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الحبس المؤبد
موجز سياسات

مقدمة
إن احلبس املؤبد عقوبة قاسية تستخدم يف أجزاء كثيرة من العالم. 
يقضي مئات اآلالف من الناس عقوبة احلبس املؤبد، ومع ذلك فإنه 
من النادر أن يتم اعتبارها ظاهرة عاملية. نشرت األمم املتحدة منذ 
الضوء  فيه  سلطت  املؤبد؛  احلبس  عن  تقريرًا  عامًا   20 من  أكثر 
ألول مرة على بعض املشاكل والقضايا املتعلقة بالسجن ملدة طويلة 
السياسات  كبيرة حدثت يف  تطورات  أن  إال  الدولي.1  املستوى  على 

واملمارسات اجلنائية على مدى العقود األخيرة.

أدى التوجّه العاملي نحو اإللغاء الشامل وتقييد عقوبة اإلعدام إلى 
يف  تطورت  عقوبة.  كأقصى  املؤبد  للسجن  الدول  من  العديد  تبني 
الوقت نفسه معايير حقوق اإلنسان الدولية املتعلقة بالسجن بشكل 
ممارسات  على  كبير  حد  إلى  املعايير  هذه  ركزت  ولكن  ملحوظ، 
املؤبد  احلبس  قضية  على  التركيز  من  بدالً  عام  بشكل  السجون 

تحديدًا.

يتناول موجز السياسات هذا عقوبة احلبس املؤبد يف جميع أنحاء 
العالم. ويعتمد على النتائج الرئيسية لألبحاث الدولية، ويضعها يف 
سياق الهدف 16 من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وهو 
املستدامة،  للتنمية  والشاملة  السلمية  اجملتمعات  لتعزيز  )مكرس 
النموذجية  املتحدة  األمم  قواعد  وكذلك  للجميع(،  العدالة  وتوفير 
الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال( وغيرها من املعايير 
ذات الصلة. يصف املوجز مختلف أنواع ومدى وممارسات احلبس 

املؤبد يف جميع أنحاء العالم.

كان هنـاك مـا يقـارب )479،000( شـخصًا حتى عـام 2014؛ يقضون 
عقوبـات رسـمية باحلبـس املؤبـد يف جميـع أنحـاء العالـم، مقارنـة مـع 
)261،000( يف عـام 2000، ممـا ميثـل ارتفاعًـا مبـا يقـارب 84 يف 
املائة خالل 14 سـنة. وسيسـتمر هذا االتجاه إذا لم تتغير اإلجراءات 

واملمارسـات اجلنائيـة للحـد مـن عقوبـة احلبـس املؤبـد.

يشكّل احلبس املؤبد مصدرًا للقلق من منظور كل من حقوق اإلنسان 
وإدارة السجون. يكون ذلك عقابًا بال داعٍ يف العديد من احلاالت، وال 
سيما بالنسبة للجرائم غير العنيفة، وال يحقق مبدأ التناسب. يثير 
احلبس املؤبد وخاصة الذي هو بدون إفراج مشروط قضايا العقوبة 
اإلنسانية  الكرامة  ويقوض احلق يف  واملهينة،  والالإنسانية  القاسية 

من خالل إلغاء منظور إعادة التأهيل.

يدعو هذا املوجز األمم املتحدة ودولها األعضاء إلى إعادة التفكير 
وتحديث ومواءمة التوجيهات املتعلقة بعقوبة احلبس املؤبد. كما يقدم 
توصيات ملقرري السياسات واملمارسني الذين يفرضون أنظمة احلكم 

باحلبس املؤبد ويطبقونها.

من  كان  رمبا  ومعذب.  بطيء  موت  هي  السجن[  يف  ]احلياة       
األفضل لو أنهم أعدموني مباشرةً بالكرسي الكهربائي وأنهوا حياتي 
بدالً من احلبس املؤبد، حيث تعفنت يف السجن. ال يصب ذلك يف 

مصلحة أحد، بل إنّه يصبح عبئًا على اجلميع.«2

أنواع احلبس املؤبد
يحمل مصطلح )احلبس املؤبد( معان مختلفة يف مختلف الدول. فهو 
املؤبد  باحلبس  عليهم  احملكوم  السجناء  أن  الدول؛  بعض  يف  يعني 
يُنظر بشأن إطالق سراحهم. ويف دول أخرى،  بأن  لهم احلق  ليس 
يُنظر عادةً يف إطالق سراح السجناء احملكوم عليهم باحلبس املؤبد 
بعد فترة معينة. هناك أيضًا أحكام أخرى ال تسمى رسميًا باحلبس 
املؤبد، ولكنها متكّن السلطات من احتجاز شخص يف السجن حتى 

املوت.

أغلب األبحاث التي تدعم هذا املنشور؛ قام بها البروفيسور )ديرك فان زيل سميت( والدكتورة )كاثرين أبلتون( من مشروع احلبس املؤبد يف 
جميع أنحاء العالم يف جامعة نوتنغهام. ستنشر النتائج التي توصال إليها كاملة يف: احلبس املؤبد: تحليل عاملي حلقوق اإلنسان )مطبعة جامعة 

هارفارد، يصدر قريبًا(. جميع املراجع هي لهذا املنشور ما لم يُذكر خالف ذلك.
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الشكل 1: أنواع احلبس املؤبد

يتضمن التعريف التالي جميع أنواع احلبس املؤبد: احلبس املؤبد 
سلطة  الدولة  مينح  والذي  جنائية،  إدانة  يلي  حكم  هو 
احتجاز شخص ما في السجن مدى احلياة، أي حتى ميوت 

هناك.
ميكن تحديد نوعني أساسيني من أحكام احلبس املؤبد ضمن هذا 
احملكمة  تفرض  حيث  الرسمي،  املؤبد  احلبس   )1( التعريف: 
غير  املؤبد  احلبس  و)2(  احلياة،  مدى  بالسجن  حكمًا  صراحة 
قد  ولكن  مؤبدًا  حكمًا  املفروض  احلكم  يسمى  ال  حيث  الرسمي، 
يُحتجز بنتيجته الشخص يف السجن مدى احلياة. وميكن تقسيم كل 

من احلبس املؤبد الرسمي وغير الرسمي كذلك.
إن تحديد عقوبة احلبس املؤبد ليس باألمر البسيط، لكن األشكال 

اخملتلفة من احلكم املؤبد ملخصة بالشكل 1.

يشمل احلبس املؤبد الرسمي ما يلي:
)LWOP( احلبس املؤبد دون تخفيف أو إفراج مشروط

حيث ليس هناك إمكانية لإلفراج.
)LWOP( احلبس املؤبد دون إفراج مشروط

عندما ال يتم النظر يف اإلفراج بشكل روتيني ولكن يجوز منحه من 
قبل السلطة التنفيذية أو رئيس الدولة.

)LWP( احلبس املؤبد مع إمكانية اإلفراج املشروط 
حيث تنظر احملكمة يف اإلفراج بشكل روتيني من قبل مجلس اإلفراج 

املشروط أو هيئات مشابهة.
 )Symbolic LWP( إطالق السراح املشروط الرمزي
حيث يتم اإلفراج تلقائيًا بعد قضاء فترة معينة يف السجن.

يشمل احلبس املؤبد غير الرسمي ما يلي:
السجن مدى احلياة كأمر واقع

مدة سجن طويلة وثابتة، مثل حكم 99 سنة.
 االحتجاز االحترازي ألجل غير مسمى بعد اإلدانة مجموعة 
من التدخالت التي تؤدي إلى احتجاز فرد إلى أجل غير مسمى بعد 

اإلدانة.

ما مدى انتشار عقوبة احلبس املؤبد؟
يختلف استخدام حكم احلبس املؤبد بشكل ملحوظ باختالف البلدان.

