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الأمن الدينامي وا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون
�سل�سلة ُك ِّتيبات العدالة اجلنائية
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© الأمم املتحدة ،متوز/يوليه  .2017جميع احلقوق حمفوظة يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض َّمنها على الإعراب عن � ِّأي ر� ٍأي كان
من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي ٍ
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.
هذا املن�شور من �إنتاج :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

�شكر وتقدير
�أَعد الربوفي�سور الدكتور �شني براينـز ،اخلبري اال�ست�شاري يف جمال �إ�صالح نظام العقوبات والعدالة اجلنائية ،هذا
ال ُكت ِّيب حل�ساب مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (املكتب) .وقد �أ�سهم ك ٌّل من وين با�ستني (مركز
االندماج الإقليمي و�إنفاذ القانون املعني بالأمان والأمن يف البحار) وجون ويلكوك�س (املكتب) �إ�سهام ًا كبري ًا يف �إعداد
هذا ال ُكت ِّيب من خالل �صياغة ن�صو�ص لإدراجها �ضمن الف�صلني املتعلقني با�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف
ال�سجون ،ومن خالل �إبداء تعليقات ق ِّيمة على م�سودات ال ُكت ِّيب ال�سابقة.
كما �ساهم يف كل مراحل �إعداد هذا ال ُكت ِّيب ك ٌّل من بيريا بارزانو ،و�شاناكا جايا�سيكارا ،وجوانا يو�سف ،وفيليب مي�سرن
(املكتب) .وت�ستند بع�ض املواد املدرجة يف ال ُكت ِّيب �إىل �أعمال �سابقة �أجنزها ك ٌّل من تومري�س �أتاباي وداين ماك
�ألي�سرت .وتو ّلت لورين رو�ساتي مهم َة تدقيق هذا ال ُكت ِّيب.
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مقدِّمة
اجلمهور امل�ستهدف
هذا ال ُكت ِّيب يندرج �ضمن مجموعة �أدوات ا�ستحدثها المكتب من �أجل دعم جهود البلدان الرامية �إلى تحقيق �سيادة
القانون وتطوير عملية �إ�صالح العدالة الجنائية .وهو م�ص َّمم لكي ي�ستخدمه ك ُّل الفاعلين يف نظم ال�سجون ،بمن فيهم
والم�شرعون ،ومديرو ال�سجون ،والم�س�ؤولون عن ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون،
وا�ضعو ال�سيا�سات،
ِّ
والموظفون العاملون يف ال�سجون .ولعله يعود بالنفع �أي� ًضا على �أع�ضاء الجهات الأخرى المعنية ب�إنفاذ القانون،
والمنظمات غير الحكومية ،وغيرهم من الأفراد المهتمين بمجال �إ�صالح العدالة الجنائية وال�سجون �أو النا�شطين يف
ذلك المجال .وهو َي�صلح لال�ستخدام يف �سياقات متنوعة� ،سواء كوثيقة مرجعية �أو ك�أداة تدريبية.

المو�ضوع
�صب
مو�ضوع هذا ال ُكت ِّيب هو �أمن ال�سجون؛ �أي الو�سيلة التي تكفل منع عمليات الهرب وغيرها من الجرائم .وي ْن ُّ
ال�ضوء على عن�صر معين
تركي ُزه الرئي�سي على الم�ساهمة التي يقدمها الأمن الدينامي يف هذا ال�صدد؛ وهو ي�سلط
َ
من عنا�صر هذا الأمن الدينامي� ،أال وهو ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية( )1يف ال�سجون ،يوفر معلومات ا�ستخبارية
هامة ُت�ستخدم داخل ال�سجون بهدف منع عمليات الهرب وحفظ النظام وتحقيق ال�سيطرة .ويمكن لهذه المعلومات
�أن ُت�ستخدم ا�ستخدام ًا �أو�سع من جانب الأجهزة والجهات المعنية بالعدالة الجنائية و�إنفاذ القانون وا�ستتباب الأمن
من �أجل منع ال�سجناء من القيام ،من خلف ق�ضبان ال�سجن ،بتوجيه �أن�شطة �إجرامية ُترتكب خارج ال�سجن .ومن
ذلك مث ًال توجيه �أن�شطة تتعلق بالجريمة المنظمة� ،أو �أن�شطة يرتكبها �إرهابيون �أو ت�ضطلع بها ع�صابات� ،أو االتجار
بالمخدرات� ،أو ترويع ال�شهود �أو الق�ضاة �أو المحامين �أو المحلفين �أو �إف�ساد ذمتهم.
العنا�صر الرئي�سية الثالثة التي يت�ألف منها �أمن ال�سجون� ،أال وهي الأمن المادي ،والأمن الإجرائي،
الف�صل 1
ويب ِّين
ُ
َ
والأمن الدينامي؛ وا�ضع ًا �إياها �ضمن �سياق ال�صكوك الدولية لحقوق الإن�سان .وهو يو�ضح �أن هناك توافق ًا بين
ويحدد هذا
ا�ستتباب الأمن الفعال و�صون حقوق الإن�سان؛ و�أن كليهما قاب ٌل للتحقيق داخل ال�سجون �إذا �أُح�سنت �إدار ُتهاِّ .
الوظائف الأمنية الرئي�سية الأربع الرفيعة الم�ستوى (الت�صنيف والتقييم ،والم�ساءلة وال�سيطرة ،والتفتي�ش،
الف�صل
ُ
َ
واالت�صاالت والمراقبة)؛ وما يتعلق بها من � ٍ
ِ
وخطوط � ٍ
أ�سا�س .كما ي�ستك�شف مدى �أهمية تقييم المخاطر الأمنية
أهداف
و�أهمية م�ؤ�شرات المخاطر الأمنية.
()1ميكن �أن تكون مل�صطلح "ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية" تداعيات �سلبية يف بع�ض الواليات الق�ضائية� ،إال �أنه �شائع اال�ستخدام
الآن يف جميع �أجهزة �إنفاذ القانون و�إدارات ال�سجون يف معظم الدول الأع�ضاء.
1

2

كُت ِّيب ب�ش�أن الأمن الدينامي وا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون

�أما الف�صل  2فيركز على الأمن الدينامي و�أهمية الموظفين الذين يتولون مبا�شر ًة مهمة الإ�شراف على ال�سجناء
صال
والتعامل معهم .وهو ي�سلط ال�ضوء على �ضرورة �أن يتخاطب ه�ؤالء الموظفون مع ال�سجناء ،ويتوا�صلوا معهم توا� ً
منتظماً ،ويقيموا معهم عالقات مهنية ،وي�شاطروهم �ش�ؤون حياتهم اليومية .وي�ستك�شف هذا الف�صل �أهمية الحيلولة
دون الت�أثير على ه�ؤالء الموظفين والتالعب بهم .وي�شدد الجزء الثاني من ذلك الف�صل على عن�صر �آخر يتعلق
التغير والتطور ،واكت�ساب الكفاءات،
بالأمن الدينامي؛ �أال وهو و�ضع
ِ
برنامج �أن�شط ٍة بناءة ُيف�سح �أمام ال�سجناء فر�ص َة ُّ
والحفاظ على �صحتهم وقدراتهم الذهنية واالجتماعية .وهو ي�ؤكد �أن مثل هذه البرامج ت�ساهم يف تحقيق الأمن داخل
ال�سجون بف�ضل قدرتها على �إطالق طاقة ال�سجناء البناءة و�شغل �أوقاتهم.
وين�صب تركيز الف�صل  3على المعنى المق�صود بم�صطلح المعلومات اال�ستخبارية ،ثم ينتقل �إلى بيان الأ�سا�س
جمع المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون .وهو ي�صف �أنواع تلك المعلومات؛ وي�سرد تعاريف
المنطقي الذي ي�ستند �إليه ُ
للم�صطلحات الرئي�سية التي ي�ستعملها الممار�سون اال�ستخباريون .ويتطرق هذا الف�صل �إلى ال�سيا�سات والإجراءات
دور ووظيفة وحدات جمع
التنظيمية الالزمة لجمع المعلومات اال�ستخبارية على نحو فعال داخل ال�سجون؛ وا�صف ًا َ
المعلومات اال�ستخبارية داخل ال�سجون .وي�شدد على �ضرورة توافر �إجراءات وقائية فعالة .كما يتناول الم�سائل
المتعلقة بالتن�سيق الداخلي والخارجي؛ م�شدد ًا على �أهمية التعاون فيما بين الم�ؤ�س�سات .ويناق�ش هذا الف�صل م�س�ألة
وفوائد وجودهم
ودور ه�ؤالء ال�ضباط
َ
وجود �ضباط �شرطة م�س�ؤولين عن جمع المعلومات اال�ستخبارية داخل ال�سجونَ ،
داخل ال�سجون .وهو ينظر يف جزئه الأخير يف م�س�ألة اال�ستعانة بتدابير المراقبة ال�سرية وبالمخبرين داخل ال�سجون؛
حيث يذهب �إلى �أنها تتطلب �إيجاد توازن دقيق بين حقوق ال�سجناء من جانب و�ضرورات التحقيق يف الجرائم الخطيرة
من جانب �آخر.
�أما الف�صل الأخير ،وهو الف�صل  ،4فيتولى �شرح دورة المعلومات اال�ستخبارية ومكوناتها ومبادئها .وي�صف بالتف�صيل
العنا�صر الرئي�سية التي تت�ألف منها هذه الدورة� ،أي �إ�سناد المهام ،وجمع المعلومات ،وتقييمها ،وم�ضاهاتها ،وتحليلها،
وبثها ،و�إعادة تقييمها .وترد يف المرفقات �أمثلة لعدة ا�ستمارات نموذجية تتعلق بالمعلومات اال�ستخبارية.
ِ
التحديات التي تواجه مديري ال�سجون يف �ضمان الأمن يف ال�سجون ،و�أهمي َة توافر معلومات
ويتناول هذا ال ُكت ِّيب
ا�ستخبارية عالية الجودة من �أجل �ضمان �أن تكون ال�سجون �آمنة ومنظم ًة تنظيم ًا جيد ًا و�أال يقوم ال�سجناء الموجودون
داخلها بتوجيه �أن�شطة �إجرامية ُترتكب خارجها .والق�صد من هذا ال ُكت ِّيب هو ا�ستكمال المن�شورات ال�صادرة عن
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و�إدارة عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم المتحدة ومكتب
موا�ضيع
مفو�ضة الأمم المتحدة ال�سامية لحقوق الإن�سان؛ وهي المن�شورات التي تتناول بقدر �أكبر من التف�صيل
َ
ِ
محددة
ومجموعات �سجناء بعينها )2(.ويجب الت�شديد على �أن هذا ال ُكت ِّيب ال يتطرق �إلى تفا�صيل �إدارة �أو عمليات
أنه ال يق�صد منه �أن يكون دلي ًال �أمنياً.
الأمن داخل ال�سجون؛ و� ُ
ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن �إدارة الأمن داخل ال�سجون وعن ال�سجناء الخا�ضعين لإجراءات �أمنية
م�شددة يف ال ُكت ِّيب ال�صادر عن المكتب تحت عنوان التعامل مع ال�سجناء ال�شديدي الخطورة.

()2مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية :كتيب لقيادات ال�سجون؛ دليل �إدارة ملف ال�سجناء؛ دليل عن ال�سجناء ذوي
االحتياجات اخلا�صة؛ كتيب عن املر�أة وال�سجن� .إدارة عمليات حفظ ال�سالم ،التابعة للأمم املتحدة :دليل �إدارة احلوادث يف ال�سجون.
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان :حقوق الإن�سان وال�سجون (دليل التدريب يف جمال حقوق الإن�سان ملوظفي ال�سجون؛ جمموعة �صكوك
حقوق الإن�سان الدولية يف جمال �إقامة العدل؛ دليل املدربني للتدريب يف جمال حقوق الإن�سان ملوظفي ال�سجون؛ كتيب عن معايري حقوق الإن�سان
الدولية ملوظفي ال�سجون) .انظر �أي�ضاً ،املركز الدويل لدرا�سات ال�سجون :نهج يراعي حقوق الإن�سان فيما يخ�ص �إدارة ال�سجون (الطبعة
الثانية).

مقدِّ مة

�أ�سباب الإ�صدار
�إن م�صداقية �أي نظام �سجون تكمن يف قدرته على �إبقاء ال�سجناء محبو�سين؛ �أو بعبارة �أخرى منعهم من الهرب ومن
ارتكاب جرائم �أخرى �أثناء فترة حب�سهم .فهذا �أحد الأن�شطة الجوهرية المتعلقة ب�إدارة ال�سجون لأنه يحمي الجمهور
من التعر�ض لأعمال �إجرامية �أخرى؛ وي�ساهم يف �إعطاء الجمهور وو�سائل الإعالم وال�سيا�سيين الثق َة يف �سيادة القانون
ونظام العدالة الجنائية؛ ويمكِّن ال�سجناء من اال�ستفادة من �أن�شطة �إعادة الت�أهيل الم�ضطلع بها داخل نظام ال�سجون.
وي ْم ِكن �أن ي�ؤدي عدم القيام بذلك �إلى عواقب خطيرة .فهناك حاالت ارتكب فيها �سجناء محبو�سون و�سجناء هاربون
اال �إرهابية� ،أو قتلوا �أفراد ًا من الجمهور ومن العاملين يف �أجهزة �إنفاذ القانون و�ألحقوا بهم �إ�صابات بالغة� ،أو
�أعم ً
ا�ضطلعوا ب�أن�شطة �إجرامية خطيرة �أخرى.
�إن �أمن ال�سجون ال ي�شير فقط �إلى الو�سائل التي تمنع هرب ال�سجناء و�إنما ي�شير �أي� ًضا �إلى التدابير ال�ضرورية من
ارتكاب
�أجل منع ال�سجناء ال�شديدي الخطورة من توجيه �أن�شطة �إجرامية تقع خارج ال�سجون .وقد ت�شمل تلك الأن�شطة
َ
وال�سعي �إلى
وتنظيم عملية اتجار بالمخدرات،
جريمة منظمة ،وتوجيه �أن�شطة ي�ضطلع بها �إرهابيون �أو ع�صابات،
َ
َ
ترويع ال�شهود �أو الق�ضاة �أو المحامين �أو المح َّلفين �أو �إلى �إف�ساد ذمتهم.
�إن �إقامة التوازن المالئم بين التدابير الأمنية وااللتزامات المج�سدة يف القانون الدولي� ،أال وهي احترام حقوق
تحدي ًا يواجه
الإن�سان الأ�سا�سية فيما يخ�ص ال�سجناء ومعاملتهم على النحو الذي يكفل هذا االحترام ،يمكن �أن يمثل ِّ
م�صممين على الهرب وعلى ارتكاب جرائم.
مديري ال�سجون عند الت�صدي ل�سجناء ِّ
اال �ضد اجلرمية .فعندما تكون
"�إن وجود �سجون م�أمونة هو �أمر �أ�سا�سي حتى يكون نظام العدالة الذي نطبقه �سالح ًا فع ً
�أنت م�ؤمتن ًا على �سجناء� ،سواء �أكانوا مدانني �أم حمبو�سني يف انتظار حماكمتهم ،يجب �أن يعرف ه�ؤالء ال�سجناء و�أن يعرف
اجلمهور �أنهم �سيبقون داخل ال�سجون �إىل �أن ُيبت يف �أمرهم من الناحية القانونية ...
�إن الإ�سهام الكامل الذي ميكن ل�سجوننا �أن تقدمه من �أجل تقلي�ص دائم ملعدالت اجلرمية يف البلد هو �إ�سهام يكمن �أي� ًضا
يف طريقة تعامل ال�سجون مع ال�سجناء .فهنا تكون ٍّ
لكل من الروح املهنية واحرتام حقوق الإن�سان �أهمي ٌة بالغة يعز و�صفها".
— نيل�سون ر .مانديال (متحدث ًا �أمام �إدارة اخلدمات الإ�صالحية يف جنوب �أفريقيا)1998 ،

معاملة جميع ال�سجناء معاملة �إن�ساني ًة
ثمة مبد�أ جوهري من�صو�ص عليه يف القانون الدولي ويف كل المعايير الدولية ذات ال�صلة بمعاملة ال�سجناء؛ �أال وهو
�ضرورة معاملتهم معاملة �إن�سانية واحترام حقوقهم وكرامتهم المت�أ�صلة كب�شر )3(.ويحظر القانون الدولي تعذيب
ال�سجناء ومعاملتهم معاملة غير �إن�سانية �أو مهينة ،بمن فيهم ال�سجناء الخا�ضعون لتدابير �أمنية م�شددة .وال يمكن
()4
لإدارات ال�سجون �أن تتذرع بوجود �أي ظروف �أي ًا كانت ت�سوغ لها اللجوء �إلى العنف �أو� إ�ساءة المعاملة.
 	()3العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة 10؛ قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون
مانديال) القاعدة  1والقاعدة )1( 5؛ جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو
ال�سجن ،املبد�آن  1و6؛ القواعد الأوروبية لل�سجون ،القاعدة  1والقاعدة 1-72؛ املبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني
من حريتهم يف الأمريكتني ،املبد�أ الأول؛ �إعالن كمباال ب�ش�أن �أحوال ال�سجون يف �أفريقيا ،التو�صيات � 1إىل 3؛ التو�صية CM/Rec(2014)3
ال�صادرة عن جلنة وزراء الدول الأع�ضاء املعنية باملجرمني اخلطرين ،التي اعتمدتها اللجنة يف � 19شباط/فرباير � 2014أثناء اجلل�سة 1192
لنواب الوزراء ،الفقرة .3
 	()4اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،املادتان  2و16؛ العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة 7؛ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة 5؛ قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة .1
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�إن معاملة ال�سجناء معاملة �إن�سانية هي �أمر ال يحول دون ا�ستباب الأمن والنظام داخل ال�سجون؛ بل هي ،على العك�س
من ذلك� ،أمر جوهري من �أجل �ضمان �أن تكون ال�سجون م�أمونة و�آمنة .وقد �أظهرت الممار�سة الجيدة يف �إدارة
يعاملون معاملة من�صفة َت ِقل كثير ًا
ال�سجون �أنه عندما ُتحترم حقوق الإن�سان والكرامة بالن�سبة لل�سجناء وعندما َ
وعدم ان�صياعهم ل�سلطة موظفي ال�سجون.
�سببِهم يف �إحداث الفو�ضى والإخالل بالنظام ِ
ُ
احتماالت َت ُّ
الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ،ال�صادر عن الأمم المتحدة
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية و�سالمة �شخ�صه.

العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية
المادة 10
ً
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ �إﻧ�ﺴﺎني ًة ،ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻜﺮاﻣﺔ ا�ﻷ �ﺻﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﺸﺨ�ﺺ ا�ﻹﻧ�ﺴﺎﻧﻲ.
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ
ﻳﻌﺎمل ُ
َ

قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال)

القاعدة 1
يعامل ك ُّل ال�سجناء باالحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المت�أ�صلة كب�شر .وال يجوز �إخ�ضاع �أيِّ �سجين للتعذيب �أو المعاملة
َ
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو المهينة ،وتُو َّفر لجميع ال�سجناء حماي ٌة من ذلك كله .وال يجوز التذرع ب�أي ظروف باعتبارها م�س ِّوغ ًا
له .ويجب �ضمان �سالمة و�أمن ال�سجناء والموظفين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع الأوقات.
القاعدة 36
يجب الحفاظ على االن�ضباط والنظام دون تجاوز الحد الالزم من القيود ل�ضمان �سالمة االحتجاز وت�سيير �ش�ؤون ال�سجن ب�أمان
وتحقيق حياة مجتمعية جيدة التنظيم.

مدونة قواعد ال�سلوك للموظفين المكلفين ب�إنفاذ القوانين
المادة 2
يحترم الموظفون المك َّلفون ب�إنفاذ القوانين� ،أثناء قيامهم بواجباتهم ،الكرامة الإن�سانية ويحمونها ،ويحافظون على حقوق
الإن�سان لكل الأ�شخا�ص ويوطدونها.

القواعد الأوروبية لل�سجون

القاعدة 49
يحا َفظ على جودة النظام في ال�سجون عن طريق مراعاة مقت�ضيات الأمن والأمان واالن�ضباط ،مع الحر�ص في الوقت نف�سه
ظروف معي�شية لل�سجناء تَحترم الكرام َة الإن�سانية وتوفير برنامج �أن�شطة كامل وفق ًا للقاعدة .25
على توفير
ٍ

المبادئ والممار�سات الف�ضلى المتعلقة بحماية الأ�شخا�ص المحرومين من حريتهم
في الأمريكتين
المبد�أ الأول
ً
يعامل ك ُّل الأ�شخا�ص الخا�ضعين للوالية الق�ضائية لأي دولة ع�ضو في منظمة الدول الأمريكية معاملة �إن�سانية في ظل
َ
االحترام المطلق لكرامتهم المت�أ�صلة فيهم ولحقوقهم و�ضماناتهم الأ�سا�سية؛ وذلك مع التقيد ال�صارم بال�صكوك الدولية
لحقوق الإن�سان.
وبوجه خا�ص ،ومع مراعاة الو�ضع الخا�ص للدول باعتبارها الجهات الكفيلة فيما يخ�ص الأ�شخا�ص المحرومين من الحرية،
ظروف دنيا تتوافق مع كرامتهم.
تُحترم وت�ؤ َّمن حيا ُة ه�ؤالء الأ�شخا�ص و�سالمتُهم ال�شخ�صية؛ وتُهي�أ لهم
ٌ
ويحظى ه�ؤالء الأ�شخا�ص بالحماية من �أي نوع من �أنواع التهديد والتعذيب ،ومن �أحكام الإعدام ،واالختفاء الق�سري ،والمعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو المهينة ،والعنف الجن�سي ،والعقاب الج�سدي ،والعقاب الجماعي ،والتدخل بالقوة �أو
المعاملة القهرية ،ومن �أي طريقة ترمي �إلى طم�س �شخ�صيتهم �أو النيل من قدراتهم البدنية �أو العقلية.

مقدِّ مة

�إال �أن و�ضع بع�ض القيود على حقوق معينة قد يكون �أمر ًا �ضروري ًا وم�شروع ًا من �أجل الحفاظ على الأمن .وقد
يلزم اتخاذ تدابير �أمنية �إ�ضافية من �أجل �ضمان عدم هرب ال�سجناء وعدم ت�سببهم يف �إيذاء �أنف�سهم �أو �إيذاء
�سجناء �آخرين .ومع ذلك ال ينبغي �أبد ًا �أن تذهب تلك القيود والإجراءات �إلى حد الم�سا�س بكرامة ال�سجناء
و�إن�سانيتهم.

�أدنى حد �ضروري من التدابير التقييدية
من المبادئ الجوهرية يف الإدارة الجيدة لل�سجون عدم �إخ�ضاع ال�سجناء �سوى لأدنى حد �ضروري من التدابير التقييدية
لحماية الجمهور وال�سجناء الآخرين والموظفين )5(.وينبغي االلتزام يف القيود المو�ضوعة على حقوق ال�سجناء بمبادئ
الم�شروعية وال�ضرورة والتنا�سب والم�ساءلة وعدم التمييز .وينبغي �أن تكون جميع القيود المفرو�ضة على ال�سجين
وذات هدف م�شروع .ويجب �أن تكون تلك التدابير �ضرورية؛ بمعنى �أنه ينبغي �أن يكون
متوافق ًة مع القانون الوطني َ
عدم الوفاء بالهدف المتمثل يف �ضمان الأمان والأمن .وينبغي
وا�ضح ًا جد ًا �أن من �ش�أن ا�ستعمال و�سائل �أقل تقييد ًا َ
�أن تكون كل التدابير التقييدية متنا�سب ًة مع المخاطر المطروحة؛ يف ظل تحقيق التوازن المالئم بين حماية الحقوق
الأ�سا�سية لل�سجناء من ناحية وتدخل الدولة على نحو قانوني يف ممار�سة تلك الحقوق .فينبغي �أن يكون هذا التدخل
وفاء بهدف ا�ستتباب الأمن والنظام داخل ال�سجن وبحيث ال يدوم �سوى �أق�صر فترة ممكنة.
غير مفرط قدر الإمكان ً
َ
و�أخير ًا ينبغي �أن تت�سم القرارات بالمو�ضوعية وعدم التحيز ،بحيث ال تراعي �سوى العوامل ذات ال�صلة .وينبغي
أال يمار�س � ُّأي تمييز �ضد فئات بعينها من ال�سجناء ،يقوم على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الدين �أو الإثنية �أو الجن�سية �أو
� َ
()6
النوع �أو الميل الجن�سي �أو الآراء ال�سيا�سية �أو �أي عامل �آخر .وينبغي ا�ستعرا�ض التدابير الأمنية المطبقة على كل
ال�سجناء؛ كما ينبغي ،عند االقت�ضاء ،تنقيحها بانتظام.
وعادة ما يكون عدد ال�سجناء الذين يكون هروبهم خطرا حقيقيا ،ويتطلبون بالتالي فر�ض تدابير �إ�ضافية� ،ضئي ًال
ظروف �أمنية م�شددة �إال على ال�سجناء الذين ُ�صنفوا �ضمن تلك الفئة .ويتطلب احترام
جداً؛ ومن المهم �أال ُتفر�ض
ٌ
إجراء تقييم �سليم للمخاطر عند دخول ال�سجن من �أجل تقرير الم�ستوى الأمني الأن�سب لكل �سجين .كما
هذا المبد�أ � َ
ظروف �أق ُّل تقييد ًا على ال�سجناء الذين لم يعد �سلوكهم
يتطلب هذا المبد�أ �إجراء ا�ستعرا�ضات منتظمة بحيث تفر�ض
ٌ
ي�شكل مخاطر معينة.

تحقيق توازن بين �أنواع التدابير الأمنية
ينبغي �أن يكون هناك توازن مالئم بين �شتى �أنواع التدابير الأمنية المنفَّذة .ف�أمن ال�سجون يتحقق بوا�سطة و�سائل
�أمنية مادية ،كالجدران والق�ضبان المو�ضوعة على النوافذ والأقفال والأبواب ونظم الإنذار وما �إلى ذلك؛ وبوا�سطة
ٍ
إجراءات يتعين اتباعها ،ومنها مث ًال القواعد المتعلقة بحركة ال�سجناء داخل ال�سجن والأ�شياء
عد �
و�سائل �إجرائية ُت ُّ
التي ُي�سمح لهم بحيازتها وتفتي�ش ال�سجناء و�أمتعتهم وما �إلى ذلك؛ وبوا�سطة و�سائل �أمنية دينامية تتطلب توافر
 	()5قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة 36؛ القواعد الأوروبية لل�سجون ،القاعدتان
 3و10-18؛ التو�صية  CM/Rec(2014)3ال�صادرة عن جلنة وزراء الدول الأع�ضاء املعنية باملجرمني اخلطرين (التي اعتمدتها جلنة وزراء
املجل�س الأوروبي يف � 19شباط/فرباير  ،)2014الفقرة .4
 	()6انظر معايري اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة �أو العقوبة الال�إن�سانية �أو املهينة( 2002 ،ال�صيغة املنقحة  ،)2013الفقرة ،55
ملناق�شة الفح�ص )( PLANN (Proportionate, Lawful, Accountable, Necessary, Non-discriminatoryالتنا�سب وامل�شروعية وامل�ساءلة
وال�ضرورة وعدم التمييز) فيما يخ�ص احلب�س االنفرادي .وانظر �أي�ض ًا مذكرة التفاهم امللحقة بالتو�صية  CM/Rec(2014)3ال�صادرة عن
جلنة وزراء الدول الأع�ضاء املعنية باملجرمني اخلطرين؛ وهي التو�صية التي اعتمدتها جلنة الوزراء يف � 19شباط/فرباير � 2014أثناء اجلل�سة
 1192لنواب الوزراء ،الفقرات .54-52
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موظفين يقظين يتفاعلون مع ال�سجناء على نحو �إيجابي وي�شركونهم يف �أن�شطة بناءة بحيث يت�سنى للموظفين ا�ستباق
الم�شاكل ومنعها قبل وقوعها.
وينبغي تحقيق التوازن المنا�سب بين الو�سائل الأمنية المادية والإجرائية والدينامية فيما يخ�ص َّ
كل ال�سجناء ،بمن
فيهم ال�سجناء ال�شديدو الخطورة .ويتوقف التوازن ال�صحيح الرامي �إلى منع الهرب والحفاظ على النظام على عدة
عوامل؛ منها مث ًال حالة مرافق ال�سجن ،وم�ستوى التكنولوجيا المتاحة ،وعدد الموظفين ،ونوعية ال�سجناء .وعلى
�سبيل المثال� ،إذا كان الأمن المادي �ضعيف ًا (كما هو الحال يف البيئات التي تعاني من �شح الموارد وتن�ش�أ عقب وقوع
نزاعات) �أ�صبح ك ٌّل من الأمن الإجرائي والدينامي عظيم الأهمية.
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يكون هناك �إفراط يف االهتمام بالجوانب الأمنية المادية والإجرائية يف حالة
ال�سجناء ال�شديدي الخطورة ،وذلك على ح�ساب الأمن الدينامي .وتت�سم بع�ض نظم ال�سجون بالميل ال�شديد
�إلى منع حدوث �أي تفاعل بين الموظفين وال�سجناء ال�شديدي الخطورة؛ يف حين يتبين من الواقع ،على النحو
الذي �سيبرزه هذا ال ُكت ِّيب� ،أن مبادئ الأمن الدينامي تنطبق بوجه خا�ص على ال�سجناء ال�شديدي الخطورة حتى
والتعامل معها قبل حدوثها .بل �إن تطبيق هذا
درء احتماالت الهرب ووقوع حوادث تهدد �أمان الآخرين
ُ
يت�سنى ُ
مقيا�س يدل على مدى ات�سام �إدارة ال�سجن
التوازن تطبيق ًا �صحيح ًا يف حالة ال�سجناء ال�شديدي الخطورة ل ُهو
ٌ
بالروح المهنية.
ي�شجعون على �إقامة
"�إن الأمن الدينامي يعني �أن �صغار موظفي ال�سجن الأ�سا�سيني حا�صلون على التدريب الالزم؛ و�أنهم َّ
عالقات �شخ�صية قوية مع ال�سجناء ،وعلى معرفة وفهم ه�ؤالء ال�سجناء ك�أفراد ،وعلى التعاطف مع م�شاكلهم ال�شخ�صية
وم�ساعدتهم على حلها ،وعلى �إجراء حوارات هادفة معهم.
تواترها �أم ا�ستمراري ُتها ،تكون مع �صغار املوظفني الأ�سا�سيني� .إن طبيعة تفاعالتهم
�إن �أكرث ات�صاالت ال�سجناء� ،سواء من حيث ُ
اليومية مع هذه الرتبة من املوظفني ت�ؤثر ت�أثري ًا عظيم ًا على �سلوكهم ومواقفهم .فتفاعالتهم الإيجابية متيل نحو تقلي�ص �أمناط
ال�سلوك واملواقف الهدامة وتي�سري �أ�سباب العمل البناء معهم� .أ�ضف �إىل ذلك �أن الأمن الدينامي يتيح للموظفني �أن يتعرفوا ب�سهولة
�أكرب على �سلوك ال�سجناء املقلق ،كمحاوالت هربهم مثالً ،وممار�سة العنف فيما بينهم �أو �ضد املوظفني ،وتهريب �سلع حمظورة.
�إن الأمن الدينامي ُ ...يف�سح �إمكاني َة توفري معلومات حتذيرية قبل وقوع بع�ض احلوادث الوخيمة؛ الأمر الذي يتيح ملوظفي
ال�سجن اتخاذ �إجراءات وقائية ترمي �إىل منع وقوع تلك احلوادث".
كيفية قيام �إدارات ال�سجون بت�سيري �ش�ؤون ال�سجناء املحكوم عليهم بال�سجن امل�ؤبد �أو بعقوبات �أخرى طويلة املدة ،التو�صية  ،REC (2003)23التي
اعتمدتها جلنة وزراء املجل�س الأوروبي يف  9ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2003الفقرة .73

الإجراءات الأمنية الق�صوى الخا�صة
من المرجح �أن يكون هناك يف كل والية ق�ضائية عد ٌد من ال�سجناء ُيعتبر �أنهم �شديدو الخطورة ،مما يقت�ضي
احتجازهم يف ظل ظروف �أمنية ق�صوى خا�صة .ومن المفتر�ض� ،إذا كان نظام التقييم يعمل على نحو ناجع� ،أن
ما يحتجز ه�ؤالء ال�سجناء
تكون ن�سبة ال�سجناء الذين يلزم احتجازهم يف تلك الظروف الخا�صة �صغيرة جداً .وعادة ُ
بعيد ًا عن ال�سجناء الآخرين؛ �سواء يف �سجون خا�صة ذات �إجراءات �أمنية م�شددة �أو يف وحدات خا�صة داخل ال�سجون
تختلف فيها م�ستويات الأمن .ويف العديد من الواليات الق�ضائية ُتفر�ض قيود �صارمة على حقوق ه�ؤالء ال�سجناء،
عالوة على �أو�ضاعهم االحتجازية ال�شديدة التقييد ،دون �أن يكون هناك �أي مبرر ي�سوغ ذلك يف �أحيان كثيرة .وقد

مقدِّ مة

تنطبق تلك القيود—فيما تنطبق—على تمكين ال�سجناء من ممار�سة الريا�ضة واال�ضطالع ب�أن�شطة معينة والتوا�صل
مع ال�سجناء الآخرين ومع العالم الخارجي ،وعلى الممتلكات ال�شخ�صية التي ي�سمح لهم بحيازتها داخل الزنازين .بل
ويحدث يف بع�ض البلدان �أن يك َّبل ه�ؤالء ال�سجناء ب�أ�صفاد �أو �أغالل �أو ُيجروا ب�أحزمة تو�ضع حول �أج�سادهم كلما تركوا
ري�ض م�ؤَ َّمنة.
زنازينهم ،حتى عندما يتري�ضون يف الهواء الطلق داخل �ساحة َت ُّ
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ُيحب�س ه�ؤالء ال�سجناء حب� ًسا انفرادي ًا طوال �سنوات عديدة ،بل ربما طوال مدة عقوبتهم
كلها؛ وهو ما يمثل خرق ًا وا�ضح ًا للمعايير الدولية .وبوجه خا�ص تحظر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا
لمعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) الحب�س االنفرادي �إلى �أجل غير م�سمى �أو الحب�س االنفرادي المط َّول؛
وتق�صر ا�ستخدامه على الحاالت اال�ستثنائية كمالذ �أخير ولأق�صر فترة زمنية ممكنة ،وبحيث يكون رهن ًا ب�إجراء
مراجعة م�ستقلة للحالة .كما تو�ضح القواعد عدم جواز فر�ض الحب�س االنفرادي ا�ستناد ًا �إلى الحكم ال�صادر يف حق
فر�ضه على الن�ساء �أو الأطفال )7(.كما� أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإن�سان
ال�سجين؛ و َتحظر تمام ًا َ
عن ر�أي مفاده �أن فترات الحب�س االنفرادي المطولة قد تكون بمثابة تعذيب �أو معاملة �أو عقوبة قا�سية �أو ال�إن�سانية
()8
�أو مهينة.
وتقت�ضي مبادئ الإدارة الجيدة لل�سجون تطبيق مبادئ الم�شروعية وال�ضرورة والم�ساءلة والتنا�سب وعدم التمييز
على القرارات المتعلقة باحتجاز ال�سجناء يف ظروف �أمنية ق�صوى خا�صة ،ا�ستناد ًا �إلى تقييمات فردية م�ستفي�ضة.
وينبغي �أن يحظى ه�ؤالء ال�سجناء ،داخل وحدات احتجازهم ،بنظام مت�سامح ن�سبي ًا تعوي� ًضا لهم عن القيود
الإ�ضافية التي ُفر�ضت على البيئة التي ُيحتجزون فيها .فينبغي تمكينهم من التوا�صل مع غيرهم من ال�سجناء يف
وحدتهم ،ومن الم�شاركة يف طائفة من الأن�شطة الم�ضطلع بها داخل ال�سجن ،ومن االت�صال بالعالم الخارجي.
وينبغي �أن يكون موظفو ال�سجن قادرين على الحفاظ على الأمن وال�سيطرة بو�سائل �أخرى غير حظر كل �أنواع
الأن�شطة؛ فمثل هذا الحظر هو الخيار الأ�سهل دائماً ،لكنه يحرم ال�سجناء من فر�ص �إعادة ت�أهيلهم عالوة على �أنه
ينتهك حقوقهم.
وينبغي بذل جهود خا�صة من �أجل تهيئة مناخ جيد داخل الوحدات ذات الإجراءات الأمنية الم�شددة .وينبغي �أن يكون
الموظفون مدربين تدريب ًا مالئم ًا حتى يت�سنى لهم �إقامة عالقات �إيجابية قدر الإمكان مع ال�سجناء؛ علم ًا ب�أن ذلك
ال ي�صب يف م�صلحة المعاملة الإن�سانية لل�سجناء فقط و�إنما ي�ؤدي �أي� ًضا �إلى الحفاظ على نحو فعال على ال�سيطرة
()9
والأمن وعلى �أمان الموظفين.

�أهمية ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية في ال�سجون
يعد ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون جزءا جوهري ًا من الأمن الدينامي الفعال .فمن المفتر�ض �أن
وتحليل تلك المعلومات �أ�سا�سا ل�ص ّد
جمع معلومات من ال�سجناء وتوخي الدقة يف مراقبة ور�صد ال�سجناء
ُ
يكون ُ
محاوالت الهرب وحاالت الفو�ضى والأن�شطة الإجرامية يف ال�سجون .ومنع محاوالت الهرب �أو �إحداث �شغب �أو االتجار
بالمخدرات �أف�ضل دائم ًا من الت�صدي لتلك المحاوالت بعد وقوعها .والمعلومات اال�ستخبارية قادرة على توفير هذا
 	()7قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة  ،)1( 43والقاعدتان  44و45؛ وانظر �أي�ض ًا مبادئ الأمم
املتحدة الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء ،املبد�أ 7؛ وبروتوكول ا�سطنبول ب�ش�أن ا�ستخدام و�آثار احلب�س االنفرادي ،الذي اعتُمد يف  9كانون الأول/
دي�سمرب � 2007أثناء الندوة الدولية املعنية بال�صدمات النف�سية ،التي عقدت يف ا�سطنبول؛ والتقرير الذي قدمه املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب
�إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف � 5آب�/أغ�سط�س  ،2011الوثيقة  ،A/66/268الفقرات  75و ،76و 80و ،81و.84
 	()8اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام  ،20املادة  ،)1992( 7الفقرة .6
 	()9معايري الأمم املتحدة النموذجية الدنيا (معايري نيل�سون مانديال) ،القاعدة ( )1( 76ج)؛ ومعايري اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب
�أو املعاملة �أو املعاقبة الال�إن�سانية �أو املهينة ،ال�صادرة يف عام  ،2002الن�سخة املنقحة ( ،)2013الفقرة .32
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النوع من الإنذار المبكر وعلى تمكين مديري ال�سجون ومعاونيهم من اتخاذ �إجراءات ا�ستباقية وحا�سمة تمنع حدوث
الفعل على النحو المخطط له والمق�صود منه .وي�ساعد هذا ال ُكت ِّيب موظفي ال�سجون على فهم مدى الحاجة �إلى
وظيفة جمع المعلومات اال�ستخبارية داخل �أماكن االحتجاز ،وعلى الإلمام بالتقنيات والمنتجات المتعلقة بجمع تلك
المعلومات والتي يمكن ا�ستعمالها حتى ت ِعينهم هم و�شركاءهم على جعل ال�سجون �أماكن م�أمونة و�آمنة.

