�آفاق الإ�صالح

جملة دورية ت�صدر عن املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي
مكتب ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا
مرحب���اً بكم يف العدد الثان���ي من اجمللة الدورية للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
“آفاق االصالح”  ،والتي تعتبر نافذه عن أنش���طة وأخبار املنظمة  ،ونظم العدالة
اجلنائي���ة وحق���وق اإلنس���ان ،إضاف���ة ال���ى مجموعة متنوع���ة من مص���ادر ومراجع
وإصدارات العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان.

العدد الثاني  -أيار  /مايو 2014

جهود م�ستمرة حلماية الن�ساء يف نظم العدالة
األستاذه تغريد جبر
تعتب���ر النس���اء املعرضات لسلط���ات إنفاذ
وتطبي���ق القانون م���ن الفئ���ات املستضعفة
لي���س بسب���ب اخلصائ���ص اجلسمي���ة أو
العقلي���ة أو النفسي���ة للنس���اء ب���ل بسب���ب
الظ���روف الت���ي تواجهها النس���اء اثناء تلك
املواجه���ة س���واء كان���ت قب���ل احملاكم���ة أو
اثنائها أو بعد اإلدانة ،على مستوى النساء
أنفسهن أو على مستوى أسرهن أو اجملتمع
احملي���ط بهن حي���ث أنه غالباً م���ا يتعرضن
لألقص���اء والوص���م والعنف واإلس���اءة وال
تلب���ى إحتياجهن أثناء مروره���ن بإجراءات
التقاضي أو فترة اإلحتجاز ،وقد دلت نتائج
الدراس���ات الت���ي أجرتها املنظم���ة الدولية
لإلص�ل�اح اجلنائ���ي على عينة م���ن النساء
السجين���ات يف كل من األردن وتونس وعدد
م���ن البل���دان األخرى إلى وجود مؤش���رات
حساس���ة نح���و النس���اء احملتج���زات يف
املؤس���سات العقابية منها املكان اخملصص
للنساء واإلعتماد على موظفات من اإلناث
يف التعام���ل م���ع السجينات ووج���ود أماكن
مخصصة لألطفال املصحوبني مع أمهاتهم
 مع وجود قلة يف عدد األطفال املرافقني-إال أن ذلك ما زال غير كاف لتحقيق معاملة
منصفة للنساء.
حي���ث أن اآلث���ار املترتب���ة عل���ى املعامل���ة

يف هذا العدد
تقدمي املديرة الإقليمية للمنظمة الدولية
لال�صالح اجلنائي
األستاذه تغريد جبر
امليثاق العربي حلقوق الإن�سان
«املنطلقات والقيم و�آليات التطبيق»
احملامي عاصم ربابعه
مقرر جلنة حقوق اإلنسان العربية

اجلنائي���ة له���ن يتعدى أثرها املرأة ليش���مل
األطفال وعدم القدرة على تأمني اخلدمات
له���م بنفس س���وية تقدميها خ���ارج املرافق
اإلحتجازي���ة وعلى األس���رة الت���ي قد تهدد
بالتفكك واإلنهيار نتيجة إحتجاز املرأة.
وق���د داب���ت املنظم���ة الدولي���ة لإلص�ل�اح
اجلنائ���ي على توجيه اإلهتم���ام إلى النساء
يف نظم العدالة وتلبية إحتياجاتهن املناسبة
خلصائصه���ن بالبحث عن بدائل لإلحتجاز
تحقق العدالة وتستجي���ب حلاجات النساء
واألس���رة وتصون حق���وق اآلخرين ،وإيجاد
ظ���روف مالئمة أثن���اء اإلحتجاز من حيث
الرعاي���ة والصح���ة واحلماي���ة م���ن العنف
وتطبق سياس���ات من أجل ضم���ان معاملة
عادل���ة ومنصفة حلماية األطف���ال والنساء
والفئ���ات املستضعف���ة يف نظ���م العدال���ة،
مسترشدة باملعايير الدولية ومعايير حقوق
اإلنس���ان وباألخص لقواع���د ﺍﻷﻢﻣ املتحدة
ملعامل���ة النس���اء اﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ والتدابير غير
اإلحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
إن املبادرات التي تطلقها املنظمة وتتشارك
م���ع الدول ومؤس���سات حق���وق اإلنسان يف
املنطق���ة تهدف إلى جعل نظمها ومواثيقها
ومب���ادرات إص�ل�اح نظمه���ا حساس���ة
إلحتياج���ات النس���اء يف مراف���ق اإلحتجاز
 ،أن تخصي���ص اجل���زء األكب���ر للمسائ���ل
املتعلقة مبعاملة النساء يف مرافق اإلحتجاز

يف ه���ذا الع���دد من مجلة "آف���اق اإلصالح"
واملش���اركات م���ن قبل اخلبراء تدل بش���كل
كبير على أهمية أن تكون هناك حساس���ية
تجاه النساء يف نظم العدالة ترس���خ النهج
القائ���م عل���ى حقوق اإلنس���ان قب���ل البدء
باإلجراءات اجلنائي���ة وخاللها وبعدها من
أج���ل توفير ضمانات كافية حلمايتهن اثناء
مواجهتهن لسلطات إنفاذ وتطبيق القانون .
س���وف تعمل املنظمة وشركائها يف املنطقة
وتستم���ر بالعمل على ترس���يخ النهج القائم
على حق���وق اإلنسان واحل���ث على إصالح
التش���ريعات وتضمينها تدابير غير س���البة
للحرية وإج���راءات بديله خاص���ة بالنساء
قابلة للتطبيق يف نظم العدالة ،واإلستمرار
يف تدري���ب العامل�ي�ن يف نظ���م العدال���ة
والناش���طني يف مج���االت حق���وق اإلنس���ان
وبن���اء قدراته���م وكس���ب تأييده���م للنضال
يف س���بيل حماية النساء واحلساس���ية نحو
إحتياجات النساء السجينات.

ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة
م�شروع وطني كبري ي�ؤ�س�س لإنطالقة جديدة
الإ�ستجابة لإحتياجات الن�ساء ال�سجينات درا�سة للعدالة يف املغرب
حول خ�صائ�صهن و�إحتياجاتهن (الأردن وتون�س) األستاذ مصطفى لفراخي
فرانسيس شينهان
رئيس قسم باملندوبية العامة للسجون
وإعادة اإلدماج
بدائل الإحتجاز وفعاليتها
يف املنظومة اجلنائية
الدكتور محمد املوسى
خبير القانون الدولي حلقوق اإلنسان

خمتارات من ن�شاطات املنظمة الدولية
للإ�صالح اجلنائي
�آخر الإ�صدارات
الفعاليات القادمة

الإ�ستجابة لإحتياجات الن�ساء ال�سجينات
درا�سة حول خ�صائ�صهن و�إحتياجاتهن
(الأردن وتون�س)
فرانسيس شاين

نفذت املنظم���ة الدولية لإلص�ل�اح اجلنائي
دراس���ة بحثية ميدانية يف س���تة من البلدان
الت���ي تعمل فيها املنظمة على مرحلتني حول
خصائ���ص النس���اء السجين���ات يف محاول���ة
لإلس���تجابة للقاع���دة  67م���ن قواعد اﻷﻢﻣ
املتح���دة ملعاملة النساء اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت والتدابير
غي���ر اإلحتجازي���ة للمجرم���ات (قواع���د
بانك���وك) ،والت���ي تدعو إلى إج���راء البحوث
وإع���داد اخلط���ط والتقيي���م ،املرحلة األولى
ش���ملت أوض���اع السجين���ات يف جورجي���ا
وأرميني���ا وكازاخست���ان وقيرغيزس���تان ومت
نش���ر نتائج التقييم لهذه ال���دول على املوقع
األلكترون���ي للمنظم���ة الدولي���ة لإلص�ل�اح
اجلنائ���ي ،أم���ا املرحل���ة الثاني���ة فنفذت يف
بلدي���ن عربي�ت�ن هم���ا األردن وتون���س خالل
ش���هر كانون األول /ديسمبر  2013و ش���هر
شباط  /فبراير .2014

يف ثمانية أجنحة أخرى بالقرب من س���جون
الرجال املنتش���رة يف أرجاء تونس .كما دلت
نتائج الدراسة أن نصف النساء السجينات
هن من فئ���ة املوقوفات بينما النصف اآلخر
من املدانات احملكومات.

نصفهن يقع ما بني  18و  30سنة  .كما كان
أكث���ر من نصفهن أمهات و كانت نسبة % 88
من أبنائهم دون س���ن  18عاماً  .ودلت نتائج
الدراس���ة انه لم يكن هناك أطفال يعيش���ون
م���ع أمهاتهم يف السجن (مركز اإلصالح) يف
األردن ،بينما يف تونس كان هناك  18طفالً
دون سن الثانية من العمر برفقة أمهاتهم .

