
 مكتب األمم املتحدة
مفوضية األمم املتحدة 

 حلقوق اإلنسان

 

ـان
إلنس

ق ا
ـو

حق
 

 

 حقوق اإلنسان والسجون

 
 
 
 

 
 

 األمم املتحدة

 

  

 

 
 األمم املتحدة
 ٢٠٠٤نيويورك وجنيف، 

دليل تدريب موظفي السجون على 
 حقوق اإلنسان

سلسلة التدريب 
 املهين

١١العدد رقم 



 
       ملحوظة

ٍ                          ال تـنطوي التسميات املستعملة يف هذا املنشور أو عرض مادته على التعبري عن أي رأٍي كان من                                        جانب أمانة األمم                                                                           
ٍ                                    املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أٍي منها أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها                                                                       .  

                                                                                                    ميكن االستشهاد باملادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها شريطة ذكر مصدرها وإرسال نسخة من املنشور الذي  
َ                                                    سَتشَهد هبا إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، قصر األمم               يتضمن املادة امل   َ ) Palais des Nations, 8-14 avenue de la  

Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland.(   

HR/P/PT/11 

 

 

 منشورات األمم املتحدة
 A.04.XIV.1رقم املبيع 

ISBN 92-1-654014-1 
ISSN 1020-1688 

 ملتحدة، إدارة اإلعالماألمم ا :صور الغالف 
Sylvie Fraissard) ؛ )املنظمة العاملية لإلصالح اجلنائيJérômine Derigny 

Pieter Boersma) املنظمة العاملية لإلصالح اجلنائي( 
Peter Frischmuth) الصور الثابتة( 



 iii 

 
                      ملحوظة ملستعملي الدليل

                                      وهي جمموعة متكاملة لتدريب موظفي      –            ن والسجون            حقوق اإلنسا                                  ِّ                 هذا الدليل جزء من أربعة أجزاء تكوِّن منشور          
َ                                               ِّ                                 وُصمَِّمت هذه األجزاء األربعة ليستكمل أحدها اآلخر وهي تقدِّم جمتمعة العناصر الالزمة إلجراء   .                       السجون على حقوق اإلنسان ِّ  ُ  

  .          قوق اإلنسان                                                                                           برامج تدريب موظفي السجون على حقوق اإلنسان مبوجب النهج التدرييب الذي وضعته مفوضية األمم املتحدة حل

   ِّ              ِّ                         ُ                يقدِّم معلومات متعمِّقة عن مصادر حقوق اإلنسان وُنظمها          )                                 وهو اجلزء األول من هذه اجملموعة        (      الدليل      وهذا   
                                                                                                           ومعايريها من ناحية بعمل موظفي السجون ويتضمن توصيات عملية وموضوعات للمناقشة ودراسات حاالت وقوائم              

  .                            البنود اليت ينبغي التحقق منها

                                                            يشمل مقتطفات ونصوص كاملة من صكوك حقوق اإلنسان املتعلقة بإدارة   )                       اجلزء الثاين من اجملموعة   وهو   (       التجميع و 
  .       العدالة

                    ِّ                            توجيهات ونصائح للمدرِّبني الستعماهلا إىل جانب الدليل   )                          وهو اجلزء الثالث من اجملموعة   (ُ         ِّ   ُمرشد املدرِّب     َّ      ويتضـمَّن    
  .                                        عند إجراء الدورات التدريبية ملوظفي السجون

ُ  ِّ             ً    فقد ُصمِّم ليكون مرجعاً   )                          وهو اجلزء الرابع من اجملموعة (          َّ                               الذي يتضمَّن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان         تاب اجليب ك    أما       
                                                                                                               سـهل االسـتعمال واحلمل ملوظفي السجون ويتضمن مئات املعايري مبوبة يف شكل نقاط حسب واجبات ووظائف موظفي                  

  .      املراجع                                               السجون كما يتضمن موضوعات وحواشي تفصيلية حتيل إىل 

ُ         ِّ                                                     وميكن احلصول على ن سخ من التجميع وم رشد املدر ب وكتاب اجليب ومن هذا الدليل بالكتابة إىل العنوان التايل                  ُ               : 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8-14, Avenue de la Paix  
CH - 1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel:  +41 22 917 9159 
web site: www.ohchr.org 
e-mail: infodesk@ohchr.org 
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           شكر وتقدير

ُ  َ                         تود مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن تعرب عن امتناهنا للمسامهة القيِّمة املقدََّمة من ُمخَتلف املنظمات واألفراد         َ َّ       ِّ                                                                  
                                               وهو جمموعة متكاملة لتدريب موظفي السجون على حقوق   -                     حقوق اإلنسان والسجون                   اغة منشورها املعنون             املشاركني يف صي

  .      اإلنسان

                                                                                                              وكانـت املنظمتان الرئيسيتان املسؤولتان عن صياغة النص حتت توجيه املفوضية مها املنظمة العاملية لإلصالح اجلنائي            
                                                                بأحوال السجون واإلصالح اجلنائي، واملركز الدويل لدراسات السجون                                              ُ             وهي منظمة دولية غري حكومية مقرها لندن وُتعىن           -
                                  دة احلكومات والوكاالت ذات الصلة على ـ           دف إىل مساعـ    ويه  )             ، جبامعة لندنKing’s College                       القائم يف مدرسة احلقوق يف  (

  .                                                      صياغة السياسات املالئمة بشأن السجون واستعمال عقوبة السجن

ّ    َّ          ومت استعراض نّص أوَّيل ملنش          ١٢- ٩ (                       َّ                             أثناء اجتماع للخرباء نظَّمته املفوضية يف جنيف                              حقوق اإلنسان والسجون      ور              
                                                                                         واشترك يف االجتماع من العاملني واخلرباء يف هذا امليدان السيد أندرو كويل من املركز الدويل لدراسات     ).     ١٩٩٨      مارس   /    آذار

                                            ؛ والسيد هينك غريفن املدير العام السابق هليئة  )      أوغندا (                                       ؛ والسيد جوزيف ايتيما مفوض السجون       )              اململكة املتحدة  (          السـجون   
                        ؛ والسيدة أيرينا كريزنك  )       اليابان (                                             ؛ والسيد يويشي كايدو من مركز حقوق السجناء     )      هولندا (                                السجون ومراقبة رعاية األطفال     

              فاك من اجمللس                                                                                                                مستشـار حكومة سلوفينيا؛ والسيدة جوليتا ليمغروبر، مساعد وزير العدالة يف الربازيل؛ والسيد مريوسالو نو              
                                                                                          ؛ والسيد أمحد عثماين رئيس اهليئة العاملية لإلصالح اجلنائي؛ والدكتور راين شانكارداس من              )      بولندا (                        املركـزي هليئة السجون     
ِ       مركز الدراسات املقاِرنة          وانضم    ).             جنوب أفريقيا (                                                          ؛ والربوفيسور ديرك فان زيل مسيت، أستاذ اجلرمية جبامعة كيب تاون  )    اهلند (                  

                                       ِّ                                                    َّ             موعة اخلرباء الربوفيسور فيكتور دانكوا املقرِّر اخلاص املعين بالسجون وأحوال االحتجاز يف أفريقيا الذي عيَّنته اللجنة     ً      أيضاً إىل جم
  .                            األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

     جرام                                  مركز األمم املتحدة املعين مبنع اإل       :                          َ      ً                                          وكانت املنظمات التالية ممثلَة أيضاً يف االجتماع وسامهت باقتراحات خمتلفة          
        واللجنة   )                           سان جو خوسيه، كوستاريكا    (                                                                      ومعهد األمم املتحدة يف أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني             )      فيينا (  ∗     الدويل

   ).         ستراسبورغ (                                                                                 األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة التابعة جمللس أوروبا 

ِ                  َّ                 استناداً إىل تعليقات موضوعية قدمها املشاركون وأُدِخلت يف الدورات املقدَّمة                                         ومت تنقـيح اجملموعة التدريبية       ُ                                     ً        
  .                                                                                ملوظفي السجون عن طريق برنامج التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان الذي تديره املفوضية

   مجة    لتر  )                       سان خوسيه، كوستاريكا   (                                                                         وأخـريا، تود املفوضية أن تشكر معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان             
َ                                           مسَودة النص اإلنكليزي للدليل إىل اللغة األسبانية   .  

                                                      

  .                                                                     فأصبح برنامج منع اجلرمية التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    ٢٠٠٢       أكتوبر  /                         أعيدت تسميته يف تشرين األول ∗
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                  األهداف واملستفيدون  :                 اجملموعة التدريبية

    منذ    ")                                 مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     "                           واليت كانت تسمى من قبل       (                                          تعمل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        
                                                                     اإلنسان على مساعدة الدول يف بناء وتعزيز اهلياكل الوطنية اليت                                                              يف إطار برناجمها للتعاون التقين يف ميدان حقوق            ١٩٥٥     عام  

                                          ويف هذا السياق ظلت املفوضية تعمل طوال         .    ِّ       ً       ً                                                              تؤثِّـر تأثرياً مباشراً على االحترام الشامل حلقوق اإلنسان وصيانة حكم القانون           
  .                                                سنوات كثرية على تدريب العاملني يف جمال إدارة العدالة

                                           ً       ً                                   يف هذا القطاع جند أن موظفي السجون يؤدون دوراً جوهرياً يف كفالة احترام وإقامة حقوق                               ومـن بني املهنيني العاملني     
        ً                                      واعترافاً هبذا الدور قامت األمم املتحدة منذ         .                                                                          اإلنسـان لألشخاص احملرومني من حريتهم بالسجن أو غريه من أشكال االحتجاز           

                                                 يف شكل معاهدات مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  (  ن                                                        إنشائها بصياغة جمموعة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تتضم
                                                                                                                      والسياسية أو يف شكل وثائق أخرى منها على سبيل املثال القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية 

  .                                  ألساسية املتصلة بأعمال موظفي السجون            ، والقواعد ا )                                                         مجيع األشكال الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
  .    ِّ                   ً   ِّ  ً                                                                              وتوفِّر هذه املعايري إرشاداً قيِّماً ملوظفي السجون يف أداء واجباهتم املهنية باتباع ممارسات قانونية وإنسانية ومنضبطة

           وهو جمموعة    -                                                   الصادر عن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان                            حقوق اإلنسان والسجون                         والغـرض مـن منشور       
      ِّ        ً     ً                                              أن يشكِّل منهاجاً شامالً لتدريب موظفي السجون على هذه املعايري            -                                             ة لتدريب موظفي السجون على حقوق اإلنسان              مـتكامل 

  :                                                                                         واألهداف الرئيسية هلذا املنشور ولألسلوب املنهجي للتدريب الوارد فيه ميكن تلخيصها على النحو التايل  .                    الدولية حلقوق اإلنسان

                                             ة حلقوق اإلنسان ذات الصلة بأعمال موظفي السجون؛                             تقدمي معلومات عن املعايري الدولي !
                                                                   التشجيع على تطوير املهارات الالزمة لتحويل هذه املعلومات إىل سلوك عملي؛ !
                                                                                                  توعية موظفي السجون بدورهم اخلاص يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وبإمكاناهتم اخلاصة للتأثري على               !

                            حقوق اإلنسان يف عملهم اليومي؛
                                                  في السجون لكرامة اإلنسان وحقوقه األساسية وإمياهنم هبا؛                تعزيز احترام موظ !
                                                                                      تشجيع وتعزيز أخالقيات احترام القانون واالمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان داخل السجون؛ !
  .                                                                        إعداد مدريب موظفي السجون لتقدمي التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان بفعالية !

                                                                         وعة التدريبية هم العاملون داخل إدارات السجون وخاصة الذين يتصلون                                            واملسـتفيدون الرئيسـيون من اجملم      
                                                          وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن تساعد هذه اجملموعة أيضا خمتلف الوكاالت   .      ً       ً                            اتصاالً مباشراً بالسجناء وغريهم من احملتجزين

     ً     ونظراً ألن   .                      العاملني يف السجون                                                                     َّ                     واملـنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف أداء أنشطتها التدريبية الفعَّالة لصاحل           
          ِّ                                                   ً                           َّ                           اجملموعـة تركِّز على املعايري الدولية حلقوق اإلنسان فإهنا تتطلب استكماالً يف ضوء املتطلبات الوطنية احملدَّدة واألنظمة              

  .                                                    القانونية لكل بلد جيري فيه تنفيذ برنامج التدريب املتصل
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           شرح الرموز

 

     اهلدف
   .                                 األهداف التعليمية األساسية من الفصل /        األساسي                           يربز هذا القسم اهلدف التعليمي

               املبادئ اجلوهرية
                                                                                              يعرض هذا القسم املعايري الدولية األساسية املتصلة باملوضوع الذي يعاجله الفصل بترخيص األحكام ذات الصلة 

  .                يف الصكوك الدولية
 

                       األساس يف الصكوك الدولية
   .                                          الدولية ذات الصلة باملوضوع الذي يعاجله الفصل                                          يتضمن هذا القسم نص أحكام منتقاة من الصكوك 

      اآلثار
ُ                                                                                                                    ُيـربز هذا القسم آثار املعايري الدولية اليت يغطيها الفصل من ناحية اإلجراءات املطلوبة من جانب موظفي السجون                  

  .        وإداراهتا

 

             توصيات عملية
                             ا يف تطبيق املعايري الدولية اليت                                                                    يقترح هذا القسم اإلجراءات العملية من أجل مساعدة موظفي السجون وإداراهت

  .            يعاجلها الفصل
 

                 موضوعات للمناقشة
ُ  َ   َ                ُ   َ                                ِّ                    يقترح هذا القسم موضوعات ُمسَتخلَصة من القضايا املُعالَجة يف الفصل ميكن مناقشتها مع املتدرِّبني فيما بينهم                          

  .                                              سواء يف غرف احملاضرات العامة أو يف جمموعات عمل صغرية
 

             دراسات احلالة /     دراسة
        التنفيذ  "                                                                        ح هذا القسم مواقف عملية ميكن مناقشتها يف جمموعات عمل صغرية لتمكني املتدربني من     يقتر

  .                                      للمعرفة املكتسبة يف موضوع املعايري الدولية  "       العملي
 

 (A)    GE.04-42570    110205    170205 
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                      حقوق اإلنسان والسجون- ١      الفصل 

                  أغراض عقوبة السجن -    ألف 

        ً                                            وهي عادةً أماكن يتم فيها احتجاز األشخاص إىل أن           .                                                   نشـأت السجون يف معظم اجملتمعات منذ قرون طويلة         - ١
                                                  ؤالء األفراد يف السجون حىت حيني وقت احملاكمة أو تنفيذ حكم            وقد ينتظر ه  .                               يستكملون عملية قانونية أو أخرى

َ          اإلعـدام أو النفي أو حىت يتم دفع فدية أو غرامة أو َدين                                               ويف بعض األحيان ميكن حرمان بعض األفراد الذين   .                                                
          بة مباشرة                           وقد بدأ استعمال السجن كعقو  .   ِّ         ً   َّ  ً                                               ميثِّلون هتديداً حمدَّداً للحاكم احمللي أو للدولة من حريتهم ملدة طويلة   

             ً                     وانتشر تدرجيياً إىل معظم البلدان       .                                                                              تفرضـها احملكمة يف أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية يف القرن الثامن عشر           
                                                           ويف بعض البلدان ال يتواءم مفهوم سجن البشر بسهولة مع            .      ً                                         وكـثرياً ما كان ذلك نتيجة القمع االستعماري       

  .             الثقافة احمللية

             ِّ        وحيتج بعض املعلِّقني بأن   .                                             شات القوية وال تزال جتري حول أغراض عقوبة السجن                          وعلى مر السنوات بدأت املناق - ٢
                                                ويصر البعض اآلخر على أن الغرض األساسي هو ردع        .                                                     السجن ال ينبغي استعماله إال يف غرض معاقبة اجملرمني        

      سه إىل                                                                                   األفراد املوجودين يف السجن من ارتكاب جرائم أخرى بعد إطالق سراحهم وكذلك ردع من تنـزع نف
          ويعين ذلك    .                                                                          ويف منظور آخر يتم إرسال األشخاص إىل السجن إلصالحهم أو إعادة تأهيلهم             .              ارتكاب اجلرمية 

                                                                                            أهنم سيدركون أثناء فترة بقائهم يف السجن أن ارتكاب اجلرمية عمل خاطئ وأهنم سيتعلمون مهارات تساعدهم 
  ً                                            ناً إن إعادة التأهيل الشخصية تأيت من خالل                   ويقال أحيا   .                                                    عـلى التزام القانون يف حياهتم بعد إطالق سراحهم        

                                                                                ً  ويف بعض احلاالت جيري إرسال األشخاص إىل السجن ألن اجلرمية اليت ارتكبوها توضح أهنم ميثلون خطراً   .      العمل
  .                   كبريا على سالمة اجملتمع

       تتفاوت  و  .                                                                                         ومـن الناحـية العملية يتم تفسري أغراض عقوبة السجن على أساس هذه األسباب كلها أو بعضها       - ٣
                             ً            ولكن ظهر رأي أخذ يزداد اتساعاً ويقول بأن   .                                              األمهية النسبية لكل سبب حسب ظروف كل سجني على حدة

                   ِّ                                                                                           السجن هو حل أخري مكلِّف وال ينبغي استعماله إال إذا اتضح للمحكمة أنه ليس من املالئم تطبيق عقوبة غري                   
  .        احتجازية

                      َّ           فحالة هؤالء األشخاص تتميَّز متاما عن   .               ظى باهتمام خاص                                           واحتجاز األفراد الذين ينتظرون احملاكمة موضوع حي - ٤
  .                                                                                                             حالـة األشخاص املدانني جبرمية، فلم يتم بعد احلكم بإدانتهم بأي جرمية ولذلك فهم بريئون يف نظر القانون                 

                                                             ً                                 والواقع أنه يتم احتجازهم يف كثري من األحيان يف أكثر الظروف تقييداً وهي ظروف متثل يف بعض احلاالت إهانة 
                                                                                    ويف عدد من البلدان تتشكل أغلبية املوجودين يف السجن من األشخاص الذين ينتظرون               .                     للكـرامة البشـرية   

                                            وهناك مشاكل عملية حمددة يف طريقة معاملة         .            يف املائة    ٦٠                                       وقد ترتفع النسبة يف بعض احلاالت إىل          .         احملاكمـة 
                                   مشاكل ال تفصل فيها سلطات السجن                                                                          املسـجونني قبل احملاكمة ومىت يتم اتصاهلم مبحاميهم أو بأسرهم وهي            

ّ     ولكن تفصل فيها سلطة أخرى هي سلطة االّدعاء                                    .  
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            حقوق اإلنسان -    باء 

        وهو يعين   .                                                                       مصطلح حديث ولكن املبدأ الذي يستند إليه هذا املصطلح يتزامن مع عمر البشرية  "            حقوق اإلنسان " - ٥
                                تحقاقات أصيلة لكل شخص نتيجة            وهي اس   .                                                            أن بعض احلقوق واحلريات حقوق وحريات أساسية لبقاء البشر        

                          َّ                      وهي ليست مزايا أو منحة تفضَّل هبا حاكم أو           .            ً                                                  كونه إنساناً وتقوم على أساس احترام كرامة وقيمة كل فرد         
اً كانت        .      حكومة                                             ً           وال ميكن إنكارها كما ال ميكن إلغاؤها حبجة أن شخصاً            .                            ّ  ً            وال ميكن حجبها بسلطة تعسفية أّي

  .                              ً ما قد ارتكب جرمية أو خرق قانوناً

          ومع مرور    .                                بل كانت تعترب مطالبات أخالقية      .                                                             ومل تكـن هذه احلقوق تقوم يف بادئ األمر على أساس قانوين            - ٦
     ً                                    وكثرياً ما يتم ضماهنا يف دستور البلد ويتكرر   .                                         ً              الوقت بدأ االعتراف هبذه احلقوق ومحايتها رمسياً مبوجب القانون
ِ                                        التعـبري عـنها يف صورة ِشرعة للحقوق ال ميكن ألي حكومة                                           وباإلضافة إىل ذلك أنشئت حماكم       .              أن تنكرها                     
ُ                        مستقلة ميكن أن يلجأ إليها من ُحرم من هذه احلقوق إلنصافه                             .  

                                                                                                             وكـان انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته يف الثالثينات من القرن العشرين، الذي بلغ ذروته بفظائع                 - ٧
                                         ع الدول على حدة بالسلطة الوحيدة يف معاملة       ً                ، سبباً يف زوال فكرة متت    ١٩٤٥   و    ١٩٣٩                     احلرب العاملية بني عامي 

  .                                        دخلت حقوق اإلنسان يف نطاق القانون الدويل    ١٩٤٥      يونيه  /                                  وبتوقيع ميثاق األمم املتحدة يف حزيران  .         مواطنيها
               وبعد ثالث سنوات   .                                                                          فقد وافقت مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على اختاذ تدابري لضمان حقوق اإلنسان

      ً   َ    ً                                        معياراً مشَتركاً ملا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة  "                             عالن العاملي حلقوق اإلنسان للعامل                    أتـاح اعـتماد اإل   
                                                                                     اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية              "                ، عـلى أساس      "      األمـم 
   ).        الديباجة   ( ، "      وثابتة

    ومع   .                                          ه احلقوق مسة هامة يف األعمال اليومية للحكومات                                                 واليوم أصبحت قضايا حقوق اإلنسان وااللتزامات هبذ      - ٨
                ً     ً                وضعت الدول عدداً هائالً من صكوك           ١٩٤٨                                                             مـرور السنوات منذ إصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف           

                               واضطلعت بالتزامات مبوجب القانون   )  ٢          نظر الفصل  ا (                                                  حقوق اإلنسان على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية 
  .                                          لي لتعزيز ومحاية جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان         الدويل واحمل

                 دور موظفي السجون -    جيم 

                                          وتقع عليهم مسؤولية سالمة التحفظ عليهم        .                                         ً                     يسـتقبل موظفـو السجون األفراد احملرومني قانوناً من حرياهتم          - ٩
           اقة وجمهدة                                            وتنطوي هذه الوظيفة على القيام مبهام ش        .                                                   وإطـالق سراحهم يف معظم احلاالت للعودة إىل اجملتمع        

                                                                                                             للغايـة نيابة عن اجملتمع؛ ومع ذلك جند أهنم يعانون يف بلدان كثرية من سوء التدريب واخنفاض األجر وعدم                   
                                                                     ومع أهنم يواجهون حاالت التقييدات القانونية للحريات واحلقوق فإهنم           .                                   احترام اجلمهور هلم يف مجيع األحوال     

                             ً                   عيشون ويطبقون هذه احلقوق عملياً وهم يتصدرون                                                             يتصـدرون محاية حقوق اإلنسان على أساس يومي وهم ي         
  .    ً                                     أيضاً احترام هذه احلقوق وإنفاذ هذا االحترام

                                                                                        ويف هذا اإلطار جند أن صكوك حقوق اإلنسان اليت تتراوح من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل نصوص حمددة  -  ١٠
                                          تعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون                                                                          مثل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وجمموعة املبادئ امل        

                                                                                                           ألي شـكل من أشكال االحتجاز أو السجن واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                
                                                                                                   القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تتضمن جمموعة من القواعد ملساعدة موظفي السجون على أداء واجباهتم باتباع 
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  .                                      ِّ                  وإدماج هذه املبادئ يف السلوك اليومي يعزِّز كرامة هذه املهنة  .                       نونية وإنسانية ومنضبطة                 سياسات وممارسات قا
                                           ِّ                                                               ويف حاالت كثرية جتسدت معايري حقوق اإلنسان اليت تشكِّل حمتويات هذا الدليل يف القوانني واللوائح الوطنية                

  .                        قراطي وإقامة حكم القانون               ً   ِّ  ً                                          وهي تتيح إرشاداً قيِّماً ألداء وظيفة حيوية لسالمة تسيري اجملتمع الدمي

                        فهي باألحرى اهتمام مشروع   .                                                                  وال تندرج حقوق اإلنسان يف االختصاص احلصري للدولة أو العاملني نيابة عنها - ١ ١
  .                                                                                                   للمجتمع الدويل الذي ظل يعمل طوال نصف قرن لوضع هذه املعايري وإنشاء آليات التنفيذ ورصد االمتثال هلا      

                                                 ِّ                     ظائفهم بطريقة تكفل احترام ومحاية حقوق اإلنسان ال يشرِّفون أنفسهم                                             وموظفـو السجون الذين يقومون بو     
                 أما هؤالء الذين     .                         ً                                                                 وحدهم ولكنهم يشرفون أيضاً احلكومة اليت يعملون فيها والدولة اليت يقومون على خدمتها            
  .                                                                             ينتهكون حقوق اإلنسان فإهنم يف النهاية جيذبون أضواء التحقيق الدويل وشجب اجملتمع الدويل
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                                                    مصادر حقوق اإلنسان ونظمها ومعايريها يف إدارة العدالة- ٢   صل    الف

       األهداف

  :                  أهداف هذا الفصل هي
                                                                                     ً                             تعـريف منظمي الدورة الدراسية ومن خالهلم تعريف املشاركني يف الدورة باإلطار العام القائم حالياً يف ظل األمم                   !

  .                                              املتحدة من أجل محاية حقوق اإلنسان يف إدارة العدالة

                                                                                               عامة عن الصكوك األساسية وآليات الرصد وهيئات األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة بأعمال موظفي                     تقـدمي نظرة   !
  .      السجون

  .                                                                                        إبراز فئات منتقاة من االنتهاكات احملتملة حلقوق اإلنسان اليت ينبغي أن يهتم موظفو السجون بتجنبها !

               املبادئ اجلوهرية
ُ              القانون الدويل حلقوق اإلنسان ُملزم جلميع الد   .                                           ول والعاملني نيابة عنها مبا فيهم موظفو السجون                          

  .                                                 حقوق اإلنسان موضوع شرعي للقانون الدويل والفحص الدويل

  .                                                               يتعني على موظفي السجون معرفة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتطبيقها

                    أمهية املعايري الدولية -    ألف 

                     وهكذا جند أن املستويات   .                           تلفة ويتوقف ذلك على مصدرها                                                تنطوي املعايري والقواعد الدولية على آثار قانونية خم -  ١٢
َ                                       املختلفة لاللتزامات القانونية للدولة تتوقف على ما إن كانت املعايري الدولية مستَمدة من قانون ناشئ مبوجب                                                                                           

          فقد صدرت    .                                                                                                معاهدة أو من القانون الدويل العريف أو من خمتلف جمموعات املبادئ والقواعد الدنيا واإلعالنات             
ٍ                                                  قواعد واملعايري الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان يف إدارة العدالة عن عدٍد من اهليئات الداخلة يف منظومة األمم                   ال                                                               

                                                                                                  ومن أبرز هذه اهليئات جلنة حقوق اإلنسان وجلنتها الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واملؤمترات                .       املتحدة
                                                    وقد مت يف هناية األمر اعتماد هذه املعايري سواء يف            .     جملرمني                                                     الدوريـة لألمم املتحدة بشأن منع اجلرمية ومعاملة ا        

  .                                                                           اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ومها هيئتان رئيسيتان يف األمم املتحدة

                                                ً      ً                       التقعيدي لبعض هذه املعايري وتفاصيل تنفيذها تنفيذاً صحيحاً على الصعيد            ى                              وباإلضافة إىل ذلك، يوجد احملتو     -  ١٣
                                                                                                            يف املمارسة الناشئة عن اهليئات التعاهدية لألمم املتحدة ومن بينها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وهي                     الوطين

  .                                                                    هيئة رصد تعاهدية أنشئت مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                           أن نقول كلمة عن املفعول                                                                                          وقـبل دراسة خمتلف املصادر والنظم واملعايري القائمة على الصعيد الدويل جيدر بنا               -  ١٤
                                                                                 إن جمموعة املعايري املناقشة يف هذا الدليل تغطي يف جمموعها نطاق السلطة القانونية الدولية   .                   القانوين هلذه املعايري

           ً                ُ                                       ً                                  َّ       بأكمله بدءاً من االلتزامات املُلزمة املعروضة يف املواثيق واالتفاقات وانتهاًء بالتوجيهات العاملية اإلقناعية املقدَّمة 
                                     ِّ       ً          وعندما تؤخذ هذه الصكوك جمتمعة فإهنا تقدِّم إطاراً          .                                                 خمتلف اإلعالنات والقواعد الدنيا وجمموعات املبادئ        يف  

  .       ً      ً     ً      ً                                                                     قانونياً دولياً شامالً ومفصالً لكفالة احترام حقوق اإلنسان وحرياته وكرامته يف سياق العدالة اجلنائية
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      َّ                                             اليت صدَّقت عليها الدول أو انضمت إليها وكذلك القانون                                                   ومن الناحية القانونية البحتة تتسم املعاهدات الرمسية  -  ١٥
  :                         وتشمل هذه املعاهدات ما يلي  .                             ُ    الدويل العريف بطابع القانون املُلزم

                                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ !

                                          العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ !

                    اتفاقية حقوق الطفل؛ !

                                                                             هضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛           اتفاقية منا !

                                                       االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ !

                                               اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ !

  .                                              اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها !

ُ            ً                         يضاً ميثاق األمم املتحدة وهو حبد ذاته معاهدة ُملزمة قانوناً جلميع الدول األطراف فيه                وينبغي أن نذكر أ                                        ً   .  

                                                َ                                                             وباإلضـافة إىل ذلك فإن القانون الدويل العريف هو املصطلَح املستعمل لوصف املمارسة العامة واملتصلة للدول                 -  ١٦
                                      فترة من الوقت بطريقة ما ألهنا تعتقد أهنا                     َّ            وبكلمات أخرى إذا تصرَّفت الدول ول  .                              نتيجة الشعور بااللتزام القانوين

                                     ً                                         ُ                              مطالبة بذلك فإن هذا السلوك يصبح موضعاً لالعتراف بوصفه أحد مبادئ القانون الدويل املُلزمة للدول حىت                
  .                          َّ  وإن ظل غري مكتوب يف اتفاق حمدَّد

                 وجمموعات املبادئ                  اإلعالنات والتوصيات  :     ِّ                           ً                        وتكرِّس أنواع أخرى من الصكوك أيضاً معايري حقوق اإلنسان مثل -  ١٧
                                                                       مثل املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب           (                                   وقواعد السلوك واخلطوط التوجيهية     

                         وهذه الصكوك حبد ذاهتا ليست    ).                                                                         املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة
ناقَش يف هذا                      ومع ذلك ف    . ُ             ً         ُملزمة قانونياً للدول         َ                                               ُ    َ                     إن خمتلَف اإلعالنات واخلطوط التوجيهية والقواعد الدنيا اليت ُت

      وقيمة   .     ِّ        ً      ً                  وتقدِّم إرشاداً عملياً للدول يف سلوكها    أديب            ً                                         الدليل جنباً إىل جنب مع االتفاقيات ذات الصلة هلا مفعول 
ٍ                         هذه الصكوك تنبع من االعتراف هبا وقبوهلا من جانب عدٍد كبري من الدول وقد ينظر                         إليها، حىت ولو مل يكن هلا                                                

ُ                                                                   مفعول قانوين ُملزم، باعتبارها إعالن مبادئ حيظى بقبول واسع يف اجملتمع الدويل                                     واألكثر من ذلك أن بعض       .             
                                                                                                 أحكام هذه الصكوك، وخاصة ما يتصل منها بغرض هذا الدليل، تعلن مبادئ القانون الدويل العريف وبالتايل فهي 

  .ُ      ُملزمة

                املصادر الرئيسية -    باء 

   ميثاق األمم املتحدة-١

  .                                                                                                      ميكـن العـثور على املصدر األول لسلطة هيئات األمم املتحدة إلصدار معايري حقوق اإلنسان يف امليثاق ذاته             -  ١٨
  :                            ُ                                          فالفقرة الثامنة من الديباجة ُتعلن أن أحد األهداف األساسية لألمم املتحدة هو

                               امة الفرد وقدره ومبا للرجال                                                                أن نؤكـد من جديد إمياننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكر         
 …                                           والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية 
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  :                                                              من امليثاق أن أحد مقاصد األمم املتحدة هو حتقيق التعاون الدويل على ١           من املادة  ٣             وتعلن الفقرة 

                                                   ً                       ً             تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك إطالقاً            
      ... .                                                           متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء   بال 

ُ             ً               فامليثاق كما ذكرنا من قبل معاهدة ُملزمة قانونياً جلميع           .                                                     وال ينـبغي اعتبار ما سبق إعالنات فارغة للمبادئ         -  ١٩                                 
                       بد كل املناقشات الدائرة         وإىل األ                                              ً      وقد كان املفعول القانوين هلذه األحكام أهنا أهنت متاماً       .                     الـدول األطراف فيه   

                              ُّ                  ً                                                             حـول ما إن كانت حقوق اإلنسان ومتتُّع األفراد هبا موضوعاً للقانون الدويل أو جمرد مسائل تدخل يف سيادة                   
  .                                  ُّ                           وبالتايل ال يثور أي نزاع اآلن حول تقيُّد موظفي السجون هبذه القواعد  .      الدول

                                            لك احلني عشرات الصكوك يرتفع كل منها على سابقه        َّ                                           وقد تولَّد عن النشاط شبه التشريعي لألمم املتحدة منذ ذ -  ٢٠
                                                                  وأهم الصكوك ألغراضنا هي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف            .                 ً                    ويضـيف إلـيه مزيداً من التفاصيل      

َ         ً                      والعهدين املُلزَمني قانوناً والصادرين يف           ١٩٤٨                                                        لتنفيذه ومها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            ١٩٦٦            ُ  
     وهذه   .                                                                                     الثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري األول                        واالجتماعـية و  

  .                                                                 الصكوك جمتمعة هي ما يشار إليه عادة باسم الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-٢

                ويأيت طابعه األديب   .     ١٩٤٨                  ويل إىل األمام يف عام                                                       كان العهد الدويل حلقوق اإلنسان خطوة واسعة اختذها اجملتمع الد -  ٢١
                           وقد متت صياغة هذا املخطط       .                                                                      ً            قناعي وسلطته السياسية من االتفاق على أنه إعالن مببادئ دولية مقبولة عموماً            ال ا

    ً     صكاً من    ١٤٠                                                                              ألهداف حقوق اإلنسان بعبارات واسعة وعامة وكانت مبادئ هذا اإلعالن مصدر إهلام ألكثر من 
                                     وباإلضافة إىل ذلك نص اإلعالن العاملي        .           ِّ                                      اإلنسان تشكِّل جمتمعة معايري دولية حلقوق اإلنسان                      صـكوك حقـوق     

                                                     ِ   ً                                                  بوضوح على احلقوق األساسية املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة معِلناً أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من       
              ورغم أن اإلعالن   .                         ية والعدل والسالم يف العامل                                              ِّ           كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكِّل أساس احلر

ُ     ً                          َ َ         ً      ً      ً                        العاملي ليس صكاً ُملزماً حبد ذاته فإن بعض أحكامه تعَتَبر قانوناً دولياً عرفياً بطابعها                ٣                         وينطبق ذلك على املواد       .               ً 
                                                                                              من اإلعالن اليت تتناول على التوايل حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه؛ وحظر                  ١١    و   ١٠    و  ٩    و  ٥ و

                                                                                                        التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة؛ وحظر االعتقال التعسفي؛ واحلق يف حماكمة 
                     ورغم أن هذه املواد      .                                ً                                                               عادلة واحلق يف اعتبار الشخص بريئاً إىل أن يثبت اهتامه؛ وحظر التدابري اجلزائية بأثر رجعي              

  .                                    ً                     فإن نص اإلعالن العاملي كله يتيح إرشاداً ألعمال موظفي السجون                   ً                هي أكثر املواد اتصاالً بإدارة العدالة

 العهود واالتفاقيات:   املعاهدات-٣

                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

      ١٩٧٦     اير    ين /                                                             ِّ                                      دخـل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيِّز التنفيذ يف كانون الثاين              -  ٢٢
                                    اليت تعلن حق كل شخص يف مستوى          ١١              وتتسم املادة     .  ) ١ (       دولة    ١٤٧                                ً           ويـبلغ عـدد الدول األطراف فيه حالياً         

ٍ                               معيشي كاٍف بأمهية خاصة بصدد حقوق السجناء         احلق يف   ١١           من املادة  ١                               ويشمل هذا احلق كما جاء يف الفقرة   .         
                                                        

                        ولالطالع على مقتطفات نصوص   )   ٠٣  ٢٠     مارس  /               مستكملة حىت آذار (                                               لالطالع على قائمة الدول األطراف يف خمتلف املعاهدات     ) ١ (
  .                                                       جمموعة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة بإدارة العدالة  :  ١                                                  كاملة من الصكوك املناقشة يف هذا الدليل، انظر اإلضافة 



 

 8 

                      وباإلضافة إىل ذلك تعترف   .                      متواصل لظروف املعيشة                                                  ما يفي باحلاجة من الغذاء والكساء واملأوى وباحلق يف حتسني
   ٨   و ٧   و ٦                       وإىل جانب ذلك تصف املواد   .                                         باحلق األساسي لكل إنسان يف التحرر من اجلوع  ١١           من املادة  ٢       الفقرة 

                                                                           من العهد بالتفصيل حقوق اإلنسان يف العمل؛ ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية؛   ١٥   و  ١٣   و  ١٢   و  ١٠   و ٩ و
                                                                                           ؛ ويف الضمان االجتماعي؛ ويف محاية األسرة واألطفال؛ ويف الصحة؛ ويف التعليم؛ ويف املشاركة                              وتكوين النقابات 
  .                                                                          وتقوم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية برصد تنفيذ العهد  .                 يف احلياة الثقافية

   ١٢                                         جتماعية والثقافية التعليق العام رقم                                                       اعتمدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال          ١٩٩٩      مايو   /        ويف أيار  -  ٢٣
             اعتمدت هذه     ٢٠٠٢      نوفمرب  /              ويف تشرين الثاين   ).           من العهد  ١١      املادة  (                             عـن احلـق يف الغذاء الكايف        )     ١٩٩٩ (

                   ويتصل احلق يف الغذاء    ).           من العهد  ١٢   و  ١١        املادتان  (                 بشأن احلق يف املياه   )     ٢٠٠٢   (  ١٥                         اللجنة التعليق العام رقم 
ّ                                وأّدى هذان التعليقان إىل ترسيخ احلق   .                                           رب هبذا الدليل من ناحية ظروف السجن واالحتجاز                 الكايف ويف مياه الش   

                                                                                                 يف الغذاء الكايف ويف مياه الشرب يف هنج التنمية الذي يستند إىل احلقوق ومبقتضاه تقع على البلدان التزامات يف 
  .                                    الوفاء حبقوق اإلنسان واحترامها ومحايتها

                 املدنية والسياسية                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

                          ويبلغ عدد الدول األطراف      .     ١٩٧٦      مارس   /                                               ِّ                           دخل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حيِّز التنفيذ يف آذار           -  ٢٤
                                      من العهد بالتفصيل احلق يف احلياة؛ وحظر   ١٥   و  ١٤   و  ١١   و  ١٠   و ٩   و ٨   و ٧   و ٦           وتصف املواد   .       دولة   ١٤٩         ً  فيه حالياً 

                                                                         لعمل اإللزامي؛ وحظر التوقيف أو االعتقال التعسفي؛ وحقوق مجيع األشخاص                                             التعذيـب؛ وحظر الرق والسخرة وا     
                                                                                                  احملرومني من احلرية؛ وحظر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي؛ واحلق يف حماكمة منصفة؛ وحظر التدابري 

  .                    فيها سلطات السجون            ُ           ً                                             والعهد صك ُملزم قانوناً وجيب أن حتترمه احلكومات ومؤسساهتا مبا             .                      اجلزائـية بأثر رجعي   
  .                                                                             وتقوم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اليت أنشئت مبوجب أحكام العهد نفسه، برصد تنفيذه

                                                                   الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

           ِّ                 السياسية حيِّز التنفيذ يف نفس                                                                    دخل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و -  ٢٥
   ِّ                  وميكِّن هذا الصك اإلضايف   .      دول   ١٠٤                                                             الوقت مع العهد نفسه ويبلغ عدد الدول األطراف فيه يف الوقت احلاضر 

                                                                                           َّ     اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من تلقي ودراسة البالغات الواردة من األفراد اخلاضعني لوالية دولة طرف يدَّعون 
                                 ويف سياق النظر يف هذه الشكاوى وضعت   .                                 ألحد احلقوق املنصوص عليها يف العهد                           فـيها بأهنم ضحايا انتهاك    

         َّ                                  ِّ        ً      ً                                                              اللجنة كمَّا هائال من املمارسات العملية اليت تقدِّم إرشاداً مفيداً لتفسري اآلثار املترتبة على العهد بالنسبة لعمل                 
  .            موظفي السجون

               دنية والسياسية                                                   الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل

                                                                                  ً                           رغم أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ال حيظر عقوبة اإلعدام فإنه يفرض قيوداً صارمة على                  -  ٢٦
                                                                            ً       ويف مواجهة الزيادة املستمرة يف تأييد الرأي العام العاملي إللغاء عقوبة اإلعدام متاماً قامت   .                    استخدام هذه العقوبة
                                                                                اعتماد الربوتوكول االختياري الثاين للعهد هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام الذي حيظر               ب     ١٩٨٩                     اجلمعـية العامة يف     

                                         ويبلغ عدد الدول األطراف فيه يف الوقت         .                                                                اسـتعمال عقوبـة اإلعدام يف الدول األطراف يف هذا الربوتوكول          
  .      دولة  ٤٩      احلاضر 
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                                               اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

          وكانت هذه   .     ١٩٥١      يناير  /                                         ِّ                        منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها حيِّز التنفيذ يف كانون الثاين             دخلت اتفاقية  -  ٢٧
                                                                                                    االتفاقية، مثلها مثل األمم املتحدة نفسها، نتاج مشاعر االمشئزاز والغضب العامة اليت شعر هبا اجملتمع الدويل إزاء 

                                 وتؤكد االتفاقية أن اإلبادة اجلماعية   .                   رب العاملية الثانية                                                االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت اتسمت هبا احل    
        وتتناول   .                                                                   وهتدف االتفاقية إىل دعم التعاون الدويل إللغاء هذه اآلفة البغيضة           .                                جـرمية مبقتضـى القانون الدويل     

             رية أو دينية                               َ                                                             االتفاقية بالتحديد األفعال املرتكَبة على قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو إثنية أو عنص
                                                                           ً                          مـن خالل قتل أعضاء هذه اجلماعة أو إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري أو إخضاع مجاعة عمداً لظروف                   
                                                                                                           معيشـية يراد هبا تدمريها املادي أو فرض تدابري تستهدف احلؤول دون إجناب األطفال داخل اجلماعة أو نقل                  

  .                                 أطفال من اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى

                                                                   يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                    اتفاقية مناهضة التعذ

                                                                                              ِّ           دخلت اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حيِّز التنفيذ  -  ٢٨
                 وتصل االتفاقية إىل   .     دولة     ١٣٣                                                  ، ويف الوقت احلاضر يبلغ عدد الدول األطراف فيها           ١٩٨٧       يونيه   /           يف حزيـران  

  .                                                                                                مدى أبعد بكثري من نطاق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف احلماية من جرمية التعذيب الدولية
  :    بأنه  "        التعذيب "             ُ   ِّ     من االتفاقية ُتعرِّف  ١           من املادة  ١        فالفقرة 

               بشخص ما بقصد                                         ً             ً           ً               أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً               
                                                                                          احلصـول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته                
                     َ                                                                              على عمل ارتكبه أو يشتَبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي                   

                                                                           أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على                -             شـخص ثالث  
  ّ                ُ   ِّ                                                                   أّيـا كان نوعه، أو ُيحرِّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي                           التميـيز 

                                                 وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن           .                                     شـخص آخـر يتصـرف بصفته الرمسية       
  .                                                                عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا

  :    بأهنا  "                                        املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة "        ألخرى من           األعمال ا  ١٦           من املادة  ١    ِّ          وتعرِّف الفقرة 

        تصل إىل                                                                                                أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال              
                                                  عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف          ١                                    حـد التعذيـب كما حددته املادة        
 …              ض على ارتكاهبا                         ُ   ِّ بصفة رمسية هذه األعمال أو ُيحرِّ

                  على السواء تتسم   ١٦   و ١                                     ُ  َّ               من االتفاقية، اليت تنطبق على األفعال املُعرَّفة يف املادتني   ١٣   و  ١٢   و  ١١   و  ١٠       واملواد  -  ٢٩
    ِّ                                                                       تفصِّل ضرورة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق حبظر التعذيب يف برامج            ١٠        فاملادة    .                         بأمهية خاصة هلذا الدليل   

ُ   َّ                                                        يف احتجاز أي فرد ُمعرَّض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو                                           تدريب أي أشخاص قد يشاركون                      
                                      َّ                 على أن تبقى كل دولة قيد االستعراض املنظَّم كل الترتيبات   ١١            وتؤكد املادة   .                              السجن أو باستجوابه أو معاملته

    ١٣   و ٢ ١              وتكفل املادتان   .                                                                   املتعلقة بتوقيف أو اعتقال أو سجن األشخاص بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب
َ                                                      قيام الدول األطراف بإجراء حتقيق نزيه كلما ُوِجَدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بوقوع عمل من أعمال   ِ  ُ                                         
                                                                                                        التعذيـب وضمان حق ضحايا التعذيب يف رفع شكوى إىل السلطات املختصة وقيام هذه السلطات بالنظر يف                 

            وباإلضافة إىل   .                          من سوء املعاملة أو التخويف                                                        احلالة على وجه السرعة وبرتاهة ومحاية الشهود ومقدمي الشكاوى 
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                                                  من االتفاقية باختاذ اإلجراءات التشريعية أو اإلدارية   ١٥   و  ١٤   و ٣   و ٢                                  ذلك تلتزم الدول األطراف مبوجب املواد 
                َّ                                                                                        أو القضائية الفعَّالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب وااللتزام مببدأ عدم اإلعادة عند قيام أسباب تدعو 

                                                                                           االعتقاد بأن الشخص الذي تقوم بإعادته سيكون عرضة للتعذيب؛ وأن تقوم بتعويض الضحايا واألشخاص    إىل
  .                                                                         الذين يعولوهنم وأن تستبعد أية أدلة أو أقوال يتم احلصول عليها من خالل التعذيب

                                          الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

                       الربوتوكول االختياري      ١٩٩ /  ٥٧                             جلمعية العامة مبوجب قرارها                 اعتمدت ا      ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨   يف   -  ٣٠
   ١            وتعلن املادة   .                                                                                              التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

   لة                                                                                           من الربوتوكول أهداف الربوتوكول وهي وضع نظام للزيارات املنتظمة من جانب هيئات دولية ووطنية مستق
                                                                                           إىل األمـاكن الـيت تضم األشخاص احملرومني من حريتهم من أجل منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو     

                                                         جلنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           ٢              وتنشئ املادة     .                                             العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
        من كل  ٣                            وباإلضافة إىل ذلك تقتضي املادة   .               ظائف الربوتوكول                                                 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة للقيام بو

                                                                                                                 دولة طرف أن تنشئ أو تسمي أو تقيم على الصعيد الوطين هيئة زيارة أو عدة هيئات ملنع التعذيب وغريه من                    
  .                                                       ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                         نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

   َّ    وصدَّقت   .                                                           ِّ           دخل نظام روما األساسي الذي ينشئ حمكمة جنائية دولية دائمة حيِّز التنفيذ    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ١  يف  -  ٣١
                                                                 وتضطلع احملكمة بوالية حماكمة األفراد ومساءلتهم عن أكثر اجلرائم           .                                      دولة حىت اآلن على النظام األساسي        ٨٩

                         اليت تعاجل اجلرائم ضد      ٧              وتتصل املادة     .           ة اجلماعية                                                         خطـورة مثل جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلباد        
    ُ   ِّ                                                        فهي ُتعرِّف التعذيب بوصفه جرمية ضد اإلنسانية عندما يكون ارتكابه يف   .                                 اإلنسانية بأمهية خاصة يف هذا الدليل

  .                                                إطار هجوم واسع أو منظم على أي جمموعة سكانية مدنية

    صري                                                  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العن

      ١٩٦٩       يناير   /                                                             ِّ                                     دخلت االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري حيِّز التنفيذ يف كانون الثاين              -  ٣٢
           ويبلغ عدد    .                                                                                              وهي حتظر مجيع أشكال التمييز العنصري يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية           

                                                          تفاقية يف أحكامها املساواة يف املعاملة أمام مجيع احملاكم                   وتتطلب اال   .        دولة    ١٦٨                              الـدول األطـراف فيها اآلن       
  .                                                                                             والوكاالت واهليئات املشاركة يف إدارة العدالة دون متييز بسبب العنصر أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين

                                              اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

      ١٩٨١       سبتمرب   /                     ِّ                         ضد املرأة بعد دخوهلا حيِّز التنفيذ يف أيلول                                                         أصبحت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         -  ٣٣
  .                                                                                                              الصك الدويل الرئيسي الذي يتناول التمييز ضد املرأة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية             

         يدان من                                   َّ                    دولة وهي مطالبة باختاذ إجراءات حمدَّدة يف كل م            ١٧٣                                       ً        ويبلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية حالياً        
                                                                                                      هـذه امليادين إلهناء التمييز ضد املرأة ولتمكينها من ممارسة حقوقها وحرياهتا األساسية والتمتع هبا على أساس      

  .                املساواة مع الرجل

           التوصية      ١٩٩٢                                                                                              وباإلضـافة إىل ذلك اعتمدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف دورهتا احلادية عشرة يف                  -  ٣٤
                                  فهي تعاجل العنف الذي يستند إىل        .                                                 ف ضد املرأة وهي توصية ذات أمهية هلذا الدليل                     بشأن العن    ١٩             العامة رقم   
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       ُ   ِّ                                                                                                  النوع وُيقوِّض أو يلغي متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبوجب القانون الدويل العام أو مبوجب                
                            وباإلضافة إىل ذلك تنص التوصية   .              من االتفاقية ١                                         ً               اتفاقية حقوق اإلنسان ويعترب هذا العنف متييزاً يف إطار املادة 

ّ               على أن العنف القائم على النوع قد ينتهك أحكاماً حمدَّدة يف االتفاقية بغض النظر عّما إن كانت   ١٩           العامة رقم                           َّ   ً                                              
  .                           هذه األحكام تذكر العنف صراحة

                   اتفاقية حقوق الطفل

     ١٩١                        ً       الدول األطراف فيها حالياً                   ويبلغ عدد      ١٩٩٩       سبتمرب   /                          ِّ                         دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيِّز التنفيذ يف أيلول        -  ٣٥
                                                 ً                                             وهي تنص على بعض احلقوق اخلاصة للجاحنني األحداث اعترافاً هبشاشة األطفال بصفة خاصة واهتمام                .     دولة

                                                             من االتفاقية بالتحديد على حظر فرض عقوبة السجن مدى احلياة على   ٣٧           وتنص املادة   .                     اجملتمع بإعادة تأهيلهم
                                   ً     ً   وجيب أن يكون اللجوء إىل سجن األحداث حالً أخرياً   .                عقوبة اإلعدام                                    األحـداث كما تنص على محايتهم من      

     ً              أيضاً من الدول      ٣٧               وتتطلب املادة     .                                                                          وجيب أن تكون مدة هذه العقوبة عند فرضها أقل فترة مالئمة من الوقت            
  .         و املهينة              ُّ                                                                            األطراف عدم تعرُّض أي طفل للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ

                                                                         معاملة األحداث اخلارجني عن القانون بإنسانية واحترام لكرامة الفرد            ٣٧                                  ويف مجـيع احلـاالت تقتضي املادة        
                                                            َ    ويف هذا الصدد يتم فصل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني ما مل يعَترب   .                             اإلنساين وبطريقة تراعي أعمارهم

       َ                                       طفال احملَتجزين احلق يف البقاء على اتصال مع األسرة         ويكون لأل  .                                    أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك
                  استصواب تشجيع     ٤٠              من املادة     ١              وتربز الفقرة     .                                                          عـن طريق املراسالت والزيارات إال يف الظروف االستثنائية        

  .                                 َّ           إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنَّاء يف اجملتمع

                                              وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اخلليعة                                                     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال

                                                                                               دخل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد  -  ٣٦
 ً     اً ذو                   دولة وهو أيض     ٥١                                 ً         ويبلغ عدد الدول األطراف فيه حالياً            ٢٠٠٢       يناير   /         ِّ                             اخلليعة حيِّز التنفيذ يف كانون الثاين     

لزم الربوتوكول الدول األطراف جبملة أمور منها جترمي استغالل األطفال جنسياً ونقل   .                     أمهـية يف هذا الدليل    ُ                                                                  ً        وُي
                                                                                           أعضائهم ألغراض الربح؛ وتشغيل األطفال يف العمل اإلجباري وعرض األطفال أو احلصول عليهم أو شرائهم أو 

                                                            طفال لألغراض السابقة أو توزيعها أو نشرها أو استريادها                                                              تقدميهم ألغراض البغاء؛ وإنتاج املواد اخلليعة عن األ       
  .                                      أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازهتا

                                                             االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

         دولة يف   ٢١                                                                                                يبلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم             -  ٣٧
                                         ً        وقد وضعت األمم املتحدة هذه االتفاقية اعترافاً باألثر   .     ٢٠٠٣      يوليه  /                    ِّ                الوقت احلاضر ودخلت حيِّز التنفيذ يف متوز

                                                                                                           اهلائل لتدفقات العمال املهاجرين على الدول والشعوب املعنية وضرورة صياغة قواعد تسهم يف تنسيق مواقف               
                                 وتعدد االتفاقية احلقوق األساسية هلذه   .                         العمال املهاجرين وأسرهم                                      الدول من خالل قبول املبادئ األساسية حلماية

           على أن     ١٧             وتنص املادة     .                                                                            الفـئة املستضعفة بشكل خاص يف اجملتمع اإلنساين وتنص على محاية تلك احلقوق            
َ                                                                                                      ُيعـاَمل العمال املهاجرون وأفراد أسرهم الذين حيرمون من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة املتأ              صلة ُ   

                                                                    حق مجيع العمال املهاجرين وأسرهم يف املساواة مع رعايا الدولة             ١٨              وتكفل املادة     .                          لإلنسان وهويتهم الثقافية  
  .                                                                      ً         املعنية أمام احملاكم مبا يف ذلك احلق يف افتراض براءهتم إىل أن تثبت إدانتهم وفقاً للقانون
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                     القانون اإلنساين الدويل

                                                                   تعريف القانون اإلنساين الدويل بأنه جمموعة فرعية من قانون حقوق                                              ألغـراض تدريب موظفي السجون ميكن        -  ٣٨
                                                       ويرد املضمون األساسي للقانون اإلنساين مادة مادة يف اتفاقيات   .                                          اإلنسـان تنطبق يف أوقات الرتاعات املسلحة     

    رب؛                                                                  اليت حتمي على التوايل اجلرحى واملرضى يف ميدان احلرب؛ والغرقى؛ وأسرى احل    ١٩٤٩                جنيف األربع لعام 
  .      دولة   ١٨٩                            ً                        ويبلغ عدد الدول األطراف حالياً يف اتفاقيات جنيف األربع   .               واألشخاص املدنيني

                 ويؤكد الربوتوكول    .                           امللحقني باتفاقيات جنيف       ١٩٧٧                                                    وتضـم املصادر اإلضافية الربوتوكولني اإلضافيني لعام         -  ٣٩
                       املسلحة الدولية يف حني أن                                                ً                            األول مـرة أخـرى أحكـام اتفاقيات جنيف ويزيدها تفصيالً يف صدد الرتاعات          

                              ويف الوقت احلاضر يبلغ عدد الدول   .                                                                   الربوتوكول الثاين يؤدي نفس الغرض بالنسبة للرتاعات الداخلية غري الدولية
  .      دولة   ١٥٦                                     دولة ويبلغ عددها يف الربوتوكول الثاين    ١٦١                        األطراف يف الربوتوكول األول 

                                                              نساين الدويل يف حاالت الرتاع املسلح اليت ينبغي أثناءها ضمان               َّ                                         ويتعيَّن مبوجب هذه الصكوك تطبيق القانون اإل       -  ٤٠
         ً                                                    وتنص أيضاً على أنه جيب احترام ومحاية غري املقاتلني واألشخاص           .                                          مـبادئ املعاملة اإلنسانية يف مجيع احلاالت      

                                                                                                          العاجـزين عـن القـتال بسبب اإلصابة أو املرض أو األسر أو بسبب أسباب أخرى وعلى أنه جيب مساعدة                   
                                           وحيظر القانون اإلنساين الدويل األفعال التالية يف   .                                                   خاص الذين يعانون من آثار احلرب والعناية هبم دون متييز   األش

  :         مجيع احلاالت

       القتل؛ !
         التعذيب؛ !
                العقوبة اجلسدية؛ !
         التشويه؛ !
                               االعتداءات على الكرامة الشخصية؛ !
             أخذ الرهائن؛ !
                 العقوبة اجلماعية؛ !
                          اإلعدام دون حماكمة قانونية؛ !
  .                     ملة القاسية أو املهينة    املعا !

                    ً                                                                                         وحتظر هذه الصكوك أيضاً األعمال االنتقامية ضد اجلرحى واملرضى أو الغرقى والعاملني الطبيني واخلدمات الطبية                -  ٤١
  .                                                                                                       وأسـرى احلـرب واملدنيني واألهداف املدنية والثقافية والبيئة الطبيعية ومواقع العمل اليت تتضمن عناصر خطرية      

  .                                                                                ألي شخص التخلي عن احلماية املتوفرة مبوجب القانون اإلنساين أو إرغامه للتخلي عنها                              وتنص على أنه ال جيوز      
     ً                                                                                              وأخرياً تنص على أن األشخاص الذين يتمتعون باحلماية جيب أن يتاح هلم يف كل األوقات اللجوء إىل سلطة محاية        

  .                 نسانية حمايدة أخرى                                             ، أو اللجنة الدولية للصليب األمحر أو أي منظمة إ )                      دولة حمايدة تضمن مصاحلهم (



 

 13 

   املبادئ والقواعد الدنيا واإلعالنات- ٤

                                        القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
                                                                                     جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

                              املبادئ األساسية ملعاملة السجناء

    وقد   .                                                               ة جمموعة شاملة من الضمانات حلماية حقوق األشخاص احملتجزين أو املسجونني   ِّ                   تقدِّم هذه الصكوك الثالث -  ٤٢
                                                                                                               اعـتمدت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء يف مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني                

                          موعة املبادئ املتعلقة حبماية      أما جم  .                                         وأقرها بعد ذلك اجمللس االقتصادي واالجتماعي    ١٩٥٥                املعقود يف جنيف يف 
                                                                                                       مجـيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن فقد اعتمدهتا اجلمعية العامة يف                 

                                                                         وتكتمل جمموعة الضمانات باملبادئ األساسية ملعاملة السجناء اليت اعتمدهتا           .     ١٩٨٨         ديسـمرب    /             كـانون األول  
  .     ً             مبدأً يف شكل نقاط  ١١         وتتضمن    ٩٩٠ ١      ديسمرب  /                          اجلمعية العامة يف كانون األول

  .     ِّ                                                                                      ويشكِّل حمتوى هذه الصكوك أساس تنظيم أي نظام للسجون ويستشهد كثريا بالنصوص الواردة يف هذا الدليل - ٣ ٤
                                                                                                          وهي تعلن باختصار أن مجيع السجناء واحملتجزين جيب أن يعاملوا باحترام لكرامتهم البشرية يف صدد ظروف                

                                                             املعاملة والتأديب؛ االتصال بالعامل اخلارجي؛ الصحة؛ تصنيف احملتجزين   :          التالية                 وهي تعاجل القضايا   .         احتجازهم
  .                                                             والفصل بينهم؛ الشكاوى؛ السجالت؛ العمل والترفيه؛ الدين والثقافة

  )                      مبادئ الرياض التوجيهية (                                            مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 
  )          قواعد بيجني (               ون قضاء األحداث  ؤ   ة ش                                       قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدار

                                                قواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم

     وهذه   .                                                                                           تشكل هذه الصكوك الثالثة مقترنة باتفاقية حقوق الطفل املعايري األساسية املتصلة بإدارة قضاء األحداث -  ٤٤
          وكانون      ١٩٨٥       نوفمرب   /                وتشرين الثاين     ٩٩٠ ١       ديسمرب   /                                            اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف كانون األول       (        الصكوك  

                                      ُ                                  تتطلب، مثلها مثل االتفاقية، أن تراعي الُنظم القانونية الوطنية املركز اخلاص   )             على التوايل    ١٩٩٠      ديسمرب  /    األول
                                             وهي تعاجل الوقاية والعالج على أساس املبدأ احملوري   .                                               لألحداث الذين يدخلون يف نزاع مع القانون وهشاشتهم

     وجيري   .                ُ                       ِّ                                      مصاحل الطفل الفُضلى هي اليت ينبغي أن توجِّه مجيع اإلجراءات يف ميدان قضاء األحداث              املتمثل يف أن  
  .               من هذا الدليل  ٣١                                     فحص حمتوى هذه الصكوك بالتفصيل يف الفصل 

                               إعالن القضاء على العنف ضد املرأة

                    الن القضاء على العنف     إع   ١٠٤ /  ٤٨                                  أعلنت اجلمعية العامة مبوجب قرارها     ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠  يف  -  ٤٥
 ُ   ِّ                                                                                          وُيعرِّف اإلعالن العنف ضد املرأة بالتفصيل ويطالب الدول بشجب هذا العنف دون التذرع بأي                .            ضـد املرأة  

                    ً      وحث اإلعالن الدول أيضاً على   .                                                                        أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية لتتملص من التزاماهتا يف صدد القضاء عليه
                                                             ف ضد املرأة واملعاقبة عليها ووضع جزاءات جنائية ومدنية مالئمة ضد                                      مجلة أمور منها التحقيق يف حوادث العن   

  .                                                                     هذا العنف وتكريس موارد كافية لألنشطة املتصلة بالقضاء على العنف ضد املرأة
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  )           قواعد طوكيو (                                                        قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية 

                                                                 عية العامة قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري                       اعتمدت اجلم      ١٩٩٠         ديسـمرب    /                يف كـانون األول    -  ٤٦
             وهذه التدابري   .                                                           لتشجيع الدول على إقامة جمموعة واسعة من التدابري غري االحتجازية  )            قواعد طوكيو (          االحتجازية 

           لسجن، وهي                                                                                                         تزيد من مشاركة اجملتمع يف إدارة العدالة اجلنائية وتدعم قضية العدالة مع تقليل استعمال عقوبة ا               
                                                 ويتعني مبوجب قواعد طوكيو أن تراعي التدابري غري         .                                                       عقوبـة ينـبغي اعتبارها يف مجيع احلاالت عقوبة قصوى         

    ِّ                ً     وتقدِّم القواعد إرشاداً     .                                                                                 االحـتجازية حقـوق اإلنسان للجاين وإعادة تأهيله ومحاية اجملتمع ومصاحل الضحايا           
                                                 وإخالء السبيل املشروط وإسقاط العقوبة والعفو واخلدمة                                              الستعمال اإلفراج املؤقت أو املشروط واإلفراج للعمل 

  .                             اجملتمعية واجلزاءات االقتصادية إخل

                        َّ                                                                       مبادئ املنع والتقصي الفعَّالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة

                  َّ                  املنع والتقصي الفعَّالني لعمليات                    للدول مبادئ      ١٩٨٩      مايو   /                                            أوصـى اجمللـس االقتصادي واالجتماعي يف أيار        -  ٤٧
    ِّ                   ً                وتقدِّم هذه املبادئ إرشاداً لسلطات إنفاذ   .                                                           اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة

                                                                                                                القانون وغريها من السلطات الوطنية بشأن منع هذه اجلرائم والتحقيق فيها وبشأن اإلجراءات القانونية لتقدمي               
    ِّ                                                                       وتشدِّد هذه املبادئ على أمهية كفالة السيطرة الدقيقة، مبا يف ذلك وضوح              .                 عال إىل العدالة                   مـرتكيب هذه األف   

ِ                                                تسلسل القيادة، على وكاالت إنفاذ القانون وكذلك ِدقة السجالت وعمليات التفتيش وإخطار األسر واملمثلني                                               
                             ايا والدقة يف مجع ودراسة األدلة               ً                             وهي تتطلب أيضاً محاية الشهود وأفراد أسر الضح  .                        القانونيني يف صدد االحتجاز

  .                                                                          وتتضمن املبادئ تفصيالت جوهرية ألحكام معاهدات حقوق اإلنسان اليت تضمن احلق يف احلياة  .          ذات الصلة

                                     َّ                                                                                املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعَّالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                             باملبادئ املتعلقة بالتقصي      ٨٩ /  ٥٥                                       أوصت اجلمعية العامة مبوجب قرارها           ٢٠٠٠       ديسمرب   /                كـانون األول    ٤   يف   -  ٤٨
 ُ      وُتعرف  (             َّ                                                                                      والتوثيق الفعَّالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

                                                 ت الالزمة اليت ينبغي أن تتخذها الدول لكفالة                                   وتوضح هذه املبادئ اإلجراءا      ).        استنبول                       عـادة باسـم مبادئ      
                  وتتضمن يف مجلة أمور   .             ً                                                                            التحقـيق فـوراً وبفعالية يف الشكاوى والتقارير املقدمة عن التعذيب أو سوء املعاملة            

                                                                                              تفاصيل استقالل احملققني والسلطات وااللتزامات املالئمة لسلطة التحقيق ومحاية الشهود ومجيع األفراد الداخلني 
  .                                                                             قيق وحمتوى ونطاق تقارير التقصي املكتوبة ودور اخلرباء الطبيني يف فحص الضحايا املفترضني      يف التح

                                                اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

                         اإلعالن املتعلق حبماية مجيع    ١٣٣ /  ٤٧                                  أعلنت اجلمعية العامة مبوجب قرارها     ١٩٩٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨  يف  -  ٤٩
  .                                                                  ويعرب اإلعالن عن قلق اجملتمع الدويل من هذه الظاهرة العاملية الشنعاء       .                  االخـتفاء القسري                  األشـخاص مـن     
ُ                                                                                 مادة ُوضعت ملنع األفعال اليت تنطوي على احتجاز أشخاص دون أثر يدل على مصريهم                 ٢١                ويتضـمن النص           

                 وغريها من التدابري                                                     ويتطلب اإلعالن اعتماد تدابري تشريعية وإدارية وقضائية     .                                بوصـفها جـرائم ضد اإلنسانية     
ٍ                                الفعَّالـة ملـنع وإهناء هذه األفعال وينص بالتحديد على عدٍد من هذه التدابري                                           وتشمل هذه التدابري االهتمام      .     َّ                                             

  .                                            بالضمانات اإلجرائية واملساءلة والعقوبة واإلنصاف
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                                                 ضمانات تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام

                                               على الضمانات اليت تكفل محاية حقوق الذين            ١٩٨٤      مايو   /           عي يف أيار                                     وافـق اجمللـس االقتصـادي واالجتما       -  ٥٠
                                                                          وتقيد هذه الضمانات أنواع اجلرائم اليت ميكن فرض عقوبة اإلعدام عنها وتقصرها على   .                     يواجهون عقوبة اإلعدام

  و                                                                                                       أكثر اجلرائم خطورة وحتظر إعدام األشخاص الذين كانوا قاصرين يف وقت ارتكاب اجلرمية وعلى احلوامل أ               
                                                                    وباإلضافة إىل ذلك تنص هذه الضمانات على بعض الضمانات اإلجرائية            .                                   األمهـات اجلـدد أو فاقدي العقل      

  .                                                                                     وتقضي بأنه جيب تنفيذ عقوبة اإلعدام، يف حالة وقوعها، بطريقة حتدث احلد األدىن املمكن من املعاناة

                                               مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

  .                                                    مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني        ١٩٧٩       ديسمرب   /                            معية العامة يف كانون األول              اعتمدت اجل  -  ٥١
                                                                                              وتتألف املدونة من مثاين مواد أساسية تبسط املسؤوليات احملددة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف موضوعات 

                                        ملعلومات السرية؛ وحظر التعذيب أو املعاملة                                                            خدمة اجملتمع؛ ومحاية حقوق اإلنسان؛ واستعمال القوة؛ ومعاملة ا   
  .                                                                                                      أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ ومحاية صحة احملتجزين؛ والفساد؛ واحترام القانون؛ واملدونة نفسها

                                                                                       املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

                                    املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة     ١٩٩٠                                                            مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف              اعتمد -  ٥٢
                                                وتراعي املبادئ اخلطورة اليت ينطوي عليها طابع         .                                                            واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني       

                                                    حياة أو سالمة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني هو هتديد                                            تنفيذ القوانني يف كثري من األحيان وتالحظ أن هتديد
  .                                                                                   ويف الوقت نفسه تبسط هذه املبادئ معايري صارمة الستعمال القوة واألسلحة النارية             .                      الستقرار اجملتمع برمته  

     قدار                                                ّ                                                    وتؤكد هذه املبادئ على أنه ال جيوز استخدام القوة إالّ يف حالة الضرورة وحدها وأن يقتصر ذلك على امل          
  .                                         املطلوب ألداء الوظائف املشروعة إلنفاذ القوانني

                            مبادئ أساسية بشأن دور احملامني

                          املبادئ األساسية بشأن دور     ١٩٩٠                                                                           اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف عام            -  ٥٣
  .                                          مانات اخلاصة يف مسائل العدالة اجلنائية بأمهية              املتعلقة بالض ٨       إىل    ٥                                وتتصل هبذا الدليل املبادئ من        .        احملـامني 

                                                                                                          وتشـمل هـذه املبادئ احلق يف إبالغ األشخاص بإمكانية اتصاهلم بأحد احملامني لدى إلقاء القبض عليهم أو                  
ٍ                 احتجازهم لدى اهتامهم بارتكاب خمالفة جنائية؛ وباحلق يف تزويدهم مبشورة احملامي واحلق يف االستعانة مبحاٍم                                                                                                         

                                                                                            القبض عليهم أو احتجازهم؛ وحق األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين أو املسجونني يف احلصول                  ً       فوراً بعد   
  .                                                                على فرص وأوقات وتسهيالت ألن يزورهم حمام ويتحدثوا معه ويستشريوه بسرية

                                                                          إعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة

      ً  وحتقيقاً   .                                  ً                                                      حدة يف إطار أنشطتها التشريعية أيضاً مبعاجلة املسألة اهلامة املتمثلة يف حقوق الضحايا                           قامت األمم املت   -  ٥٤
                                          اإلعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة     ١٩٨٥      نوفمرب  /                                             هلذه الغاية اعتمدت اجلمعية العامة يف تشرين الثاين

                                              لبات قيام الدول بكفالة حصول الضحايا على                        ويشمل اإلعالن متط    .                                         لضـحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة     
ّ                          العدالـة ومعاملتهم برأفة يف إطار النظام القانوين ورد احلق كلما أمكن؛ وتقدمي التعويض إذا تعذر رّد احلق؛                                                                                                            

  .                                                     وحصول الضحايا على العون الطيب واملادي والنفسي واالجتماعي
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                                                 سيما األطباء، يف محاية املسجونني واحملتجزين من                                                                       مـبادئ إعـداد مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني، وال          
                                                                        التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

               ، مبادئ أداء       ١٩٨٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨             املؤرخ يف       ١٩٤ /  ٣٧                                         اعـتمدت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها        -  ٥٥
                                                       سيما األطباء، يف محاية املسجونني واحملتجزين من التعذيب                 يني، وال                                         مهـنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصح      

                       ً               وتتناول هذه املبادئ كثرياً من االنتهاكات   .                                                                وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  .            واحملتجزين                                                                                      اجلسيمة ألخالقيات مهنة الطب من جانب األطباء وغريهم من املوظفني الصحيني ضد املسجونني            

                                                                                                             وتشـمل هذه االنتهاكات يف مجلة أمور، القيام بطريقة إجيابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة يف التعذيب                 
ً          ً                                     وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو تواطًؤ أو حتريضاً على هذه األفعال أو                                                                                           

  .             حماوالت الرتكاهبا

                   نسان يف األمم املتحدة            آلية حقوق اإل -    جيم 

  .                          َّ                                                      أنشأت األمم املتحدة شبكة معقَّدة من اآلليات العتماد معايري حقوق اإلنسان وتنفيذها ورصدها -  ٥٦

                                                                                                              وقـد مت اعتماد معايري حقوق اإلنسان املتصلة بإدارة العدالة يف إطار جمموعة من هيئات األمم املتحدة تشمل                   -  ٥٧
                                                               جتماعي وجلنة حقوق اإلنسان ومؤمترات األمم املتحدة الدورية املعنية مبنع                                 اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واال

                                                                   ِّ               وتشمل عملية وضع املعايري مشاركة كاملة من جانب مجيع الدول األعضاء اليت متثِّل               .                      اجلرمية ومعاملة اجملرمني  
                          من مشورة املنظمات غري                             ً    وتستفيد هذه العملية أيضاً     .                                                               كـل تقاليد العامل الثقافية والقانونية والدينية والفلسفية       

  .                                       احلكومية واهليئات املهنية واخلرباء ذوي الصلة

                                                                                                           وحتظى اهليئات املذكورة أعاله مبساعدة موضوعية يف هذه األنشطة من إدارتني من إدارات األمانة العامة لألمم                 -  ٥٨
                    مة عن كل قضايا حقوق                                                                   فمفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تضطلع باملسؤولية الرئيسية داخل املنظ  .       املتحدة
                                                                                                    ويضطلع برنامج منع اجلرمية التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية باملسؤولية الرئيسية               .       اإلنسان

  .                        عن مسائل العدالة اجلنائية

  :                                                                     وميكن تقسيم آليات التنفيذ والرصد إىل نوعني أساسيني حسب مصدر والية كل منهما -  ٥٩

                                   وتشمل هذه اآلليات اللجان املنشأة        ):                                 أي اليت تقوم على أساس تعاهدي        (                آليات االتفاقيات   ) أ ( 
                              وترد أدناه قائمة بست هيئات من   .                                                                مبوجب أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان لرصد تنفيذ هذه املعاهدات

  .          هذا القبيل

           ذه اآلليات          وتشمل ه    ):                           أي اليت تستند إىل امليثاق     (                                         اآللـيات املنشأة خارج نطاق االتفاقيات         ) ب ( 
                                                                                            خمتلف املقررين اخلاصني واخلرباء املستقلني واألفرقة العاملة اليت تنشئها جلنة حقوق اإلنسان لرصد حاالت حقوق 
                                                                                              اإلنسـان يف بلـدان بعينها أو لرصد بعض ظواهر حقوق اإلنسان مثل التعذيب واالحتجاز التعسفي وحاالت      

                                                    عينها من معاهدات حقوق اإلنسان ولكنها تستند إىل                                                   وال تقوم هذه اآلليات على أساس معاهدة ب         .          االخـتفاء 
     ويرد   .                                                                ً                        سلطة اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة حقوق اإلنسان التابعة له وظيفياً مبوجب ميثاق األمم املتحدة

  .                     بيان هذه اآلليات أدناه
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 )القائمة على أساس تعاهدي(  اآلليات املنشأة مبوجب اتفاقيات - ١

                                                                                 جان داخل منظومة األمم املتحدة مبوجب خمتلف املعاهدات الدولية بغرض رصد امتثال                             أنشئ عدد من الل    -  ٦٠
                                                          وفيما يلي بيان املعاهدات الرئيسية السبع حلقوق اإلنسان          .                                      الـدول األطـراف ألحكام تلك الصكوك      

  :                           واهليئات املنشأة لرصد تنفيذها

 معاهدة حقوق اإلنسان اهليئة التعاهدية املناظرة
                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              اللجنة املعنية 

                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                          اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
          العنصري                                             االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                               جلنة القضاء على التمييز العنصري
                                              اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                                جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

                                                               اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                            جلنة مناهضة التعذيب
                                القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                   اتفاقية حقوق الطفل               جلنة حقوق الطفل
                                                             االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                                   مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم             جلنة محاية حقوق

                                            ِّ                                                                   وتقـوم هذه اللجان يف سياق عملها بتقدمي إرشاد قيِّم بشأن تسيري العدالة على النحو الصحيح جلميع الدول                   -  ٦١
                                   إال أن أحكام املعاهدات تتصف يف كثري من   .         ك املعنية                                              األطراف اليت تسعى إىل تنفيذ احلقوق املعروضة يف الصكو

                    وعلى سبيل املثال فإن   .                                                                         األحيان بطابع عام ولكن جيب تنفيذها مبوجب أحكام حمددة وتفصيلية يف القانون احمللي
                إذ جيب باألحرى أن   .                                                                          احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص ال ميكن تنفيذه مبوجب أحكام قانونية إيضاحية فقط

                                                                                                          القوانني واإلجراءات اجلنائية واملدنية واإلدارية التفصيلية لتوفري اإلنصاف للضحايا وتوقيع اجلزاءات على                توجد
  .                                            املرتكبني وأن تكون مقترنة بضمانات إجرائية حامسة

      لتفسري                                                                                             وترمي أعمال اهليئات التعاهدية إىل تقدمي املعلومات إىل العمليات والوكاالت التشريعية احمللية يف جهودها  -  ٦٢
                                                                 وتتمثل إحدى الوظائف اهلامة للجان يف معاجلة التقارير الدورية           .                                            وتنفيذ احلقوق اليت تكفلها الصكوك الدولية     

                                                            فالدول األطراف تقوم، متبعة اخلطوط التوجيهية الصادرة عن          .                                            املقدمة من مجيع الدول األطراف يف املعاهدات      
      وتصدر   .                                                عمال احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات املعنية                                                       اللجان، بتقدمي تقارير عن اخلطوات اليت اختذهتا إل       

                                                                                                        الـلجان مالحظات ختامية للدول األطراف تستند إىل فحص هذه التقارير، وتقوم بإدراج هذه املالحظات يف                
                                                                         ويف عدد من املرات خلصت اللجان إىل حدوث انتهاكات للمعاهدات وحثت الدول األطراف   .                 تقاريرها السنوية

                                                 وميكن للجان يف إطار املالحظات اخلتامية أن تقدم          .                                      أي انتهاكات أخرى للحقوق املعنية                        عـلى الـتوقف عن    
ُ            ورغم أن هذه املالحظات ليست ُملزمة        .                                                              توصـيات حمددة للدول األطراف ملنع حدوث مزيد من االنتهاكات                                   

نتظر من الدول األطراف أن تتخذ التدابري الالزمة لتنفيذها بنية حسنة                                    باإلضافة إىل ذلك قامت     و  .        ً      ُ                                                                            قانونياً فإنه ُي
                                                   ً                                              جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مؤخراً بتعيني مقررين خاصني ملتابعة املالحظات اخلتامية من 