تطبيق ال ُكت ِّيب
يف حين قد تجد بع�ض البلدان ال�شحيحة الموارد ،وخا�صة البلدان التي �شهدت نزاعات حديثة العهد� ،صعوب ًة يف تنفيذ
بع�ض المبادئ التوجيهية والتو�صيات الواردة يف هذا ال ُكت ِّيب ،ف�إن ال ُكت ِّيب يرمي �إلى �إر�ساء المبادئ الأ�سا�سية التي
يلزم التقيد بها عند تطبيق الأمن الدينامي .ومعظم تلك المبادئ يمكن تطبيقها بقدر �ضئيل من الموارد� ،شريطة
توافر قدر ٍ
كاف من روح القيادة وااللتزام.
املبادئ الرئي�سية
•	 ينبغي احلر�ص دائم ًا على معاملة ال�سجناء باالحرتام الواجب على �ضوء كرامتهم املت�أ�صلة وقيمتهم كب�شر .وينبغي
ظروف مادية مالئمة
االمتناع متام ًا عن �إخ�ضاعهم للتعذيب �أو املعاملة ال�سيئة وعن �إذاللهم؛ وينبغي �أن تو َّفر لهم
ٌ
ومرافق �صحي ٌة عامة ورعاي ٌة �صحية ،و�أن يتاح لهم االت�صال ب�أ�سرهم.
وماء �صالح
ُ
و�أطعم ٌة مغذية ٌ
•	 ينبغي التقليل قدر الإمكان من عدد ال�سجناء املحتجزين يف ظروف �أمنية م�شددة ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل �إجراء تقييمات
فردية للمخاطر واحتياجات الت�صدي.
•	 ينبغي �أن يطبق على كل ال�سجناء ،مبن فيهم ال�سجناء ال�شديدو اخلطورة� ،أدنى حد �ضروري من التدابري التقييدية
حلماية اجلمهور وال�سجناء الآخرين واملوظفني .وينبغي �أن ُيلتزم يف �أي قيود تُفر�ض على ال�سجناء ال�شديدي اخلطورة
مببادئ امل�شروعية وال�ضرورة والتنا�سب وامل�ساءلة وعدم التمييز.
•	 ينبغي حتقيق توازن بني اال�ستخدام امل�شروع للتدابري الأمنية من جانب واحرتام حقوق الإن�سان الأ�سا�سية لل�سجناء
من جانب �آخر .وينبغي �أال تذهب �أبد ًا � ُّأي قيود تُفر�ض على حقوق معينة �إىل حد امل�سا�س بكرامة ال�سجناء املت�أ�صلة
وقيمتهم كب�شر.
•	 ينبغي حتقيق توازن �سليم بني عنا�صر الأمن املادي والإجرائي والدينامي فيما يخ�ص جميع ال�سجناء.
جزء جوهري من الأمن الدينامي الفعال ،وهو كفي ٌل ب�أن ي�ساعد على منع
•	 جمع املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون هو ٌ
حماوالت الهرب والإخالل بالنظام وارتكاب اجلرائم يف ال�سجون.

الف�صل 1
�أمن ال�سجون:
الإطار والوظائف
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال)
القاعدة 5
( )1ينبغي لنظام ال�سجون ال�سعي �إىل �أن يقلِّ�ص �إىل �أدنى حد من الفوارق بني حياة ال�سجن واحلياة خارج ال�سجن،
وهي فوارق من �ش�أنها �أن تهبط بح�س امل�س�ؤولية لدى ال�سجناء �أو باالحرتام الواجب لكرامتهم الب�شرية.
القاعدة 89
(ُ )2ي�ستح�سن �أن تتفاوت درجات الأمن تبع ًا الحتياجات خمتلف الفئات.

القواعد الأوروبية لل�سجون
القاعدة 51
احلد الأدنى ال�ضروري لتحقيق �أمن االحتجاز.
( )1ت�شكل التدابري الأمنية املطبقة على فرادى ال�سجناء َّ
القاعدة 53
(	)1ال تط َّبق تدابري الأمن والأمان امل�شددة اخلا�صة �إال يف الأو�ضاع اال�ستثنائية.
( )2تو�ضع �إجراءات وا�ضحة تتبع عند وجوب تطبيق تلك التدابري على �أي �سجني.
يحدد القانون الوطني طبيع َة � ّأي تدابري من هذا القبيل ومدتها والأ�سباب التي جتيز تطبيقها.
()3
ِّ
( )4تتوىل ال�سلطة املخت�صة اعتماد تطبيق تلك التدابري يف كل حالة ،وذلك لفرتة زمنية حمددة.

الأمن المادي
الت�صميم
جوانب الأمن المادي
يتمثل �أحد الجوانب الجوهرية لأمن ال�سجون يف �أمن الم�ؤ�س�سة المادي .وتت�ضمن
َ
ُ
المعماري لمباني ال�سجن ،ومتان َة جدران تلك المباني والق�ضبان المو�ضوعة على نوافذ و�أبواب وجدران وحدات
االحتجاز ،وموا�صفات محيط الجدران وال�سياج و�أبراج المراقبة وما �إلى ذلك .كما ت�شمل توفير معدات �أمنية مادية،
9
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مثل الأقفال والكاميرات ونظم الإنذار (الداخلية والخارجية) و�آالت الأ�شعة ال�سينية والكوا�شف المعدنية والأجهزة
الراديوية والأ�صفاد وما �إلى ذلك.
وتتمثل الممار�سة الجيدة يف و�ضع معايير �أمنية مادية دنيا لكل نوع من �أنواع ال�سجون ،ولكل عن�صر داخل
ال�سجن .فمث ًال قد تت�ضمن موا�صفات �أمن محيط ال�سجن جدار ًا خر�ساني ًا خارجي ًا و�سياج ًا �شبكي ًا داخلياً .ويلزم
تحديد الموا�صفات المتعلقة بارتفاع المباني وعر�ضها و�أ�سا�ساتها والمواد الم�ستخدمة فيها وطريقة ت�شييدها؛
�إلى جانب الم�سافة الفا�صلة بين الجدار وال�سياج ،ونوع �أجهزة �إنارة المحيط ومكانها ،ونظام الإنذار المو�ضوع
يف محيط ال�سجن ،ونظام الدوائر التلفزيونية المغلقة لت�شغيل الكاميرات عند انطالق �إ�شارة �إنذار داخل
محيط ال�سجن.
وعند ت�صميم جوانب الأمن المادية يلزم الموازنة بين الو�سيلة الف�ضلى للو�صول �إلى م�ستوى الأمن المطلوب من
جانب والحاجة �إلى احترام كرامة الأفراد من جانب �آخر .فمن الممكن مث ًال ا�ستخدام ت�صميمات معمارية تلبي
الحاجة �إلى ت�أمين نوافذ الزنازين والمهاجع وت�ستويف يف الوقت ذاته المعايير المتعلقة بتوفير �إ�ضاءة طبيعية وتهوية
�سليمة .ومن الم�ؤكد �أن معدات الأمن المادية  -مثل نظم الت�صوير والر�صد والإنذار  -تقتحم ،بحكم طبيعتها ذاتها،
الخ�صو�صي َة ال�شخ�صية .لذا ال بد عند اتخاذ قرارات ب�ش�أن تحديد �أماكنها من الموازنة بين المقت�ضيات الأمنية
الم�شروعة وااللتزام باحترام الخ�صو�صية ال�شخ�صية.
�إن ا�ستخدام �أدوات الأمن المادي (كال�سال�سل والأ�صفاد والأغالل) التي تو�ضع مبا�شرة على �أج�ساد ال�سجناء
يمكن �أن يثير الجدل .وتولي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال)
اهتمام ًا خا� ًصا ب�أدوات الأمن المادي؛ حيث تحظر ا�ستخدام ال�سال�سل والأ�صفاد وغيرها من �أدوات التقييد التي
ا�ستخدام �أدوات التقييد الأخرى ،التي ال يجوز ا�ستعمالها �إال
تكون بطبيعتها مهينة �أو م�ؤلمة .كما تنظم تلك القواعد
َ
�أثناء نقل ال�سجناء ك�إجراء احترازي من هربهم� ،أو ب�أمر من مدير ال�سجن �إذا �أخفقت الو�سائل الأخرى يف كبح جماح
ال�سجين لمنعه من �إلحاق الأذى بنف�سه �أو بغيره �أو من الت�سبب يف خ�سائر مادية.

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال)
القاعدة 47
(ُ )1يحظر ا�ستخدام ال�سال�سل والأ�صفاد و�أدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة �أو م�ؤملة.
(�	)2أما غري ذلك من �أدوات تقييد احلرية فال ت�ستخدم �إال عندما يجيزها القانون ويف الظروف التالية:

(�أ)
�إدارية؛

كتدبري لالحرتاز من هرب ال�سجني خالل نقله� ،شريطة �أن ُي َّ
فك حني مثول ال�سجني �أمام �سلطة ق�ضائية �أو

(ب) ب�أمر من مدير ال�سجن� ،إذا �أخفقت الو�سائل الأخرى يف كبح جماح ال�سجني ملنعه من �إحلاق الأذى بنف�سه �أو
ينبه الطبيب �أو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية
بغريه �أو من الت�سبب يف خ�سائر مادية ،وعلى املدير يف مثل هذه احلالة �أن ِّ
ال�صحية امل�ؤهلني �إىل ذلك فور ًا و�أن يبلغ به ال�سلطة الإدارية الأعلى.
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القاعدة 48
( )1تنطبق املبادئ التالية �إذا �أجيز فر�ض �أدوات تقييد احلرية وفق ًا للفقرة  2من القاعدة :47
(�أ)  ال ُتفر�ض �أدوات تقييد احلرية �إال �إذا َّ
تعذر ا�ستخدام �شكل �أخف وط�أة للت�صدي بفعالية للمخاطر النا�شئة عن
احلركة غري املق َّيدة؛
(ب) ال ُي�ستخدم من �أ�ساليب التقييد �إال �أخف ما هو �ضروري ومتاح على نحو معقول لل�سيطرة على حركة ال�سجني
يف �ضوء م�ستوى املخاطر القائمة وطبيعتها؛
(ج) ال ُتفر�ض �أدوات تقييد احلرية �إال للفرتة الالزمة ،ويجب رفعها عن ال�سجني ب�أ�سرع ما ميكن بعد زوال اخلطر
املتوقع من احلركة غري املق َّيدة.
(	)2ال ُت�ستخدم �أدوات تقييد احلرية البتَّة مع الن�ساء �أثناء املخا�ض و�أثناء الوالدة وبعد الو�ضع مبا�شرة.
القاعدة 49
حتد من
ينبغي لإدارة ال�سجن التما�س احل�صول على �أ�ساليب لل�سيطرة ُتغني عن احلاجة �إىل فر�ض �أدوات تقييد احلرية �أو ُّ
�شدتها ،وتوفري التدريب على ا�ستخدام تلك الأ�ساليب.

القواعد الأوروبية لل�سجون
القاعدة 68
( )1يحظر ا�ستخدام ال�سال�سل والأغالل.
املقيدة وغريها من �أدوات التقييد اجل�سدي �إ َّال:
(	)2ال ُت�ستخدم الأ�صفاد وال�سرتات ِّ
(�أ)  �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ا�ستخدامها ،كتدبري احرتازي من الهرب �أثناء النقل� ،شريطة �إزالتها عند مثول ال�سجني
�أمام �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية ما مل تقرر تلك ال�سلطة خالف ذلك؛ �أو
(ب) �إذا �أمر املدير با�ستخدامها ،عند ف�شل و�سائل ال�سيطرة الأخرى ،من �أجل حماية ال�سجني من �إحلاق �أذى
بنف�سه �أو بغريه �أو من �أجل احليلولة دون �إحداث �أ�ضرار مادية� ،شريطة �أن يقوم املدير فور ًا يف تلك احلاالت
ب�إبالغ الطبيب و�سلطة ال�سجن الأعلى.
( )3يحظر ا�ستخدام �أدوات التقييد لأي فرتة تتجاوز مدة االحتياج املا�س �إليها.
( )4يحدد القانون الوطني طريقة ا�ستخدام �أدوات التقييد.

و�شهدت ال�سنوات الما�ضية زيادة ملحوظة يف عدد االعتداءات التي وقعت يف محيط ال�سجون الخارجي �سعي ًا وراء
مجموعات �إرهابية وع�صابات مخدرات وع�صابات
تحرير �سجناء �شديدي الخطورة .وار َتكبت هذه االعتداءات
ٌ
�إجرامية .لذا ينبغي �أن تتخذ ال�سجون عدة �إجراءات تح�سب ًا لتلك االعتداءات .فو�ضع ال�سجناء ال�شديدي الخطورة يف
َ�صحن ال�سجن ال بالقرب من محيطه يعطِّ ل عملية الهرب ويف�سح �أمام الموظفين فر�صة الت�صدي وطلب العون .كما
ي�ؤدي ا�ستخدام تقنيات معينة (تعرف با�سم "تقنيات تدعيم الهدف ") يف محيط ال�سجن �إلى منع الهرب �أو تعطيله.
ومن بين تلك التقنيات:
•
•

وحفر
َحفر خنادق ُ
 �إن�شاء منطقة �ألغام
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•
•
•

 �إن�شاء نطاقات حرا�سة
و�ضع حواجز خر�سانية �أو حديدية وعوائق �أمنية
 �إن�شاء ما يعرف با�سم "م�صائد النمور" (م�سطحات قابلة لالنهيار عند ال�سير عليها)

وت�ساعد هذه التدابير على منع المركبات التي تحتوي على متفجرات من الو�صول �إلى محيط ال�سجن .كما يجب
�إخالء المنطقة الموجودة حول المحيط من �أي زراعات �أو مبان من �أجل �إن�شاء خطوط ر�ؤية وا�ضحة وم�سطحات
يمكن الدفاع عنها.
و�شهدت �شتى �أنحاء العالم محاوالت مو َّثقة توثيق ًا جيد ًا لتحرير �سجناء �شديدي الخطورة با�ستخدام المروحيات.
التري�ض �أو على الأ�سطح؛ و�إنزال
وهذه المحاوالت كثير ًا ما تت�ضمن هبوط المروحيات لفترة وجيزة جد ًا يف مناطق ُّ
حبال �أو �ساللم َيت�سلقها ال�سجناء الهاربون؛ وا�ستخدام ُكالبات �سعي ًا �إلى تدمير ال�سياجات الأمنية .ويمكن اتحاذ
�إجراءات متنوعة لمنع محاوالت الهرب التي ُي�ستعان فيها بالمروحيات؛ منها و�ضع كابالت م�ضادة للمروحيات
التري�ض داخل ال�سجن؛ و�إن�شاء نقاط م�سلحة
(كابالت �( )Kevlarأ�سالك �سل�سلية) �أو �شبكات �أ�سالك فوق مناطق ُّ
التري�ض من �أجل مراقبتها؛ وو�ضع �أجهزة م�ضادة للت�سلق ،مثل الحواجز الكهربائية
تطل على كل منطقة من مناطق ُّ
والأ�سالك ال�شائكة من �أجل منع ال�سجناء من الو�صول �إلى �أ�سطح ال�سجن .وينطوي معمار ال�سجون الحديث على
ت�صميمات �إن�شائية تحول دون هبوط المروحيات عن طريق خلق منطقة رفع هوائي.
كما يمكن جد ًا �أن َت�ستخدم ال�سجون طائف ًة من الطرائق التكنولوجية الفيزيائية؛ مثل تحليل ال�صور رقمياً ،والر�ؤية
الحرارية ،والموجات الميكروية ،والمجاالت المغنطي�سية ،وال�ضغط الفيزيائي .وينبغي لل�سجون �أن ت�ضمن عدم
اعتمادها على نوع واحد من الطرائق الأمنية التكنولوجية الفيزيائية حتى ال ي�ؤدي وقوع كوارث طبيعية �أو �أخطاء
ب�شرية �أو �أعطال تقنية �إلى تعذر ا�ستخدام جميع الو�سائل التكنولوجية الأمنية الفيزيائية .وعاد ًة ما يعني وجو ُد ثالثة
توافر مرونة كافية تكفل القدرة على ال�صمود.
نظم مختلفة َ

الأمن الإجرائي
يف كثير من الواليات الق�ضائية يت�ألف مرفق ال�سجون من طائفة عري�ضة من المباني ،يعود عهد العديد منها �إلى قرون
�سابقة ،ويكون بع�ضها مجرد مع�سكرات لم تعد َت�صلح لال�ستعمال ،يف حين يكون القليل منها من�ش�آت حديثة ُبنيت
خ�صي� ًصا من �أجل هذا الغر�ض .وكثير ًا ما تتعر�ض المكونات المادية لهذه ال�سجون العتيقة للإهمال؛ حيث تت�سم
ب�سمات معينة مثل �ضعف الر�ؤية ال�شديد وان�سداد خطوط النظر .وكثير ًا ما ال يتوافق تدعيم هياكلها الداخلية مع
�أحدث المعايير .من هنا ي�صبح من ال�ضروري ا�ستكمال الأمن المادي ب�شكل �آخر من �أ�شكال الأمن.
فالأمن يتطلب نظم ًا و�إجراءات فعالة ،من�سقة على ال�صعيدين الوطني والمحلي .وت�ؤدي الإجراءات دور ًا هام ًا يف منع
عمليات الهرب؛ لذا ُينظر �إليها باعتبارها جانب ًا جوهري ًا يف �أمن ال�سجون .ويف �أحيان كثيرة ،يتعلم موظفو ال�سجون
كيفية �أداء مهمة �أمنية من خالل الإجراءات؛ �أو ُهم ُيذ َّكرون بكيفية �أدائها من خالل تلك الإجراءات .وبما �أن الذاكرة
الب�شرية يمكن �أن تخون � َّأي �شخ�ص ،فمن المرجح جد ًا �أن ين�سى معظم النا�س كيفية �أداء مهمة ال تتكرر كثيراً؛ ومن هنا
تن�ش�أ الحاجة �إلى الإجراءات .فينبغي �أن تتوافر يف كل �سجن قائمة �إجراءات مفهومة بو�ضوح ت�صف كيف ومتى ينبغي
للموظف �أن ُين ِّفذ وظيفة معينة .ومع التو�سع يف ا�ستخدام التكنولوجيا المتقدمة تزداد �أهمية الإجراءات؛ خا�صة عندما
يتعلق الأمر ب�إجراءات نظم الر�صد بالدوائر التلفزيونية المغلقة ،ونظم ت�أمين محيط ال�سجن ،والإغالق الإلكتروني.
ويمكن تعريف الإجراء ب�أنه عملية ُو ِّحدت توحيد ًا نمطي ًا باعتبارها نهج ًا يتوقع له �أن يحقق التنظيم واالت�ساق والعدل
و�أن ي�ساعد مديري ال�سجون وموظفيها على �أداء مهامهم .وكثير ًا ما تت�ضمن الإجراءات قوائم مرجعية تتيح مزيدا من
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ال�سيطرة لكفالة �أداء العمل على النحو الواجب .كما يمكن �أن توفر الإجراءات معلومات تف�صيلية عن م�شاكل محددة
معلوم حدوثها.
و ُتب ِّين الإجراءات كيفي َة �أداء المهمة بالطريقة المثلى؛ كما تكفل ات�ساق التطبيق داخل كل �سجن بل يف كل ال�سجون.
لذا ف�إن الإجراءات ال تقل �أهمي ًة عن ال�سيا�سات .فال�سيا�سات تحدد ما يجب عمله� .أما الإجراءات فهي (�أ) تبين كيفية
تنفيذ ال�سيا�سات؛ و(ب) تمثل �سل�سلة من الخطوات المتخذة من �أجل تحقيق هدف نهائي؛ و(ج) تحدد �آليات �إنفاذ
ال�سيا�سات؛ و(د) توفر مرجع ًا �سريع ًا يف �أوقات الأزمات .ثم� إنها الأ�سا�س الذي يقوم عليه تدريب الموظفين؛ وت�ساعد
على التغلب على م�شكلة حدوث عطل ي�ؤدي �إلى انهيار المنظومة كلها.
ومي�سرين للجميع؛ و�صادرة
وتت�سم الإجراءات الرفيعة الجودة ب�أنها :مكتوبة ومعرو�ضة ب�أ�سلوب و�شكل وا�ضحين َّ
يف التوقيت المنا�سب لتنفيذها تنفيذ ًا �سليماً؛ ومقت�ضبة قدر الإمكان دون خلوها من المواد ذات ال�صلة؛ ومتي�سرة
ومتاحة؛ وقابلة لال�ستن�ساخ؛ وقابلة للتحديث والإلغاء.
وهذا يقودنا �إلى العن�صر الرئي�سي الثالث من عنا�صر الأمن الفعال� ،أال وهو الأمن الدينامي ،الذي ينا َق�ش بالتف�صيل
يف الف�صل .3

التقييم والت�صنيف
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال)
القاعدة 89
(ُ )2ي�ستح�سن �أن تتفاوت درجات الأمن تبع ًا الحتياجات خمتلف الفئات.

القواعد الأوروبية لل�سجون
القاعدة 51
( )3يجري تقييم ال�سجناء يف �أقرب وقت ممكن بعد دخولهم ال�سجن من �أجل حتديد ما يلي:

(�أ)

املخاطر التي �سي�سببونها للمجتمع فيما لو هربوا؛

(ب) املخاطر املتعلقة مبحاولتهم الهرب �سواء باالعتماد على �أنف�سهم �أو مب�ساعدة خارجية.
(ُ )4يحتجز ك ُّل �سجني بعد ذلك يف ظروف �أمنية تتنا�سب وم�ستويات املخاطر هذه.
(ُ )5ي�ستعر�ض امل�ستوى الأمني ال�ضروري ،وذلك على فوا�صل زمنية طوال مدة �سجن ال�شخ�ص.
القاعدة 52
( )1يجري تقييم ال�سجناء يف �أقرب وقت ممكن بعد دخولهم ال�سجن من �أجل حتديد ما �إذا كانوا ميثلون خماطر تهدد
�أمان ال�سجناء الآخرين �أو موظفي ال�سجن �أو الأ�شخا�ص الآخرين العاملني داخل ال�سجن �أو الزائرين �أو ما� إذا كان من
املرجح �أن يلحقوا الأذى ب�أنف�سهم.
القاعدة 53
(ُ )5ي�ستعر�ض امل�ستوى الأمني ال�ضروري ،وذلك على فوا�صل زمنية طوال مدة �سجن ال�شخ�ص.
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ال يطيب لل�سجناء البقاء داخل ال�سجن لكن معظمهم يقبلون حقيقة و�ضعهم .لذا ف�إنهم لن يحاولوا الهرب �أو
الإخالل ال�شديد بالروتين المعتاد داخل ال�سجن� ،شريطة �أن يخ�ضعوا لتدابير �أمنية مالئمة ولمعاملة عادلة .ومن
جانب �آخر هناك عدد �ضئيل منهم من المحتمل جد ًا �أن يبذل َّ
كل ما يف و�سعه من �أجل محاولة الهرب .وهذا يعني
�أن على �سلطات ال�سجن �أن تكون قادرة على تقييم المخاطر التي يمثلها كل �سجين على حدة حتى تت�أكد من �أن
تفاوت م�ستويات المخاطر تفاوت ًا يف
ك ًّال منهم يخ�ضع للظروف الأمنية المالئمة ،دون �إفراط �أو تفريط .ويتطلب
ُ
م�ستويات الأمن.
وجوب �أن تكون التدابير الأمنية المطَ َّبقة على ال�سجناء عند حدها الأدنى ال�ضروري
تبرر
هناك عدة �أ�سباب ِّ
َ
َّ
عر ِف
لت�أمين احتجازهم .فالأبحاث ت�شير �إلى �أنه كلما قل عدد ال�سجناء ال�شديدي الخطورة ،ازدادت
ُ
احتماالت َت ُّ
ِ
وتركيز انتباههم عليهم� .أ�ضف �إلى ذلك �أن انخفا�ض الم�ستويات الأمنية
موظفي ال�سجن على هوية ه�ؤالء ال�سجناء
يميل نحو تح�سين المعاملة الإن�سانية قيا� ًسا على ارتفاع تلك الم�ستويات؛ لذا تتمثل الممار�سة الجيدة يف �إخ�ضاع
�أقل عدد ممكن من ال�سجناء لظروف �أمنية م�شددة احترام ًا لحقوق الإن�سان الخا�صة بهم .وبما �أن الأمن باهظ
التكلفة من الناحية العملية ،ف�إنه كلما ارتفع عدد ال�سجناء الخا�ضعين لظروف �أمنية م�شددة ازدادت التكاليف التي
تتحملها الدولة.

تقييم المخاطر
ينبغي �أن تجري �إدارة ال�سجن تقييم ًا دقيق ًا للمخاطر .ومن الأهمية بمكان �أن يميز هذا التقييم بين �أربعة �أنواع �شائعة
من المخاطر المطروحة:
•
•
•
•

مخاطر الهرب
مخاطر ممار�سة العنف تجاه الموظفين وال�سجناء الآخرين والزوار
مخاطر الإخالل بالنظام
 مخاطر قيام ال�سجناء من داخل ال�سجن بتوجيه �أن�شطة �إجرامية تقع خارج ال�سجن (ك�أن يوجهوا مث ًال
�أن�شطة تتعلق بالجريمة المنظمة �أو �أن�شطة �إرهابية �أو �أن�شطة ع�صابات� ،أو اتجار بالمخدرات� ،أو ترويع �أو
�إف�ساد لذمة ال�شهود �أو الق�ضاة �أو المحامين �أو المحلفين)

فنوع المخاطر التي يمثلها ال�سجين يكون له ت�أثير عميق على ا�ستراتيجية الت�صدي للمخاطر؛ ذلك �أن الت�صدي مث ًال
مخاطر هرب جمة يحتاج �إلى الت�شديد على الإجراءات والتدابير
للمخاطر التي يمثلها ال�سجناء والتي ُق ِّيمت على �أنها
ُ
ٍ
مخاطر �إخالل بالنظام قد ال يحتاج �إلى هذا
الأمنية الروتينية ،يف حين �أن الت�صدي للمخاطر التي ُق ِّيمت على �أنها
ُ
الت�شديد بقدر ما يحتاج �إلى التركيز على تغيير المواقف و�أنماط ال�سلوك.
ويتمثل االعتبار الأول عند تقييم المخاطر يف حماية الجمهور .وال بد للقائمين على هذا التقييم من �أن يتيقنوا من �أن
المخاطر التي ي�سببها ال�سجين �آخذة يف التقل�ص حتى يت�سنى لهم �أن يو�صوا بنقله تدريجي ًا �إلى م�ؤ�س�سات �أمنية �أقل
م�ستوى ،ومن �أن المخاطر قد انخف�ضت �إلى م�ستوى مقبول يتواءم مع مقت�ضيات حماية �أمان الجمهور حتى يت�سنى
لهم �أن يو�صوا ب�إطالق �سراحه.
وح ِّددت عدة معايير ب�ش�أن تقييم مخاطر الهرب .وعاد ًة ما تت�ضمن تلك المعايير ما يلي:
ُ
•
•

الخطر الذي قد يمثله ال�سجين بالن�سبة للمجتمع فيما لو هرب
احتمال �أن يحاول ال�شخ�ص الهرب �سواء باالعتماد على نف�سه �أم بم�ساعدة خارجية
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�سجل ال�سجين فيما يخ�ص محاوالت هربه ال�سابقة ،ومدى قدرته على الح�صول على عون خارجي
طبيعة الجريمة التي �أدين ال�سجين بارتكابها
عدد و�أنواع �أي جرائم �سبق له ارتكابها
مدة العقوبة ،التي عادة ما ُتع ِّبر عن طبيعة الجريمة
احتماالت تهديد ال�سجناء الآخرين والموظفين

•
•
•
•
•

ِ
وال ينبغي �أن ِ
أولي يف التركيز على �أنماط ال�سلوك الوا�ضحة للعيان و�إنما ينبغي له �أن ي�شجع
تقييم
يفرط ُ
المخاطر ال ُّ
على ا�ستبانة ال�سمات الأقل و�ضوح ًا التي قد تعني وجود مخاطر .وينبغي عدم �إغفال الجوانب الهامة التي ينبغي �أن
يك�شف عنها تقييم المخاطر ،بما فيها:
وجود �أ�سلوب حياة �إجرامي
وجود انحراف جن�سي (�سجل عنف جن�سي مث ًال� ،أو اعتداء على �أطفال وما �إلى ذلك)
موقف الجاني حيال �ضحيته
ق�صور المهارات الذهنية ،مثل عدم القدرة على توقع العواقب
عدم الن�ضج الوجداني ،مثل �صعوبة مواجهة حاالت الفقدان �أو الرف�ض �أو ال�ضغوط
تحليل دوافع العنف الكامنة وراء الجريمة

•
•
•
•
•
•

ويمكن �أن تكون المعلومات اال�ستخبارية� ،سواء الم�ستقاة من داخل ال�سجن �أو من �أجهزة �إنفاذ القانون الأخرى،
الم�صادر الأخرى الإ�سهام بها
جزء ًا حيوي ًا من �أي تقييم للمخاطر لأنها كثير ًا ما تلقي ال�ضوء على �أمور ال ت�ستطيع
ُ
يف التقييم.
وتبع ًا للوالية الق�ضائية التي يجرى فيها التقييم يلزم �إدراج م�سائل معينة �ضمن بع�ض المعايير ال�سابقة؛ مثل االنتماء
�إلى ع�صابات� ،أو الإدانة بارتكاب جرائم �إرهابية� ،أو االنتماء �إلى ع�صابة جريمة منظمة .ولعل من الموا�ضيع الإ�ضافية
الهامة التي ينبغي �أن يتطرق �إليها تقييم مثل ه�ؤالء ال�سجناء دورهم داخل المنظمة �أو الجماعة التي ينتمون �إليها (�أي
مرتبتهم داخلها� ،سواء �أكانت عالية �أم منخف�ضة) ،والمخاطر المتعلقة بقدرتهم على الت�أثير على ال�سجناء الآخرين
�أو على ا�ستقطابهم �أو تجنيدهم؛ ذلك �أنه �سيتعين على الت�صدي للمخاطر �أن ي�أخذ يف اعتباره تلك التهديدات.
وفيما يخ�ص المجرمين الذين �أدينوا بارتكاب جرائم �إرهابية� ،أو عتا َة المجرمين ،من المهم جد ًا �إدراك �أن ه�ؤالء
الدوافع والظروف والأ�سباب التي تكتنف ارتكاب الأفراد لنف�س
الأ�شخا�ص لي�سوا كلهم مت�شابهين .فكثير ًا ما تكون
ُ
النوع من الجرائم متفاوت ًة ومعقد ًة .لذا ال بد من �إثراء تقييم المخاطر التي ي�شكلها ه�ؤالء المجرمون بفهم عميق
()10
لخ�صائ�ص المنظمة التي ينتمون �إليها ولدوافعهم.

الت�صنيف والتوزيع
فور االنتهاء من �إجراء تقييم م�ستفي�ض للمخاطر ،ينبغي ت�صنيف ال�سجناء وفق ًا للم�ستوى الأمني المالئم الذي يلزم
�إخ�ضاعهم له .ثم �إن هذا الت�صنيف �أ�سا�سي للبت يف توزيعهم على ال�سجن المنا�سب �أو على الوحدة المنا�سبة داخل
 	()10

The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Prisons and Terrorism,
)Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries (2010

(املركز الدويل لدرا�سة التطرف والعنف ال�سيا�سي ،وال�سجون والإرهاب،
وظاهرة التطرف والت�صدي لها يف  15بلد ًا ( ،))2010ال�صفحتان  13و.22
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أ�س�س التي
ال�سجن؛ كما ير�سي هذا الت�صنيف ،هو واال�ستنباطات الم�ستخل�صة من تقييم مخاطرهم واحتياجاتهم ،ال َ
ُي�ستند �إليها يف و�ضع الخطط المتعلقة بتنفيذ الأحكام الموقعة على كل �سجين.
ويف معظم الواليات الق�ضائية ،يو�صف ال�سجناء تبع ًا للفئة الأمنية التي ينتمون �إليها� ،أي �أنهم قد يكونون �شديدي �أو
متو�سطي �أو قليلي الخطورة .وتعتمد فئة ال�سجين الأمنية على م�ستوى الأمن ال�سائد داخل ال�سجن .وتتوافر يف ال�سجن
ذي الإجراءات الأمنية الم�شددة ترتيبات �أمنية مادية و�إجرائية ودينامية م�شددة بحيث ي�ستحيل على ال�سجين �أن
يهرب� .أما ال�سجن ذو الإجراءات الأمنية المخففة فقد يخلو من �أقفال تو�ضع على �أبواب الزنازين ،وقد يكون �سياج
محيطه �ضعيفاً.
وعند البت يف م�س�ألة توزيع ال�سجناء ،ينبغي دائم ًا مراعاة مبادئ الم�شروعية وال�ضرورة والم�ساءلة والتنا�سب وعدم
التمييز .وهذا يعني احتجاز جميع ال�سجناء مع فر�ض �أدنى حد �ضروري من التدابير التقييدية ل�ضمان احتجازهم
ب�أمن و�أمان ،ا�ستناد ًا �إلى تقييم مخاطر كل منهم .وينبغي �أال يكون هناك تمييز �ضد جماعات بعينها �أو �أفراد بعينهم،
ا�ستناد ًا �إلى عرقهم �أو �إثنيتهم �أو جن�سيتهم �أو لغتهم �أو نوعهم �أو توجههم الجن�سي �أو دينهم �أو �آرائهم ال�سيا�سية �أو
�أي �سبب �آخر.
وعادة ما يوزع العدد ال�ضئيل من ال�سجناء الذين تم تقييمهم وت�صنيفهم على اعتبار �أنهم �شديدو الخطورة على
�سجن ذي �إجراءات �أمنية م�شددة �أو على وحدة ذات �إجراءات �أمنية م�شددة داخل �سجن يندرج �ضمن فئة �أمنية �أقل
(مث ًال �سجن ذي �إجراءات �أمنية متو�سطة)� .أما العدد الأكثر �ض�آلة من ال�سجناء الذين يعتبرون بالغي الخطورة ،فقد
يلزم احتجازهم يف مرافق خا�صة ذات �إجراءات �أمنية ق�صوى قد تكون عبارة عن �سجون خا�صة �أو وحدات م�ستقلة
خا�صة داخل �سجن �آخر (مث ًال داخل �سجن ذي �إجراءات �أمنية م�شددة يحتجز فيه �سجناء �آخرون �شديدو الخطورة).
وينبغي �أن تكون هناك ترتيبات مختلفة تخ�ص الن�ساء والمجرمين ال�شبان الذين ينبغي احتجازهم يف �أو�ضاع تقييدية
()11
�أقل.
وينبغي �أي� ًضا الأخذ باعتبارات مختلفة ب�ش�أن ال�سجناء الم�صابين بمر�ض عقلي؛ وهم ال�سجناء الذين ينبغي احتجازهم
يف ظروف تراعي متطلبات �صحتهم العقلية وتت�سم ب�أقل قدر ممكن من القيود يتوافق مع الحاجة �إلى ت�أمين هذا
االحتجاز .ويجوز مث ًال احتجاز ه�ؤالء المجرمين داخل مرافق طب نف�سي �أو داخل �أق�سام يف م�ست�شفيات م�صممة
الحتجاز �أنا�س ارتكبوا جريمة جنائية لكنهم م�صابون ب�أمرا�ض عقلية يمكن عالجها.
ويجوز �أي� ًضا احتجاز ال�سجناء المحبو�سين حب� ًسا احتياطي ًا يف ظروف �أمنية م�شددة باعتبارهم �سجناء يحتمل �أن
يكونوا �شديدي الخطورة .وي�صح هذا الأمر �إذا كان هناك احتمال قوي ب�أن يجري تقييمهم على هذا النحو �إذا �أدينوا
وحكم عليهم .ويمكن �إجراء مثل هذا التقييم الأولي للمخاطر ا�ستناد ًا �إلى عدة �أمور ،منها الجريمة التي ُوجهت
ُ
�إليهم تهمة ارتكابها ،و�إلى تقارير �إ�ضافية ترد من م�س�ؤولي �إنفاذ القانون ب�ش�أن خلفية ه�ؤالء الأ�شخا�ص وانتمائهم �إلى
ع�صابات �إجرامية �أو منظمات �إرهابية ،و�إلى مالب�سات الجريمة.
وتعد المراجعة و�إعادة التقييم من ال�سمات الهامة يف �أي نظام ت�صنيفي �إن�ساني ي�سعى �إلى الموازنة بين الأمن
و�إعادة الت�أهيل .وينبغي جدولتهما و�إجرا�ؤهما بوتيرة زمنية معقولة وبحر�ص على مراعاة التطورات التي تطر�أ على
فرادى ال�سجناء.

 	()11فيما يخ�ص الن�ساء ،انظر قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحرتازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدة
�( 41أ)� .أما فيما يخ�ص الأطفال ،فانظر اتفاقية حقوق الطفل ،املادة 37؛ وقواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم،
القواعد  12و 28و.30
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ح�صر الأعداد ومراقبة الحركة
ح�صر عدد ال�سجناء
�إن لنظام و�إجراءات ح�صر عدد ال�سجناء �أهمية حيوية بالن�سبة لأمن ال�سجن و�أمان كل من الموظفين وال�سجناء.
ويقارن عدد ال�سجناء يف كل منطقة بالعدد المخ�ص�ص
والح�صر هو الوقوف مادي ًا على عدد ال�سجناء يف �أماكن بعينهاَ .
لها .وينبغي �أن تحدد الإجراءات ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

عد ال�سجناء
متى يجري ُّ
عد ال�سجناء
 �أين يجري ُّ
عد ال�سجناء
كيف يجري ُّ
من الذي ينبغي �أن يتولى ع َّد ال�سجناء
الترتيبات المتعلقة بت�سجيل نتائج العد
متى ينبغي فر�ض حظر على تحرك ال�سجناء
 �إجراءات العد �أثناء حاالت الطوارئ

فعلى �سبيل المثال ينبغي �أن يكون موظف ال�سجن ملزماً ،عند توليه �أمر مجموعة من ال�سجناء ،بح�صر عدد ال�سجناء
وبتحمل م�س�ؤولية الإ�شراف على كل �سجين يف المجموعة لحين انتقال تلك الم�س�ؤولية �إلى موظف� آخر.

ح�صر المواد التي تنطوي على مخاطر
كثيرا ما ي�سرق ال�سجناء �أدوات ومعدات تخ�ص ال�سجن قد ت�ساعدهم فيما بعد على الهرب .ومن الأمور الحيوية وجود
�إجراءات يف كل �سجن تكفل ال�سيطرة على �أدواته ومعداته .وينبغي تمكين �إدارة ال�ش�ؤون الأمنية من االطالع المبا�شر
على المخزونات المح َّدثة لجميع المعدات والأدوات الموجودة يف ال�سجن؛ ويتعين عليها �أن تجري فحو�صات متكررة،
و�إن تكن غير منتظمة ،لجميع علب وخزائن ومخازن الأدوات داخل ال�سجن و�أن ت�سجل نتائج تلك الفحو�ص ب�شكل قابل
للمراجعة .وتتطلب الإدارة الفعالة للأدوات والمعدات والممتلكات ما يلي:
•
•
•
•
•
•

 �أن يكون لكل �أداة رقم فريد محفور عليها
 �أن تكون لكل �سجين بطاق ُة هوي ٍة
 �أن تو�ضع البطاقة على لوح لبيان الأدوات التي ُخ�ص�صت له
 �أن ت�ؤ َّمن جميع الأدوات بو�ضعها داخل خزائن مغلقة �أثناء فترات عدم ا�ستعمالها
 �أن تجرى فحو�صات للأدوات يف نهاية كل جل�سة عمل
 �أال ُي�سمح لأي �سجين بالتحرك لحين االنتهاء من فح�ص الأدوات

17

18

كُت ِّيب ب�ش�أن الأمن الدينامي وا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون

مراقبة الحركة
"تعتمد املراقبة الفعالة حلركة ال�سجناء داخل ال�سجن على ما يلي:
•
•
•
•
•

وجود تنا�سب بني عدد املوظفني وعدد ال�سجناء؛
م�ستوى مهارات املوظفني وكفاءتهم؛
خمطط/ت�شكيل ال�سجن؛
فعالية البنية التحتية للخدمات الأمنية الثابتة؛
القدرة على ت�صنيف وف�صل فئات ال�سجناء بكفاءة" .

�إدارة عمليات حفظ ال�سالم ،التابعة للأمم املتحدة ،Prison Incident Management Handbook، 2013 :ال�صفحة ( 26دليل �إدارة احلوادث يف
ال�سجون).