إجراء البحوث وإعداد اخلطط
والتقييم

ودل���ت نتائج الدراس���ة أن النساء السجينات
يف منطق���ة الش���رق األوس���ط يواجهن نسبة
عالية من الرفض من أس���رهن ومجتمعاتهن
احمللية  ،حيث أش���ارت م���ا نسبته  35%من
النس���اء التي ش���ملتهن الدراس���ة أنه قد مت
وصمهن بالع���ار بسبب إدانتهن .كما عبرت
 25%من النساء املش���موالت يف الدراسة عن
رغبته���ن يف احلصول على مساعدة من أجل
جمع شملهن مع أسرهم عند اإلفراج عنهن.
كم���ا اش���ارت النتائج الى أن أكث���ر من 60%
م���ن أفراد العين���ه كانت تعان���ي من أعراض
اإلكتئ���اب وأكثر م���ن نصف عينة الدراس���ة
يواجه���ن القلق واخلوف كنتيج���ة لسجنهن.
وح���ول ف���رص إع���ادة اإلندم���اج يف اجملتمع
فق���د عب���رت  50%م���ن النس���اء السجينات
(النزيالت) املشاركات يف الدراسة عن أنهن
بحاجة قوي���ة إلى الدعم من أجل إعادة بناء
حياتهن بع���د اإلفراج عنهن من خالل إيجاد
ف���رص عمل لهن ،وبينما كان���ت أولوية 30%
منهن توفير فرص التعليم والتدريب.

القاعدة 67

ش���ملت الدراس���ة الت���ي أجري���ت يف كل من
األردن وتون���س عين���ه مكونه من  326إمرأة
س���جينة (نزيل���ه) مثلت العين���ه ثلث مجموع
النس���اء السجين���ات (النزي�ل�ات) يف كال
البلدين وقت إجراء الدراسة .وقامت النساء
باإلجابة عن أسئلة اإلستبيان املكون من 35
س���ؤاال كمياً مثل ما هي اجلرمية التي قمت
بإرتكابه���ا؟ وم���ا دفعك إلرتك���اب اجلرمية ؟
ه���ل لدي���ك أطفاالً تعيلهم؟ م���ا هي عواقب
اإلحتجاز واحلب���س؟ وما الدعم الذي ميكن
أن يساعدك لبناء حياة جديدة بعد االفراج؟

تبذل جهود لتنظيم وتشجيع إجراء
البحوث الشاملة املوجهة نحو
النتائج حول اجلرائم التي ترتكبها
النساء ،وحول األسباب التي
تدفعهن إلى الدخول يف مواجهة مع
نظام العدالة اجلنائية ،واآلثار التي
يخلفها التجرمي الثانوي والسجن
على النساء ،واخلصائص التي
تتسم بها اجملرمات ،وكذلك البرامج
التي تصمم لتقليص إمكانية عودة
النساء إلى ميدان اجلرمية ،بحيث
تشكل هذه البحوث أساسا إلعداد
اخلطط ووضع البرامج وصوغ
السياسات على نحو فعال يستجيب
إلحتياجات إعادة اندماج اجملرمات
يف اجملتمع.

كما مت اإلس���تعانة بتحلي���ل البيانات املتوفرة
ع���ن النس���اء السجين���ات (النزي�ل�ات) يف
البلدي���ن حيث تب�ي�ن أنه يتم توقي���ف النساء
السجين���ات( النزيالت) يف األردن يف مركز
إص�ل�اح وتأهيل اجلويدة للنس���اء يف عمان.
أما يف تونس ،دلت نتائج تحليل اإلحصاءات
أن اكث���ر م���ن نص���ف النس���اء السجين���ات
موقوف���ات يف س���جن منوبة للنس���اء والباقي

مثل النساء السجينات يف العديد من البلدان،
فإن الغالبية العظمى من عينة الدراس���ة من
النساء النزيالت اللواتي ش���ملتهن الدراس���ة
يف األردن وتون���س (واللوات���ي يش���كلن % 3
من مجمع���ه النساء السجين���ات (النزيالت)
يف كال البلدي���ن) ق���د متت إدانته���ن بجرائم
غيرعنيف���ة .وكانت متوس���ط أعمار أكثر من

ويف النهاية فإن هذه الدراسة تقدم معلومات
نادرة حول أوضاع السجينات (النزيالت) يف
منطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا ،
وفرصة نادرة لإلس���تماع إل���ى إحتياجاتهن.
كما تهدف الدراس���ة إلى توجيه السياس���ات
املستندة إلى األدلة لتوفير إستجابة حساسة
للنس���اء السجين���ات ودع���م مناس���ب خاصة
مب���ا يتعل���ق بإع���ادة تأهيله���ن وإدماجهن يف
مجتماتهن بعد اإلفراج عنهن.

ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة
م�شروع وطني كبري ي�ؤ�س�س لإنطالقة
جديدة للعدالة يف املغرب
األستاذ مصطفى لفراخي
رئيس قسم باملندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج
يش���كل موضوع العدال���ة يف اململكة املغربية أولوي���ة ضمن توجهاتها
اإلس���تراتيجية بإعتبار أنها أس���اس التطور واالزدهار على أكثر من
صعيد وأن إنجاز كافة االصالحات مير عبر إرس���اء أس���س س���ليمة
إلصالح منظومة العدالة ويف إطار تشاركي متتد دائرته إلى مختلف
الفاعلني يف هذه املنظومة.
وعل���ى هذا األس���اس ،مت إطالق حوار وطني ح���ول إصالح منظومة
العدال���ة إث���ر تنصيب جالل���ة امللك محمد الس���ادس ألعضاء الهيئة
العليا للحوار الوطني يف  8أيار/مايو  ،2012وشارك يف هذا احلوار
مختل���ف الفاعلني والهيئات يف مج���ال العدالة،عبر محطات عديدة
ش���ملت مختل���ف رب���وع اململكة ،ويف إط���ار منهجية اعتم���دت آليات
احل���وار عبر الن���دوات اجلهوي���ة ،واإلس���تعانة باخلب���رات األجنبية
والزيارات اإلس���تطالعية وامليدانية للدوائ���ر القضائية .وخلص إلى
تق���دمي ميثاق إصالح منظومة العدال���ة وموافقة جاللة امللك محمد
الس���ادس على مضامينه اجملس���دة ألهداف محوري���ة تنصرف إلى
توطيد السلطة القضائية باعتبارها أس���اس وجوهر هذه املنظومة،
وذل���ك من خ�ل�ال ضم���ان متثيلية ش���املة وفعالة باجملل���س األعلى
للسلط���ة القضائي���ة ،وتحقيق تدبي���ر أمثل للمسار املهن���ي للقضاة،
وتعزيز التفتيش القضائي ،وإعتماد آليات تعاون بني اجمللس األعلى
للسلط���ة القضائي���ة والسلط���ات األخرى ،وتواص���ل اجمللس األعلى
للسلط���ة القضائية مع محيطه ،وكذا إس���تقالل النياب���ة العامة عن
السلط���ة التنفيذية.باإلضاف���ة ال���ى تحقيق مجموعة م���ن األهداف
األساسية ،كتخليق منظومة العدالة ،وتعزيز حماية القضاء للحقوق
واحلري���ات ،واالرتق���اء بفعالي���ة ونجاع���ة القضاء ،وإمن���اء القدرات
املؤس���سية ملنظوم���ة العدالة وكذا تحدي���ث اإلدارة القضائية وتعزيز
حكامته���ا .ووضع���ت لتنفي���ذ هذه األه���داف مجموعة م���ن اآلليات
واإلج���راءات التنفيذي���ة وفق جدول���ة زمنية محددة ،تش���مل تحديد
احلاجي���ات ،ووض���ع اآللي���ات القانوني���ة وتوفي���ر البني���ات التحتية
والتجهيزات اللوجيستيكية الضرورية واملوارد البشرية املؤهلة مهنياً
ومعرفياُ ،باإلضافة إل���ى إعداد الهيكلة اإلدارية والقضائية املالئمة
ووض���ع التدابي���ر التنظيمي���ة الكفيلة بضم���ان اإلحاطة الش���مولية
بتفاصيل وحيثيات تنفيذ امليثاق.
وإعتباراً لكل هذه املعطيات ،فإن امليثاق يعد بإمتياز مشروعاً وطنياً
كبيراً يؤس���س إلنطالقة جديدة للعدالة يف املغ���رب ،علماً أن بلورته

متت أيضاً اس���تناداً إلى تشخيص دقيق وش���مولي ملنظومة العدالة،
وال���ذي أف���رز مقترح���ات وتوصي���ات تستم���د قوتها ،م���ن املنهجية
التش���اركية اإلدماجي���ة ،وم���ن العم���ق واملوضوعي���ة يف التعام���ل مع
اإلكراه���ات والصعوبات التي تعترض إصالح العدالة باملغرب .وكلها
معطي���ات ومؤش���رات دال���ة وناطقة مبستقبل واع���د ومسار صحيح
لبرنامج اإلصالح.
واألكيد أن التوصل إلى بلورة ميثاق إلصالح منظومة العدالة ،ال يجب
أن يش���كل هدفاً رئيسياً يف ح���د ذاته ،إذ أن األمر  ،وإن كان يفرض
يف مرحل���ة أولى توفير نصوص تنظيمية وآلي���ات تنفيذ على مقدار
مماث���ل من الدق���ة والفعالية ملضامين���ه ،فإنه يستل���زم أيضاً مواكبة
وانخراط���اً مسؤوالً ل���كل الفاعلني املعنيني ،كم���ا يستوجب انخراطاً
واقتناع���اً بأهميته وج���دواه لدى املواطنني عام���ة ،بإعتبارهم طرفاً
أساس���ياً يف املنظوم���ة ،وبإعتبارهم مرآة تعكس م���دى نضج وإلتزام
املعنيني بإنفاذ القوانني بإحترامها وبالتفعيل األمثل ملضامينها.
ومؤكد أن جاللة امللك محمد السادس يف خطاب العرش بتاريخ 30
يولي���و  ،2013كان يف منتهى احلكمة واإلستش���راف السليم ملكونات
النجاح يف مسار هذا امليثاق ،حني تفضل جاللته بالقول :

«  ..التوصل إلى ميثاق إلصالح املنظومة
القضائية .حيث توافرت له كل الظروف
املالئمة .ومن ثم فإنه يجب أن نتجند
جميعاً ،من أجل إيصال هذا اإلصالح
الهام إلى محطته النهائية.
ومهما تكن أهمية هذا اإلصالح ،وما عبأنا
له من نصوص تنظيمية ،وآليات فعالة،
فسيظل «الضمير املسؤول» للفاعلني فيه،
هو احملك احلقيقي إلصالحه ،بل وقوام
نجاح هذا القطاع برمته».

