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نرشت اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( 
املبادئ  تراعي  سجون  بناء  أجل  “من  بعنوان  كتابًا 
لتخطيط  املبادئ واملشاركة  قائم عىل  نهج  اإلنسانية: 
 Towards Humane Prisons:( السجون”  وتصميم 
 A Principled and Participatory Approach to

Prison Planning and Design( يف عام 2018. 
وضع هذا الكتاب استجابًة لالتجاه العاملي الذي شهد 
 ‐ مساحًة  أكرب  سجون  ومنشآت  عدًدا  أكرب  سجناء 
باإلضافة إىل أوجه القصور التي تالحظها اللجنة الدولية 

يف كثري من األحيان عند بناء سجون جديدة )إذ تُهدر 
فكان   ‐ اإلقامة(  لتحسني ظروف  فرٌص  موارٌد وتضيع 
القصد منه املساعدة عىل أن يضمن تصميم السجون 
تقديم معاملة وظروف معيشية  متكني موظفيها من 

آدمية وكرمية للمحتجزين.

يقدم هذا الكتيب ملحة موجزة عن املواضيع نفسها، 
وهو يف الوقت نفسه مقدمة إىل املنشور األكرب حجًم، 

وحافز للنقاش بشأن هذه األفكار املهمة.
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للّجنلة الدوليلة تاريلخ طويلل ملن العملل علىل 
معيشلية  وظلروف  إنسلانية  معامللة  ضلمن 
معقوللة لجميلع املحتجزيلن. فنحلن نعملل من 
كثلب ملع األجهلزة األمنيلة، والجيلش، وخدمات 
السلجون واملراقبلة،1 وسللطات الدوللة األخلرى، 
اللدول  غلري  ملن  املسللحة  الجمعلات  وكذللك 
واألفلراد، للتأكلد من أن املحتجزين يعيشلون يف أماكن 
آمنلة ومنظملة - بغلض النظلر علن ظلروف توقيفهلم 
وطبيعلة جرمهم وكيلف يترصفون يف أثنلاء احتجازهم 
وأسلباب احتجازهلم أو اعتقالهلم. وبوجله علام، نحن 
ندعلو إىل اتخلاذ تدابري غلري احتجازية، متلى كان ذلك 

مالمئًلا، بديلاًل علن توسليع نطلاق منشلآت السلجن.

تخطيلط  ميكلن  كيلف  الكتيلب  هلذا  نستكشلف يف 
أماكلن االحتجلاز وتصميمهلا، مبلا يف ذللك تقييلم ملا 
إذا كان السلجن رضوريًلا حًقلا، علىل نحلو تعلاوين ملع 
فهلم أفضلل للنتائلج املرجلوة، وكيف ميكن أن يسلاعد 
إىل  باإلضافلة  أفضلل،  نتائلج  تحقيلق  يف  التصميلم 
التكاليلف املالية والبرشية. وبنلاًء عىل خربتنا العريضة 
يف زيلارة أماكلن االحتجلاز يف جميلع أنحلاء العلامل، مع 
تركيزنلا عىل األخلص عىل البلدان التي تعلاين من جراء 
النزاعلات والتلي انتهلت فيهلا النزاعلات، فإننلا ننظلر 
يف كيلف ميكلن تجنلب االسلتخدام الشلائع لعقوبلة 
املديلرون  بله  يقلوم  أن  ميكلن  اللذي  وملا  السلجن، 
واملوظفلون واللزوار للحلد من املسلاس بكراملة الناس 
وسلالمتهم متلى تَقرر وجلوب حرمانهم ملن حريتهم.

خدمة املراقبة )أو اإلفراج املرشوط( هي املسؤولة عن اإلرشاف عىل األشخاص املحكوم عليهم يف املجتمع، إما بدالً من حكم بالسجن أو بعد   1

صدوره وتقدم تقارير إىل املحاكم الجنائية ملساعدتها يف واجبات إصدار األحكام.

بنلاء سلجون جديلدة مكللٌف  أن  إىل  الدالئلل  تشلري 
للغايلة وليلس حلاًل مالمئًلا علىل امللدى البعيد ملشلكلة 
االكتظلاظ. ونحلن نريلد ملن كل ملن يفكلر يف بنلاء 
سلجن أن ينظلر أوالً يف ملا إذا كان بنلاؤه رضوريًلا حًقا 
وهلل توجلد بدائلل أفضلل. لكننلا نلدرك أيًضلا أن بناء 
السلجون أملر رضوري يف بعلض األحيلان، كأن يكلون 
الغلرض منله التخفيلف من الظلروف التي يعلاين منها 
األشلخاص املحروملون من حريتهم ومنلع الرضر الذي 
يلحلق باملحتجزيلن واملوظفلني الناجلم علن التصميلم 

غري املناسلب للسلجن.

وتريد اللجنة الدولية دعم سللطات السلجون يف قيادة 
عمليلة التصميلم والتخطيلط وتقديلم التوجيه بشلأن 
امللداوالت التلي يجلب أن تسلبق قلرار بنلاء سلجن. 
التخطيلط للسلجن وتصميمله وبنلاؤه مهملة مركَّبلة 
تتطللب مجموعلة متنوعة ملن األشلخاص للعمل مًعا 
وأخلذ وجهلات نظلر متعددة بعلني االعتبلار. واملبادئ 
األساسلية لتصميم سلجن يحفلظ إنسلانية املحتجزين 
تهلّم كل ملن يشلارك يف هلذه العمليلة. ملن الرضوري 
لطبيعلة  مشلركًا  فهلًم  املشلاركني  جميلع  يطلور  أن 
أن يحققله، وملا معنلى  اللذي يجلب  السلجن، وملا 
العيلش يف سلجن والعملل بله، وكيف ميكلن أن يدعم 

التصميلم الكفلؤ كل ملا سلبق.
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ما أهمية تصميم السجن؟

تلدوم مبلاين السلجون ألجيلال. وعندملا تتيلح سلجون 
جديلدة للمحتجزيلن النلزالء فيهلا وطاقلم موظفيهلا 
وزائريهلا أفضلَل تجربلة ممكنلة، تتوللد نتائلج مهملة 
وإيجابيلة للمجتملع عىل امللدى البعيد أيًضلا. وباملثل، 
فلإن سلوء عمليلة اإلنشلاء يلؤدي إىل ظلروف احتجلاز 
سليئة تؤثلر بدورها سللبًا عىل املجتمع ألجيلال قادمة.

ونحلن نعللم أن سللطات السلجون لهلا دور مهلم يف 
قيلادة العمليلات الفعالة التلي تركز علىل االحتياجات 
الحقيقيلة املرتبطلة باألشلخاص الذيلن يقضلون وقتًلا 
يف السلجون التلي تشليد. ونعللم أيًضلا أن العديلد من 
هلذه السللطات منخرطون يف هلذه العمليلة املعقدة 

والصعبلة دون تلقيهلا الدعلم اللذي تحتلاج.
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أثر البيئة التي نشيدها

أساسلية  فرضيلة  ملن  ننطللق 
تفيلد أن تصميلم السلجون خطوة 
مهملة، إذ لبيئلات السلجون أثر عميق عىل األشلخاص 
الذيلن يعيشلون ويعمللون فيها، وكذلك علىل زائريها. 
وقلد يخلق تصميلم السلجن ظروفًا تزيد ملن املعاناة 
املالزملة للحرملان ملن الحريلة أو تسلاعد النلاس عىل 

التكيلف ملع هلذا الحرمان.

كل يشء يتعللق بتصميلم السلجن ‐ ملن طبيعة املواد 
املسلتخدمة فيله إىل تنظيلم املسلاحات بداخلله ‐ هو 
ملرآة للقرارات التي تجسلد فلسلفة العداللة الجنائية 
مللكان االحتجاز، وسليؤثر علىل املحتجزيلن واملوظفني 
واملجتملع لعقلود. إن االعلراف بأثلر تصميم السلجن 
واتخلاذ خيلارات فعاللة علرب عمليلة تصميلم محلددة 
بوضلوح ميكلن أن يفلي إىل تشلييد سلجن يحفلظ 
آدميلة املحتجزيلن ويتيلح لهلم سلالمة وأمانًلا بدرجة 
أفضلل. ييلر التخطيلط والتصميلم الفعال للسلجون 
التفكري التحلييل بشلأن البيئة التي نشليدها والتبعات 
املحتمللة علىل املديلني القريلب والبعيلد التلي تركها 
واملوظفلني  املحتجزيلن  علىل  التصميلم  قلرارات 

واملجتمعلات املحليلة. 

ينطلوي هلذا التخطيلط علىل اتخلاذ قلرارات واعيلة 
بشلأن ملا الغلرض ملن املبنلى وكيلف يجلب أن يلدار. 
التفاعلل  مقلدار  علىل  التصميلم  اختيلارات  تؤثلر 
االجتمعلي ونوعيتله، ومسلتويات التوتلر والوظائلف 
الفسليولوجية لألشلخاص الذين يعيشلون ويعملون يف 

السلجن. 

إذ يتضخلم أثر الضغوط البيئية عندما تنحر سليطرة 
األفلراد علىل بيئتهلم، كلم هلو الحلال يف السلجن. إن 
اإلقلرار بلأن التصميلم مهلم ‐ االعتقلاد اإليجلايب بقلوة 
التصميلم امللدروس واملقصلود - هلو جلزء أسلايس من 
قبول أهميلة تخطيط السلجون وتصميمها. فالتصميم 
يعكلس صلورة الثقافة والقيلم واألهلداف، ويؤثر عىل 
السللوك واملواقلف والعواطلف وفعاليلة التكلفلة عىل 

ملدى عمر املنشلأة.