ينبغي و�ضع �إجراءات ب�ش�أن مراقبة الحركة بحيث يتم تقييم مخاطر تحركات ال�سجناء وت�سجيل تلك التحركات
بو�ضوح ومراقبتها من نقطة مركزية .ويف �أعقاب تقييم التهديدات والمخاطر ،ينبغي تخ�صي�ص م�سارات حركة متفق
عليها .وينبغي �أن تكون تلك الم�سارات م�أمون ًة و َت�سهل مراقب ُتها ،خا�صة بوا�سطة نظم الدوائر التلفزيونية المغلقة
حيثما كانت متاح ًة .وينبغي �أن يكون الموظفون الذين يراقبون التحركات على ات�صال فيما بينهم بوا�سطة الال�سلكي.
م�سارات الحركة الأماكن المفتوحة والممرات الم�ؤدية �إلى الأ�سطح .وينبغي �أن يكون
وينبغي قدر الإمكان �أن تتجنب
ُ
نظام التحرك خا�ضع ًا للمراقبة المركزية ،لكنه غير قابل للتنب�ؤ به .ومن المهم تفتي�ش ال�سجناء ال�شديدي الخطورة
المكان .وينبغي �أي� ًضا ت�سجيل و�صول ال�سجناء �إلى الوجهة المتفق عليها.
عند مغادرة �أي مكان وت�سجيل مغادرتهم
َ
وينبغي عدم ال�سماح ب�أي تحرك فردي من جانب ال�سجناء ال�شديدي الخطورة �إال بعد انتهاء التحرك الجماعي والت�أكد
من �صحة تعداد ال�سجن (�أي من ح�صر �إجمالي عدد ال�سجناء داخل ال�سجن) .ف�إذا لم يكن هذا التعداد �صحيحاً،
َو َجب �إجراء تعداد تجميدي (�أي تجميد �أي تحركات من جانب ال�سجناء) يف المكان المحدد الذي ظهر فيه وجو ُد
ٍ
فارق .و�إذا لم ي�ؤ ِّد ذلك �إلى تدارك الفارق ،لزم �إجراء تعداد تجميدي يف جميع الأماكن من �أجل الوقوف على الفارق.
ف�إذا لم ي�ؤ ِّد ذلك �أي� ًضا �إلى تدارك الفارق ،وجب �إعادة كلِّ ال�سجناء �إلى �أماكن مبيتهم من �أجل �إجراء تعداد احتجازي
(�أي يف ظل وجود كل ال�سجناء داخل الزنازين �أو الغرف �أو المهاجع).

التفتي�ش
قواعد الأمم املتحدة النموذجية ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال)
القاعدة 50
ضال عن مبادئ
ف�
وخ�صو�صيته،
للتفتي�ش
اخلا�ضع
لل�شخ�ص
أ�صلة
�
املت
إن�سانية
ل
ا
الكرامة
حترتم
بطريقة
التفتي�ش
يجرى
ً
التنا�سب وامل�شروعية وال�ضرورة.
القاعدة 51
ال ُي�ستخدم التفتي�ش للتحر�ش ب�سجني �أو تخويفه �أو التطفل دون داع على خ�صو�صيته .وحتتفظ �إدارة ال�سجن ،لأغرا�ض
إجراءات التفتي�ش ،وخ�صو� ًصا �إجراءات تفتي�ش اجل�سد العاري وتفتي�ش جتاويف
امل�ساءلة ،ب�سجالت منا�سبة تق َّيد فيها �
ُ
اجل�سم وتفتي�ش الزنازين ،وكذلك �أ�سباب هذه الإجراءات ،وهويات القائمني عليها ،و� ُّأي نتائج ُي�سفر عنها التفتي�ش.
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القاعدة 52
(	)1ال ُيلج�أ �إىل �إجراءات التفتي�ش االقتحامي ،مبا يف ذلك تفتي�ش اجل�سد العاري وتفتي�ش جتاويف اجل�سم� ،إال يف حالة
وت�شجع �إدارات ال�سجون على و�ضع بدائل منا�سبة للتفتي�ش االقتحامي وعلى ا�ستخدام تلك البدائل.
ال�ضرورة الق�صوىَّ .
ويجب �أن تنفَّذ �إجراءات التفتي�ش االقتحامي يف مكان تتوفر فيه اخل�صو�صية ،و�أن يتوىل القيام بها موظفون مد َّربون من
نف�س جن�س ال�سجني.
(	)2ال يتوىل القيام ب�إجراءات تفتي�ش جتاويف اجل�سم �إال اخت�صا�صيو الرعاية ال�صحية امل�ؤهلون خالف �أولئك
امل�س�ؤولني يف املقام الأول عن رعاية ال�سجني� ،أو ،كحد �أدنى ،موظفون مدربون تدريب ًا منا�سب ًا على يد اخت�صا�صيني طبيني
طبق ًا ملعايري النظافة ال�صحية وال�صحة وال�سالمة.
القاعدة 60
(	)2ال يجوز �أن تكون �إجراءات تفتي�ش الزائرين ودخولهم مهينة ،ويجب �أن تخ�ضع ملبادئ تو ِّفر على �أ�ضعف تقدير
�ضروب احلماية املبينة يف القواعد من � 50إىل  .52وينبغي جتنب تفتي�ش جتاويف اجل�سم وعدم �إخ�ضاع الأطفال له.

املبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم
يف الأمريكتني
املبد�أ احلادي والع�شرون
متى �سمح القانون ب�إجراء عمليات تفتي�ش ج�سدي وتفتي�ش للمن�ش�آت وتدابري تنظيمية لأماكن التجريد من احلرية ،وجب
�أن تخ�ضع هذه العمليات ملعايري ال�ضرورة واملعقولية والتنا�سب.
جترى عمليات التفتي�ش اجل�سدي للأ�شخا�ص املجردين من حريتهم ولزائري �أماكن التجريد من احلرية يف ظل ظروف
�صحية مالئمة وعلى يد موظفني م�ؤهلني ومن نف�س اجلن�س؛ ومبا يتوافق مع الكرامة الإن�سانية واحرتام احلقوق الأ�سا�سية.
ومت�شي ًا مع ما �سبقَ ،ت�ستخدم الدول الأع�ضاء و�سائل بديلة من خالل املعدات والإجراءات التكنولوجية �أو بطرائق
�أخرى مالئمة.
يحظر القانون عمليات التفتي�ش االقتحامي املهبلي �أو ال�شرجي.
تتوىل ال�سلطات املخت�صة �إجراء عمليات التفتي�ش للوحدات �أو املن�ش�آت املتعلقة ب�أماكن التجريد من احلرية؛ وذلك وفق ًا
لإجراءات تو�ضع على نحو مالئم ويف ظل احرتام حقوق الأ�شخا�ص املجردين من حريتهم.

القواعد الأوروبية لل�سجون
القاعدة 54
( )1تو�ضع �إجراءات تف�صيلية يتَّبعها املوظفون عند تفتي�شهم ما يلي:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)

جميع الأماكن التي يعي�ش �أو يعمل �أو يتجمع فيها ال�سجناء؛ و
ال�سجناء؛ و
الزائرين و�أمتعتهم؛ و
املوظفني.

ِ
احلاالت التي تكون فيها عمليات التفتي�ش هذه �ضرورية وطبيع َة تلك العمليات.
القانون الوطني
يحدد
()2
ُ
ِّ
( )3يد َّرب املوظفون على �إجراء تلك العمليات بحيث ي�ستطيعون اكت�شاف ومنع �أي حماولة للهرب �أو لإخفاء �أ�شياء
حمظورة وبحيث يحرتمون يف الوقت ذاته كرام َة الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للتفتي�ش و�أمتع َتهم ال�شخ�صية.
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(	)4ال يجوز �أن تنطوي عملية التفتي�ش على �إذالل للأ�شخا�ص اخلا�ضعني لها.
(	)5ال يتوىل تفتي�ش الأ�شخا�ص �سوى موظفني من نف�س جن�سهم.
()6

ميتنع موظفو ال�سجن عن تفتي�ش �أج�ساد ال�سجناء تفتي�ش ًا مادي ًا داخلي ًا.

(	)7ال يجوز �إجراء فح�ص حميم يتعلق بعملية التفتي�ش �سوى على يد ممار�س طبي.
( )8يكون ال�سجناء حا�ضرين �أثناء تفتي�ش �أمتعتهم ال�شخ�صية ما مل تحَ ُل دون ذلك تقنيات التحقيق �أو التهديد الذي قد
يتعر�ض له املوظفون.

�إن كثير ًا من الأ�شياء غير الم�شروعة تت�سرب �إلى ال�سجون من خالل الزيارات االجتماعية )12(.لذا ف�إن تفتي�ش الزوار
تفتي�ش ًا �أولي ًا عند و�صولهم يمثل ال�ضمانة الرئي�سية �ضد تهريب تلك الأ�شياء .و�إذا لم يجر هذا التفتي�ش على نحو فعال،
ُف ِقدت هذه ال�ضمانة .وينبغي �أن ُتد َّون �إجراءات تفتي�ش الزوار على نحو وا�ضح يف تعليمات مكتوبة .وينبغي تدريب
الموظفين على �إتقان ا�ستخدام كوا�شف الأ�شعة ال�سينية والكوا�شف المعدنية .وينبغي عدم �إغفال الإجراءات بدعوى
�ضيق الوقت �أو خوف ًا من بط�ش ال�سجناء �أو من �أجل تحقيق �أهداف �إح�صائية .وينبغي �أن يكون هناك ر�صد دقيق
لمدى االت�ساق يف تطبيق الإجراءات .كما ينبغي �إيالء اهتمام �شديد لت�صميم كل غرفة من غرف الزيارة والإجراءات
المتبعة داخلها.
وبعد �أن تت�سرب تلك الأ�شياء �إلى داخل ال�سجن ،ال تعود هناك و�سيلة دفاع �ضد ا�ستخدامها غير الم�شروع �سوى تنفيذ
برنامج تفتي�ش م�ستفي�ض .وينبغي �أال ُتحلِّق ا�ستراتيجيات التفتي�ش يف �سماء الأوهام ،و�إنما ينبغي لها �أن ت�ستند �إلى
تقدير واقعي لما هو �ضروري وما هو ممكن .فل�سيا�سات التفتي�ش المحلية الواقعية ت�أثيرها الرادع على ال�سجناء� ،إذا
ُن ِّفذت تنفيذ ًا �سليم ًا ومهنياً .وهناك �أماكن مختلفة داخل ال�سجن �أو حاالت مختلفة يكون فيها التفتي�ش مطلوباً ،على
نحو ي�شمل تفتي�ش ال�سجناء ،والزوار ،والموظفين ،والمقاولين ،والمركبات ،والمعدات ،وال�سلع ،والمخازن ،والبريد،
والممتلكات ،والور�ش ،وال�ساحات الريا�ضية ،و�أماكن المعي�شة.
وقد ينتهك ال�سجناء �أمن الزنزانة المادي عن طريق التالعب بالق�ضبان �أو الأقفال �أو التدابير الأمنية المادية
الأخرى ،بما فيها الجدران والأ�سقف والأر�ضيات .لذا ينبغي �أن تكون لدى ال�سجون �إجراءات ب�ش�أن تنفيذ فحو�ص
لمكونات �أماكن المعي�شة بوتيرة تتوافق مع احتياجات كل �سجن.
وينبغي للموظفين �أن ي�ضطلعوا ب�أن�شطة التفتي�ش على نحو مهني و�أن يحر�صوا على عدم �إذالل ال�سجناء �أثناء عملية
التفتي�ش .وينبغي عدم �إجراء �أي تفتي�ش اقتحامي ،بما يف ذلك تفتي�ش الج�سد العاري وتفتي�ش تجاويف الج�سم� ،إال �إذا
كانت هناك �ضرورة مطلقة .وينبغي للم�ؤ�س�سات �أن ت�ستحدث وت�ستخدم بدائل للتفتي�ش االقتحامي .ويجب �أن يجري
التفتي�ش االقتحامي يف مكان ت�صان فيه الخ�صو�صية ،و�أن يتولى �إجراءه موظفون مدربون ومن نف�س جن�س ال�سجين.
ويجب �أال يتولى القيام ب�إجراءات تفتي�ش تجاويف الج�سم �إال اخت�صا�صيو الرعاية ال�صحية الم�ؤهلون خالف �أولئك
الم�س�ؤولين يف المقام الأول عن رعاية ال�سجين� ،أو ،كحد �أدنى ،موظفون مدربون تدريب ًا منا�سب ًا على يد اخت�صا�صيين
طبيين طبق ًا لمعايير النظافة ال�صحية وال�صحة وال�سالمة .ومن الممار�سات الجيدة يف هذا ال�صدد وجود "�سيا�سات
ب�ش�أن الأ�شياء المخف َّية" تو�ضح بجالء الإجراءات الواجب تنفيذها عندما ي�شتبه يف �أن ال�سجناء ُيخفون �أ�شياء
داخل� أج�سامهم.
 	()12هناك �سبل �أخرى تت�سرب بها �أ�شياء غري م�شروعة �إىل داخل ال�سجن ،منها املوظفون الفا�سدون ،وال�سجناء العائدون �إىل ال�سجن
(من فرق العمل� ،أو زيارات املحاكم� ،أو من الإجازات امل�ؤقتة) ،والأ�شياء التي ُت ْلقى داخل ال�سجن.
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ويكون ال�سجناء حا�ضرين �أثناء تفتي�ش �أمتعتهم ال�شخ�صية ما لم َت ُحل دون ذلك تقنيات التحقيق �أو التهديدات التي
وعدم ترويعهم �أو
قد يتعر�ض لها الموظفون .كما ينبغي للموظفين �أن يكفلوا � َ
إكمال عملية التفتي�ش وفق ًا للإجراءات َ
�إلهائهم من طرف ال�سجناء �أثناء تلك العملية.
وينبغي �أن يراعي الموظفون هذه االعتبارات مراعاة بالغة عند تفتي�ش ال�سجينات .وينبغي �أال ي�شارك �أبد ًا موظفون
رجال يف عمليات تفتي�ش ال�سجينات؛ علم ًا ب�أن الحاجة �إلى مراعاة االحت�شام العام ،ب�أال ُيطلب مث ًال من ال�سجناء �أن
()13
يتعروا تمام ًا �أثناء التفتي�ش الج�سدي ،ت�شتد بوجه خا�ص يف حالة ال�سجينات.

االت�صاالت والمراقبة
يحتفظ ال�سجناء ،يف حدود معينة ،بحقوقهم وحرياتهم الإن�سانية ،بما فيها حقهم يف الحياة الأ�سرية ويف عدم عزلهم
عز ًال تام ًا عن المجتمع .ويف بع�ض الظروف ،قد ُيمنع ال�سجناء من االت�صال المادي ب�أ�صدقائهم و�أفراد �أ�سرتهم �إذا
ُوجدت �أ�سباب �أمنية تبرر ذلكَ .ويلزم الموازنة بين واجب �إدارة ال�سجن يف ت�شجيع ات�صال ال�سجناء بالعالم الخارجي
من جهة والمخاطر التي تقترن بقدرة ال�سجناء على االت�صال بالعالم الخارجي من جهة �أخرى .ويجب �إدارة م�س�ألة
االت�صال على نحو يمنع الجريم َة ويكبح محاوالت االتجار ب�أ�شياء غير م�أذون بها ،ويكفل حماية الجمهور من �إجراء
ات�صاالت غير مرغوب فيها ،ويجه�ض محاوالت الهرب.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال)
القاعدة 58
(ُ )1ي�سمح لل�سجناء ،يف ظل الرقابة ال�ضرورية ،باالت�صال ب�أ�سرتهم و�أ�صدقائهم على فرتات منتظمة على النحو التايل:
(�أ) باملرا�سلة كتابةً ،وحيثما يكون متاحاً ،با�ستخدام و�سائل االت�صال والو�سائل الإلكرتونية والرقمية وغريها؛
(ب) با�ستقبال الزيارات.
القاعدة 43
منع ال�سجناء من االت�صال ب�أ�سرهم .وال يجوز تقييد �سبل
(	)3ال يجوز �أن تت�ضمن اجلزاءات الت�أديبية �أو تدابري التقييد َ
االت�صال الأ�سري �إال لفرتة زمنية حمدودة ويف �أ�ضيق حدود الزمة حلفظ الأمن والنظام.
القاعدة 63
تتاح لل�سجناء موا�صلة االطالع بانتظام على جمرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق قراءة ال�صحف اليومية �أو الدورية
�أو املن�شورات اخلا�صة التي ت�صدرها م�ؤ�س�سة ال�سجون �أو باال�ستماع �إىل برامج �إذاعية �أو حما�ضرات� ،أو ب�أي و�سيلة مماثلة
ت�سمح بها �إدارة ال�سجن �أو تكون خا�ضعة لإ�شرافها.
القاعدة 88
( )1ينبغي ،يف معاملة ال�سجناء� ،أال يكون الرتكيز على �إق�صائهم من املجتمع ،بل على ا�ستمرار كونهم جزء ًا منه .ولهذا
ينبغي اال�ستعانة ،بقدر امل�ستطاع ،بهيئات املجتمع املحلي مل�ساعدة موظفي ال�سجن على �أداء مهمة �إعادة الت�أهيل االجتماعي
لل�سجناء.
 	()13قواعد بانكوك ،القاعدتان  19و.20
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القاعدة 106
ُتبذل عناي ٌة خا�صة للحفاظ على ا�ستمرار عالقات ال�سجني ب�أ�سرته وحت�سينها ،بقدر ما يكون ذلك يف �صالح كال الطرفني.
القاعدة 107
وي�ساعد على �أن ي�صون
وي�شجع
يو�ضع يف االعتبار ،منذ بداية تنفيذ عقوبة ال�سجن،
ُ
م�ستقبل ال�سجني بعد �إطالق �سراحهَّ ،
َ
�أو يقيم من العالقات بالأ�شخا�ص �أو الهيئات خارج ال�سجن كل ما من �ش�أنه �أن ي�ساعده على �إعادة ت�أهيله ويخدم م�صالح
�أ�سرته على �أف�ضل وجه.
انظر �أي� ًضا القواعد الأوروبية لل�سجون ،القواعد � 1-24إىل 12-24؛ واملبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من
حريتهم يف الأمريكتني ،املبد�أ الثامن ع�شر.

ينبغي النظر �إلى ات�صاالت ال�سجناء الخارجية على �أنها ا�ستحقاقات ال امتيازات .ومن ثم ينبغي عدم ا�ستخدامها
كمكاف�آت �أو كعقوبات .ومن غير المقبول حرمان ال�سجناء من تلك االت�صاالت كجزاء ت�أديبـي؛ �إال �إذا كانت
جريمة ال�سجين تتمثل يف �إ�ساءة ا�ستخدام ات�صال بعينه .وينبغي �أال تت�ضمن العقوبات �أبد ًا الحرمان التام من
االت�صال بالأ�سرة.
وهناك خم�سة �سبل �أ�سا�سية يمكن بها �إقامة ات�صاالت بالعالم الخارجي :الر�سائل؛ والزيارات؛ والمكالمات الهاتفية؛
والإجازات خارج ال�سجن؛ والكتب وال�صحف والإنترنت .ومن المرجح �أن يثير �أي ات�صال بالعالم الخارجي بع�ض
المخاوف الأمنية؛ خا�صة يف حالة ال�سجناء ال�شديدي الخطورة .لذا ينبغي �إيجاد �سبل تكفل �إمكانية الحفاظ على
م�ستويات ات�صال مالئمة دون الم�سا�س بالأمن .وعادة ما يكون ذلك ممكناً؛ �شريطة �أن يدرك الموظفون �أن الأمن
واالت�صال بالعالم الخارجي عن�صران مت�ساويان يف الأهمية يف هذه المهمة ال�شاقة.
وينبغي عدم التدخل يف ات�صاالت ال�سجناء �إال وفق ًا للقانون الوطني؛ وكو�سيلة ت�صدٍّ تتنا�سب مع التهديد المطروح.
وينبغي �أن تكون هناك �إجراءات ب�ش�أن ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ر�صد ات�صاالت ال�سجناء واعترا�ضها
تزويد ال�سجناء بمعلومات عن الترتيبات المحلية المتعلقة بالبريد والمكالمات الهاتفية
التعامل مع المرفقات غير الم�شروعة
 �إدارة المرا�سالت القانونية الخا�صة
المعتمدة الأخرى
المرا�سالت ال�سرية
َ
 �إف�شاء م�ضمون االت�صاالت
كمية المرا�سالت التي يجوز قراءتها والمكالمات الهاتفية التي يجوز اال�ستماع �إليها على نحو روتيني
 كيفية التعامل مع الطلبات التي ترد من ال�شرطة �أو من �سلطة تحقيق �أخرى ،بما فيها حاالت الإف�شاء
المخ�ص�صة الغر�ض
احتجاز المواد

وينبغي �أي� ًضا و�ضع ترتيبات تكفل ال�سيطرة على قدرة ال�سجين على الو�صول �إلى تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.
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وتجيز بع�ض نظم ال�سجون ترتيب زيارات افترا�ضية عبر التوا�صل بالفيديو يف حالة ال�سجناء الذين تعي�ش �أ�سرهم
بعيد ًا جد ًا عن ال�سجن وال ت�ستطيع زيارتهم بانتظام؛ وذلك من �أجل تمكين ه�ؤالء ال�سجناء من االت�صال الب�صري
وال�شفوي ب�أ�سرهم .وت�شتد �أهمية تلك الترتيبات فيما يخ�ص ال�سجناء الأجانب .وينبغي ل�سلطات ال�سجن �أن تكفل
ر�صد تلك الزيارات عن كثب ووجو َد ترتيبات رقابية منا�سبة عندما ينطوي الأمر على مخاطر �إ�ضافية ،وذلك مث ًال يف
َ
حالة المجرمين المدانين الرتكابهم جرائم جن�سية.
وينبغي �أن تتوافر لدى كل ال�سجون نظم ت�سمح بجمع وتقييم معلومات �أمنية ومعلومات تتعلق بها يف بيئة م�أمونة،
بما يت�سق مع الت�شريعات الوطنية ،من �أجل تحقيق الأهداف الأمنية واال�ستخبارية .وينبغي �أن يتحمل جميع
الموظفين م�س�ؤولية ال�سعي الحثيث �إلى جمع معلومات �أمنية ونقل تلك المعلومات �إلى �إدارة الأمن .ويناق�ش
الف�صالن الثالث والرابع بالتف�صيل مو�ضو َع جمع المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون� ،سواء علن ًا �أو خفي ًة ،وتحليل
تلك المعلومات.

الإطار الأمني لل�سجون
ينبغي �أن تكون لدى جميع �إدارات ال�سجون وثيق ُة �إطار �أمني رفيعة الم�ستوى ب�ش�أن ال�سجون على ال�صعيد الوطني �أو
المحلي �أو االتحادي من �أجل تزويد ال�سجون بالمعلومات والإر�شادات الالزمة للحفاظ على م�ستويات �أمنية رفيعة
وتحقيق الهدف المتمثل يف �إجها�ض محاوالت الهرب ومنع ال�سجناء ال�شديدي الخطورة من توجيه �أن�شطة �إجرامية
ُي�ضطلع بها خارج ال�سجن .وينبغي �أن يط َّبق هذا الإطار الأمني بالت�ساوي على جميع مكونات كل فئات ال�سجناء.
وينبغي �أن يتمثل هدف الإطار الأمني يف توفير معايير �أمنية م�شتركة دنيا ت�سري على كل ال�سجون؛ لكن دون الإفراط
يف فر�ضها فر� ًضا مركزياً؛ ذلك �أنه ينبغي �إعطاء كل مدير �سجن قدر ًا من اال�ستقاللية يف ت�سيير �ش�ؤون ال�سجن وقدر ًا
من المرونة يف تكييف المعايير الرئي�سية الدنيا تبع ًا للظروف المحلية .وينبغي لهذا الإطار �أن يعر�ض المعلومات
بطريقة تمكِّن ال�سجون من تطبيق الإجراءات الأمنية على النحو الأن�سب الحتياجات وموارد كل منها .وينبغي �أن يكون
هذا الإطار متي�سر ًا ومح َّدثاً .وينبغي للإدارات العليا �أن تجري ما قد يلزم من تعديالت على هذا الإطار و�أن ت�سلط
ال�ضوء على تلك التعديالت.
ن�صب تركي ُز الإطار الأمني لل�سجون على الوظائف الأمنية الرئي�سية الرفيعة
ويف كثير من الواليات الق�ضائيةَ ،ي َ
الم�ستوى الأربع التي نوق�شت �أعاله� ،أال وهي:
•
•
•
•

التقييم والت�صنيف
ح�صر الأعداد ومراقبة الحركة
التفتي�ش
االت�صاالت والمراقبة

�إدارة �ش�ؤون الأمن على م�ستوى ال�سجون
ينبغي دعم الإطار الأمني لل�سجون با�ستراتيجية �أمنية محلية متفق عليها ُتع ِّبر عن احتياجات كل �سجن وتت�صدى
للمخاطر المحلية الم�ستبانة وتلبي المقت�ضيات المن�صو�ص عليها يف ذلك الإطار .وتتمثل الممار�سة الجيدة يف جعل
اال�ستراتيجية الأمنية المحلية متاحة لجميع الموظفين المحليين.
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ٍ
ترتيبات تكفل ا�ستيفاء متطلبات كل وظيفة من الوظائف الأربع التي
وينبغي �أن ت�ضع اال�ستراتيجي ُة الأمنية المحلية
ي�شملها الإطار الأمني الوطني .وينبغي �أن تحدد تلك الوثيقة ،التي ُتعدها �إدار ُة ال�سجنِ المحلي ُة ،الإجراءات التي
تتيح االمتثال للإطار الوطني و ُتع ِّبر يف الوقت ذاته عن االحتياجات والموارد الأمنية الخا�صة بال�سجن المعني .وبوجه
خا�ص ينبغي للإجراءات المبينة يف اال�ستراتيجية الأمنية المحلية ما يلي:
•
•
•
•

 �أن ت�أخذ بعين االعتبار تحليل المخاطر المحلية
 �أن ُتع ِّبر عن الأمن المادي والإجرائي المحلي
 �أن تراعي فئات ال�سجناء المحتجزين داخل ال�سجن
 �أن تحدد ما يلزم من موظفين ومعدات وموارد لأداء كل مهمة من المهام

وينبغي �أن ي�ستند التوازن داخل كل �سجن بين �شتى �أنواع الأمن (�أي الأمن المادي ،والأمن الإجرائي ،والأمن
الدينامي) �إلى �سمات معينة ،منها مث ًال وجود دوريات �أو �أبراج �أو حواجز �أمنية �أو معدات ك�شف خارج ال�سجن ،ونوع
�أماكن المعي�شة داخل ال�سجن ،وال�سمات الأمنية الداخلية ،ون�سبة الموظفين �إلى ال�سجناء.
وعلى �صعيد ال�سجن ،يتمثل المتطلب الحيوي لإدارة ال�سجن يف �ضمان �أن يكون جميع الموظفين على علم بمفاهيم
الأمن المادي والأمن الإجرائي والأمن الدينامي ،ويف �إن�شاء الهياكل ال�ضرورية حتى ي�شعر الموظفون ب�أنهم يحظون
بالدعم عند ممار�سة �سلطتهم .وت�شير الممار�سة الجيدة �إلى �أن الهيكل المحلي لإدارة الأمن ينبغي �أن يت�ألف
من �أربعة مكونات :مدير ال�سجن الذي يتحمل الم�س�ؤولية الت�شغيلية العامة عن �أمن ال�سجن؛ ولجنة �أمنية ت�سدي
الم�شورة �إلى مدير ال�سجن ب�ش�أن الطائفة الكاملة من الم�سائل الأمنية؛ ومدير للأمن و�إدارة مخت�صة بالأمن
تحظى بال�صالحيات الالزمة؛ وموظفو ال�سجن الذين يتحملون الم�س�ؤولية الجماعية والفردية عن الحفاظ على
م�ستويات الأمن المالئمة يف كل الأوقات .وكثير ًا ما َتحمل اللوحات الموجودة داخل ال�سجون عن حق عبار َة "الأمن
م�س�ؤولية الجميع".

المراجعة الأمنية
تو�ضح التحقيقات التي �أجريت ب�ش�أن عمليات الهرب من ال�سجون ندر َة الحاالت التي يعزى فيها هذا الهرب �إلى �سوء
ِّ
ت�شغيل الأقفال �أو نظم الك�شف الإلكتروني� ،أو عدم كفاية الأ�سالك ال�شائكة� ،أو �أوجه ق�صور �أخرى يف التجهيزات
ق�صر يف
المادية �أو يف التكنولوجيا .فال�سبب يف �أفدح االنتهاكات الأمنية التي وقعت يعود �إلى �أن موظف ًا واحد ًا �أو �أكثر َّ
�أداء واجباته� ،أو لم يكن يعرف ما هو مطلوب منه� ،أو لم يتبع الإجراءات الأمنية المو�ضوعة .ورغم �أن �ضعف التجهيزات
المادية ربما �ساهم يف حدوث الم�شكلة فعاد ًة ما كان الحادث يعزى يف جوهره �إلى عدم ا�ضطالع الموظفين بن�شاط
�أمني معين� ،أي �أنه يمكن �أن يقال بعبارة �أخرى �إن معظم االنتهاكات الأمنية تعود �إلى �أخطاء النظام الب�شري ال �إلى
�أعطال النظام المادي.
وت�شير هذه الحقيقة �إلى �ضرورة �إن�شاء برنامج �شامل يكفل المراجعة الأمنية .وهذه المراجعة عملية ترمي �إلى
تحديد مدى �إ�سهام ال�سيا�سات والإجراءات والمعايير والممار�سات ،كلها معاً ،يف تهيئة بيئة �آمنة وم�أمونة داخل
ال�سجن .وت�شمل تلك العملية �إجراء تقييم تف�صيلي لكل الجوانب الرئي�سية التي يت�ألف منها برنامج �ضمان الأمن
يف ال�سجن .وتركز المراجعة الأمنية على العمليات الأمنية .فرغم �أن المعايير وال�سيا�سات تمثل جانبين هامين
من جوانب هذه المراجعة ،ف�إن التركيز ين�صب يف المقام الأول على النظم الأمنية وتنفيذها العملي يومياً .وهذه
أ�شخا�ص على دراية م�ؤكدة بالمبادئ الأمنية ،عن تحديد
المراجعة بمثابة تجربة عملية ت�سفر� ،إذا تولى �إجراءها �
ٌ

الف�صل 1

�أمن ال�سجون :الإطار والوظائف

�أوجه ال�ضعف التي ت�شوب ترتيبات ال�سجن الأمنية على النحو الذي ي�ؤدي �إلى مخاطر تهدد �أمان و�أمن الموظفين
والمجتمع.
�إن المراجعة الأمنية تعود على �إدارة ال�سجون وعلى فرادى ال�سجون بمزايا عديدة :تحديد �أوجه ال�ضعف والعيوب،
والق�صور الذي يعتور الإجراءات ،والنقاط اله�شة التي ت�شوب ت�شغيل ال�سجن؛ وتقييم مدى االمتثال للإطار الأمني
الوطني وللمعايير وال�سيا�سات والإجراءات على �صعيد ال�سجن؛ وك�شف �أمور منها المعدات و�آليات الإغالق والأدوات
والنظم الرئي�سية المتعطلة �أو غير المالئمة �أو غير الوافية؛ وا�ستعرا�ض مدى فعالية وكفاءة ا�ستخدام الموارد الأمنية؛
وا�ستبانة الممار�سات الجيدة واالطالع عليها على �صعيد �إدارة ال�سجون كلها.
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،تجرى عمليات مراجعة داخلية وعمليات مراجعة خارجية .و�أحيان ًا ما ُي�شترط �إجراء
عمليات مراجعة داخلية (�أي تلك التي يجريها موظفون من داخل ال�سجن) فيما بين عمليات المراجعة الخارجية (�أي
تلك التي يجريها فريق �أو موظفون من خارج ال�سجن) .ويف واليات ق�ضائية �أخرى ،تكون عملية المراجعة الداخلية
عملي َة مراجعة تمهيدي ًة يتولى �إجراءها موظفون تابعون لل�سجن قبل �إجراء عملية المراجعة الخارجية.
وال يو�صى ب�أن يقت�صر ن�شاط المراجعة على عمليات المراجعة الداخلية .فكثير ًا ما يت�ضح �أن المراجعين يجدون م�شقة
يف �أن ي�شيروا بمو�ضوعية �إلى عيوب �أ�صدقاء �أو زمالء �أو م�شرفين� .أ�ضف �إلى ذلك �أنهم قد ال يقدرون على ا�ستبانة
مخاطر �أو �أوجه �ضعف معينة لأنهم يتحققون من الظروف التي يعملون فيها يومي ًا ومن ثم اعتادوا عليها جد ًا لدرجة
�أنه لي�س بو�سعهم �أن ينف�صلوا عنها وجدانياً .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،تجرى عمليات مراجعة بين النظراء
(حيث يتحقق موظفون من �سجن ما من الأمن يف �سجن� آخر)؛ مما ي�ساعد على التغلب على بع�ض تلك الم�شاكل.
�أما عمليات المراجعة الخارجية فعادة ما تكون �أكثر مو�ضوعية و�شموالً .وقد تكون تلك العمليات معلن ًة �أو مفاجئة.
وميزة العمليات المفاجئة هي فح�ص ال�سجن يف �أو�ضاع ت�شغيلية �أقرب ما تكون �إلى �أو�ضاعه العادية� .أما ميزة
العمليات المعلنة فهي �إف�ساح الفر�صة �أمام ال�سجن قبل عملية المراجعة لال�ستعداد وت�صحيح �أو�ضاع َيعرف �أنها
معيبة .وقد خل�صت بع�ض الواليات الق�ضائية �إلى �أن الجمع بين العمليات المعلنة والمفاجئة فعا ٌل؛ علم ًا ب�أن مواعيد
العمليات المفاجئة تح َّدد �أحيان ًا على �أ�سا�س ع�شوائي.
وتلج�أ كثير من الواليات الق�ضائية �إلى ا�ستخدام قائمة مرجعية يف عمليات المراجعة الأمنية؛ وكثير ًا ما تت�ضمن تلك
وخطوط ال ِ
وت�سجل المعلومات المتعلقة بكل خط
أهداف
َ
القائم ُة ال َ
أ�سا�س الأمني َة المذكورة يف الإطار الأمني الوطنيَّ .
ٍ
� ٍ
ويخ�ص�ص حي ٌز لتعليقات المراجع .وينبغي للمراجع �أن يجري تقييم ًا لكل خط �أ�سا�س؛ و�أن يحدد ما �إذا كان
أ�سا�س،
َّ
ال�سجن يمتثل �أو ال يمتثل لخط الأ�سا�س المعني .ويف نهاية عملية المراجعة ،يعطَ ى ك ُّل ق�سم رقم ًا تقييمي ًا عام ًا ُيع ِّبر
عن م�ستوى امتثاله للإطار الأمني الوطني وخطوط الأ�سا�س الأمنية.
وقد �أثبتت التجربة �أن و�ضع وتنفيذ برنامج �شامل للمراجعة الأمنية يمثالن خطوة هامة نحو تقلي�ص المخاطر الأمنية
التي قد تهيمن على عمليات ال�سجون.
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االختبار ال�سري
االختبار ال�سري هو االختبار المخطط والمنظم والواقعي ،و�إنْ يكن مفاجئاً ،للعمليات والإجراءات والمعدات الأمنية.
ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من وراء �سيا�سات االختبار ال�سري فيما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اختبار العمليات والإجراءات الرامية �إلى الحفاظ على الأمن ومنع الهرب
اختبار المعدات الأمنية الرامية �إلى الحفاظ على الأمن ومنع الهرب
منع دخول �أ�شياء غير م�أذون بها
تحديد الأماكن غير الم�ؤمنة/المعدات غير المالئمة
ا�ستبانة �أوجه الق�صور التي ت�شوب الإدارة والنظم والتي تحتاج �إلى دعم
مكاف�أة الممار�سات الجيدة والإقرار بجودتها
الت�صدي لل�شواغل المحددة المتعلقة بالمعلومات اال�ستخبارية و�/أو بتقييم المخاطر ،وتبديد تلك ال�شواغل
تحديد االحتياجات التدريبية
تحديد العيوب وكفالة تداركها على النحو المالئم
 �إعطاء ت�أكيد ب�ش�أن قدرة ال�سجن على �أداء م�س�ؤولياته الأمنية الأ�سا�سية

ويمثل االختبار ال�سري �أداة تعطي لمديري ال�سجون ت�أكيد ًا ب�أن الموظفين يقظون وب�أن الإجراءات الأمنية ُتنفَّذ وفق ًا
للإجراءات الوطنية .و�إذا ا�س ُتخدم االختبار ال�سري على النحو المالئم ،ف�إنه يكون اختبارا دينامي ًا وواقعي ًا للترتيبات
الأمنية .وعلى �سبيل المثال ،قد يت�ضمن االختبار ال�سري ما يلي:
•
•
•
•

 مطالب َة �أحد الموظفين ب�أن يحاول تهريب �أ�شياء غير م�شروعة �إلى داخل ال�سجن ،ومعرف َة ما� إذا كان الأمر
قد اك ُت�شف
اكت�شاف �أمر
 �سحب �سجين من فريق عمل دون �إبالغ الموظف الم�س�ؤول ،ومعرف َة المدة التي �سي�ستغرقها
ُ
َ
تغيبه
ُّ
مطالب َة �سجين موثوق �أو �أحد الموظفين بتهريب �شيء من المطبخ ،ومعرف َة مدى قدرته على �أن يفعل ذلك
اكت�شاف �أمر عدم �إغالقها
ور�صدها عن كثب لمعرفة المدة التي �سي�ستغرقها
غير مغلقة بالأقفال
ُ
َ
َ
ترك بواب ٍة َ

تعدد م�ستويات �ضمان الأمن
هناك دائما احتمال �أن تتعطل بع�ض عنا�صر الأمن المادي والأمن الإجرائي .فقد ُتنتهك ترتيبات الأمن المادي؛ وقد
ينقطع التيار الكهربائي؛ وقد تتعطل بع�ض المعدات .كما قد ال يلتزم الموظفون باتباع الإجراءات� ،أو قد يخ�ضعون
للإغواء والتغرير والإف�ساد؛ وقد تقع �أخطاء ب�شرية .ومن �أجل تقلي�ص المخاطر المقترنة بحدوث �إخفاق يف الأمن
المادي والأمن الإجرائي ،هناك مبد�أ �أ�سا�سي يكفل توفير خدمة �أمنية جيدة ،ويت�ضمن هذا المبد�أ
مفهوم "تعدد
َ
م�ستويات �ضمان الأمن" .وعما ُد هذا المفهوم هو ا�ستخدام "حلقات" �أو "طبقات" �أمنية متعددة .وتطبيق هذا المفهوم
ُيجبر ال�سجناء ،حتى يف حالة �إخفاق طبقة �أمنية �أو عن�صر �أمني ،على �ضرورة التغلب على عدة تدابير �أمنية حتى

