احل�سول على درا�سة �سريعة وفعالة 
لل�سكاوى التي يتقدمون بها حول ظروف االحتجاز غري املالئمة. 

)139( على �سبيل املثال، يف ق�سية الن�ستوفا �سد االحتاد الرو�سي Lantsova v Russian Federation، حيث اعرتفت ال�سلطات ب�سوء الظروف 

وب���اأّن مراك���ز االحتجاز يف ذلك الوق���ت كانت ت�سم �سعف العدد املحدد من ال�سجناء، اأفادت اللجنة مبعلوم���ات ت�سري اإىل اأّن العدد الفعلي لل�سجناء 
كان يزيد مبقدار خم�سة اأ�سعاف عن قدرة اال�ستيعاب امل�سموحة، عالوة على �سوء التهوية وعدم كفاية الطعام والنظافة ال�سحية. وخل�ست اللجنة 
اإىل اأّن وجود مثل هذه الظروف يف ال�سجن ُي�سّكل انتهاكًا للمادة 10)1( من "العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية". ويف ق�سية اأخرى، 
ق�سي���ة موليزي �سد جمهورية الكونغ���و الدميقراطية Mulezi v Democratic Republic of Congo حيث ا�ستكى ال�سجني، باالإ�سافة اإىل �سكواه من 
التعذي���ب و�س���وء املعاملة، م���ن احتجازه عندما كان م�سابًا اإ�سابة بالغ���ة يف زنازين مكتظة )لفرتة ترتاوح ب���ني 16 و20 �سهرًا مع 20 �سجني اآخر يف 
زنزان���ة تنت�س���ر فيه���ا ال�سرا�سري وتبلغ م�ساحته���ا x 3 5 اأمتار(، يف ظل قلة توفر الرعاي���ة ال�سحية اأو حتى عدمها، وع���دم كفاية الطعام والنظافة 
  (Nigel ."من "العهد ال���دويل اخلا�س باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سية )ال�سحي���ة. وق�س���ت اللجنة ب���اأّن ظروف احتجازه ت�سّكل انته���اكًا للمادة 10)1
 (Rodley and Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International Law (2011), p. 390 وحكم���ت املحكم���ة االأوروبي���ة حلق���وق 
  Orchowski v االإن�س���ان، على �سبي���ل املثال، يف ت�سرين االأول/اأكتوبر 2009، يف ق�سيتني: اأور�سوف�سكي �سد بولندا ونوربرت �سيكور�سكي �سد بولندا
 Poland and Norbert Sikorski v Poland (http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/1109/1224258391371.html) وقبلهم���ا، 
يف عامي 2001 و2002: دوغوز �سد اليونان )اآذار/مار�س 2001(، وبري�س �سد اليونان )ني�سان/اأبريل 2001(، وكاال�سنيكوف �سد االحتاد الرو�سي 
  Dirk :انظر Dougoz v Greece (March 2001), Peers v Greece (April 2001) and Kalashnikov v Russia (July 2002) .)2002 متوز/يوليو(

.van Zyl Smit and Sonja Snacken, Principles of European Prison Law and Policy, 2009, p. 88

 Van Zyl Smit, D., in Swimming against the Tide: "Controlling the size of the prison population in the new South :140( انظر(

 Africa" in B Dixon and E van der Spuy (eds.) Justice Gained? Crime and Crime Control in South Africa’s Transition, Juta, Cape
.Town, 2004, 227-258., p. 250

 Ananyev and Others v. Russia, 42525/07; 60800/08, Pilot judgment, اأ( ق�سية اأنانييف واآخرين �سد االحتاد الرو�سي(

     .Violation of Article 3 & Article 13, 10/01/2012
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    يج���وز اإل���زام املحاك���م ب�سم���ان اح���رتام احل���ق ال���دويل، والد�ست���وري يف معظ���م البل���دان، لل�سجناء 
الق�سائي���ة.)141( العملي���ة  مراح���ل  جمي���ع  يف  الإن�ساني���ة  الكرام���ة  ومتطلب���ات  تتواف���ق   باإقام���ة 
واق���ع  مبواجه���ة  للد�ست���ور،  داعم���ة  باعتباره���ا  ملزم���ة،  املحاك���م  ت�سب���ح  النح���و،  ه���ذا  وعل���ى 
 الأو�س���اع يف ال�سج���ون، و�سم���ان اأن تتواف���ق اأماك���ن اإقام���ة املحتجزي���ن ومتطلب���ات املعاي���ري الدولية 

والوطنية.)142(

اجلزء الثاين

)141( وفقًا لقرتاح ".Van Zyl Smit, D"، يف املرجع نف�سه، �ض 250.

)142( املرجع نف�سه، �ض 250.

)143( املرجع نف�سه، �ض 251.

)144( املرجع نف�سه، �ض 251.

املحكمة العليا بالواليات املتحدة تاأمر باالإفراج عن �سجناء لتخفيف االكتظاظ

اأ�سدرت املحكمة العليا بالوليات املتحدة، يف اأيار/مايو عام 2011، اأمرًا لكاليفورنيا باإخلء �سبيل اآلف ال�سجناء ب�سبب 
الكتظ���اظ. وقد اأمر الق�س���اة الفيدراليون باإخلء �سبيل 40.000 من ال�سجناء يف غ�س���ون �سنتني. وكانت �سجون الولية 

ت�سم 148.000 �سجني يف �سجون م�سممة لثمانني األف �سخ�ض.

وا�ستاأنف���ت كاليفورني���ا اأم���ام املحكمة العليا، حمتجة باأّن ال�سجن���اء ميكن اأن ي�سّكلوا خطرًا عل���ى ال�سلمة العامة. بيد اأّن 
املحكمة ق�ست باأّن احلّد الأق�سى كان �سروريًا "لت�سحيح انتهاك حقوق ال�سجناء الد�ستورية".  

Source: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-13508182

اأحكام ت�سريعية يف جنوب اأفريقيا للحّد من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة
يج���وز لرئي����ض مركز اإ�سلحي، وفقًا للق�سم 36)اأ( م���ن قانون الإجراءات اجلنائية، رقم 51 لع���ام 1977، اأن يتقدم اإىل 
املحكم���ة بطل���ب الإفراج ع���ن بع�ض "املحتجزين ره���ن املحاكمة" اإذا كانت الظ���روف يف ال�سجن �سوف ت���وؤدي اإىل تهديد 
م���ادي للكرام���ة الإن�سانية، وال�سحة البدنية للمتهم اأو �سلمته؛ واإذا كان املحتجز متهمًا بارتكاب جرمية جتيز مل�سوؤول يف 

ال�سرطة منحه الإفراج بكفالة، وُمنح املتهم اإفراجًا بكفالة من املحكمة ولكنه مل يتمكن من �سداد قيمة الكفالة.

االأرجنتني—ال�سيطرة على التقيد بقدرة اال�ستيعاب القانونية لل�سجون

يف �سياق الإ�سلحات التي بداأتها حمكمة العدل العليا الأرجنتينية، قام جمموعة من الأفراد)اأ( باإعداد م�سروع قانون121 
يه���دف اإىل اإبق���اء مع���دل اإ�سغال ال�سجون حتت ال�سيط���رة عن طريق اأم���ر اإح�سار جماعي. واقرتح امل�س���روع تعيني جلنة 
لتحدي���د ق���درة ا�ستيعاب كل موؤ�س�سة من موؤ�س�س���ات ال�سجون، مع الرتكيز بوجه خا�ض عل���ى "امل�ساحة الدنيا لكل �سجني" 

مت�سيًا مع متطلبات "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء".

    يجوز و�سع �سيا�سات لإلزام اأجهزة العدالة اجلنائية، بخلف م�سلحة ال�سجون، بتحمل م�سوؤولية تكلفة 
 احلب����ض ال�سابق للمحاكمة عن طري���ق تقا�سم تكلفة املحتجزين قبل املحاكمة، عل���ى �سبيل املثال.)143( 
وم���ن �س���اأن ه���ذا التدب���ري اأن يخل���ق حاف���زًا مالي���ًا قوي���ًا لتل���ك املوؤ�س�س���ات الت���ي لديه���ا م�سوؤولي���ة 
 اأك���رب ب�س���اأن معاجل���ة الق�ساي���ا م���ن خ���لل املحاك���م، ل�سم���ان ع���دم تاأخ���ر املحاكم���ات اأك���رث م���ن

اللزم.)144(
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8- اإ�سالح الت�سريعات وال�سيا�سات املتعلقة بجرائم املخدرات
نظرًا لتاأثري اجلرائم املرتبطة باملخدرات على ازدياد عدد نزلء ال�سجون يف جميع اأنحاء العامل، كما جرى اإي�ساحه 
يف الف�سل باء من اجلزء الأول، ومع الأخذ يف العتبار اأّن ال�سيا�سات التي تعتمد اأ�سا�سًا على احلب�ض مل تكن فعالة 
يف تغيري معدل العودة اإىل الإجرام بني اجلناة الذين ي�ستخدمون املخدرات، فينبغي اعتبار و�سع طرق اأكرث �سموًل 
للرد على اجلرائم التي يرتكبها م�ستخدمو املخدرات عن�سرًا رئي�سًا يف ال�سيا�سات التي تهدف اإىل حت�سني ال�سحة 

العامة وال�سلمة، يف حني حتّد يف الوقت نف�سه من احلب�ض.

وينبغ���ي اأن ترتكز هذه الإ�سلحات على مبداأ اعتبار الإدمان على املخ���درات كاإحدى م�سكلت الرعاية ال�سحية، 
وعل���ى الإق���رار بتنوع الأ�سخا����ض املتورطني يف جتارة املخدرات، م���ع الأخذ يف احل�سبان اأوج���ه ال�سعف والظروف 
الجتماعية لأغلبية كبرية، وعلى ت�سجيع التعليم والوقاية واملعاجلة. واإّن العديد من اجلناة املحبو�سني يف ال�سجون 
جلرائ���م ذات �سل���ة باملخ���درات لي�سوا من اجله���ات الفاعلة الرئي�سة يف جت���ارة املخدرات، وغالبًا م���ا يكونون هم 
اأنف�سه���م مدمنني على هذه املخدرات. وميكن اأن تعالج بدائ���ل عقوبات العدالة اجلنائية، مثل التدخلت التعليمية 
والعلجية، التي ت�ستهدف اجلناة يف ق�سايا ا�ستخدام املخدرات،)145( احتياجات هوؤلء ال�سجناء يف اإعادة الإدماج 
الجتماع���ي بفعالي���ة اأكرب. وهو ما تقّره ال�سكوك الدولية الرئي�سة، مبا يف ذلك "اتفاقية الأمم املتحدة لعام 1988 
ملكافح���ة الجتار غ���ري امل�سروع يف املخ���درات واملوؤث���رات العقلية"،)146( و"املب���ادئ التوجيهية خلف����ض الطلب على 
املخ���درات" ال�سادرة عن اجلمعية العامة للأمم املتح���دة.)147( وتتمثل بوؤرة تركيز هذه ال�سكوك يف حماية النا�ض 
من العواقب ال�سحية والجتماعية املرتتبة على ال�ستخدام غري املن�سبط للموؤثرات العقلية. كما تدعو احلكومات 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

ول ي�سع م�سروع القانون م�سوؤولية تنفيذ هذا الت�سريع على عاتق ال�سلطة التنفيذية فح�سب، بل اأي�سًا على عاتق ال�سلطات 
الق�سائي���ة امل�سوؤولة عن كفالة الوفاء بال�سمان���ات الد�ستورية، بعدم توزيع الأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم اإل على تلك 

املوؤ�س�سات التي تتمتع بقدرة ا�ستيعاب كافية للحب�ض.

و�ستتكون اللجنة املقرتحة من ممثلني لوزارات العدل، وال�سحة العامة، والبنية التحتية، ف�سًل عن الأمانة العامة حلقوق 
الإن�س���ان. و�ستتمثل مهمته���ا يف حتديد العدد الإجمايل للأماكن املتوفرة يف كل موؤ�س�سة م���ن موؤ�س�سات دائرة ال�سجون يف 

بوين�ض اآير�ض، ف�سًل عن تقييم عدد ال�سجناء الذي يتجاوز قدرتها ال�ستيعابية.

وم���ن املق���رتح اأن ُت�س���در وزارة العدل كل اأربع���ة اأ�سهر، وفقًا لقواعد حم���ددة م�سبقًا )الوقت ال���ذي يق�سيه ال�سخ�ض يف 
الحتج���از الحتياط���ي، عمره، حالته ال�سحية، �سلوكه، ملفه ال�سخ�سي، قدرته عل���ى اإعادة الإدماج(، قائمة بالأ�سخا�ض 
املوؤهل���ني للح�سول على نوع م���ن التخفيف القانوين لأحكامهم اأو بدائلها، مع تو�سي���ح التدابري ذات ال�سلة املقرتحة لكل 

حالة على حدة. وتقرر ال�سلطة الق�سائية ب�ساأن تطبيق التدابري املقرتحة. 

Source: María Noel Rodríguez, ILANUD, Strategies and best practices to reduce overcrowding in penal in-
 stitutions, Paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding in Correctional Facilities,
 Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador, Brazil, 12-19 April

.(2010

.UNODC, From Coercion to Cohesion, p. 2 :145( انظر(

 .United Nations Doc. E/CONF.82.15 :146( انظر(

 .A/RES/S-20/3 of 8 September 1998 :147( انظر(

)اأ( بقي���ادة د. "ماري���و كوريولن���و"، امل�ست�س���ار القانوين بالنق����ض يف مقاطعة بوين�ض اآير����ض بالأرجنتني، وع�سو "اللجن���ة الفرعية ملنع 

التعذيب".



دليل ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلّد من الكتظاظ يف ال�سجون 56

اإىل اتخاذ مبادرات متعددة التخ�س�سات، مبا يف ذلك ا�ستخدام بدائل احلب�ض "يف احلالت املنا�سبة ذات الطابع 
القليل الأهمية".)148(

ويوؤكد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، يف ورقة للمناق�سة بعنوان "من الإكراه اإىل التلحم: علج 
اإدمان املخدرات عن طريق الرعاية ال�سحية ولي�ض العقاب"،)149( اأّن النتقال من نهج يرتكز على العقاب اإىل نهج 
يرتك���ز على ال�سحة يت�سق والتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات. وي�سري اإىل اأّن ذلك يتفق اأي�سًا وجمموعة كبرية 

من الأدلة العلمية.)150(

واأ�سارت اللجنة املعنية باملخدرات، يف قرارها 12/55 ال�سادر بتاريخ 16 اآذار/مار�ض 2012 بعنوان "بدائل احلب�ض 
لبع����ض اجلرائ���م كا�سرتاتيجيات خلف�ض الطلب تعزز ال�سحة العامة وال�سلم���ة العامة"،)151( من بني جملة اأمور، 
اإىل اأنه���ا اأحيط���ت علمًا باأّن "بع�ض الدول الأع�ساء قد اعتمدت تدابري كبدائل ملقا�ساة وحب�ض اجلناة امل�ستخدمني 
للمخ���درات، واأّن هذه التدابري قد �سملت، من بني اأمور اأخ���رى، اإجراءات قانونية حمددة، وخدمة املجتمع، ور�سد 
ا�ستخدام املخدرات مع عواقب لعدم المتثال"، واأ�سارت اإىل اأّن "هذه التدابري قد ثبت اأنها حتّد من معدلت العودة 
اإىل الإج���رام، وتي�ّس���ر اإعادة التاأهي���ل، وحتافظ يف الوقت نف�سه على امل���وارد الب�سرية واملالي���ة، وتعيد بناء الأ�سر، 

وت�ساعد يف اإعادة ت�سكيل الن�سيج الجتماعي".

و�سّج���ع ه���ذا القرار الدول الأع�س���اء، على القيام، من بني جملة اأم���ور، ب� "... النظر يف ال�سم���اح بالتنفيذ الكامل 
خلي���اري معاجلة الإدمان على املخدرات والرعاية للجناة، وبخا�سة توفري املعاجلة كبديل للحب�ض، عند القت�ساء، 
م���ن اأج���ل امل�ساعدة يف تعزيز �سيا�سات خف����ض الطلب على املخدرات، مع تعزيز ال�سح���ة العامة وال�سلمة العامة 

على حد �سواء".

ويج���ب النظر، مت�سيًا مع تو�سيات اللجنة املعنّية باملخدرات، ف�سًل عن نهج املعاهدات الدولية الأ�سا�سية اخلا�سة 
مبكافح���ة املخ���درات، يف و�س���ع ا�سرتاتيجية وطنية م���ن �ساأنه���ا اأن تدخل الإ�س���لح الت�سريعي الذي يوف���ر اإطارًا 
قانوني���ًا اأكرث اإن�ساني���ة وعدالة يتعلق باجلناة الذين ي�ستخدمون املخدرات وغريهم من اجلناة يف جرائم املخدرات 
الأق���ل اأهمية، م���ع الإبقاء على املعاقبة اجلنائي���ة للجرائم اخلطرية املتعلق���ة باملخدرات، جنب���ًا اإىل جنب التو�ّسع 
يف ال�سيا�س���ات وامل���وارد يف جمالت الوقاية، واحل���ّد من الأ�سرار، واملعاجلة، والرعاية، مب���ا يف ذلك تدابري اإعادة 

التاأهيل واإعادة الإدماج الجتماعي.

ويف هذا الإطار:

    ميكن النظر يف اإلغاء معاقبة بع�ض جرائم املخدرات، مثل احليازة اأو ال�سراء اأو الزراعة بغية ال�ستهلك 
ال�سخ�سي؛)152(

اجلزء الثاين

)148( تن����ض الفق���رة الفرعي���ة )ج( من الفقرة 4 من امل���ادة 3، بعنوان "اجلرائم واجلزاءات"، يف اتفاقية ع���ام 1988 على ما يلي: "مع عدم 

الإخ���لل باأح���كام الفقرتني الفرعيتني ال�سابقتني، يجوز للأطراف، يف احلالت القليلة الأهمي���ة، اإذا راأت ملءمة ذلك، اأن تقرر، بدًل من العقوبة، 
تداب���ري مث���ل التوعية اأو اإع���ادة التاأهيل اأو اإعادة الإدماج يف املجتمع، وكذلك، وعندما يكون املجرم م���ن متعاطي العقاقري املخدرة، العلج والرعاية 
اللحقة". وتقرتح التفاقية اأي�سًا بدائل حلب�ض اجلناة املدانني بحيازة اأو �سراء اأو زراعة خمدرات اأو موؤثرات عقلية لل�ستهلك ال�سخ�سي )انظر 
الفقرة 4)د( من املادة 3، والفقرة 2 التي ت�سري اإليها الفقرة 4)د((. وت�سمل اجلزاءات غري الحتجازية املقرتحة: التوعية، واإعادة التاأهيل، واإعادة 
الدماج الجتماعي ملن لي�سوا هم اأنف�سهم مدمنني؛ والعلج واإعادة التاأهيل والرعاية اللحقة والدماج الجتماعي يف حالة تعاطي املخدرات. انظر 

  .Neil Boister, Penal Aspects of the United Nations Drug Conventions, Kluwer, The Hague 2001 :اأي�سًا
 UNODC, From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment, Discussion  :149( انظر(

.Paper, New York, 2010. (http://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/From_coercion_to_cohesion.pdf)

)150( املرجع نف�سه.

 .E/2012/28, E/CN.7/2012.18 :151( انظر(

مت هذه التو�سية اأي�سًا يف �سياق ا�سرتاتيجيات مكافحة فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية/نق�ض املناعة املكت�سبة )الإيدز( يف ال�سجون.  )152( قدِّ

 UNODC, WHO, UNAIDS, HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and Support in Prison Settings, A Framework for an :انظ���ر
.Effective National Response, Lines, R. and Stöver, H., 2006, p. 16
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    ميكن اإدراج حتويل بع�ض مرتكبي جرائم املخدرات من نظام العدالة اجلنائية اإىل اخلدمات واملعاجلة 
يف املجتمع بالقانون واملمار�سة؛

    ميكن ا�س���تعرا�ض الت�س���ريعات للتفرقة بو�س���وح ما بني الأطراف الفاعلة املختلفة يف �س���وق املخدرات، 
مبا يف ذلك املتورطني يف الجتار باملخدرات على نطاق وا�س���ع، والتعامل يف زاوية ال�س���ارع، وامل�ستويات 
املختلف���ة للم�س���اركة يف اإنت���اج املخدرات والجتار بها؛ ويف هذا ال�س���ياق ميكن النظر يف خف�ض ق�س���وة 
العقوبات على جرائم املخدرات الب�سيطة التي ل ي�سملها التحويل خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية. 

ويجوز اإدراج بدائل بناءة يف حالت معّينة، بحيث ي�ستخدم احلب�ض على نحو اأكرث اعتداًل؛
    ينبغي زيادة ال�ستثمار يف توفري معاجلة يف املجتمع من الإدمان على املخدرات ي�ستند اإىل الأدلة وي�سهل 
م �سمن خدمات الرعاية ال�سحية الوطنية، بغية �سمان ح�سول من حتولوا خارج  احل�سول عليه، ويقَدّ
نطاق نظام العدالة اجلنائية على املعاجلة الفعالة والرعاية. ومن �ساأن الزيادة يف عدد هذه اخليارات 
العلجية واإمكانية الو�سول اإليها اأي�سًا منع الكثري من متا�ض الأفراد بنظام العدالة اجلنائية يف املقام 

الأول، وبالتايل جتنب ت�سّوه ال�سمعة والعواقب ال�سارة املرتتبة على هذا التما�ض؛)153(
    ميكن و�س���ع بدائل اأخرى يف املجتمع، للبائعني على نطاق �س���يق يف ال�سوارع، وللجهات الفاعلة الأخرى 
غري املهمة يف �سوق املخدرات، مثل التدريب املهني والتعليم لتح�سني فر�سهم يف عي�ض حياة خالية من 

اجلرمية ومن املخدرات؛
    يج���ب اأن ي�س���احب ه���ذا ال�س���تثمار معلومات واأن�س���طة للتوعية على نطاق وا�س���ع يف املجتمع، ف�س���ًل 
عن معلومات حول اأماكن احل�س���ول على امل�س���اعدة، بغية �س���مان اأن يكون مدمنو املخدرات على بينة 

باملخاطر املرتبطة بتعاطي املخدرات واأن ي�سعوا اإىل احل�سول على املعاجلة.

ي�سار اإىل اأّن مناق�سة بدائل احلب�ض على جرائم املخدرات يت�سمنها الف�سل واو، بعنوان "بدائل احلب�ض".

9- احلّد من حب�س االأ�سخا�س ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية

كثريًا ما ت�ستخدم ال�سجون، وب�سورة متزايدة يف بع�ض البلدان، لإيواء الأ�سخا�ض ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية 
العقلية، كما نوق�ض يف الق�سم 7 من الف�سل باء باجلزء الأول. وال�سجناء ذوي الإعاقة العقلية غري مهيئني للبقاء على 
قيد احلياة يف ال�س���جون، وتتدهور حالتهم يف اأغلب الأحيان مع غياب الرعاية ال�س���حية الكافية والدعم النف�سي-

الجتماعي املنا�سب. وتو�سح "مبادئ حماية الأ�سخا�ض امل�سابني مبر�ض عقلي وحت�سني الرعاية ال�سحية العقلية" 
)مبادئ املر�ض العقلي( اأّن الأ�سخا�ض ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية ينبغي اأن يكون لديهم احلق يف اأن 
يتلقوا املعاجلة والرعاية، قدر الإمكان، يف املجتمع املحلي الذي يعي�س���ون فيه.)154( وتو�س���ي منظمة ال�سحة العاملية 
باأن يكون مقّر خدمات ال�سحة العقلية يف املجتمع املحلي، واأن تدمج قدر الإمكان يف خدمات ال�سحة العامة، وفقًا 

للمبداأ احليوي اخلا�ض ببيئة اأقل تقييدًا.)155(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)153( �س���رع "مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات واجلرمية" يف ا�س���رتاتيجية جديدة ملعاجلة الإدمان على املخ���درات، بغية تعزيز ودعم 

ال�سيا�س���ات العلجي���ة الأخلقية وامل�س���تندة اإىل الأدلة يف جميع اأنحاء الع���امل. وتعزز "Treatnet"، التي بداأت يف ع���ام 2005، معاجلة الإدمان على 
املخدرات وخدمات اإعادة التاأهيل، التي تت�س���م بتنوعها وفاعليتها وجودتها، مبا يف ذلك الوقاية من فريو�ض نق�ض املناعة الب�س���رية/نق�ض املناعة 
املكت�س���بة )الإيدز( ورعاية امل�س���ابني. وقد اأ�س���بحت "Treatnet" ن�س���طة الآن يف اأنحاء العامل، يف م�س���اريع حت�س���ني خدمات معاجلة الإدمان على 

املخدرات يف 27 بلدًا يف اأفريقيا، واآ�سيا الو�سطى، وال�سرق الأو�سط، واأمريكا اجلنوبية، وجنوب �سرق اآ�سيا. 
)154( "مبادئ حماية الأ�سخا�ض امل�سابني مبر�ض عقلي وحت�سني العناية بال�سحة العقلية"، املبداأ 7)1(.

."UN Doc. E/CN.4/2005/51" :155( ي�سار اإليه يف الفقرة 14 من وثيقة الأمم املتحدة(
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وميك���ن حتقيق اأهداف اإع���ادة الإدماج الجتماعي ومنع الع���ودة اإىل الإجرام على نحو اأف�س���ل عن طريق املعاجلة 
والرعاي���ة، ولي����ض باتخاذ تدابري عقابي���ة يف حالة العديد من اجلن���اة ذوي الإعاقة العقلي���ة، وبخا�سة من ارتكبوا 

جرائم غري عنيفة.

التدابري الرئي�سة املقرتحة:

   توج���د حاجة ملح���ة يف معظم البل���دان ملعاجلة امل�س���كلت املتعلق���ة بالرعاية ال�سحي���ة الكافية لعموم 
ال�س���كان، وحت�سني فر�ض احل�سول على خدمات الرعاي���ة ال�سحية للم�سابني باإعاقات عقلية، كخطوة 
اأوىل نح���و احل���ّد من احلب�ض غري ال�سروري وال�سار للجناة ذوي احتياج���ات الرعاية ال�سحية العقلية، 

وبالتايل تخفيف ال�سغط على املوارد ال�سحيحة للخدمات ال�سحية يف ال�سجون؛
   هناك حاجة اإىل اإعادة تقييم �سيا�سات اإ�سدار الأحكام العقابية التي توؤدي اإىل احلب�ض املتزايد للفئات 
املحروم���ة، مث���ل اجلناة ذوي الإعاق���ة العقلية، لرتكابه���م جرائم غري عنيفة، به���دف التغيري العك�سي 
للزيادة الكبرية يف عدد اجلناة ذوي الإعاقة العقلية باملوؤ�س�سات التي مل ت�سمم لتلبية احتياجات اإعادة 

الإدماج الجتماعي لهذه الفئة ال�سعيفة؛
   يج���ب عدم ا�ستخدام الفتقار اإىل خدمات ال�سحة العقلية العامة وحدها اأبدًا لتربير حب�ض الأ�سخا�ض 

ذوي الإعاقات العقلية، وينبغي اأن يحظر القانون ذلك ب�سرامة.)156(

انظ���ر اأي�س���ًا الق�س���م 6-2، من الف�س���ل واو، باجل���زء الثاين، للط���لع على مناق�س���ة التدابري واجل���زاءات غري 
الحتجازية للجناة ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية.

10- االإفراج بدواعي الراأفة، واآليات العفو الوطني
الإفراج بدواعي الراأفة: ال�سجون لي�ست منا�سبة عمومًا لإيواء ورعاية ال�سجناء الذين يعانون م�ساكل �سحية خطرية 
اأو اإعاق���ات، اأو كب���ار ال�سن الذي���ن لديهم بالتايل احتياجات خا�س���ة، اأو الذين �سِخ�ست حالته���م باأنهم م�سابني 
باأمرا�ض ل �سفاء منها. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإّن اإيواء مثل هوؤلء الأ�سخا�ض يف ال�سجون وتوفري اخلدمات املنا�سبة 
يكل���ف الدولة تكاليف باهظة. وينبغي النظر يف اإطلق ال�س���راح بدواعي الراأفة ملن ل ي�سكلون خطرًا على املجتمع، 
ومل���ن كانت اأعماره���م اأو اإعاقاتهم اأو حالتهم ال�سحية تفر�ض عليهم مواجهة حتديات خطرية للتمكن من التاأقلم 

مع اأو�ساع ال�سجون، مما يزيد بالتايل من ق�سوة العقوبة.

وي�س���ع العدي���د من النظم القانوني���ة اأحكامًا اإما ببدائ���ل احلب�ض اأو بالإف���راج بدواعي الراأف���ة لل�سجناء امل�سابني 
باأمرا����ض ل �سف���اء منها بوجه عام، ومر�ض الإيدز يف حالته املتقدمة بوجه خا�ض، يف ظل اعتماد جمموعة متنوعة 
م���ن الأ�ساليب والعمليات.)157( وينبغي األ تكون معايري الأهلية للإفراج بدواعي الراأفة على اأ�سا�ض الإ�سابة مبر�ض 
ل �سف���اء منه تقييدية دون مربر، وينبغي توافر الإجراءات اللزمة ملنع الإطالة غري ال�سرورية لفرتة النتظار التي 

قد ت�سفر عن وفاة املر�سى يف ال�سجون، بينما ل يزال يجري النظر يف قرار اإطلق �سراحهم.

اجلزء الثاين

 WHO and ICRC, Information Sheet, Mental Health and Prisons (www.euro.who.int/Document/MNH/WHO_ :انظ���ر )156(

.ICRC_InfoSht_MNH_Prisons.pdf)

)157( املجل�ض القت�سادي والجتماعي التابع للأمم املتحدة، اللجنة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الدورة اخلام�سة ع�سرة، فيينا، 

24-28 ني�سان/اأبري���ل 2006، البن���د 8)ج( م���ن ج���دول الأعمال املوؤق���ت، ا�ستخدام وتطبيق معاي���ري وقواعد الأمم املتحدة ملن���ع اجلرمية والعدالة 
اجلنائية: مكافحة انت�سار فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية/فريو�ض نق�ض املناعة املكت�سبة )الإيدز( يف مرافق الحتجاز ال�سابق للمحاكمة واملوؤ�س�سات 

الإ�سلحية التابعة للعدالة اجلنائية، تقرير الأمني العام، "E/CN.15/2006/15"، املوؤرخ 10 �سباط/فرباير 2006.
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وينبغ���ي اأن ي�سم���ن التع���اون الفعال بني ال�سجن وخدم���ات املجتمع املحل���ي الطبية اأن يتلقى املر�س���ى الذين اأطلق 
�سراحه���م من ال�سجون كل الرعاي���ة الطبية اللزمة، مبا يف ذلك رعاية ت�سكني الآلم، يف موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
الطبي���ة. وينبغ���ي اأن ميتد التع���اون لي�سمل اإقامة رواب���ط مع دور الإي���واء املنا�سبة التي توف���ر الرعاية املتخ�س�سة 

للم�سابني باأمرا�ض ل �سفاء منها، حيثما كان ذلك متاحًا.

العف���و الرئا�س���ي اأو الوطن���ي: توجد يف كثري م���ن البلدان اآلي���ات للعفو عن �سجن���اء فرادى. وبالإ�ساف���ة اإىل ذلك، 
ميك���ن اأن مُين���ح العف���و يف بع����ض البل���دان ملجموعات م���ن ال�سجناء وُيطل���ق �سراحه���م ا�ستن���ادًا اإىل قانون حمدد 
ي�سته���دف فئ���ات خمتارة م���ن ال�سجن���اء اأو اجلرائم.)158( والعف���و عادة ميثل اأفع���اًل فردية للراأف���ة مينحها رئي�ض 
اأو مل���ك، بن���اء عل���ى تو�سي���ة م���ن جلن���ة اأو وزارة اأو هيئة اأخ���رى م�سوؤول���ة عن ا�ستعرا����ض طلب���ات احل�سول على 
عف���و. وق���د ي�سف���ر العفو عن اإف���راج عن �سج���ني معني بع���د ق�ساء ن�سب���ة معينة—غالب���ًا ما تك���ون كبرية—من 
عقوبت���ه )ينطب���ق عادة يف ح���الت اجلرائم الب�سيط���ة( اأو تخفيفًا للعقوب���ة، وهو ما ينطبق غالب���ًا يف حالة احلكم 
بالإع���دام. و�سمان���ًا للفاعلي���ة، يج���ب اأن تت�س���م القواع���د والإج���راءات املتعلق���ة بطلب���ات احل�س���ول عل���ى العفو 
 بالو�س���وح، كما يجب ح�س���ول ال�سجناء على م�سورة قانوني���ة، وعلى معونة قانونية، عن���د القت�ساء، لتمكينهم من 

اإكمال طلباتهم.

11- العفو العام

العفو العام هو ِفعل تلغي مبوجبه ال�سلطة الت�سريعية العواقب اجلنائية جلرائم معينة يعاقب عليها القانون، وتوقف 
امللحقة الق�سائية وتبِطل الإدانات. ويجوز منح العفو العام كجزء من عملية م�ساحلة اأو انتقال بالبلدان اخلارجة 
م���ن نزاع ونظم �سيا�سية قمعية. بيد اأنه ينبغي التمييز ب���ني العفو العام واإخلء �سبيل جميع الأ�سخا�ض املحتجزين 
يف م���ا يت�سل بنزاع م�سلح، مثل اأ�سرى احلرب واملعتقلني املدنيني، دون تاأخري ومبجرد انتهاء الأعمال العدائية، اإل 

اإذا كانوا يق�سون مدة عقوبة جلرمية جنائية.)159(

وتوج���د اأح���كام خا�سة تن�ّض على العف���و العام مبوجب القانون ال���دويل الإن�ساين يف ما يتعل���ق بالنزاعات امل�سلحة 
غ���ري الدولي���ة، ولك���ّن ه���ذا العفو ل ي�سم���ل جرائ���م احل���رب اأو اجلرائم �س���د الإن�ساني���ة املرتكبة خ���لل النزاع. 
وتن����ضّ امل���ادة 6)5( من الربوتوك���ول الإ�سافي لتفاقي���ات جنيف املوؤرخ���ة يف 12 اآب/اأغ�سط����ض 1949، واملتعلق 
بحماي���ة �سحاي���ا النزاع���ات امل�سلح���ة غ���ري الدولية )الربوتوك���ول الث���اين(، امل���وؤرخ يف 8 حزيران/يوني���و 1977، 
عل���ى م���ا يلي: "ت�سعى ال�سلط���ات احلاكمة - لدى انته���اء الأعمال العدائي���ة - ملنح العفو ال�سامل عل���ى اأو�سع نطاق 
ممك���ن للأ�سخا����ض الذي���ن �سارك���وا يف النزاع امل�سل���ح، اأو الذين قّي���دت حريتهم لأ�سب���اب تتعلق بالن���زاع امل�سلح، 
 �س���واء كان���وا معتقل���ني اأم حمتجزي���ن". ول ي�سمل هذا العف���و جرائم احل���رب اأو اجلرائم �سد الإن�ساني���ة املرتكبة 

خلل النزاع.  
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)158( يف الإكوادور، على �سبيل املثال، وا�ستنادًا اإىل قانون �سادر يف متوز/يوليو عام 2008، جرى عفو عام عن جميع الأ�سخا�ض الذين كانت 

ق���د �س���درت بحقهم اأحكام يف ق�سايا الجتار يف املواد غري القانوني���ة ونقلها وحيازتها اأو امتلكها، وا�ستوفوا املعاي���ري التالية: اأن يكون ال�سجني قد 
�سدر احلكم عليه بالفعل، واأّن احلكم كان على اأول جرمية يرتكبها، واأّن كمية املواد غري القانونية التي جرت اإدانته على اأ�سا�سها كانت كيلوغرامني 
اأو اأق���ل، واأّن ال�سج���ني كان ق���د اأكمل 10% على الأقل )اأو �سنة على الأقل( من مدة احلكم. ووفقًا ملكت���ب املحامي العام، فقد جرى العفو عن 2.300 
�سخ����ض يف نهاي���ة املط���اف، كانوا حمبو�س���ني مبوجب القانون 108 ال���ذي اعتِمد لتنفيذ �سيا�سة موجه���ة جديدة لإنفاذ القان���ون ب�ساأن املخدرات يف 
 Sandra G. Edwards and Coletta A. Youngers, “Drug Law Reform in Ecuador: Building Momentum for a :ع���ام 1989. انظ���ر
More Effective, Balanced and Realistic Approach”, May 2010, Transnational Institute. (http://www.druglawreform.info/en/

.publications/legislative-reform-series-/item/368-drug-law-reform-in-ecuador)

)159( انظ���ر، عل���ى �سبيل املثال، املادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة ب�ساأن معاملة اأ�سرى احلرب )12 اآب/اأغ�سط�ض 1949(؛ املادة 133 من 

اتفاقية جنيف الرابعة ب�ساأن حماية الأ�سخا�ض املدنيني يف وقت احلرب )12 اآب/اأغ�سط�ض 1949(.
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���م يف املقام الأول لتي�س���ري امل�ساحلة، ولكن يج���وز ا�ستخدامه لتح�سني الظ���روف يف ال�سجون  والعف���و الع���ام م�سمَّ
باحلّد من الكتظاظ يف املدى الق�سري، بينما يجري و�سع ا�سرتاتيجية طويلة الأجل خلف�ض م�ستدام يف عدد نزلء 

ال�سجون.

ويف حني يت�سم العفو العام بقيمة ق�سرية الأجل، فاإنه يفر�ض اأي�سًا حتديات خمتلفة:

   ق���د تتقو�ض ثقة اجلمهور يف النظام الق�سائي ب�سبب الت�سّور باأّن الأ�سخا�ض الذين ُينظر اإليهم اأ�سا�سًا 
باأنه���م "جمرم���ون"، يجري الإفراج عنه���م بانتظام من ال�سج���ون، على الرغم من الأح���كام ال�سادرة 

بحقهم.)160(
   ت���وؤدي هذه النظرة ال�سلبية من جانب املجتمع اإىل تعقيد اإع���ادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء الذين مت 

الإفراج عنهم بهذه الطريقة؛
   ميكن اإطلق �سراح ال�سجناء من ال�سجون دون اإعداد اأو دعم اجتماعي، وبالتايل ميكن عودتهم ب�سرعة 

اإىل ال�سجون؛)161(
   الإف���راج عن ال�سجناء الذين يعانون م���ن اأمرا�ض معدية، مثل ال�سل وفريو����ض نق�ض املناعة الب�سرية/

مر�ض فقدان املناعة املكت�سبة )الإيدز( دون متابعة �سليمة، ميثل خطرًا على ال�سحة العامة؛)162(
   يفرج غالبًا عن ال�سجناء لأنهم يندرجون يف فئة معينة، دون اأّي تقييم للمخاطر الفردية؛)163(

   ق���د يوؤدي ا�ستخدام العفو العام ال���دوري كو�سيلة للت�سدي لكتظاظ ال�سجون اإىل التاأخري بدرجة كبرية 
يف اإحراز التقدم يف مناق�سة واعتماد وتنفيذ التدابري الأطول اأجًل، مثل و�سع بدائل للحب�ض يف القانون 

واملمار�سة واإ�سلح �سيا�سات اإ�سدار الأحكام.

وينبغي اأخذ هذه ال�سواغل يف احل�سبان عند النظر يف العفو العام. وميكن النظر يف التدابري التالية:

   يجب اختيار املوؤهلني للعفو بعناية، ا�ستنادًا اإىل تقييمات فردية؛
   يج���ب اإعلم اجلمهور بالكامل حول فئات/خ�سائ�ض ال�سجن���اء الذين يتم الإفراج عنهم، وكيف جرى 

اختيارهم؛
   يج���ب اتخ���اذ تدابري ل�سمان اإحالة م���ن يحتاجون اإىل معاجل���ة طبية م�ستم���رة اإىل هيئات خدمات يف 

املجتمع املحلي، واإعلم تلك الهيئات باأ�سمائهم وعناوينهم من اأجل املتابعة؛
   يج���ب األ ي���وؤدي العفو العام اأب���دًا اإىل تاأخري و�سع وتنفي���ذ ا�سرتاتيجيات طويلة الأج���ل ملعاجلة م�سكلة 

ال�سجون املكتظة.

اجلزء الثاين

ICPS, Guidance Note 4, Dealing with Prison Overcrowding. (http://www.prisonstudies.org/info/downloads/gn4- :انظر )160(

.prison-overcrowding.pdf

)161( املرجع نف�سه.

)162( املرجع نف�سه.

)163( املرجع نف�سه.
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التو�سيات الرئي�سة
اإ�سدار االأحكام: عموماً

ناع ال�سيا�سة و�سلطات اإ�سدار الأحكام: عني و�سُ للم�سرِّ
   تفريد الأحكام، مع الأخذ يف احل�سبان خلفية اجلاين وظروف ارتكاب اجلرمية.

    حتقي���ق التوازن بني احلاجة اإىل معاقب���ة اجلاين وحماية اجلمهور وبني احلاجة اإىل تي�س���ري اإعادة التاأهيل، 
وبالتايل منع العودة اإىل الإجرام.

   الن�ّض على جمموعة من الأحكام يف الت�سريع بغية متكني املحاكم من تطبيق املرونة يف اإ�سدار الأحكام.

اإلغاء التجرمي واإلغاء العقاب
ناع ال�سيا�سة: للم�سّرعني و�سُ

    النظ���ر يف اإلغ���اء جترمي الأفعال التي ينبغي اأن تندرج يف نطاق ال�سيا�س���ات الجتماعية اأو �سيا�س���ات الرعاية 
ال�سحية بدًل من القانون اجلنائي، والنظر يف اإعادة ت�سنيف اجلرائم الب�سيطة كمخالفات اإدارية.

    النظ���ر يف خي���ارات غ���ري احتجازية للرد على املتعرثين يف �س���داد الغرامات وعدم �س���داد الدي���ون، بدًل من 
ا�ستخدام ال�سجن تلقائيًا.

   ا�ستعرا�ض فئات اجلرائم بغية اإعادة تقييم خطورتها.

حب�س االأطفال كاإجراء اأخري
ناع ال�سيا�سة: للم�سّرعني و�سُ

    اإيلء اهتمام باإعادة النظر يف �ِس���ّن امل�س���وؤولية اجلنائية بالت�س���ريعات، وزيادته عند القت�ساء ل�سمان اأنه ل 
يقّل عن 12 �سنة كحد اأدنى.

    كفالة و�سع تدابري فعالة مو�سع التنفيذ لتحديد �سّن اجلناة ال�سباب من جانب هيئة م�ستقلة وموؤهلة، حيثما 
كان ذلك �س���روريًا، لتجنب التعامل مع من هم دون �س���ّن 18 �س���نة كرا�سدين، وجتنب املقا�ساة اجلنائية ملن 

هم دون �سّن امل�سوؤولية اجلنائية.
   اإلغاء جترمي جرائم الو�سع، وعدم معاقبة الأطفال ال�سحايا مطلقًا.

    تطوير نظام ق�س���اء الأحداث و�سيا�سات اإ�س���دار الأحكام مبا يهدف اإىل جتنب اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على 
الأطفال، واإىل الرد ب�س���ورة بناءة على الأطفال الذين يرتكبون اجلرائم، ويعالج اأ�س���باب اجلرائم املرتكبة 

واحتياجات اإعادة التاأهيل، مع الحرتام الكامل ملبداأ تعزيز امل�سالح الف�سلى للطفل.

احلّد من ا�ستخدام االأحكام بال�سجن املوؤبد
ناع ال�سيا�سة: للم�سّرعني و�سُ

    �س���مان عدم فر�ض اأحكام بال�س���جن املوؤبد اإل على اجلناة الذين ارتكبوا اأ�س���د اجلرائم خطورة، وفقط عند 
ال�سرورة الق�سوى حلماية املجتمع.

   عدم فر�ض اأحكام بال�سجن املوؤبد على الأحداث الذين تقّل اأعمارهم عن 18 �سنة.
    �س���مان اإمكانية الإفراج عن جميع ال�س���جناء املحكوم عليهم بال�س���جن املوؤبد يف وقت معني، بعد ق�ساء فرتة 
حمددة من مدة احلكم باحلب�ض، واتخاذ التدابري التي متّكن من اتخاذ قرار الإفراج ا�س���تنادًا اإىل تقييمات 

مو�سوعية للخطر من جانب هيئة موؤهلة، مثل جمل�ض الإفراج امل�سروط.
    و�س���ع الن�س���و�ض والتدابري القانونية اللزمة لكفالة منح املحاكم، بعد اإلغاء عقوبة الإعدام، �سلطة مراجعة 
جميع الق�سايا، مبا يف ذلك نزاهة اإجراءات املحاكمة، ومنحها �سلحية ا�ستن�سابية لفر�ض اأحكام باحلب�ض 

تتنا�سب مع اجلرم. 
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تر�سيد اأحكام اأخرى

ناع ال�سيا�سة و�سلطات اإ�سدار الأحكام للم�سّرعني و�سُ
    انتهاج �سيا�سة جنائية ل ُيفر�ض مبوجبها اأحكام طويلة الأجل اإل اإذا كانت �سرورية ومربرة حلماية املجتمع.

   عدم ا�ستخدام الإدانات ال�سابقة تلقائيًا كعامل م�سدد يف اإ�سدار الأحكام.

و�سع بدائل للحب�س

ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ
    اإعادة النظر يف الت�س���ريعات لكفالة اأن ت�س���مل ع���ددًا كافيًا وجمموعة متنوعة م���ن التدابري واجلزاءات غري 

الحتجازية املتاحة للمحاكم، من اأجل احلّد من ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة واحلب�ض.

انظر التو�سيات بتف�سيل اأكرب يف الف�سل واو.

اأخذ القدرة اال�ستيعابية لل�سجون يف االعتبار عند اإنفاذ االحتجاز

ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ
    حظر حب�ض الأ�س���خا�ض يف ال�سجون التي ل تتوفر فيها املعايري الدولية والوطنية املقبولة لإقامتهم ورعايتهم 
ب�س���بب الكتظاظ. والنظر، يف هذا ال�س���ياق، يف ا�س���تبدال قرارات الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة اأو الأحكام 

باحلب�ض بتدبري بديل اإو باإرجاء الأحكام اإىل الوقت الذي تتوفر فيه م�ساحة بال�سجن.
    النظر يف منح املحاكم م�س���وؤولية �س���مان احرتام حقوق ال�سجناء الدولية، والد�ستورية يف معظم البلدان، يف 

اإقامة تتوافق مع متطلبات الكرامة الإن�سانية، يف جميع مراحل العملية الق�سائية.

اإ�سالح الت�سريعات وال�سيا�سات املتعلقة بجرائم املخدرات

ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ
    و�س���ع ا�س���رتاتيجية وطنية، مبا يف ذلك الإ�س���لح الت�س���ريعي الذي يوفر اإطارًا قانونيًا اإن�سانيًا وعادًل يف ما 
يتعلق بجرائم املخدرات، والتو�ّسع يف ال�سيا�سات واملوارد عرب جمالت الوقاية، واحلّد من ال�سرر، واملعاجلة، 

واإعادة الإدماج الجتماعي.
    النظر يف خف�ض جترمي بع�ض جرائم املخدرات، مثل ال�ستخدام واحليازة بغية ال�ستهلك ال�سخ�سي.

    اإدراج حتوي���ل بع����ض مرتكب���ي جرائم املخ���درات، يف القانون واملمار�س���ة، م���ن نظام العدال���ة اجلنائية اإىل 
اخلدمات واملعاجلة يف املجتمع.

    ا�س���تعرا�ض الت�سريعات للتفرقة بو�سوح ما بني الأطراف الفاعلة املختلفة يف �سوق املخدرات. وميكن النظر، 
يف هذا ال�سياق، يف خف�ض ق�سوة العقوبات على جرائم املخدرات الب�سيطة، واإدراج بدائل بناءة مثل التدريب 

املهني والتعليم يف حالة املخالفات الب�سيطة، بحيث ي�ستخدم احلب�ض ب�سورة اأكرث اعتداًل.
    ال�س���تثمار يف توفري املعاجلة املنا�سبة واملتي�س���رة ملدمني املخدرات يف املجتمع املحلي، املقّدم �سمن خدمات 
الرعاية ال�س���حية الوطنية، بغية �س���مان تلقي املحّولني من نظام العدالة اجلنائية ما ي�ستحقون من معاجلة 

ورعاية.
    ال�س���تثمار يف برامج الوقاية من املخدرات ا�س���تنادًا اإىل الأدلة، مثل القيام باأن�س���طة وا�س���عة النطاق لتقدمي 
املعلومات وزيادة الوعي حول ا�س���تخدام املخدرات واملخاطر املرتبطة به، مع معلومات حول اأماكن احل�سول 

على امل�ساعدة.
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اجلناة ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية

ناع ال�سيا�سة واجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية للم�سّرعني و�سُ

    معاجلة امل�س���كلت املتعلقة بالرعاية ال�سحية املنا�س���بة لدى عموم ال�سكان، وحت�سني فر�ض ح�سول الفقراء 
وامل�س���ّردين والعاطلني عن العمل وذوي الإعاقات العقلية على خدمات الرعاية ال�س���حية، كخطوة اأوىل جتاه 

احلّد من احلب�ض غري ال�سروري وال�سار للجناة ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية.
    عدم اللجوء اأبدًا اإىل ا�س���تخدام الفتقار اإىل خدمات ال�س���حة العقلية العامة وحده لتربير حب�ض الأ�سخا�ض 

ذوي الإعاقات العقلية، وحظر حب�سهم ب�سرامة مبوجب القانون.
    اإعادة تقييم �سيا�سات اإ�سدار الأحكام العقابية التي توؤدي اإىل احلب�ض املتزايد للفئات املحرومة، مثل اجلناة 
ذوي الإعاقات العقلية، على ارتكابهم جرائم غري عنيفة، ويف موؤ�س�س���ات مل ت�س���ّمم لتلبية احتياجات اإعادة 

الإدماج الجتماعي لهذه الفئة ال�سعيفة.

اآليات االإفراج بدواعي الراأفة والعفو الرئا�سي/الوطني
ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ

    النظر يف زيادة ا�ستخدام الإفراج بدواعي الراأفة على اأ�سا�ض ال�سّن، اأو ال�سحة، اأو الإعاقة، اأو املر�ض الذي 
ل �سفاء منه؛ وتب�سيط الإجراءات للتقّدم بطلب الإفراج بدواعي الراأفة، حيثما كان ذلك �سروريًا.

    مراجعة قواعد اآليات العفو ال�س���تثنائي الأخرى ل�س���مان اإمكانية احل�س���ول عليها وتطبيقها بطريقة مت�سقة 
وعادلة.

العفو العام
ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ

    النظر يف ا�ستخدام العفو العام للحد من الكتظاظ يف املدى الق�سري.
    �س���مان اأن يج���ري اختيار الأ�س���خا�ض املوؤهلني للعف���و العام بعناية عن طري���ق هيئة موؤهلة تاأهيًل منا�س���بًا، 

ا�ستنادًا اإىل تقييمات املخاطر الفردية.
    و�سع قواعد واآليات ل�سمان متابعة الأ�سخا�ض الذين يحتاجون اإىل معاجلة طبية متوا�سلة يف املجتمع املحلي.

    �س���مان األ يوؤدي العفو العام اإىل تاأخري و�س���ع وتنفيذ ا�س���رتاتيجيات طويلة الأجل ملعاجلة م�سكلة الكتظاظ 
يف ال�سجون.
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الف�سل جيم- حت�سني كفاءة نظام العدالة اجلنائية

يف حني اأّن الإ�سلحات الت�سريعية مهمة ل�سمان ح�سول اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية على الأ�سا�ض 
الت�س���ريعي اللزم لتخاذ القرارات وتنفيذ التدابري التي ميكن اأن حتّد من ا�ستخدام عقوبة احلب�ض، فاإّن الت�سريع 
ل يكون مفيدًا اإل اإذا كانت موؤ�س�س���ات نظام العدالة اجلنائية تعمل ب�سورة �سحيحة. فنظام العدالة اجلنائية غري 
الكفوؤ ميكن اأن يوؤدي اإىل تاأخري كبري يف حتقيق العدالة، مبا ي�س���فر عن بقاء اأ�س���خا�ض—مبن فيهم من �س���تظهر 
براءته���م يف النهاية—رهن الحتجاز لأ�س���هر اأو �س���نوات، قب���ل اأن ميثلوا اأمام حمكمة، مع اإمكاني���ة اإطالة عملية 

املحاكمة نف�سها على نحو مفرط قبل اإ�سدار حكم نهائي.

وكما نوق�ض يف الف�س���ل باء من اجلزء الأول، قد يكون هناك العديد من الأ�س���باب، التي تعزز بع�سها البع�ض، لعدم 
الكفاءة.

وميكن اأن ت�سمل العوامل الرئي�سة الكامنة ما يلي:

   نق����ض يف الع���دد وتدريب غري كاٍف للجهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية، مثل ال�س���رطة والنيابة 
العامة والق�ساة وموظفي ال�سجون؛

   افتقار موؤ�س�سات العدالة اجلنائية واجلهات الفاعلة اإىل املوارد والقدرات التقنية؛
   الفتق���ار اإىل التعاون بني موؤ�س�س���ات العدالة اجلنائية مثل ال�س���رطة والنيابة العام���ة واملحاكم واإدارات 

ال�سجون؛
   بطء وتعقيد يف عمليات العدالة اجلنائية، يف ظل بريوقراطية مفرطة توؤدي اإىل تاأخري ممنهج؛

   عدم وجود بيانات جديرة بالثقة عن ال�سجناء املحتجزين يف الحتجاز ال�سابق للمحاكمة ويف ال�سجون؛
   الفتقار اإىل ال�سفافية وامل�ساءلة.

وعندما ل تعالج هذه العوامل الكامنة على نحو �س���امل، يحدث تراكم للق�س���ايا يف املحاكم، مما ي�س���فر غالبًا عن 
اكتظاظ يف ال�سجون.

1- بناء قدرات اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية

تعتم���د كف���اءة وفعالية النظ���ام يف حتقيق العدالة وفقًا للمعاي���ري الدولية والإقليمية الرا�س���خة، اإىل حد كبري، على 
اجله���ات الفاعلة الرئي�س���ة يف النظام، اأي على الق�س���اة، والنياب���ة العامة، وحمامي الدفاع، وال�س���رطة، وموظفي 
ال�س���جون. وجميع هذه اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية م�س���اركة يف الق���رارات املتخذة يف جميع اأنحاء 
النظام، والتي توؤثر يف حجم نزلء ال�سجون، وم�سوؤولة عنها. وباتخاذ القرارات التي تعزز العدالة، مع احلّد الأدنى 
من ا�ستخدام احلب�ض، ميكن لهذه اجلهات الفاعلة الإ�سهام يف احلّد من التدفق اإىل ال�سجون. وبالوفاء مب�سوؤولياتها 
بنزاهة وكفاءة، ميكن احلّد من التاأخريات التي ل مربر لها والأحكام غري العادلة، وحت�س���ني فر�ض اإعادة الإدماج 
الجتماعي لل�سجناء. كما اأّن املوؤهلت التي تتحلى بها وال�سلوك الأخلقي يف ممار�سة مهامها بنزاهة ودون ف�ساد 

اأمران اأ�سا�سيان لعمل النظام. وقد ُو�سعت معايري دولية واإقليمية لتوفري التوجيه لها يف التوظيف والتدريب.)164(

اجلزء الثاين

)164( مثًل "مبادئ اأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقلل ال�سلطة الق�سائية"؛ "مبادئ اأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامني"؛ "املبادئ التوجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء 

النيابة العامة"؛ "قواعد ال�س���لوك للموظفني املكلفني باإنفاذ القوانني"؛ "مبادئ بانغالور ب�س���اأن ال�س���لوك الق�س���ائي"، من بني مبادئ وقواعد اأخرى 
اعتمدتها الأمم املتحدة.
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1-1 اإجراءات التوظيف والتدريب
تكمن اإحدى املتطلبات الرئي�س���ة يف و�س���ع اآليات جلذب الأفراد الأعلى م�س���توى للعمل يف نظام العدالة اجلنائية، 
من خلل اإجراءات توظيف ت�س���تند اإىل ال�س���فافية واجلدارة. وينبغي اأن ت�س���مل جمالت بن���اء القدرات والتدريب 
م���ا يلي: حقوق الإن�س���ان للمحتجزين وال�س���جناء، مبا يف ذلك حقهم يف م�ست�س���ار قانوين عن���د العتقال؛ ومعايري 
لتخ���اذ الق���رارات املتعلقة بالعتق���ال واملحاكمة؛ وتوجيهات ب�س���اأن التحويل خارج نطاق نظ���ام العدالة اجلنائية؛ 
وتقني���ات التحقي���ق التي تتفق ومتطلبات املعاي���ري الدولية؛ وحماكمات واأحكام عادلة؛ واإع���ادة الإدماج الجتماعي 
 لل�س���جناء؛ وق���رارات الإف���راج املبك���ر. وينبغي اأن ي�س���ّدد التدريب عل���ى ال�س���لوك الأخلقي وحظر جميع اأ�س���كال 

الف�ساد.

1-2 تقييم الأداء
قد يحتاج تقييم اأداء اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية اإىل مراجعة، بحيث ل يقوم على عدد العتقالت 
والإدانات، بل على املعايري التي تقي�ض كفاءة اأن�س���طة العدالة اجلنائية من زاوية امتثالها للمعايري الدولية حلقوق 
الإن�سان، التي تق�سي، من بني جملة اأمور اأخرى، باأّن احلب�ض ينبغي اأن ي�ستخدم باعتدال، ووفقًا ملدى ملءمة ردود 

العدالة اجلنائية على اجلرمية املرتكبة، ف�سًل عن خ�سائ�ض امل�ستبه فيهم اأو اجلناة املتورطني.

وحتقيقًا للفاعلية، ينبغي اإيلء اهتمام اإىل م�س���احبة تدابري اأخرى لهذه املراجعة، مثل اإلغاء "الأهداف املو�سوعة 
للعدد املفرت�ض اعتقاله" )انظر الف�س���ل هاء، الق�سم 1(، وزيادة ال�سلحية ال�ستن�سابية لل�سرطة والنيابة العامة 
لتحويل احلالت املنا�س���بة خارج نطاق الإجراءات الر�سمية بنظام العدالة اجلنائية، وعلى �سبيل املثال، اإىل اآليات 

بديلة لت�سوية املنازعات )انظر الف�سل هاء، الق�سم 3(. 

1-3 املوارد الكافية وال�ستثمار
هن���اك حاجة ل�س���مان ق���درة اجلهات الفاعلة يف جم���ال العدالة اجلنائية على ممار�س���ة اأدواره���ا بفاعلية، ووفقًا 
للمعاي���ري الدولية. وهو الأمر الذي يتطلب تخ�س���ي�ض ق���در كاٍف من امليزانية لإدارة العدال���ة اجلنائية، لكي يعمل 
النظام بكفاءة وفعالية. وبال�ستثمار يف جهاز العدالة اجلنائية، ميكن حتقيق توفري على املدى الطويل، عن طريق 
احلّد من التاأخري يف عملية العدالة اجلنائية، واحلّد من ا�س���تخدام عقوبة احلب�ض، ف�س���ًل عن التكاليف امللزمة 

للحب�ض، يف حني ميكن حت�سني الثقة يف نظام العدالة اجلنائية.

2- حت�سني اآليات التعاون بني هيئات العدالة اجلنائية

يتمثل اأحد الأ�س���باب الرئي�س���ة لرتاكم الق�س���ايا يف املحاكم والكتظاظ بال�س���جون يف الفتقار اإىل تبادل املعلومات 
ب���ني اجلهات الفاعلة يف جم���ال العدالة اجلنائية، التي تتخذ القرارات )اأو تف�س���ل يف اتخاذها( دون معرفة كافية 
باحل���الت الفردية، ف�س���ًل عن الو�س���ع العام. وهناك �س���رورة ملعاجلة جممل اأ�س���باب التاأخ���ري يف عملية العدالة 
اجلنائية حتى ميكن النظر يف الق�س���ايا املرتاكمة بطريقة ممنهجة وتخفيف ال�سغط على ال�سجون، وذلك بالعمل 
امل�سرتك بني ال�سرطة والنيابة العامة واملحاكم. وميكن اأن ي�ساعد و�سع اآليات للتعاون بني هيئات العدالة اجلنائية 
يف احل���ّد بوج���ه خا����ض من عدد نزلء ال�س���جون قب���ل املحاكمة اإىل ح���ّد كبري، وذلك بت�س���ريع معاجلة الق�س���ايا، 
 و�س���مان مث���ول املتهم���ني اأمام املحكم���ة يف الوقت املح���دد، والإف���راج عن الذين جت���اوزت فرتة حب�س���هم احلدود 

الزمنية.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين
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وق���د ظه���رت بع�ض اأمثلة على املمار�سات اجليدة. ففي اإطار "مبادرة ال�سل�سلة املرتابطة"، على �سبيل املثال،  اأمكن 
تكري�ض/حت�س���ني التعاون بني املحاكم والنيابة العامة وال�سجون، ف�س���ًل عن اخلدمات الجتماعية، وقادة املجتمع 
املحل���ي، واملنظم���ات غري احلكومية، يف اأوغن���دا وملوي وكينيا وتنزاني���ا، مع عقد اجتماع���ات منتظمة، وزيارات 
م�سرتكة لل�سجون، وو�سع وتوزيع معايري الأداء املتفق عليها، مما حقق جناحًا يف ت�سريع معاجلة الق�سايا والإفراج 
ع���ن املعتقل���ني الذين ُوجد اأّن حب�سهم ج���رى على نحو غري قان���وين.)165( وهناك اأمثلة اأخرى، مث���ل "جلان تن�سيق 
الق�ساي���ا" يف بنغلدي����ض و"جلان م�ستخِدمي املحاكم" يف اأفريقيا اجلنوبية، قد اأظهرت اأي�سًا كيف ميكن اأن يوؤدي 
التن�سي���ق بني اجلهات الفاعلة يف جمال العدال���ة على امل�ستوى املحلي اإىل حّل م�سكلت الكتظاظ بتكلفة منخف�سة 

جدًا اأو دون اأّي تكلفة. 

اجلزء الثاين

 Index of good practices in reducing pre-trial detention, Penal Reform International (www.penalreform.org) and :165( انظ���ر(

.UNODC Handbook on improving access to Legal Aid in Africa, p. 66

كمبوديا—احل���وار ب���ني خمتل���ف اجله���ات املعنّي���ة يج���ري بدعم م���ن اللجن���ة الدولي���ة كو�سيلة الإيج���اد حلول 
الكتظاظ ال�سجون

للجن���ة الدولي���ة تاريخ ميت���د لعقود من العمل الإن�س���اين يف كمبوديا، وداأبت عل���ى زيارة �سجونها لأكرث م���ن 20 عامًا. ويف 
اأوائ���ل الألفي���ة الثانية، ب���داأت املوؤ�س�سة العمل م���ع ال�سلطات الكمبودي���ة يف حماولة للتخفيف من جمموع���ة الآثار املرتتبة 
عل���ى حياة ال�سجناء نتيجة للفتقار طويل الأج���ل اإىل ال�ستثمار يف املرافق، وللرتفاع املطرد يف اأعداد ال�سجناء. وقد مت 
حت�سني احل�سول على املياه ال�ساحلة لل�سرب، والتهوية، واأنظمة ال�سرف ال�سحي، واملطابخ. بيد اأّن احلاجة اإىل حتديد 
ر جلهود اللجن���ة الدولية وجهود ال�سلطات  الأ�سب���اب اجلذرية لكتظاظ ال�سج���ون ومعاجلتها اأ�سبحت وا�سحة، اإذا ما قدِّ

الكمبودية اأن ت�ستمر يف تقدمي اأي فائدة لل�سجناء.
ويف ع���ام 2010، وبالتع���اون مع ال�سلطات الكمبودية، قامت اللجنة الدولية بتقييم اأ�سباب الزدياد الكبري واملطرد يف عدد 
ن���زلء ال�سج���ون، بغية اقرتاح و�سائل لحتواء ه���ذا الجتاه اأو حتويله للجتاه العك�سي. وق���د اأُن�سئت، يف عدد من ال�سجون 

الكمبودية، نظم موؤقتة جلمع وحتليل البيانات املتعلقة بعدد نزلء ال�سجون.
وعق���ب ت�سليم التقرير الناجت عن التقيي���م، ا�سطلعت اللجنة الدولية بدعم �سل�سلة من املناق�سات امل�سرتكة رفيعة امل�ستوى 
ب���ني الوزارات وب���ني الهيئات خلل عامي 2011 و2012. وناق�ست وزارات الداخلي���ة والعدل والقت�ساد واملالية، و�سلطات 
الق�ساء، وال�سجون، وال�سرطة، والدرك، ب�سراحة التحديات التي تواجهها واحللول املمكنة، وتو�سلت اإىل توافق يف الآراء 

ب�ساأن عدد من املجالت.
وق���د اأّدت اآلي���ة التن�سيق بني ال���وزارات وبني الهيئات اإىل تي�سري و�س���ع فهم م�سرتك للم�سكلت، ون�س���وء �سعور بامل�سوؤولية 

امل�سرتكة، كما اأّدت اإىل و�سع الأ�سا�ض لتخاذ تدابري اأكرث �سموًل وتن�سيقًا.

امل�سدر: ا�ستنادًا اإىل مواد اإعلمية من بعثة اللجنة الدولية يف بانكوك

 الفلبني —لقاء بني ممثلي هيئات العدالة اجلنائية كجزء من مبادرة "دعوة للعمل" ملعاجلة
االكتظاظ يف الفلبني

داأب���ت اللجن���ة الدولي���ة لأكرث من ن�سف قرن على زيارة اأماك���ن الحتجاز وال�سجون يف الفلبني ل�سم���ان اأنها توفر ظروف 
احتجاز لئقة واإن�سانية. ودعمت اللجنة الدولية، يف عام 2007، مبادرة "دعوة للعمل" بهدف معاجلة م�سكلة الكتظاظ.

وتابع���ت ال�سلط���ات والهيئات احلكومية الرئي�سة عل���ى امل�ستويني املركزي واملحلي بذل اجله���ود لتح�سني مرافق ال�سجون، 
وخدم���ات الرعاية ال�سحي���ة، ومعاجلة الكتظاظ، عن طريق تخ�سي�ض مزيد من امل���وارد، جرى ح�سدها يف اإطار عملية 
"دع���وة للعم���ل" املدعومة م���ن اللجنة الدولي���ة. ووا�سلت ثلث جمموعات عم���ل معاجلة اأوجه الق�س���ور يف نظام العدالة 
اجلنائي���ة، وبخا�سة التاأخ���ري الإجرائي )اأحد الأ�سباب الرئي�سة لكتظاظ ال�سج���ون(، ومر�ض ال�سل يف اأماكن الحتجاز، 

وم�سكلت البنية التحتية يف ال�سجون.
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ميك���ن اأن تقوم برامج زيارة ال�سج���ون بدور مهم يف تفعيل التن�سيق امل�سرتك بني الهيئات، وت�سجيع املناق�سة العامة 
ب�ساأن الإ�سلحات الرامية اإىل احلّد من عدد نزلء ال�سجون، كما يو�سح املثال يف الهند. )انظر الإطار(.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

الهند—اإقامة تعاون بني اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية

نظم���ت "مب���ادرة الكومنولث حلقوق الإن�سان"—وهي منظمة دولية غ���ري حكومية—م�سروعًا �سامًل يف الهند، بحيث 
كان���ت زيارات ال�سجون  نقطة انطلقه، وكان ل���ه اأثر على حجم نزلء ال�سجون ال�سابق للمحاكمة. وقامت املنظمة بزيارة 
ال�سج���ون يف مادهيا برادي�ض، وت�ساتي�سغار، وراجا�ست���ان، واأدركت اأنه كان من ال�سروري اإقامة برنامج ما م�سرتك ومتاح 
ملوظف���ي هيئات العدال���ة اجلنائية لإيجاد طرق لتح�س���ني التن�سيق متعدد التخ�س�سات. ونتيجة لذل���ك، فقد ُنّظمت ور�ض 
عمل اإقليمية لتوجيه زوار ال�سجون غري الر�سميني، وُدعي لرئا�سة خمتلف اجلل�سات كبار امل�سوؤولني يف ال�سلطة الق�سائية، 
وال�سرط���ة، وال�سجون، والنيابة العامة، ودائرة مراقبة ال�سلوك. كم���ا جرى حث الهيئات الد�ستورية، مثل "جلان الوليات 
املعنّي���ة بحقوق الإن�س���ان" و"جلان الوليات ل�سوؤون املراأة" على التعاون، كجزء م���ن ا�سرتاتيجية لإ�سراك جمموعة وا�سعة 

من م�سوؤويل العدالة اجلنائية.

 ونظم���ت "املب���ادرة" 11 ور�س���ة عمل اإقليمي���ة يف ثلث وليات من مثل ور����ض العمل هذه. وقد اأ�سفر تك���رار الت�سديد على 
ه���ذا التن�سيق عل���ى ال�سعيد املحلي، وكذلك على م�ست���وى �سنع ال�سيا�سات، عن و�سع قيود عل���ى الحتجاز، مع مزيد من 
ا�ستخ���دام التداب���ري البديلة، ومزيد من الإ�سراع يف الإجراءات الق�سائية. وقد كان للربنامج اأثر على عدد نزلء ال�سجون 
ال�سابق للمحاكمة يف الوليات الثلث التي �سهدت تنفيذ الربنامج. ويف مادهيا برادي�ض، على �سبيل املثال، انخف�ض حجم 
نزلء ال�سجن ال�سابق للمحاكمة خلل ال�سنوات 2001-2003، من 16.837 �سخ�سًا اإىل 13.993 �سخ�سًا. وباملثل، كان 
الجت���اه عموم���ًا نحو النخفا�ض يف ت�ساتي�سغ���ار، من 4.921 �سخ�سًا اإىل 4.128 �سخ�س���ًا. ويف ولية راجا�ستان، انح�سر 
عدد نزلء ال�سجون ال�سابق للمحاكمة خلل تلك ال�سنوات ب�سكل م�ستمر، من 8.737 �سخ�سًا يف عام 2001 اإىل 6.584 

�سخ�سًا يف عام 2003.
 Source: Saxena, R. K., “Catalyst for Change: The Effect of Prison Visits on Pre-trial Detention in India”, in

Justice Initiatives, Open Society Institute, Pre-trial Detention (2008), pp. 57-69

وناق�س���ت جمموعت���ا عمل رائ���د ال�سواغل الناجمة ع���ن التاأخري الإجرائي يف ق�ساي���ا ال�سجناء يف �سج���ون مانيل ومدينة 
تاكلوب���ان، و�سب���ل حت�سني التعاون بني هيئات العدالة اجلنائية. وقد اأ�سهمت النتائج والتو�سيات التي قّدمتها املجموعتان، 
اإىل جان���ب نتائ���ج تقييم اللجنة الدولي���ة للإجنازات التي حققتها مبادرة "دعوة للعم���ل"، يف اإثراء النقا�سات مع املحكمة 
العلي���ا والق�س���اة التنفيذيني، ومكتب املحامي الع���ام، ومكتب النائب العام، ومكتب اإدارة ال�سج���ون وعلم العقوبات، ب�ساأن 

اتخاذ تدابري ملمو�سة ملعاجلة الختناقات يف ال�سجون.
ونتيجة لذلك، وبدعم من اللجنة الدولية، كلفت املحكمة العليا فريق عمل للتعجيل بق�سايا ال�سجناء يف �سجن مدينة مانيل، 
وج���رى توفري موارد ب�سرية ومادية اإ�سافية لتح�سني اإدارة ال�سجلت هناك. وتلقى جمل�ض ال�سيوخ "ورقة موقف" من اللجنة 

الدولية حول م�ساريع القوانني املت�سلة بالحتجاز التي ترّكز على بدلت وقت حل�سن ال�سلوك، وعلى احلب�ض الوقائي.

امل�سدر: التقرير ال�سنوي للجنة الدولية لعام 2011

ويج���وز اإ�سف���اء طابع ر�سمي على التعاون بني الهيئات، وذلك باإن�ساء هيئة ا�ست�سارية تتكون من ممثلني للموؤ�س�سات 
الرئي�س���ة يف جمال العدالة اجلنائية. ويجوز اأن ت�سم هذه الهيئ���ة اأي�سًا خرباء م�ستقلني وممثلني للمجتمع املدين، 
 وبالت���ايل تو�سي���ع وتنوي���ع خ���ربة الهيئة، واإ�س���راك املجتم���ع املدين بفعالي���ة يف عملي���ة الإ�سلح. انظر مث���ال بنما

 يف الإطار.
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انظر الف�س���ل دال للطلع على نقا�ض حول امل�س���اعدة القانونية غري احلكومية وكيف جنح مقّدموها يف ت�س���جيع 
وتي�سري اآليات التعاون املنتظم بني الهيئات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية.

3- تب�سيط وت�سريع عملية العدالة اجلنائية

تع���ّد عملي���ات اإدارة العدالة اجلنائي���ة واملحاكم، يف العديد م���ن البلدان، بطيئة ومعقدة، ويرجع ال�س���بب يف اأغلب 
الأحيان اإىل القواعد والإجراءات عتيقة الطراز التي قد ت�س���مل الإفراط يف التوثيق اأو يف تعدد الهيئات التي يجب 
اإ�س���راكها - اأو امل�س���وؤولني الذين يجب ا�س���راكهم - يف اتخاذ اإجراء واحد ب�س���يط، ويتفاقم الأمر ب�سياع النماذج، 
والفتقار اإىل تبادل املعلومات بني الهيئات، وعدم الدقة يف ت�س���جيل البيانات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإّن التحديات 
التي يواجهها عدد كبري من املدعى عليهم واأ�س���رهم يف �س���ق طريقهم يف هذا العامل البريوقراطي املعقد والغريب، 
قد توفر اأر�سية خ�سبة لل�سرطة والنيابة العامة وموظفي املحاكم للح�سول على ر�ساوى لتقدمي اخلدمات اللزمة 
لتحريك الق�س���ية قدمًا. وميكن اأن ت�س���اعد املراجعة ال�ساملة لعملية العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك اإجراءات اإدارة 

املحاكم، يف حتديد كيفية تب�سيطها.

وعلى �سبيل املثال:

   ميكن تب�س���يط القوانني الإجرائية مبا يتيح للمحاكم ق�س���اء وقت اأقّل يف معاجلة الق�س���ايا الب�س���يطة، 
وبالتايل توفري الوقت ملعاجلة الق�س���ايا اخلطرية واملعقدة. وعلى �س���بيل املثال، ميكن مراجعة وتقلي�ض 
عدد الهيئات التي يجب اإ�س���راكها - اأو امل�س���وؤولني الذين يجب اإ�س���راكهم – يف اتخاذ قرارات ب�سيطة، 
وكذلك عدد النماذج وامل�ستندات التي يجب ا�ستخدامها، اإذا مل يعد هناك ما يربرها )مثل الإجراءات 
التي تعترب اإرثًا من احلكم ال�ستعماري وم�ستويات الت�سل�سل الهرمي املرتبطة به، والتي مل تعد ذات �سلة 

يف ال�سياق احلايل(.

   وحيثم���ا ت�س���مح املوارد، ميكن توف���ري الوقت واجلهد، وتعزيز الكفاءة، با�س���تخدام اأف�س���ل للتكنولوجيا 
املعا�سرة )مثل نظم تتبع الق�سايا اعتمادًا على اأجهزة الكمبيوتر(.

   ميك���ن و�س���ع تداب���ري لكفالة فح����ض الق�س���ايا يف مرحل���ة مبكرة ل�س���مان رف�ض الق�س���ايا الب�س���يطة 
الت���ي ل ميك���ن اإثباته���ا يف املحاكم���ة، واإي���لء الهتم���ام يف وق���ت مبك���ر لتحوي���ل الق�س���ايا املوؤهل���ة 
باعتباره���ا الحتج���از  يف  ه���م  م���ن  ق�س���ايا  ومعاجل���ة  اجلنائي���ة،  العدال���ة  نظ���ام  نط���اق   خ���ارج 

اأولوية.

اجلزء الثاين

"جمل�س �سيا�سة ال�سجون" يف بنما

ي�س���ّم "جمل�ض �سيا�سة ال�سجون" يف بنما وزارة الإدارة، وحمكمة العدل، واملحامي العام، واأمني املظامل، واإدارة ال�سجون، 
والكونغر����ض، والكنائ����ض، واملحامني، واجلامعة، وال�س���رطة، واملنظم���ات غري احلكومية املعنّية بحقوق الإن�س���ان، من بني 
هيئات اأخرى؛ بهدف حتديد �سيا�س���ة ال�سجون، وتقدمي تو�س���يات ب�ساأن البنية التحتية، وبرامج تقدمي امل�سورة والتدريب، 

ف�سًل عن حتليل الو�سع يف ال�سجون، وحماولة اإيجاد حلول من�سقة للتحديات التي تواَجه.

Source:  UNODC Regional Office for Central America and the Caribbean in Panama (ROPAN)
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   ميك���ن ت�ضري���ع العملية عن طريق �ضمان جمع الهيئات املعنية معًا ع���ر عقد اجتماعات منتظمة لتبادل 
املعلوم���ات، كاأع�ض���اء يف هيئات اإدارة الق�ضاي���ا اأو جمال�س �ضيا�ضات ال�ضجون، عل���ى النحو الذي جرت 

مناق�ضته يف الق�ضم 2 اأعاله.

وغالب���ًا ما يجري اقرتاح امل�ضاومة الق�ضائية التي ميكنه���ا اإنهاء ق�ضية جنائية دون حماكمة نتيجة التفاق تفاو�ضي 
لالإقرار بالذنب، كحّل عملي وفعال للحّد من اأعباء تراكم ق�ضايا املحاكم، وميكن اعتبارها خيارًا. بيد اأّن ممار�ضة 
امل�ضاوم���ة الق�ضائي���ة ق���د اأثارت ع���ددًا من ال�ضواغل لدى خ���راء العدال���ة اجلنائية، مبا يف ذلك اإم���كان اعتبارها 
ممار�ض���ة ق�ضري���ة، عندما جتري "امل�ضاوم���ة" �ضرًا، ال �ضيما يف البل���دان التي ُيعرف اأّن �ض���وء املعاملة واالعرتافات 
الق�ضري���ة اأمران �ضائعان فيها، واأنه���ا قد ت�ضّكل انتهاكًا للحق يف قرينة الراءة، وقد توؤدي اإىل تو�ضيع �ضبكة العدالة 
االإ�ضالحية، حيث يوؤدي دائمًا كل اإقرار بارتكاب اجلرم، وهو جوهر امل�ضاومة الق�ضائية، اإىل االإدانة واحلكم.)166( 
كما ميكن اأن يوؤدي خطر االإفراط يف فرتة االحتجاز ال�ضابق للمحاكمة اإىل دخول املدعى عليهم يف مفاو�ضات غري 
منا�ضب���ة لالإق���رار بارتكاب اجلرم من اأج���ل التعجيل بعملية املحاكمة واالإفراج عنه���م يف نهاية املطاف، وهو االأمر 

الذي قد يتفاقم ب�ضبب االفتقار اإىل امل�ضورة القانونية الفعالة.)167(

وامل�ضاوم���ة الق�ضائي���ة هي م���ن املمار�ضات التي يجب التفكري فيه���ا بحذر، مع وجود �ضمان���ات للحّد من احتماالت 
اإ�ضاءة ا�ضتخدام النظام وفر�س املمار�ضات الفا�ضدة، مثل مقاي�ضة الر�ضاوى كجزء من عملية التفاو�س. ويجوز اأن 

ت�ضمل هذه التدابري ما يلي:)168(

   �ضم���ان اإثبات جميع الوقائع التي ُيتوقع اأن يقوم احلك���م على اأ�ضا�ضها، مبا يتجاوز اأّي �ضك معقول، قبل 
اإجراء امل�ضاومة الق�ضائية؛

   عق���د جل�ضة ا�ضتماع عامة يف كل ق�ضية بغية الق�ض���اء على اأوجه الق�ضور التي قد ت�ضوب نظام امل�ضاومة 
الق�ضائية يف امل�ضاءلة العامة - على الرغم من اأّن جل�ضة اال�ضتماع هذه ال يلزم اأن تكون حماكمة كاملة. 

)مثاًل، تداول �ضابق للمحاكمة(؛
   �ضمان امل�ضاركة االإلزامية مل�ضت�ضار قانوين يف جميع اإجراءات امل�ضاومة الق�ضائية، وتوفري معونة قانونية 

جمانية، عند االقت�ضاء؛
   النظ���ر يف ع���دم ا�ضتخدام امل�ضاوم���ة الق�ضائية اإال يف الق�ضاي���ا التي تكون فيها ف���رتة احلب�س املحتملة 

ق�ضرية كعقوبة على اجلرمية - مثاًل �ضنة واحدة.