امليثاق العربي حلقوق الإن�سان
“املنطلقات والقيم و�آليات التطبيق”
احملامي عاصم ربابعه  -مقرر جلنة حقوق اإلنسان العربية

أنش���ئت جلنة حقوق اإلنسان العربية مبوجب امليثاق العربي حلقوق
اإلنس���ان الذي مت إقراره يف قم���ة تونس عام  2004ويتألف امليثاق
من ديباج���ة وأربعة أقسام تتعلق باحلق���وق وتعدادها وبيان أنواعها
باإلضاف���ة إل���ى آلي���ة تطبيقها ،ويحت���وى امليثاق عل���ى ديباجة و 53
م���ادة ،وتتميز الديباجة بإب���راز خصوصية امليث���اق وهويته بالتأكيد
على األمور التالية :األم���ة العربية وقيمها الروحية وإميانها بكرامة
اإلنس���ان ،ومب���ادئ الدين اإلس�ل�امي احلنيف والديان���ات السماوية
األخ���رى ،والوطن العربي مهد الديانات وموطن احلضارات ،وكذلك
وردت إش���ارة متمي���زة إل���ى جميع مواثي���ق حقوق اإلنس���ان العاملية
واإلقليمية ،كما تضمنت إش���ارة خاصة إل���ى العنصرية والصهيونية
على إعتبار أنهما تشكالن إنتهاكاً حلقوق اإلنسان .كما وردت إشارة
تنديدية باإلحتالل والسيطرة األجنبية ،ولعل هذه خصوصية عربية
الس���يما يف مواجه���ة التحديات اخلارجية ،ويقس���م امليثاق من حيث
بناءه الى ثالثة أقسام:

جلنة حقوق الإن�سان العربية

ين���ص امليثاق يف املواد ( )48-45على إنش���اء اللجنة العربية حلقوق
اإلنسان ،تؤلف اللجنة من س���بعة أعض���اء تنتخبهم الدول األطراف
يف امليث���اق باإلقت���راع الس���ري ،وال يج���وز أن تضم اللجن���ة أكثر من
ش���خص واحد م���ن مواطني الدولة الطرف  ،ويج���وز إعادة إنتخابه
ملرة واحدة فقط  ،ويراعى مبدأ التداول  ،ويش���ترط يف املرش���حني
لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي اخلبرة والكفاءة العالية يف مجال
عمل اللجنة  ،على أن يعمل كل عضو بصفته الشخصية وبكل تجرد
ونزاه���ة ،وينتخ���ب أعضاء اللجنة ملدة أربع س���نوات عل���ى أن تنتهي
والي���ة ثالث���ة من األعض���اء املنتخب�ي�ن يف اإلنتخاب ألول م���رة بعد
عامني ويحددون عن طريق القرعة.

وتتعه���د ال���دول األط���راف يف امليث���اق ب���أن تضمن ألعض���اء اللجنة
احلصانة الالزمة والضرورية حلمايتهم ضد أي ش���كل من أش���كال
املضايق���ات أو الضغوط املعنوي���ة أو املادية أو تبعات قضائية بسبب
• القس���م األول م���ن امليث���اق يؤك���د على حق الش���عوب يف تقرير مواقفه���م أو تصريحاته���م يف إط���ار قيامه���م بواجبه���م كأعضاء يف
مصيره���ا والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ،ويعتبر اللجنة.
الصهيونية واإلحتالل تحد للكرامة اإلنسانية وعائق أساس���ي
وتخت���ص اللجنة يف النظر يف التقاري���ر املقدمة من الدول األطراف
يحول دون متتع الشعوب باحلقوق األساسية.
بش���أن التدابير التي اتخذتها إلعمال احلقوق واحلريات املنصوص
• القسم الثاني يش���كل أس���اس امليثاق ،وهو يشدد على املساواة عليه���ا يف امليثاق ،وبيان التقدم احمل���رز للتمتع بها حيث تقوم الدول
وع���دم التمييز بسبب العنص���ر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو األط���راف م���ن خالل فح���ص ومراجع���ة التقارير األولي���ة والدورية
الدي���ن أو الرأي السياس���ي أو األصل الوطن���ي أو اإلجتماعي التي تضعها الدول األطراف حول تنفيذ امليثاق ،وإجراء املناقش���ات
أو الث���روة أو املي�ل�اد مع تعهد الدولة بكفال���ة ذلك لكل إنسان املوضوعي���ة بحضور م���ن ميثل الدولة املعني���ة ،وإصدار اخلالصات
موج���ود على أراضيها .ثم يتناول ه���ذا القسم تعداد احلقوق والتوصيات وصياغة التعليقات والتوصيات العامة.
وهي بش���كل عام مقتبسة مم���ا ورد يف العهد الدولي اخلاص
باحلق���وق املدني���ة والسياس���ية ويف العه���د الدول���ي اخل���اص ووفق���اً ألحك���ام امليثاق فإن ال���دول األطراف تلتزم بتق���دمي التقرير
األول إل���ى اللجنة خالل س���نة من تاريخ دخول امليث���اق حيز التنفيذ
باحلقوق اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية.
بالنسب���ة ل���كل دولة طرف ،وتقري���راً دورياً كل ثالثة أع���وام .ويجوز
• القس���م الثالث فهو يتناول تش���كيل جلن���ة اخلبراء وهي مؤلفة للجن���ة أن تطلب من ال���دول األطراف معلوم���ات إضافية ذات صلة
من سبعة أعضاء منتخبني باإلقتراع السري من بني مرشحي بتنفيذ امليثاق.
ال���دول على أن يكونوا من ذوي اخلبرة والكفاءة العالية ويعمل
اخلبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة .وعلى الدول وتحي���ل اللجن���ة تقريراً س���نوياً يتضمن مالحظاته���ا وتوصياتها إلى
األط���راف تقدمي تقاريرها إل���ى اللجنة التي تقوم بدراس���تها مجل���س اجلامع���ة عن طريق األم�ي�ن الع���ام ،وتعتبرّ تقاري���ر اللجنة
وتقدمي مالحظاتها وتوصياتها ،كما ترفع تقريراً سنوياً خاصاً ومالحظاته���ا اخلتامي���ة وتوصياتها وثائق علنية تعم���ل اللجنة على
نشرها على نطاق واسع.
بأعمالها إلى مجلس اجلامعة.

