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© الأمم املتحدة ،ني�سان�/أبريل  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنط���وي الت�سمي���ات امل�ستخدمة يف ه���ذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنه���ا على الإعراب عن �أيِّ
ر�أي كان م���ن جان���ب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو
لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
ii

�شكر وتقدير
مت �إع���داد هذا الكتيب لقيادات ال�سج���ون ل�صالح مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،وقام بذلك
ك ٌل م���ن فيفيان ت�ش�ي�ن ،وهي �شريكة يف املركز ال���دويل لإ�صالح القانون اجلنائي و�سيا�س���ات العدالة اجلنائية،
بفانكوفر يف كندا ،مب�ساعدة روبرت �إي .براون ،و�إيفون داندوران ،و�إريك ماك �أ�سكيل.
املعر�ض يرغب مكتب الأمم املتحدة املعني
ق���ام على مراجعة الكتيب جمموعة من اخلرباء الدولي�ي�ن .ويف هذا ِ
باملخ���درات واجلرمية يف الإعراب عن تقديره للإ�سهامات القيمة من جانب اخلرباء الذين ا�ضطلعوا مبراجعة
هذه الأداة و�ساعدوا يف االنتهاء منها وهم� :إليا�س كارانزا ،و�أجراي نيابوال ،ومايكل الجنيالر ،وريت�شارد كوير.
كما يرغب مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف الإعراب عن ال�شكر والتقدير للدعم املقدم من
حكومة كندا.
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مقدمة

ثم ــة ع ــد ٌد من الكتيبات املعنية بحقوق الإن�سان يف ال�سجون واملعني ــة ب�سيا�سات ال�سجون ،وهي على درجة عالية
م ــن اجل ــودة ومتوفرة بالفعل على نطاقٍ وا�سع؛ ويرد ٌ
بع�ض منها يف قائم ٍة يف نهاية هذا الكتيب يف امللحق الثاين
ا�ستعرا�ض عام للق�ساي ــا الرئي�سة التي
وال ــذي ت ــرد به اأي�سـ ـ ًا م�سادر اأخرى مفي ــدة .ويركز هذا الكتيب عل ــى
ٍ
ُيفرت� ــض اأن تك ــون حمل اهتم ــام مديرو ال�سجون ،وكذل ــك الإ�سلحات التي يجب عليه ــم يف اأغلب الأحيان اأن
ي�سارك ــوا فيه ــا ويروجوه ــا ب�سفتهم قيادات لل�سج ــون .ويتمثل الغر�ض م ــن هذا الكتيب يف اإقام ــة ور�سة عمل
تدريبي ــة مدتها خم�س ــة اأيام على املهارات الأ�سا�سية التي ينبغي اأن يتقنها موظفو ال�سجون امل�سوؤولون عن قيادة
ال�سجون واإدارتها يف البلدان النامية اأو التي متر مبرحلة ما بعد ال�سراع.
جه ــاز ال�سجون امل�ستن ــد اإىل املعايري والقواعد الدولية ه ــو منظوم ٍة جيدة ،وهو موؤ�س� ـ ٌـض على الحرتام العميق
ل�سي ــادة القان ــون وحقوق الإن�سان؛ ومن ث ــم ،فاإن واحد ًا من الأه ــداف الرئي�سة التي ي�سع ــى اإىل حتقيقها هذا
الكتي ــب هو ا�ستك�ساف وفهم الو�سائ ــل العملية التي ُمتكن قيادات ال�سجون من تطبيق املعايري والقواعد الدولية
مبزيد من الفعالية يف املوؤ�س�سات التي تقع يف نطاق م�سوؤوليتهم.
ٍ
غالبـ ـ ًا ما تفتقر البلدان النامية اإىل املوارد اللزمة ليطابق جهاز ال�سجون بها و�سجونها املعايري املقبولة دولي ًا.
فه ــي تفتق ــر اإىل التمويل والأف ــراد املدربني والتكنولوجيا والبني ــة التحتية اأو الدراية اللزم ــة للم�سي قدم ًا يف
تنفي ــذ جمي ــع الإ�سلح ــات ال�سرورية يف اآن واحد .غري اأن م ــا �سبق ل يعني عدم قدرة القي ــادات املتفانية من
تقدم ملمو�ض ،ل�سيما عندما يكون باإمكانهم العتماد على م�ساعد ٍة ولو ب�سيطة من الأ�سدقاء العاملني
اإح ــراز ٍ
اخت�سا�سات قانونية اأخرى .ويحاول هذا الكتيب اأن يغطي جوانب اإدارة ال�سجون الفعالة والعادلة واملن�سفة.
يف
ٍ
بتحد لتحديد الإ�سلحات التي يجب اأن ياأخذوها يف العتبار لكي ت�سري موؤ�س�ساتهم
و�س ُيواجه قيادات ال�سجون ٍ
مطابق ًة للمعايري الدولية .كما �سيطلب منهم اأن يتفكروا يف اأكرث الطرق فعالية لتحقيق التغيري ال�سروري.
ويعر�ض الكتيب واملنهج الدرا�سي لور�سة العمل امل�ساحب له منوذج ًا تقريبي ًا مل�ساعدة القيادات على التعرف على
التغي ــريات املطلوبة يف بيئتهم والتفكر يف التحديات التي ق ــد جتابههم عند حماولتهم اإحداث هذه التغيريات.
ول ُي َه ِون الكتيب من تقدير مدى تعقيد مهمة اإ�سلح ال�سجون ومن ثم فاإنه ل يقرتح حلو ًل جاهزة .فهو ل يحاول
اأن يبادر بتكهن جميع الأ�سئلة التي ُيتوقع اأن ُتثار يف اأثناء العملية .غري اأن هذا الكتيب واملنهج الدرا�سي املقرتح
امل�ساح ــب له من �ساأنهما اأن يي�سرا بروز بع�ض الأفكار اجلديدة ح ــول الق�سايا والتحديات ال�سائعة التي غالب ًا
م ــا يواجهه ــا قيادات ال�سجون واحللول املمكنة لها .وبهذه الأدوات اجلديدة يوؤمل اأن يتمكن قياديو ال�سجون من
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حتديد و�سائل عملية للتعاطي مع م�شكالت �إدارة ال�سجون التي يواجهونها .ون�أمل �أن ي�ساعدهم هذا الكتيب يف
اال�ضطالع بهذه املهمة بثقة متجددة يف قدراتهم القيادية وبنظرة جديدة لكيفية جناحهم يف جهودهم الرامية
�إىل �إ�ص�ل�اح ال�سج���ون وبناء القدرات .ومن امل�ؤمل �أي�ض ًا �أن ي�شعر املي�سرون واملدربون امل�ستخدمون لهذا الكتيب
بحرية تعديل بع�ض الأ�سئلة والتمرينات مبا يالءم الظروف املحلية بحيث تكون �أكرث �صل ًة بامل�شاركني.
ق���د يب���دو �إ�صالح ال�سج���ون مهم ًة ج�سيمة؛ وه���ي غالب ًا ما تكون كذل���ك ،وجهود الإ�صالح غالب ًا م���ا تلقى ف� ً
شال
�سبب وجيه لتوخي احلذر عند
بذات القدر الذي تلقى به جناح ًا .وال يعترب هذا عذر ًا للتخلي عن املهمة ،ولكنه ٌ
التعام���ل مع هذه املهمة والإقرار بالدور ال�صعب واملعقد الذي ي�ؤديه قيادات ال�سجون لإحداث �إ�صالحات فعالة
وم�ستدام���ة داخل اجله���از الذي يعملون به .فال�سجون بطبيعتها بيئة تت�س���م بالق�سوة وال�صعوبة ،ال�سيما عندما
ال تتواف���ر لها املوارد الب�شري���ة واملادية واملالية الالزمة .وتنطوي وظيفة قائ���د ال�سجن حتم ًا على قد ٍر هائل من
أفراد يتميزون بالقوة والتخ�ص�ص والإبداع واملثابرة.
التحديات؛ وتقت�ضي بو�ضوح التزام ًا كام ًال من قبل � ٍ
"ه���دف ومربر عقوبة احلب�س وغريها من تدابري احلرمان من احلرية هو يف نهاية املطاف حماية املجتمع من
اجلرمية .وال �سبيل �إىل بلوغ مثل هذا الهدف �إال �إذا ا�ستخدمت فرتة احلب�س للو�صول ،بقدر الإمكان� ،إىل جعل
املج���رم وه���و يعود �إىل املجتمع لي�س فح�سب راغبا يف العي�ش يف ظل اح�ت�رام القانون وتدبر احتياجاته بجهده،
بل قادرا �أي�ضـا على ذلك".
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،القاعدة النموذجية 58

وت����أوي ال�سجون وامل�ؤ�س�س���ات الإ�صالحية اجلناة املحكوم عليهم باحلب�س وال�سج���ن .وهي ت�أوي يف الوقت نف�سه
�أفراد ًا ا ُتهِ موا بارتكاب جرائم ولكنهم يف انتظار املحاكمة� ،أو �أفراد ًا ُمدانني بالفعل بارتكاب جرائم ويف انتظار
احلك���م� .أم���ا يف �أو�ضاع م���ا بعد ال�صراع �أو غريه���ا من الأو�ضاع احلرج���ة� ،أحيان ًا ما ُت�ستخ���دم ال�سجون �أي�ض ًا
الحتجاز ال�سجناء املعتلني نف�سي ًا الذين يتعذر �إيداعهم �أي مكان �آخر ،واملهاجرين غري ال�شرعيني �أو الالجئني،
وال�سجناء ال�سيا�سيني ،واملحاربني ال�سابقني ،وحتى �ضحايا اجلرائم .وغالب ًا ما ينتج عن ذلك و�ض ٌع ال يعلم فيه
مديرو ال�سجون الكثري عن نزالء ال�سجن وال�سمات التي يت�سمون بها .ويف العديد من احلاالت ُيحتجز ال�سجناء
ب�ش���كل غري قانوين ولي�س هن���اك �سبيل مي�سر على مديري ال�سجون ملعرفة ال�سجن���اء املودعني امل�ؤ�س�سة مبوجب
وقت ممكن ولكنها ُتن�شئ على الرغم
القانون واملودعني بغري ذلك .كل هذه انحرافات ينبغي ت�صحيحها ب�أ�سرع ٍ
حتديات �إ�ضافية بالن�سبة لقيادات ال�سجون.
من ذلك
ٍ
ثم���ة م�س�ؤولي���ة ملقاة على عاتق ال�سجون وهي الت�أكد من �أن اجلن���اة ال ي�شكلون تهديد ًا على الآخرين �أو يلحقون
ال�ض���رر به���م ،ولك���ن ينبغي عليه���ا يف الوقت نف�س���ه �أن تعيد ت�أهيل اجلن���اة بحيث يعودون يوم ًا م���ا �إىل املجتمع
ليعي�شوا حيا ًة منتجة خالية من اجلرمية.
تلعب ال�سجون دور ًا جوهري ًا يف املجتمع ،فهي بالغة الأهمية بالن�سبة للأمن الإن�ساين والعام .غري �أن مهمة بناء
�سج���ون تراع���ي مبادئ العدالة والإن�سانية والفعالي���ة و�إدارتها قلما ُتوىل �أولوية ق�ص���وى .ومن املفهوم متام ًا �أن
احلكوم���ات لديها �أولويات متوي���ل �أخرى مثل الإ�سكان والنقل والبنية التحتي���ة والتعليم وال�صحة والدفاع ،الخ.
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن ذلك ف�إن �صورة ال�سجني يف الت�ص���ور اجلماهريي العام �سلبية ب�شكل عام ون���ادر ًا ما جتد ال�سجون
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دعم ًا جماهريي ًا لإنفاق املزيد من الأموال العامة عليها .وغالب ًا ما ي�ضطر قيادات ال�سجون �إىل التعامل مع ر�ؤية
حد ما لأهداف ال�سجن .ويف�ضل معظم النا�س �أن ُيعاقب ال�سجناء بد ًال من �إعادة ت�أهيلهم.
عامة �ضيقة �إىل ٍ
"يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية ،حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين".

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة )1( 10

وي�ص���وغ القانون ال���دويل حلقوق الإن�سان �إط���ار ًا لال�سرت�ش���اد يف �إدارة ال�سجون و�إ�صالحه���ا .وحقوق الإن�سان
ه���ي عب���ارة عن قيم عاملية و�ضمان���ات قانونية حتمي الأف���راد واملجموعات �ضد الإج���راءات والإهمال وال�سيما
الإجراءات التي تتخذها الدولة والتي تتداخل مع احلقوق الأ�سا�سية واال�ستحقاقات والكرامة الإن�سانية .فحقوق
الإن�سان عاملية ،ومرتبطة ببع�ضها البع�ض ،وغري قابلة للتجزئة.

�إدارة ال�سجون على �أ�سا�س حقوق الإن�سان
ي�ستن���د الكتيب واملنهج الدرا�سي امل�صاحب له على نهج حق���وق الإن�سان يف الإدارة اجليدة لل�سجون؛ وي�شددان
على �أهمية املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
ي�ستند الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام � 1948إىل مبد�أ �أ�سا�سي وهو �أن حقوق الإن�سان مبنية على "الكرامة
الأ�صيل���ة جلمي���ع �أفراد الأ�سرة الإن�سانية" و�أنها "�أ�سا�س احلرية والع���دل وال�سالم يف العامل" .وثمة ثالث مواد
من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان تعد ذات �صل ٍة وثيقة بهذا الكتيب وهي:

املادة -3
لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�سالمة �شخ�صه.
املادة -5
ّ
ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب وال للعقوبات واملعامالت القا�سية �أو الوح�شية �أو احلاطة بالكرامة
املادة -9
ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سفاً.

ٍ
كمالذ �أخري ،الحتج���از اجلناة اجلنائيني املُدانني
وجميعن���ا يتف���ق على �أنه ينبغي عدم اللج���وء �إىل ال�سجون �إال
والأ�شخا����ص املتهم�ي�ن بارتكاب جرمية رهن حماكمتهم �أو احل�سم يف ق�ضيتهم .ويف كال احلالتني ،يجب اللجوء
�إىل بدائل لل�سجن متى كان ذلك مالئم ًا.
ويف �أي جمتم���ع ،ثم���ة من يعتقد �أن ال�سج���ن ال يجب فقط �أن يفر�ض احلرمان من احلري���ة ولكن يت�ضمن �أي�ض ًا
عقوب���ة �إ�ضافي���ة و�شق���اء .ولي�س هذا النه���ج م�ؤيد ًا مبعايري وقواعد دولي���ة .يف الواقع ،ف�إن املب���د�أ  5من املبادئ
الأ�سا�سي���ة ملعاملة ال�سجن���اء ي�ؤكد على �أنه با�ستثن���اء التقييدات التي من الوا�ضح �أن عملي���ة ال�سجن تقت�ضيها،
يحتف���ظ كل ال�سجناء بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سي���ة .وينبغي على قائد ال�سجن �أن يعمل مع املجتمع و�أن
ي�ضطلع بامل�س�ؤولية عن �إعالم اجلمهور.
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ون���ادر ًا ما تتاح امل���وارد الب�شرية واملادية واملالية الكافي���ة لأجهزة ال�سجون؛ فما بالنا مب���دى ندرتها يف البلدان
النامي���ة �أو البلدان التي متر مبراحل ما بعد ال�صراع .يف �أف�ضل الأحوال ال يتلقى اال�ستثمار يف �إ�صالح ال�سجون
�أو بن���اء الق���درات يف هذه امل�ؤ�س�سات �إال الن���ذر الي�سري من الدعم اجلماهريي .ويف الأوق���ات الع�صيبة عاد ًة ما
يكون لل�سكان �أولويات ا�ستثمار �أخرى �أوىل �أن ُين َفق عليها من املال العام.
هن���اك حاج���ة ما�سة �إىل قيادات ي�ستطيع���ون �أن يحدثوا تغيري ًا داخل م�ؤ�س�ساته���م يف كل جهاز �سجون .و�أف�ضل
عنا�ص���ر القيادات و�أكرثها احرتام ًا هم �أولئك الذي���ن ي�ضربون املثل ويكونون قدو ًة لغريهم من حيث التزامهم
قوي بالعدالة واحرتام الآخرين وااللتزام ب�سيادة القانون.
بالقيم الأخالقية الرفيعة .ويحدوهم يف ذلك �شعو ٌر ٌ
نتائج م�ستدامة ،وبالت�أكيد فهو لن يحوز احرتام
وقلما يحقق القيادة الذي يدير باخلوف واخلداع �أو اال�ستغالل َ
�أولئك املحيطني به .وال �سبيل �إىل �إحداث تغي ٍري ناجع داخل املنظمة �إال �إذا كانت العالقات بني الأ�شخا�ص مبنية
على االحرتام والثقة املتبادلني .ويف �أثناء ور�ش العمل التي ُي�ستخدم فيها هذا الكتيب من املهم احلر�ص على �أن
ينعك����س ذلك على القيادات الفاعلة وبحيث يتبدى ذل���ك ويت�أكد وجوده داخل �سياق ال�سجون .ثمة حاجة قائمة
على الدوام للقيادات ممن لهم ر�ؤي ًة مقنعة ووا�ضحة للتغيريات التي يريدون �إحداثها والذين ي�ستطيعون حتفيز
وتعبئ���ة العامل�ي�ن معهم وزمالءهم لتنفيذها ،وهم ع���اد ًة ما يفر�ضون احرتامهم عل���ى الآخرين بحيث ي�ستلهم
منهم الآخرون روح القيادة وي�سرت�شدون بقراراتهم.
وم���ن ب�ي�ن التحديات الكثرية التي يواجهه���ا مديرو ال�سجون يف البلدان النامي���ة �أو البلدان التي متر مبرحلة ما
بع���د ال�صراع كونهم دوم��� ًا م�ضطرين �إىل العمل ب�إمكان���ات متوا�ضعة للغاية وموارد �شحيح���ة وعاملني متدنيي
التدري���ب و�سيا�سات و�أطر تنظيمي���ة ورقابية غري ُمطورة .كما �أنهم غالب ًا ما يعان���ون من �شح املعلومات املتاحة
ع���ن نزالء ال�سج���ون و�سبب احتجازهم ومدت���ه .وغالب ًا ما ُتع���دم �أو ُتدمر �سجالت ال�سج���ون وبياناتها يف �أثناء
ال�صراع واحلرب .وحتى �إن كان هناك نظا ٌم جيد حلفظ �سجالت ال�سجون فعاد ًة ال توجد عملية منظمة جلمع
تقييم �شامل .ويف
البيان���ات عن ن���زالء ال�سجن .كما �أن مرافق ال�سجن القائمة ومواردها تفتق���ر يف الأغلب �إىل ٍ
���م وا�ضح لنظام ال�سجن ونزالئ���ه .وال ميكن �إدارة
�أي بل ٍ���د ،ال ميك���ن حتقيق الإ�ص�ل�اح الفعلي لل�سجون �إال بتقيي ٍ
ال�سج���ن �إدارة ناجعة �إال �إذا توفرت نظم معلوم���ات جيدة لدعم القرارات التي ُت�صنع يف جهاز ال�سجون بجميع
�أق�سامه.
كم���ا �أن الأم���ر احليوي داخل �أي جه���از �سجون يتمثل يف �أن تك���ون هناك قواعد فاعل���ة لإدارة ال�سجن ،وكذلك
�سيا�س���ات ت�شغيلي���ة وا�ضحة وجي���دة ال�صياغة وعادل���ة و�شاملة .ويج���ب �أن تحُ َّدث اللوائح بانتظ���ام و�أن تعك�س
التغي�ي�رات الت���ي تطر�أ على الظروف وال�سيا�سات .كما يجب �أن تكون مت�سقة مع القوانني الوطنية والدولية ذات
ال�صل���ة .ولك���ي ُتدار ال�سجون �إدارة �سديدة يج���ب �أن تكون قواعد ال�سجن متداولة وقابل���ة للإنفاذ ومنفذة .وال
يتعر����ض هذا الكتي���ب على نح ٍو خا�ص ملحتويات قواعد ال�سجون ولوائحها ،كم���ا �أنه يفرت�ض �أن قواعد ال�سجون
و�سيا�ساته���ا ت�ستن���د �إىل حقوق الإن�س���ان و�سيادة القان���ون .و�إن مل يكن احلال كذلك ف�إن ه���ذا يقت�ضي بو�ضوح
االهتمام الفوري من قبل قيادات ال�سجون ،و�أحيان ًا الهيئة الت�شريعية.
املعايري والقواعد الدولية املعنية بتطبيق العدالة اجلنائية ،وال�سيما يف ال�سجون ،ميكن �أن يزود قيادات ال�سجون
ب�إطار قيمي مهم لإر�شادهم نحو �إعادة هيكلة جهاز ال�سجون التي يعملون بها وكذلك احلث على �إحداث بع�ض
الإ�صالحات العاجلة .و�سنجد �أن هذا الكتيب يرجع �إليها ب�صف ٍة دائمة.
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ويج���ب �أن يت���اح لقيادات ال�سجون الفر�ص م���ن �أجل فهم هذه املعايري على نح ٍو �أف�ض���ل ب�صفتهم امل�س�ؤولني عن
قي���ادة هذه الإ�صالحات يف م�ؤ�س�ساتهم ،وليتفكروا يف كيفية تطبيقه���ا حملي ًا ،وكذلك التو�سع يف ا�سرتاتيجيات
عملية لتنفيذها كجزءٍ من الإ�سرتاتيجية الكلية لإعادة بناء اجلهاز.
يج���ب �أن يعم���ل قيادات ال�سجون عن كثب وبعناية مع اجلهات املانحة ومقدم���ي امل�ساعدة الفنية ل�ضمان �أن كل
م�ساعدة يتلقونها تنا�سب ا�سرتاتيجياتهم وخططهم الرامية �إىل بناء قدراتهم امل�ؤ�س�سية .كما ينبغي علي ه�ؤالء
�أن يفك���روا بطريقة �إ�سرتاتيجي���ة ،و�أن ي�ستغرقوا الوقت الكايف للتخطيط اجلي���د لعملية الإ�صالح ،وتع ُلم كيفية
توقع املعوقات وال�صعوبات والق�صور الذاتي واملقاومة التي البد و�أن يالقوها يف �سبيلهم �إىل �إحداث التغيري يف
بيئ���ة حمافظة ب�شكل جوهري .كما ينبغي عليه���م �أن يراعوا �أن م�ؤ�س�ساتهم متثل جزء ًا من نظم عدالة وحوكمة
�أك�ب�ر كثري ًا م���ن حميط امل�ؤ�س�سة نف�سها و�أن جن���اح جهودهم ب�صفتهم قيادات �سجون يعتم���د �أي�ض ًا على جناح
القي���ادات الأخرى يف الأج���زاء الأخرى من منظومة العدال���ة واحلكومة .كما يجب عليه���م ،توخي ًا للحكمة� ،أن
يت�أك���دوا من ا�ستخال�صه���م للدرو�س امل�ستفادة من جتارب القيادات الأخ���رى يف املجال وحماولة حتديد �أف�ضل
املمار�سات وتكييفها مبا يالءم ظروفهم.

قيادة التغيري
"يج���ب �أال يغي���ب عن �أذهانن���ا �أنه ما من �شيء �أ�صعب يف اال�ضطالع به و�أكرث خط���ور ًة يف �إجرائه� ،أو �أقل تيقن ًا
نظام جدي���د للأ�شياء .حيث يجد املجدد �أعدا ًء يف كل من
يف جناح���ه ،من الأخذ بزمام القيادة يف ا�ستحداث ٍ
ي�ستفيدون يف ظل الظروف القدمية ،ومنا�صرين فاترين ممن قد ي�ستفيدون من النظام اجلديد".
نيقوال ميكيالفيللي (" :)1532الأمري"

وحي���ث �إن الغالبية العظمى م���ن قياديو ال�سجون الذين �سي�ستخدمون هذا الكتي���ب �سيواجهون املهمة اجل�سيمة
املعني���ة ب�إدخ���ال �إ�صالحات معقدة داخل م�ؤ�س�ساتهم �أو جهاز ال�سجون ،ف�إنه من املهم مبكان �أن ننظر يف بع�ض
الدرو����س الأ�سا�سي���ة امل�ستفادة من نظرية التنظيم والتغيري التنظيم���ي ،ودور فرادى القيادات يف ذلك ال�سياق.
يف جمي���ع مراح���ل هذا الكتيب وكذلك ور�شة العملُ ،يدعى القيادات �إىل التفكري يف كيفية بناء ائتالف من �أجل
التغي�ي�ر داخ���ل امل�ؤ�س�سات وخارجه���ا ،وكذلك ح�شد خمتلف م���وارد الدعم وم�صادره من �أج���ل الإ�صالح �سوا ًء
م���ن داخل امل�ؤ�س�س���ة �أو من خارجها ،وتطوير اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل تقا�س���م بع�ض من م�س�ؤوليات القيادة
الواقعة على عاتقهم مع قيادات �أخرى من ذوي القدرة على ذلك� .أي �أنهم مدعوون للتفكر يف كيفية بناء "فريق
�إ�ص�ل�اح" ،وكي���ف ي�ستطيعون بل وكيف ينبغي له���م �أن يقيموا املوارد الب�شرية املتاحة له���م ،واال�ستعانة بالأفراد
املنا�سب�ي�ن ،ومتك�ي�ن �أع�ضاء �آخرين من فريقهم مم���ن يحظون بالثقة ،و�أن يبن���وا �أداء فريقهم وكفاءته ب�صف ٍة
عامة.
وكم���ا ٌذك���ر �آنف ًا ،ف�إن غاية هذا الكتيب ه���و دعم ور�شة عمل تدريبية ق�صرية الأجل تتي���ح الفر�ص ًة لعنا�صر من
قيادات ال�سجون ال�ستك�شاف املو�ضوع ومناق�شته بحرية مع زمالئهم ،وكذلك للتعلم من بع�ضهم البع�ض والتفكر
يف و�سائل جتعلهم قيادات �أف�ضل ،وكذلك اال�شرتاك �سوي ًا يف احلل املبتكر للم�شكالت.
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�أغرا�ض ور�شة العمل التدريبية
�  -1أن تكون مبثابة تقييم غري ر�سمي لو�ضع ال�سجون يف البالد.
�  -2إ�شراك كبار مديري ال�سجون يف حتديد التحديات والق�ضايا التي يجابهونها والتعبري عنها بو�ضوح.
  -3تزويد املديرين ب�إطار حقوقي لتحليل احلاجة �إىل �إحداث تغيري يف جهاز ال�سجون الذي يعملون يف �إطاره
�  -4إط�ل�اع كبار املديرين على معايري حقوق الإن�سان الدولية وت�شجيعهم على التفكر يف مدى ارتباطها بالو�ضع يف
بلدهم وم�ؤ�س�ساتهم.
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التعريف ببع�ض �أف�ضل املفاهيم واملمار�سات املعنية بتنفيذ الإ�صالحات ال�ضرورية.

�  -6إ�ش���راك كبار املديرين يف عملية التخطيط با�ستخدام التفك�ي�ر اال�سرتاتيجي وت�شجيعهم على االبتكار
بتوقع امل�شكالت التي تكتنف تنفيذ الإ�صالحات.

كيف ت�ستخدم الكتيب

يحت ــوي ه ــذا الكتيب على  16ف�س ًل ومن املزمع اأن ي�ستخدم مب�ساحب ــة ور�سة عمل تدريبية مدتها خم�سة اأيام
ح ــول اإدارة ال�سج ــون .وتتمحور ور�س ــة العمل حول خم�ض وح ــدات برجمية ،وحدة لكل ي ــوم .وتغطي كل وحدة
برجمية عدة ف�سول من هذا الكتيب .قد يرغب املدربون يف تكييف و�سيلة تقدمي الوحدات الربجمية على مدار
مدة زمنية اأطول ،على �سبيل املثال تقدمي وحدة برجمية على مدار يومني اأو ف�سل واحد يف اليوم .غري اأنه قلما
ي�ستطي ــع مدي ــرو ال�سجون يف خ�سم م�ساغله ــم اأن يتغيبوا عن موؤ�س�ساتهم ملدة زمني ــة طويلة .وعليه فقد ُ�سمم
املنهج الدرا�سي لور�سة العمل ملدة تدريبية قيا�سية ومكثفة مدتها خم�سة اأيام.
وياأت ــي ترتيب الف�سول يف هذا الكتيب بت�سل�سل منطقي حي ــث يرتبط الكثري منها فيما بينها ب�سلة وثيقة .ومن
ثم فاإنه من املنطقي اأن جنمع عدد ًا من هذه الف�سول يف وحدة برجمية بعينها واأن نخطط من اأجل تناول عدد
م ــن الق�سايا املرتبطة فيما بينها يف ذات الي ــوم .وعليه ينبغي على املدربني وامل�ساركني اأن يتعرفوا على الهيكل
الع ــام لور�س ــة العمل ومدى ارتباطه مبختلف ف�سول الكتيب .ويف بداي ــة ور�سة العمل يجب اأن ي�ستغرق املدربون
الوقت الكايف ل�ستعرا�ض اأهداف ور�سة العمل وهيكلها وكذلك الرتتيب العام لهذا الكتيب ومناق�سته كذلك مع
امل�ساركني.
وتنظي ــم ور�س ــة العمل والكتيب يف �سكل وحدات برجمية ُيق�سد من ــه اإدخال بع�ض من املرونة التي ل غنى عنها
لتق ــدمي ور�سة العمل .حيث ت�ستدع ــي كل جمموعة من امل�ساركني خرباتها وخلفياتها وما تواجهه من م�سكلت.
كم ــا اأن حمتوي ــات هذا الكتيب ُيق�سد منها دعم املناق�سات ولي�ض اإم ــلء الجتاه الذي يجب اأن ُيتخذ .قد تن�ساأ
حاجـ ـ ٌة اإىل اأن ُت ــويل اإح ــدى املجموعات مزيد ًا من الهتم ــام لبع�ض الق�سايا الهام ــة يف حميطها اأو تقرر عدم
علم بها .و ُير�سي املنهج الدرا�سي
الرتكيز بذات القدر على اأي من الوحدات الربجمية التي يكون امل�ساركون على ٍ
هي ــك ًل اأ�سا�سيـ ـ ًا ،ولكنه ي�سمح يف الوقت نف�سه للمدربني وامل�سارك ــني بال�سرت�ساد بتدفق ال�سري الطبيعي لعملية
تعلم املجموعة واأن يقرروا الت�سديد ،حيثما كان �سروري ًا ،على الأ�سئلة والتحديات التي يعانون منها .و ُيحبذ اأن
يدخ ــل املدرب ــون يف بداية ور�سة العمل يف مناق�س ٍة مع امل�ساركني حول الأهداف التي يرجونها من التعلم وما هي
اأولوياتهم وكيف ميكن تكييفها داخل املنهج الدرا�سي املقرتح.
ويلخ� ــض اجلدول الوارد اأدناه الوح ــدات الربجمية الرئي�سة التي يتاألف منها املنه ــج الدرا�سي ومدى ات�سالها
مبختلف ف�سول الكتيب.
7

 8كتيب لقيادات ال�سجون

خطة ور�شة العمل
اليوم الأول
ُي َذ َّك���ر امل�شارك���ون بدوره���م وم�س�ؤولياته���م كقي���ادات �سج���ون مب���ا يف ذل���ك دوره���م يف حماي���ة املجتم���ع م���ن
اجلرمي���ة ومنا�ص���رة حق���وق ال�سجن���اء .وم���ن املحب���ذ �أن يدخ���ل امل�شارك���ون يف مناق�ش���ة �أمين���ة للم�ش���كالت
والق�ضاي���ا الت���ي يواجهونه���ا كقي���ادات ومديري���ن .و ُي�شدد عل���ى �ض���رورة الربط ب�ي�ن املعاي�ي�ر الدولية حلقوق
الإن�س���ان وب�ي�ن م�س�ؤولي���ة قي���ادات ال�سج���ون ع���ن تنفيذها داخ���ل م�ؤ�س�ساته���م ويف جه���از ال�سج���ون ككل .كما
ُيدع���ى امل�شارك���ون �إىل مناق�ش���ة التحدي���ات الت���ي تواجههم عن���د حماولتهم �إح���داث تغي�ي�رات تنظيمية كبرية
يف �سي���اق جه���از ال�سج���ون .وي�ستعر����ض امل�شارك���ون �سوي��� ًا الإط���ار القان���وين الوطن���ي العامل داخ���ل ال�سجون
والنظ���ر يف �أ�ش���كال الإ�صالح التي حتتاجه���ا ال�سيا�سات واللوائ���ح واملمار�سات القائمة لتك���ون مطابقة للمعايري
الدولية.

الوحدة الأوىل
قي���ادات ال�سج���ون يف �سياق املعاي�ي�ر الدولية حلقوق
الإن�سان والإطار القانوين الوطني.

الف�صل —1حتديد التحديات الراهنة
الف�صل —2القيادة الفعالة
الف�ص���ل —3حق���وق الإن�س���ان واملعاي�ي�ر الدولي���ة
والإدارة اجليدة لل�سجون
الف�ص���ل �—4أهمية الإط���ار القان���وين وال�سيا�سات
واللوائح

اليوم الثاين
و ُي َذ َّكر امل�شاركون باملب���ادئ الأ�سا�سية للإدارة الر�شيدة يف �سياق ال�سجن وتُ�ستعر�ض اجلوانب الرئي�سة للإدارة؛
و ُيع���د ه���ذا مبثابة مدخل عام ملعاجلة �أكرث تف�صي ًال لهذه الأ�سئلة يف اجلل�س���ات امل�ستقبلية من ور�شة العمل .كما
ت�ش���دد الوحدة الربجمية على امل�س�ؤوليات التي تقع على عاتق قيادات ال�سجون :فمع ال�سلطة وال�صالحيات ت�أتي
امل�س�ؤولي���ات الثقيل���ة .وعليه ُيدعى امل�شارك���ون �إىل التفكر يف العنا�صر الرئي�سة الت���ي يت�ألف منها هيكل امل�ساءلة
املنا�سب داخل ال�سجن �أو جهاز ال�سجون.

الوحدة الثانية
�إدارة امل���وارد الب�شري���ة واملالي���ة واملادي���ة ومب���ادئ
امل�ساءلة

الف�صل —5الإدارة وامل�ساءلة
الف�صل �—6إدارة املوارد الب�شرية واملالية
الف�صل �—7إدارة املرافق املادية

اليوم الثالث
اليوم خم�ص�ص لتناول التحديات املرتبطة بامل�س�ؤولية عن االحتياجات الأ�سا�سية لل�سجناء ،مبا يف ذلك التدابري
املعني���ة بال�صح���ة العامة والرفاهة جلميع نزالء ال�سج���ن .ويوىل �أهمية خا�صة الحتياج���ات ال�سجناء وظروفهم
اخلا�ص���ة ال�سيم���ا �أولئ���ك امل�ست�ضعفني ب�صف���ة خا�صة ب�سبب كرب ال�س���ن �أو اجلن�ساني���ة �أو ال�صح���ة النف�سية �أو
اخللفي���ة العرقية �أو �أي �سم���ات �أخرى .وتُخ�ص�ص جل�س ٌة كاملة لتناول احتياج���ات الأطفال وال�شباب يف ال�سجن
وحقوقهم.
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الوحدة الثالثة
تلبية االحتياجات الأ�سا�سية للجناة

الف�صل —8تلبية االحتياجات الأ�سا�سية لل�سجناء
الف�صل —9ال�سجناء امل�ست�ضعفون
الف�صل —10الأطفال وال�شباب يف ال�سجن

اليوم الرابع
عدد من الق�ضاي���ا العملية املت�صلة ب����إدارة نزالء ال�سجن ،مبا يف ذل���ك امل�سائل املتعلقة:
يرك���ز امل�شارك���ون على ٍ
بنظ���م الت�سجي���ل والقيد يف ال�سجون ،ومعدل �إي���داع النزالء بال�سجن ،وتقييمهم وت�صنيفه���م؛ و�إجراءات دخول
ال�سج���ن و�إط�ل�اق ال�سراح منه؛ و�إجراءات نقل ال�سجناء؛ و�إجراءات الإف���راج امل�ؤقت .كما ين�صب الرتكيز �أي�ض ًا
عل���ى الق�ضايا املعني���ة بال�سالمة والأم���ن ،وتطبيق االن�ضباط .وت�شج���ع هذه الوحدة الربجمي���ة امل�شاركني على
التفك�ي�ر على نطاق �أو�سع يف الأمن وال�سالم���ة وكذلك احلاجة الآنية ملنع حوادث الهروب وال�سلوك ال�ضار داخل
ال�سجن.

الوحدة الرابعة
�إدارة ن���زالء ال�سج���ن وال�سيط���رة واالن�ضباط داخل
ال�سجن

الف�صل �—11إدارة نزالء ال�سجن
الف�صل —12ال�سالمة والأمن واملراقبة واالن�ضباط
داخل ال�سجون
الف�صل �—13إخالء ال�سبيل امل�شروط عن اجلناة

اليوم اخلام�س
ع���اد ًة ال يك���ون ملديري ال�سجون ت�أثري كبري يف تقرير من الذي ُيحب����س ،ولكنهم ي�ستطيعون احلث على ا�ستخدام
�آليات بديلة عن ال�سجن .وتعر�ض الوحدة الربجمية مناذج خمتلفة لبدائل ال�سجن .كما ت�شجع الوحدة الربجمية
عل���ى مناق�ش���ة خمتلف �آليات الرقاب���ة امل�ستقلة ل�ضمان نزاه���ة و�سالمة �إدارة ال�سجون وحماي���ة حقوق العاملني
والن���زالء .وتختتم الوحدة الربجمي���ة بجل�سة حول �أهمية التخطي���ط اال�سرتاتيجي والإج���راءات الإ�سرتاتيجية
لت�شجي���ع التغيري داخل جهاز ال�سجون وللعمل عل���ى امتثال املمار�سات القائمة للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
وميكن �إذا ما �سمح الوقت �أن تختتم الوحدة الربجمية بتمرين ق�صري على التخطيط اال�سرتاتيجي.

الوحدة اخلام�سة
بدائل ال�سجن و�آليات الرقابة و ُنهج الإ�سرتاتيجية.

الف�صل —14بدائل ال�سجن
الف�صل �—15آليات الرقابة
الف�ص���ل —16التغل���ب عل���ى التحدي���اتُ :نه���ج
�إ�سرتاتيجية

تهدف ور�شة العمل وهذا الكتيب امل�صاحب لها �إىل تعزيز نهج القيادة القائم على القيم لإ�صالح ال�سجون وبناء
قدرات العاملني بها .ومن املزمع �أن حتقق ور�شة العمل عدد ًا من الأهداف املرتابطة� .أو ًال ،يف ظل غياب تقييم
�شامل جلهاز ال�سجون يف ٍ
بلد ما ،ف�إن ور�شة العمل ُت�صمم بحيث ت�سمح للم�شاركني الذين ينتمون �إىل ذات جهاز
جهود ت�شخي�صية وتقييمية للو�ضع يف
ال�سجون بالعمل مع ًا من �أجل تعيني التحديات داخل اجلهاز وامل�شاركة يف ٍ
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اجله���از بالكام���ل .و�إذا كان ثمة تقييم �شامل قد �أُجري بالفعل ،ف�إن ا�ستعرا����ض ذلك التقييم ومناق�شة نتائجه
الرئي�سة ُيعد مترين ًا مالئم ًا كجز ٍء من الوحدة الأوىل.
ثاني��� ًا ،ت���زود ور�شة العمل كل مدير ب�إطار ي�ستند على حقوق الإن�س���ان لتحديد التحديات والق�ضايا الكثرية التي
يجابهونه���ا حالي ًا والتعبري عنها بو�ضوح .و ُيعر�ض عل���ى امل�شاركني يف �أثناء ور�شة العمل املعايري الدولية القائمة
املتعلق���ة بال�سج���ون والعقوبات اجلنائية ،والتي ت�سم���ح بالتفكر يف مدى ارتباط هذه املعاي�ي�ر وانعكا�ساتها على
الو�ض���ع الوطن���ي �أو املحلي .ويف الوق���ت نف�سه ف�إن ور�شة العم���ل تعر�ض بع�ض ًا من املفاهي���م و�أف�ضل املمار�سات
املتعلق���ة بتطبي���ق معايري حق���وق الإن�سان ٍ
كجزء م���ن الإدارة اجليدة لل�سجون .ويجب الت�شجي���ع على املناق�شات
ح���ول مو�ضوع التطبيق���ات العملية للمعاي�ي�ر الدولية واملمار�سات الف�ضل���ى وتكييفها لتنا�س���ب ال�سياق الوطني.
و�أخري ًا ،ف�إن ور�شة العمل متنح امل�شاركني الفر�صة للم�شاركة يف بع�ض متارين التخطيط واال�ستفادة من الإفادة
التقييمي���ة واملدخ�ل�ات التي يزودون بها بع�ضه���م البع�ض .و�إنه ملن املفيد للغاية �إذا م���ا ح�صل كل م�شارك على
جمموع ٍة كاملة من امل�صادر كاملعايري والقواعد الدولية املعنية بال�سجون ومعاملة ال�سجناء والواردة يف الف�صل
الثال���ث اخلا�ص بحق���وق الإن�سان واملعايري الدولي���ة والإدارة اجليدة لل�سجون ،والتي ميك���ن االطالع عليها على
الإنرتنت على موقع. www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html :
ُ�ص ِنف هذا الكتيب بغية دعم عملية التعلم والتخطيط املزمع �إجرا�ؤها يف �أثناء ور�شة العمل .ويحتوي على مواد
ميك���ن �أن تكون م�ص���در ًا للمعلومات ملختلف العرو�ض واملناق�شات .ويعر����ض كل ف�صل من ف�صول الكتيب جانب ًا
مهم��� ًا من �إدارة ال�سج���ون ،مع الإحالة اخلا�صة بح�سب ال�ضرورة �إىل �إطار حق���وق الإن�سان .ال�ستة ع�شر ف� ً
صال
تتبع ب�صف ٍة عامة ذات هيكل ال�ست نقاط:
• مقدمة حول ب�ؤرة تركيز الدر�س والغر�ض منه ،وترد يف ال�سياق اخلا�ص بها
• �أهداف التعلم امل�ستهدفة �أثناء الدر�س
• املعايري والقواعد الدولية املت�صلة باملو�ضوع حمل الدر�س
• الق�ضايا والتحديات املرتبطة باجلانب اخلا�ص من �إدارة ال�سجون حمل النقا�ش (كدعوة امل�شاركني
�إىل حتديد الق�ضايا املت�صلة بهم وب�سياقهم)
• الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة املقرتح تناولها يف ور�شة العمل
• مراجعة للنقاط الرئي�سة املثارة يف الف�صل

 -1حتديد التحديات
الـراهـنــة

مقدمة
يه ــدف هذا الف�س ــل اإىل ت�سجيع امل�ساركني ،ب�سفتهم قي ــادات لل�سجون ،على حتديد التحدي ــات العديدة التي
يواجهونه ــا يف معر� ــض اإدارتهم لل�سجن .كما اأنهم ُي�سجع ــون على النظر يف كل من امل�س ــكلت العملية اليومية
الت ــي يواجهونها وكذلك التحديات الأو�سع نطاق ًا الت ــي واجهوها اأو التي ينبغي عليهم ترقب وقوعها مبا ي�ساعد
عل ــى امتثال موؤ�س�ساته ــم للمعايري والقواعد الدولية حلق ــوق الإن�سان .ومن املفرت� ــض اأن ينطوي هذا الف�سل،
ول ــو جزئي ًا ،على جل�سـ ـ ٍة للع�سف الذهني بحرية وانفتاح ُيدعى اإليها امل�سارك ــون كاف ًة للإ�سهام باأفكارهم حول
التحدي ــات التي يواجهونه ــا والتعبري عنها لفظي ًا .كما ميكن الت�سجيع على التعبري عن كل من التجارب ال�سلبية
والإيجابي ــة .غري اأنه يجب توخي احل ــذر بعدم ال�سماح لهذه اجلل�سة بالإغراق يف جـ ـ ٍو من الوجدانية ال�سعورية
اأو اأن تتح ــول اإىل فر�س ــة يقتن�سها اأحد الأفراد للتعبري عن كل حالة اإحباط واجهها يف حياته العملية .حيث اإن
الغر� ــض الرئي�ض من ه ــذه اجلل�سة هو ر�سم اخلطوط العري�سة للق�سايا والتحدي ــات املزمع مناق�ستها يف اأثناء
اجلل�سات الباقية من ور�سة العمل.
وم ــن امله ــم مب ــكان يف اأثناء هذه اجلل�س ــة اأن ُيقيم امل�ساركون ح ــوار ًا داعم ًا فيما بينه ــم واأن يتفقوا على العمل
كفري ــق .ويج ــب اأن ُتهيكل ور�سة العمل بكاملها بحي ــث متنح امل�ساركني خربة مبا�س ــرة يف حل امل�سكلت ب�سكل
تع ــاوين وتتي ــح لهم جتربة التخطيط من اأجل اإح ــداث التغيري .وميكن اأن ت�سبح العلق ــات التي تن�ساأ يف اأثناء
ه ــذه اجلل�س ــة وجل�سات التدريب الأخ ــرى مبثابة م�سدر دعم للم�ساركني حتى بعد عودته ــم اإىل موؤ�س�ساتهم اأو
مكاتبهم .فالقيادة ل تقت�سر اأهميتها على اإقامة ال�سلطة وممار�ستها داخل ال�سجن ولكنها متتد لت�سمل الإ�سهام
يف الإدارة الكلي ــة جله ــاز ال�سجون ككل والتعاون مع املكونات الأخرى الت ــي يتاألف منها نظام العدالة اجلنائية.
وع ــدم الإحكام يف هيكلة هذا الف�س ــل مق�سود لي�سمح مب�ساحة وا�سعة ملناق�سة الق�سايا وحتديد الأهداف التي
يتوخ ــى امل�سارك ــون حتقيقها من عملية التعلم .ويف هذه املرحلة ،ل يتوقع بعد من امل�ساركني اأن يحددوا اأولويات
حلول له ــا .يجب اأن ُت�سجل الق�سايا املحددة على لوح ــة للإحالة اإليها يف امل�ستقبل
الق�ساي ــا اأو حت ــى التفكر يف ٍ
يف اأثن ــاء اجلل�س ــات الأخ ــرى .ويف نهاية ور�سة العمل وكج ــزءٍ من التمرين على التخطي ــط ال�سرتاتيجي ميكن
دع ــوة امل�ساركني لإعادة النظر يف قائمة الق�سايا التي حددوه ــا يف البداية ،لإعادة �سياغتها بح�سب ال�سرورة
وا�ستخدامها كاأ�سا�ض للتمرين على التخطيط.
11
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�أهداف التعلم
• يحدد امل�شاركون التحديات الرئي�سة الراهنة املرتبطة ب�إدارة �سجونهم.
•  يحدد امل�شاركون �أي حتديات �إ�ضافية ميكن �أن يتوقعوها بينما يحاولون حتقيق امتثال يف م�ؤ�س�ساتهم
للأعراف واملعايري الدولية.
• يحدد امل�شاركون بع�ض مكامن الق�صور والعجز يف القدرات الأ�سا�سية لدى جهاز ال�سجون.
• يقارن امل�شاركون جتاربهم وخربتهم بتجارب امل�شاركني الآخرين وخرباتهم.

الق�ضايا والتحديات
�إن التحدي���د الأويل للق�ضايا مر�ش ٌح لأن يك�شف عن �أن الكثري منها يف احلقيقة لي�س �إال نتيج ًة لعوامل اجتماعية
و�سيا�سية وبيئية ال يت�أتى ملديري ال�سجون �إال النذر الي�سري من التحكم فيها .غري �أنه ينبغي علينا �أن نفهم كيفية
ارتب���اط هذه الق�ضايا املختلف���ة ببع�ضها البع�ض لنبد�أ الت�صدي لها بطريقة �أك�ث�ر فعالية .ويركز جز ٌء من هذا
النقا����ش يف هذه اجلل�سة على الروابط القائمة بني جهاز ال�سجون وبقية نظام العدالة اجلنائية .وحتدد طريقة
تعام���ل نظام العدالة اجلنائية مع اجلناة حجم ن���زالء ال�سجون وتركيبتهم .وعند التخطيط لإدخال �إ�صالحات
عل���ى جه���از ال�سجون يج���ب �أن يكون املعني بذل���ك على دراية ب����أن الإدارة الناجعة لل�سج���ون ومعاملة ال�سجناء
معاملة �إن�سانية ومن�صفة ال تقت�صر فقط على ت�صرفات �سلطات ال�سجن ،حيث �إن ما يحدث يف ال�سجون يرتبط
بطريقة �إدارة نظام العدالة اجلنائية ككل وبال�ضغوط التي يرزح حتتها النظام من العوامل اخلارجية.
ويف احل���االت التي متر بها البلدان مبرحلة ما بعد ال�صراع غالب ًا ما يواجه جهاز ال�سجون م�شكالت كبرية فيما
يتعل���ق بالرتكيبة والدع���م و�إعادة الهيكلة .وغالب ًا م���ا ُتفقد البيانات �أو ُتدمر مما ي����ؤدي �إىل عدم و�ضوح �سبب
ال�سجن .ويف احلاالت التي ال تتوافر فيها بنية حتتية داعمة قد جند �أن الرتكيبة من م�ؤيدي املعار�ضة واملعتلني
النف�سي�ي�ن .وغالب��� ًا ما ي�ؤدي هذا �إىل اكتظاظ جهاز ال�سجون ،و�إثقال كاهل النظام القانوين .وغالب ًا يف البلدان
الت���ي مت���ر مبراحل ما بع���د ال�صراع يت�أثر جهاز ال�سج���ون ب�ضغوط جمتمعية �أخرى ناجمة ع���ن �إجراءات �إنهاء
الع�سك���رة و�إنهاء حالة التعبئة التي ت�شهده���ا البالد مع انتهاء فرتة ال�صراع .ويف بع�ض النظم والأجهزة يحظر
على املقاتلني ال�سابقني االن�ضمام �إىل اخلدمة العامة بينما يف نظم �أخرى يجوز له�ؤالء الأفراد املدربني والذين
مي���رون الآن مبرحل���ة انتقالية �أن يدجموا يف نظام العدالة ك�ضب���اط يف ال�سجون .ومع التدفق املفاجئ يكون من
ال�ض���روري حت���ري الدقة الواجبة عند �إجراء املقابلة مع موظف���ي ال�سجون وفرزهم .وي�سري هذا يف �سبيل يرمي
�إىل توظيف الأف�ضل ،وكذلك �ضمان االلتزام مبعايري حقوق الإن�سان والقواعد الدولية .وتعد �إعادة تكوين جهاز
ال�سجون من فوائد ال�سالم املهمة يف ال�سعي �إىل �إر�ساء العدالة االجتماعية والتنمية.
�إن اعتب���ار نظام العدال���ة اجلنائية ب�صف ٍة عامة ،وال�سجن على نح ٍو خا�ص ،حل للم�شكالت االجتماعية غالب ًا ما
يكون نتاج ًا الجتاهات جماهريية قد ت�ؤثر وبعمق على ا�ستخدام ال�سجون يف �أي من البلدان املعنية .ويف الظروف
الع�صيب���ة ،حي���ث ال توجد م�ؤ�س�سات �أخ���رى �أو حيث امل�ؤ�س�سات الأخرى متهاوي���ة ،ت�ستخدم ال�سجون للأ�سف يف
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بع����ض الأحيان للت�صدي الحتياجات اجتماعي��� ٍة �أخرى .ويف غياب امل�ؤ�س�سات املعنية بال�صحة النف�سية ومالجئ
الأيت���ام عل���ى �سبيل املثال ت�ستخدم ال�سجون لإي���واء الأفراد املعتلني نف�سي ًا و�أطفال ال�ش���وارع �أو الأيتام .ومن ثم
جن���د �أن غياب بدائ���ل لل�سجون جترب ال�سجون على �أن ت����ؤدي وظائف لي�ست م�ؤهلة لال�ضط�ل�اع بها ،وغالب ًا ما
يرتتب على ذلك عواقب مروعة بالن�سبة لأولئك املنخرطني فيها.
ٍ
حتديات �صعبة بالن�سبة ملديري
ويو�ضح ال�شكل التايل عدد ًا من فئات الق�ضايا وامل�شكالت التي عاد ًة ما تفر�ض
ال�سج���ون .وحتك���م كل فئ���ة من هذه الفئات معاي�ي�ر خا�صة بحقوق الإن�س���ان ميكن ا�ستلهامه���ا التخاذ الإجراء
ال�صائ���ب .وبالطب���ع ف����إن واحد ًا من املعوق���ات الرئي�سة التي يج���ب مواجهتها ،ال�سيما يف البل���دان النامية ،هو
الق�ص���ور يف امل���وارد املالية .وكما �سرنى الحق ًا قد تك���ون هناك �سبل حل�شد الأموال م���ن املجموعات املجتمعية
واملانح�ي�ن الدولي�ي�ن واملنظمات الدولية واحلكوم���ة نف�سها �أو من ال�صناعات القائمة عل���ى خدمة ال�سجون مثل
امل���زارع .ويج���ب على قي���ادات ال�سجون يف هذا ال�صدد �أن ينم���و قدراتهم لي�س فقط بغي���ة �إدارة املوارد بحكم ٍة
وفعالية ،ولكن �أي�ض ًا لتحقيق املوارد والإيرادات .ويف بع�ض الأوقات ف�إن غياب املوارد يكون يف حد ذاته اختبار ًا
لأق�صى مدى ملهارات مديري ال�سجون و�إبداعهم وعزمهم.
املرافق املادية
املوارد املالية
املوارد الب�شرية

احتياجات ال�سجناء
نزالء ال�سجون

حقوق الإن�سان
القانون

الأطفال

ال�سيا�سات

ال�سالمة والأمن

الرقابة

القيادة
ال�سجناء امل�ست�ضعفون

االكتظاظ

امل�ساءلة

�إجراءات
بخالف اجلنائية

بدائل ال�سجن

يظهر يف قلب ال�شكل املبني �أعاله �أربعة حمركات رئي�سة للتغيري �أال وهي :القانون (الإ�صالح القانوين)؛ و�صياغة
ال�سيا�سات والتنفيذ؛ والرقابة وال�شفافية؛ والقيادة .وميكن �أن تتلقى كل هذه املحركات دعم ًا ن�شط ًا من املجتمع
امل���دين الذي يت�ضح دوره البارز يف املجتمعات الدميقراطية واملتمثل يف منا�صرة الإ�صالحات ودعمها .ويتناول
الكتي���ب وور�ش���ة العمل ك ًال م���ن هذه الأبعاد وي�شج���ع امل�شاركني عل���ى التفكر يف �أدواره���م ب�صفتهم قيادات يف
�إحداث التغيري يف م�ؤ�س�ساتهم املعنية ويف جهاز ال�سجون ككل.
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وميك ــن لبيان ر�سم ــي ب�سيا�سات ال�سجن �س ــادر عن احلكومة اأن ي�ساع ــد امل�سوؤولني ع ــن اإدارة ال�سجون وذلك
بتزويده ــم بالتوجيه ــات والإر�س ــادات املعني ــة بالإ�سلح ــات الراهن ــة وامل�ستقبلية .غ ــري اأن مثل ه ــذا الإطار
ال�سيا�سات ــي (اأو حت ــى الإطار القانوين امللئ ــم) قد ل يكون قائم ًا يف كثري من الأحي ــان .وغالب ًا ما يجد قياديو
ال�سجون اأنه من ال�سروري اأن يعملوا مع �سركاء تنمية وجهات حكومية من اأجل تطوير خطة اإ�سرتاتيجية جلهاز
ال�سج ــون وخطة عم ــل لإدخال الكثري م ــن الإ�سلحات بح�سب احلاج ــة .كما لهم اأن ينظ ــروا يف �سياغة بيان
بالر�سالة واملهمة وكذلك بيان بالقيم لتوجيه العمليات داخل جهاز ال�سجون.
وتع ــد املهم ــة التي يواجهها مديرو ال�سجون يف املوازنة بني الأهداف املعني ــة بال�سلمة العامة والأهداف املعنية
مب�ساع ــدة ن ــزلء ال�سجون على العودة بنجاح اإىل املجتمع مهم ًة غاية يف ال�سعوبة .وغالب ًا ما تكون هناك حاجة
اإىل اإدخ ــال تغريات جذري ــة على املمار�سات القائمة؛ ويف ظ ــل غياب اآليات اأكرث تطور ًا غالبـ ـ ًا ما تكتفي عملية
تخطيط ب�سيطة ولكن ناجعة لل�سرت�ساد بها يف اإحداث هذه التغيريات.

الأن�سطة ومو�سوعات املناق�سة
يف جمموعات �سغرية:
•

حدد وناق�ض خم�سة حتديات رئي�سة تواجه مديري ال�سجون.

• حدد وناق�ض بع�ض من ال�سعوبات املتوقع مواجهتها عند اإدخال تغيريات يف ال�سجون.
• ي�ستعر� ــض امل�ساركون مبادرات �سابقة لإ�سلح ال�سج ــون يكونون قد �ساركوا فيها ويناق�سون ما اإذا كانت
هذه املبادرات ناجحة وملاذا.
املجموعة كاملة:
• ميك ــن دع ــوة اأحد اخلرباء لعر� ــض مثال عن مبادرة معين ــة لإ�سلح ال�سجون يف ٍ
بلد اآخ ــر ويلقي ال�سوء
عل ــى بع�ض من الدرو�ض امل�ستفادة من عملية الإ�سلح نف�سها .و ُي�سجع امل�ساركون على طرح الأ�سئلة على
اخلب ــري املعني .كما ُيدعى امل�ساركون اإىل اإيجاد �سلة ب ــني التجربة املقدمة لهم وبني بع�ض من جتاربهم
اخلا�سة بالتغيري يف �سياق ال�سجن.
• تع ــد قائمة بالق�سايا وامل�س ــكلت التي حددتها املجموع ــات ال�سغرية وحتدد نق ــاط اللتقاء يف جتارب
امل�ساركنيُ .يحتفظ بقائمة امل�سكلت ل�ستخدامها يف اأن�سطة ور�سة العمل امل�ستقبلية.

مراجعة
يواج ــه قيادي ــو ال�سجون الكثري من التحدي ــات والتي ل يقع الكثري منها بال�س ــرورة يف نطاق �سيطرتهم .وعند
حتدي ــد التحدي ــات التي تواجههم يف عملهم ،فاإنه م ــن املهم اأن يتذكر قياديو ال�سج ــون اأن احللول والإجابات
ميك ــن اأن تاأت ــي م ــن داخل املوؤ�س�سة ،من داخل جه ــاز ال�سجون ككل ،من داخل املجتم ــع اأو حتى من اأ�سر نزلء
ال�سجن واأقاربهم ،اأو من اأجزاء اأخرى من نظام العدالة اجلنائية.
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وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن جهاز ال�سجون يت�أثر ب�ش���كل كبري بالكثري مما يحدث يف بقية نظ���ام العدالة اجلنائية.
فمث ًال ميكن �أن ي�ؤدي قانو ٌن جديد ي�ستحدث هيك ًال خمتلف ًا لإ�صدار الأحكام �إىل زيادة عدد النزالء يف ال�سجون
يف مدة وجيزة .وعاد ًة ال يتوقع �صانعو ال�سيا�سات والقوانني الأثر الذي ميكن �أن ين�ش�أ عن ت�صرفاتهم على جهاز
ال�سج���ون .وميكن لرئي�س جهاز ال�سجون �أو الوزير امل�س����ؤول �أن ي�ضمن �أن ت�ضم ور�ش العمل املنعقدة مع قيادات
ال�سج���ون م�س�ؤولني من مكون���ات �أخرى من نظام العدال���ة اجلنائية (�أع�ضاء النيابة العام���ة ،والق�ضاة ،و�أمناء
املظ���امل ،والق�ض���اة امل�س�ؤولني عن تنفيذ الأحكام يف البلدان التي يوجدون فيه���ا ،وامل�س�ؤولني لدى وزارتي العدل
واملالية) لتحليل امل�شكالت و�إيجاد احللول.
وعن���د مواجه���ة بع�ض التحديات الع�صيبة ق���د ي�شعر قيادات ال�سجون بالإحباط وقلة احليل���ة .كما �أنه من املهم
بالن�سب���ة جله���از ال�سج���ون �أن ت�شجع قي���ادات ال�سجون عل���ى تزوي���د الإدارة املركزية جلهاز ال�سج���ون بالإفادة
التقييمية بحيث تُراعى الظروف املحلية والق�ضايا عند �صنع القرار املركزي.
ويج���ب �أن يجتم���ع قيادات ال�سجون ب�شكل منتظم لتبادل الإعراب عن مكام���ن القلق وتبادل اخلربات والأفكار.
�سجون
ويج���ب �أن تُي�س���ر االجتماعات بحيث يت���م تقا�سم اخلربات والأفكار اجليدة والنظ���ر يف قابلية نقلها �إىل
ٍ
�أخرى .ويجب �أن تُكاف�أ الأفكار اجليدة واملبتكرة وتُ�شجع.

