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التطرف ظاهرة  مكافحة ومخاطبةل المرتبطة بإدارة السجونتوصيات ال

 السجون الراديكالي داخل

 
 

I. مقدمة والمبادئ التوجيهيةال: 
 

. العنيفين لمجرمين المتطرفيناب يتعلق األمرعندما آٍن واحد في وفرص السجون مخاطر الترتيبات داخل  تمثل

حماية المجتمع من خالل َسجن المجرمين داخل المرافق اآلمنة واإلنسانية  هما شقينلدى السجون مهمة ذات 

في أن يصبحوا  فعال في البرامج التي ستساعدهم أكد من أن المجرمين يشاركون بشكلالتو ،والسليمة

 ،سيء من المهم إدراك أن مرافق االحتجاز المدارة بشكلٍ . تهممواطنين ملتزمين بالقانون عند عودتهم لمجتمعا

بغض النظر عن نوع تلك المرافق
1

 وجود أشخاصمع . ، قد تصبح من المسببات القوية للتطرف الراديكالي

 وبعضمحتََملين  لجنودوصول ال فرصةالعنيفة  المتطرفة اب اآليديولوجياتتوفر لدى أصح، يندومقي   ينمأسور

 منهؤالء المجنِّدين قد يفلح ، إضافة لذلك. ومضطربة عنيفةإجرامية  خلفيةقد دخل السجن بسبب  الشجناء

لطبيعة المتعاقبة والمتغيرة نتيجة ل. بَسجنه قيامهمبسبب وشعوره بالظلم  السجينغضب واستياء تحريك 

حال في . الراديكالي للتجنيدمستمرة ألشخاص قد يكونوا مشاريع جيدة  إضافاتالسجون، هناك  داخللألسرى 

مساعي الدول لمقاضاة  مععلى السجون  المبنيةهذه المشكلة على األغلب أن تتفاقم اإلدارة الفعالة،  انعدام

 لدىومناطق صراع أخرى في العراق وسوريا  الموجودينواحتجاز آالف المقاتلين اإلرهابيين األجانب 

والذي تتواجد فيه  - بشكل صحيحجن الُمدار السِّ  يوفر،  من جهة أخرى. في السنوات القادمةعودتهم لبلدانهم 

انب والمجرمين المقاتلين اإلرهابيين األج مع للسلطات بأن يعملوافرصة فريدة  –فعالة السياسات البرامج وال

إن مفهوم السِّجن المدار بشكل سليم . من أجل التأثير اإليجابي على سلوكياتهم المستقبلية اآلخرين المتطرفين

 .معناه السِّجن الذي يعمل وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد واالنصياع لمعايير حقوق اإلنسان

 

أن في حين أن السجون هي ليست المكان الوحيد الذي يحدث فيه التطرف الراديكالي العنيف، يجب عليها 

هذه الظاهرة في البلدان أنه من الصعب تحديد حجم ونطاق  تكون جزءاً ال يتجزأ من الحل اإلجمالي، ومع

ة أثناء فترة للراديكالي تحولوا قدشخاص بأاالشتباه تم فيها التي حاالت لتشير إلى بعض اهناك أدلة  المختلقة

إن درجة تأثير  ذلك،عالوة على . بيةقاموا بتنفيذ هجمات إرها مباشرةن وبعدها احتجازهم داخل السج

ن هي كبيرة جداً وغالباً ما قد تحولوا للراديكالية داخل السجالعنيفة المستقبلية المنف ذة من قبل أشخاص  األعمال

لذلك، من األمر الحتمي والهام للدول في جميع . تحظى باهتمام الجماهير ووسائل اإلعالم على نطاق واسع

وإجراءاتهم  نوا متيقظين ومدركين لهذه القضية وأن يقوموا بالتقييم المستمر لسياساتهمأنحاء العالم أن يكو

منع تحديد و من أجلللممارسات اإلدارية الفعالة الجيد  تطبيقهمللتأكد من المرتبطة بالسجون وممارساتهم 

من المهم أن تكون السجون جزءاً من  باإلضافة لذلك، .داخل مرافقهم االحتجازية التطرف الراديكاليوتخفيف 

 . االستراتيجية اإلجمالية للدول في سبيل منع ومكافحة التطرف العنيف

 

إدماج من منظور إعادة تأهيل و للسجناءالتحول الراديكالي  تتناول موضوعهناك عدد من الوثائق التي 

سات الجيدة إلعادة تأهيل وإدماج مذكرة روما حول الممار إن الوثائق من أمثال. المجرمين الراديكاليين
                     

1
توصيات هذه الوثيقة ال تنطبق فقط على المرافق التي تأوي النزالء الذين تمت إدانتهم ومحاكمتهم بسبب  كما تمت اإلشارة في التوصية األولى أدناه، 

لمرافق السلوك اإلجرامي فحسب، وإنما تنطبق أيضاً على أي مرفق أو مؤسسة شبيهة يتم فيها احتجاز األشخاص، مثل االحتجاز ما قبل المحاكمة أو ا
 .األوسع لألشخاص المحتَجزين ةيشمالن هذه الفئ" سجناء"و" ِسجن"، إن مصطلحي لغايات هذه الوثيقة. العسكرية
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 (GCTF)الخاصة بالمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب  (مذكرة روما) المجرمين المتطرفين العنيفين

التابعة )"والتطرف العنيف الراديكالية المبادئ التوجيهية حول خدمات السجون والمراقبة التي تواجه"و

 . هؤالء المجرمين منهامة وهي اجتثاث الراديكالية قد خاطبت قضية  – (المرتقب لمجلس أوروبا

 

المجرمين اإلرهابيين  منلذلك، فإن التوصيات التالية ال تركز بشكل محد د على قضية اجتثاث الراديكالية 

بدالً من ذلك، إن محط التركيز األساسي للتوصيات المذكورة أدناه هو مسألة السجون . السجون أطرداخل 

ومخاطبة قضية التطرف  بالوقايةوالتي هي مسألة مرتبطة ولكن منفصلة اذ أنها تتعلق  ،وإدارة السجون

 (.وحتى أفراد الطواقم داخل السجون) عند السجناءالراديكالي العنيف 

   
باإلضافة للكثير من   المهنية الكبيرة في الوقت الحاليلوجود الخبرات والمهارات  اإلشارةمن المهم  ،أيضاً 

القواعد المعيارية الدنيا " ومنهااإلجمالية داخل السجون، المرتبطة بالمعايير والعمليات بات والكتيِّ الوثائق 
تٌعَرف اليوم )األخيرة  اآلونةها وتحديثها في والتي تم تبنيالخاصة باألمم المتحدة، "بشأن معاملة السجناء

"(قواعد مانديال"ب
2

إعادة النظر للعمليات داخل في  مكن استخدامهاللدول ويقواعد مانديال إطاراً جيداً  توفر. 

