
 

 ٣٣٧ العامين والمحامينليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين د: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل التاسع.......
استخدام التدابير غير االحتجازية 

…....………… إقامة العدل في
  

 األهداف المتوخاة 

  اطالع المشاركين على المعايير الدولية القائمة التي تشجع على استخدام التدابير غير االحتجازية؛ • 
  ة العدل؛شرح هدف التدابير غير االحتجازية واستخدامها في مختلف مراحل إقام •
مساعدة المشاركين على التعرف على أي التدابير غير االحتجازية يمكن أن يكون مفيداً في  •

  سياق مسؤولياتهم المهنية؛
  تعريف المشاركين بالحماية القانونية المرتبطة باستخدام التدابير غير االحتجازية؛ •
 .جازيةاطالع المشاركين على تبعات عدم التقيد بأحكام التدابير غير االحت •

 

 أسئلة 

ما هي بدائل الحجز الموجودة في البلد الذي تعملون فيه وفي شأن أي نوع من أنواع  • 
  الجرائم الجنائية تستخدم تلك البدائل؟

هل قمتم، بصفتكم من القضاة أو المدعين العامين أو المحامين، بإسداء النصح باستخدام  •
  هذه التدابير؟التدابير غير االحتجازية أو هل لجأتم إلى 

  ما هي الحاالت التي تعتقدون أنه يكون فيها من المفيد جداً استخدام هذه التدابير؟ •
هل هناك مجموعات خاصة من الناس يحتمل أن يفيدوا من استخدام التدابير غير  •

  االحتجازية أكثر من غيرهم؟
 يفيدوا أكثر من إذا كان األمر كذلك عين هذه المجموعات وبين السبب في أن المحتمل أنهم •

  غيرهم من بدائل االحتجاز؟
ما هي الضمانات القانونية القائمة في البلد الذي تعملون فيه فيما يخص استخدام اإلجراءات  •

 غير االحتجازية؟

ما هي الجزاءات التي تفرض على انتهاكات الشروط المرتبطة بالتدابير غير االحتجازية في  •
 البلد الذي تعملون فيه؟
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 لصكوك القانونية ذات الصلةا 

  ١٩٩٠، )قواعد طوكيو(قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية  • 
  ١٩٨٥، )قواعد بيكين(قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  •
استعمال السلطة، إعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة  •

١٩٨٥ 
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 مقدمة  .١

. إن مسألة العقوبة التي تفرض في حالة تجاوز الحدود القانونية موضوع مثار اهتمام متواصل
وبالرغم من أن سجن المجرمين ليس هو الجزاء األكثر استخداما إال أنه يظل العقوبـة الشـائعة علـى                   

 الدولي بقدر ما تفرض هذه العقوبة بناء على محاكمة تحترم           اإلجرام التي يأذن بها قانون حقوق اإلنسان      
األصول وتتم وفقا للقانون وال ترقى إلى مستوى المعاملة التي تحظرها معايير حقوق اإلنسان، بوصفها،               

  .بوجه خاص، ال تتناسب بوضوح مع خطورة الجرم الجنائي المرتكب
رط فيها مجرمـون لجـأوا إلـى        وعلى حين أن السجن ضروري في العديد من القضايا المو         

العنف، إال أن السجن ال يشكل الدواء الالزم سواء فيما يخص منع الجريمة أو إعادة اإلدماج االجتماعي                 
باإلضافة إلى ذلك يواجه النظام السجني في العديد من البلدان تحديات كبرى بسبب االكتظاظ              . لمرتكبيها

سجناء غالباً ما يجدون أنفسهم في أوضاع احتجاز يرثـى          وقدم مرافق االحتجاز، ويترتب على ذلك أن ال       
ـ لها يمكن أن تكون لها آثار ضارة بصحتهم البدنية والعقلية وتعوق تربيتهم مما يعني تأثر فر                هم فـي   ص

وتأثير السجن ملحوظ في األمد الطويل على أسرة الشخص وفي          . التكيف مستقبال داخل المجتمع المحلي    
  .حياته العملية

 واستخدام هذه العقوبات    ،طابع غير احتجازي   الجنائية المطبقة أكثر من غيرها ذات        والعقوبات
وحيث يتنامى التشكيك في فعالية السجن حاول الخبراء تطوير         . هو الموضوع الذي سيتناوله هذا الفصل     

 ومـن   تدابير مفيدة أخرى لمساعدة المسيئين في الوقت الذي يتم فيه االحتفاظ بهم داخل المجتمع المحلي              
التي يشار إليها فيما بعد بوصـفها       (أهداف قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية          

 وهذا الفصل سيقوم بالدرجة األولى علـى        ١.هو التشديد على أهمية مثل هذه اإلجراءات      ) قواعد طوكيو 
إلى حين إلى قواعد األمم المتحـدة        بشأنها، بالرغم من أن إشارات سترد من حين          والتعليققواعد طوكيو   

واإلعالن بشأن المبادئ األساسـية لتـوفير       ) قواعد بيجين (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
بيد أن قواعد بيجين سينظر فيها بمزيد من العمق فـي           . العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة     

  "في مجال إقامة العدلحقوق الطفل  " الفصل العاشر المتعلق ب
  

  الغرض من التدابير غير االحتجازية وقواعد طوكيو  ١-١
يكمن الغرض من التدابير غير االحتجازية عموماً وقواعد طوكيو         مثلما تمت اإلشارة أعاله،     

خصوصا في العثور على بدائل فعالة لسجن المجرمين وتمكين السلطات من تكييف العقوبات الجنائيـة               
 ومزايـا الحكـم بحسـب       . الفرد المجرم على النحو الذي يتناسب والجريمة المرتكبة        بحسب احتياجات 

ظروف الحالة على هذا النحو واضحة بالنظر إلى أنها تسمح للمجرم بالبقاء حراً طليقا وتمكنه من ثم من                  
  ٢.مواصلة العمل والدراسة والحياة األسرية

حتجازية، من ناحية أخرى لشروط وقيود      ومثلما سيرى أدناه، يمكن أن تخضع التدابير غير اال        
ومع ذلك وحفاظا على حقوق اإلنسان وكرامتـه يجـب          . يشكل انتهاكها في الحاالت الخطيرة إلى السجن      

وضع معايير لفرض وتنفيذ أية تقييدات وشروط وإن واحدا من األغراض الرئيسية لقواعد طوكيو هـو                
بذل جهود للتغلب على    " تهدف إلى التشجيع على      ير دنيا معايمحاولة تحديد هذه المعايير الواجب أن تعتبر        

وبالتالي، ليس المقصود بهذه القواعـد أن تقـرأ         ". المصاعب العملية التي تواجه في تطبيق تلك التدابير       

يشار إليها () قواعد طوكيو( غير االحتجازية تعليق على قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير، ST/CSDHA/22 انظر وثيقة األمم المتحدة ١                                                           
  .٢، الصفحة )التعليقفيما بعد بعبارة 

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢
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ما هو مسـلم بـه      "كنموذج مفصل يخص نظاما للتدابير غير االحتجازية بل هي بكل بساطة تحدد معالم              
  ٣.في هذا المجال" لحسنة والممارسات الجيدة الراهنةعموما بوصفه من المبادئ ا

*****  
وسيقوم هذا الفصل بعد بيان البعض من المصطلحات األساسية المسـتخدمة، بـالنظر فـي               
المبادئ العامة لقواعد طوكيو والضمانات القانونية وخيارات التدابير غير االحتجازية في مختلف مراحل             

وأخيراً ستتم اإلشارة بإيجاز إلى دور أصحاب المهن القانونية في اختيار           . إقامة العدل وتنفيذ هذه التدابير    
  .بدائل السجن
 

 المصطلحات  .٢
 

  "تدابير غير احتجازية"مصطلح   ١-٢
أي قرار تتخذه سـلطة مختصـة       " التدابير غير االحتجازية  "ألغراض هذا الفصل، يعني مفهوم      

ه في جريمة لبعض الشروط وااللتزامات التي ال تشـمل  بإخضاع شخص مشتبه فيه أو متهم أو محكوم علي   
  ٤ .)١-٢القاعدة (السجن، ويمكن أن يتخذ مثل هذا القرار في أي مرحلة من مراحل إقامة العدالة الجنائية 

  
  "الجاني"مصطلح   ٢-٢

 من قواعد طوكيو أنها تسري على جميع األشخاص الخاضعين للمقاضاة أو            ١-٢تفيد القاعدة   
وألغراض هذه القواعد يشـار     .  تنفيذ حكم ما في جميع مراحل تدبير شؤون العدالة الجنائية          المحاكمة أو 

بصرف النظر عما إذا كانوا من المشتبه فيهم أو المتهمين أو الصادرة " جناة"إلى هؤالء األشخاص بعبارة  
  .اض البراءةيستخدم بمعناه العام دون المساس بافتر" الجاني"وبالتالي فإن مصطلح . بحقهم أحكام

  
  "سلطة مختصة"مصطلح   ٣-٢

عضو من أعضاء السلطة القضائية أو مـدع عـام أو هيئـة             " سلطة مختصة "يعني مصطلح   
  ٥.مخولة قانونا باتخاذ قرارات تتعلق بفرض أو تنفيذ تدابير غير احتجازية

  .٣ المرجع نفسه، الصفحة ٣                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٤
  . المرجع نفسه٥
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 المبادئ العامة المتصلة بالتدابير غير االحتجازية  .٣

 بشيء من التفصيل المبادئ العامة التي توجه اللجـوء إلـى            ٤ إلى   ١تحدد قواعد طوكيو من     
 تصف هذه المبادئ    ٤التدابير غير االحتجازية كبدائل للسجن وفيما عدا الشرط الوقائي المتمثل في المادة             

وهذا القسم سوف يسلط األضـواء      . الغايات الرئيسية ونطاق الضمانات القانونية للتدابير غير االحتجازية       
  .برز جوانب هذه المبادئ العامةعلى أ

  
  األهداف الرئيسية للتدابير غير االحتجازية  ١-٣

  : أن الغرضين األساسيين لقواعد طوكيو هما توفير١-١تفيد المادة 
 ؛ "مجموعة من المبادئ األساسية لتعزيز استخدام التدابير غير االحتجازية" 

  ".وضمانات دنيا لألشخاص الخاضعين لبدائل السجن" 
ى هذا النحو تبدأ قواعد طوكيو بإقرار توازن مهم بين غرضيها األساسيين كليهمـا مـن                وعل

حيث أن هذه القواعد تشجع في آن واحد على اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية وتسـتهدف ضـمان                  
تـدابير  التطبيق العادل لتلك التدابير باالستناد إلى االحترام الواجب لحقوق اإلنسان للجناة؛ ومثل هـذه ال              