 -2القيادة الفعالة

مقدمة
يرك ــز هذا الف�سل عل ــى كيفية زيادة فعالية قي ــادات ال�سجون ومديريها ،وكيف ميكن له ــم اأن يحدثوا التغيري
داخ ــل موؤ�س�ساتهم .وبخلف الف�سل الأول ال ــذي اأوىل اهتمام ًا اأكرب للق�سايا وامل�سكلت التي يواجهها قيادات
ال�سج ــون ي ــدور هذا الف�سل ح ــول القيادات نف�سه ــا ومهاراتها .كما اأن ــه يتناول خمتلف اجلوان ــب ال�سخ�سية
املعنية بالقيادة اإىل جانب طائفة وا�سعة من الكفاءات التي ينبغي على القيادات اجليدة امتلكها وبذل الو�سع
م ــن اأج ــل اكت�سابه ــا .ويتمثل الغر�ض من ه ــذا الدر�ض يف فهم ملم ــح القيادات اجليدة وال ــدور الذي يلعبونه
يف اإح ــداث التغي ــري الهيكلي داخ ــل موؤ�س�ساتهم .والقيادة الفعال ــة مطلوبة لإحداث اإ�سلح ــات مهمة يف جهاز
ال�سجون .والغر�ض من هذا الدر�ض هو م�ساعدة امل�ساركني على التفكر يف مهاراتهم القيادية واأ�ساليب اإدارتهم
ال�سخ�سي ــة وكذل ــك اإدراك قيمة ال�سم ــات العامة للقيادة الفاعلة .كم ــا اإن الدر�ض يهدف اأي�سـ ـ ًا اإىل م�ساعدة
امل�ساركني على حتديد مواطن �سعفهم� ،سوا ًء من خلل التاأمل اأو من خلل الإفادة النقدية من الآخرين ،بغية
تعزي ــز تلك اجلوانب م ــن �سخ�سيتهم اأو �سلوكهم .اإن الأمانة مع الذات والقدرة على مناق�سة الأخطاء ومكامن
ال�سع ــف الذاتي ــة يف العلن من �ساأنه ــا اأن حتدد مدى جناح هذه اجلل�س ــة .يجب اأن ي�سع ــر امل�ساركون بالراحة
والأم ــان لك ــي ي�ستوعبوا الدرو�ض امل�ستفادة منها .ومن املمكن العودة اإىل هذه اجلل�سة يف وق ٍت لحق من الدورة
مبجرد اأن تكون قد اأتيحت الفر�سة للعلقات بني امل�ساركني لت�سبح اأكرث ود ًا و�سداقةً .يف الواقع ،فاإن كل ق�سية
تتناوله ــا الف�سول التالية بالنقا�ض �سيكون من ال�سروري اأن نربط فيها املهارات وال�سفات القيادية بالأ�ساليب
العملية ملواجهة التحديات.

اأهداف التعلم
على امل�ساركني اأن:
• اأن يتعرفوا اأكرث على خمتلف مناذج القيادة ومدى ملئمتها جلهاز ال�سجون.
• اأن يفهم ــوا كيف ميكن لبع�ض العوام ــل الثقافية والجتماعية اأن متلي نهجـ ـ ًا معين ًا للقيادة ،قد يكون
اأكرث ملئمة للظروف ال�سائدة يف جهاز ال�سجون الذي يعملون به.
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• �أن يتعرفوا على الكفاءات واملهارات الأ�سا�سية التي يجب �أن يتحلى بها قيادات ال�سجون.
• �أن يفهموا احلاجة �إىل بناء بع�ض القدرات القيادية حولهم وبناء فريق قيادي.
•  �أن يفهموا �أهمية فرق العمل وجمموعات العمل وكيفية متكينها ا�سرتاتيجي ًا لتفعيل �إ�صالحات بعينها.

املعايري والقواعد الدولية
يجب على مديري ال�سجون ،ب�صفتهم قيادات� ،أن يكونوا على دراية بجميع معايري وقواعد حقوق الإن�سان ذات
ال�صلة وكيفية تطبيقها يف ظل كل ما هو معني من ت�شريعات وطنية و�سيا�سات وممار�سات �سائدة يف ال�سجون.
وت���كاد معاي�ي�ر حقوق الإن�سان وقواعدها �أن تك���ون على �صل ٍة مبا�شرة بكل ق�ضية تغطيه���ا هذه الور�شة ويغطيها
هذا الكتيب .ويتناول الف�صل التايل هذه املعايري وي�شرح �أهميتها بالن�سبة لعمل قيادات ال�سجون وم�س�ؤولياتهم.

الق�ضايا والتحديات
القي���ادة اجليدة تتمث���ل يف �أولئك الأ�شخا�ص الذي���ن ي�ستطيعون �أن يلهموا العاملني معه���م والقادرين على منح
فريقه���م ال�شع���ور بالقيمة ال�شخ�صية وبالتقدير الذات���ي .كما �أنهم يعرفون كيف يبنون فرق��� ًا قوية من املهنيني
امللتزم�ي�ن الذي���ن يكر�سون جهودهم من �أجل حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�س���ة وال يخ�شون التغيري .وهم �أفراد ميتلكون
ر�ؤي��� ًة وا�ضحة و�شع���ور ًا بالتوجه والهدف .كما �أنهم متكنوا من تطوير مهارات توا�صل �شخ�صية وقدرات ات�صال
ف���وق املعت���ادة ،وهم على دراي���ة وح�سا�سية باحتياج���ات الآخرين ،كما �أنه���م على ا�ستعداد دائم��� ًا لتقبل النقد
البن���اء ،وي�ستطيع���ون التعام���ل مع الأو�ضاع ال�صعب���ة ب�أ�سلوب ه���ادئ ومنطقي ،كما �أنهم ق���ادرون على تفوي�ض
ال�سلط���ة لآخرين ومتكينهم حتى ينجحوا ،والأهم من كل ما �سبق �أنهم �أنف�سهم ملتزمون بالقيم املعنوية القوية
والأخالقيات يف جميع جوانب حياتهم.
"�أن ديناميكية القائد ال ت�أتي من قدرات خا�صة ،ولكنها ت�أتي من الإميان القوي بغر�ض واال�ستعداد للتعبري عن
تلك القناعة".
ج.م .كوزي�س وب.ز .بو�سرن ()1995؛
حتدي القيادة

ثم���ة بع����ض اجلوانب اجلوهرية للقي���ادة التي يجب على قيادي���و ال�سجون كافة التعرف عليه���ا لكي يتمكنوا من
�إحداث التغيري داخل م�ؤ�س�ساتهم .وتت�ضمن هذه اجلوانب ما يلي:
•

كيفية �صياغة �أهداف وا�ضحة للإ�صالح وتو�صيلها للآخرين

• كيفية بناء ائتالف قوي من الأفراد لدعم الإ�صالح و�إقامة حتالفات من �أجل التغيري
•

كيفية حتفيز من حولهم
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•

كيفية متكني قيادات اأخرى

• كيفية مواءمة هيكل املوؤ�س�سة التي يعملون بها مع روؤيتهم من اأجل املنظمة /املوؤ�س�سة
• كيفية بناء فرق عمل قوية—بناء الفريق
•

كيفية حتويل ثقافة املنظمة ب�سكل تدريجي

• كيفية التعامل مع التقاع�ض ومقاومة التغيري
• كيفية تعديل هيكل املكافاآت داخل املوؤ�س�سة
•

كيفية تخ�سي�ض املوارد ب�سكل ا�سرتاتيجي

• كيفية التعامل مع التخريب والف�ساد وغريها من امل�سكلت
• كيفية اإدارة النزاعات

ن�سائح للقيادة الر�سيدة
-1
-2
-3
-4

عليك اأن تنظر اإىل دورك القيادي على اأنه ٍ
حتد؛ ل َ
تخ�ض مواجهة التحديات ،عليك خو�ض املخاطر ،واأن
تكون اإيجابي ًا فيما يتعلق بالتعلم من اأخطائك.
علي ــك بن ــاء روؤية م�سرتكة م ــع زملئك واملوظف ــني العاملني معك و�سم ــان اأن تت�سمن ه ــذه الروؤية قيم
وم�سالح اأكرب قدر ممكن منهم.
عليك بالثناء على الإجنازات والنجاحات الفردية واملكافاأة عليها :حيث اإن هذا ال�سلوك يلهم من حولك
ويدفعهم اإىل الرغبة يف التح�سن وبذل املزيد من اجلهد.
ك ــن مث ًل يحت ــذى للآخرين؛ و�سجعهم على امل�سارك ــة بالإفادة التقييمية لك وعلي ــك بدورك اأن تزودهم
بالإفادة التقييمية من جانبك؛ وعليك ببناء الثقة والتعاون احلقيقي عن طريق التفوي�ض الفعال لل�سلطة
ومتكني املوظفني العاملني معك من الأخذ بزمام املبادرة وتطوير كفاءاتهم وثقتهم.

غالب ًا ما تت�سمن موؤهلت القيادات ما يلي:
•

الو�ضو :الو�سوح فيما يتعلق باأهدافهم .والتيقن من اأهدافهم واأهداف املوؤ�س�سة.

• الإ�ض ��رار :التحل ــي بالإ�سرار البادي واإب ــرازه يف �سبيل حتقيق غاياتهم واأهدافه ــم .اإذا ما تداعى
حتم على الروح املعنوية لكل من يتبعونه.
الإ�سرار لدى القائد ،فاإن هذا �سيوؤثر ً
• املابرة :التحلي باملثابرة على اأداء العمل وعدم التواين عن حتقيق غاياتهم.
• التوا�ض ��ل اي ��د :ل يقت�سر الأمر على جم ــرد التحلي بالروؤية والغاي ــات واملحافظة عليها ،ولكن
الق ــدرة عل ــى اإي�سالهم ب�سكل ناجع ملن هم حولهم ون�سرهم يف جمي ــع م�ستويات املوؤ�س�سة ،ومن ثم
"اإقن ــاع" الآخري ــن بها .حيث ينبغي تكري�ض الوقت اللزم ل�س ــرح غاياتهم للآخرين بطريقة ي�سهل
عليهم فهمها.
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"• ال�سلط ��ة :التحل���ي بالق���درة عل���ى فر����ض ال�سلط���ة و�ضم���ان �أن التعليم���ات والق���رارات تنف���ذ
بفعالية.
• القي ��م� :ض���رب املثال للجمي���ع من حيث ما ي�ؤمنون به من قيم وكي���ف تقودهم يف �سلوكهم؛ وعندما
يكون للقائد ن�سق قيمي ل�سلوكه ف�إنه بذلك ي�ضع معيار ًا مرجعي ًا ُيقا�س عليها �سلوك الآخرين.
• العالق ��ات :القدرة عل���ى بناء عالقات ذات مغزى وناجعة مع القي���ادات الأخرى ومع زمالئهم من
املديرين والقدرة على تفوي�ض امل�س�ؤوليات وال�سلطة بفعالية لهم وم�سائلتهم على قراراتهم و�أدائهم.
•  بن ��اء الفري ��ق :الق���درة على اال�ستفادة م���ن �أف�ضل ما ل���دى �أع�ضاء الفريق واملوظف�ي�ن من قدرات
و�سم���ات ال�ستح�ض���ار روح الفري���ق بينهم فيعملون مع��� ًا يف روح من التعاون ولي����س التناف�س .متكني
الآخرين وبناء قدرات خمتلف الفرق مبا ي�ساعد على �إجناز املهام املعقدة واملركبة.
• احل�س ��م :التحل���ي باحل�سم والقدرة على تطوير عمليات جيدة ل�صناعة القرار على جميع م�ستويات
املنظمة.
• عم�ل�اء للتغي�ي�ر :القدرة على �إدارة التغي�ي�ر داخل امل�ؤ�س�سة وعلى التعام���ل بفعالية مع �أي مقاومة
للتغيري.
ميكن التخفيف من حدة التحديات التي يواجهها قيادات ال�سجون عن طريق التحالفات التي ميكن �أن تن�ش�أ مع
قي���ادات �أخرى داخل املنظمة وخارجها .يجب �أن ي�صبح قياديو ال�سجون خرباء يف تطوير العالقات اجليدة مع
اجله���ات احلكومي���ة الأخرى ال�سيما تلك التي تعمل يف نظام العدالة اجلنائي���ة ،واملنظمات غري احلكومية التي
ق���د تكون قادر ًة على تقدمي الدعم لربامج ال�سجن ،وكذلك املجتمع .ويعتمد جناحهم جزئي ًا على قدرتهم على
التع���اون مع اجلهات احلكومية الأخ���رى واملجتمع املدين والو�صول �إىل املوارد ال�ضرورية من اجلهات احلكومية
واملنظمات الدولية واجلماعات املجتمعية لدعم الإ�صالحات التي يقرتحون �إدخالها.
كم���ا �أن القي���ادة الناجع���ة متعلقة ب����إدارة التغيري وحتوي���ل املنظمات وحت�س�ي�ن �أدائها .و ُيعد �إدخ���ال التغيريات
التنظيمي���ة داخل امل�ؤ�س�سات املهيكلة مثل ال�سجون من امله���ام املركبة التي تنطوي على الكثري من الطبقات من
املوظفني والإدارة وكذلك جهات �أخرى .وبالطبع فثمة �أي�ض ًا الأثر على ال�سجناء �أنف�سهم الذين جتب مراعاتهم
عن���د التفكري يف �أي تغيري� .إن �إدارة التغي�ي�ر بالطريقة ال�صحيحة قد تكون اخليط الفا�صل بني التحول الناجح
والف�شل املُحبط.
ويعر����ض ال�ش���كل التو�ضيحي املبني �أدناه العنا�صر اخلم�سة التي تت�ألف منه���ا العملية والتي يجب �أن ُتفهم جيد ًا
يف �أثناء هذه اجلل�سة.
و�ضع ر�ؤية

�إخراجها
�إىل النور

تق�سيمها
�إىل مبادرات

�إن�شاء حمرك
التغيري

تعزيز
التغيري
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ومن ثم ن�ستطيع الإ�شارة �إىل خم�س حلظات فا�صلة يف عملية التغيري التنظيمي:
 -1و�ضع ر�ؤية/تطلع منا�سبة للتغيري
ري
�إن البداي���ة ال�صحيحة تقت�ضي يف امل�ستهل فهم ًا وا�ضح ًا للتغيري الذي نرغب يف �إحداثه يف املنظمة ،يتبعه تعب ٌ
وا�ضح وتوا�صل �أو�ضح مع الآخرين حول طبيعة ذلك التغيري وال�سبب يف اقت�ضائه.
�  -2إخراجها �إىل النور
يع���رف القادة اجليدون كيف يطلقون الأفكار اجلديدة ،ويعرفون مع ذلك �أنه من الأهمية مبكان �أن يكون لدينا
عملي���ة من�ضبطة لتوليد الأفكار وتطويرها وتقييمها .وثمة �أربعة �أنواع من الأفكار التي ينبغي مناق�شتها وفهمها
داخ���ل املنظم���ة :ملاذا نغري؟ ما ال���ذي �سيتغري؟ من �سنغري؟ كيف نغ�ي�ر؟ تذكر �أن الأف���كار اجلديدة قلما تكون
املزيد
مثالي���ة عندم���ا يعرب عنها يف امل���ر ِة الأوىل؛ لأنها غالب ًا ما حتت���اج �إىل النمو والتطور مع م���رور الوقت مع ٍ
من التفكري .والطريقة التي ُت�ستقبل بها الأفكار اجلديدة و ُتعامل بها تعد مبثابة م�ؤ�شر ًا جيد ًا على مدى انفتاح
املنظمة وا�ستعداد القائد للتغيري.
 -3تق�سيم الر�ؤية �إىل مبادرات وا�ضحة ومنطقية (مكونات �صغرية�/أجزاء قابلة للإدارة)
ب���دون حتدي���د الأولويات وحتديد �أهداف وا�ضح���ة تظل الأفكار العظيم���ة بال � ٍأثر ُيذكر .الأم���ر الذي ي�ستدعي
تق�سيم الغايات �إىل مبادرات �أو مهام �أ�صغر تت�صل منطقي ًا بالغاية .ويجب �أن ُتنظم املبادرات املختلفة بطريقة
تعاقبية �إىل مكونات قابلة للإدارة وتت�سم بالواقعية بالن�سبة لأولئك املنوط بهم اال�ضطالع بتنفيذها .ويجب �أن
يكون النا�س وا�ضحني يف كيفية ربط املهام ببع�ضها البع�ض و�أن تكون املهمة لها داللة لهم .ولكن �إن كان الغر�ض
م���ن املهم���ة املنوطة بالنا�س تنفيذها غائب��� ًا عنهم فمن امل�ستبعد �أن ي�ضطلعوا بها ب����أي حما�س �أو طاقة .وميكن
تكوين جمموعات عمل وفرق عمل لإجناز هذه املبادرات ومتكينها من �إحداث التغيري يف جماالتها املعينة.
�  -4إن�شاء "حمرك من �أجل التغيري" (ح�شد النا�س واملحافظة على ا�ستدامة التحول)
القياديون لي�سو مطالبون بت�شغيل حمرك التحول فح�سب ولكنها مطالبون �أي�ض ًا بتزويده بالوقود واملحافظة على
ا�ستدامته .والكثري من التغيريات املقرتحة تولد بع�ض احلما�س والإثارة وحتى الأمل يف البداية ،ولكنها ال تقوى
عل���ى التحكم يف ذلك احلما�س واملحافظة عليه ومتريره يف ٍ
قنوات لدعم مبادرات و�إجراءات ملمو�سة .ال يكفي
تولي���د الطاق���ة ،ولكن تلك الطاقة يجب �أي�ض��� ًا �أن ُيحتفظ بها لت�صريفها على نح ٍو مالئ���م .ويجب �أن تتلقى كل
الأطراف امل�شاركة (و�صو ًال �إىل م�ستوى اخلطوط الأمامية) توجيهات وا�ضحة و�أن تطور فهم ًا لطريقة �إ�سهامها
يف حتقي���ق الهدف الكل���ي ،وكذلك يف حتول م�ؤ�س�ستها .وبدون ح�س م�شرتك باالجت���اه ف�إن دعم التغيري املقرتح
�سيتال�ش���ى �سريع��� ًا .يجب �أن تك���ون �أولويات العم���ل وا�ضحة ،وال جمال �إطالق��� ًا للأولوي���ات املت�ضاربة .ويعتمد
القيادي���ون اجليدون عل���ى طائفة متنوعة من املحفزات ك�آلي���ات عملية حل�شد الطاق���ة واملحافظة عليها :حيث
يعين���ون منا�صرين ،ويعطون �أمثلة تحُ تذى ،ويقدمون التدريب ،وين�شئ���ون هيكل ،وين�شئون فريق عمل ،ويغريون
هي���كل احلوافز ،ويقدم���ون حوافز جديدة ،الخ .و�أحيان ًا يج���ب على القيادات �أن يكونوا عل���ى ا�ستعداد للتدخل
�شخ�صي��� ًا وبفعالي���ة للدفع بوت�ي�رة التغيري والتعام���ل مع املعوق���ات والتدخالت وحماوالت التخري���ب والتقاع�س
والق�صور التنظيمي املتف�شي.
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 -5تعزيز التغيري
ميك���ن ا�ستخ���دام الهي���اكل والأجه���زة وال�سيا�سات والقواع���د واللوائح وكذل���ك احلوافز للموائمة ب�ي�ن الأفراد
والغاي���ات املرجوة من التغيريات واملنظمة املتحول���ة .ويجب �أن تخ�ضع ال�سيا�سات واملمار�سات للمراجعة وتت�سق
م���ع الهي���كل والنظم اجلديدة .كما يجب الإقرار بالتغيريات الناجحة ،حت���ى عندما تكون جزئية ،والإعالم بها
واالحتفال بها �أي�ض ًا.

الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة
يف جمموعات �صغرية ،تُناق�ش النقاط التالية:
•  كيفية حتفيز العاملني وال�سجناء ،على �سبيل املثال �إجراءات ت�شجيعية يف الوقت املنا�سب ،وهيكل
للمكاف�آت ،واالحتفال بالنجاح.
• كيفية حتفيز القيادات الأخرى املحيطة بنا وبناء فريق قوي.
• كيفية حت�سني مهارات االت�صال ال�شخ�صية وكذلك ممار�سات االت�صال داخل امل�ؤ�س�سة ونظمه.
• كيفية حت�سني مهارات وعمليات التفكري اال�سرتاتيجي.
• كيفية التعامل مع مقاومة التغيري فيما بني العاملني وفيما بني ال�سجناء.
•  كيفية التعامل مع العاملني العازفني عن التعاون �أو الذين يحدثون ا�ضطراب ًا يف ديناميكية الفريق.
•  كيفية حت�سني تق�سيم العمل وامل�س�ؤوليات يف ال�سجن ،وتخ�ص�ص الوظائف ،وكيفية �ضمان �أن يكون
التدريب مالئم ًا لتلك الوظائف.
• كيفية حت�سني ممار�سات الإبالغ وامل�ساءلة ور�صد الأداء.
• كيفية حت�سني �آليات الإفادة التقييمية عن الأداء بحيث ت�ؤدي �إىل حت�سني م�ستمر.
• كيفية تقييم التقدم الذاتي وامل�ؤهالت ال�شخ�صية.

املجموعة ككل:
•
•
•
•
•

 ق���د ُيدع���ى امل�شارك���ون �إىل و�ص���ف الهيكل التنظيم���ي لل�سجن ال���ذي يعملون به ،وهي���كل ال�سلطة
داخ���ل ال�سج���ن وداخل جه���از ال�سجون ككل .وميك���ن دعوتهم ملناق�ش���ة كيفية �صنع الق���رارات داخل
م�ؤ�س�ساتهم.
قد ُيدعى امل�شاركون �إىل مناق�شة دور القيم يف القيادة ويف الرتويج للتغيري.
 ق���د ُيدع���ى امل�شاركون �إىل مناق�شة �أ�سلوبهم يف القيادة وكذلك خربتهم يف �إدارة التغيري والتعامل
مع مقاومته.
 ق���د ُيدع���ى امل�شارك���ون �إىل التفكر يف ما يطل���ق عليه "مقاومة" التغيري داخ���ل املنظمات (مبا فيها
منظماتهم) وكيف ميكن للقائد �أن يت�صدى لتلك امل�شكلة.
 يجوز دعوة امل�شاركني �إىل �إمتام اختبار ذاتي حول �أ�ساليب القيادة ومهاراتها والتي ميكن �أن تكون
مبثابة �أ�سا�س ملناق�شة �أ�ساليب القيادة ومهاراتها بح�سب ارتباطها بالتغيري التنظيمي.
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• �س ــرب مث ــال افرتا�سي ولكنه م�سابه للواقع ملختلف الطرق التي ميكن لكل م�سارك اأن يتناول بها
الق�سي ــة ومناق�سته ــا يف جمموع ــة ،مع ت�سجي ــع امل�ساركني على النق ــد البناء .كما ميك ــن اأن تنق�سم
املجموعة اإىل فرق حلل امل�سكلة نف�سها هذه املرة ب�سكل جماعي ولي�ض فردي.
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ل ميك ــن حتقي ــق التغيري داخل البلدان والنظم القانونية اأو مرافق ال�سجون اإل بالنوعية ال�سحيحة من
القيادة.
تقت�سي القيادة الفعالة روؤية ملزمة ،وتوجه وا�سح لل�سيا�سات ،واأهداف متما�سكة ومعرفة تعريف ًا جيد ًا
ميكن تو�سيلها بو�سوح.
من املهم بالن�سبة للقياديني اجليدين اأن يتلقوا الدعم من امل�سوؤولني الأعلى رتب ًة من اأجل اإجناز عملهم.
القيادي ــون اجلي ــدون ق ــادرون على تفوي� ــض م�سوؤولياته ــم و�سلطاته ــم بفعالية ول يحاول ــون ال�سيطرة
والحتفاظ بجميع القرارات لأنف�سهم.
ي ــربع القياديون اجليدون يف بناء فرق العمل اجلي ــدة ،في�ستطيعون حتديد القيادات من بني امل�سوؤولني
والعاملني كما ي�ستطيعون تعزيز التعاون واللتفاف حول اأن�سطة اأو مهام بعينها.
يج ــب اأن يت�سل ــح القيادي ــون اجليدون مبهارات ات�سال جي ــدة .اإن الكثري من قواع ــد ال�سجن ولوائحه
وكذل ــك التو�سيف الوظيف ــي للوظائف املختلفة �ستُعلم امل�سوؤولون وال�سب ــاط واملوظفون باملهام املتوقعة
منه ــم ،غ ــري اأن القيادات عليهم اأي�سـ ـ ًا اأن ُيعلموهم بنوع ال�سلطة التقديري ــة التي يحق لهم ممار�ستها
وم ــا هي املواعي ــد النهائية التي يج ــب فيها النتهاء من امله ــام املوكلة اإليهم وما هي امله ــام الإ�سافية
الت ــي ينبغ ــي اأداوؤها وكيفية اأدائها .والتوا�س ــل اجليد يتاألف من مزيج من املداخ ــل ،فعلى �سبيل املثال
ينط ــوي عل ــى كتابة بع�ض النقاط بحيث ي�ستطي ــع اجلميع الطلع على تلك املعلوم ــات؛ وينطوي اأي�س ًا
عل ــى مناق�سات واجتماع ــات ر�سمية وغري ر�سمية مع جمموعات اأكرب واأ�سغ ــر .ويجب اأن يتم الت�سال
والتوا�س ــل املبا�س ــر مع القائد ب�سهول ــة ،ويتعني على القي ــادات اأن يتبعوا �سيا�سة الب ــاب املفتوح بحيث
ي�ستطي ــع املوظف ــون الو�س ــول اإىل القائد اإذا لزم الأم ــر .اإن اإمكانية الو�سول اإىل القائ ــد واأي من كبار
املوظف ــني ُيعد اأمر ًا حا�س ــم الأهمية بالن�سبة للقيادة والت�سال اجليدين .وتعد هذه النقطة ذات اأهمية
خا�س ــة ،ل�سيم ــا يف البلدان التي ُيدار فيها اجلهاز الإ�سلحي با�ستخ ــدام الرتب الع�سكرية اأو من قبل
الق ــوات امل�سلحة اأو ال�سرطة .ونظر ًا لطبيعة هات ــني املوؤ�س�ستني فاإن املعلومات والأوامر توجه راأ�سي ًا اإىل
الأ�سف ــل م ــن الرتب الأعل ــى اإىل الرتب الأدنى .ول ُي�سم ــح بالتفاعل الأفقي داخ ــل الرتب املختلفة على
ال�سل ــم الوظيف ــي ،وعاد ًة ما ُيحظر على امل�سوؤول اأي ًا كانت رتبته عل ــى ال�سلم الوظيفي اأن ي�سل مبا�سر ًة
اإىل �سخ�ض اأو ٍ
قائد يف رتبة اأعلى من رتبة رئي�سه املبا�سر.
ٍ
علقات قوية وداعمة مع املوظفني العاملني معهم ت�ستند اإىل الثقة والحرتام
ين�سئ القياديون اجليدون
املتب ــادل ،كما اأنه ــم ي�سمنون اأن يفهم العاملون املهام املتوقعة منه ــم .كما يتفاعل القياديون اجليدون
م ــع املوظفني العاملني معهم ويت�ساورون معهم ،وي�سع ــون اإىل بناء التوافق حول م�سار العمل ،ودائم ًا ما
يتاأكدون من اأن قراراتهم تتواءم متام ًا مع قيمهم ومعايري حقوق الإن�سان ومبادئ �سيادة القانون.
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  -8ي�ض���ع القياديون اجلي���دون �أنف�سهم وغريهم مو�ض���ع امل�ساءلة عن �أفعالهم ،كما �أنه���م يغدقون ثناءهم
على الآخرين ،ويتوخون احلذر عند توجيه النقد .ودائم ًا ما يكونون على دراي ٍة ب�أهدافهم ومبا يحاولون
�إجنازه من خالل توجيه الثناء والنقد .وهم ال ينتقدون بغر�ض الإهانة �أو احلط من �ش�أن العاملني ولكن
بهدف ت�شجيعهم على حت�سني الأداء و�إدخال التح�سينات.
   -9يج���ب عل���ى القيادات الفاعلة �أن ين�شئ���وا ويحافظوا على عالقات وثيقة وبن���اءة مع اجلهات احلكومية
وغ�ي�ر احلكومية وكذلك مع اجلماعات الأخرى خارج ال�سجن بغية �ضمان التعاون والتن�سيق وامل�ساعدة
عند احلاجة �إليها .وداخل نظام العدالة اجلنائية ،ف�إنه من املهم بالن�سبة لقيادات ال�سجون �أن ين�شئوا
عالقات تعاونية مع اجلهات القائمة على �إنفاذ القانون.

 -3حقوق الإن�سان
واملعايري الدولية
والإدارة اجليدة لل�سجون

مقدمة
يف ه ــذا الف�س ــل ،يتعلم امل�ساركون كيف وملاذا ترتبط املعايري والقواعد الدولي ــة ب�سكل مبا�سر بالإدارة اجليدة
لل�سج ــون .وت�ستن ــد املعايري والقواعد الدولي ــة املرتبطة بحكم ال�سجن وال�سجون وال�سجن ــاء وم�سوؤويل ال�سجون
ـدد م ــن حقوق الإن�سان العاملية والأ�سا�سية املكر�سة يف القان ــون الدويل .وتنطبق هذه احلقوق على الب�سر
اإىل ع ـ ٍ
كافة ،كما اأن واحد ًة من م�سوؤوليات جميع احلكومات هي املحافظة على تلك احلقوق ودعمها .مما يعني �سمان
اأن جمي ــع الدوائ ــر واجلهات احلكومية لي�ض فقط تراعي حقوق الإن�سان يف اأثن ــاء اأدائها لعملها ولكنها اأي�س ًا ل
تخالف اأيا منها .وثمة واجب على الدول يتمثل يف وجوب �سمان اأن حقوق الإن�سان اخلا�سة مبن يعي�سون داخل
ح ــدود تل ــك الدول حتظى باحلماي ــة ،و�سرورة ا�ستخ ــدام كل الو�سائل املمكنة ل�سم ــان اأن حماية تلك احلقوق
قائمة قانون ًا وعملً.
و ُيع ـ ِـرف هذا الف�سل قيادات ال�سجون بطبيعة وم�سادر املعاي ــري الدولية اخلا�سة بال�سجون وحكم ال�سجن كما
اأنه ي�سجعهم على التفكر يف ال�سلة التي تربط هذه املعايري بال�سياق الذي يعملون به وكذلك مبوؤ�س�ساتهم.

اأهداف التعلم
•
•
•
•
•

تاأمل الغر�ض من حكم ال�سجن وطبيعة املعايري الدولية املرتبطة بال�سجون وحكم ال�سجن ومدى اأهميتها.
فه ــم دور القي ــادة املن ــوط بقياديو ال�سج ــون فيما يتعل ــق مب�سوؤوليتهم ع ــن �سمان دعم حق ــوق الإن�سان
وحمايتها داخل موؤ�س�ساتهم.
فهم امل�سادر املختلفة للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان ال�سارية على حكم ال�سجن وال�سجناء وال�سجون.
فه ــم ال�سلة بني املعايري والقواعد الدولية والإدارة املن�سفة والناجع ــة للعدالة ،ول�سيما الإدارة الفعالة
لل�سجون.
حتدي ــد الق�ساي ــا وامل�سكلت الأكرث توات ــر ًا والقدرة على توق ــع التحديات املحتمل اأن تن�سـ ـاأ عن تطبيق
القواعد واملعايري يف ال�سجون.
25
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املعايري والقواعد الدولية

لك���ي ُي���دار جهاز ال�سج���ون بطريقة تت�سم بالإن�ص���اف والإن�سانية ،يج���ب �أن ت�سرت�شد الت�شريع���ات وال�سيا�سات
واملمار�س���ات الوطني���ة باملعاي�ي�ر الدولية التي �صيغ���ت بغية حماية حق���وق الإن�سان اخلا�ص���ة بال�سجناء .فبينما
واحد من �أهم
ُيحتجز النا�س يف انتظار املحاكمة �أو �إىل حني �صدور احلكم عليهم بال�سجن ،ف�إنهم ُيحرمون من ٍ
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية� :أال وهو احلق يف حرية التنقل والإقامة.
"عندم���ا حت���رم الدول���ة �شخ�ص ًا ما من احلري���ة ،ف�إنه يقع عليها واج���ب رعاية ذلك ال�شخ����ص .ويتمثل واجب
الرعاي���ة الأويل يف املحافظة على �سالمة الأ�شخا�ص املحرومني م���ن حريتهم .كما ينطوي واجب الرعاية على
واجب حماية رفاهة الفرد".
املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي ()2001
تفعيل املعايري

�إن احلرم���ان م���ن احلرية يجع���ل ال�سجناء معتمدين على ال�سلط���ات املحتجزة لهم فيما يتعل���ق باحرتام حقوق
الإن�س���ان الأ�سا�سية الأخرى اخلا�ص���ة بهم .وعليه ف�إن �سلطات ال�سجن عليها م�س�ؤولي���ة لتت�أكد لي�س من قانونية
ق���رار احتجاز الفرد فح�سب بل �أي�ض ًا من �أن املعاملة والرعاية التي يتلقاها يف �أثناء االحتجاز تت�سم بالإن�صاف
والعدالة وتتفق وحقوقه.
وت�س���ري حق���وق الإن�سان الأ�سا�سية على ال�سجني ب���ذات القدر الذي ت�سري به على �أي ف���رد يف املجتمع .والفرق
الوحي���د ه���و �أن ال�سجن���اء ال ي�ستطيعون التمت���ع بحقهم يف احلرية مل���دة زمنية معينة .وبخ�ل�اف ذلك يجب �أن
باحرتام كامل حلقوقه غ�ي�ر القابلة للت�صرف .وال
يتلق���ى ال�سج�ي�ن ذات املعاملة التي يتلقاها �أي �إن�س���ان �آخر،
ٍ
يعن���ي العق���اب �أن ُت�سلب جميع حق���وق الإن�سان اخلا�صة بال�سج�ي�ن .حيث �إن الأحكام بال�سج���ن ما هي �إال �شكل
م���ن العق���اب يحرم �شخ�ص ًا ما من حريت���ه ولكنها ال حترمه من حقوق الإن�س���ان الأ�سا�سية يف احلياة وال�سالمة
وعدم التعذيب واال�سرتقاق ،واحلق يف التنمية الذاتية وال�صحة ،واحلق يف عدم التمييز ،واحلق يف الإجراءات
القانونية الواجبة ،وهذا جمرد ٌ
غي�ض من في�ض .و ُيعد هذا املفهوم جد مهم وي�شكل �أ�سا�س هذا الكتيب.
وتن����ص امل���ادة  )1( 10م���ن العه���د الدويل اخلا����ص باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سي���ة على ما يل���ي" :يعامل جميع
املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين".
وتع���د معامل���ة ال�سجن���اء معامل ًة �إن�سانية وباح�ت�رام جزء ًا من العملي���ة "الإ�صالحية" .ويج���ب �أن ي�ضرب جهاز
ال�سج���ون ً
مث�ل�ا ُيحتذى حول كيفية معاملة الأ�شخا�ص؛ وذلك عن طريق معاملة ال�سجناء ب�إن�صاف و�إن�سانية مع
اح�ت�رام حقوقهم بو�ض���وح ،ومن امل�ؤمل �أن يتعلم ال�سجناء كيف يعاملون الآخري���ن احتذا ًء بهذا املثال .والهدف
من ال�سجن هو �أداء مدة احلكم التي حتكم بها املحكمة باحرتام ،و�أن تي�سر عملية �إعادة ت�أهيل ال�سجناء بحيث
يعدونهم للعودة �إىل املجتمع.
وت�شتق املعاي�ي�ر والقواعد الدولية من املعاهدات والعهود والإعالنات والقرارات الدولية التي تتبناها املنتديات
احلكومي���ة الدولية والإقليمي���ة .وتتجذر الكثري من هذه املعايري والقواعد يف حق���وق الإن�سان الوارد تعريفها يف
ال�صكوك الدولية املعنية بحقوق الإن�سان ،مثل ما يلي:
• الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
• العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
•  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الأمم املتح���دة ملناه�ض���ة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﺮﻴﻩ ﻣﻦ �ﺿﺮوب اﻤﻟﻌﺎﻣﻠﺔ� .أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎ�ﺳﻴﺔ
�أواﻟﻼ�إﻧ�ﺴﺎﻧﻴﺔ �أو اﻤﻟﻬﻴﻨﺔ

الف�صل 3

حقوق الإن�سان واملعايري الدولية والإدارة اجليدة لل�سجون 27

• اتفاقية حقوق الطفل
• االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري
• اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
وال�صكوك الإقليمية حلقوق الإن�سان على �سبيل املثال:
• امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب (ميثاق باجنول)
• امليثاق الأفريقي حلقوق ورفاهية الطفل
• امليثاق الأفريقي لل�شباب
• االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان (منظمة البلدان الأمريكية)
• االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان
• املبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني
ي ُن����ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سية على تفا�صيل احلقوق املدني���ة وال�سيا�سية الأ�سا�سية
اخلا�صة بالأفراد ،واملهام امللقاة على عاتق الدولة ،والتي ت�ضم ما يلي:
• احلق يف احلياة
• احلق يف احلرية وحرية التنقل
• احلق يف امل�ساواة �أمام القانون
• احلق يف افرتا�ض الرباءة �إىل �أن تثبت الإدانة
• احلق يف االعرتاف بالإن�سان ك�شخ�ص �أمام القانون
• احلق يف اخل�صو�صية وحماية اخل�صو�صية بالقانون
• احلق يف الرجوع �إىل القانون عند انتهاك احلقوق
• حرية الفكر والوجدان والدين �أو املعتقد
• حرية الر�أي والتعبري
• حرية التجمع وتكوين اجلمعيات
ويحظر العهد الدويل التعذيب واملعاملة غري الإن�سانية �أو املهينة ،واال�سرتقاق ،والتوقيف واالحتجاز التع�سفيني،
والدعاية للحرب �أو الكراهية ب�سبب العرق �أو الدين �أو القومية �أو اللغة .كما �أنه يحظر التمييز �أي ًا كان �أ�سا�سه،
مثل التمييز العرقي واجلن�سي وعلى �أ�سا�س اللون �أو الأ�صل القومي �أو اللغة.
و ُيع���رف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية بع����ض احلقوق غري القابلة لالنتقا�ص منها ،مبعنى
�أنه���ا تقت�ض���ي كامل االحرتام يف جميع الأوقات وحتت جميع الظ���روف .ومن بني هذه احلقوق احلق يف احلياة،
واحلق يف احلرية من التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واحلق يف
احلرية من اال�سرتقاق وال�سخرة ،واحلق يف احلرية من التطبيق لقوانني العقوبات ب� ٍأثر رجعي .كما �أن م�س�ؤويل
ال�سجن م�س�ؤولون عن �ضمان عدم انتهاك �أي من هذه احلقوق.
يف حال���ة معاه���دات حقوق الإن�سان ،الدول الأطراف يف معاهد ٌة معينة تق���ع على عاتقها التزاماتٌ مبوجب تلك
املعاه���دة .غ�ي�ر �أن القان���ون الدويل حلق���وق الإن�سان ال يقت�صر عل���ى احلقوق املعددة داخ���ل املعاهدات ،ولكنه
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يت�ضم���ن �أي�ض��� ًا احلقوق واحلريات التي �أ�صبحت ج���ز ًء من القانون العريف الدويل ،مما يعن���ي �أنها ُتلزم جميع
ال���دول �س���وا ًء كانت طرف��� ًا يف معاهد ٍة بعينه���ا �أم ال .على �سبيل املث���ال ،تعك�س �أعراف القان���ون الدويل العريف
الكث�ي�ر م���ن احلقوق املن�صو�ص عليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�س���ان الذي اع ُتمِ د �سنة  1948مبوجب قرار
اجلمعي���ة العامة وكذلك بع�ض من احلقوق املحددة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .ويعد
القان���ون ال���دويل العريف م�صدر ًا مهم ًا للقانون .حي���ث يت�ألف من )...(" :قواعد قانوني���ة م�ستمدة من ال�سلوك
املت�س���ق للدول �إميان ًا منها ب�أن القانون يقت�ضي منها الت�صرف بهذه الطريقة .وين�ش�أ القانون الدويل العريف من
ممار�س���ة عامة و�شائع���ة من الدول نابع ًة من ح�سها بااللت���زام القانوين �إىل �أن ي�صري عرف��� ًا .ويجب �أن ُي�ستمد
توافق وا�ضح فيما بني الدول واملعرب عنه عن طريق ال�سلوك املنت�شر على نطاقٍ وا�سع
القانون الدويل العريف من ٍ
و�شعور ُمدرك بااللتزام".
وي�ش�ي�ر مفه���وم القواعد الآمرة �إىل عنا�ص���ر بعينها يف القانون الدويل العريف ت�ستن���د �إىل مبد�أ القانون الدويل
وه���ي �أ�سا�سي���ة لدرج���ة �أنه ال يج���وز لأي دولة عدم التقي���د بها مبوجب معاه���دة �أو �أية �صكوك �أخ���رى� .أي �أنها
تعترب "قطعية" يف طبيعتها وغري قابلة لالنتقا�ص .و ُيعد حظر التعذيب واال�سرتقاق والإبادة والتمييز العن�صري
واجلرائم �ضد الإن�سانية من الأعراف القطعية الآمرة املعرتف بها على نطاقٍ وا�سع.
ويج���ب �أن يحك���م احلظر املطلق �ضد التعذيب معاملة ال�سجناء يف جمي���ع الظروف .وتن�ص املادة  1من اتفاقية
تعريف متفق عليه
مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة على ٍ
دولي ًا للأعمال التي ُتعترب "تعذيب" .ون�صها كالتايل:
يق�ص���د "بالتعذي���ب " �أي عم���ل ينتج عن���ه �أمل �أو عذاب �شدي���د ،ج�سديا كان �أم عقلي���ا ،يلحق عمد ًا
ب�شخ����ص م���ا بق�ص���د احل�صول من ه���ذا ال�شخ�ص� ،أو م���ن �شخ�ص ثال���ث ،على معلوم���ات �أو على
اع�ت�راف� ،أو معاقبت���ه عل���ى عمل ارتكبه �أو ي�شتب���ه يف �أنه ارتكبه ،هو �أو �شخ�ص ثال���ث �أو تخويفه �أو
�إرغام���ه ه���و �أو �أي �شخ�ص ثال���ث� ،أو عندما يلحق مثل هذا الأمل �أو الع���ذاب لأي �سبب من الأ�سباب
يق���وم عل���ى التمييز �أيا كان نوعه� ،أو يحر�ض علي���ه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو �أي
�شخ�ص �آخر يت�صرف ب�صفته الر�سمية .وال يت�ضمن ذلك الأمل �أو العذاب النا�شئ فقط عن عقوبات
قانونية �أو املالزم لهذه العقوبات �أو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.
و"العنا�صر اجلوهرية" التي يت�ألف منها التعذيب والواردة يف املادة  1من تلك االتفاقية تت�ضمن ما يلي:
•  �إحلاق الأمل �أو العذاب اجل�سدي �أو العقلي ال�شديد.
• مبوافقة �سلطات الدولة �أو ب�سكوتها عنها.
لغر�ض معني ،مثل احل�صول على معلومات �أو العقاب �أو التخويف.
•
ٍ
كم���ا �أن املعاملة القا�سية ،واملعاملة �أو املعاقبة الال�إن�ساني���ة �أو املهينة ،جميعها م�صطلحات قانونية .وت�شري �إىل
لغر�ض معني ،ولكن يجب �أن تتواف���ر النية لتعري�ض الأفراد
املعامل���ة ال�سيئ���ة التي ينبغي عدم �إحلاقه���ا ب�آخرين ٍ
�شخ����ص ما لظروف ُيعتق���د ب�شكل معقول
���روف ت�ص���ل �إىل �أو ت����ؤدي �إىل املعاملة ال�سيئ���ة .وي�ستتبع تعري�ض
لظ ٍ
ٍ
�أنه���ا ت�ش���كل معامل ًة �سيئة �أن تقع علي���ه م�س�ؤولية عن �إحلاق هذه املعاملة به .وتنط���وي املعاملة املهينة على الأمل
�أو املعان���اة الأق���ل �شد ًة من التعذي���ب �أو املعاملة القا�سي���ة �أو الال�إن�سانية وعاد ًة ما تنطوي عل���ى �إهانة ال�ضحية
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واحل���ط م���ن كرامتها .والعنا�صر اجلوهرية التي ت�شكل املعاملة ال�سيئ���ة التي ال ت�صل �إىل حد التعذيب تنح�صر
فيما يلي:
• التعري�ض املتعمد لأمل �أو معاناة ج�سدي �أو عقلي كبري.
• من قبل �سلطات الدولة �أو مبوافقتها �أو ب�سكوتها عنها.
وتقت�ض���ي امل���ادة  10من االتفاقية �أن ت�ضمن كل دولة طرف �إدراج التعلي���م والإعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على
الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني� ،سوا ًء �أكانوا من املدنيني �أو الع�سكريني ،والعاملني
يف مي���دان الط���ب ،واملوظفني العموميني �أو غريهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز �أي فرد معر�ض لأي �شكل من
�أ�شكال التوقيف �أو االعتقال �أو ال�سجن �أو با�ستجواب هذا الفرد �أو معاملته .كما يجب على كل دولة طرف �أن ت�ضمن
�إدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات التي يتم �إ�صدارها فيما يخت�ص بواجبات ووظائف مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
كما ت ُن�ص املادة  11من ذات االتفاقية على �أن تبقى كل دولة طرف "قيد اال�ستعرا�ض املنظم لقواعد اال�ستجواب،
وتعليمات���ه و�أ�ساليب���ه وممار�ساته ،وكذلك الرتتيب���ات املتعلقة بحجز ومعاملة الأ�شخا����ص الذين يتعر�ضون لأي
�ش���كل من �أ�شك���ال التوقيف �أو االعتق���ال �أو ال�سجن يف �أي �إقلي���م يخ�ضع لواليتها الق�ضائي���ة ،وذلك بق�صد منع
حدوث �أي حاالت تعذيب".
وتقت�ضي املادة  12من االتفاقية �أن "ت�ضمن كل دولة طرف قيام �سلطاتها املخت�صة ب�إجراء حتقيق �سريع ونزيه
كلم���ا وج���دت �أ�سباب معقولة تدع���و �إىل االعتقاد ب�أن عم ًال م���ن �أعمال التعذيب قد ارتك���ب يف �أي من الأقاليم
اخلا�ضعة لواليتها الق�ضائية".
تقت�ض���ي امل���ادة  13من االتفاقية �أن "ت�ضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي ب�أنه قد تعر�ض للتعذيب يف �أي �إقليم
يخ�ضع لواليتها الق�ضائية ،احلق يف �أن يرفع �شكوى �إىل �سلطاتها املخت�صة ويف �أن تنظر هذه ال�سلطات يف حالته
عل���ى وجه ال�سرعة وبنزاه���ة .وينبغي اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�ضمان حماية مقدم ال�شكوى وال�شهود من كافة
�أنواع املعاملة ال�سيئة �أو التخويف نتيجة ل�شكواه �أو لأي �أدلة تقدم".
وبالن�سبة حلماية احلقوق القانونية للأ�شخا�ص و�ضمان حمايتهم �ضد املعاملة ال�سيئة ،والتعذيب ،فثمة عدد من
ال�ضمانات الأ�سا�سية التي يجب �أن ُتطبق منذ بداية احتجاز ال�شخ�ص:
•  حق ال�شخ�ص املحتجز ،بعد �إلقاء القب�ض عليه مبا�شر ًة� ،أن يخطر �أفراد ًا من �أ�سرته �أو �أ�شخا�ص ًا
منا�سب�ي�ن �آخري���ن يختاره���م( .القاعدة رق���م  92من القواع���د النموذجية الدني���ا ،واملبد�أ  16من
جمم���وع املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذي���ن يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز
�أو ال�سجن).
���ام (املبد�أ  17م���ن جمموعة املبادئ
•  ح���ق ال�شخ����ص املحتج���ز يف �أن يح�صل على م�ساعدة حم ٍ
املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن).
•  احل���ق يف فح����ص طب���ي واحلق يف احل�صول عل���ى طبيب ،من اختياره يف الظ���روف املثالية ،يف
جمي���ع الأوق���ات ،بالإ�ضاف���ة �إىل �أي فح����ص طبي ر�سمي( .انظ���ر القاعدة النموذجي���ة الدنيا رقم
 ،91واملب���د�أ  24م���ن جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا����ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل
من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن).
قا�ض لتقرير مدى قانونية احتجازه وم���ا �إذا كان هذا االحتجاز
•  ح���ق املثول "يف �أقرب وق���ت" �أمام ٍ
قابل لال�ستمرار( .املبد�أ  11من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون
لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن).
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•  احل���ق يف �أن ُيبل���غ ال�شخ����ص ،وقت �إلق���اء القب�ض ،ب�سبب ذلك وبحقوقه مبوج���ب القانون ،بلغة
يفهمه���ا( .املب���ادئ  10و 13و 14م���ن جمموعة املب���ادئ املتعلق���ة بحماية جمي���ع الأ�شخا�ص الذين
يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن).
ويق���ع واج���ب على عاتق مديري ال�سج���ون ل�ضمان قانونية حب����س كل ال�سجناء الذين يقعون حت���ت م�س�ؤوليتهم.
وعليه ف�إن االحتجاز التع�سفي غري ُمربر حتت �أي ظروف .فقد �أعرب فريق الأمم املتحدة العامل املعني مب�س�ألة
االحتج���از التع�سف���ي يف تقريره املقدم يف الدورة ال�ستني للجنة حقوق الإن�سان عن بع�ض مكامن القلق اخلطرية
�إزاء بع����ض حاالت االحتجاز التع�سفي حيث ال يكون للمحتجزين احلق �أو ال تتوافر لهم الو�سائل الالزمة للطعن
عل���ى احتجازه���م ب�شكل غري قانوين .و�شددت اللجنة على عدم وج���ود �أي مربر حتت �أي ظروف—�سوا ًء كانت
�صراع �أو حرب �أو حالة ا�ستثنائية—له �أن يبطل احلق يف الطعن على االحتجاز غري القانوين.
وتق���ع م�س�ؤولية �ضم���ان امتثال القانون الوطني للقانون الدويل عاد ًة على عات���ق �صانعي ال�سيا�سات وامل�شرعني،
وذل���ك بخالف امل�س�ؤولي���ة املبا�شرة التي تقع على عاتق ممار�سي العدالة اجلنائي���ة .ويف بع�ض النظم القانونية
يلع���ب الق�ض���اء �أي�ض��� ًا دور ًا مهم��� ًا يف هذا امل�ضم���ار .وتقع م�س�ؤولي���ة �ضم���ان �أن العدالة اجلنائي���ة واملمار�سات
الإ�صالحي���ة متتث���ل للقانون الوطني والقان���ون الدويل ال�ساري عل���ى عاتق جميع املديري���ن واملمار�سني يف نظم
العدال���ة وال�سج���ون� .أما ر�صد ذل���ك االمتثال واتخاذ �إج���راءات ملجابهة ع���دم االمتثال �أو جرب �أ�ض���رار �أولئك
املت�أثري���ن ف�إنه���ا م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الق�ضائي���ة القانونية (مبا يف ذلك رابطة حمامي الدف���اع ودوائر االدعاء
الع���ام) وخمتل���ف �آليات الرقابة امل�ؤ�س�سية .ويج���ب �أي�ض ًا �أن يظل املجتمع امل���دين وو�سائل الإعالم اجلماهريية
متيقظة وت�ضطلع مب�س�ؤوليتها يف هذا ال�صدد.
ُط��� ِورت الكث�ي�ر من املعايري الدولية بغية �ضمان حماية حقوق الإن�سان لل�سجناء و�أن معاملتهم تهدف �إىل �ضمان
�إعادة دجمهم اجتماعي ًا ك�أولوية .ومن بني هذه املعايري قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء؛
وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن؛
وقواع���د الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني)؛ وقواعد الأمم املتحدة
ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم؛ ومدونة لقواعد �سلوك املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني.
وميكن ت�صنيف معايري الأمم املتحدة املتعلقة بال�سجون على وجه العموم يف خم�س فئات على النحو التايل:
 -1معاملة ال�سجناء
 -2عدالة الأحداث
 -3بدائل احلب�س والعدالة الإ�صالحية
 -4التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة واملعاقبة القا�سية والال�إن�سانية واملهينة
 -5عقوبة الإعدام
وثم���ة �صك���وك دولية تتعلق ب���كل من هذه الفئات ،وترد مدرج��� ًة يف ال�صندوق املبينة �أدن���اه .وميكن الرجوع �إىل
معظمه���ا يف اخلال�صة الوافية ملعاي�ي�ر الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،التي
يوفرها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
.www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html
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م�صادر املعايري الدولية املتعلقة بال�سجون ومعاملة ال�سجناء
معاملة ال�سجناء
 -1القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
�  -2إجراءات التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.
  -3جمموع���ة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذي���ن يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو
ال�سجن
-4

املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء

�  -5إعالن كمباال ب�ش�أن �أحوال ال�سجون يف �أفريقيا
 -6و�ضع املواطنني الأجانب يف الإجراءات اجلنائية
�  -7إعالن �أرو�شا ب�ش�أن املمار�سات اجليدة يف ال�سجون
 -8املبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني

عدالة الأحداث
 -9قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني)
 -10مبادئ الأمم املتحدة ملنع جنوح الأحداث (مبادئ الريا�ض التوجيهية)
 -11قواعد الأمم املتحدة حلماية الأحداث املجردين من حريتهم
 -12املبادئ التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية

بدائل احلب�س والعدالة الت�صاحلية
 -13قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)
� -14إعالن كادوما ب�ش�أن اخلدم���ة املجتمعية وتو�صيات احللقة الدرا�سية املعنونة "العدالة اجلنائية :حتدي
اكتظاظ ال�سجون" ،التي عقدت يف �سان خوزيه ،كو�ستاريكا ،من � 3إىل  7فرباير�/شباط 1997
 -15املبادئ الأ�سا�سية ال�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف امل�سائل اجلنائية

التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو املعاقبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
�  -16إع�ل�ان حماية جميع الأ�شخا�ص من التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة
 -17مب���ادئ �آداب مهن���ة الط���ب املتعلقة ب���دور املوظفني ال�صحي�ي�ن وال�سيم���ا الأطباء يف حماي���ة ال�سجناء
واملحتجزين �ضد التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
 -18املبادئ املتعلقة بالتق�صي والتوثيق الفعالني ب�ش�أن التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة والعقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة
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عقوبة الإعدام
� -19ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
 -20تنفيذ ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
 -21مبادئ املنع والتق�صي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي والإعدام دون
حماكمة

يج���ب �أن يتع���رف مديرو ال�سجون على ه���ذه املعايري و�أن تتاح لهم للرجوع �إليها .ويج���ب �أن تتاح هذه ال�صكوك
لأكادمييات التدريب وجميع كبار امل�س�ؤولني داخل جهاز ال�سجون بلغة يفهمونها ،بحيث يكونون جميع ًا على دراية
به���ذه املعاي�ي�ر و�أن يفهموا مدى �صلتها بعملهم .ويجب �أن تدرج املعايري يف امل���واد التدريبية اخلا�صة باملوظفني
واملجندين و�أن تنعك�س يف �سيا�سات ال�سجون ولوائحها ونظمها الداخلية .كما �أن ثمة واجب على عاتق م�س�ؤويل
ال�سج���ون ،كما ه���و مبني يف القاعدة  )1( 35من القواع���د النموذجية الدنيا ملعامل���ة ال�سجناء ،ل�ضمان �إعالم
جمي���ع ال�سجناء على حقوقه���م والتزاماتهم .كما يحق لل�سجن���اء بكل ت�أكيد �أن يعرف���وا حقوقهم و�أن يكون لهم
احل���ق يف الو�ص���ول �إىل �آليات تق���دمي ال�شكاوى وجرب الأ�ضرار عند عدم احرتام ه���ذه احلقوق .و�أحيان ًا ما يرى
بع����ض م�س����ؤويل ال�سجون �إتاحة ذل���ك النوع من املعلومات لن���زالء ال�سجن مبثابة مع���وق جلهودهم الرامية �إىل
�إبق���اء نزالء ال�سجن حتت ال�سيطرة .غري �أن �إحك���ام ال�سيطرة على النزالء يجب �أال يتعار�ض مع املحافظة على
حقوقهم .كما �أن املحافظة على التوازن بني �ضمان ال�سيطرة واملحافظة على حقوق النزالء هو ما مييز القيادة
مبزيد من التف�صيل يف
التقدمي���ة والواثقة عن القيادة ال�ضعيف���ة واملهتزة� .س ُيتناول مو�ضوع ال�سيط���رة والأمن ٍ
ف�صل م�ستقل.
�إن �ضم���ان امتثال جميع ممار�سات ال�سجون للمعايري الدولية املعنية ُيعد دائم ًا من التحديات .كما �أن ال�صعوبة
تكم���ن على وج���ه التحديد يف �أو�ضاع ما بعد ال�صراع والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية �أو البلدان النامية التي
تفتقر �إىل املوارد والتي تعاين من حمدودية قدرات ال�سجون وغريها من م�ؤ�س�سات العدالة.
وب�ش���كل ع���ام ف�إن هذه املعاي�ي�ر الدولية تتعلق باملعامل���ة املحرتمة لل�سجناء واملحتجزي���ن وكذلك الظروف التي
ي�سجن���ون يف ظلها .كما �أنها تتناول ق�ضايا مثل ال�صح���ة ،والت�صنيف الفئوي والف�صل ،وال�شكاوى ،وال�سجالت،
والعمل والرتفيه ،واالن�ضباط ،والدين والثقافة ،واالت�صال بالعامل اخلارجي.

الق�ضايا والتحديات
تدور الكثري من الق�ضايا والتحديات التي يواجهها مديرو ال�سجون فيما يتعلق باملعايري والقواعد الدولية حلقوق
الإن�س���ان حول تنفيذ هذه املعايري وتكييفها مبا ينا�س���ب الأحوال ال�سائدة يف جهاز ال�سجون اخلا�ص بهم وداخل
�إطاره���م القان���وين الوطني .واملعايري والقواعد الدولي���ة ما هي �إال مبادئ و�أهداف مثالي���ة اتفق عليها املجتمع
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ال���دويل .و�إجناز تلك الأهداف هو عمل وم�س�ؤولية احلكومات نف�سها .وغالب ًا ما ُيرتك جزء كبري من التخطيط
لتنفي���ذ تلك الأهداف عملي ًا داخل جهاز ال�سجون للم�س�ؤولني بال�سجن .وعليه ف�إن القواعد واللوائح وال�سيا�سات
والإج���راءات املعم���ول بها داخل جه���از ال�سجون ،والتي يجب �أن تك���ون هي نف�سها مبنية عل���ى �أر�ضية ت�شريعية
مالئم���ة ،عاد ًة ما تكون هي نقطة البدء ل�ضمان االمتثال بهذه املعاي�ي�ر بالإ�ضافة �إىل الإدارة ال�سليمة والفاعلة
للم�ؤ�س�سات .وغالب ًا ما تكون الت�شريعات املعنية بال�سجون قدمية ويف حاجة �إىل �إ�صالح .وميكن �أن يلعب قيادات
ال�سج���ون دور ًا يف الرتويج لتبني الت�شريع���ات الكافية �أو مواءمة القوانني القائمة م���ع املعايري الدولية .ويتعامل
مبزيد من التف�صيل.
الف�صل الرابع مع هذه امل�سائل ٍ

الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة
يج���ب �أن يمُ نح امل�شاركون وقت��� ًا كافي ًا لتوجيه الأ�سئلة حول قانون حقوق الإن�س���ان واملعايري الدولية املعمول بها
يف جم���ال الإج���راءات الإ�صالحية .و�إذا ما وجهت ه���ذه الأ�سئلة ،يجب على املي�سري���ن �أن يكونوا قادرين على
�شرح م�صادر القانون الدويل .ويجب �أن يكن املي�سر قادر ًا على �إعالم امل�شاركني باملعاهدات واالتفاقيات ذات
ال�صلة التي دولتهم طرف ًا فيها .كما يجب �إلقاء ال�ضوء على االتفاقيات الإقليمية ذات ال�صلة يف �أثناء العر�ض
التمهي���دي .ويجب �أن تتاح ن�صو����ص قانون حقوق الإن�سان واملعايري الدولية للم�شارك�ي�ن للرجوع �إليها يف �أثناء
ور�شة العمل .ونظري ًا يجب �أن ي�صل امل�شاركون �إىل املعايري للإطالع عليها بلغتهم.
جمموعات �صغرية:
ُينظر ما يلي يف
ٍ
• هل �أنتم على دراية بحقوق ال�سجناء؟ وما مدى فهم هذه احلقوق من قبل اجلميع يف م�ؤ�س�ساتكم؟
وكيف ميكن حت�سني هذا الفهم؟
• ما هي م�س�ؤوليتكم كقيادات �سجون فيما يتعلق بتنفيذ هذه املعايري يف م�ؤ�س�ساتكم؟
•  م���ا هي الق�ضاي���ا والتحديات التي تواجهكم ب�صفتكم قيادات �سج���ون ،فيما يتعلق ب�ضمان معايري
حقوق الإن�سان واحرتامها يف ال�سجون الذي تعملون بها؟
•  هل يفهم موظفو ال�سجون ويقبلون �أنه يجب عليهم �أن يحرتموا ويحموا حقوق ال�سجناء؟ و�إن كانت
الإجابة بال ،كيف تتعامل مع مهمة تغيري هذا التوجه والر�أي؟
•  ما هي ال�صعوبات التي يواجهها قياديو ال�سجون يف �سبيل حماية حقوق ال�سجناء و�ضمان �أن جميع
املمار�سات يف �سجونهم متتثل للمعايري الدولية؟ �أ�ضربوا �أمثلة حمددة.
•  كمث���ال ما هي التداب�ي�ر التي اتخذت يف ال�سجون ل�ضمان �أن جميع ح���االت االحتجاز قانونية؟ هل
ميكن تعزيز هذه التدابري وكيف؟
• ما هي التدابري التي تتخذ يف م�ؤ�س�ساتكم يف العادة ملنع التعذيب والعقوبة القا�سية واملهينة؟
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مراجعة
فيما يلي النقاط الرئي�سة قيد املراجعة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ت�سع الأ�سا�ض للمعايري والأعراف الدولية املتعلقة مبن هم يف ال�سجن.
الفهم اجليد للمعايري والأعراف الدولية اأمر ًا جوهري ًا ومركزي ًا لتاأ�سي�ض اإدارة فعالة لل�سجن.
ثمة عدد م�سادر كبري من املعايري والقواعد الدولية .وهي تغطي كل جانب من جوانب اإدارة ال�سجون.
تقع على عاتق قيادات ال�سجون م�سوؤولية �سخ�سية ل�سمان احرتام حقوق ال�سجناء وللتعامل مع احلالت
التي تتعر�ض فيها هذه احلقوق للنتهاك.
يواج ــه قيادات ال�سج ــون حتدي ًا من اأجل �سمان حماي ــة حقوق ال�سجناء بدون الإ�س ــرار باأمن املجتمع
و�سلمته وب�سلمة ال�سجناء والعاملني بال�سجن.
يج ــب اأن تنعك�ض العدالة الدولية ومعايري حقوق الإن�سان يف كل �سيا�سة ولئحة واإجراء معمول به داخل
ال�سجن.
يج ــب اأن يت�سمن تدري ــب العاملني تدريبهم على املعاي ــري ومبادئ حقوق الإن�سان الت ــي يجب اأن توجه
عملهم وتفاعلتهم مع نزلء ال�سجن.
ل يج ــوز الت�ساهل مع الحتج ــاز غري القانوين اأو التعذيب اأو العقوبة القا�سي ــة اأو اللاإن�سانية اأو املهينة
داخل جهاز ال�سجون.
يج ــب اأن تُو�سل املعايري الدولية بو�سوح اإىل املوظف ــني بال�سجن ويجب على قيادات ال�سجون اأن يعززوا
با�ستمرار اأهميتها.
يجب اأن ُيخطر ال�سجناء بحقوقهم والتزاماتهم.

