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مت إعداد هذا الدليل من قبل املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي, ضمن مشروع نحو نهج قائم على حقوق اإلنسان يف إدارة السجون 
»حماية الفئات املستضعفة« املمول من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي،

  )Sida(  إن اآلراء الواردة يف هذه املادة ال تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي
محتويات هذه الدراسة من مسؤولية املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
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تقدمي

تعتبر املسائل املتعلقة بإحترام حقوق اإلنسان من أولويات اجملتمع الدولي وأجهزة العدالة يف العالم إلى تسعى إلى توجيه كافة 
تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها نحو نهج يحترم قيم اإلنسانية ويحافظ عليها ويرسخ للشفافية والقيم العليا ويسعى إلى العمل 
املوحد إلعتبار حقوق اإلنسان إرثاً عاملياً يستحق أن يولى من اإلهتمام أعلى درجاته لكي يصبح ممارسة يومية ال يجوز اخلروج 
عليهـــا أو انتهاكهـــا أو التعدي عليهـــا، ورغم كل تلك اجلهود العلمية والدولية إال أننا نجد ان هناك تفاوتا كبيراً يف التفســـيرات 
والتطبيقـــات املتعلقة بتلك احلقوق وخاصة حينما تتعلق تلك احلقوق بإتصال أشـــخاص باإلجـــراءات القانونية وتتطلب إتصاالً 
مباشـــراً مع اجهزة تطبيق وإنفاذ القانون، وجلوء تلك األجهزة إلى العقوبات الســـالبة للحرية واإلحتجاز والتجريد من احلرية 
لفترة مؤقته أو دائمة حسب طبيعة التطبيقات القانونية على األفعال املرتكبة من قبل بعض األشخاص، ولكون املنظمة الدولية 
لإلصالح اجلنائي تخصص مساحات واسعه من عملها ونشاطها وتوجهه نحو حماية حقوق اإلنسان يف مجال املعاملة اجلنائية 
وتحســـن أداء األجهـــزة املعنية بإنفاذ القانون وتســـاعد على بناء قدرات شـــركائها يف أجواء من املهنيـــة املبنية على إحتياجات 
األشـــخاص الذين يتماســـون مع مؤسســـات إنفاذ القانون وهيئات تطبيقـــه لضمان تلقيهم معاملة منصفـــة وفعالة وقائمة على 
املســـاواة والعدالة والشـــفافية  واحلماية من أي نوع من انواع التمييز أو املعاملة الســـيئة أو الالإنســـانية أو القاســـية أو املهينه، 
دعمت اصدار هذا الدليل ليكون إســـهاماً وقيمة مضافة جلهود أنســـنة التعامل مع الســـجناء واألشخاص اجملردين من حريتهم 
بحيث يضع حجر أساس ألجهزة السجون لتوحيد إجراءاتها وموائمتها مع املتطلبات املتعلقة بحقوق اإلنسان واملواثيق واملعايير 
الدولية تحقيقاً لصالح اجملتمع والضحايا والســـجناء أنفســـهم، واملســـاهمة يف إحترام القانون  وبناء اإلجراءات بشـــكل متكامل 

وشمولي يحدد أدوار جميع اجلهات ذات العالقة برعاية السجناء واألشخاص اجملردين من حريتهم.

إننا نتوقع أن يســـاهم هذا الدليل اإلرشـــادي املوحد يف توحيد إجراءات العمل يف مجال معاملة الســـجناء ويحقق التطلعات يف 
مجال النهوض بتلك اإلجراءات وأنســـنتها ويعتبر نهجا جديداً متطوراً يضيف إلى منظومة أدلة حقوق الســـجناء واألشـــخاص 

اجملردين من حريتهم وفق املعايير الدولية.

إن هذه الدليل سوف يساعد كافة اجلهات املشرفة على إدارة السجون لتوجيه أنشطتها يف مجال رعاية السجناء وفق نهج 
قائم على حقوق اإلنسان ويوحد تلك اجلهود ويجسر الفجوة بن املعايير وتطبيقاتها وصوالً إلى الهدف املتمثل يف حماية حقوق 

اإلنسان وتسهيل برامج إعادة التأهيل واإلدماج لألشخاص اجملردين من حريتهم مبا يتوائم مع الفلسفة اجلنائية احلديثة.

تغريد جبر 
املديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي 
مكتب الشرق األوسط وشمال افريقيا





الدليل اإلرشادي الشامل ألعمال موظفي املؤسسات العقابية يف الدول العربية، وفقاً للمعايير الدوليـة

الدولية لإلصالح اجلنائي  املنظمة 
هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على إصالح نظم العدالة العقابية واجلنائية على صعيد العالم. وتهدف املنظمة يف عملها 
إلى تطوير وتعزيز املعايير الدولية اخلاصة بإدارة نظم العدالة، واحلد من اإلستخدام غير الضروري لعقوبة السجن وتشجيع 
اللجوء إلستخدام العقوبات البديلة القائمة على إعادة اإلدماج يف ظل مراعاة مصالح الضحايا.  كما تعمل املنظمة الدولية 
لإلصالح اجلنائي يف مجال منع التعذيب وسوء املعاملة، باإلضافة إلى عملها من أجل إيجاد إستجابة متناسبة وتأخذ بعن 
اإلعتبار حساسية وضع النساء واألحداث يف نزاع مع القانون. كما وتنشط املنظمة أيضاً يف العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام. 
وتتسع رقعة عمل برامج املنظمة اإلقليمية لتشمل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا 
الوسطى وجنوب القوقاز, وتتمتع املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي بصفة إستشارية يف اجمللس اإلجتماعي واإلقتصادي التابع 
لألمم املتحدة، ومجلس أوروبا وتحظى بصفة مراقب لدى كل من اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واللجنة اإلفريقية 

للخبراء حول حقوق ورفاه الطفل واإلتحاد البرملاني الدولي.

شكر وتقدير
تتقدم املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور فهد الكساسبة والدكتور تامر املعايطه اللذان قاما 
بإعداد هذا الدليل، وإلى الوكالة السويدية للتعاون الدولي SIDA لتمويلها اعداده وطباعته ضمن مشروع النهج القائم على 

حقوق اإلنسان يف حماية حقوق الفئات املستضعفة يف السجون.
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متهيد :
جاءت فكرة هذا املشروع بعد اإلطالع على التفاوت الكبير، يف إجراءات العاملن يف املؤسسات العقابية، بن الدول العربية، 
واختالف املفاهيم والتطبيقات للمعايير الدولية، وهي املعايير املتصلة بحقوق اإلنسان عموماً، والسجن خاصة، والتي بالضرورة 

ال يجوز قبول املساس بها، وال التنازل عنها.

إختالف املعايير والسياسات املطبقة يف املؤسسات العقابية، ال يأتي بالضرورة لعدم اإلتفاق عليها أو اإلميان بها، بل يف أحاين 
كثيرة، نتيجة عدم وضوح هذه املفاهيم والسياسات املنضبطة، وفقاً ملعايير دولية، وأقرتها األمم والدول، لكن لعوامل أخرى، 
مثل عدم وجود دليل إرشادي باللغة العربية، يشرحها ويوضحها للعاملن، متسقة مع بيئات العمل احمللية، مما غيبها أو جعل 
منها غير مطبقة، فكانت فكرة وجود دليل إرشادي تفصيلي يجمع تلك السياسات واإلجراءات بن دفتي كتاب واحد، كخطوة 

يأمل الباحثان أن تسهم يف تحسن بيئة العمل يف املؤسسات العقابية يف الدول العربية.

جدير بالذكر، بأن الصورة ليست سوداء وقامتة، فخالل الدراسة اإلستطالعية لواقع املؤسسات العقابية يف الدول العربية، 
وجدت بعض السياسات املطبقة متوافقة جداً مع املعايير الدولية، بل أن منها ما يقدم صورة مشرفة لإلرادة السياسية لتلك 
الدولة يف إعطاء اإلهتمام الكبير حلقوق نزالء املؤسسات العقابية، لكنها تغيب يف بعض السياسات التفصيلية من دولة ألخرى، 

نرى أن أهم العوامل املؤثرة يف ذلك غياب دليل إرشادي واضح املعالم يف اللغة العربية ينشر تلك اإلجراءات ويبسطها.

أهداف الدليل:
يسعى هذا الدليل ألن يحقق مجموعة من األهداف، أهمها:

توضيح اإلجراءات املتعلقة بعمل العاملن يف املؤسسات العقابية، من حلظة قدوم السجن إلى املؤسسة العقابية . 1
)موقوفاً أو محكوماً(، وحتى خروجه من املؤسسة العقابية، شامالً كافة اإلجراءات األمنية التي يتطلبها وجود 
السجن لدى املؤسسة العقابية والتي تعد التزامات على السجن، ومن اجلانب اآلخر كافة احلقوق التي يجب 
أن تحفظ للسجن أثناء وجوده يف املؤسسة العقابية التي يجب أن يلتزم بها موظفو املؤسسة العقابية، ووفقاً 

للمعايير الدولية.

 تفصيل املبادى اخلاصة بالتفتيش، والزيارات، واملعاملة، وتصنيف السجناء، وإعداد خطة إعادة تأهيل السجن، . 2
والرعاية املصاحبة لفترة وجوده يف املؤسسة العقابية املمهدة للرعاية الالحقة خلروجه من املؤسسة العقابية، 

وكافة إجراءات العمل اليومي  وفقاً للمعايير الدولية.

بيان اإلجراءات اخلاصة التي على موظفي املؤسسات العقابية اإللتزام بها أثناء تعاملهم مع الفئات املستضعفة، . 3
وفقاً للمعايير الدولية.

بيان إجراءات الرقابة على أعمال موظفي املؤسسات العقابية، قضائياً وتشريعياً وإدارياً، ومن منظمات اجملتمع . 4
املدني، كضمانات أساسية حلقوق السجناء. 

شرح مميزات التصنيف بن املوقوفن قيد اإلحتجاز )املتهمن(، واحملكومن، وقواعد التصنيف األخرى، وحقوق . 5
كل فئة ضمن املعايير الدولية.
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1-1 : االطار النظري للدليل.

1-1-1: كشاف املفاهيم واملصطلحات.
املعنىاملصطلح

املؤسسة العقابية
األماكن التي تخصصها الدولة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، على احملكوم عليهم بها، 
أو احملتجزين أثناء سير احملاكمة، والتي تعرف بالسجون أو مراكز اإلصالح والتأهيل بكافة 

أنواعها.

القانون العقوبة يعده  إمتناعاً  أو  فعالً  ارتكب  من  كل  على  القاضي،  ويوقعه  املشرع،  يقرره  جزاء 
جرمية.

املتعلقة مبعاملة املعايير الدولية واحلريات  تحدد احلقوق  التي  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  هي مجموعة 
السجناء يف املؤسسات العقابية.

القواعد النموذجية 
الدنيا ملعاملة السجناء 

هي وثيقة قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء، والصادرة عن األمم املتحدة، والتي تحدد 
احلقوق الواجبة للسجناء يف املؤسسات العقابية يف حدها األدنى.

قواعد بانكوك
قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غير اإلحتجازية للمجرمات، التي اعتمدتها 

.)A/RES/65/229( 2010 اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 21 ديسمبر

كل محكوم أو موقوف قضائي داخل املؤسسة العقابية.السجني

كل محكوم بحكم قضائي نهائي داخل املؤسسة العقابية.املدان

كل موقوف لم يصدر عليه حكم قضائي نهائي، داخل املؤسسة العقابية.املتهم

الفئات املستضعفة
التالية:  الفئات  وتشمل  العقابية،  املؤسسة  داخل  خاصة  رعاية  تحتاج  التي  الفئات  هي 
النساء، األحداث، األجانب، الالجئن وطالبي اللجوء، ذوي االحتياجات اخلاصة، احملكومن 

باإلعدام، احملكومن مبدد طويلة ) كاملؤبد(.

منظمات اجملتمع املدني
احلكومة  عن  باستقاللها  تتمتع  مشتركة،  قضية  لنصرة  تعمل  أشخاص  ينشئها  جمعيات 
والقطاع اخلاص وهذا الطابع اإلستقاللي هو ما يسمح لهذه املنظمات بأن تعمل على األرض 

وتضطلع بدور هام يف أي نظام دميقراطي.

التصنيف
اجلرمية  حالتهم  وتشخيص  اخملتلفة  العقابية  املؤسسات  يف  السجناء  تقسيم  عملية  هو 
للعمل على توزيعهم داخل املؤسسة الواحدة إلى فئات ثم توجيه برامج املعاملة املالئمة لهم 

واخملصصة لكل فئة على حده وتطبيق هذه البرامج عليهم وتقيمها .

وصف يطلق يف بعض القوانن على أماكن تسكن نزالء املؤسسات العقابية.املهاجع

الباحث أو األخصائي 
اإلجتماعي

وتقدمي  للسجناء،  اإلجتماعية  املشاكل  مع  للتعامل  ومهنياً  أكادميياً  املؤهل  الشخص  هو 
املساعدة الضرورية للمساهمة يف حلها.

هو الشخص املؤهل أكادميياً ومهنياً للتعامل مع املشاكل النفسية التي قد يتعرض لها نزالء األخصائي النفسي
املؤسسات العقابية.
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الشرعة الدولية حلقوق 
اإلنسان

ما  وغالباً  اإلنسان،  مرجعاً حلقوق  تعتبر  التي  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  مجموعة  هي 
تكون إشارة إلى: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.

أوردت إتفاقية مناهضة التعذيب التعريف التالي لهذا املصطلح: »يقصد بالتعذيب أي عمل التعذيب
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد احلصول 
من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل 
ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص 
ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز 
أياً كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص 
آخر يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات 
قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها«. ومع هذا، يتعن أن تكون 
هذه العقوبات مشروعة مبوجب املعايير الوطنية والدولية على حد سواء. كذلك يقول إعالن 
العقوبة  أو  املعاملة  التعذيب شكالً متفاقماً ومتعمداً من أشكال  التعذيب: »ميثل  مناهضة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.« 

املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة

تنص مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يواجهون أي شكل من أشكال 
اإلحتجاز أو السجن على أنه »ينبغي تفسير تعبير »املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة« تفسيراً يحقق توفير أقصى قدر من احلماية من اإلساءة البدنية أو العقلية، مبا 
من  دائمة،  أو  مؤقتة  تحرمه بصفة  أو مسجون يف ظروف  إبقاء شخص محتجز  ذلك  يف 
إستخدام أي من حواسه الطبيعية، كالبصر أو السمع أو من وعيه باملكان وانقضاء الزمان.« 

الضمانات الكفيلة بحماية حق السجناء الذين يواجهون عقوبة اإلعدام. ضمانات عقوبة اإلعدام

القواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث الصادرة عن األمم املتحدة إعالن بكني

املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ملنع إنحراف األحداث  مبادئ الرياض

القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير اإلحتجازية الصادرة عن األمم املتحدة قواعد طوكيو
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1-1-2: فلسفة العقوبة في النظريات احلديثة:
األساس الفكري للنظريات احلديثة يف علم العقاب، يقوم على أن الهدف من العقوبة هو اإلصالح وليس اإلنتقام. وتغير مفهوم 
العقوبة من الردع والقسوة واإلنتقام من اجلاني إلى محاولة إصالحه وتهذيبه وإعادة تكييفه مرة أخرى مع مجتمعه، بإعتبار 

أن السلوك اإلنساني قابل للتعديل والتغيير.

لقد كان سلب احلرية، كعقوبة، هدفاً يف ذاته، يُقصد بها الردع بنوعيه العام واخلاص، ولهذا كانت املؤسسات العقابية يف املاضي 
مكاناً لتحقيق هذا الهدف، إذ كانت تبنى بشكل يبعث الرهبة والكآبة، وكان احملكوم عليهم يودعون فيها دون مراعاة ملبادئ 

التصنيف، كما كانوا يعاملون معاملة قاسية ومؤملة.

التطور الذي طرأ على أغراض العقوبة، أدى إلى تغير يف النظرة إلى سلب احلرية، إذ لم تعد هدفاً يف ذاته، كما كان يف املاضي، 
وإمنا أضحى وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهيل احملكوم عليه وإصالحه. فخالل مدة سلب احلرية 
يخضع احملكوم عليه لبرنامج يتضمن مجموعة من األساليب التي يشرف على تنفيذها موظفو اإلدارة العقابية، والتي تؤدي يف 
النهاية إلى تأهيل احملكوم عليه، أي أن تأهيل هذا األخير يتوقف على كيفية معاملته عقابياً، وهكذا ظهرت املعاملة العقابية 

احلديثة، بإعتبارها الركن األساس الذي عليه يتوقف تأهيل احملكوم عليهم.

بناءاً عليه إذا كان غرض العقوبة يتجه نحو اإلصالح، فيتوجب على إدارة املؤسسة العقابية أن تحفظ هذا الغرض من العقوبة 
نصب عينيها، وأن تعمد بإجراءاتها إلى التخفيف من عنصر اإليالم، والتركيز على اإلصالح والتأهيل للمحكوم عليه، وأن يكون 

ذلك بشكلٍ مخطط ومنظم تضمنه السياسات املعتمدة يف إجراءاتها.

من باب آخر، لم تعد العقوبة ترمي إلى التكفير عن الذنب واجلرم الذي وقع من اجلاني، فالعقاب ال  يوجه إلى املاضي، وإمنا 
نحو املستقبل، ملنع جرائم من  احملتمل إرتكابها، سواء يف ذلك منع اجملرم من العودة إلى إرتكاب اجلرمية مستقبالً بإشراكة يف 

برامج إلعادة التأهيل واإلدماج، أم منع اآلخرين من االقتداء به. 

أنه ال يجوز  العدالة، مبفهوم  للعقوبة هدفان أساسيان: هدف أخالقي، مقتضاه  تحقيق  النظريات احلديثة، أن  تكاد تجمع 
الشعور   الالزم إلرضاء  وبالقدر  املصالح اإلجتماعية ضمانا لسالمة اجملتمع،  إال مبا يحقق حماية   األفعال،  املعاقبة على  
بالعدالة، فالعقوبة وسيلة إلعادة التوازن  القانوني الذي كان متحققا قبل  إرتكاب اجلرمية. والهدف الثاني للعقوبة نفعي، 
مبعنى أن العقوبة وسيلة  اجملتمع للدفاع عن حقوقه ومصاحلة، مبا تحققه من ردع من إرتكب اجلرمية مبنعه من العودة إلى 
اإلجرام مستقبالً، وردع غيره من األفراد بتحذيرهم من تقليد اجلاني. وهذان الهدفن، يؤديان بالضرورة إلى بذل اجلهد الالزم 
والضروري من قبل إدارة املؤسسة العقابية أثناء فترة قضاء العقوبة احملكوم بها قضائياً على احملكوم عليه بإصالحه وتأهيله 

سلوكياً وإجتماعياً، مبا يكفل عودته إلى اجملتمع فرداً صاحلاً.
النتيجة املتوخاه من عدالة العقوبة، متهد لتحقيق غرض آخر من أغراضها، وهو الردع اخلاص، كونها تعتد بالظروف الشخصية 
للجاني، وتخلق لديه اإلحساس باملسؤولية تجاه اجملتمع الذي يعيش فيه، ومن جهةٍ أخرى فالعقوبة متهد بإرضائها لشعور 
اجملتمع تساهم يف تقبل اجملتمع بعد نيل اجلاني للعقوبة وتنفيذه لها، ألن يعود عضواً صاحلاً قابالً لإلندماج من جديد يف 

اجملتمع.
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من اجلدير التنويه يف هذا املقام، أنه مبوجب النظريات احلديثة، واملعايير الدولية املتبعة، فإنه أصبح على املؤسسات العقابية 
توفير مجموعة من احلقوق للسجناء تتعلق بالرعاية والتأهيل، وليست منةً تتفضل بها عليهم.

هذه احلقوق تشمل حق التسكن  والتصنيف، والرعاية الصحية والنفسية، والرعاية املصاحبة والالحقة، وتوفير متطلبات 
احلياة الكرمية داخل املؤسسة العقابية التي تضمن عدم تعرض السجن فيها إلى اإلهانة، أو التعذيب، وتحفظ له حق احلياة 
الكرمية. فوجوده داخل املؤسسة العقابية لتنفيذ عقوبة ال يعني أبداً أنه مت نزع صفة اإلنسانية عنه، فال يزال يحتفظ بحقوق 
اإلنسان املقررة لغيره، إال حق حرية، املتمثل يف تقييد احلركة والتنقل، التي سلبت منه مبوجب بها حكم قضائي، تحقيقاً لشعور 

اجملتمع بالعدالة، بسبب إرتكابه جرماً أخل مبوازين العدالة التي يحق للمجتمع أن يتمتع بها كقيمة إجتماعية.

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان/ املادة 5:
    ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية أو احلاطة للكرامة.

العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية / املادة 10:
1. يعامل جميع احملرومن من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساني.

2. )أ( يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانن، إال يف ظروف إستثنائية، ويكونون محل معاملة على   
حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانن.

   )ب( يفصل املتهمون األحداث عن البالغن. ويحالون بالسرعة املمكنة إلى القضاء للفصل يف قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة املسجونن معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم 

اإلجتماعي. ويفصل املذنبون األحداث عن البالغن ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

هذه الفلسفة يف النظريات احلديثة للعقوبة، واملواثيق الدولية، تعني بالضرورة أن على املؤسسة العقابية االطالع بدورها يف 
تنفيذ سياسات إصالحية وتأهيلية متكن السجن من العودة إلى اجملتمع واالندماج به عضواً فاعالً منتجاً.
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1-1-3: أنواع املؤسسات العقابية وفقًا للمعايير الدولية.
االتجاه العاملي يف هذا اإلطار يصبو إلى إنشاء أنواع متعددة من املؤسسات العقابية، بالنظر إلى تعدد فئات السجناء، وهو ما 

يتطلب إيداع كل فئة يف النوع الذي يناسبها من هذه املؤسسات.

هذا التنوع يف املؤسسات العقابية، يعتمد على عدة معايير يف توزيع السجناء، وفقاً إلختالفهم يف السن، فيفصل األحداث عن 
البالغن، أو اجلنس، حيث تفصل النساء عن الرجال، أو نوع اجلزاء، فيفصل احملكوم عليهم بعقوبة عن احملكوم عليهم بتدبير 
إحترازي، أو مدة العقوبة، فيفصل احملكوم عليهم مبدد قصيرة عن احملكوم عليهم مبدد طويلة، أو شدة العقوبة فيفصل احملكوم 
عليهم بأشغال شاقة عن احملكوم عليهم باإلعتقال، وهؤالء عن احملكوم عليهم باحلبس، وتختلف الدول فيما بينها من حيث 

املعايير التي تعتمد عليها يف هذا التقسيم.

فيما يلي نعرض ألهم أنواع املؤسسات العقابية:

>      أوال: املؤسسات املغلقة:
تقوم املؤسسات املغلقة على معيار خطورة مرتكب اجلرمية على اجملتمع، لذلك يجب عزله متاماً عنه، واحليلولة بينه وبن 
الوصول إليه، قبل إنتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية، فيراعى يف مبانيها أن تكون خارج املدن، وأن تحاط بأسوار عالية يتعذر 
على السجناء إجتيازها، وتفرض حولها احلراسة املشددة، وتوقع العقوبة على من يحاول الهرب منها، ويودع يف هذه املؤسسات 
أو  اجلنايات اجلسيمة  مرتكبي  من  السجناء اخلطرون،  فيها  يودع  كما  املدة،  طويلة  للحرية  سالبة  بعقوبات  عليهم  احملكوم 

الكبرى، ومكرري اجلرائم.

تحرص أغلب الدول على بقاء هذا النوع من املؤسسات العقابية، الذي يخصص للسجناء اخلطرون، من مرتكبي اجلنايات 
اجلسيمة أو الكبرى، ومكرري اجلرائم، لكن توجه أسهم النقد لهذا النوع من املؤسسات العقابية، من حيث أن خضوع السجن 
للحراسة املشددة والنظام الداخلي الصارم، يترتب عليه أن يفقد السجن ثقته بنفسه وشعوره باملسؤولية، كما أن عزله التام 
عن اجملتمع يؤدي إلى إضطرابه نفسياً، وعدم قدرته على التكيف مع اجملتمع حينما تنتهي مدة عقوبته، مما يتعذر معه تحقيق 

الهدف الرئيس من العقوبة وهو اإلصالح والتأهيل.

لذا تذهب كثير من التشريعات إلى نقل السجناء، وخاصة من احملكومن مبدد طويلة، إلى مؤسسات مفتوحة، أو شبه مفتوحة، 
لتمضية فترة بها يستطيعون خاللها التدرب على حياة الفرد يف مجتمع صغير، قبل مواجهة احلرية الكاملة يف اجملتمع الكبير، 
كذلك يعيب هذا النوع من املؤسسات العقابية كثرة تكاليفه نظرا لضرورة بناء األسوار العالية ووضع القضبان احلديدية على 

النوافذ وتعين عدد كبير من احلراس املسلحن حلراسته.