  ٦.يقتضيها منع اللجوء الالمتناسب للتدابير الرقابية
بقيمة احتمالية كبيـرة    " على قواعد طوكيو، تتسم التدابير غير االحتجازية         للتعليق العام ووفقا  

ويمكن أن تكون الجزاء المناسب لطائفة بأسرها من الجـرائم          " بالنسبة للجناة فضالً عن المجتمع المحلي     
 الجناة، وال سيما أولئك الذين ال يحتمل عودتهم إلى اإلجرام، وأولئـك الـذين ُأدينـوا       ولعديد األنواع من  

 وفي هذه الحاالت، ال     ٧.بجرائم ثانوية وأولئك الذين هم بحاجة إلى المساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية          
 ويمنـع إعـادة     يمكن اعتبار السجن الجزاء المناسب، حيث أنه يقطع عالقات الجناة بمجتمعهم المحلـي            

إدماجهم في المجتمع ومن ثم يحد من شعور هؤالء الجناة بالمسؤولية ومن قدرتهم على اتخاذ قـراراتهم                 
 ومن ناحية أخرى، تتسم التدابير غير االحتجازية بسمة فريدة من نوعها تتمثـل فـي تيسـير                  ٨.بأنفسهم

  ٩. في ظل ظروف طبيعيةممارسة الرقابة على سلوك الجناة في الوقت الذي تسمح لهم بالنماء
وتبعا لذلك، فإن استخدام التدابير غير االحتجازية يقلل أيضاً من التكاليف االجتماعية بـالنظر              

وبما أن الجاني الفرد ليس وحـده  . إلى أن إقامة العدالة الجنائية تفرض عبئا مالياً ثقيل الوطأة على الدول   
بل إن المجتمع ككل سيفيد هو اآلخر فإن هذا االحتمـال  الذي سيفيد من استخدام التدابير غير االحتجازية      

  ١٠.اإليجابي ينبغي أن يشجع المجتمع المحلي على المشاركة في تنفيذ هذه التدابير
على زيادة اشتراك المجتمع المحلي " تتناول الهدف المتمثل في التشجيع ٢-١هذا، وإن القاعدة 

جرمين على وجه التحديد، كما تستهدف إثـارة الشـعور          في تدبير شؤون العدالة الجنائية وفي معاملة الم       
واشتراك المجتمع المحلي أساسي في إعادة إدمـاج الجنـاة  فـي             ". بالمسؤولية إزاء المجتمع لدى الجناة    

  ١١.المجتمع ويمكن أن يقلل من مخاطر وصمهم
  .٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦                                                           

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٧
  .٦رجع نفسه، الصفحة  الم٨
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٩
  . المرجع نفسه١٠
  . المرجع نفسه١١
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الظـروف السياسـية و االقتصـادية       " تُراعى في تنفيذ قواعـد طوكيـو         ٣-١ووفقا للقاعدة   
وبالتالي ". الجتماعية والثقافية السائدة في كل بلد، كما تُراعى أهداف وغايات نظام العدالة الجنائية فيه             وا

فإن هذه القواعد ليس القصد منها وصف نظام نموذجي للتدابير غير االحتجازيـة إذ إن مهمـة كهـذه                    
الم؛ بل إن القصد هو أن يتـيح        مستبعدة على أية حال بحكم تنوع نُظم العدالة الجنائية في جميع أنحاء الع            

  ١٢.هذا التنوع تبادالً مثمراً لألفكار المتعلقة بالنهوج والتطورات
 في االعتبار أهداف نظام العدالة الجنائية والتوازن الواجب إقراره بـين            ٤-١وتضع القاعدة   

قامة تـوازن   تسعى الدول األعضاء عند تنفيذ هذه القواعد إلى إ        "مختلف المصالح الفردية فتنص على أن       
وعلى حين   ."صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه واهتمام المجتمع باألمن العام ومنع الجريمة            

تؤكد قواعد طوكيو على تعزيز التدابير غير االحتجازية وتفريد العقوبات الجنائية عند تطبيقها، تـدعم               
 الجنائية أال وهي الحد من الجريمة والحاجة        هذه القواعد دعماً تاماً أيضاً الغاية العامة من نظام العدالة         

  ١٣.إلى االعتراف بأهمية دور ضحايا اإلجرام
  ٥-١وأخيرا ووفقا للمادة 

تقوم الدول األعضاء، على صعيد نظمها القانونية، بوضع التدابير غير االحتجازية التـي             "
الـة  تهدف إلى توفير خيارات أخرى تخفف من استخدام السجن، وبترشيد سياسـات العد            

الجنائية واضعة في اعتبارها مراعاة حقوق اإلنسـان ومقتضـيات العدالـة االجتماعيـة              
  ".واحتياجات إعادة تأهيل الجاني

مراعاة حقوق اإلنسـان ومقتضـيات العدالـة الجنائيـة          "، تعني اإلشارة إلى     التعليقوبحسب  
د طوكيو ضمان االسـتخدام     في جملة أمور، أنه على حين تستهدف قواع       " واحتياجات إعادة تأهيل الجاني   

األكثر تواتراً للتدابير غير االحتجازية فال ينبغي أن يؤدي هذا االستخدام إلى تزايد عدد األشخاص الذين                
يخضعون للتدابير الجنائية أو لتزايد كثافة هذه التدابير، ومن خالل تأكيد قواعد طوكيـو علـى مراعـاة                  

استخدام السلطات التقديريـة فـي تنفيـذ التـدابير غيـر            حقوق اإلنسان تسعى هذه القواعد لتالفي سوء        
  ١٤.االحتجازية

إن الغرض األولي من البدائل غير االحتجازية للسجن هو تفريد العقوبات الجنائية 
والتدابير غير . بحسب احتياجات الجاني ومن ثم تكون هذه العقوبات أكثر فعالية

 .ا من الحرمان من الحريةاالحتجازية أقل كلفة أيضاً بالنسبة للمجتمع عموم

وتفريد العقوبات الجنائية التي تنطوي على تدابير غير احتجازية يجب أن تُدرس في 
ضوء الغرض العام لنظام العدالة الجنائية أال وهو الحد من الجريمة وضرورة 

  .االعتراف باحتياجات ومصالح ضحايا اإلجرام
 . حقوق اإلنسان المعترف بها دولياًويجب أن يحترم استخدام التدابير غير االحتجازية

  

  . المرجع نفسه١٢                                                           
  . المرجع نفسه١٣
  .٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٤
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  نطاق التدابير غير االحتجازية   ٢-٣
  

  النطاق العام للتدابير غير االحتجازية ١-٢-٣
علـى جميـع األشـخاص      " أعاله، تسري قواعد طوكيـو       ٢-٢كما لوحظ في القسم الفرعي      

 النحو فهي تطبق إما علـى   وعلى هذا ). ١-٢القاعدة  " (الخاضعين للمقاضاة أو المحاكمة أو تنفيذ حكم ما       
تدابير تُفرض على شخص مدان عقاباً لـه على جريمة ارتكبها، أو على المشتبه بهم والمدعى عليهم قبل       

وأخيرا تغطي هذه القواعد التدابير التي تسمح بتمضية جانب من العقوبة بالسجن في مجتمـع               . محاكمتهم
 واستخدام التدابير   ١٥.ه بشكل ما من أشكال الرقابة     محلي والتدابير التي تقلل من طول السجن وتعوض عن        

غير االحتجازية عوضا عن االحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يحظى بتشـجيع خـاص ألن اعتقـال                 
الشخص السابق للمحاكمة يجب أن يكون إجراءاً استثنائياً بالنظر إلى حق المشـتبه بـه فـي افتـراض                   

  ١٦.براءته
  

  حظر التمييز ٢-٢-٣
دون أي تمييز يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس          "، تطبق قواعد طوكيو     ٢-٢ة  وفقا للقاعد 

أو السن أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصـل الـوطني أو االجتمـاعي أو                     
كافـة  ومثلما تم توضيحه في هذا الدليل يحكم منع التمييز تطبيق   " الملكية أو المولد أو إلى أي وضع آخر       

ولذلك من المنطقي أن تكون التدابير غير االحتجازيـة التـي يـتم             . جوانب قانون حقوق اإلنسان الدولي    
  . اللجوء إليها تدابير تطبق بشكل ال تمييزي

بيد أن الفروق في المعاملة ال يمكن اعتبارها جميعا فروقا تمييزية ومثلما أكدت علـى ذلـك                 
فـإن  " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية          ٢٦ادة  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في الم     

بالمعنى المقصود في تلك    " التفريق المستند إلى معايير معقولة وموضوعية ال يرقى إلى التمييز المحظور          
  ١٧.المادة

وبالنظر إلى حقيقة أن ميزة من الميزات الكبرى للتدابير غير االحتجازية تتمثل في إمكانيـة               
 بحسب احتياجات الجاني الفرد فإن عنصر التقدير الشخصي الذي تنطوي عليـه عمليـة اتخـاذ                 تكييفها

وتنفيذ هذه التـدابير قـد      . القرارات قد يزيد من خطورة التمييز ضد شخص أو مجموعة من األشخاص           
مـن   وعلى سبيل المثال قد يتبين أن        ١٨.يعكس أيضاً التمييز الذي يمارس حالياً في ذلك المجتمع المحلي         

األصعب العثور على فرص تدريبية أو فرص عمل ألفراد األقليات العرقية أو حتى للنساء الالئي تفرض                
 تأمين التساوي في المعاملة في تطبيق       يجب وبالرغم من هذه المشاكل      ١٩.عليهم إجراءات غير احتجازية   

  .التدابير غير االحتجازية
ه فإن الحظر المفروض على التمييـز ال        من ناحية أخرى، وكما تقدمت اإلشارة إلى ذلك أعال        

كن فقط الفروق التي ليس لها مبـرر معقـول          وليعني أن كل الفروق في المعاملة هي فروق محظورة،          

  .٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٥                                                           
  ".ز السابق للمحاكمة واالحتجاز اإلداريحقوق اإلنسان واالعتقال واالحتجا" المرجع نفسه، ونفس الصفحة وراجع الفصل الخامس بشأن ١٦
، الوارد في وثيقة )١٩٨٧أبريل / نيسان٩اآلراء المعتمدة في (بروكس ضد هولندا . م. و. س، ١٧٢/١٩٨٤ انظر على سبيل المثال، البالغ رقم ١٧

  .١٣، الفقرة ١٥٠، الصفحة A/42/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةاألمم المتحدة، 
  .٩-٨ الصفحتان ،التعليق ١٨
  .٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٩
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 والواقع أنه ربما يكون من المعقول ومما يبرر موضوعيا معاملة األشخاص معاملة مختلفة              .وموضوعي
  ٢٠.م الشخصيةبالنظر إلى اختالف خلفياتهم واحتياجاتهم ومشاكله

