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                      ملحوظة ملستعملي الدليل

       وهي  –                       حقوق اإلنسان والسجون         منشور                                        ِّ           مرشد املدرب احلايل جزء من أربعة أجزاء تكوِّن          
َ                        وُصمَِّمت هذه األجزاء األربعة   .                                                          جمموعـة مـتكاملة لتدريـب موظفي السجون على حقوق اإلنسان      ِّ  ُ  

                          ِّ                                                           ليستكمل أحدها اآلخر وهي تقدِّم جمتمعة العناصر الالزمة إلجراء برامج تدريب موظفي السجون على 
  .                         ة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان                                               حقوق اإلنسان مبوجب النهج التدرييب الذي وضعته مفوضي

   ِّ              ِّ                  يقدِّم معلومات متعمِّقة عن مصادر       )                                 وهو اجلزء األول من هذه اجملموعة        (      الدليل      وهذا   
             ُ                                                                            حقـوق اإلنسان وُنظمها ومعايريها من ناحية بعمل موظفي السجون ويتضمن توصيات عملية             

  . ا                                                                 وموضوعات للمناقشة ودراسات حاالت وقوائم البنود اليت ينبغي التحقق منه

                               شمل مقتطفات ونصوص كاملة من      ت  )                           اجلزء الثاين من اجملموعة     ي  وه (                 جمموعـة الصكوك     و 
  .                                       صكوك حقوق اإلنسان املتعلقة بإدارة العدالة

                    ِّ             توجيهات ونصائح للمدرِّبني الستعماهلا   )                          وهو اجلزء الثالث من اجملموعة (      املرشد     هذا      َّ   ويتضمَّن  
  .           وظفي السجون                                            إىل جانب الدليل عند إجراء الدورات التدريبية مل

  )                          وهو اجلزء الرابع من اجملموعة (          َّ                               الذي يتضمَّن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان          كتاب اجليب    أما  
ُ  ِّ             ً                                                                             فقـد ُصمِّم ليكون مرجعاً سهل االستعمال واحلمل ملوظفي السجون ويتضمن مئات املعايري مبوبة يف                    

              ي تفصيلية حتيل                                                                شكل نقاط حسب واجبات ووظائف موظفي السجون كما يتضمن موضوعات وحواش
  .         إىل املراجع

      املرشد                 اجليب ومن هذا                                   الدليل وجمموعة الصكوك وكتاب                    ُ                 وميكـن احلصـول على ُنسخ من         
  :                         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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           شرح الرموز
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      اآلثار
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  .                          جانب موظفي السجون وإداراهتا

 

             توصيات عملية
                                                                                    يقـترح هذا القسم اإلجراءات العملية من أجل مساعدة موظفي السجون وإداراهتا يف             

  .                                     تطبيق املعايري الدولية اليت يعاجلها الفصل
 

                 موضوعات للمناقشة
ُ  َ   َ                ُ   َ                             القسم موضوعات ُمسَتخلَصة من القضايا املُعالَجة يف الفصل ميكن مناقشتها           يقترح هذا                

  .        ِّ                                                             مع املتدرِّبني فيما بينهم سواء يف غرف احملاضرات العامة أو يف جمموعات عمل صغرية
 

             دراسات احلالة /     دراسة
                                                                            يقترح هذا القسم مواقف عملية ميكن مناقشتها يف جمموعات عمل صغرية لتمكني            

  .                                      للمعرفة املكتسبة يف موضوع املعايري الدولية  "               التنفيذ العملي "           املتدربني من 
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 1 

 
                ِّ  مقدمة ملرشد املدرِّب

ّ                       ِّ                        أُِعّد هذا املرشد ملساعدة املدرِّبني عند قيامهم بتقدمي    ِ            دليل تدريب   -                     حقوق اإلنسان والسجون ُ
         املنهجي        واألسلوب                               والغرض من الدليل ومن هذا املرشد   .                                     موظفـي السـجون عـلى حقوق اإلنسان     

  :                     للتدريب الوارد فيه هو

                                         وق اإلنسان ذات الصلة بأعمال موظفي السجون؛                                 تقدمي معلومات عن املعايري الدولية حلق  �

                                                                   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؛

                                                   ظفي السجون لكرامة اإلنسان وحقوقه األساسية وإمياهنم هبا؛               تعزيز احترام مو  �

                                                                                      تشجيع وتعزيز أخالقيات احترام القانون واالمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان داخل السجون؛  �

  .                                                                        إعداد مدريب موظفي السجون لتقدمي التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان بفعالية  �

    ِّ                                                      املدرِّبني على إشراك الطلبة يف مهام عملية ويشجعهم على                   ِّ                     ومرشـد املـدرِّب الذي يشجع        
  .                                                        استعمال الصكوك الدولية كنقاط مرجعية، يتألف من ثالثة أجزاء

                                                                                      يتضمن اجلزء األول من املرشد مقدمة لتدريب موظفي السجون على حقوق اإلنسان، مبا يف               
                        نسان ومعلومات عن تقنيات                                                           ذلك األسلوب املنهجي الذي أشارت به مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإل

            َّ                                                            َّ                             التدريـب الفعَّالة وغري ذلك من املشورة ذات الصلة ملنظمي الدورات التدريبية املقدَّمة مبوجب النهج             
  .                             الوارد يف هذه اجملموعة التدريبية

                       َّ                                                                         واجلـزء الثاين من املرشد يتَّبع نفس البناء املستعمل يف الدليل املرافق؛ فكل فصل يتألف من                 
                                                                                لواردة يف الدليل وذلك لسهولة االستعمال، ويتضمن إشارات بشأن أساليب العرض                             نفـس العناوين ا   

       ويتضمن   .                        ً         ً          ِّ         واستعمال هذه املادة كلياً أو جزئياً حيدده املدرِّب         .                                        واملادة ذات الصلة بالتدريبات العملية    
ٍ                                             كل فصل بالتحديد متريناً يشري إىل جتميع الصكوك إلقامة أساٍس لكل مبدأ؛ وهذا التدريب اختيا                   ري                      ً                             

      ويوصى   .       ُ   ِّ                                                                         ولكنه ُيعرِّف املتدربني مبصدر الوثائق بطريقة ال تتحقق من جمرد قراءة هذه الوثائق يف اجملموعة
ِ                   ً                         يف حالة اختيار استعمال هذا التدريب أالَّ يكون الفصل املُناِظر من الدليل مفتوحاً أمام املتدربني إال بعد    ُ              َّ                                    

  .               استكمال التدريب

             َّ                                          ات تدريبية حمدَّدة مثل استبيان ما قبل الدورة واستبيان ما                                ويتضمن اجلزء الثالث من املرشد أدو 
                                                                     ِّ                       بعد الدورة وخمطط دورة منوذجية؛ وينتهي بصفحات بيضاء للمالحظات يستطيع املدرِّب أن يضيف             
                                                                                                            فـيها أية معلومات أو تقنيات تبينت فائدهتا يف مواقف تدريبية حمددة من أجل إثراء املادة الواردة يف                  

                                         ويف هذا الصدد تكون املفوضية شاكرة لو         .                                  الصادرة عن مفوضية حقوق اإلنسان                         اجملموعـة التدريبية    
                                                                                                       تلقت أية تعليقات أو اقتراحات من املدربني الذين استعملوا اجملموعة التدريبية لكي تستطيع املفوضية              

  .          حتسني فائدهتا
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                               منهجية التدريب على حقوق اإلنسان - ١

                                                               األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تشارك طوال سنوات كثرية يف تدريب األشخاص   َّ         ظلَّت مفوضية - ١
     حقوق        ويستند   .                                                                   َّ  العاملني يف خمتلف املهن على جماالت حقوق اإلنسان اليت متس ميدان اختصاصهم احملدَّد

                                                                   وهو جمموعة تدريبية ملوظفي السجون على حقوق اإلنسان، إىل األسلوب            -                     اإلنسـان والسـجون   
  :                                                            متت صياغته نتيجة هذه اخلربة ويتألف من العناصر األساسية التالية           املنهجي الذي

        اجلماعية  )       العروض (          احملاضرات  -   ألف

                                                                                    تنصـح مفوضـية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عندما جيري اختيار األشخاص ذوي اخلربة               - ٢
              ل من املدرسني       ً                                وبدالً من جتميع أفرقة تتألف بالكام       .                                                بالـلجوء إىل قائمـة باخلرباء ذات اجتاه عملي        

    ِّ                                  وتبيِّن جتربة املفوضية أن اعتناق هنج مجاعي   .      َّ                                            واملنظَّرين يفضل اختيار املمارسني العاملني يف احلقل املعين
                                                ً                                           يتناقش فيه خرباء التنمية أو الشرطة أو القضاة، مثالً، حول أي مسألة حيقق أكثر بكثري مما حيققه منوذج 

                                           ويسمح هذا النهج للمدرب بالتغلغل إىل الثقافة   .           والتلميذ                                      التدريب الذي يقوم على العالقة بني األستاذ
            املدربني خرباء  /                                    ويف الوقت نفسه ينبغي أن يرافق املمارسني  .                                     َّ  املهنية املميزة اليت تشيع بني اجلمهور احملدَّد

                                                                                 يف حقوق اإلنسان لدعمهم مبا يكفل توضيح مادة معايري حقوق اإلنسان بشكل كامل ومتسق يف حمتوى 
  .      دريبية          الدورة الت

           ِّ   تدريب املدرِّبني -   باء

                                                                                           ينـبغي اختيار املشاركني يف الدورات التدريبية على حقوق اإلنسان باعتبار أن مسؤولياهتم              - ٣
     َّ                                         وسيكلَّف كل واحد منهم ببذل جهود التدريب ونشر     .                                           سـوف تستمر بعد استكمال عملية التدريب      

                                 الدورات التدريبية بفضل نشر                               وهبذه الطريقة يتضاعف أثر     .                                          املعلومـات بعـد عودتـه إىل مقر عمله        
                                                        وبناء على ذلك ينبغي أن تشمل الدورات، باإلضافة إىل           .                                         املعلومات املقدمة يف كل املؤسسات املعنية     

                                                                                                  احملـتوى املوضـوعي، املنهجية التجريبية وعناصر بناء القدرات مثل الدروس واملواد املخصصة لنقل              
  .                            املهارات التدريبية إىل املشاركني

                      التعليمية التفاعلية        التقنيات -   جيم

                                                                      ً     ً              تشمل الدورات اليت وضعتها املفوضية ويرد وصفها يف هذه اجملموعة التدريبية قسماً خمصصاً              - ٤
                                       وبالتحديد يشار باستعمال أساليب التدريس   .                                    َّ                  لتقدمي جمموعة متنوعة من التقنيات الفعَّالة لتدريب الكبار
    وقد   .           َّ                              شاركة الفعَّالة من املشاركني يف الربنامج        َّ                                                     اخلالَّقـة والتفاعلـية اليت تتيح أفضل فرصة لتحقيق امل         

  َّ                                            َّ                                                       حـدَّدت املفوضية التقنيات التالية بوصفها مالئمة وفعَّالة بصفة خاصة يف تدريب الكبار على حقوق               
                                                                                          احملاضرات املقترنة مبناقشات، واملناقشات يف إطار أفرقة اخلرباء، واألفرقة العاملة، ودراسات             :       اإلنسان

                                                       التمثيليات، والزيارات امليدانية، والتمرينات العملية      /                       تبادل األفكار، واحملاكاة   /                   احلاالت، وحل املشاكل  
     من  ٢                   ويرد أدناه يف القسم   .                                           ، ومناقشات املوائد املستديرة والوسائل املرئية )                      مبا يف ذلك أعمال الصياغة (

  .                                          هذه املقدمة إرشادات عن استعمال هذه التقنيات
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                         النوعية اخلصوصية للحاضرين -   دال

                                                               ً                تشفت املفوضية أن جمرد تالوة مبادئ غامضة ذات انطباق عام ال يتيح كثرياً من األمل للتأثري   اك - ٥
   بل   -                                         َّ   ولكي تكون اجلهود التدريبية والتعليمية فعَّالة  .                               َّ              على السلوك الفعلي ألي جمموعة معيَّنة من احلاضرين

                               ئم إىل مجهور بعينه سواء كان                    َّ                           فإهنا جيب أن توجَّه مباشرة وعلى حنو مال         -                             ليكون هلا قيمة على اإلطالق    
                                                                                                           ذلك موظفي السجون أو الشرطة أو العاملني يف الرعاية الصحية أو احملامني أو الطلبة أو املهنيني يف جمال                  

    ً             ِّ                                                             ً       ً                 وبناًء على ذلك تركِّز املواد التعليمية للمفوضية بقدر أكرب على املعايري اليت تتصل اتصاالً مباشراً                 .        التنمية
  .                                                          بني املهنيني ويقل تركيزها على تاريخ أجهزة األمم املتحدة وهيكلها                      باألعمال اليومية للمتدر

        هنج عملي -   هاء

                                                                                  يبدأ التدريب الذي تقدمه املفوضية باالعتراف بأن اجملموعات املهنية يف العامل احلقيقي ال تريد  - ٦
        حدود                                          ً                                  َّ                     فقط معرفة قواعد حقوق اإلنسان بل تريد أيضاً أن تعرف كيف تقوم بعملها بطريقة فعَّالة يف               

                                                                   ومع عدم اخلضوع لنهج الصكوك يف عرض حقوق اإلنسان جيب أن يعترف املدربون أن   .            هذه القواعد
                                                  أي ما هي القيمة اليت يضيفها حتسني فهمهم حلقوق           -   "               ماذا يستفيدون؟  "                  ً           املهنيني يريدون أيضاً معرفة     

                     كون على األرجح ذات                                                                                 اإلنسـان إىل عملهم؟ واجلهود التدريبية اليت تتجاهل أحد هذين اجملالني لن ت            
ِ                                           وبناًء على ذلك جيب أن ُيدِخل املدربون ومصممو الدورات معلومات عملية   .                      مصداقية أو ذات فعالية   ُ                ً    

                                             ً                                   ألداء الواجبات الفعلية للمهنيني املشاركني استناداً إىل توصيات اخلرباء واألدبيات              بة                 َّ   عن التقنيات اجملرَّ  
  . )١ (   نية                                        السائدة عن أفضل املمارسات يف جمال املهنة املع

                     العرض الشامل للمعايري -   واو

      ً       وحتقيقاً لذلك   .                                                                               ينبغي أن تكون الدورات التدريبية دقيقة يف عرض املعايري الدولية ذات الصلة           - ٧
              وينبغي يف كل     .                                                                                   ينـبغي ترمجة الصكوك ذات الصلة وأدوات التعليم املبسطة وتوزيعها على املشاركني           

                                            وق اإلنسان ملراقبة احملتوى املوضوعي للدورات                                                         حالـة إشـراك واحد أو أكثر من املتخصصني يف حق          
  .                                                          وورش العمل والستكمال العروض املقدمة أثناء الدورة حسب االقتضاء

                       التعليم من أجل التوعية -   زاي

                                                                       ً                     باإلضافة إىل نقل املعايري واملهارات العملية ينبغي أن تشمل دورات املفوضية أيضاً تدريبات              - ٨
                                                               مشاركتهم شخصيا يف سلوك االنتهاك، حىت وإن كان ذلك بدون                                          هتدف إىل توعية املتدربني بإمكان    

      لتجعل   )                تشمل التمثيليات (                                                              وعـلى سبيل املثال ميكن القيام بتمرينات موضوعة بطريقة جيدة         .      قصـد 
               وهذه التمرينات   .                                            ُّ                 ُّ         املتدربني يدركون ما يف مواقفهم أو سلوكهم من حتيُّز ألحد اجلنسني أو حتيُّز عنصري

                                                        

َ        ً      ً                                        على الرغم من أن التوصيات العملية ُتَعد عنصراً رئيساً يف الدورات القائمة على هذا النهج          ) ١ (  ُ                                 
  .                                                                           مكن تقدمي تدريب تفصيلي على املهارات التقنية اخلاصة باملهنة يف دورات حقوق اإلنسان                 فلـن يكون من امل  

          ً                                                                                                 وينـبغي بدالً من ذلك إبراز وجود هذه التقنيات واستهدافها لتكون موضوع تدريب إضايف ملتابعة التدريب                
  .  ات                                                                     على حقوق اإلنسان وينبغي إقامة الصالت املفاهيمية بني هاتني اجملموعتني من املهار
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                                                                    وباملثل قد ال يكون من الواضح يف مجيع احلاالت ما تتسم به معايري               .         مة كبرية                       ميكن أن تكون ذات قي    
        املعاملة  "                                       وينبغي أن يفهم املتدربون أن مصطلح         .                                             ً         حمددة من أمهية خاصة عند انطباقها على املرأة مثالً        

   فة                                                                                          ، مثال، الذي يرد يف خمتلف الصكوك الدولية قد ينطوي على أنشطة خمتلفة ومستويات خمتل               "      املهينة
  .                                                                                       عند تطبيقه على املرأة باملقارنة بالرجل أو عند تطبيقه على جمموعة ثقافية وليس على جمموعة أخرى

                       مرونة التصميم والتطبيق -   حاء

                                      ً                      ِّ                       لكي تكون الدورات التدريبية مفيدة عاملياً جيب تصميمها بطريقة تسهِّل مرونة استعماهلا دون  - ٩
                               ُّ       وجيب أن تكون الدورات قابلة للتكيُّف مع    .   بني                                                    فـرض نقطـة تركيز أو هنج وحيد جامد على املتدر          

                                                                                                   االحتـياجات واحلقائق الثقافية والتعليمية واإلقليمية واملعيشية جملموعة خمتلفة من املشاركني احملتملني            
َ    داخل اجملموعة املستهَدفة     ً                                                              ً   وبناًء على ذلك ال ينبغي أن يكون القصد من مواد الدورة هو قراءهتا حرفياً   .                  

                                                                                إذ ينبغي للمدربني أن يضعوا املذكرات واملواد اهلادفة اخلاصة هبم لتقدمي العرض              .   بني                على أمساع املتدر  
                                  وينبغي تشكيل التدريب حبيث يتألف من   .        ً                   َّ                             استناداً إىل حمتوى املواد املعدَّة واحلقائق احملددة على األرض    

  .   ددة                                                                        وحدات مستقلة تسمح بانتقاء مالئم وتصميم خاص يتناسب مع االحتياجات واألهداف احمل

                   االستناد إىل الكفاءة -   طاء

                وبعكس اجتماعات    .                                                                       ينـبغي أن تؤدي الدورات التدريبية إىل حتسني الكفاءة يف اجملال املعين            -  ١٠
                                                                                        تقدمي املعلومات واحللقات الدراسية ينبغي تصميم الدورات التدريبية حبيث تدور حول أهداف تعليمية 

                                                    طوال الدورة من خالل واجبات التمرينات املوزعة                      َ                                  وينبغي أن يطالَب مجيع املتدربني بإثبات كفاءهتم      
                        ومقارنة نتائج االختبار     .                    قبل الدورة وبعدها    )                      يف شكل امتحان مكتوب    (                             عليهم والنجاح يف اختبارات     

                                                                                         السابق للدورة والالحق هلا، مقترنة باإلصغاء الدقيق من جانب املشاركني أثناء حماضرات الدورة، يتيح 
  . ُّ          سُّن الكفاءة      ً       ً           مقياساً ملموساً لتقييم حت

              أدوات التقييم -   ياء

                                                      مترينات للتقييم قبل التدريب وبعده مثل االستبيانات        /                                    جيـب أن تشـمل الدورات التدريبية       -  ١١
                                          فاالستبيانات اليت تسبق الدورة تتيح عند        .                                                         االختـبارية الـيت تفـيد يف حتقيق ثالثة أغراض جوهرية          
  .                                      ءم واالحتياجات اخلاصة جلمهور املشاركني                                                          استخدامها بشكل سليم للمدربني تصميم الدورة مبا يتال       

                                                      ً                                                    أمـا اسـتبيانات مـا بعد الدورة وجلسات التقييم فيتيحان معاً للمتدربني إمكانية قياس ما تعلموه                 
  .                    لدورات ومواد التدريب  )        اجلوهرية (                                           ويساعدان على مواصلة عمليات التعديل والتحسني 

                   دور االعتداد بالنفس -   كاف

  .                                                            مهـية إيالء االعتبار الواجب لالعتداد بالنفس لدى املتدربني الكبار                        ال ميكـن املـبالغة يف أ     -  ١٢
                                                                                                 فاملهنـيون املتخصصـون حيضرون إىل حجرة الدراسة مبا لديهم من خربة مهنية وجتربة عملية ينبغي                

              ِّ                ً              ومدى قيام املدرِّب بذلك يؤثر كثرياً على رد فعل   .                                            االعتراف هبما وميكن االستفادة منهما لصاحل الدورة
                                                                   ومن الواضح أن املشاركني لن يستجيبون بطريقة جيدة للتعليم الذي يعتربونه   .                    للعملية التدريبية      املتدرب
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                          وينبغي أن يسعى املدربون       ".        العسكري "            أو األسلوب     "            مدرس الفصل  "                        ؛ ولن يتقبلوا أسلوب      "      ً تلقيماً "
              ملعرفة املهنية     ً                          ِّ                                                      بدالً من ذلك إىل خلق جو مجاعي يسهِّل تبادل اخلربات والتجارب ويتسم باالعتراف با             

                                                     واهلدف هو بث رسالة تقول بأن معرفة حقوق اإلنسان هي عنصر   .                              للمتدربني وتشجيع اعتزازهم املهين
                                                                              ً          رئيسي من عناصر القدرة املهنية يف عمل اجملموعة املستهدفة ولذلك سيستفيد املتدربون كثرياً كما أهنم 

  .                                 يستطيعون املسامهة بالكثري يف هذا اجملال

                     ب بالسياسة التنظيمية          ربط التدري -  الم

                      ِّ                                                          إذا كان للتدريب أن يولِّد األثر املرغوب على السلوك واألداء املهين فإنه جيب أن حيظى بدعم  -  ١٣
  .                                                                           ً             واضح من القواعد املناظرة يف املؤسسات اليت ينتمي إليها املتدربون وأن يكون مرتبطاً هبذه املؤسسات

                                      اإلنسان اليت جيري تعليمها يف حجرة الدراسة                                              وجيب أن تنطوي السياسة املؤسسية على حتميات حقوق 
  .                                              وجيب تدريب اإلدارة على كفالة تطبيقها وااللتزام هبا

               املتابعة املخططة -   ميم

                                                                                         كانـت املـبادرات التقليدية للتدريب على حقوق اإلنسان تتألف يف كثري من األحيان من                -  ١٤
                                كفاءة ويتجه حنو حتقيق أهداف يتطلب                                    ولكن التدريب املفيد الذي يستند إىل ال   ".                حماضرة وحتية وداع "

                      ويعين ذلك أن برنامج      .                                                                          درجة من االلتزام املتواصل واملتابعة املخططة من أجل حتقيق حتسني القدرات          
                     وقد يشمل ذلك قيام      .                          ً                                                      التدريب ينبغي أن يضم خططاً منظمة للمتابعة تبدأ من مرحلة صياغة الربنامج           

                                                   تظمة من أجل التأكد من مراقبة النوعية وألغراض                                                       املتخصصـني بـزيارات املـتدربني على فترات من        
  .                                    ً                                                       االستعراض والتعزيز، أو أن يشمل نظاماً لالستعراض وتقدمي التقارير ينفذه املتدربون احملليون بأنفسهم

                                                                            ً                            وينـبغي تكلـيف املتدربني اجلدد بتنفيذ برامج تدريبية كاملة الصياغة بأنفسهم استناداً إىل الربنامج               
  .                                                   وبالطبع يتسم التقييم الدوري والنهائي باألمهية اجلوهرية  .                 التمهيدي أو األول
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ّ     تقنيات التدريب الفّعالة - ٢                    

            ُّ  أهداف التعلُّم -   ألف

ُ                              ينـبغي أن يستند التدريب على حقوق اإلنسان إىل أهداف ُمعلنة بلغة واضحة             -  ١٥            وينبغي أن    .                                                 
               ُّ           اف رئيسية للتعلُّم، وينبغي               وهناك ثالثة أهد  .                ِّ                               تكون أهداف املدرِّب هي تسهيل إشباع حاجات املتدربني

  :      ِّ                                                                   أن تشكِّل أساس هذه الربامج وأن تكون مرآة تعكس االحتياجات التالية لدى املتدربني

                                                             عن ماهية حقوق اإلنسان واملعايري اإلنسانية وما تعنيه لعمل                                      تلقـي املعلومـات واملعارف       -
                  املتدربني يف مهنتهم؛

                                      ء وظائف وواجبات اجملموعة املهنية بفعالية             ، كي ميكن أدا                            احلصول على املهارات أو تعزيزها -
                                                      وال تكفي معرفة املعايري حبد ذاهتا لتمكني املتدربني من           .                                          مـع إيالء االحترام الواجب حلقوق اإلنسان      

                                                    وينبغي النظر إىل امتالك املهارات بوصفه عملية تنطوي على   .                                  ترمجة هذه القواعد إىل سلوك مهين مالئم
                                            وقد حيتاج األمر إىل أن تكون هذه العملية مستمرة   .                 املمارسة والتطبيق                          حتسني هذه املهارات من خالل    

                                                                                                   يف ضوء احتياجات التدريب اليت يتم تعيينها يف جماالت حمددة من عمل املتدربني مبا يف ذلك استعمال                 
                                      برامج املتابعة املصممة على النحو املالئم؛

       لكي                          قف والسلوكيات اإلجيابية،                                                            اكتساب الوعي، أي تغيري املواقف السلبية أو تعزيز املوا         -
                                                                    يف قبول احلاجة إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان خالل عملهم ولكي             ا                              يقـبل املـتدربون أو يستمرو     

ِ َ                               والقضية هنا هي قضية الِقَيم اليت يؤمن هبا املتدرب          .                ً                           يقوموا بذلك فعالً أثناء قيامهم بواجباهتم           وهذه   .                       
  .                                      يد من التدريب الذي يتسم بصفة تقنية أكرب    ً                                    أيضاً عملية طويلة األجل وينبغي تعزيزها مبز

                                        َّ  ً                                               وهكذا ينبغي أن يتجه التدريب، لكي يكون فعَّاالً، إىل حتسني املعارف واملهارات واملواقف              -  ١٦
  .                                 للمسامهة يف تكوين السلوك املهين املالئم

              تصميم الدورات -   باء

                    جلمهور املتدربني على                                                                        عند تنظيم الربامج التدريبية تفرض مبادئ خصوصية التدريب وأمهيته           -  ١٧
  :                              املنظمني اتباع بضعة قواعد أساسية

                                                                          ينبغي أن تسبق الدورات والربامج عملية تشاورية لتقييم االحتياجات وأن تستند إىل   ) أ ( 
                                                                            هذا التقييم، ويشترك يف هذه العملية املؤسسة املستهدفة أو اجملموعة املطلوب تدريبها؛

                                                        بية منفصلة للفئات املختلفة داخل املهنة الواحدة حسب                                             ينبغي كلما أمكن تنظيم برامج تدري       ) ب ( 
  :                                  ويتيح ذلك تركيز التدريب على ما يلي  .            َّ                                          الوظيفة احملدَّدة يف هذه اجملموعة الفرعية وسياق عملها اليومي

                                                               اجلوانب االستراتيجية واجلوانب املتعلقة بوضع السياسات لكادر اإلدارة؛ -
                         اجلوانب التربوية للمدربني؛ -
                                     ب التشغيلية لغري الفئات املذكورة أعاله؛     اجلوان -
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                                                                       جوانـب ذات أمهية خاصة للمهنيني الذين يضطلعون بوظائف حمددة، مثل             -
    إخل؛  "       الفنيني "                   األخصائيني اإلقليميني و

                                                                           توفري التدريب األساسي على اجملاالت األساسية واملفاهيم الرئيسية وحدها ملوظفي الدعم؛ -

                                 ُّ                            التعليمية والتدريبية املتبعة التوجُّهات العملية والواقعية                                   ينـبغي أن تراعي األساليب        ) ج ( 
  :               ويعين ذلك ما يلي  .                                   لدى املتدربني الكبار املتخصصني يف مهنهم

                                                 خلق الفرصة لترمجة األفكار واملفاهيم إىل ممارسة عملية؛ -
                                                    متكني املشاركني من التركيز على املشاكل احلقيقية يف مهنتهم؛ -
  .                                                  يت هتم املشاركني بشكل مباشر واليت يطرحوهنا أثناء الربنامج                   االستجابة للمسائل ال -

              أسلوب املشاركة -   جيم

                                                                                           لتحقـيق التأثري األقصى ينبغي أال تغيب عن البال بضعة مبادئ أساسية عند تطبيق أسلوب التدريب       -  ١٨
                  إلنسان يف التدريب                                                            يتم التذكري بالعناصر الثالثة عشر لنهج مفوضية حقوق ا          .                                  القائم على املشاركة املبني أدناه    

  :      ، أعاله "                              منهجية التدريب على حقوق اإلنسان "                                            واليت يرد تفصيلها يف القسم األول من هذه املقدمة 

                العروض اجلماعية؛ -
              تدريب املدربني؛ -
                              التقنيات التعليمية التفاعلية؛ -
                         النوعية اخلصوصية للجمهور؛ -
              النهج العملي؛ -
                      العرض الشامل للمعايري؛ -
                من أجل التوعية؛        التعليم  -
                        مرونة التصميم والتطبيق؛ -
                    االستناد إىل الكفاءة؛ -
               أدوات التقييم؛ -
                    دور االعتداد بالنفس؛ -
                                ربط التدريب بالسياسة التنظيمية؛ -
  .              املتابعة املخططة -

  :                     ً        ً      ً       ً        ً               َّ             ويتطلب هذا األسلوب هنجاً تفاعلياً ومرناً ومالئماً ومتنوعاً على النحو املبيَّن أدناه -  ١٩

  .                                                                                    يـنطوي هـذا الربنامج على استعمال منهجية تدريبية تفاعلية تستند إىل املشاركة                  -             الـتفاعل 
                                                                             َّ   ويستوعب املتدربون الكبار بأكرب قدر من السهولة مواد دورة حقوق اإلنسان عندما ال تقدَّم 

                            ً     ً                    وينبغي باألحرى إشراكهم إشراكاً كامالً يف العملية من أجل    ".        التلقيم "                   هلم املعلومات بطريقة 
ـ       ً                            ً                             ونظراً ألن املتدربني ميارسون املهنة فعالً فإهنم حيضرون معهم إىل            .                      يق فعالـية التدريب       حتق

                                                                                             الـدورة التدريبية جمموعة ثرية من اخلربات ينبغي االستفادة منها بنشاط لكي تكون الدورة              
  .            ِّ      َّ     التدريبية شيِّقة وفعَّالة
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  يف   "        العسكري "               باعتناق األسلوب                                         ُ      بعكس بعض األساطري املرتبطة بتدريب الكبار ال ُينصح       -          املرونة
                                          ففي أغلب األحيان تكون نتيجة هذه األساليب هي   .                                      حماولـة إلرغام املتدربني على املشاركة     

    ومع   .                                       ُ              َّ           ِّ                        إثارة النفور بني املتدربني وبالتايل إغالق طُرق االتصال الفعَّالة بني املدرِّب واملتدربني           
                                ن القاعدة األوىل ينبغي أن تكون هي                               َّ                أنه جيب أن حيتفظ املدرب مبستوى معيَّن من السيطرة فإ

                              من مجهور املشاركني وينبغي أن       -               بل والتحديات   -                            وينـبغي الترحيب باألسئلة     .         املـرونة 
                    ُ                          وباملثل فإن التزمت املُفرط يف مراعاة الوقت         .                                               يعاجلها املدربون بطريقة إجيابية وبدون مواربة     

  .     ب ذلك                                              ُّ ميكن أن حيبط املشاركني ويثري حفيظتهم ولذلك ينبغي جتنُّ

                 ما هي صلة كل هذا    : "                                                      السؤال الذي سرياود املتدرب طوال الدورة دون أن يبوح به هو      -          املالءمة
                                                       ً     ً            ومقدار استمرار املدرب يف اإلجابة على هذا السؤال ميثل مقياساً هاماً             "                   بأعمـايل اليومية؟  

            ملتدربني، وأن                                                  َّ          ولذلك جيب بذل كل اجلهود لكفالة مالءمة مجيع املواد املقدَّمة لعمل ا  .       لنجاحه
                                               وقد تكون هذه املهمة أقل صعوبة عند مناقشة          .                                             يتم توضيح هذه املالءمة إذا مل تكن بديهية       

                         ً                             ً       ولكن األمر قد يتطلب إعداداً أدق يف صدد موضوعات أكثر حتديداً مثل   .                موضوعات تشغيلية
  .                             محاية اجملموعات الضعيفة بوجه خاص

                                                      كة النشطة من جانب املشاركني واالحتفاظ هبا يف تنويع                                          تتمثل أفضل الطرق الجتذاب املشار            -            التـنوع 
                                                  فمعظم الكبار ال يعتادون احلصص الطويلة يف حجرة          .                                            تقنـيات الـتدريس املستعملة طوال الدورة      

                                                                    ً                               الدراسـة ويؤدي التكرار الرتيب واململ إىل زيادة إحساسهم حبجرة الدراسة بدالً من التركيز على               
                                                      نيات املختارة حبيث تتناوب املناقشات مع لعب األدوار                             وينـبغي تنويع التق     .                   موضـوع الدراسـة   

  .                                                          ودراسات احلالة ومع تبادل األفكار حسب ما يقتضيه موضوع الدراسة  )           التمثيليات (

ُ             ويعين ذلك عموماً أنه ينبغي اتباع األساليب والُنُهج التالية -  ٢٠  ُ                            ً              :  

                         ن العمل يف املهنة وكيف ميكن                                          َّ    عرض قصري ملعايري حقوق اإلنسان املتصلة جبانب معيَّن م  :           عرض املعايري
                                               تطبيق هذه املعايري بفعالية من جانب مجهور املتدربني؛

  ِّ                                                               ميكِّن ذلك املشاركني من استعمال معارفهم وخرباهتم لترمجة األفكار واملفاهيم    :                    تطبيق تقنيات املشاركة
             ملعايري حقوق                                        ِّ        ً                         املشار إليها يف العرض إىل ممارسة عملية؛ وميكِّنهم أيضاً من دراسة اآلثار العملية

                           اإلنسان على أعماهلم اليومية؛

   ِّ                                                                ِّ     ميكِّن ذلك املشاركني من التركيز على موضوعات ذات أمهية واقعية وجارية؛ وميكِّن  :               التركيز واملرونة
  .                       ُّ                            ُّ             املعلمني واملدربني من التكيُّف مع احتياجات املشاركني مع تقدُّم سري الدورة

               تقنيات املشاركة -   دال

  .                تقنيات املشاركة                  فيما يلي موجز لبعض -  ٢١

 واملناقشة) العرض(احملاضرة 

                                            تفيد املناقشة غري الرمسية يف توضيح النقاط         )                         على النحو املوصوف أعاله    (                          بعـد تقـدمي أي حماضرة        -  ٢٢
ِ                                                 وُيجري احملاِضر هذه املناقشات وينبغي أن حياول إشراك مجيع           .                                              وتسهيل عملية ترمجة األفكار إىل ممارسة عملية               ُ 

  .                                                                         فيد أن يقوم احملاضرون بإعداد سلسلة من األسئلة لتكون جاهزة لديهم لفتح املناقشة      ومن امل  .        املشاركني
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       وينبغي   .                                     ِّ                          ً                       ويف هنايـة احملاضرة واملناقشة ينبغي أن يقدِّم احملاضر نظرة عامة أو ملخصاً ملا سبق               -  ٢٣
  .                                                   َّ                         استكمال احملاضرات بوسائل مرئية جمهزة أو مواد دراسة توزَّع قبل احملاضرة على املشاركني

 مناقشات املتخصصني

ٍ           تبيَّن يف كثري من األحيان أن تشكيل فريق من احملاضرين أو اخلرباء، ورمبا بعد قيام واحٍد أو أكثر  -  ٢٤                                                                       َّ   
                                                 وهذا النهج يتسم بالفعالية اخلاصة عندما يكون         .                              ً        ً                مـنهم بـتقدمي حماضرة، كانت أسلوباً تدريبياً مفيدا        
           ومن املثايل    .                                         ع ما بفضل خلفياهتم املهنية أو بلداهنم                                                    احملاضرون ذوي خربة عملية يف خمتلف جوانب موضو       

  .                                                                           أن تضم جمموعات املتخصصني هذه خرباء يف حقوق اإلنسان إىل جانب اخلرباء يف اجملال املهين املعين

                                                                                         ويقـوم أحد احملاضرين بدور املنسق لتمكني املشاركة على أوسع نطاق ممكن وكفالة الوفاء               -  ٢٥
                              وينبغي أن يشمل هذا األسلوب       .                                    نظرة عامة أو ملخص هناية املناقشة                                  باحتـياجات املشاركني وتقدمي     

  .     ً       ً                                               تبادالً مباشراً بني أفراد فريق اخلرباء أنفسهم وبني اخلرباء واجلمهور

 األفرقة العاملة

                                                                                                تنشأ هذه األفرقة بتقسيم الدورة إىل عدد من اجملموعات الصغرية ال يزيد عدد أفرادها عن مخسة                 -  ٢٦
                    ً                               ً       ً     َّ               عطى لكل جمموعة موضوعاً ملناقشته أو مشكلة حللها أو واجباً ملموساً يتعيَّن عليهم      ُ وُي  .                  أو سـتة مشاركني   

       مث جتتمع   .                         ِّ            وميكن عند اللزوم ختصيص منسِّق لكل جمموعة  .        دقيقة  ٥٠                                    القيام به، يف فترة زمنية قصرية أقصاها 
                وعته أمام الفصل                                                                         الدورة الكاملة من املشاركني ويقوم متحدث باسم كل جمموعة بعرض نتائج مداوالت جمم

ّ           وميكن عندئذ للمشاركني يف الدورة مناقشة املوضوعات ورّد كل جمموعة  .       بأكمله                                                .  

 دراسات احلالة

  .                                                                             باإلضافة إىل معاجلة موضوعات املناقشة ميكن لألفرقة العاملة أن تدرس بعض دراسات احلالة -  ٢٧
                        ِّ    مفرطة يف التعقيد وأن تركِّز                                                               وينبغي أن تستند هذه الدراسات إىل تصورات معقولة وواقعية وأال تكون

                                               وينبغي أن تقتضي دراسات احلالة من املشاركني ممارسة    .                                          عـلى مسـألتني أو ثـالث مسائل أساسية        
  .                                                                  مهاراهتم املهنية عند الرد على األسئلة املثارة وتطبيق معايري حقوق اإلنسان

             وتقدميه إليهم   "      قطيعه ت "                                                            وميكن تقدمي موضوع دراسة احلالة إىل املشاركني لدراسته بأكمله أو     -  ٢٨
  .                                                                  على التتابع يف شكل حالة متطورة يتعني عليهم التصرف إزاء كل مرحلة منها

 تبادل األفكار/حل املشاكل

                                    َّ                                                ميكـن أن جتـري هذه احلصص يف شكل مترينات مكثَّفة للتوصل إىل حلول ملشاكل نظرية                 -  ٢٩
             ويشجع تبادل    .          احللول هلا                                                      وتستدعي هذه التمرينات حتليل إحدى املشاكل مث وضع           .           ً      وعملـية معـاً   

                                                                                       األفكار على درجة عالية من املشاركة ويتطلب هذه املشاركة، كما أنه حيفز املشاركني يف هذه العملية 
  .                             على إظهار أكرب درجة من االبتكار

                                                                                             وبعـد تقدمي املشكلة يتم تسجيل مجيع األفكار اليت أثريت للرد عليها على السبورة أو على                 -  ٣٠
                                                                      ذه املرحلة ال يكون من املطلوب تقدمي تفسريات وال جيري احلكم على أي                  ويف ه   .                 لوحـة مـتحركة   
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ِ                           وبعد ذلك يقوم املُحاِضر بتقسيم اإلجابات وحتليلها  .               تدخالت أو رفضها                        ويف هذه املرحلة يتم اجلمع   -                  ُ  
     وجتري   .      ً    ِّ                                          وأخرياً تقدِّم اجملموعة توصيات وتتخذ قرارات بشأن املشكلة  .                             بني بعضها أو تكييفها أو رفضها

  .          ُّ                                                          ملية التعلُّم أو التوعية نتيجة املناقشة اجلماعية اليت تدور حول كل اقتراح ع

 )التمثيليات(لعب األدوار /احملاكاة

     واقع  "                                                                                   تتطلـب هـذه التمرينات من املشاركني أداء مهمة أو مهام يف ظرف واقعي حياكي                 -  ٣١
                       املهارات أو متكني املشاركني                                                               وميكن استعمال مترينات احملاكاة أو لعب األدوار ملمارسة إحدى             ".      احلياة

  .                                    من معرفة ظروف مل يتعودوا عليها من قبل

     ضابط  (                                       ً                                        ويـتم توزيع وصف مكتوب لوقائع احلالة مقدماً وخيصص لكل مشارك دور يلعبه               -  ٣٢
                 ُ                         وأثناء التدريب ال ُيسمح ألحد باخلروج عن دوره    ).                                           السجن أو الضحية أو الشاهد أو مدير السجن إخل

                                                                  ب يفيد بصفة خاصة لتوعية املشاركني مبشاعر ووجهات نظر اجملموعات                       وهـذا األسلو    .          ألي سـبب  
  .                       األخرى بأمهية بعض القضايا

 الرحالت امليدانية

            وينبغي شرح    .                                                                   ً      ً               ميكـن أن تتيح الزيارات اجلماعية إىل املؤسسات أو املواقع ذات الصلة منظوراً مفيداً              -  ٣٣
  .                                        لتفاصيل وتسجيل مالحظاهتم ملناقشتها فيما بعد                      ً                           الغرض من الزيارة مقدماً وتكليف املشاركني باالهتمام با

 التمرينات العملية

                                                                                 تنطوي هذه التمرينات على تكليف املتدربني بتطبيق واستخدام مهارات مهنية بعينها يف مترين  -  ٣٤
                                            ُ   َّ                                   وعلى سبيل املثال ميكن يف دورة لتدريب املدربني أن ُيكلَّف املتدربني بصياغة خطة               .             حتـت اإلشراف  
  .                     إحدى حصص الدورة نفسها             درس أو تدريس 

 مناقشات املائدة املستديرة

                                                                                          تتطلب مناقشات املائدة املستديرة، مثلها مثل مناقشات أفرقة املختصني، جمموعة متنوعة من             -  ٣٥
           والغرض هو    .                                                                                األشخاص ذوي اخلربة ميثلون تشكيلة من وجهات النظر بشأن املوضوع موضع املناقشة           

ُ   ِّ                                                 قيق ذلك وجود ُمنظِّم قوي ونشط ليدير املناقشة على أن يتسم                          َّ                       إجـراء مناقشة حيَّة، ومن املهم لتح                    
          وينبغي أن   .                         واستعمال احلاالت االفتراضية  "             حمامي الشيطان "                                      باملهارة يف معرفة املوضوع ذاته ويف تقنيات 

ُ   ِّ                                                                                                 يتعمَّد ُمنظِّم املناقشة االستفزاز ليحفز املناقشة بني خمتلف أفراد الفريق ومجهور املتدربني وفيما بينهم                 َّ    
  .                                وينبغي أن يسيطر على اجتاه املناقشة

 الوسائل املرئية

                                                                                    ميكن تعزيز تعليم الكبار باستعمال وسائل مثل السبورة واللوحات الشفافة العلوية وامللصقات  -  ٣٦
         والقاعدة   .      األفالم /                             َّ                                                     والبنود املعروضة واللوحات القالَّبة والصور الفوتوغرافية والشرائح وشرائط الفيديو      
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                                                                         ملعلومات املعروضة على اللوحات الشفافة واللوحات األخرى موجزة ويف شكل                                 العامـة أن تكـون ا     
  .                                                        وينبغي توزيع ورقات مطبوعة يف حالة احلاجة إىل مزيد من النصوص  .                     خطوط رئيسية أو قوائم

                        مواقع الدورات التدريبية -   هاء

  :                                                                    ينبغي من الوجهة املثالية تلبية الشروط التالية يف موقع الدورة التدريبية -  ٣٧

                                                        ينبغي عقد الدورات مبنأى عن مكان العمل االعتيادي للمشاركني؛  ) أ ( 

                                                                      ينبغي أن يكون حجم احلجرة اليت تعقد فيها الدورة كافيا الستيعاب عدد األشخاص   ) ب ( 
                         املقرر اشتراكهم يف الدورة؛

                                                                                 ينـبغي توافر عدد كاف من الغرف اإلضافية الستيعاب األفرقة العاملة حىت يتسىن               ) ج ( 
                                              التركيز بدون انقطاع على املوضوعات املكلفني هبا؛        للمشاركني

                                                                               ينـبغي أن تكون تسهيالت اجللوس مرحية ومرنة مبا يتيح حتريك املقاعد واملكاتب               ) د ( 
  .                                     واملناضد لتتالءم مع خمتلف تقنيات التدريب

                         التخطيط الحتياجات املشاركني -   واو

      وفيما   .                                 الراحة البدنية للمشاركني يف الدورة                      ُّ       ً       ً               تـتأثر حمصلة عملية التعلُّم تأثراً مباشراً مبستوى      -  ٣٨
  :                                                                يلي بعض العوامل األساسية اليت ال بد من وضعها يف احلسبان ألغراض التخطيط

                   ً                                     ينبغي أن يكون ممكناً تنظيم درجة احلرارة والتهوية يف احلجرة؛  ) أ ( 

                                                                      ال ينـبغي بـأي حال من األحوال شغل حجرات الدراسة بأعداد تتجاوز املستوى      ) ب ( 
                       يح لقدراهتا االستيعابية؛   املر

                               إمكانية الوصول إىل دورات املياه؛  ) ج ( 

            االستراحة يف   /                        دقيقة لتناول القهوة     ١٥                                             ينبغي أن يشمل الربنامج اليومي فسحة ملدة          ) د ( 
                 دقيقة لتناول     ١٥                                                                                 منتصـف الصـباح وفسـحة ملـدة ال تقل عن ساعة لتناول الغذاء وفسحة ملدة                 

  .                  االستراحة بعد الظهر /      القهوة

                                                                       السـماح للمشاركني بالوقوف وحتريك اجلسم من آن إىل آخر فيما بني الفسحات         )  ه  ( 
                                                                  ويكفي لذلك دقيقتان أو ثالث دقائق على فترات مالئمة رمبا مرتني يف اليوم؛  .       املقررة

                                                                        ينبغي كلما أمكن إجراء ترتيبات لتوفري املاء والقهوة والعصري يف حجرة الدراسة؛  ) و ( 

  .                                                        استراحات الغذاء يف حدود الفترات الزمنية املعتادة للمشاركني                   ينبغي ترتيب مواعيد   ) ز ( 
  .                                      ويتفاوت ذلك بتفاوت املناطق وأماكن العمل
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     ِّ    املدرِّبون - ٣

            ِّ   اختيار املدرِّبني -   ألف

  :                                                                   ينبغي أن يستند عند اختيار املدربني وغريهم من املتخصصني إىل املعايري التالية -  ٣٩

   ة؛                            الدراية الفنية يف مادة الدراس      - 

                                                   القدرة على تطبيق املنهجية التفاعلية لربنامج التدريب؛      - 

  .                                                املصداقية املهنية والسمعة املالئمة بني املمارسني اآلخرين      - 

                                                                                                        ومن الوجهة املثالية، ينبغي أن يتألف فريق املدربني يف املقام األول من ممارسني من املهنة ذات الصلة                 
  .             ل حقوق اإلنسان                               وأن يصاحبهم خبريان على األقل يف جما

                       تزويد املدربني باملعلومات -   باء

  :                                                    من املهم تزويد املدربني مبعلومات كافية عن املسائل التالية -  ٤٠

                                           املعلومات التارخيية واجلغرافية والدميغرافية      :                      ً                        إذا كـان التدريـب قائماً على أساس قطري              - 
                                             قة بالبلد الذي سيجري فيه تقدمي الربنامج؛                                                                   والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية األساسية املتعل     

                                                                                                     واملعلومـات األساسـية عن الترتيبات الدستورية والقانونية يف ذلك البلد؛ ومعاهدات حقوق اإلنسان              
                                      ً                                             والقانون اإلنساين اليت أصبحت الدولة طرفاً فيها، ومشاريع حقوق اإلنسان اجلارية أو املخططة؛

                       نية اليت سيجري تدريبها؛                             اجلوانب التنظيمية للمجموعة امله      - 

  .                                     فئات وأعداد املتدربني املشاركني يف الربنامج      - 

  .                                                                              بعض قضايا الساعة املثرية لالهتمام من ناحية اتصاهلا باجملموعة املهنية اليت سيتم تدريبها      - 

                تعليمات للمدربني -   جيم

اً كانت جتربتهم السابقة أو مستوى خربهتم          -  ٤١ ِ               ، االستعداد بِدقة ملهمتهم                        ّ  ً                                            ينبغي ملدريب الدورة، أّي             
                                                                                         وتوصي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بإعطاء تعليمات مكتوبة، وذلك كتدبري ملراقبة              .      احملددة

                            وينبغي أن تشمل التعليمات      .                                                                       اجلـودة، باإلضافة إىل جلسات التزويد باملعلومات الشفوية قبل الدورة         
  :           َّ         النقاط امللخَّصة أدناه

 ما هي أهداف الدورة؟

                          ُ                                                              توفري معلومات عن املصادر والُنظم واملعايري والقضايا الدولية حلقوق اإلنسان اليت تتصل                  - 
                             بعمل اجملموعة املهنية املستهدفة؛
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                                                                                  تشـجيع تطوير املهارات وصياغة وتطبيق السياسات، ومها أمران الزمان لترمجة هذه             - 
  ؛                     املعلومات إىل سلوك عملي

                                               محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وبإمكانية تأثريهم على                            توعية املشاركني بدورهم احملدد يف - 
  .                          حقوق اإلنسان يف عملهم اليومي

 ؟ما هي املنهجية املستعملة يف الدورة
                                                                                             تـتألف الدورة يف العادة من عرض موجز يقدمه اثنان من أعضاء الفريق يعقبه تطبيق إلحدى               - 

                                            م اجلميع ويرأسها املتخصص الذي يتوىل تقدمي                                           وتكون املناقشات العامة مفتوحة أما      .                       طرق التدريب باملشاركة  
  .                                                                      ويتوقع أن يساهم مجيع أعضاء فريق التدريب يف مجيع مناقشات الدورة عند اللزوم  .       الدورة

 ما هو املتوقع من املدرب يف صدد الدورة؟

  :      الدورة    قبل  - 

      ً  رمسياً؛                             ً                                ِّ     دراسة املواد املرسلة إليك مسبقاً مع إيالء اهتمام خاص باحلصص اليت كلِّفت هبا  �

                       ً                                                         إعداد مالحظات خمتصرة جداً للمحاضرة مع مراعاة القيود الزمنية احملددة يف برنامج الدورة؛  �

                                                               ً          التفكري يف التوصيات العملية اليت ميكن أن تطرحها على املتدربني استناداً إىل خربتك   �
                                                                     املهنية ملساعدهتم على تطبيق معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة يف عملهم اليومي؛

  ؛                                                                 حضور جلسة إحاطة باملعلومات قبل الدورة يف اليوم السابق الفتتاح الدورة  �

  :        الدورة      انعقاد      أثناء  - 

                                                                             املشاركة مع بقية فريق التدريب يف جلسات اإلحاطة اإلعالمية اليومية قبل وبعد الدورة؛  �

                                      حضور كافة جلسات الدورة واملشاركة فيها؛  �

                                 ض يف اليوم السابق لكل حماضرة مقررة                                        مقابلـة املـتحدث املشـترك معك يف العر       �
                            لالشتراك معه يف إعداد احملاضرة؛

                         ُّ                                ً                       تقدمي عروض خمتصرة، مع التقيُّد باحلدود الزمنية املقررة، استناداً إىل املواد التدريبية،   �
  ؛                                            عن املوضوعات املسندة إليك باعتبارك أحد احملاضرين

                            اء فترات النقاش ويف األفرقة                                                          تقـدمي توصـيات عملية استنادا إىل خربتك املهنية أثن           �
                                              العاملة وكذلك أثناء اجللسات اليت ال تتوىل تقدميها؛

                                                                       االسـتعانة بأمثلة ملموسة، واالحتفاظ بقصاصات من الصحف وتقييمات املشاريع      �
                                                                                 ومقـتطفات من التقارير حىت يتسىن لك تقدمي حاالت واقعية لتوضيح ما تريد أن              

ـ    قول ت                                            راضي من بني مواد التدريب أو وضع مترين                                    كما ميكنك اختيار مترين افت      .  ه   ـ
                                                          خاص بك لكل جلسة تتوىل تقدميها أو الستعماهلا يف األفرقة العاملة؛



 

 17 

      سبورة  /                                         ينبغي توافر لوحات علوية وسبورة سوداء      (                                  االسـتعانة بالوسـائل املرئـية         �
           كلما أمكن؛  )          لوحة قالبة /     بيضاء

                                    عايري الدولية املبينة يف مواد التدريب؛                                                كفالة عدم التضارب بني أي تعليقات أو توصيات وبني امل  �

                                       تشجيع املشاركة واملناقشة اجلماعية النشطة؛  �

                                           إسداء املشورة والتعليقات بشأن مواد التدريب؛  �

                                                                      حضور مجيع االحتفاالت االفتتاحية واخلتامية واألنشطة اجلارية على هامش الربنامج؛  �

  :          بعد الدورة - 

                                       ب اآلخرين يف جلسة هنائية الستخالص املعلومات؛                            املشاركة مع أعضاء فريق التدري  �

  .                              ً         استعراض املواد وتنقيحها استناداً إىل خربتك  �

                    نصائح لتقدمي احملاضرات -   دال

  :                                      فيما يلي بعض املؤشرات اليت ينبغي مراعاهتا -  ٤٢

                            أقم اتصال بالعني مع املشاركني؛  ) أ ( 

   ِّ                   شجِّع األسئلة واملناقشة؛  ) ب ( 

                                                           عليك أن تستخدم لغة بسيطة وطبيعية وأن تتحدث بصوت           :                    ال تقرأ من مذكراتك     ) ج ( 
                                                                                         وبغض النظر عن مدى أمهية املادة املقدمة فإن رتابة احملاضرة أو عدم إمكانية االستماع                .         ِّ   قوي ومؤثِّر 

                                       إليها حيطم أي أمل يف جذب انتباه املشاركني؛

         يكون على                              ً                    ينبغي أن ختترب زمن حماضرتك مسبقاً باستخدام ساعة وأن   :           راقب الوقت  ) د ( 
                                               مرأى منك ساعة حائط أو ساعة يد عند تقدمي احملاضرة؛

ّ     وعليك عند الرّد     .      ِّ                                 ال تقدِّم حماضرتك وأنت جالس يف مكانك        :                   حترك أثناء احملاضرة    )  ه  (               
                                      وإذا كان أي شخص يبدو غري منتبه، فاقترب   .                                          على أي سؤال أن تقترب من الشخص صاحب السؤال

                      منه وحتدث إليه مباشرة؛

                                                            ينبغي أن تكون اللوحات الشفافة واللوحات العادية بسيطة          :                   الوسائل املرئية        استعمل  ) و ( 
                               وإذا كان وال بد أن تسوق معلومات   .                                                      وعلى شكل نقاط حمددة وينبغي أال حتتوي على كثري من املعلومات

                                                                                           تفصـيلية لـتعزيز حماضراتك فينبغي أن يتم ذلك يف ورقات توزع على احلاضرين وأن تستعرض النقاط      
                                                     وينبغي تزويد املشاركني بنسخ من الوسائل املرئية لدراستها   .                                   ية الواردة يف هذه النشرة مع املتدربني      الرئيس

  ؛                  ِّ                                             وينبغي أخريا أن توجِّه حديثك إىل املشاركني وليس إىل السبورة أو اللوحة  .                ً واستعراضها الحقاً

                                    ِّ   ال تنتقد، بل عليك أن تصحح وتشرح وتشجِّع؛  ) ز ( 
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          طلب منهم   ا            ومثال ذلك     .                               ستعمال املواد املكتوبة املقدمة                            ادفـع املشـاركني على ا       ) ح ( 
         ومن شأن   (                                                                                       الرجوع إىل املعايري يف جمموعة الصكوك الدولية وقراءهتا على زمالئهم يف حجرة الدراسة              

                                                       حقوق اإلنسان بأنفسهم بعد انتهاء الدورة وعودهتم إىل          "      قواعد "                                     ذلك أن يعلمهم كيفية العثور على       
                            وبنهاية الدورة، ينبغي أن      .                                            ً          ليت ال تفتح أثناء الدورة قد ال تفتح بعدها أبداً                  واملواد ا    ).               مراكـز عملهم  

      جمموعة   :                      حقوق اإلنسان والسجون   "                                                             تظهـر بوضـوح آثـار االستعمال على نسخة كل مشارك من             
                                       وذلك يف شكل صفحات مطوية وثنيات يف       "                                                         الصـكوك الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة بإدارة العدالة       

        ى النص؛               الغالف وعالمات عل

         ً  كن أميناً؛  ) ط ( 

       وينبغي   .                                                                       ينبغي تيسري مشاركة األشخاص الذين ال مييلون إىل التحدث أمام اآلخرين            ) ي ( 
              وعليك االهتمام   .                                                                                   اسـتدراجهم إىل الكالم بتوجيه أسئلة مباشرة إليهم مث اإلعراب عن فائدة تعليقاهتم          

                                عات األقليات الذين رمبا يكونون قد                                                        على وجه اخلصوص بكفالة املساواة يف مشاركة النساء وأفراد جممو
                                                         وسوف تكون أي مناقشة يسيطر عليها الرجال أو اجملموعة املهيمنة   .                                  ألفوا التمييز يف بيئة عملهم املهنية

   من  (                                                                                يف اجملتمع غري مرضية للنساء أو ألفراد جمموعات األقليات ولن تنجح يف إقناع املشاركني اآلخرين 
           ز يف عملهم؛                بأمهية عدم التميي  )           خالل القدوة

                                                                                ال تدع املالحظات التمييزية أو العنصرية أو اليت تتم عن التعصب أو عدم املساواة بني        ) ك ( 
                                                                     وينبغي أن تتصدى هلذه املالحظات هبدوء ولباقة وبشكل مباشر وموضوعي            .                         اجلنسـني متر بدون تعليق    

                          إىل املعايري ذات الصلة وأن             وعليك أن تشري  .                                                      مثلما تفعل يف حالة أي مسألة أخرى تواجهها أثناء املناقشة
                                   َّ                                                                      توضح السبب وراء أمهيتها يف األداء الفعَّال والقانوين واإلنساين لعمل كل من األمم املتحدة واملهنة ذات                

                    ً     وينبغي أن تستعد سلفاً      .                                                                                الصـلة، والـدور الذي تؤديه يف تعزيز الكفاءة املهنية داخل هاتني اجملموعتني            
    َّ                      ِّ                            وتذكَّر أن ما يرمي إليه املدرِّب يشمل حتسني املعارف           .           ب النمطية                                    باحلقـائق ملواجهة اخلرافات والقوال    

                                                                                   واملهارات واملواقف وأن حتسني املواقف هو يف كثري من األحيان أهم ما تصبو إليه وإن كان أصعبه؛

                                               ومن األفضل اتباع األسس القدمية يف هذا الصدد          .                               ينبغي أن تنظم مراحل حماضرتك      ) ل ( 
ِ         ً              ً                     ضرة ُمقِدمة ومتناً وخامتة وتلخيصاً للنقاط الرئيسية؛                       حيث ينبغي أن تشمل كل حما   ُ      

                                                                       إذا ووجهت بسؤال مل تستعد لإلجابة عليه فعليك إحالته إىل أحد املتحدثني اآلخرين   ) م ( 
              ً        أو أن تعرض بدالً عن       )                                         وذلك بأن تطلب إىل املشاركني البحث عنه       (                                  أو إىل اجلمهـور أو إىل املراجع        

  ؛ )                                تكون متأكدا من تقدميها كما وعدت      على أن (                    ً  ذلك تقدمي اإلجابة الحقاً 

              فالناس ينسون؛  .              عليك بالتكرار  ) ن ( 

                                  ومن الواضح أنه ال يليق باملدرب        .      ِّ                           فاملدرِّب جيب أن يتسم مبظهر مهين       .           املظهر مهم   ) س ( 
        وكقاعدة   .                                                                                     أن يلقي حماضرته وهو يرتدي يت شريت يف حني يرتدي املشاركون يف الدورة الزي الرمسي              

                       وينبغي أن تراعى فيه      .                                                    تقل مستويات مالبس املدرب عن مستوى مالبس املشاركني                          عملية، ينبغي أال    
                                      القواعد الثقافية واالجتماعية للمشاركني؛

  :                                               وعليك باتباع هذه اخلطوات األساسية يف إعدادك للجلسة  .           ً استعد سلفاً  ) ع ( 
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                           انظر مواد التدريب والربامج؛ - 

                        الحظ الوقت املتاح للجلسة؛ - 

    ").                   اليت ال بد من معرفتها  ("                                ملوضوع وتأكد من تناول أهم النقاط             حدد أولوية ا - 

  ؛ )                               ً                املقدمة ومنت املوضوع واخلامتة وملخصاً للنقاط الرئيسية (                                ضع مسودة للنقاط اليت ستتحدث عنها  - 

ً    عليك اختيار التمرين واألسئلة اليت ستستخًدم؛ -                                        

                              ت واللوحات الشفافة العلوية          النشرا (                                                    قم باختيار أو إعداد الوسائل املرئية اخلاصة بك          - 
  ؛ )          وما إىل ذلك

                                                                                 تـدرب عـلى إلقاء احملاضرة حىت يتسىن لك تقدميها بثقة وبشكل طبيعي ويف غضون                - 
  .                   احلدود الزمنية احملددة

                  املصطلحات الرئيسية -   هاء

                 والغرض من جلسة     .                                               عرض جممل وموجز وسريع ومتهيدي ملوضوع واحد        :                     جلسة اإلحاطة اإلعالمية  
  .                                                            َّ  المية هو تعريف احلاضرين ببعض املفاهيم الرئيسية املتصلة مبوضوع معيَّن          اإلحاطة اإلع

          َّ                                      َّ                          تبادل منظَّم لآلراء واألفكار واملعارف بشأن موضوع معيَّن أو جمموعة من املوضوعات  :            حلقة دراسية 
   من   )      ً نسبياً (                                                                    والغرض من احللقة الدراسية هو جتميع األشخاص املتساوين يف العادة             .         املترابطة

                                                                       اية الفنية ويسهم كل منهم يف دراسة املوضوع من موقعه املهين أو األيديولوجي أو         حيث الدر
  .                األكادميي أو الرمسي

                                   ً                 َّ                                          عملية تدريب يعمل املشاركون فيها معاً لدراسة موضوع معيَّن ويتوصلون يف أثناء ذلك إىل                :         ورشة عمل 
                      عد أو سياسة مكتوبة                                                                        ما، مثل إعالن أو ورقة مشتركة أو خطة عمل أو جمموعة من القوا              "      نتيجة "

  .          على السواء  "        النتيجة "     ُّ              التعلُّم والتوصل إىل   :                           وهكذا فإن الغرض منها ثنائي  .              أو مدونة سلوك

                       لنقل املعرفة واملهارات     "       املدربني "                                                         عملـية مترين منظمة الغرض منها إفساح اجملال أمام            :               دورة تدريبـية  
       مثل هنج  (                          الدورات التدريبية تفاعلية          وقد تكون    ".        املشاركني "   أو   "        املتدربني "                  وللتأثري على مواقف 

           أو قد تكون   "                     من األستاذ إىل التلميذ "                     أو تتبع منوذج احملاضرات   )                            املفوضية الذي سبق بيانه أعاله
  .  ّ  ً                                                ً      ً    ً             وأّياً كان النموذج املتبع، متثل الدورات التدريبية أسلوباً مكثفاً جداً للتعليم  .      ً          خليطاً من االثنني

                         الظروف امليدانية الصعبة                        تعديل الدورات الستعماهلا يف -   واو

  .                                                                                      أقامت مفوضية حقوق اإلنسان دورات وحلقات تدريبية يف ظروف ميدانية شديدة التباين            -  ٤٣
        وتفاوتت   .                                                                                         وأجـري التدريب يف بلدان يف أفريقيا وآسيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية وأوروبا            

                                   تكنولوجيا حىت إننا جند أن دورة ما قد                                                         التسهيالت املتاحة من حيث الظروف املادية والبنية األساسية وال
                                               َّ            َّ                         تقام يف مركز مؤمترات حديث مواكب آلخر التطورات ومكيَّف اهلواء ومزوَّد باألجهزة اإللكترونية يف 

  .      ُ                                          ُ                          حني قد ُتعقد دورة أخرى فوق سطح أحد املخازن، بل وقد ُتعقد دورة ثالثة يف العراء
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           ً              َّ                ريب استناداً إىل النهج املبيَّن يف هذا املرشد                                           ولذلك ال بد لألشخاص املسؤولني عن تنظيم التد    -  ٤٤
                                                                                                        مـراعاة الظروف اليت يقدم فيها التدريب عند اختيار املنهجية واملواد املالئمة وحتديد أعداد املتدربني               

    ً                                                                        فمثالً تتأثر مدة اجللسات بدرجة احلرارة والطقس يف حالة الدورات اليت تقام يف العراء   .              وصياغة الربامج
  .                                                           ُّ                   ال تتاح هلا أجهزة التهوية والتدفئة أو غري ذلك من أجهزة التحكُّم يف املناخ الداخلي              أو الدورات اليت

                           وال بد باملثل من استخدام       .                                                       ً     ً             كمـا تتأثر ساعة عقد الدورات عندما تكون درجة احلرارة عامالً مهماً           
                  الستعمال اللوحات             َّ                                                             اللوحات القالَّبة والنشرات املوزعة يف احلاالت اليت ال تتوافر فيها الكهرباء الالزمة

  .                                   الشفافة العلوية أو جهاز عرض الشرائح

                                                                                  وإذا كانت الترمجة مطلوبة، فإن عدم توافر تسهيالت الترمجة الفورية يتطلب استعمال الترمجة  -  ٤٥
               ويعين عدم توافر   .                                                                    الالحقة اليت ستؤدي بدورها إىل ختفيض الوقت اإلنتاجي جللسات الدورة إىل النصف

                                                                            ورة توزيع مزيد من املواد املطبوعة حيث قد يكون تدوين مالحظات غري ممكن                                املكاتب واملناضد ضر  
     ً                                                                              وأخـرياً، إذا اضطررت إىل عقد جلسات تدريب يف مكان عمل اجلمهور املستهدف بسبب                .      ً   عملـياً 

                                                                                 االفتقار إىل تسهيالت بديلة، ينبغي أن خيطط املنظمون إلتاحة وقت إضايف حيث قد تفرض على بعض 
  .                                      ً تتعارض مع وقت الدورة يف كل احلاالت تقريباً               املشاركني واجبات 

  .                                                                            وهذه ليست سوى بضعة احتماالت ينبغي مراعاهتا عند ختطيط الدورات اليت تقام يف امليدان -  ٤٦
                                                                         ً              وقلما تعقد الدورات يف ظروف تدريب مثالية ومن واجب منظمي الدورة التخطيط سلفاً لكل العوامل 

                                                        ، ويتمتع منظمو الدورات املتواجدون بالفعل يف امليدان مبزية يف                ِّ                   اليت حيتمل أن تؤثِّر على أهداف الدورة
                  ويف احلاالت اليت ال      .                                                                               هذا الصدد حيث يستطيعون زيارة مواقع التدريب احملتملة الختيار أنسب املواقع          

                                                                                       ميكن فيها القيام بذلك فسيكون من احلتمي االتصال باألشخاص املتواجدين يف امليدان وينبغي أن يستمر 
                         َّ                                 وباختصار فإن التخطيط الفعَّال ال يتطلب فقط إجابات على أسئلة   .                        تصال طيلة عملية التخطيط      ذلك اال

               ً                           بل ينبغي أيضاً اإلجابة على أسئلة مثل        "                              ما هي احتياجاهتم التدريبية؟    " و  "                من هم اجلمهور؟   "          من قبيل   
  "                     أين توجد دورات املياه؟ "     ً  وحتماً   "                    ما هي احلالة األمنية؟ " و  "                 ما هو موسم املطر؟ "



 

 

 اجلزء الثاين

 اجللسات التدريبية



 

 



 

 

 القسم األول

 مقدمــة
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                     أهداف ومنهجية الدورة

                                                                                        ينبغي أن تشمل اجللسة التمهيدية األوىل يف الدورة تقدمي املشاركني وفريق التدريب وعرض              -  ٤٧
                                                                  وعند تقدمي املدربني ينبغي اإلشارة إىل خربهتم ومؤهالهتم اليت تؤهلهم            .                             أهـداف الـدورة ومنهجيتها    

                       َّ                                                                           ملهمـتهم بوجه خاص؛ وسيتعيَّن عليهم طوال الدورة إثبات فهمهم للحقائق والضغوط اليت يواجهها              
  .                         املشتركون يف أعماهلم اليومية

             أهداف الدورة

                                    ً                                                          فـيما يلي أهداف الدورة التدريبية متشياً مع الدليل ومع هذا املرشد ومع األسلوب املنهجي                -  ٤٨
  :                    للتدريب الوارد فيهما

                                                           عن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة بعمل موظفي السجون؛             تقدمي معلومات   �

                                                             تشجيع تطوير املهارات الالزمة لتحويل تلك املعلومات إىل سلوك عملي؛  �

                             َّ                                                توعـية موظفـي السجون بدورهم احملدَّد يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وإمكاناهتم         �
    ية؛                                           اخلاصة للتأثري على حقوق اإلنسان يف أعماهلم اليوم

                                                                          تعزيز احترام موظفي السجن للكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان األساسية وإمياهنم هبا؛  �

                                                                                      تشجيع وتعزيز أخالقيات احترام القانون واالمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان داخل السجون؛  �

  .    نسان                                                   َّ                 إعداد مدريب موظفي السجون لتقدمي التثقيف والتدريب الفعَّالني يف جمال حقوق اإل  �

  .                               َّ                 وميكن عرض هذه األهداف على لوحة قالَّبة أو لوحة شفافة

              منهجية الدورة

                                                                   َّ                         ينـبغي توضيح منهجية الدورة بإجياز لتلخيص العناصر األساسية للتدريب الفعَّال كما ترد              -  ٤٩
  :                            وينبغي بالتحديد إبراز ما يلي  .                                  بالتفصيل يف اجلزء األول من هذا املرشد

                                                 ً                       أساس الدليل يهم ويساعد موظفي السجون يف عملهم يومياً؛ وأن الدليل                          َّ            أن التدريـب املقدَّم على        �
          ً       ً      ً                                                         ليس كتاباً مدرسياً نظرياً ولكنه يهدف إىل مساعدة موظفي السجن يف أداء واجباهتم العادية؛

ُ  ِّ                                                  ً                ِّ          ُصمِّمت العملية التدريبية لكي تكون جاذبة لالهتمام ومصدراً للمعلومات؛ وتشجِّع هذه   �
                                                        شاركة النشطة كما سيتم استعمال تقنيات التدريب التفاعلية؛                       العملية بالتحديد على امل

                                                                                  ستحظى الدورة بقيمة إضافية بفضل معارف املتدربني وخربهتم وجتارهبم العملية وسيتم             �
  .                            االستفادة من ذلك أثناء الدورة

  .                                       يتعني تقدمي الدليل واملواد التدريبية األخرى     :      ملحوظة
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                    حقوق اإلنسان والسجون - ١      الفصل 

  :       التمرين

                                                        من الدليل وخاصة دور موظفي السجون يف محاية حقوق           ١َ  ِّ                              َنظِّم مناقشة عن حمتوى الفصل       
  .      اإلنسان
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                                                  مصادر حقوق اإلنسان ونظمها ومعايريها يف إدارة العدالة - ٢      الفصل 

       األهداف

        ة حقوق                                                  ً                                            تعـريف املشاركني يف الدورة باإلطار العام القائم حالياً يف ظل األمم املتحدة من أجل محاي               
  .                      اإلنسان يف إدارة العدالة

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

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

               املبادئ اجلوهرية
ِ                                                        لقانون الدويل حلقوق اإلنسان ُملِزم جلميع الدول والعاملني نيابة عنها مبا فيهم موظفو السجون ا   ُ                          .  

  .                                                 حقوق اإلنسان موضوع شرعي للقانون الدويل والفحص الدويل

  .    َّ                                                             يتعيَّن على موظفي السجون معرفة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتطبيقها

                    أمهية املعايري الدولية -   ألف

                  ُّ                    وليس من املتوقع تذكُّر كل املعلومات        .                                             التأكيد على أن هذه اجللسة هي جمرد مقدمة              ينبغي   -  ٥٠
                                                                                    ومن املتوقع بعد هذه اجللسة أن يكون مجيع املتدربني على علم بإطار األمم املتحدة                .                 املقدمـة فـيها   

  .                        وبالدليل كمصدر للمعلومات

               املصادر األساسية -   باء

                                من الدليل من خالل جلسات متالحقة  ٢           لة يف الفصل                               َّ         ميكـن إبـراز املصادر الرئيسية املفصَّ       -  ٥١
  :                         تدور حول املوضوعات التالية  )                               َّ   ويتم تسجيل اإلجابات على لوحة قالَّبة (              لتبادل األفكار 

 بعض أمثلة حقوق اإلنسان  -١

                                                                                     يرد تعداد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف خمتلف              -  ٥٢
                                         واإلعالنات واخلطوط التوجيهية وجمموعات املبادئ    ")          االتفاقيات " و  "       العهود "        ً  سمى أيضاً   وت (         املعاهدات 

                                                 وهي تشمل جمموعة واسعة من الضمانات وتعاجل كل          .                                              اليت صاغتها األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية     
  :        ما يلي                               ومن بني احلقوق املضمونة جلميع البشر  .                                            ً جوانب احلياة اإلنسانية والتفاعل اإلنساين تقريباً

             احلق يف احلياة؛ -
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          ُّ                                                               عدم التعرُّض للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ -

          ُّ                            عدم التعرُّض للقبض أو االحتجاز التعسفي؛ -

                   احلق يف حماكمة عادلة؛ -

          ُّ           عدم التعرُّض للتمييز؛ -

                                 احلق يف محاية متساوية يف ظل القانون؛ -

                                                   التعسفي يف اخلصوصيات أو األسرة أو البيت أو املراسالت؛         ُّ         عدم التعرُّض للتدخل -

                                       ُّ        ُّ    حرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري والتجمُّع والتنقُّل؛ -

                                احلق يف التماس اللجوء والتمتع به؛ -

              احلق يف اجلنسية؛ -

                            حرية الفكر والوجدان والدين؛ -

                                 احلق يف التصويت واالشتراك يف احلكومة؛ -

               عادلة ومواتية؛               احلق يف ظروف عمل  -

                                                            احلق يف القدر الكايف من الغذاء واملأوى وامللبس والضمان االجتماعي؛ -

             احلق يف الصحة؛ -

               احلق يف التعليم؛ -

              احلق يف امللكية؛ -

                                احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية؛ -

  .             احلق يف التنمية -

 ؟"حقوق اإلنسان"ما هو املقصود بعبارة   -٢

                                                                         ضمانات قانونية عاملية حلماية األفراد واجملموعات من أي أعمال تتدخل                           حقوق اإلنسان هي   -  ٥٣
                                                ويفرض قانون حقوق اإلنسان على احلكومات القيام ببعض   .                                   يف حريتهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية
  :                              ومن أهم مسات حقوق اإلنسان ما يلي  .                                   اإلجراءات ومينعها من اختاذ بعضها اآلخر

                 ً  أهنا مضمونة دولياً؛ -

                                                    ا تتمتع باحلماية القانونية على الصعيد الدويل أو احمللي؛  أهن -

        ِّ                           أهنا تركِّز على كرامة الكائن اإلنساين؛ -

                         أهنا حتمي األفراد واجملموعات؛ -
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لِزم الدول والعاملني بامسها؛ - ِ                          أهنا ُت   ُ     

                                       أنه ال ميكن التنازل عنها أو احلرمان منها؛ -

                      أهنا متساوية ومترابطة؛ -

  .         أهنا عاملية -

   ِّ                                                                                      وميثِّل التعاون الدويل يف تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع              -  ٥٤
                                وهكذا ظلت حقوق اإلنسان منذ تأسيس   .             من ميثاقها ١                                            أحد مقاصد األمم املتحدة كما جاء يف املادة       

         ا املنظمة      ً                                                            شاغالً لكل دولة من الدول األعضاء وكل هيئة من اهليئات اليت تتشكل منه    ١٩٤٥         املنظمة يف 
  .                                          وكل برنامج ووكالة بل وكل موظفي األمم املتحدة

 حقوق اإلنسان؟" قواعد"من أين تأيت   -٣

َ                                                                   ُتستَمد قواعد ومعايري حقوق اإلنسان من مصدرين دوليني رئيسيني، مها            -  ٥٥   "                قانون املعاهدات  "ُ   
   ".                   القانون الدويل العريف " و

               قانون املعاهدات  ) أ ( 

                                                          ون حقوق اإلنسان كما يرد يف كثري من االتفاقات الدولية                                          يشـمل قـانون املعـاهدات قان       -  ٥٦
              سواء على أساس  (                    َّ        َّ                 اليت وضعتها الدول ووقَّعتها وصدَّقت عليها جمتمعة   )                            املعاهدات والعهود واالتفاقيات (

   ).                          ثنائي أو أساس متعدد األطراف

  :                                                وتشمل بعض هذه املعاهدات جمموعات كاملة من احلقوق مثل -  ٥٧

                           باحلقوق املدنية والسياسية؛                العهد الدويل اخلاص -

  .                                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

  :    ِّ                                               وتركِّز معاهدات أخرى على أنواع حمددة من االنتهاكات مثل -  ٥٨

                                                اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ -

        لعنصري؛                                               االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ا -

                                                              االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ -

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

  :    ِّ                                   َّ              وتركِّز معاهدات أخرى على جمموعات حمددة يتعيَّن محايتها مثل -  ٥٩

                    اتفاقية حقوق الطفل؛ -
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                                               اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ -

  .           بوضع الالجئني  )                والربوتوكول اخلاص (               االتفاقية اخلاصة  -

  :                               بعينها مثل الرتاع املسلح، وتشمل ت                             ِّ          وهناك نوع آخر من املعاهدات يركِّز على حاال -  ٦٠

  ؛    ١٩٤٩                         اتفاقيات جنيف األربع لعام  -

  .                     مللحقان بتلك االتفاقيات   ا    ١٩٧٧                         الربوتوكوالن اإلضافيان لعام  -

ِ          ً                     وكل هذه الصكوك ُملِزمة قانوناً للدول األطراف فيها -  ٦١   ُ                .  

                    القانون الدويل العريف  ) ب ( 

                                         هو القانون الدويل الذي يتطور من خالل ممارسة   )       ببساطة  "      العرف "   أو  (                    القانون الدويل العريف  -  ٦٢
                            وبعبارة أخرى إذا حدث يف فترة   .  ين                                                         عامة ومستمرة للدول وجيري اتباعه بسبب إحساس بااللتزام القانو

ُ    َ                                                  مـن الوقت أن تصرفت الدول بطريقة معيَّنة ألهنا تعتقد أهنا ُمطالَبة بذلك فإن هذا السلوك حيظى يف                                    َّ                                  
لِزم الدول حىت ولو مل يكن مكتوباً يف اتفاق                 ِ                            ً                          النهاية باالعتراف بوصفه أحد مبادئ القانون الدويل وُي   ُ                                                

                                                ً            ثال أنه يف حني أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ليس صكاً                                           ولذلك فإننا نرى على سبيل امل       .        بعيـنه 
لِزماً حبد ذاته فإن بعض أحكام هذا اإلعالن تعترب أن هلا طابع القانون الدويل العريف ِ   ً                                                                       ُم   ُ.  

                   اإلعالنات والتوصيات    :                                                              ومعايري حقوق اإلنسان مكرسة أيضا يف أنواع أخرى من الصكوك          -  ٦٣
                                   مثل إعالن احلق يف التنمية؛ وإعالن حقوق  (                اخلطوط التوجيهية                                وجمموعات املبادئ ومدونات السلوك و

                                                                                                      األشـخاص املنـتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛ واملبادئ األساسية بشأن                
                                                                                                     استقالل السلطة القضائية؛ ومدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛ واملبادئ التوجيهية            

   ).                النيابة العامة          بشأن أعضاء

ِ          ً                   وال تتصـف هذه الصكوك حبد ذاهتا بأهنا ُملِزمة قانوناً للدول           -  ٦٤   ُ                               ومع ذلك فإن هلا قوة أدبية        .                                 
                                                           وقيمة هذه الصكوك تأيت من االعتراف هبا وقبوهلا من جانب            .     ِّ        ً      ً                     وتوفِّر إرشاداً عملياً للدول يف سلوكها     

عَترب، حىت وإن مل يكن هل            ٍ                        ُ  َ                               عدٍد كبري من الدول وبأهنا قد ُت ِ                                 ا أثر قانوين ُملِزم، ذات طابع تفسريي يعلن             ُ             
                                      واألكثر من ذلك أن بعض أحكام هذه الصكوك   .                    ً      ً                      املبادئ املقبولة قبوالً واسعاً من جانب اجملتمع الدويل

ِ     يعلن عناصر من القانون الدويل العريف ولذلك فهي ُملِزمة   ُ                                             .  

                هو أحد األمثلة     ١٩٨٦      حدة يف                                                        وإعالن احلق يف التنمية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املت -  ٦٥
َ  ِّ     فهذا اإلعالن ُيَسلِّم   .                           اهلامة هلذا النوع من اإلعالنات   :           بأن التنمية  )                             يف الفقرة الثانية من الديباجة (           ُ 

                                                                            عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية     ... 
                          النشطة واحلرة واهلادفة، يف                                                    السـكان بأسـرهم واألفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم،   

                                              التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها
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                              السيادة الدائمة على املوارد      :                                                                     ويؤكـد اإلعالن أن التنمية حق لكل إنسان ويذكر عناصرها األساسية          
    قوق                                                                                                 الطبيعية وتقرير املصري واملشاركة الشعبية والفرص املتساوية وحتقيق الظروف الكافية للتمتع باحل           

  .                                                      املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية األخرى

 من يقرر هذه القواعد؟  -٤

  .                                                                                             يقـوم الـنظام القانوين الدويل الذي ترد معامله يف ميثاق األمم املتحدة حول جمتمع الدول                -  ٦٦
  .        علق هبا                                                                                            ولذلـك كان القانون الذي حيكم ذلك النظام هو يف األساس قانون للدول وصادر عنها ويت               

                                                                                                  وهلـذا فإن الدول نفسها هي اليت تضع القواعد من خالل صياغة العرف وصياغة املعاهدات وصياغة                
                                     وتتفق الدول على حمتوى هذه املصادر        .                                                     اإلعالنـات وجمموعـات املبادئ والصكوك املشاهبة األخرى       

               ّ     راد واجملموعات إالّ أن                                              ويف حالة قانون حقوق اإلنسان، ففي حني أنه حيمي األف  .                      وتوافق على االلتزام هبا
  .                                  هو ما خيضع للتنظيم مبوجب هذا القانون  )                    والعاملني نيابة عنها (           سلوك الدول 

 أين توضع القواعد؟  -٥

                                                                                    جيري وضع وتقنني معايري حقوق اإلنسان يف خمتلف املنظمات الدولية من خالل عملية جيتمع             -  ٦٧
                                   كرر هذه االجتماعات على مدى عدة                                                                      فـيها ممـثلو الـدول األعضاء يف تلك املنظمات، وعادة ما تت            

  .                                                                             سنوات، للتوصل إىل شكل وحمتوى الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مادة مادة وسطرا بعد سطر

َ                                                       ويف هيئات األمم املتحدة ُتدَعى مجيع الدول إىل احلضور واملشاركة يف الصياغة وذلك للتأكد  -  ٦٨   ُ                     
     ويتم   .                  ُ                           ناطق يف العامل وكل ُنظمه القانونية الكربى                                ِّ                               من أن الوثيقة النهائية تعبِّر عن آراء وخربة مجيع امل         

ِ                                   فحص كل اقتراح بدقَّة ومناقشته بتعمُّق، سواء كان ُمقَدَّماً ملعاهدة ُملِزمة أو إلعالن رمسي، إىل أن يتم    ُ         ً  َّ َ  ُ             ُّ               َّ                 
ٍ            االتفاق يف هناية األمر على نٍص هنائي                                                                    وحىت بعد هذا االتفاق ال تكون الدول ملزمة بالصك يف حالة             .                         

   ).               أو االنضمام إليه (                           بعد توقيعه والتصديق عليه            املعاهدات إال

         مثل جلنة   ( ُ                                                                              وُتصاغ الصكوك ذات التطبيق العاملي يف هيئات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة              -  ٦٩
                                       وباإلضافة إىل ذلك جتري دراسات للخرباء        .                                      لتقدميها إىل اجلمعية العامة العتمادها      )               حقـوق اإلنسان  

                                                د تؤدي إىل صياغة معايري جديدة حلقوق اإلنسان، وتضطلع                                  بشـأن خمتلف مشاكل حقوق اإلنسان وق  
  .                                                            اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها هبذه الدراسات سنويا

                                                                                      أمـا الصـكوك املتخصصة ذات التطبيق العاملي فتجري صياغتها واعتمادها هي األخرى يف             -  ٧٠
                                    نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                                                                     الوكـاالت املتخصصة لألمم املتحدة مثل منظمة العمل الدولية وم         

   ).        اليونسكو (         والثقافة 

                                                                             وأخريا قامت منظمات إقليمية كربى بوضع عدد من الصكوك اإلقليمية اهلامة حلقوق اإلنسان،  -  ٧١
  .                                                                       ومن هذه املنظمات جملس أوروبا ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة الوحدة األفريقية
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 من يرصد حقوق اإلنسان؟  -٦

                           وجتري مراقبة تنفيذ معايري      .                                                       د وضع جمموعة قواعد ال يكفي بالطبع لكفالة تطبيقها                إن جمـر   -  ٧٢
                                             وتشمل املؤسسات واملنظمات الوطنية اليت ترصد        .                                                 حقوق اإلنسان مراقبة دقيقة على مستويات خمتلفة      

  :                  حقوق اإلنسان ما يلي

                                الوكاالت واألجهزة احلكومية املعنية؛ -

                                                    مثل اللجان املستقلة حلقوق اإلنسان أو أمني املظامل                                     املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    -
َ                        وهـذه مؤسسـات خارج نطاق القضاء وتنشأ وفقاً خلطوط توجيهية ُتعَرف باسم              (   ُ              ً                                       
   ). )٢ ( "           مبادئ باريس "

                                              جمموعات حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية األخرى؛ -

                   منظمات اجملتمع احمللي؛ -

       احملاكم؛ -

        الربملان؛ -

             وسائط اإلعالم؛ -

  ؛ )                                 مثل احتادات احملامني أو احتادات األطباء (               االحتادات املهنية  -

                   النقابات العمالية؛ -

                 املنظمات الدينية؛ -

  .                املؤسسات األكادميية -

ٍ                                                                           وعلى صعيٍد ثاٍن وضعت املنظمات اإلقليمية آليات لرصد االمتثال مبعايري حقوق اإلنسان يف              -  ٧٣     ٍ         
                                                 حقوق اإلنسان وحمكمة حقوق اإلنسان يف البلدان                               وتشمل هذه اآلليات جلنة     .                      الـدول يف مـناطقها    

                                                                                              األمريكية واللجنة األفريقية واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، واحملكمة األوروبية حلقوق           
  .                            اإلنسان وجلنة وزراء جملس أوروبا

      ملتحدة                                                       يقوم عدد من املنظمات غري احلكومية الدولية واألمم ا          )       العاملي (                     وعلى الصعيد الدويل     -  ٧٤
  .                                          ويف إطار األمم املتحدة جتري عدة أنواع من الرصد  .                 برصد حقوق اإلنسان

                  فبعض معاهدات حقوق    ).                             أو الذي يستند إىل معاهدات       " (       االتفاقي "                           فالـنوع األول هو الرصد       -  ٧٥
                                                        مثل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أو جلنة القضاء على           "              هيئة تعاهدية   ("                                اإلنسـان تنشئ جلنة من اخلرباء       

                                                                                 وتكون مهمتها األساسية هو رصد قيام الدول األطراف يف املعاهدة املعنية بتنفيذها،           )                    لتميـيز ضد املرأة    ا
                                                        

   /              كانون األول    ٢٠             املؤرخ يف       ١٣٤ /  ٤٨                                           اعـتمدهتا اجلمعـية العامة مبوجب قرارها          ) ٢ (
  .    ١٩٩٣      ديسمرب 
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                            ً      وتتمتع مخس هيئات تعاهدية أيضاً       .           ً                                                       وذلك أساساً عن طريق حتليل تقارير دورية مقدمة من تلك الدول          
               تيارية للشكاوى                                                                            باالختصاص بفحص شكاوى األفراد من انتهاكات حقوق اإلنسان مبوجب إجراءات اخ         

                                                                                                      وهـي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة                (
   ).                                                                           القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

         وهو يقوم    ).            د إىل امليثاق            أو الذي يستن   " (          غري االتفاقي "                                     والـنوع الثاين من الرصد هو الرصد       -  ٧٦
                                                                                              عـلى أساس إجراءات وآليات تضعها جلنة حقوق اإلنسان أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي، مبا يف               

                                            للتعامل مع البالغات املتصلة بوجود أمناط مستمرة    ")     ١٥٠٣       اإلجراء  " ُ           وُيعرف باسم  (              ذلك إجراء سري 
                            صة تفحص وترصد حاالت حقوق                                                                  مـن االنـتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وإجراءات علنية خا         

               أو تتعلق مبشكلة    ")                     آليات أو واليات قطرية  ("           ِّ                                         اإلنسان وتقدِّم تقارير عنها سواء يف بلدان وأقاليم حمددة 
 ُ  َ َّ                             وُتكَلَّف هبا أفرقة عاملة تتألف من     ").                       آليات أو واليات موضوعية  ("                          حمددة من مشاكل حقوق اإلنسان 
                                                   لعامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي                      مثل الفريق ا   (                                 خـرباء يعملون بصفتهم الفردية      

عيَّنون بصفة مقررين خاصني أو ممثِّلني أو خرباء   )                                     والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي           ُ   َّ                          ِّ              وإىل أفراد ُي
                                                                                       مثل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة              (          مسـتقلني   

                   أو يكلف هبا األمني      )                                                                    إلنسان يف كمبوديا واخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت                 حقوق ا 
   ).                                         مثل مسألة حقوق اإلنسان وحاالت الرتوح اجلماعية (             العام مباشرة 

                                                                                وتستطيع أربعة عشرة والية موضوعية التعامل مع نداءات اإلجراء العاجل استجابة الدعاءات  -  ٧٧
                          وتشمل هذه احلاالت اإلعدام      .   ً     ً                                كاً خطرياً حلقوق اإلنسان على وشك احلدوث                               مـن أفـراد بأن انتها     

ّ                              الوشـيك بدون حماكمة أو اخلوف من أن الشخص احملتجز قد يتعرض للتعذيب أو تعّرض حياة أحد                                                                                    
                       ِّ      ِّ                                ويف هذه احلاالت ميكن أن يوجِّه املقرِّر اخلاص املعين أو رئيس             .                                   املدافعـني عن حقوق اإلنسان للخطر     

                                                                                           ل املعين رسالة إىل وزير خارجية الدولة املعنية عن طريق الفاكس يطلب فيها من احلكومة                            الفريق العام 
                 ومن بني الواليات     .                                                            َّ                 توضـيح احلالـة احملددة واختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حقوق الضحية املدَّعاة           

         املرأة                                        ِّ                                                     املوضـوعية الـيت تستعمل اإلجراء العاجل املقرِّرون اخلاصون املعنيون بالتعذيب وبالعنف ضد            
                                                                                                  وأسـبابه وعواقبه وبعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة؛             
                                                                                                  واملمـثل اخلاص لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ والفريقان العامالن املعنيان حباالت              

  .                                             االختفاء القسري أو غري الطوعي وباالحتجاز التعسفي

                                                                            لثالـث من الرصد يتم من خالل عمليات حفظ السلم وعمليات حقوق اإلنسان                        والـنوع ا   -  ٧٨
                                                                                   ويف اآلونة األخرية زاد إدراج جانب حقوق اإلنسان يف واليات عمليات األمم املتحدة حلفظ             .         امليدانية

                                                                    وتشمل مهمة خمتلف وظائف حقوق اإلنسان العاملني الدوليني املشتركني يف تنفيذها   .                  السلم زيادة هائلة
                                               ووزعت واليات واسعة يف جمال حقوق اإلنسان على          .                                           حالة حقوق اإلنسان وتقدمي تقارير عنها         رصد

                                                                                           بعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور وسلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا وبعثة األمم املتحدة 
                         ثة األمم املتحدة يف البوسنة                                                                   للتحقق من حقوق اإلنسان يف غواتيماال والبعثة املدنية الدولية يف هاييت وبع

                                                                                            واهلرسك وإدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية وبعثة إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو 
  .                        وغريها من العمليات املشاهبة
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                                                                                     وباإلضـافة إىل ذلك أنشأت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مكاتب ميدانية حلقوق              -  ٧٩
                والتواجد امليداين   .                                                            رصد يف بلدان خمتلفة منها كمبوديا ومجهورية الكونغو الدميقراطية             اإلنسان بواليات

                                                                                                   يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مكلف جبملة أمور منها رصد حالة حقوق اإلنسان يف كل أحناء البلد               
         اإلنسان                                                                                        وإعطـاء املشـورة إىل املنظمات احلكومية وغري احلكومية يف موضوع املعايري الدولية حلقوق             

                                                                         ً      ً                  وتقدمي املعلومات عن احلاالت الفردية من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت قد تتطلب إجراًء عاجالً من               
                                       وباإلضافة إىل ذلك فإن الطلبات املقدمة       .                     أو اآلليات املوضوعية   /                                  جانـب املقـرر اخلـاص القطري و       

                          ق اإلنسان أو بنية حتتية                                                                                 للحصول على برامج التعاون التقين هبدف إنشاء أو تعزيز قدرات وطنية حلقو           
  .                                ِّ       ً        ً                             وطنية ملوضوع حقوق اإلنسان أخذت تشكِّل جانباً دينامياً من أعمال املفوضية يف امليدان

 كيف يتم إنفاذ حقوق اإلنسان؟  -٧

لِزم القانون الدويل حلقوق اإلنسان الدول باختاذ كافة التدابري الالزمة إلعمال املعايري الواردة  -  ٨٠ ِ                                                                                    ُي   ُ
                                                            ويعين ذلك يف مجلة أمور كفالة االنتصاف للضحايا ومالحقة اجلناة ومنع   .             بادئ العرفية              يف املعاهدات وامل

                                                    ولذلك فإنه جيب على الدول منفردة أن تعمل بنفسها، يف      .                                       االنتهاكات ومكافحة اإلفالت من العقوبة    
              تستطيع القيام          وعندما ال   .                                    ً        ُ                              املقـام األول، إلنفاذ املعايري وذلك أساساً من خالل ُنظمها القانونية احمللية      

                                                              ُ   َ                     بذلك أو عندما ال تفعل ذلك أو عندما ال تالحق املرتكبني فإن الدول قد ُترغَم يف بعض الظروف على 
                              وبعض املعاهدات، مثل اتفاقية      .                                                                        إبعـاد أحد اجلناة املتهمني أو نقله أو تسليمه حملاكمته يف مكان آخر            

                                           أو الالإنسانية أو املهينة، تطالب الدول                                                                   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية        
  .                                            األطراف صراحة بأن حتاكم اجلناة أو تقوم بتسليمهم

                                                                               وعلى الصعيد الدويل قام جملس األمن لألمم املتحدة يف التسعينات، يف أعقاب اإلبادة اجلماعية  -  ٨١
                  صصة ملقاضاة األشخاص                                                                      واجلرائم ضد البشرية املرتكبة يف رواندا ويوغوسالفيا السابقة، بإنشاء حماكم خم

                                                    وبعد ذلك ومع اقتراب العقد واأللفية من هنايتهما          .                                               املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية يف تلك البلدان      
                                  ً     ً                                                                عـزز اجملتمع الدويل قضية اإلنفاذ تعزيزاً كبرياً باعتماده النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف              

      ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز  ١           ِّ                  م األساسي حيِّز التنفيذ يف                         ، ودخل هذا النظا       ١٩٩٨       يوليه   /        متـوز    ١٧           رومـا يف    
                                     ً                                                              وبذلك أنشأ حمكمة دولية دائمة لينفذ فعالً التأكيدات اليت ظلت تتردد طوال نصف قرن يف اإلعالن                 

  :   بأن  )                           الفقرة الثالثة من الديباجة (                   العاملي حلقوق اإلنسان 

            ّ ُ   َ       ريد للبشر أالّ ُيضطَروا                                                                   من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان حبماية النظام القانوين إذا أ             ... 
                                                آخر األمر إىل اللياذ بالتمرد على الطغيان واالضطهاد



 

 36 

  :       التمرين

                    َّ            واهلدف األخري الذي يتعيَّن حتقيقه من   .                                                   سيزيد وعي املتدربني بالقضايا من خالل املشاركة واالكتشاف
  :                خالل نشاط مجاعي هو

   ما    : "                    إلجابة على هذا السؤالُ    َ                                             ُيطالَب املتدربني بالرجوع إىل معارفهم وجتارهبم اخلاصة ل -
                                                                                 هـي انتهاكات حقوق اإلنسان اليت قد حتدث أثناء استعمال عقوبة السجن كوسيلة             

  ؛ "              إلنفاذ القوانني؟

       وينبغي   .                                                  َّ                 ينبغي تسجيل املسامهات املقدمة من املتدربني على لوحة قالَّبة أو لوحة شفافة -
                قد تشمل قائمة    (          مة قصرية                                                             أن حيث املدرب املتدربني على تقدمي املزيد إذا كانت القائ         

                                                                   التعذيب، القتل، العقوبة اجلسدية، التمييز العنصري، التمييز بني          :                  االنتهاكات احملتملة 
  ؛ )                                                     اجلنسني، سجن األطفال، إساءة استعمال سلطة موظفي السجن، إخل

                                                                                  بعد ذلك ينبغي مطالبة املتدربني يف جمموعات صغرية بأن يكتشفوا، من خالل مطالعة              -
                                                                  وك، صـكوك األمم املتحدة اليت تشري إىل ممارسة أو أكثر من هذه                            جمموعـة الصـك   

                                         املمارسات وما هو احلكم عليها يف هذه الصكوك؛

                ُ   َ                                                  ينبغي عندئذ أن ُيطلَب من كل جمموعة صغرية أن تعود بتقرير عن استنتاجاهتا؛ -

                                                                                         هـذا الـتمرين القصري يبدأ عملية التعريف باجملموعة الواسعة من املعارف الواردة يف              -
  .      الدليل



 

 

 القسم الثاين

احلق يف السالمة اجلسدية واملعنوية



 

 



 

 39 

     اهلدف

                                                                                                    هدف هذا القسم هو تأكيد مبدأ احتفاظ األفراد الذين يوضعون قيد االحتجاز أو يف السجن حبقوقهم                
                          وينشأ احلظر العاملي للتعذيب   .                                                                 باسـتثناء تلك احلقوق اليت يفقدوهنا كنتيجة حمددة حلرماهنم من احلرية     

                                                   وينبغي معاملة املسجونني واحملتجزين بطريقة إنسانية        .                                         عاملة عن الكرامة املتأصلة جلميع البشر             وسوء امل 
  .              وكرمية يف كل وقت

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

               املبادئ اجلوهرية

  .                          ً                           يولد كل أفراد البشر أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق

  .                                          ق اإلنسان من الكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساين        تنبع حقو

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

                                                                                                  ينبغي عرض هذه املبادئ مبساعدات مرئية على لوحة شفافة أو على الورق وأن تظل معروضة طوال                
  .     اجللسة

                     ساس يف الصكوك الدولية  األ

  :       التمرين

                                للتوصل إىل أساس كل مبدأ من هذه     اثنني                                                باستعمال جمموعة الصكوك يعمل املتدربون يف جمموعات من 
                                                                                            وبعد ذلك تنعقد جلسة قصرية لتقدمي التقارير للتأكد من أن مجيع املتدربني قد توصلوا إىل                 .         املـبادئ 

  .                                 املعلومات ويستطيعون استعمال الصكوك
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                         حظر التعذيب وسوء املعاملة - ٣   صل    الف

   دف هل ا

                                                                                           هـدف هذا الفصل أن يؤكد أن التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة   
                      ً                          ويشكل حظر التعذيب جزءاً من القانون الدويل العريف،   .                     ميكن قبوله حتت أي ظرف            ً     حمظور مطلقاً وال  

ُ                    وهو ما يعين أنه حظر ُملزم بغض الن                                   َّ                                       ظر عما إن كانت الدولة قد صدَّقت على املعاهدات الدولية اليت                              
  .                 حتظر التعذيب صراحة

               املبادئ اجلوهرية
        وال توجد   .                                                                                          ال يـتعرض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

  .                   استثناءات هلذا املبدأ
              ً             ً                 اب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، خالف ما                                                                 تعـريف التعذيب هو أنه أي عمل ينتج عنه أمل أو عذ           

   .                                               يالزم العقوبات القانونية أو يكون نتيجة عرضية هلا
 ُ   َّ                                                                                                وُتعرَّف إساءة املعاملة بأهنا أية أفعال أخرى من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت 

  .                 ال تبلغ حد التعذيب
                          َّ                            ار هجوم منتشر أو منهجي موجَّه ضد السكان املدنيني                                                     وأي عمل من أعمال التعذيب املرتكبة يف إط       

  .                            عن علم يشكل جرمية ضد اإلنسانية
  .                                                                       ال خيضع أي سجني ألي جتارب طبية أو علمية قد تضر بصحته، حىت ولو كان ذلك مبوافقته

  .                                                 ً                                 االختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة حمظوران متاماً مثلهما مثل التعذيب وسوء املعاملة
                                                                                   ويد مجيع املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون بالتثقيف والتعليم الكاملني بشأن حظر التعذيب       يتم تز

  .            وسوء املعاملة
                                                                                         ال يستشهد بأية أقوال تصدر نتيجة التعذيب كدليل يف أية إجراءات باستثناء استعماهلا كدليل لتقدمي 

  .                        مرتكيب التعذيب إىل العدالة
  .                   ً          من موظف أعلى تربيراً للتعذيب                            ال جيوز التذرع باألوامر الصادرة

  .                                                                         ال جيوز ملوظفي إنفاذ القانون استعمال القوة إال إذا كان ذلك ضروريا وال مناص عنه
ّ                                                       ً                         يتمـتع أي فرد يّدعي تعرضه للتعذيب باحلق يف تقدمي شكوى وفحص هذه الشكوى فوراً وبطريقة                             

  .                            حمايدة من جانب السلطات املختصة
                                                         أية حاالت وفاة أثناء احلجز وأية حوادث تعذيب وسوء املعاملة                                   يتم التحقيق على النحو الصحيح يف    

  .                        وأية حاالت اختفاء للسجناء
                                                                                              تبقى قواعد االستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته املتصلة باألشخاص احملتجزين واملسجونني قيد           

  .                                     االستعراض املنهجي بغية منع حدوث التعذيب

  .                             ئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة                                 ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املر
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                       األساس يف الصكوك الدولية
  :       التمرين

                        للتوصل إىل أساس كل         اثنني                                                                     اسـتعمال جمموعة الصكوك، ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من            
  .                  مبدأ من هذه املبادئ

  .                                                           ً وينبغي تشجيع املتدربني على اكتشاف األسس يف الصكوك اإلقليمية أيضاً

  .                                              ربني العودة إىل اجملموعة لتقدمي ما لديهم من معلومات ُ  ُ           أُطلُب من املتد

      اآلثار

                             ويف بعض الواليات القضائية قد ال   .                                ً       ً                    تتصل املعلومات الواردة هنا اتصاالً مباشراً بعمل موظفي السجون
        َّ        ومن املرجَّح أن     .                                                                                تعترب هذه املمارسات بغيضة؛ وقد تعترب بغيضة يف بعض الواليات القضائية األخرى           

                                                   ً           اترك الوقت للتعليق واألسئلة ولكن تأكد أنك تعود دائماً إىل         .          ِّ                   ة سوف تولِّد مناقشة حامية             هذه اجللس 
  .                        املقتضيات احلتمية يف الصكوك

             توصيات عملية
ِ                         ينبغي عرض التوصيات العملية يف الفصل املناِظر من الدليل على املتدربني                                        .  