>     ثانيا: املؤسسات العقابية املفتوحة :
تختلف املؤسسات العقابية املفتوحة عن املؤسسات املغلقة، بأنها ال تعتمد على أساليب مادية، كاألسوار واحلراس لعزل السجناء 
عن اجملتمع، وتجنب هربهم، وإمنا تعتمد على أساليب معنوية، تتمثل يف إقامة العالقة على أساس الثقة فيهم، وبن إدارة 

املؤسسة العقابية، مما يرفع شعورهم بتحمل املسؤولية، فيحول دون إخاللهم بهذه الثقة.
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ومن جهةٍ أخرى، تقوم فكرة املؤسسات املفتوحة، على أساس إقناعهم بجدوى سلب احلرية، بإعتباره وسيلة إلصالحهم، وبذلك 
يتخذ شكل املؤسسات املفتوحة يف األغلب صورة مستعمرة، تتكون من عدة مبان صغيرة، لها أبواب عادية، ونوافذ ال توجد عليها 
القضبان احلديدية التي متيز املؤسسات املغلقة، وال يحيط بهذه املباني أسوار عالية، وإمنا يكتفي غالبا بوضع معالم توضح 

حدودها، كسور خشبي صغير، أو أسالك شائكة، وقد ال يكون عليها حراس، وإن وجدوا كانوا غير مسلحن.

توجد هذه املؤسسات العقابية املفتوحة غالباً يف املناطق الريفية، حيث ميكن أن ميارس السجناء أعمال الزراعة، والصناعات 
املتصلة بها، وال مينع ذلك من إنشاء بعض الصناعات واحلرف املستقلة عن الزراعة، والتي تساعد على تدريب كل سجن على 

نوع العمل الذي مييل إليه، ويطمح يف مباشرته بعد خروجه من املؤسسة.

تتنوع املعايير احلاكمة يف تحديد السجناء الذين ميكنهم اإلنتقال أو قضاء مدة عقوبتهم يف املؤسسات املفتوحة من دولة إلى 
أخرى. فبعض التشريعات تذهب إلى تطبيق معيار زمني، فينقل السجن قبل انتهاء مدة عقوبته من املؤسسة املغلقة بفترة 
كافية، حيث أمضى أغلب املدة احملكوم بها إلى املؤسسة املفتوحة، ليقضي يف ظل نظامها باقي مدته، وتكون هذه الفترة مبثابة 
تدريب على مواجهة احلرية، يف حن تتجه تشريعات أخرى إلى األخذ مبعيار مادي، قوامه مدة العقوبة احملكوم بها، فإذا كانت 

هذه املدة طويلة، يودع السجن احملكوم عليه بها يف املؤسسة املغلقة، وإذا كانت املدة قصيرة يودع يف املؤسسة املفتوحة.

وهناك إتجاه ثالث من التشريعات يعتمد معياراً شخصياً، قوامه الدراسة واملالحظة لشخصية السجن احملكوم عليه، فإذا تبن 
من ذلك جدارته بالثقة التي توضع فيه، كان ذلك داعياً إلى إحلاقه باملؤسسة املفتوحة، أياً كانت مدة عقوبته.

  
يتميز هذا النوع من املؤسسات بأثره اجلليّ يف تحقيق أغراض العقوبة، فالقدر الكبير من احلرية الذي مينح للسجن، يوقظ 
فيه اإلستعداد النفسي والندم على اجلرمية التي إرتكبها، واحلرص على السلوك القومي، حتى يثبت جدارته بالثقة التي وضعت 
فيه، خشيةً من اقامته يف املؤسسة العقابية املغلقة.  كما تحفظ هذه املؤسسات على نزالئها صحتهم النفسية والعقلية، إذ تقيهم 
التوتر الذي يعاني منه كثير من نزالء املؤسسات املغلقة، كما تقوم على أسس إقناع احملكوم عليه بوجوب التقيد باألنظمة وإتباع 

الواجبات التي تفرض عليه ألنها تتقرر من أجل مصلحته وعلى سبيل تأمن مستقبل ناجح له.

>     ثالثا: املؤسسات العقابية شبه املفتوحة:
يتميز هذا النوع من املؤسسات العقابية، بأنه يتوسط بن املؤسسات املغلقة، واملؤسسات املفتوحة، فاحلراسة فيه متوسطة، 
العالم اخلارجي، ويودع يف  أنها غير منفصلة عن  املغلقة، وتتوافر فيها بعض مظاهر السجن، إال  وأقل منها يف املؤسسات 
هذه املؤسسات السجناء احملكوم عليهم الذين تدل دراسة شخصيتهم عن أن القيود الشديدة ال تجدي يف إصالحهم، أو ممن 
تستدعي حالتهم معاملة خاصة، أو ممن يثبت تحسن سلوكهم يف املؤسسات املغلقة، فينقلون إليها متهيداً لإلفراج عنهم، أو 

نقلهم إلى مؤسسات مفتوحة.

تقام داخل املؤسسات شبه املفتوحة، الورش اخملتلفة التي ميكن تدريب السجناء على أنسب األعمال التي تتفق مع ميولهم، 
والتي يرغبون مزاولتها عندما تنتهي مدة عقوبتهم.

انتشرت هذه املؤسسات بصورة كبيرة يف العصر احلاضر، وهي أكثر واقعية،نظراً ألنها تهيء للسجن احملكوم عليه فرصة إعادة 
اكتساب حريته بشكل تدريجي، حتى يتم تكيفه مع البيئة اخلارجية.
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تأخذ هذه املؤسسات العقابية، صوراً مختلفة، كتقسيم املؤسسة العقابية إلى أجنحة مغلقة، وأخرى مفتوحة، أو جعل األجنحة 
مفتوحة نهاراً ومغلقة ليالً، كما قد تكون ملحقة أحياناًً مبؤسسة عقابية مغلقة، كمباني مستقلة.
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1-2 : احلقوق األساسية لسجناء املؤسسات العقابية وفقًا للمعايير الدولية

1-2-1 : احلقوق الالزمة إلنسانية السجني.
يراد بتحديد احلقوق الالزمة إلنسانية السجن احلقوق املتعلقه به كإنسان قبل أن يحمل صفة سجن املؤسسة العقابية، وفائدة 
العقابية يف محافظتهم على حقوق السجناء، وهذه  الدليل من أجل تبسيط إجراءات موظفي املؤسسات  التصنيف يف هذا 

احلقوق تبقى مالزمة له مهما كان مركزه القانوني، حيث أنها متعلقة بإنسانيته.

وكون هذه احلقوق كثيرة وجميعها ملزمة، إال أنه لغايات هذه الدليل سيتم االقتصار على تلك احلقوق التي ميكن ان يكون 
ملوظفي املؤسسات العقابية دوراً يف احملافظة عليها، ولكن من الضرورة بيان مرجعياتها القانونية أوالً، فيما تعارفت عليه األمم 

بالشرعة العاملية حلقوق اإلنسان.

> مكونات الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان1: 
هذه املكونات التي تعتبر املرجعية األساسية حلقوق اإلنسان، املعترف بها دولياً وأهمها: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد 
الدولي اخلاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والبروتوكولن 

االختيارين امللحقن بهذا العهد ) أحدهـما خاص بإلغاء عقوبة اإلعدام، واآلخر خاص بتلقي شكاوى األفراد (.
لكن بعض الفقه القانوني أشار إلى أن اإلتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان، والصادرة عن األمم املتحدة ) 
إتفاقية مناهضة التعذيب ، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ، وإتفاقية حقوق الطفل (، تعد أحد مكونات 

الشرعة الدولية.

مجموعة املعايير واإلعالنات واملواثيق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان
إعالن القضاء على العنف ضد املرأة   > 

إعالن حقوق الطفل   > 

إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء التعسفي )اإلعالن اخلاص باالختفاء(   > 

أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  للتعذيب  التعرض  من  األشخاص  جميع  حماية  إعالن   > 
الالإنسانية أو املهينة )إعالن مناهضة التعذيب( 

إعالن وبرنامج عمل بكن   > 

إتفاقيات جنيف الصادرة يف 12 أغسطس/آب 1949 )إتفاقيات جنيف(   > 

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )إتفاقية املرأة(   > 

إتفاقية جنيف اخلاصة بحماية األشخاص املدنين يف زمن احلرب )إتفاقية جنيف الرابعة(   > 

إتفاقية جنيف اخلاصة مبعاملة أسرى احلرب )إتفاقية جنيف الثالثة(   > 

إتفاقية جنيف لتحسن حال اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان )إتفاقية جنيف األولى(   > 

1-  جرى تعريف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان يف كشاف هذا الدليل، الفقرة )1-1-1 (.
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إتفاقية جنيف لتحسن حال اجلرحى واملرضى والغرقى من  أفراد القوات املسلحة يف عرض البحار )إتفاقية   > 
جنيف الثانية( 

إتفاقية جنيف للعالقات القنصلية   > 
إتفاقية حقوق الطفل   > 

التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )إتفاقية  إتفاقية مناهضة   > 
مناهضة التعذيب( 

إتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   > 
اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان )اإلعالن األمريكي(   > 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )اإلعالن العاملي(   > 
اإلعالن املتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه   > 

اإلتفاقية األمريكية الدولية بشأن االختفاء القسري لألفراد )اإلتفاقية األمريكية بشأن االختفاء(  > 
اإلتفاقية األمريكية الدولية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه )اإلتفاقية األمريكية(  > 

اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )اإلتفاقية األمريكية(   > 
اإلتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )اإلتفاقية األوروبية(   > 

اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )إتفاقية مناهضة التمييز(   > 
البروتوكول اإلضايف إلتفاقيات جنيف الصادرة يف 12 أغسطس/آب 1949، واملتعلق بحماية ضحايا الصراعات   > 

الدولية املسلحة الدولية )البروتوكول اإلضايف األول( 
البروتوكول اإلضايف إلتفاقيات جنيف الصادرة يف 12 أغسطس/آب 1949، واملتعلقة بحماية ضحايا املنازعات   > 

املسلحة غير الدولية )البروتوكول اإلضايف الثاني( 
عقوبة  إلغاء  إلى  الرامي  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  للعهد  الثاني  االختياري  البروتوكول   > 

اإلعدام )البروتوكول الثاني للعهد الدولي( 
البروتوكول السابع إلتفاقية حماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )البروتوكول السابع لإلتفاقية األوروبية(   > 
اإلعدام  عقوبة  بإلغاء  اخلاص  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  حماية  إلتفاقية  السادس  البروتوكول   > 

)البروتوكول السادس لإلتفاقية األوروبية( 
الضمانات الكفيلة بحماية حق السجناء الذين يواجهون عقوبة اإلعدام )ضمانات عقوبة اإلعدام(   > 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )العهد الدولي للحقوق(   > 
القرار اخلاص باحلق يف اللجوء إلى القضاء وتلقي محاكمة عادلة اخلاص باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان   > 

والشعوب )قرار اللجنة األفريقية( 
القواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث )إعالن بكن(   > 

القواعد النموذجية الدنيا لألمم املتحدة بشأن التدابير غير اإلحتجازية )قواعد طوكيو(  > 
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد معاملة السجناء(   > 

املبادئ األساسية إلستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفن املكلفن بإنفاذ القوانن   > 

املبادئ األساسية إلستقالل القضاء   > 
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املبادئ األساسية لدور احملامن   > 

املبادئ األساسية ملعاملة السجناء   > 

املبادئ التوجيهية اخلاصة بدور أعضاء النيابة العامة   > 

املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ملنع إنحراف األحداث )مبادئ الرياض( .  > 

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )امليثاق األفريقي(  > 

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا )النظام األساسي لرواندا(   > 

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة )النظام األساسي ليوغوسالفيا(   > 

بروتوكول اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام   > 

قرار اللجنة األفريقية اخلاص باحلق يف اللجوء إلى القضاء وتلقي محاكمة عادلة )قرار اللجنة األفريقية(   > 

إرتكاب  عن  املسؤولن  األشخاص  الدولية حملاكمة  اجلنائية  باحملكمة  اخلاصة  واإلثبات  اإلجراءات  قواعد   > 
انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان يف أراضي يوغوسالفيا السابقة )قواعد يوغوسالفيا( 

قواعد اإلجراءات واإلثبات اخلاصة باحملكمة الدولية لرواندا )قواعد رواندا(   > 

قواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومن من احلرية   > 

لوائح السجون األوروبية   > 

مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفن الصحين، والسيما األطباء، يف حماية املسجونن، واحملتجزين   > 
من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )مبادئ آداب مهنة الطب( 

مجموعة املبادئ اخلاصة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجون   > 
)مجموعة املبادئ( 

مدونة قواعد السلوك اخلاصة باملوظفن املكلفن بإنفاذ القانون  > 

وألبرز  والعهدين(  )اإلعالن  اإلنسان  حلقوق  الدولية  للشرعة  الرئيسية  املكونات  أهم  على  نقف  يلي  وفيما 
احلقوق التي وردت فيهـم:

:)UDHR(  أواًل:  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
Universal Declaration of Human Rights

يوصف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بأن له قيمة أخالقية وقانونية، بن األمم والدول، حيث أنه ميثل قاسما مشتركا قابلته 
البشرية، و ميثل احلد األدنى من احلقوق التي يجب أن يتمتع بها األفراد، بغض النظر عن أي اعتبار. وقد شكل هذا اإلعالن 
الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف العاشر من ديسمبر 1948، باكورة العمل الالحق يف حقوق اإلنسان، وحجر األساس 
لكل اإلتفاقيات واملواثيق واإلعالنات الالحقة العاملية واإلقليمية، وأصبح ملهـماً لكل دساتير الدول تقريباً فيما يتعلق بأبواب 

احلقوق واحلريات.
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تضمن اإلعالن العاملي ثالثون مادة، شملت احلقوق األساسية التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان، بغض النظر عن جنسه ولونه 
أو دينه وما إلى ذلك مما قد يستغل سبباً للتمييز بن البشر. 

جاء في ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: 

ملا كان اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس 
بربريتها  أثارت  إلى أعمال  وازدراؤها قد أفضيا  العالم، وملا كان تجاهل حقوق اإلنسان  والعدل والسالم يف  احلرية 
الضمير اإلنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من اخلوف والفاقة، 
كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، وملا كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال 
يضطروا آخر األمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان واالضطهاد، وملا كان من اجلوهري العمل على تنمية عالقات ودية 
بن األمم، وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أعادت يف امليثاق تأكيد إميانها بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان 
وقدره، وبتساوي الرجـــال والنساء يف احلقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم اإلجتماعي وبتحسن مستويات 
احلياة يف جو من احلرية أفسح، وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع األمم املتحدة على ضمان 
تعزيز اإلحترام واملراعاة العاملين حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وملا كان التقاء اجلميع على فهم مشترك لهذه 
احلقوق واحلريات أمراً بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،  فإن اجلمعية العامة ،،، تنشر على املأل هذا اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه املثل األعلى املشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم، كيما يسعى جميع 
أفراد اجملتمع وهيئاته، واضعن هذا اإلعالن نصب أعينهم على الدوام، ومن خالل التعليم والتربية، إلى توطيد إحترام 
هذه احلقوق واحلريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير املطردة الوطنية والدولية، اإلعتراف العاملي بها ومراعاتها الفعلية، فيما 

بن شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيما بن شعوب األقاليم املوضوعة تحت واليتها على السواء.

:)ICCPR(   ثانيًا:  العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
International Covenant on Civil and Political Rights

تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز التنفيذ يف العام 1976، وقد إستند العهد الدولي إلى 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف تفصيله للحقوق، وتبرز أهـميته يف أنه وضع آلية ملراقبة تنفيذ الدول املوقعة عليه لألحكام 
املدنية  بإختصاص جلنة احلقوق  يسلم  الذي  األول  اإلختياري  البروتوكول  العهد  بهذا  الوقت أحلق  نفس  وفى  فيه،  الــواردة 
والسياسية يف تلقى البالغات الصادرة من األفراد والنظر فيها من قبل اجلمعية العامة، وفى سنة 1989 اعتمدت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة 

اإلعدام وقد دخل هذا البروتوكول حيز النفاذ فى 1991 .

غالباً ما يطلق على مجموعة احلقوق املدنية والسياسية باجليل األول من احلقوق، وميكن القول أن مجموعة احلقوق هذه تشكل 
تلك احلقوق الفردية التي يجب أن يتمتع بها الفرد بصفته إنساناً، وقد أولى اجملتمع الدولي إهتماماً كبيراً جملموعة احلقوق 

هذه إن كان يف مجال وضع املعايير أو مراقبة تطبيقها.
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وتتميز احلقوق املدنية والسياسية مبيزتني أساسيتني هـما:

-  أنها حقوق للتطبيق الفوري: أي أنه يجب أن تطبق وتحترم فوراً، وال تحتمل أي تأجيل أو تدريج يف تطبيقها، بالنظر 
إلى اخلطورة الكبيرة التي ينطوي عليها عدم إعمالها الكامل على األفراد وكرامتهـم. فهي بعكس احلقوق اإلقتصادية 

واإلجتماعية التي سيأتي على ذكرها الًحقا، ال تحتمل أي تدريج يف إعمالها.

-  أنها حقوق سلبية: مبعنى أنها ال تتطلب من الدولة موارد كبيرة، أو تخصيص مبالغ طائلة، فهي ال تحتاج تدخل الدولة 
الفعال واملكلف، حيث يكفي إلعمالها عدم انتهاكها، فمثال للوفاء باحلق يف عدم تعرض املواطنن للتعذيب، ال يتطلب 

ذلك سوى امتناع الدولة عن القيام بالتعذيب.

:)ICESCR(   ثالثًا:  العهد الدولي اخلاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

إعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1966 ودخل حيز النفاذ يف 3 يناير 1976 . ويطلق على احلقوق اإلقتصادية 
ينظر  ما  وكثير  منها.  يتجزأ  اإلنسان وجزء ال  أساسية من حقوق  اإلنسان، وهي حقوق  الثاني حلقوق  واإلجتماعية، اجليل 
إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية باملعنى احلريف والقانوني للكلمة وهي تختلف من حيث طبيعتها وطبيعة اإللتزام 

واملطالبة بها عن احلقوق املدنية والسياسية، فهي:

- حقوق يتم الوفاء بها تدريجياً: أي أنها ليست قابلة للتطبيق الفوري، حيث أن تحقيقها الكامل يستوجب تسخير املوارد 
املتوفرة سواء كانت محلية أو دولية، وهي تعتمد على إتباع خطوات تدريجية تؤدي يف املآل النهائي إلى الوفاء بها.

- تتطلب تدخالً إيجابيا وفاعالً من قبل الدولة: حيث تحتاج إلى جهود حثيثة وتضافر للموارد وتدخال »مكلفاً« من قبل 
الدولة.  وعلى الرغم من ذلك، فإن أعمال احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية يعني بدوره أن هناك إلتزاماً فورياً، وهو 
الشروع الفوري يف إتخاذ اإلجراءات املالئمة التشريعية والتنفيذية وتجنيد املوارد املتوفرة بغض النظر عن كمها للوفاء 

بتلك احلقوق.

وهذه احلقوق واحلريات متعددة، وتعرف باحلقوق واحلريات األصيلة، وهي الواردة بالشرعة الدولية السابق ذكرها، مع مراعاة 
القانون الوطني على أن ينتقص هذا القانون مما تعرفت عليه البشرية، وفيما ورد ذكرها يف املواثيق العاملية، وفيما يلي تعداداً 

ألهمها وليس كاملها، للداللة ال احلصر :
حق احلياة.  -  

حق التمتع بالكرامة اإلنسانية.  -  
حق امللكية الشخصية  -  

حق عدم التعذيب.  -  
حق عدم اإلسترقاق أو التشغيل بالسخرة واإلسترقاق.  -  

حق احلماية واألمن الشخصي .  -  
حق التمتع دوماً بالشخصية القانونية.  -  
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حق اللجوء إلى احملاكم.  -  
حق احملافظة على خصوصية حياته ومراسالته وعالقاته األسرية.  -  

حرية الفكر والوجدان والدين، وممارسة شعائره التعبدية.  -  
حرية الرأي والتعبير.  -  

حق العمل، واحلصول على أجر على العمل.  -  
حق اإلشتراك بالضمان اإلجتماعي.  -  

احلق يف الراحة، وأوقات الفراغ.  -  
احلق يف التعليم.  -  

احلق يف املعاملة احلسنة بال متييز على أساس الدين أو العرق أو اجلنس أو اللغة أو املعتقد السياسي.  -  
احلق يف املأكل .  -  

حق الرعاية الصحية.  -  
حق التظلم إذا إنتهكت حرياته أو حقوقه.  -  

حق التمتع بوضعية املتهم ملن لم يدان، وما تفترضه من قرينة البراءة.  -  
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1-2-2: حقوق السجني داخل املؤسسة العقابية:

صدرت عدة مواثيق ومعاهدات دولية ضامنة حلقوق السجناء يف املؤسسات العقابية، وهي حقوق أساسية، البد من اإللتزام 
بها، وتنفيذها وفقاً إللتزامات الدول أمام اجملتمع الدولي.

أهم املواثيق الدولية التي تشكل املرجعية في حقوق السجناء:

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : . 1

إعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 217 ألف )د-3( املؤرخ يف 10 كانون األول/
ديسمبر 1948.

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية :. 2

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واإلنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2200 ألف )د-21( 
املؤرخ يف 16 كانون/ ديسمبر1966، وكان تاريخ بدء النفاذ يف 23 آذار/مارس 1976، وفقا ألحكام املادة 49 .

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء:. 3

أوصي بإعتمادها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمن املعقود يف جنيف عام 1955 وأقرها 
اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي بقراريه 663 جيم )د-24( املؤرخ يف 31 متوز/يوليو 1957 و 2076 )د-62( 

املؤرخ يف 13 أيار/مايو 1977.

إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة :. 4

إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واإلنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 39/46 املؤرخ يف 
10 كانون األول/ديسمبر 1984، تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا ألحكام املادة 27 )1(.

 املبادئ األساسية ملعاملة السجناء:. 5
اعتمدت ونشرت علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  45/111 املؤرخ يف 14 كانون األول/

ديسمبر 1990 .

للمجرمات )قواعد . 6 قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابير غير اإلحتجازية 
بانكوك( :

لألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدته  رقم 1984/47،  قراره  واإلجتماعي يف  اإلقتصادي  توصية اجمللس  على  بناءً 
املتحدة قي قرارها رقم A/RES/65/229 بتاريخ 21 كانون األول/ديسمبر 2010

من اجلدير التنويه يف هذا الصدد أن ما يتم إيراد ذكره من حقوق السجناء هي احلقوق األساسية التي تضمنتها الشرعة 
الدولية، وليست كافة احلقوق التي يتمتع بها السجن، فهنالك مجموعة حقوق مكتسبة للسجناء، وأخرى غير املنصوص عليها 

تقدمها بعض الدول التي آمنت بحقوق اإلنسان والسجناء بشكلٍ منهجي كامل، وطبقتها مبمارسات فضلى.
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وهذه احلقوق األساسية ال يجوز التنازل عنها أو التحلل منها أو تقييدها بقيد يخرجها من طبيعتها، وال يجوز االدعاء بأن 
السجن تنازل عنها، فاألصل أن تكون محمية بالقانون، وبالتزامات الدول املوقعة على تلك املواثيق الدولية.

 
له  الالزمة  األساسية  احلقوق  إلى  باإلضافة  السجني  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  احلقوق  تلك  أبرز  يلي  وفيما 

كإنسان، السابق ذكرها فيما تقدم:
 

 1.  احلق في معرفة سبب إحتجازه أو التهمة املنسوبة إليه :
األصل يف اإلنسان أن يتمتع بحريته من غير قيدٍ عليها أو شرط، فإذا ما مت تقييد حريته ألي سببٍ قانوني، فيجب إعالمه 
فوراً سبب ذلك، وإذا ما مت إيداع أي شخص املؤسسة العقابية فعلى املؤسسة أن تعلمه فوراً أو تتأكد من معرفته سبب 

وجوده كسجن يف املؤسسة العقابية.

املادة 9 )2( من العهد الدولي:

»يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبالغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه«. 

يتضمن هذا احلق أن يتعرف السجن على كافة حقوقه داخل املؤسسة العقابية، وميكن ذلك أن يتم من خالل منشور يوزع على 
السجناء حلظة دخولهم املؤسسة العقابية. وأن توضح له تلك احلقوق بلغة يفهمها، وكيفية ممارسة هذه احلقوق، كما أن من 

حقه اإلستعانة مبترجم، دون مقابل عند اإلقتضاء، ليساعده خالل اإلجراءات القانونية .

أما إذا كان الشخص احملتجز أو املقبوض عليه من الرعايا األجانب، فيجب على السلطات، عالوة على ما تقدم، أن تخطره 
بحقه يف اإلتصال بسفارة بلده أو مركزها القنصلي. وإذا كان الجئاً أو بدون جنسية، أو يخضع حلماية منظمة دولية، فيجب 

أن يُخطر على وجه السرعة بحقه يف اإلتصال باملنظمة الدولية املناسبة.
 

2. حق السجني في اإلتصال مبحاميه:
لكل شخص ، سواء بسبب فعل جنائي أو غير جنائي، احلق يف اإلتصال مبحامٍ. وقد بات من املسلم به على نطاق واسع أن 
مبدأ السماح باإلتصال مبحام، على وجه السرعة وعلى نحو منتظم، ضمان هام يقي من التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة 
أو اإلكراه على اإلدالء ،بإعترافات أو غير ذلك من اإلنتهاكات, وال يجوز اإلبطاء يف إتاحة إمكانية اإلتصال باحملامن إال يف 
األحوال اإلستثنائية املقررة يف القانون. ومن املتعارف عليه قانونياً أن هذه املهلة يجب أن ال تتجاوز 24 ساعة من حلظة 

القبض عليه.