بدائل الإحتجاز وفعاليتها يف املنظومة اجلنائية
الدكتور محمد املوسى  -خبير القانون الدولي حلقوق اإلنسان
يتمث���ل الهدف األساس���ي م���ن وراء العمل بعقوب���ة احلبس يف تقليل
ف���رص إرتكاب اجلناة جلرائ���م جديدة ،وتأهيلهم وإع���ادة إدماجهم
يف اجملتم���ع .وقد دل الواقع والدراس���ات العلمية على أن اإلحتجاز
والعقوبات السالبة للحرية قد ال تكون األكثر كفاءة وفعالية لتحقيق
الغاية املذكورة ،فهي بسبب أنها تستند على إستبعاد وإقصاء اجلناة
ع���ن بيئتهم اإلجتماعية واملعيش���ية الطبيعية ،قد تكون س���بباً لعدم
تكييفه���م مجدداً مع مجتمعاتهم .ولهذا السبب قيل بأن السجن هو
وس���يلة باهظة التكاليف إلنش���اء أش���خاص أكثر إجراماً وخطورة .
األمر الذي حدا باجملتمع الدولي إلى العمل على إيجاد تدابير بديلة
ع���ن اإلحتجاز والعقوب���ات السالبة للحرية  ،وكان ذلك بالتزامن مع
تطور حركة حقوق اإلنسان الدولية .
يقص���د بالتدابير غي���ر اإلحتجازية بوجه عام أي تدابير تتخذ بقرار
من قبل سلطة مختصة قانوناً ،بغية إخضاع املشتكى عليه أو احملكوم
عليه بجرمية لشروط وإلتزامات ال تتضمن إيداعه يف السجن .
أم���ا فيما يتعلق باألس���باب الدافع���ة للعمل ببدائ���ل اإلحتجاز ،فمن
املسائ���ل الالفتة للنظر الي���وم أن أعداد السجناء يف العالم يف تزايد
مستمر .و مما ال ش���ك فيه أن إزدياد أعدادهم س���يؤدي بالضرورة
إلى عدم إحترام املعايير والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
واحملرومنب من حريتهم التي أقرتها األمم املتحدة ،األمر الذي يعني
أن ضمان���ات املعاملة اإلنسانية ل���ن تتوافر .وإذا كان السبب املذكور
يعد من بني األس���باب املباش���رة و األساس���ية الت���ي أدت إلى األخذ
بفك���رة التدابي���ر غير االحتجازي���ة ،فهناك كذلك أس���باب ومبررات
أساس���ية أخ���رى تستدعي العمل به���ذا النوع م���ن التدابير وأهمها:
اآلث���ار السلبية املاس���ة بحقوق اإلنسان األساس���ية التي تترتب على
العم���ل بالتدابي���ر اإلحتجازي���ة يف غير احلاالت الت���ي تستلزم هذا
الن���وع م���ن التدابير ،إرتف���اع تكالي���ف السجن وتأثي���رات ذلك على
أوض���اع اإلحتجاز وترديها ،اإلس���تخدام املتعسف للسجن وباألخص
يف بالنسب���ة للحاالت املتعلقة بجرائم بسيط���ة أو جرائم غير عنيفة
وفعالي���ة التدابي���ر غي���ر اإلحتجازي���ة يف عدد من احل���االت يف بلوغ
الغاي���ات املرج���وة من نظام العدال���ة اجلنائية باملوازنة م���ع التدابير
اإلحتجازية.
ال ج���رم أن قانون حقوق اإلنسان الدول س���اهم بصورة واضحة يف
تطوي���ر فك���رة التدابير غي���ر اإلحتجازية و عزز العم���ل بها .فالعهد
الدول���ي اخلاص باحلقوق املدنية و السياس���ية يؤكد يف املادة ()9/1
على أنه «ال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ،و يف املادة ()10/1
يوج���ب أن «يعام���ل جميع احملروم�ي�ن من حريتهم معامل���ة إنسانية،
تحترم الكرامة املتأصلة يف الش���خص اإلنساني».أما اتفاقية حقوق
الطف���ل ف���إن املادة (/37ب) منها تنص عل���ى“ :أن ال يحرم أي طفل
من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية .و يجب أن يجري إعتقال
الطفل أو احتجازه أو س���جنه وفقاً للقانون ،و ال يجوز ممارس���ته إال
كملجأ أخير و ألقصر فترة زمنية مناسبة ».كما تبنت األمم املتحدة
جمل���ة من املبادئ واملعايير التي تؤكد عل���ى أن التدابير اإلحتجازية
يجب أن تكون ملجأ أخيراً ،وأن أي ش���خص محتجز يجب أن يعامل
معاملة إنسانية .ومن بني أهم اإلعالنات التي تبنتها اجلمعية العامة
ل�ل�أمم املتحدة يف هذا اجملال :املبادئ األساس���ية ملعاملة السجناء،
القواع���د النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،املبادئ املتعلقة بحماية
جميع األشخاص احملرومني من حريتهم ،قواعد األمم املتحدة الدنيا
النموذجي���ة إلدارة ش���ؤون قضاء األح���داث (قواعد بك�ي�ن) ،قواعد
األمم املتحدة بشأن حماية األحداث اجملردين من حريتهم ،القواعد

خاص���ة بالتدابير غي���ر االحتجازية ( قواعد طوكي���و)؛ وهي الصك
الدولي األهم املتعلق بالتدابير غير اإلحتجازية ،و هو يحدد اشكالها
و ضمان���ات العم���ل به���ا و كيفي���ة وضعها موضع التطبي���ق .و أقرت
األمم املتحدة كذلك قواعد تتعلق مبعاملة السجينات والتدابير غير
اإلحتجازي���ة للمجرمات ،و ذلك بتاري���خ  .2010/12/12وقد أكدت
قواع���د بانكوك على وجوب اإلسترش���اد مبا جاء يف قواعد طوكيو.
وراعت القواعد كل من النساء احلوامل و القاصرات واألجنبيات.
على أي حال ميكن القول بأن التدابير غير اإلحتجازية أضحت ويتم
العمل بالتدابير غير اإلحتجازية يف س���ائر مراحل الدعوى اجلزائية
حت���ى مرحلة تنفي���ذ احلكم اجلزائي .ففما يخ���ص املرحلة السابقة
للمحاكم���ة  ،ثم���ة جملة من البدائل املمكنة يف هذا اجملال من بينها:
إل���زام املتهم باحلض���ور إلى احملكمة يف موعد مح���دد بأمر تصدره
احملكم���ة إليه ،إص���دار أمر للمته���م باإلمتناع عن التدخل يف س���ير
العدال���ة ,أو باإللت���زام بسلوك معني من قبي���ل ترك مكان ما أو عدم
الذه���اب إلي���ه ,أو عدم اإللتقاء بش���خص محدد ،املك���وث يف عنوان
محدد ،تقدمي تقرير يومي أو دوري إلى احملكمة ،أو الشرطة أو ألية
سلطة أخرى  ،إيداع جواز السفر أو أية وثيقة شخصية أخرى لدى
احملكم���ة أو الش���رطة  ،قبول رقابة من خ�ل�ال جهة تعينها احملكمة،
اخلض���وع لرقابة إلكترونية وتقدمي ضمانات مالية أو عينية تضمن
حضور احملاكمة.
وبخصوص بدائل العقوبة السالبة للحرية ،فإن قواعد طوكيو تنطوي
عل���ى عدد كبير من التدابير غير اإلحتجازي���ة التي يجوز للسلطات
القضائي���ة أن تستخدمه���ا كعقوب���ات بديلة عن عقوب���ة احلبس ،مع
مراعاتها بالطبع حلاجة اجلاني إلى إعادة التأهيل وحلماية اجملتمع
وملصالح اجملني عليه الذي ينبغي إستش���ارته كلما كان ذلك ممكناً.
أم���ا التدابي���ر ذاتها الواردة يف ه���ذه القواعد كتدابي���ر ميكن العمل
به���ا عوضاً ع���ن عقوبة احلبس فه���ي :العقوبات الش���فوية كالتوبيخ
والتحذي���ر واإلنذار ،إخالء السبيل املش���روط ،العقوبات التي متس
حال���ة الفرد القانوني���ة مثل حرمانه من بع���ض احلقوق يف اجملتمع،
العقوب���ات اإلقتصادية واجل���زاءات النقدية كالغرام���ات والغرامات
اليومية،األم���ر مبص���ادرة األموال أو ن���زع امللكية ،األم���ر يرد احلق
إل���ى اجملني عليه أو تعويض���ه ،احلكم مع وقف التنفي���ذ أو إرجاؤه،
الوضع تحت اإلختبار واإلش���راف القضائي ،األم���ر بتأدية خدمات
للمجتم���ع احملل���ي ،اإلحالة إلى مراكز املث���ول واإلقامة اجلبرية .وال
تعد حصرية ،فقد أجازت قواعد طوكيو إس���تخدام “ اي شكل أخر
من أشكال املعاملة غير اإليداع يف مؤسسة إحتجازية “ فالدول لها
أن تقرر العمل بتدابير غير إحتجازية غير تلك املش���ار اليها ؛ وذلك
يف ضوء مالءمتها للجاني وملصالح اجملتمع واجملني عليه .كما يجوز
للقاضي أن يجمع بني عقوبتني منها أو أكثر.
أم���ا يف املرحلة التالية للحك���م؛ فمن بني بدائل اإلحتجاز التي ميكن
العم���ل به���ا :التصريح بالغي���اب ودور التأهيل  ،إط�ل�اق السراح من
أجل العمل أو تلقي العلم ،إخالء السبيل املشروط مبختلف أشكاله،
إسقاط العقوبة والعفو.
مما ال ش���ك في���ه أن العمل بالتدابي���ر غير االحتجازي���ة يف البلدان
العربي���ة ب���ات مطلب���اً ملح���اً ،ويعد م���ن أبرز مالم���ح اإلصالحات
التي يتوق���ع إقرارها ووضعها موضع التطبي���ق يف األعوام القادمة.
فالعم���ل به���ا ق���د يؤذن بتح���ول هذه البل���دان من سياس���ات عقابية
ملصلحة سياسات جنائية حداثية ومعاصرة تتفق مع حقوق اإلنسان
األساسية وتحقق فعال ً الغايات املتوخاة من نظام العدالة اجلنائية.

خمتارات من ن�شاطات املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي
لقاءات �إقليمية

امل�ؤمتر الدويل حول مو�ضوع «ال�سیا�سات اجلنائیة
احلدیثة �آثارها و�إنعكا�ساتها على النظم
الإ�صالحیة يف العامل العربي  :العقوبات البدیلة
وبرامج الرعایة الالحقة»

تح���ت الرعاية السامية لصاح���ب اجلاللة امللك محمد السادس
ملك اململكة املغربي���ة عقدت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
املؤمترالدولي حول موضوع «السیاسات اجلنائیة احلدیثة آثارها
وانعكاساتها على النظم اإلصالحیة يف العالم العربي  :العقوبات
البدیلة وبرامج الرعایة الالحقة»  ،وذلك بالش���راكة مع اجمللس
الوطني حلقوق اإلنسان و مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج
السجناء يف الفترة بني  5 - 4ش���باط  /فبرایر  2014مبدینة
مراكش.
ش���ارك يف فعاليت وجلس���ات املؤمتر نحو عش���رین من اخلبراء
الدولی�ی�ن من مختل���ف البلدان منه���ا املغرب ،اجلزائ���ر ،تونس،
الكوي���ت ،األردن ،بلجیك���ا والوالیات املتح���دة األمریكیة .إضافة
الى ع���دد كبير من الهيئات الرس���مية ومنظمات اجملتمع املدني
املعنية بحقوق اإلنسان والفئات املستضعفة يف مرافق اإلحتجاز.
وهدف املؤمتر إلى تسلیط الضوء على احلاجة امللحة إلى تطویر
النظ���م اجلنائیة بالبلدان العربیة ،وذلك م���ن خالل تغییر بعض
املقتضیات اجلنائیة التي ال تتالءم مع مبادئ حقوق اإلنسان ومع
ش���روط وقواعد احملاكمة العادلة .باإلضاف���ة إلى إبراز ضرورة
وضع سیاس���ة جنائیة ش���املة ومندمجة قادرة عل���ى الوقایة من
اجلرمی���ة واحلد م���ن نسبة حاالت العود وتسه���ل إعادة اإلدماج

وضرورة إقرار العقوبات البدیلة وتبني تدابیر الرعایة الالحقة.
باإلضاف���ة إل���ى فتح نقاش عمیق ومتعدد ح���ول إمكانیات وآفاق
تطبیق العقوبات البدیلة باملغرب واإلطالع على التجارب الدولیة
املعتمدة يف هذا اجملال .الس���یما بالنظر لظاهرة اإلكتظاظ التي
تعاني منها املؤسسات السجنیة باملغرب.
كم���ا ناق���ش املؤمتر ثالث مح���اور كب���رى وهي  « :تط���ور النهج
العقاب���ي واإلصالح���ي واإلط���ار القانون���ي الدول���ي» و» بدائ���ل
العقوبات السالبة للحریة كأحد املرتكزات اإلصالحیة احلدیثة:
ممارس���ات عملیة لتطبیق العقوبات البدیلة» و»الرعایة الالحقة
يف العالم العربي».