ومثلة ممرسلات شلائعة متعلقلة ببنلاء السلجون تثلري 
قلقنلا الشلديد، منها:

ملن  	 االسلتفادة  دون  السلجون  بعلض  يشليَّد 
وعمليلة  السلليم  االسلراتيجي  التخطيلط 

التصميميلة. الربمجلة 
تناسلب  	 تصاميلم  توضلع  ملا  غالبًلا 

ثقافلات ومناخلات وخلفيات اجتمعية 
عنهلا،  وتعلرب  مغايلرة  واقتصاديلة 
والعلادات  االحتياجلات  ملع  فتتعلارض 

املحليلة.

األدوار  	 الحسلبان  يف  التصميلمت  تأخلذ  ال 
أو  السلجن  أن يؤديهلا  التلي يجلب  املتنوعلة 

فيله. سليقيمون  مللن  املختلفلة  السلمت 
غالبًلا ما يُسلتبعد ملن عملية تخطيط السلجن  	

ملن سليكونون مسلؤولني علن إدارتله وزيارتله 
واإلقاملة فيه.

بعلض السللطات ال متللك الخلربة أو إمكانيلة  	
الوصلول إىل الخلربة الالزمة لتخطيط السلجون 

. وتصميمها
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نطللب ملن املشلاركني يف عملية تخطيط السلجون وتصميمها اسلتخدام األسلئلة اآلتية 
باعتبارهلا أساًسلا للمناقشلة عند التفكري يف كيف ميكن أن ينجلح التصميم يف دعم العمليات 

وإتاحة معامللة آدمية للمحتجزين:
هلل جميلع املشلاركني علىل عللم بالقدر نفسله بأثر التصميلم وملتزملون باتخاذ قرارات مسلتنرية 	 

وفعالة بشلأن التصميم؟
كيلف سليخدم تصميلم املبنلى املخطلط لله أهلداف منظوملة العداللة الجنائيلة، أْي: يف تنفيلذ 	 

األحلكام الجنائيلة علىل األفلراد ويف املقاصلد األوسلع نطاقًلا ملنظوملة العداللة الجنائيلة؟
ما األهداف والقيم األخرى التي ستنعكس يف التصميم؟	 
من سيستفيدون من املبنى وما الخدمات التي ستتاح لهم؟ ويف أي نوع من املرافق؟	 
كيف ستحدد احتياجات املستخدمني - املحتجزين واملوظفني والزوار - ويستجاب لها؟	 
كيف سينظم السجن ويدار وميوَّل، وكيف ميكن أن يدعم تصميُمه العملياِت املقصودة؟	 
عىل أي نحو يُعتزم أن يتعامل املحتجزون واملوظفون والزوار مع السجن؟	 
كيف سيدعم تصميم السجن صحة املحتجزين ويساعدهم عىل االستعداد لوقت اإلفراج عنهم؟	 
ما مسببات الضيق والضغوط التي ميكن أن يخفف تصميم املبنى حّدتها أو يتجنبها؟	 
ملا مقلدار التحكلم اللذي مينحله التصميلم للمسلتخدمني بشلأن توقيلت تفاعلهلم، وملع ملن 	 

يتفاعللون؟
ملا مقلدار التحكلم اللذي مينحه التصميم للمسلتخدمني عىل جوانلب البيئة التي يسليطرون عليها 	 

عادة خارج السلجن؟
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الحريلة حلق أسلايس ملن حقلوق اإلنسلان. ويجلب 
أن يظلل حرملان األفلراد ملن حريتهلم هلو االسلتثناء. 
وتقلر العديلد من االتفاقيلات الدولية بلرضورة تنظيم 
جميلع جوانلب االحتجلاز تنظيلًم صارًملا، لكلن قليلل 
ملن القوانلني واملعايلري الدولية تقدم إرشلادات بشلأن 
ملرشوع  أي  اسلتناد  إن  للسلجون.  امللادي  التصميلم 
لبناء سلجن إىل املبادئ اإلنسلانية، أوالً وقبل كل يشء،  
واسلتخدام هلذه املبلادئ باسلتمرار يف عملية تخطيط 
السلجون وتصميمهلا، سليثمر قلراراٍت تصميلم أفضلل 
ومرافلق أفضلل من املرجح أن تنجلح يف الوفاء مبهامها 
التلي يتأسلس عليهلا  املبلادئ األربعلة   الرئيسلية. إن 

بنلاء السلجن املبينلة أدناه تلرضب بجذورهلا يف قواعد 
نيلسلون مانديال وغريهلا من املعايلري الدولية املتعلقة 
بحقلوق املحتجزيلن ومسلؤوليات سللطات االحتجاز. 
إن تطبيلق  هلذه املبلادئ - يف التخطيلط االسلراتيجي 
السلجون  التصميلم - هلو األسلاس لجعلل  وقلرارات 

تتمتلع بقلدر أكلرب ملن اآلدمية.

د طلرق مختلفلة إلنجلاز العمل يف هلذا النص،  مل تحلدَّ
وال تناولهلا النلصُّ بالوصلف، إمنلا ُوضعت سلسللٌة من 
املفاهيم وصواًل إىل أسلئلة تسلتخدم يف املناقشلات مع 

املشلاركني يف تخطيط السلجون وتصميمها.
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املبدأ 1:

كف األذى

املبدأ 2:

الحفاظ عىل أقىص حد ممكن للحياة الطبيعية 

املبدأ 3:

تعزيز الصحة والتطور الذايت 

يجلب أال تضيلف بيئلة السلجن مزيلًدا ملن املعانلاة إىل املعانلاة الحتميلة التلي تنجلم علن حرملان 
املحتجزين من حريتهم. إذ يجب أن تعمد الظروف املعيشلية يف السلجن إىل صون الكرامة اإلنسلانية 

والحفلاظ علىل السلالمة الجسلدية والنفسلية للمحتجزيلن واملوظفني.

يجلب مراجعلة خطلط السلجون وتصاميمها دامئًلا مع أخذ قدرتها علىل احتملية وقوع اللرضر باألفراد 
بعلني االعتبلار، وللي تكلون الضمنلات يف محلهلا قلدر اإلملكان للتخفيلف ملن اللرضر املالزم لسلجن 

األفراد.

يجلب أن تكلون الحيلاة داخل السلجن طبيعية قلدر اإلمكان )ضملن الحدود الرضوريلة التي تحددها 
قيلود السلالمة واألمن(. يُحرم األشلخاص املحتجلزون من حريتهم، لكن هذا ال يعنلي وجوب حرمانهم 

من جميع أشلكال املسلؤولية واالسلتقاللية يف أثناء احتجازهم.

ل  إن تصميلم الحللول التلي متّكلن املحتجزين ملن مواصلة اتخاذ الخيلارات والقرارات بأنفسلهم وتَحمُّ
املهلام واملسلؤوليات اليوميلة يسلاعد يف الحفاظ عىل إحسلاس هؤالء بأنفسلهم بوصفهم أفلراًدا وجزًء 

ملن املجتملع اللذي ينتمون إليله. وكال الجانبان مهلم عند عودتهلم إىل املجتمع.

يجلب أن تعلزز السلجون التطلور الصحلي واللذايت يف بيئلة معيشلية إيجابيلة وصحيلة قلدر اإلملكان. 
السلجون أماكلن يعيلش فيهلا النلاس ويعمللون. وسلواء كان ذللك لفلرة قصلرية أو طويللة، فاملحتجز 
يقلي جلزًء ملن حياتله يف ملكان االحتجاز. وهكلذا، إىل جانب تجنلب إلحاق الرضر، يجلب عىل قادة 

السلجون تعزيلز التصميلم اللذي يعلود بالنفلع عىل تطلور األشلخاص وصحتهم.
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املبدأ 3: )تابع(

تعزيز الصحة والتطور الذايت 

املبدأ 4:

الحفاظ عىل االتصال باملجتمع 

يؤثلر مظهلر املرافلق والوصلول إليها وتصميمها علىل مواقف من يعيشلون ويعملون فيهلا وتوقعاتهم 
وسللوكهم. فتصميلم السلجن اللذي يدعلم توقعات السللوك اإليجلايب واالجتمعي يعزز أيًضا السلالمة 
واألملن والنظلام السلليم، وهو ما يحسلن بدوره احتلمالت عودة املحتجزين لالندملاج يف مجتمعاتهم 

الحًقا.

يظلل األشلخاص املحروملون ملن حريتهم أعضلاء يف مجتمعهم. يجب أن تنشلئ السلجون روابط ذات 
مغلزى وتحافلظ عليهلا وتعلزز االتصلال املنتظلم بلني املحتجزيلن والعلامل الخارجلي. يجلب أال يعلزل 
املحتجزيلن علن العلامل الخارجي بدرجة أكرب ملم هو رضوري، فيجب أال تتسلاوى معاملتهم باإلقصاء.