                 موضوعات للمناقشة
  .                            ترد قائمة باملوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                                                              َّ           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات من أربعة أو مخسة أفراد وإعطاء كل جمموعة موضوعات حمدَّدة للمناقشة

                                                                                           وينبغي أن يتطلب عدد من املوضوعات من املتدربني مناقشة الترتيبات القائمة يف الواليات القضائية اليت 
                                      نة بني املمارسات اليت يرد وصفها ومتطلبات           ُ   ِّ      ِّ                     وينبغي أن ُيشجِّع املنسِّقون على إجراء مقار  .             ينتمون إليها
  .           ً                                              وينبغي أيضاً تشجيع اإلشارة باستمرار إىل احملاضرات أثناء اجللسة  .       الصكوك

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /         ِّ          نقاط يتعيِّن إبرازها
       َّ                                            َّ                                  إذا تصـرَّف موظفو السجن بطريقة معقولة ومتوقعة فمن املرجَّح أن يشعر السجناء              -

                                       زداد استعدادهم لالمتثال ملتطلبات النظام؛                    بدرجة أكرب من األمن وي

                                                                          جيب أن يكفل موظفو السجن أن مجيع القواعد واللوائح املنطبقة على السجناء معروضة  -
    ً                                     َّ                                 علناً حىت ميكن للسجناء أن يعرفوا ما هو املتوقَّع منهم وماذا سيحدث على األرجح يف 

                  حالة عدم امتثاهلم؛

            ثقافة اخلوف؛                                ينبغي عدم إظهار األسلحة ألهنا تنشئ  -
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ٍ                         ميكـن استعمال األسلحة يف بعض الظروف على أن يكون ذلك كحٍل أخري فقط ويف            -                                                   
                                                                   حالة وجود خطر إصابة خطرية أو وفاة إذا مل يتم التعامل مع املوقف بسرعة؛

                                                                                   ينـبغي أن يفخـر موظفـو السجن بقدرهتم على التعامل مع احلاالت الصعبة بفضل                -
     عنف؛           ً                 مهاراهتم بدالً من اللجوء إىل ال

  .                                                                           جيب احلفاظ على سرية األسلوب املتوفر للسجني لتسجيل شكوى ضد أحد املوظفني            -
         ً    ُ   ِ                                          وجيب أيضاً أن ُيعاِلج الشكوى شخص آخر غري الشخص املشكو يف حقه؛

        بل على    .                                                                        مـن املهم أال يشعر موظفو السجن بتهديد من وجود نظام رمسي للشكوى             -
 ً                               ً       اً يف اخلدمة املنفتحة واملهنية وعنصراً                                        ً             العكس ينبغي هلم أن يعتربوا ذلك عنصراً جوهري       

                                                                      حيمي املوظف الصاحل من أي وصمة بسبب سلوك زميل أقل قدرة من الناحية املهنية؛

         ِّ                       ً     ً                                       جيـب أن يوجِّـه أي مفتش للسجن اهتماماً خاصاً إىل أي أماكن موجودة للعزل قد        -
                                            تستعمل حلبس السجناء الذين خيرقون قواعد السجن؛

                                                            مام خاص إىل التسهيالت الطبية وتسجيل أية إصابات وكيفية حدوثها؛          ً         ينبغي أيضاً إيالء اهت -

     وليس   .                                                                     ال ميكن تضييع حقوق اإلنسان حىت أثناء قضاء عقوبة االحتجاز بسبب سلوك إجرامي -
                                            ً                       من حق أي شخص ولو كان سلطة أعلى أن يأمر شخصاً آخر بانتهاك هذه احلقوق؛

                                           من ناحية العمل يف ظروف ال تفي باملعايري            ً                           ً     ً            كـثرياً مـا يتحمل موظفو السجن واجباً شاقاً           -
         األساسية؛

                            ومن املتوقع أن حييل املدير       .                                                          يف هذه احلالة ينبغي هلم إبالغ املعلومات إىل مدير السجن          -
                     املشكلة إىل سلطة أعلى؛

                                                                                   يف حالـة عدم جناح هذا املسعى يكون من الصحيح أن يعاود موظفو السجن متابعة                -
                 املوضوع مرة أخرى؛

                                                                               أن تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى ببحث أي حالة وفاة أثناء احلبس وجيب                  جيب   -
  .                                        وينبغي إتاحة نتائج التحقيق إىل أسرة املتويف  .                إجراء حتقيق فيها

             دراسات احلالة
  :       املنهجية

                                                                                             ميكـن اآلن القيام بتمرين على املناقشة واختاذ القرار من أجل تعظيم املشاركة وتعظيم نشر املعلومات     
  .            موعة بأكملها      على اجمل

  .ُ                      ُّ                                                                 ُيدعى املتدربون إىل التطوُّع للجلوس بالتناوب على مائدة يف مقدمة احلجرة ومناقشة كل دراسة حالة

ُ   ِّ                                      َّ                            قد يكون من املفيد وجود ُمنسِّق يف إطار اجملموعة الفتتاح العملية إذا تبيَّن وجود قدر من اإلحجام لدى                        
  .                 املتدربني يف البداية
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  .                                                                 اقشة واختاذ القرار يف هنايتها ويتاح هلم فرصة إبداء تعليقاهتم يف النهاية                     يراقب مجيع املتدربني املن

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /         َّ          نقاط يتعيَّن إبرازها
  ١            دراسة احلالة 

                                                      ً  العمل اليومي ملوظفي السجن يضعهم يف مواقف جمهدة وشاقة جداً؛ -

                 لى األسلوب املنضبط                                                        تقع على أكرب املوظفني مسؤولية القدوة يف إظهار كيفية احلفاظ ع -
                           يف مجيع األوقات رغم االستفزاز؛

           ً                                                      ال ميكن أبداً تربير العقوبات اليت تصل إىل حد األعمال العنيفة ضد الفرد؛ -

                                                 ما هو عمل موظف السجن؟ ماذا تقول الصكوك الدولية؟؛ -

                                         ِّ          املوظفون السجني إذا اعتقدوا أن زمالؤهم سيبلِّغون عنهم؟  " ُ   ِ    ُيعاِقب "   هل  -

  ٢             دراسة احلالة
                                                               ليس من املقبول تربير استعمال العنف للحصول على معلومات ملنع العنف؛ -

                              ُ   َّ     ُ   َ                             إذا كان العنف أحد اخليارات هل ُيرجَّح أن ُينظَر إليه بوصفه اخليار األول؟؛ -

                        ً                                                 جيب أن حيقق رئيس السجن بناًء على خططه االستراتيجية يف املعلومات املتجمعة؛ وهذا  -
                                             وقد يشمل ذلك إخالء بعض األماكن وخاصة تلك         .                              هو السبب يف وجود هذه اخلطط     

                      اليت يستعملها املوظفون؛

                                                   يف حالة عدم االشتباه يف أي شخص ماذا يفعل رئيس السجن؟؛ -

               ً                                                        من املطلوب أيضاً القيام باستعراض أمين دقيق للتأكد من مصدر املادة املتفجرة؛ -

                     الدولية؛ فهم الذين                ً                               ً                     مـن املهم دائماً أن يتصرف كبار موظفي السجن وفقاً للقواعد             -
  .                        يضعون املعايري جلميع املوظفني

  ٣            دراسة احلالة 
                                                                          ما هي اآلثار النامجة عن احترام قرارات جلنة التفتيش الدولية على ثقافة السجن؟؛ -

                                       َّ                                               هل يعين هذا االحترام أن مديري السجن سيتعيَّن عليهم أداء أعماهلم بطريقة خمتلفة؟              -
                إدارة السجن؟؛             ُ   َّ         َّ    وكيف ذلك؟ هل ُيرجَّح أن تتحسَّن

                                                                                     سـيقبل موظفـو السجن الطريقة اجلديدة للعمل مع السجناء إذا بدأ كبار املوظفني               -
         بأنفسهم؛

        َّ                      وأن تتغيَّر بالتايل مع مرور       "             حقوق اإلنسان  " و  "        العدالة "                               مـن احملتمل أن تتطور أفكار        -
                                                                        هل ينبغي أن تؤيد إدارة السجن الصكوك الدولية على حساب املمارسات             .        الوقـت 
            ية الراسخة؟     الوطن



 

 45 

 
                  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 بطريقة إنسانية وكرمية يبدأ من حلظة دخول احلجز ويستمر حىت حلظة اإلفراج

               املبادئ اجلوهرية

  .                                     ً               حملرومني من حريتهم يف أماكن معترف هبا رمسياً بأهنا أماكن حبس                  ينبغي وضع األشخاص ا

  .                                            ينبغي وضع سجل تفصيلي عن كل شخص حمروم من احلرية

                    ً                                                                                 حيصـل مجـيع السـجناء فوراً على معلومات مكتوبة عن األنظمة املنطبقة على معاملتهم وعن حقوقهم                 
  .          والتزاماهتم

                                                      وأن حتصل بعثاهتم الدبلوماسية، عند االقتضاء، على                     ُ                                        يـتعني أن حتصـل أُسـر السجناء وممثليهم القانونيني         
  .                                       املعلومات الكاملة عن وقوع االحتجاز ومكانه

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

  .              وضة طوال اجللسة                                                                         ينبغي عرض هذه املبادئ مبساعدة مرئية على لوحة شفافة أو على الورق وأن تظل معر

                       األساس يف الصكوك الدولية
  :       التمرين

                         للتوصل إىل أساس كل مبدأ     اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 
  .             من هذه املبادئ

  .                              وينبغي إبالغ املعلومات إىل اجملموعة

      اآلثار

                        ً                     ز هم أفراد ويظلون أفراداً ويتمتعون بنفس                                                            النقطة اجلوهرية هنا هي أن األشخاص املوضوعني يف احلج        
                          ً                        وجيب أن يكون احتجازهم معلناً بطريقة قانونية كما جيب   .                                ً         حقـوق اإلنسـان كما لو كانوا أحراراً      

  .                       تسجيل حتركاهتم خالل النظام

             توصيات عملية

      راءهتا          وينبغي ق   .    ِّ                                                                                تقدِّم هذه التوصيات املعلومات املطلوبة للمتدربني ليأخذوها معهم إىل أماكن عملهم          
  .               كلها مع املتدربني
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                                                          يتم تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية وإعطاء كل جمموعة مهمة مناقشة أربعة موضوعات

   ُ   َ                                                                                            وُيطلَب منهم احلديث عن خرباهتم يف العمل ولذلك حاول أن تكفل أهنم لن يلجأوا إىل سرد كثري من              
  .                  احلكايات عند حديثهم

  .                                                            ً وتبليغ اجملموعة بأكملها مبا دار يف هذه اجملموعات الصغرية ليس ضرورياً

             دراسات احلالة

  :       املنهجية
                                                                                ِّ                   أفضـل طريقة إلجراء هذا الواجب التدرييب القصري هو قيام متطوعني من بني املتدربني ومعهم منسِّق                

  .                   بإجرائه أمام اجملموعة

  .                       د يف دراسة احلالة الثانية                      وينبغي تغيري هؤالء األفرا

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /         َّ          نقاط يتعيَّن إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                         ً    ِّ  ً                                                    هل ميكن أن يكون الوقت عامالً مؤثِّراً على قرارات موظفي السجن؟ وهل ينبغي أن               -

          ً    ِّ  ً     يكون عامالً مؤثِّراً؟؛

                                َّ ً     ً                        هل تكفي كلمة يقوهلا رجل يرتدي زيَّاً رمسياً حرمان شخص من حريته؟؛ -

                                                                                        هل تقع على موظف السجن مسؤولية مساعدة موظف آخر من املكلفني بإنفاذ القوانني إذا               -
                                                                      كان هذا الشخص اآلخر قد أخفق بوضوح يف القيام بواجباته على النحو املطلوب؟؛

                                                    هل حيمي وجود صكوك دولية موظفي السجن كما حيمي السجناء؟ -

  ٢            دراسة احلالة 
                         ُ                     إىل التعامل مع مواقف صعبة ُتحال إليه من                ً    ُ                         حيـدث كثرياً أن ُيضطر موظف السجن         -

                  السلطات القضائية؛

ٍ                                  َّ                هـل تتمتع هذه املرأة السجينة بقدٍر من حرية اختيار األشخاص الذين يتعيَّن إبالغهم      -                               
             وبأي ترتيب؟؛

                                                                         هل نفترض أن هذه املرأة تعرف حقوقها أم هل ينبغي أن يتواجد شخص ما ملساعدهتا؟؛ -

                                                  و االستقبال احلالة العقلية والنفسية احملتملة للسجناء؟       َّ                هل يتعيَّن أن يراعي موظف -



 

 

 القسم الثالث

ٍ احلق يف مستوى معيشي كاف                       
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     اهلدف

ٍ                      هـدف هذا القسم هو إبراز املبدأ القائل بأن للسجناء واحملتجزين احلق يف مستوى معيشي كاٍف ويف                                                                                               
                      الشرب وامللبس ولوازم                                              ويشمل هذان احلقان املأوى والغذاء ومياه         .                            ظـروف مالئمـة يف االحتجاز     

  .      الفراش

               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                                                  

  .        الفراش                          الشرب واملأوى وامللبس ولوازم

  .            طوال املناقشة  ة                                               ينبغي عرض هذا املبدأ بوسائل مرئية وأن تظل معروض

                       األساس يف الصكوك الدولية

                         للتوصل إىل أساس كل مبدأ     اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 
  .             من هذه املبادئ

      اآلثار

                                                      نهم التعبري عن آرائهم بشأن أمهية احلفاظ على ظروف                                        ُ  ُ              قـبل عرض هذه اآلثار على املتدربني أُطلُب م        
  .                              املعيشة الكافية يف أماكن االحتجاز

  ِّ                                                       َّ                                            شـجِّع املـتدربني على أن يفكروا بأنفسهم وأن يبحثوا النتائج املرجَّحة لسوء ظروف املعيشة على                
  .                                      احملتجزين وموظفي السجن وعلى اجملتمع الواسع
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       اإليواء - ٥      الفصل 

   دف هل ا
                    َّ                            ويف كثري من احلاالت يتعيَّن عليهم قضاء فترات طويلة يف   .                               أن يبقى السجناء يف مكان بعينه         ً يتعني عادةً

                                                             ويهدف هذا الفصل إىل أن يوضح أن هذا املأوى جيب أن يفي              .                                        مـبىن بعينه أو يف جزء من هذا املبىن        
ٍ                   وتوضح القواعد الدولية أنه ينبغي توفري مكان كاٍف ملعيشة ال           .                          بـبعض املعـايري األساسية               سجناء مع                                              

  .                                                           إمكانية احلصول على ما يكفي من اهلواء والضوء للبقاء يف صحة جيدة

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                       ينبغي أن يوفر مكان إيواء السجناء ما يكفي من احلجم املكعب من اهلواء واملساحة السطحية والضوء 
  .                 والتدفئة والتهوية

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

  .                                                                                       ينبغي عرض هذه املبادئ مبساعدة مرئية على لوحة شفافة أو على الورق وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                        للتوصل إىل أساس كل         اثنني                                                                    باستعمال جمموعة الصكوك، ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من           

  .          هذه املبادئ        مبدأ من 

  . ُ  ُ                                         أُطلُب منهم العودة لتبليغ املعلومات إىل اجملموعة

      اآلثار

                                          ومن املهم فهم املدى الكامل هلذه اآلثار؛         . ُ   َ                                  ً                  ُيطلَـب من املتدربني دراسة اآلثار اخلطرية جداً لالزدحام        
  .                                      وميكن أن تتسع اآلثار لتشمل املوظفني وأسرهم

  .                    اية التدفئة والتهوية                                           وباإلضافة إىل ذلك يتم التشديد على آثار عدم كف

               من اتفاقية     ١٦                       ً                                                                 ومن املهم أن يكون مفهوماً أن عدم كفاية اإليواء ميكن أن يسهم يف انتهاكات املادة                
  .                                                                              مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

             توصيات عملية

  .                                  ذه املعلومات واستعماهلا يف مكان العمل  ِّ                                    وجِّه اهتمام املتدربني إىل ضرورة االحتفاظ هب
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                              وينبغي أن تأخذ كل جمموعة أربعة موضوعات ملناقشتها  .                                   ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية

ُ                                         وقد ُعرضت مادة هذه املناقشات أثناء اجللسة                                     مبكان البحث عن املعلومات،                          وينبغي تذكري املتدربني    .     
  .                                 َّ                              أي جمموعة الصكوك وعلى امللصقات املعلَّقة على احلوائط يف منطقة التدريب

  .                    ِّ                                                                      وينبغي أن يتواجد منسِّقون لكفالة عدم خروج املناقشات عن املوضوع ولكي تكون املناقشات مفيدة بالتايل

  .                                 ليس من الضروري العودة لتقدمي تقرير

  :                  الت مقترحة للمناقشة  جما /         َّ          نقاط يتعيَّن إبرازها
                                                      ضرورة التسجيل الدقيق واملستمر للسجناء عند وصوهلم السجن؛ -

                                                                                   إىل جانب املعلومات األساسية املطلوبة، املعلومات اليت سيكون من املفيد أن يسجلها             -
                                                                     موظفو السجن عند وصول السجني واحلاالت اليت ميكن فيها استعمال هذه املعلومات؛

                                       االبتكار يف استعمال الوقت واملكان املتاحني؛                   القدرة على التصرف و -

                                                                                             املسـائل الصـحية، مـثل السهولة اليت ميكن هبا أن تنتشر األمراض املعدية وضرورة األعمال                 -
          الوقائية؛

                                                                              احلاجة إىل محاية الضعفاء واملعرضني للهجوم من االعتداء اجلسدي مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي؛ -

  .                                           بس السجناء أن احلكومات جيب أن متتثل هلذه املعايري                      يعين وجود معايري دولية حل -

             دراسات احلالة
  :       املنهجية

  .                                                                                       ِّ يشار بإجراء مناقشة مائدة مستديرة يف مقدمة احلجرة مع وجود متطوعني من بني املتدربني إىل جانب منسِّق

  .                 عليقاهتم يف النهاية                                                                        ويراقب مجيع املتدربني املناقشة واختاذ القرار يف هنايتها وتتاح هلم الفرصة إلبداء ت

  .                                                                          وميكن تكرار هذا الشكل مع جمموعة خمتلفة من املتدربني يف دراسات احلالة اليت تعقب ذلك

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                                                     ُّ                             ينـبغي تنظـيم ورديات للموظفني حىت ميكن استعمال منطقة التريُّض املتاحة طوال              -

              ساعات النهار؛
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                              وبالتايل لن يكون ضروريا مطالبة   -                                        توجد مناطق أخرى داخل احمليط األمين للسجن  قد -
                                                  وميكن استخدامها لنشاط السجناء، مثل املمرات أو         -                               املوظفـني بالـتزامات إضافية    

        األفنية؛

                                                          ينبغي توزيع مهام السجن األساسية على السجناء كلما أمكن ذلك؛ -

                                    ي توفري مهام عمل بسيطة أثناء النهار؛                            ميكن لرجال األعمال يف اجملتمع احملل -

                                                                                  ميكـن تشجيع فصول اهلوايات أو التعليم، مع قيام السجناء املهرة أو ذوي الشهادات          -
               َّ               ِّ           كمعلمني إذا تعذَّر احلصول على معلِّمني مؤهلني؛

                                      َّ                                            ميكـن ملوظفي السجن الذين يتمتعون مبواهب خالَّقة ابتكار تدريبات رياضية بسيطة             -
                                                حة والتسهيالت املتوفرة وميكن مكافأهتم على ابتكارهم؛   َّ            مكيَّفة حسب املسا

  .                                        ُ                        ميكن عموما تشجيع موظفي السجن على ابتكار طُرق وأساليب لتحسني النظام -

  ٢            دراسة احلالة 
                                                                                         ينـبغي قبل كل شيء أن يقوم مدير السجن بتوجيه انتباه إدارة السجون املركزية إىل                -

       احلالة؛

                                        دعاء والقضاء املسؤولة عن إرسال األشخاص إىل           ً                         ينـبغي أيضـاً ألجهزة التحقيق واال      -
  ؛                                     السجن أن تدرك هي األخرى األوضاع القائمة

                                                                               ينـبغي أن يكـون املديـر على اتصال باألشخاص اآلخرين واملنظمات األخرى ممن               -
                                             يستطيعون دعم حماولة االمتثال للمبادئ اإلنسانية؛

        املقررة؛                                                 قد ميكن للمدير أن يرفض استقبال سجناء أكثر من احلصة  -

  .                                                                      قد ميكن العثور على أماكن لإليواء داخل السجن بتعديل مناطق أخرى لتسمح بذلك -
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                                       احلق يف الغذاء الكايف ومياه الشرب الكافية - ٦      الفصل 

   دف هل ا
                                                                                       اهلـدف من هذا الفصل هو إبراز أنه جيب تزويد السجناء بالغذاء الصحي الذي يكفي حلفظ صحتهم     

  .                                       اح هلم احلصول على مياه الشرب بصورة منتظمة        ً       وجيب أيضاً أن يت  .      وقوهتم

               املبادئ اجلوهرية
  .                                                  الغذاء الكايف ومياه الشرب الكافية مها من حقوق اإلنسان

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

  .                                           ئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة                   ينبغي عرض هذه املباد

                       األساس يف الصكوك الدولية
  :       التمرين

                        للتوصل إىل أساس كل         أثنني                                                                    باستعمال جمموعة الصكوك، ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من           
  .                  مبدأ من هذه املبادئ

  . ُ  ُ                                       أُطلُب منهم العودة إلبالغ املعلومات إىل اجملموعة
  .                                 من النص اخلاص بك لتعزيز املعلومات            االستشهادات    أقرأ

      اآلثار

                    واسأل املتدربني على     .                                                                       مشكلة عدم توفري القدر الكايف من الغذاء ومياه الشرب للمحتجزين           ُ     أُعـرض 
  .                       ُ                                    لتفكري يف هذه املشكلة، مث قُم بعرض البيانات بعد فترة من املناقشة

             توصيات عملية

                                              ل مع بعض املشاكل املثارة واالعتبارات اهلامة                                                     هـذه التوصيات على املتدربني كطرق للتعام        ُ     أُعـرض 
  .                          ملوظفي السجن يف أداء واجباهتم

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل
  :       املنهجية

  .                                                                       ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية وإعطاء كل جمموعة أحد املوضوعات ملناقشته
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  .                      ِّ                      ً      رير ولذلك ينبغي أن تعيِّن كل جمموعة صغرية متحدثاً بامسها ُ    َ                                وُتطالَب كل جمموعة بأن تعود إىل الفصل بتق

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /         َّ          نقاط يتعيَّن إبرازها
  :                                     ُّ         عند تفتيش الطعام ينبغي ملوظفي السجن جتنُّب ما يلي -

                           استعمال األيدي لفتح األغذية؛  �
                       إسقاط الطعام على األرض؛  �
                                     السماح بأي أجسام غريبة مبالمسة الطعام؛  �

                                       ً                                           توجـد يف الثقافات املختلفة أنواع خمتلفة جداً من املواد الغذائية وبالتايل فإن الوسائل    -
                                  وسيكون من املثري الهتمام املتدربني       .                                             املسـتعملة لـلحفاظ على األمن سوف تتباين       

                                                   االستماع إىل الطريقة اليت يتعامل هبا زمالؤهم مع املشكلة؛

                    ً     ً                     ية أو توزيعها توزيعاً ظاملاً جيب على موظفي                                                       لكفالـة عـدم قيام عمال املطبخ بسرقة األغذ         -
  :     السجن

                                                   التدقيق يف اختيار عمال املطبخ قبل تكليفهم هبذا العمل؛  �
                                ً  اعتبار العمل يف املطبخ عمال متميزاً؛  �
                                        فرض عقوبة الطرد الفوري عند سرقة الطعام؛  �
                                         تفتيش مجيع السجناء قبل مغادرة مكان العمل؛  �
         التموين؛                     املراقبة الدقيقة ملخزن   �
           ِّ                                                                وضـع نظـام ميكِّن عمال املطبخ الذين يتعرضون للتخويف من جانب سجناء               �

                                                                          آخرين إلرغامهم على سرقة الطعام أو توزيعه بطريقة غري عادلة إبالغ ذلك إىل       
                        السلطات دون ذكر أمسائهم؛

  ؛                                                                  التأكد من أن املوظفني وليس السجناء هم الذين يتحكمون يف الكميات املوزعة  �
                                                                         وجود سجناء يعانون من السل وحيتاجون إىل تغذية خاصة يكون من مصلحة                     يف حالة    -

                                                     وميكن القيام بذلك من خالل توفري التغذية السليمة،          .                              اجلمـيع مكافحة انتشار املرض    
                                            وهي ال تقل أمهية عن توفري األدوية، ملعاجلة املرضى؛

                القيام بعملية                                                           كلما أمكن ميكن حتديد تعيني خاص أو وجبة خاصة للسجناء املرضى قبل -
                  التوزيع الرئيسية؛

                                                                           ميكن أن يأمر املوظفون الطبيون بتعيينات خاصة للسجناء الذين يعانون من مرض خطري؛ -

       ُ   َ                                                               ميكن أن ُيطلَب من اهليئات اخلريية املساعدة على احلصول على متوينات إضافية للمرضى  -
                        والضعفاء بني نزالء السجن؛

                                        فراد األسرة بإحضار أطعمة إضافية للسجناء؛                           جيوز يف احلاالت املمكنة السماح أل -

  :                                                               ميكن تشجيع االكتفاء الذايت أو الفائض يف إنتاج األغذية بالطرق التالية -
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                                                          البحث عن أراضي خصبة داخل حميط السجن أو خارجه يف بعض األحيان؛  �
                                         إمكانية احلصول على البذور وأدوات الزراعة؛  �
                                           أو القدرة على تعيني األخصائيني من اجملتمع احمللي؛                             وجود املعرفة الالزمة بني املوظفني   �
  .                                                            موافقة من إدارة السجن على تطوير عالقة شبه جتارية مع اجملتمع احمللي  �

             دراسات احلالة

  :       املنهجية
  .                                                                   يشار بإجراء هذه الدراسات بطريقة املناقشة مع لعب األدوار يف مقدمة احلجرة

  :     ناقشة               جماالت مقترحة للم /         َّ          نقاط يتعيَّن إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
     مدير   :                                                                          ميكن أن يشمل األشخاص املشاركني يف اختاذ قرار بشأن هذا املوضوع ما يلي             -

                                                                                 السجن وموظفو األمن واجملتمع احمللي وأحد املتخصصني يف الزراعة والعاملون الطبيون           
                                                                وإدارة السجن، وال مانع من وجود ممثلني عن السجناء ورمبا أشخاص آخرين؛

                                                                             ليهم مناقشة مجيع املشاكل احملتملة اليت قد تنشأ من الدخول يف هذا املشروع                     ويتعني ع  -
             واإلطار الزمين   .                                                             اجلديد وهل جيدر معاجلة هذه املشاكل لزيادة وفرة اإلمدادات الغذائية

   هل   .                                                                 إذ يتعني زراعة احملاصيل حسب املوسم وهي حتتاج إىل الوقت للنمو            -           عامل هام 
                                                يل اليت ينبغي اختيارها؟ كيف ميكن حصد احملصول وحتويله                        املناخ مناسب وما هي احملاص

                                                                                    إىل غـذاء؟ وإذا جنح هذا املشروع كيف ميكن ختزين أي فائض أو إعطائه كمنحة أو                
       بيعه؟؛

  .                                      َّ                                  ينبغي تشجيع أي متدربني يتمتعون مبعرفة حمدَّدة أو متخصصة على املشاركة يف املناقشة -

  ٢            دراسة احلالة 
                                              غي دعوة جمموعة خمتلفة من املتدربني للمشاركة فيها؛                     إلجراء هذه الدراسة ينب -

         وميكن أن    .                                                                         وسـيكون مـن املفيد أن تضم اجملموعة ممثلني للثقافات واألديان املختلفة            -
                                                        يشارك أعضاء جهاز التدريب للمساعدة بتقدمي معلومات متخصصة؛

        معتقدات                                                                           تـتركز املناقشة على مسألة حقوق اإلنسان املتصلة باحترام االختالفات يف             -
                                                      واألولويـة األوىل هي معرفة هذه االختالفات مث االتصال           .                    وممارسـات األشـخاص   

      ويتعني   .                                                                      مبجموعات مشاهبة يف اجملتمع احمللي للحصول على املعلومات واملساعدة منها         
                                                                 تكييف وترية احلياة يف السجن الستيعاب كال املمارسات واملتطلبات الغذائية؛

                                            ذه الصعاب أكرب يف بعض الواليات القضائية عنها يف         وستكون ه  .                 ستثور بعض الصعاب -
  .                                                                   أماكن أخرى ولكن االمتثال لتوجيهات حقوق اإلنسان يسود على أي اعتبار آخر
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                    احلق يف امللبس والفراش - ٧      الفصل 

   دف هل ا
                                                                                                 هـدف هـذا الفصل هو إبراز أمهية حصول السجناء على امللبس والفراش النظيفني والكافيني ملراعاة             

  .                                                            العامة للجميع يف السجن ولتحقيق االحترام الذايت للفرد على السواء      الصحة 

               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

  .                             فاظ باملالبس نظيفة ويف حالة جيدة                  تقام التسهيالت لالحت

  .                                                                                ً 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

  . ة                                                             ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللس

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                         للتوصل إىل أساس كل مبدأ     اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 

  .             من هذه املبادئ

  . ُ  ُ                                                                                أُطلُب العودة لعرض املعلومات على اجملموعة والتأكد من سؤال جمموعة أخرى من املتدربني كل مرة

      اآلثار

  .                                                                  تدربني عن آثار توفري امللبس ولوازم الفراش مبستوى أقل من املعايري املطلوبة             ينبغي سؤال امل

َغيِّر اختالف الظروف يف كثري من الواليات القضائية من حتمية هذه املبادئ اجلوهرية َ  ِّ                                                                       وال ُي  ُ   .  

  .                                                            وينبغي عرض هذه البيانات وتشجيع املتدربني على تقدمي تعليقات أخرى

            وصيات عملية ت

                                                                               التوصيات على املتدربني للنظر فيها والترحيب بتعليقات على أمهيتها اخلاصة يف                                ينـبغي عـرض هذه      
  .                               الواليات القضائية اخلاصة باملتدربني
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  . َ ِّ                                                             قَسِّم املتدربني إىل جمموعات صغرية مع إعطاء كل جمموعة موضوعني ملناقشتهما

                                                                       ِّ        ً        ح بالوقت لكي تعود كل جمموعة بتقرير إىل اجللسة ولذلك ينبغي لكل جمموعة أن تعيِّن متحدثاً                      ينـبغي السما  
  .     بامسها

  .                                                                                ينبغي أن تشمل التقارير النقاط املذكورة أدناه ورمبا نقاط أخرى مأخوذة من خربة املتدربني

  .  ِّ                             َّ                  سجِّل األفكار الرئيسية على لوحة قالَّبة أو لوحة شفافة

  .       ل جمموعة                  تأكد من االستماع لك

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
  :                                                  يتصل املوضوع األول بارتداء مالبس السجن واملالبس الشخصية

                                                         ُّ                       قـد يتصل ارتداء مالبس السجن باملسائل األمنية؛ فمثال يسهل التعرُّف على السجناء         -
                               ولذلك تزيد صعوبة حماولتهم اهلرب؛

ُ                            يسُهل التعامل مع مالبس السجن؛ إذ -                                                ميكن مجعها وتنظيفها وإعادة توزيعها على أي شخص؛  

  .                                                                                 مالبس السجن تقتل الروح؛ فاجلميع يتشاهبون يف املظهر؛ ولذلك يقل اجملال للفردية            -
                                                                     ومع اعتبار ذلك ميكن أن نرى أمهية املالبس الشخصية للحفاظ على حقوق اإلنسان؛

      ً                     هاماً بصفة خاصة للسجناء؟؛                                                ً هل هناك حاالت يكون فيها ارتداء املالبس الشخصية أمراً -

   هل   .       ُ                                                                   جيب أن ُتوازن سلطات السجن ضرورة األمن باحلاجة إىل محاية حقوق اإلنسان            -
                                                                                    هـناك ظروف ميكن فيها أن يساعد إثبات االستعداد الحترام الكرامة اإلنسانية على             

                       تعزيز النظام واالنضباط؟

  :  ية                                                   يتناول املوضوع الثاين قضية عملية هي تنظيف املالبس الشخص

َ                     ستكون هذه النقطة قد عوِلَجت بالفعل إىل حد ما؛ -  ِ                       

                                                                                      يوجـد يف كـثري من السجون مرافق غسيل مركزية جيدة؛ وقد تستطيع سجون أخرى أن                 -
                                                                                      تسـمح للسجناء بغسل مالبسهم؛ وهناك سجون أخرى قد ال تتوفر فيها تسهيالت من أي               

     نوع؛

    فقد   :                      ل احلصول على مساعدة           َّ                                                رمبا يتعيَّن أن تنظر السجون إىل خارج أسوارها من أج          -
                                                                                ميكـن ألسر السجناء مجع املالبس وتغيريها؛ وقد تستطيع اهليئات اخلريية وغريها من             
  .                                                                         اهليئات تقدمي خدمة مشاهبة للسجناء الذين ال يوجد أفراد من أسرهتم يف املنطقة احمللية
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            دراسة احلالة

  :       املنهجية
                                  ُ              يف أمهية قيام موظفي السجن باكتشاف طُرق للجمع                                                    يهدف هذا التمرين إىل دفع املتدربني إىل التفكري       

  .                                      بني موضوعات األمن واحلفاظ على حقوق اإلنسان

                                                                                                      ويشـار بإجراء مناقشة بطريقة لعب األدوار مع قيام أعضاء من فريق التدريب بأدوار كبار موظفي                
  .                                                               السجن الذين يواجهون هذه املشكلة وأدوار العاملني يف جمال حقوق اإلنسان

  .                                                                   ملتدربون املشاكل واالحتماالت املمكنة ويتمكنون من تقدمي تعليقاهتم يف النهاية        وسيسمع ا

         َّ                وهذا متوقَّع بل ومطلوب،      .        َّ                                                           من املرجَّح دائما أن تكون التعليقات من املتدربني يف شكل حكايات                 :      ملحوظة
           إذ جيب أن     .  ع              ً                                                                            ولكـن ال جيب أبداً أن تكون احلكايات عن اجلهود الفاشلة هي الكلمة األخرية يف أي موضو                

                    وحنن نعرف أن ذلك ميكن   -                   َّ                                               تكون الرسالة املوجَّهة هي ضرورة البحث عن طريقة، مهما كانت صعوبة ذلك
  .                                           ً     وينبغي أن يشعر املتدربون بالفخر باكتشافهم حالً ممكنا  .             ً    ً أن يكون صعباً جداً



 

 



 

 

 القسم الرابع

 احلقوق الصحية للسجناء
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     اهلدف

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

         اجلوهري أ    املبد

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

  .   لسة        ً         ل معروضاً طوال اجل ظ ي         رئية وأن   امل      وسائل   ال                     ينبغي عرض هذا املبدأ ب

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                         للتوصل إىل أساس هذا         اثنني                                                                     باسـتعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من            

  . ُ  ُ                                                 أُطلُب تقارير من بعض هذه اجملموعات للتأكد من صحة عملهم  .      املبدأ

      اآلثار

                                                           منهم التعبري عن آرائهم بشأن أمهية احلفاظ على معايري                                         ُ  ُ           قـبل عرض هذه اآلثار على املتدربني أُطلُب       
  .                             صحية عالية داخل أماكن االحتجاز

  ِّ                                                                                                   شـجِّع املـتدربني على التفكري بأنفسهم ودراسة النتائج احملتملة لسوء املعايري الصحية على السجناء               
  .                                     وموظفي السجن واجملتمع الواسع خارج السجن
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       اجلدد                       الفحص الطيب جلميع السجناء - ٨      الفصل 

   دف هل ا

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

               املبادئ اجلوهرية

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

  .          الالزم جمانا                               ينبغي عندئذ تقدمي كل العالج الطيب 

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

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
        كل مبدأ                  للتوصل إىل أساس     اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 

  . ُ  ُ                                                         أُطلُب من بعض جمموعات املتدربني تقدمي تقارير للتأكد من صحة عملهم  .              من هذه املبادئ

      اآلثار

  .                                                                       ً            ً                الدرس املهم هو أنه عندما يتصل األمر مبوضوعات الصحة فإن السجني هو إنسان أوالً وحمتجز ثانياً               
  .                           ناءها لضمان رفاه هذا الفرد                      َّ                                       وجيب معاجلة أي مرض أو علَّة سواء أصيب هبا قبل عقوبة االحتجاز أو أث

  .          ً                         ً          وال جيب أبداً أن يكون هذا العالج مشروطاً بأي شيء

                                                         فمما يضر برفاه الفرد أن يتم تشخيص حالته بأنه مريض، وخاصة   .                                  والتشخيص أحد اجملاالت اليت تسبب القلق
  .  ً    ً ضاً فعالً          ً                    ً                                                مريض عقلياً، عندما ال يكون مريضاً ويتساوى يف الضرر أن يظل دون تشخيص عندما يكون مري

                          وإذا تضمنت هذه احلكايات      .         َّ                                                              ومـن املرجَّح أن يثري هذا املوضوع أمثلة وحكايات من جتربة املتدربني           
                                                                                                      أمثلة كثرية على سوء استعمال املوارد الطبية من جانب احملتجزين فتأكد من عدم السماح بأن ينتقص                

                             عمال من جانب السجناء فإن ذلك                            فمهما بلغ عدد حاالت سوء االست  .                              ذلك من النقطة اليت تريد إثباهتا
َغيِّر من املبدأ شيئاً َ  ِّ               ً    ال ميكن أن ُي  ُ         .  

            وصيات عملية ت

                      ُ        ً                                                                       عـند عرض هذه التوصيات كُن مستعداً لتقدمي النصيحة إىل املتدربني إذا أبرزوا الصعاب القائمة يف                
  .                       أماكن عملهم أو يف بلداهنم
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
َ  ِّ  وَخصِّص   .           ِّ     ُّ  ً                                     حاول أن حتقِّق تنوُّعاً يف اخللفيات واخلربات يف كل جمموعة           .  َ ِّ                              قَسِّـم املتدربني إىل جمموعات صغرية       
  .                                                           ويعود رئيس كل جمموعة بعد فترة مناسبة من الوقت بتقرير ملناقشته  .                               لكل جمموعة أحد املوضوعات ملناقشته

                             ِّ    خصصني يف الرعاية الصحية بني املدرِّبني           ِّ                                          ويقوم املنسِّقون بدور هام بصفة خاصة يف حالة عدم وجود مت
  .                     أو وجود عدد قليل منهم

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                                       عرض بيانات غرض اجلهاز الطيب يف السجون على حوائط منطقة االستقبال مع التشديد  -

              َّ           على الدور األوَّيل للرعاية؛
          يف املنطقة؛                                           كتابة هذه البيانات باللغة البسيطة املستعملة  -
                                                                    ترمجة هذه البيانات إىل أي لغات أخرى يكثر استعماهلا بني احملتجزين يف السجن؛ -
                                                                    ً                 إجراء مناقشة عن أمهية بيئة احلبس؛ هل هناك منطقة للقيام باملناقشة بعيداً عن مسمع اآلخرين؟؛ -
        الحتجاز؛                                                                   أمهية التأكيد يف املقابلة األوىل على الرعاية السرية واملستمرة طوال فترة ا -
                                       ً  أمهية اعتبار مشاكل الصحة العقلية أمراضاً؛ -
                                                                          احلاجـة إىل تدريـب مجيع املوظفني على التعامل مع املشاكل اليت ميكن أن تنشأ عند      -

                              ً  احتجاز أشخاص غري مستقرين عقلياً؛
                                                        أمهية معاملة مجيع السجناء باحترام، حسبما تنص عليه الصكوك؛ -
  ً                       اً؛ ويعين ذلك معاجلة املرض؛                             ضرورة معاملة السجني بوصفه مريض -
                                                ضرورة وضع استراتيجيات الحتواء خطر األمراض املعدية؛ -
  .                                                                  االعتراف باختالف طرق التعامل مع هذا املوضوع مع اختالف الواليات القضائية -

            دراسة احلالة

  :       املنهجية
  .                  هذه املشكلة العملية                                                                         ينبغي أن يقوم فريق يتألف من متدربني متطوعني وأحد أعضاء فريق التدريب مبناقشة 

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                                              اللجوء إىل مساعدة مستشار متخصص ملساعدة السجني لعبور هذه املرحلة من اإلجهاد الشديد؛ -
                                    التأكد من عدم وضعه يف زنزانة منفردا؛ -
                              وضع ترتيبات ملراقبته باستمرار؛ -
  .                              فيف القلق الناجم عن عدم املعرفة                                شرح إجراءات اليوم التايل من أجل خت -
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                                      حق السجناء يف احلصول على الرعاية الصحية - ٩      الفصل 

   دف هل ا

                                                                                            حتمي الصكوك الدولية كل األشخاص، مبا فيهم السجناء، من االنتهاكات اجلسيمة لصحتهم وسالمة             
         جودين يف                    ُ                                                        وهدف هذا الفصل أن ُيربز وجود معايري دولية حمددة حتمي حق األشخاص املو              .        أشخاصهم

  .                          ً                                    احلبس يف الرعاية الصحية نظراً هلشاشة حالتهم بصورة خاصة نتيجة احلبس

               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

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

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                   أجل التوصل إىل أساس      من     اثنني                                                        الستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 

  .                                               وينبغي أن يعقب هذا الواجب جلسة قصرية لتقدمي تقرير  .                      كل مبدأ من هذه املبادئ

      اآلثار

  .                                                                                                    عند عرض هذا القسم من املهم توضيح أن الدولة تضطلع مبسؤولية خاصة جتاه من حترمهم من حريتهم                
                         احلكم على ما إن كان احملتجز                                 وجيب أن يفهم املتدربون أنه ليس هلم   .                            وقد يصعب على البعض قبول ذلك

                                                                                            رعاية صحية جيدة، وخاصة إذا كان تقدمي الرعاية الصحية يف اجملتمع احمللي ال يتسم بنوعية                 "        يسـتحق  "
  .             ِّ                                                                وينبغي أن يركِّزوا طاقتهم على فهم ما تتطلبه الصكوك الدولية منهم يف عملهم اليومي  .         ً جيدة جداً

            وصيات عملية ت

  .                               بعد أخرى مع إعطاء فرصة للمناقشة                             ينبغي عرض هذه التوصيات واحدة 

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل
  :       املنهجية
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  .                                                                       ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية وإعطاء كل جمموعة كال املوضوعني ملناقشتهما

  .                                                      وينبغي السماح بوقت لعقد جلسة لتقدمي التقارير عن املناقشة

                                                               يد ألنه يسمح ملوظفي السجن بدراسة الصعوبات اليت يواجهها بعض زمالئهم                       وهذا الواجب التدرييب مف
  .       املتخصصني

  .                                                                               ومن املهم وجود أخصائيني يف الرعاية الصحية بني فريق التنسيق لإلجابة على أي أسئلة حمددة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                      املتوفرة يف اجملتمع احمللي؛                                            ينبغي أن تكون الرعاية يف السجن مشاهبة للرعاية  -

                                                                ميكن تطبيق نفس املراقبة على تسهيالت السجن إذا كانت اخلدمتان متصلتني؛ -

        ً                                                          سمح أيضاً بانتقال املوظفني بني اخلدمتني وهو ما يكفل احلفاظ على            ت               وجـود صـلة      -
                        مستوى متشابه بني املوظفني؛

                  ً        رب نزالء السجن قطاعاً من                                                      ُ           ميكـن التأكيد على أمهية مكافحة األمراض املعدية إذا اعتُ          -
            ً  اجملتمع عموماً؛

                                                                         ميكن إدخال موظفي الرعاية الصحية يف برامج التدريب املوضوعة لزمالئهم يف املهنة يف  -
  .          اجملتمع احمللي

            دراسة احلالة

  :       املنهجية
           مع انضمام    )       متثيلية (                                                                                 ينـبغي مناقشة هذه الدراسة يف إطار فريق وميكن تنظيمها يف شكل لعب أدوار               

  .                                                                تدربني إىل األعضاء املتخصصني يف فريق التدريب ملناقشة املشكلة من كل زاوية  امل

  .                                            يتحدث آخرون باسم مدير السجن وباسم اجملتمع احمللي

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                قاط يتعني إبرازها ن
                                                                       يف حالة عدم وجود التسهيالت الالزمة يف اجملتمع اجملاور مباشرة قد يتعني على األرجح  -

                                                         ث مدير السجن يف مكان آخر ورمبا يتجه إىل املنظمات غري احلكومية؛      أن يبح
                                                                         قد تنشأ عندئذ مسألة السبب يف حصول السجناء على رعاية طبية أفضل مما حيصل عليه  -

                              أفراد اجملتمع امللتزمني بالقانون؛
  .                                                  ينبغي أثناء املناقشة تشجيع اإلشارة إىل الصكوك الدولية -
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           حية يف احلبس          الظروف الص -  ١٠      الفصل 

   دف هل ا

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

       اجلوهري      املبدأ 

                  ويستطيع أن يفعل     .           ُّ                              كفالة توفُّر املعايري الصحية الواجبة                                              يقع على الطبيب مسؤولية هامة تتمثل يف      
                ً                                                                               ذلـك بالكشف دورياً على مالءمة الغذاء واملياه والشروط الصحية والنظافة واإلصحاح والتدفئة             

  .                                          ُّ                                 واإلضاءة والتهوية وامللبس والفراش وفرص التريُّض وإبالغ مدير السجن بنتائج تفتيشه

  .          طوال اجللسة ً  اً         ظل معروض ي         رئية وأن            بالوسائل امل      املبدأ    ا            ينبغي عرض هذ

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                         للتوصل إىل أساس هذا         اثنني                                                                     باسـتعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من            
  .                                                              املبدأ واستكمال هذا الواجب التدرييب بتقدمي تقرير بعد ذلك إىل اجللسة

      اآلثار

                                                               بني أن املعرفة الطبية األساسية للمتدربني تقل عما هو مستصوب وعما هو                        عند عرض هذا القسم قد يت
  .                           ضروري للوفاء مبتطلبات الصكوك

َ                                                          ومع مراعاة ذلك ُينَصح بوجود أشخاص من ذوي االختصاص الطيب بني أعضاء فريق التدريب   ُ               .  

            وصيات عملية ت

               ويف حني أنه من     .         واجملتمعات       َّ                                                             من املرجَّح وجود ظروف وممارسات خمتلفة يف خمتلف الواليات القضائية           
                                                                                                    املهم السماح للمتدربني بالتعبري عن أي صعوبات قد يواجهوهنا يف عملهم اليومي فإن املناقشات اليت               
                                           َّ                                                  يـثريها عـرض هـذه التدابري العملية جيب أن تظل مركَّزة على الطريقة اليت ميكن هبا تنفيذها وعلى        

  .     ذلك                                        األشخاص املتاحني أو اجلهات املتاحة للمساعدة يف

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل
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  :       املنهجية
  .                                                             ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية وإعطائهم املوضوعني ملناقشتهما

                                                                                                  وسـيكون من املهم عقد جلسة لالستماع إىل تقارير نتيجة املناقشة ألن املسائل الصحية قد تتطلب                
  .              فريق التدريب      ً                        توضيحاً من جانب العضو املتخصص يف

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                                                   حتظى مكافحة األمراض املعدية بأمهية خاصة يف كثري من الواليات القضائية ويتعني أن              -

                               تأخذ هذه املكافحة أولوية عالية؛
                                                                                  من الواضح من الصكوك أن الطبيب يضطلع مبسؤولية رعاية السجناء وتقدمي املشورة             -

                                                                السجن يف جمموعة متنوعة من املوضوعات، ولكن ما هي اخلطوات الفعلية اليت         إىل مدير 
                                                      ينبغي اختاذها عندما تكون األحوال أقل من املستوى املطلوب؟؛

                                                                    من املفيد للمتدربني دراسة الصعوبات العملية من موقع اخلربة بظروف السجون؛ -
                   ة يف كثري من األحيان،                                                   من املهم عدم السماح مبشكلة ضيق املوارد، وهي مشكلة خطري -

  .             ً     ً               وأال تكون أبداً سبباً يف عدم التصرف

            دراسة احلالة

  :       املنهجية
  .                                                 أكثر الطرق فعالية لتقدمي هذه الدراسة هي لعب األدوار

         ُ                                                                                              ينـبغي أن ُيدعى املتدربون إىل املشاركة يف أدوار مدير السجن والطبيب، بينما يقوم آخرون بأدوار                
  .               العاملني يف السجن                         موظفي االستقبال أو املمرضني 

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                               ويعين ذلك أنه جيب عدم تعريض        .       َّ                                            مـن احملـتَّم على الطبيب أن يعمل حلماية الصحة          -

                    َّ  ً   هل سيكون التلقيح فعَّاالً؛  .                                   السجناء للخطر نتيجة وجودهم يف السجن
                                          الصعوبات العملية القائمة أمام طبيب السجن؛ -
                                                   ح أن تكون هذه املناقشة حامية، ولكن جيب ضمان النتيجة؛       َّ من املرجَّ -
   .                                                     ينبغي طوال هذا التمرين تشجيع اإلشارة إىل الصكوك الدولية -
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                       الرعاية الصحية املتخصصة -  ١١      الفصل 

   دف هل ا

                     ُ                                                                                اهلدف من هذا الفصل أن ُيربز أنه ينبغي أن حيصل السجناء على جمموعة كاملة من تسهيالت الرعاية                 
                                                                                    وأنه ينبغي إقامة عالقة وثيقة بني خدمات الرعاية الصحية يف السجن وخدمات الرعاية الصحية       الصحية

  .                        يف اجملتمع احمللي أو يف الدولة

               املبادئ اجلوهرية
                                                                                             ينـبغي أن توجـد يف كـل سـجن تسهيالت صحية سليمة وأطباء للوفاء مبجموعة متنوعة من                  

                                      وينبغي نقل السجناء املرضى الذين ال        .   ية                                                  االحتياجات الصحية تشمل طب األسنان والصحة النفس      
                                                                                            ميكـن معاجلتهم يف السجن، مثل السجناء ذوي األمراض العقلية، إىل مستشفى مدين أو مستشفى               

  .                  متخصص يف أحد السجون
  .                                                َّ                ويتم متكني مجيع السجناء من احلصول على خدمات ممارس مؤهَّل لرعاية األسنان

  .                         لنفسية وعالجها حسب االقتضاء                                      وتتاح يف كل السجون خدمات تشخيص األمراض ا
                                                                                       ويـتم نقـل السـجناء 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
                                                      ض عقلية أخرى يف مؤسسات متخصصة تشرف عليها إدارة              َ                                  ويعالَج املرضى الذين يعانون من أمرا     

  .            َ                                                    طبية أو يعالَجون يف اخلدمات الطبية يف السجن وحتت إشرافها حسب االقتضاء

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                         للتوصل إىل أساس كل مبدأ     اثنني                       ل املتدربون يف جمموعات من                                   باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعم

  .             من هذه املبادئ

  .                                                                 وينبغي العودة لتقدمي املعلومات بعد السماح بفترة مناسبة إلجراء البحوث

      اآلثار

                                                                               ً          النقطة الرئيسية هي أن تسهيالت الرعاية الصحية ليست ميزة، بل هي حق للمحتجزين، متاماً كما أهنا 
  .          حق ألي مريض
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                                                                                     جيب االعتراف بأنه رغم أن املصابني بأمراض عقلية ال ينبغي احتجازهم يف السجن، فالواقع يقول إن  و
         وميثل ذلك   .                                                   ويقع على عاتق موظفي السجن رعاية هؤالء األفراد         .     ً      ُ                 ً       كثرياً منهم ُيحتجز يف السجن فعالً     

  .    ً     ً                                         ضغطاً كبرياً عليهم وينبغي بذل كل اجلهود ملنع حدوث ذلك

            وصيات عملية ت

     ُ                                                                                             ي أن ُيقال للمتدربني بأن الغرض من املعلومات اليت حيصلون عليها يف هذا الربنامج التدرييب هو                      ينـبغ 
  .                                           العودة هبذه املعلومات إىل أماكن عملهم وتنفيذها

                                                                                               وأفضـل طريقة لضمان ذلك تتمثل يف التأكد من أن املتدربني يفهمون املبادئ اليت ينطوي عليها هذا          
  .                                          ويصدق ذلك بصفة خاصة يف حالة املوضوعات الطبية  .                        األمر واملربرات هلذه املبادئ

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

                        ولتعظيم املشاركة ينبغي     .                                  ِّ                                      وهـذان املوضوعان يتسمان باألمهية ويؤثِّران على كل العاملني يف السجن          
  .             ً      ً                                                           جمموعة موضوعاً واحداً ملناقشته ومطالبتها بإعداد تقرير لتقدميه إىل اجملموعة الكاملة        إعطاء كل

  .                                                  وينبغي يف هذه اجللسة تشجيع التعليقات من مجهور احلاضرين

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
     خرون   اآل    َّ                                                                     يتعيَّن على موظفي السجن يف كثري من األحيان التعامل مع أشخاص يعتربهم            -

                ً                              موظفو السجن أيضاً يف كثري من األحيان للنقد عندما       ً       ً                أشخاصاً ميؤوساً منهم؛ ويتعرض 
               يف هذا التعامل؛         مل ينجحوا          يبدو أهنم 

                            ً                                                   الـنهج العقالين البحت ليس مالئماً يف كل احلاالت ألن السجني قد ال يكون حاضر                -
                                     الذهن بسبب االستمرار يف إدمان العقاقري؛

                                                  سجن إن كان السجن هو املكان الصحيح هلؤالء األشخاص؛ ومن                   قد يتساءل موظفو ال -
    َّ                                                                            املـرجَّح أن يشعروا باإلحباط بصفة خاصة عندما يرون نفس األشخاص يعودون إىل             

                   السجن مرة بعد مرة؛
                                                                          ما هي اهليئات املوجودة يف اجملتمع للتعامل مع اجملرمني؟ هل ميكن إشراكها يف برنامج ملا  -

             بعد اإلفراج؟؛
                                                              دار التدريب الذي حيتاجه موظفو السجن غري املتخصصني بشأن طبيعة فريوس         ما هو مق -

                                                     َّ                          نقص املناعة البشرية وطريقة انتقاله واالحتياطات اليت يتعيَّن اختاذها؟ ملاذا حيتاجون إىل 
              هذا التدريب؟؛

                     ً                                         إذا كان التدريب شامالً فسيكون من السهل اإلجابة على بقية األسئلة؛ -
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                                                            وس نقص املناعة البشرية عن طريق االتصال العادي اليومي،                                  ال ميكـن أن ينـتقل فري       -
                                                             ً                    وهكـذا فـإن السجناء املصابني هبذا الفريوس والذين ال يشعرون باملرض فعالً ميكن              

                        وضعهم يف األماكن العادية؛
                                                                 النقطة اهلامة هي أن موظف السجن لن يعرف احلالة الصحية جلميع السجناء؛ -
                                     والطريقة الوحيدة للتصرف بأمان هي       .           والطبيب                               هذه املوضوعات سرية بني السجني     -

                              ً                                                      افـتراض أن كـل شخص قد يكون مصاباً وتطبيق أعلى املعايري املمكنة من القواعد               
                               الصحية يف مجيع جوانب حياة السجن؛

  .                                       هذه النصيحة تنطبق بنفس القدر خارج السجن -

        احلالة  ات    دراس
  :       املنهجية

  .                                                    شكيل فريق يشمل خرباء معترف هبم يف اجملاالت الطبية والنفسية                                    أفضل طريقة ملناقشة هاتني الدراستني هي ت
                                                                                                   وينـبغي تشجيع املتدربني على توجيه أسئلة حسب االقتضاء لكفالة فهمهم للظروف الطبية والنفسية              
                                                                                              بأقصـى قدر ممكن للشخص غري املتخصص ولكفالة أن تكون املتطلبات الواردة يف الصكوك يف هذا                

  .                                           أمامهم ألخذ هذه املعرفة إىل أماكن عملهم بثقة                        الصدد واضحة بالقدر الكايف
  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                                                                         يسهب فريق املناقشة يف ضرورة قيام الطبيب باإلشراف على الترتيبات الالزمة للسجني  -

  .                                                 املصاب باضطراب عقلي إىل أن يتم نقله إىل مستشفى متخصص
  ٢            دراسة احلالة 