يتضمن هذا احلق أن تجري هذه اإلتصاالت بسرية تامة، ومعنى احلق يف سرية اإلتصال أنه ال يجب فرض أي ضرب من 
ضروب التدخل أو الرقابة على اإلتصاالت التحريرية أو الشفوية )مبا يف ذلك املكاملات الهاتفية( بن املتهمن ومحاميهم، مع 
مالحظة أنه تجيز املعايير الدولية أن تجري املشاورات تحت نظر موظفي املؤسسة العقابية على أن تكون بعيدة عن سمعهم. 
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املبدأ 22 من املبادئ األساسية اخلاصة بدور احملامني:

»تكفل احلكومات وتحترم سرية جميع اإلتصاالت واملشاورات التي تجرى بن احملامن وموكليهم يف إطار عالقاتهم 
املهنية.«

3. احلق في اإلتصال بالعالم اخلارجي:
يحق لكل سجن أن يبلغ أسرته أو أصدقائه بنفسه أو عن طريق السلطات عن مكان حجزه. وإذا نقل هذا الشخص إلى 

موضع إحتجاز آخر، فيجب إبالغ أسرته وأصدقائه بهذا املكان من جديد.

القاعدة 92 من القواعد النموذجية الدنيا:

»يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبالغ أسرته نبأ إحتجازه, ويعطى كل التسهيالت املعقولة لإلتصال بأسرته وأصدقائه 
وبإستقبالهم، دون أن يكون مرهوناً إال بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته.« 

4. حق الرعاية الطبية :
وهذا احلق يشمل الرعاية الطبية الكاملة، بدنياً وسنياً ونفسياً، وتلقي العالجات الكاملة، مبا فيه أن يعرض على طبيب 
مختص، وحتى لو ادى ذلك إلى نقله إلى مستشفى خارج املؤسسة العقابية. وأن تكون هذه اخلدمات الطبية مجانية بالنسبة 

لسجن املؤسسة العقابية.

كما أن الفحص الطبي للسجن ضروري أن يتم إجرائه وقت دخوله املؤسسة العقابية، ويف أسرع وقتٍ ممكن.

القاعدة 24 من القواعد النموذجية الدنيا:

»يقوم الطبيب بفحص كل سجن يف أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما إقتضت الضرورة...« 

5. احلق في احلصول على أوضاع إنسانية أثناء اإلحتجاز وعدم التعرض للتعذيب
فلسفة العقاب داخل املؤسسة العقابية أنه حرمان من احلرية لتحقيق غاية اإلصالح والتأهيل، فال يتصور أن يتم إيقاع أي 
عقوبات أخرى بحق السجن خارجة عن سلب حريته مؤقتاً، ويبقى متمتعاً بكافة حقوقه اإلنسانية األخرى ضمن القواعد 
العامة، وما يفترضه حسن سير النظام العام، فال يجوز معاملته بأي أسلوب غير إنساني أو مهن، أو تعريضه للتعذيب ألي 

هدفٍ كان.

هذا احلق مطلق وغير قابل لإلنتقاص منه. وهو ينطبق على كل إنسان. وال يجوز على اإلطالق تعليق العمل به حتى يف 
أوقات احلرب أو التهديد باحلرب أو عدم اإلستقرار السياسي أو حاالت الطوارئ. وال يجوز التعلل بأية ظروف لتبرير 
التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. بل أنه ال يجوز ملوظفي املؤسسة العقابية 

تبرير إرتكاب هذه األفعال بالتعلل بصدور األوامر لهم من رؤسائهم.

املهينة محظورة متاماً  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبات  البدنية واحلبس يف زنازين مظلمة وجميع  العقوبات  أن  كما 
إستخدامها كعقوبات على اخملالفات التأديبية.
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املادة 5 من »اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان«:

»ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة.« 

املادة 10)1( من »العهد الدولي«:

»يعامل جميع احملرومن من حريتهم معاملة إنسانية، وتحترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساني. 

6. العزل والتصنيف:
لها، وكذلك فصل  املقررة  العقوبة  ونوع اجلرمية ودرجة خطورتها ومدة  العمر  فئات حسب  إلى  السجناء  يجب تصنيف 
املتهمن عن احملكومن، بعزل كل فئة عن األخرى، لغايات تحقيق الرعاية البرامجية املناسبة من جهة، ومراعاة أن املتهمون 

الذين لم يصدر بحقهم قرار حكم باحلبس ما زالوا خاضعن ملبدأ البراءة املفترضه يف اإلنسان أصالً.

املادة الثامنة/ من القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:

توضع فئات السجناء اخملتلفة يف مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من املؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل 
سوابقهم وأسباب إحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:

)أ( يسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسات مختلفة. وحن تكون هناك مؤسسة تستقبل اجلنسن على 
السواء يتحتم أن يكون مجموع األماكن اخملصصة للنساء منفصال كلياً،

)ب( يفصل احملبوسون إحتياطياً عن املسجونن احملكوم عليهم،
)ج( يفصل احملبوسون ألسباب مدنية، مبا يف ذلك الديون، عن املسجونن بسبب جرمية جزائية،

)د( يفصل األحداث عن البالغن.

7. ممارسة الشعائر الدينية.

العام. وعلى إدارة  كل سجن يتمتع باحلق مبمارسة شعائره الدينية، وفقاً لديانته ومذهبه وطائفته ضمن نطاق النظام 
املؤسسة العقابية توفير اإلمكانيات التي تسمح له بذلك داخل حدود املؤسسة العقابية، مع مراعاة أن بعض الشعائر ال ميكن 
تلبيتها داخل املؤسسة العقابية كاحلج مثالً للمسلمن، أما املمارسات األخرى التي ميكن تحقيقها داخل املؤسسة العقابية 

فهي املعنية بهذا احلق كالصالة والصيام واية شعائر مشابهة من كافة األديان.

يتضمن هذا احلق توفير ممثل ديني إن كان هنالك عدداً كافياً من السجناء من أتباع تلك الديانة، وإن لم يتمكن تحقيق 
ذلك، فعلى إدارة املؤسسة العقابية توفير إمكانية إتصال السجن مبمثل لديانته خارج املؤسسة العقابية. كما ال يجب أن 
يحرم السجن من إقتناء الكتب املقدسة لديانته، وأي كتب أخرى مخصصة للتربية الدينية أو الشارحة لشعائر دينه، ومن 

باب آخر يحترم رأي السجن إذا رفض زيارة ممثل لدينه له يف املؤسسة العقابية.
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املادة 41، 42 من من القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:

إذا كان السجن يضم عدد كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعن أو يقر تعين ممثل لهذا الدين ( 1)
مؤهل لهذه املهمة. وينبغي أن يكون هذا التعين للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف 

تسمح به.

يسمح للمثل املعن أو الذي مت إقرار تعيينه وفقا للفقرة 1 أن يقيم الصلوات بإنتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك ( 2)
مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونن من أهل دينه رعاية لهم.

ال يحرم أي سجن من اإلتصال باملمثل املؤهل ألي دين. وفى مقابل ذلك، يحترم رأى السجن كليا إذا هو إعترض ( 3)
على قيام أي ممثل ديني بزيارة له.

42. يسمح لكل سجن، بقدر ما يكون ذلك يف اإلمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات املقامة يف السجن، 
وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته.

8. حق الغذاء واإلطعام :
على إدارة املؤسسة العقابية أن توفر الطعام والغذاء الكايف واملناسب، والذي يحتوي على قيمة غذائية كافية للحفاظ على 

صحة السجن وقوته، ويف ساعات الوجبات الغذائية الطبيعية املتعارف عليها، ومجاناً.

ويشمل ذلك توفير توفير املياه الصاحلة للشرب ما أمكن، وذلك ضرورة لبقاء جسم السجن وصحته قابلة لإلستمرار، فهو 
يحرم من حقه يف احلرية وليس من حقوقه اإلنسانية األخرى.

املادة 20 من من القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:
)1( توفر اإلدارة لكل سجن، يف الساعات املعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة 

النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي.
)2( توفر لكل سجن إمكانية احلصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.

9. حق التسكني املناسب:
السجن قد ميضي سنواتٍ طوال يف سجنه، بل أن بعض السجناء ميكن أن ميضوا عقوبات تصل مدى احلياة، فال بد من أن 
تكون أماكن حجزهم مناسبة من حيث املساحة اخملصصة لكل سجن والتهوية والتدفئة واإلنارة الكافية واألغطية ووسائل 
الرفاه الضرورية لبقاء اإلنسان. وهذا ال ينفي حق السجناء املتهمن أو املوقوفن أو احملكومن مبدد قصيرة من ضرورة 
متتعهم بنفس احلق من التسكن املناسب. وبالضرورة أن تحتوي أماكن اإلحتجاز والتسكن على املرافق الصحية الالزمة 

من مراحيض نظيفة وحمامات لإلغتسال صاحلة لإلستعمال، وكافة مستلزماتها التي تبقيها نافعة إلنسانية السجن .
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القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:
9.  )1( حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم ال يجوز أن يوضع يف الواحدة منها أكثر من سجن واحد ليال. فإذا 
حدث ألسباب استثنائية، كاالكتظاظ املؤقت، أن أضطرت اإلدارة املركزية للسجون إلى اخلروج عن هذه القاعدة، 

يتفادى وضع مسجونن إثنن يف زنزانة أو غرفة فردية.

)2( وحيثما تستخدم املهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر يف هذه 
الظروف. ويجب أن يظل هؤالء ليالً تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة املؤسسة.

مع  الصحية،  املتطلبات  جميع  ليال،  النوم  حجرات  سيما  وال  املسجونن،  إلستخدام  املعدة  الغرف  توفر جلميع   .10
احلرص على مراعاة الظروف املناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء واملساحة الدنيا اخملصصة لكل سجن 

واإلضاءة والتدفئة والتهوية.

11. يف أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

)أ( يجب أن تكون النوافذ من اإلتساع بحيث متكن السجناء من إستخدام الضوء الطبيعي يف القراءة والعمل، وأن 
تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،

)ب( يجب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكن السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.

12. يجب أن تكون املراحيض كافية لتمكن كل سجن من تلبية إحتياجاته الطبيعية يف حن ضرورتها وبصورة نظيفة 
والئقة.

13. يجب أن تتوفر منشآت اإلستحمام واإلغتسال بالدش بحيث يكون يف مقدور كل سجن ومفروضا عليه أن يستحم 
واملوقع اجلغرايف  للفصل  تبعاً  العامة  الصحة  تتطلبه  الذي  بالقدر  الطقس،  يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع  أو 

للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف مناخ معتدل.

14. يجب أن تكون جميع األماكن التي يتردد عليها السجناء بإنتظام يف املؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة يف كل حن.

10. حق التمتع بالنظافة الشخصية:
هذا حق متتم للرعاية الصحية والغذائية والتسكن املناسب مبا يشمل توفير معدات النظافة الشخصية من ماء ومنظفات 
اجلسم والشعر، وكذلك توفير حالقة الذقن والشعر، والفوط الصحية للنساء واألطفال املرافقن، ويشمل كذلك نظافة 
نظام  كان  إذا  األخرى  الشخصية  املالبس  أو  املوحد(  )الزي  العقابية  املؤسسة  أكانت مالبس  الشخصية، سواء  املالبس 

املؤسسة العقابية يسمح بذلك.

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:
15. يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم املاء وما تتطلبه الصحة 

والنظافة من أدوات.

بالتسهيالت  السجن  يزود  ذواتهم،  إحترام  السجناء من احلفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على  بغية متكن   .16
الالزمة للعناية بالشعر والذقن. ويجب متكن الذكور من احلالقة بانتظام.

17. )1( كل سجن ال يسمح له بارتداء مالبسه اخلاصة يجب أن يزود مبجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ 
على عافيته. وال يجوز يف أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة.
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)2( يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها يف حالة جيدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها 
بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.

)3( يف حاالت إستثنائية، حن يسمح للسجن، باخلروج من السجن لغرض مرخص به، يسمح له بارتداء ثيابه 
اخلاصة أو بارتداء مالبس أخرى ال تسترعى األنظار.

18. حن يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم اخلاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصاحلة 
لإلرتداء.

19. يزود كل سجن، وفقا للعادات احمللية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية، تكون 
نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها، وتستبدل يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

11. حق العمل املناسب مقابل األجر:
أهمية العمل بالنسبة للسجن ليست فقط لتحصيل أجر مادي يساعده على وجود دخل ثابت له ميكنه من شراء بعض 
مستلزماته اإلضافية، بل هو هام جداً يف إشغال وقت السجن من جانب ومن جانبٍ آخر، يعد تأهيالً وتدريباً له لكسب 
مهارات تساعده على البحث عن عمل بعد انقضاء فترة عقوبته وخروجه إلى اجملتمع ثانيةً، لذا من املهم جداً التذكير 
بأن العمل للسجناء يجب أن يكون طوعياً ومقابل أجر منصف، وضمن شروط تكفل العدالة واملشروعية واملالئمة سيجري 

بيانها الحقاً.

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:
89.  يجب دائمـا أن يعطى املتهم فرصة للعمل، ولكن ال يجوز إجباره عليه. فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه.

12. حق ممارسة األلعاب الرياضية:
ممارسة هذا احلق ضرورة قصوى للحفاظ على الصحة اجلسمانية للسجن وخاصة أوالئك الذين سيمضون فترات عقوبة 
طويلة املدة، وما يشمله ذلك من تنفس هواء نقي، وتفريغ طاقاتهم يف ما ينفعهم، وميكن أن يكون عامالً يف حسن انضباطهم 

والتزامهم بالنظام العام يف املؤسسة العقابية.

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:
21/ )1( لكل سجن غير مستخدم يف عمل يف الهواء الطلق حق يف ساعة على األقل يف كل يوم ميارس فيها التمارين 

الرياضية املناسبة يف الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك.
)2( توفر تربية رياضية وترفيهية، خالل الفترة اخملصصة للتمارين، للسجناء األحداث وغيرهم ممن يسمح لهم 

بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا القصد، األرض واملنشآت واملعدات الالزمة.

13. حق التعليم والرفاهية:
التعليم يعتبر جزءاً مهماً من البرامج اإلصالحية الهادفة إلى تنمية معارف السجن وصقل مهاراته مبا يساعده على فهمٍ 
صحيح للحياة وميكنه من اإلنخراط بفاعلية إيجابية يف اجملتمع، وخاصةً بالنسبة للسجناء األحداث والذين يعانون من 

األمية، سواء أكان تعليماً نظامياً أو دينياً.
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كما أن الرفاهية تتسسم باألهمية ذاتها من خالل األنشطة الثقافية والترويحية التي تهدف إلى احلفاظ على البناء العقلي 
والبدني للسجناء، وميكن أن تجري من خالل متابعة البرامج املتلفزة واألفالم السينمائية واملباريات الرياضية، أو من خالل 

حفالت أو مسابقات ذات طابع فني أو ثقايف.

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:
77. )1( تتخذ إجراءات ملواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على اإلستفادة منه، مبا يف ذلك التعليم الديني يف البلدان 

التي ميكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم األمين واألحداث إلزاميا، وأن توجه إليه اإلدارة عناية خاصة.
يكون يف  البلد، بحيث  العام يف  التعليم  املستطاع عملياً، متناسقاً مع نظام  السجناء، يف حدود  تعليم  )2( يجعل 

مقدورهم، بعد إطالق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
78. تنظم يف جميع السجون، حرصـاً على رفاه السجناء البدني والعقلي، أنشطة ترويحية وثقافية.
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1-2-3: حقوق الفئات املستضعفة.
مت التعارف على أن هناك بعض الفئات من السجناء بحاجة إلى رعاية خاصة وال يعد هذا خروجاً عن مبدأ احلياد، أو متييزاً 
لهم بحالٍ من األحوال، حيث أن هذه الفئات ميكن وصفها بأنها تعاني من إحتياجات خاصة ال يعاني منها باقي السجناء مما 
يقتضي من العدالة اجلزائية أن تحقق لهم مزيداً من اإلجراءات الراعية لهم بهدف تحقيق اإلصالح والتأهيل املنشود، وبغير 

ذلك سيعانون من عقوباتٍ إضافية كلُ بحسب الفئة التي يندرج تحتها.

ومن األهمية مبكان أن يتم إيضاح أن هذه القواعد اخلاصة بأي فئة من الفئات املستضعفة، مكملة لكافة القواعد والنصوص 
واملواثيق الدولية األخرى، وليست بديلة عنها.

الفئات املستضعفة ميكن تقسيمها إلى :
النساء ) عموماً وخاصة احلوامل واملرضعات ( .  -  

اإلشخاص ذوي اإلعاقة ) املعاقن حركياً أو لديهم مشاكل أو شذوذ عقلي(.  -  

األجانب ) من غير حملة جنسية الدولة التي فيها املؤسسة العقابية(.   -  

الالجئن وطالبي اللجوء ) اإلنساني أو السياسي (  -  

األحداث )عمر األحداث يتحدد وفقاً لقانون كل دولة، وغالباً تحت سن الثامنة عشر سنة(.  -  

احملكومن باإلعدام ) ويشمل احملكومن يف الدول التي ما زال النص فيها على اإلعدام، وموقوف التنفيذ عملياً(   -  

احملكومن باملؤبد ) يضاف إليهم احملكومن مبدد زمنية طويلة تقترب من املؤبد(.  -  

وسيجري عرض حقوق هذه الفئات والتي تحكم الرعاية اخلاصة املنشودة لكل فئة تفصيالً الحقاً. 
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1-3 : الضمانات املتعددة إلنفاذ حقوق السجني.

1-3-1 : اجلهات الرقابية على أعمال املؤسسات العقابية.
أصبح من املعلوم حكماً أن حقوق اإلنسان والتي تشمل حقوق السجناء ضمناً ليست أمراً محلياً صرفاً أو خاضعاً لسيادة الدولة 
املطلقة كما يف املاضي، بل أن هنالك خصائص وسمات عامة أساسية حلقوق اإلنسان اضحت موقع إجماع دولي عليها، أهمها:

أنها مضمونة دولياً ووطنياً.   -  
أنها تتمتع باحلماية القانونية على الصعيد الدولي أو احمللي.   -  

أنها تلزم الدول والعاملن باسمها من املوظفن احلكومين .  -  
ال ميكن التنازل عنها.  -  

أنها مترابطة   -  
عاملية ووطنية .  -  

إن تعظيمها يزيد من أمن اجملتمع.   -  
لذا فإن الرقابة على ضمان نفاذ حقوق اإلنسان عموماً، كذلك لم تعد شأناً محلياً خاضعاً لسيادة الدولة فقط، بل هي ذات 

بعد عاملي يتجاوز السيادة الداخلية للدولة، وتخضع للقانون الدولي رقابةً ومحاسبةً.

تأتي حقوق نزالء املؤسسات العقابية مبعاييرها اخملتلفة من ضمن هذه احلقوق والتي اسستها شرعة دولية تتناول حقوق هؤالء 
السجناء عموماً كما جاء يف القواعد الدنيا ملعاملة السجناء،  وخصوصاً لبعض الفئات املستضعفة كقواعد بانكوك حلقوق 

السجينات.

يجري تفعيل هذه احلقوق من خالل الرقابة على أعمال املؤسسات العقابية للتأكد من معايير تنفيذ هذه احلقوق ورصد أي 
إنتهاكات لها ليتم احملاسبة عليها فردياً أو مؤسسياً وفقاً لواقع احلال.

تقوم بأعمال الرقابة جهات محلية تتبع لسلطات الدولة، وجهات دولية محايدة أو تابعة لدول مانحة تقرر يف سياسات دعمها 
ومنحها للدول النامية مبدأ اإللتزام مبعايير حقوق اإلنسان املعترف بها عاملياً مبوجب املواثيق واملعاهدات الدولية.

على املستوى احمللي داخل الدولة فإن هذه الرقابة تتم من خالل مؤسسات إدارية تابعة للسلطات التنفيذية أو قضائية أو غير 
 ) Non Governmental Organizations (NGOs)( حكومية فيما يعرف مبنظمات اجملتمع املدني أو املنظمات غير احلكومية

وكذلك وسائل اإلعالم والصحافة التي متثل بدورها أدوات مجتمعية للرقابة على أعمال املؤسسات احلكومية إجماالً.

دولياً، فإن األمم املتحدة لها دور كبير يف اإلشراف على إنفاذ هذه احلقوق من خالل منظماتها ومكاتبها وجلانها الفرعية، 
الدولية  واملنظمة  الدولي،  األحمر  والهالل  كالصليب  احلقوق  بهذه  تعنى  أخرى  دولية  ومنظمات  اإلنسان،  حقوق  ومجلس 

  .(Human Rights watch( لإلصالح اجلنائي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان
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1-3-2 : الرقابة اجملتمعية )منظمات اجملتمع املدني، والدولي، ووسائل اإلعالم(
تعتبر الرقابة اجملتمعية ذات فاعلية كبيرة على ضمان التزام املؤسسات احلكومية املنفذة للقوانن باملعايير املتوافق عليها يف 
حقوق اإلنسان عموماً، وباألخص يف حالة وجود اإلنسان يف صفة متهم أو سجن مؤسسة عقابية من ضمان حقوقه األساسية 
من عدم التعدي عليها، أو تعذيبه ألي هدفٍ كان، فصفة املتهم أو اجملرم ألي إنسان، بأيٍ حالٍ من األحوال، لن تنفي عنه صفة 

اإلنسانية ومهما كانت عقوبته املقررة بالقضاء.

يف تطبيقات نظم العدالة اجلزائية ما تزال الدول متفاوتة، إما مؤسسياً أو بشكل فردي يف ضمان التزام عدم التعرض أو 
اإلنتقاص من حقوق السجناء، ولذا كان من الضرورة مبكان أن تنهض أنظمة رقابية مختلفة للحفاظ على مستوى النزاهة يف 

احملافظة على هذه املعايير.

ملا كانت األجهزة الرقابية متنوعة من حكومية وقضائية ومجتمعية فإنها بذلك تشكل مبجموعها أعلى درجات الضمان لعدم 
داخل  عقوباتهم  يقضون  الذين  بهؤالء  يلحق  قد  ظلمٍ  أي  التغاضي عن  إلى  يؤدي  ال  وبشكل  السجناء،  من حقوق  اإلنتقاص 
مؤسسات عقابية تخضع لسلطات حكومية ملتزمة بتنفيذ اإلتفاقيات واملعاهدات واإللتزامات الدولية اخلاصة مبعايير عالية 

من احملافظة على حقوق السجناء ومعاملتهم بشكل ال يهن اإلنسانية.

 بعض التطبيقات أبرزت أن الرقابة احلكومية أو القضائية قد تتعرض للضعف أو الضغط السياسي أو املالي فتفقد جزءاً من 
فاعليتها، لذا كانت الرقابة اجملتمعية من خالل وسائل اإلعالم أو منظمات اجملتمع املدني املعنية بحقوق اإلنسان ذات أثر بالغ 

لعدم إنحراف السلطة عن إلتزاماتها تجاه هذه الفئة من الناس املوجودة يف املؤسسات العقابية.

من جانبٍ آخر، فوجود منظمات دولية معنية بهذا األمر مثل املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، ومنظمات أخرى حماية أكبر 
من تعرض املنظمات احمللية ألي ضغوطاتٍ سياسية أو مالية قد تؤثر على فعالية األداء يف تنفيذ واجباتها املقدسة يف احلفاظ 

على احلقوق األساسية للسجناء.

1-3-3 : آليات الرصد واملتابعة.
جرى التوافق عاملياً على مجموعة من اآلليات الفاعلة لرصد ومتابعة أي تجاوزات قد تتعرض لها حقوق اإلنسان السجن، 
وذلك من خالل تنفيذ الزيارات امليدانية للمؤسسات العقابية، ولقاء السجناء بلقاءات خاصة أو عامة، وإستقبال الشكاوي من 

السجناء أو محاميهم أو عوائلهم، أو اإلخبارات العامة، أو تشكيل جلان تقصي احلقائق.

يتم كتابة التقارير املتخصصة بخالصة أعمال وتحقيقات هذه اجلهات والشكاوى، وإعالنها من أجل تشكيل أدوات ضغط على 
املؤسسات العقابية لرفع املظالم إن تحقق وقوعها فعالً، أو نفيها إن كانت مجرد شكاوى ليس لها ادلة تؤكدها.

غالباً ما يتم تضمن محتويات هذه التحقيقات يف تقرير سنوي تعده املنظمات احلقوقية وتعرضه يف مؤمترات صحفية، وترفعه 
إلى منظمات حقوقية دولية وخاصة إلى هيئة األمم املتحدة التي ميكن لهذه التقارير أخذها باإلعتبار عند تقرير مساعدات 
دولية للدول النامية، مما يشكل مبجمله ضغطاً حقيقياً عليها يف إتجاه مراعاة معايير حقوق اإلنسان يف أداء مؤسساتها العقابية 

لسياسات التنفيذ العقابي اخملتلفة. 
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إجراءات اإلستقبال  
واإلفراج عن السجناء
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2-1 : إجراءات اإلستقبال. 

2-1-1: إجراءات التدوين والتوثيق.

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:
7.  )1( يف أي مكان يوجد فيه مسجونن، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم الصفحات، تورد فيه املعلومات التالية 

بشأن كل معتقل:
)أ( تفاصيل هويته،

)ب( أسباب سجنه والسلطة اخملتصة التي قررته،
)ج( يوم وساعة دخوله وإطالق سراحه.

)2( ال يقبل أي شخص يف أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا يف السجل.

إن املؤسسة العقابية هي مجتمع منظم بحد ذاته، و لغاية أداء وظيفتها املطلوبة منها بالشكل املناسب فال بد من أن تكون جميع 
أعمالها موثقة ومكتوبة بشكلٍ ال يدع مجاالً للعبث واخلطأ قدر اإلمكان.