وق���د كان للم�ضاعدي���ن القانوني���ن دور اأ�ضا�ض���ي يف امل�ضاعدة على ت�ضري���ع عملية العدالة اجلنائي���ة، وذلك بتحمل 
م�ضوؤولي���ة بع�س امله���ام املقرتحة املذكورة اأعاله، يف عدد من البلدان، على النح���و الذي جرت مناق�ضته يف الف�ضل 

دال.

اال�ضرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من االكتظاظ يف ال�ضجون اجلزء الثاين

 McCoy, Candice, “Plea Bargaining as Coercion: The Trial Penalty and Plea Bargaining Reform”, :166( انظر، على �ضبيل املثال(

 in Criminal Law Quarterly, Volume 50, issue 1-2, pp. 128-147; Langbein, J. “Torture and Plea Bargaining”.
 The University of Chicago Law Review, Vol. 46, No. 1 (Autumn, 1978), pp. 3-22 and Schulhofer, S., “Plea Bargaining as Disaster”
 (1992), 101 Yale Law Journal 1979 and Expert Forum on Criminal Justice for Central Asia, OSCE/ODIHR, 17-18 June 2010,
Dushanbe, Tajikistan, p. 5. الت���ي اأو�ض���ت، م���ن ب���ن اأ�ضياء اأخ���رى، باأّن "االإج���راءات املعّجلة، وبخا�ض���ة اتفاقات امل�ضاومة الق�ضائي���ة، ينبغي اأال 
ت�ضتخ���دم يف نظ���م العدالة اجلنائية حيث االإج���راءات ال�ضابقة للمحاكمة ي�ضوبها �ض���وء املعاملة واالعرتافات الق�ضرية، وحي���ث يكون احل�ضول على 

املعونة القانونية املحرتفة حمدودًا".
 Detained without trial: Fair Trials International’s response to the European Commission’s Green Paper on انظ���ر:   )167(

.detention, Fair Trials International, October 2011, p. 10

 McCoy, C. op. cit., p. 40 and Expert Forum on Criminal Justice for Central Asia, OSCE/ODIHR, 17-18 June :168( انظ���ر(

.2010, Dushanbe, Tajikistan, p. 5
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4- حت�سني نظم اإدارة بيانات ال�سجناء

ميثل الت�سجيل الدقيق لتفا�سيل جميع ال�سجناء اأحد متطلبات القانون الدويل.)169( وبالإ�سافة اإىل ذلك، ُيعّد اإن�ساء 
ملفات لل�سجناء واحلفاظ عليها عن�سرًا اأ�سا�سيًا من عنا�سر الإدارة الفعالة لل�سجن، ويلعب دورًا مهمًا يف حت�سني 
ال�س���فافية وامل�س���اءلة لإدارات ال�س���جون. كما اأّن معرفة العدد الإجمايل للأ�س���خا�ض رهن الحتجاز، وت�سنيفهم، 
ف�س���ًل عن حالتهم ال�سحية واحتياجاتهم يف جمال اإعادة التاأهيل، توفر ملديري ال�سجون معلومات مهمة لتحديد 
املوارد اللزمة، وو�س���ع امليزانيات، واإدارة ال�س���حة وال�سلمة، واإعداد برامج منا�س���بة لإعادة التاأهيل واملعاجلة. 
وتت�سم املعلومات الدقيقة عن الأ�سخا�ض املحتجزين يف ال�سجون بالأهمية اأي�سًا لتح�سني حماية ال�سجناء وو�سولهم 
اإىل العدالة—مبا يف ذلك منع حالت الختفاء والتعذيب و�س���وء املعاملة، ور�س���د ق�ساياهم ومواعيد حماكماتهم 

والأحكام ال�سادرة بحقهم واأهليتهم للإفراج املبكر ومواعيد الإفراج عنهم.

وتفتق���ر العديد من نظم ال�س���جون، يف املمار�س���ة، اإىل معلومات دقيقة عن ال�س���جناء. وهو الأم���ر الذي يقّو�ض اإىل 
حّد كبري اإمكانية متابعة ق�س���ايا ال�س���جناء، كل على حدة، وعلى اأ�سا�ض ممنهج، ف�سًل عن التحديد ب�سورة دقيقة 
و�س���املة للعوامل التي ت�س���هم ب�سكل اأ�سا�س���ي يف ازدياد اأعداد ال�س���جناء، والتحديد اللحق للتدابري املنا�سبة ذات 

ال�سلة التي يجري التفاق عليها وتن�سيقها عرب الهيئات ذات ال�سلة.

ول�سمان توافر قاعدة معلومات دقيقة ت�سّكل جزءًا من اأ�سا�ض ا�سرتاتيجيات احلّد من اكتظاظ ال�سجون:

   ينبغ���ي اأن ت�س���ع اإدارات ال�س���جون اأنظمة لإدارة ملفات ال�س���جناء، واحلفاظ على امللف���ات حمدثة وفقًا 
للممار�سات اجليدة املقبولة واملعايري الدولية؛

   تن�سح اإدارات ال�سجون واملحاكم باإن�ساء قنوات فعالة لتبادل املعلومات، ل �سيما ب�ساأن ق�سايا الأ�سخا�ض 
املحتجزين قبل املحاكمة

   ينبغي اأن ت�س���من اإدارات ال�سجون اإن�س���اء اآلية لر�سد هذه امللفات بانتظام، بغية تي�سري نقل املحتجزين 
اإىل املحاك���م يف الوقت املنا�س���ب وفق���ًا ملواعيد املحاكمات، اأو لتنبيه املحاكم ب�س���اأن جت���اوز مدة اإقامة 

املحتجزين يف احلب�ض، ف�سًل عن �سمان الإفراج عن ال�سجناء عند انتهاء مدة احلكم.

اجلزء الثاين

)169( "مبادئ املنع والتق�س���ي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�س���في والإعدام دون حماكمة"، املادة 6؛ "الإعلن 

ب�س���اأن حماية جميع الأ�س���خا�ض من الختفاء الق�س���ري"، املادة 10؛ "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�س���جناء"، القاع���دة 7؛ "جمموعة املبادئ 
املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن"، املبداأ 12.

و�سع نظام الإدارة بيانات ال�سجناء والتعاون بني الهيئات يف لبنان

يف اإط���ار برنامج امل�س���اعدة التقنية م���ن "مكتب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدرات واجلرمية" ل���وزارة العدل يف لبنان، مت 
تنفيذ م�سروع رائد ب�ساأن نظم اإدارة البيانات يف ال�سجون، وذلك يف �سجن رومية يف بريوت، من خلل ت�سميم برجميات 
متخ�س�س���ة حول ال�س���جناء وفقًا للمعايري والقواعد الدولية. وا�س���تندت بني���ة الربجميات اإىل ملفات ال�س���جناء الفردية 
املعتمدة حديثًا، التي ُو�سعت على يد اأخ�سائيني اجتماعيني عند الدخول، بالإ�سافة اإىل البيانات التي جرى جمعها خلل 

فرتة الحتجاز، مثل عدد الزيارات، وبرامج اإعادة التاأهيل، و�سلوك ال�سجني، من بني اأمور اأخرى.

وُيعترب نظام اإدارة البيانات اأداة ر�سد مهمة مللفات ال�سجناء الفردية. كما اأنه يتيح اإنتاج تقارير تتّبع الحتجاز، التي تعترب 
اأدوات حيوية للجنة امل�سوؤولة عن عملية الإفراج املبكر يف �سجن رومية.
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للط���لع عل���ى مزيد من التوجيهات، انظر "دلي���ل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ���درات واجلرمية ب�ساأن ملفات 
ال�سجناء".

5- حت�سني ال�سفافية وامل�ساءلة

5-1 الإ�سراف على ال�سجون
اإّن وج���ود اآلي���ات اإ�سراف فعالة، من بني جمل���ة اأمور، مهم ل�سمان اأن يكون اأعلى ت�سل�س���ل هرمي يف اإدارة ال�سجون 
و�سلط���ات الدول���ة على علم، وب�سورة منتظمة، بالتحديات التي تواجهه���ا �سجونهم، مبا يف ذلك م�ستوى الكتظاظ 

وتاأثريه.

التفتي�ض الداخلي لل�سجون
التفتي����ض الداخل���ي لل�سجون ه���و ذلك التفتي�ض الذي ميار�س���ه، يف ال�سجون الفردية، املوظف���ون املعينون من جانب 
اإدارة ال�سجون املركزية. وعمليات التفتي�ض هذه �سائعة يف جميع اأنظمة ال�سجون، ويجوز اأن تغطي جمموعة وا�سعة 
م���ن امل�سائل، مثل الأمن، واملالي���ة، واإعادة تاأهيل ال�سجني، وتدريب املوظفني. وتقا����ض هذه الإجراءات، يف العديد 
م���ن الإدارات، وفقًا ملعايري جرى و�سعه���ا مركزيًا من اأجل �سمان الت�ساق بني ال�سج���ون.)170( ويوفر هذا التفتي�ض 
فر�س���ة ممتازة لتقييم م�ستوي���ات الكتظاظ، واأثر الكتظاظ على اإدارة ال�سجون ونظ���ام ال�سجون، مبا يف ذلك اأّي 
فروق كبرية يف م�ستويات الكتظاظ يف مرافق ال�سجون، والنظر يف خمتلف اخليارات للحّد من م�ستويات الكتظاظ 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

وم���ن اأج���ل متهي���د الطريق لنقل �سل�ض لإدارة ال�سجون م���ن وزارة الداخلية اإىل وزارة العدل، فق���د جرى ربط نظام اإدارة 
البيانات هذا ب�سكل مبا�سر باإدارة ال�سجون املركزية يف وزارة العدل. وهذا الربط يتيح بالفعل لوزارة العدل تتّبع الق�سايا 
الفردي���ة والتعام���ل بفعالية مع التاأخري يف الإج���راءات الق�سائية. كما تتيح هذه الربجميات ل���وزارة العدل اأن تكون حتت 
ت�سرفه���ا معلوم���ات تف�سيلية تتعلق بالق�سايا الفردية، مبا يف ذلك املحكمة والقا�سي امل�سوؤول، ونوع اجلرمية، وطول مدة 
الحتجاز ال�سابق للمحاكمة. وبالتايل، ميكن اأن ت�سطلع وزارة العدل مبتابعة كل ق�سية على حدة، وحتديد الق�سايا التي ل 
يجري ب�ساأنها تطبيق الت�سريعات ذات ال�سلة ب�سكل �سحيح، واإ�سدار لوائح/مذكرات اإدارية لتفادي مثل هذه النتهاكات، 

ومنها، على �سبيل املثال، ما يتعلق بعدم التقّيد بالفرتات الق�سوى للحتجاز ال�سابق للمحاكمة التي يجيزها القانون.

واأظهرت التقارير ال�سادرة يف متوز/يوليو 2011 انخفا�سًا وا�سحًا يف عدد ال�سجناء الإجمايل يف �سجن رومية من 3757 
�سجينًا يف كانون الثاين/يناير اإىل 2633 �سجينًا يف متوز/يوليو 2011. وتعك�ض هذه التقارير اأي�سًا الأثر الطفيف، واإن كان 
ُم�سّجعًا، لنظام اإدارة البيانات على طول مدة الإجراءات الق�سائية: ففي كانون الثاين/يناير 2011، �سدرت اأحكام بحق 
43.77% م���ن ال�سجن���اء، وكان 56.23% من ال�سجناء رهن الحتجاز ال�سابق للمحاكم���ة؛ ويف متوز/يوليو، لوحظ �سدور 

اأحكام بحق 57.54% من ال�سجناء، وكان 42.38% من ال�سجناء رهن الحتجاز ال�سابق للمحاكمة.

واألقى هذا التحليل ال�سوء على اأهمية:

)1( وجود نظام فّعال وحمدث مللفات ال�سجناء؛
)2( ربط البيانات املوجودة يف ال�سجون الفردية بنقطة مركزية داخل الوزارة امل�سوؤولة عن ال�سجون؛

)3( امل�ساركة املبا�سرة لل�سلطات الق�سائية يف ر�سد الحتجاز واحلب�ض.

امل�سدر: مكتب برنامج الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، لبنان، 2011

.Coyle, A., A Human Rights Approach to Prison Management, p. 122 :170( انظر(
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على ال�سعيد الوطني ويف ال�سجون الفردية. ويجوز ا�ستخدام نتائج تفتي�ض ال�سجون اأي�سًا كاأ�سا�ض لتقدمي تو�سيات 
���ناع ال�سيا�سة من اأجل اتخاذ تدابري ت�س���ريعية للحّد من ا�س���تخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة اأو  للم�س���ّرعني و�سُ

احلب�ض.

الإ�سراف اخلارجي على ال�سجون

تختلف اأنواع نظم الر�سد اخلارجي لل�سجون اختلفًا كبريًا من بلد لآخر. ففي العديد من البلدان، ي�سطلع الق�ساة 
بدور اإ�سراف على ال�سجون؛ ويف بلدان اأخرى، يطلب اإىل النائب العام �سمان �سرعية الحتجاز و�سروطه. ويف بع�ض 
الوليات الق�س���ائية، يتوىل كبري مفت�سي ال�سجون زيارات ال�س���جون؛ ويف وليات ق�سائية اأخرى، تتمتع جلان حقوق 
الإن�س���ان، اأو اأمن���اء املظامل، اأو جمال�ض الزوار، اأو هيئات الر�س���د الوطنية الأخرى، ب�س���لحية التق�س���ي وتقدمي 

التقارير ب�ساأن اأو�ساع ال�سجون. وغالبًا ما ي�سمح للمنظمات غري احلكومية بزيارة ال�سجون لأغرا�ض الر�سد.

ويطلب من البلدان التي �س���ّدقت على "الربوتوكول الختياري لتفاقية الأمم املتحدة ملناه�س���ة التعذيب وغريه من 
�س���روب املعاملة اأو العقوبة القا�س���ية اأو اللاإن�س���انية اأو املهينة" اأن تن�س���ئ "اآليات وقائية وطنية"—هيئات ر�س���د 
خا�س���ة—تكون لها اإمكانية الو�س���ول اإىل جميع اأماكن الحتجاز. وعلى ال�س���عيد ال���دويل، تتمتع اللجنة الفرعية 

التابعة للجنة الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب ب�سلحية زيارة جميع اأماكن الحتجاز يف هذه البلدان.

وت���زور اللجنة الدولية لل�س���ليب الأحمر )اللجنة الدولي���ة( اأماكن الحتجاز يف اأكرث من 90 بل���دًا. وتهدف اللجنة 
الدولية اإىل تاأمني معاملة وظروف احتجاز اإن�س���انية جلميع الأ�س���خا�ض املحرومني م���ن حريتهم، بغ�ض النظر عن 
اأ�س���باب اعتقالهم واحتجازهم. ويف عام 2011، زار مندوبو اللجن���ة الدولية 1869 مكان احتجاز، مما مّكنهم من 
الو�س���ول اإىل اأكرث من 540.000 من الأ�س���خا�ض املحرومني من احلرية، الذي���ن كان يعي�ض كثري منهم يف ظروف 

مكتظة.

وبالإ�س���افة اإىل تقدمي الدعم املبا�س���ر لل�س���جناء واأ�س���رهم، ولأماكن الحتجاز، واإدارة الحتجاز، يجوز اأن ت�سمل 
اأن�سطة اللجنة الدولية ما يلي:

   تقدمي الدعم اإىل ال�س���لطات لإن�ساء نظم اإدارة ملفات ال�سجناء، ومعاجلة الإفراط يف فرتات الحتجاز 
ال�سابق للمحاكمة، و�سمان الإفراج عن ال�سجناء عند اإكمال مدة عقوبتهم؛

   تي�سري اآليات تبادل املعلومات والتعاون بني خمتلف ال�سلطات والهيئات املعنية يف جمال العدالة اجلنائية؛
   تقدمي الدعم لل�سلطات لو�سع اآليات لل�سكاوى، وت�سجيع اإن�ساء اآليات وقائية وطنية  مبا يتفق و"الربوتوكول 
الختياري لتفاقية الأمم املتحدة ملناه�س���ة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو اللاإن�سانية 

اأو املهينة".

وعلى ال�س���عيد الإقليمي، يعمل "املقرر اخلا�ض املعني باأو�س���اع ال�سجون يف اأفريقيا" حتت مظلة "اللجنة الأفريقية 
حلقوق الإن�س���ان وال�س���عوب"؛ كما اأّن "اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانية اأو املهينة" هي 
هيئ���ة تابع���ة ل� "جمل�ض اأوروب���ا". ويتمتع كل منهما باحلق يف زي���ارة اأماكن الحتجاز، وتق���دمي تقارير بالنتائج اإىل 
حكومة البلد املعني. وميكن اأن تتق�سى "جلنة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان" التجاوزات يف كل بلد على حدة، 

واأن تتلقى العرائ�ض من الأفراد.

وميك���ن اأن تلق���ي تقارير وتو�س���يات ه���ذه الهيئات الوطنية والدولية ال�س���وء، من منظور م�س���تقل، على الو�س���ع يف 
ال�س���جون، مبا يف ذلك الظروف التي يعي�ض ال�س���جناء يف ظلها، واملعاملة التي يلقونها، وم�س���توى الكتظاظ واأثره. 
وميكن اأن ت�س���اعد تو�سياتها احلكومات على معاجلة التحديات، وتعطيها اأ�سا�سًا مقنعًا لإجراء الإ�سلحات، حيث 

اجلزء الثاين
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يتطلب الأمر ذلك. كما ميكن اأن يكون الر�سد اخلارجي لل�سجون من جانب الهيئات الوطنية اأ�سا�سًا لتحديد اأولئك 
الذين ينبغي اإطلق �سراحهم من ال�سجون، مبقت�سى اأ�سباب خمتلفة.

وم���ع الأخ���ذ يف العتبار ما قد ي�سفر عنه تفتي�ض ال�سجون من نتائ���ج اإيجابية ب�ساأن حتديد التحديات وجعلها حمور 
اهتمام �سلطات العدالة اجلنائية الأخرى، ف�سًل عن اجلمهور:

���ع �سلطات ال�سج���ون على �سمان ا�ستخ���دام عمليات التفتي����ض الداخلي لل�سج���ون كفر�سة لتقييم     ت�سجَّ
م�ستوي���ات الكتظ���اظ، ف�سًل ع���ن اأ�سبابه املحتمل���ة، يف نظام ال�سج���ون وبال�سجون الفردي���ة، واتخاذ 
التداب���ري املنا�سب���ة الرامي���ة اإىل ح���ّل امل�س���كلت الت���ي تواجهه���ا، والتي ق���د ت�سمل تداب���ري عملية على 
 امل�ست���وى املي���داين، وتو�سي���ات اإىل ال�سلطات ذات ال�سلة م���ن اأجل اإجراء مراجع���ة ت�سريعية ومراجعة

لل�سيا�سات؛
���ع ال�سلط���ات على التع���اون مع الهيئ���ات الدولي���ة والإقليمي���ة والوطني���ة امل�سوؤول���ة عن ر�سد     كم���ا ت�سجَّ

ال�سجون؛
    ويو�سى اأي�سًا بالت�سدي���ق على "الربوتوكول الختياري لتفاقية الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب وغريه 
من �سروب املعاملة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة"، لل�سلطات التي مل تفعل ذلك بعد، وتي�سري اإن�ساء 

الآليات الوقائية الوطنية.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

"اللجنة الفرعية ملنع التعذيب" تلفت االنتباه اإىل االكتظاظ يف مرافق االحتجاز ال�سابق للمحاكمة

"يت�س���ح للجنة الفرعي���ة اأّن الإفراط يف ا�ستخدام—واإ�ساءة ا�ستخدام —الحتج���از ال�سابق للمحاكمة هو م�سكلة عامة 
حتت���اج اإىل املعاجل���ة كم�ساأل���ة ذات اأولوية. فهي تن�سئ اأو ت�سهم يف م�سكلة الكتظاظ املزم���ن، التي ُيعرف اأنها متف�سية يف 
العديد من الدول الأطراف. وت�ستمر اللجنة الفرعية بحالة ذهول نتيجة التهاون الذي يبدو حميطًا بال�ستخدام الروتيني 
للحتج���از ال�ساب���ق للمحاكمة لفرتات مطولة والكتظ���اظ املزمن الذي ي�سفر عنه، وجميع امل�س���اكل املرتبطة به. ومل يعد 
خافي���ًا اأن���ه ي�سّكل م�سكلة يف كث���ري من الدول الأط���راف يف ‘الربوتوكول الختي���اري’. ول يتطلب الأمر زي���ارة من اللجنة 
الفرعية )اأو اآليتها الوقائية الوطنية( للدول الأطراف للبدء يف عملية معاجلة لهذه امل�سكلت، حيث اأّن تلك الدول ملزمة 

يف اأّي حال بالقيام بذلك بناء على التزاماتها القائمة بحقوق الإن�سان ...". 
     

 Source: Fourth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment, April-December 2010, 3 February 2011 (United Nations Ref: CAT/C/46/2)

   يج���وز اأن تنظ���ر احلكومات اأي�سًا يف اإن�ساء نظام للر�سد، عن طريق قي���ام ق�ساة بالتفتي�ض، على �سبيل 
املث���ال، وذلك للقي���ام با�ستعرا�ض دوري للو�س���ع القانوين لل�سجناء. وهذا التفتي����ض الق�سائي ميكن اأن 
ي�ساع���د يف حتديد الأ�سخا����ض الذين من املمكن اأن يك���ون احتجازهم قد جتاوز احل���ّد الأق�سى لفرتة 
الحتج���از ال�ساب���ق للمحاكم���ة، والأ�سخا����ض الذي���ن ينبغي الإف���راج عنهم بكفال���ة، واأولئ���ك املوؤهلني 
للج���زاءات البديل���ة، وم���ن ظلوا قي���د الحتج���از لفرتة اأطول م���ن احلكم ال���ذي كان ميك���ن اأن ي�سدر 
بحقه���م يف ح���ال جرت اإدانتهم، وم���ن اكتملت فرتة اأحكامه���م ومل يفرج عنه���م، اأو ال�سجناء ال�سعفاء 
 مث���ل الأحداث والن�ساء ذوات الأطفال ال�سغار، الذي���ن ينبغي جتنب احتجازهم ال�سابق للمحاكمة قدر

الإمكان.
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5-2 الق�ساء على الف�ساد
رمب���ا تكمن اإحدى اأ�سعب املهام احلا�سمة التي يج���ب التعامل معها لتح�سني نزاهة وفاعلية نظام العدالة اجلنائية 
يف الق�س���اء عل���ى الف�ساد بني الهيئات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية. وق���د يوؤثر الف�ساد تاأثريًا كبريًا على عدد 
الأ�سخا����ض الذي���ن يلقى القب�ض عليه���م، واحتجازهم، وحب�سه���م. وهناك خماطر معّينة ترتب���ط بطلب الر�ساوى 
 خ���لل ف���رتة العتقال الأولية، عندما تتخذ  القرارات بالحتجاز اأو التنبيه اأو التحويل من قبل امل�سوؤولني عن اإنفاذ 

القانون.

وتو�س���ح "مدونة لقواعد �سل���وك املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون" بجلء تام حظر الف�ساد بجميع اأ�سكاله، وكذلك 
حم���اولت الف�ساد.)171( وحددت "املب���ادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستق���لل ال�سلطة الق�سائية" مب���ادئ ا�ستقلل وتعيني 
وتدري���ب الق�ساة ل�سمان قيامه���م بواجباتهم ب�سورة م�ستقل���ة عن ال�سغوط ال�سيا�سية وغ���ري ذلك من ال�سغوط، 
بنزاه���ة وع���دم حتّيز. وت�سمل "املبادئ التوجيهي���ة ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة" مب���ادئ مماثلة، وتوؤكد حاجة 
اأع�س���اء النياب���ة العامة اإىل احل�سول عل���ى التعليم والتدريب املنا�سبني ب�ساأن املُث���ل والواجبات الأخلقية اخلا�سة 
مبنا�سبه���م.)172( وت�سّدد "مب���ادئ بنغالور لل�سلوك الق�سائي")173( على اأّن "النزاه���ة �سرورية حل�سن اأداء املن�سب 
الق�سائ���ي".)174( وين����ضّ املبداأ 4)14( على اأنه "مُينع على القا�سي واأفراد اأ�سرت���ه اأن يطلبوا اأو يقبلوا اأّي هدية اأو 
و�سّية اأو قر�ض اأو منفعة يف مقابل �سيء قد اأجنز اأو ينبغي اأن ُينجز اأو المتناع عن فعل �سيء من قبل القا�سي، يف 

ما يت�سل باأداء واجباته الق�سائية".

وهناك تدابري متنوعة ميكن اتخاذها للحّد من الف�ساد والق�ساء عليه يف نظام العدالة اجلنائية. ويف ما يلي بع�ض 
املجالت الرئي�سة التي حتتاج اإىل الرتكيز:

   تت�س���م اإجراءات توظي���ف وتدريب موظفي العدالة اجلنائية باأهمية كب���رية. وينبغي اأن ي�ستند التوظيف 
اإىل املوؤهلت ال�سخ�سية واجلدارة، واأن يت�سف الأ�سخا�ض الذين يجري اختيارهم بالنزاهة، واأن تكون 

اإجراءات التوظيف �سفافة ومو�سوعية وغري متييزية.

اجلزء الثاين

االإ�سراف الق�سائي على ال�سجون يف كينيا

لق���د ن�س���اأت يف كينيا ممار�سة يتم من خللها اإعلم الق�ساة—عن طري���ق امل�ساعدين القانونيني وم�سوؤويل ال�سجون— 
ب�س���اأن حالت ال�سجناء الذين كان ميك���ن اأن يكونوا موؤهلني خلدمة املجتمع، ولكّن اأحكامهم مل ُينظر فيها لأّي �سبب كان. 
وت�سطل���ع دائرة مراقب���ة ال�سلوك باإجراء تقيي���م، بحيث ميكن يف احل���الت املنا�سبة الإفراج عن اجلن���اة ل�ستكمال مدد 
عقوباته���م يف خدمة املجتمع. وقد توىل اأحد ق�ساة املحكمة العليا، الذي ي�سغل موقع "رئي�ض اأمانة جلنة منظمات املجتمع 
امل���دين الوطني���ة"، بوجه خا�ض، زيارة ال�سجون وحتويل اأحكام احلب�ض الق�سرية اإىل خدمة املجتمع يف احلالت املنا�سبة. 
وق���د �سهد عام 2010 تقدمي طلب���ات تقييم يف ما يتعلق ب�ِ 939 �سجينًا من الذين يق�سون اأحكامًا باحلب�ض. واأُعدت تقارير 
ب�ساأن 713 حالة من بني هذه احلالت، وُخففت العقوبة بالفعل يف 292 حالة اإىل خدمة املجتمع. ومن املقرر اأن يتمكن ما 

ي�سل اإىل 25 قا�سيًا من ال�سطلع بدور مماثل م�ستقبًل يف هذا الربنامج املُ�سّمى "تخفيف الأعباء".

Source: Feedback Probation Service 2005-10, Kenya Probation Service

)171( "مدونة لقواعد �سلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون"، املادة 7.

)172( "املبادئ التوجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة"، املبداأ 1 و2)ب(.

)173( م�س���روع "مدون���ة بنغالور لل�سلوك الق�سائي" لعام 2001، ال���ذي اعتمد من قبل الفريق الق�سائي ب�ساأن تعزي���ز النزاهة الق�سائية، بعد 

تنقيحه يف اجتماع املائدة امل�ستديرة لروؤ�ساء الق�ساة الذي عقد يف ق�سر ال�سلم، يف لهاي، 25-26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002.  
)174( القيمة 3: النزاهة، املبداأ.
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   �س���رورة اأن ت�س���تند الحتياجات التدريبية اإىل القيم الأ�سا�سية ل�سيادة القانون وحماية حقوق الإن�سان، 
واأن ت�سمل التدريب على المتثال للمعايري الأخلقية ملوظفي العدالة اجلنائية؛

  ُتعّد املكافاأة املنا�سبة ملوظفي العدالة اجلنائية �سمانة اأ�سا�سية اأي�سًا �سد الف�ساد بجميع اأنواعه؛

   ينبغي اأن ت�س���تمل ال�س���مانات �سد الف�س���اد على تدابري ل�سمان ال�سفافية وامل�س���اءلة، مثل القواعد التي 
تتطل���ب الت�س���جيل الدقيق جلمي���ع القررات ب�س���اأن عمليات اإلق���اء القب�ض، مع التربير، وظ���روف اإلقاء 

القب�ض، وا�سم ال�سابط املكلف باإلقاء القب�ض؛

   هناك حاجة اإىل �س���مان اإ�س���راف �س���ارم، مبا يف ذلك وجود ت�سل�س���ل قيادي وا�س���ح، جلميع املوظفني 
املكلفني باإنفاذ القانون الذين يتولون م�سوؤولية عمليات اإلقاء القب�ض والحتجاز؛

   ل ميكن احلّد من الف�س���اد على نحو م�س���تدام با�ستئ�س���اله ب�س���ورة جمزاأة. فاجلهود املبذولة ملكافحة 
الف�ساد يف اأو�ساط جميع الهيئات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية ينبغي اأن تو�سع �سمن ا�سرتاتيجية 
كلّية �س���املة، مبا يتف���ق و"اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�س���اد". وميكن ل���لأدوات واملطبوعات التي 
و�سعها "مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية" اأن ت�ساعد الدول يف تنفيذ اأحكام التفاقية. 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

التو�سيات الرئي�سة

حت�سني كفاءة عملية العدالة اجلنائية

بناء قدرات اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية

ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ
    و�س���ع وتنفي���ذ برامج بناء قدرات وتدري���ب للجهات الفاعلة يف جم���ال العدالة اجلنائية، مبا ي�س���مل: حقوق 
الإن�س���ان للمحتجزين وال�سجناء؛ معايري اتخاذ القرارات ب�س���اأن عمليات اإلقاء القب�ض واملحاكمة؛ توجيهات 
ب�س���اأن التحوي���ل خارج نطاق نظ���ام العدالة اجلنائي���ة؛ تقنيات التحقي���ق التي تتوافق م���ع متطلبات املعايري 

الدولية؛ حماكمات نزيهة واأحكام عادلة؛ اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء، وقرارات الإفراج املبكر.

    ا�س���تعرا�ض تقييم اأداء اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية ل�س���مان ا�ستناده اإىل معايري تقي�ض كفاءة 
اأن�سطة العدالة اجلنائية، من حيث امتثالها للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان.

    �سمان تخ�سي�ض ميزانية كافية لإدارة العدالة اجلنائية.

حت�سني اآليات التعاون بني هيئات العدالة اجلنائية

جلميع اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية—اأجهزة ال�سرطة والنيابة العامة، واإدارات املحاكم وال�سجون:

    اإن�ساء اآليات تعاون ملعاجلة اأ�سباب التاأخري يف عملية العدالة اجلنائية، بحيث ميكن تناول الق�سايا املرتاكمة 
باأ�سلوب ممنهج والتخفيف من ال�سغط على ال�سجون.

تب�سيط وت�سريع عملية العدالة اجلنائية

    اإجراء ا�ستعرا�ض �سامل لإدارة عملية العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك اإجراءات اإدارة املحاكم، لتحديد كيفية 
اإمكان تب�سيطها بغية ت�سريع عملية العدالة اجلنائية.
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حت�سني نظم اإدارة بيانات ال�سجناء

ملديري ال�سجون

    تطوير نظم اإدارة ملفات ال�سجناء، واحلفاظ على امللفات حمدثة.
    اإن�ساء قنوات فعالة لتبادل املعلومات مع املحاكم، ل �سيما ب�ساأن ق�سايا الأ�سخا�ض املحتجزين قبل املحاكمة.
    �سمان اإن�ساء اآلية للر�سد املنتظم لهذه امللفات، لتي�سري نقل املحتجزين اإىل املحاكم يف الوقت املنا�سب وفقًا 
ملواعيد املحاكمات، اأو لتنبيه املحاكم ب�ساأن جتاوز مدة احلب�ض ال�سابق للمحاكمة، ف�سًل عن �سمان الإفراج 

عن ال�سجناء عند انتهاء مدة اأحكامهم.

حت�سني ال�سفافية وامل�ساءلة

ناع ال�سيا�سة والقرارات ل�سُ

    �س���مان ا�س���تخدام التفتي�ض الداخلي لل�س���جون كفر�س���ة لتقييم م�س���تويات الكتظاظ يف نظام ال�سجون ويف 
ال�س���جون الفردية، ف�س���ًل عن الأ�س���باب املحتملة لهذا الكتظاظ، واتخاذ التدابري املنا�سبة حلل امل�سكلت 

التي تواَجه.
    النظر يف اإن�س���اء نظام للر�س���د، عن طريق ق�ساة التفتي�ض، على �س���بيل املثال، لإجراء ا�ستعرا�سات منتظمة 

للو�سع القانوين لل�سجناء.
    التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية امل�سوؤولة عن ر�سد ال�سجون.

    الت�س���ديق على "الربوتوكول الختياري لتفاقية الأمم املتحدة ملناه�س���ة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة 
القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة"، وتي�سري اإن�ساء "اآليات وقائية وطنية".

    �س���مان تعيني موظفي العدالة اجلنائية ا�س���تنادًا اإىل املوؤهلت ال�سخ�س���ية واجلدارة؛ واأن يت�سم الأ�سخا�ض 
الذين يتم اختيارهم بالنزاهة؛ واأن تكون اإجراءات التعيني �سفافة ومو�سوعية وغري متييزية.

    �س���مان ا�س���تناد التدريب اإىل القيم الأ�سا�سية ل�س���يادة القانون وحماية حقوق الإن�س���ان، واأن ي�سمل التدريب 
المتثال للمعايري الأخلقية وحظر جميع اأ�سكال الف�ساد.

    تقدمي مكافاأة منا�سبة ملوظفي العدالة اجلنائية، للحماية من الف�ساد بجميع اأنواعه.
    و�سع اآليات للإ�سراف الدقيق، مبا يف ذلك ت�سل�سل قيادي وا�سح، على جميع املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون 

امل�سوؤولني عن عمليات اإلقاء القب�ض والحتجاز.
    �س���مان و�سع اجلهود املبذولة ملكافحة الف�ساد يف اأو�س���اط جميع اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية 

�سمن ا�سرتاتيجية كلّية �ساملة مبا يتفق و"اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد".
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الف�سل دال- احل�سول على امل�ساعدة القانونية واملعونة القانونية
اإّن كفالة اأن يكون ال�سجناء قادرين على ال�ستفادة من م�ساعدة م�ست�سار قانوين خلل الإجراءات اجلنائية لي�ست 
اأح���د متطلب���ات القانون الدويل الرئي�س���ة فح�سب، بل هي اأي�سًا و�سيلة فعالة للحّد م���ن الحتجاز، ومدة الحتجاز، 

واإ�سدار اأحكام جائرة، واحلب�ض.

ويتمت���ع املدعى عليهم باحل���ق يف احل�سول على حمام معنّي مبوجب امل���ادة 14)3()د( من العهد الدويل اخلا�ض 
باحلق���وق املدني���ة وال�سيا�سي���ة، عندما تقت�سي م�سلح���ة العدالة ذلك. وي�س���رَتط اأن تكون ه���ذه امل�ساعدة جمانية 
عندما ل ميلك املتهم الو�سائل الكافية لدفع التكاليف. ومن امل�سلم به عمومًا اأّن م�سلحة العدالة تقت�سي امل�ساعدة 
القانونية، على الأقل، عندما يكون ال�سخ�ض قيد الحتجاز، اأو عندما ميكن اأن ت�سفر الق�سية عن حكم باحلب�ض اأو 
بعقوبة الإعدام. وتن�ّض "املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامني" على اأنه يطلب اإىل احلكومات توفري التمويل الكايف 
وامل���وارد الأخرى اللزمة لتوفري م�ست�ساري���ن قانونيني للفقراء ولغريهم من الأ�سخا�ض املحرومني، وذلك من اأجل 

�سمان ح�سول جميع مواطنيها، وعلى قدم امل�ساواة، على العدالة.)175(

وتت�سمن املادة 6)3( من "التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان" اأحكامًا مماثلة. وتعترب "التفاقية الأمريكية حلقوق 
الإن�س���ان" اأّن احل�س���ول على م�ست�سار قانوين هو حق غ���ري قابل للنتقا�ض منه، وينبغي اأن توف���ره الدولة.)176( ول 
تق�س���ر "التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�س���ان" متويل الدولة للم�ساعدة القانونية عل���ى الق�سايا التي تقت�سي فيها 
م�سلح���ة العدال���ة ذلك. كم���ا اأنها ل ت�س���ري اإىل عجز املتهم عن دف���ع تكاليف املحامي ك�سرط م���ن �سروط الأهلية 
للمعون���ة القانوني���ة املمولة من الدولة. ول ين�ّض "امليث���اق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سع���وب" على معونة قانونية 
ممولة من الدولة عندما ل يقدر املتهم على دفع تكاليف امل�ساعدة القانونية، ولكّن قرار "اللجنة الأفريقية حلقوق 
الإن�سان وال�سعوب" ب�ساأن "املبادئ والتوجيهات ب�ساأن احلق يف حماكمة عادلة وم�ساعدة قانونية يف اأفريقيا" ين�ّض 
عل���ى اأّن للمته���م "احل���ق  يف احل�سول على م�ساعدة قانوني���ة معّينة له اأو لها يف اأّي ق�سي���ة، حيث تقت�سي م�سلحة 

العدالة ذلك، ودون دفع املتهم للتكاليف ... اإذا مل تكن لديه اأو لديها الو�سائل الكافية للدفع".)177(

واأ�سدرت املفو�سية الأوروبية، يف عام 2003، بيانًا جاء فيه اأنه "يف حني اأّن جميع احلقوق التي ت�سكل مفهوم "حقوق 
املحاكمة العادلة" مهمة، فهناك بع�ض احلقوق الأ�سا�سية للغاية التي ينبغي اأن تعطى الأولوية يف هذه املرحلة. ومن 
بينه���ا، اأوًل وقب���ل كل �سيء، احلق يف امل�سورة وامل�ساعدة القانوني���ة. واإذا مل يكن لدى �سخ�ض متهم حماٍم، فهو اأقّل 
احتم���اًل اأن يك���ون على بّينة من حقوقه الأخرى وبالت���ايل اأن يجري احرتام تلك احلقوق. وت���رى املفو�سية اأّن هذا 

احلق ُيعترب الأ�سا�ض جلميع احلقوق الخرى.)178(

ومع اعتماد القرار 24/2007، املوؤرخ يف 26 متوز/يوليو 2007، ب�ساأن التعاون الدويل من اأجل حت�سني �سبل احل�سول 
عل���ى امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائي���ة، وبخا�سة يف اأفريقيا، طلب "املجل�ض القت�سادي والجتماعي" 
من "مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية" اأن يدر�ض �سبل وو�سائل تعزيز اإمكانية احل�سول على املعونة 
القانوني���ة يف نظ���م العدالة اجلنائية، ف�سًل عن اإمكانية و�سع وثيقة مثل اإعلن مبادئ اأ�سا�سية اأو جمموعة مبادئ 
توجيهي���ة لتح�س���ني اإمكانية احل�سول على املعونة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، مع الأخذ يف العتبار "اإعلن 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)175( املبداأ 3 من "املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامني".

 American Convention on Human Rights, O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into force July :176( انظر(

 18, 1978, reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1
.at 25 (1992), Article 8, para. 2, d and e

.Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, Principle H (a) :177( انظر(

 European Commission, Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings Throughout :178( انظر(

.the European Union, Green Paper from the Commission, Brussels, 19 February 2003, COM(2003) 75 final, para. 2.5
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ليلونغوي ب�ساأن تي�سري احل�سول على املعونة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية يف اأفريقيا" )اإعلن ليلونغوي()179( 
وغ���ريه م���ن املواد ذات ال�سلة. وقد اعتمدت "جلنة الأمم املتحدة ملنع اجلرمي���ة والعدالة اجلنائية"، يف اأيار/مايو 
2012، "مب���ادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأن �سبل احل�سول عل���ى املعونة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية"، 

التي جرى اعتمادها بالتايل من اجلمعية العامة يف قرارها 67/187 املوؤرخ يف 20 كانون الأول/دي�سمرب 2012.

و�سيوف���ر ه���ذا ال�سك اجلدي���د التوجيه للدول ب�س���اأن املبادئ الأ�سا�سي���ة والعنا�سر املحددة التي ينبغ���ي اأن ي�ستند 
اإليه���ا النظام الوطني للمعونة القانونية يف جمال العدالة اجلنائية. وينطبق حق امل�ستبه فيه وال�سجني يف امل�ساعدة 
القانونية على جميع مراحل الدعوى اجلنائية، مبا يف ذلك خلل التحقيقات الأولية، وقبل املحاكمة وخللها، وبعد 

الإدانة واإ�سدار الأحكام، واأثناء احلب�ض.

1- احل�سول على م�ست�سار قانوين خالل االحتجاز ال�سابق للمحاكمة
بالإ�ساف���ة اإىل املعاي���ري الدولي���ة والإقليمية املذك���ورة اأعله، تن����ضّ "مب���ادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سي���ة ب�ساأن دور 
املحام���ني" عل���ى اأّن احلكوم���ات يجب اأن ت�سم���ن �سرعة ح�سول جمي���ع الأ�سخا�ض املعتقل���ني اأو املحتجزين، �سواء 
 بتهم���ة جنائي���ة اأو بدونها، اإىل حماٍم، على األ يتجاوز ذلك باأّي حال ثمان واأربعني �ساعة من وقت القب�ض عليهم اأو 

احتجازهم.)180(

واحلق يف �سرعة احل�سول على امل�ساعدة القانونية عند العتقال والحتجاز هو اأمر اأ�سا�سي من اأجل �سمان احلق 
يف دف���اع فع���ال، وبغر�ض حماية ال�سلمة البدني���ة والعقلية لل�سخ�ض املحروم من حريت���ه. واحلق يف اأن يدافع عنه 
حم���اٍم يت�سمن احلق يف الإخط���ار بحق ال�ستعانة مبحاٍم، واحلق يف الو�سول اإىل حم���اٍم ويف التوا�سل معه ب�سورة 

�سرية، واحلق يف امل�ساعدة من حماٍم من اختياره اأو من حماٍم موؤهل معنّي.

وميك���ن اأن يت���وىل املحامون وغريهم من مقدم���ي املعونة القانوني���ة )انظر الق�سم 4-1(، خ���لل املرحلة ال�سابقة 
للمحاكم���ة، م�ساع���دة موكليه���م والإ�سه���ام يف احل���ّد من ع���دد ن���زلء ال�سجون قب���ل املحاكمة بط���رق عديدة، مبا 
يف ذل���ك �سم���ان اإط���لق �سراحهم يف ح���ال كانت العتق���الت تع�سفية، وعن طري���ق ترتيب التحوي���ل خارج نطاق 
العدال���ة اجلنائي���ة حيثم���ا كان ذلك منا�سب���ًا، وطلب الإف���راج بكفال���ة.)181( وميكنهم جمع املعلوم���ات ذات ال�سلة 
بالق���رار يف م���ا اإذا كان موكلوهم ي�ستوف���ون املعايري القانونية للإفراج، وتقدميه���ا اإىل ال�سرطة و/اأو املحكمة.)182( 
 كم���ا ميكنه���م �سم���ان عدم "فق���دان" الق�سية بني مئ���ات الق�سايا الأخ���رى، والت�سبب بالتايل بتاأخ���ري غري مقبول 

يف املحاكمة.

اجلزء الثاين

)179( اعتِم���د "اإع���لن ليلونغ���وي ب�ساأن فر�ض احل�س���ول على املعونة القانونية يف نظ���ام العدالة اجلنائية يف اأفريقيا" م���ن قبل موؤمتر املعونة 

القانوني���ة يف العدال���ة اجلنائية: دور املحامني، وغ���ري املحامني، ومقدمي اخلدمات الآخرين يف اأفريقيا، الذي ُعق���د يف ليلونغوي خلل الفرتة 22-
 Official Records of the Economic and Social Council, 2007, :24 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2004. وميك���ن الط���لع عل���ى ن����ض الإع���لن يف

.Supplement No. 10 (E/2007/30), chap.I, sect.B, draft resolution VI, annexes I and II

)180( "مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامني"، املبداأ 7.

)181( عل���ى �سبي���ل املثال، ووفق���ًا للتقييمات امل�ستقلة لربناجمني رائدي���ن يف ولية وا�سنطن، حيث كان موظفون وحمام���ون داعمون اإ�سافيون 

متاح���ني ملكاتب املحامي العام يف ث���لث حماكم، اأمكن تقلي�ض الزمن املطلوب حلّل الق�سايا واحلّد من معدلت احلب�ض وزيادة املحاكمات املوؤجلة. 
 Luchansky, B., “The Public Defense Pilot Projects, Washington State Office of Public Defense”, Looking Glass Analytics, :انظ���ر 

.Washington State Office of Public Defense, June 2010

 Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative, Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers  :182( انظ���ر(

;and Paralegals (2012), p. 45 انظر اأي�سًا، املرجع ال�سابق.
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وُيع���ّد تواف���ر حماٍم، ودون اإبطاء، �سرطًا رئي�سًا للح�سول على م�ساعدة قانونية فعالة يف مرحلة التحقيق يف العملية 
اجلنائي���ة. ففي هذه املرحلة بالذات، ت�ستجوب ال�سرطة امل�ستبه فيه، وتتخذ القرارات حول ما اإذا كان �سيتم البدء 
بدع���وى ق�سائي���ة ر�سمية، وم���ا اإذا كان ال�سخ�ض �سُيحتجز.)183( والقرارات التي ُتتخ���ذ يف هذه املرحلة �سوف توؤثر 

على التطورات اللحقة.

وتق���ّر "مب���ادئ الأمم املتح���دة وتوجيهاتها ب�ساأن احل�س���ول على املعون���ة القانونية يف نظم العدال���ة اجلنائية" باأّن 
احل�س���ول عل���ى م�ساعدة قانونية فعالة يف مرحلة التحقيق يف العملي���ة اجلنائية يتطلب وجود اآلية فعالة ل�سمان ما 

يلي، كحد اأدنى:)184(

   اإبلغ امل�ستبه فيهم بحقهم يف امل�ساعدة القانونية واملعونة القانونية؛
   توفري الفر�ض والت�سهيلت للم�ستبه فيهم للت�سال مبحاٍم يكون موؤهًل تاأهيًل منا�سبًا، اأو مبقّدم اآخر 

للمعونة القانونية دون اإبطاء؛
   توفري الت�سهيلت للممثلني القانونيني للت�ساور مع امل�ستبه فيهم على انفراد.

ومن اأجل متكني اأن تنفذ هذه التدابري بفعالية، يجب �سمان ما يلي:)185(

   �س���رورة اأن ي�ستمل تدريب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني على حق امل�ستبه فيهم يف �سرعة احل�سول 
على م�ست�سار قانوين، وعلى معونة قانونية، عند ال�سرورة، عقب القب�ض عليهم فورًا؛

   �س���رورة اأن يكون هناك التزام قانوين لدى املوظف���ني املكلفني باإنفاذ القانون باإبلغ امل�ستبه فيهم بهذا 
احلق؛

   يج���ب اأن يوف���ر املوظفون املكلف���ون باإنفاذ القان���ون للم�ستبه فيه���م و�سائل اإجراء ات�س���الت باملحامني 
وموؤ�س�سات املعونة القانونية، وم�ساعدتهم يف ذلك؛

   يج���ب اأن تتوف���ر للموظف���ني املكلفني باإنف���اذ القانون معلومات ع���ن مقدمي املعون���ة القانونية وتفا�سيل 
الت�سال بهم، وذلك من اأجل الوفاء بالتزاماتهم؛

   ينبغي الأخ���ذ يف العتبار توفري املعونة القانونية الأولية للأ�سخا����ض الذين يطلبون امل�ساعدة القانونية 
عل���ى وج���ه ال�سرعة يف مراكز ال�سرط���ة، اأو مراكز الحتج���از، اأو املحاكم، يف الوقت ال���ذي تتحدد فيه 

اأهليتهم. 

ومنع���ًا للتاأخ���ري يف توفري اإمكانية احل�سول عل���ى امل�ساعدة القانونية يف هذا الوقت احلا�س���م، فقد اأن�سئت يف عدد 
م���ن البلدان اأنواع خمتلفة من نظم امل�س���ورة وامل�ساعدة يف مراكز ال�سرطة، ميكن اأن جتمع بني املحامني اخلا�سني 
واملدافع���ني العامني وامل�ساعدين القانونيني.)186( كما اأن�سئت يف بع�ض البلدان نظم للمداورة يف دوام عمل حمامني 

ل�سمان وجود حماٍم اأو م�ساعد قانوين على نحو دائم. )انظر الإطار، للطلع على مثال(.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)183( املرجع نف�سه، �ض 43.

)184( مب���ادئ الأمم املتح���دة وتوجيهاتها ب�ساأن احل�سول على املعونة القانونية يف نظم العدال���ة اجلنائية، املبداأ 2 )احلق يف اإعلمه باملعونة 

القانوني���ة(، واملب���داأ 3 )حقوق اأخرى للأ�سخا�ض املحتجزين، وامللقى القب�ض عليهم، وامل�ستبه فيهم اأو املتهمني بجرمية جنائية(، واملبداأ 4 )املعونة 
القانونية يف املرحلة ال�سابقة للمحاكمة(.

 Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative, Improving Pretrial :185( للطلع على هذه املتطلبات وغريها، انظر(

.Justice: The Roles of Lawyers and Paralegals (2012), pp. 43, 44

)186( املرجع نف�سه، �ض 64.
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نيجرييا—حمام���و امل���داورة يف دوام العم���ل واملتطوع���ون ال�سب���اب الوطني���ون ي�ساع���دون يف احل���ّد م���ن ع���دد 
املحتجزين ال�سابق للمحاكمة وطول مدة احتجازهم يف نيجرييا

يع���ّد ع���دد نزلء ال�سجون يف نيجرييا منخف�سًا بالن�سبة لعدد �سكانه���ا الإجمايل. بيد اأّن العديد من �سجون نيجرييا تكتظ 
بال�سجن���اء، وُيعت���رب الحتجاز ال�سابق للمحاكم���ة م�سكلة حادة. ويف عام 2009، كان 69% م���ن املحتجزين رهن الحتجاز 
ال�ساب���ق للمحاكم���ة، وكان متو�سط مدة الحتجاز 3.7 �سنوات. وتبنّي الدرا�س���ات اأّن ق�ساء املتهمني بجرائم ُيعاقب عليها 

بالإعدام اأكرث من 10 �سنوات يف الحتجاز ال�سابق للمحاكمة اأمر ماألوف.
ويف عام 2005، بداأ "مركز اإنفاذ احلقوق والقانون العام" م�سروعًا يف اأربع وليات—اأوندو، واإميو، وكادونا، و�سوكوتو—
بدعم من "مبادرة العدالة ملوؤ�س�سة املجتمع املفتوح". وبا�ستخدام منوذج املداورة يف دوام عمل املحامني، �سعى امل�سروع اإىل:

    خف�ض عدد املحتجزين ال�سابق للمحاكمة كن�سبة من جممل نزلء ال�سجون؛
    خف�ض متو�سط طول مدة الحتجاز ال�سابق للمحاكمة؛

    اختب���ار من���وذج تكلفة منخف�سة للم�ساع���دة القانونية ال�سابقة للمحاكمة يدعم نظ���ام املداورة يف دوام عمل 
املحامني مبتطوعني من "هيئة اخلدمة الوطنية لل�سباب"؛

    امل�ساهمة يف م�ساورات على امل�ستوى الوطني حول احل�سول على معونة قانونية.

م�سروع املداورة يف دوام عمل املحامني 
ي�ستخدم نظام املداورة يف دوام عمل املحامني اأربعة من املحامني الذين يعملون مع "جمل�ض املعونة القانونية"، وي�سطلعون 
مب�سوؤولي���ة الإ�سراف على جمموعة من متطوعي "هيئ���ة اخلدمة الوطنية لل�سباب". واملتطوعون هم من اخلّريجني اجلدد 
يف القان���ون، وُيتوق���ع اأن يقدموا م�ساعدة قانونية "عند ال�ستدعاء" يف مراكز �سرط���ة حمددة، على مدار ال�ساعة، وطوال 
�سبعة اأيام يف الأ�سبوع. ويتدخلون على الفور يف الق�سايا التي يفتقر فيها املتهم اجلاين اإىل حماٍم خا�ض ويقدمون امل�سورة 
القانوني���ة الأ�سا�سية، ويتولون املتابعة والقيام باإج���راءات حمددة مثل التقّدم بطلبات الإفراج بكفالة. وباملجموع، ي�سارك 

اأربعة حمامني و24 متطوعًا يف العمل بامل�سروع.

النتائج
�ُسّج���ل، خ���لل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من امل�سروع، انخفا�ض مبع���ّدل 72% يف مدة الحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف الوليات 
التجريبي���ة. كم���ا انخف�ض نزلء احلب�ض الحتياط���ي مبا يقارب 20%، مما ميثل جمم���وع 611 حمتجزًا جرت م�ساعدتهم 
واإط���لق �سراحه���م. ويف عام 2007، جرى اإطلق �سراح ما جمموع���ه 1.188 حمتجزًا رهن املحاكمة من اأماكن احتجاز 
تابع���ة لل�سرط���ة ومن ال�سجون. ويف عام 2008، جرى اإطلق �سراح ما جمموعه 2.579 حمتجزًا. كما جرى اإطلق �سراح 

1.704 حمتجزين ما بني كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيو 2009.
واأم�سى غالبية املحتجزين املُفرج عنهم ب�سعة اأيام يف الحتجاز بدًل من املتو�سط الوطني البالغ 3.7 �سنوات.

الآثار املرتتبة على ال�سيا�سات
لق���د اأنع�ست جهود الدفاع التي بذلها "مركز اإنفاذ احلقوق والقان���ون العام" النقا�ض حول الحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف 

نيجرييا، كما اأّدت اإىل عدد من املبادرات.
مراجع���ة اإلزامي���ة للق�سايا: جنح "مركز اإنف���اذ احلقوق والقانون العام" يف طلبه املتعل���ق بتنفيذ عملية مراجعة ممنهجة 

واإلزامية جلميع الأوامر باحلب�ض الحتياطي.
مراجع���ة تق���دمي املعون���ة القانونية: تعاون املحام���ون امل�ساركون يف امل�س���روع الرائد مع م�سوؤويل احلكوم���ة لإعداد م�سروع 
"قان���ون تعدي���ل املعونة القانونية" و"قانون اإدارة العدالة اجلنائية". وكان ه���ذان القانونان ل يزالن معلقان يف وقت كتابة 

هذا التقرير، ولكن من املاأمول اأن ي�سهما—عند اعتمادهما—يف خلق عملية عدالة جنائية اأكرث اإن�سافًا.

 Source: Open Society Justice Initiative, Duty Solicitors and National Youth Volunteers, Rights Enforcement and
  .Public Law Centre (REPLACE) - Nigeria
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2- احل�سول على م�ست�سار قانوين خالل املحاكمات

ي�سطل���ع املحام���ون خلل عملي���ة املحاكمة بدور رئي�ض يف الإ�سه���ام بعدالة جل�سات ال�ستماع، مم���ا ي�ساعد املدعى 
عليهم الأبرياء يف اأن يطلق �سراحهم، ويف جتنب اإ�سدار اأحكام قا�سية عندما تكون غري مربرة.

وال�سك���وك الدولي���ة �سديدة الو�س���وح حول �س���رورة اأن تكفل ال�سلطات ح�س���ول كل �سخ�ض مته���م بجرمية يجوز 
 فيه���ا فر����ض عقوب���ة احلب����ض اأو الإع���دام، على املعون���ة القانوني���ة يف جميع الإج���راءات يف املحاك���م، مبا يف ذلك 

ال�ستئناف.

ول�سمان اأن يكون احلق يف الدفاع جادًا، يجب اأن يتوفر لأّي �سخ�ض متهم بجرمية جنائية، وملحاميه، الوقت الكايف 
والت�سهيلت املنا�سبة لإعداد الدفاع.)187(

ويتوق���ف الوق���ت الكافي لإعداد دف���اع على طبيعة الإجراءات )يف م���ا اإذا كانت الإجراءات متهيدي���ة، اأو ابتدائية، 
اأو ا�ستئن���اف، عل���ى �سبيل املثال( والظ���روف الواقعية لكل حال���ة. وت�سمل العوامل تعقيد الق�سي���ة، وح�سول املتهم 
وحمامي���ه عل���ى الأدلة، واحل���دود الزمنية املن�سو�ض عليه���ا يف القانون الوطني.)188( وميك���ن املوازنة بني احلق يف 

املحاكمة �سمن فرتة زمنية معقولة واحلق يف وقت كاٍف لإعداد دفاع.

ويتطل���ب احل���ق يف ت�سهي���لت كافية لإع���داد دفاع �س���رورة اأن ُي�سمح للمته���م وحماميه باحل�سول عل���ى املعلومات 
املنا�سبة، مبا يف ذلك الوثائق، واملعلومات، والأدلة الأخرى التي قد ت�ساعد املتهم يف اإعداد ق�سيته.)189( وقد ذكرت 
"اللجن���ة املعنية بحق���وق الإن�سان" اأّن املعلومات التي تعطى ل�سخ�ض متهم بجرمي���ة جنائية يجب اأن ت�سري اإىل "كل 

من القانون والوقائع املزعومة التي يقوم ]التهام[ عليها".)190(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)187( امل���ادة 14)3()ب( م���ن "العهد الدويل اخلا����ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سي���ة"، واملادة 8)2()ج( من "التفاقي���ة الأمريكية"، واملادة 

6)3()ب( من "التفاقية الأوروبية".
.Human Rights Committee General Comment 13, para. 9 :188( انظر(

)189( املبداأ 21 من "املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامني".

 .Human Rights Committee General Comment 13, para. 8 :190( انظر(

اأفغان�ستان—خدمات املعونة القانونية ت�ساعد على �سمان حماكمات عادلة

داأب���ت "دا كان���ون غو�ستونك���ي Da Qanoon Ghushtonky"، وه���ي منظمة غري حكومية يف اأفغان�ست���ان، على تقدمي خدمات 
املعون���ة القانونية للن�س���اء، والأطفال، والرجال املعوزين، يف الق�سايا اجلنائي���ة والعائلية منذ عام 2006، وحققت جناحًا 

كبريًا يف التو�سل اإىل الإفراج عن موكليها من ال�سجون اأو �سمان حماكمات عادلة.

واأف���ادت "دا كان���ون غو�ستونكي"، يف عام 2007، اأنها قد عملت عل���ى 4.000 ق�سية جنائية منذ عام 2006؛ واأطلق �سراح 
50% واأدين 16%، ولكّن 80% منهم تلقوا عقوبات اأقّل كثريًا مما كان ميكن اأن يحدث بالتاأكيد لو مل يتوفر لهم حماٍم. واأما 
الق�ساي���ا الأخ���رى فقد كانت جارية. كم���ا اأّن اأ�سخا�سًا جرى اأحيانًا الإفراج عنهم اأو تلق���وا عقوبة باحلب�ض مددًا ق�سرية 
م لهم التمثيل القانوين، بعد اأن كان قد حكم عليهم بالإعدام يف املحاكم البتدائية.  جدًا يف املرحلة النهائية، عندما قدِّ

 Source: UNODC Implementing Alternatives to Imprisonment in Afghanistan, in line with International
Standards and National Legislation, 2008, p. 53
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بالإ�ساف���ة اإىل دور املحام���ني الرئي�ض يف الدفاع عن موكليه���م اأثناء املحاكمة، فاإّن باإمكانه���م اأن يقدموا م�ساعدة 
حا�سم���ة ل�سم���ان وجود الأ�سخا�ض املنا�سبني يف املحكم���ة يف املوعد ال�سحيح ويف الوقت املنا�س���ب، والتاأكد من اأّن 
املعلومات اللزمة للبدء بجل�سة ال�ستماع ولتخاذ القرار املنا�سب متوفرة ومقدمة اإىل املحكمة.)191( وهناك وظيفة 
اأخ���رى ميك���ن اأن يقوم به���ا املحامون، وغريهم من مقدمي املعون���ة القانونية، تتمثل يف التاأكد م���ن اأّن املتهم يفهم 
الغر�ض من جل�سة ال�ستماع. كما ميكنهم توفري معلومات للمدعى عليه بحيث ميكنه اتخاذ قرار م�ستنري ليقّر باأنه 
مذن���ب، حيثما يكون ذل���ك منا�سبًا، يف جل�سة ا�ستماع مبكرة.)192( وهو الأمر ال���ذي من �ساأنه اأن ي�ساعد يف تقلي�ض 

الوقت الذي يق�سيه املدعى عليه رهن الحتجاز، وك�سب الثقة بغر�ض اإ�سدار احلكم.

3- احل�سول على م�ست�سار قانوين بعد اإ�سدار احلكم

ُيع���ّد �سمان ح�سول ال�سجناء على م�ست�سار قانوين بعد الإدانة واإ�سدار احلكم اأ�سا�سيًا لتمكني ال�سجناء من التمتع 
بحقه���م يف احل�سول على م�ساعدة قانونية اأثناء اإجراءات ال�سكاوى، وال�ستئناف، وطلبات احل�سول على العفو اأو 
الراأف���ة. ويكت�س���ي احل�سول على م�ست�سار قان���وين اأهمية خا�سة، يف �سياق الكتظاظ، وذل���ك لتمكني ال�سجناء من 
اإع���داد طعونهم، ف�س���ًل عن تقدمي طلبات الإفراج املبكر امل�سروط يف الوقت املنا�سب وبطريقة مدرو�سة قانونيًا يف 

البلدان التي يتعني على ال�سجناء اأنف�سهم الت�سّرف من اأجل النظر يف الإفراج املبكر عنهم.

وت�سطلع �سلطات ال�سجن بدور مهم يف متكني ال�سجناء من التمتع بحقهم يف احل�سول على م�ست�سار قانوين، وعلى 
�سبيل املثال، عن طريق:

   اإبلغ جميع ال�سجناء �سفاهة وكتابة، عند الدخول اإىل ال�سجن، ب�ساأن حقهم يف احل�سول على م�ساعدة 
قانونية تت�سم بال�سّرية خلل فرتة احلب�ض، مبا يف ذلك حقهم يف املعونة القانونية؛

   توف���ري هذه املعلومات على نح���و يتوافق واحتياج���ات الأ�سخا�ض الأميني، والأقلي���ات، والأ�سخا�ض ذوي 
الإعاقة، والأطفال، وبلغة يفهمونها؛

   م�ساع���دة الأ�سخا�ض الذين لي�ض لديهم حمامني خا�سني به���م مبعلومات عن املحامني ومقدمي املعونة 
القانونية؛

  توفري ت�سهيلت للت�سال باملحامني ومقدمي املعونة القانونية؛
   �سم���ان ع���دم اإعاق���ة اأو تاأخري اللق���اءات مع امل�ست�س���ار القانوين، وكفال���ة اأن متّكن �سيا�س���ات ال�سجون 

ومرافقها حدوث هذه اللقاءات على انفراد—بعيدًا عن م�سمع موظفي ال�سجون.

وبالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، قد تنظر ال�سلطات يف ت�سجي���ع نقابات املحامني والرابطات القانوني���ة وغريها من مقدمي 
املعونة القانونية على و�سع قوائم باأ�سماء حمامني وغريهم من مقدمي امل�ساعدة القانونية لزيارة ال�سجون وتقدمي 

امل�سورة وامل�ساعدة القانونية لل�سجناء جمانًا.)193(

اجلزء الثاين

 Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative, Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers :191( انظ����ر(

.and Paralegals (2012), p. 50

)192( املرجع ال�سابق، �ض 51.

)193( "مب����ادئ الأمم املتح����دة وتوجيهاتها ب�ساأن احل�س����ول على املعونة القانونية يف نظام العدالة اجلنائي����ة"، املبداأ 6 )املعونة القانونية يف 

مرحلة ما بعد املحاكمة(.
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وقد اأن�سئت يف بع�ض البلدان دوائر للم�ساعدة القانونية يف ال�سجون، لديها م�سوؤولية ر�سد �سرعية الحتجاز، ف�سًل 
ع���ن �سم���ان احل�سول على حمامني وخدمات معونة قانونية عند القت�ساء. وق���د ثبت اأّن هذا الأمر ي�سّكل منوذجًا 

فعاًل وعمليًا وميكن تكراره.

4- تعزيز الو�سول اإىل اآليات املعونة القانونية
املعون���ة القانوني���ة، يف تعريفها التقليدي، هي توفري خدمات قانونية جمانية اأو زهيدة التكلفة ملن ل ي�ستطيعون دفع 
التكلف���ة الكاملة. وي�سف "اإعلن ليلونغوي" املعونة القانونية باأنها ت�سمل "امل�سورة القانونية، وامل�ساعدة، والتمثيل، 
والتوعي���ة، واآلي���ات احل���ل البديل للمنازع���ات؛ وباأنها ت�سمل جمموع���ة وا�سعة من اجلهات املعني���ة كاملنظمات غري 
احلكومية، ومنظمات املجتمعات املحلية، واملوؤ�س�سات اخلريية الدينية وغري الدينية، والهيئات والرابطات املهنية، 

واملوؤ�س�سات الأكادميية".)194(

وتثب���ت "مبادئ الأمم املتح���دة وتوجيهاتها ب�ساأن احل�سول على امل�ساعدة القانوني���ة يف نظم العدالة اجلنائية" اأّن 
الدول ينبغي اأن تنظر يف توفري املعونة القانونية باعتبارها م�سوؤوليتها، وينبغي اأن ت�سع نظامًا �سامًل متاحًا وفعاًل 
لتق���دمي امل�ساع���دة القانونية، ميتد لي�سم���ل اجلميع يف اأنحاء البلد كاف���ة، ودون متييز. وت�ستم���ل املعونة القانونية، 
بالإ�سافة اإىل "تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة والتمثيل القانوين"، على التوعية القانونية وتي�سري الو�سول اإىل املعلومات 
القانونية وغريها من اخلدمات التي تقدم من خلل اآليات احلل البديل للمنازعات وعمليات العدالة الت�ساحلية.

ناع ال�سيا�سة من اأجل �سمان اأن يتمتع  وحتّدد هذه املبادئ التوجيهية امل�سائل التي ينبغي اأن يعاجلها امل�سّرعون و�سُ
جمي���ع الأ�سخا����ض، بغ�ض النظر عن و�سائلهم املالي���ة، اأو اإثنيتهم، اأو جن�سيتهم، اأو اأّي و�س���ع اآخر لهم، ف�سًل عن 

موقعهم اجلغرايف، باحل�سول على امل�سورة القانونية، وعلى قدم امل�ساواة. وهي ت�سمل:

  �سّن ت�سريعات حمّددة ب�ساأن املعونة القانونية؛
   اتخاذ التدابري اللزمة ل�سمان وجود نظام معونة قانونية �سامل، يكون متاحًا وفّعاًل وم�ستدامًا.

وينبغي اأن ت�سطلع الوزارات وال�سلطات ذات ال�سلة مبا يلي:

   تخ�سي����ض اعتمادات ميزانية كافية للمعونة القانوني���ة يف عمليات التخطيط التي ت�سعها، مبا يف ذلك 
توفري اآليات متويل خم�س�سة وم�ستدامة؛

   و�س���ع الهياكل الإداري���ة والتنظيمية اللزمة ل�سم���ان عمل نظام املعونة القانونية ب�س���كل فّعال، واإتاحة 
الو�سول اإليه يف جميع اأنحاء البلد.  

4-1 مناذج تقدمي املعونة القانونية
هناك مناذج خمتلفة لتقدمي املعونة القانونية:

نظم املحامي العام: تقّدم امل�ساعدة القانونية من حمامني يعملون يف مكاتب متخ�س�سة، متّولها احلكومات 
الوطنية اأو الفيدرالية، اأو منظمات غري حكومية.)195( وتوجد يف بع�ض البلدان دائرة وطنية للمحامي العام؛ 

يف حني اأّن هذه النظم تت�سم مبزيد من املحلّية يف بلدان اأخرى.)196(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)194( "اإعلن ليلينغوي ب�ساأن فر�ض احل�سول على املعونة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية يف اأفريقيا"، الفقرة 1.

 Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative, Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers :195( انظ���ر(

.and Paralegals (2012), p. 66

)196( املرجع نف�سه، �ض 67.
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املحامون اخلا�س���ون: وهو ما ي�سمل نظم التعاقد، وبرامج بحكم الوظيفة، وبرامج من اأجل ال�سالح العام، 
حيث يتم التعاقد مع حمامني وتعيينهم لتويل ق�سايا فردية، اأو يكون لديهم التزام مهني لل�سطلع بعدد 

من الق�سايا �سنويًا، يف مقابل اأتعاب اأو بدون اأجر، تبعًا للربنامج.)197(

امل�س���اعدون القانونيون: ميكنهم اإجن���از جمموعة من املهام املتعلقة بالدفاع يف الق�س���ايا اجلنائية. ويعمل 
امل�س���اعدون القانوني���ون يف بع����ض الربامج لدى منظم���ات تكون غالبية امل�ست�س���ارين القانوني���ني فيها من 
املحام���ني املوؤهلني ب�س���كل كام���ل.)198( ويعمل���ون يف برامج اأخرى ل���دى منظمات تكون غالبية امل�ست�س���ارين 
العاملني فيها من امل�ساعدين القانونيني. ويوؤدي امل�ساعدون القانونيون يف بع�ض الربامج املهام التي ميكن، 
ل���و اختلف���ت الظروف، اأن يوؤديها حمامون. ويقومون يف برامج اأخ���رى بالأعمال التي لن يقوم بها املحامون 

خلف ذلك، اأو بالأعمال التي ُيعتربون اأنهم موؤهلون لها ب�سورة اأف�سل اأو اأنهم اأكرث ملءمة لها.)199(

طلب القانون: ميكنهم اأداء بع�ض املهام ذاتها كامل�ساعدين القانونيني، بتدريب منا�سب واإ�سراف وتنظيم. 
وهناك العديد من الأمثلة على مراكز لتقدمي املعونة القانونية، حيث يعمل الطلب حتت اإ�سراف حماٍم اأو 

حما�سر يف القانون على الأوجه املختلفة للق�سايا اجلنائية.)200(

ويتعنّي على ال�سلطات تقييم وحتديد مدى ملءمة النماذج املختلفة لولياتها الق�سائية اخلا�سة.

ول�س���مان التنفيذ الفّعال لربامج املعونة القانونية على ال�س���عيد الوطني، يجوز اأن تنظر ال�س���لطات يف اإن�ساء هيئة 
اأو �س���لطة للمعونة القانونية بغية توفري خدمات امل�س���اعدة القانونية، واإدارتها وتن�س���يقها ور�سدها. ويجب اأن تكون 
هذه الهيئة م�س���تقلة عن احلكومة، نظرًا لل�س���راعات الكامنة يف تقدمي خدمات قانونية ممولة من الدولة للم�ستبه 
فيهم اأو املتهمني بارتكاب جرائم جنائية.)201( ويجب اأن تتمتع بال�س���لحيات والو�س���ائل اللزمة لتقدمي امل�ساعدة 
القانوني���ة، مبا يف ذلك - ولكن دون القت�س���ار عل���ى - تعيني املوظفني، وتكليف اأفراد بخدم���ات املعونة القانونية، 
وو�س���ع املعايري، واعتماد مقدمي املعونة القانونية، مبا يف ذلك متطلبات التدريب، والإ�س���راف على مقدمي املعونة 

القانونية، واإن�ساء هيئات م�ستقلة للنظر يف ال�سكاوى املقدمة �سدهم.

ويجب اأن ت�س���ع هيئة املعونة القانونية، بالت�س���اور مع اجلهات املعنية الأ�سا�س���ية يف قطاع العدل ومنظمات املجتمع 
املدين، ا�سرتاتيجية طويلة الأجل لتوجيه تقدمي املعونة القانونية وا�ستدامتها.

اجلزء الثاين

)197( املرجع نف�سه، �ض 69-68.

)198( املرجع نف�سه، �ض 71-70.

)199( املرجع نف�سه، �ض 71.

)200( املرجع نف�سه، �ض 72.

)201( املرجع نف�سه، �ض 62.

جهة مقدمة للم�ساعدة القانونية غري تابعة للدولة يف غينيا مدعومة من اللجنة الدولية

بالتوازي مع اأن�س���طة الإقناع لتعزيز احرتام ال�س���مانات الق�سائية يف غينيا، زّودت اللجنة الدولية املنظمة غري احلكومية 
"Même Droites pour Tous" )نف����ض احلق���وق للجمي���ع( مبعدات ملكاتبها ونظم معلومات، يف عام 2007. وت�س���طلع هذه 
املنظم���ة ب���اإدارة برنامج م�س���اعدة قانونية للمحتجزين يف �س���جن كوناكري املركزي، يجري من خلل���ه فح�ض الظروف 
الق�سائية للمحتجزين ب�سكل ممنهج للتحقق من املخالفات، والقيام بتدخلت ح�سب القت�ساء. وتتخذ املنظمة، يف بع�ض 

الأحيان، اإجراءات ل�سالح حمتجزين فرادى جرى حتديدهم من جانب اللجنة الدولية.

امل�سدر: بعثة اللجنة الدولية يف غينيا
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4-2  املعونة القانونية امللئمة للأطفال
غالب���ًا ما يوؤدي احتجاز الأطفال وحب�سهم، كما نوق�ض اآنف���ًا، اإىل احرتافهم الإجرام، وتكرار عودتهم اإىل ال�سجن، 
وارتكابه���م جرائ���م اأكرث خط���ورة، مما يوؤثر عل���ى م�ستويات اكتظاظ ال�سج���ون على املدى الطوي���ل. وتتمثل اإحدى 
الو�سائ���ل ل�سم���ان ا�ستخ���دام احلب�ض كخي���ار اأخري يف حال���ة الأطفال، يف كفال���ة ح�سول جميع الأطف���ال املتهمني 
واملحتجزي���ن وامل�سجونني عل���ى املعونة القانونية،)202( واأن تكون هذه املعونة القانوني���ة "ملئمة للأطفال". واملعونة 
القانونية "امللئمة للأطفال" تتمثل يف تقدمي امل�ساعدة القانونية للأطفال يف الدعاوى اجلنائية واملدنية والإدارية، 
بحي���ث ميكن احل�سول عليه���ا وتكون منا�سبة لل�سّن ومتع���ددة التخ�س�سات وفّعالة، وميكنه���ا ال�ستجابة ملجموعة 
الحتياج���ات القانونية والجتماعية التي يواجهها الأطفال وال�سباب. وتق���ّدم املعونة القانونية "امللئمة للأطفال" 
بني على قانون الطفل وتطور الأطفال واملراهق���ني، وقادرين على التوا�سل  م���ن جانب حمامني وغري حمام���ني مدرَّ

بفعالية مع الأطفال ومن يقوم برعايتهم.)203(
وميكن اأن ت�سمل التدابري الواجب اتخاذها، من بني اأمور اأخرى، ما يلي:)204(

   تق���دمي معلومات للأطفال حول حقوقهم القانونية، بطريق���ة منا�سبة ل�سنهم ون�سجهم، وبلغة ميكن اأن 
يفهمها الطفل؛

   تقدمي هذه املعلومات للآباء اأو الأو�سياء، بالإ�سافة اإىل تلك املعطاة للطفل؛
   اعتماد ت�سريعات و�سيا�سات ولوائح خا�سة باملعونة القانونية تاأخذ يف العتبار حقوق الطفل واحتياجاته 

التنموية اخلا�سة؛
   و�سع معايري خلدمة املعونة القانونية امللئمة للأطفال ومدّونات قواعد �سلوك مهنية، واإجراءات تدقيق؛

   �سم���ان ح�سول مقدمي املعون���ة القانونية الذين ميثل���ون الأطفال على تدري���ب اأويل وم�ستمر يف جمال 
حقوق الأطفال وامل�سائل ذات ال�سلة؛

   اإن�س���اء نظم للتعاون الوثيق والإحالة بني مقدمي املعونة القانونية وخمتلف املهنيني، بغية احل�سول على 
فه���م �سامل للطفل، ف�سًل عن تقييم اأو�ساعه واحتياجات���ه القانونية والنف�سية والجتماعية والعاطفية 

والبدنية والإدراكية. 

4-3 العمل مع مقدمي املعونة القانونية غري التابعني للدولة
حتى عندما تو�سع ت�سريعات ب�ساأن تقدمي املعونة القانونية، فاإّن فاعلية النظام تتاأثر بتوافر عدد كاٍف من املحامني 
املخت�سني، ونوعية معرفتهم وتدريبهم، وعدد الق�سايا التي يتولها كل منهم، وتعاون اجلهات الفاعلة الأخرى يف 
جم���ال العدالة اجلنائي���ة، وم�ستوى وعي املتهمني بحقوقهم، والتمويل املتوفر لتمك���ني موؤ�س�سة املعونة القانونية من 
العمل. ولكي تكون املعونة القانونية فّعالة وم�ستدامة، ينبغي اأن تنظر الدول يف تعزيز موؤ�س�ساتها التي تقّدم املعونة 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)202( انظ���ر امل���ادة 37 م���ن "اتفاقي���ة حقوق الطفل"، واملب���داأ 11 )املعون���ة القانونية مل�سالح الأطف���ال الف�سلى( من "مب���ادئ الأمم املتحدة 

وتوجيهاتها ب�ساأن احل�سول على املعونة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية".
)203( املب���داأ 11 )املعون���ة القانونية مل�سالح الأطف���ال الف�سلى( واملبداأ التوجيه���ي 10 )تدابري خا�سة للأطفال( م���ن "مبادئ الأمم املتحدة 

 UNODC, UNICEF, UNDP, Child Friendly Legal :وتوجيهاته���ا ب�ساأن احل�سول عل���ى املعونة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية. انظر اأي�س���ًا
.Aid in Africa, p. iv (http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Child-Friendly_Legal_Aid_in_Africa.pdf)

)204( املب���داأ التوجيه���ي 10 )تدابري خا�سة للأطفال( من "مب���ادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأن احل�سول عل���ى املعونة القانونية يف نظم 

العدالة اجلنائية".
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القانونية، ف�سًل عن ت�سجيع وتي�سري ال�سراكات مع مقدمي املعونة القانونية غري التابعني للدولة، بغية الو�سول اإىل 
اأكرب عدد ممكن من النا�ض.)205(

ويف ظ���ل عدم وج���ود حمامني وخدمات معون���ة قانونية يف بع�ض البل���دان، فقد جنح مقدمو املعون���ة القانونية غري 
التابعني للدولة، مثل امل�س���اعدين القانونيني، واجلامعات، واملراكز غري احلكومية للمعونة القانونية، جناحًا كبريًا 

يف �سد الفجوة عن طريق م�ساعدة امل�ستبه فيهم وال�سجناء واأ�سرهم.

وتكم���ن مي���زة تقدمي املعونة القانونية من قبل بع�ض مقدمي املعونة القانونية غري التابعني للدولة، مثل امل�س���اعدين 
القانوني���ني، يف اأّن خدماته���م قد تتجاوز يف كثري من النواحي مهام املعونة القانونية املتخ�س�س���ة الأ�س���يق نطاقًا. 
فقد حقق امل�ساعدون القانونيون يف بع�ض البلدان تغيريات ممنهجة مهمة يف طريقة عمل نظام العدالة اجلنائية، 

وبالتايل تقدمي ا�ستجابة م�ستدامة للعقبات يف عملية العدالة اجلنائية.
وحتقيقًا لهذه الغاية، ميكن اأن ي�سطلع امل�ساعدون القانونيون باملهام التالية:)206(

   ميكنهم امل�س���اعدة يف مراكز ال�س���رطة بغربلة الق�س���ايا وحتديد تلك التي ت�س���لح للتحويل خارج نطاق 
نظام العدالة اجلنائية؛

   ميكنهم التاأكد من اأّن الأ�س���خا�ض املحتجزين لدى ال�س���رطة ل تتجاوز مدة احتجازهم احلدود الزمنية 
القانونية ومعاجلة ق�ساياهم ب�سرعة اأكرب؛

   ميكنه���م اإب���لغ املتهمني بالتهم املوجهة اإليه���م، ومتكينهم يف القانون، مبا يف ذل���ك اإعلمهم باإمكانية 
امل�ساومة الق�سائية والآثار املرتتبة عليها، عند القت�ساء؛

   ميكنهم تي�سري تدفق املعلومات بني الهيئات املختلفة يف جمال العدالة اجلنائية؛
   ميكنهم امل�ساعدة يف اإجراء تعداد يف ال�سجن، وحتديد امللفات ال�سخ�سية لنزلء ال�سجون قبل املحاكمة، 
واإعداد قوائم بال�س���جناء ت�س���لح اأ�سا�س���ًا لإقامة دعاوى لتقدميها اإىل �سلطات ال�س���جن والنيابة العامة 

واملحاكم؛
   ميكن تدريبهم على اإجراء املقابلت وكتابة الإفادات، وميكنهم م�ساعدة املحامني يف عر�ض الق�سايا؛

   ميكنهم امل�ساعدة يف تتّبع ال�سهود وتنبيه الأطراف مبوعد املحاكمة املقبل؛
   ميكنهم احل�سور اإىل املحاكم مل�ساعدة النا�ض على اإيجاد طريقهم يف عملية العدالة.