تقدم األسلئلة اآلتية أساًسلا للمناقشلة ملسلاعدة املشاركني يف تخطيط وتصميم السلجون لتطبيق هذه 
املبلادئ التلي تحفلظ آدميلة املحتجزيلن عىل مجموعة واسلعة ملن القلرارات التي يجلب اتخاذها يف 
أثنلاء عمليلات التخطيلط والتصميم لدعم املعامللة اآلدمية للمحتجزين. يجب أن تلقى هذه األسلئلة 

عليهلم فيم يتعلق بلكل قرار:
هلل سليرض القلرار باملحتجزين واملوظفني؟ ملا التأثري املحتمل عىل املحتجزين علىل املدى البعيد؟ 	 

وعلىل املجتمع املحيل؟ وعلىل املجتمع برمته؟
هل سيخلق ظروفًا تشبه الحياة الطبيعية خارج السجن؟	 
هل سيخلق بيئة صحية تحفز التطور الذايت؟	 
هلل سليعمل عىل تحسلني قلدرة املحتجزين عىل الحفاظ علىل اتصال ذي مغلزى باملجتمع؟ كيف 	 

سليؤثر عىل عالقة السلجن باملجتمع املحيل؟
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يُرسلل النلاس إىل السلجن كعقوبلة وليلس للخضلوع 
لعقلاب. إن إتاحلة ظلروف الئقلة تضملن أال تتضاعف 
عقوبلة املحتجزيلن بسلبب طريقلة عيشلهم يف أماكن 
باحلرام  املحتجزيلن  معامللة  تشلمل  وال  االحتجلاز. 
وقيمتهلم  فيهلم  املتأصللة  كرامتهلم  إىل  اسلتناًدا 
بوصفهلم بلرشًا مجلرَد تلبيلة الحلد األدىن ملن املعايري، 
ولكلن تلبيتهلا بطريقلة تتناسلب ملع معايلري املالءملة 
 واللياقلة. والسللطات ملزملة قانونيًلا وأخالقيًلا بتلبيلة 

االحتياجلات األساسلية للمحتجزين وإبقلاء املحرومني 
ملن حريتهلم يف ظلروف الئقلة وآدميلة. وتدعلم هلذا 
الهلدف معامللُة املحتجزيلن بصفتهلم أشلخاًصا ‐ أواًل 
وقبلل كل يشء ‐ واسلتخدام مبلادئ التصميلم لتأكيلد 
الرسلالة الرئيسلية ومفادها أن املحتجزين ليسلوا “أقل 
من” األشلخاص اآلخرين أو “أقل اسلتحقاقًا” منهم. إن 
توفلري الظلروف الالئقة يسلاعد املوظفني عىل الشلعور 

بالتقديلر ومواجهلة تحديلات عملهلم بفعالية أكرب.
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نعنلي بالظلروف الالئقلة أن تكون املعامللة والظروف 
يف السلجن عادللة ومعقولة ومقبوللة وأخالقية. يتعلق 
واإلنسلانية  الكراملة  علىل  للحفلاظ  بالسلعي  األملر 
واملسلاواة يف الوصلول إىل الخدملات. تنطبلق اللياقلة 
علىل كل ملن التفاعلل البلرشي والخدمات يف السلجن 
وخصائصهلا.  نفسلها  املرافلق  جلودة  علىل  وكذللك 
وتشلمل تلبيلُة االحتياجلات اإلنسلانية األساسلية علىل 

نحلو الئلق إتاحلة تفاعلل اجتمعلي هلادف، ونشلاط 
وبيئلة  الطللق،  الهلواء  إىل  الخلروج  وإمكانيلة  بلدين، 
، وإمكانيلة الحصلول علىل امليلاه  صحيلة وطعلام مغلذٍّ
النظيفلة واآلمنلة الكافيلة، والوصلول اللكايف إىل البنية 
إن  الصحلي.  اللرصف  ومرافلق  الصحيلة  التحتيلة 
املفاهيلم املتعلقلة مبلا هو الئق ليسلت ثابتلة، ولكنها 
تختللف ملن ملكان إىل آخلر وتتطلور مبلرور الزملن.

تتيح األسلئلة اآلتية أساًسلا للمناقشلة ملساعدة املشلاركني يف تخطيط وتصميم 
السلجون عىل تحديد أفضل السلبل لتلبية االحتياجات اإلنسلانية للمحتجزين 

واملوظفلني ودعم املعامللة اآلدمية للمحتجزين:
ما الذي يشكل “ظروفًا الئقة” يف الثقافة والسياق الذي يوجد فيه السجن أو سيُبنى فيه؟ 	 
ملا التوقعلات مللا هو علادل وأخالقي ومقبول من حيلث تلبية كل احتياج؟ ما اللذي يتوقعه الناس 	 

يف حياتهم اليومية؟
ملا اآلثلار املرتبلة علىل اإلجابلات علن هلذه األسلئلة بالنسلبة للبنيلة التحتيلة من حيث املسلاحة 	 

الكافيلة والوصلول إىل تللك املسلاحة واالسلتخدام الفعلال لتللك املسلاحة؟
ما املرافق املحددة وسمت التصميم املطلوبة لتلبية كل احتياج عىل نحو الئق؟	 
كيف ستعمل مرافق بعينها وسمت التصميم عىل تعزيز بيئة آمنة تكفل احرام البرش فيها؟	 
ما املرافق املحددة وسمت التصميم التي ستعزز التفاعل الهادف واألنشطة الهادفة؟	 
ما املرافق املحددة وسمت التصميم التي ستتيح ظروف عمل جيدة للموظفني؟	 
كيف سيتم تخطيط ومراجعة أفكار عم يعترب ظروفًا الئقة؟	 
كيف ميكن لسمت التصميم دعم املراجعات املستقبلية بشأن تطور األفكار عم هو الئق؟	 
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إن اسلتخدام الحرملان ملن الحريلة كعقوبلة مفهلوٌم 
حديث نسلبيًا حلَّ محل بعض املمرسلات الالإنسلانية 
مثلل العقلاب البلدين، وكذلك ظهرت بعض املمرسلات 
األكلرث إيجابيلة، مثلل املصالحلة، التلي قلد تكلون أكرث 
مالءملة. وقد جلبلت اإلمربيالية واالسلتعمر يف القرنني 
علن  أجنبيلة  مفاهيلم  علرش  والتاسلع  علرش  الثاملن 
العدالة والعقاب، وكانت تصاميم السلجون املسلتوردة 
يف كثلري ملن األحيان غري مالمئلة للعادات واملمرسلات 

املحليلة. غالبًلا ملا تبقلى مبلاين السلجون زمًنلا بعلد 
ظهلور األفلكار التلي تقلف وراء تطورهلا أول ملرة، وال 
يلزال العديلد ملن التصميمت القدمية يسلتخدم اليوم 
ألجل مشلاريع سلجون جديلدة، رغم أنها غري مناسلبة 
للسلياق املحليل، ومل تُنقلل معها األفكار بشلأن السلبل 
التلي كان ملن املفرض أن تعمل بهلا، أو ضاعت مبرور 

الوقت.
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مل يبدأ اسلتخدام عقوبة السلجن عىل نطاق واسلع إال 
يف أوائلل القلرن العرشين. ويف أواخلر القرن العرشين، 
املعامللة  ملن  املزيلد  نحلو  تحلركات  هنلاك  كانلت 
الفرديلة واإلنسلانية وزيادة يف اسلتخدام منلاذج األمان 

العايل.

إن معرفلة التاريلخ املحليل والعاملي لالحتجلاز وتقييم 
االحتجلاز  أماكلن  يف  والتحديلات  النجاحلات 
ذات  واألبحلاث  البيانلات  واسلتخدام  الحاليلة 
الصللة ميكلن أن يسلاعد يف تجنلب األخطلاء 
غلري الحتميلة وأوجله القصلور واإلخفلاق يف 
سلجون املسلتقبل. يتيلح فهلم دروس امللايض 
 ومراعاتهلا تصميلمٍت جديلدة تتناسلب ملع قواعلد 

 وأعلراف املجتملع املعلارص اللذي تخدمله، مبلا يتمىش 
ملع القوانلني واملعايلري الدوليلة املعلرف بهلا. ويلؤدي 
علىل  والحكلم  املتاحلة،  املعلوملات  علىل  الحصلول 
مالءمتهلا ومدى مالءمتها للظروف واملشلاريع املحلية، 
تصميلم  قلرارات  اتخلاذ  إىل  مناسلب،  وتطبيلق حلل 
أفضلل. ولكلن ال وجلود إلجابلات مسلبقة أو “إجابات 
موحلدة تناسلب الجميع”. تسلاعد مراجعة املعلومات 
املتاحلة يف إطلار عمليلة التخطيلط والتصميلم علىل 
تحديلد الفجوات يف املعرفة التلي ميكن معالجتها بعد 
ذللك ملن خلالل األبحلاث املسلتقبلية. ويعلد تقييلم 
نتائلج املشلاريع أملرًا محوريًلا لضلمن اسلتفادة املباين 
الجديلدة ملن التصاميلم وامليلزات التي تبلدو إيجابية 

ولتجنلب تكلرار أخطلاء امللايض.