والسياسات  التدخالتجميع على إن إحدى المبادئ الجوهرية الموجودة في هذه القواعد هي فكرة أن . السجون

حقوق الحكم الرشيد والدولية المرتبطة ب والمعاهدات واالتفاقيات القواعد أن تحترم المرتبطة بالسجون

ة موضوع مكافحة هذا المبدأ في غاية األهمية عند مناقشعتبر يُ . ية السليمةاإلجراءات القضائ اعبتوا ،اإلنسان

سيادة  تحترمومتميزة بالمساءلة شفافة، وبطريقة إدارة السجون  المهم جداً اذ أنه من  الراديكالية العنيفة

داخل السجون  العنيف اديكاليالتطرف الرأن تقوم جميع الجهود الهادفة لمكافحة من المهم أيضاً  .القانون

وخاصةً في الحاالت  ،(والتي ُوِضعت منذ فترة طويلة) بدمج هذه الممارسات العامة لإلدارة الجيدة للسجون

للتأكد من أنها ليست مجرد أفكار جيدة وإنما لتلك الممارسات باالستناد إلى األدلة  الدقيقالتي تم فيها التقييم 

 .يقممارسات فعالة وقابلة للتحق

 

فة من أجل تلبية الحاجة كيفية مساعدة السياسات والنشاطات السليمة إلدارة السجون في منع  إلظهار المعر 

داخل السجون، تم تطوير التوصيات التالية باالستناد إلى الرؤى والتغذية  التطرف الراديكالي العنيفومكافحة 

تم . ممثلين من خلفيات متباينة ومتنوعةء الَذين تخلال لى مستوى الخبراالراجعة المكتَسبة أثناء االجتماَعين ع

واجتماع ثاني في فاليتا، مالطا في سبتمبر  5102عقد اجتماع أولي للخبراء في واشنطن العاصمة في مايو 

وصنّاع السياسات  ومدراء السجون، وممثلي المنظمات الدولية، مفتشي السجون،كان من بين الخبراء . 5102

ز النقاش على ماهية بعض رك  . السجون داخل البرامج اإلصالحيةالذين يعملون على ومدراء البرامج 

 . الممارسات والمعايير الجيدة والمقبولة عالمياً التي ستساعد في مكافحة التطرف الراديكالي للسجناء

 

ي الخبراء هي أن نظام السجون الذي يعمل بشكل جيد سيقلل من إحدى النقاط الرئيسية التي انبثقت من اجتماعَ 

الراديكالية العنيفة، وسيوفر أيضاً أساساً  التحوالتخطر التعرض للتطرف الراديكالي وسيسهّل من تحديد 

.أفضل لالستجابة لذلك
3
لدى طاقم السجن  ستتوفر ،التطرف الراديكالي داخل السجنفي تلك الحالة، إذا حدث  

إن التوصيات . المشكلة وتطوير االستجابة المالئمة لتشخيصوالمعلومات والموارد الضرورية  ألدواتا

أيضاً المشمولة في هذه الوثيقة تسعى لمخاطبة هذه القضايا الواسعة وتم توجيهها للعاملين في قطاع السجون و

 المرتبطةلبرامج التدريبية نقطة انطالق للمناقشات واالتوصيات باإلضافة لذلك، تعتبر هذه . صنّاع القرار

                     
2
جن، والمبادئ  ضمنتمت اإلشارة لمعايير أخرى لألمم المتحدة    مبادئ حماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السَّ

 (.قواعد طوكيو)غير االحتجازية  للتدابيروقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية  األساسية لمعاملة السجناء،
3
أفضل "، إن جهود اجتثاث الراديكالية لديها روما لمذكرةكما تشير الممارسة الجيدة الثانية . هذه أيضاً سمة مشتركة في برامج اجتثاث الراديكالية 

 ". موارد مالئمةوجود مع ومدارة بشكل سليم  ةوسليم ةآمن زيةأطر احتجاضمن  عملهافرصة للنجاح عندما يتم 
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سيكون هناك اختالف في كيفية سعي الدول لتطبيق هذه التوصيات . إدارة السجون والممارسات الخاصة بهاب

اإلطار القانوني، والموارد البشرية : وامل، على سبيل المثال ال الحصروسيعتمد ذلك على العديد من الع

هذه . والخصائص المحد دة لنظام العدالة الجنائية ،ن، والثقافةداخل السجو السجناء، وعدد المتاحةوالمالية 

 . برامج المساعدات الفنية الدولية والجهود التدريبية المحلية ضمنقد تخدم أيضاً كمعايير قيّمة التوصيات 

 

المواضيع المشتركة األخرى التي قام الخبراء بالتركيز عليها هو الحاجة للتركيز على الممارسات  من

" اإلدارة الفعالة"في اإلصالحية السليمة مثل االتصاالت، والمساءلة، واالحتراس واليقظة، والمشِرف الفعال 

تعلق اإلصالحات في المقام األول أحد الخبراء، ت أشاركما . السجناء" حراسة"وليس فقط للمرافق والسجناء 

فق ايجب على ذلك أن يكون االفتراض األساسي لكل شيء يحدث داخل المر: بالعالقات بين األشخاص

السجون الذين يراقبون  والذي يتطلب وجود أفراد طواقم -الحيوي/إن مبدأ األمن الديناميكي. ةاإلصالحي

م األفضل لجمهور السجناء داخل السجون وتقييم المخاطر السجناء بنشاط وبشكل متكرر ويتفاعلون معهم للفه

المحد دة التي يمثلونها
4

 . ةفق اإلصالحياقد تم تسليط الضوء عليه كممارسة أساسية في اإلدارة الناجحة للمر –

 

 

II. التوصيات 
 

 العمليات واإلدارة والتنظيم . أ

 

المحاكمة واألشخاص المحتَجزين  التأكد من أن المحَتَجزين ما قبل أينما كان ذلك ممكنًا، –التوصية األولى 
 .مرافق غير السجون العامة يستفيدون أيضًا من جهود مخاطبة ومكافحة الراديكالية داخل

 
 داخلإرهابية سنوات طويلة هجمات  بارتكاب المشبوهينفي الكثير من الدول، قد يمضي األشخاص 

مرافق  داخلفترات طويلة جداً  الشخص، بينما في دول أخرى قد يمضي المحاكمةاالحتجاز وهم ينتظرون 

الذين ينتظرون المحاكمة يبقون لفترات أقصر وهم أقل  المحتََجزينإن . أو المهاجرين العسكرييناحتجاز 

نونية باإلضافة لذلك، بسبب بعض القيود القا. التقليدية السجونمرافق  داخلاستقراراً من جمهور النزالء 

من نفس الخدمات دوماً ما قبل المحاكمة االستفادة  السجينال يكون بإمكان السياساتية، في بعض الدول و

 عرضةكما أن األشخاص المحتََجزين هم أكثر . والبرامج االحتجازية مثل السجناء الذين حصلوا على محاكمة