ويف الوقت نف�سه، ومع العمل مع امل�ساعدين القانونيني، ف�سًل عن غريهم من مقدمي املعونة القانونية الذين لي�سوا 
حمام���ني موؤهلني، من املهم اإدراك حدود موؤهلته���م وخرباتهم. وينبغي اأن تكفل العملية اأن يكون باإمكانهم اإحالة 

الق�سايا التي تتعدى نطاق خرباتهم اإىل املحامني، واأن يكون اأداوؤهم خا�سعًا للإ�سراف.

اإّن النجاح الذي حققته "موؤ�س�س���ة امل�س���اعدين القانونيني للخدمات ال�ست�س���ارية" يف ملوي، التي عاجلت التاأخري 
يف عملية العدالة اجلنائية بطريقة �س���املة وعملية وممنهجة، يف ا�ستجابة للحتياجات التي واجهتها خلل عملها 
ال�س���عبي مع ال�س���جناء واأ�س���رهم، قد اأثر تاأثريًا كبريًا يف تقلي�ض عدد الأ�س���خا�ض املوقوفني يف الحتجاز ال�س���ابق 

اجلزء الثاين

)205( مت�سيًا مع الفقرة 7 من "اإعلن ليلينغوي ب�ساأن فر�ض احل�سول على املعونة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية يف اأفريقيا"، واملبداأ 14 

)ال�سراكة( من "مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأن احل�سول على املعونة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية". 
)206( املبداأ التوجيهي 14 )امل�ساعدون القانونيون( من مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأن احل�سول على املعونة القانونية يف نظم العدالة 

اجلنائية، ولكن اأي�سًا املبادئ التوجيهية 4 )املعونة القانونية يف املرحلة ال�سابقة للمحاكمة(، و5 )املعونة القانونية يف اأثناء اإجراءات املحكمة(، و6 
)املعونة القانونية يف مرحلة ما بعد املحاكمة(.
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للمحاكم���ة يف م���لوي، وتك���ّررت الإ�س���ارة اإلي���ه يف الأدبيات.)207( وق���د جرى تكرار من���وذج "موؤ�س�س���ة امل�ساعدين 
القانونيني للخدمات ال�ست�سارية" ومواءمته للظروف املماثلة يف بلدان اأخرى، مثل بنني، والنيجر، وكينيا، واأوغندا، 
 وعل���ى اأ�سا�ض جتريبي يف بنغلدي����ض.)208( وقد وردت دعوات للبدء بربامج مماثلة م���ن ليربيا، وزامبيا، وتنزانيا، 

ولي�سوتو.)209( )ملزيد من التفا�سيل، انظر الإطار(.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 UNODC Handbook on improving access to legal aid in Africa, pp. 31-34; Stapleton, A., )207( انظ���ر، عل���ى �سبي���ل املث���ال: 

 Empowering the Poor to Access Criminal Justice – a Grass-Roots Perspective, Legal Empowerment Papers, IDLO; Penal Reform
 International, Making Law and Policy Work, A Handbook for Law and Policy Makers on Reforming Criminal Justice and Penal

.Legislation, Policy and Practice, 2010, p. 45

 Stapleton, A., Empowering the Poor to Access Criminal Justice – a Grass-Roots Perspective, Legal Empowerment :208( انظر(

.Papers, IDLO, p. 4

)209( املرجع نف�سه، �ض 4.

مالوي—"موؤ�س�سة امل�ساعدين القانونيني للخدمات اال�ست�سارية"
�س���ارك امل�ساع���دون القانونيون يف "موؤ�س�سة امل�ساعدي���ن القانونيني للخدمات ال�ست�سارية" يف م���لوي، يف جتربة مبتكرة 
بون، من اأربع منظمات من  يف ال�سراك���ة العامة/اخلا�س���ة، حيث تقّدم م�ساعدون قانونيون غري حمامني، م�ستقل���ون ومدرَّ
منظم���ات املجتمع املدين، خ�سعوا ملدونات قواعد ال�سلوك، للعم���ل يف ال�سجون ومراكز ال�سرطة لتقدمي م�سورة وم�ساعدة 

مبا�سرة للأ�سخا�ض املخالفني للقانون.
وي�سمل الربنامج اأربع دعائم:

    تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة القانونية اإىل الأ�سخا�ض املخالفني للقانون املوجودين يف ال�سجن، واملحتجزين لدى 
ال�سرطة، ويف املحكمة.

    التمك���ني القان���وين لل�سجناء حتى ميكنهم متثيل اأنف�سه���م، وذلك من خلل اإقامة مراك���ز للمعونة القانونية 
داخل ال�سجون، على اأ�سا�ض يومي.

    اإقامة روابط بنظام العدالة اجلنائية عرب تي�سري التوا�سل والتن�سيق الأف�سل بني ال�سرطة وال�سجون واملحاكم 
واملجتمع املحلي.

    �سيا�سة اإعلم ب�ساأن املعونة القانونية.
تعّد امل�سورة وامل�ساعدة املقّدمتان من امل�ساعدين القانونيني ملئمتني لحتياجات الفرد يف املراحل الأوىل من عملية العدالة 
اجلنائية. ويعمل امل�ساعدون القانونيون مع جمموعات من ال�سجناء يف ال�سجون ومع اأفراد الأ�سر، اأو مع املتهمني يف املحاكم. 
ولكنه���م ل يقّدم���ون اخلدمة الت���ي تت�سم بال�سّرية الت���ي يقدمها املحامي ملوكل���ه، لأنهم لي�سوا حمام���ني. ويقومون يف مراكز 
ال�سرط���ة باإج���راء مقابلت مع الأطفال املخالف���ني للقانون، بغية فرزهم من اأجل حتويل حمتمل خ���ارج نطاق نظام العدالة 

اجلنائية، ويح�سرون )حيث ُي�سمح لهم بالدخول( ال�ستجوابات التي جتريها ال�سرطة مع امل�ستبه فيهم من الرا�سدين.
وي�ستخ���دم امل�ساع���دون القانوني���ون يف ال�سج���ون تقني���ات التعلم التفاعل���ي ومهارات م�ساه���دة امل�سرح لتمك���ني ال�سجناء 
املحتجزي���ن قبل املحاكمة، بوجه خا�ض، من فهم القان���ون والإجراءات وتطبيقه يف ق�ساياهم اخلا�سة. ويهدف املعاونون 
القانوني���ون اإىل العم���ل مع اأجهزة العدال���ة، وم�ساعدة الأفراد يف تطبي���ق حقوقهم القانونية واحلماي���ة املمنوحة مبوجب 
الد�ست���ور. كم���ا يناق�سون الق�ساي���ا مع النيابة العام���ة، وي�سعون قوائم للق�س���اة وي�ساعدونهم يف زي���ارة ال�سجون واإجراء 
"حماك���م خمّيمات". وي�ساعدون ال�سرطة اأي�سًا يف البحث عن الوالدين )للأطفال املخالفني للقانون( والكفلء وال�سهود 
)للح�سور اإىل املحكمة(، ويف املقابلت الر�سمية مع م�ستبه فيه. واأخريًا، يقّدمون خدمة عقد اجتماعات �سهرية لأجهزة 

العدالة، ويحيلون الق�سايا اإىل املحامني. وباإيجاز، اإنهم يعملون كاحللقة يف ال�سل�سلة.
وتتمثل اإحدى النتائج الرئي�سة لعمل "موؤ�س�سة امل�ساعدين القانونيني للخدمات ال�ست�سارية" يف خف�ض عدد نزلء ال�سجون 
الكل���ي املحتجزي���ن قبل املحاكمة من 40-45% من اإجمايل عدد النزلء اإىل 17.3% يف عام 2007. ومنذ عام 2004، فقد 

كان متو�سط معدل نزلء ال�سجون املحتجزين قبل املحاكمة يف ملوي، على الدوام، اأقل من 25%.)اأ(
ويف م���ا يتعل���ق بو�سع ال�سيا�س���ات، فقد اأق���ّرت "جلنة القانون" يف م���لوي ر�سميًا ب���دور امل�ساعدي���ن القانونيني يف قانون 
املعون���ة القانونية، وتنظر احلكومة يف و�سع ا�سرتاتيجية للمعون���ة القانونية تقوم على ا�ستخدام وا�سع النطاق للم�ساعدين 

القانونيني )حتت اإ�سراف حماٍم(.
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وم���ن اأجل حت�سني اإمكانية الو�سول والتغطية اجلغرافية للمعونة القانونية، ميكن اأن تنخرط ال�سلطات يف �سراكات 
م���ع مقدمي اخلدمات القانونية غري التابع���ني للدولة. وميكن اتخاذ التدابري التالية لتمكني اإن�ساء هذه ال�سراكات، 

ف�سًل عن اأدائها بكفاءة وفعالية، وتعزيز اآليات املعونة القانونية:

   اإق���رار الدور ال���ذي توؤديه خدمات املعون���ة القانونية غري التابع���ة للدولة واإدراج���ه يف النظام القانوين 
للدولة ؛

   تنويع مقدمي خدمات املعونة القانونية باعتماد نهج �سامل، وذلك، وعلى �سبيل املثال، عن طريق ت�سجيع 
اإن�ساء مراكز لتقدمي خدمات املعونة القانونية ت�سم حمامني وم�ساعدين قانونيني، والدخول يف اتفاقات 
م���ع جمعي���ات القانون، ونقابات املحام���ني، واملراكز القانونية باجلامع���ات، واملنظمات غري احلكومية، 

وغريها من املنظمات، لتقدمي خدمات املعونة القانونية؛
   و�س���ع معايري ج���ودة خلدمات املعون���ة القانونية، ودع���م و�سع برام���ج تدريبية موح���دة ملقدمي املعونة 

القانونية غري التابعني للدولة؛
   و�س���ع اآلي���ات للر�سد والتقييم، ل�سمان جودة خدمات املعونة القانوني���ة املقّدمة من قبل مقدمي املعونة 

القانونية غري التابعني للدولة؛
   العم���ل م���ع جميع مقدمي املعون���ة القانونية لزيادة المت���داد، واجلودة، والتاأثري؛ وتي�س���ري الو�سول اإىل 
املعون���ة القانونية يف جميع اأنحاء البلد ويف جميع املجتمع���ات املحلية، وبخا�سة يف املناطق واملجموعات 

الريفية واملحرومة اقت�ساديًا واجتماعيًا. 

4-4 التمويل
يواج���ه معظ���م مقدمي املعونة القانوني���ة حتديات جدية يف جمال التمويل، مما ي�سف���ر عن نق�ض يف عدد املحامني 
املتوفرين لتقدمي اخلدمات املطلوبة، وبالتايل زيادة يف الق�سايا التي يتوىل كل حماٍم م�سوؤولية معاجلتها وانخفا�ض 
يف نوعية املعونة القانونية املقّدمة. ويف حني اأّن ال�ستثمار الأويل يف تطوير تقدمي املعونة القانونية قد يتطلب متويًل 
اأ�سا�سي���ًا، ف���اإّن الوفورات التي �ستحدث، على املدى الطويل، نتيجة احلّد م���ن الحتجاز، ومدة الحتجاز واحلب�ض/

طول مدة احلكم باحلب�ض، ف�سًل عن التكاليف اجلانبية، �ستوفر على الأرجح التكلفة على الدولة.)210(

اجلزء الثاين

)210( على �سبيل املثال، ووفقًا لتجربة ع�سوائية حتت املراقبة اأجريت يف بالتيمور، مرييلند، بالوليات املتحدة، ُوجد اأنه لكل �سخ�ض ح�سل 

عل���ى حم���اٍم يف جل�سة ا�ستماع ب�ساأن كفالة، باملقارنة مع م���ن مل يح�سلوا على حمامني، اأمكن وفر 10 اأيام نتيجة لتقلي�ض فرتة الحتجاز، كما اأمكن 
وف���ر 6 اأي���ام ملن اأ�سقطت ق�ساياهم يف نهاية املطاف. وعلوة على ذلك، اأظهرت التقدي���رات اأّن بالتيمور ميكن اأن توفر 4.5 مليون دولر �سنويًا اإذا 
 Roger Bowles, Pre-Trial Legal Aid for Criminal Defendants: A Cost-Benefit Approach (Centre :سمن���ت التمثي���ل ب�ساأن الكفالة. انظ���ر�
 for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York, UK) & Mark Cohen (Vanderbilt University, Nashville,

.Tennessee, USA), DFID London, UK & OSJI, New York, p. 12

واأ�س���ار تقيي���م م�ستقل اأجري ب�ساأن "موؤ�س�سة امل�ساعدين القانونيني للخدمات ال�ست�سارية" اإىل اأّن تاأثريها قد امتد اإىل ما 
يتجاوز التغيريات التي حققتها يف حياة ال�سجناء وعمل نظام العدالة اجلنائية.

 Source: UNODC Handbook on improving access to legal aid in Africa, pp. 31-32 and Stapleton, A. Empowering
.the Poor to Access Criminal Justice – a Grass-Roots Perspective

.Stapleton, A. Empowering the Poor to Access Criminal Justice – a Grass-Roots Perspective, p. 5 :اأ( انظر(
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وميك���ن اأن ت�س���مل التدابري الرامية اإىل حت�س���ني الأ�س���ا�ض املايل لتقدمي املعونة القانونية اإن�س���اء �س���ندوق للمعونة 
القانوني���ة لتموي���ل برامج املعونة القانونية، ودعم مقدم���ي املعونة القانونية مثل نقاب���ات املحامني ومراكز القانون 
باجلامع���ات، ورعاية املنظمات غري احلكومية واملنظمات الأخرى لتقدمي خدمات املعونة القانونية يف جميع اأنحاء 

البلد. 

وميكن اأن ت�سمل اأي�سًا حتديد اآليات مالية لتوجيه الأموال اإىل �سندوق املعونة القانونية، مثل:

   حتدي���د ن�س���بة مئوية م���ن ميزاني���ة الدولة يف جم���ال العدالة اجلنائية وتخ�سي�س���ها خلدم���ات املعونة 
القانونية، مبا يتنا�سب واحتياجات تقدمي املعونة القانونية الفعالة؛

   ا�ستخدام الأموال امل�سرتدة من الأن�سطة الإجرامية، عن طريق امل�سادرة اأو الغرامات، لتغطية خدمات 
املعون���ة القانوني���ة. وميكن اأن تقرتن ه���ذه التدابري بزيادة اجلرائم التي ُيحكم فيه���ا بالغرامة بدًل من 
احلب�ض )انظر الف�س���ل واو(، وتخ�سي�ض ن�سبة مئوية من الغرامات الواردة للم�ساهمة يف و�سع برامج 

املعونة القانونية واإدارتها. 

�سافة اإىل ذلك، ميكن النظر يف حتديد وو�سع حوافز للمحامني من اأجل العمل يف املناطق الريفية واملحرومة  وبالإ
اقت�ساديًا واجتماعيًا )اأي: اإعفاءات اأو تخفي�سات �سريبية، وخف�ض مدفوعات القرو�ض الطلبية(.

4-5 جودة املعونة القانونية
م���ن اأج���ل اأن يك���ون تقدمي املعون���ة القانونية فعاًل، من ال�س���روري األ يكون احل�س���ول عليها متاح���ًا اإىل اأكرب عدد 
ممكن من النا�ض فح�سب، واإمنا اأي�سًا األ تكون رديئة النوعية. وحتقيقًا لهذه الغاية، من املهم و�سع اأحكام ملئمة 
للتوظي���ف يف النظام الوطني للمعونة القانونية، و�س���مان اأن يكون املحرتف���ون العاملون فيه حائزين على املوؤهلت 
والتدريب املنا�س���بني للخدمات التي يقدمونها. ويتطلب الأمر و�س���ع �سروط قبول منا�سبة ونظم ر�سد ل�سمان متتع 

املحامني باملعرفة واملهارات ال�سروريتني.

5- الوعي القانوين والتمكني القانوين
يتمثل اأحد اأهم جوانب توفري اإمكانية و�س���ول كل �س���خ�ض اإىل املعونة القانونية يف �س���مان اأن يعرف من يواجهون 
اتهامات جنائية حقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف املعونة القانونية. ويجب عدم ال�س���تهانة بهذا اجلانب من مفهوم 
املعونة القانونية، اإذ اأنه ميكن اأن يوؤثر تاأثريًا كبريًا على الو�س���ول اإىل العدالة، وعلى م�س���تويات الحتجاز واحلب�ض. 
ومن املهم اأي�س���ًا مواجهة الت�س���ورات اخلاطئة يف بع�ض املجتمعات، والتي تفرت�ض اأن ال�س���تعانة بخدمات حماٍم 

تعني اأّن ال�سخ�ض مذنب. 

وميكن توفري التوعية واملعرفة القانونيتني يف املدار�ض، كجزء من املنهج الدرا�س���ي الوطني، وعرب و�س���ائل الإعلم، 
ف�س���ًلعن املراكز القانونية اخلا�س���ة ملن يعنيهم نظام العدالة اجلنائية كم�ستبه فيهم اأو كمحتجزين، اأو ال�سحايا 

اأو اأ�سرهم.

وميكن اأن ي�س���ّكل التمكني القانوين لل�سجناء و�س���يلة فعالة لتمكينهم من فهم ق�ساياهم وعواقب امل�سارات املحتملة 
للإجراءات، ف�س���ًل عن متثيل اأنف�س���هم يف املحاكم. ومث���ال تقدمي املعونة القانونية يف مراكز من قبل م�س���اعدين 
قانونيني داخل ال�سجون على اأ�سا�ض يومي، والذي ت�سطلع به "موؤ�س�سة امل�ساعدين القانونيني للخدمات ال�ست�سارية" 

يف ملوي، امل�سار اإليها اآنفًا، هو اأحد الأمثلة حول كيفية حتقيق ذلك.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين
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التو�سيات الرئي�سة

احل�سول على م�ست�سار قانوين خالل االحتجاز ال�سابق للمحاكمة

ناع ال�سيا�سة واملوظفني املكلفني باإنفاذ القانون للم�سّرعني و�سُ

    اإدراج امل�س���ائل املتعلقة بحق امل�س���تبه فيهم يف امل�س���ورة القانونية واملعونة القانونية فورًا عقب القب�ض عليهم، 
و�س���مان وج���ود التزام قانوين لدى املوظف���ني املكلفني باإنفاذ القانون باإبلغ الأ�س���خا�ض الذين األقي القب�ض 

عليهم بهذا احلق، يف تدريب املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون.
    �س���مان اأن يق���وم املوظفون املكلف���ون باإنفاذ القانون مب�س���اعدة املحتجزي���ن يف اإجراء ات�س���الت باملحامني 
وموؤ�س�سات املعونة القانونية، وتزويد املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون مبعلومات عن مقدمي املعونة القانونية 

وتفا�سيل الت�سال بهم.
    الأخ���ذ يف العتبار توفري املعونة القانونية الأولية للأ�س���خا�ض الذين هم بحاجة ما�س���ة للمعونة القانونية يف 

مراكز ال�سرطة، اأو مراكز الحتجاز، اأو املحاكم، ريثما تتحدد اأهليتهم. 

احل�سول على م�ست�سار قانوين خالل املحاكمات 

ناع ال�سيا�سة وجهاز النيابة العامة والق�ساء للم�سّرعني و�سُ

     �س���مان اأن يح�س���ل كل �س���خ�ض متهم بجرمية من اجلرائم التي يجوز فيها فر�ض عقوبة احلب�ض اأو احلكم 
بالإعدام على املعونة القانونية الفّعالة يف جميع الإجراءات يف املحاكم، مبا يف ذلك ال�ستئناف.

    و�سع التدابري الت�سريعية والعملية التي ت�سمن اأن يكون لدى كل �سخ�ض متهم بجرمية جنائية ولدى حماميه 
عداد الدفاع؛ ويف هذا ال�س���ياق، �س���مان ح�س���ول املتهم وحماميه على اإمكانية  الوقت الكايف والت�س���هيلت لإ

احل�سول على الوثائق واملعلومات والأدلة الأخرى ذات ال�سلة التي قد ت�ساعد املتهم يف اإعداد ق�سيته.

احل�سول على م�ست�سار قانوين بعد اإ�سدار احلكم 

لإدارات ال�سجون

     اإبلغ جميع ال�س���جناء �س���فاهة وكتابة، عند دخولهم ال�س���جن، بحقهم يف احل�س���ول على م�س���اعدة قانونية 
تت�س���م بال�س���ّرية خلل فرتة حب�س���هم، مبا يف ذلك حقهم يف املعونة القانونية ، وتقدمي هذه املعلومات على 
نحو يتوافق مع احتياجات الأ�سخا�ض الأميني، والأقليات، والأ�سخا�ض املعّوقني، والأطفال، وبلغة يفهمونها.
    م�ساعدة الأ�سخا�ض الذين لي�ض لديهم حمامني، بتزويدهم مبعلومات عن املحامني ومقدمي املعونة القانونية.
    توفري ت�س���هيلت للت�س���ال باملحامني ومقدمي املعونة القانونية، و�س���مان عدم اإعاقة اأو تاأخري اللقاءات مع 

امل�ست�سار القانوين، وكفالة اأن متّكن �سيا�سات ال�سجون ومرافقها من حدوث هذه اللقاءات على انفراد.

تعزيز الو�سول اإىل اآليات املعونة القانونية

ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ

    النظر يف �س���ّن ت�س���ريعات حمّددة ب�س���اأن املعونة القانونية، عند القت�س���اء، بحيث يتمتع جميع امل�ستبه فيهم 
وال�س���جناء، بغ�ض النظر عن و�سائلهم املالية، اأو اإثنيتهم، اأو جن�سيتهم، اأو اأّي و�سع اآخر، ف�سًل عن موقعهم 

الجغرافي، باحل�سول على م�ست�سار قانوين، وعلى قدم امل�ساواة.
     النظر يف اإن�س���اء هيئة اأو �س���لطة للمعونة القانونية بغية توفري خدمات املعونة القانونية، واإدارتها وتن�س���يقها 

ور�سدها.
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    اإدراج اأحكام منا�س���بة وحم���ّددة للتوظيف يف النظام الوطني للمعونة القانونية، مبا يتنا�س���ب والحتياجات، 
و�س���مان اأن يك���ون املحرتف���ون العامل���ون في���ه حائزين على املوؤه���لت والتدري���ب املنا�س���بني للخدمات التي 

يقدمونها.
    العم���ل مع جميع مقدمي املعونة القانونية لزيادة المتداد، واجلودة، والتاأثري؛ وتي�س���ري الو�س���ول اإىل املعونة 
القانونية يف جميع اأنحاء البلد ويف جميع املجتمعات املحلية، وبخا�س���ة يف املناطق الريفية ولدى املجموعات 

املحرومة اقت�ساديًا واجتماعيًا.
    و�سع �سروط قبول منا�سبة ونظم ر�سد ل�سمان متتع املحامني باملعرفة واملهارات ال�سروريتني لتقدمي امل�سورة 

اإىل موكليهم بطريقة فعالة. 

ناع ال�سيا�سة، مبا يف ذلك الوزارات املعنية، مثل وزارة العدل ووزارة املالية ل�سُ
    �س���مان اإدراج اعتمادات ميزانية كافية للمعونة القانونية يف عمليات التخطيط التي ي�س���عونها، مبا يف ذلك 

توفري اآليات التمويل املخ�س�سة وامل�ستدامة.
    و�سع الهياكل الإدارية والتنظيمية اللزمة ل�سمان عمل نظام املعونة القانونية ب�سكل فّعال، واإمكانية الو�سول 

اإليه يف جميع اأنحاء البلد.  

املعونة القانونية املالئمة للطفل
ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ

    و�س���ع ت�س���ريعات وتدابري عملية ل�س���مان متتع الأطف���ال الذين يخالف���ون نظام العدال���ة اجلنائية باحلق يف 
خدمات املعونة القانونية امللئمة للطفل. 

العمل مع مقدمي املعونة القانونية غري التابعني للدولة
ناع ال�سيا�سة ومقدمي املعونة القانونية للم�سّرعني و�سُ

    الإقرار يف النظام القانوين للدولة بالدور الذي توؤديه دوائر املعونة القانونية غري التابعة للدولة.
    تنويع مقدمي خدمات املعونة القانونية عن طريق اعتماد نهج �س���امل؛ وذلك، وعلى �س���بيل املثال، عن طريق 
ت�سجيع اإن�ساء مراكز لتقدمي خدمات املعونة القانونية التي ت�سم حمامني وم�ساعدين قانونيني؛ والدخول يف 
اتفاقات مع جمعيات القانون، ونقابات املحامني، واملراكز القانونية باجلامعات، واملنظمات غري احلكومية، 

وغريها من املنظمات، لتقدمي خدمات املعونة القانونية.
    و�س���ع معايري اجلودة خلدمات املعونة القانونية، ودعم و�سع برامج تدريبية موحدة ملقدمي املعونة القانونية 

غري التابعني للدولة.
    و�سع اآليات للر�سد والتقييم، ل�سمان جودة خدمات املعونة القانونية املقّدمة من قبل مقدمي املعونة القانونية 

غري التابعني للدولة.

الوعي القانوين والتمكني القانوين
ناع ال�سيا�سة والوزارات املعنية ل�سُ

    توفري التوعية واملعرفة القانونيتني يف املدار�ض، كجزء من املنهج الدرا�س���ي الوطني، وعرب و�س���ائل الإعلم، 
ف�س���ًلعن املراكز القانونية اخلا�س���ة ملن يعنيهم نظام العدالة اجلنائية كم�س���تبه فيه���م اأو كمحتجزين، اأو 

ال�سحايا اأو اأ�سرهم.
ل�سلطات ال�سجون

    توف���ري التمكني القانوين لل�س���جناء، بالعمل جنبًا اإىل جن���ب مع مقدمي املعونة القانوني���ة، لكي ميكنهم فهم 
ق�ساياهم وعواقب امل�سارات املحتملة للإجراءات، ف�سًل عن متثيل اأنف�سهم يف املحاكم. 
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الف�سل هاء- احلّد من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة
ترتفع ن�سبة الأ�سخا�ض املوقوفني يف مرافق الحتجاز ال�سابق للمحاكمة بدرجة كبرية يف العديد من البلدان، وغالبًا 
م���ا مت���ّدد فرتات احتجازهم مبا يتجاوز اأّي حدود قانونية، كم���ا �سبق بيانه يف الف�سل األف من اجلزء الأول. وحتى 
يف البل���دان الت���ي تنخف�ض فيها مع���دلت احلب�ض، ميكن اأن ت�سه���د املوؤ�س�سات التي ت�س���م حمتجزين قبل املحاكمة 
م�ستوي���ات حادة من الكتظاظ. وميكن اأن توؤثر ال�سيا�سات التي تتعلق باملراحل الأوىل من عملية العدالة اجلنائية، 
مب���ا يف ذلك اإلقاء القب�ض والحتجاز ال�سابق للمحاكمة، تاأثريًا هائًل على عدد الأ�سخا�ض املحتجزين يف ال�سجون 

وعلى م�ستويات الكتظاظ.

ولذل���ك ينبغي الأخذ يف العتبار، عند و�سع �سيا�سات للحّد من م�ستويات الكتظاظ يف ال�سجون، تقييم ما اإذا كان 
اإلقاء القب�ض والحتجاز ال�سابق للمحاكمة ي�ستخدمان ب�سورة مفرطة وغري منا�سبة. وبح�سب نتائج هذا التقييم، 
ف���اإّن و�س���ع ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات للحّد من الحتج���از ال�سابق للمحاكمة، مع الرج���وع اإىل املعايري الدولية ذات 

ال�سلة، ميكن اأن يكون ملئمًا.

1- احلّد من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة – قبل توجيه االتهام

ي�سري الحتجاز قبل توجيه التهام اإىل الفرتة التي ميكن اأن ُيحتجز خللها �سخ�ض وُي�ستجوب من ال�سرطة قبل اأن 
يوّجه اإليه اتهام بارتكاب جرمية. وتدرك قوانني العديد من البلدان �سعف املتهم خلل الفرتة التي تلي مبا�سرة عملية 
 القب����ض علي���ه، وتطلب من ال�سرطة اإح�سار امل�ستبه فيه اأمام حمكمة ‘فورًا’ اأو على الأقل يف غ�سون 48 �ساعة.)211( 
 ويكم���ن الإدراك اأن���ه متى اتخذ قرار من املحكمة، فاإّن امل�ستبه فيه اإما �سُيطلق �سراحه )ُيفرج عنه، اأو ُيحّول خارج 
نط���اق نظام العدال���ة اجلنائية، اأو ُيخلى �سبيله بكفالة( اأو ُينقل اإىل اأحد مراف���ق الحتجاز ال�سابق للمحاكمة املُعّد 
للبق���اء  لفرتة اأط���ول. ويف املمار�سة، قد متتد فرتة حجز امل�ستبه فيه مبراكز ال�سرط���ة يف العديد من البلدان، قبل 

توجيه اأي تهمة، اأ�سهرًا اأو اأكرث.

وُيحتج���ز امل�ستب���ه فيه���م اأحيانًا يف مراف���ق ال�سرطة اأو مرافق الحتج���از ال�سابق للمحاكم���ة، دون توجيه اأّي تهمة، 
لأ�سه���ر اأو حت���ى ل�سنوات، اأو ُيحتجز عل���ى اأ�سا�ض ما ُي�سمى "الته���ام املوؤجل"، الذي ميكن جتدي���ده مرارًا وتكرارًا 
يف الوق���ت ال���ذي يجري فيه حتقيق، على م���ا يبدو.)212( ففي نيجريي���ا، على �سبيل املثال، اأف���ادت "اللجنة الوطنية 
حلق���وق الإن�س���ان" يف عام 2009 باأّن ع���ددًا كبريًا من املحتجزي���ن قبل املحاكمة قد احتجزوا لف���رتات طويلة على 
 اأ�سا����ض "التهام املوؤجل"، وب���اأّن التاأخري يف اإحالة اجلناة اإىل املحاكم املخت�سة قد اأ�سهم اإىل حّد كبري يف اكتظاظ 

ال�سجون.)213(  

اجلزء الثاين

 Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR Commentary, 2nd edition,  :211( انظ���ر(

 HRC, General Comment No. 8 (30 June 1982), where the HRC limits the  :انظ���ر اأي�س���ًا ،Kehl/Strasbourg/Arlington 2005, p. 231
 time period to no more than “a few days”; and HRC, Borisenko v Hungary, Communication No. 852/1999 (14 October 2002), at

.para. 7.4 (period of three days too long)

)212(  ُيحتج���ز يف نيجريي���ا، عل���ى �سبيل املثال، كثري من الأفراد امل�ستبه يف ارتكابهم جرائم ك���ربى لفرتات طويلة على اأ�سا�ض قرار �سادر من 

حماكم جزائية ب�ما ي�سمى "التهام املوؤجل"، وهي حماكم ل تتمتع ب�سلحية النظر يف الق�سايا الكربى. وتفيد التقارير اأّن ال�سرطة النيجريية تر�سل 
ب�سكل ممنهج، امل�ستبه يف ارتكابهم جرائم كربى اإىل حمكمة جزائية للح�سول على قرار اتهام موؤجل من هذه املحاكم، بانتظار حتقيقات ال�سرطة، 
بدًل من اتباع الإجراء القانوين ب�ساأن اإر�سال الق�سية اإىل املدعي العام بوزارة العدل لتخاذ قرار حول اإر�سالها، اأو عدم اإر�سالها، اإىل املحكمة العليا. 

.(UNODC, Prison Staff Training Needs Assessment, March 2009, Atabay, T., p. 14)

)213( تفي���د تقاري���ر "اللجن���ة الوطنية حلقوق الإن�سان" ب���اأّن غالبية ال�سجون ل حتتف���ظ ب�سجلت دقيقة لل�سجناء املحتجزي���ن بقرار التهام 

املوؤج���ل. واأ�س���واأ احل���الت امل�سجلة كانت يف اإيكوي، حيث بلغ عدد املحتجزين على ذمة اتهام موؤج���ل 1308 اأ�سخا�ض من جممل 1977 حمتجزًا؛ ويف 
�سج���ن كادون���ا، كان هناك 201 من جمم���ل 889 حمتجزًا؛ ويف �سجن اأوكو، كان هناك 349 من جممل 523 حمتجزًا؛ ويف �سجن اأونيت�سا، كان هناك 
 (National Human Rights Commission, in collaboration with UNDP and NORAD, National Prison .411 م���ن جمم���ل 670 حمتج���زًا

.Audit, 2007-2008, February 2009, p. 8)
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1-1 منع العتقال التع�سفي واحلّد من فرتة الحتجاز قبل توجيه التهام
ميث���ل اإلقاء القب�ض نقط���ة الدخول اإىل نظام العدال���ة اجلنائية. ملاذا وكيف يف كثري من الأحي���ان ت�سفر القرارات 
املتخ���ذة باإلق���اء القب�ض عن �سل�سلة من التاأث���ريات على عملية العدالة اجلنائية باأكمله���ا. فكلما زاد عدد من ُيلقى 
القب�ض عليهم، كلما زاد عبء عمل املحاكم، وطالت فرتات التاأخري، وزادت احتمالت الظلم ب�سبب انخفا�ض قدرة 

املحاكم والمتثال للإجراءات القانونية الواجبة.

يتمت���ع كل ف���رد باحلق يف احلرية ال�سخ�سية، وفقًا للقانون الدويل. ول يجوز للدول حرمان الأ�سخا�ض من حريتهم 
اإل يف بع�ض الظروف املحددة، وفقًا للمادة 3 من "الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان" واملادة 9)1( من "العهد الدويل 
اخلا����ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية". ويج���ب اأن يرتكز اإلقاء القب�ض على ا�ستباه قانوين معقول باأّن ال�سخ�ض قد 
ارتك���ب جرمي���ة حّددها القانون على هذا النحو. ويجب اأن يكون اإلقاء القب����ض امتثاًل للمبادئ الأ�سا�سية للتنا�سب 
وامل�سروعية وال�سرورة. ويجب األ تتوافق اإجراءات اإلقاء القب�ض مع القانون املحلي فح�سب، واإمنا اأي�سًا مع املعايري 

الدولية.)214(

وبالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، فاإّن اإلقاء القب�ض اأو الحتجاز الذي ُيعترب م�سروعًا مبوجب القانون املحلي قد ُيعترب تع�سفيًا 
وفقًا للقانون الدويل، اإذا كان القانون الذي ُيحتجز ال�سخ�ض على اأ�سا�سه غام�سًا، اأو ف�سفا�سًا، اأو ينتهك املعايري 

الأ�سا�سية الأخرى.

ينته���ك اإلق���اء القب����ض التع�سفي بع�ض اأهم املب���ادئ الأ�سا�سية للقانون ال���دويل، وينط���وي يف الغالبية العظمى من 
احل���الت عل���ى متييز �سد الفقراء، والأميني، والأ�سخا�ض املنتمني اإىل اأقلية اإثنية اأو عرقية، اأو ال�سعفاء يف جوانب 

اأخرى. 

ويتطلب منع اإلقاء القب�ض التع�سفي والحتجاز لفرتات طويلة، قبل اإح�سار امل�ستبه فيه اأمام حمكمة، اإرادة �سيا�سية 
و�سيا�س���ات وا�سح���ة حتول دون ا�ستخدام هيئات اإنفاذ القانون ل�سلحيته���ا يف اإلقاء القب�ض على نحو غري قانوين 

وباإفراط، يف حني ل ُيعّوق ذلك اأداء واجباتها امل�سروعة بفعالية.

يف ما يتعلق مبعنى عبارة "اإلقاء القب�ض التع�سفي" يف املادة 9)1( من "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"، 
فق���د اأو�سح���ت "اللجنة املعنية بحق���وق الإن�سان" اأّن "‘التع�سف’ ل ميك���ن م�ساواته مع عبارة ‘�س���د القانون’، واإمنا يجب 
تف�س���ريه عل���ى نطاق اأو�سع لي�سمل عنا�سر ع���دم امللءمة، والظلم، وعدم اإمكانية التوقع، والعملي���ة القانونية الواجبة. ... 
]وه���و[ م���ا يعني اأّن احلب����ض الحتياطي وفقًا لإلق���اء قب�ض قانوين يجب األ يك���ون قانونيًا فح�سب، واإمن���ا اأي�سًا معقوًل يف 
الظروف. كما يجب اأن يكون احلب�ض الحتياطي، يف جميع الظروف، �سروريًا، وعلى �سبيل املثال، ملنع الهرب، اأو التدخل 

يف الأدلة، اأو تكرار اجلرمية".)اأ(

)214( على �سبيل املثال، املادة 9)1( من "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"؛ واملادة 6 من "امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان 

وال�سع���وب"؛ واملادت���ان 7)2( و7)3( م���ن "التفاقية الأمريكي���ة حلقوق الإن�س���ان"؛ واملادة 5)1( م���ن "التفاقية الأوروبية حلماي���ة حقوق الإن�سان 
واحلريات الأ�سا�سية" )التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان(.

 Communication No. 458/1991, A. W. Mukong v. Cameroon (Views adopted on 21 July 1994), in United )اأ( انظ���ر: 

.Nations doc. GAOR, A/49/40 (vol. II), p. 181, para. 9.8
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ويجوز اتخاذ اخلطوات التالية:

   ميك���ن، كنقطة انط���لق، مراجعة الت�س���ريعات التي حتكم اإلق���اء القب�ض من جان���ب املوظفني املكلفني 
باإنفاذ القانون، واإجراء تنقيحات ل�سمان امتثالها للمعايري الدولية. وهذا ما قد ي�سمل مراجعة القانون 
املحلي ل�س���مان حظر عمليات اإلقاء القب�ض التع�سفي )كما اأ�سري اآنفًا(، ف�سًل عن اإدراج �سمانات مثل 
كفالة اأّن لل�سخ�ض املحتجز احلق يف اأن ُيبلغ اأحد اأقاربه اأو �سخ�سًا اآخر عن حالته فورًا؛)215( واحلق يف 

احل�سول فورًا على حماٍم،)216( من بني اأمور اأخرى؛

   يف هذا ال�س���ياق، من ال�س���روري النظ���ر يف اإلغاء اأّي اأه���داف عددية لإلقاء القب�ض مو�س���وعة جلرائم 
معينة، والتي ت�سع �سغوطًا على املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون لإلقاء القب�ض على اأفراد، �سواء اأكان 

مربرًا اأو غري مربر؛

   و�س���ع تدابري ل�سمان ال�سفافية وامل�س���اءلة، والتي تتطلب من املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون احلفاظ 
على �س���جل احتجاز جلميع امل�س���تبه فيهم املحتجزين،)217( مبا يف ذلك وقت اإلقاء القب�ض واأ�سبابه، من 

بني تفا�سيل اأخرى؛

   و�س���ع ح���دود زمنية �س���ارمة للحجز، وو�س���ع تدابري ت�س���من مث���ول الأ�س���خا�ض امللقى القب����ض عليهم 
واملحتجزين اأمام �س���لطة ق�س���ائية، ودون اإبطاء، لكي تبت ال�سلطة الق�س���ائية يف م�سروعية الحتجاز، 

وتفرج عن ال�سخ�ض عندما ل يكون الحتجاز م�ستندًا اإىل معايري قانونية؛)218(

   حت�سني التدريب املتاح للموظفني املكلفني باإنفاذ القانون ب�ساأن املعايري الدولية والت�سريعات املحلية ذات 
ال�سلة، من اأجل و�سع هذه الت�سريعات مو�سع التنفيذ؛

   ا�ستعرا�ض املعايري امل�ستخدمة لتقييم اأداء املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون، مبا ي�سمن اأّن عدد عمليات 
اإلقاء القب�ض يف حد ذاتها ل ت�سّكل عامًل اإيجابيًا يف تقييم اأدائهم، مع عدم الت�سجيع على اإلقاء القب�ض 

التع�سفي؛

   و�س���ع نظام م�ستقل للر�سد، بهدف ر�س���د ما اإذا كان يتم المتثال للحدود الزمنية للحتجاز، واإىل اأّي 
مدى، وحتديد امل�سكلت التي جتري مواجهتها، وتقدمي تو�سيات. )مثًل، يف البلدان التي �سّدقت على 
"الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�س���ة التعذيب وغريه من �س���روب املعاملة اأو العقوبة القا�س���ية اأو 

اللاإن�سانية اأو املهينة"، ميكن اأن يكون هذا الأمر اإحدى م�سوؤوليات "اآليات الوقاية الوطنية"(؛

   تدريب موظفي ال�س���جون على اإدارة ال�س���جناء قبل املحاكمة: )1( الحتفاظ ب�س���جلت دقيقة وحمدثة 
جلميع البيانات ذات ال�س���لة املتعلقة باملحتجزين قبل املحاكمة، مبا يف ذلك و�س���ع ق�ساياهم، وما اإذا 
كان التهام قد وجه اأو مل يوجه لهم، وح�سولهم على م�ست�سار قانوين؛ )2( ال�ستباق يف اإبقاء املحاكم 
على علم باملحتجزين املوقوفني دون تهمة لفرتات طويلة؛ )3( تي�س���ري ح�سول املحتجزين على امل�سورة 

القانونية.

اجلزء الثاين

)215( "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�س���جناء"، القاعدة 92؛ "جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�س���خا�ض الذين يتعر�سون لأي 

�سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن"، املبداأ 16.
)216( "جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن"، املبداأ 17.

)217( "جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�س���خا�ض الذين يتعر�س���ون لأي �س���كل من اأ�س���كال الحتجاز اأو ال�سجن"، املبداأ 12؛ "اإعلن 

الأمم املتحدة ب�ساأن حماية جميع الأ�سخا�ض من الختفاء الق�سري"، املادتان 10 و11.
)218( "جمموعة املبادئ"، املبداأ 11.
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2- احلّد من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة: بعد توجيه االتهام
عندم���ا ميث���ل م�ستبه فيه اأم���ام حمكمة، اأو اأمام املدعي العام يف بع�ض البلدان، ق���د يوجه القا�سي اأو املدعي العام 
الته���ام اإىل امل�ستب���ه في���ه وياأمر باحتج���ازه )اأو با�ستمرار احتج���ازه( بانتظار املحاكمة. وي�س���ري كثري من تعاريف 
الحتج���از ال�ساب���ق للمحاكم���ة اإىل الحتجاز ال���ذي ي�سدر باأمر من حمكم���ة اأو من مدٍع عام، بينم���ا ينتظر املتهم 

املحاكمة.

والقاعدة العامة يف املعايري الدولية تتمثل يف اأّن اأّي �سخ�ض ُيفرت�ض باأنه بريء حلني اإثبات خلف ذلك من حمكمة 
خمت�سة، ويجب اأن تتوفر له احلرية ال�سخ�سية واأل يبقى قيد الحتجاز بانتظار املحاكمة.)219(

وق���د ذك���رت "اللجنة املعنية بحقوق الإن�س���ان" التابعة للأمم املتحدة عل���ى اأّن الحتجاز ال�ساب���ق للمحاكمة ينبغي 
األ ُي�ستخ���دم اإل اإذا كان قانوني���ًا ومعقوًل و�سروري���ًا. ووفقًا لهذه اللجنة، قد يكون الحتج���از �سروريًا يف الظروف 

التالية:)220(

  ملنع فرار ال�سخ�ض؛

  منع التدخل يف الأدلة؛

  منع العودة اإىل تكرار اجلرمية؛

  حيثما ي�سّكل ال�سخ�ض املعني تهديدًا وا�سحًا وجديًا للمجتمع ول ميكن احتواوؤه بطريقة اأخرى.

وق���د ق���ّرر موؤمت���ر الأمم املتحدة الثامن ملن���ع اجلرمية ومعاملة املجرمني ع���ام 1990 ما يلي: ل يج���وز اإ�سدار اأمر 
بالحتج���از ال�ساب���ق للمحاكمة اإل اإذا ُوج���دت اأ�سباب معقولة للعتق���اد باأّن الأ�سخا�ض املعني���ني كانوا �سالعني يف 
ارت���كاب اجلرائم املزعومة واأّن هناك خط���ر فرارهم من العدالة اأو ارتكاب مزيد من اجلرائم اخلطرية، اأو خطر 

التدخل ب�سكل خطري يف �سري العدالة اإذا ما اأطلق �سراحهم.)221(

ووفق���ًا للمحكمة الأوروبي���ة حلقوق الإن�سان، ل ينبغ���ي اأن ُيعترب جمّرد عدم وجود حمّل اإقام���ة ثابتة لل�سخ�ض باأنه 
ي�س���ّكل تلقائي���ًا خطر الهروب. وقد قّررت املحكم���ة اأي�سًا اأنه عند رف�ض الإفراج عن املته���م بانتظار املحاكمة على 
اأ�سا�ض اأنه قد يرتكب مزيدًا من اجلرائم قبل املحاكمة، يجب اأن تكون املحكمة الوطنية مقتنعة باأّن هناك ما يثبت 

وجود خطورة واأن يوجد دليل ي�سري اإىل النزوع ملعاودة ارتكاب جرائم.)222(

وميك���ن اتخاذ ع���دد من التدابري اأو جمموع���ة خمتلفة منها للحّد من ع���دد اأولئك الذين ُيحتجزون ب���ل داٍع اأثناء 
الفرتة ال�سابقة للمحاكمة. 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)219( "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"، املادة 9 )3(؛ "قواعد طوكيو"، القاعدة 6 )1(؛ "جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية 

جميع الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأّي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن"، املبداأ 39.
 Human Rights and Pre-Trial Detention. A Handbook of International Standards relating to Pre-Trial Detention, :220( انظ���ر(

.Professional Training Series no. 3 (New York: United Nations, 1994), 14–15

 The Socioeonomic Impact of Pretrial Detention, Open Society Justice Initiative, Open Society Foundations and :221( انظ���ر(

.UNDP, 2011, p. 52

 Detained without trial: Fair Trials International’s response to the European Commission’s Green Paper on انظ���ر:   )222(

 .detention, Fair Trials International, October 2011, p. 31 for case references
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وقد ت�سمل هذه التدابري ما يلي:

   اإلغ���اء الت���زام احلجز ال�سابق للمحاكمة ب�سبب اأّي جرمية كانت، مب���ا يكفل اأاّل ت�ستند قرارات االحتجاز 
ال�ساب���ق للمحاكم���ة اإىل اجلرمية املرتكب���ة، واإمنا اإىل تقييم مو�سوعي للعوام���ل التي قد ترّبر االحتجاز 

ال�سابق للمحاكمة، وامل�سار اإليه اأعاله؛

   حظ���ر ا�ستخدام االحتج���از ال�سابق للمحاكمة ب�سبب جرائم معّينة ت�ستوج���ب عقوبات باحلب�س لفرتات 
ق�سرية؛

   ا�سرتاط اأن تقّدم ال�سلطة الق�سائية اأ�سبابًا ترّبر قرارها ب�ساأن االحتجاز، ت�ستند اإىل احلقائق اخلا�سة 
بكل ق�سية على حدة؛ 

   زيادة احتماالت دفع كفالة وحتديد مبالغ اأكرث عدالة للكفالة؛

   ا�ستخ���دام بدائل اأخ���رى لالحتجاز ال�سابق للمحاكم���ة، مثل االإفراج مقابل اإ�س���راف بتعّهد �سخ�سي اأو 
اإقامة جربية اأو اأّي تقييدات اأخرى.

اجلزء الثاين

بوروندي—تعزيز احرتام ال�ضمانات الق�ضائية ودعم اجلهات املعنّية العاملة معاً

نال احلوار الدائر �سرًا مع �سلطات ال�سجون وال�سلطات الق�سائية يف بوروندي ب�ساأن احرتام ال�سمانات الق�سائية، كجزء 
م���ن اجله���ود املبذولة ملعاجلة االكتظاظ، دعمًا يف ع���ام 2008، باإ�سدار درا�سة متعمقة اأجرته���ا اللجنة الدولية حول هذا 
املو�س���وع يف كل م���ن ال�سجون املركزي���ة واأماكن االحتجاز املوؤق���ت. ولن�سر التو�سي���ات الواردة يف ه���ذه الدرا�سة ولتي�سري 
تنفيذه���ا، ح�س���ر حتى االآن م���ا يزيد على 100 م���ن امل�سوؤولني عن االإج���راءات الق�سائية وامل�ساركني فيه���ا، من العاملني 
واملوظف���ني املدني���ني االآخرين واجلهات الفاعلة يف املجتمع امل���دين، حلقات درا�سية نظمتها اللجن���ة الدولية يف بوجمبورا 
وغيتيغ���ا ونغ���وزي يف عام 2008. وعملت اللجنة الدولية جنبًا اإىل جنب ال�سلط���ات على و�سع ا�سرتاتيجية وخطة عمل من 

اأجل تنفيذ التو�سيات الواردة يف درا�سة اللجنة الدولية، كما جرت املناق�سة اأثناء هذه احللقات الدرا�سية.

ويف ع���ام 2011، �سع���ت اللجنة الدولية ووكال���ة التنمية البلجيكي���ة واإدارة ال�سجون يف بوروندي اإىل تعزي���ز عملية تقا�سم 
املعرف���ة واخل���ربات وتعزيز اأوا�س���ر التعاون بني خمتلف اجله���ات الفاعلة املعنّي���ة يف جمال اإدارة ال�سج���ون على ال�سعد 
االإقليمي���ة والوطني���ة والدولي���ة. وجاء هذا كرد فعل على حتديد م�س���اكل مماثلة م�سرتكة يف �ست���ى ال�سجون، بغ�س النظر 
عن احلجم اأو النزالء اأو املكان، وبع�س املبادرات االإيجابية املوؤدية اإىل تخفيف هذه امل�ساكل اأو حلها يف بع�س املوؤ�س�سات.

ويف اأيار/مايو 2011، جرى تنظيم ور�سة عمل ملدة يومني للجهات املعنّية باإدارة وت�سغيل ال�سجون، حيث ناق�ست جمموعات 
�سغ���رية خمتلف املوا�سيع العامة وم�سائل حمددة، من بينها ظ���روف االحتجاز وحماية ال�سجناء ال�سعفاء واإدارة املوارد. 
وج���رى حتديد م�ساألة االكتظ���اظ باعتبارها �سببًا لكثري م���ن الق�سايا املطروحة. ويف نهاية ور�س���ة العمل، حّدد املوظفون 
امل�سوؤول���ون ع���ن ال�سجون ثالثة اأهداف لتنفيذه���ا داخل املرافق التابعة له���م. و�ستقوم بعملية ر�سد ه���ذه االأهداف اإدارة 
ال�سجون يف بوروندي واملفت�سية العامة للعدالة )بوزارة العدل( واللجنة الدولية، و�ستكون وكالة التنمية البلجيكية حا�سرة 
كداعم���ة لل�سركاء. واإىل جان���ب التدابري الرامية اإىل حت�سني االإج���راءات الق�سائية، ا�سطلعت ال�سلط���ات باأ�سغال اإعادة 
التاأهيل والبناء بدعم من اللجنة الدولية يف عدة �سجون ومراكز احتجاز )زنزانات حملية(، بهدف تخفيف املجون الذي 

يحدث ب�سبب االكتظاظ.

 Source: ICRC Improving detainees living conditions: Helping authorities fulfil their responsibilities, Geneva, 
4 September 2009
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2-1 الكفالة

الكفالة اآلية قانونية ت�ستخدم ليت�سنى اإطلق �سراح �سخ�ض متهم بارتكاب جرمية من الحتجاز قبل اختتام النظر 
يف ق�س���يته، اإذا ما ا�س���توفيت �س���روط معيَّنة. وقد ُو�سعت هذه ال�سروط ل�س���مان عودة املتهم اإىل املحكمة من اأجل 
املحاكمة. وت�س���مل هذه ال�س���روط عادة و�س���ع مبلغ من املال ك�س���مانة لدى املحكمة، بحيث ميكن اأن ُي�س���ادر املبلغ 
ل�سالح الدولة اإذا مل يعد املتهم اإىل املحكمة يف الزمان واملكان املحددين. والكفالة يوِدعها عادة اإما امل�ستبه فيه اأو 

املتهم اأو اأحد اأفراد الأ�سرة، رغم اأّن هذا لي�ض بال�سرورة �سرطًا. 

وهن���اك عدد كبري من املحتجزين قبل املحاكمة يف ال�س���جون، يف كثري من البل���دان، لأنه مل يكن مبقدورهم تقدمي 
املبل���غ املطل���وب اأو ال�س���مانات املطلوبة املبّينة يف �س���روط كفالته���م. وينجم عن هذا حب�ض اأ�س���خا�ض، لي�ض لأنهم 

ي�سّكلون خطورة اأمنّية على اجلمهور، بل لأنهم فقراء.

 لذلك من املهم اأن تكون مبالغ الكفالة املقّررة معقولة، مع مراعاة احلالة القت�سادية للجاين. 

. وت�سمل  ومن املهم اأي�س���ًا اأن توجد بدائل اأخرى يجوز فر�س���ها، ول ت�س���تلزم اأن يكون للمتهم و�سع اقت�سادي معنيَّ
هذه البدائل املمكنة الإفراج عن �سخ�ض متهم واإ�سدار اأمر باأن يقوم هذا ال�سخ�ض بواحد اأو اأكرث مما يلي:

   املثول اأمام حمكمة يف يوم حمّدد )اإفراج بتعهد �سخ�سي(؛ 
   البقاء يف عنوان حمّدد؛

   احل�سور على اأ�سا�ض يومي اأو دوري ملحكمة اأو لل�سرطة اأو ل�سلطة اأخرى؛
   ت�سليم جوازات ال�سفر اأو اأّي بطاقات هوية اأخرى؛

   قبول مراقبة من قبل وكالة تعّينها املحكمة؛
   اخل�سوع للر�سد الإلكرتوين.

2-2 الإفراج بتعّهد �سخ�سي/كفالة غري م�سروطة
د املتهم، مبوجب الإفراج غري امل�سروط، املعروف اأي�سًا بالتعّهد ال�سخ�سي، باأن ميثل اأمام املحكمة وفقًا للأمر  يتعهَّ

ال�سادر اإليه )ويف بع�ض الوليات الق�سائية اأن يطيع جميع القوانني(.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

الربازيل تتخذ خطوات للحد من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة

اأ�س���در الكونغر�ض الربازيلي قانونًا جديدًا ب�س���اأن التدابري البديلة للحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة يف 4 متوز/يوليه 2011. 
وي�سعى القانون اإىل �سمان دخول اأعداد اأقل من النا�ض اإىل نظام ال�سجون يف املقام الأول. 

ويوؤّكد القانون على مبداأ اأنه ينبغي اأن يكون الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة ال�س���تثناء ولي�ض القاعدة. ويطرح القانون ت�سعة 
بدائ���ل للحتج���از ال�س���ابق للمحاكمة من قبيل الكفالة والر�س���د الإلكرتوين. ول ي�س���تطيع القا�س���ي اأن يفر�ض الحتجاز 
ال�سابق للمحاكمة على اجلناة املتهمني لأول مرة بارتكاب جرائم ل تت�سم بالعنف، والذين قد ت�سل عقوبتهم اإىل احلب�ض 
ملدة اأربع �س���نوات اإذا ما اأدينوا. فالقانون ي�س���رتط اأن ُي�س���تخدم الحتجاز ال�سابق للمحاكمة كخيار اأخري، وحتى عندئذ ل 

يكون اإل يف حالت حمددة جدًا. 

Source: Universal Periodic Review Submission Brazil UNODC 2011 OHCHR
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يف احل���الت الت���ي يكون ال�س���خ�ض فيها معروف���ًا يف املجتمع املحلي ولدي���ه وظيفة واأ�س���رة يعيلها، وارتكب 
اجلرمية لأول مرة، يجوز لل�س���لطات اأن تنظر يف الكفالة غري امل�س���روطة. ويف جميع احلالت التي ل يكون 

اجلرم فيها خطريًا، ينبغي اأن يكون الإفراج غري امل�سروط اأحد اخليارات.)223( 

ونادرًا ما ُي�س���تخدم الإفراج بتعّهد �سخ�س���ي يف كثري من الوليات الق�س���ائية، وبخا�سة يف البلدان التي توجد فيها 
م�س���احات ريفية �سا�س���عة مع رداءة �ُسبل الو�سول اإىل امل�ستوطنات احل�سرية الرئي�س���ة، وذلك ب�سبب ما ُيواجه من 

حتديات يف معرفة اأماكن اإقامة الأ�سخا�ض وتعقبهم، اإذا دعت ال�سرورة.

يف مث���ل هذه الظ���روف، ميكن اإيلء العتبار اإىل تطوير التعاون مع الأ�س���خا�ض البارزين يف املجتمع، مثل 
قي���ادات القبائ���ل اأو غريهم من ممثلي املجتمعات املحلية، بغية حت�س���ني امتثال الأ�س���خا�ض املُفَرج عنهم 

بتعّهد �سخ�سي لل�سروط اخلا�سة بالإفراج عنهم. 

وينبغ���ي اأن يقرتن هذا التعاون بتوعية يف املجتمع املحلي ب�س���اأن الكفالة، للتاأك���د من اأّن النا�ض يف املجتمع 
املحلي ل يعتربون هذا الإفراج براءة. وقد اأدى �س���وء الفهم هذا، يف بع�ض البلدان، اإىل اأعمال عنف �س���د 

الأ�سخا�ض املفرج عنهم، ك�سكل من اأ�سكال اإقدام النا�ض على اإقامة العدل باأنف�سهم.

اجلزء الثاين

االإفراج بتعّهد �سخ�سي يف كو�ستاريكا

كو�ستاريكا، هي اإحدى البلدان يف اأمريكا اللتينية، حيث تت�سمن الت�سريعات اإمكانية الإفراج بتعّهد �سخ�سي اأثناء الفرتة 
ال�سابقة للمحاكمة. ومع ذلك، مل ُي�ستخدم الإفراج بتعّهد �سخ�سي اإّل نادرًا جدًا، وفقًا لدرا�سة اأجراها "معهد الأمم املتحدة 
ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف اأمريكا اللتينية" يف عام 1980، وكان ال�سبب الرئي�ض، كما اأو�سحه 81% من الق�ساة، 
اخلوف من فرار املتهم من وجه العدالة. واأجرى املعهد املذكور يف عام 1989 بحثًا اآخر ملعرفة ما اإذا كان هناك ما يربر 
 هذه املخاوف. وت�س���ّمنت الدرا�س���ة اإجراء مقارنة بخ�س���و�ض درجة المتثال ل�سروط الإفراج بني جمموعتني: )1( اأولئك 
املف���رج عنهم بكفالة مالية )ب�س���مانات مادي���ة اأو مالية( و)2( اأولئك املفرج عنهم بتعّهد �سخ�س���ي. واأجريت الدرا�س���ة 
على مدى �س���ت �س���نوات، و�س���ملت 468 ق�س���ية يف املجمل. ووجدت اأّن م�ستوى المتثال كان نف�س���ه بالن�سبة للمجوعتني يف 
املحاكم���ات الت���ي عقدت باملحاك���م البتدائية وحماكم الدرجة الثاني���ة. ويف حماكم الدرجة الثالث���ة، مل يعد للمثول اأمام 
املحكم���ة ما ن�س���بته 15.6% من اأولئك الذي اأفِرج عنهم بتعهد �سخ�س���ي، يف مقابل ن�س���بة 2.9% م���ن اأولئك الذين اأفِرج 
عنه���م بكفال���ة مالية. ووج���د الباحثون اأّن ال�س���بب وراء هذا الفارق الكب���ري يف حماكم الدرجة الثالثة ه���و اأّن "املتطلبات 
املنهجي���ة للدع���وى مُيتثل لها بدرجة اأقل بكثري، ]...[ وب�س���رامة اأقل ]يف حماكم الدرجة الثالث���ة مما هي عليه احلال يف 

املحاكم البتدائية اأو حماكم الدرجة الثانية[".

وو�س���ع "معهد الأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف اأمريكا اللتينية" التو�س���يات التالية، ا�ستنادًا اإىل نتائج 
درا�سته: 

1 - زيادة ا�ستخدام الإفراج بتعّهد �سخ�سي يف كو�ستاريكا؛
2 - تنظيم ور�ض عمل مع الق�ساة لنقل املعرفة املكت�سبة يف هذه الدرا�سة؛

3 - ينبغي تنفيذ هذا ال�سكل من الإفراج بدقة مع ا�ستخدام ب�سعة تدابري عملية:

)اأ(  اإعلم املحتجزين ب�ساأن اأو�ساعهم والتزاماتهم: فاملتهم يحتاج اإىل اأن يتلقى �سرحًا وا�سحًا ب�ساأن الآثار 
املرتتب���ة عل���ى الإفراج عنه وال�س���روط التي يج���ب المتثال لها، لكي يفهم ال�س���خ�ض املف���رج عنه اأهمية 

المتثال للتزاماته؛

)223( دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن البدائل، �ض 12.
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وا�ستخدم���ت يف بع����ض البلدان "دوائر الإفراج ال�سابق للمحاكمة" التي �ساعدت يف تقليل عدد الأ�سخا�ض املوقوفني 
يف الحتج���از ال�سابق للمحاكمة. وظهرت الدوائر ال�سابقة للمحاكم���ة يف الوليات املتحدة كرّد على اإجحاف نظام 
الكف���الت املالية، وكذلك حاجة املوظف���ني الق�سائيني اإىل معلومات موثوقة لإ�سدار ق���رارات ب�ساأن الكفالت.)224(
م املعلومات ال�سروري���ة للموظفني الق�سائيني لتخاذ اأن�سب  وتعم���ل برامج الدوائ���ر ال�سابقة للمحاكمة كجهات تقدِّ
ق���رار ب�س���اأن الكفالة. وتوفر هذه اجله���ات اأي�سًا خدمات املراقب���ة والإ�سراف على املتهمني املف���رج عنهم ب�سروط 
بانتظ���ار املحاكم���ة.)225( وقد ا�ستحدثت برامج الدوائ���ر ال�سابقة للمحاكمة يف اأنحاء عدي���دة من الوليات املتحدة 

وا�سُتخدمت يف بلدان اأخرى حول العامل مع اإحراز بع�ض النجاح.)226(

2-3 التدابري التقييدية
تن����ض القاع���دة 6)2( من "قواعد طوكيو" على جمموعة متنوعة من التداب���ري التقييدية كبديل للحتجاز ال�سابق 
للمحاكمة. وقد تق�سر التدابري التقييدية وجود ال�سخ�ض امل�ستبه فيه اأو املتهم على مكان حمّدد )مثًل، يف بيته اأو 
يف موؤ�س�س���ة اأو منطقة جغرافية حمددة(، وتقّيد و�سوله اإىل مكان ما )مثًل، منزل الأ�سرة(، اأو منع امل�ستبه فيه اأو 
املتهم من الظهور يف مكان حمّدد اأو اجتماع مع اأ�سخا�ض معّينني. ويف ما يتعلق ب�سمان ح�سور امل�ستبه فيه اأو املتهم 
اإىل املحاكم���ة، قد يكفي نظام زيارات دوري���ة اإىل وكالة اأو �سلطة تعّينها املحكمة، اأو م�سادرة جواز �سفر ال�سخ�ض 
ب���دًل م���ن الحتجاز اأو الكفالة. ف���اإذا مت اختيار التدابري التقييدية، ينبغي اأن يخت���ار القا�سي اخليارات التي تعترب 

الأكرث �سرورة والأن�سب يف تلك الظروف.)227(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)ب(    احلفاظ على نظام مراقبة دورية، ولكن ل تزيد على مرة يف ال�سهر، نظرًا لأّن ال�سرتاط ال�سابق مبراقبة 
دورية مرة كل اأ�سبوع كان من ال�سعب جدًا المتثال له، لأ�سباب عملية )اأنا�ض يعي�سون ويعملون يف مناطق ريفية 

نائية، على �سبيل املثال(؛

)ج(  احل�سول على عنوان ورقم هاتف املتهم، وكذلك عنوان ورقم هاتف اأحد اأقربائه اأو ‘الو�سّي’؛ 

)د(   يف حال���ة عدم مثول ال�سخ�ض املتهم اأم���ام املحكمة: ُيجرى ات�سال به، اأو تعر�ض عليه فر�سة ثانية للقاء، 
اأو ُي�ستخدم ‘الو�سّي’؛

)ه�( التم�س���ك مبب���داأ الإن�سانية وحماولة جتن���ب الحتجاز ال�ساب���ق للمحاكمة حيث ُيفرت����ض اأّن امل�ستبه فيهم 
اأبرياء.

4 - و�سع تقييم دوري لتحديد م�ستوى ا�ستخدام الإفراج بتعهد �سخ�سي؛

5 - ال�سروع يف اإقامة م�ساريع مماثلة يف بلدان اأخرى باملنطقة، يكون لديها نظم مماثلة.
 Source: E. Carranza, M. Houed, N. J. O. Liverpool, L.P. Mora, L. R. Manzanera, “Sistemas Penitenciarios y

Alternativas a la Prisión en América Latina y el Caribe”, ILANUD, 1992, pp 97-136

 National Institute of Justice, Pretrial Services Programs: Responsibilities and Potentials (Washington, D.C.: U.S. :انظر )224(

.Department of Justice, U.S. Government Printing Office, 2001), pp. 7-13 and Appendix A

 VanNostrand, M., Legal and Evidence Based Practices: Application of Legal Principles, :225( ملزيد من املعلومات املف�سلة، انظر(

 Laws and Research to the Field of Pretrial Services, The Crime and Justice Institute and the National Institute of Corrections,
 .April 2007

 Karth, V., "Between a Rock and a Hard Place", Open Society Foundation for South Africa, in particular, pp. 10- :226( انظر(

 13 and Presumption of Innocence – Pretrial Services Program, State of Morelos Juvenile Justice System – Mexico, Open Society
.Justice Initiative, ( http://presunciondeinocencia.insyde.org.mx/)

.Model Code of Criminal Procedure, Chapter 9, Part 3, p. 300-301Article 184 and commentary :227( انظر(
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وميك���ن اأن ي�ساع���د توافر ه���ذه التدابري يف الت�سريع���ات ويف املمار�س���ات العملية يف احلّد من ا�ستخ���دام االحتجاز 
بانتظ���ار املحاكمة، حيث �سيك���ون لدى الق�ساة ثقة اأكرب باأّن وجود التقييدات ميك���ن اأن مينع املتهم من الفرار من 

العدالة اأوالتدخل مع ال�سهود اأو التالعب باالأدلة.

اجلزء الثاين

االحتاد الرو�سي—ت�سجيع االجتاهات يف االحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف االحتاد الرو�سي
انخف����س عدد االأ�سخا�س يف مرافق احلب�س االحتياطي )SIZOs( يف االحتاد الرو�سي كل �سنة يف الفرتة بني عامي 2005 
و2010، ويب���دو اأّن معدل االنخفا�س يت�سارع. ويبدو اأّن معظم االنخفا�س يف عدد نزالء مرافق احلب�س االحتياطي ال�سابق 
للمحاكمة، اإن مل يكن كله، هو نتيجة للرتاجع امللحوظ وامل�ستمر يف عدد املتهمني املحتجزين احتياطيًا قبل املحاكمة. وكان 
من املحتمل اأن يزداد هذا القيا�س الن�سبي لالنخفا�س لو مل حتدث زيادة يف مدد االحتجاز الذي يتمثل باالزدياد يف عدد 

املرات التي جرى فيها متديد االحتجاز. 
وق���د ُيع���زى الكثري من االنخفا�س يف مقدار االحتجاز ال�سابق للمحاكمة اإىل انخفا�س عدد امل�ستبه فيهم املتهمني بجرائم 
خط���رية. ووفق���ًا لذلك، فقد حّدد حمققو ال�سرطة عددًا اأقل من امل�ستبه فيهم كل �سنة، وقّدمت النيابة العامة طلبات اأقل 
لالحتجاز ال�سابق للمحاكمة. ولكن يبدو اأي�سًا اأّن النيابة العامة اأ�سبحت اأكرث متييزًا يف تقييمها ل�سرورة االحتجاز. ويف 
الف���رتة بني عام���ي 2005 و2010، عندما انخف�س العدد االإجم���ايل للم�ستبه فيهم "الذين حّددته���م" ال�سرطة بن�سبة 36 

يف املائة، انخف�س عدد الطلبات من اأجل االحتجاز بن�سبة 45 يف املائة، اأي من 277.208 طلبات اإىل 165.323 طلبًا. 
وع���الوة عل���ى ذلك، فق���د تراجعت ب�سكل م�ستم���ر ن�سبة جميع املتهمني املدان���ني الذين اأم�سوا بع����س الوقت يف االحتجاز 
ال�سابق للمحاكمة منذ عام 2005. فمن بني 903.928 متهمًا اأدينوا يف عام 2005، كان يف االحتجاز وقت اإ�سدار االأحكام 
بحقهم  246.243 متهمًا )اأو 27%(. ومن بني  870.082 متهمًا اأدينوا بارتكاب جرائم جنائية يف عام 2010، مل يكن يف 
االحتج���از وقت اإ�سدار االأح���كام �سوى  174.855 �سخ�سًا )20%(. ويف حني يتطلب االأمر اإجراء مزيد من البحوث لفهم 
هذه االأرقام، ت�سّكل هذه البيانات اإ�سارات اإىل احتمال اأن تكون املحاكم يف االحتاد الرو�سي قد اتخذت منهجًا اأكرث حذرًا 

اإزاء االحتجاز ال�سابق للمحاكمة.
ويعت���رب "البدي���ل" االأ�سا�سي لالحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف االحتاد الرو�سي هو االإفراج بتعّهد �سخ�سي، وهو ما ُي�ستخدم 
بن�سب���ة 75 - 80 يف املائ���ة م���ن جميع املالحقات الق�سائية. وقلما ت�ستخدم بدائل اأك���رث تعقيدًا، حيث مل ت�ستخدم يف �سنة 

2010 �سوى 629 حالة كفالة مالية و668 حالة اإقامة جربية. 

  Source: Todd Foglesong, Senior Research Associate, Program in Criminal Justice Policy and Management,
.Harvard Kennedy School of Government, June 2011

http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centers-programs/programs/criminal-
justice/SafetyJusticeResarchinBrief-Pretrial_Detention_in_Russia_2001-2010.pdf

 “Fewer Russians ending up in pre-trial cells – officials”, 1 November 2011 http://rt.com/news/ :انظ���ر اأي�س���ًا
prime-time/prisons-inmates-death-russia-311/

 3- التحويل خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية
تن����سّ قواع���د طوكيو عل���ى اأنه ينبغي، عن���د االقت�ساء، تخويل ال�سرط���ة اأو النيابة العام���ة اأو غريهما من االأجهزة 
املعنّي���ة مبعاجل���ة الق�سايا اجلنائية �سلطة اإخالء �سبيل اجلاين مت���ى راأت اأّن ال�سري يف الدعوى غري �سروري. وهي 
تع���ربرِّ اأي�سًا ع���ن احلاجة اإىل و�سع جمموعة معاي���ري الأغرا�س البت يف مدى مالءمة اإخ���الء ال�سبيل، اأو يف حتديد 
االإجراءات. وتن�ّس على اأن يكون للنائب العام اإمكانية اأن يفر�س تدابري غري احتجازية منا�سبة، ح�سب االقت�ساء، 

يف الق�سايا الب�سيطة.)228( 

)228( قواعد طوكيو، القاعدة 5)1(. 
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وميكن اأن تكون ال�س���لحية ال�ستن�س���ابية لل�س���رطة والنيابة العامة بتحويل الق�س���ايا املنا�س���بة خارج نطاق نظام 
العدالة اجلنائية اآلية قوية ملعاجلة الق�س���ايا التي ترتاوح بني تخفيف تراكم الق�س���ايا املفرط الذي ي�س���ّكل حتديًا 
لنظم ال�سجون وجتنب الو�سم والتكاليف الجتماعية للمحاكمة اجلنائية والإدانة. فقد يحدث التحويل خارج نطاق 
هذا النظام يف مراحل خمتلفة يف خمتلف النظم ولفئات خمتلفة من اجلناة. وهو ما يحدث، ب�سكله التقليدي، قبل 

املحاكمة ويتلفى اإجراء املحاكمة برمتها. 

وقد يقوم هذا التحويل خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية على اإقرار بامل�سوؤولية عن اجلرم، واإبرام اتفاق بتقدمي 
تعوي����ض ع���ن اجلرمية،  يتمثل عادة باأداء خدمة جمتمعية حملّية اأو بتعوي�ض ال�س���حية. وُير�َس���ل اجلاين، يف بع�ض 
الأحيان، اإىل برنامج ملعاجلة م�س���كلة حمّددة، مثل الإدمان على الكحول اأو املخدرات اأو احلاجة اإىل رعاية �س���حية 

عقلية. 

3-1  التحويل اإىل اإجراء حّل بديل للمنازعات

تتمث���ل الإحالة خارج نطاق نظ���ام العدالة اجلنائية، يف بع�ض النظم، يف اإجراء ح���ّل بديل للمنازعات، حيث يلتقي 
ال�س���حية واجل���اين )ويف بع�ض النم���اذج، مع اأفراد اآخرين من املجتمع املحلي( وتو�س���ع خطة ب�س���اأن الكيفية التي 
ي�س���ّحح بها اجلاين اخلطاأ. ويعترب هذا النوع من التفاعل بني ال�س���حايا واجلناة اأ�سا�ض العدالة الإ�سلحية، وهو 

نهج اكت�سب �سعبية يف كثري من النظم يف جميع اأنحاء العامل يف العقود القليلة املا�سية.

وتوجد اأ�سكال �ستى لإجراء احلّل البديل للمنازعات، وقد ت�سمل ما يلي:

ل الأطراف اإىل اتفاق دون ا�سرتاك طرف ثالث.     التفاو�ض، ويت�سم بتو�سّ

   الو�س���اطة، وتعرف اأحيانًا بامل�ساحلة، وتتطلب منتدى ي�س���تطيع الأطراف فيه حل منازعاتهم، مبعاونة 
من طرف ثالث حمايد.)229( وتختلف امل�س���احلة عن الو�س���اطة مبعنى اأّن املُ�س���ِلح يقرتح حلوًل. اأما ما 
ي�س���عى الو�سيط اإىل حتقيقه فهو توا�س���ل بّناء بني الأطراف للو�سول اإىل مرحلة ي�ستطيع فيها الأطراف 

باأنف�سهم اإيجاد حّل.)230( 

   التحكي���م، ويت�س���ابه بدرجة اأك���رب مع الدع���اوى التقليدية يف اأّن طرف���ًا ثالثًا حمايدًا ي�س���تمع اإىل حجج 
املتنازعني ويفر�ض قرارًا نهائيًا ملزمًا قابًل للإنفاذ من املحاكم.)231(

   الإجراء الأهلي للحّل البديل للمنازعات )احلّل غري الر�س���مي للمنازعات( غالبًا ما يكون م�س���تقًل عن 
لت مع بع�ض النظم الأهلي���ة للحل البديل  النظام القانوين الر�س���مي، رغم اأّن �س���لت ر�س���مية قد �س���كِّ
للمنازع���ات. وتوؤدي هذه الإجراءات الأهلية للحل البدي���ل للمنازعات دورًا هامًا يف عدد من البلدان يف 
اأفريقيا ويف جنوب اآ�س���يا واأمريكا اللتينية. فهذه الإجراءات اأكرث ي�س���رًا وا�ستفادة للفقراء، وتتيح حّل 
النزاعات دون الدخول يف عملية عدالة جنائية ر�سمية طويلة، وبالتايل تخفف العبء على املحاكم. بيد 
اأّن هذه الإجراءات اأي�س���ًا ت�س���وبها عيوب، مثل الفتقار اإىل امل�ساءلة امللئمة، واحتمال التمييز ا�ستنادًا 
اإىل الو�س���ع الجتماعي ونوع اجلن�ض والرثوة، وكذلك الفتقار اإىل �سمانات حقوق الإن�سان. ولهذا، من 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

.http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/alternative+dispute+resolution :229( انظر(

 Alvarez and Highton, "La mediación en el panorama latinoamericano", in Revista Sistemas Judiciales, no. 1, :230( انظ���ر(

.June 2001, cited in S. Westerland, M. Widenbadh, The Rural Judicial Facilitators Program in Nicaragua, p. 13

.http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/alternative+dispute+resolution :231( انظر(
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ال�سروري دائمًا اأن توؤخذ يف العتبار الآثار املحتملة يف جمال حقوق الإن�سان، وحماية الفئات ال�سعيفة 
مثل الن�ساء والأطفال والفقراء من اإ�ساءة املعاملة اأو التمييز اإذا ما اأريد اإقامة حلقات ات�سال مع نظم 

العدالة غري الر�سمية.

وعند اإعداد اأّي ا�س���رتاتيجية يراعى فيها بناء قدرة نظم العدالة غري الر�س���مية واإقامة �س���لت معها 
للم�ساعدة على تقليل عدد الق�سايا التي تنظر فيها املحاكم،  ينبغي اأن ي�سبق ذلك تقييم لنظام العدالة 
العرفي، بغي���ة فه���م ال�س���ياق الجتماعي - الثقافي الذي يعم���ل فيه؛ والطريقة التي يحّل بها الق�س���ايا 
اجلنائية واأنواع الت�س���ويات التي يتو�سل اإليها؛ واأنواع الق�سايا التي يقدر على حلها؛ وطبيعة املمار�سات 
 التي تنتهك املعايري الدولية؛ والعلقة بني النظامني العرفي والر�سمي من منظور تاريخي و�سيا�سي.)232( 
وعلى اأ�س���ا�ض هذا التقييم، يتعنّي اتخاذ تدابري ملعاجلة ال�س���واغل واأوجه الق�س���ور، مع عدم الإ�س���رار 

بالطابع غري الر�سمي والي�سري املنال للنظام.  

وينبغي التاأكيد عمومًا على اأّن الق�س���ايا اجلنائية الب�س���يطة وحدها �س���تكون منا�س���بة للت�سوية بنظامي 
العدالة العرفي اأو غري الر�س���مي، مبا مياثل معظم الق�س���ايا التي قد ُينظر فيها من اأجل حتويلها خارج 

نطاق نظام العدالة اجلنائية.)233(

    العدالة الت�س���احلية ظهرت اإىل الوجود خلل ال�س���نوات الثلثني املا�س���ية، بيد اأّن لفل�سفتها الأ�سا�سية 
قوا�س���م م�س���رتكة كثرية مع الإج���راءات القدمية حلّل النزاعات. وي�س���تخدم ما يزيد عل���ى 80 بلدًا يف 
اأيامنا هذه نوعًا من النهج الت�س���احلي يف التعامل مع اجلرائم.)234( وميكن اأن ت�ستخدم برامج العدالة 
الت�س���احلية يف اأّي مرحلة من مراحل نظام العدالة اجلنائية، رهنًا بالقانون الوطني. وعند ا�س���تخدام 
ه���ذه الربام���ج قبل نظر املحكمة يف ق�س���ية من الق�س���ايا اأو اأثناء اإجراء املحاكمة، ميك���ن اأن توؤدي اإىل 
حتويل الق�س���ية خارج نطاق الإجراءات اجلنائية، �س���ريطة التو�س���ل اإىل اتفاق بني ال�سحية واجلاين. 
وميكن تكييف اإجراءات العدالة الت�س���احلية بح�س���ب خمتلف ال�س���ياقات الثقافية واحتياجات خمتلف 
املجتمعات املحلية. وينبغي اأن ي�س���فر اتباع نهج �س���امل اإزاء تنفيذ برامج العدالة الت�س���احلية يف نظام 
وطن���ي عن اإن�س���اء طائفة متنوعة من الربامج التي ميكن اإحالة الأ�س���خا�ض اإليه���ا من خمتلف املراحل 

�سمن عملية العدالة اجلنائية.

وثمة مزايا كثرية تكمن يف عملية التحويل. فبالن�س���بة للجاين، قد يتلفى �س���جًل جنائيًا وما ينجم عنه من عواقب 
�س���لبية، و�س���وف يتعلم اأ�س���ياء من الربامج ذات ال�س���لة حتديدًا بتجنب العودة م�س���تقبًل اإىل الإجرام، وميكن اأن 
يقوم هذا ال�س���خ�ض بتقدمي تعوي�ض مبا�سر اإىل ال�سحية، وقد يتعلم من خلل هذا التعوي�ض التعاطف والإح�سا�ض 
بامل�س���وؤولية الجتماعية. وغالبًا ما ُيعربِّ ال�س���حايا، يف اإجراءات العدالة الت�ساحلية، عن م�ستويات اأعلى من ر�سا 
ال�س���حية. كما ت�س���تفيد النيابة العامة واملحاكم، نظرًا لأّن املوارد ت�س���بح خم�س�س���ة ملعاجلة ق�سايا اأكرث خطورة 
اأو اأك���رث تعقيدًا، وحيثما تكون برامج التحويل خارج نطاق النظام الق�س���ائي ذات فعالية، يقّل احتمال عودة املتهم 

م�ستقبًل اإىل ممار�سة الإجرام.

اجلزء الثاين

)232( دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن اإ�سلح العدالة اجلنائية يف بلدان ما بعد النزاع، �ض 110.