  .                                    أجل تعزيز أنشطة اللجنتني يف هذا امليدان

                 ي اعتماد تعليقات                                                                                           ورمبا كانت أهم وظائف اللجان من جراء إقامة نظام التقارير الدورية من الدول األطراف ه           -  ٦٣
                                                                                   فمن ناحية التعليقات العامة تلجأ اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            .                           عامـة أو توصـيات عامة     
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                                                                                                    والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب إىل اعتماد هذه املمارسة بغية 
                                                                        اماهتا بتقدمي التقارير وتوفري وضوح تفسريي أكرب ملقصد املعاهدات املعنية                                              مساعدة الدول األطراف يف أداء التز     

                                                                                             وباإلضافة إىل ذلك تعزز التعليقات العامة تنفيذ املعاهدات للفت انتباه الدول األطراف إىل               .                 ومعناها وحمتواها 
               اف ووكاالت األمم                                                                             مواطن النقص اليت تظهر من عدد كبري من التقارير وباحلث على جتديد اهتمام الدول األطر

  .                                                                                      ً       ً املتحدة واملنظمات غري احلكومية بأحكام حمددة يف املعاهدات املعنية بغية إعمال احلقوق املقررة إعماالً مضطرداً

                                         ِّ                                                             وتعـتمد هيـئات تعاهدية أخرى توصيات عامة تقدِّم فيها تفسريات موثوقة عن املغزى الفعلي ملواد حمددة يف           -  ٦٤
 ُ                 وُتصدر جلنة القضاء   .  ً                                                   اً إىل فحص التقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف                          املعاهدات اليت ختتص هبا استناد

                                                                                                                عـلى التميـيز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية               
                      املرأة وجلنة القضاء على     ِّ                             وتقدِّم جلنة القضاء على التمييز ضد   .                                             والثقافـية توصيات عامة جلميع الدول األطراف    

                                                         ِّ                                             التمييز العنصري توصياهتما العامة إىل اجلمعية العامة يف حني تقدِّم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
                                                    وقد سامهت كال التعليقات العامة والتوصيات العامة         .                                                    والثقافـية توصياهتا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

  .                         مضمون قانون حقوق اإلنسان                 مسامهة كربى يف تطوير

                                                      ُ                                                   وباإلضـافة إىل األساليب املذكورة أعاله تستطيع بعض اللجان أن ُتعاجل شكاوى فردية من انتهاكات حقوق                 -  ٦٥
                               ويستطيع األفراد تقدمي الشكاوى      .                                                                           اإلنسان وأن تتخذ قرارات بشأن قبوهلا وأن تعرب عن آراء بشأن وجاهتها           

                                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية         :            ذكورة أعاله                                     يف ظل مخس معاهدات من املعاهدات امل      
                                                                                                        مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدولية للقضاء 

                          واالتفاقية الدولية حلماية                                                                             على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
      الشرط   .                                                  وينبغي حتقق شرطني ليتمكن الفرد من تقدمي شكواه         .                                             حقـوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

                                         أما الشرط الثاين فهو أن تكون الدولة الطرف   .                                                   األول هو أن تكون الشكوى موجهة ضد دولة طرف يف املعاهدة
                    وأن يكون هذا القبول  (                                         املعاهدة املعنية للنظر يف الشكاوى الفردية                                     قد اعترفت باختصاص اللجنة املنشأة مبوجب
   ).                                    مبوجب بند اختياري أو بروتوكول اختياري

                     ولكي تتوصل اللجنة إىل   .                                                                      وينطوي إجراء الشكاوى الفردية على مرحلتني هامتني مها قبول الشكوى ووجاهتها -  ٦٦
      ً                     وعموماً جيب أن يكون تقدمي       .                      ات الرمسية يف اإلجراء                                    ِّ                         أن الشكوى مقبولة ينبغي أن يفي مقدِّم الشكوى باملتطلب        

ُ ُ                  كما ينبغي أن تكون كل ُسُبل اإلنصاف احمللية   .                                                   َّ   الشكوى من جانب الضحية أو ممثله وأن تكون مكتوبة وموقَّعة                      
                                وتشري وجاهة الدعوى إىل مضموهنا حيث   .                                                                  قد استنفدت إال إذا كانت غري متوفرة أو طويلة بشكل غري معقول          

        َّ                            وإذا تبيَّن للجنة وقوع انتهاك حلق أحد   .                                              اب استنتاجها حبدوث أو عدم حدوث انتهاك للمعاهدة ب  أس            تعلن اللجنة 
                                                                                            األفراد مبوجب معاهدة بعينها فإهنا تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات يف غضون ثالثة أشهر عن اخلطوات 

                                     اذ اإلجراء املناسب فإن اللجنة حتيل                                       وإذا أخفقت الدولة الطرف يف اخت       .                                         الـيت اختذهتا للتصرف إزاء آراء اللجنة      
                  َّ                                     وعلى سبيل املثال عيَّنت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان          .                                                        الدعوى إىل عملية املتابعة للنظر يف اختاذ تدابري أخرى        

     ً     ً                                                                                                      مقرراً خاصاً ملتابعة اآلراء لكي يناقش مع الدولة الطرف املعنية أية صعوبات حمددة تواجهها يف االمتثال آلراء                 
                                          ً     ً    يف املائة من آراء اللجنة يتم تنفيذها تنفيذاً كامالً   ٣٠                                             وتقول التقارير املقدمة من املقرر اخلاص إن قرابة   .       اللجنة

  .                           من جانب الدول األطراف املعنية
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 )القائمة على أساس امليثاق(  اآلليات اليت ال تستند إىل اتفاقات -٢

                                       يثاق األمم املتحدة إىل اجمللس االقتصادي                                                                       مت إنشـاء عـدد مـن اإلجـراءات مبوجب السلطة املمنوحة من م              -  ٦٧
    وقد   .    تها ي                                                                                       واالجتماعي ومن خالله إىل جلنة حقوق اإلنسان التابعة له واللجنة الفرعية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحا

ُ            إجراء سري يف حني أن ُمختلف        "     ١٥٠٣        اإلجراء   "                فاإلجراء املسمى     .                                          تكون هذه اإلجراءات إما سرية أو علنية                         
                                         َّ                                                          الذين يتناولون موضوعات حمددة أو بلدان معيَّنة وكذلك األفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق                            املقررين اخلاصني 

   ٦        املؤرخ يف   )   ٤٢- د   (    ١٢٣٥                                                                        اإلنسـان يعملون بصورة علنية حتت سلطة قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي         
      ً         ُّ       قائماً بفضل تطوُّر                                                 ً                 وينبغي أن يالحظ أن اإلجراء السري قد انقرض جزئياً ومل يعد            .     ١٩٦٧         يونـيه    /        حزيـران 

  .                         اإلجراء العلين املعروض أدناه

             اإلجراء السري  ) أ (  

     مايو  /       أيار   ٢٧          املؤرخ يف     )   ٤٨- د   (    ١٥٠٣                     ً                                         أنشـئ اإلجراء السري عمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي           -  ٦٨
     نسان                      وتتمتع جلنة حقوق اإل     .     ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران   ١٦             املؤرخ يف     ٣ /    ٢٠٠٠                             ومت تعديله مبوجب القرار          ١٩٧٠

                                                                              بوالية فحص وجود منط مستمر من االنتهاكات اجلسيمة املنهجية واملشهود هبا على              "     ١٥٠٣        اإلجراء   "      مبوجب  
  .                                                     حنو موثوق حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف أي بلد يف العامل

              اوى من األفراد                                                                                       وتقوم األمانة العامة مع رئيس الفريق العامل املعين بالبالغات التابع للجنة الفرعية بفحص الشك -  ٦٩
ُ ُ                            وإذا مل تكن الرسالة واهية األساس ألول وهلة وإذا كان الفرد قد استنفد كل ُسُبل االنتصاف                  .           واجملموعـات                                                                      

              َّ        وبعد الفحص األوَّيل جيتمع   .                                                                             احمللية فسيتم قبول الرسالة وإحالتها إىل احلكومة املعنية للتعليق عليها بطريقة سرية
                           وحييل إىل الفريق العامل املعين   .                                      ييم الشكاوى وأية ردود جاءت من احلكومات                               الفريق العامل املعين بالبالغات لتق

                                                                                           ً        باحلاالت التابع للجنة حقوق اإلنسان أية حالة توضح وجود منط مستمر من انتهاكات حقوق اإلنسان انتهاكاً       
                ملتاحة من املراحل                                                  ويقرر الفريق العامل املعين باحلاالت يف ضوء مجيع املواد ا  .              ً                  جسيما ومشهوداً به بصفة موثوقة   

                                                                                                   السابقة يف العملية ما إن كانت املسألة احملالة إليه تبدو وكأهنا توضح وجود حالة من االنتهاكات املنهجية حلقوق 
                                                                                     ويف هذه احلالة ميكن له أن حييل أية حالة إىل جلنة حقوق اإلنسان ويكون ذلك مقترنا عادة بتوصيات   .       اإلنسان
  .                                          قد يقرر إبقاء احلالة قيد النظر أو إغالق امللف                      وإال فإن الفريق العامل   .     حمددة

     وميكن   .                                                                                                    وتنظر جلنة حقوق اإلنسان يف جلسة مغلقة يف احلاالت اليت حييلها إليها الفريق العامل املعين باحلاالت                -  ٧٠
  ِّ   عيِّن                                                       وقد تقرر اللجنة إبقاء احلالة قيد االستعراض وقد ت          .     ً                                               أيضاً ملمثلي احلكومات املعنية احلضور يف هذه املرحلة       

                             تعيني خبري مستقل لدراسة حالة     ٢٠٠٢        مت يف عام  (    ً      ً                                          خبرياً مستقالً بشأن املوضوع لتقدمي تقرير سري إىل اللجنة    
                                                                              ؛ وقد تقرر إهناء املوضوع إذا مل يكن هناك ما يدعو إىل مواصلة النظر فيه؛ أو قد تقرر  )                    حقوق اإلنسان يف ليبرييا

  .                            للمجلس االقتصادي واالجتماعي    )   ٤٢- د   (    ١٢٣٥             وجب القرار                                                معاجلة املسألة نفسها مبقتضى اإلجراء العام مب      
          وبعد نظر    .                                ِّ                                                                وميكن أيضا للجنة إذا رغبت أن تقدِّم توصيات إىل اهليئة األم، أي اجمللس االقتصادي واالجتماعي              

                                                                                                            اللجـنة يف احلاالت املعروضة عليها يعلن الرئيس يف جلسة عامة أمساء البلدان اليت مت فحصها مبوجب اإلجراء                  
                                                      وتظل مجيع املواد املقدمة من األفراد واحلكومات وكذلك          .                                                 لـبلدان اليت مل تعد موضع النظر مبوجب اإلجراء          وا

  -                                             ً ولكن اجمللس االقتصادي واالجتماعي قد يقرر أحياناً  .                                                  القـرارات املـتخذة يف خمتلف مراحل اإلجراء سرية       
                          ً                 ية جلنة حقوق اإلنسان أو نزوالً على رغبة                                                           ً                   مببادرة خاصة منه وبعد انتهاء دراسة حالة بعينها، وبناًء على توص          

  .                برفع طابع السرية  -                       صرحية من احلكومة املعنية
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             اإلجراء العام  ) ب (  

    ِّ          تعيِّن جلنة       ١٩٦٧       يونيه   /         حزيران  ٦          املؤرخ يف     )   ٤٢- د   (    ١٢٣٥   ً                                        عمـالً بقـرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي         -  ٧١
                           لفحص ورصد حالة حقوق اإلنسان   )             خرباء مستقلون                مقررون خاصون أو  (                                 ً  حقوق اإلنسان أفرقة عاملة أو أفراداً 

                                          أو انتهاكات حقوق اإلنسان يف كل أحناء العامل   -   ُ                                  وُيعرف ذلك باسم الوالية اجلغرافية      -                          يف بلد أو إقليم بعينه    
                                             وميكن للخرباء من أجل الوفاء بواليتهم تلقي         .                                                           ويعرف ذلك باسم الوالية املوضوعية، وتقدمي تقرير عن ذلك          -

                                ُ                                                    ة وعرضها على احلكومات املعنية اليت ُيطلب منها إجراء حتقيق كامل يف االدعاءات واختاذ التدابري           شكاوى فردي
 ُ   َ                        وُتعلَن احلاالت يف التقارير      .                                                                                الالزمة ملنع أية انتهاكات أخرى وتبليغ اخلرباء بكل خطوة اختذت يف هذا الصدد            

                                والية موضوعية مت يف سياقها تطوير   ١٤       مناقشة            ويرد أدناه   .                                           السنوية املقدمة من اخلرباء إىل جلنة حقوق اإلنسان
    )".     العلين   (    ١٢٣٥       اإلجراء  "                                       أساليب عمل لتناول الشكاوى الفردية مبوجب 

                                                    الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

                الطوعي ملتابعة                                                                     أنشأت جلنة حقوق اإلنسان الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري    ١٩٨٠      يف عام  -  ٧٢
                                      األشخاص، أي اختطافهم عنوة من جانب        "       اختفاء "                                                            احلالـة القائمـة يف عدد من البلدان اليت جيري يف ظلها             
                  حالة فردية يف      ٢٠     ٠٠٠                             وعاجل الفريق العامل قرابة       .                                                     احلكومات أو اجملموعات دون ترك أثر يدل على مصريهم        

َ                                بلداً واستعَمل يف ذلك تدابري اإلجراء ا         ٤٠            أكـثر من                                                  لعاجل ملنع حدوث احلاالت وتوضيح مصري األشخاص            ً      
  .                                                      ومعاجلة الشكاوى وتوجيه املعلومات بني احلكومات واألسر املعنية  "         اختفائهم "         املشتبه يف 

                                                                   ً املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

                                              نسان من رصد احلالة يف صدد عمليات اإلعدام التعسفي                    لتمكني جلنة حقوق اإل    ١٩٨٢                      أنشئت هذه اآللية يف عام  -  ٧٣
                                                                                                                يف أحناء العامل واالستجابة بفعالية للمعلومات الواردة أمامها وخاصة عندما يكون مثل هذا اإلعدام وشيكا أو                

                                                      ِّ                                              ويتلقى املقرر اخلاص املعلومات ذات الصلة عن هذه احلاالت ويقيِّمها وله أن يتصل باحلكومات املعنية                .       ً منتظراً
                                                                                           تجنب اإلعدامات الوشيكة أو لطلب حتقيق رمسي واختاذ تدابري جزائية مالئمة يف حالة حدوث اإلعدام التعسفي  ل

  .                     ً                                                                     ويقوم املقرر اخلاص أيضاً ببعثات لتقصي احلقائق إىل البلدان ويقدم تقارير عن استنتاجاته إىل اللجنة  .    ً فعالً

                         املقرر اخلاص املعين بالتعذيب

                         وتشمل والية املقرر اخلاص      .                                                     نة حقوق اإلنسان وظيفة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب                  أنشأت جل      ١٩٨٥        يف عام    -  ٧٤
                                                                                 إجراء الزيارات القطرية أو بعثات تقصي احلقائق إىل البلدان اليت يشتبه أن حاالت التعذيب   :                  ثالثة أنشطة رئيسية

  )               خطابات االدعاء  (      عذيب                                                                                          فـيها تنطوي على ما هو أكثر من أحداث منعزلة أو متفرقة؛ وإحالة االدعاءات بالت              
                                                                                                          وإرسال النداءات العاجلة إىل احلكومات؛ وتقدمي تقارير سنوية عن أنشطته إىل جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية               

                     وينبغي أن يالحظ أن      .                                                                               ويتابع املقرر اخلاص طلباته إىل احلكومات املعنية لتحقيق محاية األفراد املعنيني            .         العامـة 
     ً                                                                   دواجاً ألعمال جلنة مناهضة التعذيب املنشأة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه                         والية املقرر اخلاص ال متثل از

                                               وبالتحديد، ال تنطبق االتفاقية إال على الدول         .                                                                    من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         
  .                                                    األطراف يف ذلك الصك يف حني أن والية املقرر اخلاص والية عاملية
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                            لعامل املعين باالحتجاز التعسفي        الفريق ا

                        بوالية التحقيق يف احلاالت     ١٩٩١                                                                أنشأت جلنة حقوق اإلنسان الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف عام  -  ٧٥
                                                                                                        الفـردية من االحتجاز التعسفي؛ اللتماس وتلقي املعلومات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري              

       ويعتمد   .                                                                     ت من األفراد املعنيني وأسرهم أو ممثليهم؛ وتقدمي تقرير سنوي شامل إىل اللجنة                     احلكومية وتلقي املعلوما
                                                                                                          الفـريق العامل آراء بشأن وجاهة احلاالت الفردية اليت تدعي وقوع االحتجاز التعسفي ويصدر توصيات إىل                

  .                          تقريره السنوي إىل اللجنة                                                                       احلكومات وحيدد تدابري التعويض اليت ينبغي أن متتثل هلا الدول وينشر آراء يف مرفق
                                                                                                 وباإلضافة إىل القيام بزيارات قطرية يستعمل هذا الفريق تدابري اإلجراء العاجل للتدخل يف حاالت منها االدعاء 

     ً                      وأخرياً قام الفريق العامل      .                  ً                                                      الحتجاز شخص تعسفياً وتعرض حياة الشخص أو صحته للخطر بسبب االحتجاز          
  .                                  تنفيذ آراءه من جانب الدول املعنية                               بصياغة بعض تدابري املتابعة لتسهيل

                                                املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

      وتشبه   .                                                        وظيفة املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه    ١٩٩٤                            أنشأت جلنة حقوق اإلنسان يف عام  -  ٧٦
                                        النداءات العاجلة إىل احلكومات والقيام                           أي إحالة االدعاءات و     :                                           أسـاليب عمل املقرر اخلاص املعين بالتعذيب      

      َّ           وقد ركَّز املقرر     .                                                                                            بزيارات لتقصي احلقائق أو زيارات قطرية وتقدمي تقارير سنوية إىل اللجنة عن االستنتاجات            
                 َّ                                                                                       اخلـاص على أشكال حمدَّدة من العنف تشمل االسترقاق اجلنسي العسكري واالجتار يف املرأة والبغاء القسري                

  .                 ألفراد والعنف املرتيل                  واالغتصاب من جانب ا

                     نداءات اإلجراء العاجل  ) ج (  

                                                                          ً     ً               والية موضوعية معاجلة نداءات اإلجراء العاجل استجابة الدعاءات فردية بأن انتهاكاً خطرياً               ١٤            ميكن يف ظل     -  ٧٧
                                                        وتشمل هذه احلاالت حاالت اإلعدام الوشيك خارج القضاء واخلوف من   .                          حلقوق اإلنسان على وشك احلدوث

        ويف هذه    .                                                                           ض شخص حمتجز للتعذيب أو اخلوف على حياة أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان                      ُّ      احـتمال تعـرُّ   
                                                            ِّ                                                  احلـاالت ميكن للمقرر اخلاص املعين أو رئيس الفريق العامل املعين أن يوجِّه رسالة إىل وزير الشؤون اخلارجية                  

                          اذ اخلطوات الالزمة لضمان                                                                                      للدولـة املعنية بواسطة الفاكس يطلب فيها من احلكومة توضيح احلالة احملددة واخت            
ّ     حقوق الضحية املّدعاة                                                                           وتشمل الواليات املوضوعية اليت تعاجل نداءات اإلجراء العاجل املقررين اخلاصني املعنيني   .               

                                                                                            ً                 بالتعذيب والعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه وحباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛               
                                                                         م بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو                      واملمثل اخلاص لألمني العا

  .                                              غري الطوعي والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

           ُ                               املصادر والُنظم واملعايري على الصعيد اإلقليمي -    دال 

ِ             ً                     ً          يقوم هذا الدليل الذي ُوِضع ليكون أداةً تدريبية منطبقة عاملياً على أ -  ٧٨  ُ   .                                     ساس معايري عاملية صادرة عن األمم املتحدة                     
                                                                                              ومع ذلك ينبغي أن يعرف املتدربون صكوك وترتيبات حقوق اإلنسان اإلقليمية يف أوروبا واألمريكتني وأفريقيا 

   ).                                              ومل تنشأ مثل هذه الترتيبات بعد يف املنطقة اآلسيوية (
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   النظام األورويب يف ظل جملس أوروبا-١

                                                                                    قوق اإلنسان يف املنطقة األوروبية هي اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية                                الصـكوك األساسية حل    -  ٧٩
      سبتمرب  /           ِّ                  اليت دخلت حيِّز التنفيذ يف أيلول  )                     ً                                           الـيت يشـار إليها عموماً باسم االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان       (

                          املتصلة باالتفاقية األوروبية                            وهيئات املنظومة األوروبية      .                                         وبعد ذلك اعتمدت عدة بروتوكوالت متصلة       .     ١٩٥٣
  .                                                               وبروتوكوالهتا هي احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وجلنة وزراء جملس أوروبا

ّ                                         فاحملكمة هيئة قضائية تتلقى الشكاوى من الدول املتعاقدة أو من األفراد الذين يّدعون وقوعهم ضحايا انتهاك                 -  ٨٠                                                                        
ُ            لالتفاقية وتبت يف القضايا وتصدر قرارات ُملزمة          ِّ             ً                                              تقدِّم اللجنة أيضاً فتاوى استشارية بشأن املسائل القانونية         و  .                                      

  .                                    املتعلقة بتفسري االتفاقية أو بروتوكوالهتا

                             وهي تشرف على تنفيذ أحكام       .                             ِّ                                                وجلـنة الوزراء هيئة سياسية تعيِّن الدول األعضاء يف جملس أوروبا أعضاءها            -  ٨١
                                           مة يف هذا الصدد وميكنها أن توقف عضوية أي                                                                احملكمـة وتصدر قرارات تطالب الدول باختاذ اإلجراءات الالز        

  .                            دولة أو تطردها من جملس أوروبا

                                                                                              ِّ           وباإلضافة إىل ذلك دخلت االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة حيِّز التنفيذ  -  ٨٢
                                        تعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو                                           وأنشأت هذه االتفاقية اللجنة األوروبية ملنع ال  .     ١٩٨٩      فرباير  /      يف شباط

                                                                  ً                                           املهيـنة ووظيفـتها زيارة أي مكان يندرج يف والية الدول األطراف سواء دورياً أو كلما دعت احلاجة، من                   
                                                                                                         األماكن اليت حترم فيها السلطة العمومية األشخاص من حريتهم، مبا فيها مراكز الشرطة والسجون ومؤسسات               

                       وتفحص اللجنة يف سياق      .                                                   تحفظ على ملتمسي اللجوء وغريهم من فئات األجانب                                   الصـحة النفسية ومراكز ال    
                                                                                                زياراهتـا معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم بغية تعزيز محاية هؤالء األشخاص، عند اللزوم، من التعذيب     

                 تاجاهتا قد يشمل                 ُ                 ً                وبعد كل زيارة ُتعد اللجنة تقريراً عن استن         .                                                      ومـن املعاملـة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة        
                                        ويتسم التقرير والزيارة بطابع السرية       .                                                                     توصيات وغري ذلك من أشكال املشورة إلنشاء حوار مع الدولة املعنية          
    ِ                                 ويناِقش هذا الدليل املعايري اليت تطبقها   .                                                               ولكن الدول قد تتنازل عن هذه السرية وتسمح للجنة بنشر استنتاجاهتا

  .              جاز رهن احملاكمة                               اللجنة بصدد املسجونني ويف صدد االحت

   نظام البلدان األمريكية يف ظل منظومة الدول األمريكية-٢

                                                         ً                                     يتم تنظيم حقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي يف األمريكتني أساساً مبوجب االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان  -  ٨٣
                            األمريكية حلقوق اإلنسان وحتدد                             وأنشأت االتفاقية حمكمة البلدان  .     ١٩٧٨      يوليه  /           ِّ                اليت دخلت حيِّز التنفيذ يف متوز

                                                                                      وباإلضافة إىل ذلك حتدد االتفاقية معظم وظائف وإجراءات جلنة البلدان األمريكية حلقوق              .                   وظائفها وإجراءاهتا 
  .                                                                   وميكن لكال اللجنة والدول منفردة عرض القضايا على حمكمة البلدان األمريكية  .       اإلنسان

                                     البت يف القضايا موضع الرتاع واختاذ        :                          إلنسان ثالث وظائف أساسية                                          وتؤدي حمكمة البلدان األمريكية حلقوق ا      -  ٨٤
                                                                     وكما جاء أعاله ميكن للدول واللجنة على السواء عرض القضايا على             .                                      تدابري مؤقتة وإصدار فتاوى استشارية    

       ة حلقوق                                                                                        احملكمة بشأن مجيع املوضوعات املتصلة بتفسري وتطبيق االتفاقية األمريكية وغريها من املعاهدات اإلقليمي
                     ولكي يكون قرار احملكمة   .                      ً                                                    اإلنسان اليت تعترف رمسياً باختصاص احملكمة يف هذا الصدد وهو ما ترد مناقشته أدناه

ُ     ً                                                    ُ          ً     ً                            ُملزماً لدولة طرف يف االتفاقية األمريكية جيب على هذه الدولة أن ُتصدر إعالناً رمسياً تقبل فيه اختصاص احملكمة 
                      وقرارات احملكمة هنائية     .                                             ملة باملثل، يف فترة حمددة أو لقضايا حمددة                                                 سواء كان ذلك بدون شروط أو بشرط املعا       

                                                                         ويف احلاالت القصوى من اخلطورة واالستعجال وعندما يكون من الضروري جتنب             .                      وال ختضـع لالسـتئناف    
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                                                                                          حدوث ضرر باألشخاص ال صالح منه جيوز للمحكمة أن تتخذ تدابري مؤقتة حسبما تراه مناسبا للمسائل موضع 
ُ                                              ً                 وعندما ال تكون القضية قد ُعرضت بالفعل على احملكمة جيوز للمحكمة أن تتصرف بناًء على طلب جلنة  .     النظر                          

     ً                                                                   وأخرياً ميكن أن تتشاور الدول األعضاء واهليئات املختصة يف منظمة الدول             .                                البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   
  .                     ً               عاهدات اليت تعترف رمسياً باختصاص احملكمة                                                       األمريكية مع احملكمة لتفسري االتفاقية األمريكية أو غريها من امل

                                                                                                            وباإلضـافة إىل ذلـك تقـوم اللجنة يف مجلة أمور بتلقي وحتليل وحبث االلتماسات الفردية اليت تدعي وقوع                    -  ٨٥
                                                                                                         انتهاكات حلقوق اإلنسان؛ وترصد احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية               

                        ً                                                                       اصة عندما تعترب ذلك مالئماً بشأن احلالة يف دول حمددة؛ وتزور البلدان للقيام بتحليل أكثر                                 وتنشـر تقارير خ   
                                                                                  أو لبحث حالة حمددة؛ وتوصي الدول األعضاء باعتماد تدابري تساهم يف محاية حقوق              /   ُّ  ً                     تعمُّقـاً للحالة العامة و    

  .                           سائل تفسري االتفاقية األمريكية                                                                اإلنسان؛ وتطلب الفتاوى االستشارية من حمكمة البلدان األمريكية يف صدد م

                                                                                                                ويتصـل هبذا الدليل بالتحديد ثالث معاهدات إضافية يف املنظومة األمريكية هي اتفاقية البلدان األمريكية ملنع                 -  ٨٦
                                                  دولة واتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة باالختفاء   ١٦                                                     التعذيب واملعاقبة عليه اليت يبلغ عدد الدول األطراف فيها 

                                                                          دول أطراف واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه      ١٠                  لألشخاص اليت تضم              القسـري   
  .      دولة  ٣١                         اليت يبلغ عدد دوهلا األطراف    ")                      اتفاقية بيليم دو بارا  ("          واستئصاله 

                   ادة الثالثة عشر من    فامل  .                                                                             وتنطوي االتفاقيتان األخريتان فقط على آليات تنفيذ من خالل منظومة البلدان األمريكية -  ٨٧
                                                                                                          اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص تسمح مبجموعة كاملة من اآلليات يف منظومة              
                                                                                                                الـبلدان األمريكـية ملعاجلـة انتهاكات االتفاقية مبا يف ذلك إجراءات حمكمة البلدان األمريكية وجلنة البلدان                 

                                                                      فاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله على          وتنطوي ات  .                     األمريكية حلقوق اإلنسان
                                                                                من االتفاقية تسمح للجنة البلدان األمريكية للمرأة أن تطلب فتاوى استشارية           ١١        فاملادة    .                    آليات تنفيذ حمدودة  

                           ات إىل جلنة البلدان األمريكية                                      من االتفاقية ال تسمح إال بتقدمي االلتماس  ١٢       واملادة   .                         من حمكمة البلدان األمريكية
  .                              اليت تعاجل واجبات الدول األطراف ٧                                           حلقوق اإلنسان متضمنة شكاوى من انتهاكات املادة 

   املنظومة األفريقية يف ظل االحتاد األفريقي-٣

                                                                                             اعـتمدت منظمة الوحدة األفريقية اليت كانت قائمة عندئذ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان                  ١٩٨١          يف عـام     -  ٨٨
                             ومبوجب امليثاق أنشئت اللجنة      .     ١٩٨٦        أكتوبر   /                          ِّ                                   والشـعوب ودخـل هذا امليثاق حيِّز التنفيذ يف تشرين األول          

                              وتقوم اللجنة أيضا بتفسري أحكام   .                                                                األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف أفريقيا
              وعلى أساس هذه   .                         الدول واألفراد واجملموعات             َّ                                          امليثاق وهي خموَّلة لتلقي الشكاوى بانتهاكات حقوق اإلنسان من

  .                                                                      الشكاوى جيوز للجنة أن تسعى إىل حتقيق حل ودي أو تبدأ دراسات أو تصدر توصيات

   َّ                                            ً     ً      ً                            عيَّنـت اللجـنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مقرراً خاصاً معنياً بالسجون وشروط            ١٩٩٧           ويف عـام     -  ٨٩
                                    ويزور املقرر اخلاص السجون وزنازين       .                   ديد املشاكل الكربى                                                  االحـتجاز يف أفريقيا لتقييم أحوال السجون وحت       

                                                                                          الشرطة واجلندرمة أو أي مكان آخر لسجن أو احتجاز األشخاص يف خمتلف البلدان األفريقية من أجل احلصول 
 ُ                  وُتدعى احلكومة إىل     .                                                                         مث يقوم بعد ذلك بإعداد تقرير عن زيارته وتقدميه إىل احلكومة املعنية             .               عـلى معلومات  

                           وينشر االحتاد األفريقي تقارير   .                                                                  يق على التقرير ووصف التدابري املتخذة يف التعامل مع توصيات املقرر اخلاص     التعل
  .                           املقرر اخلاص وتعليقات احلكومات
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َ                                                                                           ومـن املهـم أن يالَحظ باإلضافة إىل ذلك بروتوكول إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب امللحق                  -  ٩٠               
ِ       ق اإلنسان والشعوب، وهو الربوتوكول الذي اعُتِمد يف                    بامليثاق األفريقي حلقو                      ورغم أن احملكمة مل تبدأ   .     ١٩٩٨                                       ُ 

                                                        فاحملكمة تستطيع أن تسمح للمنظمات غري احلكومية ذات الصلة اليت   .                                   عملها بعد فمن املهم فهم بعض وظائفها
       ً                   اد أيضاً أن تعرض عليها                                                                                         تتمـتع مبركز املراقب أمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وأن متنح لألفر            

                                      ولكن جيب أن تكون الدول األطراف قد أصدرت   .               من الربوتوكول  ٣٤           من املادة  ٦                   ً         القضايا مباشرة وفقاً للفقرة 
                  ِّ      وباإلضافة إىل ذلك متثِّل      .    ً      ً                                                                           أوالً إعالنـاً تقبل فيه اختصاص احملكمة لتلقي القضايا الفردية اليت ختص هذه الدول             

  . ة             ً             احملكمة استكماالً لوالية اللجن

                  اخلطوط التوجيهية     ٢٠٠٢       أكتوبر  /     ً                                                              وأخرياً، اعتمدت اللجنة األفريقية يف دورهتا الثانية والثالثني يف تشرين األول -  ٩١
            خطوط جزيرة   (                                                                                                        والـتدابري حلظر ومنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا                

                                                                   يهية بعبارات واضحة وملموسة التدابري اليت توصي الدول األفريقية                                 وتعلن هذه اخلطوط التوج     )                روبن التوجيهية 
                           من اخلطوط التوجيهية الدول  ٣   و ٢               وتشجع الفقرتان   .                                                    وغريها من الفعاليات باختاذها ملنع التعذيب وسوء املعاملة

         العتقال يف                                                                                                عـلى التعاون مع املقررين اخلاصني التابعني للجنة األفريقية واملعنيني مبوضوعات السجون وأحوال ا           
                                                                                                                 أفريقيا وحاالت اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة أو خارج القضاء يف أفريقيا؛ أو حبقوق املرأة يف أفريقيا                 
                                                                                                         وكذلك مع هيئات األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان ومع اإلجراءات اخلاصة املوضوعية والقطرية التابعة              

  .          بالتعذيب                                       للجنة حقوق اإلنسان وخاصة املقرر اخلاص املعين



 ثاينالقسم ال

 احلـق فـي السالمـة
 اجلسدية واملعنوية
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     اهلدف

                                                                                                                   هـدف هـذا القسم هو تأكيد مبدأ احتفاظ األفراد الذين يوضعون قيد االحتجاز أو يف السجن حبقوقهم باستثناء تلك                
                               سوء املعاملة عن الكرامة املتأصلة                            وينشأ احلظر العاملي للتعذيب و  .                                              احلقوق اليت يفقدوهنا كنتيجة حمددة حلرماهنم من احلرية

  .                                                            وينبغي معاملة املسجونني واحملتجزين بطريقة إنسانية وكرمية يف كل وقت  .           جلميع البشر

  .                                                         ويبدأ هذا االقتضاء منذ حلظة دخوهلم ويستمر حىت حلظة إطالق سراحهم

               املبادئ اجلوهرية
  .                          ً                           يولد كل أفراد البشر أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق

  .                                                بع حقوق اإلنسان من الكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساين  تن

َ                                                                              يف مجيع األوقات، يعاَمل كل األشخاص احملرومني من احلرية بإنسانية وباحترام للكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساين                  . 

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :        على أن             ني حبقوق اإلنسان                                              اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاص            تؤكد ديباجة 

                                               من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة         البشرية                                    اإلقـرار مبـا جلميع أعضاء األسرة        
                                      يشكل أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل

                                                                                            من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو          ١               ويـنص املبدأ    
  :              سجن على ما يلي  ال

                                                                             يعـامل مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن              
  .                                                  معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص اإلنساين األصيلة

  .                               املبادئ األساسية ملعاملة السجناء                  ويتأكد هذا املبدأ يف

                      اليت اعتمدهتا األمم                                   موذجية الدنيا ملعاملة السجناء               القواعد الن                                                          وتـرد تفاصيل ما يشكل املعاملة اإلنسانية للسجناء يف          
  . ) ٢ (                                             وتعاجل السمات اجلوهرية للحياة اليومية يف السجن    ١٩٥٥         املتحدة يف 

                                                        

                                املنظمة العاملية لإلصالح اجلنائي،     :      نظـر  ا                                                                          لالطـالع عـلى تعلـيق مفـيد عـلى القواعـد النموذجـية الدنـيا                   ) ٢ (
Making Standards Work: An International Handbook on Good Prison Practice)    ،١٩٥٥      الهاي    .(   
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                           حظر التعذيب وسوء املعاملة- ٣      الفصل 

   دف هل ا

           ميكن قبوله            ً     ظور مطلقاً وال                                                                                                            هدف هذا الفصل أن يؤكد أن التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة حم                 
                      ً                                            ُ                                     ويشكل حظر التعذيب جزءاً من القانون الدويل العريف، وهو ما يعين أنه حظر ُملزم بغض النظر عما إن كانت             .              حتـت أي ظرف   

  .            َّ                                             الدولة قد صدَّقت على املعاهدات الدولية اليت حتظر التعذيب صراحة

               املبادئ اجلوهرية
 .                           وال توجد استثناءات هلذا املبدأ  .                                          العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                                     ال يتعرض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو

                                                           ً             ً                                             تعـريف التعذيب هو أنه أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، خالف ما يالزم العقوبات                     
   .                                 القانونية أو يكون نتيجة عرضية هلا

                                                                                   من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال تبلغ حد               ُ   َّ                                            وُتعـرَّف إساءة املعاملة بأهنا أية أفعال أخرى       
  .       التعذيب

                                                               َّ                                                  وأي عمل من أعمال التعذيب املرتكبة يف إطار هجوم منتشر أو منهجي موجَّه ضد السكان املدنيني عن علم يشكل                   
  .                جرمية ضد اإلنسانية

  .                        حىت ولو كان ذلك مبوافقته                                                ال خيضع أي سجني ألي جتارب طبية أو علمية قد تضر بصحته،

  .                                                 ً                                 االختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة حمظوران متاماً مثلهما مثل التعذيب وسوء املعاملة

  .                                                                                                     يتم تزويد مجيع املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون بالتثقيف والتعليم الكاملني بشأن حظر التعذيب وسوء املعاملة

                                                                          ة التعذيب كدليل يف أية إجراءات باستثناء استعماهلا كدليل لتقدمي مرتكيب التعذيب                              ال يستشهد بأية أقوال تصدر نتيج
  .          إىل العدالة

  .                                               ً         ال جيوز التذرع باألوامر الصادرة من موظف أعلى تربيراً للتعذيب

  .                                                                         ال جيوز ملوظفي إنفاذ القانون استعمال القوة إال إذا كان ذلك ضروريا وال مناص عنه

ّ             يتمتع أي فرد يّدعي تعرض                                                    ً                                    ه للتعذيب باحلق يف تقدمي شكوى وفحص هذه الشكوى فوراً وبطريقة حمايدة من جانب                            
  .              السلطات املختصة

                                                                                                                   يـتم التحقيق على النحو الصحيح يف أية حاالت وفاة أثناء احلجز وأية حوادث تعذيب وسوء املعاملة وأية حاالت                   
  .              اختفاء للسجناء

                                                      ته املتصلة باألشخاص احملتجزين واملسجونني قيد االستعراض                                                             تـبقى قواعـد االستجواب وتعليماته وأساليبه وممارسا       
  .                            املنهجي بغية منع حدوث التعذيب
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                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     من  ٥          تنص املادة 

                                                                                        ال جيـوز إخضـاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                
  .         للكرامة     احلاطة

                                                                             اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       من   ١              من املادة     ١ُ   ِّ             ُتعرِّف الفقرة   
  :      بأنه                 أو املهينة التعذيب

                                      ً             ً          ً                            أي عمـل ينـتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما                  
                                            ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو                                                 بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص       

                                                                                                معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه                 
                                                        أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من             -                             هـو أو أي شـخص ثالـث       

             يسكت عنه                            ّ                                                         األسـباب يقوم على التمييز أّيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو              
                           وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب   .                                              موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية    

  .                                                                              الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا

  :                              ة أو الالإنسانية أو املهينة بأهنا                                                       من االتفاقية الضروب األخرى من املعاملة أو العقوبة القاسي  ١٦            من الفقرة  ١ ُ   ِّ          وُتعرِّف املادة 

                                                                                                 أي أعمـال أخـرى مـن أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت                 
                                      ، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص        ١                                           تصـل إىل حد التعذيب كما حددته املادة           ال

                تم مبوافقته أو                                       ِّ                                      آخر يتصرف بصفة رمسية هذه األعمال أو حيرِّض على ارتكاهبا، أو عندما ت            
  .            بسكوته عليها

  :            على ما يلي                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من  ٧           وتنص املادة 

                                                                                    ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو              
    أحد                                                          وعلى وجه اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على     .                  احلاطـة بالكرامة  
  .            دون رضاه احلر

                                                                                                     اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                    من    ٢                وتؤكـد املادة    
  :                        الطابع املطلق حلظر التعذيب

                                  ّ  ً                                     ال جيـوز الـتذرع بأية ظروف استثنائية أّياً كانت، سواء أكانت هذه              - ٢ 
                                                 أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من                                 ً               الظـروف حالة حرب أو هتديداً باحلرب        

  .                                      حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب

                                                                    ال جيـوز الـتذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو عن             - ٣ 
  .                      سلطة عامة كمربر للتعذيب
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  :            وسوء املعاملة                                                                               وحتدد االتفاقية االلتزامات التالية على الدولة وهي تنطبق بنفس القدر على كال التعذيب 

                                                                                تضـمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالن فيما يتعلق حبظر التعذيب على الوجه              
                                                                                            الكـامل يف بـرامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، سواء أكانوا من املدنيني أو               
                                                                                      العسـكريني، والعاملني يف ميدان الطب، واملوظفني العموميني أو غريهم ممن قد تكون هلم              

                   َّ                                                                 باحتجاز أي فرد معرَّض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو                   عالقة
  ] ١         ، الفقرة   ١٠      املادة  [   .                            استجواب هذا الفرد أو معاملته

                                                                                   تضـمن كل دولة طرف إدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات اليت يتم إصدارها               
  ] ٢     فقرة     ، ال  ١٠      املادة    [ .                                       فيما خيتص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص

                              َّ                                               تبقي كل دولة قيد االستعراض املنظَّم قواعد االستجواب، وتعليماته وأساليبه           
                                                                                   وممارسـاته، وكذلـك الترتيبات املتعلقة حبجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي            
                                                                                       شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية،              

  ]  ١١      املادة    [ .          حاالت تعذيب                      وذلك بقصد منع حدوث أي 

                                                                         تضـمن كل دولة طرف قيام سلطاهتا املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما          
َ                                       ً                                             ُوجـَدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذيب قد ارتكب يف                  ُ

ٍ                                     أٍي من األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية   ]  ١٢      املادة    [ . 

ّ            تضـمن كل دولة طرف ألي فرد يّدعي                     َّ                              بأنه قد تعرَّض للتعذيب يف أي إقليم                                 
                                                                                      خيضع لواليتها القضائية، احلق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاهتا املختصة ويف أن تنظر هذه              

                                    وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان       .                                              السـلطات يف حالته على وجه السرعة وبرتاهة       
                   تخويف نتيجة لشكواه         ِّ                                                    محاية مقدِّم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو ال

  ]  ١٣      املادة  [   .           ُ  َ َّ    أو ألي أدلة ُتقَدَّم

  :                                                                وباإلضافة إىل ذلك تنطبق االلتزامات التالية على الدول يف حاالت التعذيب

                                                 َّ                          تضـمن كـل دولة طرف، يف نظامها القانوين، إنصاف من يتعرَّض لعمل من               
         ك وسائل                                                                               أعمـال التعذيب ومتتعه حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا يف ذل             

                                                                                          إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، ويف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال               
  ] ١         ، الفقرة   ١٤      املادة  [  .                                                   التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعوهلم احلق يف التعويض

                                                                   تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة  
                                                        أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب                  للتعذيب، كدليل يف 

  ]  ١٥      املادة  [  .                           كدليل على اإلدالء هبذه األقوال

                          َّ                 مبادئ التقصي والتوثيق الفعَّالني للتعذيب                                                                                 وباإلضافة إىل أحكام التحقيق الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب، تتضمن           
                                              اخلطوط البارزة للتحقيق يف التعذيب وتوثيقه على                     الالإنسانية أو املهينة                                           وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

  .                                         من هذا الدليل الذي يعاجل إجراءات التحقيق  ٢٨                                                وينبغي اإلشارة إىل هذين املعيارين باإلحالة إىل الفصل   .             النحو الصحيح
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                             ألي شكل من أشكال االحتجاز أو                                                    جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون     من   ٢٢           وينص املبدأ 
  :            على ما يلي     السجن

                                                            ال يكون أي شخص حمتجز أو مسجون، حىت برضاه، عرضة ألن جتري عليه أية  
  .                                     جتارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته

  :                                 بأن التعذيب جرمية ضد اإلنسانية مىت                                        نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     من  ٧           وتنص املادة 

ـ                                         َّ                                 ب يف إطـار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد أية جمموعة من                ُ    ارُتك
  ] ١       الفقرة  [  .                              السكان املدنيني، وعن علم باهلجوم

   ٣       واملادة   .                                                                                         وينشئ احلظر املطلق جلميع أشكال التعذيب عواقب على استعمال القوة واألسلحة من جانب موظفي السجون
  :                تنص على ما يلي     قوانني                                        مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ ال   من 

                                                                               ال جيوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة الضرورة             
  .                                  القصوى ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم

  :        ما يلي                                               اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     من  ١            وتقول املادة 

                             القسري جرمية ضد الكرامة     ُ                                      ُيعتـرب كـل عمل من أعمال االختفاء        - ١ 
                           ً                                 ً     ً       ً               اإلنسـانية ويدان بوصفه إنكاراً ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكاً خطرياً وصارخاً             
                                                                            حلقـوق اإلنسـان واحلـريات األساسية اليت وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان          

  .                   َّ                                      وأعادت تأكيدها وطورَّهتا الصكوك الدولية الصادرة يف هذا الشأن

                               الذي أصدر اإلعالن املتعلق حبماية     ١٩٩٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨          املؤرخ يف    ١٣٣ /  ٤٧            معية العامة           ويف قرار اجل
  :                    بأهنا أعمال تأخذ صورة  "                    حاالت االختفاء القسري "                                       مجيع األشخاص من االختفاء القسري يرد تعريف 

                                             ً                                             القبض على األشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرماهنم من حريتهم على أي             
          جمموعات      أيدي                                                                             حنـو آخر، على أيدي موظفني من خمتلف فروع احلكومة أو مستوياهتا أو على               

                                                                                                   منظمة أو أفراد عاديني يعملون باسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو                
                                                                                         برضـاها أو بقبوهلا، مث رفض الكشف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أو                

َ  ِّ                                         راف حبرماهنم من حريتهم، مما ُيَجرِّد هؤالء األشخاص من محاية القانون                         رفـض االعـت           الفقرة  [                         ُ 
  ]                   الثالثة من الديباجة

                                                                                                                 ومن اجلوهري أن يتم يف حالة اختفاء أو وفاة شخص ما أثناء االحتجاز القيام بتحقيق مستقل يف سبب االختفاء                   
                                            مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من                                     جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية          من     ٣٤             وينص املبدأ     .           أو الوفاة 

  :            على ما يلي                      أشكال االحتجاز أو السجن

                                                                        إذا تـويف شـخص حمتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه تقوم سلطة     
                                                                                             قضـائية أو سـلطة أخرى بالتحقيق يف سبب الوفاة أو االختفاء، سواء من تلقاء نفسها أو بناء          

      . ...                                       لك الشخص أو من أي شخص على معرفة بالقضية                           على طلب من أحد أفراد أسرة ذ
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                                                                                       ُ َ  ِّ          وإذا تويف أحد األشخاص املوجودين يف االحتجاز أو السجن وأصيب إصابة خطرية ينبغي لسلطات السجن أن ُتَبلِّغ أقرب 
  :                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٤٤                            ويرد النص على ذلك يف القاعدة   .       األقارب

ِ                  ني أو أصيب مبرض خطري أو حبادث خطري أو ُنِقل إىل                         إذا تويف السج    ) ١ (   ُ                                 
                                                                ً                       مؤسسـة لعالج األمراض العقلية، يقوم املدير فورا، إذا كان السجني متزوجاً، بإخطار             

ـ                                                                                 ه، وإال فأقرب أنسبائه إليه، ويف أية حال أي شخص آخر يكون سجني قد طلب                ت     زوج
  .      إخطاره

  .                يف صكوك إقليمية                                            ً ويرد كثري من املعايري العاملية املذكورة أعاله أيضاً

                                                                                                               اخلطوط التوجيهية والتدابري املتعلقة حبظر ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                           وهكذا فإن   
  :                               تشمل جترمي التعذيب وسوء املعاملة )                         خطوط جزيرة روبن التوجيهية (                 املهينة يف أفريقيا 

     ً                                       عذراً قانونيا ألعمال التعذيب أو املعاملة أو                         ً      ً     األوامر العليا ال متثل أبداً تربيراً أو -  ١١
  .                                       العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

...    

  ُ    َ                                                              ال ُيعاقَب أي شخص لعصيان أمر صادر إليه بارتكاب أعمال تبلغ حد التعذيب  -  ١٣
  .                                                     أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                      عمال وإنتاج معدات أو مواد مصممة إليقاع                               ينـبغي للدول أن حتظر ومتنع است   -  ١٤
                                                   ً                                      التعذيب أو سوء املعاملة واالجتار فيها، وينطبق ذلك أيضاً على استغالل أية معدات أو              

  .                      مواد أخرى يف هذه األغراض

        الدولية                                  هي األخرى إضافة إىل املعايري                                                               اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه         ِّ                         ومتثِّل األحكام التالية من     
  :            املعروضة أعاله

َبر من التعذيب أيضاً تطبيق أساليب على شخص ما بقصد حمو شخصية الضحية              …     َ َ                  ً                                                              ويعَت
  .                                                    ً      ً         ً      ً            أو إضـعاف طاقاتـه اجلسدية أو العقلية حىت وإن مل تسبب أملاً جسدياً أو عذاباً عقلياً      

  ]             ، الفقرة األوىل ٢      املادة  [

                    املعاناة اجلسدية أو                                                             وال يشـمل مفهـوم التعذيب األمل اجلسدي أو العقلي أو             
                                                                                          العقلـية املتأصـلني يف التدابري القانونية أو تنجم عنها وحدها، شريطة أال تشمل هذه               

  ،  ٢       املادة   [  .                                                                                الـتدابري القـيام باألعمال أو استعمال األساليب املشار إليها يف هذه املادة            
  ]              الفقرة الثانية

َبر أي شخص من املذكورين أدناه مذنباً جبرمية التعذيب    :   َ َ                                 ً                ويعَت

                                                                 أي موظف أو مستخدم عمومي يأمر بصفته هذه باستعمال التعذيب            ) أ ( 
                                                                      ً                         أو حيـرض علـيه أو يدفع إليه أو يرتكبه مباشرة أو ميتنع عن منعه إن كان قادراً على                   

  .   ذلك
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َ                  أي شخص يأمر، بتحريض من موظف أو مستخَدم عمومي مذكور يف   ) ب (                                     
                                      يدفع إليه أو يرتكبه مباشرة أو                                           باستعمال التعذيب أو حيرض عليه أو       )  أ (                 الفقرة الفرعية   

  ] ٣      املادة  [  .                     يتواطأ على القيام به

                                                                وال يكون الطابع اخلطري للمحتجز أو السجني وال االفتقار إىل األمن يف مؤسسة  
  ]                ، الفقرة الثانية ٥      املادة  [  .                              ً         السجن أو املؤسسة العقابية مربراً للتعذيب

  :    بأنه  "               االختفاء القسري   "                              كية بشأن االختفاء القسري لألشخاص                     اتفاقية البلدان األمري ُ   ِّ                     وُتعرِّف املادة الثانية من 

                                                                               فعـل حـرمان أي شخص أو أشخاص من حريته أو حرياهتم بأي طريقة كانت، يرتكبه          
                                                                                     موظفـو الدولـة أو يرتكبه أشخاص أو مجاعات من األشخاص تعمل بسلطة الدولة أو               

                     احلرمان من احلرية أو                                                        دعمها أو سكوهتا، ويعقبه غياب املعلومات أو رفض االعتراف هبذا
                                                                  ً                     إعطـاء معلومـات عن مكان ذلك الشخص مما يعرقل التجاءه إىل ما يكون منطبقاً من                

  .                                          وسائل االنتصاف القانونية والضمانات اإلجرائية

      اآلثار
             ً                                               وال يوجد مطلقاً يف أي ظرف من الظروف أي مربر للتعذيب أو املعاملة   .                                        تتسم الصكوك الدولية بوضوح ال غموض فيه   

                                         فهو يشمل أي شكل من األمل أو املعاناة          .                             وتعريف التعذيب تعريف شامل     .                                              لعقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           أو ا 
  .     ً          ً                                     جسدياً أو معنوياً، خالف ما يالزم واقع االحتجاز أو السجن

  :               ويعين ذلك ما يلي

          ً                                        ال جيب أبداً ضرب املسجونني أو إخضاعهم للعقوبة اجلسدية؛ -
                            ة بدنية على خمالفات االنضباط؛              ال جيوز فرض عقوب -
                                                          ال جيوز استخدام القوة إال إذا كان ذلك جوهريا لكبح مجاح السجني؛ -
                                                                       ينبغي تدريب املوظفني على األساليب غري العنيفة للتعامل مع السجناء العنيدين؛ -
                                                                    جيب أن يتصرف املوظفون عند القيام بوظائفهم يف حدود القانون يف مجيع احلاالت؛ -
      ً                                                                                         وفقاً للقانون حماكمة ومعاقبة املوظفني الذين تثبت إدانتهم بتعذيب السجناء أو إحلاق عنف هبم دون مربر؛     ينبغي -
                                                                                                    ينـبغي متكـني السجناء من تقدمي شكوى إىل أشخاص مستقلني من أي سوء معاملة دون خوف من متييز                    -

                ضدهم يف املستقبل؛
                                                 اء لكفالة عدم وقوع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة                                                 ينبغي أن يتمكن مسؤولون مثل القضاة من زيارة السجن -

  .          الالإنسانية

  .                                                                                         وقد حتدث حوادث التعذيب وسوء املعاملة عند وقوع أعمال االختفاء القسري أو اإلعدام بإجراءات موجزة
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             توصيات عملية
       وينبغي   .                    إنسانية أو املهينة                                                                                             ينبغي توعية موظفي السجون باحلظر الدويل للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الال             !

  .                                                                                    إدراج هذا احلظر يف التشريعات وقواعد السجون الوطنية ويف مجيع املواد التدريبية ملوظفي السجون

َ                                        ينـبغي وضـع تنظيمات دقيقة الستعمال أي آلة قد ُتستخَدم كسالح من جانب املوظفني               !                     ويف كثري من األنظمة      .                                           ُ    
                                                        وينبغي وضع حتديد دقيق للغاية للظروف اليت ميكن فيها           .          اع العصي                               ً                 القضـائية حيمـل أفراد املوظفني نوعاً من أنو        

  .                                  ً                               استخدامها وينبغي أن يتصل ذلك دائماً مبنع إحداث األذى اجلسدي بالسجناء

                                                                                                            ينـبغي أن توضع أدوات التقييد مثل أغالل األيدي واألحزمة البدنية وقمصان التكبيل يف مكان مركزي يف السجن              !
                                                           وينبغي تسجيل صرف واستعمال هذه املعدات بدقة وأن تتاح           .                     كبار املوظفني فقط                               وينبغي صرفها حتت سلطة أحد    

  .                                 هذه السجالت للرجوع إليها يف املستقبل

                                                                                                              ينـبغي أن توجد إجراءات رمسية ومفتوحة يستطيع السجني أن يستعملها ليشكو إىل سلطة مستقلة من وقوع أي                   !
ٍ                                                       حدٍث من أحداث التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسي           .                                                            ة أو الالإنسانية أو املهينة دون خوف من جترميه على ذلك            

                        ُ                ويف حالة اللزوم ينبغي أن ُيعرض على السجني   .                                            من هذا الدليل حق السجناء يف تقدمي الشكاوى    ٢٧    ِ            ويعاِلج الفصل   
  .        ِّ                                              الذي يقدِّم شكوى من هذا القبيل إمكانية النقل إىل سجن آخر

                                                             ت غري احلكومية أو غري ذلك من األشخاص املستقلني الدخول إىل                                                           ينـبغي وضع ترتيبات ليتاح للقاضي أو املنظما        !
  .                                                                                                       السجون بصفة منتظمة لكفالة عدم حدوث التعذيب أو غريه من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                 موضوعات للمناقشة
                                    ل املستعملة يف بلدكم لتنفيذ هذا احلظر؟            ما هي الوسائ  .                                                      هناك حظر دويل للتعذيب يف كل األوقات وحتت أي ظرف من الظروف

                                                                                                                          نـاقش الطريقة اليت حتظر هبا خمتلف الصكوك املشار إليها يف هذا الفصل األشكال القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من                    
  .                املعاملة والعقوبة

  .                                                                         ناقش األساليب اليت تستعملها إدارة السجون يف بلدكم للسيطرة على السجناء وكبحهم

                                                                                                                     لقول بأن أحد هذه األساليب يبلغ حد املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؟ ما هي األساليب البديلة اليت                            هل ميكن ا  
               ميكن استخدامها؟

                         وينبغي أال يستعمل املوظفون   .                                                                                  يستجيب معظم السجناء بطريقة إجيابية عندما تصدر إليهم أوامر مشروعة بطريقة معقولة    
              ً                                                                       ومن املهم أيضاً أن يعرف السجناء منذ البداية ما هو متوقع منهم وما هي القواعد اليت       .                             القـوة اجلسدية إال كحل أخري     

               ِّ                                                                 كيف ميكن أن تؤثِّر هذه االعتبارات على طريقة قيام موظفي السجن بأداء أعماهلم اليومية؟  .                 جيب عليهم إطاعتها

                                هل ينبغي محلها بشكل مفتوح يف        .      راوات                                            ً                                      يف كـثري مـن األنظمة القضائية حيمل موظفو السجن شكالً من أشكال العصي أو اهل               
            ُّ           مىت ينبغي جتنُّب استعماهلا؟  .                                                                            األيدي أو إخفاؤها يف أحد اجليوب؟ حتدث عن الظروف اليت ميكن فيها استعمال هذه األدوات

                                                                                                                كـيف ميكن محاية السجناء من االنتقام أو التجرمي بسبب تقدميهم شكوى إىل أشخاص مستقلني عن سوء املعاملة من                   
            وظفي السجن؟      جانب م
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                                                                                                              إذا قام أحد القضاة بالتفتيش على أحد السجون لضمان عدم وقوع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
                                                     ً     ً   أو املهينة، ما هي األماكن اليت ينبغي أن يهتم هبا اهتماماً خاصاً؟

                     نتهاكات حقوق اإلنسان؟                                                         ً   ملاذا ال يقبل القانون الدويل األوامر العليا غري القانونية مربراً ال

   ما   .                                                                                                       رمبا يدرك موظفو السجن أن سوء األحوال املادية يف سجنهم قد يصل إىل حد املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
                                                                                                    هي اخلطوات اليت ينبغي هلم اختاذها يف هذه الظروف؟ من هو الشخص الذي ينبغي أن يكون مسؤوال عن املعاملة اجلارية؟

                                                            اءات السليمة للتبليغ عن الوفاة أثناء االحتجاز والتحقيق فيها؟          ما هي اإلجر

             دراسات احلالة
             وقام املوظفون   .                                           وقد قام أحد السجناء بلكم أحد املوظفني يف وجهه  .                                   أنت أكرب موظف يف وردية العمل يف السجن - ١

                        ر املوظفون بالضيق الشديد     ويشع  .                                                                   اآلخرون بتقييد حركته وجيري نقله إىل زنزانة العقوبة عند وصولك إىل املسرح
                 كيف ميكنك أن تقنع   .                                                    وأنت تشعر بأن السجني سيتعرض للضرب بعد أن تغادر املكان  .                    بسبب ما حدث لزميلهم

                        املوظفني باالمتناع عن ذلك؟

  مت  و  .                                                                   ً       ً       ً                     أبلغ موظفو األمن بأهنم تلقوا معلومات تفيد بأن السجناء قد صنعوا جهازاً تفجريياً بدائياً بآلية توقيت بسيطة - ٢
           وسوف ينفجر   .                                                                              إخفاء هذا اجلهاز داخل السجن ورمبا كان ذلك يف مكان معني لتسبيب أكرب ضرر ملوظفي السجن

                                                                             وحددت املعلومات اثنني من السجناء الذين سبق هلما االشتراك يف املتفجرات بأهنم على رأس   .                اجلهاز بعد ساعتني
                        وموظفو السجن متأكدون من   .                   إعطاء أي معلومات                                      ومت وضعهما يف حبس انفرادي ولكنهما يرفضان  .            املشتبه فيهم

ّ                          أن اسـتعمال احلد األدىن من القوة ميكن أن يرغم السجينني على الكشف عّما يعرفانه                                     وهم يطلبون من رئيس      .                                                             
                                    ً                             كيف ينبغي أن يتصرف رئيس السجن مراعياً الصكوك الدولية ذات            .                                          السجن أن يأذن هلم باستعمال هذه القوة      

       الصلة؟

                 ً ُ  َ          ً                                                           ع سجني هائج أحياناً ُيعَترب استعماالً للقوة له ما يربره يف ظل قانون بلدكم ويف رأي القضاة الذين            افترض أن صف - ٣
                                            واآلن تعلن جلنة تفتيش دولية ملناهضة التعذيب إن   .                                 َّ                    قاموا بالتحقيق يف بعض الشكاوى احملدَّدة األخرية من السجناء

                كيف تتصرف إدارة   .                                  ة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                                                  استعمال الصفع غري مقبول باملرة وأنه يصل إىل حد املعامل
       السجن؟



 

 35 

 
                    دخول احلبس واإلفراج- ٤      الفصل 

   دف هل ا

                                                                                                           اهلدف من هذا الفصل هو التأكيد على أن اقتضاء معاملة السجناء وغريهم من األشخاص احملرومني من حريتهم                 
  .         ظة اإلفراج                                                      بطريقة إنسانية وكرمية يبدأ من حلظة دخول احلجز ويستمر حىت حل

               املبادئ اجلوهرية
  .                                                       ً                ينبغي وضع األشخاص احملرومني من حريتهم يف أماكن معترف هبا رمسياً بأهنا أماكن حبس

  .                                            ينبغي وضع سجل تفصيلي عن كل شخص حمروم من احلرية
 .                    ً                                                                         حيصل مجيع السجناء فوراً على معلومات مكتوبة عن األنظمة املنطبقة على معاملتهم وعن حقوقهم والتزاماهتم

             ُ                                                                                    يتعني أن حتصل أُسر السجناء وممثليهم القانونيني وأن حتصل بعثاهتم الدبلوماسية، عند االقتضاء، على املعلومات 
  .                              الكاملة عن وقوع االحتجاز ومكانه

  .ُ                                           ً     ً                               ُيعرض على مجيع السجناء احلصول على فحص طيب وعالجاً طبياً بأسرع ما ميكن بعد دخوهلم احلبس

                       األساس يف الصكوك الدولية
                       َّ                                                              مبادئ املنع والتقصي الفعَّالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام       من   ٦              علـن املبدأ     ي

  :        ما يلي         دون حماكمة

                                                                     تكفـل احلكومـات وضع األشخاص اجملردين من احلرية يف أماكن لالحتجاز             
                ملتمتعني بثقتهم،               ً                                                          معترف هبا رمسياً، وموافاة أقارهبم أو حماميهم أو غريهم من األشخاص ا           

  .    ً                                                                 فوراً، مبعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، مبا يف ذلك عمليات نقلهم

                   االحتفاظ بسجل جيري                                                اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     من   ١٠           من املادة  ٣              وتتطلب الفقرة 
                           القواعد النموذجية الدنيا          من    ٧                 طلب يف القاعدة                   ويتأكد هذا ال    .                                                   حتديـثه باستمرار يف كل مكان من أمكنة االحتجاز        

  :              ملعاملة السجناء

                                                               يف أي مكـان يوجد فيه سجناء، يتوجب مسك سجل جملد ومرقوم              ) ١ ( 
َ                                      الصفحات، توَرد فيه املعلومات التالية بشأن كل معتقل            :  

              تفاصيل هويته؛  ) أ ( 
                                     أسباب سجنه والسلطة املختصة اليت قررته؛  ) ب ( 
  .           وإطالق سراحه                يوم وساعة دخوله   ) ج ( 

  ُ  َ                                                             ال ُيقـَبل أي شخص يف أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع               ) ٢ ( 
ُ  َِّ       ً            تكون تفاصيله قد ُدوَِّنت سلفاً يف السجل                 .  
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  :                                        من القواعد النموذجية الدنيا على ما يلي  ٣٥             وتنص القاعدة 

ُ   َّ                                                           ُيـزوَّد كـل سجني، لدى دخوله السجن، مبعلومات مكتوبة حول             ) ١ ( 
                                                         م من السجناء، وحول قواعد االنضباط يف السجن، والطرق                                    األنظمـة املطبقة على فئاهت    

َ  َّ                                                                               املَُرخَّص هبا لطلب املعلومات وتقدمي الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية            ُ  
  .                                                              ً            لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقاً حلياة السجن

  .                   ملعلومات بصورة شفوية               ُ ِّ ّ ً                     إذا كان السجني أُمِّّياً وجب أن تقدم له هذه ا  ) ٢ ( 

                                                                        جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من                  من     ١٣                                ويتأكد هذا االشتراط يف املبدأ      
  :                                   وتتضمن املبادئ الالحقة األحكام التالية  .                       أشكال االحتجاز أو السجن

      كل                                                                        يكون للشخص احملتجز أو املسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد           
                                                           ُ   َ      َ        مرة ينقل فيها من مكان االحتجاز أو مكان سجن إىل آخر، احلق يف أن ُيخطَر، أو َيطلب 
ِ         ً                   ً                                      مـن السلطة املختصة أن ُتخِطر أفراداً من أسرته أو أشخاصاً مناسبني آخرين خيتارهم،                 ُ                    

  ،   ١٦       املبدأ   [  .                                                                               بالقـبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وباملكان الذي هو حمتجز فيه             
  ] ١      الفقرة

                                 ً          ً            ً                     كان الشخص احملتجز أو املسجون أجنبياً، يتم أيضاً تعريفه فوراً حبقه يف أن           إذا 
                                                                                            يتصل بالوسائل املالئمة بأحد املراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة اليت يكون            
                                                     ً                         من رعاياها أو اليت حيق هلا بشكل آخر تلقي هذا االتصال طبقاً للقانون الدويل، أو مبمثل 

                      ً                            ً                   ة املختصة، إذا كان الجئاً أو كان على أي وجه آخر مشموالً حبماية                               املـنظمة الدولـي   
  ] ٢         ، الفقرة   ١٦      املبدأ    [ .                  منظمة حكومية دولية

                                  ً                                           إذا كان الشخص احملتجز أو املسجون حدثاً أو غري قادر على فهم حقه، تتوىل               
      هتمام        ويوىل ا   .                                                                               السـلطة املختصة من تلقاء ذاهتا القيام باإلخطار املشار إليه يف هذا املبدأ            

  ] ٣         ، الفقرة   ١٦      املبدأ  [  .                               خاص بإخطار الوالدين أو األوصياء

      املبدأ  [  .                                                                   حيـق للشخص احملتجز أو املسجون أن يتصل مبحاميه وأن يتشاور معه            
  ] ١         ، الفقرة   ١٨

                                                                      تتاح لكل شخص حمتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طيب مناسب يف أقصر              
                             ر له بعد ذلك الرعاية الطبية                                                 َّ   مـدة ممكنة عقب إدخاله مكان االحتجاز أو السجن، وتوفَّ 

  ]  ٢٤      املبدأ  [  .     َّ                               وتوفَّر هذه الرعاية وهذا العالج باجملان  .                      والعالج كلما دعت احلاجة

                               اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية                     من جمموعة املبادئ يف   ١٦           من املادة  ٢       ً                                    ومت أيضاً إدراج الضمان املنصوص عليه يف الفقرة 
  .  )) ب ( ١         ، الفقرة   ٣٦      املادة    (    ١٩٦٣     لعام 

                                   القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة           من     ٢٤                                                                         ويتأكد اشتراط الفحص الطيب والعالج جملرد الدخول إىل السجن يف القاعدة            
  :                    اليت تنص على ما يلي       السجناء
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                                                                        يقـوم الطبيب بفحص كل سجني يف أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، مث               
              ي مرض جسدي أو                                         ً               بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصاً بغية اكتشاف أ

                      ً                                                                عقـلي ميكن أن يكون مصاباً به واختاذ مجيع التدابري الضرورية لعالجه، وعزل السجناء             
َ                                                                              الذيـن ُيَشـك يف كوهنـم مصابني بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور                ُ      
                                ِّ       ً                                                     اجلسـدية أو العقلـية اليت ميكن أن تشكِّل عائقاً دون إعادة التأهيل، والبت يف الطاقة                

  .                   لى العمل لدى كل سجني         البدنية ع

                      ومن املراجع اجليدة يف      .                                                                                         وهناك جمموعة حمددة من احلقوق املنطبقة على األشخاص الذين يوضعون يف احلجز قبل احملاكمة             
             ، الذي نشرته                                               دليل املعايري الدولية املتصلة باالحتجاز رهن احملاكمة  :                                حقوق اإلنسان واالحتجاز قبل احملاكمة           هذا املوضوع 
  .    ١٩٩٤    ة يف           األمم املتحد

                                  على مسؤولية وكالء الدولة أو                                                               اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص                                  وتـنص املادة الثانية من      
  .                                                                                                                األشخاص أو جمموعات األشخاص العاملني بإذهنا أو بدعم منها أو بسكوهتا يف حالة ارتكاب أعمال االختفاء القسري                

  :            فاقية ما يلي                               وتتطلب املادة احلادية عشرة من االت

                                                     ً  ُ  َ َّ               يوضـع كل شخص حمروم من احلرية يف مكان احتجاز معترف به رمسياً وُيقَدَّم          
  .                                        ً                     إىل السلطة القضائية املختصة بدون تأخري وفقاً للقانون احمللي املنطبق

َ  َّ َ                       وتقـوم الـدول األطـراف بوضع ومسك سجالت رمسية ُمَحدَّثَة عن               ُ                                        
                               لسجالت ألقارب احملتجزين والقضاة                 ً                                 احملتجزين، وفقاً لقانوهنا احمللي، بإتاحة هذه ا      

  .                                                 واحملامني وأي شخص آخر له اهتمام مشروع وللسلطات األخرى

      اآلثار
  .                                                            يبدأ االعتراف بالكرامة اإلنسانية منذ بداية دخول السجني إىل السجن

       ملعين قد                                                                                                  ويتمـثل أحد املقتضيات األوىل إلجراء االستقبال قيام سلطات السجن بكفالة وجود وثيقة تؤكد أن الشخص ا      
ِ                                       ُحِرم من حريته بواسطة سلطة قانونية مالئمة  ُ.  

  :                                وجيب فتح سجل عن كل شخص يدخل السجن
                                                               ُّ   وينبغي أن يتضمن السجل البيانات الشخصية بطريقة تكفل سهولة التعرُّف؛ -
                                                           وينبغي أن يتضمن السجل تاريخ دخول كل سجني وتاريخ اإلفراج عنه؛ -
  .                             وينبغي تسجيل املمتلكات الشخصية -

     ويرد   .                      األشخاص يف تالفيف النظام  "       اختفاء "                                                           ا السجل هام بصفة خاصة يف احلاالت اليت قد تنطوي على خطر إمكانية    وهذ
  .                                            مثال الستمارة التسجيل يف املرفق األول هلذا الدليل

  .                                                                           وينبغي السماح للمسجونني بإبالغ أسرهم مبكان وجودهم والتشاور مع ممثليهم القانونيني

                                                                                       هذا الدليل حق السجناء يف الشكوى يف حالة عدم حصوهلم على أي استحقاق من هذه                       مـن    ٢٧ ُ   ِ                وُيعـاِلج الفصـل     
  .          االستحقاقات
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             توصيات عملية
                                           فقد يتم إدخال مئات السجناء أو اإلفراج         .                                                                            تتـباين ترتيبات دخول السجناء إىل السجن واإلفراج عنهم حسب نوع السجن            !

                                من هذا الدليل الذي يتناول       ٣٦            نظر الفصل    ا (                   احلبس االحتياطي                                                              عـنهم يف أي يـوم واحد إىل السجن رهن احملاكمة أو إىل            
                                                                                        أما يف أي سجن خمصص للسجناء احملكوم عليهم ملدد طويلة فقد ال يدخل السجن سوى واحد                   ).                         املسجونني ما قبل احملاكمة   

  .                                                  وجيب أن توضح الترتيبات يف كل نوع منهما حجم هذه احلركة  .                 ً              ً أو اثنان أسبوعياً بل ورمبا شهرياً

                     وينبغي أن يدرك موظفو   .                                                                                 نـبغي إقامـة اتصال وثيق بني السجن والسلطة احمللية اليت أرسلت الشخص إىل السجن          ي !
                                                           ً                                                  السجن ضرورة قيام السلطة القانونية بتقدمي وثيقة صحيحة قانونياً تنص على سبب االحتجاز وشروط االحتجاز يف              

  .             ء احملكوم عليهم                                                     حالة املسجونني ما قبل احملاكمة ومدة العقوبة يف حالة السجنا

َ                        ينـبغي تدريب مجيع املوظفني وخاصة من يعمل منهم يف منطقة االستقبال يف السجن لتبيُّن السجناء األكثر ُعرَضة                   !   ُ                 ُّ                                                                       
  .                                                    إليذاء أنفسهم أو للتعرض لإليذاء من جانب السجناء اآلخرين

  .             وين مبكان وجوده                                                                          ينبغي مبجرد دخول أي شخص السجن إبالغ أقرب األقرباء أو إبالغ شريكه أو ممثله القان !

                                                                                                                   ينبغي كلما أمكن تنظيم فترة تعريف لكل السجناء اجلدد يتم خالهلا شرح التشريعات واللوائح ذات الصلة، ونظام                  !
                                                                                                  احلياة اليومية يف السجن وإعطائهم الفرصة لاللتقاء باألشخاص املوجودين ملساعدهتم مثل املمثلني الدينيني واملدرسني 

َ  َّ        ً      ً               د بعرض مجيع السجناء عند دخوهلم السجن على موظف طيب مَدرَّب تدريباً صحيحاً                           َّ   وهناك اقتضاء حمدَّ    .      وغريهم                                                  .  
  .                                                     وينبغي القيام بذلك يف غضون الساعات األربع والعشرين األوىل

                 موضوعات للمناقشة
ُ                                                   مـا هي األساليب اليت تتبعها إدارة السجون لديكم لكفالة أن السجناء ُحرموا من حريتهم بطريقة قانونية؟ كيف ميكن                                                                         
                                                             ِّ                                      حتسني االتصال الالزم بني السجن والشرطة أو غريهم من املوظفني الذين يسلِّمون املساجني من أجل كفالة وجود الوثائق 

                                    القانونية الالزمة دائما بصحبة السجني؟

  .                                          ذكر أي عقبات تعرقل مسك سجالت الدخول واإلفراج ا

                                                    ما هي املشاكل اليت قد تنشأ يف حالة عدم مسك سجالت صحيحة؟

                                                                أي مدى ميكن استعمال احلاسوب للمساعدة على مسك السجالت بطريقة صحيحة؟   إىل 

             دراسات احلالة
  ُ َ ِّ                                   وُتَبلِّغ الشرطة موظفي السجن بأن الرجل حكم   .                                                 ً            يف وقت متأخر من مساء أحد األيام أحضرت السلطة سجيناً إىل السجن    - ١

                                                املناسب نسوا إحضار الوثيقة القانونية اليت                                                ويف استعجاهلم الوصول إىل السجن يف الوقت        .                               علـيه بالسجن ملدة ستة أشهر     
                                                              مع مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة، ما هي اخلطوات اليت            .                      نه ال ينبغي احتجازه    إ              ويقول السجني     .               تصـرح بالسجن  

                                                                         ميكن ملوظفي السجن اختاذها للتأكد من أن الرجل جيري وضعه يف احلجز بصورة قانونية؟

َ                          أُحِضـَرت امرأة إىل السجن بعد   - ٢  ِ                             ومل تكن موجودة يف االحتجاز قبل   .                                    ً  احلكم عليها بالسجن ملدة إثين عشر شهراً ُ 
               من هم األشخاص     .                                                 ولذلك تركت طفليها الصغريين برعاية أحد اجلريان        .                             ومل تكن تتوقع عقوبة السجن      .       احملاكمة

                                                      الذين ينبغي حسب الصكوك الدولية إبالغهم بوضعها يف السجن؟



 ثالثالقسم ال

 احلق يف مستوى
ٍ يشي كاف مع        
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     اهلدف
ٍ                                    هـدف هذا القسم هو إبراز املبدأ القائل بأن للسجناء واحملتجزين احلق يف مستوى معيشي كاٍف ويف ظروف مالئمة يف                                                                                                

  .                                                               ويشمل هذان احلقان املأوى والغذاء ومياه الشرب وامللبس ولوازم الفراش  .        االحتجاز

               املبادئ اجلوهرية
َ                              يعاَمل مجيع األشخاص احملرومني من احلرية   .                                                  بإنسانية وباحترام للكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساين   

ٍ                                                  جلميع األشخاص احملرومني من احلرية احلق يف مستوى معيشي كاٍف يشمل ما يكفي من الغذاء ومياه الشرب واملأوى                                                       
  .                    وامللبس ولوازم الفراش

                       األساس يف الصكوك الدولية
  :    ى أن    عل                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     من   ٢٥          تنص املادة 

                                                              لكـل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة            - ١ 
                                                                            وخاصة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات           …  ]     لـه  [

                  الظروف اخلارجة   …                                                                     االجتماعـية الضرورية، وله احلق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت             
  .                               عن إرادته واليت تفقده أسباب عيشه

  :        على أن                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من   ١٠    ادة        وتنص امل
َ                                                                  يعـاَمل مجـيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية، حتترم الكرامة            - ١     

  .                     األصيلة يف الشخص اإلنساين

  :        على أن                                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     من   ١١           وتنص املادة 
                                             األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي          تقر الدول - ١ 

ٍ    كاٍف ل               ِّ                                                                 ه وألسرته، يوفِّر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى وحبقه يف حتسني             ـ   
 …  .                      متواصل لظروفه املعيشية

  .                                             أيضا باحلق األساسي لكل إنسان يف التحرر من اجلوع         هذا العهد     من   ١١           من املادة  ٢              وتعترف الفقرة 
  :        على أن                     من اتفاقية حقوق الطفل    ٢٧  ة          وتنص املاد

                                                      تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه  - ١ 
  .                                       البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي

                                                                                                                 اخلطوط التوجيهية والتدابري حلظر ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف                         وتعلـن   
  :                   على أنه ينبغي للدول  )                          خطوط جزيرة روبن التوجيهية (    قيا     أفري

                                                           أن تتخذ اخلطوات لتحسني ما ال يتفق مع املعايري الدولية من األحوال  -  ٣٤ 
  .               يف أماكن االحتجاز

      اآلثار
         معاملة                                                                                                    ميكـن يف كثري من األحيان أن يؤدي احلرمان من القدر الكايف من الغذاء واملياه وامللبس واإليواء املالئم إىل سوء    

                       ً                          ومن املهم أن يكون معروفاً أن توقيع التعذيب أو غريه   .                                                     السجناء، وهو ما قد يصل يف احلاالت الشديدة إىل حد التعذيب
                                                                                                                             من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال ميثل الطريقة الوحيدة النتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من                  

  .                                 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                       ضروب املعاملة أو العقوبة
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          اإليـواء- ٥      الفصل 

     اهلدف

                    َّ                                                        ويف كثري من احلاالت يتعيَّن عليهم قضاء فترات طويلة يف مبىن بعينه أو يف                .          ً                                    يتعني عادةً أن يبقى السجناء يف مكان بعينه       
      وتوضح   .               ملعايري األساسية                                                                      ويهدف هذا الفصل إىل أن يوضح أن هذا املأوى جيب أن يفي ببعض ا               .                     جـزء من هذا املبىن    

ٍ                                                                       القواعد الدولية أنه ينبغي توفري مكان كاٍف ملعيشة السجناء مع إمكانية احلصول على ما يكفي من اهلواء والضوء للبقاء يف                                        
  .        صحة جيدة

               املبادئ اجلوهرية
 .              تدفئة والتهوية                                                                                       ينبغي أن يوفر مكان إيواء السجناء ما يكفي احلجم املكعب من اهلواء واملساحة السطحية والضوء وال

  .                                                                                  ً ويتعني توخي الدقة يف اختيار السجناء الذين يتعني عليهم تقاسم أماكن النوم ومراقبتهم ليالً

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                                                                                      اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     من   ١٦          تنص املادة 

                                                                           تـتعهد كـل دولة طرف بأن متنع، يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية،               - ١ 
                                                                                            حـدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال       

                                                              عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رمسية           …                      تصل إىل حد التعذيب     
      . ... ا                                         كاهبا، أو عندما تتم مبوافقته أو بسكوته عليه              ُ   ِّ         هذه األعمال أو ُيحرِّض على ارت

  :        ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء       وتقتضي 

                                                               حيـثما وجـدت زنـزانات أو غرف فردية للنوم ال جيوز أن يوضع يف              ) ١ (    - ٩ 
      . ...                                 ً الواحدة منها أكثر من سجني واحد ليالً

                                 ها مسجونون يعتىن باختيارهم من            ُ                              وحيثما ُتستخدم املهاجع، جيب أن يشغل       ) ٢ ( 
                   ً                         وجيب أن يظل هؤالء ليالً حتت رقابة مستمرة،          .                                           حيـث قدرهتم على التعاشر يف هذه الظروف       

  .                  اءمة لطبيعة املؤسسة و م

ُ   َّ                 َّ                                          ُتوفَّـر جلميع الغرف املعدَّة الستخدام املسجونني، وال سيما حجرات النوم    -  ١٠ 
                        ً             ة الظروف املناخية، وخصوصاً من حيث         ً                                                 لـيالً، مجيع املتطلبات الصحية، مع احلرص على مراعا        

  .                                                                 حجم اهلواء واملساحة الدنيا املخصصة لكل سجني واإلضاءة والتدفئة والتهوية

  :                                                  يف أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا -  ١١ 

                                   ِّ                       جيب أن تكون النوافذ من االتساع حبيث متكِّن السجناء من استخدام    ) أ ( 
                    ََّ                                           والعمل، وأن تكون مركََّبة على حنو يتيح دخول اهلواء النقي                                      الضوء الطبيعي يف القراءة     

َ                            سواء ُوِجَدت أم مل توجد هتوية صناعية؛  ِ  ُ       
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                                                                   جيب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكني السجناء من القراءة            ) ب ( 
  .                      والعمل دون إرهاق نظرهم

 … 

    وأن                                                                على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية                 ) ١ (    -  ٢٦ 
  :                         يقدم النصح إىل املدير بشأهنا

 … 

                                                      حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن؛  ) ج ( 

                                                                                                                 اخلطوط التوجيهية والتدابري حلظر ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف                         وتعلـن   
  :     للدول            أنه ينبغي  )                         خطوط جزيرة روبن التوجيهية (        أفريقيا 

                                                                 أن تتخذ اخلطوات لتحسني األحوال يف أماكن االحتجاز اليت ال تتفق            -  ٣٤ 
  .                 مع املعايري الدولية

      اآلثار

                                     ويف بعض البلدان يعين ذلك أن يعيش اثنان   .                                                             يشكل ازدحام أماكن اإليواء مشكلة من أكرب املشاكل يف كثري من السجون
ِنَيت أصالً لشخ                                                                  ويف بلدان أخرى يعين ذلك حشر عدد كبري من السجناء يف             .        ص واحد                             ُ ِ َ      ً               أو ثالثة من السجناء يف زنزانة ُب

ِ  َّ                             عنابر صغرية ال يوجد فيها أحياناً ما يكفي من األِسرَّة أو بدون جتهيزات نوم كافية               ً                             .  