وقد يلزم النظر إلى المعتقدات الدينية والمبادئ الخلقية التي تعتنقها المجموعات التي ينتمـي              
 وهناك، عالوة على ذلك، بعض المجموعات كاألطفال والنساء والمسـنين واألشـخاص             ٢١.إليها الجاني 

اً فادحاً، ولذلك ربما يكـون      ذوي المشاكل الصحية العقلية الذين قد يؤثر عليهم السجن تأثيراً ضاراً ضرر           
من المستصوب بل وحتى من الضروري التمييز في بعض األحيان بين الجناة بغية الوفاء باحتياجـاتهم                

  ٢٢.الخاصة
  

  المرونة في التطبيق ٣-٢-٣
تشجع هذه  " اتساق الحكم مع طبيعة الجرم    " على أهمية    ٣-٢في الوقت الذي تؤكد فيه القاعدة       

ير من المرونة في استحداث واستخدام التدابير غير االحتجازية التي تستند إلى            المادة على توخي قدر كب    
  :المعايير األربعة التالية

 ؛"طبيعة الجرم ومدى خطورته" 

 ؛"وشخصية الجاني وخلفيته" 

 ؛"ومقتضيات حماية المجتمع" 

 ".استخدام عقوبة السجن بال داٍع"وتفادي  

ثر مرونة من االحتجاز السابق للمحاكمـة علـى         والتدابير غير االحتجازية يمكن أن تكون أك      
 بيد أن االتساق يخـدم بوضـوح مصـالح          ٣.٢٣-٢سبيل المثال وهذا هو االحتمال الذي تسلم به القاعدة          

اإلنصاف والعدالة ومن شأن مبادئ توجيهية خاصة بإصدار األحكام تُحدد نواحي التكافؤ فيما بين شـتى                
  ٢٤.اعد أولئك الذين يفرضون مثل هذه التدابيرأنواع التدابير غير االحتجازية أن تس

ينبغي التشجيع على وضـع تـدابير   " على أنه ٤-٢وتمشيا مع هذا النهج المرن، تنص المادة     
والحاجـة إلـى الرصـد      . غير احتجازية جديدة، ورصد هذه التدابير عن كثب وتقييم استخدامها بانتظام          

النظر إلى المرونة المتأصلة في التدابير غير االحتجازية        والتقييم المنتظمين على جانب كبير من األهمية ب       
 ومن وجهـة نظـر      ٢٥. قد تم الوفاء بها    ٣-٢وللتأكد مما إذا كان األهداف المنصوص عليها في القاعدة          

سياسة العدالة الجنائية العقالنية ال ينبغي أن تُضاف التدابير غير االحتجازية الجديدة إال إذا كانت مقرونة                
  ٢٦.ظم يمكّن السلطات من قياس مدى فعاليتها العمليةبتقييم منت

ينظر في التعامل مع الجناة في إطار المجتمع، تجنبا قدر اإلمكان للجوء إلـى               "٥-٢ووفقا للقاعدة   
وهذه القاعدة تتمشى مع    ". اإلجراءات الرسمية أو المحاكمة أمام محكمة، وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون          

ينبغي استخدام التدابير غير االحتجازية وفقا للمبدأ الـذي         " قواعد طوكيو التي تنص على أنه         من ٦-٢القاعدة  

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٠                                                           
  . المرجع نفسه٢١
  . المرجع نفسه٢٢
  .المرجع نفسه ٢٣
  . المرجع نفسه٢٤
  .المرجع نفسه ٢٥
  .١٠-٩المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٦
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 ومتى ما كان ممكنا تجنب المحاكمة باعتبار أن ذلك يعفي المشتبه به وأسرته              ٢٧."يقضي بأدنى حد من التدخل    
  ٢٨.الذي يتحمله المجتمعمن التبعات السلبية للعقوبة الرسمية وألن ذلك أيضا يخفف من العبء االقتصادي 

إن المرونة المتأصلة في التدابير غير االحتجازية تعني ضمنا إمكان استخدامها في 
 .أي مرحلة من مراحل اإلجراءات

ويجب أن تطبق التدابير غير االحتجازية تطبيقا منصفا وموضوعيا؛ وال ينبغي أن 
فقط إذا كان مبررها والفروق في المعاملة قانونية . يشتمل تطبيقها على التمييز

  .معقوال وموضوعيا
يجب على السلطات أن تكفل االتساق في إصدار األحكام عندما تلجأ إلى اإلجراءات 

  .غير االحتجازية
يجب أن تستخدم التدابير غير االحتجازية وفقا لمبدأ التدخل األدنى؛ وكافة التدابير 

اللجوء إلى اإلجراءات وعند . التي تنطوي على شطط في تطبيقها يجب أن تُتجنّب
  :غير االحتجازية يجب على السلطات المختصة أن تنظر فيما يلي

  طبيعة ومدى خطورة الجريمة؛ •
 شخصية وخلفية الجاني؛ •

 ؛)منع الجريمة(حماية المجتمع  •

 .تفادي استخدام السجن إذا كان هذا االستخدام ال داعي له •

  

  الضمانات القانونية  ٣-٣
  

  مبدأ القانونية ١-٣-٣
ن أهمية احترام حقوق اإلنسان لألشخاص الذين تطبق علـيهم التـدابير غيـر االحتجازيـة                إ

علـى هـذا    . موضوع يتكرر وروده في قواعد طوكيو بجانب دواعي اعتبار الضمانات القانونية أساسية           
ينص بقانون، على استحداث التدابير غير االحتجازيـة وتعريفهـا          " على أن    ١-٣األساس تنص القاعدة    

يتمشى مع مـا    " بنص قانون "واشتراط وجوب تعريف التدابير غير االحتجازية وتطبيقها فقط         ". يقهاوتطب
التقييدات التي تفرض على ممارسة حقوق اإلنسان يجب أن         "يشترطه قانون حقوق اإلنسان الدولي من أن        

ـ     ٢٩."ينص عليها في معايير قانونية مستحدثة مسبقا ذات تطبيق عام          دأ الشـرعية    وبعبارة أخرى فإن مب
يجب أن يحترم متى ما اتخذت سلطات الدولة تدابير تنطوي على التدخل في تمتع الفرد بحقوقه وحرياته                 

  .سواء ضمن إطار اإلجراءات الجنائية أو خارج هذا اإلطار

  .١٠المرجع نفسه، الصفحة  ٢٧                                                           
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢٨
٢٩ 

Anna-Lena Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception - With Special Reference to 
the Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff 

Publishers), 1998, p. 721.  
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بيد أنه فيما يتعلق بتطبيق التدابير غير االحتجازية، ال يكفي أن يحدد القانون التدابير الواجب               
شروط ذلك التطبيق؛ بل يجب أن يحدد أي السلطات تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير وفـي                 تطبيقها و 

  ٣٠.الحالة التي تناط السلطة بأطراف ثالثة فإن تلك اإلناطة يجب أن ينص عليها قانونا
  

  معايير اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية والحاجة إلى التقدير الشخصي ٢-٣-٣
م ثان في تطبيق التدابير غير االحتجازية أال وهو قيام اختيار التـدبير             هناك ضمان قانوني مه   

، فيما يتعلـق    ٢-٣غير االحتجازي على أساس تقييم المعايير الثابتة، كما هو منصوص عليه في القاعدة              
  :بما يلي
 طبيعة الجرم ومدى خطورته؛ 

 وشخصية الجاني وخلفيته؛ 

 وأغراض الحكم؛ 

 وحقوق الضحية 

 توفر قواعد طوكيو إطاراً واضحا الختيار التدابير غير االحتجازيـة، التـي             على هذا النحو  
وهذه المعـايير   . تراعي مصالح الجاني فضالً عن مصالح المجتمع عموما ومصالح الضحية أو الضحايا           

  .٣-٢ و٤-١تشكل موضوعا آخر يتكرر وروده في قواعد طوكيو كما تنعكس في القاعدتين 
 األساسية فإن طبيعة التدابير غير االحتجازية التي تفـرض تمتـع            وبالرغم من هذه المعايير   

السلطات القضائية المختصة أو غيرها من السلطات المستقلة بدرجة كبيرة من الصالحية االستنسابية التي        
أن تُمارس في جميع مراحل الدعوى وذلك بضمان تحمل          "٣-٣يجب، من ناحية أخرى وبحسب القاعدة       

  ".وفقاً لحكم القانون وحدهالمسؤولية كاملة و
وهذه القاعدة تنطبق على كافة القرارات المتصلة بالتدابير غير االحتجازية ابتداء من القـرار              

ويجب أن يحترم مبدأ الشـرعية       ٣١.األصلي القاضي بفرض التدابير وانتهاء بأي قرار آخر بشأن التنفيذ         
  .ةفي كامل اإلجراءات المتصلة بالتدابير غير االحتجازي

  
  شرط الموافقة ٣-٣-٣

إن اقتضاء موافقة الجاني على ما يفرض من التدابير غير االحتجازية يمثـل شـرطاً مهمـاً                 
تطبق قبل اإلجـراءات    "  فإن تلك الموافقة الزمة التخاذ تدابير غير احتجازية        ٤-٣لنجاحه ووفقا للقاعدة    
ان معين متصل باألشـخاص المتهمـين       وبناء على ذلك فإن اقتضاء الموافقة ضم      ". الرسمية أو المحاكمة  

 يوضح أن من األساسي أن يوافق المشتبه به أو المتهم على            والتعليق ٣٢.الذين لم يحاكموا أو لم يدانوا بعد      
التدبير غير االحتجازي بحكم أن تلك الموافقة يمكن أن تفضي، حيث تفـرض بـدالً مـن اإلجـراءات                   

  ٣٣.التي من شأنها أن توجد فيما لو بوشرت القضيةالرسمية، إلى التخلي عن الضمانات القانونية 
عالوة على ذلك، يجب إبالغ المتهم بالعواقب المحتملة الناجمة عن رفـض الموافقـة علـى                
التدابير غير االحتجازية، ويجب تجنب جميع الضغوط غير المباشرة على المتهم من أجل أن يوافق على                

  .١١، الصفحة التعليق ٣٠                                                           
  .١٢المرجع نفسه، الصفحة  ٣١
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٣٢
  .المرجع نفسه ٣٣
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موافقة على ما يفرض من إجراءات غير احتجازية تـأثيراً           وأخيراً ال ينبغي أن يؤثر رفض ال       ٣٤.التدابير
  ٣٥.ضاراً بموقف المتهم بأي شكل من األشكال

 من قواعد األمـم     ٣-١١واقتضاء الموافقة على أية تدابير تحويل وارد هو اآلخر في القاعدة            
الحدث نفسه،  "ما  وفي ذلك السياق إ   ). قواعد بيجين (المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        

