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مقدمة
حول املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي

هذا الدليل

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي هي منظمة دولية غير حكومية ذات
عضوية استشارية يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة
واجمللس األوروبي ،و تحظى بعضوية املراقب يف اللجنة األفريقية حلقوق
اإلنسان والشعوب .وتهدف املنظمة إلى تطوير وتعزيز املعايير الدولية
إلقامة العدالة ،واحلد من االستخدام غير الضروري لعقوبة السجن
والتوسع يف استخدام العقوبات البديلة التي تشجع على إعادة االندماج
مع مراعاة مصالح الضحايا وأخذها بعني االعتبار .

هذا الدليل جزء من سلسلة من ثالثة أدلة تدريبية أع ّدتها املنظمة كجزء
من برنامج عملها الذي يسعى لتحقيق اإللغاء التدريجي لعقوبة اإلعدام
والترويج لعقوبات بديلة تحترم مبادئ حقوق اإلنسان الدولية .وتهدف
إحدى مهام البرنامج الذي ميتد على مدى عامني إلى بناء قدرات
اجلهات املعنية الرئيسية وصناع القرار ومنظمات اجملتمع املدني احمللية
التي تعمل على إلغاء عقوبة اإلعدام وتبنّي عقوبات بديلة مثل السجن
املؤبد والسجن ملدد طويلة.
وسيتم تنفيذ برنامج عمل املنظمة يف تسعة عشر بلداً يف املناطق اخلمس
التي تنشط فيها املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي يف العالم.1
وهذا الدليل موجه إلى اجلهات املعنية الرئيسية يف نظم العدالة اجلنائية
واجلزائية ،مبن فيهم القضاة ،وامل ّدعون العا ّمون ،ومحامو الدفاع ،وموظفو
السجون والعاملون يف دور اإلصالح .ويهدف هذا الدليل إلى بناء وتعزيز
املعرفة والوعي بالضمانات التي توفرها مبادئ حقوق اإلنسان الدولية
لألفراد الذين يواجهون عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد أوالسجن ملدة
طويلة ،مبا يف ذلك املعايير الدولية ملعاملة السجناء ومعايير احملاكمة
العادلة.
وقد أعدت املنظمة أيضاً مواد مساندة ومواد مرجعية على شكل وحدات
تعليمية ،إحداها حول عقوبة اإلعدام ،وأخرى حول العقوبات البديلة.
وتتناول هذه الوحدات القضايا واملسائل الرئيسية إللغاء عقوبة اإلعدام
والعقوبات البديلة .وقد مت إنتاج هذه الوحدات باللغات العربية واإلنكليزية
والفرنسية والروسية.
ومت إنتاج هذا الدليل التدريبي مبساعدة مالية من االتحاد األوروبي.
وتعتبراملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي مسؤولة عن محتويات هذه
الوثيقة ،وهي ال تعكس بأي حال من األحوال مواقف االتحاد األوروبي.
نيسان2011

متت ترجمة وإعداد هذه النسخة العربية بتمويل من وزارة اخلارجية البريطانية
 -1آسيا الوسطى ،شرق أفريقيا ،أوروبا الشرقية ،الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وجنوب القوقاز.
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كيفية استخدام هذا الدليل وإرشادات حول أساليب التدريب
مالحظة :قد تكون حصلت على هذا الدليل التدريبي كجزء من مشاركتك
ولكن محتويات هذا
في إحدى الدورات التدريبية التي عقدتها املنظمة.
ّ
املوجه
القسم اخلاص بأساليب التدريب ال تشكل جزء ًا من التدريب
ّ
إليك .وقد صمم هذا القسم الستخدامه على وجه التحديد مع املدربني
ومد ّربي املدربني.

كيفية استخدام هذا الدليل
يهدف هذا الدليل لتوفير املعارف واملعلومات األساسية الالزمة لعقد
وميسرة.
ورشة عمل تدريبية حول موضوع محدد وبطريقة سهلة
ّ
ويتضمن كل قسم «مبادئ أساسية» تتصل إما بأحكام القانون الدولي و/أو
احمللي حول هذا املوضوع  ،أو باملمارسات الفضلى حيثما توفرت لتوضيح
التنفيذ .ويحتوي كل قسم على سلسلة من األسئلة احلوارية ودراسات
احلالة التي ميكن مراجعتها وتكييفها لتصبح مالئمة لالستخدام يف
النشاطات التدريبية.
وسيتم تكييف هذا الدليل وتعديله يف ضوء املعلومات الشاملة التي يتم
جمعها وإعدادها قبل كل دورة تدريبية.
ويجب تصميم الدورات التدريبية بطريقة تضمن مرونة استخدامها ،ودون
االكتفاء باالعتماد على طريقة أو منهجية واحدة ثابتة قد تكون جامدة.
كما يجب أن تكون قابلة للتكيف والتعديل وفق احتياجات وواقع اخلبرات
الثقافية ،والتعليمية ،واالقليمية للمكونات املتنوعة من املشاركني املتوقع
وجودهم ضمن اجملموعة املستهدفة.
وينبغي تقدمي التدريب يف جلسات مستقلة قائمة بذاتها ،مما يسمح
باختيار املادة املناسبة وتوجيهها وفقاً لألهداف واالحتياجات احملددة.

إرشادات حول أساليب التدريب
ينبغي أن يستند التدريب يف مجال حقوق اإلنسان على أهداف محددة
بوضوح .ويجب أن تلبي أهداف املدرب احتياجات املتدربني.يف بداية كل
تدريب ،يتم سؤال املشاركني عن توقعاتهم من التدريب وما يأملون اكتسابه،
وتتم كتابة هذه األهداف  ،للعودة إليها خال مراحل التدريب وجلساته.
هنالك ثالثة أهداف تعليمية رئيسية ال ب ّد أن تشكل أساس هذه البرامج
التدريبية وتعكس االحتياجات التالية للمتدربني:
جمع معلومات ومعارف حول طبيعة عمل املتدربني ومهنهم.
 .1اكتساب أو تعزيز املهارات ،بحيث تتم تلبية الوظائف والواجبات
للمجموعات املهنية بفعالية  .وال تكفي املعرفة البسيطة لهذه
املعايير من متكني املتدربني من ترجمة هذه القواعد إلى سلوك
مهني مالئم .وينبغي النظر إلى اكتساب املهارات باعتبارها
عملية صقل للمهارات من خالل املمارسة والتطبيق .وقد
كون من الضروري استمرار عملية صقل املهارات يف ضوء
بروز احتياجات محددة ويف مجاالت معينة متعلقة بوظائف
املتدربني وعملهم  ،مبا يف ذلك تصميم برامج متابعة مالئمة
لالحتياجات اجلديدة ..
 .2حتقيق التوعية ،أي تغيير املواقف السلبية أو تعزيز املواقف
اإليجابية والسلوك ،بحيث يتقبل /املتدربون ،أو يستمرون يف
تقبل  ،احلاجة إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من خالل
ممارستهم لعملهم ،وأن يلتزموا بذلك فعليا أثناء تأديتهم
لواجباتهم .فاملسألة هنا تخص منظومة قيم املتدرب .وهذه،
أيضا ،عملية طويلة األجل ،يجب تعزيزها عن طريق مزيد من
التدريب املهني.
وبالتالي ،ولكي يكون التدريب فعا ًال ،ينبغي أن يهدف إلى تطوير
املعارف واملهارات واملواقف من أجل املساهمة يف إحداث
السلوك املهني.

من أجل إحداث أكبر قدر من التأثير ،ينبغي أن نتذكّر
بعض املبادئ األساسية:
التفاعل :ينطوي هذا البرنامج على استخدام منهجية تدريب تشاركية
وتفاعلية .وحتى يكون التدريب فعاالً ،ال ب ّد من انخراط املشاركني يف
العملية بشكل كامل .وكممارسني لوظائف ومهن سيثري املتدربون الدورة
بخبرات غنية  ،ال بد من اإلستفادة منها جلعل الدورة ممتعة وفعالة.

املرونة :من غير املناسب تبني منهجية «عسكرية» يف محاولة إجبار
املتدربني على املشاركة .فنتيجة طريقة كهذه غالبا ما تخلق استياء لدى
املتدربني وبالتالي ،إغالق قنوات فعالة لالتصال بني املدربني واملتدربني.
ويف الوقت الذي تجب فيه احملافظة على مستوى معني من الضبط
من قبل املدرب ،يجب أن تكون املرونة هي القاعدة األولى .كما ويجب
الترحيب باألسئلة ،بل وحتى باالعتراضات التي يطرحها املشاركون،
وينبغي معاجلتها من قبل املدربني بطريقة إيجابية وصريحة .والشئ
ذاته ينطبق على املبالغة يف ضبط الوقت ،فقد يؤدي إلى شعور املشاركني
باالحباط واالستياء والواجب تجنبه.
االملالءمة :السؤال الذي يجب أن يطرحه املتدرب طوال الدورة هو:
إن مدى نجاح املدرب يتوقف على مدى
«ما عالقة هذا بعملي اليومي؟» ّ
إجابته بشكل مستمر على هذا السؤال .ولذلك يجب بذل كل جهد ممكن
لضمان املالءمة جميع املواد التدريبية املقدمة لعمل املشاركني ،ويجب
توضيح هذه الصلة إ ْن لم تكن واضحة .وقد تكون هذه املهمة أكثر سهولة
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ولكن األمر يحتاج إلى قدر أكبر من
عند تناول اجلوانب اإلجرائية.
ّ
اإلعداد بالنسبة للجوانب التي تتناول موضوعات محددة مثل حماية
الفئات الضعيفة بشكل خاص.

التنوع :لضمان مثابرة املشاركني واحملافظة عليها ،من األفضل تنويع
أساليب التعليم املستخدمة يف الدورة .فمعظم الراشدين ليسوا معتادين
على جلسات التدريب الطويلة ،حيث الروتني اململ والرتابة تجعلهم يركزون
على القاعة أكثر من تركيزهم على موضوع التدريب .وينبغي استخدام
مجموعة متنوعة من األساليب ،كالتناوب يف استخدام أسلوب املناقشة
ولعب األدوار ودراسات احلالة مع عصف ذهني ،مبا يتالءم و املوضوع.

ميكن اتباع األساليب والطرق التالية:

عرض املعايير :عرض موجز ملعايير حقوق اإلنسان أو املمارسات
الفضلى ذات الصلة بجانب معني من أعمال املهنة وكيفية تطبيق هذه
املعايير/املبادئ بفعالية من قبل املشاركني.
تطبيق املعايير التشاركية :متكني املشاركني من استخدام معارفهم
وخبراتهم لترجمة األفكار واملفاهيم التي أشير إليها يف العرض ،ومتكينهم
أيضاً من دراسة االنعكاسات العملية ملعايير حقوق اإلنسان على عملهم
اليومي.

التركيز واملرونة :متكني املشاركني من التركيز على املسائل ذات
االهتمام احلقيقي يف املرحلة احلالية ،ومتكني املعلمني واملدربني من
التكيف مع احتياجات املشاركني أثناء سير الدورة.

تشتمل األساليب التشاركية على اآلتي:

عرض ومناقشة :من املفيد عقب تقدمي العرض ،إجراء مناقشة غير
رسمية لتوضيح النقاط وتسهيل عملية ترجمة األفكار إلى ممارسات .
ويتولى مقدم العرض إدارة هذه املناقشات  ،ويعمل على إشراك جميع
املشاركني .ومن املفيد للمحاضرين استخدام مجموعة من األسئلة املع ّدة
سلفاً إلطالق املناقشة .ويف ختام العرض واملناقشة ،ينبغي على مقدم
العرض تقدمي مراجعة عامة أو ملخّ ص .ويجب تدعيم العروض بوسائل
بصرية معدة سلفاً أو مبواد دراسية توزع مسبقاً على جميع املشاركني.
مجموعات العمل :يتم تشكيل هذه اجملموعات بتقسيم الدورة إلى
عدد من اجملموعات الصغيرة التي تضم كل منها خمسة أو ستة مشاركني
كحد أقصى .وتعطى كل مجموعة موضوعاً ملناقشته ،أو مشكلة حللها
أو يُطلب منها إنتاج شيئ ملموس ،يف فترة زمنية قصيرة .ث ّم تعود كامل
اجملموعة إلى االنعقاد لتستمع إلى عرض لنتائج مداوالت كل مجموعة
يقدمها متحدث باسم اجملموعة .وبعد ذلك ميكن للمشاركني مناقشة
املوضوعات وتعليقات كل مجموعة.
دراسات احلالة :باإلضافة إلى اعتماد مبدأ مناقشة القضايا ،ميكن
جملموعات العمل النظر يف دراسات احلالة .وينبغي أن تستند هذه
الدراسات إلى سيناريوهات موثقة وواقعية تتجنب التعقيد وتركز على
مسألتني أو ثالث مسائل رئيسية .وتتطلب دراسات احلالة من املشاركني
استخدام مهاراتهم املهنية عند النظر فيها باإلضافة إلى تطبيق معايير
حقوق اإلنسان.
حل املشاكل/العصف الذهني :ميكن إدارة هذه احللقات على شكل
متارين مكثفة إليجاد حلول للمشاكل النظرية والعملية على حد سواء.
وهذا يتطلب عرض مشكلة لتحليلها ثم اقتراح حلول لها .ويتطلب العصف
الذهني درجة عالية من املشاركة كما يحفز املشاركني على أقصى قدر
من اإلبداع .وينبغي على اجملموعة تقدمي توصيات واتخاذ قرارات بشأن
املشكلة املطروحة .وتحدث عملية التعلم أو التوعية من خالل املناقشة

التي تجريها اجملموعة حول كل اقتراح.

احملاكاة/لعب األدوار :ميكن استخدام متارين احملاكاة أو لعب األدوار
ملمارسة مهارة محددة أو لتمكني املشاركني من عيش مواقف غير مألوفة
بالنسبة لهم .وهذا األسلوب مفيد بشكل خاص لتوعية املشاركني
مبشاعر ووجهات نظر اجملموعات األخرى ،ولفت انتباههم إلى أهمية
بعض القضايا.
الوسائل البصرية :ميكن تعزيز تعليم الكبار من خالل استخدام
اللوح ،والشفافيات ،وامللصقات ،واملعروضات ،واللوحات الق ّ
البة ،والصور
الفوتوغرافية والشرائح وأشرطة الفيديو/األفالم.

ماذا نتوقع من املتدرب؟

ينبغي على املدربني إعداد املالحظات واملواد اخلاصة بعروضهم ،التي
تراعي محتوى األدلة التدريبية وحقائب املعلومات واملعطيات التي ميليها
الواقع .وفيما يلي بعض النقاط األساسية التي يجدر باملدرب تذ ّكرها:
• عليك أن تتواصل بصرياً مع املشاركني.
شجع األسئلة واملناقشة.
• ٌ

• ال تقرأ من مالحظاتك  -تح ّدث بشكل طبيعي ،وتكلّم بصوت واضح
وحيوي.
• راقب الوقت عليك بتوقيت العرض قبل أن تبدأ وحافظ على وجود
ساعة يف مرمى بصرك أثناء العرض.
• تح ّرك قلي ً
ال  -ال تقدم العرض من مقعدك .عندما ترد على سؤال،
اقترب من السائل .وإذا الحظت شخصاً ال يبدو منتبهاً ،اقترب منه
وتحدث إليه مباشرة.
• استخدم الوسائل البصرية.
وشجع.
صحح واشرح
ّ
• ال تنتقد ّ -

• اطلب من املشاركني استخدام املواد الكتابية املقدمة  -على سبيل املثال،
اطلب منهم البحث عن املعايير ومن ثم قراءتها على اجملموعة (فهذا
يعلمهم كيفية العثور على «قواعد» حقوق اإلنسان لوحدهم فيما بعد عند
انتهاء الدورة وعودتهم إلى مراكز عملهم) .فاملواد التي ال يتم اإلطالع
عليها أثناء الدورة يُحتمل أن ال يُطلع عليها أبداً.
• كن صادقاً.
• س ّهل مشاركة األشخاص الذين ال مييلون إلى التحدث .أشركهم عن
طريق األسئلة املباشرة ثم ع ّبر عن تقديرك إلجاباتهم .احرص على
ضمان مشاركة متساوية للنساء وأفراد األقليات.

• ال تدع املالحظات التمييزية ،واملتعصبة ،والعنصرية أو املتحيزة جنسياً
متر دون تعليق .تعامل معها كما تتعامل مع أي مسألة أخرى تواجهها خالل
املناقشات ،أي بهدوء ،وبلباقة ،مباشرة ومبوضوعية .أشر إلى املعايير ذات
الصلة واشرح سبب أهميتها يف أداء العمل الفعال والقانوني واإلنساني
يف املهنة املعنية ،والدور الذي تلعبه يف تعزيز الكفاءة املهنية داخل تلك
اجملموعات .كن مستعداً للرد على اخلرافات والصور النمطية باحلقائق.
• إذا واجهت سؤا ًال لم تكن مستعداً لإلجابة عنه ،أحله إلى زميل آخر (إذا
كان هناك أحد) ،أو إلى املشاركني ،أو أحل السائل إلى املادة ،أو قل إنك
ستجيب عن السؤال الحقاً (وتأكد من متابعة األمر كما وعدت).
• استخدم التكرار -فالناس تنسى.

8



الدليل : 1
اإلجراءات القانونية الواجبة ومعايير احملاكمة العادلة
 1.1الغاية

 4.1املبادئ األساسية

ميثل احلق يف محاكمة عادلة أحد أركان الدميقراطية وسيادة القانون )1( .األحكام األساسية :املواد  14 ،10 ،9و  26من العهد الدولي
ويهدف إلى حماية األفراد من تقليص حقوقهم وحرياتهم األساسية اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
بصورة تعسفية وغير مشروعة  ،ويف مقدمتها احلق يف احلياة واحلرية.
كما يهدف لضمان حماية جميع األفراد مبوجب القانون يف جميع مراحل أ .ال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها
العملية اجلنائية ،من حلظة االعتقال أو التحقيق وحتى حلظة النطق القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه.
باحلكم النهائي يف القضية.
ب .يعامل جميع األشخاص احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية
وألن نظم تحترم الكرامة املتأصلة يف اإلنسان.
ال ميكن التراجع والرجوع عن عقوبة اإلعدام بعد تنفيذها،
ّ
العدالة اجلنائية تحتمل اخلطأ أو التمييز ،فمن املؤكد أن يتم تنفيذ
ج .تتعهد الدول األطراف بضمان معاملة جميع األفراد على قدم املساواة
فإن اإلجراءات التي تفضي إلى فرض
عقوبة اإلعدام بحق أبرياء .ولذلك ّ
أمام القانون وبأن يتمتعوا ،دون أي متييز ،مبعاملة متساوية مبوجب
عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة /السجن ملدة طويلة يجب أن تتفق
القانون .وهذا يعني وجوب منح جميع األشخاص ،دون متييز ،حق
مع أعلى املعايير املمكنة لالستقاللية ،والكفاءة ،واملوضوعية ،والنزاهة
الوصول إلى احملكمة على قدم املساواة.
وفقا للمعايير والقواعد الدولية ذات الصلة.
د .تنطبق احلقوق املتعلقة باحلق يف محاكمة عادلة على جميع احملاكم
املادة  14من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،وهي املعاهدة
والهيئات القضائية ،والتي تحدد التهم اجلنائية ،سواء كانت محاكم عادية
الدولية األولى التي تحدد املعايير لضمانات احملاكمة العادلة .كما تشتمل
أو متخصصة ،وهذا يشمل أيضاً احملاكم العسكرية أو اخلاصة.
الضمانة رقم  5من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة
اإلعدام ، 2أحكاماُ ملعايير احملاكمة العادلة يف حالة احلكم بعقوبة اإلعدام )2( .احلرية من التوقيف التعسفي :املادة  9من العهد الدولي
ومن الصكوك الدولية السارية املتصلة مبعايير احملاكمة العادلة ما يلي :اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
• املبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية.3
• املبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن دور احملامني.4
• مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.5

أن ال يكون احلرمان من احلرية
أ .تكفل احلرية من التوقيف التعسفي ّ
وأن تكون
الذي يسمح به القانون مبالغاً فيه ،وغير عادل أو غير متوقعّ ،
الطريقة احملددة التي تجري فيها عملية االعتقال غير متييزية ،بل
مناسبة وتتماشى مع ظروف القضية.

• مجموعة مبادئ األمم املتحدة حلماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ب .ولذلك ،يجب أن تكون هناك أسس قانونية لالعتقال ،ويجب أن يتم
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.6
تنفيذ االعتقال بطريقة قانونية .ومن الضمانات املهمة لهذا احلق واجب
مثول املعتقل على الفور أمام القاضي الذي لديه السلطة لإلفراج عن
 2.1أهداف التعلم
املعتقل إذا كان االعتقال غير قانوني .وهذا يضمن وجود رقابة فعالة من
• لفت االنتباه إلى املعايير الدولية واملبادئ التوجيهية يف مجال إقامة قبل سلطة مستقلة ،مما يقلل من خطر التوقيف التعسفي.
العدالة.
( )3احلماية من التعذيب :املادتان  7و  10من العهد الدولي

• تعريف أعضاء قطاع العدالة اجلنائية بأهمية معايير احملاكمة العادلة اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،واملادة  5من اإلعالن
يف حماية حقوق الذين اتهموا بارتكاب جرائم عقوبتها اإلعدام أو السجن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
مدى احلياة  /ملدة طويلة وشرح كيفية تطبيق هذه املعايير يف املمارسة التعذيب

العملية اليومية.
أ .ينطبق حق احلماية من التعذيب على جميع مراحل اإلجراءات
• تحديد بعض االنتهاكات األكثر شيوعاً وخطورة ملعايير احملاكمة العادلة .اجلنائية .وهو حق مطلق وغير قابل لالنتقاص ،وال ميكن تعليقه ،حتى يف
• تحديد الفجوات بني املعايير الوطنية والدولية وبني املمارسات احلالية .زمن احلرب أو يف حالة الطوارئ ،وليس من املقبول التذرع بأوامر عليا
لتبرير استخدام التعذيب أو التهديد به.