م لجهود المجنِّدين اإلرهابيين هي األكبر أثناء رضتهوبذلك تكون عُ  اعتقالهمفي الفترة المباشرة ما بعد  وضعفاً 

 .المحاكمة تسبقالفترة التي 

  

 

                     
4
، (3102) كتّيب إدارة الحوادث المرتبطة بالسجون –( DPKO)عمليات حفظ السالم  ودائرة( DFS)األمم المتحدة للدعم الميداني  دائرة  

/cljas/handbook_pim.pdfhttp://www.un.org/en/peacekeeping/publications ، ًلملخص ورشة العمل حول بناء  أنظر أيضا
بالمنتدى  الخاصة "االحتجاز وإعادة اإلدماجالمرتبطة بعمل المجموعة "الخاص بالقدرات والتدريب لإلدارة المالئمة للمجرمين المتطرفين العنيفين 

والتي تحدد االهتمامات األمنية الحيوية المرتبطة بالمعاملة العادلة والصارمة للنزالء من قبل ضباط السجون، والهدف من العالمي لمكافحة اإلرهاب، 
ال يعني بأن الشخص متساهل أو هذا مبني على الثقة واالحترام المتبادلَين وهو . ذلك هو تأسيس عالقات جيدة لتعزيز بيئة تعاونية وآمنة داخل السجون

 www.thegctf.org. رقيق جداً مع السجناء

 
 

 

http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/cljas/handbook_pim.pdf
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 السجون العامة أن تدار من قبل مسئولين من ذوي الخبرات األقل والذين يتمتعونيمكن لمرافق االحتجاز غير 

ة مؤقت لفترةسجون أفراد ال يعملمثل تقييم المخاطر وفحص المحتَجزين، وقد  بالتقنيات الجيدة إلدارة السجون

لذلك، من المهم اعتبار التوصيات الُمْدَرجة . من الناحية المهنية ويكونوا من الحاصلين على تدريب قليل فقط

أدناه وغيرها من الممارسات السليمة إلدارة السجون لمختلف أنواع المحتَجزين والمرافق التي يتم فيها إيواء 

 .   المحتَجزين

 

التطرف الراديكالي العنيف  تشخيصالحفاظ على بيئة آمنة وإنسانية يكون من الممكن فيها  – التوصية الثانية
 . الستهداف األشخاص من ضعفاء النفوس للمجنِّدين اإلرهابيين أقلفرصة  فيها يكونبشكل مبكر والتي 

 

تحافظ على أمن يجب على مسئولي السجون أن يتخذوا الخطوات المالئمة للتأكد من أن مرافقهم تعمل بطريقة 

نيدهم وتحويلهم ضعف النزالء توفر فرص محتملة لتج إن جميع جوانب. النزالء والطاقم والمجتمع وسالمة

والفرصة الستهداف األشخاص الذين  والحيزللراديكالية وسيتوفر لذوي اآليديولوجيا المتطرفة العنيفة الوقت 

نا كان مرفق ما غير آمن، قد باإلضافة لذلك، إذ. يكونوا أكثر عرضة للراديكاليةقد  النزالء تحالفات مع  يكوِّ

بإمكان المرفق أن يُضِعف من جاذبية هذه . الجماعات المتطرفة العنيفة من أجل بقائهم على قيد الحياة

الجماعات المتطرفة العنيفة من خالل التأكد من أنهم ال يوفرون الحماية والخدمات االخرى التي يجب على 

 كقاعدة عامة، يجب على إدارة السجون أن يطبقوا التدابير. حية أن توفرها بدالً منهمالمرافق اإلصال

تتوفر لديها ما  إن السجون المختلفة عادةً . األقل تقييداً عند السيطرة على سلوكيات النزالء الضرورية

 . ةويجب أخذ ذلك بعين االعتبار عند تأسيس هذه البيئمستويات مختلفة من المخاوف األمنية، 

 

إن . رئيسية عند الحديث عن العمليات اإلنسانية واآلمنة هي عدد األشخاص داخل المرفق الواحدال من القضايا

 بزعزعةتقوم سالمرافق المكتظة  هذه. نهيار البنية التحتية للمرافقاالزدحام قد يؤدي في بعض األحيان إلى ا

. يفِسح المجال للمجنِّدين اإلرهابيين بأن يمارسوا نشاطاتهم بدون أن يتم كشفهماألمن وتقليل الرقابة وهذا قد 

 حباط والغضب عند السجناء الذين تصبحاالكتظاظ يمثل خطراً حقيقياً وجسيماً داخل السجون وسيؤدي لإل هذا

تاجية بسبب سيعانون من ساعات طويلة من عدم اإلنو ،محدودةلالحتياجات األساسية وصول اللديهم إمكانية 

قد  النزالءنتيجة لذلك، إن اإلحباط والغضب لدى . البرامجب وندرة فرص االلتحاق اإلنتاجيقلة توفر العمل 

إن . والسجناءاقم والط حقيقية لحياةوتهديدات ، مما سيشكل مخاطر محفزات األساسية للعنفمن ال يصبحان

قد تنشئ أيضاً بيئة يضطر فيها أخرى من جهة زالء والنمن جهة بين أفراد طواقم السجون  الكافيةالنسبة غير 

من خالل االنضمام في تحالفات مع عصابات السجون  المتوحشلطلب الحماية من العنف  النزيل الضعيف

 . والجماعات المتطرفة العنيفة

 

أو بدائل الحكم بالَسجن  (إطالق السراح المبكِّر نتيجة لحسن السلوك)إن البرامج من أمثال اإلفراج المشروط 

، (المشبوهين)مع النزالء المتطرفين العنيفين  النزيل العادي على اتصالتقلل من الوقت الذي سيكون فيه س

ي األضرار الت تكون كفيلة بإصالحإن بدائل الَسجن قد . وهذا سيقلل من مشكلة االكتظاظ ومن فرص التجنيد

من خالل الخدمة االجتماعية، والمعالجة األفضل لمدمني المخدرات  قد تفيد المجتمعا الضحايا وهي عانى منه

كما قد تتيح بدائل الَسجن إلدارة السجون . وإعادة تأهيل المجرمين المرضى النفسيين،ووالخمر والميسر 

ذوي المخاطر األكبر والمتواجدين من التركيز األفضل لمواردهم المحدودة المتعلقة بالسجون على السجناء 

بإمكانهم التخطيط األفضل  إذا توفرت لدى المحاكم خيارات وبدائل غير الَسجن، يكون. جنالسِّ  داخل

 . الخارجي وفي نفس الوقت العمل على حماية المجتمع ،ذات تكلفة فعالة تالئم المجرم والجريمة لمحاكمات
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 . تطبيقها بشكل كاملالتأكد من وجود سياسات إدارية واضحة وشفافة يتم  –التوصية الثالثة 

 

تقوم بتنظيم جميع  ومصاغةمكتوبة السجون أن تسعى للتحقق من وجود سياسات وإجراءات يجب على إدارة 