انظـر كـذلك   (هم الواجب أن يبدوا الموافقة على إجراء التحويل الموصى به           " أو والداه أو الوصي عليه    
  ).٣-١٠، القسم الفرعي ١٠الفصل 

  
  الحق في المراجعة ٤-٣-٣

أن تخضع القرارات المتعلقة بما يفرض من تدابير غير احتجازيـة           " على   ٥-٣تنص القاعدة   
وهذا الحـق   ".  قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصة، بناء على طلب الجاني            إلعادة النظر من  

وليكون هذا الضمان فعاالً حقاً، يجـب أن يبلـغ          . في االستئناف ضمان آخر يقي من القرارات التعسفية       
ر،  النظر إلى ضرورة تزويد الجاني، وقت فرض التدبي        التعليقوفي هذا الصدد يوجه     . الجاني بهذا الحق  
 بوثيقة تبين تفاصيل إجراءات المراجعة، بما في ذلـك المعلومـات            - عند االقتضاء    -وممثله القانوني   

 والمفروض أن يكون للجاني الحق في أن يمثـل          ٣٦.المتعلقة بالهيئة المختصة وكيف االتصال بتلك الهيئة      
بغي أن تكون المراجعـة     وين. شخصيا أو يتاح لـه سبيل آخر في أن تسمع أقواله من قبل هيئة المراجعة             

  ٣٧.في حد ذاتها سريعة
 ٦-٣إذ إن القاعدة    : وهذا الحق في االستئناف ال يتعلق فقط بالتدبير غير االحتجازي األصلي          

في تقديم طلب أو شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصـة،              "تضمن أيضاً للجاني الحق     
الخط الغليظ للتأكيـد وهـو      " (يذ التدابير غير االحتجازية   الفردية في تنف  بشأن المسائل التي تمس حقوقه      

وحتى بعد أن يكون الجاني قد قبل فرض تدبير غير احتجازي فهو قد يحتاج إلى اللجوء إلـى                  ). مضاف
  ٣٨.تقديم شكوى من التنفيذ الجائر أو التعسفي الذي ينتهك ما لـه من حقوق اإلنسان والحريات األساسية

 عن الهيئة التي تنفذ التدبير      مستقلةستماع إلى الشكاوي ينبغي أن تكون       والهيئة التي تقوم باال   
وفي هذا المقام أيضاً    . ويجب أن تكون محكمة أو مجلسا للمراجعة أو أمينا للمظالم مخوال سلطة التحري            

من األساسي أن يبلغ الجاني وممثله القانوني بعبارات واضحة وبسيطة بوجود هذا الحق وكيفية إمكـان                
 ويجب أن تكون عملية التحري سريعة وأن يبلغ الجاني بنتائجهـا بعبـارات يمكـن لــه                  ٣٩.رستهمما

  ٤٠.فهمها
  : على أن٧-٣وأخيرا تنص القاعدة 

توفر اآللية المناسبة لالنتصاف، ولرفع الظلم عند اإلمكان، في أية حالة تظلم مـن عـدم                "
  ".مراعاة حقوق اإلنسان المسلم بها دوليا

 ٥-٣ض على الدول وضع إجراءات مالئمة للتشكي لكفالة تطبيق القاعدتين           وهذه القاعدة تفر  
 على النحو الواجب وأن توفر اآللية القانونية إمكانية التظلم من أي انتهاك لاللتزامـات الدوليـة                 ٦-٣و

  .المرجع نفسه ٣٤                                                           
  .المرجع نفسه ٣٥
  .المرجع نفسه ٣٦
  .المرجع نفسه ٣٧
  .المرجع نفسه ٣٨
  .المرجع نفسه ٣٩
  .١٣- ١٢المرجع نفسه، الصفحتان  ٤٠
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. أو تنفيذ التدابير غير االحتجازيـة     /المتصلة بحقوق اإلنسان التي يمكن أن تكون قد تسبب فيها فرض و           
 جبر الضرر    في  واجب الدول بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي العام        نا الحكم هو تعبير بسيط ع     وهذ

  . الناجم عن أي انتهاك لحقوق الفرد وحريته التي يتبين وأنها مسؤولة عنه
 من قواعد بيجين فيما     ٣-١١والحق في االستئناف ضد تدابير االستبدال تضمنه كذلك القاعدة          

  ).٣-١٠انظر الفصل العاشر، القسم الفرعي (اث يخص الجناة األحد
  

  القيود على ما يفرض من التدابير غير االحتجازية  ٥-٣-٣
إجراء تجارب طبية أو    " التدابير غير االحتجازية التي تنطوي على        ٨-٣ تحظر القاعدة    أوالً،

حال، ال ينبغي للتدابير    وعلى أية   ". نفسانية على الجاني، أو تعريضه بغير داٍع لمخاطر جسمانية أو عقلية          
غير االحتجازية، بطبيعة األمر، أن تنتهك القواعد الملزمة قانونا القائمة في قانون حقوق اإلنسان الدولي،               

راجــع في جملـة أمور المادة     (مثل الحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة            
 مـن   ١-٤ة والسياسية والشرط الوقائي الوارد فـي القاعـدة           من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني      ٧

  ).قواعد طوكيو
ومن األهمية بمكان التشديد على أن البحث عن تدابير غير احتجازية جديدة، الذي تشجع عليه               

 نظرا ألن من األساسي أن ال       ٨-٣ من قواعد طوكيو، يجب أن ينظر فيه في ضوء القاعدة            ٤-٢القاعدة  
 وإن تنفيذ وتطوير التدابير غير االحتجازية يجـب بعبـارة           ٤١.تخدام حيوانات التجارب  يستخدم الجناة اس  

أن " التي تنص على     ٩-٣أخرى أن يحترم على الدوام حقوق وحريات الجناة وهو شرط أبرزته القاعدة             
  .تصان في جميع األحوال كرامة الجاني الذي تتخذ بشأنه تدابير غير احتجازية

دابير غير االحتجازية ال تفرض على حقوق الجاني أية قيود تتجـاوز مـا               عند تنفيذ الت   ثانياً،
وهذه القاعدة تستند إلى مبدأ     ) ١٠-٣القاعدة  " (رخصت به الهيئة المختصة التي أصدرت القرار األصلي       

فأي تدخل في حقوق الشخص يجب أن يستند إلى القانون وال ينبغي فرض تقييـدات إضـافية                 : الشرعية
  . سلطة مرخص لها على النحو الواجب تتصرف وفقاً للقانوندون قرار تتخذه
 عند تطبيق التدابير غير االحتجازية، يحترم حق الجاني وحق أسرته في حرمة حيـاتهم           ثالثا،

 ينصح في هذا الصدد بعدم استخدام طرق الرقابة التي تعامل الجناة            والتعليق). ١١-٣القاعدة  " (الخاصة
 وعالوة على ذلك ال ينبغي استخدام أساليب الرقابة دون معرفـة الجنـاة              بوصفهم أشياء تراقب ال غير،    

 فمثل  ٤٢.واألشخاص غير المتطوعين المعتمدين اعتمادا صحيحاً ال ينبغي أن يستخدموا في مراقبة الجناة            
هذه التدابير يمكن بطبيعة الحال أن تعرض كرامة الجاني للمساس بها والحال أنه يجـب علـى الـدوام                   

  . اظ على هذه الكرامةضمان الحف
 فإن الحق في الكرامة والحق في احترام خصوصيات الجاني تحميهما أيضـا القاعـدة               ،أخيراً

. تحاط سجالت الجاني الشخصية بالسرية التامة وال تكشف ألطـراف ثالثـة           " التي تنص على أن      ١٢-٣
 الجاني وغيـرهم مـن      ويكون االطالع عليها قاصراً على األشخاص المعنيين مباشرة بالفصل في قضية          

ويحق للجناة وألسرهم أن يعرفوا أن أحـداً لـن يفشـي            ". األشخاص المرخص لهم بذلك حسب األصول     
المعلومات الشخصية المتعلقة بهم ولن يستخدمها في إعاقة الفرص التي تتاح لهم من أجل إعادة االندماج                

أماكن آمنـة وينبغـي النظـر فـي         ولذلك من األهمية بمكان أيضا االحتفاظ بسجالت في         . في المجتمع 
  ٤٣.استصواب تدميرها بعد مدة معقولة من الزمن

  .١٣، الصفحة المرجع نفسه ٤١                                                           
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة ٤٢
  .١٤المرجع نفسه، الصفحة  ٤٣
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 احتراما كامال في استخدام التدابير غير االحتجازية، مبدأ الشرعيةيجب أن يحترم 
 .أي أن اللجوء إلى هذه التدابير وتنفيذها يجب أن يتم وفقا للقانون

  :يير التاليةيجب أن تستند التدابير غير االحتجازية إلى المعا
  طبيعة وخطورة الجريمة؛ •
 شخصية الجاني وخلفيته؛ •

 األغراض المتوخاة من الحكم عليه؛ •

 .حق الضحايا •

يقتضي استخدام التدابير غير االحتجازية موافقة الجاني عندما تطبق قبل اإلجراءات 
 .الرسمية أو المحاكمة أو عوضاً عنها

ئة أخرى مختصة ومستقلة أن تعيد للجاني الحق في أن يطلب من هيئة قضائية أو هي
  .النظر في التدابير غير االحتجازية المفروضة

يجب أن تحترم في جميع األوقات كرامة الجاني الخاضع لتدابير غير  احتجازية 
  .مثلما يجب أن تحترم سائر حقوقه وحرياته

ر ال ينبغي أن تقيد التدابير غير االحتجازية حقوق الجاني بأكثر مما خوله القرا
  .األصلي الصادر

إن حق الجاني وأسرته في خصوصياتهم يجب ضمانه من خالل تنفيذ التدابير غير 
 االحتجازية

  

مراحـلالخيارات غير االحتجازيـة فـي مختلـف        .٤
العملية القضائية

مثلما هو موضح أعاله، يمكن اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية في أي مرحلة مـن مراحـل                 
ولذلك . ت القضائية، سواء في المرحلة السابقة للمحاكمة أو أثناء المحاكمة أو أثناء الحكم أو بعد الحكم               اإلجراءا

فإن هذه التدابير تشكل أدوات مهمة ومرنة في اختيار الجزاءات التي يحتمل أن يكون لها أكثر من غيرها أثر                   
  . مواطنا يحترم القانون ويتقيد بهمفيد على الجاني في شكل إعادة إدماجه في المجتمع المحلي بوصفه

  
  التدابير غير االحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة  ١-٤

إمكانية اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة تنظمهـا الشـروط              
  : من قواعد طوكيو١-٥التالية الواردة في القاعدة 