 3.1الفئة املستهدفة

محامو الدفاع اجلنائي ،واملدعون العامون ،والقضاة.
 -2اعتمدت مبوجب قرار اجمللس االقتصادي االجتماعي لألمم املتحدة رقم  50/1984يف  25أيار .1984
 -3اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقد يف ميالنو من  26آب
إلى  6أيلول  ،1985كما اعتمدت مبوجب قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة  29( 32/40تشرين الثاني
 )1985و  13( 146/40كانون األول .)1985
 -4اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقد يف هافانا ،كوبا من  27آب
إلى  7أيلول .1990
 -5املصدر السابق.
 -6اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  9( 173/43كانون األول .)1988

ب .وفقاً للقانون الدولي ،تش ّكل ممارسة التعذيب استخداماً غير متناسب
للقوة من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون ،مثل احلبس االنفرادي
لفترات طويلة ،والضغط البدني أثناء االستجواب (مثل تغطية الرأس)،
وتشغيل املوسيقى لفترة طويلة ،والهز ،واحلرمان من النوم ،والتهديد
باملوت ..الخ ،باإلضافة إلى التجارب الطبية.
ج .ينبغي االستبعاد التام جلميع األدلة ،التي مت احلصول عليها من خالل
التعذيب عن احملاكمة ،مبا يف ذلك دليل االعتراف ،ألنها غير موثوقة،
ومن احملتمل أن تؤثر على نزاهة اإلجراءات.
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( )4احلق في التزام الصمت :املادة ( )3( 14ز) من العهد الدولي ( )7احلق في احلصول على الدفاع القانوني املالئم :املواد )2(9
و ( )3(14أ) ( -د) من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
والسياسية والضمانة 5

أ .ال يُكره أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو االعتراف بالذنب أثناء
النظر يف القضية اجلنائية.

أ .لكل متهم احلق يف توكيل محام كفؤ يف جميع مراحل املرافعات ،مبا يف
ب .يتكون احلق يف التزام الصمت من عنصرين .أوالً ،هناك مبدأ مقبول ذلك احملاكمة وإصدار احلكم واالستئناف.
عموماً وهو أنه ال ميكن إجبار املتهم على تجرمي نفسه .وهكذا ،يُحظر ب .يشمل هذا احلق ليس فقط حق املتهم يف احلصول على مساعدة
على السلطات القضائية ممارسة أي إكراه يهدف إلى إجبار املتهم على محام أو حقه يف الدفاع عن نفسه ،بل أيضاً احلق يف احلصول على جميع
اإلدالء بأي إفادة أو اعتراف بالذنب خالل جميع مراحل الدعوى .ثانياً ،عناصر األدلة املتاحة له ،فض ً
ال عن احلق يف طرح األسئلة على الشهود.
يتأثر احلق يف افتراض البراءة إذا قامت السلطات القضائية باستخالص وكجزء ال يتجزأ من هذا احلق يتوجب على السلطات القضائية إبالغ
استنتاجات سلبية من صمت املتهم .فعبء اإلثبات يقع على عاتق املتهم بالتهم املوجهة إليه ،وبحقوقه القانونية واإلجراءات ذات الصلة
النيابة العامة ،وهكذا ،فاإلدانة التي تستند فقط أو بشكل رئيسي على التي اتخذتها السلطات القضائية .كل هذا يوفر للدفاع فرصة متساوية
صمت املتهم تنتهك مبدأ افتراض البراءة .ومع ذلك ،ميكن استخالص إلعداد ملف الدفاع عن املتهم ومتثيله
استنتاجات سلبية من صمت املتهم ولكن دون املساس بحقه يف محاكمة
عادلة  ،بشرط أن تقدم النيابة العامة ما يثبت مبا فيه الكفاية هذه ج .ينبغي أن مينح كل متهم الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعه
االتهامات .ولكي يتمكن املتهم من استخدام حقه يف التزام الصمت على والتواصل مع احملامي الذي يختاره .ويعتمد معنى الوقت الكايف على
نحو فعال ،يجب إبالغه بحقوقه.
طبيعة املرافعات والظروف الواقعية للقضية .وينبغي أن تشمل العوامل
التي تؤخذ يف االعتبار ،من جملة أمور أخرى ،مدى تعقيد القضية،
( )5افتراض البراءة :املادة  )2( 14من العهد الدولي اخلاص
وإمكانية حصول املتهم على األدلة وحدود املدة الزمنية التي ينص عليها
باحلقوق املدنية والسياسية
القانون احمللي .ويجب أن تشمل التسهيالت احلصول على املعلومات
أ .من حق املتهم بارتكاب جرمية أن يُعتبر بريئاً إلى أ ْن يثبت عليه اجلرم قانوناً .املناسبة ،وامللفات ،وما إلى ذلك من الوثائق الالزمة إلعداد دفاعه،
والقدرة على إجراء اتصاالت سرية مع احملامي الذي يختاره.
أن عبء اإلثبات يف احملاكمة اجلنائية يقع على عاتق
ب .وهذا يعني ّ
أن د .ينبغي على محاميي الدفاع الذين يترافعون يف قضايا عقوبتها اإلعدام
وأن املتهم يتمتع بفائدة الشك .ومن املسلم به عموماً ّ
االدعاء العام ّ
معيار اإلثبات املطلوب هو «القناعة التامة عند الباحث بجد عن احلقيقة أو السجن مدى احلياة أو ملدد طويلة أن يكونوا على مستوى عال من
مبا ال يدع مجاالً للشك ،اختيار معيار اإلثبات الذي يوفر أكبر قدر من الكفاءة .فمثل هذه املرافعات اجلنائية قد تكون متخصصة وتختلف كثيراً
أو ّ
احلماية الفتراض البراءة مبوجب القانون الوطني 7».ويف احلاالت التي عن القضايا اجلنائية العادية ،مما يستدعي التقاضي والدفاع خارج
يحاكم فيها الشخص مع احتمال احلكم عليه باإلعدام أو السجن املؤبد ،حدود القضية نفسها ،مبا يف ذلك يف مرحلة إصدار احلكم ،واالستئناف،
ينبغي أن يكون اإلثبات ضمن أعلى مستوى معيار إثبات متاح.
ومرحلة االسترحام أو إخالء السراح املشروط.

( )6عدم تفعيل القانون اجلنائي بأثر رجعي :املادة  15من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والضمانة 2

هـ .يجب أن يتمتع محامو الدفاع يف قضايا اإلعدام مبعرفة واسعة
بالقوانني ذات الصلة ،سواء احمللية أواإلقليمية أوالدولية ،اإلجرائية منها
واملوضوعية ،التي تنظم قضايا اإلعدام/السجن مدى احلياة ،باإلضافة
إلى متتعهم باملهارات يف إدارة إجراءت التقاضي املعقدة ،واملهارات
القانونية يف البحث والتحليل وصياغة وثائق التقاضي ،واملهارات يف
مجال املرافعة الشفوية واحملاكمة ،مبا يف ذلك اختيار هيئة احمللفني،
واستجواب الشهود ،وافتتاح واختتام اإلفادات ،واملهارات يف استخدام
شهود اخلبرة ،وإملام باجلوانب العامة املتعلقة بتحقيقات الطب الشرعي،
مثل أدلة احلمض النووي واملقذوفات (األسلحة النارية) ،واملهارات يف
التحقيق واإلعداد وتقدمي األدلة فيما يتصل بعرض احلالة النفسية
للمتهم ،والضحية (الضحايا) والشهود ،واستخدامها لتخفيف احلكم.

انظر مشروع البروتوكول الثالث من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
7
الهادف حلماية احلق يف احلصول على محاكمة عادلة واالستئناف يف جميع الظروف ،امللحق  1يف“ :إقامة
العدالة وحقوق اإلنسان للموقوفني ،واحلق يف احلصول على محاكمة عادلة :اإلقرار احلالي واإلجراءات
الضرورية لتعزيزه ”،التقرير النهائي ،جلنة حقوق اإلنسان ،واللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية األقليات،
الدورة 3 ،E\CN.4\Sub,2\1994\24 ،46حزيران .1994

باحلقوق املدنية والسياسية والضمانة 5

أ .ينطبق مبدأ عدم تفعيل القانون اجلنائي بأثر رجعي على جميع مراحل
اإلجراءات القضائية .ويتضمن هذا املبدأ عنصرين )1( :اإلجراءات التي
لم تدرج كجرمية ال ميكن أن تكون أساساً للتحقيق أو املالحقة أو احلكم
أو العقاب ،و ( )2يف حالة تطبيق إصالحات قانونية ،ال ميكن مالحقة
أي شخص عن فعل لم يكن مدرجاً كجرمية وقت القيام به ،حتى لو مت
تصنيفه الحقاً كجرمية.

ب .يضمن القانون الدولي قابلية التنبؤ واليقني القانوني .وهو شرط
مسبق مطلق لسيادة القانون ،حيث تتم حماية احلريات الفردية ضد
التدخل التعسفي وغير املبرر للدولة.
و .لتحقيق مصلحة العدالة ،من حق املتهم احلصول على املساعدة
ً
ج .هذا املبدأ ليس مطلقا .إذا كان القانون اجلديد أكثر مالءمة للمتهم القانونية ومبساواة كاملة يف جميع مراحل الدعوى ،إذا كان ال ميلك
ّ
من القانون الذي حدثت يف ظله اجلرمية ،ميكن تطبيق هذا القانون الوسائل الكافية لذلك.
اجلنائي املفيد للمتهم بأثر رجعي .وهذا يسمى رجعية القانون األكثر
مالءمة ملصلحة املتهم.
( )8قانونية احملاكم :املادة  )1(14من العهد الدولي اخلاص
أ .الشرط املسبق للمحاكمة العادلة هو أن تتم اإلجراءات يف محاكمة
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واالدعاء العام ،وهذا يعني أن يتم التعامل مع كال الطرفني على نحو يكفل
املساواة اإلجرائية يف جميع مراحل احملاكمة.
ب .احملكمة ملزمة بتوفير املعلومات حول موعد ومكان انعقاد اجللسة
للجمهور ،وتقدمي التسهيالت الكافية للحضور ،مبا يف ذلك الصحافة.
ج .يجب أن تُش َّكل احملكمة أو الهيئة القضائية التي تنظر يف القضية
مبوجب القانون ،أي الدستور أو التشريعات األخرى .ويجب أن تكون
صالحياتها تخولها النظر يف القضية.

( )9الوصول إلى احملاكم :املادة  9من العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية
أ .احلق يف الوصول إلى احملاكم يعني أن تتوفر لكل شخص الفرصة
خملاطبة احملكمة من أجل تحديد حقوقه ،دون أن يعيقه القانون،
واإلجراءات اإلدارية أو املوارد املادية .يف اجلوهر ،هو حق الشخص يف
أن يُستمع إليه وأن يُعطى الفرصة لعرض قضيته.

( )10استقاللية ونزاهة القضاة :املواد  )3(9و )1(14من العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
أ .يلعب وجود قضاء مستقل دوراً مهماً يف حماية معايير احملاكمة العادلة.
وينبغي على القضاة معاملة األطراف بطريقة عادلة ومتساوية ،وينبغي
إصدار أحكام موضوعية تستند إلى وقائع القضية املنظورة.
فإن املطلوب هو هيئة قضائية
ب .حرصاً على مبدأ فصل السلطاتّ ،
مختصة ال تتأثر سلبياً بكل من السلطة التنفيذية أو التشريعية.

أ .احلق يف استدعاء الشهود واستجوابهم هو جزء ال يتجزأ من احلق
يف احلصول على دفاع مناسب .وهو يوفر للدفاع فرصة الستجواب
الشهود الذين ميكن أن يقدموا أدلة التبرئة أو تخفيف العقوبة ،والطعن
أن جميع األدلة
يف األدلة التي قدمتها النيابة .يتولد عن هذا احلق ّ
يجب أ ْن تُقدم بحضور املتهم يف جلسة علنية ،بحيث ميكنه الطعن يف
األدلة نفسها وموثوقية ومصداقية الشهود.
ب .ميكن وجود بعض االستثناءات لهذه القاعدة ،وذلك حلماية الشهود
ولكن هذه االستثناءات يجب أ ْن ال تنتهك حقوق الدفاع.
على سبيل املثال،
ّ
وقد يكون هنالك حدود للحق يف استجواب الشهود ألسباب عملية ،مثل
عدم توافر الشهود أو عندما تكون لدى الشاهد مخاوف معقولة من
االنتقام .ومع ذلك ،يجب أ ْن ال تهمل السلطات القضائية يف أداء واجبها
ضرورة العثور على األشخاص املعنيني.

( )14املترجمون الفوريون والترجمة :املادة ( )3(14و) من العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
أن
أ .احلق يف احلصول على مترجم فوري ضروري جداً ،بالنظر إلى ّ
جميع احلقوق يف احلصول على دفاع مناسب وكاف ال قيمة لها إذا كان
املتهم ال ميلك قدرات لغوية مناسبة لفهم التهم املوجهة له ،أو لفهم
املرافعات اجلنائية يف كل مرحلة من هذه العملية .وال ينطبق هذا احلق
على األجانب فحسب ،ولكنّه ينطبق أيضا على أفراد األقليات اللغوية.
ب .نظراً ألهمية مساعدة املترجم الفوري يف املرافعات اجلنائية ،ينبغي
تغطية التكاليف من قبل الدولة يف جميع احلاالت التي ال تتوفر فيها
للمتهم موارد مالية.

( )11احملاكمة دون تأخير غير مبرر :املواد  )3(9و ( )3(14ج) من ( )15احلق في االتصاالت واملساعدة القنصلية للرعايا
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
األجانب :املادة  36في اتفاقية فيينّا للعالقات القنصلية
أ .اشتراط وجود محاكمة سريعة يف القضايا اجلنائية يلزم السلطات
بضمان االنتهاء من جميع اإلجراءات ،من املراحل التمهيدية وحتى
االستئناف النهائي ،يف غضون فترة زمنية معقولة.
ب .ولكن هذا احلق يجب أ ْن يكون متوازناً مع احلق يف احلصول على
الوقت الكايف إلعداد الدفاع القانوني.

أ .إذا اعتقل مواطن أجنبي أو أودع السجن أو وضع يف احلجز متهيداً
لتقدميه للمحاكمة ،يجب على السلطات أن تبلغ الشخص احملتجز ،دون
تأخير ،بحقه يف االتصال بالسلطات القنصلية لدولته .وتشمل هذه
احلقوق االتصال والتواصل مع مسؤول القنصلية احمللية ،وتلقي الرسائل
اخلطية والزيارات.

( )12جلسة استماع علنية :املادة  )1(14من العهد الدولي ( )16إصدار األحكام
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
أ .تشتمل قضايا اإلعدام يف الواقع على محاكمتني مختلفتني :األولى
أ .يتكون مبدأ إجراء محاكمة علنية من عنصرين هما :احلق يف جلسة
علنية واحلق يف النطق باحلكم بشكل علني.

ب .متثل الطبيعة العلنية للمحاكمة ضمانة مهمة ملصلحة الفرد حيث
تتم إقامة العدل بطريقة شفافة .كما أنها توفر فرصة للمحكمة لتأكيد
استقالليتها وحيادها ونزاهتها ،مما يؤدي إلى زيادة الشعور العام بالثقة
يف النظام القضائي بني السكان املدنيني.
ج .هنالك استثناءات مقبولة لعلنية احملاكمة يجوز فيها استبعاد
الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة بأكملها أو بعضها ،كما يف
قضايا األحداث على سبيل املثال.

بشأن ما إذا كان املتهم مذنباً بارتكاب جرمية عقوبتها اإلعدام ،والثانية
بشأن ما إذا كان ينبغي احلكم عليه باإلعدام.

أن نظام عقوبة اإلعدام
ب .رأت جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ّ
«اإللزامية» يحرم مرتكب اجلرمية من أهم احلقوق األساسية ،وهو احلق
يف احلياة ،دون النظر يف ما إذا كان هذا الشكل االستثنائي من أشكال
العقوبة مناسباً يف ظروف قضيته .ولذلك ،ينبغي إعطاء اجلاني فرصة
إطالع احملكمة يف جلسة إصدار احلكم على جميع الظروف ذات الصلة
بقضيته ،بحيث ميكن للمحكمة أن تأخذها بعني االعتبار عند البت فيما
إذا كان هذا الشكل االستثنائي من العقوبة مناسباً.
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و .استخدام أدلة ،مثل الصور ،والفيديو واألشياء املادية ( أعمال فنية
ج .تنطوي عملية إصدار حكم بعقوبة إعدام تقديرية على مرحلتني:
وميداليات عسكرية) ،وشهادات التقدير ،والكتابات الصحفية اإليجابية،
• ما هو احلكم الذي تستحقه خطورة اجلرمية نفسها؟ وينبغي على وخطابات الثناء واملعرفني إلخ  ،التي من شأنها اإلضاءة على اجلانب
ً
احملكمة أن تأخذ يف االعتبار نوع وخطورة اجلرمية ،فضال عن الظروف اإلنساني للموكل أو تصويره وإظهاره بشكل إيجابي.
احمليطة باجلرمية ،مثل توفر أعذار جزئية مثل االستفزاز أو وجود
تأثيرات مفرطة ،وفيما إذا انتفى وجود سبق اإلصرار والترصد أو كان ( )17احلق في االستئناف :املادة  )5(14من العهد الدولي
هناك عدم مسؤولية للمتهم لفقدانه األهلية.
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والضمانتان  6و 8
• هل ميكن تخفيض تلك العقوبة يف ضوء األسباب التخفيفية املتصلة أ .احلق يف االستئناف يوازن بني ضرورة وجود حكم موثوق به يحمي
باجلاني؟ وهذا يشمل عوامل مثل تاريخ امل ّدعى عليه اخلاص ،مبا يف ذلك حقوق املتهمني من ناحية ،وتوفر قاض يف محكمة أعلى ملعاجلة األخطاء
مشكالته النفسية واالجتماعية ،وسجلّه اجلنائي وقابليته إلعادة التأهيل ،التي قد يكون وقع فيها القاضي السابق يف القرار الذي أصدره.
واستمرارية خطورته ،وإظهاره الندم.
ب .أثناء النظر يف عملية االستئناف ،ينبغي تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام
د .ينبغي على محامي الدفاع التحقيق يف جميع األدلة اخملففة احملتملة ،إلى أن يتم االنتهاء من جميع مراحل االستئناف.
والتي بجب أن تساعد إما يف تفسير سبب ارتكاب املتهم للجرمية (يجب
أن يكون هناك ارتباط بني السبب والنتيجة) ،أو على األقل تساعد يف ( )18بعد اإلدانة
بأن املتهم ال يستحق االعدام .وحتى يتجنب احملامي
بناء رواية مقنعة ّ
إن ضمان وجود متثيل قانوني عالي الكفاءة يف محاكمات قضايا
سرد أسباب مخففة تبدو غير مترابطة ،عليه دراسة النقاط التالية أّ .
اإلعدام ال يقلل من احلاجة إلى وجود متثيل فعال مشابه بعد صدور
بالنسبة ملوكله:
قرار اإلدانة .فإجراءات ما بعد اإلدانة تتطلب يف كثير من األحيان درجة
• السيرة الطبية (دخول املستشفى ،املرض النفسي واجلسدي أو عالية من الكفاءة الفنية ،وتختلف املهارات األساسية للتمثيل الفعال هنا
اإلصابة ،الكحول وتعاطي اخملدرات ،مشاكل ما قبل الوالدة وبعد الوالدة ،اختالفاً كبيراً عن تلك الالزمة لتحقيق النجاح يف احملاكمة.
سوء التغذية ،تأخر النمو ،ووجود مشاكل يف اجلهاز العصبي).
ب .ينبغي أن يكون احملامون على دراية بجميع اخليارات مبا يف ذلك
• األسرة والتاريخ االجتماعي (االعتداء اجلسدي واجلنسي والعاطفي ،االستئناف ،واملراجعة القضائية واالسترحام  /العفو ،ووقف التنفيذ..
أو العنف األسري ،الفقر ،عدم االستقرار العائلي ،بيئة احلي وتأثير إلخ املتوفرة للموكل .فلكل من هذه اإلجراءات دور خاص يف عملية
األقران).
اإلعدام ،وينبغي مناقشتها بالتفصيل مع املوكل.
• أحداث مروعة أخرى مثل التعرض للعنف اجلنائي ،فقدان أحد
األحباء أو الكوارث الطبيعية ،املرور بتجربة عنصرية أو غيرها من
التحيز االجتماعي أو العرقي ،التأثيرات الثقافية أو الدينية ،فشل
الدعم احلكومي أو االجتماعي (مثل عدم التدخل أو تقدمي اخلدمات
الضرورية ،اإلقامة يف دار رعاية سيئة ،احلجز يف مركز لألحداث).

ج .قد تخضع إجراءات ما بعد اإلدانة لقواعد معينة توفر وقتاً أقل
لإلعداد قياساً مبا هو متاح يف احلاالت التي ال تندرج تحت قضايا
اإلعدام .ولذلك ينبغي على محامي الدفاع أن يكون على علم بجميع املهل
النهائية والقواعد ذات الصلة .وعليه أن يتحرك بسرعة للقيام بإجراءات
مثل تقدمي طلب االستئناف و /أو طلب إعادة احملاكمة إذا كان هذا سوف
يزيد من قدرة املوكل على احلصول على إعفاء بعد اإلدانة.

• السيرة األكادميية (مبا يف ذلك اإلنجازات ،واألداء ،والسلوك واألنشطة،
واالحتياجات التعليمية اخلاصة مبا يف ذلك املشاكل املعرفية وصعوبات د .ينبغي على احملامني مراقبة األحوال الشخصية للموكل بالنسبة للتبعات
التعلم ،وتوفر الفرص أو انعدامها).
القانونية لإلجراءات احملتملة .فعلى سبيل املثال ،قد تؤثر التغييرات التي
تطرأ على احلالة النفسية للموكل على قدرته على تحمل تنفيذ حكم اإلعدام.
• اخلدمة العسكرية (مبا يف ذلك املدة ونوع اخلدمة ،والسلوك ،والتدريب
اخلاص ،واالشتراك يف القتال والصحة وخدمات الصحة النفسية).
( )19إجراءات االسترحام والعفو :املادة  )4(6من العهد الدولي

• السيرة الوظيفية والتدريب (مبا يف ذلك املهارات واألداء ،والعقبات التي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والضمانة 7

تعترض التوظيف).
أ .تلعب إجراءات االسترحام والعفو دوراً مهماً يف قضايا عقوبة اإلعدام.
• السوابق اجلنائية (مبا يف ذلك السلوك خالل فترات املراقبة  ،ويف فهي تقدم للدولة (عادة الذراع التنفيذي للحكومة ) فرصة أخيرة مقصودة
إلعادة تقييم هذه العقوبة التي ال ميكن الرجوع عنها بعد تنفيذها.
مؤسسات التعليم أو التدريب ،واخلدمات العيادية ذات الصلة).
• أي تأثير سلبي سيخلفه إعدام املوكل على أسرته وأحبائه.
هـ .يجب على احملامي أيضاً أن يحدد يف أقرب وقت ممكن األسباب
املشددة التي قد يعتمد عليها االدعاء ،وما هي األدلة التي سيستخدمها
لدعم وجهة نظره .وعلى احملامي أن يدرس إمكانية الطعن يف كل هذه
األدلة املشددة أو يف جزء منها باعتبارها غير مناسبة أو غير دقيقة أو
مضللة أو غير مقبولة من ناحية قانونية.