 UNODC Handbook on Criminal Justice :233( للطلع على مناق�س���ة اأكرث تف�س���يًل لنظام���ي العدالة العرفي وغري الر�س���مي، انظ���ر(

 .Reform in Post-conflict States. pp. 103-113. (http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/11-83015_Ebook.pdf)

.Van Ness, An overview of restorative justice around the world, 2005, p. 2 :234( انظر(
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3-2  ال�سرطة وال�سلحية ال�ستن�سابية للنيابة
الهوام�ض املتاحة لل�س���رطة والنيابة العامة للت�س���رف ب�س���لحية ا�ستن�س���ابية تتوقف على النظام القانوين يف بلد 
، وعلى م�س���تواهما املهني، وم���دى تدريبهما على اإيجاد حلول بديلة و/اأو الإحال���ة اإىل وكالت بديلة، اأو القدر  معنيَّ

املتاح لهما بالن�سبة للحلول اأو الوكالت البديلة. 

وتتمتع النيابة العامة يف نظام القانون العام ب�س���لحية ا�ستن�س���ابية وا�س���عة اإزاء مبا�سرة الدعوى، ول تخ�سع هذه 
ال�س���لحية ال�ستن�س���ابية عمومًا اإىل ا�س���تعرا�ض ق�س���ائي.)235( وميكن اأن تقرر النيابة العامة �سحب التهامات اأو 
الدخول يف م�ساومة �سابقة للمحاكمة ب�ساأن التهام اأو الإقرار بغية الت�سجيع على اإجراء ت�سوية ناجعة للق�سية.)236( 
ويوؤيد بع�ض بلدان القانون املدين مبداأ امللحقة الكاملة اأو الإلزامية.)237(ومع ذلك، يحدث يف املمار�سة اأن ميار�ض 

وكلء النيابة بع�ض ال�سلحية ال�ستن�سابية على الأقل يف املرحلة ال�سابقة للمحاكمة.)238(

ولكي تت�س���م ال�سلحيات ال�ستن�س���ابية لل�سرطة ولوكلء النيابة بالفعالية، وبغية اأن يجري تنفيذها بطريقة عادلة 
ومت�سقة، يتعنّي اأن تتوفر لهم مبادئ توجيهية وا�سحة ب�ساأن مدى هذه ال�سلحيات، ومتى ميكن اأن ي�ستخدموها يف 
اإبطال ق�سية، ومتى ميكن اأن يحّولوا ق�سايا منا�سبة اإىل برنامج يف املجتمع املحلي، ومتى مي�سون قُدمًا بالإجراءات 
اجلنائي���ة.)239( وقد ُتدرج  بع�ض فئات الأفعال الإجرامية، على �س���بيل املث���ال، يف املبادئ التوجيهية )مثًل، جرائم 
امللكي���ة، حيث يكون التعوي�ض املايل هو الأن�س���ب( اأو اأن تعترب فئ���ات معّينة من اجلناة من الأولويات )مثًل، اجلناة 

الذين لديهم احتياجات رعاية �سحية عقلية، والن�ساء اللتي تِعلن اأطفاًل(.

وميكن اأن تت�س���من ا�سرتاتيجيات الإ�سلح اجلنائي الرامية اإىل احلّد من الحتجاز ال�سابق للمحاكمة النظر فيما 
يلي: 

زيادة ال�س���لحية ال�ستن�س���ابية التي يتمتع بها جهاز ال�سرطة ووكلء النيابة لتحويل ق�سايا منا�سبة خارج 
نطاق نظام العدالة اجلنائية؛

و�س���ع مبادئ توجيهية وتعزيز تدريب اأفراد ال�س���رطة ووكلء النيابة ملمار�س���ة �س���لحياتهم ال�ستن�س���ابية 
ب�س���كل منا�سب، وبطريقة مت�س���قة وعادلة، وتوعيتهم ب�س���اأن احتياجات الفئات ال�س���عيفة )مثًل، الأطفال 

والأ�سخا�ض الذين لديهم احتياجات رعاية �سحية عقلية؛ والرعايا الأجانب(؛

ا�س���تحداث اأدوات لدوائر ال�س���رطة والنيابة العامة لتقييم ملءمة حتويل ق�سايا خارج نطاق نظام العدالة 
اجلنائية؛

تقدمي اإر�س���ادات ومعلومات لرجال ال�س���رطة ووكلء النيابة ب�ساأن برامج يف املجتمع املحلي ميكن اأن ُيوّجه 
اإليها اجلناة، وال�ستثمار يف تطوير هذه الربامج؛

اإن�ساء اآليات تعاون بني ال�سرطة ووكلء النيابة وهذه اخلدمات.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 Cumaraswamy, D. P. and Nowak, M., "Human Rights in Criminal Justice Systems", Strasbourg, France, 18-20 :235( انظ���ر(

 .February 2009, 9th Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights, Background Paper, p. 11

)236( املرجع نف�سه.

)237( املرجع نف�سه.

)238( املرجع نف�سه.

)239( مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة، املبداأ التوجيهي 17. 
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3-3 تعزيز امل�ساءلة
حيثما متنح موؤ�س�سة من موؤ�س�سات العدالة اجلنائية �سلحية ا�ستن�سابية و�سلطة لتخاذ قرارات بنف�سها، يكون من 
ال�سروري �سمان اأن تخ�سع اجلهات الفاعلة والوكالت امل�سوؤولة للم�ساءلة ب�ساأن القرارات التي تتخذها. ومن املهم 
اتخ���اذ تدابري لتجنب القرارات الع�سوائية، والتحويل خارج نطاق نظ���ام العدالة اجلنائية على اأ�سا�ض الر�ساوى اأو 
غري ذلك من اخلدمات. وينبغي اأن ت�سمل هذه التدابري، على الأقل، الت�سجيل الدقيق للقرارات والر�سد من جانب 

هيئات م�ستقلة.

ويف املجتمع���ات الت���ي ميثل الف�ساد فيها حتديًا هائ���ًل يف جميع مناحي احلياة، قد يكون م���ن ال�سعب جدًا �سمان 
امل�ساءلة التي يجب اأن توؤخذ يف العتبار عند البت يف مدى ما يتمتع به جهاز ال�سرطة ووكلء النيابة من �سلحية 

ا�ستن�سابية. 

اجلزء الثاين

ويتن���اول الق�س���م 6 من الف�سل واو، بعن���وان الفئات اخلا�سة حتويل اجلناة املدمنني عل���ى املخدرات، واجلناة ذوي 
احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية، والن�ساء، والأطفال خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية.

4- احلّد من مدة االحتجاز ال�سابق للمحاكمة
م املوقوف اأو املعتقل بتهمة  تن�ّض املادة 9)3( من "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية" على اأن "يقدَّ
ل���ني قانونًا مبا�سرة وظائف ق�سائي���ة، ويكون من حقه اأن  جزائي���ة �سريع���ًا اإىل اأحد الق�س���اة اأو اأحد املوظفني املخوَّ
يحاك���م خلل مهلة معقولة اأو اأن يفرج عنه". وبالإ�سافة اإىل ا�سرتاط مراجعة ق�سائية �سريعة، تن�ّض املادة 9)4( 

خف�س عدد نزالء ال�سجون يف نيكاراغوا ودور الو�ساطة

اكت�سب���ت الو�ساطة قدرًا كبريًا من الأهمية يف اأمريكا اللتينية، حي���ث اأدِرجت يف ا�سرتاتيجيات الإ�سلح يف جميع بلدان 
املنطقة تقريبًا. 

وقد انخف�ض عدد نزلء ال�سجون يف نيكاراغوا من 131 �سجينًا لكل 100.000 �سخ�ض يف عام 2002 اإىل 119 �سجينًا يف 
عام 2008. وُيعترب هذا النخفا�ض نتيجة ملنح مزايا قانونية لل�سجناء ولتفاق مت التو�سل اإليه بني فرع ال�سلطة الق�سائية 
وال�سرطة الوطنية مما اأتاح عدم اإحالة الأ�سخا�ض الذين ارتكبوا اأخطاء يف جمال �سلحية ال�سرطة اإىل نظام ال�سجون، 

واإمنا اإحالتهم بدًل من ذلك اإىل تدابري بديلة. 

وبالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، ت�ستطيع الأط���راف يف الق�سايا اجلنائية الب�سيط���ة، وفقًا لقانون الإج���راءات اجلنائية، اأن تختار 
ر الق�سائي  الو�ساط���ة ب���دًل من اإجراءات املحاك���م العادية. ومن ب���ني الأ�سخا�ض املاأذون له���م اأداء هذه الو�ساط���ة "املي�سِّ
الريف���ي". ويعت���رب ه���وؤلء املي�ّسرون جزءًا م���ن برنامج ي�سمل معظ���م املناطق الريفي���ة يف البلد، ي�ساع���د النا�ض على حل 
النزاع���ات واجلرائم الب�سيطة يف تلك املناطق النائية، حيث يك���ون اللجوء اإىل نظام العدالة الر�سمي حمدودًا اأو ل وجود 
ل���ه تقريب���ًا. وي�سّكل املي�ّسرون، منذ عام 2002، جزءًا من ال�سلطة الق�سائية اإىل جانب "مكتب املحامي العام"، على �سبيل 

املثال، ويعرتف بهم القانون يف نيكاراغوا كموظفني م�ساعدين يف اإدارة العدالة.

وتذكر "منظمة الدول الأمريكية يف نيكاراغوا"، امل�سوؤولة عن تنفيذ برنامج "املي�ّسرين الق�سائيني يف املناطق الريفية"، اأّن 
الربنام���ج اأثبت جناحًا فائقًا. فهو مل يحقق زيادة اإمكان الو�س���ول اإىل العدالة وتقدمي خدمة ق�سائية للمواطنني الفقراء 
فح�سب، بل كانت له اأي�سًا اآثار اإيجابية اأخرى مثل توعية النا�ض بحقوقهم، وم�ساعدتهم، على املدى الطويل، على تخفيف 
وطاأة الفقر. وهذا النظام، مع هوؤلء املي�ّسرين ومعامله اخلا�سة، لديه قوا�سم م�سرتكة كثرية مع حركة العدالة الت�ساحلية.

 Sources: ILANUD, Crime Criminal Justice and Prison in Latin America and the Caribbean, Elias Carranza
 (Co-ordinator), 2010 and Sara Westerlund, Marlene Midenbladh, The Rural Judicial Facilitators Program in

Nicaragua – an Exemplary Model of Restorative Justice? (2007)
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عل���ى اأن���ه "لكّل �سخ�ض ُح���رم من حريته بالتوقي���ف اأو العتقال حق الرجوع اإىل حمكمة لك���ي تف�سل هذه املحكمة 
دون اإبط���اء يف قانوني���ة اعتقال���ه، وتاأمر بالإفراج عن���ه اإذا كان العتقال غري قانوين". وتن����ضّ املادة 14 )ج( من 
 "العه���د ال���دويل اخلا�ض باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سية" على اأّن امل�ستبه فيهم لهم احل���ق يف اأن يحاكموا دون تاأخري 

ل مربر له.

وا�ستنادًا اإىل هذه الأحكام يف القانون الدويل، يجوز اتخاذ عدد من التدابري للحّد من املدة املفرطة من الحتجاز 
ال�سابق للمحاكمة، من قبيل ما يلي:

د يف القانون اآجال زمنية قانونية ب�ساأن الحتجاز ال�سابق للمحاكمة؛    ميكن اأن حُتدَّ
   ينبغ���ي اأن يك���ون للمحتجزي���ن احلق يف اإع���ادة النظر يف احتجازه���م، اإن مل يكن ذل���ك مكر�سًا بالفعل 
يف القان���ون، يف ف���رتات منتظمة من �سلط���ة ق�سائية م�ستقلة، للبت يف م���ا اإذا كان ا�ستمرار احتجازهم 
�سروريًا واأن يتم الإفراج عنهم اإذا ما ظهر اأّن مدة احتجازهم ال�سابق للمحاكمة طويلة ب�سكل مفرط؛ 

   يجوز اإن�ساء جهاز للتفتي�ض الق�سائي لر�سد تنفيذ القوانني؛

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

   قد ُتتخذ تدابري اإ�سافية مثل ا�ستخدام اأوامر التكاليف �سد املحاكم يف حال التاأجيل غري املربر واملتكرر. 

   ميك���ن اتخ���اذ نف�ض التدبري �س���د املحامني الذين يخفق���ون مرارًا وتك���ررًا يف ح�سور جل�س���ات ا�ستماع 
املحكم���ة، على النحو املو�سى به يف "اإعلن وخطة عمل واغادوغ���و ب�ساأن التعجيل باإ�سلحات ال�سجون 

وقوانني العقوبات"، خطة العمل.

   ميك���ن القيام مبراجعة دقيقة للإجراءات والبريوقراطية فيما يت�سل باإدارة املحاكم لتح�سني الكفاءة، 
وذل���ك بتعزيز قدرات املوظفني واحل���ّد من املتطلبات الإجرائية غري ال�سروري���ة اأو غري املربرة )انظر 

اأي�سًا الق�سم 3 من الف�سل جيم(؛

   ميك���ن و�سع نظ���ام حتديد للمواعيد الزمنية للمحاكم بحيث تو�سع يف �سّل���م الأولوية ق�سايا الأ�سخا�ض 
املوقوفني يف الحتجاز؛

   وتوج���د اأي�س���ًا طرق تنتقل فيه���ا املحاكم اإىل النا�ض ل�سم���ان اأن ُيحاكم ال�سجن���اء يف الحتجاز ال�سابق 
للمحاكم���ة "دون تاأخري ل مربر ل���ه". وقد ثبتت جناعة هذه املحاكم املتنقل���ة يف توفري تخفي�ض ق�سري 

الأجل يف مرافق الحتجاز ال�سابق للمحاكمة املكتظة بالنزلء.

مراكز احتجاز يف اإقليم بوين�س اآير�س، يف االأرجنتني

اأن�سئ���ت يف اإقليم بوين�ض اآير�ض بالأرجنتني مكاتب للمحامني العامني ولوكلء النيابة داخل مراكز الحتجاز. فالأ�سخا�ض 
الذي���ن يت���م توقيفهم ينقلون ف���ورًا اإىل مراكز الحتجاز ب���دًل من مراكز ال�سرط���ة، لتجنب الإبط���اء يف معاجلة الق�سايا 
ول�سم���ان اأن تتاح جلميع امل�ستبه فيهم �ُسبل الت�سال الف���وري باملحامي العام. وكان لهذه املمار�سة اأثر اإيجابي على احلّد 

من عدد الأ�سخا�ض يف الحتجاز ال�سابق للمحاكمة. 
 Source: Alejandro Enrique Marambio Avaria, former General Director of the Argentine Federal Prison Service and Elias

.Carranza, Director ILANUD
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انظر اأي�سًا الف�سل دال، بعنوان احل�سول على امل�ساعدة القانونية واملعونة القانونية، للطلع على مناق�سة حول ما 
ت�ستطيع امل�ساعدة القانونية اأن ترتكه من اأثر كبري على ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة ومدته. 

5- االعتبارات االقت�سادية
ميك���ن اأن يك���ون ال�ستخ���دام املفرط للحتج���از ال�سابق للمحاكمة باه���ظ التكاليف التي تتحمله���ا الدولة. وت�سمل 
التكالي���ف املبا�سرة ت�سغيل مرافق الحتجاز واإعالة ال�سجن���اء وتكاليف التحقيقات والإجراءات الق�سائية. فمتابعة 
ق�سي���ة جنائي���ة �سد حمتجز ره���ن املحاكمة عادة ما تكلِّف الدول���ة اأكرث مما تتكلفه باملقارنة م���ع املتهمني مطلقي 
ال�س���راح. وغالبًا م���ا ُيعقد عدد من جل�سات ال�ستم���اع للمحتجزين رهن املحاكمة اأكرب من ع���دد جل�سات املتهمني 
غ���ري املحتجزي���ن، ول بّد اأن تتحم���ل الدولة جميع التكالي���ف املرتبطة باإجراء جل�سات ال�ستم���اع تلك، مبا يف ذلك 
النق���ل واحلرا�ض.)240( وعلى �سبيل املث���ال، يذكر "معهد املجتمع املفتوح" اأّن درا�س���ة اأجريت يف اأوكرانيا وجدت اأّن 
د الدولة 30 ملي���ون دولر اأمريكي.)241( وهذا ميثل  التكالي���ف ال�سنوي���ة الإجمالية للحتجاز ال�ساب���ق للمحاكمة يكبِّ
ن�سب���ة 59 يف املائ���ة من التكلفة الإجمالي���ة للحتجاز ال�سابق للمحاكمة )مبا يف ذل���ك بالن�سبة للدولة واملحتجزين 
ر اإجمايل التكلفة ال�سنوية للحتجاز ال�سابق  واأ�سرهم(، والتي بلغت 51 مليون دولر اأمريكي.)242( ويف املك�سيك، قدِّ
للمحاكم���ة الت���ي تتحملها الدولة بنحو 454 مليون دولر اأمريكي، وه���ذا ميثل 58 يف املائة من اإجمايل التكلفة.)243( 
رت التكلفة املبا�سرة الت���ي تتكبدها الدولة ب�سبب الحتجاز ال�ساب���ق للمحاكمة مببلغ 75 مليون  ويف الأرجنت���ني، ق���دِّ

دولر اأمريكي، وهذا ميثل 68 يف املائة من اإجمايل تكلفة الحتجاز ال�سابق للمحاكمة.)244(

ويف الحت���اد الأوروب���ي، بلغ���ت التكلفة 3000 يورو يف املتو�س���ط لإبقاء �سخ�ض يف الحتج���از ال�سابق للمحاكمة ملدة 
�سه���ر يف ع���ام 2006.)245( ومع وجود قراب���ة 132.800 من النزلء يف الحتجاز ال�ساب���ق للمحاكمة يف عام 2011، 

اجلزء الثاين

حماكم متنقلة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

يف البل���دان التي تقوَّ�ست املحاكم فيها بفعل النزاعات اأو اأ�سبح���ت غري قادرة على الو�سول اإىل الأماكن الريفية النائية، 
تعم���ل املحكمة، اأو ما يع���رف باملحكمة املتنقل���ة "chambre foraine" يف جمهورية الكونغ���و الدميقراطية، مثل اأّي حمكمة 
ويعم���ل بها موظفون ق�سائيون وعاملون اإداري���ون وحمامون. ويعلن هوؤلء م�سبقًا عن موعد و�سولهم، وُيقيمون املحكمة يف 

الهواء الطلق ويبا�سرون جل�سات ال�ستماع اإىل الق�سايا املعرو�سة اأمامهم.

ويف الف���رتة م���ا ب���ني عام���ي 2004 و2006، و�س���ع "حمام���ون بل ح���دود" برناجمًا رائ���دًا ملحكم���ة متنقلة يف ثلث���ة اأقاليم يف 
جمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة بتموي���ل م���ن "اإدارة التنمي���ة الدولي���ة التابع���ة للمملك���ة املتح���دة". ويف غ�س���ون 18 �سهرًا، 
 اأق���ام ه���وؤلء 16 حمكم���ة متنقل���ة، ا�ستهدف���ت تلك املناطق الت���ي ل توجد فيه���ا حماكم )اأو حماك���م عليا( وا�ستمع���وا ملا يزيد 
عل���ى 1000 ق�سي���ة )40 يف املائ���ة منها ق�سايا قدمية، وبع�سها ظّل ينتظر �سنوات ريثما جت���ري املحاكمة؛ و70 يف املائة ق�سايا 
جنائية( واأ�سدروا اأحكامًا يف 70 يف املائة من الق�سايا. وكان يح�سر كل جل�سة من جل�سات املحكمة ما بني 300 و1000 �سخ�ض 
م���ن عام���ة اجلمهور. وعلوة عل���ى جلب املحاكم اإىل النا�ض، كان الق�س���اة يق�سون اأوقاتًا يف �سرح القان���ون واإجراءات العدالة 
لعام���ة اجلمهور. ووجدت الدرا�سات ال�ستق�سائية للم�ستخِدمني التي اأُجري���ت بعد ذلك �سعورًا عامًا بالر�سا اإزاء الإجراءات، 

وده�سة لروؤية الأ�سخا�ض الذين ُيعتربون ممن ل ميكن امل�سا�ض بهم جتري م�ساءلتهم اأو حتى تقوم املحكمة باإدانتهم. 

Source: UNODC Handbook on improving access to legal aid in Africa, pp. 64-65

 Socioeonomic Impact of Pretrial Detention, Open Society Justice Initiative, Open Society Foundations, UNDP, :240( انظ���ر(

.2011, p. 35

)241( املرجع نف�سه، �ض 35.

)242( املرجع نف�سه، �ض 35.

)243( املرجع نف�سه، �ض 36.

)244( املرجع نف�سه، �ض 36.

 Detained without trial: Fair Trials International’s response to the European Commission’s Green Paper on انظ���ر:   )245(

.detention, Fair Trials International, October 2011, p. 6
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 بلغ���ت تكلف���ة الحتج���از ال�س���ابق للمحاكمة بالن�س���بة للدول الأع�س���اء يف الحت���اد الأوروبي ما يق���ارب 4.8 مليار 
يورو.)246( 

بيد اأّن تقدير التكاليف احلقيقية للحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة، املبا�س���رة وغري املبا�س���رة، يتطلب اإعادة النظر يف 
الأثر الكامل للحتجاز املفرط ال�سابق للمحاكمة لي�ض على املحتجزين فح�سب، بل اأي�سًا على اأ�سرهم وجمتمعاتهم 
املحلية، وهو اأثر ميكن اأن يكون هائًل. فكثري من الأ�سخا�ض الذين يجري اإيقافهم يف الحتجاز ال�سابق للمحاكمة، 
وبخا�س���ة لفرتات طويلة، �س���وف يفقدون وظائفهم، وهو ما ينجم عنه �سائقة اقت�سادية بالن�سبة لأ�سر الأ�سخا�ض 
وكذلك فقدان مدفوعات �س���ريبية بالن�س���بة للدولة. وقد تكون الآثار املرتتبة على الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة يف 
جمال الرعاية ال�س���حية والتكاليف الناجتة عن ذلك حادة، على النحو املذكور يف الق�س���م 3-2 من الف�س���ل األف، 
اجل���زء الأول. كما اأّن احتمال جترمي الأ�س���خا�ض امل�س���تبه فيهم لأول مرة، اأو الأ�س���خا�ض املتهم���ني بارتكاب اأفعال 
اإجرامية ب�سيطة، اأو الأ�سخا�ض الذين ُيحتمل اأنهم اأبرياء، الذين ُيحتجزون مع اأولئك املتهمني بجرائم خطرية يف 
الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة لفرتات طويلة، ميكن اأن ُي�س���هم يف الإجرام م�س���تقبًل والعودة اإىل الإجرام، وبخا�سة 
اإذا اأخذ ذلك يف العتبار مع فقدان العمل وال�س���عوبات التالية يف اإيجاد وظائف عقب الإفراج من احتجاز �س���ابق 

للمحاكمة. ومن ال�سعب تقدير هذه التكاليف، ولكنها ميكن اأن تكون �سخمة جدًا. 

د ال�س���تخدام املفرط للحتجاز ال�سابق للمحاكمة وتكاليفه املفرطة قدرة احلكومات على ال�ستثمار  وميكن اأن يقيِّ
يف جم���الت اأخرى، مثل التعليم والرعاية ال�س���حية والتنمية الجتماعية القت�س���ادية، وبخا�س���ة يف البلدان التي 
تت�سم بانخفا�ض املوارد، حيث تكون ميزانيات الدول حمدودة، وتكون عادة غري كافية لتلبية الحتياجات الأ�سا�سية 
ملواطنيها. وهذا ميكن اأن يرتك اأثره على م�ستويات الإجرام بوجه عام على نحو ما جرت مناق�سته يف الق�سم 2 من 

الف�سل باء، اجلزء الأول.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

تو�سيات رئي�سة

احلّد من ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق للمحاكمة

فية احلّد من االعتقاالت التع�سُّ

ناع ال�سيا�سة واملوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني للم�سّرعني و�سُ

    �سمان اأن تتقّيد الت�سريعات ب�ساأن اإلقاء القب�ض باملعايري الدولية، وحتديدًا حظر التوقيفات التع�سفية.
    و�س���ع تدابري لكفالة ال�س���فافية وامل�س���اءلة، تقت�س���ي من املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون حفظ �سجل عهدة 
خا�ض بجميع امل�ستبه فيهم املحتجزين، مبا يف ذلك وقت اإلقاء القب�ض عليهم والأ�سباب الداعية لذلك، من 

بني تفا�سيل اأخرى.
    حتديد اآجال زمنية �س���ارمة للحتجاز، وو�سع تدابري ل�س���مان مثول الأ�سخا�ض املوقوفني واملحتجزين اأمام 
�س���لطة ق�س���ائية، ودون اإبطاء، لكي تقرر ال�س���لطة الق�س���ائية م�س���روعية الحتجاز، وتطلق �سراح ال�سخ�ض 

عندما ل يكون الحتجاز م�ستندًا اإىل معايري قانونية.
    توفري التدريب للموظفني املكلفني باإنفاذ القانون ب�ساأن املعايري الدولية والت�سريعات املحلية ذات ال�سلة.

    مراجعة املعايري لتقييم اأداء املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون، مبا يكفل اأّل ي�سكل عدد حالت التوقيف يف حد 
ذاتها عامًل اإيجابيًا يف تقييم اأدائهم؛ واإلغاء اأّي كوتا توقيف مقررة جلرائم حمددة.

    اإن�ساء نظام ر�سد م�ستقل ملراقبة ما اإذا كان هناك تقيُّد بالآجال الزمنية للحتجاز واإىل اأي مدى يتم ذلك، 
وحتديد امل�ساكل التي تواَجه، وو�سع تو�سيات. 

)246( املرجع نف�سه، �ض 7.
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احلّد من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة—بعد توجيه االتهام

ناع ال�سيا�سة ووكلء النيابة وال�سلطة الق�سائية للم�سّرعني و�سُ

    �س���مان اأن تعك�ض الت�سريعات واملمار�س���ة متطلبات املعايري الدولية ذات ال�سلة با�ستخدام الحتجاز ال�سابق 
للمحاكمة، وق�سر ا�ستخدامه على الظروف املن�سو�ض عليها على نطاق �سيق.

    اإزال���ة اللت���زام بالحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة لأّي ُجرم كان وحظر ا�س���تخدام الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة 
لبع�ض الأفعال الإجرامية.

    زيادة الحتمالت املتعلقة بالكفالة وو�سع تدابري ل�سمان اأن تكون مبالغ الكفالة عادلة، مع مراعاة الظروف 
القت�س���ادية للمتهمني، والأخذ ببدائل اأخرى للحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة، مثل الإفراج بتعّهد �سخ�س���ي اأو 

حتت املراقبة اأو بتقييدات معّينة.

التحويل خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية

ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ

    النظر يف زيادة ال�س���لحية ال�ستن�س���ابية الت���ي يتمتع بها جهاز ال�س���رطة ووكلء النياب���ة، وتوفري التدريب 
الأ�سا�سي لهم لتحويل ق�سايا منا�سبة خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية، وا�ستخدام �سلطاتهم ال�ستن�سابية 

بطريقة مت�سقة وعادلة. 

م برامج علج واإعادة تاأهيل. للوزارات املخت�سة وجهاز ال�سرطة ودوائر النيابة العامة والوكالت التي تقدِّ

    تقدمي الإر�س���ادات واملعلومات اإىل ال�سرطة ووكلء النيابة ب�س���اأن الربامج التي ميكن حتويل اجلناة اإليها يف 
املجتمع املحلي، واإن�ساء اآليات تعاون بني ال�سرطة ووكلء النيابة وهذه اخلدمات.

احلّد من مدة االحتجاز ال�سابق للمحاكمة

ناع ال�سيا�سة وال�سلطة الق�سائية للم�سّرعني و�سُ

    حتديد اآجال زمنية قانونية للحتجاز ال�سابق للمحاكمة.
    ينبغ���ي اأن يك���ون للمحتجزي���ن احل���ق يف مراجعة احتجازه���م على فرتات منتظمة من ِقبل �س���لطة ق�س���ائية 
م�س���تقلة، اإذا مل يكن ذلك مقررًا بالقانون، لتحديد ما اإذا كان احتجازهم املتوا�س���ل اأمرًا �سروريًا، واإطلق 

�سراحهم اإذا مل يكن هذا هو احلال.
    و�س���ع نظام للتفتي�ض الق�س���ائي لر�س���د تنفيذ الت�س���ريعات املتعلقة بالحتجاز، مبا يف ذلك الآجال الزمنية 

القانونية.
    النظر يف ا�ستخدام اأوامر التكلفة �سد املحاكم يف حالت التاأجيل دون مربر اأو ب�سكل متكرر، و�سد املحامني 

الذين يتخّلفون عن احل�سور مرارًا اإىل جل�سات ا�ستماع املحكمة.
    النظر يف ا�ستخدام حماكم متنقلة، عند القت�ساء، ل�سمان حماكمة ال�سجناء املوقوفني يف الحتجاز ال�سابق 

للمحاكمة دون تاأخري ل مرّبر له.
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 الف�سل واو- بدائل احلب�س
عندما ت�ستخدم تدابري وعقوبات غري احتجازية لل�ستعا�سة بها عن احلب�ض، فاإنها ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف تخفي�ض 
اأعداد نزلء ال�سجون. وتتمثل ميزة اأخرى للبدائل يف اأنها ت�ستطيع امل�ساعدة يف احلّد من العودة اإىل الإجرام، ومن 
ثم ت�ساعد يف تخفي�ض عدد نزلء ال�سجون على املدى الطويل، اإذ اإّن العديد من الدرا�سات قد اأظهرت اأّن معدلت 
العودة اإىل الإجرام عمومًا اأقّل يف حالت الأ�س���خا�ض املحكوم عليهم بعقوبات غري احتجازية باملقارنة مع املحكوم 
عليه���م باحلب����ض.)247( وعلوة على ذلك، فاإّن العودة اإىل الإجرام بحد ذاتها ميكن اأن تف�س���ي اإىل احتمالت اأعلى 
بكثري باحلب�ض عقابًا على ارتكاب جرمية ثانية اأو ثالثة يف بع�ض البلدان، مما يوؤدي اإىل حلقة م�ستدامة من احلب�ض 
والإف���راج. وم���ن ثّم، عند تقييم اأثر البدائل على خف�ض عدد نزلء ال�س���جون، ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار املعدلت 
املقارنة للعودة اإىل الإجرام بني اجلناة الذين يق�سون اأحكامًا بال�سجن واأولئك الذين يخ�سعون جلزاءات جمتمعية 
حملية، وكذلك اأثر عقوبة احلب�ض ال�سابقة على الأحكام ال�سادرة م�ستقبًل، رغم اأنه ي�سعب قيا�ض هذه العوامل.

ويقّدم هذا الف�سل نظرة عامة ب�ساأن امل�سائل الرئي�سة، مبا يف ذلك مزايا البدائل ومنزلقاتها، وبع�ض الأمثلة على 
اجل���زاءات غ���ري الحتجازية، وتو�س���يات لكفالة تنفيذ البدائ���ل للحب�ض. وقد جرى اختي���ار الأمثلة على اجلزاءات 
غري الحتجازية على اأ�س���ا�ض تكلفتها املنخف�سة ن�سبيًا، والب�ساطة يف التنفيذ، وعلى الأقل بع�ض ال�سجلت احلافلة 
للح���ّد من احلب�ض، وملءمتها لل�س���تخدام يف بيئات ما بعد النزاع. وعلى ه���ذا النحو، فهذه هي البدائل املندرجة 
يف "القانون اجلنائي النموذجي" الذي و�س���عه "معهد ال�س���لم التابع للوليات املتحدة"، بالتعاون مع "مكتب الأمم 
املتح���دة املعن���ي باملخدرات واجلرمية" وجه���ات اأخرى )انظر قائم���ة املراجع(. اأما التحويل خ���ارج نطاق النظام 
الر�س���مي فقد جرت معاجلته يف الف�س���ل ال�سابق. ويرد مزيد من الإ�س���ارة اإىل التحويل يف ما يتعلق بفئات خا�سة، 

يف الق�سم 6 من هذا الف�سل. 

وللط���لع على درا�س���ة متعمقة اأكرث للمو�س���وع، ُيرجى الرج���وع اإىل دليل مكتب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات 
واجلرمية ب�س���اأن املبادئ الأ�سا�س���ية واملمار�س���ات الواعدة يف تنفيذ بدائل احلب�ض،)248( ودليل مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن برامج العدالة الت�ساحلية.)249(

1- نظرة عامة
ع "قواع���د الأمم املتحدة النموذجي���ة الدنيا للتداب���ري غري الحتجازي���ة" )قواعد طوكيو( ا�س���تخدام بدائل  ت�س���جِّ
للحتجاز واحلب�ض، كتدبري يهدف اإىل احلّد من الكتظاظ ولتلبية احتياجات اإعادة الإدماج الجتماعي للجناة يف 
املجتمع املحلي على نحو اأكرث فاعلية. وتو�سي بتوافر طائفة عري�سة من اجلزاءات غري الحتجازية يف الت�سريعات 
اجلنائية، منا�س���بة ملختلف اأنواع اجلرائم، وتنطبق على الظروف الفردية لكل واحد من اجلناة.)250( ومن الوا�سح 
اأّن توافر طائفة منّوعة من اجلزاءات غري الحتجازية �س���روري كخطوة اأوىل نحو زيادة ا�ستخدام البدائل للحب�ض 

يف املمار�سة. 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 Bondeson, U.V., "Global Trends in Corrections", in International Annals of Criminology, )247( انظر، على �سبيل املثال: 

 Volume 36, 1998, pp. 91-116; Cid, J., "Is Imprisonment Criminogenic?: A comparative study of recidivism rates between prison
 and suspended prison sanctions". (2009) European Journal of Criminology. 6(6):459-480; Lappi-Seppala, T., Crime Prevention
 and Community Sanctions in Scandinavia (http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No74/No74_06VE_Seppala2.pdf); The
Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and against Prison.  http://www.matrixknowledge.co.uk/wp-content/uploads/
 economic-case-for-and-against-prison.pdf ; Cocker, S., 2006, Using reconviction data to explore the effectiveness of community
 penalties in West Yorkshire, Report no. 2005/6-5, National Probation Service, West Yorkshire: Bartels, L 2009, ‘The weight of
 the Sword of Damocles: a reconviction analysis of suspended sentences in Tasmania’, Australian and New Zealand Journal of

.Criminology, vol. 42, pp. 72-101

.E.07.XI.2 248( من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(

.E.06.V.15 249( من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(

)250( قواعد طوكيو  8)1(.
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ويجوز اأن ت�سمل اجلزاءات غري الحتجازية ما يلي:

  الغرامات: يوؤمر اجلاين بدفع غرامة حتددها املحكمة؛ 

   الأح���كام م���ع وقف التنفيذ )مع الإ�س���راف اأو بدونه(:)251( حكم ي�س���در بعد الإدانة الر�س���مية جلرمية 
يق�س���ي باأّن ال�س���خ�ض املدان لي�ض مطلوبًا منه ق�ساء العقوبة ب�س���اأنها. ففي الق�سايا اجلنائية، مبقدور 
قا�س���ي املحكمة وقف تنفيذ احلكم على �سخ�ض مدان. ويجب اأن ينطق القا�سي اأوًل بعقوبة الغرامة اأو 

احلب�ض اأو بكليهما، وبعد ذلك ُيعلن وقف تنفيذ احلكم. 

ويوج���د نوع���ان من الأحكام مع وقف التنفيذ. فيجوز للقا�س���ي اإخلء �س���بيل املدعى علي���ه دون قيد اأو 
�سرط وبحّل من جميع اللتزامات والتقييدات. وُينهي �سدور احلكم مع وقف التنفيذ دون قيد اأو �سرط 
تدّخ���ل نظ���ام املحكمة يف امل�س���األة، دون اأن يتوجب على املدعى عليه اأّي عقوبة. ومع ذلك، �س���وف تظل 
الإدان���ة اجلنائية للمدعى عليه جزءًا من ال�س���جل العديل العام. ويجوز للقا�س���ي اأي�س���ًا اإ�س���دار حكم 
م���ع وقف التنفيذ ولكن ب�س���روط. ومَينع هذا النوع  من احلكم تنفيذ العقوب���ة طاملا ُيظهر املدعى عليه 
ُح�س���ن �سرية و�س���لوك. وعلى �س���بيل املثال، اإذا اأدين �س���خ�ض ب�س���رقة متجر لأول مرة، ميكن للقا�سي 
فر����ض عقوبة باحلب����ض ملدة ثلثني يومًا كعقوبة ث���م يوقف تنفيذ احلكم �س���ريطة األ يرتكب املتهم اأّي 
جرائ���م اأثن���اء العام التايل. ومبجرد انق�س���اء العام دون وقوع اأّي حادثة، يتم اإلغ���اء العقوبة. ولكن اإذا 
 ارتك���ب املتهم جرمية اأخرى، يحق للقا�س���ي اإبطال وقف التنفيذ ويق�س���ي املتهم عقوب���ة الثلثني يومًا 

يف ال�سجن.

ًل لأمر وقف  ويتوق���ف عل���ى الولية الق�س���ائية ما اإذا كان احلكم م���ع وقف التنفيذ ب�س���روط ُيعترب م�س���اويًا اأو مكمِّ
التنفي���ذ م���ع املراقب���ة اأو ُيعت���رب اإج���راًء قانوني���ًا خمتلف���ًا متام���ًا. فف���ي نطاق الأم���ر بوق���ف التنفيذ م���ع املراقبة، 
���ح  ل ُي�س���جن ال�س���خ�ض ولك���ن يو�س���ع حت���ت اإ�س���راف مراق���ب �س���لوك لف���رتة حم���ّددة م���ن الزم���ن. وم���ن املرجَّ
 اإبط���ال املراقب���ة عل���ى ال�س���خ�ض ال���ذي ُيخّل بالو�س���ع حت���ت املراقب���ة، وعلي���ه بالتايل اأن يق�س���ي عقوب���ة احلكم

الأ�سلي. 

كم���ا ُيعت���رب تاأجي���ل احلك���م، يف بع�ض الولي���ات الق�س���ائية، باأن���ه حكم مع وق���ف التنفي���ذ. فاإرجاء حك���م جنائي 
يعن���ي اأّن القا�س���ي ل ينط���ق بالعقوبة فورًا بعد الإدانة. وت�س���تخدم املحاك���م تاأجيل الأحكام ووق���ف تنفيذ الأحكام 
ب�س���روط لت�س���جيع الأ�س���خا�ض املدان���ني عل���ى البتع���اد ع���ن املتاع���ب. ويف معظ���م الق�س���ايا، تفر����ض املحاك���م 
 ه���ذه الأن���واع م���ن الأح���كام امل�س���روطة عل���ى اجلرائم الأق���ل خط���ورة وعلى الأ�س���خا�ض الذي���ن لي�ض لهم �س���جل 

جنائي. 

د اجلاين باتخاذ اإجراء، مثل اخل�س���وع     احلكم املوؤجل: قرار ُيتخذ بعدم اإ�س���دار حكم �س���ريطة اأن يتعهَّ
ملعاجلة الإدمان على الكحول اأو الإدمان على املخدرات، اأو تلقي م�س���ورة نف�س���ية. واإذ يتوقف الأمر على 
النتيجة، ميكن األ ي�سدر حكم ر�سمي بحق اجلاين. ومن ثّم، وبح�سب الولية الق�سائية، ل يو�سع �سجل 

دائم للجرمية. 

   اإزالة حقوق معيَّنة: تو�سع تقييدات على حقوق معيَّنة، مثل احلق يف تويل بع�ض اأنواع الوظائف، اأو �سغل 
نة. منا�سب معيَّنة يف احلكومة اأو ال�سفر اإىل اأماكن معيَّ

اجلزء الثاين

The Free Legal Dictionary (http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/ التعريف هو ذاته امل�ستخدم يف)251(

.Suspended+Sentence)



111

   تقيي���د احلرية: ُيجرَب اجلاين على العي�ض يف مكان معنيَّ )عادة مكان اإقامة ال�س���خ�ض( حتت اإ�س���راف 
وكالة متخ�س�سة. ول ي�ستطيع اجلاين تغيري مكان اإقامته اأو عمله اأو تعليمه دون اإذن من الهيئة امل�سرفة؛ 

   اخلدمة املجتمعية: يقوم اجلاين باأعمال غري مدفوعة الأجر ل�سالح املجتمع. وتوؤدى اخلدمة املجتمعية 
بالإ�سافة اإىل اأّي وظيفة ي�سغلها فعًل ال�سخ�ض املدان؛ 

   العمل الإ�سلحي: نوع من الحكام ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف بع�ض البلدان يف اأوروبا ال�سرقية واآ�سيا 
نة  الو�س���طى. ويوا�س���ل اجلاين العمل يف املكان احلايل لوظيفته، ولكنه ُيجرب على دفع ن�س���بة مئوية معيَّ

من مرتبه للدولة.

   الر�سد الإلكرتوين: ُي�سار اإليه اأحيانًا على اأنه اأحد البدائل، واإن كان بدقيق العبارة بدًل من كونه بديًل 
يف ح���د ذاته فاإنه طريقة جديدة للإ�س���راف اأو لتعقب اأولئك الذي���ن اأفرج عنهم يف انتظار املحاكمة، اأو 

كو�سيلة لإنفاذ جمموعة اأحكام تنفذ يف املجتمع املحلي، وكذلك يف حالت الإفراج املبكر.

وقد كانت جتربة الر�س���د الإلكرتوين يف بع�ض البلدان اإيجابية، وتعترب طريقة فعالة لتعقب اجلناة يف املجتمع املحلي، 
وبالتايل توفري الثقة التي يتطلبها الق�ساة لتطبيق تدابري وجزاءات غري احتجازية. ومع ذلك، فقد اأثريت اأي�سًا عدة �سواغل 
تتعلق با�ستخدام الر�سد الإلكرتوين. وت�سمل هذه ال�سواغل واقع اأّن التكنولوجيا مرتفعة التكلفة، ولهذا قد ل تكون طريقة 
الإ�سراف هذه منا�سبة لكثري من البلدان املنخف�سة املوارد، حيث اأّن ا�ستخدام الب�سر للإ�سراف على اجلناة قد يكون اأكرث 
فعالية من حيث التكلفة. وثمة �ساغل اآخر اأكرث اأهمية، يتمثل يف اأّن ا�ستخدام الأ�ساور الإلكرتونية ي�سيف عبئًا اإ�سافيًا 
من الإ�سراف والتقييد على اجلاين، واأحيانًا حيث ل يكون مربرًا، يتعدى بالتايل ب�سكل مفرط على اخل�سو�سية والكرامة 
 الإن�سانية للجاين. ويتعنّي التفكري مليًا بهذه العتبارات قبل ا�ستعمال الر�سد الإلكرتوين، وبخا�سة يف البلدان املنخف�سة 

املوارد. 

1-1 التقيد مببادئ حقوق الإن�سان
تن�ّض املعايري الدولية على اإطار حلقوق الإن�س���ان ميكن يف نطاقه تطبيق جزاءات غري احتجازية. وثمة مبداأ تقوم 
عليه اجلزاءات التي جترب اجلناة على القيام باأعمال معّينة يتمثل يف اأنها تقت�سي موافقة اجلاين.)252( وبالإ�سافة 
اإىل ذلك، من الأهمية مبكان اأن يتاح للجناة اللجوء اإىل نظام �س���كاوى ر�س���مي حمّدد بو�سوح يف الت�سريعات، نظرًا 
لأّن انتهاك حقوق الإن�سان ميكن اأن يحدث يف اأثناء تنفيذ اجلزاءات، مثل اأداء اخلدمة املجتمعية التي تتطلب من 

ال�سخ�ض اأن يوؤدي اأعماًل معّينة حتت الإ�سراف.)253( 

1-2 البدائل ميكن اأن تزيد يف حجم اجلزاءات املفرو�سة
اأظه���رت التجرب���ة يف كث���ري م���ن البل���دان اأّن البدائل لعقوب���ة احلب����ض ل تقّلل بال�س���رورة من مع���دلت احلب�ض اأو 
الكتظ���اظ يف ال�س���جون، بل بالأحرى ت���وؤدي اإىل الزيادة يف حجم اجلزاءات ال�س���ادرة عن املحاك���م. كما اأنها قد 
ت�س���هم حت���ى يف زيادة بعدد نزلء ال�س���جون. وعلى �س���بيل املث���ال، عندما ُيخّل جناة فر�س���ت عليه���م عقوبة باأداء 
خدم���ة جمتمعي���ة ب�س���روط العقوبة، ف�س���ينتهي به���م الأمر يف ال�س���جون، ويف بع����ض الأحيان لف���رتات حب�ض اأطول 
مم���ا كان �س���يحكم ب���ه عليه���م يف احلال���ة الأوىل. ويجوز للمحاك���م اأن ت�س���در اأي�س���ًا اأحكامًا غ���ري احتجازية يف 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)252( قواعد طوكيو، 3)4(.

)253( قواعد طوكيو 3)6( و3)7(.
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ق�ساي���ا �سغ���رية، كان ميك���ن اإ�سقاطها مع تنبي���ه يف املا�سي، وبالتايل التو�س���ع ب�سكل مبا�س���ر يف حجم اجلزاءات 
املفرو�س���ة. وهك���ذا، يتع���نّي اأخ���ذ احليط���ة بدرج���ة كبرية عن���د ا�سته���داف اأح���كام بديل���ة ب�س���ورة منا�سبة، مع 
 �سم���ان األ تك���ون ال�س���روط املرتبط���ة بذل���ك مرهق���ة دون داٍع، لتحقي���ق اأه���داف العدال���ة وخف�ض ن�سب���ة حالت

احلب�ض.

وم���ن ناحية اأخرى، هناك اأدلة اأي�سًا من عدد من الوليات الق�سائي���ة الغربية، مثل البلدان الإ�سكندنافية واأملانيا، 
ت�سري اإىل اأّن ال�ستخدام املتكرر للغرامات بدًل من الأحكام بال�سجن قد �ساعد يف خف�ض معدلت احلب�ض. وي�سدق 
الأمر نف�سه بالن�سبة للبدائل الأخرى مثل الأحكام امل�سروطة والأحكام مع وقف التنفيذ واخلدمة املجتمعية، ف�سًل 

عن الر�سد الإلكرتوين )وبخا�سة يف ال�سويد(.)254(

اجلزء الثاين

 Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding in )254( انظ���ر: 

 Correctional Facilities, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador, Brazil, 12-19 April
.2010)

 Stern, V., Developing Alternatives to Prison in East and Central Europe and Central Asia, A Guidance Handbook, :255( انظر(

.International Centre for Prison Studies, King’s College, University of London, May 2002, pp. 23-24

خف�س عدد نزالء ال�سجون با�ستخدام بدائل تقليدية يف فنلندا

تثب���ت التجرب���ة الفنلندي���ة اأنه ميكن حتقيق نتائ���ج ملمو�سة مبج���رد ا�ستخدام بدائ���ل تقليدية، مثل الغرام���ات والأحكام 
امل�سروط���ة. ونتيج���ة ملبادرات الإ�س���لح التي بداأت يف هذا البل���د يف ال�ستينيات من القرن املا�سي، ج���رى يف الت�سعينيات 
من���ه اإ�سدار ح���وايل اإثنني من كل ثلثة اأحكام بال�سجن يف فنلندا ب�سكل م�سروط، وبلغت الغرامات ما يزيد على 60% من 
جمي���ع العقوب���ات التي فر�ستها املحاكم. وجرى اعتماد عقوبة اأداء اخلدم���ة املجتمعية على �سبيل التجربة يف عام 1992، 
واعتمدت ب�سورة دائمة يف عام 1995. وانخف�ض عدد الأحكام بال�سجن من 11.538 حكمًا يف عام 1992 اإىل 7.102 يف 
ع���ام 2007، اإىل جان���ب زيادة يف عدد اأوامر اأداء اخلدمة املجتمعية، م���ن ل �سيء يف عام 1992 اإىل 3.312 اأمرًا يف عام 
2007. وخ���لل ف���رتة ق�سرية، حلَّت اأوامر اأداء اخلدمة املجتمعية حمّل 35% م���ن اأحكام عقوبة ال�سجن لفرتات ق�سرية، 

ملدد اأق�ساها ثمانية اأ�سهر. 

 Source: Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, Workshop on Strategies to Reduce
 Overcrowding in Correctional Facilities, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal

 .Justice (Salvador, Brazil, 12-19 April 2010)

2- اال�ستهداف
���ه ب�سكل �سحي���ح.)255( وي�سري  لك���ي حتق���ق الت�سريع���ات هدفها يف احل���ّد من ن�سبة ح���الت احلب�ض، يتع���نّي اأن توجَّ

ال�ستهداف اإىل الختيار الدقيق للجناة املوؤهلني لتدابري غري احتجازية.

   اأوًل، يتع���نّي اإجراء حتليل بالن�سبة لأولئك الذين ت�سدر حاليًا بحقهم اأحكام بال�سجن لفرتات ق�سرية، 
اإىل جانب جرائمهم.

   ا�ستن���ادًا اإىل تل���ك املعلومات، ميكن اإج���راء تقييم للملف���ات ال�سخ�سية للجناة الذين ميك���ن اأن يكونوا 
موؤهلني للبدائل. 

   يجب حتديد نوع اجلرائم واحلّد الأعلى ملدد الأحكام بال�سجن التي ميكن ا�ستخدام بدائل لها. واإذا كان 
احلّد الأعلى مرتفعًا جدًا، فيمكن اأن يوؤدي اإىل الف�سل، واإذا كان منخف�سًا جدًا، فيمكن اأن يكون له اأثر 

�سئيل على نزلء ال�سجون. ويتعنّي املوازنة بني هذين العتبارين.
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   ينبغي اأي�سًا اأخذ عوامل اأخرى يف العتبار: على �سبيل املثال، اجلناة الذين يكررون الأفعال الإجرامية 
لي�سوا يف العادة منا�سبني، على نحو ما اأظهرته التجارب يف بع�ض البلدان. 

وللح���ّد م���ن خطورة اآثار البدائ���ل لل�سجن، يو�س���ى اأن تقرر املحكمة اأوًل م���دة احلب�ض كعقوبة عل���ى اجلرمية التي 
ت�ستح���ق حكمًا بال�سج���ن، تبعًا للمعايري املعتادة يف اإ�س���دار الأحكام، وبعد ذلك، ويف املرحل���ة الثانية، تقرر ما اإذا 
كان���ت مدة احلك���م و�سائر ظروف اجلرمية ترّبر ال�ستعا�سة عن احلب�ض باإج���راء بديل. ويقرتح "القانون اجلنائي 
 النموذج���ي" ه���ذا الإج���راء، ويحّدد مدة احلب����ض الق�سوى الت���ي ميكن ال�ستعا�س���ة عنها ببديل بث���لث �سنوات. 

)انظر الإطار(.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

القانون اجلنائي النموذجي، املادة 54: ا�ستبدال عقوبة اأ�سا�سية بعقوبة بديلة

1 - عندم���ا تنط���ق املحكمة بعقوب���ة باحلب�ض ملدة ل تزيد على ث���لث �سنوات، اإما عن جرم وحي���د اأو جرائم متعددة، 
قبل اأي اقتطاع لفرتات ق�سيت يف الحتجاز مبقت�سى املادة 51 )4(، يجوز لها عندئذ اأن ت�ستبدل هذه العقوبة الأ�سا�سية 

باحلب�ض بعقوبة بديلة.

2 - عند حتديد ما اإذا كانت العقوبة البديلة اأن�سب من العقوبة الأ�سا�سية باحلب�ض، يجب على املحكمة مراعاة ما يلي:

)اأ( ج�سامة اجلرم اجلنائي املرتكب؛
)ب(   ج�سامة عواقب اجلرم اجلنائي؛

)ج(    درجة امل�سوؤولية اجلنائية لل�سخ�ض املدان؛
)د(    اأّي عوامل م�سّددة وخمففة من�سو�ض عليها يف املادة 51؛

زة لل�سخ�ض املدان وظروفه ال�سخ�سية. )ه�(   ال�سفة املميِّ

تعليق:

"الفق���رة 1: بع���د اأن تكون املحكمة قد فر�ست مدة حب�ض على �سخ�ض، واأن تك���ون هذه املدة اإما عن جرم وحيد اأو جرائم 
متع���ددة تقّل عن ث���لث �سنوات، تنتقل املحكمة اإىل مرحل���ة جديدة يف تقرير العقوبة: تقرير ملءم���ة عقوبة بديلة. واإذا 

اعتربت هذه اخلطوة ملئمة، فيجب على املحكمة اأن تختار العقوبة البديلة التي تفر�سها ...."

 United States Institute of Peace, eds. Vivienne O’Connor and Colette Rausch with Hans-Joerg Albrecht :انظ���ر
 and Goran Klemencic, Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice, Volume 1, Model Criminal Code,

2007,  pp. 138-141. (http://www.usip.org/model-codes-post-conflict-justice-/volume-1)

 3- التدابري الرامية اإىل ت�سجيع املحاكم على ا�ستخدام بدائل
ميك���ن ت�سجيع املحاك���م على ا�ستخدام بدائل للحب�ض ب���دًل من الأحكام بال�سجن ملدة ق�س���رية مع مبادئ توجيهية 
ن���ة و/اأو بالطل���ب اإىل الق�ساة اأن  لإ�س���دار الأح���كام تن�ّض عل���ى ا�ستخدام جزاءات غ���ري احتجازية يف ق�سايا معيَّ
ي�سرحوا قرار املحكمة بفر�ض حكم بال�سجن حيث يتوافر بديل يف القانون. انظر املثال الوارد لحقًا يف الإطار، مع 
الإ�س���ارة اإىل اأملاني���ا حيث نهى القانون اجلنائي اجلديد عن فر�ض اأح���كام تقل عن مدة �ستة اأ�سهر، مع الطلب اإىل 
م تربيرًا  دة لفر�ض اأحكام بال�سجن ملدد ق�سرية. كما يتعنيَّ على املحاكم اأن تقدِّ م كتابة اأ�سبابًا حمدَّ املحاكم اأن تقدِّ
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اإ�سافي���ًا اإذا اأحجم���ت عن وقف تنفيذ حكم �س���ادر بعقوبة تقل عن �سنة. وقد اأدى ه���ذا التدبري، اإىل جانب تدابري 
ن���ة يف الق�سم 4-2، اإىل انخفا�ض كبري يف حجم نزلء ال�سج���ون. واعتمد تدبري مماثل يف كازاخ�ستان،  اأخ���رى، مبيَّ
عق���ب تفّح����ض املمار�سة الدولية �سم���ن برنامج �سامل كان يهدف اإىل خف�ض حجم ن���زلء ال�سجون يف ذلك البلد. 

انظر الإطار.

اجلزء الثاين

كازاخ�ستان—الق�ساة مطالبون ب�سرح اأ�سباب فر�س اأحكام بال�سجن

يف ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2001، اتخذ الكوليجيوم اجلنائي للمحكمة العليا قرارًا با�ستخ���دام اآلية جترب الق�ساة على اأن 
ي�سرح���وا يف ق���رارات حماكمهم الأ�سباب الداعية اإىل فر�ض حكم بال�سجن بدًل من فر�ض بديل، اإذا ما ن�ض القانون على 
اخلياري���ن بالن�سب���ة للجرمي���ة املرتكبة. وكان لهذا املطلب اأبل���غ الأثر يف احلّد من الأحكام بال�سج���ن يف اأواخر عام 2001 

وعام 2002.

واأدى التغيري اإىل انخفا�ض يف الأحكام بال�سجن من 51.3 يف املائة من جميع الأحكام ال�سادرة يف عام 2000 اإىل 41.8 
يف املائة يف عام 2002.

 Source : Human Rights and Health in Prisons: a review of strategy and practice, Penal Reform International 
  and The Royal Netherlands Tuberculosis Foundation, Atabay, T., Laticevschi, V., Vasil’eva, T., 2006, p. 72 

(www.penalreform.org/human-rights-and-health-inprisons-a-review-of-strategy-and-practice.html)

4- اأّي بدائل؟

توجد طائفة عري�سة من الأحكام البديلة املتاحة يف ت�سريعات كثري من البلدان حول العامل يف اأيامنا هذه. والبع�ض 
منه���ا معق���د للغاية، وميكن اأن ينط���وي على جمموع���ة خمتلفة من اجل���زاءات، ويتطلب دائرة خا�س���ة مثل دائرة 
مراقب���ة ال�سلوك، للإ�سراف على تنفيذه���ا. ويف حني اأنها، مبدئيًا، مفيدة يف امل�ساع���دة على الندماج الجتماعي 
للجن���اة يف املجتم���ع املحل���ي، اإل اأّن الكثري منها ن���ادرًا ما ي�ستخدم ب�سبب م���ا تنطوي عليه م���ن تكاليف وتعقيدات 
 تنظيمي���ة. وتكون ال�سروط اأحيانًا �ساقة لدرج���ة ي�سعب الوفاء بها، مما يوؤدي اإىل خمالفات متكررة، وتكون نتيجة 

ذلك احلب�ض. 

وق���د ت�سه���م البدائل التقليدية، مثل الغرامات والعقوبات امل�سروطة والأحكام م���ع وقف التنفيذ يف احلّد من اأعداد 
ن���زلء ال�سج���ون دون احلاجة اإىل هياكل اأ�سا�سية معقدة ومرتفع���ة التكاليف، على النحو الذي تطلبه بع�ض البدائل 
الأخ���رى الأكرث تطورًا اأو الأحدث. وهذه اجلزاءات املنخف�سة التكاليف متوافرة يف معظم الوليات الق�سائية دون 
اأّي ا�ستثمارات كبرية. فاأوامر اأداء اخلدمة املجتمعية �سائعة يف كثري من الوليات الق�سائية ب�سبب هدفها الرمزي 
يف تق���دمي ن���وع من العط���اء للمجتمع املحلي الذي اأ�س���ري بن�ساط اإجرام���ي، ولأنها تعترب اأق���رب اإىل "العقاب" من 
الغرام���ات اأو الأح���كام مع وق���ف التنفيذ. وهذه ه���ي البدائل التي ج���رى انتقاوؤها لإلقاء نظرة عام���ة عليها اأدناه. 
وي�ستم���ل "القانون اجلنائ���ي النموذجي لبلدان ما بعد النزاع" على هذه البدائل كخي���ارات ملئمة ن�سبيًا يف بلدان 
م���ا بعد النزاع.)256( وي�ستمل هذا القانون اأي�سًا عل���ى "�سبه احلرية" كعقوبة بديلة )املادة 57( والتي مل تدرج هنا، 

)256( القانون اجلنائي النموذجي، املواد 54 اإىل 57، �ض 145-138.
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ب�سبب اإمكاناتها املحدودة يف خف�ض اأعداد نزلء ال�سجون. ول يق�سد بهذا النتقاء احلّد من ا�ستخدام بدائل بناءة 
اأخرى منا�سبة لل�سياق القت�سادي والجتماعي وال�سيا�سي ملختلف الوليات الق�سائية.

الغرامات

الغرامات هي من بني اأكرث البدائل فعالية يف اإبقاء كثري من اجلناة خارج ال�س���جون.)257( ويبدو اأي�سًا اأّن الغرامات 
�س���هلة ال�ستخدام ن�س���بيًا، بيد اأّن فر�ض الغرامات وتنفيذها يتطلب بع�ض الدعم الإداري. ويف ما يلي امل�سائل التي 

يتعنّي معاجلتها: 

  احل�ساب املن�سف للغرامات، بحيث ل تلحق ال�سرر بالفقراء ب�سورة غري متنا�سبة؛
   التقليل اإىل اأدنى حد من الفر�ض اأمام املمار�سات الفا�سدة بالعمل على كفالة اأن يكون حت�سيل الغرامات 

متما�سيًا مع الإجراءات القانونية مع وجود هياكل اإدارية مت�سمة بال�سفافية والكفاءة.
   و�س���ع قواع���د يف القانون ويف املبادئ التوجيهية للق�س���اة تلزم املحاكم باأن تعت���رب الغرامات كخيار اأول 

جلرائم معّينة، مع مدة ق�سوى ثابتة للأحكام بعقوبة ال�سجن. 

ويحتاج ا�ستعمال نظام الغرامات اأو اإ�سلحه اإىل التفكري مليًا، ب�سفة خا�سة ولي�ض على وجه احل�سر، يف البلدان 
املنخف�سة الدخل، حيث يكون املحتجزون يف الغالب فقراء وغري قادرين على دفع غرامات. وقد يكون فر�ض نظام 
غرام���ة يومي���ة، ياأخذ يف احل�س���بان دخل اجلاين، فّع���اًل يف هذه الظ���روف. وبالتاأكيد، فاإّن الأخ���ذ بنظام الغرامة 
���ن م�س���داقية هذا البديل  اليومية، حيث ُين�ّض على الغرامات يف قوانني العقوبات كبديل لل�س���جن، ميكن اأن ُيح�سِّ

واإن�سافه وفعاليته.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

نظام الغرامة اليومية

حتت�سب الغرامات وفقًا لنظام الغرامة اليومية ب�سرب عاملني: عامل ي�سري اإىل خطورة اجلرائم، والآخر ي�سري اإىل �سايف 
الدخل اليومي للجاين. 

ر بدولر واحد بالن�س���بة لل�س���خ�ض ذي الدخل  رت قيمة اجلرمية بثلثني ‘يوم���ًا’، وكل يوم قدِّ وعل���ى ه���ذا النحو، اإذا ق���ِدّ
املنخف�ض و20 دولرًا ل�س���خ�ض اأغنى، فعندئذ �س���يتعنّي اأن يدفع اجلاين املعوز غرامة مببلغ 30 دولرًا، يف حني يتعنّي على 

ال�سخ�ض الأغنى اأن يدفع غرامة مببلغ 600 دولر. 

ويتمثل املبداأ الأ�سا�س���ي يف اأّن اأثر الغرامة هو نف�س���ه بالن�سبة لل�سخ�ض الغني وال�سخ�ض الأفقر، وهذا من �ساأنه اأن يق�سي 
على التمييز يف الأحكام.

)257( دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن املبادئ الأ�سا�سية واملمار�سات الواعدة ب�ساأن بدائل احلب�ض، �سل�سلة كتيبات 

العدالة اجلنائية، 2007، �ض 29.

ُيق���ّر "التعليق على امل���ادة 50 من القانون اجلنائي النموذجي، حتديد ملءمة الغرامة كعقوبة اأ�سا�س���ية" اأف�س���لية 
نظ���ام الغرامة اليومي���ة يف بع�ض النواحي، لأنه ياأخذ يف العتبار قدرة الك�س���ب املايل الفردية لل�س���خ�ض ويخل�ض 
التعليق اإىل اأّن النظام غري منا�سب لبلدان ما بعد النزاع، ب�سبب تعقيداته، مثل ال�سعوبة يف ح�ساب الدخل الفعلي 
لل�سخ�ض، واحلاجة اإىل نظم وهياكل قد ل تكون متوافرة. وبالتايل، ي�سع "القانون اجلنائي النموذجي" امل�ستويني 



دليل ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلّد من الكتظاظ يف ال�سجون 116

الأدنى والأق�س���ى للغرامة، مع فقرة �س���رطية باأن تنظر املحكمة يف قدرة ال�سخ�ض املدان على دفع الغرامة، ف�سًل 
عن ال�سماح لل�سخ�ض املدان مبهلة زمنية معقولة لدفع الغرامة.)258( 

الأحكام مع وقف التنفيذ

الغر����ض م���ن احلك���م م���ع وقف التنفي���ذ، ب�س���ورة عامة، ه���و اإعط���اء مرتكب جرمي���ة حتذي���رًا قويًا م���ع اإمكانية 
احلب����ض يف مرحل���ة مقبلة، وذل���ك بالنطق بحك���م احتج���ازي دون تنفيذه. ويه���دف اإىل ردع اجلاين ع���ن ارتكاب 
اأّي جرائ���م اأخ���رى، ويف الوق���ت نف�س���ه عدم اإخ�س���اعه لأثر احلب�ض ال�س���ار. وهو تدبري ب�س���يط وفّعال، ي�س���تخدم 
ع���ادة بح���ق اجلن���اة الذي���ن ارتكب���وا جرائم غ���ري عنيفة وب�س���يطة، وجن���اة لأول م���رة، يف الق�س���ايا الت���ي تنطبق 
عليه���ا الظ���روف املخفف���ة، ولفئات خا�س���ة مثل الأح���داث واأمهات الأطفال ال�س���غار والن�س���اء احلوام���ل. وتكمن 
 مي���زة الأح���كام م���ع وق���ف التنفي���ذ يف اأنه���ا ل تتطل���ب اإ�س���هام م���وارد ب�س���رية اأو مالي���ة اإ�س���افية هامة م���ن اأجل

تطبيقها. 

وت�س���در الأحكام مع وقف التنفيذ باأ�س���كال خمتلفة يف خمتلف الوليات الق�س���ائية. وقد ل توجد يف البع�ض منها 
�سروط مت�سلة بوقف تنفيذ احلكم غري اللتزام بعدم ارتكاب جرمية اأخرى يف فرتة وقف التنفيذ. وميكن اأن يحتاج 
اجل���اين يف معظم الوليات الق�س���ائية اإىل الوفاء ب�س���روط معّين���ة اأثناء فرتة وقف التنفيذ، مثل اخل�س���وع ملعاجلة 
الإدمان على املخدرات، اأو ال�س���رتاك يف برنامج اآخر لإعادة التاأهيل، مثل اإعادة التاأهيل النف�س���ي الجتماعي يف 

املجتمع املحلي، اأو يف برنامج للعدالة الت�ساحلية.

وقد وجد عدد من الدرا�س���ات اأّن اجلناة الذين �س���درت بحقهم اأحكام مع وقف التنفيذ كانت معدلت العودة اإىل 
الإج���رام لديهم اأدنى باملقارنة مع بع�ض اجلزاءات غري الحتجازية الأخرى وباملقارنة مع احلب�ض.)259(  ومع ذلك، 

توجد اأي�سًا عدة �سواغل تتعلق بتطبيق الأحكام مع وقف التنفيذ: 

  ال�س���ورة العامة ال�س���يئة: غالبًا ما يعترب اجلمهور الأحكام مع وقف التنفيذ مبثابة خيار �سعيف واإخفاق يف معاقبة 
اجلاين ب�سكٍل واٍف على اجلرمية املرتكبة.

 تاأث���ري بدائل احلب�ض: زعم النقاد اأي�س���ًا باأّن الفائدة الإيجابية التي تتاأت���ى من الأحكام مع وقف التنفيذ على نزلء 
ال�س���جون قد يطغى عليها تاأثري بدائل احلب�ض، وهو ما يحدث عندما ت�ستخدم املحاكم خيارًا باإ�سدار اأحكام اأ�سّد، 

بدًل من بدائل منا�سبة اأكرث ت�ساهًل خلفًا لذلك.)260( 

اجلزء الثاين

)258( القانون اجلنائي النموذجي، املادة 50، الفقرتان 3 و4.

 Cocker, S., 2006, Using reconviction data to explore the effectiveness of community penalties in :259( انظر، على �س���بيل املثال(

 West Yorkshire, Report no. 2005/6-5, National Probation Service, West Yorkshire: Bartels, L 2009, ‘The weight of the Sword of
 Damocles: a reconviction analysis of suspended sentences in Tasmania’, Australian and New Zealand Journal of Criminology,

.vol. 42, pp. 72-101; http://www.smh.com.au/national/better-results-with-suspended-sentences-20091111-ia07.html

 Rohan Lulham, Don Weatherburn and Lorana Bartels, The recidivism of offenders given suspended sentences: :260( انظ���ر(

 A Comparison with full-time imprisonment, Crime and Justice Bulletin, Number 136, September 2009, NSW Bureau of Crime
Statistics and Research, p. 12. خل�ض البحث يف نيو �س���اوث ويلز باأ�س���رتاليا، على �س���بيل املثال، حيث ازداد ا�س���تخدام الأحكام مع وقف التنفيذ 
كث���ريًا من���ذ اأن اأعي���د ا�س���تخدامها يف ع���ام 2000، اإىل اأّن معظم الأحكام ال�س���ادرة مع وق���ف التنفيذ قد ج���رى احلكم بها بدًل م���ن بدائل اأخرى 
وخ�سو�س���ًا لل�ستعا�س���ة عن اأوامر اخلدمة املجتمعية و�سروط ُح�سن ال�سلوك، بدًل من احلب�ض، على الرغم من ملحظة انخفا�ض قليل يف الأحكام 
باحلب�ض اأي�س���ًا. ويربز هذا الأمر كم�س���األة تثري القلق لأّن الإخلل بحكم �س����ادر مع وقف التنفي��ذ من املرج�ح اأن ينجم عنه حكم باحلب�ض اأكرث من 
الإخ���لل باأمر غري احتجازي، مثل التعهد. وبالتايل، فاإن ا�س���تخدام الأحكام مع وقف التنفيذ يف الق�س���ايا حي���ث قد تكون عقوبة غري احتجازية قد 
  Lia McInnis and Craig Jones, Trends in the use of Suspended :فر�ست، ينطوي على اإمكان زيادة املعدل العام للحب�ض ولي�ض خف�سه. انظر

.Sentences in NSW, Issue paper. No. 47, May 2010, NSW Bureau of Crime Statistics and Research
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وق���د داف���ع اآخرون ع���ن مزايا الأحكام ال�س���ادرة م���ع وقف التنفي���ذ لأنها تبقي اجلن���اة يف املجتم���ع املحلي وتتيح 
 فر�س���ًا لإعادة التاأهيل، وميكن اأن حتّول اجلناة خارج ال�س���جون املكتظة على نحو متزايد اإذا ما ا�س���تخدمت ب�سكل 

�سليم.)261( 

واأظهرت بع�ض الدرا�س���ات نتيجة لتحليل اأجري عّما اإذا كان اجلمهور يعار�ض بالفعل الأحكام ال�س���ادرة مع وقف 
التنفيذ، ما يلي: 

    مل تك���ن امل�س���كلة كب���رية يف الأحكام مع وقف التنفيذ بح���د ذاتها، بل يف واق���ع اأّن اجلمهور مل يكن على 
اطلع ب�سورة وافية على الغر�ض من هذه الأحكام والآثار املرتتبة عليها؛

    ل تعار����ض غالبي���ة النا�ض ا�س���تخدام الأحكام مع وقف التنفي���ذ يف جميع الق�س���ايا، ولكن فقط عندما 
ت�ستخدم يف ق�سايا اجلرائم العنيفة واخلطرية؛)262( 

    عندما يكون وقف تنفيذ حكم مرتبطًا ب�سروط، يزداد التاأييد اجلماهريي بدرجة كبرية )على الأقل يف 
اأ�سرتاليا وكندا(.)263( 

���لت اإليها البحوث املذكورة اأعله توؤّيد ا�س���تخدام الأحكام مع وقف التنفيذ  ويبدو اأّن العتبارات والنتائج التي تو�سّ
�سريطة اأن:

    يقت�س���ر ا�س���تخدامها على اأنواع حمّددة من اجلرائم غري العنيفة التي من �س���اأنها اأن ت�س���در ب�س���اأنها 
عقوبة بال�سجن ملدة ق�سرية، اإذا مل يكن احلكم مع وقف التنفيذ موجودًا، اأو يقت�سر على فئات حمّددة 

من اجلناة، مثل اجلناة الذين يعانون اأمرا�سًا عقلية، والن�ساء اأمهات الأطفال ال�سغار؛
    ُيطل���ب م���ن مرتكب اجل���رم اأن يفي ببع�ض ال�س���روط اأثناء فرتة �س���ريان وقف تنفي���ذ احلكم، ومعاجلة 

الأ�سباب الأ�سلية للجرم، حيثما كان ذلك منا�سبًا؛
    ل تكون ال�س���روط املرتبطة بوقف التنفيذ مرهقة جدًا للوف���اء بها، مبا يعّر�ض اأعدادًا كبرية من اجلناة 

خلطر انتهاك ال�سروط التقنية لوقف التنفيذ والعودة بهم اإىل ال�سجون.)264(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 Arie Freiberg, Victoria Moore, Suspended Sentences And Public Confidence In the Justice System, Presented at :261( انظر(

.the Sentencing Conference (February 2008), National Judicial College of Australia/ ANU College of Law. p. 16

)262( املرجع نف�سه، �ض 13 و14.

)263( املرجع نف�سه، �ض 13.

)264( خل�ست البحوث يف اإجنلرتا وويلز اإىل اأّن من املحتمل جدًا اأن ترفق املحاكم �سرطني اأو اأكرث باحلكم ال�سادر مع وقف التنفيذ بدًل من 

اإرفاق �س���روط باأمر اخلدمة املجتمعية، وذلك على النقي�ض من م�س���ورة "جمل�ض املبادئ التوجيهية لإ�س���دار الأحكام" باأنه ينبغي اأن تكون ال�سروط 
ب�س���اأن حكم �س���ادر مع وقف التنفيذ ‘اأقل �سرامة من تلك املفرو�سة كجزء من حكم جمتمعي’. ويف الفرتة ما بني ني�سان/اأبريل 2005 ومتوز/يوليه 
نت ن�س���بة 36 يف املائة فقط من اأوامر الأحكام ال�س���ادرة مع وقف التنفيذ �س���رطًا وحيدًا باملقارنة مع ن�س���بة 49 يف املائة من الأوامر  2006، ت�س���مَّ
املجتمعية. وهناك اأي�س���ًا كما ُيقال ‘�س���واغل متزايدة ب�س���اأن اأعداد الأ�س���خا�ض ال�س���ادرة بحقهم اأوامر اأحكام مع وقف التنفيذ الذين يودعون يف 
ال�س���جون نتيجة خمالفات تقنية ب�س���يطة’. ووفقًا ملا ذكرته وزارة الداخلية، اأودع 800 �سخ�ض يف ال�سجون ب�سبب ارتكاب خمالفات يف الفرتة ما بني 

 .Arie Freiberg, Victoria Moore, p. 13 :كانون الثاين/يناير واآب/اأغ�سط�ض 2006 مقارنة ب�ِ 132 �سخ�سًا فقط يف عام 2005 بكامله. انظر
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اأملانيا—اإلغ���اء التج���رمي والتو�ّس���ع يف ا�ستخ���دام االأحكام مع وق���ف التنفيذ والغرامات لتخفي����س اأعداد نزالء 
ال�سجون

اأقدمت اأملانيا الغربية يف عام 1969 على اإ�سلح قانونها اجلنائي بغية احلّد من ا�ستخدام التدابري الحتجازية. ولإجناز 
ه���ذا اله���دف، ت�سّمن الإ�سلح عدة تداب���ري. اأوًل، األغيت اأحكام ال�سجن التي تقّل مدتها ع���ن �سهر واحد وا�ستعي�ض عنها 
بفر����ض غرام���ات. ثاني���ًا، األغي جترمي الكثري م���ن اجلرائم الب�سيطة وُحول���ت اإىل خمالفات اإداري���ة ل ُيعاقب عليها �سوى 
بغرام���ات. وت�سّمن���ت هذه اجلرائم الب�سيطة خمالفات م���رور كثرية وخمالفات خروج على النظام الع���ام. ثالثًا، عار�ض 
دة  م املحاكم كتاب���ة اأ�سبابًا حمدَّ القان���ون اجلنائ���ي اجلديد ب�س���دة فر�ض اأحكام تقل عن �ستة اأ�سه���ر، مع ا�سرتاط اأن تقدِّ
م تربيرًا اإ�سافي���ًا اإذا امتنعت ع���ن وقف تنفيذ حكم مل���دة تقّل عن �سنة  لفر����ض اأح���كام بال�سج���ن ملدد ق�سرية، واأن تق���دِّ
واح���دة. ونتيجة لذلك، ح���دث انخفا�ض هائل يف اأحكام احلب�ض يف الفرتة ما بني ع���ام 1968 وعام 1996 من 136.519 
اإىل 36.874 حكم���ًا. و�سّكل���ت الأح���كام بال�سجن يف عام 1996 ن�سب���ة 5 يف املائة فقط من جميع الأح���كام ال�سادرة عن 
املحاك���م، بينما فِر�ست غرامات على 82 يف املائة م���ن اجلناة وفِر�ست اأحكام مع وقف التنفيذ على 12 يف املائة الباقية. 

وكانت ن�سبة احلب�ض يف عام 1968، قبل الإ�سلحات 106.)اأ( وانخف�ست هذه الن�سبة اإىل 81 يف عام 1995.

االأحكام مع وقف التنفيذ

يجب على املحكمة، وفقًا للقانون اجلنائي لأملانيا، اأن توقف تنفيذ احلكم بال�سجن الذي ت�سل مدته اإىل �سنة واحدة، كلما 
لة اأي�سًا بوقف تنفيذ حكم ترتاوح مدته  كان ُيتوقع من اجلاين اأن ميتنع عن ارتكاب اأفعال اإجرامية اأخرى. واملحكمة خموَّ
بني �سنة و�سنتني اإذا وجدت املحكمة "ظروفًا خا�سة" يف اجلرم اأو يف �سخ�سية اجلاين. ولكن ما كان ُيفهم اأ�سًل على اأنه 
عمل ا�ستثنائي من اأعمال الراأفة اأ�سبح تدريجيًا ت�سّرفًا روتينيًا. ويف حني جرى وقف تنفيذ 878 حكمًا فقط مبدد ترتاوح 
ب���ني �سن���ة و�سنتني يف عام 1976، ازداد هذا الرقم اإىل 10.735 حكمًا يف ع���ام 1996، وهو ما ميثل حكمني اثنني من كل 
ثلث���ة اأح���كام بعقوبة احلب�ض ملدد ترتاوح بني �سن���ة و�سنتني. وكان للتو�سع يف الأحكام ال�سادرة م���ع وقف التنفيذ اأثره يف 

ا�ستيعاب الزيادة يف الإدانات ب�ساأن جرائم تت�سم بخطورة متو�سطة، دون اإثقال كاهل نظام ال�سجون.

ومن املهم ملحظة اأّن الأحكام ال�سادرة مع وقف التنفيذ يف اأملانيا تكون م�سفوعة ب�سرط اأو �سرطني اثنني، وعلى اجلاين 
اأن يفي بذلك. وقد يتمثل ذلك يف دفع تعوي�ض لل�سحية اأو ملنظمة خريية اأو اإىل الدولة، اأو احل�سور اإىل ال�سرطة، اأو جتنب 
الت�س���ال باأ�سخا����ض معّينني، اأو اخل�سوع للمعاجل���ة اأو اإعادة التاأهيل. واإذا ارتكب اجلاين جرم���ًا جديدًا اأو انتهك ب�سكل 
خط���ري �س���روط الو�سع حت���ت املراقبة، فيمكن للمحكمة اإلغاء وق���ف تنفيذ احلكم، ويتعنّي على اجل���اين اأن يق�سي عندئذ 

العقوبة الأ�سلية باحلب�ض.

وحتى عام 2008 على الأقل، ظلت الغرامات متثل العقوبة الأكرث تكرارًا التي جرى تطبيقها، كما جرى وقف تنفيذ غالبية 
الأح���كام بعقوب���ة ال�سجن. ويف عام 2008، على �سبيل املثال، �سّكلت الأحكام باحلب����ض دون وقف التنفيذ ن�سبة 6 يف املائة 
من جميع الأحكام ال�سادرة، وبلغت الأحكام بال�سجن مع وقف التنفيذ ن�سبة 13 يف املائة اأخرى من جميع الأحكام. وهذا 
يعني اأّن 7 من بني 10 من جميع الأحكام بال�سجن اأوقف تنفيذها. و�سّكلت الغرامات ن�سبة 71 يف املائة من جميع الأحكام 

ال�سادرة. وبلغت ن�سبة التدابري التاأديبية والتدابري التثقيفية للجناة �سغار ال�سن 11 يف املائة من جميع الأحكام.)ب(

 Source: The main source is Thomas Weigend, “Sentencing and Punishment in Germany” in Sentencing and
 Sanctions in Western Countries, edited by Michael Tonry and Richard Frase, New York, Oxford University
 Press, 2001, with additional information for recent statistics from the German Federal Statistics Office (see
footnote b) and World Prison Brief, International Centre for Prison Studies, University of Essex http://www.

.prisonstudies.org/info/worldbrief/

 Thomas Weigend, "Sentencing and Punishment in Germany" in Sentencing and Sanctions in Western انظ���ر:  )اأ( 

.Countries, edited by Michael Tonry and Richard Frase, New York: Oxford University Press, 2001, p. 190

http://www.destatis.de/ 2011 ب( مكت���ب الإح�ساء الحت���ادي يف اأملانيا. جرى الطلع على املوق���ع الإلكرتوين يف 15 متوز/يولي���ه(

.jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/10/PD09__382__243,templateId=renderPrint.psml

http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/10/PD09__382__243,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/10/PD09__382__243,templateId=renderPrint.psml
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اخلدمة املجتمعية
يق�س���ي الأم���ر باأداء خدم���ة جمتمعية باأن يقوم اجلاين باأعمال ب���ل اأجر لعدٍد حمّدد من ال�ساع���ات اأو باأداء مهمة 
حم���ّددة. وينبغ���ي اأن ينطوي العمل عل���ى اأداء خدمة للمجتمع املحل���ي.)265( فبالإ�سافة اإىل جع���ل ال�سخ�ض املدان 
م اخلدمة املجتمعية تعوي�سًا اإىل املجتمع عّما حدث من �سرر. وقد ذكرت التقارير  يتحمل امل�سوؤولية عن اأفعاله، تقدِّ
عل���ى نط���اق وا�سع مدى فاعلية اخلدمة املجتمعي���ة كبديل، اإذ ينال هذا النوع من العقوب���ة على �سخ�ض مدان ر�سا 
املجتمع���ات املحلية.)266( وترج���ع الرغبة يف اخلدمة املجتمعية كبديل للحب�ض اإىل ح���ّد كبري اإىل اأّن اجلناة يقومون 
ببع����ض الأعمال كعقوبة عن اجلرم املرتكب، يف حني ي�سّددون للمجتمع اأي�سًا ثمن ما اقرتفوه من �سرر. ومع ذلك، 

فاخلدمة املجتمعية لي�ست جزاًء ب�سيطًا ي�سهل تنفيذه.