• دولة 	  216 أصل  من   183 يف  املؤبد  الرسمي  السجن  يوجد 
ويعتبر  شدة،  األكثر  العقوبة  منها   149 يف  يُعتبر  وإقليم، 
أيضًا العقوبة األشد يف احملاكم اجلنائية والهيئات القضائية 

احلالية.
• هنـــاك 33 دولـــة ال تفـــرض عقوبـــة احلبس املؤبـــد أو عقوبة 	

نهائية. كعقوبـــة  اإلعدام 

• يعتبر اطالق السراح املشروط الرمزي )LWP( النوع السائد 	
حول العالم، ففي 144 من أصل 183 دولة التي تتطبق عقوبة 

احلبس املؤبد الرسمي، هناك بعض اإلمكانية لإلفراج.  
• تفـــرض 65 دولـــة احلبـــس املؤبـــد بـــدون إفـــراج مشـــروط 	

.)LWOP(

باملؤبد يف  عليهم  السجناء احملكوم  كبيرة يف عدد  اختالفات  توجد 
يقضون  الذين  السجناء  ونسبة  عدد   1 اجلدول  يبني  العالم.  أنحاء 
السجناء  مجموع  من  مئوية  كنسبة  الرسمية  املؤبد  احلبس  عقوبة 

وعدد السكان يف بلدان مختارة يف عام 2014.
تضاعف تقريبًا عدد السجناء احملكوم عليهم باملؤبد يف جميع أنحاء 
العالم منذ عام 2000. ويف الوقت الراهن، يوجد حوالي )479،000( 

شخص يقضون عقوبة احلبس املؤبد الرسمي )انظر الشكل 2(.
كان هـــذا النمـــو ملحوظًـــا يف بعـــض البلـــدان أكثـــر منـــه يف بلـــدان 
أخـــرى. على ســـبيل املثال، تســـتأثر الواليات املتحدة مبـــا يقارب من 
)162،000( مـــن الســـجناء احملكـــوم عليهم باحلبس املؤبد الرســـمي 
يف العالـــم. يقضـــي )50( مـــن كل )100،000( فـــرد من الســـكان يف 
الواليـــات املتحـــدة عقوبة احلبس املؤبـــد الرســـمي. وتتصدر جنوب 

أفريقيـــا مـــن حيث زيـــادة االعتمـــاد على احلبـــس املؤبد،
مـــع منو يقـــدر بــــ 818 يف املائة منذ بدايـــة األلفية )انظر الشـــكل 3 

.)4 الصفحة  يف 
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اجلدول 1: عدد ونسبة السجناء الذين يقضون حكم احلبس املؤبد 
يف عام 2014

الدولة
عدد السجناء 
احملكوم عليهم 

باملؤبد

نسبة السجناء 
احملكوم عليهم 

باملؤبد

من أصل 
100،000 من 
السكان احملليني

4660.80.7فرنسا

1,9533.62.4أملانيا

71,63253.75.5الهند

3,67611.48.2كينيا

1,7660.41.2روسيا

13,19010.522.7جنوب أفريقيا

8,66111.013.4اململكة املتحدة

161,9579.550.3الواليات املتحدة

هناك حاجة لتسليط الضوء على استخدام احلبس املؤبد دون إمكانية 
اإلفراج املشروط يف الواليات املتحدة. كشف مشروع إصدار األحكام 
األشخاص  ارتفع عدد  و2016،  عامي 1992  بني  أنه   2017 عام  يف 
 )LWOP( الذين يقضون عقوبة احلبس املؤبد دون إفراج مشروط
بنسبة 328 يف املائة، من )12،453( شخص سجني محكوم باملؤبد إلى 

3 .)53،290(

بينما أُلغي هذا الشـــكل القاســـي من احلبس املؤبد بشـــكل خاص يف 
معظـــم البلدان األوروبية،

اعتمدت بلدان أخرى مثل الهند والصني مؤخرًا احلبس املؤبد دون 
قد  الذي  األمر  رسمية.  قانونية  كعقوبة   )LWOP( مشروط  إفراج 
يؤدي إلى زيادة كبيرة يف أعداد السجناء احملكوم عليهم بالسجن مدى 

احلياة حول العالم.

حساب منو انتشار حكم املؤبد غير الرسمي أكثر صعوبة. هناك على 
األقل 64 دولة لديها حكم السجن مدى احلياة كأمر واقع، بينها 15 
ليس لديها حكم مؤبد رسمي على اإلطالق. لدى 50 دولة على األقل 
املؤكد  من  لكن  اإلدانة  بعد  مسمى  غير  ألجل  االحترازي  االحتجاز 

وجود املزيد.

لماذا هناك ارتفاع 
في أحكام الحبس المؤبد؟

تخفيض عقوبة اإلعدام
ميكـــن تفســـير االعتمـــاد املتزايـــد على احلبـــس املؤبد بشـــكل جزئي 
نتيجـــة تخفيض اســـتخدام عقوبة اإلعـــدام يف جميع أنحـــاء العالم.4 
عكـــس االتجـــاه العاملـــي نحو إلغـــاء عقوبة اإلعـــدام زيادة اســـتخدام 
احلبـــس املؤبـــد.5 حلـــت عقوبة الســـجن مـــدى احليـــاة يف العديد من 

قوانـــني إصـــدار األحـــكام محل عقوبـــة اإلعدام
كعقوبـــة نهائيـــة. باإلضافة إلى ذلـــك، يتم تخفيف أحـــكام العديد من 

الســـجناء احملكـــوم عليهم باإلعدام إلـــى احلبس املؤبد6 .

الشكل 2: عدد السجناء احملكوم عليهم باملؤبد عاملياً، 2000-2014
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تشديد اإلجراءات العقابية على اجلرمية
كامل  بشكل  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  نحو  العاملي  االتجاه  يبرر  ال 
»الصارمة  السياسات  أدت  كما  املؤبد.  للحبس  املتزايد  االستخدام 
على اجلرمية« إلى زيادة أحكام احلبس املؤبد، ال سيما يف اجلرائم 
املتعلقة باخملدرات. هناك ما ال يقل عن )8،820( جرمية جنائية على 
مستوى العالم تتسم بنوع من الطابع الرسمي للحبس املؤبد كعقوبة. 
ال تصنف جميع هذه اجلرائم على أنها »اجلرائم األكثر خطورة« التي 

قد تفرض فيها عقوبة اإلعدام.

من  كثير  يف  الشبكة  نطاق  توسيع  إلى  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  أدى 
األحيان، مما أدى إلى فرض عقوبة احلبس املؤبد على جرائم أقل 
تستخدم  املثال،  سبيل  على   

السابقة.7 اإلعدام  عقوبة  من  خطورة 
الواليات املتحدة وأوغندا عقوبة احلبس املؤبد دون إفراج مشروط 
)LWOP( على نطاق واسع جلرائم أخرى غير جرائم القتل، ففي 
احلبس  عقوبة  السجناء  جميع  من   ٪24 يقضي  املتحدة،  الواليات 
املؤبد دون إفراج مشروط )LWOP( بسبب جرائم ال تتعلق بالعنف.

أبقـــت 41 دولـــة علـــى األقـــل على احلبـــس املؤبـــد الرســـمي للجناة 
الذيـــن تتكـــرر اعتداءاتهـــم. أشـــهرها قاعـــدة »الضربـــات الثـــالث« 
املطبقـــة يف الواليـــات املتحـــدة، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا موجـــودة 
أيضًـــا بأشـــكال مختلفة يف بلـــدان أخرى، مثـــل نيوزيلنـــدا.8 إن هذه 
السياســـات تســـتند على الســـجل اجلنائي للجاني بدالً مـــن التركيز 

علـــى خطـــورة اجلرميـــة األخيرة.

قاعدة الضربات الثالث
تعنـــي سياســـة )الضربات الثالث( أن الشـــخص قد حُكم 

عليـــه باحلبـــس املؤبد بعد ارتكابـــه جلرمية ثالثة.

تنطبـــق هذه السياســـة يف بعض الواليـــات القضائية على 
اجلنـــاة الذيـــن لديهـــم إدانتني ســـابقتني وســـجل ســـابق 
للجرائـــم العنيفـــة. ويف واليـــات قضائيـــة أخـــرى، ميكن 
إدراج جرائـــم أقـــل عنفًا يف إطـــار هذه السياســـة. تؤدي 

هكـــذا سياســـات إلى أحـــكام غير متناســـبة.

أحكام أطول أمًدا
القرائن إلى أن الوقت الذي يقضيه األفراد يف عقوبة  تشير بعض 
احلبس املؤبد أصبح أطول. أدى ذلك إلى زيادة عدد السجناء احملكوم 
عليهم باحلبس املؤبد، ألن إطالق سراح السجناء يأخذ فترة أطول 
تدريجيًا. على سبيل املثال، زاد متوسط احلكم الذي يقضيه السجناء 
يف السجن يف إنكلترا وويلز ألكثر من الضعف منذ عام 1979. وقد 
 )221( إلى   1979 عام  يف  أشهر   )108( من  احلكم  متوسط  ارتفع 
شهرًا يف عام 2013، مما يشير إلى أن السلطات التي تأخذ اإلفراج 

املشروط بعني االعتبار أصبحت أكثر قسوة يف تقييماتها.

الشكل 3: مؤشر معدل النمو السنوي للسجناء احملكوم عليهم باملؤبد عاملياً، 2000 – 2014
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الحبس المؤبد
وفئات معينة من السكان

النساء
تشكل النساء أقل من 3 يف املائة من السجناء الذين يقضني عقوبة احلبس 
املؤبد، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة املئوية للنساء يف إجمالي السجون 
وأذربيجان  )ألبانيا  بلدان  ثمانية  وتحظر  املائة.  يف   6 تبلغ  والتي  العاملية 
وأوزبكستان(  وروسيا  ومولدوفا  وقيرغيزستان  وكازاخستان  وبيالروس 
احلبس املؤبد للنساء. عالوة على ذلك، تحظر أرمينيا وبلغاريا وطاجيكستان 
وأوكرانيا فرض عقوبة احلبس املؤبد على النساء اللواتي كن حوامل عندما 

ارتكنب اجلرمية أو حني إصدار احلكم.