ب .بدأت بعض الدول بتطبيق حماية قانونية إلجراءات االسترحام والعفو.
وحيث ينطبق هذا ،يجب أن يكون احملامون على استعداد لتقدمي مرافعات
مقنعة لصانع القرار .وميكن أن تشتمل هذه املرافعات على مطالبات
قانونية أو واقعية ،وعلى التشكيك بجرمية املتهم أو موثوقية احملاكمة ،وأن
تستند على عوامل مخففة مثل إظهار املتهم الندم أو موافقة الضحية على
الصفح ،وظروف السجن غير اإلنسانية ،أو حدوث تغييرات على الصعيد
الوطني إزاء استخدام عقوبة اإلعدام مثل تغيير سياسة احلكومة.
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 6.1دراسات حالة

يفصل ظروف
ج .غالباً ما يُطلب من السلطة التنفيذية إعداد تقرير
ّ
قضية مقدم االلتماس وسيرته .وقد يأخذ هذا التقرير يف االعتبار
آراء احملكمة ،ومالحظات املدعي العام والضحية يف اجلرمية (أو أفراد • السجني (س) ،من الرعايا األجانب ،ألقي القبض عليه ووجهت إليه
عائلة الضحية) ،وتقارير مأمور الشرطة يف املركز املقيم فيه السجني تهمة ارتكاب جرمية تتعلق باإلرهاب .وهو حالياً رهن االحتجاز يف انتظار
حالياً ،وأحدث تقرير عن «سيرة حياة السجني» إذا كان متوفراً ،وتقرير احملاكمة .وإذا أدين ،فقد يواجه عقوبة اإلعدام .ليس لديه إمكانية احلصول
على األموال ،ولذلك يعتمد على املساعدة القانونية .وهو أمي ،وال يتكلم لغة
التحقيق ،أو أي تغطية إعالمية للقضية.
الدولة التي اعتقلته .الدليل الرئيسي الذي يعتمد عليه االدعاء العام هو
ولكن إجراءات الرأفة والعفو يف العديد من الدول غالباً ما تكون إفادة االعتراف التي وقعها السجني ،والتي لم يشهدها أي محام.
د.
ّ
تقديرية بحتة .فالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية يف إصدار العفو
 .1أنت محامي الدفاع يف هذه القضية ،ما هي حقوق
أو الرأفة غالباً ما تكون مثيرة للجدل وعرضة لسوء االستعمال .وميكن
السجني (س) التي ستعرفه بها؟ وكيف ميكنك ضمان
اإلشارة إلى حاالت قامت فيها بعض الدول بتطبيق هذه اإلجراءات بشكل
حماية تلك احلقوق؟
غير متسق ،وانتقائي ،وتعسفي ،أو دون االسترشاد مببادئ توجيهية
واضحة  ،وميكن للعامة االطالع عليها.
 .2أنت ضابط التحقيق يف هذه القضية ،وبسبب الطبيعة
اخلطيرة للجرمية ،تريد التأكد من أنك ستجري تحقيقاً
هـ .يجب وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام أثناء انتظار الرد على طلب العفو أو
شام ً
ال وتحصل على إدانة قانونية ملرتكب اجلرمية
التراسل بشأنه (الضمانة .)8
املزعوم .كيف ستقوم بذلك؟

 5.1قضايا للمناقشة

• نظم نقاشاً حول احلق يف محاكمة عادلة ،وما يتضمنه هذا احلق يف
الواقع العملي .ناقش املبادئ األساسية واملعايير الدولية ذات الصلة.
• ما هي مخاطر تع ّرض معايير احملاكمة العادلة إلساءة االستخدام أو
االنتهاك؟ ما هي احلقوق التي غالبا ُ ما تتعرض لالنتهاك؟ كيف؟ ملاذا؟
• يف أي مرحلة من اإلجراءات القضائية تنطبق هذه احلقوق؟
• ما هي قطاعات نظام العدالة اجلنائية التي من واجبها تطبيق هذه
احلقوق؟
• كيف ميكن مراقبة معايير احملاكمة العادلة؟ كيف ميكن قياس ومراقبة
مسائل مثل االختصاص واالستقالل واحلياد؟
• هل ينبغي أن تكون هناك معايير وطنية للمحامني يف قضايا اإلعدام؟
من الذي يجب عليه تحديد هذه املعايير؟ هل هناك أي معايير متوفرة يف
بلدكم؟
• نظم نقاشاً حول ماه ّية املعايير املشددة واخمل ِّففة يف قضايا اإلعدام.
يف أي مرحلة من اإلجراءات القضائية ميكن أن تؤخذ هذه املعايير بعني
االعتبار؟
• هل ينبغي أن يكون اإلفراج املشروط أو الرأفة قراراً تقديرياً بحتاً؟ أم
ينبغي على احلكومات أن تضع مبادئ توجيهية علنية و /أو معايير التخاذ
مثل هذه القرارات؟ وإذا كان األمر كذلك ،فما الذي يجب أن يُدرج يف
املبادئ التوجيهية /املعايير لقرار العفو أو الرأفة؟
• كيف يتعامل القانون احمللي يف بلدك مع طلبات العفو والرأفة؟ هل تعتقد
أن هناك طرقاً لتحسني النظام احلالي جلعله أكثر إنصافاً ومنهجية؟
ّ
• كيف تصف القانون احمللي يف بلدك مقارنة باملعايير الدولية
للمحاكمة العادلة؟ هل هناك أي تباينات واضحة؟ ما الذي ميكن
عمله حلل هذه التباينات؟

 .3أنت قاضي احملكمة يف هذه القضية ،ما هي الواجبات
التي تدين بها للمحكمة لضمان معايير احملاكمة العادلة؟
 .4أنت رئيس االدعاء العام يف هذه القضية ،ما الذي يشغلك
للحصول على إدانة قانونية؟
• كيف سيتأثر السجني (س) إذا جرى تخفيض اجلرمية التي يحاكم
بتهمة ارتكابها من جرمية عقوبتها اإلعدام إلى جرمية عقوبتها
السجن مدى احلياة خالل فترة محاكمته؟
• دراسة احلالة هذه متثل حالة جيدة حملاكمة صورية :أدين املتهم
(ص) بجرمية قتل صديقته احلامل يف حالة من الغضب العارم
أن لصديقته عالقة غرامية مع شخص
بسبب الغيرة بعد أن اكتشف ّ
آخر .املتهم (ص) عمره  21سنة ،أ ّمي ،يعاني من االكتئاب ويف عائلته
أشخاص يعانون من انفصام الشخصية .ليس لديه سوابق جنائية،
ولكن الشرطة استدعيت إلى منزله عدة مرات اثر شكاوى صديقته
ّ
من ثورات غضبه العنيفة .خالل احملاكمة ،أظهر(ص) الندم على
ما فعله بصديقته ،التي قال إنه يحبها كثيراً ،كما أظهر الندم على
فقدان طفله الذي لم يولد .وقد بعث برسالة الى عائلة صديقته
يعتذر فيها عن تصرفاته ،والتي وصفها بأنها كانت وليدة “ثورة
غضب حلظية “.
 .1باعتبارك محاميه ،كيف ستمضي قدماً يف احملاكمة قبل
إصدار احلكم؟ ما هي الدفوع التي ستقدمها للحد من
فرصة إصدار عقوبة اإلعدام؟
 .2أنت املدعي العام للدولة يف هذه القضية ،ما هو احلكم
الذي ستطالب به؟ ما هي املسؤوليات املناطة بك ،وكيف
ستعمل على تنفيذها؟
 .3أنت القاضي الذي سيصدر احلكم يف هذه القضية ،ما
هي العوامل التي ستأخذها بعني االعتبار لتحديد العقوبة
املناسبة للمتهم (ص)؟ ماهو قرارك املتوقع؟ وكيف ستصل
إلى هذا القرار؟
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الدليل :2
املعايير الدولية ملعاملة السجناء
 1.2الغاية

 4.2املبادئ األساسية

تدريب موظفي السجون على مبادئ حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان ,التي ( )1األحكام األساسية:

تنطبق على السجناء احملكوم عليهم باإلعدام ,والسجناء الذين يقضون
عقوبة السجن مدى احلياة أو لفترات طويلة.
يفقد األشخاص الذين يتم احتجازهم بصورة قانونية أو يسجنون ،لبعض
الوقت ،احلق يف احلرية .وقد يتعرضون النتقاص بعض احلقوق ،مبا
يف ذلك احلق يف بعض احلريات الشخصية ،واحلق يف اخلصوصية
وحرية التنقل ،وحرية التعبير ،وحرية التجمع ،وحرية التصويت .ولكن
هل هناك حاجة لفرض مزيد من القيود على حقوقهم كنتيجة حلرمانهم
من احلرية؟ وهل ميكن تبرير هذه القيود؟ تظل مثل هذه املسألة موضع
نقاش .ومع ذلك ،ال ينبغي استخدام ظروف السجن كعقوبة إضافية.

أ .يعامل جميع األشخاص احملرومني من حريتهم يف جميع األوقات
معاملة إنسانية مع احترام الكرامة املتأصلة يف اإلنسان (مجموعة املبادئ
املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
االحتجاز أو السجن (املبادئ املتعلقة باالحتجاز أو السجن ) املبدأ .)1
أن الناس يف السجون ال يفقدون كرامتهم اإلنسانية
من املهم أن نتذكر ّ
األساسية .إنهم يحتفظون بجميع حقوق اإلنسان باستثناء احلق يف
احلرية .وال ينبغي استخدام ظروف السجن كعقاب إضايف .يجب أن
ميثل السجن فقدانا للحرية ،و ال شيء أكثر من ذلك.

ب .للسجون وملوظفي السجون دور بالغ األهمية يف حماية حقوق اإلنسان
تشكل املعايير الدولية أداة هامة جلعل السجون أماكن أفضل .فهي تحمل أثناء عملهم اليومي.
إدارات السجون على مراجعة ممارساتها والوصول إلى استخدام طرق
ج .مسؤولو السجن ملزمون مبعرفة وتطبيق املعايير الدولية يف مجال
أفضل وأكثر كفاءة وإنسانية إلدارة مؤسستهم.
حقوق اإلنسان .وهذا يشمل  ،من بني املعايير الدولية األخرى ،القواعد
إنّ مسؤولي السجون الذين يقومون مبهامهم بطريقة تحترم حقوق النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.8
اإلنسان وتحميها ال يعكسون مصداقية ألنفسهم فقط ،بل أيضاً للحكومة
التي توظفهم واألمة التي يخدمونها .أما أولئك الذين ينتهكون حقوق د .يؤدي االحترام الواسع حلقوق اإلنسان بالضرورة إلى إدارة أفضل
اإلنسان فسيلفتون نظر العالم ،يف نهاية املطاف ،إلى أعمالهم ويتعرضون وأكثر كفاءة للسجناء.
إلدانة اجملتمع الدولي.
يهدف هذا القسم لتعزيز تنفيذ املعايير الدولية حلقوق اإلنسان يف
السجون.

 2.2الفئة املستهدفة
ضباط السجون من الرتب املتوسطة (مأموري املهاجع ،ضباط اجلناح،
مسؤولي القسم ومساعدي رئيس قسم املراقبة).

 3.2األهداف

( )2التعذيب واملعاملة السيئة

أ .يجب أن ال يتعرض أحد للتعذيب أو املعاملة السيئة (املادة  5اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،واملادة  7من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية ،الديباجة واملادة  2من اتفاقية مناهضة التعذيب).
ويقصد «بالتعذيب «أي عمل ينتج عنه ألم شديد ،جسدياً كان أم نفسياً ،يلحق
عمداً بشخص ما ،باستثناء ما يكون جزءاً من أو ناتجاً عرضياً عن عقوبات

قانونية (املادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب) .أما تعريف املعاملة
السيئة فهي أي أشكال أخرى من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
التي ال تصل إلى حد التعذيب (املادة  16من اتفاقية مناهضة التعذيب).

• لفت االنتباه إلى املعايير الدولية واملبادئ التوجيهية التي تنظم معاملة ب .يجب على املسؤولني عن إنفاذ القانون أن يكونوا على علم ودراية تامة
السجناء احملكوم عليهم باإلعدام والسجناء الذين يقضون عقوبة السجن بشأن حظر التعذيب واملعاملة السيئة (املادة  10من اتفاقية مناهضة
التعذيب) .عدم االستشهاد بأية أقوال كدليل يف أية إجراءات قانونية يثبت
مدى احلياة أو لفترات طويلة ،ومناقشة احتياجاتهم اخلاصة.
أنه مت اإلدالء بها نتيجة للتعذيب( ،املادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب).
• شرح ما هو املقصود باملعايير الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان اخلاصة
بالسجناء واملمارسات احلسنة يف السجون وشرح األنواع اخملتلفة من ج .ألي فرد يدعي بأنه تعرض للتعذيب احلق يف تقدمي شكوى وعرض
قضيته على السلطات اخملتصة لتنظر فيها بسرعة وبنزاهة .ويجب
املعايير املوجودة.
التحقيق يف جميع األحداث بالشكل املناسب (املادة  13من اتفاقية
• تعريف موظفي السجون بأهمية حماية واحترام هذه احلقوق.
مناهضة التعذيب).
• تحديد بعض االنتهاكات األكثر شيوعاً وخطورة حلقوق اإلنسان وكرامة
اإلنسان التي تحدث يف السجون.
• إعداد ضباط السجون لتنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم ،مع احلفاظ
على حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية للسجناء وحمايتهم من تعرضهم
النتهاكات قد متارس عليهم من اآلخرين.
 -8اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني ،املنعقد يف جنيف عام ،1955
وأقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراريه  663ج ( ) 24املؤرخ يف  31متوز  1957و ) 62( 2076
املؤرخ يف  13أيار .1977
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( )3اإلقامة داخل السجن

السجناء ،مبادئ االحتجاز أوالسجن :املبدأ .)24

أ .جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم احلق يف مستوى معيشي
الئق ،مبا يف ذلك الغذاء املالئم ،ومياه الشرب ،والسكن ،وامللبس،
والفراش (املادة  25من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واملادة  11من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية).

هـ .يجب أن تتوفر يف كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على األقل ،بحيث
يجب أن يكون لديه بعض اإلملام بالطب النفسي .أما السجناء املرضى الذين
تتطلب حالتهم عناية متخصصة فيجب نقلهم إلى سجون متخصصة أو إلى
مستشفيات مدنية .ومن الواجب ،حني تتوفر يف السجن خدمات العالج التي
تقدمها املستشفيات ،أن تكون معداتها وأدواتها واملنتجات الصيدالنية التي
تقدمها مناسبة بغرض توفير الرعاية واملعاجلة الطبية الالزمة للسجناء
املرضى ،كما يجب أن تضم كادراً من املوظفني ذوي التأهيل املهني املناسب
(القاعدة  22من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).

ب .يجب أن تكون جميع الغرف املعدة الستخدام السجناء نظيفة وصحية
ومناسبة من حيث كمية الهواء ،واملساحة الدنيا اخملصصة لكل سجني،
واإلضاءة ،والتدفئة ،والتهوية (القاعدة  10من القواعد النموذجية الدنيا

ملعاملة السجناء).
و .ينبغي تقدمي أي عالج طبي ضروري (نفسي أو جسدي) بحدود
ج .للسجناء احلق يف الغذاء الصحي والكايف يف الساعات املعتادة مع املستوى املتاح عموماً داخل البلد مجاناً (مبادئ االحتجاز أو السجن،
توفير مياه الشرب عند احلاجة (املادة  11من العهد الدولي اخلاص املبدأ .)24
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والقاعدة  20من القواعد
ز .يجب السماح جلميع السجناء مبمارسة التمارين الرياضية ملدة ال تقل
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
عن ساعة واحدة يومياً يف الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلك (القاعدة
د .تعتبر املالبس ،كأحد عناصر احلق يف مستوى معيشي الئق ،حقاً  21من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
من حقوق اإلنسان .يجب تزويد السجناء الذين ال يسمح لهم بارتداء
مالبسهم اخلاصة مبالبس مناسبة .ويجب أن تكون هناك مرافق حلفظ ح .يجب معاجلة السجناء الذين يعانون من أمراض نفسية يف مؤسسات
املالبس نظيفة ويف حالة مناسبة (املادة  11من العهد الدولي اخلاص متخصصة تحت إشراف طبي ،أو معاجلتهم ضمن اخلدمات الطبية يف
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والقواعد  18 ،17و  19من السجن بالصورة املناسبة (القاعدة  82من القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة السجناء).
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).

ه .يجب تزويد كل سجني بسرير منفصل وفراش نظيف ،مع مرافق ( )5األمن والسيطرة

حلفظ الفراش نظيفاً (القاعدة  19من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
السجناء) .أما السجناء الذين ينامون يف غرف مشتركة ،فيجب اختيارهم أ .ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة جلميع الذين يعيشون ويعملون
ال (القاعدة  )2( 9من القواعد النموذجية فيها :السجناء واملوظفون والزوار .وال يجب أن يخشى أحد على سالمته
بعناية واإلشراف عليهم لي ً
البدنية .كما تجب احملافظة على االنضباط والنظام بحزم ولكن دون
الدنيا ملعاملة السجناء).
فرض قيود أكثر مما هو ضروري لكفالة األمن وحسن انتظام احلياة
اجملتمعية .وميكن للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة فقط
( )4الرعاية الصحية
عند الضرورة القصوى (القاعدة  27من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
أ .التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية هو حق من السجناء).
حقوق اإلنسان (املادة  12من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية
ب .يجب تحديد جميع اجلرائم والعقوبات مبوجب القانون أو اللوائح
واالجتماعية والثقافية).
القانونية املنشورة .وال يعاقب أي سجني قبل إبالغه باجلرم املزعوم
ب .املسؤولية الرئيسية ملوظفي الرعاية الصحية هي حماية صحة جميع وإعطائه فرصة لتقدمي الدفاع املناسب (القاعدتان  29و  30من القواعد
السجناء .وعلى هذا األساس ،ينبغي اتخاذ القرارات التي تخص صحة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  .)30ويجب أن يكون للسجناء الذين
السجني على أسس طبية فقط ومن قبل أشخاص مؤهلني طبياً (القاعدة يخضعون إلجراءات تأديبية احلق يف االستئناف أمام سلطة أعلى.
 25من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .وال يجوز ملوظفي
الرعاية الصحية القيام أو إعطاء اإلذن للقيام بأية أعمال قد تؤثر سلباً ج .تحظر متاماً جميع العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مبا
يف ذلك العقاب اجلسدي أو احلبس يف زنزانة مظلمة (القاعدة  31من
على صحة السجناء.
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
ج .ينبغي توفير طبيب مؤهل واحد على األقل لتقدمي الرعاية للسجناء
واحملتجزين .ويتحمل الطبيب مسؤولية التأكد من االلتزام باملعايير د .ال ينبغي عادة للموظفني الذين على اتصال مباشر مع السجناء أن يكونوا
الصحية املناسبة مبا يف ذلك توفير الغذاء ،واملياه ،والنظافة والصحة مسلحني .وال يجوز استخدام األسلحة النارية إال يف حالة الدفاع عن النفس
العامة ،واملرافق الصحية ،والتدفئة ،واإلضاءة ،والتهوية ،وامللبس ،أو الدفاع عن اآلخرين ضد تهديد وشيك باملوت أو اإلصابة اخلطيرة ،أو يف
والفراش ،والفرصة ملمارسة التمارين الرياضية (القاعدة  26من القواعد حالة الضرورة القصوى ملنع هروب أي شخص يشكل تهديداً خطيراً على
احلياة (املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ،املبدءان  9و .)16
د .يجب إجراء فحص طبي جلميع السجناء عند دخولهم إلى السجن
أو مكان االحتجاز (القاعدة  24من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة هـ .ال يجوز أبداً استخدام أدوات تقييد احلرية كوسائل عقاب .وال يجوز
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استخدام السالسل واألصفاد كأدوات لتقييد احلرية .وميكن استخدامها ( )7الشكاوى والتفتيش والوصول إلى العدالة

فقط كإجراء احترازي ضد الهرب أثناء النقل ،شريطة أن تُفك مبجرد
مثول السجني أمام القاضي أو السلطة اإلدارية ،كما ميكن استخدامها أ .لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته احلق يف اإلنصاف الفعال ،والذي
ألسباب طبية ،ومبا اليزيد عن املدة الضرورية (القاعدة  33من القواعد تبت فيه محكمة مختصة (املادة  2من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية).
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
و .ال يجوز ،ويف أي حالة معاقبة السجني باحلبس االنفرادي أو بتخفيض ب .يزود كل سجني عند دخوله السجن مبعلومات مكتوبة حول القواعد
الطعام الذي يعطى له إال بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطياً بأنه املطبقة وطرق تقدمي الشكاوى واإلجراءات التأديبية وبلغة يفهمها .وإذا
قادر على تحمل مثل هذه العقوبة (القاعدة  32من القواعد النموذجية لزم األمر ،ينبغي شرح هذه القواعد شفويا ُ (القاعدة  35من القواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
الدنيا ملعاملة السجناء).
ز .يحظر استخدام السجناء يف تأديب السجناء اآلخرين (القاعدة  28ج .لكل سجني احلق يف التقدم بشكوى بشأن معاملته ،وإذا لم تكن الشكوى
بائنة السخف ،يجب البت فيها بسرعة ،وبصورة سرية إذا تطلب ذلك.
( )1من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
وإذا لزم األمر ،ميكن تقدمي الشكوى نيابة عن السجني من قبل محاميه أو
( )6العمل والتعليم والدين وإعادة التأهيل (انظر الدليل  5أسرته (القاعدة  36من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .ويف
حال رفضت الشكوى أو لم يُرد عليها يف الوقت املناسب ،يحق للمشتكي
ملزيد من املعلومات)
التقدم بها للسلطة القضائية.
أ .ينبغي أن تُشجع معاملة السجناء عملية اإلصالح الشخصي وإعادة
التأهيل االجتماعي (املادة  )3( 10من العهد الدولي اخلاص باحلقوق د .تجري جوالت تفتيشية منتظمة للسجون يقوم بها مفتشون مؤهلون
املدنية والسياسية) .ويجب أن يكون الغرض من نظام السجن مساعدة ومن ذوي اخلبرة من سلطة مختصة منفصلة عن إدارة السجن .ولكل
السجناء على أن يعيشوا حياتهم ملتزمني بالقانون ومعتمدين على سجني احلق يف االتصال بحرية وبصورة سرية مع املفتشني ،على أن
أنفسهم بعد اإلفراج عنهم (القواعد  65و  66من القواعد النموذجية يتم ذلك وفق النظام واالنضباط يف السجن (القواعد  2و  36و  55من
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
الدنيا ملعاملة السجناء).