ويتعنّي اأخذ العوامل التالية يف العتبار عند النظر يف ا�ستخدام برامج اخلدمة املجتمعية:

    حتتاج املحكمة، قبل فر�ض هذا الأمر، اإىل معلومات موثوقة باأّن العمل متاح حتت اإ�سراف منا�سب؛

    حتت���اج اخلدم���ة املجتمعي���ة اإ�سرافًا دقيقًا للتحق���ق من اأّن اجلاين يق���وم بالعمل املطل���وب، ول يتعّر�ض 
لل�ستغ���لل باأّي �سكل من الأ�سكال. وتتحم���ل الدوائر امل�سوؤولة عن مراقبة ال�سلوك، اأو امل�سوؤولون الذين 
ي�سطلع���ون مبهمة مماثلة، يف كثري من الوليات الق�سائي���ة، امل�سوؤولية الأ�سا�سية عن كفالة الوفاء بهذه 

املتطلبات؛

    يتع���نّي اإن�س���اء اآليات تع���اون فّعالة بني املحاك���م واملوؤ�س�س���ات التي توفر الأعم���ال والهيئ���ة امل�سوؤولة عن 
الإ�سراف.

وترتت���ب عل���ى هذا النظام اآثار وا�سحة على املوارد، ينبغي النظر فيها قبل تنفيذ الت�سريعات ب�ساأن تدابري اخلدمة 
املجتمعية. وُيعترب وجود ما يكفي من املوظفني واملباين والتمويل �سروريًا للهيئة امل�سوؤولة عن الإ�سراف على برنامج 
اخلدم���ة املجتمعة.)267( وقد يكون هذا اخليار منا�سبًا لبيئات ما بعد النزاع، ولكن فقط عندما تتوافر موارد كافية 

للإ�سراف.

5- ترتيبات ما بعد احلكم

5-1 و�سع اأحكام خا�سة بالإفراج املبكر اأو تعزيزها
م���ن ب���ني التدابري الفّعال���ة يف تخفي�ض عدد نزلء ال�سج���ون هناك اأ�س���كال خمتلفة من الإفراج املبك���ر، تتوافر يف 
ت�سريع���ات معظم البلدان. وحت���ث "قواعد طوكيو" على ا�ستخ���دام خطط الإفراج املبك���ر.)268( فالتدابري اللحقة 
ل�سدور احلكم، الواردة يف اإطار املادة 9)2( من "قواعد طوكيو" ت�سمل اإخلء ال�سبيل امل�سروط واإ�سقاط العقوبة، 
وهم���ا اأكرث الأ�س���كال امل�ستخدمة �سيوعًا يف الإفراج املبكر يف الوليات الق�سائي���ة يف جميع اأنحاء العامل، بالإ�سافة 

اإىل الت�سريح بالغياب ودور التاأهيل، واإطلق ال�سراح من اأجل العمل وتلقي العلم، والعفو.
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)265( دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن املبادئ الأ�سا�سية واملمار�سات الواعدة ب�ساأن بدائل احلب�ض، �ض 37-35.

 .MCC, Article 56: Community Service as an Alternative Penalty, Commentary, p. 143 :266( انظر(

.MCC, Article 56: Community Service as an Alternative Penalty, Commentary, p. 144 :267( انظر(

)268( القاعدة 9)1(. 
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وتظِهر اإح�س���اءات العودة اإىل الإجرام التي اأجريت يف عدد من البلدان اأّن العودة اإىل الإجرام مع اإخلء ال�س���بيل 
امل�س���روط متدنية باملقارنة مع الع���ودة اإىل الإجرام عقب الإفراج. ففي اإنكلرتا وويلز، على �س���بيل املثال، يعاود 67 
يف املائة من اجلناة ارتكاب اجلرمية يف غ�س���ون �س���نتني. ولكن 6 يف املائة فقط من اجلناة يرتكبون جرمية اأثناء 
فرتة اإخلء ال�س���بيل امل�س���روط التي تكون عادة حوايل �س���نة واحدة.)269( اأما املقارنات بني العودة اإىل الإجرام من 
قبل اأولئك الذين مت اإخلء �س���بيلهم ب�س���روط على مدى فرتة زمنية اأطول، مبا يف ذلك بعد انتهاء الفرتة التنفيذية 
لإخلء ال�سبيل امل�سروط، وبني اأولئك املُفرج عنهم من ال�سجن دون اإخلء �سبيل م�سروط. ومع ذلك، وجدت درا�سة 
�س���املة اأجري���ت يف اململكة املتحدة اأّن املعّدل الفعلي لإعادة اإدانة الأ�س���خا�ض املُخلى �س���بيلهم ب�س���روط، باملقارنة 
مبع���دلت اإع���ادة الإدانة املتوّقعة خلل فرتة �س���نتني، كان اأقّل من جميع اجلرائم، وبخا�س���ة من اجلرائم العنيفة 

واجلن�سية.)270(

ول تتوافر على نطاق وا�س���ع اإح�س���اءات تف�س���يلية م���ن البلدان غري الغربي���ة والبلدان النامية. وت�س���ري املعلومات 
املح���دودة اإىل اأّن معدلت العودة اإىل الإج���رام بني اأولئك الذين اأفِرج عنهم يف اإطار خمتلف خطط الإفراج املبكر 

متدّنية للغاية اأي�سًا يف تلك البلدان.

اجلزء الثاين

تعاريف

اإخلء ال�س���بيل امل�سروط اأو الإفراج املبكر امل�سروط يعني الإفراج املبكر عن �سجناء حمكوم عليهم، وذلك مبوجب �سروط 
فردية عقب الإفراج. وميكن اأن يكون اإلزاميًا عندما يحدث تلقائيًا بعد انق�ساء حّد اأدنى اأو ن�سبة ثابتة من فرتة احلكم، اأو 
قد يكون ا�ستن�سابيًا عندما يتعنّي اتخاذ قرار ب�ساأن الإفراج اأو عدم الإفراج عن �سجني ب�سكل م�سروط، بعد انق�ساء فرتة 
معّينة من احلكم.)اأ( فالإفراج امل�س���روط اأو اإخلء ال�س���بيل امل�سروط يرافقه دائمًا �سرط عام باأّن ال�سجني ينبغي اأن ميتنع 
عن ال�س���رتاك يف اأن�س���طة اإجرامية. ومع ذلك، فلي�ض هذا هو ال�سرط الوحيد املفرو�ض دائمًا. اإذ ميكن اأن تفَر�ض �سروط 

اأخرى على ال�سجني، بقدر ما تكون هذه ال�سروط ملئمة من اأجل اإعادة اإدماجه يف املجتمع بنجاح.)ب(

اإ�س���قاط العقوبة هو �س���كل من اأ�سكال الإفراج غري امل�سروط. وعادة ما مُينح اإ�سقاط العقوبة تلقائيًا بعد ق�ساء ن�سبة ثابتة 
من احلكم، ولكن ميكن اأن تكون اأي�س���ًا فرتة ثابتة حت�َس���م من فرتة احلكم. واأحيانًا يتوقف اإ�س���قاط العقوبة على ُح�س���ن 

ال�سلوك يف ال�سجن، وميكن حتديده اأو �سحبه اإذا مل يت�سّرف ال�سجني ب�سكل ملئم اأو اإذا ارتكب خمالفة ان�سباطية.)ج(

ويوجد يف معظم النظم اإ�سقاط العقوبة واأ�سكال من الإفراج املبكر امل�سروط على حد �سواء.

)اأ( توجد اختلفات كثرية يف الإفراج املبكر امل�سروط حول العامل. وتوجد، على �سبيل املثال، ثلثة اختلفات يف اململكة املتحدة، وت�سعة 

يف اأ�س���رتاليا، وواحد يف كل من نيوزيلندا وكندا و51 على الأقل يف الوليات املتحدة الأمريكية وكذلك الُنظم امل�س���تقلة لل�س���جناء الأ�سغر �سنًا. 
   Ellis, T., and Marshall, P., Does Parole Work?  A Post-Release Comparison of Reconviction Rates for Paroled and :انظ���ر
 Non-paroled Prisoners, The Australian And New Zealand Journal of Criminology, Volume 33, Number 3, 2000, pp. 300-317,

.Endnote 1   http://www.port.ac.uk/departments/academic/icjs/staff/documentation/filetodownload,73794,en.pdf

 UNODC, Criminal Justice Assessment Toolkit, Custodial and Non-custodial Measures, Social Reintegration :ب( انظر(

.Tool, p. 25

)ج( املرجع نف�سه. �ض 25.

 Christine Glenn,  "Strategies to deal with Prison Overcrowding: The Role of Parole"  (Workshop on Strategies to :انظر )269(

.Reduce Overcrowding in Correctional Facilities, United Nations Crime Congress, Salvador, Brazil, 2010)

 Tom Ellis and Peter Marshall, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, United Kingdom, :270( انظر(

 "Does Parole Work?  A Post-Release Comparison of Reconviction Rates for Paroled and Non-Paroled Prisoners", The Australian
.and New Zealand Journal of Criminology, volume 33, Number 3, 2000, pp. 300-317, p. 306

http://www.port.ac.uk/departments/academic/icjs/staff/documentation/filetodownload,73794,en.pdf
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االإفراج املبكر امل�سروط يف كازاخ�ستان

ب���داأ يف كازاخ�ست���ان، يف ع���ام 2003، �سريان ت�سريعات جدي���دة، اأ�سهمت يف زي���ادة ا�ستخدام بدائ���ل للحب�ض، وتخفي�ض 
ن���ة، وتخفيف متطلبات احل�سول على احلق يف اإفراج مبك���ر م�سروط، من بني تدابري  العقوب���ات يف م���ا يتعلق بجرائم معيَّ
اأخ���رى ت�سّمنت حملة توعية جماهريية �ساملة. ونتيجة له���ذه املبادرات، حتّقق تخفي�ض هام جدًا يف عدد نزلء ال�سجون. 
وازداد ع���دد ال�سجن���اء املُخلى �سبيله���م ب�سروط باأكرث من ال�سعف بع���د �سريان القانون اجلدي���د. وانخف�ض املعّدل العام 
للع���ودة اإىل الإج���رام )مب���ا يف ذل���ك جميع ال�سجناء املف���رج عنهم( بن�سب���ة 7.8 يف املائة يف الفرتة ما ب���ني عامي 2002 

و2003، بالرغم من الزيادة يف عدد اأولئك املفرج عنهم من ال�سجن.

 Source: Human Rights and Health in Prisons: a review of strategy and practice, Penal Reform International and
The Royal Netherlands Tuberculosis Foundation, Atabay, T., Laticevschi, V., Vasil’eva, T., 2006, p. 71  http://

www.penalreform.org/human-rights-and-health-in-prisons-a-review-of-strategy-and-practice.html

االإفراج املبكر يف اأوروغواي

اعتم���د الربملان الوطني، يف 14 اأيلول/�سبتمرب 2005، قانون "اإ�سفاء الطابعني الإن�ساين والع�سري على القانون اخلا�ض 
بنظ���ام ال�سج���ون" الذي اأدرج عددًا م���ن التدابري الهادفة اإىل حت�سني الأحوال املعي�سي���ة يف ال�سجون، مبا يف ذلك التدبري 

اخلا�ض بالإفراج املبكر امل�سروط ملرة واحدة، وذلك كا�ستجابة طارئة للكتظاظ ال�سديد يف ال�سجون.

���ق احل���ق الط���ارئ يف الإفراج املبكر ملرة واحدة على فئ���ات جرى اختيارها بدقة من بني ال�سجن���اء املحكوم عليهم اأو  وطبِّ
الأ�سخا�ض املوقوفني يف احلب�ض الحتياطي. وبقي هوؤلء عقب الإفراج خا�سعني لإ�سراف "هيئة رعاية ال�سجناء املحبو�سني 
واملف���رج عنه���م" - وه���ي موؤ�س�سة تابعة ل���وزارة الداخلي���ة )امل�سوؤولة عن اإدارة نظ���ام ال�سجون يف اأوروغ���واي( - وهدفها 

الإ�سراف على ال�سجناء ال�سابقني ودعمهم بغية تي�سري اإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

واأقدمت "الهيئة" على تق�سيم مهمتها اإىل مرحلتني:

ف���رتة �سبع���ة اأيام قبل الإفراج، كان يقوم فيها ممثل من "الهيئة" باإجراء مقابلة مع ال�سجني، وُيعنيَّ موظف مدين لرعايته 
حل���ني انته���اء الفرتة املتبقية من احلك���م. وبف�سل هذه املقابلت وم���ا مت جتميعه من معلومات قبل الإف���راج، فقد ت�سنى 
م لل�سجناء ال�سابق���ني الذين ت�سملهم خطط امل�ساعدة الجتماعية الوطنية القائمة، وكذلك احل�سول  تن�سي���ق الدعم املقدَّ

على مكان خم�س�ض يف اأماكن الإيواء ملنع الت�سّرد، عند القت�ساء.

واأثناء املرحلة الثانية، كان يجري حتت اإ�سراف الهيئة تفّح�ض التحديات التي يواجهها ال�سجناء املفرج عنهم بغية و�سع 
خط���ة خم�س�سة لتي�سري اإعادة ا�ستقرار ال�سخ�ض وكان يتم توزي���ع �سلة مواد غذائية واأدوات نظافة �سحية وتذاكر للنقل 
الع���ام ب�س���ورة طارئ���ة، وعلى هيئة قر�ض. وقد ج���رى تقدمي امل�ساعدة يف بع����ض احلالت التي كان يحت���اج فيها ال�سجني 
ال�ساب���ق اإىل فر�س���ة عم���ل. واإذا ما رغب �سخ�ض يف تلق���ي تدريب خا�ض مبهنة حمّددة، فقد كانت تت���اح له اإمكانية البدء 
ب���دورات تدريب بالتع���اون مع وزارة العمل. واإذا كان لل�سخ����ض املخلى �سبيله مهنة ما، ولكن لي����ض لديه الأدوات اللزمة 

ملمار�ستها، كانت املوؤ�س�سة تقوم بتقدمي الأدوات �سريطة اأن ي�سّدد ال�سجني ال�سابق التكلفة املتكّبدة من ناجت عمله.

اأما الأ�سخا�ض الذين مل ي�ستوفوا املتطلبات املن�سو�ض عليها )اأو ارتكبوا جرمية جديدة( فقد فقدوا فورًا امليزة املمنوحة 
لهم مبقت�سى القانون واأعيدوا اإىل ال�سجن.

وبف�س���ل ه���ذا القانون، مت الإفراج عن 850 �سجينًا )ح���وايل 10 يف املائة من اإجمايل عدد نزلء ال�سجون يف ذلك الوقت( 
وتعنيَّ اإعادة 25 يف املائة من هوؤلء اإىل ال�سجن، وهي ن�سبة اأقل بكثري من معدل العودة اإىل الإجرام على امل�ستوى الوطني، 

والتي كانت حوايل 60 يف املائة.

وبغية حتقيق مهام الدعم والإ�سراف، فقد جرى تعزيز "الهيئة" مبوارد ب�سرية ومادية.
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ويتع���نيَّ توخ���ي احل���ذر يف تطبيق الإف���راج املبكر لأعداد كب���رية من ال�سجن���اء لتخفيف حدة الكتظ���اظ يف اأوقات 
الأزم���ات ب�سب���ب خماط���ر الع���ودة اإىل الإج���رام وم���ا ي�ستل���زم ذل���ك م���ن تكلف���ة عالية من حي���ث خف����ض التاأييد 
ال�سعب���ي له���ذه التداب���ري. وعل���ى النحو املب���نيَّ يف حالة اأوروغ���واي ال���واردة يف الإطار، يتع���نّي اإج���راء تقييم �سليم 
ق لل�سجن���اء ال�سابقني لإع���ادة ا�ستقرار ناجحة  لأولئ���ك الذين �سيت���م الإفراج عنه���م وتقدمي دعم م�ست���دمي ومن�سَّ
عق���ب الإف���راج. واأدى الإف���راج ع���ن اأعداد كب���رية من ال�سجن���اء مبوجب قوان���ني ا�ستثنائي���ة للإف���راج املبكر، يف 
 بل���دان اأخ���رى، اإىل نتائ���ج �سلبي���ة: اإطلق �س���راح �سجناء غ���ري ملئم���ني، والع���ودة اإىل الإجرام، و�س���ورة �سعبية

�سيئة جدًا.

5-2 اتخاذ القرار بالإفراج
ع���ادة م���ا تتخذ ق���رارات الإفراج املبكر امل�سروط م���ن قبل �سلطة م�ستقل���ة اأو �سبه م�ستقلة مث���ل ال�سلطة الق�سائية 
اأو جمل����ض اإخ���لء ال�سبيل امل�س���روط. وبغية احلفاظ على الثق���ة والطمئنان يف نظام العدال���ة، ولتجنب اأّي متييز، 
ن���اع الق���رار يحتاج���ون معلومات وافي���ة ب�ساأن  م���ن امله���م اأن يج���ري اتخاذ ه���ذه الق���رارات بطريق���ة نزيهة. ف�سُ
ال�سجن���اء املوؤهل���ني للإف���راج املبكر امل�سروط، مب���ا يف ذلك �سلوكه���م يف ال�سجن، واحتياجات الدع���م املتوا�سل يف 
املجتم���ع املحل���ي عق���ب الإفراج. ومن امله���م اأن يجري جتميع هذه املعلوم���ات مب�ساع���دة اأدوات التقييم التي ميكن 
اأن ت�ساع���د ب�س���كل موث���وق يف حتديد املخاطر التي ميثلها ال�سج���ني واحتياجاته. ومن املهم اأي�س���ًا اأن تتاح لل�سجني 
م ال�سجن���اء طلبات من  ، يف بع�ض الولي���ات الق�سائي���ة، اأن يقدِّ فر�س���ة امل�سارك���ة يف عملية �سن���ع القرار. ويتع���نيَّ
اأج���ل الإفراج املبك���ر امل�سروط. واإذا مل يكونوا على عل���م بهذا احلق، فيمكن اأن يخفق���وا يف القيام بذلك. ولذلك، 
م���ن ال�سروري توعي���ة ال�سجناء ب�ساأن حقوقهم يف الإف���راج املبكر امل�سروط يف هذه الولي���ات الق�سائية. ومن هذا 
 املنظور، من املهم احل�سول على امل�ساعدة القانونية اأثناء فرتة احلب�ض، وذلك على النحو املذكور يف الق�سم 3 من

الف�سل دال.

وينبغي اأن يكون لدى ال�سلطة التي تتحمل م�سوؤولية اتخاذ القرارات اأي�سًا احلق يف مراجعة ال�سروط وتعديلها عند 
القت�ساء، وينبغي وجود اإجراءات غري متحيزة للحكم على املخالفات املزعومة ل�سروط الإفراج.)271( 

وبالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، ينبغي اأن تتاح لل�سجني فر�س���ة ا�ستئناف القرارات بالتقدم بطل���ب اإىل �سلطات اأعلى، مثل 
املحاكم املتخ�س�سة اأو نظام املحاكم الوطني.)272(

وثم���ة اأخط���ار تكمن يف احتمال اإ�ساءة ا�ستعمال نظام الإفراج املبكر امل�س���روط، وبخا�سة يف النظم التي يكون فيها 
ناع القرارات. الف�ساد م�سكلة. وبالتايل، فمن املهم اأن تتخذ تدابري لكفالة م�ساءلة �سُ

اجلزء الثاين

قًا،  وقد اأظهر الدور الداعم من جانب "الهيئة" والنتائج الإيجابية اأّن ال�سجناء ال�سابقني عندما يتلقون دعمًا كافيًا ومن�سَّ
يكونون اأكرث جناحًا يف بدء حياتهم من جديد وتقّل كثريًا فر�ض عودتهم اإىل ال�سجون.

 Source: María Noel Rodríguez, ILANUD, Strategies and best practices to reduce overcrowding in penal
 institutions, Paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding in Correctional Facilities,
.Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador, Brazil, 12-19 April 2010)

)271( دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن املبادئ الأ�سا�سية واملمار�سات الواعدة ب�ساأن بدائل احلب�ض، �ض 55.

)272( املرجع نف�سه، �ض 55.
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5-3 تقدمي الدعم اإىل اجلناة اخلا�سعني للإ�سراف اخلا�ض بالإفراج املبكر امل�سروط
لكي يحقق الإفراج املبكر امل�سروط هدفه يف التمكني من اإعادة الإدماج الجتماعي التدريجي للجاين عقب الإفراج، 
يتعنّي وجود �س���بكات دعم اجتماعي منا�س���ب وا�س���تمرارية للرعاي���ة يف املجتمع املحلي لأّي ع���لج تلقاه اجلاين يف 
ال�سجن، والتن�سيق بني اإدارات ال�سجن واخلدمات يف املجتمع املحلي. ويعترب الدور والنهج اللذان تعتمدهما الهيئة 
امل�سوؤولة عن الإ�سراف على اجلناة الذين اأفرج عنهم باإخلء �سبيل م�سروط وموظفوها يف غاية الأهمية يف حتقيق 
انتق���ال ناجح من ال�س���جن اإىل احلياة خارج���ه. وقد ُوجد اأّن اأجنح نهج هو الذي ي�س���تجيب للأخطار والحتياجات 
على حد �س���واء، والذي يهدف اإىل تنمية اأوجه القوة لدى اجلناة، كما يت�س���ح من النخفا�ض يف معدلت العودة اإىل 

الإجرام، على النحو الذي جتري مناق�سته يف الق�سم التايل )5- 4(. 

ويف معظم البلدان، وبخا�س���ة يف البلدان النامية، يكون لدى الهيئة امل�س���وؤولة عن هذا الإ�س���راف عدد حمدود جدًا 
من املوظفني، ومن القدرات التقنية واملوارد، وبالتايل فاإنها توؤدي مهام هيئة يح�سر اجلاين اأمامها �سخ�سيًا على 
فرتات دورية. وعلى هذا النحو، فاإّن اأثرها على اإعادة الندماج الجتماعي يكون يف حده الأدنى ويعتمد اأ�سا�سًا على 

اجلهود والقدرات اخلا�سة للأفراد املعنيني. 

ويف بع�ض بلدان اأوروبا ال�س���رقية واآ�س���يا الو�س���طى، توجد مبادرات لتحويل "عمليات التفتي�ض التنفيذية اجلنائية" 
ال�س���ابقة التي اعتادت اأن حتقق املهمة امل�س���ار اإليها اأعله اإىل الأ�س���لوب الغربي "دوائر مراقبة ال�س���لوك"، بهدف 
توف���ري الدع���م للجناة باإع���ادة ا�س���تقرارهم. وتعترب النتائ���ج خمتلطة. ففي الحتاد الرو�س���ي، حتق���ق جناح كبري 
بف�س���ل الإرادة ال�سيا�س���ية وال�س���تثمار يف النظام، وال�س���راكة م���ع منظمة غ���ري حكومية دولية )املنظم���ة الدولية 
 لإ�س���لح القان���ون اجلنائ���ي( الت���ي قدمت امل�س���اعدة التقني���ة وبناء الق���درات للم�س���اعدة يف جعل النظ���ام يعمل 

بفعالية. 

5-4 اإلغاء الإفراج املبكر امل�سروط
 حتّد "قواعد طوكيو" من ا�ستخدام احلب�ض اإىل احلّد الأدنى ال�سروري يف حالة خمالفة تدبري غري احتجازي.)273(
وحتث على اإعطاء اأولوية اإىل تدبري بديل غري احتجازي يف حالة اتخاذ قرار بتعديل اأو اإلغاء تدبري غري احتجازي، 
وعل���ى ع���دم فر�ض حك���م باحلب�ض اإل يف ح���ال عدم وج���ود تدبري بديل منا�س���ب اآخ���ر.)274( ويج���ب اأن يتم تعديل 
التدب���ري غري الحتجازي اأو اإلغاوؤه من قبل ال�س���لطة املخت�س���ة، وفقط بعد درا�س���ة متاأني���ة للوقائع من كل املوظف 
 امل�س���رف واجلاين.)275( ويجب اأن يكون للجاين احلق يف ال�ستئناف اأمام �سلطة ق�سائية اأو �سلطة م�ستقلة خمت�سة

اأخرى.)276(

وبالرغم من هذه الأحكام، فقد اأ�س���همت عودة جناة �س���ابقني اإىل ال�س���جون ب�س���بب خمالفات يف المتثال ل�سروط 
الإفراج امل�س���روط، ولي�ض ب�س���بب ارتكاب جرائم جديدة، يف ازدياد عدد نزلء ال�سجون بدرجة كبرية جدًا يف عدد 
من الوليات الق�س���ائية، على النحو املذكور اآنفًا. وثمة حاجة ما�س���ة يف هذه البلدان لإعادة النظر يف جميع جوانب 
نظم الإفراج املبكر امل�س���روط، مبا يف ذلك م�س���وغ ال�سروط املفرو�سة على اجلناة عند الإفراج وملءمتها، ونوعية 

م. الإ�سراف والدعم املقدَّ

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)273( قواعد طوكيو، القاعدة 14)3(.

)274( قواعد طوكيو، القاعدة 14)4(.

)275( قواعد طوكيو، القاعدة 14)2(.

)276( قواعد طوكيو، القاعدة 14)6(.
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وخل�س���ت درا�س���ة مقارنة �س���ملت بع�ض الوليات يف الوليات املتحدة وكن���دا ونيوزيلندا واأ�س���رتاليا واإنكلرتا وويلز 
وا�س���كتلندا والياب���ان )277( اإىل اأّن ع���ددًا م���ن العوامل الأ�سا�س���ية قد اأ�س���همت يف معدل الإلغاءات املتزايد، ب�س���بب 

انتهاكات تقنية يف عدد من الوليات الق�سائية:
    عدد ال�سروط املرتبطة باإفراج م�سروط، التي مل ت�سّكل دائمًا توقعات معقولة.)278(

    حت���وُّل م���ن "اإعادة الإدم���اج" اإىل "اإنفاذ القانون" )اأو "نهج درا�س���ة احل���الت" اإىل "نهج املراقبة"( يف 
الإ�س���راف على اإخلء ال�س���بيل امل�سروط، الذي غالبًا ما ت�سّجعه الثقافة التي توؤّكد على تقييم املخاطرة 
)ب���دًل من احلاجة( وتعترب امل�س���رف م�س���وؤوًل ع���ن عودة اجلاين لرت���كاب جرائم اأثناء ف���رتة الإفراج 
امل�س���روط، م�س���فوعة بزيادة اأعباء الق�سايا التي جترب امل�سرفني على و�س���ع اأولويات بالن�سبة لرقابتهم 
ومه���ام اإع���ادة الإدم���اج الجتماعي، والتي ت���وؤّدي يف اأغلب الأحي���ان اإىل اختيار اخليار الأ�س���هل والأقل 

خطورة، اأي خيار "املراقبة.)279(

    ا�س���تعمال التكنولوجي���ا اجلديدة للمراقبة، الذي اأدى اإىل زيادة قدرات امل�س���رفني على اإخلء ال�س���بيل 
امل�س���روط على ك�س���ف النتهاكات التي حتدث، والذي ميكن اأن يوؤّدي عند القرتان بالنهج ال�س���ائد يف 

اإنفاذ القانون والفل�سفة احلالية يف اإدارة الأخطار، اإىل زيادة كبرية يف الإلغاءات.)280(

    طول فرتة املراقبة بعد الإفراج كان اأي�س���ًا عامًل من هذه العوامل. ومبا اأّن العقوبات غري حمددة املدة 
كان���ت يف ازدياد يف بع�ض الوليات الق�س���ائية، ونظرًا لأّن اجلناة الذين ت�س���در بحقهم هذه العقوبات 
يخ�س���عون لفرتة اأطول ن�س���بيًا من الإ�س���راف عقب الإفراج املبكر، كان من املتوقع اأي�سًا اأن يزداد عدد 

اإلغاءات اإخلء ال�سبيل امل�سروط لهذه الفئة من اجلناة.)281(

وتذكر الدرا�س���ة اأي�س���ًا اأنه ل يوجد دليل قاطع يثبت اأّن عدم المتثال لل�س���روط التقنية ينّم عن احتمال مزيد من 
ال�سلوك الإجرامي من جانب اجلناة، اأو اأّن اإعادة هوؤلء الأ�سخا�ض اإىل ال�سجون متنعهم فعًل من التوّرط يف مزيد 
من ال�سلوك الإجرامي. وت�سري الدرا�سة اأي�سًا اإىل بحوث اأخرى اأو�سحت اأّن اأ�سلوب املراقبة كان غري فّعال يف احلّد 
م اقرتاح نهج اإ�س���رايف متوازن—ي�س���م مهام الأخ�س���ائي الجتماعي  م���ن العودة اإىل اجلرمية. ويف احلقيقة، قدِّ

واملكلف باإنفاذ القانون—لي�سبح اأكرث اأ�سلوب فّعال للإ�سراف.)282(

اجلزء الثاين

 Dandurand, Y., Christian J., Murdoch, D., Brown, R.E., Chin, V., The International Centre for Criminal Law :277( انظ���ر(

 Reform and Criminal Justice Policy, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations, A Comparative Analysis,
.November 2008

)278( املرجع نف�سه، �ض 23.

)279( املرجع نف�سه، �ض 26.

)280( املرجع نف�سه، �ض 26.

)281( املرجع نف�سه، �ض 34.

)282( املرجع نف�سه، �ض 29.
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6- الفئات اخلا�سة
حدثت زيادة يف ن�سبة فئات معيَّنة من ال�سجناء، مبا يف ذلك الفئات ال�سعيفة يف نظم ال�سجون يف جميع اأنحاء العامل، 
كما ذِكر يف الف�س����ل األف. ويرّكز هذا الف�س����ل ب�س����كل خا�ض على الردود البديلة على اجلرائم املرتبطة باملخدرات 
ب�سبب تاأثري الإجرام املرتبط باملخدرات يف ازدياد اأعداد نزلء ال�سجون يف العامل باأ�سره. ويعر�ض هذا الف�سل اأي�سًا 
ملحة عامة عن الردود على الإجرام الذي ُيرتكب من جانب ن�س����اء واأطفال واأ�س����خا�ض ذوي احتياجات رعاية �س����حية 

عقلية، ب�سبب اإ�سهام هوؤلء يف اكتظاظ ال�سجون وحالت ال�سعف اخلا�سة بهم يف بيئات ال�سجون املكتظة.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

تو�سيات خلف�س عدد االأ�سخا�س العائدين لل�سجون ب�سبب انتهاكات تقنية ل�سروط االإفراج املبكر

مع الأخذ يف العتبار ا�س���تنتاجات وتو�س���يات البحوث املتاحة واأحكام املعايري الدولية واأمثلة املمار�س���ات اجليدة، ميكن 
النظر يف التدابري التالية للحّد من العودة اإىل الإجرام واملخالفات من جانب اجلناة ب�ساأن الإفراج املبكر امل�سروط.

    يتعنّي اإعادة النظر يف اإجراءات وهياكل �س���نع القرار لكفالة ا�س���تقللية الهيئة التي تتخذ القرار، واأن تكون 
حتت ت�س���ّرفها معلومات كافية وموثوقة ب�س���اأن اجلاين، وكذلك اأدوات فّعالة لتقييم احلاجة واملخاطر، بغية 
اتخاذ قرارات نزيهة ومت�س���قة ومنا�س���بة لتقليل املخاطر بالن�سبة للجمهور اإىل اأدنى حد وحت�سني اآفاق اإعادة 

ا�ستقرار اجلاين، وذلك مبواءمة الظروف وفقًا حلاجاته؛
    ينبغ���ي ال�س���تثمار يف م�س���تويات ملئمة من التوظي���ف والتدريب لأولئك امل�س���وؤولني عن مراقبة الأ�س���خا�ض 
اخلا�س���عني للإف���راج املبكر امل�س���روط. وينبغي اأن يه���دف التدري���ب اإىل تزويد املراقبني ب���دور اإيجابي، مع 
الرتكيز على اإعادة الإدماج الجتماعي الناجح للجناة ال�سابقني، بدًل من الرتكيز ب�سكل ح�سري على اإنفاذ 

القانون.
    ينبغ���ي احلث ب�س���ورة فّعال���ة على التع���اون مع ال���وكالت الجتماعية وال���وكالت العاملة يف جم���ال الرعاية 
ال�س���حية والتوظيف والإ�سكان يف املجتمع املحلي واإ�س���فاء طابع ر�سمي عليه بعقد اتفاقات. وينبغي اأن تقبل 
هذه الوكالت بتقا�سم امل�سوؤولية عن اإعادة الإدماج الجتماعي الناجح للجناة ال�سابقني واأن توفر لها املوارد 

الكافية للوفاء بهذه امل�سوؤولية.
    ل ينبغ���ي اأن تكون �س���روط اإخلء ال�س���بيل بالغة التعقي���د اأو مرهقة من اأجل الوفاء به���ا، وينبغي اأن تاأخذ يف 
العتبار الظروف ال�سخ�س���ية للجاين. وعلى �س���بيل املثال، اإذا كان ال�س���خ�ض يعي����ض يف منطقة ريفية حيث 
يتعنّي عليه اأن ي�س���افر م�س���افات طويلة ليت�سنى له احل�سور �سخ�س���يًا اإىل اأقرب مكتب م�سوؤول عن اإجراءات 
مراقب���ة اإخلء ال�س���بيل امل�س���روط، اأو اإذا كانت اأّمًا ويتعنّي عليها ترتيب رعاي���ة بديلة، اأو كان مرتكب اجلرم 

�سغريًا يتعنّي عليه ح�سور املدر�سة، فمن ال�سروري اأن تراعي الرتتيبات هذه الظروف.
    ينبغي اأن تكون ال�س���روط اأي�س���ًا معقولة وتتوافق مع الحتياجات واملخاطر التي يثريها اجلاين )مثًل، جتنب 
و�س���ع �س���روط مثل اإجراء اختبار روتيني للمخدرات اأو الكحول بالن�س���بة لأولئك الذين لي�ست جلرائمهم اأّي 

�سلة بتعاطي املخدرات اأو الكحول(.
    ينبغي جتنب احلب�ض قدر امل�س���تطاع ب�س���بب خمالفات اإخلء ال�سبيل امل�سروط، مع ال�سماح لل�سلطة املخت�سة 
با�س���تخدام ال�سلحية ال�ستن�س���ابية للرد ب�سكل منا�سب، وبح�س���ب كل حالة على حدة. وميكن و�سع مبادئ 
توجيهية للحّد من ا�ستخدام احلب�ض، واقرتاح هيكل هرمي من الإجراءات التي ميكن اأن تتخذ، مثل مراجعة 
ال�س���روط مع اأخذ �سبب املخالفة يف العتبار، ف�سًل عن اجلزاءات الأخرى التي ميكن تطبيقها، قبل اللجوء 

اإىل احلب�ض كتدبري اأخري.
    ا�س���رتاك اجلاين يف املناق�س���ات الرامية اإىل اإلغاء الإفراج املبكر امل�سروط، واحلق يف جل�سة ا�ستماع من�سفة 
مع متثيل قانوين، وكذلك اأن يكون احلق يف ا�ستئناف القرار اأمام �سلطة اأعلى م�سمونًا بالقانون واملمار�سة.

    ينبغي ال�س���طلع بجمع بيانات بطريقة اأف�سل واإجراء بحوث ب�ساأن العودة اإىل الإجرام والنتهاكات التقنية 
من جانب اأولئك الذين اأخلي �س���بيلهم ب�س���روط، وب�س���اأن عملية اتخاذ القرار بالإف���راج ودور وكالة املراقبة 
واملمار�س���ات اجليدة، وذلك بغية و�س���ع �سيا�سات وممار�س���ات قائمة على الأدلة وتوؤّدي اإىل احلّد من العودة 

اإىل الأجرام.
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���لة ب�س���اأن هذه الفئات وغريها من فئات ال�س���جناء، يرجى الرجوع اإىل  وللطلع على مزيد من التوجيهات املف�سَّ
 UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs; UNODC Handbook for Prison Managers :م���ا يلي
 and Policymakers on Women and Imprisonment; UNODC/UNICEF Manual for the Measurement of
 .Juvenile Justice Indicators and Criteria for the Design and Evaluation of Juvenile Justice Programmes

من بني مراجع اأخرى ُمدرجة يف قائمة املراجع.

لة تتعلق بالردود املنا�سبة يف جمال العدالة اجلنائية اإزاء اأولئك الذين يرتكبون جرائم ترتبط  وترد تو�سيات مف�سَّ
 UNODC: From Coercion  :باملخدرات، وبخا�س���ة اأولئك الذين هم اأنف�س���هم يعانون اإدمان املخدرات يف ما يلي
 to Cohesion: Treating Drug Dependence Through Health Care. Not Punishment (2010); UNODC
 Drug Dependence Treatment. Community Based Treatment (2008); Drug Dependence Treatment.

Interventions for Drug Users in Prison. وغريها من املراجع املدرجة يف قائمة املراجع.

6-1  مرتكبو جرائم املخدرات
ميك���ن تنظيم بدائل للحب�ض على جرائم املخدرات بطرق �س���تى، حيث يكون اجلاين مدمنًا على املخدرات. ويتمّثل 
اأح���د اخلي���ارات يف اإجراء حتويل ب�س���يط عند اأول ات�س���ال بنظام العدالة اجلنائية. وهذا يتطلب ن�س���ًا ت�س���ريعيًا 
للتحويل من جانب جهاز ال�س���رطة والنيابة واملحاكم، واإقامة روابط فّعالة بني موؤ�س�س���ات العدالة اجلنائية ودوائر 
اخلدم���ات ال�س���حية يف املجتمع املحلي. كما ميكن اأن تكون هناك حاجة اإىل اإ�س���راف على ال�س���خ�ض الذي يتلقى 

املعاجلة من دائرة مراقبة ال�سلوك اأو من وكالة مماثلة اأخرى.

وثمة منوذج اآخر يتزايد تقدميه يف بع�ض البلدان، ويتمثل يف املعاجلة من تعاطي املخدرات حتت اإ�سراف ق�سائي. 
وقد تر�ّس���خ جيدًا يف بلدان مثل كندا واأ�س���رتاليا واململكة املتحدة والوليات املتحدة حتت م�س���ّمى "املحاكم املعنية 
بق�س���ايا املخدرات" اأو "املحاكم املعنية باملعاجلة من تعاطي املخدرات". وقد ا�س���تخدمت املحاكم املعنية بق�س���ايا 

املخدرات يف بلدان اأخرى مثل �سورينام واملك�سيك و�سيلي وجامايكا وبلجيكا على نطاق اأ�سيق.)283(

املعاجلة من تعاطي املخدرات كبديل للحب�ض

���د "مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخ���درات واجلرمية" و"منظمة ال�س���حة العاملية" يف ورقة املناق�س���ة بعنوان  يوؤكِّ
"مبادئ معاجلة مدمني املخدرات" على ما يلي ويو�سيان به:)284(

    ينبغي، ب�س���ورة عامة، اأن ُينظر اإىل تعاطي املخدرات مبثابة حالة ت�س���توجب الرعاية ال�سحية، وينبغي 
معاجل���ة متعاطي املخ���درات يف اإطار نظام الرعاية ال�س���حية بدًل من نظام العدال���ة اجلنائية، حيثما 

اأمكن ذلك.
    ينبغي اأن تتوجه اإجراءات التدخل بق�س���ايا الأ�سخا�ض مدمني املخدرات يف نظام العدالة اجلنائية اإىل 
املعاجلة كبديل للحب�ض، وكذلك توفري معاجلة للإدمان على املخدرات اأثناء وجود ال�سخ�ض يف ال�سجن 
وبعد الإفراج. ومن ال�سروري وجود تن�سيق فّعال بني نظام املعاجلة ال�سحية/املعاجلة من الإدمان على 
املخدرات ونظام العدالة اجلنائية ملعاجلة امل�س���كلتني املزدوجتني اخلا�ستني باجلرمية املتعلقة بتعاطي 

املخدرات وباحتياجات املعاجلة والرعاية للأ�سخا�ض مدمني املخدرات.
    وت�س���ري نتائ���ج البح���وث اإىل اأّن معاجل���ة الإدمان عل���ى املخدرات فّعال���ة للغاية يف احلّد م���ن اجلرائم. 
فاملعاجل���ة والرعاية كبديل للحب�ض، اأو البدء بهما يف ال�س���جن، اإذا ما اأعقبهم���ا الدعم واإعادة الإدماج 

اجلزء الثاين

 Caroline S. Cooper, Brent Franklin, Tiffany Mease, Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences :283( انظر(

.and Preliminary Outcomes, Volume One: Overview and Survey Results, April 2010

UNODC, WHO, Principles of Drug Dependent Treatment, Discussion Paper, March 2008. (http://www.unodc. :انظ���ر )284(

.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-Dependence-Treatment- March08.pdf)
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الجتماع���ي بعد الإف���راج، اإمنا تقللن من خطر الع���ودة اإىل تعاطي املخدرات، وخط���ر انتقال فريو�ض 
نق�ض املناعة الب�سرية، وانت�سار اجلرائم، مع حتقيق فوائد هامة ل�سحة الفرد، ف�سًل عن الأمن العام 
والوفورات الجتماعية. وُي�سّكل تقدمي املعاجلة كبديل للحب�ض تدبريًا عايل التكلفة والفعالية للمجتمع.

وبغية تنفيذ مثل هذه ال�سرتاتيجية، ثمة حاجة ل�سمان ما يلي:)285(

   اأن يتي���ح الإط���ار القانوين التنفي���ذ الكامل خلياري معاجل���ة الإدمان على املخ���درات والرعاية للجناة، 
وبخا�سة املعاجلة كبديل للحب�ض والعلج النف�سي الجتماعي والدوائي يف ال�سجون.

   وجود اآليات جاهزة للعمل ل�س���مان التن�س���يق بني نظ���ام العدالة اجلنائية ونظ���ام املعاجلة من الإدمان 
على املخدرات. و�س���وف تعزز هذه الآليات وهذا العمل التعاوين تنفيذ خطط التحويل ور�س���دها كبديل 

للحب�ض.

وينبغ���ي اأن يوؤخ���ذ يف العتب���ار �س���مان اأن تقّدم الت�س���ريعات اإمكاني���ة حتويل اأولئ���ك الذين ارتكب���وا جرائم تتعلق 
باملخدرات اإىل برنامج معاجلة منا�س���ب، بغية معاجلة فّعالة لل�س���بب الأ�سا�س���ي للجرمية املرتكبة وم�ساعدة هوؤلء 
الأ�س���خا�ض باإعادة تاأهيلهم، ويف الوقت نف�سه جتنب الأثر ال�س���ار للحب�ض. وبغية حتقيق هذا يف املمار�سة العملية، 
ثم���ة حاجة اإىل اأن تتوفر لدى جهاز ال�س���رطة ووكلء النيابة واملحاكم ال�س���لحية ال�ستن�س���ابية الكافية واملبادئ 
التوجيهية ملمار�س���ة هذه ال�س���لحية ال�ستن�سابية على اأ�س���ا�ض مت�س���ق، واإىل نظم فّعالة للتعاون بني نظام العدالة 

اجلنائية ومقّدمي الرعاية ال�سحية يف املجتمع املحلي.

وال�س���رط الرئي�ض يف املعاجلة م���ن تعاطي املخدرات يتمثل يف اأنها ينبغي اأن تكون طوعية. فا�س���تخدام اأّي معاجلة 
طويلة الأجل ل�س���طرابات تعاطي املخ���درات دون موافقة املري�ض ُيعّد انتهاكًا للتفاقات الدولية حلقوق الإن�س���ان 
واملعايري الطبية الأخلقية.)286( وبالإ�سافة اإىل ذلك، ل يتوّفر دليل على الأثر العلجي لهذا النهج باملقارنة مع كل 
م���ن احلب�ض التقليدي وكذلك املعاجلة الطوعية املجتمعية من تعاطي املخدرات. وهو نهج مكلف ول ينفع الفرد ول 
املجتمع.)287( ول ي�سّكل بديًل للحب�ض لأنه �سكل من اأ�سكال احلب�ض. وت�سبح املرافق، يف بع�ض احلالت،  مع�سكرات 
�س���خرة مع عمل ق�س���ري دون اأجر، واأ�ساليب معاملة تت�س���م بالإذلل والعقاب ت�س���ّكل نوعًا من املعاقبة خارج نطاق 

الإجراءات الق�سائية.)288(

دة من ال�سطراب  واملعاجلة الإلزامية اأو غري الطوعية، دون موافقة املري�ض، ينبغي األ ت�ستخدم اإل يف حالت حمدَّ
احلاد ال�سديد الذي ي�سّكل خطرًا فوريًا اأو حمدقًا على �سحة املري�ض اأو على اأمن املجتمع. وينبغي تطبيق املعاجلة 
غري الطوعية ق�س���رية الأجل حلماية الفرد املعّر�ض للخطر لأق�س���ر فرتات زمنية �سرورية، وكملذ اأخري، وينبغي 
اأن ت�س���طلع بها دائمًا اأفرقة متعددة التخ�س�س���ات وحتت اإ�سراف اإجراءات قانونية تت�سم بال�سفافية ويتم تقييمها 

بدّقة بالغة.)289(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)285( املرجع نف�سه.

 UNODC and WHO (2008) Principles of drug dependence treatment, Vienna, United Nations Office on Drugs :286( انظ���ر(

.and Crime

.UNODC, From coercion to cohesion, p. 8 :287( انظر(

)288( املرجع نف�سه، �ض 8.

)289( املرجع نف�سه، �ض 10.
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املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات

توفر املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات بديًل للحب�ض ينطوي على ا�ستخدام قدرة نظام العدالة اجلنائية وجزاءاتها 
املمكنة لتقدمي برنامج حتت اإ�س���راف ق�س���ائي ملعاجلة تعاط���ي املخدرات وخدمات اأخ���رى. ويف حني تتباين مهام 
املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات يف خمتلف الوليات الق�سائية، توجد عمومًا فئتان اأ�سا�سيتان من املحاكم املعنّية 

بق�سايا املخدرات:)290(

ل الأ�س���خا�ض الذين  لة )اأ�س���لوب التحويل قبل املحاكمة اأو "قبل الدعاء"(: ُيحوَّ 1 -  برامج املحاكمة املوؤجَّ
لة اإىل نظام املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات قبل اأن تتم اإدانتهم.  يدخلون يف برنامج املحاكمة املوؤجَّ

ول ُيطلب منهم الإقرار بالذنب، ول ُيحاكمون اإل اإذا ف�سلوا يف اإكمال الربنامج.

2 -  الربامج اللحقة للأحكام الق�س���ائية اأو اأ�س���لوب ما بعد اإ�س���دار الأحكام: تتطّل���ب هذه الربامج من 
هة اإليهم، ويجري تاأجيل الأحكام ال�سادرة بحقهم اأو  امل�ساركني الإقرار بالذنب اإزاء التهامات املوجَّ
وقف تنفيذها اأثناء تواجدهم يف الربنامج. ويتم اإ�س���قاط احلكم اأو تخفيفه، وغالبًا ما مُيحى اجلرم 
من �س���جلتهم اإذا ما اأكمل ال�سخ�ض الربنامج؛ وتعاد الق�سية اإىل املحكمة ويواجه ال�سخ�ض اإ�سدار 

حكم ب�ساأن ما قّدمه من قبل من اعرتاف بارتكاب اجلرم اإذا مل يِف مبتطلبات الربنامج.

ول تعتمد املحاكم املعنّية بق�س���ايا املخدرات على خدمات الإ�س���راف يف نظام العدالة اجلنائية فح�س���ب، بل اأي�س���ًا 
عل���ى خدمات ال�س���حة العامة والإ�س���كان واخلدمات املهنية وغريها م���ن اخلدمات التي تقّدمه���ا وكالت الرعاية 
ال�س���حية واخلدمات الجتماعية، ف�س���ًل ع���ن منظمات املجتمع املحل���ي. ويف حني تعالج املحاكم املعنّية بق�س���ايا 
املخدرات اجلرمية املبا�سرة التي ارتكبها الفرد، اإل اأّن الأهداف الأطول اأجًل تتمثل يف تعزيز تعايف الفرد واإعادة 
ز �س���لوك اجلناة مدمني  اإدماج���ه يف املجتم���ع املحل���ي، وبالتايل و�س���ع نهاية للمع���اودة املزمنة للإجرام الت���ي متيِّ

املخّدرات.)291(
وثمة اآراء ترى اأّن جاذبية منوذج املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات تكمن يف عوامل كثرية، ومنها ما يلي:)292(

   اإ�س���راف اأكرث فعالية عل���ى اجلناة يف املجتمع املحلي، باملقارنة مع الإ�س���راف التقلي���دي لنظام مراقبة 
ال�سلوك؛

   قدر اأكرب من امل�ساءلة للأفراد الذين يتعاطون املخدرات من اأجل المتثال ل�سروط الإفراج و/اأو مراقبة 
ال�سلوك؛

   مزيد من التن�س���يق وامل�س���اءلة يف اإط���ار نظام العدالة وخدمات ال�س���حة العامة واخلدم���ات املجتمعية 
مة، مبا يف ذلك احلّد من ازدواجية اخلدمات والتكاليف؛ الأخرى املقدَّ

   مزيد من الكفاءة يف نظام املحاكم من خلل انتقال فئة من الق�س���ايا التي تفر�ض متطلبات هامة من 
حيث املوارد من اأجل معاجلتها، �سواء يف البداية اأو مع انتهاكات نظام مراقبة ال�سلوك وارتكاب جرائم 

جديدة من املنتظر وقوعها خلفًا لذلك.

اجلزء الثاين
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ورغ���م اأّن البح���وث ب�س���اأن اأثر املحاكم املعنّية بق�س���ايا املخدرات على معّدلت العودة اإىل الإجرام لي�س���ت وا�س���عة 
النطاق، توجد بالفعل بع�ض الدلئل املقِنعة التي ت�س���ري اإىل حتقيق نتائج ناجحة. وعلى �س���بيل املثال، ذكرت درا�سة 
�س���املة اأجري���ت يف الوليات املتحدة اأّن املحاكم املعنّية بق�س���ايا املخدرات اخلا�س���ة بال�س���باب حّدت من معدلت 
العودة اإىل الإجرام بن�س���بة 8.7 يف املائة.)293( وهذا ُيقاَرن بانخفا�ض بن�س���بة 8.3 يف املائة مع معاجلة يف املجتمع 
املحلي، وبن�سبة 6.4 يف املائة مع معاجلة يف ال�سجن.)294( ووجدت درا�سة �ساملة اأخرى اأجريت يف الوليات املتحدة 
اأّن امل�س���اركني يف املحاكم املعنّية باملخدرات كانت عودتهم اإىل الإجرام اأقّل احتماًل بكثري، مقارنة بالفئة مو�س���وع 
املقارنة )40 مقابل 53 يف املائة(.)295( و�س���ملت فئة املقارنة م�س���اركني يف برامج اأخرى تهدف اإىل معاجلة تعاطي 
 املخدرات والعودة اإىل الإجرام، مبا يف ذلك الإ�سراف التقليدي يف نظام مراقبة ال�سلوك مع الإحالة اإىل املعاجلة.)296( 
ويف الوليات املتحدة، ُوجد اأي�سًا اأّن امل�ساركني يف املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات ي�سهدون معدًل اأدنى يف العودة 
اإىل تعاطي املخدرات، مقارنة بالفئة مو�سوع املقارنة )56 مقابل 76 يف املائة( وكانوا اأي�سًا اأقل احتماًل يف الإبلغ 

عن تعاطي خمدرات خطرية.)297(
ويف ري���و دي جان���ريو، بالربازي���ل، اأظهرت نتائج بحوث علمي���ة اأّن معدل العودة اإىل الإجرام ب���ني اجلناة الذين مل 
يخ�سعوا للمعاجلة بلغ 80 يف املائة، بينما كانت الن�سبة 12 يف املائة فقط بني اأولئك الذين تلقوا معاجلة عن طريق 
املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات.)298( ويف اأيرلندا، اأظهر بحث م�ستند اإىل اثنتني من العّينات الع�سوائية ال�سغرية 
اأّن هناك انخفا�س���ًا يف العودة اإىل الإجرام بن�س���بة ترتاوح بني 75 و84 يف املائة اأثناء امل�س���اركة يف برنامج املحاكم 
ملعاجل���ة تعاط���ي املخدرات وبعدها.)299( وذكرت معظم الربامج الأخرى م���ا ُيروى عن انخفا�ض يف معدلت العودة 
اإىل الإجرام من جانب امل�ساركني يف املحاكم املعنّية مبعاجلة تعاطي املخدرات، باملقارنة مع اجلناة الذين خ�سعوا 

لإجراءات العدالة اجلنائية التقليدية.)300(
انظر املبادئ الإثني ع�سر التي تعترب اأ�سا�ض جناح برامج املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات يف الإطار التايل:

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 Elizabeth K. Drake, Steve Aos and Marna G. Miller, Washington Institute for Public Safety, Evidence-Based :293( انظ���ر(

Public  Policy Options to Reduce Crime and Criminal Justice Costs:  Implications in Washington State.  (http://www.wsipp.
.wa.gov/rptfiles/09-00-1201.pdf)

)294( املرجع نف�سه. 

 The Multi-Site Adult Drug Court Evaluation: Executive Summary, The Urban Institute, Justice Policy Center, :295( انظ���ر(

.June 2011, p. 5

)296( املرجع نف�سه، �ض 2.

)297( املرجع نف�سه، �ض 5.

 Caroline S. Cooper, Brent Franklin, Tiffany Mease, Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences :298( انظر(

.and Preliminary Outcomes, Volume One: Overview and Survey Results, April 2010, p. 107

)299( املرجع نف�سه، �ض 108.

)300( املرجع نف�سه، �ض 107.

مب���ادئ "مكت���ب االأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���درات واجلرمية" االإثني ع�س���ر من اأج���ل برامج ناجح���ة للمحاكم 
املعنّية بق�سايا املخدرات

اأن�س���اأ "مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية" فريقًا عامًل من اخلرباء للم�س���اعدة يف اإن�س���اء حماكم معنّية 
بق�سايا املخدرات. وحّدد املكتب اثني ع�سر مبداأ تكفل جناح برامج املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات:

1 -  رئا�سة ق�سائية فّعالة للفريق املتعّدد التخ�س�سات اخلا�ض بربامج املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات.
2 - تعاون قوي متعدد التخ�س�س���ات بني القا�س���ي واأع�ساء الفريق، بينما يحافظ كل منهما اأي�سًا على ا�ستقلله املهني 

اخلا�ض.
م بخ�س���و�ض الإدمان والتعافي من جانب اأع�س���اء فريق املحكمة الذين هم من غري املحرتفني يف  3 - معرفة جيدة وتفهُّ

جمال الرعاية ال�سحية.
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لة والتو�سيات املندرجة يف الدرا�سات امل�سار اإليها اأعله، ف�سًل عن درا�سة  للطلع على مزيد من املعلومات املف�سّ
تقّدم ا�ستعرا�سًا نقديًا للمحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات، انظر قائمة املراجع.

6-2 اجلناة من ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية
بغي���ة احل���ّد من عدد الأ�س���خا�ض ذوي احتياجات الرعاية ال�س���حية العقلية يف ال�س���جون، يتعنّي و�س���ع �سيا�س���ات 
وتدابري �ساملة للرعاية ال�سحية والعدالة اجلنائية ملعاجلة الأ�سباب الأ�سا�سية لل�ستخدام املتزايد لل�سجون لإيواء 
الأ�سخا�ض الذين ميكن معاجلة احتياجاتهم ب�سورة اأف�سل بتلقي املعاجلة يف املجتمع املحلي، على النحو املبنّي يف 

الق�سم 9 من الف�سل باء.

ويعت���رب خي���ار التدابري واجل���زاءات غري الحتجازية ب���دًل من احلب����ض، يف حالة اجلن���اة ذوي احتياجات الرعاية 
ال�سحية العقلية عن�سرًا اأ�سا�سيًا من عنا�سر هذه ال�سرتاتيجيات التي ميكن اأن يكون لها تاأثري هام على م�ستويات 

الكتظاظ يف ال�سجون، ف�سًل عن اأثر الكتظاظ على هذه الفئة ال�سعيفة.

ويف هذا ال�ساأن، ُتقرتح التدابري التالية:

التحويل

ينبغي حتويل الأفراد ذوي الإعاقات العقلية خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية عند اأول نقطة ات�س���ال مع 
املوظف���ني املكلفني باإنفاذ القوانني، حيثما اأمكن ذلك، وينبغي عدم حجز ذوي الإعاقات العقلية ال�س���ديدة 

يف ال�سجون مطلقًا؛)301(

ينبغ���ي اأن يك���ون التحويل ممكنًا يف جميع مراح���ل اإجراءات العدالة اجلنائية—اأثن���اء الدعاء واملحاكمة 
وعند احلب�ض. وينبغي اأن تتاح للمحاكم �سبل احل�سول على معلومات تتعلق مب�سائل ال�سحة العقلية ب�سورة 
عامة واحتياجات الرعاية ال�س���حية العقلية للجناة املعنيني، وبخا�سة بغية اتخاذ القرار املنا�سب يف اأقرب 
م هذه املعلومات متخ�س�س���ون يف جمال الرعاية ال�س���حية العقلية، الذين  مرحل���ة ممكن���ة. وميكن اأن يقدِّ

اجلزء الثاين

4 -    دليل ت�سغيلي ل�سمان ات�ساق النهج وكفاءة الربامج اجلارية.
5 -    معايري وا�سحة للأهلية وفح�ض مو�سوعي لأهلية اجلناة امل�ساركني املحتملني.

ل لكّل واحد من اجلناة امل�ساركني املحتملني. 6 -    تقييم مف�سّ
7 -     موافق���ة م�س���تنرية متامًا وموثقة م���ن كل واحد من اجلناة امل�س���اركني املحتملني )بعد تلقي م�س���ورة قانونية( قبل 

امل�ساركة يف الربنامج.
8 -    اإحالة �سريعة للجناة امل�ساركني يف املعاجلة واإعادة التاأهيل.

9 -    جزاءات �سريعة وموؤّكدة ومت�سقة لعدم المتثال للربنامج م�سفوعة مبكافاآت للمتثال للربنامج.
دة. 10 -   تقييم م�ستمر للربنامج وال�ستعداد ملواءمة ُبنية الربنامج ملواجهة اأوجه الق�سور املحدَّ

�ض للربنامج. 11 -    متويل كاٍف وم�ستدام ومكرَّ
12 - تغيريات يف القانون املو�سوعي والإجرائي الأ�سا�سي اإذا دعت ال�سرورة اأو عند القت�ساء.

امل�س���در: دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن املبادئ الأ�سا�سية واملمار�سات الواعدة ب�ساأن بدائل احلب�ض، 
2007، �ض 65.

)301( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�س���جناء، القاعدة 82 )1(؛ دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�س���اأن ال�س���جناء 

ذوي الحتياجات اخلا�سة، 2009، �ض 23.
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ميك���ن اأن يقوموا باإجراء تقييمات وفح����ض للجناة الذين يعانون اإعاقات عقلية يف اأقرب وقت ممكن اأثناء 
اإجراءات العدالة اجلنائية. وقد ت�ستلزم تدابري التحويل اإدراج ت�سريعات واإجراءات جديدة، وكذلك تدريب 
ف على الإعاقات العقلية بغية طلب م�ساعدة املتخ�س�سني يف جمال  املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون للتعرُّ

ال�سحة العقلية عند اأول نقطة ات�سال مع نظام العدالة اجلنائية؛

ميكن اأي�س���ًا ت�س���جيع التداب���ري البديلة بتوفري تدريب للم�س���وؤولني الق�س���ائيني وكذل���ك للموظفني املكلفني 
باإنفاذ القانون ب�ساأن معايري الإعاقات العقلية التي يحتمل اأن يواجهها هوؤلء يف اأعمالهم يف جمال العدالة 
اجلنائية، واإ�س���دار الأحكام وجمموع اخليارات التي قد تتوافر لتحويل هوؤلء اجلناة اإىل النظام ال�س���حي 

للمعاجلة.

بدائل للحب�ض

ينبغي الأخذ يف العتبار ا�ستخدام بدائل لإ�سدار الأحكام على اجلناة ذوي الإعاقة العقلية، الذين ارتكبوا 
جرائم اأكرث خطورة. وينبغي اأن ت�سمل هذه الأحكام رعاية طبية �ساملة يف مرفق وحتت اإ�سراف منا�سبني. 
ومن الأف�س���ل ب�سورة عامة اأن يتلقى اجلناة الذين ي�س���ّكلون خطرًا على اجلمهور املعاجلة يف مرافق طّبية 

اآمنة، بدًل من اأو�ساط ال�سجن التي �سوف تزيد يف تدهور حالتهم.

وللطلع على توجيهات ب�س���اأن و�س���ع ت�سريعات منا�سبة، مبا يف ذلك توفري تدابري وجزاءات بديلة بالن�سبة للجناة 
 World Health Organisation Resource Book on )302(:ذوي الإعاق���ات العقلي���ة، ُيرجى الرجوع اإىل املرجع الت���ايل

.Mental Health. Human Rights and Legislation. 2005

6-3 الن�ساء
ما زالت الن�ساء ت�سّكلن ن�سبة �سغرية جدًا من نزلء ال�سجون عامة يف جميع اأنحاء العامل. ومع ذلك، ل تزيد اأعداد 
الن�س���اء بالتوازي مع الزيادة يف العدد الإجمايل لنزلء ال�س���جون يف كثري من البلدان فح�س���ب، بل اإّن الدرا�سات يف 
بع�ض البلدان اأظهرت اأّن عدد ال�س���جينات الإناث يتزايد مبعدل اأ�س���رع من عدد ال�س���جناء الذكور. ورغم التزايد، 
فاإّن العدد الإجمايل للن�س���اء يف ال�س���جون �سئيل جدًا، ول ُي�سّكل على هذا النحو، حتى الآن، عامًل مهمًا يف الزيادة 
الإجمالية مبعدلت احلب�ض. وعلى الرغم من ذلك، فاإّن احلقيقة بالن�س���بة للن�س���اء ال�سجينات يف كثري من البلدان 
 اأنهّن يعانني من �سدة الكتظاظ يف العدد القليل من �سجون الن�ساء، ب�سبب العدد املتزايد من الن�ساء ال�سجينات.)303( 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 WHO Resource Book on Mental Health, Human Rights :302( ب�س���اأن التداب���ري واجلزاءات غري الحتجازي���ة، انظر �ض 75-80 م���ن(

.and Legislation (2005)

)303( يوج���د يف كاليفورني���ا بالوليات املتحدة، على �س���بيل املثال، اأكرب �س���جنني خا�س���ني بالإن���اث يف الولية يف مدينة �سو�س���يليه، حيث كان 

م لُيحتجز فيه 2024 �سخ�سًا، 3810 �سجينات يف عام 2011. اأما �سجن الن�س���اء املركزي يف كاليفورنيا فكان  ي�س���م �س���جن "Valley State" امل�س���مَّ
م لي�ستوعب 2004 اأ�س���خا�ض. كما اأّن الزنزانات التي ُبنيت اأ�سًل لت�س���توعب اأربعة اأ�سخا�ض فقد كانت ت�سم  ي�س���م 3918 �س���جينة، بينما هو م�س���مَّ
10 اأ�س���خا�ض. وعلَّق���ت مدي���رة جماعة احلملة الن�س���ائية "العدال���ة الآن" قائلة: "نحن مل ن�س���هد قط تقاري���ر عنف بني الأقران كالذي ن�س���هده الآن 
... فالأ�س���خا�ض تك�س���وهم الق���ذارة، وزنزاناته���م قذرة، وهم ينزفون على اأنف�س���هم، اإنهم منفعل���ون ويف حالة من الياأ�ض. وه���ذه حالة تخلق ظروفًا 
(http://www.independent.co.uk/news/world/politics/forcefed-and-beaten--life-for-women-in-jail 6278849. "ي�سوبها ال�سغط والغليان
 ;(html?origin=internalSearch ويف موؤ�س�سة غراند فايل "Grand Valley" يف كيت�سرن، باأونتاريو، يف كندا، فاإّن �سجن الن�ساء مكتظ للغاية لدرجة 
اأّن عددًا من ال�س���جينات قد اأجربن على النوم ب�س���ورة مزدوجة يف اأ�س���ّرة يف وحدات خم�س�سة للزيارات العائلية، يف حني اأّن لدى م�سوؤويل ال�سجن 
خطط لتحويل �سالة الريا�سة اإىل زنزانات احتجاز اإ�سافية اإذا دعت احلاجة. والوحدات امل�سممة للنزيلت لق�ساء فرتة متتد حتى ثلثة اأيام مع 
 (http://ca.news.yahoo.com/blogs/dailybrew/overcrowding- .الزوج اأو مع اأفراد من الأ�س���رة جرى بناوؤها لت�سم �س���جينة واحدة مع اأحبائها
 (women-prison-causes-concern-143033229.html كما اأّن الكتظاظ يف �س���جن الن�ساء الرئي�ض "باندي اأب" غربي اأ�سرتاليا، الذي كان ُيق�سد 
ة املتوافرة. ويف حني  به اأن ي�س���م 188 �س���جينة فقط، ولكّن عددهن بلغ 269 �س���جينة يف اآب/اأغ�سط�ض 2010، اأحدث �س���غطًا هائًل على عدد الأ�سرَّ
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وثم���ة عدد كب���ري من هوؤلء الن�س���اء ل يتعنّي بال�س���رورة اأن يكونوا يف ال�س���جن على الإط���لق. فمعظمهّن متهمات 
بارتكاب جرائم ب�س���يطة وغري عنيفة ول ت�س���ّكل خطرًا على اجلمهور. وكثريات منهّن ُحب�س���ن ب�سبب فقرهّن وعدم 
قدرته���ّن على ت�س���ديد غرامات. ون�س���بة كب���رية منهّن يف حاجة اإىل معاجل���ة من اإعاقات عقلي���ة اأو من اإدمان على 
املخدرات بدًل من عزلهّن عن املجتمع. وكثريات هّن اأنف�س���هّن �س���حايا ولكن ُحب�س���ن ب�سبب ت�سريعات وممار�سات 
متييزية. ومن �س���اأن فر�ض جزاءات وتدابري جمتمعية اأن ي�س���اعد يف متطلبات اإع���ادة الإدماج الجتماعي للغالبية 

ال�ساحقة منهّن ب�سكل اأكرث فعالية من احلب�ض.

ومع اإدراك امللمح املتغرّية لنزلء ال�س���جون والأثر ال�س���ار، على وجه اخل�س���و�ض، للحب�ض على الن�س���اء اأنف�س���هّن 
وعل���ى اأ�س���رهّن وجمتمعاتهّن، تن�ّض "قواعد الأمم املتحدة ملعاملة الن�س���اء ال�س���جينات والتدابري غري الحتجازية 
للمجرم���ات" )قواع���د بانكوك()304( على اتخاذ تدابري ملنع حب�ض الن�س���اء قدر امل�س���تطاع، م���ع الأخذ  يف العتبار 
خلفياته���ّن النموذجي���ة اخلا�س���ة، والطاب���ع غري العنيف عموم���ًا للجرائم الت���ي يرتكبنها وظروف تل���ك اجلرائم، 

وم�سوؤولياتهّن يف الرعاية.)305(

ومتا�سيًا مع اأحكام "قواعد بانكوك"، يو�سى باتخاذ التدابري التالية:

   ل ينبغي ف�س���ل الن�س���اء اجلناة عن اأ�س���رهّن وجمتمعاتهّن دون الأخذ يف العتبار خلفياتهّن وروابطهّن 
الأ�س���رية. وينبغي تنفيذ اأ�س���اليب بديلة للتعامل مع الن�س���اء اللواتي يرتكنب جرائ���م، من قبيل التدابري 

البديلة وبدائل الحتجاز ال�سابق للمحاكمة وبدائل العقوبات حيثما كان ذلك ممكنًا.)306(

   ينبغ���ي اأن تتمت���ع املحاكم، عند اإ�س���دارها اأحكامًا على الن�س���اء اجلناة، بال�س���لحية التي متّكنها من 
النظر يف العوامل املخففة للحكم من قبيل عدم وجود �س���جّل جنائي وعدم اخلطورة املت�س���لة بال�سلوك 
الإجرامي وطبيعته يف �سوء م�سوؤوليات الرعاية امللقاة على كاهل الن�ساء املعنّيات واخللفّيات النموذجية 

اخلا�سة.)307(

   ميكن و�س���ع مب���ادئ توجيهية منا�س���بة للمحاكم، تنظر مبوجبه���ا يف النطق باأحكام احتجازية للن�س���اء 
احلوام���ل والن�س���اء اللتي ُيِعلن اأطفاًل فقط عندما تكون اجلرمية خط���رية وعنيفة وعندما متّثل املراأة 

خطرًا م�ستمرًا، وبعد مراعاة امل�سالح الف�سلى لأطفالهّن.

   يجوز تاأجيل الأحكام عند ارتكاب امراأة حامل اأو اأم لطفل �س���غري فئات معّينة من اجلرائم، ومثًل اإىل 
نة، ويعاد النظر فيها يف ذلك الوقت، ا�س���تنادًا اإىل املعايري امل�ستقرة من قبل،  حني بلوغ الطفل �س���نًا معيَّ

اجلزء الثاين

ة للن�ساء.  ة اإ�سافية لل�س���جناء الذكور يف غربي اأ�سرتاليا يف الفرتة ما بني 2008 و 2011، مل تخ�س����ض اأّي اأ�سرَّ كان هناك ا�س���تثمار �س���خم يف اأ�س���رَّ
وق���ال مفت����ض الدوائر الحتجازية اإّن حالة الإقامة قد تدهورت عند منت�س���ف العام املا�س���ي، حيث اأجربت 90 امراأة على النوم على فر�ض و�س���عت 
على اأر�س���يات اإ�س���منتية باردة. وقال اإّن غالبية اأولئك املت�س���ررات كّن من ن�س���اء �س���كان البلد الأ�س���ليني. وقال اإّن "اكتظاظ الزنزانات بالإ�سافة 
http://news.smh.com.au/breaking-news-national/ "لت خطرًا على ال�سحة اإىل الربد القار�ض وانعدام التهوية، اأوجد تكثفًا بلغ م�س���تويات �س���كَّ
 despair-palpable-at-womens-prison-report-20111007-1ldjl.html ويف جناح الإناث يف �سجن "وليكادا" يف �سري لنكا، ذكرت ال�سجينات اأّن 
نحو 150 امراأة تنام يف زنزانة م�سممة لت�ستوعب 75 �سخ�سًا. وو�سفت اإحدى ال�سجينات جناح الإناث يف �سجن وليكادا باأنه "جحيم"، مبا يف ذلك 
وجود ديدان يف الطعام، وعدم وجود اأ�س���ّرة اأو ح�س���ر اأو و�س���ائد، وعدم وجود مراوح كهربائية، على الرغم من ارتفاع درجة احلرارة اإىل 33 درجة 
مئوية. وقالت "توجد 650 امراأة من بيننا يف جناح الإناث، على الرغم من اأنه بني لي�س���توعب 150 �سخ�س���ًا"، واأ�س���ارت اإىل اأّن الأعداد الفعلية يف 
http://english.aljazeera.net/indepth/featu .رة بتحفظ ب� 200 يف املائة لل�سجن باأكمله جناح الن�س���اء ب�سفة خا�سة تتجاوز معدلت الإ�سغال املقدَّ

.res/2011/07/2011725142452794174.html

)304( قرار اجلمعية العامة 229/65 املوؤرخ 21 كانون الأول/دي�سمرب 2010.

)305( قواعد بانكوك، القواعد 66-57.

)306( انظر قواعد بانكوك، القاعدة 58.

)307( انظر قواعد بانكوك، القاعدة 61.

http://news.smh.com.au/breaking-news-national/despair-palpable-at-womens-prison-report-20111007-1ldjl.html
http://news.smh.com.au/breaking-news-national/despair-palpable-at-womens-prison-report-20111007-1ldjl.html
http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/07/2011725142452794174.html
http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/07/2011725142452794174.html
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الت���ي ينبغ���ي اأن توفر الأهلية لإلغاء احلب�ض اأو تخفيف احلكم اإىل جزاء غري احتجازي مبوجب �س���روط 
معّينة.

   عندما ل يكون هناك مفّر من ال�س���جن، ينبغي اأن يكون مبقدور الن�س���اء اجلناة ا�س���تعادة الت�س���ال مع 
اأ�س���رهّن وموا�س���لة ذلك من خلل الزيارات واملرا�س���لة واملكامل���ات الهاتفية. وعندما تكون امل���راأة اأّمًا 
لأطفال، يجب على ال�سلطات الأخذ يف العتبار امل�سالح الف�سلى لأطفالها يف ما يتعلق بقرارات الو�سع 

والربامج ب�ساأن الأم.

   ينبغي اإيلء العتبار اإىل ال�س���تثمار يف بدائل منا�س���بة للجناة الإناث، بغية اجلمع بني التدابري �س���الفة 
الذك���ر مع اإج���راءات التدخل ملعاجلة معظم امل�س���اكل ال�س���ائعة التي تكمن يف ال�س���لوك الإجرامي لدى 
الن�ساء، مثل دورات علجية واإ�سداء امل�سورة ل�سحايا العنف املنزيل والعنف اجلن�سي، ومعاجلة منا�سبة 

للواتي يعانني اإعاقات عقلية وللمدمنات على املخدرات، من �سمن اأمور اأخرى.)308(

   ويتع���نّي عل���ى ال�س���لطات اأن تكف���ل اأّن الت�س���ريعات واملمار�س���ة توف���ران اأق�س���ى حماية ممكنة للن�س���اء 
الأجنبيات، مثل �س���حايا الجتار بالب�س���ر وعاملت املنازل املهاجرات، من التعّر�ض ملزيد من الإيذاء. 
ول ينبغ���ي حماكم���ة املُتاَج���ر بهّن عل���ى جرائم لها �س���لة بالجتار، مثل حم���ل جوازات �س���فر مزورة اأو 
العمل بدون ت�س���ريح. ونظرًا للمخاوف القائمة التي ي�س���عر بها ال�س���حايا ب�س���اأن �سلمتهّن ال�سخ�سية 
وخماوفه���ّن م���ن الج���راءات النتقامي���ة من جان���ب املتاجرين، ف���اإّن من �س���اأن اخلوف امل�س���اف اإىل 
 ذل���ك من املحاكمة والعق���اب ل يوؤدي اإل اإىل مزيد من منع ال�س���حايا من التما�ض احلماية وامل�س���اعدة 

والعدالة.)309(

6-4 الأطفال املخالفون للقانون
يتعّر����ض الأطف���ال للحب����ض يف ح���الت كثرية ج���دًا وب���ل داٍع، وكذلك لف���رتات اأطول م���ن اللزم، رغ���م الأحكام 
املندرج���ة يف القان���ون الدويل التي تن�ّض على اأّن حجز الأطفال اأو حب�س���هم ل ُي�س���تخدم اإل كملذ اأخري ولأق�س���ر 
ف���رتة زمني���ة ممكنة.)310( واأ�س���ارت التقديرات يف ع���ام 2000 اإىل اأّن م���ا يزيد على مليون طف���ل كانوا حمتجزين 
يف ال�س���جون يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل.)311( ومُيثل ه���ذا الرقم على الأقل ُع�س���ر الع���دد الإجمايل لنزلء ال�س���جون 
 يف يومن���ا ه���ذا. ويتعنّي اإج���راء تقييم للأثر مقرون���ًا بدورة اجلرمية واحلب����ض التي ُيحتمل اأن ي���وؤّدي اإليها احلب�ض 

لأول مرة.

وتتمثل اخلطوة الأوىل التي ميكن اتخاذها للحّد من حب�ض الأطفال، كما اأ�س���ري �س���ابقًا يف الف�سل باء، يف مراجعة 
ل�س���ّن امل�س���وؤولية اجلنائية ورفعها اإىل 12 عامًا اأو اأكرث، على النحو الذي اأو�س���ت به "اللجنة املعنّية بحقوق الطفل" 

يف "تعليقها العام رقم 10".)312(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)308( قواعد بانكوك، القاعدة 60.

 Toolkit to Combat Trafficking in Persons, Global Programme Against Trafficking in :309( انظ���ر قواع���د بانكوك، القاعدة 66، و(

.Human Beings, UNODC, 2006, p. 253

)310( اتفاقية حقوق الطفل، املادة 37 )ب(، وقواعد بكني، القاعدتان 13)1( و19)1(.

 Cappelaere G., Grandjean A., Enfants privés de liberté: Droits et réalités; Editions Jeunesse et Droit, Liège, )311( انظ���ر: 

.Belgium 2000

)312( اللجنة املعنّية بحقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، الفقرة 32.
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و�ُس���لط ال�س���وء على احلاجة اإىل و�س���ع اأولوية لإعادة تاأهيل احلدث املُدان واإعادة اإدماجه يف املجتمع يف عدد من 
املعايري الدولية.)313( وميكن حتقيق هذا الهدف على اأف�س���ل وجه بالأخذ يف العتبار امل�س���الح الف�س���لى للأطفال 
املعنيني يف جميع املنا�سبات وجتنب اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي عليهم اإىل اأق�سى حد ممكن، على النحو الذي تن�ّض 

عليه املادة 37 )ب( من "اتفاقية حقوق الطفل" والقاعدة 19)1( من "قواعد بكني".

وتطل���ب "اتفاقية حقوق الطفل" )امل���ادة 40)3(( من الدول تعزيز التدابري اخلا�س���ة بالتعامل مع الأطفال الذين 
ُيّدعى اأنهم انتهكوا القانون اجلنائي اأو ُيتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك، دون اللجوء اإىل الإجراءات الق�س���ائية، 
كلما كان ذلك ملئمًا وم�ست�سَوبًا.)314( وتن�ّض "قواعد بكني" اأي�سًا على اأّن اأولئك امل�ساركني يف التعامل مع الأطفال 
املخالفني لللقانون ينبغي اأن يكون لديهم قدر الإمكان �س���لحية ا�ستن�س���ابية يف اتخاذ قرارات ب�ساأن كيفية التعامل 

معهم.)315(

وتلف���ت القاع���دة 12 من "قواعد بك���ني" النتباه اإىل احلاجة لتدريب متخ�س����ض جلميع املوظف���ني املكلفني باإنفاذ 
القوان���ني الذي���ن ي�س���اركون يف اإدارة ق�س���اء الأح���داث. ومبا اأّن ال�س���رطة هي اأول نقطة ات�س���ال مع نظام ق�س���اء 
الأحداث، فمن الأهمية البالغة اأن تت�س���رف ال�س���رطة بطريقة م�س���تنرية وبالغة الدقة.)316( وحت�س���ر القاعدة 13 
ا�س���تخدام الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة باحلد الأدنى وباأق�س���ر مدة زمنية وت�س���ع بدائل بناءة، من بينها الرعاية 

املرّكزة اأو الإحلاق باأ�سرة اأو بو�سط تعليمي اأو مبنزل. 

وت�س���ع القواعد 14-17 من "قواعد بكني" �س���روطًا تف�س���يلية تتعلق باملحاكمات واإ�س���دار الأح���كام على الأحداث 
دة ب�س���ب اأعمارهم، مبا يف ذلك �س���رط تقدمي تقارير حتقي���ق اجتماعي )تقارير  اجلناة، وت�س���مل �س���مانات حمدَّ
اجتماعية اأو تقارير �سابقة للحكم(، والتي هي عون ل غنى عنه يف معظم الإجراءات القانونية التي تعني الأحداث. 
وينبغي اإبلغ املحاكم باحلقائق ذات ال�س���لة ب�س���اأن احلدث، مثل خلفيته الجتماعية والأ�س���رية وم�ساره الدرا�سي 
وخربات���ه التعليمية، قبل اأن تقرر الرد املنا�س���ب على اجلرم املرتكب. وينبغي اأن تتاح للأطفال فر�س���ة اللجوء اإىل 
دوائ���ر املعون���ة القانونية امللئمة للأطفال اأثن���اء مراحل اإجراءات العدالة اجلنائية باأكمله���ا، على النحو املبنّي يف 

الف�سل دال.

وتن����ضّ "قواع���د بكني" على األ تفر�ض عقوبة احلب�ض اإّل اإذا اأدين احلدث بارتكاب فعل خطري يت�س���من عنفًا �س���د 
�س���خ�ض اآخر اأو ال�س���تمرار يف ارتكاب جرائم خطرية اأخرى وما مل يكن هناك اأّي رّد منا�س���ب اآخر.)317( وترد يف 

القاعدة 18)1( من "قواعد بكني" قائمة بالرتتيبات غري املوؤ�س�سية املنا�سبة للأحداث. 