تتيلح األسلئلة اآلتية أساًسلا للمناقشلة ملسلاعدة املشلاركني يف تخطيط السلجون وتصميمهلا عىل إيالء 
االعتبلار الواجلب للتأثلريات التاريخيلة، فضلاًل علن األبحلاث ذات الصللة واملتاحلة، التخلاذ قلرارات 

تصميلم السلجون التلي تدعلم العمليلات وتضملن املعامللة اآلدميلة للمحتجزيلن:
ما هو تاريخ إنزال العقوبات وأنواع السجون يف املكان الذي سيبنى فيه السجن؟	 
ملا اللذي ال يلزال مناسلبًا اليلوم ملم ُورِّث ملن فلسلفة العداللة الجنائيلة وعمليلات السلجون 	 

وتصميمهلا؟
ما الذي يعد يف غري محله ومل يعد ذا أهمية؟	 
ما الذي ميكن تخيله أيًضا؟ ما الذي قد يُقبل والذي ميكن أن يكون مقبواًل؟	 
ملا املعلوملات املتاحلة وذات الصللة )ملن الدراسلات واألبحلاث يف السلجون وغريها ملن األماكن، 	 

وتقييلمت ملا بعد اإلشلغال(؟
ما املعلومات اإلضافية التي قد يكون من املفيد جمعها؟	 
كيف سيقيَّم السجن بعد شغله؟	 
ملا اللذي ميكلن فعله السلتخدام املوارد الحاليلة وخلق فرص جديلدة لتطوير أبحلاث التقييم التي 	 

ميكن أن تسلاعد يف تصميم السلجون وسياساتها؟
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يف  بأخلرى  أو  بطريقلة  يشلاركون  ملن  كل  يتحملل 
تخطيلط وتصميلم وبنلاء سلجن، مبلا يف ذللك القطلاع 
األخالقيلة  املسلؤولية  املانحلة،  والجهلات  الخلاص 
الضخملة لبنلاء ملكان يُحلرم فيله البلرش ملن حريتهم 

وأثلر امللكان علىل املحتجزيلن واملوظفلني واملجتملع 
كل  للدور  وفًقلا  املسلاءلة  مسلتوى  يختللف  برمتله. 

ومسلؤولياته. مسلاهم 
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يعد التخطيط للسلجن نشلاطًا تشلاركيًا إذ يجب بذل 
كل جهلد ملسلاءلة بعضنلا البعض والتعللم من املايض 
وتجنلب األخطلاء غلري الحتميلة والتكاليلف الباهظلة 
وخصائلص التصميلم التلي ملن شلأنها إلحلاق اللرضر 

باملحتجزيلن أو عرقللة تشلغيله املقصود. 
املشلاركون  يقبلل  أن  يجلب 
تحمل املسلؤولية األخالقية، 
والقانونيلة - حيثم يكون 
 ذللك مناسلبًا - علن   

النتيجلة النهائية،ليلس فقط من حيث التكلفة واألمن، 
ولكلن أيًضلا فيلم يتعللق بالتوافلق ملع هلذه املبادئ 
والطلرق  املحتجزيلن  آدميلة  تراعلي  التلي  الشلاملة 
املختلفلة التلي تتجسلد بهلا يف مختللف الترشيعلات. 
جميلع املشلاركني مسلؤولون علن الوفاء مبسلؤولياتهم 
وكذللك دعلم عملل زمالئهلم املشلاركني. إن التعلاون 
ومسلاءلة بعضنلا بعًضلا أمر حيوي لتخطيلط وتصميم 

سلجون تحفلظ إنسلانية املحتجزين.

تتيح األسلئلة اآلتية أساًسلا للمناقشلة ملساعدة املشلاركني يف تخطيط وتصميم 
السلجون علىل التفكلري يف كيلف ميكنهلم مسلاءلة أنفسلهم وبعضهلم البعض 
بغلرض دعلم عمليات تشلغيل السلجن الفعاللة واملعاملة اآلدميلة للمحتجزين

 
ما املسؤوليات التي تقع عىل عاتق كل من املشاركني يف مرشوع تخطيط السجن وتصميمه؟	 
كيف سيتم توعية هؤالء املشاركني مبسؤوليتهم ومساءلتهم؟	 
ما اآلليات القامئة لضمن وفاء املشاركني مبسؤولياتهم؟	 
كيلف سليفهم املشلاركون أدوار ومسلؤوليات اآلخريلن، ويتعاونلون ويتفاعللون ملع اآلخريلن، 	 

ويقدملون التعليقلات ويدمجونهلا، وييلر بعضهلم عملل بعلض؟ 
كيلف ميكلن أن يحقلق املشلاركون االسلتفادة القصلوى ملن اللدروس املسلتفادة ملن املشلاريع 	 

السلابقة؟

بنجاح:



16

يخللق التخطيلط االسلراتيجي فرصلة لبنلاء تصور عن 
مسلتقبل منشلود والتعبلري عنله، ولله دور حاسلم يف 
تحديلد ملا إذا كان للسلجن رضورة فعلاًل، وملا نلوع 
وعدد املحتجزين الذين سليتم إيواؤهم، واالحتياجات 
املحلددة للنلزالء املتوقعلني، وكيف سيسلاعد التصميم 
علىل تلبيلة تللك االحتياجلات لضلمن ظلروف آمنلة 
وتحقلق  والدوليلة  املحليلة  باملعايلري  تفلي  وآدميلة 

الوظيفلة املقصلودة للسلجن.

باقلي  بهلا  تعملل  التلي  بالطريقلة  السلجون  تتأثلر 
التخطيلط  ميكلن  وال  الجنائيلة،  العداللة  منظوملة 
إلنشلائها مبعلزل علن غريهلا. وتتيلح عمليلة التخطيط 
العداللة  منظوملة  ملراجعلة  وسليلة  االسلراتيجي 
التلي  األخلرى  التدابلري  يف  للنظلر  بأكملهلا  الجنائيلة 
ميكلن أن تتجنب توسليع سلعة السلجون. إنها وسليلة 
لتحديد وتصحيح الثغرات يف كل من منشلآت السلجن 

األوسلع.  الجنائيلة  العداللة  منظوملة  ويف 
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للمحتجزيلن  بالنسلبة  النتائلج  تحسلني  يتطللب  قلد 
إصالح منشلآت السلجون حتى يف حالة علدم االحتياج 
إىل مرافلق احتجلاز إضافيلة. يجلب مراجعلة الخطلط 
املتغلرية  املعلوملات  ضلوء  يف  بانتظلام  االسلراتيجية 
وتقييلم نتائجهلا. ويعد فهلم االتجاهلات الدميوغرافية 
باملطاللب  للتنبلؤ  األهميلة  باللغ  أملرًا  واالجتمعيلة 
املحتمللة ملن منظومة العدالة الجنائيلة واالحتياج إىل 

مسلاحات السلجون. 

للن تتحقلق املبادئ األربعلة التي تحفلظ للمحتجزين 
إنسلانيتهم إال يف البنلاء النهلايئ إذا أدمجلت يف عمليلة 

التخطيلط االسلراتيجي )وعمليلة التصميلم املوضحلة 
أدناه(. التخطيط االسلراتيجي الفعال عمليٌة تشاركية.

للسلجون دون  والتصميلم  التخطيلط  بلدأ  للو  حتلى 
االسلتفادة ملن وضلع خطلة اسلراتيجية، فلإن األوان 
مل يفلت بعلد للنظلر يف القضايلا األوسلع نطاقًلا بشلأن 
كيفيلة عملل منظومة العداللة الجنائيلة، وتأثريها عىل 
قلرارات بنلاء سلجون جديلدة، وتأثريهلا علىل تصميلم 

مشلاريع بنلاء السلجون.

تقدم األسلئلة اآلتية أساًسلا للمناقشلة ملسلاعدة املشلاركني يف تخطيط وتصميم السجون عىل استخدام 
التخطيط االسلراتيجي لدعم عمليات السلجون الفعالة واملعاملة اآلدمية للمحتجزين:

ملن اللذي يجلب أن يشلارك يف عمليلة التخطيلط االسلراتيجي، وما املنهجيلة التي سلتتبع، وكيف 	 
سليدفع مثنهلا، وملا هي الفلرة الزمنيلة التي سلتنفذ فيها؟

كيف ميكن تحسلني السياسلات واملمرسلات القضائيلة الحالية والجوانب األخلرى ملنظومة العدالة 	 
الجنائيلة للحلد من اسلتخدام االحتجاز وتعزيز بدائل السلجن؟

ما هي املؤرشات التي ستستخدم لقياس التقدم نحو تحقيق األهداف املرجوة؟	 
كيف سرفع تقارير بالخطط وبالتقدم املحرز وملن سرفع؟	 
ملا الوسلائل املتاحلة )مثلل املتخصصلني ومنظوملات املعلوملات( لجمع وتحليلل البيانلات الالزمة 	 

لدعلم التخطيط االسلراتيجي؟
ما الوضع الحايل ملرافق االحتجاز القامئة؟ فكر يف:	 

السعة املتاحة مقابل عدد النزالء الحاليني واملتوقعني	 
القدرة عىل تلبية احتياجات املحتجزين واملعايري املحلية والدولية للمعاملة اآلمنة واآلدمية	 
مستوى ونوع املوارد الالزمة لصيانة وتشغيل املرافق.	 