، تحتاج قيادة السجون للتأكد من التنفيذ المالئم والمستمر لهذه باإلضافة لذلك. السجون داخل عملياتالنواحي 

أفضل خالل التأكد من التوصيل الواضح للمعرفة و نمن الممكن تحقيق ذلك م. السياسات واإلجراءات

 ةاألمامي وطالخط موظفي ةإن الزيادة من مسؤولي. ومشرفيهم ةاألمامي وطاقم الخطوالممارسات ألفراد ط

كما . وأن تؤسس هوية مهنية عند هؤالء الموظفين بإنجاح العملااللتزام أن تنشئ  من شأنهاوثقتهم بقيادتهم 

  .ومشرفيهميجب على إدارة السجون أن يدركوا ويكافئوا بشكل مالئم موظفي الخطوط األمامية 

 

دراية و فهم ، والتأكد من أن الطواقم والقيادات علىواقم والقياداتع أفراد الطيتنو  –التوصية الرابعة 
 .الراديكالية داخل السجون مخاطبةللمساعدة في  كوسيلةبالثقافات المختلفة 

 
إن الشعور بالعزلة وعدم االنتماء من شأنهما أن يساهما في تقوية الظروف المؤدية لحدوث التطرف 

على جميع ادية ولتعزيز التنوع داخل صفوفهم القي يجب أن تسعى قيادات السجون .الراديكالي العنيف

المجموعات العرقية والقومية والدينية  كافةقوى عاملة متنوعة تمثل مستويات الطواقم من خالل توظيف 

ولين أن يزرعوا كما يجب على المسئ .واللغوية داخل المجتمع والتي ينتمي إليها جميع النزالء داخل المرافق

 .من خالل التدريب والقدوة الحسنة وتقبُّل اآلخر باالحترام للتعددية متميزةوينّموا ثقافة مؤسساتية 

 

االلتزام بتطوير أفراد مهنيين داخل الطاقم مع التركيز الخاص على العناصر التي  – التوصية الخامسة
 .ستساعد المسئولين في تحديد ومخاطبة التطرف الراديكالي العنيف داخل السجون

 

نةكون طواقم السجون من المهم أن ت من خالل تنمية ودعم كوادر ضباط . من أفراد مهنيين وودودين مكو 

روالقيادات السجون يصبح من الممكن  ،متنوعين ومتدربين جيداً  يشعر فيها النزيل  أجواء عامة أن يطوِّ

هذا العنصر في غاية . داخل السجن الحاصلةمع أفراد الطاقم فيما يتعلق بالتطورات  التحدث أكثر عندبارتياح 

حول بعض المعلومات  قد يبادروا في توفيرلسجون ألن النزالء ية داخل اللعمليات اإلجمالاألهمية بالنسبة 

مهني باإلضافة  لذلك، إن وجود طاقم . مخاوف مستقبلية سيثيروايثيرون أو  ذينال األحداث واألشخاص

أو  بعض الضباط تجاهالمشاعر السلبية التي قد تتواجد لدى النزالء  مكافحةسيساعد في  ومتدرب جيداً 

 .بشكل عامالسلطات 

 

من التدريبات تعتمد بشكل كبير على التفاصيل المحد دة داخل كل دولة، من المفيد  المحد دةفي حين أن األنواع 

 التأكد من حصول الطاقم على التعليم األولي والمستمر في مواضيع معينة مثل اإلجراءات األمنية،

 ومعاملة النزالء، واالتصال والتواصل المالئم مع النزالء، واالستجابة للحوادث، واألخالقيات المهنية،

من . وكيفية تجميع المعلومات االستخبارية بين األشخاصوالقواعد واللوائح داخل السجون، والتواصل 

" إدارة المتطرفين العنيفين داخل السجون"مثل  –تقديم نماذج تعليمية على المستوى التمهيدي  أيضاً  الممكن

عالوة على ذلك، . كجزء من تدريبهم األوليللضباط الجدد  -"وتشخيص الراديكالية داخل السجونتحديد "أو 

كما يجب على . ةوالديني ةالثقافيو ةاللغوي اتالتنوعحول  الطاقموتوعية  بتثقيفدورات تقوم إعطاء من المهم 

كيفية كالي إلى العنف والتحول الراديعالمات في اإلرهاب، و يحصلوا على تدريبات فيأفراد الطاقم أن 

ات المتقاطعة مع من المفيد أيضاً البحث عن سبل وفرص إلجراء التدريب. العالماتاألفضل لتلك  التحديد

. كما يجب العملياتية والممارسات الجيدة المعلومات تتم مشاركةتطبيق القانون لكي األجهزة األخرى المعنية ب

نات إجمالي، يُ  بشكل وهو في غاية األهمية  جيد بشكل الُمدارن ولنظام السج الجوهريةعتبر التدريب من المكوِّ
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لتحديد وعرقلة الراديكالية داخل السجون والتهديدات األخرى للسالمة واألمن والعمليات المنظ مة داخل 

 .اقم بشكل مستمروفراد الطلتوفير التدريبات التثقيفية والتحديثية ألأن يسعوا ولين يجب على المسئ. السجون

 

إن االستخدام . األدلة والبحوثات لىعباالرتكاز من المهم جداً أن يتم تصميم برامج تدريب الطواقم أخيراً، 

وخاصةً  طبيعة عدم تفاعل جميع مسئولي السجون مع النزالء، بعين االعتبارالمستهَدف واألمثل للموارد يأخذ 

لذلك، يجب تطوير . مبنية على أدلةهذه البرامج يجب أن تكون كما . مع المجرمين اإلرهابيين المشبوهين

ويجب أن مفحوصة، المستندة على ممارسات جيدة ووعلى نتائج البحوثات الحديثة والمتقدمة جداً  مبنيةمناهج 

 . البرامج أدوات قوية للمراقبة والتقييم تشمل

 

 إدارة القضاياوي، والتقييم، والتصنيف الفحص األمن . ب

 

عند تحديد ما إذا كان يجب عزل أو تفريق النزالء  المالئمةاألخذ بعين االعتبار العوامل  – التوصية السادسة
لقادة واآليديولوجيين اإلرهابيين واولئك الذين هم عرضة لرسائلهم المتطرفة خاص لمع إيالء االهتمام ال

 . العنيفة
 

من  المحد دةللتعامل مع األنواع  جهْ نَ على الذين يعملون داخل المرافق اإلصالحية أن يحددوا أفضل  يجب

 نهجال يوجد . كل دولةفي  المحد دةلى العوامل باالستناد إالمجرمين بما في ذلك المتطرفين العنيفين، وذلك 

بعض العوامل ولين أن يأخذوا يتوجب على المسئأو تفريقهم، ولذلك أو تنظيم أماكنهم عالمي الحتجاز النزالء 

قدرات ( 3)ن؛ وجالبنية التحتية للس( 5) أو تفريقهم؛ فصلهمعدد النزالء الذين سيتم ( 0: بعين االعتبار ومنها