وا�ستنادًا اإىل هذه الأحكام وغريها من الأحكام املندرجة يف هذه املعايري واملمار�سة اجليدة الدولية، ترد يف ما يلي 
بع�ض التدابري املو�سى بها يف التعامل مع الأطفال املخالفني للقانون: 

اجلزء الثاين

د العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س���ية )املادة 14 )4((، اأي�س���ًا على  )313( مثًل، املادة 40 )1( من اتفاقية حقوق الطفل. ويوؤكِّ

الرغب���ة يف النهو����ض باإعادة تاأهيل الأح���داث املخالفني للقانون، مثلما تفعل قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �س���وؤون ق�س���اء الأحداث 
)قواعد بكني(. وين�ض امليثاق الأفريقي حلقوق ورفاهية الطفل على اأّن "الهدف الأ�سا�سي من معاملة كل طفل اأثناء املحاكمة وكذلك اإن كان مذنبًا 

ب�سبب خمالفة القانون اجلنائي هو اإ�سلحه واإعادة اندماجه يف اأ�سرته واإعادة تاأهيله اجتماعيًا". )املادة 17 )3((.
)314( وعلى نف�ض املنوال، تن�ض قواعد بكني بالتحديد على اأنه ينبغي النظر، حيثما كان منا�سبًا، يف اإمكانية معاجلة ق�سايا اجلناة الأحداث 

ه ال�سرطة والدعاء العام اأو الوكالت الأخرى ل�سمان حدوث ذلك. )القاعدتان 11 و12)2((. دون اللجوء اإىل حماكمة ر�سمية. وتوجَّ
)315( قواعد بكني، املادة 6)1(. 

)316( قواعد بكني، التعليق على القاعدة 12.

)317( قواع���د بك���ني، القاعدة 17)1( )ج(. انظر اأي�س���ًا قواعد الأمم املتح���دة النموذجية الدنيا حلماية الأح���داث املحرومني من حريتهم، 

القاعدتان 1 و2.
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   ينبغي اأن يكون التعامل مع ق�سايا الأطفال املخالفني للقانون م�سوؤولية نظام ق�ساء الأحداث، مع وجود 
رجال �س���رطة ووكلء نيابة وق�س���اة م�س���تقلني ومدّربني وجرى اختيارهم بطريقة منا�س���بة. ويجب اأن 
تت�سرف اجلهات الفاعلة يف العدالة اجلنائية ملا فيه امل�سلحة الف�سلى للأطفال يف جميع الأوقات. واإذا 
مل يكن ممكنًا اإن�س���اء نظام م�ستقل ب�س���بب حمدودية املوارد، فينبغي اأن يجري تدريب اجلهات الفاعلة 

يف العدالة اجلنائية التي تتعامل مع ق�سايا الأطفال، وتوعيتها ب�سكل ملئم.
   ينبغي اأن يتاح قدر منا�س���ب من ال�س���لحية ال�ستن�س���ابية يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية وعلى 
خمتلف م�ستويات اإدارة ق�ساء الأحداث، لتوجيه الأحداث بعيدًا عن اإجراءات العدالة اجلنائية. وينبغي 
و�س���ع معايري يف الت�سريعات متّكن ال�سرطة اأو وكلء النيابة اأو الوكالت الأخرى التي تتعامل مع ق�سايا 
الأحداث الت�س���رف يف هذه الق�سايا بح�سب �سلحيتها ال�ستن�س���ابية، دون ال�سطرار للجوء جلل�سات 
ال�س���تماع الر�س���مية. وبغية تي�سري الت�س���رف ال�ستن�سابي ب�س���اأن ق�س���ايا عدالة الأحداث، ينبغي بذل 
اجلهود للنهو�ض باأعباء برامج جمتمعية مثل الإ�س���راف املوؤقت والإر�س���اد والعودة اإىل الو�س���ع ال�س���ابق 

وتعوي�ض ال�سحايا.)318( 
   ينبغ���ي بذل اجلهود لو�س���ع وتطبيق برام���ج تهدف اإىل تعزيز امل�س���اعدة الجتماعية الت���ي تتيح حتويل 
الأطفال من النظام الق�س���ائي وتطبيق تدابري واأحكام غري احتجازية. ومن ال�س���روري، لو�سع وتطبيق 
هذه الربامج، تعزيز التعاون الوثيق بني قطاعات الق�س���اء اخلا�ض بالأطفال وخمتلف الدوائر امل�سوؤولة 

عن اإنفاذ القانون وقطاعي الرعاية الجتماعية والتعليم.)319(
   يتع���نّي اإي���لء العتبار اإىل مراجع���ة الت�س���ريعات الوطنية للمتث���ال للمعايري الدولية يف جمال ق�س���اء 
الأح���داث، وبخا�س���ة كفالة توافر اآلي���ات بديلة للإج���راءات القانونية الر�س���مية وجمموعة متنوعة من 
التدابري غري الحتجازية والأحكام البديلة لدى ال�سلطات املخت�سة للحّد من اللجوء اإىل اإ�سفاء الطابع 

املوؤ�س�سي.)320( 
   يتع���نّي اإتاح���ة تقارير التحقيق الجتماعي ب�س���اأن الطفل للمحاكم قبل اإ�س���دار احلك���م. وهذه ميكن اأن 
تعّدها الدوائر الجتماعية اأو موظفو مراقبة ال�س���لوك اأو موؤ�س�س���ات مماثلة.)321( ويتعنّي توفري التدريب 
لأولئك الذين �سيكونون م�سوؤولني عن اإعداد هذه التقارير. وينبغي اأي�سًا تدريب الق�ساة وتوعيتهم لأخذ 

التو�سيات الواردة يف هذه التقارير يف العتبار. 
ع ال�س���لطات على اإقامة رواب���ط مع املجتمع املدين قدر امل�س���تطاع للم�س���اعدة يف اإع���ادة الإدماج     ت�س���جَّ

الجتماعي للأطفال املخالفني للقانون. 

7- التنظيم والهياكل االأ�سا�سية
لقد كانت بع�ض التحديات الأ�سا�سية التي ووجهت يف اأثناء حماولة تنفيذ بدائل احلب�ض التي تتطلب اإ�سرافًا ودوائر 
خدم���ات وبرامج للم�س���اعدة يف اإعادة تاأهيل اجلاين اأو اأماكن عمل يف حال���ة اخلدمة املجتمعية، تتمثل يف الفتقار 
اإىل التخطيط، والفتقار اإىل اآليات تن�سيق فعالة مع الوكالت والدوائر يف املجتمع املحلي، وعدم وجود ا�ستثمار يف 

الهياكل الأ�سا�سية املطلوبة لتنفيذ التدابري غري الحتجازية والإ�سراف عليها.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)318( قواعد بكني، 6)1( و11)2(.

)319( املبداأ التوجيهي 42 من مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية )"مبادئ فيينا التوجيهية"(. 

)320( اتفاقية حقوق الطفل، املادة 40 )3( وقواعد بكني، 13)2(.

)321( قواعد بكني 16)1(.
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ويتطلب تنفيذ جميع التدابري واجلزاءات غري الحتجازية �سكًل من اأ�سكال الهياكل الأ�سا�سية - بع�سها اأكرث بكثري 
من غريها. فالغرامات تتطلب اآليات �سفافة جلمعها، كما اأّن اأوامر اخلدمة املجتمعية وما مياثلها من البدائل التي 
تفر�ض التزامًا على اجلاين باأن ي�سطلع بعمل اأو معاجلة اأو تعليم اأو اأن�سطة اأخرى تتطلب هيئة للتن�سيق والإ�سراف 
م هذه اخلدمات هيئة متخ�س�س���ة، مثل دائرة مراقبة ال�س���لوك، ولكن غالبًا ما  وم�س���اعدة اجلاين. وميكن اأن تقدِّ
ي�س���تلزم اإن�ساء هيكل م�س���تقل ا�س���تثمارًا ماليًا كبريًا من غري املحتمل اأن يكون قابًل للتطبيق يف كثري من بلدان ما 
بع���د الن���زاع اأو يف البلدان النامية. وتوج���د مناذج اأخرى، حيث ميك���ن اأن تدير الأحكام املجتمعي���ة وكالة للرعاية 

الجتماعية اأو املحاكم اأو وزارة العمل اأو اإدارة ال�سجن ذاتها اأو جهات اأخرى.)322( 

من املهم اأن ي�ستند القرار، مهما كان الهيكل امل�ستخدم، اإىل حتليل دقيق لكيفية اإدارة البدائل على اأح�سن 
وج���ه: وينبغ���ي اأن تنال الوكالة امل�س���وؤولة ثقة املحاكم ف�س���ًل عن كونها قريبة مبا في���ه الكفاية من املجتمع 

ل�سمان م�ساركته.)323( 

وق���د تتمث���ل امل�س���كلة با�س���تخدام الهي���اكل القائم���ة يف اأّن اإدارة البدائل �س���وف ت�س���اف يف كثري م���ن الأحيان اإىل 
امل�س���وؤوليات القائمة التي �س���وف توا�س���ل الهياكل حتدي���د الأولويات من بينها. وعلوة على ذل���ك، قد ل يكون لدى 
 موظف���ي الوكال���ة اأّي خربة اأو تدريب يف ما هو مطلوب من اأجل الإ�س���راف على عملئه���م وتقدمي الدعم لهم على 

حد �سواء. 

لك���ي تتمّك���ن اأّي وكالة، �س���واء اأكانت هيئة جديدة اأو وكال���ة قائمة، من الوفاء مب�س���وؤولياتها بفعالية، يتعنّي 
وجود بع�ض ال�س���تثمار يف الهياكل الإدارية، يف التوظيف والتدريب. ويتعنّي اإعداد فهم للهدف من البدائل 

مع اإح�سا�ض بالغر�ض، تعززه قيادة نا�سطة. 

ومن ال�س���روري اأي�س���ًا اإقامة تعاون ممنهج بني جميع الوكالت امل�س���وؤولة عن تنفيذ اجلزاءات والإ�س���راف 
عليه���ا؛ واإقامة تعاون م���ع الدوائر الجتماعية وال�س���حية لتوف���ري الرعاية والدعم اللزم���ني للجناة.)324( 

وينبغي توفري قواعد ومبادئ توجيهية وا�سحة جلميع الوكالت امل�ساركة.

انظر اأي�س���ًا دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�س���اأن املبادئ الأ�سا�س���ية واملمار�سات الواعدة 
ب�س���اأن بدائل احلب�ض)325( للطلع على مناق�س���ة متطلبات الهياكل الأ�سا�س���ية لبدائل الحتجاز ال�سابق للمحاكمة، 

واإ�سدار اأحكام بالبدائل، والإفراج املبكر امل�سروط.

8- التو�سل اإىل توافق يف االآراء لتنفيذ بدائل لل�سجن
اأظه���رت التج���ارب يف كث���ري م���ن البل���دان اأّن الأحكام البديل���ة ل ت�س���تخدم لأنه ل يوج���د فهم واٍف والت���زام على 
امل�س���تويات العلي���ا، مبا يف ذلك ال���وزارات والربملان والهيئات التنفيذية. وبالإ�س���افة اإىل ذلك، ل ت�س���عر ال�س���لطة 
الق�س���ائية عادة بالثقة يف اأّن الأحكام البديلة �س���وف تطّبق بفعالية اأو اأنها ترتدد يف ا�س���تخدامها ب�س���بب �س���غط 
جماه���ريي حقيق���ي اأو مت�س���ّور. وبالت���ايل، ف���اإن املتطلبات الأ�سا�س���ية ل�س���مان تطبي���ق البدائل يف املمار�س���ة هي 
���ناع القرار.  اأوًل، اتخ���اذ تداب���ري للتاأثري على �سيا�س���ات العدال���ة اجلنائية، وذل���ك بزيادة توعية ال�سيا�س���يني و�سُ

اجلزء الثاين

.Stern, V. Alternatives to prison in developing countries, International Centre for Prison Studies, 1999, p. 54 :322( انظر(

.Stern, V. ibid., pp. 54-55 :323( انظر(

)324( قواعد طوكيو، القاعدة 22)1(.

)325( انظر ال�سفحات 22-23 و39-41 و56-54.
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 اأم���ا اخلط���وة الأ�سا�س���ية يف العملية فه���ي حتديد اكتظاظ ال�س���جون على م�س���توى �سيا�س���ي كم�س���كلة ينبغي حلها 
وبالإمكان حّلها.)326( 

وثانيًا، هناك حاجة لنيل ثقة الق�س���اة يف بدائل احلب�ض. فمن ال�س���روري اأن ت�س���ارك ال�س���لطة الق�سائية امل�سوؤولة 
ع���ن اإ�س���دار الأحكام يف و�س���ع ا�س���رتاتيجيات وبرامج ته���دف اإىل احلّد من ا�س���تخدام احلب�ض ل�س���الح البدائل. 
وينبغي اأن يتلقى امل�س���وؤولون عن اإ�س���دار الأحكام تدريبًا اإ�س���افيًا ب�س���اأن بدائل احلب�ض وتوعيتهم حول ا�س���تخدام 
���ن عن طريق امل�س���اركة يف املوؤمترات والندوات، على   البدائل يف جميع اأنحاء العامل، والفوائد املحتملة التي تتح�سَّ

�سبيل املثال.

وثالث���ًا، تظه���ر التجارب اأّن اإعداد نظام لبدائل احلب�ض �س���من عملية ت�س���اورية ت�س���مل جميع ال���وكالت احلكومية 
املعنّية وموؤ�س�س���ات العدالة اجلنائية وممثلي املجتمع املدين، يوّلد التزامًا ودعمًا من جانب جميع اجلهات الفاعلة 
وبالتايل، ال�س���تدامة.)327( وينبغي اإ�س���راك ممثلي املجتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات دعم ال�سحايا، يف العملية 

الت�ساورية، لزيادة التقبل والفهم وامل�ساركة من عامة اجلمهور.

ورابع���ًا، يتع���نّي ال�س���طلع باأن�س���طة التوعية العامة لت�س���خري الدع���م اجلماه���ريي. فللجمهور تاأثري �س���خم على 
حتدي���د �سيا�س���ات العدال���ة اجلناية من قب���ل ال�سيا�س���يني، وكذلك عل���ى اجتاهات املحاك���م يف اإ�س���دار الأحكام. 
وينبغ���ي اإع���لم اجلمه���ور ب�س���اأن الآث���ار ال�س���ارة الناجم���ة ع���ن عقوب���ة احلب����ض وب�س���اأن الغر����ض م���ن الأحكام 
البديل���ة وم�س���وغها. ويتو�س���ح كث���ري م���ن ردود النا����ض وال�سيا�س���يني عل���ى اجلرمي���ة واعتمادهم عل���ى العقوبات 
م���ن اعتقاده���م اأّن اجل���زاءات اجلنائي���ة طريقة فعال���ة ملعاجلة م�س���اكل كث���رية.)328( ومعرفة احلقائ���ق اجلنائية 
الأ�سا�س���ية من م�س���ادر موثوقة، ولي�ض من و�س���ائل الإع���لم، ميكن اأن ت�س���اعد يف تغيري اآرائه���م.)329( ولبلوغ هذه 
 الغاي���ة، ينبغ���ي اأن تتواف���ر بيان���ات دقيقة على نطاق وا�س���ع للجمهور ولو�س���ائل الإع���لم، من اأجل ك�س���ب تفهمهم 

وتعاونهم.

ويتعنّي اأن تكون هذه التدابري م�ستدامة على مدى فرتة طويلة، وذلك حلني تغيري الثقافة اجلنائية يف بلد ما بدرجة 
كافية، وتبلور �س���عور بفوائد الردود البديلة للجرمية وتفهمها، بغية احلد من خماطر العودة اإىل �سيا�س���ات العدالة 

اجلنائية العقابية التي تعترب عقوبة احلب�ض فيها اأمرًا اأ�سا�سيًا.

9- االعتبارات االقت�سادية
توجد اآراء اقت�سادية مقِنعة ل�سالح بدائل احلب�ض، واإن كانت ل توجد للأ�سف بحوث كافية اأجريت ب�ساأن التكاليف 
املقارن���ة يف البل���دان النامي���ة. ويف زمباب���وي، حيث ا�س���تحدث نظام خدمة جمتمعي���ة على هذا الأ�س���ا�ض يف اأوائل 
رت التكلفة ال�سهرية  ر ا�ستخدامه يف عدد من البلدان الأفريقية الأخرى، قدِّ الت�سعينيات من القرن الع�سرين، وتكرَّ
 للإ�سراف على مرتكب جرمية مدرج يف اخلدمة املجتمعية باأنها تبلغ حوايل ثلث تكلفة اإيداع �سخ�ض يف ال�سجن.)330( 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

  Tapio Lappi-Seppala, Enhancing the Community Alternatives – Getting the Measures Accepted and Implemented, :326( انظر(

.http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No61/No61_11VE_Seppala3.pdf

)327( املرجع نف�سه.

)328( املرجع نف�سه.

)329( املرجع نف�سه.

 Stern, V., Alternatives to prison in developing countries, International Centre for Prison Studies, King’s College :330( انظ���ر(

.London and Penal Reform International, London 1999, p. 42
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ويف املجتمعات الغربية، فاإّن تكلفة الإ�س���راف على اجلناة �س���من نظام مراقبة ال�س���لوك اأقّل بكثري من تكلفة اإيواء 
�سجني.)331(

واأجري���ت درا�س���ة �س���املة حللت بطريقة ا�ستخل�س���ية خمتلف اأن���واع بدائل احلب����ض يف الوليات املتح���دة واأوروبا 
واأ�س���رتاليا وكن���دا ونيوزيلن���دا، يف الفرتة بني عام���ي 1996 و2007، وقارن���ت معدلت جناح وتكالي���ف البدائل مع 
معدلت جناح وتكاليف احلب�ض، ووجدت اأّن بدائل احلب�ض كانت اأقّل تكلفة بكثري من الأحكام بال�س���جن واأ�س���فرت 
عن نتائج اأف�س���ل من حيث تخفي�ض معدلت العودة اإىل الإجرام.)332( ووجدت الدرا�س���ة اأّن اإجراءات التدخل التي 
فِح�س���ت توقع���ت اأن ترتاوح الوف���ورات يف التكاليف لكل مرتكب جرمي���ة بالغ اأو حدث تلقى عقوب���ة جمتمعية بدًل 
من احلب�ض بني 3.437 جنيهًا ا�س���رتلينيًا و88.469 جنيهًا ا�س���رتلينيًا من الوفورات لدافع ال�س���رائب وحده، وبني 
16.260 جنيهًا ا�س���رتلينيًا و202.775 جنيهًا اإ�س���رتلينيًا من الوفورات لدافع ال�س���رائب والوفورات من التكاليف 

الأقل لل�سحايا على مدى حياة اأّي �سخ�ض من اجلناة.)333(
وت�س���ري البحوث يف الوليات املتحدة اإىل اأّن املحاكم املعنّية بق�سايا املخدرات هي خيار اأرخ�ض بكثري من احلب�ض. 
واإذا ا�س���تخدمت املحاكم املعنّية بق�س���ايا املخ���درات كبديل للحب�ض، فيمكن اأن تكون الوف���ورات كبرية، فالتكاليف 
ال�س���نوية لإر�س���ال �س���خ�ض واحد اإىل ال�س���جن تبلغ يف املتو�س���ط 22.650 دولرًا باملقارنة مع متو�سط يبلغ 4.300 
دولرًا لل�س���خ�ض يف �س���نة من املحكمة املعنّية بق�س���ايا املخدرات.)334( وكما ذكر من قبل، ت�ستطيع املحاكم املعنّية 
بق�س���ايا املخ���درات احلّد م���ن معدلت العودة اإىل الإجرام بن�س���بة 8.7 يف املائة على الأق���ل، باملقارنة مع معدلت 
جناح اأقل حتققت مع برامج معاجلة من املخدرات يف ال�س���جن، مما يعني اأّن وفورات التكاليف على املدى الطويل 

هي اأي�سًا اأعلى.
واإذا اأخذن���ا يف العتب���ار اجلمع املقِنع بني وف���ورات التكاليف ومعدلت النجاح الأف�س���ل يف متك���ني اإعادة الإدماج 
الجتماعي للجناة، فيبدو اأّن مزايا اإعطاء الأف�س���لية للتدابري واجلزاءات غري الحتجازية ت�س���ّكل ردًا اأكرث فعالية 

بكثري من العدالة اجلنائية على اجلرمية بدًل من احلب�ض يف الغالبية ال�ساحقة من الق�سايا.

اجلزء الثاين

)331( على �س���بيل املثال، كان متو�س���ط التكلفة اليومية لكل �سجني يف ال�سويد 200 يورو يف عام 2003 )�سجن مغلق(، مقارنة بتكلفة ال�سخ�ض 

املطلق �سراحه واخلا�سع ملراقبة ال�سلوك 17 يورو. وبلغت تكلفة ال�سخ�ض املطلق �سراحه واخلا�سع ملراقبة ال�سلوك يف فنلندا، يف عام 2004، 2،800 
يورو �سنويًا، مقارنة بتكلفة ال�سجني وقدرها 44،600 يورو. ويف اإ�ستونيا، تقل تكلفة الإ�سراف على كل �سخ�ض مطلق �سراحه وخا�سع ملراقبة ال�سلوك 
  Kalmthouht, A.M. Van, :بحوايل ع�س���رة اأ�س���عاف عن تكلفة النهو�ض باأعباء �س���جني. ويف رومانيا، تقل التكلفة بحوايل اإحدى ع�سرة مرة. انظر
 Netherlands, "Interventions under the Four Working Sessions", Paper presented at the Council of Europe/Ministry of Justice,

.Turkey Conference on Probation and Aftercare, 14-16 November 2005, Istanbul

The Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and against Prison. http://www.matrixknowledge.co.uk/ :332( انظر(

.wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf

)333( املرجع نف�سه، �ض 14.

 Justice Policy Institute, Addicted to Courts: How a Growing Dependence on Drug Courts Impacts People and :334( انظ���ر(

.Communities, March 2011, p. 2

تو�سيات رئي�سة
ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ

    كفالة اأن تت�س���من الت�س���ريعات طائفة عري�سة من اجلزاءات غري الحتجازية يف الت�سريعات اجلنائية، تكون 
منا�سبة ملختلف اأنواع اجلرائم، وقابلة للتطبيق على الظروف الفردية لكل مرتكب جرمية.

    و�سع �سيا�سات وت�سريعات تكفل ا�ستهداف الأحكام البديلة ب�سكل منا�سب، واأل تكون ال�سروط املرتبطة بها مرهقة 
دون داٍع اأو غري منا�سبة ل�سمان تلبية الغر�ض من العدالة وكفالة اأنها توؤدي اإىل تخفي�ض عدد نزلء ال�سجون.

    اتخ���اذ تدابري لت�س���جيع املحاكم على ا�س���تخدام بدائل احلب�ض ك���رد على جرائم حمّددة اأو ب���دًل من اأحكام 
ال�سجن لفرتات ق�سرية، مع الأخذ يف العتبار اأوجه �سعف اجلاين وظروفه. 

http://www.matrixknowledge.co.uk/wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf
http://www.matrixknowledge.co.uk/wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf
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ترتيبات ما بعد احلكم

ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ
    كفالة اأن تن�ّض الت�س���ريعات على خمتلف اأ�س���كال الإفراج املبكر واتخاذ تدابري لزيادة/لتح�س���ني ا�س���تخدام 

خطط الإفراج املبكر.
    مراجعة اإجراءات اتخاذ القرار والهياكل ل�سمان اأن تكون الهيئة التي تتخذ القرار بالإفراج م�ستقلة، وتتوفر 
حتت ت�س���رفها معلومات وافية وموثوق���ة عن اجلاين، وكذلك اأدوات تقييم احلاج���ة الفعلية واملخاطر، بغية 

اتخاذ قرارات نزيهة ومت�سقة وملئمة. 
���ناع ال�سيا�س���ة، مبا يف ذلك الوزارات ذات ال�سلة ودوائر مراقبة ال�س���لوك )اأو دوائر الإ�سراف املماثلة( والوكالت يف  ل�سُ

املجتمع املحلي واإدارات ال�سجون
    اإقامة �سبكات دعم اجتماعي منا�سبة و�سمان ا�ستمرارية الرعاية يف املجتمع املحلي لأّي معاجلة جرى تلقيها 
يف ال�سجن، والتن�سيق بني اإدارات ال�سجون والإدارات العاملة يف املجتمع املحلي للم�ساعدة يف اإعادة الإدماج 

الجتماعي لل�سجناء عقب الإفراج.
    مراجعة �س���روط اإخلء ال�س���بيل امل�س���روط ل�س���مان اأن تكون معقولة وغري معقدة اأو مرهقة لدرجة ي�س���عب 

الوفاء بها، واأن تاأخذ يف العتبار الظروف ال�سخ�سية للجاين.

للم�سّرعني و�سلطات اإ�سدار الأحكام
    جتنب قدر امل�س���تطاع فر�ض عقوبة احلب�ض ملخالفات اإخلء ال�س���بيل امل�س���روط، مبا ي�سمح لل�سلطة املخت�سة 

با�ستخدام ال�سلحية ال�ستن�سابية يف الرّد ب�سكل ملئم، وبح�سب كل ق�سية على حدة. 

جرائم املخدرات
ناع ال�سيا�سة واجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية وخدمات الرعاية ال�سحية يف املجتمع املحلي للم�سّرعني و�سُ

    معاجلة تعاطي املخدرات كحالة من حالت الرعاية ال�س���حية ومعاجلة متعاطي املخدرات يف نظام الرعاية 
ال�سحية بدًل من نظام العدالة اجلنائية، حيثما كان ذلك ممكنًا.

    ا�س���تخدام اإجراءات التدخل التي تتناول املعاجلة كبديل للحب�ض، وو�س���ع بدائل بناءة اأخرى ملرتكبي جرائم 
املخدرات الب�سيطة الذين لي�سوا مدمنني على املخدرات.

    و�سع اآليات تن�سيق فعالة بني النظام ال�سحي/نظام معاجلة الإدمان على املخدرات ونظام العدالة اجلنائية 
ل�سمان اآلية اإحالة فعالة، بغية تنفيذ خيارات بديلة. وهذا قد يتطلب �سّن ت�سريعات حمّددة.

)انظر اأي�سًا التو�سيات الواردة يف الف�سل باء(

اجلناة من ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية العقلية
    حتويل الأفراد ذوي الإعاقات العقلية، حيثما اأمكن، خارج نظام العدالة اجلنائية عند اأول نقطة ات�سال مع 

املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون.
    و�س���ع �سيا�س���ات واآليات واإعداد تدريب منا�س���ب لرجال ال�س���رطة ووكلء النيابة وال�س���لطة الق�سائية بحيث 

يت�سنى التحويل طوال عملية العدالة اجلنائية - اأثناء الدعاء واملحاكمة وعند احلب�ض.
    ا�ستخدام بدائل الأحكام بالن�سبة للجناة ذوي الإعاقات العقلية الذين ارتكبوا جرائم اأكرث خطورة. 

)انظر اأي�سًا التو�سيات الواردة يف الف�سل باء(
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الن�ساء
ناع ال�سيا�سة والنيابة العامة وال�سلطة الق�سائية للم�سّرعني و�سُ

    تعزي���ز ط���رق بديلة للرّد على الن�س���اء اللواتي يرتك���نب جرائم، مثل ا�س���تخدام تدابري بديلة وبدائل �س���ابقة 
للمحاكمة وبدائل لفر�ض العقوبات، حيثما اأمكن.

    من���ح املحاك���م �س���لطة النظر يف العوام���ل املخففة، مثل ع���دم وجود �س���جل جنائي وعدم اخلطورة املت�س���لة 
بال�س���لوك الإجرامي وطبيعته عند اإ�س���دار الأحكام على الن�ساء اجلناة، يف �س���وء م�سوؤوليات الرعاية امللقاة 

على كاهل الن�ساء املعنّيات واخللفّيات النموذجية اخلا�سة.
    ال�س���تثمار يف بدائل منا�س���بة للجناة الإناث، بغية جمع التدابري املذكورة اأعله مع اإجراءات التدخل ملعاجلة 

معظم امل�ساكل ال�سائعة الكامنة وراء ال�سلوك الإجرامي من جانب الن�ساء.
ر الت�س���ريعات واملمار�سة اأق�سى حماية ممكنة للن�س���اء الأجنبيات، مثل �سحايا الجتار بالب�سر      كفالة اأن توفَّ

والعاملت املنزليات املهاجرات، من املزيد من الإيذاء.

االأطفال املخالفون للقانون
ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ

    جتنب حب�ض الأطفال اإىل اأق�سى حد ممكن.
    كفالة اأن ت�س���مح الت�س���ريعات و�سيا�س���ات العدالة اجلنائية بنطاق ملئم لل�س���لحية ال�ستن�س���ابية يف جميع 
مراحل الإجراءات اجلنائية وعلى خمتلف م�س���تويات اإدارة ق�س���اء الأحداث، لتوجيه الأحداث خارج عملية 

العدالة اجلنائية.
    اإن�س���اء دوائر ملئمة وتدابري جمتمعية منا�س���بة للأطفال املخالفني للقانون وو�سع اآليات تن�سيق بني الدوائر 

املجتمعية واجلهات الفاعلة يف العدالة اجلنائية ل�سمان التنفيذ الفعال للتدابري البديلة.
    و�س���ع ت�س���ريعات واآليات، وتوفري التمويل والتدريب ال�سروريان للهيئات ذات ال�سلة املعنّية بتقارير التحقيق 

الجتماعي الواجب توافرها اأمام املحاكم ب�ساأن الطفل قبل اإ�سدار احلكم.
)انظر اأي�سًا التو�سيات الواردة يف الف�سل باء(

التنظيم والهياكل االأ�سا�سية
ناع ال�سيا�سة، مبا يف ذلك الوزارات ذات ال�سلة ل�سُ

    كفالة وجود ا�ستثمار كاٍف يف الهياكل الإدارية والتوظيف والتدريب للهيئة امل�سرفة امل�سوؤولة عن مراقبة تنفيذ 
اجلزاءات والتدابري غري الحتجازية.

    و�سع اآليات متّكن من التعاون املمنهج بني جميع الوكالت امل�سوؤولة عن تنفيذ اجلزاءات والإ�سراف عليها.

التو�سل اإىل توافق يف االآراء لتنفيذ بدائل لل�سجن
ناع ال�سيا�سة للم�سّرعني و�سُ

    نيل ثقة الق�ساة يف بدائل احلب�ض واإ�سراك ال�سلطة الق�سائية يف و�سع ا�سرتاتيجيات وبرامج تهدف اإىل احلّد 
من ا�ستخدام عقوبة احلب�ض ل�سالح البدائل.

    اإ�سراك ممثلني للمجتمع املدين يف العملية الت�ساورية، لزيادة تقّبل وتفهم وم�ساركة اجلماهري.
    اتخاذ تدابري لإطلع اجلمهور ب�ساأن الآثار ال�سارة للحب�ض والغر�ض من اأحكام البدائل وم�سوغها. ولتحقيق 

هذه الغاية، من ال�سروري توفري بيانات دقيقة على نطاق وا�سع والتعاون مع و�سائل الإعلم.
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  الف�سل زاي- امل�ساعدة يف اإعادة االإدماج االجتماعي واحلّد من العودة
اإىل االإجرام

من امل�س���ّلم به على نطاق وا�س���ع يف اأيامنا هذه اأّن عقوبة احلب�ض نف�سها لي�ض لها اأثر اإ�سلحي. وعلى النقي�ض، فاإّن 
احلب����ض يفاق���م التحديات الكثرية التي يواجهها الأ�س���خا�ض الذين وقعوا يف خمالفة القان���ون، مثل الفقر وانعدام 
فر�ض العمل، واإ�س���عاف الأ�سرة و�س���بكات الدعم املجتمعي، واحتياجات الرعاية ال�س���حية العقلية، والإدمان على 
املخدرات، من �سمن اأمور اأخرى كثرية. ويوؤكد ارتفاع معدلت العودة اإىل الإجرام يف الوليات الق�سائية يف جميع 
اأنحاء العامل على �سرورة الرتكيز على تخفي�ض التدفق اإىل ال�سجون، بدًل من العتماد على "اإعادة تاأهيل" اجلناة 
داخل البيئة املغلقة وال�س���ارة يف ال�س���جون. وعلى الرغم من ذلك، على الدول واإدارات ال�سجون املكلفة بالإ�سراف 
على ال�س���جناء ورعايتهم واجب �س���مان توفري م���ا يلزم، قدر الإمكان، للأفراد املعزولني ع���ن املجتمع، مهما كانت 
الأ�س���باب، ليعي�س���وا حياة خالي���ة من اجلرمية عقب الإف���راج عنهم. فاإعادة اإدماج ال�س���جناء بنج���اح يف املجتمع، 
وبالتايل منع العودة اإىل الإجرام والعودة اإىل ال�س���جن، تعّد عامًل مهمًا ميكن اأن ي�س���هم يف تخفي�ض اأعداد نزلء 

ال�سجون.

وي�س���ري الإدماج الجتماعي لل�س���جناء، ولل�سجناء ال�س���ابقني، اإىل العملية التي يقومون بها يف بناء حياتهم بطريقة 
م اإليهم اأثناء هذه العملية، مما يقّل���ل بالتايل من احتمال عودتهم  اإيجابي���ة عقب الإفراج عنه���م واإىل الدعم املقدَّ
اإىل ارت���كاب اجلرائم. وي�س���مل اأّي تعريف عام مل�س���طلح الإدماج الجتماعي الفرتة ب���دًءا من الدعاء اإىل الإفراج 
م بعد الإف���راج. وبهذا املعنى الأخري، تت�س���من عملي���ة اإعادة الإدم���اج الجتماع���ي للجناة اجلهود  والدع���م املق���دَّ
املبذول���ة عق���ب اإلق���اء القب�ض عل���ى الأ�س���خا�ض، لتحويلهم م���ن نظ���ام العدالة اجلنائي���ة اإىل تدبري بديل ي�س���مل 
اإجراءات عدالة ت�س���احلية اأو معاجلة منا�س���بة. وتت�س���من فر�ض جزاءات بديلة بدًل من احلب�ض، حيثما كان ذلك 
منا�س���بًا، مما يي�س���ر بالتايل اإع���ادة الإدماج الجتماعي للجناة �س���من املجتمع املحلي بدًل من اإخ�س���اعهم للعزل 
 عن املجتمع وللآثار ال�س���ارة لل�س���جن دون داٍع. وقد جرت معاجلة عنا�س���ر هذا الفهم الأو�س���ع يف خمتلف اأق�س���ام 

هذا الدليل. 

م هذا الف�سل ملحة عامة ب�ساأن ال�سيا�سات امل�ستندة اإىل ال�سجن واملبادرات التي ميكن اأن تعزز اإعادة الإدماج  ويقدِّ
الجتماعي لل�س���جناء لبناء جمتمعات اأكرث اأمانًا، وللحّد من الع���ودة اإىل الإجرام. واإدراكًا باأّن الكتظاظ ميكن اأن 
يعرقل ب�س���دة قدرة اإدارات ال�س���جون على توفري نظام جمٍد واإيجابي لل�س���جناء يعزز اإعادة اإدماجهم الجتماعي، 
يبداأ هذا الف�س���ل بلمحة عامة ب�ساأن التدابري التي ميكن اتخاذها للحّد من الأثر ال�سار للكتظاظ، كا�سرتاتيجية 
ق�س���رية الأجل. وتتبع ذلك ملحة عامة ب�س���اأن العنا�سر الرئي�سة ل�سيا�س���ات اإدارة ال�سجون التي ميكن اأن ت�ساعد يف 

اإعادة تاأهيل ال�سجناء، كا�سرتاتيجية طويلة الأجل للحّد من العودة اإىل الإجرام.

وللط���لع عل���ى درا�س���ة اأكرث تعمقًا لإع���ادة الإدم���اج الجتماعي للجناة وتداب���ري منع اجلرمية للح���ّد من معاودة 
الإج���رام، ُيرجى الرج���وع اإىل الدليل التمهيدي ملكتب الأمم املتحدة ملنع املخدرات واجلرمية ب�س���اأن تفادي العودة 

اإىل اجلرمية واإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع.)335(

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

 UNODC Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders, :335( انظ���ر(

 .New York, 2012
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1- اإعادة االإدماج االجتماعي يف ال�سجون املكتظة

1-1 تخفيف الأثر ال�سار للكتظاظ
حت���ّدد "القواع���د النموذجي���ة الدنيا ملعاملة ال�س���جناء" الظ���روف واخلدمات الدني���ا التي يج���ب اأن تتوافر جلميع 
ال�س���جناء، بغ�ض النظر عّما اإذا كان نظام ال�س���جون يخ�سع ل�س���غط من فرط ا�ستخدام عقوبة احلب�ض. ومع ذلك، 
فاإنها ل تقّدم توجيهات عن كيفية تخفيف اأثر الكتظاظ عندما يحدث. فاكتظاظ ال�سجون غالبًا ما ي�سّكل حتّديات 
�سخمة اأمام تنفيذ مبداأ اإ�سفاء الطابع الفردي على الأحكام. فهذا املبداأ املن�سو�ض عليه يف "القواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة ال�سجناء"، يقع يف �سميم �سيا�سات الإدارة اجليدة لل�سجون التي تعّزز اإعادة الإدماج الجتماعي.

م "جمل�ض اأوروبا" بع�ض التوجيهات يف تو�سيته بخ�سو�ض اكتظاظ ال�سجون وت�سخم عدد نزلء ال�سجون، حيث  وقدَّ
يو�سي بوجوب الرتكيز ب�سكل خا�ض، حيثما يحدث الكتظاظ، على احلفاظ على الكرامة الإن�سانية، وبوجوب اإيلء 
اهتمام خا�ض مبقدار امل�س���احة املتاحة لل�س���جناء، وبالنظافة العامة واملرافق ال�س���حية، وبتوفري طعام كاٍف وُمَعّد 
م ب�سكل منا�سب، وبالرعاية ال�سحية لل�سجناء، وباإتاحة الفر�سة للتمارين يف الهواء الطلق.)336( وي�سّدد اأي�سًا  ومقدَّ
على تي�س���ري الت�س���الت مع الأ�سر بالقدر امل�س���تطاع، وتقدمي اأق�سى ا�س���تخدام للدعم من املجتمع املحلي، وذلك 

ملواجهة بع�ض الآثار ال�سلبية لكتظاظ ال�سجون.)337(

وتو�س���ي اللجنة الدولية، يف احلالت التي تكون فيها امل�ساحة الأر�س���ية لل�سخ�ض الواحد يف اأماكن اإقامة ال�سجناء 
حمدودة جدًا، بوجوب اأن يتاح لل�سجناء، من اأجل تفادي حدوث اأزمة �سحية كربى، ما يلي:)338(

   مكان اإقامة جيد التهوية؛
   10 - 15 لرتًا من املاء لكل �سخ�ض يوميًا؛

   اإمكانية احل�سول يف جميع الأوقات على مياه �سرب خمزنة يف اأوعية منا�سبة؛
    نظام غذائي متوازن ي�سمل طعامًا كافيًا من حيث النوعية والكمية، ويكون ُمعدًا وفقًا للمعايري ال�سحية 

ال�سليمة؛
   عدد كاٍف من املراحي�ض �ساحلة لل�ستعمال؛

   اإمكانية الو�سول اإىل �ساحات التمارين اأو اأّي مكان اآخر يف الهواء الطلق اأثناء النهار؛
   احل�سول على الرعاية الطبية.

ومع الأخذ يف العتبار هذه التو�س���يات وكذلك املبادئ واخلربات الدولية اخلا�سة بالإدارة اجليدة لل�سجون، ُي�سار 
دة التي ميكن اتخاذها لتخفيف الأثر ال�سار لكتظاظ ال�سجون. يف ما يلي اإىل بع�ض التدابري املحدَّ

املحافظة على ال�سحة والنظافة ال�سحية
   ميكن زيادة عدد نقاط وجود املياه واملراحي�ض اإىل حّد ي�سمن و�سول ال�سجناء اإليها، وي�سمن األ ت�سبح 

م يف احل�سول عليها ب�سعة �سجناء. املياه �سلعة نادرة ومكلفة ويتحكَّ

اجلزء الثاين

 Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation No. R (99) 22 Concerning Prison Overcrowding :336( انظ���ر(

.and Prison Population Inflation, Paragraph 7

)337( املرجع نف�سه، الفقرة 8.

)338( اللجنة الدولية، املياه، ال�سرف ال�سحي، النظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�سجون، �ض 21.
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   ينبغي فح�ض اأجهزة التهوية القائمة ل�سمان اأنها لي�ست م�سدودة اأو اأنها ل تقع يف مكان ميكن اأن يوؤدي 
اإىل دخول نوعية غري جيدة من الهواء. وحيثما ي�سمح املناخ، ميكن النظر يف زيادة التهوية و�سوء النهار 
بال�ستعا�سة عن الأبواب ال�سلبة للزنزانات وقاعات النوم باأبواب ذات ق�سبان حديدية. بيد اأّن اختيار 
هذه الأبواب ينبغي اأن ياأخذ يف العتبار حاجة ال�س���جناء اإىل اخل�سو�س���ية يف حياتهم اليومية. وميكن 
حت�س���ني التهوية مبراوح كهربائية يف ال�س���قف يف البل���دان احلارة جدًا. وهذه امل���راوح ل ُيكّلف تركيبها 
الكثري، وت�س���تهلك قليًل من الكهرباء. وعند اإيداع ال�س���جناء يف غرف �س���ديدة احلرارة ب�س���فة دائمة، 

ت�سبح هذه املراوح �سرورية.)339(
   ميكن حت�سني مرافق ومعدات الطبخ، وكذلك نظام توزيع الطعام، وتو�سيع نطاقها اإّما ب�سكل مركزي اأو 

يف اأماكن خم�س�سة لذلك داخل ال�سجن.
   ينبغي القيام بتفتي�ض منتظم جلميع اأق�س���ام ال�سجن )ال�سجون( لكفالة احلفاظ على املعايري الأ�سا�سية 

للنظافة ال�سحية. وينبغي اإدراج تعزيز النظافة ال�سحية يف الربامج التوجيهية والتثقيفية لل�سجناء.
   ميك���ن تنظي���م جمموعات من ال�س���جناء وتزويدهم بالو�س���ائل التي متكنه���م من حتّمل امل�س���وؤولية عن 
احلفاظ على نظافة اأق�س���ام ال�سجن التي يدخلها ال�سجناء. ويجب مكافاأة ال�سجناء باأجر ملئم مقابل 

ما يقومون به من اأعمال.
   وم���ع الأخذ يف العتبار ال�س���غط الذي يوّلده الكتظاظ على دوائر اخلدمات ال�س���حية، ميكن اأن يوؤّدي 
التعاون مع مقّدمي اخلدمات ال�س���حية املحليني واملنظمات غري احلكومية املحلية اإىل تو�ّس���ع يف نطاق 

اخلدمات املتعلقة بالرعاية ال�سحية.

تخفيف ال�سغط على املكان
   ينبغي زيادة الوقت الذي يق�س���يه ال�س���جناء خارج زنزاناتهم. ومثاليًا، هذا ي�س���مل اأق�سى وقت ممكن 

ق�ساوؤه يف الهواء الطلق )اأي�سًا ذات �سلة بالق�سم اأعله، املحافظة على ال�سحة والنظافة ال�سحية(.

ز     ميكن النظر يف اإعادة ت�س���نيف م�ساحات ال�سجن غري امل�س���تغلة بالقدر الكايف لزيادة ا�ستخدام احليِّ
القائم يف ال�س���جن اإىل احلّد الأعلى، لتوفري مزيد من اأماكن الإقامة للنوم، ويف الوقت نف�سه �سمان اأن 
يتقيَّد الف�سل بني ال�سجناء ب� "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء". وهذه القواعد مهمة ب�سفة 
خا�س���ة يف ال�سجون، حيث تتعّر�ض الفئات ال�سعيفة خلطر الإيذاء. )ُيرجى الطلع اأي�سًا على الف�سل 

حاء، اإدارة القدرة ال�ستيعابية لل�سجون، الق�سم 3(.

   ميكن النظر يف اأق�س���ى ا�س���تخدام ممكن لربامج الإفراج املبكر واإجازة الزي���ارة املنزلية، وكذلك نقل 
ال�سجناء املوؤهلني اإىل �سجون تت�سم باإجراءات اأمنية اأقل، مثل ال�سجون املفتوحة الأبواب، وذلك لتخفيف 
ال�س���غط على املكان. وعندما تنّفذ هذه التدابري، يتعنّي بذل كل اجلهود لعدم نقل ال�س���جناء بعيدًا عن 
دياره���م، وذل���ك بغية عدم زعزعة الروابط العائلية. )ُيرجى الطلع اأي�س���ًا على الف�س���ل حاء، اإدارة 

القدرة ال�ستيعابية لل�سجون، الق�سم 3(.

   ميكن ا�س���تخدام نظام امتيازات، بحيث ميكن لل�سجناء الذين يت�سمون بخطورة منخف�سة ك�سب حقوق 
اإ�سافية خا�سة باإجازة الزيارة املنزلية واإجازات عمل خارج ال�سجن.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)339( املرجع نف�سه، �ض 24.
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   ميك���ن الإفراج عن �س���جناء عندما ت�س���ارف عقوبة الأحكام ال�س���ادرة بحقهم على نهايته���ا واإيداعهم 
يف دور تاأهي���ل ميك���ن اأن تديره���ا دوائ���ر خدم���ة اجتماعية اأو منظمات غ���ري حكومية. وهذا من �س���اأنه 
 اأن ي�س���اعد يف اإف�س���اح املج���ال يف امل���كان وي�س���اعد كذل���ك يف اإع���داد ال�س���جناء التدريجي للع���ودة اإىل

املجتمع.

   ميكن اإن�س���اء نظام اإفراج من اأجل العمل يتيح لل�س���جناء الذين يت�س���مون بخطورة منخف�س���ة باللتحاق 
مبكان عمل عادي وبالقيام بوظائف، ويعودون اإىل ال�سجن يف نهاية يوم العمل.

زيادة الروابط العائلية

   ينبغي اأن تكفل �س���لطات ال�س���جن عدم تقييد ات�س���ال ال�سجناء باأ�س���رهم، وزيادة الت�سال اأكرث حيثما 
اأمكن ذلك. ومن املرّجح اأن تكون الروابط العائلية اأ�سا�س���ية يف احلفاظ على ال�سلمة العقلية لل�سجناء 

يف ال�سجون املكتظة.
   وكقاع���دة عام���ة، ومع الأخ���ذ يف العتب���ار اأّي احتياط���ات اأمنية قد يتع���نّي ا�س���تخدامها، ل ينبغي منع 
العائ���لت من توفري الطعام لل�س���جناء، لتعزيز النظام الغذائي ال���ذي ُيحتمل اأن يكون قد تعّر�ض للخلل 

ب�سبب الكتظاظ.

زيادة الأن�سطة

   غالبًا ما يكون الفراغ عامًل رئي�س���ًا يف الإ�س���رار بال�س���لمة العقلية، مما يوؤدي اإىل الإحباط والعنف. 
ولذلك، من ال�س���روري خلق فر�ض لل�سجناء لإبقائهم عمدًا م�سغولني بالنهو�ض مبهن واإنتاجية: مكتبة، 
عم���ل، اأحداث ريا�س���ية، تعّلم من الأقران، اأعمال �س���يانة، اإل���خ. وقد يكون توفري اأ�س���غال خارج نطاق 

ال�سجن طريقة جيدة لتخفيف ال�سغط داخل ال�سجن اأثناء النهار.

   ميكن ا�ستخدام الأن�سطة حيثما اأمكن لتوفري الدخل واإنتاج الطعام.

   ميكن زيادة عدد ال�س���جناء امل�س���تفيدين من برامج العمل والتعليم والتدريب املهني با�س���تخدام مرافق 
على اأ�س���ا�ض التناوب. وحيثما يكون تنظيم برامج العمل حمفوفًا بالتحديات، يو�س���ع التعليم على �سبيل 

الأولوية، مبا اأّن ترتيب ذلك اأ�سهل ن�سبيًا يف الظروف املكتظة.)340(

   ميكن اتخاذ تدابري لتح�س���ني التعاون مع منظمات املجتمع املحلي وت�سجيع و�سولها اإىل ال�سجون للقيام 
باأن�سطة تهدف اإىل دعم ال�سجناء وتعزيز اإعادة تاأهيلهم.

حت�سني اإدارة ال�سجون لتخفيف التوتر

ي�سع الكتظاظ �سغطًا �سديدًا على الإدارة ال�سليمة لل�سجون وعلى العلقات بني موظفي ال�سجون ونزلئها. ولذلك، 
من املهم اتخاذ تدابري لتخفيف التوترات الناجمة عن اآثار الزدحام ومنع وقوع ا�سطرابات.

اجلزء الثاين

 .(ILANUD) 340( عل���ى النح���و املو�س���ى ب���ه م���ن معه���د اأمري���كا اللتيني���ة التاب���ع ل���لأمم املتح���دة ملن���ع اجلرمي���ة ومعامل���ة املجرم���ني( 

(Carranza, E., Expert Group Meeting, Vienna, 14-15 November 2011)
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وينبغي لإدارة ال�س���جن، كخطوة اأوىل، اأن تعِلم الوزارة امل�س���وؤولة عندما يحدث جتاوز لقدرة ال�س���جن ال�ستيعابية، 
 اأو، م���ن الأف�س���ل، عندم���ا ُيتوق���ع اأنه �س���يحدث جتاوزها، م���ع تقرير ب�س���اأن جميع التحدي���ات التي تواَج���ه نتيجة

لذلك.

وقد ت�سمل التدابري املحّددة الأخرى التي ميكن اتخاذها ما يلي:

زيادة ا�ستخدام املوارد اإىل اأق�سى حّد لكفالة توفري اخلدمات الأ�سا�سية الدنيا

   ينبغي ر�سد النظم واخلدمات بانتظام ل�سمان ا�ستخدامها باأق�سى قدراتها. ويتعنّي توقع تعطل املعدات 
الأ�سا�سية، وبالتايل توفري قطع الغيار اأو القطع البديلة م�سبقًا.

   ميكن اأن حتّدد �س���لطات ال�س���جن، يف حالت الأزمات، مرافق ال�س���جن وخدماته الأ�سا�س���ية التي توؤثر 
بقدر اأكرب على ال�س���جناء وت�س���ع اأولويات يف هذا ال�س���اأن، وتقّرر على هذا الأ�س���ا�ض امله���ام التي تعترب 
 اأ�سا�س���ية للقيام بها من قبل املوظفني، وتوقف املهام غري الأ�سا�س���ية، وذلك من اأجل توفري غوث ق�سري 

الأمد.

زيادة توافر املوظفني وتدريبهم

   ينبغ���ي بذل اجلهود، حيثما اأمكن ذلك، لتعيني موظفني اإ�س���افيني. وقد ت�س���اعد اإع���ادة تنظيم جداول 
خدمة املوظفني يف ا�ستخدام اأف�سل للعدد املتوافر من املوظفني.

   تدري���ب املوظفني على اإدراك العلم���ات التحذيرية التي تظِهر زيادة يف توتر ال�س���جناء اأو قلقهم، مما 
ميكن اأن مينع وقوع ا�سطرابات.

تعزيز التوا�سل

   م���ن املهم تعزيز قنوات التوا�س���ل مع ال�س���جناء لإطلعهم على الإجراءات التي بداأ العمل بها لت�س���وية 
اأكرث امل�س���اكل اإحلاحًا والإ�سغاء اإىل مقرتحات ال�س���جناء بالن�سبة للحلول املتعلقة بامل�ساكل التي يعانون 
منها بخ�سو�ض الظروف واملعاملة، وذلك لتخفيف التوتر والغ�سب. ومن املمار�سات اجليدة اأي�سًا اإبلغ 
ال�سجناء م�سبقًا باأّي حتولت اأو تغيريات �ستحدث يف نظام ال�سجن بدًل من اإبلغهم بها عندما حتدث، 

و�سرح الأ�سباب وراء تلك التغيريات.

   ومن الأمور الأ�سا�س���ية اأي�سًا ت�س���جيع املوظفني ودعمهم، واإظهار اأّن الإدارة تقّدرهم حق قدرهم وتقّدر 
الظروف ال�سعبة التي يعملون يف ظلها، بغية تخفيف م�ستويات الإحباط والغ�سب بني موظفي ال�سجون.

   ينبغي اأن يبقى مديرو ال�سجون على ات�سال دائم مع املقار الرئي�سية للح�سول على م�ساركتها ودعمها، 
ول�سمان عدم التغافل عن م�سكلة الكتظاظ.

منع الف�ساد

   ُين�سح بزيادة الرقابة على املوارد املالية واتخاذ تدابري لك�سف الف�ساد ومنعه، وذلك ب�سبب تزايد خطر 
املمار�سات الفا�سدة يف فرتات الكتظاظ.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين
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2- تعزيز اإعادة االإدماج االجتماعي كا�سرتاتيجية طويلة االأجل للحّد من االكتظاظ
ميك���ن اأن يح���ّد جناح اجلهود الرامية اإىل م�س���اعدة ال�س���جناء يف اإع���ادة اإدماجهم اجتماعيًا من عودة ال�س���جناء 
ال�س���ابقني اإىل ال�س���جن مرة اأخرى، وبالتايل خف�ض اأعداد نزلء ال�س���جون على املدى الطويل. وبغية حتقيق نتائج 
م�ستدامة، يتعنّي اأن ت�ستمر هذه اجلهود وهذا ال�ستثمار واأن يكونا م�سفوعني بال�سيا�سات والتدابري الأخرى الرامية 
للحّد من احلب�ض املبّينة يف هذا الدليل، مع الأخذ يف العتبار الحتياجات والظروف اخلا�سة بالوليات الق�سائية 

املعنية.

وينبغ���ي اأن تب���داأ اجلهود الرامية اإىل امل�س���اعدة يف اإعادة الإدماج الجتماعي لل�س���جناء يف اليوم الأول من �س���دور 
احلك���م واأن ت�س���تمر يف ف���رتة ما بعد الإفراج. وت�س���تند اإىل هذا الفه���م طائفة من القواعد املندرجة يف ال�س���كوك 
الدولية. ويذكر "العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س���ية" اأّن املبداأ الأ�سا�س���ي ملعاملة ال�س���جناء ينبغي 
اأن يتمثل يف اإ�س���لحهم واإعادة تاأهيلهم اجتماعيًا )املادة 10)3((. وتو�س���ح "القواع���د النموذجية الدنيا ملعاملة 

اجلزء الثاين

معاجلة م�سائل متعددة تتعلق باالكتظاظ - اللجنة الدولية يف رواندا
تتواجد اللجنة الدولية لل�س���ليب الأحمر يف رواندا منذ �س���نة 1990، وقد رّكزت على زيارة ع�س���رات اآلف املحتجزين يف 
ال�س���جون املركزية بعد حدوث الإبادة اجلماعية عام 1994. كما جرى ال�س���طلع بزيارات منتظمة اإىل اأماكن الحتجاز 
املوؤقتة، مبا يف ذلك مراكز ال�سرطة واملرافق الع�سكرية. وعملت اللجنة الدولية ب�سكل مكثف على معاجلة امل�سائل الإن�سانية 
اجل�س���يمة الناجم���ة عن الكتظاظ من خلل طائفة متنوعة من الو�س���ائل. وت�س���ّمن هذا الأمر اإج���راء حوارات ثنائية مع 

ال�سلطات، وتزويد ال�سجون مبواد نظافة �سحية ومواد غذائية، وم�ساريع مرافق اأ�سا�سية وهند�سية، وم�ساعدات طبية.
وو�س���ل ع���دد نزلء ال�س���جون يف رواندا اإىل ال���ذروة ببلوغه حوايل 130.000 �س���جني يف عام 1998. وا�س���تقّر عدد نزلء 
ال�سجون يف رواندا عند حوايل 60.000 �سجني يف نهاية عام 2007، نتيجة اإمتام ما يزيد على مليون ق�سية جرى ال�ستماع 
اإليها اأمام 15.000 حمكمة من حماكم "جمال�ض احلكماء" منذ متوز/يوليه 2006، واإدراج عن�سر اخلدمة املجتمعية يف 

الأحكام ال�سادرة بحق عدد كبري من الأ�سخا�ض الذين اأقّروا بالذنب، على حد �سواء.
وبالرغ���م م���ن ذلك، ظّل الكتظاظ حتّديًا تواجهه ال�س���لطات. وله���ذا، عملت اللجنة الدولية، اإىل جانب ال�س���لطات، على 
دعم اجلهود املبذولة جلعل ظروف الحتجاز تتما�س���ى مع املعايري املعرتف بها دوليًا. ويف عام 2008، على �س���بيل املثال، 
قّدمت اللجنة الدولية دعمًا تقنيًا، مثل التدريب واإ�س���داء امل�س���ورة الفنية اإىل الأ�س���خا�ض امل�س���وؤولني عن اإدارة ال�س���جون 
وال�س���حة والنظافة ال�س���حية والتغذية والهياكل الأ�سا�س���ية. وجرى الت�س���ديد على بناء قدرات الوحدة الوطنية امل�سوؤولة 
عن ال�س���حة والنظافة ال�سحية يف ال�س���جون و"دائرة ال�سجون الوطنية". وقد دعت اللجنة الدولية، وما زالت تدعو، على 
وجه اخل�س���و�ض، اإىل اإن�س���اء "دائرة ال�س���جون الوطنية" ر�سميًا من خلل اإ�س���فاء الطابع املركزي على ميزانيات �سجون 
ال�س���لطات املحلية وعلى م�س���وؤوليات اأخرى. واأكملت اللجنة الدولية هذا الإ�سهام التقني والهيكلي باأن�سطة بالإنابة، حيثما 
لزم الأمر، مثل تزويد ال�س���جون املركزية مبواد النظافة ال�س���حية وال�س���طلع مب�س���اريع بناء، بال�سراكة مع وزارة الأمن 

الداخلي، لتح�سني الهياكل الأ�سا�سية لل�سجون.
ويف عام 2009، توا�س���لت اجلهود املبذولة لعلج امل�س���األة، واأجرت اللجنة الدولية اإحاطات اإعلمية ل�ِ  187 �سخ�س���ًا من 
�سغار �سباط ال�سجون وِل� 90 �سخ�سًا من حّرا�ض ال�سجون ب�ساأن �ُسبل تخفيف الآثار املرتتبة على الكتظاظ وحت�سني �سحة 

املحتجزين وتغذيتهم.
وجرت اإعادة تاأهيل عنابر النوم حلوايل 7.500 حمتجز من امل�ست�سعفني يف ثلثة �سجون يف رواندا وتو�سعتها كجزء من 
جهود ترمي اإىل معاجلة الآثار املرتتبة على الكتظاظ، وذلك ب�س���كل م�س���تقل وعلى اأ�س���ا�ض اتفاق بامل�ساركة يف التكاليف 
منا�س���فة بني ال�س���لطات واللجنة الدولية. وكانت هناك اأ�س���غال مماثلة جارية اأي�س���ًا من اأجل ال�س���جناء يف ثلثة �سجون 
اأخرى. وجرى حت�سني ظروف النظافة ال�سحية حلوايل 15.500 حمتجز بعد حت�سني �سبكات اإمداد املياه يف �ستة �سجون، 

كما ا�ستفاد نحو 12.400 �سخ�ض يعي�سون يف ثلثة �سجون اأخرى من عمليات اإ�سلح املطابخ ومواد جديدة للطبخ.

امل�سدر: التقرير ال�سنوي للجنة الدولية لعام 2010.
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ال�س���جناء" اأّن الغر�ض من �س���دور احلكم باحلب�ض وم�سّوغه يف نهاية املطاف هما حماية املجتمع من اجلرمية، واأن 
ل �س���بيل اإىل بلوغ هذا الهدف اإل اإذا ا�س���تخِدمت فرتة احلب�ض لت�س���من، قدر الإمكان، األ يكون اجلاين عند عودته 
اإىل املجتم���ع راغبًا يف العي�ض يف ظل احرتام القانون والكتفاء الذاتي فح�س���ب، بل ق���ادرًا على ذلك.)341( واملبادئ 
التوجيهية من�سو�ض عليها يف الق�سم الثاين من "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء" وتغطي ق�سايا الأمن 
والت�سنيف والرعاية واإعادة التوطني. وتغطي "قواعد بانكوك" الحتياجات اخلا�سة للن�ساء ال�سجينات مبزيد من 

التف�سيل.

2-1 نهج اإدارة �سجون �سامل و�سيا�سات �ساملة
ينبغي اأن تطّبق م�ساعدة ال�سجناء يف اإعادة اإدماجهم الجتماعي بطريقة �ساملة، على النحو الذي توؤّكده "القواعد 
النموذجية الدنيا ملعاملة ال�س���جناء"، باعتبارها عن�س���رًا اأ�سا�سيًا يف نهج اإدارة ال�سجون وممار�ساتها. وي�سمل نهج 
الإدارة الذي تكون اإعادة الإدماج الجتماعي هدفه الرئي�ض، اإحداث بيئة �س���جن اآمنة و�س���حية، والتعامل الإيجابي 
بني املوظفني وال�س���جناء، وت�س���جيع وتعزيز الت�س���ال بالأ�سرة والأ�س���دقاء واملجتمع املحلي. ويت�سمن امل�ساعدة يف 
التن�س���ئة املهنية والتعليمية وال�سخ�س���ية لل�س���جناء، وكذلك معاجلة الحتياجات اخلا�س���ة بربامج ت�سمل جمموعة 
متنوع���ة من امل�س���ائل، مث���ل الإدمان على املخ���درات، واحتياجات الرعاية ال�س���حية العقلية، والإيذاء، من �س���من 
اأم���ور اأخ���رى، قد تك���ون اأّدت اإىل اجلرمية املرتكبة. ويكفل اأي�س���ًا توفري الفر�ض من اأجل عودة ال�س���جناء تدريجيًا 
اإىل املجتمع، با�س���تخدام خمتلف خمططات الإفراج املبكر، التي �س���بق اأن نوق�س���ت يف الف�س���ل ال�س���ابق، والتعاون 
 والرواب���ط التي اأقيمت مع منظمات ووكالت املجتمع املحلي للم�س���اعدة اأثناء فرتة النتقال ال�س���عبة من ال�س���جن 

اإىل احلّرية.

وبغية حتقيق هذه الأهداف، ميكن اتخاذ التدابري التالية كنقطة بداية:

   ميكن مراجعة جميع �سيا�س���ات وممار�س���ات اإدارة ال�س���جون وحت�س���ينها ل�سمان �س���لمة ال�سجناء من 
ع على وجود بيئة �سجن اإيجابية، ووجود نظام متوازن  التحّر�ض اأو العتداء اأو العنف، و�سمان اأنها ت�سجِّ

جلميع ال�سجناء، مع الأخذ يف العتبار احتياجات الفئات اخلا�سة من ال�سجناء.

   ميكن اإقامة اأو حت�س���ني اأوا�س���ر تعاون م���ع الوزارات والوكالت امل�س���وؤولة عن التعلي���م والتدريب املهني 
والرعاية ال�س���حية والرعاية الجتماعية ومراقبة ال�س���لوك ل�س���مان تويل امل�س���وؤولية امل�س���رتكة وو�سع 
ا�سرتاتيجيات م�سرتكة لكفالة توفري الدعم وامل�ساعدة لأولئك الذين يخالفون القانون مل�ساعدتهم على 

اإعادة بناء حياتهم بطريقة اإيجابية عقب الإفراج عنهم.

   ميكن ت�س���جيع وتي�سري م�س���اركة املجتمع املدين يف دعم اإعادة تاأهيل ال�سجناء اأثناء فرتة احلب�ض وعقب 
الإفراج.

2-2 التقييم وتخطيط الأحكام
يتمثل العن�سر الرئي�ض يف نهج الإدارة الذي يعّزز اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء بتلبية احتياجات كل فرد من 
ال�س���جناء، يف تقييم خماطر واحتياجات كل �س���جني، والذي ينبغي اأن ُيجرى يف اأقرب وقت م�س���تطاع عقب دخول 
ال�سجن. ويهدف هذا التقييم اإىل حتديد املخاطر التي قد ي�سّكلها كل �سجني على نف�سه وعلى الآخرين واحتياجات 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)341( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، القاعدة 58. 
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اإعادة تاأهيل هذا ال�س���خ�ض، مثل التعليم والتوظيف واملعاجلة من الإدمان على املخدرات وتقدمي ا�ست�س���ارة نف�سية 
اجتماعية تتعلق باحتياجات الرعاية ال�سحية العقلية، من �سمن اأمور اأخرى.)342(

وينبغ���ي و�س���ع اأدوات تقيي���م تراعي الف���وارق بني اجلن�س���ني وذلك لتقييم احتياجات الن�س���اء ال�س���جينات مع اأخذ 
خلفياتهّن يف العتبار، مبا يف ذلك العنف الذي رمبا تعر�سن له وم�سوؤوليات الرعاية امللقاة على كاهلهّن.)343(

ويوفر هذا التقييم الأ�س���ا�ض ل�سمان ف�سل ال�سجناء وتوزيعهم بطريقة تكفل ال�سلمة، و�سمان و�سع خطط فردية 
تتعلق بالأحكام مل�س���اعدة ال�س���جناء يف اإعادة تاأهيلهم. وينبغي و�س���ع هذه اخلطط بالت�ساور مع ال�سجني، وبخا�سة 

عند قرب انتهاء فرتة الحتجاز، وبالتعاون الوثيق مع الوكالت امل�سوؤولة عن الإ�سراف بعد الإفراج.

وينبغي مراجعة اخلطط اخلا�سة بالأحكام على فرتات منتظمة وتعديلها ح�سب ال�سرورة.

اجلزء الثاين

والنج���اح ال���ذي حتق���ق يف "نظام ال�س���جون النموذج���ي اجلدي���د يف اجلمهوري���ة الدومينيكية"، عل���ى النحو املبنيَّ 
يف الإط���ار، مع اعتماد نهج �س���امل لإع���ادة التاأهيل وتنفيذ التخطي���ط ذي الطابع الفردي املتعل���ق بالأحكام، رغم 

التحّديات الهائلة التي ووجهت يف هذا البلد، يقّدم مثال جيدًا على فعالية ال�سرتاتيجية.

2-3 اأن�سطة وبرامج اإعادة تاأهيل ال�سجناء
توؤّكد القاعدة 66 من "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�س���جناء" اأّن الهدف من احلب�ض هو م�س���اعدة ال�س���جناء 
على اأن يعي�س���وا حياة تت�س���م بالتقّيد بالقانون والكتفاء الذاتي بعد الإفراج عنه���م. وتذكر القاعدة بع�ض التدابري 
م قواعد اأخرى كثرية من "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة  التي يجب اأن ت�ستخدم بغية حتقيق هذا الهدف. وتقدِّ
ال�س���جناء" املزيد من التوجيهات ب�ساأن تفا�س���يل التعليم والعمل واحلفاظ على الروابط العائلية والت�سال بالعامل 
اخلارجي والإعداد لإطلق ال�س���راح والدعم بعد الإفراج. ول ُيعّد �س���مان توفري �سبل ح�سول ال�سجناء على طائفة 
من برامج اإعادة التاأهيل امتيازًا، بل اإنه واجب من واجبات الدول امل�سوؤولة عن تعزيز رعاية ال�سجناء وعودتهم يف 

نهاية املطاف اإىل املجتمع موؤّهلني متامًا ليعي�سوا حياة اإيجابية تت�سم بامل�سوؤولية.

ينبغي ا�ستخدام اخلطط اخلا�سة باالأحكام لتوفري نهج ممنهج من اأجل ما يلي:

   التوزيع الأويل لل�سجني؛
   التنق���ل التدريجي خلل نظام ال�س���جن من ظروف اأكرث تقييدًا اإىل ظروف اأق���ل تقييدًا، حيثما ينطبق ذلك، 

ل اأن تكون يف املجتمع املحلي؛ ومثاليًا، مرحلة نهائية يق�سيها ال�سجني يف ظروف منفتحة، يف�سّ
   امل�س���اركة يف العمل والتعليم والتدريب والأن�س���طة الأخرى التي توفر ا�س���تخدامًا هادفًا للوقت الذي يق�س���يه 

ال�سخ�ض يف ال�سجن وتزيد فر�ض اإعادة ا�ستقرار ناجحة بعد الإفراج؛
   التدخل وامل�س���اركة يف برامج تهدف اإىل معاجلة املخاطر والحتياجات )مثًل: الدعم النف�س���ي-الجتماعي، 

الإدمان على املخدرات، الرعاية ال�سحية العقلية(؛
   امل�ساركة يف اأن�سطة الرتفيه والريا�سة وغريها من الأن�سطة ملنع اأو ملكافحة اآثار احلب�ض ال�سارة؛

   تداب���ري دعم واإ�س���راف، حيثما ينطبق ذلك، تف�س���ي اإىل حي���اة خالية من اجلرمي���ة واإىل التكيف مع املجتمع 
املحلي بعد الإفراج.

)342( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، القاعدة 67. 

)343( انظر قواعد بانكوك، القاعدة 41.
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ومع ذلك، هناك نق�ض يف برامج اأو اأن�س���طة ال�س���جناء يف كثري من نظم ال�س���جون، وبخا�سة حيث يوجد اكتظاظ. 
وحت���ى حيث تتوافر الربامج والأن�س���طة، يتبنّي اأن لي�ض لها يف كثري م���ن الأحيان اأثر ُيذكر. وقد يرجع هذا اإىل عدد 

من العوامل، من بينها:

   اأنها تكون غري مدرجة �س���من اإطار عام �س���امل لإعادة التاأهيل و�سيا�س���ة لإدارة ال�س���جون، بالتوازي مع 
التدابري التي تعّزز ال�سلمة العقلية والتي ت�ساعد على احلفاظ على روابط مع العامل اخلارجي، لتقليل 

الفوارق قدر امل�ستطاع بني احلياة خارج ال�سجن وداخله.

   اأنها غالبًا ما تكون غري م�س���تندة اإىل تقييم وحتدي���د للحتياجات الفردية اأو اإىل بحوث حتّدد الفر�ض 
يف املجتمع املحلي الذي �س���يعود اإليه ال�س���جني عند اإطلق �س���راحه—وعلى �س���بيل املثال، قد ل يكون 
م يف ال�س���جن والحتياج���ات املقابلة يف املجتمع املحل���ي، مثل اأماكن  هن���اك ارتباط ب���ني التدريب املقدَّ

العمل.

   اأن تك���ون النوعي���ة املقّدمة من التدريب اأو التعليم اأو الإر�س���اد عادة اأدن���ى بكثري مما يف املجتمع، وذلك 
ب�س���بب نق�ض املوارد وال�ستثمار يف هذا اجلانب املهَمل من احلب�ض، وانعدام التعاون مع الدوائر العامة 

اأو الوزارات املعنية بالتعليم والتدريب املهني والرعاية ال�سحية.

   اأنها ل ت�سل اإل اإىل ن�سبة �سغرية من ال�سجناء، وغالبًا للمحكوم عليهم فقط، ولهذا قد يبقى ال�سجناء 
املحتجزون رهن املحاكمة الذين ي�سّكلون غالبية نزلء ال�سجون يف كثري من البلدان، ل يحّركون �ساكنًا 

وبدون دعم طوال �سهور و�سنوات.

وميكن حتقيق النجاح، عندما تتخذ التدابري لتفادي اأوجه الق�س���ور املحتملة امل�س���ار اإليها اأعله. ويتعنّي اأن ي�سّكل 
ال�س���تثمار املنا�سب يف اإ�س���فاء الطابع الفردي على الأحكام ويف تقدمي اأن�سطة بناءة ملئمة، الأ�سا�ض لو�سع نظم 
فّعالة لل�س���جون تعزز اإعادة الإدماج الجتماعي. وينبغي اعتبار هذه الربامج مبثابة عن�سر واحد فقط من عنا�سر 
�سيا�س���ة اإ�س���لحية لإدارة ال�سجون تبداأ بدخول ال�سجني وت�س���تمر اإىل مرحلة ما بعد الإفراج وت�سمل جميع جوانب 

اإدارة ال�سجون.

وب�سكل اأكرث حتديدًا، وا�ستنادًا اإىل البحوث املتوافرة، ثمة اأربع ق�سايا ذات اأهمية رئي�سة للنجاح يف اإعادة ا�ستقرار 
ال�سجناء عقب الإفراج: )اأ( الدعم العائلي )ب( التوظيف )ج( التعليم )د( الإ�سكان.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

اجلمهورية الدومينيكية—"نظام ال�سجون النموذجي اجلديد" واإعادة االإدماج يف املجتمع

اعتمد "نظام ال�سجون النموذجي اجلديد" يف اجلمهورية الدومينيكية نهجًا اإداريًا يرّكز بوجه خا�ض على اإعادة الإدماج 
الجتماعي لل�سجناء. ويتبدى النجاح املحقق يف معدلت العودة اإىل الإجرام التي جرى تخفي�سها اإىل ن�سبة 2.7 يف املائة 
والت���ي تقارن بحوايل 50 يف املائة يف اململكة املتحدة، على �س���بيل املثال، ومبعدلت عالي���ة مماثلة يف بلدان غربية اأخرى، 
ومبع���دلت م���ن 26 اإىل 55 يف املائ���ة يف بع�ض البلدان يف �س���رقي البحر الكاريبي. وحتقق هذا الإجن���از نتيجة لتباع نهج 
�س���امل اإزاء م�س���األة اإعادة الإدماج الجتماعي، ي�س���مل الطريقة التي تدار بها ال�س���جون، والتدريب الذي يتلقاه املوظفون 
وعلقتهم بال�س���جناء، والت�سهيلت املقّدمة التي توؤّدي اإىل ال�س���لمة العقلية، والأهمية املمنوحة للزيارات العائلية مبا يف 
ذلك الزيارات الزوجية، ف�سًل عن جوانب اإدارة ال�سجون التي تتعلق ب�سورة مبا�سرة مب�ساعدة ال�سجناء على اأن يعي�سوا 

حياة خالية من اجلرمية عقب الإفراج عنهم.
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اإّن م�ساع���دة ال�سجن���اء اأثن���اء فرتة حب�سهم يف احلف���اظ على الرواب���ط العائلية، وم�ساعدته���م يف حت�سني م�ستوى 
تعليمهم، وتزويدهم باملهارات املطلوبة يف �سوق العمالة التي ميكن اأن ت�ساعدهم يف احل�سول على فر�ض عمل عند 
الإف���راج عنهم، والقيام برتتيبات مل�ساعدتهم يف اإيج���اد م�سكن وعمل عقب الإفراج عنهم، طرق اأ�سا�سية ميكن اأن 

ت�سهم اإدارة ال�سجون بها يف اإعادة اإدماج ال�سجناء ب�سكل كبري.

اجلزء الثاين

وثم���ة عن�س���ر اأ�سا�سي م���ن عنا�سر امل�ساعدة يف اإع���ادة الإدماج الجتماع���ي لل�سجناء يف اجلمهوري���ة الدومينيكية يتمثل 
يف التقييم���ات الفردي���ة لكل �سجني والنظ���ام املتدرج لل�سجون املطّبق على جميع ال�سجناء. ويتك���ّون النظام املتدرج لإدارة 

ال�سجون من ثلث مراحل:

   امللحظ���ة: فرتة 10-30 يومًا. يقوم فريق متعّدد التخ�س�س���ات اأثناء هذه الفرتة بتقييم احتياجات ال�سجني 
وي�س���ّكل بروتوكولت فردية تتعل���ق بال�سحة وحالة الأ�سرة والحتياجات التعليمي���ة والنف�سية. وجتمع كل هذه 

الربوتوكولت الفردية لتكوين بروتوكول واحد وحتديد برنامج فردي.

   مرحل���ة املعاجل���ة: تبداأ هذه املرحلة م���ن اليوم التايل لفرتة امللحظ���ة وت�ستمر حلني الإف���راج وت�سّكل تنفيذ 
اخلطة.

   ف���رتة الإثب���ات )التحقق(: يعط���ى كل �سجني املزيد من امل�سوؤولي���ات على نحو متزايد وه���و يقرتب من موعد 
الإف���راج عنه، وذلك لتهيئة ال�سجناء للعودة جمددًا اإىل املجتم���ع واإخراجهم من الطابع املوؤ�س�سي. وميكن اأن 

متنح اإدارة ال�سجن، اأثناء هذه الفرتة، ال�سجناء "اإجازة زيارة منزلية" مبرافقة م�سرف.
وتوجد خطط لإ�سافة فرتة رابعة—فرتة ما بعد ال�سجن —حيث يتعنّي اأثناءها دعم ال�سجناء والتاأكد من فعالية برنامج 
ال�سجن اخلا�ض باإعادة التاأهيل يف م�ساعدتهم على العي�ض حياة تت�سم بامل�سوؤولية، بعيدًا عن اجلرمية، بعد الإفراج عنهم.
ويتع���نّي عل���ى كل �سجني اأن يتبع برناجمًا فردي الطابع على النحو ال���ذي يحّدده تقييمه عند دخول ال�سجن. وجتتمع جلنة 
املعاجل���ة، املوؤلف���ة من مدي���ر ال�سجن )ي�سار اإلي���ه باأنه اأحد "مراكز الإ�س���لح واإعادة التاأهي���ل"(، والطبيب والأخ�سائي 
النف�س���اين، والأخ�سائ���ي الجتماعي، واملتخ�س�ض القان���وين، واملرّبي ونائب املدير امل�سوؤول ع���ن الأمن، ب�سورة منتظمة 

ملناق�سة التقّدم املحرز وا�ستعرا�ض اخلطط.
وتعت���رب الأن�سطة والتعليم يف ال�سجون اأولوية ق�سوى يف جميع "مراك���ز الإ�سلح واإعادة التاأهيل"، كما اأّن التعليم اإلزامي 
جلمي���ع ال�سجناء. ويهدف النظام ب�سفة خا�سة اإىل الق�س���اء على الأّمية —الأمر الذي حققه —ويوفر برناجمًا كامًل 
ملح���و الأّمي���ة والتعليم الأ�سا�سي لل�سجناء. وتوف���ر وزارة التعليم برامج التعليم  التي تتبع املنه���اج الوطني. ويجري ت�سغيل 
رين لدعم اأن�سطة التعليم. وجرى اإبلغ "مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية" يف  ال�سجن���اء املتعلمني كمي�سِّ
ع���ام 2010 باأن���ه مل ير�سب اأّي �سجني تقّدم للمتحانات يف النظ���ام الوطني يف ال�سنوات اخلم�ض املا�سية ، مقارنة مبعدل 
الر�س���وب البالغ 48 يف املائة يف البلد ككل. وي�س���ارك ال�سجناء يف اأن�سطة طوال �ساعات النهار. ويلتزم كل �سجن بالروتني 

نف�سه الذي يبداأ يف ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا وينتهي يف العا�سرة م�ساًء.
وبالإ�ساف���ة اإىل التعليم، ت�سمل الأن�سطة املتوافرة امل�سرح والرق����ض والغناء والر�سم وجمموعة متنوعة من �سفوف اللغة، 
و�سف���وف التدري���ب املهني، مثل النج���ارة واحلياكة وامليكانيك. وُي�سطل���ع باأن�سطة تربية احليوان���ات وزراعة اخل�سروات 
لتوفري اأغذية لل�سجن وللبيع لك�سب اإيرادات. وُيدفع لل�سجناء امل�ساركني يف اأن�سطة اإنتاجية اأجر لقاء عملهم، ويذهب جزء 

�سغري من دخلهم اإىل املبادرات امل�ستمرة لإ�سلح ال�سجون.
وتكف���ل "اإدارة امل�ساعدات الجتماعية" الروابط بني ال�سجن���اء وعائلتهم. وميكنها اأي�سًا القيام بو�ساطة لدى العائلت. 
م من مكتب  وت�سطل���ع "اإدارة امل�ساع���دات القانونية" مب�سوؤولي���ة التدقيق يف م�سروعي���ة الحتجاز وميكنها اأي�س���ًا اأن تتقدَّ

املّدعي العام بالتما�ض خدمات حمامني، حيث تدعو احلاجة.

 Source: UNODC, The Prison System and Alternatives to Imprisonment in Selected Countries of the امل�س���در: 
Organization of Eastern Caribbean States, Barbados and the Dominican Republic, November 2010 (unpublished)
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الروابط العائلية
من املهم اأن يتم اإيداع ال�سجناء يف �سجون قريبة من بيوتهم، على النحو الذي اأو�ست به املعايري الدولية، من اأجل 
تي�سري الت�سال امل�ستمر بني الأ�سر وال�سجناء.)344( فاإيداع ال�سجني يف مكان قريب من مكان اإقامته املعتاد مهم يف 
جميع احلالت، وعلى الأخ�ّض يف حالة الن�س���اء ال�س���جينات اللتي ي�س���عرن بوقع النف�سال عن اأطفالهّن واأ�سرهّن 

وجمتمعاتهّن ب�سيء من الق�سوة ال�سديدة.