َغلُّب القوي على الضعيف                  َ  ُّ                                      وعندما يبقى الناس لفترات طويلة يف مثل هذه الظروف من االزدحام يظهر خطر العنف وَت  َ                                                                            .  
  .                                                                                     القصوى عندما ال يوجد فراش لكل شخص فمن املرجح أن يضطر السجناء الضعفاء إىل النوم على األرض         ويف احلاالت 

                                                                                                                        وعندما يتم إغالق الزنازين على السجناء معظم النهار دون أن يكون لديهم ما يفعلونه ودون توفر أي خصوصية فمن                   
                                وقد يكون هناك خطر االعتداء اجلنسي   .       ة امللل                            ً                                املرجح أهنم سيهامجون بعضهم بعضاً كطريقة لتخفيف التوتر أو كسر حد

  .                     إىل جانب االعتداء اجلسدي

                                              وعلى سبيل املثال جند يف كثري من السجون أن           .                                                                  وعند حدوث االزدحام يظهر خطر حقيقي من انتشار العلل واألمراض         
ُ                                                          الُسل واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية   .       ً           متزايداً على الصحة              ً  اإليدز متثل خطراً  /  

                                                                                                   ويتولد عن مثل هذه الظروف املعيشية آثار خطرية وميكن أن تبلغ إىل حد املعاملة الالإنسانية أو املهينة أو غريها  
  .                                   ً                 من أشكال سوء املعاملة مما ميثل انتهاكاً للمعايري الدولية

               ويف هذا الصدد     .                   املعيشة املقبولة                                                                              ودرجة احلرارة الكافية والتدفئة الكافية يتسمان بأمهية قصوى لكفالة ظروف          
                                                                                                                        ينبغي تدفئة مجيع الزنازين إىل احلد الكايف ورفع درجة احلرارة إىل احلد املريح وملواجهة ظروف الشتاء وأن تكون جيدة                   

  .                           ً                               والتهوية الصحيحة تساهم أيضاً يف منع األمراض وكفالة بيئة صحية  .        التهوية
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             توصيات عملية

                                                                                              التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن املعيار األساسي ملساحة زنزانة                                        توصي اللجنة األوروبية ملنع    !
  .                                                                         السجن للرجال والنساء على السواء ال ينبغي أن يقل عن ستة أمتار مربعة لكل سجني

                 اء كانت مزدمحة أم                            ً                                           ً              وتعترب اللجنة األوروبية عموماً أن التوسع يف إيواء املساجني يف عنابر ليس مقبوالً يف السجون سو !
     ً      ً                                 متراً مربعاً هي غرف مقبولة خلمسة أشخاص أما   ٢١                                                  ومع ذلك توصلت اللجنة إىل أن الغرف اليت تبلغ مساحتها   .  ال

     ً      ً                                                                     متراً مربعاً فينبغي أن تستوعب ما ال يزيد عن ستة سجناء وأن الغرف اليت تبلغ           ٢٥                               الغـرف الـيت تبلغ مساحتها       
  .     ً             شخصاً على التوايل  ١٢              ً                        ربعا تالئم عدداً ال يزيد عن سبعة أشخاص و     ً    متراً م  ٦٠     ً      ً     متراً مربعاً و  ٣٥        مساحتها 

                                                                                                     يف حالة ازدحام أماكن اإليواء وعدم حتقيق املعايري الدولية يستطيع موظفو السجن وضع ترتيبات لتقليل الوقت الذي  !
  .                                   يقضيه السجناء يف الزنازين أو العنابر

َ                ميكن استعمال املمرات أو بسطات الَدَرج كأماكن لألنش !  َ   .                                     طة اجلماعية ويتناوب خروج السجناء إليها                              

  .                                                                                            ينبغي اختاذ احليطة عند اختيار السجناء ألماكن اإليواء املشتركة لتحقيق اعتبارات الصحة والسالمة واألمن !

                                                                                                                   توصي اللجنة األوروبية أن تكون مجيع أماكن إيواء السجناء مفتوحة لتلقي الضوء الطبيعي وأن يستطيع السجناء                  !
                                                                    إذ ينبغي أن تكون مفاتيح اإلضاءة داخل الزنازين وأن يستطيع السجناء فتح   :                    ا يف اإلضاءة والتهوية              التحكم بقدر م 
  .                النوافذ واملصاريع

                 موضوعات للمناقشة

  "            دقة اختيار  "                              ُ             ً                                                          إذا كان عدد املساجني الداخلني واملُفرج عنهم كبرياً على أساس يومي كيف ميكن ملوظفي السجن كفالة                 
            ً                                            ُ   َّ                           لعنابر، وفقاً ملا تتطلبه الصكوك الدولية؟ ما هي املشاكل اليت ُيرجَّح ظهورها إذا مل حيدث هذا                            السـجناء املوزعني على ا    

                االختيار الدقيق؟

                                                                                                                    مـا هي اخلطوات العملية اليت يستطيع موظفو السجن اختاذها لتمكني السجناء يف أماكن إيواء مزدمحة من قضاء بعض                   
                     الوقت خارج الزنازين؟

  .                                                             على كبار مديري السجن لتعريف السلطات ذات الصلة مبستويات االزدحام                       ناقش االلتزامات الواقعة 

                                ما هي االعتبارات اخلاصة اليت تنطبق   .                ُ  َ                                   ً                    يف بعض الثقافات ُيعَترب إبقاء السجناء يف زنازين وحيدة شكالً من أشكال العقوبة
                                عند وضع السجناء يف زنازين مجاعية؟

             دراسات احلالة

   وال   .            ً    ساعة يومياً    ٢٣ ُ  َ                                        وُيحَبس السجناء يف أماكن معيشتهم طوال         .            يف املائة    ٥٠   م                              تبلغ نسبة االزدحام يف سجنك     - ١
َ                                                 ُيسَمح هلم باخلروج إال ساعة واحدة للتريض يف اهلواء الطلق                                            كيف ميكنكم اختاذ ترتيبات إلخراجهم من الزنازين   . ُ  

                                             ملدة أطول ولتمكينهم من االشتراك يف أنشطة مفيدة؟

ِ                      ً                           وقد ُوِضع اثنان وأربعون سريراً يف طبقات من ثالثة           .         ً                ين سجيناً على حنو مريح                                     ختـيل أن هناك غرفة تتسع لعشر       - ٢  ُ     
ِ  َّ                    أِسـرَّة يف هذه الغرفة                                                وتنص الصكوك الدولية بوضوح على أن هذه         .      ً               شخصاً هبذه الغرفة     ٧٥                واآلن يتم حبس      .  

                      ماذا يفعل مدير السجن؟  .                                                            الدرجة من االزدحام ال ميكن اعتبارها مقبولة حتت أي ظرف من الظروف
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                                         احلق يف الغذاء الكايف ومياه الشرب الكافية- ٦      الفصل 

     اهلدف

        ً  وجيب أيضاً   .                                                                                        اهلدف من هذا الفصل هو إبراز أنه جيب تزويد السجناء بالغذاء الصحي الذي يكفي حلفظ صحتهم وقوهتم
  .                                            أن يتاح هلم احلصول على مياه الشرب بصورة منتظمة

               املبادئ اجلوهرية
  .                           ب الكافية مها من حقوق اإلنسان                       الغذاء الكايف ومياه الشر

                                                                         ُّ                                           جلمـيع السجناء احلق يف احلصول على الغذاء الصحي والكايف يف املواعيد املعتادة مع توفُّر مياه الشرب كلما قامت                   
  .           احلاجة إليها

                       األساس يف الصكوك الدولية

                              ً  احلق يف الغذاء الكايف بوصفه عنصراً                                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     من   ١١           تكفل املادة 
                                بالتحديد على اعتراف الدول       ١١              من املادة     ٢              وتنص الفقرة     .                                                  مـن حـق كل شخص يف التمتع مبستوى معيشي كاف          

  .                                                األطراف مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع

                                            يف الغذاء الكايف يف تعليقها العام رقم                                                                                       وقامـت اللجـنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتطوير احلق          
  :                     ، الذي ينص على ما يلي ) ٣ (             عن هذا املوضوع  )     ١٩٩٩ (  ١٢

                                             ً          ً                  يتم إعمال احلق يف الغذاء الكايف عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة  - ٦
                                                                                  وطفل مبفرده أو مع غريه من األشخاص، يف كافة األوقات، سبيل احلصول على الغذاء              

                                           ً     ً           ولذلك ال ينبغي تفسري احلق يف الغذاء الكايف تفسرياً ضيقاً            .         ل شرائه                    الكـايف أو وسـائ    
                                                                                    يقصره على تأمني احلد األدىن من احلريرات والربوتينات وغري ذلك من العناصر املغذية             

      ... .   َّ   احملدَّدة

… 

  )  أ   : (                                                                        وتـرى اللجنة أن املضمون األساسي للحق يف الغذاء الكايف يعين ما يلي             - ٨
                                                                      ونوعية تكفيان لتلبية االحتياجات التغذوية لألفراد وخلو الغذاء من            ُّ                   توفُّر الغذاء بكمية    

                             وإمكانية احلصول على الغذاء      )  ب (                                        َّ              املـواد الضارة وكونه مقبوال يف سياق ثقايف معيَّن؛          
َعطِّل التمتع حبقوق اإلنسان األخرى َ  ِّ                             بطرق تتسم باالستدامة وال ُت  ُ                       .  

… 

                                                        

  ،  )Corr.1    و E/2000/22 (             والتصويب    ٢               ، امللحق رقم        ٢٠٠٠                                                 الوثـائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،         ) ٣ (
  .           املرفق اخلامس
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                                مة الغذائية ومجلة من التدابري                            ِّ                        اخللـو من املواد الضارة حيدِّد اشتراطات للسال        -  ١٠
         أو بسبب   /                                                                               الوقائية اليت تتخذ بوسائل عامة وخاصة ملنع تلوث املواد الغذائية بشوائب و           

                                                                                            انعـدام الشـروط البيئية الصحية أو املناولة غري السليمة يف خمتلف املراحل اليت مير هبا                
          حتدث يف                                                                          إنـتاج األغذيـة، وجيـب احلرص على حتديد وجتنب وتدمري التكسينات اليت            

  .       الطبيعة

… 

                                                                             وكـلما عجـز فرد أو مجاعة، ألسباب خارجة عن إرادته أو إرادهتا، عن               … -  ١٥
                                                                                  التمتع يف باحلق يف الغذاء الكايف بالوسائل املتاحة له أو هلا، يقع على عاتق الدول التزام  

                ذلك احلق مباشرة   )    ِّ  توفِّر (         بأن تعمل 

… 

     ُ                               ن أن ُتليب، على أقل تقدير، احلد                                                    وتقع انتهاكات للعهد عندما تقصر الدولة ع       -  ١٧
                        ولدى حتديد أي فعل أو       .                                      ً                   األساسـي األدىن املطلـوب ليكون الفرد متحرراً من اجلوع         

              ُ           ً                                                                   امتناع عن فعل ُيعد انتهاكاً للحق يف الغذاء، من األمهية مبكان التمييز بني عجز الدولة               
ّ              وإذا اّدعت دولة ط     .                                                     الطرف عن الوفاء بالتزاماهتا وعدم استعدادها لذلك                      رف أن القيود         

                                               ِّ                                           املفروضـة على مواردها جتعل من املستحيل عليها أن توفِّر الغذاء للعاجزين عن القيام              
                                                                                     بأنفسـهم بـتأمني توفـريه، وجب عليها أن تثبت أهنا بذلت قصارى جهدها من أجل                
                                                                             اسـتخدام كل املوارد املوجودة حتت تصرفها يف سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، هبذه    

لِزم الدول باختاذ        )  ١ ( ٢                              وهذا أمر مترتب على املادة        .    نيا              االلتزامات الد  ِ                      من العهد اليت ُت   ُ             
                              ، مثلما أشارت إليه اللجنة      "                                    بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة      "                       مـا يلزم من خطوات      

                                وبالتايل فإن الدولة اليت تدعي        ).     ١٩٩٠   ( ٣                            من تعليقها العام رقم        ١٠                  سابقا يف الفقرة    
                                                      اهتا ألسباب خارجة عن إرادهتا تتحمل عبء إثبات ذلك                                           بأهنـا عاجزة عن الوفاء بالتزام     

                                                                                   وأهنـا التمسـت بـال جدوى احلصول على الدعم الدويل لضمان توفري الغذاء الالزم               
  .                   وإمكانية احلصول عليه

َعد انتهاكاً للعهد أي متييز يف احلصول على الغذاء، ويف              -  ١٨ َ          ً                                                    وباإلضافة إىل ذلك، ُي  ُ                 
ُ ُ         ِّ          الوسائل والُسُبل اليت متكِّن من اق                                                   تنائه، يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو            

                                                                                            اللغـة، أو السن، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو                
                                                                            االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب يكون غرضه أو أثره إلغاء أو 

  .                            جتماعية والثقافية أو ممارستها                                           إعاقة املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واال

                                                                                                              وقامت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كذلك بتطوير احلق يف املياه الكافية يف تعليقها العام رقم 
   ).          من العهد  ١٢   و  ١١        املادتان  (               عن احلق يف املياه   )     ٢٠٠٢   (  ١٥
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  :        ما يلي           ملة السجناء                            القواعد النموذجية الدنيا ملعا     من   ٢٠               وتتطلب القاعدة 

                                                           توفر اإلدارة لكل سجني، يف الساعات املعتادة، وجبة طعام ذات قيمة   ) ١ ( 
  .                                                                     غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي

   َّ                                                            توفَّـر لكـل سجني إمكانية احلصول على ماء صاحل للشرب كلما              ) ٢ ( 
  .          احتاج إليه

  :                                    من القواعد النموذجية الدنيا ما يلي  ٢٦          القاعدة                      وباإلضافة إىل ذلك تتطلب

                                                               على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية وأن يقدم   ) ١ ( 
  :                    النصح إىل املدير بشأهنا

                             كمية الغذاء ونوعيته وإعداده؛  ) أ ( 

      اآلثار

                                           مللتزمني بالقانون قد يثور السؤال عن سبب ضمان                                                                  يف البلدان اليت تنخفض فيها نوعية الغذاء املتاح لكثري من أفراد اجملتمع ا
                                              فعندما تأخذ الدولة من السجناء فرصة توفري         .                                                  واإلجابة تستند إىل احترام احلق يف الغذاء الكايف         .                       الغذاء الكايف للسجناء  

  .                                                   احتياجاهتم األساسية ألنفسهم فإن الدولة جيب أن تزودهم هبا

                                                                          املعين باحلق يف الغذاء على إدراج احلق يف مياه الشرب الكافية يف تعريف                                                         وقد أكد املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان        
  :        ما يلي    ٢٠٠٢                                                       وقال يف تقريره املقدم إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني يف   .                   احلق يف الغذاء الكايف

              فنوعية وكمية    .                                                          ً     ً           مياه الشرب أمر جوهري للتغذية الصحية حبيث ميكن اعتبارها صاحلاً عاماً          
                                                              وحتديد معايري نوعية املياه أمر هام للغاية كما تنطبق هذه            .                            املـتاحة أمران أساسيان           املـياه 

       وإدراج   .                                                                                   األمهية على كفالة املساواة يف احلصول على موارد املياه حلماية العدالة االجتماعية           
  .                                                                                         مـياه الشـرب يف احلـق يف الغـذاء طريقة هامة لكفالة املساءلة والعرض على القضاء                

] E/CN.4/2002/58 ١٣٠         ، الفقرة   [  

َ                                                                                        وينبغي أن ُيالَحظ أن اآلراء القانونية احلديثة تقول بأن ختفيض التغذية يساوي العقوبة البدنية ويشكل عقوبة ال   .       إنسانية           ُ  

             توصيات عملية

       وينبغي   .                                                                                                     يف كثري من السجون تتوفر األرض سواء داخل حميط السجن أو جبواره مباشرة وميكن استخدامها للزراعة                !
  .                                         وميكن بيع أي فائض يف اجملتمع احمللي حسب االقتضاء  .                                      اء كلما أمكن على زراعة الغذاء اخلاص هبم           تشجيع السجن

                                              فمن ناحية قد تتسم الثقافة الوطنية برغبة         .                                                           َّ            مسألة السماح ألسر السجناء أو تشجيعهم لتقدمي الغذاء مسألة معقَّدة          !
                      ً                               ينطبق هذا الترتيب أيضاً على سبيل املثال يف حالة                          ويف بعض األماكن      .                                              األسرة يف تقدمي الغذاء أو انتظار ذلك منها       

                              ورمبا تعيش األسرة على مسافة       .                                                           ومن ناحية أخرى فإن األسرة نفسها قد تفتقر إىل الغذاء           .                    املرضى يف املستشفيات  
  .                                                              بعيدة وال تكون قادرة على إحضار الغذاء إىل السجناء على أساس منتظم
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                                            وتشمل هذه اجملموعات احلاالت الطبية والنساء        .                       عات حمددة من السجناء                                             ينـبغي النظر يف املتطلبات التغذوية جملمو       !
  .                      ً      ً                        ويتطلب بعض السجناء غذاًء خاصاً ألسباب دينية أو ثقافية  .                          املرضعات أو احلوامل واألحداث

                                                      وينطبق ذلك بالتحديد على الفترة الزمنية بني آخر وجبة يف  .                                                  من املهم تناول الوجبات يف فترات منتظمة أثناء النهار !
                                                                                وتقول اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأنه   .                               النهار وأول وجبة يف اليوم التايل

                                                                                                                    لـيس مـن املالئم تقدمي الوجبة األخرية الساعة الرابعة بعد الظهر مع عدم تقدمي أي طعام أو شراب حىت الساعة                     
  .                               السابعة والنصف صباح اليوم التايل

                                                 إذ ينبغي أن تتوفر الشروط الصحية السليمة يف          .                                                                      طريقة إعداد الطعام وتقدميه أمر هام لكفالة احلق يف الغذاء الكايف           !
  .                                    ُّ                          مطابخ السجن والتهوية اجليدة ملنع التعفُّن واحلفاظ على نظافة األطعمة

                 موضوعات للمناقشة

ِ                     قـد يكون من الضروري تفتيش األغذية لدواعي األمن إذا ُسِمح لألسر             ُ                  كيف ميكن القيام     .                             بإحضار الطعام إىل السجن                                                    
                   بذلك بطريقة مهذبة؟

     ناقش   .                                 وهذه طريقة طيبة لتشغيل بعضهم      .                                                                             من الشائع أن يعمل السجناء يف مطبخ السجن إلعداد الطعام وطهيه وتوزيعه           
  .                                                                              أفضل طريقة لكفالة عدم قيام هؤالء السجناء بسرقة الطعام أو توزيعه بطريقة غري عادلة

                                                  ماذا ميكن عمله يف حالة السجناء الذين يعانون من السل   .                                                  السجناء الذين يعانون من سوء التغذية لألمراض                 تقـل مناعة  
                    وحيتاجون تغذية خاصة؟

                                                                                                         ما هي الظروف اليت ميكن فيها تشجيع السجناء لتحقيق اكتفائهم الذايت يف إنتاج الغذاء بل واملسامهة يف احتياجات اجملتمع 
      احمللي؟

             دراسات احلالة

                                  وهناك قطعة كبرية من األراضي غري        .                                                                       ال تستطيع سلطات السجن تقدمي الغذاء الكايف للسجناء على أساس يومي           - ١
                                    ً    ما هي العوامل اليت ينبغي أن تؤخذ مجيعاً يف   .                         وهذه األرض مناسبة للزراعة  .                               املستعملة خارج حميط السجن مباشرة

                         االعتبار لكي ميكن زراعتها؟

                                              كيف ميكن الوفاء مبتطلباهتم الغذائية الدينية        .                                جنسيات وثقافات كثرية خمتلفة                                 يوجـد يف السـجن أشخاص من       - ٢
                   والثقافية املختلفة؟
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                      احلق يف امللبس والفراش- ٧      الفصل 

     اهلدف

                                                                                                                   هدف هذا الفصل هو إبراز أمهية حصول السجناء على امللبس والفراش النظيفني والكافيني ملراعاة الصحة العامة للجميع             
  .                                    تحقيق االحترام الذايت للفرد على السواء          يف السجن ول

               املبادئ اجلوهرية

  .                                    ً                              امللبس هو أحد حقوق اإلنسان بوصفه عنصراً من احلق يف املستوى املعيشي الكايف

  .                                                                      يتم تزويد مجيع السجناء الذين ال يسمح هلم بارتداء مالبسهم اخلاصة مبالبس مناسبة

  .       لة جيدة                                        تقام التسهيالت لالحتفاظ باملالبس نظيفة ويف حا

  .                                                                                ً يتم تزويد مجيع السجناء بسرير منفصل وفراش نظيف مع توفري التسهيالت لبقاء الفراش نظيفاً

  .                                                               جيب أن تتوفر التسهيالت لغسل وجتفيف املالبس ولوازم الفراش بصفة منتظمة

                       األساس يف الصكوك الدولية

                      على احلق يف امللبس                              ية واالجتماعية والثقافية                                     العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد           من     ١١              من املادة     ١             تنص الفقرة   
  .                                           بوصفه أحد عناصر حق كل فرد يف مستوى معيشي كاف

  :        ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء       وتتطلب 

                                           ُ         كـل سجني ال يسمح له بارتداء مالبسه اخلاصة جيب أن ُيزود          ) ١ (    -  ١٧ 
                         وال جيوز يف أية حال أن        .          عافيته                                                      مبجموعـة ثـياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على        

  .                                      تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة

  .                                 ُ    َ                                جيب أن تكون مجيع الثياب نظيفة وأن ُيحافَظ عليها يف حالة جيدة             ) ٢ ( 
  .                                                                  وجيب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوترية الضرورية للحفاظ على الصحة

                   ج من السجن لغرض                         ُ                      يف حاالت استثنائية، حني ُيسمح لسجني باخلرو        ) ٣ ( 
َ      ُ                    ُمَرَخص به ُيسمح له بارتداء   َ   .                                           اخلاصة أو ارتداء مالبس أخرى ال تسترعي األنظار     ثيابهُ 

   ُ                                    َّ                          حـني ُيسـمح للسجناء بارتداء ثياهبم اخلاصة، تتَّخذ لدى دخوهلم            -  ١٨ 
  .                                            السجن ترتيبات لضمان كوهنا نظيفة وصاحلة لالرتداء

َزوَّد كل سجني وفقاً للعادات احمللية أو -  ١٩  َ  َّ             ً                     ُي                             الوطنية بسرير فردي ولوازم ُ 
                    ُ    َ                  لدى تسليمه إياها، وُيحافَظ على لياقتها،      نظيفة               ه وكافية، تكون ـ                  هلذا السرير خمصصة ل

  .                                                وتستبدل يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي حيفظ نظافتها

… 
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                                                                   على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية وأن                 ) ١ (    -  ٢٦ 
  :         دير بشأهناُ   ِّ    ُ            ُيقدِّم الُنصح إىل امل

 … 

ِ  َّ     نوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم أِسرَّهتم؛  ) د (                                     

      اآلثار

َ                                                                                              يف بعـض البلدان ُيسَمح للمسجونني قبل احملاكمة بارتداء مالبسهم اخلاصة ويتعني على السجناء احملكوم عليهم بارتداء             ُ              
            ُ                   بلدان أخرى ُيسمح لكل السجناء   ويف  .                                                      ويف بعض البلدان يتعني على مجيع السجناء ارتداء مالبس السجن  .           مالبس السجن

  .                                            باستثناء أعلى فئة أمنية بارتداء مالبسهم اخلاصة

غيِّر السجناء مالبسهم الشخصية بصفة منتظمة                  ُّ                 وينبغي توفُّر التسهيالت داخل   .   ّ  ً                                ُ   ِّ                                              وأّيـاً كانت الترتيبات املتبعة ينبغي أن ُي
                                  بسهم اخلاصة ينبغي السماح ألسرهم                               وعندما يرتدي السجناء مال     .                                             السـجن أو خارجه لغسل وجتفيف مالبس السجن       

  .                   بتغيريها بصفة منتظمة

  .                                                وينبغي أال تكون مالبس السجن مهينة أو حاطة بالكرامة

                              وينبغي بذل كل اجلهود لتجنب       .                                                                                 ويف بعـض الـبلدان يضطر السجناء بسبب درجة ازدحام السجن إىل تقاسم األسرة             
  .        حدوث ذلك

                                   ً                    وينبغي أن يكون ما يقدمه السجن مشاهباً ملا يستعمل يف اجملتمع   .        احمللية                                         وقد خيتلف طابع السرير والفراش حسب التقاليد
  .    احمللي

             توصيات عملية

            ويف حالة عدم   .                                ويف بلدان أخرى توجد مغسلة مركزية  .                                                 يستطيع السجناء يف كثري من البلدان غسل مالبسهم اخلاصة !
        والبديل   .                        بس الشخصية للسجني وفراشه                                                                    توافر مغسلة بالسجن ينبغي وضع ترتيبات مع أي مؤسسة حملية لغسل املال      

  .                                                عن ذلك هو السماح ألسر املسجونني بتقدمي املالبس النظيفة

                                ويف كثري من الثقافات يعين ذلك وجود   .                                                                تقع على إدارة السجن مسؤولية توفري تسهيالت النوم الفردية لكل سجني   !
  .                                       ويف بعض الثقافات يعين ذلك توفري حصرية للنوم  .           سرير منفصل

  َّ                               سرَّة وينبغي غسلها يف فترات منتظمة   األ                                                           ن يصرف لكل سجني لدى دخوله السجن جمموعة نظيفة من لوازم                ينبغي أ  !
  .                                                             سواء من جانب السجناء أنفسهم أو من جانب العاملني املالئمني يف السجن

     تماس                                 الالزمة أن تبحث إمكانية ال      ت       التسهيال                                                                    ميكـن لسـلطات السجن عندما ال تتوفر هلا املوارد الالزمة لتوفري              !
  .                                     املساعدة من جمموعات اخلدمة اجملتمعية احمللية
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                 موضوعات للمناقشة

                                                                                    ما هي احلجج اليت تؤيد ضرورة ارتداء السجناء مالبس السجن؟ ومىت ميكنهم ارتداء مالبسهم اخلاصة؟

                                                                         ما هي الترتيبات اليت ميكن اختاذها لكفالة احتفاظ السجناء مبالبسهم اخلاصة نظيفة؟

            دراسة احلالة

                                                        وقد ثبت أن أحد السجناء مصمم على البحث عن طريقة            .                                                     سمح جلميع السجناء يف سجنكم بارتداء مالبسهم اخلاصة        ُ ُي
    كيف   .                                                             ِّ                                     ولكي يكون ذلك اهلرب أكثر صعوبة تقرر إرغامه على ارتداء مالبس متيِّزه كسجني يسعى إىل اهلرب                 .      للهرب

                                                  ميكن القيام بذلك بطريقة ال تنطوي على إذالل أو إهانة؟



 رابعسم الالق

 احلقوق الصحية للسجناء
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     اهلدف

                                                                                                                       هـدف هذا القسم هو التأكيد على أن الرعاية الصحية السليمة حق أساسي ينطبق على مجيع أفراد البشر وأن ظروف                    
  .                           ِّ                   الرعاية الصحية يف السجون تؤثِّر على الصحة العامة

             املبدأ اجلوهري
  .                       بلوغه حق من حقوق اإلنسان                                                التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن 

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :                                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     من   ١٢           من املادة  ١           تقر الفقرة 

  .                                                                   حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه

      اآلثار

                            وينطبق ذلك يف حالة موظفي       .          ً                                              عقلية معاً ألي إنسان على طريقة حياته وعمله وتصرفه           ِّ                              تؤثِّر احلالة الصحية اجلسدية وال    
  .                         السجن والسجناء على السواء

                                                 فاملرضى حيتاجون إىل رعاية خاصة وال ميكنهم املسامهة متاما   .        ِّ                                       وقد تؤثِّر احلالة الصحية للشخص على األشخاص اآلخرين
  .                       يف اجملتمع الذي يعيشون فيه

                وينطبق ذلك بصفة   .            ِّ                            وميكن أن يؤثِّر ذلك على العالقات مع اآلخرين  .                           اكل الصحية على سلوك األشخاص    ِّ          وتؤثِّر بعض املش
  .                                          ِّ                           خاصة يف حالة مشاكل الصحة العقلية اليت قد تؤثِّر على نسبة كبرية من السجناء

       ُ      يف بعض ُنظم                                            وينطبق ذلك بصفة خاصة على بعض األمراض الشائعة  .                                          وميكن أن تنتقل بعض املشاكل الصحية إىل اآلخرين
ُ                                  اإليدز والُسل من األمثلة على هذه األمراض       /                             وفـريوس نقص املناعة البشرية      .         السـجون                               وتغادر األغلبية الساحقة من      .          

                                                                       ً  ويتنقل املوظفون العاملون يف السجن بني السجن والعامل اخلارجي، وهو ما حيدث أيضاً   .                           السجناء السجن يف وقت أو آخر
  .                                                           ن املشاكل الصحية يف السجون ميكن أن تتحول إىل مشاكل صحية يف اجملتمع          ويعين ذلك أ  .                  يف حالة زوار السجن

                                              وعندما يكون موظفو السجن يف حالة صحية جيدة فإهنم   .                                                  وهكذا فإن من مصلحة اجلميع احلفاظ على الصحة يف السجون
                    ون أكثر قدرة على                                                          وعندما يكون السجناء يف حالة صحية جيدة فإهنم يكون          .                                          يتمكنون من القيام بعملهم بطريقة أفضل     

  .                                               العمل ويتمكنون بصورة أفضل من مواجهة عقوبة السجن
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                               الفحص الطيب جلميع السجناء اجلدد- ٨      الفصل 

     اهلدف

  .                                                                                          هدف هذا الفصل هو التشديد على أن حق السجني يف الرعاية الصحية السليمة يبدأ من حلظة دخوله يف احلبس

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                             ع الفحص الطيب على مجيع السجناء مبجرد دخوهلم السجن أو مكان االحتجاز                      من املبادئ األساسية توقي

  .                                         ينبغي عندئذ تقدمي كل العالج الطيب الالزم جمانا

  .           ً                                        ينبغي عموماً أن يتمتع السجناء باحلق يف طلب رأي طيب آخر

                       األساس يف الصكوك الدولية

                                               بادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي         جمموعة امل     من   ٢٤                         من هذا الدليل إىل املبدأ  ٤            أشري يف الفصل 
                                                                          ، والذي ينص على أن تتاح لكل شخص حمتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص                                                شكل من أشكال االحتجاز أو السجن     

      وتؤكد   .                       ه الرعاية والعالج باجملانـ                                                                  َّ    طيب مناسب يف أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان االحتجاز أو السجن وأن توفَّر ل
َ       ً            ، واليت نوِقَشت أيضاً يف الفصل                                        القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٢٤    عدة     القا                       ، ضرورة مواصلة اإلشراف  ٤         ِ 

  .                الطيب والعالج الطيب

                                                                               جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو      من   ٢٥           وينص املبدأ 
  :            على ما يلي     السجن

                                                                    لشخص احملتجز أو املسجون أو حملاميه احلق يف أن يطلب أو يلتمس من                    يكون ل  
                               َّ                                              سـلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقَّع الفحص الطيب عليه مرة ثانية أو أن حيصل على   
ُ                            رأي طيب ثان، وال خيضع ذلك إال لشروط معقولة تتعلق بكفالة األمن وُحسن النظام يف                                                                          

  .                     مكان االحتجاز أو السجن

      اآلثار

  .                            ُ                                                                 من الفحص الطيب على السجناء اجلُدد عند دخوهلم السجن هو لصاحل السجناء وصحتهم وليس لفائدة سلطات السجن      الغرض 

  .                                     وميتد هذا االلتزام ليشمل الرعاية الصحية  .                                                           ويقع على الدولة التزام برعاية أي شخص حرمته الدولة من حريته

  .                                                  األمراض اجلسدية أو العقلية عند دخوهلم السجن                                                                       وهناك عدد من األشخاص يعانون بالفعل بشكل أو آخر من أشكال          
  .                                                                    ويقع على نظام السجن التزام بكفالة التعامل مع هذه األمراض بأسرع ما ميكن

                                وعندما حيدث ذلك فإن تربيرهم يستند   .                                         ً                         ويف بعض اجملتمعات حتجم السلطات القضائية كثرياً عن إرسال املرأة إىل السجن
                                       ً     ً                              وينبغي أن يهتم العاملون الطبيون اهتماماً خاصاً لتجنب اخلطأ يف تشخيص             .              مضطربة عقليا       ً                           أحـياناً إىل أن املرأة املعنية       

  .                                املرض العقلي يف حالة املرأة السجينة
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             توصيات عملية

                                                                                                                      أوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة إجراء مقابلة مع كل سجني جديد                  !
               الفحص يوم دخول  /                         وينبغي القيام هبذه املقابلة  .                                         جانب طبيب بأسرع ما ميكن بعد دخوله السجن           ً    وفحصه جسمياً من

         ً      وميكن أيضاً أن     .                                                                                          السـجني إىل السجن إال يف احلاالت االستثنائية، وخاصة فيما يتعلق مبؤسسات احلبس االحتياطي             
  .          ليغ الطبيب                                               ً     ً            تقوم هبذا الفحص الطيب عند الدخول ممرضة مؤهلة تأهيالً كامالً لتقوم بتب

                                                                                                               ينـبغي أن تتاح ملوظفي السجن إمكانية االستجابة لنتائج الفحص الطيب لتعيني مشاكل السجني اجلسدية والعقلية                 !
  .                         والتعامل معها بطريقة سرية

  .                                                                                       ينبغي أن يقوم العاملون الطبيون بفصل املرضى الذين يعانون من مشاكل خطرية ووضع برنامج لعالجهم !

                                 ً                                        املسجونني الذين يدخلون السجن يومياً قد يكون من العملي أن تقوم ممرضة مؤهلة                            يف حالـة وجود عدد كبري من     !
  .                                                                                                                  بالكشف على السجناء عند نقطة الدخول وأن تقوم بإحالة احلاالت العاجلة إىل الطبيب من أجل الرعاية الفورية                

  . ن                    ساعة من دخوهلم السج  ٢٤                                                    وميكن عندئذ أن يقابل الطبيب مجيع األشخاص اآلخرين يف غضون 

                                                                                                      يقـع على سلطات السجن مسؤولية وضع ترتيبات خاصة للتعامل مع السجناء الذين يتبني أهنم يعانون من أمراض        !
  .               معدية أو وبائية

                                         وينبغي أن يدرك مجيع املوظفني وجود هذا         .                         َّ                                                ينـبغي أن يشمل الفحص الفعَّال تقييم خطر االنتحار أو إيذاء النفس            !
                         ُ                      وميكن إحالة السجناء الذين ُيعتقد بوجود هذا اخلطر   .                 أثناء فترة السجن                                 اخلطر عند حلظة الدخول يف كل وقت آخر 

                                                                                                          لديهم إىل طبيب نفسي أو وضعهم يف زنزانة مع سجني آخر يتم اختياره بدقة أو وضعهم موضع املراقبة من جانب            
  .                                   املوظفني يف فترات متكررة من أجل محايتهم

                 موضوعات للمناقشة

                                   وميكن أن يؤدي املوظفون الطبيني يف        .                                         األوىل إىل احلبس فترة شاقة على السجناء             َّ                               مـن املرجَّح أن تكون نقطة الدخول        
                           ً     ً                                                                                          منطقة االستقبال يف السجن دوراً هاماً يف طمأنة السجناء إىل معاملتهم بطريقة الئقة وإنسانية وأهنم لن يتعرضوا إىل أي                   

                                              ما هي األساليب اليت ميكنهم استعماهلا للقيام بذلك؟  .      إساءة

                                                                                        و الرعاية الصحية العاملون يف منطقة االستقبال يف السجن أول من حيصل على معلومات عن حالة السجني             قد يكون موظف
                                                     ً                                          وإذا سـاورهم الشك يف أن أحد السجناء اجلدد قد يكون مضطرباً عقليا فماذا ميكنهم أن يبلغوه للموظفني      .         الصـحية 

َ               ينبغي أن ُيعاَمل هذا السجني؟                                                      اآلخرين املكلفني بالتعامل مع السجني يف منطقة االستقبال؟ كيف     ُ          

                                                                                                              ماذا ينبغي أن يفعله موظفو الرعاية الصحية يف ظروف مشاهبة عندما يكتشفون أن أحد السجناء يعاين من أحد األمراض املعدية؟

  .                                                                      ناقش دور طبيب السجن يف تقييم ما إن كان السجناء حبالة تسمح بتوقيع العقوبة

            دراسة احلالة

                 وقد ذهب الطبيب     .                ً                              ويدل مظهره متاماً على أنه يرتع إىل االنتحار         .                        وقت متأخر يف املساء                               دخل أحد السجناء السجن يف    
                                                                              مع مراعاة الصكوك الدولية، ما هي اإلجراءات اليت ميكن ملوظفي السجن اختاذها لكفالة أن   .                         إىل بيته وال ميكن االتصال به

                                السجني لن يؤذي نفسه أثناء الليل؟
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                      ول على الرعاية الصحية                  حق السجناء يف احلص- ٩      الفصل 

     اهلدف

     وهدف   .                                                                                        حتمي الصكوك الدولية كل األشخاص، مبا فيهم السجناء، من االنتهاكات اجلسيمة بصحتهم وسالمة أشخاصهم
             ُ                                                                             ً         هذا الفصل أن ُيربز وجود معايري دولية حمددة حتمي حق األشخاص املوجودين يف احلبس يف الرعاية الصحية نظراً هلشاشة 

  .            ة نتيجة احلبس                حالتهم بصورة خاص

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                                        لكل السجناء واحملتجزين احلق يف أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة اجلسمية والعقلية

  .                                                                     ينبغي أن يتمتع السجناء مبجانية احلصول على اخلدمات الصحية املتوفرة يف البلد

  .                  ني على أسس طبية فقط                                 ً                                ينبغي أن يتخذ األشخاص املؤهلون طبياً وحدهم القرارات اخلاصة بصحة السج

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :                         لكل شخص، مبا يف ذلك السجناء                         اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      من   ٢٥           من املادة  ١            تضمن الفقرة 

  …                     وخاصة على صعيد     …                                                        احلـق يف مسـتوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة           
 …   .                                              العناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية

                                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     من   ١٢           من املادة  ١                              اإلضـافة إىل ذلك تقرر الفقرة      وب
  .                                     احلق يف الصحة لكل فرد، مبا يف ذلك السجناء

  :            على ما يلي                             املبادئ األساسية ملعاملة السجناء     من  ٩           وينص املبدأ 

ُ ُ                         ينبغي أن توفَّر للسجناء ُسُبل احلصول على اخل                                         دمات الصحية املتوفرة يف البلد                 َّ          
  .                               دون متييز على أساس وضعهم القانوين

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٢٢             وتنص القاعدة 

                                                                               وينبغي أن يتم تنظيم اخلدمات الطبية على حنو وثيق الصلة بإدارة الصحة             …  ) ١ (
 …   .                       العامة احمللية أو الوطنية

ُ  َّ             من القواعد النموذجية الدنيا االحتياجات الطبية اخلاصة للنساء والُرضَّع           ٢٣                وتعاجل القاعدة                             وترد معاجلة هذا املوضوع      .                                                               
  .               من هذا الدليل  ٣٠        يف الفصل 

  :                                        من القواعد النموذجية الدنيا على ما يلي  ٢٥             وتنص القاعدة 
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          وعليه أن    . ُ  َ َّ                                                       ُيكَلَّـف الطبيب مبراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضى         ) ١ ( 
   ً                                                                      مياً مجيع السجناء املرضى ومجيع أولئك الذين يشكون من اعتالل وأي سجني                       يقـابل يو  

  .                               استرعى انتباهه إليه على وجه خاص

                 ِّ        ً                                        عـلى الطبيـب أن يقـدِّم تقريراً إىل املدير كلما بدا له أن الصحة       ) ٢ ( 
                                          َّ                                              اجلسـدية أو العقلية لسجني ما قد تضررت أو ستضرَّر من جراء استمرار سجنه أو من                

  .                ن ظروف هذا السجن             جراء أي ظرف م

      اآلثار

                                                          ً                                               يف البلدان اليت ينخفض فيها مستوى الرعاية الصحية للسكان عموماً جيب أن يقوم االهتمام اخلاص مبعايري الرعاية الصحية 
  .        يف السجون

                                                                                                                وليس من املالئم القول بأن املستوى الذي يستحقه الشخص من الرعاية الصحية ينخفض بسبب وجوده يف السجن عن                  
                                                                                             بل على العكس من ذلك، فإن الدولة تضطلع مبسؤولية خاصة بتوفري الرعاية الصحية الكافية                .                 املتوفر يف اجملتمع          املستوى  

  .    ً                       نظراً لتجريد الشخص من حريته

             توصيات عملية

  .                                                                   من املهم إقامة نظام واضح ومفهوم للجميع لتحقيق وصول السجناء إىل الطبيب !

  .                         قابلة الطبيب بأسرع ما ميكن                                      ينبغي متكني كل سجني يطلب مقابلة طبيب من م !

  .                                  ً جيب أن يرى الطبيب السجني املريض يومياً !

  .                                                  ينبغي أن حتصل املرأة يف السجن على خدمات الصحة اإلجنابية !

  .                                                                            ينبغي إقامة صالت وثيقة بني العاملني الطبيني يف السجن والعاملني الطبيني يف اجملتمع احمللي !

                                                               كثري من احلاالت عندما تكون هذه الرعاية حتت سيطرة سلطات                                                            تنشـأ أفضل أمثلة الرعاية الصحية يف السجن يف         !
  .                           الرعاية الصحية يف اجملتمع احمللي

                                                                                                             أوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن يتاح للسجناء الدعم املباشر من    !
                          وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن    .                  و يف مستشفى مدين                                                               خدمة مستشفى كامل التجهيز سواء يف مستشفى تابع للسجن أ         

                                                                                                 تكون خدمة الرعاية الصحية يف السجن قادرة على تزويد العالج الطيب والتمريض إىل جانب الغذاء املالئم والعالج 
                                                                                                       الطبيعي إلعادة التأهيل أو أي شكل آخر ضروري من التسهيالت اخلاصة يف ظروف مشاهبة ملا يتمتع به املرضى يف           

  .            ع خارج السجن    اجملتم

                 موضوعات للمناقشة

                                                                 ً      ً                                          ما هي املزايا الرئيسية املترتبة على ربط الرعاية الصحية يف السجن ربطاً وثيقاً بالرعاية الصحية املتوفرة يف اجملتمع كوسيلة 
                               الحترام متطلبات الصكوك الدولية؟
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                                 مة صالت مع زمالئهم يف املهنة يف اجملتمع                                                                     ناقش الطريقة اليت ميكن هبا لطبيب السجن وغريه من موظفي الرعاية الصحية إقا
  .    احمللي

            دراسة احلالة

                                                                                                       يوجـد نقص يف اجملتمع الذي يقوم فيه السجن التابع لكم يف عدد األطباء النفسيني ويف الرعاية الصحية اجليدة للمرضى   
             ف ميكن ملدير     كي  .                                                                                      ويوجد يف السجن عدد من السجناء الذين يعانون من شكل من أشكال االضطراب العقلي               .      ً   عقلـياً 

                                                    السجن أن يكفل حصوهلم على الرعاية الطبية اليت حيتاجوهنا؟
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                       الظروف الصحية يف احلبس-  ١٠      الفصل 

     اهلدف

                                               واهلدف من هذا الفصل أن يربز أن أحد معايري           .                                                            من حق مجيع السجناء أن تكون ظروف حبسهم كرمية وإنسانية         
  .                                    ثل يف الوفاء باملتطلبات الصحية السليمة                                              التحقق من أن ظروف السجن ظروف كرمية وإنسانية يتم

               املبادئ اجلوهرية

                                ً  ويستطيع أن يفعل ذلك بالكشف دورياً   .                                              ُّ                        يقع على الطبيب مسؤولية هامة تتمثل يف كفالة توفُّر املعايري الصحية الواجبة
                 لبس والفراش وفرص                                                                                               على مالءمة الغذاء واملياه والشروط الصحية والنظافة واإلصحاح والتدفئة واإلضاءة والتهوية وامل         

  .     ُّ                                 التريُّض وإبالغ مدير السجن بنتائج تفتيشه

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :        ما يلي                                         القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    من  ٢٦              تتطلب القاعدة 

                                                          ُ   ِّ    على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية وأن ُيقدِّم   ) ١ ( 
  :                    النصح إىل املدير بشأهنا

                             كمية الغذاء ونوعيته وإعداده؛  ) أ ( 

                                                        مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة يف السجن ولدى السجناء؛  ) ب ( 

                                                      حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن؛  ) ج ( 

ِ  َّ     نوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم أِسرَّهتم؛  ) د (                                     

                        ية والرياضة، حني يكون             ُّ                                         مـدى التقيُّد بالقواعد املتعلقة بالتربية البدن        )  ه  ( 
  .                          منظمو هذه األنشطة غري متخصصني

  :                                    من القواعد النموذجية الدنيا ما يلي  ٢٤               وتتطلب القاعدة 

                                                                        يقـوم الطبيب بفحص كل سجني يف أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، مث               
                       عزل السجناء الذين    …                                        ً                  بفحصـه بعـد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصاً بغية           

َ               ُيَشك يف كوهنم مصا  …                          بني بأمراض معدية أو سارية؛ ُ 

      اآلثار

  :               ويعين ذلك ما يلي  .                                         يقتضي وجود بيئة صحية تعاون اجلميع يف السجن
                           التدريب الصحي ملوظفي السجن؛ -
  .                     التثقيف الصحي للسجناء -
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  .                                              وحيتاج موظفو السجن إىل فهم املسائل الصحية األساسية

                                                    ء املوظفني والسجناء على علم بآخر تطورات املشاكل                                                                  ومـن الضروري تقدمي التدريب والتثقيف بشكل ضروري إلبقا        
  .                                    اإليدز والسل وغري ذلك من األمراض املعدية /                                                         الصحية مثل إساءة استعمال العقاقري وفريوس نقص املناعة البشرية

                                                                                                                 ويف بعـض البلدان حيق ملوظفي الصحة البيئية املسؤولني عن موضوعات الصحة العامة زيارة السجون وإرغام سلطات                 
  .                                                          جن على اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة حتقق املعايري الصحية السليمة   الس

             توصيات عملية

  .                                   ً                         ينبغي أن يقوم الطبيب بالتفتيش دورياً على أحوال معيشة السجناء !

  .                         ً                                                        ينبغي أن يتصل املدير دورياً مبدير السجن كما ينبغي تشجيعه على عرض أي مسألة على املدير !

  .                                                             ته تتعرض لإلمهال أن يكون له حق اللجوء إىل سلطة أعلى يف نظام السجن                             ينبغي للطبيب إذا شعر أن توصيا !

                                     ً                                        َّ                     ينـبغي أن يتلقى مجيع موظفي السجن تدريباً على املوضوعات الصحية مبا يف ذلك اإلسعاف األوَّيل ومنع االنتحار     !
  .                           اإليدز واألمراض املنقولة األخرى /                                       واملسائل املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية

                                                                                                ء اهتمام خاص لالحتياجات الصحية للسجينات وخاصة يف صدد الرعاية قبل الوضع وبعده ويف صدد                           ينـبغي إيال   !
ِ              املرِضعات وأطفاهلن     ).               من هذا الدليل  ٣٠          نظر الفصل  ا (   

  .                                                                                             ينبغي أن حيصل املوظفون والسجناء املشتركون يف إعداد الطعام على تدريب خاص على القواعد الصحية للغذاء !

  .                              ً     ً  املسؤولني عن مسائل السالمة تدريباً خاصاً                   ينبغي تدريب املوظفني  !

                                                                                                         ينـبغي أن حيصل السجناء على معلومات صحية وتثقيف صحي عند وصوهلم إىل السجن وخاصة يف صدد ما قد                    !
  .     اإليدز /                                                                  يكون لديهم من قلق إزاء موضوعات مثل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

                                                                     ملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة على أمهية الرعاية الصحية الوقائية                                           وقد أكدت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعا !
                                                                                                  وهكذا ال ينبغي أن تقتصر مهمة خدمات الرعاية الصحية يف السجن على معاجلة املرضى بل جيب أن                   .          يف السجون 

                جون ومنع األمراض                                                                                متتد إىل الطب االجتماعي والوقائي، مبا يف ذلك اإلشراف على القواعد الصحية السليمة يف الس
  .                                                               املنقولة واالنتحار والعنف وتقليل اضطراب العالقات االجتماعية واألسرية

                 موضوعات للمناقشة

           ماذا يفعل؟  .                                                                                        يف إحدى الغرف املزدمحة اليت تضم مسجونني قبل احملاكمة يكتشف الطبيب أن أحد السجناء يعاين من اإليدز

                                                   ً     ً   األحوال املادية سيئة للغاية يف أحد السجون مبا ميثل هتديداً خطرياً                                                     مـا هـو دور الطبيـب يف الظروف اليت تكون فيها          
        ً               ومستمراً لصحة السجناء؟

            دراسة احلالة

      ودخلت   .                              وهناك ازدحام شديد يف السجن      .                                                                      يوجـد يف السجن عنرب يضم كل السجناء املعروفني بإصابتهم مبرض السل           
                                                     من هؤالء اجلدد ينبغي وضعهم يف العنرب الذي يضم                                      ويقول مدير السجن إن اثنني      .                                 السجن جمموعة جديدة من السجناء    

  ؟                ماذا يفعل الطبيب  .                          ً                                          السجناء املصابني بالسل نظراً لعدم توفر أماكن هلم يف أي مكان آخر يف السجن
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                         الرعاية الصحية املتخصصة-  ١١      الفصل 

     اهلدف

                                   ن تسهيالت الرعاية الصحية وأنه ينبغي                      ُ                                               اهلدف من هذا الفصل أن ُيربز أنه ينبغي أن حيصل السجناء على جمموعة كاملة م
  .                                                                                               إقامة عالقة وثيقة بني خدمات الرعاية الصحية يف السجن وخدمات الرعاية الصحية يف اجملتمع احمللي أو يف الدولة

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                                   ينبغي أن توجد يف كل سجن تسهيالت صحية سليمة وأطباء للوفاء مبجموعة متنوعة من االحتياجات الصحية تشمل    
                                                                                  وينبغي نقل السجناء املرضى الذين ال ميكن معاجلتهم يف السجن، مثل السجناء ذوي               .                            طب األسنان والصحة النفسية   

  .                                                          األمراض العقلية، إىل مستشفى مدين أو مستشفى متخصص يف أحد السجون

  .                                                َّ                ويتم متكني مجيع السجناء من احلصول على خدمات ممارس مؤهَّل لرعاية األسنان

  .                                                ون خدمات تشخيص األمراض النفسية وعالجها حسب االقتضاء               وتتاح يف كل السج

  .                                                                                   ويتم نقل السجناء املرضى الذين حيتاجون إىل عالج متخصص إىل مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية

 .                                                                                              وال جيري احتجاز السجناء فاقدي العقل يف السجن ولكن يتم نقلهم بأسرع ما ميكن إىل مؤسسات لألمراض العقلية

                                                                                  َ       رضى الذين يعانون من أمراض عقلية أخرى يف مؤسسات متخصصة تشرف عليها إدارة طبية أو يعالَجون يف      َ     ويعالَج امل
  .                                             اخلدمات الطبية يف السجن وحتت إشرافها حسب االقتضاء

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    تنص 

                    َّ                  ل سجن خدمات طبيب مؤهَّل واحد على                َّ            جيـب أن توفَّر يف ك            ) ١ (    -  ٢٢ 
                                      وينبغي أن يتم تنظيم اخلدمات الطبية على   .                                     األقل يكون على بعض اإلملام بالطب النفسي

                             كما جيب أن تشتمل على فرع        .                                                           حنو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة احمللية أو الوطنية        
  .                                                            للطب النفسي بغية تشخيص حاالت الشذوذ العقلي وعالجها عند الضرورة

                                                                   أمـا السـجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إىل سجون             ) ٢ ( 
                                     ومن الواجب، حني تتوفر يف السجن خدمات     .                                      متخصصـة أو إىل مستشـفيات مدنـية       

                                                                                     العـالج اليت تقدمها املستشفيات أن تكون معداهتا وأدواهتا واملنتجات الصيدالنية اليت            
                                        طبية الالزمة للسجناء املرضى، وأن تضم                                                       تزود هبا وافية بغرض توفري الرعاية واملعاجلة ال       
  .     ً                                   جهازاً من املوظفني ذوي التأهيل املهين املناسب

  .                                                     َّ جيب أن يكون يف وسع كل سجني أن يستعني خبدمات طبيب أسنان مؤهَّل  ) ٣ ( 

 … 
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                                                      ال جيوز احتجاز الشخص يف السجن إذا ظهر أنه خمتل العقل، بل         ) ١ (    -  ٨٢ 
  .                              فى لألمراض العقلية بأسرع ما ميكن                             جيب اختاذ ترتيبات لنقله إىل مستش

                                                                 يوضع املصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى حتت املراقبة            ) ٢ ( 
  .                                   والعالج يف مصحات متخصصة حتت إدارة طبية

                                                            يوضـع هؤالء األشخاص طوال بقائهم يف السجن حتت إشراف طيب             ) ٣ ( 
  .   خاص

            عالج مجيع                                                            عـلى اإلدارة الطبية أو النفسانية يف السجون أن تكفل           ) ٤ ( 
  .                                            السجناء اآلخرين الذين حيتاجون إىل مثل هذا العالج

تََّخذ، باالتفاق مع األجهزة املختصة، تدابري             -  ٨٣  َ                                                    مـن املستحسـن أن ُت َّ  ُ              
             ه بعد إطالق   ـ                                                                      ملواصـلة العالج النفساين للسجني ولتقدمي مساعدة اجتماعية نفسانية ل         

  .                 سراحه عند الضرورة

      اآلثار

      ينبغي    وال  .                                                                    ون نسبة كبرية من السجناء الذين يعانون من شكل من أشكال األمراض العقلية              ُ         يوجد يف كثري من ُنظم السج
                                                                       وينبغي أن تبذل سلطات السجن كل جهودها لنقلهم إىل مستشفى لألمراض             .                         ً             وضع السجناء املختلني عقلياً يف السجن     

  .                                                وحيتاج هؤالء املرضى إىل رعاية خاصة طاملا ظلوا يف السجن  .        النفسية

                                                                                            تقوم صلة وثيقة بني طبيب السجن وأخصائيي الرعاية الصحية يف اجملتمع احمللي كي ميكن االستفادة من اخلربة          وينبغي أن
  .                   املتوفرة يف هذا اجملتمع

  .                                                                           ً                       ومن املهم بصفة خاصة أن توضع الترتيبات ملواصلة رعاية السجناء الذين يتلقون عالجاً نفسيا بعد اإلفراج عنهم

             توصيات عملية

                                  ويف هذه احلاالت ينبغي نقل السجناء إىل   .                                             السجناء رعاية صحية متخصصة ال تتوفر يف السجن                  قـد حيـتاج بعض     !
                                                                               وإذا تعذر نقل هؤالء السجناء إىل مرافق خارجية فيجب نقلهم إىل سجن تتوفر               .                              الرعاية املتخصصة خارج السجن   

  .                      فيه مرافق متخصصة مماثلة

                                      وينبغي أن تكون رعاية هؤالء األشخاص موضع   .       عقلي                                            السجن ليس املكان الصحيح لألشخاص املصابني باضطراب !
                                                                             وإبقاء املصابني باضطرابات عقلية يف السجن يزيد من صعوبة احلياة يف السجن على كل شخص   .                    عناية اإلدارة الطبية

  .                                                      املوظفون والسجناء اآلخرون وكذلك السجني املصاب باضطراب عقلي  :          موجود فيه

         ومن املهم   .                                                          يساعد على معرفة السجناء الذين ال ينبغي هلم البقاء يف السجن                                  وفحص ومراقبة الصحة العقلية للسجناء !
                                                                                                                التميـيز بني السجناء الذين يتعمدون اإلخالل بالنظام يف السجن والسجناء املصابني باضطراب عقلي وبالتايل يثري                

َ                          وأحياناً ُيعاَمل السجناء الذين ال        .                سلوكهم االضطراب                          بوصفهم مثريي الشغب أو                                 آراؤهم مع آراء املؤسسة            تتواءم       ً ُ   
  .                                                            ومن املهم أن يستند تشخيص الصحة العقلية إىل املعايري الطبية وحدها  .                   مصابني باضطراب عقلي
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             َّ     إحلاق طبيب مؤهَّل يف  "                                                                                      وقد أوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن يتم  !
                                                          كل سجن من السجون وأن تكون بعض املمرضات قد حصلن على تدريب                                  الطب النفسي خلدمة الرعاية الصحية يف

                                                                         ِّ             وينبغي أن يكون توفري العاملني الطبيني واملمرضني، وكذلك تصميم السجون، بطريقة متكِّن من القيام   .           يف هذا اجملال
   ".                        بربامج العالج النفسي واملهين

  .                   مبرحلة احلرمان منها       َّ                                               قد يتعيَّن وضع ترتيب خاص للسجناء املرهتنني للمخدرات فيمرون !

                 موضوعات للمناقشة

َ                                                                       تتعاَمل السجون يف أحيان كثرية مع أفراد مل يعد أمامهم بدائل يف اجملتمع                                                     وتشمل نسبة كبرية من األشخاص املوجودين        .     
                                                                                            ورغم أهنم يشكلون مشكلة ألعضاء اجملتمع الذين حيافظون على القانون فإهنم ليسوا من كبار               .                      يف السجن صغار اجملرمني   

                   ً                               وقد يكون ذلك أحياناً نتيجة اإلفراط يف استعمال          .                     ً                               ويعاين الكثري منهم شكالً من أشكال االضطراب العقلي         .        اجملـرمني 
                                                     كيف ميكن مساعدة موظفي السجن يف التعامل مع هؤالء األشخاص؟  .                             املخدرات أو املشروبات الكحولية

                 اإليدز وكيف ينتقل  /                               موضوع فريوس نقل املناعة البشرية                                                     يف كثري من األحيان يوجد قدر كبري من اجلهل وعدم التأكد إزاء
                                                            ما هي االعتبارات اليت ينبغي أن تنطبق على السجناء املصابني بفريوس   .                                       ومدى خطورته على املوظفني والسجناء اآلخرين

                                                                    اإليدز؟ إىل أي مدى حيتاج هؤالء إىل معاملة ختتلف عن معاملة السجناء اآلخرين؟ /                  نقص املناعة البشرية

           اسات احلالة  در

       وتوافق   .                                                  ً      ً                                          قـام الطبيـب النفسي بتشخيص أحد السجناء بوصفه مضطرباً عقلياً وحيتاج إىل رعاية يف املستشفى                - ١
َ     كيف ينبغي أن ُيعاَمل   .                                                                              السلطات احمللية ولكنها تقول إنه ال ميكن العثور على سرير لسجني إال بعد فترة من الوقت    ُ             

                األمراض النفسية؟                                      هذا السجني أثناء انتظار نقله إىل مستشفى 

                    وال يعرف موظفو السجن   .                                                                                 استقبل السجن التابع لكم أول مريضة معروفة بإصابتها بفريوس نقص املناعة البشرية       - ٢
        ويشعرون   .                                                              فهم خيشون من احتمال إصابتهم باملرض من خالل التعامل معها           .                                  كـيف يتعاملون مع هذه السجينة     

                                                   ت السجينات األخريات أهنن لن يسمحن هلذه السجينة             وأوضح  .                       ِّ                       بـاخلوف مـن أن ذلك قد يؤثِّر على أسرهم         
ٍ             باالقـتراب مـن أٍي منهن          كيف   .                                                                        وألنك املسؤول الطيب األقدم فأنت تعرف كيف ينبغي معاملة هذه السجينة            .              

                                                              ً                                                تسـتطيع إقناع املوظفني والسجينات أن هذه الرتيلة اجلديدة ال تشكل خطراً على صحتهم إذا تصرفوا بالطريقة                 
         الصحيحة؟
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                                            مسؤوليات وواجبات العاملني يف الرعاية الصحية-  ١٢       الفصل

     اهلدف

                 ُ                                                                                                   هـدف هذا الفصل أن ُيربز أن املسؤولية األوىل لألطباء واملمرضات وكل العاملني اآلخرين يف جمال الرعاية الصحية يف                   
  .                                                              السجن وأماكن االحتجاز األخرى هي االهتمام بالرعاية الصحية للمسجونني

               املبادئ اجلوهرية

  .                   َّ                                              هم أن يقوم طبيب مؤهَّل واحد على األقل بتوفري الرعاية الصحية للمسجونني     من امل

  .                                                                                                        يقع على عاتق العاملني الطبيني واجب توفري رعاية صحية للسجناء واحملتجزين تعادل ما يتاح لغري املسجونني ولغري احملتجزين

                    وال يرتكب العاملون     .                   بصحة مجيع السجناء                                                                         املسـؤولية األوىل جلميع العاملني يف جمال الرعاية الصحية هي االهتمام            
  .                                          ِّ       ً     ً                الصحيون وال يسمحون بارتكاب أية أعمال قد تؤثِّر تأثرياً ضاراً بصحة السجناء

                       األساس يف الصكوك الدولية

                     مبادئ آداب مهنة الطب                                                                                    ترد أهم األحكام الدولية اليت تتناول مسؤوليات ودور العاملني يف الرعاية الصحية يف السجن يف 
                                                                                                    ة بدور املوظفني الصحيني، وال سيما األطباء، يف محاية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب                      املتصـل 

  :                         وفيما يلي نص هذه املبادئ .                                                  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                                       من واجب املوظفني الصحيني املكلفني بالرعاية الطبية للمسجونني واحملتجزين          
ـ                                                                                     يما األطـباء من هؤالء املوظفني، أن يوفروا هلم محاية لصحتهم البدنية والعقلية                    وال س

                                                                                   ومعاجلـة ألمراضـهم تكونـان من نفس النوعية واملستوى املتاحني لغري املسجونني أو              
  ] ١      املبدأ  [  .        احملتجزين

                                                                         ميـثل خمالفـة جسـيمة آلداب مهنة الطب، وجرمية مبوجب الصكوك الدولية              
                                                                       وظفون الصحيون، وال سيما األطباء، بطريقة إجيابية أو سلبية، بأعمال                                املنطبقة، أن يقوم امل   

   ِّ                                                                                        تشكِّل مشاركة يف التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            
ً          ً                                  املهينة أو تواطًؤ أو حتريضاً على هذه األفعال أو حماوالت الرتكاهبا   ] ٢      املبدأ  [  .               

                                           ب أن يتورط املوظفون الصحيون، وال سيما األطباء                        ميثل خمالفة آلداب مهنة الط 
                                                                                           يف أية عالقة مهنية مع السجناء أو احملتجزين، ال يكون القصد منها جمرد تقييم أو محاية                

  ] ٣      املبدأ  [  .                                               أو حتسني الصحة البدنية أو العقلية للسجني أو احملتجز

  :             األطباء مبا يلي                                                         ميثل خمالفة آلداب مهنة الطب أن يقوم املوظفون الصحيون وال سيما  

                                                                اسـتخدام معـارفهم ومهـاراهتم للمساعدة يف استجواب السجناء            ) أ ( 
                                                                                         واحملـتجزين على حنو قد يضر بالصحة أو احلالة البدنية أو العقلية هلؤالء املسجونني أو               

                                             احملتجزين، ويتناىف مع الصكوك الدولية ذات الصلة؛



 

 64 

                 أو احملتجز ألي                                                       الشـهادة، أو االشتراك يف الشهادة، بلياقة السجني         ) ب ( 
                                                                                             شـكل مـن أشـكال املعاملة أو العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتناىف مع                 
                                                                                           الصكوك الدولية ذات الصلة، أو االشتراك بأية كيفية يف تلك املعاملة أو يف إنزال تلك               

  ] ٤      املبدأ  [  .                                              العقوبة اليت تتناىف مع الصكوك الدولية ذات الصلة

                                                ة الطب أن يشترك املوظفون الصحيون، وال سيما                                   ميـثل خمالفـة آلداب مهـن       
                                                                                          األطـباء، يف أي إجراء لتقييد حركة سجني أو حمتجز إال إذا تقرر مبعايري طبية حمضة أن                 
                                                                                       هـذا اإلجراء ضروري حلماية الصحة البدنية أو العقلية أو السالمة للسجني أو احملتجز              

ُ  َّ                 ذاته، أو زمالئه السجناء أو احملتجزين، أو ُحرَّاسه، وأ              ُ                              نه ال ُيعرض للخطر صحته البدنية                                            
  ] ٥      املبدأ  [  .           أو العقلية

                                                                    ال جيـوز اخلـروج على املبادئ السابقة الذكر ألي سبب من األسباب، مبا يف        
  ] ٦      املبدأ    [ .                       ذلك حالة الطوارئ العامة

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٢٢             وتنص القاعدة 

                                           سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على األقل                 َّ             جيـب أن توفَّر يف كل       ) ١ ( 
 …   .                               يكون على بعض اإلملام بالطب النفسي

      اآلثار

                                              والطبيب هو الشخص الوحيد يف السجن الذي ال          .                                           ً      ً                 يؤدي الطبيب يف السجن أو يف مكان االحتجاز دوراً حساساً للغاية          
  .                                                     يستطيع مدير السجن أن خيربه مبا يفعل يف صدد واجباته املهنية

                                                 ويعين ذلك أن مسائل السرية الطبية بني الطبيب واملريض   .                                         يسية للطبيب بالسجني هي عالقة الطبيب باملريض            والعالقة الرئ
  .                      جيب أن تظل موضع االحترام

                                                                                                                 وجيب على الطبيب أن يتحرى بصفة خاصة أال يشترك بأي طريقة يف تأديب أو معاقبة السجناء أو يف تقييد سجني ألي                 
  .                     سبب خالف األسباب الطبية

         ات عملية    توصي

  .                                                                                ً                ينبغي النظر يف وضع ترتيبات يتم مبوجبها تعيني الطبيب من جانب السلطة الصحية احمللية بدالً من سلطات السجن !

                 وينبغي أن يكون     .          ُ                                                                                          ينبغي أن ُيتاح جلميع السجناء فرصة رؤية طبيب بصفة منتظمة إذا مل تكن حالتهم على ما يرام                 !
                                                        وقد شددت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو          .          ة الطبية                                              هـذا االتصال بالطبيب مشموال مبقتضيات السري      

        ً      ومها أيضاً أمر   .                                                              املوافقة حبرية واحترام السرية مها من احلقوق األساسية للفرد         "                                          العقوبة الالإنسانية أو املهينة على أن       
          ال ميكن                                                                                                جوهـري إلشـاعة جو الثقة وهو جانب ضروري يف عالقة الطبيب باملريض وخاصة يف السجون حيث                

  "                        للسجني أن خيتار طبيبه حبرية

  .                        ً                                                          جيب أن يتحمل الطبيب دائماً املسؤولية النهائية عن القرارات العالجية يف كل حالة من احلاالت !

َ                            ينبغي أن يساعد الطبيب ممرضات حاصالت على مؤهالت معَتَرف هبا يف جمال الرعاية الصحية !  َ                                              .  
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                                        وميتد هذا احلظر ليشمل معاملة السجناء        .                       معاملة قسرية للسجناء                                     ً                ينـبغي أال يشترك املوظفون الطبيون أبداً يف أي           !
  .                             الذين يقومون بإضراب عن الطعام

                ففي هذه احلاالت     .                                                                                         قد يكون مطلوبا من األطباء إصدار شهادات من وقت آلخر تبني سبب وفاة حدثت يف احلجز                !
                                    تبارات خارجية مثل االعتبارات اليت                                                                                     ينبغي أن يتحرى الطبيب تطبيق احلكم الطيب وحده وال ينبغي أن يتأثر بأي اع             

  .                 تراها إدارة السجن

                     أن حيصل املرضى على مجيع  "                                                                            أوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأنه ينبغي  !
                                          فيما يتعلق حبالتهم وسري عالجهم واألدوية       )                                         يف شكل تقرير طيب إذا ما استلزم األمر        (                      املعلومات ذات الصلة    

                                                                             ومن األفضل أن يكون للمرضى احلق يف االطالع على حمتويات ملفاهتم الطبية يف السجن إال إذا   .           املوصوفة هلم
  . "                                       كان ذلك غري مستصوب من وجهة النظر العالجية

                     موظفو الرعاية الصحية    : "                                                                            وشددت اللجنة األوروبية أيضا على االستقالل املهين  للموظفني الطبيني وأوصت مبا يلي     !
                قد يتعارض يف كثري   )              السجناء املرضى (                         وواجبهم يف االهتمام مبرضاهم   .                           جن هم موظفون يتعرضون للخطر      يف أي س

       ولضمان   .                                                   وميكن أن يثري ذلك مسائل واختيارات أخالقية عسرية         .                                                مـن األحيان مع اعتبارات إدارة السجن وأمنه       
                                    هؤالء العاملني ألكرب قدر ممكن يف التيار                  أنه من املهم إدخال  ]       اللجنة [                                     استقالهلم يف موضوعات الرعاية الصحية ترى 
  . "                                        العام لتوفري الرعاية الصحية يف اجملتمع برمته

                 موضوعات للمناقشة

                                                 هل هناك حاالت يسود فيها رأي الطبيب على رأي املدير؟  .              ومدير السجن     السجن                    ناقش العالقة بني طبيب 

                            ويف بعض البلدان يتعني أن يشهد   .                  مح بتوقيع العقوبة                                                               ناقش دور طبيب السجن يف تقييم ما إن كان السجناء يف حالة تس        
                                                 وميكن االحتجاج بأن ذلك يصل إىل حد التصريح بالعقوبة    .                                                           الطبيب بأن السجني يف حالة تسمح بتوقيع أي تدبري تأدييب         

    دير                                                                                                              والترتيب البديل هو أن يقوم الطبيب برؤية السجني بصفة منتظمة إذا كان يتعرض لتوقيع عقوبة وإبالغ م                   .       ذاهتـا 
  .                                         السجن عندما يصبح السجني يف حالة ال تسمح بذلك

             دراسات احلالة

    ِّ                                             ويقيِّم الطبيب حالته ويستنتج أنه ال يعاين من          .                                                             يـرفض أحد السجناء إطاعة أوامر مشروعة من موظفي السجن          - ١
     مدير       ويطلب   .                                                        ويستمر الرجل يف مهامجة املوظفني ويتصرف بطريقة غري مقبولة      .                               اضطراب عقلي أو عدم استقرار    

                      ماذا ينبغي أن يفعل      .                                                                                       السـجن من الطبيب أن حيقن املريض ليكفل سالمته وسالمة املوظفني الذين يتعاملون معه             
            ً                           الطبيب آخذاً يف االعتبار الصكوك الدولية؟

ّ               ويّدعي السجني أنه   .                                                                         أثناء فحص طيب يكتشف الطبيب وجود عالمات على جسد أحد السجناء تشبه آثار الضرب - ٢   
           ماذا يفعل    .                                                     ً                             ن جانب املوظفني ولكنه يقول إنه ال يود أن يقدم شكوى خوفاً من االنتقام منه                 َّ              تعـرَّض للضرب م   

        الطبيب؟

ّ                                     تّدعي إحدى السجينات أهنا أدينت حبكم جائر - ٣                                                  وتقول إهنا لن تأكل أو تشرب أي شيء حىت يعاد التحقيق   .  
    كيف   .                 تدخل إلنقاذ حياهتا                               ويطلب مدير السجن من الطبيب أن ي  .                        واآلن تتدهور صحتها بسرعة  .         يف قضيتها

              يتصرف الطبيب؟
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                     قواعد الصحة العامة-  ١٣      الفصل 

     اهلدف

                                                                                                                  هدف هذا الفصل هو إبراز احلاجة إىل اإلنشاءات الصحية الكافية ومرافق الغسيل واالستحمام يف السجون وغريها من                 
  .             أماكن االحتجاز

       اجلوهري  أ     املبد

                                                               اجة بطريقة نظيفة وكرمية وللمحافظة بصورة كافية على صحتهم                      َّ                                        ينـبغي أن يـتوفَّر لكل السجناء مرافق لقضاء احل         
ُ           وُحسن مظهرهم  .  