ض مع النظام القانوني، تخويل الشـرطة أو النيابـة          ينبغي عند االقتضاء، وبما ال يتعار     "
العامة أو غيرهما من األجهزة المعنية بمعالجة القضايا الجنائية سلطة إسـقاط الـدعوى              
المقامة على الجاني متى رأت أن السير فيها غير ضروري لحمايـة المجتمـع أو منـع                 

ض البت فيمـا إذا كـان     وألغرا. الجريمة أو تعزيز احترام القانون وحقوق المجني عليهم       
إسقاط الدعوى أمراً مناسباً، أو في تحديد اإلجراءات، ينبغي اسـتحداث مجموعـة مـن               
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وفي القضايا البسيطة، يجوز لوكيل النيابة أن يفرض        . المعايير الثابتة في كل نظام قانوني     
  ".تدابير غير احتجازية حسب االقتضاء

اءات رسمية تمثل التدبير غيـر االحتجـازي        ثم إن تبرئة الجاني حتى قبل أن تتخذ ضده إجر         
 فهذه التبرئة محكومـة     ١-٥األبكر الممكن أثناء المرحلة السابقة للمحاكمة، ولكن مثلما يتجلى من المادة            

  :بما يلي
 حماية المجتمع؛ 

 منع اإلجرام؛ 

 تعزيز احترام القانون؛ 

 .حقوق الضحايا 

رداً،  أن يحققها من وراء موافقته على        تبعا لذلك، فإن المصلحة التي يمكن للجاني، بوصفه ف        
الشروط التي ستفرض يجب في جميع األحوال أن توزن بميزان توضع في كفته األخرى هذه المصـالح                 
األربع األخرى ذات الطابع العام والتي هي من صميم قيم المجتمع كما يتجلى في القانون الجنائي للدولة                 

ربعة على كفة المصلحة الشخصـية للجـاني فـي رفـض            وكلما رجحت كفة هذه المصالح األ     . المعنية
  .اإلجراءات فسيتعين أن يواجه اإلجراءات ذات الصلة

والرفض غالباً ما يستخدم، سواء اعترف به رسميا أم ليعترف به في العديد من النُظم القانونية           
راجع ( أ التدخل األدنى  لمبدبوصفه أداة فعالة لمعالجة فئات معينة من الجرائم وأنواع من المجرمين وفقاً             

 وتعتبر طريقة جد مالئمة للتصدي لشؤون األحداث حيث إن العمل على إبقائهم خارج              ٤٤.)٦-٢القاعدة  
  ٤٥.عملية العدالة الجنائية الرسمية يعتقد أنه يحد من إمكانية زيادة االنغماس في الجريمة

جراءات القانونيـة العاديـة     بيد أن الصالحية االستنسابية التي تمارسها السلطات باستبعاد اإل        
وتلك المعايير ضرورية بغية توجيه السـلطات       . يجب أن تقتصر على المعايير المحددة التي تقدم ذكرها        

 ومن ثـم تعـزز      ٣-٢فيما تتخذه من قرارات وتمكينها من البت في األمور بصورة متسقة وفقا للقاعدة              
  .األمن القانوني في الدولة المعنية

ت غير االحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة ينبغي أن ينظر إليه فـي             واستخدام اإلجراءا 
ال يستخدم االحتجاز السابق للمحاكمـة      " والتي بموجبها    ١-٦ضوء القاعدة األساسية التي تعكسها القاعدة       

ومع إيالء االهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المـدعى حمايـة           في اإلجراءات الجنائية إال كمالذ أخير،       
 تشجع على استخدام بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة في أبكـر           ٢-٦والقاعدة  ". للمجتمع والمجني عليه  

  .مرحلة ممكنة
وفيما يخص مختلف الضمانات الوقائية المتصلة باالحتجاز السابق للمحاكمة يـنص قـانون             

 من قواعد طوكيو ولذلك     ٣-٦ و ٢-٦لي العام على لوائح أكثر تفصيال من القاعدتين         حقوق اإلنسان الدو  
حقـوق  "يكفي في هذا المضمار اإلشارة إلى الفصل الخامس من الدليل الذي يتناول بشيء من التعمـق                 

  ".اإلنسان واالعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة واالحتجاز اإلداري
  

  .١٥المرجع نفسه، الصفحة  ٤٤                                                           
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٤٥
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  ثناء المحاكمة وفي مرحلة إصدار الحكمالتدابير غير االحتجازية أ  ٢-٤
فيما يخص مرحلة إصدار الحكم، تنص قواعد طوكيو على طائفة عريضة من التدابير غيـر               

تراعي "للسلطات القضائية أن تستخدمها علماً بأنه ينبغي لها، عند استخدامها، أن            " يجوز"االحتجازية التي   
جتمع، وكذلك مصالح المجني عليه، الذي ينبغي استشارته        حاجة الجاني إلى إعادة التأهيل، وحماية الم      ... 

يجوز للسلطات التي تصدر    ) م(إلى  ) أ(٢-٨ووفقا للقاعدة   ) ٢-٨ و ١-٨القاعدتان(كلما كان ذلك مناسباً     
  :األحكام أن تبت في القضايا بالطرق التالية

 العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ واإلنذار؛ 

 إخالء السبيل المشروط؛ 

 قوبات التي تمس حالة الفرد القانونية؛الع 

 العقوبات االقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية؛ 

 األمر بمصادرة األموال أو نزع الملكية؛ 

 األمر برد الحق إلى المجني عليه أو تعويضه؛ 

 الحكم مع وقف التنفيذ أو إرجاؤه؛ 

 الوضع تحت االختبار واإلشراف القضائي؛ 

 مر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي؛األ 

 اإلحالة إلى مراكز المثول؛ 

 اإلقامة الجبرية؛ 

 أي شكل آخر من أشكال المعاملة غير اإليداع في مؤسسة احتجازية؛ 

 .أي مجموعة من التدابير المدرجة أعاله 

ومثلما أن االحتياجات الشخصية للجاني ومصالحه ينبغي أن توزن بميزان توضع فيـه فـي               
للجـاني فـي    " احتياجات التأهيل "لمقابلة مصالح المجتمع في المرحلة السابقة للمحاكمة، كذلك فإن          الكفة ا 

كما تشجع مشاركة   " مصالح الضحية "مرحلة الحكم يجب الموازنة بينها وبين الحاجة إلى حماية المجتمع و          
توفير العدالة لضحايا   من اإلعالن بشأن المبادئ األساسية ل     ) ب(٦ في اإلجراءات من خالل المبدأ       الضحية

ووفقـا لهـذا    . ١٩٨٥الجريمة وإساءة استعمال السلطة الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام            
بإتاحـة الفرصـة    ... ينبغي تسهيل استجابة اإلجراءات القضائية واإلدارية الحتياجات الضـحايا          "المبدأ  

تبار في المراحل المناسبة مـن اإلجـراءات        لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في االع        
القضائية حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضائي              

بل إن مشاركة الضحية قد تثير إمكانية استعادة ما لها أو الحصـول علـى               ". الجنائي الوطني ذي الصلة   
  ٤٦. حد ذاته ويمكن أن يغني عن فرض الجزاءاتتعويض وهو تدبير يمكن أن يشكل عقوبة في

، وإن لـم    ٢-٨ومثلما تقدم ذكره، تتضمن قائمة التدابير غير االحتجازية الواردة في القاعدة            
تكن جامعة ومانعة، مجموعة عريضة من التدابير غير االحتجازية التي تالئم شتى الظـروف وتحقـق                

  .١٨المرجع نفسه، الصفحة  ٤٦                                                           
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العقوبات الشفوية كالتحذير والتـوبيخ مالئمـة للجنـاة          وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون        ٤٧.أهدافاً شتى 
  ٤٨.وا خطًأ دون أن يوصموا بأنهم مجرمونبصغار السن فتمكنهم من إدراك أنهم ارتك

والعقوبات االقتصادية كالغرامات والغرامات اليومية مستخدمة على نطاق واسع ولكن الجناة           
والغرامات اليومية يمكن   . في تسديد تلك الغرامات   الذين ال يملكون من المال إال قليله قد يجدون صعوبة           

  ٤٩.أن تسوي هذه المشكلة بربط المبلغ الواجب سداده بمستوى الدخل المتاح للجاني
وتأدية خدمات للمجتمع المحلي شكل من أشكال رد الشيء إلـى صـاحبه ويمكـن أن يفيـد                  

ات على الجـاني والظفـر فـي        المجتمع المحلي بدال من الضحية الفرد ومن ميزته أنه يمكن فرض طلب           
  ٥٠.الوقت نفسه بنتيجة تتخذ شكل العمل الذي ينجز لفائدة المجتمع المحلي

وهناك تدابير إشرافية شتى يمكن فرضها على الجاني ويمكن بطبيعة الحـال تكييفهـا وفقـا                
  ٥١.الحتياجات آحاد الجناة مساعدة لهم على االندماج من جديد في المجتمع

 غير االحتجازية األخرى الممكن أن تكون لها أهميتها في مطالبة الجناة            وكمثال على التدابير  
. المحكوم عليهم بسبب السياقة وهم في حال سكر بالخضوع للتثقيف في مجال حركة السير في الطرقات               

وهناك إمكانيات أخرى تشمل رفع مستوى الجزاءات التي كانت في األصل جزاءات ثانوية لتصبح حكماً               
وأخيراً يمكن الموازنة في الجمع بين      .  انتزاع رخصة السياقة وانتزاع المكاسب غير الشرعية       رئيسياً مثل 

  ٥٢.التدابير االحتجازية وغير االحتجازية
  

  التدابير غير االحتجازية في المرحلة التالية إلصدار الحكم  ٣-٤
الحكم وفي هذا   يشجع أيضا على استخدام التدابير غير االحتجازية في المرحلة التالية إلصدار            

تتاح للهيئة المختصة طائفة عريضة من التـدابير        " من قواعد طوكيو على أن       ١-٩الصدد تنص القاعدة    
البديلة الالحقة لصدور الحكم لكي يتالفى إيداع الجاني في مؤسسة احتجازية ومساعدته علـى االنـدماج                

ائل بأن خفض مدة السجن يمكن أن يحـد         وهذه القاعدة تستند إلى المبدأ الق     ". الباكر من جديد في المجتمع    
من مخاطر تكريس ما يفعله الجناة ومن ثم يصبحون غير قادرين على العيش في المجتمع عنـدما يـتم                   

وبالتالي يمكن أن تكون هناك فائدة في اإلفراج المبكر عن الجناة في الوقت الذي يتم فيـه                 . اإلفراج عنهم 
 على فكرة اإلفراج عن الجناة من مؤسسة        ٤-٩جع القاعدة    كما تش  ٥٣.إخضاعهم، عند الضرورة، للرقابة   