األطفال
يعتبــر احلظــر الدولــي علــى عقوبــات احلبــس املؤبــد دون إفــراج 
مشــروط )LWOP( لألطفــال واضحًــا، كمــا تنــص املــادة 37 مــن 
)CRC(. صدّقــت جميــع  الطفــل  املتحــدة حلقــوق  اتفاقيــة األمم 
الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة علــى هــذه االتفاقيــة، باســتثناء 
الواليــات املتحــدة. تســتمر بعــض الواليــات األمريكيــة يف إصــدار 
أحــكام احلبــس املؤبــد دون إفــراج مشــروط )LWOP( علــى األطفــال 
ــا  ــى الرغــم مــن أن احملكمــة العلي ــل، عل ــم القت ــون جرائ ــن يرتكب الذي
ســعت إلــى تقييــد اســتخدام احلبــس املؤبــد دون إفــراج مشــروط 
)LWOP( جلميــع األطفــال. يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 
إمــا  يقضــون  لوحدهــا )8،300( ســجينًا  واليــة  2015، ضمــت 12 
احلبــس املؤبــد أو أحكامـًـا ألكثــر مــن 40 ســنة بســبب جرائــم ارتكبوها 

عندمــا كانــوا دون ســن 18 ســنة.9
الرسمي  املؤبد  احلبس  أنواع  من  بنوع  أخرى  دولة   73 تحتفظ 
لألطفال. ذهب مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني بالتعذيب إلى أبعد 
من اتفاقية حقوق الطفل، مشيرًا إلى أن أي نوع من أحكام احلبس 
»ضرر  يف  يتسبب  ألنه  للطفل،  اإلنسان  حقوق  مع  يتعارض  املؤبد 
جسدي ونفسي يرقى إلى درجة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
 عالوة على ذلك، حثت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدول 

املهينة«.10
التي  اجلرائم  على  املؤبد  احلبس  أشكال  جميع  حظر  ضمان  على 

يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة.11

كبار السن
عندما يتعني قضاء فترة من السجن كحد أدنى قبل النظر يف اإلفراج، 
فإن هذه املدة قد متتد إلى ما هو أبعد من العمر الطبيعي للسجني 
املسن، مما يعني أن عقوبة احلبس املؤبد تصبح كاحلبس املؤبد دون 
إفراج مشروط )LWOP(. تحظر بعض البلدان على سبيل املثال: 
على  احلياة  مدى  احلبس  عقوبة  فرض  ورومانيا  وأوكرانيا  روسيا 
فرنسا  مثل  أخرى  بلدان  تسعى  معينة.  تجاوزوا سناً  الذين  األفراد 
مغادرتهم  بإمكانية  املسنني  األفراد  احتفاظ  ضمان  إلى  وإسبانيا، 
السجن من خالل جعل أي سجني محكوم عليه باحلبس املؤبد مؤهالً 

للحصول على اإلفراج املشروط عندما يصل إلى سن معينة.

حدود الحبس المؤبد

مبدأ التناسب
يجب أن يكون أي قيد على حرية الفرد يف إطار مبدأ التناسب. لكي 
اجلرمية  مع  ونوعها  مدتها  تتناسب  أن  يجب  عادلة  العقوبة  تكون 
وظروف اجلاني. ويعني هذا أوالً، أنه يف حالة وجود حكم باحلبس 
“أخطر  لـ  تخصيصها  يتم  أن  يجب  ما،  قضائية  والية  يف  املؤبد 
اجلرائم« فقط. ويف املقابل، يجب أن يكون القانون مرنًا مبا يكفي 
للسماح للقضاة باختيار عدم فرض عقوبة احلبس املؤبد عندما تكون 

غير متناسبة.

عقوبة  تكون  عندما  وجه  أفضل  على  التناسب  مبدأ  حماية  تكون 
احلبس املؤبد تقديرية، وحيث ال يوجد افتراض أولي يفرض عقوبة 

احلبس املؤبد.

التقدير القضائي في ماالوي
يتمتـــع القضاء يف مالوي بســـلطة تقديرية غير محدودة، 
حيـــث تســـمح املـــادة 27 )2( مـــن قانـــون العقوبـــات يف 
مـــالوي أنـــه »قد يُحكم علـــى أي شـــخص باحلبس املؤبد 
أو أي فتـــرة أخرى أقصر«. ال يوجـــد افتراض بأن عقوبة 
احلبـــس املؤبـــد هي نقطـــة البدايـــة، بل هنـــاك مجموعة 
مـــن اخليـــارات التـــي قـــد يختارهـــا القاضـــي وإحداهـــا 

املؤبد. احلبـــس  عقوبة 

ضمان التناسب في حكم احلبس املؤبد
عن  ذلك  تحقيق  وميكن  نفسها،  العقوبة  يف  التناسب  ضمان  يجب 
طريق معاجلة احلد األدنى للفترة التي يجب على الفرد أن يقضيها 
قبل أن يتم النظر يف اإلفراج عنه. من الواضح أن هذا غير ممكن 
لعقوبات احلبس املؤبد دون إفراج مشروط )LWOP(. لكن عندما 
توفر عقوبة احلبس املؤبد إمكانية اإلفراج املشروط، ينبغي أن يستند 
ذلك أيضًا على مبدأ التناسب. يتيح االعتماد بشكل أكبر على السلطة 
التقديرية يف تحديد الفترات الدنيا للعقوبة؛ بضمان استناد اإلفراج 

على مبدأ التناسب يف احلاالت الفردية.
يتمتـــع القضاة بدرجة متفاوتة من الســـلطة التقديريـــة عندما يتعلق 
األمـــر بتحديـــد فترات العقوبـــات الدنيا. ال يســـمح القانون يف بعض 
األحيـــان بأي مرونـــة؛ تتحمل اجلرمية فترة دنيا محـــددة على النحو 
املنصـــوص عليـــه يف القانـــون. مـــع ذلك، يُمنـــح القاضـــي يف حاالت 
أخـــرى درجـــة محـــدودة مـــن الســـلطة التقديريـــة فيما يتعلـــق مبدّة 
الفتـــرة الدنيـــا التي يقضيهـــا الفرد. على ســـبيل املثـــال ميكن تعيني 
احلد األدنى يف فرنســـا بفترة تتراوح مدتها بني 18 و22 ســـنة حلكم 
احلبـــس املؤبـــد أو ما يصل إلى 30 ســـنة فيما يخص أشـــكال معينة 

من االغتيـــال العنيف.
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تقديريإلزامي مؤهل للتقديرإلزامي بديل        إلزامي

أكثر تقديرية أقل تقديرية

� بعض األحيان تكون عقوبة  
احلبس املؤبد إلزامية 

للجرمية� وال ميلك القاضي 
أي خيار سوى فرضها.

يكون للقاضي � بعض احلاالت 
درجة محدودة من االختيار بني 
عقوبة احلبس املؤبد ونوع آخر 
من أنواع احلكم. قد يكون هذا 
"االختيار" محصورًا بني عقوبة 
احلبس املؤبد وعقوبة اإلعدام.

يلتزم القاضي بفرض عقوبة 
احلبس املؤبد� ما لم تكن 

هناك شروط معينة عادة ما 
تكون عوامل مخففة.

ال يلزم القاضي بفرض عقوبة 
احلبس مدى احلياة على 

اإلطالق. هناك مجموعة من 
األحكام املتاحة� والتي ميكنه 

اختيار األنسب منها.

غايات الَسجن
يجب أن تؤخذ أهداف السَجن يف االعتبار يف قرارات إصدار احلكم. 
تنص قواعد نيلسون مانديال على أن الغرض من العقاب هو حماية 
القاعدة 4  تكرر  اجملتمع من اجلرمية، واحلد من معاودة اإلجرام. 
الغايات )ال ميكن تحقيقها إال إذا استخدمت  التأكيد على أن هذه 
فترة السجن لضمان - قدر اإلمكان-إعادة إدماج هؤالء األشخاص 
يف اجملتمع عند اإلفراج عنهم حتى يتمكنوا من العيش معتمدين على 
أنفسهم يف إطار احترام القانون(. يتناقض استخدام احلبس املؤبد 
دون إفراج مشروط )LWOP( مع غايات السجن، ألن إعادة اإلدماج 
لبقية  السجن  الفرد يف  إلبقاء  العقوبة  تهدف  عندما  أمر مستحيل 
حياته. كما قد تكون بعض أحكام املؤبد األخرى موضع الشك إذا أدى 
تطبيقها إلى حبس األفراد لفترة أطول من الالزم لتحقيق أغراض 

العقوبة، حيث أن اآلثار السلبية للحبس مثبتة بشكل واضح.