الف�صل 1

�أمن ال�سجون :الإطار والوظائف

يتمكنوا من الهرب� .أي �أن تعدد الطبقات يقل�ص احتمال َتم ُّكن ال�سجين من الهرب �أو َتم ُّكن �شخ�ص دخيل من
اقتحام ال�سجن.
طبقات �أخرى كلما تحركنا �إلى داخل ال�سجن يف اتجاه �أكثر �أماكنه
وتقع الطبقة الأولى عند حدود ال�سجن؛ ثم ت�ضاف
ٌ
�أمناً .وكلما ازداد عدد الطبقات التي تف�صل ال�سجين عن العالم الخارجي ازدادت احتماالت َت َح ُّ�سن الأمن .وتتاح
عند كل طبقة من تلك الطبقات فر�ص ُة ردع ال�سجين �أو ال�شخ�ص الدخيل وفر�صة ك�شفه و�إرباكه وتعطيله .فعلى �سبيل
واعترا�ض �سبيلهم بو�سيلة ت�صدٍّ �أمني
ك�شف ال�سجناء والدخالء الذين يحاولون اختراق طبقة معينة
المثال يمكن ُ
ُ
مالئمة .ومن الممكن خف�ض فر�ص نجاح ال�سجين/الدخيل عن طريق �إ�ضافة طبقات �أخرى �أو عن طريق رفع كفاءة
كل طبقة من الطبقات الموجودة �أو عن كال الطريقين .فاالعتماد على طبقة واحدة يف توفير الأمن يكاد ي�ستحيل �أن
اال لأنه يتطلب م�ستوى �إتقان ي�صل �إلى حد الكمال وهو ما يعز تحقيقه .ويف حين �أن فر�ص اختراق طبقة واحدة
يكون فع ً
قد تكون كبيرة ،ف�إن فر�ص اختراق ثالث طبقات متتالية �أو �أكثر َت ِق ُّل بقدر هائل.
اال متعددة .فالحواجز المادية (الجدران ،وال�سياج ،والبوابات ،والق�ضبان)
ويمكن للطبقات الأمنية �أن تتخذ �أ�شك ً
ونظم الك�شف والمراقبة (نظم الدوائر التلفزيونية المغلقة ،ونظم الك�شف عن التحركات ،و�أبراج المراقبة ،ونقاط
الحرا�سة ،ونظم االقتفاء) يمكن �أن ت�شكل طبقات �أولية .ويمكن لإجراءات ب�سيطة �أن ت�شكل طبقات �أمنية �إ�ضافية
مقابل تكلفة زهيدة �أو دون �أي تكلفة .ويمكن �أي� ًضا للوعي الأمني لدى الموظفين �أن ي�شكل طبقة �أمنية غير مرئية
لكنها فعالة جداً .ويمكن اعتبار ترتيبات التدخل طبق ًة �أمني ًة لأن بو�سع تدخل الموظفين الفعال والفوري �أن يحبط
محاوالت الهرب.
كما ين�ص مفهوم تعدد الطبقات على توفير تدابير احتياطية عند انهيار الإجراءات .فمث ًال قد ال يقوم �أحد الموظفين
بو�ضع �إحدى المعدات داخل خزانة مغلقة ح�سب الإجراءات المق َّررة ،و�إنما قد يتركها ملقا ًة على نحو ظاهر للعيان
الدخول �إلى ذلك المكان (ولتكن ور�ش ًة مث ًال) مرا َقباً،
فوق �أحد المكاتب .ف�إذا كان المكان مغلقا يف هذه الحالة وكان
ُ
ف�ستظل تلك المعدات محمي ًة .ويف حين �أن فر�ص انهيار �أي �إجراء واحد بعينه قد تكون كبيرة ،ف�إن فر�ص انهيار ثالثة
�إجراءات متتالية �أو �أكثر َت ِق ُّل بقدر كبير .وينبغي �أال يقل ب�أي حال من الأحوال عدد الطبقات التي تف�صل ال�سجين عن
العالم الخارجي عن ثالث طبقات؛ علم ًا ب�أن من الم�ست�صوب �أن يرتفع هذا العدد �إلى خم�س طبقات �أو �أكثر.
مفهوم تعدد م�ستويات �ضمان الأمن وراء قرار العديد من الواليات الق�ضائية ب�إن�شاء وحدات ذات �إجراءات
ويقف
ُ
�أمنية م�شددة داخل محيط ال�سجون ال�ضخمة� ،أي �سجن داخل ال�سجن .فهنا �سيحتاج ال�سجناء ال�شديدو الخطورة،
حتى يتمكنوا من الهرب� ،إلى اجتياز الوحدة ذات الإجراءات الأمنية الم�شددة ثم �إلى اختراق الإجراءات الأمنية
ِ
التدابير الأمنية المطبقة يف الوحدة ذات الإجراءات الأمنية
ت�ضاعف
المطبقة يف ال�سجن الرئي�سي .وينبغي �أن
ُ
الم�شددة
التدابير الأمنية المطبقة يف ال�سجن الرئي�سي ال �أن تحل محلها �أو تعتمد عليها .فينبغي مث ًال تفتي�ش كلِّ
َ
الموظفين وال�سجناء والمواد عند دخولهم الوحد َة ذات الإجراءات الأمنية الم�شددة حتى لو كان قد �سبق تفتي�شهم
يف ال�سجن الرئي�سي.
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املبادئ الرئي�سية
• ينبغي احتجاز كل �سجني يف ظروف �أمنية تتوافق مع م�ستويات خطر هروبه.
•  ينبغي و�ضع ترتيبات �أمنية مالئمة تكفل عدم متكن ال�سجناء ال�شديدي اخلطورة من الهرب ،وتكفل يف الوقت
ذاته حماية واحرتام حقوق الإن�سان اخلا�صة بهم يف جميع الأوقات.
•  ينبغي توافر �أمن مادي ٍ
كاف من �أجل ردع ال�سجناء عن الهرب ومنعهم منه.
نظام �إجراءات �أمنية متنيٍ ،وتطبيق تلك الإجراءات على نحو مت�سق.
•  ينبغي �إقامة ِ
•  ينبغي ت�شجيع املوظفني على �إقامة عالقات مهنية فعالة مع ال�سجناء كجزء من الرتتيبات الأمنية الدينامية.
•  ينبغي احتجاز ال�سجناء وح�صر �أعدادهم على نحو �صحيح طوال مدة احتجازهم؛ وينبغي التحكم الفعال يف
�إمكانية و�صولهم �إىل ال�سجن و�إىل الأ�شياء التي قد متثل خطر ًا على الأمن ويف حتركهم داخل ال�سجن.
•  ينبغي و�ضع �إجراءات تفتي�شية تك�شف وتردع حماوالت تهديد الأمن �أو تهديد ال�سيطرة على ال�سجن.
•  ينبغي ا�ستخدام نظام تعدد م�ستويات �ضمان الأمن من �أجل تقلي�ص خماطر الهرب لأن تلك امل�ستويات تزيد من
فر�ص ك�شف حماوالت الهرب وردعها وتعطيلها والت�صدي لها.
•  ينبغي و�ضع �إطار �أمني وطني باعتباره الوثيقة املرجعية التي تزود ال�سجون باملعلومات والإر�شادات ال�ضرورية
للحفاظ على م�ستويات �أمنية رفيعة وحتقيق الهدف املتمثل يف �إحباط حماوالت الهرب.
•  ينبغي و�ضع ا�سرتاتيجية �أمنية حملية يف كل �سجن ت�أخذ بعني االعتبار حتليل املخاطر املحلية؛ و ُتعبرِّ عن الأمن
املادي والأمن الإجرائي على ال�صعيد املحلي؛ وتراعي فئات ال�سجناء املحتجزين يف ال�سجن؛ وحتدد ما يلزم
من موظفني ومعدات وموارد من �أجل اال�ضطالع بكل مهمة من املهام الأمنية الرئي�سية (الت�صنيف والتقييم،
واحل�صر وال�سيطرة ،والتفتي�ش ،واالت�صاالت واملراقبة).
•  ينبغي �إن�شاء برنامج �شامل للمراجعة الأمنية على ال�صعيد املحلي والوطني من �أجل فح�ص النظم الأمنية
وتنفيذها الت�شغيلي.
•  ينبغي و�ضع ترتيبات تكفل فح�ص العمليات والإجراءات واملعدات الأمنية.

الف�صل 2
الأمن الدينامي
القواعد الأوروبية لل�سجون
القاعدة 51
(ُ )2ي�ستكمل الأمن الذي توفره احلواجز الأمنية وغريها من الو�سائل التقنية بالأمن الدينامي الذي يوفره موظفون
يقظون يعرفون ال�سجناء اخلا�ضعني ل�سيطرتهم.

التو�صية  Rec(2003)23, 18. aال�صادرة عن جلنة وزراء املجل�س الأوروبي
ينبغي �أن ي�ستند احلفاظ على ال�سيطرة على ال�سجن �إىل ا�ستخدام الأمن الدينامي ،وهو الأمن الذي يتمثل يف �إقامة
ٍ
عالقات �إيجابية مع ال�سجناء تعتمد على ال�صرامة والإن�صاف ،جنب ًا �إىل جنب مع تفهم �أو�ضاع ال�سجناء
املوظفني
ال�شخ�صية و�أي خماطر ي�سببها �أي منهم.

أمن الدينامي الأ�سا�سي ُة
عنا�ص ُر ال ِ
ٍ
�سمات �أ�سا�سي ًة لأي �سجن لكنها ال تكفي يف حد ذاتها ل�ضمان عدم
تمثل ترتيبات الأمن المادي والأمن الإجرائي
هرب ال�سجناء .فالأمن يعتمد �أي� ًضا على مجموعة موظفين يقظين يتفاعلون مع ال�سجناء ويعرفونهم؛ وعلى �إقامة
ٍ
عالقات �إيجابية مع ال�سجناء؛ وعلى �إدراك الموظفين لما يجري داخل ال�سجن؛ وعلى معاملة ال�سجناء
الموظفين
معاملة من�صفة و�شعورهم بالراحة؛ وعلى موظفين يحر�صون على �إ�شراك ال�سجناء يف �أن�شطة بناءة وهادفة ت�سهم
يف �إعادة �إدماجهم داخل المجتمع يف الم�ستقبل .وهذا المفهوم كثير ًا ما يو�صف ب�أنه �أمن دينامي ويتزايد باطراد
اعتماده عالمياً.

من العنا�صر الهامة يف الأن�شطة الأمنية كونها متعددة الأوجه؛ مبعنى �أنها ال تعتمد على خمتلف �أنواع الو�سائل املادية
والتقنية (اخلدمات الأمنية الثابتة) فقط و�إمنا تعتمد �أي� ًضا على التوا�صل ال�شخ�صي والإملام العام مبا يجري داخل
امل�ؤ�س�سة (الأمن الدينامي).
Danish Prison and Probation—Prison policy, prison regime and prisoners’ rights in Denmark, William Rentzmann, Director General
of the Danish Prison and Probation Service, Proceedings of the Colloquium of the IPPF, Stavern, Norway, 25-28 June 2008,
Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2008, page 292.
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قر هذا النهج
ويجمع مفهوم الأمن الدينامي ما بين احترام الفردانية وت�شجيع �إقامة عالقات واال�ضطالع ب�أن�شطةُ .وي ُّ
الرامي �إلى كفالة �أمان النا�س (من خالل منع هرب ال�سجناء) و�أمان ال�سجن (من خالل �صون النظام الداخلي) ب�أنه
ال يمكن تحقيق كليهما �إال عبر �إقامة عالقات بين الموظفين وال�سجناء .ويكمن الأمن الدينامي يف الوقوف على ما
يجري داخل ال�سجن ،بالإ�ضافة �إلى توفير بيئة �آمنة وم�أمونة تكتنف الطائفة الكاملة من الأن�شطة التي ت�شكل مقومات
الحياة داخل ال�سجن .ومن مزايا الأمن الدينامي �إ�شراك فرادى ال�سجناء يف تلك الأن�شطة وتكوين فكرة عميقة عن
�سير الأمور داخل ال�سجن انطالق ًا من الواقع الملمو�س والت�صور الحد�سي.
ي�ستند مفهوم الأمن الدينامي �إىل ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

�إقامة عالقات �إيجابية بني املوظفني وال�سجناء و َتوا�صلهم وتفاعلهم
املهنية
جمع املعلومات ذات ال�صلة
تكوين فكرة عميقة عن املناخ االجتماعي ال�سائد يف ال�سجن وحت�سني هذا املناخ
ال�صرامة والإن�صاف
َت َفهم �أو�ضاع ال�سجناء ال�شخ�صية
�إقامة ات�صاالت وعالقات �إيجابية وتبادل املعلومات فيما بني جميع العاملني

Prison Administration, Ministry of Justice, Republic of Croatia, Dynamic Security in Penal Institutions, Presentation at 7th
conference of European Penitentiary Training Academies, 25—27 June 2014, Barcelona, Spain

.

ال�سجناء من �أن ي�شعروا باالرتياح عند توا�صلهم مع موظفي ال�سجن
أمن الدينامي ،عند تنفيذه تنفيذ ًا فعاالً،
ويمكِّن ال ُ
َ
قبل �أن تتفاقم الم�شاكل .لذا من المهم �أن يغتنم الموظفون كل الفر�ص التي تتاح لهم من �أجل التفاعل المبا�شر مع
ال�سجناء وتجنب البقاء خلف الأبواب �أو داخل الدهاليز �أو المكاتب �أو الأروقة ما لم يطلب منهم ذلك.
احلواجز املادية التي متنع الهرب .فالأمن يعتمد على موظفني يقظني يتفاعلون
ينطوي مفهوم الأمن على ما يتجاوز بكثري
َ
مع ال�سجناء ويعرفون كل ما يجري داخل ال�سجن ويحر�صون على �إ�شراك ال�سجناء يف �أن�شطة بناءة .وهذا املفهوم كثري ًا ما
يو�صف ب�أنه "�أمن دينامي".
�إن املوظف الذي يقف يف برج حرا�سة يقع يف حميط ال�سجن اخلارجي من املرجح �أال يرى حماولة الهرب �إال بعدما تكون قد
بد�أت� .أما املوظف الذي يعمل على نحو وثيق مع ال�سجناء ويعرف ما يفعلونه ف�سيكون �أكرث �إدراك ًا بكثري للتهديدات املحتملة
التي قد يتعر�ض لها الأمن قبل حدوثها .فالأمن الدينامي لي�س جمرد منع ال�سجناء من الهرب؛ و�إمنا هو يعني �أي� ًضا الإبقاء
على عالقات جيدة مع ال�سجناء ومعرفة �أحوالهم املزاجية وطباعهم.
Human Rights and Prisons: A Manual on Human Rights Training for Prison Officials, vol. I, Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, 2005, page 98.

ومن الممكن �أي� ًضا �أن يكون الأمن الدينامي مفيد ًا عندما تكون الموارد المتاحة لنظام ال�سجون من �أجل الإنفاق على
تدابير الأمن المادي محدود ًة.

الف�صل 2

الأمن الدينامي

"يف كثري من البيئات التي َتعقب النـزاعات تفتقر ال�سجون بوجه عام �إىل عنا�صر اخلدمات الأمنية الثابتة الأ�سا�سية
فت�ستعي�ض عنها الدول الأع�ضاء بتقييد حركة ال�سجناء وباحتجاز ال�سجناء يف داخل الزنازين لفرتات طويلة .وميكن
تعو�ض افتقار ال�سجن �إىل
ال�ستخدام عنا�صر �أمن دينامي فعالة ،مثل زيادة التوا�صل والتفاعل بني املوظفني وال�سجناء� ،أن ِّ
قدر ٍ
كاف من مكونات اخلدمات الأمنية الثابتة".
.

UNDPKO—Prison Incident Management Handbook, 2013, page 21

�إقامة عالقات مهنية وبناءة مع ال�سجناء
ينبغي لموظفي ال�سجن �أن يقيموا عالقات مهنية م�ستدامة مع ال�سجناء .فكثير من الم�ؤ�شرات الدالة على نجاح نظام
ال�سجن تبدو يف الجهود التي يبذلها موظفو ال�سجن من �أجل التعامل البناء مع ال�سجناء ومن �أجل ممار�سة تقييمهم
وتقديرهم ال�شخ�صي ب�ش�أن هذا التعامل.
يتوافر الأمن الدينامي عندما يتفاعل ويتوا�صل موظفو ال�سجن مع ال�سجناء �أثناء �أدائهم عملهم عن طريق ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

التجول بانتظام داخل املنطقة التي يعملون بها؛ و
التحدث �إىل ال�سجناء واكت�ساب ثقتهم و�إقامة عالقات معهم؛ و
فح�ص حالة ال�سجناء اجل�سمانية �أثناء الطوابري الر�سمية؛ و
اتباع نهج مت�سق دائم ًا حيال �أمناط ال�سلوك غري الالئق؛ و
ت�شجيع ال�سلوك الإيجابي والت�صدي لل�سلوك ال�سلبي؛ و
امل�شاركة يف عملية �إدارة الأزمات؛ و
متابعة الطلبات ب�سرعة؛ و
حفاظ املوظفني على هدوئهم �أثناء احلوادث.
.

Australian Capital Territory, Corrections Management (Management of Prisoners) Policy, 2011

تدابير الأمن المادي والإجرائي الثابتة .فعند وجود ات�صال منتظم مع
�إن الأمن الدينامي ذو �أبعاد نوعية تتجاوز بكثير
َ
ال�سجناء ،يكون الموظف اليقظ قادر ًا على التعامل مع المواقف غير المعتادة التي قد ت�شكل تهديد ًا للأمن .وي�ستطيع
الموظفون الذين يقيمون مثل هذا االت�صال مع ال�سجناء �أن يمنعوا عمليات الهرب والحوادث قبل وقوعها.
ويع ُّد التركيز على حاجة موظفي ال�سجن �إلى �إقامة عالقات �إيجابية مع ال�سجناء عن�صر ًا حيوي ًا يف الأمن الدينامي.
َ
وي�ستند هذا المفهوم �إلى الفكرة القائلة ب�أن �إ�شراك ال�سجناء يف الأن�شطة وال�سعي �إلى معرفتهم قادران على
تمكين الموظفين من توقع التطورات وتح�سين ا�ستعدادهم للت�صدي الفعال لأي حادث قد يهدد �أمن ال�سجن و�أمان
الموظفين وال�سجناء.
وطبيعة العالقات بين الموظفين وال�سجناء هي �أي� ًضا م�س�ألة حيوية بالن�سبة للأمن الدينامي .فنجد مث ًال �أن الطريقة
التي يتحدث بها الموظفون �إلى ال�سجناء ،وكيفية �إجراء عمليات التفتي�ش ووتيرتها ،ومدي احترام خ�صو�صية ال�سجناء
عند مطالبتهم بخلع مالب�سهم ،وما �إذا كانت هناك قيود ُتفر�ض دون داع وعلى نحو ُم ِذل ،ومدى احترام الخ�صو�صية
يف المراحي�ض والحمامات ،وما �إذا كان ال�سجناء يطا َلبون بارتداء مالب�س تمييزية موحدة ،هي كلها م�ؤ�شرات على

31

32

كُت ِّيب ب�ش�أن الأمن الدينامي وا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون

مدى احترام �إن�سانية ال�سجناء وكرامتهم .ثم �إن ا�ستعمال عبارات تحقيرية عند الحديث مع ال�سجناء� ،أو �إخ�ضاعهم
يعاملوا معاملة �إن�سانية
لإجراءات �أو ممار�سات روتينية ُمذلة دون �أي مبرر �أمني ،ي�شكل خرق ًا لحقهم الأ�سا�سي يف �أن َ
باحترام كرامتهم المت�أ�صلة.

مهارات التوا�صل مع الآخرين
عن�صر هام يف التطبيق الفعال للأمن الدينامي .لذا ال بد �أن يتوافر لدى الموظفين
�إن مهارات التوا�صل مع الآخرين
ٌ
المتعاملين مع ال�سجناء م�ستوى عال من مهارات التوا�صل مع الآخرين ،علم ًا ب�أن عملهم يمكن �أن يكون �شا ًّقا ومكثف ًا
لكنه يف الوقت ذاته ٍ
مجز جداً .ويجب �أن يكون الموظفون قادرين على الحفاظ على المهنية والإن�صاف يف كل الأوقات.
و�إذا اتبع الموظفون نهج ًا يت�سم بالثقة والحزم حيال مهمتهم ،ف�سيجدون �أن �أ�سباب ال�صراعات محدودة و�أنهم قادرون
على التعامل مع الحاالت الطارئة بمجرد ن�شوئها.
وينبغي �أن يكون الموظفون على دراية وفهم ل�شتى الفئات (بما فيها الفئات الدينية والإثنية والثقافية) التي قد
ي�صادفونها داخل ال�سجن .ويجب �أن يتعاطفوا مع احتياجات المحيطين بهم دون الم�سا�س ب�أمن ال�سجن .وينبغي
�أن يعرف الموظفون ويدركوا مدى ت�أثير �أنماط ال�سلوك ومهارات االت�صال والتوا�صل مع الآخرين يف توقعات الأفراد.
يف�سر �سلوكهم غير
وينبغي �أن يكونوا على وعي بالحواجز التي قد تعوق التوا�صل؛ ويجب عليهم �أي� ًضا �أن يدركوا كيف َّ
ال�شفوي �أثناء توا�صلهم مع ال�سجناء.
�إن التوا�صل ال�شفوي وغير ال�شفوي هو عملية ذات اتجاهين .ف�سلوك موظفي ال�سجن يمكن �أن ي�ؤثر يف توقعات الأفراد
والمجموعات� ،إيجاب ًا �أو �سلباً .ويمكن �أن يكون ل�شتى �أ�شكال التوا�صل غير ال�شفوي ت�أثيرها؛ فالتلويح باليدين على نحو
مبالغ فيه مث ًال �أو اقتحام الحيز ال�شخ�صي لل�سجين قد ي�ؤدي �إلى تفاقم الو�ضع .ويف حين �أن الموظفين ال ي�ستطيعون
يف بع�ض الأحيان التغلب على الحواجز ،ف�إن بو�سعهم التقليل من �آثارها .ثم �إن �أنماط ال�سلوك يمكن �أن تحول دون
ن�شوء نزاعات داخل ال�سجن؛ ومن ذلك مث ًال مهارة الموظفين يف التعامل على نحو يزرع الثقة ويخلق �شعور ًا بالنظام
والأمان/الأمن .وينبغي تدريب الموظفين على تقنيات التعامل مع النزاعات؛ مثل الظهور بمظهر ال�شخ�ص الهادئ
ِ
والم�سيطر على الموقف.

انتقاء الموظفين وتدريبهم
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال)
القاعدة 74
( )1حتر�ص �إدارة ال�سجون على انتقاء موظفيها على اختالف درجاتهم بكل عناية� ،إذ يتوقف ح�سن �إدارة ال�سجن على
نزاهتهم و�إن�سانيتهم وكفاءتهم املهنية و�أهليتهم ال�شخ�صية للعمل.
القاعدة 75
( )2يز َّود جميع موظفي ال�سجون قبل الدخول يف اخلدمة بتدريب م�صمم خ�صي�صاً ،بحيث ينا�سب واجباتهم العامة
املثبتة الفعالية يف العلوم اجلنائية .وال ُي�سمح بااللتحاق بالعمل يف ال�سجون �إال
واملحددة ،وميثِّل � َ
أف�ضل املمار�سات املعا�صرة َ
للمر�شحني الذين ينجحون يف االختبارات النظرية والعملية يف نهاية هذا التدريب.
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احل�صول ب�صفة م�ستمرة على
(َ )3كفْل �إدارة ال�سجن للموظفني ،بعد دخولهم اخلدمة وطوال مزاولتهم ملهنتهم،
َ
دورات تدريبية �أثناء اخلدمة ،بغية تر�سيخ وحت�سني معارفهم وقدراتهم املهنية.
القاعدة 76
التدريب على ما يلي:
( )1يت�ضمن التدريب امل�شار �إليه يف الفقرة  2من القاعدة  ،75كحد �أدنى،
َ
(�أ) الت�شريعات واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�صلة ،عالوة على ال�صكوك الدولية والإقليمية
الواجبة التطبيق ،التي يجب �أن ي�سرت�شد موظفو ال�سجون ب�أحكامها يف عملهم وتعامالتهم مع ال�سجناء؛
(ب) حقوق موظفي ال�سجون وواجباتهم �أثناء ممار�ستهم وظائفهم ،مبا يف ذلك احرتام الكرامة الإن�سانية
جلميع ال�سجناء وحظر ت�صرفات معينة ،خا�ص ًة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة؛
(ج) الأمن وال�سالمة ،مبا يف ذلك مفهوم الأمن الدينامي ،وا�ستخدام القوة و�أدوات تقييد احلرية ،و�إدارة
التعامل مع املجرمني العنيفني ،مع �إيالء االعتبار الواجب لأ�ساليب الوقاية ونزع فتيل التوتر ،مثل التفاو�ض والو�ساطة؛
(د) الإ�سعافات الأولية ،واالحتياجات النف�سية االجتماعية لل�سجناء والديناميات املنا�سبة لذلك يف بيئة ال�سجن،
ضال عن جوانب الرعاية وامل�ساعدة االجتماعية ،مبا يف ذلك االكت�شاف املبكر مل�شاكل ال�صحة العقلية.
ف� ً
( )2يتلقى املوظفون املكلفون بالعمل مع فئات معينة من ال�سجناء� ،أو الذين ُيعهد �إليهم مبهام متخ�ص�صة �أخرى،
تدريب ًا ير ِّكز على املوا�ضيع املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن.

مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني
املادة 18
تراعي احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني ،يف اختيار جميع املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،اتباع �إجراءات انتقاء
منا�سبة ،ومتتعهم بال�صفات الأخالقية والنف�سية والبدنية املالئمة ملمار�سة مهامهم بكفاءة ،وتلقيهم تدريب ًا مهن ًّيا م�ستم ًّرا
و�شام ًال .وينبغي �أن جترى ا�ستعرا�ضات دورية ُيبحث فيها ا�ستمرار مالءمتهم لأداء هذه املهام.

وينبغي �أن تكفل نظم ال�سجون ترجم َة م�س�ألة �إقامة عالقات فعالة بين الموظفين وال�سجناء �إلى واقع من خالل انتقاء
الموظفين وتدريبهم .فالأمن الدينامي يبلغ �أق�صى قدر من الفعالية حين تتوافر مجموعة من الموظفين ذوي الكفاءة
المهنية والمد َّربين تدريب ًا جيداً .وينبغي انتقاء وتدريب الموظفين خ�صي� ًصا من �أجل التعامل مع ال�سجناء .فعندما
التدريب ال�سليم على �إن�شاء عالقات م�ستدامة مع ال�سجناء ،تزداد احتماالت تعر�ضهم
ال يكون الموظفون مدربين
َ
للإغواء والتالعب بهم من جانب ال�سجناء (انظر �أدناه).
وينبغي ترجمة �أهمية بناء عالقات م�ستدامة مع ال�سجناء ،والت�شديد على هذه الأهمية مرار ًا وتكراراً ،من
خالل ال�سبل المتبعة يف تقييم الموظفين وتنمية مهاراتهم وانتقائهم؛ كما ينبغي �إبراز تلك الأهمية يف الر�سائل
التي يوجهها كبار المديرين .وينبغي �أي� ًضا الت�شديد على �أهمية مهارات التوا�صل مع الآخرين من خالل العديد
من جوانب التدريب الجاري .وينبغي �أن يركِّز التدريب الأولي على �أمور محددة ،منها مث ًال مهارات التوا�صل
و�إقامة العالقات.
�إن تدريب الموظفين ينبغي �أن يمكِّنهم من فهم �أنواع ال�سجناء .وينبغي �أن يدربوا على فهم المكونات التي يت�ألف
منها الأمن وعلى تطبيق التدابير الأمنية الالزمة مع التقيد بمبادئ الأمن الإجرائي والأمن الدينامي .كما ينبغي �أن
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يكونوا قادرين على الموازنة بين مقت�ضيات الأمن والحاجة �إلى �صون كرامة كل ال�سجناء و�إلى تنفيذ نظم �إيجابية
وبناءة .وينبغي تدريبهم على كيفية الت�صدي لمحاوالت الإغواء والتالعب بهم وكيفية مقاومة محاوالت ال�سجناء
الماكرة لتقوي�ض المقت�ضيات الأمنية .وينبغي �أن يكونوا قادرين على الت�صدي ب�أ�سلوب مالئم ومهني لل�سلوك العنيف
والفو�ضوي داخل ال�سجن من خالل ا�ستخدام القدر الأدنى من القوة.
ويمكن لوجود عدد �ضخم من ال�سجناء �أن يطرح طائفة معقدة و�صعبة من المخاطر واالحتياجات ،مما قد ي�شمل
م�شاكل تتعلق باالختالالت �أو اال�ضطرابات العقلية و�إدمان
تعاي�ش �أنماط من ال�شخ�صيات المعادية للمجتمع �أو
َ
َ
العقاقير .لذا يلزم تدريب الموظفين على التعامل الل�صيق مع مثل ه�ؤالء ال�سجناء وعلى الت�صدي المالئم لما يتعلق
بهم من مخاطر واحتياجات معقدة.
وينبغي �أن يكون موظفو ال�سجون الأكفاء قادرين على �إقامة عالقات متغيرة ومعقدة مع ال�سجناء وعلى �إدارة تلك
العالقات و�إدامتها .ويف الحاالت الكثيرة جد ًا التي ي�ؤ َّدى فيها عمل ال�سجن بكفاءة هائلة ينجح الموظفون يف ا�ستخدام
مهاراتهم و�سلطاتهم التقديرية يف تفاعالتهم مع ال�سجناء .لذا ينبغي للتدريب الذي يح�صل عليه الموظفون �أن
يمكِّنهم من تطوير تلك المهارات وممار�سة �سلطتهم التقديرية على النحو المالئم.

�إدماج الأمن الدينامي في ال�سيا�سات الت�شغيلية
يحتاج الأمن الدينامي �إىل الدعم من خالل و�ضع ما يلزم من �سيا�سات و�إجراءات ،ومن خالل قيام �إدارة ال�سجون بتعيني
املوظفني وانتقائهم وتدريبهم على نحو فعال .وينبغي �أن يكون موظفو ال�سجون على وعي مبزايا تنفيذ الأمن الدينامي يف
ال�سجون وبقدرته على االرتقاء مبفهوم الأمن مبا يتجاوز التطبيق ال�صارم لقواعد ولوائح ال�سجون.
نظام ال�سجون الروماين :التجارب املتعلقة ب�إدارة الأمن يف ال�سجون—عر�ض ب�ش�أن الأمن الدينامي ُق ِّدم �أثناء امل�ؤمتر ال�سابع للأكادمييات
الأوروبية املخت�صة بتدريب موظفي ال�سجون 27-25 ،حزيران/يونيه  ،2014بر�شلونة� ،إ�سبانيا.

وبالإ�ضافة �إلى �إدراج مفهوم �إقامة عالقات فعالة بين الموظفين وال�سجناء �ضمن برامج تدريب الموظفين ،ينبغي
�أن تكفل �إدارات ال�سجون ترجمة هذا المفهوم �إلى واقع من خالل �صياغة وتطبيق ما يتعلق به من �سيا�سات ت�شغيلية.
وينبغي و�ضع �سيا�سات مركزية تعزز دور موظفي ال�سجون يف �إقامة عالقات م�ستدامة وبناءة مع ال�سجناء؛ ويف
تقدير الأمور والتعامل الفعال مع المواقف المتغيرة والمعقدة .وينبغي �أن يتجلى ذلك بوجه خا�ص يف �سياق رعاية
ال�سجين (مث ًال من خالل منعه من �إيذاء ذاته �أو �إنهاء حياته) ويف �سياق الت�صدي لل�سلوك الآثم� .إال �أن كل هذه الأمور
نجاح ال�سيا�سات المركزية المتعلقة بالأمن وال�سيطرة
َ
المفتر�ضة ينبغي �أن تتوافر �أي� ًضا يف الكيفية التي يتوقف بها ُ
على تطبيقها محلي ًا وعلى موظفي �سجون يمار�سون �سلطاتهم التقديرية على نحو فعال ويتفاعلون مع ال�سجناء ،وذلك
مث ًال ب�ش�أن نزع فتيل مواقف يمكن �أن تتفاقم على نحو خطير.
وينبغي �أن ت�سعى تلك ال�سيا�سات �إلى دعم الموظفين عن طريق توفير �أطر و�أدوات وا�ضحة ت�ساعدهم على� أداء عملهم،
لكن نجاح تلك ال�سيا�سات يتوقف على ال�سلطة التقديرية لموظف ال�سجن وعلى �أحكامه وت�صرفاته.
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�إدارة الوحدات ،والإ�شراف المبا�شر
�إن �إدار َة الوحدات ،على نحو ي�ستند �إلى الإ�شراف المبا�شر ،هي �أحد الأمثلة على �إدماج الأمن الدينامي يف ال�سيا�سات
الت�شغيلية.
ُتعبرِّ �إدارة الوحدات عن اتباع نهج المركزي حيال �إدارة ال�سجون؛ وهي ت�ؤدي دور ًا �أ�سا�سي ًا يف الأمن "الدينامي" .وي�شري
الأمن "الدينامي" �إىل الر�صد امل�ستمر لأو�ضاع الأمن داخل ال�سجن من خالل تفاعل املوظفني واملجرمني بغية تهيئة بيئة
�أكرث �أمان ًا داخل ال�سجن.
Department of Justice, Corrective Services, Tasmania—Breaking the Cycle: Tasmanian Corrections Plan (2010-2020), Best
Practice in Offender Rehabilitation, page 4

.

ود�أبت نظم ال�سجون يف العادة على االعتماد على حر�س ال�سجن الموجودين داخل ال�سجن ويف محيط ال�سجن الذين
نادر ًا ما كان لهم ات�صال مبا�شر بال�سجناء ،وعلى �أخ�صائيي رعاية م�ستقلين لهم مهمة �أكثر �إيجابية تجاه ال�سجناء.
�إال �أن لهذا النهج عيوب ًا كبيرة نظر ًا لالنق�سام الحاد الذي ُي ِ
حدثه بين مجموعتين مختلفتين من الموظفين ونظر ًا
لأن الحر�س ال يح�صلون من ال�سجناء �سوى على قدر �ضئيل من المعلومات اال�ستخبارية .من هنا بد�أ تطبيق مفهوم
�إدارة الوحدات يف عدة واليات ق�ضائية؛ وهو يعتمد على ا�ستخدام موظفي �سجن �أماميين باعتبارهم القناة الرئي�سية
التي تمر عبرها� ،سواء ب�سواء� ،أن�شط ُة االحتجاز و�أن�شطة الرعاية داخل ال�سجن� ،أي �أن �إدارة الوحدات هي ،من نواح
عديدة ،تحو ٌل من نهج ال�شخ�صاني ومركزي نحو نهج �شخ�صاني والمركزي.
ويق�ضي مفهوم �إدارة الوحدات بتق�سيم ال�سجن �إلى وحدات محددة ،يجوز �أن يت�ضمن كل منها عدد ًا من �أق�سام
ا�ستقبال ال�سجناء والنقاط الثابتة .وتتولى تقديم الخدمات داخل كل وحدة محددة فر ٌق متعددة التخ�ص�صات تت�ألف
ربويين ،وعمال اجتماعيين ،وعلماء َنف ٍْ�س ،وم�س�ؤولين عن الرعاية الدينية ،وممر�ضين.
من م�س�ؤولين ت�أديبيين ،و َت َ
ويتحمل �أع�ضاء كل من هذه الفرق الم�س�ؤولية عن كل من الأمن ونتائج تنمية قدرات ال�سجناء ،وهم مطا َلبون ب�إقامة
عالقات بناءة مع ال�سجناء.
املنافع املقرتنة بالإ�شراف املبا�شر و�إدارة الوحدات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 تخ�صي�ص �أحد املوظفني (موظف م�س�ؤول عن ملفات بعينها) ل�سجناء بعينهم ،بحيث يعمل كنقطة ات�صال �أويل
بني ال�سجناء والإدارة
 زيادة وترية العالقات بني ال�سجناء واملوظفني وحت�سني نوعيتها
 حت�سني االت�صاالت وتخطيط الربامج
 زيادة مرونة الربامج
 اتخاذ القرارات املتعلقة بال�سجناء ب�سرعة �أكرب من جانب �أنا�س من م�ستويات �أدنى يعرفون ال�سجناء معرفة
حقيقية
 مالحظة �أن�شطة ال�سجناء بقدر �أكرب من الفعالية مما ي�سفر عن الك�شف املبكر عن امل�شاكل من �أجل التدخل
لت�سويتها
 احل�صول من ال�سجناء ،وعنهم ،على معلومات ذات نوعية جيدة ميكن ا�ستخدامها يف منع حماوالت الهرب
وال�سيطرة على امل�شاكل
  تنمية مهارات املوظفني الإ�صالحية والإدارية
حت�سني التعاون بني املوظفني ذوي التخ�ص�صات املتنوعة بف�ضل اال�ستعانة بفرق متعددة التخ�ص�صات
اتباع نهج حم�سن و�أكرث تن�سيق ًا حيال برامج �إعادة الت�أهيل والتنمية الب�شرية
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وي�ستند مفهوم �إدارة الوحدات �إلى تنظيم ال�سجون على هيئة وحدات معي�شية المركزية �صغيرة يت�صل فيها الموظفون
صاال مبا�شراً ،ال انطالق ًا من غرف �أو �أبراج التحكم .وقد �أظهرت البحوث المقارنة �أن هذا النوع من
بال�سجناء ات� ً
المرافق ي�ؤدي ،دون زيادة الإنفاق على المباني �أو الموظفين� ،إلى تقلي�ص م�ستويات االعتداءات وغيرها من االنتهاكات
الخطيرة و�إلى تهيئة بيئات �أقل توتر ًا و�أكثر ا�ستيعاب ًا لبرامج التوجيه و�إعادة الت�أهيل.
و ُت ِ
ف�سح جميع الأعمال الأمنية الروتينية اليومية ،مثل ح�صر �أعداد ال�سجناء وتفتي�شهم والتحكم يف حركتهم ،الفر�ص َة
�أمام الموظفين لإقامة ات�صاالت �أ�سا�سية مع ال�سجناء .وبف�ضل التعامل ب�إن�سانية مع ال�سجناء يعزز الموظفون الأمن
والنظام داخل ال�سجن.
ا�ستند ت�سيري �إدارة ال�سجون يف جنوب �أفريقيا دائم ًا �إىل مفهوم �إدارة املنظمة يف ظل �ضعف االهتمام ب�إن�سانية ال�سجني.
ي�سر اتباع نهج �شخ�صاين والمركزي .و�إدارة ال�سجون على ثقة ب�أن نهج
وميكن ا�ستخدام مفهوم �إدارة الوحدات كو�سيلة ُت ِّ
�إدارة الوحدات �سيحقق التكامل الوافي بني برامج �إعادة الت�أهيل والأمن وب�أنه و�سيلة تكفل تقدمي خدمة يجدر توقعها من
دوائر �إ�صالحية حديثة.
"�إدارة الوحدات :نهج حيال �إدارة ال�سجون"� ،إدارة ال�سجون يف جنوب �أفريقيا ،م�ؤمتر مديري �إدارات ال�سجون يف �أفريقيا ال�شرقية واجلنوبية
والو�سطى ،املعقود يف �أيلول�/سبتمرب .2001

ويف �سياق �إدارة الوحدات ،ي�ؤدي الموظفون �أدوار ًا هامة ومزدوجة تتعلق بالأمن والبرامج .فهم "يتجولون
ويتحدثون" مع ال�سجناء ويتعرفون على �شخ�صياتهم ويحددون �شواغلهم؛ ويوفرون خدمة �إ�شرافية رفيعة
الم�ستوى ويتدخلون تدخ ًال ا�ستباقي ًا يحول دون وقوع حوادث .وبذلك يعطي مفهوم �إدارة الوحدات َّ
كل وحدة
�شعور ًا بهويتها الجماعية ويزيد من وتيرة ات�صال الموظفين بال�سجناء بحيث يت�سنى معالجة الم�شاكل ال�صغيرة
قبل تفاقمها.
�إن الإ�شراف المبا�شر و�إدارة الوحدات ِ�صنوان ال ينف�صمان .ف�إدارة الوحدات ال يمكن �أن تجرى على نحو فعال يف
غياب الإ�شراف المبا�شر الذي يزيد �إلى �أق�صى حد من ات�صال الموظفين بال�سجناء وي�ساعد على تحقيق �سهولة
التخاطب والتوا�صل وجمع المعلومات اال�ستخبارية والمراقبة و�سرعة اال�ستجابة من جانب الموظفين .ومن خالل
الإ�شراف المبا�شر ،يتخذ الموظفون �أماكنهم داخل الوحدة ال يف موقع ٍ
ناء .ومن هنا فهم ُي َ�س ِّيرون عمليات الوحدة بكل
�سال�سة يف الوقت الذي يديرون فيه �ش�ؤون ال�سجناء وي�ضعون ويدعمون القواعد ويت�صدون للتحديات فور ظهورها .لذا
بح�سن تن�شئة الأبناء .ويف هذا الت�شبيه يتوقف نجاح الآباء على توا�صلهم
و�صل الأمر �إلى حد ت�شبيه الإ�شراف المبا�شر ُ
�شكل ٍ
تبادل لما يتوقعه كل طرف من الآخر ال تعليمات �أو �أوامر
الن�شط مع �أبنائهم .وهنا يتخذ توا�ص ُلهم مع �أبنائهم َ
ت�صدر ع�شوائي ًا �أو ِبال معنى.
�إن �إدارة الوحدات والإ�شراف المبا�شر ي�ؤديان� ،إذا ا�س ُتخدما معاً� ،إلى تعزيز العمليات وتهيئة بيئة �أكثر �أمان ًا و�أمن ًا
و�إف�ساح الفر�صة �أمام تنمية القدرات القيادية.