 -4اأهمية الإطار القانوين
وال�سيا�سات واللوائح

مقدمة
يتمثل الغر�ض من هذا الف�سل يف اإلقاء ال�سوء على اأهمية الإطار القانوين وال�سيا�ساتي الذي يجب اأن ُي�سرت�سد
وبال يعوق
ب ــه يف اإدارة ال�سج ــون .وغالب ًا ما يجد قيادات ال�سج ــون اأنف�سهم يعملون داخل اإط ــار ت�سريعي قدمي ٍ
اإ�س ــلح ال�سج ــن اأكرث مما يدعم ــه .كما اأن الإط ــار الت�سريعي نف�سه قد يك ــون خمالف ًا لقانون حق ــوق الإن�سان
واملعاي ــري الدولية .وغالب ًا يف اأو�س ــاع ما بعد ال�سراع ،يجد قيادات ال�سجون اأنف�سهم يعملون داخل فراغ قانوين
بالن�سب ــة للكث ــري من اأدوارهم .على �سبيل املثال ،قد تكون القوانني ال�سابقة قد بطل �سريانها بينما مل ُت�سغ بعد
القوانني اجلديدة لتحل حملها .كما اأن القانون اجلنائي نف�سه قد يكون يف حالة �سيولة ومن ثم يت�سبب يف قد ٍر
كبري من الغمو�ض فيما يتعلق مبدى قانونية احتجاز بع�ض النزلء و�سلطة م�سوؤويل ال�سجن فيما يتعلق بالتدخل.
قد يكون من ال�سروري اأن ُتطور و ُتنفذ �سيا�سات ولوائح موؤقتة اأثناء هذه الفرتة .ويف هذه الظروف تكون املعايري
والقواعد الدولية مبثابة دليل اإر�سادي.

اأهداف التعلم
• ا�ستعرا�ض الإطار القانوين للبلد والنظر فيما اإذا كان ممتث ًل ب�سكل عام للمعايري والأعراف الدولية.
• فهم اأهمية ال�سيا�سات واللوائح يف حوكمة ال�سجون واإدارتها بفعالية.
• فهم بع�ض املبادئ الأ�سا�سية التي تنطوي عليها �سياغة �سيا�سات ال�سجن ولوائحه وتنفيذها.

املعايري والقواعد الدولية
يج ــب اأن تنعك�ض املعايري والقواعد الدولية يف الت�سريع ــات الوطنية املنظمة لل�سجون والتي حتكم كل جانب من
جوانب ال�سيا�سات واللوائح التي يتبناها جهاز ال�سجون .وللنزلء احلق يف العلم بهذه ال�سيا�سات واللوائح .كما
يج ــب اأن ُتطور ال�سيا�سات والقواعد بحيث ل ت�س ــكل متييز ًا غري مقبول فيما بني النزلء؛ مع مراعاة الإن�ساف
عند تطبيقها.
35
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الق�سايا والتحديات

تنب ــع �سيا�سات ال�سج ــن نظري ًا من الت�سريع ــات املعنية بال�سج ــون (والقانون اجلنائي) ويتم تبن ــي ال�سيا�سات
الت�سغيلي ــة لتطبي ــق احلق ــوق القانونية ولتنظيم حياة ال�سج ــن طبق ًا للقانون .ينبغي اأن تنب ــع لوائح ال�سجن من
القانون الوطني و�سيا�سات ال�سجن واأن تكون ممتثل ًة للمعايري والقواعد الدولية.

اإطار تنظيمي

القانون الدويل مبا فيه التفاقيات واملعاهدات التي يكون البلد
طرف ًا فيها
القانون الد�ستوري والقانون اجلنائي
قانون ال�سجن

ال�سيا�سات
الإ�سلحية

ال�سيا�سات
الت�سغيلية

اللوائح

النظم
الداخلية

وعمليـ ـ ًا ،فاإن �سيا�سات ال�سجن لي�ست دائم ًا متوائمة مع الأعراف القانونية (الدولية والوطنية) وغالب ًا ما تكون
غري وا�سحة اأو غري منقولة جيد ًا للآخرين اأو غري مطبقة ب�سكل جيد .ولي�ض من النادر اأن جند موؤ�س�سات تعاين
م ــن عدم كفاية ال�سيا�سات واللوائح لتوجيه عملية �سناعة القرارات اليومية ،وتعاين من تدين م�ستوى التوثيق،
ويف تناق� ــض م ــع بع�سها البع� ــض ،اأو حتى عدم قانونيته ــا .بينما جند يف بع�ض اأجهزة ال�سج ــون اأن ال�سيا�سات
الت�سغيلي ــة مل حت ــول بع ــد وفق ًا للمعاي ــري النموذجية اأو اأنها ُترك ــت لتتطور يف اجتاهات خمتلف ــة بح�سب اأهواء
�سانعي القرار الفردية؛ وف�س ًل عما �سبق ،قد جند اأن اإنفاذ هذه ال�سيا�سات ل يخ�سع دائم ًا للر�سد كما ينبغي.

الأن�سطة ومو�سوعات املناق�سة
• يف جمموع ــات �سغ ــرية اأو يف جل�سة جتمع جمموع ًة كبرية ،يج ــب اأن ُيدعى امل�ساركون اإىل ا�ستعرا�ض
بع� ــض اجلوان ــب الرئي�س ــة يف ت�سريعاته ــم الوطنية املتعلق ــة بال�سج ــون ،واإىل النظر فيم ــا اإذا كانت
الت�سرف ــات يف القان ــون ممتثل ًة لقانون حقوق الإن�س ــان واملعايري الدولية .واإذا م ــا كانت هناك مواد
متاح ــة �س ــوا ًء من الإعلم اأو م ــن املنظمات غري احلكومي ــة املحلية التي تنتقد بع� ــض جوانب قانون
ال�سجون ،ميكن اأن ُمترر تلك املواد وت�ستخدم لبدء النقا�ض.
• وميك ــن ب ــدء نقا�ض جماعي حول مو�س ــوع م�سوؤولية قي ــادات ال�سجون يف جمتم ـ ٍـع دميقراطي لتعزيز
اإ�سلح القانون الإ�سلحي ولتزويد هذه العملية باملعلومات.
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• ويج ــب على املي�سر اأن يحدد �سيا�س ًة بعينه ــا اأو �سيا�ستني ميكن حتليلهما يف اأثناء ور�سة العمل (�سوا ًء
ـات �سغرية اأو مع املجموعة الكبرية ككل) ومقارنته ــا بقائمة من املعايري الدولية املحددة
يف جمموع ـ ٍ
املعدة قبل ور�سة العمل وترجمتها اإذا لزم الأمر.

مراجعة
-1
-2
-3
-4
-5

القوان ــني واللوائ ــح احلقوقية ال�سليمة املعنية بال�سجون ومعاملة اجلناة ه ــي من الأ�س�ض املهمة للإدارة
الر�سيدة واجليدة لل�سجن.
قد يكون الإطار الت�سريعي جلهاز ال�سجون يف حاجة اإىل اإ�سلحات جدية.
قد ل ميتثل دائم ًا الإطار الت�سريعي لقانون حقوق الإن�سان واملعايري الدولية.
يف ذل ــك الو�س ــع املب ــني اأعله ل تكون قي ــادات ال�سجون بل �سلحي ــات؛ حيث اإنه باإمكانه ــا اأن توؤدي
دور ًا فاع ـ ًـل يف الدعوة اإىل مراجعة الت�سريعات القائمة وتكون بذلك قد ابتدرت باإعطاء الزخم لعملية
اإ�سلح القانون الإ�سلحي.
ميك ــن اأن تق ــدم قيادات ال�سج ــون التوجيهات واأن حتدث تغي ــري ًا مهم ًا وذلك بقي ــادة تطوير �سيا�سات
ال�سج ــن ،وا�ستعرا�ض وتعديل �سيا�سات الت�سغيل والتوجيهات والنظم الداخلية ،وتهيئة الآليات اللزمة
للإعلم بهذه ال�سيا�سات و�سمان تنفيذها بفعالية.
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مقدمة
يرك ــز هذا الف�سل على القيادة امل�سوؤولة لل�سجون واإدارتها .ويعر�ض اجلوانب املختلفة لإدارة ال�سجن والتي من
مبزيد من التف�سيل لحق ًا .وتت�سمن ما يلي:
املقرر اأن تكون قيد ال�ستعرا�ض ٍ
• اإدارة املوارد الب�سرية
• اإدارة املوارد املالية
• اإدارة املرافق
• اإدارة الأمن
• اإدارة العملية التاأديبية
• اإدارة نزلء ال�سجن
• تلبية الحتياجات الأ�سا�سية للجناة
• اإدارة املعلومات
كما اأنه يعر�ض بع�س ًا من املكونات الأ�سا�سية لعملية الإدارة الفاعلة مبا يف ذلك:
• تنظيم ال�سجن وظيفي ًا
• تي�سري تطوير الوظائف واملهام املتخ�س�سة
• تر�سيم هيكل فعال للإبلغ
• �سمان و�سيلة ناجعة لتفوي�ض ال�سلطات
• التخطيط ال�سرتاتيجي
• اإن�ساء نظم فعال للمعلومات الإدارية
• ر�سد الأداء
• اإن�ساء هيكل م�ساءلة فعال
كما يفح�ض هذا الف�سل مفهوم امل�ساءلة وي�ستعر�ض بع�ض الآليات التي ميكن ا�ستحداثها لتعزيز امل�ساءلة داخل
جهاز ال�سجون.
39
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وتعد امل�ساءلة حمك ًا للإدارة والقيادة اجليدة .حيث �إنه ُيتوقع من قيادات ال�سجون احل�صيفة �أن تتحلى بالأمانة
وال�شفافي���ة يف قراراتها وا�ستخدامها للموارد الب�شرية واملالية املتاحة حتت ت�صرفها .كما ينبغي �أن تكون ممن
يعل���ون �ش����أن القيم الأخالقي���ة الرفيعة وممن يواجهون الف�ساد وع���دم الأمانة بقوة و�إ�ص���رار على مكافحتهما.
ويجب �أي�ض ًا على قيادات ال�سجون �أن تتوخى الأمانة مع ذاتها و�أن تفهم �سلوكها الذاتي؛ وان تتحمل م�س�ؤوليتها
عن قراراتها وت�صرفاتها حيث �إن هذا حا�سم الأهمية بالن�سبة ملفهوم امل�ساءلة.

�أهداف التعلم
•  فهم الطبيعة العامة ملختلف جوانب �إدارة ال�سجن وكيفية ت�أثريها على بع�ضها البع�ض .على �سبيل املثال
تداخل �إدارة املعلومات و�إدارة املوارد الب�شرية.
•  فه���م بع�ض العنا�ص���ر الأ�سا�سية للإدارة الفاعل���ة لل�سجون وكذلك الفروق ب�ي�ن �إدارة ال�سجن وغريه من
�أنواع امل�ؤ�س�سات� ،أي فهم العنا�صر التي جتعل قيادة ال�سجن �أمر ًا متفرد ًا.
• فهم تعريف امل�ساءلة يف �أ�ضيق و�أو�سع تطبيقاتها على �إدارة ال�سجون.
وعم
•  فح����ص خمتل���ف الطرق التي يجب التما�سها يف م�سائلة قيادات ال�سج���ون ،ومن املنوط مب�سائلتهمَ ،
ُي�ساءلون.
•  فح�ص الطريقة التي ين�شئ بها قياديو ال�سجون نظام ًا للم�ساءلة للموظفني العاملني معهم فيما يتعلق
بال�سجناء.

املعايري والقواعد الدولية
بوجه عام ولكنها ال تو�ص���ف معايري منوذجية حمددة للم�ساءلة.
ق���د تتناول املعاي�ي�ر والقواعد الدولية امل�ساءلة ٍ
ه���ذه املهم���ة مرتوك ٌة للجهة �أو الهيئة احلكومية املنوط بها تنفيذ تل���ك املعايري .يف احلالة املثالية يجب �أن تكون
ف�صل �سابق .حيث �إنه يف
جميع ال�سجون يف كل مكان ممتثل ًة للمعايري والقواعد املتعلقة بال�سجون واملذكورة يف ٍ
جهاز ال�سجون امللتزم باحرتام حقوق الإن�سان والعدالة الدولية ،تكون قيادات ال�سجون م�س�ؤولة م�س�ؤولي ًة فردية
وجماعية عن تنفيذ هذه القواعد ويتعني �أن ُت�سا َءل عن تطبيقها �أو ف�شلها يف ذلك.
وغالب��� ًا م���ا ُي�ستخدم م�صطل���ح امل�ساءلة كمرادف لكلم���ة "امل�س�ؤولية" وي�ستتب���ع �أن يكون ال�شخ����ص م�س�ؤو ًال عن
ت�صرفات���ه .وقيادات ال�سجون ال ُت ً
�ساءل فقط عن ت�صرفاتها الفردي���ة ولكنها م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن تعزيز امل�ساءلة
يف م�ؤ�س�ساتها بالكامل.
ينبغي �أن يكون هناك هيكل ر�سمي للم�ساءلة يف كل م�ؤ�س�سة ويف جهاز ال�سجون ككل .ويجب �أن ُي�سا َءل املوظفون
امل�س�ؤول���ون ع���ن جهاز ال�سجون مبوجب القانون �أمام ال�سلطات احلكومي���ة .كما يجب �أن ُي�ساءل مديرو ال�سجون
عن الإدارة الناجعة لل�سجون وا�ستخدام املوارد و�إنفاذ القانون وتطبيق ال�سيا�سات واللوائح .كما يجب �أن ُي�ساءل
جمي���ع العاملني باجلهاز ع���ن �سلوكهم وت�صرفاتهم وقراراته���م ،ال�سيما فيما يتعلق با�ستخ���دام القوة والتقييد
وكيفية معاملة اجلناة ب�شكل عام.
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داخ���ل الهي���كل الر�سمي للحكومة ع���اد ًة ما تكون هناك تراتبي���ة للمراكز والوظائف وكل م�ست���وى يكون ُم�ساء ًال
ومحُ ا�سب��� ًا �أم���ام امل�ست���وى الأعلى منه .عل���ى �سبيل املثال يف الكثري م���ن البلدان ُي�ساءل مدي���ر ال�سجن بوا�سطة
م�س����ؤو ًال �إقليمي ًا �أو وطنياً .وعاد ًة ما يكون مدير ال�سجن ُم�ساء ًال عن الإدارة ال�سل�سة والناجعة لل�سجن الذي يقع
حتت م�س�ؤوليته .وقد تنطوي عملية امل�ساءلة على كتابة تقارير منتظمة حول �أحداث و�أحوال ال�سجن� ،أو تقارير
تربر اتخاذ �إجراءات ت�أديبية معينة� ،أو ا�ستخدام القوة� ،أو القرارات املتخذة لتغيري �أحوال ال�سجناء .ويف الكثري
من البلدان توجد جهات �أخرى خارجية ُي�ساءل �أمامها موظفو ال�سجون ،على �سبيل املثال جهات الرقابة املدنية
مبزيد من النقا�ش حول �آلي���ات الرقابة) .يف بع�ض
�أو املحاك���م (ويتن���اول الف�صل اخلام�س ع�شر هذه النقط���ة ٍ
البل���دان توجد و�سائ���ل لقيا�س �أداء ال�سجن من حيث التكاليف ،وتوزيع امل���وارد الب�شرية ،وعدد ال�سجناء الذين
يهربون ،وعدد �شكاوى ال�سجناء وطبيعتها ،وكيفية التعامل معها ،الخ.

الق�ضايا والتحديات
تعتم���د الإدارة الر�شي���دة لل�سجون على الأداء الناجع والك���فء لعدد من الوظائف والأن�شط���ة .وفيما يلي قائمة
بالأن�شطة والوظائف الرئي�سة:
• �إدارة امل���وارد الب�شري���ة :تتف���ق معظم قي���ادات ال�سجون عل���ى �أن اجلانب الأهم م���ن جوانب �إدارة
ال�سج���ن ه���و الإدارة املنا�سب���ة ملوظفيه���ا .وم���ن ه���ذا املنطل���ق ،ت�ش�ي�ر �إدارة امل���وارد الب�شرية �إىل
اال�ستخ���دام الفعال للأ�شخا�ص داخل املنظمة بغية تعزيز الأداء وحتقيق الأهداف التنظيمية .ويتم
ذل���ك عن طريق تعي�ي�ن �أف�ضل الأ�شخا�ص وتطويرهم وتنمية قدراته���م ومتكينهم داخل منا�صبهم.
وعل���ى ه���ذا الأ�سا�س ف�إن جز ًء جوهري ًا من �أي دور ُي�ؤدى داخل املنظمة يتمثل يف االت�صال .حيث �إن
حت�س�ي�ن االت�صال الداخلي فيما بني املوظف�ي�ن وبني املوظفني واملديرين من �ش�أنه �أن يعزز معنويات
املوظف�ي�ن وروح العمل ،ويدعم النهج التعاوين ،و ُي�شج���ع امل�س�ؤولية واملبادرة الفردية ،ويقل�ص حجم
التظلمات.
• �إدارة امل���وارد املالي���ة :لك���ي تكون املنظمة ناجح��� ًة ف�إنه من امله���م �أن تنفذ عمليات ل�ل��إدارة املالية
متكنه���ا من حتقيق اال�ستدامة املالية وامل�ساءلة والنزاهة .ويج���ب �أن ت�ستند العمليات ب�شكل وا�ضح
عل���ى �إعداد امليزاني���ة ب�شكل �سليم وممار�سات حما�سبي���ة �سليمة .يجب �أن ُتعتم���د املعايري املقبولة
للممار�س���ات املحا�سبية و�أن ُتطب���ق بات�ساق مبا ي�سمح ب�إجراء عمليات املراجع���ة والتدقيق امل�ستقلة
بغي���ة تعزيز امل�ساءلة املالية �أمام �أ�صحاب امل�صلحة داخلي��� ًا وخارجي ًا .ويجب �أن تتم مواءمة عملية
�إع���داد امليزانية واملمار�سات املحا�سبية وممار�سة رفع التقارير اخلا�صة بال�سجون وبجهاز ال�سجون
قطاعات �أخرى .عالو ًة على ما تقدم يجب تنفيذ
ب�ش���كل جيد مع املمار�سات احلكومي���ة الف�ضلى يف
ٍ
نظام للمراجعة والرت�صيد داخل نظام �إدارة املوارد املالية بال�سجون للت�أكد من امل�ساءلة عن الإنفاق
ولردع الف�ساد.
• �إدارة املراف���ق :ي�شري هذا املجال �إىل اخلدمات ال�ضرورية ل�صيانة ال�سجن وتطويره .وهو مهم لأنه
بو�ضع ما ،ولكنه غالب ًا ما يت�ضمن
ُيحدد ما الذي ينبغي �إجنازه ومن ينجزه .وم�ستوى التطور يخت�ص ٍ
خدمات مثل� :إعداد الطع���ام ،وغ�سل املالب�س ،والإن�شاءات ،وال�صيانة ،والرعاية ال�صحية .وحتقق
الكثري من �أجهزة ال�سجون توازن ًا بني �إدارة املهام من الداخل وتعهيد �إدارة بع�ضها �إىل �آخرين من
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خ���ارج اجلهاز بغية حتقيق الغايات التنظيمية .ومن املو�صى به حتري ال�شفافية يف العملية املختارة
لإمت���ام الهدف وتحُ دد بح�سب فعاليتها من حيث التكلفة .وعندما يتقرر �إ�سناد مهام ف�إنه من املهم
مراعاة الق�ضايا املعنية بالأمن ،وكذلك �أهمية توظيف النزالء متى كان ذلك ممكن ًا؛ وذلك بالنظر
م�شك�ل�ات ج�سيمة .كما يجب
�إىل قل���ة فر����ص العم���ل يف ال�سجون وما يت�سبب فيه الف���راغ وامللل من
ٍ
احرتام حقوق العاملني.
• �إدارة امل�شرتي���ات واملخازن :وي�شري هذا �إىل النظ���م القائمة ل�ضمان �أن يح�صل جهاز ال�سجون على
�أف�ض���ل قيمة مقابل امل���ال و�أن ي�شرتي ال�سل���ع ال�ضرورية ال�صاحلة لال�ستخ���دام يف الوقت املنا�سب
وب�أ�سلوب يت�سم بالكفاءة بهدف الت�شغيل الفعال للم�ؤ�س�سات .ويجوز �إجناز بع�ض امل�شرتيات مركزي ًا
م���ن قب���ل هيئات حكومية �أخرى ،بينما تت���م �أن�شطة امل�شرتيات الأخرى �إما م���ن قبل جهاز ال�سجون
ككل �أو م���ن قب���ل امل�ؤ�س�سات منفردة .و�أينما مت ال�شراء يجب �أن ت�سرت�شد العملية ب�سيا�سات ومبادئ
توجيهي���ة وا�ضحة و ُتوث���ق بكثري من التدقيق .وه���ذه الوظيفة الإدارية من الوظائ���ف الأكرث عر�ضة
عل���ى وج���ه التحديد ملمار�سات الف�ساد ،وعليه يجب �أن ُتر�صد عن كثب من قبل كبار املديرين .وتعد
�إدارة املخ���ازن من اجلوانب بالغة الأهمية لإدارة املوارد وعليه يجب �أن يكون م�س�ؤوال عنها مديرون
ُمدرب���ون تدريب ًا جي���د ًا ،يعملون يف ظل �سيا�سات ومبادئ توجيهية على درجة مالئمة من التف�صيل.
ويجب عمل جرد دوري للمخازن واملعدات واالحتفاظ ب�سجل له .كما يجب توثيق ا�ستخدام كل املواد
وامل����ؤن وخمازن الطعام وم���ا �شابه توثيق ًا جيد ًا بحيث ي�سمح بالتفتي����ش املنتظم والتخطيط الفعال
لإنتاج و�شراء وتوزيع وا�ستخدام املخازن واملعدات.
• �إدارة الأم���ن :ت�ش�ي�ر ه���ذه النقط���ة �إىل التدابري الت���ي متنع �أو ت���ردع ال�سجناء عن اله���رب �أو تردع
املهاجم�ي�ن ع���ن الو�صول �إىل مرفق .ويجب �أن جتته���د كل م�ؤ�س�سة من �أجل �إجناز م�ستوى معني من
الأم���ن .ويتحدد م�ست���وى الأمن بنا ًء على طبيعة ال�سج���ن و�ضرورة الت�أمني �ض���د الأفراد من خارج
املنظم���ة� ،أو �ض���د ما قد ت�شكله �إمكانية ه���رب ال�سجناء من تهديد .ويج���ب �أن يطور هذا باالت�ساق
م���ع �سيا�سة �أمني���ة مطورة لل�سجن ُت�سطر الأهداف والوظائف املح���ددة .ومن بني الأمثلة على ذلك
الدرجات الدنيا واملتو�سطة والق�صوى من الأمن مع تزايد م�ستويات الأمن على التوايل.
• �إدارة الإج���راءات الت�أديبي���ة (بالن�سبة لكل من املوظفني وال�سجن���اء) :ال�سجون هي امل�ؤ�س�سات التي
تنفذ العقوبات التي ت�صدرها املحاكم ،ولي�س دورها هو �إ�ضافة مزيد من العقاب �أو فر�ضه� .أما وقد
قي���ل هذا ،ف�إن �سياق ال�سجن م���ن ال�سياقات التي تقت�ضي درجة عالية من الهيكلة والنظام ،ال�سيما
داخ���ل امل�ؤ�س�سات الت���ي تقت�ضي درجة متو�سط���ة �أو ق�صوى من الأمن .غ�ي�ر �أن االن�ضباط املطلوب
داخ���ل ال�سجن يجب �أن يك���ون متوازن ًا مع ال�شعور القوي باالحرتام املتبادل وال�سالمة والأمن؛ حيث
�إن وجود درجة عالية من اخلوف �أو ال�شعور بعدم الأمن ال�شخ�صي فيما بني املوظفني �أو ال�سجناء ال
يعك�س نظام ًا يحظى ب�إدار ٍة جيدة .وت ُن�ص القواعد واملعايري الدولية على �أن العملية الت�أديبية يجب
�أن ُتعرف وتحُ دد و ُتف�سر جيد ًا يف ال�سيا�سات واملبادئ التوجيهية ال�سارية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة .ويجب
�أي�ض ًا �أن ُيعرف ويحدد دور خمتلف املديرين يف تلك الإجراءات تعريف ًا وا�ضح ًا .وعند �إ�صدار قرار
ت�أديب���ي يجب �أن تراعي الإجراءات القانونية ال�سليم���ة؛ و�أن ُيوثق الإجراء وتوثق الإجراءات امل�ؤدية
�إليه توثيق ًا جيد ًا .ويجب �أن يرد يف ملف كل نزيل توثي ٌق كامل جلميع الإجراءات الت�أديبية التي ُنظر
فيه���ا �أو الت���ي اتخذت �ضده على وجه التحدي���د .كما يجب �أن يتعر�ض تدري���ب املوظفني بالتف�صيل
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�إىل ال�سيا�س���ات الت�أديبي���ة القائم���ة والإج���راءات املتبع���ة داخ���ل امل�ؤ�س�سة ودور كل منه���م يف �سياق
ه���ذه الإجراءات .ولكي تك���ون العملية الت�أديبية ناجعة ينبغي �أن تنط���وي على �سل�سلة من ال�ضوابط
واملوازي���ن بغي���ة احلد من حاالت التع�سف .على �سبيل املثال الن����ص على و�سيلة ي�ستطيع الأ�شخا�ص
م���ن خالله���ا الإبالغ ع���ن التظلم���ات وال�شكاوى بدون خ���وف من االنتق���ام �أو غري ذلك م���ن الآثار
ال�سلبية.
• �إدارة ن���زالء ال�سجن :بح�س���ب املناق�شة الواردة يف الف�صل ال�سابق ف����إن الوظيفة الأ�سا�سية لل�سجن
ه���ي احتج���از �أولئك الذين ينتظ���رون املحاكم���ة ،ومن هم يف املحاكم���ة ،و�أولئك الذي���ن ينتظرون
�إ�ص���دار الأحكام� ،أو الذين ي�ؤدون م���دة احلكم .وتن�ص املعايري الدولية على �أن الفئات املختلفة من
املحتجزين يجب �أن حتتجز ك ٌل منها على حدة.
• تلبي���ة احلاجات الأ�سا�سية للجن���اة :على مديري ال�سجن اال�ضطالع مبهم���ة �ضمان تلبية احلاجات
كاف.
الأ�سا�سية لل�سجناء على نح ٍو ٍ
• �إدارة املعلومات :ميكن ا�ستخدام �إدارة املعلومات لزيادة املعرفة ومن ثم الكفاءة يف �إدارة ال�سجون.
نظام من التجميع الفعال للبيانات وتخزينها والولوج �إليها وا�ستخدامها والت�صرف
ذلك من خالل ٍ
فيه���ا .ويجب �أن تتاح البيان���ات للموظفني بح�سب تو�صيفهم الوظيفي ،بينما ُيحتفظ ببيانات �أخرى
حت���ت احلماية .من امله���م �أن ُيحافظ على �سرية املعلومات احل�سا�س���ة اخلا�صة باملوظفني والنزالء
�صارم من "احلاجة �إىل املعرفة" .و ُيعد و�صول مدير ال�سجن
و�أن ُت���وزع على الأ�شخا����ص على �أ�سا�س ٍ
�إىل البيان���ات اجليدة حول نزالء ال�سجن واملوظفني واملراف���ق وغريها من املوارد �ضروري ًا من �أجل
التخطي���ط الفع���ال للعملي���ات امل�ستقبلية وم���ن �أجل ما يخ�ص تقريب��� ًا كل جانب م���ن جوانب �إدارة
ال�سج���ون .ويتناول الف�صل  11املعني ب�إدارة نزالء ال�سج���ن مو�ضوع حفظ ال�سجالت على نحو جيد
وغريها من و�سائل �إدارة نزالء ال�سجن على نحو �أكرث تف�صي ًال .وغالب ًا ما تكون هذه نقطة انطالق
�أي تقيي���م جله���از ال�سجون يف �أي ٍ
بلد مير مبرحلة ما بعد ال�ص���راع لأنه ما مل تتوافر هذه املعلومات
ف�إنه من ال�صعب حتديد وفهم من هم يف ال�سجون على وجه الدقة وال�سبب وراء وجودهم يف ال�سجن
وما هي احتياجاتهم.
ومن ال�ضروري �أن ت�ضم الإدارة الفعالة لل�سجن املوظفني القائمني على التنظيم ،والوظائف املفرت�ض �أن يناطوا
بها ،والو�سيلة املثلى لإدارتهم .وفيما يلي بع�ض امل�سائل التي حتتاج �إىل عناية �أي مدير لل�سجون:
• تنظي���م ال�سجن وظيفي��� ًا :تطوير هيكل الإدارة وتكلي���ف امل�س�ؤوليات طبق ًا ملختل���ف الوظائف املزمع
�أدا�ؤه���ا داخ���ل امل�ؤ�س�سة عاد ًة م���ا يكون مبثابة �شرط م�سب���ق لتحقيق الكف���اءة التنظيمية وامل�ساءلة
التنظيمي���ة .ينبغي �أن تتم مواءمة حتديد خمتلف الوظائف مع الغايات الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة وكذلك
�أهدافه���ا الإ�سرتاتيجية .و ُيعد التمييز ب�ي�ن خمتلف الوظائف مبثابة و�سيل���ة لتفوي�ض ال�صالحيات
م���ن �ش�أنه���ا �أن ت�ساعد يف التخ�صي����ص الفعال للموارد وبحيث ي�صبح املوظف���ون �أكرث م�س�ؤولية عن
ت�صرفاتهم .ومن ثم يقل احتمال �إلقائهم بالالئمة على غريهم حال عدم �إجناز مهامهم �إن كانت
منوط���ة بهم يف املق���ام الأول .ينبغي �أن ُتعرف جلي��� ًا خمتلف الوظائف اجلوهرية م���ن �أجل الإدارة
املالئمة للم�ؤ�س�سات ويجب �أن يفهمها اجلميع ب�شكل عام يف امل�ؤ�س�سة.
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• �إن�ش���اء بع�ض الوظائف وامله���ام املتخ�ص�صة :لي�س التخ�ص�ص مفيد ًا لزي���ادة الدراية واخلربة لدى
الأف���راد فح�سب ،ولكن���ه ي�سمح �أي�ض ًا ل�ل��إدارة بالتمييز ب�ي�ن خمتلف م�ستوي���ات امل�س�ؤولية الفردية
وامل�ساءل���ة .كما ميكن �أن يكون للم�س�ؤولي���ة املتزايدة والإجناز ال�شخ�صي بدورهما �أثر ًا �إيجابي ًا على
معنويات املوظفني وعلى ر�ضائهم الوظيفي .يجب �أن ُيدعم التخ�ص�ص من خالل املعرفة والتدريب
عل���ى املهارات كجزءٍ م���ن برنامج تنمية العامل�ي�ن بغية تي�سري م�سارهم الوظيف���ي يف اخلدمة .ويف
الوق���ت نف�س���ه يجب �أن يت�أكد مدي���رو ال�سجن م���ن �أن املوظفني لديهم خربة يف ع���دد من املجاالت
املختلفة و�أن بقاءهم يف وظيف ٍة واحدة لي�س راجع ًا �إىل كونهم خرباء يف هذه الوظيفة فح�سب .الأمر
لي����س منوط ًا فقط ب����أن ال�شخ�ص نف�سه متخ�ص�ص ولكن بكون بع�ض املنا�صب الوظيفية بعينها فيها
درجة من التخ�ص�ص.
• تر�سي���م هيكل الإب�ل�اغ الفعال :بغ�ض النظر عن الهي���كل التنظيمي املختار ف�إنه م���ن املهم �أن يكون
هناك نظام �شامل للإبالغ لتعزيز االت�صال والتعاون الفعالني على جميع م�ستويات املنظمة .ويجب
�أن ي ُن�ص هذا النظام على �أي امل�ستويات الوظيفية �ستبلغ من ،وطبيعة ومدى ال�سلطات وامل�س�ؤوليات
املفو�ضة لكل م�ستوى ،ومقت�ضيات الإبالغ.
•  �ضم���ان التفوي����ض الفع���ال لل�سلط���ة :يف املنظم���ات الكب�ي�رة الناجحة يتع���ذر على القائ���د �أن يدير
كل تف�صيل���ة ينط���وي عليه���ا كل جان���ب م���ن جوان���ب وظيف���ة وعملي���ات املنظم���ة� .أي �أن "الإدارة
اجلزئي���ة" قلم���ا كان���ت و�سيل���ة ناجع���ة يف �إدارة �أي منظم���ة كب�ي�رة .وعلي���ه ف����إن امل�س�ؤولي���ة ع���ن
العدي���د م���ن املهام والوظائ���ف والأن�شط���ة يج���ب �أن ُتفو����ض �إىل �آخري���ن ب�أ�سلوب وا�ض���ح وفعال،
م���ع تفوي����ض ال�سلط���ة وال�صالحي���ات والو�سائ���ل التي تمُ ك���ن من اال�ضط�ل�اع الفعال به���ذه املهام.
وم���ن ثم ف�إنه م���ن املهم �أن ي�ؤ�س����س القيادات عملية للتفوي����ض الفعال لل�سلط���ة �إىل �أفراد يتمتعون
ً
ف�ض�ل�ا عن دعم ه�ؤالء الأف���راد يف اال�ضط�ل�اع باملهام املوكلة
بالثق���ة والق���درة عل���ى �إجناز املهام،
�إليهم.
• التخطي���ط اال�سرتاتيجي� :إن التخطيط امل�ستن���د �إىل اخلربة ال�سابق���ة والإدارة اجليدة للمعلومات
والفه���م اجليد للأه���داف والغايات الإ�سرتاتيجية ع���اد ًة ما يكون من ال�ش���روط امل�سبقة ال�ضرورية
�ش���رك خمتلف م�ستويات الإدارة
ل�ل��إدارة الفعالة لل�سجن .ومثالي��� ًا ف�إن عملية التخطيط يجب �أن ُت ِ
يف امل�ؤ�س�س���ة .ويجب �أن تدخل اخلطط الإ�سرتاتيجية حيز الت�شغيل مبجرد تطويرها ،ويتم التعريف
به���ا وتو�صيله���ا تو�صي ًال جيد ًا داخ���ل امل�ؤ�س�سة ،كما ينبغ���ي �أن تكون �أ�سا�س ًا لعملي���ة �إعداد امليزانية
والتخ�صي�ص اال�سرتاتيجي للم���وارد الب�شرية واملواد .كما يجب �أن ُت�ستحدث العمليات والإجراءات
الالزمة لر�صد �أداء خمتلف مكونات املنظمة �سعي ًا �إىل امل�ساعدة يف حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�س���ة .غري �أن���ه مهما كانت اخلطة جيدة فلن يخلو الأمر �أبد ًا من �أحداث ،مثل حاالت الهروب
�أو ان���دالع احلرائ���ق �أو �أخذ الرهائن �أو االنتحار �أو القتل �أو االعت���داء ،مما يقت�ضي خطط طوارئ،
وبالتايل يجب �أن تو�ضع هذه �أي�ض ًا.
• �إن�ش���اء نظ���م فعالة لإدارة املعلومات :كما ه���و مذكور �آنف ًاُ ،يعد االت�صال وتدف���ق املعلومات جوهري ًا
بالن�سبة للنج���اح التنظيمي .ويحتاج املديرون �إىل معلومات (بيانات) جادة وحديثة فيما يتعلق مبا
يلي :نزالء ال�سجن ،واملوظفني ،وموارد امل�ؤ�س�سة ومرافقها ،و�إيرادات امل�ؤ�س�سة ونفقاتها ،الخ .ويجب
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�أن تجُ م���ع ه���ذه املعلومات و ُت�صنف وتحُ فظ وتحُ لل ويبلغ بها على �أكرب قدر ممكن من الفعالية .ومن
ث���م ُيو�صى ب�شدة بوجود نظام فعال حلفظ ال�سجالت والإدارة املالية وجمع البيانات .كما ينبغي �أن
ُت َع��� َّرف وظيف���ة �إدارة املعلومات تعريف ًا جيد ًا و ُتدعم داخل هي���كل املنظمة وعمليات امل�ؤ�س�سة .يتعني
�أن يلع���ب املدي���رون على كافة امل�ستويات دور ًا يف تعريف وحتدي���د متطلبات امل�ؤ�س�سة من املعلومات،
كل منهم �أدا�ؤها .ينبغي على كل
مب���ا يف ذلك معلوماتهم فيما يتعلق بالوظيفة املحددة املطلوب من ٍ
م�ؤ�س�س���ة حتدي���د م�ستوى تطور نظ���ام �إدارة املعلومات واملدى الذي ميك���ن �أن يتم به دعمه بوا�سطة
تكنولوجي���ا املعلوم���ات احلديث���ة .وعاد ًة ما يو�ص���ى ب�إتباع منه���ج تزايدي لتطوير مث���ل هذه النظم
وتطبي���ق التكنولوجي���ا احلديثة .كما يجب �أن يكون نظام �إدارة املعلوم���ات قادر ًا على �ضمان حماية
املعلوم���ات احل�سا�سة �أو ال�سرية وي�ضمن وجود التداب�ي�ر الالزمة ل�ضمان �سالمة املعلومات املجمعة
واملحفوظة.

�أ�ص���در مكت���ب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدرات واجلرمية كتيب ًا ع���ن �إدارة ملفات ال�سجن���اء ( )2008وميكن
االطالع عليه على املوقع االلكرتوين التايل:
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Prison_management_handbook.pdf

•  ر�ص���د الأداءُ :يعد وجود نظام ي�سمح للمديرين بر�ص���د �أداء امل�ؤ�س�سة فيما يتعلق مبختلف الوظائف
عن�صر ًا رئي�س ًا لأي �إ�سرتاتيجية تهدف �إىل تعزيز الأداء .كما ُيعد هذا النظام مهم ًا من �أجل قيا�س
م���دى حتقق الغايات والأهداف الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة .وتزويد كل م�س�ؤول عن مهم ٍة �أو وظيف ٍة ما
داخ���ل املنظم���ة ب�إفادة تقييمية حول مدى جودة �أدائه �أم ٌر ال غن���ى عنه مل�ساعدته يف حت�سني �أدائه.
معلومات الر�صد اجليد للأداء ت�ساعد املديرين على حتديد امل�شكالت والق�ضايا التي تكتنف الأداء
قب���ل �أن ت�ص���ل �إىل درج ٍة حرج���ة وذلك التخاذ �إج���راءات �إ�صالحية للت�ص���دي لأي ق�ضايا مرتقبة
متعلقة به.
• النم���اذج املركزي���ة يف مقابل الالمركزية :هناك عد ٌد من النم���اذج ال�شهرية ملباين ال�سجون ،ولكن
هن���اك مناذج �أق���ل لكيفية تنظي���م جهاز ال�سج���ون نف�سه .ذلك برج���ع الت�ساع الف���وارق يف الهيكل
ال�سيا�س���ي واحلكوم���ي من بل ٍ���د �إىل �آخر وال يوج���د منوذج ي�صل���ح للجميع .ففي بل ٍ���د �صغري وعايل
املركزي���ة ق���د يكون من الأوقع وجود جه���از �سجون وطني تكون وظائفه الرئي�س���ة مركزية فيما عدا
�إدارة ال�سج���ون ذاتها .ويف ٍ
بلد به اخت�صا�ص فيدرايل ،وكذلك اخت�صا�ص والياتي /مقاطعاتي ،قد
يك���ون من املفهوم عدم مركزية امل�س�ؤولي���ة لتعهد �إىل الأقاليم �أو الواليات /املقاطعات .ويف البلدان
النامي���ة الت���ي ال تزال تكافح من �أجل املحافظة على اال�ستق���رار ال�سيا�سي ،والتي ال يزال فيها قدر ًا
كب�ي�ر ًا م���ن �إعادة البناء و�إع���ادة الأعمار ،فمن املعق���ول �أن تبد�أ هذه البلدان بنظ���ام �أكرث مركزي ًة
وقت الحق ُت�سند بع�ض امل�س�ؤوليات �إىل الأقاليم املختلفة .وعلى �أي حال ،فبغ�ض
للإدارة ،ثم رمبا يف ٍ
النظ���ر عن النظام امل�ستخدم ينبغي �أن يحت���ل التن�سيق واالت�صال فيما بني املقار املحلية والإقليمية
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�أو ب�ي�ن املقار املحلي���ة وبني املقر الرئي�س الأهمي���ة الالزمة ،حيث ي�س ُه���ل �أن تت�سبب هذه احللقة يف
الكث�ي�ر من ال�صعوبات ال�سيما فيما يتعلق بتخ�صي�ص املوارد الب�شرية واملالية .كثري ًا ما يتم جتاهل
الأقاليم �أو املقاطعات النائية ب�سبب بعدها عن املقر الرئي�س ويتم �إهمالها� ،إىل جانب معاناتها من
قلة املوارد.

�إطار القدرة والنزاهة� :أداة ب�سيطة لتقييم العاملني
يف امل�ؤ�س�سة العامة
الفردي

التنظيمي

القدرة
النزاهة

• التعليم
• اخلربة
• اجلدارة

• العدد
• الهيكل
• الرتكيبة

• حقوق الإن�سان
• ال�سلوك
• اال�ستقامة

• امل�ساءلة
• املراقبة
• اخلدمة

ت���وىل �س�ي�رج رومني و�ألك�سن���در ماير-رايك���ه تطوير �إط���ار الق���درة والنزاهة ومت
تطبيقه يف عدد من عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة.

�إدارة التغيري
ينط���وي مدخل النظم لإدارة التغيري على فهم و�إدارة العمليات املت�صلة فيما بينها كنظام .والقيام بذلك ميكن
�أن ُي�سهم يف فعالية املنظمة وكفاءتها يف حتقيق �أهدافها .وينطوي على ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

حتديد بانتظام املبادرات �أو الأن�شطة الالزمة لتحقيق التغيري املرغوب.
بيان امل�س�ؤولية بو�ضوح وتفوي�ض ال�سلطة �إىل �أولئك املنوط بهم اال�ضطالع بهذه امل�س�ؤوليات.
 �إقرار امل�ساءلة عن �إدارة الأن�شطة �أو املبادرات الرئي�سة.
حتليل وفهم الأثر املحتمل والفعلي املرتتب على الأن�شطة واملبادرات الرئي�سة.
حتديد الرتابط البيني للأن�شطة/املبادرات الرئي�سة داخل وفيما بني وظائف املنظمة.
 الرتكيز على عوامل مثل املوارد والو�سائل والأدوات واملواد التي ت�ضمن جناح الأن�شطة/املبادرات
الرئي�سة.
 ر�ص���د �أثر الأن�شطة/املبادرات الرئي�سة (الإفادة التقييمية حول التغيري احلادث) و�إعادة تعديل
الأن�شطة/املبادرات بح�سب ال�ضرورة.
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ت�ستند القرارات الفعالة �إىل حتليل البيانات واملعلومات .من املهم �أن ُيطبق مدخل واقعي ل�صنع القرار؛ وتنبني
الق���رارات الفعال���ة على حتلي���ل البيانات واملعلوم���ات وتتوازن مع اخل�ب�رة والبديهة .وعاد ًة ما تك���ون القرارات
امل�ستنرية نتيج ًة ملا يلي:
•

�ضمان �أن البيانات واملعلومات امل�ستخدمة دقيقة وموثوق فيها مبا فيه الكفاية.

• توفري البيانات واملعلومات الطالع �أولئك الذين يحتاجون �إليها ل�صناعة قراراتهم.
•

حتليل البيانات واملعلومات با�ستخدام و�سائل فعالة.

وتع���د "القي���ادة والتحكم" من الو�سائ���ل املعتادة لإدارة ال�سج���ون �إىل جانب و�سائل �أخ���رى ت�ستخدمها اجلهات
املعني���ة ب�إنف���اذ القانون .غري �أن هذا الأ�سل���وب من الإدارة ال ي�ؤدي دائم ًا �إىل اال�ستخ���دام الفعال للموظفني وال
ي����ؤدي بال�ض���رورة �إىل احرتام الأفراد والرتب الدني���ا ملن هم يف مواقع القيادة .فيما ع���دا الظروف الق�صوى،
يجب �أن ُت�ستبدل هذه الطريقة ب�أ�سلوب �أكرث تعاون ًا يعمل على بناء التوافق بحيث ي�شعر موظفو ال�سجن بقيمتهم
وبالتقدي���ر .وم���ن الوا�ضح �أنه يف حالة الطوارئ وال�شغب يجب �أن يكون هناك بروتوكو ًال نافذ ًا �صارم ًا ،ولكن يف
أ�سلوب خمتلف للقي���ادة .والتحدي يف هذه احلالة
�أثن���اء ف�ت�رة العمل املعتادة قد يكون م���ن املمكن االنتقال �إىل � ٍ
يتمث���ل يف كيفي���ة وتوقيت املرونة يف �أ�سلوب القي���ادة مبا يحقق النتائج الأجنع مع اال�ستم���رار يف فر�ض ال�سلطة
واالحرتام من املوظفني.
و�أي��� ًا كان �أ�سلوب القيادة الذي يف�ضله قي���ادات ال�سجون ،ف�إنهم م�س�ؤولون م�س�ؤولية فردية وجماعية عما يحدث
يف م�ؤ�س�ساتهم املعنية.
ويف البل���دان الت���ي تعتمد نظام ًا �إ�صالحي ًا متطور ًا ن�سبي ًا ،توجد �آلي���ات و�إجراءات م�ساءلة فعالة داخل ال�سجون
وخ���ارج جه���از ال�سجون .ومن الو�سائل الت���ي ي�ستطيع قيادات ال�سجون ت�شجيع عربه���ا تفعيل امل�ساءلة يف جميع
�أنحاء امل�ؤ�س�سة �أو يف جهاز ال�سجون برمته ما يلي:
•  �إظه���ار النزاه���ة والأخالقيات ال�شخ�صية م���ن �أجل �إر�ساء ثقافة تنظيمي���ة �إيجابية .مما يجعل
املوظف�ي�ن والن���زالء على ال�سواء يتطلع���ون �إىل �إدارة ال�سجن كمثلٍ �أعلى ول�ضب���ط �إيقاع �سري العمل
يف امل�ؤ�س�سة .و�إن مل يظهر القيادات النزاهة والأخالقيات املهنية يف �سلوكهم وقراراتهم قد ال ُيتوقع
من الآخرين �أن يلتزموا هم بتلك الأخالقيات.
•  ا�ستع���داد امل���رء للم�ساءلة وا�ضطالعه بامل�س�ؤولية ع���ن ت�صرفاته وعن تهيئة مناخ من ال�شفافية.
و ُيعد هذا مهم ًا بالأخ�ص عند ارتكاب خط�أ �أو اتخاذ قرار خاطئ .فمواجهة اخلط�أ واتخاذ خطوات
يف �سبيل ت�صحيحه �أ�سهل كثري ًا من ال�سماح له باال�ستمرار والنمو ليتفاقم حتى ي�صبح م�شكل ًة �أكرب
وم���ن ثم اال�ضط���رار �إىل الت�صدي لها الحقاً .وعموم��� ًا يكن النا�س احرتام ًا �أك�ث�ر للقياديني الذين
يكونون على ا�ستعداد لتقبل امل�س�ؤولية وحتمل اللوم على �أخطائهم �إذا لزم الأمر.
وغني عن الذكر
•  و�ض���ع ح���دود وا�ضحة داخ���ل املنظمة لتعريف ال�سل���وك املقبول وغري املقب���ولٌ .
م���دى �أهمي���ة التوا�ص���ل الوا�ض���ح م���ع املوظف�ي�ن وال�سجن���اء ح���ول جميع جوان���ب قواع���د ال�سجن
ولوائحه و�سيا�ساته و�إجراءاته .وعندما يكون اجلميع على عل ٍم ودراية وا�ضحة باملهام املتوقع منهم
اال�ضطالع بها يقل احتمال وقوع التبا�س مع زيادة يف فعالية �أداء املهام.
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•  حت���ري العدال���ة والإن�ص���اف م���ع املوظفني وال�سجن���اء� .إن مل ُينظ���ر �إىل القائد عل���ى �أنه عاد ٌل
ومن�ص���ف ف�إن هذا �سي�ؤثر يف معنويات املوظفني و�أدائه���م وامتثالهم للقواعد والإجراءات القائمة.
ٌ
كم���ا �أن الق���رارات واملمار�سات غ�ي�ر املن�صفة قد تث�ي�ر ال�سخط وت�ؤثر على ال�سالم���ة والأمن داخل
ال�سجن.
•  ا�ستخ���دام مقايي����س الأداء كو�سيلة مل�ساءلة موظفي ال�سجن .وميك���ن ا�ستخدامها لر�صد وتقييم
الأداء الوظيف���ي ول�ضم���ان عدالة النظ���ام و�إن�صافه .وي�ضم���ن ا�ستخدام مقايي����س الأداء املعيارية
توحي���د قيا����س �أداء موظفي ال�سجن جميع��� ًا دون تفرقة الأمر الذي ي�ضم���ن العدالة والإن�صاف� .إن
ا�ستخ���دام مقايي����س و�إج���راءات من�صفة و�شفاف���ة لقيا����س �أداء العاملني ي�ساع���د يف تطبيق هياكل
و�إجراءات من�صفة للمكاف�أة والرتقي الوظيفي.
•  التع���اون م���ع �آلي���ات الرقابة� .إنه ملن املهم �أن يحرتم قيادات ال�سج���ون جميع �آليات الرقابة و�أن
يعمل���وا معه���ا .ه���ذا جزء من نظ���ام امل�ساءلة ،حيث ل���ه �أن يثبت م���دى ال�شفافية الت���ي تكون قيادة
ا�ستعداد لاللتزام بها .ويجب �أن يرى قيادات ال�سجون اجليدة �آليات الرقابة على �أنها
ال�سجن على
ٍ
�شكل من �أ�شكال الإفادة التقييمية البناءة ولي�س كعملية �سلبية.
ويف الكثري من احلاالتُ ،ت�صعب املنظمات احلكومية املهيكلة على منط تراتبي وبريوقراطي على الأفراد امل�ضي
قدم��� ًا يف الإب�ل�اغ عن املخالفات �أو الق���رارات ال�سيئة التي يتخذها � ٌأي منهم .وغالب ًا م���ا يخ�شى الأفراد �أن يث�أر
منه���م زمال�ؤهم وكب���ار امل�س�ؤولني �إذا ما ُنظر �إليه���م على �أنهم " ُمبلغني" .غري �أن ال�صم���ت عن املخالفات مثل
الف�س���اد يقو�ض عملية امل�ساءلة .وعليه ،ف�إن واحد ًا من التحدي���ات التي يواجهها املديرون يتمثل يف كيفية تهيئة
بيئة �آمنة ميكن فيها الإبالغ باملعلومات احل�سا�سة من خالل القنوات املالئمة وت�ضمن �شفافية التعامل معها.
وينبغي على القيادات �أن ينظروا يف الو�سيلة املثلى للتعامل مع حاالت الف�ساد وعدم ال�صالحية �أو ال�سلوك غري
الأخالق���ي .حيث �إنه من الأهمية �أن تكون هناك �إجراءات وبروتوكوالت من�صو�ص عليها بو�ضوح ويتم �إتباعها،
ف� ً
ضال عن �ضرورة التحقيق يف �أي حالة ف�ساد �أو �شروع يف ف�ساد والت�صدي لها بعناية بالغة.

الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة
ٍ
جمموعات �أ�صغر ،ناق�شوا امل�سائل التالية:
يف
•

ميكن �أن ُيطلب من امل�شاركني �أن ي�شرحوا امل�ساءلة ب�أ�سلوبهم وب�أمثل ٍة من عندهم.

• كيف تتم م�ساءلة قيادات ال�سجون يف بالدكم عن ت�صرفاتهم وقراراتهم؟
• ما هي املعوقات التي تعرقل امل�ساءلة داخل م�ؤ�س�ستك وداخل املنظمة ككل؟
•

ما هي الو�سيلة املثلى للتعامل مع املوظفني الفا�سدين؟

•

كيف ينبغي قيا�س �أداء العمل بني املوظفني يف ال�سجن؟
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• م ــا ه ــو الت�س ــور الع ــام ال�سائ ــد بني اجلمه ــور واأ�س ــر اجلن ــاة واجلناة عن وج ــود ف�س ــاد يف جهاز
ال�سجون؟

يف املجموعة الكبرية ،قم مبا يلي:
• ح ــدد وعرف الوظائف الرئي�سة داخ ــل موؤ�س�ستك وكيف ترتبط ببع�سها البع�ض .ار�سم خريطة لهذه
الوظائ ــف عل ــى لوح ــة وا�سرح العلق ــات املختلفة فيم ــا بينها فذلك م ــن �ساأنه اأن ي�ساع ــد اجلميع على
فه ــم اأهمية التعاون والتفاعلت الفعالة .ناق�ض الو�سائل الأف�س ــل اأو البديلة لتحديد تلك الوظائف التي
من �ساأنها اأن تزيد من فعالية الأعمال الكلية داخل املوؤ�س�سة.
• ا�ستخ ــدم مث ــا ًل خلطة اإ�سرتاتيجية ُطورت بالفعل وناق�ض كيفي ــة اإمكانية تنفيذ تلك اخلطة .وكبديل
عن ذلك اإن مل تكن هناك خطة اإ�سرتاتيجية ،حاول �سياغة خطة تت�سق مع اأهداف جهاز ال�سجون.

مراجعة
فيما يلي النقاط الرئي�سة حمل املراجعة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

الإدارة الفعالة تنطوي على الأداء املتزامن والتعاوين لعدد من الوظائف التي ت�سعى اإىل حتقيق غايات
تنظيمية.
يج ــب اأن ي�ستن ــد تنظيم ال�سجن اأو جه ــاز ال�سجون على ربط مف�سلي ملختل ــف الوظائف املزمع اأداوؤها
داخل املوؤ�س�سة وعلى فهم كيفية ترابط هذه الوظائف وكيف يجب اأن تتفاعل مع بع�سها البع�ض.
تقت�س ــي الإدارة الفعال ــة لل�سجن تطوير وتنفيذ هي ــكل تنظيمي فعال ،مدعوم ًا بتفوي� ــض فعال لل�سلطة
وامل�سوؤولي ــات ،وبن ــاء القدرة عل ــى اأداء هذه الوظائ ــف بكفاءة ،واإيج ــاد نظام لر�س ــد الأداء وم�ساءلة
املديرين.
تع ــد نظ ــم اإدارة املعلومات اأ�سا�سي ــة بالن�سبة لـ ـلإدارة الفعالة لل�سج ــون و�سمان اأنها حتق ــق اأهدافها
الإ�سرتاتيجية.
الإدارة الفعال ــة للم ــوارد الب�سرية واملادية واملالية تعتمد اعتماد ًا كام ـ ًٍـل على التخطيط الفعال ،القائم
على جودة املعلومات والفهم الوا�سح للأهداف املزمع اإجنازها.
امل�ساءل ــة تعني ال�سطلع بامل�سوؤولية عن ت�سرفات ال�سخ� ــض وقراراته .كما اأنها تنطوي على الثقة يف
موظفيك وزملئك يف العمل ،والعمل مع ًا بد ًل من العمل يف مواجهة بع�سكم البع�ض.
املنظم ــات الفعالة هي تل ــك التي تعتمد نظام ًا �سلبـ ـ ًا للم�ساءلة ومبادئ توجيهي ــة وا�سحة ب�ساأن ما هو
متوقع من كل �سخ�ض داخل املنظمة.
يجب اأن يتحلى القيادات بالو�سوح فيما يتعلق باأخلقياتهم وقيمهم ،وعليهم اأن يحوزوا ثقة موظفيهم
م ــن خلل مت�سكهم بتل ــك القيم .ول ينبغي عليه ــم اأن يتحدثوا عن الأخلقي ــات والقيم فح�سب ولكن
يجب عليها اأي�س ًا اأن يت�سرفوا بنا ًء عليها حيث اإنهم حتت النظر امل�ستمر للموظفني والزملء .يجب اأن
ي�ساهد القياديون اجليدون دائم ًا ملتزمون بالأخلقيات والإن�ساف.

 -6اإدارة املوارد الب�سرية
واملالية

مقدمة
يركز هذا الف�سل على كيف ميكن لقيادات ال�سجون اأن يحققوا غاياتهم واأهدافهم وذلك عن طريق اإدارة املوارد
الب�سري ــة واملالي ــة اإدارة فعالة وم�سوؤولة .ويف ه ــذه احلالة لن يحتاجوا فقط اإىل تاأمني امل ــوارد الب�سرية واملالية
امللئم ــة بل يحتاجون اأي�سـ ـ ًا اإىل ا�ستخدام تلك املوارد بفعالي ــة وفق ًا للغايات املو�سوع ــة للموؤ�س�سة واأولوياتها.
ولب ــد من وجود وظيفتي اإدارة املوارد الب�سرية واإدارة املوارد املالية �سواء كان ذلك على م�ستوى جهاز ال�سجون
اأو يف كل �سجن حلاله ،على اأن يدعم كل منهما وحدات اإدارية تتمتع بالقدرات وح�سن التنظيم وتوفر العاملني.
وترتاب ــط هات ــان الوظيفتان يف كثري من اجلوانب .يتمثل اأحدهم ــا يف اأن تخ�سي�ض املوارد الب�سرية ل ميكن اأن
يتم بدون درا�سة املوارد املالية ،ومن ثم على الوحدتني الإداريتني العمل مع بع�سهما البع�ض عن كثب .وين�سح
يف الع ــادة وجود الوحدتني عل ــى مقربة من بع�سهما البع�ض حتى يتمكن العامل ــون فيهما من اللتقاء �سخ�سي ًا
بق ــدر ما تقت�سيه الظ ــروف .حيث اأن الت�سال ال�سخ�س ــي من الأمور الهامة يف اأي منظم ــة حيث ي�ساعد على
ت�سهيل الت�سالت والتفاهم.
وحت ــى يتمكن قيادات ال�سجون من اإدارة املوارد الب�سرية بكفاءة وفعالية عليهم النتباه اإىل :التوظيف ،وحتديد
الوظيف ــة وتو�سيفها ،والتدريب وتطوير العاملني ،والتدريب عل ــى الوظائف املتخ�س�سة ،والتطوير ،والحتفاظ
باملوظف ــني ،والرتقية ،واآلي ــات الف�سل يف التظلمات ،واملكافـ ـاأة .ويت�سمن هذا الدر� ــض مناق�سة لهذه اجلوانب
مبزيد من التفا�سيل.