                       األساس يف الصكوك الدولية

                على حق كل شخص                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     من   ١٢           من املادة  ١            تنص الفقر ة 
  .                       يف الصحة اجلسمية والعقلية

  :        ما يلي                   دنيا ملعاملة السجناء                    القواعد النموذجية ال       وتتطلب 

                                                         جيب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كل سجني من تلبية احتياجاته  -  ١٢ 
  .                                       الطبيعية يف حني ضرورهتا وبصورة نظيفة والئقة

                                                      جيب أن تتوفر منشآت االستحمام واالغتسال بالدش وحيث يكون يف  -  ١٣ 
          ِّ         حرارة متكيِّفة مع                       ً                                             مقـدور كـل سجني ومفروضاً عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة             

                                           ً                                             الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعاً للفصل واملوقع اجلغرايف للمنطقة، على            
  .  ّ                                      أالّ يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف مناخ معتدل

                                                                    جيـب أن تكون مجيع األماكن اليت يتردد عليها السجناء بانتظام يف             -  ١٤ 
  .                                       املؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة يف كل حني

َ                                                            جيب أن ُتفَرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل           -  ١٥    ُ      
  .             َّ                                             ذلك جيب أن يوفَّر هلم املاء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات

                                                                بغـية متكني السجناء من احلفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على            -  ١٦ 
َزوَّد السجني بالتسهيالت الالزمة للعناية بالشعر وا         َ  َّ                                                     احترام ذواهتم، ُي          وجيب متكني    .     لذقن              ُ 

  .                       الذكور من احلالقة بانتظام

… 

                                                                   على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية وأن                 ) ١   (–  ٢٦ 
  :   ِّ                       يقدِّم النصح إىل املدير بشأهنا

… 

                                                        مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة يف السجن ولدى السجناء؛  ) ب ( 



 

 67 

      اآلثار

           وينطبق ذلك   .                                                 موعات كبرية من الناس عن قرب لفترات طويلة من الوقت                    َّ                        يف كـثري مـن السـجون يتعيَّن أن تعيش جم         
ٍ                             خصوصـاً على السجون اليت توجد فيها عنابر إليواء عدٍد كبري من السجناء                                              ومن اجلوهري ألغراض الصحة وكذلك       .      ً                                        

      من                                                                                                           ألغـراض الكرامة الشخصية أن تتاح للسجناء كل الفرص لالهتمام بوظائفهم اجلسدية األساسية بدرجة صحيحة              
  .                               ً                         اخلصوصية وإيالء االهتمام اخلاص أيضاً مبتطلبات النظافة الشخصية

                                                                                                                 ومن املهم لصحة املوظفني الذين يعملون يف السجن وكذلك لصحة السجناء أن توجد ترتيبات سليمة ألغراض القواعد                 
  .               الصحية والنظافة

             توصيات عملية

ُ            ينـبغي أن يكفـل املوظفون أن مجيع دورات املياه ومرافق الُغس        !                                           ل املتاحة تعمل بصورة جيدة كما ينبغي هلم وضع                                                   
  .                                                    الترتيبات لقيام جمموعات من السجناء باحلفاظ عليها نظيفة

                 ويف هذه الظروف قد   .                                                                                قد تكون العنابر غري مزودة بالتسهيالت اإلصحاحية والصحية الكافية لألعداد املوجودة فيها !
  .   ابر                                                  ميكن السماح للسجناء باستعمال تسهيالت بديلة خارج العن

                              وينبغي أن حتصل السجينات بسهولة   .                                                                    ينبغي إعطاء مجيع السجناء الصابون واملناشف النظيفة وتسهيالت دورات املياه !
  .                                           وينبغي أن حيصل السجناء الذكور على مواد احلالقة  .                                على اللوازم الصحية يف فترات احليض

                                               ية أو املهينة أن ترتيبات اإلصحاح ينبغي أن تسمح                                                                       ترى اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسان         !
         األفضل أن  (          ُّ                             وينبغي توفُّر دورة مياه يف جناح الزنازين   .                                                 للرتالء بقضاء احلاجة عند الضرورة يف ظروف نظيفة وكرمية

  ه                                                               أو أن تتوفر طريقة إلخراج السجناء الذين يريدون استعمال دورة امليا  )                                  يكون ذلك يف مبىن ملحق لألغراض الصحية
                                    وينبغي أن تتاح للسجناء الذين يقومون   .                                                                 مـن الزنزانة دون تأخري ال داعي له يف أي وقت، مبا يف ذلك أثناء الليل  

  .                                                                                                  ً بأعمال تسبب هلم القذارة والسجناء الذين يقومون بإعداد أو تقدمي الطعام فرصة االغتسال بصورة أكثر انتظاماً

                                وعلى سبيل املثال ال ينبغي استغالل    .                          مة كذريعة لفرض التأديب                                                     ينبغي االهتمام بعدم استغالل متطلبات الصحة العا       !
  .                                                                    من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء كذريعة حللق رؤوس السجناء  ١٦        القاعدة 

                 موضوعات للمناقشة

     ُ                                                                  ً                           قد ُيحجم موظفو السجن يف بعض األحيان عن صرف أمواس حالقة شخصية للسجناء خوفاً من إيذاء أنفسهم واستعمال
                                                                    ما هي الترتيبات البديلة اليت ميكن اختاذها للوفاء مبتطلبات الصحة العامة؟  .            األمواس كسالح

  .                         وتقصري الشعر مثل شعر الوجه  )       الوضوء (                                                     مناقشة املراعاة الواجبة ملقتضيات بعض األديان خبصوص الغسل 

             دراسات احلالة

ُ                              ال توجد تسهيالت للُغسل يف الزنازين على حدة        - ١                                                ة من السجناء يقولون إن دينهم يفرض عليهم                    وجاءتك جمموع   .                 
                                   ما هي الترتيبات اليت ميكن اختاذها هلم؟  .           َّ          يف أوقات حمدَّدة كل يوم  )       الوضوء (      الغسل 

  ِّ                                                                                                              فكِّر يف الطريقة اليت ميكن هبا للمجموعات التطوعية احمللية أو املنظمات غري احلكومية أن تشارك هبا يف املساعدة                   - ٢
ٍ       صحة العامة يف سجن يتسم بسوء التسهيالت إىل حٍد بعيد                       على حتسني توفري مقتضيات ال                                         .  
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       ُّ   التريُّض-  ١٤      الفصل 

     اهلدف

      ويقضي   .                                                                                            يهدف هذا الفصل إىل أن يؤكد على أن صحة األشخاص ال ينبغي أن تتأثر كنتيجة مباشرة حلرماهنم من حريتهم
                 ومن اجلوهري يف هذه   .             ك داخل املباين                                                 ً       ً             الكثري من السجناء معظم أيامهم يف ظروف حبس ضيق نسبياً، وعادةً ما يكون ذل

  .                   ً      ً                                                                   الظروف إعطائهم وقتاً كافياً كل يوم يف اهلواء الطلق والسماح هلم باملشي أو ممارسة متارين رياضية أخرى

       اجلوهري   دأ    املب

                                       ً                      ُّ                                                   ينـبغي أن حيصـل مجيع السجناء على ساعة يومياً على األقل ملمارسة التريُّض يف اهلواء الطلق عندما تسمح ظروف                 
  .      س بذلك    الطق

                       األساس يف الصكوك الدولية

ِقر الفقرة  ِ            ُت                     ُّ    حبق كل إنسان يف التمتُّع                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     من   ١٢           من املادة  ١ُ 
  .                      بالصحة اجلسمية والعقلية

  :        ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٢١               وتتطلب القاعدة 

ُ                                                     جني غري ُمستخدم يف عمل يف اهلواء الطلق حق يف ساعة على                  لكل س   ) ١ (        
                                                                                 األقل يف كل يوم ميارس فيها التمارين الرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق، إذا مسح الطقس    

  .    بذلك

   َّ                                                            توفَّر تربية رياضية وترفيهية خالل الفترة املخصصة للتمارين للسجناء   ) ٢ ( 
          َّ          وجيب أن توفَّر هلم،      .                 ووضعهم الصحي                  َ                         األحداث وغريهم ممن َيسمح هلم بذلك عمرهم      

  .                                          على هذا القصد، األرض واملنشآت واملعدات الالزمة

      اآلثار

  .                                                                  ً                          التمارين الرياضية هامة لتحقيق الصحة اجلسمية للسجناء وهي تعطيهم أيضاً فرصة لتصريف التوتر الذهين

                      ومن املهم بصفة خاصة أن   .                ين أو يف العناير          ُ                                                       ويف كثري من ُنظم السجون يقضي معظم السجناء قبل احملاكمة وقتهم يف الزناز
  .                                                   يتمتعوا بقدر اإلمكان باهلواء الطلق والتمارين الرياضية

  .                                                    وممارسة الرياضة البدنية هامة بصفة خاصة للسجناء األحداث

             توصيات عملية

                       أن حيصل مجيع السجناء، مبا                                                                                      تعتقد اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة أنه ينبغي  !
قيَّد حركتهم يف الزنازين على سبيل العقوبة، على ساعة واحدة على األقل للتريض يف اخلارج                     ُ   َّ                                                                               فيهم السجناء الذين ُت

ٍ                             كل يوم يف مكان فسيح بقدٍر كاٍف لتمكينهم من احلركة البدنية     ٍ                       .  
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           واملثايل أن    .                          ى موظفي السجن مراقبتها                                                                             ينبغي حتديد منطقة للتمارين الرياضية داخل السجن تكون آمنة ويسهل عل           !
                                                                وينبغي أن يكون الطريق إليها من مكان إيواء السجناء آمنا            .                                                      تكـون هذه املنطقة مزودة بدورة مياه ومبياه الشرب        

  .                                 ويسهل على موظفي السجن اإلشراف عليه

                              الرياضية املنظمة وميكن أن                                            وقد حيتاجون إىل قدر أكرب من التمارين        .                            ُّ                مييل السجناء األحداث إىل التقلُّب واالندفاع      !
  .                                                                        َّ   يكون ذلك يف شكل رياضة بدنية أو ألعاب تنافسية لتصريف فائض طاقتهم يف نشاط بنَّاء

  .                                                                                                    رمبا أمكن تكوين جمموعة صغرية من املدربني الرياضيني املؤهلني من بني العاملني لتنظيم أنشطة للسجناء يف اهلواء الطلق !

                 موضوعات للمناقشة

   ما   .                                                          ً                               خاصة األقدم منها يف مناطق حضرية وليس لديها سوى قدر ضئيل جداً من الفضاء اخلارجي                                  تقوم بعض السجون و   
                                                              هي اخلطوات اليت ميكن اختاذها لالستفادة إىل أقصى حد من الفضاء املتاح؟

    كيف   .                                                                                                           يوجد يف سجون أخرى مساحة كبرية من الفضاء املتاح ولكن السجناء ال يستطيعون الذهاب إليه لدواعي األمن               
                                                                                     كن معاجلة هذا املوضوع لتحقيق االستفادة القصوى من هذا الفضاء دون التضحية باعتبارات األمن؟ مي

             دراسات احلالة

  َّ                                            ً                      ُّ                                     ختـيَّل أنك تعمل يف سجن يتم فيه إخراج السجناء يومياً من أماكن اإليواء للتريُّض ملدة ساعة واحدة باملشي يف          - ١
َ  ِّ                                               بطريقة ُتَمكِّن السجناء من احلركة بنشاط أكرب أثناء                                               ومهمتك هي إعادة تصميم ساحة التريض       .             سـاحة كبرية    ُ        

  .              ً      ً                                                   جيب أن تضع أيضاً نظاماً يسمح هلم باستعمال الساحة لفترات زمنية أطول كل يوم  .       تريضهم

                                                                       وقد اتصل بكم مدير مدرسة التدريب العليا احمللية يقول إن بعض الطلبة يرغبون   .                           أنت أحد كبار مديري السجن   - ٢
                       كيف ترد على هذا العرض؟  .                                على التمارين الرياضية للسجناء                 يف مساعدتكم لإلشراف
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                                            أمهية تنظيم األمن والعقوبة واحملافظة على النظام

َ  ِّ              ً                                 ُتَشكِّل السجون جانباً من نظام العدالة اجلنائية              ابة عن                                                             وخلف اجلدران واألسوار العالية تقوم جمموعة من البشر تعمل ني       . ُ 
                                                وإذا أتيحت حرية االختيار للمجموعة الثانية، أي      .                                                                  السـلطة القضـائية حبـرمان جمموعة أخرى من البشر من حريتهم           

          َّ                                                 ولذلك يتعيَّن على اجملموعة األوىل من الناس، أي موظفو السجن، فرض   .                                             السجناء، فإن األغلبية اهلائلة منها ستترك السجن
  .     احلركة                        ملنع اجملموعة الثانية من     األمن     قيود 

                                    ويف التحليل النهائي يستطيع موظفو       .                              ِّ        ً                                        ويتسـم بعـض السجناء بالعنف ويشكِّلون خطراً على أنفسهم أو على اآلخرين            
       وينطوي   .                                                ولكن هذه األساليب ال ينبغي أن تكون القاعدة العامة  .                             على السجناء بأساليب اإلكراه       السيطرة          السجن فرض 

                                                                      ض وجود جمموعة من القواعد واللوائح اليت حتكم احلياة اليومية هلؤالء                    فهو يفتر   .                                  على ما هو أكثر من السيطرة              الـنظام 
                      بعملهم دون خوف على      -                                           سواء من املوظفني أو السجناء أو الزوار        -                                             املوجوديـن يف السجن لكفالة قيام كل شخص       

            بغي للموظفني    وين  .      َّ                                                              ويتعيَّن على موظفي السجن والسجناء التصرف يف حدود هذه القواعد واللوائح  .               سالمتهم الشخصية
                                            وإذا فعلوا ذلك فإن األغلبية الكربى من السجناء   .                                                              إثبات أهنم يقومون بواجباهتم بطريقة كرمية وإنسانية يف حدود القانون

  .                       سوف تتصرف بطريقة إجيابية

                                              وعندما حيدث ذلك فإنه من الضروري أن يوجد          .                                                                ومن حني آلخر قد خيرج بعض السجناء على قواعد السجن ولوائحه          
  .              هؤالء السجناء              لتأديب ومعاقبة        َّ         قانوين حمدَّد بوضوح       إجراء 

  .                                                                             وينبغي أن يعطي موظفو السجن أولوية عالية ملساعدة السجناء على إعادة تأهيل أنفسهم

                                ً                                          بأهنا اجلانب اإلكراهي يف السجن نظراً ألن سلطة السجن هي اليت تفرضها                                     األمن والتأديب والعقوبة                  وميكن أن يوصف    
  .                                              م تنظيم هذا اجلانب مبوجب مبادئ ومعايري متفق عليها       ومن امله  .            على السجناء

     اهلدف

  :                                                                        هدف هذا القسم هو إثبات وجود ثالثة عناصر أساسية لتكفل أن السجون أماكن آمنة

                                                                                                وهو األساليب األمنية املالئمة اليت حتمي هبا سلطات السجن اجلمهور من خالل تنفيذ حكم احملكمة                 :      األمـن  
    تهم                       حبرمان بعض األشخاص من حري

                                      ً                                                   ويعين ذلك محاية املوظفني والسجناء استناداً إىل أن السجون أماكن يسود فيها النظام               :                    الـنظام والسـيطرة    
  .                                    والسيطرة وليست أماكن للفوضى واالضطراب

  .                                                              من وقت آلخر ينهار النظام ويتعني معاقبة اخلروج على قواعد االنضباط :                التأديب والعقوبة 
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       األمن-  ١٥      الفصل 

     اهلدف

ِ                                                                                                 ما ُترِسل السلطات القضائية األشخاص إىل السجن فإنه ينبغي هلا أن تقتصر يف ذلك على هؤالء الرجال والنساء الذين    عند   ُ   
     وهدف   .                                                                                                            ارتكبوا جرائم خطرية جتعل السجن هو العقوبة املعقولة الوحيدة وعلى هؤالء الذين حيتاج اجملتمع إىل محايتهم               

                                                               في السجن يضطلعون مبسؤولية واضحة حلماية اجلمهور لكفالة عدم                                                            هـذا الفصل هو أن يوضح يف هذا السياق أن موظ          
  .                            هروب السجناء من احلبس القانوين

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                                    ً                   ينبغي عدم استعمال القوة، مبا يف ذلك استعمال األسلحة النارية، ملنع اهلروب إال عندما تكون األساليب األقل تطرفاً                  
ّ                         ل القيود لالحتياط من اهلرب أثناء النقل لفترة ال تزيد عّما هو ضروري                         وميكن استعما   .                             غـري كافية ملنع هذا اهلروب                                                         

  .     ً                                                                                    مطلقاً، شريطة إزالة هذه القيود عند مثول السجني أمام القاضي أو السلطة اإلدارية أو ألسباب طبية

َ                      ً                             وال ُتسَتعَمل أدوات التقييد مطلقاً كأسلوب من أساليب العقوبة   .            يدية للتقييد   ُ  َ                        وال ُتسَتعمل السالسل واألغالل احلد  .    ُ  َ  

                       األساس يف الصكوك الدولية

                                                                                        املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     من  ٩          ينص املبدأ 
  :          على ما يلي

                                                                             يـتعني على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عدم استخدام أسلحة نارية ضد             
                                             ً                   رارهم، وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفاً غري كافية                   ملنع ف  …              األفـراد إال    

      . ... ف                لتحقيق هذه األهدا

  :         على أنه                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٣٣             وتنص القاعدة 

َ                                                           ال جيـوز أن ُتسـتخَدم أدوات تقييد احلرية، كاألغالل والسالسل واألصفاد                  ُ         
                                        ة إىل ذلك ال جيوز استخدام السالسل أو               وباإلضاف  .                                   وثـياب التكبـيل كوسائل للعقاب     

َ          أما غري ذلك من أدوات تقييد احلرية فال ُتستخَدم إال يف   .                           األصفاد كأدوات لتقييد احلرية     ُ                                   
  :              الظروف التالية

                                              ُ  َ                 كـتدبري لالحـتراز من هرب السجني خالل نقله، شريطة أن ُتفَك              ) أ ( 
                                       مبجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية؛

      اآلثار

      ِّ                             وقد ميثِّل بعض السجناء درجة عالية من   .                                                   ى األمن الالزم حسب خطر اهلرب الذي ميثله كل سجني على حدة         خيتلف مستو
                                                        ً            وجيب يف حالة هؤالء السجناء اختاذ ما يلزم لكي يكون هروهبم صعباً للغاية إن   .                                   اخلطر على السالمة العامة يف حالة هرهبم
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                         ً      وبعض السجناء ال ميثلون خطراً على   .                     ت احتياطات أمن عالية                               ويتم حبس هؤالء السجناء يف سجون ذا  .             مل يكن مستحيال
  .                                        وينبغي حبسهم يف سجون باحتياطات أمن منخفضة  .                          السالمة العامة يف حالة هرهبم

     َّ                ويتعيَّن حبسهم يف ظروف   .                                        وميثل هرهبم درجة حمدودة من اخلطر على اجلمهور  .                                   ويندرج معظم السجناء بني هاتني الفئتني
  .     توسطة                    تتسم باحتياطات أمن م

                                                           َّ                                          ً   وإذا كان األمن العام يف أحد السجون من املستوى املتوسط ولكن يتعيَّن أن يستقبل هذا السجن سجناء ميثل هرهبم هتديداً 
  :                            وقد تشمل هذه املتطلبات ما يلي  .     ً                                                       خطرياً للجمهور فإن هؤالء األفراد ميكن أن خيضعوا ملتطلبات أمن خاصة

                                    نوع مكان اإليواء الذي يتم حبسهم فيه؛ -
  .                                                                       الترتيبات املتخذة كلما انتقلوا داخل السجن أو عندما يتعني اصطحاهبم إىل اخلارج -

                  ً           إذ يتوقف األمن أيضاً على يقظة   .                                                                          وينطوي مفهوم األمن على ما هو أكثر بكثري من جمرد احلواجز املادية اليت تعرقل اهلرب
      ويوصف   .                                  كدون من حترك السجناء بطريقة إجيابية                                                            املوظفني الذين يتفاعلون مع السجناء فيعرفون ما جيري يف السجن ويتأ

   ".          األمن النشط "        ً         ذلك كثرياً بعبارة 

                       أما اجلندي الذي يعمل      .                   ً                                                                             ومن املرجح أن جندياً يف برج مراقبة على حافة السجن لن يشهد حماولة اهلرب إال عندما تبدأ                
  .             من قبل وقوعها                                                    ً                   عن كثب مع السجناء ويعرف ما يفعلون فسيكون أكثر إدراكاً لتهديدات حمتملة لأل

                                                                        فهو يعين أيضا إقامة عالقات طيبة مع السجناء ومعرفة حاالهتم النفسية             .                                                     واألمـن النشـط لـيس جمرد منع السجناء من اهلرب          
  .       وطباعهم

             توصيات عملية

  :                                  ينبغي تقييم كل سجني من ناحية ما يلي !
                                                  درجة التهديد اليت ميثلها للجمهور العام يف حالة هربه؛      -
             حماولته اهلرب؛        احتماالت       -
  .                                                   املوارد اخلارجية اليت ميكن أن يستدعيها ملساعدته على اهلرب      -

  .                                         ينبغي حبس السجناء بأقل مستوى مالئم من األمن !

  .                                                                               ينبغي إفهام املوظفني أن األمن ال يقتصر على مسائل اجلدران واألسوار واملراقبة اإللكترونية !

  .                                         جودين حتت إشرافهم وخيتلطون هبم على أساس يومي                                         يتعزز األمن عندما يعرف املوظفون السجناء املو !

                 موضوعات للمناقشة

                                                                           ما هي العوامل الرئيسية اليت تؤخذ يف االعتبار عند حتديد مستوى األمن الالزم للسجني؟

  ر              وهناك عنصر آخ  .                                                                                        يتمثل أحد عناصر األمن يف األساليب املادية مثل اجلدران واألسوار والقضبان واألبواب املغلقة بأقفال
                                                    ُّ                                                             يوصـف يف كثري من األحيان باسم األمن النشط وهو يتحقق من حترُّك موظفي السجن بني السجناء ومعرفتهم وتقييم                   

  .                                                      ناقش الطريقة اليت ميكن هبا لكل عنصر أن يستكمل العنصر اآلخر  .                 اخلطر الذي ميثلونه
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َ       تنص الصكوك الدولية بوضوح على أن بعض أدوات التقييد ال ينبغي أن ُتستعَمل أب َ                      داً وأن يستعَمل بعضها اآلخر يف بعض                                                              ُ              ً  
                                                               ناقش الظروف اليت يكون من املالئم فيها استعمال القيود ملنع            .                                                      الظروف فقط مبا يف ذلك منع اهلرب أثناء نقل السجني         

  .    اهلرب

                                                                                                                   كيف ميكن ملوظفي السجن تعريف اجلمهور بأن اخلطر الكبري على السالمة العامة ال يأيت من كل السجناء وبأن هناك،                   
                                                  ً                                                   لى أي حال، أساليب لكفالة السالمة العامة أقل تقييداً من إقامة احلواجز املادية ولكنها ال تقل أمهية وفعالية؟ ع

                           ما هي اإلجراءات اليت ميكن       .                    ُ                                                                    هـناك اجتـاه يف كثري من ُنظم السجون إىل حبس السجناء مبستوى أمن أعلى من الالزم                
                           وضعها لكفالة عدم حدوث ذلك؟

             دراسات احلالة

  :                              احبث مستوى األمن املطلوب لكل منهم  .              ً                           لت السجن فوراً اجملموعة التالية من السجناء  دخ - ١

ِ                          رجل قتل جاره وهو يف حالة سكر وُحِكم عليه بالسجن مدى احلياة -  ُ   .                        وله سوابق إجرامية يف سجله  .                              
ُ                                      وقد ُحكم عليه بالسجن ملدة أربع سنوات وهذه هي  .                                     سرق مرتال لينفق على املخدرات اليت يدمنها -   .               جرميته الثامنة    
ُ                         وُحكم عليه بالسجن ثالث سنوات  .                ً     ً                          ً              رجل اختلس مبلغاً كبرياً من املال من شركة وكان عضواً يف عصابة دولية -  .  

  .                       ً                   ذكر مربرات قرارك استناداً إىل الصكوك الدولية ا 

                       تم اإلفراج عن أحدمها بعد                   ومن املنتظر أن ي     .                                                                    صغار املوظفني أنه مسع اثنني من السجناء يناقشان إمكانية اهلرب             أحد       أبلغك   - ٢
                ومن املتوقع أن     .                                                                                     أما اآلخر فهو سجني حتت احتياطات أمن عالية وله صالت بأشخاص أقوياء خارج السجن               .           بضعة أيام 

                              كيف ميكن أن تتصرف سلطات السجن؟  .                                            يستقبل زوجته اليت ستأيت لزيارته بعد بضعة أيام

       ً                                           ضم عدداً من السجناء الذين جيب منع هرهبم بأي مثن بسبب                                              أنت مسؤول عن وحدة احتياطات األمن العالية اليت ت - ٣
                                    ً              ً              ويطيع هؤالء السجناء قواعد السجن عموماً وال ميثلون خطراً على النظام   .                                   ما ميثلونه من خطر على السالمة العامة

                                                      ويفضل صغار املوظفني تركهم يف حاهلم داخل الوحدة مع           .            ً                        ولكنهم مجيعاً يتسمون بقوة الشخصية      .          الداخـلي 
ـ                         كيف ميكنك إقناع هؤالء      .                              ُ         وهم يريدون مراقبة السجناء عن ُبعد       .                                        تماد عـلى األساليب املادية ملنع هرهبم           االع

                              ً                                                             املوظفني بأن األمن سيكون أفضل حاالً لو أهنم حتركوا بني السجناء على أساس منتظم ملعرفتهم كأشخاص؟ كيف 
              م على املوظفني؟                                                           ميكنك أن تضع ضمانات تكفل أن السجناء لن يفرضوا شخصياهتم ورغباهت
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                  النظام والسيطرة-  ١٦      الفصل 

     اهلدف

                             ويعين ذلك أن السجون ينبغي       .                                                                                   تقع على سلطات السجون مسؤولية كفالة السالمة اجلسدية للسجناء واملوظفني والزوار          
       ة وأن                       ُ                                                         وهدف هذا الفصل هو أن ُيربز أن النظام يعين ما هو أكثر من جمرد السيطر                .                                      أن تكـون أماكن يسود فيها النظام      

  .                                     األساليب اإلجيابية هي أفضل الطرق لتحقيقه

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                                                 ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء واملوظفني والزوار

  .                                           ال ينبغي أن خيشى أحد يف السجن على سالمته اجلسدية

َ                                  ال ُتستعَمل السالسل واألصفاد كأدوات للتقييد     ُ  .  

  .                                                                                         النضباط واألمن حبزم ولكن بدون تقييد يزيد عن احلد الضروري لسالمة احلبس وتنظيم احلياة يف جمتمع السجن           يتم إقامة ا

                       األساس يف الصكوك الدولية

                                                                                                   من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                 ١٦    و  ١                 تتصـل املادتان    
                                                                           من هذا الدليل، يف حالة إساءة موظفي السجن استعمال أدوات التقييد             ٣                   اقشتهما يف الفصل                    اللتان وردت من             املهيـنة،   

  .                       وغريها من أساليب السيطرة

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٢٧             وتنص القاعدة 

َ                       يؤخـذ باحلـزم يف احملافظة على االنضباط والنظام، ولكن دون أن ُيفَرض من                  ُ                                                     
ُ                         أكثر مما هو ضروري لكفالة األمن وُحسن انتظام احلياة اجملتمعية       القيود                                .  

  :                                             وتنص القواعد النموذجية الدنيا أيضا على ما يلي

َ                                                  ال جيـوز أن ُتسـتخَدم أدوات تقييد احلرية، كاألغالل والسالسل            -  ٣٣      ُ         
                                   وباإلضافة إىل ذلك ال جيوز استخدام        .                                              واألصـفاد وثـياب التكبـيل كوسائل للعقاب       

                                          أما غري ذلك من أدوات تقييد احلرية فال          .                             ألصفاد كأدوات لتقييد احلرية                السالسل أو ا  
َ                        ُتستخَدم إال يف الظروف التالية     ُ:  

… 

ً                    ألسباب طبية، بناًء على توجيه الطبيب؛  ) ب (                  

                                                                 بأمر من املدير، إذا أخفقت الوسائل األخرى يف كبح مجاح السجني             ) ج ( 
                    وعلى املدير يف مثل      .             خسائر مادية                                                       ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو بغريه أو من تسبيب           

  .                        ً               ُ                                   هذه احلالة أن يتشاور فوراً مع الطبيب وأن ُيبلغ األمر إىل السلطة اإلدارية األعلى
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                                     ِّ                              اإلدارة املركزية للسجون هي اليت جيب أن حتدِّد مناذج أدوات تقييد            -  ٣٤ 
       رية كل                                                     وال جيوز استخدامها أيضا ملدة أطول من املدة الضرو          .                         احلرية وطريقة استخدامها  

  .       الضرورة

      اآلثار

       َّ                                                 ُ                                     ً                   من املرجَّح أن يشعر الرجال والنساء الذين خيرقون القانون، أو ُيتهمون خبرقه، باخلوف وبأهنم مهددون شخصياً بدخول          
  .                                               السجن إىل جانب غريهم من األشخاص املتهمني خبرق القانون

                                    واألغلبية العظمى من السجناء يستجيبون   .  ى                                                               وجيب إقامة توازن بني التشجيع اإلجيايب من ناحية واالنضباط من ناحية أخر
  .                                           بطريقة إجيابية ملعاملتهم بطريقة كرمية وإنسانية

                                                                                                 وميكن أن تقوم فيها بيئة ختلو من التوتر مع التأكد يف الوقت نفسه من عدم التضحية باألمن                   .                        والسجون أماكن للمعيشة  
  .       والنظام

  .                في لكفالة النظام                                                ويدرك موظف السجن املتمرس أن السيطرة اإلكراهية ال تك

  .                                                                                    وينبغي لسلطات السجن أال تضع أي سجني يف موقف يسمح له بأن يفرض االنضباط على السجناء اآلخرين

             توصيات عملية

ُ                                                                                        إذا مت شغل وقت السجناء وُسمح هلم بفرصة قضاء وقتهم بطريقة إجيابية فإهنم يستجيبون للقواعد واللوائح املعقولة            !                        
  .                                              عة كبرية من الناس من أجل كفالة احلفاظ على النظام                      واملربرة الالزمة يف أي جممو

ٍ                                       وينبغي إقامة توازن حساس بني تشجيع السجناء على حتمل املسؤولية عن أفعاهلم كٍل على حدة وكمجموعة، من                  !                                                                      
           وينبغي أال    .                                                                                                   ناحـية، ومن ناحية أخرى كفالة عدم وضع سجناء أفراد يف مركز يسمح هلم بالسلطة على اآلخرين                

َ        ُيستخَدم الس   .                          جناء لتعويض النقص يف املوظفنيُ    

                                                                                                           وتنصح اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن أفضل ضمان لعدم إساءة معاملة  !
                                          ً                                                                   السجناء هو وجود جهاز من املوظفني املدربني جيداً واحملترفني متاما ويتمتعون مبهارات للتعامل مع اآلخرين حبيث                

  .                                                 ن القيام بواجباهتم بنجاح دون اللجوء إىل سوء املعاملة       يستطيعو

                                                             وتقول اللجنة األوروبية إن هذه األساليب تعزز ثقة املوظفني           .                                                          وينـبغي تدريـب املوظفني على أساليب السيطرة والتهدئة         !
  .           ذى بالسجناء   ِّ                                                                                   ومتكِّنهم من اختيار أفضل الردود عند مواجهة حاالت عسرية والقيام بدور هام يف تقليل خطر إحلاق األ

                 موضوعات للمناقشة

                                       فاملطلوب هو االتساق يف تطبيق القواعد        .                                                                              االختيار الذي تواجهه إدارة السجن ليس بني الصرامة املفرطة والتحرر املفرط          
                            ناقش أفضل الطرق لكي حيقق       .                                                                           والتأكد الناجم عن هذا االتساق أمر هام للموظفني والسجناء على السواء            .           واللوائـح 
  .                    تساق يف إدارة السجناء          املوظفون اال
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  .                                                  وينشأ الفراغ عندما خيفق املوظفون يف اهليمنة على السجن  .                                                يستجيب معظم السجناء للتوجيهات الواضحة من املوظفني
                               احبث الطريقة اليت ميكن هبا للموظفني   .                ً     ً               وسيكون ذلك أمراً سيئاً ملعظم السجناء  .                                    وعندئذ سيمأل هذا الفراغ أقوى السجناء

  .                                                          واجه فيها معظم السجناء التخويف من أقلية تريد السيطرة عليهم              تكوين بيئة ال ي

                                   ما هي اخلطوات اليت ميكن اختاذها لتخفيض   .                                                                 قد يستحيل القضاء على املضايقات والتحرش يف إطار بيئة اإلكراه يف السجن
                                                                   املضايقات والتحرش وكفالة أن تكون السجون أماكن آمنة للسجناء واملوظفني؟

                        ناقش كيف ميكن للموظفني      .                                                                    موظفي السجون أن السجناء يستجيبون للتعليمات احلازمة واملتسقة                          يعرف املتمرسون من  
  .                                                                                       املتمرسني طمأنة صغار املوظفني إىل إمكانية التفاعل اإلجيايب مع السجناء واحلفاظ مع ذلك على االنضباط

                                       إذا كان األمر كذلك فإن املوظفني أنفسهم قد  و  .                    ً                                                 يشعر املوظفون أحياناً بالتهديد والرهبة من السجناء أثناء قيامهم بعملهم
                                          كيف ميكن تشجيع املوظفني ليفهموا أن هذا         .              ً          ً                                                يعتـنقون موقفاً استبدادياً ويلجأون إىل أساليب التأديب غري الضرورية         

                               األسلوب قد يؤدي إىل نتائج عكسية؟

       الفقرة  (                              يف عمل ينطوي على صفة تأديبية ُ                                                                        ُتعلن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء أنه ال ينبغي استخدام أي سجني
                                                                              ِّ   وعندما يكون هناك نقص يف املوظفني فقد يظهر اجتاه إىل استعمال السجناء ذوي السلوك الطيِّب    ).   ٢٨           من القاعدة   )  ١ (

  .                                               ناقش كيف ميكن القيام بذلك دون خرق الصكوك الدولية  .                                          لكفالة احترام السجناء اآلخرين لقواعد السجن

                                                                      ً                         لكفالة عدم استعمال أدوات التقييد مثل قيود األيدي وسترات التكبيل استعماالً غري صحيح من                                    تتمـثل إحدى الطرق     
                       ناقش أفضل الطرق لتحقيق   .                                                                         جانب صغار املوظفني يف إبقاء هذه األدوات يف مكان مركزي ال يدخله سوى كبار املوظفني

  .   ذلك

             دراسات احلالة

                                          وحىت اآلن كانت هذه الوحدة تدار بطريقة         .           دات السجن                                                مت تكليفك منذ وقت قصري لإلشراف على إحدى وح         - ١
           ويظن صغار    .                                                                                  ومن الواضح أن السجناء يطيعون القواعد ال لسبب إال خلوفهم من عواقب العصيان              .          ً    قمعـية جداً  

          ومهمتك هي   .                                                            َّ                    املوظفني أن النظام ال ميكن فرضه إال باإلكراه وهم خيافون أن يؤدي أيَّ شيء آخر إىل االضطراب
                                                                                          كن فيها أن يطيع السجناء القواعد ألن ذلك من مصلحتهم ويشعر فيها املوظفون بالثقة الكافية إلعطاء           خلق بيئة مي

                     كيف ميكن القيام بذلك؟  .             ً                           السجناء قدراً معقوال من املسؤولية الشخصية

        ويتم   . ُ                                            وُيسمح للسجناء حبرية احلركة يف حدود معروفة        .                                               ً        يتسم النظام يف السجن باالسترخاء ولكنه ليس متسيباً        - ٢
                                             واألغلبية الكربى من السجناء تستجيب بطريقة        .                           ويعاملهم املوظفون باحترام    .                                تشجيع السجناء على شغل وقتهم    

                                                 فهم يتحرشون بالسجناء اآلخرين ويستفزون املوظفني        .                                             وهناك سجينان أو ثالثة يستغلون هذا الوضع        .         إجيابـية 
                                           ءات صارمة ضد مجيع السجناء وممارسة سيطرة أكثر                                           ويريد بعض املوظفني أن يرد على ذلك باختاذ إجرا  .         باستمرار

                                                                                        ويشعر موظفون آخرون أن ذلك سيثري عداوة األغلبية الكربى من السجناء الذين يتصرفون               .      ً            تشدداً على اجلميع  
                                                       ماذا جيب أن نفعل يف هذه احلالة، مع مراعاة الصكوك الدولية؟  .            بطريقة حسنة

                      ومن الواضح أنه ميثل      .                                            ولكنه فجأة يتحول إىل حالة هياج شديد                                       ً     ً         يتصـرف أحد السجناء يف العادة تصرفاً حسناً        - ٣
                       ما هي اخلطوات اليت ينبغي   .     ً                                                                         خطـراً عـلى نفسه وعلى السجناء اآلخرين وعلى أي موظف حياول االقتراب منه            

                                                                             اختاذها قبل البت يف استعمال أدوات التقييد، مع مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة؟
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      عقوبة             االنضباط وال-  ١٧      الفصل 

     اهلدف

                        َّ           وعندما حيدث ذلك فإنه يتعيَّن أن يوجد   .                                                                       حيدث من حني آلخر أن يرفض بعض السجناء احترام قواعد السجن املشروعة          
                                                             وهدف هذا الفصل أن يؤكد أن هذا اإلجراء ينبغي أن حيترم             .                                                       إجراء تأدييب رمسي إلثبات الذنب وفرض العقوبة املالئمة       

  .                      مبادئ العدالة الطبيعية

          اجلوهرية      املبادئ

  .                                                                                   جيب النص على مجيع اجلرائم اخلاضعة للتأديب والعقوبات يف القانون أو يف لوائح قانونية منشورة

  .  ُ    َ                                                                      ال ُيعاقَب أي سجني قبل إبالغه باملخالفة املتهم هبا وقبل إعطائه فرصة تقدمي دفاع صحيح

  .  ُ                                   ال ُيستخدم أي سجني يف عمل له صفة تأديبية

                              ً     ً                                         ة أو الالإنسانية أو املهينة حظراً كامالً، مبا يف ذلك العقوبة اجلسدية أو وضع السجني                            يتعني حظر كل العقوبات القاسي
  .              يف زنزانة مظلمة

     َّ      ً                                                                           ُّ                              ال توقَّـع أبـداً عقوبة احلبس يف مكان ضيق أو ختفيض الغذاء إال إذا شهد الطبيب بأن السجني يستطيع حتمُّل هذه                      
  .       العقوبة

َ       ً                            ال ُتستخَدم أبداً أدوات التقييد مثل أغالل ا   .                                                            أليدي والسالسل والقيود احلديدية وسترات التكبيل على سبيل العقوبة  ُ    

  .                                                               يكون للسجناء الذين خيضعون إلجراء تأدييب احلق يف الطعن أمام سلطة أعلى

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :        ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      تتطلب 

َ                  ال جيوز أن يستخَدم أي سجني يف             ) ١   (–  ٢٨                                 خدمة املؤسسة يف عمل ينطوي                   
  .               على صفة تأديبية

… 

  َّ                                                                          حتـدَّد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة             -  ٢٩ 
  :              اإلدارية املختصة

                                السلوك الذي يشكل خمالفة تأديبية؛  ) أ ( 

                                             أنواع ومدة العقوبات التأديبية اليت ميكن فرضها؛  ) ب ( 

  .               ال هذه العقوبات                        السلطة املختصة بتقدير إنز  ) ج ( 
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  ُ    َ                ً                                           ال ُيعاقَـب أي سـجني إال وفقـاً ألحكـام القانون أو النظام                     ) ١ (    -  ٣٠ 
  .                     ً    ُ    َ                             املذكورين، وال جيوز أبداً أن ُيعاقَب مرتني على املخالفة الواحدة

  ُ    َ                                                               ال ُيعاقَـب أي سجني إال بعد إعالمه باملخالفة وإعطائه فرصة فعلية              ) ٢ ( 
  .                     بدراسة مستفيضة للحالة                           وعلى السلطة املختصة أن تقوم   .           لعرض دفاعه

َ                            ً      ً                            ُيسَمح للسجني، حني يكون ذلك ضرورياً وممكناً، بعرض دفاعه عن            ) ٣ (    ُ
  .          طريق مترجم

                                                                      العقوبـة اجلسـدية والعقوبة بالوضع يف زنزانة مظلمة، وأية عقوبة            -  ٣١ 
  .                                                       قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، حمظورة كلية كعقوبات تأديبية

   َ                                     عاقَب السجني باحلبس املنفرد أو بتخفيض                        ُ       ال جيوز يف أي حني أن يُ             ) ١   (–  ٣٢ 
                                       ِّ  ً                           ه إال بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطِّياً بأنه قادر على            ـ             ُ          الطعام الذي ُيعطى ل   

  .  ُّ                  حتمُّل مثل هذه العقوبة

َ                                ينطـبق األمـر نفسه على أية عقوبة أخرى ُيحتَمل أن تلحق األذى               ) ٢ (     ُ                                   
                                 أن تتعارض هذه العقوبات مع                         وال جيوز يف أي حال      .                                 بصحة السجني اجلسدية أو العقلية    

  .               أو أن خترج عنه  ٣١                      املبدأ املقرر يف القاعدة 

                        ً                                          عـلى الطبيـب أن يقـوم يومياً بزيارة السجناء اخلاضعني ملثل هذه           ) ٣ ( 
                                                                    ً                    العقوبات وأن يشري على املدير بوقف العقوبة أو تغيريها إذا رأى ذلك ضرورياً ألسباب              

  .                              تتعلق بالصحة اجلسدية أو العقلية

َ                                                 جيـوز أن ُتسـتخَدم أدوات تقييد احلرية، كاألغالل والسالسل             ال   -  ٣٣      ُ       
 …   .                                   واألصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب

                                                                    جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال      من   ٣٠           من املبدأ  ٢            وتنص الفقرة 
َ               على أن يكون للشخص احملتَجز أو املسجون                 االحتجاز أو السجن   :                          الذي خيضع إلجراء تأدييب احلق يف                      

  .                                    رفع هذا اإلجراء إىل سلطات أعلى ملراجعته 

                                سيما األطباء، يف محاية املسجونني                                                                  مبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني، وال               من    ٣              ويؤكد املبدأ   
                     على ضرورة حمافظة                     سانية أو املهينة                                                                                   واحملـتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن            

  :                                  األطباء على استقالهلم يف مسائل العقوبة

  ِّ                                                                          ميـثِّل خمالفـة آلداب مهـنة الطب أن يتورط املوظفون الصحيون، وال سيما               
                                                                                          األطباء، يف أية عالقة مهنية مع السجناء أو احملتجزين، ال يكون القصد منها جمرد تقييم               

  .                         أو العقلية للسجني أو احملتجز                             أو محاية أو حتسني الصحة البدنية 
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  :                                 إىل استعمال احلبس االنفرادي كعقوبة                             املبادئ األساسية ملعاملة السجناء     من  ٧           ويشري املبدأ 

ُ   َ                                                                ُيضطَلع جبهود إللغاء عقوبة احلبس االنفرادي أو للحد من استخدامها وتشجيع  
  .         تلك اجلهود

       ً                               تقييداً آخر على نوع العقوبة اليت ميكن                    وق املدنية والسياسية                     العهد الدويل اخلاص باحلق     من  ٨           من املادة  ٣             وتفرض الفقرة 
  :     فرضها

                                             ال جيوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي؛  ) أ ( 

                                      على حنو جيعلها، يف البلدان اليت جتيز         )  أ ( ٣                           ال جيـوز تـأويل الفقرة         ) ب ( 
             ألشغال الشاقة                                                                  املعاقبة على بعض اجلرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، متنع تنفيذ عقوبة ا

             ِ َ               احملكوم هبا من ِقَبل حمكمة خمتصة؛

   ":                       السخرة أو العمل اإللزامي "                              ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبري   ) ج ( 

َ      واليت ُتفَرض    )  ب (                                                األعمال واخلدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية        ̀  ١̀     ُ     
                  َ  َ                                                            عـادة على الشخص املعَتقَل نتيجة قرار قضائي أو قانوين أو الذي صدر حبقه              

ِ                      ذا القرار مث أُفِرج عنه بصورة مشروطة؛     مثل ه  ُ              

      اآلثار

                                           وإذا خرق أحد السجناء نظام السجن فإنه         .                                                                             من املهم تعريف السجناء بكل القواعد واللوائح اليت تؤثر عليهم يف السجن           
ُ     ً   ينبغي التحقيق يف حالته مبوجب جمموعة من اإلجراءات املعلَنة ُمسبقاً      موعة                                   وعندما يثبت ذنب السجني جيوز إخضاعه جمل  .                                                  َ   

  .                                        من العقوبات احملددة يف جمموعة اإلجراءات نفسها

                                        وتشمل هذه املبادئ احلق يف معرفة التهمة اليت   .                                                                    وجيب تطبيق مبدأ العدالة الطبيعية على اإلجراءات التأديبية يف بيئة السجن
  .                                   ِّ                    ِّ                      يواجهها السجني ومعرفة الشخص الذي يوجِّه إليه التهمة كي يقدِّم دفاعه ويسأل الشهود

           َّ                   فالعالقة األوَّلية مع أي سجني       .                                                 ُّ                                  لة اشتراك األطباء يف الشهادة بأن السجني قادر على حتمُّل العقوبة مسألة حساسة                ومسأ
  .                            ً                  ِّ                           وال ينبغي أن يؤدي األطباء دوراً ميكن تفسريه بأنه ميثِّل اختاذ موقف يف فرض العقوبة  .                      هي عالقة الطبيب باملريض

             توصيات عملية

نَشر يف كل سجن أ        ! َ                       ينـبغي أن ُت                        وينبغي أن يتمكن مجيع      .                                    ِّ      ً                و مكان احتجاز قائمة باألفعال اليت تشكِّل خرقاً للنظام                 ُ  
  .                                السجناء من االطالع على هذه القائمة

  .                                                                ً                                             من املهم أن يوضع نظام العقوبة يف السجون يف شكل رمسي وأن يكون مفهوماً للموظفني والسجناء على السواء                   !
  :              لعناصر التالية                                            وينبغي أن يتضمن هذا النظام عادة كل عنصر من ا

  .                                                                ِّ         ينبغي أن يستمع رئيس السجن إىل القضية يف حضور السجني واملوظف الذي يوجِّه التهمة  !

ُ     ً             َّ          ينبغي إبالغ السجني ُمسبقاً بالتهمة املوجَّهة إليه  !                  .  
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  .                                                                          ينبغي إعطاء السجني الوقت الالزم إلعداد دفاعه وإعطائه فرصة لتقدمي دفاعه يف اجللسة !
  .                                             ُ                      توجيه أسئلة للموظف الذي يقوم بعرض القضية وأن ُيسمح له باستدعاء شهود         ُ             ينبغي أن ُيسمح للسجني ب -
  .              َّ                                       يف القضايا املعقَّدة ينبغي السماح للسجني بتوكيل ممثل قانوين -
  .                                               ينبغي إعطاء السجني احلق يف االستئناف أمام سلطة أعلى -

  .                                                               ال ينبغي السماح للموظفني مبمارسة أي شكل من أشكال العقوبة غري الرمسية !

                 موضوعات للمناقشة

                                                                                                                       مـا هـي التدابري اليت ينبغي اختاذها لكفالة تعريف مجيع السجناء، حىت ولو كانوا موجودين يف السجن لفترة قصرية،                    
                             باإلجراءات التأديبية يف السجن؟

َ                ويود مدير السجن الذي ُتعَرض عليه القضية  .                                                                يف الظروف القصوى قد يرفض سجني متهم جبرمية حضور جلسة التأديب           ُ                       
                 ماذا يفعل املدير؟  .                            ولكن السجني يرفض املثول أمامه  .                          أن يسمح للسجني بتقدمي دفاعه

            دراسة احلالة

                                                     ِّ       ً                                               مع مراعاة الصكوك الدولية عليك إعداد وتقدمي متثيلية وتصوِّر سجيناً اهتم خبرق النظام وجيري فيها اللجوء إىل اإلجراءات 
                                       ِّ                      م باحلكم يف املوضوع والسجني واملوظف الذي يوجِّه االهتام وأي                                                    وتتضمن التمثيلية أدوار املوظف الذي يقو       .            التأديبـية 

                                                                                         وميكن أن يشمل أحد التصورات متثيلية يتهم فيها السجني مبحاولة هتريب خمدرات إىل السجن                .                      شهود سيتم استدعاؤهم  
       ولكن ال   .        يف فمه                                                            ويقول املوظف إنه رأى بوضوح السجني يأخذ املخدرات من زائره ويضعها  .                            أثناء استقباله أحد الزائرين

                                       وبسبب خطورة التهمة يطلب السجني حضور ممثل   .                                      ً ويطلب السجني استدعاء زائره ليكون شاهداً  .                  يوجد أثر للمخدرات
                                                    ويرغب املدير أن يؤيد املوظف يف هذا املوقف العسري           .                                               واملدير مهتم مبسألة استعمال املخدرات يف سجنه        .             قـانوين عنه  

  .          ة الطبيعية         َّ                     ولكن يتعيَّن عليه مراعاة العدال



 لسادسالقسم ا

 حتقيق االستفادة القصوى
 من السجون
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     اهلدف

                                                                        ويهدف هذا القسم إىل أن يؤكد على أن مهمة إدارة السجن ال تتمثل يف توقيع مزيد   .                              احلرمان من احلرية عقوبة حبد ذاته
                   ُّ    وقتهم يف السجن لتعلُّم                                                        بل على العكس من ذلك ينبغي تشجيع السجناء على االستفادة من  .                          مـن العقوبة على السجني    

  .                                                                            مهارات جديدة وحتسني تعليمهم وإصالح أنفسهم وإعداد أنفسهم لإلفراج عنهم يف هناية األمر

               املبادئ اجلوهرية
                                                                                                             ينبغي أن يكون اهلدف الرئيسي لسلطات السجن من معاملتهم للسجناء هو تشجيعهم على إصالح أنفسهم وإعادة                

  .                ً تأهيلهم اجتماعياً

  .                                                                             نظام السجن ملساعدة السجناء على العيش يف إطار القانون وكسب عيشهم بعد اإلفراج عنهم               وينبغي أن يكون 

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من   ١٠          تنص املادة 

                                                                  جيب أن يراعي نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها           - ٣ 
 …  .                              صالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي        األساسي إ

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     وتنص 

                                                                  إن اهلدف من معاجلة احملكوم عليهم بالسجن أو بتدبري مماثل حيرمهم            -  ٦٥ 
                                                                                مـن احلرية جيب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكساهبم العزمية على أن       

                                                                   ون وأن يتدبروا احتياجاهتم جبهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه                            يعيشوا يف ظل القان   
       ُ   ِّ                   ِّ                      ِّ                  وجيب أن ُيخطِّط هذا العالج حبيث يشجِّع احترامهم لذواهتم وينمِّي لديهم حس      .       العزمية

  .        املسؤولية

َ                                      وطلباً هلذه املقاصد جيب أن ُتستخَدم مجيع الوسائل املناسبة، وال                 ) ١ (    -  ٦٦      ُ                  ً     
                                                            لبلدان اليت يستطاع فيها ذلك، والتعليم، والتوجيه والتكوين                                   سـيما الرعاية الدينية يف ا     

                                                                                     على الصعيد املهين، وأساليب املساعدة االجتماعية اإلفرادية، والنصح يف جمال العمالة،           
                                     ً                                                  والرياضـة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً لالحتياجات الفردية لكل سجني مع مراعاة            

                                           به اجلسدية والذهنية ومزاجه الشخصي ومدة                                               تارخيه االجتماعي واجلنائي، وقدراته ومواه    
  .                              عقوبته ومستقبله بعد إطالق سراحه

      اآلثار

                                                                                                            حيـق لسلطات السجن أن تتخذ كل اخلطوات الالزمة لتكفل أن السجناء ال يهربون من احلبس القانوين ولكفالة وجود            
                                ء لالستفادة من الوقت الذي يقضونه                                                         ولكن يقع عليهم باإلضافة إىل ذلك االلتزام بتوفري الفرص للسجنا  .             نظام يف السجن

                                                                                                         ويعين ذلك أنه ينبغي أن يوجد برنامج كامل من األنشطة يشمل التعليم والتدريب على املهارات والعمل                  .          يف احلـبس  
  .                والتربية البدنية
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  .                  بل ينبغي شغل وقتهم  .                                                                        وال ينبغي أن يقضي السجناء كل يومهم حمبوسني يف زنزانة أو عنرب أو جالسني يف فناء

ُ                               ن شأن توفري جمموعة كاملة من األنشطة البنَّاءة للسجناء أن يسهم مسامهة كبرية فيما ُوصف يف الفصل                    وم            من هذا     ١٥                                     َّ                                    
                                                            َّ                      ويعين ذلك أنه إذا مت شغل السجناء بصورة كاملة ومثمرة يف أنشطة بنَّاءة فمن                .         يف السجن   "            األمن النشط  "              الدليل باسم   

  .    َّ                         ً       ً   املرجَّح أن يكون السجن أكثر أمناً وأماناً

                                                       َّ                                                وينبغي أن تنطوي األنشطة اليت يعمل فيها السجناء على غرض حمدَّد وأن تزودهم مبهارات يستطيعون االستفادة منها بعد 
  .                    اإلفراج عنهم من السجن

                                                   وينبغي أن تتناول هذه الفرص االحتياجات الشخصية         .                          ً                                       وينـبغي أن تتاح الفرص أيضاً للسجناء من أجل تنمية أنفسهم          
   ".             إعادة التأهيل "                                               ً       وعندما تؤخذ كل هذه الفرص جمتمعة فإهنا تسمى أحياناً باسم   .       ثقافية                      والعاطفية والدينية وال

  .           ً                                       ً                           وينبغي أيضاً إعداد السجناء ليعيشوا حياة مفيدة بعيداً عن اجلرمية بعد إطالق سراحهم

             توصيات عملية

                                 ن السجن ملدة طويلة ميكن أن يؤدي إىل                                                                           ترى اللجنة األوروبية ملنع التمييز واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة أ !
                                                                      إذ يصبح السجناء ملدة طويلة كائنات مؤسسية ويعانون من جمموعة من             .                                         آثـار نزع الصفة االجتماعية عن الرتالء      

                                  وتوصي اللجنة بأن يتاح للسجناء       .                                                                             املشـاكل النفسية ومييلون إىل االنفصال عن اجملتمع الذي سيعود معظمهم إليه           
                          العمل ويفضل أن يكون بقيمة  (                                                           لتمتع مبجموعة واسعة من األنشطة اهلادفة اليت هلا أكثر من طابع                        املعنـيني إمكانية ا   

                                                                                  وأن يتمكن السجناء من ممارسة درجة من حرية االختيار بشأن طريقة قضاء وقتهم               )      إخل  ؛                          مهنية؛ والتعليم والرياضة  
  .          َّ                                           وبذلك يتولَّد لديهم إحساس باالستقاللية واملسؤولية الشخصية
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        العمل-  ١٨  ل     الفص

     اهلدف

                    ُ                                                                                  هدف هذا الفصل هو أن ُيربز اقتضاء اشتراك السجناء يف جمموعة من أنشطة العمل ذات الفائدة لتزويدهم مبهارات ميكن 
  .                                هلم االستفادة منها بعد اإلفراج عنهم

               املبادئ اجلوهرية

     ِّ                                ن يزوِّدهم هذا العمل بقدر اإلمكان               وينبغي أ   .     َّ                                             ً                    يتعـيَّن مطالـبة مجيع السجناء احملكوم عليهم والصاحلني طبياً بالعمل          
  .                                                         مبهارات لتمكينهم من كسب عيشهم بطريقة شريفة بعد اإلفراج عنهم

  .                                                                                          وتنطبق التشريعات الوطنية املتعلقة بالصحة والسالمة يف العمل يف السجون بنفس قدر انطباقها يف اجملتمع

  .                                           ويتم توفري التدريب املهين وخاصة للسجناء الشبان

  .                                        السجناء على مقابل العمل الذي يقومون به             وينبغي أن حيصل

  .          ُ                                                                                  وينبغي أن ُيسمح للسجناء بإنفاق جزء من كسبهم على األقل وإرسال جزء آخر إىل أسرهم وادخار جزء ثالث

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :                       حق الناس مجيعا يف العمل                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     من   ٢٣ُ   ِّ          ُتكرِّس املادة 

 …        العمل             لكل شخص حق يف - ١ 

ٍ                   جلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساٍو على العمل املتساوي - ٢                                          .  

                                                          لكل فرد يعمل حق يف مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة  - ٣ 
َ                                                 الئقة بالكرامة البشرية وُتسَتكَمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية االجتماعية   َ  ُ                       .  

  :            على ما يلي                              اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           العهد الدويل     من  ٨           وتنص املادة 

                                             ال جيوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي؛       ) أ (    - ٣ 

ٍ                                 على حنٍو جيعلها، يف البلدان اليت جتيز         )  أ ( ٣                           ال جيـوز تـأويل الفقرة         ) ب (       
                                                                              املعاقبة على بعض اجلرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، متنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة 

             ِ َ               احملكوم هبا من ِقَبل حمكمة خمتصة؛

  :                                                     ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبري السخرة أو العمل اإللزامي  ) ج ( 

           واليت تفرض    )  ب (                                                األعمال واخلدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية        ̀  ١̀  
                                                                              عـادة على الشخص املعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوين أو الذي صدر حبقه              

                 نه بصورة مشروطة؛                  ُ      مثل هذا القرار مث أُفرج ع
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  :        ما يلي                             املبادئ األساسية ملعاملة السجناء     من  ٨             ويقتضي املبدأ 

                        ِّ                                          ينبغي هتيئة الظروف اليت متكِّن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور ييسر  
                                                                                      إعـادة اخنـراطهم يف سوق العمل يف بلدهم ويتيح هلم أن يسامهوا يف التكفل بأسرهم                

  .              ً وبأنفسهم مالياً

  :            على ما يلي                              لنموذجية الدنيا ملعاملة السجناء         القواعد ا     وتنص 

  .                                         ال جيوز أن يكون العمل يف السجن ذا طبيعة مؤملة       ) ١ (    -  ٧١ 

                                           ً                           يفرض العمل على مجيع السجناء احملكوم عليهم تبعاً للياقتهم البدنية            ) ٢ ( 
  .                         والعقلية كما حيددها الطبيب

  .              العمل العادي   َّ             ً      ً                          يوفَّر للسجناء عمالً منتجاً يكفي لتشغيلهم طوال يوم  ) ٣ ( 

                                                          يكون هذا العمل إىل أقصى احلدود املستطاعة من نوع يصون أو يزيد   ) ٤ ( 
  .                                                 قدرة السجني على تأمني عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه

   َّ        ً      ً      ً                                                           يوفَّـر تدريـباً مهنـياً نافعـاً للسجناء القادرين على االنتفاع به وال سيما                 ) ٥ ( 
  .      الشباب

                                   ع االختيار املهين السليم ومتطلبات                                          تتاح للسجناء، يف حدود ما يتمشى م        ) ٦ ( 
  .                                                                        إدارة السجن واالنضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به

                                                                 يـتم تنفيذ العمل وطرائقه يف السجن على حنو يقترب به بقدر                   ) ١   (  -  ٧٢ 
                                                                                      اإلمكان من األعمال املماثلة خارج السجن بغية إعداد السجناء لظروف احلياة العملية            

  .       لطبيعية ا

                                                                 إال أن مصـلحة السجناء وتدريبهم املهين ال جيوز أن يصريا خاضعني             ) ٢ ( 
  .                                       ملقصد حتقيق ربح مايل من وراء العمل يف السجن

ُ                                                               ُيفضـل أن تقوم إدارة السجن مباشرة، ال املقاولون اخلاصون،                 ) ١   (  -  ٧٣ 
  .                       بتشغيل مصانعهم ومزارعهم

َ                                  حني ُيستخَدم السجناء يف أعمال ال ختضع          ) ٢ (                         لسلطان اإلدارة، يتوجب      ُ    
                                 وما مل يكن العمل حلساب إدارات        .                                                 أن يكونـوا دائمـا حتـت إشراف موظفي السجن         

                                   ُ   َّ                                              حكومية أخرى يتوجب على األشخاص الذين ُيقدَّم هلم أن يدفعوا لإلدارة كامل األجر             
  .                                                    الذي يتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتاجية السجناء

                                   نفس االحتياطيات املفروضة حلماية     ُ                        ُتتخذ يف مؤسسات السجون          ) ١   (  -  ٧٤ 
  .                       سالمة وصحة العمال األحرار
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ُ                                                                  ُتتخذ تدابري لتعويض السجناء عن إصابات العمل واألمراض املهنية           ) ٢ ( 
  .                                                              بشروط ال تكون أقل مواتاة من تلك اليت مينحها القانون للعمال األحرار

  ُ   َّ                                                       ُيحـدَّد العـدد األقصـى لساعات العمل اليومي واألسبوعي                ) ١   (  -  ٧٥ 
                                                                                            بالقانون أو بنظام إداري مع مراعاة األنظمة أو العادات احمللية املتبعة يف جمال استخدام              

  .             العمال األحرار

ُ  َ                                       ً                            ُيشَترط يف حتديد الساعات املذكورة أن يترك يوماً للراحة األسبوعية            ) ٢ ( 
     ً      ً                                                                          ووقـتاً كافـياً للتعلـيم وغريه من األنشطة املقتضاة كجزء من عالج السجناء وإعادة             

  .       تأهيلهم

  .                            ً                 يكافأ السجناء على عملهم وفقاً لنظام أجور منصف       ) ١ (    -  ٧٦ 

                                           ً                       جيب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءاً على األقل من             ) ٢ ( 
َ  َّ                                    ً                            أجرهم يف شراء أشياء ُمَرخَّص هبا الستعماهلم الشخصي وأن يوصلوا جزءاً آخر منه إىل                ُ                    

  .     أسرهتم

                    دارة جلزء من األجر                                                   وجيـب أن يـنص النظام أيضا على احتجاز اإل           ) ٣ ( 
ُ     ً                                   حيث يشكل كسباً ُمدخراً يتم تسليمه للسجني لدى إطالق سراحه  ً             .  

      اآلثار

َميِّز الصكوك الدولية بني  َ  ِّ                       ُت           السخرة أو  "                                                     اليت ميكن فرضها يف إطار احلكم الصادر عن حمكمة، من ناحية، و  "              األشغال الشاقة "ُ 
  .            ، ومها حمظوران "             العمل اإللزامي

                                                      واملبدأ البارز هو أن عمل السجناء ال ينبغي فرضه جملرد حتقيق   .                     أجر منصف مقابل عملهم                          وينبغي أن حيصل السجناء على 
  .                                  ربح سواء لسلطات السجن أو ملقاول خاص

  :          ُ                    وينبغي أن ُيسمح للسجناء مبا يلي
                            إنفاق جزء من أجرهم يف السجن؛ -
                             إرسال جزء من أجرهم إىل أسرهم؛ -
  .                        ادخار جزء حلني اإلفراج عنهم -

                                                                                                       ضع العمل يف السجن لنفس القوانني اليت خيضع هلا العمل بني اجلمهور من ناحية الصحة والسالمة وإصابة                              وينبغي أن خي  
  .                  العمل وأمراض املهنة

                                                                                                         وال ينبغي التمييز بني املرأة والرجل من ناحية نوع العمل املعروض عليهم وينبغي دفع نفس األجر مقابل العمل املتساوي 
  .            للرجل واملرأة

  .                       َّ                                                                  السجناء على العمل وتعوَّدوا على الكسل فقد يضيع لديهم اإلحساس باملسؤولية عن أنفسهم وعن أسرهم           وإذا مل حيصل 
  .                                                          وقد يزيد ذلك من صعوبة احلياة يف إطار القانون بعد اإلفراج عنهم
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             توصيات عملية

            ا العمل يف                وقد يكون هذ    .                   َ                                                                 يف بعض البلدان تطالَب وزارات حكومية بعرض بعض أنواع العمل على إدارة السجن             !
                                            وقد يكون ألعمال خارجية مثل صناعة لوحات تسجيل   .                                                   شكل عقود حكومية داخلية مثل أثاث املكاتب احلكومية    

  .                      ً      ً               وميكن أن يكون ذلك مصدراً مفيداً لعمل السجناء  .        املركبات

                                                                                                             عندما ال يتوفر العمل للسجناء جيب على موظفي السجن أن يفكروا بطريقة مبتكرة الكتشاف طرق أخرى لشغل                 !
  :             ومن أمثلة ذلك  .        السجناء

                                                                                                            ميكـن أن حتصـل إدارة السـجن على الطالء وغريه من املواد وإعطائها للسجون للعمل يف طالء وإصالح مباين                     -
  .      املؤسسة

  .                                                                                                  عندما تتوفر األراضي الزراعية لدى السجن ميكن أن يقوم السجناء بزراعتها للحصول على الغذاء ألنفسهم ولغريهم -
                                                                                 با من إحدى املدن ميكن ملوظفي السجن االتصال باملنظمات غري احلكومية فيها لبحث                                 إذا كان السجن قري    -

                                                                                              الطـرق اليت ميكن هبا للسجناء املساعدة يف أعمال املنظمات لصاحل األشخاص احملرومني مثل صناعة األثاث          
  .                                         لبيوت املشردين أو صناعة اللعب لبيوت األطفال

                 وينبغي تطبيق هذا   .                                         شريع الوطين املتعلق بالصحة والسالمة يف العمل                                       وينبغي أن تكون سلطات السجن على علم بالت
  .                     التشريع أيضا يف السجون

                          وعندما حيدث ذلك جيب على       .                                                                              وقد تتاح الفرص إلشراك شركات جتارية وصناعية خاصة يف توفري العمل للسجناء           
                      و لتخفيض أجور العمالة                                                                                      سـلطات السجن أن تتأكد من عدم استغالل السجناء كمجرد مصدر للعمالة الرخيصة أ             

  .                                                                           ويف هذه احلاالت ينبغي أن حيصل السجناء على املعدل الكامل ألجر العمل الذي يقومون به  .      احمللية

                 موضوعات للمناقشة

                              وقد ال يعتقدون أهنم مطالبون       .              ً                                                                    قد حيدث أحياناً أن يكون األشخاص املوجودين يف السجن بدون سابق جتربة يف العمل             
                     كيف ميكن حفزهم للعمل؟  .        يف السجن                    بالعمل أثناء بقائهم 

ُ                            ً                                                مـا هي االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنسان إذا ُسمح لشركة خاصة أن تنشئ مصنعاً يف السجن وأن تستخدم السجناء                                                            
            للعمل فيها؟

                                                     ً               ويتساءل الناس ملاذا حيصل السجناء على العمل يف حني أن كثرياً من              .                                                 تتفشـى الـبطالة بدرجة عالية يف اجملتمع احمللي        
            ما هو الرد؟  .                                                       ألشخاص الذين حيترمون القانون ال يستطيعون العثور على العمل ا

                                                                                                      ً            تشري الصكوك الدولية إىل أنه ينبغي عدم مطالبة السجناء بأداء السخرة أو العمل اإللزامي ومع ذلك فإهنا تشري أيضاً إىل        
                              َّ              غي أن توضع على العمل الذي يتعيَّن على                               ما هي احلدود اليت ينب      .                                     َ                    أن السـجناء احملكوم عليهم ينبغي أن يطالَبوا بالعمل        

                                                                                                السجناء القيام به؟ وما هي االستحقاقات اليت ينبغي أن حيصل عليها السجناء يف صدد العمل الذي يقومون به؟
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             دراسات احلالة

                  وال يتوفر أي نشاط  .             ساعة يوميا  ٢٣ ُ ِّ                                                                كُلِّفت مبهمة اإلشراف على سجن يتم فيه حبس السجناء يف زنازينهم ملدة      - ١
                                          وهناك مدينة صغرية قريبة ولكن التسهيالت        .                                                    وهناك أراضي واسعة يف حميط السجن وهي غري مزروعة          .      صناعي

                              وقد أبلغك رؤساؤك بوضع خطة       .                                 فمباين املدرسة واملستشفى متهالكة     .                                ً       االجتماعـية للمجتمع احمللي سيئة جداً     
              يف تقوم بذلك؟ ك  .                                                         لتوفري نشاط يكفل انشغال السجناء ويساعد اجملتمع احمللي بشكل ما

                                               وحضر إليك أحد رجال األعمال احملليني ليقول إنه يرغب   .                                           أنت مسؤول عن سجن تقل فيه فرص العمل للسجناء - ٢
                                               وهو حيتاج إىل التزام بأن مجيع السجناء سيعملون ملدة   .      ِّ                 وسيقدِّم كل اآلالت الالزمة  .                        يف إنشاء ورشة داخل السجن

                                     كيف ترد على ذلك؟ ما هي العوامل         .                           املائة من جمموع األرباح        يف   ١٠                     وقد وعد أن يعطيك       .              ً    ساعة أسبوعياً    ٤٠
         َّ                            اليت يتعيَّن عليك أن تأخذها يف االعتبار؟
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                           التعليم واألنشطة الثقافية-  ١٩      الفصل 

     اهلدف

                                                                                                                          يهـدف هـذا الفصـل إىل إبراز حق السجناء يف املشاركة يف التعليم واألنشطة الثقافية اليت هتدف إىل التنمية الكاملة                     
  .             خصية اإلنسانية   للش

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                                           يتم توفري التعليم واألنشطة الثقافية وتشجيعها مبا يف ذلك االستفادة من مكتبة كافية

                                                                                                                      ينـبغي أن يهدف التعليم يف السجون إىل تنمية الشخص الكامل مع مراعاة اخللفية االجتماعية واالقتصادية والثقافية                 
  .       للسجناء

َعلِّق سلطات السجن أولوية عليا على هذا           .                            ر السجناء وللسجناء األميني                       ً            يكـون التعلـيم إجبارياً لصغا      َ  ِّ                                             وينبغي أن ُت  ُ          
  .     اجلانب

  .                                                                          ينبغي إشراك اجملتمع اخلارجي بقدر اإلمكان يف األنشطة التعليمية والثقافية يف السجون

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :                                لتعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية                   حق مجيع األشخاص يف ا                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانُ  َ ِّ     ُيكَرِّس 

  ] ١         ، الفقرة   ٢٦      املادة    […   .                    لكل شخص حق يف التعليم

                                                                            جيـب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام            
  ] ٢         ، الفقرة   ٢٦      املادة  [  …  .                            حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

                  فية ويف االستمتاع                                                           لكـل شـخص حـق املشاركة احلرة يف حياة اجملتمع الثقا            
  ] ١         ، الفقرة   ٢٧      املادة  [  .                         ُّ                                 بالفنون، واإلسهام يف التقدُّم العلمي ويف الفوائد اليت تنجم عنه

  .                                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     من   ١٣                         وتأكدت هذه احلقوق يف املادة 

ُ   َّ                 وحق السجناء يف األنشطة الثقافية ُمكرَّس أيضا يف املبدأ    :                             املبادئ األساسية ملعاملة السجناء   من    ٦                              

                                                                                حيــق لكـل السجناء أن يشاركوا يف األنشطة الثقافية والتربوية الرامية إىل              
  .                            النمو الكامل للشخصية البشرية

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     وتنص 

       ن على  ُ                                                       ُتـتخذ إجـراءات ملواصلة تعليم مجيع السجناء القادري               ) ١   (  -  ٧٧ 
            وجيب أن يكون   .                                                                   االستفادة منه مبا يف ذلك التعليم الديين يف البلدان اليت ميكن فيها ذلك    
  .                                    َّ                         تعليم األميني واألحداث إلزاميا، وأن توجَّه إليه اإلدارة عناية خاصة
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ُ                                        ً         ً                      ُيجعـل تعليم السجناء، يف حدود املستطاع عملياً، متناسقاً مع نظام             ) ٢ ( 
                                                  كون يف مقدورهم، بعد إطالق سراحهم، أن يواصلوا                                             التعلـيم العـام يف البلد، حبيث ي       

  .                الدراسة دون عناء

َ  ّ                    ً                                              ُتـَنظّم يف مجيع السجون، حرصاً على رفاه السجناء البدين والعقلي،            -  ٧٨   ُ
  .                    أنشطة تروحيية وثقافية

  :                                              ُ           وتشري القواعد النموذجية الدنيا أيضا إىل توفري الكُتب للسجناء

                     ً     فئات السجناء تضم قدراً    ُ   َّ                                   ُيـزوَّد كل سجن مبكتبة خمصصة ملختلف         -  ٤٠ 
 ُ   َّ                                وُيشجَّع السجناء على اإلفادة منها       .      ً                                                 وافـياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء       

  .              إىل أبعد حد ممكن

  .      ً                      أيضاً التعليم يف السجون        ١٩٩٠      مايو   /    أيار    ٢٤             املؤرخ يف      ٢٠ /    ١٩٩٠                                 قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي         ِ     ويعاِلج  
  :           رار أن اجمللس            من هذا الق ٣                 فقد جاء يف الفقرة 

                                                                             يوصي كذلك أن تضع الدول األعضاء املبادئ التالية يف اعتبارها عند صياغة             
  :                 سياساهتا التعليمية

                                                                    ينـبغي أن يهدف التعليم يف السجون إىل تنمية الشخص الكامل مع              ) أ ( 
                                                    مراعاة اخللفية االجتماعية واالقتصادية والثقافية للسجني؛

                                       ل إىل التعليم، مبا يف ذلك برامج حمو                                     أن ميكن جلميع السجناء الوصو      ) ب ( 
                                                  َّ                                      األمـية، والتعلـيم األساسـي، والتدريب املهين، واألنشطة اخلالَّقة والدينية والثقافية،            

                                                                              والتربية البدنية والرياضة والتربية االجتماعية، والتعليم العايل وتسهيالت املكتبات؛

        اط يف كل                                                  ينبغي بذل كل اجلهود لتشجيع السجناء على املشاركة بنش  ) ج ( 
               جوانب التعليم؛

                                                                    ينـبغي أن يعمد كل املشاركني يف إدارة السجن وتنظيمه إىل تسهيل              ) د ( 
                          ودعم التعليم بقدر اإلمكان؛

                           ً       ً                                   ينـبغي أن يكـون التعليم عنصراً جوهرياً يف نظام السجن؛ وينبغي              )  ه  ( 
   ُّ                                                             جتنُّب تثبيط السجناء الذين يشاركون يف برامج التعليم الرمسي املعتمدة؛

                                                                       نـبغي أن يهـدف التعليم املهين إىل زيادة تنمية الفرد وأن يراعي              ي  ) و ( 
                     االجتاهات يف سوق العمل؛

                      َّ                 ً     ً     ً                      ينبغي إعطاء األنشطة اخلالَّقة والثقافية دوراً هاماً نظراً ألهنا تنطوي            ) ز ( 
                                                                  على إمكانات خاصة لتمكني السجناء من تطوير أنفسهم والتعبري عن أنفسهم؛

                                    ا أمكن باملشاركة يف التعليم خارج                                     ينـبغي السـماح للسجناء كلم       ) ح ( 
       السجن؛
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                                                                  عـندما جيـري التعليم داخل السجن ينبغي إشراك اجملتمع اخلارجي             ) ط ( 
       ً     ً               إشراكاً كامالً بقدر اإلمكان؛

                                                                   ينبغي توفري ما يلزم من األموال واملعدات وهيئات التدريس لتمكني            ) ي ( 
                               السجناء من تلقي التعليم املالئم؛

                          على األمهية اخلاصة للتعليم  )    بيجني      قواعد  (                                            حدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث               قواعد األمم املت    ِّ   وتشدِّد 
  .                   يف مؤسسات حبس األحداث

                                     التقرير النهائي، الذي اشترك يف إصداره   :                                                                        ومن الوثائق املرجعية املفيدة اليت تعاجل هذه القضايا التعليم األساسي يف السجون
                                                                                               نائية يف األمم املتحدة ومعهد التعليم التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                                              فـرع مـنع اجلرمية والعدالة اجل      

  )ISBN 92-1-130-164-5   (    ١٩٩٥  يف   )         اليونسكو (

      اآلثار

                                                                                                                        جتعـل املستويات املرتفعة من البطالة املتفشية بني الناس يف كثري من الدول من العسري على السجناء العثور على فرص                    
  .                                      وهذا ما جيعل التعليم يف السجون أكثر أمهية  .     افية           العمالة الك

  .                                    وكثري منهم ال يعرفون القراءة والكتابة  .                                                               ومستوى تعليم كثري من الرجال والنساء املوجودين يف السجن مستوى ضعيف
          ساعد هذا             وميكن أن ي    .                                                                                                وميكن االستفادة من وقتهم يف السجن لتعليمهم القراءة والكتابة وإلشراكهم يف األنشطة الثقافية            
  .                                                                                      التدريب على زيادة ثقتهم يف قدراهتم وزيادة رغبتهم إىل احلياة يف إطار القانون بعد اإلفراج عنهم

  .                                                                                                  وتنص الصكوك الدولية بوضوح على أن للسجناء احلق يف متابعة التعليم إذا رغبوا يف ذلك يف حدود املوارد املتاحة

                                                                     يف أفضل احلاالت إىل حتسني مستوى التعليم وتطوير مستوى فهم السجناء                                                                ولكي ميكن على األقل منع التدهور العقلي والتوصل         
  .                                                                                                            ينبغي أن يتاح هلم إمكانية الوصول إىل الكتب والفصول الدراسية واألنشطة الثقافية مثل املوسيقى واملسرح والفن والترفيه

                                    إقامة الصالت بني التعليم يف السجن                     وينبغي تشجيع     .  ُ  َ                                                              وُيعَترب التعليم أيضا وسيلة مساعدة يف إعادة اإلدماج االجتماعي        
  .         ً تمع عموماً  اجمل           والتعليم يف 

  .                                                                                     وال ينبغي التمييز بني الرجال والنساء من ناحية أنواع التعليم واألنشطة التدريبية املتاحة هلم

                 الذين يعيشون يف                                 ً                                                               ويف بعض البلدان جتري مقارنة أحياناً بني مستوى التعليم املتاح يف السجون ومستوى التعليم املتاح للمواطنني
            وهذه مسألة    .             ً                                              ً                            ويقال أحياناً إن مستوى التعليم يف السجون ينبغي أن يكون معادالً ملستواه يف اجملتمع               .                       كنف القانون يف اجملتمع   

  .     َّ                   ً        ويتعيَّن شرح هذه احلجج شرحاً واضحا  .                                                       فهناك الكثري من احلجج اليت تؤيد توفري التعليم اجليد للسجناء  .      حساسة

             توصيات عملية

              فبعض السجناء    .                                                                                            مـن السهل تنظيم أو إدارة توفري التعليم إىل جانب األنشطة املشروعة األخرى يف السجن                    لـيس  !
  .                                                   وقد يستفيد غريهم من الدروس املسائية يف هناية يوم العمل  .                                                 سيحتاجون إىل دورات تعليمية طول الوقت أثناء النهار

  .                                                   وقد ميكن الوفاء باحتياجات آخرين من خالل دورات املراسلة

  .               َّ              ً                       ُ                                ً             ال ينبغي أن يتحمَّل السجناء ضرراً من ناحية األجر أو بأي طُرق أخرى عندما خيتارون التعليم بدالً من العمل !
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                                   ً                                                                       يف كـثري من األحيان يستفيد السجناء كثرياً إذا مل يكن املدرسون من العاملني بصفة مباشرة يف إدارة السجن وإذا           !
  .           ليمية احمللية                                            كانوا بالعكس يعملون عادة يف خدمة السلطات التع

                وسيزيد ذلك من     .                           َّ                ً                                                        ينـبغي أن يكون التعليم املقدَّم يف السجن متكامالً بقدر اإلمكان مع النظام التعليمي يف اجملتمع                !
  .                                                           إمكانيات استمرار السجناء يف التعليم بعد اإلفراج عنهم من السجن

                                    ملهارات والتربية البدنية والرياضة                                                                                     يف كـثري من البلدان جيب النظر إىل العمل الصناعي والتعليمي والتدريب على ا              !
ٍ                   ويتعيَّن توفريها مجيعاً إىل حٍد ما يف مجيع          .                                         ً                               الترفيهـية واألنشـطة الثقافية بوصفها برناجماً متوازنا ألنشطة السجن               ً             َّ     

  .                                                                                         مؤسسات السجون ولكن التوازن الدقيق قد يتباين من سجن آلخر حسب عمر السجناء وقدراهتم واحتياجاهتم

                                                                                      ملوارد ميكن تقدمي الربامج التعليمية بدعوة السجناء الذين يتمتعون بقدرات أكادميية إىل التدريس                   يف حالة عدم كفاية ا !
  .                                    للسجناء اآلخرين بدون مقابل وحتت اإلشراف

                                ُ                                                                           يف حالـة نقص األموال لألنشطة ميكن أن ُتدعى املنظمات الثقافية احمللية إىل زيارة السجن وتقدمي األنشطة الثقافية          !
  .       للسجناء

                                             وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي إشراك جمموعات         .                                                          مراعاة احتياجات األقليات اإلثنية يف األنشطة الثقافية              ينـبغي  !
  .         ِّ                         خارجية متثِّل األقليات اإلثنية يف السجن

                 موضوعات للمناقشة

َ                  يوجـد يف أي سجن قدر كبري من اإلمكانات غري املطروقة واملواهب غري املستَغلة                                                كيف ميكن تشجيع السجناء لزيادة      .                                                             
                                إبداعهم يف العمل الذي يقومون به؟

                                                                                       ما هي اخلطوات اليت ميكن اختاذها إلدماج التعليم يف السجن يف إطار النظام التعليمي يف اجملتمع احمللي؟

        تتوفر يف  ُ                                                                                             ُنقل أحد السجناء الذي كان يتابع دورة تعليمية متخصصة يف أحد السجون إىل سجن آخر دون سابق إنذار وال
                                                      ماذا ميكن القيام به ملساعدة هذا السجني على مواصلة دورته؟  .                لتسهيالت املناسبة                هذا السجن اآلخر ا

                                              كيف ميكن كفالة إشباع احلاجات الثقافية هلذه         .          ُ                                                       يف كـثري مـن ُنظـم السجون توجد جمموعات األقلية بنسبة كبرية            
         اجملموعات؟

                           ر إىل السجن على أساس منتظم؟                           ِّ                                  كيف ميكن لسلطات السجن أن تشجِّع اجملموعات الثقافية احمللية على احلضو

             دراسات احلالة

  .                                                       ومن العسري العثور على مدرسني يف هذا املكان للتدريس يف السجن  .  ُ ِّ                                كُلِّفت باإلشراف على سجن يف موقع بعيد - ١
                  ما هو ردك؟ وما هي   .                                 ً                                                 وسـأل عـدد مـن السجناء املتعلمني جيداً عن إمكانية تنظيم التعليم للسجناء اآلخرين     

                        تلفة؟ كيف تضع هذه اخلطة؟             االعتبارات املخ

  .                                                                                                    سألت إحدى اجملموعات اجملتمعية احمللية مدير السجن عن إمكانية العمل مع السجناء يف اإلعداد لتقدمي مسرحية        - ٢
               كيف ينبغي أن     .                                                                                          وتقول هذه اجملموعة إن أعضاء اجملتمع احمللي ميكن دعوهتم عندئذ إىل السجن ملشاهدة املسرحية             

   ض؟                      يرد املدير على هذا العر
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        الدين-  ٢٠      الفصل 

     اهلدف

                     وينبغي ربط هذا الفصل   .                  ُ                                                                هـدف هـذا الفصل أن ُيربز حق السجناء يف حرية االعتقاد الديين وممارسة مقتضيات دينهم     
  .                   ِ                     من الدليل الذي يعاِلج مبدأ عدم التمييز  ٢٩                      بإشارات مرجعية بالفصل 

               املبادئ اجلوهرية

  .                       ابلة أحد رجال هذا الدين                                       لكل السجناء احلق يف ممارسة شعائر دينهم ومق

  .                                                ينبغي السماح للسجناء مبقابلة املمثلني املؤهلني ألي دين

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     من   ١٨          تنص املادة 

                                                               لكل شخص حق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف  
                                                                      وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة                                  تغيري دينه أو معتقده،     

  .                                                والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو على حدة

     من  ٢            وتنص الفقرة   .                            أيضا على احلق يف حرية الدين                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من   ١٨           وتنص املادة 
  : ي                            هذه املادة بالتحديد على ما يل

ِ                                     ال جيـوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن ُيِخل حبريته يف أن يدين بدين ما، أو       ُ                                 
  .                                    حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره

                  القواعد النموذجية                  وهلذا السبب تتضمن   .               دة بواقع السجن                            ً                       َّ  وفرصة ممارسة شخص لدينه منفرداً أو على املأل قد تكون مقيَّ
                                                                                     ددة إىل ضرورة مساح سلطات السجن للسجناء بإقامة شعائر دينهم ومقابلة أحد رجال                        إشارة حم                         الدنيا ملعاملة السجناء  

  :         هذا الدين

                      ً      ً                                     إذا كـان السجن يضم عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون                  ) ١ (    -  ٤١ 
َعيَّن أو ُيقر تعيني ممثل هلذا الدين مؤهل هلذه املهمة            َ  َّ     ُ                                                    نفس الدين، ُي                       وينبغي أن يكون هذا      .            ُ 

  .                                                         كل الوقت إذا كان عدد السجناء يربر ذلك وكانت الظروف تسمح به             التعيني للعمل 

            أن يقيم    ١ُ                َّ                             ً                    ُيسمح للممثل املعيَّن أو الذي مت إقرار تعيينه وفقاً للفقرة             ) ٢ ( 
                                                                                     الصـلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونني من             

  .                 أهل دينه رعاية هلم

َ                      ال ُيحَرم أي سجني من اال       ) ٣ (            ويف مقابل    .                             تصال باملمثل املؤهل ألي دين      ُ  
  .      َ                  ً                                             ذلك، حيَترم رأي السجني كلياً إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديين بزيارة له
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ُ                                                                ُيسـمح لكـل سجني بقدر ما يكون ذلك يف اإلمكان بأداء فروض              -  ٤٢ 
  ة                                                    ُ                                      حياته الدينية حبضور الصلوات املقامة يف السجن، وحبيازة كُتب الشعائر والتربية الديني           

  .                  اليت تأخذ هبا طائفته

      اآلثار

                    ُ                         ففي بعض األنظمة قد ال ُيسمح هلؤالء املمثلني          .                                                                       ميكـن أن يتباين مركز املمثلني الدينيني يف نظم السجون من بلد آلخر            
                                                                                       ويف بعض األنظمة األخرى يأيت ترتيب رجل الدين أو املمثل الديين يف السلطة بعد مدير                 .                            بـالدخول إىل السجن باملرة    

  .                                                                     َّ  وتنص الصكوك الدولية بوضوح على أنه حيق جلميع السجناء االتصال مبمثل ديين مؤهَّل  .   رة          السجن مباش

   ُ                               وال ُيسمح للسجناء الذين ينتمون       .          ُ    ُ                                                                     ويف بعض الُنظم ُيسمح ملمثلي الدين الرئيسي يف البلد وحدهم بالدخول إىل السجن            
  .   لية             ً             وميثل ذلك خرقاً للصكوك الدو  .                                    إىل ديانات األقلية بإقامة شعائر دينهم

  .          ُ                                                           وينبغي أال ُيفرض على السجناء مقابلة رجل الدين إذا كانوا ال يرغبون يف ذلك

             توصيات عملية

  .                                                                            ينبغي أن يتاح لرجال الدين إمكانية مقابلة مجيع السجناء الذين يرغبون يف استشارهتم !