السياق الثقافي، ( 6)اإلطار القانوني والسلطات؛ ( 2)الموارد المالية؛ ( 4)؛ اقموومستوى مهارات الطأعداد و

  .الشخص حيال الراديكالية اإلضافية في المستقبل سيشكلهمستوى التهديد الذي ( 7)الجتماعي؛ و والسياسي وا

على األغلب أن يقوم القادة واآليديولوجيين المتطرفين العنيفين باستقطاب اآلخرين على سبيل المثال، 

يض األتباع والجنود للراديكالية غير الذين هم مجرد أتباع أو جنود صغار، في حين أنه من األسهل تحر

تم تبنيها، من يبغض النظر عن االستراتيجية التي . على استعداد أكبر الستخدام العنف يكونونالصغار الذين 

 .  المجرمين األفرادالضروري جداً أن تبقى هذه االستراتيجية حيوية ومستجيبة لسلوكيات وتصرفات 

 

نزالء السجون  مخاطر تعرُّضمن  التحققمن أجل تحديد وتصميم تقييمات المخاطر  – - التوصية السابعة
 .لآليديولوجيا اإلرهابية

 
األكثر تحديد التدخل : المرتبطة بالمتطرفين العنيفين فائدتين مزدوجتين همالدى بروتوكول تقييم المخاطر 

ارتكاب جرائم إرهابية، وإعطاء المعلومات دمج المجرمين المدانين بواستراتيجيات إعادة  مالئمة وفاعلية

 ى هذا البروتوكوليجب عل. ن وفي المجتمعواألفضل لعمليات صنع القرارات األمنية واإلدارية داخل السج

 . وتصنيفهم كون جزءاً ال يتجزأ من عمليات إدخال النزالءيأن 

 

من المهم جداً أن يقوم المسئولين بالتحديد  عند تطوير األدوات والبروتوكاالت الموضوعية لتقييم المخاطر،

على سبيل المثال، يجب على طواقم السجون أن يحددوا إذا ما  .الواضح ألنواع المخاطر التي يسعون لتقييمها

التي سيشكلها داخل الِسجن أو إذا أرادوا مراجعة المخاطر التي بالمخاطر  فيما يتعلقرغبوا بتقييم النزيل 

 علىموا ماهية المخاطر المحتملة كما أن عليهم أن يقيّ . جتمع الخارجي، أو كليهماالم النزيل فيسيشكلها 

في جميع األحوال، يجب على هذه األدوات أن تكون مبنية . النزيل، بما في ذلك احتمالية تحوله للراديكالية
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أو اعتبارات ية  ومستندة على أدلة وأن تكون مالئمة ثقافياً بدالً من أن تكون مبنية على تحيزات شخص

 . تخمينية

 
روا أدوات للفحص ولين أن ، يجب على المسئالتقييم تحت تكونضافة لذكر المخاطر المحد دة التي باإل يطوِّ

المصم مة لألنواع المحددة من النزالء، بما في ذلك السجناء األحداث تشمل مؤشرات المخاطر  التي األمني

  . عند الحديث عن تحديد المخاطر يوجد نهج يالئم جميع الظروفال . النساء والنزيالت( القاصرين)

 

 على جاهزيةلذلك، يجب على قيادات السجون أن يكونوا . المخاطر بنسبة مئة بالمئةب التنبؤال يمكن كما 

ذة من قبل م الجماهير ودعمهم للقرارات المتخَ العام لضمان فهالجماهيري للتواصل مع وسائل اإلعالم والرأي 

 . خدمات السجون

 

نيف النزالء عند إدخالهم للسجن صالتنفيذ المستمر إلجراءات سليمة وشفافة أثناء فحص وت – التوصية الثامنة
 . اولئك الذين هم عرضة لآليديولوجيا المتطرفة العنيفةمن أجل تحديد 

 

 بشكل حيويهذا النظام  يتم تطبيقوأن  للنزيلاإلدخال األولي  لحظة يجب على نظام التصنيف أن يبدأ من

في سبيل رصد " السيطرة ما بعد اإلفراج"النزيل داخل السجن، وأن يستمر أيضاً من خالل  فترة تواجد طوال

، من المهم الحصول على أكبر قدر من مذكرة روماكما تمت اإلشارة في . للنزيل التغيرات السلوكية

قرارات العقلية وسمات شخصيته لغرض اتخاذ  وصحتهائي، النزيل، وتاريخه الجن خلفيةالمعلومات حول 

م ضد هَ بعض هذه المعلومات يجب تجميعها من السلطة التحقيقية التي قامت بتوجيه التُ . التصنيف السليمة

. خالل المعلومات الواردة من االستخبارات الداخليةمن أو ، المعنية، أو من خالل الوكاالت األخرى السجناء

وعمل وتحديد اإليواء المالئم، االعتيادي، يقوم التصنيف بتحديد مستوى االحتجاز المالئم للنزيل، في الوضع 

يجب على مسئولي السجون أن . المتوفرة البرامج المختلفةفي  استحقاق النزيل للمشاركةأيضاً حول  القرار

األنظمة يجب أن تكون شفافة  ولكن هذه األنواع المختلفة من المرافق فيهذه التصنيفات بمرونة  يستخدموا

ومتماشية مع سيادة القانون وأن تكون موضوعية وصالحة من الناحية المنهجية، ومستندة على القوانين 

 .  م واإلجراءات المعمول بهاظُ والنُ 

 

 يع السجناء داخل نظام السجونمقاعدة بيانات فعالة لتسجيل المعلومات وَعد جالقيام بتطوير أيضاً من المهم 

إن وجود قاعدة . حتى انتهاء مدة محاكمته داخل المجتمع السجونفق امرلمن لحظة دخول السجين ألول مرة 

السجون  ضباط يمكِّنس وفقاً لتشريعات اإلرهابالذين تمت إدانتهم  األشخاصب تعريفإنذار أو  تشملبيانات 

من المعلومات حول الزمالء المجرمين لهذا  قدركما أن معرفة أكبر . التحديد الفوري لوضعية السجين من

السجين، وأسلوب وطريقة عمله، وخلفيته الشخصية، وتاريخه الجنائي، ومعارفه المهمة وآيديولوجيته 

من المهم أيضاً . هتصنيفو النزيلإدخال  المالئمة أثناءاألكثر دقة والعمليات  تومعتقداته ستمكِّن من التسجيال

ية التي تمتلكها وكاالت تطبيق القانون والمحاكم التي على دراية بالقضايا، وسيعزز الوصول للمعلومات النوع

 .  ذلك من عمليات التسجيل والتصنيف المبل غة بشكل أفضل والمعمولة من قبل إدارة السجون
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إعادة إدارة" إن ،مذكرة روماكما تشير . إن الفحص األمني والتصنيف المالئم ليسا نهاية العملية
5
 

حول تقييم المخاطر، والقرارات  اإلبالغعتبر مهمة من أجل بروتوكوالت تقييم المخاطر بفترات منتظمة تُ 

درجة ل همنتائج هذه التقييمات الدورية قد تساعد أيضاً مسئولي السجون في تقدير. والتدخالت الهادفة ،اإلدارية

"مواقف السجناء تغيرات فيالفي الكشف عن تأثير استراتيجيات التدخل المختلفة و
6

من خالل التقييم . 