اأهداف التعلم
• درا�س ــة اأهمي ــة التخطيط ،وحتديد اله ــدف ،والتوفيق بني املوارد الب�سرية واملالي ــة وغايات املوؤ�س�سة
واأولوياتها.
• درا�سة بع�ض ال�سرتاتيجيات املمكن اأن ي�ستخدمها قيادات ال�سجون يف تعبئة وتاأمني املوارد الب�سرية
واملالية اللزمة لإدارة موؤ�س�ساتهم اإدارة فعالة.
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•  مراجع���ة جوان���ب �إدارة امل���وارد الب�شرية املختلفة يف �إطار ال�سجون مب���ا يف ذلك التوظيف واالختيار،
والتدري���ب ،والتطوير املهني ،وظ���روف اخلدمة ،والإ�شراف ،ومراجع���ات الأداء ،واالحتفاظ باملوظفني،
والرتقية ،والتعامل مع التظلمات واخلالفات.
•  مراجع���ة اجلوان���ب املختلف���ة لإدارة املوارد املالية يف �إط���ار جهاز ال�سجون والتي يج���ب �أن ينتبه لها
قيادات ال�سجون.
•  درا�س���ة بع����ض الق�ضايا اخلا�صة املتعلقة ب�إدارة امل���وارد الب�شرية واملالية املمكن حدوثها يف موقف ما
بعد ال�صراع.

املعايري والقواعد الدولية
�إن قدرة قيادات ال�سجون على تلبية احتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية ،و�ضمان الأمن العام وتنفيذ املعايري الدولية
حد كبري عل���ى قدرتهم على تعبئة املوارد الب�شري���ة واملالية ال�ضرورية
يف ال�سج���ن �أو جه���از ال�سجون ترتكز �إىل ٍ
و�إدارته���ا �إدارة �سليمة .حيث �أن كل ق���رار يتخذه قيادات ال�سجون ب�ش�أن املوارد الب�شرية واملالية ي�ؤثر يف النهاية
حد �سواء .ومن ث���م ينبغي �أن تكون جمي���ع القرارات املتعلقة بامل���وارد املالية �أو
عل���ى ال�سجن���اء واملوظف�ي�ن على ٍ
الب�شرية متفقة مع الأولويات التي متليها م�س�ؤوليات قيادات ال�سجون من حيث رفاهة و�أمن ال�سجناء واملوظفني
و�سالمة امل�ؤ�س�سة عالوة على �أهداف الأمن العام.
يواجه قي���ادات ال�سجون مواقف حتتم عليهم اتخاذ قرارات �صعبة متعلقة بتخ�صي�ص التمويل املحدود املتوفر.
ويف جميع احلاالت ،ينبغي �أن تكون االحتياجات الأ�سا�سية و�أمن النا�س على قمة الأولويات .ومن بني الكثري من
االحتياج���ات التي ت�ستدعي االنتباه ،مثل االحتي���اج لرتكيب �سقف جديد والزي املوحد للحر�س و�إ�صالح املرافق
ال�صحي���ة وطعام النزالء و�شراء �أدوات ل�صناعات ال�سجن وغريها ،يتم االختيار على �أ�سا�س �أكرثها ا�ستعجاال.
بالطبع يف بع�ض الأحيان تت�ساوى جميع االحتياجات يف الإحلاح والأهمية ،ويف هذه الظروف تظل احلاجة خلطة
وا�ضحة مباذا يجب اتخاذه وب�أي ترتيب يتم ذلك.
ثمة بع�ض املعايري ذات ال�صلة املتعلقة باختيار وم�ؤهالت املوظفني ومديري ال�سجون .ويو�ضح املربع املبني �أدناه
القواعد النموذجية الدنيا ذات ال�صلة.

موظفو ال�سجن
تقدم القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التوجيهات التالية فيما يخ�ص موظفي ال�سجن:
 )1(  - 46عل���ى �إدارة ال�سج���ون �أن تنتق���ى موظفيه���ا عل���ى اخت�ل�اف درجاته���م ب���كل عناي���ة� ،إذ عل���ى
نزاهته���م و�إن�سانيته���م وكفاءتهم املهني���ة وقدراتهم ال�شخ�صي���ة للعمل يتوقف ح�س���ن �إدارة امل�ؤ�س�سات
اجلزائية.
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( )2على �إدارة ال�سجون �أن ت�سهر با�ستمرار على �إيقاظ وتر�سيخ القناعة ،لدى موظفيها ولدى الر�أي
الع���ام ،ب����أن هذه املهمة هي خدمة اجتماعي���ة بالغة الأهمية ،وعليها ،طلبا له���ذا الهدف� ،أن ت�ستخدم
جميع الو�سائل املنا�سبة لتنوير اجلمهور.
( )3بغي���ة حتقيق الأه���داف ال�سابقة الذكر ،يعني موظفو ال�سجون عل���ى �أ�سا�س العمل طوال �ساعات
العم���ل املعت���ادة ،بو�صفهم موظفي �سجون حمرتف�ي�ن ،ويعتربون موظفني مدني�ي�ن ي�ضمن لهم بالتايل
�أم���ن العم���ل دون �أن يكون مرهونا �إال بح�سن ال�سلوك والكفاءة واللياقة البدنية .ويجب �أن تكون الأجور
م���ن الكفاية بحيث جتتذب الأكفاء من الرجال والن�ساء ،كما يجب �أن حتدد مزايا احرتافهم وظروف
خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم املرهقة.
 )1( - 47يجب �أن يكون املوظفون على م�ستوى كاف من الثقافة والذكاء.
( )2قب���ل الدخول يف اخلدمة ،يعطى املوظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة واخلا�صة ،وعليهم
�أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.
( )3عل���ى املوظفون ،بعد مبا�شرتهم العمل وط���وال احرتافهم املهنة� ،أن ير�سخوا ويح�سنوا معارفهم
وكفاءتهم املهنية بح�ضور دورات تدريبية �أثناء اخلدمة تنظم على فرتات منا�سبة.
 - 48عل���ى جمي���ع املوظف�ي�ن �أن يجعلوا �سلوكه���م و�أن ي�ضطلعوا مبهامه���م على نحو يجعل منه���م قدوة طيبة
لل�سجناء ويبعث احرتامهم لهم.
 )1(  - 49يج���ب �أن ي�ضم جهاز املوظف�ي�ن ،بقدر الإمكان ،عددا كافيا م���ن الأخ�صائيني ك�أطباء الأمرا�ض
العقلية وعلماء النف�س وامل�ساعدين االجتماعيني واملعلمني ومدر�سي احلرف.
( )2يكف���ل جعل خدمات امل�ساعدين االجتماعيني واملعلمني ومدر�سي املهن احلرة على �أ�سا�س دائم،
ولكن دون ا�ستبعاد العاملني لبع�ض الوقت �أو العاملني املتطوعني.
 )1(  - 50يجب �أن يكون مدير ال�سجن على حظ واف من الأهلية ملهمته ،من حيث طباعه وكفاءته الإدارية
وتدريبه املنا�سب وخربته.
( )2وعليه �أن يكر�س كامل وقته ملهامه الر�سمية ،فال يعني على �أ�سا�س العمل بع�ض الوقت فح�سب.
( )3وعليه �أن يجعل �إقامته داخل ال�سجن �أو على مقربة مبا�شرة منه.
( )4ح�ي�ن يو�ضع �سجنان �أو �أكرث حتت �سلطة مدي���ر واحد ،يكون عليه �أن يزور كال منهما �أو منها يف
مواعيد متقاربة ،كما يجب �أن ير�أ�س كال من هذه ال�سجون بالنيابة موظف مقيم م�س�ؤول.
 )1(  - 51يج���ب �أن يكون املدير ومعاون���ه و�أكرثية موظفي ال�سجن الآخرين قادري���ن على تكلم لغة معظم
ال�سجناء� ،أو لغة يفهمها معظم ه�ؤالء.
( )2ي�ستعان ،كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ،بخدمات مرتجم.
 )1(  - 52يف ال�سج���ون التي تبلغ من االت�ساع بحيث تقت�ضي خدم���ات طبيب �أو �أكرث كامل الوقت ،يجب �أن
تكون �إقامة واحد منهم على الأقل داخل ال�سجن �أو على مقربة مبا�شرة منه.
(�  )2أم���ا يف ال�سجون الأخرى فعل���ى الطبيب �أن يقوم بزيارات يومي���ة ،و�أن يجعل �إقامته على مقربة
كافية من ال�سجن بحيث ي�ستطيع احل�ضور دون �إبطاء يف حاالت الطوارئ.
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 )1(  - 53يف ال�سج���ون املختلط���ة ،امل�ستخدمة للذكور والإن���اث مع ًا ،يو�ضع الق�س���م املخ�ص�ص للن�ساء من
مبنى ال�سجن حتت رئا�سة موظفة م�س�ؤولة تكون يف عهدتها مفاتيح جميع �أبواب هذا الق�سم.
( )2ال يج���وز لأي م���ن موظفي ال�سج���ن الذكور �أن يدخل ق�س���م الن�ساء ما مل يك���ن م�صحوبا مبوظفة
�أنثى.
( )3تكون مهمة رعاية ال�سجينات والإ�شراف عليهن من اخت�صا�ص موظفات ال�سجن الن�ساء ح�صر ًا.
عل���ى �أن ه���ذا ال مينع املوظف�ي�ن الذكور ،وال�سيما الأطب���اء واملعلمني ،من ممار�س���ة مهامهم املهنية يف
ال�سجون �أو �أق�سام ال�سجون املخ�ص�صة للن�ساء.

الق�ضايا والتحديات
يتك���ون املوظف���ون يف جه���از ال�سجون من �إجم���ايل عدد الأفراد الذي���ن ي�شغلون منا�صب يف ه���ذا اجلهاز .وهذا
يعن���ي �أنه ثم���ة بعد ًا فردي ًا و�آخر ًا تنظيمي ًا للموظفني .فمن جانب ،يتك���ون ال�سجن (�أو جهاز ال�سجون) من عدد
م���ن الأف���راد املوظفني .ومن جانب �آخ���ر ،ثمة هيكل تنظيمي ه���و الذي يو�صف املوظف�ي�ن يف ال�سجن (�أو جهاز
ال�سج���ون) .وتن���درج �صف���ات املوظفني حتت فئتني �أ�سا�سيت�ي�ن ،وهما القدرة والنزاهة .وت�ش�ي�ر القدرة هنا �إىل
ال�صف���ات التي متكن العاملون من القيام باملهام الفنية اخلا�ص���ة باخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة .و�أما النزاهة فت�شري
�إىل ال�صف���ات الت���ي متكنهم من القي���ام بهذه االخت�صا�صات وفق��� ًا حلقوق الإن�سان الأ�سا�سي���ة واملعايري املهنية
ومعايري �سيادة القانون.
وت�أت���ي قرارات املوارد الب�شري���ة والقرارات املالية لتحتل موقع ًا بني �أكرث الق���رارات الهامة التي يتخذها مديرو
ال�سجون ولها تبعات كثرية .ولذا ف�إن اتخاذ القرار ال�صحيح ميثل يف الغالب حتدي ًا بالن�سبة لقيادات ال�سجون.
والق���رارات اجليدة هي تل���ك القرارات التي ترتكز عل���ى املعلومات ال�سليمة وذات ال�صلة .كم���ا ينبغي �أن يكون
القي���ادات قادرون عل���ى �شرح وتربي���ر قراراته���م� .إن �إدارة املوارد الب�شري���ة وتخ�صي�ص امل���وارد املالية وو�ضع
امليزاني���ة كله���ا �أمور معني���ة باتخاذ الق���رارات ال�صائبة .حيث ي�ضمن اتخ���اذ القرارات ال�سليم���ة ب�ش�أن املوارد
الب�شري���ة واملالية �سهولة �إدارة ال�سج���ن كما يزود مديرو ال�سجون بو�سائل بناء القدرات يف �سجونهم والت�أثري يف
الإ�صالحات ال�ضرورية.
كم���ا يرتك���ز اتخاذ الق���رارات ال�سليمة جزئي ًا عل���ى مدى توفر املعلوم���ات ذات ال�صلة .ولن يت�سن���ى تنفيذ هذه
اخلي���ارات �إال يف حال���ة توف���ر نظم و�إج���راءات قابلة للتنفي���ذ يف امل�ؤ�س�سة .وه���ذا يت�ضمن �إج���راءات املوافقات
والتعليمات الوا�ضحة املفهومة ب�ش�أن من هو الذي يحتاج احل�صول على نوع ما من املعلومات ،ومن ميتلك �سلطة
اتخاذ القرار ،ومن م�س�ؤول عن وظائف متعددة يف امل�ؤ�س�سة.
ويج���ب احلر����ص دائم ًا على ت�شجيع الت�شاور مع الأط���راف املعنية .ويف هذا ال�ش�أن ميك���ن �أن ت�ؤدي اللجان دور ًا
مفي���د ًا وت�شج���ع على امل�شاركة املو�سعة يف اتخاذ القرارات بل وتزيد من ال�شعور مبلكية القرارات املتخذة� .إال �أن
اتخاذ القرارات من خالل الت�شاور وعمل اللجان قد يعر�ض العملية مل�شاكل الت�أخري بدون داع .ومع ذلك ،ميكن
م���ن خ�ل�ال التكليفات الوا�ضحة والقيادة ال�سليمة والإجراءات الفعال���ة �أن ت�صبح اللجان مثمرة للغاية ويتفادى
بع�ض عرثاتها.
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وميكن للمعايري الدولية �أن ت�ساعد القيادات على اتخاذ القرارات املحكومة مببادئ واملرتكزة على القيم .حيث
�أن القيادات اجليدة يكونون حمكومون بقيمهم ويتخذون القرارات ا�ستناد ًا على احلقائق .ولديهم القدرة على
احل�سم بدون ت�سلط .وهذا يجعلهم حري�صون على �شرح قراراتهم ونقلها للغري .وي�ستندون يف ذلك على الت�شاور
على نطاق وا�سع ،بدون ال�سماح لعملية الت�شاور �أن حتول دون اتخاذ القرارات الفعالة يف التوقيت املنا�سب.
تعط���ي القائمة املذكورة �أدناه ملحة عام���ة مقت�ضبة عن العنا�صر الأ�سا�سية يف وظيف���ة �إدارة املوارد الب�شرية يف
ال�سجن (�أو جهاز ال�سجون).
• التوظي���ف :ينبغي �أن ي�ستند تعيني العاملني عل���ى املعرفة واملهارات وقدرات املتقدم للوظيفة املتفقة
م���ع متطلب���ات الوظيفة �أو املهمة .وهذا ي�ستدع���ي القيام باالختيار بطريقة تق�ض���ي على �أية فر�صة
للتميي���ز ب�سب���ب اجلن����س �أو العمر �أو العرق �أو الدي���ن �أو احلالة االجتماعي���ة �أو غريها من املعايري.
عل���ى �أن تتم عملية التعيني عرب نظام تدريجي من التقدم بالطلب واملقابلة واالختبار بحيث ي�ضمن
ح�ص���ول �أف�ض���ل املتقدمني على املن�ص���ب .ويف�ضل يف �إطار جهاز ال�سج���ون تنفيذ اختبار يف احلكم
التقدي���ري والأخالقيات ال�شخ�صية .ويف حالة ما بعد ال�ص���راع ،ميكن �أن ي�ستدعي الو�ضع "عملية
ف���رز" بهدف �ضمان فح����ص املعينني اجلدد فح�ص��� ًا �سليم ًا .ويتعني مراع���اة العناية اخلا�صة عند
توظي���ف موظفو ال�سج���ون يف حاالت ما بعد ال�صراع �أو يف حالة �إج���راء التعيينات من بني الع�ساكر
وال�ضباط امل�سرحني.
• موا�صف���ات الوظيف���ة والتو�صيف الوظيف���ي :ينبغي حتدي���د املنا�صب املختلف���ة يف املنظمة بو�ضوح.
من�صب ما� ،س���واء كان ذلك
بع�ض منه���ا ب�شكل عام .ولك���ن �أثناء تكوي���ن
ٍ
وبالطب���ع ميك���ن تعري���ف ٍ
املعاون�ي�ن �أو موظفي ال�سجن �أو الإدارة ،يج���ب و�ضع تو�صيف وظيفي وا�ضح مع �إعالنه خالل عملية
التوظي���ف  /التعيني /الرتقي���ة .وهذا من �ش�أنه ن�شر فهم ًا وا�ضح��� ًا للمقت�ضيات وامل�س�ؤوليات عالوة
على �أنه يحدد امل�ساءلة وت�سل�سل ال�سلطات.
• تدري���ب العاملني وتطويرهم :ينبغي و�ضع نظام �شام���ل للتدريب والتطوير ي�ستهدف جميع العاملني
به���دف تطوير مهاراته���م الفردية وقدراتهم ،بالإ�ضاف���ة �إىل تثقيف الأفراد ب�ش����أن جهاز ال�سجون
واملعاي�ي�ر والتوقعات ومدونات ال�سل���وك و�أ�ساليب كتابة وتقدمي التقارير .ويك���ون يف املعتاد النظام
املرتك���ز على املهارات واملرتكز على القدرات هو الأ�سلوب الأكرث فعالية يف تطوير العاملني .وميكن
توفري الربامج التدريبية والتطوير املهني من املوارد الداخلية �أو اللجوء �إىل املوارد اخلارجية .كما
ينبغي توفري الدورات التدريبية الأ�سا�سية للمعينني اجلدد على �أن تتبعها دورات تن�شيطية .وعملية
تدريب املوارد الب�شرية يجب �أن تعامل على �أنها عملية م�ستمرة ،مع الأخذ يف عني االعتبار احلاجة
لإع���ادة تدريب الأفراد يف حالة تطبيق ت�شريع���ات �أو �سيا�سات �أو �إجراءات �أو عمليات جديدة يتوقع
�أن ت�ؤث���ر على �أداء م�س�ؤولياته���م .ويتعني مراعاة �ضرورة حتديد وظيف���ة تدريب الأفراد يف ال�سجن
ويف �إط���ار جه���از ال�سجون كل���ه .كما يتعني دعمه���ا بطاقم من الأفراد املخ�ص�ص�ي�ن لها فقط ممن
ميتلكون مهارات معينة ت�ؤهلهم للقيام بدور املدربني واملُثقفني .كما ينبغي تطوير املوارد والكتيبات
التدريبي���ة يف داخل املنظمة مع احلر����ص على حتديثها .ومتيل معظم �أجه���زة ال�سجون �إىل تطوير
�أماك���ن للتدري���ب خا�صة بعامليها و�إن�شاء كلية مركزية �أو �أكادميي���ة تخدم العاملني وتقدم الدورات
التدريبي���ة امل�ستمرة للعاملني املتخ�ص�صني بها .وحتظى ال���دورات التدريبية التي ت�ستهدف مديري
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ال�سج���ون والقيادات اجلدد ب�أهمية خا�صة لتخطيط الإح�ل�ال والتجديد ،كما يجب توفري التدريب
عل���ى القيادة جلمي���ع املديرين اجلدد .وميكن دع���م التدريب امل�ستمر من خ�ل�ال ت�شجيع املديرين
الأك�ث�ر خربة واملتخ�ص�صني مهني ًا على توجيه و�إر�شاد الأفراد الأ�صغر .كما ميكن لأجهزة ال�سجون
يف البلدان املختلفة �أن تلج�أ للتعاون فيما بينها يف جمال تطوير اخلربات التدريبية واملوارد وتبادل
املدربني وت�شجيع القيام باجلوالت الدرا�سية وغريها من الأن�شطة.
• التدري���ب عل���ى الوظائف املتخ�ص�صة :من الأهمي���ة مبكان �أن يتلقى الأف���راد تدريب ًا على الوظائف
املتخ�ص�ص���ة به���دف رف���ع م�ستوى الر�ض���ا الوظيفي ون�ش���ر التوقع���ات الوا�ضحة وتطوي���ر القدرات
واخل�ب�رات املتخ�ص�ص���ة .كم���ا ينبغ���ي �أن تتف���ق التخ�ص�صات م���ع تخ�ص�صات وظائ���ف معينة يف
املنظمة.
• االحتفاظ باملوظفني� :إن �أف�ضل ال�سبل لالحتفاظ باملوظف هي �إثرا�ؤه ومتكينه� .إذا وجد املوظف يف
دوره التح���دي والر�ضا تزيد احتماالت �أن يكر�س نف�سه ويعمل من �أجل حتقيق الأهداف التنظيمية.
وين�ص���ح بتق���دمي �أج���ور تناف�سي���ة ومن���ح اال�ستق�ل�ال وتوفري فر����ص التدري���ب والتطوي���ر والرتقي
الكافية.
• الرتقي���ات واملكاف����آت الأخرى :ينبغ���ي تنفيذ نظام معن���ي بالتقدم الوظيفي به���دف ت�شجيع تطوير
املوظف�ي�ن ومتكنهم م���ن الرتقي املهني يف اجله���از .و ُيو�صى بح�ص���ول الأفراد على ه���ذه املنا�صب
باالعتم���اد عل���ى اجل���دارة و�سابق���ة الأداء واخل�ب�رة والق���درات ،وعل���ى �أ�سا�س �أه���داف ال�شخ�ص
وطموحات���ه واهتمامات���ه .كم���ا ينبغي �أن يت�صف نظ���ام الرتقيات بالعدالة وال�شفافي���ة مع خلوه من
املح�سوبي���ة �أو �أي مظهر من مظاهر املح�سوبية .ويف هذا ال�ش����أن ،ف�إن منح الفر�ص للتنقل والتقدم
يف جه���از ال�سج���ون ُيعد �أحد ال�سبل ال�سليم���ة لالحتفاظ ب�أف�ضل العنا�ص���ر الب�شرية املوجودة داخل
اجله���از� .أي جمازة املوظفني نظري العمل اجليد .ويتعني على املديرين على وجه اخل�صو�ص توخي
احلذر بالن�سبة لأنظمة املكاف�آت (مبا يف ذلك نظام الرتقيات) املو�ضوعة وكيف يراه العاملون.
• �آلي���ات حل التظلم���ات :ينبغي التعامل مع النزاعات التي حتدث يف حينها وب�أ�سلوب ينم عن العدالة
م���ع حماية اخل�صو�صي���ة ،ويف نف�س الوقت �إذا �أمك���ن دعم احللول غري الر�سمي���ة �إن كانت مالئمة
بطريق���ة تر�ض���ي جميع الأط���راف امل�شرتكة يف اخلالف .كم���ا ينبغي تقنني الإج���راءات والعمليات
املعني���ة بالتعامل م���ع التظلمات ون�شرها بني جمي���ع العاملني .مع مراعاة �ض���رورة توفري �إجراءات
عادل���ة و�شفاف���ة يف ال�سج���ون �أي�ض��� ٌا للتعام���ل م���ع التظلمات الت���ي تخ�ص �سوي���ا ً
كل م���ن العاملني
وال�سجناء.
• الأج���ور :ينبغ���ي �أن ترتكز الرواتب على الأع���راف املحلية وعوامل ال�سوق ،م���ع مراعاة تنا�سبها مع
�صعوب���ة الوظيفة املطلوب �أدا�ؤها ،وم�ستوى امل�س�ؤولية املكلف ب���ه املن�صب وخربة ومهارات الأفراد.
وم���ن الأ�سالي���ب اجلي���دة لتحفيز املوظف�ي�ن ومكاف�أة ج���ودة الأداء ربط زيادة الروات���ب باجلدارة.
ينبغ���ي �صرف الرواتب بانتظام ويف الوقت املحدد .م���ع �ضرورة تقرير زيادة الرواتب املرتكزة على
اجل���دارة بع���د �إجراء تقييم غري متحي���ز لأداء املوظفني وبحي���ث ال يعترب �أبد ًا نتيج���ة �أي �شكل من
�أ�شك���ال املح�سوبية .كما �أن ح�ساب���ات الرواتب املدفوعة حتظى ب�أهمية خا�ص���ة .لذا ينبغي التعامل
مع التظلم���ات الفردية �أو اجلماعية املتعلقة بالرواتب وغريها من املزايا املالية اخلا�صة باملوظفني
ب�إن�صاف والعمل على حلها �سريع ًا.
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• �سيا�س���ات الأفراد :يو�صى يف العادة بدمج جميع �سيا�سات �إدارة الأفراد يف وثيقة واحدة ي�سهل على
جمي���ع املعنيني احل�صول عليها وا�ستخدامها يف �أغرا�ض التدري���ب وذلك حتى ميكن �ضمان ات�ساق
تنفيذ جميع ممار�سات �إدارة املوارد الب�شرية ال�سليمة يف داخل ال�سجن ويف جهاز ال�سجون.
وتت�ضم���ن اجلوان���ب الأ�سا�سية لعملية �إدارة املوارد املالية والتي ت�ستدعي م���ن مديري ال�سجون اهتمام ًا �شديد ًا:
ممار�سات املحا�سبة ال�سليمة ،ونظم �إدارة املعلومات املالية ،وامل�شرتيات ،و�إدارة املخازن و�إدارة املخزون ،و�إعداد
امليزاني���ات ،واملراجعة ،ونزاهة نظ���ام الإدارة املالية ،ومنع املمار�سات الفا�سدة .وتو�ضح القائمة املذكورة �أدناه
و�صف��� ًا مقت�ضب��� ًا للممار�سات الف�ضلى .ويو�صى باالطالع على معلومات �إ�ضافي���ة حول الأ�ساليب املالية والرجوع
�إليها �أثناء و�ضع ال�سيا�سات التنظيمية و�صياغتها.
•  املمار�س���ات املحا�سبية اجلدي���رة بالثقة :ي�ستدل م���ن املمار�سات املحا�سبي���ة للم�شروعات والدفاتر
املالي���ة على ارتفاع م�ستوى النزاهة .ولذا ينبغي حت���ري الو�ضوح يف حتديد وظيفة املحا�سبة عالوة
عل���ى و�ضعها حتت قي���ادة متمكنة يف امل�ؤ�س�سة (�أو يف جهاز ال�سج���ون) .كما يتعني توحيد الأ�ساليب
املحا�سبية وفئاتها املعمول بها يف جهاز ال�سجون ب�أكمله على �أن تكون متفقة مع القواعد النموذجية
للمحا�سب���ة و�أ�ساليبها املعمول بها يف احلكوم���ة .ويف هذا ال�ش�أن يجب �إن�شاء نظام لل�سجالت ح�سب
املعاي�ي�ر ال�سليم���ة .يتع�ي�ن توفري احلماية لل�سج�ل�ات امل�شار �إليه���ا وحفظها يف مك���ان �آمن .وينبغي
�إج���راء التوثيق ال�سليم جلميع املعامالت املالية عالوة على وجود التفوي�ضات اخلا�صة بها وحفظها
م�ؤمنة.
• ت�أم�ي�ن االحتف���اظ بالأموال واملعامالت البنكية :يج���ب توخي ال�شفافية يف كاف���ة املعامالت البنكية
والنقدية مع توثيقها .عالوة على �ضرورة القيام بالتدقيق املنتظم واملراجعة على هذهالعمليات.
• امل�ساءل���ة بالن�سب���ة للم�صروفات :ينبغي �أن ي�ص���در ت�صريح لأي من امل�صروف���ات مع احلر�ص على
حتديد ال�سلط���ات املعنية بالت�صريح بامل�صروفات بو�ضوح (وفق ًا مل�ست���وى امل�صروفات) ،وتوثيقها،
وحتديثه���ا با�ستم���رار .كما يجب توفري �إمكانية تتبع جميع الأم���وال املن�صرفة .ومن الأهمية مبكان
و�ض���ع نظام للمراجع���ة والرت�صيد يقت�ضي احل�ص���ول على موافقات يف حالة �ص���رف مبالغ �ضخمة
للتقليل من فر�ص الف�ساد.
• �إدارة املعلوم���ات :م���ن الأهمية مبك���ان وجود �إجراء �شام���ل للرقابة على املوارد املالي���ة وتتبع جميع
الأ�صول واخل�صوم والدخل وامل�صروفات .هذا من �ش�أنه امل�ساعدة على نح ٍو فعال يف حتديد الوجهة
الت���ي تنفق فيها الأموال ،وما هي الأم���وال الواردة ،وما هي املوارد املطلوبة يف امل�ستقبل .كما ينبغي
العم���ل بنظام فعال للتقارير املالية لإجن���از العمل يف التوقيت املنا�سب وبالكفاءة املطلوبة .وبالطبع
نظم املعلومات املالية مفيدة للغاية يف عملية التخطيط املايل وو�ضع امليزانية.
• و�ضع امليزانية :توفر عملية و�ضع امليزانية للمديرين �إمكانية توقع كيفية احل�صول على املوارد املالية
وا�ستخدامها والتخطيط لذلك عن فرتة معينة من الوقت :ملدة عام (امليزانية ال�سنوية)� ،أو خم�سة
�أع���وام (ميزاني���ة على املدى الطويل) .وهذا يعتمد على االفرتا�ض���ات املعقولة واحلذرة فيما يتعلق
بالدخ���ل وامل�صروفات املتوقعة والتنب����ؤ الدقيق للدخل والتكاليف يف امل�ستقب���ل .كما ينبغي �أن تتفق
عملية �إعداد امليزانية م���ع �إجراءات التخطيط الأخرى مثل عملية �إعداد امليزانية الكلية للحكومة،
واال�ستثم���ارات الر�أ�سمالي���ة وتخطيط امل�صروف���ات يف جهاز ال�سجون على امل���دى الطويل وخططه
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املعني���ة ببناء القدرات ،واخلط���ة الإ�سرتاتيجية جلهاز ال�سجون ،وعدد م���ن تدريبات التخطيط يف
كل �سج���ن م���ن ال�سجون .كما ينبغي �أن تكلف جلنة بعملية �إع���داد امليزانية حر�ص ًا على ا�ستيفاء كل
االحتياج���ات ب�ش���كل م�ستدام على مدى الفرتة الزمنية للميزانية .كم���ا ينبغي �أن يتوىل فريق �إدارة
امل���وارد املالية و�ض���ع توقعات احتياجات التمويل على مدى الف�ت�رات الزمنية ومراجعتها ،مع توفري
واف له���ا �إىل جلن���ة �إع���داد امليزانية بهدف احلد من جت���اوز التكاليف و�ضم���ان تلبية جميع
�ش���رح ٍ
ٍ
االحتياجات الأ�سا�سية.
• املراجعة ونزاهة نظام الإدارة املالية :ينبغي ترتيب ما يلزم لإجراء مراجعات منتظمة بوا�سطة جهة
م�ستقل���ة على النظام املحا�سب���ي وبيانات املحا�سبة واملخزون والأ�ص���ول املوجودة .و ُتعرف املراجعة
املالية على �أنها فح�ص ر�سمي وتدقيق للح�سابات وال�سجالت بهدف الت�أكد من دقة البيانات املالية،
و�ضم���ان حت�سني النظام املحا�سبات املالية مع مرور الوقت ،مع احلد من خماطر وقوع �سوء الإدارة
املالية والف�ساد.
الهي���كل التنظيمي املو�ضوع يف جهاز ال�سجون يعمل على حتدي���د تق�سيم العمالة ونظم االت�صاالت وتدفق العمل
وال�سلط���ات؛ وهذا ي�ؤثر بدوره على كيفية تن�سيق الأن�شط���ة .ومع منو املنظمات وتطورها يظهر توجه نحو املزيد
م���ن الالمركزي���ة والت�شعي���ب الإداري التي تق�سم الوظائف عل���ى �أ�سا�س التخ�ص�ص .وعل���ى الرغم من �ضرورة
دمج �إدارة املوارد الب�شرية واملالية يف كافة م�ستويات املنظمة� ،إال �أنه ميكن حتقيق بع�ض اال�ستقاللية والتوجيه
الذاتي لتحقيق الغايات التنظيمية.
�أحد العوامل الهامة يف تطوير الإدارات التي حتظى بقدر من اال�ستقاللية يتمثل يف و�ضع نظام فعال لالت�صاالت
والإبالغ .حيث �أن العمل من خالل نظام فعال لإدارة املعلومات ي�سمح للقيادات العاملة يف ال�سجون ب�إن�شاء نظم
لإبالغ التقارير تهدف �إىل الإملام مبجريات الأمور وبتوجه امل�ؤ�س�سة.
كم���ا تقت�ض���ي �إدارة املوارد الب�شرية تر�سي���خ بيئة للعمل تمُ كن العامل�ي�ن من الوفاء مب�س�ؤولياته���م ،وت�سمح لهم
باتخ���اذ املب���ادرات ،والعمل يف ظ���ل روح التعاون ،كما ت�ساعدهم على القيام بوظائفه���م على �أف�ضل وجه ح�سب
قدراته���م .ويتعني تقدير عمله���م و�إ�سهاماتهم واالعرتاف بالنجاح الذي يحققون���ه وجمازاتهم عليه ،مع �إتاحة
الفر�ص���ة لهم للتطور عل���ى ال�صعيد املهني واكت�ساب املهارات اجلديدة و�ضم���ان الرتقي املهني يف اجلهاز .كما
يتع�ي�ن عل���ى مدير ال�سجن االنتباه �إىل و�ضع ال���روح املعنوية للعاملني وامل�شاكل املحتم���ل ظهورها ب�سبب توقعات
العاملني وعدم الر�ضا �أو التظلمات.
ق���د ال تتوفر الدورات التدريبية دائما مع وجود احلاجة لها وغالب ًا ما ينتظر من العاملني التعلم يف مكان العمل
مع قدر حمدود من التدريب .وهنا تظهر �أهمية املنظمات الدولية والتدريب الثنائي بني ال�سجون� .أما التحدي،
فيتمثل يف قدرات العاملني على ا�ستيعاب التدريب ومدى مالئمته للو�ضع املحلي.
وم���ع الأ�س���ف ،يعاين العاملون يف ال�سجون يف كث�ي�ر من البلدان من تدين الو�ض���ع االجتماعي .ويرجع ذلك �إىل
ع���دم االهتمام الكايف ب�إتباع الأ�سلوب املالئ���م يف توظيفهم وتدريبهم .حتى �أن الغالبية العظمى مل تكن لت�سعى
للح�ص���ول على وظيفة يف جهاز ال�سجون بالتحديد ،على �سبيل املثال ميكن �أن يكونوا من �أفراد القوات امل�سلحة
ال�سابق�ي�ن �أو مل يتمكن���وا م���ن احل�صول عل���ى وظيفة �أخرى ال���خ .رواتبهم غري منا�سبة يف الغال���ب ،وهذا ي�ؤدي
�إىل ع���دم الر�ض���ا واملمار�س���ات الفا�سدة .ولكن يف احلالة الت���ي يتبع فيها جهاز ال�سج���ون وزارة الداخلية ،مما
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يعطي���ه و�ضع��� ًا ع�سكري��� ًا ،ميكن للعاملني هن���ا احل�صول على نطاق م���ن املزايا الإ�ضافية وروات���ب �أعلى مقارنة
بغريهم.
ويف حالة املوارد الب�شرية واملالية غري املالئمة ،ت�صبح الأولوية للبحث عن �سبل بديلة حلل امل�شاكل مثل التعاون
مع املجموعات املجتمعية واملنظمات القادرة على تقدمي العون .ولذا يجوز �أال ي�ؤدي االعتماد الذاتي �إىل حتقيق
املطلوب لإدارة �سجن ويف نف�س الوقت ي�ؤدي االعتماد على الدعم اخلارجي كلية �إىل الإحباط .ولذا يجب الت�أكد
من �أن �أولويات امليزانية تعك�س مهمة امل�ؤ�س�سة و�أهدافها العامة —ومما يزيد من �أهمية هذا التوافق �أن له �أثر ًا
على القيادات وامل�ساءلة.
ميث���ل احلفاظ عل���ى التحفيز بني العاملني يف بع����ض الأحيان م�شكلة .ففر�ض القي���ادة يف حالة افتقار العاملني
للتحفي���ز �أمر ًا �صعب ًا .ومع ذلك يعترب الإ�شراف الناجع عل���ى العاملني �أمر ًا �ضروري ًا .وبا�ستخدام تدابري معنية
مبتابع���ة الأداء ميك���ن �ضمان ات�ساق الإ�ش���راف وتوحيده مع تقليل فر�ص ف�صل العامل�ي�ن �أو نقلهم لأ�سباب غري
�صحيح���ة .وه���ذا يجعل تعيني ال�شخ�ص لل�سب���ب ال�صحيح وعلى الأ�س����س ال�سليمة نقطة هام���ة بالن�سبة لنوعية
امل�ؤ�س�سة التي ي�صري �إليها ال�سجن .ولذا ينبغي �إجراء املقابالت بهدف التعرف على نقاط القوة وال�ضعف للفرد
واحلافز الذي يدفعه لالن�ضمام للعمل و�أهم القيم التي ي�ؤمن بها.
وي�ب�رز غالب��� ًا االحتي���اج �إىل بناء ق���درات العامالت يف ال�سجون .وحت���ى ميكن حتقيق امل�س���اواة يف احلقوق بني
الرج���ال والن�س���اء ،ينبغي تبن���ي �سيا�سة لتعميم التوجه اجلن�س���اين ل�ضمان م�شاركة املر�أة عل���ى كافة م�ستويات
ال�سيا�سة و�صنع القرار .ويف هذا ال�ش�أن ،يجب �أن ت�ستفيد عملية �إ�صالح املوظفني بال�سجن من ت�شكيل "جمموعة
عم���ل اجلن�ساني���ة" يف مرحل���ة مبكرة يف جه���از ال�سجون مع و�ضع تكلي���ف وا�ضح معني بت�شجي���ع تعميم مراعاة
التوجه اجلن�ساين يف اجلهاز ويف كل م�ؤ�س�سة.
ويف �أو�ض���اع ما بع���د ال�صراع يواجه قيادات ال�سج���ون يف الغالب حتديات خا�صة تت�ضم���ن احلاجة لفرز �أحيان ًا
الأف���راد املوجودين با�ستخدام �إجراء من�صف وفعال .وقد يتطلب ذل���ك ال�شروع يف عملية معقدة ت�ستغرق كثري
من الوقت وت�ستنزف املوارد لإ�صالح العاملني .وتزيد �صعوبة العملية على وجه اخل�صو�ص �إذا كانوا م�ضطرين
للتعامل مع عدد كبري من املوظفني غري املدربني .يجوز �أن ي�ضطر قيادات ال�سجن للتعامل مع الأفراد امل�سرحني
م���ن اجلي�ش والقيام بعملي���ة "�إزالة ال�صفة الع�سكرية" عن العاملني .وقد يحتاجوا مل�ساعدة القيادات الع�سكرية
على حتويل �أنف�سهم �إىل قيادات مدنية م�ؤهلة بال�سجن .ويعتمد جناح �أو ف�شل عملية �إ�صالح املوظفني بال�سجن
�إىل ح ٍ���د كبري على التقيي���م ال�شامل للمتطلبات الت�شغيلي���ة وتوفر الوقت واملوارد املالئم���ة .و ُتعد عملية ت�سجيل
املوظف�ي�ن وفح�صهم وتقييم قدراتهم والتحقق من خلفياتهم كلها مه���ام معقدة ت�ستغرق وقت ًا وتتطلب مهارات
متخ�ص�صة.

الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة
ناق�ش الأ�سئلة التالية يف جمموعات �صغرية �أو خالل جل�سة ت�ضم جمموعة كبرية:
• كيف تخطط لتوفري العاملني والتدريب وغريه من املوارد حتى تتمكن من تنفيذ �أهدافك؟
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما هي التدابري البديلة التي اتخذتها يف �سبيل امل�ساعدة على الإ�سافة ملواردك؟
كيف تقوم باإعادة تخ�سي�ض املوارد الب�سرية واملالية من جمال اإىل اأخر؟
م ــا ه ــو عدد منا�سب العاملني يف �سجنك؟ وما هو الع ــدد احلقيقي الذي يحتله العاملون يف هذه
املنا�سب؟
هل ثمة اإجراء منوذجي اأو ملئم ي�ستخدم يف توظيف العاملني بال�سجن؟
هل ثمة حد اأدنى للموؤهلت يف الوظائف؟
هل تتم عملية التعيني ب�سفافية؟
هل جهاز ال�سجون لديه كتيب للموظفني ي�سرح ال�سيا�سات والإجراءات وامل�سوؤوليات؟
كيف يتم تقييم املوظفني؟ وترقيتهم؟ وتاأديبهم؟ وتنزيلهم وظيفي ًا؟ وف�سلهم؟ هل توجد اإجراءات
ت�ستخدم يف كل حالة من احلالت؟
ما هو تقارن رواتب العاملني بالتكلفة املحلية وم�ستوى املعي�سة؟
م ــا ه ــي الدورات التدريبي ــة التي يتلقاها العامل ــون بال�سجن؟ ما هي املو�سوع ــات التي تت�سمنها
املواد التدريبية وكم ي�ستغرق التدريب من الوقت؟ هل يت�سمن التدريب مكون عن حقوق الإن�سان؟
ما هي ال�سعوبات التي تواجهك من حيث املقرات الرئي�سة الإقليمية اأو الوطنية؟ ما هو راأيك يف
كيفية الت�سدي لهذه ال�سعوبات؟
ماذا تعني "املراجعة والرت�سيد" يف الإدارة املالية؟ اأذكر اأمثلة؟

مراجعة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

م ــن امله ــم التخطي ــط وحتديد غاي ــات للموؤ�س�سة والتاأك ــد من اتفاق امل ــوارد املالي ــة والب�سرية مع هذه
الأهداف.
تعبئة املوارد الب�سرية واملالية من الأمور الهامة لتحقيق غايات واأهداف املنظمة.
يجب اأن تعطى عناية بالغة لتوظيف العاملني وتدريبهم والإ�سراف عليهم وتقييمهم .كما ينبغي النتباه
اإىل الرتقي على ال�سعيد املهني وظروف اخلدمة حتى ميكن الحتفاظ باملوظفني وتوفري احلوافز.
يتع ــني اإيجاد وظيف ــة اإدارة املوارد الب�سري ــة يف كل موؤ�س�سة مع توفيقها مع نف� ــض الوظيفة على م�ستوى
جهاز ال�سجون ككل.
الت�س ــالت اجلي ــدة مع املق ــار الرئي�سة الإقليمي ــة والوطنية من العنا�س ــر الهامة لق ــدرة القائد على
تاأم ــني املوارد الب�سرية واملالية املطلوبة حتى ميك ــن اإدارة املوؤ�س�سة على نح ٍو �سليم واإجراء الإ�سلحات
ال�سرورية.
ينبغ ــي ملدي ــر ال�سجن اأن يقوم بعر� ــض تقدير لحتياجات املوارد م�سحوب ًا بخط ــة تو�سح ا�ستخدامات
املوارد املذكورة وذلك حتى يتمكن من اإثبات بو�سوح دللة هذه الحتياجات.
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-7
-8
-9

-10

 يج���ب �إيجاد وظيف���ة الإدارة املالية يف كل �سجن (ويف جهاز ال�سج���ون ككل) على �أن تدعم بال�سيا�سات
والإجراءات والنظم ال�سليمة.
 يتع�ي�ن توف�ي�ر التقارير املالية املنتظمة وتقدميه���ا �إىل م�ستويات خمتلفة م���ن الإدارة يف جهاز ال�سجون
حتى تتوفر املعلومات الالزمة التخاذ القرارات ،و�إجراء التعديالت ،وتوقع ال�صعوبات املالية.
 يج���ب تنفي���ذ نظام للرقاب���ة املالية واملحا�سبة يه���دف �إىل دع���م املحا�سبية املالي���ة والت�أكد من حتقيق
اال�ستخ���دام الأمث���ل للم���وارد املتوفرة ،على �أن يك���ون ذلك متفق ًا م���ع غايات و�أهداف جه���از ال�سجون
وال�سج���ن .ويتعني �أن يطبق النظام عرب �إجراءات للمراجعة والرت�صيد و�أن يت�سم بال�شفافية مع �إتاحته
للأطراف املعنية الداخلية واخلارجية.
ينبغ���ي �سنوي��� ًا اال�ستعانة مبراجعني مالي�ي�ن م�ستقلني ملراجع���ة التقارير املالية به���دف الت�أكد من دقة
البيانات املالية و�إجراء التح�سينات على النظام املايل.

 -7اإدارة املرافق املادية

مقدمة
ين�س ــب الرتكي ــز يف هذا الف�سل على اإدارة املرافق املادية واملكان يف ال�سج ــن بهدف التاأكد من فعالية وكفاءة
ا�ستخدامهم من اأجل حتقيق الإجراءات الإ�سلحية والمتثال للقواعد واملعايري الدولية .وتقت�سي هذه القواعد
تزويد ال�سجناء مبكان ملئم للمعي�سة والهواء النقي و�سوء طبيعي وبيئة �سحية ب�سكل عام اأثناء فرتة حب�سهم
م ــع مراع ــاة فئة معينة م ــن ال�سجناء الواجب حب�سه ــم يف غرف منف�سل ــة اأو مباين بعيدة ع ــن الآخرين .ثمة
ف�س ــل اآخر ياأتي فيما بع ــد ي�سمل ال�سحة والنظافة ال�سخ�سية ولكن ينبغي الإ�سارة هنا اإىل اأن مرافق النظافة
وال�سرف اجليدة مثل دورات املياه ومناطق ال�ستحمام من الأمور ال�سرورية يف ال�سجون حتى يتمكن ال�سجناء
من احلفاظ على نظافتهم ال�سخ�سية وتفادي ظهور اأمرا�ض يف ال�سجن.

اأهداف التعلم
تتمثل اأهداف هذه الوحدة فيما يلي:
•
•
•
•
•

درا�سة اأف�سل ال�سبل لل�ستفادة من املقار املادية اأو املكان املتوفر يف ال�سجون.
درا�س ــة الآث ــار التي تعود من ا�ستخ ــدام امل�ساحة على اإقامة ال�سجناء والآث ــار ال�سارة للكتظاظ يف
ال�سجن.
درا�س ــة الآث ــار الناجتة ع ــن ا�ستخدام امل�ساحة على ف�سل فئة معينة م ــن ال�سجناء امل�ست�سعفني مثل
ال�سب ــاب والن�س ــاء وال�سجن ــاء املعاقني وال�سجن ــاء املعتلني نف�سيـ ـ ًا وال�سجناء املر�س ــى واملحبو�سني رهن
املحاكمة.
مناق�سة �سبل حتقيق ا�ستخدام اأف�سل ملقار املوؤ�س�سة.
درا�سة بع�ض الق�سايا املتعلقة بالتخطيط ملقر جديد لل�سجن.

املعايري والقواعد الدولية
ثم ــة كث ــري من املعاي ــري والقواع ــد الدولي ــة معنية بظ ــروف ال�سج ــن ورفاه ــة ال�سجن ــاء .تت�سم ه ــذه املعايري
والقواع ــد بالو�س ــوح م ــن حي ــث اإقام ــة ال�سجن ــاء ،واحلاج ــة للف�سل ب ــني جمموعات حم ــددة ع ــن الباقني.
63
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راج���ع عل���ى �سبيل املث���ال القواع���د  8و 10من القواع���د النموذجي���ة الدنيا ملعامل���ة اجلناة املذك���ورة يف املربع
�أدناه.

الف�صل بني الفئات
 - 8تو�ض���ع فئ���ات ال�سجن���اء املختلفة يف م�ؤ�س�س���ات خمتلفة �أو �أج���زاء خمتلفة من امل�ؤ�س�س���ات مع مراعاة
جن�سهم وعمرهم و�سجل �سوابقهم و�أ�سباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم .وعلى ذلك:
(�أ) ي�سجن الرجال والن�ساء ،بقدر الإمكان ،يف م�ؤ�س�سات خمتلفة .وحني تكون هناك م�ؤ�س�سة ت�ستقبل
اجلن�سني على ال�سواء يتحتم �أن يكون جمموع الأماكن املخ�ص�صة للن�ساء منف�صال كليا،
(ب) يف�صل املحبو�سون احتياطيا عن امل�سجونني املحكوم عليهم،
(ج) يف�صل املحبو�سون لأ�سباب مدنية ،مبا يف ذلك الديون ،عن امل�سجونني ب�سبب جرمية جزائية،
(د) يف�صل الأحداث عن البالغني.

�أماكن االحتجاز
  )1( - 9حيثم���ا وج���دت زنزانات �أو غرف فردية للنوم ال يج���وز �أن يو�ضع يف الواحدة منها �أكرث من �سجني
واح���د ليال .ف����إذا حدث لأ�سب���اب ا�ستثنائية ،كاالكتظ���اظ امل�ؤقت� ،أن ا�ضط���رت الإدارة املركزية
لل�سجون �إىل اخلروج عن هذه القاعدة ،يتفادى و�ضع م�سجونني اثنني يف زنزانة �أو غرفة فردية.
(  )2وحيثم���ا ت�ستخدم املهاج���ع ،يجب �أن ي�شغلها م�سجونون يعتن���ي باختيارهم من حيث قدرتهم على
التعا�ش���ر يف ه���ذه الظ���روف .ويج���ب �أن يظل ه����ؤالء ليال حتت رقاب���ة م�ستمرة ،موائم���ة لطبيعة
امل�ؤ�س�سة.
 - 10توف���ر جلمي���ع الغرف املع���دة ال�ستخ���دام امل�سجون�ي�ن ،وال�سيما حجرات الن���وم ليال ،جمي���ع املتطلبات
ال�صحي���ة ،مع احلر����ص على مراعاة الظ���روف املناخية ،وخ�صو�صا م���ن حيث حجم اله���واء وامل�ساحة الدنيا
املخ�ص�صة لكل �سجني والإ�ضاءة والتدفئة والتهوية.
 - 11يف �أي مكان يكون على ال�سجناء فيه �أن يعي�شوا �أو يعملوا:
(�أ) يج���ب �أن تك���ون النوافذ من االت�س���اع بحيث متكن ال�سجن���اء من ا�ستخدام ال�ض���وء الطبيعي يف
القراءة والعمل ،و�أن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي �سواء وجدت �أم مل توجد تهوية �صناعية،
(ب) يج���ب �أن تك���ون الإ�ض���اءة ال�صناعي���ة كافي���ة لتمكني ال�سجناء م���ن القراءة والعم���ل دون �إرهاق
نظرهم.
 - 12يج���ب �أن تك���ون املراحي����ض كافية لتمكني كل �سجني م���ن تلبية احتياجاته الطبيعي���ة يف حني �ضرورتها
وب�صورة نظيفة والئقة.
 - 13يج���ب �أن تتوفر من�ش�آت اال�ستحمام واالغت�سال بالد�ش بحيث يكون يف مقدور كل �سجني ومفرو�ضا عليه
�أن ي�ستح���م �أو يغت�س���ل ،بدرجة ح���رارة متكيفة مع الطق�س ،بالق���در الذي تتطلبه ال�صح���ة العامة تبعا للف�صل
واملوقع اجلغرايف للمنطقة ،على �أال يقل ذلك عن مرة يف الأ�سبوع يف مناخ معتدل.
 - 14يج���ب �أن تك���ون جمي���ع الأماكن التي ي�ت�ردد عليها ال�سجن���اء بانتظ���ام يف امل�ؤ�س�سة م�ستوف���اة ال�صيانة
والنظافة يف كل حني.
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الف�صل 7

الق�ضايا والتحديات
ي�شكل االكتظاظ يف الغالب م�شكلة يف ال�سجون .ويحدث ذلك عندما يكون حجم نزالء ال�سجن �أكرب من قدراته.
وتع���د م�شكل���ة االزدحام من امل�شاكل اخلطرية حي���ث �أنها ت�ؤثر على ظروف معي�شة الن���زالء بل وتخرق كثري من
حقوقهم الأ�سا�سية .وت�ؤدي امل�شكلة غالب ًا �إىل االختالط بني فئات ال�سجناء املختلفة (املحتجزون رهن املحاكمة
واملدان���ون والأحداث والرج���ال والن�ساء) .ظروف االكتظاظ لها بو�ضوح ت�أثري عل���ى �أمن و�سالمة النزالء و�أمن
املوظفني .ي�سهم االكتظاظ يف تدهور الظروف الفعلية للمقار املادية بال�سجن؛ ويزيد من خطورة نقل الأمرا�ض
املعدية؛ وينتج عنه �ضعف الإ�شراف على النزالء وتدين ظروف ال�سالمة مما يزيد من خماطر العنف و�أن�شطة
الع�صابات.
وينط���وي احلل املطروح ملواجهة االكتظاظ يف بع�ض الأحي���ان على بناء �سجون جديدة حتى ميكن زيادة قدرات
جه���از ال�سج���ون الكلية .وينبغي توخي احلذر وعدم الت�سرع يف اللجوء �إىل هذا احلل .متكنت الكثري من البلدان
م���ن الت�ص���دي مل�شكل���ة اكتظاظ ال�سجون عن طري���ق خف�ض حجم ن���زالء ال�سجون وذلك عرب احل���د من �أعداد
الأف���راد املتهمني املحتجزين ره���ن املحاكمة ،وت�شجيع املحاكم���ات ال�سريعة ،وت�شجيع الأحك���ام املعنية بخدمة
املجتم���ع وبدائل ال�سجن ،وتطوير برامج لإخالء ال�سبيل املبكر �أو امل�شروط .ومعظم هذه احللول ت�صب يف �إطار
�أن���واع خمتلف���ة من برامج العفو عن ال�سجناء امل�صممة بهدف �إخ�ل�اء ال�سبيل عن النزالء ملجرد تخفي�ض حجم
نزالء ال�سجون.
وال ميكن الف�صل بني جودة ا�ستغالل مقار ال�سجون وبني �إدارة النزالء اجليدة ،مبا يف ذلك ا�ستخدام نظام جيد
لت�صني���ف اجلن���اة ،ويتناوله الف�صل  11مبزيد من التفا�صيل .كذلك ف�أن املعلوم���ات الواردة يف الوقت املنا�سب
والدقيق���ة عن الن���زالء اجلناة وتذبذب عدده���م و�سماتهم ت�شكل جانب��� ًا حيوي ًا للإدارة اجلي���دة ملقار ال�سجون
والتخطيط اجليد على املدى الطويل لبناء مقار جديدة.
ت�صمم مقار ال�سجون يف الأ�صل بهدف منع هروب امل�ساجني .كما �أنها ت�صمم �أي�ض ًا بحيث تتيح للحر�س العامل
يف ال�سجون �أق�صى قدر ممكن من نطاق الر�ؤية من مواقع احلرا�سة ،وت�سمح مبراقبة حتركات النزالء ،ومتكن
حر����س ال�سجون من ت�أم�ي�ن مناطق معينة يف ال�سجون مبعزل عن الباقي .كما حتظى �إمكانية ف�صل فئات معينة
من ال�سجناء عن الباقي ب�أهمية يف �إدارة الأحداث مثل �أحداث ال�شغب.
وتق���ع مواق���ع احلرا�سة عادة وت�صمم بحيث متن���ح احلرا�س �أف�ضل ر�ؤية ملا يحدث يف ه���ذا اجلزء من ال�سجن.
كم���ا �أن هن���اك ت�صميمات معمارية معينة مف�ضل���ة عن غريها ،مثل مواقع القيادة املركزي���ة التي ت�سمح بزاوية
ر�ؤي���ة  360درج���ة من �أجل حتقيق م�ستوى �أعلى من الت�أمني با�ستخ���دام �أقل عدد من حرا�س املراقبة ،وت�صميم
املجموع���ة على هيئة ح���رف " "Hالتي بها يزيد م�ستوى الت�أمني من خالل تقلي���ل عدد املخارج ومواقع التحكم،
والت�صميمات التي تت�ضمن �أماكن الرتفيه امل�ؤمنة خلدمة النزالء.
تختل���ف الطرق الت���ي ُتبنى بها ال�سجون باختالف املناط���ق يف العامل بناء ًا على عدد م���ن العوامل ،مبا يف ذلك
ثراء الدولة وظروف ال�سجناء وم�ستوى الت�أمني املزمع تطبيقه يف ال�سجن واملناخ واجلغرافية بل وتاريخ الدولة.
وتتمث���ل �أح���د التحديات التي كثري ًا م���ا يواجهها القيادات �أن ال�سج���ون التي عليهم �إدارته���ا قدمية وعفا عليها
الزم���ن .فق���د بنيت منذ �سنوات عديدة م�ض���ت با�ستخدام ت�صميمات قدمية .وي�ستدع���ي بناء املباين اجلديدة
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مبالغ �ضخمة ،وكثري من البلدان غري قادر على حتمل نفقات بناء �سجون جديدة .وعندما ت�سنح الفر�صة لبناء
مراف���ق جدي���دة ينبغي اخذ عملية التخطيط مبنته���ى اجلدية مع احلر�ص على �إ�ش���راك العنا�صر التي �ستتوىل
م�س�ؤولية �إداراتها .ا�سترياد ت�صميمات من بلدان �أخرى بدون �إجراء �أية تعديالت عليها لتالءم الظروف املحلية
ي�ؤدي يف الغالب �إىل نتائج �سيئة.
ميك���ن �أن تق���ع حوادث خطرية يف ال�سجون ب�سرعة كبرية مما يعر�ض حرا�س ال�سجون والنزالء للخطر .ومن ثم
ينبغي تزويد حرا�س ال�سجن ب�إمكانية و�ضع �أنف�سهم يف �أماكن مغلقة �آمنة حماية لأنف�سهم من النزالء ال�ضارين.
ومتث���ل امل�سافة الطبيعي���ة �أو احلواجز املادية جوان���ب هامة يف ت�صميم ال�سجن من حي���ث حماية املوظفني ،مع
�ض���رورة مراعاة احتماالت ا�ستخدامها �ض���د حرا�س ال�سجن �أي�ض ًا .احلواجز على الرغم من �أنها تخدم غر�ض
احلماي���ة املادية �إال �أنه���ا لن ت�ؤتي ثمارها يف زرع الثقة بني احلرا�س والنزالء .وتن���زع بع�ض البلدان �إىل التقليل
م���ن ا�ستخ���دام احلواجز ،خا�صة يف �إط���ار ال�سجون التي تطبق احلد الأدنى واملتو�س���ط من الت�أمني بهدف خلق
عالق���ة مبزي���د من الثقة بني احلرا����س والنزالء .وهذا ما يطلق علي���ه الأمن "الديناميكي" وال���ذي يتطرق �إليه
ف�صل الحق.
�إن اكتظ���اظ الزنازي���ن واملهاجع من الأمور ال�شائعة يف ال�سجون يف كافة �أنح���اء العامل .وتت�ضمن الآثار الناجتة
ع���ن ذلك زي���ادة التوت���رات واالحتكاك بني الن���زالء واحلرا�س .ويف معظ���م احلاالت ال تتمت���ع �سلطات ال�سجن
برفاهي���ة االختي���ار من حيث ت�صميم ال�سجن ولكن �أحيان ًا ميك���ن �أن ي�ؤدي تخيل ا�ستخدام م�ساح ٍة ما �إىل احلد
م���ن امل�شاكل .وميك���ن �أن ي�ؤدي تركيب الفوا�صل �إىل ا�ستخدام م�ساحات خمتلفة يف �أغرا�ض متنوعة .كما ميكن
�أي�ض��� ًا حتدي���د مواعيد خمتلفة لنوم الن���زالء .ومما يزيد من حدة التوتر يف ال�سج���ون ال�شعور بامللل الذي ي�شيع
التعا�س���ة ب�ي�ن ال�سجناء ،ولذا العثور على �سب���ل مفيدة ل�شغل النزالء �سيعود بالنفع يف ح���ل امل�شاكل النا�شئة عن
عدم مالئمة امل�ساحة املتوفرة.
ثمة �أنواع خمتلفة من امل�شاكل املتعلقة بت�صميم ال�سجن وظروفه بالن�سبة لفئات امل�ساجني امل�ست�ضعفني املختلفة.
يف بع����ض احل���االت ،مثل ال�سجناء يف انتظار الإعدام ،يجوز �أن تتعلق امل�ش���اكل بالأمن وعزل امل�ساجني .و�أما يف
حال���ة �أبناء ال�سجينات م���ن الأطفال والر�ضع ،ميكن �أن يتعل���ق الأمر ب�إمكانية �إبقائهم م���ع الأمهات .ويف حالة
امل�سن�ي�ن م���ن ال�سجناء ،يكون الأم���ر معني ب�صعوبة الو�ص���ول �إىل الأدوار العليا من املبن���ي با�ستخدام الدرج �أو
الو�صول �إىل دورات املياه .وبالن�سبة للجناة املعاقني بدني ًا ،ميكن �أن تعيق بع�ض �سمات ال�سجن الطبيعية النزيل
م���ن ا�ستيفاء احتياجات���ه الأ�سا�سية .يتعني على مديري ال�سجون فهم كل هذه الق�ضاي���ا ودرا�ستها �أثناء تطوير
املق���ار اجلديدة والتخطيط ال�ستخدامها .بل وميكن �إج���راء تغيريات مادية على امل�ؤ�س�سات القائمة .يتعني على
مدي���ري ال�سج���ون مراعاة احلجج الت���ي ت�صب مع �أو �ضد �إن�ش���اء وحدات خا�صة ال�ستيع���اب جمموعات النزالء
امل�ست�ضعفني املختلفة بهدف �ضمان �سالمتهم ورفاهتهم.

الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة
قم بدرا�سة خمططات (ت�صميمات/ر�سومات �أولية) �سجن منوذجي وقارن بينها وبني بع�ض ال�سجون القائمة.
اح�صر االختالفات الهامة .علق على مالئمة املخطط القائم للظروف املحلية.
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الف�سل 7

ناق�ض الأ�سئلة املذكورة اأدناه يف اإطار جمموعات �سغرية:
• ما هي اأكرب م�سكلة من حيث امل�ساحة/املقار املادية يف �سجنك؟ ما هي التدابري التي اتخذتها
للحد من هذه امل�سكلة؟
• م ــا ه ــي ال�سعوبات من وجهة نظرك التي يعاين منها ال�سجن ــاء الناجتة عن الظروف ال�سيئة
للمقار يف موؤ�س�ستك؟ ما هي ال�سعوبات التي ت�سكلها للموظفني؟
• كي ــف ميك ــن ا�ستخدام املرافق املادية املوج ــودة يف موؤ�س�ستك على نح ٍو خمتلف بهدف حت�سني
لكل من امل�ساجني واملوظفني؟
ظروف ال�سجن بالن�سبة ٍ
• ما هي العنا�سر الواجب اأن يت�سمنها ت�سميم املوؤ�س�سة النموذجية؟
• ما هو اأول �سيء تود تغيريه يف ت�سميم ال�سجن الذي تتوىل اإدارته يف حالة توفر املوارد؟
• م ــن وجه ــة نظرك ،ما هي الرتتيبات اللزمة يف مراف ــق ال�سجن املادية بحيث ت�سمن �سلمة
ورفاه ــة جمموع ــات ال�سجن ــاء امل�ست�سعفني املختلف ــة (الر�سع ،والن�س ــاء ،وال�سجن ــاء الأجانب،
وال�سجن ــاء يف انتظ ــار الإعدام ،وال�سجناء امل�سنني ،و�سغار اجلن ــاة ،وال�سجناء الذين يعانون علل
نف�سية)؟
• م ــا ه ــي نوعي ــة الأ�سياء التي جربتها حل ــل م�ساكل الكتظاظ يف �سجن ــك؟ (على فر�ض وجود
اكتظاظ).
• ه ــل متث ــل الفرتة التي يق�سيها ال�سج ــني يف ال�سجن يف انتظار املحاكمة اأو الف�سل يف الق�سية
م�سكل ــة يف جهاز ال�سج ــون اخلا�ض بك؟ واإذا كان الو�سع كذلك ،ما ه ــي التدابري املمكن اإتباعها
للحد من هذه امل�سكلة؟

مراجعة
 -1ينط ــوي ج ــزء كبري من اإدارة ال�سجن عل ــى التاأكد من فعالية وكفاءة ا�ستخ ــدام امل�ساحة املادية .وعلى
قائد ال�سجن اجليد التفكري دائم ًا يف كيفية زيادة الفعالية يف ا�ستغلل امل�ساحة يف املوؤ�س�سة بهدف خلق
ظروف مقبولة ملعي�سة ال�سجناء وظروف عمل  /معي�سة للموظفني.
 -2توؤثر طريقة ا�ستخدام م�ساحة ال�سجن واملرافق املادية على عوامل مثل ال�سلمة العامة وظروف معي�سة
ال�سجناء واأمن حر�ض ال�سجن والقدرة على احلفاظ على ال�سيطرة والنظام يف ال�سجن.
 -3ت�ستدعي القواعد النموذجية الدولية املتعلقة باأماكن احتجاز ال�سجناء توفري اأماكن ملئمة للإعا�سة،
ومهاج ــع للنوم ،ومك ــان للنظافة ال�سخ�سية .كما تقت�س ــي اأي�س ًا ف�سل الن�س ــاء والأطفال واملحتجزين
احتياطي ًا واملعتلني نف�سي ًا من النزلء البالغني من الذكور.
 -4مع زيادة عدد املحكوم عليهم يف كثري من اأنحاء العامل ،اأ�سبحت امل�ساحات يف ال�سجون غري كافية مما
ي�ستدع ــي م ــن �سلطات ال�سجن العثور على �سب ــل جديدة للتعامل مع هذه التحدي ــات .اإذا كانت املباين
قدمي ــة ول توج ــد م�ساحات كافية ،هن ــا ي�سبح بناء �سجون جدي ــدة من الو�سائل اجلي ــدة للتعامل مع
م�سكل ــة الكتظ ــاظ .ولكن ثمة ط ــرق اأخرى ميكن بها تقلي ــل الكتظاظ مثل خف�ض ع ــدد امل�ساجني يف
احلب�ض الحتياطي ،والإفراج عن ال�سجناء الذين ل ينتمون اإىل ال�سجن مثل املعتلني نف�سي ًا ،الذين يتم
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�إيداعه���م يف ال�سجون يف بع�ض البلدان على الرغم م���ن عدم ارتكابهم جرائم .وعلى احلكومة �أن جتد
بدائل عن ال�سجون بالن�سبة للمعتلني نف�سي ًا والأحداث كذلك.
  -5ينبغ���ي �أن ي�ضع جهاز ال�سجون خطة طويلة املدى لتطوير و�صيان���ة مرافقه املادية و�أي�ض ًا للتو�سع ح�سب
ال�ضرورة لتلبية متطلبات امل�ساحة امل�ستقبلية.
  -6ينبغي �أن تراعي املرافق املادية يف ال�سجن االحتياجات اخلا�صة والظروف بالن�سبة ملجموعات ال�سجناء
اخلا�صة من امل�ست�ضعفني.

 -8تلبية احتياجات
ال�سجناء الأ�سا�سية

املقدمة
يتن ــاول ه ــذا الف�س ــل املعايري والقواع ــد الدولية الهام ــة املتعلق ــة باحتياجات ال�سجن ــاء الأ�سا�سي ــة .وي�ساعد
امل�سارك ــني عل ــى التفكري فيم ــا اإذا كانت هذه املعايري معمول بها يف موؤ�س�ساتهم م ــن عدمه ،ما هي الأ�سباب يف
حالة عدم تطبيقها .بعد ذلك يدر�ض امل�ساركون الطرق العملية ل�سمان تلبية احتياجات ال�سجناء الواقعني حتت
م�سوؤولياتهم ب�سكل فعال.
يعك� ــض اأ�سلوب معامل ــة الدولة للجناة نظرتها العام ــة وال ُنهج الذي تتبعها فيما يتعلق بحق ــوق الإن�سان ،خا�سة
اإذا ب ــات وا�سح ًا اأن ــه بو�سعها توفري معاملة اأف�سل لل�سجناء .ويف معظم البلدان ل يوجد عذر يربر عجز اأجهزة
ال�سجون عن توفري ال�سروريات الأ�سا�سية لل�سجناء .بل حتى يف البلدان التي متزقها احلروب وي�سود الفقر بني
غالبي ــة �سكانها ،وهم اأنف�سه ــم يف اأم�ض احلاجة للطعام الأ�سا�سي واملاأوى وامللب�ض واملعونة الطبية ،ل يجب مع
ذلك اإغفال ال�سجناء اأو اإ�ساءة معاملتهم.
تن ــدرج ظ ــروف املعي�سة يف ال�سجن حتت اأهم العوامل التي حتدد �سع ــور ال�سجني باحرتامه لذاته وكرامته ،ويف
النهاي ــة فر�سة ه ــذا ال�سجني يف جناح اإعادة دجمه يف املجتمع كمواطن �سالح ملتزم بالقانون .كما اأن عنا�سر
ج ــودة اأماك ــن الحتجاز ،وترتيبات الن ــوم ،ونوعية الطعام ال ــذي يتناولها ال�سجناء ومك ــان التناول ،وامللب�ض
امل�سم ــوح بارتدائها ،واإذا كان لديهم فر�سة الو�س ــول اإىل املرافق ال�سحية ،كلها تاأتي بتاأثري �سخم على كرامة
ال�سجني الإن�سانية و�سعوره بقيمته الذاتية .حتى عندما تكون الظروف الفعلية ملئمة ،اإل اأن ممار�سات التقييد
مث ــل الإل ــزام بطلب الذه ــاب اإىل دورة املياه من احلار�ض ووج ــوب النتظار لفرتة طويلة ،ميك ــن اأن يعمق لدى
ال�سج ــني �سع ــوره بعدم ملئمة املكان بالإ�سافة اإىل انعدام قيمته الب�سرية .اإذا مل يتلق ال�سخ�ض معاملة تراعي
اإن�سانيته ،هذا ال�سخ�ض لن ينمو بداخله �سعور باإن�سانيته.
وب�س ــكل عام ،تتناول املعايري والقواعد الدولية ظروف املعي�سة امللئمة ولكنها ل تذكر على وجه التحديد حجم
امل�ساح ــة الكافية بالن�سبة لكل �سجني .هذا اأمر يرتك حتديده ل�سلطات ال�سجن ،ولكن بع�ض ال�سجون تعاين من
الكتظ ــاظ حتى اأن ال�سجناء ميوت ــون من الختناق اأو عدم القدرة على ال�ستلق ــاء للنوم يف نف�ض الوقت .يتعني
على مديري ال�سجون البحث عن طرق للت�سدي مل�سكلة الكتظاظ والتعامل معها على اأنها اأولوية.
يف بع� ــض البل ــدان ،يق�س ــي معظم ال�سجناء معظم الي ــوم يف الزنازين بحيث ل ي�سمح له ــم باخلروج يف اأماكن
مفتوح ــة اإل يف اإط ــار حمدود .ومييل ال�سجناء يف املناطق ذات املناخ الدافئ اإىل ق�ساء معظم اليوم يف اخلارج
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يف منطقة حماطة ب�سياج �أو حتت �أي ظل ميكن لهم العثور عليه .ويف حالة الأ�سوار غري املالئمة يحب�س ال�سجناء
�أو يكبل���وا بالأغ�ل�ال .ويف بع�ض البلدان يتعني عل���ى ال�سجناء العمل معظم الوقت خ�ل�ال اليوم ،يف حني ي�صاب
ال�سجن���اء باملل���ل ب�سبب الفراغ يف بلدان �أخ���رى .و�أف�ضل و�ضع ،هو �أن يكون لدى ال�سجن���اء وقت للراحة والعمل
وتعلم مهارة ووقت للنوم .كما يجب جتهيز �أماكن االحتجاز بالتهوية وال�ضوء.
ال تتوفر اخلدمات الطبية لل�سجناء يف كثري من بلدان العامل .بل متثل الأمرا�ض املعدية مثل فريو�س نق�ص املناعة
الب�شرية/الإي���دز والتهاب الكبد الوبائي م�شكلة يف كثري من ال�سجون ،ولذا ميكن انت�شار هذه الأمرا�ض مبنتهى
ال�سهول���ة ب�سبب ازدحام ال�سجون بالنزالء� ،سواء بني ال�سجناء �أو املوظفني �أو �أع�ضاء الأ�سر من الزائرين .ومن
ثم ينبغي توفري اخلدمات الطبية لل�سجناء على �أن تعترب �سلطات ال�سجون هذه اخلدمات ك�أولوية.

�أهداف التعلم
تتمثل الأهداف الرئي�سة لهذه الوحدة فيما يلي:

•
•
•
•
•
•

 ا�ستعرا�ض القواعد الدولية املتعلقة باحتياجات اجلناة الأ�سا�سية� :أماكن االحتجاز املالئمة ،والطعام
واملياه ،واملالب�س و�أ�سرة النوم ،والنظافة ال�شخ�صية ،واخلدمات الطبية ،والرتفيه والتمارين الريا�ضية.
التفكري يف كيفية تنفيذ هذه القواعد يف �سياق ال�سجون يف البلد.
االطالع على التزام ال�سجون يف البلد بالقواعد الدولية.
درا�سة جوانب حمددة معنية باجلن�سانية يف االحتياجات الأ�سا�سية.
درا�سة �أثر فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز على ال�سجون يف البلد.
مناق�شة �أهمية احلق يف املعتقدات الدينية بالن�سبة لل�سجناء.

املعايري والقواعد الدولية
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
�أماكن االحتجاز
 )1( - 9حيثم���ا وجدت زنزانات �أو غرف فردي���ة للنوم ال يجوز �أن يو�ضع يف الواحدة منها �أكرث من �سجني
واح���د ليال .ف�إذا ح���دث لأ�سباب ا�ستثنائية ،كاالكتظاظ امل�ؤقت� ،أن ا�ضط���رت الإدارة املركزية لل�سجون
�إىل اخلروج عن هذه القاعدة ،يتفادى و�ضع م�سجونني اثنني يف زنزانة �أو غرفة فردية.
( )2وحيثم���ا ت�ستخدم املهاجع ،يجب �أن ي�شغلها م�سجونون يعتن���ي باختيارهم من حيث قدرتهم على
التعا�شر يف هذه الظروف .ويجب �أن يظل ه�ؤالء ليال حتت رقابة م�ستمرة ،موائمة لطبيعة امل�ؤ�س�سة.
 - 10توف���ر جلمي���ع الغرف املع���دة ال�ستخ���دام امل�سجون�ي�ن ،وال�سيما حجرات الن���وم ليال ،جمي���ع املتطلبات
ال�صحي���ة ،مع احلر����ص على مراعاة الظ���روف املناخية ،وخ�صو�صا م���ن حيث حجم اله���واء وامل�ساحة الدنيا
املخ�ص�صة لكل �سجني والإ�ضاءة والتدفئة والتهوية.
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 - 11يف �أي مكان يكون على ال�سجناء فيه �أن يعي�شوا �أو يعملوا:
(�أ) يج���ب �أن تك���ون النواف���ذ من االت�ساع بحي���ث متكن ال�سجناء م���ن ا�ستخدام ال�ض���وء الطبيعي يف
القراءة والعمل ،و�أن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي �سواء وجدت �أم مل توجد تهوية �صناعية،
(ب) يجب �أن تكون الإ�ضاءة ال�صناعية كافية لتمكني ال�سجناء من القراءة والعمل دون �إرهاق نظرهم.
 - 12يج���ب �أن تك���ون املراحي����ض كافية لتمكني كل �سجني م���ن تلبية احتياجاته الطبيعي���ة يف حني �ضرورتها
وب�صورة نظيفة والئقة.
 - 13يج���ب �أن تتوفر من�ش�آت اال�ستحمام واالغت�سال بالد�ش بحيث يكون يف مقدور كل �سجني ومفرو�ضا عليه
�أن ي�ستح���م �أو يغت�س���ل ،بدرجة ح���رارة متكيفة مع الطق�س ،بالق���در الذي تتطلبه ال�صح���ة العامة تبعا للف�صل
واملوقع اجلغرايف للمنطقة ،على �أال يقل ذلك عن مرة يف الأ�سبوع يف مناخ معتدل.
 - 14يج���ب �أن تك���ون جمي���ع الأماكن التي ي�ت�ردد عليها ال�سجن���اء بانتظ���ام يف امل�ؤ�س�سة م�ستوف���اة ال�صيانة
والنظافة يف كل حني.

النظافة ال�شخ�صية

 - 15يجب �أن تفر�ض على ال�سجناء العناية بنظافتهم ال�شخ�صية ،ومن �أجل ذلك يجب �أن يوفر لهم املاء وما
تتطلبه ال�صحة والنظافة من �أدوات.
 - 16بغي���ة متكني ال�سجن���اء من احلفاظ على مظهر منا�سب ي�ساعدهم على اح�ت�رام ذواتهم ،يزود ال�سجن
بالت�سهيالت الالزمة للعناية بال�شعر والذقن .ويجب متكني الذكور من احلالقة بانتظام.

املالب�س و�أ�سرة النوم
 )1( -17كل �سج�ي�ن ال ي�سم���ح له بارت���داء مالب�سه اخلا�صة يجب �أن يزود مبجموع���ة ثياب منا�سبة للمناخ
وكافية للحفاظ على عافيته .وال يجوز يف �أية حال �أن تكون هذه الثياب مهينة �أو حاطة بالكرامة.
( )2يج���ب �أن تك���ون جميع الثي���اب نظيف���ة و�أن يحافظ عليها يف حال���ة جيدة .ويج���ب تبديل الثياب
الداخلية وغ�سلها بالوترية ال�ضرورية للحفاظ على ال�صحة.
( )3يف ح���االت ا�ستثنائي���ة ،حني ي�سمح لل�سجني ،باخلروج من ال�سج���ن لغر�ض مرخ�ص به ،ي�سمح له
بارتداء ثيابه اخلا�صة �أو بارتداء مالب�س �أخرى ال ت�سرتعى الأنظار.
 - 18حني ي�سمح لل�سجناء بارتداء ثيابهم اخلا�صة ،تتخذ لدى دخولهم ال�سجن ترتيبات ل�ضمان كونها نظيفة
و�صاحلة لالرتداء.
 - 19ي���زود كل �سج�ي�ن ،وفقا للعادات املحلية �أو الوطني���ة ،ب�سرير فردى ولوازم له���ذا ال�سرير خم�ص�صة له
وكافي���ة ،تك���ون نظيفة لدى ت�سليم���ه �إياها ،ويحافظ على لياقته���ا ،وت�ستبدل يف مواعي���د متقاربة بالقدر الذي
يحفظ نظافتها.

الطعام
 )1( - 20توفر الإدارة لكل �سجني ،يف ال�ساعات املعتادة ،وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على
�صحته وقواه ،جيدة النوعية وح�سنة الإعداد والتقدمي.
( )2توفر لكل �سجني �إمكانية احل�صول على ماء �صالح لل�شرب كلما احتاج �إليه.
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التمارين الريا�ضية
 )1(  - 21ل���كل �سجني غ�ي�ر م�ستخدم يف عمل يف الهواء الطلق حق يف �ساعة عل���ى الأقل يف كل يوم ميار�س
فيها التمارين الريا�ضية املنا�سبة يف الهواء الطلق� ،إذا �سمح الطق�س بذلك.
( )2توفر تربية ريا�ضية وترفيهية ،خ�ل�ال الفرتة املخ�ص�صة للتمارين ،لل�سجناء الأحداث وغريهم
مم���ن ي�سمح لهم بذل���ك عمرهم وو�ضعهم ال�صح���ي .ويجب �أن توفر لهم ،على ه���ذا الق�صد ،الأر�ض
واملن�ش�آت واملعدات الالزمة.

اخلدمات الطبية

 )1(  - 22يجب �أن توفر يف كل �سجن خدمات طبيب م�ؤهل واحد على الأقل ،يكون على بع�ض الإملام بالطب
النف�سي .وينبغي �أن يتم تنظيم اخلدمات الطبية على نحو وثيق ال�صلة ب�إدارة ال�صحة العامة املحلية �أو
الوطني���ة .كما يجب �أن ت�شتمل على فرع للطب النف�سي بغية ت�شخي�ص حاالت ال�شذوذ العقلي وعالجها
عند ال�ضرورة.
(�  )2أم���ا ال�سجن���اء الذي���ن يتطلب���ون عناي���ة متخ�ص�صة فينقل���ون �إىل �سج���ون متخ�ص�ص���ة �أو �إىل
م�ست�شفي���ات مدنية .ومن الواج���ب ،حني تتوفر يف ال�سجن خدمات العالج الت���ي تقدمها امل�ست�شفيات،
�أن تك���ون معداتها و�أدواتها واملنتجات ال�صيدالنية التي تزود بها وافية بغر�ض توفري الرعاية واملعاجلة
الطبية الالزمة لل�سجناء املر�ضي ،و�أن ت�ضم جهازا من املوظفني ذوى الت�أهيل املهني املنا�سب.
( )3يجب �أن يكون يف و�سع كل �سجني �أن ي�ستعني بخدمات طبيب �أ�سنان م�ؤهل.
 )1( - 23يف �سج���ون الن�س���اء ،يج���ب �أن تتوف���ر املن�ش�آت اخلا�ص���ة ال�ضرورية لتوفري الرعاي���ة والعالج قبل
ال���والدة وبعده���ا .ويج���ب ،حيثما كان ذل���ك يف الإمكان ،اتخاذ ترتيب���ات جلعل الأطفال يول���دون يف م�ست�شفى
مدين .و�إذا ولد الطفل يف ال�سجن ،ال ينبغي �أن يذكر ذلك يف �شهادة ميالده.
( )2ح�ي�ن يك���ون من امل�سموح به بقاء الأطفال الر�ضع �إىل جانب �أمهاتهم يف ال�سجن ،تتخذ التدابري الالزمة
لتوف�ي�ر دار ح�ضان���ة جمهزة مبوظفني م�ؤهلني ،يو�ض���ع فيها الر�ضع خالل الفرتات الت���ي ال يكونون �أثناءها يف
رعاية �أمهاتهم.
 - 24يق���وم الطبي���ب بفح����ص كل �سج�ي�ن يف �أقرب وقت ممكن بع���د دخوله ال�سجن ،ث���م بفح�صه بعد ذلك
كلم���ا اقت�ض���ت ال�ضرورة ،وخ�صو�صا بغية اكت�شاف �أي مر�ض ج�سدي �أو عقلي ميكن �أن يكون م�صابا به واتخاذ
جمي���ع التدابري ال�ضرورية لعالجه ،وعزل ال�سجناء الذين ي�شك يف كونهم م�صابني ب�أمرا�ض معدية �أو �سارية،
وا�ستبانة جوانب الق�صور اجل�سدية �أو العقلية التي ميكن �أن ت�شكل عائقا دون �إعادة الت�أهيل ،والبت يف الطاقة
البدنية على العمل لدى كل �سجني.
 )1( - 25يكلف الطبيب مبراقبة ال�صحة البدنية والعقلية للمر�ضي ،وعليه �أن يقابل يوميا جميع ال�سجناء
املر�ضي .وجميع �أولئك الذين ي�شكون من اعتالل ،و�أي �سجني ا�سرتعى انتباهه �إليه على وجه خا�ص.
( )2عل���ى الطبي���ب �أن يقدم تقري���را �إىل املدير كلما بدا له �أن ال�صح���ة اجل�سدية �أو العقلية ل�سجني
ما قد ت�ضررت �أو �ستت�ضرر من جراء ا�ستمرار �سجنه �أو من جراء �أي ظرف من ظروف هذا ال�سجن.
 )1(  - 26عل���ى الطبيب �أن يق���وم ب�صورة منتظمة مبعاين���ة اجلوانب التالية و�أن يق���دم الن�صح �إىل املدير
ب�ش�أنها:
(�أ) كمية الغذاء ونوعيته و�إعداده،
(ب) مدى �إتباع القواعد ال�صحية والنظافة يف ال�سجن ولدى ال�سجناء،
(ج) حالة املرافق ال�صحية والتدفئة والإ�ضاءة والتهوية يف ال�سجن،
(د) نوعية ونظافة مالب�س ال�سجناء ولوازم �أ�سرتهم،
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(هـ) مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والريا�ضية ،حني يكون منظمو هذه الأنظمة
غري متخ�ص�صني.
( )2ي�ضع املدير يف اعتباره التقارير والن�صائح التي يقدمها له الطبيب عم ًال ب�أحكام املادتني )2( 25
و  ،26ف����إذا التق���ى معه يف الر�أي عمد فورا �إىل اتخاذ التدابري الالزم���ة لو�ضع هذه التو�صيات مو�ضع
التنفي���ذ� .أم���ا �إذا مل يوافقه على ر�أي���ه �أو كانت التو�صيات املقرتحة خارج نط���اق اخت�صا�صه فعليه �أن
يقدم فورا تقريرا بر�أيه ال�شخ�صي ،مرفقا ب�آراء الطبيب� ،إىل �سلطة �أعلى.

الق�ضايا والتحديات
عندما تر�سل ال�سلطات الق�ضائية �أحد اجلناة �إىل ال�سجن ،تذكر القواعد الدولية �صراحة �أن العقاب الذي وقع
يقت�ص���ر فق���ط على �سلب احلرية .ولذا ف�إن ال�سجن ال يعني �إمكانية تعري�ض ال�سجناء �أو وجوب تعري�ضهم ل�سوء
املعاملة �أو الإ�ساءة �أو حرمان من الطعام �أو من مكان للنوم �أو من ارتداء مالب�س مالئمة.
وتتمث���ل �إحدى التحديات اخلا�ص���ة بتوفري االحتياجات الأ�سا�سية لل�سجناء يف نق����ص املوارد املالية ،بل ي�صعب
يف البل���دان �شدي���دة الفقر على وجه التحديد تلبية هذه االحتياجات ب�سبب الفقر ال�شديد الذي يعاين منه باقي
ال�سك���ان حي���ث من املتوقع �أن تعطي احلكومة �أولوية لل�سكان خارج ال�سجون .وينزع الر�أي العام ب�شدة �إىل �إقناع
احلكوم���ة بع���دم معاملة ال�سجناء كباقي ال�سكان .ومع ذلك ،تتمثل وظيفة مدي���رو ال�سجون يف الت�أكد من توفري
الطع���ام واملالب�س وامل�أوى لل�سجناء .وتدعو املعايري والقواعد الدولي���ة لتلبية احتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية� ،إال
�أنه���ا ال تقرتح توفري معاملة لل�سجناء �أف�ضل من ال�سكان غ�ي�ر امل�سجونني .يتعني على مديري ال�سجون التوا�صل
م���ع اجلمه���ور وتو�ضيح �أن ال�سجناء ي�ستحق���ون معاملة من�صفة �أو �إن�سانية و�أن املعامل���ة التي حتط من القدر �أو
التعذيب ال ميثل جزء ًا من العقاب على اجلرمية املرتكبة.
تع���اين ال�سج���ون يف معظم البلدان من االكتظاظ حتى �أن الزنازين واملهاجع ال�صغرية تكون حم�شوة بال�سجناء
يف بع�ض الأحيان ،ومن ثم عدد الأ�سرة غري ٍ
كاف وباملثل م�ستلزمات النوم وعليه ي�ضطر عدد كبري من ال�سجناء
للن���وم عل���ى الأر�ض مع قدر حمدود من الراحة .وي�ؤدي االكتظاظ يف ال�سجون �إىل جميع �أنواع الآثار ال�سلبية مبا
يف ذل���ك انت�شار الأمرا�ض ،وامل�ش���اكل االنفعالية والنف�سية عالوة على امل�شاكل املتعلقة بنقل الأمرا�ض اخلطرية
مث���ل فريو�س نق�ص املناع���ة الب�شرية/الإيدز والتهاب الكب���د الوبائي والدرن وخالفه .كما �أن���ه ي�ؤثر �أي�ض ًا على
املجتمع خارج ال�سجون نظر ًا الحتماالت نقل امل�ساجني الأمرا�ض �إىل زوارهم �أو �إىل املجتمع بعد الإفراج عنهم.
كما يعود الأثر �أي�ض ًا على املوظفني الذين يتعر�ضون �إىل اجلناة املر�ضى.
يعت�ب�ر �إجراء فح�ص للمرافق ال�صحية �إحدى الطرق التي ي�ستع�ي�ن بها القيادات ملنع انت�شار الأمرا�ض .كما �أن
�إج���راء الفحو�صات املنتظم���ة على نظافة املطبخ ودورات املياه و�أماكن الن���وم والطعام تعمل على احلفاظ على
م�ست���وى معني من النظافة� .إن و�ضع جدول وا�ضح خلدمات املوظفني ي�سهم يف ت�سهيل تداول واجبات النظافة.
كم���ا �أن هن���اك و�سيلة �أخ���رى وهي وجود م�سافة ب�ي�ن منطقة دورات املي���اه ومنطقة �إعداد الطع���ام ملنع انت�شار
الأمرا����ض؛ والت�أك���د من ع���دم و�صول املخلفات الب�شرية م���ن منطقة دورات املياه �إىل م�ص���در املياه؛ والطريقة
الأخ���رى هي الت�أكد م���ن �أن الأفراد امل�س�ؤولني عن �إعداد الطعام غري ه�ؤالء امل�س�ؤولني عن تنظيف دورات املياه.
كل من املوظفني والنزالء �إىل دورات تدريبية عن كيفية �إعداد الطعام وحفظه وتقدميه ب�أمان،
ويف العادة يحتاج ٍ
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وعل���ى ممار�سات النظافة ال�شخ�صي���ة الأ�سا�سية ،وكيفية تنظيف وتطهري بع����ض املناطق الهامة وامل�ساحات يف
امل�ؤ�س�سة.
ميثل �ضمان توفري �إمدادات الطعام الكافية امل�ستمرة لنزالء ال�سجون حتدي ًا يف كثري من الأحيان .هذا بالإ�ضافة
�إىل م�شاكل امل�شرتيات و�إدارة املخازن وتوزيع الطعام والف�ساد واالختال�سات التي ت�ستدعي دائم ًا توخي احليطة
واحلذر .وكثري من امل�ؤ�س�سات لديها القدرة على تخفيف م�شاكل نق�ص الطعام عن طريق االعتماد على ال�صناعة
بال�سجون وخا�صة الزراعة التي ت�ضمن من خاللها توفري �إمدادات الطعام الثابتة لل�سجناء (واملوظفني) .ميكن
�أن يق���وم مديري ال�سجون ب�إن�شاء مزارع ال�سجون وحتقي���ق النجاح يف ذلك ،بل ميكن �أن يبادلوا بع�ض منتجات
املزارع بب�ضائع وخدمات من املجتمع .هناك الكثري من �أمثلة مزارع ال�سجون الناجحة.
يجب مراعاة كذلك �ضرورة تطوير الربامج والدورات التدريبية بهدف الوقاية من الأمرا�ض املنقولة واملعدية.
يعترب ال�سجناء من �أكرث جمموعات ال�سكان املعر�ضة للخطر الذي ال يقت�صر فقط على خطر الإ�صابة بفريو�س
نق����ص املناعة الب�شرية/الإيدز وغريها من الأمرا�ض املنقولة جن�سي ٌا ولكن �أي�ض ًا للإ�صابة بالدرن (ال�سل)� .إن
االكتظ���اظ ال���ذي تعاين منه ال�سجون م�صحوب ًا بنق�ص التهوية وانخفا����ض م�ستوى ممار�سات الوقاية ي�ؤدي �إىل
زي���ادة كب�ي�رة يف خطورة انتقال العدوى بالدرن .كما �أن الدرن من �أك�ث�ر �أ�شكال العدوى االنتهازية ال�شائعة بني
املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية .ومن ثم ف�إن اجتماع ارتفاع م�ستوى انت�شار الدرن وفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية يف ال�سجون هو العامل امل�س�ؤول عن ارتفاع معدالت الوفيات بني ال�سجناء.
كما �أن اخلدمات ال�صحية بال�سجون تفتقر عادة �إىل املعدات مع نق�ص عدد العاملني ونق�ص املوارد ،بل وغالب ًا
م���ا تكون معزول���ة عن باقي اخلدمات ال�صحية عل���ى امل�ستوى الوطني .ويواجه قي���ادات ال�سجون حتديات غاية
يف ال�صعوب���ة يف حماولة �ضم���ان ح�صول النزالء الواقعني يف نطاق م�س�ؤوليتهم عل���ى خدمات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية .ومن �أهم بواعث القلق يف ال�سجون فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز وغريه من الأمرا�ض املنقولة
جن�سياً .حيث �أن معظم ال�سجناء من الذكور النا�شطني جن�سي ًا يف الفئة العمرية  ،35 - 19ممثلني �شريحة من
ال�سك���ان املعر�ض���ة خلطر �شديد للإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية قب���ل دخولهم �إىل ال�سجن ،خا�صة يف
البلدان التي تعاين من الأوبئة املنت�شرة على نطاق عام .وتت�ضمن ال�سلوكيات مرتفعة اخلطورة ال�شائعة يف بيئة
ال�سجون ممار�سة اجلن�س غري الآمن واالغت�صاب واملقاي�ضة يف مقابل اجلن�س و"الزواج يف ال�سجون"؛ بالإ�ضافة
�إىل ممار�س���ات احلقن غ�ي�ر الآمن بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن ،وتب���ادل الدم وا�ستخدام �إبر غري
معقمة وغريها من �أدوات القطع يف احلالقة �أو دق الو�شم وكلها ممار�سات �شائعة .ومما يزيد من �صعوبة الأمر
عل���ى مديري ال�سجون نق����ص مرافق االختبارات يف ال�سج���ون الالزمة لتقدير انت�شار امل�شكل���ة يف م�ؤ�س�ساتهم.
ونادر ًا ما تتبع �إر�شادات �سيا�سات اختبارات فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية بني نزالء ال�سجون .ومع ذلك يتعني
عل���ى قيادات ال�سج���ون و�ضع التدابري التي تهدف �إىل الوقاية من انت�ش���ار الأوبئة اخلطرية يف م�ؤ�س�ساتهم .ويف
ه���ذا ال�ش�أن يتعني عليهم كلما �أمكن ال�سعي للح�صول على معونة �سلط���ات ال�صحة العامة .ال�سيا�سات املرتكزة
عل���ى الأدلة امليدانية والتدخالت املعمول به���ا يف كافة �أنحاء العامل والتي ت�ستخدم يف الت�صدي النت�شار فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية بني ال�سجناء ،هي كما يلي:
• توزيع الواقي الذكري وزيوت التزليق
• عالج م�ستخدمي املخدرات عن طريق احلقن
• توفري �إمكانية احل�صول على معدات حقن املخدرات الآمنة
• توزيع املواد التي توفر املعلومات والتثقيف واالت�صال
•  �إمكانية �إجراء اختبارات الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
•  �إمكانية احل�صول على عالج م�ضادات الفريو�سات القهقرية
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كم���ا �أن هناك بع�ض احتياج���ات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية املت�صلة باجلن�سانية .ال�سجينات تنتمني يف الغالب
�إىل الفئ���ات املحرومة اقت�صادي��� ًا واجتماعي ًا وتكرث معاناتهن من �أنواع خمتلفة م���ن الظروف ال�صحية التي مل
تل���ق عالج��� ًا .ومتثل ال�سجين���ات جمموعة من املعر�ضني الرتفاع خط���ر الإ�صابة بالأمرا����ض ال�صحية اجلن�سية
والإجنابية مبا يف ذلك ال�سرطان .كما �أن املر�أة متثل فئة معر�ضة الرتفاع خطر الإ�صابة بالدرن يف البلدان التي
ينت�ش���ر بها املر�ض .ونادر ًا م���ا حت�صل الن�ساء احلوامل على الرعاية قبل الو�ض���ع و�أثناء الو�ضع وبعد الو�ضع يف
ال�سج���ن .عالوة على ع���دم ح�صولهن على متطلبات النظام الغذائي اخلا�صة للن�ساء احلوامل .ولذا ينبغي نقل
الن�ساء كلما �أمكن �إىل م�ست�شفيات مدنية للو�ضع .قد تتم عملية الو�ضع يف ال�سجون يف البلدان الفقرية �أو عندما
تك���ون ال�سجون يف مناطق معزول���ة ،يف ظروف غري �صحية وخطرة ،والقائم���ون بالعملية غري م�ؤهلني من حيث
اخل�ب�رة الطبي���ة ،وينتج عن ذلك م�ضاعفات �صحية للأم والطفل .ونادر ًا ما حت�صل الن�ساء يف البلدان الفقرية
على ما يكفيها من الفوط ال�صحية من ثم تلج�أن ال�ستخدام قطع من القما�ش غري نظيفة �أثناء الدورة ال�شهرية
�أو يو�ضع���ن لينزفن حتت �شجرة حتى ال تت�سخ الزنازي���ن بالدماء .بل يف بع�ض الأحيان يحرمن من امل�شاركة يف
�إعداد الطعام �أو االن�ضمام �إىل الأن�شطة حيث �أن الدورة ال�شهرية تعترب ظاهرة قذرة .ولذا فمن الأهمية مبكان
الت�أكيد على �ضرورة تثقيف الن�ساء ب�ش�أن النظافة ال�شخ�صية وتزويدهن بفوط �صحية ما�صة وقابلة للغ�سل.
كم���ا تع���اين ال�سجون من عدم كفاية املعدات املطلوبة لتلبية االحتياج���ات الأ�سا�سية للأطفال حديثي الوالدة يف
ال�سج���ن م���ع بقائهم فيه .حيث نادر ًا ما توفر ال�سجون بيئة منا�سبة لنم���و طفل �أو ر�ضيع ،ومع ذلك ف�إن الف�صل
ب�ي�ن املر�أة و�أطفاله���ا ي�أتي ب�آثار �صادمة للطفل والأم .وتق�ضي القاعدة رق���م  23من القواعد النموذجية الدنيا
ل�ل��أمم املتح���دة (انظر الف�صل � 9ص )53توفري حمل احتجاز خا�ص ي�ستخدم يف �أغرا�ض الرعاية والعالج قبل
الوالدة وبعدها وموظفي احل�ضانات لرعاية الر�ضع يف خالل الفرتات التي ال يكونون �أثناءها يف رعاية �أمهاتهم.
وذكرت جلنة حقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم � 28أن:
"( )...وينبغي �أن تعامل احلوامل املحرومات من حريتهن معاملة �إن�سانية و�أن حترتم كرامتهن املت�أ�صلة
يف جميع الأوقات ،وبوجه خا�ص خالل الوالدة وخالل رعايتهن لأطفالهن املولودين حديث ًا".

الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة
ناق�ش الأ�سئلة التالية يف �إطار جمموعات �صغرية:
•
•
•
•

 م���ا ه���ي �أكرب التحديات التي تواجهها يف ترتيب الأولويات يف م�ؤ�س�ستك من حيث تطبيق القواعد
الدنيا بالن�سبة الحتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية؟
 م���ا ه���ي الأفكار املبتكرة واملب���ادرات التي �سمعت بها �أو نفذتها بنف�س���ك للتغلب على �أي من هذه
التحديات؟
 ه���ل النظ���ام املعم���ول به حالي ًا ي�شجع عل���ى الإبداع �أم يحبطه؟ ما ه���ي الأ�سباب امل�ؤدية لذلك يف
ر�أي���ك؟ م���ا ال���ذي ينبغي تغي�ي�ره يف ر�أي���ك �إن وجد؟ كيف ميك���ن تعظي���م الأفكار املبتك���رة يف جهاز
ال�سجون اخلا�ص بك؟
 ما هي الأ�سباب الأ�سا�سية لعدم القدرة على تلبية احتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية يف ال�سجن التابع
لك؟ املوارد؟ الر�أي العام؟ �إدارة ال�سجن؟ كبار امل�س�ؤولني؟ ناق�ش كل عامل على حدة.
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ينبغ ــي اأن تتاح لل�سجون فر�سة احل�سول على قدر كبري من املياه النظيفة والآمنة ونظام �سرف �سحي
�سليم.
ُ�سلب امل�ساجني حريتهم مبوجب �سلطة ق�سائية ولكن هذا ل يعني حرمانهم من ال�سروريات الأ�سا�سية
من طعام وملب�ض وم�ساحة للمعي�سة وخدمات طبية وترفيه ومتارين ريا�سية.
تلبية احتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية هامة لبقائهم على قيد احلياة والحتفاظ بقدر من احرتام الذات
وتقدي ــر الذات والأمل .وبدون ه ــذه العنا�سر لن يوجد اأمل يف اإعادة تاأهيل اجلناة .لن يكون لديهم اأي
اأمل يف امل�ستقبل اأو اعتبار للغري ،ويف هذه احلالة يكون النظام قد خيب اأملهم واأمل املجتمع.
يزي ــد حجم التحدي يف البلدان الفقرية لتحقيق هذه املعايري وم ــع ذلك مازال مبقدور ال�سجون العثور
عل ــى حلول (م�سروعات م ــزارع اخل�سار واملا�سية� ،سناع ــات ال�سجون حيث ي�سن ــع ال�سجناء نوعيات
معين ــة م ــن املعدات اأو الأثاث وتباع الب�سائع لتحقيق العائد و�س ــراء املزيد من الطعام وامللب�ض لهم اأو
ت�ستخدم يف بناء مرافق اإ�سافية لل�سجناء يف ال�سجون).
ل تعت ــرب النظاف ــة ال�سخ�سية والظروف ال�سحية م ــن الحتياجات الأ�سا�سية الهام ــة فح�سب بالن�سبة
لل�سجن ــاء ب ــل هي اأي�س ًا من مقت�سي ــات الوقاية �سد الأمرا�ض .وي�سجل ن ــزلء ال�سجون معدلت اإ�سابة
بفريو� ــض نق� ــض املناعة الب�سري ــة /الإيدز اأعلى م ــن املتو�سط (مقارن ــة بال�سكان غ ــري امل�سجونني يف
الدولة) .وهذا اأمر ملح للغاية وطارئ وي�ستدعي الهتمام ب�سكل خا�ض.
ينبغي اتخاذ التدابري اخلا�سة ملنع انت�سار الأمرا�ض املعدية يف ال�سجون.
تعد خدمات الرعاية ال�سحية اأحد احتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية.

 -8ثمة بع� ــض احتياجات الرعاية ال�سحي ــة اجلن�سانية الواجب تلبيتها .ال�سجين ــات احلوامل ،واأطفالهن
فيما بعد ،لهم احتياجات خا�سة ل ميكن اإغفالها .حتتاج الن�ساء اإىل فوط �سحية قابلة للغ�سيل واإعادة
ال�ستخدام اأثناء الدورة ال�سهرية ويحتجن اأي�س ًا اإىل التثقيف من حيث النظافة ال�سخ�سية.
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مقدمة
تواج ــه بع� ــض املجموعات معاملة متييزي ــة اأو حتتاج اإىل رعاية وعناي ــة خا�سة لتجنب احتم ــال ا�ستغللها من
قب ــل اآخرين .يفح�ض هذا الف�سل و�س ــع واحتياجات هذه املجموعات امل�ست�سعفة م ــن نزلء ال�سجن على وجه
اخل�سو� ــض؛ كم ــا اأنه ينظر يف التدابري التي يجب اتخاذها من جان ــب مديري ال�سجون للتعامل بفعالية ورحمة
مع هذه املجموعات امل�ست�سعفة.
يف ه ــذا الف�س ــل ،يركز امل�ساركون على �س ــت فئات م�ست�سعفة من ال�سجناء على وج ــه اخل�سو�ض :ال�سجينات؛
وال�سجن ــاء بحكم موؤبد اأو ملد ٍة طويلة؛ ال�سجناء املعتل ــون نف�سي ًا؛ وال�سجناء املحكوم عليهم بالإعدام؛ وال�سجناء
كبار ال�سن؛ وال�سجناء الأجانب )1(.ويجب اأي�س ًا اأن يعترب الأطفال كمجموعة م�ست�سعفة على نحو خا�ض وي�ستحق
و�سعه ــم عناي ــة خا�سة من جانب مديري ال�سجون .ومن املقرر اأن نتناول حاجات الأطفال امل�سجونني وو�سعهم
يف مو�سع لحق ،يف ف�سل م�ستقل من هذا الكتيب.
كم ــا اأنن ــا �سن�سري اإىل اإدارة الن ــزلء امل�ست�سعفني داخل ال�سجن يف الف�سل املعن ــي بال�سلمة والأمن .ولأن هذه
املجموع ــات م�ست�سعف ــة وتكون عر�س ــة للإيذاء من قب ــل ال�سجناء الآخري ــن ،فقد يحتاج ــون اإىل مكان اإقامة
منف�سل ،مع اإعطائهم العناية والعتبار اخلا�ض ومعاملتهم بطريقة خمتلفة.

اأهداف التعلم
 -1فهم �سبب ا�ست�سعاف جمموعات معينة وطريقة ا�ست�سعافها وملاذا حتتاج اإىل عناية خا�سة.
 -2فهم املعايري والقواعد الدولية ذات ال�سلة بكل جمموعة.
 -3اإقام ــة الرواب ــط بني اإدارة ال�سجن اجلي ــدة وال�سلمة والأمن من ناحية وب ــني الو�سع العام ملجموعات
جانب اآخر.
النزلء امل�ست�سعفة من ٍ
 -4معرفة كيفية اإدارة هذه املجموعات اخلا�سة بطريقة اأف�سل وذلك عن طريق حتديد الق�سايا والتحديات
امل�ساحب ــة لو�سعه ــم يف ال�سجن وحتدي ــد ال�سيا�سات والتداب ــري التي قد توفر احلماي ــة وامل�ساعدة ملن
ينتمون لهذه املجموعات امل�ست�سعفة والإقرار باأن لهم احتياجات خا�سة.
( )1ال�سجناء امل�سابون بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية/الإيدز م�سمولون يف الف�سل الثامن "تلبية احتياجات ال�سجناء الأ�سا�سية".
ويجوز اعتبارهم جمموعة م�ست�سعفة يف الكثري من ال�سجون حول العامل.
77
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املعايري والقواعد الدولية
ت ُن�ص القاعدة  8من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء يف جزءٍ منها على ما يلي:
ؤ�س�سات خمتلفة �أو �أج���زاء خمتلفة من امل�ؤ�س�سات م���ع مراعاة جن�سهم،
تو�ض���ع فئ���ات ال�سجناء املختلف���ة يف م� ٍ
وعمرهم ،و�سجل �سوابقهم ،و�أ�سباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم .وعلى ذلك:
(�أ) ي�سج���ن الرجال والن�س���اء ،بقدر الإمك���ان ،يف م�ؤ�س�سات خمتلفة .وحني تك���ون هناك م�ؤ�س�سة
ت�ستقبل اجلن�سني على ال�سواء يتحتم �أن يكون جمموع الأماكن املخ�ص�صة للن�ساء منف� ً
صال كلي ًا.

وت ُن�ص القاعدة  23من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء على ما يلي:
 )1( - 23يف �سج���ون الن�س���اء ،يجب �أن تتوف���ر املن�ش�آت اخلا�ص���ة ال�ضرورية لتوفري الرعاي���ة والعالج قبل
ال���والدة وبعده���ا .ويج���ب ،حيثما كان ذل���ك يف الإمكان ،اتخاذ ترتيب���ات جلعل الأطفال يول���دون يف م�ست�شفى
مدين .و�إذا ولد الطفل يف ال�سجن ،ال ينبغي �أن يذكر ذلك يف �شهادة ميالده.
( )2ح�ي�ن يك���ون من امل�سموح به بقاء الأطفال الر�ضع �إىل جانب �أمهاتهم يف ال�سجن ،تتخذ التدابري الالزمة
لتوف�ي�ر دار ح�ضان���ة جمهزة مبوظفني م�ؤهلني ،يو�ض���ع فيها الر�ضع خالل الفرتات الت���ي ال يكونون �أثناءها يف
رعاية �أمهاتهم.

وت ُن�ص القاعدة  53من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء على ما يلي:
 )1( - 53يف ال�سجون املختلطة ،امل�ستخدمة للذكور والإناث مع ًا ،يو�ضع الق�سم املخ�ص�ص للن�ساء يف مبنى
ال�سجن حتت رئا�سة موظفة م�س�ؤولة تكون يف عهدتها مفاتيح جميع �أبواب هذه الأق�سام.
(  )2ال يجوز لأي من موظفي ال�سجن الذكور �أن يدخل ق�سم الن�ساء ما مل يكن م�صحوب ًا مبوظفة �أنثى.
( )3تكون مهمة رعاية ال�سجينات والإ�شراف عليهن من اخت�صا�ص موظفات ال�سجن الن�ساء ح�صر ًا .على �أن
ه���ذا ال مينع املوظفني الذكور ،وال�سيما الأطباء واملعلمني ،من ممار�س���ة مهامهم املهنية يف ال�سجون �أو �أق�سام
ال�سجون املخ�ص�صة للن�ساء.

وتن�ص القاعدتان  82و 83من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء على ما يلي:
  )1( - 82ال يج���وز احتج���از ال�شخ�ص يف ال�سجن �إذا ظهر �أنه خمت���ل العقل ،بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله
�إىل م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية ب�أ�سرع ما ميكن.
( )2يو�ضع امل�صابون ب�أمرا�ض �أو ظواهر �شذوذ عقلية �أخرى حتت املراقبة والعالج يف م�صحات متخ�ص�صة
حتت �إدارة طبية.
( )3يو�ضع ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،طول بقائهم يف ال�سجن ،حتت �إ�شراف طبي خا�ص.
( )4عل���ى الإدارة الطبية �أو النف�سانية يف ال�سجون �أن تكفل ع�ل�اج جميع ال�سجناء الآخرين الذين يحتاجون
�إىل مثل هذا العالج.
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 - 83م���ن امل�ستح�س���ن �أن تتخذ ،باالتفاق مع الأجه���زة املخت�صة ،تدابري ملوا�صلة الع�ل�اج النف�ساين لل�سجني
ولتقدمي م�ساعدة اجتماعية نف�سانية له بعد �إطالق �سراحه عند ال�ضرورة.

ت ُن����ص الفق���رة  1من املبد�أ  20من مب���ادئ الأمم املتحدة حلماية امل�صاب�ي�ن بعلل نف�سية وحت�سني
الرعاية ال�صحية النف�سية على ما يلي:
ينطبق هذا املبد�أ على الأ�شخا�ص الذين ينفذون �أحكاما بال�سجن ب�سبب ارتكابهم جرائم� ،أو الذين يحتجزون
على نحو �آخر �أثناء �إجراءات �أو حتقيقات جنائية موجهة �ضدهم ،والذين يتقرر �أنهم م�صابون بعلة نف�سية �أو
يعتقد يف احتمال �إ�صابتهم مبثل هذه العلة.

وت ُن����ص املادة  9من ال�ضمان���ات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجه���ون عقوبة الإعدام على ما
يلي:
حني حتدث عقوبة الإعدام ،تنفذ بحيث ال ت�سفر �إال عن احلد الأدنى املمكن من املعاناة.

الق�ضايا والتحديات
ال�سجينات
�إن ع���دد ال�سجين���ات من الإناث �أقل كثري ًا من عدد ال�سجناء م���ن الذكور يف جميع �أنحاء العامل .كما �أنهن ميلن
�إىل ارتك���اب �أن���واع من اجلرمي���ة تختلف عن الرج���ال؛ ويف الكثري من البل���دان ت�سجن الن�س���اء نتيج ًة للقوانني
التمييزية؛ حيث غالب ًا ما يكن �ضحايا لالنتهاك اجلن�سي �أو الإ�ساءة العاطفية؛ كما �أنهن غالب ًا ما يتحملن اللوم
عل���ى اجلرائم التي يرتكبها �أزواجهن حلماية �سمعتهم �أو دخلهم .وتتعر�ض ال�سجينات �إىل التمييز �ضدهن من
قبل جمتمعهن؛ ويف الكثري من احلاالت يرغمن على ارتكاب اجلرائم من قبل �شركائهن من الذكور ،على �سبيل
املث���ال يقم���ن بدور "ناق���ل" املخدرات .ويحتاج حرا�س ال�سج���ن يف �سجون الإناث �إىل تدري���ب خا�ص على كيفية
التعام���ل م���ع تلك النزيالت .ويجب �أن يكونوا على وعي ب�أن الكث�ي�ر من ال�سجينات تعر�ضن للإيذاء وتعانني من
�أ�شكال خمتلفة من ال�صدمات .وبالطبع فال�سجينات من الإناث ال يدخلن �إجما ًال حتت هذا الت�صنيف وقد يكن
م���ن اجلانيات العتيدات ،غري �أن ال�صنف الأخري منهن مييل �إىل �أن يكن جمرد �أقلية بني الن�ساء املوجودات يف
ال�سج���ون .كما �أن الن�ساء الالتي ينتمني لأقليات عرقي���ة م�ست�ضعفات �أي�ض ًا وقد ال تراهن الأخريات من الن�ساء
م�ساويات لهن مما يفتح احتماالت وجود متيز فيما بني ال�سجينات �أنف�سهن.
ٍ
ونظ���ر ًا ملحدودي���ة مرافق ال�سجن املخ�ص�ص���ة للن�ساء فغالب ًا ما يتم حب�سه���ن �أو احتجازهن بعيد ًا عن منازلهن
�أو �أماك���ن �سكنه���ن ،الأمر الذي من �ش�أن���ه �أن يحد من �إمكانية زيارة عائلتهن له���ن ،و�أحيان ًا ما يت�سبب هذا يف
وكبديل عن ذلك ميكن ت�سكينهن يف ملحق ب�سجن خم�ص�ص لل�سجناء الذكور؛
م�شكالت �شديدة لهن ولأ�سرهن.
ٍ
مم���ا قد ينطوي على خماطر متزايدة على �سالمتهن .وقد يكون ت�صميم الأن�شطة يف ال�سجن لتلبية احتياجات
غالبي���ة النزالء يف �سجن من الذك���ور .ويف حالة اكتظاظ ال�سجون وقلة املوظف�ي�ن املتاحني ملراقبة ال�سجناء قد
تحُ رم الن�ساء من الو�صول �إىل الكثري من املرافق �أو تكون �إمكانية و�صولهن �إليها حمدودة .والن�ساء احلوامل �أو
م�شكالت خا�صة تتعلق بحالتهن ومن ثم يجب عدم حب�سهن �إال يف الظروف اال�ستثنائية .وتواجه
املر�ضعات لهن
ٍ
الن�س���اء �أي�ض ًا م�شكالت خا�ص���ة بعد �إطالق �سراحهن ،حيث تعانني من و�صم���ة ال�سجن على نح ٍو �أكرث حد ًة من
�أقرانهن من الرجال.
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ويف الكثري من ال�سجونُ ،ي�سمح للن�ساء الالتي و�ضعن مواليدهن حديث ًا �أو امل�صطحبات لأطفال �صغار �أن يبقوا
مع ًا ويف بع�ض احلاالت يبقون يف وحدات ح�ضانة خا�صة .ويختلف ال�سن املحدد لف�صل الأطفال عن �أمهاتهم �أو
بلد �إىل �آخر ،وتتباين املدة من عدة �أ�شهر �إىل عدة �سنوات .ويجب �أن ُيتخذ
�أخذهم �إىل خارج بيئة ال�سجن من ٍ
هذا القرار بنا ًء على امل�صلحة الف�ضلى للطفل .ف�إن مل يكن للطفل م�أوى �آخر ي�أوي �إليه ف�إنه من املحبذ �أن يظل
الطف���ل م���ع �أمه .غري �أن البقاء ملدة طويلة يف ال�سجن قد ي�ؤثر على تطور الطفل نظر ًا ملحدودية تعر�ضه لأطفال
وبالغ�ي�ن �آخري���ن .فالطفل يحتاج �إىل كل �أ�شكال التحفي���ز من �أجل �أن يتعلم �أن يكون �إن�سان��� ًا عادي ًا وال�سجن ال
يقدم �إال بيئ ًة غري طبيعية.
ويف الكث�ي�ر م���ن البلدان ،تتعر�ض الن�ساء لالنته���اك اجلن�سي والإهانة من قبل العامل�ي�ن بال�سجن .وقد يرتاوح
ه���ذا االنتهاك من الإهان���ة املبطنة �إىل االغت�صاب .ومن �أمثلة الإهانة املبطنة مث ًال الإ�ساءة اللفظية� ،أو اللم�س
غ�ي�ر الالئق يف �أثناء عملي���ة التفتي�ش الذاتي ،بالإ�ضافة �إىل التفتي�ش املتوات���ر وغري ال�ضروري ،والتج�س�س على
ال�سجين���ات يف �أثناء اال�ستحم���ام ويف �أماكن معي�شتهن .وقد يحدث االغت�ص���اب يف �شكل خدمات جن�سية تجُ رب
ال�سجين���ات عل���ى تقدميها يف مقابل الو�ص���ول �إىل ال�سلع والغذاء واملزاي���ا �أو التمتع بحقوق الإن�س���ان الأ�سا�سية
البحتة .و�إقرار ًا منها بتعر�ض الن�ساء لالنتهاك اجلن�سي حتظر القواعد النموذجية الدنيا �أي انخراط من قبل
املوظفني من الذكور يف مراقبة �سجون الن�ساء .وغالب ًا ما ي�ؤدي النق�ص يف املوظفات يف �سجون الن�ساء �إىل عدم
تطبيق هذه القاعدة.

ال�سجناء بحكم م�ؤبد �أو مبدة طويلة
تتباي���ن معاين "ال�سجن امل�ؤبد" باخت�ل�اف البلدان .حيث تفر�ض البلدان املختلفة عقوبة ال�سجن امل�ؤبد يف طيف
خمتلف من اجلرائم.
وغالب��� ًا م���ا يكون �أولئك املحك���وم عليهم بال�سج���ن امل�ؤبد قد ارتكبوا جرائ���م فظيعة وقد يكون���ون خطرين �أو ال
يكون���ون كذل���ك .فب�سبب احلكم عليهم بال�سجن امل�ؤبد ،قد يكون �أولئ���ك ال�سجناء �أكرث رغبة يف الهروب مقارن ًة
بغريهم من املحكوم عليهم مبدد �أق�صر ومن ثم فهم مر�شحون �أكرث من غريهم لتمثيل تهديد �أكرب فيما يتعلق
باله���روب .كما �أنهم ي�شعرون ب�أنه لي�س لديهم ما يخ�سرون���ه .ويجب على �سلطات ال�سجن �أن جتد و�سيل ًة لإدارة
�أولئك ال�سجناء بطريقة ت�ضمن عدم هروبهم مع الت�أكد من معاملتهم معامل ًة �إن�سانية .وحب�س �أولئك ال�سجناء
يف زنازي���ن طيل���ة اليوم �أو تقييدهم يف الأغالل ملنعهم من الهرب ال يرقى �إىل املعاملة الإن�سانية ويجب �أال يبالغ
يف ا�ستخدامه.
ويف بع����ض احل���االت يكون ال�سجناء ب�أحكام م�ؤب���دة معر�ضني خلطر االنتحار �أكرث من غريه���م لأنه ال �أمل لهم
يف �إط�ل�اق �سراحه���م �أو لأنهم ال ي�ستطيعون مواجهة مث���ل هذه املدة الطويلة وراء الق�ضب���ان .ويجب �أن يتدرب
حرا����س ال�سجن عل���ى مراقبة عالمات التفكري االنتح���اري .ومتى �أمكن يجب اتخاذ ترتيب���ات لإ�سداء الإر�شاد
لل�سجناء بحكم م�ؤبد �أو مبدة طويلة وللم�شاركة يف برامج الزيارات التي ت�ضم جماعات جمتمعية .كما يجب �أن
يتلقى احلرا�س تدريب ًا حول كيفية معاملة والتعامل مع ال�سجناء املحكوم عليهم بامل�ؤبد �أو مبدة طويلة لأن الأثر
النف�سي لهذا احلكم يختلف جد االختالف عن ال�شخ�ص املحكوم عليه مبدة �أق�صر.
ومن ناحي ٍة �أخرى ،قد يكون لل�سجناء املحكوم عليهم بامل�ؤبد �أو مبدة طويلة ُنهج خمتلف يف متابعة حياتهم داخل
ال�سج���ن .لأنهم ال يح�سب���ون الأيام وال�شهور �أو ال�سن���وات �إىل �أن يتم �إطالق �سراحهم مث���ل ال�سجناء الآخرين،
ولكنه���م مييل���ون �إىل �أن يكونوا �أكرث عزل ًة واعتياد ًا على عاداتهم اليومية وقد يكون لهم �أثر يف �إحداث حالة من
اال�ستقرار لدى ال�سجناء الآخرين.
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ال�سجناء املعتلون نف�سي ًا

م���ن التعليق���ات التعي�سة على ا�ستخدام ال�سج���ون �أن الكثري ممن يعانون من علل نف�سي���ة من نزالء ال�سجون يف
الكث�ي�ر م���ن البلدان مل يرتكبوا �أو مل يتهموا حتى بارتكاب �أي ج���رم .ويف حالتهم تقوم ال�سجون بدور بديل بالغ
ال�سوء للرعاية الطبية وامل�ساعدة الطبية الالئقة.
ويتزايد عدد ال�سجناء الذين يحتاجون �إىل رعاية نف�سية يف الكثري من البلدان .ويف �أغلب احلاالت ال تتوافر لدى
�سلط���ات ال�سجن و�سائل لتقيي���م حالة ه�ؤالء الأفراد �أو �إحالتهم �إىل املوظفني املتخ�ص�صني للت�شخي�ص ال�سليم.
حاالت كثرية جند �أن ال�سجناء يعانون من عل ٍة نف�سية يتزامن معها م�شكلة �إدمان للمخدرات .وقلما
كم���ا �أنه يف ٍ
يتواف���ر الع�ل�اج املالئم ومن ثم فغالب ًا م���ا تتدهور ال�صحة النف�سي���ة للأفراد بالكامل ب���دون �أي عر�ض لتقدمي
امل�ساعدة �أو الدواء.
يف الواق���ع ،ف����إن اجلناة الذين يعانون من عل���ة نف�سية يجب �أال يحتجزوا يف ال�سجن ،حي���ث يندر تلقيهم لعالج
���اف ينا�س���ب حالتهم وحيث تكون �صحته���م النف�سية مر�شحة للتده���ور .فال�سجون من الأماك���ن التي يتعر�ض
ك ٍ
فيه���ا الذي���ن يعان���ون من علل نف�سي���ة ل�سوء املعاملة م���ن قبل املوظفني �أكرث م���ن غريها ،كما �أنه���م يعانون من
الإق�صاء والتمييز �ضدهم بل والإيذاء من قبل النزالء الآخرين .وكبديل عن ذلك يجب �أن يلقى الأفراد رعاية
خا�صة وعالج متخ�ص�ص يف املجتمع �أو يف م�ؤ�س�سات ال�صحة النف�سية املتخ�ص�صة .للأ�سف م�ؤ�س�سات وخدمات
ال�صحة النف�سية املجتمعية غالب ًا ما تكون مثقل ًة باملر�ضى �أو غري موجودة يف الأ�صل يف بع�ض البلدان الفقرية.
يف حقيقة الأمر ف�إن احلب�س يف حد ذاته قد يعر�ض الكثري من ال�سجناء للإ�صابة بحاالت عقلية ونف�سية ب�سبب
انعزاله���م وقطيعته���م عن �أ�سرهم .وتن�ش�أ امل�شكالت النف�سية التي قد ت�صب���ح مزمنة يف ال�سجون مع االكتظاظ
وندرة الطعام املغذي وامللل .و�إن مل يكن هناك متييز مالئم بني ال�سجناء طبق ًا مل�ستويات اخلطر ،ف�إن الثقافات
الفرعي���ة لل�سجن���اء قد تتطور لتن�ش���ئ جمموعات منظمة تراتبي���ة م�سيطرة .وغالب ًا ما يك���ون ال�سجناء املعتلني
نف�سي��� ًا م�ستهدف�ي�ن من قبل املجموعات امل�سيط���رة .وعليه يجب �أن يتم ف�صلهم عن بقي���ة النزالء و�أن يخ�ضعوا
ملراقبة عن كثب .كما يجب اتخاذ التدابري الرامية �إىل دعم ومراقبة النزالء الذين قد يكونون عر�ضة لالنتحار
ومن ثم يحتاجون �إىل عناية خا�صة.
و ُت�شدد املعايري الدولية على �أهمية قدرة ال�سجناء على الو�صول �إىل اال�ست�شارة النف�سية و�إ�سداء الإر�شاد .ويجب
�أن يك���ون �أع�ض���اء فريق املوظفني على دراي ٍة ولديهم القدرة على التعرف عل���ى الأعرا�ض الرئي�سة للعلة العقلية
(على �سبيل املثال خمتلف �أنواع نوبات ال�صرع) وتنبيه مديري ال�سجون والفريق الطبي املتاح عند وقوع حاالت
ا�ضط���راب �أو عندم���ا ميثل اجلناة املعتلون نف�سي ًا تهديد ًا على �أنف�سه���م �أو الآخرين .ويف بع�ض احلاالت ي�ساعد
االنخ���راط مع املعتلني نف�سي��� ًا يف التخفيف من اجلزع الذي قد ي�شعرون به؛ ويف ه���ذا ال�صدد يتعني �أن يح�صل
احلرا�س على �أقل تقدير على بع�ض التدريبات الأ�سا�سية عن كيفية التعامل مع �أولئك ال�سجناء .ويجب �أن تكون
هناك ا�سرتاتيجيات ملنع االنتحار.
و ُيعد تطوير �سيا�سات وا�سرتاتيجيات �شاملة فيما يتعلق ب�إدارة ال�سجناء املعتلني نف�سي ًا جوهري ًا من �أجل �ضمان
العالج و�إعادة الت�أهيل الفعالني له�ؤالء ال�سجناء.