التعامل مع السجناء
المحكوم عليهم بالمؤبد

التدابير األمنية والفصل بني السجناء
تعيد القاعدة 3 من قواعد نيلسون مانديال التأكيد على أن احلرمان 
من احلرية هو عقاب يف حد ذاته، وال ينبغي أن يزيد نظام السجون 
مستثنني  باملؤبد  عليهم  احملكوم  السجناء  يعتبر  وال  ذلك.  حدة  من 
من هذه القاعدة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم فصل السجناء احملكومني 
باملؤبد بشكل منهجي، وتتم معاملتهم بشكل أكثر قسوة من السجناء 
اآلخرين بسبب عقوبتهم. على سبيل املثال، يفصل السجناء احملكوم 
يف  إبقاؤهم  ويتم  اآلخرين،  عن  الوسطى  آسيا  يف  باملؤبد  عليهم 
القانوني كسجناء  بناءً على وضعهم  أكثر قسوة وصرامة  نظام  ظل 
محكومني باملؤبد.12 كما يعزز نظام السجون القاسي والتمييزي ضد 
السجناء احملكومني باملؤبد يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

طبيعة احلكم العقابية يف املنطقة، ويثير مخاوف شديدة بشأن كونها 
عقوبة الإنسانية ومهينة.13

يف أوروبـــا، وجـــدت اللجنـــة األوروبيـــة  ملنـــع التعذيـــب )CPT( أنـــه 
يف بعـــض الـــدول مت فصـــل الســـجناء احملكومـــني باملؤبـــد »كقاعدة« 
عـــن الســـجناء اآلخرين وذلـــك تحت تدابيـــر أمنية صارمـــة وأنظمة 
 وهذا يتضمن االســـتخدام املنهجي لتكبيل اليدين وعمليات 

ســـيئة.14
التفتيـــش وهـــم عـــراة، وكذلـــك اســـتخدام كالب احلراســـة ملراقبـــة 

الســـجناء عند إخراجهـــم مـــن زنزاناتهم.15

ال يُبنى فصل السجناء احملكوم عليهم باملؤبد يف األنظمة الصارمة يف 
أحيان كثيرة على مخاوف أمنية أو تقييم مخاطر فردي.16 يتم فصل 
السجناء احملكومني باملؤبد بعض البلدان عن السجناء اآلخرين ويتم 
على وضعهم  استنادًا  طويلة  لفترات  االنفرادي  احلبس  وضعهم يف 
لفترات  االنفرادي  احلبس  مانديال  نيلسون  قواعد  تحظر   17 فقط. 
طويلة )تعرّف بأنها أي مدة تتجاوز 15 يومًا( اعترافًا باألثر الكارثي 
الذي يخلفه على الصحة العقلية للفرد.18 وتحظر القاعدة 45 أيضًا 

استخدام احلبس االنفرادي مبوجب حكم السجني.

غالبًـــا مـــا يبـــرر الفصل طويـــل األمـــد واملعاملة القاســـية للســـجناء 
احملكومـــني باملؤبـــد بـــأن الســـجناء احملكوم عليهـــم باملؤبـــد يُعتبرون 
)األســـوأ علـــى اإلطـــالق( وأكثر خطورة مـــن الســـجناء اآلخرين. مع 
ذلـــك، تؤكد الدراســـات البحثية أن الســـجناء الذين صـــدرت بحقهم 
أحـــكام باحلبس املؤبد هم أقل عرضة لالنخراط يف ســـوء الســـلوك 
املؤسســـي أو أعمـــال العنـــف يف الســـجن مـــن الســـجناء اآلخريـــن، 
وغالبًـــا مـــا يكـــون لهم تأثير على اســـتقرار بيئة الســـجن.19 يســـتثنى 
مـــن ذلـــك فقط الســـجناء مبوجب أحـــكام احلبس املؤبـــد دون إفراج 
مشروط)LWOP(. بســـبب عدم وجود إمكانية لإلفراج أو التحسن، 

فقـــد يكونون أقـــل اســـتعدادًا لالمتثال لنظام الســـجون.

الشكل 4: مستويات السلطة التقديرية املتاحة للقضاة

هنـــاك أربعة مســـتويات واســـعة للســـلطة التقديريـــة تُمنح للقضاة عند إصـــدار األحكام على األفـــراد للجرائم التي من احملتمـــل إصدار حكم 
فيها: املؤبد 
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أنظمة سيئة
يتعرض السجناء احملكومون باملؤبد يف كثير من األحيان ألنظمة سيئة 
مقارنة بالسجناء اآلخرين، مبا يف ذلك ظروف معيشية رديئة وقيود 
على التواصل البشري وانعدام أو شبه انعدام الوصول إلى أنشطة 

ذات قيمة أو برامج إعادة التأهيل.
غالبًا ما يكون االتصال بالعالم اخلارجي محدودًا بالنسبة للسجناء 
إلعادة  األهمية  بالغ  ذلك  كون  من  الرغم  وعلى  باملؤبد،  احملكومني 
بوروشينكو ضد  قضية  العقلية.20 كشفت  وحماية صحتهم  تأهيلهم 

روسيا يف عام 2015،
السجناء  أن   ،)ECtHR( اإلنسان  حلقوق  األوروبية  احملكمة  يف 
العشر  خالل  صارم  لنظام  خضعوا  املؤبد  باحلبس  عليهم  احملكوم 

سنوات األولى من عقوبتهم.
كان لديهم حق بزيارتني قصيرتني فقط يف العام، ملدة ال تزيد عن 

أربع ساعات، على أن يتم ذلك بوجود حارس السجن.21 وباملثل،
سنويًا  أقل  بزيارات  أرمينيا  يف  باملؤبد  احملكومون  السجناء  يحظى 
ثالثة زيارات قصيرة وزيارة واحدة طويلة مقارنة بالسجناء اآلخرين 
الذين يحظون على األقل بزيارة واحدة قصيرة كل شهر وزيارة واحدة 

طويلة كل شهرين.
يُستبعد أيضًا العديد من السجناء احملكومني باملؤبد من فرص إعادة 
التأهيل. ففي الواليات املتحدة على سبيل املثال، يتم حرمان العديد 
من سجناء احلبس املؤبد دون إفراج مشروط )LWOP( مبا يف ذلك 
األطفال من احلصول على التدريب التعليمي واملهني املتاح للسجناء 
اآلخرين على افتراض أنهم غير قابلني لإلصالح. يُضاف إلى عقوبة 
السابق  السوفياتي  االتحاد  بلدان  من  العديد  يف  املؤبد  احلبس 
السجناء  يقضي  قد  إضافية.  كعقوبة  العمل  فرص  من  احلرمان 
احملكوم عليهم باملؤبد ما يصل إلى 23 ساعة يف اليوم يف زنزاناتهم، 
أو  العمل  أو  التأهيل  إعادة  برامج  على  احلصول  إمكانية  عدم  مع 

املساعدة االجتماعية أو النفسية.

أثر احلبس املؤبد
مت توثيق آالم السجن بشكل جيد،22 لكن الفريد يف احلبس املؤبد هو 
االستجابات  تكون  فبينما  املصير.  الناجمة عن عدم معرفة  املعاناة 

احلبس  عقوبة  يقضون  الذين  األفراد  يشير  السجناء،  بني  متباينة 
املؤبد عادةً إلى أنها تجربة مؤملة بشكل خاص بسبب عدم اليقني من 

إطالق سراحهم.
»نفق  بأنه  املدة  محددة  غير  عقوبة  قضاء  مختلفون  أفراد  وصف 
سيء،  »حلم  والقلق«،  األلم  من  أسود  »ثقب  النهاية«،  يف  ضوء  بال 
العديد  أشار  ومعذب«.23  بطيء  »موت  بأنه  حتى  ووصِف  كابوس«، 
من السجناء احملكومني باملؤبد عن شعورهم بالصدمة والعجز خالل 
املراحل األولى من السجن. إن عدم السيطرة وعدم الشعور باجلدوى 
واخلوف املؤسساتي هي مواضيع متكررة بني السجناء الذين يقضون 

عقوبات السجن غير محدد األجل.
إن العزلة االجتماعية وفقدان االتصال بالعالم اخلارجي هي واحدة 
من أهم اآلثار املترتبة على السجن لفترة طويلة. يحزن العديد من 
السجناء احملكوم عليهم باحلبس املؤبد على فقدان أفراد عائالتهم 
خالل سنوات احلبس لفترة طويلة، باإلضافة إلى عدم قدرتهم على 

إنجاب أو تربية األطفال، أو تقدمي الدعم ألفراد العائلة.