جمع المعلومات
يكمن �أحد الجوانب الأ�سا�سية للأمن الدينامي يف �إثراء نظام المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجن .فموظفو ال�سجن
الذين يختلطون بال�سجناء يراقبون ما يجري وين�صتون له ويح�صلون على معلومات من ال�سجناء .وي�ستطيع ه�ؤالء
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الموظفون تزويد النظام الأمني بهذه المعلومات اال�ستخبارية الق ِّيمة .وبف�ضل الأمن الدينامي وجمع المعلومات
ب�شكل فعال� ،أمكن منع الكثير من عمليات الهرب وحاالت الإخالل بالنظام والأن�شطة الإجرامية داخل ال�سجون
ويف المجتمع.
حا�سة �ساد�سة� ،أو "�إح�سا�س قائم على احلد�س" ببيئات �سجون معينة؛ بحيث �إذا
قد ت�صبح لدى موظفي ال�سجون املحنكني َّ
�شيء يف غري حمله �أو غري عادي َتو َّلد لديهم انطبا ٌع بحدوثه .وال يعدو جمع املعلومات اال�ستخبارية �أن يكون ت�شذيب ًا
حدث ٌ
ٍ
لهذه االنطباعات املتولدة و�إبالغ ًا وتوثيق ًا ملالحظات وحمادثات وتداعيات وتغيرُّ ات يف ت�صرفات و�سلوك املجرمني� ،إلخ.
Radicalization and Intelligence Gathering In Correctional Institutions (2015).

وعندما يكون الأمن الدينامي فعاال ،ي�ستطيع الموظفون ر�صد وقراءة بيئة ال�سجن وال�سجناء الموجودين داخله.
ومكمن قوة الأمن الدينامي هو قدرته على ا�ستباق الأمور بحيث يم ّكن من التعرف على �أي تهديد للأمن يف وقت مبكر
جداً .وت�سري مبادئ الأمن الدينامي ب�شكل خا�ص يف ال�سجون ذات الإجراءات الأمنية الم�شددة .ففي تلك ال�سجون،
ال�سجناء �أينما ذهبوا خارج �أماكن معي�شتهم �أو انتقلوا من مكان يف ال�سجن �إلى مكان
عاد ًة ما يرافق الموظفون
َ
�آخر .وينطوي الإ�شراف على ه�ؤالء ال�سجناء على ما يتجاوز بكثير مجرد وظيفة مرافقتهم .فالموظفون مطالبون ب�أن
يتفاعلوا معهم ب�أق�صى قدر ممكن من الإيجابية.
ويتناول الف�صالن  3و 4بالتف�صيل مو�ضو َع جمع المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون.

منع محاوالت �إف�ساد الموظفين و�إغوائهم
كثير ًا ما ي�سعى ال�سجناء �إلى ال�سيطرة على الموظفين وحملهم على الإتيان ب�أفعال محظورة .وهناك العديد من الأمثلة
الدولية على التغرير بالموظفين و�إغوائهم ب�أ�ساليب م َّكنت ال�سجناء من الهرب .وتتزايد احتماالت �إغواء ال�سجناء
الموظفين عندما تتزايد وتيرة االت�صاالت بينهم؛ وهو ما يحدث عند تنفيذ الأمن الدينامي تنفيذ ًا فعاالً.
�إال �أن هناك م�شكلة خا�صة تتعلق مبقدار امل�سافة التي يلزم �أن تف�صل موظفي ال�سجون عن ال�سجناء .فمن ناحية �أوىل،
ما �أَ�سهل �أن ت�ؤدي مقت�ضيات الأن�شطة الأمنية الروتينية �إىل ممار�سة املوظفني درج ًة عالية من ال�سيطرة الر�سمية على
ال�سجناء والإبقاء على م�سافة كبرية تف�صلهم عنهم� .إال �أن نقي�ض هذا الو�ضع لي�س �أقل منه �ضرراً .فمع مرور الوقت ،قد
ي�صبح املوظفون ،يف �سعيهم بح�سن نية �إىل احلفاظ على عالقات جيدة مع ال�سجناء ،قريبني �أكرث من الالزم من ه�ؤالء؛
مما قد ي�سفر عن �إغواء ال�سجناء �إياهم حتقيق ًا لأغرا�ض �سيئة  ...وتقع على كبار امل�شرفني م�س�ؤولي ُة م�ساعدة �صغار
املوظفني الأ�سا�سيني على احلفاظ على التوازن ال�صحيح يف هذا ال�صدد.
كيفية قيام �إدارات ال�سجون بت�سيري �ش�ؤون ال�سجناء املحكوم عليهم بال�سجن امل�ؤبد �أو بعقوبات �أخرى طويلة املدة ،التو�صية  ،REC (2003)23التي
اعتمدتها جلنة وزراء املجل�س الأوروبي يف  9ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2003والتقرير ،الفقرة .77

وبالإ�ضافة �إلى �سعي ال�سجناء �إلى الهرب ،قد يحاولون �إغواء �أو ر�شو الموظفين من �أجل الح�صول على �أ�صناف غير
م�شروعة ،كالعقاقير والهواتف المحمولة ،من خارج ال�سجن �أو من �أجل اكت�ساب امتيازات و�سلطات خا�صة داخل
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�صعوبات خا�ص ٌة يف حالة ال�سجناء المحكوم عليهم الرتكابهم جريمة منظمة �أو عم ًال �إرهابياً .فمن
ال�سجن .وقد تن�ش�أ
ٌ
الممكن �أن ي�سعى ه�ؤالء ال�سجناء �إلى �إغواء الموظفين من �أجل ارتكاب �أن�شطة �إجرامية خطيرة.
ويمكن مجابهة تلك المخاطر عن طريق تدريب الموظفين تدريب ًا مالئماً ،كما قيل �آنفاً .لكن هناك حاجة �أي� ًضا �إلى
�ضمان قدر من ت َن ُّقل الموظفين وتناوبهم بحيث ال يتعر�ضون لالت�صال به�ؤالء ال�سجناء لفترات طويلة دون داع .كما �أن
و�ضع �إجراءات وا�ضحة
من المكونات الرئي�سية لأي ا�ستراتيجية ترمي �إلى منع محاوالت �إف�ساد الموظفين و�إغوائهم َ
لردع وك�شف محاوالت �إف�ساد الموظفين ،بما يف ذلك ا�ستهداف تفتي�ش جميع الموظفين تفتي�ش ًا روتيني ًا وع�شوائي ًا عند
دخولهم ال�سجن و�إن�شاء نظام فعال من التدابير الت�أديبية �ضد الموظفين الذين يتورطون يف �أن�شطة ف�ساد �أو غيرها
من الأن�شطة غير الم�شروعة.
�ضعف دائم ًا �إذا تمكنوا من ا�ستغالل نزاعات الموظفين التي كثير ًا ما
كما ينبغي مالحظة �أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء َت ُ
تن�ش�أ نتيجة الختالف النهوج والإجراءات التي يتبعونها حيال معاملة ال�سجناء .والو�ضع الأمثل يف هذا ال�صدد هو منع
ن�شوب نزاعات بين الموظفين قبل �أن ت�سفر عن اختالل �ضار بين �شتى النهوج التي يتبعونها يف معاملتهم لل�سجناء،
وذلك عادة بين النهج القائم على عالقات تعاطف مع ال�سجناء والنهج القائم على توخي ال�صرامة وال�سيطرة عند
التعامل معهم .وينبغي عقد اجتماعات ومناق�شات منتظمة بين �شتى فئات الموظفين من �أجل تحقيق توازن مالئم بين
هذين النهجين والحفاظ على هذا التوازن بغية منع ن�شوب نزاعات ظاهرة للعيان.
ومن االحتياطات الهامة الأخرى المناه�ضة للف�ساد �ضمان ح�صول موظفي ال�سجن الذين يت�صلون بال�سجناء على
رواتب مر�ضية وتم ُّتعهم بظروف عمل منا�سبة .فمن �ش�أن ذلك �أن يحول دون �إح�سا�سهم بال�ضعف �أمام محاوالت
أداءهم مها َّمهم على نحو �أكثر
ر�ضاء الموظفين و�إقبا َلهم على العمل و� َ
ر�شوهم؛ علم ًا ب�أن الرواتب الجيدة تكفل دائم ًا َ
فعالية ،بما فيها �إحباط محاوالت الهرب والحفاظ على النظام واالن�ضباط داخل ال�سجن.
وعلى الموظفين الذين لديهم �أ�سباب تدعوهم �إلى االعتقاد بحدوث انتهاك لمدونة ال�سلوك الأخالقي� ،أو الذين
ي�شتبهون يف �أن مثل هذا االنتهاك و�شيك الحدوث� ،إبالغ الأمر �إلى �سلطاتهم العليا ،وكذلك عند ال�ضرورة �إلى
ال�سلطات المعنية الأخرى )14(.وهذا الت�صرف كثير ًا ما ي�شار �إليه بعبارة "الإبالغ عن المخالفات" .لكن هذا الت�صرف
يمكن �أن ي�ضع الموظف يف موقف �شديد ال�ضعف ،حيث قد يتعر�ض للترويع �أو النبذ من جانب زمالئه �أو مديريه.
ومن �أجل ت�شجيع الموظفين على الإبالغ عن حاالت �إ�ساءة الت�صرف ينبغي و�ضع تدابير تكفل حمايتهم .وقد ت�شمل
تلك التدابير �ضمانات بالحفاظ على ال�سرية ،والدعم من جانب الإدارة العليا ،وطم�أنة المبلِّغين المحتملين على �أن
يعاملوا معاملة �سيئة فيما لو واتتهم ال�شجاعة و�أعربوا عن �شواغلهم .وينبغي
معلوماتهم مو�ضع تقدير وعلى �أنهم لن َ
ٍ
ِ
معامل ُة �أي ِ
تقرير
المر�سل
معلومات �أمنية( )15يق َّدم ب�ش�أن �إف�ساد الموظفين �أو �إغوائهم باعتباره تقرير ًا مقت�صر ًا على
والمتلقي ،وتقيي ُد عملية تعميمه.

�إ�شراك ال�سجناء في �أن�شطة بناءة
يتمثل �أحد الجوانب الأخرى للأمن الدينامي يف الحر�ص على �شغل �أوقات ال�سجناء ب�إ�شراكهم يف �أن�شطة بناءة �أثناء
ق�ضائهم فتر َة عقوبتهم .ف�إ�شراك ال�سجناء يف �أن�شطة بناءة يعود بنفعين فيما يتعلق بالأمن الدينامي� .أوالً� ،شغل
�أوقات ال�سجناء بالكامل يقل�ص الوقت المتاح لهم لإحداث �شغب �أو التخطيط لمحاوالت الهرب .وهو يكفل �أي� ًضا
و�شعورهم بالإرهاق يف نهاية اليوم ،مما يقل�ص دوافعهم �إلى الإخالل بالنظام.
توجي َه طاقة ال�سجناء بطريقة بناءة
َ
 	()14انظر على �سبيل املثال ،املجل�س الأوروبي—التو�صية  CM/Rec(2012)5التي قدمتها جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء ب�شـ�أن املدونة
الأوروبية لقواعد ال�سلوك الأخالقي ملوظفي ال�سجون ،املادة .35
 	()15يناق�ش الف�ص ُل  4تقاري َر املعلومات الأمنية.
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ثانياً ،يف�سح �أمام موظفي ال�سجن فر�صة التوا�صل مع ال�سجناء �أثناء م�شاركتهم يف هذه الأن�شطة ،مما ي�ساهم يف �إقامة
عالقات �إيجابية وتمكين الموظفين من جمع معلومات ا�ستخبارية.
�إن توفري طائفة كاملة من الأن�شطة البناءة لل�سجناء ي�ؤدي دور ًا هام ًا يف " ...الأمن الدينامي" لل�سجن .وهذا يعني �أنه �إذا
كان ال�سجناء منهمكني متام ًا وعلى نحو من ِتج يف �أن�شطة بناءة ،ارتفعت احتماالت �أن يكون ال�سجن �أكرث �أمانا و�أمناً.
Human Rights and Prisons: A Manual on Human Rights Training for Prison Officials, vol. I, Office of the United Nations High
 Commissioner for Human Rights، 2005ال�صفحة  98من الن�سخة الإنكليزية.

،

ويعد توجيه طاقة ال�سجناء نحو �أن�شطة �إيجابية عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف مبادئ الأمن الدينامي .وينبغي �إعطاء
ُّ
كل فرد فر�صة تنمية نف�سه �شخ�صي ًا من خالل عدة �أمور منها اكت�ساب مهارات وظيفية والتعلُّم؛ مع �إف�ساح
الفر�صة �أمامه �أي� ًضا لمعالجة م�سائل نف�سية قد تكون �ساهمت يف ن�شاطه الإجرامي .لذا هناك �أهمية
عظيمة لتوفير �أن�شطة وبرامج بناءة ي�شارك فيها ال�سجناء باعتبار ذلك مك ِّون ًا �أ�سا�سي ًا يف خطط ق�ضاء فترة
عقوبتهم.
برنامج �أن�شطة متوازناً ،على نحو ي�شمل العمل ،والتدريب المهني ،والتعلم ،والترفيه ،والأن�شطة
وتت�ضمن النظم البناءة
َ
الدينية والثقافية ،والريا�ضة؛ عالوة على برامج تتناول احتياجات فرادى ال�سجناء المحددة فيما يتعلق بدوافعهم
اال جماعية �أو ا�ست�شارات فردية.
الإجرامية و�صحتهم العقلية ،ويجوز �أن تت�ضمن تلك البرامج دورات �أو �أعم ً
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
املادة )3( 10
يراعي نظام ال�سجون معاملة امل�سجونني معاملة يكون هدفها الأ�سا�سي �إ�صالحهم و�إعادة ت�أهيلهم االجتماعي.

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال)
القاعدة 4
( )1ترمي عقوبة احلب�س وغريها من تدابري حرمان الأ�شخا�ص من حريتهم ب�صفة �أ�سا�سية �إىل حماية املجتمع واحلد
من حاالت معاودة الإجرام .وال �سبيل �إىل حتقيق هذين الغر�ضني �إال �إذا ا�س ُتخدمت فرتة احلب�س للو�صول ،حتى �أق�صى مدى
م�ستطاع� ،إىل �ضمان �إعادة �إدماج �أولئك الأ�شخا�ص يف املجتمع بعد �إطالق �سراحهم ،بحيث يتمكنون من العي�ش معتمدين
على �أنف�سهم يف ظل احرتام القانون.
(� )2سعي ًا �إىل حتقيق هذا الغر�ض ،ينبغي لإدارات ال�سجون وال�سلطات املخت�صة �أن تو ِّفر التعليم والتدريب املهني
ضال عن الأ�شكال الأخرى من امل�ساعدة املنا�سبة واملتاحة ،مبا يف ذلك �أ�شكال امل�ساعدة ذات الطابع الإ�صالحي
والعمل ،ف� ً
والأخالقي والروحي واالجتماعي وال�صحي والريا�ضي .وينبغي تقدمي هذه الربامج والأن�شطة واخلدمات مبا يتما�شى مع
مقت�ضيات املعاملة الفردية لل�سجناء.
انظر �أي�ضاً القاعدتني  91و.92
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كُت ِّيب ب�ش�أن الأمن الدينامي وا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون

حريتهم
املبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من ِّ
يف الأمريكتني
املبد�أ الثالث ع�شر
الأن�شطة التعليمية والثقافية
يتمتع الأ�شخا�ص املحرومون من حريتهم باحلق يف التعليم ،الذي ُي َي َّ�سر للجميع دون �أي متييز ،يف ظل مراعاة التنوع الثقافي
واالحتياجات اخلا�صة.
...
يجب �أن حتتوي �أماكن احلرمان من احلرية على مكتبات تت�ضمن كميات كافية من الكتب وال�صحف واملجالت التعليمية،
وتتوافر فيها املعدات والتكنولوجيا املالئمة ،تبع ًا للموارد املتاحة.
فر�ص
يتمتع الأ�شخا�ص املحرومون من حريتهم بحق امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية والريا�ضية واالجتماعية؛ وتتاح لهم ُ
وت�شجع الدول الأع�ضاء م�شاركة الأ�سرة واملجتمع املحلي واملنظمات غري احلكومية يف تلك
الرتفيه ال�صحي والبناء.
ِّ
تكيفهم االجتماعي و�إعادة ت�أهيلهم.
إعادة
�
و
حريتهم
من
املحرومني
أ�شخا�ص
ل
ا
إ�صالح
�
جهود
الأن�شطة ،بغية تعزيز
ُّ
املبد�أ الرابع ع�شر
العمل
فر�ص عمل فعال ًة ويف احل�صول على عائد
يتمتع جميع الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم باحلق يف العمل ويف �إعطائهم َ
عادل ومن�صف ،تبع ًا لقدراتهم البدنية والعقلية؛ وذلك من �أجل تعزيز جهود �إ�صالح الأ�شخا�ص املدانني و�إعادة ت�أهيلهم
التعطل داخل �أماكن احلرمان من
تكيفهم االجتماعي ،ومن �أجل حتفيز وت�شجيع ثقافة العمل ،ومن �أجل جمابهة ُّ
و�إعادة ُّ
احلرية .وال يجوز على الإطالق �أن يكون هذا العمل ذا طابع م�ؤمل.
...
وو�ضع م�شاريع تدريب تقني ومهني
ت�شجع الدول الأع�ضاء ،تدريجي ًا ولأق�صى مدى ت�سمح به املوارد املتاحة ،التوجي َه املهني
ِّ
َ
تنفَّذ يف �أماكن احلرمان من احلرية .كما تكفل الدول الأع�ضاء تنفيذ ور�ش عمل دائمة وكافية ومالئمة� ،إىل جانب تعزيز
امل�شاركة والتعاون مع املجتمع وال�شركات اخلا�صة.

وينبغي �أن تكون الأن�شطة المتاحة ذات طابع جذاب ومح ِّفز؛ ذلك �أن المهام غير المح ِّفزة �أو الفاترة �أو الروتينية
حوافز ذهني ًة
ال تقلِّل ،بل تزيد ،من الإح�سا�س بالرغبة يف انق�ضاء وقت ممل� .أما الأن�شطة الهادفة فيمكنها �أن توفر
َ
ووجدانية و�أن تعود بمنافع عملية من خالل �إ�شعار ال�سجناء بالإجهاد الج�سماني وبعدم القدرة على محاولة الهرب �أو
عدم الميل �إلى ذلك.
ولي�س من ال�سهل �إمداد ال�سجناء ببرنامج �أن�شطة فردانية بناءة يف الواليات الق�ضائية التي ت�شح فيها الموارد� .إال �أن
على �إدارات ال�سجون يف هذه الحالة �أن تعمل على تنفيذ نظم بناءة من خالل ا�ستغالل مواردها على نحو ابتكاري؛
وبو�سعها �أن ت�ستفيد ،تحقيق ًا لهذه الغاية ،ا�ستفادة هائلة من �إقامة �شراكات مع منظمات المجتمع المدني والم�ؤ�س�سات
الأكاديمية المالئمة عند اال�ضطالع بالأن�شطة والبرامج.
كثير من ال�سجناء �إلى عالم الجريمة ب�سبب انخفا�ض دخلهم وعدم ح�صولهم على عمل م�ستقر ،بالإ�ضافة �إلى
ويعود ٌ
افتقارهم �إلى التعليم يف �أحيان كثيرة .ويمكن �أن يتيح لهم ال�سجن فر�صة اكت�ساب مهارات عمل جديدة واالعتياد
على مقت�ضيات االن�ضباط يف الأعمال المنتظمة ،مما ي�سهم �إ�سهام ًا كبير ًا يف قدرتهم على �أن يعي�شوا حياة خالية من
الجريمة عقب خروجهم من ال�سجن.
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املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء
املبد�أ 6
يحق لكل ال�سجناء �أن ي�شاركوا يف الأن�شطة الثقافية والرتبوية الرامية �إىل النمو الكامل لل�شخ�صية الب�شرية.
املبد�أ 8
ينبغي تهيئة الظروف التي متكِّن ال�سجناء من اال�ضطالع بعمل مفيد م�أجور يي�سر �إعادة انخراطهم يف �سوق العمل يف بلدهم
ويتيح لهم �أن ي�ساهموا يف التكفل ب�أ�سرهم وب�أنف�سهم مال ًّيا.
انظر �أي� ًضا قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القواعد � 96إىل 103؛ والقواعد الأوروبية لل�سجون
( ،)2006القواعد � 26إىل 28؛ واملبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني ،املبد�أين الثالث ع�شر
والثامن.

ويجب �أن تكون �ضوابط وطرائق العمل يف ال�سجون �شبيه ًة قدر الإمكان بمثيالتها يف الم�ؤ�س�سات الخارجية؛ وذلك من
�أجل حماية حقوق ال�سجناء الأ�سا�سية المتعلقة بالعمل وظروف العمل ومن �أجل �إعداد ال�سجناء للتعامل مع ظروف
الحياة المهنية المعتادة .وهذا يعني �أي� ًضا �أن العمل يف ال�سجون ينبغي �أال يكون ذا طابع م�ؤلم؛ و�أنه ينبغي عدم مطالبة
�أي �سجين بالعمل من �أجل ال�صالح ال�شخ�صي لموظفي ال�سجن .ويجب �أن يح�صل ال�سجناء مقابل عملهم على �أجور
أجور المدفوعة لقاء نف�س النوع من العمل يف المجتمع.
ُتعادل ،قدر الإمكان ،ال َ
وكثير من ال�سجناء ال يملكون �سوى م�ؤهالت تعليمية قليلة؛ بل �إن ن�سبة كبيرة منهم �أُ ِّميون �أو �شبه �أميين .ويف
�أحيان كثيرة يكون تورطهم يف عالم الجريمة مرتبط ًا بانخفا�ض م�ستوى تعليمهم .لذا يمكن للتعليم �أن ي�ساعد
ه�ؤالء ال�سجناء على تلبية هذه االحتياجات الأ�سا�سية والوجودية؛ بل يمكنه �أن يمثل �سبي ًال حيوي ًا نحو �إعادة
اكت�ساب احترام النف�س والأمل يف العودة الإيجابية �إلى الحياة داخل المجتمع .فالتعليم ُيعتبر ُم ِعين ًا �أ�سا�سي ًا
على �إعادة االندماج يف المجتمع؛ حيث �أظهرت عدة درا�سات �أن له دور ًا بالغ الأهمية يف خف�ض معدالت معاودة
ال�سجناء ارتكاب جرائم بعد �إطالق �سراحهم .وتقت�ضي المعايير الدولية �إف�ساح الفر�صة �أمام كل ال�سجناء لتح�سين
م�ستوياتهم التعليمية ،باعتبار ذلك مكون ًا جوهري ًا يف اال�ستراتيجيات الرامية �إلى تمكينهم من �إعادة االنخراط
داخل المجتمع .وينبغي �أن يتراوح التعليم المق َّدم ،تبع ًا الحتياجات ال�سجناء ،بين ف�صول محو الأمية الأ�سا�سية
والتعليم العالي.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال)
القاعدة 23
م�ستخدم يف عمل يف الهواء الطلق احل ُّق يف �ساعة على الأقل يف كلِّ يوم ميار�س فيها التمارين
غري
�سجني
لكل
()1
َ
الريا�ضية املنا�سبة يف الهواء الطلق� ،إذا �سمح الطق�س بذلك.
انظر �أي� ًضا القواعد الأوروبية لل�سجون ( ،)2006القاعدة 27؛ واملبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف
الأمريكتني ،املبد�أ الثالث ع�شر.

وتن�ص المعايير الدولية بجالء على وجوب تخ�صي�ص �ساعة يومي ًا على الأقل لكل ال�سجناء من �أجل التري�ض يف الهواء
الطلق ،عندما يكون هناك حي ٌز ٍ
كاف لكي يمار�سوا تمارين بدنية؛ علم ًا ب�أن للتمارين الريا�ضية والبدنية �أهمية كبيرة
يف الحفاظ على ال�صحة الج�سمانية والعقلية؛ ال �سيما بالن�سبة لل�سجناء الذين يعي�شون يف ظروف احتجاز تقييدية.
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ويف حين ينبغي �أن تكون �ساحة التري�ض م�أمونة و َت�س ُهل على الموظفين مراقب ُتها ،ف�إنها ينبغي �أن تكون ذات م�ساحة
كافية ويف الهواء الطلق .كما ينبغي �أن تكون مزودة بو�سائل ا�ستراحة و�إيواء تحمي ال�سجناء من ق�سوة المناخ؛ وينبغي
�إذا �أمكن �أن تكون مزودة بمراحي�ض وماء �صالح لل�شرب .وينبغي تمكين ال�سجناء من التري�ض مع غيرهم من ال�سجناء
المحتجزين يف نف�س الوحدة� ،أو مع �سجناء �آخرين ُينتقون ا�ستناد ًا �إلى تقييم المخاطر الخا�ص بهم .وينبغي �إمدادهم
بمعدات ريا�ضية ،عالوة على �إمدادهم� ،إذا �سمحت الموارد ،بقاعة �ألعاب ومرافق تتيح ممار�سة طائفة متنوعة من
الأن�شطة الريا�ضية .و�أ�سوة باالحتياطات الأمنية التي ُتتخذ يف حالة العمل ،ينبغي تفتي�ش ال�سجناء ومراقبتهم وح�صر
المعدات ح�صر ًا دقيق ًا يف نهاية كل جل�سة ريا�ضية.
أمر
ويلزم �أال يمثل توفير المعدات الريا�ضية والترفيهية عبئ ًا باهظ ًا على ال�سجون .فتخ�صي�ص حيز يف الهواء الطلق � ٌ
هام ،غير �أن مجرد وجود ُكرة يمكن �أن يكون كافي ًا لكي تمار�س مجموعة من ال�سجناء �أن�شطة ترفيهية وريا�ضية .ومثل
هذا النوع من الأن�شطة مفيد لل�صحة ولتخفيف التوتر و�إقامة عالقات طيبة داخل ال�سجن ،خا�صة �إذا �شارك فيها
الموظفون .ويف بع�ض ال�سجون ،قد يكون من الممكن �أي� ًضا توافر عدد �ضئيل من الموظفين الم�ؤهلين كمدربي تمارين
بدنية والقادرين على تنظيم �أن�شطة مع ال�سجناء.
ويلزم �أن تتخذ �إدارات ال�سجون االحتياطات الأمنية المالئمة؛ وهو ما قد يعني �أن بع�ض ال�سجناء ال�شديدي الخطورة
قد ُي�ستبعدون من �أنواع �أن�شطة معينة ،ا�ستناد ًا �إلى تقييم المخاطر الخا�ص بهم� .إال �أنه ينبغي تمكين كل �سجين من
ممار�سة �أن�شطة ما يمكن اال�ضطالع بها يف بيئة م�أمونة .ويمكن تقلي�ص المخاطر من خالل اتخاذ �إجراءات معينة،
مثل تفتي�ش ال�سجناء بعدة و�سائل منها الكوا�شف المعدنية؛ وح�صر الأدوات؛ ومراقبة ال�سجناء من جانب الموظفين
ويمار�س
وبوا�سطة كاميرات نظم الدوائر التلفزيونية المغلقة؛ وتنظيم الن�شاط بحيث ت�شارك فيه مجموعات �صغيرة َ
داخل وحدات م�أمونة ،تبع ًا لطبيعة وم�ستوى المخاطر الموجودة .وينبغي �أن يكون المبد�أ المتَّبع هنا هو تحقيق توازن
�سليم بين م�ستوى الم�شاركة الم�ست�صوب يف الن�شاط من جانب والأمن من جانب �آخر.
املبادئ الرئي�سية
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 يعتمد الأمن �أي� ًضا على وجود جمموعة موظفني يقظني يتفاعلون مع �سجنائهم ويعرفونهم؛ وعلى �إقامة املوظفني
عالقات �إيجابية مع ال�سجناء؛ ووجود موظفني يدركون ما يجري داخل ال�سجن؛ وموظفني يت�أكدون من �شغل
�أوقات ال�سجناء من خالل م�شاركتهم يف �أن�شطة بناءة وهادفة.
ينبغي �أن يقيم موظفو ال�سجن عالقات داعمة ومنتجة مع ال�سجناء ويحافظوا عليها.
 ينبغي و�ضع �سيا�سات مركزية تعزز دور موظفي ال�سجن يف �إقامة عالقات بناءة مع ال�سجناء واملحافظة عليها،
ويف ممار�سة �سلطتهم التقديرية والتعامل الفعال مع املواقف املتغرية واملعقدة.
 يتحتم �أن تتوافر يف املوظفني الذين يتعاملون مع ال�سجناء مهارات رفيعة يف التوا�صل مع الآخرين.
 يبلغ الأمن الدينامي �أق�صى فعالية له عند وجود جمموعة موظفني ذوي كفاءة مهنية ومدربني تدريب ًا جيداً.
 ت�ؤدي �إدارة الوحدات والإ�شراف املبا�شر �إىل تعزيز العمليات وتهيئة بيئة �أكرث �أمان ًا و�أمن ًا و�إف�ساح الفر�ص �أمام
تنمية املهارات القيادية.
 يكمن �أحد اجلوانب الأ�سا�سية للأمن الدينامي يف �إثراء نظام املعلومات اال�ستخبارية اخلا�ص بال�سجن .فموظفو
ال�سجن الذين يختلطون بال�سجناء يراقبون ما يجري وين�صتون له ويح�صلون على معلومات من ال�سجناء.
 تتزايد احتماالت �إغواء ال�سجناء املوظفني عندما تتزايد وترية االت�صاالت بينهم؛ لذا ينبغي اتخاذ ما يلزم من
تدابري من �أجل منع �إغواء املوظفني و�إف�ساد ذمتهم.
 توجيه طاقة ال�سجناء نحو �أن�شطة �إيجابية هو عن�صر �أ�سا�سي يف مبادئ الأمن الدينامي .لذا ينبغي متكني كل
ال�سجناء من امل�شاركة يف �أن�شطة وبرامج بناءة.

الف�صل 3
ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون:
التعاريف ،واحلوكمة ،والتنظيم
�أهمية ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون
�إن وظيفة ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية هي مك ِّون حا�سم يف �أي منظمة .ففي �أجهزة �إنفاذ القانون والم�ؤ�س�سات
الع�سكرية والتجارية ،ي�ستخدم كبار المديرين المعلومات اال�ستخبارية وتحليلها يف عملية �صنع القرارات .وت�ساعد
()16
تلك المعلومات على تقلي�ص م�ستوى عدم التيقن وتركيز الموارد يف المجاالت المنا�سبة.
�إن الحب�س لي�س بال�ضرورة رادع ًا عن موا�صلة ال�سلوك الإجرامي .فبع�ض ال�سجناء يوا�صلون ن�شاطهم الإجرامي
�شكل �إدارة ن�شاط تجاري غير م�شروع ،ومحاولة تجنيد �سجناء �آخرين،
من داخل ال�سجن .ويمكن �أن يتخذ ذلك َ
وموا�صلة ن�شاط يتعلق بالع�صابات من داخل ال�سجن .كما قد يحاول ه�ؤالء ال�سجناء الإبقاء على ن�شاطهم الإجرامي
الخارجي ،بما يف ذلك توجيه عمليات �إرهابية ،و�إدارة ع�صابات المخدرات والع�صابات الإجرامية الخطيرة.
و ُتب ِّين االتجاهات الدولية �أن ال�شبكات الإجرامية توا�صل �أي� ًضا وجودها داخل ال�سجون .فالمجرمون يتوا�صلون �أثناء
فترة �سجنهم؛ بل �إنهم َيو ِّ�سعون يف بع�ض الحاالت نطاق ن�شاطهم الإجرامي �إلى مدى يتجاوز نظام ال�سجون .كما
يخطط بع�ض ال�سجناء للهرب وي�شرعون يف اال�ضطالع ب�أن�شطة ترمي �إلى تقوي�ض النظام داخل ال�سجن .وي�سعى
�آخرون �إلى �إف�ساد �أو �إغواء الموظفين ومحاولة تهريب �أ�شياء �إلى داخل ال�سجن.
ومن �أجل �ضمان قدرة �سلطات ال�سجون على ا�ستبانة تلك الأن�شطة ،ينبغي �أن يتوافر لدى كل ال�سجون نظام متين
ال�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية من الداخل حتى يت�سنى جمع المعلومات الأمنية والمعلومات المتعلقة بها وتقييمها
يف بيئة م�أمونة ،بما يتوافق مع الت�شريعات الوطنية ،بغية تحقيق الأهداف الأمنية واال�ستخبارية .وينبغي �أن يتحمل
جميع موظفي ال�سجن م�س�ؤولية ال�سعي الحثيث �إلى جمع المعلومات الأمنية ونقلها �إلى �إدارة الأمن .وهذا جانب رئي�سي
يف الأمن الدينامي؛ وهو يقت�ضي من الموظفين �أن يحر�صوا على �إقامة عالقات مهنية مع ال�سجناء والحفاظ عليها
حتى يت�سنى لهم الح�صول على معلومات عالية الجودة.
ويعود عهد نظم ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون �إلى �سنوات كثيرة م�ضت .وعلى الرغم من �أن �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي على العمل اال�ستخباري لم يحدث �إال يف الآونة الأخيرة يف العديد من الواليات الق�ضائية ،ف�إن الكثير
من ُنهوج العمل اال�ستخباري الأ�سا�سية (والبديهية) تت�شابه .فعلى �سبيل المثال �سعى دائم ًا موظفو ال�سجون �إلى
ا�ستبانة القا�سم الم�شترك بين الم�ؤ�شرات الدالة على ما يحدث داخل ال�سجن� ،أو �إلى االحتفاظ يف �أذهانهم ب�صورة
 	()16انظر على �سبيل املثال ،UNODC Toolkit on Police Information and Intelligence Systems ،من �أجل مناق�شة مدى �أهمية املعلومات
اال�ستخبارية عند و�ضع ال�سيا�سات.
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عن عادات �سجناء بعينهم� ،أو تر�سيخ عالقات خا�صة مع بع�ض ال�سجناء الذين يقدمون معلومات داخلية .فقد اع ُتبر
ذلك على الدوام عم ًال جيد ًا يتعلق بال�سجون.
فوائد اال�ستق�صاء الفعال للمعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

امل�ساهمة يف �إحباط حماوالت الهرب �أو �إثارة ال�شغب واال�ضطرابات
ا�ستبانة ومنع الأن�شطة الإجرامية وحماوالت خرق قواعد ال�سجن
ا�ستبانة ومنع الأن�شطة الإجرامية يف املجتمع اخلارجي
الك�شف عن عمليات �إف�ساد املوظفني وتهريب املمنوعات
 ا�ستبانة اجلماعات الإجرامية و�/أو الإرهابية املنظمة وطبيعة ن�شاطها داخل نظام ال�سجن ،وحتديد �أفراد هذه
اجلماعات الذين يقودون �أو يي�سرون �أن�شطتها الإجرامية
 تقييم ت�أثري �شتى اجلماعات الإجرامية املنظمة والعالقات امل�شرتكة بينها داخل نظام ال�سجن وت�أثريها خارج
نظام ال�سجن
 ا�ستبانة نقاط ال�ضعف التي ت�شوب نظام ال�سجن
 ا�ستبانة امل�ؤ�شرات الدالة على الأ�صولية والتطرف داخل نظام ال�سجن
 حماية ال�سجناء ال�ضعفاء عن طريق التعرف على هويتهم وهوية الذين ي�سعون �إىل �إيذائهم
 دعم عملية اتخاذ قرارات ح�صيفة ب�ش�أن منع و�إدارة احلوادث

و�شهدت ال�سنوات الخم�سون الأخيرة زيادة مطردة يف �إتقان ا�ستخدام المعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون.
وتطورت نظم معلومات ال�سجون التي كانت فيما م�ضى تعتمد على م�ضاهاة بطاقات فهر�سية ُي ِع ُّدها ع�ضو يف فريق
�أمن ال�سجن .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية بد�أ تطبيق تكنولوجيا المعلومات يف الإدارات الأمنية الخا�صة بال�سجون،
وذلك باال�ستعانة ببرامجيات متقدمة متخ�ص�صة وبمهارات محلِّلين مدربين يعملون يف ال�سجون .كما ازدادت درجة
الإتقان يف تطبيق المعلومات .وا�س ُتحدثت تقنيات ومنهجيات ا�ستخبارية تتيح ا�ستبانة التهديدات التي يتعر�ض لها
والنظام �أو تحديد �سمات الأن�شطة القائمة �أو ال�سجناء ال�شديدي الخطورة .ويف واليات ق�ضائية كثيرةِ ،
ت�ضاعف
أمن
ال ُ
ُ
نظم المعلومات التي تدعم عمل �أجهزة �إنفاذ القانون.
ُ
نظم المعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون َ

التعاريف
�إن للمعلومات اال�ستخبارية عدد ًا من التعاريف ،لكن يمكن تعريفها على �أف�ضل وجه كما يلي:
	افترا�ضات تنب�ؤية دقيقة تخ�ص م�س�أل ًة معينة وتو�ضع يف التوقيت المالئم و َتنتج عن عملية ا�ستهدافية تقوم
على جمع كل المعلومات المتاحة ذات ال�صلة وتقييمها وم�ضاهاتها وتحليل قيمتها الم�ضافة.
معلومات  +تحليل = معلومات ا�ستخبارية
ويف هذا ال�صدد ،يمكن �أي� ًضا تعريف المعلومات اال�ستخبارية الجنائية على النحو التالي:
	المن َتج (�أو الخدمة) الناجم عن تحليل ن�شاط �سابق �أو حالي من �أجل التنب�ؤ بن�شاط الحق واقتراح تنفيذ
م�سارات عمل بديلة يمكن اتباعها بغية منع ت�أثير جماعة �إجرامية تهديدية �أو ن�شاط �إجرامي تهديدي �أو
تقلي�ص هذا الت�أثير ب�أق�صى قدر ممكن.