ستتوفر  -تم أيضاً إعادة تصنيف النزالء يجب أن توإذا توفرت الحاجة  –والتصنيف المالئم والمستمر للنزالء 

لة فيما يتعلق باألفراد الذين قد يكونوا عرضة مَ ثة وإشارات التحذير المحتَ للمسئولين المعلومات المستحدَ 

من الممكن أن يتم دمج نتائج الفحص عندها . السجونإقامتهم داخل فترة أثناء  للتحول الراديكالي للعنف

ويتم ذلك بشكل حيوي  ،الخاصة بكل من النزالءداخل تقييم االحتياجات اإلدارية وخطة التدخالت األمني 

عالوة . فقالمحددة للنزالء داخل المرا المجموعاتيجب أيضاً القيام بمراقبة وتحليل دور . لكل سجين ومحد د

الء لألخذ بعين االعتبار تكيفهم داخل تصنيف النز إلعادة النظر في، يجب تأسيس عملية رسمية على ذلك

يجب على هذه . ءالنزالجن، وسلوكياتهم وتصرفاتهم، ومشاركتهم في البرامج والتغيرات في ظروف الس

 . الوضعية القانونية للنزيل علىيحدث فيه تغيير تتم وفقاً لبرنامج مسبَق وفي كل وقت  نالمراجعات أ

 

 االنضباط والمساءلة. ج

 

تضع النزالء تحت طائلة المساءلة على أفعالهم وتصرفاتهم  واضحة صياغة إجراءات – التوصية التاسعة
  . تأسيس بيئة ال تتيح المجال لنمو الراديكالية العنيفة من أجل

 

إن إحدى الطرق الرئيسية لإلدارة السليمة للسجون وعامل هام في مواجهة التطرف الراديكالي العنيف داخل 

على المسئولين أن يسعوا . وتصرفاتهم أعمالهمالسجون هو القيام بوضع النزالء تحت طائلة المساءلة على 

كما يجب تزويد النزالء . اةتتعامل مع جميع النزالء على قدم المساو تأديبيةوتأسيس عملية ر لتطوي

تقوم قواعد مانديال بتنظيم . السجندخولهم  لحظةبالمعلومات المرتبطة بقواعد االنضباط وإجراءات الشكاوى 

ينبغي أيضاً إشراك السلطات القضائية عندما يرتفع سوء التصرف . نطاق العقوبات التأديبية المسموح بها

مثل اإلشعار اإلجرائية المالئمة  ع بشكل مستمر الحماياتبيبية أن تتّ يجب على األمور التأد. للمستوى الجنائي

كما يجب أن تكون إمكانية الوصول إلجراءات . للمتهم لالستماعفرصة إعطاء حول الجريمة المرتكبة و

يجب أن تكون العقوبة مناسبة لسوء السلوك  أخيراً، عند الحاجة للمعاقبة،. لجميع النزالء متوفرةالشكاوى 

 .  الذي قام به السجين

 

تطوير وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة للتأكد من إدارة السجون ومساءلة الطواقم  – العاشرةالتوصية 
   . فرص التحوالت الراديكالية داخل السجونمن  للتقليل كوسيلة

 

ه تضفي المصداقية مكافحة الراديكالية داخل السجون ألن في األهميةهي في غاية مساءلة اإلدارة والطاقم إن 

إن سوء . معايير محددةب ملتزمونبأن الطاقم واإلدارة  النزيلفيها  يالحظلنظام وتساعد في تعزيز بيئة ل

ومنها تلك التي تمنع  -بتبيين ومناقشة القواعد والنَظَم يجب القيام . التصرف من قبل الطاقم يقلل من تلك الثقة

                     
مجموعة عمل االحتجاز بالمرتبطة  خالصة ورشة العمل حول بناء القدرات وتدريب اإلدارة المالئمة للمجرمين المتطرفين العنيفينل أنظر أيضاً  5

والتي قامت بإعادة التأكيد على أهمية تقييمات المخاطر المهيَكلة والمدارة بشكل جيد،  الخاصة بالمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب، الدمجوإعادة 
ن والتحوالت باإلضافة لالستثمارات الكافية لتدريب أفراد الطاقم للتأكد من قدرة أعضاء طواقم السجون من تحديد وإدارة المجرمين المتطرفين العنيفي

 www.thegctf.org. الراديكالية داخل السجون
            الخاصة بالمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب المجرمين المتطرفين العنيفين ودمجمذكرة روما حول الممارسات الجيدة إلعادة تأهيل  6

www.thegctf.org   



9 

 

نات السلوك تحدِّ . بشكل واضح داخل مدونة السلوك –الفساد واإلساءة والعنف  د المعايير األخالقية إن مدوِّ

الظروف التي من السجون وطواقم السجون اآلخرين، وبذلك فهي تعزز  ضباطوالسلوكيات المتوقعة من 

م بشكل فوري، ظُ ق القواعد والنُ السجون أن تطبِّ  يجب على إدارة. تؤدي الكتساب ثقة واحترام الجماهير

 .سق وغير منحازوعادل، وشفاف، ومت  

 

اتخاذ التدابير الوقائية لمحاربة الفساد للتقليل من فرص الراديكالية والتأكد من أنه  – الحادية عشرةالتوصية 
 .ةالمالئم بالطريقةفساد ستتم معاقبة مرتكبيه الفي حال وجود 

 

ستعاني . د من مستوى األمنممارسة تخريبية تقلل كثيراً من فاعلية العمليات داخل السجون وتهدِّ  إن الفساد هو

المرافق التي يوجد فيها مسئولين فاسدين من اإلدارة الضعيفة والفشل في االنصياع ألفضل الممارسات 

الراديكالية العنيفة ألن أصحاب  من الممكن لذلك أن يتيح المجال لتفاقم. اإلصالحية والقواعد والمعايير الدولية

يجب وضع مسئولي . الموارد ستتوفر لديهم الفرصة لنشر رسائلهم المتطرفة والعمل على تجنيد أتباع جدد

الموضوعة الداخلية  األساليب والمعاييرالسجون تحت المساءلة للتأكد من أن مرافقهم اإلصالحية لديها 

الفحص األمني للطاقم أثناء : مل بعض األمثلة حول هذه األساليبتش. من أجل التخلص من الفساد والمطب قة

توظيفهم وخالل فترة التوظيف، وإجراء تفتيشات غير معلَنة للموظفين، وتغيير مناوبات العمل باستمرار، 