ال�سجناء املحكوم عليهم بالإعدام

حتب���ذ املعايري والقواعد الدولية ب�شدة �إلغاء عقوبة الإعدام غري �أنها ال تزال �شكل من �أ�شكال العقوبات املعمول
به���ا يف العدي���د من البل���دان .وال�سجناء الذين ينتظ���رون تنفيذ حكم الإعدام يعاي�ش���ون ال�سجن ب�شكل خمتلف
ع���ن الن���زالء الآخرين .فهم عاد ًة مر�شحون للإ�صاب���ة مب�ستويات �أعلى من اجلزع واحل���زن من جمرد التفكري
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يف �إعدامه���م ،وعليهم �أن ينتظ���روا �إىل �أن ُي�ست�أنف احلكم ،ويكونون يف هذه الأثناء جمربين على ترك �أ�سرهم
و�أ�صدقائه���م� ،أو يعان���ون من اخلوف من الأمل الذي قد ي�صاحب عملية الإع���دام �أو الت�سا�ؤل عن كيفية وتوقيت
املوت .وعلى �أقل تقدير يجب �أن تكون عملية الإعدام �سريعة وبدون �أمل.
�إن التعام���ل م���ع ال�سجناء املنتظرين تنفيذ عقوبة الإعدام ينطوي على ق���د ٍر كبري من ال�ضغوط وال�صعوبة .وقد
ي�ص���اب موظفو ال�سجن بقدر كبري م���ن ال�صدمة النف�سية وقد يت�أثرون �شعوري ًا ونف�سي ًا ب�سبب تعر�ضهم امل�ستمر
لل�سجن���اء املنتظري���ن لعقوبة الإعدام .ومن ثم يجب �أن يتناوب���وا م�س�ؤولياتهم مع غريهم كما يجب �أن تتاح لهم
�إمكانية احل�صول على ا�ست�شارات وغريها من �آليات الدعم الأخرى.

ال�سجناء كبار ال�سن

واح���دة من عواقب طول مدة احلكم يف بع����ض االخت�صا�صات الق�ضائية تتمثل يف ا�ضطرار القائمني على �إدارة
ال�سج���ن �إىل الت�ص���دي الحتياجات الأعداد املتزايدة م���ن ال�سجناء كبار ال�سن .ويف بع����ض االخت�صا�صات �أدى
االجت���اه �إىل احلك���م بال�سجن الإلزام���ي مدى احلياة �أو مدد �سج���ن طويلة �إىل زيادة كب�ي�رة وملحوظة يف عدد
ال�سجن���اء الذي���ن �سيتقدم به���م العمر يف ال�سجن .وقد يقت�ض���ي هذا توفري طيف من و�سائ���ل الإعا�شة اخلا�صة
للت�ص���دي للم�شك�ل�ات التي تن�ش�أ عن فق���دان القدرة على احلركة �أو بداية التده���ور العقلي .ويجب بذل العناية
مبختل���ف امل�شكالت االجتماعية والطبية لهذه املجموعة من ال�سجن���اء .كما ينبغي �أن يكون مديرو ال�سجن على
وع���ي ب�إمكانية تعر�ض كبار ال�س���ن ل�سوء املعاملة �أو التنمر .وقد يحتاج الأمر �إىل تخ�صي�ص وحدة خا�صة داخل
ال�سجن للتعامل مع ال�سجناء من كبار ال�سن الذين يحتاجون �إىل رعاية �أو عناية خا�صة.

ال�سجناء الأجانب

يع���اين ال�سجن���اء الأجانب يف ال�سجون م���ن م�شكالت خا�صة بالعزلة ولهم احتياج���ات خمتلفة ،وبع�ض من هذه
االحتياج���ات ق���د تتداخل مع احتياجات الأقلي���ات العرقية والعن�صرية املوجودة يف ال�سج���ن .وغالب ًا ما يكونون
عر�ض���ة ملختل���ف �أ�شكال التمييز �أثن���اء وجودهم يف ال�سجن .كم���ا �أن ال�صعوبات اللغوية وع���دم اعتيادهم على
الطع���ام املحل���ي والثقافة والعادات غالب ًا م���ا ي�ضيف �إىل �شعورهم بالعزلة .وكونهم غ�ي�ر قادرين على التوا�صل
م���ع �أ�سره���م و�أقاربهم يكون غالب ًا م�ص���در ًا للجزع والي�أ�س .يجب �أن تكون هناك نظ���م ل�ضمان �إمكانية توا�صل
ال�سج�ي�ن م���ع �سفارة �أو قن�صلية بلده و�أن تكون ال�سفارة �أو القن�صلية على دراية بحالة ال�سجني وو�ضعه وقادرين
على زيارته وتقدمي امل�ساعدة له.

الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة
يق�س���م امل�شاركون �إىل �ست جمموع���ات �صغرية ويلعبون دوار فئة معينة من ال�سجن���اء امل�ست�ضعفني� :سجينات؛
و�سجن���اء بحكم م�ؤبد �أو ملد ٍة طويل���ة؛ �سجناء معتلون نف�سي ًا؛ و�سجناء حمكوم عليه���م بالإعدام؛ و�سجناء كبار
ال�سن؛ و�سجناء �أجانب .وكل جمموعة تقوم ب�إجراء التمارين التالية:
• حدد نقاط القوة يف �سجنك فيما يتعلق بالفئة املعنية من ال�سجناء امل�ست�ضعفني.
•  ح���دد نق���اط ال�ضع���ف يف ال�سجن (�أو جهاز ال�سج���ون) فيما يتعلق بفئتك اخلا�ص���ة من ال�سجناء
امل�ست�ضعفني.
•  ق���دم تو�صي���ة ببع�ض الو�سائ���ل العملية للت�ص���دي لنقاط ال�ضع���ف املحددة (مراف���ق ،و�سيا�سات،
وممار�سات ،وخدمات ،وموارد ،وتدريب ،الخ).
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مراجعة
فيما يلي النقاط الرئي�سة حمل املراجعة:
 -1عند اإدارة ال�سجون ،من املهم اأن ُي�سنف ال�سجناء ت�سنيف ًا ملئم ًا يف املجموعات التي حتتاج اإىل رعاية
خا�سة.
 -2تدعو املعايري والقواعد الدولية بو�سوح اإىل التقييم واملعاملة امللئمة لهذه املجموعات لأن ال�سجن يزيد
من تعر�سهم للمزيد من التمييز �سدهم واإ�ساءة املعاملة .كما يجب اأن تُقيم نوعية ودرجة ال�ست�سعاف
بحيث تتاح لهم احلماية واخلدمات امللئمة.
 -3ت ُن�ض املعايري والقواعد الدولية على اأن جميع الب�سر �سواء اأمام القانون وي�ستحقون احل�سول على ذات
احلق ــوق بغ� ــض النظر عن اجلن�ض اأو العم ــر اأو العن�سر اأو املعتقد اأو اللغ ــة اأو حالة ال�سحة النف�سية اأو
البدنية .وتطبق هذه املعايري داخل ال�سجون بذات القدر الذي تُطبق به على املواطنني العاديني.

 -10الأطفال وال�سباب
يف ال�سجن

مقدمة
يف هذا الف�سل ُيذكر امل�ساركون اأن الأطفال وال�سباب ي�سكلون عادة املجموعة الأكرث ا�ست�سعاف ًا على الإطلق يف
ال�سجون .ولهذا ال�سبب كر�سنا ف�سل كامل لهم يف هذا الكتيب .ا�ست�سعاف الأطفال وال�سباب ينبع من حقيقة
كونهم يف �سنوات عمرهم التنموية والتكوينية ومل ينموا بعد لي�سبحوا بالغني فعليا .وي�ستغل الكبار �سذاجتهم؛
لأنه ــم يف الغالب يجب اأن يعتم ــدوا على الكبار لدعمهم وحمايتهم ،حيث للأطف ــال وال�سباب �سيطرة حمدودة
على بيئتهم اخلا�سة.
ولغر� ــض هذا الكتيب �سيتم تعريف كلم ــات "طفل" و"�ساب" و "حدث" كاأي �سخ�ض دون �سن  18عاما .القوانني
الوطنية حتدد �سن امل�سوؤولية اجلنائية و�سن بلوغ �سن الر�سد ح�سب نظام كل بلد.
الر�سال ــة الأك ــرث اأهمية يف هذا الف�س ــل هو اأنه ينبغي جتنب احتجاز الأطفال وال�سب ــاب كلما كان ذلك ممكنا،
وكلم ــا �سغ ــر �سن ال�سخ�ض كلما ازداد وجوب ًا جتنب ذل ــك .كلما كان ل مفر اإطلقا عن �سجن ال�سباب وجب اأن
يك ــون لأق�سر مدة ممكنة ويف ظروف ل توؤث ــر على النمو الطبيعي ل�سخ�سيته .كلما �سغر �سن الأطفال كلما قل
ميلهم اإىل تفهم العواقب الكاملة لت�سرفاتهم .واإيداعهم يف ال�سجن ميكن اأن يوؤثر على تنمية م�ستقبلهم وتدمري
اأي اأمل لتعليمهم كيفية لعب دورهم يف املجتمع ب�سورة جيدة .فال�سجن لي�ض هو اأف�سل مكان للأطفال وال�سباب
للتعل ــم من اأخطائهم وتغيري �سلوكهم .ولكي نعلمهم كيفي ــة عي�ض حياة �ساحلة ومنتجة ،فاإنه من الأف�سل عادة
اأن نعتمد على طرق بديلة للتعامل مع �سوء �سلوكهم .فالأطفال وال�سباب يف ال�سجن يقومون على الأرجح بتكوين
علقاته ــم م ــع جناة اآخرين ،وذل ــك ليظهروا �سورة ذاتية �سلبي ــة ،اأو يقطعوا اأي ات�س ــال اأو علقات وثيقة مع
اأفراد الأ�سرة .ينقطع التعليم الر�سمي يف فرتة الحتجاز ما مل يتوفر يف ال�سجن مما يجعل من امل�ستحيل اإعادة
اندماجهم يف النظام التعليمي.
عل ــى الرغ ــم م ــن اأن قي ــادات ال�سج ــون لي� ــض لديه ــم يف املق ــام الأول اأي تاأث ــري عل ــى احلك ــم بال�سج ــن على
الأطف ــال اأو ال�سب ــاب اإل اأن ــه هن ــاك الكثري الذي ميكن عمل ــه ل�سمان اح ــرتام حقوق الأطف ــال ،واأن الظروف
الت ــي يحتج ــز فيه ــا الأطفال تق ــارب املعاي ــري الدولية ق ــدر الإمك ــان ،واأن هـ ـوؤلء الأطف ــال وال�سب ــاب يتلقون
85
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الدع���م واحلماي���ة بقدر الإمك���ان �أثناء تواجدهم يف ال�سج���ن .يتعني على قيادات ال�سج���ون �ضمان �أن احلرا�س
والعامل�ي�ن يتفهم���ون �أهمية ه���ذه املعايري .وميكن �أي�ضا عمل الكث�ي�ر لت�سهيل �إعادة �إدم���اج اجلناة �صغار ال�سن
يف املجتمع.

�أهداف التعلم
•

درا�سة ت�صنيف وو�ضع الأطفال وال�شباب يف ال�سجون يف البالد.

•

فهم �أهمية تفادي ال�سجن للأطفال وال�شباب وا�ستخدامه فقط كمالذ �أخري وعند ال�ضرورة فقط.

• فهم املعايري والقواعد الدولية املتعلقة بالأطفال وال�شباب يف ال�سجون.

املعايري والقواعد الدولية
نظ���ر ًا للآثار ال�ض���ارة وجه اخل�صو�ص لالحتجاز وال�سجن على الأحداث ،ق�ض���ت العديد من ال�صكوك الدولية
ب�أن���ه ينبغ���ي �أن يظلوا خ���ارج ال�سجن ،و�أن اجلرائم الت���ي يرتكبها الأحداث ال بد والتعام���ل معها داخل املجتمع
�إىل �أق�ص���ى درج���ة ممكن���ة .اتفاقية الأمم املتح���دة حلقوق الطفل ،امل���ادة ( 37ب) تق�ضي ب����أن "�أال يحرم �أي
طف���ل م���ن حريته ب�صورة غ�ي�ر قانونية �أو تع�سفية .ويج���ب �أن يجري اعتقال الطفل �أو احتج���ازه �أو �سجنه وفقا
للقان���ون وال يج���وز ممار�سته �إال كملج�أ �أخ�ي�ر ولأق�صر فرتة زمنية منا�سبة " ،وهو مب���د�أ ينعك�س �أي�ضا يف املادة
 1 - 19م���ن قواع���د الأمم املتحدة الدني���ا النموذجية لإدارة �ش����ؤون ق�ضاء الأحداث (قواع���د بكني) .بينما يف
اجل���زء اخلام����س والقواع���د � 1 – 26إىل  7 - 26من قواع���د بكني حتدد �أهداف عالج الأح���داث يف امل�ؤ�س�سات
الإ�صالحية .الهدف الأول (القاعدة " )1 - 26هو تزويدهم بالرعاية واحلماية والتعليم واملهارات املهنية بغية
م�ساعدته���م عل���ى القيام ب�أدوار اجتماعي���ة بناءة ومنتجة يف املجتمع" .القاعدت���ان  1 - 27و  2 - 27حتكم ب�أن
القواع���د النموذجية الدنيا تنطبق على املجرمني الأح���داث املودعني يف م�ؤ�س�سات �إ�صالحية ،و�أنه ينبغي تنفيذ
هذه القواعد "�إىل �أق�صى حد ميكن عند تلبية خمتلف احتياجات الأحداث املحددة تبع ًا لعمر كل منهم وجن�سه
و�شخ�صيته".
وفق���ا للمعاي�ي�ر والقواعد الدولية ال ينبغ���ي �أن ي�سجن الأطفال �إال عند ال�ض���رورة الق�صوى وفقط كمالذ �أخري،
ويتع�ي�ن �أي�ض���ا �أن يك���ون االحتجاز لأقل قدر م���ن الوقت ،ويتعني معاملته���م ب�إن�سانية واح�ت�رام .كما يتعني �أن ال
يج���وز احتجازه���م مع البالغني يف نف�س املرافق .يتعني �إمكان و�صول الآب���اء �أو الأو�صياء �إىل الأطفال ال�سجناء.
وبخ�ل�اف ا�ستحقاقه���م حلقوق الإن�س���ان العامة التي تتعلق بال�سجن���اء البالغني يتعني �أن يح�ص���ل الأطفال على
الرعاي���ة واحلماي���ة والتعلي���م واالحتياجات الطبي���ة والنف�سي���ة التي قد تلزمه���م بالنظر �إىل �سنه���م وجن�سهم
و�شخ�صيتهم.
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اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل
املادة 37
تكفل الدول الأطراف:
(�أ) �أال يعر����ض �أي طف���ل للتعذيب �أو لغريه من �ضروب املعامل���ة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة .وال تفر�ض عقوبة الإعدام �أو ال�سجن مدى احلياة ب�سبب جرائم يرتكبها �أ�شخا�ص تقل �أعمارهم
عن ثماين ع�شرة �سنة دون وجود �إمكانية للإفراج عنهم؛
(ب) �أال يحرم �أي طفل من حريته ب�صورة غري قانونية �أو تع�سفية .ويجب �أن يجري اعتقال الطفل �أو
احتجازه �أو �سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممار�سته �إال كملج�أ �أخري ولأق�صر فرتة زمنية منا�سبة؛
(ج) يعام���ل كل طف���ل حمروم من حريته ب�إن�سانية واحرتام للكرام���ة املت�أ�صلة يف الإن�سان ،وبطريقة
تراع���ي احتياج���ات الأ�شخا�ص الذين بلغوا �سنه .وبوجه خا�ص ،يف�ص���ل كل طفل حمروم من حريته عن
البالغني ،ما مل يعترب �أن م�صلحة الطفل تقت�ضي خالف ذلك ،ويكون له احلق يف البقاء على ات�صال مع
�أ�سرته عن طريق املرا�سالت والزيارات� ،إال يف الظروف اال�ستثنائية؛
(د) يك���ون ل���كل طف���ل حمروم من حريته احلق يف احل�صول ب�سرعة عل���ى م�ساعدة قانونية وغريها
من امل�ساعدة منا�سبة ،ف�ضال عن احلق يف الطعن يف �شرعية حرمانه من احلرية �أمام حمكمة �أو �سلطة
خمت�صة وم�ستقلة وحمايدة �أخرى ،ويف �أن يجري البت ب�سرعة يف �أي �إجراء من هذا القبيل.

احلرمان من احلرية
قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم
 -1ينبغي �أن ي�ساند نظام ق�ضاء الأحداث حقوق الأحداث و�سالمتهم ،ويعزز خريهم املادي وا�ستقرارهم
العقلي .وينبغي عدم اللجوء �إىل ال�سجن �إال كمالذ �أخري.
 -2وينبغ���ي ع���دم جتريد الأح���داث من حريته���م �إال وفقا للمبادئ والإج���راءات الواردة يف ه���ذه القواعد
وف���ى قواع���د الأمم املتحدة الدنيا النموذجي���ة لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث( قواع���د بكني) .وينبغي �أال يجرد
احل���دث م���ن حريته �إال كمالذ �أخري ولأق�صر ف�ت�رة الزمة ،ويجب �أن يقت�صر ذلك عل���ى احلاالت اال�ستثنائية.
وينبغ���ي لل�سلط���ة الق�ضائي���ة �أن تق���رر ط���ول ف�ت�رة العقوب���ة دون ا�ستبع���اد �إمكاني���ة التبك�ي�ر ب�إط�ل�اق �سراح
احلدث.

االحتجاز رهن املحاكمة
قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث
 -13االحتجاز رهن املحاكمة
  1-13ال ي�ستخدم �إجراء االحتجاز رهن املحاكمة �إال كمالذ �أخري ولأق�صر فرتة زمنية ممكنة.
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 2-13ي�ستعا�ض عن االحتجاز رهن املحاكمة ،ح�سبما �أمكن ذلك ،ب�إجراءات بديلة ،مثل املراقبة عن
كثب� ،أو الرعاية املركزة �أو الإحلاق بالأ�سرة �أو ب�إحدى م�ؤ�س�سات �أو دور تربية.
 3-13يتمت���ع الأحداث املحتجزون ره���ن املحاكمة بجميع احلقوق وال�ضمانات الت���ي تكفلها القواعد
الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء التي اعتمدتها الأمم املتحدة.
 4–13يف�ص���ل الأحداث املحتجزون ره���ن املحاكمة عن البالغني ،ويحتجزون يف م�ؤ�س�سة منف�صلة �أو
يف ق�سم منف�صل من م�ؤ�س�سة ت�ضم �أي�ضا بالغني.
 5-13يتلق���ى الأح���داث �أثناء فرتة االحتج���از الرعاية واحلماي���ة وجميع �أنواع امل�ساع���دة الفردية -
االجتماعي���ة والتعليمي���ة واملهني���ة والنف�سية والطبية واجل�سدي���ة  -التي قد تلزمه���م بالنظر �إىل �سنهم
وجن�سهم و�شخ�صيتهم.

�أدنى ا�ستخدام ممكن للم�ؤ�س�سات الإ�صالحية
قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث
�  -19أدنى ا�ستخدام ممكن للم�ؤ�س�سات الإ�صالحية
 1-19يج���ب دائم���ا �أن يك���ون �إيداع احل���دث يف م�ؤ�س�سة �إ�صالحي���ة ت�صرف ًا يلج�أ �إلي���ه كمالذ �أخري،
ولأق�صر فرتة تق�ضى بها ال�ضرورة.

قابلية تطبيق على اجلناة الأحداث قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء
 -27تطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التي اعتمدتها الأمم املتحدة.
 1-27القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء والتو�صيات ذات ال�صلة �ستكون قابلة للتطبيق بقدر
�صلتها مبعاملة اجلناة الأحداث يف امل�ؤ�س�سات ،مبا فيهم املحجوزون رهن �إ�صدار احلكم.
 2-27تب���ذل اجله���ود لتطبيق املب���ادئ ذات ال�صلة املن�صو����ص عليها يف القواع���د النموذجية الدنيا
ملعامل���ة ال�سجن���اء �إىل �أق�ص���ى درجة ممكنة وذلك لتلبي���ة االحتياجات املختلفة للأح���داث بالنظر �إىل
�سنهم وجن�سهم و�شخ�صيتهم.

الرتتيبات �شبه امل�ؤ�س�سية للجناة الأحداث
قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث
 -29الرتتيبات �شبه امل�ؤ�س�سية
 1-29تب���ذل اجلهود لتوفري ترتيبات �شبه م�ؤ�س�سي���ة مثل الدور ذات احلرية اجلزئية والدور التعليمية
ومراك���ز التدري���ب النهاري وغريها من الرتتيبات املنا�سبة التي ميك���ن �أن ت�ساعد الأحداث على العودة
�إىل االندماج ب�شكل �سليم يف املجتمع.
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الق�ضايا والتحديات
بن���اء �أو �إن�ش���اء نظ���ام ق�ضائي للأحداث ميك���ن �أن يكون مكلفا للغاي���ة خا�صة �إذا كان ي�شم���ل �سجون للأحداث
وتخ�ص����ص يف املحاكم والق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العام���ة ورجال �إنفاذ القوانني .هناك طرق خلف�ض تكلفة مثل
ه���ذا النظ���ام .ممكن تخ�صي�ص للأحداث �أق�سام �أو �أجنحة منف�صل���ة يف �سجون البالغني مع اتخاذ الإجراءات
الأمني���ة املنا�سب���ة ل�ضمان عدم و�صول البالغ�ي�ن �إىل الأحداث ،وميكن تدريب حرا����س ال�سجون يف كيفية رعاية
اجلناة الأحداث.
الأحداث يف ال�سجون لديهم احتياجات خا�صة وم�س�ؤولو ال�سجون املتعاملون معهم ينبغي �أن يحاولوا العمل بقدر
الإمك���ان عن قرب م���ع �أفراد الأ�سرة واملنظم���ات املجتمعية واملنظمات احلكومية امل�س�ؤول���ة عن حماية الأطفال
وتعليمهم.
الأح���داث املحتجزون يجب �أن يبقوا يف م�ؤ�س�سة قريبة من مكان �سكنهم قدر الإمكان ،وذلك لت�شجيع الزيارات
واالت�صاالت العائلية امل�ستمرة .يجب �أن ي�سمح للأحداث بزيارات �أفراد �أ�سرهم قدر الإمكان .الروابط الأ�سرية
مهمة يف التعامل مع الأحداث و�سلطات ال�سجن يجب �أن تي�سر الزيارات العائلية كلما �أمكن ذلك .وينبغي توخي
احل���ذر عن���د التعامل مع �أف���راد الأ�سرة حيث يكون �أحيانا م�صدر جنوح احلدث ه���و الإيذاء من قبل �أحد �أفراد
الأ�سرة.
ي�صع���ب �أحيان���ا حتديد عمر الطفل �إذا كان يتيم ًا �أو ُولد يف منطقة ال يوجد بها �سجالت مواليد� .إذا كان الطفل
ال يع���رف �سن���ه فيجب على ال�سلطات تقدير �سن الطفل ،وي�سجل هذا التقدي���ر وقت الإيداع بامل�ؤ�س�سة .بل يجب
�أي�ضا جمع معلومات قدر الإمكان من الأ�صدقاء واجلريان و�أفراد الأ�سرة.
اجلرائم ح�سب املوقف القانوين مثل حاالت الت�شرد تعترب جرمية يف عديد من البالد ،وي�ؤخذ الأطفال بب�ساطة
�إىل مركز احتجاز لي�صبحوا رهن االحتجاز لفرتات طويلة من الزمن دون داع.
ال�سجن ال ُيعد �أبد ًا احلل املنا�سب مل�شكلة "�أطفال ال�شوارع" �أو الأيتام .فب�سبب افتقارهم للمهارات يتعني توجيه
ال�شب���اب �إىل دور �أو مراك���ز تعليمية مل�ساعدتهم يف �إعادة االندماج يف املجتمع .ي�ستطيع م�س�ؤولو ال�سجون �أحيان ًا
العم���ل بفعالية مع املنظمات غري احلكومية وغريها من املجموعات املجتمعية لإعداد الأطفال وال�شباب لإعادة
�إدخالهم يف املجتمع و�إعادة اندماجهم بنجاح.
ال يوج���د �سب���ب وجيه يف كث�ي�ر من الأحي���ان لإبقاء الأطفال ره���ن االحتج���از يف انتظار املحاكم���ة �أو �إجراءات
املحكم���ة .يج���ب احتجاز الأطف���ال وال�شباب ره���ن املحاكمة لفرتة ق�صرية ق���در الإمكان ،وينبغ���ي �أن يبقوا يف
زنزانات منف�صلة عن البالغني ،مع ا�ستخدام بقدر الإمكان �إجراءات بديلة ،على �سبيل املثال �إيداعهم مع �أ�سرة
�أو م�ؤ�س�سة تعليمية �أو دور.
�أثن���اء وجوده���م يف ال�سجن يجب الإبقاء على الأطفال لي�س فق���ط منف�صلني عن البالغني ،ولكن ينبغي احلفاظ
عليهم يف ظروف ت�سمح لهم بالنمو الطبيعي من الناحية االجتماعية والعاطفية والفكرية .وينبغي توفري برامج
التعلي���م الر�سم���ي للأطفال يف ال�سجن ،وميك���ن حتقيق ذلك من خالل التعاون مع املنظم���ات املجتمعية ووزارة
التعليم .التدريب املهني ل�صغار ال�سن املحتجزين لفرتات طويلة من الزمن هو يف الواقع م�صريي ،حيث ي�ساعد
ه����ؤالء على تنمية ثقتهم ب�أنف�سهم ومهاراتهم ،مما يعدهم لإعادة االندماج يف املجتمع بنجاح ويجعلهم م�ؤهلني
للتوظيف مبجرد عودتهم �إىل املجتمع.
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الأن�سطة ومو�سوعات املناق�سة
يف جمموعات �سغرية مناق�سة ما يلي:

• مناق�س ــة اأو�س ــاع ال�سجناء �سغار ال�سن يف بلدكم؛ كم عددهم ،اأين ي�سجنوا ،وكيف يتم الحتفاظ
بال�سجلت؟
• ما هي الطرق املختلفة للتعامل مع الأطفال املخالفني للقانون يف بلدكم؟

مراجعة
-1

-2

-3
-4

الأطف ــال وال�سب ــاب والأحداث ل ينتمون لل�سج ــن .فيجب اأن ي�ستخدم ال�سجن كم ــلذ اأخري ،وفقط يف
احلالت ال�سرورية للغاية ،ولأق�سر فرتة ممكنة .ميكن اأن تكون بدائل الحتجاز ناجحة ب�سفة خا�سة
يف الق�ساي ــا التي تتعل ــق بالأحداث ،فهم �سغار ال�س ــن ومرنني ولديهم قدرة اأكرب عل ــى تغيري �سلوكهم
وتعلم كيفية جتنب ال�سلوك الإجرامي .بل هم اأي�سا اأكرث قدرة على تعلم مهارات جديدة ورفع م�ستواهم
التعليمي.
الأح ــداث يف ال�سج ــون يحق لهم لي�ض فقط جميع احلقوق التي متن ــح للبالغني ،ولكن لديهم احتياجات
اإ�سافي ــة مثل احلاج ــة اإىل التغذية مل�ساعدتهم على النمو ال�سحي لأج�سامه ــم ،ومثل التعليم لتعليمهم
امله ــارات واملع ــارف؛ وكذلك الع ــلج الطبي فقد ل يكون ــون بنف�ض القدرة على حمارب ــة الأمرا�ض مثل
البالغني.
وينبغي اأن يبقى الأحداث على الدوام منف�سلون عن ال�سجناء البالغني ل�سمان �سلمتهم وحمايتهم.
الت�س ــالت م ــع الأ�سرة ومنظم ــات املجتمع لها اأهمي ــة خا�سة للأحداث يف ال�سج ــن و�سلطات ال�سجن
ينبغي اأن ترخ�ض لهم خا�سة بالزيارات املنتظمة.
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مقدمة
يف ه ــذا الف�سل �سوف نتع ــرف على العوامل الرئي�سية التي ت�سهم يف كف ــاءة الإدارة التنفيذية لل�سجن .وي�سلط
ال�س ــوء فيه على :اإدخ ــال ال�سجني ،واإدارة ال�سج ــلت؛ وت�سنيف ال�سجناء ،واإطلق �س ــراح ال�سجناء والرعاية
اللحقة .الأ�سا�ض الهام جلميع هذه املوا�سيع هو توافر ودقة �سجلت معلومات ال�سجناء.
يحت ــاج قي ــادات ال�سجون معلوم ــات �سحيحة عن عدد ال�سجناء به ــا من اأجل اإدارة فعال ــة لل�سجناء .املعلومات
الدقيق ــة ت�سمح بقرارات اأف�سل يف جمالت الأمن والإم ــدادات الغذائية ومتطلبات النقل واحتياجات التوظيف
وتوف ــر اأي�س ــا الأ�سا�ض مل ــوارد اإ�سافية حيث ميكن ا�ستخدامه ــا لتربير الحتياجات .الق ــدرة على تقدمي تقرير
دقي ــق عن عدد ال�سجناء الواجب اإطعامهم واإلبا�سه ــم ونقلهم ومعاجلتهم طبيا واملحتاجني لزنزانات فردية اأو
احتياج ــات خا�سة اأخرى يظه ــر كذلك مدى جودة اإدارة ال�سجن ،و ُنوق�ض ذلك يف الف�سل املتعلق باإدارة املوارد
الب�سري ــة واملالي ــة .وكما تبني يف الف�س ــل املتعلق بالقيادة الفعالة كلما زادت املعلوم ــات املتوفرة لقيادة ال�سجن
كانت القرارات اأف�سل وارتفعت فعاليته كقيادة.
معلوم ــات ال�سجناء الدقيقة ت�ساعد اأي�سا كل من املكاتب الإقليمي ــة واملقر الرئي�ض يف عملية التخطيط ال�سامل
للحتياجات امل�ستقبلية.
واأخ ــريا ولي� ــض اآخ ــرا ،معلوم ــات ال�سجناء الدقيق ــة ال�ساملة لأ�سب ــاب ومدة ال�سج ــن هي معيار احل ــد الأدنى
ملعامل ــة اجلن ــاة .ال�سج ــني لدي ــه احل ــق يف معرف ــة ما ي ــدون يف ملفه م ــع اإمكاني ــة الو�س ــول اإلي ــه واحل�سول
عل ــى جمي ــع املعلومات امل�سجل ــة ب�سكل �سحيح .ميك ــن لأي خطاأ اأو اإغف ــال اأن يت�سبب يف عواق ــب وخيمة للغاية
بالن�سب ــة للج ــاين .ولذل ــك يتع ــني على قي ــادات ال�سجون التاأك ــد من اأن املوظف ــني يف ال�سج ــلت ويف ا�ستقبال
ال�سج ــن يقوم ــون بعمله ــم ب�س ــكل جي ــد واأن اآلي ــات التدقي ــق يف مكانه ــا للتحق ــق م ــن جمي ــع القي ــود املدونة
يف امللف.
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�أهداف التعلم
�أهداف هذه الوحدة هي:
•  التدلي���ل عل���ى �أهمية �إعداد �إجراءات دخ���ول و�إيداع جيدة لل�سجن���اء ؛ والإدارة اجليدة ل�سجالت
ال�سجن���اء؛ وو�ض���وح مع���امل �إج���راءات ت�صنيف ال�سجن���اء ،وتوفري �إج���راءات منا�سبة لإخ�ل�اء �سبيل
ال�سجناء وخدمات الرعاية الالحقة الكافية .كل هذه الإجراءات �ضرورية لإدارة فعالة ونزيهة لنزالء
ال�سجون.
• معرفة العالقة بني هذه املمار�سات وبني املعايري والقواعد الدولية والإقليمية ذات ال�صلة.
•

فهم �أهمية احلفاظ على نظام لإدارة معلومات ال�سجناء دقيق وموثوق فيه.

•

حتديد بع�ض املمار�سات اجليدة يف جمال �إدارة نزالء ال�سجون.

•  حتدي���د الق�ضايا الت�شغيلي���ة والعقبات التي حتول دون تعزيز �أو تنفيذ ممار�سات �إدارة النزالء يف
ال�سجون.
• النظر يف ا�سرتاتيجيات تعزيز �أو تنفيذ �أف�ضل ملمار�سات �إدارة نزالء ال�سجون يف جهاز ال�سجون.

املعايري والقواعد الدولية
ال�سجالت و�سجل االحتجاز

القاعدة  )1( 7من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ت ُن�ص على:
يف �أي مك���ان يوج���د فيه م�سجونني ،يتوجب حف���ظ �سجل جملد ومرقم ال�صفحات ،ت���ورد فيه املعلومات
التالية ب�ش�أن كل م�سجون:
' '1تفا�صيل هويته /هويتها،
'�  '2أ�سباب �سجنه� /سجنها وال�سلطة املخت�صة التي قررته،
ال يقبل �أي �شخ�ص يف �أية م�ؤ�س�سة جزائية دون �أمر حب�س م�شروع تكون تفا�صيله قد دونت �سلفا يف ال�سجل.

امل���ادة  )2( 10من الإع�ل�ان املتعلق بحماية جمي���ع الأ�شخا�ص من االختف���اء الق�سري ت ُن�ص على
ما يلي:
تو�ض���ع ف���ور ًا معلومات دقيقة عن احتجاز الأ�شخا�ص ومكان �أو �أمكنة احتجازهم ،مبا يف ذلك حركة نقلهم من
مكان �إىل �آخر ،يف متناول �أفراد �أ�سرهم �أو حماميهم �أو �أي �شخ�ص �آخر له م�صلحة م�شروعة يف الإحاطة بهذه
املعلومات ،ما مل يعرب الأ�شخا�ص املحتجزون عن رغبة خمالفة لذلك.
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امل���ادة  )3( 10من الإع�ل�ان املتعلق بحماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ت ُن�ص على ما
يلي:
يجب االحتفاظ ب�سجل ر�سمي يجري حتديثه با�ستمرار ب�أ�سماء جميع الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف كل
مك���ان من �أمكنة االحتجاز .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب على كل دولة �أن تتخذ اخلطوات الالزمة لإن�شاء �سجالت
مركزي���ة مماثل���ة .وتو�ض���ع املعلومات الواردة يف ه���ذه ال�سجالت يف متن���اول الأ�شخا����ص املذكورين يف الفقرة
ال�سابق���ة ويف متن���اول �أي �سلطة ق�ضائية �أو �أية �سلط���ة �أخرى وطنية خمت�صة وم�ستقل���ة ،و�أي �سلطة خمت�صة،
مرخ�ص لها بذلك مبوجب الت�شريع الوطني �أو �أي �صك قانوين دويل تكون الدولة املعنية طرفا فيها ،ت�سعى �إىل
تق�صي مكان وجود �أحد الأ�شخا�ص املحتجزين.

قواعد � 67إىل  69من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ت ُن�ص على ما يلي:
 -67تكون مقا�صد الت�صنيف الفئوي:
(�أ) �أن يف�ص���ل ع���ن الآخرين �أولئ���ك امل�سجونون الذين يرج���ح ،ب�سبب ما�ضيهم اجلنائ���ي �أو �شرا�سة
طباعهم� ،أن يكونوا ذوى ت�أثري �سيئ عليهم
(ب) �أن ي�صنف امل�سجونون يف فئات ،بغية تي�سري عالجهم على هدف �إعادة ت�أهيلهم االجتماعي.
 - 68ت�ستخ���دم لعالج خمتل���ف فئات امل�سجونني ،بقدر الإمكان� ،سجون خمتلف���ة �أو �أق�سام خمتلفة يف ال�سجن
الواحد.
 - 69يو�ض���ع م���ن �أجل كل �سجني حمكوم عليه بعقوب���ة طويلة بع�ض الطول ،يف �أقرب وق���ت ممكن بعد و�صوله
وبعد درا�سة �شخ�صيته ،برنامج عالج يتم �إعداده يف �ضوء املعلومات املكت�سبة حول احتياجاته الفردية وقدراته
ومزاجه النف�سي.

القاعدة  )2( 60من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء جاء فيها:
ومن امل�ستح�سن �أن يعمل ،قبل انتهاء مدة العقوبة ،على اتخاذا التدابري ال�ضرورية لكي ت�ضمن لل�سجني عودة
تدريجية �إىل احلياة يف املجتمع ،وهذا هدف ميكن بلوغه ،تبعـا للحالة ،من خالل مرحلة متهد لإطالق �سراح
ال�سج�ي�ن تنظ���م يف ال�سجن نف�سه �أو يف م�ؤ�س�س���ة �أخرى مالئمة� ،أو من خالل �إطالق �س���راح حتت التجربة مع
�إخ�ضاع���ه ل�ضرب من الإ�شراف والرقابة وال يجوز �أن يعه���د به �إىل ال�شرطة بل ينبغي �أن ي�شتمل على م�ساعدة
اجتماعية فعالة.
وال ينبغ���ي ،يف معاجل���ة ال�سجناء� ،أن يك���ون الرتكيز على �إق�صائهم عن املجتمع ،ب���ل -على نقي�ض ذلك -على
كونه���م يظل���ون جزءا منه .وعلى هذا الهدف ينبغي اللجوء ،بقدر امل�ستطاع� ،إىل امل�ؤازرة التي ميكن �أن توفرها
هيئات املجتمع املحلى مل�ساعدة جهاز موظفي ال�سجن على �إعادة الت�أهيل االجتماعي لل�سجناء.

القاعدة  64من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ت ُن�ص على ما يلي:
وال ينتهي واجب املجتمع ب�إطالق �سراح ال�سجني .ولذلك ينبغي �أن تكون هناك هيئات حكومية �أو خا�صة قادرة
على �أن توفر لل�سجني الذي ا�سرتد حريته رعاية ناجعة ،تهدف �إىل تخفيف مواقف العداء العفوية �ضده وت�سمح
بت�أهيله للعودة �إىل مكانه من املجتمع.
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امل����ادة  30م����ن املبادئ التوجيهية لع����ام  2002وتدابري حلظر ومنع التعذي����ب �أو املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة يف �أفريقيا (املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن) ت ُن�ص على ما يلي:
�أن تكف���ل حف���ظ �سجالت خطية �شاملة للمحرومني م���ن حريتهم يف كل مكان احتجاز ،م���ع توفري تفا�صيل من
بينها تاريخ االحتجاز وموعده ومكانه و�سببه.

الق�ضايا والتحديات
دخول وت�صنيف ال�سجناء
يك���ون ال�سجناء �ضعفاء للغاية يف وقت الدخول ال�سيما �إذا كانوا جناة لأول مرة .ولذلك ينبغي �أن تكون املعاملة
�إن�سانية وكرمية .وينبغي ل�سلطات ال�سجن االطمئنان على �صحة االحتجاز و�ضمان �أن كل الأوراق والوثائق ذات
ال�صلة �سليمة وموقعة من قبل اجلهة الق�ضائية املخت�صة.
ُين�ص���ح ب�ش���كل من �أ�شك���ال جل�سات املعلوم���ات لل�سجن���اء الداخلني حديثا م���ن �أجل �ضم���ان �أن يفهم ال�سجني
الإج���راءات وما ه���و منتظر منه .وينبغي �أن ُيج���رى تقييما موجزا �أي�ضا لتحديد ما �إذا ك���ان الفرد يحتاج �إىل
رعاية طبية �أو �إذا كان ي�شكل خطرا على نف�سه �أو الآخرين .وينبغي �أي�ضا �أن ُيجرى تقييما �أكرث �شموال من �أجل
ت�صنيفهم ب�شكل �صحيح وحتديد �أي احتياجات خا�صة لهم.
وميكن و�صف الت�صنيف كعملية �إيداع ال�سجني �إىل �أن�سب �سجن �أو ق�سم من ال�سجن بحيث يعالج على نحو كاف
ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة والأمن ،ويف الوقت نف�سه ي�ساهم يف الإعداد اجليد يف الوقت املنا�سب لإطالق �سراح
ال�سجني يف نهاية املطاف.

ال�سجل و�إدارة ال�سجالت
�سج�ل�ات ال�سج���ون وحمفوظاتها �أ�سا�سية من �أجل �أن يعرف املديرون من يف ال�سجون يف جميع الأوقات .ويجب
�أن تبقى هذه املعلومات يف مكان مركزي و�آمن مع حتديثها ب�صفة م�ستمرة .حيثما كانت �سجالت ال�سجن �سيئة
هناك خطر كبري من �أن �أفراد �سجناء ي�صبحون "مفقودون" يف النظام ،وال يعرف �أحد ملاذا مت اعتقالهم ولأي
م���دة ومت���ى ينبغي الإف���راج عنهم .يف كثري من البلدان حدث �أن �سجناء " مفقودي���ن " يعتقد �أنه قد مت الإفراج
عنهم "اكت�شفوا" يف ال�سجن بعد �سنوات عديدة .يعترب نظام �إدارة بيانات ال�سجناء ال�سليم بالغ الأهمية ل�ضمان
�أن حقوقهم الإن�سانية حترتم ،وهو بالغ الأهمية �أي�ضا لعملية �إدارة ال�سجن نف�سه.
�ضم���ان فعالية نظ���م �إدارة البيانات هو �أمر �ض���روري للإدارة الناجعة لأي نظام �سج���ون ،مبا يف ذلك ال�شرط
الأ�سا�س���ي اخلا����ص باحلفاظ عل���ى امللف���ات الفردية املنا�سب���ة لل�سجناء .ه���ذا �صحيح ل�سبب�ي�ن حيويني� .أوال،
ال�ستيف���اء التزام���ات حقوق الإن�سان من حيث �ضم���ان وجود �سجالت كافية عن ال�سجن���اء املحتجزين حتى "ال
يفق���د يف النظام" �أفراد م���ن ال�سجناء .ثانيا ،نظم ال�سجون ذات نظ���م �إدارة البيانات ال�ضعيفة تكون يف و�ضع
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�سيء من مراجعة �أو مراقبة الو�ضع العام لنزالء ال�سجن .فبدون هذه املعلومات ي�صبح من امل�ستحيل �أي حماولة
للتخطيط اال�سرتاتيجي وجهود الإ�صالح ،مبا يف ذلك ت�صميم بدائل منا�سبة لل�سجن.
من امل�سلم به �أن �سجل ال�سجن يجب �أن يحتوي على الأقل املعلومات التالية:
 -1تفا�صيل ال�سجني:
' -'1اال�سم
' -'2تاريخ امليالد
' -'3النوع اجلن�ساين
' -'4ال�صفات املميزة
' -'5العنوان
' -'6اجلن�سية
' -'7اللغة
 -2ال�سلطة القانونية لل�سجن
 -3تاريخ الدخول
 -4تاريخ �إخالء ال�سبيل
 -5تفا�صيل الأقرباء
  -6قائم���ة املمتلك���ات ال�شخ�صية (التمييز بني تلك التي ميك���ن �أن تبقي يف حوزة ال�شخ�ص وتلك التي
يتم تخزينها من قبل ال�سلطات)
  -7التوقيعات (من املوظف الذين �أ�ستكمل اال�ستمارات ومن ال�سجني /ال�سجينة لت�أكيد �أنه قد �أُخطر
بتفا�صيل حقوقه /حقوقها)
� -8سجل طبي منف�صل
  -9معلوم���ات عن اخل�صو�صي���ات الهامة لل�سجني ،على �سبيل املثال ال ينبغ���ي لل�سجناء الذين ينتمون
�إىل ع�صابات خمتلفة �أن يودعوا يف نف�س الزنزانة �أو العنرب .فعدم �أخذ هذا يف االعتبار �أدى �إىل
العديد من الوفيات والعنف يف ال�سجون.

قائمة مرجعية لتعزيز نظام �إدارة ملفات ال�سجناء

•
•

•
•

هل هناك موظفون خم�ص�صون م�س�ؤولون عن �إن�شاء و�صيانة �سجالت وملفات ال�سجناء؟
 هل هناك نظام بحيث البيانات املدخلة من قبل م�س�ؤول يف ال�سجن ميكن مراجعة �صحتها بوا�سطة
�آخر لتجنب الأخطاء التي حتدث وترتك يف ملفات ال�سجناء؟
 ه���ل امللف���ات منظم���ة بطريقة منهجية؟ هل يت���م تخزينها يف مكان �آمن ،وال ميك���ن الو�صول �إليه �إال
بوا�سطة الأ�شخا�ص امل�صرح لهم؟
 هل هناك مبادئ �إر�شادية وا�ضحة للعاملني عما يجب جمعه من معلومات وكيف يتم جمعها وكيفية
تنظيمها داخل كل ملف فردي؟
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•
•
•
•
•

هل هناك �سجل ملفات مركزي لت�سجيل �أين توجد امللفات الفردية ومن اطلع عليها؟
 هل امللفات الطبية منف�صلة عن ملفات ال�سجناء العامة؟ وهل هناك موظفون خم�ص�صون م�س�ؤولون
عن هذه امللفات؟
 م���ا ه���ي الإجراءات املتبعة ملراقبة كيفية الإفراج عن امللف���ات للعاملني وكيفية تقا�سم املعلومات التي
بامللفات مع الأطراف اخلارجية؟
ما هي الإجراءات املعمول بها لدعم نقل امللفات بني امل�ؤ�س�سات؟
 ه���ل �إج���راءات �إدارة ملف ال�سجني مدون���ة ومتاحة للأفراد املعنيني؟ هل يتوف���ر تقدمي ا�ستهاليل �أو
تدريب مقدم للموظفني للت�أكد من �أنهم يعملون وفقا للإجراءات؟

�إخالء �سبيل ال�سجني والرعاية الالحقة

عملي���ة التح�ض�ي�ر لإعادة االندم���اج االجتماعي تبد�أ يف ال�سج���ن وت�ستمر بعد الإفراج .هن���اك حاجة ال�ستمرار
امل�ساع���دة لتغط���ي هذه الفرتة ب�أكملها .هذا يتطلب توا� ً
صال وثيق ًا ب�ي�ن الوكاالت واخلدمات االجتماعية ،ف�ضال
ع���ن املنظمات املجتمع املعنية و�إدارات ال�سجون خالل تنفيذ العقوبة .ينبغي بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن يكون هناك
برنام���ج للم�ساع���دة يف التح�ضري لإخالء ال�سبيل عند اقرتاب تاريخ �إخالء ال�سبيل (غالبا ما تبد�أ قبل �شهر من
تاري���خ �إخالء ال�سبيل) ل�ضمان تلبية احتياجات الدع���م االجتماعي والطبي لل�سجني وا�ستمرارهما دون انقطاع
بعد ال�سجن.

�سجناء ما قبل املحاكمة وما قبل الف�صل

عند �إدارة نزالء ال�سجون يتعني على مديري ال�سجون النظر يف كيفية ا�ستيعاب �سجناء ما قبل املحاكمة وما قبل
الف�صل يف الدعوى .حيث يجب افرتا�ض �أن ه�ؤالء ال�سجناء الأبرياء .فهم لي�سوا حمتجزين يف ال�سجن كعقاب،
وبالتايل يجب �أن يعاملوا ب�شكل خمتلف جدا من اجلناة املدانني .يف بع�ض البلدان م�سمى مكان احتجاز ه�ؤالء
الأفراد يختلف عن �أولئك الذين �سجنوا نتيجة حلكم �صادر بحقهم.

الفئات امل�ست�ضعفة

الن�س���اء والأطف���ال واجلناة املعتلون نف�سي ًا وكبار ال�سن واملحكوم عليه���م بالإعدام و�أولئك الذين ميثلون ك�شهود
للإدع���اء يحتاجون يف الغالب �إىل عناية وحماية خا�صة يف ال�سجون .ويتعني �أن ُي�سمح لل�سجينات الالتي لديهن
�أطف���ال ر�ض���ع �أو �أطفال �صغار جدا بالبقاء معا طاملا �أن الأطفال لي�سوا عر�ضة خلطر التعر�ض للأذى من الأم.
ويج���ب �أن تبق���ى هذه اجلماع���ات يف �أماكن منف�صلة �أبعد م���ا يكون عن الآخرين لتجن���ب تعر�ضهم للأذى من
الآخرين.
جمموع���ة �أخ���رى م�ست�ضعفة ت�ضم ه�ؤالء ال�سجناء الذين ارتكبوا جرائم معين���ة مثل االغت�صاب وقتل الأطفال.
ف�إنه���م ي�صبح���ون هدف���ا لل�سجناء الآخري���ن ويقتلون با�س���م "العدالة" (مثل م���ا ي�سمى باجلرائ���م ال�شنيعة يف
الربازيل).
حيثم���ا ال�سج���ون مكتظ���ة يج���ب عل���ى قي���ادات ال�سجن النظ���ر يف جتن���ب العنف وامل���وت كمعياري���ن لت�صنيف
ال�سجناء.
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الأن�سطة ومو�سوعات املناق�سة
الأ�سئلة �ستناق�ض يف جمموعات �سغرية:
• ملاذا ُيعد احل�سول على معلومات ال�سجناء الدقيقة والحتفاظ بها مهم ًا؟
• من اأين يجب اأن تاأتي املعلومات؟ هل الإبلغ ال�سخ�سي من ال�سجني كافي ًا؟
•

هل ميكن لل�سجناء الإطلع على ملفاتهم اأو معلوماتهم امل�سجلة؟

• ما ملجاأ ال�سجني /ال�سجينة حاليا اإذا كان /كانت ل يتفق /تتفق مع دقة املعلومات امل�سجلة؟
• هل هناك طرق لتح�سني طريقة جمع املعلومات ال�سجناء امل�ستخدمة حالي ًا؟
• ما هي معلومات ال�سجناء الأخرى التي حتتاجها من اأجل اإدارة ال�سجن ب�سكل اأف�سل؟
•

كيف يتم اإدارة �سجناء ما قبل املحاكمة  /ما قبل احلكم والفئات امل�ست�سعفة داخل موؤ�س�ستكم؟

مراجعة
النقاط الرئي�سة الواجب ا�ستعرا�سها هي يلي:
 -1معلومات ال�سجناء الدقيقة مهمة للغاية لعدد من الأ�سباب :توفر الأ�سا�ض للتخطيط الفعال وتخ�سي�ض
املوارد املالية وهما بدورهما اأ�سا�ض الإدارة الر�سيدة لل�سجون.
 -2ال�سجن ــاء ي�ستحقون ولهم احلق يف احل�سول على معلوم ــات �سخ�سية دقيقة م�سجلة يف ملفاتهم اأو يف
ال�سجل.

 -12ال�سلمة والأمن
والرقابة والن�سباط
داخل ال�سجون

مقدمة
يف هذا الف�سل نحن ننظر يف كيفية �سمان ال�سلمة والأمن داخل ال�سجن من خلل الرقابة والتدابري التاأديبية.
�سلمة ال�سجناء واملوظفني والزوار تكون على الأرجح الأولوية الق�سوى من اأي قيادة لل�سجن ،ومع ذلك فهو اأو
هي عليه اأي�سا مراعاة متاما ا�ستخدام املنا�سب من تدابري اأو م�ستوى قوة عند تنفيذ ال�سيطرة اأو الن�سباط.
وب�سورة عامة ،ت�سري التدابري الأمنية اإىل الإجراءات التي تتخذها �سلطات ال�سجن ملنع ال�سجناء من الهرب اأو
الت�سب ــب يف �سرر للآخرين .تدابري ال�سلمة ت�س ــري اإىل الإجراءات التي تتخذها �سلطات ال�سجن للحفاظ على
النظ ــام والتحكم اجليدين يف ال�سجن ملنع ال�سجناء م ــن التخريب وحماية ال�سجناء امل�ست�سعفني .وينبغي دعم
تدابري ال�سلمة يف ال�سجون بوا�سطة نظام تاأديبي من�سف وعادل.
الو�سائل التقليدية للأمن ت�سمل اجلدران والق�سبان والأقفال واملفاتيح والبوابات وجم�سات الك�سف عن احلركة
واأجه ــزة تكنولوجي ــة اأخرى ومناطق حرم حميط خالي ــة .اإجراءات الأمن وال�سلمة ت�سم ــل التق�سيم ال�سحيح
والتقييم والبحث والإجراءات العملية الدائمة.
الت�سني ــف ال�سحيح لل�سجناء على اأ�سا�ض تقييم املخاطر هي واحدة من اأهم اخلطوات التي يجب على مديري
ال�سج ــون اتخاذه ــا ل�سمان ال�سلمة والأمن يف �سجونهم .التدابري الأمنية الت ــي يخ�سع لها ال�سجناء ينبغي اأن
ت�س ــكل احلد الأدنى اللزم لتحقيق احتجازهم الآمن .ه ــذا �سيمكن موظفي ال�سجون من الإ�سراف ب�سكل اأكرث
كف ــاءة عل ــى العدد الأ�سغر من ال�سجناء الذين ي�سكلون خطرا حقيقيا على الآخرين ،بل �سي�سمن اأي�سا اأن بيئة
ال�سج ــن اإن�سانية بقدر الإمكان واأنه ل ُتخ�س�ض املوارد املالية بغري داع وذلك ل�سمان ظروف عالية الأمن لعدد
كبري من ال�سجناء الذين ل يتطلبون مثل هذا امل�ستوى من الأمن.

اأهداف التعلم
اأهداف هذه الوحدة هي:

• بح ــث العنا�س ــر الرئي�سي ــة ل�سلم ــة واأمن ال�سج ــن :التدابري الأمني ــة (ملنع اله ــروب) ،واملراقبة
والعق ــاب (للحف ــاظ عل ــى النظ ــام والتعام ــل م ــع ال�سجن ــاء املخرب ــني) ،و�سمان ــات حق ــوق
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•
•
•
•

الإن�س���ان؛ وكي���ف �أن العنا�ص���ر الثالث���ة ت�ستخ���دم باالقرتان م���ع بع�ضه���ا البع�ض لتحقي���ق ال�سالمة
والأمن.
 بحث ا�ستخدام القوة يف ظروف خمتلفة ،وفهم ما يربره نوع ما من القوة يف ظل ظروف خمتلفة،
ومبد�أ التنا�سب.
بحث ا�ستخدام االن�ضباط والعقاب واحلب�س االنفرادي وغريها من �أ�ساليب ال�سيطرة.
بحث التخطيط للطوارئ ،على �سبيل املثال احلريق.
 ا�ستعرا����ض كيفي���ة ت�أثري ط���رق �ضمان �سالمة ال�سج���ون و�أمنها على املجموع���ات امل�ست�ضعفة مثل
الن�ساء ال�سجينات ،على �سبيل املثال �أ�ساليب البحث و�إجراءات الدخول.

املعايري والقواعد الدولية
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
االن�ضباط والعقاب
 - 27ي�ؤخ���ذ باحل���زم يف املحافظ���ة على االن�ضباط والنظ���ام ،ولكن دون �أن يفر�ض من القي���ود �أكرث مما هو
�ضروري لكفالة الأمن وح�سن انتظام احلياة املجتمعية.
  )1( – 28ال يجوز �أن ي�ستخدم �أي �سجني ،يف خدمة امل�ؤ�س�سة ،يف عمل ينطوي على �صفة ت�أديبية.
(�  )2إال �أنه ال يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق جناح �أنظمة قائمة على احلكم الذاتي ،تتمثل
يف �أن تن���اط �أن�شط���ة �أو م�س�ؤولي���ات اجتماعية �أو تثقيفي���ة �أو ريا�ضية حمددة ،حتت �إ�ش���راف الإدارة ،ب�سجناء
منظمني يف جمموعات لأغرا�ض العالج.
 - 29حتدد النقاط التالية ،دائما� ،إما بالقانون و�إما بنظام ت�ضعه ال�سلطة الإدارية املخت�صة:
(�أ) ال�سلوك الذي ي�شكل خمالفة ت�أديبية،
(ب) �أنواع ومدة العقوبات الت�أديبية التي ميكن فر�ضها،
(ج) ال�سلطة املخت�صة بتقرير �إنزال هذه العقوبات.
 )1( – 30ال يعاق���ب �أي �سج�ي�ن �إال وفقا لأحكام القانون �أو النظام املذكورين ،وال يجوز �أبدا �أن يعاقب مرتني
على املخالفة الواحدة.
(  )2ال يعاقب �أي �سجني �إال بعد �إعالمه باملخالفة و�إعطائه فر�صة فعلية لعر�ض دفاعه .وعلى ال�سلطة
املخت�صة �أن تقوم بدار�سة م�ستفي�ضة للحالة.
( )3ي�سمح لل�سجني ،حني يكون ذلك �ضروريا وممكنا ،بعر�ض دفاعه عن طريق مرتجم.
 - 31العقوب���ة اجل�سدي���ة والعقوب���ة بالو�ض���ع يف زنزانة مظلم���ة ،و�أية عقوبة قا�سي���ة �أو ال �إن�ساني���ة �أو مهينة،
حمظورة كليا كعقوبات ت�أديبية.
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  )1( – 32ال يج���وز يف �أي ح�ي�ن �أن يعاقب ال�سجني باحلب�س املنف���رد �أو بتخفي�ض الطعام الذي يعطى له �إال
بعد �أن يكون الطبيب قد فح�صه و�شهد خطيا ب�أنه قادر على حتمل مثل هذه العقوبة.
( )2ينطب���ق الأمر نف�س���ه على �أية عقوبة �أخرى يحتمل �أن تلح���ق الأذى ب�صحة ال�سجني اجل�سدية �أو
العقلية .وال يجوز يف �أي حال �أن تتعار�ض هذه العقوبات مع املبد�أ املقرر يف القاعدة � 31أو �أن تخرج عنه.
( )3على الطبيب �أن يقوم يوميا بزيارة ال�سجناء اخلا�ضعني ملثل هذه العقوبات ،و�أن ي�شري على املدير
بوقف العقوبة �أو تغيريها �إذا ر�أى ذلك �ضروريا لأ�سباب تتعلق بال�صحة اجل�سدية �أو العقلية.