ملا هلو حجلم الفجلوة بلني الواقلع الحلايل ملنظوملة العداللة الجنائيلة ومراكلز االحتجلاز والرؤيلة 	 
املقرحلة، وكيلف ميكلن سلدها؟

هلل يوجلد احتيلاج لبناء سلجون جديدة و/أو تجديد السلجون القامئة؟ إذا كان األملر كذلك، فأين 	 
يجلب بناؤهلا، وما أنواع املسلاحات والربامج التلي ينبغي إتاحتها؟
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يجلب أن تكلون خطلوات عمليلة التصميلم تشلاركية 
ومتلرس  خلربة  مصلادر  إىل  وتسلتند  كبلرية  بدرجلة 
وعمليلة  املرفلق.  مسلتخدمي  ذللك  يف  مبلا  عديلدة، 
نجلاح  أجلل  ملن  األهميلة  بالغلة  نفسلها  التصميلم 
امللرشوع بكاملله ويجلب إعدادهلا علىل نحلو صحيح 
ووضلع ميزانيلة لهلا. ويجلب أن تتيلح العمليلة فرًصلا 
متعلددة للمراجعلة وتلقلي التعقيبلات علىل املوجلز 

والتصميلم، مبلا يف ذللك قدرتهلا علىل الوفلاء باملبلادئ 
األربعلة التلي تحفلظ آدميلة املحتجزيلن. كل خطلوة 
رضوريلة وتسلهم يف نتيجة ناجحة. عنلد اختيار املوقع 
يجلب أن يؤخلذ بعني االعتبلار توفر املوارد، والسلالمة 
ملن منظلور طبيعي ومن منظلور النزاعلات، وإمكانية 
والروابلط  املسلتخدمني،  لجميلع  بالنسلبة  الوصلول 

املحتملة. املجتمعيلة 
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فرصلة  الجديلد  االحتجلاز  ملكان  إىل  االنتقلال  يتيلح 
للتعلم من املشلاكل والنجاحات لتوجيه تطوير املرفق 
يف املسلتقبل والتحسلني املسلتمر لظلروف املحتجزين 
واللزوار واملوظفلني. إن عمليلات التصميلم والتخطيط 
االسلراتيجي لها طبيعلة دورية، ومثة رضورة مسلتمرة 

للمسلاءلة، كلم أوضحنلا أعاله.

تتضمن العملية الجيدة ما ييل:
حضور سلطات السجن عند التخطيط والتصميم  	

يف اللحظات املحورية يف تلك العملية، باإلضافة 
إىل املوظفني الذين يعملون باملكان ويتأثرون 

بتصميمه تأثرًا مبارًشا

فهم املعلومات الالزمة لنجاح العملية 	
املعرفة الالزمة إلنشاء النظم واملمرسات  	

الرضورية إلتاحة تلك املعلومات
الثقة يف اإلرصار عىل عنارص التصميم التي  	

ستتيح إدارة آدمية للسجون
القدرة عىل الدفاع عن التصاميم يف مواجهة  	

التعديالت الضارة
تطوير معايري ولوائح وممرسات وإجراءات  	

الحراسة )مبا يف ذلك إجراءات التفتيش(.

تتيلح األسلئلة اآلتيلة أساًسلا للمناقشلة ملسلاعدة املشلاركني يف تخطيلط وتصميلم السلجون عىل دعم 
تسلليم ملرشوع السلجن اللذي يضمن معامللة آدميلة للمحتجزيلن بنجاح:

كيف ستفيد الخطة االسراتيجية واالسراتيجية التشغيلية واإلدارية موجز السجن؟	 
ملا ملدى توافلق املوجز ملع املبادئ التي تحفظ آدميلة املحتجزين مع األطلر القانونية ذات الصلة 	 

واملعايلري الوطنية، وما مدى اسلتجابة التصاميم األولية للموجز؟
كيلف سليدار ضلمن الجلودة للتأكد ملن أن املواد ومعايلري البناء تفلي بقوانني املبنلى ذات الصلة 	 

وتسلتجيب للخطط؟
ملا نطلاق األشلخاص والخلربات اللذي يجب إدراجله يف عمليلة اإلعداد املوجلزة التشلاركية، وكيف 	 

سليتم متثيلل كل ملن الخلربة الفنية وخربة املسلتخدم؟
 ملا هلو اللرشاء املطللوب؟ إذا ُعِهد بالعملل إىل آخرين، ما هلي إجراءات املناقصلة ومعايري اختيار 	 

املقاولني؟
 ما الرتيبات الالزمة لتخطيط االنتقال وتدريب املوظفني؟	 
هل يتيح املوقع املقرح االتصال باملجتمع املحيل مع استيفاء املتطلبات الواردة يف املوجز؟	 
ملا الرتيبلات املعملول بهلا لجملع البيانلات إلتاحلة التعللم ملن النجاحلات واملشلاكل يف ملكان 	 

االحتجلاز الجديلد، مبلا يف ذللك تقييلم ملا بعلد اإلشلغال؟
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أعلاله علىل  املذكلورة  املبلادئ  تطبيلق  أخلريًا، عنلد 
التصميم، يجب أواًل وقبل كل يشء أن يتفهم تخطيط 
السلجن وتصميمله السلياَق املحيل اللذي يخطط له 
بنلاء سلجن وإدملاج هلذا السلياق يف التخطيلط: أْي 
القيلم واملمرسلات االجتمعيلة والثقافيلة للمجتملع 

املحيل بوصفها أساًسلا حاسلًم لتصميم سجن يحفظ 
آدميلة املحتجزيلن. املمرسلات املحليلة ال تفلي عىل 
اللدوام باملعايلري املعرف بها دوليًلا للمعاملة اآلدمية 

والالئقة. 
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للللذا، يللللزم التحقيق يف تللللك الفجوة وأسلللبابها 
إليجلللاد طريقلللة مقبوللللة للمي 
قدًملللا. إن ضمن إظهلللار مكان 
االحتجاز القيَم واملمرسلللاِت 
فهلللم  يعنلللي  املحليلللة 
واملمرسلللات  القيم  هذه 

وضلللمن إمكانيلللة إدماجهلللا يف البيئلللة املبنية. إن 
إظهار السلللياق املحيل يف التصميم عملية تشلللاركية 
بدرجلللة كبلللرية تفلللي إىل عالقلللات أفضلللل بني 
املوظفلللني واملحتجزيلللن ‐ تؤدي بدورهلللا إىل إدارة 
السلللجن بسالسلللة أكرب ‐ وعالقة أفضل بني السجن 

املحيل. واملجتملللع 

تتيح األسلئلة اآلتية أساًسلا للمناقشلة ملساعدة املشلاركني يف تخطيط وتصميم السجون عىل إظهار 
السلياق املحيل يف تصميم السلجن لدعم العمليات واملعاملة اآلدمية للمحتجزين:

ملن اللذي ميكنله املسلاعدة يف تحديد القيلم الثقافيلة واملمرسلات االجتمعية املحلية، سلواء يف 	 
املجتملع املحليل أو أماكن االحتجلاز القامئة؟

ما الطرق املناسبة إلرشاك األشخاص املحددين إرشاكًا هادفًا؟	 
ملا هلي املوضوعلات والقيلم املجتمعية املشلركة، يف كل من املجتمع املحيل بوجه علام ويف أماكن 	 

االحتجلاز، مبلا يف ذللك تللك املنبثقلة علن منظوملة العداللة الجنائيلة املحليلة التلي تبناهلا هؤالء 
املحتجلزون وكيفوها؟

ملن أيلن يتوقلع أن يلأيت املحتجلزون واملوظفلون؟ ملن ميكنله التحلدث علن القيلم واملمرسلات 	 
الثقافيلة يف هلذه األماكلن املتنوعلة، مسلتنًدا إىل معرفلة ومرجعيلة؟

ملا املمرسلات االجتمعيلة التلي يتفلق النلاس علىل أنهلا األهلم يك تطبلق علىل ملكان االحتجلاز 	 
املقلرح؟ كيلف تسلاعد هلذه املمرسلات يف تحقيلق املبلادئ التلي تحفلظ آدميلة املحتجزيلن؟

هلل ميكلن أن تحلل املمرسلات االجتمعيلة للمجتملع املحليل محلل بعض املمرسلات املؤسسلية 	 
الراسخة؟

كيف تتحدد الرؤية االجتمعية والثقافية للسجن الجديد ويتفق عليها؟	 
ملا األنشلطة وصلور التفاعلل والسللوكيات املحلددة التي ميكلن إدماجها يف تصميم السلجن لدعم 	 

الحيلاة الثقافية داخل السلجن؟
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السلجون  تخطيلط  واسلتجابة  إدراك  ضلمن  إن 
فيله  سليبنى  اللذي  امللادي  للسلياق  وتصميمهلا 
السلجن - املشلهد الطبيعلي املحليل والبيئلة واملوارد 
املحليلة املتاحلة - أمر حيوي السلتدامة السلجن. من 
املرجلح أن تكون دراسلة العلمرة املحليلة وإدماجها 
تقنيلات البنلاء املحليلة أكلرث اسلتدامة وفعاليلة ملن 
إن  املسلتوردة.  بالحللول  مقارنلًة  التكلفلة،  حيلث 
البنلاء مبلواد ومعلدات مألوفة لألشلخاص املسلؤولني 
علن صيانتهلا باإلضافلة إىل التأكلد ملن توفلر قطلع 
الغيلار داخلل السلوق املحليل يسلاعد علىل ضلمن 
 االسلتدامة وترشليد التكلفلة. ملا قلد يبلدو رخيًصلا 