  .                                                               واملثايل أال يكون رجل الدين من موظفي السجن بل أن يأيت من اجملتمع احمللي !

                                                        وقد يعين ذلك ترتيبات خاصة من ناحية امللبس والغذاء أو تقدمي   .                                   طاء السجناء فرصة ممارسة شعائر دينهم         وينبغي إع !
ُ     غذاء يف أوقات حمددة والسماح بالصالة أو الُغسل     ).      الوضوء (                                      

  .                                                                                                وحىت إذا كان السجني يقع حتت أي شكل من أشكال الفصل أو العقوبة فإنه ينبغي السماح له مبقابلة ممثله الديين !

                 موضوعات للمناقشة

ُ       تعين ممارسة الشعائر الدينية أحياناً ارتداء مالبس خاصة والتقيُّد برداء خاص والُغسل    .            َّ             يف أوقات معيَّنة من النهار  )       الوضوء (                                ً                        ُّ               
  .                                                        ناقش كيف تستطيع سلطات السجن أن تكفل الوفاء هبذه االحتياجات

                       َّ       وأصبح رجل الدين الذي حتوَّل عنه   .                ن من دين إىل آخر                                                    بدأ عدد كبري من السجناء احملبوسني يف سجن ملدة طويلة يتحولو
                           ما هي اخلطوات اليت ينبغي       .                                                        ً             ً                  السـجناء والـذي كان يعمل طول الوقت يف السجن دون عمل تقريباً وهو غاضب جداً               

        اختاذها؟

             دراسات احلالة

                   قواعد ولوائح السجن                                                                                أخذ ممثل أحد األديان الزائرين يشجع السجناء الذين يعتنقون هذا الدين على التشكيك يف  - ١
                      ماذا يفعل مدير السجن؟  .                                                         وجيد موظفو السجن صعوبة متزايدة يف السيطرة على هؤالء السجناء  .          يف كل فرصة

                                                     وهم يقولون إن دينهم ال يسمح هلم بتناول الطعام الذي جيري   .                                      دخلت جمموعة من السجناء األجانب إىل السجن - ٢
                               به مع مراعاة الصكوك الدولية؟         َّ         ماذا يتعيَّن القيام  .                    إعداده يف مطبخ السجن
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                التحضري لإلفراج-  ٢١      الفصل 

     اهلدف

                                                                                                       يهدف هذا الفصل إىل التأكيد على أنه ينبغي حتضري املسجونني إلعادة إدماجهم يف اجملتمع وتزويدهم بالدعم االجتماعي     
  .                     الكايف عند إطالق سراحهم

               املبادئ اجلوهرية

                                                                              النظر إىل مستقبله بعد اإلفراج عنه ومساعدة السجناء لكفالة إدماجهم يف                                                      ينبغي منذ بداية مدة عقوبة السجني إيالء      
  .                       اجملتمع من جديد يف املستقبل

                                                                                                             وعلى مجيع الوكاالت واخلدمات املسؤولة عن إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع أن تكفل حصول مجيع السجناء على                 
  .                         تعقب اإلفراج عنهم مباشرة                                                     الوسائل واملوارد املتاحة لإلنفاق على أنفسهم يف الفترة اليت

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                             املبادئ األساسية ملعاملة السجناء     من   ١٠          ينص املبدأ 

                                                                   ينبغي العمل، مبشاركة ومعاونة اجملتمع احمللي واملؤسسات االجتماعية ومع إيالء  
                  ة إدماج السجناء                                                                      االعتـبار الواجب ملصاحل الضحايا، على هتيئة الظروف املؤاتية إلعاد         

  .  ُ                                           املُطلق سراحهم يف اجملتمع يف ظل أحسن الظروف املمكنة

  :        مبا يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      وتقضي 

                                                                    يوضـع يف االعتـبار، منذ بداية تنفيذ احلكم، مستقبل السجني بعد             -  ٨٠ 
َ                                             إطالق سراحه، وُيشجع وُيساَعد على أن يواصل أو يقيم من العالقات مع األ           شخاص أو              ُ      ُ   

                                                                                اهليـئات خـارج السـجن كـل ما من شأنه خدمة مصاحل أسرته وتيسري إعادة تأهيله          
  .        االجتماعي

                                                            عـلى اإلدارات واهليـئات احلكومـية أو اخلاصة اليت تساعد                  ) ١   (  -  ٨١ 
                                                                                   اخلارجني من السجن على العودة إىل احتالل مكاهنم يف اجملتمع أن تسعى بقدر اإلمكان              

                                                          ئق وأوراق اهلوية الضرورية وعلى املسكن والعمل املناسبني                                  جلعـلهم حيصلون على الوثا    
                                                                                        وعلى ثياب الئقة تناسب املناخ والفصل وأن توفر هلم من املوارد ما يكفي لوصوهلم إىل               

  .                                                                  وجهتهم ولتأمني أسباب العيش هلم خالل الفترة اليت تلي مباشرة إطالق سراحهم

                املذكورة إمكانية                                               جيـب أن تـتاح للممثلني الذين تعتمدهم األجهزة       ) ٢ ( 
                                                                                  دخـول السـجن وااللتقاء بالسجناء، وجيب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجني منذ             

  .                  بداية تنفيذ عقوبته
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                                                َّ                  يستصوب أن تكون أنشطة اهليئات املذكورة ممركزة أو منسَّقة بقدر            ) ٣ ( 
  .                                     اإلمكان كيما ينتفع جبهودها على أفضل وجه

      اآلثار

                                                 وسيعود األغلبية الساحقة منهم إىل اجملتمع بعد استكمال   .                            اهنم من احلرية لفترة من الوقت                               يدخل السجناء السجن ملعاقبتهم حبرم
  .                                                                                       ومن املهام الكربى ملوظفي السجن إعداد السجناء للعيش يف إطار القانون بعد اإلفراج عنهم من السجن  .        العقوبة

                         ويساور سلطات السجن إغراء   .               تمع بسرعة كبرية        ُ                                                        ويف معظم ُنظم السجون يقضي أغلبية السجناء عقوبة قصرية ويعودون إىل اجمل
  .                                                                                                                           التركـيز على احتياجات السجناء الذين يقتربون من هناية عقوبة حبس طويلة ويتجاهلون هؤالء الذين يقضون عقوبة قصرية                 

  .                                                                                                  وإذا حدث ذلك سيكون هناك خطر حقيقي من عودة السجناء الذين يقضون فترة عقوبة قصرية إىل السجن مرة بعد مرة

  َّ                                                             ً                                                     عيَّن وضع ترتيبات خاصة إلعداد السجناء الذين قضوا مدة حبس طويلة جداً ملرحلة اإلفراج بسبب اهنيار أو اختفاء                     ويت
  .                                 اهلياكل اليت كانت تدعمهم داخل اجملتمع

                                                     وينبغي هلم تشجيع املنظمات احلكومية وغري احلكومية اليت تعمل   .                                            وال يستطيع أن يعمل موظفو السجن مبعزل عن غريهم 
  .                                                                            اجملرمني السابقني يف اجملتمع للحضور إىل السجن لبناء عالقات مع السجناء قبل اإلفراج عنهم     لصاحل 

             توصيات عملية

                                                                                                                ينبغي أن حيفز موظفو السجن السجناء على تغيري سلوكهم وأن يساعدوهم على احلياة بطريقة خمتلفة عند مغادرة                  !
  .     السجن

                                                      مل هذا الربنامج مساعدهتم على حتسني ثقتهم واحترامهم               وقد يش   .                                                 يسـتفيد السـجناء من برنامج ما قبل اإلفراج         !
                                   ً                                 وقد يساعد برنامج ما قبل اإلفراج أيضاً السجناء يف العثور على العمل أو    .                       ً             ألنفسهم وإعطائهم إحساساً باملسؤولية   

  .                                                              وتزيد أمهية هذا الربنامج مع زيادة الفترة اليت يقضيها السجني يف احلبس  .                       املسكن بعد مغادرة السجن

              َّ                                                                                             امج احملددة املوجَّهة على سبيل املثال ملرتكيب اجلرائم اجلنسية أو برامج السيطرة على الغضب املوجهة جملرمني                     الـرب  !
  .                         ً     ً                                                               متصفني بالعنف قد تؤدي دوراً هاماً يف مساعدة السجناء على احترام القانون بقدر أكرب بعد اإلفراج عنهم

                                                   ثري من األحيان بطابع اإلجرام مثل اإلسراف يف شرب                   َّ                                                  ميكـن أن توجَّه برامج أخرى ضد العادات اليت ترتبط يف ك            !
                                 ً                    وعندما تكون هذه الربامج موجودة فعالً يف اجملتمع احمللي فإنه   .                                                املواد الكحولية أو القمار أو االعتماد على املخدرات

  .          ً                  ميكن أحياناً تطبيقها يف السجون

        ً                                  قني خصوصاً قد يشعرون بالقلق من اقتراب                                                  ً                        ينبغي توجيه إدراك املسجونني إىل أن اجملتمع عموماً وضحاياهم الساب          !
  .           اإلفراج عنهم

             وميكن أن تشمل   .                                                                                         ميكـن إشراك الوكاالت اليت تساعد العاطلني أو املشردين يف برامج ما قبل اإلفراج عن السجناء         !
  .                                                                                        هذه الوكاالت خدمات اإلصالح واخلدمات االجتماعية واجملموعات الدينية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية

                                                                    ُ           ً                       د حيصل بعض السجناء، مثل الذين قضوا مدة عقوبة طويلة أو الذين ال يزالون ُيعتربون خطراً على اجلمهور، على      ق !
  .                                             ويعين ذلك أهنم سيكونون رهن اإلشراف الرمسي يف اجملتمع  .                                 اإلفراج املشروط وإخالء السبيل بشروط
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                 موضوعات للمناقشة

                                       بالنسبة للسجني بعد اإلفراج عنه مباشرة؟                     َّ                      ما هي القضايا اليت يرجَّح أن تكون أهم القضايا

                                                                                                         ما هي السمات الرئيسية يف برنامج ما قبل اإلفراج بالنسبة للسجناء الذين قضوا فترة تتراوح من سنتني إىل مخس سنوات؟

  .                                                                                         درس الطريقة اليت ميكن هبا للهيئات اجملتمعية أن تشترك يف مساعدة السجناء على االستعداد لإلفراج عنهم ا

                                                                                                  البلدان يذهب موظفو السجن أو األخصائيون االجتماعيون إىل اجملتمع احمللي الذي جاء منه السجناء ملناقشة آثار      يف بعض
                                                                               ما هي املزايا والعيوب اليت ينطوي عليها إشراك اجملتمع احمللي يف هذا النوع من املناقشات؟  .      عودهتم

                               ماذا ينبغي عمله يف مثل هذه        .                        جمتمعه بعد اإلفراج عنه                                                                 يف بعـض احلاالت قد ال يكون من املمكن أن يعود السجني إىل              
       احلاالت؟

             دراسات احلالة

  .                                                                                                         يوجد يف السجن خمطط جيد اإلعداد ملساعدة السجناء الذين ظلوا يف احلبس لسنوات طويلة لالستعداد لإلفراج                - ١
                نهم ألهنم مل ميكثوا                                      وال يتم تزويدهم بأي استعدادات لإلفراج ع  .                                       ولكن معظم السجناء يقضون فترات حبس قصرية

     ماذا   .         َّ                                                               ومن املرجَّح أن يعاود كثري منهم ارتكاب اجلرائم ويعودون إىل السجن مرات كثرية    .                     يف السجن مدة كافية   
                                                                              ميكن عمله أثناء الفترة القصرية اليت يقضوهنا يف السجن إلعدادهم للعيش يف إطار القانون؟

                           وهو على وشك استكمال مخس       .               ة صدمت اجملتمع                                                     ارتكـب أحد األشخاص من جمتمع حملي صغري جرمية خطري          - ٢
           وطلب مدير    .                                                                        وهو يرغب يف العودة إىل أسرته يف ذلك اجملتمع الصغري بعد إطالق سراحه              .                  سـنوات يف السجن   

              ما هي القضايا   .                                                                                      السجن أن يذهب أحد أفراد وكالة اخلدمة االجتماعية ملقابلة زعماء ذلك اجملتمع ملناقشة الترتيبات
      َّ           سيتعيَّن دراستها؟             الرئيسية اليت 



 



 لسابعالقسم ا

 اتصال السجناء بالعامل
 اخلارجي
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     اهلدف

                                                                                                                          هـدف هـذا القسم أن يؤكد على أن السجناء، رغم حرماهنم من احلرية، حيتفظون حبق االتصال بأسرهتم وأصدقائهم وبالعامل                    
                                      من هذا الدليل الذي يشري إىل حق         ٤          الفصل                                                                          وينـبغي إحالة املبادئ املوصوفة يف هذا القسم إىل املبادئ املوصوفة يف             .         اخلـارجي 

  .                                                                                        األسرة واملمثلني القانونيني واملوظفني القنصليني يف إبالغهم بدخول سجني إىل احلبس أو نقله يف مرحلة الحقة

               املبادئ اجلوهرية
  .                                                                              ال جيوز تعريض أحد للتدخل التعسفي يف حياته اخلاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته

  .                                         ء احلق يف االتصال بالعامل اخلارجي وخاصة بأسرهم          لكل السجنا

  .ُ                                                ُيسمح للسجناء األجانب باالتصال مبمثليهم الدبلوماسيني

  .                                                             يتم بقدر اإلمكان االستجابة لطلب أي سجني حببسه يف سجن قريب من مسكنه

  .                              يتم إعالم السجناء باألنباء اهلامة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                    العاملي حلقوق اإلنسان     اإلعالن     من   ١٢          تنص املادة 

                                                                            ال جيـوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو                
 …                 مسكنه أو مراسالته 

  :            على ما يلي                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من   ١٧           وتنص املادة 

  ل                                                               ال جيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخ             - ١ 
      ...                                           يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته

  .                                                       من حق كل شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس - ٢ 

  :            على ما يلي                                                                                    جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن     وتنص 

                                       احلق يف أن يزوره أفراد أسرته بصورة                                           يكـون للشـخص احملتجز أو املسجون         
                                              ً         وتتاح هلم فرصة كافية لالتصال بالعامل اخلارجي، رهناً          .                               خاصـة ويف أن يتراسـل معهم      

  ]  ١٩      املبدأ  [  .                                                                     مبراعاة الشروط والقيود املعقولة اليت حيددها القانون أو اللوائح القانونية

           يف مكان                                                      ً             يوضـع الشخص احملتجز أو املسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكناً،           
  ]  ٢٠      املبدأ  [  .                                                    احتجاز أو سجن قريب على حنو معقول من حمل إقامته املعتاد

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     وتنص 

ُ                                                                      ُيسـمح للسـجني، يف ظـل الرقابة الضرورية، باالتصال بأسرته وبذوي             -  ٣٧ 
  .                        تلقي الزيارات على السواء                                                      السمعة احلسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، باملراسلة وب
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ُ                     ً      ً                             ُيمـنح السـجني األجنيب قدراً معقوالً من التسهيالت لالتصال               ) ١ (    -  ٣٨ 
  .                                                    باملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني للدولة اليت ينتمي إليها

ُ                                                                    ُيمـنح السـجناء املنتمون إىل دول ليس هلا ممثلون دبلوماسيون أو              ) ٢ ( 
                                   سية تسهيالت مماثلة لالتصال باملمثل                                                    قنصـليون يف الـبلد والالجـئون وعدميـو اجلن         

                      َّ                                                                      الدبلوماسي للدولة املكلَّفة برعاية مصاحلهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية يكون مهمتها             
  .                    محاية مثل هؤالء األشخاص

                                                                جيب أن تتاح للسجناء مواصلة االطالع بانتظام على جمرى األحداث           -  ٣٩ 
                           أية منشورات خاصة تصدرها                                                             ذات األمهـية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو           

                                                                                        إدارة السجون أو باالستماع إىل حمطات اإلذاعة أو إىل احملاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة              
 …  .                                     تسمح هبا اإلدارة أو تكون خاضعة إلشرافها

ُ                                                                  ُتبذل عناية خاصة لصيانة وحتسني عالقات السجني بأسرته، بقدر ما           -  ٧٩ 
  .                        يكون ذلك يف صاحل كال الطرفني

      اآلثار

  .                                                                      دي السجن يف كثري من األحيان إىل تفتيت العالقات األسرية واهنيار الروابط باجملتمع  يؤ

       َّ                                                                                                 وإذا متكَّن الرجال والنساء من اإلبقاء على صالهتم باألسرة واألصدقاء واجملتمع أثناء بقائهم يف السجن فإن ذلك يؤدي إىل 
  .                       اجملتمع بعد اإلفراج عنهم                                                         تقليل اآلثار الضارة للسجن ويزيد من احتماالت إعادة إدماجهم يف

  :                                               ومن مصلحة اجلميع املساعدة يف اإلبقاء على هذا االتصال
  .                                       عن شؤوهنم املنـزلية واالستعداد لإلفراج عنهم و                        مبسؤولية أكرب عن سلوكهم        السجناء       سيضطلع  -
  .      شرافهم إ ً    اً حتت                 ً                                                   بعمل أكثر تنوعاً وسيشعرون بالرضا عنه وسيتمتعون بوجود جمموعة أقل قلق     السجن       موظفو       سيتمتع  -
  .                                 ً                          ً                           ً  من إعطاء الدعم اهلام وتلقيه، فوراً وفيما بعد على السواء، بدالً من انقطاع خط االتصال تدرجيياً           أسر السجناء       ستتمكن  -
ُ          ً                   أقل عرضة للمعاناة من مزيد من اجلرائم إذا احتفظ السجناء بصالهتم األسرية وإذا ُوضعت مقدماً                     اجملتمع       سيكون   -                                                                          

  .               ند مغادرة السجن                  اخلطط ملا سيفعلونه ع

                         ً                  وجيب أال تغيب عن البال أبداً حقوق أطفال هؤالء   .                                                          ولألمهات يف السجن احتياجات خاصة من ناحية االتصال بأسرهن     
  .      األمهات

  .                                                   واالتصال باألسرة هام بصفة خاصة بالنسبة للسجناء األحداث

  :                                          وهناك مخس آليات أساسية لالتصال بالعامل اخلارجي
         اخلطابات؛ -
          الزيارات؛ -
               االتصال اهلاتفي؛ -
                                       اإلجازة يف املسكن أو اإلفراج املشروط املؤقت؛ -
  .                          الكتب والصحف ووسائط اإلذاعة -
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ُ                     وأهـم الدروس املستفادة لنظام السجن هي أن مجيع اآلليات اخلاصة بإبقاء االتصال ستكون أيسر تطبيقاً لو ُوضع نظام               ً                                                                                       
  .    كنهم                                               السجن حبيث يتم حبس املسجونني يف مؤسسات قريبة من مسا

                                       ولذلك فمن املهم التوصل إىل طرق ميكن هبا      .         َّ                                                                ومـن املـرجَّح أن يثري أي اتصال بالعامل اخلارجي بعض اعتبارات األمن            
             ً                                  وهذا ممكن عادةً شريطة أن يفهم موظفو السجن          .                                                                 اإلبقاء على مستويات مالئمة من االتصال دون تعريض األمن للخطر         

  .                                            ن يف أمهيتهما مع العناصر األخرى يف مهمتهم الشاقة                                     أن األمن واالتصال بالعامل اخلارجي يتساويا

قّيِّد االتصال                                                                                             ُ  ّ ِّ              وينبغي أن تنظر سلطات السجن يف العواقب على العالقة بني السجني وأسرته قبل فرض أي عقوبة تأديبية ُت
               احلرمان من حق                                              واألثر املترتب على القول السابق هو أن          .                                                 وال ينبغي إلغاء احلق األساسي يف االتصال باألسرة         .       باألسرة

  .                                                   وباملثل ال ينبغي إلغاء احلق يف استقبال الزيارات         .                                        ً                                إرسـال وتلقي الرسائل ينبغي أال يكون جانباً من أي عقوبة تأديبية           
                                                                                                    وعند ارتكاب جرمية ضد النظام وتتصل بطريقة أو أخرى بالزيارات، مثل احلصول على املخدرات، فعندئذ جيوز لسلطات 

قيِّد الظروف ال                 ً                                   ومن املفروض عموماً أن اإلجازة يف املسكن واإلفراج املشروط   .                            يت ميكن فيها استقبال الزائرين         ُ   ِّ             السجن أن ُت
  .                                                            املؤقت ميثالن مزايا ميكن إلغاؤها إذا خرق سجني قواعد السجن ولوائحه
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          اخلطابات-  ٢٢      الفصل 

                         ل بينهم هي كتابة اخلطابات                                                                                 عـندما يوجد الناس يف أماكن منفصلة فإن أكثر الطرق جدوى وأقلها تكلفة إلبقاء االتصا   
  .       وتلقيها

             توصيات عملية

  .                                                                  ِّ                                          حـىت وقت قريب كانت معظم إدارات السجون ترى من الضروري أن تقرأ أو تقيِّد اخلطابات الواردة واخلارجة                !
  :                                 وكان يتم تربير ذلك عادة لعدة أسباب

                                            كطريقة الكتشاف خطط اهلروب أو مترير مواد ممنوعة؛ -
ُ                        ً                       ذير ُمسبق إذا تلقى السجني أنباًء سيئة يف أحد اخلطابات؛                      لكي يكون لدى السلطات حت -      
                                                                         كطريقة للحصول على املعلومات اجلنائية عن السجناء وجرائمهم وشركائهم يف اجلرمية؛ -
  .                                                                                    كطريقة ملنع السجناء من إبالغ العامل اخلارجي بالظروف السائدة يف السجن أو أعمال موظفي السجن -

                                                              ذه التربيرات غري ضروري يف حني أن بعضها اآلخر غري مستصوب أو غري مناسب                            ولكن التجربة أظهرت أن بعض ه !
  .                              يف نظام يلتزم حبماية حقوق اإلنسان

                             إذ ينبغي أن يتمكن السجناء من   .                                                                    وهذا األمر هام بصفة خاصة يف صدد املراسالت بني السجناء وممثليهم القانونيون !
  .     نونيني                                              االتصال بسرية عن طريق اخلطابات مع مستشاريهم القا

                                                            ً                                                       وباستثناء جمموعة صغرية من السجناء الذين يتسمون بدرجة عالية جداً من اخلطر األمين فإن احلاجة ال تقوم بقراءة                   !
  .                        اخلطابات أو الرقابة عليها

  .                                       لكفالة عدم وجود أي بنود ممنوعة يف اخلطاب-               يف حضور السجناء   -                                    وقد يكون من املالئم فتح الربيد الوارد !

                                  ً                                                             ت وطوابع الربيد قد تكون رخيصة نسبياً فإن التكلفة قد تكون أكثر مما يستطيع أن يتحمله                                    ورغـم أن اخلطابـا     !
  .                                                                           وقد يكون من الضروري تزويدهم مبواد الكتابة وطوابع الربيد على حساب اجلهات العامة  .        السجناء

  .                                                      وينبغي السماح للسجناء باالحتفاظ بعدد معقول من صور األسرة !

                 موضوعات للمناقشة

ـ                                                                      ما هي األسس اليت ميكن االستناد إليها لتربير الرقابة على بريد             .                                    كوك الدولية على احلق يف اخلصوصيات                  تؤكـد الص
                               السجناء؟ مىت يكون ذلك غري ضروري؟

                                          ومع ذلك هناك قلق من أن حماوالت ستجري لتهريب   .                                                          رمبا تقرر سلطات السجن أنه ال ضرورة للرقابة على بريد السجناء
                               كيف ميكن التعامل مع هذه املشكلة؟  .                         خدرات إىل السجن يف املراسالت                    أشياء مثل املال أو امل

                                                                                         ما هي الترتيبات اخلاصة اليت يتعني اختاذها بالنسبة للسجناء الذين ال يعرفون القراءة أو الكتابة؟
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             دراسات احلالة

               تب االدعاء مبدير                    واتصلت الشرطة أو مك  .                                                            تسمح لوائح أحد السجون للسجناء بتلقي وإرسال خطابات دون رقابة - ١
                                                                                                 السجن لتطلب منه مراقبة خطابات سجني بعينه ألن لديهم ما يدعوهم إىل االعتقاد بأن أحد الذين يراسلونه خيطط 

                 ماذا يفعل املدير؟  .            الرتكاب جرمية

              وهي تستطيع أن   .                                                                               تقضـي إحدى السجينات من رعايا دولة أجنبية حكم باحلبس ملدة طويلة عن جرائم خمدرات    - ٢
                                             وتريد هذه املرأة أن تكتب إىل أسرهتا وتتلقى منهم   .                                  وال يوجد يف السجن من يفهم هذه اللغة  .        تها فقط        تكتب بلغ
                                                                                  ما هي الترتيبات اليت ينبغي أن تتخذها سلطات السجن لتسمح هلا بذلك دون هتديد أمن السجن؟  .        اخلطابات

                              دير السجن ليقول إنه ال يرغب هو                          واتصل زوج إحدى السجينات مب  . ُ                                     ُيسمح للسجناء بإرسال خطابات دون رقابة - ٣
                                                  ويطلب الزوج من املدير أن يكفل أهنا ال ترسل إليهم أية   .                                                 وال أطفالـه يف تلقي أية خطابات أخرى من السجينة    

                 ماذا يفعل املدير؟  .       خطابات
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           الزيارات-  ٢٣      الفصل 

  .                     اخلارجي وخاصة مع أسرته   ِّ                                                                  متثِّل الزيارات املنتظمة وسيلة هامة أخرى إلقامة االتصال بني السجني والعامل 

  .                                                                                              وتنص الصكوك الدولية بوضوح على أن االتصال باألسرة هو حق من احلقوق وليس ميزة يتعني على السجني اكتساهبا

             توصيات عملية

                             ً       ً                                                                   إذا كان للزيارات أن تؤدي دوراً حقيقياً يف احلفاظ على صلة السجني باجملتمع وعلى إعادة تأهيله يف هناية األمر فإنه  !
                                                    وينبغي أن جتري الزيارة يف ظروف كرمية تتسم بقدر           .                                                    أن تكون متكررة بقدر كاف وطويلة بقدر معقول              يـتعني 

  .                                        َّ   كاف من اخلصوصية لتسمح حبدوث اتصال مفيد وبنَّاء

                                                وينبغي توجيه التحية إليهم باحترام وأدب من جانب    .                                                             من املهم أن يتذكر موظفو السجن أن الزائرين ليسوا جمرمني          !
                  وينبغي القيام هبذا   .                                                                 قد يكون من الضروري أن يفتش موظفو السجن الزائرين قبل حدوث الزيارة و  .            موظفي السجن

  .                            التفتيش بطريقة ال ختدش الكرامة

  .                                                                                       وعموما ينبغي أن جتري الزيارات يف ظروف تتسم باالسترخاء قدر اإلمكان وبدون رقابة أكثر من الالزم !

                       َّ                              وسيكون من املفيد أن يتمكَّن موظفو السجن من هتدئة           .                  لقلق من الزيارة                                                     ويف كـثري من األحيان يشعر السجناء والزائرون با         !
  .                                                                                                الزائرين كما أنه سيكون من املفيد لو وجد شخص يستطيع السجناء والزائرون أن يتحدثوا إليه عن أية مشاكل

  .                  مرحية بقدر اإلمكان                                     وميكن ختفيف التوتر إذا كانت غرف الزيارة  .                                                ميكن أن تتسم الزيارات بني السجني وأسرته بتوتر شديد !

  .                                                                            من املهم أن يكون مبقدور السجناء والزائرين أن يلمس أحدهم اآلخر وأن ميكن ضم األطفال !

  .                                                                                          ينبغي إيالء االهتمام والتفكري بقدر خاص بترتيبات الزيارة للسجينات خاصة من ناحية االتصال بأطفاهلن !

  .                     ة خاصة للسجناء األحداث                                                   اإلبقاء على الصالت األسرية من خالل الزيارات أمر هام بصف !

                                                                                                   يف بعض البلدان توضع الترتيبات يف حالة السجناء الذين يقضون عقوبات طويلة أو السجناء غري املؤهلني لإلجازة يف  !
                       فينبغي التشجيع على ذلك   .                                                                                  املسـكن أو اإلفـراج املشروط من أجل قيام األسرة بزيارات قد تدوم يومني أو أكثر          

  .                           حيصل السجني على إجازة يف املسكن                    ً     وخاصة إذا مل يكن ممكناً أن 

                                                                            ً                    قد يسيء بعض السجناء وأصدقائهم أو أفراد أسرهم باستغالل تسهيالت الزيارة وذلك مثالً مبحاولة هتريب خمدرات  !
                          َّ                                                 وبالنسبة للسجناء الذين تبيَّن أنه ال ميكن الثقة هبم يف ظروف الزيارة العادية فقد   .                       اء ممنوعة أخرى إىل السجن ي     أو أش

  .                                   لضروري إجراء الزيارة حتت رقابة دقيقة         يكون من ا

                                                               ً                         ً               ترتيبات الزيارة السليمة ال تفيد السجني فقط لكنها تفيد املوظفني أيضاً، وسيكون السجناء أكثر رضاًء وطمأنينة يف  !
  .                      ً                                                      حني سيعرف املوظفون مزيداً من املعلومات عن السجناء املوجودين حتت قبضتهم ويف رعايتهم

  :                    وقد حيتاجون إىل ما يلي  .                                            لى الزائرين السفر مسافات طويلة لزيارة السجني                      يتعني يف كثري من األحيان ع !
                            املساعدة يف دفع تكاليف السفر؛ -
                                                                                                  هتيئة مكان يستطيعون فيه الغسل واالنتظار حىت موعد الزيارة ويوجد فيه بعض األشياء لشغل أي أطفال برفقتهم؛ -
  .                مكان لقضاء الليل -
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                              ً             ولكن قد يكون من الضروري أحياناً تقييد         .                                  حق السجني يف أن تزوره أسرته                                          وال ينـبغي ألسـباب تأديبية إلغاء       !
                                                                       فعلى سبيل املثال إذا كان هناك دليل على حدوث حماولة سابقة لتهريب بضائع إىل   .                            الظروف اليت جتري فيها الزيارة

  .    قبلة                                                                            السجن أثناء الزيارة فقد يتطلب األمر الفصل بني السجني والزائر املعين يف الزيارات امل

                                                                                                َّ        وتوجد اختالفات كبرية بني املناطق القضائية من ناحية الطريقة اليت يتم هبا التعامل مع السجناء الذين مل يقدَّموا إىل  !
      ُ                     ِّ                                                     ُ                            ففـي الُنظم القانونية اليت تشدِّد على افتراض الرباءة وعملية التنازع بني اخلصمني لتحديد اجلُرم يتمتع                  .         احملاكمـة 

     ُ     ويف الُنظم   .                                      ً                            إىل احملاكمة عادة حبقوق زيارات أكثر تكرراً عما حيق للسجناء احملكوم عليهم                ُ  َ َّ       السجناء الذين مل ُيقَدَّموا 
                              ُ                                                                                         القانونية اليت يتم فيها حتديد اجلُرم من خالل العملية التحقيقية تتحدد الزيارة يف كثري من األحيان حسبما يتراءى                  

                                          ن وجود أسباب حقيقية ملنع الزيارات على أساس                              ومن املهم يف هذه النظم التأكد م  .                             لقاضي التحقيق أو املدعي العام
  .                                                                                   إدارة العدالة وليس كمجرد وسيلة للضغط هبدف احلصول على اعتراف أو أدلة ضد املتهمني املشتركني

                                              فهذه الزيارات ينبغي أن جتري عادة حتت بصر          .                                                                  وتتسـم ترتيبات اتصال املمثلني القانونيني بالسجناء بأمهية خاصة         !
  .                      ون أن تكون يف مرمى مسعهم                  موظفي السجن ولكن د

                 موضوعات للمناقشة

َعزِّز على أفضل وجه إقامة الروابط األسرية يف سجن لألشخاص يقضون مدة حبس طويلة َ  ِّ                                                                       ناقش ترتيبات الزيارة اليت ُت  ُ                         .  

َ                                                           ُيسَمح يف عدد من األنظمة القضائية للسجناء بتلقي زيارات من الزوج   .          شريك احلياة /ُ  
                  رضة هلذه الزيارات؟                           ما هي حجج التأييد وحجج املعا -
ُ                                                        وإذا ُسمح هبذه الزيارات ففي أي ظروف ينبغي أن جتري هذه الزيارات؟ -       
                                                               ما هي االعتبارات اخلاصة اليت تنطبق على الزيارات الزوجية للسجينات؟ -

   أن                                            ً                                       ُ                  يعتقد موظفو السجن أن أحد السجناء يعاين نفسياً بسبب زيارات من شخص بعينه رغم أن السجني ُيصر على أنه يود 
                                ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها؟  .                               وال يوجد أي اعتراضات أمنية أخرى  .                   تستمر هذه الزيارات

             دراسات احلالة

    وهي   .                                                ولكن أمه تصل إىل بوابة السجن حتمل خرب وفاة والده    .                                                هناك سجني حمروم من حق الزيارة ملدة شهر آخر         - ١
                                                       ني احلق يف زيارة خاصة؟ وإذا حدث ذلك هل ينبغي أن                                 هل ينبغي إعطاء السج     .                                ترغب يف أن تبلغه اخلرب بنفسها     

                                جتري هذه الزيارة يف ظل ظروف خاصة؟

  ُِ                           وطُِلب منك أن تعرف ما حيدث يف    .                                                                           تقـرر السماح للسجناء يف بلدكم بتلقي زيارات األزواج أو شركاء احلياة            - ٢
                        الزيارات تستمر يف بعض                      واكتشفت أن هذه      .                   ُ   َّ       ً              ً                    الـبلدان األخـرى وأن ُتعدَّ تقريراً حلكومتك مشفوعاً بتوصيات         

                                                    وليس من الضروري أن يكون الزائرين من األزواج أو شركاء   .                                       البلدان ملدة ثالث ساعات وجتري يف غرفة صغرية
                                           واكتشفت أن هذه الزيارات يف بعض األنظمة         .                          َّ                                   احلـياة ملـدة طويلة ولكن يتعيَّن خضوعهم لكشف طيب منتظم          

                                 وينبغي أن يكون الزائر الرئيسي      .                          شقة صغرية داخل السجن                    ساعة وجتري يف     ٧٢                               القضـائية األخرى تستمر ملدة      
  .                         ً                                َ              وميكن أن تضم الزيارة أيضاً األطفال وغريهم من أفراد األسرة املقَربني            .                                       الـزوج أو شـريك احلياة ملدة طويلة       

  .                        ً                             َّ           عداد تقرير حلكومتك مشفوعاً بتوصيات عن النموذج الذي يتعيَّن اعتناقه إل                    استخدم هذه املعلومات 
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                  االتصاالت اهلاتفية-  ٢٤      الفصل 

  .  ِّ                                                               َّ                               ميثِّل اهلاتف وسيلة مفيدة إلقامة االتصال بالعامل اخلارجي وخاصة عندما يتعيَّن التعامل مع بعض املسائل بسرعة

        القواعد             الواردة يف     "                   املالحظات التمهيدية  "              وكما جاء يف      .                                                         وتتضمن الصكوك الدولية إشارة خاصة إىل استعمال اهلاتف       
  "              ً                             تتناول ميداناً يظل الرأي فيه يف تطوير مستمر "              ، فإن القواعد     ١٩٥٥               ، اليت اعتمدت يف             املة السجناء                   النموذجية الدنيا ملع

   ). ٣        القاعدة    " (                                                          ال تستبعد إمكانية التجربة واملمارسة ما دامت متفقتني مع املبادئ "    وهي 

             توصيات عملية

  .                              ً كون الزيارة أو اخلطاب أكثر مثاراً                              ً                       ِّ        ميكن أن يكون االتصال اهلاتفي بديالً عن خطاب أو زيارة أو ميهِّد ألن ت !

  :                          ً           قد يكون االتصال اهلاتفي هاماً بصفة خاصة !

                                          ً         يف حالة الرعايا األجانب الذين يستحيل تقريباً زيارهتم؛ -

  .                                        بالنسبة لسجني من أجل االتصال مبمثله القانوين -

  .    الئمة                                                                      يف حاالت الطوارئ ينبغي السماح للسجناء باستعمال اهلاتف الرمسي حتت الرقابة امل !

    وقد   .                                                                                                         وكما حيدث يف حالة اخلطابات والزيارات، ميكن أن ينطوي السماح باملكاملات اهلاتفية على اعتبارات أمنية               !
  .                                                                                                         يكون من الضروري لبعض السجناء القيام مبكاملات وتلقيها من أحد املكاتب حتت إشراف أحد موظفي السجن               

                                                     كون من الضروري أن يقوم موظفو السجن مبراقبة أو                                                                      ويف حالـة وجود هواتف تعمل بالعملة أو بالبطاقات فقد ي          
  .                                              تسجيل بعض املكاملات إذا كان هناك أسباب قوية لذلك

                 موضوعات للمناقشة

                               وميكن تقليل اإلحساس بالعزلة الذي   .                                                                      يرتاح كثري من الناس إىل االتصال الشفوي أكثر من ارتياحهم إىل االتصال املكتوب
                                               ويف الوقت نفسه يتحمل كثري من السجناء احلبس          .                           ً      االتصال اهلاتفي املنتظم ممكناً                                          يشـعر به السجني أو أسرته إذا كان       

                                             وقد تزيد صعوبة ذلك يف حالة وجود حمادثات          .                                                                      بفضـل تقييد موضوعات املناقشة مع املتراسلني معهم أو الزائرين هلم          
ِ                                   وينبغي أن ُيدِرك موظفو السجن تعقيدات هذه املسألة  .              منتظمة باهلاتف   ُ          .  

   لة         دراسة احلا

                         وقد طلب عن طريق مترجم أن   .                               وهو ال يرسل وال يتلقى أية خطابات  .                ً       ً                   يضم السجن سجيناً أجنبياً ال يتحدث سوى لغته
             ما هو القرار   .                                         وهو مستعد لدفع مثن املكاملة من موارده اخلاصة  .                            ً               ه بإجراء مكاملة هاتفية شهرياً ألسرته يف اخلارجـ ُ       ُيسمح ل

                   يف االتصال باألسرة؟          َّ                      الذين يتعيَّن اختاذه مع مراعاة احلق
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                                      اإلجازة يف املسكن واإلفراج املشروط املؤقت-  ٢٥      الفصل 

                                          وتتيح اإلجازة يف املسكن وترتيبات اإلفراج        .                                ً                                                      يـتم اإلفراج عن كل السجناء تقريباً ويعودون إىل اجملتمع بعد انقضاء مدة العقوبة             
                                                           على العامل اخلارجي مرة أخرى والشروع يف بناء عالقاهتم                                ُ                               ُّ               املؤقـت أو بشـروط بعض الطُرق اليت ميكن هبا للسجناء بدء التعوُّد            

  .                       ً      ً                                                         وتتيح هذه اإلجراءات أيضاً طريقاً الختبار استجابة السجني للحياة يف اجملتمع قبل اإلفراج عنه هنائيا  .                     الشخصية وعالقات العمل

             توصيات عملية

                                    كن هلم اخلروج لإلجازة يف املسكن أو                                                                               جيب أن تتحلى السلطات املالئمة حبكم سليم عندما حتدد السجناء الذين مي            !
  .                                                             وينبغي إقامة إجراءات سليمة لتقييم مقدار املخاطرة يف حالة كل سجني  .                      مبوجب إفراج مشروط مؤقت

                                                                                                     ينطوي تشجيع السجناء على تنمية اإلحساس باملسؤولية الشخصية عن أعماهلم على فائدة هائلة شريطة القيام بتقييم  !
  .                       ً       ً      ً   إجازة يف املسكن أو إفراجاً مشروطاً مؤقتاً                   ُ        صحيح للسجناء الذين ُيمنحون 

  .                                                                           جيب أن توجد عقوبات منصوص عليها بوضوح للسجني الذي يسيء استغالل الثقة املمنوحة له !

                      ً       ً      ً                                                                              ميكـن مـنح السجناء إفراجاً مشروطاً مؤقتاً للعمل يف شركات حملية أو للذهاب إىل اجلامعة أو إىل مركز تدرييب                     !
  .                    الكتساب مهارات إضافية

           ت للمناقشة      موضوعا

                                 ناقش االستعدادات احملددة اليت حيتاجون   .                                                                      ينبغي تشجيع السجناء على بدء االستعداد لإلفراج منذ حلظة بداية مدة العقوبة
  .                                                       إليها قبل مغادرة السجن لبدء إجازة يف املسكن أو إفراج مؤقت

                             َّ             ومهما كانت إجراءات التقييم فعَّالة فمن        .                                                                                    مـن اخلطـأ القول بأن السماح للسجناء باإلفراج املؤقت ال ينطوي على أي خماطرة              
                                           كيف ميكن التقليل إىل أدىن حد من خطر حدوث ذلك؟  .              ً     ً                                    املرجح أن عدداً صغرياً من السجناء سريتكب جرائم أثناء اإلجازة

ُ  ْ                       قـد ال يعود بضعة سجناء يف هناية اإلجازة وقد يعود آخرون متأخرين عن موعد عودهتم أو يف حالة ُسكْر                              وقد حياول    .                                                                                   
                    ُ                        ما هي اإلجراءات اليت ُتتخذ حيال هؤالء السجناء؟  .                           م هتريب بعض األشياء إىل السجن    بعضه

                                                                                                     كيف ميكن ملدير السجن أن حيقق أقصى استفادة من فرص العمل املتاحة يف اجملتمع احمللي؟ ما هي الضمانات اليت ينبغي أن 
                                     ى أساس خروجهم من السجن أثناء النهار؟                                                            ً    توضع عند حتديد السجناء الذين ينبغي تشجيعهم للقيام بالعمل حملياً عل

             دراسات احلالة

               وتقضي السجينة    .                ً       ً            وهي تطلب إفراجاً مشروطاً لزيارته      .                                                       بلغ إحدى السجينات أن طفلها مريض للغاية يف البيت         - ١
َبر هتديداً للجمهور      عَت     ولو   .                                                  ولكنها كانت مشكلة من ناحية االنضباط أثناء مدة احلبس  .                 ُ  َ َ        ً                  مـدة حبس قصرية وال ُت

                       ومن ناحية أخرى فإن ذلك   .        ً       ً      ً                      ً      ً                      ت إطالقاً مشروطاً مؤقتاً فإن ذلك سيعطي انطباعاً خاطئاً للسجينات األخرياتُ    ُمنح
          ما العمل؟  .                                       قد يكون فرصة لتشجيعها على إصالح تصرفاهتا

            ت ال ميثلون                                                                                                                     كيف يستطيع مدير السجن أن يقنع زعماء اجملتمع احمللي بأن السجناء الذين خيرجون للعمل على أساس اإلفراج املؤق                  - ٢
                                                                                          احمللي؟ ما هي احلجج اليت ميكن استخدامها إلقناعهم بأن إشراك السجناء هبذه الطريقة قد يفيد اجملتمع؟       للمجتمع     ً هتديداً 
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ُ                                        الكُتب والُصُحف ووسائط اإلذاعة وشبكة الويب العاملية-  ٢٦      الفصل   ُ       ُ     

ُ                                                      الكُتب والُصُحف ووسائط اإلذاعة وشبكة الويب العاملية وسائل هامة ميكن  ُ                                           للسجناء من خالهلا البقاء على اتصال بالعامل    ُ      
  .      اخلارجي

             توصيات عملية

  .                                      ينبغي متكني السجناء من شراء كتبهم وصحفهم !

          ً                                                                                             ينبغي أيضاً النظر يف السماح للسجناء بشراء أو استئجار مذياع أو جهاز تلفزيون خاص إذا كانت ظروف املعيشة       !
  .          مالئمة لذلك

           ً             وينبغي أيضاً توفري الصحف   .                                               عية من اإلذاعة والتلفزيون على نفقة اجلهات العامة          ً                     ينبغي أيضاً تسهيل االستفادة اجلما !
  .              يف مكتبات السجن

                                                                                                          ينـبغي أن يـتاح للسجناء إمكانية الدخول إىل شبكة الويب العاملية بغرض مجع املعلومات واالطالع على أحدث              !
  .      األنباء

                 موضوعات للمناقشة

                                                 ناقش كيف ميكن توفري الكتب سواء بإشراك خدمات          .                    مة مكتبة يف السجن                                              ال تـتوفر املوارد يف كثري من السجون إلقا        
  .                                                                                       املكتبة احمللية أو بتشجيع املنظمات غري احلكومية على املسامهة بالكتب يف حالة عدم توفر مكتبات حملية

ُ                                                                                                     إذا ُسـمح للسجناء بشراء أو استئجار املذياع أو التلفزيون بأمواهلم اخلاصة فسوف تثور اعتبارات املس                             اواة حيث ميلك     
  .                                          ناقش آثار هذه املشكلة وكيف ميكن التعامل معها  .                                    البعض املال الكايف وال ميلكه البعض اآلخر

                                                                                                   هل ينبغي وضع تقييدات على الصحف واجملالت والكتب اليت ميكن للسجناء االطالع عليها؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم فما 
                         هي التربيرات هلذا التقييد؟

             دراسات احلالة

  ُ               وطُلب منك أن تضع   .                                                                         رر السماح للسجناء بطلب الصحف واجملاالت والكتب من الناشرين واملكتبات يف املنطقة  تق - ١
                       َّ                           ما هي العوامل اليت يتعيَّن عليك أن تضعها يف االعتبار؟  .                                   جمموعة من اللوائح لتغطي هذا الترتيب

                    ويصر السجني أن ما      .          ته باالسم                                                                        أشـارت إحدى الصحف احمللية يف خرب هلا إىل قضية سجني حمكوم عليه وذكر              - ٢
                    هل ينبغي السماح له    .                                                 وهو يريد أن يكتب إىل رئيس التحرير لتصحيح املعلومات  .                      ذكرته الصحيفة غري صحيح

      بذلك؟



 



 لثامنالقسم ا

 إجراءات الشكاوى والتفتيش
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                         احلق العام يف تقدمي شكاوى-  ٢٧      الفصل 

     اهلدف

                                                                     ءات الشكاوى جيب أن توضع بطريقة جتعلها مفهومة ومقبولة من جانب                                                         يهـدف هذا الفصل إىل التأكيد على أن إجرا        
  .                                          السجناء واملسؤولني عن إدارة السجن على السواء

               املبادئ اجلوهرية

ِ                                      َّ                            حيق ألي شخص انُتِهكت حقوقه أو حرياته أن يتاح له سبيل فعَّال لالنتصاف حتدده حمكمة خمتصة  ُ            .  

                    ً               ً                 ً        يف النظر يف شكواه فوراً، وإذا أراد سراً ، ما مل يكن واضحاً أهنا    ه و                 شكوى تتعلق مبعاملت ب     تقدم   ال               ولكل سجني احلق يف 
  .                                                                          ويف حاالت الضرورة ميكن تقدمي شكوى نيابة عن السجني من جانب ممثله القانوين أو أسرته  .           شكوى ضعيفة

     بلغة                                                                                                             يـتم تزويد كل سجني عند دخوله السجن مبعلومات مكتوبة عن القواعد وعن الشكاوى واإلجراءات التأديبية                 
  .                                           ً ويف حاالت الضرورة ينبغي شرح هذه اللوائح شفوياً  .       يفهمها

                                                                                                يف حالة رفض الشكوى أو عدم االستجابة هلا بطريقة سريعة يكون من حق الشاكي عرض األمر على سلطة قضائية أو 
  .    غريها

                       األساس يف الصكوك الدولية

ُ ُ            املبادئ العامة املتصلة بُسُبل التظلم ة                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي     من  ٢            تتضمن املادة                         :  

  :                             تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد - ٣ 

ِ                               بأن تكفل توفُّر سبيل فعَّال للتظلُّم ألي شخص انُتِهكت حقوقه أو حرياته              ) أ (   ُ           ُّ        َّ         ُّ            
   ُ َ                                                                     املُعَترف هبا يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية؛

                                 ُ  َّ             على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت ُيدَّعى                                بأن تكفل لكل متظلم       ) ب ( 
                                                                                         انـتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص               

  .                                  ِّ                           عليها نظام الدولة القانوين وبأن تنمِّي إمكانيات التظلم القضائية

                                                                        بـأن تكفـل قـيام السـلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصاحل               ) ج ( 
  . ني      املتظلم

ُ ُ               َّ                             ووفقاً هلذه األحكام ينبغي أن ُيتاح للسجناء ُسُبل االنتصاف الفعَّالة يف حالة انتهاك حقوقهم              ُ                     ً     .  

  :      مبا يلي                                                                                       اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      من   ١٣            وتقضي املادة 
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  َّ                          عرَّض للتعذيب يف أي إقليم                               َّ                        تضـمن كل دولة طرف ألي فرد يدَّعي بأنه قد ت           
                                                                                      خيضع لواليتها القضائية احلق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاهتا املختصة ويف أن تنظر هذه               

 …  .                                        السلطات يف حالته على وجه السرعة وبنـزاهة

             أو العقوبة                                                       ِّ                     من اتفاقية مناهضة التعذيب ينطبق هذا املبدأ نفسه على ادِّعاءات أفعال املعاملة  ١٦           من املادة  ١    ً          وعمالً بالفقرة 
  .                               القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                              جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية           من     ٣٣                                                           ً                       ويرد احلق يف الطعن يف ظروف السجن أو املعاملة أثناء االحتجاز أيضاً يف املبدأ               
  :                                                         مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

َ                   حيـق للشخص احملتَجز أو املسجون      - ١                                    أو حملاميه تقدمي طلب أو شكوى                   
                                                                                          بشـأن معاملـته، وال سـيما يف حالة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو                 

                                                             إىل السلطات املسؤولة عن إدارة مكان االحتجاز وإىل السلطات           .                       الالإنسانية أو املهينة  
      ة أو                                                                                 األعـلى، وعـند االقتضـاء إىل السـلطات املناسبة املنوطة هبا صالحيات املراجع             

  .      اإلنصاف

                                                                  يف احلاالت اليت ال يكون فيها الشخص احملتجز أو املسجون أو حماميه             - ٢ 
                                    ، جيوز ألحد أفراد أسرة الشخص احملتجز أو  ١                                      قادرا على ممارسة حقوقه املقررة يف الفقرة 

  .                                                        املسجون أو ألي شخص آخر على معرفة بالقضية أن ميارس هذه احلقوق

  .                    ى إذا طلب الشاكي ذلك                         حيتفظ بسرية الطلب أو الشكو - ٣ 

                                                                   يبت على وجه السرعة يف كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها              - ٤ 
                                                  ويف حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخري مفرط، حيق   .  هـ                 دون تأخري ال مربر ل

                         وال يتعرض احملتجز أو املسجون   .                                            للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى
ٍ               أو أي شاٍك مبوجب الفقرة    .                        ً          للضرر نتيجة لتقدميه طلباً أو شكوى ١        

                                                                                                                    ومـن الضروري أن حيصل السجناء على اإلجراءات املكتوبة اليت حتكم حياهتم اليومية وذلك ملعرفة ما إن كانت هناك                   
                   القواعد النموذجية         من     ٣٥                                       ويرد النص على هذا احلق يف القاعدة          .                                                   أسباب لتقدمي طلب أو شكوى فيما يتعلق باملعاملة       

  .               من هذا الدليل ٤                        اليت أشري إليها يف الفصل             املة السجناء         الدنيا ملع

  :                                            من القواعد النموذجية الدنيا تنص على ما يلي  ٣٦                            وباإلضافة إىل ذلك فإن القاعدة 

                                                                      جيـب أن تتاح لكل سجني إمكانية التقدم، يف كل يوم عمل من أيام                ) ١ ( 
  .         بتمثيله                                                       األسبوع، بطلبات أو شكاوى إىل مدير السجن أو إىل املوظف املفوض

                                                                 جيـب أن يسـتطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إىل مفتش              ) ٢ ( 
                                       وجيب أن تتاح للسجني فرصة للتحدث مع         .                                        السجون خالل جولته التفتيشية يف السجن     

                                                                                     املفـتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن حيضر حديثه مدير السجن أو                
  .             غريه من موظفيه
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                                تقدمي طلب أو شكوى إىل اإلدارة                                     جيـب أن يسـمح لكـل سجني ب          ) ٣ ( 
                                                                                    املركـزية للسـجون أو السلطة القضائية أو إىل غريمها من السلطات، دون أن خيضع               
                                                         ً                            الطلـب أو الشـكوى للرقابة من حيث اجلوهر ولكن على أن يتم وفقاً لألصول وعرب                

  .            الطريق املقرر

ّ                                      ما مل يكن الطلب أو الشكوى جلّي التفاهة أو بال أساس، يتوجب أن          ) ٤ (                             
  .                                          يعاجل دو إبطاء، وأن جياب عليه يف الوقت املناسب

                                                                                                              اخلطوط التوجيهية والتدابري حلظر ومنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف                         وتتطلـب   
  :                        من الدول األطراف ما يلي  ).                         خطوط جزيرة روبن التوجيهية (        أفريقيا 

                                     ما ويسهل الوصول إليها وميكن جلميع                                          أن تكفـل إقامة آليات مستقلة متا       -  ١٧ 
  .                                                          األشخاص أن يقدموا إليها ادعاءاهتم بوقوع التعذيب وسوء املعاملة

      اآلثار

                                                                                         ً            من األمور ذات األمهية األساسية أن جتري إدارة مجيع نظم السجون بطريقة منصفة وعادلة وأن يكون واضحاً أهنا منصفة 
                                                               جمموعة إجراءات حمددة بوضوح تسمح للسجني بتقدمي التماس أو                                                   وتتمثل إحدى الطرق لكفالة ذلك يف وجود        .       وعادلة

  .                                                 شكوى أو التعبري عن ظلم يقع عليه دون خوف من االنتقام

                                                                                                                     وجيـب أن يكون لدى السجني قدر من التأكد بأن هذا االلتماس أو الشكوى أو التظلم سيكون موضع النظر بطريقة                     
                           ِّ                                     امل مع هذه املسائل بطريقة متكِّن من فهمها وقبوهلا من جانب                                           وجيب وضع اإلجراءات الالزمة للتع      .                منصفة وموضوعية 

  .                                                    السجناء وكذلك من جانب األشخاص املسؤولني عن إدارة السجون

  .                                                                              وجيب أن يستند أي نظام للشكاوى واالنتصاف من أسباب التظلم إىل مبادئ اإلنصاف والعدالة

                                                  لطلبات والشكاوى والتظلمات بعض السمات املعينة،                                                                    ومن صاحل مجيع األشخاص املعنيني أن يتضمن نظام التعامل مع ا          
  .                                                                                                    منها سهولة الوصول إىل النظام واملصداقية واالنفتاح واملعقولية واملوضوعية واحلساسية واملرونة والكفاءة والسرعة

  :                                                  وهناك مخس جماالت رئيسية حمتملة على األقل لشكاوى السجناء

       ً                                                       أحياناً بأن املوظفني أو السجناء اآلخرين تورطوا يف أنشطة              َّ              سيدَّعي السجناء   :                               االدعـاءات بوقوع سلوك إجرامي     !
                                ً                                                 ورغم أن موظفي السجن يتمتعون عادةً بسلطات التحقيق يف املخالفات النظامية اليت يرتكبها   .                     تنتهك القانون اجلنائي

                   اجلنائي أو إقامة                                                                                                    املوظفون والسجناء على السواء واملعاقبة عليها فإهنم يف العادة ال ميلكون سلطات يف جمال التحقيق              
          ً                                                                                     ميلكون أيضاً سلطات اختاذ قرار بشأن ما إن كان ينبغي إجراء حتقيق يف ادعاءات بوقوع سلوك                       وهم ال   .       الدعوى

                                    ُ         ً                       وأي ادعاء بوقوع هذا السلوك ينبغي أن ُيحال فوراً إىل السلطات             .                                             خيـالف القانون اجلنائي أو تقدميه للمحاكمة      
  .       املسؤولة

                                                                            توجد جمموعة من الظروف ميكن فيها للسجناء االدعاء بأن املسؤولني مل يبذلوا االهتمام  :                      املطالبات بالتعويض املدين !
                          ويف بعض البلدان مت تقدمي       .                                        ً       ً                                      الكـايف يف إدارة السجن وأهنم لذلك ميلكون حقاً مشروعاً يف املطالبة بالتعويض املدين             

                                د الصحية والرعاية الصحية ومحاية                                                                             مطالبات من جانب السجناء يف صدد لوائح الصحة والسالمة وتشريعات القواع          
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                                          وينبغي السماح للسجناء الذين يرغبون يف        .                                                                 السـجناء من اهلجوم من جانب السجناء اآلخرين املعروفني خبطورهتم         
  .                                                    تقدمي هذه املطالبات بالوصول إىل احملاكم حبرية وبطريقة سرية

                                 طالبة بتعويض يف جماالت كثرية من                                                 ميكن أن تنشأ شكاوى ال تصل إىل حد امل          :                               الشـكاوى من املمارسات السيئة     !
                         ً                        ً                                فقد يكون طهي الوجبات سيئاً أو قد يكون الطعام بارداً؛ وميكن أن يكون موظفو السجن غري   .                نشـاط السـجن   

                                                                                                            مهذبني أو على جانب من الفظاظة؛ وميكن أن تضيع بعض املمتلكات؛ وميكن أن حيدث تأخري يف الزيارات أو يف                   
                                                                  ب األحيان يكون كل ما يسعى إليه السجني هو اعتراف أحد األشخاص يف السلطة       ويف أغل  .                   املراسالت وما إىل ذلك

     َّ                                                ويتعيَّن على موظفي السجن كفالة أن هذه الشكاوى تأخذ ما   .                                           بـأن األمـور تطورت بشكل سيئ وتقدمي اعتذار   
             سيطة ولكنها                                      والتحقيق غري الكايف يف الشكاوى الب       .                                                               تستحقه من النظر وأن التحقيقات الناشئة عنها دقيقة وصرحية        

ّ                        تستند إىل أسس يؤدي يف كثري من األحيان إىل ارتفاع مستوى الشعور بالغنب عّما أثارته الشكوى األصلية       ويف حني   .                                                                 
                                                                                             أن احلاالت األغلب هي عدم وجاهة التحقيق القضائي يف هذه الشكاوى فإن املبدأ األساسي هو أن سلطات السجن 

  .                                               ة وأن تسمح باحلصول على املشورة القانونية دون عائق        ّ                ً            ينبغي أالّ حتاول احلكم مسبقاً على املسأل

                                                                                       ليس من الغريب أن يتجه السجناء يف كثري من احلاالت إىل التماس اللجوء إىل سلطة                 :                        الطعن يف حمتوى القرارات    !
ّ                              أعـلى عندما يكون حمتوى الرّد الرمسي على طلب أو شكوى ليس هو الرّد الذي يريدونه                                                  ّ                     وتنطبق نفس الشروط     .                         

  .                                           على الشكاوى من سوء املمارسة على هذه الطعون       املنطبقة

ُ  ِ                                                          ُعوِلجت إجراءات اجللسات والعقوبات التأديبية يف الفصل          :                               الطعن يف االستنتاجات التأديبية    !   .                   من هذا الدليل     ١٧ 
تبع يف قضيتهم                 ُ                                                                           ُ                     وينبغي أن ُيتاح للسجناء احلق يف الطعن أمام سلطة أعلى عندما يشعرون أن اإلجراءات السليمة مل ُت

  .                       ً  يشعرون أهنم عوقبوا ظلماً  أو

             توصيات عملية

              ً                                                           َّ                           من األفضل دائماً وضع إجراءات جيدة الختاذ القرارات بدل التركيز على اآلليات املعقَّدة لتنظيم عواقب اإلجراءات  !
  .                        غري الكافية الختاذ القرارات

                           ية ملعاجلة القضايا بطريقة                                                                                         وجيب أن يستند أي نظام لالنتصاف إىل الرغبة واالستعداد من جانب مجيع األطراف املعن              !
  .      إجيابية

                                                                          ُّ    ُّ                                      وينـبغي أن يكـون اهلدف إقامة ثقافة تستند إىل الوقاية بدل العالج؛ وأن تسعى إىل جتنُّب حتوُّل االلتماسات إىل                     !
  .                                    ً      ً         شكاوى ومنع الشكاوى من أن تصبح إحساساً عميقاً بالظلم

                                   بصورة ضارة فسيقل عدد الشكاوى وسيقل                                                           ً   وإذا أعطيت للسجناء األسباب الصحيحة ألي قرار يؤثر عليهم مادياً و !
  .                   اإلحساس الدفني بالظلم

                                                وال ينبغي التثبيط عن تقدمي الشكاوى بل ينبغي         .                                                                ومـن احملـتم أن توجد أسباب للشكوى يف بيئة السجن القمعية            !
  .                                                                  الترحيب هبا كمسامهات إجيابية يف تأدية املسؤولية الواقعة على سلطات السجن

                    َّ                                                              اذ القرار بعمليات فعَّالة لالستماع إىل الطعون والشكاوى واالدعاءات واملظامل من                                          وينـبغي أن تقترن عمليات اخت      !
  .                               القرارات اليت تتخذها إدارة السجن
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                                                               ً                                                وينبغي البت يف االلتماسات والشكاوى يف أقرب نقطة ممكنة من منشئها بدالً من متريرها إىل املستويات األعلى يف                   !
  .            سلسلة اإلدارة

                                                                                     ح جملموعة املوظفني املسؤولني عن التوصل إىل قرارات بشأن الشكاوى فرصة إعادة النظر                            ً           ومن األفضل دائماً أن تتا     !
  .                                                                          يف هذه القرارات أو تفسريها لألفراد الذين يتأثرون هبا قبل نظر الشكوى يف مكان آخر

            بدورهم فرصة                                                                                         وينبغي أن تتاح للسجناء إمكانية الوصول بانتظام إىل كبار املوظفني وينبغي أن تتاح هلؤالء املوظفني  !
  .                                                                           التأكد من أن القرارات اليت اختذها صغار املوظفني تتفق مع القواعد واللوائح وروحها

                                                                                                                  وعندما يشعر السجناء أن اخلط األول من املوظفني ال ينفذون أهداف اإلدارة العليا فإنه ينبغي متكني السجناء من                   !
َ               لكبار املديرين التأكد من أن السجناء يعاَملون بالطريقة              وباملثل ينبغي   .                                        مناقشة هذا األمر مع كبار املديرين يف السجن                                       

  .       املنشودة

                                                                                                                       وعندما يشعر السجناء أن نظام السجن ال حيقق التزاماته فإنه ينبغي متكينهم من الوصول إىل هيئة مستقلة عن نظام                    !
              وجد أمني عام                     ويف بلدان أخرى ي     .                                                                   ويف بعض البلدان ميكن للسجناء تقدمي الشكوى إىل أمني عام للمظامل            .      السجن

                                                                                     ُ                  وتوصي اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن تتألف ُنظم                .               ملظـامل السجون  
  .                                                      التعبري عن املظامل من مستويني أحدمها داخل السجن واآلخر خارجه

  .                                                وينبغي أن تضع سلطات السجن سجالت شاملة بكل الشكاوى !