ب .يتوجب على جميع السجناء احملكوم عليهم والالئقني طبياً العمل داخل ( )8السجناء الضعفاء والسجناء الذين بحاجة إلى معاملة
السجن ،على أن يدفع لهم أجر مقابل العمل الذي يقومون به على نحو خاصة (انظر الدليل ( )4ملزيد من املعلومات)

يسمح لهم بالتوفير وإنفاق جزء على األقل من دخلهم .ويجب أن يزودهم
العمل بأقصى حد ممكن من املهارات ،بحيث يتمكنوا من كسب العيش أ .جميع األشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز،
الشريف بعد اإلفراج عنهم .كما يجب توفير التدريب املهني ،وبخاصة بحماية متساوية أمام القانون (املادة  7من اإلعالن العاملي حلقوق
للسجناء الشباب (القواعد  66و  71و  76من القواعد النموذجية الدنيا اإلنسان ،املادتان  2و 26من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
ملعاملة السجناء).
والسياسية) .ويف حني ينبغي استخدام االحتجاز فقط عند الضرورة
فإن اخلطر األكبر واآلثار الضارة احملتملة لسجن
جلميع األشخاصّ ،
ج .يجب توفير التعليم واألنشطة الثقافية
أن احتجازهم يجب أن يتم برعاية
وتشجيعها ،مبا يف ذلك استخدام مجموعات من السجناء الضعفاء تعني ّ
مكتبة مناسبة .ويجب أن يكون التعليم إلزامياً
األميني
والسجناء
لألحداث
وحذر شديدين للتأكد من ضمان حماية حقوق اإلنسان اخلاصة بهم.
(القواعد  40و  77و  78من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
ب .السجناء الضعفاء هم الذين يواجهون بسبب سجنهم  ،لعوامل مثل
د .جلميع السجناء احلق يف ممارسة تعاليم دينهم ،واالتصال مع أحد
العمر ،واجلنس ،والعرق ،والصحة ،والوضع القانوني أو السياسي،
رجال الدين التابعني لديانته (املادة  18اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
مخاطر متزايدة على سالمتهم وأمنهم ،أو رفاههم .وميكن لهذه اجملموعة
واملادة  18من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،القاعدة
أن تشمل األحداث ،والنساء ،واألمهات ،واملرضى النفسيني ،واألجانب،
 41من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
واألقليات أو السكان األصليني ،واملسنني واألشخاص املعوقني جسدياً أو
ه .يجب مساعدة جميع السجناء يف ضمان إعادة اندماجهم يف اجملتمع يف السجناء املرضى.
املستقبل مبا يف ذلك االنتفاع من الوسائل واملوارد املتاحة لتأمني أسباب
العيش يف الفترة التي تلي إطالق سراحهم مباشرة (القاعدتان  80و  81ج .يقصد باألحداث األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر
عاماً (املادة  1من اتفاقية حقوق الطفل) .ويعتبر األحداث احملتجزون
من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
من الفئات الضعيفة بسبب ضعفهم النسبي واألضرار طويلة األمد
و .جلميع السجناء احلق يف التواصل مع العالم اخلارجي .ويجب التي ميكن أن تنجم عن السجن .ويجب فصل األحداث احملتجزين
االستجابة لطلب السجني بوضعه يف سجن قريب من منزله قدر اإلمكان .عن السجناء الراشدين (املادة ( )2( 10ب) من العهد الدولي اخلاص
وال يجوز التدخل بشكل تعسفي يف حياته اخلاصة أو شؤون أسرته باحلقوق املدنية والسياسية ،والقاعدة ( 8د) من القواعد النموذجية
أو بيته ،أو مراسالته (القاعدة من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
الدنيا ملعاملة السجناء) ،كما يجب بذل جهود خاصة للسماح لألحداث
السجناء  .)37كما يجب أن يتاح للسجناء االطالع على األحداث املهمة
احملتجزين باستقبال أفراد األسرة والتراسل معهم (املواد  9و  10و 37
(القاعدة  39من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
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ملعاملة السجناء) .وال يجوز إيقاع عقوبة السجن مدى احلياة دون إمكانية
االفراج على اجلرائم التي يرتكبها األحداث (املادة ( 37أ) من اتفاقية أ .لكي تكون السجون أماكن يعامل الناس فيها معاملة إنسانية ،يجب أن
تدار من قبل كوادر مهنية ومدربة تدريباً جيداً .ويجب أن يعامل املوظفون
حقوق الطفل).
بكرامة كما يجب توفير مستوى معيشة الئق لهم .وينبغي أن تُدار السجون
دّ .
إن مستوى اخملاطر واآلثار السلبية على املدى الطويل التي تترتب على بطريقة مفتوحة وشفافة.
سجن النساء ،وبخاصة األمهات ،تتطلب إيالءهن معاملة وحماية خاصة
(انظر قواعد بانكوك ملعاملة النساء السجينات) .وعلى وجه اخلصوص ،ب .ينبغي أن تكون إدارة موظفي السجن بيد املدنيني .ويجب أن ال تكون
يتوجب احتجاز النساء السجينات مبعزل عن السجناء الذكور (القاعدة جزءاً من الهيكل العسكري (القاعدة  )3( 46من القواعد النموذجية
 8من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) ،ويجب وضع النساء الدنيا ملعاملة السجناء).
السجينات تحت إشراف كوادر نسائية كما ال يجوز تفتيشهن إال من
قبل هذه الكوادر (القاعدة  53من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ج .يجب احتجاز األشخاص احملرومني من حريتهم يف أماكن معترف بها
السجناء) .ويجب تقدمي التسهيالت اخلاصة التي تطلبها حالة النساء رسمياً كأماكن للحجز (املالحظة العامة رقم  20على املادة  7من العهد
احلوامل واملرضعات السجينات ،وكلما كان ممكناً ،ينبغي نقل السجينات الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية).
الى املستشفيات خارج السجن للوالدة (القاعدة  )1( 23من القواعد
د .يُحتفظ بسجل مفصل لكل شخص محروم من احلرية (القاعدة 7
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .ويجب تزويد األسر،
هـ .ما لم يشكل السجناء املصابون بأمراض نفسية تهديداً خطيراً وواضحاً واحملامني ،وإذا اقتضى األمر ،البعثات الدبلوماسية ،مبعلومات كاملة عن
على اجملتمع ،يجب عدم إبقائهم يف السجن (القاعدة  82من القواعد حقيقة اعتقالهم ومكان احتجازهم (مبادئ االحتجاز أو السجن ،املبدأ
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء)ّ .
إن إدراكهم اخملتلف واحملدود ،يف  ،12املبادئ بشأن اإلعدام دون محاكمة ،املبدأ .)6
كثير من األحيان ،لألشخاص واألحداث من حولهم ،واخملاطر اخلاصة
اضافية.
التي يواجهونها يف السجن ،تتطلب إيالءهم عناية خاصة وحماية
هـ .يجب أن يعمل موظفو السجن بدوام كامل ،بصفة مدنية ،ورواتب
كافية الجتذاب واستبقاء املوظفني املناسبني من الرجال والنساء ،ويجب
و .يشكل األجانب واألقليات فئة من السجناء الضعفاء الذين يستحقون
توفير مزايا وظيفية وشروط خدمة مناسبة (القاعدة  46.3من القواعد
عناية وحماية خاصة بسبب اختالفهم عن غالبية اجملتمع  ،وبسبب
احتياجاتهم اخلاصة ،ويف كثير من األحيان ،بسبب انعزالهم وصعوبة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .ويجب اختيار املوظفني بعناية وعلى
تواصلهم مع اجملتمع .ويجب توفير تسهيالت معقولة للسجناء األجانب أساس نزاهتهم وإنسانيتهموكفاءتهم املهنية وقدراتهم الشخصية .ويجب
لالتصال مع املمثلني الدبلوماسيني لدولتهم (القاعدة  )1( 38من القواعد أن يكون لديهم مستوى مناسب من الذكاء والتعليم ،كما يجب أن يتلقوا
تدريباً جيداً قبل توليهم العمل وتدريبا أثناء اخلدمة (القاعدة  47من
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) ،كما عليهم أن يتصرفوا
ز .يشكل السجناء احملكومون باملؤبد أو ملدة طويلة فئة من السجناء بطريقة تكسبهم احترام السجناء (القاعدة  48من القواعد النموذجية
الضعفاء ج ّراء الضرر احملتمل الذي ميكن أن يتركه السجن ملدة طويلة الدنيا ملعاملة السجناء) .وينبغي توفير املتخصصني بأعداد كافية مبن
على صحتهم النفسية لطول مدة احلكم أو عدم التيقن من تاريخ فيهم اخملتصني النفسيني والباحثني االجتماعيني واملدرسني واملدربني
اإلفراج عنهم .ويجب على إدارات السجون مساعدة هؤالء السجناء على
املهنيني إما من العاملني يف السجن أو من الدوائر والوزارات ذات الصلة
التخطيط لقضاء محكوميتهم بطريقة تحافظ على شعورهم باحترام
(القاعدة  49من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
حسهم باملسؤولية وتجنب مخاطر شعورهم بأنهم أصبحوا
الذات ،وتنمي ّ
ال مبا يتناسب مع مهمته ،ومعيناً
جزءاً من السجن (القاعدتان  65و 66من القواعد النموذجية الدنيا و .يجب أن يكون مدير السجن مؤه ً
ملعاملة السجناء) .فالهدف األساسي ملعاملة السجناء هو إصالحهم بدوام كامل ومقيماً يف السجن أو يف جواره مباشرة (القاعدة  50من
وإعادة تأهيلهم اجتماعياً (القاعدة  )3( 10من العهد الدولي اخلاص
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
باحلقوق املدنية والسياسية) .وينبغي أن يكون السجناء احملكومون باملؤبد
مؤهلني لإلفراج عنهم وعودتهم إلى اجملتمع بعد أن يكونوا قد قضوا فترة
 5.2 17قضايا للمناقشة
كافية من الزمن يف السجن لقاء خطورة جرميتهم (القرار ( 2 )76يف
شباط  1976الذي اتخذته جلنة وزراء اجمللس األوروبي بشأن معاملة • ما هي بعض املعايير الدولية حلقوق اإلنسان املتصلة بإقامة العدل والتي
السجناء ملدد طويلة).
تعتبر مقبولة عموماً من اجملتمع الدولي؟ ما هي بعض املعايير التي أثارت
ح .يشكل السجناء احملكوم عليهم باإلعدام فئة من السجناء الضعفاء إشكالية؟ ما هي بعض أسباب هذا اخلالف؟
الذين يستحقون عناية وحماية خاصة نظراً لطبيعة عقوبتهم( .انظر • هل يجب النظر إلى املعايير الدولية باعتبارها أهدافاً وطموحات بدالً
الدليل  3ملزيد من املعلومات).
من كونها التزامات حقيقية يُحكم على كل بلد على أساسها؟
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• أين يقف القانون احمللي يف بلدكم إزاء املعايير الدولية حلقوق اإلنسان؟
هل هناك أي تباينات واضحة؟ ما الذي ميكن عمله حلل هذه التباينات؟

-

ما هي املصادر التي ميكن أن تلجأ إليها للمساعدة يف
تصميم هذا البرنامج اخلاص؟

 6.2دراسات حالة

-

ناقش املوضوعات التي تريد تغطيتها يف البرنامج.

• بلدكم فقير ،مع موارد محدودة للمواطنني .والفقر منتشر على نطاق
واسع ،وكذلك السكن الرديء واملرض .إذا قامت احلكومة بتطوير السجون
بحيث تتماشى مع املعايير الدولية ،فستصبح حياة السجناء فيها أفضل
من حياة أولئك الذين ليسوا يف االحتجاز .فأين العدالة يف ذلك؟

-

ما نوع املواد التعليمية التي تعزز هذه اخلبرة التعليمية؟

-

من سيحضر هذه الدورة التدريبية من موظفي السجن؟

-

ما هي مدة البرنامج :جلسة واحدة ،يوم كامل ،أسبوع؟

-

ما نوع أنشطة املتابعة املطلوبة يف رأيك؟

• أنت ترغب يف إدخال العديد من التحسينات على سجون بلدك ،وال
سيما فيما يتعلق بظروف االحتجاز .ولكن محدودية املوارد متنعك من
القيام بكل ما هو مطلوب وفقاً للمعايير الدولية .كيف ميكنك صياغة
أولويات التحسني؟
• أنت نائب مدير السجن .أُدخل مؤخراً إلى السجن إرهابي أدين
مبسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من مئة من
األبرياء من النساء والرجال واألطفال يف بلدكم .اجلمهور يريد معاقبة
هذا اإلرهابي .وطالب كبار السياسيني وقادة اجملتمع بوضعه يف احلبس
االنفرادي مع حرمانه من التسهيالت .وقد استجاب املدير لهذه الضغوط،
وأوعز إليك بنقل اإلرهابي إلى زنزانة انفرادية من الباطون املسلح ودون
إن على االرهابي أن يبقى
نوافذ ،مساحتها  2 × 2متر مربع .يقول املدير ّ
أن هذا الترتيب
يف هذه الزنزانة ملدة ال تقل عن  23ساعة يف اليوم .ويرى ّ
يف مصلحة اإلرهابي ألن السجناء اآلخرين هددوا بالفعل بإيذائه.
-

ما هي املعايير الدولية التي تنطبق يف هذه احلالة؟ وأين
ميكن أن تجدها؟

-

اتبعت خطة
ما هي املعايير الدولية التي ستُنتهك إذا
َ
املدير؟-

-

هل ستنفذ تعليمات املدير؟ ملاذا نعم ،وملاذا ال؟ هل هناك
حل وسط مناسب؟

-

لو جلأ املدير إلى خيار أكثر إنسانية ،كيف ميكنك التعامل
مع الرأي العام؟

• لنفترض أنه مبوجب القانون يف بلدكم ،ويف رأي القضاة الذين حققوا
يف شكاوى محددة للسجناء مؤخراً ،يعتبر صفع السجناء املشاغبني على
ولكن جلنة تفتيش
الوجه بني احلني واآلخر استخداماً مبرراً للقوة.
ّ
أن استخدام الصفع غير مقبول على
دولية ملناهضة التعذيب ذكرت اآلن ّ
اإلطالق ،ويرقى إلى حد املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة .كيف
سترد إدارة السجن؟
أن معظم موظفي السجن غير ملمني
• أنت مدير السجن .وقد اكتشف ّ
بكل من معايير حقوق اإلنسان الدولية والقوانني احمللية ذات الصلة
باإلدارة الكفؤة للسجن .وأنت مهتم بوضع برنامج تدريبي لتوعية العاملني
لديكم.
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الدليل : 3
السجناء احملكوم عليهم باإلعدام
مالحظة هامة :حتترم منظمة اإلصالح اجلنائي الدولية حق  4.3املبادئ األساسية

اإلنسان األساسي في احلياة ،وتعارض كل أنواع القتل ،سواء كانت
قضائية أو خارج نطاق القانون ،وفي جميع الظروف ،وبغض النظر
عن اإلدانة أو البراءة .يتناول هذا الدليل بعض املشاكل اخلاصة
التي يواجهها السجناء الذين يواجهون عقوبة اإلعدام  ،ويحث
على معاملتهم معاملة منصفة وإنسانية .وال ينبغي أن ُيفهم ،بأي
حال من األحوال ،أنه يتغاضى عن عقوبة اإلعدام.

( )1األحكام األساسية:
أ .احلرمان من احلياة من قبل سلطات الدولة أمر بالغ اخلطورة .ولذلك،
يجب أن ينظم القانون ويقيد بشكل صارم الظروف التي يجوز فيها
حرمان شخص من حياته من قبل سلطات الدولة.

ب .ينبغي أن ال تكون أوضاع السجناء احملكوم عليهم باإلعدام ،على
أقل تقدير ،أسوأ من تلك التي يعيشها السجناء اآلخرون .وينبغي على
األقل أن تتوفر للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام ظروف معيشة إنسانية،
 1.3الغاية
وأنشطة ،وإمكانية إجراء االتصاالت ،فض ً
ال عن تلقي املساعدة النفسية
املهنية (القرار اخلاص مبشاركة األطباء يف عقوبة اإلعدام).
السجناء احملكوم عليهم باإلعدام هم فئة خاصة من السجناء الضعفاء
الذين يتأثرون ويعانون بشكل خاص من وضعهم كأفراد حكم عليهم ج .حني تحدث عقوبة اإلعدام ،يجب تنفيذها بحيث تسبب أدنى حد
باملوت.
ممكن من املعاناة (قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم ،50/1984
على الرغم من أن إدارات السجون ليست مسؤولة بشكل مباشر عن ومالحظة جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان رقم .)20
ّ
فرض عقوبة اإلعدام من عدمها ،إال أنها مسؤولة عن ظروف األشخاص
( )2مشاكل في تطبيق عقوبة اإلعدام
الذين فرضت عليهم أي عقوبة مهما كانت .ولكون أوضاع السجناء
احملكوم عليهم باإلعدام غالباً ما تكون أسوأ بكثير من ظروف زمالئهم أ .من املهم إلدارات السجون أن تدرك بأن مشاكل تطبيق عقوبة اإلعدام
السجناء اآلخرين .وغالباً ما يظلّون يف السجن لسنوات عديدة عندما متعارف عليها.
تأخذ إجراءات الطعن فترة طويلة أو عندما تعلقّ الدولة عقوبة اإلعدام
ولكن دون أن تقوم بإلغاء عقوبات اإلعدام أو تخفيف األحكام القائمة .ب .هناك مشاكل التمييز العنصري والديني والسياسي يف احلكم ويف
وحتى يف البلدان التي ألغت عقوبة اإلعدام ما يزال هناك سجناء محكوم تطبيق عقوبة اإلعدام .ففي جميع أنحاء العالم ،هناك نسبة غير قليلة
ممن حكم عليهم باإلعدام أو أعدموا تنتمي إلى األقليات ،أو اجلماعات
عليهم باإلعدام.
املهمشة اقتصادياً أو اجملموعات العرقية ،أو الذين يحرضون على التغيير
ألن إدارات السجون يف بعض األحيان تكون مسؤولة أيضاً عن تنفيذ السياسي.
أحكام اإلعدام .وهذه املهام تشكل عبئاً ثقيال على املوظفني املعنيني
فإن العديد من النظم القانونية ضعيفة ،وغير
بالعملية .ومن املهم أن يفهم جميع املعنيني كيف ينبغي معاملة السجناء ج .باإلضافة إلى ذلكّ ،
شفافة ومتييزية .وال ترغب كثير من الدول أو ال تستطيع توفير متثيل
احملكوم عليهم باإلعدام وفقاً للمعايير الدولية.
قانوني متخصص لألشخاص الفقراء واحملرومني .وغالباً ما تكون أحكام
اإلعدام نتيجة إلجراءات قضائية معيبة مخالفة لألعراف الدولية
 2.3أهداف التعلم
أن إدانة أي
للمحاكمة العادلة .وتنص املعايير الدولية بوضوح على ّ
• تحديد املعايير األساسية الدولية التي تنظم احتجاز هؤالء احملكوم شخص يواجه عقوبة اإلعدام يجب أن تتم على أساس وجود أدلة واضحة
عليهم باإلعدام واحلقوق واألحكام القانونية التي املتصلة بهم.
ومقنعة ،ال تدع مجاالً ألي تفسير بديل للوقائع .ولكن حتى يف احملاكمات
ً
التي تعقد بعناية ،هناك دائما خطر إساءة تطبيق العدالة وتنفيذ العقوبة
• مناقشة االحتياجات اخلاصة بالسجناء احملكوم عليهم باإلعدام ،يف الشخص اخلطأ.
وتحديد اخلطوات التي ميكن اتخاذها حلماية الصحة اجلسدية والنفسية
لهؤالء السجناء.
( )3أوضاع السجون للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام
• توضيح املهارات الالزمة للتعامل بفعالية مع املشاكل التي يواجهها أ .يتم عادة احتجاز السجناء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام يف
السجناء احملكوم عليهم باإلعدام.
ظروف قاسية ،ويتعرضون يف كثير من األحيان للعنف أو املعاملة غير
• تحديد اخلطوات التي ميكن اتخاذها حلماية احلقوق القانونية للسجناء اإلنسانية ،وتكون صالتهم واتصاالتهم محدودة مع أقاربهم ومحاميهم.
ويف معظم البلدان التي أبقت على عقوبة اإلعدام ،يتم فصل السجناء
احملكوم عليهم باإلعدام.
احملكوم عليهم باإلعدام عن السجناء اآلخرين ويخضعون لنظام خاص
يف السجن .ويتم احتجازهم بشكل عام يف أماكن تخضع حلراسة أمنية
 3.3الفئة املستهدفة
مش ّددة ،وغالباً يف مبنى معني ،ويخضعون إلجراءات أمنية شديدة نادراً
ضباط السجون من الرتب املتوسطة (مأمورو املهاجع ،ضباط األجنحة ،ما تكون مبررة يف ضوء املستوى احلقيقي للخطر الذي يشكلونه .ونتيجة
لهذه الظروف ،وللضغوط التي تنطوي عليها عقوبة اإلعدام أيضاً ،يصبح
مسؤولو األقسام ومساعدو رئيس قسم املراقبة).
السجناء احملكوم عليهم باإلعدام عرضة للتوتر النفسي ،واإلحباطات
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القانونية ،وغالباً ما يتم اهمالهم لشهور وسنوات ،بل وحتى لعقود.