أثنلاء البنلاء قلد يكلون مكلًفلا للغايلة ملن الناحيلة 
البرشيلة واملاليلة أثنلاء االسلتخدام التشلغييل. وملا 
قلد يبلدو باهظًلا أثنلاء البنلاء قلد يكلون اسلتثمرًا 
حكيلًم يقللل تكاليلف الصيانة عىل املديلني القريب 
والبعيلد. تؤثلر مجموعلة واسلعة ملن املسلائل علىل 
االسلتدامة، مبلا يف ذللك املوقلع واختيلار التكنولوجيا 
والجلودة وتوفلر امللواد واملعلدات وامللوارد البرشيلة 
محليًا. ال تقترص االسلتدامة عىل تقليل األثر السللبي 
للسلجن عىل البيئلة املادية فحسلب. إذ يتعلق األمر 
أيًضلا بتعظيلم الفعالية التشلغيلية للسلجن والقدرة 
علىل تلبيلة االحتياجلات البرشية عىل امللدى البعيد. 
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التكيلف  األملر  يتطللب  ولذللك 
املناسلب مع السلياق املحليل واملناخ 
وكذللك  املحليلة،  الثقافيلة  واملمرسلات 
الحاليلة واملسلتقبلية.  املاليلة والبرشيلة  امللوارد 
ويؤثر االفتقار لالسلتدامة تأثلريًا مبارًشا عىل الظروف 
املعيشلية للمحتجزيلن واملوظفلني وقلدرة املوظفني 
 علىل إدارة ملكان االحتجلاز علىل نحلو مالئلم. بينلم 

يسلهم البناء املسلتدام يف الصحة الجسدية والنفسية 
باالرتبلاط  وإحساسلهم  واملوظفلني،  للمحتجزيلن 
بالبيئلة الطبيعيلة والشلعور بحيلاة طبيعيلة داخلل 
بيئلة السلجن. يسلتخدم التصميم املناسلب األبحاث 
وتعقيبلات املسلتخدمني. وتعتمد االسلتمرارية ملدى 

بعيلد علىل توقلع متطلبلات الصيانلة واإلصالحلات.

تتيح األسلئلة اآلتية أساًسلا للمناقشلة ملسلاعدة املشلاركني يف تخطيط السلجون وتصميمها عىل اتخاذ 
قلرارات تصميلم مسلتدامة تنجح يف دعم العمليلات واملعاملة اآلدميلة للمحتجزين:

ما املعلومات املوجودة أو التي ميكن جمعها عن:	 
املناخ؟	 
املوقع واتجاهه الجغرايف؟	 
توفر مصادر الطاقة؟	 
حالة تلوث الربة والهواء؟	 
توفر املوارد؟	 

كيف ميكن أن تدعم هذه املعلومات القرارات املستدامة يف تصميم املبنى فيم يتعلق مبا ييل:	 
تقليل األثر البيئي؟	 
تقليل تكاليف التشغيل؟	 
اختيار السمت املناسبة ومواد البناء املناسبة؟	 

كيف سيسهم املبنى يف الشعور باالتصال بالعامل الطبيعي والسياق املحيل؟	 
ما هي ترشيعات التخطيط والبناء املوجودة التي يجب أخذها يف االعتبار؟	 
ملن سيستشلار لدراسلة ملدى مالءملة األنظمة واملسلاحات املبنيلة )الحمملات واملطابلخ وأماكن 	 

اإليلواء وشلبكات التدفئلة وامليلاه وملا إىل ذللك( والركيبلات والتجهيلزات )الصنابري وأجهزة غسلل 
املراحيلض ومقابلض األبلواب والنوافلذ وملا إىل ذللك، وكيف سلتؤخذ هلذه املعلومات يف الحسلبان؟

ملا هلي السلعة وامليزانيلة املحتمللة للصيانلة، وكيف ميكلن اختيار التصاميلم وامللواد واألنظمة مبا 	 
ال يتخطلى حدود تللك امليزانية؟
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يقلع علىل عاتلق املجتمع وسللطات االحتجلاز التزام 
أخالقلي وقانلوين بالحفلاظ علىل روابلط قويلة وذات 
مغلزى ملع املجتملع طلول فلرة احتجلاز الشلخص. 
إن الحفلاظ علىل االندملاج ملع املجتملع طلول فرة 
وجلود املحتجزيلن يف السلجن يسلاعدهم يف أثنلاء 
االحتجلاز وعنلد اإلفلراج عنهلم، وهلو عاملل رئيلي 

يف تقليلل احتمليلة تكلرار اإلجلرام وإعلادة السلجن.
يعلد اختيلار موقع السلجن أملرًا باللغ األهمية لربط 
السلجن باملجتملع وتيسلري وصلول اللزوار والعامللني 
واملتطوعلني، فضاًل عن الخدمات واملحاكم. السلجون 
جلزء ملن املجتمع اللذي توجد فيه، حيث تشلرك يف 
املرافلق والبنية التحتية وامللوارد البرشية والطبيعية. 

غرفة الزيارة
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إذ ميكنهلا دعلم اإلدملاج ملن خلالل تصميلم 
ميكلن  التلي  السلمت  أو  التحتيلة  البنيلة 
أن  ميكلن  املحليل.  املجتملع  ملع  مشلاركتها 
يؤدي تصميم السلجن الذي يتالءم مع سلياقه 
املحيل ويتشلارك مرافق وخدملات معينة مع 
السلكان املحليلني مشلاركة فاعللة، إىل زيلادة 
تعزيلز االندملاج. وييلر اإلدملاج املسلاحات 
 الكافيلة والشلبيهة بالعادية والوصلول الفعال 

إىل تلك املسلاحات. يجعل التصميم الفعال للسلجن 
الزائريلن يشلعرون بالرحيلب ويركلز علىل االتصلال 
الشلخيص ووجًهلا لوجله بلني املحتجزيلن وعائالتهلم 

وأصدقائهلم ومقدملي الخدملات.
نحلن نؤملن بالتحلول عن الركيلز الحايل علىل إعادة 
اإلدملاج ‐ ألن املحتجزيلن منفصللني علن املجتملع 
أثنلاء االحتجلاز ‐ إىل اإلدماج حيلث يظل املحتجزون 

علىل اتصلال باملجتملع طول معيشلتهم يف السلجن.

تتيلح األسلئلة اآلتيلة أساًسلا للنقلاش ملسلاعدة املشلاركني يف تخطيلط وتصميلم السلجون علىل دعلم 
االندملاج الناجلح يف املجتملع وضلمن املعامللة اآلدميلة للمحتجزيلن:

ملن اللذي سليحتاج إىل الدخلول إىل محيلط السلجن والخلروج منله بانتظلام وملا األماكلن التلي 	 
سليحتاجون إىل الوصلول إليهلا داخلل السلجن؟

كيف سيدعم املوقع والتصميم الوصول إىل السجن؟	 
ما املساحات واملوارد التي ستدعم األنشطة والخدمات التي تهدف إىل تحقيق االندماج؟	 
كيف سيير التصميم وصول املحتجزين إىل تلك األنشطة والخدمات؟	 
كيف ميكن أن تظهر الحياة الطبيعية خارج السجن يف تصميم هذه املساحات؟	 
ما املرافق والخدمات املحددة التي سيتم تقاسمها مع السكان املحيطني؟	 
كيلف سليير تصميلم السلجون التواصلل والتفاعلل بلني املحتجزيلن واملجتملع، ال سليم علىل 	 

املسلتوى الشلخيص، وتجنلب الوصلم؟
كيلف ميكلن أن يتيلح تصميلم السلجن للمحتجزيلن البقلاء علىل اتصلال بالعلامل الخارجلي ويتيلح 	 

للعلامل الخارجلي االتصلال بالسلجن؟
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املحتجلزون مجموعلة متنوعلة ملن األشلخاص ذوي 
القائلم علىل  املختلفلة، سلواء بعضهلا  االحتياجلات 
الفلروق األكلرث وضوًحلا، مثلل االختالفلات الجسلدية 
التلي  تللك  مثلل  وضوًحلا،  األقلل  أو  الثقافيلة،  أو 
تحلدث علىل وجله التحديلد بسلبب وجلود الفرد يف 
السلجن. يجلب أن يوفلر التصميلم سلمت وخيارات 
ومرونة السلتيعاب هلذه االحتياجلات الفريدة. ومن 
املتطلبلات الدنيلا الفصلُل بني هؤالء حسلب الجنس 
قبلل  )ملا  والعقوبلة  والكبلار(  )األحلداث  والسلن 
املحاكملة واملحكلوم عليهلم، املدنيلون والجنائيون(. 
وهلذا الفصلل ليس سلوى نقطلة بدايلة وال يعني أن 

تنلوع االحتياجلات قلد قوبلل بالتلبيلة. قلد تتطللب 
لتلبيلة  خاًصلا  اهتمًملا  أيًضلا  األخلرى  املجموعلات 
احتياجاتهلا الخاصلة. إن تقييد الوصول إىل األنشلطة 
والخدملات لتلبيلة تنلوع االحتياجلات ضلاٌر يف نهاية 
املطلاف. عنلد تنفيذ الفصلل املادي، يجلب أال يؤدي 
إىل وصلول أقل إىل املوارد أو املسلاحات أو الخدمات 
املهملة. وملن املهلم التعلرف علىل تنلوع احتياجلات 
املحتجزيلن يف وقلت مبكلر ملن عمليلة التخطيلط 
يف إنشلاء املسلاحات والخيلارات املطلوبلة يف نهايلة 
التلي ميكلن  لتلبيلة االحتياجلات املحلددة  املطلاف 