الف�صل 3

ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون :التعاريف ،واحلوكمة ،والتنظيم

هذا التعريف يعطي تو�ضيح ًا للمعلومات اال�ستخبارية الجنائية من حيث تحليل المعلومات ال�سابقة والراهنة من �أجل
التنب�ؤ ب�سلوك الحق .وهذه الخدمة تفيد المحققين لأنها قادرة على �إثراء التحقيقات من خالل توفير مفاتيح ت�ساعد
على حلِّ الألغاز ومن خالل تحديد الثغرات التي ت�شوب المعلومات.
وكل ما ت�سعى �إليه عملية ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية هو تقلي�ص عن�صر ال�صدفة .لذا ينبغي عدم الخلط �أبدا
بينها وبين القدرة "ال�سحرية" على قراءة الغيب.
ويمكن تعريف عملية ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية داخل ال�سجون على النحو التالي:
الغر�ض من وظيفة ا�ستق�صاء المعلومات داخل ال�سجون ،من خالل جمع المعلومات على نحو مو�ضوعي
وا�ستراتيجي وعملياتي ومخطط ،هو ال�سعي �إلى تحديد الجهات ،من �سجناء وزوار وموظفين ومنظمات،
التي تعتزم اال�ضطالع بن�شاط �أو المتورطة فعال يف ن�شاط قد يمثل تهديد ًا للنظام والأمان والأمن داخل
ال�سجن قبل وقوع الحدث.
وتتابع هذه العملي ُة �أفراد ًا بعينهم (مثل ال�سجناء وزوار ال�سجن والموظفين الذين ت�ستعين بهم �إدارة ال�سجن)
ومجموعات �أفراد بعينها (كع�صابات ال�سجون مث ًال) من �أجل تحديد كل من الن�شاط الإجرامي والتهديد الذي يحيق
بالنظام والأمان والأمن داخل ال�سجن.
ويتمثل الهدف يف تحديد التهديدات قبل َتج ّليها على هيئة �أفعال ،عن طريق تحليل المعلومات وتقليل عن�صر عدم
التيقن ،بحيث يت�سنى للمديرين اتخاذ القرارات المالئمة .ويمكن لهذه الأحداث �أن تحدد �إمكانية هرب �أحد ال�سجناء؛
تدابير �إ�ضافي ٌة
ويف هذه الحالة ُينقل ال�سجين �إلى م�ؤ�س�سة ذات �إجراءات �أمنية �أكثر ت�شدداُ ،ويع َّدل ت�صني ُفه� ،أو ُتتخذ
ُ
من �أجل الت�صدي للمخاطر التي ي�سببها .ومن الأمثلة الأخرى قيام �أحد الزوار بتهريب عقاقير �إلى �أحد ال�سجناء؛
وهو ما ينبغي �أن ي�سفر عن �إخ�ضاع زيارات هذا ال�سجين للمراقبة الم�شددة (تقييد ات�صاله بزواره) �أو تفتي�ش زواره
تفتي�ش ًا �شام ًال قبل الزيارة .وهذه العملية تتيح لل�شرطة ،عند �إطالعها على المعلومات على نحو فعال ،تفتي�ش الزائر
عقاقير بحوزته.
قبل الزيارة و�إلقاء القب�ض عليه �إذا ُوجدت
ُ
ويمكن �أي� ًضا ا�ستخدام المعلومات اال�ستخبارية يف الم�ساعدة �أثناء الحدث وبعد وقوعه؛ وهو ما يحدث عند بلوغ
التعاون بين م�س�ؤولي اال�ستخبارات والمحققين �أ ْوجه .فعلى �سبيل المثال ،قد تتطلب المعلومات اال�ستخبارية التكتيكية
ت�صدي ًا فوري ًا لأحداث معينة مثل وقوع �شغب �أو اعتداء خطير داخل ال�سجن .ويمكن للمعلومات اال�ستخبارية �أن تتخذ
اال متنوعة تبع ًا لنوع الحدث .فعند احتجاز رهينة مث ًال ،يمكن لهذه المعلومات اال�ستخبارية �أن تت�ضمن ما يلي:
�أ�شك ً
(�أ)	معلومات ا�ستخبارية عن حادثة االحتجاز—كل المعلومات المتعلقة بالحادثة من �أجل تقرير مدى وجوب
التدخل .وهي ت�شمل " َمع ِقل" حادثة االحتجاز (مكان الحادثة) ،ونوع الحادثة وكل المعلومات الوثيقة
ال�صلة بها.
الفرق التكتيكية (كفريق الت�صدي
(ب)	معلومات تكتيكية—كل المعلومات المرتبطة بالحادثة التي تحتاجها
ُ
الحتجاز الرهائن مث ًال) ويحتاجها المفاو�ضون من �أجل تخطيط خياراتهم وا�ستراتيجياتهم.
(ج)	معلومات ا�ستخبارية عن �أ�شخا�ص (�أو �سيرهم الذاتية)—كل المعلومات المرتبطة بال�شخ�ص (الأ�شخا�ص)
ِ
محتجز الرهينة ،والرهائن ،والم�صابين .و ُت�ستخدم هذه المعلومات يف �إعداد
المتورط يف الحادثة؛ مثل
نموذج لنوع ال�شخ�صية بحيث يت�سنى للم�س�ؤولين عن الت�صدي للحادثة اتخاذ قرارات ح�صيفة ب�ش�أن
اال�ستراتيجيات والخيارات.
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�إن الفهم ال�صحيح للفوارق بين الم�صطلحات المتعلقة بالمعلومات اال�ستخبارية مه ٌّم يف تقييم كيفية تفاعل تلك
الم�صطلحات فيما بينها (انظر الم�صطلحات والتعاريف يف الإطار الوارد �أدناه).
ويمكن �أي� ًضا ا�ستخدام المعلومات اال�ستخبارية الجيدة يف �إثراء عملية اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر .فمث ًال،
يمكن لهذه المعلومات �أن تقدم دلي ًال ب�ش�أن نمط ال�سلوك يفيد يف اتخاذ القرارات المتعلقة بالت�صنيف والإفراج
الم�شروط والإفراج الم�ؤقت والإفراج النهائي.
امل�صطلحات ال�شائعة املتعلقة باملعلومات اال�ستخبارية وتعاريف تلك امل�صطلحات
املعلومات

هي بيانات ومعارف ب�شكلها اخلام

املعلومات اال�ستخبارية

هي من َتج ذو قيمة م�ضافة م�ستمد من عملية جمع وحتليل ومعاجلة املعلومات ذات ال�صلة،
يمُ َ كِّن متخذي القرارات من اتخاذ قرارات �أكرث ح�صاف ًة ب�ش�أن عدة �أمور بدء ًا باال�ستهداف
وانتهاء بو�ضع ال�سيا�سات .ويف �سياق ال�سجون ،تكون هذه املعلومات قرارات تخ�ص حتديد ًا
ً
املخاوف وتتعلق بالتهديدات التي قد يتعر�ض لها الأمن والأمان وحفظ النظام داخل
َ
ال�سجن.

املعلومات اال�ستخبارية
يف ال�سجون

هي �أي معلومات لها قيمة �إ�ضافية ميكن �أن ي�ستخدمها موظفو ال�سجن �أو املوظفون املكلفون
ب�إنفاذ القانون.

املعلومات اال�ستخبارية
التكتيكية

فاملعلومات
هي معلومات ت�ساعد املوظفني على توجيه ن�شاط مبا�شر نحو موقف حملي.
ُ
اال�ستخبارية املعالجَ ُة تتيح توزيع املوارد من �أجل التعامل مع املخاطر املحلية املحددة.

املعلومات اال�ستخبارية
العملياتية

هي معلومات تدعم امل�شرفني الإداريني عند قيامهم بتخطيط الن�شاط وتوزيع املوارد بغية
حتقيق �أق�صى قدر من الفعالية داخل البيئة العملياتية.

املعلومات اال�ستخبارية
اال�سرتاتيجية

هي معلومات تدعم عملية و�ضع ال�سيا�سات عن طريق �سرب �أغوار التهديدات �أو الفر�ص
اجلديدة واملتغرية .وهذا ي�ساعد مقرري ال�سيا�سات على و�ضع ا�سرتاتيجيات عري�ضة
موجهة نحو حتقيق �أهداف تنظيمية بعيدة املدى.

املعلومات اال�ستخبارية
غري امل�ستق�صاة

عمد ا�ستق�صائها.
هي معلومات تجُ مع روتيني ًا دون َت ُّ

املعلومات اال�ستخبارية
اال�ستباقية

هي معلومات تجُ مع عن َعمد ،حيث يعمد املوظفون �إىل جمع معلومات حمددة عن �سجني
بعينه �أو موقف بعينه.

التحليل

تق�سيم ٍ
�شيء �إىل
(�سواء �أكان حتلي ًال ملعلومات �أم حتلي ًال ملعلومات ا�ستخبارية) .هو ح ُّل �أو
ُ
الأجزاء املك ِّونة له؛ وا�ستبانة تلك الأجزاء؛ و َت َت ُّبع الأ�شياء و�صو ًال �إىل م�صدرها من �أجل
الك�شف عن املبادئ العامة التي تقوم عليها؛ و�إعداد جدول �أو بيان بنتائج هذه العملية� .إن
املق�صود بتحليل املعلومات اال�ستخبارية ،يف �أب�سط �أ�شكاله ،هو جمع وا�ستخدام املعلومات
وتقييمها من �أجل حتويلها �إىل معلومات ا�ستخبارية؛ ثم حتليل تلك املعلومات اال�ستخبارية
من �أجل �إفراز منتجات ترثي عملية اتخاذ القرارات .و�إذا� أجري التحليل على نحو فعال،
ف�إنه يقطع �شوط ًا يتجاوز الوقائع .وبو�سع التحليل �أن ُيبينِّ ملوظفي ال�سجن مدى جودة (�أو
طلعهم على �أمور مل يكن لديهم علم بها
رداءة) املعلومات/املعلومات اال�ستخبارية؛ و�أن ُي َ
جوانب املوقف ،وباملوا�ضع التي
يفهموا
من قبل؛ و�أن ُيبلغهم مبا يحتاجون �إىل معرفته حتى
َ
ميكنهم �أن يجدوا فيها معلومات �إ�ضافية ،وبكيفية �إي�صال فهمهم للموقف �إىل زمالئهم يف
ال�سجن و�إىل اجلهات اخلارجية املعنية ب�إنفاذ القانون.

التقييم

هو الو�سيلة امل�ستخدمة من �أجل حتويل البيانات �إىل معلومات ا�ستخبارية؛ وهو ينطوي على
وانتهاء مب�صدرها
املعلومات من عدة جوانب بدء ًا ب�سياقها
عملية منظمة ُتفح�ص فيها
ُ
ً
وموثوقيتها.

الف�صل 3

ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون :التعاريف ،واحلوكمة ،والتنظيم

منتجات املعلومات
اال�ستخبارية

ٍ
وموجزات ا�ستخبارية ردًّا على طلبات التما�س
تقارير معلومات،
املنتجات
تت�ضمن تلك
ُ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
وملحات خمت�صرة (عن
وتقييمات للمخاطر،
إحاطات (�شفوية �أو مكتوبة)،
معلومات ،و�
ٍ
وحتذيرات ا�ستخبارية ،ور�سوم ًا بيانية.
ال�سجناء ،وزوار ال�سجن ،واملجموعات ،والأماكن)،

ال�سيا�سات المتعلقة بالمعلومات اال�ستخبارية وتنظيمها
لي�س الغر�ض من جمع معلومات ا�ستخبارية ب�ش�أن ال�سجناء �أثناء احتجازهم هو �أن "تتج�س�س" عليهم الدولة �أو تنتهك
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية الخا�صة بهم؛ و�إنما الغر�ض هو �ضمان عدم ا�ستمرارهم يف ارتكاب جرائم جنائية �أثناء
احتجازهم .وت�سعى �إدارة ال�سجن جاهد ًة ،بجمعها معلومات ا�ستخبارية من داخل ال�سجن� ،إلى جعل بيئة االحتجاز
�آمنة وم�أمونة قدر الإمكان بالن�سبة للموظفين وال�سجناء �أنف�سهم ثم المجتمع ككل يف نهاية المطاف.
وهناك تفاوت هائل يف مقدار �سعي �إدارات ال�سجون يف �شتى �أنحاء العالم �إلى جمع المعلومات اال�ستخبارية .فقد
تتوافر لدى العديد من ال�سجون �إدارة �أمنية لكن دون �أن تعمد تلك ال�سجون يف بع�ض الأحيان �إلى جمع المعلومات
اال�ستخبارية على نحو ا�ستباقي ومنهجي� .إال �أن مديري ال�سجون يحتاجون �إلى معلومات ا�ستخبارية رفيعة الجودة من
�أجل التمكن من ال�سيطرة على الأعداد الغفيرة من ال�سجناء الذين يملكون العزيمة و�سعة الحيلة ومن �أجل تقلي�ص
المخاطر التي يمثلها ه�ؤالء ال�سجناء بالن�سبة للجمهور ولغيرهم من ال�سجناء.
وينبغي �أن تو�ضع على ال�صعيد الوطني �سيا�سات وا�ضحة ب�ش�أن �إدارة وجمع وا�ستخدام المعلومات غير اال�ستخبارية
والمعلومات اال�ستخبارية عن ال�سجون �إلى جانب ما يلزم من تدابير وقائية .وينبغي دعم تلك ال�سيا�سات بمبادئ
توجيهية و�أدلة وثيقة ال�صلة بها .ومن �أجل تكوين معلومات ا�ستخبارية فعالة ،يلزم �أن يكون هناك َت َقب ٌل لكون جمع هذه
المعلومات جزء ًا ال يتجز�أ من ت�سيير �ش�ؤون ال�سجن على نحو �آمن.
ِ
ال�سجون الوطني ُة م�س�ؤولة عن �إن�شاء نظام متكامل لإدارة وتبادل المعلومات غير اال�ستخبارية
وينبغي �أن تكون �إدار ُة
والمعلومات اال�ستخبارية فيما بين ال�سجون نف�سها وبين ال�سجون والأجهزة الخارجية المعنية ب�إنفاذ القانون.
وقد ينطوي ذلك على �إن�شاء جهاز تن�سيقي وطني �أو مركزي مخت�ص بالمعلومات اال�ستخبارية والمعلومات غير
ِ
ال�سجون الوطني ُة م�س�ؤولة �أي� ًضا عن تح�سين البنية التحتية
اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون .وينبغي �أن تكون �إدار ُة
التقنية المتعلقة بمعالجة و�إدراج البيانات (بما يف ذلك تعزيز �أمن البيانات) .كما ينبغي �أن ترتقي بالمرافق التقنية
المتاحة للموظفين الذين يتعاملون مع المعلومات غير اال�ستخبارية والمعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون (بما
يف ذلك دعم �إن�شاء وتطوير قواعد بيانات رئي�سية ب�ش�أن ال�سجون ،ودعم �سبل االطالع عليها).
ويف حين �أن لدى كل ال�سجون تقريباً ،ب�شكل �أو ب�آخر ،م�صادر معلومات وملفات تحوي معلومات مج َّمعة ،ف�إن هناك
حاجة �إلى وجود �سيا�سات منظمة وموحدة ب�ش�أن كيفية الجمع بين كل ذلك .ف�إر�ساء �إطار متكامل للمعلومات العامة
والمعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون هو �أمر �أ�سا�سي من �أجل فعالية ت�شغيل �أطر ا�ستق�صاء المعلومات
اال�ستخبارية من ال�سجون.
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املعايري املوحدة املتعلقة با�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون ينبغي �أن ت�شمل ما يلي:
•
•
•
•
•

جمع وتقييم وحتليل املعلومات غري اال�ستخبارية واملعلومات اال�ستخبارية
ت�سجيل املعلومات غري اال�ستخبارية واملعلومات اال�ستخبارية و�إدراجها حا�سوبي ًا
العودة �إىل املعلومات ال�سابق ت�سجيلها و�إدراجها من �أجل حتليلها وا�ستخدامها
�أمن املعايري املتعلقة باملعلومات اال�ستخبارية
تقارير و�إحاطات

وينبغي تر�سيخ عملية جمع المعلومات اال�ستخبارية داخل الهياكل الإدارية التابعة لمديري ال�سجون .ومن الممار�سات
الجيدة وجود وحدة تقع يف المقر الرئي�سي لإدارة ال�سجون مهمتها تن�سيق جمع المعلومات اال�ستخبارية من كل
ال�سجون التابعة لها ،و�إن�شاء وحدات مخت�صة بالمعلومات اال�ستخبارية داخل كل �سجن من هذه ال�سجون .ويمكن
�أن تت�ألف تلك الوحدات من �ضابط واحد� ،أو فريق واحد ،مخت�ص بالمعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجن يكون م�س�ؤو ًال
عن �إدارة المعلومات اال�ستخبارية المحلية .وينبغي �أن تكون تلك الوحدات جزء ًا من الفريق الأمني لل�سجن و�أن تتبع
مبا�شرة مدير �أمن ال�سجن .وينبغي �أن تكون تلك الوحدات م�س�ؤولة عن تقييم وتجميع المعلومات اال�ستخبارية ثم
�إعادة تقييمها وتعميمها .وتتمثل الممار�سة الجيدة يف �إن�شاء جهاز مخت�ص ب�إدارة المعلومات اال�ستخبارية داخل
ال�سجن يتولى توجيه عمل الوحدات المذكورة من خالل تحديد الأولويات و�ضمان كون �أن�شطتها م�شروعة وتنا�سبية.
الوحدات املخت�صة باملعلومات اال�ستخبارية تقوم مبا يلي:
•
•
•
•
•
•
•

 �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن الأمور املتعلقة باملعلومات اال�ستخبارية التكتيكية والعملياتية واال�سرتاتيجية عن طريق
توفري �شتى املنتجات اال�ستخبارية (كاملنتجات املتعلقة باجلماعات املهددة للأمن ،واملجرمني ال�شديدي
اخلطورة ،والتهريب ،واحلوادث اخلطرية التي تقع يف ال�سجن� ،إلخ)
 تقدمي الدعم لل�سجناء الآخرين ،مما ي�سهم يف تهيئة بيئة خالية من احلوادث
 توفري معلومات هامة يف التوقيت املالئم بغية تهيئة بيئة عمل خالية من الف�ساد
 تزويد املناطق الأمنية الرئي�سية مبعلومات هامة من �أجل �إجراء عمليات ا�ستهدافية خا�صة
 توفري م�ستودع مركزي للمعلومات اال�ستخبارية املتعلقة بال�سجون حتى ت�ستخدمها �إدارة ال�سجون و�أجهزة �إنفاذ
القانون الأخرى
 توفري التدريب لكل املوظفني ب�ش�أن موا�ضيع تتعلق باملعلومات اال�ستخبارية
 توفري منتجات ا�ستخبارية وتقدمي م�ساعدة ا�ستق�صائية �إىل �إدارة ال�سجون و�أجهزة �إنفاذ القانون الأخرى

ونظر ًا �إلى الطابع الح�سا�س الذي تت�سم به المعلومات غير اال�ستخبارية والمعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون
قد ٌر �أكبر من
(ال �سيما فيما يخ�ص ف�ساد الموظفين) ،يلزم �أن يتوافر فيمن يقع عليهم االختيار للعمل يف هذا المجال ْ
النزاهة قيا� ًسا على من ي�ؤدون �أدوار ًا �أخرى تخ�ص ال�سجن .ويف بع�ض الأحيان يخ�ضع الموظفون العاملون يف وحدات
المعلومات اال�ستخبارية �إلى فح�ص �أمني م�شدد َي�ستق�صي خلفي َتهم ُويق ِّيم ما يمثلونه من مخاطر.
وي�ؤدي التطوير المهني لمهارات الموظفين المتخ�ص�صين يف ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون (ال� سيما
فيما يخ�ص مهارات المحللين والمديرين) دور ًا رئي�سي ًا يف الم�ؤ�س�سات التدريبية لموظفي ال�سجون .وال تقت�صر
الحاجة �إلى التدريب على موظفي وحدات ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون و�إنما ت�شمل تلك الحاج ُة َّ
كل
الموظفين الذين ينبغي تدريبهم واطالعهم على م�س�ؤولياتهم حيال الم�ساهمة يف عملية جمع المعلومات اال�ستخبارية.

الف�صل 3

ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون :التعاريف ،واحلوكمة ،والتنظيم

وال �شك يف �أن �إن�شاء هيكل فعال للمعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون هو عمل �ضخم ،لكن المعلومات اال�ستخبارية
الجيدة �ستتيح يف الأجل الطويل تركيز الموارد المحدودة يف المجاالت التي تم�س فيها الحاجة �إليها.
املتطلبات الأ�سا�سية لوظيفة ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون
•
•
•
•
•
•

  املوارد الب�شرية :يجب ا�ستقدام املوظفني وانتقا�ؤهم وتعيينهم يف الأماكن الأن�سب لإظهار قدراتهم.
التنظيم :يجب �أن ت�ص َّمم وحدة ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون وتت�سم باملرونة للتمكني من تغيري
الأولويات وامل�شاريع.
 التجهيزات :يجب تزويد وحدة ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون مبا يلزم من �أف�ضل التكنولوجيات
والبنى التحتية واملرافق.
التدريب :يجب و�ضع برنامج تدريبـي خم�ص�ص داخل وحدة ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون من
�أجل تدريب املوظفني املختارين �سواء داخل الوحدة �أم يف ال�سجون.
املعدات :هذا البند يتعلق مبا�شرة ب�شراء معدات من �أجل ت�شغيل وحدة ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف
ال�سجون ،مثل �أجهزة امل�سح الإلكرتوين ،والكامريات الرقمية ،ومعدات االت�صاالت ،وقارئات الهواتف املحمولة.
املبد�أ :املبد�أ التوجيهي املتبع يف ت�شغيل وحدة ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون؛ وهو يت�ضمن
حتكم حمدد ًا �سواء داخل الوحدة �أم خارجها.
�إجراءات ت�شغيل منطية،
َ
وهيكل ٍ

و�ضع تدابير وقائية فعالة
يمكن تقييد المعلومات غير اال�ستخبارية والمعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون تقييد ًا �شديد ًا بالت�شريعات التي
تحكم نوع المعلومات التي يجوز لموظفي ال�سجن حيازتها ،والأغرا�ض التي يجوز حيازتها من �أجلها ،وكيفية معالجتها.
فقد تكون هناك قوانين تمنع تمام ًا �أي طرف ثالث من معرفة محتويات قواعد البيانات الحكومية ،بما يف ذلك نظام
ال�سجون؛ �أو على العك�س من ذلك قد تكون هناك قوانين تخ�ص حرية تدفق المعلومات تن�ص على االطالع الوا�سع على
قواعد البيانات هذه� .إال �أنه يكون هناك دائم ًا جزء معين من تلك المعلومات ال يجوز ن�شره خارج نطاق المعنيين بها
تحديداً؛ وذلك �سواء ب�سب الميل الثقافي �إلى التحكم يف المعلومات �أم ب�سبب دواع عملياتية (مث ًال ،عدم ال�سماح لأحد
ب�أن يعرف �أن ال�شخ�ص المعني م�شتبه به).
�إن الطابع الح�سا�س الذي تت�سم به بع�ض المعلومات غير اال�ستخبارية والمعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجون
ي�ضفي ،هو والتقنيات االقتحامية التي يجوز يف بع�ض الأحيان ا�ستخدامها من �أجل جمع تلك المعلومات� ،أهمية خا�صة
على �أي �آليات �إ�شرافية وتدابير �أمنية مو�ضوعة .وعادة ما تكون تلك الآليات والتدابير من�صو� ًصا عليها يف الت�شريعات
�أو مدونات قواعد ال�سلوك �أو الإجراءات .انظر مث ًال القواعد الأوروبية لل�سجون ،القاعدة .24

49

50

كُت ِّيب ب�ش�أن الأمن الدينامي وا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون

القواعد الأوروبية لل�سجون
القاعدة 24
( )2يجوز �إخ�ضاع االت�صاالت والزيارات للتقييد والر�صد ال�ضروريني ملتطلبات موا�صلة التحقيقات اجلنائية ،واحلفاظ
على النظام والأمان والأمن ،ومنع وقوع جرائم جنائية ،وحماية �ضحايا اجلرائم؛ �إال �أن هذا التقييد ،مبا يف ذلك القيود
املحددة التي ت�أمر بها ال�سلطة الق�ضائية ،يجب �أن يتيح م�ستوى ات�صاالت �أدنى مقبوالً.
( )3يحدد القانون الوطني اجلهات الوطنية والدولية وامل�س�ؤولني الوطنيني والدوليني الذين ال يجوز تقييد ات�صال
ال�سجناء بهم.
انظر �أي� ًضا قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدتني  )1( 61و( )1( 84ج) ،فيما يخ�ص حق
ال�سجناء يف �إجراء ات�صاالت خا�صة و�سرية متام ًا ب�أطراف معينة ،منها امل�ست�شارون القانونيون ومفت�شو ال�سجون.

وينبغي �أن يكون الر�صد متنا�سب ًا مع التهديد الذي يمثله �شكل ما من �أ�شكال االت�صاالت ،وينبغي عدم ا�ستخدام الر�صد
كطريقة غير مبا�شرة لتقييد االت�صاالت.

خل�صت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �إىل �أن الفح�ص الالمتييزي والروتيني ملرا�سالت ال�سجناء ينتهك املادة 14-8
من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان.
.

Jankauskas v. Lithuania [2005], European Court of Human Rights, 59304/00

ولدى كل البلدان ما ي�س َّمى "معلومات محظورة" ،وهي معلومات تعتبر ح�سا�سة �أو �سرية .وعاد ًة ما تكون هذه المعلومات
"محمية بعالمات" تفيد مث ًال ب�أنها "�سرية" .وعند حظر المعلومات على هذا النحو ،تو�ضع قيود خا�صة على تداولها
بحيث يقت�صر االطالع عليها على الأ�شخا�ص الم�سموح لهم بذلك.
�شروط
ويمكن لقيود التداول الخا�صة �أن تحدد َمنْ يجوز لهم االطالع على المعلومات المحظورة ،بل و�أن تحدد �أي� ًضا
َ
اطالعهم عليها ،وو�سيل َة حفظها ،وكيفي َة نقلها ،والطريق َة الواجب اتباعها من �أجل �إتالفها.

َنهج متعدد الأجهزة
من المهم تذ ُّكر �أن ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون ينبغي �أن يكون جزء ًا من نظام ا�ستخباري �أو�سع
يتعلق ب�أجهزة �إنفاذ القانونُ .وي�ستدل على م�ستوى التعاون بين هذه الأجهزة من خالل حجم وجودة المعلومات
المتبا َدلة و�سرعة تلبية طلبات التما�سها .ويمكن �أن تكون تلك المعلومات حيوية بالن�سبة لعمليات �إنفاذ القانون خارج
ال�سجن .كما يمكن �أن تكون للمعلومات اال�ستخبارية الم�ستقاة من خارج �أجهزة �إنفاذ القانون �أهمي ٌة �شديدة لفهم
ما يحدث داخل ال�سجن .وقد �شهدت ال�سنوات القليلة الما�ضية بع�ض التطورات الهامة ب�ش�أن ا�ستخدام �أجهزة �إنفاذ
القانون الأخرى للمعلومات اال�ستخبارية المو َّلدة داخل ال�سجون.

الف�صل 3

ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون :التعاريف ،واحلوكمة ،والتنظيم

�إن ال�سجون ووحدات ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون ال تعي�ش يف حالة عزلة .فعادة ال يودع المجرمون
ال�سجن ،يكون
يف ال�سجن �إال بعد تحقيق ال�شرطة معهم وبعد محاكمتهم �أمام المحكمة .ويف لحظة دخول المجرم
َ
هناك كم هائل من المعلومات ب�ش�أنه لدى كل من جهاز ال�شرطة والق�ضاء والأجهزة االجتماعية وجهات �أخرى .ومن
المهم �أن تقوم عندئذ وحدة ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون بالتقاط جميع المعلومات اال�ستخبارية
الخا�صة بال�سجين وتكوين �سجل يخ�صه .ومن �أجل عمل ذلك على نحو فعال ،ال بد من وجود عالقات عمل جيدة
بين الوحدة المذكورة وجهات ال�شرطة النظيرة لها .وتكون لدى معظم �أجهزة ال�شرطة �إدارة مخت�صة بالمعلومات
اال�ستخبارية تتولى جمع المعلومات اال�ستخبارية المتعلقة بال�سجناء ومعالجتها.
وكثير ًا ما تتعر�ض العالق ُة بين ال�سجون ووحدات المعلومات اال�ستخبارية التابعة لل�شرطة للإغفال �أو الإهمال رغم
�أنها �أ�سا�سية �إذا �أرادت الدولة �أن تدير �ش�ؤون ال�سجناء ،و�أن تعيد ت�أهيلهم� ،أثناء حب�سهم وعند عودتهم �إلى المجتمع
والحفاظ عليها يف �إن�شاء نقاط ات�صال
إر�ساء هذه العالقة الأ�سا�سية
بعد �إطالق �سراحهم .وتتمثل � ُ
َ
أف�ضل و�سيلة تكفل � َ
وحيدة داخل كلِّ منظمة ويف تعيين �ضباط �شرطة داخل وحدات ال�سجون �أو �ضباط �سجون داخل وحدات ال�شرطة.
ويف الهياكل المتقدمة ،تحتفظ بع�ض �أجهزة ال�شرطة بوحدات ا�ستخبارية متخ�ص�صة م�شتركة من �أجل متابعة عمل
وحدات ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون وتعزيز عملها ودعمه .ولمزيد من المعلومات عن الوحدات
اال�ستخبارية الم�شتركة ،انظر الق�سم الوارد �أدناه.
ودوائر مراقبة �سلوك
�إن هدف �أي �إدارة لل�سجون ينبغي �أن يكمن يف �إعادة ت�أهيل ال�سجناء .وت�ؤدي الأجهز ُة االجتماعية
ُ
ال�سجناء بعد الإفراج عنهم دور ًا �أ�سا�س ًّيا يف هذه العملية؛ وينبغي لهذه الأجهزة والدوائر �أن تقيم عالقات عمل جيدة
مع الوحدات اال�ستخبارية ،خا�صة عند �إدارة عملية عودة ال�سجناء �إلى المجتمع بعد �إطالق �سراحهم.
ا�ستخدام �أجهزة �إنفاذ القانون الأخرى للمعلومات اال�ستخبارية املو َّلدة داخل ال�سجون
أثري كبري يف منع اجلرائم
•  ميكن �أن يكون للمعلومات اال�ستخبارية ،الدقيقة التوقيت وال�صاحلة �إجرائياً ،ت� ٌ
اخلطرية واجلرائم املنظمة ،خا�صة عندما تكون ذات طابع عرب وطني ،ويف احلد منها والتحقيق مع مرتكبيها.
(املق�صود ب�أنها "دقيقة التوقيت" هو �أنها ُق ِّدمت يف توقيت �سليم ،واملق�صود ب�أنها "�صاحلة �إجرائي ًا" هو �أنها بلغت
من التف�صيل واملوثوقية حدًّا يجعلها �صاحل ًة التخاذ �إجراءات ا�ستناد ًا �إليها).
•  ميكن للمعلومات اال�ستخبارية �أن ت�ؤدي دور ًا كبري ًا يف امل�ساعدة على توجيه دفة املوارد وترتيب �أولوياتها على نحو
يكفل منع كلِّ �أ�شكال اجلرائم وتقلي�صها والك�شف عنها.
•  ميكن للمعلومات اال�ستخبارية �أن ت�ساهم يف و�ضع منوذج َخفار ٍة فعالُ ،يطلق عليه �أحيان ًا "اخلفارة على �أ�سا�س
املعلومات اال�ستخبارية"؛ حيث ت�ؤدي تلك املعلومات دور ًا �أ�سا�سي ًا يف توفري توجيه ا�سرتاتيجي ويف ن�شر املوظفني
الذين ي�ضطلعون بجميع �أ�شكال الأن�شطة التكتيكية املتعلقة باخلفارة ،مبا فيها اخلفارة املجتمعية ودوريات الأمن
الروتينية.

الترتيبات المتفق عليها
وتتمثل الممار�سة الف�ضلى يف �أن ُتد َّون يف وثيقة (مذكرة تفاهم مث ًال� ،أو بروتوكول �أو اتفاق)
ُ
ب�ش�أن تبادل المعلومات غير اال�ستخبارية والمعلومات اال�ستخبارية .وهناك احتماالت قوية بحدوث تجزئة وازدواجية
للمعلومات غير اال�ستخبارية والمعلومات اال�ستخبارية المحتازة .ويمكن لإن�شاء �آليات متينة لتبادل المعلومات �أن تقلل
من هذه االحتماالت.
ومن الممكن �أن تتركز داخل دوائر الأمن الوطني �أجهز ُة المراقبة التقنية ،ك�أجهزة اعترا�ض االت�صاالت الهاتفية
والتن�صت .وهنا يكون من المهم جدًّا وجود تعاون جيد فيما بين الجهات المعنية من �أجل تقا�سم الموارد.
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تعيين �ضباط ا�ستخبارات تابعين لل�شرطة داخل ال�سجون
يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،تع ِّين �أجهزة ال�شرطة (الوطنية �أو االتحادية �أو المحلية) عدد ًا من �ضباط ال�شرطة
داخل ال�سجون .وتتمثل مهمة ه�ؤالء ال�ضباط يف �إدارة عملية جمع المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجن .وهم يعملون
باعتبارهم نقطة االت�صال الوحيدة فيما يخ�ص جميع �أن�شطة ال�شرطة المتعلقة بال�سجن الذي عينوا فيه؛ ويفح�صون
الطلبات الواردة من �أجهزة �إنفاذ القانون ب�ش�أن المعلومات اال�ستخبارية والأدلة .ويكون ه�ؤالء ال�ضباط �أي� ًضا على
ات�صال بوحدة �أمن ال�سجن من �أجل الح�صول على الم�شورة وترتيب �ش�ؤون الت�صاريح وتي�سير االطالع على المعلومات
المتعلقة بال�سجن.
ميكن ل�ضباط االت�صال التابعني لل�شرطة والعاملني داخل ال�سجن �أن يقوموا مبا يلي:
•
•
•
•
•
•
•

توفري معلومات ب�ش�أن اخلطط املتعلقة بفرتة عقوبة ال�سجني وب�ش�أن حتركاته و�إطالق �سراحه
 حتديث املعلومات املتعلقة ب�شبكات اجلرمية املنظمة الراهنة والنا�شئة و�أع�ضاء هذه ال�شبكات ،مبا يف ذلك
التحالفات والتوترات والأن�شطة امل�ستمرة والنوايا امل�ستقبلية
جمع معلومات ا�ستخبارية تدعم �إعداد مناذج �شخ�صية ب�ش�أن الأفراد
تقدمي دعم لوج�ستي وتخطيطي جلل�سات ا�ستخال�ص املعلومات داخل ال�سجون
تقدمي �إر�شادات ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام منتجات ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون
تقدمي م�شورة ودعم تكتيكيني ،على نحو علني وم�سترت ،ب�ش�أن نقل ال�سجناء �إىل املحكمة �أو �إىل �سجون� أخرى
 توفري معلومات عن جمموعات �سجناء ذات �أهمية خا�صة ،مثل ال�سجناء العنيفني املتطرفني ،وال�سجناء ال�شهود
امل�شمولني باحلماية ،وال�سجناء الذين يكون خطر هربهم �شديدا ،وال�سجناء الذين يحتاجون �إىل ترتيبات حماية
علنية تقدمها جهات متعددة

المراقبة ال�سرية
المراقبة ال�سرية هي طريقة اقتحامية جدًّا لجمع المعلومات .ويتطلب ا�ستخدام تدابير المراقبة ال�سرية تحقيق توازن
دقيق بين حق ال�سجين يف الخ�صو�صية من جانب ومقت�ضيات التحقيق يف الجرائم الخطيرة من جانب �آخر.
املراقبة ال�سرية
يف املجتمعات التي متار�س فيها ال�سلطات �سيطرة ق�سرية على ال�سكان ،قد يت�سم ا�ستخدام هذه التقنيات بعدم التمييز.
وتتطلب �أنظم ٌة �أخرى عدة تدابري وقائية �صارمة �ضد �إ�ساءة ا�ستخدام تلك التقنيات؛ منها �أن تكون اجلرمية جرمية
خطرية ،و�أن يكون ا�ستخدام تلك التقنيات ذا �أهمية حيوية بالن�سبة للق�ضية ،و�أن يتعذر احل�صول على �أدلة �أ�سا�سية باللجوء
إ�شراف الق�ضائي �أو امل�ستقل؛ وهو �إ�شراف من�صو�ص عليه يف
�إىل و�سائل اقتحامية بقدر �أقل .وي�شيع يف هذا ال�صدد ال ُ
القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
UNODC—Policing: Crime Investigation, Criminal Justice Assessment Toolkit, 2006, p. 13.

حقوق ال�سجين .وقد �أ�صدرت الأجهزة
وينبغي للترتيبات المتعلقة بالمراقبة ال�سرية �أن ت�أخذ يف كامل اعتبارها
َ
والمحاكم الدولية المتعلقة بحقوق الإن�سان قرارات متنوعة ب�ش�أن �ضوابط ال�سماح بالمراقبة ال�سرية والبارامترات
المتعلقة بتلك التدابير .وينبغي و�ضع عدة تدابير وقائية �صارمة تحول دون �إ�ساءة ا�ستخدامها .وي�شيع يف هذا ال�صدد
إقرار والإ�شراف الق�ضائيان �أو الم�ستق َّالن ،المن�صو�ص عليهما يف القانون الدولي لحقوق الإن�سان.
ال ُ
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مثال ذو �صلة—اململكة املتحدة
دخل قانون تنظيم �سلطات التحقيق حيز النفاذ يف عام  ،2000وهو يعطي ال�سجون �سلط َة ا�ستخدام املراقبة ال�سرية .وتن�ص
الت�شريعات وما يقرتن بها من مدونات املمار�سات املهنية على �إطار ا�ستخدام املراقبة ال�سرية وتطبيقها داخل ال�سجون.
•
•
•
•
•

 ميكن جلميع ال�سجون �أن تطلب ا�ستخدام املراقبة ال�سرية عندما يكون ذلك �ضروري ًا ومتنا�سباً ،بغر�ض منع
جرائم خطرية �أو الك�شف عنها� ،أو منع الإخالل بالنظام� ،أو حلماية اجلمهور.
 ت�ستعني جميع ال�سجون ،يف �أداء الأدوار الرئي�سية ،مبوظفني مد َّربني من �أجل التيقن من �أن املراقبة ال�سرية
جترى وفق ًا للقانون.
 يكون ا�ستخدام املراقبة ال�سرية جزء ًا ال يتجز�أ من نظام جمع املعلومات اال�ستخبارية داخل ال�سجون.
 ت�ساعد املراقبة ال�سرية على احلفاظ على ال�سيطرة يف ال�سجون ،وتتيح للمديرين اتخاذ قرارات مدرو�سة.
 متتثل جميع ال�سجون لقانون تنظيم �سلطات التحقيق ،ويقوم مكتب مفو�ضي املراقبة بت�أكيد هذا االمتثال �سنوياً.