  .لنقلهم إلى برنامج غير احتجازي في أبكر مرحلة ممكنة
  : الترتيبات الالحقة لصدور الحكم التالي ذكرها٢-٩وتعدد القاعدة 

 التصريح بالغياب، ودور التأهيل؛ 

 إطالق السراح من أجل العمل أو تلقي العلم؛ 

  بمختلف أشكاله؛إخالء السبيل المشروط 

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٤٧                                                           
  .المرجع نفسه ٤٨
  .المرجع نفسه ٤٩
  .المرجع نفسه ٥٠
  .١٩سه، الصفحة المرجع نف ٥١
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٥٢
  .٢٠المرجع نفسه، الصفحة  ٥٣
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 إسقاط العقوبة؛ 

 .العفو 

فالجاني يظل خاضعاً لسـلطة إدارة السـجن ولكنـه          . والبعض من هذه التدابير بدائل للسجن     
وميزة هذا الترتيب تكمن في أن الجاني       . يقضي أيامه خارج المؤسسة السجنية من أجل العمل أو التدريب         

ماته األسرية أو يوفره ليساعده في مرحلة الحقـة إثـر           يمكنه أن يكسب ماالً قد يساعده في الوفاء بالتزا        
 وعند بقاء السجين في بيته مع خضوعه لإلشـراف          ٥٤.اإلفراج عنه على االندماج من جديد في المجتمع       

تساعده على التكيـف    " شبه حرية "يظل من الناحية الفنية مراقبا من قبل السلطات السجنية ولكنه يحيا في             
  ٥٥.المحليمن جديد مع حياة المجتمع 

والحق في طلب إعادة النظر في القرارات بشأن الترتيبات الالحقة إلصدار األحكام وارد في              
 من قواعد طوكيو ما عدا حالة العفو، والقرارات المتعلقة بالتدابير غير االحتجازية األخرى              ٣-٩القاعدة  

مستقلة مختصة بناء علـى     إلعادة النظر من قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى          "تخضع، من ناحية أخرى،     
وهذه القاعدة تتمشى تمشياً كلياً مع المبادئ العامة المتعلقة بالمراجعـة القضـائية سـواء               ". طلب الجاني 

 ٦-٣ و ٥-٣للقرارات المتعلقة بالتدابير غير االحتجازية أو تنفيذها كما هو منصوص عليه في القاعدتين              
در التذكير في هذا الصدد بأنه لتمكين الجاني من ممارسة     ويج. ٤-٣-٣اللتين تم تناولهما أعاله في القسم       

حقه في المراجعة الفعالة يجب أن يعطى معلومات واضحة حول إمكانيات إعادة النظر وكيف يمكن تقديم                
  ٥٦.طلب بشأنها

 على أنه ينبغي أن يوضع إجراء رسمي التخاذ القرارات تهتـدي بـه الهيئـة                التعليقويشدد  
قرار المتعلق باإلفراج الباكر أو باطالق السراح المشروط يقتضي مراجعة ضمنية           المختصة نظراً ألن ال   

ويجب أن توضع معايير محددة المعالم لمنح اإلفراج الباكر أو السراح المشـروط             . للحكم الصادر سابقا  
ومثل هذه المعايير تحد من التجاوزات في اسـتخدام السـلطة           . ويتوجب أيضاً شرحها بوضوح للسجناء    

ديرية التي تمارسها السلطات المختصة كحد أدنى، فضال عن أنها تمكّن السجناء من العمـل صـوب                 التق
  ٥٧.اإلفراج عنهم إذ هم يدركون طبيعة المعايير الواجب أن يوفوا بها

تُعد التدابير غير االحتجازية أدوات مرنة يمكن استخدامها في مرحلة ما قبل 
ويجب أن ينظر فيها .  التالية إلصدار الحكمالمحاكمة وأثناء المحاكمة وفي المرحلة
 .على الدوام في ضوء مبدأ التدخل األدنى

 يجب الموازنة بين مصلحة الجاني في عدم األخذ المرحلة السابقة للمحاكمةوفي 
  :بتطبيق اإلجراءات وبين االعتبارات التالية

  حماية المجتمع؛ •
 تعزيز االحترام للقانون؛/ منع اإلجرام •

 .ياوحقوق الضحا •

 .وعدم األخذ بتطبيق اإلجراءات تدبير غير احتجازي شائع في هذه المرحلة

 ينبغي أن يشمل اللجوء إلى التدابير غير وفي مرحلتي المحاكمة وإصدار الحكم

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٥٤                                                           
  .المرجع نفسه ٥٥
  .٢١المرجع نفسه، الصفحة  ٥٦
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٥٧
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 :االحتجازية ما يلي

  احتياجات الجناة إلعادة التأهيل؛ •
 حماية المجتمع؛ •

 .مصالح الضحايا •

 .ن ذلك مالئماًوينبغي التشاور مع الضحايا كلما كا

وفي المرحلة التالية إلصدار الحكم ينبغي أن تكون في متناول السلطات طائفة 
عريضة من التدابير غير االحتجازية التي تكفل اإلفراج الباكر ما أمكن عن السجين 

 .مساعدة لـه على االندماج من جديد في المجتمع

  

 تنفيذ التدابير غير االحتجازية  .٥

ة قواعد طوكيو تنفيذ التدابير غير االحتجازية، والموظفين، والمتطوعين وغير ذلك           تتناول بقي 
وبما أن البعض من هـذه      . من الموارد المجتمعية فضالً عن البحوث والتخطيط ورسم السياسات والتقييم         

بدال من  األحكام يمكن أن يرى على أنه يستهدف باألساس أولئك المعنيين بتنفيذ التدابير غير االحتجازية               
المهنيين القانونيين في حد ذاتهم، فسيقتصر النظر في هذا المقام على مجموعة قليلة من القواعد المتعلقـة      

. بـالتعليق  ويمكن اكتساب معرفة أكثر تفصيال من خالل قراءة قواعد طوكيو بكاملها مقرونـة               بالتنفيذ
ايا التالية التي ترتبط ارتباطا ال فكـاك        ولذلك فإن هذا القسم سيقتصر على معالجة القواعد المتصلة بالقض         

اإلشراف، والمدة، والشروط، وعملية العالج، واالنضـباط       : منه بتنفيذ التدابير غير االحتجازية أال وهي      
  .واإلخالل بالشروط

  
  اإلشراف على التدابير غير االحتجازية  ١-٥

ر االحتجازية هو الحد الغرض من اإلشراف على التدابير غي"، ١-١٠مثلما تشدد عليه القاعدة   
من معاودة ارتكاب الجرائم ومساعدة الجاني على االندماج في المجتمع على النحو الذي يقلل إلى الحـد                 

وهذا بكل بساطة يعتبر إعادة بيان، من منظور معـين، للمبـدأ            ". األدنى من احتمال العودة إلى اإلجرام     
زية عموماً، والواجب أن تضعه في اعتبارها علـى         األساسي الذي يقوم عليه مفهوم التدابير غير االحتجا       

الدوام السلطات المسؤولة عن التنفيذ، التي تتوخى مساعدة الجناة على تفادي العودة إلى اإلجرام بتقويـة                
  .روح المسؤولية فيهم فيسهل عليهم من ثم االندماج من جديد في المجتمع

 والغرامات ليست بحاجة إلى اإلشـراف       والتدابير غير االحتجازية من قبيل الجزاءات الشفوية      
إطالقا ولكن غيرها من التدابير مثل النقل إلى مراكز الحضور و اطالق السـراح المؤقـت و اطـالق                   
السراح المشروط والخدمات المسداة للمجتمع المحلي تحتاج إلى إشراف نظرا ألنها صممت بغـرض أن               

 والتدابير غير االحتجازية مـن هـذا        ٥٨.االجتماعيتوفر للجناة التوجيه والمساعدة صوب إعادة التأهيل        
. القبيل تستند إلى اإلشراف والعنصر الرئيسي فيها هو العالقة الشخصية القائمة بين المشرف والجـاني              

ومن البديهي أن مثل هذه التدابير ال يمكن أن تنفذ دون موافقة الجاني وأن نجاحها يعتمـد علـى مـدى                     
مكن أن يوصف بأن لـه هدفا ذا شقين فهو، من ناحية، يركـز علـى                واإلشراف ي  ٥٩.تعاونه ومشاركته 

  .٢٢المرجع نفسه، الصفحة  ٥٨                                                           
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها ٥٦
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مسؤوليات الجناة تجاه المجتمع المحلي في الوقت الذي تقدم إليهم، من ناحية أخـرى، المسـاعدة علـى                  
  ٦٠.التغلب على المصاعب التي يمكن أن يواجهوها في التكيف مع الحياة في المجتمع المحلي

 ٢-١٠مة تنم عن مهارة عالية على نحو ما تعكسه القاعدة           ويترتب على ذلك أن اإلشراف مه     
عندما يستلزم التدبير غير االحتجازي اإلشراف على الجاني تتولى هـذا اإلشـراف             "التي تنص على أنه     

، يمكن تفويض الـبعض     للتعليقووفقا  ". هيئة مختصة بموجب الشروط المحددة التي ينص عليها القانون        
عليها اإلشراف إلى مجموعات أو متطوعين من المجتمع المحلي بالرغم من           من المسؤوليات التي ينطوي     

 ومـن ناحيـة     ٦١أنه عندما يتم هذا يجب توضيح أن السلطة القانونية برمتها منوطة بالسلطات المختصة            
أخرى وعندما يتم التفويض بالمهام اإلشرافية إلى وكاالت تتوخى الربح هناك العديد من األسـئلة التـي                 

  ٢.٦٢-١٠بحاجة إلى الفحص الدقيق على ضوء القاعدة تثور وهي 
   على ما يلي٣-١٠وتنص القاعدة 

ينبغي تقرير أنسب نوع من اإلشراف والعالج في إطار التدبير غير االحتجـازي، لكـل               "
على أن يعاد النظـر     . حالة على حدة بما يهدف إلى مساعدة الجاني على معالجة إجرامه          

  ".ج وأن يعدل حسب االقتضاءدورياً في هذا اإلشراف والعال

التـدابير غيـر    "، التـي تفيـد أن       ٦-٢بيد أن هذه القاعدة يجب أن تُفسر في ضوء القاعدة           
وتبعا لذلك فإن التدبير الذي يتم االتفاق عليـه ال          ". االحتجازية ينبغي أن تستخدم وفقا لمبدأ التدخل األدنى       
ى االندماج من جديد في المجتمع المحلي بوصـفه         ينبغي أن يكون أشد مما يلزم بغية مساعدة الجاني عل         

والتدخل المبالغ فيه قد يقوض ثقة الجاني بنفسه ويسفر عن تحوله إلـى عنصـر               . مواطنا يحترم القوانين  
  ٦٣.يعتمد بشكل مشط على الموظفين المشرفين