                 موضوعات للمناقشة

                                                                                                               ف ميكـن ملديـر السجن أن يكفل أن السجناء الذين يقدمون شكاوى إىل املدير من سلوك املوظفني لن يتعرضوا                        كـي 
                         للمضايقة من جانب املوظفني؟

                                                                                                                    إذا مت جتاهل موظفي اخلط األول يف السجن يف إجراءات الشكوى فإهنم قد يفقدون الثقة يف سلطتهم وقد يتألف عندهم                    
                                                                 كيف ميكن ملدير السجن أن يكفل عدم تقويض سلطة هؤالء املوظفني بسبب         .            ذ القرارات                               شعور بعدم املسؤولية عند اختا    

                إجراءات الشكوى؟

ٍ                                           ما هي اخلطوات اليت ينبغي أن يتخذها مدير السجن يف حالة وجود عدٍد كبري من الشكاوى من السجناء عن توزيع عملهم؟                                                            

             دراسات احلالة

                                                             املوظفني يتصرف بطريقة غري قانونية يف إحضار سلع إىل السجن                                                        يشكو أحد السجناء إىل مدير السجن أن أحد          - ١
      ويريد   .                                                    ً                         فيحقق يف الشكوى أحد كبار موظفي السجن ولكنه ال جيد دليالً على صحة ذلك               .                    وبيعها إىل السجناء  

                       ً                 ماذا ميكنه أن يفعل وفقاً للصكوك الدولية؟  .                        السجني االستمرار يف الشكوى

                  ما هي العناصر اليت   .                                             الة سالمة تسجيل مجيع الشكاوى املقدمة من السجناء                         ٍ      كلفك مدير السجن بوضع إجراٍء لكف - ٢
                     تدرجها يف هذا اإلجراء؟

  .                    َّ                               ويشكو السجني أنه تعرَّض للضرب على أيدي الشرطة         .   َّ                        ً                       سلَّمت الشرطة إىل السجن سجيناً به كدمات واضحة        - ٣
                                           هو اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه موظفو السجن؟   ما
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               تحقيق والتفتيش            ترتيبات ال-  ٢٨      الفصل 

     اهلدف

                     ُ                                                                                    يهـدف هذا الفصل إىل أن ُيربز أمهية إجراءات التحقيق للتعامل مع االدعاءات بوقوع انتهاكات حقوق اإلنسان وإبراز    
   ٣                                 وينبغي إحالة هذا الفصل إىل الفصل    .                                                                             أمهية كال األشكال الداخلية واملستقلة للتفتيش وكيف ميكن وضع الترتيبات هلا          

  .                      جل التعذيب وسوء املعاملة                  من الدليل الذي يعا

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                                                                   تكفل كل دولة طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إجراء                    
ُ                                                                     حتقيق سريع ونـزيه كلما ُوجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب أو سوء   .         املعاملة                      

                                                                                                 وجيري حتقيق دقيق وفوري ونـزيه لكل احلاالت املشتبه وقوعها من عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام 
                                                                                                 التعسفي أو اإلعدام دون حماكمة، مبا يف ذلك احلاالت اليت تشري فيها شكاوى األقارب أو غريها من البالغات املوثوقة 

  .               وف املذكورة أعاله                             إىل حدوث وفاة غري طبيعية يف الظر

 .                                                                                              ويتم التفتيش بانتظام على السجون من جانب مفتشني مؤهلني ومتمرسني من سلطة خمتصة منفصلة عن إدارة السجن

  .                                                           ّ                                 ويكون لكل سجني احلق يف االتصال حبرية وسرية باملفتشني وال خيضع ذلك إالّ ملتطلبات النظام واالنضباط يف املؤسسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

                                                                                           من هذا الدليل يتسم التفتيش املستقل بأمهية خاصة يف حالة وجود ادعاء بوقوع تعذيب                ٣                    كما جاء يف الفصل      
                                                                            اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                  من     ١١             وتنص املادة     .                       أو معاملة ال إنسانية   
  :            على ما يلي                    الالإنسانية أو املهينة

                                                          يد االستعراض املنظم قواعد االستجواب وتعليماته وأساليبه       ُ                   ُتـبقي كل دولة ق     
                                                                         وممارساته وكذلك الترتيبات املتعلقة حبجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
                                                                                    من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية، وذلك          

  .                           بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب

  :                        من االتفاقية على ما يلي  ١٢           وتنص املادة 

                                                                     تضمن كل دولة طرف قيام سلطاهتا املختصة بإجراء حتقيق سريع ونـزيه كلما      
ُ                                         ً                       ُ                      ُوجـدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذيب قد ارُتكب يف               

  .                                     أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها اإلقليمية

                                     ً                                       مناهضة التعذيب ينطبق هذا االلتزام أيضاً على أفعال املعاملة أو العقوبة القاسية              من اتفاقية   ١٦           من املادة  ١    ً          وعمالً بالفقرة 
  .                       أو الالإنسانية أو املهينة
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                                                                                                             الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية                    وينص  
  :            على ما يلي         أو املهينة

                                                    كول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع هبا                             اهلـدف من هذا الربوتو     
َ                                              هيـئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن اليت ُيحَرم فيها األشخاص من حريتهم، وذلك                ُ                                     

  .                                                                                  بغية منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  ] ١      املادة  [

                                               من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        ُ                                     ُتنشأ جلنة فرعية ملنع التعذيب وغريه      
      وتقوم   )                                                            يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب         (                          الالإنسـانية أو املهينة     

  ] ١         ، الفقرة  ٢      املادة  [  .                                         بأداء املهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول

   دة                                                                             تـؤدي اللجـنة الفرعـية ملنع التعذيب عملها يف إطار ميثاق األمم املتح              
                                                                          وتسترشد مبقاصده ومبادئه وكذلك باملعايري اليت وضعتها األمم املتحدة ملعاملة األشخاص 

  ] ٢         ، الفقرة  ٢      املادة  [  .                 احملرومني من حريتهم

                                      ً                                        تسترشـد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أيضاً مببادئ السرية والنـزاهة وعدم            
  ] ٣         ، الفقرة  ٢      املادة  [  .                              االنتقائية والشمولية واملوضوعية

                                                                         اون اللجـنـة الفرعـية ملنع التعذيب والدول األطراف على تنفيذ هذا                 تـتع  
  ] ٤         ، الفقرة  ٢      املادة  [  .          الربوتوكول

َ  ِّ                                                                         ُتنشـئ أو ُتَعـيِّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على                   ُ        ُ
                                                                                          املستوى احمللي ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             

  ] ٣      املادة  [  .      ُ                                                هينة ُيشار إليها فيما يلي باسم اآللية الوقائية الوطنية     أو امل

                     ِّ               َّ                                                                            املبادئ املتعلقة بالتقصِّي والتوثيق الفعَّالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                       وتـنص   
  :          على ما يلي                      الالإنسانية أو املهينة

                         كاوى والتقارير املتعلقة                          ً                       تكفـل الدول التحقيق فوراً وبفعالية يف الش        - ٢ 
                                               وحىت يف حال عدم وجود شكوى صرحية، ينبغي إجراء        .                                  بالتعذيـب أو بإسـاءة املعاملة     

          وينبغي أن   .                                                              حتقيق إذا وجدت دالالت أخرى على احتمال وقوع تعذيب أو إساءة معاملة
                                                                                   يتصـف احملققـون، الذين يكونون مستقلني عن املشتبه يف ارتكاهبم هلذه اجلرائم وعن              

                                      ويتاح هلؤالء احملققني أو ميكنون من أن         .                                            ة اليت يعملون لديها، بالكفاءة والنـزاهة           الوكال
  .                       ِ                                      يطلبوا إجراء حتقيقات من ِقبل خرباء طبيني نـزهاء أو غريهم من اخلرباء

                                                              هليئات التحقيق سلطة وعليها واجب احلصول على مجيع املعلومات                ) أ   (  - ٣ 
                                      الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم                           ويوضع حتت تصرف األشخاص     .                  الالزمـة للتحقيق  

                      وتكون هلم أيضا سلطة      .                   فعالية التحقيق                                                 مـن موارد امليزانية واملوارد التقنية لكفالة      
                                                                         إلزام مجيع العاملني بصفة رمسية املزعوم ضلوعهم يف التعذيب أو إساءة املعاملة على 

  .…                             املثول أمامهم واإلدالء بشهاداهتم 
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َنحَّى األشخاص الذ   …  ) ب (     ُ                                       ين ُيحتمل ضلوعهم يف التعذيب أو إساءة         ُ َ  َّ                   وُي
                                                                                          املعاملـة عن أي موقع مينحهم ممارسة النفوذ أو السلطة بصورة مباشرة أو غري مباشرة،               

  .                           سرهم، وعلى القائمني بالتحقيق                     ُ على املشتكني والشهود وأُ

ُ                                                                    ُيـبلغ الضـحايا املـزعومون من ضحايا التعذيب أو سوء املعاملة             - ٤ 
           ُ      ُ                       ً              لسة استماع ُتعقد وُتتاح هلم فرصة حضورها فضالً عن                                      ووكالؤهـم القانونيون بأي ج    

  .                                                              إبالغهم جبميع املعلومات ذات الصلة بالتحقيق، وحيق هلم تقدمي أدلة أخرى

                                                                        يف احلاالت اليت تكون فيها إجراءات التحقيق ناقصة بسبب قلة اخلربة أو                   ) أ   (  - ٥ 
                        باب وجيهة أخرى، تكفل              ُّ                                                          شـبهة التحيُّز، أو بسبب الوجود الظاهر لنمط من التعسف، أو ألس           
 …  .                                                            الدول إجراء التحقيقات من خالل جلنة حتقيق مستقلة أو إجراء مشابه

                                                                               جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو      من   ٢٩           وينص املبدأ 
  :            على ما يلي     السجن

                      ذات الصلة، يقوم بتفقد                                               ملراقـبة مدى دقة التقيد بالقوانني واألنظمة        - ١ 
                                                                                أمـاكن االحتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسائلهم سلطة           

  .                                                                      خمتصة مستقلة متاما عن السلطة اليت تتوىل مباشرة إدارة مكان االحتجاز أو السجن

                                                               حيـق للشـخص احملتجز أو املسجون االتصال حبرية ويف سرية تامة             - ٢ 
              ، مع مراعاة    ١                        ً              كن االحتجاز أو السجن وفقاً للفقرة                                       باألشـخاص الذيـن يتفقدون أما     

  .                                                           الشروط املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام يف تلك األماكن

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٥٥             وتنص القاعدة 

                                                   ُ  َ                     جيـب أن يكون هناك تفتيش منتظم ملؤسسات السجون وخدماهتا، ُيكَلف به             
                              وعلى هؤالء املفتشني بوجه خاص       .                    ِّ                       مؤهلـون ذوو خربة تعيِّنهم سلطة خمتصة               مفتشـون 

                                 ُ         ً                                         واجـب االسـتيقان من كون هذه املؤسسات ُتدار طبقاً للقوانني واألنظمة وعلى قصد             
  .                                    حتقيق أهداف اخلدمات التأديبية واإلصالحية

                               دام التعسفي واإلعدام دون حماكمة                                                                مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلع     وتنص 
  :          على ما يلي

                                                        يضطلع مفتشون مؤهلون، ضمنهم موظفون طبيون، أو سلطة مستقلة  - ٧ 
                                                  ُ                                  مـناظرة هلـم، بعمليات تفتيش منتظمة يف أماكن االحتجاز، وُيمنحون صالحية إجراء             
                                                                                     عملـيات تفتيش مفاجئة، مببادرة منهم، مع توفري ضمانات كاملة الستقالهلم يف أدائهم             

                                                                    ويكون هلم حق الوصول بال قيود إىل مجيع األشخاص احملتجزين يف أماكن              .             هـذه املهمة  
  .                               االحتجاز هذه وكذلك إىل مجيع ملفاهتم

 … 
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                                                                   جيـري حتقيق شامل عادل نـزيه عند كل اشتباه حبالة إعدام خارج             - ٩ 
                                                                                       نطـاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون حماكمة مبا يف ذلك احلاالت اليت توحي                
                                                                                فـيها شـكاوى األقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة حبدوث وفاة غري طبيعية يف ظل        

 …  .                        الظروف املشار إليها أعاله

  :            على ما يلي                                                                      االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة     وتنص 

                     و العقوبة الالإنسانية ُ                                                           ُتنشأ جلنة تسمى اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أ       
                                 وتفحص اللجنة من خالل الزيارات         ").       اللجنة "                              يشار إليها فيما يلي باسم       (              أو املهيـنة    

                                                                                       معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم بغية العمل، إذا استلزم األمر، على تعزيز محاية             
  ] ١     ملادة  ا [  .                                                                   هؤالء األشخاص من التعذيب ومن املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

                               ً                                             تسـمح كـل دولة طرف بالزيارات وفقاً هلذه االتفاقية إىل أي مكان داخل               
  ] ٢      املادة    [ .                                                  واليتها القضائية حترم فيه سلطة عامة األشخاص من حريتها

  ] ٣      املادة    [ .                                                    ً                      تتعاون اللجنة والسلطات الوطنية املختصة للطرف املعين معاً يف تطبيق هذه االتفاقية

                                                                                     هية والتدابري حلظر ومنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف                  املـبادئ التوجي       َّ     وتتطلَّـب   
  :             من الدول أن )                         خطوط جزيرة روبن التوجيهية (        أفريقيا 

ِ                                          تكفـل البدء يف حتقيق كلما أُحِضر أمام السلطات املختصة أشخاص            -  ١٨   ُ                        
  .             هنم تعرضوا هلما  َّ                                                يدَّعون أهنم تعرضوا للتعذيب أو سوء املعاملة أو يبدو أ

  :                                    وتنص اخلطوط التوجيهية أيضا على ما يلي

                                                         ً    جترى حتقيقات يف كل ادعاءات بوقوع التعذيب أو سوء املعاملة فوراً    -  ١٩ 
                                                                              وبنـزاهة وفعالية وتسترشد هذه التحقيقات بدليل األمم املتحدة بشأن التقصي والتوثيق 

                                لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو     َّ                                                الفعَّـالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ا     
  . )       استنبول         بروتوكول  (       املهينة 

      اآلثار

                                   من هذا الدليل بشأن انتهاكات حقوق   ٢٧                                                                ينبغي أن توجد آليات مالئمة للتحقيق يف كل الشكاوى املذكورة يف الفصل  
                      للتحقيق بصورة كافية يف                                                                       ومن احليوي أن تكون هذه اآلليات قادرة على احلصول على مجيع احلقائق واملعلومات   .       اإلنسان

                                                                                          وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن جتري حتقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان مع عدم وجود شكوى                 .                  الشـكاوى املدعاة  
                          واملعايري الدولية الشاملة يف   .                                                                                     صـرحية إذا كان هناك من األسباب املعقولة ما يدعو إىل االعتقاد حبدوث هذه االنتهاكات          

  .                 ة يف عملية التحقيق                    تفصيل املتطلبات املالئم

                                        ويف معظم البلدان يوجد شكل من أشكال         .                                                                       والسجون بطبيعتها مؤسسات مغلقة ولذلك ينبغي أن ختضع لتفتيش منتظم         
  .                                                                                  وينبغي أن يتحلى املفتشون الذين يقومون هبذا العمل مبعرفة كافية عن السجون وإدارة السجن  .                     عمليات التفتيش الدويل

              ً  وينبغي هلم أيضاً   .                                                       قيد إىل مجيع األماكن واألشخاص داخل السجون وأماكن االحتجاز                           وينبغي متكينهم من الوصول دون
  .                       ً                      وينبغي أن يقدموا تقريراً إىل رئيس إدارة السجون  .                              القيام بعمليات تفتيش غري معلنة
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     ل عن                              ً                             ولذلك فمن اجلوهري أن يوجد أيضاً شكل من التفتيش يتسم باالستقال  .                           ً              والتفتـيش الداخلي ليس كافياً حبد ذاته    
  .                                                                                                    وينبغي أن يتمتع بعض أفراد فريق التفتيش املستقل على األقل باملعرفة بأحوال السجون وإدارة السجن            .              نظـام السجن  

           ً                                                                                            وينبغي أيضاً أن يوجد مفتشون متخصصون يف موضوعات مثل الرعاية الصحية والصحة العقلية والتعليم واملباين ومسائل 
       ويتمثل   .                                                             ية التفتيش إذا مت تقدمي تقرير التفتيش إىل سلطة خارج إدارة السجن                           ويزيد ترجيح محاية استقالل عمل  .        األقليات

  .                            ِّ                                                                       أحد مناذج القيام بذلك بأن يقدِّم املفتشون تقريرهم إىل الوزير الذي يضطلع باملسؤولية عن السجون أمام الربملان

  .                         د حدوث أي حادث خطري أو شغب           ً                                                              وينبغي أيضاً لفريق التفتيش املستقل أن يتمتع باحلق يف القيام بعمليات تفتيش بع

  .                                                                                       وميكن أن تكون عمليات التفتيش املستقلة مفيدة للموظفني وخاصة يف حالة وجود ادعاء بسلوك غري سليم

                                      ً                                                                ويف بعض البلدان متارس اهليئة القضائية شكالً من أشكال السيطرة أو النفوذ على إدارات السجون ألن السجناء وغريهم 
  .                                   ا يعتربون أن هناك ممارسات إدارية سيئة                        حيق هلم إثارة القضايا عندم

             توصيات عملية

                                                                                                                   اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن يقوم املسؤولون عن التفتيش                      توصـي  !
           ذلك، عندما             وباإلضافة إىل   .                                   ُ  َ َّ                                      والتحقيق يف السجون بزيارات منتظمة وُيفَضَّل أن تكون أسبوعية أو على األقل شهرية

                                                                                            جيري التحقيق من جانب هيئة زائرة غري متخصصة فإنه من األصوب أن حيصل احملققون على تدريب مالئم وأن يتم 
  .                          َ                    تعيينهم على حنو يكفل متثيل خمَتلف العناصر يف اجملتمع

       م على                                                                ً                                     وتوصـي اللجـنة األوروبية كذلك بأن جيعل احملققون وجودهم يف املكان حمسوساً وال يقتصروا يف اتصاهل                 !
                                                         ً                                              األشخاص الذين طلبوا مقابلتهم صراحة بل عليهم أن يتخذوا أيضاً املبادرة لزيارة أماكن االحتجاز يف السجن وإقامة 

  .                                                          وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن يتمتع السجناء مبقابلة احملققني يف سرية  .                 اتصال مع النـزالء

         وكثري من    .                           ون بطريقة كرمية وإنسانية                                                                     ويف معظـم احلـاالت تبذل سلطات السجن قصارى جهدها إلدارة السج            !
                                                    ولذلك فمن مصلحتهم أن يوجد تفتيش مستقل للسجون ميكن أن   .                                       املشاكل اليت يواجهوهنا خترج عن نطاق سيطرهتم

  .        يؤكد ذلك

                           وتتمثل إحدى طرق كفالة إيالء   .                                                                      وهناك خطر من جتاهل العمل الذي يقوم به فريق التفتيش املستقل يف مرحلة الحقة !
  .                                    ىل التفتيش املستقل يف نشر تقارير الفريق         االهتمام إ

                                          ً     ً                                                                وميكـن أن تؤدي املنظمات غري احلكومية احمللية دوراً هاماً يف التفتيش املستقل للسجون سواء عن طريق إجراءات                   !
  .                                                  مباشرة أو عرض مسائل على املفتشني احلكوميني وغري احلكوميني

      ً                                     مفتوحاً أمام الفحص العلين املعقول وتشجيع                                                                    وأفضـل ضمان حلقوق اإلنسان يف ظروف السجن أن يكون السجن             !
  .                                    اجملتمع احمللي على املشاركة يف أنشطة السجن

ِ                                                                           وميكن أن يستعِمل مفتشو السجن املستقلون قائمة بنود التحقق الواردة يف املرفق الثاين هلذا الدليل !             .  
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                 موضوعات للمناقشة

                                          تقادات بعضها خيرج عن سيطرة مدير السجن، مثل    ِّ                        ً                                يقـدِّم مفتش أحد السجون تقريراً عن أحد السجون يتضمن عدة ان  
                                            كيف حيافظ مدير السجن على الروح املعنوية         .                                   ً                وتنشر وسائط اإلعالم تقارير سلبية جداً عن السجن         .                االزدحام الشديد 

                                                     للموظفني؟ ما هي اخلطوات األخرى اليت ميكن أن يتخذها املدير؟

                                                           على تفتيش مستقل؟ هل هناك ظروف ميكن أن يكون فيها                                                                يف أي ظروف ميكن ملدير السجن أن يسعى جبد يف احلصول          
                        التفتيش املستقل غري مفيد؟

            دراسة احلالة

                                                                                                 تقضي الصكوك الدولية بضرورة وجود مفتشني متمرسني للسجون يقدمون تقاريرهم إىل سلطة خمتصة منفصلة عن إدارة 
  .                                  اشرح كيف ميكن إقامة مثل هذا الترتيب  .      السجن



 لتاسعالقسم ا

 خلاصة منالفئات ا
 املسجونني
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     اهلدف

                                           وباإلضافة إىل ذلك توجد فئات من املسجونني         .                                                       ً                 ينطـبق كـل مـا جاء يف األقسام السابقة على مجيع السجناء عموماً             
                        وهدف هذا القسم هو إبراز   .                                                                             يستحقون عناية خاصة بسبب جنسهم أو سنهم أو عنصرهم أو ثقافتهم أو مركزهم القانوين

  .             هذه االعتبارات

  :                          ات اخلاصة من املسجونني ما يلي          وتشمل الفئ

        النساء؛      -
                األحداث احملتجزون؛      -
                             السجناء احملكوم عليهم باإلعدام؛      -
  .                                        السجناء احملكوم عليهم مدى احلياة وملدد طويلة      -
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              عدم التمييز-  ٢٩      الفصل 

     اهلدف

                                          نصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو                                                                  حتظر مجيع الصكوك العاملية واإلقليمية حلقوق اإلنسان التمييز على أساس الع
                                                                                                                               املعتقد الديين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو غري                      

  .        ثقافتها                                                                          وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن توجد محاية حمددة حلقوق األقليات كمجموعات حلفظ هويتها و  .              ذلك من األوضاع
         من هذا   ٢٠                                وينبغي إحالة هذا الفصل إىل الفصل   .                   ُ                            ً              وهدف هذا الفصل أن ُيربز أن هذه األحكام تنطبق أيضاً على السجناء

  .                      الدليل الذي يعاجل الدين

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                                                  يتساوى مجيع األشخاص أمام القانون وحيق هلم احلصول دون متييز على محاية متساوية يف ظل القانون

                                                                                                 ص احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويتمتع األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات إثنية أو دينية أو لغوية       لكل شخ
  .                            باحلق يف ثقافتهم ودينهم ولغتهم

                                                                                                                  وحيق للسجني الذي ال يفهم أو يتحدث بالقدر الكايف اللغة اليت تستعملها السلطات أن حيصل على املعلومات اهلامة                  
  .         ليت يفهمها                 دون تأخري باللغة ا

  . ُ                                                                                وُيسمح للسجناء من الرعايا األجانب بتسهيالت معقولة لالتصال باملمثلني الدبلوماسيني املالئمني

 ُ                                                                                                               وُيسمح للسجناء من الالجئني أو عدميي اجلنسية بتسهيالت معقولة لالتصال باملمثلني الدبلوماسيني للدولة اليت ترعى               
  .                  ة محاية هؤالء األشخاص                                          مصاحلهم أو أي سلطة وطنية أو دولية تتكفل مبهم

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :                                                  أن هذه احلقوق تنطبق على مجيع أفراد البشر دون استثناء                         اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      من  ٢           تؤكد املادة 

                                                                          لكـل إنسـان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن،              
                                             يز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة،                                   دومنا متييز من أي نوع، وال سيما التمي

                         ً                                                               أو الدين، أو الرأي سياسياً وغري سياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة،              
 …  .                        أو املولد، أو أي وضع آخر

  .           والسياسية                              العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     من   ٢٦         واملادة  ٢           من املادة  ١     َّ                                 ويتكرَّس مبدأ عدم التمييز هذا يف الفقرة 

  :                 أيضا على ما يلي                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     من   ١٨           وتنص املادة 

                                                               لكل شخص حق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف  
                                                                                               تغيري دينه أو معتقده، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة             

  .                        عة، وأمام املأل أو على حدة                        والتعليم، مبفرده أو مع مجا
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  .           لغة مشاهبة                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من   ١٨              وتستخدم املادة 

  :                     من العهد على ما يلي  ٢٧                          وباإلضافة إىل ذلك تنص املادة 

                                                                ُ                      ال جيـوز، يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن ُيحرم                 
                                                              األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو اجملاهرة                                 األشـخاص املنتسبون إىل     

  .                                                                         بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم

                  االتفاقية الدولية                            وهلذا السبب تتسم أحكام       .                                                ً                     ويف معظم السجون متثل جمموعات األقليات نسبة كبرية جداً من السجناء          
  :                        من االتفاقية على ما يلي ٥           وتنص املادة   .                          بأمهية خاصة يف ظروف السجن                     أشكال التمييز العنصري        ملنع مجيع 

                                    من هذه االتفاقية، تتعهد الدول       ٢                                             إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة        
                                                                                     األطراف حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان،            

                                                                          العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون،                             دون متييز بسبب    
  :                                 ال سيما بصدد التمتع باحلقوق التالية

                                                                     احلق يف املعاملة على قدم املساواة أمام احملاكم ومجيع اهليئات األخرى             ) أ ( 
                      اليت تتوىل إقامة العدل؛

           عنف أو أذى                                              احلق يف األمن على شخصه ويف محاية الدولة له من أي    ) ب ( 
                                                      بدين، يصدر سواء عن موظفني رمسيني أو عن أية مجاعة أو مؤسسة؛

                                           جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص             من    ٥              من املبدأ     ١                                                        ويتأكد مبدأ املساواة يف احلقوق بدون متييز يف الفقرة          
    :                                              الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

                                    َّ                       على مجيع األشخاص داخل أرض أية دولة معيَّنة، دون متييز          ُ  َ َّ                   ُتطَبَّق هذه املبادئ     
                                                                                من أي نوع كالتمييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد 
                                                                              الديين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل الوطين أو العرقي أو االجتماعي أو   

  .                              امللكية أو املولد أو أي مركز آخر

  :                األحكام التالية                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء       وتشمل

ُ                     ً      ً                             ُيمـنح السـجني األجنيب قدراً معقوالً من التسهيالت لالتصال               ) ١   (  -  ٣٨ 
  .                                                    باملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني للدولة اليت ينتمي إليها

ُ                                                                    ُيمـنح السـجناء املنتمون إىل دول ليس هلا ممثلون دبلوماسيون أو              ) ٢ ( 
                         مماثلة لالتصال باملمثل     ت     تسهيال                                             ون يف الـبلد والالجـئون وعدميـو اجلنسية                 قنصـلي 

                                                                                           الدبلوماسي للدولة املكلفة برعاية مصاحلهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها             
  .                    محاية مثل هؤالء األشخاص

 … 
 ٤١    - … 
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 …  .   ُ                                          ال ُيحرم أي سجني من االتصال باملمثل املؤهل ألي دين  ) ٣ ( 

          وتشمل هذه   .                    ً             وتنطبق أحكامها أيضاً على السجناء  .                                                 من الصكوك الدولية األخرى اليت تعاجل مسائل التمييز           وهناك الكثري
  :             الصكوك ما يلي

                                     ُّ                                             إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصُّب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد؛ -

                         وإىل أقليات دينية ولغوية؛                                                 إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية  -

                                                       اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ضد املرأة؛ -

  .                                                                          اإلعالن املتعلق حبقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه -

      اآلثار

                                    ساوية جلميع األفراد بغض النظر عن                                                                                          ينظر اجملتمع إىل كل مواطنيه على قدم املساواة ومن واجب الدولة محاية احلقوق املت             
                                                                                                     وألن كل واحد من الناس خيتلف عن اآلخر فإن بعض األفراد حيتاجون إىل محاية خاصة لكفالة معاملتهم                   .              الفروق بينهم 

  .               على قدم املساواة

          ب أن يكون              وبالتحديد يغل  .                                  ُّ                                                           وقـد يعكس نزالء السجن صورة من التحيُّزات اإلثنية واللغوية والدينية السائدة يف اجملتمع             
  .                                                                         األشخاص من األقليات اإلثنية نسبة كبرية بني جمموعات نزالء السجون يف كثري من البلدان

َ  ِّ                         وُيَعرِّض السجن األشخاص للتمييز   .                                                                    واحلماية ضد التمييز حيوية إذا كان للسجون أن تكون أماكن عادلة وإنسانية  .  ُ 

  .                            ت األقليات ستكون عرضة للتجاهل ُ   َّ          ُ                                        وُتصمَّم السجون وُتدار ألغلبية السجناء مبا يعين أن احتياجا

                                                وقد يكون للسجناء من جمموعات األقلية احتياجات خاصة   .          ّ                                            وينـبغي أالّ يكون وضع األقلية مربرا للمعاملة غري املنصفة  
  .                        ينبغي االعتراف هبا وتوفريها

          وقد يتمتع   .         رد شحيحة                       فقد تكون التسهيالت واملوا  .                                         ً                وتنطوي حياة السجون على مسات كثرية تتيح جماالً ملمارسة التمييز
       ُ            ويف بعض ُنظم السجون   .                                                                                   موظفو السجن بسلطات تقديرية كبرية لتوزيع األماكن املرغوبة والعمل واملزايا وممارسة األنشطة

                                                                                                          يـتعني على املوظفني كتابة تقارير عن كل سجني وميكن أن يؤثر هذا التقرير على فرصته يف اإلفراج املشروط يف موعد         
  .   ِّ  مبكِّر

             توصيات عملية

                                        فقد تنطوي هويتهم الثقافية على اختالفات يف   .                                                         ميكن ممارسة التمييز ضد السجناء من جمموعات األقلية بطرق عديدة !
                                          وجيب االعتراف بأن هذه االختالفات اختالفات        .                                                                 املظهـر واللغة والسلوك والغذاء واملعتقدات واملمارسات الدينية       

  .      مشروعة

  .                                                     كن أن تنشئ توترات فيما بني السجناء وبني السجناء واملوظفني       ً                            جيب أيضاً االعتراف بأن هذه االختالفات مي !

                                                              وقد يكون السجناء من جمموعات األقلية يف قاع اهلرم وبذلك يتحولون إىل   .                                 السجون أماكن تتسم بالتسلسل اهلرمي !
  .                          ضحايا لسوء املعاملة واإلساءة
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                                       واعد السجن بلغة يفهمها مجيع السجناء فإن              وإذا مل توجد ق  .                                  ً            قد تكون السجون يف أفضل احلاالت مكاناً يثري التخبط !
                                                      وحيتاج السجناء الذين ال يتحدثون اللغة الرئيسية يف          .          ُ    َ                                              بعضـهم قد ُيعاقَب النتهاك قاعدة ال يعرفون أهنا موجودة         

ّ                            السجن إىل معلومات عن لوائح السجن بلغة يفهموهنا وعّما هو متوقع منهم وعن حقوقهم                       ويف النهاية فإن من صاحل   .                                                
  .                  وفاء هبذه االحتياجات        اجلميع ال

  .                                                                             ينبغي السماح للسجناء األجانب بالتحدث بلغتهم أثناء الزيارات وبالتراسل هبذه اللغة !

                                                                                                  جيري يف كثري من األحيان التذرع بتجنب املشقة أو باالفتقار إىل املوارد كأسباب لعدم توفري احتياجات األقليات أو  !
  .            ارسة التمييز             وهذه أعذار ملم  .                          للمعاملة غري املنصفة يف احلبس

  :                                 وقد تنطوي هذه املتطلبات على ما يلي  .                                       َّ           تنطوي معظم األديان على ممارسات حمددة يتعيَّن احترامها !

                                                           َّ    كفالة حصول السجناء على فرصة الصالة يف أوقات حمددة ويف ظروف معيَّنة؛ -
                 طهى بشروط حمددة                                                       َّ                         ُ                  تقييدات غذائية مثل عدم أكل اللحوم أو عدم أكل نوع معيَّن من اللحوم أو أكل طعام يُ                 -

     فقط؛
  .                                           متطلبات تتعلق بامللبس أو طول الشعر حسب العرف -

  .                                                                                                  وأفضل ضمان ضد التمييز أن يسود بني مجيع موظفي السجن اجتاه إىل العدالة واحليدة وأن يبدأ ذلك يف قمة السلطة !
  .                                                                     ومن طرق تعزيز ذلك وجود أفراد من األقليات بني موظفي السجن يف مجيع املستويات

  .                                                     بذل كل اجلهود لتعيني موظفني من األقليات اإلثنية والدينية     ينبغي !

  .                                                       ينبغي تدريب املوظفني ملساعدهتم على فهم االختالفات بني الثقافات !

                                                                                                           ينـبغي متكـني األشـخاص املسجونني بسبب معتقداهتم أو أنشطتهم السياسية أو الدينية فرصة االتصال باهليئات                !
  .                         ً                      لباهتم لإلفراج عنهم استناداً إىل عدم مشروعية سجنهم                                 اإلنسانية والدبلوماسية للتعجيل مبطا

                  ونتيجة لذلك أخذ     .                                                              ً                                يالحظ تزايد اجتاه احملاكم يف عدد من البلدان إىل فرض أحكام طويلة جداً أو غري حمددة املدة                 !
                           وهذه اجملموعة هلا احتياجات      .                                                                          كـبار السن يظهرون كمجموعة جديدة من جمموعات األقليات يف بعض السجون           

  .                     نبغي العمل على توفريها      خاصة ي

  .                                                                           ينبغي أن يكون يف كل سجن بيان رمسي بعدم التمييز وينبغي إظهاره بوضوح يف مكان عام !

  .         ُ                                                     ينبغي أن ُيدعى ممثلو جمموعات األقلية يف اجملتمع احمللي إىل زيارة السجون !

                 موضوعات للمناقشة

                        يف عنابر إيواء منفصلة؟                                                       ما هي احلجج املؤيدة واملعارضة حلبس السجناء من جمموعات األقلية

                                                                                                                            مـا هـي اخلطـوات العملية اليت ينبغي اختاذها لكفالة معرفة السجناء الذين ال يتحدثون اللغة الوطنية بقواعد السجن                    
         وحلقوقهم؟
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   ُ   َ                                        أن ُتحظَر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية         )  ٢           ، الفقرة     ٢٠       املادة   (                                                      يتطلب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        
                كيف ميكن التوفيق   .        ً                                  وأحياناً ميكن أن يثور التنازع بني هذين احلقني  .           ً                          وهناك أيضاً احلق يف حرية الرأي والتعبري  .       عنصرية  ال

                           بينهما؟ أي احلقني أكثر أمهية؟

                                                                                                                    ذكر جماالت احلياة يف السجن اليت ميكن فيها أن تؤدي املواقف التمييزية للموظفني إىل آثار معاكسة بصفة خاصة على                    ا
                                                                                ما هي التدابري اليت ميكن اختاذها لرصد معاملة السجناء الذين ينتمون إىل جمموعات األقلية؟  .                    اء من جمموعات األقلية     السجن

                                                                                                      ذكر اخلطوط العامة لربنامج ميكن أن يقدمه املوظفون التعليميون أو غريهم هبدف حتسني الفهم بني السجناء الذين ينتمون  ا
  .                        إىل خمتلف اجملموعات العنصرية

          سات احلالة   درا

                                         ويغلب الظن على أن هذا االدعاء له أساس من    .   َّ                                                تدَّعـي وسـائط اإلعالم احمللية وجود متييز عنصري يف السجن   - ١
َ                                 كيف ميكن إلدارة السجن أن حتقق يف االدعاء؛ وكيف ميكنها أن تتعاَمل مع احلقائق بعد إثباهتا؛ وما هي   .      الصحة                                                        

                                ن من التمييز العنصري يف املستقبل؟                                       اخلطوات اليت ينبغي اختاذها لكفالة خلو السج

                   ً        وقد يكون ذلك مرتبطاً بنظرة   .                                                                         يف كـثري من البلدان توجد نسبة كبرية من جمموعات األقلية بني نـزالء السجن         - ٢
                            ويف هذه احلالة جتد خدمات السجن   .                                                                           سـلبية واضحة إىل هيئات العدالة اجلنائية من جانب أفراد هذه اجملموعات           

                                                 ما هي اخلطوات اليت ينبغي اختاذها لتعزيز تعيني          .                                  موظفني ينتمون إىل جمموعات األقلية                            صـعوبة كبرية يف تعيني      
             هؤالء املوظفني؟
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                املرأة يف السجن-  ٣٠      الفصل 

     اهلدف

          ُ                                 وينبغي أن ُتقرأ كل فصول هذا الدليل من وجهة   .      ُ              ِّ                                      يف كل ُنظم السجون تشكِّل املرأة أقلية صغرية من بني نـزالء السجن
         ففي معظم   .                                                                  وهدف هذا الفصل هو تعيني القضايا احملددة اليت جيب مراعاهتا عند سجن املرأة  .             ايا اجلنسانية              نظر تراعي القض

                   ويعين ذلك أنه من      .                                                                                                 اجملتمعات تضطلع املرأة مبسؤوليات أسرية حمددة من ناحية رعاية األطفال وما يتصل هبا من مسائل              
                              ً  وبعبارات عامة يشكل السجن جمتمعاً   .                  فراد أسرهتا اآلخرين                                                           املرجح عند حبس أي أم أن تظهر عواقب خاصة تؤثر على أ          

  .                                                             ولذلك ينبغي احلرص بصفة خاصة على عدم جتاهل حقوق املرأة واحتياجاهتا  .                      يغلب عليه طابع الذكور

               املبادئ اجلوهرية

                     ية والثقافية واملدنية                                                                                    للمرأة احلق يف املساواة يف التمتع جبميع حقوق اإلنسان يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماع
  .             وغريها ومحايتها

  .                                                                      ال تتعرض السجينات للتمييز ويتمتعن باحلماية من مجيع أشكال العنف أو االستغالل

َ                                        ُتحَتَجز السجينات يف أماكن منفصلة عن السجناء  َ  ُ.  

  .                                       ً                              يكون اإلشراف على السجينات وتفتيشهن قاصراً على النساء من الضباط واملوظفني

  .                                         ملرضعات يف السجن بتسهيالت خاصة ضرورية حلالتهن                   يتم تزويد احلوامل وا

  .                     ً                                         ينبغي كلما أمكن عملياً إدخال السجينات إىل مستشفيات خارجية للوضع

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     من  ٢          تنص املادة 

           اإلعالن دومنا                                                         لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا     
                                                                                       متييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين         

      ً                                                             سياسياً وغري سياسي أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو      ،             أو الـرأي  
 …  .           أي وضع آخر

      العهد        من    ٢              من املادة     ٢            والفقرة               والسياسية                                   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           من    ٢              من املادة     ١                  وتتضـمن الفقرة    
                                   يف العهدين تنص على أن تتعهد        ٣        فاملادة    .        ً         أحكاماً مشاهبة                                                         الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

                                                احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية      "                                                   بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع جبميع        "               الدول األطراف   
  .                                                 واالجتماعية والثقافية على التوايل املذكورة يف العهدين

                                  ولكن املتطلبات العامة بعدم التمييز   .                                                                            وال تستحوز حالة املرأة يف السجن على قدر كبري من االهتمام يف الصكوك الدولية       
                        فاقية حتظر أي متييز حيرم       واالت   ".                                                     اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        "                                   واملعاملة املتساوية ترد بوضوح يف      
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                                                     السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية      -                                                             املـرأة مـن نفس احلماية واحلريات األساسية يف مجيع اجملاالت          
  :                        وفيما يلي أهم هذه النصوص  .              املمنوحة للرجل  -

                       أي تفرقة أو استبعاد      "                   التمييز ضد املرأة   "                                  ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح       
                                                                        تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط االعتراف    أو 

                                                                            للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
            ذه احلقوق أو                                                                            والثقافـية واملدنـية أو يف أي مـيدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هب           

  .                                                                      النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل                            ممارستها هلا، بصرف  
  ] ١      املادة  [

                                                                  تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج،  
                                                                                        بكـل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة،              

  :                                وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي

                                                                       إدمـاج مـبدأ املسـاواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو               ) أ ( 
                                                                                           تشـريعاهتا املناسـبة األخـرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة                 

                                                                 التحقيق العملي هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة؛

                            ري تشريعية، مبا يف ذلك ما                                               اختـاذ املناسب من التدابري، تشريعية وغ        ) ب ( 
                                       يناسب من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛

                                                                     فـرض محايـة قانونـية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل،               ) ج ( 
                 َّ                                                                   وضـمان احلماية الفعَّالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة            

                                األخرى يف البلد، من أي عمل متييزي؛

                                                             ع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة،                   االمتـنا   ) د ( 
                                                          وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

                                                                       اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب             )  ه  ( 
                          أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

                                ذلك التشريعي منها، لتغيري أو                                              اختـاذ مجـيع التدابري املناسبة، مبا يف           ) و ( 
                                                                           إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة؛

  .                                                ً                    إلغـاء مجـيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزاً ضد املرأة          ) ز ( 
  ] ٢      املادة  [

  ،   ١٥     ادة    امل [  .                                                                 تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون         
  ] ١       الفقرة 

  :        ما يلي )    ١٩٩٢                    الدورة احلادية عشرة،    (  ١٩                   توصيتها العامة رقم                                          وأعلنت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف 



 

 134 

             ويشمل تعريف    .                                                      حتـدد االتفاقـية يف مادهتا األوىل التمييز ضد املرأة          - ٦ 
                   امرأة أو يؤثر                                                    َّ                            التميـيز العنف الذي يستند إىل النوع، أي العنف املوجَّه ضد امرأة ألهنا            

                                                 ً          ويشمل ذلك األعمال اليت تصيب بالضرر أو املعاناة جسدياً           .                         على املرأة بصورة مفرطة   
        ً         ً                                                                   أو عقلـياً أو جنسـياً وهتديدات ارتكاب هذه األعمال والقسر وغري ذلك من أشكال               

                                           ً             وقد يكون العنف الذي جيري على أساس النوع خرقاً ألحكام حمددة   .                احلرمان من احلرية
ّ                                        بغض النظر عّما إن كانت هذه األحكام تذكر العنف صراحة          يف االتفاقية             .  

  :            على ما يلي                              إعالن القضاء على العنف ضد املرأة     وينص 

                          أي فعل عنيف تدفع إليه       "                 العنف ضد املرأة   "                              ألغراض هذا اإلعالن يعين تعبري       
                           ُ   َّ                                                           عصبية اجلنس ويترتب عليه، أو ُيرجَّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من           
                                                                                              الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو               

  .                                                                                      القسـر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة              
  ] ١      املادة  [

َ                                                                               ُيفَهـم بالعنف ضد املرأة أنه يشمل، على سبيل املثال ال على سبيل احلصر ما                   ُ
  :   يلي

 … 

                                                             العنف البدين واجلنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه،   ) ج ( 
  ] ٢      املادة  [  .          أينما وقع

  :                             ويستطرد اإلعالن ليتطلب من الدول

                                                                              أن تـتخذ الـتدابري الالزمـة لضمان تزويد موظفي إنفاذ القوانني واملوظفني              
           واملعاقبة                                                                               العمومـيني املسـؤولني عن تنفيذ سياسات درء العنف عن املرأة والتحقيق فيه            

   )] ط (         ، الفقرة  ٤      املادة  [  .                                       عليه، بتدريب جيعلهم واعني الحتياجات املرأة

                                                                                      جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن         وال تتضمن 
  :        ز، وبأنه                                  يقضي بتطبيق جمموعة املبادئ دون متيي ٥           ولكن املبدأ   .                        أية مبادئ خاصة عن املرأة

  ُ  َ                               ُ   َّ                                             ال ُتعَتـرب من قبيل التمييز التدابري اليت ُتطبَّق حبكم القانون واليت ال تستهدف               
                                                                               سوى محاية احلقوق واألوضاع اخلاصة للنساء، وال سيما احلوامل واألمهات املرضعات،           

  ] ٢       الفقرة  [  …  .                                               أو األطفال واألحداث، أو املسنني أو املرضى أو املعوقني

                     ولكنها تتضمن مقتضيات   .                                      على مجيع السجناء، بغض النظر عن نوعهم                        ية الدنيا ملعاملة السجناء               القواعد النموذج       وتنطبق 
  :                                                                خاصة يف صدد املرأة، وأوهلا أن القواعد تتطلب الفصل بني الرجال والنساء

                                                                   توضـع فئات السجناء املختلفة يف مؤسسات خمتلفة أو أجزاء خمتلفة            - ٨ 
                              جل سوابقهم وأسباب احتجازهم                                                    مـن املؤسسـات مـع مراعاة جنسهم وعمرهم وس         

  ،        وعلى ذلك  .                  ومتطلبات معاملتهم
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    وحني   .                                                        يسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسات خمتلفة         ) أ ( 
                                                                                 تكـون هـناك مؤسسة تستقبل اجلنسني على السواء يتحتم أن يكون جمموع األماكن              

                    ً     ً   املخصصة للنساء منفصالً كلياً؛

  :                                           مقتضيات خاصة تغطي احلمل والوضع ورعاية األطفال                                   ً  وتشمل القواعد النموذجية الدنيا أيضاً 

                                                       يف سـجون النسـاء، جيب أن تتوفر املنشآت اخلاصة الضرورية            ) ١   (  -  ٢٣ 
                                        وجيب، حيثما كان ذلك يف اإلمكان، اختاذ         .                                            لتوفري الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها     

                لسجن، ال ينبغي                         وإذا ولد الطفل يف ا      .                                             ترتيبات جلعل األطفال يولدون يف مستشفى مدين      
  .                         أن يذكر ذلك يف شهادة ميالده

                                    ُّ                            حني يكون من املسموح به بقاء األطفال الرُّضع إىل جانب أمهاهتم يف          ) ٢ ( 
                                                                                    السـجن، تتخذ التدابري الالزمة لتوفري دار حضانة جمهزة مبوظفني مؤهلني، يوضع فيها             

  .   ُّ                                                   الرُّضع خالل الفترات اليت ال يكونون أثناءها يف رعاية أمهاهتم

                                                                             من القواعد النموذجية الدنيا على التدابري الالزمة ملنع استغالل السجينات من جانب   ٥٣                            د الـنص بوضـوح يف القاعدة         ويـر 
  :                             السجناء الذكور أو موظفي السجن

                                            ً              يف السجون املختلطة، املستخدمة للذكور واإلناث معاً، يوضع القسم   ) ١ ( 
                      كون يف عهدهتا مفاتيح                                                                املخصـص للنساء من مبىن السجن حتت رئاسة موظفة مسؤولة ت          

  .                   مجيع أبواب هذا القسم

                                                                   ال جيوز ألي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما مل               ) ٢ ( 
  .          ً            يكن مصحوباً مبوظفة أنثى

                                                              تكـون مهمـة رعايـة السجينات واإلشراف عليهن من اختصاص             ) ٣ ( 
          ما األطباء                                       على أن هذا ال مينع املوظفني الذكور، وال سي   .                         ً    موظفات السجن النساء حصراً   

  .                                                                      واملعلمني، من ممارسة مهامهم املهنية يف السجون أو أقسام السجون املخصصة للنساء

                                                                                                                 اخلطوط التوجيهية والتدابري حلظر ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف                        وتـنص   
  :                     على أنه ينبغي للدول )                         خطوط جزيرة روبن التوجيهية (        أفريقيا 

                                                               أن تـتخذ خطـوات لـتكفل أن األحـداث والنساء وغريمها من              -  ٣٦ 
  .                                                  اجملموعات الضعيفة حيبسون يف مرافق احتجاز مالئمة ومنفصلة

    ً     كثرياً من     ")     بارا                   اتفاقية بليم دو    ("                                                                              اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله                    وتؤكـد   
  .                            ُ  ِ         اء على العنف ضد املرأة والذي ُنوِقش أعاله                          املعايري املذكورة يف إعالن القض
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      اآلثار

           يف املائة،  ٥                    ً      وتتأرجح النسبة عموماً حول   .    ِّ                                                             تشكِّل النساء السجينات يف كل أحناء العامل أقلية صغرية من جمموع املسجونني
  .            عدد الرجال      ً                                                                    سجيناً، رغم أن احلقبة األخرية اتسمت بارتفاع حاد يف عدد النساء يف السجن وليس يف  ٢٠        من كل  ١   أي 

      ُ                                      إذ إن ُنظم السجون تدار يف أغلب احلاالت باعتبار   .                                                       وتثري األعداد الصغرية من السجينات مشاكل حمددة ملديري السجون
                ِّ                         وإيواء املرأة يشكِّل صعوبات ألن األعداد        .                          ً                                                  أن الـرجال هم القاعدة نظراً ألهنم يشكلون األغلبية الساحقة من السجناء           

                          ً          ولذلك يتم وضع النساء عموماً يف أماكن   .                                           طقة أعداد أصغر من أن تتطلب بناء سجن خاص                                 الواردة من كل مدينة أو من     
                                                                      والبديل عن ذلك هو وضع النساء يف سجون خاصة للمرأة ولكن ذلك يعين عادة وضع   .                            مؤقتة أو ملحقة بسجون الرجال
  .                            املرأة بعيدة عن مرتهلا أو أسرهتا

                                                ففي اجملتمع تضطلع املرأة يف كثري من األحيان باملسؤولية   .           ها يف األسرة                                        وتواجه املرأة مشاكل حمددة يف السجن بسبب دور
  .                                            ولذلك ميثل سجنها مشاكل حادة هلا وألسرهتا يف اخلارج  .                 عن األسرة واألفراد

                                            فاملرأة حتتاج إىل ضمانات خاصة لكفالة عدم         .                                                                      ويف بيـئة السـجن القسرية يتسم موقف املرأة باهلشاشة بصورة خاصة           
  .                يذائها بأي طريقة             مضايقتها أو إ

                                          فتربية الطفل يف السجن أبعد ما تكون عن األمر   .                                                                واملرأة اليت تدخل السجن وهي حامل أو مرضع تواجه مشاكل عظيمة       
  .                                 وفصل الطفل الرضيع عن أمه قرار خطري  .                                          املثايل حىت ولو كانت ظروف السجن صحية ومناسبة

             توصيات عملية

          وال ينبغي    .                             ً                            ون اإلشراف على السجينات قاصراً على اإلناث من املوظفني                              األمر املثايل أن يك     :            من اجلنسني        موظفون !
   وال   .                                                  فاملرأة يف موقف ضعيف بصورة خاصة يف بيئة السجن املغلقة  .    ُ                                     أن ُيشرف على النساء موظفون من الذكور فقط

َ     دما يتعاَمل     وعن  .           ً                                                                                     ينـبغي أبداً أن توضع يف موقف تتعرض فيه خلطر اهلجوم أو املضايقة من جانب املوظفني الذكور                         
  .                                   ً                                 املوظف الرجل مع السجينات ينبغي دائماً أن يكون ذلك يف حضور إحدى املوظفات

                                                                                       من هذا الدليل إىل الصكوك الدولية اليت تعاجل مسألة التفتيش وغري ذلك من مسائل                ١٥               يشري الفصل     :             التفتيش األمين  !
             ً                         فال ينبغي أبداً أن يقوم املوظفون الرجال   .      تفتيش                      ً     ً                             وتتصل هذه الصكوك اتصاالً خاصاً باملرأة عندما تثور مسألة ال  .     األمن

                                                                                                   ومطالبة املرأة خبلع كل مالبسها لتفتيشها ألسباب أمنية مع وجود أناس آخرين يؤدي إىل آثار من                  .                بتفتيش السجينة 
      لقيام   وا  .                                                                                                ناحية احترام الكرامة اإلنسانية حىت ولو اختذت التدابري اليت تكفل عدم وجود رجال بالقرب من مكان التفتيش

  .                                      ً                              ً                 بالتفتيش داخل جسد املرأة هو أكثر تعقيداً وميكن أن يسبب حمنة هائلة وشعوراً باإلذالل للسجينة

  .                                                                           ً                               تتطلب مجيع املعايري الدولية بوضوح ضرورة محاية املرأة من املضايقة واالستغالل جنسياً من جانب الرجال                :     الفصل !
    ِّ         ً                                        توضِّح أن كثرياً من النساء يف السجن وقعن ضحايا اإليذاء                                                      ويأخذ هذا االقتضاء قوة إضافية بسبب كمية الشواهد اليت   

  .                                                                                        اجلسدي أو اجلنسي من جانب الرجال أو أهنن ارتكنب جرائمهن للرد على عنف الرجل ضدها أو استغالله هلا

                                                                                       ينجم عن قلة عدد السجينات أهنن يتعرضن للضرر سواء كان ذلك بسبب حبسهن يف أماكن جمهزة بسرعة  :      اإليواء !
  .                                                وجيعل ذلك زيارة أسرهن هلن أكثر صعوبة وأكثر تكلفة   .                               ً                وغري مناسبة أو بسبب وضعهن بعيداً عن بيوهتن               ومؤقتة  

                                                                                                             وميكـن وضع ترتيبات للتعويض عن ذلك سواء بالسماح ألسر السجينات وأطفاهلن بزيارهتن ليوم كامل أو طوال                 
  .                عطلة هناية األسبوع
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                                                  حتصل السجينات على نفس مستوى التسهيالت للتعليم             ً        نادراً ما     :                                           احلصـول عـلى التعلـيم والتدريب والعمل        !
                                                                                                                والتدريـب اليت حيصل عليها الرجال وذلك بسبب قلة أعداد السجينات يف أماكن إيوائهن غري الكافية أو بسبب                  

                                                                                   وجتد السجينة نفسها يف كثري من األحيان حمصورة يف أعمال مثل احلياكة أو التنظيف                .                          اقتضاء فصلهن عن الرجال   
                                                   وينبغي أن حتصل السجينات على تسهيالت تتساوى مع          .                                         فال وغري ذلك من الفرص املهنية احملدودة                   ورعايـة األط  

                                                                            وينبغي بقدر اإلمكان أن تكون السجينة قادرة على اختيار نوع العمل والتدريب الذي   .                       التسهيالت املتاحة للرجال
            َّ                  وجات وأن يكنَّ حباجة إىل دعم              َّ                                            ومن املرجَّح أن تكون بعض السجينات أمهات غري متز          .                         ميكـن أن تسـتفيد منه     
  .           ِّ                                       ً  وميكن أن تقدِّم املنظمات غري احلكومية احمللية العون أحياناً  .                  وتدريب من نوع خاص

                                                                   توضح الصكوك الدولية أن احلوامل ينبغي أن حيصلن على مستوى من الرعاية  :                               احلمل والوضع والرعاية قبل الوالدة !
         وإذا ظل    .                                              واألفضل أن يولد األطفال مبستشفى خارج السجن        .  ن                                               ال يقل عن املستوى املتاح يف اجملتمع خارج السج        

                                                        وتتباين األنظمة القضائية يف القواعد اليت تضعها بشأن          .                                                            املولـود مع أمه يف السجن فينبغي توفري الرعاية الصحيحة         
    ١٨     ر أو      أشه ٩  -                                                                   َّ  فبعض البلدان تسمح للمرأة باالحتفاظ بطفلها معها إىل أن يصل إىل سن معيَّن  .               أطفال السجينات

  ّ  ً                  وأّياً كانت الترتيبات   .                                                  وبعد ذلك يؤخذ الطفل منها ليلقى الرعاية يف مكان آخر  -      ً                      شهراً أو سنتني أو ثالث سنوات
     وعلى   .                 َّ                                                                                    املوضوعة فمن املرجَّح إىل حد كبري أن عالقة األم بطفلها سوف تتعرض للدمار بسبب وجودها يف السجن                

                 وال ينبغي إرسال     .                                                  ل أو أن يقوم أعضاء آخرون من األسرة برعايته                                       ُ                أي حال ينبغي التفكري يف املصاحل الفُضلى للطف       
                                 وينبغي وضع ترتيبات خاصة لدعم       .                                                                              املرأة احلامل أو األم املرضعة إىل السجن إال بعد دراسة مجيع البدائل األخرى            

  .                                                      األمهات الالئي لديهن أطفال رضع عندما حتني ساعة اإلفراج عنهن

                                                                          ينبغي أن تعترف سلطات السجن باالحتياجات اخلاصة للسجينات من ناحية            :                                 الرعاية الصحية والقواعد الصحية    !
           ً                    وينبغي أيضاً أن تتمكن السجينات   .                                                      وينبغي أن تتوفر الطبيبات كلما أمكن للكشف على السجينات  .               الرعاية الصحية

              رأة احتياجات                وتقوم لدى امل     ).                             وخاصة رعاية الصحة اإلجنابية    (                                                    مـن مقابلة األخصائيني يف الرعاية الصحية للمرأة         
                                                                                                  َّ    حمددة من ناحية النظافة الصحية وينبغي معاجلة هذه االحتياجات اليت تشمل ترتيبات التخلص اآلمن من املواد امللوَّثة 

  .                                                          بالدماء واحلصول على بنود مثل الفوط الصحية والسدادات القطنية

َ         ى معاملة السجينات بسبب ِصَغر          ً              نظراً للقيود عل    :                                                       االحتياجات اخلاصة للمرأة ومشاركة املنظمات غري احلكومية       !  ِ                        
                                     ً                                                                       عددهن ميكن لسلطات السجن أن تستفيد كثرياً من مشاركة املنظمات اخلارجية يف مساعدة املرأة يف السجن وعند                 

  .           اإلفراج عنها

                                  ً  فمن األرجح أن العار الذي يواجه كثرياً   .                                                 تواجه املرأة السجينة مشاكل خاصة عند اإلفراج عنها :               االستعداد لإلفراج !
ِ                        جناء عند اإلفراج يزداد ِحدة يف حالة املرأة                مـن الس                                                              ومن األمثلة على ذلك، الصعوبة اليت تواجهها بعض النساء           .                       

   ".              أمهات غري صاحلات "                                                   ً                   للحصول على تصريح من السلطات إلعادة األطفال إليهن نظراً إلمكانية اعتبارهن 

                 موضوعات للمناقشة

                     سجناء اإلناث والذكور؟                   يف بلدكم يف معاملة ال  )        إن وجدت (               ما هي االختالفات 

                                      ُ                                                                                        يف بلدكم ما هو احلد األقصى من العمر الذي ُيسمح به لبقاء الطفل يف السجن مع أمه؟ ما هي مزايا رفع هذا احلد أو                        
       ختفيضه؟
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اً الذين يقومون                                                                                                    ّ  ً                               ما هي التسهيالت اليت ينبغي توفريها لألمهات يف السجن لتشجيع مواصلة عالقتهن باألطفال األكرب سّن
         بزيارهتن؟

                                                                               ما هو الدعم اإلضايف الذي ميكن توفريه من خارج السجن للمرأة اليت لديها أطفال يف السجن؟

                              َّ                                     َّ                                 ً              مـا هـي الترتيبات اخلاصة اليت يتعيَّن اختاذها يف الظروف االستثنائية اليت يتعيَّن فيها حبس امرأة مع طفل رضيع حبساً         
         ً  انفرادياً؟

                                                             جون للرجال؟ كيف خيتلف هذا األمر عن تعيني موظفني ذكور يف                                                               ما هي املسائل اليت يثريها تعيني موظفات إناث يف س         
             سجون للنساء؟

                                                                                                                      يف كـثري من سجون النساء والوحدات النسائية يف سجون الرجال تتصل األنشطة التعليمية والترفيهية الوحيدة املتاحة                 
                         طة األخرى اليت ميكن توفريها؟                                         هل ينبغي اختاذ خطوات لتغيري ذلك؟ ما هي األنش  .                                باألعمال املرتلية مثل احلرف اليدوية

                                                                           ما هي اخلدمات اليت توفرها مصلحة السجن لديكم من ناحية احلماية اإلصحاحية للمرأة؟

             دراسات احلالة

                                            والعمل الرئيسي الذي تقوم به السجينات هو غسل   .                                                     يف أحـد السجون الكبرية توجد وحدة منفصلة للسجينات       - ١
                                                            الصكوك الدولية أن تتمتع السجينات بفرصة متساوية للحصول على       وتتطلب  .                           وإصالح املالبس للسجناء الذكور

                   كيف ميكن ترتيب ذلك؟  .                      تسهيالت التعليم والعمل

ُ                                                                      َّ                           ُيسمح يف أحد سجون النساء لألمهات باالحتفاظ بأطفاهلن حىت سن الثالثة ولكن يتعيَّن عليهن ترك أطفاهلن يف دار  - ٢
             ويشعر كثري من   .     ً                                         ومياً بعد أن يبلغ الطفل ستة أشهر من العمر                                                      حضانة والقيام بأعمال السجن ملدة مثاين ساعات ي       
                                    ماذا ميكن القيام به لتحسني هذه احلالة؟  .                                             النساء باحلزن الشديد لترك أطفاهلن يف دار احلضانة

   ما   .                                                               ً        ً                                   يف أحـد سجون النساء يبدأ عدد كبري من السجينات يف إيذاء أنفسهن عمداً وأحياناً تكون اإلصابة خطرية                  - ٣
       العمل؟
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                   األحداث يف االحتجاز-  ٣١      الفصل 

     اهلدف

                                                     ً               وباملثل فإن التمييز يف القانون بني الطفل واحلدث ليس واضحاً يف كل           .                                                 قد يتباين تعريف احلدث أو الطفل من بلد آلخر        
  :                  اتفاقية حقوق الطفل     من  ١                                                 وألغراض هذا الدليل سنستعمل التعريف الوارد يف املادة   .      احلاالت

                                                                  يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب                                    يعين الطفل كل إنسان مل    
  .                   القانون املنطبق عليه

  :                                                   قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم   من   )  أ (  ١١                          والتعريف الوارد يف القاعدة 

 …  .                                         احلدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر

      ُّ                                    ً                        مكن جتنُّب حبس صغار السن وكلما كان الشخص صغرياً كلما زاد التصميم على                                     واالعتبار الرئيسي هو أنه ينبغي كلما أ
                                ويف حالة قضاء هذه السنوات يف        .                                     ُّ                             فصغار السن ميرون مبراحل التكوين والتعلُّم والنمو لبلوغ الرشد          .   ُّ            جتنُّـب االحتجاز  

                     ة وينمو وهو يتوقع أن                                                                             مؤسسة ملنتهكي القانون فإن اخلطر يقوم من أن الشخص الصغري سوف يستوعب شخصية إجرامي
                                                                                 وعندما يكون من الضروري حرمان صغري السن من حريته فإن بعض االعتبارات اخلاصة تنطبق على   .                 يعيش حياة اإلجرام

  .                                   وهدف هذا الفصل أن يصف هذه االعتبارات  .          هذه احلالة

               املبادئ اجلوهرية

 :                                     وتنطبق املبادئ التالية أيضا على األطفال  .   غني    َّ                                                         يتعيَّن أن يستفيد األطفال من كل ضمانات حقوق اإلنسان املتاحة للبال

َ                            ِّ                               ِّ                                                   يعـاَمل األطفال احملتجزون بطريقة تعزِّز إحساسهم بكرامتهم وقيمتهم وتسهِّل إعادة إدماجهم يف اجملتمع وتأخذ يف                    
  .                ُ                           احلسبان املصاحل الفُضلى للطفل وتراعي احتياجاهتم

  .                                 س مدى احلياة بدون فرصة اإلفراج عنهم     َّ                                              ال توقَّع على األطفال عقوبة بدنية أو عقوبة اإلعدام للحب

                                    َّ                        ويفصل األحداث املتهمون عن البالغني ويقدَّمون إىل احملاكمة بأسرع ما   . ُ                                       ُيفصل األطفال احملتجزين عن السجناء البالغني
  .   ميكن

  .ُ   َ                                                                                  ُتبذَل جهود خاصة للسماح لألطفال احملتجزين باستقبال الزيارات من أفراد أسرهتم والتراسل معهم

  .                                                         وصيات الطفل احملتجز وتوضع سجالت كاملة ومأمونة عنه وتبقى سريةُ  َ        ُتحَترم خص

  .                                                                 لألحداث يف سن التعليم اإللزامي احلق يف احلصول على التعليم والتدريب املهين

َ                                   ال ُتحَمل األسلحة يف املؤسسات املخصصة لألحداث   ُ  .  

  .                         الذات واحترام حقوق اإلنسان                                                                     حتترم اإلجراءات التأديبية كرامة الطفل وتريب فيه إحساسه بالعدالة واحترام 

  .    َّ                                                                                  يتعيَّن تبليغ اآلباء بإدخال حدث إىل احلبس أو نقله أو اإلفراج عنه أو مرضه أو إصابته أو وفاته
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                       األساس يف الصكوك الدولية

    املي                                                       وتنطبق مجيع أنواع احلماية املمنوحة للبالغني مبوجب اإلعالن الع  .                    ً على أن لألطفال حقوقاً                   اتفاقية حقوق الطفل      تؤكد 
                                  وتتضمن االتفاقية أيضا جمموعة من       .                                                                              حلقـوق اإلنسـان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على األطفال           

                              وفيما يلي األحكام اليت تتصل       .                                                                                      الضمانات املتصلة باألطفال واألحداث الذين يتم التعامل معهم يف ظل قانون العقوبات           
  :                         بصفة حمددة باالحتجاز والسجن

                                     ً                            دول األطراف حبق الطفل يف التعليم، وحتقيقاً لإلعمال الكامل هلذا                     تعـترف ال   
  :          ً                                             احلق تدرجيياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص مبا يلي

 … 

                                                                     تشـجيع تطوير شىت أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو املهين،             ) ب ( 
 …                  خال جمانية التعليم                                                           وتوفريها وإتاحتها جلميع األطفال، واختاذ التدابري املناسبة مثل إد

                                             ً                        جعـل التعلـيم العايل، بشىت الوسائل املناسبة، متاحاً للجميع على             ) ج ( 
              أساس القدرات؛

                                                                    جعـل املعلومات واملبادئ اإلرشادية التربوية واملهنية متوفرة جلميع           ) د ( 
  ] ١         ، الفقرة   ٢٨      املادة  [                   األطفال ويف متناوهلم؛ 

  :                 تكلف الدول األطراف 

 … 

        وجيب أن    .                                              فل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية                     أال حيرم أي ط     ) ب ( 
                                        ً                                     جيري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري 

                         وألقصر فترة زمنية مناسبة؛

َ                                                                   يعاَمل كل طفل حمروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة            ) ج (     
            وبوجه خاص،    .                                اجات األشخاص الذين بلغوا سنه                                        يف اإلنسـان، وبطـريقة تراعي احتي      

                                                                                        يفصـل كـل طفل حمروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن مصلحة الطفل الفضلى                 
                                                                         تقتضـي خـالف ذلـك، ويكـون له احلق يف البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق      

                                           املراسالت والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية؛

                                    حريته احلق يف احلصول بسرعة على                                   يكـون لكـل طفل حمروم من        ) د ( 
                                            ً                                مساعدة قانونية وغريها من املساعدة املناسبة، فضالً عن احلق يف الطعن يف شرعية حرمانه 
                                                                         من احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة أخرى، ويف أن جيري البت بسرعة 

  ]  ٣٧      املادة    . [                        يف أي إجراء من هذا القبيل
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  :            على ما يلي                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من   ١٠    ادة      من امل  )  ب ( ٢            وتنص الفقرة 

ُ                                                                            ُيفصـل املتهمون األحداث عن البالغني، وحيالون بالسرعة املمكنة إىل القضاء            
  .               للفصل يف قضاياهم

  د           َّ     إىل عمر حمدَّ    )           قواعد بيجني  (                                                                   قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                   وال تشري    
                                                       ولكنها تشري إىل أنه يبغي بذل اجلهود لتوسيع مبادئ قضاء       .                                                          إلقـرار املسـؤولية اجلنائـية أو العتبار األشخاص بالغني         

  :                             ً                          وفيما يلي القواعد األكثر اتصاالً باألحداث احملرومني من حريتهم  .                               األحداث لتنطبق على صغار البالغني

 االحتجاز رهن احملاكمة  -١٣

                                           االحتجاز رهن احملاكمة إال كمالذ أخري وألقصر                           ال يسـتخدم إجراء       ١-  ١٣ 
  .               فترة زمنية ممكنة

                                                               يستعاض عن االحتجاز رهن احملاكمة، حيثما أمكن ذلك، بإجراءات           ٢-  ١٣ 
                                          َّ                                                بديلة، مثل املراقبة عن كثب، أو الرعاية املركَّزة أو اإلحلاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات              

  .              أو دور التربية

                                  ن احملاكمة جبميع احلقوق والضمانات                                 يتمـتع األحداث احملتجزون ره      ٣-  ١٣ 
  .                                                                          اليت تكفلها القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت اعتمدهتا األمم املتحدة

                                                             يفصل األحداث احملتجزون رهن احملاكمة عن البالغني، وحيتجزون يف           ٤-  ١٣ 
  .                                                   مؤسسة منفصلة أو يف قسم منفصل من مؤسسة تضم أيضا بالغني

                                                       ث أثناء فترة االحتجاز الرعاية واحلماية ومجيع أنواع                      يـتلقى األحدا    ٥-  ١٣ 
       اليت قد   -                                                       االجتماعية والتعليمية واملهنية والنفسية والطبية واجلسدية  -                 املساعدة الفردية

  .                                     تلزمهم بالنظر إىل سنهم وجنسهم وشخصيتهم

 … 

 أدىن استخدام ممكن للمؤسسات اإلصالحية  -١٩

                      ً           ث يف مؤسسة إصالحية تصرفاً يلجأ                                     جيب دائما أن يكون إيداع احلد       ١-  ١٩ 
  .                                         إليه كمالذ أخري، وألقصر فترة تقضي هبا الضرورة

 … 

 السجالت  -٢١

                                                                حتفظ سجالت اجملرمني األحداث يف سرية تامة وحيظر على الغري االطالع             ١–  ٢١ 
                                 ً                                           ويكـون الوصول إىل هذه السجالت مقصوراً على األشخاص املعنيني بصفة مباشرة              .        علـيها 

  .                                               ضية حمل البحث أو غريهم من األشخاص املخولني حسب األصول             بالتصرف يف الق

 ...    
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 أهداف العالج يف املؤسسات اإلصالحية   -٢٦

                                                    اهلـدف مـن تدريـب وعـالج األحداث املوضوعني يف مؤسسات        ١-  ٢٦ 
                                                                                       إصالحية هو تزويدهم بالرعاية واحلماية والتعليم واملهارات املهنية بغية مساعدهتم على           

  .       َّ                   اعية بنَّاءة ومنتجة يف اجملتمع                  القيام بأدوار اجتم

   ّ                                                          توفّـر لألحـداث املوضوعني يف مؤسسات الرعاية واحلماية ومجيع            ٢-  ٢٦ 
                                                        االجتماعية منها والتعليمية واملهنية والنفسية والطبية        -                             ضـروب املسـاعدة الضرورية    

                                                                    الـيت قـد حيتاجون إليها حبكم سنهم أو جنسهم أو شخصيتهم وهبدف               -           واجلسـدية 
  .       ً      ً  وهم منواً سليماً             املساعدة على من

          وحيتجزون يف   .                                          يفصل األحداث املوضوعون يف املؤسسات عن البالغني  ٣-  ٢٦ 
  .                                                    ً مؤسسة منفصلة أو يف جزء منفصل من مؤسسة حتتجز بالغني أيضاً

                                             ً     ً                تسـتحق اجملـرمات الشـابات املوضـوعات يف مؤسسة اهتماماً خاصاً              ٤-  ٢٦ 
                                         يتلقني من الرعاية واحلماية واملساعدة                            وال جيوز بأية حال أن      .                              باحتياجاهتن ومشاكلهن الشخصية  

  .                     ويكفل هلن معاملة عادلة  .                     ً                            والعالج والتدريب قدراً أدىن مما يتلقاه اجملرمون الشبان

   ً                                                       عمـالً على خري األحداث املوضوعني يف مؤسسات وعلى رفاههم،            ٥-  ٢٦ 
  .                                                     يكون لوالديهم أو األوصياء عليهم احلق يف دخول هذه املؤسسات

                                                   بني الوزارات وبني اإلدارات بغرض تزويد األحداث                       يعـزز التعاون    ٦-  ٢٦ 
                                                                      املوضوعني يف مؤسسات باملناسب من التعليم املدرسي أو التدريب املهين، حسب مقتضى 

ٍ                  احلال، ضماناً جلعلهم ال يغادرون املؤسسة وهم يف وضع غري مواٍت من حيث التعليم                                         ً           .  

 يت اعتمدهتا األمم املتحدةتطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ال  - ٢٧

                                                                     تكون القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء والتوصيات املتصلة          ١-  ٢٧ 
                                                                                  هبـا واجـبة التطبـيق إىل املـدى الذي تكون فيه ذات صلة مبعاملة اجملرمني األحداث            

  .                                                            املوضوعني يف مؤسسات إصالحية، ويشمل ذلك احملتجزين رهن الفصل يف أمرهم

                                                           د لتنفيذ املبادئ املناسبة الواردة يف القواعد النموذجية                    تـبذل اجلهو    ٢-  ٢٧ 
                                                                         ً                الدنـيا ملعاملة السجناء إىل أقصى حد ميكن عنده تلبية خمتلف احتياجات األحداث تبعاً              

  .                          لعمر كل منهم وجنسه وشخصيته

 … 

 الترتيبات شبه املؤسسية  - ٢٩

    رية                                                                تـبذل اجلهود لتوفري ترتيبات شبه مؤسسية مثل الدور ذات احل            ١-  ٢٩ 
                                                                                          اجلزئـية والدور التعليمية ومراكز التدريب النهاري وغريها من الترتيبات املناسبة اليت            

  .                                                           ميكن أن تساعد األحداث على العودة إىل االندماج بشكل سليم يف اجملتمع
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  :                      تعاريف تتسم بالتحديد                                                   قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم       وتتضمن 

  :                                القواعد تنطبق التعاريف التالية         ألغراض هذه -  ١١ 

                                            ِّ                 احلـدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر وحيدِّد القانون        ) أ ( 
                                                                          السن اليت ينبغي دوهنا عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتها؛

                                                         يعين التجريد من احلرية أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو   ) ب ( 
                                                     حتجاز عام أو خاص ال يسمح له مبغادرته وفق إرادته، وذلك                      وضـع الشخص يف إطار ا 

  .                                                             بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى

  :                     ً            وتنص هذه القواعد أيضاً على ما يلي

                                                                  ألسرة احلدث أو ويل أمره، أو أي شخص آخر حيدده احلدث، احلق يف               -  ٥٦ 
                                           ب ويف حال حدوث أي تغيريات هامة يف صحة                                                   اإلطالع على حالة احلدث الطبية، عند الطل      

                                                                                   وخيطر مدير املؤسسة االحتجازية على الفور أسرة احلدث املعين أو ويل أمره، أو أي                .     احلدث
       َّ                                                                                  شـخص معيَّن، يف حالة الوفاة، أو حالة املرض اليت تتطلب نقل احلدث إىل مرفق طيب خارج               

                   كذلك ينبغي إخطار     .        ساعة   ٤٨    من                           ً     ً                        املؤسسة، أو اليت تتطلب عالجاً طبياً يف املؤسسة ألكثر          
      ... .                                                       السلطات القنصلية للدولة اليت يكون احلدث األجنيب من مواطنيها

                                                                  عند وفاة احلدث خالل فترة حرمانه من احلرية، يكون ألقرب أقربائه          -  ٥٧ 
        ويف حالة   .                                                                           احلق يف االطالع على شهادة الوفاة، ورؤية اجلثة وحتديد طريقة التصرف فيها          

                                                                        اء االحتجاز، ينبغي إجراء حتقيق مستقل يف أسباب الوفاة، ويتاح ألقرب                          وفاة احلدث أثن  
                     ً               وجيري هذا التحقيق أيضاً إذا حدثت        .                                                    األقـرباء أن يطلع على التقرير املعد هبذا الشأن        

                                                                                       الوفـاة يف غضون ستة أشهر من تاريخ اإلفراج عنه من املؤسسة وإذا كان هناك سبب                
  .         ة االحتجاز                                   يدعو لالعتقاد بأن الوفاة مرتبطة بفتر

                   القواعد النموذجية                                                                                                 وتشمل قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم مجيع املتطلبات املذكورة يف               
                                                      ً                                 وغريها من الصكوك املنطبقة على البالغني؛ ولكنها تضع تشديداً أكرب على مسائل املعاملة والتعليم                       الدنيا ملعاملة السجناء 
  .                                                             اق محاية احلقوق وكذلك على الضمانات الالزمة لعدم وصم الشخص بالعار                   وإعادة التأهيل يف سي

                                                                                      اخلطوط التوجيهية والتدابري حلظر ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      من   ٣٦              وتتطلب الفقرة 
  .                      مالئمة ومنفصلة لألحداث                               من الدول أن تقيم مرافق احتجاز )                         خطوط جزيرة روبن التوجيهية (                    أو املهينة يف أفريقيا 

                                                                                                          ً  ومن املراجع املفيدة يف هذه املوضوعات دليل العدالة اجلنائية لألطفال الذي أعدته جريالدين فان بويرن الذي سيصدر قريباً 
  .                                                                      عن الربنامج اخلاص باجلرمية يف مكتب األمم املتحدة املعين بالعقاقري واجلرمية يف فيينا

      اآلثار

  .                                                                                 شتبه يف خرقهم القانون أو احملكوم عليهم بسبب ذلك معاملة خمتلفة عن البالغني يف وضع مشابه                      ينبغي معاملة األحداث امل
  :                    وهناك عدة أسباب لذلك
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  .ُ                                                           ُ                           ُيعترب األطفال أقل مسؤولية عن أفعاهلم ويزيد مستوى املسؤولية اليت ُتعزى إليهم مع زيادة عمرهم -
  .           ُّ                                 لتغيري ولتعلُّم طرق خمتلفة من السلوك عن البالغنيُ                                         ً    ُيعترب األطفال الذين ارتكبوا جرائم أكثر قبوالً ل -
       َّ                                                                                     من املرجَّح أن يكون األطفال والصغار الذين يودعون مؤسسات السجون أو االحتجاز قبل احملاكمة أكثر عرضة  -

  .                                             لإليذاء وسوء املعاملة وأقل قدرة على محاية أنفسهم

ٍ                                وتـنص معظم األنظمة القضائية على حٍد أدىن لسن املسؤولية اجل                                  ُّ                       وال خيضع األطفال الذين يقلُّون عن ذلك السن          .      نائية                               
  .                                          ُ                                للقانون اجلنائي يف حالة ارتكاهبم جرمية ولكنهم ُيعتربون يف حاجة إىل العون االجتماعي

                    ويقوم فرع خاص من      .               بتشريعات خاصة   )                               حماكم األحداث أو حماكم الشباب     (                                    وتوجد يف بعض الواليات حماكم خاصة       
  .        ذه احملاكم                        السلطة القضائية برئاسة ه

  .                                                                      ويوجد يف كثري من األنظمة القضائية مؤسسات حبس منفصلة لألحداث وصغار الراشدين

                                                                                               ً           وينبغي أن يكون التركيز يف التشريعات اخلاصة باألحداث على رفاه هؤالء الصغار وعلى هنج إعادة التأهيل بدالً من النهج 
  .      العقايب

  .                                           وتنشأ اعتبارات خاصة عند سجن األحداث من اإلناث

  .                                                                 وينبغي إيالء اعتبار خاص لتصميم وشكل السجون واملؤسسات اليت تضم األحداث

  .                                            وينبغي بذل اجلهود إلشراك اجملتمع يف مؤسسات األحداث

             توصيات عملية

                        وقواعد األمم املتحدة بشأن   )           قواعد بيجني (                                                              تنص قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  !
       وعندما   .                                                                           اجملردين من حريتهم بوضوح على أنه ينبغي التقليل إىل أدىن حد ممكن من سجن األحداث           محاية األحداث

                                                                                                            يكون من الضروري حرمان شخص صغري السن من حريته ينبغي تقليل اجلوانب السلبية يف املؤسسة إىل أقصى حد                  
                                   م من أجل النجاح يف احلياة خارج                 ً                                                            وينبغي بدالً من ذلك انتهاز الفرصة إلعطاء األحداث األدوات الالزمة هل            .    ممكن

  .                                                  املؤسسة وعالج العيوب يف مستويات تعليمهم وتدريبهم املهين

   ِّ                                                                                       ُّ                               وحتذِّر اللجنة األوروبية ملنع التمييز واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة من خطر سوء التكيُّف االجتماعي يف                  !
                                                    أجل إعادة تأهيل األحداث باالستفادة من مهارات                                                  ولذلك فهي توصي بنهج متعدد االجتاهات من        .             األجل الطويل 

                         ِّ           ويف هذا الصدد ينبغي أن توفِّر اإلدارات   .                                                               جمموعـة متنوعة من املهنيني تشمل املدرسني واملدربني واألطباء النفسيني   
 ِّ           كِّل التربية             وينبغي أن تش  .       ً     ً                                                                      برناجماً كامالً من التعليم والرياضة والتدريب املهين والترفيه وغري ذلك من األنشطة اهلادفة

  .             ً     ً            البدنية جانباً هاماً يف الربنامج

                                                             ً                                                   وتوصي اللجنة األوروبية بأن تتوفر يف أي مركز الحتجاز األحداث ظروفاً إجيابية تراعي احلاالت الفردية من أجل                  !
                                  ً                                وينبغي أن يكون حجم هذا املركز كافياً وجيد اإلضاءة والتهوية وأن تكون   .                                 احتجاز الصغار احملرومني من حريتهم  

       وينبغي   .                                 ً     ً               ً                                         اطق النوم واملعيشة فيه جمهزة جتهيزاً جيداً وأن يكون مزيناً بطريقة مجيلة ويتضمن مؤثرات بصرية مالئمة  من
                                                                                                      السماح لألطفال باالحتفاظ بكمية معقولة من البنود الشخصية إال إذا كان هناك من األسباب األمنية القاهرة ما مينع 

  .   ذلك
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               َّ                                                            ة املعاملة املكرسَّة يف هذه الصكوك جيب أن تتصل باحترام احلقوق الفردية                ِّ                     ً              وتوضِّح الصكوك الدولية أيضاً أن فلسف      !
ِ                                                    وال ميكن أن ُتهِمل خطط وبرامج املعاملة استحقاق احلدث للمعاملة املنصفة  .        لكل حدث   ُ          .  

  . ُ                       ً    ً       ً       ً                     وُيعترب االتصال باألسرة هاماً جداً وعنصراً أساسياً يف إعادة التأهيل !

                                       ُ                   عار كشخص له تاريخ إجرامي ألن ذلك ميكن أن ُيعرقل بصورة خطرية                    ُّ               وجيب بذل اجلهود لتجنُّب وصم احلدث بال !
           ّ                             ً                                        ولذلك جيب أالّ تتضمن الشهادات التعليمية مثالً ما يدل على منحها داخل إحدى               .                             إعـادة التأهـيل االجتماعي    

  .                                              وجيب حذف السجالت اجلنائية بعد فترة مالئمة من الوقت  .        املؤسسات

                         ً        وهؤالء املوظفون حيتاجون أيضاً إىل       .                                وظفني الذين يعملون مع األحداث                                               وينـبغي اتباع إجراءات خاصة باختيار امل       !
                                                                                                        وتوصي اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن تتألف هيئات                .           تدريب خاص 

                  ملوظفني ميكن أن يؤثر                               إذ إن وجود الرجال والنساء بني ا  .                                              املوظفني يف مراكز احتجاز األحداث من الذكور واإلناث
            وباإلضافة إىل   .      ً       ً                                                                          تأثرياً إجيابياً من ناحية أخالقيات احلجز ومن ناحية تكوين ظروف احلياة العادية يف مكان االحتجاز

ثَبِّط اللجنة       .                                                                              ذلك يسمح ذلك للموظفني املعنيني بالقيام بعمليات التفتيش اليت تراعي اجلنسني                           ُ  َ ِّ                وباإلضافة إىل ذلك ُت
                       ُ          إذ إن ممارسة محل العصي ال ُتشجع على   .                                             ل العصي وتوصي بعدم محلها بصورة واضحة على األقل              قيام املوظفني حبم

  .                                  إقامة عالقة إجيابية بني الرتالء واملوظفني

                                                                                             وينبغي إقامة صالت وثيقة بني وحدة إدارة السجن املسؤولة عن األحداث واجلهات احلكومية األخرى املسؤولة عن  !
  .                  رفاه وتعليم األحداث

           ت للمناقشة      موضوعا

    يف   ٨٠                                             ُ                                                       يف بعض البلدان تبلغ نسبة األحداث املسجونني الذين ُيعاد احلكم عليهم يف غضون سنتني من اإلفراج عنهم حىت         
                      هل ميكن عمل أي شيء       .                                                                                      ويشري ذلك إىل أن عقوبة السجن ال تساعد هؤالء األطفال على احلياة يف إطار القانون                .      املائة

     ً                     ممكناً فكيف ميكن القيام به؟                             خبصوص هذه احلالة؟ وإذا كان ذلك 

                            كيف ميكن الوفاء على أفضل وجه   .                                                                            يـأيت كـثري مـن األطفـال املسجونني من بيوت األطفال أو املؤسسات األخرى              
                                                              باحتياجات هؤالء األطفال من العالقات األسرية أثناء وجودهم يف السجن؟

          ما العمل؟  .                            لسجن ولكنه ال حيمل شهادة ميالد                           َّ                                يصل أحد األطفال إىل السجن ويدَّعي أنه أقل من احلد األدىن لعقوبة ا

ٍ                                         مـا هـي أساليب التأديب اليت ميكن استعماهلا يف السجن إزاء األحداث اجلاحمني إىل حٍد بعيد وهلم سوابق متكررة من                                                                                 
                                                       االنتهاكات اخلطرية؟ كيف ميكن تشجيعهم على الدخول يف التعليم؟

       ً               وأحياناً ال توجد سوى      .                                       حدات النساء القائمة يف سجون الرجال         ً                        ً                           كـثرياً ما توجد أعداد قليلة جداً من السجينات يف و          
                                                         كيف ميكن الوفاء بضرورة فصل األحداث عن البالغني بدون           .                                                         سجينة شابة واحدة أو اثنتني من املنطقة اجملاورة للسجن        
                                                   اللجوء إىل احلبس االنفرادي وإىل أنظمة التضييق الشديدة؟

                            ما هي العوامل اليت ينبغي       .                                       حداث يف احلبس وأسرهم واجملتمعات احمللية                                                 ينـبغي بذل جهود خاصة إلقامة صالت بني األ        
                             وضعها يف االعتبار يف هذا الصدد؟
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َ                 ميكن يف كثري من األحيان أن يشكِّل االستئساد على األصغر وإرهابه مشكلة خطرية يف املؤسسات اليت ُيحَتَجز فيها صغار   َ  ُ                                                      ِّ                          
                                 ما هي أفضل الطرق ملنع هذه املشكلة؟  .     السن

        ة احلالة    دراس

ُ   َّ                                                    أنت ُمكلَّف باإلشراف على سجن كبري للبالغني وفيه وحدة واحدة تضم      ١٨   و  ١٦     ً      ً                      حدثاً مداناً تتراوح أعمارهم بني   ٥٠    
               ُ                      ويف الوقت احلاضر ُيشرف على هؤالء األحداث   .                                                     ً       سنة وكثري منهم ارتكب جرائم تتصل باملخدرات أو كان مدمناً عليها

  ُِ                    ً               وطُِلب منك أن تضع برناجماً ملعاملة        .                                اآلخرين ويعاملوهنم نفس املعاملة                                                 نفـس املوظفـني الذين يشرفون على السجناء         
                                            كيف تفعل ذلك بطريقة تتفق مع الصكوك الدولية؟  .                                     األحداث يف جناح األحداث بطريقة مالئمة هلم
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                              السجناء احملكوم عليهم باإلعدام-  ٣٢      الفصل 

     اهلدف

                                       ولكن عقوبة اإلعدام ال تزال سارية يف         .                        الدويل على هذا التطور                                                        ألغت اآلن بلدان كثرية عقوبة اإلعدام ويشجع اجملتمع         
  .               قوانني عدة بلدان

                                                                      ً                                                وال تـتحمل سـلطات السجن املسؤولية عن فرض عقوبة اإلعدام ولكنها تتعامل أحياناً مع عواقبها ومع تنفيذها، أي                   
                                حالة وجود إجراءات استئناف طويلة                                              ً                          االحتفاظ بالسجناء احملكوم عليهم باإلعدام، وأحياناً يكون ذلك لسنوات طويلة يف 

  .                                                                                                                             أو عـندما تكـون الدولة قد أوقفت تنفيذ اإلعدام ولكنها مل تقم بعد بإلغاء عقوبة اإلعدام أو ختفيف العقوبة القائمة                   
  .                     ً     ً                    وتفرض هذه املهام عبئاً ثقيالً على املوظفني املعنيني  .                            ً                               وتضطلع إدارات السجون أحياناً مبسؤولية عن تنفيذ أحكام اإلعدام

َ                                    ً                   وهدف هذا الفصل أن حيدِّد الطريقة اليت ينبغي أن ُيعاَمل هبا املسجون احملكوم عليه باإلعدام وفقاً للصكوك الدولية    ُ                       ِّ                    .  