    ِّ                                                     يركِّز فريق املناقشة على توضيح أن اخلوف هو مصدر القلق األكرب؛ -
                                   ً                         ً      ً        فريوس نقص املناعة البشرية مرض خميف جداً ألن اجلميع يعلمون عنه شيئاً واحداً وهو  -

              أنه ال عالج له؛
       ً                                                        أحياناً يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي يعرفه الناس عن هذا املرض؛ -
                                             على معلومات أفضل من أجل راحة باهلم وكذلك من            ً               من املهم جداً أن حيصل كل فرد -

                    أجل سالمتهم الشخصية؛
                                 ً                   هذه املعرفة متثل ملوظفي السجن عنصراً جوهريا يف تدريبهم؛ -
                                                  ً  جيب أن يبدأ الطبيب يف برنامج تدرييب جلميع املوظفني فوراً؛ -
                                                             جيب التعامل مع املخاطر احلقيقية من خالل االلتزام الدقيق بالقواعد؛ -
  ؛                 ِّ  ب إمهال اخلطر املتوهِّم جي -
                                                                      جيب أن يدرك موظفو السجن أهنم يتعاملون مع املصابني بفريوس نقص املناعة كل يوم  -

                      دون أن يعرفوا ذلك قط؛
                                                                                        الطـريقة الوحيدة للتصرف بأمان هي التطبيق الدقيق لتدابري النظافة الصحية يف مجيع              -

  .                   األوقات ويف كل الظروف
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                           ت العاملني يف الرعاية الصحية               مسؤوليات وواجبا -  ١٢      الفصل 

   دف هل ا

                 ُ                                                                               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

  .                                             ل واحد على األقل بتوفري الرعاية الصحية للمسجونني                        َّ من املهم أن يقوم طبيب مؤهَّ

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

  .                                                                           املسؤولية األوىل جلميع العاملني يف جمال الرعاية الصحية هي االهتمام بصحة مجيع السجناء

  .                                                           ِّ       ً     ً             ال يرتكب العاملون الصحيون وال يسمحون بارتكاب أية أعمال قد تؤثِّر تأثرياً ضاراً بصحة السجناء و

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                        من أجل التوصل إىل أساس     اثنني                                                          باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من

  .                     كل مبدأ من هذه املبادئ

                                                   ومن اجلوانب املهمة يف التدريب أن يعرف املتدربون          .                                               تـأكد من التوصل إىل مجيع املواد ذات الصلة        
  .                    كيف يبحثون عن األحكام

      اآلثار

          ِّ       جيب أال يغيِّر                                        وقيام هذه العالقة يف مكان االحتجاز       .                                                النقطة اجلوهرية هي العالقة بني الطبيب واملريض      
  .    ً               شيئاً من هذه العالقة

                                           ً                                               والنقطة الثانية هي أن الطبيب قد خيتلف أحياناً مع مدير السجن، وهي نقطة قد حتتاج إىل بعض الوقت 
  .      لفهمها

                                                                                                        تأكد من كفاية الوقت عند عرض هذا القسم لكفالة أن مجيع املتدربني قد فهموا أمهية ما تقول وأهنم                  
  .              متكنوا من قبوله



 

 75 

      عملية      وصيات  ت

                                                                                                 ينـبغي عـرض هذه التوصيات واحدة بعد أخرى، ورمبا أمكن ذلك بوسائل مرئية، وينبغي تشجيع                
  .                                                       املناقشة عن إمكانية تطبيق التوصيات على أماكن عمل املتدربني

  .         َّ                                       ومن املرجَّح أن يكون هناك الكثري من احلكايات         .                                               وينبغي تشجيع التعليقات واألسئلة طوال اجللسة     
  .                            ِّ  ب أن يظل دائما حتت سيطرة املدرِّب                 وهذا مقبول ولكن جي

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  . َ ِّ                                                 ً      ً            قَسِّم املتدربني إىل جمموعات صغرية مع إعطاء كل جمموعة موضوعاً واحداً ملناقشته

               ىل النقاط اليت               ُ   َ                                                                            ومـن املهم أن ُتعقَد جلسة يتم فيها تقدمي تقارير املناقشة حىت يستمع مجيع املتدربني إ               
  .                  أثريت حتت كال املوضوعني

  .                                            وينبغي كلما أمكن أن يتنقل املنسقون بني اجملموعات

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                                            العالقة بني الطبيب ومدير السجن عامل حاسم لتسيري أمور السجن بطريقة سلسلة وآمنة؛ -

                                   در كبري من االستقالل بعكس األعضاء                                                    قد تظهر بعض التوترات ألن الطبيب يتمتع بق        -
                       اآلخرين من موظفي السجن؛

                                                                        املوظـف الطيب مسؤول عن كفالة وجود معيار جيد من الصحة جلميع السجناء؛ وقد     -
                                              يسبب ذلك بعض الصعوبة عندما تكون املوارد حمدودة؛

  ن                                                                                 عالقة املوظف الطيب بالسجناء هي عالقة الطبيب باملريض، وهذا يعين السرية حىت ع             -
            مدير السجن؛

                                                                            يقع على املوظف الطيب واجب تقدمي النصح إىل املدير بشأن بعض املوضوعات؛ وجيب           -
                قبول هذا النصح؛

                                                                        هل هناك ظروف قد يعاين فيها دور املوظف الطيب بسبب إجراءات إدارة السجن؟ ماذا  -
            ينبغي عمله؟

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
                                                       النضمام إىل أعضاء فريق التدريب إلجراء مناقشة يف إطار أفرقة          ُ                         ينبغي أن ُيطلب من املتدربني التطوع ل

  .                       بشأن هذه الدراسات الثالث
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  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                ومن الواضح أن     .                                       ً                         تـثري مواقـف من هذا القبيل مشاكل عسرية جداً ملوظفي السجن            -

  .                                 وظفون من صعوبات مجة يف التعامل معه                                     السجني يتصرف بطريقة غري معقولة ويعاين امل
    وكل   .                                ُ   َ                                  ويعتـرب الطبيب أحد أعضاء املوظفني وُيطلَب منه املساعدة يف حل هذا املوقف   

               ً  ذلك يبدو معقوالً؛

                                               ال يستطيع الطبيب أن يتصرف إال يف حدود أصول مهنته؛ -

   ُ                                                         ال ُيسمح للطبيب باملشاركة يف أي عقوبة أو معاملة قسرية للسجناء؛ -

                                         يستند قرار الطبيب إىل رفاه السجني كمريض؛     جيب أن -

                                          ما هي مسؤولية الطبيب عن سالمة موظفي السجن؟ -

  ٢            دراسة احلالة 
                                                                         يتقيد الطبيب بأخالقيات مهنة الطب اليت تقضي بعدم اشتراكه يف أي نشاط قد يساهم  -

                            يف أعمال االعتداء أو التعذيب؛

                                 عدم االشتراك يف أي نشاط قد يساهم           َّ                                الطبيب مقيَّد بالصكوك الدولية اليت تفرض عليه -
                            يف أعمال االعتداء أو التعذيب؛

                                               السلبية يف منع هذه األعمال هي أحد أشكال املشاركة؛ -

                                                         هل ينبغي أن يأخذ الطبيب يف اعتباره خوف السجني من االنتقام؟؛ -

                ِّ                                                          هل ينبغي أن يبلِّغ الطبيب هذا املوضوع إىل مدير السجن أم هل يتعامل معه بنفسه؟ -

  ٣            دراسة احلالة 
                                       الواجب األول للطبيب هو احلفاظ على احلياة؛ -

                                واجب طبيب السجن هو رعاية املريض؛ -

                         ِّ                                                   حيظر على طبيب السجن أن يوقِّع أية معاملة قسرية أو مهينة على السجناء املضربني عن  -
        الطعام؛

     ارات                                                                     هل يتعني على طبيب السجن أن يقرر ما إن كان طلب مدير السجن ينبع من اعتب -
                                   إدارة السجن أو االعتبارات اإلنسانية؟
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                   قواعد الصحة العامة -  ١٣      الفصل 

   دف هل ا

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

         اجلوهري أ    املبد

                                                     لوفاء بقضاء احلاجة بطريقة نظيفة وكرمية وللمحافظة                    َّ                               ينـبغي أن يتوفَّر لكل السجناء تسهيالت ل       
ُ           بصورة كافية على صحتهم وُحسن مظهرهم                        .  

  .            طوال اجللسة ً اً        ظل معروض ي                      بالوسائل املرئية وأن  أ                  ينبغي عرض هذه املبد

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
  .                       لتوصل إىل أساس هذا املبدأ   ل    اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 

  . ُ  ُ                                         أُطلُب من املتدربني العودة باملعلومات إىل اجملموعة

      اآلثار

                                    ً                                                      ينبغي سؤال املتدربني عما يعتربونه آثاراً الخنفاض مستوى التسهيالت عن املعيار املوضوع، سواء على     
  .                                          وعندئذ ينبغي عرض العبارات الواردة يف الدليل  .                           السجناء أو على موظفي السجن

               انتهز فرصة هذا   .      َّ                                                                   املرجَّح أن العبارة الثانية اليت تشري إىل صحة املوظفني يف السجن ستثري التعليقات  من
  .                                                              االهتمام للتأكيد على أن قضايا حقوق اإلنسان تنطبق دائما على اجلميع

            وصيات عملية ت

  .                          هذه التوصيات على املتدربني ُ    أُعرض

                 موضوعات للمناقشة

  .  يل                         ترد قائمة املوضوعات يف الدل

  :       املنهجية
                             وينبغي كلما أمكن أن يقوم       .                                                                 ينـبغي تقسـيم املتدربني إىل جمموعات صغرية ملناقشة كال املوضوعني          

  .                                                      املنسقون بزيارة اجملموعات وتقدمي املساعدة والنصح عند اللزوم
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  .   ربات        َّ               ً     ً                                                      ومن املرجَّح أن يكون جانباً كبرياً من املناقشات جمرد حكايات ولكن قد يكون من املفيد تبادل اخل

                                                                                                   ومن املهم كفالة النظر إىل املوضوع املتصل باملمارسات الدينية يف سياق احترام حق آخر من حقوق                
  .                                       اإلنسان وال جيري إمهاله باعتباره أمر غري هام

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
                                                                                                إذا مسحت التسهيالت املتاحة ينبغي عرض هذه الدراسات يف شكل مناقشات يف إطار فريق يف مقدمة                

                                                                                                رة التدريب لكي يستطيع مجيع املتدربني مراقبة عملية املناقشات واالستماع إليها، وهي مناقشات               حج
  .                ً                                     لن يكونوا أطرافاً فيها يف السياق العادي لعملهم يف السجن

          ُ                                                                                           وينبغي أن ُيدعى ممثلو اجملموعات الدينية لالنضمام إىل األعضاء اآلخرين يف فريق العرض الذين ميثلون               
                                                                             أجل مناقشة الصعوبات املتصلة بتوفري التسهيالت للسجناء الذين يرغبون يف                               سـلطات السـجن من    

  .                        مواصلة ممارسة شعائر دينهم

                                      أو اجملموعات التطوعية يف اجملتمع احمللي       /                                                          وميكن أن ينضم إىل الفريق أعضاء املنظمات غري احلكومية و         
  .                          ملناقشة دراسة احلالة الثانية

               وجتربة االستماع    .                                                  ً          إضافية من مشاهدة املناقشات اليت يستبعدون منها عادةً                                             ومرة أخرى يستفيد املتدربون استفادة    
  .                                                             ً                       إىل آراء ووجهات نظر كثرية ال بد وأن تزيد من االستنارة وأن متثل عمالً من أعمال مناهضة التعصب

                                                                                             وإذا استحال جتميع مثل هذا الفريق فإن البديل هو القيام بعملية لعب األدوار من جانب فريق العارضني
  .                       مع متطوعني من بني املتدربني

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                         ً        ً                                               يـتعني أن يكون كل نظام مرناً ومستعداً الستيعاب احتياجات احملتجزين من حقوق              -

        اإلنسان؛

                                                 الصعاب احلقيقية اليت قد يثريها ذلك أمام مدير السجن؛ -

                        عالقة السجن باجملتمع احمللي؛ -

                                         لسجن يف حتقيق تكامل بني املؤسسة واجملتمع احمللي؛           دور موظفي ا -

                                                                   تعيني اجملاالت اليت ميكن فيها قبول املساعدة واحلصول عليها من العامل اخلارجي؛ -

           ُّ                                                     وجود التعصُّب يف السجون، مثال ضد جمموعات دينية خاصة إذا كانت أقلية؛ -

                   أو التجارب أو                                                                     احلاجـة إىل قـبول مقتضـيات حقوق اإلنسان وسيادهتا على اآلراء            -
  .                التعصبات الشخصية
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                  التمارين الرياضية -  ١٤      الفصل 

   دف هل ا

                                                                                                  يهدف هذا الفصل إىل أن يؤكد على أن صحة األشخاص ال ينبغي أن تتأثر كنتيجة مباشرة حلرماهنم                 
                                                       ً       ً                       ويقضي الكثري من السجناء معظم أيامهم يف ظروف حبس ضيق نسبياً، وعادةً ما يكون                .           من حريتهم 

                                    ً      ً                        ومن اجلوهري يف هذه الظروف إعطائهم وقتاً كافياً كل يوم يف اهلواء الطلق   .       ملـباين                ذلـك داخـل ا   
  .                                           والسماح هلم باملشي أو ممارسة متارين رياضية أخرى

         اجلوهري أ    املبد

                                       ً                      ُّ                                      ينبغي أن حيصل مجيع السجناء على ساعة يومياً على األقل ملمارسة التريُّض يف اهلواء الطلق عندما                
  .                    تسمح ظروف الطقس بذلك

  .            طوال اجللسة ً اً        ظل معروض ي                      بالوسائل املرئية وأن  أ                  ينبغي عرض هذه املبد

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                        من أجل التوصل إىل أساس     اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 

  .         هذا املبدأ

  . ُ  ُ                                       أُطلُب العودة بتقرير عن املعلومات إىل اجملموعة

    ثار  اآل

                   ُ  ُ                               ُّ                                                   قـبل عـرض هذا القسم أُطلُب من املتدربني النظر يف أمهية التريُّض يف حياهتم الشخصية مث النظر يف                   
        ُّ               هل التريُّض هام بصفة      .             َّ                                                                النـتائج املرجَّحة يف حالة حرمان احملتجزين من التريض ألي فترة من الزمن            

                                    خاصة ألفراد بعينهم أو جمموعات بعينها؟

        ً                                                            تلفة جداً يف خمتلف الواليات القضائية؛ وسيكون من املفيد أن يتبادل                َّ                        من املرجَّح أن تكون الظروف خم     
  .              املتدربون خرباهتم

            وصيات عملية ت

  .                                                                هذه التوصيات على املتدربني مع إعطاء الوقت الكايف للتعليق واملناقشة ُ    أُعرض
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                   وسيكون من املفيد أن   .                                           جمموعات صغرية وإعطائها كال املوضوعني للمناقشة                      ينبغي تقسيم املتدربني إىل

  .                                                           يتحرك املنسقون بني اجملموعات لكفالة عدم خروج املناقشات عن املوضوع

  .                                       وليس من الضروري العودة بتقرير إىل اجملموعة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                   ان هبواء نقي، ولكن ميكن القيام ببعض التدريبات                   ُّ                       يرتـبط التريُّض يف كثري من األحي       -

                                                         الشاقة واملفيدة للقلب واألوعية الدموية يف مساحة صغرية مغلقة؛

                                                        العنصر اجلوهري هو محاس املوظفني لوضع برنامج للياقة البدنية؛ -

            ِّ                                                                           ينـبغي أن توفِّـر إدارة السجن التدريب للموظفني الذين يقومون هبذه املهمة لكفالة               -
                                ُّ                 وكذلك للسماح بإدراج فترات التريُّض يف اجلدول الزمين؛       سالمتهم 

                                      ً                                          ميكن يف كثري من األحيان صناعة املعدات مرتلياً ولكن املنظمات اجملتمعية واملنظمات             -
                                                                                غري احلكومية قد تكون مستعدة للتربع ببعض البنود الستعماهلا يف حصص التدريبات            

                  الرياضية للسجناء؛

              وقد يتضح من     .                                      ن التدابري األمنية أكثر من الضروري                                    ينـبغي يف كل الظروف أال تكو       -
                                                                                   دراسـة جديدة أن بعض األماكن اليت كانت تعترب غري آمنة ميكن يف الواقع ختصيصها               

                                      الستعمال عدد من السجناء دون هتديد األمن؛

                                                                                    إذا كـان األمـر خالف ذلك فقد يكون من املمكن متكني السجناء من الفئة األمنية                 -
                                                     إىل هذه األماكن بدرجة حمدودة مع وجود عدد إضايف من املوظفني                 األعلى من الدخول 

  .        ملراقبتهم

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

       وسيكون   .                                                   وينبغي أن تأخذ كل جمموعة حالة واحدة لدراستها         .                                   ينبغي أن يظل املتدربني يف جمموعات     
  .          م كل جمموعة                                                                     من الضروري العودة بتقرير إىل اجملموعة بأكملها ولذلك ينبغي تعيني متحدث باس
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  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                          َّ             وينبغي توزيع ورق وأقالم ملوَّنة لكي يكون   .                                  تتطلب هذه املهمة درجة من سعة اخليال -

             ً       ً   العرض مفهوماً ومسلياً؛

                               ً                             ينبغي اعتبار فناء التريض مكاناً ميكن تقسيمه إىل مناطق للنشاط؛ -

                ُّ                                         من معدات التريُّض يف أماكن استراتيجية ليستعملها السجناء؛             ميكن وضع جمموعة -

                                                  يتعني اختاذ ترتيبات لكفالة االستعمال اآلمن ألية معدات؛ -

                 ُّ                                                    ميكن وضع خطط التريُّض حبيث ال تتطلب الكثري من املعدات املتخصصة إذا كان توفري  -
                      هذه املعدات ميثل مشكلة؛

                           فلكي يستطيع مجيع السجناء      :                   نظيم اجلدول الزمين    ِّ                ً       ً             ميثِّل هذا العمل أيضاً تدريباً على ت       -
                                 ُّ                                                  مـن احلصول على األقل على مقدار التريُّض الذي يستحقونه كل يوم ولكي يستطيع              
                                         ً                                     السجناء الشبان من التمتع بربنامج أكثر جهداً سيكون من الضروري إبقاء املكان املتاح 

  ؛             ً            الوحيد مفتوحاً طول النهار

                            يات موظفي السجن لتحقيق ذلك؛                            قد يتطلب األمر تعديل نظام ورد -

  .                                                                 َّ   احلاجة احلتمية إىل حتقيق املعيار الدويل، وبالتايل ضرورة التفكري بطريقة خالَّقة -

  ٢            دراسة احلالة 
                                                                         جيب على أكرب مديري السجن دائما أن يوازن بني احتياجات السجناء ومتطلبات األمن؛ -

                                   من املهم فحص اجلانب اإلجيايب هلذا العرض؛ -

 َّ                                                                               جَّح أن يكون الطلبة من صغار السن وعلى درجة من اللياقة والنشاط، وبذلك                    من املر  -
                                ُّ          ً                          سيستطيعون الدخول يف أي برامج تريُّض نشطة جداً خاصة مع السجناء الشبان؛

                               فهذه اخلدمة ستكون على األرجح       .                                           سـيخفف ذلك من الضغط على موظفي السجن        -
                           السجن سيهدد على األرجح                                                  ومن ناحية أخرى فإن وجود املدنيني الشبان يف         .        جمانـية 

ٍ      التدابري األمنية إىل حٍد ما؛                     

                                                          سيكون من الضروري أن يراقب موظفو السجن الطلبة يف كل األوقات؛ -

       َّ                                                                           مـن املرجَّح أن يؤدي هذا النشاط املشترك مع اجملتمع احمللي إىل حتسني وضع السجن                -
                                    ويؤدي إىل نتائج مفيدة يف األجل الطويل؛

  .                   ُّ                         السجن كل الفرص لتصدُّر االمتثال للصكوك الدولية                     ينبغي أن ينتهز مديرو  -



 

 



 

 

 القسم اخلامس

 لكي تكون السجون أماكن آمنة



 

 



 

 85 

   دف هل ا
  .                                                                             هدف هذا القسم هو إثبات وجود ثالثة عناصر أساسية لتكفل أن تكون السجون أماكن آمنة

  :                  والعناصر الثالثة هي

     األمن  �

                النظام والسيطرة  �

                 التأديب والعقوبة  �

  .                                                                            الوصف الوارد يف الدليل ملا ينطوي عليه كل عنصر من هذه العناصر بالوسائل املرئية           وينبغي تقدمي

                                           أمهية تنظيم األمن والعقوبة واحلفاظ على النظام

                                                                                      هذه مقدمة للفصول التالية وينبغي عرضها بوصفها اجلانب القسري يف السجن وتتطلب مبادئ ومعايري 
  .       تنظيمية
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     األمن -  ١٥      الفصل 

   دف هل ا

ِ                                                                                           دما ُترِسل السلطات القضائية األشخاص إىل السجن فإنه ينبغي هلا أن تقتصر يف ذلك على هؤالء                    عـن    ُ    
                                                                                                     الـرجال والنساء الذين ارتكبوا جرائم خطرية جتعل السجن هو العقوبة املعقولة الوحيدة وعلى هؤالء              

           ظفي السجن                                                        وهدف هذا الفصل هو أن يوضح يف هذا السياق أن مو            .                               الذين حيتاج اجملتمع إىل محايتهم    
  .                                                                          يضطلعون مبسؤولية واضحة حلماية اجلمهور لكفالة عدم هروب السجناء من احلبس القانوين

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                            ينـبغي عـدم استعمال القوة، مبا يف ذلك استعمال األسلحة النارية، ملنع اهلروب إال عندما تكون         
  .                  ً                        األساليب األقل تطرفاً غري كافية ملنع هذا اهلروب

ّ                 ً                 ال القيود لالحتياط من اهلرب أثناء النقل لفترة ال تزيد عّما هو ضروري مطلقاً،                             وميكـن اسـتعم                                                        
  .                                                                                 شريطة إزالة هذه القيود عند مثول السجني أمام القاضي أو السلطة اإلدارية أو ألسباب طبية

َ                      ً                             وال ُتسَتعَمل أدوات التقييد مطلقاً كأسلوب من أساليب العقوبة   َ  ُ   .  

  .             ديدية للتقييد   ُ  َ                       وال ُتسَتعمل السالسل واألغالل احل

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                         للتوصل إىل أساس كل مبدأ     اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 

  .             من هذه املبادئ

  .         قدمي تقرير          ُ   َ                  وينبغي أن ُيطلَب منهم العودة لت

      اآلثار

   ".          األمن النشط "                                               العناصر اهلامة هنا هي اختالف مستويات األمن ومفهوم 

                                                                                                 ومـن الضروري عند عرض هذا القسم تشجيع التعليقات واألسئلة من املتدربني لتتأكد من اكتمال               
  .                              التعبري عن األفكار وفهمها وقبوهلا

                                          فه بعض موظفي السجون وقد يقاومون هذه                                    ً           َّ                   وقـد تكـون هذه طريقة خمتلفة متاماً يف العمل عمَّا يعر           
  .                                األفكار، بل وقد يشعرون بأهنا هتددهم
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            وصيات عملية ت

      وعليك   .                         ِّ                                                               هذه املقترحات العملية تبسِّط املهمة اليت جيب القيام هبا لكفالة االعتراف بالصكوك وتنفيذها      
  .                    ُّ  تشجيع التعليق والتفهُّم

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                                                        ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة، وإعطاء كل جمموعة موضوعني اثنني

                       ِّ             ومن املفيد أن يتنقل املنسِّقون بني        .                                                     َّ             وينـبغي عقد جلسة لالستماع إىل التقارير يف هناية الوقت احملدَّد          
  .                                                   اجملموعات لكفالة نوعية املناقشات وعدم خروجها عن املوضوع

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /         ني إبرازها        نقاط يتع
                                                                                   ال يتسـاوى مجـيع السجناء يف درجة احتمال هرهبم أو يف اخلطر الذي ميثلونه على                 -

                    اجلمهور يف حالة هرهبم؛

                                           األمن ال يقف عند حد األسوار العالية والقضبان؛ -

                    األمن هو شاغل اجلميع؛ -

      األمن؛                                                 التعامل اليومي مع السجناء هو أفضل الوسائل لتحقيق  -

                                                          جيب تدريب موظفي السجن ودعمهم للعمل مع السجناء هبذه الطريقة؛ -

                                                                                        من السهل الوقوع فريسة عادات سيئة عند التعامل مع السجناء ألن التعامل معهم قد               -
          ً         يكون عسرياً للغاية؛

                                                                                 يوصى باإلشارة إىل الصكوك باستمرار لكفالة التعامل الصحيح مع السجناء وخاصة            -
         ن بينهم؛             األكثر صعوبة م

                                         ما هي أمهية وجود فحص خارجي ومستقل للسجون؟ -

                  وينبغي أن ينتهج     .      ً                                                          نادراً ما تكون السجون يف صدر األخبار إال إذا حدث شيء كبري            -
                                                                               موظفو السجن كل الفرص لعرض عملهم يف خدمة السجن بطريقة مهنية، أي بعرض             

    ئح؛                                                          السجن بوصفه منظمة يديرها موظفون متدربون حسب القواعد واللوا

                                                                                   ويـزيد قبول اجلمهور للتفسريات واآلراء املقدمة من هذه املنظمة عندما تتحدث عن              -
                  االحتياجات األمنية؛

                                                                                 جيب أن يضطلع كبار موظفي السجن باملسؤولية عن كفالة التنفيذ الصحيح للصكوك             -
  .                 ً                             الدولية؛ وذلك مثالً يف صدد استعمال وسائل التقييد
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        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

                                                                                استعمال مناقشات املائدة املستديرة مع اللجوء إىل املمارسني املتخصصني يف طريقة التدريب إىل       يوصى ب
  .                  جانب متدربني متطوعني

  .                                             ِّ                                    وبعد االنتهاء من دراسة كل حالة حسبما يراه املدرِّب، ينبغي دعوة متدربني آخرين للمشاركة

  .                      ليكفل مناقشة مجيع احلاالت                 ِّ                                      وجيب أن يسيطر املدرِّب على الوقت الذي يستغرقه هذا التمرين 

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
       َّ                                                                               تطلـب مـنَّا الصكوك الدولية دراسة ثالثة معايري عند تقييم مستويات األمن ألفراد               -

  :       السجناء

                                                  درجة التهديد اليت ميثلها للجمهور العام يف حالة هرهبم؛ -

                    احتماالت حماولة اهلرب؛ -

  ؛                            ملوارد املتاحة للمساعدة يف اهلرب ا -

        وليس من   .                                                                     رمبـا كانت مشكلة السجني األول هي اإلدمان على املشروبات الكحولية           -
    َّ              ً     ً                   ً                                          املـرجَّح أن يكون خطراً كبرياً من ناحية األمن نظراً لعدم وجود سوابق يف صحيفته               

                                                   اجلنائية ولعدم وجود اتصال معروف بينه وبني عامل اجلرمية؛

                                                           مدمن خمدرات منذ مدة طويلة؛ وهو مستعد على األرجح ألن يفعل أي             والسجني الثاين -
        َّ                           ومن املرجَّح أن يكون مصدر مضايقات بل   .                                  شيء للحصول على املخدرات اليت يريدها

                     ه سبيل للحصول على    ـ               ً                      َّ                      ورمبا يكون خطراً على اجلمهور ولكن ال يرجَّح أن يكون ل          
                 مثلة األمن النشط؛                                    وعالج اإلدمان على املخدرات هو مثال من أ  .       املوارد

                       َّ              ً                                   أما السجني الثالث فال يرجَّح أن يكون خطراً على اجلمهور ولكن حيتمل أن يسعى إىل  -
  .                                                   اهلروب وأن تكون لديه االتصاالت اليت ميكن أن تساعده يف ذلك

  ٢            دراسة احلالة 
                                                    جيب أن تصغي السلطات للمعلومات املقدمة من املوظف الصغري؛ -

        ً                                         طر وفقاً للصكوك وأن تتخذ التدابري األمنية املطلوبة؛                     جيب أن تدرس احتماالت اخل -

                                                                                  جيـب أن تـدرس مواجهة حماولة تبديل السجناء يف يوم اإلفراج الوشيك أو وصول                -
                                                                                         معدات اهلرب أثناء الزيارة أو مناقشة خطط اهلرب أثناء الزيارة أو احتمال أن يكون              

          ً                        ذلك ستاراً حملاولة اهلرب يف مكان آخر؛
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                                                                    االعتبار املعلومات الواردة من املوظفني اآلخرين الذين يعملون مع                          جيـب أن تأخذ يف     -
  .             ً السجناء يومياً

  ٣            دراسة احلالة 
                                         ُّ                       األمن النشط هو أفضل التدابري الوقائية لتجنُّب هروب السجناء اخلطرين؛ -

                                                  ُّ                                 ينـبغي تدريـب صغار املوظفني على االختالط بالسجناء والتعرُّف إليهم وتقييم أي              -
              احتمال للهرب؛

                                    إبقاء السجناء مشغولني يف أنشطة مفيدة؛ -

                                            ً                ً      ً            ميكن تبديل املوظفني الذين يتصلون بالسجناء يومياً وتدريبهم تدريباً مالئماً من جانب  -
  .           كبار املوظفني
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                النظام والسيطرة -  ١٦      الفصل 

   دف هل ا

          عين ذلك أن   وي  .                                                                         تقع على سلطات السجون مسؤولية كفالة السالمة اجلسدية للسجناء واملوظفني والزوار
                     ُ                               وهدف هذا الفصل هو أن ُيربز أن النظام يعين ما            .                                                   السجون ينبغي أن تكون أماكن يسود فيها النظام       

  .                                                                هو أكثر من جمرد السيطرة وأن األساليب اإلجيابية هي أفضل الطرق لتحقيقه

               املبادئ اجلوهرية

  .             ملوظفني والزوار                                                                    ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء وا

  .                                           ال ينبغي أن خيشى أحد يف السجن على سالمته اجلسدية

َ                                  ال ُتستعَمل السالسل واألصفاد كأدوات للتقييد     ُ  .  

                                                                                                يتم إقامة االنضباط واألمن حبزم ولكن بدون تقييد يزيد عن احلد الضروري لسالمة احلبس وتنظيم               
  .                  احلياة يف جمتمع السجن

  .                               ملرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة                               ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل ا

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                         للتوصل إىل أساس كل مبدأ     اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 

  .             من هذه املبادئ

  . ُ                                         أُطلب منهم العودة لتقدمي املعلومات إىل اجملموعة

      اآلثار

                                                                            ارة السجون جتري بطريقة أفضل، أي بنظام وسيطرة، يف حالة اعتناق أسلوب                                     النقطة اهلامة هي أن إد    
                                                                                   معقـول مـن جانـب موظفـي السجن، واألثر العملي لذلك هو احلصول على أسلوب معقول من       

  .       احملتجزين

            وصيات عملية ت

  .                                                                              ينبغي عرض هذه التوصيات توصية توصية بالوسائل املرئية مع تشجيع املناقشة يف كل مرحلة

                       ً      ً              وإذا كان ذلك سيلقي ضوءاً سلبياً على النقطة   .                                       ون املتدربون على استعداد لعرض بعض خرباهتم      وقد يك
  .                                                                                  اليت جيري مناقشتها فمن املهم مواصلة حتليل املوضوع الكتشاف عوامل أخرى قد تؤثر على النتيجة
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                                                                  إىل جمموعات صغرية للمناقشة وإعطاء كل جمموعة موضوعني ملناقشتهما وإعداد                    ينبغي تقسيم املتدربني

  .                                               تقرير قصري لتقدميه إىل اجملموعة الكاملة يف هناية اجللسة

                                                                                    ويتعني على موظفي السجن التعامل مع بعض األشخاص الذين يتسمون بأكرب قدر من الصعوبة يف أي   
                                          واملوضوعات الواردة يف هذا القسم تتناول        .                                                       جمـتمع وأن يكـون تعامـلهم هـذا على أساس يومي           

  .                                                  َّ             استراتيجيات التعامل مع هؤالء األشخاص بطريقة آمنة وفعَّالة وإنسانية

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                        ُّ            تطبيق القواعد بصورة واحدة على اجلميع ينمُّ عن اإلنصاف؛ -

    ً                               اماً يف كل احلاالت مع القواعد املوضوعة؛                                            سلوك السجناء، مثلهم مثل مجيع األفراد، ال يتفق مت -

                                                                                  حيتاج املوظفون إىل التدريب واإلرشاد وينبغي أن يشمل ذلك املناقشات بشأن تطبيق             -
                                         القواعد لتمكينهم من التعامل مع هذا األمر؛

                                                                                   العمل يف السجن عمل صعب وال توجد أساليب خمتصرة للقيام هبذا العمل على النحو               -
                                                              قبول السماح للسجناء بأن يفعلوا ما يشاؤون طاملا احتفظوا                                الصـحيح؛ فليس من امل    

                                           ً                             باهلدوء وطاملا استمر النظام، فإن ذلك ليس مثالً على احتفاظ املوظفني بالسيطرة؛

                                  ً    ً                                جيب أن يكون توازن موظفي السجن واضحاً جداً وأن يشتركوا يف نشاط السكن وأن  -
                        ُّ                         يهتموا بعدم إظهار التميُّز أو التواطؤ أو الثرثرة؛

                                           ً                                      ينبغي وضع سياسات التحرش باآلخرين وعرضها علناً على أن تنطبق هذه السياسات             -
                      ِّ                                                             على اجلميع يف السجن وتوضِّح ما ينبغي أن يفعله الشخص الذي يقع ضحية التحرش              

              ً       أو يكون شاهداً عليه؛

                                                              ُّ        ينبغي مناقشة ظاهرة التحرش مناقشة مفتوحة ووصفها صراحة بأهنا تصرُّف جبان؛ -

                                                                      مع األشخاص الذين يثبت قيامهم بالتحرش بإبعادهم أو عزهلم وليس                          يكـون التعامل   -
                      إبعاد أو عزل الضحايا؛

                                                                               القـدوة هـي أفضـل أدوات املدرس؛ وميكن أن يوضح املوظفون املتمرسون أفضل               -
                                                               املمارسات بأن يستمروا يف تعليم موظفيهم اجلدد طريقة القيام بالعمل؛

                                        نفس لكي ميكنهم القيام بعملهم بطريقة                                                 جيـب أن يكتسب موظفو السجن الثقة يف ال         -
                                               صحيحة وخاصة يف مواجهة االستفزاز من جانب السجناء؛

                               ً     ً                                               قد يكون بعض السجناء مؤهلني تأهيالً جيداً ويستطيعون املسامهة يف تعزيز النظام يف              -
                                                                 ولكن ال جيب يف أي ظرف من الظروف إعطائهم السيطرة أو السماح             .        َّ    جماالت حمدَّدة 
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                                                  ً      ً            هذه السيطرة على سجناء آخرين؛ إذ أن السيطرة تظل حقاً قاصراً                            هلم باحلصول على    
  .          على املوظفني

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

                                                                                        ميكن إجراء هذه الدراسات إما يف شكل متثيليات أو مناقشات مائدة مستديرة يشترك فيها أعضاء فريق 
  .                                                 التدريب الذين يتمتعون بتجربة عملية يف هذه املوضوعات

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /    ازها             نقاط يتعني إبر

  ١            دراسة احلالة 
               بل ينبغي على     .                                                                      مـن املهم عدم مهامجة أداء املوظف الذي كان يدير الوحدة من قبل             -

                                                             األحرى التعامل مع املهمة بوصفها املرحلة التالية يف تطوير الوحدة؛

             وير تدريبهم                                                                           ينبغي أن يدرك املوظفون السياسة اخلاصة باملسائل األمنية واحلاجة إىل تط           -
                   ومستقبلهم الوظيفي؛

                                                                    ينبغي شرح األمن النشط بوصفه استراتيجية وأداة من أدوات القيام بالعمل؛ -

          ً                                                                            ينبغي أيضاً شرح الفوائد اليت تعود على املوظفني، مثل آثار العمل على الشخصية يف               -
                           بيئة تتسم بالقمع بال هوادة؛

                                السجناء على قضاء عقوبتهم حىت                                                        ينبغي التأكيد على دور موظفي السجن يف مساعدة          -
  .                           يتم اإلفراج عنهم يف هناية األمر

  ٢            دراسة احلالة 
                                                                     ميثل السجناء الذين يتصفون بالتعثر يف التصرف صعوبة ألي نظام يف مجيع احلاالت؛ -

                                                                                   جيـب أن يشعر موظفو السجن بالثقة يف أسلوب عملهم ويف قدرهتم على التعامل مع                -
                                            هي حتقيق ذلك من خالل التدريب واإلدارة اجليدة؛                          العصيان؛ ومهمة كبار املوظفني

                                       ً                       ينبغي تأديب السجناء الذين يرفضون دائماً إطاعة األوامر املعقولة؛ -

                                                                            ينبغي أن يقتصر هذا التأديب على القدر الالزم الستعادة النظام وليس أكثر من ذلك؛ -

  .           إىل مكان آخر                                                           ينبغي إبعاد السجناء الذين يتحرشون بالسجناء اآلخرين أو نقلهم  -

  ٣            دراسة احلالة 
                            ً          ً                                    تتضمن الصكوك الدولية أحكاماً واضحة جداً بشأن مسألة استعمال وسائل التقييد؛ -
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                                                           ً           ً      من اجلوهري يف احلاالت القصوى مثل هذه احلالة أن يقابل السجني طبيباً أو مستشاراً     -
      ً                                 نفسياً بأسرع ما ميكن ملعرفة جوهر املشكلة؛

                                                لسجني لتحقيق ذلك ولكن تقييد السجني بعد ذلك                                         قـد يكون من الضروري تقييد ا       -
                                                                     جيب أن يكون موضع رقابة وأن يقتصر هذا الوقت اإلضايف فقط على ما هو ضروري؛

                                             هذا اجلانب من عمل موظف السجن جانب عسري للغاية؛ -

                                            ً                      ً              وهو عسري بصفة خاصة على املوظف الصغري، وهو عموماً شاب ولذلك يفتقر نسبياً              -
         إىل اخلربة؛

             ً                                                                   كان هذا أيضاً أهم جانب من جوانب العمل عند التعامل مع السجناء من الفئة               رمبـا  -
               األمنية العليا؛

                                                           ً                          مـن املهـم لكي ينجح موظفو السجن أن يواصلوا اعتبار السجناء بشراً ال بوصفهم                -
      ً                                                               ً   وحوشاً كاسرة أو شياطني بقدرات خارقة؛ ومن املهم أن يفهم السجناء ذلك أيضاً؛

                                                         ة لتحقيق ذلك ولكنه التعود الذي يستند إىل التدريب اجليد وإىل                    التعود هو أفضل طريق -
              ً   حلمايته شخصياً؛ ،                                   إطار يتيح مراقبة مستمرة للموظف املعين

  .                                                            من املهم أيضا تبديل ورديات العمل بانتظام ولكن بدون جدول معروف -
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                 االنضباط والعقوبة -  ١٧      الفصل 

   دف هل ا

                    وعندما حيدث ذلك فإنه   .                             احترام قواعد السجن املشروعة                                 حيدث من حني آلخر أن يرفض بعض السجناء
                       وهدف هذا الفصل أن يؤكد   .     َّ                                                          يتعيَّن أن يوجد إجراء تأدييب رمسي إلثبات الذنب وفرض العقوبة املالئمة

  .                                                  أن هذا اإلجراء ينبغي أن حيترم مبادئ العدالة الطبيعية

               املبادئ اجلوهرية

 .                                               والعقوبات يف القانون أو يف لوائح قانونية منشورة                                     جيب النص على مجيع اجلرائم اخلاضعة للتأديب
  .  ُ    َ                                                                     ال ُيعاقَب أي سجني قبل إبالغه املخالفة املتهم هبا وقبل إعطائه فرصة تقدمي دفاع صحيح

  .  ُ                                   ال ُيستخدم أي سجني يف عمل له صفة تأديبية

                 العقوبة اجلسدية                                                          ً     ً            يتعني حظر كل العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حظراً كامالً، مبا يف ذلك
  .                           أو وضع السجني يف زنزانة مظلمة

     َّ      ً                                                                           ال توقَّع أبداً 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 األيدي والسالسل والقيود احلديدية وسترات التكبيل على      ُ  
  .           بيل العقوبة س

  .                                                               يكون للسجناء الذين خيضعون إلجراء تأدييب احلق يف الطعن أمام سلطة أعلى

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                   أجل التوصل إىل أساس                                                                  باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني من 

  .                     كل مبدأ من هذه املبادئ

َ                               ولذلك ُينَصح بفترة قصرية لتقدمي تقرير عن   .                                                          توجـد كمـية كبرية من املواد اليت يتعني التوصل إليها             ُ      
  .                                       َّ    النتائج من أجل تشجيع استعمال املصادر األوَّلية
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      اآلثار

  .    ضباط                      ِّ                                    رمبا ال يكون هناك من يرحِّب بالعقوبة ولكن ذلك ال ينطبق على االن

  .                                 َّ                                                                   والرسالة اهلامة هي أنه ليس من املرجَّح أن تظهر معارضة لتنفيذ قواعد االنضباط إذا كانت معلنة ويتم التمسك هبا

                                                                                                   وميكن أن يؤدي دور الطبيب داخل السجن إىل مناقشة؛ ومن املهم أن تكون رسالة الصكوك الدولية                
  .                                              هي الرسالة اليت يعود هبا املتدربون إىل أماكن عملهم

          يات عملية  وص ت

                                                                                                      ينبغي عرض هذه التوصيات بالوسائل املرئية توصية توصية وأن تتاح الفرصة للمتدربني لتوجيه أسئلة              
  .                          وإبداء تعليقات بعد كل نقطة

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                ُ   َ    ضوعني ملناقشتهما وُيطلَب                                                              ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة وتأخذ كل جمموعة مو

  .                             منها تقدمي تقرير قصري يف النهاية

  :        للمناقشة             جماالت مقترحة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                                               جيـب نشـر القواعـد واإلجراءات وإتاحتها جلميع السجناء واملوظفني لكي تكون              -

                                            ً  اإلجراءات املتخذة يف حالة انتهاكها مفهومة متاماً؛

                                             علومات بعدد من اللغات وتعريفها للسجناء الذين                               قد يكون من الضروري تقدمي هذه امل -
                 ال جييدون أية لغة؛

                                                                                    إذا رفض سجني متهم باخلروج على القواعد أن يشارك يف اجللسة التأديبية فقد ميكن               -
              ُ   ِّ      ً                                                                 ملدير السجن أن ُيعيِّن شخصاً ليترافع عن املتهم يف غيابه أو أن يؤجل اإلجراءات حىت               

  .            السجني باحلضور      إقناع     ميكن 

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
  .                               هي أفضل طريقة إلجراء هذه الدراسة  )           لعب األدوار (                   رمبا كانت التمثيلية 

                                                                           ِّ                    ويقوم املتدربون بأدوار املوظف الذي يقوم باحلكم يف املوضوع والسجني واملوظف الذي يوجِّه االهتام            
                       ملفيد أن يقوم أحد أعضاء                              ً    ً             وإذا كان املتدربون معينني حديثاً جداً فقد يكون ا  .                       واملمثل القانوين والشهود

  .                             فريق التدريب بأداء أحد األدوار
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  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                          جيب االستماع إىل القضية حسب اللوائح املوضوعة؛ -

                                                                        جيب احلكم على القضية حسب األدلة املقدمة؛ ويعين ذلك أنه جيب على املدير أن يلتزم  -
ّ         بالصكوك بغض النظر عّما يعتقد             ه أو يريده؛                   

 ُ                               َّ                                         ُيسمح للسجني مبمثل قانوين، ومن املرجَّح أن يكون هذا املمثل على جانب من املهارة؛ -

                           ميكن للطرفني استدعاء الشهود؛ -

                                                            إذا كانت هناك خمدرات ولكنها غري موجودة اآلن بني األدلة، فأين هي؟ -

   ؟؛                                                     هل ميكن استعادة املخدرات إذا كان السجني املتهم قد ابتلعها -

                                      هل ميكن اكتشاف وجودها يف اختبار للبول؟؛ -

                                                                 هل تقوم احلاجة إىل مساعدة الطبيب؟ ماذا تقول الصكوك عن دور الطبيب؟؛ -

                       ً                                         هل ميكن إبقاء سجني معزوالً حىت يتم إثبات وجود أو عدم وجود املخدرات؟؛ -

                                                                    جيب أن يقوم الشخص الذي يؤدي دور املوظف الذي يقوم باحلكم يف املوضوع باختاذ  -
                   قرار يف هناية اجللسة؛

  ؛                           ً                   من املهم أن يكون احلكم متمشياً مع الصكوك الدولية -

                 ُّ                                                  ً                     قد ميكن يف حالة توفُّر الوقت أداء التمثيلية مرة أخرى بتعديالت بسيطة، مثالً بتغيري               -
        الشهود؛

      ُ                                                                                  جيب أن ُيسأل املتدربني عن أمهية التأكد من إقامة العدالة حىت عند التعامل مع سجني                -
 ُ      ُمدان؛

 ُ                                                                                         أُطلـب من املتدربني التفكري يف أساس السلطة اليت تستند إليها أفعاهلم املقبلة يف حالة                -
  .                       إخفاقهم يف التصرف بعدالة



 

 



 

 

 القسم السادس

 حتقيق االستفادة القصوى من السجون
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   دف هل ا

                                                         ويهدف هذا القسم إىل أن يؤكد على أن مهمة إدارة السجن ال     .                                     احلـرمان من احلرية عقوبة حبد ذاته      
                                                    بل على العكس من ذلك ينبغي تشجيع السجناء على           .                                               تتمثل يف توقيع مزيد من العقوبة على السجني       

                              ُّ                                                                 االسـتفادة مـن وقتهم يف السجن لتعلُّم مهارات جديدة وحتسني تعليمهم وإصالح أنفسهم وإعداد               
  .                              أنفسهم لإلفراج عنهم يف هناية األمر

               املبادئ اجلوهرية

                                                   لطات السجن من معاملتهم للسجناء هو تشجيعهم على إصالح                              ينبغي أن يكون اهلدف الرئيسي لس
  .                              ً أنفسهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً

                                                                                               وينبغي أن يكون نظام السجن ملساعدة السجناء على العيش يف إطار القانون وكسب عيشهم بعد               
  .           اإلفراج عنهم

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                   س يف الصكوك الدولية    األسا

  :       التمرين
                         للتوصل إىل أساس كل مبدأ     اثنني                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من 

  .               من هذين املبدأين

  .                                        ينبغي أن يعقب ذلك جلسة قصرية لتقدمي تقارير

      اآلثار

  .                                                       تنطبق هذه التوجيهات على موظفي السجن واحملتجزين على السواء

  .                       َّ                          النقاط األساسية اليت يتعيَّن إبرازها يف عرض هذا القسم       هذه هي 

            وصيات عملية ت

                ُّ                                                                                      علـيك أن تكفل توفُّر الوقت الكايف لكي تناقش مع املتدربني توصية اللجنة األوروبية ملنع التعذيب                
  .                                                                  واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة يف موضوع السجناء ملدد طويلة
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      العمل -  ١٨      الفصل 

   دف هل ا

                    ُ                                                                                 هـدف هـذا 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

         ا العمل               ِّ          وينبغي أن يزوِّدهم هذ     .     َّ                                             ً                يتعيَّن مطالبة مجيع السجناء احملكوم عليهم والصاحلني طبياً بالعمل        
  .                                                                     بقدر اإلمكان 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

  .                          مقابل العمل الذي يقومون به                          وينبغي أن حيصل السجناء على 

          ُ                                                                          وينبغي أن ُيسمح للسجناء بإنفاق جزء من كسبهم على األقل وإرسال جزء آخر إىل أسرهم وادخار 
  .        جزء ثالث

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                         للتوصل إىل أساس كل مبدأ     اثنني                             أن يعمل املتدربون يف جمموعات من                             باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي 

  .             من هذه املبادئ

  .                                َّ                                                      ويوجد عدد كبري من املراجع اليت يتعيَّن التوصل إليها ولذلك حيتمل أن يستغرق التمرين بعض الوقت

           ب يف التأكد       ُ   َ                                                                     عندما ُيطلَب من املتدربني الرجوع إىل اجملموعة بأكملها لتقدمي تقريرهم تتمثل مهمة املدر
  .                 من ذكر مجيع املراجع

      اآلثار

                                                                                                  النقطة املهمة هي أن العمل يف السجن خيدم نفس األغراض اليت خيدمها يف اجملتمع؛ ويؤدي عدم وجود                 
  .                  العمل إىل نفس اآلثار
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            وصيات عملية ت

  .                                                                          النقاط املذكورة يف الدليل هتدف إىل تغطية الظروف املختلفة يف خمتلف األنظمة القضائية

  .                                                               ً                 املهم بعد تقدمي كل نقطة جتميع األسئلة والتعليقات من املتدربني استناداً إىل خربهتم الشخصية   من 

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

  .                      دفع املناقشة عند اللزوم                                                    وينبغي أن يتنقل املنسقون من فريق التدريب بني اجملموعات و

  .                                                وينبغي يف حالة توفر الوقت ترتيب جلسة لعرض النتائج

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                             حبث العالقة بني البطالة والسجن؛ إ -

ٍ            ال ينتمي السجناء إىل اجملتمع إىل حٍد كبري        -     ُّ                                        وتعلُّم املهارات اليت يزيد عليها الطلب يف         .                              
     ُ                             دى طُرق النجاح يف العودة إىل اجملتمع؛            اجملتمع ميثل إح

                                                                         التأكيد على أن احلق يف العمل هو إحدى طرق اكتساب احترام الذات خاصة إذا أمكن  -
          أو أسرته؛ /                                   استعمال عائد هذا العمل لصاحل السجني و

                                                          احتماالت االستغالل هي القضية املثارة فيما يتصل بالشركة اخلاصة؛ -

                  ً                                ع أجور منخفضة جداً إىل السجناء لكي تزيد من أرباحها؛         ُ                ينبغي أال ُيسمح للشركة بدف -

         ُ                                                               ينبغي أال ُيسمح للشركة بالعمل يف ظل معايري منخفضة للصحة والسالمة وأحوال عمل  -
           ً                                أسوأ عموماً ألن قوة العمل تتألف من السجناء؛

                                                                    سيكون من العسري تربير إعطاء السجناء ميزة على األشخاص امللتزمني بالقانون؛ -

                       ً                                                          ربير إعطاء السجناء أشكاالً من العمل ال تلقى القبول يف اجملتمع احمللي أو تكون                   جيب ت  -
         ً                                          أقل أجراً أو تكون قصرية األجل أو غري منتظمة بطبيعتها؛

                                                                        قد يستطيع السجناء يف بعض اجملتمعات القيام بأعمال تطوعية واحلصول على األجر من  -
                 سلطات السجن فقط؛

                 َّ                            لسجناء يف نشاط بنَّاء ومفيد أثناء أسبوع العمل؛                          تؤكد الصكوك على أمهية شغل ا -

َ                         ينبغي معاملة السجناء يف مجيع اجلوانب بنفس الطريقة اليت ُيعاَمل هبا العاملون يف اجملتمع  -    ُ                                                   
  .                                                          واستفادهتم من إيرادهم املكتسب بطرق مشاهبة وإن كانت حتت السيطرة
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        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
                                                             وعات أو يف مناقشات مائدة مستديرة مع مشاركة متطوعني من                                            ميكـن إجراء هذه الدراسات يف جمم      

  .                   املتدربني يف كل مناقشة

                                                                                                         ينـبغي يف حالـة اختـيار الـبديل الثاين السماح للمجموعة الرئيسية من املتدربني بإبداء تعليقاهتم                 
  .                                           ومالحظاهتم قرب هناية الفترة املسموح هبا للمناقشة

  :   قشة                 جماالت مقترحة للمنا /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                 ً                                             هناك جمال كبري جداً لتوفري نشاط مفيد بطريقة آمنة داخل حميط السجن؛ -

                                                                قد ميثل توفر قدرات املوظفني لإلشراف على خمتلف املشاريع إحدى الصعوبات؛ -

                                                            رمبا كانت أعداد املوظفني الالزمني لتوفري األمن الكايف موضوع مناقشة؛ -

                               جابات مبتكرة ألية صعوبات واضحة؛                        ينبغي دائما البحث عن است -

                                                                                 توجد فرصة للعمل عن كثب مع اجملتمع احمللي وأي منظمات غري حكومية قد تستطيع               -
  .                 تقدمي اخلربة املتخصصة

  ٢            دراسة احلالة 
                                                                                         ملاذا مت اختيار السجن لتوجيه ما ميكن أن يكون فرصة ممتازة لتوفري العمل للسجناء أو               -

                      حملليني لتحقيق ربح سهل؟؛                          طريقة ممتازة لرجال األعمال ا

                             ما هي حالة العمالة يف اجملتمع؟؛ -

                                                ما هو املبلغ الذي جيري التفكري فيه كأجور للسجناء؟؛ -

                                                                                      كـيف ميكن مقارنة بيئة العمل يف السجن مع بيئة العمل يف ورشة مشاهبة تنتج نفس                 -
                     السلع يف اجملتمع احمللي؟؛

                  ة ولوائح السالمة؟؛                                      هل سيكون من املمكن االمتثال للوائح الصحي -

              ً                             ساعة أسبوعياً أسبوع العمل يف اجملتمع احمللي؟؛  ٤٠                  هل يشبه العمل ملدة  -

                                                                     هل يستطيع مدير السجن أن يضمن عمل مجيع السجناء يف املشروع؟ قد يكون من غري  -
  .                                                   املالئم أن يقوم بعض السجناء هبذا النوع من العمل بالذات
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   ية                      التعليم واألنشطة الثقاف -  ١٩      الفصل 

   دف هل ا

                                                                                                      يهـدف هـذا الفصل إىل إبراز حق السجناء يف املشاركة يف التعليم واألنشطة الثقافية اليت هتدف إىل                  
  .                                التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                                           يتم توفري التعليم واألنشطة الثقافية وتشجيعها مبا يف ذلك االستفادة من مكتبة كافية

                                                                       يم يف السجون إىل تنمية الشخص الكامل مع مراعاة اخللفية االجتماعية                                     ينـبغي أن يهـدف التعل     
  .                            واالقتصادية والثقافية للسجناء

َعلِّق سلطات السجن أولوية        .                     ً                                   يكون التعليم إجبارياً لصغار السجناء وللسجناء األميني       َ  ِّ                             وينبغي أن ُت  ُ          
  .                  عليا على هذا اجلانب

  .                                 نشطة التعليمية والثقافية يف السجون                                         ينبغي إشراك اجملتمع اخلارجي بقدر اإلمكان يف األ

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                           باستعمال جمموعة الصكوك يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس كل مبدأ من هذه            

  .      املبادئ

  .                                         تقدمي املعلومات اليت توصلت إليها إىل كل الفصل ُ                   أُطلب من كل اجملموعات 

      اآلثار

  .                                                                              ً توضح اإلحصاءات أن املستوى التعليمي لكثري من األشخاص الذين يودعون يف السجن منخفض جداً

                                                                                         وهلذا السبب ولتشجيع العودة إىل احلياة يف ظل القانون يف إطار اجملتمع ميثل احلصول على التعليم بأوسع 
  .  ً ياً           ً      معانيه أمراً ضرور

ٍ                                                  وقد تكون قضية املوارد املوزَّعة على السجون موضع نزاٍع كبري وخاصة إذا كانت املوارد شحيحة يف                                     َّ                         
  .                                               وقد يكون لدى املتدربني مشاعر قوية بشأن هذا املوضوع  .      اجملتمع
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ِ  َّ    فقضية ِشحَّة   .       ُّ                      ً                                                والتصرُّف يف هذه احلالة هو عموماً حتويل املناقشة عن اجلانب العاطفي إىل اجلانب العقلي       
                                                                                                    املوارد يف اجملتمع ينبغي أن تكون موضع املعاجلة بالتأكيد ولكن ليس من الضروري أن يكون ذلك يف                 

  .                                                          إطار مناقشة للطريقة الصحيحة ملعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم

            وصيات عملية ت

      ولذلك   .        َّ                                                                                       من املرجَّح أن يكون لدى الكثري من املتدربني آراء بشأن هذه القضايا املثارة يف هذا الفصل               
ثار بشأهنا ٍ                        ُ            من املهم عرض كل توصية بثقة ولكن مع استعداٍد لالستماع إىل النقاط اليت ُت                                         .  