ن ومن األهمية بمكان أن تظهر السلطات اقتناعا من جانبها بصواب القرارات التي تتخذها بشأ             
التدابير غير االحتجازية ويجب أيضاً أن تكفل معاملة المجرمين على قدم من المساواة لكي تتجنب التمييز 

  ).٢-٢-٣ والقسم الفرعي ٢-٢راجع القاعدة (الجائر بينهم 
ويجب أن يشترك الجاني إلى أبعد حد ممكن في صياغة خطة العالج وتقييم كثافة اإلشـراف                

 وهذا ال يعني أن اإلشراف ينبغـي أن         ٦٤.ا في ضوء التقدم الذي يحرزه الجاني      والمعاملة وإمكانية تعديله  
بل إن السلطات المسؤولة عن اتخاذ القرارات ينبغي أن تضـع فـي             : يصمم برمته وفقا لرغائب الجاني    

االعتبار طبيعة وخطورة الجريمة األصلية وشخصية الجاني وخلفيته والغرض من الحكم عليه وحقـوق              
  ).٢-٣ع القاعدة راج(الضحايا 

أما فيما يخص المساعدة التي يمكن أن يحتاجها الجناة بغية إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل               
النفسية واالجتماعية والمادية وبغـرض توطيـد       " إلى تزويد الجناة بالمساعدة      ٤-١٠ناجح تشير القاعدة    

ناة طائفة عريضة من االحتياجات     وقد يواجه الج  , "روابطهم بمجتمعهم وتيسير عودتهم إلى االنخراط فيه      
البعض منها قد يتطلب اإلرشاد النفساني الطويل األجل في حين قد يحتـاج الـبعض اآلخـر                 . والمشاكل

 يجـب أن تحتـرم      ٤-١٠ومرة أخرى واستنادا إلى القاعدة      . العثور على مكان للعيش أو فرصة للعمل      
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أن تشتمل فقط على ما تمس الحاجة إليه لمسـاعدة        المساعدة المقدمة مبدأ التدخل في حدوده الدنيا وينبغي         
  ٦٥.الجاني

  
  مدة التدابير غير االحتجازية  ٢-٥

أن يتجاوز المدة التي قررتها الهيئـة       "أما فيما يخص مدة أي تدبير غير احتجازي فال ينبغي           
بكرا إذا  يجوز النص على إنهاء التدبير غير االحتجازي م       "ولكن  ) ١-١١القاعدة  " (المختصة وفقا للقانون  

  ).٢-١١القاعدة " (كانت استجابة الجاني لـه مرضية
 مبدأ الشرعية الصارمة لدى البت فـي التـدابير غيـر            ١-١١على هذا النحو، تعزز القاعدة      

ويترتب على  ". وفقا للقانون "وتتخذ قراراتها   " سلطة مختصة "االحتجازية الواجب أن تكون محددة من قبل        
 بيد أن التدبير الجاري تنفيذه      ٦٦يذ التدبير ال تملك تخويال بتمديد مدة اإلجراء       ذلك أن السلطات المكلفة بتنف    

 من قبل السلطة  المختصة إذا أمكنت البرهنة على أن ذلك التمديد يعود بالنفع على الجـاني                  تمديدهيمكن  
ون طوعيا  بتمكينه، على سبيل المثال من مواصلة دورة عالجية، بيد أن تمديداً من هذا القبيل يجب أن يك                

  ٦٧.بحتا وهي نقطة يجب أن توضح تماما للجاني
قبل انقضاء المـدة المتوخـاة       يمكن إنهاء تدبير     ٢-١١وكما هو منصوص عليه في القاعدة       

 وهذا يعكس من جديد المبدأ القائل بأن التدابير غير االحتجازية ينبغي أن تقتصر على أقصر مـدة                  أصالً
في جهودهم الرامية إلى االندماج من جديد في المجتمع وينبغي أن            وهذا ينبغي أن يشجع الجناة       ٦٨.ممكنة

  ٦٩.تكون اإلجراءات ذات الصلة واضحة ويفهمونها فهما جيداً
  

  الشروط التي ترتبط بها التدابير غير االحتجازية  ٣-٥
 كلما لزم أن تقرر السلطة المختصة الشروط التي يتعين على الجـاني أن              ١-١٢وفقا للقاعدة   

توجب عليها أن تأخذ في االعتبار احتياجات المجتمع واحتياجـات الجـاني والمجنـي عليـه                "يراعيها  
وفي هذا المقام أيضاً يتعلق األمر بإيجاد توازن منصف بين مختلف المصـالح             ". وحقوقهما على السواء  

مجتمـع  فإذا ُأعيرت مصالح الجاني وزناً غير الوزن الذي تستحقه، فقد ال تلبى احتياجات ال             : المشروعة
لذا، يترك األمر للقاضي الفـرد أو لسـلطة         . واحتياجات المجني عليه أو المجني عليهم والعكس بالعكس       

ويسـتتبع  . أخرى مختصة باتخاذ القرارات من أجل إيجاد توازن منصف وموضوعي بين هذه المصالح            
 التي حددتها بالفعل    مبدأ الشرعية أن السلطة المنفذة ال ينبغي لها أبدا أن تفرض شروطا تتخطى الشروط             

  ٧٠.السلطة القضائية
عملية  "٢-١٢والشروط الواجب أن يتقيد بها الجاني يلزم أن تكون، كما هو وارد في القاعدة               

وفي هذا تعبير آخر عن مبدأ التدخل األدنى كما هو منصوص عليه في القاعـدة               " ودقيقة وقليلة ما أمكن   
ف احتمال ارتداد الجاني إلـى السـلوك اإلجرامـي        تستهدف إضعا "عالوة على ذلك فإن الشروط      . ٦-٢

بعبارة أخـرى مـن األهميـة       ". وتنامي فرص اندماجه في المجتمع، مع مراعاة احتياجات المجني عليه         
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 وما لم يكن واضحاً من البداية أن تحقيق         ٧١.في آن واحد   واقعية ودقيقة األساسية بمكان أن تكون هذه الشروط       
 فإنها قد تعرقل بدال من أن تسهل التقدم الممكن أن يحرزه صوب االندماج في               الشروط أمر في متناول الجاني    

أما فيما يتعلق بشرط الدقة فهو شرط مهم وذلك لمساعدة الجاني من ناحية ولفهـم الشـروط فهمـا                   . المجتمع
  ٧٢.واضحا من ناحية أخرى وكذلك لتجنب نشوء مصاعب في العالقة بين الجاني وبين المشرف

وخاة في قواعد طوكيو يمكن أن تشمل تلك الرامية إلى تعزيز جانب المسؤولية             والشروط المت 
لدى الجاني تجاه المجتمع وتجاه أسرته ومن أجل البقاء في عمله والسعي للتثقف والعيش في عنوان معين      

 وإذا كان الشرط، على سبيل المثـال،        ٧٣.واالمتناع عن االشتراك في أنشطة جنائية وتجنب أماكن محددة        
و أداء خدمات للمجتمع المحلي فينبغي أن يكون العمل المسند إلى الجاني مفيدا اجتماعيا فتتعزز بـذلك                 ه

  ٧٤.حظوظه في االندماج في المجتمع من جديد
عند بدء تطبيق التدبير غير االحتجـازي يـزود      "٣-١٢وكما هو منصوص عليه في القاعدة       

يق ذلك التدبير، بما في ذلـك واجبـات الجـاني           الجاني بشرح، شفوي وكتابي، للشروط التي تحكم تطب       
. ولكي ينجح التدبير من األساسي بطبيعة الحال أن يكون الجاني مدركا لما هـو متوقـع منـه                 ". وحقوقه

والعمل على تحديد الشروط بوضوح مهم هو اآلخر بالنسبة لسلطة التنفيذ من حيث أن ذلك يحدد المعايير                 
  ٧٥.لشروطلتقييم مدى التقيد بااللتزامات وا

وذلك وفقا لمـا    ... من جانب السلطة المختصة     " تعديل الشروط    ٤-١٢أخيراً، تجيز القاعدة    
فإذا كان الجاني قد حقق بعض التقدم صوب االندماج من جديد فـي المجتمـع               ". يحرزه الجاني من تقدم   

جابة فيمكن جعل الشروط أقل صرامة، على حين أن العكس ممكن إذا كـان الجـاني ال يبـدي االسـت                   
وهذه المرونة تمكن السلطات من تفادي التراجع عن التدبير غير االحتجازي في حالة مواجهة              . اإليجابية

  ٧٦.بعض المصاعب، حيث قد يسفر ذلك التراجع عن سجن الجاني
  

  عملية العالج  ٤-٥
 من قواعد طوكيو على األمثلة التالية لمخططات مختلفة توضـع، فـي             ١-١٣تنص القاعدة   

  ".لتلبية احتياجات الجناة بمزيد من الفعالية... مناسبة الحاالت ال
 معالجة الحاالت االجتماعية كل على حدة؛ 

 العالج الجماعي؛ 

 برامج اإلقامة في دور عالجية؛ 

 .العالج المختص لفئات مختلفة من الجناة 

ـ                 ذين إن الغرض من هذا الحكم هو االهتداء إلى أكثر أوجه المساعدة فعالية بالنسبة للجنـاة ال
يعانون من مشاكل محددة، والدعوة إلى وضع برامج جديدة لمحاولة التصدي للفئات البالغة الصعوبة من               

  ٧٧.الجناة كاألشخاص المدمنين على المخدرات والجناة ذوي السلوك الجنسي المنطوي على تجاوزات
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ـ    " مفاده أنه ينبغي     ٢-١٣وهناك مبدأ بديهي وارد في القاعدة        ون لـديهم   أن يتولى العالج فني
، ال ينبغي أن تفهم هذه القاعدة على أنها         للتعليقومع ذلك فوفقا    ".القدر الكافي من التدريب والخبرة العملية     

تحظر استخدام غير الفنيين في برامج المساعدة حيث يكون األشخاص ذوي الخبرة العمليـة بـدال مـن                  
  . وهم مكمن القوة األساسية لمثل تلك البرامج٧٨المؤهالت الفنية

وينبغي متى تقررت ضرورة العالج بذل الجهود الالزمة لفهم خلفية الجاني وشخصيته وقدراته             "
ومن الواضح أنه ما لم يتم تقييم سلوك        . وذكائه وقيمه وال سيما فهم الظروف التي أدت إلى ارتكابه الجريمة          

  . لفرد بعينهالجاني والجريمة ذاتها فسوف يكون من الصعب اختيار برنامج عالجي مالئم يكرس 
وتمشيا مع الغرض المتمثل في تعزيز االشتراك األكبر في المجتمع المحلي على صعيد إدارة              