               املبادئ اجلوهرية

  .                                      لكل إنسان حق أصيل يف احلياة حيميه القانون

                              وبعد إصدار حكم هنائي من        ُ                                                                                          ال ُتفرض عقوبة اإلعدام يف البلدان اليت مل تقم بإلغائها إال يف حالة أكثر اجلرائم خطورة               
  .           حمكمة متخصصة

َ                                                            ال ُتفـَرض عقوبة اإلعدام على جرائم يرتكبها أشخاص أقل من                                                               سنة وال يتم تنفيذها على احلوامل أو األمهات           ١٨  ُ  
  .                                   اجلديدات واألشخاص الذين أصيبوا باجلنون

ٍ                 جيري تنفيذ عقوبة اإلعدام عندما حيدث بطريقة تسبب أقل قدٍر ممكن من املعاناة                                                    .  

  .                                 ري التشجيع على إلغاء عقوبة اإلعدام جي

                       األساس يف الصكوك الدولية

  .           ِّ                    ولكنها تشجِّع على إلغاء العقوبة  .                                                                             تؤكـد الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على احلق يف احلياة باستثناء عقوبة اإلعدام      
                          يهدف إىل إلغاء عقوبة                                                                                    الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي                 ويـنص   
  :            على ما يلي      اإلعدام

                                                                               إلغـاء عقوبـة اإلعدام يسهم يف تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير التدرجيي             
  ]        الديباجة [            حلقوق اإلنسان 

  :                                    ، اليت تتعلق باحلق يف احلياة، على ما يلي                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من  ٦           من املادة  ٦            وتنص الفقرة 

                                                                   س يف هذه املادة أي حكم جيوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام   لي 
  .   ِ َ                            من ِقَبل أي دولة طرف يف هذا العهد
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  :                       ً      أن يكون احلكم هبا مقتصراً على ٦           من املادة  ٢                                                              وبالنسبة للبلدان اليت تستمر يف تطبيق عقوبة اإلعدام، تتطلب الفقرة 

                                   ذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف                           ً                   أشد اجلرائم خطورة وفقاً للتشريع الناف      
               وال جيوز تطبيق     .                                                                         ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها         

  .                                               هذه العقوبة إال مبقتضى حكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة

  :            على ما يلي ٦           من املادة  ٥            وتنص الفقرة 

                               بها أشخاص دون الثامنة عشرة                                                   ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتك        
  .                                      من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل

                      من العهد الدويل اخلاص  ٦                            التقييدات الواردة يف املادة                                                 ضمانات تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام    ِّ   وتعزِّز 
   أو   "                      مهات احلديثات الوالدة    األ "                                                                                      بـاحلقوق املدنـية والسياسـية وتضيف إليها أن عقوبة اإلعدام ال جيوز فرضها على                

  :                        ً        وتتطلب هذه الضمانات أيضاً ما يلي  "                                          األشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية "

َنفَّذ حبيث ال تسفر إال عن احلد األدىن              - ٩                      ُ َ  َّ                                            حـني حتدث عقوبة اإلعدام ُت
  .                املمكن من املعاناة

      اآلثار

  .                                ان اليت ال تزال العقوبة سارية فيها   ِّ                                                تشجِّع الصكوك الدولية على إلغاء عقوبة اإلعدام يف البلد

        وجيب أن    .                                                                                                    وجيب أن يتصف موظفو السجن حبساسية خاصة عند اإلشراف على السجناء الذين يواجهون عقوبة اإلعدام              
                   ً                                                     ً                                  متتد هذه احلساسية أوالً إىل السجني الذي ينتظر تنفيذ احلكم ولكنها جيب أن متتد أيضاً إىل أسرته وأسرة الضحية عندما    

  .                 أي اتصال بالسجن        يكون هلما

ِ                                                             واإلشراف على سجني ُحِكم عليه باإلعدام مسؤولية شاقة خاصة بعد حتديد تاريخ تنفيذ احلكم  ُ                 .  

  .                          ً                                 ويف بعض البلدان يكون مطلوباً من موظفي السجن تنفيذ حكم اإلعدام

  .        َّ                                                     ً               ومن املرجَّح وجود آثار معاكسة نتيجة علم السجناء اآلخرين بأن سجيناً ينتظر اإلعدام

      عملية       توصيات 

ٍ                                           ال ينـبغي حبس السجناء يف ظروف تقييدية دون داٍع جملرد أهنم يواجهون حكم اإلعدام               !        ً                 وأحياناً قد تكون فترة      .                                          
                                ً         ً                   وال يوجد مربر حلبس هؤالء األشخاص حبساً انفرادياً أو يف ظروف مفرطة   .                                  االستئناف القانوين حلكم اإلعدام طويلة
ِ                  التقييد جملرد أهنم ُحِكم عليهم باإلعدام  ُ                 .  

  .                                                                                         توفري كل التسهيالت املعقولة للسجناء الذين يواجهون حكم اإلعدام من أجل إعداد استئنافهم يف احلكم   وجيب !

                                                                                                       وينـبغي السماح للسجناء الذين يواجهون حكم اإلعدام بإقامة االتصال مع أسرهتم وأصدقائهم وخاصة عن طريق          !
  .                     الزيارات يف ظروف مالئمة
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                   وينبغي أن يسمح هذا   .                     ً                 َّ         اإلعدام وأسرهم مقدماً بوقت التنفيذ بدقَّة                                                   وينـبغي إخطار السجناء الذين يواجهون حكم       !
ٍ                         التبليغ بوقت كاٍف اللتماس االنتصاف القانوين                .  

           وينبغي أن    .                َّ                      َّ                                                              ينبغي توخي الدقَّة يف اختيار املوظفني املكلَّفني باإلشراف على السجناء الذين يواجهون حكم اإلعدام              !
  .         يب والدعم                                    حيصل هؤالء املوظفني على نوع خاص من التدر

                 موضوعات للمناقشة

                                                                                     ُ                                       مع أخذ الطابع العاملي لكثري من الصكوك الدولية يف االعتبار، ما هي املعاملة اخلاصة اليت جيب أن ُتعطى للسجناء الذين                    
                    يواجهون حكم اإلعدام؟

                ينطوي عليها هذا                   ما هي العوامل اليت   .     ً                                                                 كثرياً ما يستمر السجناء الذين يواجهون عقوبة اإلعدام يف احلبس لسنوات طويلة
                          ِّ                                                                                         االنـتظار الطويل واليت قد تشكِّل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة؟ وكيف ميكن منع ذلك؟ ما هي التسهيالت اليت             

                                               ينبغي توفريها للسجناء الذين ينتظرون حكم اإلعدام؟

                               قش القضايا اليت ينطوي عليها       نا  .                   من هذا الدليل     ١٢            نظر الفصل    ا  .                                                     ال ينـبغي إشراك العاملني الطبيني يف تنفيذ اإلعدام        
  .                                                    اختيار األشخاص الذين ينبغي هلم مشاهدة تنفيذ حكم اإلعدام

             دراسات احلالة

َ                                   ُيخـِبر سجني يواجه حكم اإلعدام املوظفني الذين يشرفون عليه بوجود أدلة جديدة مل ُتستخَدم أثناء احملاكمة                 - ١     ُ                                                                    ِ  ُ .  
                            ً                              ة إىل أن تستنتج أنه كان بريئاً من اجلرمية اليت سيعدم                                                                     ويرى موظفو السجن أن هذا الدليل اجلديد قد يدفع احملكم         

                                             ما هي اخلطوات اليت ينبغي أن يتخذها مدير السجن؟  .       بسببها

ّ                                                           َّ                                      تّدعي وسائط اإلعالم الوطنية أن أسلوب تنفيذ حكم اإلعدام يف سجن معيَّن يسبب معاناة هائلة هلؤالء الذين يقوم  - ٢  
                                      ينبغي اختاذها للرد على هذه االدعاءات؟                 ما هي التدابري اليت  .                     موظفو السجن بإعدامهم
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                               السجناء مدى احلياة وملدد طويلة-  ٣٣      الفصل 

     اهلدف

                                وتفرض الدول عقوبة السجن مدى       .                                     على معاين متباعدة يف خمتلف البلدان       )  د ب   املؤ   " (                 السجن مدى احلياة   "               يـنطوي تعبري    
        ُ                                      دول اليت ُتفرج عن املسجونني مدى احلياة إىل عدة طرق                        وباإلضافة إىل ذلك تلجأ ال  .                                  احلياة يف جمموعة خمتلفة من اجلرائم    

  .           للقيام بذلك

                                                                                      ً      َّ                            ورغـم أن هناك حتديدات تشريعية يف بعض البلدان لعقوبة السجن مدى احلياة فإن هذه العقوبة عموماً غري حمدَّدة املدة                   
                 ن يقضي بقية عمره                                                                             ومـع ذلك فإن عقوبة السجن مدى احلياة تعين يف حاالت استثنائية أن الشخص جيب أ         .           بطبيعـتها 

  .               الطبيعي يف السجن

                                                                                                                       والسـجن مدى احلياة هو أشد العقوبات اجلنائية اليت ميكن فرضها يف تلك األنظمة القضائية اليت ال توجد فيها عقوبة                    
                                                    ً     ُ  َ                      ويف ظل غياب حكم اإلعدام يتخذ السجن مدى احلياة معىن رمزياً وقد ُيعَترب حكم                .                                    اإلعدام أو اليت ختتار عدم تطبيقها     

  .       ص األقصى     القصا

                  فقد ارتكب بعضهم     .         َّ                                                                                   ومـن املرجَّح أن يكون بعض املسجونني مدى احلياة وملدد طويلة على درجة كبرية من اخلطورة               
                                        وتقع على إدارات السجون مسؤولية كفالة أن   .                              على سالمة اجلمهور يف حالة هرهبم                        ً       ً  جرائم شنيعة ويشكلون خطراً حقيقياً

                            واإلشراف على هؤالء السجناء      .              ً                              يشكلون هتديداً للموظفني والسجناء اآلخرين                                    ً        هؤالء السجناء ال يهربون وأهنم أيضاً ال      
  .                                                             ً     ً                      بطريقة كرمية وإنسانية ويف الوقت نفسه كفالة سالمة اآلخرين ميثل حتدياً كبرياً إلدارات السجن املهنية

                          ار بالرفاه العقلي للسجناء                                                                                ولكن أهم القضايا يف اإلشراف على املسجونني مدى احلياة وملدد طويلة تنشأ عن إمكانية اإلضر
                                                   وجيب أن تساعد إدارات السجون هؤالء السجناء على          .                                                            نتيجة طول السجن أو عدم وجود تاريخ مؤكد لإلفراج عنهم         

  .                                                                                         ختطيط مدة حبسهم بطريقة حتفظ هلم إحساسهم بقيمتهم الذاتية وتتجنب أخطار االستمرار املؤسسي يف السجن

               املبادئ اجلوهرية

  .                                              ً املة السجناء هو إصالحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً              اهلدف اجلوهري ملع

  .     سنة  ١٨                                                                              ويوصى بالسجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج عن جرائم يرتكبها أشخاص يقل عمرهم عن 

                                                                                                                           ينبغي أن يسعى نظام السجن إىل التقليل إىل أدىن حد من أي اختالفات بني حياة السجن واحلياة احلرة وهي االختالفات اليت                     
  .     ً                                                                                  عموماً إىل تقليل إحساس السجناء باملسؤولية أو تقليل االحترام الواجب لكرامتهم كأفراد من البشر     تؤدي 

  .                                                                            تكون معاملة السجناء بطريقة تشجع على احترامهم ألنفسهم وتنمية إحساسهم باملسؤولية

                     بة الالزمة سواء عن    ُ                                                                                           ُيسمح للسجناء باالتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة احلسنة يف فترات منتظمة حتت الرقا            
  .                              طريق املراسلة أو بتلقي الزيارات

                                                                                                                    اهلدف العام لإلشراف على السجناء مدى احلياة هو إطالقهم بطريقة آمنة إىل اجملتمع بعد قضاء فترة كافية يف احلبس                   
  .                      تتناسب مع خطورة جرميتهم



 

 151 

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :          على ما يلي                           اص باحلقوق املدنية والسياسية               العهد الدويل اخل     من   ١٠           من املادة  ٣           تنص الفقرة 

                                                                          جيب أن يراعي نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها األساسي            
 …  .                               إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي

  :          على ما يلي  )  أ (  ٣٧                                                          مسألة السجن مدى احلياة لألحداث اجلاحنني بصراحة حيث تنص املادة                   اتفاقية حقوق الطفل ُ   ِ   وُتعاِلج 

َ                                                                     وال ُتفـَرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة بسبب جرائم يرتكبها             …    ُ    
  .                                                              أشخاص تقل أعمارهم عن مثاين عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم

               سنة يف كثري من   ١٨                                                                                 ورغم أن إمكانية اإلفراج غري مستبعدة فإن فرض عقوبة السجن مدى احلياة على األطفال حتت سن 
  .         ً       يظل مصدراً للقلق  )                      يرلندا واململكة املتحدة آ                   مثل بلجيكا وفرنسا و (        الغربية                     البلدان تشمل أوروبا 

  :            على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   من   )  ١ (  ٦٠             وتنص القاعدة 

ُ ُ                                             ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس الُسُبل إىل تقليص الفوارق اليت ميكن أن                                                 
                                         ليت من شأهنا أن هتبط حبس املسؤولية لدى                                                      تقـوم بـني حـياة السجن واحلياة احلرة، وا         

  .                                           السجناء أو باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية

                                                          ِّ                       من القواعد النموذجية الدنيا تكون معاملة السجناء بطريقة تشجِّع على احترامهم ألنفسهم   )  ١ (  ٦٦   و  ٦٥            وحسب املادتني 
  :                                                      وتنمية إحساسهم باملسؤولية باستعمال األساليب املالئمة ومنها

                                                                          عليم والتوجيه والتكوين على الصعيد املهين، وأساليب املساعدة االجتماعية            الت 
                                                                     ً                     اإلفـرادية، والنصـح يف جمـال العمالـة، والرياضـة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً               

 …                          لالحتياجات الفردية لكل سجني 

قّر القاعدة  ّ            وُت   :           لعامل اخلارجي                                                               من القواعد النموذجية الدنيا حباجة السجناء إىل إقامة االتصال مع ا  ٣٧ ُ  

ُ                                                                          ُيسـمح للسجني، يف ظل الرقابة الضرورية، باالتصال بأسرته وبذوي السمعة            
  .                                                                       احلسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، باملراسلة وبتلقي الزيارات على السواء

          يف عالقات                                                                                               وهذه القاعدة ذات أمهية خاصة بالنسبة للمسجونني مدى احلياة ألنه كلما طالت فترة السجن كلما زاد التوتر
  .                    السجني يف العامل اخلارجي

                          بشأن معاملة السجناء ملدة     ١٩٧٦      فرباير  /      شباط  ١٧          املؤرخ يف  ٢  )   ٧٦ (       قرارها     يف                     جلنة وزراء جملس أوروبا      وأوصت 
    ً                           وبناًء على ذلك فإن اهلدف الشامل   .                                                                             بأن اعتبارات الوقاية العامة وحدها ال ينبغي أن تربر رفض اإلفراج املشروط             طويلة

                                                                                                            على السجناء مدى احلياة هو إطالقهم بأمان إىل اجملتمع بعد قضاء فترة كافية يف احلبس للداللة على خطورة                          لإلشراف  
  .       جرائمهم
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      اآلثار

                            ويف حني أن استعمال عقوبة احلبس   .                                                                      تعترف الدساتري يف عدد من البلدان بالصعاب اخلاصة اليت يثريها احلبس مدى احلياة
                سبانيا والربازيل  إ                 فبعض البلدان مثل   .  ً                                ً                   اً فإن تطبيق هذه العقوبة ليس قاصراً على ثقافة بعينها                       ً      مدى احلياة يتباين تبايناً واسع

                                                                                                                  والـربتغال وكولومبـيا والنرويج واستعاضت عن عقوبات احلبس مدى احلياة أو لفترات غري حمدودة بعقوبات لفترات                 
      من   ٥           من املادة     )  ب (                      بند السابع واألربعني                                                                      وعلى سبيل املثال يرد حظر عقوبة احلبس مدى احلياة صراحة يف ال             .       حمـددة 

  .                   من دستور كولومبيا  ٣٤                            من دستور الربتغال ويف املادة   ٣٠           من املادة  ١                        دستور الربازيل ويف الفقرة 

  .                                                    ً ومع ذلك فإن عقوبات احلبس مدى احلياة ال تزال قائمة عموماً

                      احلبس ملدة طويلة ميكن أن  "                       سانية أو املهينة على أن                                                                    وقد شددت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإن     
            فرصة ممارسة   "                                   وينبغي أن تتاح للسجناء املعنيني         ".                              ِّ                                       يـنطوي على عدد من اآلثار اليت جترِّد الرتالء من الطابع االجتماعي           

            لطريقة اليت                                                   أن يتمكنوا من ممارسة قدر من االختيار بشأن ا          ]  و   […                                                  جمموعة واسعة من األنشطة اهلادفة بأشكال متنوعة        
                                 وينبغي اختاذ خطوات إضافية لكي       .                                     ً                                           يقضون هبا وقتهم، مبا ينمي لديهم إحساساً باالستقالل الذايت واملسؤولية الشخصية          

  "…                        تكون فترة السجن ذات معىن 

          احلياة من                           ويف حالة نقل سجني مدى        .                                                                                           وقـد تتراوح التربية من التربية البدنية إىل الدراسات األكادميية يف املستويات املتقدمة            
                وينبغي أن يتمكن   .                                                         ولذلك فمن اجلوهري وضع برامج للمعاملة تتيح الرعاية املستمرة  .                                 سجن آلخر فقد يتعرض تعليمه لالنقطاع

  .                                                                                                     املسجونون ملدد طويلة من مواصلة الدورات األكادميية بغض النظر عن أي عمليات نقل يتعرضون هلا أثناء مدة عقوبتهم

             توصيات عملية

  .                ُ                                 ً  أفراد وينبغي أن ُتعاملهم سلطات السجن بصفتهم أفراداً            مجيع السجناء  !

  .         ُ   َ                                                                                         ينبغي أن ُيعاَمل مجيع السجناء على قدم املساواة مبا يف ذلك السجناء الذين يقضون عقوبات ملدى احلياة أو ملدد طويلة !

            ة هبدف تسهيل                                                                   ً    ً                 يف عدد من األنظمة القضائية يؤخذ السجناء الذين يقضون عقوبات طويلة جداً أوالً إىل وحدة تعريفي !
  .                                                            دخوهلم إىل احلياة العادية للسجن الذي سينقلون إليه بعد بضعة أشهر

                                                                                                                 ال يوجـد سبب ملنع توفري العمل والتعليم وغري ذلك من األنشطة للسجناء الذين يقضون عقوبات طويلة مبا فيها                    !
                         فصال عن أسرهتم وجمتمعهم                                                                    إذ إن االحتماالت تزيد يف حالة هؤالء السجناء ألن يشعروا باالن            .                  السجن مدى احلياة  

  .                      ً                           ولذلك فإهنم حيتاجون دعماً أكرب يف عملية إعادة التأهيل

            وعلى العكس    .                                                                                                ال يوجد مربر عملي إلبقاء السجناء معزولني سواء كأفراد أو يف جمموعات جملرد طول مدة العقوبة                !
                       ملصلحة السجناء أنفسهم                                                                                          مـن ذلك فإن املمارسة اإلدارية اجليدة هي إبقاء السجناء مشغولني طول الوقت وذلك               

  .                          ولصاحل تسيري السجن دون مشاكل

                                                                                                                  إذا كان للشخص احملكوم عليه بالسجن ملدة طويلة أن حيتفظ بصحته العاطفية واجلسدية أثناء بقائه يف السجن وأن                   !
  .                                                                                         يعود يف هناية األمر إىل اجملتمع بأمان فإنه حيتاج إىل متكينه من مواصلة وتطوير روابطه واتصاله باألسرة
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                                                                                       ُ                 قـبل الـتاريخ املـتوقع لإلفراج بعدة سنوات سيكون معظم السجناء ملدد طويلة صاحلني للنقل إىل سجن أو ُنزل           !
                                                     ً                                وميكن إعطائهم الفرصة ملغادرة املؤسسة من وقت آلخر، وأحياناً لبضعة أيام، يف إطار               .                          بترتيـبات أمنية منخفضة   

  .                              اإلعداد النهائي لعودهتم إىل اجملتمع

              أن األفراد       ١٩٩٤                                                                              جن مدى احلياة قام هبا فرع األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف                                    جاء يف دراسة عن الس     !
                                                                                                             احملكوم عليهم بالسجن مدى احلياة قد يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية ميكن أن تسبب االنفصال عن اجملتمع                 

  .                      برمته عند منح اإلفراج                                                              وفقدان االستقالل وهي مشاكل ضارة بصحة السجني الفرد وبالتايل للمجتمع

                                                َّ                                                                 وميكـن حل كثري من هذه املشاكل من خالل برامج معاملة حمدَّدة قد تشمل التربية البدنية والدراسات األكادميية                   !
                                      وال تؤدي هذه الربامج إىل جمرد حفز السجناء   .                                                         والعمل يف الصناعات داخل السجن وزيادة االتصال بالعامل اخلارجي

                                    وباإلضافة إىل ذلك يستفيد موظفو السجن    .                                     مواجهة مشاكلهم السابقة أو اجلارية                       ً             ولكـنها تسـاعدهم أيضاً على       
  .                             ُّ                          بوجود طريقة أخرى لتقييم التقدُّم الذي حيرزه أفراد السجناء

  :                                  ميكن تقدمي عدد من التوصيات العملية    ١٩٩٤       ً                                             استناداً إىل االستنتاجات األساسية لدراسة األمم املتحدة يف  و !

  :             ينبغي للدول                    يف صدد سياسة العقوبات  ) أ (

                                   ُ                          ً                           أن تكفل أن عقوبة السجن مدى احلياة ال ُتفرض إال إذا كان ذلك ضرورياً بصورة مطلقة حلماية اجملتمع   �
                   ّ                                                                                       ولكفالـة العدالة وأالّ تفرض يف البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام إال على اجملرمني الذين ارتكبوا أكثر                 

  ؛            اجلرائم خطورة

                                                           دى احلياة دون إمكانية اإلفراج على األحداث حتت سن الثامنة عشرة؛           ُ                 أن تكفل أال ُتفرض عقوبة احلبس م  �

                                                                                            أن تكفـل أن أي فرد حكم عليه باحلبس مدى احلياة يتمتع باحلق يف االستئناف أمام حمكمة أعلى وأن          �
  .                           يلتمس العفو أو ختفيف العقوبة

  :                                                          يف صدد الظروف والتدريب واملعاملة يف السجن ينبغي ملؤسسات السجون  ) ب (

                                                                                                                 ن تكفـل أن الظروف الفعلية اليت يعيش فيها السجناء مدى احلياة تتمشى مع الكرامة اإلنسانية واملعايري الدنيا املقبولة        أ  �
                                     ً                                                                 للسجون املنطبقة على مجيع السجناء، وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت اعتمدهتا األمم املتحدة؛

                                                                 ات كل سجني مدى احلياة بأسرع ما ميكن بعد دخوله السجن بغية                  ِّ        ً                    أن تقدِّم تقييماً لشخصية واحتياج      �
                                                       حتديد ما يالئم حالته من برامج التدريب االختياري واملعاملة؛

                                                                                                       اعتماد تدابري لتحديد وتنفيذ واستعراض الربامج الفردية للسجناء مدى احلياة مع التشديد بصفة خاصة                �
  :          على ما يلي

         ُّ                                                    اعي التغيُّرات يف سلوك السجني وعالقاته مع اآلخرين وحوافزه                                          برامج التدريب واملعاملة اليت تر     -
                         العمل واألهداف التعليمية؛     جتاه

                                                                                               برامج التدريب التعليمية اليت هتدف إىل مساعدة السجناء مدى احلياة على احلفاظ على قدراهتم               _
                   الشخصية أو جتديدها؛

                                            والرياضية وغريها من أنشطة شغل الفراغ                                                                    توفري فرص العمل بأجر والدراسة واألنشطة الدينية والثقافية         �
  ؛                                                          واستخدامها وفقا الحتياجات املعاملة الفردية لكل سجني مدى احلياة
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                                                                                    تشجيع اإلحساس باملسؤولية لدى السجناء مدى احلياة بتشجيع مشاركتهم يف مجيع اجلوانب املالئمة من   �
            حياة السجن؛

                                           ل االجتماعي مع اجملتمع اخلارجي والسماح هلم خاصة                                            توفري الفرص للسجناء مدى احلياة لالتصال والتفاع  �
                                                                                      بتلقي زيارات منتظمة من األقارب واألشخاص اآلخرين الذين يعززون املصاحل الفضلى للسجناء وأسرهم 
                                                                                            مع االستفادة من الوكاالت اجملتمعية واألخصائيني االجتماعيني واملتطوعني ملساعدة موظفي السجن يف            

   ت؛                     إبقاء وحتسني هذه العالقا

                                                                                                  تعزيـز االتصال مع اجملتمع اخلارجي خبلق ظروف ميكن فيها للسجناء مدى احلياة املشاركة يف الربامج                  �
                                                                                                       التعليمية والعمل خارج مؤسسات السجن ومنحهم فترات إجازة ألسباب طبية أو تعليمية أو عائلية أو               

                             تدريبهم ومعاملتهم وأن يكون                                                ً       ً          اجتماعية؛ واملشاركة يف األنشطة اخلارجية لتكون جانباً أساسياً يف برامج
  .                         ذلك حتت املراقبة عند اللزوم

                 موضوعات للمناقشة

                                                                                                                      تتمثل إحدى نتائج العقوبات الطويلة يف بعض األنظمة القضائية يف أن مديري السجون جيب أن يتعاملوا مع احتياجات                  
                                   مدى احلياة أو العقوبات الطويلة إىل                   ً                            وأدى االجتاه مؤخراً حنو تطبيق عقوبة احلبس          .                                     أعـداد متزايدة من السجناء املسنني     

                            وقد يتطلب ذلك توفري جمموعة من   .                                                                          زيـادة كبرية يف عدد السجناء الذين سيتقدمون يف العمر أثناء وجودهم يف السجن    
                   كيف ميكن التعاون مع   .                                                                                   التسهيالت املتخصصة للتعامل مع املشاكل الناشئة عن فقدان احلركة أو بدايات التدهور العقلي

                                                  ة؟ ما هي التسهيالت اليت ينبغي توفريها للسجناء املسنني؟        هذه احلال

  .                                                                                                 ناقش االعتبار اخلاص الذي ينبغي أن يعطيه مديرو السجن للمشاكل االجتماعية والطبية املتصلة بالسجناء املسنني

        بأهنم                                      َّ                                                                              تنشـأ جمموعـة أخرى من الصعاب عندما يتعيَّن على أنظمة السجون أن تتعامل مع السجناء الذين يتم تعريفهم                  
                                                                                         وبعكس األغلبية الساحقة من السجناء ال يقبل هؤالء السجناء يف كثري من األحيان وجودهم                .                            إرهابيون أو أعداء الدولة   

                                                         وتتعقد إدارة هؤالء السجناء ألهنم يتسمون يف كثري من احلاالت بربوز   .                                         يف السجن وال يقبلون شرعية سلطة إدارة السجن
                                                                               ريقة معاملتهم والطريقة اليت يستجيبون هبا للسجن تشكل موضوعات ذات اهتمام                                               صورهتم السياسية والعامة كما أن ط     

      ً                                 وغالباً ما يكون مديرو السجن مقيدين        .                                                                              كـبري لوسائط اإلعالم وهو ما ميكن أن يؤدي إىل آثار سلبية يف اجملتمع املدين              
                                             كيف ميكن أن يتعامل مديرو السجن مع هذه املشكلة؟  .                         مبتطلبات الضرورة السياسية

  .                                                                                                       قش الطريقة اليت يستجيب هبا مديرو السجن للضغوط الناشئة عن احلاجة إىل إدارة هؤالء السجناء بطريقة كرمية وإنسانية  نا

                                                       طول مدة العقوبة، درجة اخلطر املفترضة، االحتياجات اخلاصة من  (                                            ما هي املعايري األصوب لتصنيف السجناء ملدد طويلة 
  ؟  .)          تماعية، إخل                                  ناحية التدخالت واملعاملة النفسية االج

                                                                                                                      كـيف ميكن أن يكفل مديرو السجون أن اآلثار السلبية للحبس على السجناء ملدد طويلة لن جتعل من املستحيل إعادة                    
                       تكيفهم اإلجيايب مع اجملتمع؟

                                                                   كيف ميكن تقييم خطر عودة السجناء ملدد طويلة إىل اجلرمية قبل اإلفراج عنهم؟

                                                                         لية يف االستعداد لإلفراج مع كفالة املستوى املالئم من الراحة للسجناء ملدد طويلة؟                                  كيف ميكن حتقيق أقصى قدر ممكن من الفعا



 لعاشرالقسم ا

 األشخاص احملتجزين
 بدون حكم
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                                        املركز القانوين لألشخاص احملتجزين بدون حكم-  ٣٤      الفصل 

     اهلدف

                               دف هذا الفصل هو إبراز هذا األمر   وه  .                              احلصول على ضمانات قانونية حمددة   ) ١ (          ن بدون حكم و                  يستحق األشخاص احملتجز
  .                               ووصف الضمانات القانونية األساسية

               املبادئ اجلوهرية

َبر بريئاً حىت تثبت إدانته   .                                 َ َ        ً                  حيق لكل شخص متهم جبرمية جنائية أن يعَت

َ                             ً                                ً وال ُيحَرم أي شخص من حريته إال استناداً إىل إجراءات حمددة يف القانون ووفقاً   .                          لكل شخص احلق يف احلرية واألمن   .  هلا   ُ  

                         ويتم إبالغ أي شخص يتم       .                                                                                      يـتم إعالم أي شخص يتم القبض عليه حلظة القبض عليه بأسباب القبض عليه وحبقوقه              
                                                                        ويتم بسرعة إحضار أي شخص يتم القبض عليه أمام سلطة قضائية بغرض              .                ً    ُ                     القبض عليه فوراً ألي ُتهم موجهة إليه      

  .        َّ                       إذا تبيَّن أن احتجازه غري قانوين                                                     النظر يف قانونية القبض عليه أو احتجازه ويتم اإلفراج عنه

  .                                                                                أي شخص يتم القبض عليه له احلق يف حماكمة يف غضون فترة معقولة من الوقت أو يف اإلفراج عنه

                                                                                                       حيـب االحتفاظ بسجالت مكتوبة شاملة جلميع االستجوابات، مبا يف ذلك شخصية مجيع األشخاص احلاضرين أثناء                
  .        االستجواب

  ة                     األساس يف الصكوك الدولي

     من   ١١           من املادة  ١ ُ             وُتعلن الفقرة   .                                                                             يتمثل أهم االعتبارات بشأن مركز السجناء قبل احملاكمة يف أنه ينبغي اعتبارهم أبرياء
  :      ما يلي                         اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

                 ُ          ً                             ً                         كـل شخص متهم جبرمية ُيعترب بريئاً إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانوناً يف حماكمة                
  .                                     ها مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه                َّ         علنية تكون قد وفَّرت له في

  :                        من اإلعالن العاملي ما يلي ٣            وتعلن املادة 

  .                                           لكل فرد حق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه 

                                                        

َ             ُيسـتخَدم تعبري      ) ١ (                                          يع األشخاص املوجودين يف احلبس ولكنهم مل                                       يف هذا القسم للداللة على مج       "                    السجناء قبل احملاكمة   "ُ    
قدَّمـوا بعد إىل احملاكمة           جمموعة     ويف    )   ٨٤                من القاعدة     ١        الفقرة     ( "    متهم "                 استعمل تعبري                                               القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء        ويف    . ُ   َّ                       ُي

َ       َ     ُيستعَمل مصطلَح                                                                                 املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن   .  "           الشخص احملتجز "ُ    
                                                                                                        ً                              وتشـري املبادئ الواردة يف هذا القسم إىل مجيع األشخاص الذين مت احتجازهم دون صدور حكم عليهم سواء أشري إليهم قانونياً بصفتهم                      

قدَّموا إىل احملاكمة أو يف احلبس اال                                 حتياطي أو غري املدانني أو بأي                                                          ُ   َّ                                   حمـتجزين أو قـبل احملاكمة أو حتت القبض أو يف انتظار احملاكمة أو مل ُي
                               دليل املعايري الدولية املتعلقة      :                                    حقوق اإلنسان واالحتجاز رهن احملاكمة                                                   وهناك دليل مرجعي مفيد يف هذا املوضوع وهو           .               وصـف مشـابه   

  .    ١٩٩٤                           ، الذي نشرته األمم املتحدة يف  ٣                         ، سلسلة التدريب املهين رقم                    باالحتجاز رهن احملاكمة
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                                                           وهذه اآلثار تتصل حبق الشخص احملتجز يف معرفة سبب القبض عليه وحقه   .                                          وينطوي هذا املبدأ الغالب على عدة آثار هامة
                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق      من  ٩                           ويرد وصف هذه احلقوق يف املادة   .                             حمكمة قانونية يف أول فرصة ممكنة           يف تقدميه إىل 

  :                املدنية والسياسية

               وال جيوز توقيف     .                                               لكـل فرد حق يف احلرية ويف األمان على شخصه          - ١ 
                                                               وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون             .                     ً    أحد أو اعتقاله تعسفاً   

  .    ً                  طبقاً لإلجراء املقرر فيه و

                                                                 يتوجـب إبـالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى             - ٢ 
  .                           ً                    وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعاً بأية هتمة توجه إليه

                                                                        يقـدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إىل أحد القضاة أو             - ٣ 
              ُ                كون من حقه أن ُيحاكم خالل                     َّ         ً                                أحد املوظفني املخوَّلني قانوناً مباشرة وظائف قضائية، وي       

                                                  وال جيوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون          .                   ُ                مهلـة معقولة أو أن ُيفرج عنه      
                                                                                        احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة             

  ذ                                                                                   حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفي           
  .                احلكم عند االقتضاء

ِ                                                          لكل شخص ُحِرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل            - ٤   ُ         
                                                                                          حمكمـة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا               

  .                    كان االعتقال غري قانوين

                                                     لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف احلصول  - ٥ 
  .   ويض      على تع

  :              ً             من العهد أيضاً على ما يلي  ١٤           وتنص املادة 

                                     ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أي          .           ً                         الـناس مجـيعاً سواء أمام القضاء       - ١ 
              َّ                                                                                     هتمة جزائية توجَّه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته موضع نظر                 

 …  .          م القانون              َِ                                   منصف وعلين من ِقَبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية منشأة حبك

                              ُ          ً                                مـن حق كل متهم بارتكاب جرمية أن ُيعترب بريئاً إىل أن يثبت عليه               - ٢ 
  .  ُ         ً  اجلُرم قانوناً

                                                                        لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة             - ٣ 
  :                                التامة، بالضمانات الدنيا التالية

          ة التهمة                    ً                                            أن يـتم إعالمـه سريعاً وبالتفصيل، ويف لغة يفهمها، بطبيع            ) أ ( 
     َّ                 املوجَّهة إليه وأسباهبا؛

 … 
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    ُ    َ                      أن ُيحاكَم دون تأخري ال مربر له؛  ) ج ( 

                                                                            جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز                    وتتأكد هذه احلقوق يف 
  :        أو السجن

       ً   ك بريئاً                                                                        يعتـرب الشخص احملتجز املشتبه يف ارتكابه جرمية جنائية أو املتهم بذل            
َ                                       ً                                                   ويعاَمل على هذا األساس إىل أن تثبت إدانته وفقاً للقانون يف حماكمة علنية تتوافر فيها                    

  ] ١         ، الفقرة   ٣٦      املبدأ  [  .                                 مجيع الضمانات الضرورية للدفاع عنه

                                                                            ال جيوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق واحملاكمة إال              
  .                                        وط واإلجراءات اليت ينص عليها القانون                           ً                    ألغـراض إقامـة العدل وفقاً لألسس والشر       

                                           ً                                 وحيظر فرض قيود على هذا الشخص ال تقتضيها مطلقاً أغراض االحتجاز أو دواعي منع     
                                                                              عـرقلة عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ األمن وحسن النظام يف مكان االحتجاز    

  ] ٢         ، الفقرة   ٣٦      املبدأ  [

َ                                      ُيحَضر الشخص احملتجز املتهم بتهمة جنائية أم                               ام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ُ  
                  وتبت هذه السلطة     .                                                                 يـنص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه          

  .                                                                                      دون تـأخري يف قانونـية وضرورة احملاكمة إال بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة               
                                                                                    ويكـون للشخص احملتجز احلق، عند مثوله أمام هذه السلطة، يف اإلدالء بأقوال بشأن              

  ]  ٣٧      املبدأ  [  .                            ملة اليت لقيها أثناء احتجازه    املعا

                                                                 يكون للشخص احملتجز بتهمة جنائية احلق يف أن حياكم خالل مدة معقولة أو أن  
  ]  ٣٨      املبدأ  [  .                    يفرج عنه رهن حماكمته

   اء        ً      ً                      تأكيداً جديداً للمركز اخلاص بالسجن                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٨٤             من القاعدة  ٢              وتتضمن الفقرة 
  :        ُ   َّ               الذين مل ُيقدَّموا إىل احملاكمة

َ                    ُيفَترض يف املتهم أنه بريء وُيعاَمل على هذا األساس     ُ                      َ  ُ.  

                                                                                                                              اخلطـوط التوجيهـية والتدابري حلظر ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا                       ويف  
 ُ            ُتعلن ما     ٢٠         فالفقرة     .                                      ن الضمانات لألشخاص احملرومني من احلرية                             اخلطوط الرئيسية لعدد م      )                            خطوط جزيرة روبن التوجيهية    (

  :   يلي

                                                                يف حالة مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم مبوجب النظام العام أو السلطات  
           وينبغي أن    .                             ً                                            ينبغي أن يكون احتجازهم حمكوماً بلوائح موضوعة بصورة سليمة وقانونية         

                 ً                      ية اليت تنطبق مجيعاً منذ اللحظة اليت                                                       تنص هذه اللوائح على عدد من الضمانات األساس       
  :                         وتشمل هذه الضمانات ما يلي  .                          يبدأ فيها احلرمان من احلرية

                                                 احلق يف إبالغ أحد األقرباء أو شخص آخر مالئم باحتجازه؛  ) أ ( 
                              احلق يف احلصول على فحص طيب مستقل؛  ) ب ( 
ٍ   احلق يف االتصال مبحاٍم؛  ) ج (                   
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  .                              احلقوق املذكورة أعاله بلغة يفهمها                           إبالغ الشخص احملروم من احلرية ب  ) د ( 

                                                    ً                                                وباإلضافة إىل ذلك تتضمن خطوط جزيرة روبن التوجيهية عدداً من الضمانات للمحتجزين يف إجراءات ما قبل احملاكمة 
  :                  وتتطلب من الدول أن

                            ُ                                             حتظر استعمال أماكن احتجاز غري ُمصرح هبا وأن تكفل أن يكون قيام أي              -  ٢٣ 
  .                           أو غري رمسي جرمية خاضعة للعقاب /            احتجاز سري و                         مسؤول باحتجاز شخص يف مكان 

 … 

  .                                 ً                 تكفل إبالغ مجيع األشخاص احملتجزين فوراً بأسباب احتجازهم -  ٢٥ 

  .                                      ً            َّ        تكفل إبالغ مجيع األشخاص املقبوض عليهم فوراً بأي هتمة موجَّهة إليهم -  ٢٦ 

 … 

                                                             تكفل وضع سجالت مكتوبة شاملة لكل االستجوابات، مبا يف ذلك           -  ٢٨ 
                                                                األشـخاص احلاضـرين أثناء االستجواب وأن تنظر يف إمكانية استعمال                 هويـة مجـيع   

  .                              أو التسجيالت الصوتية لالستجوابات /                          التسجيالت املصورة بالفيديو و

 … 

                                                               تكفـل أن يكون مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم قادرين على            -  ٣٢ 
  .                        الطعن يف قانونية احتجازهم

      اآلثار

         وليس من    .                                                              على الفرق بني األشخاص املدانني واألشخاص احملتجزين رهن احملاكمة                                             مـن املهم أن يتعرف موظفو السجن        
  .                                                                                     املقبول أن يعترب موظفو السجن مجيع السجناء، بغض النظر عن مركزهم القانوين، خاضعني لنظام واحد

             توصيات عملية

  .               سليم الحتجازه                                                                           من اجلوهري عند دخول سجني السجن ألول مرة أن يتأكد موظفو السجن من وجود سند قانوين !
  .               من هذا الدليل ٤                              وجتري معاجلة هذا املوضوع يف الفصل 

                                                                                                            يف حالة الشخص احملتجز بدون حكم ينبغي أن ينص السند القانوين املكتوب على تاريخ ظهور الشخص بعد ذلك                   !
   .                  أمام سلطة قانونية

                                       ملهينة تأكيدها بأنه ينبغي إبالغ مجيع                                                                                         أعـادت اللجـنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو ا             !
      بصورة  "                 وتوصي بأن يتم      .                                                                                 األشـخاص الذين تضعهم الشرطة يف احلبس بكل حقوقهم بدون تأخري وبلغة يفهموهنا            

  .                                                                                                            منهجـية إعطاء استمارة حتدد تلك احلقوق بلغة بسيطة إىل األشخاص الذين حتتجزهم الشرطة منذ بداية احلبس                
  .                                وينبغي أن تشمل االستمارة كل احلقوق   ".                            تاحة مبجموعة مالئمة من اللغات                         وينبغي أن تكون االستمارة م
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               موضوع للمناقشة

            ويف كثري من     .                                                                                                   تتسم السجون اليت تستقبل السجناء بدون حكم يف معظم احلاالت بأهنا مؤسسات كبرية ومليئة باملشاغل              
                    ويف هذه الظروف قد      .                    رة قصرية من الوقت                                                                            األحيان توجد أعداد كبرية من السجناء الذين يدخلون السجن يف غضون فت           

               ما هي اإلجراءات   .                                                             ً                      يكون من العسري على املوظفني التأكد من أن كل سجني دخل السجن مؤخراً يعرف حقوقه القانونية
                               اليت ميكن أن توضع للتأكد من ذلك؟

            دراسة احلالة

ُ                               يف كـثري مـن األحيان ُتحضر الشرطة سجناء ُجدد إىل السجن يف أول الليل              ِّ                        لشرطة ال متيِّز يف ترتيبات االنتقال بني   وا  .                 ُ                  
  .                                               وأنت مكلف باإلشراف على منطقة االستقبال يف السجن    .                                                  األشخاص احملكوم عليهم واألشخاص احملتجزين بدون حكم      

                       كيف تستطيع أن تفعل ذلك   .                   ً                                                        وعليك أن تضع نظاماً يعترف بالوضع اخلاص هلؤالء السجناء الذين مل يصدر احلكم عليهم
                               مل اليت جيب أن تأخذها يف االعتبار؟            وما هي العوا
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                               االتصال باحملامني وبالعامل اخلارجي-  ٣٥      الفصل 

     اهلدف

                                                                                                               مـن املهـم بصفة خاصة من أجل توفري حماكمة عادلة للمسجونني قبل احملاكمة أن يتمكن هؤالء السجناء من االتصال                
                ويهدف هذا الفصل   .                           سليم ودون عائق ال داعي له                                                          باملستشارين القانونيني وباألسرة وباألصدقاء إلعداد دفاعهم على حنو

   .             إىل إبراز ذلك

               املبادئ اجلوهرية

ٍ                                        تتاح جلميع األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين إمكانية االتصال مبحاٍم أو ممثل قانوين آخر وتتاح هلم فرصة كافية                                                             
  .                   للتحدث مع هذا املمثل

                            ُ  َ َّ                                     اكمة بإبالغ أسرهم باحتجازهم وُتقَدَّم هلم مجيع التسهيالت املعقولة         ُ         ً                 ُ   َّ                    ُيسـمح فوراً للسجناء الذين مل ُيقدَّموا إىل احمل        
  .                       لالتصال بأسرهم وأصدقائهم

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :            على ما يلي                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من   ١٤          تنص املادة 

      ساواة                                                                   لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم امل            - ٣ 
  :                                التامة، بالضمانات الدنيا التالية

 … 

   ُ                                                                أن ُيعطـى مـن الوقـت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه               ) ب ( 
ٍ               ولالتصال مبحاٍم خيتاره بنفسه؛             

 … 

ٍ         أن ُيحاكَم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حماٍم من   ) د (                                       ً        َ    ُ   
                        ه من يدافع عنه، وأن     ـ     ن ل              ُ                                                   اختـياره، وأن ُيخطر حبقه يف وجود من يدافع عنه إذا مل يك            

ٍ                              تزوده احملكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحاٍم يدافع عنه، دون                                                      ً                
           ً                                                      حتميله أجراً على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر؛

                    كل من أشكال االحتجاز                                                         جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي ش                    وتتأكد هذه املبادئ يف 
  :        أو السجن

                      وتقوم السلطة املختصة     .                                                حيـق للشـخص احملتجز أن حيصل على مساعدة حمام          
      املبدأ  [  .                                                                         بإبالغـه حبقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيالت املعقولة ملمارسته  

  ] ١         ، الفقرة   ١٧
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             ام تعينه له                                                          إذا مل يكن للشخص احملتجز حمام اختاره بنفسه، يكون له احلق يف حم  
                                                                                     سـلطة قضائية أو سلطة أخرى يف مجيع احلاالت اليت تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك               

  ] ٢         ، الفقرة   ١٧      املبدأ  [  .                                                  ودون أن يدفع شيئا إذا كان ال ميلك موارد كافية للدفع

      املبدأ  [  .                                                                   حيـق للشخص احملتجز أو املسجون أن يتصل مبحاميه وأن يتشاور معه            
  ] ١        ، الفقرة  ١٨

                                                          ص احملتجز أو املسجون الوقت الكايف والتسهيالت الكافية للتشاور             يتاح للشخ  
  ] ٢         ، الفقرة   ١٨      املبدأ  [  .         مع حماميه

                                                                            ال جيـوز وقف أو تقييد حق الشخص احملتجز أو املسجون يف أن يزوره حماميه                
                                                                                       ويف أن يستشـري حماميه ويتصل به، دون تأخري أو مراقبة وبسرية كاملة، إال يف ظروف                

                                                                            القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعترب سلطة قضائية أو سلطة أخرى                         استثنائية حيددها 
  ] ٣         ، الفقرة   ١٨      املبدأ  [  .         ً                                         ذلك أمراً ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام

                                                                        جيوز أن تكون املقابالت بني الشخص احملتجز أو املسجون وحماميه على مرأى             
  ،   ١٨       املبدأ   [  .                        ن تكون على مسمع منه                                                      مـن أحد موظفي إنفاذ القوانني، ولكن ال جيوز أ         

  ] ٤       الفقرة 

                                                                        ال تكـون االتصاالت بني الشخص احملتجز أو املسجون وحماميه املشار إليها يف            
                                                                                      هـذا املبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص احملتجز أو املسجون ما مل تكن ذات صلة جبرمية                

  ] ٥         ، الفقرة   ١٨      املبدأ  [  .                    مستمرة أو جبرمية تدبر

َ  َّ   ُ           ُتَسجَّل وُتعتمد ب                                                     الطريقة اليت حيددها القانون مدة أي استجواب لشخص حمتجز ُ 
                                                                                 أو مسـجون والفترات الفاصلة بني االستجوابات وكذلك هوية املوظفني الذين جيرون            

  ] ١         ، الفقرة   ٢٣      املبدأ  [  .                            االستجوابات وغريهم من احلاضرين

                                                                              يـتاح للشخص احملتجز أو املسجون، أو حملاميه إذا ما نص القانون على ذلك،               
  ] ٢         ، الفقرة   ٢٣      املبدأ  [  .               من هذا املبدأ ١                                 الع على املعلومات املذكورة يف الفقرة    االط

  :       ً        أحكاماً مشاهبة                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء       وتتضمن 

                         ً                                         يرخص للمتهم بأن يقوم فوراً بإبالغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطى كل        -  ٩٢ 
                                  باهلم، دون أن يكون ذلك مرهونا                                                         التسهيالت املعقولة لالتصال بأسرته وأصدقائه وباستق     

  .                                                                       إال بالقيود والرقابة الضرورية لصاحل إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته

                                                                     يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية حمام تعينه            -  ٩٣ 
          ً                                                                               احملكمـة جماناً حني ينص القانون على هذه اإلمكانية، وبأن يتلقى زيارات حماميه إعدادا              

                                               وعلى هذا القصد حيق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا   .                          عه وأن يسلمه تعليمات سرية    لدفا
                                                                  وجيـوز أن تتم املقابالت بني املتهم وحماميه على مرمى نظر الشرطي أو         .             طلـب ذلـك   

  .                                         موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى مسعه
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ٍ     ويتأكد حق اتصال األشخاص احملتجزين مبحاٍم يف                 منها أن يكون  ٧                  ، اليت يتطلب املبدأ         ور احملامني                   مبادئ أساسية بشأن د                                  
ٍ                                                              هـذا االتصال متاحاً خالل مهلة ال تزيد عن مثاٍن وأربعني ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم                     ٨   ِّ           وحيدِّد املبدأ     .                 ً                      

  :                ٍ شروط االتصال مبحاٍم

                                                                         توفـر جلمـيع املقـبوض علـيهم أو احملتجزين أو املسجونني فرص وأوقات               
ٍ                                                    يزورهم حماٍم ويتحدثوا معه ويستشريوه، دومنا إبطاء وال تدخل                              وتسـهيالت تكفي ألن               

                                                       وجيوز أن تتم هذه االستشارات حتت نظر املوظفني املكلفني           .                           وال مراقبة، وبسرية كاملة   
  .                                بإنفاذ القوانني، ولكن ليس حتت مسعهم

                                 أو الالإنسانية أو املهينة يف                                                                                       اخلطوط التوجيهية والتدابري حلظر ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية                   وتؤكـد   
                                                                   على حقوق احملتجزين قبل احملاكمة يف احلصول على املشورة القانونية واخلدمات  )                         خطوط جزيرة روبن التوجيهية (        أفريقيا 

  :                  وتتطلب من الدول أن  .                      الطبية واالتصال بأسرهم

  .                                     حتظر اللجوء إىل االحتجاز بدون اتصال بأحد -  ٢٤ 

 … 

                                      شخاص احملرومني من حريتهم على اخلدمات                               تكفـل حصـول مجـيع األ       -  ٣١ 
  .                                                                                واملساعدات القانونية والطبية ومتتعهم حبق تلقي الزيارات من أفراد أسرهتم والتراسل معهم

      اآلثار

                                                                                                     ينبغي أن يوجد متييز واضح بني سلطات السجن املسؤولة عن احتجاز الشخص املتهم من ناحية والشرطة أو سلطة االدعاء 
ّ                                 التحقيق يف اجلنحة أو اجلرمية املّدعى هبا، من ناحية أخرى                                   الـيت تتمـثل مهمتها يف                                    وينبغي أن حتدد سلطات السجن       .                             

  .            َ                                                          الظروف اليت حيَتجز فيها الشخص املتهم دون تدخل من الشرطة أو من سلطة االدعاء

  .                                                                            وينبغي عدم متكني سلطة التحقيق من فرض قيود على معاملة الشخص املتهم أثناء احتجازه

                                                                                                      االتصـال باحملامني ينبغي أن يتمكن املسجونني قبل احملاكمة من إقامة االتصال مع السلطات القضائية                              وباإلضـافة إىل  
  .                                                                وأسرهم وأصدقائهم وأطبائهم وممثليهم الدينيني وأجهزة التفتيش اخلارجية

             توصيات عملية

                     وروبية ملنع التعذيب                    وتوصي اللجنة األ    .                                                                       ينـبغي عند بداية دخول السجناء السجن إبالغ أسرهم مبكان احتجازهم           !
                                                                                                                     واملعاملـة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن تكون الفترة القصوى لبقاء األشخاص يف احلجز لدى الشرطة قبل                  

                                           وأي تأخري بعد هذه الفترة ينبغي تسجيله كتابة   .       ساعة  ٤٨                                             السماح هلم بإبالغ أقارهبم أو شخص آخر خيتارونه هي 
  .                                                     أن يتطلب ذلك موافقة من ضابط كبري أو مكتب املدعي العام      ً                      مشفوعاً بأسباب التأخري وينبغي

  .                                                                                ينبغي السماح للسجناء بطلب املعونة القانونية يف مجيع احلاالت اليت تتطلبها مصلحة العدالة !

  .                                                                                ينبغي أن يتمكن السجني من االتصال مبستشاريه القانونيني وتلقي زيارات منهم ملناقشة دفاعه !
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                                                                               ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة وأن يكون لألشخاص احملتجزين                         وقد أوصت اللجنة األوروبية !
                                َّ               سواء كان ذلك أثناء فترة احلبس األوَّلية أو         (        ً                                                           احلق أيضاً يف حضور حمامي أثناء االستجواب الذي تقوم به الشرطة             "

                                          ي ال مينع الشرطة من أن تبدأ استجوابه                                                                    ومن الطبيعي أن إعالن الشخص احملتجز رغبته يف االتصال مبحام            ).        بعدهـا 
   ".                                    بشأن املوضوعات العاجلة قبل وصول احملامي

  .                                                      ينبغي تزويد السجناء مبا حيتاجونه للكتابة إذا رغبوا يف ذلك !

       وينبغي   .                                                                                         ينبغي أن يتمكن السجناء من مقابلة مستشاريهم القانونيني حتت بصر املسؤولني ولكن ليس يف مرمى مسعهم !
ِ  ِّ                              من االتصال مبستشاريهم القانونيني يف ِسرِّية عن طريق اخلطابات أو اهلاتف               أن يتمكنوا أيضا                                  .  

                 موضوعات للمناقشة

                                       ما هي الترتيبات اليت ميكن إلدارة السجن أن   .                                                            يصل معظم السجناء إىل السجن من احلجز لدى الشرطة أو سلطة االدعاء
   ين؟                                                         تتخذها لتكفل أن هؤالء السجناء يفهمون حقهم يف التنفيذ القانو

                                                                                                         ما هي الترتيبات اليت ينبغي أن تتخذها إدارة السجن لتكفل متكني السجناء من إبالغ أقارهبم باملكان الذي يوجدون فيه؟

                                                                                                  إىل أي مدى تسمح الصكوك الدولية لسلطات السجن بتقييد االتصال بني سجناء ما قبل احملاكمة وأصدقائهم وأسرهم؟

             دراسات احلالة

            وتدرك سلطات   .                          ومل يتم حتديد تاريخ حملاكمتها  .      ً  شهراً  ١٨                         االحتجاز قبل احملاكمة ملدة                    ظلت إحدى السجينات يف - ١
ٍ         شهراً كحٍد أقصى  ١٢                                                السجن أن اجلرمية املتهمة هبا يعاقب عليها بالسجن ملدة                              ماذا تفعل هذه السلطات، آخذة   .      ً   

                          يف االعتبار الصكوك الدولية؟

                                                     ة وتبلغ سلطات السجن أن هذا الشخص معروف لدى الشرطة       ِّ                      ً                     تسـلِّم الشرطة إىل السجن شخصاً ينتظر احملاكم        - ٢
          ما العمل؟  .                                                                          ً      ً  كتاجر خمدرات وهي توصي بعدم متكينه من استعمال اهلاتف وبتفتيش كل زائريه تفتيشاً ذاتياً

                                                         ويكلفك مدير السجن بوضع ترتيبات للسماح للسجناء بالتحدث مع   .                                   أنت مسؤول عن منطقة الزيارة يف السجن - ٣
              كيف تفعل ذلك؟  .                               روف تفي مبتطلبات الصكوك الدولية         احملامني يف ظ
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                            معاملة املسجونني قبل احملاكمة-  ٣٦      الفصل 

     اهلدف

                 ُ                                                                                          هدف هذا الفصل أن ُيربز أن للرجال والنساء احملتجزين قبل احملاكمة احلق يف معاملة خمتلفة يف بعض اجلوانب عن معاملة       
  .                                            يعتربون حبكم القانون أبرياء من اجلرمية املتهمني هبا                                           السجناء احملكوم عليهم ألنه مل يتم إثبات جرمهم و

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                                          يتم يف مجيع الظروف باستثناء الظروف االستثنائية، فصل األشخاص املتهمني عن األشخاص احملكوم عليهم وخيضعون               
  .             ملعاملة منفصلة

َ                                             ُ   َّ                         وُتَخصص غرف منفصلة لنوم كل شخص من األشخاص الذين مل ُيقدَّموا إىل احمل                                                اكمة مبفرده، ولكن رهنا بالعادات      ُ 
  .                       احمللية املختلفة حسب املناخ

  .                    ُ   َّ                                                              وجيوز لألشخاص الذين مل ُيقدَّموا للمحاكمة شراء طعامهم إذا رغبوا على نفقتهم اخلاصة من اخلارج

  . ُ                    ُ   َّ                                                            وُيسمح لألشخاص الذين مل ُيقدَّموا إىل احملاكمة بارتداء مالبسهم اخلاصة إذا كانت نظيفة ومناسبة

ـ            ُ   َّ                                                                                        دى سـجني مل ُيقدَّم إىل احملاكمة مالبس السجن تكون هذه املالبس خمتلفة عن املالبس املقدمة للمسجونني                           إذا ارت
  .           احملكوم عليهم

  .          ً                 ُ   َّ                                           تتاح دائماً للسجناء الذين مل ُيقدَّموا للمحاكمة فرصة العمل دون إجبارهم عليه

  .                                   لصحف ومواد الكتابة على نفقتهم اخلاصةُ          ً                 ُ   َّ                                ُيسمح عموماً للسجناء الذين مل ُيقدَّموا إىل احملاكمة بشراء الكتب وا

  .ُ          ً                    َّ                                                                  ُيسمح عموماً للسجناء الذين مل يقدَّموا إىل احملاكمة بتلقي الزيارات من طبيبهم اخلاص أو طبيب أسناهنم اخلاص

                       األساس يف الصكوك الدولية

            يهم، مل يثبت                                                                                       تؤكـد عـدة صكوك دولية على ضرورة فصل املسجونني قبل احملاكمة، وهم، حسب التعريف املنطبق عل    
  .                                       ارتكاهبم أي جرمية، عن السجناء احملكوم عليهم

  :             تقضي مبا يلي                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من   ١٠       فاملادة 

َ                                                         ُيفَصـل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف                 ) أ (    - ٢    ُ
  . ً          اً غري مدانني                                                       استثنائية، ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع كوهنم أشخاص

                                                                                                    جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن                       وتؤكـد   
  .            هذه األحكام                                         القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من   ٨٥   و  ٨٤           والقاعدتان 

  :                              علقة مبعاملة املسجونني قبل احملاكمة                                    ً     ً                      وتتضمن القواعد النموذجية الدنيا أيضاً عدداً من األحكام األخرى املت
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 ٨٤  -...      

                                                                         دون املساس بالقواعد القانونية املتعلقة حبماية احلرية الفردية أو اليت            ) ٣ ( 
                                                                                       تنص على اإلجراءات الواجبة االتباع إزاء املتهمني، جيب أن يتمتع هؤالء بنظام معاملة             

  .                                             خاصة حتدد القواعد الواردة أدناه عناصره األساسية

 ...    

                                                                    يوضـع املـتهمون يف غرف نوم فردية، ولكن رهنا مبراعاة العادات             -  ٨٦ 
  .                         احمللية املختلفة تبعا للمناخ

                                                                    للمتهمني إذا رغبوا يف ذلك، يف احلدود املتفقة مع حسن سري النظام             -  ٨٧ 
                                                                                         يف املؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن حيصلوا على طعامهم من اخلارج إما               

                                       فإذا مل يطلبوا ذلك كان على اإلدارة         .                               بواسطة أسرهتم أو أصدقائهم                      بواسطة اإلدارة أو  
  .                 أن تتكفل بإطعامهم

  .ُ                                                     ُيسمح للمتهم بارتداء ثيابه اخلاصة إذا كانت نظيفة والئقة       ) ١   (  -  ٨٨ 

                                                                     أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه خمتلفة عن اللباس              ) ٢ ( 
  .                             املوحد الذي يرتديه احملكوم عليهم

  .                                                                   ب دائما أن يعطى املتهم فرصة للعمل، ولكن ال جيوز إجباره عليه           جي -  ٨٩ 
  .                                 فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه

                                                         يرخص لكل متهم بأن حيصل، على نفقته أو نفقة آخرين، ويف احلدود  -  ٩٠ 
                                                                                           املتفقة مع صاحل إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من الكتب               

  .                               كتابة وغريها من وسائل قضاء الوقت                والصحف وأدوات ال

                                                                      يرخص للمتهم بأن يزوره ويعاجله طبيبه أو طبيب أسنانه اخلاص، إذا            -  ٩١ 
  .                              ً                         كان لطلبه مربر معقول وكان قادراً على دفع النفقات املقتضاة

         أن ضرورة               عدة أحكام بش )          قواعد بيجني (                                                          قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        وتتضمن 
                                   قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث                                       ً                  ً           توجـيه محايـة خاصة لألحداث احملبوسني احتياطياً وتنص على ذلك أيضاً       

  .                                                 من هذا الدليل ملزيد من املعلومات عن معاملة األحداث  ٣١           أنظر الفصل    .                اجملردين من حريتهم

      اآلثار

                                                          احملاكمة خيتلف عن أساس احتجاز السجناء املدانني وينشأ                                                                  يتضح من الصكوك الدولية أن أساس احتجاز املسجونني قبل        
  .                   عن ذلك بعض املتطلبات

                                                          وسبب هذا الفصل هو كفالة أن املعاملة اليت يلقاها املسجونني قبل   .                                            املطلب األول هو ضرورة الفصل عن السجناء املدانني
                                            املدانني وال ينبغي حبسهم يف مكان يتمثل                                       فهم ال يدخلون يف عداد األشخاص       .                                      احملاكمة معاملة مالئمة الفتراض براءهتم    

  .                                                 مربره األخالقي يف حبس أشخاص مت احلكم عليهم بعقوبة السجن
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                                         منها مقابلة احملامني واحلصول على الطعام        -                                            فاملسجونون قبل احملاكمة هلم عدد من احلقوق        .                          وهناك أيضا أسباب عملية   
                                                 وهي حقوق ال تنطبق بنفس الطريقة على السجناء املدانني   -    مل                                                من اخلارج وارتداء مالبسهم اخلاصة وعدم مطالبتهم بالع

  .                                                 ويسبب اخللط بني هاتني الفئتني من السجناء بعض الصعوبات

    أما   .                                                                                                                وعـادة ما يكون االنشغال الرئيسي للمسجونني قبل احملاكمة هو احملاكمة الوشيكة واختاذ االستعدادات الكافية هلا               
  .                       ليومي خيضع لتوقعات خمتلفة                                السجناء املدانون فإن نظام حياهتم ا

  .                                                                                            وباإلضافة إىل ذلك حيق للمسجونني قبل احملاكمة احلصول على كافة أشكال احلماية اليت تنطبق على مجيع السجناء

             توصيات عملية

          ويعين ذلك    .                 ُ                                                                                ال يوجـد يف كثري من ُنظم السجون متييز بني املسجونني قبل احملاكمة حسب نوع اجلرمية املتهمني هبا                  !
  .                          ً            ً                                                     جناء الذين قد يواجهون هتماً بسيطة نسبياً يف نفس الظروف األمنية اليت حيبس فيها املتهمون بتهم خطرية       حبس الس

  .                                                                                   وينبغي إيالء االعتبار إىل درجة الترتيبات األمنية املالئمة ملختلف جمموعات املسجونني قبل احملاكمة

         ويف حالة    .                                    اخلاصة اختاذ ترتيبات مالئمة للغسيل                                                                    ينبغي يف حالة السماح للمسجونني قبل احملاكمة بارتداء مالبسهم           !
  .                                                                                            تعذر ذلك داخل السجن فهناك خيار آخر وهو السماح للسجناء باستبدال مالبسهم الشخصية أثناء الزيارات

  .       ُ                                                                                                    يف بعض ُنظم السجون تكون ظروف احتجاز املسجونني قبل احملاكمة يف الواقع أسوأ من ظروف السجناء املدانني                 !
                               ً       ُ                                                         تكون أماكن إيوائهم أكثر ازدحاماً ، وقد ُيحبسون يف الزنازين معظم النهار وقد جيري فرض                       َّ             فمـن املـرجَّح أن      

                                                               وينبغي أن تفعل سلطات السجن كل ما تستطيع لتكفل أن أحوال املسجونني   .                                 تقييدات على اتصاهلم بالعامل اخلارجي
  .                      ً                                  قبل احملاكمة ال تزيد سوءاً على األقل عن أحوال املسجونني املدانني

ٍ                            اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بتوفري برنامج كاٍف من األنشطة                      توصـي  !                                                                                      
                                                                                                              للمسـجونني قـبل احملاكمة، يشمل العمل والتعليم والرياضة وبذلك يستطيعون قضاء وقتهم بطريقة إجيابية طوال              

          وينبغي أال   .                                        ة اليت توصي اللجنة بقضائها خارج الزنازين                                                    الساعات الثمان، أو ما يزيد عن ذلك، كل يوم، وهي الفتر
  .                                                                            ً يكون املسجونون قبل احملاكمة عرضة للتجاهل بسبب طبيعة احتجازهم الذي قد يكون مؤقتاً

                          ً                                                                          وتوصي اللجنة األوروبية أيضاً بأن تكون القيود على االتصال مع السجناء اآلخرين وبالعامل اخلارجي حمدودة بصورة  !
                                                                                 لجـنة املمارسـة اجلارية يف بعض البلدان حيث تستخدم الشرطة وسلطات االدعاء القيود                  وتشـجب ال    .        مطلقـة 

                        وأوصت اللجنة بعدد من      .                                                                                   االحـتجازية ملمارسـة ضـغط نفسي على املشتبه فيهم لالعتراف أو تقدمي املعلومات             
          وتشمل هذه   .      حملاكمة                                                                                       الضـمانات اإلجرائية يف احلاالت اليت يتم فيها فرض تقييدات احتجازية على احملتجزين قبل ا         

                                                                                                    الضمانات ضرورة إصدار التصريح هبذه التقييدات من جانب إحدى احملاكم مع تسجيل أسباب التقييد كتابة، والقيام 
  .                                                                    باستعراض دوري من جانب احملكمة ألي تقييدات مفروضة على احملتجزين قبل احملاكمة

                 موضوعات للمناقشة

                                                                    ما تكون ظروف السجناء الذين ينتظرون حماكمتهم أسوأ من ظروف                                             ً            ويف واقـع احلـال يف بعض نظم السجون كثرياً         
                                                         ما هو مربر ذلك؟ ماذا ميكن أن يغري ذلك يف ضوء الصكوك الدولية؟  .               السجناء احملكومني

               ً     ً                                                           ملاذا يعترب أمراً مهماً أن يفصل السجناء الذين ينتظرون حماكمتهم عن السجناء املدانني؟
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                                                                               ختاذها لضمان أن تكون جتربة الشبان الذين ينتظرون حماكمتهم جتربة إجيابية ما أمكن ذلك؟                               ما هي التدابري اخلاصة اليت ينبغي ا

                                                                                                         ما هي العوامل الرئيسية اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند تنظيم فصول تدريبية للسجناء الذين ينتظرون حماكمتهم؟

        احلالة  ات    دراس

          وطلب منك    .                                               نني قبل احملاكمة يف ظل ترتيبات أمنية متشددة                                                        يف نظام السجن يف بلدكم يتم احتجاز مجيع املسجو         - ١
       ما هي    .                                                                                                     رئيس إدارة السجن صياغة جمموعة من اإلجراءات لتقسيم املسجونني قبل احملاكمة إىل فئات أمنية خمتلفة              

  .                                    العوامل اليت ينبغي أن تأخذها يف احلسبان

           ويعرب بعض    .                             ستخدام مجيع السجناء املدانني                            وال توجد أعمال كافية ال      .                                     أنت مسؤول عن توفري العمل للسجناء      - ٢
                                           كيف تستطيع أن تتعامل مع هذا الطلب آخذا بعني   .                                                   املسجونني الذين مل يقدموا إىل احملاكمة عن رغبتهم يف العمل

                        االعتبار الصكوك الدولية؟

           من املمكن                      ويسأل السجينان إن كان  .                                                               ألحـد املسـجونني قبل احملاكمة شقيق يف السجن أدين يف قضية منفصلة       - ٣
                 كيف ترد على ذلك؟  .           ً وضعهما معاً
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                اإلفراج بكفالة-  ٣٧      الفصل 

     اهلدف

                               ومن أساليب حتقيق ذلك السماح       .                                                                                توضح الصكوك الدولية أنه ينبغي كلما أمكن عدم احتجاز األشخاص رهن احملاكمة           
                                  لن يتعمدوا االختفاء وأهنم سيتواجدون                                                                     هلم باالستمرار يف حياهتم يف اجملتمع مع مطالبتهم بتقدمي ضمان مايل أو غريه بأهنم 

   ".       الكفالة "                       ويسمى هذا الترتيب عادة   .                          عند احلاجة للتحقيق واحملاكمة

ٍ                                                                          ويف كثري من البلدان يوضع عدٍد كبٍري من األشخاص يف االحتجاز السابق للمحاكمة مع أنه ميكن اإلفراج عنهم بكفالة           ٍ                           .  
            وتؤدي سلطات   .                                       ون احملاكمة ال ينبغي احتجازهم كقاعدة عامة                                              وهدف هذا الفصل هو أن يربز أن األشخاص الذين ينتظر

  .          ً                                                                   السجن دوراً يف توفري املساعدة للمحتجزين قبل احملاكمة من أجل طلب اإلفراج عنهم بكفالة

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                             ال ينبغي احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة يف احلبس كقاعدة عامة

  .                   مة يف أقرب فرصة ممكنة                         يتعني توخي اإلفراج رهن احملاك

  .                                                                                   يكون من حق املسجون قبل احملاكمة تقدمي طعن إىل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى ضد احتجازه

                       األساس يف الصكوك الدولية

      وتعلن   .            َّ                                                                                                 املبدأ املتضمَّن يف الصكوك الدولية هو عدم وضع أي شخص متهم جبرمية يف احلبس إال يف حالة الضرورة املطلقة                  
  :        ما يلي                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من  ٩           من املادة  ٣       الفقرة 

                                                                              وال جيـوز أن يكـون احـتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة             … 
 …                                                                        العامة، ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم احملاكمة 

  :        ك ما يلي              من العهد كذل ٩           من املادة  ٤             وتعلن الفقرة 

ِ                                                                  لكـل شخص ُحِرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل احملكمة                ُ         
                                                                                           لكـي تفصـل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان                

  .                االعتقال غري قانوين

                         ين يتعرضون ألي شكل من                                                    جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذ             من     ٣٩                               ويـتأكد هذا احلكم يف املبدأ       
  :                      أشكال االحتجاز أو السجن

                                                                           باستثناء احلاالت اخلاصة اليت ينص عليها القانون، حيق للشخص احملتجز بتهمة            
                                                                                        جنائـية، ما مل تقرر خالف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصاحل إقامة العدل، أن                

     وتظل   .           للقانون                                                        ً               يطلـق سـراحه إىل حني حماكمته رهنا بالشروط اليت جيوز فرضها وفقاً            
  .                                              ضرورة هذا االحتجاز حمل مراجعة من جانب هذه السلطة
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                  هذا املبدأ، الذي  )           قواعد طوكيو (                                                        قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية      من  ٦    َّ           وتوسَّع القاعدة 
  :                                                                        ينبغي مراجعته مع القسم احلادي عشر من هذا الدليل بشأن التدابري غري االحتجازية

  ُ                                                               ال ُيسـتخدم االحتجاز السابق للمحاكمة يف اإلجراءات اجلنائية إال            ١- ٦ 
                                                                                   كمـالذ أخـري، ومع إيالء االهتمام الواجب للتحقيق يف اجلرم املدعى وحلماية اجملتمع              

  .         واجملين عليه

         وال يدوم    .                                                               تستخدم بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة يف أبكر مرحلة ممكنة          ٢- ٦ 
  ،  ١- ٥                                                       فترة أطول مما يستوجبه حتقيق األهداف املذكورة يف املادة                                  االحـتجاز السـابق للمحاكمة    

  .  ُ                                                                    وُتتوخى يف تنفيذه االعتبارات اإلنسانية واحترام الكرامة اليت فطر عليها البشر

                                                                       يكـون لـلجاين حق االستئناف أمام هيئة قضائية أو أية هيئة أخرى               ٣- ٦ 
  . ة                                                 مستقلة خمتصة يف حاالت استخدام االحتجاز السابق للمحاكم

      اآلثار

    ً                                                                                                                      كـثراً مـا يشـعر املسجونون قبل احملاكمة عند بداية دخوهلم احلبس باالضطراب والكرب وخاصة إذا مل يكن هلم سابق خربة                      
  .                                                                                                  ويقع على موظفي السجن التزام بكفالة إدراك هؤالء السجناء ملوقفهم القانوين وحلقوقهم بصفتهم سجناء غري مدانني  .       بالسجن

             توصيات عملية

  .                                     ً     ً                                        ب املوظفني يف منطقة استقبال السجن تدريباً خاصاً ملساعدة السجناء على فهم موقفهم القانوين          ينبغي تدري !

                             َّ          ً     ً                                                                  يف بعـض الـبلدان يقوم موظفون مدرَّبون تدريباً خاصاً بفحص كل حالة الكتشاف ما إن كان هناك أي أساس                     !
  .                                                                 لإلفراج بكفالة وإعداد تقارير لتقدميها عند أول مثول للشخص أمام احملكمة

                وضوعات للمناقشة م

                                                                                                   كيف ميكن وضع ترتيبات لتدريب جمموعة من املوظفني لتقدمي املشورة إىل السجناء للوفاء بشروط اإلفراج رهن احملاكمة؟

                                                                                                                         نـاقش املشورة والوثائق اليت ينبغي أن تتاح للسجناء عند دخوهلم السجن ألول مرة ملساعدهتم على معرفة ما إن كانوا                    
  .                       اإلفراج مبوجب شروط أخرى                      مؤهلني لإلفراج بكفالة أو

            دراسة احلالة

                                    ويقول إنه علم يف احملكمة أنه ميكن         .                                                                           يتحدث أحد املسجونني قبل احملاكمة إىل أحد موظفي السجن يوم دخوله السجن           
  ني             ً                            ومل يكن قادراً على دفع هذا املبلغ يف ذلك احل  .                                                    َّ          اإلفراج عنه بكفالة شريطة أن ميكنه إعطاء ضمان مببلغ معيَّن من املال

          ما العمل؟  .                            ً                           ولكنه يتذكر اآلن أن له صديقاً قد يستطيع تقدمي هذا الضمان
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                                                       السجناء املدنيون واألشخاص املوقوفون أو احملتجزون بدون هتمة-  ٣٨      الفصل 

     اهلدف

  ز                   ُ   وهدف هذا الفصل أن ُيرب  .                                                                             يف بعض البلدان قد يتم احتجاز أشخاص ألهنم يواجهون هتمة مدنية أو ألسباب إدارية أخرى
عاَملوا بنفس طريقة معاملة مجيع السجناء اآلخرين غري املدانني َ                                                     أن هؤالء األشخاص ينبغي أن ُي    ُ                        .  