»تعنـــي عقوبـــة الحبـــس مدى الحيـــاة في واقع 
األمـــر أنـــك ميـــت. إنه مجرد شـــكل آخر من أشـــكال 
حكـــم اإلعـــدام. بـــدًل مـــن أن تفعلهـــا المقصلة 

بضربـــة واحـــدة، أنت تمـــوت بشـــكل يومي.«24

أفراد  أحد  أو  الوالدين  أحد  إعدام  تأثير عقوبة  توثيق  يف حني مت 
على  املؤبد  احلبس  تأثير  عن  الكثير  يُعرف  ال  جيد،  بشكل  األسرة 
أفراد األسرة. توصلت دراسة حديثة حول االحتجاز االحترازي ألجل 
اليقني  إلى »ظهور موضوعات عدم  املتحدة  اململكة  غير مسمى يف 
 
وعدم وجود أمل بشأن املستقبل التي تتكرر بقوة من خالل النتائج«،25
والتي كان لها صدى لدى األطفال وأفراد أسر السجناء كما هو األمر 

عند السجناء أنفسهم.
فقـــدان التواصل االجتماعي وألـــم املعاناة الناجمة عـــن عدم معرفة 
املصير هو أمر خطير خاصةً بالنســـبة لســـجناء احلبـــس املؤبد دون 
إفـــراج مشـــروط )LWOP(، الذيـــن عـــادةً مـــا ميوتون يف الســـجن. 
يتحـــدث الكثيـــر من هؤالء الســـجناء عـــن االنتحار أو عـــن تفضيلهم 

لعقوبـــة اإلعدام بدالً من الســـجن مـــدى احلياة.26

التأثير اجلنساني للسجن مدى احلياة
وجدت دراسة يف اململكة املتحدة أن النساء احملكومات باملؤبد امتلكن شبكات27 دعم أقل بكثير من نظرائهم الذكور، حيث أشارت 
مقابالت أجريت معهن أن األسرة واألصدقاء قد قطعوا االتصال بهن فور وقوع اجلرمية. كما مت قطع االتصال بني السجينات أنفسهن، 

ويعود ذلك إلى امتالكهن »عالقات مؤذية سابقًا مع أحد األبوين أو األشقاء أو الشركاء احلميمني«.28
يعتبر هذا األمر ذا صلة يف سياق نوع اجلنس أيضًا، حيث أن نسبة كبيرة من السجينات نجون من العنف املنزلي.29 وباملثل، أشارت 

السجينات إلى العالقات املتدهورة مع أطفالهن، حيث أصبح االتصال معهم أكثر أملًا وصعوبة.30
تعاني السجينات بشكل غير متناسب من نسبة عالية من أمراض الصحة النفسية التي تتفاقم بسبب احلبس املؤبد، حيث يواجهن عارًا 
 وجدت الدراسة أنه ما يقرب من ستة أضعاف من عدد النساء الالئي 

أكبر ويتأثرن بشكل غير متناسب بأثر السجن على أطفالهن.31
حكم عليهن باحلبس املؤبد مقارنة مع نظرائهم من الذكور أُبلغ عنهن »بعد إيذائهن ألنفسهن أو محاولتهن االنتحار منذ إدانتهن«.32
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يعبر سجناء احلبس املؤبد دون إفراج مشروط )LWOP( عن شعور 
تربية  على  القدرة  فقدانهم  بسبب  والضياع،  بالوحدة  ومتنام  عميق 
األطفال، وإدراكهم أن أفراد العائلة سيموتون على األرجح خالل فترة 
وجودهم يف السجن. يسلط السجناء احملكومون بـاحلبس املؤبد دون 
الصادر  احلكم  من  يأسهم  على  الضوء   )LWOP( مشروط  إفراج 
بحقهم، وذلك بسبب حرمانهم غالبًا من فرص إعادة التأهيل، وهم 
غير قادرون على فهم الغرض من عقابهم، وقلقون بشكل خاص من 

التدهور العقلي وتقبل حياة السجن.33

»أنـــا علـــى قيـــد الحيـــاة، ول أريـــد أن أكـــون كذلـــك 
مـــن  أعيـــش  كـــي  شـــيء  أي  لـــدي  ليـــس  حًقـــا. 
إمكانيـــة  بـــدون  بالمؤبـــد  محكـــوم  فأنـــا  أجلـــه. 
ـــا  اإلفـــراج المشـــروط، وذلـــك أقـــرب لكونـــه حكمً
وتلـــك  أبـــدًا،  المـــكان  هـــذا  أغـــادر  لـــن  باإلعـــدام. 
األمـــل.«34 مـــن  بصيـــص  أي  تفقدنـــي  الفكـــرة 

أدركت األبحاث منذ فترة طويلة أن السجناء احملكوم عليهم بالسجن 
السجن؛  حياة  تقبل  من  تدريجية  لعملية  يخضعون  طويلة  لفترات 
طبيعة  تختلف  السجن.35  يف  احلياة  ومطالب  الروتني  مع  كالتكيف 
املؤبد  باحلبس  احملكومني  السجناء  بني  السجن  حياة  تقبل  ودرجة 
النظام  رتابة  على  وأيضًا  السجن،  فترة  طول  على  جزئيًا  وتعتمد 
والتجارب  اخلارجي  العالم  مع  واالتصال  الذاتي  احلكم  ومستوى 
املشاكل  من  السجن  حياة  تقبل  آثار  تقلل  قد  بينما  الشخصية.36 
بال  األفراد  وتترك  التأهيل  إعادة  عملية  تقوض  أنها  إال  اإلدارية، 

تجهيز للحياة خارج السجن.

إعادة التأهيل و»الحق في األمل«

املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من   )1(10 املادة  تنص 
احملرومني  جميع  معاملة  »يجب  أنه  على   )ICCPR( والسياسية 
من حريتهم بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان«، واملادة 
10)3( تنص على أن الغرض من نظام السجون هو »اإلصالح وإعادة 
التأهيل االجتماعي« للسجناء. تشير إلى أنه ينبغي أن تتاح الفرصة 
لكل سجني إلعادة تأهيله يف اجملتمع ليتمكن من العيش معتمدًا على 
نفسه يف إطار احترام القانون، حتى أولئك املدانون بارتكاب أخطر 

اجلرائم.

إن إعادة التأهيل مهمة بشكل خاص للسجناء احملكوم عليهم باحلبس 
املؤبد الذين قد يعانون للتأقلم مع احلياة خارج نظام السجن. تتطلب 
باملؤبد لإلفراج عنهم  السجناء احملكوم عليهم  إعادة اإلدماج إعداد 
تدريجيًا. يعاني من احلرمان من إعادة التأهيل بشكل خاص سجناء 
إخبارهم  مت  الذين   ،)LWOP( مشروط  إفراج  دون  املؤبد  احلبس 
فعليًا بأنه »ال ميكن إصالحهم وال ميكنهم التكفير عن جرائمهم، وأي 
جهد قد يقومون به لتحسني أنفسهم هو أمر غير مجد بالضرورة«.37 
يعاني أيضًا من هذه املشكلة السجناء احملكوم عليهم باملؤبد والذين 
لديهم فرصة يف إطالق السراح املشروط، ألنهم عادةً ما يحرمون من 

األولوية وتعتبر احتياجاتهم أقل إحلاحًا.38

الذين  السجناء  على  املؤسسي  الطابع  وإضفاء  االنسحاب  أن  كما 
صدرت بحقهم أحكام باحلبس املؤبد يشكل عائقًا أمام إعادة اإلدماج 

يف اجملتمع يف نهاية املطاف.39

عليهم  احملكوم  السجناء  وإدارة  معاملة  حتكم  التي  املبادئ 
باملؤبد

كان مجلس أوروبا هو الهيئة األكثر نشاطًا يف وضع توصيات بشأن 
معاجلة وإدارة احلياة والسجناء احملكوم عليهم لفترات طويلة على 
املستوى اإلقليمي. ويذكر أن أهداف نظام السَجن لفترات طويلة أو 
آمنة  السجون  تكون  أن  »ضمان   )1( تكون  أن  ينبغي  املؤبد  احلبس 
ومأمونة لهؤالء السجناء وجلميع الذين يعملون معهم أو يزورونهم«؛ 
)2( »التصدي لآلثار الضارة للسَجن املؤبد أو لفترات طويلة؛« )3( 
يف  بنجاح  توطينهم  إلعادة  السجناء  هؤالء  إمكانية  وتحسني  زيادة 
اجملتمع والعيش يف إطار احترام القانون بعد اإلفراج عنهم«.40 يقترح 

أن تحكم املبادئ الست التالية معاملة وإدارة احملكومني باملؤبد:

1. التخصيص
يجـــب أن تؤخـــذ اخلصائـــص الفردية لكل ســـجني محكـــوم عليه 

باحلبـــس املؤبد بعـــني االعتبار يف التخطيـــط للحكم.

2.  التطبيع
يجـــب أن تشـــابه حيـــاة الســـجن بأقصـــى قدر ممكـــن احلياة يف 

. اجملتمع

3.  املسؤولية
ينبغي تقدمي فرص ممارســـة املســـؤولية الشـــخصية يف الســـجن 

ء. للسجنا

4.  األمن والسالمة
يُفترض خطأً غالبًا أن الســـجناء احملكوم عليهم باملؤبد يشـــكلون 
خطـــرًا. يجـــب تقييـــم خطـــر إيذائهـــم ألنفســـهم ولآلخرين على 

منتظمة. فترات 

5. عدم الفصل
يجـــب أال يكـــون هناك فصـــل روتيني للســـجناء احملكـــوم عليهم 
باملؤبـــد. ينبغـــي اســـتخدام الفصـــل عندمـــا يكـــون هنـــاك خطر 

واضـــح علـــى أنفســـهم أو علـــى اآلخرين.