                                                        ُّ                                       ويتعني تشجيع التعليقات ولكن ينبغي حتويل أي إشارات عن التعصُّب الشخصي من جانب املتدربني              
                   نفيذ القواعد اليت                                                                  ُ                    إىل متـارين حلل املشكلة بدعوة املتدربني إىل استعمال مهاراهتم للتوصل إىل طُرق لت             

  .       يوصى هبا

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                              ً          وينبغي أن تأخذ كل جمموعة موضوعاً أو         .                                                      ينـبغي تقسـيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة        
  .                                              موضوعني مع السماح بوقت لتقدمي تقرير قصري إىل الفصل

  .              ُّ                             التدريب التحرُّك بني اجملموعات لتشجيع املناقشة                              ومن املفيد أن يستطيع أعضاء فريق

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /         َّ          نقاط يتعيَّن إبرازها
  :                                                                                       يف هذه احلالة بالذات قد يكون للواليات القضائية اليت تقل فيها املوارد ميزة صغرية              -

   اد                                                                                        فعندما تتوافر أجهزة التلفزيون يف السجون فإن االجتاه العام هو استعماهلا مع استبع            
           َّ    األنشطة اخلالَّقة؛

ٍ             القـيام مبشـاريع لصاحل األشخاص األقل حظاً، وخاصة األطفال ميكن أن يدفع يف كثٍري من        -                                ً                                  
ُ                                      احلاالت إىل ظهور استعداد من جانب الُسجناء إلظهار مواهب مل تكن معروفة من قبل؛                                  

                                                              َّ                   تعـيني أفراد من موظفي السجن يتسمون بالقدرة واحلماس لوضع مشاريع خالَّقة يف              -
                                                     اهتمام مدير السجن باملوضوع وااللتزام باستكمال العملية؛  :       ُ           السجن ُيثبت أمرين

                                                                                    يف بعـض الواليات القضائية يتم تنظيم االتصال بني السجون والنظام التعليمي على              -
تَرك هذا األمر إىل مديري السجن للقيام               َ                                                  مسـتوى البلد؛ ويف واليات قضائية أخرى ُي   ُ                                  

                       باالتصاالت احمللية الالزمة؛

ُ        ُ                                              ً                              ُيمكـن أن ُتدعـى املؤسسات التعليمية إىل اعتبار السجن امتداداً ملؤسساهتا التعليمية        -
                                                                          ولتقدمي برنامج دراسي مع إرسال هيئة التدريس إىل السجن على أساس منتظم؛ وإذا مل 

                                                تكن األموال متوفرة فينبغي استكشاف أي نظام تطوعي؛
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ُ               ملتخصصة لدى الُسجناء وميكن                                                      حيـدث يف كثري من األحيان أن تظهر جماالت اخلربة ا           -              
                                                         تشجيعهم يف هذه احلالة ودعمهم للمشاركة يف العملية التعليمية؛

ُ                               من املرجح أن يؤدي االتصال بني أفرد اجملتمع مثل املدرسني والُسجناء املوجودين يف              -                                                     
                                             احلبس إىل إهناء عملية االستبعاد االجتماعي الكامل؛

ُ           ً           ميكن أن يسبب نقل الُسجناء صعاباً يف         -                                           كثري من احلاالت؛ وقد تكون هذه الصعوبات                         
         ً                     شاقة جداً ملوظفي السجن املعنيني؛

                                                                                         رمبـا أمكن لإلدارة التعليمية احمللية املساعدة إذا كانت الدورة التدريبية تتطلب بعض              -
    ومن   .                                                                  َّ              املواد أو املعدات اخلاصة أو اشتراك أحد األشخاص الذين يتمتعون مبعرفة حمدَّدة           

             ً                               ومن املرجح جداً إىل جانب ذلك أن توجد يف           .          عمل طيبة                          اجلوهـري إقامـة عالقة      
                                                                                    السجن بعض اخلربات أو التسهيالت املفيدة للهيئة التعليمية يف اجملتمع مثل التسهيالت            

                                                 الرياضية، وبذلك فإن العالقة قد تكون مفيدة للطرفني؛

     ة أن        َّ                                                               من املؤكَّد يف األجل األطول أنه من مصلحة مجيع السجون داخل أي والية قضائي      -
                                                             ما بشأن تعليم السجناء وبشأن التسهيالت املطلوبة وترتيبات النقل؛          تضع سياسة

                                                                                    قـد تشعر خمتلف اجملموعات اإلثنية أو الثقافية يف السجن باحلرمان ولذلك يكون من               -
                       ً                                                         شأن السياسة اجليدة عموماً أن تعترف باحتياجاهتم اخلاصة وذلك بتكوين جمموعات            

                                                      وميكن إظهار االستعداد الصادق لتنفيذ توصيات هذه         .                            تشـاورية مـع اجملتمع احمللي     
ٍ         اجملموعات بدعوهتا إىل السجن على أساٍس منتظم؛                                 

                                                                           ً  ينبغي تشجيع اجملموعات الثقافية احمللية على أن تنظر إىل االتصال بالسجن بوصفه جانباً  -
                                                                من اختصاصاهتا يف حالة وجود بعض األفراد الذين ينتمون إليها يف السجن؛

ُ     د ذلك توسيع هذا الدور عن طريق املشاركة يف الربنامج التعليمي جلميع الُسجناءُ       ُيمكن بع -                                                                 .  

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

ُ                                                                                          ُيشار بإجراء مناقشة مائدة مستديرة مع انضمام متطوعني من بني املتدربني إىل واحد أو أكثر من أفراد 
  .                         ون خمتلفون يف كل دراسة حالة          ُ            وينبغي أن ُيشارك متدرب  .                                   فريق التدريب ملناقشة القضايا املثارة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
ُ                                              ُيحـتمل دائماً أن تكون هناك مشكلة أمنية عندما يتمتع الُسجناء بقدر من السلطة أو عندما                 -                                         ً           ُ

                                                      يعملون دون إشراف؛ وسيشعر املوظفون بذلك وسيأخذون حذرهم؛

                                                                 جناء على درجة عالية من التعليم فمن املرجح أن يشعر موظفو                                   ُ      إذا كان من املعروف أن السُ      -
                         يشعرون بالراحة يف وجودهم؛                          السجن بأهنم أقل منهم وقد ال
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                                                                                             ومـع ذلـك تظـل هذه الفكرة فكرة جيدة ومتثل الفرصة الوحيدة لتوفري النشاط التعليمي                 -
ُ      املستحق للُسجناء؛           

         السجناء؛  "      ملدرسني ا "                                          من الضروري اختيار املوظف املناسب لإلشراف على  -

                   السجناء حبيث يكون     "       املدرسني "                                                           ومن املهم بنفس القدر أن يعمل هؤالء املوظفون إىل جانب            -
  .     ً                                                            واضحاً أن هذه املبادرة هي مبادرة من جانب موظفي السجن وأهنا حتت اإلشراف

  ٢            دراسة احلالة 
                                  ً                          هذا النوع من املبادرات مرغوب دائماً سواء داخل السجن أو خارجه؛ -

                                                   تباين االستجابة حسب نوع السجن وتشكيلة اجملموعة احمللية؛ ت -

ُ                إذا أمكـن معاجلة مصادر القلق األمنية فينبغي قبول هذا العرض؛ فهو يتيح للُسجناء االتصال    -                                                                     
  .                                            باجملتمع وخوض التجربة التعليمية والتنوع الثقايف
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      الدين -  ٢٠      الفصل 

   دف هل ا

           وينبغي ربط   .                                        حرية االعتقاد الديين وممارسة مقتضيات دينهم                 ُ                  هدف هذا الفصل أن ُيربز حق السجناء يف 
  .                   ِ                     من الدليل الذي يعاِلج مبدأ عدم التمييز  ٢٩                                هذا الفصل بإشارات مرجعية بالفصل 

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                              لكل السجناء احلق يف ممارسة شعائر دينهم ومقابلة أحد رجال هذا الدين

  .           ؤهلني ألي دين                                     ينبغي السماح للسجناء مبقابلة املمثلني امل

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                  باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس كل مبدأ 

  .               من هذين املبدأين

  .                ىل اجملموعة الكاملة                              وينبغي بعد ذلك تقدمي املعلومات إ

      اآلثار

                             ينبغي أن تكون موضع تقييد                                                                             النقطة اليت يتعني توضيحها هي أن الدين مسألة شخصية وأن ممارسته ال           
  .                                    وهذا املوضوع قد يثري بعض املشاعر القوية  .                         أو موضع إرغام داخل السجن

ُ                            وجيب التأكيد على أن الصكوك الدولية تنطبق على مجيع الُسجناء يف مجيع الب                             وليس القصد من     .     لدان                                                  
  ِّ                              شدِّد فقط على انطباق حقوق اإلنسان                          ً                               ُ  هذه الصكوك أن تكون تعليقاً على أية ممارسات ثقافية ولكنها ُت

  .              على مجيع األشخاص

            وصيات عملية ت

                   ً     ً                                                                          تتـباين احلـاالت تبايناً كبرياً عرب خمتلف الواليات القضائية ويف خمتلف الثقافات، ولكن مقتضيات               
  .                الصكوك تظل واحدة

  .                                                                  نبغي إبراز هذه النقاط يف مجيع األوقات وإعطاء الفرصة للمناقشة والتعليق  وي
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                              ً       وينبغي أن تأخذ كل جمموعة موضوعاً        .                                                          ينـبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية إلجراء املناقشة        

  .             قرير إىل اجللسة     ً     ُ                       واحداً وأن ُيتاح هلا الوقت لتقدمي ت

                                                                                                       وسـيكون من املفيد لو تواجد بعض أفراد اجملموعات الدينية يف فريق التدريب لتسهيل املناقشة والرد                
  .          على األسئلة

                               ً                                                وجيب االعتراف بأن ذلك قد يكون جماالً يصعب على موظفي السجن تنظيمه، ويرجع ذلك يف جانب 
ِ  َّ                                    منه إىل ِشحَّة املوارد ويف جانب آخر إىل درجة من ال   .ُ  ِّ     ُيربِّرها                     شك اليت قد يكون هلا ما       

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /         َّ          نقاط يتعيَّن إبرازها
                                                                     جيب أن تكون لدى سلطات السجن معلومات كافية عن شعائر وممارسات األديان اليت  -

    ُ          ُ       قد ُيمارسها الُنزالء؛

ُ                                                تقضي الصكوك بأن ُيسَمح جلميع الُسجناء مبمارسة الشعائر الدينية ولذلك ينبغي وضع  -           َ   ُ                
                                        استراتيجيات إلدماج مجيع العناصر يف النظام؛

 ُ                                                        ُيحتمل أن يتأثر مطبخ السجن واملغسلة وتنظيم ورديات املوظفني؛ -

َ                                                                 ُينَصح لكفالة االمتثال بإقامة اتصال وثيق مع رجال الدين يف اجملتمع احمللي؛ -   ُ 

ُ            ً                                                          يشعر الُسجناء أحياناً باالهتمام بالدين أثناء وجودهم يف السجن حىت ولو مل            -        كن هلم   ي        
                سابق اهتمام به؛

                         تكون صادقة؛ وليس من حق                                     ً                       وقد تكون أسباب ذلك االهتمام أسباباً صادقة أو قد ال          -
                                سلطات السجن أن حتكم على الدوافع؛

                                                    ينطوي على مزايا، مثل الطعام اإلضايف أو الوقت اإلضايف      "      اجلديد "      ُ                 إذا اعُترب أن الدين      -
                                    خارج الزنزانة، فقد يزيد عدد أتباعه؛

              من السنة، مثل          ً                                      حيدث أيضاً أن ينطوي ذلك على بعض املصاعب يف وقت ما       ادة ما  وع -
                                      ً  ومن املهم أن تالحظ سلطات السجن ذلك أيضاً؛  .       الصيام

                                                                            ينـبغي لـرجل الدين الذي مل يعد له أتباع أن يكفل أن املتحولني إىل الدين اجلديد     -
                      لدين املعين إىل السجن    ُ           ً                                                 ُيدركون متاماً االلتزامات املفروضة عليهم وذلك حبضور رجل ا        

               ألغراض التعليم؛

  .                                     ً     ً          ويف النهاية تظل املمارسة الدينية موضوعاً خاصاً بكل فرد -
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        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

ُ                                                                                     ُيوصى مبناقشة مائدة مستديرة هلذه الدراسات مع جلوس املتطوعني من بني املتدربني إىل جانب األعضاء 
  .                       املتخصصني من فريق التدريب

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /     رازها            نقاط يتعني إب

  ١            دراسة احلالة 
                                                                       تتمثل إحدى املهام األساسية ملديري السجن يف احلفاظ على األمن والنظام يف السجن؛ -

                                                                                          من املهم أن تكون متطلبات الدين معروفة ومفهومة وأن جتري ممارستها على حنو موثوق يف                -
  ؛           يزيد عن ذلك        كل ما                                       ومن حق مدير السجن أن يسأل عما جيري يف صدد  .      السجن

                                                               ُ   ِّ                  ينـبغي مطالبة رجل الدين يف السجن بأن يبحث اجتاه األحداث املوصوف وأن ُيقدِّم               -
       ً                  تقريراً عن ذلك إىل املدير؛

ُ                                                  ً     ً                               ُيحـتمل أن رجل الدين الزائر قد جتاوز حدود مهمته جتاوزاً خطرياً ولذلك ينبغي التبليغ عنه       -
                                    دين بديل أن يقوم بالواجبات يف السجن؛                            ُ            إىل اهليئة الدينية األعلى؛ وقد ُيطلب من رجل 

                    وليس من املرجح أن      .                                                               مـن احملتمل أن الدين يتطلب من رجاله التصرف هبذه الطريقة           -
  .                                         ً                                        يكون األمر كذلك ولكن قد يكون من العسري جداً تنظيم هذا األمر داخل السجن              

ُ         ُ                                  ً                        ويف الـنهاية فـإن الُسجناء قد ُيعانون بسبب تعنتهم الذي سيؤدي حتماً إىل فر                 ض                  
                    تقييدات على النشاط؛

                                     ً                                                    قـد يـتعني عـلى مدير السجن أن يتدخل شخصياً لدى السلطات الدينية من أجل حتقيق                  -
  .       التعاون

  ٢            دراسة احلالة 
                                          َّ                                   يتعني قبل اختاذ أي إجراء معرفة املعلومات املؤكَّدة عن املقتضيات الدينية هلذه اجملموعة  -

ُ       من الُسجناء؛       

                                              وعات يف اجملتمع احمللي للحصول على مشورهتا إذا أمكن؛                             ينبغي التماس االتصال بإحدى اجملم -

                          ُ                                                                     إذا كانت املتطلبات الدينية ُملزمة فإن على املدير أن خيتار بني توفري الغذاء داخل السجن                -
                                                                                           بالطـريقة املقبولة أو احلصول على الغذاء الذي مت إعداده يف اجملتمع احمللي حسب القواعد               

ُ                                             الُسجناء إىل سجن آخر ميكن فيه الوفاء هبذه املتطلبات                               الدينية أو اختاذ الترتيبات لنقل    .  
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              التحضري لإلفراج -  ٢١      الفصل 

   دف هل ا

                                                                                                 يهدف هذا الفصل إىل التأكيد على أنه ينبغي حتضري املسجونني إلعادة إدماجهم يف اجملتمع وتزويدهم               
  .                                     بالدعم االجتماعي الكايف عند إطالق سراحهم

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                   ة مدة عقوبة السجني إيالء النظر إىل مستقبله بعد اإلفراج عنه ومساعدة السجناء                               ينـبغي منذ بداي   
  .                                        لكفالة إدماجهم يف اجملتمع من جديد يف املستقبل

                                                                                            وعـلى مجيع الوكاالت واخلدمات املسؤولة عن إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع أن تكفل حصول               
                                         على أنفسهم يف الفترة اليت تعقب اإلفراج عنهم                                               مجيع السجناء على الوسائل واملوارد املتاحة لإلنفاق 

  .      مباشرة

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                    باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني من أجل التوصل إىل أساس 

  .            هذين املبدأين           كل مبدأ من 

  .                                                                     وينبغي بعد ذلك عرض املعلومات على اجملموعة بأكملها وتعزيزها بالنص اخلاص بك

      اآلثار

ُ                   وكل الُسجناء يتأثرون هبذه   .                                                              ً ينبغي التشديد على أن الوقت الذي يقضيه السجني يف السجن ليس فراغاً       
  .         ا يف اجملتمع                                                             التجربة ولذلك حيتاجون إىل االستعداد للحياة اليت جيب أن يعودوا إليه

            وصيات عملية ت

  .                                                                               ينبغي عرض هذه التوصيات واحدة بعد أخرى والسماح بوقت لألسئلة والتعليق على كل توصية

                                                                     أن موظفي السجن حيتاجون إىل التدريب لتوفري الربنامج الالزم قبل اإلفراج؛ وأن   :                 ويتم توضيح نقطتني
  .                             جيب التماس الدعم من اجملتمع احمللي             وإىل جانب ذلك    .                                  ذلك ليس مهمة سهلة ليقوم هبا املوظفون
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                                           وينبغي أن تقضي كل جمموعة بضع دقائق يف          .                                                    ينـبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة       

  .              دراسة كل موضوع

                 ِّ                  فيد أن يتنقل املنسِّقون من فريق                                                                         ولـيس من الضروري العودة بتقرير إىل الفصل ولكن سيكون من امل           
  .                                                                      التدريب بني اجملموعات أثناء املناقشات للتأكد من تغطية املوضوعات تغطية كافية

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                      مكان للعيش أو لإلقامة؛ عمل أو مصدر دخل؛ االتصال باألسرة؛  :                          املسائل العاجلة اهلامة تشمل -

                                                                    قضاء عقوبة تزيد عن سنتني سيعين ضياع العمل واملسكن ورمبا تقليل                          من املرجح أن     -
                               قبل اإلفراج إعادة تنظيم هذه                                                          االتصـال باألسرة؛ ولذلك يتعني أن يشمل برنامج ما        

                          اجملاالت اهلامة يف حياة الشخص؛

                                                 ُّ                                   من احملتمل أن هذه الفترة يف السجن قد انطوت على التعرُّض إلساءة استعمال بعض                -
                ً                              لذلك سيتعني أيضاً معاجلة هذه املسألة قبل اإلفراج؛          العقاقري، و

       ُ                                                                      ميكـن أن ُيطلب من املؤسسات املوجودة يف اجملتمع احمللي واملتخصصة يف موضوعات              -
ّ                       املخّدرات واملواد الكحولية   (                                             الـرعاية الصـحية وسوء استعمال العقاقري                  والتدريب   )    

            قبل اإلفراج؛                                                    والعمالة ودعم األسرة احلضور إىل السجن يف إطار برنامج ما

                                                                          تكون إحدى مزايا إشراك اجملتمع قبل اإلفراج عن السجني هي القيام بقدر                أن        يرجح   -
                                                        وعلى أحسن تقدير سيتم حتقيق درجة من التحضري العملي           .                    من األعمال األساسية     ما

                               ً                      وعلى أقل تقدير سيكون ذلك إعداداً لألشخاص للعودة          .                         مثل خطط اإلسكان والعمل   
       فاجئة؛   ُّ             وجتنُّب املواجهة امل

                                              ً                                 من العيوب احملتملة هلذه املشاركة أهنا قد تكون تذكرياً للمجتمع احمللي للضرر أو األمل الذي  -
     ُ   ِّ                                                     وقد ُيفضِّل البعض العودة هبدوء إىل اجملتمع بأمل عدم نبش الذكريات؛  .            سببته اجلرمية

            ىل العون يف                                                                                    إذا مل تكـن العودة إىل اجملتمع ممكنة فسيحتاج السجني الذي يتم اإلفراج عنه إ               -
                                                                               البحث عن منطقة جديدة يستقر فيها واملساعدة للعثور على وسيلة لكسب الرزق وتقدميه إىل 

ُ             ويوجد يف كثري من اجملتمعات هيئات متخصصة ملساعدة الُسجناء السابقني  .             هيئات اإلعانة                                              .  

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
                                          التدريب ومتطوعني من بني املتدربني ملناقشة      ُ                                                                  ُيوصـى بإجراء مناقشة مائدة مستديرة يشترك فيها أعضاء فريق           

  .                                         وينبغي تغيري املتدربني يف دراسة احلالة الثانية  .                                              مجيع القضايا ذات الصلة يف دراسيت احلالتني املعروضتني
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  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                            ة؛ وهذا األمر هام بصفة خاصة                                                            ينبغي أن يبدأ التدريب قبل اإلفراج مبجرد بداية العقوب         -

ُ                              يف حالة الُسجناء الذين يقضون عقوبة قصرية؛           

ُ                                                      يف كثري من األحيان يكون الُسجناء الذين يقضون مدة عقوبة قصرية هم الذين يعودون مرة  -                        
                                                                          بعد أخرى مع تكرر منط عدم وجود برنامج تدرييب قبل اإلفراج يف كل مرة لنفس السبب؛

                                                                 ا النمط الذي جيعل السجن طريقة حياة؛ وينبغي عدم متكني هؤالء                                    ومفتاح احلل هو إهناء هذ     -
              ُ         ً                              على منط حياة ُيصبح مرحياً بالنسبة هلم بسبب تعودهم عليه؛ ر                  السجناء من االستقرا

                                                           ً  ينبغي مواجهة السلوك املتكرر وإتاحة البدائل بطريقة عملية جداً؛ -

       السجن؛                                                ينبغي االتصال باهليئات اجملتمعية أثناء وجود السجني يف  -

  .                                       ُ                         جيب حبث ومعاجلة احتمال وجود صعاب فردية قد ُتساهم يف منط اجلرمية املتكررة -

  ٢            دراسة احلالة 
ٌ                                                   قد ُيساور اجملتمع خوٌف حقيقي من إمكانية ارتكاب اجلرمية مرة أخرى           -             وقد تستطيع    .    ُ              

                                           ِّ                                         هيئة اخلدمة االجتماعية، حسب نوع اجلرمية، أن توفِّر درجة من االطمئنان من ناحية             
ـ                                                                     إذ ميكن أن يكون السجني قد حضر بعض الربامج التأهيلية أو حصل              .          تمال ذلك     اح

                                                       وجيب مناقشة اخلوف والقلق بطريقة كاملة ومفتوحة لكي          .                       عـلى العالج يف السجن    
                 ميكن إعادة الثقة؛

                                                    قد يشعر اجملتمع بالقلق على أمن الضحية أو شاهد اإلثبات؛ -

                                      لتايل أن يعود بأمان إىل اجملتمع فسيكون من                                       إذا كان للسجني السابق أن يعود بنجاح وبا -
                                   ويعين ذلك أنه جيب أن تكون إحدى         .                                            الضـروري أن يتوفر شكل من أشكال العمل       
                                      اجلهات يف اجملتمع مستعدة لتوفري هذا العمل؛

  .                                                     أفضل صيغة ملنع تكرار اجلرمية هي االندماج مرة أخرى يف اجملتمع -
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 119 

   دف هل ا

                                                                                   هدف هذا القسم أن يؤكد على أن السجناء، رغم حرماهنم من احلرية، حيتفظون حبق االتصال بأسرهتم 
                                                                      وينبغي إحالة املبادئ املوصوفة يف هذا القسم إىل املبادئ املوصوفة يف             .                             وأصـدقائهم وبالعامل اخلارجي   

                                    القانونيني واملوظفني القنصليني يف إبالغهم                                              من هذا الدليل الذي يشري إىل حق األسرة واملمثلني  ٤      الفصل 
  .                                      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

  .                                                   لكل السجناء احلق يف االتصال بالعامل اخلارجي وخاصة بأسرهم

  .                                       جناء األجانب باالتصال مبمثليهم الدبلوماسينيُ         ُيسمح للس

  .                                                             يتم بقدر اإلمكان االستجابة لطلب أي سجني حببسه يف سجن قريب من مسكنه

  .                              يتم إعالم السجناء باألنباء اهلامة

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                             مال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس كل مبدأ      باستع

  .           من الدليل ٤                                            وينبغي إلقاء مزيد من الضوء على الصلة بالفصل   .              من هذه املبادئ

      اآلثار

  :                              النقاط اليت جيب التشديد عليها هي

ُ                           ينبغي أال تكون الروابط اُألسرية ضحية لعقوبة االحتجاز؛ -                         

َ                    ً                               تقـل صـعوبات إعادة توطني الُسجناء املُفَرج عنهم يف اجملتمع كثرياً إذا ظلت شبكة             -  ُ        ُ                         
                         األسرة واألصدقاء دون تغيري؛

ُ           ً               ُتقلِّـل سـلطات السـجن الصعوبات اليت تواجهها يف حالة حجز الُسجناء قريباً من       -                                                 ِّ   ُ
  .       مساكنهم
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        اخلطابات -  ٢٢      الفصل 

   ُ                                                   الطُرق جدوى وأقلها تكلفة إلبقاء االتصال بينهم هي                                                         عندما يوجد الناس يف أماكن منفصلة فإن أكثر         
  .                     كتابة اخلطابات وتلقيها

            وصيات عملية ت

                                                                                          ينـبغي عرض هذه التوصيات على املتدربني والسماح بالوقت الكايف هلم للتعليق عليها وإثارة األسئلة   
  .            بعد كل توصية

                                 ميكن هبا الوفاء هبذا املبدأ رغم                 ُ           ومناقشة الطُرق اليت      .                                                وقد تتباين الظروف من والية قضائية إىل أخرى       
  .                                    ً                اختالف الظروف قد تكون مناقشة مثرية جداً الهتمام املتدربني

                 موضوعات للمناقشة
  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                        وتأخذ كل جمموعة املوضوعات الثالثة ملناقشتها   .                                           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

  .                                رورة للعودة إىل الفصل لتقدمي تقرير           وليس هناك ض
  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

                                                                               يظـل هتريـب األشياء إىل السجن مشكلة للموظفني ويتعني عليهم معاجلتها يف كل               -
                                                           ُّ  ً                        الواليـات القضائية، وليس من املرجح أن تؤدي حىت أكثر التدابري تشدُّداً إىل ضمان              

        لظاهرة؛                         النجاح الكامل يف منع هذه ا

ُ                                             ويف صدد العدد الصغري من الُسجناء من الفئة األمنية العليا قد يكون هناك ما -         يدعو إىل                          
  :                                    الشك يف وجود حماوالت من خالل التراسل هبدف

                  ترتيب حماوالت اهلرب؛  �
                      إثارة الفوضى يف السجن؛  �
                               حتويل العدالة عن جمراها الطبيعي؛  �

ُ                                 ومطالـبة الُسجناء بفتح بريدهم أمام امل       -                       ً                  وظفني ميكن أن يكون رادعاً ضد االستغالل                 
          ً                                           وميكن أيضاً أن يكشف عن أي حماولة لتهريب مواد إىل السجن؛

ُ                    رمبا يستطيع أن يلجأ الُسجناء الذين ال       -                                              يستطيعون القراءة والكتابة إىل بعض املوظفني                            
ُ                                                                               أو الُسجناء املتعاطفني معهم للتعامل مع الربيد اخلاص هبم، ولكن هناك جمال يف هذ                 ه      

                                                               احلالة للشعور باملهانة أو لالستغالل، ولذلك ينبغي مراقبة هذه احلالة؛

ُ            قـد تكون احلاجة إىل االتصال باألسرة واألحباء حافزاً يف كثري من األحيان للُسجناء اُألميني        -        ُ                    ً                                            
  .       ُّ                                                             ً             على تعلُّم القراءة والكتابة أثناء وجودهم يف السجن؛ وينبغي االستفادة متاماً من هذا الوضع
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        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
  .                                                                               يوصى بإجراء مناقشة مائدة مستديرة مع قيام جمموعات خمتلفة من املتدربني مبناقشة كل حالة

        وميكن أن   .                                                                               وينبغي أن ينضم أحد أفراد فريق التدريب إىل كل جمموعة لكفالة اتصال املناقشة باملوضوع
  .ُ                                                 ُيطلب من املتدربني املراقبني التعليق يف هناية كل مناقشة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /               اط يتعني إبرازها  نق

  ١            دراسة احلالة 
ُ                                       توضـح اإلشارة إىل الصكوك أن الرقابة على بريد الُسجناء دون سبب صحيح متثل                -                                             

        ً         انتهاكاً للحقوق؛

                                                                      يف هذه الظروف قد يكون من الضروري مراقبة كل بريد هذا السجني ولكن قد يكون  -
            املشتبه فيه؛                                 من املالئم مراقبة مراسالته مع الشخص 

ٍ    َّ                     سيتعني على مدير السجن أن يبحث فيما إن كان عليه أن يقوم بدوٍر فعَّال الكتشاف           -                                                          
  .                                      يقع حتت إشرافه وسيطرته يقوم بالتخطيط هلا      ُ             ً    جرمية ُيقال بأن شخصاً ال

  ٢            دراسة احلالة 
                                        من الضروري وضع تقييم للخطر يف هذه احلالة؛ -

                             وإذا كان هناك احتمال قوي       .          ل بأسرهتا                                              من الواضح أن من حق هذه السجينة أن تتص         -
                                                                      من أن األمن سيتعرض لالختراق فيمكن للموظفني املطالبة بفتح كل الربيد أمامهم؛

  .                                       ِّ      ً ُ                                      قـد ميكن إلحدى هيئات اخلدمة اجملتمعية أن توفِّر شخصاً ُيجيد هذه اللغة األجنبية              -
  .                       ً                             وسيكون ذلك االتصال مفيداً للسجينة وللسلطات على السواء

  ٣    الة         دراسة احل
                                            هذا اجملال جمال عسري وحساس بالنسبة ملوظفي السجن؛ -

                                                                                 ولـيس من املرجح أن يكون مدير السجن على استعداد للتدخل يف حق السجينة ألن              -
                     تكتب إىل أفراد أسرهتا؛

                                   ً                                                ولن يرغب مدير السجن يف أن يسبب مزيداً من األمل ألفراد األسرة ولكن إذا كانت                -
                               َّ                   احشة أو هتديدات فلن يكون من املرجَّح أن يتخذ                           تتضـمن عبارات ف                اخلطابـات ال  

                      السجن أي إجراء مباشر؛

                                                                 ميكن ترتيب اجتماع خاص لتمكني السجينة وأسرهتا من مناقشة هذه الصعوبة؛ -

                ُّ                                                               يف حالـة عـدم التوصُّل إىل حل من خالل املناقشة يكون لألسرة خيار عدم فتح أي            -
  .        ون فتحها                                          خطابات يبدو أهنا قادمة من السجن أو إعادهتا د
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         الزيارات -  ٢٣      الفصل 

  .  ِّ                                                                                     متثِّل الزيارات املنتظمة وسيلة هامة أخرى إلقامة االتصال بني السجني والعامل اخلارجي وخاصة مع أسرته

                                                                                                وتنص الصكوك الدولية بوضوح على أن االتصال باألسرة هو حق من احلقوق وليس ميزة يتعني على                
  .             السجني اكتساهبا

            وصيات عملية ت

                         وجيب أال يغيب ذلك عن البال   .                                                  املوضوع املشاعر لدى موظفي السجن والسجناء على السواء        يثري هذا 
  .                             عند تنظيم هذه اجللسة التدريبية

  .                          تتضمنه املناقشات من احلكايات                                                       ويتعني تشجيع املناقشات ولكن جيب على املدرب أن يسيطر على ما

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :  ية     املنهج
  .                                               وينبغي إعطاء املوضوعات الثالثة لكل جمموعة ملناقشتها  .                                            ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

                                                                                                     ولـيس هناك ضرورة للعودة بتقرير إىل اجللسة ولكن سيكون من املفيد أن يتنقل املنسقون من فريق                 
  .                                                    التدريب بني اجملموعات لكفالة الفائدة القصوى من املناقشات

  .                                                                                بغي تشجيع املتدربني على االستناد إىل التوصيات العملية والصكوك الدولية أثناء مناقشاهتم   وين

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                                                 مع مراعاة االحتياجات األمنية ينبغي أن جتري الزيارات يف جو يتسم بأكرب قدر من االسترخاء؛ -

ُ        واملثايل ينبغي أن ُيسمح لُألسر بإجر -   ؛                           ً                     اء الزيارات يف خصوصية، بعيداً عن مسمع ومرأى املوظفني                ُ      

                 وعلى سبيل املثال،   .                    ً                                    وإذا مل يكن ذلك ممكناً فينبغي توفري أكرب قدر ممكن من اخلصوصية -
                                             ً                ميكن أن جتري الزيارات حتت بصر املوظفني ولكن بعيداً عن مرمى السمع؛

                          متدربني لرعاية األطفال                                                           رمبا ميكن وضع ترتيبات لالستفادة من متطوعني أو أشخاص         -
                                أثناء املناقشات اخلاصة بني األبوين؛

                                                                                ميكـن اعتبار محيمية الزيارات الزوجية أجنح الطرق إلبقاء األسرة متماسكة أثناء فترة      -
                حبس أحد الزوجني؛

                          ً     ً                                           قد تكون هذه الزيارات أيضاً سبباً يف قدر كبري من األمل بسبب الظروف اليت جتري فيها؛ -

                    ً                                             املسائل الصحية أيضاً بالنسبة جلميع األطراف املشتركني يف االتصال اجلنسي؛          يتعني دراسة -
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                                                                                      قـد تؤدي الزيارات الزوجية أو زيارة شريك احلياة إىل حاالت محل غري مرغوب ووجود                -
                                                     ُ                              تستطيع املرأة أن تتحمل التكاليف اخلاصة هبم يف الوقت الذي ُتكافح فيه بالفعل                      أطفال ال 

              ُ                                     ً   دم وجود شريك ُينفق عليها أو على األطفال املوجودين فعالً؛                   للبقاء يف احلياة مع ع

ْ               قد جتد السلطات من العسري أن تقرر َمْن يستحق ومن ال -  َ   .                          يستحق التمتع هبذه الزيارات                                
                                                                                    وعـلى سبيل املثال هل تكون هذه الزيارات من حق املتزوجني فقط أم من حق مجيع                

                        ً   ن مبا فيهم املثليون جنسياً؟؛                       هنم كانوا يعيشون مع آخري إ                    األشخاص الذين يقولون 

                 ً                                                  سيكون هناك دائماً خطر من البغاء يف املؤسسة لو حدث استغالل هلذا النظام؛ -

                                    ً                                                   إذا كـان على مدير السجن أن يتخذ قراراً فإن ذلك قد يؤدي إىل شكاوى وقلق بل                  -
                         وقد يؤدي إىل مشاكل أمنية؛

                      ات اليت تتم دون إشراف؛                                                    ستكون هناك اعتبارات أمنية دائما بسبب طابع هذه الزيار -

                                                                                      يف حالـة السماح بالزيارات الزوجية أو زيارات شركاء احلياة فإنه جيب تنظيم هذه               -
        وجيب أن    .                                                                    الزيارات لكفالة اخلصوصية وملنع احتمال استغالهلا من جانب أي شخص         

                                                     تكون األحوال اليت تتم فيها الزيارة نظيفة ومالئمة وكرمية؛

                                                       موانع احلمل واملشورة الطبية لكفالة عدم حدوث محل                                   حتتاج السجينات احلصول على    -
          غري مطلوب؛

                                                                                 سيتعني على سلطات السجن أن تبحث كيفية التعامل مع السجينات احلوامل وأطفال             -
                           السجينات املوجودات يف السجن؛

                       ً     ً                                                         متثل ترتيبات الزيارة جماالً هاماً من جماالت عمل موظفي السجن؛ وليس من السهل يف كل              -
ُ        يئة البيئة على النحو الصحيح كما أن الُسجناء ال       احلاالت هت                      يتعاونون يف كل احلاالت؛                                      

                        قد يكون عرضة لالعتداء                                   ً                           أي سجني أو سجينة يبدو أكثر سوءاً بعد زيارة شخص ما           -
                 بطريقة أو بأخرى؛

                                                                              ويصـعب على موظفي السجن التدخل بدون تعاون السجني أو بدون وجود مشكلة              -
         َّ    أمنية حمدَّدة؛

                                                                ن املالئم أن يطلب أحد أعضاء الفريق الطيب أو فريق اخلدمة االجتماعية يف            قد يكون م   -
            ُّ                                     السجن التحدُّث مع الزائر ملعرفة إن كان هناك مشكلة؛

                                                                                    قـد يكون من املمكن إقناع السجني باحلديث مع أحد أفراد الفريق الطيب عن مصدر                -
            قلق املوظفني؛

  .                          ئم مراقبة الرسائل بني االثنني                                         إذا شعر املوظف الطيب بالقلق فقد يكون من املال -
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        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
  .ُ                                                                             ُيشار بإجراء مناقشة مائدة مستديرة مبشاركة أفراد من فريق التدريب يف الدراسة األوىل

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
               ً  صفة منتظمة جداً؛                                                    يتعني على موظفي السجن التعامل مع هذا النوع من احلاالت ب -

                                                                                  قد يكون من املعقول السماح بزيارة خاصة بعد أن يتأكد موظفو السجن أن هذه احلالة صادقة؛ -

                       ً                                                         قد يكون من املعقول أيضاً إتاحة منطقة خاصة لألم لتبليغ اخلرب بأكرب قدر ممكن من احلساسية؛ -

             ظروف خاصة؛                     إن كان األمر يتطلب أية                                      سيتطلب األمر وضع تقييم للخطر لتحديد ما -

                                                                      يوجد يف بعض السجون رجل دين أو أخصائي اجتماعي يف وردية العمل وميكن تنبيهه  -
  .                                        لتقدمي املشورة أو الدعم بعد انتهاء الزيارة

  ٢            دراسة احلالة 
                                                                          تتطلب هذه الدراسة كتابة تقرير يوضح التوصيات إىل احلكومة يف صدد الطابع الدقيق  -

                                       ء احلياة اليت سيتم تطبيقها يف نظام السجن؛                               للزيارات الزوجية أو زيارات شركا

                        تزيد عن ثالثة أفراد لوضع  ُ                                                   ُيمكن أن يعمل املتدربون بصفة مستقلة أو يف جمموعات ال    -
             هذا التقرير؛

                                                  حيدث يف الواليات القضائية األخرى قبل تطبيق نظام جديد؛                        ُّ    من املمارسات اجليدة التعلُّم مما -

                                                   ية لكفالة احلفاظ على الكرامة اإلنسانية يف مجيع األوقات؛                            ينبغي اإلشارة إىل الصكوك الدول -

ُ                                        ناقش مع املتدربني نطاق مبدأ عدم التمييز وتطبيقه على ُشركاء احلياة منذ مدة طويلة               -                                                   
                                            دون زواج وكذلك الشركاء الدائمني من نفس اجلنس؛

                             يوم وليلة أفضل من بضع ساعات؛ -

                   الوضع أكثر واقعية؛                                      إذا كان للزوجني أطفال فإن وجودهم سيجعل  -

               ُ   َّ                           من هذا املنظور ُتفضَّل الشقق على الغرف الصغرية؛ -

                                من اجلوهري وجود رعاية طبية جيدة؛ -

                        ُّ                                               ً              جيب أن يكون استحقاق التمتُّع بالزيارات الزوجية أو زيارات شركاء احلياة واضحاً             -
  .                                                      وغري غامض؛ وقد خيتلف هذا االستحقاق من والية قضائية إىل أخرى
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                االتصاالت اهلاتفية -  ٢٤      الفصل 

                                                                                                     ميـثل اهلـاتف وسـيلة مفيدة إلقامة االتصال بالعامل اخلارجي وخاصة عندما يتعني التعامل مع بعض املسائل           
  .     بسرعة

ُ       قدِّم هذا الفصل مع توجيه االنتباه إىل النص املستشهد به يف الدليل من جمموعة القواعد النموذجية الُدنيا                                                                                        ِّ  
ُ      ملعاملة الُسجناء          .  

             توصيات عملية

ُ                                                                                            ُتعاجل هذه التوصيات الفائدة الواضحة هلذه الوسيلة من وسائل االتصال واالعتبارات األمنية احملتملة اليت 
  .               قد تنشأ يف صددها

                 موضوعات للمناقشة

  .                            يرد موضوع واحد شامل يف الدليل

  :       املنهجية
  .ُ                                      ُ                          ُيشار بعقد جلسة خاصة لتبادل األفكار لكي ُيعاجل املتدربون هذا املوضوع

ُ           إن كان الوصول إىل اهلاتف يفيد الُسجناء أم ال      هي ما        والقضية                                .  

  .                                                                                   وقد يكون من املفيد أن يتم تسجيل النقاط الرئيسية يف تعليقات املتدربني على ورق أمام الفصل

            دراسة احلالة

  :       املنهجية
  .                                                                                 ينبغي أن جتري هذه الدراسة يف شكل مناقشة مائدة مستديرة ويتطوع املتدربون للمشاركة فيها

                                        يتطوعون بسهولة هبذه املهام يف املناقشة                               ً                              ملهم أن يكون املدرب منتبهاً ملعرفة املتدربني الذين ال                ومـن ا  
  .                                                    لكي يكفل مشاركة اجلميع يف وقت أو آخر يف الربنامج التدرييب

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
           بأسرته؛                                                                         قـد يرغـب موظفو السجن يف تشجيع السجني على مواصلة تطوير اتصاله             -

                                                        وسيكون من املفيد لو أمكن اكتشاف سبب عدم وجود هذا االتصال؛

                                  ُ                                                  جيـب عدم استبعاد احتمال أن السجني قد ُيفضل عدم إبالغ أسرته بأنه مسجون أو                -
                             تعريفهم مبكانه يف الوقت احلاضر؛
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َ      من حق السجني أن يتصل إذا شاء ذلك ولذلك فمن املهم أن ُيسَمح ل -             ه بنفس احلصة ـ                                                   ُ  
                    ً                                  وإذا مل يكن ذلك كافياً فسيكون من املالئم لسلطات السجن أن   .           جناء احملليني       ُ مثل الُس

                                        تعوض الفرق لتمويل مكاملة شهرية إىل أسرته؛

                                                                                        يف ضوء اللوائح السائدة يف هذه الوالية القضائية قد يكون من سلطة مدير السجن أن                -
              بالكاد للحفاظ                                                             يسمح باتصال آخر يدفع السجني تكلفته؛ ومكاملتان يف الشهر تكفيان  

                  على االتصال املفيد؛

                  وبدون هذا التسهيل   .                                   ُّ                        من املهم مساعدة السجناء األجانب لتعلُّم لغة البلد احملتجزين فيه -
  .                                     تصبح كل قضايا حقوق اإلنسان يف مهب الريح
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                                    اإلجازة يف املسكن واإلفراج املشروط املؤقت -  ٢٥      الفصل 

                 وتتيح اإلجازة يف     .                                        ن إىل اجملتمع بعد انقضاء مدة العقوبة                                     ً             يتم اإلفراج عن كل السجناء تقريباً ويعودو      
                                            ُ                               ُّ              املسكن وترتيبات اإلفراج املؤقت أو بشروط بعض الطُرق اليت ميكن هبا للسجناء بدء التعوُّد على العامل 

                       ً  وتتيح هذه اإلجراءات أيضاً   .                                                           اخلارجي مرة أخرى والشروع يف بناء عالقاهتم الشخصية وعالقات العمل
  .                                                   ر استجابة السجني للحياة يف اجملتمع قبل اإلفراج عنه هنائيا     ً       طريقاً الختبا

             توصيات عملية
  .   ُ                                                                     مما ُيساعد املتدربني أن يتم عرض هذه التوصيات بالوسائل املرئية مث جتري مناقشتها

  .                         ً                              تأكد أن الوقت سيكون كافياً للتعليق واألسئلة بعد كل توصية

                 موضوعات للمناقشة

  .  يل                         ترد قائمة املوضوعات يف الدل

  :       املنهجية
  .                                      وينبغي إعطاء كل جمموعة موضوعني ملناقشتهما  .                                          يتم تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

  .                                                                                  وينبغي أن يتضمن الربنامج جلسة قصرية تعود فيها اجملموعات الصغرية لتقدمي تقرير عن مناقشاهتا

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                             ً             ُ   َّ                     كن واإلفراج املؤقت يكونان عموماً لفترة قصرية وُيخصَّصان يف كثري                        اإلجازة يف املس   -

                  َّ   من األحيان لغرض حمدَّد؛

ُ                                                                      وسـيكون من املفيد للُسجناء أن يتم إعداد برنامج باألشياء اليت يتعني مشاهدهتا أو               -                   
                                          عملها لكي يكون لديهم خط سري لتنظيم اإلجازة؛

                                 تمال قضاء سهرات أو احتفاالت أثناء                                          جيب أن يتحلى موظفو السجن بالواقعية إزاء اح -
ُ        ُ                                               فترة اإلفراج املؤقت وأن ُيساعدوا الُسجناء املُفرج عنهم لالستعداد للمشاكل اليت قد                       ُ                      

  ؛  الت ا                    جترها عليهم هذه االحتف

                                                                        قد يكون من املفيد للسجناء أن تكون هناك قائمة باألشخاص الذين ميكن االتصال هبم  -
         يف اخلارج؛

                                يم اخلطر من أجل حتسني معدل النجاح؛                    ميكن وضع إجراءات لتقي -

ُ                                                         ميكن التحدث مع الُسجناء الذين يواجهون فرصة اإلفراج عن مسؤولياهتم جتاه أنفسهم  -                 
ُ        وجتاه أُسرهم وجتاه زمالئهم من الُسجناء؛                       ُ       

ُ                                ُيمكن إنشاء شبكة دعم يف اجملتمع احمللي يلجأ إليها الُسجناء املفرج عنهم اللتماس املساعدة؛ -                                               ُ 
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                                                       ُ                ستعد أعضاء األسرة واألصدقاء ملواجهة إغراءات االحنراف اليت قد ُتساور                      ميكـن أن ي    -
                 السجني املفرج عنه؛

ُ                                             ُ                                  عندما يرتكب الُسجناء خمالفات أثناء وجودهم يف هذه اإلجازة فإهنم ُيثبتون فشلهم مرة أخرى؛              -                 
                وينبغي االعتراف    .                                                             فهم يصيبون أنفسهم ويصيبون األشخاص املتصلني هبم خبيبة األمل        

                                                      ويوجد يف كل والية قضائية جدول بالعقوبات على هذه اجلرائم؛  .     بذلك

                  ً                                   يستلزم األمر مزيداً من العمل قبل موعد اإلفراج النهائي؛ -

                                                                      سريغب مدير السجن يف إقامة عالقة ناجحة مع أصحاب العمل يف اجملتمع احمللي لتعظيم  -
ُ       فرص العمل للُسجناء؛              

                                احملتملني إىل السجن يف كل فرصة ملعرفة                                      جيب إقامة اتصال جيد ودعوة أصحاب العمل  -
ُ                          الُسجناء وقدراهتم واحتياجاهتم؛    

ُ            ُ                                                       اختاذ قرار بتحديد الُسجناء الذين ُيمكن هلم العمل خارج السجن ينطوي على عملية              -                    
                      تقييم اخلطر يف كل حالة؛

                                                               خطر االجتار يف املخدرات اعتبار هام وكذلك خطر ارتكاب العنف أو اهلرب؛ -

                                                          جناء استجابة جيدة بصورة خاصة هلذه املبادرة يف حالة حصوهلم على              ُ قد يستجيب الُس -
ٍ                                َّ         ُّ                 أجر كاٍف عن عملهم وإعطائهم درجة من احلريَّة يف التصرُّف يف هذا اإليراد       .  