وتضمن برنامج املؤمتر الدولي تقدمي شهادات عدد من املعتقلني
السابقني والقي���ام بزيارة لكل من مركز التكوين بالسجن احمللي
ملراكش وزيارة مركز الرعاية الالحقة ،واختتمت األشغال بإعالن
حمل اسم إعالن مراكش( .ميكنك اإلطالع على إعالن مراكش عبر الرابط
التالي

. )http://www.primena.org/admin/Upload/Marrakech.pdf

عق���د ه���ذا املؤمتر ضمن مش���اريع التع���اون املمولة م���ن الوكالة
السويدية للتنمية الدولية (سيدا) ضمن اجلهود املشتركة إلرساء
نه���ج قائم على حق���وق اإلنسان وحماية الفئ���ات املستضعفة يف
مرافق اإلحتجاز.

�إختيار املنظمة الدولية للأ�صالح اجلنائي ك�أف�ضل منظمة دولية �ساهمت يف دعم اخلدمة
الإجتماعية وتدريب الأخ�صائيني الإجتماعيني اليمنيني خالل العام ٢٠١٣
مبناس���بة اإلحتف���ال باليوم العامل���ي للخدمة اإلجتماعية باليمن للعام  2014الذي يصادف تاريخ  18مارس وبأجماع من رئاس���ة
قس���م اخلدم���ة اإلجتماعية بجامعة صنعاء ومن أعضاء املكت���ب التنفيذي للنقابة العامة لألخصائ�ي�ن اإلجتماعيني والنفسيني
وأعضاء املكتب التنفيذي للجمعية العلمية اليمنية للخدمة اإلجتماعية وبالتشاور مع اإلتحادين (الدولي +اآلسيوي) لألخصائني
اإلجتماعيني  .مت إختيار املنظمة الدولية لألصالح اجلنائي كأفضل منظمة دولية ساهمت يف دعم اخلدمة اإلجتماعية وتدريب
األخصائي�ي�ن اإلجتماعي�ي�ن اليمني�ي�ن خالل الع���ام  . 2013كما مت منح كل من السي���دة تغريد جبر املدي���رة اإلقليمية للمنظمة
واألس���تاذ محمد ش���بانه مدير البرامج باملنظمة ش���هادات تكرمي علي دورهم يف العمل اإلجتماعي واإلنساني يف اليمن خالل
العام .2013

تعزيز �ضمانات حماية حقوق الإن�سان يف دور
الرعاية الإجتماعية

وزارة العدل يف تون�س واملنظمة الدولية
للإ�صالح اجلنائي ت�ؤكدان الإلتزام بالنهو�ض
ب�أو�ضاع منظومة ال�سجون

ضم���ن جهود املنظم���ة الدولية لإلصالح اجلنائ���ي بالتعاون مع
وزارة التنمي���ة اإلجتماعية يف العمل على تعزيز ضمانات حماية
حقوق اإلنسان يف دور الرعاية اإلجتماعية ودعماً جلهود الفريق
الوطني للرقابة املستقلة يف التفتيش على تلك الدور وإستجابة
للنه���ج القائم على حقوق اإلنسان ومعايير النزاهة والش���فافية
مت بتاري���خ  22كان���ون الثان���ي /يناي���ر  2014تجدي���د اإلتفاقية
الناظم���ة لعالق���ة العمل ب�ي�ن املنظمة والوزراة وفري���ق الرقابة.
ورك���زت اإلتفاقي���ة على إس���تمرار قيام الفري���ق مبتابعة أعمال
الرقابة على كافة دور ومراكز ومؤس���سات الرعاية اإلجتماعية
ورف���ع تقاريره���ا ومخرج���ات زياراته���ا إل���ى ال���وزارة إلتخ���اذ
اإلج���راءات املناس���بة ح���ول تل���ك التقاري���ر ،وتج���در اإلش���ارة
إل���ى ان الفري���ق يف س���نته األول���ى خض���ع لبرنام���ج تدريب���ي
متكام���ل ح���ول فني���ات التفتي���ش وآث���اره القانوني���ة واإلداري���ة
وعق���د لق���اءات مع موظفي وم���دراء دور الرعاية لش���رح الغاية
م���ن أعم���ال الفري���ق إضاف���ة إل���ى تنفي���ذ  29زي���ارة مختلفة.
وقع���ت اإلتفاقي���ة وزي���رة التنمي���ة اإلجتماعي���ة معال���ي
األس���تاذه رمي اب���و حس���ان واملدي���رة اإلقليمي���ة للمنظم���ة
الدولي���ة لالص�ل�اح اجلنائ���ي األس���تاذه تغري���د جب���ر.
عق���د هذا املؤمتر ضمن مش���اريع التعاون املمول���ة من الوكالة
السويدي���ة للتنمي���ة الدولي���ة (س���يدا) ضمن اجلهود املش���تركة
إلرساء نهج قائم على حقوق اإلنسان وحماية الفئات املستضعفة
يف مرافق اإلحتجاز.

إلتق���ت املديرة اإلقليمي���ة للمنظمة الدولي���ة لإلصالح اجلنائي
األس���تاذه تغري���د جبر خ�ل�ال زيارته���ا إلى تون���س يف نيسان /
ابري���ل  ،2014السي���د حاف���ظ بن صال���ح وزير الع���دل وحقوق
اإلنس���ان والعدالة اإلنتقالية .وجرى خ�ل�ال اللقاء تقييم مسار
التع���اون بني وزارة الع���دل وحقوق اإلنس���ان والعدالة اإلنتقالية
واملنظم���ة الدولية لإلصالح اجلنائي لبلدان الش���رق األوس���ط
وش���مال إفريقي���ا  .اس���تعرضت خ�ل�ال الزيارة السي���دة تغريد
جب���ر اجلهود التي بُذلت يف إط���ار اإلتفاقية املبرمة بني الوزارة
واملنظمة لإلس���هام يف إصالح املنظومة السجنية بتونس وتأمني
دورات تكويني���ة ملديري و إط���ارات وأعوان السجون و اإلصالح
به���دف تدريبهم على املعايير الدولي���ة املعتمدة يف اجملال  .كما
وج���ددت إلتزام املنظمة مبواصلة العم���ل على تحسني منظومة
السجون واإلصالح والسعي املش���ترك مع الوزارة إليجاد آليات
عملي���ة لتنفيذ برامج و إس���تراتيجيات إصالحي���ة تتجسد على
أرض الواقع .كما تطرقت السيدة تغريد إلى املتابعة التي قامت
به���ا املنظمة لرصد م���دى إعتماد املنظوم���ة اجلزائية التونسية
للعقوب���ات البديل���ة بإعتباره���ا عامالً مهماً يف احل���د من نسبة
اإلكتظ���اظ يف السجون التونسية ،مش���يرة إل���ى إمكانية متابعة
نس���ب الع���ود يف صفوف من زلت به الق���دم وتعرّض إلى عقوبة
سجنية وبالتالي إمكانية إيجاد حلول ناجعة للتقليص من حاالت
العود .وبالتوازي أش���ارت املدي���رة اإلقليمية إلى حرص املنظمة
عل���ى تنفي���ذ برنامج يهدف إلى الرعاي���ة الالحقة للسجناء بعد
مغادرته���م السج���ن ومساعدته���م نفسي���اً ومعنوي���اً واجتماعياً
واقتصادياً وتيسير فرص إندماجهم من جديد يف اجملتمع.

ت�شجيع اللجوء �إىل العمل بالعقوبات غري ال�سالبة للحرية وبدائل الإحتجاز يف اليمن
عق���دت املنظم���ة الدولية لإلص�ل�اح اجلنائي مائدة مستديرة حول تش���جيع العمل بالعقوب���ات غير السالبة للحري���ة وبدائل اإلحتجاز
بالش���راكة مع مؤس���سة س���ويا للتنمية وحقوق اإلنسان وذلك يف الفترة بني  25-23آذار  /مارس  2014و بدعم من املنظمة السويدية
للتعاون (سيدا) .