وينبغي �أن َي�صدر �إذ ٌن بالمراقبة ال�سرية لزنزانة ال�سجين (وهي مراقبة اقتحامية) من جانب الجهاز الق�ضائي �أو
الإداري المالئم .و�إذا جاءت هذه المراقبة ردًّا على حادثة احتجاز رهينة داخل الزنزانة ،فينبغي �أن َي�صدر �إذ ٌن بها
موجهة) ،فينبغي �أن َي�صدر
من جانب م�س�ؤول يف �إدارة ال�سجون� .أما المراقبة ال�سرية للأماكن العامة (وهي مراقبة َّ
�إذ ٌن بها على �صعيد �إدارة ال�سجون .وينبغي لإدارة ال�سجون �أن تنظر �أو ًال يف �أي ا�ستخدام مزمع للمراقبة ال�سرية
ت�سجل جميع الأن�شطة
يف ال�سجون من جانب ال�شرطة �أو هيئة تحقيق �أخرى قبل �أن يت�سنى بدء العملية .وينبغي �أن َّ
ال�سرية كتاب ًة.
تقنيات املراقبة ال�سرية امل�ستعملة يف بيئات ال�سجون
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ت�سجيل املكاملات الهاتفية
 اعرتا�ض املرا�سالت/الربيد
 ا�ستخدام �أجهزة التن�صت
 ا�ستخدام �أجهزة التتبع
 ا�ستخدام فرق املراقبة اخلا�صة
 ا�ستخدام املراقبة الفوتوغرافية
 ا�ستخدام املراقبة بالفيديو
والرزم والطرود
 التفتي�ش ال�سري للأوراق ُّ
 ا�ستخدام �أجهزة التتبع وحتديد املواقع

وينبغي �أال ت�ستخدم المراقبة ال�سمعية الب�صرية بغر�ض انتهاك �سرية لقاءات ال�سجناء مع محاميهم وطابعها ال�سري
المهني� ،أو بغر�ض انتهاك حقوق ال�سجناء يف الخ�صو�صية �أثناء الفحو�ص الطبية .وينبغي �أن تكون المراقبة بالفيديو،
وخا�صة ت�سجيل الفيديو ،مقترنة بتدابير وقائية ،بما يف ذلك ما يتعلق بحفظ اللقطات الم�صورة واالطالع عليها.
ويمكن �أي�ضا التو�سع يف ا�ستخدام المراقبة ال�سمعية الب�صرية لت�شمل ر�صد الموظفين من �أجل منع حاالت الف�ساد
والتالعب والك�شف عنها .وينبغي �أن يتوافر دائم ًا ما يلزم من تدابير وقائية و�ضوابط.
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ا�ستخدام المبلِّغين ال�سجناء
يجري منذ وقت طويل ا�ستخدام المبلِّغين �أو الم�صادر الب�شرية يف جمع المعلومات غير اال�ستخبارية والمعلومات
اال�ستخبارية .ويف حين �أن المبلِّغين قد يقدمون معلومات قد ال تتاح لمديري ال�سجون ب�أي و�سيلة �أخرى ،ف�إن
ا�ستخدامهم يف ال�سجون ي�شكل خطر ًا داهم ًا عليهم ،كما يفتح الباب �أمام �إ�ساءة ا�ستخدامهم .ويمكن �أن تكون لدى
�سجناء يبحثون عن مكاف�أة (مالية �أو من خالل الإفراج
المبلِّغين دوافع مختلفة عديدة .فقد يكونون ،من جانب �أول،
َ
المبكر عنهم)؛ وقد يكونون ،من جانب ٍ
ثان ،مجرمين عتاة ي�سعون �إلى التخل�ص من معار�ضيهم .وقد يكون الغر�ض من
تقديم المعلومات هو المقاي�ضة مقابل بع�ض المزايا ال�شخ�صية (وظيفة خا�صة يف ال�سجن� ،أو امتيازات �إ�ضافية� ،أو
�إفراج م�ؤقت� ،أو �إفراج مبكر) �أو الح�صول على مال .فمن ال�سجناء َمنْ ال ي�صلح لأن يكون مبلِّغاً؛ ناهيك عن ال�شكوك
دوافعهم.
التي قد تكتنف َ
وب�سبب ال�سرية التي ينطوي عليها التعامل مع المبلِّغين ،واالمتيازات �أو الأموال التي قد يح�صلون عليها ،ف�إن هناك
احتماالت بالغة يف �إ�ساءة ا�ستخدامهم .وبوجه عام ،ف�إن موثوقية وم�صادر �أي معلومات يدلي بها المبلِّغ تحتاج �إلى
تقييم دقيق ،بل و�إلى م�ضاهاة �إنْ �أمكن ،من �أجل �إعطائها "درج ًة" تدل على مدى دقتها و�صالحيتها .ففي كل مرة
ٍ
ي�سجل هذه المعلومات .ومن �ش�أن و�ضع مجموعة
َيعر�ض فيها ُمبلِّغ
معلومات ،ينبغي لل�ضابط �أن يت�ساءل عن دوافعه و�أن ِّ
من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم موثوقية المبلِّغين ال�سجناء �أن ي�ساعد على تي�سير ُح�سن الإدارة .لكن يتعين يف
الوقت نف�سه الت�سليم ب�أن �سلطات ال�سجن مدين ٌة للمبلِّغين بواجب الرعاية و�أنه يجب عليها �أن تحميهم من محاوالت
االنتقام منهم.
التدابري الوقائية الالزمة عند ا�ستخدام مبلِّغني �سجناء
•
•
•
•
•
•
•

 بيان الكيفية التي ينبغي بها �إدارة �ش�ؤونهم
 و�ضع قواعد ب�ش�أن التعامل مع املبلِّغني وا�ستخال�ص املعلومات منهم
 ت�سجيل تفا�صيلهم يف ملف �سري ُيحفظ يف مكان م�أمون (ويعطى مث ًال رمز ًا رقم ًّيا بد ًال من �أن َيحمل ا�سماً� ،أو
يودع يف خزينة يف مكتب مدير ال�سجن)
تفا�صيل املبلِّغني ال�شخ�صي ُة معلوم ًة �إال للمتعاملني معهم؛ وذلك مث ًال بتعيني م�س�ؤول كبري مهمته
 كفالة �أال تكون
ُ
الإ�شراف على التعامل مع املبلِّغني
 توفري تدريب خا�ص على اال�ستعانة باملبلِّغني
 حتديد موظفي ال�سجن امل�سموح لهم ب�إدارة �ش�ؤون املبلِّغني
 و�ضع نظام و�آليات ملكاف�أة املبلِّغني

وينبغي �أن ي�صدر �إذن بجميع عمليات جمع المعلومات من م�صادر ا�ستخبارية ب�شرية و�أن تنفذ وفقا للت�شريعات
الوطنية ال�سارية .وينبغي �أن يكون لكل الم�صادر معا ِل ٌج ،و�أن يكون المعا ِلج م�س�ؤو ًال �أمام مراقب .وينبغي �أن يكون
المراقب ،بدوره ،م�س�ؤو ًال �أمام مدير النظام الذي ينبغي له �أن يكفل ت�سجيل كل الم�صادر.
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املبادئ الرئي�سية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

املعلومات اال�ستخبارية ترثي عملية اتخاذ القرارات املتعلقة مبنع وقوع املخاطر التي تهدد �أمن ال�سجن واملجتمع
ككل وبالك�شف عن هذه املخاطر.
وتقييمها وتعميمها.
جمع املعلومات اال�ستخبارية اال�سرتاتيجية والعملياتية
يجري على النحو املالئم ُ
ُ
حتدد التقييمات اال�ستخبارية �أولويات و�أغرا�ض الأمن املحلي ،و ُترثي عملية الت�صدي للمخاطر.
ِّ
يكون املوظفون على دراية باملعايري الأمنية واملهنية وال�شخ�صية التي ُيتوقع منهم ا�ستيفا�ؤها.
ت�ساهم املعلومات اال�ستخبارية الأمنية يف منع الف�ساد.
املتح�صلة �أو املتلقاة حمل ًّيا من من�ش�آت ووكاالت �أخرى ،وتحُ فظ تلك املعلومات ُويطلع عليها
�سجل املعلومات
 ُت َّ
َّ
وتعالج وفق ًا للقانون وعلى نحو يكفل معاملة عادلة للجميع.
املتح�صلة نتيجة العرتا�ض االت�صاالت يجري تبادلها وفق ًا للقانون وعلى النحو املالئم.
املعلومات اال�ستخبارية
َّ
 ُتن�ش�أ ال�سجالت الأمنية وتحُ َّدث بناء على طلب �سجن اال�ستقبال/االحتجاز.
 ُتنقل املعلومات الأمنية اال�ستخبارية وغري اال�ستخبارية �إىل �سجون اال�ستقبال على نحو م�أمون وقانوين ويف
التوقيت املالئم.
املتح�صلة وتعميمها على النحو الذي يجيزه القانون.
يكون اعرتا�ض االت�صاالت واالحتفاظ باملواد
َّ
يكون االعرتا�ض اال�ستهدافي ملرا�سالت ال�سجناء ور�صد مكاملاتهم الهاتفية للأغرا�ض اال�ستخبارية الأمنية
م�أذون ًا بهما ومتنا�سبني مع التهديد املطروح.
تكون املراقبة ال�سرية املوجهة واالقتحامية دائم ًا م�أذون ًا بها وخا�ضع ًة لل�سيطرة وم�سجل ًة.
 يكون ا�ستخدام م�صادر املعلومات اال�ستخبارية الب�شرية ال�سرية (املبلِّغني) م�أذون ًا به وخا�ضع ًا لل�سيطرة على نحو
م�أمون وم�سج ًال.
املتح�صلة من املبلِّغني وعمليات املراقبة مع اجلهات املعنية املحددة.
يجري ،على نحو م�أمون ،تبادل املعلومات
َّ

55

الف�صل 4
ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون:
الدورة ،والعملية ،واملكونات
�شيء" .هذا "ال�شيء" هو العملية اال�ستخبارية .والعملية اال�ستخبارية
المعلومات اال�ستخبارية هي معلومات �أ�ضيف �إليها " ٌ
ُتقلِّ�ص
عن�صر ال�صدفة؛ وينبغي عدم الخلط بينها وبين القدرة "ال�سحرية" على قراءة الغيب ،فهي ال تعدو �أن تكون
َ
مجرد عملية ا�ستر�شادية تقوم على تف�سير المعلومات من �أجل �إعطائها معنى معيناً .ويمكن و�صف المعلومات
اال�ستخبارية ،يف �أب�سط �صورها ،ب�أنها معلومات معا َلجة .ويف �سياق ال�سجون و�إنفاذ القانون ،يمكن و�صف المعلومات
اال�ستخبارية ب�أنها معلومات جرت معالجتها واكت�سابها وا�ستغاللها وحمايتها من �أجل ح�سم ودعم التحقيقات
الجنائية �أو الإدارية �أو تدخالت الموظفين الرامية �إلى منع�/إزالة التهديدات التي تحدق بالنظام العام والأمن
داخل ال�سجن.
ومن المهم َتذ ُّكر �أن عبء الإثبات ،عند التعامل مع معلومات جرى تحليلها �ضمن العملية اال�ستخبارية ،يختلف عن
عبء �أدلة الإثبات الذي تقت�ضيه المحاكم الجنائية يف واليات ق�ضائية عديدة .وينبغي لكلِّ َمنْ ي�ستخدم معلومات
ا�ستخبارية �أن يتذ َّكر �أن اال�ستنتاجات الم�ستخل�صة من العملية اال�ستخبارية هي مجرد افترا�ضات من جانب
الوقائع �صح َتها على نحو قاطع.
�صاحبها ما لم� ،أو �إلى �أنْ ُ ،تثبت
ُ
وتت�أل���ف العملي���ة اال�ستخباري���ة م���ن
�سل�سل���ة م���ن الوظائ���ف ترم���ي يف مجملها
�إل���ى اعتم���اد �صح���ة المعلوم���ات الخ���ام
و�إعطائه���ا معن���ى معيناً .وه���ذه الوظائف
هي ،عل���ى التتابع ،تحدي���د المهام ،وجمع
المعلوم���ات ،وتقييمه���ا ،وم�ضاهاته���ا،
وتحليله���ا ،وتعميمه���ا ،و�إع���ادة تقييمه���ا.
وي�ش���ار �أي� ًضا �إل���ى ت�سل�س���ل الوظائف هذا
با�س���م دورة المعلوم���ات اال�ستخباري���ة،
الت���ي يج���ري فيه���ا تحوي���ل المعلوم���ات
الخ���ام �إل���ى معلوم���ات ا�ستخباري���ة
مفي���دة يمك���ن ا�ستخدامه���ا يف عملي���ة
�صنع القرارات.

 -1تحديد
المهام

� -7إعادة
تقييم
المعلومات

 -2جمع
المعلومات

 -3تقييم
المعلومات

دورة
المعلومات
اال�ستخبارية
 -4م�ضاهاة
المعلومات
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 -5تحليل
المعلومات

 -6تعميم
المعلومات
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تحديد المهام (�أو ما يعرف �أي� ًضا بالتوجيه)
حرك
تنطوي المرحلة الأولى من دورة المعلومات اال�ستخبارية على تحديد المهام و�إعطاء التوجيهات .والدافع الذي ُي ِّ
تحليل المعلومات اال�ستخبارية هو احتياجات م�ستهلك المنتج التحليلي؛ وهو يف هذه الحالة �إدارة ال�سجون .لذا ف�إن
َ
يوجه من خالل المهام التي تحددها �إدارة ال�سجون ،التي ت�أخذ زمام المبادرة يف هذه المرحلة من
التحليلي
الجهد
َّ
ِ
ِ
ومقد ِمه م�س�ؤولي َة العمل مع ًا على
التحليلي
ج
ت
المن
ك
ل
م�سته
من
ل
ك
يتقا�سم
أن
�
يقت�ضي
ال�شراكة
�
أ
مبد
الدورة .ويبقى �أن
ٌّ
َ
ِّ
�ضمان �أن تكون متطلبات �إعداد هذا المن َتج محدد ًة بو�ضوح ومفهوم ًة لكال الطرفين.
وبناء عليه ،ف�إن تحديد المهام (التوجيه) ينطوي على �صياغة احتياجات �إدارة ال�سجون من المعلومات وترتيب
�أولويات تلك االحتياجات؛ وا�ستبانة وتنظيم الموظفين والموارد؛ وو�ضع خطة لجمع المعلومات؛ و�إ�سناد المهام �إلى
ٍ
توجيه وتن�سيق �شامل ٌة
�شتى م�شغلي ال�سجون والموظفين اال�ستخباريين .وينبغي �أن تكون لدى �إدارة ال�سجون عملي ُة
هدفها جمع معلومات ا�ستخبارية يف جميع المن�ش�آت التابعة لها .وينبغي لها �أي� ًضا �أن تع ِّين م�س�ؤو ًال كبير ًا يتولى زمام
القيادة فيما يخ�ص ال�ش�ؤون الأمنية واال�ستخبارية .ويلزم �أن ين�شئ هذا الم�س�ؤول لجن ًة فرعية ت�ضم ر�ؤ�ساء كل مجل�س
من مجال�س �إدارة عملية ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون عالوة على ممثلين لل�شرطة ودوائر مراقبة
ال�سلوك .وهذه اللجنة هي التي تتفق على الأولويات اال�ستراتيجية اال�ستخبارية والأمنية بالن�سبة للإدارة ككل وبالن�سبة
لكل من�ش�أة على حدة.
كما ينبغي لإدارة ال�سجون �أن تو�ضح بجالء �أنَّ على كل َمنْ يتعامل مع ال�سجناء وال�سجن �أنْ ي�ؤدي "مهمة" الإبالغ عن
المعلومات وعن �أي مخاوف تتعلق بالأمن.
املعلومات التي حتتاجها �إدارات الأمن
معظم نظم ال�سجون تت�شابه يف متطلباتها ،وت�أذن ملوظفيها ب�أن يجمعوا ويقدموا معلومات ا�ستخبارية تتعلق مبا يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

خطط الهرب
�أن�شطة الع�صابات املنظمة
االجتار باملخدرات
االعتداءات املعتزم �ش ُّنها على املوظفني �أو ال�سجناء الآخرين
االت�صاالت غري امل�شروعة عرب الهواتف املحمولة والإنرتنت
الأن�شطة التي ي�ضطلع بها الأ�صوليون وغالة املتطرفني
الت�سلُّط على ال�سجناء ال�ضعاف
املخاطر التي تهدد الأمان والأمن والنظام وال�سيطرة داخل ال�سجن

وعالوة على ذلك ،قد تكون لبع�ض ال�سجون متطلبات متخ�ص�صة محددة .ففي بع�ض البلدان ،يودع مرتكبو الجرائم
الجن�سية يف �سجون �أو وحدات م�ستقلة؛ وقد يلزم التركيز على ه�ؤالء المجرمين من �أجل منعهم من ا�ستخدام االت�صاالت
غير الم�شروعة يف موا�صلة ارتكاب الجرائم داخل ال�سجن .وعندما يوجد عدد �ضخم من ال�سجناء الإرهابيين يزداد
حتم ًا التركي ُز على �سلوك الأ�صوليين والمتطرفين.
وبعد االنتهاء من و�ضع الأولويات الأمنية واال�ستخبارية ،ينبغي �أن تبادر اللجن ُة الفرعية الأمنية واال�ستخبارية ب�إبالغ
ذلك �إلى الوحدات اال�ستخبارية التابعة لها يف ال�سجون �أو وحدا ِتها اال�ستخبارية الم�شتركة و�إلى الموظفين حتى تكون
الأهداف وا�ضحة للجميع َويعلم ك ُّل فرد �أن عليه مهمة م�شروعة وتنا�سبية.
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جمع المعلومات
تقا�س جود ُة � ِّأي عملية ا�ستخبارية بجودة المعلومات التي تجمعها .وجمع المعلومات هو التجميع الموجه والمركز
للمعلومات َع ْبر الو�سائل العلنية وال�سرية من كل الم�صادر الممكنة .وهذه الم�صادر يمكن �أن ت�شمل قواعد بيانات
ال�سجن؛ وم�ستندات المحاكم؛ والموظفين وال�سجناء والأطراف الثالثة (مثل �أجهزة �إنفاذ القانون)؛ ووحدات
ال�سجن الأخرى كالوحدات الأمنية مث ًال والمحققين ووحدات الحرا�سة؛ والمقاطع الم�صورة التي التقطتها
الكاميرات؛ ونتائج البحوث؛ وال�شبكات الإعالمية واالجتماعية؛ و�أي م�صدر �آخر يحق لوحدة المعلومات اال�ستخبارية
الو�صول �إليه.

�أهمية موظفي ال�سجون في عملية جمع المعلومات
�إن بيئة ال�سجن َت�صلح ،ب�شكل ما ،لجمع معلومات ا�ستخبارية �أ�سا�سية نظر ًا �إلى �أن المعنيين الرئي�سيين محتجزون.
ويف �سياق ال�سجن ،يجري جمع المعلومات من خالل موظفي ال�سجن يف المقام الأول .فهم �أهم م�صادر ا�ستق�صاء
المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون (و�أقلها ا�ستخدام ًا يف �أحيان كثيرة)؛ نظر ًا �إلى �أن الموظفين على ات�صال
م�ستمر بال�سجناء و�أول من ي�شهد الحوادث عند وقوعها .كما قد يكون الموظف عرف �شيئ ًا من �أحد ال�سجناء� ،أو
�شاهد �شيئاً� ،أو �سمع �شيئاً� ،أو قر�أ �شيئاً .وكلما ازداد تطور مفهوم جمع المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون ،ازداد
حجم المعلومات غير اال�ستخبارية والمعلومات اال�ستخبارية التي ي�ساهم ه�ؤالء الموظفون يف تح�صيلها .ومن مزايا
الأمن الدينامي الرئي�سية ،كما نوق�ش يف الف�صل  ،2قدرة موظفي ال�سجن على جمع معلومات من ال�سجناء �أثناء
�أدائهم ن�شاطهم الروتيني .وينبغي �أن يتحلى كل موظفي ال�سجن باليقظة والوعي و�أن يبلِّغوا المعلومات �إلى ر�ؤ�سائهم
ح�سب الت�سل�سل القيادي� أو �إلى الم�س�ؤول اال�ستخباري بحيث يمكن فح�ص تلك المعلومات �أثناء دورة المعلومات
اال�ستخبارية الجارية.

دور موظفي ال�سجن يف جمع املعلومات
يجمع موظفو ال�سجن معلومات بتحليهم باليقظة طوال الوقت ،وب�إبالغهم عن �أي �شيء يخرج عن امل�ألوف ،وب�إقامتهم
عالقات عمل مهنية مع ال�سجناء عمادها الثقة واالحرتام .ومن �أمثلة ذلك ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اال�ستماع �صدف ًة �إىل حمادثة
م�شاهدة ما يفعله ال�سجناء
مالحظة مع َمنْ يتحدث ال�سجناء—�أمناط التجمع
التنبه �إىل �أمناط ال�سلوك والت�صرفات املتكررة
ُّ
ا�ستبانة �أي ن�شاط غري م�ألوف �أو البوادر التي تنبئ ب�سلوك فو�ضوي
مالحظة التغريات املادية (تعتيم الر�ؤية ب�سب و�ضع �أ�شياء مادية تعرت�ض خط الر�ؤية)
ر�صد املكاملات الهاتفية واملرا�سالت
مالحظة �أمور معينة �أثناء تفتي�ش �أو تخزين �سلع ومالب�س
الطلبات �أو احلوادث غري املعتادة
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وينبغي للموظفين الذين يح�صلون على هذه المعلومات �أن يقدموا تقارير المعلومات الأمنية ذات ال�صلة �أو غيرها
من الأوراق من �أجل �إثراء النظام اال�ستخباري؛ وبعدها يجري �أحد �أع�ضاء الفريق الأمني تقييم ًا لم�صدر المعلومات.
ويمكن �أن ترد المعلومات �أي� ًضا من �أجهزة �إنفاذ القانون الخارجية والإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية
(كالجمعيات الخيرية مث ًال) �أو من �أ�سرة �سجين �أو من �أ�صدقائه .فم�صادر المعلومات المحتملة تكاد تكون بال ح�صر.
وتعتمد الم�صادر المتاحة على ما يملكه الممار�س اال�ستخباري من معارف عامة ومحلية وما� أقامه و�صانه من �صالت
على مر الزمن.

مجاالت جمع المعلومات داخل ال�سجن
هناك �أربعة مجاالت رئي�سية لجمع المعلومات داخل ال�سجن فيما يخ�ص ال�سجناء وهي :البيانات اال�سمية ،وبيانات
الزوار ،وبيانات االت�صاالت ،وبيانات ال�سلوك الأمني.
البيانات اال�سمية—وقت �إدانة ال�سجين �أو حب�سه احتياط ًّيا عاد ًة ما يكون قد َم ُثل �أمام ال�شرطة والمحكمة .وهذا
معناه �أنه �سبق بالفعل تح�صيل بياناته البيولوجية الأ�سا�سية و�إجراء فح�ص ل�سجله الما�ضي؛ وهو ما قد يت�ضمن �صورة
لل�سجين ،وب�صمات �أ�صابعه ،ونتائج اختبارات الحم�ض النووي ،وتاريخ ميالده ،وجواز �سفره �أو وثيقة هوية �أخرى،
والندوب والو�شوم الموجودة على ج�سده ،وعناوين �أماكن �إقامته ،و�أ�سماء �أفراد �أ�سرته ،و�أ�سماء �أقرانه ،والع�صابة
نظام ال�سجن ،ينبغي �أن ُيفتح
�أو الجماعة التي ينتمي �إليها ،وتفا�صيل هاتفه وبريده الإلكتروني .وفور دخول ال�سجين َ
()17
له ملف ا�سمي �شخ�صي؛ وينبغي �أن يت�ضمن هذا الملف �أكبر قدر ممكن من البيانات الم�شار �إليها �آنفاً .ومن
ت�سجل فيه المعلومات غير اال�ستخبارية �أو المعلومات
ملف �أمني �إ�ضافي َّ
الممار�سات الجيدة �أي� ًضا �أن يكون لكل �سجين ٌّ
اال�ستخبارية المتعلقة بالمخاطر الأمنية التي يمثلها �أو �سلوكه الأمني؛ ذلك �أنه ينبغي االحتفاظ بهذه المعلومات يف
ملف �أو �سجل م�ستقل� ،سواء �ضمن نظام ورقي �أم �إلكتروني.
بيانات الزوار—يتلقى معظم ال�سجناء زيارات من �أ�سرهم و�أ�صدقائهم ومعارفهم .ويمثل بع�ض ه�ؤالء الزوار تهديد ًا
محتم ًال للنظام العام والأمن داخل ال�سجن ،نظر ًا �إلى �أن بو�سعهم تهريب ممنوعات� ،أو م�ساعدة ال�سجناء على الهرب،
�أو تمرير ر�سائل لترويع ال�شهود� ،أو �إتالف �أدلة� ،أو عرقلة �سير العدالة على �أي نحو �آخر .ومن هنا يلزم �إدارة �ش�ؤون
الزوار بعناية وفح�صهم قبل ال�سماح لهم بزيارة المجرمين .ومن الممار�سات الجيدة �إلزام جميع الزوار قبل ال�سماح
لهم بالزيارة� ،إذا كانت البنى التحتية المتاحة يف الوالية الق�ضائية ت�سمح بذلك ،بملء ا�ستمارة طلب زيارة يذكرون
فيها طبيعة عالقتهم بال�سجين وب�إبراز م�ستندات �أ�صلية تخ�ص �إثبات الهوية ووثيقة تدل على عنوان �إقامتهم .وينبغي
ت�سجيل تاريخ وزمن كل زيارة.
بيانات االت�صاالت—من �أجل الحفاظ على النظام العام واالن�ضباط داخل ال�سجن ،ومن �أجل منع ارتكاب ال�سجناء
جرائم ومحاوالت هربهم ،يلزم ر�صد االت�صاالت الداخلية بين ال�سجناء عالوة على االت�صاالت الخارجية بين
َ
ال�سجناء ومعارفهم خارج ال�سجن .ويف الما�ضي ،كانت و�سائل ات�صال ال�سجناء هي خطوط الهاتف الأر�ضية والر�سائل
المكتوبة التي كان من ال�سهل ن�سبي ًا ر�صدها من جانب �سلطات ال�سجن .لكن منذ التو�سع ال�سريع يف ا�ستعمال الهواتف
المحمولة ،التي يتيح الكثير منها الآن الربط بالإنترنت ،تجد ال�سجون يف �شتى �أنحاء العالم �صعوبة يف ال�سيطرة
على ات�صال ال�سجناء ب�أ�سرهم ويف بع�ض الحاالت بمعارفهم المجرمين .وال ي�ستطيع ال�سجن ال�سيطرة على ات�صاالت
ال�سجناء �إال با�ستعمال نظام تفتي�ش �صارم لل�سجناء والزوار وموظفي ال�سجن بغية منع تهريب الهواتف المحمولة
 	()17انظر دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،املعنون "دليل �إدارة ملف ال�سجناء" ()2008؛ وذلك لالطالع على
و�صف تف�صيلي للمعلومات التي ينبغي جمعها عند دخول ال�سجني ال�سجنَ .
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(�أو غيرها من الممنوعات) �إلى داخل ال�سجن .ومتى �سمحت الموارد والتكنولوجيا ،ينبغي النظر يف ا�ستعمال
"كوابح" للهواتف المحمولة �أو التعاون مع مقدمي خدمات الهواتف المحمولة من �أجل ف�صل الهواتف المحمولة
غير الم�شروعة عن ال�شبكة داخل ال�سجن .وما لم ُتتخذ هذه الإجراءات ،ف�إن هناك �شواهد قوية تدل على �أن بع�ض
ال�سجناء �سي�ستعملون الهواتف المحمولة لتنفيذ �أن�شطة �إجرامية من داخل ال�سجن ،بما فيها ترويع ال�شهود ،واالتجار
بالمخدرات ،بل وحتى القتل .ومن الممكن ا�ستعمال الهواتف المحمولة يف تن�سيق عمليات الهرب وال�شغب واختطاف
الرهائن .ويف الحاالت التي ُت�ضبط فيها هواتف محمولة غير م�شروعة ،يمكن لمعالجة وتحليل المكالمات على نحو
ويحوال دون ارتكاب جرائم .ويت�ضمن الف�صل ( 1ال�صفحة  )24مناق�شة �أكثر �إ�سهاب ًا
�سليم �أن ي�ساعدا المحققين ُ
للم�سائل المتعلقة باالت�صاالت ومراقبتها والتدابير الوقائية يف هذا ال�صدد.
بيانات ال�سلوك الأمني—ينبغي تدريب كل موظف من موظفي الخط الأمامي على مراقبة �أي �سلوك من جانب
ال�سجناء يمكن �أن ي�ؤثر يف الأمن وعلى الإبالغ عن هذا ال�سلوك .ففي و�سع موظفي ال�سجن� ،أثناء مدة خدمتهم،
تحديد جماعات الع�صابات وت�سل�سلها الهرمي ،ومعرفة َمنْ ِمن ال�سجناء اعتاد على حمل �أ�سلحة �أو حيازة
مخدرات وممنوعات �أخرى .والأهم �أنهم قادرون على التعرف على ال�سلوك الفردي �أو الجماعي الخارج عن
الم�ألوف .وهذا الن�شاط من جانب الموظفين ينبغي الإبالغ عنه يف �شكل تقارير معلومات ا�ستخبارية �أمنية
(لالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر الق�سم المتعلق بتقارير المعلومات الأمنية يف ال�صفحة � 69أدناه
ويف المرفق .)1

التخطيط لجمع المعلومات
الح�صول على مزيد من المعلومات عن
تن�ش�أ ظروف تود فيها وحد ُة ا�ستق�صاء المعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون
َ
م�س�ألة م�ستجدة �أو عن �سجين بعينه �أو مجموعة �سجناء بعينها .لكن جمع المعلومات عملية ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال.
ويمكن تقليل الوقت الذي ت�ستغرقه تلك العملية والتحكم الفعال يف ذلك الوقت من خالل التخطيط الدقيق قبل بدء
مواطن التركيز والحدو َد والقيود المتعلقة بنوع وحجم
عملية الجمع .فهذا التخطيط يع ِّين ،على نحو منظم وقاطع،
َ
ِ
المعلومات المحتمل َة
م�صادر
لتم�سة .كما يوفر هذا التخطيط معلومات عن التكاليف والمخاطر ،ويحدد
َ
المعلومات ُ
الم َ
و�أوج َه ا�ستعمال المعلومات المج َّمعة.
فوائد و�ضع خطة جلمع املعلومات
•
•
•
•
•

جمع ُمر َّكز للمعلومات
توفري منهجية ٍ
حتديد مقدار املعلومات الالزم جمعها
تقليل الوقت املُنفق يف جمع معلومات ال جدوى منها
تبيان مكان وم�صدر التما�س املعلومات
تعيني امل�س�ؤول عن جمع املعلومات

وخطة جمع المعلومات عملية من�ضبطة تكفل ا�ستخدام الم�صادر ال�سليمة يف توفير معلومات تتيح �إعداد المن َتج
إجراء تحقيقات من�سقة ومركزة من خالل التحديد الوا�ضح للمعلومات
اال�ستخباري .ويمكن لهذه الخطة �أن تي�سر � َ
المطلوبة وللم�س�ؤول عن الح�صول عليها.
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�سبل التحقيق
غير محدودة .وهناك تحقيقات تنظمها ال�سيا�سات
تكاد تكون �سبل التحقيق المتاح ُة �أمام �أي ممار�س ا�ستخباري َ
و�أخرى َتعتمد على ال�شبكات التي �أُن�شئت و�صينت على مر الزمن .ويتوقف مقدار م�صادر المعلومات المتاحة �إلى حد
كبير على مهارة الممار�س اال�ستخباري ال�شخ�صية.
فن معرفة ماهية المعلومات المطلوبة ثم بعد ذلك معرفة مكان وكيفية الح�صول عليها
�إن �سبيل التحقيق هو بب�ساطة ُّ
يف �أق�صر وقت ممكن .فهذه المعرفة والقدرة يمكنهما تب�سيط التحقيق والم�ساعدة على منع وقوع جريمة �أو حادث
�آخر داخل ال�سجن� .أي �أننا هنا ل�سنا ب�صدد ِعلم ُيدر�س؛ و�إنما ب�صدد مهارة َتعتمد على المعرفة ال�شخ�صية والخبرات
الحياتية للممار�س اال�ستخباري.
و َتعتمد طائف ُة �سبل التحقيق المتاح ُة اعتماد ًا كبير ًا على طبيعة التحقيق الذي ُيجرى .وتنق�سم طبيعة التحقيق �إلى
(�أ) تحقيق �سري و(ب) تحقيق علني (الفارق بينهما هو تخوف المحقق من �أن يكون الم�شتبه فيه �أو ال�شخ�ص
خا�ضع للتحقيق) .وقد نوق�شت يف
الخا�ضع للتحقيق على علم ب�أنه مو�ضع اهتمام �إدارة الأمن� ،أي ب�أنه م�شتب ٌه فيه �أو
ٌ
الف�صل  3م�س�أل ُة المراقبة ال�سرية.

تقارير المعلومات الأمنية
م�صيرها
�إذا ُ�سجلت المعلومات على النحو المالئم �أمكنها �أن تكون نفي�سة جداً؛ �أما �إذا لم ُت�سجل بدقة فقد يكون
ُ
أكثر مما تحققه من نفع .ومن الممار�سات
الن�سيان �أو �إ�ساء َة اال�ستعمال �أو
َ
َ
التهويل؛ مما قد يجعلها ُت�س ِّبب من الأذى � َ
الجيدة وجود ا�ستمارة موحدة يمكن لموظفي ال�سجن �أن ي�سجلوا فيها المعلومات التي جمعوها؛ وهو ما ي�سمى تقرير
معلومات �أمنية �أو ،اخت�صاراً ،تقرير معلومات.
وبما �أن هذا التقرير يحتوي على معلومات يجوز للآخرين ا�ستخدامها يف الم�ستقبل يجب توخي العناية يف
�إعداده �ضمان ًا لعدم ا�ستخال�ص قرائه الالحقين ال�ستنتاجات خاطئة ب�سبب �سوء �صياغته �أو ق�صور معلوماته.
المح�صلة ومكان وتوقيت
وال�سبيل الأف�ضل ل�ضمان الدقة هو �سرد التفا�صيل المتعلقة بم�ضمون المعلومات
َّ
وكيفية تح�صيلها .وينبغي �أي�ضا للموظفين �أن يدرجوا يف تقاريرهم �أي خطوات ا ُّتخذت من �أجل التو�صل �إلى
ا�ستنتاجاتهم.
ِ
المعلومات الجيد ُة كثير ًا ما تكون قليلة ومتباعدة.
فم�صادر
ويجب �أي� ًضا توخي العناية يف الحفاظ على �سرية الم�صادر.
ُ
لذا ف�إن انتهاك �سريتها يمكن �أن ي�سفر عن رف�ض الم�صدر �إعطاء معلومات �أخرى� ،أو الأدهى من ذلكْ � ،أي تعري�ض
الم�صدر الحتمال الإ�ضرار به م�ستقب ًال .ومن �أجل تقييم المعلومات يجب �أن تعرف الإدارة الأمنية هوية م�صدر
المعلومات (ما لم يكن م�صدر ًا �سر ًّيا—انظر الق�سم المتعلق با�ستخدام المبلِّغين ال�سجناء يف ال�صفحة )61؛ لكن
يجب توخي الحر�ص على عدم الإف�صاح عن هوية ال�سجين الذي قدم المعلومات للموظفين الذين ال حاجة بهم �إلى
معرفة هويته.
وعادة ما تقع م�س�ؤولية الت�صرف بناء على م�ضمون تقارير المعلومات على عاتق �شخ�ص �آخر غير �صاحب التقرير؛ لذا
من المهم �أن تكون تلك التقارير مكتملة قدر الإمكان قبل عر�ضها وتوزيعها .وبما �أن تقارير المعلومات الأمنية هي،
كما يوحي ا�سمها ،م�صدر معلومات ف�إنها ت�أخذ مكانها يف �صدارة العملية اال�ستخبارية.
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وينبغي للممار�سين اال�ستخباريين ،خا�صة داخل ال�سجون� ،أن يغتنموا كل فر�صة ت�سنح لهم من �أجل ت�شجيع موظفي
الخطوط الأمامية داخل وحداتهم و�/أو �إداراتهم على تقديم تقارير معلومات.
ا�ستخدام محتمل �سواء يف �إطار التحقيقات �أم العمليات اال�ستخبارية .وال ت�ستطيع الإدارة
فلجميع المعلومات
ٌ
الأمنية اال�ستفادة من �شتى المعلومات الفردية ومعرفة قيمتها الحقيقية �إال بعد م�ضاهاتها وحلِّ �ألغازها .لذا
ينبغي لكل فرد �أن يبلِّغ عن �أي �شيء يراه غير معتاد �أو خارج ًا عن الم�ألوف؛ وعندها ي�سجل الأمن المعلومة ويقرر
مدى قيمتها.
وينبغي تحويل �أي معلومات ترد من �أي م�صدر على �شكل ن�سخة مطبوعة �إلى تقرير معلومات �أمنية .ويجب �إعطاء كل
الم�ستندات وتقارير المعلومات الأمنية ت�صنيف ًا �أمنياً .وينبغي الإ�سراع يف �أقرب وقت ممكن ب�إعادة �أي معلومات واردة
تخرج عن اخت�صا�ص �إدارة ال�سجن �إلى الجهة المعنية.
ويت�ضمن المرفق  1ا�ستمارة مقترحة لتقارير المعلومات الأمنية ،و�إر�شادات ب�ش�أن ملء تلك اال�ستمارات.

االختبارات الرئي�سية لفعالية عملية جمع املعلومات
•
•
•
•
•
•
•

هل موظفو ال�سجن قادرون على تقدمي تقارير ا�ستخبارية (�سواء كتاب ًة �أو �إلكرتون ًّيا) على نحو روتيني؟
هل َيلقون ت�شجيع ًا على عمل ذلك؟
 هل يوجد �أي نوع من مقايي�س الأداء ب�ش�أن قيام موظفي ال�سجن بتقدمي معلومات غري ا�ستخبارية ومعلومات
ا�ستخبارية؟
 هل يوجد معيار وطني موحد ب�ش�أن ت�سجيل املعلومات غري اال�ستخبارية واملعلومات اال�ستخبارية؟
 هل ُت�ستخدم ا�ستمارات وم�صطلحات موحدة؟
 هل تك َّونت �شبك ٌة من موظفي ال�سجن املتخ�ص�صني بهدف جمع وتطوير معلومات غري ا�ستخبارية ومعلومات
ا�ستخبارية؟ �إذا كان الرد بالإيجاب ،فما هو عدد ه�ؤالء املوظفني؟ وما هو تو�صيفهم الوظيفي؟ وكيف ُتدار
�ش�ؤونهم؟
 بعد وقوع حادث داخل ال�سجن ،هل يحاط موظفون بتفا�صيله على نحو ر�سمي من زاوية الدرو�س امل�ستفادة منه؟
وهل تعر�ض عليهم هذه التفا�صيل باعتبارها معلومات غري ا�ستخبارية �أم باعتبارها معلومات ا�ستخبارية؟ وكيف
ومنْ هم ه�ؤالء املوظفون؟
يتم ذلك َ

التقييم
ينطوي التقييم على تقدير مدى موثوقية الم�صدر وجودة المعلومات .وينبغي فح�ص جميع المعلومات من �أجل تقييم
تقييم المعلومات عند ورودها.
موثوقية الم�صدر ودقة المعلومات .وينبغي �أن يتولى موظف مدرب تدريب ًا تخ�ص�صي ًا َ
وينبغي ت�صميم عملية ترمي �إلى ت�أكيد جودة المعلومات بعد تقديمها .ومن المهم من �أجل تح�سين التقييمات الالحقة
موافا ُة الموظف الذي جمع المعلومات والموظف الذي َق َّيمها بتعليقات على �أدائهما.
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وتتمثل �إحدى الممار�سات الجيدة يف تقييم جميع ما ُق ِّدم من معلومات غير ا�ستخبارية ومعلومات ا�ستخبارية ا�ستناد ًا
�إلى ما يلي�( :أ) ال�سجل ال�سابق لموثوقية الم�صدر؛ و(ب) مدى معرفة الم�صدر ،معرف ًة مبا�شر ًة ،بالمعلومات التي
قدمها (مث ًال هل ح�صل الم�صدر على المعلومات مبا�شر ًة �أم �أنه �سمعها من �شخ�ص �آخر؟).
وتختلف النظم الم�ستخدمة يف تقييم المعلومات� ،إال �أن فكرتها الأ�سا�سية واحدة� :إجراء تقدير لموثوقية الم�صدر
ولدقة المعلومات الفعلية المقدمة.
وهناك �صيغة م�ستخدمة دول ًّيا ،تعرف با�سم �ُ ،Admiralty Codeص ِّممت من �أجل �إعطاء رمز �أبجدي رقمي لهذا
التقدير .وتمثل مكونات هذا الرمز مقيا� ًسا متد ِّرج ًا يتراوح بين ارتفاع احتمال دقة المعلومات واحتمال عدم دقتها.
و�إذا تعذر �إجراء تقدير يف ظل الظروف ال�سائدة� ،أُدرج رم ٌز �إ�ضايف .ويجب النظر يف كل مك ِّون على نحو دقيق وم�ستقل
عن المكونات الأخرى.
نظام تقييم املعلومات اال�ستخبارية
�ألف -م�صدر موثوق متام ًا
باء -م�صدر موثوق يف العادة
جيم -م�صدر موثوق �إىل حد ما
دال -م�صدر غري موثوق يف العادة
هاء -م�صدر غري موثوق
واو -م�صدر من غري املعروف مدى موثوقيته

-1
-2
-3
-4
-5
-6

()ADMIRALTY CODE

تقرير �صحته م�ؤكدة
ٌ
تقرير �صحته حمتملة
ٌ
تقرير �صحته ممكنة
ٌ
تقرير �صحته م�شكوك فيها
ٌ
تقرير �صحته غري حمتملة
ٌ
تقرير �صحته ال ميكن احلكم عليها
ٌ

موثوقية الم�صدر— ُتفح�ص خ�صائ�ص الم�صدر من �أجل تقييم م�ستوى االعتماد الممكن على المعلومات المقدمة،
وذلك بالنظر يف م�سائل معينة ،منها ما يلي:
•
•
•
•

•
•

 درجة القرب—ما مقدار قرب الم�صدر من ال�شخ�ص مو�ضع المعلومات؛ بمعنى هل الم�صدر يف و�ضع
ي�ؤهله لأن يعرف؟
 المحدودية الح�سية—يت�سم ك ٌّل من المراقبين الب�شريين والآليين بمحدودية القدرة على ال�سمع والر�ؤية
والك�شف والت�صنيف.
 الإرهاق—تختلف ا�ستجابة الأفراد عند �شعورهم بالإرهاق .وقد يكون هذا الإرهاق ناتج ًا عن تعاطي
الكحول �أو المخدرات .وقد يكون الم�صدر ُمت َْعب ًا �أو متوتر ًا �أو يعاني من �إنهاك ج�سماني �أو ذهني.
 التحيز—م�صدر المعلومات غير المتحيز يمثل اال�ستثناء ال القاعدة .فالأفراد يمكن �أن يتخذوا مواقف
متحيزة ،على �ضوء خبراتهم ال�سابقة و�آرائهم وم�صالحهم ال�شخ�صية ورغباتهم وقدراتهم .وقد يكون
التحيز ُمتع َّمد ًا �أو غير متعمد.
 المعارف والخبرات—�إذا كانت للم�صدر معرفة �أو خبرة ذات �صلة بالمعلومات المعنية ،ف�إن من
المفتر�ض فيه �أن يكون �أكثر موثوقية يف هذا ال�سياق الخا�ص.
 الأداء ال�سابق—�إذا كان الم�صدر قد قدم معلومات فيما م�ضى ،فماذا كانت درجة دقتها؟ و�إذا كانت غير
دقيقة �أو خاطئة ،فما هي الظروف التي اكتنفت ذلك؟
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دقة المعلومات—االنطباع الأول ينبغي �أن يب ِّين ما �إذا كانت المعلومات توحي ب�أنها تمثل حقيقة �أو ر�أي ًا �أو �شائعة.
َحرفية المعلومات—ينبغي قدر الإمكان �أن يظل م�ضمون تقارير المعلومات مطابق ًا تمام ًا لل�صيغة الحرفية التي
ا�ستعملها مقدمو تلك التقارير� .إال �أنه قد يكون من ال�ضروري ،بين الحين والآخر� ،إعادة �صياغة �أجزاء من الن�ص
بغية تبديد �أوجه غمو�ض �شابتها �أو حذف ا�ستنتاجات غير مق�صودة �أو معلومات �أخرى قد تدل على هوية م�صدر �سري
�أو قد ُتلحق ال�ضرر بالتحقيقات على نحو �آخر.
يح ُّد من نطاق ال�سماح بتوزيع
ويجوز �أن يقترن بهذا التقييم رم ٌز �إ�ضافي �آخر يخ�ص "التداول" �أو "التعميم" ُ
التقارير .والغر�ض من ذلك هو حماية المعلومات غير اال�ستخبارية �أو المعلومات اال�ستخبارية من �أي �إف�شاء غير
م�أذون به.