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
  .         ُ                                                                    ينبغي أن ُتشارك جمموعات خمتلفة من املتدربني يف مناقشات مائدة مستديرة بشأن الدراستني

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /       إبرازها          نقاط يتعني 

  ١            دراسة احلالة 
                  ُ                                      إن كانت احتياجات أُسرة السجينة ينبغي أن تكون هلا                                         يتعني هنا اختاذ قرار بشأن ما      -

                                             الصدارة على ضرورة احلفاظ على االنضباط يف السجن؛

  ع                                                                          ً   إذا كان القرار هو السماح هلا بالذهاب إىل بيتها فإن السبب سيكون إنساين تعاطفاً م -
                        الطفل الذي حيتاج إىل أمه؛

                                                                                  قـد تكون هذه هي الفرصة املتاحة للسجينة لكي تنظر إىل سلطات السجن يف ضوء                -
  .                                                       خمتلف ولكي تفكر يف الدور الذي لعبته هي نفسها يف حتديد مصريها
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  ٢            دراسة احلالة 
    ميكن                                                                       مـن أصـعب املشاكل اليت تواجه السجون هي أهنا مغلقة عن اجملتمع احمللي وال       -

                                          شاهدة اجلانب الكبري من العمل الذي جيري فيها؛ م

                                                                             مهمـة مدير السجن أن يفتح السجن أمام اجملتمع احمللي كلما أمكن لكي ميكن اعتبار       -
                   ً           السجن ونزالئه جانباً من اجملتمع؛

                                                اليت حتيط بالسجن قد ميكن تشجيع بعض أفراد اجملتمع على    ية                      ِّ مع إزالة جانب من السرِّ -
ُ     استخدام بعض الُسجنا       َّ                                 ً   ء احملدَّدين خارج حميط السجن بعد فحصهم جيداً؛              

                                       ً                                       سيتعني على موظفي السجن إعطاء اجملتمع شعوراً باألمن من خالل تواجدهم بصورة             -
                                                          واضحة والتشجيع الذي يقدمونه خاصة يف املراحل األوىل من املشروع؛

ُ                  ينبغي أن يكون ممكناً ملوظفي السجن تعريف اجملتمع بضرورة إعداد الُسجناء             -        لعودهتم                   ً                                        
                       إىل اجملتمع يف هناية املطاف؛

ُ             َّ                ينبغي أن تكون الرسالة هي أنه كلما زاد إعداد الُسجناء كلما قلَّ خطرهم على اجملتمع -                                               .  
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ُ                                      الكتب والُصحف ووسائط اإلذاعة وشبكة الويب العاملية -  ٢٦      الفصل            

ُ                                                         ُ  الكتب والُصحف ووسائط اإلذاعة وشبكة والويب العاملية وسائل هامة ميكن للُس                     جناء من خالهلا البقاء          
  .                       على اتصال بالعامل اخلارجي

            وصيات عملية ت

                                                    وينبغي تذكري املتدربني بأنه يف حالة دفع أجور إىل           .                                                 من املرجح أن يوجد تباين كبري يف توفر األموال        
                                       ً                             ً                        احملـتجزين مقابل العمل الذي يقومون به متشياً مع الصكوك فإهنم سيتمكنون مجيعاً من احلصول على         

ٍ       قدٍر من ا   .           ملال اخلاص هبم  

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                    وتأخذ كل جمموعة ثالثة موضوعات ملناقشتها  .                                                   ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للقيام باملناقشة

             اح بوقت جللسة          ويتم السم  .                     ِّ                                            وينبغي أن يتنقل املنسِّقون بني اجملموعات للمساعدة على استمرار املناقشة
  .                                         قصرية لتعود إليها اجملموعات الصغرية بتقاريرها

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

                                                             ً                       عادة تتوافر الكتب اليت تصدر يف طبعات رخيصة ألن املكتبات متيل عموماً إىل التربع               -
                 تكون حباجة إليها؛           هبا عندما ال

ُ       اليت ُتعطى مع الُصحف؛                                 رمبا أمكن بنفس الطريقة التربع باجملالت -           ُ      

                                           قد تستطيع املدارس والكليات التربع بكتب قدمية؛ -

                                                            رمبا أمكن للمنظمات غري احلكومية أن تقوم بتنسيق جتميع هذه املواد؛ -

ُ       من الصعب على موظفي السجن إقامة قواعد منصفة وعادلة إذا استطاع بعض الُسجناء  -                                                                    
                                   احلصول على موارد أكثر بكثري من غريهم؛

           ُ                                                      مثل إحدى طُرق منع اختالل التوازن يف تقييد املبلغ املايل املتاح ألي سجني؛  تت -

ُ                            قـد ميكن يف بعض الواليات القضائية ويف بعض الظروف أن يقوم الُسجناء بتجميع               -                                                       
               ورمبا يكون من     .                                                                مكاسبهم يف السجن أو األموال اخلاصة هبم وشراء أي بند مطلوب          

                             الضروري نقل امللكية إىل السجن؛

                                                                       احلاالت القصوى قد يضع السجن بعض الترتيبات لتوفري هذه البنود للسجناء الذين   يف  -
                 ً  حيتاجون إليها حقاً؛
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ُ                                                             تقضـي الصكوك بأن يظل الُسجناء على علم بالتطورات يف اجملتمع احمللي وغري احمللي               -                       
                 أثناء فترة احلبس؛

               ع احمللي ألسباب                                                                     لن يكون من املعقول تقييد احلصول على املطبوعات املتاحة يف اجملتم           -
                                    َّ                      غري التكاليف أو بعض األسباب األخرى احملدَّدة اليت تدعو إىل القلق؛

                                                               ُّ                          رمبـا يعترب من املعقول منع الوصول إىل املواد اليت تتسم بالعنف أو التحيُّز ضد أحد                 -
                                                  اجلنسني أو املواد العنصرية حىت لو كانت متاحة يف اجملتمع؛

ُ                 عدم اإلساءة إىل مشاعر الُسجناء اآلخرين أو                                     السـبب يف اعتناق ذلك اخلط قد يكون      -                       
ُ                     ُ   َّ                                موظفي السجن وبنفس القدر منع الُسجناء من مشاهدة مواد ُيرجَّح أن تعوق برامج                                            

  .             إعادة التأهيل

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
  .                                  ُ                                  يوصى بإجراء مناقشات مائدة مستديرة ُيشارك فيها أحد أعضاء فريق التدريب

  :           حة للمناقشة         جماالت مقتر /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
ُ                                                                              إذا كـان الُسـجناء سيدفعون مثن هذه املطبوعات فسيكون من الضروري أن تضع اإلدارة                -           

              يكفي من املال؛                                            ميكن طلب أي شيء منها إال إذا كان لدى السجني ما              إجراءات حبيث ال

ُ                ُيشترى من هذه                                                                       سـيتعني االتفـاق عـلى خطوط توجيهية تتعلق بأية قيود على ما             -
         ملطبوعات؛ ا

                                                                                   سـيتطلب األمر وجود إجراءات للتحصيل تسمح باملراقبة األمنية ملنع هتريب أي بنود             -
  .              حمظورة إىل السجن

  ٢            دراسة احلالة 
                                                           قد يكون من الصواب أن يلتمس السجني مشورة حماميه يف هذا املوضوع؛ -

      لعودة                  ً                                                             سيكون السجني مهتماً بعدم تلويث امسه أكثر من ذلك وخاصة إذا كان يرجو ا              -
                         إىل اجملتمع بعد اإلفراج عنه؛

                   وقد يكون البديل هو   .                                                    لن يرغب مدير السجن يف بدء حرب كالمية مع الصحيفة احمللية -
                                                    دعوة رئيس حترير الصحيفة إىل السجن ملقابلة السجني بنفسه؛

ٍ                                                    يتوقف اإلجراء املتخذ إىل حٍد كبري على الوالية القضائية ولكن من املرجح أن يعترب أن  -                        
  .                       جني احلق يف الدفاع عن نفسه   للس



 

 

 القسم الثامن

 إجراءات الشكاوى والتفتيش
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                       احلق العام يف تقدمي شكاوى -  ٢٧      الفصل 

   دف هل ا

                                                                                                  يهـدف هـذا الفصل إىل التأكيد على أن إجراءات الشكاوى جيب أن توضع بطريقة جتعلها مفهومة                 
  .   واء                                                       ومقبولة من جانب السجناء واملسؤولني عن إدارة السجن على الس

               املبادئ اجلوهرية

ِ                                      َّ                            حيق ألي شخص انُتِهكت حقوقه أو حرياته أن يتاح له سبيل فعَّال لالنتصاف حتدده حمكمة خمتصة  ُ            . 
                                                           ً                      ولكل سجني احلق يف تقدمي شكوى تتعلق مبعاملته وأن يكون من حقه أيضاً، إال إذا كانت الشكوى 

   ويف   .              َ َ           ا بسرية إذا طَلَب ذلك                                                                        عابـثة بطريقة واضحة، يف التعامل مع الشكوى دون تأخري ومعاملته          
  .                                                                       حاالت الضرورة ميكن تقدمي شكوى نيابة عن السجني من جانب ممثله القانوين أو أسرته

                                                                                 يتم تزويد كل سجني عند دخوله السجن مبعلومات مكتوبة عن القواعد وعن الشكاوى واإلجراءات 
  .  ً ياً                                         ويف حاالت الضرورة ينبغي شرح هذه اللوائح شفو  .                      التأديبية بلغة يفهمها

                                                                                     يف حالـة رفض الشكوى أو عدم االستجابة هلا بطريقة سريعة يكون من حق الشاكي عرض األمر        
  .                       على سلطة قضائية أو غريها

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                           دربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس كل مبدأ                                        باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املت

  .             من هذه املبادئ

  .          ُ                                      وينبغي أن ُيطلب منهم تقدمي تقرير عما يتوصلون إليه

      اآلثار

  .    ُ                                                    ومما ُيساعد على ذلك دون شك تقدمي هذه األقسام بالوسائل املرئية  .                         ً         يتعني استيعاب قدر كبري جداً من املواد

ُ             وجود حق عام لتقدمي الشكاوى وصياغة هذا اإلجراء واُألسس          ُ                                    وُتغطـي املعلومات نظرية ضرورة يف                                                      
  .                                                                وقد يكون من املفيد للمتدربني أثناء احملاضرة تقسيم اجللسة بنفس الطريقة  ،              احملتملة للشكوى
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            وصيات عملية ت

  .                                                                                    يتم عرض هذه التوصيات على املتدربني مع السماح بالوقت الكايف للتعليق واألسئلة بعد كل توصية

        لمناقشة         موضوعات ل

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                                      وينبغي أن يتواجد املنسقون من فريق        .                                                          ينـبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية إلجراء املناقشة        

  .                                            التدريب للتنقل بني اجملموعات للمساعدة يف املناقشة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

ُ                عداد دائماً لالستماع إىل النقد من الُسجناء، وهؤالء الُسجناء                               موظفو السجن على است    -                ُ                        ً          
                                                   السجن باللوم بسبب وجودهم يف السجن وهم يف ذلك خمطئون  ي    موظف   ُ           قد ُيلقون على 

       وحلماية   .                   ً    ُ                                         ومـع ذلك حيدث أحياناً أن ُيسيء موظف السجن استعمال سلطته            .    ً   حقـاً 
ُ                           املوظفـني ذوي الضـمري احلـي وكذلك حلماية الُسجناء جيب إقا                         َّ       مة إجراءات فعَّالة                                      

                  وتطبيقها حبذافريها؛

ُ                                                           ينبغي أن ُتتاح للُسجناء كل الفرص املمكنة لالتصال بكبار موظفي السجن وينبغي أن  -        ُ         
     يشعر                            وسيساعد ذلك على خلق بيئة ال   .                                       يفـتح كبار املوظفني أبواهبم لصغار املوظفني  

              ن من املراقبة؛                                                           فيها أحد باالنعزال عن عملية اختاذ القرارات أو يشعر بأنه يف مأم

                                                                                          ينبغي أن يظل كبار املديرين على اتصال مبا جيري يف السجن وذلك بالتحرك يف كل أحنائه                 -
                                                               َّ       َّ    بكثرة وعلى فترات غري منتظمة وليس بطريقة التفتيش حسب جدول زمين حمدَّد ومتوقَّع؛

ُ                    من املرجح أن يؤدي اعتناق سياسة التحقيق يف الشكاوى اليت يقدمها الُسجناء يف كل          -                                                              
ُ       احلاالت إىل ردع أي مضايقة للُسجناء؛                           

                                                                       تنص الصكوك على أن الطلبات والشكاوى ينبغي حلها يف أقرب نقطة ممكنة من مكان  -
             وقوع املشكلة؛

ُ                                                       نه من الضروري أن يتمكن الُسجناء من االتصال باإلدارة العليا، وأن يشعروا             أ         يف حـني     -                          
                             ً       عاملة غري العادلة فإنه جيب أيضاً                                                             بقدرهتـم على االتصال هبا، لتقدمي الشكاوى يف حالة امل         

                                                                       ً  تدريب اخلط األول من موظفي السجن وتشجيعهم على تفسري القواعد واإلجراءات تفسرياً 
                                               ً     ً   ومن املرجح أن يؤدي ذلك إىل ختفيض عدد الشكاوى عدداً كبرياً؛  .     ً             كامالً قبل تنفيذها

          عد السجن؛                                                            تقع على مديري السجن مسؤولية التأكد من التزام مجيع املوظفني بقوا -

ُ                                                        عندما يشكو عدد كبري من الُسجناء من نفس املوضوع فإن ذلك يعين وجود مشكلة              -                          .  
                يلقى القبول لدى                                                          وقد يعين ذلك أن املوظفني حياولون تطبيق سياسة عادلة وأن ذلك ال

ُ                                       جمموعة من الُسجناء أو قد يعين عدم تطبيق قواعد عادلة؛             



 

 137 

ُ              إذا كانت قواعد توزيع أعمال الُسجناء ال       -                                                  توضع موضع التطبيق فإنه ينبغي على املدير أن                                      
  .                       أهنا فشلت يف حتقيق غرضها ح           نه من الواض إُ                                          ُيعيد النظر يف إجراء املراقبة اليت وضعها حيث 

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
  .                                                                              يوصى بإجراء مناقشة مائدة مستديرة مع قيام أحد أفراد فريق التدريب مبساعدة املتدربني

  :                   االت مقترحة للمناقشة جم /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
ُ                                ينبغي عادة أن يتَّبع الُسجناء إجراءات الشكاوى يف السجن؛ -      َّ                 

                                                                        يف حالة عدم رضاء السجني عن النتيجة أي عدم رضاءه عن سري اإلجراءات فإنه ينبغي  -
    ُ                            أن ُيتاح له االتصال هبيئة مستقلة؛

                              بب تأثريها الضار على الروح                                                           رغبة مدير السجن هي منع وقوع مثل هذه احلوادث بس          -
                                                    ً                      املعنوية للموظفني وعلى إدارة السجن ولكن من الصعب دائماً أن تقوم إحدى اهليئات 

                                                 وهلذه األسباب ومن أجل محاية نزاهة املوظفني قد يكون من   .                       بإجراء حتقيق عن نفسها  
  .                      املفيد إجراء حتقيق مستقل

  ٢            دراسة احلالة 
      ً     ً   تسجيالً شامالً؛                              تقضي احلقوق بتسجيل مجيع الشكاوى  -

                                                                              ويتطلـب ذلك تفاصيل الشكوى واحلادثة ومكان وقوعها ووقت وقوعها ومرتكبها            -
ُ       من املوظفني أو من الُسجناء-               وأمساء أي شهود                    .  

             ميكن أن يؤكده                                                            سيكون من املفيد إدراج مجيع املعلومات يف هذه املرحلة وليس جمرد ما -
  .          الشهود فقط

  ٣            دراسة احلالة 
                     يريد السجني أن يقوله؛                  موظفو السجن إىل ما               ينبغي أن يستمع  -

ُ        ُ   ينبغي أن يتبع موظفو السجن اإلجراءات الثابتة للكشف الطيب على مجيع الُسجناء اجلُدد؛ -                                                                  

                     َّ                                             إذا كان السجني قد تعرَّض لالعتداء فينبغي أن يتضح ذلك يف التقرير الطيب؛ -

          ويعين ذلك    .          إجيابية                                                               تنص الصكوك على ضرورة وجود استعداد ملعاجلة القضايا بطريقة         -
                                                                                       أنه يف حالة وقوع حادثة من هذا القبيل ينبغي تعريف السجني بوضوح بأنه يف حالة                
                                                                                  وجـود أسـباب تدعو إىل الشكوى من الشرطة فإنه سيتمتع باملساعدة لتقدمي هذه              

  .                                              الشكوى وأنه سيتم معاجلة هذه الشكوى بطريقة عادلة
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                         ترتيبات التحقيق والتفتيش -  ٢٨      الفصل 

   دف هل ا

                     ُ                                                                  يهدف هذا الفصل إىل أن ُيربز أمهية إجراءات التحقيق للتعامل مع االدعاءات بوقوع انتهاكات حقوق 
       وينبغي   .                                                                                 اإلنسان وإبراز أمهية كال األشكال الداخلية واملستقلة للتفتيش وكيف ميكن وضع الترتيبات هلا

  .     عاملة                                     من الدليل الذي يعاجل التعذيب وسوء امل ٣                         إحالة هذا الفصل إىل الفصل 

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                                    تكفل كل دولة طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                
ُ                                                  الالإنسـانية أو املهينة إجراء حتقيق سريع ونـزيه كلما ُوجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد                                                                 

  .                                           بارتكاب عمل من أعمال التعذيب أو سوء املعاملة

                                                                              يق دقيق وفوري ونـزيه لكل احلاالت املشتبه وقوعها من عمليات اإلعدام خارج نطاق               وجيري حتق 
                                                                                                القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون حماكمة، مبا يف ذلك احلاالت اليت تشري فيها شكاوى                

  .                                                                              األقارب أو غريها من البالغات املوثوقة إىل حدوث وفاة غري طبيعية يف الظروف املذكورة أعاله

                                                                               يتم التفتيش بانتظام على السجون من جانب مفتشني مؤهلني ومتمرسني من سلطة خمتصة منفصلة  و
  .              عن إدارة السجن

                                                           ّ                                ويكـون لكل سجني احلق يف االتصال حبرية وسرية باملفتشني وال خيضع ذلك إالّ ملتطلبات النظام                
  .                 واالنضباط يف املؤسسة

  .                 معروضة طوال اجللسة                                             ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل 

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                     باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني للتوصل إىل أساس كل مبدأ 

  .             من هذه املبادئ

  .                                            طلب العودة لتبليغ املعلومات إىل اجملموعة الكاملة ُ أُ

      اآلثار

                                                            يف الشكاوى يف صدد ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، من                                                 مـن املهم التمييز بني عملية التحقيق      
  .                          ً              والصكوك الدولية واضحة متاماً يف هذا املوضوع  .                                        ناحية، والتفتيش على السجن من ناحية أخرى
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                                                                                         والنقطة اجلوهرية يف صدد عمليات التفتيش هو أن خدمة التفتيش املستقل تنطوي على فوائد هائلة لكل 
  .                                              موظفو السجن واحملتجزون واجملتمع، وليس هلا أي عيوب ،    لسجن                      األطراف املعنية يف نظام ا

            وصيات عملية ت

  .                                                                                                  ينبغي تقدمي هذه التوصيات إىل املتدربني والسماح بالفرصة للتعليق واملناقشة بعد عرض كل توصية             
  .                                                                               ومن املهم بصفة خاصة يف هذه اجللسة التأكد من العودة باملعلومات املقدمة إىل أماكن العمل

           للمناقشة       موضوعات

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

                           ومن اجلوهري أن يتواجد أعضاء   .                                                       ً     واملوضوعات اليت مت اختيارها هلذا التمرين موضوعات حساسة جداً    
                        فيد ختصيص الوقت الكايف                  وسيكون من امل    .                                                       فـريق التدريب املتمرسني للمساعدة يف إجراء املناقشات       

  .                             جللسة لالستماع إىل نتائج املناقشة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ُ   حيذُو           وعادة ما   .                                                  ً       ً              ينـبغي أن يكـون األسلوب الذي يتبعه مدير السجن أسلوباً إجيابياً            -
                           املوظفون حذو رئيسهم املباشر؛

                                   عة مطلوبة للحالة القائمة مقابل                                                            ينـبغي أن يقـدم املدير تقرير التفتيش بوصفه مراج          -
                    ينبغي أن تكون عليه؛   ما

 ُ                                                                                       سـُيربز حتليل التقرير العناصر اليت ميكن معاجلتها يف حدود املوارد وامليزانيات احلالية              -
                         ميكن معاجلتها يف تلك احلدود؛           وتلك اليت ال

ٍ   تراحاٍت                                                                             ميكن إقامة سلسلة من املشاورات مع املوظفني وميكن دعوهتم أثناءها لتقدمي اق            -      
           َّ                  مساعدة وبنَّاءة بشأن التنفيذ؛

                                      ميكن عندئذ وضع برنامج إلدخال التحسينات؛ -

بلِّغ مدير السجن سلطات السجون حبزم جبوانب تقرير              -                     ُ   ِّ                                                          ويف الوقـت نفسـه جيب أن ُي
                             التفتيش اليت يتعني عليهم حلها؛

   دة                                                                               رمبا يطلب مدير أحد السجون إجراء تفتيش مستقل عندما ترفض السلطات املساع            -
                                                     يف حتسني أحوال السجن اليت يعتربها املدير خطرية أو هتدد األمن؛

                                                                                    مـن املرجح أن يكون التفتيش املستقل غري مفيد إذا مل تعترف السلطات مبركز هذا                -
  .       التفتيش
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        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

  .                                                                          يوصى مبناقشة مائدة مستديرة مع انضمام املتدربني إىل خبري أو اثنني من فريق التدريب

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
َ                                                                           من املستصَوب أن تضم هذه اهليئة جمموعة خمتلطة من األشخاص لكفالة املعرفة بنظام              -         

                               ُ                        السجن إىل جانب اخلربة الواسعة واحلُكم السديد واملركز الرمسي؛

           استنتاجاهتا                                                                    لتحقيق االعتراف بعمل هذه اهليئة واالهتمام به ينبغي وضع ترتيبات لصياغة  -
                         وينبغي نشر هذه التقارير؛  .                        يف تقارير عن تفتيش السجن

                                                                                  ميكن أن تشمل هذه اهليئة بعض األشخاص الذين هلم جتربة مباشرة بالعمل يف السجن               -
               يف وظائف عالية؛

                                                                    ينبغي أن تشمل بعض األشخاص ذوي اخلربة املتخصصة يف موضوعات من قبيل الرعاية  -
   خل؛                         الصحية والتعليم والعمل، إ

                                                                                   لكفالـة متتع هذه اهليئة مبزيد من االختصاصات ينبغي إعطاء الفرصة للمنظمات غري              -
                                              احلكومية احمللية لعرض أية موضوعات ذات صلة عليها؛

                                                                             مـن اجلوهري أن تتمتع هذه اهليئة بإمكانية االتصال الكامل بكل مؤسسات السجون        -
ُ               وأن تتمكن من التحدث على انفراد مع الُسجناء وأفراد ا        ملوظفني؛                                    

َ                                                       قد يكون من املستصَوب حتديد فترة زمنية للعمل يف منصب رئيس هذه اهليئة املستقلة -                 .  



 

 

 القسم التاسع

 الفئات اخلاصة من املسجونني
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   دف هل ا

                             وباإلضافة إىل ذلك توجد فئات من   .                                                       ً           ينطبق كل ما جاء يف األقسام السابقة على مجيع السجناء عموماً          
                                                               صة بسبب جنسهم أو سنهم أو عنصرهم أو ثقافتهم أو مركزهم                                            املسـجونني يسـتحقون عـناية خا      

  .                                     وهدف هذا القسم هو إبراز هذه االعتبارات  .        القانوين

  :                                    وتشمل الفئات اخلاصة من املسجونني ما يلي

        النساء؛ -

                األحداث احملتجزون؛ -

                             السجناء احملكوم عليهم باإلعدام؛ -

  .                                        السجناء احملكوم عليهم مدى احلياة وملدد طويلة -

  .                                 تابعوا بالفصل األول من هذا القسم .                                 وينبغي عرض هذه املقدمة على املتدربني
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            عدم التمييز -  ٢٩      الفصل 

   دف هل ا

                                                                                                        حتظر مجيع الصكوك العاملية واإلقليمية حلقوق اإلنسان التمييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو                
                                                  غريه من اآلراء أو األصل القومي أو اإلثين أو                                                                         اللغـة أو الديـن أو املعتقد الديين أو الرأي السياسي أو           
                                        وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن توجد محاية حمددة   .                                                االجتماعي أو الثروة أو املولد أو غري ذلك من األوضاع
                  ُ                        وهدف هذا الفصل أن ُيربز أن هذه األحكام تنطبق   .                                          حلقوق األقليات كمجموعات حلفظ هويتها وثقافتها

  .                               من هذا الدليل الذي يعاجل الدين  ٢٠                            غي إحالة هذا الفصل إىل الفصل     وينب  .     ً             أيضاً على السجناء

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                                                  يتساوى مجيع األشخاص أمام القانون وحيق هلم احلصول دون متييز على محاية متساوية يف ظل القانون

                                                                                      لكـل شخص احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويتمتع األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات       
  .                                                    إثنية أو دينية أو لغوية باحلق يف ثقافتهم ودينهم ولغتهم

                                                                                  وحيق للسجني الذي ال يفهم أو يتحدث بالقدر الكايف اللغة اليت تستعملها السلطات أن حيصل على 
  .                                         املعلومات اهلامة دون تأخري باللغة اليت يفهمها

 .                    ني الدبلوماسيني املالئمني ُ                                                            وُيسمح للسجناء من الرعايا األجانب بتسهيالت معقولة لالتصال باملمثل
 ُ                                                                                     وُيسمح للسجناء من الالجئني أو عدميي اجلنسية بتسهيالت معقولة لالتصال باملمثلني الدبلوماسيني     

  .                                                                            للدولة اليت ترعى مصاحلهم أو أي سلطة وطنية أو دولية تتكفل مبهمة محاية هؤالء األشخاص

  .            طوال اجللسة                                                   ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                               باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني من أجل اكتشاف أساس               

                         من الدليل حيث وردت هذه   ٢٠                                   ومن املهم إحالة هذه الصكوك إىل الفصل   .                      كل مبدأ من هذه املبادئ
  .         رية الدين                              الصكوك يف سياق احلديث عن احلق يف ح

      اآلثار

                                                                                         مـن املهم أن تذكر للمتدربني أهنم يتمتعون بسلطة هائلة يف نظام السجن حيث يقوم خطر التمييز يف    
                                                                          وجيب أن يشعر املتدربون باحلساسية جتاه ضعف وضع احملتجزين على اإلطالق ولكن ينبغي أن   .       كل يوم
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                           وميثل الوعي مبشكلة السلوك      .                                                                 يشـعروا بذلك بصفة خاصة يف حالة بعض األشخاص أكثر من غريهم           
  .                               التمييزي اخلطوة األوىل يف اجتاه منعه

            وصيات عملية ت

  .                                                                    هذا اجملال واحد من أصعب اجملاالت يف برنامج التدريب من ناحية النجاح يف تقدميه

                   ورمبا ينطبق ذلك على   .                                                  يتم االعتراف بالسلوك التمييزي بأنه سلوك متييزي                             ويف كـثري من احلاالت ال     
                                                                                   وقبل إحراز أي تقدم يف استئصال التمييز عن طريق تنفيذ هذه التوصيات ينبغي أن يكون        .          املـتدربني 

  .                    ً                                     لدى املتدربني استعداداً لالعتراف بوجود التمييز وبأنه غري عادل

  .                                                                ُّ  ومهمة املدرب أن خيلق الظروف املالئمة اليت ميكن فيها حتقيق مثل هذا التحرُّك

                 موضوعات للمناقشة

  .          يف الدليل                  ترد قائمة املوضوعات

  :       املنهجية
                                          وينبغي أن تأخذ كل جمموعة موضوعني اثنني         .                                                    ينـبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة       

  .                                                        وينبغي السماح بوقت لتعود هذه اجملموعات بتقارير عن مناقشاهتا  .          ملناقشتهما

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

      ً                                            ها معاً؛ إذ ميكن ألفرادها احلديث بلغتهم اخلاصة                                           قـد تسـتفيد األقلـيات من وجود        -
                                 ومواصلة عاداهتم ودعم بعضهم البعض؛

    وقد   .    ُ                                                                      قـد ُتعـاين األقليات من حرمان نسيب بسبب حجزها يف عنرب خاص باألقليات              -
                                                                                     يتعلمون اللغة القومية أو القواعد السائدة يف البلد وقد يكتسب عنربهم يف السجن               ال

يّتو (    قرية                       صفات أحياء األقليات الف ِ  ّ    الِغ   ؛ )  

ُ                                                 ينبغي توفري قواعد السجن وحقوق مجيع الُسجناء جبميع اللغات اليت قد تكون سائدة              -                                    
ُ          ً     ومن مصلحة املوظفني أن يفهم الُسجناء مجيعاً ما  .    ُ           بني ُنزالء السجن                هو متوقع منهم؛                            

ُ                                 ينـبغي اختـاذ خطوات لكفالة قراءة املعلومات اهلامة على الُسجناء بلغتهم اخلاصة             -                                                     .  
                                                        ميكن يف كل احلاالت افتراض أن اجلميع يعرفون القراءة والكتابة؛   وال

    َّ                                         حريَّة الرأي مبدأ أساسي من مبادئ حقوق اإلنسان؛ -

                                              حيده سوى حق اآلخرين يف احلياة بدون مضايقة أو خوف؛                 حرية التعبري حق ال -

       على                                                          ً     ً                   قد تكون احلياة بالقرب من أشخاص ينتمون إىل ثقافة خمتلفة أمراً عسرياً؛ وذلك             -
                        وهو أمر صعب بنفس الدرجة   .                                             األقـل حىت ميكن احلصول على مزيد من املعرفة عنهم  

ُ       على املوظفني وعلى الُسجناء؛                    
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                                      َ                                               اجملاالت احملتملة هلذه الصعوبة قد تتعلق بامللَبس واملأكل والعادات الشخصية والعادات            -
                             واملعتقدات واملمارسات الدينية؛

                           ً                ثل األقليات اإلثنية، وذلك مثالً يف توزيع العمل                                 مراقبة مجيع إجراءات السجن لضمان مت -
                                                                             ويف اإلجراءات التأديبية سيسمح بدرجة من مراقبة املعاملة اليت تتلقاها هذه اجملموعات  

                أو هؤالء األفراد؛

                                                 اخلوف واجلهل مها السببان الرئيسيان للتعصب والتمييز؛ -

               يف مكافحتهما؛       ُ                                         ميكن أن ُتساهم املعارض واالحتفاالت ذات الطابع الثقايف -

                                                                               ميكن تكليف موظفي السجن مبهمة ترتيب مثل هذا االحتفال، وميكن أن يكون ذلك              -
                          باالشتراك مع هيئة التعليم؛

                                                                                 تشـجيع االتصـال باجملموعات املشاهبة يف اجملتمع احمللي وإتاحة الفرصة هلذا االتصال              -
  .ُ                                                      ُيساعدان موظفي السجن على إزالة احلواجز وبناء جسور الفهم

        احلالة  ات   راس د

  :       املنهجية

  .ُ                                                                   ُيدعى املتدربون لالنضمام إىل أعضاء فريق التدريب يف مناقشة مائدة مستديرة

                                                                                         وهلذا التمرين يتعني أن يضم فريق التدريب ممثلني جملموعات األقلية اإلثنية لكي تثمر املناقشات عن أكرب 
  .                       قدر من الفائدة للمتدربني

  :      مناقشة              جماالت مقترحة لل /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                        فقد تكون وسائط اإلعالم قد   .         ً                                      يصعب جداً على موظفي السجن التعامل مع هذه احلالة -

                                                                              علمت ببعض األخطاء اليت ارتكبها موظفون يتسمون بكفاءة يف كل اجلوانب األخرى           
                      ً             لعملهم ويتعاونون كثرياً فيما بينهم؛

                             ء موظفني آخرين ولكنها ختشى                                                        ومن ناحية أخرى قد تريد وسائط اإلعالم فضح أخطا         -
                                    من القيام بذلك بسبب العواقب احملتملة؛

                                                                 ً               وقد تقرر إدارة السجن أن القيام بتحقيق مستقل هو التصرف املالئم نظراً خلطورة االهتامات؛ -

                                        ومن املرجح أن يكون االضطراب يف السجن كبريا؛ -

ُ         ً          ينبغي مجع احلقائق بسؤال املوظفني والُسجناء معاً وبفحص أ -                         ية أدلة مكتوبة أو غريها؛                                

                                                                                       إذا تبني وجود قرينة واضحة على التمييز العنصري فيجب التعامل مع األطراف املذنبة              -
     ً            َّ                                                  وفقاً للقواعد احملدَّدة يف إطار التشريع وقد يشمل ذلك الفصل من الوظيفة؛
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                                                                                   إثـبات أي ادعاء من هذه االدعاءات أمر صعب يف الواقع ألهنا يف كثري من احلاالت                 -
                              ن أقوال شخص ضد كلمات شخص آخر؛   تكو

  .                                                                              يتضح من هذه احلادثة هو أنه جيب وضع سياسة بشأن موضوع التمييز العنصري               ما -
                   وينبغي تنفيذ هذه     .                                                                 وينبغي نشر هذه السياسة كما ينبغي تدريب مجيع املوظفني عليها         

                                             وينبغي أن تتضمن السياسة يف صلبها إجراءات      .                                    السياسة بصرامة على مجيع املستويات    
  .                      للمراقبة يسهل استعماهلا

  ٢            دراسة احلالة 
ُ                  ُبد هلا من أن تتصف                                                             لكي تكون أية هيئة من هيئات تنفيذ القانون فعالة داخل اجملتمع ال -

                                          بالعدل ومعاملة مجيع قطاعات اجملتمع بالتساوي؛

   ُ                                                                        قد ُيساعد العمل مع أفراد جمموعات األقلية يف اجملتمع، وخاصة الشباب منهم على بناء  -
         ر الثقة؛    أفكا

   ُ                                                                              قـد ُتساعد محالت التوظيف اليت تثبت جوانب تعدد الثقافات يف اجملتمع على حتسني               -
            صورة اخلدمة؛

   ُ                ً                                                             مما ُيساعد يف ذلك أيضاً القيام حبمالت توظيف تثبت اجلوانب اإلجيابية يف هذا العمل،          -
ُ                                                  مـثل بـرامج إعـادة التأهيل لتعليم الُسجناء وتدريبهم من جديد، مبا يف ذلك أفراد                                            

  .             جمموعات األقلية
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              املرأة يف السجن -  ٣٠      الفصل 

   دف هل ا

          ُ                  وينبغي أن ُتقرأ كل فصول هذا   .      ُ              ِّ                                      يف كل ُنظم السجون تشكِّل املرأة أقلية صغرية من بني نـزالء السجن
                                            وهدف هذا الفصل هو تعيني القضايا احملددة اليت جيب   .                                               الدليل من وجهة نظر تراعي القضايا اجلنسانية     

                                                                ففي معظم اجملتمعات تضطلع املرأة مبسؤوليات أسرية حمددة من ناحية رعاية   .         جن املرأة             مراعاهتا عند س
                                                       ويعين ذلك أنه من املرجح عند حبس أي أم أن تظهر عواقب خاصة   .                            األطفال وما يتصل هبا من مسائل

  .                               ً                              وبعبارات عامة يشكل السجن جمتمعاً يغلب عليه طابع الذكور          .                                    تؤثـر عـلى أفراد أسرهتا اآلخرين      
  .                                                            لذلك ينبغي احلرص بصفة خاصة على عدم جتاهل حقوق املرأة واحتياجاهتا و

               املبادئ اجلوهرية
                                                                                               لـلمرأة احلـق يف املسـاواة يف التمـتع جبميع حقوق اإلنسان يف اجملاالت السياسية واالقتصادية                 

  .                                          واالجتماعية والثقافية واملدنية وغريها ومحايتها
  .                                 اية من مجيع أشكال العنف أو االستغالل                                     ال تتعرض السجينات للتمييز ويتمتعن باحلم

َ                                        ُتحَتَجز السجينات يف أماكن منفصلة عن السجناء  َ  ُ.  
  .                                       ً                              يكون اإلشراف على السجينات وتفتيشهن قاصراً على النساء من الضباط واملوظفني

  .                                                            يتم تزويد احلوامل واملرضعات يف السجن بتسهيالت خاصة ضرورية حلالتهن
  .                               سجينات إىل مستشفيات خارجية للوضع                     ً          ينبغي كلما أمكن عملياً إدخال ال

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس كل مبدأ من هذه                 

  .                                                                     لعرض املعلومات اليت يتم التوصل إليها مع التأكد من اكتشاف مجيع املعلومات               وينبغي عقد جلسة  .       املبادئ

      اآلثار

                                                                                                  النقاط الرئيسية هي أن املرأة متثل صعوبات خاصة عند احتجازها يف السجن وذلك بسبب صغر عدد                
  .                                     النساء النسيب وبسبب دورهن احملدد يف اجملتمع

                             ً                رأة هي إحدى أكثر اجملموعات ضعفاً من بني احملتجزين                                           وعند عرض هذا القسم ينبغي التأكيد على أن امل
  .         يف كل مكان
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            وصيات عملية ت

                   ً      ً                                                              يقدم هذا القسم حتليالً وافياً للمجاالت اليت تتطلب اهتمام موظفي السجن من أجل االمتثال للصكوك 
  .                                                                      وينبغي إتاحة الوقت الكايف للتأكد من توفر الفرصة للمتدربني ملناقشة كل نقطة  .        الدولية

             عات للمناقشة    موضو

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

                                                                                                    ومـن املفيد أن تبحث مجيع هذه اجملموعات الصغرية كل املوضوعات وبعضها يشري مباشرة إىل مكان عمل                 
  .                      ا ستكون قصرية على األرجح                                                وترد قائمة بثمانية موضوعات ولكن اإلجابات على بعضه  .        املتدربني

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

                                      ُ                                    مزايا رفع أو ختفيض احلد األقصى للسن الذي ُيسمح عنده للطفل بالبقاء                    اعتبار         ينبغي   -
                    تتطابق مصاحل االثنني                             على األم والطفل؛ وقد ال        ً         أمراً ينطبق                            يف السـجن مـع أمـه        

          بالضرورة؛

                                                          ً  طفل معها ولكن الطفل قد يستفيد من وجوده يف بيئة توفر له قدراً                     فقد تريد األم بقاء ال -
  ؛             أكرب من احلوافز

                   ُ                                           ومن ناحية أخرى قد ُيعاين الطفل من صدمة شديدة بسبب فصله عن أمه؛ -

                     ً                                                                وحيتاج األطفال األكرب سناً إىل النشاط؛ وأفضل طريقة لتنشيط العالقة أن تستطيع األم              -
                           وميكن إضفاء املزيد من التحسني   .                    كل يوم خارج السجن           يفعله الطفل                  إثبات أهنا تعلم ما

                                                                             على الوقت الذي مير أثناء الزيارة إذا توفرت الكتب واملواد الفنية وتسهيالت الطبخ؛

                                                                  َّ         جيب أن تتمكن املرأة اليت حتتفظ بطفلها معها يف السجن من العمل يف أنشطة بنَّاءة على  -
ُ   ِّ    ووجود مشرف على اللعب أو ُمعلِّم   .  ة             ُّ               وتسهيالت التعلُّم واللعب ضروري  .           أساس منتظم                         

           ً     ً                                  ً                      يعين اختالفاً كبرياً يف نوعية حياة الطفل، وهذا حيدث أيضاً يف حالة وجود مكتبة؛

        ُّ               ُ                     ً         ً                                  ينـبغي جتنُّـب حبس أي امرأة ُيرافقها طفل رضيع حبساً انفرادياً إال إذا كان ذلك                 -
         ملرأة اليت   فا  .                                       ً ومن الصعب تصور أية ظروف جتعل ذلك ضرورياً  .       ً             ضرورياً بصورة مطلقة

                                   بعد الوالدة وحتتاج إىل وجود آخرين وإىل                زالت يف حالة ما ُ                        ُيرافقها رضيع قد تكون ما
                   ً     ً       ً                                   وسيحتاج الرضيع كشفاً طبياً منتظماً ومراقبة طبية لكفالة تغذيته على   .         َّ    رعاية حسَّاسة

                          الوجه الصحيح وزيادة وزنه؛

                      قات القوة بني الرجل                                           ُ                       وجود أفراد من اجلنس اآلخر يعملون يف السجن ُيثري مسألة عال           -
       املرأة؛
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                                                                    تكون هناك اختالفات يف مستوى الكفاءة بني املوظفني فإنه من املرجح                           رغم أنه قد ال    -
ُ       أن املوظفات سيتعرضن ملزيد من االعتداءات اللفظية والتهديدات اجلسدية من الُسجناء                                                                      

                                                      الذكور عما يتعرض له املوظفون الذكور من السجينات اإلناث؛

                                                                   قبول أن يعمل موظفو السجن الذكور دون إشراف يف املناطق اخلاصة                          لـيس مـن امل     -
           بالسجينات؛

 ُ                         ً                    ُيشارك املوظفون الذكور أبداً يف تفتيش السجينات؛      جيب أال -

           ُ                                                              يف أي مؤسسـة ُتدار بطريقة جيدة ميكن لإلناث من املوظفني أداء أعماهلن إىل جانب     -
      وتبقى   .      ُ   ِّ            هدئ وُيحسِّن السلوك             ً                  ُ      ويعترب عموماً أن وجود الزميالت يُ       .               زمالئهن الذكور 

                                                    بعد ذلك مسألة واحدة يتعني معاجلتها وهي مسألة التفتيش؛

                           ً                                             قد يؤدي املوظفون الذكور كثرياً من الواجبات الالزمة يف مؤسسات نسائية ولكن جيب  -
                                          إيالء اهتمام خاص إىل احلفاظ على كرامة املرأة؛

                                  نطاق اهتمامات املرأة وأال تلتزم                                                                  ينـبغي أن تشـمل أنشطة التعليم وقضاء وقت الفراغ كل             -
                                                      توجد اختالفات كثرية يف الواقع بني اهتمامات كل من اجملموعتني؛   وال  .            بأمناط عتيقة

  .                                                                َّ   ينبغي توفري التسهيالت لكي تفي املرأة السجينة باحتياجاهتا الشخصية احملدَّدة -

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

  .                                               يد مجيع املتدربني من االستماع إىل مجيع النقاط املثارةُ                                              ُيشار بإجراء مناقشة مائدة مستديرة لكي يستف    
  .                                                                       وينبغي أن ينضم متطوعون، يتم تغيريهم يف كل دراسة، إىل اخلرباء من فريق التدريب

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
        ع املهام                                                                         قـد يكـون من املفيد أن تكون اخلطوة األوىل هي وضع صورة عامة عن مجي             -

               جلميع السجينات؛  "      تعليم " و  "    عمل "              املتوفرة يف شكل 

ُ                        ميكـن بعدئذ القيام بتوزيع هذه املهام بنفس الطريقة اليت يتم هبا يف حالة مجيع الُسجناء؛                 -                                                                        
                                                          َّ                 ويؤدي ذلك إىل إلغاء القيد املتمثل يف حجز بعض املهام بوصفها خمصَّصة للسجينات فقط؛

  .                         ملؤسسات القاصرة على الذكور                           كيف يتم ترتيب غسل املالبس يف ا -

  ٢            دراسة احلالة 
        ويف هذه    .                                         َّ                                    ينـبغي أن تظل دار احلضانة يف حالة جيدة ومزوَّدة مبا يكفي من العاملني              -

                                     احلالة سيقل قلق النساء من ترك أطفاهلن؛
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        ُ   ِّ      وميكن أن ُينظِّم     .                                                                      مـدة الـثماين ساعات فترة طويلة لكي تبقى األم بعيدة عن طفلها             -
                                                             ت خمتلفة ورمبا من خالل ترتيبات تقاسم العمل، حبيث تستطيع                             السجن جداول ورديا  

                           األم قضاء وقت أكرب مع طفلها؛

                    وسيؤدي ذلك إىل زيادة   .                                                   ميكن وضع ترتيبات لكي تتناوب األمهات إدارة دار احلضانة -
                                                  الفترة اليت تستطيع األم قضاءها مع طفلها إىل أقصى حد؛

  .                                 مكن احلصول على تأهيل لرعاية األطفال                                    يف بعض الواليات القضائية قد يكون من امل -

  ٣            دراسة احلالة 
                    ً                                              جتد املرأة السجن جمهداً للغاية وخاصة إذا كان يعين ابتعادها عن أطفاهلا؛      ً    غالباً ما -

                                                                      ً                يف كثري من األحيان يكون إيذاء النفس عالمة على املعاناة من اإلجهاد أو أن شخصاً                -
                                   الشيء الوحيد الباقي له وهو جسده؛                                   حيلة له يف شيء حياول إثبات سيطرته على  ال

                                                        ُّ                         من الضروري وجود نظام من النشاط اليومي يشمل االتصال والتريُّض وذلك حملاولة             -
                                        مواجهة أسوأ حاالت اإلجهاد والشعور بالعجز؛

                            ً                                                      إذا كـان االتصـال باألسرة متفرقاً أو غري مضمون ميكن لسلطات السجن أن تبذل                -
                          جهودها لتنظيم هذا االتصال؛

                                                                                      ألهـم مـن كل ذلك أنه جيب أن تفهم سلطات السجن املشاكل اليت تواجهها املرأة يف                   وا -
  .     السجن
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                 األحداث يف االحتجاز -  ٣١      الفصل 

   دف هل ا
                                                        وباملثل فإن التمييز يف القانون بني الطفل واحلدث ليس           .                                                     قـد يتـباين تعريف احلدث أو الطفل من بلد آلخر          

  :                       من اتفاقية حقوق الطفل ١                                  يل سنستعمل التعريف الوارد يف املادة                وألغراض هذا الدل  .      ً           واضحاً يف كل احلاالت
                                                                                             يعـين الطفـل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب                  

  .                   القانون املنطبق عليه
  :                                                      من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم  )  أ (  ١١                          والتعريف الوارد يف القاعدة 

 …  .                                         احلدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر 

                                          ُّ                                    ً        واالعتبار الرئيسي هو أنه ينبغي كلما أمكن جتنُّب حبس صغار السن وكلما كان الشخص صغرياً كلما 
  .                                     ُّ                             فصغار السن ميرون مبراحل التكوين والتعلُّم والنمو لبلوغ الرشد          .                   ُّ              زاد التصميم على جتنُّب االحتجاز    

                                                                    ت يف مؤسسة ملنتهكي القانون فإن اخلطر يقوم من أن الشخص الصغري                                         ويف حالـة قضاء هذه السنوا     
                 وعندما يكون من     .                                                                             سـوف يسـتوعب شخصـية إجرامية وينمو وهو يتوقع أن يعيش حياة اإلجرام             

     وهدف   .                                                                                    الضروري حرمان صغري السن من حريته فإن بعض االعتبارات اخلاصة تنطبق على هذه احلالة        
  .                              هذا الفصل أن يصف هذه االعتبارات

               املبادئ اجلوهرية
                        وتنطبق املبادئ التالية     .     َّ                                                                     يتعيَّن أن يستفيد األطفال من كل ضمانات حقوق اإلنسان املتاحة للبالغني          

  :               أيضا على األطفال
َ                            ِّ                               ِّ                                  يعـاَمل األطفال احملتجزون بطريقة تعزِّز إحساسهم بكرامتهم وقيمتهم وتسهِّل إعادة إدماجهم يف                 

  .                          ضلى للطفل وتراعي احتياجاهتم                              ُ اجملتمع وتأخذ يف احلسبان املصاحل الفُ
 .     َّ                                                                               ال توقَّع على األطفال عقوبة بدنية أو عقوبة اإلعدام للحبس مدى احلياة بدون فرصة اإلفراج عنهم

                                    َّ        ويفصل األحداث املتهمون عن البالغني ويقدَّمون إىل   . ُ                                       ُيفصل األطفال احملتجزين عن السجناء البالغني
  .                   احملاكمة بأسرع ما ميكن

 .                                                                    للسماح لألطفال احملتجزين باستقبال الزيارات من أفراد أسرهتم والتراسل معهمُ   َ              ُتبذَل جهود خاصة 
  .ُ  َ                                                                 ُتحَترم خصوصيات الطفل احملتجز وتوضع سجالت كاملة ومأمونة عنه وتبقى سرية

  .                                                                 لألحداث يف سن التعليم اإللزامي احلق يف احلصول على التعليم والتدريب املهين
َ                        ال ُتحَمل األسلحة يف املؤسسات املخص   .         صة لألحداث  ُ  

 .                                                                                              حتترم اإلجراءات التأديبية كرامة الطفل وتريب فيه إحساسه بالعدالة واحترام الذات واحترام حقوق اإلنسان
  .    َّ                                                                                  يتعيَّن تبليغ اآلباء بإدخال حدث إىل احلبس أو نقله أو اإلفراج عنه أو مرضه أو إصابته أو وفاته

  .              وضة طوال اجللسة                                                ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معر
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                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                    باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني من أجل التوصل إىل أساس 

  .                     كل مبدأ من هذه املبادئ

  .                                                         وينبغي العودة إىل اجملموعة الكاملة لتقدمي تقرير عن االستنتاجات

      اآلثار

                                                    فهو غري ناضح وحيتاج إىل أن تكون هذه الفترة من            .                    ً     ً       أن الطفل ليس بالغاً صغرياً                        النقطة اجلوهرية هي  
                                                                            ً      ً                     منـوه فترة تعليم وإهلام لكي يصل إىل مرحلة البالغ الناضج ولكي يستطيع أن يؤدي دوراً مستقالً يف                  

  .                            اجملتمع ولكن مع احترام القانون

            وصيات عملية ت

  .                             بالوقت الكايف للتعليق واملناقشة  ِّ                                     قدِّم هذه التوصيات إىل املتدربني مع السماح 

                 موضوعات للمناقشة
  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                                    وينبغي أن تأخذ كل جمموعة موضوعني        .                                                        ينـبغي تقسـيم املـتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة         

  .                                                       ملناقشتهما مع عقد جلسة يف النهاية لتقدمي تقرير عن املناقشات
  :                   االت مقترحة للمناقشة جم /                 نقاط يتعني إبرازها

                                  وقد حيدث أن خيتفي هذان العامالن        .                                                 حيـتاج األطفـال إىل استمرار الرعاية والرقابة        -
                                   اجلوهريان بعد اإلفراج عنهم إىل اجملتمع؛

                                                                            قد تتسم فترة البقاء يف السجن بقدر مقبول من اتباع القواعد ولكن هذه احلالة ليست  -
                                              تجابة إىل احلالة الواقعية بعد اإلفراج أسوأ                                   وقد تؤدي إىل أن تكون االس        ".         حقيقـية  "

                                                      بكثري ألن مستوى املراقبة اجلربية سيكون أقل بكثري على األرجح؛
                                                                                  والوضـع املثايل هو إبقاء األحداث يف اجملتمع يف حالة ارتكاب جرمية ولكن جيب أن                -

                                                                    يقوم موظفون موهوبون ومتدربون بوضع تدابري للتعامل معهم بدقة وتنفيذها؛
ٍ                طفال الذين يتم إرساهلم من املؤسسات إىل السجن يكونون قد تعرَّضوا لضرٍر كبٍري               األ -     ٍ        َّ                                                       

                  َّ                         ورمبا يكونون قد تعرَّضوا للرفض أو حىت االعتداء   .                                  بالفعل من ناحية منو املشاعر العادية
         حيترموهنم؛                   يثقون يف البالغني وال                      من جانب األبوين؛ وهم ال

                                        الء األطفال حلوافز الصداقة أو الرعاية                                                      لـيس مـن الواقعية أن نتوقع أن يستجيب هؤ          -
                                                     ً  الطبيعية؛ وينبغي حتذير موظفي السجن من هذه احلالة مسبقاً؛
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   ُ                                                                          وُيتيح مرور الوقت والتزام أسلوب واحد أفضل فرصة للتصرف اإلجيايب جتاه بناء العالقات؛ -
      َّ    طفل يدَّعي                ويف حالة أي      .                                                                 ويف معظم الواليات القضائية يوجد تقييد لسن احملتجزين يف السجن          -

                                                                  ُ            أنه أقل من احلد األدىن للعمر ينبغي إحالة املوضوع إىل فرع العدالة الذي ُيعاجل األحداث؛
            ً                                    َّ             ينبغي دائماً حبس الطفل يف مؤسسة لألحداث وليس يف مؤسَّسة للبالغني؛ -
 ُ        ُ   ِّ                              ً     ً                         ُيمكن أن ُيمثِّل التعامل مع األطفال اجلاحنني حتدياً كبرياً للموظفني حىت يف ظروف السجن؛ -
                                                                            من الضروري القيام بفحص طيب للتأكد إذا كان منط السلوك قابل للتفسري على أساس طيب؛ -
                              ينبغي التحقيق يف حالة التغذية؛ -
                                                                               يقل األطفال عن البالغني قي القدرة على إحداث ضرر خطري ولكنهم يف كثري من                ال -

        عليمهم؛           ً            ُ   ِّ                            يفهمون متاماً الضرر الذي ُيسبِّبونه بسبب صغر سنهم وقلة ت         األحيان ال
                                                                                ينبغي أن يكون أحد العناصر يف برنامج السجن هو تعريف األطفال بعواقب سلوكهم اإلجرامي؛ -
                                                                                 جيـب فرض االنضباط املستمر واحلازم ولكن هبدوء، وبدون الرد على العنف اللفظي              -

  .          ً                     ويصعب جداً على املوظفني حتقيق ذلك  .           ً      ُ   َّ                     واملادي معاً الذي ُيرجَّح إظهاره حنو املوظفني
                                   يفهمون االحترام وأن العنف لن يعلمهم    ُ                              ن ُيدرك املوظفون أن هؤالء األطفال ال     وجيب أ

                                                          ولكنهم سيتعلمون، إذا تعلموا على اإلطالق، بفضل القدوة احلسنة؛  .     ً     شيئاً اآلن
                       ً     ً                                     َّ                    رمبـا مل يلعـب التعليم دوراً كبرياً يف حياهتم، رمبا باستثناء املهانة اليت تعرَّضوا هلا يف         -

                                                 ويتعني اآلن اإلصرار هبدوء على املشاركة ولكن قد          .     راهتم                        الفصـل بسبب اخنفاض قد    
  ؛ "      املدرسي "                                             ً     ً            يكون من الضروري أن يكون شكل هذه املشاركة خمتلفاً متاماً عن الشكل 

                                                                         ميكن أن يكون التعليم على أساس فردي يف البداية ولكن من الضروري إدخال النشاط  -
              ً               ُّ             اجلماعي تدرجيياً حيث يبدأ التعلُّم االجتماعي؛

                                                                            شكلة طريقة التعامل مع األعداد الصغرية من األحداث اإلناث مشكلة صعبة إلدارة السجن؛ م -
                                                  ً                          واألولوية األوىل هي أنه ينبغي حبس السجينة األنثى؛ أياً كان عمرها، يف سجون النساء؛ -
                                                               وينبغي إذا أمكن على اإلطالق فصل األحداث اإلناث عن النساء البالغات؛ -
                 ويف حالة اإلدماج     .                                       موعتني أفضل من عزل أي جمموعة منهما                              ومع ذلك فإن إدماج اجمل     -

                                                                                  ينبغي أن يتحلى املوظفون باليقظة اخلاصة لكفالة عدم إخضاع اإلناث ألي ضغط أو             
                          ً  اعتداء من النساء األكرب سناً؛

       َّ                                                                من املرجَّح أنه بعد تشجيع األحداث على املشاركة يف األنشطة خارج ثقافة املخدرات  -
                                       وانب األخرى يف حياهتم بطريقة أكثر إجيابية؛       َّ        أن تتطوَّر كل اجل

ُ          ً                سـتحتاج اُألسر على األرجح إىل القيام بزيارات وسيكون لدى صغار الُسجناء أيضاً             -                                                   ُ         
                      ُ                يريدون احلديث عنه مع أُسرهم وأصدقائهم؛   ما

                                                                               قد توجد يف بعض الواليات القضائية خدمات استشارية ملساعدة صغار اجملرمني على             -
                                            ويوجد يف كثري من اجملتمعات إمكانات متخصصة         .       ُ       ل مع أُسرهم                       إعـادة إقامة االتصا   

ُ       ميكن إتاحتها للُسجناء؛                
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                      ً                                                                  من االعتبارات اهلامة جداً مالحظة أن املشكلة األساسية يف استمرار استعمال املخدرات قد              -
  .                                                                            تكون يف كثري من األحيان ناشئة عن جمموعة األقران من نفس السن واجملتمع الذي تعمل فيه

    ومن   .                        ُ                                                     ليس من الغريب أن تكون أُسر اجملرمني منخرطة يف جتارة العقاقري غري املشروعة                    وباملثل  
                           ِّ                                  اجلوهري قبل تشجيع تقوية الصِّالت أن يتم اكتشاف إن كان األمر كذلك؛

          ِّ                                                                      يوجد املتحرِّشون الذين يستأسدون على اآلخرين يف كل أحناء اجملتمع ويوجد ضحايا             -
      ً                                     ك أيضاً الكثريون الذين يندرجون بني هاتني                                            هلـؤالء املتحرشـني يف كل مكان، وهنا       

             ً                                                     ومن الصعب جداً على موظفي السجن السيطرة على هذه املشكلة ألن             .          اجملموعـتني 
                                               ضحايا التحرش خيافون عادة التبليغ عن هذا التحرش؛

                                       ُّ                                            ينبغي أن توجد يف املؤسسة سياسة بشأن التحرُّش وأن تكون معلنة بوضوح ومفهومة              -
ُ                  لُسجناء على السواء؛                  بدقة لدى املوظفني وا   

ُ                               يعملون مع صغار الُسجناء متواجدين بشكل واضح      ن                                ينـبغي أن يكون املوظفون الذي      -                   
               وإذا مل حيدث ذلك   .    ً                   ُ                                   جداً يف أحناء املؤسسة وأن ُيشاركوا بقدر كبري يف األنشطة اليومية

                                 وهذه هي املناطق اليت حيدث فيها        .      ً نظرياً  "      مغلقة "             ً                       فمـن السهل جداً أن تنشأ مناطق        
                تئساد والتخويف؛   االس

                                                على اآلخرين جيب على املوظفني تطبيق السياسة              يستأسد                        يف حالـة اكتشاف شخص       -
  .             ِّ            َّ      وجيب نقل املتحرِّش وليس املتحرَّش به  .            ً العامة فوراً

        احلالة  ات    دراس
  :       املنهجية

      تدريب ُ                                                                                       ُيشار بإجراء مناقشة مائدة مستديرة مع قيام املتدربني مبناقشة احلالة إىل جانب أفراد من فريق ال
  .                     يتمتعون باخلربة املناسبة

  .                                                         ومن املفيد إعطاء الفرصة لآلخرين للتعليق بعد استكمال الدراسة
  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

                ُ                                 ً      ً                            تتطلـب الصـكوك أن ُيتاح لألحداث احملبوسني يف السجن برناجماً واسعاً من التعليم               -
     تمع؛                                        والنشاط بغرض واضح وهو إعادة تأهيلهم يف اجمل

                                                                                لكي يبدأ تنفيذ ذلك يوصى بفترة يتم فيها اختيار املوظفني وتدريبهم للقيام هبذا العمل؛ -
      ً                                            ّ                              جيب أوالً التعامل مع مشكلة املخدرات بني هؤالء الصغار وإالّ ستنهار مجيع حماوالت              -

               إعادة التأهيل؛
                                                                 يوصى بدورات تدريب مهين مع التأكيد على توفري التعليم للتمكني من ذلك؛ -
                                                                                     مـن املـرجح بعد ترسيخ نظام العمل يف الوحدة أن ميكن توسيع األنشطة التعليمية                -

  .                                                          والثقافية إلعطاء األحداث نظرة على العامل أوسع من نظرهتم احلالية
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ُ                          الُسجناء احملكوم عليهم باإلعدام -  ٣٢      الفصل     

   دف هل ا
                    ولكن عقوبة اإلعدام ال   .          ذا التطور                                                        ألغت اآلن بلدان كثرية عقوبة اإلعدام ويشجع اجملتمع الدويل على ه

  .                            تزال سارية يف قوانني عدة بلدان

                                                                      ً                              وال تتحمل سلطات السجن املسؤولية عن فرض عقوبة اإلعدام ولكنها تتعامل أحياناً مع عواقبها ومع               
                                                         ً                                           تنفيذها، أي االحتفاظ بالسجناء احملكوم عليهم باإلعدام، وأحياناً يكون ذلك لسنوات طويلة يف حالة              

                                                                                              راءات استئناف طويلة أو عندما تكون الدولة قد أوقفت تنفيذ اإلعدام ولكنها مل تقم بعد                         وجـود إج  
                           ً                        وتضطلع إدارات السجون أحياناً مبسؤولية عن تنفيذ         .                                                  بإلغاء عقوبة اإلعدام أو ختفيف العقوبة القائمة      

        ِّ   صل أن حيدِّد             وهدف هذا الف  .                     ً     ً                        وتفرض هذه املهام عبئاً ثقيالً على املوظفني املعنيني        .                  أحكـام اإلعـدام   
َ                                    ً                  الطريقة اليت ينبغي أن ُيعاَمل هبا املسجون احملكوم عليه باإلعدام وفقاً للصكوك الدولية    ُ                     .  