يختلف شكل التوثيق والتدوين من دولة ألخرى تبعاً لنظامها اإلداري، وال ضرر يف ذلك، فاملهم ليس شكل أو لغة التوثيق بالقدر 
الذي يعنيه مضمون املواد املوثقة والتي نصت على احلد األنى منها، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ) وفقاً ملاء به 
الصندوق أعاله(، وهي ال تعني حصراً للمعلومات بل تعني احلد األدنى من املعلومات الضرورية الواجب توفرها يف إجراءات 

التوثيق والتدوين يف إجراءات استقبال السجناء.
ما سيتم إيراده هنا هو منوذج مقترح إلجراءات التدوين يف إستقبال السجناء للداللة، وال مينع ذلك من وجود ممارسات فضلى 

أخرى، أوضح وأكثر تعبيراً عن حاجة املؤسسة العقابية للمعلومات التفصيلية.

> إجراءات التدوين في عمليات اإلستقبال: -                      
ومعرفة وضعه  للسجن  املرافقة  والوثائق  األوراق  العقابية، مراجعة جميع  للمؤسسة  إدخال جديدة  يتم عند وصول حاالت 

القانوني، والتأكد من: 
 

املؤسسة  قيد احلجز يف  بوضعه  السجن  بحق  الصادر عن جهة قضائية  األمر  وهو  )احلبس(:  التوقيف  أمر  أوال:     >
العقابية. ويجب أن يتضمن هذا األمر املعلومات األساسية من اسم السجن ) مع التأكد من شخصية السجن من وثائق 
إثبات الشخصية، وعدم إستقبال من ال يحمل اثبات شخصية (، والتهمة، واملدة املقررة، ...الخ. موقعة بامضاء املرجع 
القانوني اخملتص. وال يجب أن يكون بحيازة السجن. حيث ال يحق ألي كان أن يقوم بشطب أو تغيير أو محو أو التالعب 
بهذه الوثيقة فاملدون يف أمر التوقيف هو من إختصاص املرجع القانوني اخملتص فقط. وهو املستند واحلجة القانونية 
يف التوقيف أو احلبس، ومن بعد ذلك توقيع املوظف اخملتص الذي قام بإجراءات عملية اإلدخال وإصدار بطاقة هوية 
املؤسسة العقابية اخلاصة بالسجناء والتي ستكون هي الهوية التي تثبت شخصيته يف فترة إقامته يف املؤسسة، ومن ثم 

تحويل ملفه إلى القسم املعني مبتابعة إقامة السجن يف املؤسسة العقابية.
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<   ثانيًا : اخلطوات الواجب إتباعها عند اإلدخاالت اجلديدة:

اخلطوة األولى: أخذ البصمات و التصوير.

اخلطوة الثانية: اخذ مقتنيات السجن و نقوده مقابل وصل إستالم بذلك.
يجب على السجناء وضع جميع مقتنياتهم التي بحوزتهم مقابل وصل إستالم بها، ويتم تسجيلها يف السجل اخملصص 
لذلك، ولكن يسمح للسجناء بإقتناء اجملوهرات البسيطة، مثل خوامت الزفاف واجملوهرات الدينية التي يتم ارتدائها 
باحلياة املدنية، أما اجملوهرات الثمينة أو التي قد تستخدم كسالح أو مجوفة والتي قد تخفي مواد ممنوعه غير مسموح 

بها ويجب اإلحتفاظ بها ال أن تسلم للسجن.

<   ثالثًا: تدوين منوذج تصنيف السجن األولي،  بحيث يتم التأكد من دقة املعلومات الواردة يف هذا النموذج من قبل 
موظفي املؤسسة العقابية، والتأكد من إرفاقه مع أمر التوقيف، وعلى املوظف املسؤول عن عملية االستقبال أن يقوم 
بتدقيق هذا النموذج لتحديد فيما إذا كان وضع السجن يحتاج إلى تسكن )مكان إقامة( خاص، كما يتم إستخدام هذا 
النموذج ملطابقة املعلومات الواردة فيه مع السجن و ذلك بسؤاله مجموعة من األسئلة التي يجب أن تكون أجوبة السجن 

عليها مطابقة ملا هو مدون يف هذا النموذج أصال من قبل احملكمة.

<   رابعًا: الفحص الطبي، وال يشترط أن يجري الفحص الطبي الشامل للسجن حلظة دخوله إال إذا دعت احلاجة لذلك 
كوجود أمراض سارية أو معديه معه، أو مرضه مبرض شديد يؤثر على طبيعة حياته اليومية، وميكن تأجيل الفحص 

ليوم أو أكثر إذا إطمأن املوظف املعني باإلستقبال إلى احلالة الصحية العامة للسجن.

<  خامسًا: تحديد تاريخ اإلفراج بعد إحتساب مدة التوقيف أو احلكم. وهذا األمر يعتبر له أهمية كبرى يف اإلجراءات 
العملية، فإن تأجيله مدعاة إلى التجاوز والنسيان.

2-1-2 : إجراءات التفتيش.
مواد ممنوع  دخول  واملوظفن مبنع  السجناء  ولباقي  للسجن  الشخصي  األمن  لضمان  للسجن  اجلسماني  التفتيش  يجري 

حيازتها، ويجري التفتيش وفقاً للقواعد العامة املتعارف عليها بضمان شروط هامة:

<  أواًل : عدم إمتهان الكرامة اإلنسانية أثناء التفتيش، وذلك بأي أسلوب مادي أو نفسي يجرح إنسانية السجن ويخرج 
عن الهدف املنشود من اإلجراء، ويف ذلك ضمان أساسي من ضمانات احملافظة على حقوق السجن كإنسان، ومن باب 

آخر ملنع إنحراف السلطة أثناء تأديتها لواجباتها.

<  ثانيًا: أن يتم تفتيش األنثى من قبل أنثى، وهذه تتفق عليه غالبية القوانن الدولية إال أن بعض القوانن آثرت أن تنص 
على أن يتم تفتيش الرجل أيضاً من قبل رجل، ويف هذا الشرط ضمانة من عدم قيام جرمية أخرى هي جرمية هتك 
العرض بحق األنثى، وحماية لكرامتها من أن تتعرض للتفتيش من غير جنسها، وهذه اخلصوصية ال تتناقض أبداً مع 

مفهوم النوع اإلجتماعي.

<   ثالثًا : أن يتم التفتيش يف األماكن احملددة للتفتيش مبا يضمن العزل ما أمكن عن باقي السجناء، حيث يضطر املوظفون 
أحياناًً للطلب من السجن خلع بعض مالبسه يف التفتيش اجلسدي، خاصة إذا ما كشفت األجهزة التقنية لكواشف 
املعادن أو أشعة )X-Ray(، وجود مواد مهربة يف تجاويف اجلسم، أو يف مناطق مخفية من األعضاء التناسلية اليسهل 

الوصول إليها بالتفتيش احلسي اليدوي اخلارجي، مع مراعاة احلفاظ على كرامة السجن يف كافة احلاالت.
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2-1-3: إجراءات التسكني.
هنالك شروط عامة ملكان السكن يجب توافرها، ومن ثم سيتم بيان معايير التصنيف لغايات التسكن واإلقامة.

<   أواًل: شروط أماكن اإلحتجاز:  وقد حددت معاييرها الدنيا القواعد الدنيا ملعاملة السجناء وعلى النحو املبن تالياً:

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء:
9. )1( حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم ال يجوز أن يوضع يف الواحدة منها أكثر من سجن واحد ليالً. فإذا 
حدث ألسباب إستثنائية، كاالكتظاظ املؤقت، أن إضطرت اإلدارة املركزية للسجون إلى اخلروج عن هذه القاعدة، 

يتفادى وضع مسجونن اثنن يف زنزانة أو غرفة فردية.
)2( وحيثما تستخدم املهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر يف هذه 

الظروف. ويجب أن يظل هؤالء ليالً تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة املؤسسة.
مع  الصحية،  املتطلبات  جميع  ليال،  النوم  حجرات  سيما  وال  املسجونن،  إلستخدام  املعدة  الغرف  توفر جلميع   .10
احلرص على مراعاة الظروف املناخية، وخصوصاً من حيث حجم الهواء واملساحة الدنيا اخملصصة لكل سجن 

واإلضاءة والتدفئة والتهوية.
11. يف أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

)أ( يجب أن تكون النوافذ من اإلتساع بحيث متكن السجناء من إستخدام الضوء الطبيعي يف القراءة والعمل، وأن 
تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،

نظرهم. إرهاق  دون  والعمل  القراءة  من  السجناء  لتمكن  كافية  الصناعية  اإلضاءة  تكون  أن  يجب   )ب( 
12. يجب أن تكون املراحيض كافية لتمكن كل سجن من تلبية إحتياجاته الطبيعية يف حن ضرورتها وبصورة 

نظيفة والئقة.
13. يجب أن تتوفر منشآت اإلستحمام واإلغتسال بالدش بحيث يكون يف مقدور كل سجن ومفروضا عليه أن يستحم 
واملوقع اجلغرايف  للفصل  تبعا  العامة  الصحة  تتطلبه  الذي  بالقدر  الطقس،  يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع  أو 

للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف مناخ معتدل.
14. يجب أن تكون جميع األماكن التي يتردد عليها السجناء بإنتظام يف املؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة يف كل حن.

<   ثانيًا: معايير التصنيف لغايات التسكن:
وهذه املعايير أشارت إليها قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء باملادة الثامنة نذكرها ونفصلها الحقاً:

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء 
8. توضع فئات السجناء اخملتلفة يف مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من املؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم 

وسجل سوابقهم وأسباب إحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
)أ( يسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسات مختلفة. وحن تكون هناك مؤسسة تستقبل اجلنسن على 

السواء يتحتم أن يكون مجموع األماكن اخملصصة للنساء منفصال كليا،
)ب( يفصل احملبوسون احتياطيا عن املسجونن احملكوم عليهم،

)ج( يفصل احملبوسون ألسباب مدنية، مبا يف ذلك الديون، عن املسجونن بسبب جرمية جزائية،
)د( يفصل األحداث عن البالغن.
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1. معيار اجلنس:
حيث يجب فصل الذكور عن االناث يف أماكن التسكن، بل أن القواعد الدنيا حبذت اختالف املؤسسات إن أمكن، وهذا 

يتضمن مبفهومه أن تتعذر عمليات املشاهدة بن السجناء الذكور والسجينات من االناث، أو احلديث أو اإلتصال.

2. معايير السن أو العمر:
يتضمن هذا املعيار فصل األحداث عن البالغن، ويحبذ أن يكون كالً من الفئتن يف مؤسسات مختلفة، فإن لم يتمكن 
الفئات األخرى باملشاهدة أو احلديث أو  بالتواصل مع  تحقيق ذلك فبمهاجع أو عنابر أو أجنحة منفصلة وال تسمح 

اإلتصال.

عادة ما تختلف الدول عن بعضها يف تحديد سن األحداث، حيث تعتمد بعض الدول سن الثامنة عشر كسن للبلوغ فيما 
تعتبره أخرى لغاية سن واحدٍ وعشرين سنة.

3. معيار اجلرمية أو نوع القضية:
واألصل يف ذلك لغاية تسهيل وإنجاح البرامج التأهيلية واإلصالحية التي تنفذها املؤسسة العقابية نحو نزالئها، ومن 
باب آخر يضمن ذلك من عدم تحول بيئة املؤسسة العقابية لبيئة تدريبية على أنواع أخرى من اجلرائم.  كما أن بعض 
القوانن تجيز احلبس ألسباب مدنية وحقوقية وليس جلرمية جزائية فقط، فيجب أن يتم الفصل بن هذه الفئات فصالً 

تاماً، وأن ال يسمح باختالطهم معاً.

4. معيار اخلطورة اإلجرامية:
وإن لم تنص قواعد احلد األدنى على هذا املعيار، لكنه ال يتعارض معها كونه باألصل يهدف إلى حماية السجناء غير 
معتادي أو مكررين اجلرمية من وجودهم مع أشخاص خطرين قد يشكلون خطورةً على حياتهم أو يضفي إلى قيادة فئة 

اخلطيرين وتسلطهم على فئة غير اخلطيرين.

5. عزل السجناء املوقوفني عن احملكومني:
ويهدف ذلك إلى تحقيق مفهوم العدالة اجلزائية أوالً حيث أن كل متهم لم تصدر بحقه قرار إدانة يتمتع بصفة البراءة 
املفترضة، ويجب أن يعامل وفقاً لها، فهو لم يدان باإلجرام ما دام موقوفاً ولن تفصل احملكمة يف كونه مجرماً، ومن باب 
آخر ميكن املؤسسة العقابية من تنفيذ برامج الرعاية املصاحبة التي تهدف إلى إصالح وتأهيل احملكوم عليهم وعدم 

خلط املفاهيم وتشتيت اجلهود.

6. معيار مدة العقوبة:
من املعلوم أن احملكومن باإلعدام أو املدد الطويلة يعتبرون من عداد الفئات املستضعفة، مما يتطلب توفير برامج أخرى 

متخصصة لهم ال يحتاجها احملكومن مبدد قصيرة، والذين يأملون باخلروج سريعاً مقارنة بالفئات األخرى.
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2-2 : احملظورات والقيود الواردة على بعض املواد، وفقًا للمعايير الدولية.

2-2-1 : املواد املمنوعة واحملظورة. 
تختلف قائمة املواد املمنوعة واحملظورة من مجتمع آلخر، وباختالف تصنيف املؤسسة العقابية من مفتوحة إلى شبه مفتوحة 
وحتى املغلقة.  لكن بال شك هنالك مواد متفق عليها عاملياً بعدم جواز دخولها إلى املؤسسة العقابية، وذلك إما بهدف احلفاظ 

على األمن والسالمة العامة أو الصحة الشخصية للسجن أو موظفي املؤسسة، أو بيئة املؤسسة ذاتها.
ونورد هنا مجموعة من قائمة املمنوعات املتفق عليها عامليًا:

اخملدرات بكافة أنواعها.    >

<  املشروبات الكحولية.

األسلحة النارية.    >

األدوات احلادة والسكاكن.    >

مصادر إشعال النار ) القداحات وأعواد الثقاب (.    >

أجهزة اإلتصال اخللوي بكافة أشكالها.    >

املواد التي تحتوي عناصر سامه أو حارقه مثل )القلويات, الكحول, مضاد التجمد....الخ( أو أيه ماده كيميائيه.    >

املطبوعات التي ميكن أن تحتوي على تعليمات لكيفية صنع وتجميع  أيه مواد ممنوعة أو أسلحه أو مواد مفرقعه،     >
صناعه املفاتيح، خطط لكيفية الفرار, كيفيه التعامل مع آليات اإلقفال ,أجهزة اإلنذار...الخ, واملطبوعات التي 

تروج لبيع األسلحة ومستلزماتها تعتبر من املواد املمنوعة. 

أي مادة ممنوعة مبوجب نص قانوني.    >

وهنالك بعض املواد يسمح بدخولها باألصل لكن ترد عليها قيود ومحددات، مثل:

األطعمة:   األصل أن ال يدخل أي طعام للسجناء من خارج مصادر األطعمة للمؤسسة العقابية، ولكن يجوز أن يتم     >
ذلك مبوافقة املدير أو من يفوضه وبعد إجراء التفتيش الالزم.

واملالبس  العقابية،  املؤسسة  إدارة  من  املقرر  الزي  غير  مالبس  ارتــداء  للمحكومن  يجوز  ال  واألقمشة:  املالبس     >
أما  منها.  له  يصرف  احلاجة  وعند  املؤسسة  أمانات  به يف  االحتفاظ  يتم  والباقي  معقول،  بعدد  تكون  الداخلية 

املوقوفن فيجوز لهم االحتفاظ بقدر كافٍ والباقي يتم حفظه يف األمانات.

العقاقير والعالجات الطبية:    وال يجوز إدخالها إال مبوافقة الطبيب، واألصل أن تصرف له من املؤسسة العقابية،     >
لكن يجوز يف حاالت استثنائية بشرط املوافقة املسبقة من الطبيب، وبكميات محدودة.

تقوم فلسفة املنع واحلظر يف املؤسسات العقابية على فكرة استباب األمن والنظام العام، مبضامينه املتعلقة بالصحة والسالمة 
العامة، سواء أكانت لألشخاص )املوظفن والسجناء( واملنشأة ذاتها.
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لذا ال يجوز إبتكار أي ممنوعات ال غاية منها يف حماية األشخاص أو املنشآت كما يقرره البعض تنكيالً بسجن مثالً. بل أن 
ذلك ميكن أن يشكل جرمية إساءة إستعمال السلطة.

إال أن احلماية املقررة لألشخاص واملنشآت ليست مبفهوم كالسيكي صرف، فهي تشمل البيئة العامة بكافة مكوناتها، فأغلب 
املؤسسات العقابية يف العالم بدأت متنع التدخن مثالً يف املهاجع والعنابر واألجنحة والزنازن، وتخصص له وقتاً فقط عندما 
يكون السجناء يف الهواء الطلق.  حيث أن اجلميع يتمتع باحلق باحلماية من أضرار التدخن التي ثبت علمياً تأثيراتها على كل 

من يجاور املدخن.

تثور إشكالية جدلية يف أن بعض املواد يشكل حظرها يف املؤسسات العقابية تأثيراً سلبياً على السجن وحتى على النظام العام، 
كحظر املشروبات الكحولية نهائياً داخل املؤسسات العقابية، وأن املدمنن عليها ستظهر عليهم أعراضاً إنسحابية قد تؤثر على 
أمن السجناء، لكن يسهل الرد على هؤالء بأن هذه األعراض ستكون يف بداية عهد السجن يف اإلقامة ولكنه سيتجاوزها مبرور 

الوقت، أما السماح بها يف ظل إقامة مغلقة للسجناء فسيؤدي ذلك بالضرورة ملشاكل وإخالالت أمنية متالحقة بن السجناء.

وقد سبق اإلشارة إلى قائمة ببعض هذه املواد نكتفي بها منعاً للتكرار غير اجملدي.
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2-2-2 : العقاقير الطبية.
القاعدة العامة، أنه مينع إدخال العالجات والعقاقير الطبية بكافة أنواعها مع السجن أو إليه إال من خالل طبيب املؤسسة 
العقابية.  وقد يكون مع السجن ملف طبي عند الدخول لكن يجب إن يتم عرض العالج وامللف والسجن على طبيب املؤسسة 
العقابية، ويجب إن يتم أمر خطي من طبيب املؤسسة العقابية بإستقبال العالج وصرفه للسجن حسب التعليمات، ويحفظ 

األمر يف ملف السجن الطبي يف العيادة.

يف حاالت كون السجن مضطر ألخذ عالجات خاصة غير متوفرة يف عيادة املؤسسة العقابية، ويتم إحضاره مبعرفته اخلاصة 
من خارج املؤسسة، فأنه إن توافر بكميات كبيرة، فال تسلم للسجن كامل الكمية بحالٍ من األحوال، وتصرف له بعد موافقة 

الطبيب، لكن بكميات قليلة تكفي لإلستعمال اليومي وال تخزن مبعرفة السجن.

وفيما يلي قواعد مثلى تتماشى مع القواعد الدولية، وميكن اإلسترشاد بها واإلستناد إليها كدليل إلجراءات العمل فيما يتعلق 
بالعالجات والعقاقير الطبية2:

<  تنظيم سجل خاص بإستالم العالجات يف عيادة املؤسسة العقابية، ويدون على هذا السجل إسم السجن ورقم جناحه 
ونوع العالج والكمية املصروفة واألوقات احملددة لتناوله من قبل السجن.

<   منع وجود العالجات مع النزالء داخل الغرف خوفاً من إستخدامها يف محاوالت اإلنتحار. 
<   إيجاد صيدليه مصغرة على شكل خزانه يف كل جناح من أجنحة املؤسسة العقابية تكون يف مكتب مسؤول اجلناح مقسمه 

من الداخل إلى حجرات وتكون مثبته على احلائط ولها قفل مع مفتاح ويكون املفتاح يف العياده بإستمرار. 
<   يجب أن يكون خزاء ماء + كاسات ماء بالستيك يف كل جناح من أجنحة السجناء إلستخدامها عند صرف العالج، أو 

أن يقوم كل سجن بإحضار كأسه اخلاص به عند صرف وجبة العالج اخلاصه به. 
<   عند قيام الطبيب بتحرير وصفة العالج للسجن يتم تأمينها إلى الصيدلي املسؤول والذي بدوره يقوم بتجميع هذه 
الوصفات حلن اإلنتهاء من عالج اجلناح بالكامل حيث يتم وضع  عالج السجن يف املغلف اخلاص بالعالج ويدون عليه 

إسم السجن واجلرعات اليوميه حسب توصية الطبيب والصيدلي. 
<  يقوم ممرض العياده بإستالم هذه الوصفات واإلنتقال بها إلى اجلناح حيث يتم ترتيبها يف الصيدليه )اخلزانه ( يف 

اجلناح املعني ويتم تسجيل هذه العالجات بالسجل املوجود داخل اخلزانه اخلاصه بالعالجات.
<   يقوم ممرضوا العياده بعمل جوالت صرف للعالج حسب توصية الطبيب )ثالث جوالت ( حيث يكون كشف السجناء 

املرضى معد مسبقاً ويتم اخراج السجناء إلى مكتب مسؤول اجلناح من نفس الغرفه .
<    يقوم املمرض بصرف وجبة العالج للسجن والتدوين على السجل اخلاص بالصرف، والتأكد من ابتالع السجن للعالج 
قبل املغادره ويقوم املمرض بالتوقيع على عملية الصرف مدوناً تاريخ ووقت الصرف واالحتفاظ به يف خزانة العالجات 

يف اجلناح.
<    يسثنى من هذه اإلجراءات املرضى الذي تحتاج عالجاتهم أن تبقى يف الثالجه فتبقى داخل العياده ويدون عليها إسم 

السجن ويتم الصرف داخل العياده للسجن .
<   يستثنى عالج املرضى النفسن ويتم الصرف لهم داخل العياده كما مت الشرح سابقا 

<   يستثنى أيضاً غرفة العزل حيث يتم صرف العالج لهم داخل الغرفه تحت إشراف الطبيب بشكل يومي.

2-  هذه القواعد معتمدة لدى إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل يف األردن.
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<   يتم صرف العالج للسجناء احلجز اإلنفرادي داخل الزنزانه تحت إشراف طبيب أو ممرض العياده واملامور وإتخاذ 
اقصى درجات احلذر وتدوين الصرف كباقي االجنحه. 

<   يف حال شفاء السجن يتم كتابة تقرير من قبل طبيب العياده حسب األصول يشعر بذلك واذا كان ال يزال هناك متبقي 
شيء من عالج السجن يف صيدلية اجلناح يتم ضبط العالج حسب األصول من قبل ممرض اجلناح وضابط العياده 
ومسؤول اجلناح ويتم التصرف بالعالج حسب التعليمات الطبيه من قبل الصيدلي أو يتم تدويره إلى الصيدليه الرئيسيه 

حسب األصول.
<   يف حال اإلفراج عن السجن وقبل الشفاء ورغب بإستالم العالج للمتابعه خارج املؤسسة العقابية فال مانع من ذلك  

ويتم التسليم مبوجب وصل إستالم حسب األصول.
<   يف حال نقل السجن إلى مؤسسة عقابية اخرى، وال زال قيد العالج يتم جرد العالجه املتبقي يف صيدلية اجلناح 
وتسليمه إلى احلرس املرافق مع ملفه الطبي حسب األصول مقابل وصل إستالم بالعالج ينظم من قبل ممرض العياده 

ويسلم إلى احلرس .

أما بخصوص العالجات املتعلقة بالسجناء املرضى النفسيني فان التوصية باإلجراءات أن تكون كما يلي :- 
 <   تصرف األدوية النفسية مبوجب وصفة طبية خاصة أو وصفة عادية حسب نوع الدواء مع بيان توصية الطبيب بكيفية 

اإلستخدام  .
<  التأكد قبل صرف األدوية من أن الكمية املصروفة سابقا للسجن املريض قد أنتهت، والتأكد من مطابقة جرعة الدواء 

ملا يف ملف السجن املريض والوصفة الطبية و خالف ذلك إبالغ مدير املؤسسة العقابية. 
<  عند صرف أي نوع عالج ألحد السجناء الذين يعانون من أمراض نفسية فإنه يتم تدوين ذلك يف امللف الطبي للسجن 
من قبل الطبيب ويتم إستالم األدوية من قبل املمرض وتدون يف السجل اخلاص )سجل إستالم وصرف العالجات(  

املرفق ويعمل على حفظ هذا العالج يف خزائن خاصة وصرفها حسب تعليمات الطبيب .
أما عند نقل السجني من املؤسسة العقابية إلى أخرى أو اإلفراج عنه فتتبع اإلرشادات املقترحة التالية :- 

<  تسليم العالجات وملف السجن الطبي للحرس على أن يحمل امللف الطبي صفة سري .
<  عند اإلفراج عن السجن يتم تسليم السجن صورة عن امللف الطبي وباقي عالجاته لتمكينه من متابعة حالته املرضية 

مستقبـالً، ويتم حفظ امللف األصلي لدى املؤسسة العقابية للرجوع إليه مستقبالً عند احلاجة. 