�أدوات تقييد احلرية

 - 33ال يجوز �أبدا �أن ت�ستخدم �أدوات تقييد احلرية ،كالأغالل وال�سال�سل والأ�صفاد وثياب التكبيل كو�سائل
للعقاب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ال يجوز ا�ستخدام ال�سال�سل �أو الأ�صفاد ك�أدوات لتقييد احلرية� .أما غري ذلك من
�أدوات تقييد احلرية فال ت�ستخدم �إال يف الظروف التالية:
(�أ) كتدب�ي�ر لالح�ت�راز من ه���رب ال�سجني خالل نقل���ه� ،شريطة �أن تفك مبجرد مثول���ه �أمام �سلطة
ق�ضائية �أو �إدارية؛
(ب) لأ�سباب طبية ،بناء على توجيه الطبيب؛
(ج) ب�أم���ر م���ن املدي���ر� ،إذا �أخفقت الو�سائ���ل الأخرى يف كبح جماح ال�سجني ملنع���ه من �إحلاق الأذى
بنف�س���ه �أو بغ�ي�ره �أو م���ن ت�سبيب خ�سائ���ر مادية .وعلى املدير يف مث���ل هذه احلالة �أن يت�ش���اور فورا مع
الطبيب و�أن يبلغ الأمر �إىل ال�سلطة الإدارية الأعلى.
 - 34الإدارة املركزية لل�سجون هي التي يجب �أن حتدد مناذج �أدوات تقييد احلرية وطريقة ا�ستخدمها .وال
يجوز ا�ستخدامها �أبدا ملدة �أطول من املدة ال�ضرورية كل ال�ضرورة.

املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء
 - 7ي�ضطلع بجهود لإلغاء عقوبة احلب�س االنفرادي �أو للحد من ا�ستخدامها وت�شجع تلك اجلهود.

جمموع���ة املبادئ املتعلقة بحماية جمي���ع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ض���ون لأي �شكل من �أ�شكال
االحتجاز �أو ال�سجن
املبد�أ 6
ال يج���وز �إخ�ض���اع �أي �شخ�ص يتعر�ض لأي �ش���كل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سج���ن للتعذيب �أو غريه من �ضروب
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .ال يجوز االحتجاج ب�أي ظرف كان كمربر للتعذيب �أو غريه
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
*

ينبغي تف�سري عبارة "املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة" مبعنى توفري �أق�صى حماية ممكنة من �أنواع
الأذى� ،سواء اجل�سدية �أو الذهنية ،مبا يف ذلك �إبقاء ال�شخ�ص حمتجز ًا �أو م�سجون ًا يف �أو�ضاع حترمه ،ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة،
من ا�ستخدام �أي من حوا�سه الطبيعية ،كالب�صر �أو ال�سمع� ،أو جتعله غري واع باملكان ومبرور الزمن.
*
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مب���ادئ �أ�سا�سية ب�شان ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ
القوان�ي�ن .اعتمده���ا م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمي���ة ومعاملة املجرمني ،هافانا،
كوبا� 27 ،أغ�سط�س� /آب حتى � 7سبتمرب� /أيلول 1990
�أحكام عامة
 - 1على احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني اعتماد وتنفيذ قواعد ولوائح ب�ش�أن ا�ستخدام املوظفني املكلفني
ب�إنف���اذ القوانني للقوة والأ�سلحة النارية �ضد الأفراد .وعلى احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني ،لدى و�ضع هذه
القواع���د واللوائ���ح� ،أن ت�ضع امل�سائل الأخالقية املرتبطة با�ستخدام الق���وة والأ�سلحة النارية قيد النظر ب�صفة
م�ستمرة.
 - 2نبغ���ي للحكومات وهيئات �إنف���اذ القوانني �أن ت�ستحدث جمموعة وا�سعة قدر الإمكان من الو�سائل ،و�أن
ت���زود املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ب�أنواع خمتلفة م���ن الأ�سلحة والذخائر ت�سمح با�ستخدام متمايز للقوة
والأ�سلحة النارية .وينبغي �أن ي�شمل ذلك ا�ستحداث �أ�سلحة معطلة للحركة وغري قاتلة ال�ستخدامها يف احلاالت
املنا�سب���ة ،بغية زي���ادة تقييد ا�ستخدام الو�سائل املميت���ة �أو امل�ؤذية للأفراد .وحتقيقا لنف����س الغر�ض ينبغي �أن
يت���اح للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني التزود مبعدات للدفاع عن النف�س مثل الدروع واخلوذات وال�صدارات
الواقي���ة من الطلقات النارية وو�سائل النقل الواقية م���ن الطلقات النارية ،وذلك لتقليل احلاجة �إىل ا�ستخدام
الأ�سلحة �أيا كان نوعها.
 - 3ينبغي �إجراء تقييم دقيق لتطوير وتوزيع الأ�سلحة املعطلة للحركة وغري املميتة بغر�ض التقليل �إىل �أدنى
حد ممكن من تعري�ض الأ�شخا�ص غري املعنيني للخطر ،كما ينبغي مراقبة ا�ستخدام هذه الأ�سلحة بعناية.
 - 4على املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني� ،إذ ي�ؤدون واجبهم� ،أن ي�ستخدموا� ،إىل �أبعد حد ممكن ،و�سائل
غري عنيفة قبل اللجوء �إىل ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية .ولي�س لهم �أن ي�ستخدموا القوة والأ�سلحة النارية
�إال حني تكون الو�سائل الأخرى غري فعالة �أو حيث ال يتوقع لها �أن حتقق النتيجة املطلوبة.
 - 5يف احل���االت التي ال منا�ص فيها من اال�ستخدام امل�ش���روع للقوة والأ�سلحة النارية ،يتعني على املوظفني
املكلفني ب�إنفاذ القوانني مراعاة ما يلي:
(�أ) ممار�س���ة �ضب���ط النف����س يف ا�ستخ���دام الق���وة والت�صرف بطريق���ة تتنا�سب مع خط���ورة اجلرم
والهدف امل�شروع املراد حتقيقه؛
(ب) تقليل ال�ضرر والإ�صابة واحرتام و�صون حياة الإن�سان؛
(ج) التكف���ل بتق���دمي امل�ساع���دة والإ�سعافات الطبي���ة يف �أقرب وقت ممك���ن �إىل ال�شخ�ص امل�صاب �أو
املت�ضرر؛
(د) التكفل ب�إ�شعار الأقرباء �أو الأ�صدقاء املقربني لل�شخ�ص امل�صاب �أو املت�ضرر يف �أقرب وقت ممكن.
 – 6حيثم���ا ي����ؤدي ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني �إىل جرح �أو
وفاة ،يتعني عليهم �إبالغ ر�ؤ�سائهم بذلك فور ًا وفق ًا للمبد�أ .22
 - 7عل���ى احلكوم���ات �أن تكف���ل املعاقبة عل���ى اال�ستخ���دام التع�سفي للق���وة �أو الأ�سلح���ة الناري���ة �أو �إ�ساءة
ا�ستخدامها من جانب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،باعتباره ذلك جرمية جنائية مبوجب قوانينها.
  – 8ال يج���وز التذرع بظروف ا�ستثنائية ،مثل حالة عدم اال�ستق���رار ال�سيا�سي الداخلي �أو �أي طوارئ عامة
�أخرى ،لتربير �أي انحراف عن هذه املبادئ الأ�سا�سية.
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�أحكام خا�صة

 – 9يتع�ي�ن عل���ى املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني عدم ا�ستخدام �أ�سلح���ة نارية �ضد الأفراد �إال يف حاالت
الدف���اع ع���ن النف�س� ،أو دفع خطر حمدق يهدد الآخرين باملوت �أو ب�إ�صابة خطرية� ،أو ملنع ارتكاب جرمية بالغة
اخلط���ورة تنط���وي على تهدي���د خطري ل�ل��أرواح� ،أو للقب�ض على �شخ�ص ميث���ل خطر ًا من ه���ذا القبيل ويقاوم
�سلطته���م� ،أو ملنع فراره ،وذلك فقط عندما تكون الو�سائل الأقل تطرفا غري كافية لتحقيق هذه الأهداف .ويف
جمي���ع الأح���وال ،ال يجوز ا�ستخدام الأ�سلحة النارية القاتلة عن ق�ص���د �إال عندما يتعذر متاما جتنبها من �أجل
حماية الأرواح.
 - 10يف الظ���روف املن�صو����ص عليه���ا يف املب���د�أ  ،9يتعني على املوظف�ي�ن املكلفني ب�إنف���اذ القوانني التعريف
ب�صفته���م ه���ذه وتوجيه حتذي���ر وا�ضح يعلن عزمهم عل���ى ا�ستخدام الأ�سلح���ة النارية ،مع �إعط���اء وقت كاف
لال�ستجابة للتحذير ،ما مل يعر�ضهم ذلك خلطر ال مربر له� ،أو ما مل يعر�ض �أ�شخا�صا ً �آخرين خلطر املوت �أو
الأذى اجل�سيم� ،أو ما مل يت�ضح عدم مالئمته وجدواه تبعا لظروف احلادث.
 - 11ينبغ���ي �أن ت�شم���ل القواع���د واللوائح املتعلقة با�ستخدام الأ�سلحة الناري���ة من جانب املوظفني املكلفني
ب�إنفاذ القوانني مبادئ توجيهية:
(�أ) حت���دد الظروف التي يرخ�ص فيه���ا املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني بحم���ل الأ�سلحة النارية،
و�أنواع الأ�سلحة النارية والذخرية املرخ�ص بها؛
(ب) تكفل ا�ستخدام الأ�سلحة النارية ،ح�صر ًا ،يف الظروف املنا�سبة وبطريقة يحتمل لها �أن تقلل من
خطر حدوث �ضرر ال موجب له؛
(ج) حتظر ا�ستخدام الأ�سلحة النارية والذخرية التي ال ت�سبب �أذى ال مربر له �أو تنطوي على خماطر
ال م�سوغ لها؛
(د) تنظم مراقبة الأ�سلحة النارية وتخزينها وت�سلمها ،مبا يف ذلك و�ضع �إجراءات ل�ضمان �أن يكون
املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القوانني م�س�ؤولني عن الأ�سلحة النارية والذخائر التي ت�سلم لهم؛
(هـ) ت ُن�ص على حتذيرات توجه ،عند االقت�ضاء ،يف حالة اعتزام ا�ستخدام الأ�سلحة النارية؛
(و) توف�ي�ر نظام ًا للإبالغ ينفذه املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القوانني كلما ا�ستخدموا الأ�سلحة النارية
يف �أداء واجبهم.

حفظ الأمن والنظام يف التجمعات غري م�شروعة

 - 12مل���ا ك���ان ثم حق كل فرد اال�ش�ت�راك يف جتمعات م�شروعة و�سلمية ،طبق ًا للمب���ادئ الواردة يف الإعالن
العامل���ي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سية ،ينبغي للحكومات وللهيئات التي
ين���اط بها �إنفاذ القوانني واملوظفني املكلفني ب�إنفاذها الت�سلي���م ب�أنه ال يجوز ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية
�إال طبق ًا ملا هو وارد يف املبد�أين  13و.14
 - 13على املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،عند تفريق التجمعات غري امل�شروعة� ،إمنا اخلالية من العنف،
�أن يتجنبوا ا�ستخدام القوة� ،أو� ،إذا كان ذلك غري ممكن عمليا� ،أن يق�صروه على احلد الأدنى ال�ضروري.
 - 14ال يج���وز للموظف�ي�ن املكلفني ب�إنفاذ القوان�ي�ن �أن ي�ستخدموا الأ�سلحة الناري���ة لتفريق التجمعات التي
تت�س���م بالعن���ف �إال �إذا تعذر عليهم ا�ستخدام و�سائل �أق���ل خطر ًا ،وعليهم �أن يق�ص���روا ا�ستخدامها على احلد
الأدنى ال�ضروري .ال يجوز لهم �أن ي�ستخدموا الأ�سلحة النارية يف هذه احلاالت� ،إال ح�سب ال�شروط املن�صو�ص
عليها يف املبد�أ .9
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تعامل ال�شرطة مع الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املعتقلني
 - 15عل���ى املوظف�ي�ن املكلفني ب�إنفاذ القوانني� ،أال ي�ستخدموا الق���وة يف تعاملهم مع الأ�شخا�ص املحتجزين �أو
املعتقل�ي�ن �إال عندم���ا يتحتم عليه���م ذلك حلفظ الأمن والنظ���ام داخل امل�ؤ�س�سة� ،أو عندم���ا تتعر�ض �سالمتهم
ال�شخ�صية للخطر.
 – 16عل���ى املوظف�ي�ن املكلف�ي�ن ب�إنفاذ القوان�ي�ن �أال ي�ستخدموا الأ�سلح���ة النارية يف تعاملهم م���ع الأ�شخا�ص
املحتجزي���ن �أو املعتقل�ي�ن �إال يف حالة الدفاع ع���ن النف�س� ،أو يف دفع خطر مبا�شر ع���ن الآخرين يهدد باملوت �أو
ب�إحداث �إ�صابة خطرية� ،أو عندما يتحتم ذلك ملنع فرار �شخ�ص حمتجز �أو معتقل ميثل اخلطر امل�شار �إليه يف
املبد�أ .9
  – 17ال مت����س املب���ادئ ال�سابقة حق���وق املوظفني امل�س�ؤولني ع���ن ال�سجون وواجباته���م وم�س�ؤولياتهم كما هي
حمددة يف القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء وبخا�صة القواعد  33و  34و .54

امل�ؤهالت والتدريب و�إ�سداء الإر�شاد
 - 18تراع���ي احلكوم���ات وهيئات �إنفاذ القوانني ،يف اختيار جميع املوظفني املكلف�ي�ن ب�إنفاذ القوانني� ،إتباع
�إجراءات انتقاء منا�سبة ،ومتتعهم بال�صفات الأخالقية املنا�سبة والنف�سية والبدنية املالئمة ملمار�سة مهامهم
بكف���اءة ،وتلقيه���م تدريب ًا مهني ًا م�ستم���ر ًا و�شام ًال .وينبغي �أن جترى ا�ستعرا�ضات دوري���ة يبحث فيها ا�ستمرار
مالئمتهم لأداء هذه املهام.
 - 19تتكفل احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني بتدريب جميع موظفي �إنفاذ القوانني ،وتختربهم وفق ًا ملعايري
الكف���اءة املهنية املنا�سبة يف ا�ستخدام القوة .وال يرخ�ص بحمل الأ�سلحة ملوظفي �إنفاذ القوانني الذين يقت�ضي
عملهم حمل ال�سالح �إال بعد تلقيهم تدريب ًا خا�ص ًا على ا�ستخدامها.
 – 20ت���ويل احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني ،يف تدريب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،اهتمام ًا خا�ص ًا
مل�سائ���ل �آداب ال�شرط���ة وحقوق الإن�س���ان ،وال�سيما يف عمليات التحقي���ق ،ولبدائل ال�ستخدام الق���وة والأ�سلحة
الناري���ة ،مبا يف ذلك ت�سوية النزاعات �سلمي ًا وتفهم �سلوك اجلماهري ،و�أ�ساليب الإقناع والتفاو�ض والو�ساطة،
والو�سائل التقنية ،بهدف احلد من ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية .وينبغي لهيئات �إنفاذ القوانني �أن تراجع
براجمها التدريبية و�إجراءاتها العملية يف �ضوء ما يقع من حوادث ذات طبع خا�ص.
 - 21تتي���ح احلكومات وهيئات �إنف���اذ القوانني امل�شورة للموظفني املكلفني ب�إنف���اذ القوانني ،الذين يواجهون
حاالت ت�ستخدم فيها القوة �أو الأ�سلحة النارية ،ب�ش�أن م�س�ألة ال�ضغط النف�سي.

�إجراءات الإبالغ واملراجعة
 - 22حت���دد احلكومات وهيئ���ات �إنفاذ القوانني �إج���راءات فعالة للإبالغ عن جمي���ع احلوادث امل�شار
�إليه���ا يف املبد�أي���ن  6و ( 11و) ،وال�ستعرا�ضها ،وبالن�سبة للحوادث املبلغ���ة طبق ًا لهذين املبد�أين ،تكفل
احلكوم���ات وهيئ���ات �إنفاذ القوانني ت�سهيل القي���ام بعملية ا�ستعرا�ض فعالة .وت�أم�ي�ن و�ضع ت�ستطيع فيه
ال�سلط���ات الإداري���ة امل�ستقل���ة �أو �سلط���ات النيابة امل�ستقلة ممار�س���ة اخت�صا�صه���ا الق�ضائي يف ظروف
مالئم���ة .ويف ح���االت حدوث وف���اة و�إ�صابة خطرية �أو عواق���ب ج�سيمة �أخرى ،ير�سل عل���ى الفور تقرير
مف�صل �إىل ال�سلطات املخت�صة امل�س�ؤولة عن اال�ستعرا�ض الإداري والرقابة الق�ضائية.
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 - 23يتاح للأ�شخا�ص الذين يلحق بهم �ضرر من ا�ستخدام القوة �أو الأ�سلحة النارية� ،أو ملمثليهم القانونيني،
�إتباع �إجراءات م�ستقلة ت�شمل �إقامة الدعاوى .ويف حالة وفاتهم ،ينطبق هذا احلكم بالتايل على ُمعاليهم.
 - 24ت�ضم���ن احلكوم���ات وهيئات �إنفاذ القوان�ي�ن �إلقاء امل�س�ؤولية على كبار املوظف�ي�ن �إذا كانوا على علم� ،أو
ك���ان يتوجب عليهم �أن يعلموا� ،أن املوظفني املكلف�ي�ن ب�إنفاذ القوانني العاملني حتت �إمرتهم يلجئون� ،أو جلئوا،
�إىل ا�ستخدام غري م�شروع للقوة بالأ�سلحة النارية دون �أن يتخذوا كل ما يف و�سعهم اتخاذه من تدابري ملنع هذا
اال�ستخدام ووقفه �أو الإبالغ عنه.
 - 25تكف���ل احلكوم���ات وهيئات �إنف���اذ القوانني ع���دم فر�ض �أي عقوب���ات جنائية �أو ت�أديبي���ة على املوظفني
املكلف�ي�ن ب�إنفاذ القوانني الذي���ن يرف�ضون ،التزام ًا مبدونة قواعد ال�سلوك للموظف�ي�ن املكلفني ب�إنفاذ القوانني
وبه���ذه املب���ادئ الأ�سا�سية ،تنفيذ �أمر ا�ستخدام القوة والأ�سلحة الناري���ة� ،أو الذين يبلغون عن ا�ستخدام القوة
والأ�سلحة النارية من قبل موظفني �آخرين.
  – 26ال يقب���ل الت���ذرع بطاعة الر�ؤ�ساء �إذا كان املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القوانني يعلمون �أن �أمر ًا با�ستخدام
الق���وة �أو الأ�سلح���ة النارية� ،أف�ضى �إىل وفاة �شخ����ص �أو �إ�صابته �إ�صابة خطرية ،كان خمالف��� ًا للقانون ب�صورة
وا�ضحة ،وكانت لديهم فر�صة معقولة لرف�ض تنفيذه .ويف كل الأحوال ،تقع امل�س�ؤولية �أي�ض ًا على الر�ؤ�ساء الذين
ي�صدرون �أوامر غري قانونية.

الق�ضايا والتحديات
يجب �أن تكون قواعد ال�سجن و�إجراءاته وا�ضحة ومعروفة من قبل املوظفني وال�سجناء على حد �سواء .ويتعني �أن
يك���ون الن�ص اخلطي لقواعد ال�سجن يف متناول جمي���ع املوظفني وال�سجناء ومتاح لهم كلهم .وال بد من تو�ضيح
الإج���راءات الت�أديبي���ة وتبيانها جلميع الأطراف املعنية .يجب �أن تكون هن���اك دعوى عادلة لتحديد الإجراءات
الت�أديبية املنا�سبة على ال�سجناء ،مبا يف ذلك �إمكانية الطعن.
عندم���ا يتعلق الأم���ر با�ستخدام القوة من جانب م�س�ؤويل ال�سجن ،ف�إن التطبيق العملي لكلمة "املنا�سبة" يتطلب
م���ن القيادات �ضمان �أن عمليات و�إجراءات معينة تتب���ع بعناية وبانتظام مع احرتام حقوق جميع املعنيني .عند
حدوث انتهاكات ،يجب �أن يتخذ �إجراء لت�صحيح الو�ضع وتوفري �سبل االنت�صاف عند ال�ضرورة.
وال ب���د من تو�ضيح م�صطلح "القوة املفرطة" و "القوة كمالذ �أخري" بو�ضوح �شديد يف �سيا�سات ال�سجن و�أوامره
الدائم���ة ،وكذلك يف امل���واد امل�ستخدمة لتدريب املوظفني اجل���دد .ينبغي لل�سيا�سات واللوائ���ح الداخلية والأدلة
التدريبية و�صف ما ميكن �أن ي�ستخدم من �أنواع الأ�سلحة �أو �أجهزة التحكم يف خمتلف الظروف .يجب �أن يكون
هناك معايري وا�ضحة للغاية لتقييم االنتهاكات الأمنية �أو تهديدات الأمان .ال�سلوك مثل حماولة الهروب و�أخذ
الرهائ���ن �أو امتالك �س�ل�اح حمتمل يحدث بانتظام �إىل حد كبري داخل ال�سج���ون يف جميع �أنحاء العامل .وعلى
قي���ادات ال�سجن �أن يكفل���وا بروتوكوالت وا�ضحة وخطط يتم و�ضعها ومراجعته���ا بانتظام وحتديثها ،مع اطالع
املوظفني على �أي تغيريات يف الإجراءات.
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التح���دي يف �أي نظام ت�أديبي هو الرد على عدم االن�ضباط بطريقة ت�ضمن �أمن و�سالمة ال�سجناء واملوظفني مع
�ضم���ان �أي�ضا �أن ال�سجناء يتعلمون اح�ت�رام القواعد والأنظمة القائمة .م�صطلح "تعلم الدر�س" يختلف من بلد
�إىل �آخر ومن ثقافة �إىل �أخرى ،والبع�ض يفر�ض عقوبات �أكرث ق�سوة بكثري من الآخرين.
وميك���ن مل�صفوفة وا�ضح���ة لل�سلوك واال�ستجابة م�ساعدة ال�ضباط على تقرير م���ا ينبغي فعله يف هذه الظروف.
عندم���ا تنط���وي الظ���روف على ال�سجني ي�ص���رخ �أو يت�ص���رف ب�شكل خمتل ،قد تك���ون هناك حاج���ة �إىل �آليات
للتقيي���م النف�سي �أكرث تعقيدا لقيا����س احلالة وقيا�س اال�ستجابة .ال ينبغي �أن يفرت�ض دائما �أن اجلناة خطريين
ومتوعدي���ن .يج���ب �أن ي�شمل فريق اال�ستجاب���ة دائما �ضابط من ذوي اخلربة الذين ميك���ن �أن ي�ساعد ال�ضباط
الأح���دث عهد ًا يف التعامل مع ه�ؤالء اجلناة يف امل�ستقبل� .إذا كان فريق اال�ستجابة ي�ضم موظفني جدد فقط قد
يذعرون �أو يتفاعلون ب�سرعة كبرية جدا وال يتخذوا القرار ال�صحيح.
م���ن املع�ت�رف به عموما الآن �أن ال�سالمة والأمن يف ال�سجون تعتمد على خلق املناخ الإيجابي الذي ي�شجع تعاون
ال�سجن���اء .ويتحقق الأمن اخلارج���ي (منع هروب) وال�سالمة الداخلية (منع الفو�ضى) ب�شكل �أف�ضل من خالل
بناء عالقات �إيجابية بني ال�سجناء واملوظفني.
وي�ؤك���د ع���ادة على احلاجة �إىل �إقامة موظف���ي ال�سجن عالقات جيدة مع ال�سجناء بالإ�ش���ارة �إليه بكونه "الأمن
الديناميك���ي" .ه���ذا املفهوم ي�ستند على فكرة �أن التعامل مع ال�سجن���اء والتعرف على ه�ؤالء ميكن املوظفني من
توقع و�إعداد �أنف�سهم ب�شكل �أف�ضل لال�ستجابة بفعالية لأي حادث ميكن �أن يهدد �أمن ال�سجن و�سالمة املوظفني
والن���زالء .ي�سه���ل تطبيق مب���ادئ الأمن الديناميك���ي يف امل�ؤ�س�سات التي يوج���د فيها ن�سبة كافي���ة من املوظفني
لل�سجناء.
الأمن الديناميكي ي�شري �إىل التفاعل بني املوظفني وال�سجناء ،مع تكوين املوظفني لوعي ظريف ميكنهم من منع
الهروب واال�ضطراب قبل �أن تتم املحاولة .مفهوم الأمن الديناميكي ي�شمل ما يلي:
• تطوير عالقات �إيجابية مع ال�سجناء
•

حتويل طاقة ال�سجناء �إىل العمل البناء والن�شاط الإيجابي

• توفري نظام الئق ومتوازن به برامج فردية لل�سجناء
•  �إيجاد ن�سبة كافية من املوظفني لل�سجناء
وميك���ن �أي�ض���ا ت�شجيع ح�سن ال�سري وال�سلوك والتع���اون من جانب ال�سجناء عرب نظ���ام لالمتيازات تتنا�سب مع
الت�صنيف املختلف لل�سجناء.
يت���م تعذي���ب ال�سجناء يف عدد كبري جدا م���ن ال�سجون يف العامل .وت�ستخ���دم �أدوات التقييد مثل �سال�سل ال�ساق
واحلدائ���د و�س�ت�رات تقييد امل�ساجني �أو ال�صدارات دون داع .وت�ستخ���دم �أ�ساليب وح�شية من ال�سيطرة للحفاظ
عل���ى النظ���ام .ا�ستخ���دام القوة لي�س منظم ب�ش���كل فعال و�إ�س���اءة ا�ستخدام القوة غري مبل���غ عنها وتذهب دون
عق���اب .هذا ال ي�ساهم ب����أي �شكل من الأ�شكال الفعالة يف �أمن ال�سجون ،بل عل���ى العك�س ُي�ضاعف العنف داخل
ال�سجون ،ويتناق�ض بالت�أكيد مع الأهداف الأ�سا�سية االجتماعية لل�سجن.
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م�ستويات خمتلفة من املخاطر تتطلب م�ستويات خمتلفة من الأمان .تقييم املخاطر وم�ستوى الأمان لكل �سجني
يدخ���ل لل�سج���ن ي�ضمن �أن املنظمة لديه���ا املعلومات التي حتتاجها عن كل فرد ،مم���ا ي�ضمن �أنه ميكن توقع �أي
�سل���وك خم���رب وبالتايل ال�سماح ملدي���ري ال�سجون بن�شر املوظف�ي�ن ب�سرعة يف الأجزاء الت���ي تتطلب مزيدا من
االهتم���ام .هناك �أن���واع خمتلفة من املخاطر (على �سبي���ل املثال ،خطر الهروب ،وخطر �إي���ذاء �سجناء �آخرين
�أو �إي���ذاء النف����س �أو �إيذاء موظفي ال�سجن) .ف�صل اجلناة وفقا لتقيي���م املخاطر بني منخف�ض ومتو�سط وعايل
املخاط���ر عادة ما ي�ستخدم كو�سيل���ة فعالة لإدارة ال�سجون .يف بع�ض الأحيان ،ميك���ن للفرد ذي تقييم املخاطر
املنخف����ض �أن ي�صب���ح يف وق���ت الحق عايل املخاط���ر ،ورمبا يتعني نقله .وم���ن املهم �أن يتم تقيي���م الأفراد على
�أ�سا����س دائ���م ،وطريقة فعال���ة للقيام بذلك هي ع�ب�ر عالقات مبنية ب�ي�ن موظفي ال�سجن وال�سجن���اء .وينبغي
�أي�ض���ا �أن يو�ض���ع يف االعتبار عند تقيي���م املخاطر �أن فئات معين���ة من ال�سجناء قد تك���ون معر�ضة خلطر وقوع
�ض���رر عليه���ا م���ن ال�سجن���اء الآخرين ،فعل���ى �سبيل املث���ال غالبا ما ُيقت���ل املغت�صب���ون واملتحر�ش���ون بالأطفال
�أو ُيهاجم���وا م���ن قبل �سجناء �آخري���ن با�سم العدالة (يف بع����ض احلاالت ،هناك تفاهم ب�ي�ن ال�سجناء بالتمييز
ب�ي�ن �أن���واع اجلرائم الت���ي تعترب "مقبول���ة" وتلك التي لي�س���ت كذلك؛ يف بع����ض الأماكن املتحر�ش���ون بالأطفال
يهم�ش���وا ب�ش���كل كام���ل من قبل بقي���ة نزالء ال�سج���ن ويتطلب���ون حماية خا�ص���ة) .جمموعة �أخرى م���ن الأفراد
الذي���ن يتعر�ض���ون للخط���ر هم �أع�ض���اء الع�صاب���ات الذين يقع���ون �ضحي���ة لأع�ض���اء الع�صاب���ات املناف�سة يف
نف�س ال�سجن.
يتع�ي�ن على مديري ال�سج���ون �أي�ضا �أن ينظروا يف �سالمة و�أمن بع�ض الفئ���ات امل�ست�ضعفة مثل الن�ساء والأطفال
وكب���ار ال�س���ن واملر�ض���ى عقليا ،وكذل���ك �سجناء ما قب���ل املحاكمة وما قب���ل احلكم ،وكذلك اجلن���اة الذين هم
�شه���ود �إثب���ات ،وبالتايل قد يتطلب���ون حماية خا�صة .يف بع����ض ال�سجون املثليون جن�سيا يكون���ون هدف ًا للإ�ساءة
ويعت�ب�رون جمموع���ة �أخ���رى م�ست�ضعفة .من امله���م تقييم التهديدات لتل���ك اجلماعات بعناية م���ن �أجل ترتيب
ال�ضمانات الالزمة.
يج���ب ا�ستخدام احلب�س االنفرادي والقيود فقط كتدابري ق�صرية الأجل لل�سجناء بالغي اخلطورة �أمني ًا .تقييم
املخاطر امل�ستمر ي�ساعد على حتديد طول الفرتة الزمنية ال�ضروري التخاذ تدابري من هذا القبيل.
ينبغ���ي �أن يح���دد وينظم ا�ستخدام القيود املادية مثل الأ�صفاد وال�سال�س���ل واحلدائد و�سرتات تقييد امل�ساجني.
وينبغ���ي �أن يقت�صر ا�ستخدام هذه القيود على ح���االت ا�ستثنائية �أو ا�ستخدامها لفرتات ق�صرية من الزمن ،يف
حاالت كما هو احلال عندما يتم نقل ال�سجني وهناك خطر يتمثل يف حماولة الهرب .عند ا�ستخدام القيود �أثناء
نقل ال�سجناء ينبغي �إزالتها مبجرد ت�أمني ال�سجناء يف وجهتهم النهائية.
يج���ب عدم معاقبة ال�سلوك ال�سي���ئ �أبدا بال�ضرب �أو غري ذلك من �أ�شكال العقوب���ة البدنية .وينبغي �أي�ضا عدم
ا�ستخدام منع الغذاء واملاء ك�شكل من �أ�شكال العقاب.
تفتي����ش الزنزانات والأ�شخا�ص �شائع داخل ال�سجون ل�ضمان عدم وجود �أ�سلحة وممنوعات وخمدرات وغريها،
حي���ث �أنها ت�شكل تهديدا �أمنيا .وينبغي �أن حتدد �إج���راءات التفتي�ش بو�ضوح كتابة وينبغي �أن يكون معروفة من
املوظف�ي�ن املكلفني ب�إجراء عملي���ات التفتي�ش .ينبغي �أن يتم تفتي�ش الزنزان���ات بطريقة تظهر احرتام ملمتلكات
ال�سجني ال�شخ�صية ،يف حني ينبغي �إجراء التفتي�ش اجل�سدي من دون الت�سبب يف ازدراء �أو �أمل اجل�سدي.
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الأن�سطة ومو�سوعات املناق�سة
مناق�سة يف جمموعات �سغرية:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما هي ال�سعوبات التي تتوقعها يف تطبيق املعايري الدولية لتدابري ال�سلمة والأمن؟
ما هي الطرق الأكرث �سيوعا التي ت�ستخدم لل�سيطرة على الأفراد املخربني يف �سجنك؟ هل تعترب
"القوة املفرطة" م�سكلة داخل موؤ�س�ستكم؟
ه ــل ي�سج ــع احلرا�ض على ا�ستخدام "القوة كملذ اأخري"؟ كيف ميكن ــك التاأكد من ا�ستخدام فقط
احلد الأدنى اللزم للقوة؟
م ــا ه ــي الأوامر الدائمة للتعامل مع ال�سجن ــاء املخربني اأو ال�سعبني؟ كيف يتم التعامل مع هوؤلء
ال�سجناء من الناحية العملية؟
كيف ميكن ملبادئ "الأمن الديناميكي" اأن تطبق يف موؤ�س�ستكم؟
ما مدى معرفة املوظفني بال�سجناء كاأفراد؟
ما هي احلاجة الأكرب لتدريب موظفي ال�سجون عليها يف جمال الأمن؟
كيف يتم اإجراء التحقيقات الداخلية ب�ساأن حوادث ال�سجناء بها؟
هل لديك بروتوكول/اإجراء لل�ستجابة للحوادث ؟
هل لديك نظام للإبلغ عن احلوادث؟ كيف ومن يقيم هذه التقارير؟
كيف ي�سنف النزلء عند الإيداع اأو الدخول؟ كيف ميكن حت�سني هذه الإجراءات؟
كيف يتم اإجراء تقييم املخاطر على ال�سجناء عند الإيداع؟

مراجعة
 -1م ــن الناحي ــة العملية جدا ،فاإن احلف ــاظ على ال�سلمة والأم ــن وح�سن النظ ــام وال�سيطرة على نزلء
ال�سج ــون هو هدف مدي ــر ال�سجن العاجل .ومع ذل ــك ،هذا ميكن ويجب اأن يتحق ــق مع احرتام حقوق
ال�سجناء .ال�سيطرة وا�ستخدام القوة املنا�سبة والقيود والإجراءات التاأديبية املطبقة بعدل هي الأدوات
الرئي�سة املتاحة.
" -2الق ــوة املفرط ــة" يج ــب األ ت�ستخدم اأب ــدا .ا�ستخدام احلد الأدن ــى ال�سروري من الق ــوة هو ما ينبغي
ت�سجيعه يف جميع الظروف.
-3

م ــن ال�سروري اأن يكون هناك و�سوح يف �سيا�سات واإج ــراءات واأنظمة وممار�سات ال�سجن حول تدابري
ال�سيط ــرة التي ي�سمح بها والتي ل ي�سمح به ــا ،والو�سوح يف اأنواع التدابري التاأديبية املقبولة وكيف ومن

الف�صل 12

ال�سالمة والأمن والرقابة واالن�ضباط داخل ال�سجون 109

يطبقها .ينبغي جلميع الإجراءات الأمنية والربوتوكوالت �أن تكون م�سجلة خطيا .وينبغي �أن يتم �إخطار
املوظفني بها بو�ضوح وت�شرح كجزء من تدريب املوظفني .وينبغي �أي�ضا �أن تراجع ب�شكل منتظم.
  -4ال ينبغ���ي �أبدا ا�ستخ���دام التعذيب والق�سوة وغريه من �أ�شكال العقوبة القا�سية مع ال�سجناء .القيود مثل
الأ�صف���اد وال�سال�سل و�سرتات تقييد امل�ساجني ال ينبغي �أن ت�ستخدم �إال يف ظروف حمدودة للغاية وعند
ال�ضرورة الق�صوى.
  -5مدي���رو ال�سجون يتحملون م�س�ؤولية �أخذ زمام املبادرة لإيجاد ط���رق �إيجابية وبناءة لتوفري بيئة �سليمة
و�آمنة داخل امل�ؤ�س�سة التي هم م�س�ؤولون عنها .عليهم �إقامة الإجراءات املنا�سبة لت�صنيف الأمن وو�ضع
التداب�ي�ر الأمني���ة الالزمة ل�ضمان �سالمة ال�سجن���اء واملوظفني ومنع الهروب .وق���د يقومون �أي�ضا على
�سبيل املثال بت�شجيع املوظفني على امل�شاركة يف "الأمن الديناميكي".
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مقدمة
معظ ــم البل ــدان يف العامل لديها اآلي ــات ت�سمح باإخلء �سبيل ال�سجن ــاء قبل اأن يكونوا قد اأكمل ــوا مدة عقوبتهم
بال�سج ــن .يرك ــز هذا الف�سل على حتديد اأنواع خمتلفة من برامج اإخلء ال�سبيل املبكر وفهم الحتياطات التي
يجب اتخاذها عند تنفيذها .ميكن لإخلء ال�سبيل املبكر اتخاذ عدد من الأ�سكال؛ وهي ترتاوح بني التي�سري يف
نظ ــام ال�سج ــن الذي ي�سمح لل�سجني بقدر حمدود من الو�س ــول اإىل املجتمع من خلل اإخلء ال�سبيل امل�سروط،
حت ــى اإخلء ال�سبيل امل�سروط املبكر .كل هذه التدابري معني ــة بقدر كبري بالهدف الأو�سع نطاق ًا اخلا�ض باحلد
من ا�ستخدام عقوبة ال�سجن ويف نهاية املطاف تي�سري عودة ال�سجناء اإىل املجتمع واإعادة اندماجهم فيه بنجاح.

اأهداف التعلم
اأهداف هذا الدر�ض هي:

• فهم الدور الرئي�سي لربامج ال�سجن يف اإعداد اجلناة لإطلق �سراحهم يف نهاية املطاف.
• حتديد مناذج خمتلفة من اإخلء ال�سبيل املبكر واإخلء ال�سبيل امل�سروط.
• النظر يف ا�سرتاتيجيات لإدخال اأو تعزيز نظام اإخلء ال�سبيل امل�سروط.

املعايري والقواعد الدولية
القاعدة  )2( 60من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ت ُن�ض على اأن:
"وم ــن امل�ستح�س ــن اأن يعمد ،قبل انتهاء مدة العقوبة ،اإىل اتخاذا التدابري ال�سرورية لكي ت�سمن لل�سجني
ع ــودة تدريجي ــة اإىل احلياة يف املجتمع ،وهذا ه ــدف ميكن بلوغه ،تبعـا للحالة ،م ــن خلل مرحلة متهد
لإط ــلق �سراح ال�سجني تنظم يف ال�سجن نف�س ــه اأو يف موؤ�س�سة اأخرى ملئمة ،اأو من خلل اإطلق �سراح
حتت التجربة مع اإخ�ساعه ل�سرب من الإ�سراف والرقابة ول يجوز اأن يعهد به اإىل ال�سرطة بل ينبغي اأن
ي�ستمل على م�ساعدة اجتماعية فعالة".
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قواع���د طوكيو تعتمد نهج ًا وا�سع ًا النطاق لق�ضية �إخالء ال�سبيل املبكر عن اجلناة .التعليق الر�سمي على قواعد
طوكي���و يالح���ظ �أن القواعد املتعلقة باملرحل���ة الالحقة ل�صدور احلك���م تتناول "تدابري للحد م���ن طول عقوبة
ال�سج���ن �أو لتقدمي بدائل لفر�ض عقوبة ال�سجن" .قاعدة  2 - 9تعدد "الرتتيبات الالحقة ل�صدور احلكم" التي
يتعني �أن تتاح لتحقيق هذه الأهداف .وهي:
• ت�صاري���ح الغياب ودور الت�أهيل (فرتات ق�صرية من �إجازة م���ن ال�سجن �أثناء فرتة عقوبة ال�سجن،
�أو ف�ت�رة �إقام���ة يف دور ت�أهيل للإعداد لإخالء �سبيل اجلاين مع �إمكاني���ة �أكرب للجناة لالت�صال مع
املجتمع والإعداد بهمة لإعادة دخولهم يف املجتمع).
• �إطالق ال�سراح من �أجل العمل �أو تلقي التعليم (ي�سمح لل�سجناء للخروج من ال�سجن م�ؤقتا للعمل �أو
للدرا�سة مع احلفاظ على و�ضعهم "ك�سجناء").
• �إط�ل�اق ال�سراح امل�شروط مبختلف �أ�شكال���ه (�إخالء ال�سبيل امل�شروط ،تقدي���ري �أم ال ،وعادة حتت
�شكل من �أ�شكال الإ�شراف املجتمعي على اجلاين).
• �إ�سق���اط العقوبة (يت���م �إخالء �سبيل ال�سجني دون قيد �أو �شرط قبل نهاية املدة ،يف �شكل من �أ�شكال
�إخ�ل�اء �سبي���ل غري امل�ش���روط ،و�أحيانا يتم �إ�سق���اط العقوبة م�شروط��� ًا بح�سن ال�س�ي�ر وال�سلوك يف
ال�سجن ،ويف بع�ض احلاالت يتم و�ضع �شروط لإخالء �سبيل).
• العف���و (يعن���ي عادة �إخالء �سبيل بع���د �إلغاء قرار الإدانة �أو العقوبة ،ه���و �أي�ضا �شكل لإخالء ال�سبيل
غري امل�شروط).
قاع���دة  3 - 9ت ُن����ص على �أن "يخ�ضع القرار املتعلق بالتدابري الالحقة لإ�ص���دار احلكم ،با�ستثناء حالة العفو،
لإعادة النظر من قبل هيئة ق�ضائية �أو هيئة �أخرى م�ستقلة خمت�صة ،بنا ًء على طلب اجلاين".

الق�ضايا والتحديات
يت���م �إخالء �سبيل الغالبية العظمى من ال�سجناء� .إخالء ال�سبي���ل امل�شروط واملخطط الذي ي�سهل اندماجهم يف
املجتم���ع يق���دم حماية عامة �أف�ضل للجمهور حي���ث �أنه يجعل من غري املحتمل �أن اجلن���اة ال�سابقني �سيوا�صلون
�سلوكه���م الإجرام���ي .وبرامج �إخالء ال�سبيل امل�ش���روط اجليدة ي�سبقها يف املعتاد برامج م���ا قبل �إخالء ال�سبيل
يف ال�سج���ن والت���ي ت�سبق الإفراج لإعداد اجلاين لعودته �إىل املجتم���ع ،وي�صاحبها الإ�شراف املهني على اجلاين
(م���ع �أو بدون م�ساعدة من املتطوعني وع���ادة بالتعاون مع ال�شرطة) ،وتقدم �أ�شكال عدة من امل�ساعدات للجناة
لت�سهيل �إعادة اندماجهم يف املجتمع.
يف برنام���ج �إخ�ل�اء ال�سبي���ل امل�شروط ،ال بد من و�ض���ع نظام وعدد م���ن الإجراءات املعمول به���ا ل�ضمان اتخاذ
قرارات عادلة وفعالة فيما يتعلق ب�إطالق �سراح اجلناة .يجب �أن يكون هناك �سل�سلة مت�صلة من الدعم بدءا من
ال�سج���ن ومتتد �إىل املجتم���ع مبا يف ذلك �شبكة من الأ�صدقاء والأ�سرة املتاحة مل�ساعدة ال�سجني .يجب االت�صال
م���ع �ضب���اط الإ�شرافية ب�شكل منتظم وم�ستم���ر ويجب �أن تكون هناك عالقة جيدة ب�ي�ن ال�سجني وامل�شرف عليه
لي�شعر �أنه �آمن وم�سرتيح مبا يكفي لالت�صال بامل�شرف �إذا طر�أت حاجة �أو م�شكلة.
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الف�سل 13

الأن�سطة ومو�سوعات املناق�سة
يف جمموعات �سغرية ،يناق�ض ما يلي:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

م ــا ه ــو الدور الذي يقوم به ال�سجن يف اإعداد ال�سجناء لإخلء �سبيلهم من ال�سجن؟ كيف ميكنه
فعل ذلك ب�سكل اأف�سل؟
ما هي اأ�سكال اإخلء ال�سبيل املبكر من ال�سجن املتاحة حاليا يف بلدك؟
م ــن ه ــو اأو م ــن ينبغي اأن يكون م�سوؤو ًل عن النتقال ال�سل�ض لل�سجني من ال�سجن اإىل املجتمع؟ ما
هيئات املجتمع التي يجب اأن ت�سارك؟
هل تعتقد اأن وجود نظام اإخلء ال�سبيل امل�سروط ميكن اأن ي�سهم يف احلد من عدد نزلء ال�سجن
لديكم؟
ما هو نوع نظام اإخلء ال�سبيل امل�سروط الذي ميكن اأن ي�سهل تكييفه ب�سهولة لبلدك؟
ما هي التحديات الرئي�سية التي تتوقع مواجهتها يف تطوير وتنفيذ نظام اإطلق ال�سراح امل�سروط
يف بلدكم؟
كي ــف تنظ ــرون اإىل م�ساركة �سركائكم يف نظام العدالة اجلنائية واملجتمع املحلي يف تطوير نظام
اإطلق ال�سراح امل�سروط؟
م ــن وجه ــة نظركم ،ه ــل ينبغي اأن يكون متخذو ق ــرار اإخلء ال�سبيل امل�س ــروط (اإطلق ال�سراح
امل�سروط) م�ستقلون عن نظام ال�سجون؟
م ــا ه ــي القدرة على م�ستوى املجتم ــع املحلي ل�سمان الإ�سراف الفعال عل ــى اجلناة املفرج عنهم
باإخ ــلء ال�سبي ــل امل�سروط؟ كيف ميكن زيادة هذه القدرة؟ ما الدور الذي ميكن جلهاز ال�سجون لعبه
يف بناء اأو زيادة تلك القدرة املجتمعية؟

مراجعة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

يجب على ال�سجن القيام بدور ن�سط يف اإعداد اجلناة لإعادة دخولهم يف املجتمع.
ميكن لإخلء ال�سبيل املبكر التقديري عن اجلناة امل�سحوب باإ�سراف املجتمع املحلي اأن ي�سهم اإ�سهاما
كبريا يف اإعادة الإدماج الناجح لل�سجناء يف املجتمع.
اإخ ــلء ال�سبيل امل�س ــروط عن ال�سجن ــاء وعودتهم للمجتمع قب ــل انتهاء مدة احلكم يت�س ــق مع املعايري
الدولية.
ميكن لأ�سكال خمتلفة من اإخلء ال�سبيل املبكر وامل�سروط اأن ت�ساعد على تقليل عدد نزلء ال�سجون.
يجب و�سع الإجراءات املنا�سبة من اأجل التنفيذ الفعال لنظام اإخلء ال�سبيل التقديري.
يج ــب تطوي ــر القدرة على الإ�س ــراف الفعال على اجلن ــاة يف املجتمع كجزء من تنفي ــذ برنامج اإخلء
ال�سبيل امل�سروط.
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مقدمة
يخ ــدم ال�سجن ب�سف ــة عامة اأغرا�ض معينة ،فهو مث ـ ًـل �سكل من اأ�سكال العقاب عل ــى جرمية بوا�سطة حرمان
اجل ــاين م ــن حريته ،ويحفظ الأ�سخا�ض امل�ستبه يف ارتكابهم جرائم حت ــت ال�سيطرة الآمنة قبل اأن يتم حتديد
موقفهم من اإدانة اأو براءة من قبل املحكمةُ ،ومينع من خلله اجلناة من ارتكاب جرائم اأخرى اأثناء وجودهم
يف ال�سج ــن ،ومن املفرت�ض اأي�سا اأنه يعيد تاأهيل اجلن ــاة وتعليمهم مهارات جديدة ُمتكنهم عند اإخلء ال�سبيل
من اأن يع�سوا حياة �سريفة وخالية من اجلرمية.
وعموم ــا فـ ـاإن وظيفة ال�سجن اخلا�سة باإعادة التاأهيل لي�ست ناجحة كم ــا يفرت�ض بالكثري من البلدان يف جميع
اأنح ــاء الع ــامل .ففي الواقع يتعلم اجلناة يف ال�سج ــن يف كثري من البلدان املزيد ح ــول كيفية ارتكاب املزيد من
اجلرائ ــم اأك ــرث من اأي �س ــيء اآخر .ويف كثري م ــن الأحيان عند اإخ ــلء ال�سبيل ل ميتلكون املزي ــد من املهارات
مقارنة بوقت احتجازهم وبالتايل غالبا ما يعودون اإىل الإجرام .هذا يوؤدي اإىل حلقة مفرغة من اإخلء ال�سبيل
وال�سجن ،والتي ل تفعل �سيئا للحد من الكتظاظ يف ال�سجون اأو لبناء جمتمعات اأكرث اأمنا.
املعاي ــري الدولي ــة ت�س ــري اإىل اأن ال�سج ــن يتع ــني اأن ي�ستخدم كم ــلذ اأخري ،ويتع ــني اأن ت�ستخ ــدم الأحكام غري
الحتجازية قدر الإمكان .اإذا كان لبد من �سجن اجلاين اأو اجلانية فاإن املعايري الدولية تقول اأنه يتعني الإفراج
عن ــه اأو عنه ــا يف اأقرب وقت ممكن من خلل برنامج جمتمعي غري احتج ــازي .بالطبع فاإن قرار فر�ض عقوبة
غ ــري احتجازي ــة يعتمد على العديد من العوامل مبا يف ذلك حماية املجتمع و�سحية اجلرمية واحتياجات اإعادة
التاأهيل للجناة وتوافر املوارد يف املجتمع لدعم اجلناة.
قي ــادات ال�سج ــون ل علقة لها مبا اإذا كان اجلاين اأو اجلانية ينفذ عقوبته اأو عقوبتها يف ال�سجن اأو يف املجتمع
عرب عقوبة غري احتجازية .يرجع القرار يف هذا اإىل املحاكم .ومع ذلك ،يف بع�ض البلدان واحدة من م�سوؤوليات
مدير ال�سجن هي الرعاية والإ�سراف على اجلناة املحكوم عليهم غري احتجازي ًا.
يف ه ــذا الف�سل �سيتع ــرف قيادات ال�سجون على اأن ــواع خمتلفة من اجلزاءات غ ــري الحتجازية التي تتوفر يف
خمتل ــف الوليات الق�سائية .وميك ــن للعقوبات يف وقت النطق باحلكم اأن تكون بدائل ال�سجن وبدائل الحتجاز
ال�سابق للمحاكمة يف ال�سجن اأو خيارات اإخلء ال�سبيل املبكر بعد فرتة من ال�سجن.
115

 116كتيب لقيادات ال�سجون

وق���د ثبت �أن العدي���د من برامج التحويل واملجتم���ع اخلا�صة بالأحداث اجلانحني له���ا ت�أثري حقيقي على جناح
�إع���ادة ت�أهيل اجلن���اة ال�صغار .وميكن �أن ت�ستفيد الفئ���ات امل�ست�ضعفة الأخرى من بدائ���ل ال�سجن والتي ت�شمل
الن�ساء واملعتلني النف�سيني وم�ستخدمي/مدمني املخدرات .برامج التحويل قبل املحاكمة و�إخالء ال�سبيل املبكر
عن مدمني املخدرات �أثبتت جناحها يف احلد من عدد نزالء ال�سجون يف بع�ض البلدان .ومع كل هذه املجموعات
ف�إن امل�شاركة املجتمعية ودعمها عن�صر ًا هام ًا ل�ضمان �أن الطرق البديلة لديها فر�صة للت�أثري.

�أهداف التعلم
•
•
•
•

حتديد البدائل املختلفة ل�سجن �سجناء االحتجاز ال�سابق للمحاكمة.
 حتدي���د البدائ���ل املجتمعية لل�سجن التي ميكن توفريها عند وقت �إ�صدار احلكم �أو كخيار لإخالء
ال�سبيل املبكر بعد فرتة من ال�سجن.
النظر يف كيفية �إدخال �أو تعزيز فعالية هذه البدائل يف البالد.
حتديد الق�ضايا والعقبات التي حتول دون تعزيز �أو �إدخال هذه البدائل.

املعايري والقواعد الدولية
القاعدة ( 2نطاق التدابري غري االحتجازية) من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري
غري االحتجازية (قواعد طوكيو) ت ُن�ص على

 1 – 2ت�سري الأحكام ذات ال�صلة من هذه القواعد على جميع الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للمقا�ضاة �أو املحاكمة
�أو املالحقة �أو تنفيذ حكم ما يف جميع مراحل تدبري �شئون العدالة اجلنائية .ولأغرا�ض هذه القواعد ُي�شار �إىل
ه����ؤالء الأ�شخا����ص بعبارة "جناة" بغ�ض النظر عما �إذا كانوا م���ن امل�شتبه فيهم �أو املتهمني �أو ال�صادرة بحقهم
�أحكام.
 2 – 2تطبق هذه القواعد دون �أي متييز ي�ستند �إىل العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س� ،أو ال�سن �أو اللغة �أو الدين
�أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي� ،أو امللكية �أو املولد �أو �أي و�ضع �آخر.
 3 – 2بغية توفري مزيد من املرونة مبا يت�سق مع طبيعة اجلرم ومدى خطورته ،و�شخ�صية اجلاين وخلفيته،
ومقت�ضيات حماية املجتمع ،والجتناب ا�ستخدام عقوبة ال�سجن بال داع ،يتعني �أن يوفر نظام العدالة اجلنائية
طائف���ة عري�ضة من التداب�ي�ر غري االحتجازية ،بدء ًا م���ن التدابري ال�سابقة للمحاكمة حت���ى التدابري الالحقة
لإ�صدار احلكم .و�أما عدد و�أنواع التدابري غري االحتجازية املتاحة فيتعني �أن يحدد على نحو يبقي على �إمكانية
االت�ساق يف الأحكام.
 4 – 2يتع�ي�ن الت�شجي���ع على و�ض���ع تدابري غ�ي�ر احتجازية جديدة ور�ص���د هذه التدابري ع���ن كثب وتقييم
ا�ستخدامها بانتظام.
 5 – 2ينظر يف التعامل مع اجلناة يف �إطار املجتمع ،جتنب قدر الإمكان اللجوء �إىل الإجراءات الر�سمية �أو
املحاكمة �أمام حمكمة ،وفقا لل�ضمانات القانونية وحكم القانون.
 6 – 2يتعني ا�ستخدام التدابري غري االحتجازية وفقا للمبد�أ الذي يق�ضي ب�أدنى حد من التدخل.
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 7 – 2يتع�ي�ن �أن ي�ش���كل ا�ستخ���دام التدابري غ�ي�ر االحتجازية جزء ًا م���ن االجتاه �إىل �إلغ���اء العقاب و�إلغاء
التجرمي ،بدال من �أن يتداخل مع اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه �أو يعطلها.

القاع���دة ( 3ال�ضمان���ات القانونية) م���ن قواعد الأمم املتح���دة النموذجية الدني���ا للتدابري غري
االحتجازية (قواعد طوكيو) ت ُن�ص على

 1 – 3ي ُن�ص بقانون على ا�ستحداث التدابري غري االحتجازية وتعريفها وتطبيقها.
 2 – 3يج���رى اختي���ار التدبري غري االحتج���ازي بنا ًء على تقييم املعايري الثابتة فيم���ا يتعلق بطبيعة اجلرم
ومدى خطورته وب�شخ�صية اجلاين وخلفيته ،وب�أغرا�ض احلكم وحقوق ال�ضحية.
 3 – 3متار�س الهيئة الق�ضائية �أو غريها من الهيئات امل�ستقلة املخت�صة �صالحيتها اال�ستن�سابية يف جميع
مراحل الدعوى ،وذلك ب�ضمان حتمل امل�س�ؤولية كاملة ووفقا حلكم القانون وحده.
 4 – 3يل���زم التخ���اذ �أي تداب�ي�ر غري احتجازي���ة تفر�ض على اجل���اين التزام ًا ما ،وتطبق قب���ل الإجراءات
الر�سمية �أو املحاكمة �أو عو�ض ًا عنهما ،احل�صول على موافقة اجلاين.
 5 – 3تخ�ض���ع قرارات فر�ض تدابري غري احتجازية لإعادة النظر من قيل هيئة ق�ضائية �أو �أية هيئة �أخرى
م�ستقلة خمت�صة ،بناء على طلب اجلاين.
 6 – 3يح���ق للج���اين تقدمي طلب �أو �شك���وى �إىل هيئة ق�ضائي���ة �أو �أية هيئة �أخرى م�ستقل���ة خمت�صة ب�ش�أن
امل�سائل التي ت�ؤثر على حقوقه الفردية يف تنفيذ التدابري غري االحتجازية.
 7 – 3توفر الآلية املنا�سبة لالنت�صاف ولرفع الظلم ،عند الإمكان ،يف حالة تظلم من عدم مراعاة حقوق
الإن�سان امل�سلم بها دوليا.
  8 – 3ال تنط���وي التداب�ي�ر غ�ي�ر االحتجازية على �إج���راء جتارب طبي���ة �أو نف�سانية على اجل���اين� ،أو على
تعري�ضه بغري داع ملخاطر ج�سمانية �أو عقلية.
 9 – 3ت�صان يف جميع الأحوال كرامة اجلاين الذي تتخذ ب�ش�أنه التدابري غري االحتجازية.
 10 – 3عن���د تنفي���ذ التدابري غري االحتجازية ال تفر�ض على حقوق اجل���اين �أية قيود تتجاوز ما رخ�صت به
الهيئة املخت�صة التي �أ�صدرت القرار الأ�صلي.
 11 – 3عن���د تطبي���ق التداب�ي�ر غ�ي�ر االحتجازية ،يح�ت�رم حق اجلاين وح���ق �أ�سرته يف �أن ت�ص���ان حياتهم
اخلا�صة.
 12 – 3حت���اط �سج�ل�ات اجلاين ال�شخ�صية بال�سرية التامة وال تك�شف لأطراف ثالثة .ويكون االطالع عليها
قا�ص���ر ًا على الأ�شخا����ص املعنيني مبا�شرة بالف�ص���ل يف ق�ضية اجلاين وغريهم م���ن الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم
بذلك ح�سب الأ�صول.

املادت���ان  5و ( 6املرحلة ال�سابقة للمحاكمة) من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري
غري االحتجازية (قواعد طوكيو) ت ُن�ص على

 1 – 5يتع�ي�ن عن���د االقت�ض���اء ،ومب���ا ال يتعار����ض مع النظ���ام القانوين ،تخوي���ل ال�شرط���ة والنيابة العامة
�أو غريهم���ا م���ن الأجهزة املعنية مبعاجل���ة الق�ضايا اجلنائية �سلطة �إ�سقاط الدع���وى املقامة على اجلاين متى
ر�أت �أن ال�س�ي�ر فيه���ا غري �ضروري حلماية املجتم���ع �أو منع اجلرمية �أو تعزيز اح�ت�رام القانون وحقوق املجني
عليهم .ولأغرا�ض البت فيما �إذا كان �إ�سقاط الدعوى �أمر ًا منا�سب ًا� ،أو يف حتديد الإجراءات ،يتعني ا�ستحداث
جمموعة من املعايري الثابتة يف كل نظام قانوين .ويف الق�ضايا الب�سيطة ،يجوز لوكيل النيابة �أن يفر�ض تدابري
غري احتجازية ح�سب االقت�ضاء.
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  1 – 6ال ي�ستخدم االحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف الإجراءات اجلنائية �إال كمالذ �أخري ،ومع �إبالء االهتمام
الواجب للتحقيق يف اجلرم املدعى وحلماية املجتمع واملجني عليه.
 2 – 6ت�ستخ���دم بدائ���ل االحتج���از ال�سابق للمحاكمة يف �أبك���ر مرحلة ممكنة .وال ي���دوم االحتجاز ال�سابق
للمحاكمة فرتة �أطول مما ي�ستوجبه حتقيق الأهداف املذكورة يف املادة  ،1 – 6و تُتوخى يف تنفيذه االعتبارات
الإن�سانية واحرتام الكرامة التي فطر عليها الب�شر.
 3 – 6يك���ون للج���اين حق اال�ستئناف �أم���ام هيئة ق�ضائية �أو �أي���ة هيئة �أخرى م�ستقل���ة خمت�صة يف حاالت
ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق للمحاكمة.