               املبادئ اجلوهرية
  .                                      لكل إنسان حق أصيل يف احلياة حيميه القانون

  ُ                                                                                       ال ُتفرض عقوبة اإلعدام يف البلدان اليت مل تقم بإلغائها إال يف حالة أكثر اجلرائم خطورة وبعد إصدار 
  .                       حكم هنائي من حمكمة متخصصة

َ                                                              ال ُتفـَرض عقوبـة اإلعدام على جرائم يرتكبها أشخاص أقل من                                            سنة وال يتم تنفيذها على        ١٨  ُ  
  .                                                    احلوامل أو األمهات اجلديدات واألشخاص الذين أصيبوا باجلنون

ٍ                 جيري تنفيذ عقوبة اإلعدام عندما حيدث بطريقة تسبب أقل قدٍر ممكن من املعاناة                                                    .  
  .                      على إلغاء عقوبة اإلعدام            جيري التشجيع 

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                  باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس كل مبدأ 

  .              من هذه املبادئ 

  .                  على اجملموعة الكاملة                      وينبغي عرض استنتاجاهتم 

      اآلثار

                                        ُ                                                      هـذا اجلانب من عمل موظف السجن صعب للغاية وُيسبب أكرب قدر من االنقباض؛ ومن الضروري                
  .                                    االعتراف هبذه احلقيقة عند عرض هذا القسم
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                    يستطيع املتدربون عمل    وال  .                                       ُ   ِّ                          والنقطة الرئيسية هي أن الصكوك الدولية ُتشجِّع على إلغاء عقوبة اإلعدام
                             والنقطة الثانية هي أنه يف       .                                                         صوص ذلك، ولكن من املهم أن يكون لديهم إدراك للوضع                     أي شـيء خب   

                                                                                            احلاالت اليت تظل فيها عقوبة اإلعدام قائمة يف القانون فإن عمل موظف السجن يقضي عليه بأن يقوم       
  .                                                      بواجباته بدرجة من التعاطف والفهم جتاه مجيع األطراف املعنية

            وصيات عملية ت
                                                                               لتوصيات بنفس الطريقة وإعطاء الوقت للمناقشة والتعليق دون السماح باتساع                              ينـبغي عرض هذه ا    

  .                               املناقشة بشأن مسألة عقوبة اإلعدام

                 موضوعات للمناقشة
  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                                    وينبغي أن تأخذ كل جمموعة موضوعني        .                                                        ينـبغي تقسـيم املـتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة         

  .                                 ما وتبليغ استنتاجاهتا يف هناية اجللسة       ملناقشته

                                                                          وقد يتعني على موظفي السجن يف بعض الواليات القضائية التعامل مع هذه              .                       هذا املوضوع يثري احلزن   
 ُ   ِّ    وُتشجِّع   .                                                                                    احلـاالت على أساس منتظم؛ يف حني لن يتعرض البعض اآلخر هلذه التجربة على اإلطالق              

  .                                   الصكوك بوضوح على إلغاء عقوبة اإلعدام

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /               اط يتعني إبرازها  نق
ُ                                                                         حيتاج الُسجناء احملكوم عليهم باإلعدام إىل احلصول على املواد واالتصال باألشخاص             -        

                            املشاركني يف أي استئناف قانوين؛
ُ                                       ينبغي السماح هلؤالء الُسجناء باالتصال الرقيق بأسرهم وأصدقائهم؛ -                      
ُ           ينبغي أال يتحمَّل هؤالء الُسجناء ظرو -    ً                                   فاً تقييدية للغاية بسبب خطورة حالتهم؛             َّ         
ُ                                                  تشـمل املعاملـة القاسـية أو الالإنسانية للُسجناء احملكوم عليهم باإلعدام عدم توفر             -                                      

                                                                            املعلومات املتعلقة بقضيتهم أو بعملية االستئناف؛ واحلبس يف أماكن غري كافية التأثيث 
                 األسرة واألصدقاء؛                   وتقييد االتصال ب    "                             عنـرب احملكوم عليهم باإلعدام     "                فـيما يسـمى     

                                                              وتسهيالت الزيارة مع عدم مراعاة املشاعر، مثل االفتقار إىل اخلصوصية؛
ُ                                       ينبغي أن حيصل موظفو السجن املكلَّفون بالعمل مع الُسجناء احملكوم عليهم باإلعدام             -                 َّ                             

            ً      وحيتاجون أيضاً إىل     .                                                           على تدريب إلعدادهم لصعوبات هذه املهمة ومتطلباهتا اخلاصة       
                                ف مع هذه املهمة العسرية بشكل خاص؛              ُّ دعم هائل للتكيُّ

              يغري من ذلك أن                                                           يقـع على املوظفني الطبيني واجب رعاية صحة ورفاه مرضاهم؛ وال    -
ُ      املرضى ُسجناء                                        يستطيعون املشاركة يف تنفيذ عقوبة اإلعدام؛               وهذا يعين أهنم ال  .       

  :          ة اإلعدام                                                                             هناك مهمة غري حمبوبة بصفة خاصة للسلطات يف أي والية قضائية تسمح بعقوب             -
َ        ُ َ َّ                                  ً          إذ يتعني أن يشهد الشخص املسؤول املُنَتَخب أو املَُعيَّن تنفيذ احلكم للتأكد من تنفيذه وفقاً     َ ُ                               

                     ً                                                 للقوانني وللتأكد أيضاً من أن السجني قد فارق احلياة يف هناية عملية التنفيذ؛
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                                                                وباإلضافة إىل ذلك قد يعترب أن من حق أفراد أسرة السجني حضور التنفيذ؛ -
                  ِّ                                                      ن من حق أي شخص يسمِّيه السجني خارج أسرته املباشرة حضور التنفيذ،                    وقد يكو  -

                                    حيضر أي شخص على اإلطالق إذا كانت                                                    مثل أي كنيسة أو جمموعة دينية أو رمبا ال        
                   هذه هي رغبة السجني؛

    ُ                                قد ُتطالب أسرة الضحية باحلق يف احلضور؛ -
             قيق عن احلدث؛                           أو احمللية أن من واجبها نشر حت /                         قد تعترب الصحافة القومية و -
                                                                                         من السهل أن نرى كيف ميكن أن تتحول عملية اإلعدام إىل خرب هام يف وسائط اإلعالم؛ بل                 -

  .                          وينبغي أال يكون ذلك هو اهلدف  .                                  وقد تسرف وسائط اإلعالم يف النشر عنها

        احلالة  ات    دراس
  :       املنهجية

                        ويوصى بأن تنضم جمموعة من   .  ني                                                           سيحتاج املتدربون إىل توجيه من أحد اخلرباء عند مناقشة هاتني احلالت
  .                                                                   املتدربني ختتلف يف كل حالة إىل أعضاء فريق التدريب يف مناقشة مائدة مستديرة

  .                                                 وينبغي توفري الوقت للتعليق واملناقشة يف هناية كل حالة
  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                                 على التعقيدات القانونية جللسات            لسجني ال                                            تنصب مسؤوليات مدير السجن على احتجاز ا       -

                                    َّ                    َّ  ميكن افتراض أن لديه معرفة قانونية حمدَّدة أو تدريب قانوين حمدَّد؛   وال  .      احملكمة
                                                                              ولكـن واجب املدير هو أن يكفل أن يكون األشخاص احملبوسني يف السجن حمتجزين               -

              بصفة قانونية؛
                           ة لتمكني املستشار القانوين                                                              ومـن سـلطة املدير أن مينح حقوق زيارات قانونية عاجل           -

                                                 للسجني من االستماع إىل األدلة واختاذ اإلجراءات املالئمة؛
  .                  َّ                                                      ويكاد يكون من املؤكَّد أن املدير يستطيع االتصال بالوزير من خالل سلسلة القيادة -

  ٢            دراسة احلالة 
      ب أقل ُ                                                                      ِّ  ُتعلن الصكوك الدولية أنه ينبغي تنفيذ حكم اإلعدام يف حالة وجوده بطريقة تسبِّ -

ٍ              قدٍر من املعاناة؛    
                                                                              ويتطلب األمر حبث األسلوب املذكور من خالل األخصائيني املالئمني أو إعادة النظر             -

ٍ        فيما هو قائم من األدلة، بطريقة مفتوحة متاماً ليتأكد اجلمهور من عدم إحداث أٍمل دون                               ً                                         
ٍ                داٍع أو دون ضرورة؛    

                          د تنفيذ حكم اإلعدام إىل                                                             يـرجع جانب من سبب وجود خمتلف األفراد من اجملتمع عن           -
   .                                    احلاجة إىل كفالة هذا التأكيد واستمراره
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ُ                  ُ          الُسجناء مدى احلياة وملُدد طويلة -  ٣٣      الفصل     

   دف هل ا
                  وتفرض الدول عقوبة   .                                على معاين متباعدة يف خمتلف البلدان  )  د َّ بَّ   املؤ   " (               السجن مدى احلياة "           ينطوي تعبري 

                               ُ                وباإلضافة إىل ذلك تلجأ الدول اليت ُتفرج عن          .  م                                                 السـجن مـدى احلياة يف جمموعة خمتلفة من اجلرائ         
  .                                        املسجونني مدى احلياة إىل عدة طرق للقيام بذلك

                                                                                      ً               ورغم أن هناك حتديدات تشريعية يف بعض البلدان لعقوبة السجن مدى احلياة فإن هذه العقوبة عموماً              
                  الت استثنائية أن                                                      ومع ذلك فإن عقوبة السجن مدى احلياة تعين يف حا           .      َّ                        غـري حمـدَّدة املدة بطبيعتها     

  .                                          الشخص جيب أن يقضي بقية عمره الطبيعي يف السجن
                                                                                                    والسـجن مدى احلياة هو أشد العقوبات اجلنائية اليت ميكن فرضها يف تلك األنظمة القضائية اليت ال                 

                                     ويف ظل غياب حكم اإلعدام يتخذ السجن مدى   .                                               توجد فيها عقوبة اإلعدام أو اليت ختتار عدم تطبيقها
  .     ً     ُ  َ                      رمزياً وقد ُيعَترب حكم القصاص األقصى          احلياة معىن 

    فقد   .         َّ                                                                                 ومن املرجَّح أن يكون بعض املسجونني مدى احلياة وملدد طويلة على درجة كبرية من اخلطورة              
         وتقع على   .                                     ً                                           ارتكب بعضهم جرائم شنيعة ويشكلون خطراً حقيقيا على سالمة اجلمهور يف حالة هرهبم        

                     ً               ً           اء ال يهربون وأهنم أيضاً ال يشكلون هتديداً للموظفني                                          إدارات السجون مسؤولية كفالة أن هؤالء السجن
                                                                            واإلشراف على هؤالء السجناء بطريقة كرمية وإنسانية ويف الوقت نفسه كفالة             .                   والسـجناء اآلخرين  

  .                    ً     ً                      سالمة اآلخرين ميثل حتدياً كبرياً إلدارات السجن املهنية

                                 طويلة تنشأ عن إمكانية اإلضرار                                                                      ولكـن أهم القضايا يف اإلشراف على املسجونني مدى احلياة وملدد            
        وجيب أن    .                                                                                          بالـرفاه العقـلي للسجناء نتيجة طول السجن أو عدم وجود تاريخ مؤكد لإلفراج عنهم              

                                                                                  تساعد إدارات السجون هؤالء السجناء على ختطيط مدة حبسهم بطريقة حتفظ هلم إحساسهم بقيمتهم 
  .                                            الذاتية وتتجنب أخطار االستمرار املؤسسي يف السجن

          اجلوهرية      املبادئ
  .                                                            ً اهلدف اجلوهري ملعاملة السجناء هو إصالحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً

  .     سنة  ١٨                                                                              ويوصى بالسجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج عن جرائم يرتكبها أشخاص يقل عمرهم عن 
                                                                                      ينـبغي أن يسعى نظام السجن إىل التقليل إىل أدىن حد من أي اختالفات بني حياة السجن واحلياة     

                             ً                                                                ة وهي االختالفات اليت تؤدي عموماً إىل تقليل إحساس السجناء باملسؤولية أو تقليل االحترام                 احلر
  .                               الواجب لكرامتهم كأفراد من البشر

  .                                                                            تكون معاملة السجناء بطريقة تشجع على احترامهم ألنفسهم وتنمية إحساسهم باملسؤولية
                                 ة يف فترات منتظمة حتت الرقابة      ُ                                                             ُيسمح للسجناء باالتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة احلسن       

  .                                             الالزمة سواء عن 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

  .                    ظل معروضة طوال اجللسة                                          ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن ت
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                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                                 باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني من أجل التوصل إىل كل                

  .                  مبدأ من هذه املبادئ

  .                                                       وينبغي إبالغ اجملموعة الكاملة مبا يتوصلون إليه من استنتاجات

      اآلثار

                                                                              الصعاب اخلاصة اليت يثريها السجن مدى احلياة كانت موضع اعتراف يف دساتري                                  ينبغي اإلشارة إىل أن   
ٍ             عدٍد من البلدان   .  

            وصيات عملية ت

                                                                                                         الرسـالة اليت ينبغي التأكيد عليها هي ضرورة تطبيق مجيع املبادئ املوصوفة يف الدليل لتحقيق اإلدارة                
ُ     اجليدة للسجن وأن يكون هذا التطبيق بنفس القدر يف حالة الُسجنا   .                        ء مدى احلياة أو ملدد طويلة                                                     

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

                 ولتعظيم املشاركة    .                                                                              وهناك بعض املوضوعات املثرية لالهتمام واليت تؤثر على مجيع العاملني يف السجن           
   ً      ً                                                           وعاً واحداً ملناقشته ومطالبتها بأن تكون مستعدة لتقدمي تقرير عن                                          ينـبغي إعطـاء كل جمموعة موض      

  .                           املناقشة أمام اجملموعة الكاملة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
ُ                                    َّ                   تتمثَّل إحدى طُرق بدء هذه العملية للُسجناء ملدد طويلة يف احلصول على تقييم أوَّيل               -                      ُ        َّ    

                               للبدء يف ختطيط مدة عقوبة كل سجني؛

               وتشمل هذه اخلطة   .                                   ً                       ويتم وضع خطة لفترة العقوبة استناداً إىل املالمح اخلاصة بالسجني -
ُ                                 تقييماً للخطر الذي ميثله كل سجني لنفسه وللُسجناء اآلخرين وللموظفني وللجمهور؛                                  ً       

                           ً                         ُ   َّ     ُ                         وتشـمل خطة فترة العقوبة أيضاً خمتلف األنشطة والربامج اليت ُيرجَّح أن ُيشارك فيها            -
  ؛         العقوبة               السجني طوال فترة

ُ                                                ويف ضوء طول الفترة اليت ُيرجَّح أن يقضيها الُسجناء احملكوم عليهم مبدد حبس طويلة               -               َّ   ُ                      
ُ               يف السجن ميكن القول بأنه ينبغي إعطاء هؤالء الُسجناء األولوية على الُسجناء اآلخرين                      ُ                                           

                                             للمشاركة يف هذه األنشطة إذا كانت املوارد شحيحة؛



 

 162 

                                    وحيق ألفراد األسرة واألزواج واألطفال       .         ً    هام جداً                                 واالتصال باألسرة والعامل اخلارجي    -
                                    وغريهم االتصال بالشخص املوجود يف السجن؛

ُ                                     واالفتراض التلقائي هو أن الُسجناء ملُدد طويلة ُسجناء خطرون هو افتراض ال            -          ُ       ُ      أساس                             
ـ  ل ُ                                                              ُيثري الُسجناء مدى احلياة مشاكل من ناحية االنضباط أكثر من أي                     وعادة ال   .  ه   ـ       ُ

ُ       الُسجناء             جمموعة أخرى من   ؛   

ُ                                                    ويف الوقت نفسه ُيرجَّح أن يكون بعض الُسجناء مدى احلياة وملدد طويلة على درجة               -                 َّ   ُ              
ُ               ومن مسؤولية إدارات السجن أن تكفل أن هؤالء الُسجناء           .                       كـبرية مـن اخلطـورة                                                 

ُ        ميثلون هتديداً للموظفني ولغريهم من الُسجناء؛                 ً   يهربون وأهنم أيضاً ال  ال                      ً            

ُ         وتنظيم شؤون هؤالء الُسجناء    -                                                         بطريقة كرمية وإنسانية ويف الوقت نفسه كفالة سالمة                            
  .               ً     ً                      اآلخرين ميثل حتدياً كبرياً لإلدارة احملترفة للسجن



 

 

 القسم العاشر

ُ   األشخاص احملتجزين بدون ح كم                      
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  :                             ملحوظة للمتدربني بشأن املصطلحات

ُ                 الُسجناء قبل احملاكمة "ُ             ُيستخدم تعبري                وجودين يف احلبس                                     يف هذا القسم للداللة على مجيع األشخاص امل  "   
  .            َّ                  ولكنهم مل يقدَّموا بعد إىل احملاكمة

  .                          للداللة على نفس هؤالء األشخاص  "      احملتجز "             ويستخدم تعبري 

                                                                                           وتشري املبادئ الواردة يف هذا القسم إىل مجيع األشخاص الذين مت احتجازهم دون صدور حكم عليهم          
                                           و حتت القبض أو يف انتظار احملاكمة أو مل               ُ                ً                                        سواء أُشري إليهم قانونياً بصفتهم حمتجزين أو قبل احملاكمة أ         

  .   َّ                                                               يقدَّموا إىل احملاكمة أو يف احلبس االحتياطي أو غري املدانني أو بأي وصف مشابه
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ُ    املركز القانوين لألشخاص احملتجزين بدون ُحكم -  ٣٤      الفصل                                     

   دف هل ا

               هذا الفصل هو     وهدف  .                                                            األشخاص احملتجزين بدون حكم حيق هلم احلصول على ضمانات قانونية حمددة
  .                                              إبراز هذا األمر 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   .                          لكل شخص احلق يف احلرية واألمن   ُ   
  . ا               ً   يف القانون ووفقاً هل

          ويتم إبالغ   .                                                                               يتم إعالم أي شخص يتم القبض عليه حلظة القبض عليه بأسباب القبض عليه وحبقوقه        
                                  ويتم بسرعة إحضار أي شخص يتم القبض   .                           ً    ُ                أي شخص يتم القبض عليه فوراً ألي ُتهم موجهة إليه

       َّ    إذا تبيَّن                                                                                                  عليه أمام سلطة قضائية بغرض النظر يف قانونية القبض عليه أو احتجازه ويتم اإلفراج عنه                
  .                   أن احتجازه غري قانوين

 .                                                                                أي شخص يتم القبض عليه له احلق يف حماكمة يف غضون فترة معقولة من الوقت أو يف اإلفراج عنه
                                                                                 حيب االحتفاظ بسجالت مكتوبة شاملة جلميع االستجوابات، مبا يف ذلك شخصية مجيع األشخاص         

  .                      احلاضرين أثناء االستجواب

  .                                      وسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة                        ينبغي عرض هذه املبادئ بال

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                               السـتعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني للتوصل إىل أساس كل                

  .                  مبدأ من هذه املبادئ

  .                                        وينبغي عرض استنتاجاهتم على اجملموعة الكاملة

      اآلثار

                                       وينصح بالتأكد من ذلك بتوجيه أسئلة        .                                      مجيع املتدربني النقطة املطلوب إبرازها                          من اجلوهري أن يفهم     
  .              ومراقبة األجوبة
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            وصيات عملية ت

                   وأن يدفعهم املدرب     .                                             ما وينبغي أن يعتربها املتدربون هبذه الصفة                                    ٍ      هذه التوصيات متثل مراجعة إىل حدٍ     
  .                        إىل اعتبارها عملية مراجعة

                 موضوعات للمناقشة

  .               وضوعات يف الدليل            ترد قائمة امل

  :       املنهجية
  .                                           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
ُ                                تدريب املوظفني عنصر حيوي يف محاية حقوق الُسجناء؛ وعندما يعرف مجيع املوظفون  -                                      

ُ        الُسجناء؛                                                    اإلجابة على األسئلة فسوف تصل هذه املعلومات على األغلب إىل     

                                                                 ُ           جيب أن تكون املعلومات متوفرة يف شكل مكتوب جبميع اللغات ذات الصلة وأن ُتقرأ       -
ُ                     أيضاً على الُسجناء األميني الذين ال             ُ    يعرفون أي لُغة؛     ً       

                                                  ً     ً                              ويف الوضع املثايل يتواجد فريق من املوظفني املدربني تدريباً خاصاً لتوجيه املشورة إىل              -
ُ        ُ                 الُسجناء الُجدد بشأن حقوقهم   .         ُّ           ً                هذا التخصُّص مفيد أيضاً لتنمية املوظفني و  .   

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

  .                                                                        يوصى بإجراء مناقشة مائدة مستديرة بني املتدربني وأفراد فريق التدريب ذوي اخلربة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
ُ         ً                يعترب السجني الذي مل يصدر عليه ُحكم بريئاً مبوجب القانون؛ -                              

ُ        ُ         أن يتضح ذلك يف معاملة هؤالء الُسجناء مقابل الُسجناء املُدانني؛      وينبغي -               ُ                               

ُ                          وينبغي كلما أمكن حبس الُسجناء غري املُدانني يف أماكن منفصلة عن الُسجناء املدانني            -                          ُ           ُ                        
                             يف املرحلة األوىل من دخول السجن؛

                                                                                  وجيب وضع إجراءات لتمكني موظفي االستقبال يف السجن من التأكد من قانونية أمر              -
                اإليداع يف السجن؛

ُ           ُ                                                  وجيب أن ُيتاح للُسجناء غري املُدانني إمكانية احلصول بسهولة على املعلومات واخلدمات  -        ُ       
ُ                           وميكن السماح هلؤالء الُسجناء بارتداء مالبسهم اخلاصة  .          القانونية                    .  
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                             االتصال باحملامني وبالعامل اخلارجي -  ٣٥      الفصل 

   دف هل ا

                                                     اكمة عادلة للمسجونني قبل احملاكمة أن يتمكن هؤالء السجناء                                من املهم بصفة خاصة من أجل توفري حم
                                                                                      من االتصال باملستشارين القانونيني وباألسرة وباألصدقاء إلعداد دفاعهم على حنو سليم ودون عائق ال 

   .                             ويهدف هذا الفصل إىل إبراز ذلك  .        داعي له

               املبادئ اجلوهرية

ٍ                    إمكانية االتصال مبحاٍم أو ممثل قانوين آخر                                                    تـتاح جلمـيع األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين                            
  .                                       وتتاح هلم فرصة كافية للتحدث مع هذا املمثل

ُ         ً                 ُ   َّ                                     ُ  َ َّ                               ُيسـمح فـوراً للسجناء الذين مل ُيقدَّموا إىل احملاكمة بإبالغ أسرهم باحتجازهم وُتقَدَّم هلم مجيع                
  .                                        التسهيالت املعقولة لالتصال بأسرهم وأصدقائهم

  .                                املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل 

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
ُ                                                         باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل الُسجناء يف جمموعات من اثنني من أجل اكتشاف أساس                                                      

  .                                                   كل من هذين املبدأين والعودة بتقرير إىل اجملموعة الكاملة

      اآلثار

          وينبغي أن   .                                          ا احلق وعليها املسؤولية ملراقبة ظروف االحتجاز                                  النقطة اجلوهرية هي أن سلطات السجن هل
  .                                        تكون هذه الظروف متمشية مع الصكوك الدولية

            وصيات عملية ت

  .                                                                                       ينبغي أن تكون هذه التوصيات معروفة لدى املتدربني ومع ذلك ينبغي عرضها إلتاحة الوقت ملناقشتها
                                           لى ضرورة السماح بفترة زمنية يتم خالهلا                                                             ومـن املهم التشديد على دور احملامني يف االستجواب وع         

  .                    االتصال بالعامل اخلارجي
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
  .                                                                                   ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية إلجراء املناقشة وأن تناقش كل جمموعة املوضوعات الثالثة

  .                        موعات بتقرير عن مناقشاهتا                                     وليس هنا حاجة لعقد جلسة خاصة لتعود اجمل

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
            وختتص سلطات    .    ِّ                                                        تؤكِّد الصكوك على الفصل بني سلطات السجن وسلطات االدعاء         -

ُ                السـجن مبراقبة وكفالة وصول ُسجناء ما                                                    قبل احملاكمة إىل املشورة القانونية والتمثيل                                
         القانوين؛

ُ                 ال يف السجن وضع نظام إلتاحة وصول ُسجناء ما                                 وجيـب على موظفي االستقب     -     قبل                                 
                                      ً              ُ  َ         احملاكمة إىل هذه اخلدمات بسهولة بوصفه حقاً هلم وليس ميزة ُتمَنح هلم؛

ُ                   وتقـع على سلطة إدارة السجن مسؤولية متكني ُسجناء ما          -                         قبل احملاكمة من االتصال                                           
                            بأسرهم إلبالغهم مبكان تواجدهم؛

             ً                               ا االتصال ممكناً من خالل جمموعة متنوعة من              ً                                وحتقـيقاً لذلـك، ينبغي أن يكون هذ        -
                                  االتصال اهلاتفي واخلطابات والزيارات؛  :    ُ   الطُرق

ُ         وتقضي الصكوك بتمكني ُسجناء ما -                                           قبل احملاكمة من االتصال بأسرهم وأصدقائهم دون                     
  .                                                     أي تقييد باستثناء متطلبات األمن والسالمة يف إدارة املؤسسة

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

                                                                                        د أن يسـتمع املتدربون إىل مناقشة كل هذه القضايا ولذلك يوصى بإجراء مناقشة مائدة                        مـن املفـي   
  .                                                  مستديرة مع انضمام جمموعة من املتدربني إىل فريق التدريب

  .                                   وينبغي تغيري املتدربني يف كل دراسة حالة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                                                    تزام مبوجب الصكوك ألن يكفل أن كل شخص موجود يف                                     يقـع على مدير السجن ال      -

                                  احلجز قد مت احتجازه بطريقة قانونية؛

                                                                         وينبغي يف املقام األول أن يعرض مدير السجن حقائق احلالة على السلطات القضائية؛ -
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                                             ً                                          ويف الـنهاية يتعني على هذه السلطات أن تتخذ قراراً بشأن قانونية االحتجاز يف كل                -
  .            حالة على حدة

  ٢          اسة احلالة   در
ُ      ُتميِّز الصكوك متييزاً واضحاً بني دور سلطات السجن ودور الشرطة يف إدارة شؤون الُسجناء؛ -                                                ً      ً              ِّ   ُ 

       وينبغي   .                                                                       فمسـؤولية سلطات السجن هي حتديد الظروف اليت يتم فيها حبس السجني            -
ُ                                                   متكني مجيع الُسجناء من االتصال باملمثلني القانونيني واألسرة واألصدقاء؛            

ُ                                  كـون أية تدابري أمنية خاصة مفروضة على أحد الُسجناء حالة استثنائية                          ينـبغي أن ت    -                                           
                                                                                     حسبما يراه مدير السجن وعلى أساس أسباب قد تتصل بإدارة السجن، إال إذا أمرت              

  .                    هبا سلطة قانونية خمتصة

  ٣            دراسة احلالة 
                                                                  مهمة موظفي السجن هي احلفاظ على ظروف السالمة واألمن يف مجيع األوقات ولكن  -

      ً                                  َّ               َّ               أيضاً السماح للسجناء بالتمتع حبقوقهم حبريَّة على النحو احملدَّد يف الصكوك؛     عليهم

                                                                              ويف هـذه احلالة جيب السماح بقدر من اخلصوصية لكي جتري احملادثات بني احملامني               -
ُ           ً                                              والُسجناء بعيداً عن مسمع موظفي السجن العاملني يف منطقة الزيارة   ؛   

  .                               وظفي السجن مراقبتها بأعينهم فقط                                   ينبغي ترتيب منطقة الزيارة حبيث ميكن مل -
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                          معاملة املسجونني قبل احملاكمة -  ٣٦      الفصل 

   دف هل ا

                 ُ                                                                                    هدف هذا الفصل أن ُيربز أن للرجال والنساء احملتجزين قبل احملاكمة احلق يف معاملة خمتلفة يف بعض                 
                    القانون أبرياء من                                                                       اجلوانب عن معاملة السجناء احملكوم عليهم ألنه مل يتم إثبات جرمهم ويعتربون حبكم

  .               اجلرمية املتهمني هبا

               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 احملاكمة مبفرده        ، ولكن  ُ 
  .                                     رهنا بالعادات احمللية املختلفة حسب املناخ

                    ُ   َّ                                                                          وجيـوز لألشـخاص 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
  َّ                                                             قدَّم إىل احملاكمة مالبس السجن تكون هذه املالبس خمتلفة عن املالبس املقدمة                  ُ إذا ارتدى سجني مل ُي

  .                    للمسجونني احملكوم عليهم

  .          ً                 ُ   َّ                                           تتاح دائماً للسجناء الذين مل ُيقدَّموا للمحاكمة فرصة العمل دون إجبارهم عليه

            لكتابة على  ُ          ً                 ُ   َّ                                                        ُيسـمح عموماً للسجناء الذين مل ُيقدَّموا إىل احملاكمة بشراء الكتب والصحف ومواد ا             
  .            نفقتهم اخلاصة

ُ          ً                    َّ                                                         ُيسـمح عموماً للسجناء الذين مل يقدَّموا إىل احملاكمة بتلقي الزيارات من طبيبهم اخلاص أو طبيب   
  .           أسناهنم اخلاص

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                              ك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس كل مبدأ                     باستعمال جمموعة الصكو

  .                                                                  من هذه املبادئ والعودة يف هناية عملهم إىل تقدمي تقرير إىل اجملموعة بأكملها
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      اآلثار

ُ                                    النقطة اليت يتعني إبرازها هي أن االختالفات بني فئيت الُسجناء تفرض اختالف ظروف احتجاز كل فئة                                                 .  

  ة          وصيات عملي ت

                            وعليك عرض املعلومات مع إتاحة   .        َّ                                                 من املرجَّح أن تتسم التعليقات بكثري من احلكايات يف هذا املوضوع
  .             تقتضيه الصكوك                                     ً       الوقت للمناقشة ولكن جيب أن تعود دائماً إىل ما

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                                       وتأخذ كل جمموعة موضوعني ملناقشتهما وتبليغ   .         للمناقشة                                   ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية 

  .                     نتائج املناقشة بعد ذلك

  .                                              ُّ                               ومن املفيد أن يتمكن أعضاء فريق التدريب من التنقُّل بني اجملموعات ملساعدهتا يف املناقشة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
          فإىل جانب    .                ملوظفي السجن                                                      تنظـيم شؤون املسجونني قبل احملاكمة ليس مهمة سهلة         -

                                                                                     االنـتقال الضـروري إىل قاعة احملكمة قد تكون هناك زيارات إضافية يتعني ترتيبها              
ُ                             وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه اجملموعة من الُسجناء قد تكون على             .                 واإلشـراف عليها                                       

                                            األرجح حتت ضغط أكرب بسبب عدم التأكد من حالتهم؛

                                               ن املسجونني قبل احملاكمة وعدم التأكد من طول                                         وارتفاع عدد الداخلني واخلارجني م     -
                                                                               إقامـتهم ووضعهم يؤدي إىل خلق ظروف يف السجن تقل عن املستوى املطلوب هلذه              

ُ       اجملموعة من الُسجناء؛              

                                                                 والصكوك واضحة بشأن معاملة املسجونني قبل احملاكمة وأسباب هذه املعاملة؛ -

  .                            احملاكمة بريء يف نظر القانون                                            ومن املهم أن يعترف موظفو السجن بأن املسجون قبل -
                               َّ                        ً             ويف الوقت نفسه فإنه من شبه املؤكَّد أن هذا السجني حمبوس رغماً عن إرادته؛

                             ً     ً                                       وبعد أن يصبح هذا املفهوم واضحاً متاماً فسوف يسهل قبول ضرورة الظروف والنظام  -
           ِّ                   اللذين يعبِّران عن هذه احلقيقة؛

                                        يتعني عليهم القيام بالعمل أو ارتداء              ً    ة؛ فمثالً ال                                           وخيضع املسجونون قبل احملاكمة لقواعد خمتلف      -
ُ          مالبس السجن كما أن مركزهم خمتلف عن بقية الُسجناء؛ إذ                    هنم يعتربون أبرياء؛ إ                                        

        َّ                             ً                                                ومـن املـرجَّح أن يكون نظامهم اليومي خمتلفاً، ولذلك هناك أسباب تنظيمية جتعل               -
ُ        ُ         ً       ً     فصلهم عن الُسجناء املُدانني أمراً منطقياً؛             
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                                                                  ن هناك أسباب أمنية لفصل اجملموعتني، من ناحية أن املسجونني قبل                           بـل ورمبـا تكو     -
                                                                              احملاكمة يتصلون بالعامل اخلارجي من خالل حضورهم إىل احملكمة ورمبا يضغط عليهم            

ُ                                                 الُسجناء املدانون للعمل يف هتريب بعض البضائع إىل السجن؛    

                                                   وينبغي فصل صغار املسجونني قبل احملاكمة عن الكبار منهم؛ -

                                                                 بغي التعامل مع حاالهتم بسرعة لتقليل فترة بقائهم يف السجن إىل أدىن حد؛   وين -

                   ً                                                     وميكن أن نتوقع أيضاً أن األمور اليت تشغل بال املسجونني قبل احملاكمة ليست كثرية؛ -

        َّ                                                                         ومـن املـرجَّح أن تشمل هذه األمور القضايا القانونية اخلاصة هبم ونتائجها احملتملة،        -
                                 ص استئناف حياهتم بعد اإلفراج عنهم؛ ُ          ُ       ُ    وُبعدهم عن أُسرهم وفُر

ُ                                                  وقد ميكن أن ُتساعد برامج التعليم الُسجناء يف بعض هذه اجملاالت عن طريق حضور               -                       ُ           
                                                                                   دورات لتعلـيم كتابة اخلطابات واملساعدة يف قراءة وفهم املواد املكتوبة وجمموعات            

                 املناقشة واملشورة؛

                        املسجونون قبل احملاكمة                                                            وينـبغي تنظـيم هـذه الدراسات والدورات حبيث يستطيع          -
                                    حضورها حسب ضرورات ظروفهم القانونية؛

                                                                    ويظل كثري من املسجونني قبل احملاكمة يف السجن لفترات طويلة ولذلك ميكن يف كثري  -
                                              ُ                                      مـن األحـيان توفـري دورات تدريبية تؤدي إىل مؤهالت مما ُيساعد يف التعامل مع                

  .                              االنشغال بإعادة االندماج يف اجملتمع

      احلالة    ات    دراس

  :       املنهجية

ُ                                                                                     ُيوصى بإجراء مناقشة مفتوحة لكل حالة من هذه احلاالت يف إطار جمموعة من املتدربني ومع واحد أو 
  .                          أكثر من أفراد فريق التدريب

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                               ً                        تعين الظروف األمنية العالية حتماً ختفيض بعض جوانب النظام؛ -
                                 ً       ً                             ويتطلب املسجونون قبل احملاكمة نظاماً وظروفاً تعكس مركزهم كأشخاص أبرياء؛ -
ٍ                              وليس من املرجَّح الوفاء مبتطلبات الصكوك الدولية على حنو كاٍف إذا مت حبس مجيع               -                                          َّ            

                                                  املسجونني قبل احملاكمة يف ظروف أمنية من أعلى املستويات؛
                            ىل فئات حسب خطورة التهمة                                                         وينـبغي وضع نظام لتقسيم املسجونني قبل احملاكمة إ         -

     َّ          املوجَّهة إليهم؛
  .                                                    وينبغي أن يكون مستوى األمن لكل سجني هو أقل مستوى ضروري -
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  ٢            دراسة احلالة 
           ً                                                                   يكون مطلوباً من املسجونني قبل احملاكمة القيام بالعمل ولكنهم قد يرغبون يف                  قد ال  -

           القيام به؛

ُ        ُ                  لُسجناء املُدانني فسوف يواجه                                             يف حالة عدم وجود فرص عمل كافية يف السجن جلميع ا -  
                                        هل من األفضل تشغيل أكرب عدد ممكن من           .                                   موظفو السجن صعوبة يف هذا املوضوع     

ُ        ُ                                                                            الُسـجناء املُدانني سواء كان ذلك برغبتهم أم ضدها أم أنه من األفضل إتاحة بعض                  
  ؛                                                      العمل للمسجونني قبل احملاكمة إذا كانوا يسعون إىل العمل جبد؟

                               من املتغريات، اليت قد ختتلف يف خمتلف   ً  داً                سجن يف حسباهنم عد                  جيب أن يضع موظفو ال -
                                                                            الواليات القضائية، مثل األجر مقابل العمل واملزايا اليت ميكن اكتساهبا من خالل العمل 

                      يكون من اإلنصاف رفض           وقد ال   .                                      َّ          وارتفـاع املكانة من خالل االنشغال بعمل حمدَّد       
                                   ورمبا تقتضي أساليب اإلدارة اجليدة       .                                             السـماح جلميع املسجونني قبل احملاكمة بالعمل      

  .                                                              وجود عدد من الراغبني يف العمل إىل جانب الكثريين غري الراغبني يف العمل

  ٣            دراسة احلالة 
ُ        ُ                 تقضـي الصكوك الدولية بفصل املسجونني قبل احملاكمة عن الُسجناء املُدانني           -       وهناك   .                                                  

             بسهم هي ظروف                                                                 عدة أسباب لذلك ولكن اهلدف هو أن يتم التأكد من أن ظروف ح          
      ً                                 وعموماً فإن النظام اليومي للمجموعتني       .                                         مناسبة ألشخاص غري مدانني بعد بأي جرمية      

          ً  خيتلف كثرياً؛

ُ        ِّ                                                                ولكن الروابط اُألسرية متثِّل أحد االعتبارات يف هذه احلالة وهي روابط يتعني محايتها              -               
    ما؛     ُ                                     ً                        وقد أُتيحت الفرصة مع تقدمي الطلب للتواجد معاً رغم اختالف مركز كل منه

                                                                                وقـد خيـتلف القرار حسب الظروف السائدة عند تقدمي هذا الطلب وحسب أماكن               -
                            َّ                                                       اإليـواء املـتوفرة، ولكن من املرجَّح أن موظفي السجن سوف يناقشون، قبل اختاذ              

  .                                                                    قرارهم، مسائل منها إنشاء سابقة وسلوك هذين الشخصني وطابع جرمية كل منهما
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              اإلفراج بكفالة -  ٣٧      الفصل 

   دف هل ا
            ومن أساليب    .                                                                                ضـح الصكوك الدولية أنه ينبغي كلما أمكن عدم احتجاز األشخاص رهن احملاكمة              تو

                                                                                                حتقيق ذلك السماح هلم باالستمرار يف حياهتم يف اجملتمع مع مطالبتهم بتقدمي ضمان مايل أو غريه بأهنم             
            ترتيب عادة                ويسمى هذا ال    .                                                                      لـن يتعمدوا االختفاء وأهنم سيتواجدون عند احلاجة للتحقيق واحملاكمة         

   ".       الكفالة "

ٍ                                                            ويف كـثري مـن البلدان يوضع عدٍد كبٍري من األشخاص يف االحتجاز السابق للمحاكمة مع أنه ميكن             ٍ                          
                                                                            وهدف هذا الفصل هو أن يربز أن األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة ال ينبغي               .                     اإلفراج عنهم بكفالة  

                               ملساعدة للمحتجزين قبل احملاكمة من                       ً          وتؤدي سلطات السجن دوراً يف توفري ا  .                     احتجازهم كقاعدة عامة
  .                          أجل طلب اإلفراج عنهم بكفالة

               املبادئ اجلوهرية

  .                                                             ال ينبغي احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة يف احلبس كقاعدة عامة

  .                                            يتعني توخي اإلفراج رهن احملاكمة يف أقرب فرصة ممكنة

  .                                 ية أو سلطة مستقلة أخرى ضد احتجازه                                                  يكون من حق املسجون قبل احملاكمة تقدمي طعن إىل سلطة قضائ

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                     باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني للتوصل إىل أساس كل مبدأ 

  .             من هذه املبادئ

      اآلثار

  .                                                  ي التشديد على دور موظفي السجن يف كفالة تنفيذ الصكوك  جير

            وصيات عملية ت

                                                       ومن املرجح أن تكون بعض الواليات القضائية أفضل من           .                                        يتم التشديد على ضرورة تدريب املوظفني     
  .                                                         يتعني إتاحة الوقت للتعليق وتبادل املعلومات عن أفضل املمارسات  .                غريها يف هذا اجملال
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                 موضوعات للمناقشة

  .                          رد قائمة املوضوعات يف الدليل ت

  :       املنهجية
  .                                           ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

                                                           واملساعدة من أفراد فريق التدريب املتمرسني ضرورية أثناء          .                                    وتأخذ كل جمموعة موضوعني ملناقشتهما    
  . ة ُ                                                    وُيوصى بعقد جلسة قصرية لتقدمي تقارير خمتلف اجملموعات الصغري  .             فترة املناقشة

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
       َّ                                                                          مـن املـرجَّح أن خيتلف تناول تدريب املوظفني باختالف الواليات القضائية، ولكن              -

                                                                         اخليارات الرئيسية هي إما تدريب مجيع موظفي السجن على متطلبات الكفالة يف إطار 
                   دريبها وحدها على                                                                   برنامج التدريب العام أو إنشاء جمموعة متخصصة من املوظفني وت         

ُ       مهمة تنظيم شؤون هذه اجملموعة من الُسجناء؛                                  

ُ   ِّ      ُيسهِّل وضع                                                                        ومـيزة اخلـيار األول هي أن مجيع املوظفني سيكتسبون املعرفة الالزمة وهو ما      -
                   ً                                 ً كما أنه سيؤدي أيضاً إىل وجود فريق من املوظفني أكثر وعياً؛  .                  جدول دوريات العمل

                 ِّ                                 ء عملية اختيار متكِّن من اختيار املوظفني األنسب                                             ومـيزة اخليار الثاين تتمثل يف إجرا       -
                                                          الستيعاب واستعمال العناصر القانونية واإلنسانية يف هذه املهمة؛

ُ                                                                     وحيتاج الُسجناء إىل ثالثة أنواع من املعلومات احليوية لتقييم استحقاقهم لإلفراج بكفالة -         :  

                املعايري الدولية؛  �

                                        ني قبل احملاكمة يف الوالية القضائية الوطنية؛                                   مدونة املمارسات وأسلوب العمل للمسجون  �

  .                                                قواعد السجن بشأن االتصال القانوين واملساعدة للسجناء  �

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

                                                                                                      ينضـم عـدد صـغري من املتدربني إىل واحد أو أكثر من أفراد فريق التدريب إلجراء مناقشة مائدة                   
                                                  دربون الذين يتطوعون للواجبات العملية هم نفس                                             وجيب أن يتأكد املدربون أال يكون املت        .          مسـتديرة 

  .               األشخاص دون تغيري

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                              ً      ً            إذا مت تدريـب املوظفـني الذين يتعاملون مع املسجونني قبل احملاكمة تدريباً صحيحاً         -

                                                         فسوف تتوفر هلم املعلومات الالزمة بشأن التأهل لإلفراج بكفالة؛
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                                                                           يف حالـة وجود أي شك يف هذا املوضوع االتصال بالسلطات القانونية يف                      وينـبغي  -
                     السجن لتوضيح املسألة؛

 ُ                                                                                     وُتعلن الصكوك أن احلالة الطبيعية أو العادية هي عدم وجود املسجونني رهن احملاكمة              -
           يف االحتجاز؛

      ترتيب           ُ                                                         وينبغي أن ُتتاح للسجني يف هذه احلالة كل املساعدة الالزمة لالتصال بصديقه و -
              عنه بكفالة؛ ج                                   دفع الضمان املايل املطلوب لتحقيق اإلفرا

    َّ                                                                              وتوضَّـح هـذه احلالـة ضرورة التدريب اجليد ملوظفي السجن لتمكينهم من الوفاء               -
  .                      مبتطلبات الصكوك الدولية
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ُ                                                   الُسجناء املدنيون واألشخاص املوقوفون أو احملتجزون بدون هتمة -  ٣٨      الفصل     

   دف هل ا

     وهدف   .                                                              يتم احتجاز أشخاص ألهنم يواجهون هتمة مدنية أو ألسباب إدارية أخرى                يف بعض البلدان قد
عاَملوا بنفس طريقة معاملة مجيع السجناء اآلخرين         َ                                                    هذا الفصل أن ُيربز أن هؤالء األشخاص ينبغي أن ُي    ُ                            ُ             

  .         غري املدانني

         اجلوهري أ    املبد

                     ة والتسهيالت املتاحة                                                                        األشـخاص املوقوفـون أو املسجونون بدون هتمة حيصلون على نفس احلماي           
  .                   للمسجونني قبل احملاكمة

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
  .                                                                                   باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس هذا املبدأ

      اآلثار

ُ              على املتطلبات اليت تؤثر على خمتلف فئات الُسجناء، وهو ما       التشديد   . ُ             َُ  َّ                  ُيثبت الطابع املَُعقَّد لعمل موظفي السجن                                        

                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                                                                                                 ينـبغي عـرض املوضوعني بالوسائل املرئية يف مقدمة منطقة التدريب وطلب االقتراحات واآلراء من               

  .                                  سجيلها ملواصلة دراستها يف هناية اجللسة          املتدربني وت

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                                                 من املفترض أن اجللسات السابقة قد أوضحت التشديد الذي تضعه الصكوك الدولية             -

    وجيب   .                                                                  على اتصال املسجونني قبل احملاكمة باألسرة واألصدقاء واملستشارين القانونيني
    ً                              يضاً على األشخاص احملتجزين بدون هتمة؛                  تطبيق هذه األحكام أ

      تنطبق                                                              ُ           ومـن الواضح أن قواعد وترتيبات الزيارات املنطبقة على املسجونني املُدانني ال    -
                          على هذه الفئة من احملتجزين؛



 

 180 

ُ                    وتتطلب الصكوك معاملة هؤالء احملتجزين بنفس طريقة معاملة الُسجناء اآلخرين الذين  -                                                       
  .   ً                        يضاً على اإلجراءات التأديبية            وينطبق ذلك أ  .              مل تتم إدانتهم

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

                                                                      ُ                              لتعظـيم فائدة هذا التمرين ينبغي تقسيم املتدربني إىل عدد من اجملموعات الصغرية ُيشرف على كل                
                                                           ويف كل جمموعة يقوم أحد املتدربني بدور مدير السجن الذي            .                                       جمموعة منها أحد أفراد فريق التدريب     

  .                  مهاجرين غري الشرعيني                     يتعني عليه فتح مركز لل

  .                                                                                    ويلعب املتدربون اآلخرون أدوار كبار موظفي السجن لكي يكتسب التمرين التخطيطي صفة الواقعية

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
ِ                                               َّ                                   ُتـِربز اإلشارة إىل الصكوك ضرورة وجود ترتيبات جيدة وفعَّالة للزيارات الشخصية             -  ُ

                       والقانونية على السواء؛

                                                                  وينبغي حتديد مستوى األمن يف السجن عند احلد األدىن املطلوب لكفالة السالمة؛ -

                                                   مثل التعليم وخاصة تعليم اللغات، عند االقتضاء،         :                                وينبغي توفري األنشطة للمحتجزين    -
            ً  والعمل أيضاً؛

                   ً      ً                          ُ                                  وسـيتطلب األمـر تدريباً واسعاً ملوظفي السجن احلاليني الذين ُيطالبون اآلن بتنظيم              -
  .              ً                       وعة خمتلفة متاماً من األشخاص واالهتمام هبم       شؤون جمم



 

 

 القسم احلادي عشر

 التدابري غري االحتجازية



 

 



 

 183 

   دف هل ا
                                                 ُ                                                 عندما تتخذ أي حمكمة قرارها بشأن ما تفعل إزاء شخص اُتهم بارتكاب جرمية فإن احملكمة قد ختتار،             

ُ   َّ                                                                  إذا كانت ُمخوَّلة لذلك، بأن تسمح لذلك الشخص بالبقاء يف اجملتمع دون تقي                                   يد أو قد تفرض بعض              
                       ويف حالة الشخص املدان      .                                                                         القيود على حريته يف احلركة أو قد تأمر باحتجاز ذلك الشخص يف احلبس            

                                                                                                  بارتكاب جرمية قد تستطيع احملكمة أن تأمر بإحدى العقوبات املتنوعة اليت ميكن أن يقضيها الشخص               
  .     حريته                                                       املدان على أن يظل يف اجملتمع أو قد تأمر حبرمان ذلك الشخص من 

    ِّ                                                                                                 وتشـدِّد الصكوك الدولية على أنه ال ينبغي فرض االحتجاز أو السجن إال يف حالة عدم وجود بديل                  
                              ويف بعض البلدان تضطلع سلطة       .                                                          ويف مجيع احلاالت يوصى باللجوء إىل التدابري غري االحتجازية          .    آخر

                    وم عليهم بعقوبات غري                                                                 واحدة باملسؤولية عن السجون وكذلك عن الرعاية واإلشراف على اجلناة احملك
            ً                          ً                                    وقد حيدث أيضاً أن أحد األشخاص يستكمل جزءاً من العقوبة يف السجن وبعد ذلك يكون   .         احتجازية

                   ويهدف هذا القسم إىل   .     ً                                                          مؤهالً الستكمال العقوبة يف ظل شكل من أشكال اإلفراج املشروط إىل اجملتمع
  .                           وصف طريقة معاملة هؤالء اجلناة

               املبادئ اجلوهرية
  .                                                 توصية باستعمال التدابري غري االحتجازية والتشجيع عليه        ينبغي ال

                                                                                                      ينبغي تطبيق التدابري غري االحتجازية دون متييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو السن أو                 
                              ً                                                                          اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً كان أم غري سياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو                  

  .        األوضاع                  املولد أو غري ذلك من
  .                                                                    ينبغي النظر كلما أمكن يف التعامل مع اجلناة يف اجملتمع دون اللجوء إىل احملاكم

  .                                       ً                  ينبغي استعمال التدابري غري االحتجازية وفقاً ملبدأ التدخل األدىن
  .                                                                              يتم النظر عند أول مرحلة ممكنة يف أحد أشكال التسريح من السجن إىل برنامج غري احتجازي

                                                                          مالئمة لتسهيل الروابط بني اجلهات املسؤولة عن التدابري غري االحتجازية                                   ينـبغي أن توجد آليات    
                                                                                                    وغريهـا مـن اهليـئات ذات الصـلة يف نظام العدالة اجلنائية للتنمية االجتماعية وهيئات اخلدمة                 
                                                                                             االجتماعـية، احلكومـية منها وغري احلكومية، يف جماالت مثل الصحة واإلسكان والتعليم والعمل              

  .         اجلماهريي            ووسائط اإلعالم
                                                                                          ينبغي أن ينص نظام العدالة اجلنائية على جمموعة واسعة من التدابري غري االحتجازية تبدأ من ترتيبات 

  .                                          ُّ                          ٍ  ما قبل احملاكمة إىل ترتيبات ما بعد احلكم، لتجنُّب اللجوء إىل السجن بدون داٍع
                      لجوء إىل البدائل عن    ُ  َ َّ                                                                           ُيطَـبَّق االحـتجاز قـبل احملاكمة كمالذ أخري يف القضايا اجلنائية وينبغي ال             

  .                                  االحتجاز قبل احملاكمة يف أول فرصة ممكنة
                                                                                          ينـبغي حتديد عدد وأنواع التدابري غري االحتجازية يف القانون وغريه حبيث يظل من املمكن إصدار         

  .              حكم يتمشى معها
         ات إعادة                                                                                         ينبغي لسلطات إصدار احلكم أن تأخذ يف االعتبار، عند النظر يف التدابري غري االحتجازية، احتياج     
  .                                                                               ً تأهيل اجلاين ومحاية اجملتمع مصاحل الضحية، وينبغي التشاور مع الضحية كلما كان ذلك مالئماً

  .                                                                                     ً ينبغي تشجيع صياغة تدابري غري احتجازية جديدة ورصدها عن كثب وتقييم استعماهلا تقييما منهجياً

  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة
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                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                  باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني الكتشاف أساس كل مبدأ 

  .             من هذه املبادئ

      اآلثار

                                                                                            الرسـالة اجلوهـرية اليت ينبغي نقلها إىل املتدربني هي أن التدابري غري االحتجازية تؤدي، كلما أمكن     
                                                                         ً     قيق قدر من جوانب العدالة يزيد بكثري عما حتققه التدابري االحتجازية، وذلك دائماً مع              تطبيقها، إىل حت

ٍ     ٍ  افتراض أن تدابري األمن والسالمة قد مت معاجلتها على حنٍو كاٍف                                                .  