أّما آلية صرف العالجات للسجناء املرضى باألمراض النفسية فاملقترح أن تتم على النحو اآلتي :-
<   يقوم املمرض بالتنسيق مع الطبيب بإعداد كشف يتضمن أسماء السجناء املرضى الذين يصرف لهم العالج، ويتم تزويد 
مسؤولي املراقبة والتفتيش واألجنحة بنسخ من هذا الكشف ويحدد فيه األوقات احملددة لتناول كل سجن عالجه،  
ويتم مراعاة تحديث هذا الكشف دورياً، ويتم أيضاً فتح وتنظيم سجل يسمى )سجل إستالم وصرف العالجات النفسية 
للسجناء( املرفق واملتضمن إسم السجن ونوع العالج الذي تناوله وكميته ووقت تناوله مقابل التوقيع على ذلك باإلضافة 

إلى اسم وتوقيع املمرض الذي صرف العالج .
<   يقوم ضابط اجلناح بإرسال السجناء املعنين بتناول العالج مع احلراسة الالزمة إلى مكان الصرف، ويتم صرف العالج 
السجل  السجن على  توقيع  واملراقبة، مقابل  التفتيش  العيادة ومسؤول  بإشراف مسؤول  له  تناولهم  والتأكد من  لهم 

اخلاص بتناول العالج ، وبعد ذلك يتم إعادة كل سجن إلى جناحه.
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قواعد وآلية صرف العالجات للسجناء املرضى باألمراض املزمنة كالسكري والقلب والضغط ....الخ واألمراض املعدية كاإليدز 
والكبد الوبائي ....الخ  حيث يتم تطبيق نفس القواعد واآللية املتعلقة باألدوية النفسيةبإستثناء ما يوصى به الطبيب . 

يتم  حيث  املزمنة  أو  النفسية  غير  والطارئة،  العارضة  باألمراض  املرضى  للسجناء  العالجات  صرف  بآلية  يتعلق  فيما 
صرف العالجات املتعلقة بهم كما يلي :-

<  يتم تجهيز كشف يومي بأسماء السجناء املرضى من قبل املمرض وبإشراف مسؤول العيادة وتزويد رئيس مسؤولي 
املراقبة ومسؤولي األجنحة بنسخ عنه.

<  يتم تجهيز األدوية يف العيادة ضمن عبوات خاصة يوضع عليها اسم السجن وجناحه .
<  يتم توزيع األدوية على األجنحة من خالل املمرض .

<  يقوم ضابط اجلناح باإلشراف على صرف العالجات للسجناء املرضى بحيث يتأكد من تناول السجن للعالج .
<  يقوم مأمور اجلناح بإعادة العبوات الفارغة إلى العيادة من أجل تجهيزها للوجبة التالية.
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2-2-3 : النقود واألمتعة الشخصية.
القاعدة العامة بأن للسجن أن يحتفظ بالنقود واجملوهرات لكن بالتأكيد ليس معه شخصياً بل يف صندوق أمانات املؤسسة 

العقابية ويكون لديه ما يكفي ملصروفاته الشخصية داخل املؤسسة.

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء :
43. )1( حن ال يسمح نظام السجن للسجن باالحتفاظ مبا يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من 
وتتخذ  السجن،  يوقعه  املتاع  بهذا  ويوضع كشف  السجن.  دخوله  لدى  أمن  كله يف حرز  ذلك  يوضع  متاعه، 

التدابير الالزمة لإلبقاء على هذه األشياء يف حالة جيدة.
)2( لدى إطالق سراح السجن تعاد إليه هذه النقود واحلوائج،بإستثناء ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله 
إلى اخلارج من متاع أو ما دعت املقتضيات الصحية إلى إتالفه من ثياب. ويوقع السجن على إيصال بالنقود 

واحلوائج التي أعيدت إليه.
)3( تطبق هذه املعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجن من خارج السجن.

)4( إذا كان السجن، لدى دخوله السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها طبيب السجن.

يجري تعليل القواعد بأعاله بأنه حفاظاً على أن ال تستخدم هذه األموال إستخداماً غير مشروع يف املؤسسة العقابية ميكن أن 
يؤدي إلى خلق جرائم أو شراء ذمم أو مخدرات أو ما شابه.
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2-3 : إجراءات اإلفراج.

2-3-1 : قواعد إحتساب مدة العقوبة.
تعتبر عملية إحتساب املدة لألحكام الصادرة بحق السجناء دليالً على احترافية العمل يف أقسام القيود يف املؤسسات العقابية. 

وفيما يلي بعض القواعد العامة التي يجب مراعاتها يف إحتساب مدة العقوبة:

يكون البدء يف إحتساب املدة إبتداءً من تاريخ التوقيف، ويف حال تعدد مذكرات احملكومية بسبب وجود عدة قضايا على     >
السجن، تحتسب املدة إبتداءً من أقدم تاريخ توقيف فعلي على ذمة القضايا احملكوم بها السجن.

<   يحسب يوم دخول السجن من مدة محكوميته بغض النظر عن اجلرم احملكوم ألجله.

<   إضافة مدة حكم السجن.

<   خصم مدة التوقيف السابقة إن وُجدت .

<   مذكرة احلكم تلغي مذكرة التوقيف التي تسبقها إذا كانت تعود لنفس القضية وتتفرع عنها ، والقرار القضائي األخير 
هو املعتمد دوماً.

<   يف حال وجود عدة مذكرات )حكم وتوقيف( يف آن واحد بحق أي سجن فإن األولوية لتنفيذ األحكام، ويتم إعتماد صفة 
السجن بأنه محكوماً وليس موقوفاً .

<   عند وجود أكثر من مذكرة حكم يتم تنفيذها تباعاً )قضية تلو األخرى( ويؤخذ باإلعتبار إحتساب املدة إعتباراً من أقدم 
تاريح توقيف لهذه املذكرات، ما لم يصدر قرار قضائي من احملكمة اخملتصة  بدمجها أو جمعها استناداً للقانون احمللي، 

ويف حال وجود مدد توقيف متداخلة يف املذكرات يتم إحتساب فترة التوقيف الفعلي فقط .

<   يف حال تعدد األحكام الصادرة بحق أي سجن فإن احلق فقط للجهات القضائية أو قاضي تنفيذ العقوبة ) يف الدولة 
التي يحتوي نظامها العدلي عليه( باجلمع أوالدمج.

القضائية صاحبة  يجب مخاطبة اجلهات  فإنه  الغرامات  أو  األحكام  تنفيذ  تنفيذي بخصوص  إشكال  أي  إذا حصل     >
اإلختصاص من أجل الفصل بأي إشكال تنفيذي قد يقع .

<   يف حالة الفرار أو اإلفراج اخلاطئ عن أي سجن محكوم فال تحتسب له املدة التي قضاها خارج املركز وتحتسب له 
املدة من تاريخ إلقاء القبض عليه مضافة للمدة التي قضاها سابقاً فقط )أي يعتبر يوم إلقاء القبض عليه تاريخاً لبدء 
التنفيذ ، وتحتسب املدة التي قضاها سابقاً من أقدم تاريخ توقيف ولغاية تاريخ فراره أو اإلفراج اخلاطئ عنه كمدة 

توقيف سابقة( .

2-3-2 : تسليم األمانات واحلوائج اخلاصة.
كما هو معلوم فإن األمانات واحلوائج اخلاصة للسجن يتم االحتفاظ بها يف صندوق أمانات داخل املؤسسة العقابية، ويف سجل 
قانوني، ويجب أن تعاد إليه كاملةً حال اإلفراج عنهبإستثناء ما مت صرفه فعلياً من قبله واملوثق يف السجالت، وعلى ذلك نصت 

الفقرة الثانية والثالثة من املادة 43 من قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء.
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القواعد الدنيا ملعاملة السجناء :
43. )1( حن ال يسمح نظام السجن للسجن باالحتفاظ مبا يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من 
وتتخذ  السجن،  يوقعه  املتاع  بهذا  ويوضع كشف  السجن.  دخوله  لدى  أمن  كله يف حرز  ذلك  يوضع  متاعه، 

التدابير الالزمة لإلبقاء على هذه األشياء يف حالة جيدة.

)2( لدى إطالق سراح السجن تعاد إليه هذه النقود واحلوائج،بإستثناء ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله 
إلى اخلارج من متاع أو ما دعت املقتضيات الصحية إلى إتالفه من ثياب. ويوقع السجن على إيصال بالنقود 

واحلوائج التي أعيدت إليه.

)3( تطبق هذه املعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجن من خارج السجن.

)4( إذا كان السجن، لدى دخوله السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها طبيب السجن.

 
2-3-3 : القواعد العامة الواجب مراعاتها في إجراءات اإلفراج.

القاعدة العامة الرئيسة أنه يطلق سراح السجن احملكوم قبل ظهر اليوم األخير إلنتهاء مدة محكوميته.
كما يراعى عند اإلفراج عن السجن أن يفرج عنه قبل يوم العطلة أو العيد وفقاً لديانته. مثال: إطالق سراح السجن املسلم 
يف اليوم السابق ملوعد إنتهاء احلكم الصادر بحقه إذا صادف يوم اجلمعة، والسجن املسيحي إذا صادف موعد إنتهاء احلكم 

الصادر بحقه يوم أحد أو عيداً دينياً ألي واحد منهما وذلك إذا كانت مدة احلكم على أي منهما أسبوعا فأكثر.

تعاد للسجن حال اإلفراج عنه كافة أمانته وحوائجه اخلاصة، ويجري تدوين ذلك يف سجل املؤسسة العقابية، مقابل توقيع 
السجن، إال ما جرى إنفاقه أو إتالفه لسب وجيه كاملواد املنتهية الصالحية .
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3-1 : أنواع التصنيف.
التصنيف: هو فحص السجناء يف املؤسسات العقابية اخملتلفة وتشخيص حالتهم اجلرمية للعمل على تقسيمهم داخل املؤسسة 
الواحدة إلى فئات ثم توجيه برامج املعاملة املالئمة لهم واخملصصة لكل فئة على حده و تطبيق هذه البرامج عليهم وتقيمها .

-  أهداف التصنيف :  
<   يساعد يف احملافظة على األمن والنظام والسيطرة داخل املركز .

<   يبن خطورة السجن لغايات نقل وسوق السجناء  من املركز إلى أي جهة اخرى.
<   يساعد العاملن على االلية املناسبة يف التعامل  مع السجناء .

<   يساعد على عملية اإلستدالل على السجناء يف املركز .
تنظم تسكن السجناء يف املركز .    >

<   تسهيل تطبيق البرامج اإلصالحية والتأهيلية الهادفة .
<   يسهل على اإلدارة التخطيط الناجح للمستقبل لسجناء واملؤسسات العقابية 

<   يساعد يف احصاء وتوضيح اسباب إرتكاب اجلرمية ومكافحتها . 
<   احملافظة على السجن إجتماعياً وصحياً .

اختيار التسكن املالئم للقدرة على التعايش مع السجناء .     >
<   احلق يف تصنيفه لتمكينه من العيش يف بيئة نظيفة صحياً وأخالقياً.
<   عدم اكساب السجن أساليب جرمية جديدة من السجناء االخرين .

يعتبر التصنيف اسلوب من األساليب العالجية كون الظروف هي التي دفعت به لالجرام.    >
<   احلق يف املعاملة احلسنة واملالئمة لدرجة اخلطورة .

<   حق السجناء يف التدريب على  مهارات جديدة تساعدة على العيش بكرامة .
<   تساعد يف توضيح أساليب الرعاية الالحقة للسجناء .

إن عملية التصنيف هي عمليه متعددة التشعيبات واملرتكزات املتغيره والتي من خاللها تتم دراسة حالة السجن ووضعه وسبب 
إنحرافه وآلية التعامل معه وتحديد درجة خطورته ونوع اخلطوره  واملتمثله يف ) خطورته على نفسه أو على اآلخرين ( والبرامج 
املناسبه إلعادة تاهيله وللوصول إلى درجه عاليه من الدقه واإلحترافيه يف هذا اجملال فإننا نعتمد على مجموعه من األسس 

العلميه وسيتم التطرق لها بشي من اإليجاز يف اآلتي : -

>     دراسة املعلومات  الدميوغرافيه  
وتشتمل على عدة متغيرات:- 

<  العمر : ونستدل من خالل العمر على مدى اإللتزام واإلنضباط عند الشخص حسب العمر ويدلنا أيضاً على أكثر 
املراحل العمريه  خطوره يف حياة اإلنسان .........الخ .
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<   مكان السكن : إن أهمية البيئه التي يقطن بها اإلنسان لها دور كبير وموثر يف إكتساب قيم ومعايير وعادات 
تحدد طبيعة سلوكه  كما ميكننا من حصر اجلرميه . 

اإلجتماعيه  املعايير  وتعليمه  اإلنسان  الي صقل شخصية  تؤدي  التي  العوامل  أهم  من  التعليم  يعتبر  الثقافة:    >
السليمه وتساعده يف الفهم واالستبصار احلقيقي للواقع . 

<  احلاله اإلجتماعيه : ويقصد بها وضع السجن إجتماعياً من حيث الزواج ان نظرية الضبط اإلجتماعي مليرتون 
تؤكد أن اإلنسان كلما زاد إنغماسه يف اجملتمع وتعدد ارتباطته كلما زاد ذلك من إلتزامه وقل إنحرافه وهذا يدلنا 

على أهمية  احلاله اإلجتماعيه على األشخاص . 

>     دراسة مرحلة املدرسة:
ان مرحلة املدرسه تعتبر من اهم مؤسسات التنشئه اإلجتماعيه لالفراد وذلك بتعليمهم القيم االخالقيه واإلجتماعيه 
السوي. وان  السلوك  باملعلومات وصقل شخصياتهم وتعديل امناط  وبتزويدهم  والدينيه واإلقتصاديه  والسياسيه 

اإللتزام باالنظمه املدرسيه يخلق جيل متعلم يعرف قيمة االشياء ويحافظ عليها ويحترم حقوق االخرين .  

>     دراسة طبيعة العمل :
أن طبيعة العمل ومايترتب عليه من مهارات يكتسبها الفرد تساهم يف تحديد أسلوب حياته وشخصيته مبا يكفل 
اليه  املوكل  العمل  إنجاز  يتوافق مع قدراته على  الكرمي مبا  العيش  له  الذي يضمن  املادي  املردود  بتوفير  كرامته 
ويساهم يف خلق نوع من اإلنظباطية التي تجعله يلتزم بنظام معن يبعده عن إرتكاب اجلرميه وكذلك ميكنه من 

تحقيق ذاته ومدى مقدرته على تحمل املسوؤليه  . 

>     البحث في األسرة و األقران  :
القيم اإلجتماعية السليمة والسلوك  بتعليمهم  تعتبر األسرة أحد أهم مؤسسات اجملتمع يف تنشئة األفراد وذلك 
املتوافق معها وتقع على عاتق األبوين تعليمهم وتربيتهم للحفاظ عليهم من اإلنحراف وكذلك يف مراقبتهم ومتابعتهم 
أثناء فترات منوهم وتكوين شخصياتهم متأثرين مبحيطهم وخاصة الوالدين ومن املتغيرات أيضاً وجود  األقران  

واألقارب الذين لهم تأثير يف تنشئة الفرد وتكوين سلوكياته اما إيجابياً أو سلبياً

>     دراسة التاريخ اجلرمي واألسبقيات :
يقصد هنا جميع القضايا التي أرتكبها الفرد منذ نشأته إلى القضيه احلاليه التي دخل فيها االن املؤسسة العقابية. 
تعتبر من اهم األسس العلمية التي يعتمد عليها التصنيف احلديث كونها تدلنا على أن الفرد يوجد لدية إنحراف 
منذ الصغر أو بعد سن البلوغ وهل يوجد عند الفرد  تطور جرمي، وماهي األسباب احلقيقيه لألنحراف  وبسبب 

من وهل  يوجد خلل يف التنشئة اإلجتماعية . 

>     دراسة القضية احلالية : 
ونقصد هنا العمل اجلرمي املرتكب من قبله  الذي أدى  إلى دخوله إلى املؤسسة العقابية. حيث ان الدوافع التى أدت 
إلى إرتكاب الفرد جرمية ما تدلنا على طبيعة السلوك اجلرمي و جسامته وهل ان هذا السلوك اجلرمي مخطط 

له ام أنها وليدة احلظه بحيث  نقيم  خطورة هذا الفرد  على األشخاص احمليطن به داخل املؤسسة العقابية .
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>     البحث في إرتكابه ألي قضايا جنسية : 
ويقصد به السلوك اجلنسي لإلفراد  ومدى توافقه مع الثقافة واملعايير اإلجتماعية السائدة يف اجملتمع وذلك كون 
بالقيم  كل مجتمع تحكمه عادات وتقاليد تختلف عن اجملتمع األخر.  فهي تدلنا على مدى اإلنضباط واإللتزام 

اإلجتماعية فهي عالقات غالبا ماتتسم بالسرية والتعدي عليها يكون غير معلن .

حيث أن األفراد امللتزمون بهذه املعايير هم أجدر باإللتزام باملعايير األخرى يف اجملتمع والعكس صحيح .  وما تحمله 
القضايا اجلنسية بثقافتنا من وصم إجتماعي مرتفع أذا ما أصبحت على العلن. وكذلك األمراض اجلنسية املتعددة 

والشذوذ ودوره يف تكوين السلوك اإلجتماعي والنظرة إلي املعايير اإلجتماعية. 

>     دراسة تاريخ السجني املرضي : 
أن من أهم األسس العلمية التي يعتمد عليها التصنيف احلديث هو األمراض ويحتوي على عدة متغيرات منها :- 

<  األمراض العضويه : يوجد لها تأثير كبير على األفراد وعلى خطورتهم . وذلك كون بعض هذه األمراض قد تكون 
معديه وبعضها يكون املصاب بها بحاجه الي عنايه خاصه وجميعها قد تغير  سلوك األفراد  وتوجهه لشعور 

بالنقص مثال...الخ . 

<  اإلدمان : ملا له من اثر واضح على األفراد يف تحديد وتكوين سلوكياتهم لتحقيق االشباع .........الخ . 

<  األمراض النفسيه : ان األمراض  واإلضطرابات النفسيه والعقليه جميعها تدفع باألفراد إلى سلوكيات أحياناً 
تكون غير متوافقه مع املعايير السائده. 

<  اإلعاقات :  لها دور كبير يف تحديد سلوك األفراد ملا قد يشكل من شعور بالعجز والنقص وأحياناًً بالوصم. 

>     دراسة السمات الشخصية والعالمات الفارقة : 
وتعتبر من األسس التي نعتمد عليها يف التصنيف احلديث تعتبر موشر على شخصية هذا الفرد وعلى ثقافته ودينه 

وبيئته وعلى طبيعته . 

>     التطرف  :
يقصد بالتطرف اخلروج عن املالوف بشكل مخالف للمعاير والقيم اإلجتماعيه . سواء اكان ذلك فكري أو ديني  

...الخ . 

>      دراسة النزعة اإلنتحارية للسجني :
يعتبر من اهم األسس التي يعتمد عليها التصنيف وذلك كونه تتوافر داخل مركز اإلصالح األسباب املهيئه واملساعده 
الدافعه الي السجناء باإلنتحار اذا كان عندهم ميول الي ذلك وملا له خطوره على األفراد أنفسهم  فيجب دراسته 

وبوضوح . 
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3-1-1 : التصنيف وفقًا ملعيار اإلتهام واإلدانة .
ركزت قواعد احلد األدنى على التصنيف بدرجة كبيرة، وفصلت يف قواعده يف عدة مواد متنوعة، سنأتي على ذكرها حسب 
التبويب املقرر لهذا الدليل، وجاء نص خاص على التصنيف وفقاً ملعيار اإلتهام واإلدانة يف املادة الثامنة من القواعد على النحو 

اآلتي: 

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء :

8. )ب( يفصل احملبوسون إحتياطيا عن املسجونن احملكوم عليهم.

ولذلك أهمية كبيرة يف تحقيق نظام العدالة اجلزائية حيث أن املتهمون غير املدانون بعد هم يف نظر القانون واملعايير الدولية 
يتمتعون بقرينة البراءة املفترضة حتى تتم إدانة من يثبت عليه إرتكاب اجلرم املتهم به.

والتصنيف هنا ال يعتبر متييزاً سلبياً وخروجاً عن احليادية بل هو متييز إيجابي بهدف ضمان فعالية البرامج العالجية للمحكوم 
عليهم، وتحقيقاً ملبدأ التفريد العقابي. 

من جهة أخرى فإن للمتهمن غير املدانن حقوقاً وامتيازاتٍ ال تعطى للمحكومن حق ارتداء املالبس اخلاصة، واحضار بعض 
األطعمة من اخلارج ...الخ. 

3-1-2 : التصنيف وفقًا للجنس والعمر و نوع اجلرمية.

 للتصنيف أبواب أخرى غير اإلتهام واإلدانة أهمها اجلنس حيث يوجب فصل الذكور عن اإلناث ، كما يتم فصل األحداث عن 
البالغن، وأيضاً وفقاً لنوع اجلرمية.

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:
املادة 10/ 2

يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانن ، اال يف ظروف إستثنائية ، ويكونون محل معاملتهم على حدة   -
تتفق مع كونهم أشخاص غير مدانن .

يفصل املتهمن األحداث عن البالغن ويحالون بالسرعة املمكنة إلى القضاء للفصل يف قضاياها .  -

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء :
8. توضع فئات السجناء اخملتلفة يف مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من املؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل 

سوابقهم وأسباب إحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
)أ( يسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسات مختلفة. وحن تكون هناك مؤسسة تستقبل اجلنسن على 

السواء يتحتم أن يكون مجموع األماكن اخملصصة للنساء منفصال كليا.
)د( يفصل األحداث عن البالغن.
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>     التصنيف وفقًا للجنس :
يحقق التصنيف حسب اجلنس اخلصوصية يف التعامل بن اجلنسن، وال يتعارض ذلك مع حقوق املساواة بن الرجل 
واملرأة أبداً، فاملقصود هنا لغايات تقدمي اخلدمة النوعية لكل جنس على حده، وفقاً ألحتياجات كل جنس عن اآلخر، 

ومن باب آخر منعاً إلرتكاب أي جرائم جنسية.

>     التصنيف وفقًا للعمر: 
من املعلوم حكماً بأنه ال يجوز منطقاً وقانوناً اختالط األحداث والبالغن معاً، وذلك حلكم متعددة، ونصت عليه 

مواثيق الشرعة الدولية.

>     التصنيف وفقًا لنوع اجلرمية:
هنالك بعض أنواع من اجلرائم يتم تصنيف مرتكبيها لعزلهم يف التسكن عن باقي السجناء ملا متثله من خطورة 

تبادل اخلبرات، وخاصة يف جرائم االرهاب واخملدرات مثالً.

3-1-3 : التصنيف وفقًا للخطورة .  
معيار اخلطورة اجلرمية أحد أهم معايير التصنيف املعتمدة يف املؤسسات العقابية لعدم تحول هذه املؤسسات إلى بيئات لتعليم 
اإلجرام أو تبادل اخلبرات من جهة، ومن جهةٍ أخرى وقاية من احداث بيئات استقطاب من اجملرمن املصنفن بدرجات خطورة 

اجرامية عالية على املصنفن بدرجة خطورة عادية أو متدنية.

ويفيد هذا التصنيف لغايات التسكن واالقامة كما يفيد يف إجراءات النقل وسوق السجناء إلى احملاكم، ملراعاة احلراسة األمنية 
الضرورية يف تأمن نقل السجناء على الطرق العامة، وداخل أروقة احملاكم ونظاراتها .

وجاء نصاً على ذلك ما ورد يف القواعد الدنيا ملعاملة السجناء يف املادة 67/1 :

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء :

67. تكون مقاصد التصنيف الفئوي:
)1( أن يفصل عن اآلخرين أولئك املسجونون الذين يرجح  ، بسبب ماضيهم اجلنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا 

 ذوى تأثير سيئ عليهم .

أما مفهوم اخلطورة فهو مفهوم معقد نوعاً ما، والبشر ميكن ان يكونوا خطيرين من أكثر من جهة حيث ميكن ان يكونوا عصبين 
أو مترددين، وقد يكون اخلطر ظاهراً أو مستتراً، ثابتاً أو متغيراً حسب الظروف، واملؤسسات العقابية تعرف اخلطورة بناء على 

احتمالية إرتكاب اجلرائم أو العنف.

بعملية  واملعنيون  للسجن،  الذي سيتم إعطاؤه  املستوى األمني  الهروب هما عاملن مهمن يف تحديد  إلى  امليل  و  اخلطورة 
التصنيف املبدئي يعرفون اخلطورة على أنها احتمالية ان يشكل السجن خطورة على السجناء اآلخرين و الكوادر العاملة يف 
املؤسسة العقابية، يف املقابل، فإن السجن الذي يتم احلكم علية بسبب جرمية ال تتصف بالعنف، ميكن ان يتم تقييمه على انه 

عنيف، إذا مت تقييمه بأنه عصبي أو مييل التوقع ألن يكون عنيفا.
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الفئات  من  كان  اذا  خطير(  )مجرم  عنيف  انه  على  السجني  تصنيف  يتم  بالتصنيف  العاملية  املعايير  على  باإلعتماد 
التالية:

<   مرتكبي اجلرائم اخلطيرة.

<   من ذوي السجل اجلرمي )العود أو التكرار(.

لديه أمناط من العنف الشديد واخلطير.    >

لديه أمناط العنف املتراكم.    >

العنف تجاه السلطات.    >

<   اجلرائم اجلنسية.

اإلنتماء إلى العصابات.    >

<   من مرتكبي جرائم إضرام احلرائق.

لديه ميل إلى اإلنتحار، أومضطرب نفسياً.    >

يجب ان يكون هنالك تنوع يف فئات املراكز ما بن املراكز شديدة احلراسة إلى املراكز متدنية احلراسة. وليس من الضروري 
ان يبقى تصنيف السجن األمني نفسه طول  مدة محكوميته، حيث ال بد من إعادة تقييم خطورة السجن بهدف رفعها مثالً 
بناءاً على توقع خطورة السجن يف املستقبل بعد واقعة عنف قام بها السجن )او محاولة فرار(. أو إعادة تقييم اخلطورة بهدف 
تخفيضها بناءاً على توقع انخفاض اخلطورة بعد إمضاء مدة طويلة بسلوك حسن يف مركز أو منطقة تسكن عالية اخلطورة. 