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                                         األشـخاص املوقوفـون أو املسجونون بدون هتمة حيصلون على نفس احلماية والتسهيالت املتاحة للمسجونني قبل                
  .      احملاكمة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :                                          إىل معاملة السجناء املدنيني على النحو التايل                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     من  ٤ ٩            تشري القاعدة 

                                                                                  يف البلدان اليت جييز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من احملكمة               
                                                                         يف أية دعوى أخرى غري جزائية، ال جيوز إخضاع املسجونني على هذا النحو ألية قيود أو 

        وجيب أال    .                                                               ة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هرهبم وللحفاظ على األمن                   ألية صرام 
                      ً                                                                 تكـون معاملتهم أقل يسراً من تلك املمنوحة للسجناء غري احملاكمني باستثناء أنه ميكن              

  .                 إجبارهم على العمل

                الدنيا ملعاملة                               اجلديدة إىل القواعد النموذجية   ٩٥                                                           وافـق اجمللس االقتصادي واالجتماعي على إضافة القاعدة              ١٩٧٧    ويف  
                                                                                         وتنص القاعدة اجلديدة يف جوهرها على أن األشخاص املوقوفني أو املسجونني بدون هتمة، مثل األشخاص الذين   .        السجناء

                                                                                                      يوضـعون يف االحـتجاز اإلداري، حيصلون على نفس احلماية اليت حيصل عليها األشخاص املوقوفون أو الذين ينتظرون        
  :              اء احملكوم عليهم                           احملاكمة واليت حيصل عليها السجن

                                  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق       ٩                               دون اإلخـالل بأحكـام املادة        -  ٩٥ 
                                                                                      املدنـية والسياسـية يتمتع األشخاص املوقوفون أو احملتجزون دون أن توجه إليهم هتمة             

                             من اجلزء الثاين كذلك تنطبق       "    جيم "                                                 بـذات احلماية اليت يضمنها اجلزء األول والفرع         
                                         من اجلزء الثاين حيثما كان من املمكن أن يعود   "    ألف "              سبة من الفرع                     عليهم األحكام املنا  

                                                                                   تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة اخلاصة من احملتجزين، شريطة أال يتخذ أي تدبري يفترض       
    ً                                                                          ضمناً أن إعادة التعليم أو إعادة التأهيل ميكن على أي حنو أن يكونا مناسبني ألشخاص مل 

  .                       يدانوا بأية جرمية جزائية

    ثار  اآل

  .                                                                        ينبغي عدم معاملة األشخاص احملتجزين ألسباب غري جنائية كما لو كانوا سجناء مدانني

  .                                                                                      وحيق هلؤالء األشخاص احلصول على نفس احلماية والتسهيالت اليت حيصل عليها غريهم من السجناء غري املدانني
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                 موضوعات للمناقشة

                                                 دنيني من ناحية زيارات أفراد األسرة واالتصال باحملامني؟                                                 ما هي الترتيبات اليت ينبغي اختاذها يف صدد السجناء امل

                                                                                       ما هي اإلجراءات التأديبية اليت ينبغي تطبيقها على السجناء الذين ال يواجهون أية هتمة جنائية؟

            دراسة احلالة

         يتم البت                                                                     وكلفتك السلطات بتحويل سجنك إىل مركز الحتجاز املهاجرين غري الشرعيني إىل أن   .                    أنت مدير أحد السجون
                                         ما هو نوع النظام الذي ينبغي لك أن          .                                                ولن يواجه أي هؤالء السجناء أية هتمة جنائية         .                               يف طلبات اللجوء املقدمة منهم    

                   تعده هلؤالء السجناء؟



 حلادي عشرالقسم ا

 التدابري غري االحتجازية
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     اهلدف

                             ُ   َّ          فإن احملكمة قد ختتار، إذا كانت ُمخوَّلة لذلك،                                                  ُ                 عندما تتخذ أي حمكمة قرارها بشأن ما تفعل إزاء شخص اُتهم بارتكاب جرمية
                                                                                                                              بأن تسمح لذلك الشخص بالبقاء يف اجملتمع دون تقييد أو قد تفرض بعض القيود على حريته يف احلركة أو قد تأمر باحتجاز                      

          تنوعة اليت                                                                                       ويف حالة الشخص املدان بارتكاب جرمية قد تستطيع احملكمة أن تأمر بإحدى العقوبات امل              .                    ذلك الشخص يف احلبس   
  .                                                                                ميكن أن يقضيها الشخص املدان على أن يظل يف اجملتمع أو قد تأمر حبرمان ذلك الشخص من حريته

        ويف مجيع    .     ِّ                                                                                                       وتشـدِّد الصـكوك الدولية على أنه ال ينبغي فرض االحتجاز أو السجن إال يف حالة عدم وجود بديل آخر                   
                                                           بعض البلدان تضطلع سلطة واحدة باملسؤولية عن السجون           ويف  .                                                   احلـاالت يوصى باللجوء إىل التدابري غري االحتجازية       

            ً                    وقد حيدث أيضاً أن أحد األشخاص        .                                                                             وكذلك عن الرعاية واإلشراف على اجلناة احملكوم عليهم بعقوبات غري احتجازية          
           ً                                      ً                                                               يسـتكمل جـزءاً من العقوبة يف السجن وبعد ذلك يكون مؤهالً الستكمال العقوبة يف ظل شكل من أشكال اإلفراج                    

  .                                              ويهدف هذا القسم إىل وصف طريقة معاملة هؤالء اجلناة  .             روط إىل اجملتمع   املش

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                         ينبغي التوصية باستعمال التدابري غري االحتجازية والتشجيع عليه

      الرأي                                                                                                                                  ينـبغي تطبـيق التدابري غري االحتجازية دون متييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو السن أو اللغة أو الدين أو                        
  .      ً                                                                                  سياسياً كان أم غري سياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو غري ذلك من األوضاع

  .                                                                    ينبغي النظر كلما أمكن يف التعامل مع اجلناة يف اجملتمع دون اللجوء إىل احملاكم

  .                                       ً                 ينبغي استعمال التدابري غري االحتجازية وفقاً ملبدأ التدخل األدىن

  .                                                                    عند أول مرحلة ممكنة يف أحد أشكال التسريح من السجن إىل برنامج غري احتجازي          يتم النظر 

                                                                                                             ينبغي أن توجد آليات مالئمة لتسهيل الروابط بني اجلهات املسؤولة عن التدابري غري االحتجازية وغريها من اهليئات ذات الصلة  
                                                        عية، احلكومية منها وغري احلكومية، يف جماالت مثل الصحة                                                                             يف نظام العدالة اجلنائية للتنمية االجتماعية وهيئات اخلدمة االجتما        

  .                                            واإلسكان والتعليم والعمل ووسائط اإلعالم اجلماهريي

                                                                                                                   ينبغي أن ينص نظام العدالة اجلنائية على جمموعة واسعة من التدابري غري االحتجازية تبدأ من ترتيبات ما قبل احملاكمة إىل ترتيبات 
  .                  ٍ  إىل السجن بدون داٍع                 ُّ        ما بعد احلكم، لتجنُّب اللجوء

ُ  َ َّ                                                                                                          ُيطَبَّق االحتجاز قبل احملاكمة كمالذ أخري يف القضايا اجلنائية وينبغي اللجوء إىل البدائل عن االحتجاز قبل احملاكمة يف أول فرصة 
  .    ممكنة

  . ا                                                                                              ينبغي حتديد عدد وأنواع التدابري غري االحتجازية يف القانون وغريه حبيث يظل من املمكن إصدار حكم يتمشى معه

                                                                                                             ينبغي لسلطات إصدار احلكم أن تأخذ يف االعتبار، عند النظر يف التدابري غري االحتجازية، احتياجات إعادة تأهيل اجلاين ومحاية 
  .                                                              ً اجملتمع مصاحل الضحية، وينبغي التشاور مع الضحية كلما كان ذلك مالئماً

  .                      ً استعماهلا تقييما منهجياً                                                               ينبغي تشجيع صياغة تدابري غري احتجازية جديدة ورصدها عن كثب وتقييم 
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                       األساس يف الصكوك الدولية

   ).           قواعد طوكيو (                                                        قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية                                   الصك الدويل األساسي يف هذا املوضوع هو 

  :                            النطاق الشامل لقواعد طوكيو ٢ ُ             وُتربز القاعدة 

                 على مجيع األشخاص                                                تسـري األحكام ذات الصلة يف هذه القواعد           ١- ٢ 
                                                                                      اخلاضـعني للمقاضاة أو احملاكمة أو تنفيذ حكم ما، يف مجيع مراحل تدبري شؤون العدالة             

            بصرف النظر    "     جناة "                                                      وألغراض هذه القواعد يشار إىل هؤالء األشخاص بعبارة           .        اجلنائية
  .                                                             عما إذا كانوا من املشتبه فيهم أو املتهمني أو الصادرة أحكام عليهم

                                                            القواعد دون أي متييز يستند إىل العنصر أو اللون أو              َّ           تطـبَّق هـذه     ٢- ٢ 
                                                                                            اجلـنس، أو السـن أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل                 

  .                                                     الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو إىل أي وضع آخر

  ،                                             ُ                          بغية توفري مزيد من املرونة مبا يتسق مع طبيعة اجلُرم ومدى خطورته             ٣- ٢ 
                                                                               وشخصية اجلاين وخلفيته، ومقتضيات محاية اجملتمع، والجتناب استخدام عقوبة السجن          
ٍ                                                                                         بال داٍع، ينبغي أن يوفر نظام العدالة اجلنائية طائفة عريضة من التدابري غري االحتجازية،                    

          وأما عدد    .                                                                           بـدءا مـن التدابري السابقة للمحاكمة حىت التدابري الالحقة إلصدار احلكم           
                                                                        غري االحتجازية املتاحة فينبغي أن حيددا على حنو يبقي على إمكانية                               وأنـواع الـتدابري   
  .               االتساق يف األحكام

                                                                 ينبغي التشجيع على وضع تدابري غري احتجازية جديدة، ورصد هذه            ٤- ٢ 
  .                                        التدابري عن كثب، وتقييم استخدامها بانتظام

          ان للجوء                                            ً                   ينظر يف التعامل مع اجلناة يف إطار اجملتمع، جتنباً قدر اإلمك            ٥- ٢ 
  .    ً                                 وفقاً للضمانات القانونية وحكم القانون  .                                       إىل اإلجراءات الرمسية أو احملاكمة أمام حمكمة

                                       ً                            ينـبغي اسـتخدام التدابري غري االحتجازية وفقاً للمبدأ الذي يقضي           ٦- ٢ 
  .                 بأدىن حد من التدخل

                                               ً                     ينـبغي أن يشكل استخدام التدابري غري االحتجازية جزءاً من االجتاه             ٧- ٢ 
                           ً                                                        ء العقاب وإلغاء التجرمي، بدالً من أن يتداخل مع اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه                      إىل إلغا 

  .         أو يعطلها

     وكما    ).  ٣        القاعدة  (                                                                                   وتستطرد القواعد لتحدد احلاجة إىل ضمانات قانونية للجاين الذي خيضع للجزاءات غري االحتجازية 
                                             طبيق التدابري غري االحتجازية على االحتجاز السابق                                        من هذا الدليل ينبغي كلما أمكن تفضيل ت  ٣٧                   سبق تأكيده يف الفصل 

   ). ٦   و ٥          القاعدتان  (         للمحاكمة 

  :                                                           االعتبارات اليت تضعها السلطة القضائية يف احلسبان عند فرض احلكم ١- ٨              وتعرض القاعدة 
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                                                                                 ينبغي للهيئة القضائية، وقد توافرت لديها طائفة من التدابري غري االحتجازية،            
                                                               ا حاجة اجلاين إىل إعادة التأهيل، ومحاية اجملتمع، وكذلك مصاحل                                   أن تراعي يف اختاذ قراره    

  .                                                 ً اجملين عليه، الذي ينبغي استشارته كلما كان ذلك مناسباً

  :                                                             قائمة باألحكام غري االحتجازية اليت ميكن للمحكمة أن ختتار من بينها ٢- ٨               وتتضمن القاعدة 

  :          رق التالية                                                 جيوز للسلطات اليت تصدر األحكام أن تبت يف القضايا بالط 

                                            العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ واإلنذار؛  ) أ ( 
                    إخالء السبيل املشروط؛  ) ب ( 
                                      العقوبات اليت متس حالة الفرد القانونية؛  ) ج ( 
                                                                 العقوبات االقتصادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية؛  ) د ( 
                                  األمر مبصادرة األموال أو نزع امللكية؛  )  ه  ( 
                                   ألمر برد احلق إىل اجملين عليه أو تعويضه؛ ا  ) و ( 
                             احلكم مع وقف النفاذ أو املرجأ؛  ) ز ( 
                                  الوضع حتت االختبار واإلشراف القضائي؛  ) ح ( 
                                األمر بتأدية خدمات للمجتمع احمللي؛  ) ط ( 
                       اإلحالة إىل مراكز املثول؛  ) ي ( 
              اإلقامة اجلربية؛  ) ك ( 
                    ع يف مؤسسة احتجازية؛                                    أي شكل آخر من أشكال املعاملة غري اإليدا  ) ل ( 
  .                               أي جمموعة من التدابري املدرجة أعاله  ) م ( 

                                                                                        على أنه ينبغي للهيئة املختصة، حىت بعد صدور حكم احتجازي، أن تنظر يف إمكانية اإلفراج املشروط  ٩             وتنص القاعدة 
  :        أو املؤقت

                                                                       تـتاح للهيـئة املختصـة طائفة عريضة من التدابري البديلة الالحقة              ١- ٩ 
                                                                   لكي يتالىف إيداع اجلاين يف مؤسسة احتجازية ومساعدته على عودة                          لصـدور احلكـم   

  .                    اندماج مبكرة يف اجملتمع

  :                                            ميكن أن تشمل التدابري الالحقة لصدور احلكم ما يلي  ٢- ٩ 

                               التصريح بالغياب، ودور التأهيل؛  ) أ ( 
                                        إطالق السراح من أجل العمل أو تلقي العلم؛  ) ب ( 
        أشكاله؛                         إخالء السبيل املشروط مبختلف   ) ج ( 
               إسقاط العقوبة؛  ) د ( 
  .     العفو  )  ه  ( 

                                                                    خيضع القرار املتعلق بالتدابري الالحقة إلصدار احلكم، باستثناء حالة           ٣- ٩ 
                                                                                           العفـو، إلعادة نظر من قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة خمتصة، بناء على طلب                

  .    اجلاين
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                                                              يـنظر يف أبكـر مرحلة ممكنة يف أي شكل من أشكال إطالق سراح          ٤- ٩ 
  .                                 اجلاين وإحالته إىل برنامج غري احتجازي

                َّ              والشروط اليت يتعيَّن على اجلاين أن   )   ١١      املادة  (                          ومدة التدابري غري االحتجازية   )   ١٠        القاعدة  (    ِ                                وتعاِلج القواعد التالية مسألة اإلشراف 
         والتوظيف   )   ١٤         القاعدة   (              ُ                            واإلجراء الذي ُيتخذ عند اإلخالل بالشروط         )   ١٣         القاعدة   (                وجانب املعاملة     )   ١٢           القـاعدة    (           يراعـيها   
   ).  ١٩   و  ١٨   و  ١٧        القواعد  (                                                 والدور الذي يؤديه املتطوعون وغريهم من أفراد اجلمهور   )   ١٦   و  ١٥          القاعدتان  (         والتدريب 

  :      ً     ً                                           إعالناً هاماً عن ضرورة الروابط مع األجهزة العامة األخرى  ٢٢               وتتضمن القاعدة 

              إقامة الروابط                                                       ينبغي أن تستحدث، على مستويات خمتلفة، آليات مناسبة تسهل  
                                                                                   يف جمـاالت كالصحة واإلسكان والتعليم والعمل، بني الدوائر املسؤولة عن التدابري غري           
                                                                                          االحتجازية وغريها من فروع نظام العدالة اجلنائية، وأجهزة التنمية االجتماعية والرعاية           

  .                                                 االجتماعية، احلكومية منها وغري احلكومية، ووسائط اإلعالم

      اآلثار

  .                                                                                                    يو إىل تعزيز مشاركة اجملتمع مشاركة أوسع يف إدارة العدالة اجلنائية وبالتحديد يف معاملة اجملرمني                                تقصـد قواعد طوك   
                                                                                                      وباإلضافة إىل ذلك تؤكد القواعد على أمهية متكني النظام القانوين لتطبيق تدابري غري احتجازية حيث أهنا تشيع يف خمتلف 

  .                 اجملتمعات التقليدية

  .                                             جيع اجلناة على تكوين إحساس باملسؤولية جتاه اجملتمع                 ً       وهتدف القواعد أيضاً إىل تش

                                                                                                                      عـند النظر يف التدابري غري االحتجازية جيب إقامة التوازن الصحيح بني حقوق األفراد اجلناة وحقوق الضحايا واهتمام                  
  .                               اجملتمع بالسالمة العامة ومنع اجلرمية

                                                      ن ويف الوقت نفسه الوفاء باحتياجات العدالة للجاين                                                                       والـتدابري غري االحتجازية مالئمة كوسيلة لتقليل استعمال السج        
  .              والضحية واجملتمع

        ُ   ِّ                                    ً                                    ً     ً               وميكن أن ُيشكِّل اإلفراج املشروط واملؤقت، إذا كان جزءاً من خطة وكان موضع رقابة صحيحة، جانباً هاماً من عملية 
  .                                         إعادة إدماج اجلاين يف اجملتمع يف هناية مدة السجن

             توصيات عملية

            والتقاليد                                                                  ِّ           سلطة القضائية من تطبيق جمموعة واسعة من التدابري غري االحتجازية اليت متثِّل املمارسات              من املهم متكني ال !
  .                       السائدة يف كل فئات اجملتمع

                                                                                                                ينبغي أن تتاح املعلومات للسلطات القانونية اليت متلك سلطة االحتجاز أو السجن عن إمكانيات فرض تدابري غري                  !
  .    لسجن                              احتجازية كبديل عن االحتجاز أو ا

                     فالناس تؤيد يف كثري من   .     َّ                                                     ُ   ِّ                 يتعيَّن طمأنة اجلمهور إىل أن استعمال التدابري غري االحتجازية لن ُيعرِّض سالمتهم للخطر !
                                  وميكن طمأنة الناس إىل سالمتهم من خالل   .           بالضرورة ه      ما يربر                                       األحيان سجن اجلناة وذلك بسبب خوف ليس له  
                              ً          وينبغي أن يقوم اتصال وثيق أيضاً مع         .                          التدابري غري االحتجازية                                                 اسـتعمال وسائط اإلعالم اجلماهريية لشرح فوائد      

  .              ِّ          اجملموعات اليت متثِّل الضحايا
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                                                                                                                  ينبغي تطبيق التدابري غري االحتجازية على الذين كانوا سيوضعون يف السجن لوال هذه التدابري ال تطبيقها كوسيلة                  !
  .                                   لتوسيع استعمال نظام العدالة اجلنائية

                ً     ً                                                           جهزة املتصلة دوراً هاماً يف إعداد تقارير شاملة عن السجناء الذين جيري النظر يف منحهم                     تؤدي سلطات السجن واأل !
  .                            إخالء السبيل أو اإلفراج املشروط

                 موضوعات للمناقشة
                                                                                             ما هي التدابري غري االحتجازية املتاحة يف بلدكم؟ هل هناك ضرورة ألنواع أخرى من التدابري غري االحتجازية؟

                                         من بني هؤالء السجناء املوجودين يف نظام         .      ُ                                                جون أُدينت نسبة كبرية من السجناء يف جرائم بسيطة                 ُ            يف كثري من ُنظم الس    
  .                                                                 السجن لديكم، من منهم ميكن النظر يف تطبيق التدابري غري االحتجازية عليهم

                  ذه املمارسة مقبولة     هل ه  .                                                                                   يف كثري من البلدان يتم إرسال اجلناة الذين ال يدفعون الغرامات اليت تفرضها احملاكم إىل السجن
                                            يف ضوء الصكوك الدولية؟ ما هي البدائل املمكنة؟

                                                                                 ما هي السمات الرئيسية اليت ينبغي مراقبتها يف أي تدبري جديد من التدابري غري االحتجازية؟

                                                                                                                   يف بعـض البلدان يضطلع موظفو السجن باملسؤولية عن تطبيق بعض التدابري غري االحتجازية تشمل األماكن اليت تشبه                  
  .                            ناقش مزايا وعيوب هذا الترتيب  .                     املنازل واخلدمة العامة

                                                                                                               تظهـر يف كثري من األحيان مشكلة عند النظر يف تطبيق التدابري اجملتمعية على اجلناة الذين ليس هلم عنوان ثابت أو على         
                           ماذا ميكن عمله يف هذه احلاالت؟  .                       اجلناة من جنسيات أجنبية

             دراسات احلالة
                 وطلب القاضي من     .                                         وهذه هي جرميته الثالثة من هذا النوع        .                        قة سلع الستعماله اخلاص                           أديـن شـاب بتهمة سر      - ١

                           ِّ                     ُ   َ                                                                سلطات السجن إعداد تقرير يوضِّح ما إن كان ينبغي أن ُيحكَم عليه بعقوبة السجن أو ما إن كان من األفضل                    
                ف ميكن التوصية             يف أي ظرو    .                                           ولديك كل التفاصيل عن خلفية هذا الشاب        .                                   تطبيق أحد التدابري غري االحتجازية    

                            ، مع مراعاة الصكوك الدولية؟         االحتجازي            بالتصرف غري 

ِ                                         ُحِكم على امرأة بالسجن ملدة ثالث سنوات       - ٢              ما هي احلجج     .                          ً       ً                وميكن النظر يف منحها إفراجاً مشروطاً بعد سنتني         . ُ 
                                                                                 اليت تؤيد املوافقة على اإلفراج املشروط؟ ما هي املسائل اليت جيب دراستها قبل اختاذ القرار؟

                                     ويف إحدى القضايا حيكم أحد قضاة التحقيق   .          ً                                                 بدأ مؤخراً تطبيق اخلدمة اجملتمعية يف أحد البلدان كبديل عن احلبس - ٣
                                            وتنشر وسائط اإلعالم تفاصيل القضية وتطالب بوقف   .                                                قليلي اخلربة على أحد مرتكيب االغتصاب باخلدمة اجملتمعية

                  م به ومن يقوم به؟                            ما هو العمل الذي ينبغي القيا  .              اخلدمة اجملتمعية

                                            ويشعر موظفو السجن بالقلق من احتمال اخلطر على   .                                                        هـناك اقـتراح لتطبـيق اخلدمة اجملتمعية يف أحد البلدان       - ٤
                                            ما هي احلجج اليت ينبغي أن تعرضها إدارة السجن؟  .                               وظائفهم بسبب اخنفاض عدد املسجونني

                                        وترغب احملكمة يف إصدار حكم غري احتجازي ولكن   .                                                   أدينت امرأة للمرة الثانية يف عدد من جرائم سرقة احملالت - ٥
  .   ُِ                     ُ          ً                  وطُِلب من سلطات السجن أن ُتعد تقريراً للمحكمة         .                                                          احملكمة ال تشعر باالرتياح ألن املرأة ليس هلا عنوان ثابت         

      قواعد  (                                                                       من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية             ٢٢                                     إذا أخذنـا يف االعتـبار القاعدة        
                                                                  ما هو اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه سلطات السجن قبل إعداد ذلك التقرير؟  )    كيو  طو



 لثاين عشرالقسم ا

 إدارة السجون وموظفو
 السجون
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     اهلدف

                        واملهمة الرئيسية إلدارة     .                                   ً      ً                                                       يف اجملـتمع الدميقراطي يكون السجن أساساً خادماً للهيئة القضائية اليت تعمل نيابة عن اجملتمع              
                                                ُ               َّ                         ظ يف ظروف كرمية وإنسانية على الرجال والنساء الذين ُترسلهم حمكمة مشكَّلة على النحو الصحيح إىل               السجن هي التحف

                                            ً               ولكن من املهم االعتراف بأن موظفي السجن هلم أيضاً حقوق هامة من   .                            ويقوم موظفو السجن هبذه املهمة   .          هذه اإلدارة
                                                      لقسم إىل مناقشة آثار هذا املبدأ وفحص التفاعل بني                      ويهدف هذا ا    .                                                    حقـوق اإلنسان اليت ينبغي أن تدافع عنها الدولة        

  .       َ                                             وقد نوقَش الكثري من هذه املعايري يف خمتلف فصول هذا الدليل  .                                حقوق املوظفني والتزاماهتم وواجباهتم

               املبادئ اجلوهرية

              ا وحيافظون على                                                                                         حيـترم مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، مبا فيهم موظفو السجون، الكرامة اإلنسانية وحيترموهن  
  .                                     حقوق اإلنسان جلميع األشخاص ويدافعون عنها

  .                                                               ً                  ينبغي أن تكون إدارة نظام السجن يف يد مدنية وال ينبغي أن تكون جزءاً من أي هيكل عسكري

  .                               ً                                                       يتم اختيار العاملني بدقة استناداً إىل نزاهتهم وإنسانيتهم وقدرهتم املهنية واستعدادهم الشخصي

 .                                                                          لسجن على إعالم العاملني واجلمهور بأن العمل يف السجن خدمة اجتماعية ذات أمهية كربى                    ينبغي أن حترص إدارة ا

                                                                                              يتم تعيني العاملني كضباط سجن متفرغني مبركز مدين ومرتبات تكفي جلذب الرجال والنساء املالئمني واالحتفاظ هبم 
  .                     ِّ   ومبزايا وشروط خدمة مشجِّعة

                                                                          ن ضد املرأة يف التعيني والتوظيف والتدريب والتكليف والترقية واملرتبات              ِّ                                        ال متيِّز أجهزة إنفاذ القانون وسلطات السج      
  .                                   وغري ذلك من املسائل الوظيفية واإلدارية

                                         ً                                                   ً      ً          تقوم أجهزة إنفاذ القانون وسلطات السجن معاً بتعيني أعداد كافية من النساء لكفالة متثيل اجملتمع متثيالً منصفاً ومحاية 
   .                   حقوق املرأة السجينة

ٍ                                                       لني من احلاصلني على قدر كاٍف من التعليم وعلى قدٍر كاٍف من الذكاء ويتم تدريبهم قبل الدخول يف                               يكـون العام       ٍ                     ٍ                        
  .                                              ويتصرف العاملون بطريقة تفرض االحترام من السجناء  .               اخلدمة وأثناءها

     ائيني                                 ً                                                                         يشـمل العاملون بقدر اإلمكان أعداداً كافية من األخصائيني مثل علماء النفس واألخصائيني النفسيني واألخص              
ُ           االجتماعيني واملدرسني وُمعلمي احلرف                    .  

ٍ                                      ُّ                                         ينـبغي أن يكـون مدير املؤسسة مؤهالً بقدر كاٍف ملهمته وأن يكون تعيينه على أساس التفرُّغ وأن يقيم يف مباين                              ً                              
  .                            املؤسسة أو بالقرب منها مباشرة

  .                                                                          يكون املدير أو نائبه ومعظم العاملني من القادرين على التحدث بلغة معظم السجناء

ٍ                                                      وجـد عدد كاٍف من العاملني الطبيني املقيمني بالقرب من املؤسسة           ي                                           ويف أي مؤسسة للرجال والنساء يكون جزء         .           
  .                                                                                         املؤسسة املخصص للنساء حتت سلطة ضابطة مسؤولة وتقتصر رعاية ومراقبة السجينات على الضابطات اإلناث
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                                    يف حاالت حماولة اهلرب أو يف حاالت املقاومة                                                                         ال يـلجأ ضـباط السجن إىل القوة إال يف حالة الدفاع عن النفس أو               
                                               وجيب على الضباط الذين يلجأون إىل القوة أن          .                                                                       اجلسـدية اإلجيابـية أو السلبية ألمر يستند إىل القانون أو اللوائح           

بلِّغوا احلادث فوراً إىل مدير السجن   .                                      ُ   ِّ              ً                 يستعملوا احلد األدىن من القوة فقط وجيب أن ُي

  .                      ً       ً                 فون الذين يتصلون اتصاالً مباشراً بالسجناء مسلحني          ً              ينبغي عادةً أال يكون املوظ

                                                                                                                       حيـترم موظفو إنفاذ القوانني سرية املعلومات املوجودة حبوزهتم إال إذا كان أداء واجبهم أو متطلبات العدالة تقتضي                  
  .                  خالف ذلك بصورة حمددة

  .   يهم                                                                      يكفل موظفو تنفيذ القوانني احلماية الكاملة لصحة األشخاص املوجودين يف احلبس لد

َ                                                                   ال ُتستعَمل األسلحة النارية ضد األشخاص يف احلبس أو االحتجاز إال يف الظروف التالية     ُ  :  
      ً                  ً                                                دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن اآلخرين ضد خطر وشيك باملوت أو باإلصابة اخلطرية؛ -
  .                     ً                                 ً     ً             عندما يكون ذلك ضرورياً بصورة حمددة ملنع هروب شخص ميثل خطراً كبرياً على احلياة -

 .                                         ُ                                   ً                   القوة املهلكة أو األسلحة النارية عن قصد ال ُيسمح به إال إذا كان ال مناص عنه مطلقاً حلماية حياة إنسان        واستعمال

                       األساس يف الصكوك الدولية

       وتتوقف   .                                                                                           السجن يف مستواه األساسي املطلق هو مؤسسة حترم فيها جمموعة من البشر جمموعة أخرى من البشر من حريتهم
َ     الطريقة اليت ُتعاَمل               وقد وردت أول   .                                     ً                                   هبا اجملموعة الثانية، أي السجناء، أساساً على موقف اجملموعة األوىل، وهي املوظفون            ُ   

  ُ        وُنشرت      ١٩٥٥                                                                                                        العـبارات اهلامة عن دور املوظفني يف مؤمتر األمم املتحدة املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف                  
  .                           املؤسسات العقابية واإلصالحية                                            حتت عنوان توصيات بشأن اختيار وتدريب العاملني يف

                                                                                                     اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                    من     ١١              وتعلن املادة   
  :                                                                   ضرورة إبقاء كل القواعد املتصلة باألفراد احملتجزين واملسجونني قيد االستعراض

                                  د االستجواب، وتعليماته وأساليبه                                              تبقى كل دولة قيد االستعراض املنظم قواع       
                                                                                   وممارسـاته، وكذلـك الترتيبات املتعلقة حبجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي            
                                                                                       شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية،              

  .                                وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب

  :                    اليت تنص على ما يلي                                       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء        وظفون يف                                   ويتضح الدور األساسي الذي يقوم به امل

                                                             عـلى إدارة السجون أن تنتقي موظفيها على اختالف درجاهتم                 ) ١   (  -  ٤٦ 
                                                                                      بكـل عـناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءهتم املهنية وقدراهتم الشخصية للعمل           

  .                               يتوقف حسن إدارة املؤسسات اجلزائية

                                                                   إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة،             على  ) ٢ ( 
                                                                                          لـدى موظفـيها ولدى الرأي العام، بأن هذه املهمة هي خدمة اجتماعية بالغة األمهية،               

  .            ً                                                       وعليها، طلباً هلذا اهلدف، أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة لتنوير اجلمهور
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               و السجون على                                                     بغـية حتقـيق األهداف السابقة الذكر، يعني موظف          ) ٣ ( 
                                                                                أساس العمل طوال ساعات العمل املعتادة، بوصفهم موظفي سجون حمترفني، ويعتربون           
                                                       ً                              موظفـني مدنيني يضمن هلم بالتايل أمن العمل دون أن يكون مرهوناً إال حبسن السلوك               

                                                         وجيب أن تكون األجور من الكفاية حبيث جتتذب األكفاء من            .                            والكفاءة واللياقة البدنية  
                                                                      اء، كما جيب أن حتدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على حنو يراعي                           الـرجال والنس  

  .                  طبيعة عملهم املرهقة

ٍ                     جيب أن يكون املوظفون على مستوى كاٍف من الثقافة والذكاء       ) ١ (    -  ٤٧                                 .  

                                                               قـبل الدخول يف اخلدمة، يعطى املوظفون دورة تدريبية على مهامهم        ) ٢ ( 
  .               ات نظرية وعملية                                      العامة واخلاصة، وعليهم أن جيتازوا اختبار

                                                                   عـلى املوظفـني، بعد مباشرهتم العمل وطوال احترافهم املهنة، أن             ) ٣ ( 
                                                                                     يرسـخوا وحيسنوا معارفهم وكفاءهتم املهنية حبضور دورات تدريبية أثناء اخلدمة تنظم            

  .                على فترات مناسبة

                                                                 عـلى مجيع املوظفني أن جيعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا مبهامهم على            -  ٤٨ 
  .                                      دوة طيبة للسجناء ويبعث على احترامهم هلم             حنو جيعل منهم ق

                                        ً      ً               جيـب أن يضم جهاز املوظفني، بقدر اإلمكان، عدداً كافياً من                  ) ١   (  -  ٤٩ 
                                                                                  األخصـائيني كأطباء األمراض العقلية وعلماء النفس واملساعدين االجتماعيني واملعلمني          

  .           ومدرسي احلرف

            مدرسي املهن                                                   يكفل جعل خدمات املساعدين االجتماعيني واملعلمني و        ) ٢ ( 
  .                                                                          احلرة على أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملني لبعض الوقت أو العاملني املتطوعني

ٍ                             جيب أن يكون مدير السجن على حظ واٍف من األهلية ملهمته،                  ) ١   (  -  ٥٠                                 
  .                                                 من حيث طباعه وكفاءته اإلدارية وتدريبه املناسب وخربته

          َّ                ية، فال يعيَّن على أساس                 ِّ                                 وعلـيه أن يكـرِّس كامل وقته ملهامه الرمس          ) ٢ ( 
  .                    العمل بعض الوقت فحسب

  .                                                      وعليه أن جيعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه  ) ٣ ( 

                                                                 حني يوضع سجنان أو أكثر حتت سلطة مدير واحد، يكون عليه أن              ) ٤ ( 
       ً                                                  ً                        يـزور كالً منهما أو منها يف مواعيد متقاربة، كما جيب أن يرأس كالً من هذه السجون        

  .               موظف مقيم مسؤول         بالنيابة 

                                                            جيب أن يكون املدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين                ) ١   (  -  ٥١ 
  .                                                         قادرين على تكلم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤالء

  .                                           يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، خبدمات مترجم  ) ٢ ( 
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    بيب                                                       يف السجون اليت تبلغ من االتساع حبيث تقتضي خدمات ط                ) ١   (  -  ٥٢ 
                                                                          أو أكثر كامل الوقت، جيب أن تكون إقامة واحد منهم على األقل داخل السجن أو على 

  .                مقربة مباشرة منه

                                                                          أما يف السجون األخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية، وأن جيعل               ) ٢ ( 
  .                                                                         إقامته على مقربة كافية من السجن حبيث يستطيع احلضور دون إبطاء يف حاالت الطوارئ

                                            ً           يف السـجون املختلطة، املستخدمة للذكور واإلناث معاً، يوضع          ) ١   (  -  ٥٣ 
                                                                                 القسـم املخصص للنساء من مبىن السجن حتت رئاسة موظفة مسؤولة تكون يف عهدهتا              

  .                          مفاتيح مجيع أبواب هذا القسم

                                                                   ال جيوز ألي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما مل               ) ٢ ( 
  .          ً            يكن مصحوباً مبوظفة أنثى

ـ   ) ٣ (                                                            ون مهمـة رعايـة السجينات واإلشراف عليهن من اختصاص              تك
                                                على أن هذا ال مينع املوظفني الذكور، وال سيما األطباء    .                         ً    موظفات السجن النساء حصراً   

  .                                                                      واملعلمني، من ممارسة مهامهم املهنية يف السجون أو أقسام السجون املخصصة للنساء

                    قوة، يف عالقاهتم مع                                               ال جيـوز ملوظفي السجون أن يلجأوا إىل ال               ) ١   (  -  ٥٤ 
                 ً                                                                        املسجونني، إال دفاعاً عن أنفسهم أو يف حاالت حماولة الفرار أو املقاومة اجلسدية بالقوة              

                            وعلى املوظفني الذين يلجأون      .                                                           أو باالمتـناع السليب ألمر يستند إىل القانون أو األنظمة         
      ً     تقريراً عن                                                               ً                 إىل القـوة أال يسـتخدموها إال يف أدىن احلدود الضرورية وأن يقدموا فوراً               

  .                   احلادث إىل مدير السجن

                                                     يوفر ملوظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح مجاح   ) ٢ ( 
  .                          السجناء ذوي التصرف العدواين

                                                                   ال ينـبغي للموظفني الذين يقومون مبهمة جتعلهم يف متاس مباشر مع              ) ٣ ( 
ا                      وباإلضافة إىل ذلك      .                                                    السجناء أن يكونوا مسلحني، إال يف ظروف استثنائية                ّ      ال جيوز، أّي

  .                                                                كانت الظروف، تسليم سالح ألي موظف ما مل يكن قد مت تدريبه على استعماله

          اليت تنص    َّ                                           مدوَّنة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني                                                ومن أهم الصكوك الدولية اليت تؤثر على موظفي السجن 
  :                 منها على ما يلي ٢      املادة 

                                         وانني، أثناء قيامهم بواجباهتم، الكرامة                                            حيـترم املوظفـون املكلفون بإنفاذ الق       
  .                                                            اإلنسانية وحيموهنا، وحيافظون على حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدوهنا

  :                                                           وتنص املواد األخرى اليت تتصل بصفة خاصة مبوظفي السجون على ما يلي

                                                                               ال جيوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة الضرورة             
  ] ٣      املادة  [  .                              ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم      القصوى
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                                                                              حيـافظ املوظفـون املكلفون بإنفاذ القوانني على سرية ما يف حوزهتم من أمور              
                                                                             ذات طبـيعة سـرية مـا مل يقتض خالف ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات        

  ] ٤      املادة  [  .        العدالة

                         انني أن يقوم بأي عمل من                                                     ال جيوز ألي موظف من املوظفني املكلفني بإنفاذ القو         
                                                                                             أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،             
                                                                                         أو أن حيـرض علـيه أو أن يتغاضى عنه، كما ال جيوز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ                  

            ديد باحلرب،                                                                                القوانني أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة احلرب، أو الته           
                                                                                           أو إحاقـة اخلطـر باألمن القومي، أو تقلقل االستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة               
                                                                              أخـرى مـن حـاالت الطوارئ العامة، لتربير التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو       

  ] ٥      املادة  [  .                                        العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                     على احلماية التامة لصحة األشخاص                                             يسهر املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني     
                                                                                  احملـتجزين يف عهدهتم، وعليهم، بوجه خاص، اختاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية     

  ] ٦      املادة  [  .                هلم كلما لزم ذلك

       وعليهم   .                                                                      عـلى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احترام القانون وهذه املدونة          
                                           نتهاكات هلما ومواجهة هذه االنتهاكات بكل          ً                                       أيضـاً، قدر استطاعتهم، منع وقوع أي ا       

  ]             ، الفقرة األوىل ٨      املادة  [  .      صرامة

                                                                                                         وبالنسـبة ملوظفي السجون فإن االفتراض هو أن القوة اجلسدية ال تستعمل إال يف حالة الضرورة القصوى وأن األسلحة       
                             بشأن استخدام القوة واألسلحة             مبادئ أساسية                  وترد هذه املبادئ يف   .                                         ً     الـنارية ال تستعمل إال يف ظروف استثنائية جداً   

  :                                            النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

                                                                    عـلى املوظفـني املكلفـني بإنفاذ القوانني، إذ يؤدون واجبهم، أن             - ٤ 
                                                                                       يسـتخدموا، إىل أبعـد حـد ممكن، وسائل غري عنيفة قبل اللجوء إىل استخدام القوة                

                                      لقوة واألسلحة النارية إال حيث تكون                               وليس هلم أن يستخدموا ا      .                     واألسـلحة الـنارية   
  .                   َّ                                             الوسائل األخرى غري فعَّالة أو حيث ال يتوقع هلا أن حتقق النتيجة املطلوبة

 … 

                                                                   يـتعني على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عدم استخدام أسلحة            - ٩ 
                                                                                     نارية ضد األفراد إال يف حاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر حمدق يهدد اآلخرين               

                                                                                    ملوت أو بإصابة خطرية، أو ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على هتديد خطري                با
                                 ً                                                     لـألرواح، أو للقبض على شخص ميثل خطراً من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو ملنع               

  .                                              ً                                       فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفاً غري كافية لتحقيق هذه األهداف            
                                                     استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر                          ويف مجـيع األحوال، ال جيوز    

  .    ً                          متاماً جتنبها من أجل محاية األرواح

 … 
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                                   ً                                على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أالً يستخدموا القوة يف تعاملهم        -  ١٥ 
                               ّ                                                      مـع األشخاص احملتجزين أو املعتقلني إالّ عندما يتحتم عليهم ذلك حلفظ األمن والنظام              

  .                                         ؤسسة، أو عندما تتعرض سالمتهم الشخصية للخطر       داخل امل

                                                             عـلى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أال يستخدموا األسلحة          -  ١٦ 
                                               احملتجزين أو املعتقلني إال للدفاع عن النفس، أو لدفع                             النارية يف تعاملهم مع األشخاص 

          تم عليهم                                                                             خطر مباشر عن اآلخرين يهدد باملوت أو بإحداث إصابة خطرية، أو عندما حي            
  . ٩                                                           ذلك ملنع فرار شخص حمتجز أو معتقل ميثل اخلطر املشار إليه يف املبدأ 

 … 

                                                                      تـراعي احلكومـات وهيـئات إنفاذ القوانني، يف اختيار مجيع املوظفني             -  ١٨ 
                                                                                              املكلفني بإنفاذ القوانني، اتباع إجراءات انتقاء مناسبة، ومتتعهم بالصفات األخالقية والنفسية           

           وينبغي أن    .                                      ً      ً       ً      ً          ملمارسة مهامهم بكفاءة، وتلقيهم تدريباً مهنياً مستمراً وشامالً                          والبدنـية املالئمة  
  .                                                            جتري استعراضات دورية يبحث فيها استمرار مالءمتهم ألداء هذه املهام

                                                             ومن أهم هذه األحكام ما ينطبق منها على العاملني الطبيني            .                                                             وتنطـبق أحكام حمددة على جمموعات بعينها من موظفي السجن         
                                      مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور             من    ١        فاملبدأ    .                   من هذا الدليل     ١٢                                      ىل هـذه األحكام بالتفصيل يف الفصل                  ويشـار إ  

                                                                                                             املوظفـني الصـحيني، وال سيما األطباء، يف محاية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                  
  :             يقضي مبا يلي                                       العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                                      مـن واجب املوظفني الصحيني املكلفني بالرعاية الطبية للمسجونني واحملتجزين وال     
                                  ّ                                                            سـيما األطـباء من هؤالء املوظفني، أن يوفّروا هلم محاية لصحتهم البدنية والعقلية ومعاجلة               

  .                                                                   ألمراضهم تكونان من نفس النوعية واملستوى املتاحني لغري املسجونني أو احملتجزين

                                 ً             إذ إن بيئة السجن يغلب عليها أساساً طابع          .                   َّ                                    شارة إىل املشاكل احملدَّدة اليت تواجهها املوظفات اإلناث                  ً       وينـبغي أيضاً اإل   
  .                                                                              وتتعرض املوظفات بسبب جنسهن للضغط الشخصي من جانب املوظفني الذكور أو السجناء الذكور  .       الرجال

           من هذا     ٣٠                         ، اليت نوقشت يف الفصل          ملرأة                                                         اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ضد ا               من    ٢             وتنص املادة    
  :                 ما يلي بالتحديد                                إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة     من   ١٠            وتقضي املادة   .                                        الدليل، على القضاء على التمييز ضد املرأة

                                                                              تـتخذ مجـيع التدابري املناسبة لكفالة متتع املرأة، متزوجة أو غري متزوجة،              - ١ 
  :                                     ن احلياة االقتصادية واالجتماعية، وال سيما                             حبقوق مساوية حلقوق الرجل يف ميدا

                                                                    احلق، دون متييز بسبب احلالة االجتماعية أو أي سبب آخر، يف تلقي              ) أ ( 
                                                                                   التدريـب املهـين، ويف العمل، ويف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، ويف نيل الترقية يف        

              املهنة والعمل؛

                   مبعاملة متساوية                                                     حق تقاضي مكافأة مساوية ملكافأة الرجل، والتمتع        ) ب ( 
                            عن العمل ذي القيمة املساوية؛
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                                                                 حـق التمـتع باإلجازات املدفوعة األجر وباالستحقاقات التقاعدية           ) ج ( 
                                                                                       والضـمانات االجتماعـية املؤمنة ضد البطالة أو املرض أو الشيخوخة أو غري ذلك من               

                      أسباب العجز عن العمل؛

  .          مع الرجل                                           حق تقاضي التعويضات العائلية على قدم املساواة  ) د ( 

                                                                       بغـية منع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو احلمل، وكفالة حقها             - ٢ 
                                                                              الفعلي يف العمل، تتخذ التدابري الالزمة ملنع فصلها يف حالة الزواج أو احلمل، وإلعطائها 
                                                                                     إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودهتا إىل عملها السابق، ولتوفري اخلدمات االجتماعية            

  .                  يف ذلك خدمات احلضانة             الالزمة هلا مبا 

                                                                       ال تعترب تدابري متييزية تلك التدابري اليت تتخذ حلماية املرأة، يف بعض             - ٣ 
  .                                             أنواع األعمال، ألسباب تتعلق بصميم تكوينها اجلسمي

                  على األمهية احلامسة                                                    قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم     من   ٨٧     إىل   ٨١                 وتؤكد القواعد من 
  :                                    وتنص هذه القواعد بالتحديد على ما يلي  .                                                          ود موظفني مؤهلني ومدربني بأجر لرعاية األحداث اجملردين من حريتهم   لوج

                                                               ينـبغي أن تكفل اإلدارة سالمة اختيار وتعيني املوظفني على اختالف        -  ٨٢ 
                                                                          رتبهم ووظائفهم، ألن سالمة إدارة مؤسسات االحتجاز تتوقف على نزاهتهم وإنسانيتهم 

  .                                                        وأهليتهم املهنية للتعامل مع األحداث وصالحيتهم الشخصية للعمل        ومقدرهتم 

 … 

                               ِّ                                   ويـتلقى املوظفـون من التدريب ما ميكِّنهم من االضطالع على حنو             -  ٨٥ 
  َّ                                                                          فعَّال مبسؤولياهتم، وخاصة التدريب يف علــم نفس األطفال، ورعاية األطفال واملعايري    

 …  .                   فيها هذه القواعد                                            والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان وحقوق الطفل، مبا

     ً       أيضاً على  )          قواعد بيجني (                                                          قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      من   ٢٢              وتؤكد القاعدة 
  :                          ضرورة التخصص املهين والتدريب

َ                                                               ُيسـتخَدم التعلـيم املهـين والتدريب أثناء اخلدمة ودورات جتديد             ١-  ٢٢      ُ
                                                     املناسبة من أجل حتقيق واستمرار الكفاءة املهنية                                              املعلومـات وغريها من أساليب التعليم     

  .                                              الالزمة جلميع املوظفني الذين يتناولون قضايا األحداث

                                                            يكون موظفو قضاء األحداث انعكاسا لتنوع األحداث احملتكني بنظام       ٢-  ٢٢ 
                                                                 وتبذل جهود لضمان التمثيل العادل للنساء واألقليات يف اهليئات           .                 قضـاء األحـداث   

  .      األحداث             املعنية بقضاء 
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      اآلثار

  .                                                                                                                ينـبغي أن تكـون إدارات السجون منفصلة عن الشرطة اليت تضطلع مبسؤولية اكتشاف اجلرمية والقبض على اجملرمني                 
  .                                                                   وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن تكون إدارات السجون منفصلة عن اهليكل العسكري

         فاملوظفون   .                                 ية العالقة بني املوظفني والسجناء                         ً     ً         ً                                     ولكـي يكون السجن مكاناً كرمياً وإنسانياً فإن العنصر األساسي هو نوع           
                                                                              َ                                          الذيـن يقومون بإدارة السجن على أساس يومي جيب أن يكونوا على علم جبميع املبادئ املناقَشة يف هذا الدليل وعلى                    

  .                     اقتناع بضرورة تنفيذها

           وتغطي هذه    .                  ً                                                                             وملوظفـي السـجن أيضاً احتياجات هامة وحقوق لإلنسان وجيب توطيدها من جانب إدارات السجون              
  .                            ً                                                 االحتياجات وحقوق اإلنسان نطاقاً يبدأ من عملية التعيني ويشمل ظروف عمل موظفي السجن

                             وظروف املعيشة للسجناء هي ظروف   .         ً                       فهو أيضاً مكان يعمل فيه املوظفون  .                                     والسجن ليس جمرد مكان يعيش فيه السجناء
  .             العمل للموظفني

  .                               فأجورهم ضعيفة وتدريبهم قليل     .                                 من االحترام من جانب اجلمهور                                                     ويف كثري من البلدان ال حيظى موظفو السجن بكثري        
                                                                                                                        ويف هذه احلالة لن يكون من الواقعي أن ننتظر من هؤالء املوظفني إمكانية بث أي إحساس باالحترام الذايت يف السجناء                    

  .                   املوجودين حتت إشرافهم

  .                       من إمكانية فساد ذمتهم                              ً              ً                وإذا كان أجر هؤالء املوظفني ضعيفاً وتدريبهم قليالً فإن اخلطر يثور

                            وعندما حيدث ذلك ال بد من وجود   .                                                                    وهناك حجج قوية يف الصكوك الدولية لتشجيع املرأة على العمل يف جمال السجون
  .                                      ضمانات لكفالة عدم التمييز ضدها يف عملها

           صيات عملية  تو

                                    مبوظفي السجون وإدارة السجون يف                                      ً                                                  اعـتمدت جلنة وزراء جملس أوروبا عدداً من التوصيات اهلامة واملفيدة فيما يتعلق            
  .     ١٩٩٧       سبتمرب   /        أيلول   ١٠               املعتمدة يف                                                      بشأن املوظفني املعنيني بتنفيذ اجلزاءات والتدابري        ١٢  )   ٩٧ (                 التوصية رقم ت    

  :                                           وميكن تلخيص هذه التوصيات حتت العناوين التالية

              املبادئ العامة

                                                  اجلزاءات والتدابري يف وثيقة رمسية أو وثائق رمسية                                                                      ينـبغي وضع سياسة صرحية تتعلق باملوظفني املسؤولني عن تنفيذ            !
               وبقدر ما تتأثر   .                                                                                   تغطي مجيع جوانب التعيني واالختيار والتدريب واملركز ومسؤوليات اإلدارة وظروف العمل والنقل

    نية                    ُّ                                                                                               سياسـة املوظفـني بالتغـيُّرات املتعلقة بتنفيذ اجلزاءات والتدابري وتتأثر بصورة أعم بالتطورات اإلدارية وامله               
  .                                                               واالجتماعية فإنه ينبغي استعراض مبادئ السياسة وتعديلها عند اللزوم

                التعيني واالختيار

             ُّ                                                                                         باإلضافة إىل متتُّع املتقدمني لشغل الوظائف باملستوى املطلوب من الشهادة التعليمية والسرية احلسنة واخلربة التأهيلية  !
                 ً                                   رة وأن يكون واضحاً رغبتهم يف العمل الذي يسعون إليه                          ً                                     املناسبة فإنه ينبغي أيضاً أن يتمتعوا بشخصية مرنة ومستق        

  .                                                                                  ُّ  وأن تكون لديهم الصفات الالزمة إلقامة عالقات إنسانية طيبة وأن يكون لديهم استعداد للتعلُّم
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  .                                                                                      وينبغي أن تكون إجراءات التعيني واالختيار صرحية وواضحة ودقيقة من ناحية اإلنصاف وعدم التمييز !

                                                                                    يني موظفني واختيارهم مع مراعاة استصواب كفالة متثيل كاف بني الرجل واملرأة وبني                                         وينـبغي القيام بأعمال تع     !
  .                                                                                     األقليات اإلثنية من أجل الوفاء باحتياجات اجلناة املشتبهني أو املدانني الذين يتم التعامل معهم

                          إقامة أساس قوي للتدريب         ُّ                                                             ِّ                            ولتجنُّـب تـبديد الطاقات البشرية بسبب السخط الذي يؤدي إىل االستقالة املبكِّرة ومن أجل                 !
  .                                                                                           الالحق بعد ينبغي اختاذ تدابري لتوجيه املوظفني اجلدد عند دخوهلم اخلدمة وإعطائهم صورة واقعية عن عملهم

        التدريب

                                                         ُّ                                               ينـبغي أن يهـدف التدريب املستمر إىل متكني املوظفني من إحراز التحسُّن املستمر وبالتايل تعزيز القدرات املهنية        !
                        ً                                                                    أن يؤدي هذا التدريب عادةً إىل مؤهالت معترف هبا على الصعيد الوطين يف موضوع بعينه أو                        وينبغي    .           املـتزايدة 

  .              موضوعات بعينها

       ُ                                                                                                              وعـندما ُتعتـرب بعـض األشكال اخلاصة من التدريب املستمر ذات أمهية خاصة للترقية فإنه ينبغي أن تبذل اهليئة                     !
  .                                         وفري هذا التدريب لألفراد املهتمني باحلصول عليه                                           املعنية بتنفيذ اجلزاءات والتدابري كل جهودها لت  )       اهليئات (

                                                                                                              وينبغي أن تتاح للموظفني الذين ميارسون وظائف متخصصة سواء كان تعيينهم على أساس التفرغ أو على أساس                  !
                                                      ُّ                                                          بعـض الوقت، فرصة القيام بالتدريب الذي يهدف إىل تسهيل تكيُّفهم مع بيئة جديدة من أجل ممارسة وظيفتهم                  

  .                 ذلك املوظفني الطبيني      ويشمل   .      احملددة

                              ظروف العمل واملسؤوليات اإلدارية

                                وهلذا الغرض ينبغي إصدار بيان       .                                                                                تقتضـي الفعالـية أن يدرك املوظفون املبادئ األساسية اليت تشكل إطار عملهم             !
  .          املعنية  )      اهليئات (                                                                                                    بالسياسة العامة وحتديثه عند اللزوم لتعريف األهداف العامة واملبادئ والقيم واألساليب يف اهليئة              

                                                                                                              وينبغي القيام بإعداد بيان السياسة العامة املذكور يف إطار تشاور واسع مع املوظفني لضمان اهتمامهم ومشاركتهم          
  .           منذ البداية

                                                           َّ                                     وينبغي أن تكون ظروف العمل واألجر من مستوى يسمح بتعيني جهاز فعَّال من املوظفني وإعادة تدريبهم ومتكينهم  !
  .                                         حو الصحيح وتنمية إدراكهم مبسؤولياهتم املهنية                          من القيام بوظائفهم على الن

                                                                                                                 وينـبغي بـذل اجلهود لكفالة حصول عمل املوظفني الذين يقومون بتنفيذ اجلزاءات والتدابري على ما يستحقه من                   !
  .                االعتراف االجتماعي

            د بني املوظفني                                                                 َّ                     وينبغي أن تسعى اإلدارة على مجيع املستويات إىل منع ظروف العمل اليت يرجَّح أن تؤدي إىل اإلجها   !
                                                                                                            وذلك باختاذ الترتيبات املناسبة ألغراض السالمة اجلسدية وساعات العمل املعقولة وهامش احلرية يف اختاذ القرارات           

  .                                                          واالتصال املفتوح ومناخ الدعم النفسي يف كل وحدة من وحدات العمل

                                   م إليهم املساعدة الفورية يف شكل                                                                       ُ   َّ             وعندما يتعرض موظفون إىل صدمات مؤملة أثناء قيامهم بواجبهم فينبغي أن ُتقدَّ            !
  .                                                                                                جلسات معلومات يعقبها، يف حالة الضرورة، املشورة النفسية الشخصية وغريها من التدابري الالزمة لألجل الطويل
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                                         وليس من الضروري أن تكون الترقية هي الشكل   .                                                         وينبغي أن تتاح للموظفني معلومات واقعية عن احتماالت الترقية !
                                                                            فهناك أشكال أخرى من االعتراف بالكفاءة ينبغي التماسها واستخدامها حسب            .        الكفاءة                      الوحـيد لالعـتراف ب    

  .       االقتضاء

              النقل الوظيفي

                                                                                                         لتعزيز فعالية العمل داخل السجن وأجهزة املراقبة وفيما بينها ينبغي تشجيع إمكانية إعارة املوظفني العاملني يف أحد  !
                                                         أال حتدث هذه اإلعارة إال مبوافقة الشخص املعين وأن تكون                  وينبغي    .                                         األجهزة للحصول على تدريب يف جهاز آخر      

  .                                           مؤقتة وأال تؤدي إىل تغيري يف املركز الرمسي للموظف

                 موضوعات للمناقشة

                                                              ما هو السبب يف التمييز التنظيمي الواضح بني الشرطة وموظفي السجن؟

              يف أمهية ذلك؟           ما هو السبب                                                      ملاذا تؤكد الصكوك الدولية على املركز املدين لضباط السجن؟

  .                                                                       عليك أن تضع خطة عمل ملدير سجن يسعى إىل حتسني مكانة موظفي السجن يف اجملتمع احمللي

  .  ِ                                                                            ناِقش العوامل اليت ينطوي عليها اختاذ قرار بشأن طول مدة خدمة املوظفني يف مؤسسة واحدة

                           ملدير السجن أن يشجع موظفي        كيف ميكن  .                           ً                                    يقضي معظم موظفي السجن وقتاً يف السجن أطول مما يقضيه معظم السجناء
                                                                       السجن على اعتناق هنج منفتح لتعزيز إعادة اإلدماج املتوقعة للسجناء يف اجملتمع؟

                                                                                                  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لكل شخص احلق يف تشكيل النقابات واالنضمام                 ٢٢               تعطـي املادة    
                                ما هي آثار ذلك على موظفي السجن؟  .      إليها

     حلالة        دراسات ا

ُ   َّ                                        أنـت ُمكلَّف بسجن كبري للمسجونني قبل احملاكمة        - ١                                                         وقد ظلت الروابط بني املوظفني يف السجن والشرطة احمللية           .     
                                                      ُ                            فيسمح للشرطة بالدخول واخلروج من السجن عندما يشاؤون كما ُيسمح هلم مبقابلة املسجونني قبل   .            وثيقة دائما

                              بأن الشرطة تؤذي السجناء      ت       االدعاءا       وكثرت    .                                                          احملاكمـة كـلما شاؤوا بدون حضور أي من موظفي السجن          
                        كيف تتصرف لتنفيذ الصكوك   .                                  وأبلغك رؤساؤك بأن ذلك جيب أن يتوقف  .      ً                        جسدياً من أجل احلصول على األدلة

                     الدولية يف هذا الصدد؟

      قط عن                                                                                       حىت اآلن كان يوجد يف نظام السجن لديكم متييز واضح بني املوظفني الذين يقومون باحلراسة واملسؤولني ف - ٢
                                                                                            املوضوعات األمنية، من ناحية، واملوظفني، مثل األخصائيني النفسيني واملدرسني واألخصائيني االجتماعيني، الذين 

       َ                                               ومن املقَترح اآلن إدماج مجيع املوظفني يف هيكل واحد مع تقاسم   .                                        يعملون مع السجناء مباشرة، من ناحية أخرى
                                                       حلجج اليت ينبغي تقدميها إىل هاتني اجملموعتني من املوظفني                  ما هي ا    .                                            املسـؤولية عـن األمـن والنظام والرعاية       

                              لتشجيعهما على تأييد هذه اخلطة؟
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     ولكن   .                                                                                                   حـىت اآلن كان احلراس اجلدد يتعلمون واجباهتم من خالل التجربة فقط والعمل جبوار املوظفني اآلخرين                - ٣
                ويتعني إعداد خطة   .                   من القيام بواجباهتم                                          ً      ً                   يـتعني يف ظـل اخلطة املوصوفة أعاله إعطائهم تدريباً سليماً لتمكينهم      

                                                      ما هي العناصر اليت ينبغي إدراجها يف هذه اخلطة التدريبية؟  .        للتدريب

                              ً         وكان اتصاهلم باجملتمع احمللي منعدماً أو        .                                                                  حىت اآلن ظل املوظفون يعيشون يف أماكن منفصلة بالقرب من السجن           - ٤
                كن القيام بذلك؟     كيف مي  .     ً                                قليالً وهم يريدون اآلن بناء صالت باجملتمع

ُ   َّ                                             ً                 أنت ُمكلَّف باإلشراف على سجن كبري، ويأيت موظفو السجن أساساً من اجملتمع احمللي - ٥                    وهم حيصلون على أجور   .     
                                                         وهناك عدد من السجناء األثرياء، وأنت تشك يف أن هؤالء السجناء   .                           وهم ال يستطيعون إطعام أسرهم  .       منخفضة

                         ماذا تستطيع أن تفعل إلهناء   .                               إلحضار بعض السلع هلم يف السجن                                                 يقومـون برشوة املوظفني لتأدية خدمات هلم و       
     ذلك؟



 املرفقات
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                                                                    معلومات جوهرية ينبغي تسجيلها عن كل شخص يدخل السجن أو مكان االحتجاز-           املرفق األول 

              معلومات شخصية
  .                                                             سم وتاريخ امليالد والنوع والسمات املميزة والعنوان واجلنسية واللغة ال ا 

                   لالحتجاز أو السجن             السند القانوين
  .   َّ  ً     َّ  ً                                    موقَّعاً ومؤرَّخاً من جانب شخص له سلطة يف هذا الشأن 
  .                            يتضمن أسباب االحتجاز أو السجن 
  .                                                                       ً            يتضمن تاريخ مثول الشخص التايل أمام سلطة قانونية خمتصة إذا كان الشخص حمتجزاً قبل احملاكمة 
ُ     ً  يتضمن تاريخ اإلفراج إذا كان السجني ُمداناً                                   .  

          األقرباء              تفاصيل عن أقرب
                                                                                       اسم وعنوان الشخص الذي يتعني إبالغه بدخول الشخص إىل السجن وإسم الشخص الذي يتم إبالغه يف حالة 

         ويف حالة    .                                                                            ويف حالة السجناء البالغني ينبغي تسجيل هذه املعلومات مبوافقة السجني فقط            .                    الـنقل أو املـرض    
  .                                          ً األحداث واألطفال يكون تسجيل املعلومات إلزامياً

          الشخصية        املمتلكات
  .                                                                                           قائمة بكل املمتلكات وتوضيح ما يستطيع الشخص االحتفاظ به يف حوزته وما يتم االحتفاظ به لدى السلطات 

          التوقيعات
  .                                       توقيع املوظف الذي قام باستيفاء االستمارات 
  .                                                            توقيع احملتجز أو السجني لتأكيد أنه حصل على التفاصيل اخلاصة حبقوقه 

  :                      ينبغي وضع سجل طيب منفصل

           الة الطبية  احل
  .         َّ                                 شهادة موقَّعة إلثبات قيام شخص طيب مؤهل بالكشف 
  .                                              سجل بأي عالمات أو كدمات أو شكاوى من سوء املعاملة 
  .                                                     سجل بصالحية الشخص للقيام بأنشطة تشمل العمل حسب االقتضاء 

       ملحوظة
  .                                               ينبغي تسجيل كل هذه املعلومات يوم الدخول إىل السجن 

  .                                                                   تضمن هذه املعلومات متصلة؛ أي ال ميكن نزع أو إضافة صفحات يف أي تاريخ الحق                           ينبغي أن تكون الدفاتر اليت ت
  .                                                                  ينبغي أن يوجد سجل واحد متصل عن كل شخص حمبوس يف السجن أو مكان االحتجاز 
  .           ُ                                                        ينبغي تقدمي ُنسخ من هذه السجالت إىل املمثل القانوين للسجني أو الشخص احملتجز 
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                      ق ملفتشي السجن املستقلني                  قائمة بنود التحق-           املرفق الثاين

                                                                                           من الطرق املفيدة لكفالة التفتيش على مجيع جماالت االهتمام التعامل مع املوضوعات حسب عنوان كل جمموعة 
         جيب دراسة   :       ملحوظة (        ً                                             واستناداً إىل ذلك ينبغي أن يشمل التفتيش اجملاالت التالية   .                          منها كما جاء يف هذا الدليل
   ):                             رفق من منظور املساواة بني اجلنسني                           كل القضايا الواردة يف هذا امل

                               أشكال التفتيش وترتيبات التفتيش
                                            َّ            قد يكون من املفيد أن يشري املفتشون إىل اجملاالت احملدَّدة لالهتمام   .                                      ً عادة يتم اإلعالن عن التفتيش الرمسي مسبقاً

  .                                                    أو القلق من أجل احلصول على أجوبة كاملة على استفساراهتم

  .                                                 ً                                  ون هناك ترتيب للقيام بعمليات تفتيش غري معلنة مسبقاً، وخاصة إذا كان هناك ما يدعو للقلق              ً      ومن املفيد أيضاً أن يك

         والتعليم -                        مبا فيها الصحة العقلية   -                                                                     وينـبغي أن يوجد مفتشون متخصصون يف موضوعات مثل الرعاية الصحية          
  .                                واألمن ومسائل املباين ومصاحل األقليات

  .                              لي لتقدمي وجهات نظرهم إىل املفتشني                                  وينبغي إعطاء الفرصة لقادة اجملتمع احمل

  .                                                          وينبغي أن يعقد املفتشون اجتماعات خاصة مع السجناء ومع املوظفني

                     التعذيب وسوء املعاملة
                                ويف هذه احلالة ينبغي للمفتشني توخي   .                                                            ميكن أن يشعر املرء بوجود أو عدم وجود جو من التخويف يف السجن   

  .   ضوع                                     اليقظة بشكل خاص عند التحقيق يف هذا املو

                       وقد يكون من الضروري      .                                                        ً                      ومن املهم بصفة خاصة التحدث مع السجناء يف جلسات سرية بعيداً عن املوظفني            
ّ                                                             وإذا اّدعى أحد السجناء بوقوع التعذيب أو سوء املعاملة ينبغي            .     ً                                      أيضـاً الـتحدث بسرية مع أفراد املوظفني              

  .                                          للمفتشني دراسة ضرورة السعي لنقله إىل سجن آخر

                          وينبغي أن حيصل املفتشون على   .                                                      ن يتوافر الدليل املادي على وقوع التعذيب أو سوء املعاملة               وليس من املرجح أ
  .                                      ُ                                                    خريطة ملباين السجن ومقارنتها بالغرف اليت ُتفتح هلم وذلك لكفالة عدم إبعادهم عن أي منطقة يف السجن

  .                                                               وينبغي أن يزور املفتشون الزنازين املستعملة للعقوبة أو احلبس املنعزل

ّ                                                              ي أن يبحث املفتشون يف التحقيقات اليت جرت يف اّدعاءات وقوع التعذيب أو سوء املعاملة من املوظفني                      وينبغ                                          
  .                                                               واإلجراء املتخذ ضد املوظف الذي يثبت اقترافه للتعذيب أو سوء املعاملة

  .                                                                      وينبغي أن يزور املفتشون السجون يف املساء ويف الليل وأثناء عطلة هناية األسبوع

  .                ً     ً     ً                                                   ريق التفتيش شخصاً مؤهالً طبياً يكون يف استطاعته االطالع على امللفات الطبية للسجناء               وينبغي أن يضم ف

                           احلفاظ على الكرامة اإلنسانية
  .                      ترتيبات الدخول واإلفراج

                                                                               هل حيصل السجناء واحملتجزون على معلومات مكتوبة عن قواعد السجن بلغة يستطيعون فهمها؟
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                          احلق يف املستوى املعيشي الكايف
     طاقة   .                                           استخدام الفضاء القريب من أماكن املعيشة       .                                                  أمـاكن املعيشة ومساحتها نسبة إىل عدد السجناء               حالـة   

  .                                                   استيعاب السجن والعدد احلقيقي من السجناء املوجودين فيه

                أين جيري إعداده؟  .                                 نوعية وكمية الغذاء ومواعيد تقدميه

                                  م الفراش؟ ما هي ترتيبات غسيل                                                                            هـل يوجد سرير خاص لكل سجني؟ هل هناك ما يكفي من املالبس ولواز             
                     املالبس ولوازم الفراش؟

  .                                   احلالة البدنية العامة للسجني وصيانتها

                     احلقوق الصحية للسجناء
                                                          عدد مرات تواجد الطبيب؟ ماذا حيدث عندما حيتاج السجني إىل العالج   .                                حصول السجناء على الرعاية الصحية

           يف مستشفى؟ 

  .        تمع احمللي                               الصالت خبدمات الرعاية الصحية يف اجمل

                                                                         ما هو الدور الذي يؤديه الطبيب ليكفل أن الظروف تفي مبتطلبات الصحة والسالمة؟  .                     الظروف الصحية يف احلبس

ُ                                   ما هو نوع االهتمام اخلاص خبطر األمراض املعدية أو املتنقلة، وخاصة الُسل واألمراض املنقولة عن طريق االتصال                                                               
                                  ز؟ هل هناك برنامج لالختبار والنصح؟    اإليد /                              اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية

                                                                                                        التثقـيف الصحي والوقاية من العلل واألمراض وخاصة يف صدد األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي                
  .     اإليدز /                        وفريوس نقص املناعة البشرية

  .                 مؤهالت هؤالء املوظفني  .                َّ                      عدد املوظفني املدرَّبني على الرعاية الصحية

  .          خوهلم السجن                        الفحص الطيب للسجناء عند د

  .                                        الرعاية الصحية املتخصصة مبا فيها طب األسنان

  .   ُّ                         توفُّر الرعاية الصحية اإلجنابية

  .             الصحة العقلية

  .                ختزين وصرف األدوية

  .                              تسجيل األمراض واإلصابات والوفيات

  .                 حفظ األسرار الطبية

  .                                                         النظافة الصحية وترتيبات الغسيل واالستحمام واملرافق اإلصحاحية

  .                                          ض واستنشاق اهلواء النقي، مبا يف ذلك عدد املرات             ُّ ترتيبات التريُّ

                           لكي تكون السجون أماكن آمنة
                                                          ً         ما هي عناصر هذه الترتيبات سواء يف صدد احمليط اخلارجي أو داخلياً؟ هل هي   .                           ترتيبات األمن املادي يف السجن

    وقد   .             ً     ً   يشكلون خطراً كبرياً                                                                           كافية بالنظر إىل نوع السجناء املوجودين؟ قد ال تكون كافية بالنسبة للسجناء الذين
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                                                 هل هناك توازن صحيح بني السالمة العامة وحقوق          .                                               ً          تكـون قمعية بالنسبة للسجناء الذين ال يشكلون خطراً        
         السجناء؟

تَخذ القرارات بشأن التهديد النسيب لألمن الذي ميثله أفراد السجناء؟ َ                                                              كيف ُت   ُ     

                                         لذي ينجم عن معرفة املوظفني للسجناء كأفراد؟   ، ا "          األمن النشط " و  "           األمن املادي "                      هل هناك توازن صحيح بني 

                                   كيف يتم احلفاظ على النظام والسيطرة؟

                                                                                        هل يسود جو من التوتر واخلوف؟ هل ينشأ ذلك عن وجود خوف من العنف بني السجناء؟ هل خياف السجناء 
           من املوظفني؟

                                             هل السجن مكان آمن للسجناء واملوظفني والزائرين؟

                                   عرضون للتهديد من جانب سجناء آخرين؟                         ماذا حيدث للسجناء الذين يت

                                  هل يعرف السجناء القواعد واللوائح؟

                                            ماذا حيدث عندما خيالف سجني القواعد أو اللوائح؟

                                                                    ما هي اإلجراءات التأديبية الرمسية؟ هل تفي باحتياجات العدالة الطبيعية؟

                                                         ما هي العقوبات اليت ميكن فرضها عند اخلروج على قواعد النظام؟

َ                                    يدل على وجود أنظمة تأديبية غري رمسية؟ هل ُيستخَدم السجناء يف أي وقت لفرض االنضباط؟          هل هناك ما     ُ                                         

َ                   مىت ُتستعَمل أدوات التقييد؟     ُ    

                                           هل يؤدي الطبيب أي دور يف العملية التأديبية؟

  .                                 تسجيل احلوادث وحاالت الشغب واالنتحار

                               حتقيق االستفادة القصوى من السجون
                             ء السجناء مشغولني بنشاط مفيد؟                            ما هي الترتيبات القائمة إلبقا

                   ً       ً                                                                                    هل يؤدي السجناء عمالً صناعياً؟ ويف هذه احلالة ما هو نوع املهارات اليت سيتعلموهنا؟ ما هي ساعات العمل                  
                                                                                                       ويف أي ظروف جيري العمل؟ هل حيصل السجناء على أجور؟ ما هي نسبة هذا األجر إىل احلد األدىن لألجور                   

                                                                    ائح الصحية ولوائح السالمة؟ هل جيري أي عمل لصاحل شركات جتارية؟                                                احمللـية؟ هل تفي ظروف العمل باللو      
                                              ويف أي ظروف جيري هذا العمل إن حدث؟ ومن املستفيد؟

                      ً                                          هل يؤدي السجناء أعماالً للموظفني؟ يف أي ظروف جيري ذلك يف حالة حدوثه؟

                                                         ما هو التدريب املهين أو التدريب على املهارات املتاح للسجناء؟

                         ِّ                             العمل أو التعليم هل يؤثِّر ذلك على طول وقته يف السجن؟              إذا شارك سجني يف

  .                           الصالت بالتعليم يف اجملتمع احمللي  .                                       فرص توفري التعليم األساسي والتعليم اإلضايف

  .                 التدريبات البدنية

  .               األنشطة الثقافية
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  .                                       َ         ممارسة الشعائر الدينية واالتصال مبمثلي خمتلَف األديان

  .           هيل يف اجملتمع                           االستعداد لإلفراج وإعادة التأ

                            اتصال السجناء بالعامل اخلارجي
                                                                ما هي الترتيبات املتخذة التصال احملتجزين والسجناء بأسرهم وأصدقائهم؟

                      ُ                                                                                         ما هو عدد اخلطابات اليت ُيسمح هلم بإرساهلا واستالمها؟ هل يتعني عليهم دفع أجور الربيد؟ ما هي ترتيبات                   
                     الرقابة على املراسالت؟

                                                                         ما هو عدد مرات السماح هبذه الزيارات وما هو طول الزيارة؟ ما هي               .                األسرة واألصدقاء                       ترتيبات الزيارة من    
                                                                                           الظروف اليت جتري فيها؟ هل يتوفر قدر معقول من اخلصوصية؟ هل هناك أي ترتيبات خاصة لألطفال؟ هل يتم 

                    الزيارة أو بعدها؟                                                                                تفتيش الزائرين قبل الزيارة أو بعدها؟ ما هي الظروف اليت يتم فيها تفتيش السجناء قبل
    ُ                                                            هل ُيسمح بالزيارات الزوجية؟ يف أي ظروف جتري هذه الزيارات إن وجدت؟

                                                                               ً          ما هي الترتيبات املوضوعة لقيام السجناء بزيارة أفراد األسرة القريبني املوجودين أيضاً يف السجن؟
    ات؟                                                                        هل يستطيع السجناء استعمال اهلاتف؟ ويف هذه احلالة ما هي ترتيبات مراقبة املكامل

                                           ً     من هو السجني املؤهل للقيام هبا وكيف يصبح مؤهالً هلا؟                               ما هي ترتيبات اإلجازة يف املسكن؟
                                                               ما هي إمكانية متتع السجناء باملكتبة والصحف والكتب ووسائط اإلذاعة؟

                إجراءات الشكاوى
          بالظلم؟                                                                                ما هي الترتيبات املوجودة لتمكني السجناء من تقدمي التماس أو شكوى أو التعبري عن شعورهم

                          ً                                                                هل يتم تقدمي الشكاوى شخصياً أم كتابة؟ من حيقق يف الشكاوى؟ هل يتم تبليغ السجني بنتيجة التحقيق؟
                                              ما هي إمكانية اتصال السجني مبدير أو رئيس السجن؟

                                         هل هناك إجراء لتقدمي شكوى إىل سلطة خارجية؟
          و غري رمسي؟                                                          هل يشعر السجناء حبريتهم يف تقدمي شكوى دون خطر من انتقام رمسي أ

  .                       تسجيل عدد وفحوى الشكاوى

      املرأة
    ُ  َ                                                                     هل ُتحَبس النساء يف أماكن إيواء منفصلة؟ هل يتم اإلشراف عليهن من جانب موظفات؟

                                                    ما هي الترتيبات املتخذة لكفالة السالمة اجلسدية للمرأة؟
                                      ما هي التسهيالت اليت ميكنها احلصول عليها؟

           بأطفاهلا؟                                   ما هي الترتيبات املوضوعة التصال املرأة
                                                                      ما هي الترتيبات املوضوعة بالنسبة للمرأة احلامل أو املرأة اليت لديها رضيع؟

                                         ما هي خدمات الصحة اإلجنابية املتاحة للمرأة؟
  . )                                                                        كما ذكرنا أعاله جيب دراسة كل القضايا يف هذا املرفق من منظور املساواة بني اجلنسني  :       ملحوظة (
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               األطفال واألحداث
      للسن؟               ما هو احلد األدىن 

                                 هل يتم فصلهم عن السجناء البالغني؟

                                                                          ما هي التسهيالت اليت يستطيعون احلصول عليها؟ ما هي اإلمكانات التعليمية املتاحة؟

                             ما هي ترتيبات االتصال بأسرهم؟

                                            ً     ً   هل مت تدريب املوظفني الذين يشرفون عليهم تدريباً خاصاً؟

            عدم التمييز
           ة يف السجن؟                                    ما هي السجالت املوجودة عن جمموعات األقلي

                                                                                                                            هل هناك ما يدل على وجود متييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد الديين والرأي                      
                                                                                                   السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو غري ذلك من األوضاع؟

               ً                                         اء األجانب، مثالً من ناحية اتصاهلم بالسفارات أو القنصليات؟                            ما هي الترتيبات املتخذة للسجن

                                                                                 ما هي الترتيبات املوضوعة للوفاء باحتياجهم من ناحية الثقافة والدين والغذاء وامللبس؟

                                                    هل توجد قواعد السجن بلغات يستطيع مجيع السجناء فهمها؟

                                 السجناء الذين يواجهون حكم اإلعدام
                                                            مبحامني؟ هل تتاح هلم التسهيالت الالزمة إلعداد االستئناف ضد احلكم؟                        هل يتوفر هلم االتصال الكايف

                                                                                           هل جيري حبسهم يف أماكن منفصلة؟ ما هي إمكانية وصوهلم إىل التسهيالت يف السجن؟ ما هو نظامهم اليومي؟ 
                                  ما هي آليات الدعم القائمة لصاحلهم؟

                                   ما هو نوع اتصاهلم بأسرهم وأصدقائهم؟

                                                            ذة لتبليغ تاريخ وموعد تنفيذ احلكم وإلقامة االتصال األخري باألسرة؟                    ما هي الترتيبات املتخ

                        األشخاص احملتجزين بدون حكم
                              هل جيري االعتراف بأهنم غري مدانني؟

                                                                            ما هو متوسط طول فترة االحتجاز للسجناء رهن احملاكمة وغريهم من السجناء غري املدانني؟

                                                 ً          اإلفراج عنهم بكفالة وللسجناء الذين يتعني عليهم، مثالً،                                             ُ                  مـا هـي الترتيبات املتخذة للسجناء الذين ُيحتمل          
                             التكفري عن انتهاك حرمة احملكمة؟

                                                                                                                مـا هي إمكانية اتصال السجناء غري املدانني مبمثليهم القانونيني؟ ما هي الظروف اليت يستطيعون فيها مناقشة                 
                                         دفاعهم؟ هل تتوفر هلم اخلصوصية للقيام بذلك؟

                                                       ملدانني؟ ويف هذه احلالة ما هو وجه املقارنة بني أحوال كل فئة؟                         هل يتم فصلهم عن السجناء ا

                                                                                من املسؤول عن إدارة هؤالء السجناء؟ ما هو نوع اتصاهلم بالشرطة واحملققني وسلطات االدعاء؟
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                                                                    ه؟ هل يرتدون ثياهبم اخلاصة؟ ما هي ترتيبات اتصاهلم بأسرهم وأصدقائهم؟ هل ـ                          ما هو النظام الذي خيضعون ل
                                    مكانية التمتع بتسهيالت وأنشطة السجن؟         تتاح هلم إ

                                                                           ه هتمة ارتكاب أي جناية؟ ويف هذه احلالة ما هو مركز هذا السجني وكيف              ـ                     َّ            هل هناك أي سجني مل توجَّه إلي      
             جتري معاملته؟

                     التدابري غري االحتجازية
  .                                                 ً قد ال تكون للمفتشني سلطة النظر يف هذه املوضوعات عموماً

  .                           رتيبات اإلفراج املؤقت واملشروط                           ينبغي هلم إيالء اهتمام خاص لت

    ُ                كيف ُتتخذ القرارات؟   .                        جتميع املعلومات ذات الصلة  .                                              االتصال باألجهزة األخرى املسؤولة عن اإلفراج املشروط
                                    ما هي التدابري غري االحتجازية القائمة؟

                    اإلدارة وموظفو السجن
                  ني اإلدارة واملوظفني؟                                                            ما هو اهليكل اإلداري يف السجن؟ هل يتسم بالكفاءة؟ ما هي العالقة ب

  .                                         يتعني االهتمام خاصة باملعلومات املتصلة باملدير  .                                                تعيني املوظفني من خمتلف املستويات واختيارهم وتدريبهم

                                                                                                   هل جيري تدريب املوظفني على أساس داخلي حبت أم أن هناك ترتيبات حلصول املوظفني، واملتخصصني منهم                
                             بصفة حمددة، على مؤهالت خارجية؟

                                 كز املوظف احلاصل على مؤهالت متخصصة؟        ما هو مر

                                   هل هناك هيكل مناسب للتقدم الوظيفي؟

                                                                                                          مـا هي مستويات املرتبات باملقارنة بغريهم من املوظفني العموميني؟ هل هناك خطر فساد الذمة؟ كيف ميكن                 
                    ضمان الرتاهة املهنية؟

                                  ما هي ظروف العمل السائدة للموظفني؟

                              ما هي نسبة املوظفني إىل السجناء؟

                    ُّ                                        ما هي مستويات التغيُّب بسبب املرض؟ هل هناك مؤشرات إجهاد أخرى؟

                                                                                   هل يعيش املوظفون يف أماكن خاصة جبوار السجن؟ وإذا كان األمر كذلك ما هي حالة هذه األماكن؟

                             ما هو مستوى اإلحالل بني املوظفني؟

    ُ                                                 هل ُيسمح للموظفني باالنضمام إىل نقابة أو رابطة للموظفني؟

  .                                            وأنشطة املوظفني واإلجراءات وطريقة أداء الواجبات            سجالت احلوادث 

----- 