الذين ينتظرون اإلعدام ،ولكن بني عائالتهم أو غيرهم من الزوار أيضاً.

ب .ال ينبغي احتجاز السجناء يف ظروف صعبة وغير مبررة فقط ألنه
ُحكم عليهم باإلعدام .فقد تطول الفترة القانونية الستئناف حكم اإلعدام،
ولذلك ال يوجد ما يبرر وضع السجناء احملكوم عليهم باإلعدام يف احلبس
االنفرادي أو يف أماكن تحد من حريتهم بشكل مفرط خالل هذه الفترة
جملرد أنهم محكومون باالعدام.

د .وبسبب الوصمة االجتماعية املرتبطة بعقوبة اإلعدام والقواعد املقيدة
لزيارة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام ،فإنهم غالباً ما يجدون صعوبة
يف التواصل مع العالم اخلارجي .وللتعامل مع هذه املشكلة ،وضعت
بعض املنظمات غير احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني برامج ملساعدة
هؤالء السجناء يف استقبال الزوار والرسائل .وترتبط بعض هذه البرامج
باجلهود الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ،يف حني يرتبط بعضها اآلخر
بأهداف إنسانية بحتة.

ج .مثل جميع السجناء اآلخرين ،ينبغي أن يسمح للمحكوم عليهم
باإلعدام يف البقاء على اتصال مع عائالتهم وأصدقائهم ،وال سيما عن
طريق الزيارات التي يجب أن تتم يف ظل ظروف مناسبة .فالظروف التي
تجرى فيها الزيارات ذات أهمية كبيرة يف احلفاظ على كرامة السجني.
ويجب أن تتم الزيارة يف ظروف الئقة مع احملافظة على قدر معقول
من اخلصوصية للسماح بإجراء تواصل هادف وبناء ،وهذا يشتمل على
السماح بالتواصل اجلسدي .وقد يشعر السجناء الذين يواجهون املوت
(وأسر هؤالء السجناء) بخزي شديد وبوصمة اجتماعية متصلة بعقوبتهم.
ويف هذا السياق ،يجب توسيع نطاق التوعية ليس فقط بني السجناء

و .يجب أن تسمح إدارات السجون للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام ،على
غرار جميع السجناء ،باالتصال الكامل والتام مع احملامني وغيرهم من
مقدمي املساعدة القانونية ،عندما يكونون متوفرين .وال يجب أن تح ّد
القواعد التي تحكم هذه الزيارات من ذلك .وينبغي توفير فرص مالئمة
للسجناء ،وكذلك الوقت والتسهيالت ليتمكنوا من استقبال احملامني
والتواصل معهم دون تأخير أو مراقبة ،وبسرية كاملة .وتتم هذه الزيارات
عادة على مرآى من موظفي السجن ،ولكن ليس ضمن مسافة متكنهم
سماع ما يدور فيها من حديث.

ج .يجب أن تكون ظروف إقامة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام،
وبخاصة أماكن النوم ،مشابهة لظروف السجناء اآلخرين من حيث تلبية
االحتياجات الصحية .ويجب أن يتمكن جميع احملتجزين من احلصول ( )5احلصول على املساعدة القانونية
على الهواء النقي ،وأشعة الشمس ،واإلضاءة الكافية ،واحلد األدنى من
املساحة األرضية ،والتدفئة ،والتهوية .وينبغي أن توفر لهم إدارة السجن أ .بالنسبة للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام ،هناك خطر التنفيذ الفوري
إمكانية استخدام مرافق صحية تحفظ خصوصيتهم ،باإلضافة إلى للعقوبة ،وبالتالي فهم بحاجة ملحة لتوفير متثيل قانوني مناسب لهم.
الفراش واملياه.
ب .تبني املعايير الدولية بوضوح أ ًن لكل شخص محكوم عليه باإلعدام
د .ينبغي أن تُوفر للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام نفس األنشطة وفرص احلق يف استئناف احلكم أمام محكمة أعلى  ،وينبغي اتخاذ اخلطوات
العمل والتعليم والتدريب املتاحة للسجناء اآلخرين .ويجب أن تكون مواد الالزمة لكي يصبح هذا االستئناف إلزامياً.
القراءة والكتابة متوفرة يف زنازينهم .وحيث تتوفر املكتبات ،يجب أن يكون
استخدامها متاحاً للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام .ويجب أن يتمكنوا ج .لكل شخص حكم عليه باإلعدام احلق يف التماس العفو أو تخفيف
من االطالع على الكتب ومن ضمنها كتب القانون ،والتي قد تكون السبيل العقوبة .ويجوز منح العفو أو تخفيف عقوبة اإلعدام يف جميع احلاالت.
ويتم إعداد التماسات الرأفة يف بعض األحيان دون علم السجني ،والذي
الوحيد لهم لتقدمي االستئناف الذي قد ينقذ حياتهم.
قد ال يو ّقع على الوثيقة .وكما يف عملية االستئناف ،هناك حاجة ملحة
ه .ال يجوز التمييز ضد السجناء احملكوم عليهم باإلعدام يف احلصول يف هذه املرحلة للمساعدة القانونية لضمان حقوق السجناء يف الوصول
على عمل داخل السجن .ويجب أن تتوفر لهم الفرصة للعمل متاماً كما إلى العدالة.
هو احلال بالنسبة للسجناء اآلخرين .وكغيرهم من السجناء آالخرين،
ال يجوز أبداً ممارسة أي شكل من اإلذالل كربطهم معاً بالسالسل يف د .ولكن يف املمارسة العملية ،من الشائع جداً بالنسبة للسجناء الذين
حكم عليهم باإلعدام أن ال يحصلوا (ويستمروا يف عدم احلصول) على
مجموعات للعمل.
متثيل قانوني مناسب ,سواء أثناء احملاكمة أو بعد اإلدانة .ويف كثير من
األحيان ،ال تتوفر للسجني املوارد املالية أو املعلومات الكافية للطعن يف
( )4التواصل مع األهل واألصدقاء
أحكام اإلدانة أو إلثبات ما تعرضوا له من انتهاكات وفق قوانني حقوق
أ .غالباً ما يكون العزل أسوأ املمارسات التي يتعرض لها احملكوم عليهم اإلنسان احمللية والدولية .فاحملامون الذين تعينهم الدولة غالبا ما يعملون
باإلعدام :ففصل السجني عن األسرة واألصدقاء من بني أكثر آالمه حدة فوق طاقتهم ،ومن الصعب العثور على محام من ذوي اخلبرة يف قضايا
أن من املستحيل عليهم تقريباً,
 .وبشكل عامّ ،
فإن قواعد التواصل مع السجناء احملكوم عليهم باإلعدام اإلعدام .وبالتالي ،يجد كثير من السجناء ّ
مقيدة ج ّداً.
تقدمي استئناف أمام محكمة أعلى .وتقوض مثل هذه الوقائع احلق يف
احلصول على محاكمة عادلة.
ب .ال يجب أن تكون هناك أية قيود على املراسالت الكتابية بالنسبة لعدد
ً
أن إدارات السجون ال تستطيع إعادة تشكيل نظام
الرسائل التي يرسلها أو يتلقاها السجناء احملكوم عليهم باإلعدام متاما هـ .على الرغم من ّ
كما هو احلال بالنسبة لبقية السجناء .ويجب أن ال تفرض أية قيود على العدالة اجلنائية ،إلاّ أنها ميكن أن تساعد يف احلفاظ على سجالت
عدد من يستقبلهم السجني .وال يجوز منع التواصل مع العالم اخلارجي وافية ،ويف االستجابة الفورية لطلبات احلصول على املعلومات ،والسماح
ألكثر من بضعة أيام.
للسجناء باحلصول ,دون معيقات ,على املساعدة القانونية.
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ز .ميكن إلدارات السجون أن تعمل بنشاط مع املنظمات غير احلكومية
وجماعات املساندة القانونية التي تقدم املساعدة القانونية للسجناء.
وميكن منع كثير من أنواع املعاملة السيئة التي يتعرض لها السجني من
خالل تعزيز التعاون واالتصال والتنسيق بني مختلف أجهزة العدالة
اجلنائية .وكجزء من عملها ،بدأت بعض جماعات املساعدة القانونية
برنامجاً لتعبئة طلب استئناف تلقائي للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام.
ح .ميكن إلدارات السجون ،عندما تواجه مشكلة عدم توفر املساعدة
القانونية للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام ,التواصل والعمل
بجدية مع اجلهاز القضائي .وبشكل عام ،يجب أن يكون هناك عالقة
عمل وثيقة بني إدارات السجون واجلهاز القضائي .وعندما تحدث
مشاكل ،مثل عدم توفر املساعدة القانونية للسجناء الذين ينتظرون
تنفيذ حكم اإلعدام ،يجب أن تبحث إدارات السجون احللول املمكنة مع
اجلهاز القضائي .ويف احلاالت الفردية ،ميكن ملسؤولي السجن اإلجابة
عن طلبات السجناء للحصول على مساعدة عن طريق االتصال بالقضاة
واملوكلني القانونيني املعنيني.
ط .ميكن إلدارة السجن ،يف كثير من األحيان ،ومبساعدة جمعيات
املساعدة القانونية أو املنظمات غير احلكومية املعنية بحقوق السجناء،
إنشاء مكتبة قانونية داخل السجن .وقد يساعد احلصول على املراجع
القانونية بعض السجناء يف إعداد االستئناف .وينبغي أن تكون املكتبة
مفتوحة للجميع.

ج .يجب أن ال تكون العقوبات التأديبية للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ
حكم اإلعدام أشد من تلك التي يتلقاها السجناء اآلخرون .فالسالسل
واألغالل ،واألصفاد وغيرها من القيود امليكانيكية األخرى يجب أن
ال تستخدم بشكل روتيني مع السجناء الذين يواجهون عقوبة اإلعدام.
ويجب أن ال تشمل العقوبات أبداّ تقليص كمية الطعام أو النظافة.
د .تتكالب ظروف السجن ،والعنف اجلسدي ،والعزل عن اآلخرين ،وطول
فترة انتظار تنفيذ حكم اإلعدام لسلب آدمية السجناء احملكوم عليهم
باإلعدام واحلط من قدرهم .فمعظم هؤالء السجناء احملكوم عليهم
يعانون من مشاكل نفسية وسلوكية خطيرة على الصحة نتيجة لهذه
الظروف .ويف بعض احلاالت ،يشعر السجناء احملكوم عليهم باإلعدام
بأ ّنه ال يوجد لديهم ما يخسرونه ،وبالتالي يتحولون إلى أشخاص عنيفني
يعانون من احلرمان الشديد بسبب سلوكهم اخملتل .ويف حاالت أخرى،
تشجع الظروف املروعة التي يعيشها احملكوم عليهم باإلعدام على تفضيل
املوت باعتباره أسهل من احلياة .فيتطوعون بإنهاء حياتهم وسحب طلبات
االستئناف التي تقدموا بها.
بأن تنفيذ اإلعدام يف شخص مجنون قانونياً
هـ .ومن املهم أن نالحظ ّ
يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية (قرار جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 ،59/2005الذي اعتمد يف  20أبريل  .)2005وهكذا ،حتى لو كان الفرد
يتمتع باألهلية القانونية وقت إدانته واحلكم عليه ،ال ميكن إعدامه يف
وقت الحق اذا أصبح مجنوناً .وبدالً من ذلك ،ينبغي نقله إلى مصحة
نفسية ،ويظل فيها إلى أن تقرر جلنة مختصه أنه استعاد أهليته القانونية
مرة أخرى.

ي .يف احلاالت اخلاصة التي ال تتوفر فيها املساعدة القانونية املهنية،
ميكن إلدارات السجون تشجيع السجناء الذين لديهم التدريب واخلبرة
على مساعدة السجناء اآلخرين يف تقدمي طلبات االستئناف .وميكن و .ينبغي متكني السجناء احملكوم عليهم باإلعدام من احلصول على
لهذا النوع من برامج مساعدة السجناء لبعضهم البعض أن يكون مفيداً الرعاية الطبية .ويجب إجراء تقييم أولي طبي ونفسي للسجني عندما
خصوصاً يف احلاالت التي ال تكون فيها املساعدة القانونية املهنية متاحة .يدخل قائمة احملكوم عليهم باإلعدام ،مع استمرار املراقبة لصحته
اجلسمية والنفسية فيما بعد .كما يجب متكني السجناء احملكوم عليهم
ك .يف العديد من البلدان ،ظل السجناء ينتظرون املوت حتى بعد إلغاء باإلعدام من مراجعة األطباء واخلدمات الطبية مجاناً شأنهم يف ذلك
عقوبة االعدام .ولم يتم استبدال حكم اإلعدام لهؤالء السجناء بحكم شأن السجناء اآلخرين .وينبغي فحص االكتئاب عند السجناء بشكل
آخرّ .
إن املساعدة القانونية لهؤالء السجناء أمر يف غاية األهمية .وعلى مستمر ،كما يجب التعامل بجدية مع حاالت التهديد باالنتحار أو
إدارات السجون تسهيل اتصالهم مع احملامني والقضاة الذين ميكن أن محاوالت االنتحار .وبالنسبة للسجناء الذين يواجهون عقوبة اإلعدام،
يساعدوا هؤالء الناس يف تلقي أحكام جديدة تعكس القوانني احلالية.
يجب عرضهم على املتخصصني النفسيني أو األطباء النفسيني الذين
يزورون السجن ،حيثما أمكن ذلك.

( )6الصحة اجلسدية والنفسية

أ .سواء بني عامة الناس ،أو داخل السجن ،هناك ال مباالة واسعة تجاه
االحتياجات الصحية للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام .إذ ال يتم توفير
أن وفاتهم
الرعاية الكافية لهم ،وهناك اتجاه إلهمال احتياجاتهم باعتبار ّ
تبدو حتمية .فباالضافة الى ما تسببه هذه املعاملة من معاناة جسدية
ونفسية شديدة لهؤالء السجناء ،فإنها تشجع على إيجاد بيئة عامة تحط
من كرامة اجلميع سوا ًء أكانوا من السجناء أم من موظفي السجن.

ز .يف بعض البلدان ،تشكلت منظمات غير حكومية ومجموعات محلية
للتصدي ملشكلة تدهور صحة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام .وميكن
ملسؤولي السجون املساعدة من خالل تعزيز الشراكة الفاعلة مع
هذه اجلماعات والسماح لها بزيارة السجون بحرية .وميكن ملثل هذه
اجملموعات أن تساعد أيضاً يف اقتراح استراتيجيات طويلة األجل
لتحسني الظروف الصحية للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام.

ب .يجب تزويد السجناء احملكوم عليهم باإلعدام بكميات كافية من ( )7موظفو السجن

الطعام مع وجبات متوازنة يف أوقات الوجبات العادية .ومثل جميع
السجناء اآلخرين ،ينبغي توفير األنشطة الترفيهية لهم ،مبا يف ذلك
ممارسة ما ال يقل عن ساعة واحدة من التمارين املناسبة يف الهواء الطلق
يومياً ،للحفاظ على صحتهم النفسية والبدنية .ويف البلدان التي يسمح
فيها للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام مبمارسة محدودة جداً للتمارين
اخلارجية ،يعاني السجناء من االكتئاب والقلق.

إن رعاية سجني ُحكم عليه باإلعدام مسؤولية ثقيلة ،وبخاصة عندما
أّ .
يكون موعد التنفيذ قد تحدد .فمعرفة السجني بأنه ينتظر تنفيذ احلكم
من املرجح أن يكون لها تأثير سلبي على كل من حوله ،مبا يف ذلك
املوظفني الذين يعتنون به .ويف بعض البلدان ،يُطلب من موظفي السجون
تنفيذ أحكام اإلعدام ،وذلك قد يكون تجربة مروعة.
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ب .قد يشعر موظفو السجن ،مبا يف ذلك احلراس والكادر الطبي
بالتداعيات النفسية من العمل مع احملكوم عليهم باإلعدام ،ورمبا يكونون
أنفسهم بحاجة إلى الدعم واملساندة .وينبغي على إدارة السجن أن تقدم
اإلرشاد الشخصي اخلاص جلميع املوظفني الذين يعملون مع السجناء
احملكوم عليهم باإلعدام.
ج .ينبغي اختيار املوظفني املسؤولني عن السجناء احملكوم عليهم باإلعدام
بعناية .ويجب توفير تدريب ودعم خاص لهم .ويجب أن يظهر موظفو
السجن الذين يعملون مع السجناء احملكوم عليهم باإلعدام حساسية
خاصة إزاء عملهم .ويجب أن تشمل هذه احلساسية أوالً السجني الذي
ينتظر املوت ،ومتتد أيضاً إلى عائلته ،وإلى أسرة الضحية ،إذا كان لديها
أي اتصال مع السجن.

• إذا مت إلغاء عقوبة اإلعدام ،كيف ميكن للمجتمع معاقبة اجلرائم األكثر
خطورة؟ ما هو يف رأيك الهدف من احلكم بالسجن على شخص ما؟ كيف
ميكن إلدارة السجون التعامل مع أصحاب األحكام الطويلة إذا مت إلغاء
عقوبة اإلعدام؟

 6.3دراسات حالة
• أخبر أحد السجناء احملكوم عليهم باإلعدام املوظفني الذين يشرفون
عليه عن دليل جديد لم تتم اإلشارة إليه وقت محاكمته .ويرى املوظفون
أن هذا الدليل قد يؤدي إلى استنتاج احملكمة بأنه بريء من اجلرمية التي
ّ
كان سيُعدم بسببها .ما هي اخلطوات التي يتوجب على موظفي السجن
اتخاذها؟

• يتم االحتفاظ بالسجناء احملكوم عليهم باإلعدام يف جناح منفصل يف
( )8أساليب تنفيذ اإلعدام
السجن حيث ال توجد مساحة كافية لهم .ويشكوا هؤالء السجناء من
أ .عندما تنفذ عقوبة اإلعدام ،يجب تنفيذها بطريقة تتسبب يف إحلاق االكتظاظ ومن وجود توترات واضحة بني العديد من السجناء ،ويُثار
أدنى حد ممكن من املعاناة (ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون بعضهم بسرعة يف كثير من األحيان .ما الذي ميكن عمله لتحسني الوضع؟
عقوبة اإلعدام ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي  .)50/1984وينبغي أن
ال يكون هناك أي تسبب غير مبرر لأللم قبل املوت ،واألمر ذاته ينطبق • أحد السجناء احملكوم عليهم باإلعدام يبقى لوحده جالساً يف إحدى
على تسبيب أي معاناة نفسية للسجني أثناء انتظار تنفيذ احلكم .ويجب زوايا زنزانته .لم يعد يأكل أو يتحدث إلى أي شخص آخر إال ليقول إن
حظر جميع اإلهانات واستعراض السجناء قبل التنفيذ .ومع ذلك ،تجدر «املوت قريب» ويبدو أنه خائف جداً .ما هي التدابير التي يتعني اتخاذها
اإلشارة إلى أنه ال يوجد شيء اسمه موت غير مؤلم ،فجميع وسائل بالنسبة لهذا السجني؟
التنفيذ تنطوي على مشاكل ،ومن املتوقع أن يصاحب تنفيذ احلكم معاناة
• طلبت إحدى املنظمات غير احلكومية السماح لها بتنفيذ برنامج زيارات
شديدة.
للسجن يتيح ملتطوعني زيارة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام مرة واحدة
ب .بغض النظر عن طريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام التي تقررها الدولة ،يف الشهر .كمدير للسجن ،كيف ترد على هذه املبادرة؟ ما هي االحتياطات
يجب أن ال يكون ألي طبيب دور نشط يف هذه العملية ،إذ يقتصر دور واإلجراءات والقيود التي تقترحها؟ وملاذا؟
الطبيب على تأكيد حدوث الوفاة.
ج .ينبغي أن يحرص املوظفون على إبالغ السجني احملكوم عليه باإلعدام
وأسرته قبل حدوث اإلعدام بالوقت احملدد لتنفيذ العملية وتاريخها.