وهدفت املائدة مبشاركة  30متدرباً ومتدربة من وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل ومحاكم األحداث وأعضاء النيابات و أجهزة الشرطة
ومنظم���ات اجملتمع املدني احلقوقية ومصلحة التأهيل واإلصالح ومكات���ب املراقبة اإلجتماعية ،ونقابة األخصائيني اإلجتماعيني ،إلى
التعريف بالبدائل العقابية غير السالبة للحرية وإجراء تعديالت يف التشريعات العقابية باإلضافة الى املعايير الدولية اخلاصة ببدائل
التدابي���ر اإلحتجازي���ة ،وبدائل التدابير اإلحتجازية يف التش���ريعات اليمنية ،والسلطات التقديرية إلس���تبدال األحك���ام السالبة للحرية
ببدائل غير إحتجازيه يف اليمن.

تد�شني و�إطالق درا�سة مدى تطبيق العدالة
الت�صاحلية يف جمال عدالة الأحداث يف اليمن
أطلق���ت يف العاصم���ة اليمني���ة صنع���اء ي���وم األح���د املواف���ق 16
ش���باط /فبراير  2014الدراسة البحثية حول مدى تطبيق العدالة
التصاحلي���ة يف بعض محافظات اجلمهوري���ة اليمنية التي أعدتها
املنظم���ة الدولي���ة لإلص�ل�اح اجلنائي بالتع���اون م���ع وزارة العدل
والداخلية والش���ؤون اإلجتماعية والعمل ومؤس���سة س���ويا للتنمية
وحق���وق اإلنس���ان وبدع���م فن���ي م���ن مش���روع تعزيز نظ���م عدالة
األح���داث يف اليم���ن املمول من صن���دوق األمم املتحدة للطفولة /
اليونسيف ومفوضية اإلتحاد األوروبي.
أعدت الدراسة وفق نهج تشاركي بني املؤسسات الرسمية واألهلية
التطوعية والفعالي���ات اإلجتماعية وقيادات اجملتمعات احمللية يف
احملافظات التي إستهدفتها الدراسة البحثية وهي أمانة العاصمة
ومحافظ���ات صنعاء وإب وصعدة وحل���ج وأبني وتعز وعدن وحجه
واجلوف.
الباحث���ان الرئيس���ان الل���ذان قام���ا على تحلي���ل البيان���ات ووضع
اإلط���ار النظري للدراس���ة واخل���روج بتوصياتها وهم���ا اخلبيران
الدولي���ان الدكت���ور فواز الرطروط والسيد ع���ادل دبوان قاال أثناء
عرض الدراس���ة انها إس���تندت عل���ى مقدمه حول أس���باب جنوح
األطف���ال عن طريق إس���تخدام إط���ار نظري صل���ب ومتني معتمد
على نتائج الدراس���ات العلمية التي مت منها إس���تخالص مجموعه
من الفرضيات اخلاصة بجنوح األحداث والتي أهمها أن أس���باب
خ���روج األطفال على القانون متفاوته منها األس���رة واجملتمع ،كما
كانت إحدى الفرضيات متعلقة باملمارس���ات الرس���مية التي تعتبر
غي���ر صديقة للطفل بسبب ميلها إلى تطبيق نهج العادلة اجلنائية
بينما كانت احدى الفرضيات تدور حول دور الفعاليات والقيادات
اجملتمعي���ة يف اليمن يف التعامل مع قضايا التماس مع القانون من
قبل األطفال.
ولإلجابة على مش���كلة الدراس���ة املتضمنه يف السؤال الرئيس حول
م���دى تطبيق أنظمة العدال���ة يف اليمن لنمط العدالة اإلصالحي أو
اجلنائي وانبثق عن السؤال الرئيس مجموعه من األسئلة الفرعية ،

وللداللة على أهميتها مت إدراج مجموعه من العوامل الرئيسة لتلك
األهمية كما أنها أول دراسة يف العالم العربي حسب معرفة الباحثني
وم���ن منهجيتها التي اعتمدت عل���ى جمع البيانات من مجموعه من
املؤثري���ن الرس���ميني وغير الرس���ميني وإس���تخدام التحلي���ل املعمق
للبيانات املتوفرة حول نظام عدالة األحداث يف اليمن ،واألس���اليب
اإلحصائية التي استخدمت لتحليل البيانات اجملمعه.
أم���ا نتائج الدراس���ة فق���د كانت من خ�ل�ال اإلجابة على أس���ئلتها
والتي بينت أن من اهم أس���باب خروج األطفال عن القانون عوامل
مرتبطة باألس���رة ومستواها اإلقتص���ادي وعنفها نحو أبنائها وكبر
حجمه���ا ونوع التنش���ئة اإلجتماعية ،وعوام���ل مرتبطة بخصائص
الطف���ل ومنها اإلضطراب���ات النفسية واحلرم���ان العاطفي وطول
وقت الفراغ والتسرب من املدرسة واإلضطرار للدفاع عن النفس،
وعوام���ل مرتبطة بالبيئة اإلجتماعية ومنه���ا إنحراف البيئة والثأر
واخلالفات اإلجتماعية وإنتشار السالح والتأثر برفاق السوء.
وبني���ت عل���ى نتائج الدراس���ة مجموعه م���ن اإلس���تنتاجات أهمها
تحم���ل األس���رة مسؤولية خروج طفلها عن القان���ون بعدم توفيرها
إمكانيات التنش���ئة السليمة للطف���ل والوصم اإلجتماعي ،وضرورة
تحمل اجملتمع ملسؤولياتها يف دعم البرامج التربوية اخلاصة مبنع
جن���وح االطفال ،وضرورة تطوير سياس���ات حماي���ة األطفال بنهج
متيز األداء.
وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة أثبتت أن املشاركني يف اإلستجابة
إلس���تبانة الدراس���ة يتدخل���ون يف حوال���ي ثمانون باملئ���ة من عدد
القضاي���ا املرتكبة يف مناطقهم بناء عل���ى طلب األهل أو مببادرات
شخصية منهم أو بطلب من أجهزة القضاء الرسمي ويقومون بحلها
عن طري���ق الصلح وبتدابير تحويلية ،وتدل هذه النتيجة باحملصلة
أن تطبيق التدابير غير الرسمية يف حل قضايا األحداث أكبر من
احلل عن طريق إجراءات التقاضي الرسمية.
وخلصت الدراس���ة إل���ى مجموعه من التوصي���ات ركزت على دعم
األس���رة اليمني���ة ومتكينها م���ن تلبية إحتياج���ات أفرادها وتدريب
أجهزة انفاذ القانون من نيابات وقضاه وشرطة وباحثني إجتماعيني،
وتبن���ي سياس���ات حلامية الطف���ل وبناء قدرات املؤس���سات املعنية
بانفاذ القان���ون وإمدادها مبقومات عملها ،وتعزيز نهج التخصص
املهني واملؤس���سي يف مجال عدالة األح���داث وتعميم تجربة اليمن
يف مجال العدالة التصاحلية على الدول اجملاورة.

مبادرات
م�شاركة الإعالميني يف جهود مناه�ضة عقوبة الإعدام
«�إطالق م�سابقة التحقيق ال�صحايف الدولية حول مناه�ضة عقوبة الإعدام»
ال تزال عقوبة اإلعدام تنفذ يف كثير من أنحاء العالم ،كما ال يزال العديد حول العالم يتعرضون للسجن لعقود طويله .وغالباً ما تلقى
احملاكمات ،واألحكام باإلعدام إهتماماً وظهوراً على العناوين الرئيسية لوسائل اإلعالم  ،وهناك خبايا وجوانب أخرى لعقوبة اإلعدام
والسجن مدى احلياة غير معروفة للجمهور الى حد كبير.
وللكش���ف ع���ن اجلوانب اخلفي���ة للعقوبة  ،وزيادة وعي اجلمهور به���ا وبأبعادها  ،أطلقت املنظمة الدولي���ة لإلصالح اجلنائي مسابقة
ألفض���ل تحقي���ق صح���ايف حول عقوبة اإلعدام  ،أو عقوبه السجن طويلة األجل .وميك���ن للصحفيني أن يختاروا التركيز على مواضيع
بعينها ،مثل القصص الش���خصية ،التحقيقات يف ظروف او بيئه السجن أو إعتبارات أوس���ع تخص القوانني واللوائح الناظمة لعقوبة
اإلعدام.
وسوف يحصل الفائزون على رحلة مدفوعة النفقات ملدة يومني إلى لندن يف تشرين األول/أكتوبر عام  ،2014مبا يف ذلك زيارة ليوم
واحد إلى مكاتب صحيفة الغارديان ،ومقابله الصحفيني الذين يعملون على القضايا ذات الصلة وكيفية تلقي املشورة والتغذيه الراجعه
على مقاالتهم وأعمالهم .كما س���يتم نش���ر املقاالت واألعمال الفائزة على موقع املنظمه الدوليه لالصالح اجلنائي ) )PRIوعلى موقع
صحيفة الغارديان البريطانية .