القاعدة  )2( 60من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء جاء فيها:
م���ن امل�ستح�س���ن �أن ُيتعمد ،قب���ل انتهاء مدة العقوب���ة ،اتخاذ التداب�ي�ر ال�ضرورية لكي ت�ضم���ن لل�سجني عودة
تدريجية �إىل احلياة يف املجتمع ،وهذا هدف ميكن بلوغه ،تبعـا للحالة ،من خالل مرحلة متهد لإطالق �سراح
ال�سج�ي�ن تنظ���م يف ال�سجن نف�سه �أو يف م�ؤ�س�س���ة �أخرى مالئمة� ،أو من خالل �إطالق �س���راح حتت التجربة مع
�إخ�ضاع���ه ل�ض���رب من الإ�شراف والرقابة وال يجوز �أن يعهد ب���ه �إىل ال�شرطة بل يتعني �أن ي�شتمل على م�ساعدة
اجتماعي���ة فعالة .القاعدة  61من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء جاء فيها :ال يتعني ،يف معاجلة
ال�سجناء� ،أن يكون الرتكيز على �إق�صائهم عن املجتمع ،بل -على نقي�ض ذلك -على كونهم يظلون جزءا منه.
وعل���ى هذا الهدف يتع�ي�ن اللجوء ،بقدر امل�ستطاع� ،إىل امل����ؤازرة التي ميكن �أن توفره���ا هيئات املجتمع املحلى
مل�ساعدة جهاز موظفي ال�سجن على �إعادة الت�أهيل االجتماعي لل�سجناء.

املادة  3 - 9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ( )ICCPRت ُن�ص على ما يلي:
"وال يجوز �أن يكون احتجاز الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من اجلائز
تعلي���ق الإف���راج عنه���م على �ضمان���ات لكفالة ح�ضوره���م املحاكمة يف �أي���ة مرحلة �أخ���رى من مراحل
الإجراءات الق�ضائية ،ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقت�ضاء".
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املادة  14.3من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ت ُن�ص على �أنه يحق
للذي���ن يحاكم���وا لتهمة جنائية املحاكمة دومنا �أي ت�أخري غري مربر .املطالب���ة باملحاكمة العاجلة ميكن �أن يقلل
ط���ول ف�ت�رة ال�سجن .يتعني اتخاذ القرارات اخلا�صة ببدائل االحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف �أبكر مرحلة ممكنة
مع �إعادة النظر ب�صفة دورية يف قرار االعتقال.

الق�ضايا والتحديات
غالب���ا ما تت���م مقاربة م�س�ألة تقدمي بدائ���ل ال�سجن بب�ساطة من منظ���ور تقليل عدد نُ���زالء ال�سجون �أو معاجلة
م�شكلة اكتظاظ ال�سجون .ومع ذلك ،هناك ما هو �أكرث من ذلك بكثري يف هذه الق�ضية.
ميك���ن تخفي����ض االزدح���ام �إما عن طريق بن���اء �سجون جديدة �أو ع���ن طريق احلد من ع���دد الأ�شخا�ص الذين
يقيم���ون فيه���ا .املمار�سة العملية تب�ي�ن �أن حماولة التغلب على الآثار ال�ضارة الكتظ���اظ ال�سجون من خالل بناء
�سج���ون جدي���دة ال يوفر ح�ل�ا م�ستداما ،ما مل تكن ال�سجون قدمية جدا وما مل يت���م ت�شييد �سجون حديثة لفرتة
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طويلة جدا .ففي الواقع �شرعت العديد من الدول الأوروبية يف برامج وا�سعة لت�شييد ال�سجون ،ولكنها وجدت �أن
�أعداد ُنزالء ال�سجون يف ارتفاع بالتوازي مع زيادة القدرة التي تكت�سبها جممعات ال�سجون .بالإ�ضافة �إىل ذلك
ف����إن بن���اء �سجون جديدة واحلفاظ عليها �أمر ُمكلف ،ويزيد الع���بء على املوارد الثمينة .فمن املنطقي بدال من
ذل���ك ،وعلى النح���و الذي اقرتحه العديد من ال�صكوك الدولية� ،أن يتم الرتكيز على تقليل اعتماد املجتمع على
ال�سجون مع مراجعة ال�سيا�سات اخلا�صة بالأحكام بال�سجن ،مبا يف ذلك التو�سع يف ا�ستخدام الرقابة املجتمعية
وغريها من بدائل ال�سجن.
حت���ى يت�سن���ى حتقيق الهدف املتمث���ل يف خف�ض عدد ال�سجن���اء ،ف�أن املطل���وب القيام به هو الإ�ص�ل�اح ال�شامل
للت�شريع���ات اجلنائي���ة م���ع احلاجة �إىل تغيري ممار�س���ات الأحك���ام يف الق�ضايا .التدابري الت���ي ميكن اتخاذها
ت�شم���ل عدم جترمي �أفعال معينة ،وتقليل م���دة احلكم بال�سجن جلرائم خمتارة ،بالإ�ضافة �إىل ت�شريع جمموعة
وا�سع���ة م���ن العقوبات غ�ي�ر االحتجازية كبديل لل�سج���ن ،وتو�سيع �إمكاني���ات �إطالق ال�س���راح امل�شروط (�إخالء
ال�سبيل امل�شروط).
وم���ع ذل���ك ،ف�إن الهدف م���ن تقدمي بدائل لل�سج���ن لي�ست فقط معاجل���ة م�شكلة االكتظ���اظ يف ال�سجون؛ حيث
�أن التو�س���ع يف ا�ستخ���دام البدائ���ل يعك����س حت���وال جذري���ا يف مقاربة اجلرمية ،م���ن حيث اجلن���اة ومكانهم يف
املجتم���ع ،وتغي�ي�ر الرتكيز من التدابري العقابية م���ن العقاب والعزلة �إىل العدالة الت�صاحلي���ة و�إعادة الإدماج.
وعندم���ا ي�صح���ب ذلك الدعم الك���ايف للجناة ف�إنه ي�ساع���د بع�ض �أع�ض���اء املجتمع الأكرث ا�ست�ضعاف��� ًا ليعي�شوا
حي���اة دون االنتكا����س والعودة �إىل �أمن���اط ال�سلوك الإجرام���ي .فبالن�سبة ملعظم ال�سجناء يت���م تنفيذ العقوبات
اجلزائي���ة داخ���ل املجتم���ع ،ولي�س من خ�ل�ال عملية مبعزل عن���ه ،مما يوفر عل���ى املدى الطوي���ل حماية �أف�ضل
للمجتم���ع .ولك���ن يف حال���ة اجلناة �شديدي العن���ف واخلطريين والعتاة ق���د يكون االحتجاز ه���و اخليار الوحيد
حلماية املجتمع.
تق���دم قواعد طوكي���و جمموعة من الطرق للتعامل م���ع الق�ضايا بطرق غري احتجازية .وعن���د النظر يف الأنواع
املختلفة من العقوبات البديلة هناك عدد من الق�ضايا والتحديات التي يتعني �أن يكون امل�شاركون على علم بها:

 -1العقوبات ال�شفوية كالتحذير العتاب والإنذار
ق���د تكون العقوب���ات ال�شفوية �أكرث فعالي���ة يف التعامل مع الأح���داث عنها مع البالغ�ي�ن ،ولكن الق�ضاة
يتع�ي�ن �أن يراعوا جتنب توبيخ الطف���ل �أو ال�شاب علنا حيث ال ينتج عن ذلك عادة نتائج �إيجابية .يجب
�أن ت�ش���رح للأطف���ال وال�شباب القوان�ي�ن و�سلوكهم اخلاطئ باللغة التي يفهمونه���ا ،وبطريقة ت�ؤدي �إىل
ا�ستيعاب الدر�س املطلوب تعلمه.
�  -2إخالء ال�سبيل امل�شروط
التح���دي يف �إخالء ال�سبيل امل�شروط هو �ضم���ان قيام اجلاين بااللتزام بال�شروط .وكثري ًا ال تتوفر تلك
الآليات �أو ال يكون حمددا بو�ضوح من امل�س�ؤول عنها.
 –3العقوبات التي مت�س حالة الفرد القانونية
ميكن لت�أثري العقوبة التي مت�س حالة الفرد القانونية مثل �إلغاء رخ�صة طبية من طبيب �أن يكون �أق�سى
من عقوبة ال�سجن .قد يعني �أنها قد تفقده و�سائل ك�سب العي�ش حتى بعد �إطالق �سراحه من ال�سجن.
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ق���د يعن���ي �أي�ضا �أن املجتمع يفقد طبيب ًا مما ي�ؤثر على قدرة بع����ض النا�س يف احل�صول على اخلدمات
الطبية.

 -4العقوبات االقت�صادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية
ت�ستخ���دم الغرامات على نطاق وا�سع .فهي فعالة جدا كبدائل لل�سجن و�سريعة يف تنفيذها .ومع ذلك،
م�شكلة الغرامات هي �أنها ت�ؤثر على الفقراء �أكرث من الأغنياء وبالتايل فهي تنطوي على متييز .الفقراء
ال ي�ستطيع���ون دف���ع الغرامات يف الأغلب ،وبالفعل يف كثري من �سج���ون العامل ُي�سجن النا�س لكونهم يف
دي���ن للآخري���ن .ببنما من الناحية الأخرى تكون الغرامات يف الكث�ي�ر من احليان ثمنا رخي�ص ًا يدفعه
بع�ض الأغنياء م�سرورين يف مقابل فعل ما يريدون.
 -5الأمر بامل�صادرة �أو نزع امللكية
ال ُتفر����ض م�ص���ادرة املوجودات �أو عائدات اجلرمية يف كثري من الأحيان كبدائل لل�سجن بل كجزء من
الطريق���ة العامة للتعام���ل مع اجلاين حال �إدانته .فهي و�سيلة ال�سرتجاع ما يعادل الأموال التي �سرقها
اجلاين �أو غ�سلها �أو عادت عليه من اجلرمية على �سبيل املثال .ت�شمل �أوامر نزع امللكية ا�ستيالء الدولة
عل���ى �سل���ع �أو ممتلكات اجلاين .ميك���ن لعملية �إدارة تلك ال�سلع �أو املمتلك���ات �أن ت�شكل عبئا على نظام
العدالة اجلنائية.
 -6الأمر برد احلق �إىل املجني عليه �أو تعوي�ضه
يف بع����ض البلدان بدال من فر�ض غرامة ف�إن املحكمة ُتلزم اجلاين املدان بدفع لل�ضحية كتعوي�ض مبلغ
مع�ي�ن م���ن املال �أو ما يعادله نوع ًا (مثل ال�سلع �أو اخلدمات) .ويجب �أن تكون هناك �آلية ل�ضمان الدفع
لل�ضحية ،على �أال تكون هذه الآليات مرهقة �أو مكلفة.
 –7احلكم مع وقف النفاذ �أو احلكم املرج أ�
يت���م �إ�ص���دار حكم وت�سجيله ولك���ن مع وقف التنفيذ ملدة حم���ددة من الزمن ،عل���ى �أال يرتكب خاللها
ال�شخ����ص امل���دان �أي جرائ���م �أخ���رى .يف كثري من البل���دان يتم اجلمع ب�ي�ن احلكم مع وق���ف التنفيذ
م���ع �إ�ش���راف دائ���رة الو�ضع حت���ت االختب���ار �أو هيئة �أخ���رى مماثلة .وي�صب���ح احلكم مرجئ��� ًا عندما
يت���م اتخ���اذ ق���رار بع���دم �إ�ص���دار احلكم عل���ى �ش���رط �أن يتعهد اجل���اين بتنفي���ذ بع�ض الإج���راءات،
مث���ل اخل�ض���وع للع�ل�اج م���ن �إدم���ان الكح���ول �أو املخ���درات �أو االنتظ���ام يف ا�ست�ش���ارات نف�سي���ة.
اعتم���ادا عل���ى ذل���ك ،ق���د ال ي�صدر حكم��� ًا على اجل���اين .ق���د ت�شكل ه���ذه الآلي���ة عبئ���ا �إ�ضافيا على
النظام الإداري.
 -8الو�ضع حتت االختبار والإ�شراف الق�ضائي
ه���و ترتي���ب للج���اين امل���دان ي�سمح ل���ه مبوا�صل���ة العي����ش يف املجتمع حت���ت �إ�ش���راف �سلط���ة ق�ضائية
�أو دائ���رة الو�ض���ع حت���ت االختب���ار �أو هيئ���ة �أخ���رى مماثل���ة .ميك���ن �أن يتطل���ب ح�ض���ور اجل���اين
دورات معين���ة �أو برام���ج ع�ل�اج �أو ت�أهي���ل .ه���ذا اخلي���ار يتطل���ب تواف���ر املوظف�ي�ن املدرب�ي�ن
للإ�ش���راف عل���ى اجل���اين .يجب عل���ى دائرة الو�ض���ع حتت االختب���ار تق���دمي للمحكم���ة كل املعلومات
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الت���ي حتتاجه���ا ،ويج���ب �أن تك���ون ق���ادرة عل���ى الدع���م والإ�ش���راف عل���ى �ش���روط �أم���ر الو�ض���ع
حتت االختبار.

 -9الأمر بت�أدية خدمات للمجتمع املحلي
خدمة املجتمع هو العمل املنجز دون مقابل ،ويكون عادة يف هيئة �أو منظمة ل�صالح املجتمع .وللقا�ضي
�أن ي�أمر بخدمة املجتمع بدال من مدة عقوبة بال�سجن .هذا النوع من الأوامر الق�ضائية يتطلب �إ�شراف
دقيق على اجلاين مما يعني �أنه قد يكون مكلف ًا للإدارة.
 -10الإحالة �إىل مراكز املثول
ميك���ن للمحكم���ة توجيه اجلاين لق�ض���اء فرتة حمددة من ال�ساعات كل ي���وم يف مركز املثول على مدى
ف�ت�رة معينة من الزمن .ويقوم مركز املثول بتقدمي برنامج منظم للجناة ملعاجلة �سلوكهم اجلنائي يف
�شخ�ص اجلاين ل�ضمان ح�ضوره املرك���ز وبعد ذلك على هذا ال�شخ�ص
بيئ���ة املجموع���ة .يجب �أن يتابع
ٌ
�إخطار املحكمة بالتقدم املحرز من اجلاين يف املركز .وقد يكون هذا �أي�ضا مكلف ًا للإدارة.
 -11الإقامة اجلربية/احلد من حرية التنقل
يتع�ي�ن على اجلاين �أن يعي����ش يف مكان معني (عادة حمل �إقامته) حتت �إ�ش���راف هيئة متخ�ص�صة .ال
ميكن اجلاين تغيري حمل العمل �أو الإقامة �أو التعليم دون �إذن من الهيئة امل�شرفة.
�  -12أي �شكل �آخر من �أ�شكال املعاملة غري الإيداع يف م�ؤ�س�سة احتجازية
ُت�شج���ع ال���دول على تطوير �أ�شكال جديدة من بدائل االحتجاز الت���ي قد تكون �أكرث مالئمة من الناحية
الثقافية �أو �أكرث منا�سبة ملجتمع معني.
�  -13أي جمموعة من التدابري املدرجة �أعاله
ال يوجد �أي �سبب مينع اجلمع بني جمموعة من التدابري البديلة لل�سجن ،ولكن يجب �أن يتوخى احلر�ص
على عدم الإفراط يف ت�أثري العقاب.

�أنواع �إخالء ال�سبيل ال�سابق على املحاكمة
حج���م عدد ُنزالء ال�سج���ون يف االحتجاز ال�سابق للمحاكمة �أ�صبح م�شكلة يف كثري من البلدان عندما �سعة نظام
ال�سج���ون ال تواك���ب الزيادة املط���ردة يف حجم ال�سكان .تبح���ث العديد من البلدان عن ط���رق وو�سائل لتخفيف
ه���ذا الطل���ب دون بناء مرافق جديدة .وقد �أدى ذلك بالعديد منه���م �إىل ا�ستك�شاف �إخالء ال�سبيل ال�سابق على
املحاكم���ة وبرامج التحوي���ل كو�سيلة لتخفيف هذا امل�صدر من ال�ضغط على عدد ُن���زالء ال�سجون .ت�شري املعايري
الدولية ب�شكل عام �إىل �أنه يجب ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق على املحاكمة كمالذ �أخري يف الإجراءات اجلنائية،
م���ع �إب�ل�اء االعتبار الواج���ب للتحقيق يف اجل���رم املُدعى وحماية املجتم���ع واملجني عليه .فاحتج���از الأ�شخا�ص
املفرت�ض براءتهم هو انتهاك �صارخ للحق يف احلرية .وهي ت�شمل:
•  �إخالء ال�سبيل املايل
• �سندات امللكية
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•

�سندات الإيداع

• ال�سندات النقدية بالكامل
• �سند كفالة
•  �إخالء ال�سبيل غري املايل
•  �إخالء ال�سبيل بناء على تعهد
•  �إخالء ال�سبيل امل�شروط
• �سندات بدون �ضمان
ت�شمل البدائل املمكنة �إخالء �سبيل ال�شخ�ص املتهم وطلب منه تنفيذ واحد �أو �أكرث من الإجراءات التالية:
•

املثول �أمام املحكمة يف يوم حمدد �أو كما ت�أمر املحكمة يف امل�ستقبل

•  االمتناع عن :التدخل يف �سري العدالة ،وامل�شاركة يف �سلوك معني؛ واملغادرة للذهاب �إىل �أماكن
�أو منطقة معينة؛ ومقاربة �أو لقاء �شخ�ص معني
•

البقاء يف عنوان حمدد

• املثول على �أ�سا�س يومي �أو دوري عند املحكمة �أو ال�شرطة �أو غريها من ال�سلطات
•

ت�سليم جوازات ال�سفر �أو غريها من وثائق الهوية

•

قبول الإ�شراف من قبل هيئة تعينها املحكمة

•

اخل�ضوع للمراقبة الإلكرتونية

•

التعهد املايل �أو بغريه من املمتلكات ك�ضمان حل�ضور املحاكمة �أو يف انتظار �إجراء املحاكمة

برامج التحويل
حت���ت بن���د ا�سرتاتيجيات التحوي���ل تركز ال�سلطات على التعام���ل بطرق �أخرى مع النا����س الذين ميكن التعامل
معه���م من خالل نظام العدالة اجلنائية .ونتيجة لذلك ف�إن ال�شرطة ومدعي العموم ،الذين يقدموا اجلناة �إىل
النظ���ام ،يجب �أن ميار�سوا قدرا م���ن ال�سلطة التقديرية يف حتديد الذين يتم اتخاذ �إجراءات �ضدهم ومن يتم
جتاهلهم �أو حتويلهم �إىل �أنواع �أخرى من التدخل .الق�ضية الرئي�سية يف تنفيذ ا�سرتاتيجيات وبرامج حتويل هو
كيفي���ة هيكلة هذه ال�سلط���ة التقديرية .ال�شرطة والنيابة العامة بحاجة �إىل تعليم���ات وا�ضحة ومبادئ توجيهية
ب�ش����أن كيفي���ة ممار�سة �سلطتهم التقديرية .كما �أنهم يف حاجة �إىل الو�ص���ول �إىل موارد بديلة يف املجتمع (على
�سبيل املثال العالج من �إدمان املخدرات ،والعالج للأفراد امل�صابني بعلل نف�سية ،وما �إىل ذلك) .برامج العدالة
الت�صاحلي���ة (مبا يف ذل���ك الو�ساطة ،والو�سائل البديلة لت�سوية النزاع���ات ،وبرامج امل�صاحلة بني املجني عليه
واجلاين) غالبا ما تقدم بديال جمديا لعملية العدالة اجلنائية الر�سمية.
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الأن�سطة ومو�سوعات املناق�سة
يتم مناق�سة ما يلي يف جمموعات �سغرية:
• ما هي العقوبات غري الحتجازية التي �ستكون منا�سبة يف بلدك ولأي جرائم؟
• من الذي يكون م�سوؤو ًل عن �سمان امتثال اجلناة للعقوبات املجتمعية؟
• ما هي الهيئات املجتمعية التي ميكن اأن ت�سارك يف بع�ض بدائل ال�سجن؟

مراجعة
النقاط الرئي�سية الواجب ا�ستعرا�سها هي ما يلي:
 -1ال�سج ــن ه ــو عقاب امللذ الأخري ويتع ــني جتنبه اإذا كان ذلك ممكنا .يتع ــني اأن يكون هناك املزيد من
ا�ستخدام بدائل ال�سجن.
 -2اأهمي ــة ا�ستخدام على حد �سواء بدائل الأحك ــام غري الحتجازية وخيارات اإخلء ال�سبيل املبكر جلميع
اجلن ــاة ،ولك ــن ب�سفة خا�س ــة للفئات امل�ست�سعف ــة مثل الن�ساء والأح ــداث واملر�سى نف�سي ــا .واملعايري
الدولي ــة املتعلقة بق�س ــاء الأحداث ت ُن�ض ب�سدة عل ــى اأنه ل يتعني �سجن الأطف ــال وال�سباب اإطلق ًا اإذا
كان ذلك ممكنا.
 -3الدور الهام الذي ميكن اأن تقوم به ال�سجون يف تطبيق العديد من اأنواع العقوبات غري الحتجازية.

 -15اآليات الرقابة

مقدمة
يف ه ــذا الف�سل� ،سيدر�ض قيادات ال�سجون مو�سوعني متميزين ومرتبطني :ما اإذا وكيف يتم ال�سماح لل�سجناء
بتق ــدمي طلب ــات اأو �سكاوى ،وعن كيفية واإمكانية الرقابة على تلك الطلب ــات اأو ال�سكاوى من قبل اآليات م�ستقلة
داخل اأو خارج ال�سجن� .سيتناول هذا الف�سل اأي�سا معاجلة اأنواع خمتلفة من اإجراءات الرقابة اأو املراجعة.
بطريق ــة ما ،هذا هو واح ــد من اأهم ف�سول الكتيب .حيث ميكن لنظام ال�سج ــون الذي اأقر عمليات واإجراءات
نزيهة ومفتوحة لتوجيه طلبات و�سكاوى ال�سجناء اأن يقال باأنه متقدما بفارق كبري عن كثري من النظم الأخرى.
و�سينعك� ــض اأي�س ــا ب�سكل جيد على قيادات ال�سج ــن والعاملني به .ف�سيكون موؤ�س ــرا لأي مراقب على اأن ال�سجن
ُيدار ب�سكل جيد.

اأهداف التعلم
• ا�ستعرا�ض الآليات القائمة لطلبات ال�سجناء و�سكاويهم.
• حتديد اأي حتديات وعقبات تعرت�ض اإن�ساء اأو عمل هذه الآليات.
• فهم اأهمية عمليات واإجراءات �سكاوى ال�سجناء.
• معرفة املزيد عن اأهمية عمليات التفتي�ض الداخلية واخلارجية.

املعايري والقواعد الدولية
املادة  2من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ت ُن�ض على ما يلي:
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:
(اأ) بـ ـاأن تكفل توفري �سبيل فعال للتظل ــم لأي �سخ�ض انتهكت حقوقه اأو حرياته املعرتف بها يف هذا
العهد ،حتى لو �سدر النتهاك عن اأ�سخا�ض يت�سرفون ب�سفتهم الر�سمية،
125
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(ب) ب�أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو �أن تبـت يف احلقوق التي يدعى انتهاكها �سـلطة ق�ضائية �أو
�إدارية �أو ت�شـريعية خمت�صـة� ،أو �أيـة �سـلطـة خمت�صة �أخـرى ي ُن�ص عليـها نـظام الدولـة القانـوين ،وبـ�أن
تنمى �إمكانيات التظلم الق�ضائي،
(ج) ب�أن تكفل قيام ال�سلطات املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة مل�صالح املتظلمني.

املب���د�أ  33م���ن جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا����ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من
�أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ينُ�ص على ما يلي:
( )1يح���ق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو ملحاميه تق���دمي طلب �أو �شكوى ب�ش�أن معاملته ،وال�سيما يف حالة
التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة� ،إىل ال�سلطات امل�س�ؤولة عن �إدارة مكان
االحتج���از و�إىل ال�سلط���ات الأعلى ،وعند االقت�ض���اء� ،إىل ال�سلطات املنا�سبة املنوطة به���ا �صالحيات املراجعة
والإن�صاف.
( )2يف احل���االت التي ال يك���ون فيها ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو حمامي���ه قادرا على ممار�سة حقوقه
املق���ررة يف الفق���رة  ،1يجوز لأحد �أفراد �أ�سرة ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سج���ون �أو لأي �شخ�ص �آخر على معرفة
بالق�ضية �أن ميار�س هذه احلقوق.
( )3يحتفظ ب�سرية الطلب �أو ال�شكوى �إذا طلب ال�شاكي ذلك.
( )4يبت على وجه ال�سرعة يف كل طلب �أو �شكوى ويرد عليها دون ت�أخري ال مربر له .ويف حالة رف�ض الطلب
�أو ال�شك���وى �أو وق���وع ت�أخري مف���رط ،يحق لل�شاكي عر�ض ذلك على �سلطة ق�ضائي���ة �أو �سلطة �أخرى .ال يتعر�ض
املحتجز �أو امل�سجون �أو �أي �شاك مبوجب الفقرة  1لل�ضرر نتيجة لتقدميه طلبا �أو �شكوى.

املادة  36من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء تنُ�ص على ما يلي:
( )1يجب �أن تتاح لكل �سجني �إمكانية التقدم ،يف كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع ،بطلبات �أو �شكاوى �إىل مدير
ال�سجن �أو �إىل املوظف املفو�ض بتمثيله.
( )2يج���ب �أن ي�ستطيع ال�سجن���اء التقدم بطلبات �أو �شكاوى �إىل مفت�ش ال�سج���ون خالل جولته التفتي�شية يف
ال�سج���ن .ويج���ب �أن تتاح لل�سج�ي�ن فر�صة للتحدث مع املفت����ش �أو مع �أي موظف �آخر مكل���ف بالتفتي�ش دون �أن
يح�ضر حديثه مدير ال�سجن �أو غريه من موظفيه.
( )3يجب �أن ي�سمح لكل �سجني بتقدمي طلب �أو �شكوى �إىل الإدارة املركزية لل�سجون �أو ال�سلطة الق�ضائية �أو
�إىل غريهما من ال�سلطات ،دون �أن يخ�ضع الطلب �أو ال�شكوى للرقابة من حيث اجلوهر ولكن على �أن يتم وفقا
للأ�صول وعرب الطرق املقررة.
( )4م���ا مل يك���ن الطلب �أو ال�شكوى جلي التفاهة �أو بال �أ�سا�س ،يتوجب �أن يعالج دون �إبطاء ،و�أن يجاب عليه
يف الوقت املنا�سب.

اجل���زء الأول الق�س���م (و) حت���ت عن���وان �إج���راءات ال�شكاوى والتحقي���ق ،يف املب���ادئ التوجيهية
والتدابري الرامية �إىل حظر ومنع التعذيب واملعاملة القا�سية �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة يف �أفريقيا (مبادئ روبن �آيلند التوجيهية) ينُ�ص على ما يلي:

 –17تكف���ل ال���دول �إن�شاء �آليات ي�سهل الو�ص���ول �إليها وم�ستقلة متام ًا ،ميكن جلمي���ع الأ�شخا�ص اللجوء �إليها
لتقدمي �إدعاءاتهم بالتعذيب و�إ�ساءة املعاملة.
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 –18تكفل الدول مبا�شرة التحقيق يف جميع احلاالت التي ميثل فيها �أ�شخا�ص يدعون تعر�ضهم �أو يبدو �أنهم
تعر�ضوا للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة �أمام ال�سلطات املخت�صة.
 –19تجُ���رى التحقيق���ات يف الإدعاءات املتعلق���ة بالتعذيب �أو �إ�س���اءة املعاملة ب�شكل ف���وري وحمايد وفعال،
باال�سرت�ش���اد بدليل الأمم املتحدة اخلا�ص بالتق�صي والتوثي���ق الفعالني للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (بروتوكول ا�سطنبول).

املب���د�أ  29م���ن جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا����ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من
�أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ي ُن�ص على ما يلي:
( )1ملراقبة مدى دقة التقيد بالقوانني والأنظمة ذات ال�صلة ،يقوم بتفقد �أماكن االحتجاز ب�صفة منتظمة
�أ�شخا�ص م�ؤهلون ومتمر�سون تعينهم وت�ساءلهم �سلطة خمت�صة م�ستقلة متاما عن ال�سلطة التي تتوىل مبا�شرة
�إدارة مكان االحتجاز �أو ال�سجن.
( )2يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون االت�صال بحرية ويف �سرية تامة بالأ�شخا�ص الذين يتفقدون �أماكن
االحتج���از �أو ال�سجن وفقا للفقرة  ،1مع مراعاة ال�شروط املعقولة املتعلقة بكفالة الأمن وح�سن النظام يف تلك
الأماكن.

مادة  55من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ت ُن�ص على ما يلي:
يجب �أن يكون هناك تفتي�ش منتظم مل�ؤ�س�سات ال�سجون وخدماتها ،يكلف به مفت�شون م�ؤهلون ذو خربة تعينهم
�سلط���ة خمت�ص���ة .وعلى ه�ؤالء املفت�ش�ي�ن بوجه خا�ص واج���ب اال�ستيقان من ك���ون هذه امل�ؤ�س�س���ات تدار طبقا
للقوانني والأنظمة وعلى ق�صد حتقيق �أهداف اخلدمات الت�أديبية والإ�صالحية.

اجل���زء الث���اين الق�سم (د) حتت عنوان �آلي���ات الرقابة ،يف املبادئ التوجيهي���ة والتدابري الرامية
�إىل حظر ومنع التعذيب واملعاملة القا�سية �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة يف �أفريقيا
(مبادئ روبن �آيلند التوجيهية) ي ُن�ص على ما يلي:
�  –38أن تكف���ل وتدع���م ا�ستقالل الق�ضاء ونزاهت���ه ،مبا يف ذلك عن طريق �ضمان ع���دم التدخل يف الق�ضاء
والدعاوي الق�ضائية ،م�سرت�شدة يف ذلك مببادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.
�  –39أن ت�شج���ع الهيئ���ات املهنية القانونية والطبية عل���ى االهتمام بق�ضايا حظر ومن���ع التعذيب واملعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
�  –40أن تن�شئ وتدعم �آليات �شكاوى فعالة وي�سهل الو�صول �إليها على �أن تكون م�ستقلة عن �سلطات االحتجاز
و�إنف���اذ القوان�ي�ن ومفو�ضة بتلقي الإدعاءات املتعلق���ة بالتعذيب واملعاملة �أو العقوبة القا�سي���ة �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من �إجراءات ب�ش�أنها.
�  –41أن تن�ش���ئ وت�ساند وتدعم امل�ؤ�س�سات الوطنية امل�ستقلة ،مثل جلان حقوق الإن�سان و�أمناء املظامل وجلان
الربملاني�ي�ن ،املكلف���ة بالقيام بزيارات جلميع �أماك���ن االحتجاز والت�صدي ب�صورة عام���ة لق�ضية منع التعذيب
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واملعامل���ة �أو العقوب���ة القا�سية �أو الال�إن�ساني���ة �أو املهينة ،م�سرت�شدة مببادئ باري����س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات
الوطنية حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان التي و�ضعتها الأمم املتحدة.
� – 42أن ت�شجع وتي�سر زيارات املنظمات غري احلكومية لأماكن االحتجاز.
� – 43أن ت�ساند اعتماد بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب لإن�شاء �آلية زيارة
دولية مكلفة بزيارة جميع �أماكن احتجاز الأ�شخا�ص الذين حرمتهم دولة طرف من حريتهم.
� – 44أن تنظر يف �إمكانية �إن�شاء �آلية �إقليمية ملنع التعذيب و�إ�ساءة املعاملة.

الق�ضايا والتحديات
عملية �شكوى ال�سجناء
م���ن املنتظ���ر �أن يطيع ال�سجناء القواعد والأنظمة داخل ال�سجن ولكن يف بع�ض الأحيان قد تكون لديهم �شكاوى
�س���واء �ض���د حرا�س بعينهم �أو �ض���د بع�ض الإجراءات التي يج���ري تطبيقها يف ال�سجن .يف كث�ي�ر من البلدان ال
يتقدم ال�سجناء ب�شكاوى بب�ساطة لأن ذلك يعني �أنها قد يتعر�ضون �إىل نوع من االنتقام لتقدميهم �إياها .يتعني
عل���ى قي���ادات ال�سجون االهتمام ب�ش���كل فعال رفاهة كل �سج�ي�ن و�ضمان توفر الطرق التي ميك���ن لل�سجناء من
خاللها تقدمي طلبات �أو �شكاوى ب�أمان ودون عواقب �سلبية �أو قا�سية .ويتعني على قيادات ال�سجون �ضمان ت�أديب
احلرا����س الذي���ن ي�سيئون معاملة ال�سجن���اء يف �أي وقت �إذا قدم ه����ؤالء طلبات �أو �شك���اوى .فيجب على قيادات
ال�سجون اتخاذ موقف قوي يف الدفاع عن حقوق ال�سجناء وتهيئة بيئة من�صفة وعادلة.
م���ن املهم �أن �إجراءات الطلب���ات �أو ال�شكاوى ت�سمح لل�سجناء بت�سجيل �أي �شكاوى بطريقة �آمنة و�سرية ،وب�صفة
خا�صة عندما يتعلق الأمر ب�شكاوى �ضد حرا�س �أو موظفي ال�سجن.

تفتي�ش ال�سجن
طبيع���ة عملي���ات التفتي�ش التي تتم على ال�سجون تختلف من بلد �إىل �آخر ،ولكن يف معظم الأنظمة يراعى وجود
نظ���ام تفتي����ش داخل���ي و�آخر خارجي .ميك���ن �أن ت�شمل هيئات التفتي����ش الوطنية اخلارجية جل���ان �أو �أ�شخا�ص
معين�ي�ن م���ن قبل احلكومة ،وجل���ان رئا�سية حلقوق الإن�س���ان ،وهيئات تفتي�ش يعينها الربمل���ان مثل جلنة حقوق
الإن�س���ان ،وهيئ���ات تفتي�ش حمددة (التي ي�ش���ار �إليها كمجال�س الر�صد) .يف بع�ض البل���دان هناك قا�ض خا�ص
مكل���ف مب�س�ؤولي���ة تفتي�ش ال�سجون ،ويف حاالت �أخرى هناك جمال�س �إ�شراف على امل�ستوى املحلي برئا�سة قا�ض
يف كث�ي�ر م���ن الأحيان .قد يقوم املفت�ش���ون املعينون بوا�سطة ال���وزارة امل�س�ؤولة ب�إجراء عملي���ات تفتي�ش داخلية،
ف�ضال عن الهيئات امل�س�ؤولة عن التفتي�ش الإداري.
وميك���ن �أي�ض���ا �أن تقوم بتفتي�ش ال�سجون هيئات خارجية م�س�ؤولة ع���ن عمليات التفتي�ش يف جمموعة متنوعة من
اجلهات خارج ال�سجون .قد تتعلق هذه بتفتي�ش ال�صرف ال�صحي ،و�إعداد الطعام ،واخلدمات الطبية ،وال�صحة
وال�سالمة يف �صناعات ال�سجون ،والوقاية من احلرائق ،الخ .هذه الهيئات تنتمي �إىل وزارات �أخرى غري الوزارة
امل�س�ؤولة عن ال�سجون ،مما ي�ساعد على �ضمان ا�ستقاللية ومو�ضوعية التقارير.
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وميك���ن �أن يت���م التفتي�ش �أي�ضا من قبل الهيئ���ات الدولية والإقليمية ،مثل املقرر اخلا����ص للأمم املتحدة املعني
بالتعذي���ب .فالتفتي����ش والر�صد امل�ستقل هو عن�ص���ر �أ�سا�سي و�ضروري ل�ضمان التقيد بحق���وق الإن�سان يف نظم
ال�سج���ون .التفتي�ش امل�ستقل اخلارجي ي�سلط ال�ضوء على االنتهاك���ات ،ويحمي موظفي ال�سجون من االنتقادات
الت���ي ال �أ�سا����س لها ،وي�ساعد مديري ال�سجون على الق�ضاء عل���ى املمار�سات غري املقبولة يف م�ؤ�س�ساتهم .الأهم
هو �أن عمليات التفتي�ش جتعل ال�سجون وقياداتها م�س�ؤولة عن ما يحدث يف ال�سجون.
وحت���ى يت�سنى لعمليات التفتي�ش حتقيق هدفها املن�شود يتعني �أن تكون منتظمة ومتكررة .ومن حيث املبد�أ يتعني
�أن ُتن�ش���ر التقارير .ويجب �أن ميك���ن �إطالع اجلمهور على الأقل على �أجزاء تقارير التفتي�ش التي ال تنطوي على
�أمن ال�سجون.
ينبغ���ي �أن تك���ون هناك �آليات قائمة كافية للتحقيق يف جميع ال�شكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان .ويجب
�أن تتمك���ن ه���ذه الآليات من الو�صول �إىل كل احلقائق واملعلومات حتى ت�صب���ح قادرة على التحقيق يف ال�شكاوى
املزعومة .يجب �أن يكون هناك �أي�ضا حتقيقات يف انتهاكات حقوق الإن�سان يف غياب ال�شكاوى ال�صريحة عندما
تكون هناك �أ�سباب تدعو لالعتقاد ب�أن �أي انتهاك من هذا القبيل قد حدث.
يف معظ���م البل���دان هناك �شكل من �أ�شكال �إج���راءات التفتي�ش الداخلي .ه�ؤالء املفت�ش�ي�ن لهم حق الذهاب �إىل
جميع �أنحاء ال�سجون ،وكذلك الو�صول �إىل جميع الأ�شخا�ص داخل ال�سجن .ويتعني �أي�ضا �أن ي�سمح لهم بالقيام
بعمليات تفتي�ش دون �إ�شعار م�سبق للعاملني.
ي�ش���كل التفتي�ش اخلارجي �شكال �آخر من �أ�شكال احلماية ل�ضم���ان ت�شغيل ال�سجون ب�شكل �صحيح و�إن�ساين .ويف
الكث�ي�ر من البلدان ُت�ستخدم ف���رق تفتي�ش مدنية وبع�ضها متخ�ص�ص يف جماالت معين���ة مثل الرعاية ال�صحية
واملباين والتعليم.
ال�سجون و�إدارات ال�سجون لها �سيطرة كبرية على حياة و�صحة و�سالمة ال�سجني .ال�صكوك الدولية وا�ضحة يف
بيانه���ا املت�س���ق ب�أن �ضمانات حق���وق الإن�سان يجب �أن تكون جزءا ال يتجز�أ م���ن �أي نظام ال�سجون ،وعالوة على
ذلك فيجب �أن يدرك ال�سجناء وموظفي ال�سجون على جميع امل�ستويات �إدراك ًا تام ًا حلقوق ال�سجناء الأ�سا�سية.
عملي���ة �شكوى ال�سجناء جيدة الأداء وتوافر �آليات الرقاب���ة الداخلية واخلارجية لل�سجون على حد �سواء يثريان
حتديات كثرية.
معظم ت�شريعات ال�سجون ت ُن�ص على جمموعة من الإجراءات املكتوبة التي ت�سمح لل�سجناء بت�سجيل �أي �شكاوى
لديه���م ب�ش����أن معاملتهم يف ال�سج���ن .وعندما ي�صمت الت�شريع ب�ش����أن هذه امل�سائل ،يتع�ي�ن ل�سيا�سات ال�سجون
حتدي���د الإج���راءات املطلوب���ة وتو�ضيحها بالكامل .ويتع�ي�ن �إعطاء ال�سجن���اء معلومات مكتوبة ح���ول �إجراءات
ال�شك���اوى وقواع���د ال�سجن ولوائح���ه ،وذلك كجزء م���ن حزمة معلومات ع���ن دخول ال�سجن( .انظ���ر القواعد
النموذجي���ة الدنيا ،املادة  .))1( 35ويتعني ذكر هذه الإج���راءات بو�ضوح وبطريقة مفهومة من ال�سجناء ومن
جميع العاملني على حد �سواء.

املعلومات املقدمة لل�سجناء وال�شكاوى التي يتقدمون بها
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
 )1( - 35ي���زود كل �سج�ي�ن ،ل���دى دخوله ال�سجن ،مبعلوم���ات مكتوبة حول الأنظمة املطبق���ة على فئته من
ال�سجن���اء ،وحول قواعد االن�ضباط يف ال�سجن ،والطرق املرخ�ص بها لطلب املعلومات وتقدمي ال�شكاوى ،وحول
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�أية م�سائل �أخرى تكون �ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على ال�سواء ومن تكييف نف�سه وفقا حلياة
ال�سجن.
(�  )2إذا كان ال�سجني �أميا وجب �أن تقدم له هذه املعلومات ب�صورة �شفوية.
 )1( -36يج���ب �أن تت���اح لكل �سجني �إمكانية التقدم ،يف كل يوم عمل م���ن �أيام الأ�سبوع ،بطلبات �أو �شكاوى
�إىل مدير ال�سجن �أو �إىل املوظف املفو�ض بتمثيله.
( )2يج���ب �أن ي�ستطي���ع ال�سجناء التقدم بطلب���ات �أو �شكاوى �إىل مفت�ش ال�سجون خ�ل�ال جولته التفتي�شية يف
ال�سج���ن .ويج���ب �أن تتاح لل�سج�ي�ن فر�صة للتحدث مع املفت����ش �أو مع �أي موظف �آخر مكل���ف بالتفتي�ش دون �أن
يح�ضر حديثه مدير ال�سجن �أو غريه من موظفيه.
( )3يج���ب �أن ي�سمح لكل �سجني بتقدمي طلب �أو �شكوى �إىل الإدارة املركزية لل�سجون �أو ال�سلطة الق�ضائية �أو
�إىل غريهما من ال�سلطات ،دون �أن يخ�ضع الطلب �أو ال�شكوى للرقابة من حيث اجلوهر ولكن على �أن يتم وفقا
للأ�صول وعرب الطرق املقررة.
( )4م���ا مل يك���ن الطلب �أو ال�شكوى جلي التفاهة �أو بال �أ�سا�س ،يتوجب �أن يعالج دون �إبطاء ،و�أن يجاب عليه
يف الوقت املنا�سب.

ال ب���د �أي�ض���ا �أن يتوفر �إجراء قائم يتمكن م���ن خالله ال�سجناء من تقدمي �شكاوى �سري���ة مكتوبة �إىل �شخ�ص �أو
م�ؤ�س�سة م�ستقلة عن �إدارة ال�سجن مثل �أمني مظامل ال�سجن �أو قا�ضي/حاكم �أو هيئة رقابة مدنية ،وذلك عندما
ي�شع���رون م���ن �إدارة ال�سجن ع���دم اال�ستجابة ل�شكاواهم �أو عندم���ا ال�شكوى من قرار ت�أديب���ي (انظر :القواعد
النموذجية الدنيا ،املادة .))3( 36
�إن و�ض���ع �إجراءات جيدة ل�صنع القرار له نف�س القدر من الأهمي���ة ،ي�صاحبها عمليات فعالة لطلبات اال�ستماع
وال�شكاوى واالدعاءات والتظلمات �ضد القرارات التي تتخذها �إدارة ال�سجن.
املبد�أ  33من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز
�أو ال�سجن ي ُن�ص على:
 -1يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو ملحاميه تقدمي طلب �أو �شكوى ب�ش�أن معاملته ،وال�سيما يف
حال���ة التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة القا�سي���ة �أو الال�إن�سانية �أو املهينة� ،إىل ال�سلطات امل�س�ؤولة
ع���ن �إدارة مكان االحتجاز و�إىل ال�سلطات الأعلى ،وعند االقت�ضاء� ،إىل ال�سلطات املنا�سبة املنوطة بها
�صالحيات املراجعة والإن�صاف.
 -2يف احل���االت التي ال يك���ون فيها ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سج���ون �أو حماميه قادرا على ممار�سة
حقوقه املقررة يف الفقرة  ،1يجوز لأحد �أفراد �أ�سرة ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو لأي �شخ�ص �آخر
على معرفة بالق�ضية �أن ميار�س هذه احلقوق.
-3

يحتفظ ب�سرية الطلب �أو ال�شكوى �إذا طلب ال�شاكي ذلك.

 -4يبت على وجه ال�سرعة يف كل طلب �أو �شكوى ويرد عليها دون ت�أخري ال مربر له .ويف حالة رف�ض
الطلب �أو ال�شكوى �أو وقوع ت�أخري مفرط ،يحق لل�شاكي عر�ض ذلك على �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى.
ال يتعر�ض املحتجز �أو امل�سجون �أو �أي �شاك مبوجب الفقرة  1لل�ضرر نتيجة لتقدميه طلبا �أو �شكوى.
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التحقيق يف التعذيب
بروتوكول ا�سطنبول
جلن���ة حقوق الإن�سان يف قراره���ا  43/2000واجلمعية العامة للأمم املتح���دة يف قرارها  89/55وجهتا انتباه
احلكومات �إىل املبادئ املتعلقة بالتق�صي والتوثيق الفعالني ب�ش�أن التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،و�شجعت احلكومات ب�شدة على التفكري مليا يف املبادئ باعتبارها �أداة مفيدة
يف مكافحة التعذيب.
 -1من �أغرا�ض التحقيق والتوثيق الفعالني ب�ش�أن التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة (امل�شار �إليها بالتعذيب �أو غريه من �ضروب �إ�ساءة املعاملة) ما يلي:
( )1تو�ضيح الوقائع و�إثبات م�س�ؤولية الأفراد والدول �إزاء ال�ضحايا و�أ�سرهم والإقرار بهذه امل�س�ؤولية؛
( )2حتديد التدابري الالزمة ملنع تكرار هذه الأعمال؛
(  )3تي�س�ي�ر املالحقة الق�ضائية و�/أو ،عن���د االقت�ضاء ،اجلزاءات الت�أديبي���ة للأ�شخا�ص الذين يدل
التق�ص���ي على كونهم م�س�ؤول�ي�ن ،و�إثبات احلاجة �إىل التعوي�ض واجلرب الكاملني من الدولة ،مبا
يف ذلك احلول على تعوي�ض مايل عادل وكاف وتوفري و�سائل الرعاية الطبية والت�أهيل.
 -2تكف���ل الدول التحقيق فورا وبفعالية يف ال�شكاوى والتقارير املتعلقة بالتعذيب �أو ب�إ�ساءة املعاملة .وحتى
يف ح���ال عدم وجود �شكوى �صريحة ،يتعني �إجراء حتقيق �إذا وجدت دالالت �أخرى على احتمال وقوع تعذيب �أو
�إ�س���اءة معاملة .ويتع�ي�ن �أن يت�صف املحققون ،الذين يكونون م�ستقلني ع���ن امل�شتبه يف ارتكابهم لهذه اجلرائم
وع���ن الوكال���ة التي يعملون لديها ،بالكف���اءة والنزاهة .ويتاح له�ؤالء املحققني �أو ميكن���ون من �أن يطلبوا �إجراء
التحقيقات من قبل خرباء طبيني نزهاء �أو غريهم من اخلرباء .وتكون الأ�ساليب التي ت�ستخدم يف �إجراء هذه
التحقيقات مطابقة لأعلى املعايري املهنية ،وتعلن نتائجها.
�( -3أ) لهيئ���ات التحقيق �سلطة وعليها واجب احل�صول على جميع املعلومات الالزمة للتحقيق .ويو�ضع
حت���ت ت�ص���رف الأ�شخا�ص الذي���ن يقومون بالتحقيق كل ما يل���زم من موارد امليزاني���ة واملوارد التقنية
لكفالة فاعلية التحقيق .وتكون لهم �أي�ضا �سلطة �إلزام جميع العاملني ب�صفة ر�سمية املزعوم �ضلوعهم
يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة باملثول �أمامهم والإدالء ب�شهاداتهم .وينطبق الأمر نف�سه على �أي �شاهد.
وحتقيق���ا لهذا الغر�ض ،تتمت���ع هيئة التحقيق ب�سلطة �إ�ص���دار �أوامر ا�ستدعاء لل�شه���ود ،مبن فيهم �أي
موظفني يزعم �ضلوعهم ،وطلب تقدمي الأدلة.
(ب) تُكف���ل حماية �ضحايا التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة ،وال�شه���ود ،والقائمني بالتحقيق و�أ�سرهم ،من
العنف �أو التهديدات بالعنف �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال الرتهيب التي قد تن�ش�أ نتيجة لإجراء التحقيق.
وينحى الأ�شخا�ص الذين يحتمل �ضلوعهم يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة عن �أي موقع مينحهم ممار�سة
النف���وذ �أو ال�سلطة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على امل�شتكني وال�شهود و�أ�سرهم ،وعلى القائمني
بالتحقيق.
 -4يبلغ �ضحايا التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة وممثلوهم القانونيون عن �أي جل�سة تعقد وميكنون من ح�ضورها
ومن الإطالع على جميع املعلومات ذات ال�صلة بالتحقيق ،ويكون لهم احلق يف تقدمي �أدلة �أخرى.
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�( -5أ) يف احل���االت التي تك���ون فيها �إجراءات التحقيق ناق�صة ب�سبب قلة اخل�ب�رة �أو �شبهة التحيز� ،أو
ب�سبب الوجود الظاهر لنمط من التع�سف� ،أو لأ�سباب وجيهة �أخرى ،تكفل الدول �إجراء التحقيقات من
خ�ل�ال جلن���ة حتقيق م�ستقلة �أو �إجراء م�شابه .و ُيختار �أع�ضاء ه���ذه اللجنة ملا ي�شهد لهم به من نزاهة
وكفاءة وا�ستقاللية ك�أفراد .وعلى الأخ�ص ،يكون ه�ؤالء م�ستقلني عن �أي من امل�شتبه يف ارتكابهم �أفعاال
�إجرامي���ة وعن امل�ؤ�س�س���ات �أو الوكاالت التي قد يعملون لديها .وتكون لهذه اللجنة �سلطة احل�صول على
جميع املعلومات الالزمة للتحقيق ،وجتري التحقق على نحو ما تن�ص عليه هذه املبادئ .يف ظل ظروف
معينة ،قد تتطلب الأخالقيات املهنية �أن تبقى املعلومات �سرية .ويتعني احرتام هذه املتطلبات.
(ب) ُيعد تقرير كتابي خالل مدة معقولة من الزمن يبني نطاق التحقيق والإجراءات والأ�ساليب التي
ا�ستخدمت يف تقييم الأدلة ،ف�ضال عن اال�ستنتاجات والتو�صيات املبنية على الوقائع امل�ستخل�صة وعلى
القانون ال�ساري .وين�شر هذا التقرير لدى �إمتامه .وي�صف هذا �أي�ضا بالتف�صيل عن �أي �أحداث معينة
ثب���ت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج ،كما يورد قائمة ب�أ�سماء ال�شهود الذين �أدلوا ب�شهاداتهم
با�ستثناء من كتمت هويتهم لغر�ض حمايتهم .وترد الدولة ،يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،على تقرير
التحقيق وت�شري ،عند االقت�ضاء� ،إىل اخلطوات التي يجب اتخاذها ا�ستجابة لذلك.
�( -6أ) يتع�ي�ن للخ�ب�راء الطبيني امل�شاركني يف التحقي���ق يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعامل���ة �أن يت�صرفوا يف
جمي���ع الأوقات وفقا لأعلى املعايري الأخالقي���ة وبخا�صة� ،أن يح�صلوا على املوافقة عن علم قبل �إجراء
�أي فح����ص .ويج���ب �أن يكون هذا الفح�ص مطابقا للمعايري امل�ستقرة يف جمال املمار�سة الطبية .وعلى
وج���ه اخل�صو�ص ،يت���م �إجراء هذه الفحو�ص على انفراد ب�إ�شراف اخلب�ي�ر الطبي دون ح�ضور موظفي
الأمن وغريهم من املوظفني احلكوميني.
(ب) يعد اخلبري الطبي تقريرا كتابيا دقيقا على الفور)...( .

االعتق���ال ال�س���ري �أو غري املعرتف به يرقى �إىل �ش���كل من �أ�شكال "االختفاء الق�سري" .ه���ذا ينتهك العديد من
حقوق الإن�سان ب�شكل مبا�شر ،مبا يف ذلك احلق يف احلرية والأمان لل�شخ�ص واحلق يف �أن يعرتف له ب�شخ�صيته
القانوني���ة .ويف مثل ه���ذه احلالة ،االتفاقية الدولية اجلدي���دة حلماية جميع الأ�شخا�ص م���ن االختفاء الق�سري
( )2006تطالب الدول �أن تتخذ الإجراءات التالية:

امل ــادة 12
 -1تكف���ل كل دول���ة طرف ملن يدع���ي �أن �شخ�صا ما وقع �ضحية اختفاء ق�س���ري حق �إبالغ ال�سلطات
املخت�ص���ة بالوقائع وتق���وم هذه ال�سلطات ببحث االدعاء بحثا �سريع���ا ونزيها وجتري عند اللزوم ودون
ت�أخ�ي�ر حتقيقا متعمقا ونزيه���ا .وتتخذ تدابري مالئمة عند االقت�ضاء ل�ضم���ان حماية ال�شاكي وال�شهود
و�أق���ارب ال�شخ����ص املختفي واملدافعني عنهم ،ف�ضال عن امل�شرتكني يف التحقيق ،من �أي �سوء معاملة �أو
ترهيب ب�سبب ال�شكوى املقدمة �أو �أية �شهادة يدىل بها.
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 -2مت���ى كان���ت هن���اك �أ�سباب معقولة حتم���ل على االعتق���اد ب�أن �شخ�ص���ا ما وقع �ضحي���ة اختفاء
ق�س���ري ،جت���ري ال�سلط���ات امل�ش���ار �إليه���ا يف الفقرة  1م���ن هذه امل���ادة حتقيقا حت���ى لو مل تق���دم �أية
�شكوى ر�سمية.
-3
يلي:

حتر����ص كل دول���ة طرف على �أن تكون لدى ال�سلطات امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه املادة ما
(�أ) ال�صالحيات واملوارد الالزمة لإجناز التحقيق ،مبا يف ذلك �إمكانية االطالع على الوثائق
وغريها من املعلومات ذات ال�صلة بالتحقيق الذي جتريه؛
(ب) �سب���ل الو�ص���ول ،وعن���د ال�ض���رورة ب�إذن م�سبق م���ن حمكمة تبت يف الأم���ر يف �أ�سرع وقت
ممك���ن� ،إىل مك���ان االحتجاز و�أي مكان �آخر حتمل �أ�سباب معقول���ة على االعتقاد ب�أن ال�شخ�ص
املختفي موجود فيه.

 -4تتخ���ذ كل دول���ة طرف التدابري الالزمة ملن���ع الأفعال التي تعوق �سري التحقي���ق واملعاقبة عليها.
وتت�أك���د بوجه خا�ص م���ن �أنه لي�س بو�سع املتهمني بارتكاب جرمية االختفاء الق�سري الت�أثري على جمرى
التحقيق ب�ضغوط �أو بتنفيذ �أعمال ترهيب �أو انتقام متار�س على ال�شاكي �أو ال�شهود �أو �أقارب ال�شخ�ص
املختفي واملدافعني عنهم ،ف�ضال عن امل�شرتكني يف التحقيق.

الأن�شطة ومو�ضوعات املناق�شة
�سيتم دعوة امل�شاركني كمجموعة ،خالل مناق�شة مائدة م�ستديرة ،لو�صف عملية �شكوى ال�سجني يف م�ؤ�س�ساتهم،
وكي���ف يتم ت�سجيل ه���ذه ال�شكاوى ،وكيفية يتم معاجلته���ا يف املعتاد هناك .و�سيتم دعوته���م �إىل �إعطاء �أمثلة
ملمو�سة من ال�شكاوى التي ترد يف املعتاد من ال�سجناء وكيفية معاجلتها عادة.
خ�ل�ال اجل���زء الثاين من ه���ذا التمرين �ستتم دعوة الفري���ق �إىل ذكر فوائد نظام ال�شك���وى اخلارجية وتقدمي
اقرتاحات ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها تنفيذ هذه العملية اخلارجية يف بلدهم.
•  ملن (ولأي رتبة) يجب �أن يقدم ال�سجني �شكواه؟ من يجب �أن يكون طرف ًا يف حماولة حل ال�شكوى؟
•  ما �أ�شكال �شكاوى ال�سجناء التي يجب �أن تدخل فيها مراجعة خارجية؟ من يجب �أن يكون طرف ًا
يف ذلك؟
•  ما �أنواع احلوادث التي يجب التحقيق فيها وعلى يد من؟ و�إذا ا�ستكملت التقارير من هو امل�س�ؤول
عن اال�ستجابة لها؟ هل التقارير علنية؟ من هو امل�س�ؤول عن املتابعة؟
•  ه���ل ينبغ���ي �أن يك���ون هناك �شكل ما من �أ�شكال الرقابة امل�ستقلة ع���ن �إدارة ال�سجن؟ من الوزارة
احلكومية امل�س�ؤولة؟ ملن ينبغي لهذا ال�شخ�ص �أو الهيئة تقدمي التقارير؟
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مراجعة
النقاط الرئي�سية الواجب ا�ستعرا�سها هي يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

اأهمية اإيجاد عمليات فعالة ل�سكاوى ال�سجناء واعتماد اإجراءات تت�سم بالعدالة ومفهومة من قبل
جميع الأطراف ذات ال�سلة.
اأهمية عمليات التفتي�ض الداخلية واخلارجية على حد �سواء من حيث ارتباطها بال�سجناء كاأفراد
وعند احلاجة كذلك مبا يتعلق باحلوادث يف ال�سجن.
اأهمية املعايري الدولية القابلة للتطبيق.
حتدي ــد الق�ساي ــا املت�سل ــة بتحدي ــات تعزي ــز الإج ــراءات القائمة املتعلق ــة ب�سك ــاوى ال�سجناء
والتحقيقات الداخلية.
التع ــرف على امل�سكلت التي تتعلق بتحديات اإدخال عملية نظام التفتي�ض اخلارجي على ال�سجن
اأو تعزيز النظام القائم.

 -16التغلب على التحديات:
ال ُنهج الإ�سرتاتيجية

مقدمة
اجلل�سة الأخرية يتم خللها دعوة املجموعة اإىل النخراط يف عملية التخطيط ال�سرتاتيجي التمهيدي والتو�سل
اإىل خطة اإ�سرتاتيجية اأ�سا�سية للت�سدي للتحديات التي قامت بتحديدها.

مترين
 -1ا�ستن ــادا اإىل خمتل ــف التمرين ــات التي اأجريت حت ــى هذه اللحظ ــة واإىل امللحظات الت ــي �سجلوها يف
نهاي ــة كل جل�س ــة ،يطلب من امل�ساركني ا�ستعرا� ــض وتلخي�ض وترتيب اأولويات التحدي ــات املختلفة التي حددت
يف اجلل�س ــات ال�سابقة( .اإذا ق ــد مت بالفعل اإجراء تقييما لنظام ال�سجن وهو متاح ،ميكن تقدميه للم�ساركني اأو
ميكن طلب من امل�ساركني الطلع عليه وتقييمه).
 -2يت ــم دع ــوة امل�سارك ــني اإىل اإج ــراء م�سح بيئي �سريع ،م ــع الرتكيز عل ــى العوامل التي ميك ــن اأن تعيق اأو
تدع ــم حماولته ــم لإ�سلح ال�سجن .ويتعني اأن يطلب منهم القيام بذلك م ــن تلقاء اأنف�سهم مع �سرد بع�ض من
العوام ــل الرئي�سة ،كما يرونها (مع الأدل ــة املوؤيدة) .بعد و�سع كل م�سارك لقائمته يتعني على امل�ساركني ت�سكيل
جمموع ــات �سغرية ملقارن ــة قوائمهم ومناق�ستها .وينتهي ه ــذا اجلزء من التدريب ،م ــع التي�سري ،عندما تتفق
املجموع ــة ككل عل ــى قائمة من  20-10عام ًل يو�سعوا يف العتبار يف عملي ــة التخطيط (اأو يف التنفيذ النهائي
خلطة اإ�سرتاتيجية).
 -3يطل ــب م ــن امل�ساركني حتديد عل الأكرث �ستة اأه ــداف اإ�سرتاتيجية متو�سطة الأج ــل يتفقون على ال�سعي
لتحقيقه ــا على مدى ال�سنوات اخلم�ض التالية ،واثني ع�سر اإج ــراء ًا اإ�سرتاتيجي ًا ميكن لهم التفاق على اتخاذه
خ ــلل الع ــام املقبل من اأجل حتقي ــق الأه ــداف الإ�سرتاتيجية .يكتمل ه ــذا اجلزء من التدري ــب عندما تتوفر
للم�سارك ــني فر�سة كاملة ملناق�سة اأهداف حمتملة خمتلفة ليتو�سل ــوا اإىل نوع من التفاق حول الأهمية الن�سبية
(الت�سنيف) اأو الرتتيب الذي يتعني التعامل معها وفقا له.
 -4يت ــم دعوة امل�ساركني اإىل التدبر ومناق�سة ما يرونه م ــن ال�سعوبات الرئي�سة التي يتوقعون مواجهتها يف
تنفيذ الإجراءات الإ�سرتاتيجية املقرتحة.
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 -5وميك���ن دعوة امل�شاركني للحديث عن الإجراءات التي ميكنهم اتخاذها لتُعر�ض �أفكارهم ونتائج تدريب
التخطيط الذي قاموا به على �صناع قرار �آخرين داخل بلدهم.

الناجت
بيان من �صفحتني ،خمت�صر ومت التفاو�ض عليه وبه �أهداف �إ�سرتاتيجية و�إجراءات �إ�سرتاتيجية ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل حت�سن كبري يف �إدارة ال�سجون.
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