 5.3قضايا للمناقشة
• آخذاً بعني االعتبار حق السجني يف البقاء على اتصال مع العائلة
واألصدقاء ،ما هي الترتيبات الالزمة للتوفيق بني هذا احلق يف التواصل
مع العالم اخلارجي واملتطلبات األمنية للسجون؟
• ناقش مسألة فصل السجناء احملكوم عليهم باإلعدام عن السجناء
اآلخرين .هل هذا ضروري؟ وإذا كان األمر كذلك ،ملاذا؟ ب ّين خصائص
النظام الذي يجب أن يحكم التعامل مع هؤالء السجناء؟
• غالباً ما يظل السجناء احملكوم عليهم باإلعدام لسنوات عديدة يف
السجن .ما هي املمارسات التي تحدث خالل هذا االنتظار الطويل والتي
ميكن أن متثل أحد ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؟
كيف ميكن منع هذه املمارسات؟ ما هي التسهيالت التي يجب توفيرها
للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم إعدام؟
• ناقش املسائل املتصلة بتحديد األشخاص الذين يجب أن يكونوا
موجودين قبل وأثناء عمليات اإلعدام.
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الدليل : 4
حماية السجناء الضعفاء اآلخرين
ج .التدابير التي تطبق مبوجب القانون والتي تهدف فقط إلى حماية
 1.4الغاية
احلقوق واألوضاع اخلاصة للنساء ،واألحداث ،وكبار السن واألشخاص
سنوضح ّ
أن هناك فئات معينة من السجناء يتوجب النظر إليها كفئات املعوقني واملرضى ال يجوز اعتبارها متييزية (مجموعة املبادئ املتعلقة
ضعيفة وذلك نظراً
حق
من
ن
أ
وسنبني
الراهنة،
أوضاعها
أو
لطبيعتها
ً
بحماية جميع األشخاص اخلاضعني ألي شكل من أشكال االحتجاز أو
هذه الفئات احلصول على خدمات وحماية إضافية نظراً لضعفها.
السجن ،املبدأ .))2( 5
أن جميع السجناء ،ودون استثناء ،يجب أن يتمتعوا
تنص املعايير الدولية ّ
اإلنسان املمنوحة للسجناء اآلخرين ،مبا يف ذلك ( )2األحداث
كحد أدنى بحقوق
لاّ
كافية
صحية
ورعاية
مناسب،
وغذاء
ونظيفة،
صحية
توفير بيئة معيشية
أن املعايير
إ
آلخر،
بلد
من
يختلف
احلدث
تعريف
أن
من
الرغم
على
أ.
ّ
ّ
وتنص
التأهيل.
إعادة
برامج
إلى
باإلضافة
النفسية،
وعالج لألمراض
الدولية ت ّعرف احلدث (أو الطفل) بأنه كل شخص دون سن ال ( 18املادة
ً
املعايير الدولية أيضا على ضرورة النظر إلى بعض السجناء باعتبارهم  1من اتفاقية حقوق الطفل).
ضعفاء وميكن أن يتمتعوا أيضاً بامليزات اإلضافية اآلتية :املرافق الطبية
املتخصصة ،والفصل عن بقية نزالء السجن ،وخدمات الترجمة الشفوية ،ب .ينبع التوسع يف توصيف احلماية تجاه األحداث انطالقا من االعتراف
مع مزيد من املراقبة واملتابعة من قبل موظفي السجن املدربني لهذه الغاية .بضعف األطفال واهتمام الدولة واجملتمع بحمايتهم .وينبغي أن تكون
معاملة األحداث متسقة مع تعزيز درجة إحساس الطفل بكرامته والرغبة
السجناء الضعفاء هم الذين يواجهون بسبب سجنهم  ،ولعوامل العمر ،يف إدماج الطفل يف اجملتمع (املادة  40من اتفاقية حقوق الطفل).
واجلنس ،والعرق ،والصحة ،والوضع القانوني أو السياسي ،مخاطر
متزايدة على سالمتهم وأمنهم ،أو رفاههم .وميكن لهذه اجملموعة أن ج .ينظر إلى األحداث على أنهم يتحملون قدراً أقل من املسؤولية إزاء
وأن مستوى املسؤولية التي يتحملونها تزداد مع تقدمهم يف السن.
تشمل األحداث ،والنساء ،واألمهات ،واملرضى النفسيني أو األشخاص أفعالهم ّ
املعوقني منائياً ،واألجانب ،واألقليات أو السكان األصليني ،واحملكومني د .ينظر إلى األحداث الذين ارتكبوا جرائم على أنهم أكثر قابلية للتغيير
باإلعدام ،وكبار السن واملعوقني جسدياً أو املرضى.
وإلى تعلم طرق مختلفة من السلوك مقارنة بالراشدين.

 2.4األهداف
• تحديد الفئات األكثر ضعفاً املوجودة يف االحتجاز ،وتبيان الفئات املعينة
من السجناء التي لديها احتياجات وظروف خاصة.
• التع ّرف على الطرق التي يتم من خاللها تهديد حقوق وسالمة وكرامة
هؤالء السجناء الضعفاء أو إنكارها ،والتدابير التي ميكن اتخاذها حلماية
هؤالء السجناء.
• تعريف موظفي السجون مبفهوم السجناء الضعفاء والتدابير اخلاصة
التي يجب اتخاذها لضمان حماية حقوق هؤالء السجناء.

هـ .ينبغي تجنب سجن األحداث كلما كان ذلك ممكناً ،وكلما كان
الشخص أصغر سناً ،يجب أن يكون تصميمنا أكبر على تجنب االعتقال.
فاليافعون هم يف سنوات التكوين ،والتعلم والتحول إلى راشدين .وإذا
أمضى احلدث هذه السنوات يف مركز إصالح  ،فهناك خطر أن يكتسب
هوية جنائية ويكبر متوقعاً أن يعيش حياته مجرماً .وهناك أيضاً
خطر كبير ومستمر يتمثل يف تعرضه لإلساءة ،مبا يف ذلك االعتداء
اجلنسي ،واالستغالل ،واخملاطر الصحية لألحداث يف االحتجاز.
ومن غير احملتمل أن يكون األحداث قادرين على حماية أنفسهم من
مثل هذه االعتداءات .ولذلك فمن املشكوك فيه جداً أن تكون مزايا
اعتقال األحداث تفوق اخملاطر الكبيرة التي تترتب على هذا االحتجاز.

أن احلماية اخلاصة حلقوق السجناء الضعفاء ال تعني معاملة
• إيضاح ّ
أن األحداث ال يحق لهم فقط التمتع بجميع
و .تؤكد املعايير الدولية على ّ
غير عادلة بل هي ضرورية ملنع التمييز.
حقوق اإلنسان املكفولة للراشدين ،مبا يف ذلك احلق يف أن يحظوا
• تعزيز روح التسامح واحلد من التمييز يف السجون.
مبعاملة إنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان ،بل من حقهم
ً
أيضا احلصول على أنواع احلماية اإلضافية األخرى التي تأخذ بعني
 3.4الفئة املستهدفة
االعتبار احتياجات الشخص يف ضوء عمره .وتشمل هذه احلماية ما يلي:
ضباط السجون من الرتب املتوسطة (مأمورو املهاجع ،ضباط األجنحة .1 ،فصل املعتقلني األحداث عن املعتقلني الكبار (املادة ( )2(10ب) من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،والقاعدة ( 8د) من
مسؤولو األقسام ومساعدو رئيس قسم املراقبة).
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .وإذا لم يكن توفير مرافق
منفصلة ممكناً ،يتوجب بذل كل جهد ممكن لفصل قسم األحداث يف
 4.4املبادئ األساسية
السجن عن قسم الكبار .وقد أظهرت التجربة يف مختلف أنحاء العالم
أن االتصال مع السجناء البالغني يشكل خطرا على األحداث :فاألحداث
ّ
( )1األحكام األساسية
الذين يوضعون مع الكبار أكثر عرضة لالغتصاب والضرب واالستغالل.
أ .تعتبر فئات معينة من السجناء ضعيفة بسبب العمر ،واجلنس ،والعرق ،وينبغي أيضاً تصنيف األحداث حسب السن وأن يوضعوا تبعاً لذلك يف
والصحة ،والوضع القانوني أو السياسي .ويستحق هؤالء السجناء رعاية األجنحة املناسبة لتقليل فرص ممارسة البلطجة عليهم وإيذائهم.
وحماية خاصة لضمان معاملة عادلة لهم.
 .2ترتيب احملاكمات بأسرع وقت ممكن (املادة  37من اتفاقية حقوق
ب .يجب إيداع الفئات اخملتلفة من السجناء يف مراكز إصالح مختلفة أو
الطفل).
أقسام مختلفة من املراكز ،مع مراعاة اجلنس ،والعمر ،والسجل اجلنائي،
والسبب القانوني الحتجازهم ومتطلبات التعامل معهم (القاعدة  8من  .3حظر استخدام العقاب البدني ضد األحداث (القاعدة  31من القواعد
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
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 .4حظر عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج
املشروط يف اجلرائم التي يرتكبها األحداث (املادة  )5( 6من العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،واملادة ( 37أ) من اتفاقية
حقوق الطفل).

وتفتيشهن نساء من بني مسؤولي السجن وموظفيه (القاعدة  53من
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .كما ينبغي إيالء اهتمام كاف
بإجراءات إدخال النساء واألطفال ،وذلك بسبب ضعف هذه الفئات وال
سيما يف هذا الظرف (قواعد بانكوك ،القاعدة  .)2ويجب أن يشمل ذلك
اتخاذ ترتيبات مناسبة للنساء احلوامل ،واألمهات املرضعات ،والنساء
اللواتي يتولني رعاية أطفالهن ،مع مراعاة املصالح الفضلى لألطفال.

إن الهدف الرئيسي من مكان االعتقال ليس العقاب بل إعادة تأهيل
زّ .
األحداث .ويجب االنتباه ملنع حدوث سوء تكيف اجتماعي على املدى
الطويل .ويجب أن يركز أي مركز الحتجاز األحداث على الرعاية
واحلماية والتعليم واملهارات املهنية ،وليس على احلبس .وينبغي استخدام
منهجية متعددة التخصصات إلعادة تأهيل األحداث ،بحيث يتم اإلفادة
من مهارات مجموعة متنوعة من املهنيني ،مبا يف ذلك املدربني واملدرسني
واألخصائيني النفسيني .ويجب على اإلداريني تقدمي برنامج كامل من
التعليم ،والرياضة ،والتدريب املهني والترفيه واألنشطة الهادفة األخرى.
وينبغي على موظفي السجن تهيئة بيئة يشعر فيها األحداث باألمان من
الكبار ،ومن األحداث اآلخرين ،ومن موظفي السجن .فاخلوف يولد
العنف واملشكالت السلوكية.

و .بسبب أألعداد الضئيلة للنساء ،فغالباً ما يتعرضن للتمييز عن طريق
وضعهن يف مبان غير مناسبة ،مؤقتة أو أعدت على عجل ،تقع على بعد
أميال عديدة من منازلهن .وهذا يجعل زيارات عائالتهن لهن أكثر صعوبة
وكلفة .وميكن اتخاذ ترتيبات للتعويض عن هذا الوضع عن طريق السماح
لعائالت وأطفال السجينات القيام بزيارات ملدة يوم كامل أو طوال عطلة
نهاية األسبوع ،على سبيل املثال ،مع ضمان أن تتم هذه الزيارات يف
بيئة تسمح بالتواصل احلر بني األم والطفل بحيث تترك الزيارة آثاراً
إيجابية (قواعد بانكوك ،القاعدتان  26و  .)28ويجب وضع السجينات
يف سجون قريبة من منازلهن أو من مكان املسؤولية االجتماعية ،مع
مراعاة مسؤولياتهن يف الرعاية (قواعد بانكوك ،القاعدة .)4

 .5بذل جهود خاصة للسماح لألحداث بتلقي الزيارات من أفراد األسرة
والتراسل معهم (املادتان  9و  10و  37من اتفاقية حقوق الطفل ،والقاعدة
وألن
د .تواجه النساء مشاكل خاصة يف السجن بسبب دورهن يف األسرةّ .
 37من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
النساء ميلن إلى تحمل مسؤولية األسرة واألطفال ،فإن ّسجنهن ميكن أن
 .6توفير التعليم والتدريب لألحداث يف سن التعليم اإللزامي (املادة  28يسبب مشاكل خطيرة بالنسبة لهن وألسرهن خارج السجن.
من اتفاقية حقوق الطفل ،والقاعدة  )5( 71من القواعد النموذجية الدنيا
هـ .يجب أن توفر مرافق السجن تسهيالت كافية للنساء احلوامل
ملعاملة السجناء).
واألمهات املرضعات واألمهات اللواتي معهن أطفال .ويجب أن تشمل هذه
 .7عدم السماح ملسؤولي السجون واملوظفني بحمل السالح يف املراكز التي التسهيالت الغذاء الكايف ،وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ،ومتكني
يوجد فيها أحداث (املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة األطفال من البقاء مع أمهاتهم يف السجن (قواعد بانكوك ،القواعد 48
النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون :املبدءان  9و .)16
و  49و  50و  51و .)52

ز .يجب أن يحتوي مكان إقامة السجينات على املرافق واملواد الالزمة
لتلبية االحتياجات الصحية اخلاصة للنساء ،ال سيما النساء اللواتي
( )3النساء واألمهات
تشاركن يف الطبخ ،والنساء احلوامل ،واملرضعات أو احلائضات (قواعد
أ .تشكل النساء السجينات نسبة صغيرة من مجموع السجناء على املستوى بانكوك ،القاعدة .)5
العاملي (حوالي خمسة يف املئة) .وألن الغالبية العظمى من السجناء هم
وهن حوامل أو مرضعات مشاكل
ح .تواجه النساء اللواتي تدخلن السجن ّ
من الرجال ،تركز أنظمة السجون بشكل عام على التعامل مع الرجال.
كبيرة .وال يجب إرسال املرأة احلامل أو األم املرضع إلى السجن إلاّ بعد
ب .يحق للمرأة التمتع على قدم املساواة مع الرجل بجميع حقوق النظر يف كل البدائل األخرى .فتربية طفل يف السجن بعيدة ك ّل البعد عن
أن فصل
اإلنسان وحماية هذه احلقوق يف اجملاالت السياسية واالقتصادية املثالية ،حتى لو كانت األوضاع يف السجن صحية ومناسبة .كما ّ
واالجتماعية والثقافية واملدنية ،وجميع اجملاالت األخرى .ويجب أن الطفل الصغير عن أمه قرار خطير يصعب اتخاذه .والصكوك الدولية
ال تعاني السجينات من التمييز ،ويجب حمايتهن من جميع أشكال واضحة يف هذا اجملال .فاملرأة احلامل يجب أن تتلقى مستوى عال من
العنف واالستغالل .ومع ذلك ،هناك العديد من األسباب والظروف املعاملة والرعاية قبل الوالدة وبعدها كتلك املتوفرة يف اجملتمع خارج
التي تكشف عن وجود احتياجات خاصة للمرأة ال بد أن يأخذها السجن .وحيث كان ذلك ممكناً ،يجب نقل السجينات إلى مستشفيات
املسؤولون يف السجن بعني االعتبار .وتوفر القواعد النموذجية الدنيا خارج السجن لتضعن مواليدهن (القاعدة  )1( 23من القواعد النموذجية
توجيهات أساسية يف هذا اجملال ،فضال عن القواعد التي اعتمدتها الدنيا ملعاملة السجناء) .وعندما يسمح لألطفال الرضع بالبقاء يف املركز
األمم املتحدة مؤخراً بشأن معاملة النساء السجينات والتدابير غير مع أمهاتهم ،يجب توفير دار حضانة مزودة مبوظفني مؤهلني ،حيث
االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) التي اعتمدتها اجلمعية العامة يوضع الرضع عندما ال يكونون يف رعاية أمهاتهم (القاعدة  )2( 23من
لألمم املتحدة يف كانون األول .2010
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
ج .يف بيئة السجن القسرية واملغلقة ،تكون املرأة ضعيفة بشكل خاص.
أن الرجال (املوظفني والسجناء اآلخرين) يعتدون
وقد أظهرت التجارب ّ
يف كثير من األحيان على السجينات جسديا ُ وعاطف ًيا وجنسياً .وال بد
أن النساء ال يتعرضن للمضايقة
من القيام بتدابير خاصة للتأكد من ّ
أو اإلساءة بأي شكل من األشكال .ومن أهم هذه التدابير احتجاز
النساء يف مكان منفصل عن الرجال (القاعدة  8من القواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة السجناء) .وينبغي أن يتولى اإلشراف على السجينات

ط .تُحرم السجينات يف كثير من األحيان من احلصول على الدعم
واخلدمات التي يتم توفيرها للسجناء الذكور ،ال سيما التعليم والتدريب.
إذ غالباً ما يجدن أنفسهن محصورات بأعمال مثل اخلياطة أو التنظيف
ورعاية األطفال أو غيرها من فرص التدريب املهني احملدودة .وينبغي
إتاحة أعمال للسجينات مساوية لتلك املتاحة للرجال.
ي .يجب توفير خدمات رعاية صحية موجهة نحو النوع االجتماعي
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للسجينات مساوية على األقل لتلك املتوفرة يف اجملتمع (قواعد بانكوك ،القلق ،واضطرابات االكتئاب ،وانفصام الشخصية وامليول االنتحارية.
القاعدة  .)10وينبغي أن تغطي هذه الرعاية احلاالت املتعلقة باألمراض
د .ميتلك األشخاص املعوقون منائياً قدرات ذهنية عامة أقل من املتوسط،
املنقولة جنسياً ،مبا يف ذلك الوقاية من فيروس نقص املناعة املكتسبة
وليس لديهم نفس الفهم أو اإلدراك لبيئتهم كما هو عند اآلخرين .ويف
(اإليدز) ،والعالج ،والرعاية والدعم ،واضطراب توتر ما بعد الصدمة،
معظم األحيان ،يعامل موظفو السجن هذه الفئة من الناس بالطريقة
وقضايا الصحة اإلنجابية ،واإلدمان على اخملدرات ،مع أخذ عدة عوامل
أن املشاكل التي يعانون
أخرى بعني االعتبار مثل ظروف ما قبل اإلدانة واالحتياجات اخلاصة نفسها التي يعاملون بها املرضى النفسيني ،يف حني ّ
منها وحلولها مختلفة متاماً .فالقدرات العقلية لألشخاص املعوقني منائياً
للنساء احلوامل واألمهات املسجونات مع أطفالهن ،واالعتداءات اجلنسية
وغيرها من أشكال العنف (قواعد بانكوك ،القواعد  6و  7و  13و  14منخفضة مما يجعل مهام حياتهم اليومية صعبة .أما املرض النفسي
فينطوي على وجود اضطراب يف التفكير أو احلالة املزاجية مما يضعف
و 15و  16و .)17
القدرة على إصدار األحكام ،والسلوك ،أو القدرة على إدراك الواقع أو
ك .يجب على مسؤولي السجن اتخاذ تدابير تتناسب مع النوع االجتماعي التعامل مع متطلبات احلياة العادية.
والعمر لتلبية احتياجات السجينات األحداث (قواعد بانكوك ،القواعد
هـ .بالنسبة للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام ،يعتبر إعدام أي شخص
37و36و  38و .)39
مجنون انتهاكاً قانونيا للمعايير الدولية (القرار  ،59/2005الذي اعتمد
ل .تواجه النساء السجينات مشاكل خاصة عند خروجهن من السجن .يف  20نيسان  ،2005جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان) .وهكذا ،حتى
فوصمة العار التي تواجه العديد من السجناء عند إطالق سراحهم قد لو كان الفرد يتمتع باألهلية وقت إدانته واحلكم عليه ،ال ميكن إعدامه
تكون أكثر حدة عند النساء السجينات .وميكن أن تستفيد سلطات يف وقت الحق اذا أصبح مجنوناً .وبدالً من ذلك ،ينبغي نقله إلى مصحة
السجن كثيراً من إشراك املنظمات خارج السجن يف مساعدة النساء نفسية إلى أن يأتي وقت يقرر فيه فريق مؤهل أنه استعاد أهليته القانونية
عند خروجهن من السجن.
مرة أخرى.
م .ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام على النساء احلوامل (املادة  6من العهد و .يف كل مركز إصالح ،يجب توفير خدمات طبيب مؤهل واحد على
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية).
األقل له إملام بالطب النفسي .ويجب أن تشمل هذه اخلدمات تشخيص
احلاالت النفسية ،وحيث توفرت اإلمكانية ،معاجلة حاالت االضطراب
( )4املرضى النفسيون أو األشخاص املعوقون منائي ًا
النفسي (القاعدة  )1( 22من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
أ .تعاني نسبة ملحوظة من السجناء يف كثير من السجون من إحدى
مشكالت الصحة العقلية .ويف حني يعاني كثير من السجناء من مشاكل ز .السجن ليس املكان املناسب لألشخاص املريضني نفسياً .ويجب نقل
نفسية بدأت قبل حبسهم ،يصاب آخرون باضطرابات أثناء السجن نتيجة األشخاص الذين يتبني أنهم يعانون من اجلنون إلى إحدى مؤسسات
لضغوط بيئة السجن ،وبخاصة السجناء الذين حكم عليهم بعقوبة اإلعدام األمراض النفسية يف أقرب وقت ممكن (القاعدة  )1( 82من القواعد
ألن معظم النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .وعندما يكونون يف السجن ،فإنهم
أو السجن املؤبد أو السجن ملدة طويلة .وتتفاقم هذه املشاكل ّ
السجون ال تقدم العالج والبرامج املناسبة ملشاكل الصحة العقلية والنفسية .بحاجة إلى رعاية خاصة .ويجب أن يوضع هؤالء السجناء تحت إشراف
خاص من الطبيب .ويجب أن توفر اخلدمات الطبية أو النفسية يف
ب .من الضروري أن يكون لدى مسؤولي السجون فهم كاف مبسائل املؤسسات العقابية العالج النفسي جلميع السجناء اآلخرين الذين هم
الصحة النفسية لتمكينهم من التعرف على املشاكل والصعوبات التي بحاجة ملثل هذه العالج (القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 82
تنشأ .فهناك دور مهم ملوظفي السجون يف الكشف املبكر عن السجناء ()2و  )3( 82و .))4( 82
الذين يعانون من مشاكل يف الصحة النفسية .وينبغي أن يكونوا قادرين
على التمييز بني السجناء املرضى نفسياً والسجناء املعوقني منائياً .ح .من املهم جداً بالنسبة للسجناء الذين يتلقون عالجاً نفسياً أن تُتخذ
وتعتبر بيئة السجن ،لكل من الفئتني ،بيئة ضاغطة للغاية .وميكن أن الترتيبات املناسبة الستمرار رعايتهم بعد إطالق سراحهم (القاعدة 83
تُفاقم أوضاع السجن املرض النفسي املوجود قبل السجن ،وقد تؤدي من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
إلى نشوء مرض نفسي أثناء احتجاز السجني .و من احملتمل أن يتعرض ( )5األجانب
األشخاص املعوقون منائياً العتداءات وسوء معاملة أثناء وجودهم يف
فإن لسلوك أ .بالنسبة لألجانب ،غالباً ما ميثل السجن عقوبة شديدة جداً.
السجن مما يزيد من املصاعب التي يواجهونها .ومن هناّ ،
موظفي السجن ولبيئة السجن نفسها تأثيرا مهما على الصحة النفسية فباإلضافة إلى حرمانهم من حريتهم ،فإنهم يعانون بشكل خاص من
للسجناء ،وميكن تعديل كل منهما للحد من التوتر والقلق اللذين يسببهما العزلة احلادة كونهم محتجزون يف بلد غير بلدهم ،ال يعرفون فيه الشعب،
السجن .وهناك واجب مهم على موظفي السجون إزاء هاتني الفئتني من واللغة ،والعادات ،والدين يف كثير من األحيان .فض ً
ال عن احتجازهم
أن قدرتهم على االتصال مع العالم
السجناء يتمثل يف حمايتهم من املعاملة السيئة وتوفير أفضل بيئة ممكنة على مسافة بعيدة عن منازلهم .كما ّ
اخلارجي تصبح محدودة جداً ،ومن املرجح أن يجدوا صعوبات يف
للتعامل مع مشاكلهم النفسية وتعزيز برامج إعادة تأهيلهم.
االتصال بأسرهم .ويف كثير من األحيان يجدون صعوبة يف احلصول على
ج .ينطوي املرض النفسي على أشكال مختلفة من االضطرابات التي املساعدة القانونية.
تضعف القدرة على التفكير أو التصرف املناسب .ويرتبط املرض النفسي
اخلطير بحدوث اضطراب كبير يف التفكير أو احلالة املزاجية مما يضعف ب .ينبغي اتخاذ تدابير محددة للتخفيف من عبء الصعوبات التي من
إلى حد كبير القدرة على إصدار األحكام ،والسلوك ،أو القدرة على املتوقع أن تظهر .ويشمل ذلك التعامل مع اللغة واملتطلبات الدينية ،ومنع
إدراك الواقع أو التعامل مع متطلبات احلياة العادية ،ويظهر على شكل االعتداء واخلوف ،وضمان احلصول على بدائل لقضاء العقوبة يف السجن،
ألم كبير أو إعاقة .ومن أكثر أشكال املرض النفسي شيوعاً اضطرابات واحلصول على املساعدة القانونية واملستلزمات األساسية ،وتشجيع
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االتصال مع األسر والبعثات الدبلوماسية (القاعدة  )1( 38من القواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) والرعايا األجانب من مواطنيهم للتخفيف
من مشاكل العزلة ،وتلبية احتياجات طالبي اللجوء والالجئني.