جتارب وممار�سات ناجحة �ضمن برنامج
الرعاية الالحقة لنزالء ونزيالت مراكز
الإ�صالح والت�أهيل يف الأردن

عق���دت املنظم���ة الدولية لإلص�ل�اح اجلنائ���ي وجمعية معهد
تضام���ن النساء األردني يوم اإلثنني املواف���ق  20كانون الثاني
 /يناير  ، 2014جلسة نقاش���ية حول برنامج الرعاية الالحقة
لن���زالء ونزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل الذي تنفذه املنظمة
بالش���راكة م���ع إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومش���روع دعم
املؤسسات العقابية يف األردن  ،واملمول من الوكالة السويدية
للتنمية الدولية )سيدا( ضمن مشروع املنظمة :صوب نهج قائم
على حقوق اإلنسان يف إدارة السجون“ :الفئات املستضعفة”.
ومت خ�ل�ال اجللس���ة تب���ادل وجه���ات النظ���ر ح���ول املش���روع
والتص���ورات الالزم���ة للتعام���ل م���ع املنتفعني اجلدد ودراس���ة
إمكاني���ة وضع التعديل ال�ل�ازم عليها  ،كما قام بعض املنتفعني
م���ن برنامج الرعاي���ة الالحقة بتقدمي قص���ص النجاح املميزة
ع���ن تجربته���م واملش���اريع التي قام���وا بها من خ�ل�ال برنامج
الرعاي���ة الالحقة من خ�ل�ال تقدمي الدعم املادي واملعنوي لهم
وإيجاد فرص مهنية جديدة لتأمني حياتهم بعد اإلفراج عنهم.

تعزيز تبادل اخلربات والتعاون الإقليمي يف جمال
الرعاية الالحقة لنزالء مراكز الإ�صالح �ضمن
برنامج الزيارة امليدانية لنائب وزير الداخلية
اليمنية �إىل اجلزائر

ضم���ن اجلهود التي تبذلها املنظم���ة الدولية لإلصالح اجلنائي
يف أنسن���ة ظروف نزالء مراكز اإلصالح والـتأهيل واملؤس���سات
العقابي���ة يف العال���م العرب���ي وتطبيق برام���ج الرعاية املصاحبة
والالحق���ة للنزالء لتسهيل إعادة ادماجه���م يف اجملتمع ومتابعة
لنتائ���ج إجتماعات اللجنة التنسيقية ملدراء املؤس���سات العقابية
يف املنطقة نظم���ت املنظمة بالتعاون مع اإلدارة العامة للسجون
وإع���ادة اإلدم���اج يف اجلزائر خالل الفترة ب�ي�ن 29-27آذار /
م���ارس  2014زي���ارة ميدانية لوف���د ميني برئاس���ة نائب وزير
الداخلي���ة لإلط�ل�اع على التجربة اجلزائري���ة يف مجال الرعاية
الالحقة وتنفيذ عقوبات خدمة املنفعة العامة لتجنب العقوبات
احلبسية.
وضم الوفد الزائر اللواء علي ناصر خلشع نائب وزير الداخلية
والعمي���د الركن عمر بنحليس مدي���ر مديرية حقوق اإلنسان يف
وزارة الداخلية.
رك���زت الزي���ارة على البحث يف مج���االت التعاون املش���ترك يف
مج���ال إصالح املنظومة العقابية  ،وبحث آليات اإلس���تفادة من
التجرب���ة اجلزائري���ة ودعم اليمن يف مسيرت���ه اإلصالحية التي
رك���ز عليها مؤمت���ر احلوار الوطني الش���امل وتوجيهات الرئيس
اليمني والتي أولت موضوع تحسني أوضاع السجون واحملافظة
على كرامة وإنسانية نزالئها أهمية بالغة.

املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي و 25عام ًا من العطاء يف حماية
الفئات امل�ست�ضعفة وحقوق الإن�سان
إحتفل���ت املنظم���ة الدولية لالص�ل�اح اجلنائي مبرور  25عام على تأس���يسها ع���ام  . 1989مقرها
الرئيسي لندن ،وتتمتع بصفة إستشارية لدى منظمة األمم املتحدة (اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي)
واجملل���س األوروبي  ،وبصفة املراقب لدى املفوضية اإلفريقية حلقوق اإلنسان والش���عوب ،وبصفة
مراق���ب لدى اإلتح���اد البرملاني الدولي.واملنظمة الدولية لإلص�ل�اح اجلنائي منظمة مجتمع مدني
مُسجلة لدى منظمة الدول األمريكية (.)OAS
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ( )PRIمنظمة دولية غير حكومية تُعنى بإصالح العدالة اجلنائية
واجلزائية يف أنحاء العالم.
تنتشر برامج املنظمة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى وجنوبي القوقاز وأمريكا الشمالية.
وقد عملنا مع منظمات شريكة يف يف إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا اجلنوبية وأمريكا الالتينية والكاريبي.
وتعمل املنظمة مع ناش���طي اإلصالح اجلنائي واملنظمات غير احلكومية واحلكومات وكذلك مع املنظمات احلكومية مثل األمم املتحدة
واالتحاد األوروبي.

�إطالق �إ�سرتاتيجية مراكز الإ�صالح والت�أهيل والدليل التدري�سي
”نهج قائم على حقوق الإن�سان يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل الأردنية”

بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (س���يدا) وضمن مش���روع املنظمة “نحو نهج قائم على حقوق اإلنسان يف إدارة السجون:
حماي���ة الفئ���ات املستضعف���ة” ،أطلق���ت املنظم���ة الدولية لإلصالح اجلنائ���ي يوم األثنني املواف���ق  28نيسان  /ابري���ل  « 2014اخلطة
اإلستراتيجية ملراكز اإلصالح والتأهيل يف األردن للسنوات  ،2016 - 2014والدليل التدريسي الذي مت إعداده ليصار إلى تدريسه يف
مركز التدريب التابع ملراكز اإلصالح والتأهيل.
يش���ار إلى ان إعداد اخلطة اإلس���تراتيجية ملراكز االصالح والتأهيل اعتمدت النهج التش���اركي املعتمد على مش���اركة اخلبراء املعنيني
باإلصالح والتأهيل يف األردن ،إضافة الى اإلستعانة باملعايير الدولية التي تحدد احلد األدنى ملعاملة السجناء.
اإلستراتيجية جاءت تتويجاً للنهج التشاركي الذي تعتمده مديرية األمن العام يف عملها ولإلتفاقية املوقعة مع املنظمة الدولية لإلصالح
اجلنائ���ي حي���ث بنيت اإلس���تراتيجية لتوجيه العمل وف���ق النهج املعتمد على الرؤية والرس���الة والقيم التي تعتبر اإلس���تثمار يف النزيل
وتحسني ظروف حياته وإعدادة للخروج بعد تأهيليه مع احملافظة على إنسانيته وكرامته يف كافة املراحل.
ولتأكي���د احلص���ول عل���ى النتائج املتوقعه من اخلطة اإلس���تراتيجية مت إعداد الدليل التدريسي ملراكز اإلص�ل�اح والتأهيل ليكون عوناً
ومرجع���اً للدارس�ي�ن واملتدرب�ي�ن لفهم أعم���ق للمعايير الدولية يف معاملة الن���زالء ويحقق العدالة والش���فافية والنزاهة واحلياد وتعزيز
إحترام حقوق اإلنسان وزيادة ورفع الوعي بحقوق النزالء.
تضم���ن الدليل بني دفتيه توضيح للممارس���ات الفضل���ى التي متارس داخل مراكز اإلصالح والتأهي���ل األردنية تجاه النزالء من خالل
خدم���ات الرعاي���ة وبرامج التأهيل املقدمة لهم مع عرض وافٍ حلقوق النزالء األساس���ية والقوان�ي�ن واألنظمة والتعليمات التي تحكم
معاملته���م كن���زالء محكومني وموقوفني أو بإعتبار بعضه���م من الفئات املستضعفة كالنساء واألطف���ال واملرضى واألجانب واحملكومني
باإلعدام واحملكومني بأحكام طويله.
يعتبر إطالق اإلس���تراتيجية والدليل مبثابة حجر األس���اس يف رسم خارطة الطريق اجلديدة للنزالء يف التجربة األردنية كتجربة رائدة
وفري���دة عل���ى مست���وى املنطقة  ،ليكون الهدف يف النهاية أن احلكم بسلب احلريه يعني فقط تطبيق حكم اإلحتجاز ،مع العمل على ان
تكون ظروف احلياة داخل مركز االصالح مشابهة الى ظروفها خارج املركز.

ور�شات تدريبية

متكني الفئات امل�ست�ضعفة يف مراكز الإ�صالح
والت�أهيل من التمتع بحقوقهم

عقدت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ضمن مشروعها املمول
م���ن اإلتح���اد األوروب���ي بعنوان “ إلغ���اء تدريجي لعقوب���ة اإلعدام
وتنفي���ذ عقوب���ات بديل���ة إنسانية بعد وقف تنفي���ذ عقوبة اإلعدام
أو إلغائه���ا” ،وبالتع���اون م���ع إدارة مراكز اإلص�ل�اح والتأهيل يف
مديري���ة األمن العام ورش���ة تدريبي���ة بعنوان “حق���وق اإلنسان يف
معامل���ة الفئات املستضعفة يف مراكز اإلصالح والتأهيل “ وذلك
يف الفترة بني  10-9نيسان  /إبريل .2014

ناقش���ت ال���دورة الذي ش���ارك فيها م���دراء ونواب م���دراء مراكز
اإلص�ل�اح والتأهي���ل يف اململكة عدة مواضيع منه���ا النهج القائم
عل���ى حقوق اإلنسان يف إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ،واإلطار
القانون���ي واإلجرائ���ي لوضعي���ة الفئ���ات املستضعف���ة يف مراك���ز
اإلصالح والتأهيل واملعايير الدولية ،باإلضافة الى آليات الرقابة
والتفتي���ش وأهميته���ا يف حماي���ة الفئ���ات املستضعف���ة (الرقاب���ة
الداخلية واخلارجية) ،وواقع عقوبة اإلعدام يف العالم العربي.