وجود أكثر من مؤسسة عقابية تختلف فيها مستوى احلراسة يخلق احلافز والرادع للسجناء ليسلكوا السلوك اجليد. فالسلوك 
اجليد يتم مكافئته بالنقل إلى مركز أو منطقة تسكن أقل حراسة. والسلوك السيئ سيتم معاقبة فاعله بالنقل إلى مركز أو 

منطقة تسكن اشد حراسة.

على النظام اإلصالحي ان يقرر تجميع السجناء األشد خطورة يف منشآت شديدة احلراسة. ذلك أن الفائدة التي ميكن ان 
تتحقق من تجميع السجناء اخلطيرين يف مؤسسات عقابية صغيرة أو يف أجنحة خاصة يف املؤسسة عالية احلراسة، تسهل 
عمليات السيطرة على مثل هؤالء العنيفن. فالتكنولوجيا احلديثة واملوارد واملرتبات املدربة ميكن ان يتم تركيز تواجدها يف 

هذه األماكن. 
فضالً عن ذلك، فان نقل جميع السجناء اخلطيرين إلى مؤسسة عقابية متخصصة سيؤدي إلى أن تكون املؤسسات األخرى أو 

أجزاء منها خاليةً من العنف إلدامة السيطرة اإلجتماعية للمنظومة اإلصالحية.
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3-2 : إجراءات التصنيف.

3-2-1: فئات املوظفني القائمني على إجراء التصنيف.
بإعتبار أن فئات موظفي املؤسسات العقابية محققي لشروط املوظفن الواردة بقواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء، إال ما يراد 
هنا ليست شروطاً باملوظفن بل املقصود تحديداً فئات متخصصة من املوظفن بشكل يجمع بن املعنين بهدف الوصول إلى 

تصنيف شامل لكافة اجلوانب النفسية والعلمية والعملية واألمنية.

لذلك يفضل دوماً تشكيل جلنة معنية بالتصنيف، ال أن يوكل ألمر موظفٍ واحد، وهي املعنية بالتالي بدراسة حالة السجن 
وتحديد خطورته ونوع التسكن املالئم له والبرامج التأهيليه والسوق والرموز االمنييه والية التعامل معه .

 
فيما يلي اقتراحًا لتشكيل جلنة التصنيف:

األخصائي النفسي:  يقوم مبقابلة السجن ودراسته من الناحيه النفسية والسلوكيه ومعرفة الدوافع اجلرميه لديه.   -

األخصائي اإلجتماعي:  يقوم مبقابلة السجن ودراسته من الناحيه اإلجتماعيه  ومدى تأثير سلوكه على اجلماعه    -
ومعرفة تأثير البيئه على السلوك اجلرمي  لديه .

املرشد الديني: يقوم مبقابلة السجن ودراسته من الناحيه الدينيه.  -

الطبيب: يقوم بفحص السجن  والتأكد من عدم االصابه باألمراض املعدية والسارية، ونوع الرعايه الطبيه .   -

ضابط التصنيف : يقوم مبقابلة السجن والتأكد من ان إجراءات التصنيف بشكل الصحيح .   -

ضابط القيود : يقوم بتعبئة جميع املعلومات عن جهاز السيطره والتحكم على منوذج التصنيف مثل القضيه رقمها   -
األسبقيات .....الخ . 

وتنفيذ  والتسكن  التصنيف  وتسهيل مهمة جلنة  تنسيق  دوره يف  ويتركز   : املتابعة(  )أو  املراقبه  ضابط من قسم   -
البرامج والتوصيات النهائيه . 

ضابط من قسم البرامج والتأهيل: يتركز دوره على البرامج التأهيليه للسجناء بجميع أنواعها .   -

مندوب احلرس :  يتركز دوره يف آلية سوق السجناء وتحديد درجة خطورته خارج املؤسسة .   -

الضابط األمني ) أو ضابط إستخبارات املؤسسة ( :  يتركز دوره يف تحديد اخلطوره األمنيه التي يشكلها السجناء   -
سواء داخل املؤسسة العقابية أو خارجها .

املدير أو من ينوبه . وهو الذي يقر التوصيات النهائيه ويصدقها .   -

3-2-2 : قواعد إجراء التصنيف.
القواعد العامة وفقاً للمعايير الدولية قد جرى بيانها، وتوضحت وفقاً لقواعد احلد األدنى من معاملة السجناء مقاصدها، وأي 
نظامٍ قانوني يحقق تلك املقاصد فهو بالضرورة منسجمٌ واملعايير الدولية، لكن ما يراد بيانه هو ممارسات فضلى ومقترحة 

كداللة إجرائية غير ملزمة بالضرورة.
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> أواًل/ تشكيل جلنة التصنيف:
هذه اللجنة كلما إتسعت دائرتها بالتخصصات السابق بيانها فهو داللة على دقة منوذج التصنيف، وبالتالي بناء خطة إعادة 

تأهيل السجن بدرجة فاعلية أعلى، ميكن أن تحقق األهداف اإلصالحية بأعلى سقف متوقع.

لكن هنالك أعضاء ال بد من وجودهم في أي حال حيث يعتمد عليهم بدرجة كبرى كأركان لعملية التصنيف، وهم:
<  ضابط املراقبة ) املتابعة أو اإلشراف (.

<  األخصائي اإلجتماعي.
<  األخصائي النفسي.

<  الطبيب.
<  ضابط األمن ) أو ضابط أمن املعلومات أو االستخبارات وفقاً للتسميات اخملتلفة يف األنظمة العقابية واإلصالحية 

العربية (.

> ثانيًا/ إجراء فحص التصنيف :
إليهم،  املراد بالفحص يف هذا املقام هو إجراء دراسة فنية يقوم بها االخصائيون يف مجاالت مختلفة والسابق االشارة 
بتحليل حالة السجن إجتماعياً ونفسياً وسلوكياً وطبياً ومهنياً وفقاً لنماذج معدة مسبقاً بهدف تحديد شخصية كل سجن، 
وبيان األسباب الدافعة إلى إرتكاب اجلرمية، ومن ثم تحديد البرامج املالئمة لإلصالح والتأهيل له، أو ما يتعارف عليه 
بخطة تأهيل السجن، وتكون هذه البرامج عن طريق الوسائل املناسبة مثل ) الدينية، التعليم، التدريب املهني، العالجات 

النفسية واإلجتماعية ،العمل، الترفية .....(.

ميكن االعتماد على سجالت احملكمة أو السجالت الشخصية للسجن، أو السجل اجلرمي السابق يف الفحص، باالضافة 
إلجراءات املقابلة والفحص الطبي، والدراسة اإلجتماعية املتخصصة جلمع املعلومات الضرورية إلجراء عملية الفحص.

 > ثالثًا/ التصنيف األولي وإعادة التصنيف :
يجب بيان أن هناك تصنيف أولي يجري بنائه من قبل اللجنة وهو عاجل، ولكنه مع التأكيد بأنه غير نهائي أبداً، حيث 
من الضروري إعادة تصنيف كل سجن يف فترات دورية تتراوح بن شهرين إلى ستة أشهر كحد أقصى، حيث أن الطبيعة 
البشرية عموماً متغيرة، وهناك حاجة دائمة إلعادة تقييم وتصنيف السجناء وفقاً للمتغيرات التي تطرأ خالل اقامتهم يف 

املؤسسة العقابية،  كالتغيرات التي تحدث يف احلالة القانونية للسجن وسلوكه وكذلك عمره  .
معيار التصنيف األولي يقوم على فصل الذكور عن اإلناث ومن ثم األحداث عن البالغن، واملرضى باألمراض املعدية عن 

باقي السجناء، وبعد ذلك تكون األولوية ملعيار اخلطورة اإلجرامية.

سيأتي الحقاً تفصيل مناذج مقترحة للتصنيف، وفقاً للمعايير واملعلومات األساسية الواجب بيانها يف مناذج التصنيف.

> رابعًا/ التصنيف لغايات التسكني واالقامة:
هذا التصنيف الذي يجري العمل به وفقاً للقواعد السابق بيانها، والذي يهدف لبناء خطة إعادة تأهيل السجن ببرامج 

إصالحية تجعل ما أمكن منه عضواً منسجماً مع معايير مجتمعه احمللي.
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> خامسًا/ التصنيف لغايات النقل:
حيث أنه من الضروري التأكيد على أن تصنيف التسكن أو االقامة داخل املؤسسة العقابية قد ال يتطابق مع تصنيف النقل، 
فقد يجري تصنيف سجن لغايات التسكن أو االقامة، بدرجة خطورة )عادي(، ولكن يف تصنيف النقل والسوق إلى احملاكم 

بدرجة )خطير جداً( أو العكس.

3-2-3 : الفروقات في التصنيف بني التسكني ونقل السجناء.

الهدف املتوخى من وجود تصنيف للنقل غير التصنيف املعد للسكن واالقامة هو اجراء تنظيمي صرف مبا يضمن عدم فرار 
السجن أوتعريض حياته للخطر.

ولبيان ذلك بشكٍل أوضح نعرض املثال التالي:

سجن ذكر، عمره 60 عاماً، محكوم بالسجن 7 سنوات إلرتكابه جرمية االتجار باخملدرات، ال سوابق إجرامية لديه، يعاني من 
أمراض مزمنة وغير معدية كارتفاع ضغط الدم والسكري، متعاون ومنضبط يف تعليمات املؤسسة العقابية، ينتمي إجتماعياً 
إلى عائلة كبرى يف اجملتمع، وعلى املستوى الشخصي هو مالك لعدة شركات وعقارات.  جرى تصنيفه لغايات التسكن بدرجة 

خطورة )عادي(. 

استدعت حالته الصحية نتيجة ارتفاع عالٍ ومفاجئ يف نسبة السكر يف الدم نقله إلى مستشفى للعالج بناءً على قرار طبيب 
املؤسسة العقابية.

إذا كنت مديراً للمؤسسة، فما مستوى احلراسة الذي ميكن أن تقرره يف حال غياب تصنيف نقل لديك ؟

ميكن أن يأتي قرارك بناءً على معطيات تصنيف التسكن )عادي( حيث العمر املتقدم، واملرض املزمن، واإلنضباطية للتعليمات 
الداخلية بأن تكتفي بارسال فرد مسلح )حرس( عدد اثنن مع سيارة االسعاف للمستشفى.  

للمستشفى ألجل  التخطيط خلروجه  يتم  أن  اتجار باخملدرات، وميسور احلال  تاجر مخدرات وعضو يف عصابة  كونه  لكن 
تسهيل عملية فرار له مبساندة أعضاء العصابة آخرين ومسلحون وبأعداد وامكانيات كبيرة، يعجز احلارس الواحد واالثنن 

عن مقاومتهم، فيتم تخليصه من احلرس وهروبه.

بإعتبارات أخرى للتصنيف غير الواردة يف منوذج التسكن، لو أخذت باالعتبار فقط لعمليات النقل، سيجري تصنيفه هنا 
بدرجة خطير جداً، مبا يضمن مرافقته بعدد كافٍ من احلرس املسلح، مكون من ثالثة أطقم سيارات مسلحة، وإجراءات عملية 
مسح أمني سابق، وتنسيق امني مع املستشفى، ستجعل من عملية إعداد وتخطيط تخليصه وهروبه مجازفة كبيرة من أعضاء 

عصابته قد تنطوي عليها عملية إعتقال جديد ألعضاء آخرين.

وفقاً للمثال السابق بيانه يتضح أهمية التفريق بن التصنيف اجلاري لعمليات التسكن واالقامة عن عمليات النقل، وضرورة 
أن يكون هناك منوذجن منفصلن يف عمليات التصنيف.
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3-3 : النماذج املقترحة للتصنيف املوائمة للمعايير الدولية.

3-3-1 : املعلومات األساسية لنماذج التصنيف.

املعلومات الشخصية:. 1
االسم الكامل للسجن، الرقم الوطني يف سجالت األحوال الشخصية واملدنية، اجلنسية، احلاجة إلى مترجم )ويقصد بها 
كل سجن ال يتحدث اللغة العربية أو يوجد عنده أعاقة يف السمع أو النطق)الصم والبكم(، اللقب: ويقصد به أي سجن 
يشتهر باسم مستعار مثل القط ،الكنج.....الخ، الكنية: مثل- أبو محمد، أبو عمر، مكان وتاريخ الوالدة، عنوان السكن 
الدائم، رقم الهاتف لعائلة السجن أو أحد األقارب أو األصدقاء الذين هم على إتصال ومعرفة بالسجن, والهدف منه 
إبالغ هوالء األشخاص عن أي شئ قد يحدث للسجن داخل املركز )مرض/وفاه/نقل/....الخ( أو اإلستدالل عن أخبار 

السجن يف احلاالت الطارئة مثل الفرار.  العمر، املستوى التعليمي.

مرحلة املدرسة:. 2
الطالب  ، ومدى إستيعاب  املدرسي  التهرب  السبب يف  اإللتزام  املدرسة ويف حالة عدم  التام  يف  اإللتزام  معرفة مدى 
ومتابعة األهل، ومعرفة إن كانت لديه ميول للشجار أو العنف الشديد لديه منذ الطفولة مع اآلخرين، واإلستدالل على 
الضعف يف اإلدراك لدى السجن يف عواقب األمور )ردود األفعال(. وتحديد املرحلة التي وصل إليها الطالب يف الدراسة 
وضع اخلطط املستقبلية ملنع انتشار اجلرمية ووضع برامج إصالحية تعليمية مناسبة للسجناء، وإن كان ترك املدرسة 

ألسباب مقنعة أو ترك املدرسة بسبب إنحرافه.

احلالة اإلجتماعية للسجني: . 3
ويقصد بها وضع السجن إجتماعياً من حيث الزواج أوعدمه، وهل يوجد إتصال بن السجن وأوالده سواءً عن طريق 
أي  وإبــراز  العقاب،  نوع  وذكر  األبناء،  تربية  يف   األب  طريقة  وبيان  املراسالت،  أو  الهاتفية  اإلتصاالت  أو  الزيارات 
إضطرابات نفسية وإجتماعية عند الوالد، ومعرفة تقدير السجن ألهمية القيم اإلجتماعية، وتوضيح هل هناك تأثير 

على أسرة السجن بسبب قضايا السجن مما يدل على وجود ترابط أسري عند السجن أم ال.

حيث يفيد ذلك يف برامج التأهيل واإلصالح التي ميكن أن يستند إليها يف خطة إعادة تأهيل السجن.

العمل :. 4
التي كان ميارسها السجن قبل دخوله للمؤسسة العقابية،وما مصدر دخل السجن قبل دخوله  يقصد به تحديد املهنة 
للمؤسسة العقابية، وهل السجن كان موظف حكومة أو متقاعد أو أعمال حرة , هل يعمل يف شركه خاصة أو مياومة أو بال 
عمل، وهل يوجد له ضمان إجتماعي يساعده يف إعالة عائلته،ومعرفة مشاكله يف العمل وما هي طبيعة املشكلة مثل تأخر 
عن العمل أو الغياب أو تناول الكحول أو تعاطي اخملدرات يف العمل أو املشاجرات مع الزمالء أو ترك العمل مما يدلل على 

سلوكه أثناء عمله.

كذلك إن كان ملتزم يف مهنته أو عمل معن أم كان يقوم بتغير مهنته أكثر من مرة وإذا كان السجن يشعر بالفشل يف تحمل 
املسؤولية واإلستدالل على الوضع النفسي للسجن فإذا كانت اإلجابة بأنه يشعر بأنه مميز عن اآلخرين فان السجن يوجد 

عنده مرض نفسي أدت إلى شعوره بأنه مميز عن اآلخرين.
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من باب آخر ضرورة معرفة هل يوجد مصدر دخل للعائلة أثناء وجوده يف املؤسسة العقابية، وهل يحتاج إلى مساعدات 
من املؤسسات اإلجتماعية، كما هناك أهمية ملعرفة تطلعات السجن بعد اخلروج من املؤسسة العقابية وما هي اخلطط 
املستقبلية وهل يوجد له أهداف أم ال وهذا يساعد يف تحديد سلوكه بعد خروجه وكذلك ميكن التنبؤ بالعودة إلى اجلرمية 
أم ال، وهل هذا الشخص يوجد عنده إهتمام بإنهاء مشاكله والسير باتجاه السلوك السوي أو التخطيط ملستقبله ومستقبل 

عائلته .

أهمية بيان نوع املهنة أو احلرفة التي يتقنها السجن إن كان لديه حرفه أو  مهنه معينه كما ميكن االطالع على النشاطات 
التي يتقنها أو يرغب باملشاركة بها مثل النشاطات الرياضية والترفيهية و الفنية.

 معلومات عن العائلة : . 5
بيان كم عدد أفراد العائلة، وهل هي ممتدة أم نووية أو عادية، حيث يعرف من خالل هذا السؤال املستوى التعليمي واملهني 
للعائلة ويستدل أيضا إذا كان هناك إنحراف يف العائلة ويعتبر مؤشر على سبب إنحراف السجن ويستدل عليه من خالل 

هذا السؤال .

كما يجب اإلستدالل على األسباب التي أدت إلى اإلنحراف، حال وجود تفكك أسري، وبيان سبب اإلنحراف فيها، من خالل 
العائلة وعالقتهم مع بعضهم البعض، واالطالع على حال شخصية السجن واملشاكل التي كان يرتكبها داخل األسرة أو 
العائلة ونوع العقاب الذي كان يتعرض له، مما يفيد أن نستدل على أسباب إنحرافه والدوافع النفسية وراء ذلك نوع العقاب 

هو عقوبة جسدية أو نفسية أو حرمان من املصروف أو طرد من البيت. 

 التاريخ اجلرمي :. 6
يجب أن نستدل على على معرفة هل يوجد عند السجن إنحراف مبكر، وعدد األسبقيات التي مت توقيف السجن دون 
السن القانوني، ومعرفة إذا كان السجن يوجد عنده ملف جرمي منذ الطفولة أو مت توقيفه يف مركز األحداث، وهل يوجد 
لدى السجن دوافع جرميه منذ الطفولة،  وما هي الدوافع التي أدت إلى إرتكاب اجلرم وماهيتها، وتحديد من هو املسوؤل 

عن إنحراف السجن: اجملتمع، األصدقاء ) جماعة الرفاق (، البيئة، احلالة املادية أو اية أسباب أخرى.

سلوكه داخل املؤسسات العقابية )حاالت التكرار والعود اجلرمي(: . 7
العقابية،  املؤسسة  داخل  نفسه  بإيذاء  السجن  قام  إن  ومعرفة  العقابية،  املؤسسة  داخــــل  السجن  سلوك  على  للداللة 
وبيان قدرة السجن على القيام بالوشم لنفسه واآلخرين حيث يؤشر ذلك على مدى خطورته على السجناء اآلخرين وبيان 
احتماالت قيام السجن بإيذاء نفسه أو غيره وضرورة معرفة مؤشرات ان كانت لديه قوة التحكم بالسجناء اآلخرين من 
حيث اختالق اجلرائم أو التحريض واالنصياع له أو إرتكاب جرائم اإلعتداء سواء أكان جسدي أو نفسي ) مشاجرات , 

الشتم , التحقير, االدعاء الكاذب(.

كما يفيد ذلك لبيان إحتمال قيام السجن مبحاولة إنتحار واألسباب التي أدت إلى قيامه بهذا العمل إن توافرت احملاولة 
لديه، وهل تاريخه يحتوي على محاوالت اإلضراب عن الطعام والشراب، وإن كان قد قام بعرض رشوه أو إغواء العاملن 

بأمور ماليه أو غيرها لتحقيق مأربه أو إدخال ممنوعات أو أسباب غيرها لتحقيق مطالبه.

أيضاً معرفة وجود عداوات للسجن داخل املؤسسة العقابية ألخذ اإلحتياطات الالزمة وإن كان بحقه قضايا مقاومه ضد 



الدليل اإلرشادي الشامل ألعمال موظفي املؤسسات العقابية يف الدول العربية، وفقاً للمعايير الدوليـة

58

العاملن وهل له مشاركة بإثارة الشغب أو التمرد للداللة على مدى خطورة السجن ومدى قابليته للفرار وذلك ألخذ التدابير 
األمنية املناسبة. باالضافة إلى معرفة اسم احلزب الذي ينتمي إليه السجن أو الطائفة أو العصابة 

تفاصيل القضية احلالية : . 8
ببيان ما نوع القضية وخطورتها، ومدة احلكم، ومشاعره تجاه القضية إن كانت تتجه نحو التوبة أو الندم، أو الفخر، للداللة 

على خطورته اإلجرامية. 

القضايا اجلنسية : . 9
تعطي هذ املعلومات أهمية كبرى يف تحديد سلوك السجن داخل املؤسسة العقابية، مبعرفة شدة ميوله اجلنسية، وطرق 
تلبيتها، وهل هو يعاني من شذوذ جنسي أو اتجاهات مثلية جنسية، أو إن كان تعرض إلعتداءات جنسية أو يحمل أمراضاً 

جنسية.

الظواهر املرضية : . 10
ضرورة معرفة مدى تورط السجن يف تعاطي اخملدرات والكحول واملسكرات وما إذا كانت هي املسببة إلى إرتكاب اجلرمية 
أو اإلنحراف، ومدى قابلية السجن أو محاولته يف التخلي أو اإلقالع عن املسكرات واخملدرات وهل لديه قابلية االستقامة  

يف حياته أم ال .

األمراض  والظواهر النفسية  : . 11
تأثير املرض  تأثيره على السجن، وبيان مدى  العام للسجن، وضرورة تحديد نوع املرض ومدى  النفسي  الوضع  ملعرفة 
النفسي الذي يعاني منه السجن إن وجد، ودرجة خطورة ذلك املرض، ومدى قابليته للعالج أم ال،  ورغبة السجن يف العالج 

ومدى رغبته بالعيش بطريقة أمنة وسليمة سواء عليه أو على اجملتمع .

األمراض السريرية  :. 12
ان كان السجن يعاني من إعاقة حركية، وما هي. حيث يستدل على الوضع الصحي للسجن وذلك من أجل معرفة مدى 
قدرته على العمل باملركز أو خارجة وكذلك من أجل معرفة وما إذا كان السجن بحاجه لرعاية الطبية. ومعرفة مدى قدرته 
على العيش مع السجناء اآلخرين وماذا إذا كان يعاني من أمراض عقلية خطيرة يحتاج من خاللها السجن إلى العزل أو 

الرعاية الطبية الفورية.من أجل محاولة التوصل إلى طريقة مناسبة لتسكن السجن.

السمات الشخصية للسجني والعالمات الفارقة : . 13
لون البشرة، البنية اجلسدية، الطول، لون العيون، قوة اإلبصار،  قوة السمع، لون الشعر الوزن، نوع الدم، الوشم، هل يوجد 

آثار تشطيب على جسم السجن أو وجهه، هل يجيد مهارات قتالية معينة من أجل معرفة طريقة التعامل مع السجن.

معلومات عامة :. 14
كاألسماء املستعارة، وهل للسجن قضايا احتيال وكذلك هل سبق وقام بابتالع املواد الكيمائية أو األجسام احلادة ، وأيضاً 
هل يوجد أحد من أقارب اجملني عليه داخل املؤسسة العقابية،ميكن أن يشكل خطورة على حياته، وهل يوجد لدى السجن 
تطرف فكري ؟ )سياسي أو ديني( . ردود فعله حال الغضب، أية مؤشرات على شخصية مضادة للمجتمع ) سيكوباثية( 
ومعرفة األسباب التي تحول بينه وبن زواره ان وجدت مثل األسباب املادية أو بعد املسافة أو نفسيه أو صحية أو إجتماعية 

أو أخرى. 
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3-3-2 : مناذج ألسئلة التصنيف املقترحة لغايات التسكني.

التالية، مع  املقترحة  التسكن متضمنة األسئلة  بناء مناذج تصنيف  بيانها، فإنه ميكن  التي سبق  للمعلومات األساسية  وفقاً 
مؤشرات دالالتها، واملبوبة بحسب اجلهة التي يقع عليها كاهل تعبئتها ) مت إستثناء ذكر املعلومات الشخصية والتي سبق بيانها، 

منعاً للتكرار غير اجملدي(:

عبء السؤالالداللةاألسئلة

األخصائي النفسيرغبة السجن بالتعليم.هل أحببت املدرسة يف طفولتك؟

هل كنت منضبطاً يف مرحلة الدراسة 
األخصائي النفسيبيان قيم اإللتزام لدى السجن.األساسية؟

األخصائي النفسيمدى إستيعاب السجن.كيف كانت عالماتك يف املدرسة؟

األخصائي النفسيميول للشجار أو العنف. هل كنت دائم الشجار مع اآلخرين؟

األخصائي النفسيسلوك السجن أثناء الدراسة.كيف كان أساتذتك يصفونك؟

األخصائي النفسيالتأكيد على سلوك السجن.هل مت فصلك أو نقلك من املدرسة؟

لدى هل هناك مشاكل يف التركيز بالدراسة؟ اإلدراك  يف  الضعف  على  اإلستدالل 
األخصائي النفسيالسجن يف عواقب األمور )ردود األفعال(

األخصائي النفسيمدى إهتمام ورعاية السجن من قبل األهلهل كان والديك يساعدانك يف الدراسة؟

أي مرحلة وصلت باملدرسة إذا لم تتخرج ما 
األخصائي النفسيووضع برامج إصالحية مناسبة للسجنهو السبب؟

وهل كان ترك املدرسة ألسباب مقنعة أو ما الذي عملته بعد تركك للمدرسة؟
األخصائي النفسيترك املدرسة بسبب إنحرافه.