            وصيات عملية ت

  .                                                                      يتم عرض هذه التوصيات على املتدربني مع إتاحة الوقت الكايف للتعليق واملناقشة

                 موضوعات للمناقشة

  .                       قائمة املوضوعات يف الدليل    ترد 

  :       املنهجية
                                        ويوصى يف هذا التمرين بعقد جلسة تعرض فيها   .                                            ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

ُ                اجملموعات الصغرية نتائج مناقشاهتا كي يتم تقاُسم مجيع املعلومات                                         .  

  .                  آخرين من القائمة          ُ                                                وينبغي أن ُتناقش كل جمموعة املوضوع األول باإلضافة إىل أي موضوعني

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                                                                             ينـبغي أن يقود املدرب مناقشة عامة عن احلالة القانونية يف البلد واملزايا احملتملة اليت                -

                                                            تنجم عن تغيري التشريعات لتطبيق مزيد من البدائل غري االحتجازية؛

          َّ         ؛ ومن املؤكَّد أن     "       البسيطة "  ِّ           شكِّل اجلرمية    ُ ُي                                             مـن املرجح أن تتطور املناقشة لتتناول ما        -
                      تظهر اختالفات يف اآلراء؛

                                   يدخل العنف فيها تندرج يف هذه الفئة؛       َّ             ً                  من املتَّفق عليه عموماً أن اجلرائم اليت ال -

                                                            من املهم اإلشارة باستمرار إىل املبادئ اجلوهرية املعروضة يف الغرفة؛ -

  ؛                                         التعامل مع اجملرمني يف إطار اجملتمع كلما أمكن                                    تنص الصكوك على ضرورة إيالء االعتبار إىل -

 ُ   ِّ      ً                                  ُّ                                         وُتشـجِّع أيضـاً بالتحديد على مشاركة اجملتمع يف التصرُّف مع أفراد اجملتمع الذين               -
               يرتكبون جرائم؛
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                                               ُ                                        رمبـا أمكن ملرتكيب اجلرائم الذين مل يدفعوا غرامات أن ُيسامهوا يف حياة اجملتمع على                -
          ً                                 حوا مصدراً آخر الستنـزاف موارده بسبب سجنهم؛                ً       ُ     سبيل التعويض بدالً من أن ُيصب

                                                                          تؤكد الصكوك على أنه ينبغي تشجيع صياغة تدابري غري احتجازية جديدة، ولكن ينبغي  -
                        رصدها وتقييمها بانتظام؛

  :                                                      وتتمثل العناصر األساسية يف عملية الفحص فيما يلي بالتحديد -

َ          هل تتيح إعادة تأهيل اجملرمني الذين ُتفَرض عليهم  �   ؛ ؟                                ُ  

تيح محاية كافية للمجتمع؟؛  �     ُ                          هل ُت

    ُ                              هل ُتراعي مصاحل واحتياجات الضحية؟؛  �

                                                                             تشمل مزايا قيام موظفي السجن بتطبيق التدابري غري االحتجازية املعرفة املتخصصة اليت    -
                                                  وميكنهم ذلك من احلديث بوضوح عن موضوع العقوبة           .                          يتمـتع هبا هؤالء املوظفون    
                         ومزايا اخليار غري االحتجاز؛

             ً                                                           قد حيدث أحياناً أن يكون عدد من اجملرمني املعنيني قد قضى فترات يف السجن من قبل،  -
                                 ُ          ً                                            ولذلـك فـإن فهم هذه التجربة ميكن أن ُيساعد كثرياً يف دعمهم أثناء تعاملهم مع                

                                                            املسؤولية األكرب املتمثلة يف البقاء يف اجملتمع للتعويض عما ارتكبوه؛

                                         قد تسود بني املوظفني املعنيني خاصة وأهنم         "    سجن          أساليب ال  "                        من املساوئ احملتملة أن      -
    َّ                                                         تدرَّبوا على السيطرة وإعطاء األوامر وينتظرون من اآلخرين طاعتهم؛

                 تعترب عقوبة على                 ً                                                      قـد حيدث أحياناً إىل جانب ذلك أن العقوبة غري االحتجازية قد ال             -
                           تنطوي على احلرمان من احلرية؛            اإلطالق ألهنا ال

                                                           صدد جمموعات اجملرمني الذين ليس هلم عنوان ثابت أو من                                    الصـعوبة الـيت تنشأ يف      -
      عالة؛ ف                                             جنسيات أجنبية تتمثل يف إمكانية إقامة هيئة رصد 

       بري غري   ا                                                                        تنص الصكوك على ضرورة وجود تنسيق جيد بني اخلدمات املسؤولة عن التد            -
     اعية                                                                                   االحـتجازية وغريهـا من اهليئات ذات الصلة يف العدالة اجلنائية والتنمية االجتم            

                                                              وهيئات الرعاية االجتماعية يف جماالت مثل اإلسكان والتعليم والتوظيف؛

                                                                                وباإلضـافة إىل ذلك فإن الدعم من هذه اهليئات يكفل تطبيق التدابري غري االحتجازية         -
  .        دون متييز

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية

                         أخذ كل جمموعة إحدى دراسات            وينبغي أن ت  .                                                  يبقى املتدربون يف جمموعاهتم الصغرية للقيام هبذا التمرين
  .                                                    احلالة ملناقشتها وأن تعود لتقدمي تقرير قصري يف هناية اجللسة
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  .                                                                            ومن املفيد أن يتنقل أفراد فريق التدريب بني اجملموعات للمساعدة يف أي نقاط تثري اجلدل

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                                         اللجوء إىل اخليار غري االحتجازي كلما أمكن؛ُ   ِّ                    ُتشدِّد الصكوك على ضرورة -

                     والسلع اليت يسرقها هي   .                                                     يبدو يف هذه احلالة أن هناك صعوبة متكررة تواجه هذا اجملرم -
                                                 ً                                السـتخدامه الشخصي ولذلك فليس من املرجح أن يكون حمترفاً ولكن قرار معاقبته             

ٍ       واضح إىل حٍد كبري              ً            فإن كانت طعاماً فإن القرار  .                              يتوقف عن نوع السلع اليت يسرقها            .  
                                                                                    وإن كانت هذه السلع عقاقري غري مشروعة أو عقاقري مشروعة ولكنها خمدرة فإن هذا              
                     ُ                                      َّ                            الشـاب يواجه صعوبة لن ُيعاجلها بقاؤه يف السجن ألي فترة إال إذا متكَّن من دخول                

                    مستشفى لعالج اإلدمان؛

    سه؟     ِّ      ً                        هل ميثِّل خطراً على أي شخص آخر خالف نف  :                     مع توفر هذه التفاصيل -

  ٢            دراسة احلالة 
                                   ً                                             السـجن ملدة ثالث سنوات عقوبة شديدة جداً ولذلك فمن املرجح أن اجلرمية كانت               -

           تعترب خطرية؛

                                  ً                         ً         تقضي الصكوك بأن أي شخص يستكمل جزءاً من عقوبة السجن يصبح مؤهالً لقضاء  -
                                                      بقية العقوبة يف ظل شكل من أشكال اإلفراج املشروط يف اجملتمع؛

                                                    دبري غري االحتجازي وضع موضع التقييم وكان موضع املوافقة؛                يتعني أن يكون الت -

    َّ                                                                                       يتعـيَّن كذلـك أن يتيح الوفاء باحتياجات إعادة التأهيل هلذه املرأة والوفاء بضرورة               -
  .                             ً              احلماية املستمرة للمجتمع وخصوصاً مصاحل أي ضحية

  ٣            دراسة احلالة 
      وقات؛                                               تؤكد الصكوك على أنه جيب ضمان محاية اجملتمع يف مجيع األ -

         وليس من    .                     زالت تعيش يف اجملتمع                                                  واالغتصـاب جرمية عنيفة وقد تكون ضحيتها ما        -
     َّ                                                         املرجَّح أن ترحب الضحية بفرصة مقابلة الشخص الذي هامجها مرة أخرى؛

                     يعين أن مبدأ اخلدمة                           ً     ً     ُ                           ارتكـب قاضـي التحقيق خطأً خطرياً يف احلُكم ولكن هذا ال            -
                            مة مل تكن مالئمة يف هذه احلالة؛                                اجملتمعية مبدأ خاطئ جملرد أن هذه اخلد

      ُ                      ُ                   ً      ً                                   جيب أن ُتصدر اجلهة املسؤولة عن قُضاة التحقيق اعترافاً علنياً باخلطأ وأن تسعى إىل               -
  .                                 تقليل الضرر الناجم عنه إىل أقصى حد



 

 187 

  ٤            دراسة احلالة 
                               ِّ                                                   حـىت وإن كان العاملون يف السجن يقدِّمون خدمة للمجتمع فإن هؤالء املوظفني هلم               -

                                                           ات وعليهم نفس املسؤوليات مثلهم مثل أي عضو آخر يف قوة العمل يف            نفس االحتياج
                    ُ   ِّ                                                وليس هناك مفر من أن ُيسبِّب احتمال ختفيض احلاجة إىل موظفي السجن              .        اجملـتمع 

      ً         شعوراً بالقلق؛

  :                                                                  ينبغي أن تعرض إدارة السجن اقتراحها على قوة العمل بالعبارات التالية -

                                                 دولية وينبغي أن تشعر بالفخر إلجنازاهتا يف هذا                                            تلتزم السلطة يف البلد باملعايري ال       �
  ؛    اجملال

تيح                                                                          سـيتعني وضع التدابري غري االحتجازية وتشغيلها بفعالية وكفاءة وهو ما            � ُ      ُي
   ً                                                                      جماالً للموظفني املناسبني واملتحمسني فرصة لتطوير مهاراهتم وتقدمهم الوظيفي         

  .            بطريقة خمتلفة

  ٥            دراسة احلالة 
                                                         هذه املرأة هو الشعور باحلاجة االجتماعية؛ فهي بدون                                     يـبدو أن أساس سبب إجرام      -

                                      يبدو أن لديها طريقة واضحة لكسب عيشها؛        مسكن وال

                                                                                   ومـن الواضح أنه لن تكون هناك فائدة من وضعها يف السجن بسبب جرائمها ألهنا                -
                          ً                  سوف ترتكبها مرة أخرى حتماً بعد اإلفراج عنها؛

                                            ي األخرى إال إذا توفر نوع من الدعم من                                                  وميكن للعقوبة غري االحتجازية أن تفشل ه       -
          وبدعم هذه   .                                                             اهليئات االجتماعية املسؤولة عن مسائل مثل اإلسكان والصحة والتوظيف

                   ُ                                                                 اهليـئات من البداية سُتتاح هلذه املرأة فرصة الكتساب درجة من االستقالل واحترام             
       النفس؛

ُ    من قواعد األمم املتحدة النموذجية الُدن  ٢٢               وتتطلب القاعدة  -                         يا للتدابري غري االحتجازية                                   
                                                                إقامة روابط بني الدوائر املسؤولة عن التدابري غري االحتجازية والدوائر   )            قواعد طوكيو (

                                                                             املسؤولة عن التنمية االجتماعية والرعاية االجتماعية، احلكومية منها وغري احلكومية عن 
  .                                   طريق آليات مناسبة على خمتلف املستويات
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   دف هل ا
       واملهمة   .                                   ً      ً                                                     يف اجملتمع الدميقراطي يكون السجن أساساً خادماً للهيئة القضائية اليت تعمل نيابة عن اجملتمع             

                                                                             ُ                       الرئيسـية إلدارة السجن هي التحفظ يف ظروف كرمية وإنسانية على الرجال والنساء الذين ُترسلهم               
               ولكن من املهم     .                                ويقوم موظفو السجن هبذه املهمة       .         ه اإلدارة         َّ                                  حمكمـة مشكَّلة على النحو الصحيح إىل هذ       

  .                                ً                                                                        االعـتراف بـأن موظفي السجن هلم أيضاً حقوق هامة من حقوق اإلنسان اليت ينبغي أن تدافع عنها الدولة              
    وقد   .                                                                                                    ويهدف هذا القسم إىل مناقشة آثار هذا املبدأ وفحص التفاعل بني حقوق املوظفني والتزاماهتم وواجباهتم           

  .                                            الكثري من هذه املعايري يف خمتلف فصول هذا الدليل   َ نوقَش

               املبادئ اجلوهرية

                                                                                       حيترم مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، مبا فيهم موظفو السجون، الكرامة اإلنسانية وحيترموهنا 
  .                                                 وحيافظون على حقوق اإلنسان جلميع األشخاص ويدافعون عنها

 .                           ً                  مدنية وال ينبغي أن تكون جزءاً من أي هيكل عسكري                                    ينبغي أن تكون إدارة نظام السجن يف يد 
  .                               ً                                                       يتم اختيار العاملني بدقة استناداً إىل نزاهتهم وإنسانيتهم وقدرهتم املهنية واستعدادهم الشخصي

                                                                                                ينبغي أن حترص إدارة السجن على إعالم العاملني واجلمهور بأن العمل يف السجن خدمة اجتماعية               
  .            ذات أمهية كربى

                                                                         املني كضباط سجن متفرغني مبركز مدين ومرتبات تكفي جلذب الرجال والنساء                             يـتم تعـيني الع    
  .                                        ِّ   املالئمني واالحتفاظ هبم ومبزايا وشروط خدمة مشجِّعة

    ِّ                                                                                              ال متيِّز أجهزة إنفاذ القانون وسلطات السجن ضد املرأة يف التعيني والتوظيف والتدريب والتكليف              
  .           ية واإلدارية                                          والترقية واملرتبات وغري ذلك من املسائل الوظيف

                                         ً                                                             تقوم أجهزة إنفاذ القانون وسلطات السجن معاً بتعيني أعداد كافية من النساء لكفالة متثيل اجملتمع               
   .     ً      ً                           متثيالً منصفاً ومحاية حقوق املرأة السجينة

ٍ                                        يكون العاملني من احلاصلني على قدر كاٍف من التعليم وعلى قدٍر كاٍف من الذكاء ويتم تدريبهم                     ٍ                     ٍ                                  
  .            دمة وأثناءها               قبل الدخول يف اخل

  .                                              ويتصرف العاملون بطريقة تفرض االحترام من السجناء

                                ً                                                      يشمل العاملون بقدر اإلمكان أعداداً كافية من األخصائيني مثل علماء النفس واألخصائيني النفسيني 
ُ           واألخصائيني االجتماعيني واملدرسني وُمعلمي احلرف                              .  

ٍ                  ينبغي أن يكون مدير املؤسسة مؤهالً بقدر كاٍف ملهمته و                                       ُّ             أن 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

ٍ                                            يوجد عدد كاٍف من العاملني الطبيني املقيمني بالقرب من املؤسسة            .  
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                                                        ون جزء املؤسسة املخصص للنساء حتت سلطة ضابطة مسؤولة                                           ويف أي مؤسسة للرجال والنساء يك     

  .                                                وتقتصر رعاية ومراقبة السجينات على الضابطات اإلناث
                                                                                            ال يـلجأ ضباط السجن إىل القوة إال يف حالة الدفاع عن النفس أو يف حاالت حماولة اهلرب أو يف حاالت        

  .            أو اللوائح                                                      املقاومة اجلسدية اإلجيابية أو السلبية ألمر يستند إىل القانون

                                                                               ُ  ِّ                        وجيـب عـلى الضباط الذين يلجأون إىل القوة أن يستعملوا احلد األدىن من القوة فقط وجيب أن ُيبلِّغوا                   
  .          ً              احلادث فوراً إىل مدير السجن

  .          ً                                   ً       ً                  ينبغي عادةً أال يكون املوظفون الذين يتصلون اتصاالً مباشراً بالسجناء مسلحني

                                              وجودة حبوزهتم إال إذا كان أداء واجبهم أو متطلبات                                          حيترم موظفو إنفاذ القوانني سرية املعلومات امل
  .                                 العدالة تقتضي خالف ذلك بصورة مطلقة

  .                                                                         يكفل موظفو تنفيذ القوانني احلماية الكاملة لصحة األشخاص املوجودين يف احلبس لديهم

َ                                                                   ال ُتستعَمل األسلحة النارية ضد األشخاص يف احلبس أو االحتجاز إال يف الظروف التالية     ُ  :  

 ً                  ً                                                اً عن النفس أو دفاعاً عن اآلخرين ضد خطر وشيك باملوت أو باإلصابة اخلطرية؛    دفاع -
  .                     ً                                 ً     ً          عندما يكون ذلك ضرورياً بصورة حمددة ملنع هروب شخص ميثل خطراً كبرياً على احلياة -

                                                 ُ                                   ً                    واستعمال القوة املهلكة أو األسلحة النارية عن قصد ال ُيسمح به إال إذا كان ال مناص منه مطلقاً                  
  .       ة إنسان         حلماية حيا

 
  .                                                              ينبغي عرض هذه املبادئ بالوسائل املرئية وأن تظل معروضة طوال اجللسة

                       األساس يف الصكوك الدولية

  :       التمرين
                                                                                     باستعمال جمموعة الصكوك ينبغي أن يعمل املتدربون يف جمموعات من اثنني للتوصل إىل أساس كل مبدأ 

  .             من هذه املبادئ

      اآلثار

                                          ويؤكد هذا القسم على ضرورة وجود خدمة         .   ً                  فاً بالفعل للمتدربني                                 سيكون بعض هذه املعلومات مألو    
  .                                                                                حمترفة ومستقلة ألعمال السجون وأن تكون قوة العمل فيها تعبري عن تشكيلة السكان يف اجملتمع

            وصيات عملية ت

                                                                                         تقدم جلنة وزراء جملس أوروبا قائمة غاية يف الوضوح والتنظيم تتضمن توصيات وينبغي التشديد عليها 
  .           عراضها بدقة    واست
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                 موضوعات للمناقشة

  .                           ترد قائمة املوضوعات يف الدليل

  :       املنهجية
                                        وتأخذ كل جمموعة موضوعني ملناقشاهتما والعودة   .                                            ينبغي تقسيم املتدربني إىل جمموعات صغرية للمناقشة

  .                           لتقدمي تقرير عن ذلك فيما بعد

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها
                                          ر الشرطة ودور موظفي السجن ولكنهما خيتلفان؛              هناك صلة بني دو -

   ُ         واحلُكم على    .                                                                فمهمـة ضـابط الشرطة هي اكتشاف اجملرمني وضمان القبض عليهم           -
                                  اجلرمية املفترضة جزء من هذه العملية؛

                                                                                 ودور موظفي السجن هو االحتفاظ بطريقة إنسانية هبؤالء اجملرمني الذين حكمت عليه             -
              ُ                               وظفي السجن احلُكم على احتمال الذنب أو الرباءة؛      وليس مل  .                   احملاكم بعقوبة السجن

                                   ً                           ويشترك موظفو السجن والشرطة يف أن كالً منهما ليس له سلطة العقاب؛ -

                                                                                      ودور القـوات العسكرية يف أي بلد هو محاية الدولة، ويكون ذلك عادة محايتها من                -
                األعداء اخلارجيني؛

                  وهم يتصرفون عند     .       قضائية                                                      ومهمـة موظفي السجن هي تنفيذ توجيهات السلطات ال         -
                                      القيام هبذه املهمة نيابة عن اجملتمع املدين؛

                                                                                 وتؤكد الصكوك الدولية على أن حقوق اإلنسان األساسية غري قابلة للتصرف يف أي              -
َ  َّ                                                                 ومن املَُحتَّم حلماية حقوق اإلنسان محاية كافية أال تشمل وظائف القوات             .         دميقراطية ُ      

  ؛                              العسكرية احلفاظ على النظام املدين

                                            ً                                    وحتسني وضع موظفي السجن يف اجملتمع احمللي يتوقف كثرياً على املنطقة املعنية ولكن              -
                         ويتم احلكم على ذلك من خالل   .                                 َّ          من املرجح أن يشمل ذلك املركز املتصوَّر للموظفني

                                                                 مسائل مثل األجور وشروط العمل واملؤهالت املطلوبة لاللتحاق هبذه الوظيفة؛

                                                   انفتاح السجن ومشاركة موظفي السجن يف املسائل اجملتمعية؛                    ً  ومن األمور اهلامة أيضاً  -

                                               وهناك حجة تؤيد السماح ملوظفي السجن بتجربة العمل   .                     وخيتلف كل سجن عن اآلخر -
                                               يف جمموعة متنوعة من املؤسسات حتت اسم تدريب املوظفني؛

ُ                                        وهناك خطر التعوُّد الزائد والتساُهل لو ظل املوظف يف سجن واحد ملدة طويلة    -   .       للغاية               ُّ               
        ميكن أن                  ميكن معرفته وال                                                             وبالتحديد يوجد اجتاه ألن تنشأ فكرة أهنم يعرفون كل ما         

        ُ                                               وميكن أن ُيساهم ذلك يف تكوين حالة ذهنية مغلقة وبيئة تتسم   .               ً       يتعلموا أفكاراً جديدة
                بكثرة العقوبات؛
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     يعون     ُ                                                                              وقـد ُيقال من وجهة النظر املقابلة أن املوظفني الذين خيدمون ملدة طويلة يستط              -
                                   إضفاء شعور من االستقرار على املؤسسة؛

                               ِّ                                   ُّ                والعنصـر األساسي لوجود جمموعة متحمِّسة ومؤهلة من املوظفني هو انشغاهلم بتعلُّم             -
                                                             أشياء جديدة طول الوقت، وتكوين أفكار جديدة واستعمال مبادراهتم؛

  م    ِّ                           يقدِّمون أفضل صورة عن أنفسه                          ُ                         وكثري من األشخاص الذين ُيرسلون إىل السجن ال        -
                                                         ومن املعتاد هلم التنفيس عن غضبهم وإحباطهم على موظف           .                     مـن خلـف القضبان    

                                      ولذلك فليس من الغريب أال يكون رأي موظف   .                             السجن الذي يشرف عليهم كل يوم
ُ            ً                السجن عن الُسجناء إجيابياً يف بعض األحيان؛             

       لك إىل         يرجع ذ    وال  .                                                                     وحيتاج موظفو السجن إىل كثري من الدعم بسبب طابع مهامهم اليومية           -
                                       للعمل الذي يقومون به نيابة عن اجملتمع؛ ي                                           أي ضعف ولكنه يرجع إىل الطابع النفسي والدينام

           ُ                                             وينبغي أال ُيحرم موظفو السجن من حقوقهم املدنية والسياسية؛ -

                                                      َّ             ناقش آثار حق موظفي السجن يف اإلضراب، يف ضوء االحتياجات احملدَّدة ألي مؤسسة  -
ُ       أحوال الُسجناء؛                          مثل السجن وأثر اإلضراب على           

                                                                       وجيب أن تكون العالقات بني املوظفني واإلدارة عالقات طيبة مبا يكفي لبث الثقة لدى  -
  .          مجيع املوظفني

        احلالة  ات    دراس

  :       املنهجية
  .ُ                                                                           ُيوصى بتقسيم املتدربني إىل مخس جمموعات وتأخذ كل جمموعة إحدى دراسات احلالة ملناقشتها

                                                          رين ينبغي عقد جلسة قصرية لتقدم اجملموعات تقاريرها مبا                                                   وللحصـول على أقصى فائدة من هذا التم       
  .                                           يسمح جلميع املشاركني باستخالص الدروس من املداوالت

  :                    جماالت مقترحة للمناقشة /                 نقاط يتعني إبرازها

  ١            دراسة احلالة 
                                                                                         مـن الوسائل اهلامة لتنفيذ معايري حقوق اإلنسان أن يتم زيادة وعي العاملني يف املهنة               -

                                                                          يف هـذه احلالة رمبا تكون الشرطة، يف سعيها لتحقيق أهداف مهنتها، قد              و  .         املعنـية 
                                         جتاوزت احلدود وانتهكت توجيهات حقوق اإلنسان؛

                                                                              وميكـن كخطـوة أوىل عقد جلسة تدريبية مشتركة مع وجود أشخاص من الشرطة               -
                    ولكي تنجح هذه اجللسة   .                       ً                             وموظفـي السـجن للعمل معاً يف دراسة الصكوك الدولية   

                                           تأييد مطلق من جانب كبار املوظفني يف املهنتني؛ُ      ُبد من   فال
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                                                                              ومـن الناحية العملية قد يكون من املالئم أن يتم يف املستقبل مرافقة مجيع العاملني يف    -
  .                          الشرطة يف زيارات ألحناء السجن

  ٢            دراسة احلالة 
       لوظائف                           هو أكثر من جمرد أمساء ا                                                     أن تقسيم املوظفني إىل جمموعتني يستند إىل ما         ح        من املرج  -

                                                           وقد تكون هناك اختالفات يف درجة التعليم العام واملؤهالت املهنية؛  .           واختصاصاهتا

     وميكن   .                                                                           من املهم إلنشاء قوة عمل متماسكة أن تتعاون اجملموعتني ألداء مهمة واحدة            -
                                                                             حتقيق ذلك من خالل التدريب وكذلك من خالل إقامة جمموعات عمل تشمل أعضاء             

  ؛               ة يف مشروع مشترك                    خمتلف اجملموعات املتعاون

                                                                      وهناك تطور آخر أبعد مدى بكثري وهو فتح الدخول إىل خمتلف التخصصات أمام مجيع  -
                    وسيمثل ذلك خروج على   .                                                  موظفـي السـجن مـن خالل برنامج للتعليم والتدريب    

                                              ً                                  االشـتراطات الصـارمة لاللتحاق بإحدى الوظائف واجتاهاً إىل توسيع الفرص أمام            
                             ين من أجل حتسني وضعهم يف العمل؛                      املوظفني الراغبني والقادر

                                                                                  وتؤكـد الصكوك الدولية على أن أفضل أشكال األمن تتحقق من قيام مجيع املوظفني              -
ُ      بإقامة عالقات طيبة مع الُسجناء                        .  

  ٣            دراسة احلالة 
                           تكون مبستوى مرتفع يستبعد                                                          يبدأ التغيري بوضع شروط مالئمة لاللتحاق بالوظيفة ال        -

ٍ           قادرين على العمل، ولكنها مرتفعة بقدر يكفي إلضفاء قدٍر                                    األفراد الذين قد يكونون                                                        
                                            من املكانة واالحترام على هذه الوظيفة يف اجملتمع؛

                                       ُ       ِّ                             وسيتعني وضع برنامج تدرييب جلميع الداخلني اجلُدد، يؤكِّد منذ البداية على مسؤوليات  -
                                                       ً         ولكي يتحقق اهلدف فمن اجلوهري إشاعة هذه املسؤوليات داخلياً          .               حقـوق اإلنسان  

                       وأال تكون جمرد كالم نظري؛

                               ً        ً                                    ومن املهم إعطاء موظفي السجن دوراً وإحساساً باهلدف لتمكينهم من أداء هذه املهمة  -
  .                                                                     نيابة عن اجملتمع بأكمله، وهي مهمة صعبة يف أكثر األحيان ولكنها مهمة جوهرية

  ٤            دراسة احلالة 
               اجملتمع على أساس                                                                  ميكـن تربير إعطاء موظفي السجن أماكن معيشة منفصلة عن بقية            -

  .                                                                                  القرب من السجن وسهولة تنفيذ نظام الورديات، ولكن اخلطر يكتنف هذا الترتيب           
                                            وميكن أن تنشأ العالقات املتوترة بني الناس         .                                          فمن السهل أن تسود عقلية اجملتمع املغلق      

        ُ   ِّ            ً          وميكن أن ُيسبِّب ذلك اهنياراً يف روح   .                                       بسبب املعيشة والعمل يف ظروف القرب الشديد
                              ً  ينجم عن ذلك من نتائج خطرية جداً؛                ق يف السجن مع ما     الفري
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                                                                                    وقـد يكـون من األفضل أن يعيش موظفو السجن بني أفراد اجملتمع اآلخرين يف بيئة                 -
                    طبيعية بقدر اإلمكان؛

                                         ُ   ِّ                                         وإذا تعـثر ذلك يف األجل القصري فمن املنطقي أن ُيشجِّع مدير السجن موظفيه على                -
                                      والغرض من ذلك هو استمرار العالقات        .    تمع                                     تطوير صالت اجتماعية وثقافية مع اجمل     

  .                                                               الطبية داخل فريق املوظفني واحلفاظ على مسعة ومركز السجن يف اجملتمع احمللي

  ٥            دراسة احلالة 
             ً                                                        من اخلطأ متاماً أن يوضع موظف السجن على اإلطالق يف هذا الوضع املشبوه واملهني؛ -

                                إذ جيب أن تكون مرتبات موظفي        :                           ً                     والصـكوك الدولية واضحة متاماً يف هذه املسألة        -
                                                                  السجن وظروف خدمتهم متناسبة مع العمل الصعب الذي يتطلبه اجملتمع منهم؛

                      ُ                                                        وجيـب عـلى مدير السجن أن ُيناقش مع رؤسائه االخنفاض اخلطري يف ظروف عمل                -
            ُ                                        موظفيه وأن ُيصر على االهتمام الفوري والعاجل باملشكلة؛

بلِّغ موظفيه بأنه        .               ن يؤدي واجبه             ً                           واملدير أيضاً يريد أن يدير سجنه وأ       -             ُ   ِّ                     وجيب عليه أن ُي
  .                             ً                                           يدرك املشكلة اليت تواجههم مجيعاً وبأنه يتخذ خطوات عاجلة وهامة لتصحيح الوضع

                                                                       ولكن جيب على املدير يف الوقت نفسه أن يصر على أن يراعي املوظفون قواعد السجن 
ُ      يتعاونون مع الُسجناء   وال   .   يفة                               وتكون العقوبة هي اإلبعاد عن الوظ  .               



 

 

 اجلزء الثالث

 أدوات التدريب
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                   استبيان قبل الدورة
                                                                                                 نـرجو مـنكم اسـتكمال بـيانات هذا االستبيان القصري ليمكن زيادة جناح هذه الدورة يف إشباع               

  .          احتياجاتكم
  ؟ )               الدرجات العلمية /                     جمال الدراسة، الشهادات (                    هي خلفيتك التعليمية    ما - ١

....................................................................................................... 
                 َّ         هي الواجبات املوزَّعة عليك؟   ما - ٢

....................................................................................................... 
  .                                           ُ                                    هل سبق لك احلصول على تدريب على حقوق اإلنسان؟ ُيرجى تقدمي التفاصيل إن كان ذلك قد حدث - ٣

....................................................................................................... 
                                       ً          هي أكرب التحديات اليت تواجهك بصفتك موظفاً يف السجن؟   ما - ٤

....................................................................................................... 
                                                            هي أهم قضايا حقوق اإلنسان اليت يتعني معاجلتها يف مثل هذه الدورة؟          يف رأيك ما - ٥

....................................................................................................... 
                                                              دولية تنطبق بالتحديد على عمل موظفي السجن؟ إذا كانت                                        هـل لديـك علم بأية معايري       - ٦

                               املعاهدات اليت تتضمن هذه املعايري؟ /                                        اإلجابة نعم، هل تستطيع أن تذكر اسم الصكوك
....................................................................................................... 

               هي حقوق السجني؟   ما - ٧
....................................................................................................... 

              ُ                    هل هناك ظروف ُيسمح فيها بالتعذيب؟ - ٨
....................................................................................................... 

                        د ارتكب خمالفة خطرية حلقوق                                                 ً      يعرف أحد املوظفني املسؤولني عن تنفيذ القانون أن زميالً له ق - ٩
                            هو اإلجراء الذي ينبغي اختاذه؟   ما  .       اإلنسان

....................................................................................................... 
ُ               هل ينبغي معاملة املسجونني قبل احملاكمة بطريقة خمتلفة عن الُسجناء املدانني؟  -  ١٠   .       شرح ذلك ا                                                     

....................................................................................................... 
                                                                                 هل هناك أي موضوع آخر تود توجيه اهتمام فريق التدريب إليه أو تود مناقشته يف الدورة؟ -  ١١

....................................................................................................... 
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               ار هناية الدورة    اختب

  :                           حول اإلجابة الصحيحة لكل سؤال          ضع دائرة
  :                ُ                                                            أفضل وصف ميكن أن ُيطلق على خمتلف العقود واالتفاقيات املناقشة يف هذه الدورة هو أهنا - ١

                   ً                               ليست ملزمة قانونياً ولكنها هدف مثايل نسعى لتحقيقه؛ -  لف أ
                   ً                    ليست ملزمة قانونياً ولكنها مقنعة بشدة؛ -  اء ب
  ؛    ً                                                   ونياً حلكومات الدول األطراف ولكنها ليست ملزمة ملوظفي السجن         ملزمة قان -  يم ج
  .             ً     ً                                       ملزمة قانونياً متاماً لكال حكومات الدول األطراف وموظفي السجن -   دال

  :                                     َّ                                وضعت خمتلف اإلعالنات وجمموعات املبادئ ومدوَّنات السلوك املناقشة يف هذه الدورة - ٢
                        لتعقيد عمل موظفي السجن؛ -  لف أ
                                                               ت معتمدة لتنفيذ املعايري الدولية على الصعيد الوطين من جانب إدارات             لتوفري توجيها -  اء ب

       وغريها؛        السجون
                                   لوضع إطار نظري لدراسة حقوق اإلنسان؛ -  يم ج
  .                                           إلتاحة أساس للمحامني للطعن يف سلوك موظفي السجن -  ال د

  :                                   ً                ينبغي ملوظف السجن الذي يكتشف أن زميالً له قد قبل رشوة - ٣
  ؛                       كانت هذه هي املرة األوىل            ً     أال يفعل شيئاً إذا -  لف أ
                                           أن يتحدث مع زميله هبدوء دون اختاذ إجراء رمسي؛ -  اء ب
             ً      ً                                        أن يتخذ إجراًء رمسياً مثلما حيدث يف حالة ارتكاب أي جرمية أخرى؛ -  يم ج
  .                       ُ   ِّ                         أن يتشاور مع زمالئه وأن ُينظِّم استجابة مجاعية غري رمسية -  ال د

                                      أحد موظفي السجن من رئيسه بوضع السجني يف                                             أثـناء التحقـيق يف حماولة اهلرب صدر األمر إىل     - ٤
  :                                                                        زنزانة مظلمة للحصول منه على معلومات والتصرف الصحيح من جانب موظف السجن هو

                                        تنفيذ أمر رئيسه وعدم اختاذ أي إجراء آخر؛ -  لف أ
                                      تنفيذ أمر الرئيس وتقدمي شكوى فيما بعد؛ -  اء ب
                                 رفض تنفيذ األمر واإلبالغ عن احلادثة؛ -  يم ج
  .                            نفيذ األمر وعدم اختاذ أي إجراء     رفض ت -  ال د

                                                               من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن لكل شخص احلق يف حرية الفكر    ١٨            تنص املادة    - ٥
  :                                                       وجيوز أن تكون هناك استثناءات هلذه القاعدة يف احلاالت التالية  .                والوجدان والدين

                                             إذا رفض السجني االعتراف بالدين السائد يف البلد؛ -  لف أ
                           ُ                   كان السجني ينتمي إىل جمموعة ُتهدد األمن القومي؛   إذا -   باء
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                                                              َّ    إذا كان السجني هو الشخص الوحيد يف املؤسسة الذي يعتنق معتقدات معيَّنة؛ -  يم ج
  .             جيوز يف أي حالة  ال -  ال د

                                                                                               تـنص املعايري الدولية املتصلة بقضاء األحداث على أن الغرض من نظام العدالة اجلنائية عند                - ٦
  :      رمني هو                  التعامل مع صغار اجمل

                             إشباع حاجة اجملتمع إىل االنتقام؛ -  لف أ
                                   ردع األطفال اآلخرين عن ارتكاب جرائم؛ -  اء ب
                                                 تسهيل إصالح الطفل والنجاح يف إعادة إدماجه يف اجملتمع؛ -  يم ج
  .                                                           حماولة التأثري على مجيع اآلباء ملمارسة السيطرة الالزمة على أطفاهلم -  ال د

                              ات التالية بشأن احتجاز املرأة؟                            هي العبارة الصحيحة من العبار   ما - ٧
  ؛                         َّ                                          ً         ينبغي اعتبار التدابري املخصَّصة فقط حلماية حقوق املرأة ومركزها اخلاص متييزاً غري مقبول -  لف أ
                                                                   ليس من الضروري االمتثال للخطوط التوجيهية اليت تتطلب إشراف موظفات سجن  -  اء ب

        الشرطة؛   ٍٍ            كافٍٍ من موظفات ٍ   ٍد                                      اإلناث على السجينات يف حالة عدم وجود عد
ُ                                    جيب دائماً أن يقوم بعمليات تفتيش الُسجناء والزائرين أشخاص من نفس اجلنس؛ -  يم ج                          ً         
  .                          ً                  جيوز حبس الرجال والنساء معاً يف ظروف استثنائية -  ال د

           حيملهم على                          ُّ                                                         ينبغي ملوظفي السجن التصرُّف بالطريقة التالية إذا كان لديهم من األسباب ما            - ٨
  :     ً             تهاكاً حلقوق اإلنسان                ً             االعتقاد بأن زميالً قد ارتكب ان

                                                التزام الصمت من أجل احلفاظ على الوالء جتاه الزمالء؛ -  لف أ
                                      تبليغ وسائط اإلعالم باالنتهاك يف كل حالة؛ -  اء ب
                                                            ً                            تبلـيغ االنـتهاك عرب سلسلة القيادة أو تبليغه، إذا مل يكن ذلك فعاالً، إىل سلطة                 -  يم ج

             خارجية خمتصة؛
  .                        تجوابات بشأن هذا االنتهاك                             رفض التعاون مع التحقيقات واالس -  ال د

                                                                هي العبارة اخلاطئة من بني العبارات التالية عن املسجونني قبل احملاكمة؟   ما - ٩
                                         أهنم أبرياء حىت يثبت جرمهم أمام حمكمة خمتصة؛ -  لف أ
                      أهنم مرغمون على العمل؛ -  اء ب
                                   أنه يتعني السماح هلم باالتصال باحملامني؛ -  يم ج
ُ      ية حقوق اإلنسان املنطبقة على مجيع الُسجناء                ُّ      أن من حقهم التمتُّع حبما -  ال د                                  .  

                                           هي العبارة الصحيحة من بني العبارات التالية؟   ما -  ١٠
ُ                                         جيب جتريد مجيع الُسجناء من أي أموال لديهم عند دخوهلم السجن؛ -  لف أ                
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                                                                 جيب تسجيل أمساء مجيع األشخاص الداخلني إىل السجن وجيب إحالة هذه املعلومات  -  اء ب
  ُ      أُسرهم؛       ميكن إىل          بأسرع ما

                                                                                  ميكـن التغاضي عن نقص السجالت التفصيلية عن الداخلني إىل السجن يف حالة دخول               -  يم ج
ُ                                                  عدد كبري من الُسجناء يف وقت واحد جملرد قضاء ليلة واحدة يف هذه املؤسسة؛               

                                                                      توجـد أية ظروف على اإلطالق للسماح للمسجونني قبل احملاكمة باالختالط             ال -  ال د
ُ             بالُسجناء املدانني    .  

  :                    لسجني احلق يف تقدمي شكوى ل -  ١١
                                                             إىل اإلدارة املركزية للسجن بشرط احلصول على موافقة من مدير السجن؛ -  لف أ
           ِّ                                                   بطريقة سريِّة إىل أي عضو يف فريق التفتيش شريطة حتقق النظام واألمن؛ -  اء ب
                               يف أي وقت وبأي شكل خيتاره السجني؛ -  يم ج
  .                                         إذا كانت تتصل فقط بانتهاك خطري حلقوق اإلنسان -  ال د

  :                           ينبغي تدريب مجيع موظفي السجن -  ١٢
                            على استعمال األسلحة النارية؛ -  لف أ
                                 قبل االلتحاق بالعمل وأثناء اخلدمة؛ -  اء ب
                                                لتصحيح نقاط الضعف الظاهرة يف شخصيتهم عند التعيني؛ -  يم ج
  .                                                على لغة واحدة على األقل خالف اللغة السائدة يف السجن -  ال د

  :           االحتجازية                          ينبغي اللجوء إىل التدابري غري -  ١٣
                                                     يف مخسني يف املائة على األقل من القضايا املعروضة على احملكمة؛ -  لف أ
           كلما أمكن؛ -  اء ب
                                                           على األشخاص ذوي اللياقة البدنية للقيام بالعمل اجملتمعي وحدهم؛ -  يم ج
  .                        يف حالة موافقة الضحية فقط -  ال د

  :                          هي العبارة اخلاطئة فيما يلي   ما -  ١٤
ُ                                    ني أن يتمكَّنوا من إعطاء الُسجناء الرعاية اليت ميكن هلم                                   ينـبغي لـلموظفني الطبي     -  لف أ                َّ         

                           احلصول عليها يف اجملتمع العام؛
ُ       الرجوع إىل مديري السجن خبصوص مسائل معاقبة الُسجناء؛ -  اء ب                                            
                          تفتيش السجون بصفة منتظمة؛ -  يم ج
ُ                 ً                  التوصية بنقل الُسجناء املرضى عقلياً إىل مؤسسات مالئمة -  ال د                .  
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  :     ُ    جني املُدان                ينبغي السماح للس -  ١٥
ُ                                                                      بتأديب الُسجناء اآلخرين إذا اعترب مدير السجن أن شخصية هذا السجني تدل على           -  لف أ          

                 شعوره باملسؤولية؛
                               بأن يظل دون عمل إذا رغب يف ذلك؛ -  اء ب
     ُ                                      بأن ُيشارك يف التعليم خارج السجن كلما أمكن؛ -  يم ج
  .                                 بأن حيصل على الرعاية من طبيبه اخلاص -  ال د

  :                        خلاطئة يف العبارات التالية            هي العبارة ا   ما -  ١٦
                                                ينبغي توفر مياه الشرب لكل سجني كلما احتاج إليها؛ -  لف أ
                                           ُّ                     ً       ينبغي أن حيصل كل سجني بدون عمل على ساعة للتريُّض يف اهلواء الطلق يومياً إذا  -  اء ب

                  مسحت الظروف اجلوية؛
ُ                         ينبغي مطالبة مجيع الُسجناء باالستحمام بانتظام؛ -  يم ج                     
ُ                                                   ماً للُسجناء بارتداء مالبس خاصة إذا كانت ديانتهم تتطلب ذلك                ينبغي السماح دائ -  ال د    ً  .  

  :             ً                        امرأة تضع طفالً أثناء قضاء عقوبة السجن -  ١٧
                                         هلا احلق يف االحتفاظ بالطفل حىت هناية عقوبتها؛ -  لف أ
     ميكن؛                                       عليها التزام بالعودة إىل العمل بأسرع ما -  اء ب
            ً                       ينبغي دائماً إطالق سراحها قبل املدة؛ -  يم ج
  .                                   بغي أن تضع طفلها يف املستشفى إذا أمكن  ين -  ال د

ُ       هي العبارة غري الصحيحة فيما يلي؟ ميكن أن ُتساعد املنظمات غري احلكومية الُسجناء   ما -  ١٨                            ُ                                       :  
                 من أي فئة أمنية؛ -  لف أ
ُ                        ألن واجبها يقوم دائماً جتاه الُسجناء وليس جتاه املوظفني؛ -  اء ب        ً                     
                                  بالتفتيش على السجون وتقدمي تقارير؛ -  يم ج
ُ              إتاحة املهارات واألنشطة اليت ُتساعد على إعداد الُسجناء لإلفراج ب -  ال د                   ُ                          .  

                                                            هي العبارة الصحيحة من العبارات التالية مبوجب الصكوك الدولية؟   ما -  ١٩
  ؛   ميكن                                             تلتزم مجيع الدول بإلغاء عقوبة اإلعدام بأسرع ما -  لف أ
                                                      جيوز تطبيق عقوبة اإلعدام بأي طريقة تراها الدولة مناسبة؛ -  اء ب
                                                             جيوز تنفيذ حكم اإلعدام يف املرأة احلامل واحلدث يف أي ظرف من الظروف؛  ال -  يم ج
ُ           ينبغي مراقبة كل الرسائل اخلاصة بالسجناء الذين ينتظرون تنفيذ ُحكم اإلعدام -  ال د                                                            .  
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                   التقييم بعد الدورة

      واصلة                                                                                                لكـي نعرف انطباعاتكم وتقييمكم للدورة اليت استكملتموها وملراعاة اهتمامكم يف أعمالنا املت            
        ونشكركم   .                                                                                        لتطوير وحتسني األنشطة التدريبية نكون شاكرين لو أجبتم على بضعة أسئلة قصرية أدناه            

  .     ً          مقدماً لتعاونكم
 ُ                                           ُيرجى وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة لكل سؤال

                                            هو تقييمك لعرض املعايري الدولية يف هذه الدورة؟   ما - ١

  ؛   جيد -  لف أ

  ؛     متوسط -  اء ب

  .    ضعيف -  يم ج

 ............................................................................... : قُ            ُيرجى التعلي 

                                                               هو تقييمك لدرجة معاجلة أساليب التنفيذ العملي هلذه املعايري يف عملك؟   ما - ٢

  ؛   جيد -  لف أ

  ؛     متوسط -  اء ب

  .    ضعيف -  يم ج

 ............................................................................... :ُ             ُيرجى التعليق 

                                 هو تقييمك يف صدد بناء هذه الدورة؟   ما - ٣

  ؛   جيد -  لف أ

  ؛     متوسط -  اء ب

  .    ضعيف -  يم ج

 ............................................................................... :ُ             ُيرجى التعليق 

                                ما هو تقييمك للمحاضرات املتخصصة؟ - ٤

  ؛   جيد - ف ل أ

  ؛     متوسط -  اء ب

  .    ضعيف -  يم ج

 ............................................................................... :ُ             ُيرجى التعليق 
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                                                                      هو تقييمك جملموعات العمل والتمرينات العملية األخرى اليت جرت أثناء الدورة؟   ما - ٥

  ؛   جيد -  لف أ

  ؛     متوسط -  اء ب

  .    ضعيف -  يم ج

 ............................................................................... :ُ             ُيرجى التعليق 

                                                 هو تقييمك للمناقشات العامة اليت جرت أثناء الدورة؟   ما - ٦

  ؛   جيد -  لف أ

  ؛     متوسط -  اء ب

  .    ضعيف -  يم ج

 ............................................................................... :ُ             ُيرجى التعليق 

                      َّ                       هو تقييمك للمواد املقدَّمة إليكم أثناء الدورة؟   ما - ٧

  ؛   جيد -  لف أ

  ؛     متوسط -  اء ب

  .    ضعيف -  يم ج

 ............................................................................... :ُ             ُيرجى التعليق 

  :                                             هل اكتسبت أثناء الدورة املعرفة واملهارات الالزمة - ٨

                                 لتطبيق معايري حقوق اإلنسان يف عملك؟ -  لف أ

             ها إىل زمالئك؟                       لنقل املعلومات اليت تلقيت -  اء ب

 ............................................................................... :ُ             ُيرجى التعليق 

 .................                                                        هو يف رأيك أفضل أسلوب لتدريب موظفي السجن على حقوق اإلنسان؟   ما - ٩

 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 

 ..............................................................                          هل لديك أي تعليقات إضافية؟ -  ١٠

 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 
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                خمطط دورة منوذجية
  ُ                                                           ً                           ُيشار بترتيب عقد الدورة ملدة مخسة أيام مع عقد أربع جلسات يومياً تستغرق كل جلسة حوايل ساعة

                                                   ويتوقف وقت البداية ووقت النهاية كل يوم على العادات   .                                 ونصف مع استراحة بني كل دورة وأخرى
ُ                                                                          ُينصح بعقد اجللسات يف املساء ألن ذلك قد جيعل الترتيبات العملية أكثر                                      واملمارسات احمللية ولكن ال   

  .                                                   ً         صعوبة كما أنه من املرجح أن يكون املشاركون أكثر إجهاداً يف املساء

      وتزيد   .                                                                              رتيب الدليل حبيث حتتاج معظم الفصول حوايل جلسة واحدة يف الدورة لكل فصل                       وقـد مت ت   
             ُ                          ويف هذه احلاالت ُيشار إما بتخصيص وقت أطول   .                                        املواد املعروضة يف بعض الفصول عن فصول أخرى

  .                      ُ         ُ                      ويف حالة الفصول القصرية ُيشار بأن ُتغطي اجللسة فصلني اثنني  .     ً                     قليالً للجلسة أو عقد جلستني

         وموضوعات   .                                                                                غي أن يهدف مقدمو الدورة إىل إشراك املشاركني بقدر اإلمكان يف تصميم الدورة                وينب
                                   ورمبا تكون هناك حاالت حملية خاصة        .                                                             املناقشة ودراسات احلالية املقدمة يف الدليل هي لإلرشاد فقط        

              ونة يف توزيع                    ً           وستقوم احلاجة أيضاً إىل املر      .                َّ                                        تتصـل مبوضوعات حمدَّدة وتستدعي املناقشة أثناء الدورة       
                                   َّ                                  ويف بعض البلدان واحلاالت تتسم جوانب حمدَّدة من محاية حقوق اإلنسان             .                      الوقت على كل موضوع   

  .          بأمهية خاصة

  .                                      ويرد يف الصفحة التالية خمطط لدورة منوذجية
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                خمطط دورة منوذجية

        التسجيل
                                          توزيع استبيان قبل الدورة واستيفاء بياناته

           قبل الدورة

 االثنني

                                       يدية من ممثلي إدارة السجن وفريق التدريب         مالحظات مته
        مقدمة-          القسم األول

  ١      اجللسة 

 االثنني

                               احلق يف السالمة اجلسدية واملعنوية-           القسم الثاين
                       ٍ  احلق يف مستوى معيشي كاٍف-            القسم الثالث

  ٤ / ٣ / ٢       اجللسات 

 الثالثاء

ُ       احلقوق الصحية للُسجناء-            القسم الرابع   * ٦ / ٥        اجللستان                  
  ٧      اجللسة                            لكي تكون السجون أماكن آمنة  -           القسم اخلامس
  ٩ / ٨        اجللستان                                  حتقيق االستفادة القصوى من السجون-            القسم السادس

 األربعاء

ُ                     اتصال الُسجناء بالعامل اخلارجي-            القسم السابع    ١٠      اجللسة           
   ١١      اجللسة                            إجراءات الشكاوى والتفتيش-            القسم الثامن
ُ     األشخاص احملتجزين بدون ُحكم-            القسم العاشر    ١٣ /  ١٢        اجللستان                       

 اخلميس

   ١٦ /  ١٥ /  ١٤       اجللسات                           الفئات اخلاصة من املسجونني-            القسم التاسع
   ١٧      اجللسة                        التدابري غري االحتجازية-               القسم احلادي عشر

 اجلمعة

   ١٨      اجللسة                              إدارة السجون وموظفو السجون-               القسم الثاين عشر
   ١٩      اجللسة                     اختبار هناية الدورة 

   ٢٠      اجللسة               تقدمي الشهادات  .      ختتام                        تقييم بعد الدورة وحفل اال

ٍ      القسم الثاين أكرب إىل حٍد ما       *                                       ولذلك قد ميكن ختصيص جزء من اجللسة اخلامسة   .                من القسم الثالث                      
  .                  لبقية القسم الثالث



 

 209 

 مالحظات