التنبلؤ بهلا وتللك التلي يصعلب التنبلؤ بها.
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تتيلح األسلئلة اآلتيلة أساًسلا للنقلاش ملسلاعدة املشلاركني يف تخطيلط وتصميم السلجون علىل التفكري 
يف كيلف ميكلن أن ينجلح التصميلم يف دعلم االحتياجلات الفرديلة واملتنوعلة للمحتجزيلن 

للمسلاعدة يف ضلمن معاملتهلم العادللة واآلدمية:
 مللا هللو تنللوع السللكان املتوقللع، ومللا هللي نسللب الفئللات املتوقعللة ضمللن           	 

    هذا التنوع )البيانات الرقمية(؟
كيف ستحدد االحتياجات املحددة لكل فئة وتلبي؟	 
البيانللات لفهللم االتجاهللات وتوقللع االحتياجللات 	   كيللف ستُسللتخدم 

     املستقبلية؟ )راجع قسم “التخطيط االسراتيجي”(
مللن سلليمثل املحتجزيللن ذوي االحتياجللات املختلفللة أثنللاء العمليللات 	 

التشللاركية للتخطيللط والتصميللم؟
مللا هللي القوانللني ذات الصلللة باملسللاواة املوجللودة وكيللف سللتؤخذ يف االعتبللار أثنللاء 	 

التخطيللط والتصميللم؟
كيلف سليلبي التخطيلط والتصميلم الفصل املطلوب بلني الرجال والنسلاء، والبالغلني واألحداث، 	 

والجرائلم املدنيلة والجنائيلة، واملحتجزين قبل املحاكملة واملحتجزين املحكوم عليهلم، باإلضافة 
إىل أي عمليلات فصل أخلرى مطلوبة؟

كيلف سليلبي التخطيلط والتصميم االحتياجلات املتنوعة بني كبار السلن وامللرىض وذوي اإلعاقة 	 
والشلباب، إلخ؟

كيف يتم ضمن املساواة يف الوصول لجميع املحتجزين فيم يتعلق مبا ييل:	 
الربامج؟	 
الخدمات؟	 
الوصول إىل مكان العبادة؟	 
خدمات الرعاية الصحية؟	 
العمل؟	 
الراحة والفراغ؟	 
االتصال بالعامل الخارجي؟	 

كيلف سليعكس املبنلى تنلوع الثقافلات واملمرسلات االجتمعيلة للمحتجزيلن املتوقعلني؟ )راجلع 	 
قسلم “املمرسلات االجتمعيلة يف السلياق املحليل”(

كيلف سلتتم مواءملة الخدملات واملرافلق ملع مجموعلة متنوعلة ملن املحتجزيلن الذيلن سليتم 	 
احتجازهلم، وملا هلي الخيلارات املتاحلة للسلكن والوصلول واملالءملة الحتياجاتهلم الخاصلة؟

كيلف سليلبي التصميلم االحتيلاج إىل مسلاحات منفصلة - وليس العلزل - حيث يحتلاج األفراد إىل 	 
مسلافة مؤقتلة أو طويللة بعيدين عن بعضهلم البعض؟
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تلبيلة االحتياجلات اإلنسلانية للمحتجزين واملوظفني 
هلو الحلد األدىن املطلوب من السللطات عند حرمان 

األشلخاص من حريتهم.

يجب أال تهدف السلجون إىل تلبية هذه االحتياجات 
فحسلب، بلل إىل القيلام بذللك عىل نحو الئلق )انظر 
قسلم “الظلروف الالئقلة يف االحتجلاز”(. إن تلبيلة 
االحتياجلات اإلنسلانية األساسلية بصلورة فعاللة لهلا 
أثلر كبلري عىل الحفاظ عىل الصحة البدنية والنفسلية 
للمحتجزيلن واملوظفلني ومن يلزورون السلجن. كم 
أن لهلا دور كبلري يف دعم املوظفلني يف أداء واجباتهم. 

وإذا متلت تلبيلة االحتياجلات اإلنسلانية جيلًدا، فإنها 
متنح مسلتويات مناسلبة من االستقاللية للمحتجزين 
والظلروف  السلجن.  بيئلة  تطبيلع  علىل  وتسلاعد 
السليئة يف املجتملع ليسلت مسلوًغا لسلوء األوضلاع 
املسلتويات  تتحقلق  أن  يجلب  إذ  السلجن.  داخلل 
األساسلية للظلروف الالئقلة علىل أي حلال. تتضملن 
تلبيلة االحتياجلات املحلددة دراسلة متأنيلة مللا هلو 
مناسلب للسلياق للفئلات املتوقعة وكيف سليتمكن 
املرافلق  إىل  الوصلول  ملن  واملوظفلون  املحتجلزون 

لهم. املقدملة 
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 تتيلح األسلئلة اآلتيلة أساًسلا للمناقشلة ملسلاعدة املشلاركني يف تخطيلط وتصميم السلجون عىل تلبية 
االحتياجلات اإلنسلانية األساسلية بنجلاح وضلمن املعاملة اآلدميلة للمحتجزين:

ملا هلي املعايلري الدنيلا للكل احتياج أسلايس؟ كيف ميكلن تلبية هلذه املعايري بشلكل الئق لضمن 	 
معامللة كرمية وعادللة وآدمية؟

بالنظلر إىل يلوم منطلي يف حيلاة املحتجلز، كيف سليتيح التصميم مسلاحة كافية لجميلع الخدمات 	 
واألنشلطة املخطط لها؟

كيف سيتيح التصميم املادي صورة من الوضع الطبيعي بتلبيته هذه االحتياجات األساسية؟	 
كيف سيتواءم التصميم مع املناخ والثقافة؟	 
كيلف سليتاح الوصلول إىل الضلوء الطبيعي والهلواء النقلي واألرسّة 	 

والتفاعلل  والخصوصيلة  البدنيلة  والتمريلن  والنلوم  الفرديلة 
الهادفلة؟ واألنشلطة  االجتمعلي 

كيلف سلتتم إتاحة مسلاحة مجتمعية وفردية مناسلبة، مع 	 
أخذ التوقعات الثقافية بعني االعتبار؟

كيف سيُضَمن الوصول إىل النظافة الشخصية؟	 
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يقلع علىل عاتلق اللدول التلي تحلرم األشلخاص ملن 
يسلكنون  مللن  السلالمة  بإتاحلة  التلزام  حريتهلم 
السلجون. ميكلن لتصميلم السلجون، جنبًلا إىل جنب 
ينفذهلا  التلي  الفعاللة  واإلجلراءات  السياسلات 
موظفلون متحمسلون ومدربلون جيلًدا وخاضعلون 
االحتجلاز  تجربلة  بلني  فارقًلا  يُحلدث  أن  للإرشاف، 
اآلمنلة وغري اآلمنة. وميكن أن يعزز تصميُم السلجون 
اإلرشاَف الفعلال ملن خلالل تقديلم اإلعلدادات التي 
تدعلم االتصلال بلني املوظفلني واملحتجزيلن وتيلر 

الحلوادث عنلد وقوعهلا.  فتيلل  نلزع  القلدرة علىل 
ميكلن أن يحلد تقليل اإلجهلاد البيئي من مسلتويات 
السللوك العلدواين. وميكلن أن يسلاعد التصميلم يف 
منلع املحتجزيلن ملن إيلذاء أنفسلهم أو االنتحلار، 
علىل سلبيل املثال، علن طريق إبقلاء املحتجزين عىل 
اتصلال باملحتجزيلن اآلخريلن واملوظفلني. وميكن أن 
النلدرة، واملنافسلة  السلجون ملن  يخفلف تصميلم 
التلي تثريهلا، علن طريلق إتاحلة بنيلة تحتيلة كافية 

لتلبيلة االحتياجلات املحلددة للمحتجزيلن.



31

امللكاين املحلرم  ملن املرجلح أن يسلتحث اإلعلداد 
وطبيعيلة  محرملة  سللوكياٍت  للطبيعلي  واألقلرب 

والتخريلب. البيئيلة  األرضار  تقليلل  إىل  ويلؤدي 

السلجون اآلمنلة أمر حيلوي لكل ملن يعيش ويعمل 
فيهلا ويزورهلا. ملن املرجلح أن يتخلذ املحتجلزون 
الذين يشلعرون بأنهم غري محميلني خطوات لحمية 
أنفسلهم، كلم هلو الحلال عندملا يكلون املوظفلون 
إىل  يلؤدي  ملا  مغلقلة،  مراكلز  يف  أو  مسلافة  علىل 
زيلادة التوتلر واملخاطلر املحتمللة للجميلع. قد يلجأ 
املوظفلون الذيلن يشلعرون بأنهلم غلري محميلني إىل 
إسلاءة استخدام السللطة، ما يؤدي إىل زيادة الخوف 
يف أوسلاط املحتجزين وتقليل املشلاركة يف األنشلطة 
والرباملج اإليجابيلة. واللزوار الذيلن يشلعرون بعلدم 
األملان قد يتوقفلون عن الزيلارة أو تقديم الخدمات 
التلي يفرض بهم تقدميها للمرفق. بالنسلبة للجميع، 
يتمثلل جزء ملن العيش بكراملة يف العيش بال خوف 

ملن التعلرض العتلداء جسلدي وعاطفلي وجني.
يجلب أن يكلون التصميلم مرنًلا مبلا يكفلي ليتلواءم 
ملع الواقلع اللذي يعيشله نلزالء السلجون وتغرياتِله 
مبلرور الوقلت، دون علزل أو حرملان مجموعات من 
املحتجزيلن ملن ذوي احتياجلات السلالمة الخاصلة. 
يجلب أن يفلي اإلسلكان البديلل املصحلوب بإرشاف 
دقيلق علىل األشلخاص الذيلن عزلوا عن عاملة النزالء 
الخاصلة باملسلاحة والضلوء  الدنيلا  املعايلري  بنفلس 
وامللاء  والغلذاء  الزيلارات  إىل  والوصلول  والتهويلة 
ومرافلق النظافلة الصحيلة كلم هلو الحلال يف اإليواء 

العلادي للنلزالء.