6. التدرج
يجب أن يكون هناك تدرج يف النظام من شروط أكثر تقييدًا إلى 

شروط أقل تقييدًا وصوالً إلى شروط بال قيود.41

األوروبية  اللجنة  أشارت  السجناء اخلطرين، حيث  بشأن  خصوصًا 
ملناهضة التعذيب إلى أن معاملة وإدارة السجناء احملكومني باملؤبد 
ينبغي أن تهدف إلى »احلد من مستوى خطورتهم عن طريق التدخالت 
املناسبة وإعادة السجناء إلى احلياة العادية يف أقرب وقت ممكن.«42

مفصلة  فردية  تقييمات  إلى  يستند  تدريجيًا  نظامًا  ذلك  يشمل 
الفرد  احتياجات  لتلبية  اخملاطر  إدارة  وخطط  املعنيني،  للسجناء 
واحلد من احتمال إعادة ارتكاب اجلرائم إضافةً لعمليات استعراض 
اجلرائم  ارتكاب  إعادة  احتمال  من  واحلد  أمنهم،  ملستوى  منتظمة 

إضافةً لعمليات استعراض منتظمة ملستوى أمنهم.
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عليهم  احملكوم  السجناء  تأهيل  إعادة  تعزيز 
باملؤبد في الدمنارك

يكون السجناء احملكوم عليهم باملؤبد يف الدمنارك )مثل 
إدارة  عن  جماعي  بشكل  مسؤولني  اآلخرين(  السجناء 
وهذا  بهم.  اخلاصة  الطعام  وجبات  وإعداد  امليزانية 
واإلبقاء  الشخصية  املسؤولية  مبمارسة  للسجناء  يسمح 
إعادة  وتعزيز  اليومية  حياتهم  يف  الطبيعي  الشعور  على 

تأهيلهم وحماية صحتهم النفسية.

اعترفت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بـ )احلق يف األمل( على 
أنه )جانب أساسي من جوانب... اإلنسانية(.43 وقد حكمت احملكمة 
بأن احلكم باحلبس املؤبد الذي يجرد السجني من أي أمل يف اإلفراج 
عنه هو أمر ال إنساني ومهني، وبالتالي ينتهك املادة 3 من االتفاقية 
األوروبية حلقوق اإلنسان. وقد أكدت على أهمية الغرض التأهيلي 
أن  يجب  التي  املتطلبات  بعض  احملكمة  حددت  وقد  السجن.  من 
تستوفيها عقوبة احلبس املؤبد، مثل معرفة السجني من بداية فترة 
 وباملثل، فإن 

العقوبة ما يتعني عليه القيام به للنظر يف اإلفراج عنه.44
املادة 110 )3( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال 
تدعم أحكام احلبس املؤبد دون إفراج مشروط )LWOP( وتدعو إلى 

مراجعة إلزامية للحكم املؤبد بعد مرور 25 عامًا.

اإلفراج عن المحكومين بالمؤبد

محكوم  يغادر سجني  عندما  باملؤبد  احملكومني  عن  اإلفراج  يحدث 
عليه باحلبس املؤبد يف مرحلة ما خالل فترة حكمه، حيث ال يزال 
بإمكانه أن يعيش حياة كاملة تحترم القانون يف اجملتمع. يعني اإلفراج 

أكثر من مجرد السماح للسجناء باملوت يف اجملتمع.

عملية اإلفراج
توجد يف الواليات القضائية اخملتلفة أنواع مختلفة من آليات اإلفراج 
اآلليات ال تستويف  باملؤبد. بعض هذه  السجناء احملكوم عليهم  عن 

الضمانات اإلجرائية.

اإلفراج عن طريق احملكمة
يف  باملؤبد  عليهم  احملكوم  السجناء  عن  اإلفراج  يف  احملاكم  تنظر 
العديد من البلدان األوروبية باإلضافة إلى بعض البلدان يف أفريقيا 
وآسيا الوسطى وأمريكا اجلنوبية. فاحملاكم تتمتع -من حيث املبدأ-

بكونها هيئات مستقلة، وينبغي أن تكون قادرة على استيفاء معايير 
احملاكم  طورت  اإلجرائية.  والعدالة  الواجبة  القانونية  اإلجراءات 
خبراء  تستدعي  أن  ميكنها  بحيث  األنظمة،  أفضل  يف  املتخصصة 

آخرين إلصدار األحكام حول اإلفراج عن سجني محكوم باملؤبد.

اإلفراج عن طريق مجلس اإلفراج املشروط
توجد هذه اآللية يف أجزاء مختلفة من العالم، مبا يف ذلك أستراليا 
وبرمودا وبوتسوانا وكندا وتشيلي وليبيريا. يف حني مت اعتبار بعض 
مجالس اإلفراج املشروط هيئات مشابهة للمحاكم، إال أن قصور هذا 
النظام يتمثل يف تعرض مجالس اإلفراج املشروط لضغوط سياسية 

التخاذ قرارات مقبولة سياسيًا.

اإلفراج من قبل السلطة التنفيذية
تقع مسؤولية النظر يف اإلفراج عن السجناء احملكوم عليهم باملؤبد يف 
بعض البلدان -مبا يف ذلك العديد من البلدان األفريقية- مباشرة يف 
أيدي سياسي )عادة ما يكون وزير العدل(، واحتمال تطبيقه ملعايير 

موضوعية عند تقييم اإلفراج عنهم أقل.

العفو
يكون العفو عادة من اختصاص رئيس الدولة، ويختلف بشكل كبير 
باملؤبد.  عليهم  احملكوم  السجناء  عن  األخرى  اإلفراج  آليات  عن 
فهو ممارسة لسلطة العفو التي ميكن أن تحدث يف أي وقت وألي 
اعتمادها  يكفي  ال  بالتالي  اإلطالق.  على  تحدث  أال  وميكن  سبب، 
باملؤبد، ولكن ميكن  الوحيدة عن السجناء احملكومني  كآلية اإلفراج 
استخدامها باإلضافة إلى اآلليات املوجودة. ترتبط سلطة العفو يف 
الدول الفدرالية، مثل الواليات املتحدة أو أملانيا، باحلكام أو رؤساء 
وزراء الواليات الفردية. يحتفظ الرئيس يف الواليات املتحدة بسلطة 

العفو بحق السجناء املدانني بجرائم على املستوى الفيدرالي.
يُنظر يف اإلفراج عن احلبس املؤبد غير الرسمي غالبًا من قبل نفس 
الهيئات التي تنظر يف احلبس املؤبد الرسمي. يُنظر يف اإلفراج عن 
قبل  من  كندا  يف  مسمى  غير  ألجل  باالحتجاز  املدانني  األشخاص 
السجناء  عن  اإلفراج  أيضًا  ينظر  الذي  املشروط  اإلفراج  مجلس 
احملكوم عليهم باملؤبد، بينما يُنظر يف اإلفراج عنهم من قبل احملاكم 

املتخصصة نفسها، يف بلجيكا وفرنسا وأملانيا.

اإلفراج املشروط
ال تنتهي عقوبة احلبس املؤبد عادةً بعد اإلفراج من السجن. حيث 
يخضع معظم السجناء احملكوم عليهم باملؤبد لعدد من شروط اإلفراج 
املشروط. يُطلب عادةً يف معظم البلدان من السجناء احملكوم عليهم 
باملؤبد أن يخضعوا لإلشراف وأن يرفعوا تقارير إلى السلطات بعد 
اإلفراج عنهم مباشرةً، وعلى فترات منتظمة بعد ذلك. إذا انتهكت 
إلى  املؤبد  باحلبس  عليه  احملكوم  السجني  إعادة  يتم  قد  الشروط، 
السجن. من املهم أن تفي الشروط مببدأ التناسب، وال سيما بالنظر 
إلى أن إطالق سراح السجناء احملكوم عليهم باملؤبد يعتمد عليهم يف 

برهان أنهم لم يعودوا خطرين بعد اآلن.45

الدورية  املراقبة  حضور  اإلفراج  عند  الشائعة  الشروط  تشمل 
واإلقامة املعتمدة والزيارات املنزلية من قبل ضابط مشرف والعمل 
املعتمد والقيود املفروضة على السفر واختبار اخملدرات والقيود على 

السفر والسلوك.
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يُلزم جميع السجناء احملكوم عليهم باحلبس املؤبد 
واملفرج عنهم بـ«ترخيص للحياة« يف إنجلترا وويلز، 

والذي يحدد سبعة شروط قياسية كحد أدنى. يجب على 
السجني احملكوم عليه باملؤبد أن:

• يخضع لإلشراف	
• رفع تقارير إلى مسؤول إشراف معني	
• استقبال ذلك املسؤول	
• السكن يف األماكن املوافق عليها فقط	
• القيام بالعمل مبا يف ذلك العمل التطوعي املوافق 	

عليه فقط
• عدم السفر خارج اململكة املتحدة بدون إذن مسبق	
• أن يحسن التصرف	

باإلضافـــة لذلـــك، ميكن أن يخضع الســـجناء احملكـــوم عليهم باملؤبد 
لقيـــود فردية على اإلقامـــة والتنقالت واملمتلـــكات والكحول وتعاطي 
اخملـــدرات، باإلضافـــة إلـــى كونهـــم مطالبـــني باملزيـــد من الـــدورات 
الســـلوك اإلجرامـــي. على ســـبيل املثـــال، يجب أن يخضع الســـجناء 
احملكـــوم عليهـــم باملؤبـــد واملفرج عنهـــم يف عدة واليـــات قضائية يف 
أســـتراليا الختبارات عشـــوائية للمخدرات أو الكحول وتحليل البول، 

ويجـــب أن يشـــاركوا يف برامج العـــالج ذات الصلة.