واملفهوم �س���منًا يف حالة ال�س���جينات الأجنبيات، اأنه ينبغي اأن يت�سنى لهّن، اإذا اأمكن واإذا ما رغنب، ق�ساء العقوبة 
يف بلدهّن الأ�س���لي.)345( ومن اأجل الطلع على مناق�س���ة اأكرث تف�س���يًل ب�س���اأن هذا املو�س���وع، انظر "دليل مكتب 
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لل�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة"، الف�سل دال، و"دليل مكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن الرتحيل الدويل للأ�سخا�ض املحكوم عليهم".)346(

وتعترب القواعد املنظمة للزيارات وتوافر املرافق الكافية لها على درجة كبرية من الأهمية يف امل�س���اعدة باحلفاظ 
على الروابط العائلية. ويف حني قد يتعنّي ا�س���تخدام زيارات مغلقة اأو ل تتيح الت�س���ال املبا�س���ر يف حالة عدد قليل 
م���ن ال�س���جناء، ج���رى حتديدهم وفق���ًا لتقييمهم على امل�س���توى الفردي، ينبغ���ي اأن توفر املراف���ق، كقاعدة عامة، 
اإجراء زيارات ات�س���ال مبا�س���ر )زيارات دون حواجز(. ومن املمار�س���ات اجليدة اأي�سًا اإجراء زيارات طويلة الأمد 
)مثًل، زيارة حتى ثلثة اأيام اأو اأكرث(، امل�س���موح بها يف بع�ض البلدان. ويف نظم اأخرى، ُي�س���مح باإجراء الزيارات 
 الزوجي���ة، الت���ي هي اأي�س���ًا مهم���ة يف احلفاظ على رواب���ط وثيقة ب���ني الأزواج والزوجات، وبني ال�س���ركاء، وينبغي 

ت�سجيع ذلك.

كما اأّن الهواتف والر�س���ائل هي و�سائل اأخرى للحفاظ على الروابط مع العائلت. وتكون ذات اأهمية خا�سة عندما 
يوَدع ال�س���جناء على م�س���افات بعيدة من بيوتهم. ووفقًا للممار�سة اجليدة يف ال�سجون، ل ينبغي وجود اأّي قيود على 
الر�سائل اأو على الت�سالت الهاتفية مع العائلت بالن�سبة ملعظم ال�سجناء. ووحدها احلالت التي جرى فيها تقييم 
ال�س���جني باأنه ميثل خطورة اأمنية عالية، قد تفِر�ض اأن يكون هناك رقابة على املرا�س���لت وو�سع قائمة بالأ�سخا�ض 

املوافق على مرا�سلتهم.)347(

ويف حالة ال�س���جناء املحتجزين رهن املحاكمة، قد تخ�سع الت�س���الت والزيارات لقيود ور�سد �سروريني ملتطلبات 
التحقيقات اجلنائية امل�ستمرة. بيد اأّن هذه القيود التي تفَر�ض باأمر من �سلطة ق�سائية ينبغي اأن ت�سمح بحّد اأدنى 

من م�ستوى مقبول من الت�سال.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

ر ا�ستعادة الروابط العائلية يف اأماكن االحتجاز اللجنة الدولية تدعم وتي�سِّ
ت�سّكل اإعادة الروابط العائلية بني ال�سجناء واأقاربهم ن�ساطًا ت�سطلع به اللجنة الدولية ب�سورة منتظمة يف اأماكن الحتجاز 

من خلل طائفة عري�سة من الأن�سطة.
وميكن للجنة الدولية اأن ت�سّجع ال�سلطات على اإن�ساء دوائر معنية بخدمات الروابط العائلية اأو تو�سيع نطاقها، وميكن اأن 
ت�س���ارك اللجنة الدولية، اإذا لزم الأمر، يف دعم جهود ال�س���لطة. وعلى �س���بيل املثال، م�ساعدة ال�سلطات يف تنظيم وحفظ 

�سجلت جلميع ال�سجناء، مبا يف ذلك معلومات ب�ساأن الت�سالت املتعلقة باأفراد الأ�سرة املبا�سرين.

)344( جمموع���ة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�س���خا�ض الذين يتعر�س���ون لأي �س���كل من اأ�س���كال الحتجاز اأو ال�س���جن )املب���داأ 21 وقواعد 

بانكوك، القاعدة 4(.
 .Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners, adopted by the Seventh UN Crime Congress, 1985 :345( انظر(

.UNODC Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, New York, 2012 :346( انظر(

.Coyle, A.,  A Human Rights Approach to Prison Management, p. 100 :347( انظر(
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العمل والتدريب املهني
توجد مبادرات كثرية ميكن لإدارات ال�س���جون اتخاذها لتح�س���ني احتمالت توظيف ال�س���جناء عند الإفراج عنهم. 
وتتمثل نقطة البدء يف �س���مان ح�س���ول ال�س���جناء على برامج تدريب على املهارات املهنية وور�ض عمل يف ال�سجون، 
تتوافق مع احتياجات ال�س���وق ومع رغبات ال�سجناء اأنف�س���هم، قدر امل�ستطاع. وتوؤتي هذه املبادرات ثمارها اأكرث اإذا 
اأقيم���ت رواب���ط مع مقّدمي الوظائف يف اخل���ارج، الذين قد يوفرون التدريب وحتديد الوظائف لل�س���جناء يف نهاية 

املطاف.

وقد اأثبت التدريب املهني واحل�سول على اأعمال جمدية يف ال�سجون اأنهما يحّدان من معدلت العودة اإىل الإجرام. 
ووفقًا لدرا�س���ة �ساملة حللت بطريقة ا�ستخل�سية نتائج 545 تقييمًا ملجموعات مقارنة يف الوليات املتحدة لربامج 
الوقاية من اجلرمية للرا�سدين والأحداث يف اأو�ساع احتجازية وغري احتجازية، ميكن للتدريب املهني، على �سبيل 
املثال، اأن يحّد من معدلت العودة اإىل الإجرام بن�سبة 9.8 يف املائة، بينما خّف�ض العمل يف ال�سجون املعّدل بن�سبة 
6.4 يف املائة.)348( وخل�ست درا�سة اأخرى اإىل اأّن التدريب املهني ميكن اأن يوؤّدي اإىل خف�ض يف العودة اإىل الإجرام 

بن�سبة 15 يف املائة.)349(

اجلزء الثاين

م اللجنة الدولية اخلدمة بنف�س���ها اأو اأن ت�س���اعد يف حت�سني التنظيم الداخلي �سمن ال�سجن.  وبدًل من ذلك، ميكن اأن تقدِّ
وميثل تي�سري املرا�سلت املكتوبة بني اأفراد العائلة وال�سجناء عن طريق "ر�سائل ال�سليب الأحمر" بغر�ض اإعادة الروابط 
العائلية واحلفاظ عليها، على �س���بيل املثال، ممار�س���ة منتظمة من جانب اللجنة الدولية. كما عملت اللجنة الدولية على 

تي�سري املكاملات الهاتفية واإجراء مكاملات فيديو عن ُبعد لل�سجناء يف كثري من ال�سياقات التي تعمل فيها.
وميك���ن اأن تدع���م اللجن���ة الدولية، من �س���من خدمات اأخرى ميك���ن تقدميها، وكلم���ا دعت احلاجة، ال�س���لطات بتنظيم 
الزيارات العائلية ونقل اأفراد العائلة. وهذا ن�س���اط له اأثر مفيد على ال�س���لمة النف�س���ية لل�س���جناء واأقاربهم، وقد ي�س���هم 

اأي�سًا يف تخفيف التوترات يف مكان الحتجاز، مبا يف ذلك حيث يكون الكتظاظ عامًل من عوامل تفاقم الأمور.
وقد جرى تنفيذ برامج الزيارات العائلية التي ت�س���طلع بها اللجنة الدولية يف �س���ياقات خمتلفة، مبا يف ذلك اأفغان�س���تان 

والعراق وجورجيا واإ�سرائيل والأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

امل�سدر: اللجنة الدولية، جنيف.

درا�س���ة اأجريت يف الواليات املتحدة خل�س���ت اإىل اأّن الزيارات العائلية حتّد من احتماالت ارتكاب ال�س���جناء جرائم بعد 
االإفراج عنهم

خل�س���ت درا�س���ة حديثة اأجريت يف الوليات املتحدة اإىل اأّن جمّرد زيارة واحدة من فرد من اأفراد العائلة اأو من �س���ديق 
دت  ميكن اأن حتِدث فرقًا كبريًا يف ما اإذا كان �سينتهي املطاف ب�سجني يف العودة اإىل ال�سجن بعد الإفراج عنه اأم ل. وحدَّ
الدرا�س���ة التي اأجراها باحثون يف "اإدارة ال�س���جون يف مني�س���وتا"، اأّن ال�س���جناء الذين تلقوا زيارة �سخ�س���ية واحدة على 
الأق���ل، يف اأّي وق���ت خلل فرتة حب�س���هم، كان احتمال ارتكابهم جناية اأخرى اأقّل بن�س���بة 13 يف املائة، واحتمال اأن ينتهي 
بهم املطاف يف العودة اإىل ال�سجن ب�سبب انتهاك تقني لقواعد اإخلء ال�سبيل امل�سروط اأقّل بن�سبة 25 يف املائة. واأظهرت 

البيانات اأنه كلما زادت الزيارات التي تلقاها ال�سجناء، كلما قّلت فر�سة معاودة ارتكاب جرمية بعد الإفراج.
وتتبعت الدرا�سة 16.000 �سجني على مدى خم�ض �سنوات تقريبًا، مما جعلها اأكرب درا�سة من نوعها.

 http://www.huffingtonpost.com/2011/12/07/prison-visits-inmates_n_1135288.html :امل�سدر

 Drake, E. K., Aos, S. and Miller, M. G., Evidence-Based Public Policy Options to Reduce Crime and Criminal :348( انظ���ر(

.Justice Costs: Implications in Washington State Washington Institute for Public Policy, Table 1

.Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and Against Prison (2007) :349( انظر(
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وتواجه اإدارات ال�س���جون يف كثري من البلدان حتّديات تتعلق باإيجاد اأعمال منا�س���بة لل�سجناء، وبخا�سة يف ظروف 
الكتظاظ. وميكن لإدارات ال�س���جون ا�س���تخدام طرق مبتكرة لتح�س���ني احتمالت توظيف ال�س���جناء، بالتعاون مع 
املنظمات غري احلكومية، وتي�س���ري تدريب/تعليم الأقران من جانب �س���جناء ذوي مهارات، على �سبيل املثال. ولكن 
ميكن حتقيق ما هو اأكرث من ذلك اإذا �س���ّكل توفري التدريب على املهارات وتوفري فر�ض العمل لل�س���جناء ولل�س���جناء 
ال�س���ابقني جزءًا من ا�س���رتاتيجية ت�س���ارك فيها اإدارات اأخرى تابعة للحكومات، مبا يف ذلك اإدارات على م�ستويات 

عليا.

ويج���ب اأن يخ�س���ع اأّي عم���ل يقوم به ال�س���جناء لنف�ض القوانني املنطبق���ة يف املجتمع املحلي. ويج���ب القيام بالعمل 
بطريقة اآمنة. كما يجب تدريب ال�س���جناء على هذه الأعمال ومكافاأتهم ب�س���كل منا�س���ب باأجر لقاء اأعمالهم. وهذه 
امل�س���األة جرت معاجلتها يف التوجيهات املن�س���ورة يف عام 2012 من قبل اللجنة الدولية: "املياه وال�س���رف ال�سحي 

والنظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�سجون،‘توجيهات تكميلية’"، 2012.

ويف اأعقاب وقوع كارثة طبيعية حيث يتواجد موظفون م�س���رفون، وعند القت�س���اء، ، ميكن اأن ي�س���ارك ال�سجناء يف 
م�ساريع لإعادة بناء املجتمعات املحلية التي حلق بها الدمار. وينبغي اأن تنال هذه امل�ساريع دائمًا موافقة القيادات 

املجتمعية املحلية الرئي�سة.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

عمال ال�سجون يزّودون وحدات اإنفاذ القانون مبوجب ت�سريعات جديدة يف هنغاريا
تق�س���ي ت�س���ريعات جدي���دة يف هنغاريا باأن تطلب اأجه���زة اإنفاذ القانون الهنغاري���ة جميع لوازمها م���ن الأغذية اإىل اأثاث 

املكاتب من قطاعات الأعمال العاملة يف ال�سجون.
ومبقت�س���ى مر�س���وم حكومي نافذ املفعول منذ متوز/يوليه 2011، ومر�س���وم وزاري لحق، يجب اأن تكون ال�س���ركات التي 
دة الوحيدة جلميع الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، مبا يف ذلك ال�س���رطة  متلكه���ا الدولة يف ال�س���جون هي امل���ورِّ
واأجهزة اإنفاذ القانون. وتتمتع �س���ركات ال�س���جون باأف�س���لية كربى على ال�سركات اخلا�س���ة يف اأّي عرو�ض تقل قيمتها عن 
�س���قف 8 مليني فورنت )29.500 يورو(، وحتى فوق هذا احلّد، ولن ُينظر يف اأّي عرو�ض اأخرى. وعلى �س���بيل املثال، فاإن 
اأّي زي جديد ل�س���باط ال�س���رطة �س���وف يقوم بحياكته عمال يف ال�س���جون، كما ينبغي اأن تاأتي اأغذية ال�سجون ح�سريًا من 

مزرعة ال�سجون الكربى العاملة يف بالهاملا، بو�سط هنغاريا. وتوفر ال�سركات حاليًا اأعماًل حلوايل 3.000 �سجني.
 http://www.politics.hu/20110831/prison-workers-to-supply-law-enforcement-units-under-new-legislation/ :امل�سدر

امل�ساعدة يف توظيف ال�سجناء ال�سابقني يف اأوروغواي

ي�ستمل قانون بعنوان "اأن�سنة وحتديث نظام ال�سجون"، يف اأوروغواي، على تدبري ُيلزم ال�سركات با�ستخدام �سجناء �سابقني 
ممن �ُسّجلت اأ�سماوؤهم لدى "هيئة رعاية املحبو�سني وال�سجناء املُفرج عنهم" يف عقود الأ�سغال واخلدمات العامة. ويجب 

اأن ي�سّكل هوؤلء العمال ن�سبة 5 يف املائة كحد اأدنى من العاملني املعنيني.

امل�سدر: مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية - املكتب الإقليمي لأمريكا الو�سطى ومنطقة البحر الكاريبي يف بنما.

التعليم

ُيعترب التعليم اأ�سا�س���يًا يف توطيد الثقة بالنف�ض والوعي واإمكانية العمل لل�س���جناء، وقد ثبت اأنه اأحد اأهم اجلوانب 
يف اإعادة تاأهيل اجلناة. وعلى �س���بيل املثال، خل�س���ت نف�ض الدرا�س���ة امل�س���ار اإليها اآنفًا اإىل اأّن التخّرج من الثانوية 
يف ح���ّد ذات���ه )كقيا�ض ملنع اجلرمية( ميك���ن اأن يحّد من معّدلت الع���ودة اإىل الإجرام بن�س���بة 21 يف املائة، بينما 
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ميكن اأن يقلل توفري التعليم العام يف ال�س���جن من معدلت العودة اإىل الإجرام بن�س���بة 8.3 يف املائة.)350( وخل�ست 
درا�س���ة اأخرى يف حتليل ا�ستخل�س���ي لنتائج الربامج القائمة يف ال�س���جون يف الوليات املتحدة واأوروبا واأ�س���رتاليا 
وكن���دا ونيوزيلن���دا اإىل اأّن التعلي���م ميك���ن اأن ي���وؤّدي اإىل خف����ض يف العودة اإىل الإج���رام بن�س���بة 15 يف املائة.)351( 
 وخل�س���ت درا�سات اأخرى اأي�س���ًا اإىل اأّن برامج التعليم ميكن اأن تخّف�ض م�ستويات معاودة ارتكاب اجلرائم بدرجة 

كبرية.)352(

وُيعترب التعليم اأ�سا�س���يًا يف حالة الأ�س���خا�ض الأّميني وال�سباب الذين يواجهون انقطاعًا يف درا�ستهم العادية ب�سبب 
احلب�ض.)353( ويف جميع احلالت، ينبغي بذل اجلهود لتوفري التعليم على اأ�سا�ض املنهاج الوطني والعرتاف الر�سمي 
بالتدريب بغية عدم التمييز بحق ال�س���جناء يف تلقي نف�ض امل�ستوى من التعليم املتوفر للآخرين وعدم الإ�سرار بهم 

عندما يوا�سلون/اإذا ما وا�سلوا تعليمهم عقب الإفراج عنهم.)354(

وميكن ت�سجيع ال�سجناء بطرق �ستى على امل�ساركة يف برامج التعليم، على غرار ما ُيظهره املثال يف الربازيل امل�سار 
اإليه يف الإطار. ومع ذلك، من املهم اأن ي�س���بح التعليم متاحًا يف جميع ال�س���جون بغية عدم الإ�س���رار بالأ�س���خا�ض 

املحتجزين يف ال�سجون دون اأّي برامج تعليم تلّبي احتياجاتهم.

اجلزء الثاين

الربامج اخلا�سة
ت�س���مل الربامج امل�س���تهدفة الأخ���رى التي ميكن اأن تقّدم تل���ك الربامج التي تعالج الأ�س���باب اجلذرية لبع�ض اأنواع 
اجلرمي���ة، وكذل���ك الآثار املرتتب���ة عليها. وهذه الربامج قد ت�س���مل معاجل���ة الإدمان على املخ���درات كاأولوية، مع 
الأخ���ذ يف العتب���ار العدد الكبري من ال�س���جناء الذين يعان���ون من الإدمان على املخ���درات اأو الكحول، مبا يف ذلك 
برامج معاجلة متخ�س�س���ة م�سممة خ�سي�سًا للن�ساء املدمنات على املخدرات؛)355( ورفع م�ستوى الوعي باملخاطر 

الربازيل تخفِّ�س فرتة ال�سجن من اأجل الدرا�سة
وفقًا لقانون ُن�ِس���ر يف حزيران/يونيه 2011 يف اجلريدة الر�س���مية بالربازيل، يح�س���ل ال�سجناء على يوم واحد ُيح�سم من 
فرتة العقوبات ال�سادرة بحقهم عن كل 12 �ساعة يح�سرها ال�سجني يف غرفة الدرا�سة. ويفيد من هذا القانون الأ�سخا�ض 
املدانون الذين ياأخذون دورات درا�س���ية بدءًا من امل�س���توى البتدائي حتى م�ستوى الدرا�سة يف الكليات، وكذلك الأ�سخا�ض 

الذين ياأخذون دورات درا�سية مهنية واإعادة تاأهيل.
وقد �سمحت ال�سجون يف الربازيل منذ �سنوات بالدورات الدرا�سية التي يقوم بتدري�سها معلمون من نظام املدار�ض العامة 

اأو معلمون معّينون من قبل نظام ال�سجون يف كل ولية.
وق���ال متحدث ر�س���مي با�س���م وزارة العدل اإّن القانون ينطبق عل���ى جميع النزلء بغ�ض النظر ع���ن اجلرمية التي ارتكبها 
هوؤلء. وُيخف�ض القانون اأي�س���ًا العقوبات ال�س���ادرة بال�سجن مبقدار يوم واحد عن كل ثلثة اأيام يعمل فيها ال�سجناء وراء 

الق�سبان اأو يف برامج اإفراج للعمل.
 http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2011/07/01/brazil-cuts-prison-time-for-studies/ :امل�سدر

 Drake, E. K., Aos, S. and Miller,  M. G., Evidence-Based Public Policy Options to Reduce Crime and Criminal :350( انظ���ر(

.Justice Costs: Implications in Washington State Washington Institute for Public Policy, Table 1

.Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and Against Prison (2007) :351( انظر(

 Research Brief, Occasional Paper Series - No. 2 - September 1997, Open Society Institute, Criminal Justice )352( انظ���ر: 

Initiative,  Education as Crime Prevention, Providing education to prisoners.  (http://www.prisonpolicy.org/scans/research_
.brief__2.pdf)

)353( انظر القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، القاعدة 77.

)354( انظر القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، القاعدة 77 )2(.

)355( قواعد بانكوك، القاعدة 15.
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املرتبط���ة بتعاطي املخ���درات، مبا يف ذلك التوعية ب�س���اأن املعاجلة والوقاية والرعاية ب�س���اأن فريو�ض نق�ض املناعة 
الب�سرية/مر�ض فقدان املناعة املكت�سبة )الإيدز(، والأمرا�ض املُعدية الأخرى املنقولة عن طريق الدم وعن طريق 
الت�س���ال اجلن�سي؛ واإ�سداء امل�س���ورة النف�سية - الجتماعية لأولئك الأ�س���خا�ض ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية 
العقلية، من �س���من اأمور اأخرى، وبح�س���ب الحتياجات الفردية. وقد اأثبتت برامج معاجلة الإدمان على املخدرات 

القائمة على الأدلة اأنها فّعالة ب�سفة خا�سة يف خف�ض معدلت معاودة ارتكاب اجلرائم.)356(

ويف حالة الن�ساء ال�سجينات، تن�ّض "قواعد بانكوك" على اأنه ينبغي توفري برامج تلئم الن�ساء احلوامل والأمهات 
املر�س���عات والن�س���اء اللتي يرافقهّن اأطفالهّن يف ال�سجن. وتطلب اأي�س���ًا بذل جهود خا�سة لتوفري خدمات تلئم 
الن�س���اء ال�س���جينات اللتي يحتجن اإىل دعم نف�سي اجتماعي، وبخا�سة ملن تعر�س���ن لعتداءات بدنية اأو نف�سية اأو 

جن�سية.)357(

3- الدعم ما بعد االإفراج ودور املجتمع املحلي

3-1 اإعداد ال�سجناء متهيدًا للإفراج عنهم
ُيعت���رب تقدمي الدعم اإىل ال�س���جناء ال�س���ابقني بع���د الإفراج عنهم اأم���رًا اأ�سا�س���يًا لكفالة اإعادة الإدم���اج الناجحة 
يف املجتم���ع املحل���ي. وتوؤّك���د "القواع���د النموذجية الدني���ا ملعاملة ال�س���جناء" على �س���رورة كفالة تلقي ال�س���جناء 
رعاي���ة لحق���ة بطريقة من�ّس���قة من هيئ���ات حكومية اأو خا�س���ة بغي���ة احلّد من الإجح���اف بحقهم وامل�س���اعدة يف 
اإع���ادة تاأهيله���م اجتماعي���ًا.)358( وتطلب اأن ُيت���اح ملمثلني معتمدين لتل���ك الدوائر والهيئات كل اإمكانيات الو�س���ول 
اإىل ال�س���جناء، واأن جت���ري ا�ست�س���ارتهم ب�س���اأن م�س���تقبل ال�س���جناء من���ذ بداية تنفي���ذ الأحكام بحقهم. وت�س���ّجع 
 اأي�س���ًا على تن�س���يق اأن�س���طة هذه الهيئات قدر الإمكان من اأجل �س���مان ا�س���تخدام جهودها على اأف�س���ل وجه.)359( 

ويف ما يلي بع�ض التدابري الأ�سا�سية التي ميكن اتخاذها:
ز تخطيط القرار ب�س���ورة اأكرب     عندم���ا يكون موع���د الإفراج معروفًا اأو ميكن افرتا�س���ه، ينبغي اأن يركِّ
على حتديد املخاطر والحتياجات التي ُيحتمل اأن تظهر يف الفرتة املبا�سرة بعد الإفراج، وو�سع خطط 

للتعامل معها.
   يف ح���الت ما بع���د النزاع، ينبغي اأن ي�س���مل ه���ذا التخطيط قدر الإم���كان اعتبارات اأو�س���ع نطاقًا مثل 
التوت���رات الإثني���ة اأو ال�سيا�س���ية التي مل يتم حلها، واإجراءات امل�س���احلة على م�س���توى املجتمع املحلي، 
وخماطر التفاعل مع ال�س���حايا اأو جلان ال�س���حايا، ووجود اآليات ملعاجلة تلك امل�س���ائل اأو احلاجة اإىل 

وجود هذه الآليات. 
   حتت���اج اإدارات ال�س���جون والهيئ���ات واملنظمات ذات ال�س���لة يف املجتم���ع املحلي )مث���ًل، دوائر مراقبة 
ال�س���لوك، حيثم���ا وجدت، وكذل���ك املنظمات غ���ري احلكومية، ودوائ���ر الرعاية الجتماعي���ة، والدوائر 
ال�س���حية، وهيئات الإ�سكان والتوظيف( اإىل العمل معًا لتوفري املتطلبات العملية والجتماعية والنف�سية 
لدعم ال�س���جناء بعد الإفراج والرعاية ال�س���حية وغري ذلك من متطلبات الدعم، وذلك مل�ساعدتهم يف 
اإعادة بناء حياتهم بطريقة اإيجابية. وميكن اأن ي�س���مل هذا الدعم تقدمي امل�س���اعدة يف اإيجاد امل�س���كن 
والوظيف���ة، واتخ���اذ ترتيبات ل�س���تمرارية اأّي برنامج معاجل���ة للإدمان على املخ���درات كان قد بداأ يف 

ال�سجن، وامل�ساعدة يف الروابط العائلية، من �سمن اأمور اأخرى.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

  Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and Against Prison (2007); Drake, E. K., Aos, S. and Miller, :356( انظ���ر(

 M. G., Evidence-Based Public Policy Options to Reduce Crime and Criminal Justice Costs: Implications in Washington State
.Washington Institute for Public Policy, Table 1

)357( قواعد بانكوك، القاعدة 42، الفقرتان 3 و4.

)358( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، القاعدة 64.

)359( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، القاعدة 81.
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   ينبغ���ي م���ن الناحي���ة املثالية اإ�س���فاء الطابع الر�س���مي على هذا النه���ج التعاوين يف اإطار ا�س���رتاتيجية 
 وطنية، مع وجود ميزانية وافية خم�س�س���ة للوكالت املعنية لتمكينها من ال�س���طلع مبهامها ب�س���ورة 

فّعالة.

   ميكن الأخذ يف العتبار و�س���ع مبادئ توجيهية ملوظفي هذه الوكالت وتقدمي معلومات ملوظفي ال�سجون 
ب�ساأن اخلدمات املتاحة يف املجتمع املحلي، مع تفا�سيل الت�سال واخلطوات التي يجب اتخاذها لإحالة 

ال�سجناء ال�سابقني اإىل اآليات دعم منا�سبة.

   يتعنّي مراعاة الحتياجات اخلا�س���ة بالن�س���اء والأطفال اأثناء اإعدادهم للإفراج وعقب الإفراج عنهم. 
وتندرج القواعد ذات ال�سلة يف "قواعد بانكوك".)360(

   يتعنّي مراعاة الظروف اخلا�س���ة مبجتمعات من�ساأ ال�سجناء املقرر اإطلق �سراحهم اأثناء فرتة الإعداد 
للإفراج عنهم.

3-2 تهيئة املجتمع املحلي وت�سخري اإ�سهامه يف اإعادة التاأهيل
ق���د يتقوَّ�ض اإىل حّد كبري اأف�س���ل نظ���ام لإعادة التاأهيل اأثناء فرتة احلب�ض، اإذا وجد ال�س���جناء اأنف�س���هم منبوذين 
عندما ُيطلق �س���راحهم يف املجتمع املحلي الأرحب. ويوؤدي موقف املجتمع املحلي اإزاء ال�س���جناء ال�سابقني وتقبلهم 

ودعمهم دورًا هامًا يف احلّد من خماطر عودة ال�سجناء ال�سابقني للجرمية.

وت�س���ّجع الدول التي تن�س���د احلّد من العودة اإىل الإجرام بني ال�س���جناء ال�س���ابقني على بذل جهود مت�سافرة لتهيئة 
املجتمع املحلي ل�س���تقبال ال�س���جناء ال�س���ابقني. وحتتاج هذه املهمة اإىل دعم �سيا�س���ي، وتعاون من هيئات متعّددة 
وم�س���اركة نا�س���طة من املجتمع املدين. ويوفر املثال على مبادرات دائرة ال�س���جون يف �س���نغافورة، املبنيَّ يف الإطار، 

منوذجًا ناجحًا ميكن اأن ُيهتدى به.

اجلزء الثاين

اإ�سراك املجتمع املحلي يف دعم ال�سجناء وال�سجناء ال�سابقني يف �سنغافورة

انخف�ض عدد نزلء ال�س���جون يف �س���نغافورة بدرجة كبرية يف ال�س���نوات الأخرية على النقي�ض من الجتاه العام يف جميع 
اأنح���اء العامل من 18.000 �س���جني يف عام 2002)اأ( اإىل 11.919 يف ع���ام 2010)ب(، حيث اأخذ ينخف�ض باطراد منذ عام 
2002، عندم���ا بل���غ ذروته. ويبلغ معدل احلب�ض حاليًا 250 باملقارنة مع 392 يف ع���ام 2004.)ج( ومع اأّن هذا املعدل ما زال 
معدل حب�ض عال، اإل اأّن النخفا�ض خلل ال�سنوات ال�سبع الأخرية كان ملحوظًا. وُيعتقد اأّن اإ�سهامًا كبريًا يف هذا النجاح 
وفرت���ه ا�س���رتاتيجية جديدة اعتِمدت خلف�ض مع���دل العودة اإىل الإج���رام، الذي تناق�ض من ن�س���بة 44.4 يف املائة لفوج 
الإف���راج ع���ام 1998 اإىل ن�س���بة 27.3 يف املائة لفوج الإفراج عام 2008.)د( وحتى اأّن مع���دلت العودة اإىل الإجرام للجناة 

الذين اأحلقوا بالربامج املجتمعية لق�ساء الفرتة الأخرية من عقوباتهم كانت اأقل، حيث بلغت 12.9 يف املائة.)ه�(

وتتمثل ال�س���مة الرئي�س���ة لإطار اإعادة التاأهيل، الذي ا�س���تحدثته اإدارة ال�سجون يف �س���نغافورة لأول مرة يف عام 2000، يف 
ال�سراكات والعلقات التعاونية التي قامت عرب خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية وكذلك املنظمات املجتمعية وو�سائل الإعلم 

لتكوين الراأي العام.

)360( انظر القواعد 47-45.



157

4- االعتبارات االقت�سادية
اإّن توف���ري التعلي���م والعمل والتدريب املهني وبرامج اإعادة التاأهيل امل�ستهدف���ة لل�سجناء لي�ض امتيازًا ُيكت�سب، ولكنه 
واج���ب على الدولة يف حالة جميع ال�سجناء اخلا�سعني لرعايتها واإ�سرافها. وجميع هذه الربامج تو�سع على اأف�سل 
وج���ه يف اإط���ار برامج الوزارات ذات ال�سلة لعامة اجلمهور، وُين����ضّ عليها يف اعتمادات ميزانية كل وزارة من تلك 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

ويف ه���ذا ال�سي���اق، كان "م�سروع ال�سريط الأ�سفر"، برئا�سة اإدارة ال�سجون يف �سنغافورة، يهدف اإىل زيادة وعي اجلمهور 
وتعزي���ز جمتم���ع اأكرث تقبًل وا�ستعدادًا لقبول ال�سجناء ال�سابقني ب���روح اإيجابية. ووزع "م�سروع ال�سريط الأ�سفر" يف عام 
2008 م���ا يزيد على 340.000 رزمة من ال�سرائط ال�سفراء عل���ى نطاق جزيرة �سنغافورة، وح�سل على تواقيع 133 رب 
عمل جديد يرغب يف ا�ستخدام جناة �سابقني، وتعاون مع 45 �سريكًا من املجتمع املحلي يف تنظيم خمتلف اأن�سطة ال�سريط 

الأ�سفر، مبا يف ذلك م�سرية جمتمعية حا�سدة �سارك فيها 10.000 �سخ�ض، وتلها مهرجان يف "�سجن �سانغي".
���ي �سه���ر اأيلول/�سبتم���رب با�سم "�سهر ال�سري���ط الأ�سفر"، وتنظ���م اإدارة ال�سج���ون يف كل اأيلول/�سبتمرب العديد من  و�ُسمِّ
الأن�سط���ة املجتمعي���ة، مبا يف ذلك حفلت مو�سيقية وم�سابقات �سري ورك����ض ومعار�ض فنية، وغريها من الأحداث لتوعية 

اجلماهري. وتعمل اإدارة ال�سجون يف �سنغافورة اأي�سًا مع و�سائل الإعلم على زيادة الوعي.
وُيذك���ر اأّن ال�سن���دوق الذي اأن�سئ لدعم الربامج التي جتري مببادرة من املجتم���ع املحلي، والتي ت�ساعد اجلناة ال�سابقني 

واأ�سرهم، قام بجمع ما يزيد على خم�سة مليني دولر.
وتذك���ر اإدارة ال�سج���ون يف �سنغاف���ورة اأنه بنهاية ع���ام 2008 كان هناك نحو 1.700 متطوع، وهو م���ا يناهز عدد موظفي 
ال�سجون الدائمني، كانوا يدخلون طواعية اإىل ال�سجون ومراكز الحتجاز لتقدمي تدريب واإ�سداء م�سورة لل�سجناء. وجرى 
ت�سجي���ل ح���وايل 2.000 رب عم���ل �سنغافوري يف م�س���رف الوظائف باإدارة ال�سج���ون يف �سنغافورة، كان���وا على ا�ستعداد 

لعر�ض عمل على ال�سجناء وال�سجناء ال�سابقني.
وخل�س���ت درا�سة ا�ستق�سائي���ة على نطاق وا�سع اأجرتها اإدارة ال�سجون يف �سنغافورة يف ع���ام 2006 لقيا�ض الت�سّور العام 
ملبادراتها اخلا�سة باإ�سراك املجتمع املحلي، اأّن ما يزيد على 80 يف املائة من اجلمهور ال�سنغافوري اأ�ساروا اإىل اأنهم يعون 
اأهداف "ال�سريط الأ�سفر"، واأعرب حوايل 70 يف املائة عن ا�ستعدادهم لتقبل اجلناة ال�سابقني اإما كاأ�سدقاء اأو كزملء. 

وتكررت هذه النتائج يف ا�ستق�ساءات لحقة اأجريت يف عامي 2007 و2008.

 The information provided is based on a paper by Soh Wei Wah, Discussing early release programs in Singapore, :امل�س���ادر
 presented at the Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding in Correctional Facilities, United Nations Crime Congress,
 Salvador, Brazil, 2010; Peter Joo Hee Ng, Offender Rehabilitation, Community Engagement and Preventing Reoffending in
 Singapore, Resource Material Series No. 80 UNAFEI, Fuchu, Tokyo, Japan March 2010 and statistics from the Singapore

.Prison Service website. www.prisons.gov.sg

 Peter Hoo Jing Ng, Offender Rehabilitation, Community Engagement and Preventing Re-offending in انظ���ر:  )اأ( 

.Singapore, Resource Material Series No. 80 UNAFEI, Fuchu, Tokyo, Japan March 2010,  p. 26

http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/Press%20Release%20-%20Prisons%20 :ب( انظر(

.2010%20Statistics%2025%20Jan2011.pdf

)ج( ا�ستن���ادًا اإىل ع���دد نزلء ال�سج���ون 16،835، وهو رقم اأقل مما كان عليه يف عام 2002، عندم���ا كان معدل احلب�ض اأي�سًا اأعلى من 

 World Prison Brief, International Centre for Prison Studies (http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country. .ذل���ك
.php?country=110)

)د( الأرق���ام م�ستمدة م���ن املوقع الإلكرتوين لدائرة ال�سجون يف �سنغافورة. جرى الطلع على املوقع يف 11 متوز/يوليه 2011. وت�ستند 

http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_ .الأرق���ام اإىل معدلت معاودة الإجرام اأثناء فرتة �سنتني عقب اإطلق ال�سراح
.latest/Press%20Release%20%20Prisons%202010%20Statistics%2025%20Jan2011.pdf

مة  )ه����( ه���ذا هو اأحدث رق���م متاح. )�س���وه واي واه )Soh Wei Wah(، يف مناق�سة حول برامج الإفراج املبك���ر يف �سنغافورة. ورقة مقدَّ

اإىل ور�سة العمل ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف املرافق الإ�سلحية، موؤمتر الأمم املتحدة ملنع اجلرمية، �سلفادور، 
الربازي���ل، 2010(. وكم���ا يلحظ موؤلف هذه الورقة: "يتعنّي توخي احلذر يف تف�سري هذه الإح�ساءات. وعلى �ساكلة اجلهود املبذولة يف اأماكن 
اأخرى والتي ت�سعى ملقارنة وتقييم فعالية الربامج التي ت�ستند اإىل ال�سجون، تفتقر املقارنة اآنفة الذكر اإىل وجود فريق للرقابة وتت�سم بانحياز 
قائم على النتقاء الذاتي. وبوجه عام، يت�سم النزلء الذين يتم اختيارهم لهذه الربامج باأنهم يح�سنون ال�سلوك يف ال�سجن، ويظهرون موقفًا 

اأكرث اإيجابية، ولديهم �سوابق اإجرامية اأقل. ومن ثم ل ينبغي تف�سري امللحظة على اأنها نوع من التحقق العلمي".

http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/Press per cent20Release per cent20- percent20Prisons per cent202010 per cent20Statistics per cent2025 per cent20Jan2011.pdf
http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/Press per cent20Release per cent20- percent20Prisons per cent202010 per cent20Statistics per cent2025 per cent20Jan2011.pdf
http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/Presspercent20Releasepercent20percent20Prisonspercent202010percent20Statisticspercent2025percent20Jan2011.pdf
http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/Presspercent20Releasepercent20percent20Prisonspercent202010percent20Statisticspercent2025percent20Jan2011.pdf
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الوزارات. ويف حني ميكن حتقيق وفورات يف التكاليف باإقامة �سراكات مع منظمات غري حكومية، وينبغي الت�سجيع 
على اإقامة هذا التعاون، اإل اأنه ينبغي اأن يكون مفهومًا اأّن امل�سوؤولية الأوىل عن اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء 

تقع على كاهل الدولة.

ومن الوا�س���ح اأن تكلفة املجموعة الوا�س���عة من الربامج الهادفة للحّد من العودة اإىل الإجرام تتباين ب�س���كل كبري 
بح�س���ب نوع الربنامج والبلد الذي ينفذ فيه الربنامج وعوامل اأخرى كثرية. وخل�س���ت درا�س���ة �ساملة ب�ساأن فعالية 
الربامج الهادفة اإىل احلّد من العودة اإىل الإجرام، والتي ا�ستعر�ست ب�سكل ممنهج ما يزيد على 400 درا�سة بحثية 
اأجريت يف الوليات املتحدة وكندا، على �س���بيل املثال، اإىل اأّن اأّي برنامج يحقق انخفا�س���ًا ولو كان ب�سيطًا ن�سبيًا يف 
معدلت اجلرمية ميكن اأن يكون مفيدًا من حيث التكلفة.)361( وخل�س���ت درا�سة اأخرى اإىل اأّن ال�ستثمار بقدر اأكرب 
يف اأن�سطة بناءة وبرامج اإعادة تاأهيل لل�سجناء يحقق زيادة وفورات على املدى البعيد. ووفقًا لهذا البحث، وب�سبب 
النخفا�ض املرتبط مبعدلت العودة اإىل الإجرام، توفر ال�س���جون التي تت�س���من برامج تعليمية ومهنية على املجتمع 
م معاجلة من تعاطي املخدرات مبلغ  مبلغ 67.000 جنيه اأ�س���رتليني عن كل �س���جني، بينما يوفر ال�س���جن الذي يقدِّ
116.000 جنيه ا�س���رتليني.)362( واأظهر بحث اآخر اأّن برامج التعليم قد اأثبتت اأنها فّعالة جدًا يف احلّد من العودة 

اإىل الإجرام، يف حني اأنها متّكن من حتقيق وفورات كبرية يف التكاليف.)363(

اجلزء الثاين

 The Comparative Costs and Benefits of Programs to Reduce Crime, Version 4.0, Steve Aos, Polly Phipps, Robert :361( انظر(

.Barnoski, Roxanne Lieb, Washington State Institute for Public Policy, May 2001, p. 6

The Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and against Prison.  http://www.matrixknowledge.co.uk/ :362( انظر(

.wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf

  Research Brief, Occasional Paper Series - No. 2 - September 1997, Open Society Institute, :363( انظ���ر عل���ى �س���بيل املث���ال(

Criminal Justice Initiative, Education as Crime Prevention, Providing education to prisoners.  (http://www.prisonpolicy.org/scans/
.research_brief__2.pdf)

تو�سيات رئي�سة
اإعادة االإدماج االجتماعي يف ال�سجون املكتظة

تخفيف الأثر ال�سار للحب�ض
ل�سلطات ال�سجون

احلفاظ على ال�سحة وعلى النظافة ال�سحية

   ميك���ن زيادة نقاط وج���ود املياه واملراحي�ض لتي�س���ري اإمكانية الو�س���ول اإليها؛ وينبغي فح����ض اأجهزة التهوية 
وحت�سينها.

   ميكن حت�سني مرافق ومعدات الطبخ وزيادتها، وكذلك حت�سني نظام توزيع الطعام وزيادته.
   ينبغي اإجراء تفتي�ض منتظم جلميع اأرجاء ال�سجن )ال�سجون( لكفالة احلفاظ على املعايري الأ�سا�سية للنظافة 

ال�سحية.
   ميك���ن زيادة التع���اون مع مقدم���ي الرعاية ال�س���حية املحليني واملنظمات غ���ري احلكومية يف توف���ري الرعاية 

ال�سحية.

تخفيف ال�سغط على املكان
   ميكن زيادة الوقت الذي يق�سيه ال�سجناء خارج زنزاناتهم، مع ق�ساء اأق�سى وقت ممكن يف الهواء الطلق.

   ميكن النظر يف اإعادة ت�سنيف اأماكن ال�سجن امل�ستغلة ا�ستغلًل منقو�سًا للتاأكد من ا�ستخدام اأماكن ال�سجن 
بطريقة مبتكرة قدر الإمكان لإف�ساح املجال ملزيد من اأماكن النوم.

http://www.matrixknowledge.co.uk/wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf
http://www.matrixknowledge.co.uk/wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf
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   ميكن النظر يف اأق�سى ا�ستخدام ممكن لربامج االإفراج املبكر واإجازة الزيارة املنزلية، وكذلك نقل ال�سجناء 
امل�ستوف���ن لل�سروط اإىل �سجون حيث االإجراءات االأمنية اأقّل، مثل ال�سجون املفتوحة، وذلك لتخفيف ال�سغط 

على املكان.
   يج���وز االإفراج عن ال�سجناء عند ق���رب انتهاء اأحكامهم واإيداعهم دور التاأهي���ل التي ميكن اأن تديرها دوائر 
اخلدم���ات االجتماعية اأو منظمات غري حكومية. وي�ساعد هذا االإجراء يف اإف�ساح املجال وكذلك امل�ساعدة يف 

التهيئة التدريجية لل�سجناء لدخول املجتمع من جديد.

زيادة الروابط العائلية
   ينبغ���ي اأن تكفل �سلطات ال�سجون عدم تقييد ات�سال ال�سجناء بالعائالت، بل العمل على زيادته حيثما اأمكن. 
وكقاع���دة عامة، ومع االأخذ يف االعتبار اأّي احتياطات تتعلق بالنظاف���ة ال�سحية واالأمنية قد يتعّن اتخاذها، 
ينبغي اأال متنع العائالت من تقدمي اأطعمة تكميلية لل�سجناء لتعزيز النظام الغذائي الذي ُيحتمل اأن يكون قد 

تعّر�ض خللل ب�سبب االكتظاظ.

زيادة االأن�سطة
   ميك���ن زيادة عدد ال�سجن���اء الذين ي�ستفيدون من برامج العمل والتعلي���م والتدريب املهني با�ستخدام املرافق 

بالتناوب.
   ميكن ا�ستخدام اأن�سطة حيثما اأمكن للح�سول على اإيرادات واإنتاج اأغذية.

   قد يكون توفري اأعمال خارج ال�سجن طريقة جيدة لتخفيف ال�سغط يف الداخل اأثناء النهار.

حتقيق اأق�سى ا�ستخدام للموارد من اأجل �سمان احلّد االأدنى من اخلدمات االأ�سا�سية
   ينبغي ر�سد النظم واخلدمات بانتظام ل�سمان ا�ستخدامها باأق�سى قدراتها.

   يتعّن توقع حدوث اأعطال باملعّدات االأ�سا�سية و�سمان توافر قطع الغيار اأو البدائل م�سبقًا.
د مرافق ودوائ���ر ال�سجن االأ�سا�سية     ميك���ن ل�سلط���ات ال�سجن، يف حالة حدوث اأزم���ة ولفرتة حمدودة، اأن حتدِّ
وت�س���ع اأولوي���ات ب�ساأنها، وتق���رر على هذا االأ�سا�ض امله���ام التي تعترب اأ�سا�سية ال�سط���الع املوظفن بها ووقف 
امله���ام غ���ري االأ�سا�سية؛ ميكن اتخ���اذ تدابري لتح�سن التعاون م���ع منظمات املجتمع املحل���ي وت�سجيع اإمكانية 

و�سولهم اإىل ال�سجن للقيام باأن�سطة تهدف اإىل دعم ال�سجناء وتعزيز اإعادة تاأهيلهم.

زيادة توافر املوظفن وتدريبهم
   ينبغي بذل اجلهود، حيثما اأمكن، لتعين موظفن اإ�سافين. وقد ت�ساعد اإعادة تنظيم جداول خدمة املوظفن 

يف ا�ستخدام اأف�سل للعدد املتاح من املوظفن.
   ميك���ن لتدريب املوظفن عل���ى اإدراك االإ�سارات التحذيرية التي تظِهر تزايد التوّت���ر اأو القلق بن ال�سجناء اأن 

يحول دون وقوع ا�سطرابات.

تعزيز التوا�سل
   م���ن امله���م تعزيز قنوات التوا�سل م���ع ال�سجناء الإطالعهم عل���ى االإجراءات التي بداأ العمل به���ا لت�سوية اأكرث 
امل�س���اكل اإحلاح���ًا، واالإ�سغ���اء اإىل مقرتحات ال�سجن���اء بالن�سبة للحل���ول املتعلقة بامل�ساكل الت���ي يعانون منها 

بخ�سو�ض الظروف واملعاملة، وذلك لتخفيف التوتر والغ�سب.
   وباملث���ل، م���ن ال�سروري ت�سجي���ع ودعم املوظف���ن، واإظه���ار اأّن االإدارة تقّدرهم حق قدرهم وتق���ّدر الظروف 

ال�سعبة التي يعملون يف ظلها، بغية تخفيف م�ستويات االإحباط والغ�سب بن موظفي ال�سجون.
   ينبغي اأن يبقى مديرو ال�سجون على ات�سال دائم باملقّر الرئي�سي بغية احل�سول على م�ساركته ودعمه وكفالة 

اإيجاد حّل مل�سكلة االكتظاظ.



دليل ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلّد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين160

منع الف�ساد
   ُين�س���ح بزيادة الرقابة على املوارد املالية واتخاذ تدابري لك�س���ف الف�ساد ومنعه، وذلك ب�سبب اخلطر املتزايد 

للممار�سات الفا�سدة يف اأوقات الكتظاظ.

تعزيز اإعادة االإدماج االجتماعي كا�سرتاتيجية طويلة االأجل للحّد من االكتظاظ

و�سع نهج اإدارة �سجون �سامل
ناع ال�سيا�سة و�سلطات ال�سجون ل�سُ

   ا�س���تعرا�ض جميع �سيا�س���ات وممار�س���ات اإدارة ال�سجون وحت�سينها ل�سمان �سلمة ال�س���جناء من العتداء اأو 
ع على وجود بيئة �س���جن اإيجابية، ووجود نظام متوازن جلميع ال�سجناء، مع الأخذ  العنف، و�س���مان اأنها ت�سجِّ

يف العتبار احتياجات فئات خا�سة من ال�سجناء.

   و�سع �سيا�سات واآليات للتعاون مع الوزارات والوكالت امل�سوؤولة عن التعليم والتدريب املهني والتوظيف والرعاية 
ال�س���حية والرعاية الجتماعية ومراقبة ال�س���لوك ل�س���مان تويل امل�س���وؤولية امل�س���رتكة وو�س���ع ا�سرتاتيجيات 

م�سرتكة لكفالة توفري الدعم وامل�ساعدة لل�سجناء مل�ساعدتهم على اإعادة بناء حياتهم عقب الإفراج عنهم.

   الت�سجيع على م�ساركة املجتمع املدين يف دعم اإعادة تاأهيل ال�سجناء.

التقييم وتخطيط الأحكام
ل�سلطات ال�سجون

   كفالة اإجراء تقييم للمخاطر والحتياجات اخلا�س���ة بكل �س���جني يف اأ�سرع وقت ممكن، عقب اإ�سدار الأحكام 
ودخول ال�سجن، ليت�سنى و�سع خطط منا�سبة للأحكام، مع التدرُّج يف الأحكام نحو م�ستويات اأمنية اأدنى.

الروابط العائلية
ل�سلطات ال�سجون

   بذل اجلهود لإيداع جميع ال�س���جناء بالقرب من بيوتهم لتي�س���ري الت�س���ال امل�س���تمر بني العائلت وال�سجناء. 
واعتبار هذا من الأولويات بالن�سبة للن�ساء ال�سجينات.

   �س���مان اأن تتيح �سيا�سات ومرافق ال�سجن القيام بزيارات عائلية ب�س���كل متكّرر واأن ت�ستخدم زيارات ات�سال 
مبا�سر )دون حواجز( كقاعدة عامة، مع ا�ستثناءات قائمة على تقييم املخاطر الفردية.

   عدم فر �ض قيود ورقابة على الر�سائل والت�سالت الهاتفية، كقاعدة عامة، با�ستثناء احلالت الفردية عالية 
اخلطورة.

   �س���مان اإعطاء اأولوية للحفاظ على الت�س���الت العائلية )اإعادة اإر�ساء الت�س���الت العائلية( وال�سعي لإقامة 
�سراكات عند القت�ساء مع اإدارات الرعاية الجتماعية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية.

العمل والتدريب املهني
ل�سلطات ال�سجون ووزارة العمل )اأو هيئة مماثلة(

   �سمان ح�سول ال�سجناء على برامج تدريب على مهارات مهنية وور�ض عمل يف ال�سجون، تتوافق مع احتياجات 
ال�سوق، وتطابق قدر امل�ستطاع رغبات ال�سجناء اأنف�سهم.
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   العمل معًا لإدراج تدريب ال�سجناء على املهارات وت�سغيلهم يف ا�سرتاتيجية وبرنامج على ال�سعيد الوطني.
م     اإقامة �س���راكات مع دوائر خدمات خارج ال�س���جون ومع منظمات غري حكومية لتح�سني التدريب املهني املقدَّ

لل�سجناء، ومتكينهم من اإقامة روابط مع املنظمات التي ت�ستطيع م�ساعدتهم عند الإفراج عنهم.

التعليم
ل�سلطات ال�سجون ووزارة التعليم

   توفري التعليم جلميع ال�سجناء، ولكن مع حتديد اأولويات، وخ�سو�سًا للأ�سخا�ض الأميني وال�سباب.
   �س���مان اأن يكون التعليم متوفرًا على اأ�س���ا�ض املنهاج الوطني، ويوؤدي اإىل احل�سول على موؤهلت �ساحلة على 

امل�ستوى الوطني.

   اإقامة تعاون م�س���رتك مع الوكالت وو�س���ع ا�س���رتاتيجيات لإدراج تعليم ال�س���جناء يف خطط وخم�س�سات يف 
امليزانية على ال�سعيد الوطني، وكذلك التعاون مع دوائر التعليم يف املجتمع املحلي واملنظمات غري احلكومية.

برامج خا�سة
ل�سلطات ال�سجون

   توفري برامج م�ستهدفة اأخرى لل�سجناء ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية ل�سلوكهم، بح�سب الحتياجات الفردية، مبا 
يف ذلك الحتياجات اخلا�سة اجلن�سانية للن�ساء ال�سجينات.

الدعم ما بعد الإفراج ودور املجتمع املحلي
ل�سلطات ال�سجن ودوائر مراقبة ال�سلوك والدوائر والهيئات ذات ال�سلة يف املجتمع املحلي

   �سمان اأن ترّكز التهيئة للإفراج عن ال�سجناء على حتديد املخاطر والحتياجات التي من املحتمل اأن تطراأ يف 
الفرتة املبا�سرة بعد الإفراج وو�سع خطط للتعامل معها.

   العم���ل معًا لتوف���ري املتطلب���ات العملية والجتماعية والنف�س���ية ومتطلب���ات الرعاية ال�س���حية وغري ذلك من 
متطلبات الدعم لل�سجناء ال�سابقني مل�ساعدتهم يف اإعادة بناء حياتهم.

ناع ال�سيا�سة والوزارات ذات ال�سلة ومنظمات املجتمع املدين: ل�سُ
   النظ���ر يف اإ�س���فاء الطابع الر�س���مي على هذا النهج التعاوين يف اإطار ا�س���رتاتيجية وطنية م���ع ميزانية وافية 

خم�س�سة للوكالت امل�ساركة لتمكينها من ال�سطلع مبهامها بفعالية.

   بذل جهود مت�س���افرة لإعداد املجتمع املحلي ل�س���تقبال ال�س���جناء ال�س���ابقني بطائفة من اأن�سطة رفع م�ستوى 
الوعي العام.
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الف�سل حاء- اإدارة القدرة اال�ستيعابية لل�سجون
ت�س���ري الق���درة ال�س���تيعابية لل�س���جون اإىل ع���دد ال�س���جناء الذي���ن ميك���ن اإيواوؤه���م يف م���كان احتج���از مع���نّي، 
ا�س���تنادًا اإىل املعي���ار املن�س���و�ض علي���ه يف الت�س���ريعات اأو اللوائ���ح الوطنية اأو يف وثيقة اإر�س���ادية اأخ���رى. ويناق�ض 
 الف�س���ل األ���ف م���ن اجل���زء الأول ه���ذه امل�س���األة ب�س���ورة اأوف���ى، مب���ا يف ذل���ك املوا�س���فات املو�س���ى به���ا يف هذا 

ال�سدد.

ومن املقبول على نطاق وا�س���ع يف اأيامنا هذه اأّن زيادة القدرة ال�س���تيعابية لل�س���جون ل ت�س���ّكل وحدها ا�سرتاتيجية 
م�س���تدامة ملكافحة اكتظاظ ال�س���جون. وكما اأّكد كثري من املعلقني اأنه "حيثما توجد �س���جون، �سوف يجري ملوؤها"، 
وقد يوؤّدي التو�س���ع امل�س���تمر يف عقارات ال�س���جون، على املدى البعيد، اإىل زيادة يف معدلت احلب�ض. وتزايد الأدّلة 
���ل يف احلقيقة  الت���ي ت�س���ري اإىل اأّن تخفي���ف الكتظ���اظ على املدى الق�س���ري الذي تتيحه اإن�س���اءات جديدة قد يوؤجِّ
مناق�س���ة اأ�س���باب الكتظ���اظ ينبغ���ي اأن يكون م�س���در قلق خا�ض وُتن�س���ح ال�س���لطات بالنظر يف ال�س���رتاتيجيات 
الأخ���رى املبّين���ة يف ه���ذا الدلي���ل، م���ع الأخ���ذ يف العتب���ار الظ���روف والتحّديات اخلا�س���ة الت���ي يواجهه���ا البلد 
املعن���ي، قب���ل التفكري يف تو�س���يع عقارات ال�س���جون. وحيثم���ا ُيقرتح تو�س���يع ال�س���جن وُيقبل على املدى الق�س���ري، 
 ينبغ���ي اأن ي�س���تمر النظر يف مكانه يف ال�سيا�س���ة والتخطيط على امل���دى البعيد، واأخذ طائف���ة كاملة من اخليارات 

بعني العتبار.

وم���ن ناحية اأخرى، يجب العرتاف باأّن املعايري الدنيا التي تق�س���ي باحتجاز ال�س���جناء يف ظروف تتقيَّد بالكرامة 
الإن�س���انية، ينبغي اأن تنعك�ض يف النهج اخلا�ض بت�س���ميم واإدارة اأّي �سجون جديدة اأو اأّي اأجزاء من ال�سجون. ومن 
الأهمية مبكان تلك املعايري ب�س���اأن ال�س���حة والتغذية واحل�س���ول على املياه. وبالإ�س���افة اإىل ذلك، من ال�س���روري 
وجود نظام ل�س���مان م�س���اءلة اإدارة ال�س���جون ب�س���اأن احلفاظ على معايري حمّددة. وينبغي اأن مُيّكن نظام امل�ساءلة 
اأي�س���ًا من حتديد الوقت الذي يتعنيَّ فيه اإجراء عملية التجديد ومتى يتعنّي رفع م�س���توى املياه وال�س���رف ال�س���حي 
والرعاية ال�س���حية وغريها من اخلدمات، ومتى يتعنّي توفري م�س���احات وخدمات اإ�س���افية. ومن املمار�سة اجليدة 
اأن ي�سبح اإجراء هذا الفح�ض الدقيق ن�ساطًا منتظمًا، كجزء من عملية تخطيط ا�سرتاتيجية �ساملة للم�ساعدة يف 

و�سع �سيا�سة فّعالة وم�ستدامة.

ويف بلدان ما بعد النزاع، حيث ُيحتمل اأن يكون قد جرى تدمري نظام ال�س���جون والبنى التحتية لل�س���جون، قد يكون 
هناك �س���غط لإن�س���اء �س���جون جديدة ل�سمان اأن يكون الأ�س���خا�ض املحبو�س���ون حمتجزين يف اأماكن اإيواء ت�ستويف 
متطلبات املعايري الدولية. ففي حالة عدم وجود �س���جون تفي بهذه املتطلبات، وبدون اإن�س���اء اإدارة �سجون حمرتفة، 
قد يتعر�ض ال�س���جناء لظروف غري مقبولة واإ�س���اءة معاملة ويودعون يف احتجاز غري ر�س���مي و/اأو احتجاز �س���ّري، 
حت���ت �س���يطرة هيئة ع�س���كرية اأو هيئ���ات اأخرى. ومع ذلك، ينبغي ال�س���طلع ببناء ال�س���جون بعناي���ة كبرية حتى 
 يف ظ���روف احلاجة ال�س���ديدة، كجزء من رزمة �س���املة تت�س���من اإعادة التاأهيل واإ�س���لح نظ���ام العدالة اجلنائية 

بكامله.

ومن ال�س���روري يف جميع احلالت اإجراء عملية تقييم وتخطيط �س���ليمة قبل البدء يف اأي بناء ل�س���مان عدم تبديد 
نة اأو ل تعك�ض القيم الأ�سا�سية  موارد قيِّمة على املدى البعيد، وذلك ببناء �سجون لي�ست منا�سبة يف بيئة اأو ثقافة معيَّ

ومبادئ الإدارة التي �سيعمل بها نظام ال�سجون.

ويق���ّدم هذا الف�س���ل ملحة موجزة عن العتبارات الأ�سا�س���ية، مبا يف ذلك عوامل يتع���نّي اأخذها يف العتبار لتقييم 
احلاجة اإىل جتديد �س���جون اأو ت�سييدها. ويقّدم اأي�سًا ملحة عامة ب�ساأن التدابري التي ميكن اتخاذها لزيادة القدرة 

اجلزء الثاين
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ال�ستيعابية لل�سجون عن طريق حت�سني اإدارة م�ساحة ال�سجون. وجتري معاجلة هذه امل�سائل ذاتها اأي�سًا يف من�سور 
اللجنة الدولية "املياه وال�س���رف ال�س���حي والنظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�س���جون،‘توجيهات تكميلية’"، 
ال�س���ادر عام 2012، حيث يقّدم توجيهات ت�س���غيلية عملية لأولئك امل�ساركني يف اإ�س���داء امل�سورة بخ�سو�ض جممل 
م�س���األة خل���ق قدرة ا�س���تيعابية وتنفيذه���ا. وتتمثل امللحظة املتكّررة م���ن جانب اللجنة الدولية على مدى �س���نوات 
عدي���دة يف اأّن ال�س���عوبة الت���ي تواَجه يف اإدارة املرافق هي يف الغالب نتيجة اأخط���اء يف التخطيط. واجلدير بالذكر 
اأّن عملي���ات التخطي���ط التي ل تت�س���م بال�س���مولية بالقدر الكافي، والت���ي تغِفل خطوات يف العملي���ة ول تنطوي على 
 طائفة �سرورية من اخلربات، جتعل من امل�ستحيل بناء مرفق ي�ستجيب للمعايري الدولية ويلبي احتياجات ال�سجناء 

واملوظفني.

1- التقييم والتخطيط

تتاأث���ر الطريق���ة الت���ي يتطّور به���ا نظام ال�س���جون ب�سيا�س���ات العدال���ة اجلنائي���ة، التي بدوره���ا تتاأثر بال�سيا�س���ة 
والثقاف���ة والقي���م ال�س���ائدة يف املجتم���ع ال���ذي يوجد في���ه النظ���ام، على النح���و الذي هدفت الف�س���ول ال�س���ابقة 
اإىل التاأكي���د علي���ه. وبالت���ايل، ف���اإّن جمي���ع الق���رارات الرئي�س���ة ب�س���اأن اإدارة واإ�س���لح نظ���ام ال�س���جون، مب���ا يف 
ذل���ك تل���ك الق���رارات الت���ي تتعل���ق بتحديث اأو تو�س���يع رقعة ال�س���جون، ينبغ���ي اأن تتخذ يف �س���ياق الإطار الأو�س���ع 
نطاق���ًا. وبغي���ة جع���ل ه���ذا الأم���ر ممكن���ًا، يتع���نّي وج���ود عملي���ة تخطي���ط وا�س���عة ودينامي���ة ت�س���تطيع اأن تع���زز 
 اتخ���اذ ق���رارات دقيق���ة ومراجع���ة وتعدي���ل الق���رارات ب�س���ورة منتظم���ة. وي�س���ار اإىل ه���ذا الأمر باأن���ه تخطيط

ا�سرتاتيجي.

وينبغ���ي اأن تك���ون نقطة النط���لق يف عملية تخطيط من ه���ذا الن���وع، اإذا مل تكن موجودة بالفع���ل، حتديد القيم 
الأ�سا�س���ية لنظ���ام العدالة اجلنائية باأكمله، الذي ي�س���م ال�س���جون، واأهداف ذل���ك النظام. وينبغي اأن ت�سرت�س���د 
ه���ذه القيم الأ�سا�س���ية والأهداف باملعايري والقواعد الدولي���ة والإقليمية. وعلى هذا النحو، فاإنها �ست�س���مل الهدف 
با�س���تخدام ال�س���جون باعتدال، كما تو�س���ي به هذه املعايري، وكذلك �سمان اإيواء ال�س���جناء يف ظروف حترتم فيها 
كرامتهم الإن�س���انية وتعزيز اإعادة اإدماجه���م الجتماعي. وينبغي اأن تتقّيد القرارات املتخذة لتجديد ال�س���جون اأو 

بناء �سجون جديدة بهذه القيم الأ�سا�سية.

وم���ن ال�س���روري اأن تبداأ عملي���ة التخطيط دائمًا بتقيي���م اأّويل للمرافق والإمكانيات القائم���ة. وينبغي األ يتفّح�ض 
هذا التقييم نظام ال�س���جون فح�س���ب بل اأن يتفّح�ض اأي�س���ًا نظام اجلزاءات والتدابري غري الحتجازية بغية و�س���ع 
ن �سناع القرارات من اإقامة روابط اأف�سل بني النظامني، يف  فهم �س���امل لنظام اجلزاءات. وهذا من �س���اأنه اأن ميكِّ
مرحلتي التخطيط والتنفيذ، ومن الإطار الت�س���ريعي والتنظيمي اإىل اإدراج اخلدمات ورفع م�س���تواها. و�ست�س���اعد 
د اإجراء  اإقامة الروابط على حتديد ال�س���تجابة ال�سحيحة التي �ستحدث تغيريًا على املدى الطويل. وميكن اأن يحدِّ
تقييم �س���جن مبفرده، على �سبيل املثال، اأّن هناك العديد من ال�سجناء مدمنون على املخدرات يف ال�سجن، ولكن ل 
ز ال�س���تجابة ح�س���رًا على  توجد برامج للخدمات واملعاجلة. ويف حالة عدم وجود تقييم على نطاق اأو�س���ع، قد تركِّ
حت�س���ني برامج اخلدمات واملعاجلة يف ال�س���جون. بيد اأّن التقييم اإذا ا�ستمل على اأنواع اجلرائم التي ارتكبها هوؤلء 
ال�س���جناء، والإطار القانوين و�سيا�س���ات اإ�سدار الأحكام يف اخت�سا�ض ق�سائي معنّي، مبا يف ذلك ما يتعلق بجرائم 
املخدرات وتوافر خدمات املعاجلة من الإدمان على املخّدرات يف املجتمع املحلي، فقد تتمثل ال�س���تجابة يف اتخاذ 
قرار بتعديل الإطار القانوين و�سيا�س���ات اإ�س���دار الأحكام لإتاحة حتويل الأ�سخا�ض الذين يعانون من الإدمان على 
املخدرات الذين ارتكبوا جرائم ب�سيطة اإىل اخلدمات املجتمعية املحلية، واإىل حت�سني اخلدمات يف املجتمع املحلي 
اخلا�س���ة مبعاجلة الإدمان على املخّدرات. واإذا حتقق هذا الأمر، ف�س���يكون هناك عندئذ عدد اأقّل من الأ�سخا�ض 
يف ال�س���جن يف حاج���ة اإىل معاجل���ة من الإدمان على املخّدرات، ولن حتتاج ال�س���لطات اإىل تخطيط تو�س���ع كبري يف 
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خدمات وبرامج ترعاها يف ال�س���جون. وبعبارة اأخرى، ميكن لتقييم وا�س���ع النطاق ي�سمل كامل نظام اجلزاءات اأن 
يوؤثر يف ال�سيا�سة. وبهذه الطريقة، فاإّن و�سع �سيا�سة اإدارة ال�سجون لن يت�سم فقط بردود الأفعال بل �سيت�سم اأي�سًا 

بال�ستباقية.

وباملثل، عند و�س���ع التخطيط ل�س���يانة ممتلكات ال�س���جون وحتديثها وتو�س���يعها يف هذا الإطار الأو�س���ع، �ست�سبح 
العلقة بني الكتظاظ وممار�س���ات اإدارة ال�س���جون اأي�سًا اأكرث و�سوحًا. و�س���من هذا املنظور الأو�سع، قد يتمثل رد 
الفعل جتاه الكتظاظ يف زيادة ا�س���تخدام خطط الإفراج املبكر والنقل اإىل �سجون ذات تدابري اأمنية اأقل، بدًل من 
د التقييم اأي�سًا اأّن هذه الفر�ض املتاحة ل يجري ا�ستغللها. )انظر الف�سل  بناء قدرة ا�ستيعابية جديدة، اإذا ما حدَّ

زاي، الق�سم 1-1(.

1-1 توقع ازدياد اأعداد ال�سجناء واجلناة
يتمثل اأحد العنا�س���ر الرئي�س���ة لعملية التقييم والتخطيط يف حتديد الجتاهات املا�س���ية وامل�ستقبلية املتوقعة التي 
�س���وف توؤثر على عدد ال�س���جناء يف املرافق اخلا�س���ة بالحتجاز وعلى اجلناة الذين يخ�س���عون جلزاءات جمتمعية 

حملية.

   املنهجي���ة الأكرث موثوقية لتحديد الزيادة املتوقعة يف اأعداد ال�س���جناء واجلن���اة تتمثل يف النظر اأوًل يف 
اجتاهات الزيادة ال�سابقة وتقدير اجتاهات الزيادة امل�ستقبلية ا�ستقرائيًا.

   من ال�سروري عندئذ حتديد اأثر التغيريات يف ال�سيا�سات والت�سريعات، وكذلك الوقائع ال�سيا�سية يف بلد 
اأو منطقة وتعديل ح�سابات الجتاهات امل�ستقبلية وفقًا لذلك.

وهذا من �س���انه اأن ي�س���مح باأفق تخطي���ط لفرتة ثلث اإىل خم�ض �س���نوات مما ميّكن اإدارات ال�س���جون من حتديد 
ما اإذا كان هناك من حاجة لقدرة ا�س���تيعابية جديدة، والتخطيط للتو�س���ع الق�س���ري اإىل املتو�س���ط الأجل يف قدرة 
ا�س���تيعاب ال�س���جون عن طريق اأ�ساليب متنوعة يف ا�ستغلل اأّويل للمرافق القائمة، واإذا تطلَّب الأمر، و�سع خيارات 
لتو�سعات م�ستقبلية اأو ت�سييد �سجون جديدة. ومبا اأّن ال�سجون اجلديدة ت�ستغرق يف العادة ثلث �سنوات على الأقل 
لت�سميمها وبنائها، كما ينبغي اأن تدوم لعقود، فقد ُو�سعت تو�سية باأن تتطّلع اأّي خطة على ال�سعيد الوطني اأو على 
�سعيد الوليات اإىل امل�ستقبل اإىل اأبعد حد م�ستطاع. وقد وجدت حكومات كثرية اأّن فرتة 10 �سنوات ميكن التحكم 
بها لت�سور الحتياجات وتوفر الوقت الكافي من اأجل "متديد" التمويل الأ�سا�سي املطلوب لت�سييد ما ميكن اأن يكون 

عدة مرافق جديدة.)364(

ويف ح���الت الن���زاع، ف���اإّن التخطيط طويل الأج���ل يكون ن���ادرًا، اإن كان ممكنًا اأو منا�س���بًا على الإط���لق. وينبغي 
تنفي���ذ خطط الطوارئ يف حالت الأزمات، وخ�سو�س���ًا حيث حتدث تغيريات مفاجئ���ة، مثل العتقالت اجلماعية 
والحتج���از، والك���وارث طبيعي���ة. ول ينبغي اأن ت�س���ّكل هذه احل���الت التي تك���ون يف اأغلب الأحيان موؤقتة الأ�س���ا�ض 
لتخطيط طويل الأجل نظرًا لأّن الكتظاظ غالبًا ما يزول �س���ريعًا جدًا نتيجة لقرارات تنفيذية بالإفراج عن غالبية 

اأولئك املحتجزين يف هذه الظروف.

اجلزء الثاين
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وينبغي حتديث التوقعات بانتظام، وذلك با�س���تخدام املنهجية ذاتها، نظرًا لأّن هذا يوفر مل�سوؤويل الإدارة وجلهات 
الدعم املايل القدرة على التخطيط م�س���بقًا واتخاذ قرارات م�س���تنرية يف ما يتعلق بالتعديلت يف �سيا�س���ات نظام 

العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك حتديد ا�سرتاتيجيات بديلة وحتديد القدرة ال�ستيعابية لل�سجون.)365(

نات اأخرى للتقييم ال�سامل 1-2 مكوِّ
من اأجل اأن متّكن القرارات ال�سرتاتيجية من اإجراء تخطيط فّعال بغية و�سع خطط للآجال الق�سرية واملتو�سطة 

والطويلة للحّد من الكتظاظ، ينبغي اأن تت�سمن املمار�سات اجليدة يف التقييم اأي�سًا ما يلي:

   الإطار الت�س���ريعي املنطبق عل���ى الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة والعقوبات اجلزائي���ة، وكذلك اجتاهات 
الأحكام وا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف املمار�سة العملية؛

   امللف���ات ال�سخ�س���ية للجن���اة، مب���ا يف ذل���ك ملفات اجلرائ���م املرتكب���ة والأح���كام ال�س���ادرة بحقهم، 
والحتياجات اخلا�سة باإعادة تاأهيلهم ومعاجلتهم، واجلن�ض والعمر؛

   التقييم اخلا�ض بجميع املوؤ�س�سات يف نظام ال�سجون لتحديد القدرة ال�ستيعابية، والعدد الفعلي للنزلء، 
والأحوال، واأوجه الق�سور، والإمكانات يف كل �سجن على حدة؛

   التقييم اخلا�ض بتنظيم نظام التدابري واجلزاءات غري الحتجازية وهياكله الأ�سا�سية وتنفيذه؛

   تكالي���ف احلب�ض يف خمتلف املوؤ�س�س���ات، وخمتلف اجل���زاءات والتدابري املجتمعي���ة، والتكاليف املقّدرة 
لتجديد ال�س���جون التي حتتاج اإىل حتديث، والتكاليف املقّدرة لبناء �س���جون جديدة و�س���يانتها، مبا يف 

ذلك تكاليف اخلدمات والربامج التي يتعنّي تقدميها.

2- حتديد اال�سرتاتيجية
���ناع القرار يف اتخاذ قرارات ب�س���اأن ال�س���تجابات ال�س���رتاتيجية للبيانات املقّدمة. ومن  تتمثل اخلطوة التالية ل�سُ
املرغوب فيه للغاية القيام بعملية ت�س���اورية، يف جميع احلالت، ل�س���مان اأن تكون ال�س���رتاتيجية املقررة متما�س���ية 
مع الواقع واملوارد املتاحة يف الآجال الق�س���رية واملتو�س���طة والطويلة، واأن تكون مقبولة من جميع اجلهات الفاعلة 

امل�ساركة.

و�س���وف ت�سمل هذه امل�س���اورات املوؤ�س�س���ات واجلهات الفاعلة الرئي�س���ة يف العدالة اجلنائية وممثلني عن الوزارات 
امل�س���وؤولة ع���ن تقدمي خدمات مثل الرعاية ال�س���حية والتعلي���م والتدريب املهني والتوظي���ف ومقّدمي اخلدمات يف 
املجتم���ع املحل���ي واملحرتفني يف جم���ال الرعاية ال�س���حية والأخ�س���ائيني النف�س���يني والأخ�س���ائيني الجتماعيني 
وخرباء اأمن ال�س���جون وممثلني عن املجتمع املدين. كما ينبغي اإ�س���راك وزارتي امليزانية واملالية. وينبغي مناق�س���ة 
مدى العتماد على ا�س���تخدام ال�سجون مقابل ا�ستخدام الإ�س���راف املجتمعي واجلزاءات واملوافقة على ذلك اأثناء 
هذه العملية الت�س���اورية. و�س���تحّدد العملية نهج اخلطة واجتاهها، وموازنتها بني احلرمان من احلرية والإ�س���راف 
املجتمعي، ودعمها "للقيم والأهداف الأ�سا�س���ية" لنظام العدالة اجلنائية التي ُحّددت يف بداية العملية. و�س���يكون 
ناع القرار لكي تكون القرارات ال�سرتاتيجية  لتوافر التكاليف الفعلية وتقديرات التكاليف قيمة عظيمة بالن�سبة ل�سُ
م ذلك حافزًا اإ�س���افيًا لإعطاء الأف�س���لية للتدابري غري  م�س���تندة اإىل احلقائق الواقعية للموارد. كما ميكن اأن يقدِّ

الحتجازية، اآخذين يف احل�سبان انخفا�ض تكلفتها.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين
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ينبغي النظر يف امل�سائل التالية عند البت يف ما اإذا كانت هناك حاجة لبناء �سجون جديدة اأو اإ�سافات اإىل ال�سجون 
القائمة اأو جتديدها اأو عدم احلاجة للبناء:

ل الإ�س���غال مرتفعًا ون�س���بة ال�س���جناء ره���ن املحاكمة كبرية و/اأو الزدي���اد يف اأعداد نزلء     اإذا كان معدَّ
عة كبرية )على �س���بيل املثال، اأعل���ى من الزدي���اد الديموغرافي لعامة  ال�س���جون كب���ريًا والزي���ادة املتوقَّ
ال�سكان(، فقد يكون من ال�سروري تو�سيع القدرة ال�ستيعابية لل�سجون، كعن�سر من عنا�سر ا�سرتاتيجية 

للحد من اكتظاظ ال�سجون.

   يف مثل هذه احلالت، وا�س���تنادًا اإىل نتائج التقييم الأّويل، ينبغي اإيلء العتبار اأوًل اإىل و�سع �سيا�سات 
وا�سرتاتيجيات للحّد من العدد احلايل لنزلء ال�سجون، وقد اأ�سري اإىل بع�سها يف هذا الدليل.

   ل���ن يك���ون بن���اء �س���جون جديدة فّع���اًل يف تلبي���ة الحتياج���ات الفوري���ة حيث يك���ون الكتظ���اظ قد بلغ 
م�س���توى حرج���ًا )ُيعت���رب يف بع�ض الأحيان م�س���اويًا لن�س���بة 120 يف املائ���ة()366( ويتعنّي تخفي�س���ه على 
نح���و عاج���ل لتجن���ب اأزمة كربى، م���ع الأخذ يف العتب���ار اأّن بناء مرفق جديد �س���وف ي�س���تغرق حوايل 
ث���لث �س���نوات. ويتع���نّي النظر يف خي���ارات اأخ���رى، مثل العف���و العام وخط���ط الإفراج املبك���ر واإعادة 
 توزي���ع ال�س���جناء داخ���ل نظ���ام ال�س���جون، ب���دًل من تو�س���يع الق���درة ال�س���تيعابية لل�س���جون اأو ف�س���ًل

عن ذلك.

   تو�س���يع م�س���احة املكان يف املرافق القائم���ة: يتعنّي اأن يكون هن���اك اعتبار اأ�سا�س���ي يف التخطيط يتمثل 
يف الب���ت يف م���ا اإذا كان م���ن الأجدى اإن�س���اء اإ�س���افات اإىل ال�س���جون القائم���ة اأو بناء �س���جون جديدة 
حيثما ُيتخذ قرار ا�س���رتاتيجي بتو�س���يع القدرة ال�س���تيعابية لل�س���جون. فامل�س���احة املعتزمة لأّي تو�سيع 
يف الق���درة ال�س���تيعابية لل�س���جون ق���د توؤثر على ه���ذا القرار كما �س���يوؤثر التقييم ب�س���اأن م���ا اإذا كانت 
املراف���ق القائم���ة ميك���ن القيام ب�س���يانتها ب�س���كل جيد يف امل�س���تقبل وتكون م���دة �س���لحيتها املتبقية 
كافي���ة م���ن اأجل غر�س���ها. وق���د يتحقق تو�س���يع حمدود باأف�س���ل �س���ورة عن طريق ا�س���تغلل اأف�س���ل 
للم�س���احة القائم���ة يف ال�س���جون، وذل���ك بتح�س���ني اإدارة الق���درة ال�س���تيعابية لل�س���جون عل���ى النح���و 
 املب���نيَّ يف الف�س���ل زاي ويف الق�س���م 3 اأدن���اه، و/اأو باإج���راء تعدي���لت معمارية ب�س���يطة على ال�س���جون 

القائمة.

   بناء �س���جون جديدة: اإذا كانت مرافق ال�س���جون القائمة )كلها اأو بع�سها( يف حالة غري جّيدة، بحيث ل 
توفر اأمكنة اإيواء تتقيد باملعايري الدولية، واإذا ازدادت هذه الأحوال �س���وءًا ب�س���بب م�ستويات الكتظاظ، 
فمن الوا�سح اأنه يتعنيَّ البحث يف حتديث املرافق وتو�سيعها. وميكن اأن يتعنّي على هذا البحث اأن ي�سمل 
بن���اء مرافق جديدة واإغلق املرافق القائمة التي ل ميكنها اأن توفر مرافق كافية ب�س���بب املكان ومعامل 

الت�سميم والفتقار اإىل م�سادر كافية من املاء والكهرباء، اإلخ.

   وقد تكون هناك اأي�س���ًا حاجة اإىل بناء �س���جون جديدة اإذا مل يكفل التوزيع اجلغرايف القائم لل�س���جون 
احتجاز ال�سجناء بالقرب من بيوتهم، قدر امل�ستطاع، اأو اإذا اأدى اإىل اكتظاظ يف بع�ض املرافق، واإذا مل 
تكن اإعادة توزيع ال�سجناء على خمتلف املرافق خيارًا جيدًا )فمثًل، قد يعني هذا اأنهم �سوف يحتجزون 
عندئذ يف مكان اأكرث بعدًا من بيوتهم، ولن يكون املحتجزون رهن املحاكمة قريبني مبا فيه الكفاية من 

املحاكم(؛

اجلزء الثاين

 Carranza, Crime, Criminal Justice and Prison in Latin :366( تعري���ف ا�س���تخدمته اللجنة الأوروبية املعنية مب�س���اكل الإج���رام، انظ���ر(

.America, op. cit., p. 59
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   ويف بلدان ما بعد النزاع، قد يحتاج نظام ال�س���جون باأكمله، مع عدد من ال�س���جون ذات م�ستويات اأمنية 
خمتلفة، اإىل البناء/اإعادة البناء ل�سمان اإيواء ال�سجناء يف ظروف مقبولة.

   التكلفة: اإّن الهياكل الأ�سا�س���ية لل�س���جون بوجه عام مكلفة، ول بّد من اأن يجري النظر بعناية اإىل تكلفة 
بناء املرافق، مبا يف ذلك التكلفة اجلارية ل�سيانة وت�سغيل هذه املرافق. ومن املهم و�سع حتليل للتكلفة 
عة اأو اجلديدة(. و�سيتيح هذا  ع اأو اجلديد )ال�سجون املو�سَّ طوال املدة املتوقعة ل�س���لحية ال�سجن املو�سَّ
التحلي���ل لهيئات التمويل اأو للحكومات اكت�س���اب فهم معّمق ملختلف مكّون���ات التكلفة، وعوامل التكلفة، 

واملتطلبات اجلارية.