أن "، تبيح قواعد طوكيـو للسـلطة المختصـة       )٢-١القاعدة  (القضاء الجنائي وبوجه محدد عالج الجناة       
). ٤-١٣القاعـدة   " (يـة تشرك المجتمع المحلي ونُظم الدعم االجتماعي في تطبيق التدابير غير االحتجاز          

وهذا اعتراف بأن الجماعة المحلية المجسدة في األسرة أو في الحي أو في المدرسة أو في مكان العمـل                   
أو في المنظمة االجتماعية أو الدينية على سبيل المثال يمكن أن تُسهم إلى حد كبير في اندماج الجناة من                   

  .٧٩جديد في المجتمع بشكل ناجح
  

  خالل بالشروطاالنضباط واإل  ٥-٥
مع أن ما يفرض من التدابير غير االحتجازية متوقف على موافقة الجاني فإن معظـم تلـك                 
التدابير تبقى جزاءات تعني فرض بعض القيود على حرية الشخص ولذلك فإن الجناة ربما ال يتقيـدون                 

ه مراعاتها إلى   ويجوز أن يؤدي إخالل الجاني بالشروط التي تتعين علي         "٨٠.بالشروط التي تفرض عليهم   
، فـإن حـاالت االخـتالل ال        التعليقوبحسب  ). ١-١٤القاعدة  (تعديل التدبير غير االحتجازي أو إلغائه       

تفضي جميعها إلى التعديل أو السحب ويمكن للمشرف أو للسلطة المختصة أن تعالج المخالفات الثانويـة                
  ٨١.بوسائل تتسم بأدنى صبغة رسمية

اء تدبير غير احتجازي يمكن أن تكون لـه آثار خطيـرة علـى       وبالنظر إلى أن تعديل أو إلغ     
بعد دراسة دقيقة   "الجاني فإن على السلطة المختصة أن تتخذ قرارا في هذا الشأن ولكنها ال تقوم بذلك إال                 

وهذا يعني أنـه ينبغـي أن       ). ٢-١٤القاعدة  " (للوقائع التي يدلي بها كل من الموظف المشرف والجاني        
ق في االطالع على الوثائق التي ينبني عليها طلب إجراء التعديل أو السحب والحق في               يكون للجاني الح  

 وعند فحص الطلب ينبغي للسلطة المختصة أن تنظـر          ٨٢.اإلدالء ببيانات والحق في االستماع إلى أقواله      
د اضـطلع   أيضاً في مدى امتثال الجاني بالفعل للتدابير غير االحتجازية من قبيل حقيقة أنه ربما يكون ق               
  ٨٣.بالفعل على النحو المرضي بجانب كبير من ساعات العمل المفروض لفائدة المجتمع المحلي

والمبدأ القائل بأن السجن ينبغي أن يكون عقوبة تتخذ كملجأ أخير في حاالت انتهاك الشـروط          
ينبغي " التي تنص على أنه      ٣-١٤المفروضة فيما يتصل بتدبير غير احتجازي واضح من أحكام القاعدة           

عالوة على ذلك، فـي حالـة       . أال يؤدي إخفاق التدبير غير االحتجازي تلقائيا إلى فرض تدبير احتجازي          
تعديل التدبير غير االحتجازي أو إلغائه، تسعى السلطة المختصة إلى أن تحدد تدبيرا بديال مناسبا غيـر                 

وإذا ما تبين أن ذلك البديل      " ناسبةوال تفرض عقوبة السجن إال إذا انعدمت البدائل األخرى الم         . احتجازي
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وفي الواقع أن فرض    ). ٤-١٤القاعدة  (المالئم اآلخر لم يتوفر، عندها فقط يمكن فرض عقوبة االحتجاز           
 ولذلك يتعين   ٨٤.السجن بسبب خرق لتدبير غير احتجازي يمكن أن يكون غير متناسب مع الجرم األصلي             

ة في البت في العواقب في حالة عدم التقيد بالشـروط           على السلطات المختصة أن تتصرف بمنتهى العناي      
  .ذات العالقة بالموضوع

ويجب االنتباه أيضاً لكيال يترك الجاني يتحمل تبعات خروقات للشروط ال يالم عليهـا؛ وقـد                
الـبعض مـن هـذه      وتكون هناك على سبيل المثال أسباب عديدة لعدم قدرة الجاني على تسديد غرامـة               

مستقالً عن إرادته وهذا الجانب يجب أن يعطى ما يستحقه من الدراسة واالنتباه عندما              األسباب قد يكون    
  ٨٥.تقوم السلطة المختصة ببحث مسألة تعديل أو إلغاء تدابير غير احتجازية

تحدد بنص قانوني صالحية اعتقال الجاني الخاضع لإلشراف        " على أن    ٥-١٤وتنص القاعدة   
وفي هذا المقام أيضاً يجب أن يـؤمن االحتـرام الـدقيق لمبـدأ              ". ط  واحتجازه في حالة إخالله بالشرو    

الشرعية، بما في ذلك الضمانات القانونية األساسية التي يحق للجاني أن يتمتع بها عنـدما يحـرم مـن                   
 إلى أهمية تحديد مدة قصوى لالحتجاز قبل التحقيق واتخاذ السـلطة المختصـة              التعليق ويشير   ٨٦.حريته

  ٨٧.أن تكون الفترة محدودة وأن يتخذ القرار في أقرب وقت ممكنلقرار؛ وينبغي 
 ٦-١٤ تـؤمن القاعـدة      ٦-٣أخيراً، تمشياً مع الضمانة القانونية العامة الواردة في القاعـدة           

عندما يعدل التدبير غيـر     " الحق في االستئناف أمام هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصة          "للجاني  
  .االحتجازي أو يلغى

إن اإلشراف على إجراءات غير احتجازية يستهدف الحد من عودة الجاني إلى اًإلجرام 
والحاجة إلى اإلشراف تتوقف على . ومساعدته على االندماج من جديد في المجتمع

 .طبيعة التدبير غير االحتجازي المعني

ويتم االضطالع باإلشراف من قبل هيئة مختصة وفقاً للشروط التي ينص عليها 
  .انونالق

ويجب تكييف اإلشراف بحسب احتياجات الجاني ونجاح هذا اإلشراف يتوقف على 
  .ويجب إعادة النظر فيه بصورة دورية. موافقته ومشاركته وتعاونه

تقوم السلطة المختصة بتحديد مدة التدبير غير اإلجرائي وفقا للقانون؛ ويمكن إنهاء 
  .تضت مصلحة الجاني ذلكاإلجراء في وقت مبكر ويجوز كذلك تمديده إذا اق

والشروط التي تفرض على التدابير غير االحتجازية يجب أن تأخذ بعين االعتبار 
وينبغي أن تكون . احتياجات المجتمع واحتياجات وحقوق الجاني والمجني عليه

  .الشروط واقعية ودقيقة وأن توضح للجاني شفوياً وخطياً
للتصدي الحتياجات ومشاكل وقد تدعو الضرورة إلى وضع مخططات عالج خاص 

  .فئات من الجناة بالغة الصعوبة
وفي حالة اإلخالل بالشروط التي تفرض على التدابير غير االحتجازية يجوز تعديل 

بيد أن ذلك اإلخالل ال ينبغي أن يكون موجبا تلقائيا للحرمان . تلك التدابير أو إلغاؤها
 .من الحرية

  .المرجع نفسه ٨٤                                                           
  .المرجع نفسه ٨٥
  .المرجع نفسه ٨٦
  .المرجع نفسه ٨٧



  استخدام التدابير غير االحتجازية في إقامة العدل- الفصل التاسع 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٣٦٠

  

اختيارفي  ين والمحامين   دور القضاة والمدعين العام  .٦
بدائل للسجن

للقضاة والمدعين العامين والمحامين دور أساسي في البت فيما إذا كان ينبغي إخضاع الجنـاة               
ومما ال شك فيه أن السلطات التـي يكتسـبها أصـحاب المهـن              . لتدابير غير احتجازية بدالً من السجن     

 تختلف اختالفا كبيراً ولكن بـالنظر إلـى اآلثـار           القانونية بموجب القوانين المحلية حول هذا الموضوع      
الضارة التي يلحقها السجن بالجناة األحداث بوجه خاص وبالنظر كذلك إلى التكاليف االجتماعية الباهظة              
الناجمة عن السجن ينبغي تقصي كل الفرص إلتاحة المجال للجناة لكي يعاد تأهيلهم بوسائل أقل جذريـة                 

  .ن السجنربما تكون أكثر فاعلية م
بيد أن االستخدام المعمم للتدابير غير االحتجازية يقتضي تطوير شبكة هائلة من األشـخاص              
المهرة ال داخل الهيئات القضائية وهيئات االدعاء فقط ولكن داخل السلطات اإلدارية واالجتماعية علـى               

افة المستويات بغيـة    على هذا النحو يلزم أن تُبذل جهود متضافرة من جانب السلطات على ك            . حد سواء 
صياغة طائفة من التدابير غير االحتجازية الممكن تطبيقها بمرونة وتكييفها بحسب االحتياجات المحـددة              

  .لكل جان من الجناة
والقضاة والمدعون العامون والمحامون، بما لهم من روابط وثيقة بشكل خاص وتجارب بشأن             

همية بالغة يلعبونه في تحديد المشاكل والحلول المالئمة وفي  الجناة المشتبه بهم أو المتهمين، لهم دور ذو أ        
  .تنشيط مناقشة مفتوحة في المجتمع بخصوص اإلجرام وسبل معاقبة الجناة

  

 مالحظات ختامية  .٧
ركّز هذا الفصل على توضيح بعض السمات األساسية لقواعد األمم المتحدة النموذجية الـدنيا              

ية التي هي عبارة عن أداة تشجع بشـكل قـوي اسـتخدام التـدابير غيـر                 بشأن التدابير غير االحتجاز   
االحتجازية كلما كان محتمال أن تعزز هذه التدابير حظوظ اندماج الجاني من جديد فـي المجتمـع مـع                   

والتدابير غير . مراعاة مصالح ذلك المجتمع والوقاية من الجريمة واحترام القانون ومصالح المجني عليهم
ميدان قانوني لم يستكشف االستكشاف الكامل حتى اآلن ولكنه يبشر بفوائد جمة تعود علـى               االحتجازية  

والعقوبات الواجب إنزالها جزاء جرائم جنائية تشـكل علـى          . المجتمع المحلي وعلى الجناة في آن واحد      
 ومع ما تشهده  . العموم موضوعا لنقاش متواصل وفحص دقيق بشكل خاص فيما يتصل بالجناة األحداث           
بمعناهـا العـام    مجتمعاتنا من تطور وتغيير كذلك تتطور إلى حد ما الجرائم المرتكبة ومسألة العقوبات              

  .ستظل على هذا النحو موضوعا مثار اهتمام كبير بالنسبة للمجتمع المحلي
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