 5.4قضايا للمناقشة

• السجناء الضعفاء هم أكثر عرضة لالضطهاد على يد زمالئهم .ويف
كثير من األحيان ،يصعب وقف هذه اإلساءات أو السيطرة عليها .على من
ج .يُحظر التمييز على أساس العرق ،واجلنس ،واللغة ،أو البلد األصلي .تقع مسؤولية حماية السجناء الضعفاء؟
ولكن املعتقدات الدينية واملبادئ األخالقية للمجموعة التي ينتمي إليها
ّ
السجني يجب احترامها (القاعدتان  )1( 6و )2( 6من القواعد النموذجية • ملاذا يجب إيالء عناية خاصة لبعض فئات الناس التي من املتوقع أن
تعاني من صعوبات متزايدة يف السجن مثل السكان األصليني ،واألحداث،
الدنيا ملعاملة السجناء).
واألمهات السجينات مع أطفالهن الصغار بحيث تُدرس إمكانية قضاء
هذه الفئات العقوبة خارج السجن؟ ملاذا ينطوي السجن على صعوبات
( )6األقليات والسكان األصليون
خاصة بالنسبة لهذه الفئات مقارنة مع السجناء اآلخرين؟
أن املشاكل احملددة التي يواجهها السجناء من األقليات
أ .على الرغم من ّ
والسكان األصليني تختلف عن بعضها باختالف الظروف الفردية ،إلاّ • كيف تختلف احتياجات الفئات الضعيفة املذكورة أعاله عن احتياجات
أن من املعروف أنهم يواجهون صعوبات بسبب االختالفات يف اللغة ،نزالء السجون بشكل عام؟ ما هي التدابير التي ميكن أن تقوم بها إدارات
ّ
والثقافة ،والعادات .وميكن أن تؤدي هذه االختالفات إلى احلد بشدة من السجون حلماية السجناء الضعفاء من التعرض لإليذاء من قبل السجناء
تواصلهم مع السجناء اآلخرين أو املوظفني ،كما ميكن أن تحد من قدرتهم اآلخرين واملوظفني؟
على املشاركة يف األنشطة االجتماعية والتدريب للسجناء احملليني .عالوة • يف بلدكم ،ما هو الفرق (إن وجد) يف املعاملة بني الفئات الضعيفة من
على ذلك ،وبسبب هذه االختالفات  ،فإنهم غالباً ما يكونون هدفاً للتمييز السجناء ونزالء السجون بشكل عام؟ ما هي التدابير اخلاصة املتبعة يف
واالضطهاد من قبل موظفي السجن والسجناء اآلخرين .ويف أحيان سجونكم؟
أخرى ،يتم سجنهم بعيداً عن أوطانهم ومنازلهم .ولهذه األسباب مجتمعة،
يعاني هؤالء السجناء من مشاكل مشتركة مثل االكتئاب ،والعزلة ،والقلق 6.4 .دراسات حالة
• انت مسؤول عن سجن للذكور الراشدين ،تضم إحدى وحداته  50من
السجناء األحداث املدانني الذين تتراوح أعمارهم بني  18-16عاماً .كثير
من هؤالء األحداث من مرتكبي جرائم اخملدرات أو مدمني اخملدرات
السابقني .يف الوقت احلاضر ،يتولى مسؤولية هؤالء األحداث نفس
املوظفني املسؤولني عن السجناء البالغني ،ويعاملونهم بالطريقة ذاتها.
طلب منك إعداد برنامج لتوفير معاملة أفضل لألحداث يف جناح
األحداث .ما هي اخلطوط العامة لهذا البرنامج؟

ب .يجب اتخاذ تدابير خاصة حلماية ودعم هذه اجملموعات لضمان
توفير معاملة عادلة لهم .فلكل فرد احلق يف حرية التفكير والضمير
والدين (املادة  18من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) .ولألشخاص
املنتمني إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية احلق يف ممارسة ثقافاتهم
وأديانهم ولغاتهم .ويتوجب على سلطات السجن اتخاذ خطوات فعالة
خللق بيئة من التسامح وعدم التمييز يف مؤسساتهم .وميكن أن تشمل
هذه اخلطوات وضع سياسات بشأن عدم التمييز ،وتعيني موظفني من
األقليات ،وتدريب املوظفني يف القضايا املشتركة بني الثقافات ،والعمل • سعاد ،سجينة عمرها  25عاماً يف السجن الذي تديره ،وقد حكم عليها
بشكل وثيق مع مجتمعات األقليات ،وتشجيع األقليات والسكان األصليني .بالسجن مدى احلياة بتهمة قتل زوجها .وهي حامل يف شهرها الثامن .ما
هي املسائل التي ينبغي على موظفي السجن أخذها بعني االعتبار عند
( )7السجناء الكبار في السن واملرضى أو املعوقون جسدي ًا
التعامل مع سعاد؟
أ .احتجاز السجناء املسنني واملرضى أو املعوقني جسدياً يثير مجموعة • يعاني اجملتمع الذي يقع فيه السجن من نقص يف األطباء النفسيني
متنوعة من الشواغلّ .
وألن هؤالء السجناء يعانون من مشاكل جسدية ،والرعاية الصحية اجليدة للمرضى النفسيني .يوجد يف السجن عدد
يكونون عرضة للتمييز ،وسوء املعاملة ،واالستغالل يف بيئة السجن من السجناء احملكومني باإلعدام أو املؤبد الذين يعانون من أحد أشكال
أن هؤالء السجناء
القاسية .وقد تؤثر هذه اإلعاقات أو املشاكل على مدى قدرتهم على اإلعاقة الذهنية .كيف ميكن ملدير السجن التأكد ّ
تنفيذ األوامر وااللتزام بإجراءات السجن العادية .ويف بعض األحيان ،يحصلون على الرعاية الطبية والنفسية التي يحتاجون إليها؟ ما هي
يحرم السجناء من كبار السن ،واملرضى ،واملعوقني جسدياً من ممارسة املسائل التي يجب أن يأخذها مدير السجن بعني االعتبار عند التعامل
التمارين والنشاطات بسبب صعوبة اتخاذ الترتيبات والتهيئة املناسبة .مع هؤالء السجناء؟
ويف حاالت أخرى ،ال تتم معاجلة مشاكلهم الطبية أو النفسية.
• يف مركز اإلصالح الذي تديره ،يقيم عدد من السجناء األجانب من
ب .على سلطات السجن أن تنظر بعناية إ ْن كان من الضروري حقاً وضع مختلف البلدان .ويختلف هؤالء من الناحية الثقافية عن السجناء
األشخاص املسنني ،واملرضى ،أو املعوقني جسدياً يف السجن .وعندما احملليني من حيث املظهر ،واللغة ،والسلوك ،والغذاء ،والدين ،واملعتقدات،
والعادات .ناقش اخملاطر التي تواجه هؤالء السجناء ،واذكر ثالثة تدابير
يسجن هؤالء الناس ،ينبغي إيالء عناية خاصة لضمان تلبية احتياجاتهم
ميكن أن تتخذها إدارة السجن لضمان حماية حقوقهم.
الصحية اجلسدية والنفسية ،وبخاصة النواحي املتعلقة بفقدان الذاكرة
والتي قد تؤثر على أي استئناف يف املستقبل .ويحتاج هؤالء السجناء إلى • يف بلدكم ،هناك نسبة ملحوظة من أبناء األقليات يقضون عقوبة اإلعدام
أن السجناء أو املؤبد أو السجن ملدة طويلة .وهذا يؤدي إلى نشوء عالقة سلبية بني
توفير حماية إضافية من قبل موظفي السجن للتأكد من ّ
إن العمل على إشاعة جو من أفراد هذه األقليات مع نظام العدالة اجلنائية ،مما يجعل تعيني موظفني
اآلخرين يأخذون أوضاعهم بعني االعتبارّ .
االحترام املتبادل والتسامح يساعد هؤالء السجناء يف العيش يف بيئة آمنة من هذه األقليات يف السجون صعباً .ما هي اخلطوات التي ميكن اتخاذها
لزيادة توظيف أبناء هذه األقليات؟ ماذا ميكن أن تفعل إدارة السجن أيضا ُ
وصحية يستحقونها.
إلقامة عالقات أفضل مع السجناء من هذه الفئة؟
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الدليل :5
بناء ثقافة إلعادة التأهيل اجلنائي
 1.5الغاية
الغرض من السجون هو معاقبة الذين يخرقون القانون .ومع استمرار
ارتفاع معدالت العودة إلى اإلجرام واجلرمية ،بدأت نظم السجون تقر
باحلاجة امللحة إلى إنشاء برامج فعالة للتعليم وإعادة التأهيل واإلدماج يف
السجون ،وإعداد السجناء بشكل أفضل ،وبخاصة الذين يقضون أحكاماً
يف السجن مدى احلياة أو لفترة طويلة ،وذلك إلعادتهم مجدداً إلى اجملتمع.
كما أدى ادراك مشكلة تكرار اإلجرام إلى التركيز من جديد على برامج
تخطيط احملكومية .وتخطيط احملكومية عبارة عن سلسلة متصلة من
العالج والبرمجة التي تتطلب مستوى عالياً من التعاون بني املسؤولني
عن السجون والطاقم الطبي وأفراد اجملتمع ،والسجني نفسه .ويف اكثر
حاالته شموالً ،يبدأ تخطيط احملكومية من حلظة دخول السجني إلى
السجن ،وال ينتهي اال بعد إعادة إدماج السجني املفرج عنه يف اجملتمع.

 2.5أهداف التعلم
• إشرح كيف يسهم تخطيط احملكومية يف بناء برنامج فعال إلعادة تأهيل
اجلاني ووصف الطرق اخملتلفة لتخطيط احملكومية املطبقة حالياً.
• تحديد املعايير الدولية األساسية التي توجه إنشاء برامج التعليم وإعادة
التأهيل واإلدماج.
• متكني مستخدمي الدليل من وصف خصائص برامج التعليم وإعادة
التأهيل واإلدماج.
• تحديد بعض اخلطوات التي ميكن اتخاذها إلنشاء برامج تعليم وإعادة
تأهيل وإدماج جديدة أو تعزيز القائم منها من أجل إعداد أفضل للسجناء
متهيداً إلطالق سراحهم من السجن.

 3.5الفئة املستهدفة
ضباط السجون من الرتب املتوسطة (مأمورو املهاجع ،ضباط األجنحة،
مسؤولو األقسام ومساعدو رئيس قسم املراقبة).

 4.5املبادئ األساسية
( )1األحكام األساسية
أ .ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لسلطات السجون يف معاملتها
للسجناء تشجيع اإلصالح الشخصي وإعادة التأهيل االجتماعي (املادة
 )3( 10من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،والقاعدة  61من
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) ،ومساعدة السجناء على أن
يعيشوا حياتهم ملتزمني بالقانون ومعتمدين على أنفسهم بعد اإلفراج
عنهم (القاعدة  58من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
ب .يرسل السجناء إلى السجن لعقابهم وحرمانهم من حريتهم لفترة
من الزمن .وسيعود الغالبية العظمى منهم إلى اجملتمع بعد أن يكونوا
قد أكملوا فترة محكوميتهم .ومن املهم إعدادهم بشكل جيد للعودة إلى
اجملتمع ،مما يقلل من احتمال ارتكابهم ملزيد من اجلرائم ،بل سيؤدي
الى حياة تتسم بااللتزام بالقانون واالعتماد على الذات (القاعدتان  58و
 )2( 62من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).

ج .من حلظة صدور احلكم على السجني ،يجب النظر الى مستقبله بعد
اإلفراج عنه ،ويجب تشجيعه ومساعدته على احلفاظ على أو إنشاء
عالقات مع األشخاص أو الهيئات خارج السجن مما يخدم مصالح
أسرته بشكل أفضل ويعيد تأهيله اجتماعياً (القاعدة  80من القواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
د .يجب توفير التعليم والعمل والتوجيه املهني والتدريب ،واألنشطة
الثقافية والدينية وتشجيعها ،مبا يف ذلك الوصول إلى مكتبة مناسبة
(القواعد  77 ،)2( 75، 71، )1( 66 ،59 ،42 ،41 ،40و 78من القواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
ه .ينبغي أن تركز معاملة السجناء على عدم استبعادهم من اجملتمع ،بل
على استمرارهم كجزء منه .وبالتالي يجب إشراك اجملتمع اخلارجي
بقدر اإلمكان يف نشاطات التعليم وإعادة اإلدماج الثقافية وغيرها،
وأنشطة إعادة التأهيل يف السجن (القاعدة  61من القواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة السجناء).

( )2تخطيط احملكومية« :اإلدخال والتقييم»
أ .عند إدخال السجني الى نظام السجن للمرة االولى ،يلتقي مع فريق
متعدد التخصصات لإلدخال والتقييم والذي ميكن أن يضم مجموعة
متنوعة من موظفي السجون املدربني جيداً باإلضافة إلى أفراد من
خارج السجن ،مبن فيهم املسؤولون عن الرعاية الصحية ،والتعليم،
وإعادة التأهيل ،واملشورة النفسية والتهيئة .ويعمل هؤالء األفراد مع
مدير برنامج تخطيط احملكومية ،ومنسق الدخول ،والسجني نفسه
لتقييم احتياجات السجني ووضع األسس خلطة احلالة .وميكن أن تشمل
فقرات التقييم ما يلي:
• مستوى التعليم.
• مهارات العمل واخلبرة.
• احلالة الصحية.
• الضعف.
• احلالة النفسية.
• اإلدمان.
• السيرة اجلنائية والسلوكية.
ب .سيدرس األعضاء املؤهلون من فريق التقييم أيضاً موقف السجني
العام ورغبته يف التغيير.

( )3تخطيط احملكومية« :وضع خطة احلالة»
أ .بعد التقييم األولي ،يضع الفريق خطة شاملة للحالة ،وتتم صياغتها
لتلبي االحتياجات اخلاصة بالسجني .وتحدد اخلطة جدوالً زمنياً قصير
األمد وطويل األمد للبرامج وتضع األهداف الرامية لتسهيل إعادة تأهيل
السجني ودمجه يف اجملتمع .وتشمل أمثلة إعادة التأهيل واإلدماج ما
يلي:
• برامج تعليمية.
• برامج التدريب املهني.
• برامج توعية الضحايا.
• برامج إدارة الغضب.
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• برامج عالج الكحول واخملدرات.
• برامج التكيف مع احلياة يف السجن.
• اإلرشاد.
• دورات املهارات احلياتية.
• برامج التفاعل اجملتمعي.

( )4تخطيط احملكومية« :تنفيذ خطة احلالة»
أ .مبجرد أن يحدد فريق التقييم أن على السجني املشاركة يف برنامج
معني ،يجب أن يعمل الفريق مع السجني لوضع جدول زمني للمشاركة
وتحديد أهداف واقعية لذلك .ويجب وضع هذا اجلدول الزمني
واألهداف املعلنة بوضوح يف عقد مكتوب ،وأن يراجع السجني العقد
ويوقعه.
ب .يجب صياغة أهداف السجني حسب حالته اخلاصة .فمث ً
ال ،قد
أن السجني الذي لم يظهر أي ندم على أفعاله سيستفيد
يقرر الفريق ّ
من املشاركة األسبوعية يف برنامج توعية الضحايا الذي يشمل االتصال
الفردي مع ضحية إلحدى اجلرائم (وإن لم يكن بالضرورة ضحية مرتبطة
باجلرمية اخلاصة باجملرم) .ومن األهداف املمكنة لهذا السجني التعبير
عن فهمه احلقيقي لكيفية تأثير أفعاله على اآلخرين .واألهداف االخرى
قد تشمل استكمال عدد معني من احللقات التعليمية يف غضون فترة
من الزمن ،والتوصل إلى مستوى معني من التعلم ،واملشاركة بنشاط يف
برامج تخطيط معاجلة الكحول أو اخملدرات ،والتعاون بنجاح يف موقف
جماعي.
ج .مي ّثل وضع نظام للحوافز جزءاً أساسياً من بنية تحديد األهداف.
وكلما حقق السجني الهدف املنشود يجب ان يحصل على مكافأة
 تكون عادة على شكل امتياز يحصل عليه السجني .ويجب إخبارالسجناء يف بداية البرنامج عن الفوائد التي سيحصلون عليها إذا حققوا
أهدافهم .ومن األمثلة على االمتيازات املكتسبة  ،قضاء السجني أوقات
زيارة إضافية مع العائلة واألصدقاء ،والسماح له باملشاركة يف تدريبات
إضافية ،واحلصول على وقت اضايف للمكاملات الهاتفية ،والسماح
باالحتفاظ مبمتلكات إضافية يف الزنزانة ،وارتداء املالبس العادية،
واحلصول على إفراج مبكر.
د .لكن الفشل يف تحقيق األهداف املتوخاة يجب أن ال يؤدي الى العقاب
واحلرمان من االمتيازات القائمة .بل يجب أن يؤدي بدالً من ذلك إلى
إعادة تقييم ما هو واقعي لذلك السجني بالذات .وينبغي أن نتذكر دائماً
أن تخطيط احملكومية يهدف إلى خدمة مصلحة السجني والتحسني .وال
ّ
يهدف إلى استخدامه كوسيلة إلجبار السجناء على التقيد بنظام السجن.

( )5تخطيط احملكومية« :رصد ومراجعة خطة احلالة»
يكون ضابط إدارة احلالة مسؤوالً عن اإلشراف على تقدم السجني
حسب خطة احلالة .ويعني لكل سجني ضابط إلدارة احلالة عند وضع
خطة احلالة .ويشرف ضابط إدارة احلالة على تقدم السجني من خالل
 )1إجراء مراجعات منتظمة لتقدم السجني ،وسلوكه العام واتجاهاته ،و
 )2توفير الدعم املستمر .ولضمان االستمرارية واالستقرار ،من األفضل
إبقاء السجني مع ضابط ادارة احلالة نفسه طيلة مدة احلبس.

ب .يجب أن تكون عملية املراجعة شاملة ،فهي تتطلب من ضابط إدارة
احلالة مالحظة السجني أثناء مشاركته يف أنشطة البرنامج واالجتماع
معه بانتظام ومع جميع مديري البرنامج الذين يعملون مع السجناء.
كما يجب أن يطلب ضابط إدارة احلالة مالحظات موظفي السجن،
مبا يف ذلك احلراس الذين يتعاملون مع السجناء على أساس يومي.
وميكن ملوظفي السجن بشكل خاص توفير معلومات قيمة حول اتجاهات
وسلوك السجني  -سواء أثناء وجوده وحده يف زنزانته أو أثناء تفاعله مع
السجناء اآلخرين.
ج .يتيح االجتماع مع مشريف البرنامج لضابط إدارة احلالة متابعة مسار
تقدم السجني واتجاهاته وتعديل أهداف خطة احلالة وفقاً لذلك.
ويعتمد عدد االجتماعات على احتياجات السجني :قد يكون هناك حاجة
الجتماعات أسبوعية مع السجناء ذوي اخلطورة العالية واالتجاهات
الضعيفة ،بيبنما قد تكفي االجتماعات نصف الشهرية أو الشهرية مع
السجناء األكثر استقراراَ.
أن السجني يتلقى مقداراً كافياً
د .يجب أن يتأكد ضابط ادارة احلالة ّ
من الدعم والتشجيع .فحتى السجناء األكثرحماسا يواجهون نكسات
وإحباطات .و قد يفقد السجني يف بعض األحيان ،رغبته يف املشاركة
يف البرامج .ومن مسؤولية ضابط إدارة احلالة مساعدة السجني يف
التغلب على هذه العقبات وإعادة تقييم خطة احلالة .وميكن لضباط
إدارة احلالة تقدمي التشجيع وإحالة السجناء إلى مصادر أخرى للدعم،
مبا يف ذلك البرامج الفردية أو اجلماعية أوبرامج إرشاد األقران والعمل
مع مشرف مباشر.

( )6تخطيط احملكومية« :قرار خطة احلالة»
أ .قبل اإلفراج :مع اقتراب السجني من نهاية مدة عقوبته ،ينتقل تركيز
برامج تخطيط احملكومية من إعادة التأهيل الى إعادة اإلدماج .ويعمل
ضابط إدارة احلالة مع السجني ومديري البرنامج على إعادة النظر
يف خطة احلالة الختتام برامج إعادة التأهيل والتأكيد على احتياجات
السجني لإلدماج .فمث ً
ال ،باإلضافة إلى البرنامج داخل السجن ،مثل
دورات املهارات احلياتية ،ميكن للسجني الذي هو على وشك أن يطلق
سراحه االستفادة من زيادة االتصال مع أعضاء اجملتمع وأفراد األسرة.
وميكن تحقيق مزيد من االتصال من خالل إجازة عمل ،وفرص التطوع
اجملتمعية ،وبرامج اإلفراج املؤقت تحت اإلشراف .وكما هو احلال مع
جميع البرامج املشمولة يف خطة احلالة للسجني ،سيكون هدف السجني
إنجاز مهام محددة.
ب .فترة ما قبل اإلفراج هي أيضاً الوقت املناسب لفريق إدارة احلالة
ملساعدة السجني على إقامة عالقة مع ضابط اإلفراج أو مراقب السلوك
وأعضاء اجملتمع الذين سيتعامل معهم بعد إطالق سراحه .فمثال ،قد
يشجع الفريق السجني الذي له تاريخ طويل مع مشاكل اخملدرات أن
يلتقي مع ممثل منظمة محلية تعنى بتقدمي املشورة حول اخملدرات.
وميكن للممثل أن يقدم السجني معلومات حول اخلدمات والدعم الذي
تقدمه املنظمة .وفيما يتعلق بضابط االفراج املشروط  /مراقب السلوك،
ميكن للسجني معرفة ما هو متوقع منه عقب اإلفراج عنه وأنواع الدعم
التي ستكون متاحة له.
ج .ال تنتهي عملية تخطيط احملكومية تلقائياً عقب اإلفراج عن السجني،
بل ينبغي وجود فترة متابعة يستمر خاللها فريق إدارة احلالة يف تنسيق
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الفترة االنتقالية للسجني باالشتراك مع ممثلي اجملتمع احمللي .وهذا ( )9برامج التعليم

يساعد على توفير االستمرارية واألمن للسجني.