يجلب أن يكلون ألماكن االحتجاز نفلس معايري البناء 
اآلملن مثلل أي مبنلى علام آخلر. تخطِّلط السلجون 
اآلمنلة وتسلتعد لإخلالء اآلملن لجميلع املحتجزيلن 

واملوظفلني يف حاللة الطلوارئ.

تتيلح األسلئلة اآلتيلة أساًسلا للمناقشلة ملسلاعدة املشلاركني يف التخطيط للسلجن السلتخدام التصميم 
للحفلاظ علىل سلالمة املحتجزين واملوظفني واللزوار وأمنهم وضلمن املعاملة اآلدميلة للمحرومني من 

حريتهم:
ما الذي سيسهم يف شعور الناس باألمان يف مكان االحتجاز؟	 
كيف ميكن أن تزيد مساحات املعيشة من التواصل واالتصال بني املوظفني واملحتجزين؟	 
ما هي التدابري التي ستقلل من الضغوط البيئية وتقدم وسائل للتعامل مع الضغوط؟	 
ملا هلي الخيلارات التلي سلتتاح للحلد ملن مخاطلر األذى الجسلدي وتيسلري حلل النزاعلات دون 	 

اللجلوء إىل علزل املحتجزيلن؟
كيف سيدعم التصميم األشخاص املعرضني لخطر إيذاء أنفسهم؟	 
كيف سيتم تيسري الوصول املتكافئ والعادل إىل املوارد؟	 
كيف سيربز التصميم بيئًة اعتيادية ويُظهر التوقعات بشأن سلوكيات إيجابية؟	 
كيلف سليعمل التصميلم علىل توخلي املسلتوى األمثلل يف االسلتعداد واالسلتجابة للطلوارئ، مبا يف 	 

ذللك اإلخلالء يف حاالت الطلوارئ؟
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يضمن التخطيلط والتصميم الجيدين تدابري االحتواء 
التلي تدعلم املبلادئ األربعلة التلي تحفلظ آدميلة 
املحتجزيلن ومعاملتهلم معامللة عادللة. إذ يتطلبان 
نهًجلا متوازنًلا يتلم فيه اسلتدامة االحتلواء دون الحد 
الالئلق.  للسلجن  األخلرى  املهملة  الوظائلف   ملن 
الفعلال  لالحتلواء  الثالثلة  العنلارص  يدعلمن  وهلم 
الداعملة لبعضهلا بعًضلا: األمن الديناميلي واإلجرايئ 

وامللادي، والتشلغيل املسلتمر لسلجن آملن وآدملي.
ملع  متناسلبة  االحتلواء  تدابلري  تكلون  أن  يجلب 
املسلتوى املقلدر ملخاطلر املحتجزيلن. النظلام األقلل 
اللذي يسلتخدم  النظلام  كلفلة واألكلرث آدميلة هلو 
ملخاطلر  مناسلبة  وأكرثهلا  تقييلًدا  اإلعلدادات  أقلل 

املحتجزيلن. 
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يؤثلر االحتلواء علىل جميلع مسلتخدمي السلجن، مبا 
يف ذللك املحتجلزون واملوظفلون والعائلالت واللزوار 
طريقلة  وأفضلل  الخدملات.  ومقدملو  املهنيلون 
لتحقيلق االحتلواء الفعلال هلو اإلرشاف الفعلال عىل 

أيلدي موظفلني مدربلني ويقظلني وعىل اتصلال دائم 
باملحتجزيلن ويدعمهلم تصميلم ملدروس للمرفلق 

وتكنولوجيلا مناسلبة.

تتيلح األسلئلة اآلتيلة أساًسلا للمناقشلة ملسلاعدة املشلاركني يف التخطيلط والتصميم للسلجون يف دعم 
ناجلح لالحتلواء املتناسلب وضمن معامللة آدميلة للمحتجزين:

ملا املعلوملات املتاحلة بشلأن احتياجلات ومخاطر نلزالء السلجن املتوقعني، وكيف يؤثلر ذلك عىل 	 
الحاجلة إىل تدابلري االحتواء؟

ما دور تصنيف املحتجزين يف نظام السجن وداخل كل مكان من أماكن االحتجاز؟	 
ما املرافق واملساحات الخاصة بالتصنيف التي ستتاح؟	 
ما مستويات االحتواء املادي املتنوعة التي ستدعم احتواء آدميًا للسكان املتوقعني؟	 
كيف ستتوافق االختيارات التقنية مع التوظيف والنهج التشغيلية واملوارد املتاحة؟	 
كيف ستدعم اختيارات تدابري األمن املادي مناخ العمل واملوارد املتاحة؟	 
كيف ستتيح تدابري االحتواء املقرحة الوصول إىل الخدمات والربامج واألنشطة؟	 
كيف ستتيح إجراءات االحتواء املقرحة االتصال بني املحتجزين واملوظفني والزوار؟	 
كيف ستدعم تدابري االحتواء املادي األمن اإلجرايئ والديناميي؟	 
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يقلدم هذا املنشلور إطلارًا لعملية تخطيلٍط وتصميٍم 
تشلاركية ترضب بجذورها يف مبادئ العمل اإلنسلاين 
 - النهائيلني  املسلتخدمني  احتياجلات  تضلع  التلي 
املحتجزيلن وموظفلي السلجن وزواره - يف صميلم 
اهتممهلا. وتهدف األسلئلة الواردة هنلا إىل أن تكون 
حافزًا للمناقشلات التعاونية واالستكشلافات متعددة 
التخصصلات لإجابلات واإلجلراءات املحتمللة التلي 
املعقلد  التنفيلذ  يف  دور  لله  شلخص  أي  يتخذهلا 
لتخطيلط وتصميلم وبناء سلجن جديلد، سلواء كانوا 
ملن ذوي الخلربة أو مشلاركني جلدًدا يف العملل، أو 
كان  وسلواء  التشلغيل،  أو  التمويلل  يف  مشلاركني 

الشلخص محتجلزًا أو وزيلرًا.

ظهلرت  كللم  مناسلبًا  املنشلور  هلذا  نلرى  ونحلن 
أْي: مواءمتهلا،  أو  السلجون  مبلاين  إنشلاء  إمكانيلة 

يف أثناء مناقشات سياسات العدالة الجنائية 	
يف أثناء مداوالت املمولني واملانحني 	
يف أثنلاء النظر يف الخطلط وامليزانيات، مبا يف ذلك  	

العلام  القطاعلني  بلني  اللرشاكات  إمكانيلة عقلد 
والخاص

يف أثناء تقييم العطاءات لتنفيذ األشغال 	
يف أثناء أي عملية استشارة ذات صلة 	
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بأيلدي  تسلوء  أو  السلجون  مبلاين  أحلوال  تتحسلن 
للسياسلات  وتبًعلا  بهلا  يعمللون  الذيلن  األشلخاص 
التلي يتعلني عليهلم اتباعهلا. وملع أن مبنى السلجن 
ليلس سلوى املسلاحة التلي يضطللع فيهلا املوظفون 
بعملهلم ويعيلش فيهلا املحتجلزون حياتهلم، إال أن 
سلمت املبنلى وأجلواءه لهلا أثلر ال سلبيل إلنلكاره 
علىل صحلة وسللوك املحتجزيلن واملوظفلني وتقديم 
الخدملات وكفلاءة عمليلات السلجن. يكملن يف كل 
قلرار متعللق بالتخطيلط والتصميلم إمكانيلة لدعلم 

تجربلة سلجن آدميلة أو عرقلتهلا.

نحلن نلرى املجتملع برمتله واملجتملع املحليل وزوار 
مؤثلرة  أطرافًلا  واملحتجزيلن  واملوظفلني  السلجن 
ومحوريلة يف التصميلم النهلايئ للسلجن. لكلن لهلذا 
التصميلم أثلر مسلاٍو يف الخلارج تجلاه املحتجزيلن 
واملجتملع  املحليل  واملجتملع  واللزوار  واملوظفلني 
برمتله، وهلذا هو سلبب أهميلة مشلاركتنا الجمعية 

يف إنشلاء سلجون آدميلة قلدر اإلملكان.

وضع املستخدمني النهائيني - املحتجزين واملوظفني والزوار - يف صميم عملية التخطيط والتصميم.







نحن نساعد الناس يف جميع أنحاء العامل املتأثرين بالنزاع املسلح وغريه من أشكال 
العنف، ونبذل قصارى جهدنا لحامية حياتهم وكرامتهم والتخفيف من معاناتهم، 
غالبًا مع رشكائنا من الصليب األحمر والهالل األحمر. كام نسعى إىل تفادي املشقة 

من خالل تعزيز القانون اإلنساين وتعزيزه وتأييد املبادئ اإلنسانية العاملية.
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