األخصائي اإلجتماعي)أعزب/مطلق/منفصل/أرمل/متزوج(ذكر احلالة اإلجتماعية

األخصائي اإلجتماعيمعرفة هل يوجد إتصال بن السجن وأوالدهكيف هي عالقتك مع أوالدك؟

معرفة مدى إهتمامه بأوالده، وتحمله هل كنت تعاقبهم؟ ونوع العقاب
األخصائي اإلجتماعيمسؤوليتهم

هل تأثر أفراد أسرتك باملشاكل التي كنت 
تواجهها؟

يدل على وجود ترابط أسري عند السجن 
األخصائي اإلجتماعيأم ال

األخصائي اإلجتماعيللتخطيط لبرامج التأهيلما هو نوع العمل الذي كنت تعمله؟

األخصائي اإلجتماعيللتخطيط لبرامج التأهيلهل تجيد مهارات عمليه معينه؟ و نوعها؟
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األخصائي اإلجتماعيكفاية الدخل املاديكم كنت تحصل دخالً شهرياً؟

األخصائي اإلجتماعيمعرفة إن كان هناك مصدر إعالة ألهلههل انت مشترك يف الضمان اإلجتماعي؟

هل تعرضت يف يوم من األيام إلى أي مشكله 
األخصائي اإلجتماعييدل على سلوكه أثناء عمله .يف عملك؟ ما هي املشاكل؟

السؤال يدلنا أن الشخص كان ملتزم يف كم املدة الزمنية التي اقضيها يف العمل؟
األخصائي اإلجتماعيمهنته أو عمل معن

تدل على  وجود اإلستقرار يف العمل لدى هل مت طردك من العمل؟
األخصائي اإلجتماعيالسجن

هل تشعر بالفشل يف تحمل املسؤولية؟ 
األخصائي النفسياإلستعداد والقدرة على تحمل املسؤوليةوملاذا؟

هل تشعر بأنك مميز عن اآلخرين؟ سبب 
التميز؟

ان كان لديه احساس بالغرور أو التعالي عن 
األخصائي النفسياآلخرين

هل يوجد مصدر دخل للعائلة أثناء وجودك 
يف املؤسسة؟ وما هو مصدر الدخل ومقداره؟

هل يحتاج إلى مساعدات من املؤسسات 
األخصائي اإلجتماعياإلجتماعية .

ما هي تطلعاتك بعد اخلروج من املؤسسة 
وماذا تنوي أن تعمل وهل لديك أهداف 

معينه ؟

للداللة إن كان يوجد عند السجن إستقرار 
يف العمل بعد اخلروج من املؤسسة وكذلك 

ميكن التنبؤ بالعودة إلى اجلرمية.
األخصائي النفسي

هل أنت قلق بشأن مستقبلك؟
لبيان هل له إهتمام بإنهاء مشاكله والسير 

باتجاه السلوك السوي أو التخطيط ملستقبله 
ومستقبل عائلته .

األخصائي النفسي

أسماء وعناوين األخوة واألخوات سواء كانوا 
من الوالد أو الوالدة أو كالهما؟

ويستفاد من هذا السؤال كم عدد العائلة 
األخصائي اإلجتماعيوهل هي ممتدة أم نووية

األخصائي اإلجتماعيعوامل إنحراف بسبب األسرةاملستوى التعليمي واملهني للعائلة؟

كيف كانت عالقة والديك مع بعضهم 
البعض؟

سبب اإلنحراف فيها من خالل العائلة 
األخصائي اإلجتماعيوعالقتهم مع بعضهم البعض

هل تعرضت للعقاب من قبل والديك؟ وكيف 
كان العقاب؟

نستدل على أسباب إنحرافه والدوافع 
النفسية وراء ذلك نوع العقاب هو عقوبة 

جسدية أو نفسية أو حرمان من املصروف أو 
طرد من البيت

األخصائي اإلجتماعي

هل تركت املنزل؟ وكم كان عمرك عندما 
ترك املنزل؟ وما السبب ؟

نستدل من هذا السؤال أن الشخص الذي 
ترك املنزل غالباً تكون هناك عوامل مساعده 
على اإلنحراف من خالل العمر يعطينا نسبة 

إنحراف السجن

األخصائي اإلجتماعي
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ما هو العمل الذي عملته بعد تركك املنزل؟
نستدل من هذا السؤال إذا كان عمل 

السجن كعمل أدى إلى إنحرافه مثل العمل 
يف النوادي الليلية أو غيره و ما نوع العمل 

ومقدار الدخل؟

األخصائي اإلجتماعي

نستدل على هذا السؤال انه يوجد عند هل مت إرتكاب جرم دون السن القانوني ؟
األخصائي اإلجتماعيالسجن إنحراف مبكر

ضابط القيود واملتابعةتصنيفه اإلجراميما نوع القضية/ القضايا السابقة

األخصائي اإلجتماعيالدوافع اإلجراميةما سبب إرتكاب اجلرم؟

ضابط القيود واملتابعةاخلطورة اإلجرامية وفعالية برامج اإلصالحعدد مرات الدخول إلى املؤسسات العقابية؟

كم عدد مرات توديع السجن للمحاكم يف 
ضابط القيود واملتابعةسلوك السجن داخــــل املؤسسة العقابيةقضايا ارتكبها داخل املؤسسة العقابية؟

هل السجن من السجناء الذين يقومون 
األخصائي النفسيللوشم أحياناًً دالالت فئوية أو إجراميةبالرسم على أجسامهم؟

هل السجن من الذين يقومون بالرسم على 
األخصائي النفسيمدى خطورته على السجناء اآلخرينأجسام غيرهم؟

هل السجن من السجناء الذين لديهم رغبة  
قوة التحكم بالسجناء اآلخرين من حيث السيطرة أو قيادة اآلخرين ؟

األخصائي النفسياختالق اجلرائم أو التحريض واالنصياع له

األخصائي النفسياالكتئاب ونزعة اإلنتحارهل سبق وقمت مبحاولة إنتحار ؟

هل سبق وقمت باإلضراب عن الطعام 
ضابط األمنالنزعة إلى التمرد على التعليماتوالشراب؟

هل للسجن عداوات داخل املؤسسة 
ضابط األمنحفظ األمن وأخذ االحتياطات الالزمةالعقابية؟

ضابط األمنبيان مدى النوايا اجلرمية للسجنما سبب إرتكاب القضية احلالية والدوافع ؟

الفصل بن الشكاء اجلرمين ان وجدو يف هل لك شركاء أثناء إرتكاب القضية ؟
ضابط القيود واملتابعةاملؤسسة العقابية نفسها

هل مت إعتداء السجن على اجملني عليه 
األخصائي اإلجتماعيمعرفة النزعات واإلضطرابات اجلنسيةجنسياً ؟

ما هو الشعور الذي ينتابك وأنت ترتكب 
اجلرمية ؟ ) متعه، خوف، حب، انتقام، 

راحة(  
األخصائي اإلجتماعياخلطورة اجلرمية

األخصائي اإلجتماعيالرغبات اجلنسية وردو الفعل للسجنهل وقع عليك إعتداء جنسي سابقاً؟
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األخصائي اإلجتماعيالرغبات اجلنسيةهل لديه شذوذ جنسي؟ وما هو؟

الطبيببيان حاجته للعالج من اإلدمانهل تعاني اإلدمان على الكحول؟

الطبيببيان حاجته للعالج من اإلدمانهل تعاني اإلدمان على اخملدرات؟

بيان حاجته للعالج، والرعاية النفسية هل تعاني من أمراض نفسية؟ ما هي؟
والعزل.

الطبيب/ األخصائي 
النفسي

عنوان الطبيب النفسي الذي سبق وان تعالج 
الطبيب/ األخصائي ملزيد من التفاصيل العالجية عند احلاجةلديه.

النفسي

هل سبق أن  دخلت أحد مراكز الصحة 
الطبيب/ األخصائي معرفة مدى خطورة حالته النفسية؟النفسية؟

النفسي

الطبيب/ األخصائي بيان احلاجة للعالج أو العزلهل تعاني من أمراض عقلية ؟ 
النفسي

الطبيببيان احلاجة للرعاية الطبيةهل تعاني من إعاقة ما ؟

الطبيبللعزل وقاية اآلخرينهل تعاني من أمراض معدية؟

ضابط األمنالعزل عن اآلخرين.هل لدى السجن تطرف فكري ؟

3-3-3 : مناذج ألسئلة التصنيف املقترحة لغايات النقل.
على ذات املنوال السابق، نعرض فيما يأتي بعض األسئلة املقترحة واملفيدة يف تحقيق التصنيف لغايات النقل، مؤكدين مرةً 

أخرى أن تصنيف النقل ال يشترط تطابقه يف النتائج مع تصنيف التسكن واالقامة.

عبء السؤالالداللةاألسئلة

ضابط املراقبةللتعرف على السجن إذا حاول الهربما هي العالمات الفارقة ؟

ضابط املراقبةللتعرف على السجن إذا حاول الهربما هي السمات الشخصية املميزة؟

ضابط املراقبةألخذ احليطة واحلذر عند النقلهل يجيد مهارات قتالية معينة؟

ضابط األمنقدرات عالية للمراوغةهل سبق وان استعملت أسماء مستعارة؟

هل تعتقد بان الناس سهل خداعهم 
ضابط األمنيدل على مهارات االحتيال للسجنوالتالعب بهم؟

هل سبق وقام بابتالع السؤال الكيمائية 
آو األجسام احلادة؟

للداللة على امكانية القيام بذلك للنقل إلى 
ضابط األمناملستشفى، بقصد الهروب
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هل سبق وكان لديك سوء إستخدام يف 
املشاغل احلرفية  ؟

للداللة على سوء إستعمال املواد املوجودة يف 
ضابط األمناملشاغل احلرفية

هل يوجد أحد من أقارب اجملني عليه داخل 
املؤسسة العقابية؟

ميكن أن يتشارك معهم مخططاً للهروب 
ضابط املراقبةأثناء النقل.

هل لك شركاء أثناء إرتكاب القضية 
وموجودين يف املؤسسة العقابية ؟

ميكن أن يتشارك معهم مخططاً للهروب 
ضابط املراقبةأثناء النقل.

ميكن أن يشكل خطراً على أمنه الشخصي ما هي  صلة اجلاني باجملني عليه؟
ضابط األمنأثناء النقل

هل السجن ينتمي إلى تنظيم غير مشروع أو 
ضابط األمنميكن أن يشكلوا مصدر تهديد أثناء النقلعصابة إجرامية؟

هل يوجد بحوزة السجن مبالغ نقدية طائلة 
داخل املؤسسة العقابية؟

ميكن أن تستثمر يف شراء الذمم أو ترتيب 
ضابط القيودعملية هروب

هل يوجد خطر على حياتك أثناء وجودك يف 
املؤسسة العقابية أو يف حالة خروجك خارج 

املؤسسة أو بعد اإلفراج عنك   والسبب؟
ضابط القيودللحفاظ على أمنه الشخصي أثناء النقل

هل شارك أو ساعد السجن على إثارة 
ضابط القيودوجود نزعات مترد لدى السجنالشغب والتمرد داخل املؤسسة؟

هل سبق أن أقدم السجن أو حاول الفرار 
مثالً أثناء سوقه للمحاكم أو املستشفيات 

أو من املؤسسة وكم مره ومتى وأين؟
ضابط القيود واألمنتكرار محاولة الهروب

هل لديك قابليه لاللتزام بالقوانن 
ضابط املراقبةدرجة اإللتزاموالتعليمات داخل املؤسسة العقابية؟

هل سبق وقمت بنقل أو إدخال مواد ممنوعة 
ضابط املراقبةدرجة اإللتزاميف املؤسسة العقابية ؟
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4-1 : إجراءات احملافظة على احلق في املعاملة اإلنسانية وعدم التعذيب.

4-1-1: اإلجراءات الالزمة للمحافظة على املعاملة اإلنسانية وعدم التعذيب.
التابعة لألمم املتحدة والتي تضم يف عضويتها 141 دولة وبالرغم من  التعذيب  يف عام 1987 مت تشكيل جلنة مراقبة ومنع 
توقيع العديد من الدول على هذه اإلتفاقيات إال أن تقارير منظمة العفو الدولية تشير إلى أن معظم الدول املوقعة ال تلتزم 
بتطبيق البنود الواردة يف املعاهدات املذكورة، وهناك جدل حول إستعمال كلمة »تعذيب«، حيث يتم يف بعض األحيان إستعمال 
تعبير »سوء املعاملة« أو »التعسف« أو »التجاوزات« أو »وسائل قريبة من التعذيب« وخاصة من قبل اجلهات التي قامت بعمليات 
التعذيب، حيث يعتقد البعض أن لكلمة »التعذيب« مدلول محدد يشير إلى شخص يحاول عبر كل الوسائل »انتزاع املعلومات«.

إتفاقية مناهضة التعذيب

املادة 1 
» التعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا 
الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل إرتكبه أو يشتبه فى أنه إرتكبه هو أو أي 
شخص ثالث أو عندما يلحق هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض 
عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو 

العذاب الناشي فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها«.

ال شك أن التعذيب مصطلح عام، يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آالمًا جسدية أو نفسية بإنسان ما، وبصورة متعمدة ومنظمة، 
كوسيلة من وسائل إستخراج املعلومات، أو احلصول على إعتراف، أو لغرض التخويف والترهيب، أو كشكل من أشكال العقوبة 
أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة املركزية، ويستعمل التعذيب يف بعض احلاالت ألغراض أخرى 

كفرض مجموعة من القيم واملعتقدات التي تعتبرها اجلهة املُعذِبة قيمًا أخالقية.

يرى بعض فقهاء القانون، أن توفر قصد محدد من إحلاق األذى، هو الفيصل يف التمييز بن التعذيب واملعاملة القاسية أو 
الالإنسانية، إذ البد من توفر قصد احملدد يف التعذيب.

كما يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيًا للمبادئ العامة حلقوق اإلنسان التي مت اإلعالن عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948 ومت 
التوقيع عليها من قبل العديد من الدول سواء يف معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 املتعلقة مبعاملة 

أسرى احلرب أومعاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949 م املتعلقة بحماية املدنين أثناء احلرب.

وقد ثبت يف احلديث النبوي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: »إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا«. رواه مسلم.  
وقال صلى اهلل عليه وسلم أيضاً: » كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه«. رواه مسلم.   ويف حديثٍ آخر، قال صلى 

اهلل عليه وسلم: »صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ...« . رواه مسلم. 

بناءاً عليه فإن حق احملافظة على املعاملة اإلنسانية وعدم التعذيب، من أهم احلقوق الواجب على موظفي املؤسسات العقابية 
القيام بها، واإللتزام مبعاييرها، وواجب رئيس على مدير املؤسسة القيام مبا يلزم من إجراءات وقائية ، وتنفيذية تضمن هذا 

احلق والواجب معاً وبأعلى درجات املهنية واإلنضباط.
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التدريب يعتبر من أهم الوسائل الوظيفية لرفع كفاءة العاملن يف أي مؤسسة، باالضافة إلى ما ينتج عن ذلك من زيادة يف 
املعارف وصقل املهارات، وعلى كل مدير مؤسسة عقابية يف ضوء ذلك أن يتأكد من تدريب املوظفن لديه بأهمية هذا احلق 

اإلنساني، ويتم ذلك من خالل ضمان قيام املوظفن مبا يلي:

معرفة التشريعات احمللية والدولية احلاضة على مكافحة التعذيب .    >  

معرفة مفهوم مكافحة التعذيب واألهداف الرئيسية ملكافحة التعذيب .    >  

معرفة حقوق السجناء والسجناء ذوي اإلعاقة والنساء واألحداث .    >  

يبن ضمانات احلرية الفردية يف التوقيف واحلبس .    >  

معرفة التقارير الدولية واحمللية يف حاالت التعذيب .    >  

معرفة اخملالفات القانونية املتعلقة باساءة املعاملة والتعذيب.    >  

معرفة نظم املعاملة العقابية يف املؤسسات العقابية .    >  

آلية التعامل مع تظلمات وشكاوي السجناء .    >  

البد من االشارة والتأكيد يف هذا املقام من ضرورة التمييز بن اإلجراءات التأديبية والعقابية القانونية التي توجه ضد السجناء 
إلرتكابهم مخالفات مسلكية وانضباطية، وما بن املعاملة الإلانسانية للسجن أو ضروب التعذيب.

: جرمية التعذيب وفقًا للمعايير الدولية.  2-1-4 
التعذيب كما بينته املادة األولى من  إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة، السابق بيانها: هو احلاق الم أو عذاب شديد جسديا كان ام عقليا بشخص مبوافقة موظف عمومي بقصد محدد 

كاحلصول على معلومات أو كشكل من اشكال العقاب أو التخويف.
لذا يتضح أن تعريف التعذيب على املستوي الدولي يجعل منه فعالً  قائما على القصد اجلرمي، اذا مت ممارسته من قبل 
موظف عام مثل احملقق أو الطبيب احلكومي أو موظف املؤسسة العقابية أو أي شخص ميارس سلطة رسمية أو يتصرفون 

بصفة رسمية.

 وبناء على ذلك فان التعذيب بهذا املعني ال ينطبق على املمارسات التي يقوم بها افراد عادين أو مجرمون.  وقد جاء النص 
على حظر التعذيب يف عدة مواثيق دولية أهمها:

املادة 5 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  -  
-  املادة 7 من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.   

املادة 1 من إتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول االختياري امللحق بها لعام 2002.  -  
املادة 3 من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.  -  
املادة 5 من اإلتفاقية االمريكية حلقوق اإلنسان.  -  

املادة 5 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.  -  
املادة 7 من نظام روما.   -  
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ومن اجلدير التنويه به أن حظر التعذيب جاء مطلقا بال أي استثناء على هذا احلظر. كما وال يجوز التعذر بأوامر من رؤساء 
أعلى للتعذيب، أو بوجود حالة إعالن طوارئ أو حتى احلرب، فالكرامة اإلنسانية أسمى من أن تهدر مهما كانت الظروف 

واألحوال. 

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان:
»حتي فى أكثر الظروف صعوبة مثل مكافحة االرهاب تحظر اإلتفاقية )اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان( 

على نحو مطلق التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالانسانية أو املهينة ».

إتفاقية مناهضة التعذيب
املادة 2

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال   -1  
التعذيب يف أي إقليم يخضع إلختصاصها القضائي.

2-  ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أم تهديد باحلرب   
أو عدم إستقرار سياسي داخلي أم أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذيب.

3-  ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفن أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.  

:  املمارسات اخلاطئة التي تقارب جرمية التعذيب.  3-1-4 
البد من الوقوف على بعض صور وأشكال تعتبر ضروباً من التعذيب ليتجبنها موظفي املؤسسات العقابية بشكلٍ قاطع، مع 
التأكيد بأنها جاءت متثيالً وليس حصراً بهدف تقريب صور التعذيب ألذهان العاملن، حيث مت رصد بعض هذه األشكال يف 

عديد من الدول لألسف الشديد ووردت يف تقارير املنظمات احلقوقية الدولية.

التعذيب اجلسدي: أ.   

ويتشمل على األشكال التالية:
الكوي بالنار أو باألدوات احلارقة.    >  

قلع األسنان أو األظافر.    >  
إستعمال العصي أو السوط أو الهراوة ضد الضحية.    >  

<    الغمس يف املاء املغلي أو املاء البارد، أو بهما معاً بالتناوب.  
اإلخصاء.    >  

تشويه الوجه واألجزاء الظاهرة من اجلسم، أو سلخ اجللد.    >  
التجويع أو اإلجبار على اإلفراط يف األكل .    >  

السحل أو السحق والتعليق بواسطة احلبال يف أوضاع غير مريحة.    >  
الصعقات الكهربائية.    >  
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التعذيب بالنوم، كإجبار السجن على النوم لفترات طويلة مما يؤدي لضمور عضالته أو منعه من النوم لفترات     >  
طويلة مما يؤدي إلى فقدانه للتركيز والهلوسة وإصابته بالوهن. 
الوقوف الطويل بدون حركة أو منعه من اجللوس لساعات طويله.    >  

التعذيب بواسطة مواد كيماوية، مثل إضافة امللح إلى جروح الشخص أو إيالج الفلفل احلار أو البهارات إلى     >  
األغشية اخملاطية يف اجلسم.

إجبار الشخص على تناول بعض العقاقير التي تؤدي إلى أعراض جانبية غير مريحة    >  

التعذيب النفسي. ب.   

ويتشمل على األشكال التالية:
اإليحاء بأن الشخص على وشك أن يتم قتله أو إسقاطه من إرتفاعات عالية.    >  

احلبس اإلنفرادي الطويل.    >  
اإلبتزاز.    >  

<    إجبار السجن على مشاهدة سجن آخر يتم تعذيبه، أو إجباره بأن يقوم بتعذيب شخص آخر، أو إجباره على   
مشاهدة إعتداء جنسي.

إستغالل خوف أو رهاب املعتقل من شيء ما وإستعماله ضده.    >  
منع الشخص من النوم.    >  

تعطيل املؤثرات احلسية بوضع عصابة على العينن وصم األذنن.    >  
إجبار الشخص على الكفر مبعتقداته الدينية أو إهانة مقدساته.    >  

حالقة شعر الرأس للسيدات.    >  
اإلهانة العلنية.    >  

احلجز يف أماكن مظلمة.    >  
إجبار الشخص على التعري على املأل.    >  

إجباره على االشتراك يف عمليات جنسية.    >  
اإلغتصاب    >  

إجبار السجن على القيام بفعاليات جنسية رغما عن إرادته.    >  
إجبار املعتقل على اجللوس على زجاجة أو ما شابه من األشياء.    >  
التحكم بدرجة حرارة املكان بشكل متطرف ملا يتحمله اإلنسان.    >  
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 4-2 : إجراءات احملافظة على حقوق السجناء في الرعاية الفردية .

4-2-1: إجراءات احملافظة على حق السجني باإلتصال بالعالم اخلارجي.
ايقاع عقوبة السجن على السجن ال يعني بحالٍ من األحوال أن يتم حرمانه من باقي حقوقه اإلنسانية. فالعقوبة ماسة بحرية 
احلركة للسجن، لكن باقي احلقوق املكتسبة له كإنسان تبقى لصيقه له يف جميع الظروف واألحوال القانونية التي يكون فيها، 

وال يجوز املساس بها تحت أي عذرٍ كان.

إتصال السجن بالعالم اخلارجي من أهم احلقوق اإلنسانية التي توصف بأنها متالزمة لصفته اإلنسانية، كما عبر عن ذلك ابن 
خلدون يف مقدمته بأن اإلنسان كائنٌ إجتماعيٌ بطبعه.

هذا احلق يشمل ما يلي:
<   حق السجن اإلتصال بأسرته إلبالغهم مكان إحتجازه، وإذا مت نقله من مؤسسة عقابية ألخرى أن يبلغهم ذلك.

<   منح التسهيالت الالزمة للسجن لإلتصال بأسرته وأصدقائه واستقبالهم يف زيارات داخل املؤسسة العقابية.

<   حق السجن يف احلماية من التدخالت التعسفية وغير القانونية يف خصوصياته وشؤونه األسرية، ومراسالته.

<   حق السجن يف أن تقوم إدارة املؤسسة العقابية بإبالغ أسرته إذا ما تويف أو أصيب مبرضٍ أو حادثٍ خطير، أو مت 
نقله إلى املستشفى للعالج، وإبالغه شخصياً باالتجاه اآلخر إذا ما ورد للمؤسسة العقابية إتصاالً يفيد بوجود قريب 

له تعرض للوفاة أو اإلصابة مبرض أو حادث خطير.

السجناء األجانب من غير املواطنن لهم احلق احملمي قانوناً باإلتصال مبمثليهم الدبلوماسين.    >

<   جميع احلقوق الواردة للسجن بأعاله، ال يجوز تقييدها إال بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن 
املؤسسة العقابية وانتظام إدارته.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
بأسرته  لإلتصال  املعقولة  التسهيالت  كل  ويُعطى  إحتجازه،  بنبأ  أسرته  بإبالغ  فوراً  يقوم  بأن  للمتهم  يرخص   .92
وأصدقائه وإستقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهوناً إال بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن 

وانتظام إدارته.

44.)1( إذا تويف السجن أو أُصيب مبرض خطير أو بحادث خطير أو نقل إلى مؤسسة لعالج األمراض العقلية، 
يقوم املدير فوراً، إذا كان السجن متزوجا بإخطار الزوج، وإال فأقرب األنسباء، ويف أية حال أي شخص آخر 

يكون السجن قد طلب إخطاره.

)2( يُخطر السجن فوراً بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب لـه. وإذا كان مرض هذا النسيب بالغ 
اخلطورة يرخص للسجن، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما مبفرده.

)3(  يكون لكل سجن حق إعالم أسرته فوراً بإعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر.

38.  )1( مينح السجن األجنبي قدراً معقوالً من التسهيالت لإلتصال باملمثلن الدبلوماسين والقنصلين للدولة 
التي ينتمي إليها.
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البلد والالجئون وعدميو  أو قنصليون يف  دبلوماسيون  لها ممثلون  إلى دول ليس  املنتمون  السجناء  )2( مينح 
اجلنسية، تسهيالت مماثلة لإلتصال باملمثل الدبلوماسي للدولــة املكلفـة برعايـة مصاحلهـم أو بأية سلطة 

وطنية أو دولية تكـون مهمتها حماية مثل هؤالء األشخاص.