وتأديب الضباط الفاسدين على العلن لجعلهم عبرة  ،تقارير الفساد فيوحدة للشؤون الداخلية للتحقيق  وتطوير

 . ولكنه ليس العامل الوحيد ،هو أحد العوامل في التقليل من الفسادالمالئم إن التعويض  .لآلخرين

 

 األمن والمعلومات االستخبارية. د

 

 الحاصلةالتطورات القانونية لتجميع المعلومات حول  استخدام جميع المصادر - التوصية الثانية عشرة 
  .داخل السجون كطريقة لتحديد احتمالية حصول الراديكالية العنيفة داخل السجون

 

تتطلب اإلدارة الفعالة للمجرمين للمشاركة  .إن المعلومات االستخبارية تُعتبر عامالً جوهرياً في إدارة السجون

فترة ما و اإلدانة،المحاكمة، وما بعد فترة ما قبل )طوال فترة َسجن النزالء التعاونية للمعلومات االستخبارية 

وتحليل ونشر المعلومات المرتبطة بالمجرمين هي في  لى تجميع وتقييم ومقارنةإن القدرة ع(. قبل اإلفراج

لعمليات اآلمنة داخل مرافق السجون فحسب، بل أيضاً لمنع حصول التحول جراء اغاية األهمية ليس فقط إل

أثناء لها فائدة األمن وتوفير علومات االستخبارية داخل السجون تساعد في إن أنظمة الم. للعنفالراديكالي 

كما تمد . بإعادة التأهيل المرتبطةر معلومات حول التدخالت والتدابير استقبال النزيل وتقييمه وتصنيفه، وتوفِّ 

ية السليمة حول السجون لكي يتخذوا القرارات االستراتيج إلدارةالمعلومات االستخبارية الدقيقة يد العون 

منع  ، وتوزيع الموارد البشرية وتمويل السجون لمخاطبة القضايا األمنية، بما في ذلكالنزالءأماكن وضع 

 . محتوية على أعداد كبيرة من النزالءالسجون الداخل التحول الراديكالي للنزالء الموجودين 

 

السجون، تعتمد كيفية تجميع واستخدام المسئولين كما هو الحال بالنسبة ألغلب العناصر المرتبطة بعمليات 

يجب أن . للمعلومات االستخبارية على العديد من العوامل، بما في ذلك أطرهم القانونية، وثقافاتهم ومواردهم

لدى أنظمة السجون وحدة مركزية لتجميع المعلومات تقوم بتزويد إدارة السجون بالمعلومات الدقيقة  تتوفر

. نشاطات الراديكالية والقيام بتحسين البروتوكوالت األمنية داخل السجونالم فيما يتعلق بوفي الوقت السلي

كما أن التقارير . يمكن لذلك أن يتحقق بأفضل طريقة من خالل مراقبة وتوثيق ومخاطبة سلوكيات المجرمين

واآلخذ بالحسبان  المتواصل االنتباهالكتابية المنتظمة حول كل من النزالء هي إحدى النُهُج المستخَدمة لدعم 

 .األفرادجميع 
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اذ يجب على المعلومات االستخبارية من المهم جداً التأكد من استخدام وتحليل ومشاركة المعلومات 

لتأكد من االستخدام المالئم للمعلومات الطرق لإحدى . يكونا ُمدَمَجين بشكل كاملاالستخبارية والعمليات أن 

يجب على المسئولين أن يأخذوا كما . لمعلومات االستخباريةقاعدة بيانات لهي الحفاظ على االستخبارية 

إحدى . تجميع المعلومات والتقرير حولها لغرضبالحسبان كيفية إشراك الجهات المعنية داخل بيئة السجون 

ات معروفة وآلي و وجود أفراد ودودين داخل الطاقمالجوانب الهامة للحصول على المعلومات من النزالء ه

 .، بما في ذلك حماية الُمخبِرين داخل السجونللتقرير حول المعلومات

 

يجب على . كما أن مشاركة المعلومات بين الوكاالت والحكومات وعلى المستوى الدولي هي في غاية االهمية

منية األوكاالت العين العامين وسلطات السجون أن يعملوا عن كثب بجانب جهات تطبيق القانون، والمد  

 الضباطيجب على . خرى ذات مهمة مواجهة التطرف من أجل تجنب التعارض أو التكرار في العملاأل

أن يعتبروا البروتوكوالت واإلجراءات  وعليهم كيفية استخدام المعلومات بشكل جيداإلصالحيين أن يدركوا 

التسهيل من تبادل المعلومات بين من أجل . التي سيتم وضعها في سبيل مشاركة المعلومات داخلياً وخارجياً 

إذا . مختلف قطاعات السالمة العامة، يجب على هذه البروتوكوالت أن تكون متبادلة وفعالة من الجهتين

شاركت وكاالت خارجية في عملية تجميع المعلومات االستخبارية داخل نظام السجون، يجب أن يتم التنسيق 

التدخالت  أثناءللِسجن أو  المناسبةفي اإلدارة  حدوث اضطرابحول تلك الجهود مع مسئولي السجون لتجنب 

مصادر قيِّمة لتجميع المعلومات المرتبطة بالعدالة الجنائية واألمن  تُعتبرإن المرافق اإلصالحية . المتواصلة

   .  ذلك يجب أن تكون هناك تدفقات للمعلومات االستخبارية من وإلى تلك المرافق، ولالقومي

 

 اديكالية لدى المتطرفين العنيفينالرفي سبيل كشف ت االتصاال جميع أنواع رصد – التوصية الثالثة عشرة
 . ونشاطاتهم وخططهم

 
، بما في ذلك االتصاالت االتصاليجب على المسئولين اإلصالحيين أن يسعوا للمراقبة والسيطرة على وسائل 

. حسب القانونبه واالتصاالت الشخصية بالتوافق مع الحد المسموح ( اإللكتروني والعادي)الهاتفية، والبريد 

ولي السجون أن يجب على مسئ. ونشاطات وخطط المتطرفين العنيفين اعد ذلك في تحديد درجة راديكاليةسيس

دون أن  –الحواسيب بما في ذلك الهواتف الخلوية و –تصال لال أجهزةيتأكدوا من عدم وصول النزالء ألية 

من المهم أيضاً . االتصال بين النزالء بالحد المسموح به حسب القانونعمليات يجب أيضاً رصد . بتهممراق تتم

كما يجب . تناسب مع تصنيفات النزالءيوسائل االتصال بشكل مالئمة على أن يقوم المسئولين بتحديد ضوابط 

التي يجب ، النقطة المحورية وسائل االتصالعند تحديد كيفية مراقبة . أن تكون الضوابط موضوعية وشفافة

األمنية من جهة واحتياج النزيل  المخاوفمالئم بين التوازن ال على المسئولين أن يعتبروها هي تحقيق

مع القضايا المحتملة  بمسئوليةللتواصل مع عائلته ومجتمعه من جهة أخرى، وعليهم أيضاً أن يتعاملوا 