خدمات الدعم القانوين و�ضمانات املحاكمة
العادلة للأطفال يف اليمن

العمل مع وزارة العدل من �أجل تطوير منظومة
عدالة �صديقة وح�سا�سة للأطفال

تش���جيعاً لتطبيق املعايي���ر الدولية يف مج���ال العدالة من أجل
األطف���ال وباعتب���ار التمثيل القانوني أحد ضمان���ات العدالة ،
عقدت املنظمة الدولية لالصالح اجلنائي ورش���ة تدريبية حول
تحسني خدمات الدعم القانوني لألطفال بالش���راكة مع وزارة
العدل ومؤس���سة س���ويا للتنمي���ة وحقوق اإلنس���ان وبدعم من
صندوق األمم املتحدة للطفولة اليونسيف ضمن مشروع تعزيز
أنظم���ة عدالة األح���داث يف اليمن املمول من اإلتحاد األوروبي
ومبش���اركة ش���بكة املؤس���سات التي تعمل يف مج���االت الدعم
القانون���ي لألطفال من هيئة التنسي���ق للمنظمات اليمينة غير
احلكومية العاملة يف مج���ال حقوق الطفل وإتحاد نساء اليمن
ومؤس���سة س���ياج وذلك يف الفترة من  30 – 28كانون الثاني /
يناير . 2014

خرج���ت املنظم���ة الدولي���ة لإلص�ل�اح اجلنائ���ي ووزارة الع���دل
مبصفوف���ة حول األنش���طة الصديقة واحلساس���ة نحو األطفال
ضم���ن إس���تراتيجية وزارة الع���دل وكإحدى متطلبات مش���روع
عدالة األحداث املمول من اإلتحاد األوروبي.

وهدف���ت الورش���ة إلى رفد  32محامي���اً ومحامية من عدد من
محافظات اجلمهورية مبهارات ومعارف حول تحسني خدمات
الدع���م القانون���ي لألطف���ال .وتضمن���ت مواضيع ع���ن املعايير
الدولي���ة اخلاصة بالدعم القانون لالطفال يف نزاع مع القانون
إضاف���ة الى التش���ريعات واملمارس���ات يف اجلمهوري���ة اليمنية
وتخلله���ا تطبيقات عملية ومهارات يف تق���دمي الدعم القانوني
لألطفال.
وتعتبرهذه الدورة إس���تكماالً لسلسة من الدورات وورش العمل
التدريبية التي نفذتها املنظمة يف اليمن ودول املنطقة لتحسني
مه���ارات املتعاملني مع قضايا األح���داث يف األجهزة القضائية
والش���رطية واجملتمع املدني والت���ي يتوقع أن تساهم يف ضمان
إجراءات ومحاكمات عادلة لألطفال األحداث وإعادة تأهيلهم
وإدمجهم يف اجملتمع .

املصفوف���ة كانت مخرج لورش���ة العمل التدريبي���ة التي عقدت
خالل الفترة بني  20-17آذار  /مارس  2014بعنوان « األنشطة
التنفيذي���ة اخلاص���ة بالطفل يف إطار إس���تراتيجية وزارة العدل
لألع���وام  ،»2016 -2014والت���ي هدفت إل���ى وضع خطة عمل
تنفيذي���ة خاص���ة بعدالة األطف���ال يف إطار إس���تراتيجية وزارة
الع���دل و تعزيز اللجوء إلى إس���تعمال التدابير البديله واحللول
اجملتمعية ضمن الش���راكة مع وزارة العدل ومش���روع تعزيز نظم
العدالة الشامل.
تناولت الورش���ة عدداً من احملاور تتضمن اإلجراءات الصديقة
للطفل يف نظام العدالة اجلنائية ،و العدالة احلساس���ة للفتيات،
باإلضافة الى دراسة حالة عن املعايير الدولية املتعلقة بالعدالة
الصديق���ة لألطف���ال  ،وعدال���ة األح���داث بني القان���ون احلالي
ومش���روع القانون اجلديد ،وتأثيره عل���ى إلتزامات وزارة العدل
وميزانيتها.
شارك فى الورشة املديريات املعنية يف وزارة العدل و خبراء يف
القانون الدولي والتخطيط اإلستراتيجي.

�إ�شراك ال�شباب يف الدفاع عن احلق يف احلياة
ألن الش���باب ه���م حمل���ة الفكر والتوجه املستقبلي ولدوره���م يف احملافظه على منظومة حقوق اإلنس���ان وخاصة احلق يف احلياة ومن
أجل تكوين رأي عام ش���بابي يدافع عن حق اإلنسان يف احلياة ويناهض عقوبة اإلعدام عقدت املنظمه الدوليه لإلصالح اجلنائي يوم
السبت املوافق  12نيسان  /ابريل  2014ندوه شبابيه حول عقوبه اإلعدام يف األردن مبشاركه مؤسسه كفى للحد من العنف اجملتمعي
وبتمويل من اإلتحاد االوروبي.
هدفت الندوة الى ترسيخ لغة احلوار واملناقشة بشكل علمي منظم حول موضوع عقوبه اإلعدام وإعتبار احلياة حق أصيل لكل إنسان
 ،ش���ارك يف الندوة مجموعة من الش���باب والشابات الناشطني يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان .مت خالل جلستي العمل ،مناقشة
مواضيع مختلفه حول عقوبه اإلعدام  ،كما مت عرض صور وشهادات عن واقع اإلعدام قدمها الصحفي موفق كمال  ،من خالل إلتقائه
بشخصني كانا ينفذان “ عقوبة اإلعدام” يف سجن سواقة. .
ش���دد املتحدث���ون عل���ى أنه هناك بعض حاالت تبني فيها خطأ احلكم القضائي باإلعدام ولم يك���ن باإلمكان التراجع نتيجة تنفيذ تلك
األحكام.
يش���ار إلى أن هناك توجه واس���ع من دول العالم إللغاء عقوبة اإلعدام يف تش���ريعاتها اجلنائية  ،ويف األردن لم ينفذ أي حكم لإلعدام
منذ أيار /مايو  ، 2006علماً أن عدد احملكومني باإلعدام حالياً هو  109محكوم منهم  100رجل و 9نساء.

الفعاليات القادمة:
ورش���ة تدريبي���ة حول إس���تراتيجية العدالة الش���املة لوضع
أنشطة صديقة وحساسة للطفل يف الفترة بني  5-3حزيران
 /يونيو 2014

نش���اط وطن���ي مع ش���بكة برملاني���ات وبرملانيون ض���د عقوبة
اإلع���دام واإلتح���ادات والنقابات الوطني���ة للترويج لتعديالت
املغ���رب لصالح قرار اجلمعية العامة يف األمم املتحدة لوقف
عقوب���ة اإلع���دام يف كان���ون األول/ديسمب���ر  2013يف ش���هر
حزيران  /يونيو 2014

تحضير إلعداد دليل الرقابة القضائية على مراكز اإلصالح
والتأهيل يف مصر واألردن يف شهر حزيران  /يونيو 2014

ورش���ة تدريبية للقضاه حول العقوب���ات البديلة عن اإلحتجاز
بالتعاون مع وزراة العدل التونسية يف الفترة بني  28-27أيار
 /مايو 2014

لق���اء وزير الع���دل الفرنس���ي السابق ورئي���س مجلس األمة
الساب���ق يف فرنسا مع التحالف البرملان���ي األردني ملناهضة
عقوب���ة اإلع���دام يف البرملان األردني يف الفت���رة بني 10-9
حزيران  /يونيو 2014

ورشة تدربية ملؤس���سات اجملتمع املدني حول عقوبة اإلعدام
يف إطار الدستور اجلديد والقوانني اجلديدة يف تونس يف 24
أيار  /مايو 2014

املؤمت���ر الوطن���ي عن تجرب���ة إصالح السج���ون يف اجلزائر
بالتعاون مع وزارة العدل واللجنة الوطنية األستشارية لترقية
حقوق اإلنسان وحمايتها يف شهر حزيران  /يونيو 2014

�آخر الإ�صدارات
بدائ���ل التدابير اإلحتجازية "دراس���ة حالة لعدد من الدول
العربية"

دور النظم العقابية احلديثة يف اإلصالح والتأهيل  -دراس���ة
مقارنة
معايي���ر التقييم والرقابة على أماك���ن إحتجاز األحداث ودور
الرعاية اإلجتماعية

هذه الن�شرة ت�صدر بدعم ومتويل من الوكالة ال�سويدية للتنمية والتعاون الدويل ()SIDA
إن اآلراء الواردة يف هذه املادة ال تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي ()Sida
يتحمل املؤلف كامل املسؤولية عن مضامينها .

يف حال رغبتك إستالم اجمللة الدورية التي تصدر عن املنظمة
الدولية لإلصالح اجلنائي الرجاء التواصل عبر البريد اإللتكروني
التالي:
املنظم���ة الدولي���ة لإلص�ل�اح اجلنائ���ي ( )PRIمنظمة دولية غي���ر حكومية تُعنى
بإص�ل�اح العدال���ة اجلنائية واجلزائي���ة يف أنحاء العالم .وتنتش���ر برامج املنظمة
الدولية لإلصالح اجلنائي اإلقليمية يف الش���رق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا
الش���رقية وآس���يا الوس���طى وجنوب القوقاز وأمريكا الش���مالية .وق���د عملنا مع
منظمات ش���ريكة يف إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا اجلنوبية وأمريكا الالتينية
والكاريبي.

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ص .ب 852122 :عمان  11185األردن
عمان ,األردن
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