معاجلة اأزمة
ال�س جون الع املية
ا�سرتاتيجية الفرتة 201-201

"اأ�سب اإيدا النا� يف ال�سجون رد فعل تلقائ يا تقريبا بد ال من اأن يكون هو املال االأخري ].[...
وعالوة على لك ،مل يعد نام ال�سجون يف معم البلدان يهد اإىل االإ�سال والتاأهيل
االجتماعي  للمحكوم عليهم ،واإمنا يه د بب�ساطة اإىل معاقبة املخالف بو�سعهم يف
املعتقالت".
خ�ان مينديز ،املقرر اخلـا�ص ملجلـ�ص حق�ق الإن�سان املعني بالتعذيب وغـريه مـن �سـروب املعاملـة اأو العق�بـة القا�سـية اأو الالاإن�سانية
اأو املهينة (ال�ثيقة )2013 ،A/68/295

اأزمة ال�سجون العاملية
مير عدد كبري من ُنظم ال�سج�ن يف جميع اأنحاء العا باأزمة
لها اثار خطرية ت�سر بال�سجناء وباأ�سرهم وباملجتمعات ككل.
واحلقيقة ه� ا َّأن احلال يف العديد من ال�سج�ن بعيدة عن
املعايري الدولية ،بل اإنها تهدد بتق�ي�ص الغر�ص الأ�سا�سي من
عق�بة ال�سجن ،األ وه� حماية املجتمع من اجلرمية .واأزمة
ال�سج�ن متعددة الأبعاد ،وهي تتجلى من خالل ما يلي

التزايد املتوا�سل يف عدد ال�سجناء
واكتا ال�سجون
ت�سري التقديرات اإىل اأن عدد املحتجزين يف امل�ؤ�س�سات العقابية
يف اأنحاء العا كافة اوز  102ماليني �سخ�ص يف عام
 ،2013حي بل املعدل املت��س لعدد ال�سجناء � 144سجينا
من كل  100 000ن�سمة .ويف العام نف�سه ،عملت  114اإدار ًة من
اإدارات ال�سج�ن ال�طنية على اأ�سا�ص م�ست�� سغل لل�سج�ن
يتعد املائة يف املائة.

التكالي الباهة للحب�

ت�ؤثر عق�بة احلب�ص تاأثري ًا بالغ ًا على الفقراء ،كما اأن �سجن
�سرائ عري�سة من املجتمع ي�سع عبئ ًا ثقي ًال على ميزانيات
الدول.

االأحوال غري املالئمة لل�سجون

رغم وج�د اختالفات اإقليمية ،تفاقم اكتظا ال�سج�ن لي�سب
حتدي ًا عامل ًّيا ع�سري ًا ي�س ِّكل عائق ًا رئي�س ًّيا اأمام تنفيذ ق�اعد
ِّ
الأمم املتحدة النم�ذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.

التحديات اأمام الوفاء باملهام االأ�سا�سية
للحب�

حني ُحت مل ُنظم ال�سج�ن ف�ق طاقتها وتُ�ساء اإدارتها ،فاإنها
تتعر�ص خلطر حت �لها اإىل اأماكن خطرة على ال�سجناء
وعلى العاملني فيها ،بل وميكن حتى اأن تتح�ل اإىل "مدار�ص
للجرمية" واأر�ص خ�سبة للراديكالية.

العوامل امل�ساهمة يف االأزمة

تعترب الأح�ال ال�سيئة لل�سج�ن اإىل حد كبري من اأعرا�ص الق�س�ر املنهجي يف نظم اأو �سيا�سات
العدالة اجلنائية للدولة ،اأو يف كليهما ،ويتجلى ذلك فيما يلي
ق�سور تدابري منع اجلرمية ،وال �سيما جرائم ال�سباب
اال�ستخدام املفر للحب� االحتياطي
�س� سبل احل�سول على امل�سورة وامل�ساعدة القانونية
ال�سيا�سات العقابية للعدالة اجلنائية واال�ستخدام غري املالئم لعقوبة ال�سجن
ندرة ا�ستخدام بدائل ال�سجن
ق�سور تدابري تعزيز اإعادة االإدماج االجتماعي
ق�سور اإدارة ال�سجون وبنيتها التحتية
ا�ستخدام االحتجاز كمال اأول فيما يخ� االأطفال املخالف للقانون
عدم تلبية االحتياجات اا�سة للمجرمات وال�سجينات