قـــد يتـــم اجلمع يف بعـــض أجزاء العالم بني اإلشـــراف علـــى اإلفراج 
وبـــني املراقبة والرصـــد اإللكتروني، يف حني قد يُطلب من الســـجناء 
الذيـــن صـــدرت بحقهـــم أحـــكام احلبس املؤبـــد - وخاصـــة مرتكبي 
اجلرائـــم اجلنسية-التســـجيل لـــدى الشـــرطة أو وكاالت احلمايـــة 
العامـــة. ميكـــن أن يكـــون هناك أيضًا شـــرط لتقـــدمي تعويضات عن 
األضـــرار التـــي ســـببتها اجلرميـــة للضحايـــا يف سويســـرا وموناكـــو 

وبيرو.

تشـــدد املعاييـــر الدوليـــة على أن الغـــرض من اإلفراج املشـــروط هو 
مســـاعدة الســـجناء يف إعادة االنخراط باجملتمـــع.46 ولهذا يجب أن 
يُمنـــح الســـجناء الذيـــن مت اإلفـــراج عنهم دعمًـــا اجتماعيًـــا كافيًا.47 
بالتالي، فإن الشـــروط األخرى التي ميكن فرضها قد تشـــمل شـــرط 

حضور جلســـات املشـــورة أو برامج التدريب.

تتبايـــن مـــدة ســـريان شـــروط اإلفراج بشـــكل كبيـــر بني الســـلطات 
القضائيـــة، ولكـــن يف بعـــض البلـــدان، مثـــل كازاخســـتان وإيرلنـــدا 
واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة، تظـــل الظروف ســـارية حتى 

ملوت. ا

اإلعادة إلى السجن
إذا انتهك السجني احملكوم باحلبس املؤبد املفرج عنه شروط اإلفراج 
عنه، قد يتم إعادتهم إلى السجن. املعلومات حول إجراءات اإلعادة 
إلى السجن محدودة يف جميع أنحاء العالم. ذكرت 68 دولة من أصل 
79 دولة أنه ميكن إعادة السجناء املفرج عنهم من احلبس املؤبد إذا 
ما ارتكبوا جرمية أخرى أو انتهكوا شروط اإلفراج املشروط اخلاصة 

بهم.

وأكثر  أوسع  أسس  على  بلدًا   23 يف  اإلعادة  إجراءات  بدء  ميكن 
»السلوك  أو  قلق«  يف  »التسبب  أو  سلوك«  سوء  »حالة  مثل  تعسفًا، 
املعادي للمجتمع«. يف أقلية من البلدان )ثمانية من أصل 79(، ميكن 

بدء إجراءات اإلعادة فقط بعد ارتكاب جرمية جديدة. 

نظرًا لضخامة أي قرار بإرجاع شخص ما إلى السجن، أكدت األمم 
املتحدة أن »إجراءات اإلعادة ]يجب[ أن تخضع للقانون« وأنه »يجب 
إعطاء الشخص الذي يواجه خطر اإلعادة إلى السجن فرصة لتقدمي 

حجته«.48

املشروط  اإلفراج  بشأن  أوروبا  الصادرة عن مجلس  التوصية  تنص 
يف  كاف  حق  عنهم  املفرج  السجناء  لدى  يكون  أن  ينبغي  أنه  على 
الوصول إلى ملف قضيتهم وإتاحة الفرصة لهم للطعن يف أي قرار.49 
ولذلك، تشجع التوصية على ضمان التناسب من خالل التعامل مع 

االنتهاكات الطفيفة بالتحذير أو املشورة بدالً من اإلعادة للسجن.50

عندما تكون اإلعادة ضرورية، من املهم أن يتم اتباع نفس املبادئ التي 
تنص على اإلفراج كما يف السابق »يجب االستمرار يف اتباعها«.51

تكشف الدراسات التي أجريت يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
عن أعداد كبيرة من حاالت إعادة السجناء الذين مت احلكم عليهم 
باحلبس املؤبد، والذين أُعيد العديد منهم بسبب انتهاك تقني لشروط 
اإلفراج املشروط. هناك أيضًا بعض األدلة على أن أعداد السجناء 

املعادين ازداد بشكل ملحوظ يف السنوات األخيرة.52

مـــن املهـــم أن هناك مجموعة متزايدة من األدلـــة من واليات قضائية 
مختلفـــة تبـــني أن معدالت العـــودة إلى اإلجرام وإعادة الســـجناء إلى 
الســـجن بني السجناء احملكوم عليهم باملؤبد واملفرج عنهم منخفضة، 
مقارنـــة بالســـجناء اآلخرين املفرج عنهم.53 توصلـــت األبحاث إلى أن 
عـــددًا قليالً جدًا من الســـجناء احملكوم عليهم باملؤبـــد واملفرج عنهم 
يرتكبـــون جرائـــم أخـــرى، وأنـــه علـــى الرغم مـــن مواجهتهـــم لعوائق 
كبيـــرة يف اجملتمـــع، إال أنهـــم قادرون على االســـتقرار بنجـــاح. تُظهر 
دراســـات وقف الدعـــوى أن مفتاح النجاح يف االســـتقرار يف اجملتمع 
هـــو البرامـــج واإلشـــراف يف اجملتمع التـــي تدعم الشـــخصيات غير 
اإلجراميـــة واالجتماعية اإليجابية، والشـــعور القـــوي بفعالية الذات 

واملســـؤولية والتصميم على النجاح.54
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12 توصية إلصالح احلبس املؤبد:

 01
ينبغـــي إلغـــاء احلبس املؤبد دون اإلفراج املشـــروط 
)LWOP(. إن أشـــد أشـــكال احلبـــس املؤبـــد ال 

األساســـية حلقـــوق  املعاييـــر  تســـتويف  أن  ميكـــن 
اإلنســـان. ويف الوقـــت نفســـه، ســـيؤدي إلغـــاء عقوبة احلبـــس املؤبد 
دون إفراج مشـــروط )LWOP( إلى احلد من االســـتخدام اإلجمالي 

. للسجن

إذا مت فـــرض عقوبـــة غيـــر احلبـــس املؤبـــد دون 02 
اإلفراج املشـــروط، فال يجب اســـتخدامها إال عند 
الضـــرورة القصـــوى حلمايـــة اجملتمـــع وفقـــط يف 

احلـــاالت التـــي ارتكبـــت فيها »أشـــد اجلرائـــم خطورة«.

ينبغـــي إلغـــاء احلبس املؤبـــد اإللزامـــي، ألنه يحرم 03 
القضـــاة مـــن أي مجـــال للنظـــر فيمـــا إذا كانـــت 
عقوبـــة احلبـــس املؤبـــد متناســـبة. يجـــب وضـــع 
مبـــادئ توجيهيـــة قائمة علـــى احلقوق ملســـاعدة القضـــاة يف تحديد 

متـــى تكـــون عقوبـــة احلبـــس املؤبد مناســـبة.

لضمان التناســـب يف عقوبة املؤبـــد، يجب أال تكون 04 
الشـــروط الدنيـــا مفرطـــة، بحيث ميكـــن النظر يف 

اإلفراج يف الوقت املناســـب.

ينبغي حظـــر احلبس املؤبد لألطفال مبا يتماشـــى 05 
مـــع مبـــدأ مصالـــح الطفـــل الفضلـــى. يف حالـــة 
النســـاء، تشـــجع قواعـــد بانكـــوك التابعـــة لـــألمم 
املتحـــدة هيئـــات إصـــدار احلكم عند النظـــر يف أي حكم مبا يف ذلك 
احلبـــس املؤبد على اعتبار مســـؤوليات املـــرأة يف الرعاية واخللفيات 

النموذجيـــة مبـــا يف ذلـــك الوقوع احملتمـــل كضحية.

يجـــب أن تســـتند جميـــع القيـــود املفروضـــة علـــى 06 
نظام الســـجناء احملكوم عليهم باملؤبد على أســـاس 
تقييـــم اخملاطـــر الفردي، بدالً مـــن كونها محصورة 
علـــى األحكام الصـــادرة بحقهم. وفقًا لقاعدتي نيلســـون مانديال 56 
و57، ينبغـــي أن يتمكـــن احملكـــوم عليهـــم باملؤبـــد من رفع الشـــكاوى 
املتعلقـــة بأنظمتهـــم وأن يتـــم التعامـــل معهـــا على وجه الســـرعة من 

جانب إدارة الســـجن.