   وعندم���ا تتطلب ال�س���رورات القت�س���ادية تخفي�ض التكلف���ة اإىل حّدها الأدنى، يج���ب اأن يكون اأّي قرار 
بزيادة الهياكل الأ�سا�س���ية لل�سجون م�سفوعًا بتوفري متويل كاٍف لكفالة التنفيذ الفّعال لل�سيا�سة وملبادئ 
الت�سميم اجليد، مبا يف ذلك تلك التي تتعلق باإن�ساء �سجون توفر ظروف حب�ض مقبولة وتعزز ال�سلمة 

العقلية واإعادة الإدماج الجتماعي الفّعال.

3- زيادة ا�ستخدام القدرة اال�ستيعابية احلالية لل�سجون اإىل احلّد االأق�سى

3-1 زيادة القدرة ال�ستيعابية يف نظام ال�سجون اإىل احلّد الأق�سى

يلَحظ وجود اكتظاظ، يف كثري من نظم ال�س���جون، يف عدد قليل من ال�س���جون الواقعة يف مراكز ح�س���رية، اأو يف 
مرافق الحتجاز ال�س���ابق للمحاكمة اأو يف �س���جون ذات حرا�سة اأمنية م�سّددة، يف حني اأّن ال�سجون ذات الإجراءات 
الأمنية املخففة وال�س���جون املفتوحة و�س���به املفتوحة غري م�س���تغّلة ب�سكل كامل. وال�س���جون ذات الإجراءات الأمنية 
امل�س���ّددة عالية التكلفة من حيث �س���يانتها وت�سغيلها. ويف كثري من البلدان، يتم توزيع ال�سجناء املحتجزين يف هذه 
املراف���ق على اأ�س���ا�ض اجلرائم الت���ي ارتكبوها بدًل من توزيعهم على اأ�س���ا�ض تقييم �س���ليم خلطورتهم من الناحية 

الأمنية.

وبالتايل، اإذا لوحظ الكتظاظ يف بع�ض ال�س���جون، ولكن لي�ض يف �س���جون اأخرى، فيمكن النظر يف اتخاذ التدابري 
التالية:

   ميكن نقل �سجناء خمتارين، بناًء على تقييم درجة خطورتهم، اإىل م�ستويات ذات اإجراءات اأمنية اأقل، 
لتخفيف الكتظاظ امللحظ يف م�س���تويات اأمنية اأ�س���د، ويف الوقت نف�س���ه توفري ظروف اأف�س���ل لإعادة 

الإدماج الجتماعي لل�سجناء.

   ويف هذا ال�س���ياق، ميكن ا�س���تخدام ال�س���جون املفتوحة و�سبه املفتوحة ب�س���كل اأكرب، حيث تتاح لل�سجناء 
روابط اأوثق مع املجتمع املحلي وحيث ميكن تعزيز فر�ض العمل لهم باإحلاقهم يف وظائف خارج ال�سجون.

   م���ن امله���م عند اتخاذ اخلطوات املقرتحة اأعله عدم نقل ال�س���جناء اإىل اأماكن تبعد كثريًا عن بيوتهم، 
الأمر الذي من �س���اأنه اأن يقّيد الزيارات العائلية، وعدم نقل املحتجزين رهن املحاكمة اإىل اأماكن تبعد 

كثريًا عن املحاكم امل�سوؤولة عن ق�ساياهم.

3-2 زيادة القدرة ال�ستيعابية اإىل اأق�سى حّد داخل كل �سجن على حدة

ميك���ن ل�س���لطات ال�س���جون اأن تتخذ اأي�س���ًا عددًا من التداب���ري لتخفيف الكتظاظ داخل �س���جونها حي���ث تكون قد 
ا�س���تنفدت جميع التدابري الأخرى، مثل النقل اإىل �س���جون اأخرى وزيادة ا�س���تخدام خطط الإف���راج املبكر واإجازة 

اخلروج من ال�سجون. )انظر الق�سم 1-1 من الف�سل زاي(.

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين
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   ميكن فح�ض جميع املباين ال�س���احلة لإيواء ال�س���جناء وو�س���عها يف حالة اإ�س���لح كافية لل�سكن. وتبنيِّ 
التجربة اأنه ميكن باأب�س���ط التعديلت جعل امل�س���احة غري امل�ستخدمة اأو امل�س���احة امل�ستخدمة لأغرا�ض 
اأخرى �س���احلة لل�س���تخدام كاأماكن للإقامة. وعند القيام بذلك، ينبغي اأن جترى درا�سة معّمقة ملزايا 
وم�ساوئ اإعادة تخ�سي�ض املباين القائمة. وعلى �سبيل املثال، �سوف يزيد حتويل ور�ض العمل اإىل قاعات 
للنوم القدرة ال�س���تيعابية على ح�ساب تقليل الفر�ض اأمام ممار�سة الأن�سطة. وحيثما يتم حتويل اأماكن 
عمل اإىل اأماكن اإقامة، ينبغي اأن يجري هذا التحويل وفقًا للقواعد املتعلقة بالنظافة ال�س���حية والأمن 

والتهوية والإنارة واإمكانية الو�سول اإىل املرافق ال�سحية.
   ميكن توزيع ال�س���جناء ب�س���ورة اأكرث عقلنية داخل ال�س���جن. وعلى �س���بيل املثال، ميكن اإيواء ال�سجناء 
الذي���ن يت�س���فون بدرجة خطورة منخف�س���ة يف اأماكن تت�س���م باإج���راءات اأمنية خمفف���ة، وميكن اإيواء 
ال�س���جناء امل�سموح لهم بق�ساء اأطول فرتات خارج الزنزانات يف اأق�سام ال�سجن الأكرث ازدحامًا، وذلك 

مبثابة تدبري ق�سري الأجل، بينما تتخذ تدابري اأخرى للحّد من هذا الكتظاظ.

وميكن حت�س���ني الرتتيب���ات املتعلقة بتخزين املمتلكات ال�سخ�س���ية، كما ميكن ا�س���تعمال الأ�س���ّرة املرتاكبة لزيادة 
امل�س���احة املتوافرة يف الزنزانات وقاعات النوم. وحيثما ت�س���تخَدم الأ�س���ّرة املرتاكبة، ينبغي احلر�ض على اأن تتاح 
جلميع ال�سجناء اإمكانية توافر التهوية املنا�سبة واأن تبقى امل�ساحة ال�ساملة املتاحة يف الزنزانة يف اإطار املوا�سفات 
املو�سى بها. انظر اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )اللجنة الدولية(، "املياه وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�سحية 

وظروف الإقامة يف ال�سجون،‘توجيهات تكميلية’"، 2012، الف�سل جيم.

4- و�سع خطة رئي�سة
اإذا اتِخذ قرار ببناء �سجون جديدة، فينبغي اأن يكون اأّي برنامج تو�ّسع مقرتح مت�سقًا مع اأحكام خطة رئي�سة �ساملة 
م توجيهًا �س���امًل للتوجه وال�سيا�س���ة وا�س���رتاتيجية البناء واملبادئ  لنظام ال�س���جون، حيثما توجد اخلطة، التي تقدِّ
التوجيهية للأماكن واأهداف امليزانية، للم�س���اعدة يف الت�سميم الهند�سي اللحق وجتديد وبناء كل مرفق، بح�سب 
نتيجة التقييمات والقرارات ال�س���رتاتيجية.)367( وحيث ل توجد خطة من هذا القبيل، فمن �س���اأن املمار�سة اجليدة 
ع على و�س���ع مثل هذه اخلطة التي �س���وف ت�س���تخَدم عندئذ لتهتدي بها املقرتحات املحّددة ب�س���اأن تو�سيع  اأن ت�س���جِّ

القدرة ال�ستيعابية.)368(
وي�سمل و�سع خطة رئي�سة اخلطوات التالية:)369(

   حتديد القَيم الأ�سا�سية التي تبني عليها اإدارة ال�سجون قراراتها ب�ساأن اإدارة النظام وتطويره
   حتديد الأهداف لنظام ال�سجون ولكل �سجن

   اإجراء تقييم )تقييمات( للحتياجات بغية حتديد القدرة ال�ستيعابية وقدرة املوؤ�س�سات القائمة وحتليل 
لنزلء ال�سجون وللجتاهات )انظر الق�سم 1(

م هيكله     و�س���ع خطة لنظام اجلزاءات باأكمله )ال�سجون واجلزاءات غري الحتجازية( مبا يكفل اأن يقدِّ
جمموع���ة متنوعة م���ن وظائف ال�س���جون وقدراتها ال�س���تيعابية، وكذلك خيارات التو�س���يع بغية تنفيذ 

اجلزاءات غري الحتجازية، وتقدمي اخلدمات ملختلف فئات اأو ت�سنيفات ال�سجناء.

اجلزء الثاين

.Correctional Facilities Needs Assessment and Master Planning, p. 18 :367( انظر(

)368( اللجنة الدولية، اإر�سادات عملية، املرجع املذكور، �ض 74.

)369( املرجع نف�سه. �ض 75-74.
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و�س���وف تعتم���د عملي���ة التخطيط الرئي�ض الأّولي���ة على طائفة من العوام���ل، مبا يف ذلك عدد ال�س���جون يف النظام 
وكذلك معرفة طاقم العاملني الرئي�سيني امل�ساركني يف عملية التخطيط. وينبغي حتديث اخلطة الرئي�سة كل �سنة.

5- ا�سرتاتيجية االإدارة لنظام ال�سجون
حيثما يعاد اإن�س���اء نظام ال�س���جون اأو حتديثه فعليًا، ثمة حاجة اإىل و�سع ا�سرتاتيجية �ساملة للهتداء بها يف عملية 

التغيري.
وينبغي اأن يقوم بو�سع ا�سرتاتيجية الإدارة لنظام ال�سجون فريق متعدد التخ�س�سات وينبغي اأن ت�سمل:)370(

   الغر�ض من نظام ال�سجون والفل�سفة التي يرتكز اإليها
   اخلدمات والت�سهيلت املراد تقدميها يف كل �سجن والعلقات الوظيفية فيما بينها

   ال�سيا�سات الت�سغيلية الأ�سا�سية، مبا يف ذلك نظام الت�سغيل وعدد �ساعاته، والنهج الإ�سرايف والأمن
   عدد ال�سجناء ونوعهم

   املجموعة املتنوعة املقرتحة من الربامج والأن�سطة
   اخلدمات والت�سهيلت داخل كل جمموعة من اأماكن الإقامة وكل زنزانة

   احلجم الإجمايل لل�س���جن )لل�س���جون( داخل احلدود اخلارجية، واأبعاد عنابر النوم يف اأماكن الإقامة 
والغرف والزنزانات.

   ميزانية امل�سروع واجلدول الزمني لإن�ساءات الت�ساميم.
   هي���كل الإدارة، وهي���كل تنظيم املوظفني واأع���داد املوظفني )الحتجاز، الإدارة، الربامج، ال�س���ناعات، 

ال�سحة، ال�سيانة، اإلخ(.

وتكمن اأهمية و�سف ت�سغيل نظام ال�سجون يف كفالة اأن يدعم الت�سميم عملية الت�سغيل، بدًل من اأن يوؤدي الت�سميم 
اإىل تعديلت يف الت�سغيل، وبالتايل تقوي�ض انعكا�ض القيم الأ�سا�سية وبلوغ الأهداف.)371(

6- مبادئ التخطيط الرئي�سة
وفقًا للمعايري الدولية واملمار�سات اجليدة يف اإدارة ال�سجون، ت�سمل املبادئ الرئي�سة التي يتعنّي اأخذها يف العتبار 

اأثناء عملية التخطيط ما يلي:

6-1  بيئة اأقل تقييدًا
ينبغ���ي اأن تن����ضّ اخلط���ة الرئي�س���ة املتعلقة بنظام ال�س���جون على جمموعة متنوع���ة من املهام الوظيفية لل�س���جون 
وقدراتها ال�س���تيعابية التي تراعي خمتلف فئات اأو ت�سنيفات ال�سجناء، ا�ستنادًا اإىل مبداأ اإيواء ال�سجناء يف البيئة 
الأقل تقييدًا، واهتداء بالتقييم والت�س���نيف الفردي لل�س���جناء. وينطوي هذا املبداأ على اأّن معظم ال�س���جناء ميكن 
احتجازهم يف م�ستويات اإجراءات اأمنية متو�سطة اإىل منخف�سة، وميكن احتجاز عدد كبري يف �سجون �سبه مفتوحة 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين

)370( وفقًا للجنة الدولية، اإر�سادات عملية، املرجع املذكور، �ض 75.

)371( اللجنة الدولية، اإر�سادات عملية، املرجع املذكور، �ض 75.
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ومفتوحة. وغالبًا ما تكون هذه ال�سجون غري م�ستغلة ب�سكل كامل، ولي�ض بال�سرورة ب�سب عوامل خماطر مو�سوعية، 
وينبغي اأن تكون الزيادة يف ا�ستخدامها �سمن اخليارات التي توؤخذ بعني العتبار )انظر اأي�سًا الف�سل زاي، الق�سم 

1-1 والق�سم 3-1 اأعله(.
وميكن لتقييم �س���ليم ملخاطر ال�س���جناء ُيجرى على اأ�س���ا�ض معايري واأدوات تقييم موثوقة اأن ميّكن اإدارات ال�سجون 
من حتديد ال�س���جناء الذين يكون هناك مربر حقيقي لإقامتهم يف مرافق تت�س���م باإجراءات اأمنية مت�سددة. وهوؤلء 

ي�سّكلون عادة ن�سبة �سغرية من جمموع نزلء ال�سجون.
و�سيكفل تنفيذ هذا املبداأ توفري اأموال ب�سبب انخفا�ض التكلفة اخلا�سة ببناء �سجون ذات اإجراءات اأمنية منخف�سة، 

و�سيانتها وت�سغيلها.

6-2   املوقع
ُيعترب حتديد موقع ال�س���جون على م�س���افة معقولة من املجتمع املحلي الذي لل�سجناء اأوثق الروابط به، وحيث تكون 
لتلك ال�س���جون علقات وثيقة مع املجتمع، ممار�س���ة جيدة. وهذا من �س���اأنه اأن يتيح التي�س���ري امل�ستمر يف الت�سال 
بني ال�س���جناء وعائلتهم وجمتمعاتهم املحلية، وهو ما ي�س���ّكل �س���رطًا مهم���ًا لإعادة التاأهيل ب�س���كل فّعال. وينبغي 
اأن تك���ون ال�س���جون اأي�س���ًا قريبة من م���وارد مياه كافية و�س���بكة كهرباء. وينبغ���ي اأن يكون موقعه���ا على مقربة من 
مركز ح�سري ي�ستطيع اأن يوفر جمموعة منا�سبة من اخلدمات من موؤ�س�سات الدولة واملجتمع املدين، مبا يف ذلك 

الرعاية ال�سحية والتعليم والتدريب املهني لل�سجناء، وكذلك املدار�ض لعائلت املوظفني.
وبالن�سبة لل�سجن املخ�س�ض لل�سجناء رهن املحاكمة، فينبغي اأن يكون موقعه على مقربة من املحاكم التي �ستنظر 

يف ق�سايا غالبية ال�سجناء.
واملواقع النائية التي ميكن اأن توفر كلفة اأقل بالن�س���بة للتكاليف الأّولية للأر�ض، قد يثبت اأنها اأقل وفرًا اقت�س���اديًا 
على املدى الأطول، ب�سبب التكلفة الأعلى لنقل الب�سائع واخلدمات، واحلاجة املحتملة لتقدمي الدعم املايل لتكلفة 
اإقام���ة املوظف���ني اأو تق���دمي حوافز للموظف���ني للعي�ض يف مناطق نائية، وال�س���عوبات التي تواَجه يف احل�س���ول على 
اخلدم���ات )التعليم وال�س���حة واخلدمات الطبي���ة وحالت الطوارئ( اللزمة يف ال�س���جون، والتكاليف املتكبَّدة يف 
اجتذاب موظفني متخ�س�س���ني للعمل يف مواقع نائية. )372( وبالإ�س���افة اإىل ذلك، غالب���ًا ما يعاين املوظفون الذين 

ُينقلون اإىل مناطق نائية من م�ستويات توتر عاليه وتغيُّب عن العمل، وبخا�سة عندما يفارقون اأ�سرهم.

6-3 احلجم
تن�ض "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء" على اأنه "ي�ست�سوب، يف حالة ال�سجون املغلقة الأبواب، األ يكون 
عدد امل�س���جونني يف كل منها من الكرثة بحيث يعرقل اإفرادية املعاجلة. والراأي يف بع�ض البلدان اأنه ل ينبغي لهذا 
العدد يف ال�سجون املذكورة اأن يتجاوز اخلم�سمائة اأما يف ال�سجون املفتوحة الأبواب فيجب اأن يكون عدد امل�سجونني 
�س���غريًا بقدر امل�ستطاع".)373( و"على اأنه لي�ض من امل�ست�س���وب اإقامة �سجون تكون من فرط �ساآلة احلجم بحيث ل 

ي�ستطاع اأن توفر فيها الت�سهيلت  املنا�سبة".)374(
ويف حني اأّدت العتبارات املالية ق�س���رية الأجل اإىل اأن يختار كثري من الوليات الق�س���ائية ال�س���جون الأكرب حجمًا 
ب�س���ورة متزايدة، بغية التوفري يف تكاليف الهياكل الأ�سا�س���ية واخلدمات، ينبغي اأن يحبذ التخطيط الطويل الأجل 
الذي ياأخذ يف العتبار الهدف ال�س���امل لنظام العدالة اجلنائية وجود �س���جون اأ�سغر حجمًا. ومن امل�سّلم به عمومًا 

اجلزء الثاين

)372( املرجع نف�سه، �ض 78.

)373( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، القاعدة 63 )3(.

)374( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، القاعدة 63 )4(.



171

اأن تكون ال�سجون الأ�سغر حجمًا هي الأن�سب لتعزيز ال�سلمة العقلية وامل�ساعدة يف اإعادة الإدماج الجتماعي.)375( 
وقد اقرتح املعّلقون اأن تكون الأعداد الق�س���وى لل�س���جناء ما بني 100 و600. وُيزعم اأّن النظام ال�س���ارم والرتكيز 
املفرط على الروتني �سيكون حتميًا عند جتاوز هذا احلجم، مع تعزيز عدم الك�سف عن الهوية، وتوّجه بيئة ال�سجن 
���ع والرف�ض والأمن القمعي.)376( وت�س���ري البحوث اإىل اأّن ال�س���جون الأ�س���غر حجمًا هي  نحو الطابع املوؤ�س�س���ي املو�سَّ
الأن�س���ب من اأجل تنفيذ مبادئ بناءة يف اإدارة ال�س���جون وتوفري بيئة ميكن فيها تلبية احتياجات ال�سجناء يف اإعادة 
الإدماج الجتماعي ب�س���ورة اأكرث فعالية وتعزيز علقة اإيجابية بني ال�س���جناء واملوظفني، وهذا عن�سر اأ�سا�سي من 

عنا�سر الأمن املتميز بفعالية م�ستمرة.

وعلى الرغم من �س���عوبة اإجراء قيا�ض، فاإّن ال�س���جون الأ�س���غر حجمًا التي تعزز اإعادة الإدماج الجتماعي، اأو التي 
عل���ى الأقل حتّد من الأ�س���رار الناجمة عن ال�س���جون، من املحتم���ل اأن توفر اأمواًل، على امل���دى البعيد، عن طريق 

الإ�سهام يف اإعادة ا�ستقرار ناجحة، وبالتايل احلّد من العودة اإىل الإجرام.

6-3 نظام اجلزاءات املجتمعية
ينبغي اأن ت�س���مل اخلطة الرئي�س���ة اأي�س���ًا اأحكامًا لنظام اجلزاءات املجتمعية، مبا يف ذلك خدمات وبرامج معاجلة 
يتعنّي تقدميها ملجموع الأ�س���خا�ض املتوقع اأن ت�سدر بحقهم جزاءات غري احتجازية، وفقًا للقرارات ال�سرتاتيجية 
املتخ���ذة يف البداي���ة والتقديرات املحتمل���ة لنوع اجلرائم التي من املتوقع ارتكابها. و�س���وف يب���نيِّ اإدراج اخليارات 
م ترتيبًا هرميًا �س���امًل  ���ن اأن يقدِّ الحتجازي���ة وغ���ري الحتجازية يف خطة رئي�س���ة واحدة كيف ميكن لنظام حم�سَّ
خليارات التو�س���يع من امل�س���توى الأقل تقييدًا اإىل امل�س���توى الأ�س���د واأن يفيد ب�سكل اأف�سل يف و�س���ع �سيا�سة �ساملة 

للعدالة اجلنائية.

لة ب�ساأن هند�سة ال�سجون ومبادئ الت�سميم العام والإمداد باملياه وال�سرف ال�سحي  للطلع على توجيهات مف�سّ
ومرافق النظافة ال�سحية و�سيانة ال�سجون والتخطيط لبناء ال�سجون اأو جتديدها، انظر "املياه وال�سرف ال�سحي 

والنظافة ال�سحية وظروف الإقامة يف ال�سجون، ‘توجيهات تكميلية’"، 2012.
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  Fairweather, L., "Psychological effects of the prison environment", in Fairweather, L. and :375( انظ���ر عل���ى �س���بيل املث���ال(

.McConville S (eds), Prison Architecture, Policy, Design and Experience,  2003, p. 37

)376( املرجع نف�سه، �ض 37 )يف اململكة املتحدة، اقرتح رئي�ض جمل�ض الق�ساء الأعلى )Lord Justice Woolf( العدد 400 كحد اأق�سى، بينما 

تقرتح وثيقة الإر�سادات الر�سمية، نظام الإحاطة اخلا�ض بت�سميم ال�سجون )Prison Design Briefing System(، العدد 600. ويف اأ�سرتاليا، تعترب 
القدرة ال�ستيعابية 500 كحد اأق�سى(.

تو�سيات رئي�سة

التقييم

ناع ال�سيا�سة واجلهات الفاعلة يف العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك اإدارات ال�سجون ل�سُ
ناع القرار عما اإذا كان     اإجراء تقييم ل�سيا�س���ات العدالة اجلنائية ذات ال�س���لة والتطورات يف البلد، لإبلغ �سُ
الأمر يحتاج اإىل تو�س���يع ال�س���جون؛ واإذا كان الأمر كذلك، فما هو نوع ال�س���جن وما هي القدرة ال�س���تيعابية 
املطلوبة. وكفالة األ ي�س���مل التقييم نظام ال�سجن فح�س���ب، بل اأن ي�سمل اأي�سًا نظام اجلزاءات والتدابري غري 

الحتجازية، واأن يكون هذا الن�ساط منتظمًا.
   كجزء من عملية توقع، القيام بتحديد الجتاهات ال�سابقة واملتوقعة م�ستقبًل التي �ستوؤثر على عدد ال�سجناء 
يف نظام العدالة اجلنائية، واإدراج حتليل للملفات ال�سخ�س���ية للجناة، وتوقع ال�س���تخدام املحتمل للجزاءات 

غري الحتجازية واحتياجات اإعادة تاأهيل اجلناة وال�سجناء.
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ا�سرتاتيجية اتخاذ القرارات

���ناع ال�سيا�سة واإدارة ال�سجون واجلهات الفاعلة الأخرى يف جمال العدالة اجلنائية والدوائر واملجموعات ذات ال�سلة  ل�سُ
يف املجتمع املحلي

رة وقائع ال�سياق املحدد، مبا يف     �س���مان اإجراء عملية م�س���اورات مو�سعة لكفالة اأن تعك�ض ال�س���رتاتيجية املقرَّ
ذل���ك املوارد املتاحة، واأن تكون مقبولة من جميع اجلهات الفاعلة امل�س���اركة. وينبغي مناق�س���ة مدى املوثوقية 
يف ا�س���تخدام ال�س���جون مقابل ا�ستخدام الإ�سراف واجلزاءات امل�ستندة اإىل املجتمع والتفاق عليها اأثناء هذه 

العملية الت�ساورية.
   النظر يف تنفيذ ا�س���رتاتيجيات ذات اأجل اأطول يف جمال العدالة اجلنائية، املبّينة يف هذا الدليل، قبل النظر 
يف زيادة القدرة ال�س���تيعابية لل�س���جون لتخفيف الكتظ���اظ، مع الأخذ يف العتبار اأّن بناء �س���جون جديدة ل 

ي�سكل وحده حًل م�ستدامًا لكتظاظ ال�سجون.
   عند اقرتاح تو�س���يع نطاق ال�س���جون وقبوله يف الأجل الق�سري، ينبغي موا�س���لة اإيلء العتبار لل�سيا�سة طويلة 
الأجل وا�س���رتاتيجيات التخطيط، والنظر يف طائفة كاملة من خيارات ال�سيا�س���ة واملمار�سة يف جمال العدالة 

اجلنائية لتحقيق نتائج اأكرث ا�ستدامة.
   كفال���ة اق���رتان قرار زي���ادة الهياكل الأ�سا�س���ية لل�س���جون بتوفري متويل كاٍف ل�س���مان التنفي���ذ الفّعال ملبادئ 
ال�سيا�سة والت�سميم اجليد، مبا يف ذلك املبادئ التي تتعلق باإن�ساء �سجون توفر اأحواًل مقبولة وتعزز ال�سلمة 

العقلية واإعادة الإدماج الجتماعي ب�سكل فّعال.

زيادة القدرة اال�ستيعابية احلالية لل�سجون اإىل اأق�سى حّد

ل�سلطات ال�سجون

زيادة القدرة ال�ستيعابية يف نظام ال�سجون اإىل اأق�سى حّد
   ميك���ن نقل �س���جناء خمتارين اإىل م�س���تويات تت�س���م باإجراءات اأمني���ة اأقل، لتخفيف الكتظاظ الذي ت�س���هده 

امل�ستويات التي تت�سم باإجراءات اأمنية اأكرث ت�سددًا.
   يف هذا ال�سياق، ميكن القيام با�ستخدام اأكرب لل�سجون املفتوحة و�سبة املفتوحة.

زيادة القدرة ال�ستيعابية �سمن ال�سجون الفردية اإىل اأق�سى حّد
   ميكن فح�ض جميع املباين القادرة على اإ�سكان ال�سجناء، واإ�سلحها لت�سبح يف حالة كافية لل�سكن.

   ميكن توزيع ال�سجناء بعقلنية اأكرب داخل ال�سجن.
   ميكن حت�س���ني الرتتيبات املتعلقة بتخزين املمتلكات ال�سخ�س���ية وميكن ا�س���تخدام الأ�س���ّرة املرتاكبة لزيادة 
امل�س���احة املتوافرة يف الزنزانات وعنابر النوم، ويف الوقت نف�س���ه مراعاة املوا�س���فات املو�سى بها للزنزانات 

التي ي�سغلها عدة اأ�سخا�ض.

التخطيط من اأجل تو�سيع ال�سجون

   بدء عملية التخطيط بتحديد القيم الأ�سا�سية لنظام العدالة اجلنائية، الذي تقع ال�سجون يف نطاقه، واأهداف 
ذلك النظام، عرب توجيهات املعايري والقواعد الدولية؛ ومعرفة وحتديد الدور امل�س���تقبلي للقدرة ال�ستيعابية 

عة يف نظام ال�سجون ال�سامل واملهام الوظيفية اخلا�سة بكل �سجن. املو�سَّ
   النظر يف اإعداد خطة رئي�س���ة توفر دليًل �س���امًل للتوجيه وال�سيا�سة وا�س���رتاتيجية البناء واملبادئ التوجيهية 
للموقع واأهداف امليزانية للم�س���اعدة يف الت�س���ميم الهند�سي اللحق، وجتديد وت�سييد كل مرفق، مبا يف ذلك 

الدوائر واملرافق اللزمة لتنفيذ اجلزاءات والتدابري غري الحتجازية.
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عنا�سر التخطيط الرئي�سة

   و�س���ع خطط تو�س���يع ال�سجون اأو جتديدها على اأ�س���ا�ض مبداأ اإيواء ال�س���جناء يف البيئة الأقل تقييدًا، ا�ستنادًا 
اإىل تقييمات اخلطورة الفردية. والنظر على هذا النحو يف التو�س���ع يف ا�س���تخدام املوؤ�س�س���ات املفتوحة و�سبه 

املفتوحة؛
   �س���مان اأن تقع ال�س���جون على مقربة معقولة من املجتمع املحلي الذي يرتبط ال�س���جناء معه باأوثق العلقات، 

وعلى مقربة من موارد كافية من املياه والتيار الكهربائي واخلدمات الطبية وغريها من اخلدمات.
   اإعطاء الأف�س���لية لل�س���جون الأ�س���غر حجمًا، التي اأثبتت اأنها اأن�س���ب يف التمّكن من ممار�سة اإدارة اأف�سل ويف 

تعزيز اإعادة الإدماج الجتماعي وال�سلمة العقلية لل�سجناء واملوظفني.
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الف�سل طاء- خطة عمل للحّد من اكتظاظ ال�سجون
مة يف هذا الدليل مل�ساعدة ال�سلطات على و�سع ا�سرتاتيجيات ق�سرية  ي�س���م ه���ذا الف�سل التو�سيات الرئي�سة املقدَّ
ومتو�سط���ة وطويلة االآجال للحّد من اكتظاظ ال�سجون يف والياتها الق�سائية. وُي�سار اإىل الف�سول ذات ال�سلة حيث 

تعر�ض توجيهات اأكرث تف�سياًل.

1- التقييم
م���ن ال�س���روري، كنقطة انطالق، اأن ي�ستن���د و�سع اال�سرتاتيجي���ات وال�سيا�سات يف كل بل���د اإىل الظروف اخلا�سة 
بذل���ك البل���د وما يواجه���ه من حتدي���ات خا�سة، ولذل���ك ينبغي الب���دء باإج���راء تقييم �سام���ل للحال���ة. وميكن اأن 
ي�سم���ل ه���ذا التقيي���م ا�ستعرا�س���ًا للت�سريع���ات اجلنائي���ة، و�س���ري عمل نظ���ام العدال���ة اجلنائية والتحدي���ات التي 
يواجهه���ا، وا�ستخ���دام االحتج���از ال�ساب���ق للمحاكم���ة، وتنفي���ذ الت�سريع���ات يف املمار�س���ة، و�سيا�س���ات اإ�س���دار 
االأح���كام واجتاهاته���ا، وتنفي���ذ التداب���ري واجل���زاءات غ���ري االحتجازي���ة، وم�ستوي���ات االكتظ���اظ يف ال�سج���ون، 
م���ة يف املجتم���ع املحلي يف  وامللف���ات ال�سخ�سي���ة لل�سجن���اء، واالجتاه���ات يف مع���دالت احلب����ض، واخلدم���ات املقدَّ
م���ا يتعل���ق بالتداب���ري واجلزاءات غ���ري االحتجازي���ة، والتعاون ب���ن دوائر اخلدم���ات يف املجتمع املحل���ي و�سلطات 
 العدال���ة اجلنائي���ة، واإمكاني���ة احل�س���ول عل���ى املعون���ة القانوني���ة، م���ن ب���ن اأم���ور اأخ���رى، ج���رت مناق�سته���ا يف 

هذا الدليل. 

وُيعترب هذا التقييم اأمرًا اأ�سا�سيًا، وبخا�سة بغية و�سع ا�سرتاتيجيات متو�سطة وطويلة االأجل، وذلك ل�سمان فعاليتها 
وا�ستدامتها. وينبغي تكرار اإجراء التقييمات على فرتات دورية ال�ستعرا�ض التقّدم ومراجعة ال�سيا�سات واخلطط. 

2- ا�سرتاتيجيات ق�سرية الأجل

2-1 االإفراج عن ال�سجناء:
يف البل���دان الت���ي تعاين من ارتفاع م�ستوي���ات االكتظاظ يف ال�سجون، ميكن النظر يف اتخ���اذ تدابري فورية ملعاجلة 
التحدي���ات اخلا�س���ة باإدارة ال�سج���ون لتجنب اأزمة �سحي���ة، ولكفال���ة اأّن ال�سجناء ُيحتجزون يف ظ���روف ال تنتهك 

كرامتهم االإن�سانية.

وميكن اأن ت�سمل هذه التدابري ق�سرية االأجل التي يتعّن النظر فيها ما يلي:

     العف���و العام: ميكن اأن ُينفذ عفو عام مع االأخ���ذ يف االعتبار ال�سمانات املو�سى بها التي تناولها اجلزء 
الثاين، الف�سل باء، الق�سم 11.

     اإف���راج بدواع���ي الراأف���ة واآلي���ات اإف���راج خا�س���ة اأخ���رى: ميك���ن ا�ستخدام/زي���ادة ح���االت االإف���راج 
بدواع���ي الراأف���ة واآلي���ات االإفراج الوطني���ة االأخرى، وميك���ن، حيثما كان ذل���ك �سروري���ًا، ا�ستعرا�ض 
 وتب�سي���ط االإج���راءات املتعلق���ة بتق���دمي طل���ب له���ذا العف���و. انظ���ر اجل���زء الث���اين، الف�س���ل ب���اء، 

الق�سم 10.

     مراجع���ة م�سروعية االحتجاز: ميكن اإن�ساء نظام للر�سد، وذلك عن طريق ق�ساة التفتي�ض، على �سبيل 
املثال، الإجراء مراجعة للو�سع القانوين لل�سجناء بهدف االإفراج عن اأولئك الذين ميكن اأن ُيفَرج عنهم 
بكفالة، والذين جتاوز بقاوؤهم املهلة الزمنية القانونية لالحتجاز ال�سابق للمحاكمة، والذين ق�سوا مدة 
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العقوبة ال�سادرة بحقهم ومل يتم الإفراج عنهم بعد، واأولئك الذين ي�ستحقون جزاءات غري احتجازية 
بدًل من احلب�س. )انظر اجلزء الثاين، الف�سل جيم، الق�سم 5، والف�سل هاء، الق�سم 4(.

ناع ال�سيا�سة و�سلطات ال�سجون وال�سلطات الق�سائية اجلهات الفاعلة الرئي�سة: امل�سّرعون و�سُ

2-2 تخفيف اأثر الكتظاظ يف ال�سجون
ميكن اتخاذ التدابري التالية لتخفيف اأثر اكتظاظ ال�سجون وتخفيف ال�سغط على ال�سعة يف ال�سجون:

زيادة القدرة ال�ستيعابية يف نظام ال�سجون اإىل اأق�سى حّد

   ميك���ن نقل �سجناء خمتارين اإىل �سجون تت�سم مب�ستويات اإج���راءات اأمنية اأقّل، وذلك من اأجل تخفيف 
الكتظاظ الذي تعاين منه ال�سجون التي تت�سم مب�ستويات اإجراءات اأمنية اأ�سد.

   ميكن النظر يف اأق�سى ا�ستخدام ممكن لربامج الإفراج املبكر واإجازة الزيارات املنزلية.

زيادة القدرة ال�ستيعابية اإىل اأق�سى حد داخل كل �سجن على حدة

   ميك���ن فح����س جميع املباين القادرة على اإ�س���كان ال�سجناء، واإ�سالحها لت�سب���ح يف حالة كافية لل�سكن 
م���ع �سمان ع���دم م�سا�س هذه الإج���راءات باملعايري الدنيا للزيارات واإمكاني���ة احل�سول على اخلدمات 

ال�سحية اأو اخلدمات الأ�سا�سية الأخرى.
   ميكن توزيع ال�سجناء ب�سورة اأكرث عقالنية داخل ال�سجن.

   ميك���ن حت�سني ترتيبات تخزين املمتلكات ال�سخ�سية وميكن ا�ستخدام الأ�سّرة املرتاكبة لزيادة امل�ساحة 
املتاحة يف الزنزانات وعنابر النوم.

حماية ال�سحة البدنية والعقلية لل�سجناء

   ميكن زيادة الوقت الذي يق�سيه ال�سجناء خارج الزنزانات وق�ساء اأق�سى وقت ممكن يف الهواء الطلق.
   ميك���ن زي���ادة نقاط توزيع املياه لت�سهي���ل الو�سول اإليها، وميكن حت�سني نظ���م التهوية، ومرافق ومعدات 
الطبخ، وكذلك ميكن اإعادة النظر يف نظام توزيع الطعام وحت�سينه، حيثما اأمكن، وميكن زيادة التعاون 
م���ع مقّدم���ي اخلدم���ات ال�سحية على امل�ست���وى املحلي ومع املنظم���ات غري احلكومي���ة يف جمال توفري 

الرعاية ال�سحية.
    ميك���ن زيادة ات�س���ال ال�سجن���اء بعائالتهم، حيثم���ا اأمكن، وذلك من اأج���ل حماية �سالمته���م العقلية. 
ع �سلطات  وكقاعدة عامة، ومع الأخذ يف العتبار اأّي احتياطات اأمنية ميكن اأن يتعنّي ا�ستخدامها، ت�سجَّ
ال�سج���ون على عدم من���ع العائالت من توفري اأغذية لل�سجناء وذلك لتح�س���ني النظام الغذائي لل�سجناء 

�س للخلل ب�سبب الكتظاظ. الذي ُيحتمل اأن يكون قد تعرَّ
   ميكن ا�ستخدام اأن�سطة لك�سب اإيرادات ولإنتاج الغذاء.

   ميك���ن زي���ادة عدد ال�سجناء املنتفع���ني من برامج العم���ل والتعليم والتدريب املهن���ي با�ستخدام املرافق 
بالتناوب.

   توفري عمل خارج ال�سجن قد يكون طريقة جيدة لتخفيف ال�سغط داخل ال�سجن اأثناء النهار.
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زيادة ا�ستخدام املوارد اإىل اأق�سى حّد ل�سمان توفري احلد الأدنى من اخلدمات الأ�سا�سية

   ميكن ل�س���لطات ال�س���جون، لتعوي�ض اأي نق�ض يف اأع���داد املوظفني، اأن حتّدد مرافق وخدمات ال�س���جن 
الأ�سا�س���ية الأكرث تاأثريًا على ال�س���جناء وتعطيها الأولوية، واأن تقّرر على هذا الأ�س���ا�ض املهام الأ�سا�سية 

التي يتعنّي على املوظفني القيام بها واأن توقف الوظائف غري الأ�سا�سية ب�سورة موؤقتة.
   يج���ب ر�س���د النظ���م واخلدم���ات ب�س���ورة منتظم���ة ل�س���مان اأّن ا�س���تخدامها يج���ري باأق�س���ى ق���درة

اإنتاجية.
   ميكن اتخاذ تدابري لتح�سني التعاون مع منظمات املجتمع املحلي وت�سجيع و�سولها اإىل ال�سجن من اأجل 

القيام باأن�سطة تهدف اإىل تقدمي الدعم لل�سجناء وتعزيز اإعادة تاأهيلهم.

زيادة توافر املوظفني وتدريبهم

   قد ت�ساعد اإعادة تنظيم جداول خدمة املوظفني يف ا�ستخدام اأف�سل للموظفني املتوافرين.
   ميكن النظر يف تدريب املوظفني على التعرُّف على املوؤ�سرات التحذيرية التي تبنيِّ زيادة التوتر اأو القلق 

بني ال�سجناء، من اأجل منع حدوث ا�سطرابات.

تعزيز التوا�سل

   م���ن املهم، للحّد من التوتر والغ�س���ب، تعزيز قنوات التوا�س���ل مع ال�س���جناء واإبقائهم على اطلع على 
الإجراءات التي يجري ال�سروع فيها حلل امل�ساكل الأكرث اإحلاحًا.

   وباملثل، من ال�سروري ت�سجيع املوظفني ودعمهم ب�سورة تدل على اأّن الإدارة تقّدرهم حق قدرهم وتقّدر 
الظروف ال�سعبة التي يعملون يف ظلها.

منع الف�ساد

   نتيجة للخطر املتزايد بحدوث ممار�س���ات فا�س���دة يف اأوقات الكتظاظ، من امل�ست�س���وب اأن تتم زيادة 
 الرقاب���ة على امل���وارد املالية واتخاذ تدابري لك�س���ف الف�س���اد ومنعه. )انظ���ر اجلزء الثاين، الف�س���ل زاي،

الق�سم 1(

اجلهات الفاعلة الرئي�سة: �سلطات ال�سجون

3- ا�سرتاتيجيات ق�سرية اإىل متو�سطة االأجل

3-1  حت�سني اآليات التعاون بني وكالت العدالة اجلنائية

   ميك���ن اإن�س���اء/تعزيز اآليات التعاون ب���ني وكالت العدالة اجلنائي���ة ملعاجلة م�س���ّببات التاأخر يف عملية 
العدالة اجلنائية، ليت�س���نى تناول الق�س���ايا املرتاكمة ب�س���ورة ممنهجة وتخفيف ال�سغط على ال�سجون 

بالعمل امل�سرتك )انظر اجلزء الثاين، الف�سل جيم، الق�سم 2(

ناع ال�سيا�سة وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية اجلهات الفاعلة الرئي�سة: �سُ
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3-2 تب�سيط عملية العدالة اجلنائية وت�سريعها
   ميكن اإجراء ا�س���تعرا�ض معّمق ل�س���ري عملية العدال���ة اجلنائية، مبا يف ذلك اإج���راءات اإدارة املحاكم، 
لتحديد كيفية اإمكان تب�سيطها، مع الأخذ يف العتبار اإ�سلح قانون الإجراءات واحلّد من اأّي ممار�سات 

بريوقراطية توؤدي اإىل تاأخري ُمفرط. )انظر اجلزء الثاين، الف�سل جيم، الق�سم 3(

ناع ال�سيا�سة وامل�سّرعون وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية اجلهات الفاعلة الرئي�سة: �سُ

3-3 حت�سني اإمكانية احل�سول على املعونة القانونية:
   ميك���ن التفكري يف تعزيز التعاون م���ع مقدمي خدمة املعونة القانونية غري التابع���ني للدولة باعتماد نهج 
�س���امل، عن طريق ت�س���جيع اإقامة مراكز لتقدمي خدم���ات املعونة القانونية مث���ًل، ويكون موظفوها من 
املحامني وامل�س���اعدين القانوني���ني، وعن طريق الدخ���ول يف اتفاقات مع اجلمعي���ات القانونية ونقابات 
املحامني ومكاتب امل�س���ورة القانونية اجلامعية واملنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات لتقدمي 

خدمات املعونة القانونية. )انظر اجلزء الثاين، الف�سل دال(

ناع ال�سيا�سة وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية ومقّدمو املعونة القانونية اجلهات الفاعلة الرئي�سة: �سُ

3-4 اتخاذ تدابري لتق�سري مدة الحتجاز ال�سابق للمحاكمة:
   ميك���ن اأن تت�س���ّمن التداب���ري التي يتعنّي اتخاذها و�س���ع حدود زمنية قانونية ب�س���اأن الحتجاز ال�س���ابق 
للمحاكمة، وو�س���ع نظام للتفتي�ض الق�س���ائي لر�س���د تنفيذ الت�س���ريعات املتعلقة بالحتجاز مبا يف ذلك 
احل���دود الزمني���ة القانوني���ة، وا�س���تخدام حماكم متنقل���ة، عند القت�س���اء، لكفالة حماكمة ال�س���جناء 

املحتجزين رهن املحاكمة دون اإبطاء ل موجب له. )انظر اجلزء الثاين، الف�سل هاء، الق�سم 4(

ناع ال�سيا�سة وامل�سّرعون وال�سلطات الق�سائية و�سلطات ال�سجون اجلهات الفاعلة الرئي�سة: �سُ

3-5 اأخذ القدرة ال�ستيعابية لل�سجون بعني العتبار يف اإنفاذ الحتجاز ال�سابق للمحاكمة واحلب�ض
   ميكن النظر يف حظر حب�ض الأ�س���خا�ض، يف القانون واملمار�س���ة، يف �س���جون ل ميكن فيها توفري الإقامة 
والرعاية لهم وفقًا للمعايري املقبولة دوليًا ووطنيًا ب�سبب الكتظاظ. )انظر اجلزء الثاين، الف�سل باء، 

الق�سم 7(

ناع ال�سيا�سة واملحاكم اجلهات الفاعلة الرئي�سة: امل�سّرعون و�سُ

3-6 زيادة القدرة ال�ستيعابية لل�سجون:
   قد يكون من ال�س���روري النظر، بح�س���ب نتائج التقييم الأّويل وامل�ساورات مع الأطراف املعنية الرئي�سة، 
يف زي���ادة القدرة ال�س���تيعابية لل�س���جون كتدبري ق�س���ري اإىل متو�س���ط الأج���ل، بينما يتم و�س���ع وتنفيذ 

ا�سرتاتيجيات اأخرى للحّد من احلب�ض.

   وما مل تكن هناك حاجة وا�سحة لزيادة القدرة ال�ستيعابية لل�سجون، مع مراعاة العتبارات املبيَّنة يف 
اجلزء الثاين، الف�س���ل حاء، الق�س���مني 1 و2، قد تكفي التدابري التي ترّكز على و�س���ع ردود منا�سبة يف 

جمال العدالة اجلنائية.
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   يف حالة اتخاذ قرار بزيادة القدرة ال�س���تيعابية لل�س���جون، �سين�س���ّب العتبار التايل على تقييم ما اإذا 
كان من ال�س���روري زيادة القدرة ال�س���تيعابية لل�س���جون املوجودة حاليًا عن طريق تدخلت هند�س���ية 

ب�سيطة اأو بناء �سجون جديدة. )انظر الف�سل حاء، للطلع على مزيد من التوجيهات(.

م اخلدمات  ناع ال�سيا�س���ة وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية والوكالت/الوزارات التي تقدِّ اجلهات الفاعلة الرئي�س���ة: �سُ
يف ال�سجون، و�سلطات ال�سجون

4- ا�سرتاتيجيات متو�سطة اإىل طويلة االأجل

4-1 اإن�ساء اآلية م�ستدامة وفّعالة للمعونة القانونية

   ميك���ن زي���ادة التمويل لآليات املعونة القانونية، وميكن النظر يف اإن�س���اء �س���لطة معون���ة قانونية، وزيادة 
التنويع يف توفري املعونة القانونية. )انظر اجلزء الثاين، الف�سل دال(.

ناع ال�سيا�سة وم�سوؤولو العدالة اجلنائية ومقّدمو املعونة القانونية اجلهات الفاعلة الرئي�سة: امل�سّرعون و�سُ

4-2 احلّد من ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة

   ميكن اتخاذ تدابري ت�س���ريعية وعملية للحّد من العتقال التع�س���في، وزيادة اإمكانيات حتويل الق�س���ايا 
املنا�س���بة من نظام العدالة اجلنائية، وحظر ا�س���تخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف بع�ض احلالت، 
واإزالة اأّي التزام بالحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف حالة الآخرين، وبزيادة الإمكانيات لبدائل اأخرى غري 

الكفالة املالية. )انظر اجلزء الثاين، الف�سل هاء، الق�سمني 1 و2(.

ناع ال�سيا�سة واملوظفون املكلفون باإنفاذ القانون وم�سوؤولو العدالة اجلنائية. اجلهات الفاعلة الرئي�سة: امل�سّرعون و�سُ

4-3 ا�ستحداث وحت�سني ا�ستخدام بدائل للحب�ض

   ميكن مراجعة الت�س���ريعات لكفالة اأنها ت�س���مل طائفة وا�س���عة من اجلزاءات غري الحتجازية املنا�س���بة 
ملختلف اأنواع اجلرائم واملنطبقة على الظروف الفردية. )انظر  الف�سل واو(.

   ميكن ا�س���تعرا�ض ال�سيا�س���ات والت�س���ريعات وتنقيحها لكفالة توجيه اجلزاءات غري الحتجازية ب�س���كل 
ملئم، واأن تكون ال�س���روط املرتبطة بها لي�س���ت معقدة اأو غري ملئمة دون داٍع، ول�سمان حتقيق غر�ض 

العدالة، وكفالة اأنها توؤدي اإىل تخفي�ض عدد نزلء ال�سجون. )انظر  الف�سل واو(.

   ميكن ا�س���تخدام تدابري لت�س���جيع املحاكم على ا�س���تخدام اأح���كام غري احتجازية يف ال���رّد على جرائم 
معّينة اأو بدًل من اأحكام ال�س���جن ملدد ق�سرية، مع الأخذ يف العتبار اأوجه �سعف اجلناة واحتياجاتهم 

وظروفهم. )انظر  الف�سل واو(.

   ميكن مراجعة نظام الإفراج املبكر امل�س���روط وحت�س���ينه، مع ا�س���تحداث عملية اأف�س���ل ل�س���نع القرار، 
وال�ستثمار يف توظيف وتدريب الأ�سخا�ض امل�سوؤولني عن الإ�سراف على اجلناة يف حالت الإفراج املبكر 
امل�سروط، وا�ستعرا�ض وتعديل ال�سروط املرتبطة بالإفراج، واحلّد من احلكم باحلب�ض كرّد على الإخلل 

بال�سروط، من بني اأمور اأخرى، مبّينة يف  الف�سل واو، الق�سم 4-5.
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   ميكن اإيلء اهتمام خا�ض اإىل حالة اجلناة مدمني املخدرات واجلناة ذوي احتياجات الرعاية ال�سحية 
العقلية، وميكن ا�ستحداث/حت�س���ني بدائل للحب�ض مع خيارات منا�س���بة وطوعي���ة للمعاجلة يف املجتمع 

املحلي. )انظر الف�سل باء، الق�سمني 8 و9؛ والف�سل واو، الق�سم 6(

���ناع ال�سيا�س���ة و�س���لطات العدال���ة اجلنائي���ة وموؤ�س�س���ات البح���وث الوطنية ذات  اجله���ات الفاعل���ة الرئي�س���ة: �سُ
ال�سلة

4-4 حت�سني ال�سفافية وامل�ساءلة
   ميكن ا�س���تخدام تفتي�ض ال�سجون الداخلي مبثابة فر�س���ة لتقييم م�ستويات الكتظاظ يف نظام ال�سجون 
ويف ال�سجون الفردية، وكذلك الأ�سباب املحتملة لهذا الكتظاظ، واتخاذ التدابري امللئمة حلّل امل�ساكل 

التي تواَجه. )انظر اجلزء الثاين، الف�سل جيم، الق�سم 5(

   ميكن حت�سني �سفافية ال�سجون عن طريق التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية امل�سوؤولة عن 
ر�سد ال�سجون، وميكن تكثيف اجلهود ملكافحة الف�ساد يف نظام العدالة اجلنائية )انظر اجلزء الثاين، 

الف�سل جيم، الق�سم 5(.

ناع ال�سيا�سة و�سلطات اإ�سدار الأحكام اجلهات الفاعلة الرئي�سة: امل�سّرعون و�سُ

   بغية حت�س���ني تنفيذ بدائل لل�س���جن، يتعنّي القيام با�ستثمارات وافية يف الهياكل الإدارية وتعيني وتدريب 
الهيئة امل�س���رفة امل�سوؤولة عن مراقبة تنفيذ اجلزاءات والتدابري غري الحتجازية واخلدمات يف املجتمع 
املحل���ي، مثل الرعاية ال�س���حية العقلية ومعاجلة تعاطي املخدرات و�س���ائر خدمات الرعاية ال�س���حية 

وكذلك فر�ض التعليم والتدريب املهني.

   ويتعنّي اإن�س���اء اآليات للتعاون بني جميع الوكالت امل�س���وؤولة عن تنفيذ اجلزاءات والإ�سراف عليها. انظر  
الف�سل واو

م خدمات الرعاية  ���ناع ال�سيا�س���ة وموؤ�س�س���ات العدالة اجلنائية والوكالت التي تق���دِّ اجلهات الفاعلة الرئي�س���ة: �سُ
ال�سحية ومعاجلة تعاطي املخّدرات واخلدمات الأخرى يف املجتمع املحلي

5- ا�سرتاتيجيات طويلة االأجل

5-1 ا�ستعرا�ض وتنقيح الإطار الت�سريعي

   ميكن اإجراء ا�س���تعرا�ض وتنقيح لت�س���ريعات العدالة اجلنائية، وهو اأمر قد يت�س���ّمن اإلغاء جترمي بع�ض 
املخالفات، ورفع �س���ّن امل�س���اءلة اجلنائية للأطفال، وو�س���ع نظام عدالة للأحداث يهدف اإىل احلّد من 
اإ�س���فاء الطابع املوؤ�س�س���ي على الأطف���ال، وتقلي�ض مدد الأحكام، وا�س���تعرا�ض وح�س���ر عدد اجلرائم 
الت���ي ُيعاق���ب عليها باحلب����ض املوؤّبد، واإلغ���اء القوانني التي تن�ّض عل���ى حد اأدنى اإلزام���ي من العقوبات 
كلي���ًا اأو جزئيًا، وو�س���ع اأح���كام غري احتجازية وخمططات اأخ���رى للتحويل خارج نط���اق نظام العدالة 
اجلنائي���ة مم���ا يتيح للق�س���اة مزي���دًا من ال�س���لحية ال�ستن�س���ابية، وا�س���تعرا�ض �سيا�س���ات مكافحة 

ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون اجلزء الثاين



 املخ���درات وتعديلها للحّد من حب����ض اجلناة الأحداث، من بني اإجراءات اأخ���رى )انظر اجلزء الثاين،
الف�سل باء(

ناع ال�سيا�سة اجلهات الفاعلة الرئي�سة: امل�سّرعون و�سُ

5-2 حت�سني كفاءة نظام العدالة اجلنائية
   ميك���ن اتخ���اذ تداب���ري لتح�س���ني كف���اءة نظ���ام العدال���ة اجلنائي���ة، ع���ن طريق بن���اء ق���درات اجلهات 
الفاعل���ة يف جم���ال العدال���ة اجلنائي���ة، وا�س���تعرا�ض وتنقيح اإج���راءات التعي���ني وممار�س���ات ومعايري 
 تقيي���م الأداء، وتخ�س���ي�ض متوي���ل كاٍف لإدارة العدال���ة اجلنائية )انظر اجلزء الثاين، الف�س���ل جيم، 

الق�سم 1(

ناع ال�سيا�سة اجلهات الفاعلة الرئي�سة: امل�سّرعون و�سُ

5-3 البحث واإدارة البيانات من اأجل ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات قائمة على الأدّلة
   ميكن اتخاذ تدابري لكفالة اأن يقّدم نظام العدالة اجلنائية بيانات ذات �س���لة ب�س���ورة م�س���تمرة لتنوير 

عملية و�سع ال�سيا�سات، مبا يف ذلك اإن�ساء وحت�سني نظم اإدارة بيانات ال�سجناء.

   ميكن اتخاذ تدابري لإن�س���اء بيانات مماثلة يف جمالت اأخرى ذات �س���لة يف نطاق امل�سوؤولية احلكومية، 
مثل الرعاية الجتماعية، و�سيا�سات التعليم والرعاية ال�سحية، بغية و�سع �سيا�سات �ساملة وكلّية للحّد 
من العوامل التي ميكن اأن ت�س���هم يف الإق�س���اء الجتماعي وال�س���لوك الإجرامي، وذلك من اأجل خف�ض 

معدلت احلب�ض على املدى الطويل. 

)انظر اجلزء الثاين، الف�سل األف، الق�سمني 1 و3(

ناع ال�سيا�سة وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية والوكالت الوطنية للبحوث اجلهات الفاعلة الرئي�سة: �سُ

5-4 ت�سخري الدعم اجلماهريي للإ�سلحات
   ميكن ا�س���تخدام البيانات املقّدمة لو�س���ع ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات اأي�س���ًا يف زيادة وعي ال�سيا�سيني 
وعام���ة اجلمه���ور وللب���دء يف نقا����ض ع���ام ح���ول ا�س���تخدام عقوب���ة احلب����ض وتكالي���ف احلب����ض واأثره 
عل���ى الأف���راد والعائ���لت واملجتمع���ات املحلي���ة، وح���ول اأف�س���ل طريق���ة لتحقيق ت���وازن ب���ني التدابري 
 الحتجازي���ة وغ���ري الحتجازي���ة، ودور املجتم���ع املحلي يف تنفيذ ال�س���رتاتيجيات للح���ّد من الكتظاظ 

يف ال�سجون.

   كما ميكن اأن تت�سّمن التدابري املتخذة لزيادة الوعي العام اإن�ساء اآليات للتعاون مع و�سائل الإعلم.

)انظر اجلزء الثاين، الف�سل األف، الق�سمني 3 و4(

ناع ال�سيا�سة وموؤ�س�سات العدالة اجلنائية. اجلهات الفاعلة الرئي�سة: �سُ
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اتهام: اتهام ر�سمي موّجه �سد �سخ�ض.

الحتجاز ال�سابق للمحاكمة: ُي�ستخَدم امل�سطلح يف هذا الدليل لي�سري اإىل الفرتة التي ُيحَرم اأثناءها ال�سخ�ض من 
حريته قبل اإ�س���دار قرار اأو حكم، مبا يف ذلك الحتجاز من قبل ال�س���رطة لغاية انتهاء املحاكمة اجلنائية، مبا يف 
ذلك ال�ستئناف. وغالبًا ما ُي�ستخَدم امل�سطلح للإ�سارة اإىل الفرتة التالية ل�سدور اأمر الحتجاز من جانب �سلطة 

ق�سائية، با�ستثناء فرتة الحتجاز الأّولية من قبل ال�سرطة اأو املوؤ�س�سات الأخرى املكلفة باإنفاذ القانون.

اجلاين: �سخ�ض اأدين بارتكاب جرم.

احلب����ض: لقد ا�س���تخدم م�س���طلح "احلب�ض" يف هذا الدلي���ل للإ�س���ارة اإىل احلرمان من احلري���ة يف جميع اأماكن 
الحتجاز، مبا يف ذلك ال�سجون ومرافق الحتجاز ال�سابق للمحاكمة. وغالبًا ما ُي�ستخَدم هذا امل�سطلح لي�سري اإىل 

احلرمان من احلرية عقب حكم �سادر بالعقوبة يف مرافق ال�سجون.

ال�سجن املوؤبَّد: فيما يلي الأنواع الثلثة الأ�سا�سية لل�سجن املوؤبَّد:

   ال�س���جن ‘املوؤبَّد’ اأو حكم طويل الأجل لعدد حمّدد من ال�س���نوات، ُيطلق بعدها �س���راح ال�س���جني دون اأّي 
قيود اأخرى.

   ال�س���جن ‘املوؤبَّد’ حلّد اأدنى من ال�س���نوات، ُينظر بعدها، عند مرحلة معّينة حم���ّددة، باأمر الإفراج عن 
ال�سجني.

   احلب�ض حتى الوفاة )الطبيعية( دون اإمكانية اإطلق �سراح ال�سخ�ض )دون اإطلق �سراح م�سروط( و/
اأو مع اإمكانية منحه عفوًا )نظريًا اأو قابًل للتحقيق(.

ال�س���جن: لقد ا�ستخِدم م�سطلح "ال�س���جن" للإ�س���ارة اإىل جميع اأماكن الحتجاز املرخ�ض بها �سمن نظام عدالة 
جنائية، حيث ُيحتجز جميع ال�س���جناء، مبن فيهم اأولئك املحتجزون اأثناء التحقيق يف جرمية اأو بانتظار املحاكمة 
اأو بعد الإدانة اأو قبل �س���دور احلكم اأو بعد �س���دور احلكم. ول ي�سمل امل�س���طلح مراكز الحتجاز التي ُيحتجز فيها 

الأ�سخا�ض املحتجزون ب�سبب و�سع هجرتهم املخالف للأ�سول.

ال�س���جني: لقد ا�س���تخِدم م�س���طلح "ال�س���جني" لو�س���ف جميع اأولئك املحتجزين يف اأماكن الحتجاز، مبا يف ذلك 
الرا�س���دين والأح���داث، اأثن���اء التحقيق يف جرمية اأو بانتظ���ار املحاكمة اأو بعد الإدانة اأو قبل �س���دور احلكم اأو بعد 
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�س���دور احلكم. ويف مطبوعات اأخرى ُي�س���تخَدم امل�س���طلح اأي�س���ًا للإ�س���ارة ح�سريًا اإىل الأ�س���خا�ض الذين اأدينوا 
بارتكاب جرمية وُحكم عليهم بق�ساء فرتة يف ال�سجن.

العودة  اإىل الإجرام: عندما يرتكب اجلاين جرمية جديدة بعد اإدانته بارتكاب جرم �سابق.

العودة للندماج يف املجتمع: عملية يجري من خللها اإعداد ال�س���جني للعودة للندماج يف املجتمع بعد اأن يق�س���ي 
عقوبة ال�سجن. 

القدرة ال�س���تيعابية الت�س���غيلية: العدد الإجمايل للأ�سخا�ض الذين ميكن اإيواوؤهم باأمان وباإن�سانية يف �سجن يف اأي 
وقت. وقد يتغريَّ هذا الرقم مبرور الزمن مع التغيريات التي تطراأ على ال�سجن ومع تقلبات املوارد.

مة لل�س���جن: العدد الإجمايل لل�س���جناء الذين ميكن اأن ي�ستوعبهم  القدرة ال�س���تيعابية الر�س���مية اأو ال�س���عة امل�سمَّ
دة �سلفًا، من حيث امل�ساحة الأر�سية لكل �سجني اأو ملجموعة من ال�سجناء  ال�سجن مع مراعاة املتطلبات الدنيا، املحدَّ

د ال�سعة الر�سمية عمومًا وقت بناء ال�سجن. مبا يف ذلك م�ساحة الإقامة. وحتدَّ

املحتج���ز رهن املحاكمة اأو املحتجز: �س���خ�ض متهم، حمروم من حريته، مل ي�س���در حكم نهائ���ي )اإدانة اأو تربئة( 
بحقه بعد من حمكمة يف ما يتعلق باجلرم املرتكب املزعوم.

املدعى عليه: ال�سخ�ض الذي جتري حماكمته اأو املاثل اأمام املحكمة من اأجل �سدور احلكم.

املقا�ساة: اإقامة دعوى جنائية اأو ال�سري يف الإجراءات اجلنائية �سد �سخ�ض.

اإبطال اأو اإلغاء: اإجراء تتخذه هيئة خمت�س���ة مثل املحكمة اأو املدعي العام اأو �س���لطة ال�س���جن اأو وكالة م�سرفة على 
اإخلء ال�س���بيل امل�س���روط، ردًا على انتهاك اأو انتهاكات لل�س���روط املرتبطة بتدبري غري احتجازي. وقد ينطوي هذا 

النتهاك على جرمية جديدة اأو انتهاك ل�سروط تقنية اأخرى.

اإدانة: نتيجة حماكمة جنائية ت�سل اإىل حكم ي�سدر باأّن املتهم ُمذنب بارتكاب اجلرمية املن�سوبة اإليه.

اإعادة الإدماج الجتماعي: ت�سري اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء وال�سجناء ال�سابقني اإىل العملية التي يقومون 
بوا�س���طتها يف اإع���ادة بن���اء حياتهم بطريق���ة اإيجابية عقب الإفراج عنه���م والدعم املقّدم لهم اأثن���اء هذه العملية، 

وبالتايل تقلي�ض احتمال عودتهم اإىل الإجرام.

اإعادة التاأهيل: مفهوم وا�س���ع تعالج بوا�س���طته العوامل الكامنة التي توؤدي اإىل ال�س���لوك الإجرامي يف املقام الأول، 
ويتقل�ض به احتمال معاودة الإجرام؛ وغالبًا ما ُي�ستخدم ب�سورة متبادلة مع اإعادة الإدماج اأو املعاجلة.

اإلغاء التجرمي: اإزالة �سلوك اأو ن�ساط من نطاق القانون اجلنائي، وقد ي�سمل اإلغاء التجرمي اإّما فر�ض جزاءات من 
ن���وع خمتل���ف )اإدارية( اأو اإلغاء جميع اجلزاءات. وميكن عندئذ اأن تنظم قوانني اأخرى )غري جنائية( ال�س���لوك اأو 

الن�ساط الذي األغي جترميه.

دة. اإلغاء العقوبة: اإلغاء اأو تخفيف العقوبة اجلنائية التي يفر�سها القانون جزاء جرمية اأو جرائم حمدَّ

اإلقاء القب�ض، التوقيف: اعتقال اأو �س���يطرة ق�س���رية؛ ممار�سة ال�سلطة حلرمان �سخ�ض من حريته؛ اأخذ �سخ�ض اأو 
و�سعه قيد الحتجاز من قبل �سلطة قانونية، وبخا�سة كا�ستجابة لتهمة جنائية.
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تربئة: اإخلء �سبيل متهم بعد �سدور حكم باأنه غري مذنب.

تخفيف: تخفيف العقوبة بجعلها اأقل �سرامة اأو احلكم بعقوبة اأقل.

جزاء: عقاب على ارتكاب فعل اإجرامي.

حكم اأو قرار حمكمة: العملية القانونية حلّل نزاع. الإ�س���دار اأو النطق ر�س���ميًا بحكم اأو قرار يف اإجراءات حمكمة؛ 
كذلك احلكم اأو القرار ال�سادر.

حك���م بعقوب���ة احلّد الأدنى الإلزامية: ي�س���ري احلكم بعقوبة احل���د الأدنى الإلزامية اإىل حكم بعقوبة ثابتة ي�س���طر 
القا�س���ي للحك���م بها على فرد مدان بارتكاب جرمية، بغ�ّض النظر عن امل�س���وؤولية اجلنائي���ة وعن العوامل املخففة 

الأخرى التي تنطوي عليها اجلرمية.

حك���م بعقوب���ة طويلة الأج���ل: يف حني ل يوجد تعريف دويل للحك���م بعقوبة طويلة الأجل، ف���اإّن بداية العقوبة طويلة 
الأجل، وفقًا ملجل�ض اأوروبا، هي خم�ض �سنوات اأو اأكرث.

�سلطة ق�سائية: حمكمة اأو قا�ٍض اأو مدٍع عام.

دة يف املجتمع املحلي. فهذه العقوبة قد حترم �سخ�س���ًا  عقوبات ال�س���فة العتبارية: حترم اجلاين من حقوق حمدَّ
اأدي���ن بالحتيال، على �س���بيل املثال، من �س���غل من�س���ب ثق���ة كمحاٍم اأو مدير �س���ركة. وقد متنع طبيبًا اأدين ب�س���وء 

ممار�سة طبية من ال�ستمرار يف ممار�سة الطب.

ل الإ�سغال. كثافة ال�سجون: انظر معدَّ

كفالة: اآلية قانونية ت�س���تخدم ليت�س���ّنى الإفراج عن �س���خ�ض حمتج���ز متهم بارتكاب جرمية قب���ل انتهاء النظر يف 
ق�سيته اإذا مت ا�ستيفاء �سروط معيَّنة. والهدف من هذه ال�سروط �سمان عودة املتهم للمثول اأمام املحكمة من اأجل 
حماكمته. وي�ستلزم هذا الإجراء عادة اإيداع مبلغ من املال مبثابة �سمانة لدى املحكمة، بحيث ُي�سادر املبلغ ل�سالح 

دين. الدولة اإذا تخلَّف املتهم عن العودة اإىل املحكمة يف املوعد واملكان املحدَّ

ه اإليه اتهام اأو �سخ�ض ُيّدعى اأنه ارتكب جرمًا. متهم: �سخ�ض ُوجِّ

م املعون���ة القانونية للنا����ض. وهذه املعونة ميكن اأن تكون اأّي �س���يء ب���دءًا من تقدمي  م�س���اعد قان���وين: �س���خ�ض يقدِّ
معلومات عن القانون واإجراءات املحاكم اإىل اإ�س���داء امل�س���ورة وامل�س���اعدة يف امل�س���اكل القانونية. ويتعنيَّ اأن يتلّقى 

امل�ساعد القانوين نوعًا من التدريب على القانون، ولكن لي�ض اإىل م�ستوى املحامي املوؤّهل.

د بح�ساب ن�سبة عدد ال�سجناء احلا�سرين يف يوم معنيَّ اإىل  معّدل الإ�سغال: ويعرف اأي�سًا بالكثافة ال�سكانية، ويحدَّ
دة بالقدرة ال�ستيعابية الر�سمية. عدد الأماكن املحدَّ

معّدل احلب�ض: عدد ال�سجناء لكل 100.000 من عموم ال�سكان.

من���ع اجلرمي���ة: جمموعة نهج متنع )حت���ّد من( اجلرمية، وميكن اأن ت�س���مل تنمية اجتماعي���ة، واإدماج يف املجتمع 
املحلي، وجتديد يف املناطق احل�س���رية، والعمل مع اأ�س���خا�ض معّينني ُيعرف باأّن لديه���م قابلية لرتكاب جرائم، اأو 

ُيحتمل اأن يرتكبوا جرائم، مبا يف ذلك اجلناة واجلناة ال�سابقون.

م�سطلحات
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هة �س���وب حفظ ال�س���لمة العامة واإنفاذ القوانني  نظام العدالة اجلنائية: املمار�س���ات واملوؤ�س�س���ات احلكومية املوجَّ
واإقامة العدل.

التدابري واجلزاءات غري االحتجازية
احلكم مع وقف التنفيذ: عندما ُينطق حكم باحلب�ض ولكن مع وقف تنفيذ احلكم لفرتة ب�سرط اأو ب�سروط حتددها 
املحكمة. ويوجد نوعان من الأحكام ال�سادرة مع وقف التنفيذ. فيمكن اأن ُيعفي قا�ٍض املتهم دون �سروط من جميع 
اللتزام���ات والقيود. وُينهي احلكم مع وقف التنفيذ دون �س���روط تدخل نظام املحاكم يف امل�س���األة، ول يدفع املتهم 
اأّي غرامة. ومع ذلك، تظل الإدانة اجلنائية للمتهم جزءًا من ال�سجل العام. وميكن اأن ي�سدر القا�سي اأي�سًا حكمًا 
مع وقف التنفيذ ب�س���ورة م�س���روطة. وهذا النوع من احلكم مينع تنفيذ العقوبة طاملا يظهر املتهم ح�س���ن ال�سلوك. 
واإذا اأدين �سخ�ض لأول مرة ب�سرقة معرو�سات يف اأحد املتاجر، على �سبيل املثال، ميكن للقا�سي اأن يفر�ض عقوبة 
باحلب����ض مل���دة ثلثني يومًا ثم يوقف تنفيذ احلب�ض �س���ريطة األ يرتك���ب املتهم اأّي خمالفات خلل ال�س���نة التالية. 
ومبجرد انق�ساء ال�سنة دون وقوع اأّي حادثة، ت�سقط العقوبة. ولكن اإذا ارتكب املتهم جرمية اأخرى، فيحق للقا�سي 

اأن يلغي وقف التنفيذ ويجعل املتهم يق�سي عقوبة الثلثني يومًا يف ال�سجن.

الر�س���د الإلكرتوين: اأ�س���لوب للإ�س���راف على اأولئك الذين اأفرج عنهم يف انتظار املحاكمة اأو لتعقبهم، اأو كو�س���يلة 
لإنفاذ جمموعة من الأحكام التي تنفذ يف املجتمع املحلي، وكذلك يف حالت الإفراج املبكر. في�سع املتهم اأو اجلاين 
بطاقة اإلكرتونية اأو �س���وار اإلكرتوين على الكاحل اأو املع�س���م بحيث تخطر دوائر الر�س���د اإذا كان ال�س���خ�ض غائبًا 

اأثناء �ساعات حظر التجوال.

العدالة الت�س���احلية: اإجراءات متنح ال�س���حايا الفر�س���ة لإبلغ اجلناة عن اأثر جرميتهم، وللح�سول على اإجابات 
على اأ�س���ئلتهم ولتلقي العتذار، ولإعطاء اجلناة الفر�س���ة لفهم اأثر اأفعالهم وللقيام ب�س���يء يجرب ال�س���رر. وميكن 
اأن حت�س���ل العدالة الت�س���احلية كبديل للمحاكم���ة على جرائم اأقل خطورة، عندما يع���رتف اجلاين باأنه مذنب يف 

املحكمة وذلك قبل �سدور احلكم اأو بعد �سدور احلكم اأو يف ال�سجن اأو يف املجتمع املحلي.

الو�س���اطة: طريقة لت�س���وية النزاعات اأو ت�سارب امل�س���الح بني اجلاين وال�س���حية. وميكن تقدمي هذه اخلدمة من 
دوائر مراقبة ال�سلوك اأو املجتمع املدين اأو منظمات دعم ال�سحايا.

اإخلء ال�سبيل امل�سروط اأو الإفراج   املبكر امل�سروط: يعني الإفراج املبكر عن �سجناء حمكوم عليهم مبوجب �سروط 
فردية ملا بعد الإفراج. وميكن اأن يكون اإلزاميًا عندما يحدث ب�سكل تلقائي بعد انق�ساء حد اأدنى من فرتة العقوبة 
اأو انق�س���اء ن�س���بة ثابت���ة من احلكم، اأو ميكن اأن يكون ا�ستن�س���ابيًا عندم���ا يتعنّي اتخاذ قرار يف م���ا اإذا كان ميكن 
الإفراج عن �س���جني ب�سكل م�سروط بعد انق�س���اء فرتة معيَّنة من احلكم. ويكون الإفراج امل�سروط اأو اإخلء ال�سبيل 
امل�س���روط م�س���فوعًا دائمًا ب�س���رط عام يتمثل يف امتناع ال�سجني عن ال�سرتاك يف اأّي اأن�س���طة اإجرامية. ومع ذلك، 
فلي�ض هذا هو ال�س���رط الوحيد املفرو�ض دائمًا. فيمكن اأن تفر�ض �س���روط اأخرى على ال�س���جني، بقدر ما تكون هذه 

ال�سروط ملئمة لإعادة اإدماجه الجتماعي بنجاح.

اإخلء �س���بيل م�سروط: اإخلء �س���بيل مرتكب فعل اإجرامي دون �سدور حكم �سريطة األ يعود ال�سخ�ض اإىل ارتكاب 
دة. فاإذا ارتكب جرمًا يف تلك الفرتة، فيجوز عندئذ اأن ي�س���در اأي�س���ًا حكم على  جرمي���ة خ���لل فرتة زمنية حم���دَّ

اجلاين على اجلرم الذي ُمنح على اأ�سا�سه اإطلق ال�سراح امل�سروط.
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اإخلء �سبيل مطلق: اإخلء �سبيل مطلق م�سطلح قانوين لإجراء ق�سائي ينق�ض الأ�سا�ض الذي ت�ستند اإليه الق�سية 
يف الإج���راءات اجلنائي���ة وبع�ض اأنواع الإج���راءات املدنية. ويختلف التعريف الفعلي لهذا النوع من اإخلء ال�س���بيل 
بح�س���ب الولية الق�س���ائية. فاإخلء ال�س���بيل املطلق يف الق�س���ايا اجلنائي���ة يف كثري من الوليات الق�س���ائية يتمثل 
يف رّد الدع���وى، ومينح���ه قا����ضٍ اإىل متهم برئ �س���بق واأن تب���نّي اأنه مذنب. ويتمثل اأثر اإخلء ال�س���بيل يف اإ�س���قاط 
الإدان���ة اجلنائي���ة كما لو اأنها مل حتدث اأبدًا. ومُيحى ال�س���جل اجلنائي للمتهم في�س���ري خاليًا من ال�س���وابق كما لو 
ف بع�ض الوليات الق�س���ائية اإخلء ال�س���بيل املطلق يف الق�س���ايا اجلنائية ب�سكل  اأنه مل ُيَدن اأبدًا على اجلرم. وتعرِّ
خمتلف. ففي اململكة املتحدة، على �سبيل املثال، ميكن اأي�سًا منح اأّي متهم مذنب اإخلء �سبيل مطلقًا من املحكمة. 
وت�س���مح اململكة املتحدة للمحكمة باأن جتد �سخ�س���ًا قد يكون مذنبًا لرتكاب جرم، ولكن لي�ض من امل�س���لحة العامة 
 اأن يعاق���ب هذا ال�س���خ�ض على اأفعال���ه. ويف هذه احلالة، قد يظهر اإخلء ال�س���بيل املطلق للمتهم مدونًا يف �س���جله

اجلنائي.)377(

ن الإدانة يف ال�س���جل اجلنائي لل�سخ�ض، ولكن اإما األ ُيتخذ  اإخلء �س���بيل: تثبت اإدانة اجلاين لرتكاب اجلرم وتدوَّ
اأّي اإج���راء اآخر على الإطلق )اإخلء �س���بيل مطلق(، اأو األ يتخذ اإجراء اآخ���ر طاملا ل يعود اجلاين مرة اأخرى اإىل 

ارتكاب جرم يف فرتة زمنية معيَّنة )اإخلء �سبيل م�سروط(.

اإ�س���قاط العقوبة: اإ�س���قاط العقوبة هو �سكل من اأ�س���كال الإفراج غري امل�س���روط. وهو مُينح عادة ب�سكل تلقائي بعد 
انق�س���اء ن�س���بة ثابتة من احلكم، بيد اأنه ميكن اأن يكون اأي�س���ًا ف���رتة ثابتة تقتطع من فرتة احلك���م. واأحيانًا يكون 
اإ�س���قاط العقوبة متوقفًا على ح�س���ن ال�سلوك يف ال�سجن، وميكن حتديده اأو �س���حبه اإذا مل يت�سرف ال�سجني ب�سكل 

منا�سب اأو اإذا ارتكب خمالفة ت�ستوجب التاأديب.

اأم���ر ب���اأداء خدمة جمتمعية: حكم توؤدى عقوبت���ه يف املجتمع املحلي، ويقوم اجلناة خلل���ه باأعمال مفيدة للمجتمع 
املحلي دون اأجر وحتت اإ�سراف.

ه عقب العرتاف بالذنب كبديل للمقا�س���اة. وميكن اأن تكون التحذيرات ب�س���يطة اأو م�سروطة.  حتذير: حتذير ُيوجَّ
وي�س���تخدم "التحذير الب�س���يط" للتعامل ب�سرعة وب�ساطة مع اأولئك الذين يرتكبون جرائم اأقل خطورة، ولي�ض اإدانة 
جنائية، بيد اأنه ي�س���ّجل عادة يف قاعدة بيانات ال�س���رطة. اأما "التحذيرات امل�س���روطة"، فيجب على ال�س���خ�ض اأن 
نة لتلقي التحذير وتفادي امللحقة الق�س���ائية على اجلرم املرتكب. ول ُيعترب اإدانة، متامًا كما  ميتثل ل�س���روط معيَّ

التحذير الب�سيط.

حتويل الدعوى خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية: اإجراء اإداري ي�سمح لبع�ض اجلناة باللتفاف على نظام العدالة 
اجلنائية الر�سمي من اأجل تفادي املزيد من امللحقة الق�سائية والإدانة عن طريق ال�سرتاك، على �سبيل املثال، يف 

اإجراءات و�ساطة اأو برنامج معاجلة اأو بتعوي�ض ال�سحية.

تدابري غري احتجازية: متطلبات مفرو�سة على مدعى عليه من اأجل تفادي الحتجاز ال�سابق للمحاكمة. وميكن اأن 
ت�سمل هذه املتطلبات: تعهدات باملثول اأمام املحكمة على النحو املطلوب والوقت املطلوب؛ عدم التداخل مع ال�سهود؛ 
احل�سور الدوري اإىل ال�سرطة اأو �سلطات اأخرى، اخل�سوع للر�سد الإلكرتوين و/اأو حظر التجوال اأو ت�سليم جوازات 

ال�سفر.

تعوي�ض: جزاء اأو تدبري يقت�سي اأن يطلب اإىل اجلاين تعوي�ض ال�سحية.

http://www.wisegeek.com/what-is-an-absolute-discharge.htm :377( انظر(



ج���زاءات غري احتجازية: اأحكام ت�س���درها املحكمة الت���ي تتعامل مع اجلاين يف املجتمع املحلي بدًل من ال�س���جن. 
وتنط���وي هذه اجل���زاءات على بع�ض القي���ود على احلرية من خلل فر�ض �س���روط والتزامات مثل ح�س���ور برامج 

لتقدمي امل�سورة اأو معاجلة الإدمان على املخدرات والفح�ض اخلا�ض بها.

حك���م موؤج���ل: قرار ُيتخذ بعدم اإ�س���دار حكم �س���ريطة اأن يتعهد اجل���اين بالقيام بعمل ما، مث���ل تلقي معاجلة من 
الإدم���ان عل���ى الكح���ول اأو الإدم���ان على املخدرات، اأو تلقي م�س���ورة نف�س���ية. وبح�س���ب النتيجة، ميكن األ ي�س���در 
 حك���م ر�س���مي بحق اجل���اين، ومن ث���ّم، وبح�س���ب الولية الق�س���ائية، ل ت���دّون اجلرمية ب�س���ورة دائمة يف �س���جله 

اجلنائي.

دار التاأهيل: مكان اإقامة تديره عادة دائرة مراقبة ال�س���لوك اأو دائرة ال�س���جون ويهدف اإىل �س���د الثغرة بني احلياة 
يف ال�سجن واحلياة يف املجتمع.

غرامة: حكم ي�سدر عن املحكمة ينطوي على اأن يدفع اجلاين ماًل اإىل املحكمة مبثابة عقاب على ارتكاب جرم.
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