( )7برامج تخطيط احملكومية للفئات اخلاصة
أ .كما ذكر أعاله ،يجب تفصيل برنامج تخطيط احملكومية لكل سجني
على حدة .وال يوجد برنامج واحد لتخطيط احملكومية يناسب جميع
السجناء .وهذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بفئات معينة من السجناء،
مبن فيهم النساء ،واألحداث ،واألقليات ،وأصحاب األمراض النفسية،
الذين قد يكون لهم احتياجات خاصة تحتلف عن بقية السجناء .فمثال،
قد تستفيد السجينات اللواتي معهن أطفال من البرامج التي تركز على
حزنهن جراء االنفصال عن أطفالهن ،ومن خجلهن بسبب تخييبهن آلمال
عائالتهن ،وقلقهن حول مستقبل أبنائهن ،واخلوف من فقدان حضانة
أطفالهن لصالح الدولة أو اآلخرين.
ب .هناك مجموعة اخرى تستحق اهتماماً خاصاً وهم السجناء
احملكومون ملدد طويلة ،مبا يف ذلك أولئك الذين يقضون عقوبة السجن
املؤبد أو احملكومون باإلعدام .وكثيراً ما يجري إهمال سجناء املدد
الطويلة إما ألن تاريخ اإلفراج عنهم يف املستقبل البعيد ،أو  -كما يف
ال .وبالتالي غالباً
حال السجناء احملكومني باإلعدام  -غير موجود أص ً
ال يكون هؤالء السجناء مؤهلني متاماً لبرامج تخطيط احملكومية ،أو غير
مؤهلني حتى فترة ما قبل موعد اإلفراج عنهم  -الذي ميكن أن يأتي بعد
عشرة ،أو عشرين أو ثالثني سنة من مدة محكوميتهم.
ج .لتسهيل تخطيط احملكومية لهذه الفئات اخلاصة من السجناء ،من
املستحسن تحديد ضابط يكون مسؤوالً عن إنشاء برامج لكل مجموعة
من السجناء واإلشراف عليها .وميكن لهذا الضابط العمل مع فرق إدارة
احلالة لضمان التعاطي مع احتياجات هؤالء السجناء بطريقة مناسبة.

( )8خصائص برامج التعليم وإعادة التأهيل واإلدماج الفعالة
في السجن
أ .بشكل عام ،هناك أربع خصائص أساسية لبرامج التعليم وإعادة
التأهيل واإلدماج الفعالة يف السجون:
 .1هيكلها مبني على احلوافز :يتلقى النزالء امتيازات وجوائز ،مثل
تخفيض العقوبة ،والنظر يف اإلفراج املشروط ،وشروط عمل أفضل
داخل السجن الستكمال الدورات التدريبية وبلوغ األهداف احملددة.
أن السجناء هم من البالغني الذين
 .2تركز على املتعلم :تدرك البرامج ّ
لديهم أمناط تعلم ومهارات مختلفة ويأتون من خلفيات ثقافية مختلفة.
ويعتمد البرنامج على نقاط القوة عند السجناء ويبني عليها.
 .3تتوجه نحو اجملتمع :ميكن للمتطوعني من اجملتمع احمللي واملنظمات،
مبا يف ذلك املنظمات الدينية ،أن تقوم بدور مهم يف تأمني اتصال مستمر
للسجناء مع اجملتمع .واملتطوعني أيضا يقللون التكاليف.
أن السجناء املفرج عنهم غالباً ما
 .4شاملة ومستمرة :يدرك البرنامج ّ
يحتاجون إلى «جسر» بني حياة السجن واحلياة بعد اإلفراج .وتوفر هذه
البرامج للسجناء املفرج عنهم فرصة (أو يطلب منهم أحياناً االلتحاق)
لاللتحاق ببرامج وسيطة تعزز املهارات التي اكتسبوها يف السجن.

أ .يجب أن يهدف التعليم يف السجون إلى تطوير كامل للشخص ،مع
األخذ يف االعتبار اخللفية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسجناء
(القاعدة  59من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).
ب .يجب أن يكون التعليم إلزاميا بالنسبة للسجناء الشباب والسجناء
األميني .وينبغي على سلطات السجن إعطاء هذا اجلانب من التعليم
أولوية قصوى (القاعدة  )1( 77من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
السجناء).
ج .يفتقر معظم السجناء إلى مهارات التعليم األساسية مثل القدرة على
القراءة على مستوى الكبار .وإذا لم يعالج هذا النقص ،فقد يؤدي إلى
حلقة مفرغة من العودة إلى اجلرمية والفشل يف االندماج .وميكن أن
يكون لنقص التعليم تأثير كبير على قدرة السجناء على إيجاد عمل
عندما يتم إطالق سراحهم .ويجد السجناء السابقون الذين لم يتمكنوا
من العثور على عمل مجد  ،يجدون أنفسهم أكثر مي ً
ال إلعادة الفعل
اجلرمي وينتهون يف السجن مرة أخرى .وبالتالي ،يجب أن ميثل توفير
التعليم يف السجون أولوية بالنسبة ملدراء السجون واملوظفني .ويشمل
برنامج التعليم الناجح املكونات األساسية التالية )1 :التقييم األولي)2 ،
الدورات التي تتناول مجموعة متنوعة من املوضوعات واملهارات ،و )3
املرافق واملواد الكافية.
د .ينبغي تقييم املستوى التعليمي لكل سجني عند دخوله السجن ألول
مرة .وينبغي أن يكون تقييم التعليم جزءاً من إجراءات الدخول املنتظمة
وأن يتضمن تقييماً موضوعياً ملستوى القراءة لكل سجني ،ومهارات
الكتابة واحلساب ،باإلضافة إلى تقرير عن السنة األخيرة من التعليم
الرسمي للسجني .وميكن أيضاً أن يكون تقييم التعليم جزءاً من إدارة
احملكومية.
هـ .ميكن لبرامج التعليم يف السجون أن تركز على طائفة واسعة من
املوضوعات واملهارات .ويجب أن تشتمل املساقات على مهارات التعليم
األساسية ،مثل القراءة والكتابة ،واحلساب ،واالستماع ،والتحدث ،وحل
املشكالت .وميكن تدريس مساقات متقدمة ،مماثلة لتلك التي تطرح يف
اجلامعة ،ويجب توفير مستويات مختلفة من املساقات لتلبية احتياجات
جميع السجناء ولتشجيع إعادة التأهيل .وينبغي للبرامج التعليمية داخل
السجن أن تكون مساوية أو أعلى من تلك البرامج املتوفرة يف اجملتمع.
وإذا كان هناك معايير وطنية للتعليم ،فيجب أن تلبي برامج السجن تلك
املعايير أو تتفوق عليها.
و .يعتمد مكان عقد املساقات التعليمية على املوارد واملساحة املتاحة
داخل السجن .ولكن بالتفكير اخلالق ميكن للسجون االستفادة من العديد
من اخليارات .فمث ً
ال ،إذا لم تتوفر الغرف الدراسية داخل السجن ،ميكن
التدريس يف الهواء الطلق (عندما ال يكون الطقس عائقاً) .وميكن التحاق
السجناء يف برامج دراسية باملراسلة حيث يتواصلون مع مؤسسة تعليمية
مجتمعية عن طريق البريد أو أجهزة الكمبيوتر .وإذا كان السجن يفتقر
إلى املوارد الكافية ،فيجب تعيني معلمني من خارج السجن ،من ممثلي
اجملتمع احمللي أو أعضاء املنظمات غير احلكومية ،وميكن للسجن ترتيب
تدريب النزالء ذوي املستوى التعليمي اجليد ليعملوا كمعلمني.
ز .للحصول على املواد التعليمية الالزمة ،مثل كتب ولوازم القراءة والكتابة،
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يجب أن يسعى السجن ذو املوارد احملدودة إلى طلب املساعدة من اجملتمع
احمللي ،ومن املنظمات غير احلكومية واملنظمات الدولية .وميكن احلصول
على الكتب من خالل إقامة عالقة تعاونية مع املكتبات احمللية.

( )10برامج العمل والتدريب املهني في السجون

ط .يف برنامج إجازة العمل ،يغادر السجناء السجن خالل النهار للعمل يف
اجملتمع وتعلم مهارات مطلوبة يف سوق العمل .وكما هو احلال يف الورش
أن السجناء
داخل مراكز اإلصالح ،ويجب أن تضمن سلطات السجن ّ
الذين يشاركون يف برنامج إجازة العمل يعملون يف بيئة آمنة وال يتم
استغاللهم مالياً.

أ .يجب أن يُطلب من جميع السجناء احملكومني والالئقني طبياً العمل ( )11برامج املعاجلة

داخل السجن .ويجب أن يزودهم هذا العمل قدر االمكان باملهارات التي
متكنهم من كسب العيش الشريف بعد اإلفراج عنهم (القاعدة  71من
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .ومن أمثلة فرص العمل
املمكنة يف نظام السجون :صيانة السجن ،وخدمات الطعام ،العناية
باحلدائق .وميكن للسجناء أيضاً العمل يف عمل خاص بالسجن أو يف
يف عمل تشرف عليه شركة خاصة النتاج السلع واخلدمات لبيعها يف
أن السجناء
اجملتمع .ويف هذه احلاالت ،يجب أن تتأكد سلطات السجن ّ
ال يجري استغاللهم أو استخدامهم لتخفيض األجور احمللية.

ب .يجب دفع أجور للسجناء مقابل العمل الذي يقومون به (القاعدة 76
( )1من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) وينبغي أن يسمح
للسجناء بإنفاق جزء من دخولهم ،وإرسال جزء منه إلى أسرهم ،وادخار
جزء آخر (القاعدتان  )2( 76و  )3( 76من القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة السجناء).
ج .يجب تطبيق التشريعات الوطنية املتعلقة بالصحة والسالمة يف العمل
يف السجن بالطريقة نفسها التي تطبق فيها يف اجملتمع (القاعدة )1( 74
من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).

أ .يأتي كثير من السجناء إلى السجن ومعهم مجموعة متنوعة من مشاكل
اإلعالة واملشاكل النفسية والعاطفية التي تقوض جهودهم الرامية إلى
التكيف مع احلياة يف السجن وإعادة االندماج يف اجملتمع بعد اإلفراج
عنهم .ولتعزيز إعادة التأهيل ومنع العودة إلى اجلرمية ،يجب على
السجون تطوير برامج فعالة لكشف وعالج أي أمراض جسدية أو عقلية
قد تعرقل إعادة تأهيل السجني (القاعدة  62من القواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة السجناء) .ويتطلب تنفيذ هذا املبدأ استخدام برامج
العالج الفردية (القاعدة  )1( 63من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
السجناء).
ب .تشمل املشاكل الشائعة التي يواجهها السجناء ما يلي:
 .1اإلدمان على الكحول واخملدرات.
 .2االكتئاب واملرض النفسي.
 .3األمراض املعدية (مثل السل ،فيروس نقص املناعة املكتسبة  /اإليدز
والتهاب الكبد الوبائي).

د .ينبغي توفير التدريب املهني ،وبخاصة للسجناء الشباب (القاعدة  )12( 71برامج وأنظمة التدريب إلعادة اإلدماج

( )1من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء).

هـ .يهدف التدريب املهني إلى تعليم مهارات وعادات العمل املنتج التي
سيستخدمها السجناء خارج السجن بعد اإلفراج عنهم .فباإلضافة إلى
نقل املهارات املفيدة ،ميكن لبرامج التدريب املهني أن تخفض التكاليف
احلكومية وتخفف بعض املشاكل املرتبطة بالكسل والضجر.
فإن دورها يجب أن يتجاوز
و .لكي تكون برامج التدريب املهني فعالةّ ،
مجرد إبقاء السجني مشغوالً أثناء وجوده يف السجن .بل يجب أن تعد
السجناء للوظائف التي تتطلب عمالة ماهرة متكنهم من كسب أجور
مالئمة للعيش يف اجملتمع .ويقلل وجود مهارات مطلوبة لديهم من
احتمال تحولهم مرة أخرى الى اجلرمية إلعالة أنفسهم أو عائالتهم بعد
إطالق سراحهم.

أ .تهدف برامج وأنظمة إعادة اإلدماج إلى تعزيز االنتقال الناجح من
بيئة السجن الى بيئة اجملتمع واألسرة .وتقدم هذه البرامج املساعدة
االجتماعية والنفسية للسجناء وتساعدهم على تطوير مهارات االنتقال
بشكل فعال .وفيما يلي أمثلة من برامج وأنظمة إعادة التكيف واإلدماج:
 .1تقدمي احملاضرات والدروس.
 .2زيادة املسؤولية الشخصية للسجناء.
 .3تشجيع الزيارات العائلية.
 .4االستفادة من مراكز االصالح اجملتمعية  /ومنازل التعايف
 . 5تنفيذ برامج ما بعد اإلفراج.

ز .ألن الهدف النهائي لبرامج التدريب املهني هو تشجيع إعادة
إدماج ( )13البرامج الثقافية والترفيهية
فإن التواصل مع أفراد اجملتمع قد يكون
السجني يف اجملتمع بنجاحّ ،

مفيداً للغاية .وقد اتخذت بعض البرامج الناجحة نهجاً متدرجاً يف
التدريب ،إذ يبدأ السجناء بتعلم املهارات األساسية ،ثم يتخرجون للعمل
يف الورش داخل مراكز اإلصالح ،وأخيراً يدخلون برنامج إجازة العمل
وإيجاد وظيفة يف اجملتمع.
ح .تشمل أمثلة التدريب املهني القائم يف السجون مساقات يف مهارات
الكمبيوتر وااللكترونيات وإصالح السيارات ،والطباعة ،والنجارة،
والبستنة ،وإصالح الهاتف ،واملطاعم ،ومهارات الكمبيوتر.

أ .تشجع البرامج الثقافية والترفيهية إعادة التأهيل واإلدماج من خالل
تطوير مهارات السجناء االجتماعية ومساعدتهم على احلفاظ على
صورة إيجابية للذات .وميكن أن تكون هذه البرامج أيضاً نوعاً من صمام
األمان من خالل تخفيف امللل وتخفيض حدة التوتر واإلجهاد داخل بيئة
السجن .ومن األمثلة على البرامج الثقافية والترفيهية التي توجد عادة
يف السجون تنظيم الفرق الرياضية ،والتمارين البدنية ،وبرامج الفنون
واملوسيقى ،والقراءة الترفيهية.
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ب .ميكن أن يكون اجملتمع مصدراً مهماً لتنظيم البرامج الثقافية
والترفيهية يف السجن وتعيني موظفني لها .وميكن التعاون مع املدارس
احمللية ومجموعات اجملتمع احمللي لتقدمي احلفالت املوسيقية وتنظيم
املعارض الفنية والدروس واملسرحيات وما إلى ذلك ،وهذا يساعد
السجناء على إقامة عالقات مع اجملتمع واحملافظة عليها.

( )14برامج التعليم الديني واإلرشاد
أ .ميكن اإلفادة من الدين لتحقيق عدد من الفوائد الهامة داخل السجن.
وتشمل هذه الفوائد )1 :تقدمي إجابات عن أسئلة السجناء حول احلياة،
 )2توفير قواعد لاللتزام بها ،مما يس ّهل إدارة النزالء )3 ،املساعدة يف
تعزيز العالقات االجتماعية من خالل قيام السجناء الذين يتشاركون
يف التفكير بالصالة معاً ،باإلضافة إلى النقاشات الدينية ،واألنشطة
الدينية األخرى و  )4توفير فرص إضافية لربط مجتمع السجن
باجملتمع اخلارجي وتعزيز جهود إعادة اإلدماج .ويف الواقع ،تشير عدد
أن اإلرشاد والتعليم الديني ميكن أن يقلل من
من الدراسات احلديثة إلى ّ
العنف يف السجون ويخفض حاالت العودة إلى حياة اجلرمية.
ب .عند تنفيذ البرامج الدينية يف السجن ،يجب على إدارات السجون
االنتباه إلى املبادئ األساسية التالية التي وردت يف املعايير الدولية:
 .1للسجناء احلق يف ممارسة شعائرهم الدينية ،واالتصال مع رجل
دين ممثل لديانتهم أو مسؤول من تلك الديانة (القاعدتان  41و 42من
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) .ويجب أن يحترم موظفو
السجن املعتقدات واملمارسات الدينية املعقولة ،مبا فيها تلك املتعلقة
بالغذاء واملالبس والصالة.
 .2يجب أن تكون املشاركة يف البرامج الدينية على أسس طوعية .وال
ينبغي الطلب من أي سجني املشاركة يف أي برنامج يتعارض مع معتقداته
الدينية.

 5.5قضايا للمناقشة
• ما هي بعض األسباب لتنفيذ برنامج تخطيط احملكومية يف السجن؟ ما
هي بعض العقبات التي تحول دون التنفيذ؟
• اذكر بعض احلوافز أو االمتيازات املكتسبة التي ميكن إدراجها يف
برنامج تخطيط احملكومية.
• ما هي بعض الفوائد التي ميكن لسجناء املدد الطويلة احلصول عليها
عند مشاركتهم يف برامج تخطيط احملكومية؟ يف أي مرحلة ينبغي السماح
لهم باملشاركة يف هذه البرامج؟ ما نوع النشاطات التي يجب إدراجها يف
برامج تخطيط احملكومية للسجناء احملكومني باملؤبد أو ملدة طويلة؟
• كيف ميكن تبرير توفير فرص أفضل للسجناء يف مجاالت التعليم
والتدريب املهني واإلرشاد الوظيفي قياساً مبا هو متوفر لعامة السكان؟
• ما هو الدور املناسب للسجون التي تتعامل مع متعاطي اخملدرات
والكحول واإلدمان؟
• اذكر أنواع برامج السجن التي تستفيد من إشراك منظمات اجملتمع
احمللي أو اجلماعات الثقافية والدينية .ما هي اخلطوات التي ميكن

اتخاذها لتشجيع مشاركة هذه اجملموعات؟ ما هي املبادئ التوجيهية
التي يتوجب وضعها لتنظيم هذه املشاركة؟

 6.5دراسات احلالة
• إفترض أنك ضابط إدارة حالة يف السجن .أحد السجناء الذين تشرف
وحكم عليه بالسجن ملدة  15عاماً .وعندما
عليهم اُدين ببيع اخملدراتُ .
دخل السجني كان يف البداية ُمتحمساً جداً للمشاركة يف برنامج تخطيط
ولكن مواقفه أخذت تنعطف نحو األسوأ خالل الشهرين
احملكومية.
ّ
املاضيني .واكتشفت أنه اليحضر الدروس التعليمية أو برنامج عالج
اخملدرات .كما رفض أن يرى عائلته عندما زارته يف السجن .ما هي
مسؤوليتك يف مثل هذا الوضع؟ ما هي خطواتك القادمة؟
• أنت ضابط إدارة احلالة لسجني يقضي حكماً بالسجن ملدة  30عاماً
بتهمة القتل .ومن املقرر أن يفرج عن هذا السجني ،الذي دخل السجن
عندما كان يف الثامنة عشرة  ،يف غضون ستة أشهر .وكان مشاركاً يف
برنامج تخطيط احملكومية الذي اشتمل على تدريبه ليصبح كهربائياً.
وقد أخبرك بأنه يشعر بالقلق حول عودته إلى اجملتمع بعد قضائه فترة
طويلة يف السجن .وليس لهذا السجني أي اتصال مع أفراد أسرته منذ
دخوله السجن .ما هي أنواع البرامج و /أو املشورة التي ميكن أن يستفيد
منها هذا السجني يف هذه املرحلة؟ ما هي أنواع الدعم التي يوفرها
السجن للسجني بعد اإلفراج عنه؟
• مجموعة من اجملتمع احمللي سألوا مدير السجن عن إمكانية العمل مع
السجناء إلعداد مسرحية .واقترحوا دعوة أعضاء من اجملتمع احمللي إلى
السجن ملشاهدة املسرحية .كيف يرد املدير على هذا االقتراح؟
• أنت مسؤول عن سجن يقع يف منطقة نائية .ومن الصعب العثور
على معلمني من اجملتمع احمللي للتدريس يف السجن .وقد سأل عدد
من السجناء ،من ذوي التعليم اجليد ،عن إمكانية قيامهم بتنظيم برامج
تعليمية للسجناء اآلخرين .ماهو ردك على ذلك؟ ما هي املسائل اخملتلفة
التي ستأخذها بعني االعتبار لوضع خطة لذلك؟ كيف ستمضي بإعداد
مثل هذه اخلطة؟
• أنت مسؤول عن سجن ال تتوفر فيه فرص عمل كافية للسجناء .جاءك
رجل أعمال محلي وأخبرك برغبته يف اقامة ورشة عمل يف السجن.
وقال إنه سيوفر جميع اآلالت الالزمة .وطلب التزاماً منك بأن يعمل
جميع السجناء ملدة  40ساعة أسبوعياً .ووعد بأن يعطيك  10يف املئة
من األرباح .كيف سترد؟ ما هي العوامل التي تحتاج إلى أخذها بعني
االعتبار؟
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ملزيد من املعلومات حول عمل املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي يف إطار
.مناهضة عقوبة اإلعدام
:يرجى االتصال على العنوان التالي

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 األردن,عمان
 األردن11185  عمان852122 : ب.ص

Penal Reform International
Amman, Jordan
PO Box : 852122, Zip Code : 11185
Priamman@penalreform.org
www.penalreform.org
Penal Reform International 2011 ©