التجميع
تجميع كل ال�سجالت والتقارير الواردة� ،سواء ورق ًّيا �أو �إلكترون ًّيا ،وحفظُ ها وم�ضاهاتها وترتيبها
عقب التقييم ،ينبغي
ُ
المتح�صلة بو�ضعها يف �شكل ي�سمح با�سترجاعها
تمهيد ًا لتحليلها .وينطوي هذا التجميع على تنظيم البيانات
َّ
وتحليلها.
ويتطلب التجميع فح�ص المعلومات من �أجل تحديد كمية محتوياتها وت�صنيف المعلومات المت�شابهة �ضمن فئات
منطقية؛ مما ُيح ِّول المعلومات الخام �إلى �أ�شكال يمكن للمحللين والمحققين ا�ستخدامها .وبغ�ض النظر عن �أي
�سمة خا�صة يت�سم بها الن�شاط قيد التحقيق ،فعاد ًة ما يت�ضمن ذلك الن�شاط معلومات تتعلق ب�أ�شخا�ص و�أماكن
و�أ�شياء و�أحداث.
فئات التجميع
•
•
•
•
•

 الأ�شخا�ص—�أ�شخا�ص ميكن حتديد هويتهم دون الوقوف على العالقات التي تربطهم
 الأماكن—مواقع حمددة داخل ال�سجن �أو الفناء �أو غرف املعي�شة �أو الور�ش� ،إلخ.
 الأ�شياء—�أرقام هواتف ،عقاقري� ،سكاكني ،معدات ت�ساعد على الهرب� ،أ�سلحة يدوية ال�صنع ،م�شروبات
كحولية مخُ َّمرة داخل ال�سجن� ،إلخ.
تواريخ حمددة و�أ�شخا� ًصا متورطني،
 الأحداث—�أحداث وقعت يف املا�ضي �أو تقع حاليا �أو قد تقع الحقاً ،تت�ضمن
َ
من خالل عالقاتهم ،يف �أحداث �أخرى (كالأحداث الالحقة حلدث ما �أو ال�سابقة حلدث� آخر)
 الأن�شطة—�أن�شطة حمددة �أو مزعومة �أو م�ستدل عليها ،و�أنواع تلك الأن�شطة

التحليل
عد مرحل ُة التحليل
ينطوي التحليل على فح�ص دقيق للمعلومات بغية الوقوف على مدلولها و�سماتها الأ�سا�سية .و ُت ُّ
مرحل ًة رئي�سية يف العملية اال�ستخبارية .ويمكن و�صف التحليل ب�أنه فح�ص عميق لمدلول المعلومات المتاحة
و�سماتها الأ�سا�سية .وهو ي�سلط ال�ضوء على ما تت�سم به المعلومات من ثغرات ونقاط قوة و�ضعف؛ ويقترح كيفية
التعامل معها.
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وهناك فئتان �أ�سا�سيتان من التحليل :التحليل اال�ستراتيجي الذي " ُي َحلِّق" على ارتفاع �أعلى يف الف�ضاء ويرى الأمور من
منظور �أطول �أج ًال؛ والتحليل التكتيكي الذي يركز على الم�سائل العملياتية الفورية .وتنظر المعلومات اال�ستراتيجية
اال�ستخبارية وغير اال�ستخبارية يف االتجاهات والتهديدات الم�ستجدة� .أما المعلومات التكتيكية اال�ستخبارية وغير
اال�ستخبارية ،فتبحث الأو�ضاع القائمة �أو العملية الجارية؛ وذلك �أحيان ًا يف توقيتها الحقيقي.
والتحليل يدر�س المعلومات يف �سياقها؛ وي�ستخل�ص اال�ستنتاجات ب�ش�أن مدلولها؛ ُويبرز الثغرات التي
المرجح حدو ُثه الحقاً؛ ويقدم تو�صيات ب�ش�أن الإجراءات الممكن اتخاذها
ت�شوب المعارف الحالية؛ ويتوقع
َ
ي�سارع باال�ضطالع بهذا العمل ب�سبب �أمور غير معتادة �أو اتجاهات �أو ترابطات الحظها المحلل
م�ستقب ًال .وقد َ
�أثناء بحوثه العامة؛ لكن الأ�شيع هو �أن ُي�ستهل هذا العمل عند قيام كبار المديرين بتوجيه �س�ؤال �أو �إعطاء
اخت�صا�صات محددة.
ويمكن عر�ض نتائج التحليل يف عدة �أ�شكال مختلفة تبع ًا لمتطلبات ال�شخ�ص الذي يطلب �إجراءه .وهذه الأ�شكال يمكن
�أن تتراوح بين تقارير متعمقة ب�ش�أن م�سائل ا�ستراتيجية معقدة (كاالتجار بالمخدرات مث ًال) و�إحاطة �شفوية مقت�ضبة
ب�ش�أن م�س�ألة بعينها (محاولة هرب� ،أو �سجين ي�ستعمل هاتف ًا محموالً).
تت�سم املنتجات اجليدة املتعلقة با�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون بالكفاءة والإيجاز و�سهولة ا�ستيعابها ،وباحتوائها
وم�صادرها �ضعيفةً ،يكون املنتج
املعلومات ف�ضفا�ض ًة
على تو�صيات وا�ضحة ال لب�س فيها تقوم على �أدلة قوية .وعندما تكون
ُ
ُ
التحليلي �ضعيف ًا هو الآخر.

ويمكن ت�شبيه المعلومات ب�أحجية �شديدة التعقيد تت�ألف ك ُّل ِقطعها من ُن َتف من المعلومات .وعند تجميع القطع على
النحو ال�سليم تلوح يف الأفق �صور ٌة ما؛ لكن حتى تكتمل مالمح ال�صورة ال بد من و�ضع كل قطعة يف مكانها ال�صحيح.
ومهما بدت � ُّأي قطعة عديم َة الأهمية ،ف�إن يف غيابها غياب ًا لإمكانية تكوين �صورة .وهذا هو الحال فيما يخ�ص
المعلومات اال�ستخبارية.
المعلومات :فتجميع كل تلك القطع مع ًا ي�شكل العملي َة التي ُتجمع بوا�سطتها
ُ
و�إذا ح�صلت المعلومات اال�ستخبارية على درجة عالية ،فقد يكون الإجراء المترتب عليها عبارة عن تغيير يف
الإجراءات� ،أو �إدخال تغييرات مادية على مكان ما� ،أو تخ�صي�ص مزيد من الموظفين� ،أو طلب �أن ينتبه الموظفون
�إلى �أمر محدد.
ويتمثل �أحد جوانب التحليل الهامة يف و�ضع افترا�ضات .وي�شير م�صطلح و�ضع افترا�ضات �إلى تحديد بدائل للمدلول
المحتمل للمعلومات المجمعة .وبوجه عام ،يمكن و�ضع �أكثر من افترا�ض واحد فيما يخ�ص مجموعة البيانات الواحدة.
وتتمثل عنا�صر كل افترا�ض فيما يلي:
عنا�صر االفرتا�ض
•
•
•
•
•
•

َمنْ —الفرد الرئي�سي �سواء كان واحد ًا �أم �أكرث
ماذا—الأن�شطة الإجرامية
كيف—طريقة العمل
�أين—املوقع الجغرافي
ملاذا—الدوافع
متى—يف املا�ضي �أو احلا�ضر �أو امل�ستقبل

الف�صل 4

ا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون :الدورة ،والعملية ،واملكونات

التعميم
تنطوي مرحلة التعميم على �إر�سال نتائج التحليل �إلى العميل� ،أي �إلى �إدارة ال�سجن .ويمكن لعملية التعميم �أن تتخذ
اال متنوعة ،على النحو التالي:
�أ�شك ً
• تقارير منظمة �أُ�ضفي عليها الطابع الر�سمي
• عرو�ض �شفوية ر�سمية منظمة م�شفوعة بم�ستندات داعمة
• ا�ستعرا�ضات �أ�سبوعية على �شكل ن�شرات
• �إحاطة مخ�ص�صة الغر�ض موجهة �إلى فرق اال�ستخبارات والتحقيقات
و ُت ْك ِمل مرحل ُة التعميم دور َة العملي ِة اال�ستخباري ِة الأولي َة.

الإحاطات اال�ستخبارية
ِ
ا�ستنباطات التحليل .وينبغي �أن يكون المن َتج موجز ًا بحيث ال يعر�ض �سوى اال�ستنباطات
إحاطات اال�ستخبارية
َتعر�ض ال
ُ
التي تخ�ص الم�س�ألة المحددة �أو االتجاه المحدد .ويجب على الممار�سين اال�ستخباريين �أن يجروا تقييم ًا نقد ًّيا ب�ش�أن
ِ
المعلومات اال�ستخباري َة الحيوية بالن�سبة لقيام المديرين
المنتج النهائي بجالء
تحليلهم من �أجل �ضمان �أن ُيبرز
ُ
باتخاذ قرارات ح�صيفة.
الإحاطات اال�ستخبارية
الغر�ض من الإحاطة اال�ستخبارية هو تقدمي ملخ�ص مل�س�ألة معينة حتى يت�سنى �إ�سناد املهام املتعلقة بها ب�سرعة .وميكن
وتي�سر الإحاط ُة اال�ستخبارية الإبال َغ عن امل�سائل امل�ستجدة
ا�ستخدامها �أي� ًضا يف الإبالغ عن عمليات حتديث منتجات قائمةِّ .
بفعالية و�سرعة �أكرب؛ وذلك نتيجة لتقلي�ص �أعباء العمل بف�ضل تقدمي ملخ�ص للم�س�ألة بد ًال من تقييم �شامل لها.

وينبغي �أن ت�ستند الإحاطة اال�ستخبارية �إلى �أي متطلبات �أولية حددتها �إدارة ال�سجن .فمث ًال �إذا كان مدير ال�سجن
يريد تقرير ًا عن م�ستوى تعاطي المخدرات يف ال�سجنَ ،ل َز َم �أن تركز الإحاطة اال�ستخبارية على هذا المو�ضوع .وينبغي
وقدر من الفهم لما تعتزم الإدارة �أن تفعله
�أن يتوافر لدى ِّ
فهم وا�ضح لما تريد �إدار ُة ال�سجن معرف َته ٌ
مقدم الإحاطة ٌ
َّ
بهذا المنتج .ويف المنتجات المولدة ذات ًّيا (�أي دون وجود طلب �أولي من العميل) ،يجب النظر يف اال�ستخدام المرجح
جوانب الو�ضع المعين التي ُيفتر�ض �أنها �س َت ُهم
للمنتج .وينبغي للممار�س اال�ستخباري �أن يتوقع ،بف�ضل معرفته بعميله،
َ
العميل �أو ُتفيده.
َ
ومن الأمور الواجب �إدراكها �أن الإحاطة الفعلية ال تعبر بال�ضرورة عن الوقت والجهد اللذين �أُنفقا يف �إعدادها .فمن
ال�صعب �إقناع العميل ب�أن المعلومات اال�ستخبارية الواردة يف �صفحتين �أو ثالث �صفحات من الوثيقة يمكن �أن تكون
نتاج ٍ
عمل ا�ستغرق �أيام ًا �أو �أ�سابيع بل و�شهور ًا (يف بع�ض الحاالت) .لذا يجب على المحلل �أن يتجنب الوقوع يف َ�ش َرك
َ
ال�سعي �إلى جعل كمية الجهد معادل ًة لطول الوثيقة.
فالنقطة الرئي�سية عند �صياغة �أي منتج ا�ستخباري هي الإجابة عن الأمور التي ت�شغل بال �إدارة ال�سجن .والو�ضع الأمثل
هو تعيين تلك ال�شواغل �أثناء مرحلة "تحديد المهام" من مراحل الدورة اال�ستخبارية .لكن حتى لو لم ُتع َّين هذه المهام
العميل .وينبغي �أن تركز
قدر من الفهم لما يهم
َ
�أثناء تلك المرحلة ،ف�إنه ينبغي �أن يتوافر لدى الممار�س اال�ستخباري ٌ
كل �أجزاء الإحاطة اال�ستخبارية على الإجابة ،نياب ًة عن �إدارة ال�سجن ،عن الأ�سئلة المطروحة ب�صيغة "وماذا بعد؟".

67

68

كُت ِّيب ب�ش�أن الأمن الدينامي وا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون

ويت�ضمن المرفق  2نموذج ًا لإحاطة ا�ستخبارية و�إر�شادات ب�ش�أن كيفية ا�ستكمال هذا النموذج.

ال ْإطالع على المعلومات اال�ستخبارية
يجب اتخاذ قرار ب�ش�أن نطاق ال ْإطالع على المعلومات اال�ستخبارية .ففي بع�ض الحاالت ،تبقى هذه المعلومات داخل
�إدارة الأمن؛ ويف حاالت �أخرى ،تحال �إلى مدير ال�سجن �أو المقر الرئي�سي لإدارة ال�سجون .ويف بع�ض الأحيان ،تكون
تلك المعلومات هامة ومفيدة لأجهزة �إنفاذ القانون الأخرى .وينبغي �أن تو�ضع على المنتج اال�ستخباري عالم ٌة وا�ضحة
َت ْح ِمل ت�أ�شير َة ٍ
تداول مالئمة .وال يجوز �أبد ًا �إطالع ال�سجناء على المعلومات اال�ستخبارية.
البت يف مدى �ضرورة اتخاذ
ويف معظم الحاالت ،يذهب التقرير اال�ستخباري �إلى مدير الأمن �أو مدير ال�سجن من �أجل ِّ
�أي �إجراء ،وماهية الإجراء �إذا كان اتخاذه �ضرور ًّيا .كما يحدد مدير الأمن �أو مدير ال�سجن َمنْ هم الذين "يحتاجون
�إلى االطِّ الع" على المعلومات اال�ستخبارية.
مثال على ت�أ�شريات تداول املعلومات اال�ستخبارية
•
•
•
•
•

ُي�سمح بالتعميم داخل �أجهزة �إنفاذ القانون املوجودة يف بلد املن�ش�أ
ُي�سمح بالتعميم على �أجهزة وطنية �أخرى
ُي�سمح بالتعميم على �أجهزة �إنفاذ القانون الدولية
يقت�صر التعميم على اجلهة املُ ْ�صدرة وحدها
ُي�سمح بالتعميم لكن على اجلهة املتلقية �أن تراعي ال�شروط املحددة

الت�صرف بناء على المعلومات اال�ستخبارية
يمكن �أن تت�ضمن الإجراءات المحتملة ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

عدم فعل �أي �شيء
عدم فعل �أي �شيء لكن مع �إبالغ الموظفين بموا�صلة جمع معلومات عن المو�ضوع (كجزء من الأغرا�ض
اال�ستراتيجية �أو العملياتية)
نقل ال�سجين �أو ال�سجناء
تفتي�ش ال�سجين �أو المبنى
تفتي�ش �أحد الزوار �أو الموظفين
�إبالغ الإدارة الإقليمية �أو الوطنية �إذا كان المو�ضوع مو�ضوع ًا ا�ستراتيج ًّيا
�إبالغ �أجهزة �إنفاذ القانون المحلية (وفق ًا للبروتوكوالت المبرمة)

�إعادة التقييم
تنطوي �إعادة التقييم على �إجراء ا�ستعرا�ض متوا�صل للدورة اال�ستخبارية بكاملها من �أجل تحديد ال�سبل الكفيلة
بتح�سين �أي مرحلة من مراحل تلك الدورة .وحتى ت�أتي �إعادة التقييم ب�أق�صى نفع ممكن ،ينبغي �إجرا�ؤها على امتداد
مراحل الدورة ال يف المرحلة الأخيرة وحدها .وقد تنطوي �إعادة التقييم يف بع�ض الأحيان على �إعادة الدورة برمتها.

املرفق 1
تقرير املعلومات الأمنية :ا�ستمارة و�إر�شادات
ب�ش�أن كيفية ملئها
يمكن االطالع على التفا�صيل المتعلقة بغر�ض تقارير المعلومات الأمنية وبوظيفتها يف الف�صل  ،4ال�صفحات .67-66

نقاط عامة
•

•
•

 يجوز �أن تكون كل الأن�شطة �أو المواقف غير المعتادة �أو الخارجة عن الم�ألوف �أو الم�شتبه فيها ذات قيمة
ا�ستق�صائية �أو ا�ستخبارية �إما بالن�سبة لإدارة ال�سجن �أو لأجهزة �إنفاذ القانون الأخرى؛ ومن ثم ينبغي جمع
معلومات عنها
يجب تحويل المعلومات الواردة من �أي م�صدر على هيئة ن�سخة مطبوعة �إلى تقرير معلومات� أمنية
 ينبغي �إر�سال �أي معلومات تخ�ص �أجهزة �إنفاذ القانون الأخرى �إلى الجهاز المعني يف �أقرب وقت ممكن وفق ًا
لت�أ�شيرات التداول

الخطوات التي يقوم بها موظف ال�سجن الذي يملأ ا�ستمارة التقرير
•
•
•
•

تدوين ا�سم ال�سجن
تدوين ا�سم ورقم ال�سجين (ال�سجناء) �أو ال�شخ�ص (الأ�شخا�ص) الذي يتعلق به التقرير
تدوين مكان الحادث (الحوادث)
تدوين الأ�شياء التي ي�شملها التقرير—كالعقاقير مث ًال والكحول والهواتف والع�صابات

التقرير
الخطوات التي تقوم بها �إدارة الأمن/اال�ستخبارات عند تلقيها
َ
• �إعطاء التقرير رقم ًا مرجع ًّيا فريد ًا
• �إدراج هذا الرقم يف اال�ستمارة ويف �سجل التقرير
(�أ)
• �إعطاء التقرير ت�صنيف ًا �أمني ًا
(�أ)يتيح الت�صنيف الأمني ملن ي�ستخدم التقرير �أن يفهم درجة ح�سا�سيته و�أن يطبق �ضوابط �أمنية مت�سقة مالئمة من �أجل حماية
لزم ب�إعطائه ت�صنيف ًا �أمن ًّيا ،ف�إن من املهم جدًّا �أن يعيد املمار�سون
�سريته وحرفيته وتوافره .وعلى الرغم من �أن املوظف الذي يقدم التقرير ُم ٌ
اال�ستخباريون تقييم ح�سا�سية املعلومات الواردة فيه على نحو م�ستقل .ويجب �إعطاء التقرير م�ستوى الت�صنيف الأمني املالئم من �أجل حتديد
احتماالت وطبيعة و�شدة العواقب ال�سيئة التي من �ش�أنها �أن تَنتج عن االطالع دون �إذن على تلك املعلومات و�/أو على �إف�شائها دون �إذن .وتتوقف
طبيعة الت�صنيف الأمني على اللوائح الوطنية.
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الق�سم 1

يمل�ؤه الموظف الذي ُيعد التقريرَ ،ويذكر فيه ما يلي:
•
•
•
•
•

تاريخ ووقت تلقي المعلومات
م�صدر المعلومات (�سجين ،موظف �آخر ،م�صدر �سري)
تفا�صيل ما لوحظ (�شوهد) �أو ما يثير القلق
تفا�صيل ما ُ�س ِمع
تفا�صيل ما اك ُت�شف

ويجب �أن يعرف قارئ التقرير بو�ضوح ما �إذا كان م�صدر المعلومات هو معد الوثيقة �أم �شخ�ص �آخر �أم م�صدر �آخر.
والم�صدر الآخر يمكن �أن يكون وكالة �أو منظمة �أو �إدارة حكومية .ولأ�سباب متنوعة ،قد يرغب الموظف� ،أو ال يرغب،
يف الإف�صاح عن تفا�صيل الم�صدر.
وينبغي �أي�ضا لل�شخ�ص الذي يعد التقرير �أن يب ِّين وجه َة نظره فيما يخ�ص موثوقية الم�صدر(ب) ودقة المعلومات؛
وذلك ا�ستناد ًا �إلى معارفه ال�شخ�صية و�أي ا�ستق�صاءات �أجريت .فتقارير المعلومات الأمنية تعطي �أ�صحابها فر�ص َة
�إبداء �آرائهم (�أو �شكوكهم) ب�ش�أن دقة المعلومات ،ودوافع الم�صدر ،و�أي �شيء �آخر قد يكون له ت�أثير يف جدوى
المعلومات .ويجب على �صاحب التقرير �أن يتجنب اال�ستنتاجات الم�ضلِّلة و�أن يكفل وجو َد ما يدعم جميع ا�ستنتاجاته.

(ج)

18

19

وينبغي �أال يتناول هذا الق�سم �سوى المعلومات الهامة ،و�أن يكون موجز ًا وخالي ًا تمام ًا من �أي ا�ستطراد .ويمكن ،عند
ال�ضرورة ،ا�ستخدام �أوراق �إ�ضافية (انظر �أدناه).
وينبغي للموظف �صاحب التقرير �إدراج ما يلي �أ�سفل ال�صفحة الأولى:
•
•
•

ا�سمه (مكتوب ًا بو�ضوح)
تاريخ ووقت تقديم التقرير
توقيعه

التقريرَ ،ل َزم ت�سليط
و�إذا كان هناك وقت طويل يف�صل ما بين ورود المعلومات �إلى �صاحب التقرير وبين �إعداده
َ
ال�ضوء على هذا الفا�صل الزمني و�إدراج تف�سير له �أعلى ال�صفحة يف ق�سم المعلومات من التقرير .والغر�ض من ذلك
هو �ضمان �أال يفتر�ض قارئ التقرير �أن تاريخ �إعداد التقرير هو تاريخ ورود المعلومات.

(ب)موثوقية امل�صدر—املق�صود بها هو فح�ص خ�صائ�ص امل�صدر من �أجل تقييم مدى �إمكانية االعتماد على املعلومات املقدمة.
(ج)دقة املعلومات—يكمن االنطباع الأول يف حتديد ما �إذا كانت املعلومات توحي ب�أنها متثل حقيقة واقعة �أم ر�أي ًا �أم� إفاد ًة �سماعية �أم
�شائع ًة؛ وذلك قبل ال�شروع يف �إجراء ا�ستق�صاءات للتحقق من دقة تلك املعلومات .وينبغي قدر الإمكان �إجراء ا�ستق�صاءات ب�ش�أن الت�أكيدات
املبداة بغية حتديد مدى �صحتها.

املرفق 1

تقرير املعلومات الأمنية :ا�ستمارة و�إر�شادات ب�ش�أن كيفية ملئها

الق�سم 2
ينبغي لم�س�ؤول الأمن/اال�ستخبارات الذي يتلقى التقرير �أن يدرج ما يلي:
•
•
•

ا�سمه (مكتوب ًا بو�ضوح)
تاريخ ووقت ا�ستالم التقرير
توقيعه

وتقييم
فح�ص
ويجب تقييم جميع المعلومات كل على حدة؛ وفح�ص موثوقية الم�صدر ودقة المعلومات .وينبغي
ُ
ُ
موثوقية الم�صدر وموثوقية المعلومات كل على حدة �ضمان ًا لتناول كل منهما تناو ًال دقيقاً.
وينبغي لأحد �أع�ضاء مكتب الأمن/اال�ستخبارات �أن يقوم بما يلي:
• تقييم موثوقية الم�صدر
• تقدير درجة دقة المعلومات
• ت�أكيد الكيفية التي ينبغي بها تداول المعلومات الواردة يف التقرير
• �إجراء تقدير لأي معلومات ا�ستخبارية داعمة تتعلق بمو�ضوع التقرير
• �إبداء تو�صيات ا�ستناد ًا �إلى م�ضمون التقرير
• تحديد �أي تقارير معلومات �أمنية ترتبط بالتقرير المعني
التقدير ،وتوقيع التقرير
• �إدراج ا�سمه وتاريخ ووقت �إجرائه
َ

الق�سم 3
وتقييمه وتو�صيا ِته؛ و�أن يقوم بما يلي:
التقرير
كبير م�س�ؤولي الأمن/اال�ستخبارات
ينبغي �أن ي�ستعر�ض ُ
َ
َ
•
•
•

البت يف الإجراءات الالزم اتخاذها
تحديد الوقت الذي ينبغي اتخاذ تلك الإجراءات فيه (فوراً� ،أو خالل � 24ساعة� ،أو خالل � 72ساعة)
التقدير ،وتوقيع التقرير
�إدراج ا�سمه وتاريخ ووقت �إجرائه
َ

الق�سم 4
ينبغي �أن ي�ستعر�ض رئي�س مكتب الأمن/اال�ستخبارات (�إذا كان جاهزاً ،و�إال ف�أ ْق َدم م�س�ؤول يف مكتب اال�ستخبارات
ِ
إجراءات المو�صى بها؛ و�أن يقوم بما يلي:
وتقييمه وال
التقرير
�أثناء نوبة عمله)
َ
َ
• اعتماد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها
• رف�ض الإجراءات المقترحة وبيان �سبب رف�ضها
• تحديد الإجراءات ال�ضرورية الأخرى
التقدير ،وتوقيع التقرير
• �إدراج ا�سمه وتاريخ ووقت �إجرائه
َ

الق�سم 5
ينبغي لمدير ال�سجن (ال�ضابط الم�س�ؤول)� ،أو نائبه� ،أن يقوم بما يلي:
• ا�ستعرا�ض التقرير و�إبداء �أي تعليقات َت ِع ُّن له
• البت يف ما �إذا كان ينبغي �إبالغ المقر وما ينبغي �إبالغه به
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مثال ال�ستمارة

] [XXXXم�صلحة ال�سجون

تقرير معلومات �أمنية
ا�سم ال�سجن:

رقم�/سنة تقرير املعلومات الأمنية

الت�صنيف الأمني
�إجراء فوري (�أَ ِّ�شر يف املربع)
م�ضمون
�إبالغ املقر وقِّع على املعلومات الإ�ضافية و َد ِّون
َ
البالغ (�أَ ِّ�شر يف املربع)

ا�سم (�أ�سماء) ال�سجني (ال�سجناء):
رقم (�أرقام) ال�سجني (ال�سجناء):
موقع احلادث:
عنوان املو�ضوع:

الق�سم -1

(وا�صل الكتابة على ورقة منف�صلة �إذا اقت�ضت ال�ضرورة)

م�ضمون التقرير

املرفق 1

تقرير املعلومات الأمنية :ا�ستمارة و�إر�شادات ب�ش�أن كيفية ملئها

مقدم املعلومات مكتوب ًا بو�ضوح):
َق َّدم املعلومات (ا�سم ِّ
وقت تقدمي التقرير:

تاريخ تقدمي التقرير:

التوقيع:

الق�سم -2
ا�سم م�ست ِلم التقرير (مكتوب ًا بو�ضوح):

التقرير يف مكتب اال�ستخبارات:
ا�س َتلم
َ
وقت اال�ستالم:

تاريخ اال�ستالم:
توقيع امل�ست ِلم:

التقييم (�أجراه مكتب اال�ستخبارات)
امل�صدر
�ألف  -م�صدر موثوق
متاماً
باء  -م�صدر موثوق يف
العادة
جيم  -م�صدر موثوق
�إىل حد ما
دال  -م�صدر غري
موثوق يف العادة
هاء  -م�صدر غري
موثوق
واو  -م�صدر من غري
املعروف مدى
موثوقيته

التداول

املعلومات
�ألف

تقرير �صحته م�ؤكدة
-1
ٌ

1

باء

تقرير �صحته حمتملة
-2
ٌ

2

 ُ -1ي�سمح بالتعميم �ضمن �أجهزة �إنفاذ القانون املوجودة
يف بلد املن�ش�أ
ُ -2ي�سمح بالتعميم على �أجهزة وطنية �أخرى

2

جيم

تقرير �صحته ممكنة
-3
ٌ

3

ُ -3ي�سمح بالتعميم على �أجهزة �إنفاذ القانون الدولية

3

دال

تقرير �صحته م�شكوك فيها
-4
ٌ

4

 -4يقت�صر التعميم على اجلهة املُ ْ�صدرة وحدها

4

هاء

تقرير �صحته غري حمتملة
-5
ٌ

5

 ُ -5ي�سمح بالتعميم لكن على اجلهة املتلقية �أن تراعي
ال�شروط املحددة

5

واو

 تقرير �صحته ال ميكن احلكم
-6
ٌ
عليها

6

1
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موجز املعلومات اال�ستخبارية الداعمة ،والتو�صيات (�أعده مكتب اال�ستخبارات)

التوقيع:

اال�سم (مكتوب ًا بو�ضوح):
التاريخ:
الوقت:

تقارير املعلومات الأمنية ال�سابقة املرتبطة بالتقرير احلايل
........... )1
........... )2
........... )3
........... )4

الق�سم -3

الإجراءات التي قررها مدير الأمن/اال�ستخبارات
(�أَ ِّ�شر يف املربع)

فور ًا

اال�سم (مكتوب ًا بو�ضوح):
التاريخ:
الوقت:

خالل � 42ساعة

خالل � 27ساعة

التوقيع:

املرفق 1

تقرير املعلومات الأمنية :ا�ستمارة و�إر�شادات ب�ش�أن كيفية ملئها

الق�سم  -4رئي�س اال�ستخبارات/الأمن
ِ
إجراءات املقرتح َة �أو يحدد �إجراءات بديلة�/إ�ضافية)
(يعتمد ال
الإجراء املعت َمد/الإجراءات املعتمدة (�أَ ِّ�شر يف املربع يف حالة االعتماد)
يف حالة عدم االعتماد َد ِّون الإجراء البديل/الإ�ضافي الالزم اتخاذه.

التوقيع:

اال�سم (مكتوب ًا بو�ضوح):
التاريخ:
الوقت:

الق�سم -5

مدير ال�سجن (ال�ضابط امل�س�ؤول)

(القرار النهائي �أو التعليقات)
ُ
املعلومات التي �أبلغت)
(اذ ُكر �إذا كان قد جرى �إبالغ املقر ،وحدِّ د
ِ

اال�سم (مكتوب ًا بو�ضوح):
التاريخ:
الوقت:

التوقيع:
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املرفق 2
الإحاطات اال�ستخبارية :ا�ستمارة و�إر�شادات
ب�ش�أن كيفية ملئها
يمكن االطالع على التفا�صيل المتعلقة بغر�ض الإحاطات اال�ستخبارية وبوظيفتها يف الف�صل  ،4ال�صفحة .67

غر�ض الإحاطة اال�ستخبارية
يتمثل غر�ض الإحاطة اال�ستخبارية يف تقديم موجز مقت�ضب ب�ش�أن م�س�ألة معينة حتى يت�سنى �إ�سناد المهام يف
التوقيت المالئم .ويمكن �أي� ًضا ا�ستخدامها يف الإبالغ عن عمليات تحديث المنتجات القائمة .وتتيح الإحاط ُة
اال�ستخبارية الإبال َغ على نحو �أنجع و�أ�سرع عن الم�سائل الم�ستجدة نتيجة لتقلي�ص �أعباء العمل بف�ضل االكتفاء
ب�إعطاء لمحة خاطفة عن الم�س�ألة بد ًال من �إجراء تقييم �شامل لها .وتعر�ض الإحاطة اال�ستخبارية اال�ستنباطات
التحليلية التي تتطلب ت�صديا عملياتيا .وينبغي �أن يكون المنتج مقت�ضب ًا بحيث يقت�صر على طرح اال�ستنباطات
االتجاه المحدد فقط .ويجب على الممار�سين اال�ستخباريين �أن ُيجروا تقييم ًا نقد ًّيا
التي تخ�ص المو�ضو َع �أو
َ
ِ
المنتج النهائي بجالء المعلومات اال�ستخباري َة ذات الأهمية الحيوية بالن�سبة للمديرين
لتحليلهم �ضمان ًا لأن ُيبرز
ُ
حتى يتخذوا قرارات ح�صيفة .كما ُت�ستخدم عند االقت�ضاء �أ�شكا ٌل م�ستندية �أخرى ،مثل المذكرات الإحاطية
�أو الورقات الموا�ضيعية.
ٍ
معلومات
والإحاطة الفعلية ال ُتع ِّبر بال�ضرورة عن الوقت والجهد اللذين �أُنفقا يف �إعدادها؛ فالإحاطة التي تت�ضمن
ا�ستخبارية تقع يف �صفحتين �أو ثالث �صفحات فقط يمكن �أن تكون ثمر َة ٍ
عمل ا�ستغرق �أيام ًا �أو �أ�سابيع بل �شهوراً .لذا
يجب على المحلل �أن يتجنب الوقوع يف َ�ش َرك ال�سعي �إلى جعل كمية الجهد معادل ًة لطول الوثيقة.
فالنقطة الرئي�سية عند �صياغة �أي منتج ا�ستخباري هي الإجابة عن الأمور التي ت�شغل بال �إدارة ال�سجن (القارئ).
والو�ضع الأمثل هو تعيين تلك ال�شواغل �أثناء مرحلة "تحديد المهام" من مراحل الدورة اال�ستخبارية .لكن حتى لو لم
قدر من الفهم لما يهم �إدار َة
ُتع َّين هذه المهام �أثناء تلك المرحلة ،ف�إنه ينبغي �أن يتوافر لدى الممار�س اال�ستخباري ٌ
ال�سجن .وينبغي �أن تركز كل �أجزاء الإحاطة اال�ستخبارية على الإجابة ،نياب ًة عن العميل ،عن الأ�سئلة المطروحة
ب�صيغة "وماذا بعد؟".
هيكل الإحاطة اال�ستخبارية
لفت انتباه القارئ �إليها.
هيكل الوثيق ِة
يتوقف ُ
ُ
الدقيق على طبيعة التحليل والنقاط التي يود �صاحب الوثيقة َ
وتت�ضمن معظم الإحاطات اال�ستخبارية عدة �أق�سام متمايزة؛ لذا من المهم النظر �إلى كل الأجزاء نظر ًة جامع ًة
ال تجزيئية.
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المو�ضوع—عنوان المو�ضوع يجب �أن يعبر عن م�ضمون الوثيقة ونطاقها الأولي الذي َتق َّرر خالل مرحلة تحديد
المهام.
غر�ض الوثيقة و� َّأي
المقدمة— َتطرح بداي ُة الإحاطة اال�ستخبارية
المنتج على القارئ .وينبغي �أن تب ِّين بو�ضوح َ
َ
م�سائل �أخرى يف �إطار الخلفية �أف�ضت �إلى �ضرورة �إعداد هذا المنتج .وينبغي �أن يكون هذا الجزء من الوثيقة
ق�صير ًا (من المرجح �أن تكون فقرة واحدة �أو فقرتان كافية يف �إحاطة ا�ستخبارية تقع يف �صفحتين �أو ثالث
�صفحات).
اال�ستنباطات الرئي�سية—ينبغي �أن تعر�ض تلك اال�ستنباطات مح�صل َة التحليل و�أال ُتكتب �إال بعد االنتهاء من التحليل.
التحليل من تو�ضيحها.
وينبغي �أال تت�ضمن دون ق�صد � َّأي ا�ستنتاجات رئي�سية غير مدعومة خال
ُ
الرئي�سي؛ ويت�ضمن المواد التحليلية والمواد الأخرى التي ا�س ُتقي منها
متن الإحاطة
التحليل—ي�شكل
ُ
َّ
التحليل َ
اال�ستنتاج .وهو ي�شكل �أطول �أجزاء الوثيقة؛ فمن ال�شائع �أن يمثل ق�سم التحليل يف الوثيقة  75يف المائة من �أي منتج
ُ
ا�ستخباري و�أن ي�ستغرق معظم الوقت المنفق يف �إعداد الوثيقة.
ِ
اال�ستنتاجات والتو�صيات الم�ستند َة �إلى اال�ستنباطات الرئي�سية.
حدد
اال�ستنتاج والتو�صيات— ُت ِّ

كتابة الإحاطة اال�ستخبارية
تو�ضح الجملة الرئي�سية يف المقدم ِة محور تركيز الوثيقة �أو فكرتها الرئي�سية .وهي �أكثر عبارات الوثيقة
ينبغي �أن ِّ
عمومي ًة؛ وتفيد يف �إعطاء فكرة عامة عن م�ضمون الإحاطة .وينبغي �أن تت�سم عملية التوليف و�صياغة العنوان بالإحكام.
وينبغي �أن تبد�أ كل فقرة من التحليل بفكرة رئي�سية� ،أي �أهم نقطة ت�سوقها الفقرة .وينبغي للفكرة الرئي�سية �أن
تذهب �أبعد من البيانات الواردة يف بقية الفقرة بحيث ت�صدر حكم ًا ب�ش�أن الم�ستقبل �أو تعر�ض نظرة تحليلية عميقة
م�ستخل�صة من تلك البيانات �أو م�ستندة �إلى تلك البيانات� .أما بقية المعلومات المذكورة يف الفقرة ،فينبغي �أن ُتثبت
ف�سر النقط َة المذكورة يف الفكرة الرئي�سية.
�أو َتدعم �أو ُت ِّ
وينبغي �أن يكون القارئ قادر ًا على ا�ستخال�ص الأفكار الرئي�سية من الإحاطات وعلى فهم معنى العبارات الم�ستخدمة
وت�سل�س ِلها َومنط ِقها.
ُ
رجح حدوث ذلك عندما يورد الممار�س
ويت�سم العديد من الإحاطات اال�ستخبارية بالطول المفرط .وبوجه عامُ ،ي َّ
اال�ستخباري قدر ًا مفرط ًا من المعلومات غير ال�ضرورية المندرجة يف �إطار الخلفية .وينبغي للإحاطة اال�ستخبارية �أن
تعطي �إجابات مقت�ضبة عن الأ�سئلة المطروحة ب�صيغة "وماذا بعد؟" ب�ش�أن مو�ضوع محدد.
وجوب �إدراج هذا الر�سم �أو الجدول يف
�إن �إعداد ر�سم بياني �أو جدول موجز �أثناء التحليل ال يعني بال�ضرورة
َ
المنتج اال�ستخباري النهائي .ف�صحيح �أن الجداول والر�سوم البيانية والخرائط وما �إليها ُتثري معرف َة �صاحب
أ�س�س �أي تحليل ح�صيف؛ �إال �أنه ينبغي عدم �إدراجها تلقائ ًّيا
الإحاطة (�أي المحلل) بالم�سائل قيد النظر و ُتر�سي � َ
يف الإحاطة.

املرفق 2

الإحاطات اال�ستخبارية :ا�ستمارة و�إر�شادات ب�ش�أن كيفية ملئها

مثال ال�ستمارة
] [XXXXم�صلحة ال�سجون
الإحاطة اال�ستخبارية

�إن التف�سيرات واال�ستنتاجات الواردة في هذا التقرير ت�ستند �إلى الموازنة بين االحتماالت المتعلقة بالمعلومات
المتاحة وقت �إعداد التقرير .والمعلومات الواردة هنا لي�ست �أدلة ،و�إنما المق�صود منها هو �إر�ساء �أ�سا�س يتيح
موا�صلة النظر في الأمور المطروحة.

املو�ضوع:
املقدمة

اال�ستنباطات الرئي�سية
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