ينبغـــي االعتـــراف والتصـــدي للتأثيـــرات الضـــارة 07 
قيـــود  هنـــاك  تكـــون  أال  يجـــب  املؤبـــد؛  للســـجن 
إضافيـــة مفروضـــة علـــى الســـجناء الذيـــن حكـــم 
عليهـــم باملؤبـــد؛ ويجب أن يكون هناك مســـار واضـــح لإلفراج عنهم.

ينبغـــي أن تضـــع إدارات الســـجون تدابير ضرورية 08 
للتخفيـــف مـــن اآلثـــار الضـــارة احملتملـــة للســـجن 
الصحـــة  الرعايـــة  توفيـــر  ذلـــك  املؤبـــد، مبـــا يف 
النفســـية الكافيـــة التي تراعي االعتبارات اجلنســـانية. ينبغي تدريب 
موظفـــي الســـجون على وجـــه التحديد للتخفيف من تطـــور أو تفاقم 

مشـــاكل الصحة النفســـية.

إصالح الحبس المؤبد
التوصية األساسية

يجب على اجملتمع الدولي من خالل األمم املتحدة أن يعالج الزيادة يف إطالق أحكام احلبس املؤبد، وتنفيذ هذه األحكام.  يتيح مؤمتر األمم 
املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 2020 فرصة الستعراض فرض وتنفيذ حكم احلبس املؤبد، بهدف توجيه الدول 

األعضاء إلى نظام يتوافق مع املعايير الدولية. ميكن القيام بذلك عن طريق توصيات محددة بشأن جوانب مختلفة للسجن املؤبد.
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ينبغـــي تقـــدمي برامج إعـــادة التأهيل مبـــا يف ذلك 09 
توفيـــر فـــرص العمـــل والتعليـــم للســـجناء الذيـــن 
صـــدرت بحقهم أحـــكام باحلبس املؤبـــد على قدم 
املســـاواة مـــع الســـجناء اآلخريـــن. كمـــا ينبغـــي أن يتضمـــن احلبس 
املؤبـــد التخطيـــط الفـــردي إلصـــدار األحـــكام وأنظمـــة الســـجون 

الطبيعيـــة والوصـــول إلـــى أنشـــطة هادفة.

يجـــب أن تكـــون الهيئـــات التـــي يعهـــد إليهـــا بالنظر 10 
يف اإلفـــراج عـــن الســـجناء احملكوم عليهـــم باحلبس 
املؤبد مســـتقلة لتســـمح بقرارات محايدة تستند إلى 
القانـــون واإلجـــراءات العادلة. كما ينبغي أن تســـتويف القرارات أعلى 
املعاييـــر اإلجرائيـــة وأن تســـتند إلى مـــا إذا كان اســـتمرار االحتجاز 

متناســـبًا ومشـــروعًا يف إطار الغاية من الســـجن.

 11
يجـــب أن تكـــون الشـــروط املفروضة على الســـجناء 
احملكـــوم عليهـــم باحلبـــس املؤبد عند اإلفـــراج عنهم 
فرديـــة ومتناســـبة ومحـــدودة زمنيًا. ينبغـــي أن تركز 
أي شـــروط وال ســـيما اإلشـــراف علـــى املســـاعدة يف عمليـــة إعـــادة 
االندمـــاج للســـجناء احملكوم عليهم باحلبس املؤبـــد للحد من مخاطر 
العـــودة لإلجـــرام. وال يجب أن يكون اإلشـــراف شـــكالً مســـتمرًا من 

أشـــكال العقوبة.

 12
ال يجـــوز إعـــادة الســـجناء احملكـــوم عليهـــم باملؤبـــد 
الذيـــن يخالفـــون الشـــروط املفروضة علـــى اإلفراج 
يشـــكلون  أنهـــم  تبـــني  إذا  إال  الســـجن  إلـــى  عنهـــم 
خطـــرًا على اجملتمـــع. يجب أن متارس ســـلطة اإلعادة إلى الســـجن 
بحـــذر وأن تحكمهـــا اإلجـــراءات القانونية الواجبة. يجـــب النظر يف 
االســـتجابة الفرديـــة واملتدرجـــة خلرق شـــروط اإلفـــراج. وينبغي أن 
تكـــون أي فتـــرة ســـجن أخـــرى بحدودهـــا الدنيـــا الالزمـــة للتصدي 

للخطـــر املطـــروح ويجـــب مراجعتها علـــى فتـــرات منتظمة.
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المصادر الرئيسية
وثيقة إرشادية حول قواعد نيلسون مانديال: تنفيذ قواعد 

األمم املتحدة النموذجية الدنيا املنقحة ملعاملة السجناء
مكتب  قبل  من   )2018 عام  يف  )سينشر  املقبل  املنشور  هذا  يقدم 
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون 
عن  شاملة  إرشادات  اجلنائي،  لإلصالح  الدولية  واملنظمة  أوروبا،  يف 
كيفية تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا املنقحة ملعاملة السجناء، التي 

اعتُمدت بوصفها »قواعد نيلسون مانديال« يف عام 2015.

ملعاملة  املنقحة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  األمم  قواعد 
السجناء )قواعد نيلسون مانديال(: دليل موجز

متوفر بعشر لغات، يلخص هذا الدليل املوجز املصور قواعد نيلسون 
مانديال الـ 122، التي مت تنقيحها من قبل األمم املتحدة يف عام 2015. 
ويحدد املعايير الدنيا التي ينبغي تطبيقها يف السجون من الدخول حتى 
اإلفراج. يتم تضمني ملخص لعملية التنقيح ويتم متييز القواعد التي 

كانت جديدة يف 2015 يف كل الدليل. نشر يف عام 2016.

بدائل عقوبة اإلعدام:
حزمة معلومات

عقوبات  بإحداث  املرتبطة  واحلجج  األساسية  للقضايا  دليل مختصر 
يف  احلالية  االتجاهات  يستعرض  اإلعدام.  عقوبة  إلغاء  بعد  بديلة 
تطبيق عقوبة احلبس املؤبد والسجن طويل األمد، ويسلط الضوء على 
معايير حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ذات الصلة ويقدم أمثلة على 
املمارسات اجليدة. متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية والروسية. نشر 

يف عام 2015.

توصيات حول تنظيم السجون من قبل إدارة السجن لسجناء 
املؤبد والفترات الطويلة: مجلس أوروبا، جلنة الوزراء، 2003

تحدد توصية عام 2003 هذه التوصيات إلى الدول األعضاء يف مجلس 
أوروبا بشأن معاجلة وإدارة السجناء احملكومني باملؤبد ولفترات طويلة.
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موجز سياسات حول الحبس المؤبد
 )PRI( مت إعداد هذا املوجز من قبل منظمة اإلصالح اجلنائي الدولية
جامعة  من  أبلتون  كاثرين  والدكتورة  سميت  زيل  فان  ديرك  واألستاذ 
البحوث  مجلس  بدعم  وحظي   .)UoN( نوتنغهام  جامعة  نوتنغهام 

االقتصادية واالجتماعية.

إن محتويات هذه الوثيقة تقع على عاتق PRI وUoN فقط، وال تعتبر 
تحت أي ظرف من الظروف بأنها تعكس موقف اجلهة املانحة.

ميكن اســـتعراض هذا املنشـــور واالقتباس منه  واستنســـاخه وترجمته 
بحريـــة -جزئيًـــا أو كليًـــا-  ولكـــن ليـــس بغـــرض البيع أو االســـتخدام 
ألغـــراض  تجاريـــة. يجـــب املوافقـــة علـــى أيـــة تغييـــرات علـــى  نـــص 
باملنظمـــة  اإلشـــادة  يســـتحق  مبـــا  نشـــيد  أن  بـــد  ال  املنشـــور.  هـــذا 
الدوليـــة لإلصـــالح اجلنائي وجامعـــة نوتنغهـــام وبهذا املنشـــور. توجّه 

publications@penalreform.org إلـــى  االستفســـارات 
متـــت الترجمـــة  إلى اللغـــة العربية من خالل مكتب الشـــرق األوســـط 

وشـــمال افريقيـــا للمنظمة الدولية لإلصـــالح اجلنائي

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي 
الشرق األوسط وشمال إفريقا

عمان - األردن 
ص. ب. 852122 عمان 11185 األردن

تلفون : 5826017 6 962 +
فاكس: 5826078 6 962 +

priamman@penalreform.org :البريد اإللكتروني
www.primena.org
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املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي )PRI( هي منظمة غير حكومية مستقلة تعمل على تطوير وتعزيز استجابات عادلة وفعالة ومتناسبة مع 
املشاكل املتعلقة بالعدالة اجلنائية يف جميع أنحاء العالم.

لدينا حاليًا برامج يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا ويف أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز ونعمل مع شركاء يف جنوب آسيا.

.www.penalreform.org/keep-informed للحصول على نشرتنا اإلخبارية اإللكترونية الشهرية، الرجاء التسجيل يف
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PRIMENA1
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