الوالية املنا�سبة
باملخدرات واجلرمية �ضمن منظومة الأمم املتحدة موقع ًا مثال ًّيا ي�ؤهله مل�ساعدة الدول
يحتل املكتب املعني
ِّ
الأع�ضاء يف معاجلة �أزمة ال�سجون من خالل دعم مبادرات �إ�صالح نظام العقوبات مبا يتما�شى مع حقوق
الإن�سان .ويدعم املكتب تنفيذ املعايري والقواعد الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ويعمل
مبثابة الأمانة للعمليات احلكومية الدولية التي تُ�ستهل من �أجل �صياغة هذه املعايري �أو تنقيحها.

معايري الأمم املتحدة وقواعدها
معاملة ال�سجناء

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال)
املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء ()1990
جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ()1988

بدائل ال�سجن

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية " -قواعد طوكيو" ()1990
املبادئ الأ�سا�سية ال�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف امل�سائل اجلنائية ()2000

املجرمات وال�سجينات

قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات " -قواعد بانكوك" ()2010
ال�صيغة املح َّدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ()2010

الأطفال املجردون من حريتهم

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث ()1985
قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم ()1990
ا�سرتاتيجيات الأمم املتحـدة وتـدابريها العمليـة النموذجيـة للق�ضـاء علـى العنف �ضد الأطفال يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ()2014

ال�سجناء الأجانب

االتفاق النموذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب والتو�صيات ب�ش�أن معاملة ال�سجناء الأجانب ()1985

احل�صول على امل�ساعدة القانونية

مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ش�أن �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية ()2012

منع اجلرمية

مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية ()2002
مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية للتعاون وامل�ساعدة التقنية يف ميدان منع اجلرمية يف املدن ()1995
املبادئ التوجيهية ملنع جنوح الأحداث  -مبادئ الريا�ض التوجيهية ()1990

الدعم املنا�سب
امل�ساعدة التقنية :خالل الفرتة املمتدة من عام � 2010إىل عام ،2014
ق َّدم املكتب الدعم �إىل ما يربو عن  60بلدا يف و�ضع وتنفيذ �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
وقد عادت جمموعة برامج املكتب وخدماته ذات ال�ص���لة ب�إ�صالح ال�سجون وبدائل ال�سجن بالنفع على بلدان
يف جميع القارات ،ومن هذه البلدان �إثيوبيا و�أفغان�س���تان و�ألبانيا و�إيران (جمهورية-الإ�سالمية) وباراغواي
وباك�س���تان وبنما وتايلند وجورجيا و�سي�ش���يل وال�ص���ومال والعراق ودولة فل�س���طني وفييت نام وقريغيز�ستان
وكينيا ولبنان وم�صر واملك�سيك وموري�شيو�س وميامنار ونيجرييا.

�إعادة الإدماج
االجتماعي ومنع العودة
�إىل اجلرمية
ال�سجناء ذوو االحتياجات
اخلا�صة ،مثل ال�سجناء
الأجانب ومتعاطي
املخدرات
ِّ

منع اجلرمية،
وال �سيما جرائم
ال�شباب

�سيا�سات �إ�صدار
الأحكام وبدائل
ال�سجن
املجاالت الرئي�سية
ملعاجلة �أزمة ال�سجون

الو�صول
�إىل العدالة
واحل�صول على
امل�ساعدة القانونية

املجرمات
وال�سجينات

الأطفال
املخالفون للقانون

�إدارة
ال�سجون

الإجنازات يف عام 2014
منع اجلرمية وال �سيما جرائم ال�شباب

و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملنع اجلرمية • �إثيوبيا
تقييم منع اجلرمية • قريغيز�ستان ،ميامنار
م�شاريع جمتمعية و�شبابية ملنع اجلرمية • الربازيل ،كولومبيا ،كينيا