 .المتعلقة بسرية المحاميين
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 البرامج والرعاية الالحقة. ه

 

دعم الدور التي تلعبه الخدمات الدينية والخدمات األخرى كوسائل لمكافحة  –التوصية الرابعة عشرة 
 .التطرف الراديكالي داخل السجون

 

إن توفير الرعاية الدينية للنزالء . عقائدهم الدينيةولين أن يوفروا للنزالء الفرصة لممارسة يجب على المسئ

ذلك أيضاً من احتماالت تخريب ويقلل  ،تشكِّل بديالً لآليديولوجيا اإلرهابية التي قد تنتشر تحت ستار الدين

 . المشروعةالدينية نشطة ألل المتطرفين العنيفين

 

مثال، يمكن القيام بتوظيف على سبيل ال. هناك عدد من الطرق التي تمكِّن المسئولين من دعم البرامج الدينية

سئولي السجن عندما يكون ذلك مسموحاً حسب جن أو مبعض القيادات الروحية بشكل مباشر من قبل السِ 

إن . نوتأدية خدمات الصالة داخل السجمن المجتمعات المدنية بدالً من ذلك، قد يُسَمح للقادة الدينيين . القانون

عادةً ما يكون  السجينة القبلية أو القومية أو اللغوية التي ينتمي إليها الخبير الديني الذي ينتمي لنفس المجموع

يجب على جميع المجموعات واألفراد أن يمروا . أكثر فاعلية من خبير ينتمي لمجموعة مختلفة داخل المجتمع

 .من نفس العملية للفحص والمراجعة األمنية

 

بطريقة تحترم جميع يتم سلنشاطات الدينية أي رصد ل التأكد من أنولين اإلصالحيين على المسئأيضاً يتوجب 

إن التغيير في السلوكيات الدينية مثل التوقف المفاجئ للنزيل من المشاركة في . العقائديةالديانات والممارسات 

ولين بالتركيز على أيضاً أن يقوم المسئ المهممن . راديكاليةالدينية العامة قد يكون مؤشراً للالخدمات 

ينبغي النظر في النواحي األخالقية في جميع األوقات عند القيام بمراقبة  كما .ات وليس على العقائدالسلوكي

من المهم أال يتم التمييز ضد أي مجموعة فقط ألنها . المحظورة لسلوكياتا وغيرها منورصد الراديكالية 

السالمة الداخلية داً هو التعزيز من إن الهدف من أي نظام إصالحي مدار جي. أم ذاك الدين والمعتقدتنتمي لهذا 

 . األخرى الجنائيةخالل الحد من العنف والنشاطات الجماهير من  وسالمة

 

األطباء النفسيين، : المفيدة للنزالءوالرسائل اإليجابية  المساهمة فيمن األفراد اآلخرين الذين بإمكانهم 

بإمكان . المجتمع المدني قطاعوالشركاء من  ،التجاريوالمجتمع والعّمال االجتماعيين، وأفراد العائالت، 

جن، ومساعدتهم في الكثير من هذه األطراف المعنية أن تساعد النزالء في التكيّف مع حياتهم داخل السِ 

حتجازهم، وتحضيرهم وتهيئتهم لحياة منتِجة عند عودتهم إلى ال أدتمخاطبة بعض القضايا األساسية التي 

يرات اإليجابية الخارجية من شأنها أن توفر للنزالء هيكلية ليعملوا وفقها وهدف لكي إن التأث. مجتمعاتهم

تحت الظروف الصحيحة، قد يساعد األفراد الذين كانوا في الماضي راديكاليين في توفير . يسعوا ورائه

عندما . السجون تعتبر أدوات ممكنة لبناء نزالء أكثر مرونة داخل جهُ النُ جميع هذه . للنزالء منهجيات بديلة

، بإمكان مجموعات المجتمع المحلي أن تساعد في تلبية تكون لدى خدمات السجون موارد محدودة،

  .االحتياجات التي قد ال تعالَج إذا لم تتدخل تلك المجموعات

 

من خالل مجموعة من االطراف المعنية بهم تقديم البرامج والخدمات للنزالء  - التوصية الخامسة عشرة
 .مجتمعاتهمداخل  اإلدماجوإعادة الناجحة لمساعدتهم في العودة 

 

نات الهامة هي  النزالء لمجتمعاتهمإن إعادة دخول  يجب على المرافق . جداً للسالمة العامةمن المكوِّ

ر بيئة تدعم االحترام  من البرامج والخدمات واسعةسلسلة  وتوفِّر ،الذات من ن، وتحسِّ اإلصالحية أن تطوِّ

إن . مجتمعاتهماالحترام وتحسين الذات وتساعد النزالء في إعادة الدخول في  تدعمالتي على األدلة و المبنية
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الدافعية من  تقللبالعزلة وأن ف من شعوره تخفِّ ا أن من شأنهإلى مجتمعه الناجحة احتمالية عودة النزيل 

 ،نقطة التركيزلين أن يشيروا إلى للمسئوالبد . لجماعات المتطرفة العنيفةللعصابات السجون أو النضمام ل

روا التدابير الالزمة من ، المذنبينباالستناد إلى احتياجات  عة من البرامجيحددوا النتائج المتوق  أن و وأن يطوِّ

أثناء تطوير برامج إعادة اإلدماج، يجب على األفراد العاملين في السجون أن يبحثوا عن طرق . أجل النجاح

عند اقتراب الجزء األخير  باألخص. للنزالء ي والمهنيالتربوتوفير الدعم الصحة النفسية و لتطويرُمْجدية 

كما أن التنسيق  .همجتمع ةتوفير الفرص له إلعادة التكيف التدريجي لبيئ، من المهم المذنبمن فترة محكومية 

 . لك الجهودمع المجتمع المحلي قبل وأثناء وبعد اإلفراج عن النزيل سيدعم من النجاح في ت

 

 .االنخراط في الجهود القوية لمخاطبة المجنِّدين المحَتَملين داخل السجون –التوصية السادسة عشرة 
 
 [يقومون بالتجنيد واالستقطاب داخل السجونهي مع شدة وكسرة وهنا نتحدث عن اولئك الذين " المجنِّدين: "ممالحظة من المترجِ ]

 
والممارسات الجيدة األخرى، يجب على إدارة السجون أن تسعى إلعادة  مذكرة روماكما تمت اإلشارة في 

هذه السياسة وبرامج التدخل المرتبطة بها تخدم ليس فقط في التقليل . تأهيل وإعادة دمج المذنبين اإلرهابيين

من فَُرص عودة هؤالء المذنبين للسلوكيات العنيفة فحسب، وإنما ستقلل أيضاً من فرص انخراط هؤالء 

 . حبسهملمذنبين اإلرهابيين في نشاطات تجنيد نزالء آخرين أثناء فترة ا

 

 

 

 

----------------------------------------------------------  