�سيا�سات �إ�صدار الأحكام وبدائل ال�سجن

�أن�شطة تقييم نظم العدالة اجلنائية وبناء القدرات • �إثيوبيا
اجتماعات خرباء و�إ�سداء م�شورة ب�ش�أن �سيا�سات بدائل ال�سجن • �إيران (جمهورية-الإ�سالمية) وبريو واملك�سيك
�إعداد الالئحة التنفيذية اجلنائية اجلديدة • قريغيز�ستان

الو�صول �إىل العدالة واحل�صول على امل�ساعدة القانونية

و�ضع وا�ستعرا�ض �سيا�سات امل�ساعدة القانونية الوطنية • �إثيوبيا� ،صوماليالند ،فييت نام ،نيجرييا
حلقات عمل عن �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية • �إيران (جمهورية-الإ�سالمية) ،منطقة ال�ساحل
تعزيز امل�ساعدة القانونية للمجرمني • قريغيز�ستان

�إدارة ال�سجون

تقييمات ال�سجون • �إثيوبيا ،جورجيا ،طاجيك�ستان ،نيجرييا
حلقات عمل عن حت�سني �إدارة ال�سجون • باراغواي ،العراق ،منطقة ال�ساحل
جولة درا�سية ملديري ال�سجون ب�ش�أن املعايري الدولية حلقوق الإن�سان وال�صحة • نيبال
و�ضع قواعد جديدة لل�سجون ومبادرات لبناء القدرات • باك�ستان
تعزيز البنية التحتية لل�سجون • �صوماليالند ،قريغيز�ستان ،كينيا

الأطفال املخالفون للقانون

تدريب م�س�ؤويل العدالة اجلنائية على العدالة الت�صاحلية فيما يخ�ص الأطفال • بريو وكولومبيا
م�شروع �إعادة ت�أهيل و�إدماج اجلناة من ال�شبان الذكور • م�صر
و�ضع ا�سرتاتيجيات الأمم املتحـدة وتـدابريها العمليـة النموذجيـة للق�ضـاء علـى العنف �ضد الأطفال يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية • على م�ستوى العامل

املجرمات وال�سجينات

حلقات عمل وطنية عن قواعد بانكوك • العراق ،فييت نام
حلقات عمل �إقليمية عن قواعد بانكوك • �أمريكا الالتينية ،جنوب �شرق �أوروبا
بناء القدرات وتدريب املد ِّربني • بنما

�إعادة الإدماج االجتماعي ومنع العود �إىل اجلرمية

تدريب مهني وتعليمي لل�سجناء من �أجل تعزيز �إعادة �إدماجهم اجتماع ًّيا • �أفغان�ستان
برنامج لإ�صالح نظام العقوبات • لبنان
تقييم برامج �إعادة الت�أهيل يف ال�سجون • �ألبانيا

حلقة عمل للعالج بالر�سم يف
�أحد ال�سجون يف جنني ،بدعم من
املكتب ،دولة فل�سطني (.)2010

ت�صميم وبناء �سجن م�ش َّدد احلرا�سة يف غارو ،والية
بونتالند ال�صومالية ،بدعم من املكتب (برنامج نقل
ال�سجناء ال�ضالعني يف القر�صنة.)2014 ،

دفيئات زراعية ومزارع مائية يتدبر �ش�ؤونها ال�سجناء،
برنامج �إعادة ت�أهيل يدعمه املكتب يف مدينة بنما
(.)2014

تدريب �أويل �أجراه املكتب من �أجل  30موظف
�سجون ،منهم  13امر�أة ،يف �صوماليالند (.)2014
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(Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders) (2012)
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(Good Governance for Prison Health in the 21st Century—A Policy Brief on the Organization of Prison Health) (2013)


(Handbook on Early Access to Legal Aid in Criminal Justice Processes) (2014)
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