1-  العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املادة 10 )1(
يُعامل جميع احملرومن من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساني.  

2-  العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 17
1- ال يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته   

أو مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية متس شرفه أو سمعته. 
2-من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس.  

3-  إتفاقية فيبنا للعالقات القنصلية، املادة 36 )1(
بغية تسهيل ممارسة الوظائف القنصلية املتصلة برعايا الدولة املوفدة:  

)أ( يكون املوظفون القنصليون أحراراً يف اإلتصال برعايا الدولة املوفدة ويف إمكانية اإلتصال بهم. وتتاح لرعايا 
الدولة املوفدة نفس احلرية فيما يخص التراسل واإلتصال مع املوظفن القنصلين للدولة املوفدة.

)ب( ويجب على السلطات اخملتصة يف الدولة املستقبلة، أن تقوم، دون تأخير، بإبالغ قنصلية الدولة املوفدة، بناء 
على طلبها، مبا إذا كان هناك - يف تلك الدائرة القنصلية، أحد رعايا تلك الدولة احتجز أو أُودع السجن أو 
أوقف رهن احملاكمة أو احتُجز بأي شكل من األشكال األخرى. وأي بالغ يوجه إلى القنصلية من قبل الشخص 

املوقوف.

4-2-2 : إجراءات احملافظة على حق السجني في الرعاية الصحية.
نظراً حلبس حرية السجن يف املؤسسة العقابية انتقل عبء الرعاية الطبية من كاهل السجن ليكون واجباً على إدارة املؤسسة 

العقابية، ويكون مجاناً بال مقابل، ومبستوى الئق ال ينتقص من املعاملة اإلنسانية للسجن بحالٍ من األحوال.

له ملف طبي  يفتح  وأن  العقابية،  املؤسسة  له حال دخوله  أولي  للسجن إجراء فحص طبي  الواجبة  الطبية  الرعاية  تشمل 
يف عيادة املؤسسة وابراز ما يعاني منه السجن من أمراض مزمنة أو معدية، وتوفير العالجات اخلاصة الالزمة له من قبل 

املؤسسة  العقابية.

إذا كان السجن من األشخاص ذوي اإلعاقة أو معاق حركياً فعلى املؤسسة العقابية توفير ما يلزم له من امكانيات صحية تسهل 
عليه ممارسة نشاطاته اليومية الالزمة إلنسانيته، وفقاً إلمكانياتها املادية، أو من خالل منظمات تطوعية.

ال يخفى أن النساء لهن احتياجات صحية خاصة غير الرجال، تقوم املؤسسة العقابية بتوفير كامل املستلزمات اخلاصة لهن 
بالرعاية الصحية، مبا يحفظ لهن كرامتهن اإلنسانية. والنساء احلوامل تقدم لهن كافة اخلدمات الصحية من خالل عيادة 
املؤسسة العقابية أو املستشفيات املدنية، أما الوالدة فاألولوية أن تكون يف املستشفيات، واذا متت يف املؤسسة العقابية فال 
يبنغي ذكر ذلك يف شهادة امليالد.  واألطفال الرضع إن سمح بوجودهم يف املؤسسة مع أمهاتهم فيجب أن يحظوا برعاية دار 

حضانة مناسبة، وبإشراف طبي للرضع ومن خالل موظفن مؤهلن بذلك.
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اذا ما احتاج السجن إلى رعاية طبية ال تتوفر يف املؤسسة العقابية كاحلاجة إلى إجراء عملية جراحية فيتم نقله إلى مستشفى 
مدني وتحت احلراسة الكافية لتقي الرعاية الطبية الالزمة وعلى نفقة الدولة.

املرضى العقليون والنفسيون يجري التعامل معهم وفقاً إلحتياجاتهم من قبل األخصائي أو الطبيب النفسي، وتحت مراقبة 
مستمرة، وأن مترر تقارير يومية بحالتهم إلى مدير املؤسسة العقابية من أجل ضمان رعاية طبية مناسبة وعدم التأثير بذلك 
على باقي السجناء، وإن كانت حاالتهم متطورة ميكن نقلهم إلى مراكز العالج النفسي أو مستشفيات األمراض العقلية، بعد 
موافقة القضاء على ذلك.  أما السجناء املرضى بأمراض معدية يجري عزلهم عن باقي السجناء، وتوفير العالجات املناسبة 

حلاالتهم تحت إشراف طبي.
 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
القاعدة 22 )1(   يجب أن توفر يف كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على األقل، يكون لـه بعض اإلملام بالطب النفسي. 
وينبغي أن يتم تنظيم اخلدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة احمللية أو الوطنية. كما 
يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي بغية تشخيص حاالت الشذوذ العقلي وعالجها عند الضرورة. 
)2( أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. 
ومن الواجب، حن تتوفر يف السجن خدمات العالج التي تقدمها املستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها 
للسجناء  الالزمة  الطبية  واملعاجلة  الرعاية  توفير  بغرض  وافية  بها  تزود  التي  الصيدالنية  واملنتجات 

املرضى، وأن تضم جهازاً من املوظفن ذوي التأهيل املهني املناسب.
)3( يجب أن يكون يف وسع كل سجن أن يستعن بخدمات طبيب أسنان مؤهل.

 23 )1( يف سجون النساء، يجب أن تتوفر املنشآت اخلاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها. 
ويجب، حيثما كان ذلك يف اإلمكان، إتخاذ ترتيبات جلعل األطفال يولدون يف مستشفى مدني. وإذا ولد 

الطفل يف السجن، ال ينبغي أن يذكر ذلك يف شهادة ميالده.
)2( حن يكون من املسموح به بقاء األطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم ي السجن، تتخذ التدابير الالزمة 
لتوفير دار حضانة مجهزة مبوظفن مؤهلن، يوضع فيها الرضع خالل الفترات التي ال يكونون أثناءها 

يف رعاية أمهاتهم.

ثم،  السجن  بعد دخوله  )العامل مبكان اإلحتجاز( بفحص كل سجن يف أقرب وقت ممكن  الطبيب  يقوم   24 
بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصاً بغية إكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي ميكن أن يكون 

مصاباً به وإتخاذ جميع التدابير الضرورية لعالجه، وعزل السجناء
الذين يُشك يف كونهم مصابن بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور اجلسدية أو العقلية التي 

ميكن أن تشكل عائقاً دون إعادة التأهيل، والبت يف الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجن.

 25  )1( يكلف الطبيب مبراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضى. وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء املرضى، 
وجميع أولئك الذين يشكون من اعتالل، وأي سجن استُرعي انتباهه إليه على وجه اخلصوص.

ما قد  العقلية لسجن  أو  الصحة اجلسدية  أن  لـه  بدا  كلما  املدير  إلى  تقريراً  يقدم  أن  الطبيب  )2( على 
تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.
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والبيئة  الدينية،  الشعائر  وممارسة  التعليم  في  السجني  حق  على  احملافظة  إجراءات   :3-2-4
اآلمنة، واحلقوق اإلنسانية األخرى.

مجموعة احلقوق الفردية األخرى التي تثبت للسجن، وعلى إدراة املؤسسة العقابية احملافظة عليها ومتابعتها، نعرض ألهمها 
تباعاً فيما يلي:

> حق التعليم والتدريب املهني:
إذا كان السجن حدثاً يف سن التعليم اإللزامي احلق يف تلقى التعليم املالئم إلحتياجاته وقدراته واملصمم لتهيئته للعودة إلى 
اجملتمع، بواسطة معلمن أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم يف البلد، بحيث يتمكن األحداث، بعد اإلفراج عنهم، من 
مواصلة تعلمهم دون صعوبة. وينبغي أن تولى إدارات تلك املؤسسات إهتماما خاصا لتعليم األحداث الذين يكونون من منشأ 
أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. ال يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي متنح 
لألحداث أثناء إحتجازهم أية إشارة إلى أن احلدث كان مودعا يف مؤسسة عقابية. ولكل حدث احلق يف تلقى تدريب مهني على 

احلرف التي يحتمل أن تؤهله للعمل يف املستقبل.

قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث اجملردين من حريتهم
38/  لكل حدث يف سن التعليم اإللزامي احلق يف تلقى التعليم املالئم إلحتياجاته وقدراته واملصمم لتهيئته للعودة إلى 
اجملتمع. ويقدم هذا التعليم خارج املؤسسة اإلحتجازية يف مداس اجملتمع احمللى كلما أمكن ذلك، وفى كل األحوال، 
بواسطة معلمن أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم يف البلد، بحيث يتمكن األحداث، بعد اإلفراج عنهم، من 
مواصلة تعلمهم دون صعوبة. وينبغي أن تولى إدارات تلك املؤسسات إهتماما خاصا لتعليم األحداث الذين يكونون من 
منشأ أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. ولألحداث األمين أو الذين يعانون من صعوبات يف 

اإلدراك أو التعلم احلق يف تلقى تعليم خاص.

أما السجناء البالغن فلهم احلق يف مواصلة تعليمهم وتدريبهم املهني، مبا ال يتعارض وحسن سير النظام العام، ومقتضيات 
األمن وامكانيات املؤسسة العقابية. ويقتضى على املؤسسة توفير مكتبة للسجناء متكنهم من متابعة القراءة يف أوقات فراغهم 

واالطالع على الصحف واجملالت ووفقاً لنظام ال يخل بحسن إدارة املؤسسة.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
يجب أن تتاح للسجناء مواصلة اإلطالع بانتظام على مجرى األحداث ذات األهمية عن طريق الصحف اليومية أو   39
الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو باالستماع إلى محطات اإلذاعة وإلى احملاضرات، أو بأية 

وسيلة مماثلة تسمح بها اإلدارة أو تكون خاضعة إلشرافها. 

40  يزود كل سجن مبكتبة مخصصة خملتلف فئات السجناء تضم قدراً وافياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على حد 
سواء. ويشجع السجناء على اإلفادة منها إلى أبعد حد ممكن.

90 يرخص لكل متهم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة آخرين، ويف احلدود املتفقة مع صالح إقامة العدل ومع أمن 
السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت.
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> حق ممارسة الشعائر الدينية:

حق التدين مكفول مبوجب املواثيق الدولية والدساتير الوطنية، ومبا يتطلبه ذلك من حرية ممارسة الشعائر الدين لكل ديانة 
أو مذهب أو طائفة مبا ال يتعارض مع حسن سير النظام العام ويجري هذا على املؤسسات العقابية ونزالئها، من حيث كفالة 

حق ممارسة الشعائر الدينية لكل ديانة ومذهب وطائفة.

 لذلك يثبت للسجن حق ممارسة الصلوات يف املكان اخملصص لذلك يف املؤسسة العقابية ) املصلى أو املسجد ( بل وان كان 
السجن من ديانة أخرى وتوافرت أعداد من السجناء من أتباع الديانة ذاتها، يستحب توفير مكان عبادة مخصص لصلواتهم 

كالكنيسة مثالً ألتباع الديانة املسيحية.

كما يحق للسجن االحتفاظ بالكتب املقدسة لديانته وطائفته، وكذلك الكتب الشرعية والتربية الدينية التي تأخذ بها ديانته 
أو طائفته. ويسمح جلميع رجال الديانات السماوية بدخول املؤسسات العقابية لزيارة السجناء الذين يرغبون بخدمتهم وذلك 
يف األوقات واألماكن اخملصصة من قبل مدير املؤسسة يف غير أيام الزيارات )املقررة للسجناء( على أن يتم ذلك بحضور أحد 

مأموري املؤسسة العقابية.

من باب آخر ال يحرم أي سجن من اإلتصال باملمثل املؤهل ألي دين ويف مقابل ذلك يحترم رأي السجن كليا إذا هو اعترض 
على قيام أي ممثل ديني بزيارة له داخل املؤسسة العقابية.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :

42   يسمح لكل سجن، بقدر ما يكون ذلك يف اإلمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات املقامة يف السجن، 
وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته. 

> حق السجني في بيئة آمنة داخل املؤسسة العقابية:

من املعلوم حكماً أن السجن يف املؤسسة العقابية تتقيد حريته يف احلركة، وهنالك متطلبات لهذا اإلحتجاز تقع على عاتق 
املؤسسة العقابية وهي املتعلقة أساساً يف احلفاظ على أمن السجن سواء من إعتداء موظفن أو نزالء آخرين عليه جسدياً أو 

نفسياً أو جنسياً.

يتطلب ضمان احملافظة على هذا احلق أن تكون كافة مهاجع ومرافق املؤسسة العقابية تحت املراقبة املستمرة طوال اليوم 
والليلة يف كافة أيام السنة، وإذا ما حدث إعتداء ما على السجن سواء من موظف أو نزالء آخرين أن تكون له قنوات سهلة 

للتظلم والشكوى، وأن يتم إجراء التحقيق فيها، ومعاقبة املعتدي أياً كان بعد ثبوت اعتدائه.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
36. )1( يجب أن تتاح لكل سجن إمكانية التقدم، يف كل يوم عمل من أيام األسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن 

أو إلى املوظف املفوض بتمثيله.
)2( يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خالل جولته التفتيشية يف السجن. 
ويجب أن تتاح للسجن فرصة للتحدث مع املفتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه 

مدير السجن أو غيره من موظفيه.
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)3( يجب أن يسمح لكل سجن بتقدمي طلب أو شكوى إلى اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى 
يتم وفقا  أن  ولكن على  للرقابة من حيث اجلوهر  الشكوى  أو  الطلب  أن يخضع  السلطات، دون  غيرهما من 

لألصول وعبر الطرق املقررة.
 )4( ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بال أساس، يتوجب أن يعالج دون إبطاء، وأن يجاب عليه يف 

الوقت املناسب.

من  العقابية  املؤسسات  إدارات  وقضائية متكن  إدارية  تأديبية  إجــراءات  اإلنسان  الدولية حلقوق  الشرعة  أقرت  ذلك  ألجل 
إستخدامها دون تعسف لضبط األمن داخل املؤسسة العقابية.

باإلجمال فإن كافة احلقوق اللصيقة بإنسانية اإلنسان والتي سبق بيان أهمها متثيالً ال حصراً لها، تبقى لصيقة باإلنسان مهما 
كانت حالته القانونية سواء محتجزاً أو محكوماً ولو كان حتى محكوماً باإلعدام، فإن ذلك احلكم ال ينتقص حقاً من حقوقه 

اإلنسانية يف حالٍ من األحوال وعلى إدارة املؤسسة العقابية ضمان ذلك دائماً.
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4-3:  إجراءات احملافظة على حقوق السجني في الرعاية اإلجتماعية.

4-3-1:  إجراءات احملافظة على حق السجني في الزيارات.
تعتبر الزيارات للسجن من ضمن حقوقه األصيلة يف اإلتصال بالعالم اخلارجي، والتي سبق التعرض وبيانها سابقاً، لكن نظراً 
ألهمية تفاصيل احملافظةعلى هذا احلق وما يتطلبه من إجراءات من قبل موظفي املؤسسة العقابية ارتأينا أن نفرد له هذا 

الباب منعاً ألي التباس قد يؤدي إلى املساس بهذا احلق.

بل أن حق الزيارات وتواصل السجن مع أسرته واصدقائه من ذوي السمعة احلسنة يعتبر مسانداً لعملية اإلصالح والتأهيل 
املنشودة للسجن ليعود عضواً فاعالً للمجتمع، واقصائه عن اجملتمع يخالف هذا الهدف متاماً. 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
92 يرخص للمتهم بأن يقوم فوراً بإبالغ أسرته نبأ إحتجازه، ويعطى كل التسهيالت املعقولة لإلتصال بأسرته وأصدقائه 
وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهونـا إال بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام 

إدارته.

أسبوع  كل  من  أيام   4  -  3 زيارات  بتخصيص  العقابية  املؤسسات  ادارات  تقوم  احلق  هذا  لتطبيق  الفضلى  املمارسات  ويف 
لألصدقاء وأسر السجناء، ومينح السجن للجلوس واحلديث معهم وقتاً كافياً، وضمن آلية رقابة مسبقة والحقة تتضمن تفتيش 

الزوار، والسجن بعد انتهاء الزيارة لضمان األمن وعدم تهريب األشياء واملواد املمنوعة.

للقواعد  أزواجهم وفقاً  أوقات خلوة شرعية مع  لهم على  املوافقة  السلوك احلسن  التشجيعية لسجناء ذوي  املعاملة  وضمن 
املرعية يف اجملتمع وال تتعارض مع نظام املؤسسة العقابية.

ال تصنف زيارات احملامن والدعم القانوني، واملمثلن الدبلوماسين والقنصلين للسجناء األجانب، ورجال الدين ضمن أيام 
زيارات األسر واألصدقاء. بل تدرج يف أيام وأوقات منفصلة عن األخيرة.

4-3-2: إجراءات احملافظة على حق السجني في حضور اجلنائز.
باحملافظة على النسق العام الهادف إلصالح السجن ليعود عضواً فاعالً يف اجملتمع، مما يتطلب بقائه متفاعالً مع أسرته 

ومجتمعه، شرعت له املواثيق الدولية حضور اجلنائز ألقربائه.

وهذا احلق مقيد غير مطلق، أي ينحصر يف فئات محددة من األقارب وفقاً للقانون احمللي لكل دولة، وميكن أن يحدد مثالً 
باألصول والفروع واألزواج واألقارب من الدرجة الثانية، وأن يكون مقيداً بأن تكون املوافقة من مستويات إدارية عليا، ال تقل 

بحال من األحوال عن مدير املؤسسة العقابية.

لكي ينتج هذا احلق هدفه يف اإلصالح والتأهيل، فعلى إدارة املؤسسة العقابية أن تأخذ بإعتبارها حن سوق السجن حلضور 
اجلنائز أن يكون مبالبس غير مالبس املؤسسة العقابية، وأن ال تكون ملفتة أو مسترعية للنظر، ويفضل أن يرتدي السجن 

مالبسه اخلاصة، وإن بقي تحت احلراسة املسلحة الالزمة غير امللفتة أيضاً للنظر ما أمكن.
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القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
ثيابه  بإرتداء  له  به، يسمح  السجن لغرض مرخص  للسجن، باخلروج من  15 )3( يف حاالت إستثنائية، حن يسمح 

اخلاصة أو بإرتداء مالبس أخرى ال تسترعى األنظار.

4-3-3: إجراءات احملافظة على حق السجني في ممارسة األنشطة اخملتلفة. 
املقصود باألنشطة اخملتلفة هي ما يتعلق مبمارسة األنشطة الرياضية واإلجتماعية والثقافية والدينية التي تساعد السجن يف 
إمتام برامج التأهيل، وإستثمار وقته الذي يقضيه يف املؤسسة العقابية مبا يساعده على تخطي أزمة حبس احلرية، وتحقيق 

نفع للبرنامج العقابي الذي يخضع له مبا يحقق غاية اإلصالح والتأهيل وفقاً للرؤية العقابية احلديثة.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
78.   تنظم يف جميع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي، أنشطة ترويحية وثقافية.

هذه النشاطات تقوم بإخراج السجن من دائرة النظام الروتيني، الذي اعتاد عليه إلى جو من املرح واملنافسة الشريفة، وإمضاء 
إلى صقل  تؤدي  والدينية،  والثقافية  الرياضية  األنشطة  والترفيه وممارسة  فالتعليم  والفائدة،  بالنفع  عليه  يعود  الوقت مبا 
شخصية السجن، وتغيير اتجاهاته السلوكية ونضوج فكره، باالضافة إلى تنمية القيم واملبادئ األخالقية لديه األمر الذي ميكن 
أن يؤدي إلى تعديل سلوكه من طريق اإلنحراف واجلرمية إلى طريق الفضيلة وكسب العيش بعيداً عن الطرق غير املشروعة.

يومياً  الالزم مبا ال يقل عن ساعة  الوقت  توفير  النموذجية ملعاملة السجناء على  يف سبيل ذلك نصت قواعد احلد األدنى 
للسجناء من أجل التمتع بالهواء الطلق والشمس، وكذلك أن توفر إدارات املؤسسات العقابية املنشآت الالزمة من أجل ممارسة 

األنشطة الرياضية.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
21 /)1( لكل سجن، غير مستخدم يف عمل يف الهواء الطلق، حق يف ساعة على األقل يف كل يوم، ميارس فيها التمارين 

الرياضية املناسبة يف الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك.
)2( توفر تربية رياضية وترفيهية، خالل الفترة اخملصصة للتمارين، للسجناء األحداث وغيرهم ممن يسمح لهم 
بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا القصد، األرض واملنشآت واملعدات الالزمة.

السلة،  وكــرة  الطائرة  وكــرة  القدم  كرة  كألعاب  وجماعية،  فردية  ألعاب  خالل  من  الرياضية  األنشطة  هذه  تكون  أن  ميكن 
العقابية  املؤسسات  أو بن  العقابية  املؤسسة  تقام مسابقات رياضية بن فرق تشكل داخل  وأن  الطاولة،  والشطرجن، وتنس 

املتعددة على مستوى الدولة، خللق روح املنافسة الشريفة.

أما يف األنشطة الثقافية والدينية، فتتم من خالل تنظيم احملاضرات التوعوية والندوات واملهرجات الثقافية والدينية، وكذلك 
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اقامة االحتفاالت يف املناسبات الدينية والرسمية مبا يعزز قيم الدين والوطنية للسجناء، ويحبذ مشاركة قطاعت تطوعية ومن 
أهالي السجناء يف هذه النشاطات العامة، من أجل بناء تكيف إجتماعي لدى السجن مع اجملتمع حال إنقضاء مدة العقوبة 

وخروجه إلى اجملتمع.

هنالك بعض النزال ممن ميلكون مواهب فردية ميكن تنميتها وإعطائها بعداً فاعالً كالفنون التشكيلية والغناء والعزف والنحت..
إلخ.  وميكن مع مراعاة اإلعتبارات األمنية املشاركة مبنتجاتهم الفنية مبعارض عامة أو خاصة تقام دعماً لهم.
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5-1: أسباب متييز الفئات املستضعفة بحقوق خاصة.

5-1-1 : فئة النساء وأطفالهن، واألحداث، وكبار السن واملرضى.

>  فئة النساء وأطفالهن:
املرأة  تجاه  السلبي  التمييز  أشكال  على  القضاء  إلى  يهدف  الذي  اإليجابي،  التمييز  هو  املقام  املقصود يف هذا  التمييز 
السجينة، بإعتبارها من الفئات املستضعفة والتي تحتاج إلى رعاية وعناية ملتطلباتها وإحتياجاتها اخلاصة، مبا يف ذلك 

أطفال النساء احملتجزات.

بناءً على هذا املفهوم أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها اخلامسة والستن بتاريخ 11 آذار )مارس( 2011 
قراراً باعتماد قواعد خاصة للنساء السجينات سميت بقواعد بانكوك نسبة إلى املؤمتر الذي عقد برعاية األمم املتحدة 
يف بانكوك عاصمة مملكة تايالند، وجاء القرار تحت الرقم 65/ 229 ، وتحت مسمى : » قواعد األمم املتحدة ملعاملة 

السجينات والتدابير غير اإلحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك( ».

من اجلدير التنويه به أن قواعد بانكوك ال تحل محل قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء وإمنا تضيف مزيداً من التوضيح 
التفصيلي لها فيما يتعلق مبعاملة هذه الفئة من السجناء نظراً ملا  تتطلبه من احتياجاتٍ خاصة.

وأبرز ما دعت إليه قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء في هذا املقام ما يلي:

>   اإلدارة : 
تكون أعمال اإلدارة يف املؤسسات العقابية النسائية أو مهاجعهن حصراً مبوظفات املؤسسة من اإلناث دون الذكور، وال مينع 

ذلك من دخول مختصن من الرجال كاألطباء أو املهنين اآلخرين مبرافقة إحدى املوظفات.

 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
53/ )3( تكون مهمة رعاية السجينات واإلشراف عليهن من إختصاص موظفات السجن النساء حصراً. على أن هذا 
ال مينع املوظفن الذكور، وال سيما األطباء واملعلمن، من ممارسة مهامهم املهنية يف السجون أو أقسام السجون 

اخملصصة للنساء.

>   العزل:
يجب أت يكون هناك فصالً تاماً بن مهاجع النساء ومهاجع الرجال إن وجدت هذه املهاجع يف املؤسسة العقابية ذاتها، بحيث 
تتعذر املشاهدة أو احلديث أو اإلتصال فيما بينهم. واألفضل أن تكون هنالك مؤسسات عقابية منفصلة، أي مؤسسات 

عقابية نسائية وأخرى للذكور. 

 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
8/أ يسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسات مختلفة. وحن تكون هناك مؤسسة تستقبل اجلنسن على 

السواء يتحتم أن يكون مجموع األماكن اخملصصة للنساء منفصالً كلياً.
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>   رعاية احلوامل:
رعاية السجينات احلوامل صحياً قبل وأثناء وبعد الوالدة، من املتفق عليه دولياً أنه من إهتمامات املؤسسة العقابية بال 
شك، لكن ما يجدر التنويه إليه أن تكون الوالدة يف مستشفى مدني ما أمكن، واألهم أن ال يذكر يف شهادة ميالد الطفل أي 

بند يوحي بأنه ولد يف مؤسسة عقابية لو مت ذلك.

كما أنه ال يتم إستخدام القيود على النساء احلوامل أثناء الفحوصات الطبية أو أثناء النقل إلى املستشفى للوالدة أو أثناء 
الوالدة بل هذا أمر غير مقبول. وينبغي إستخدام وسائل أخرى  خالل النقل و إجراء الفحوصات الطبية والوالدة. 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
23. )1( يف سجون النساء، يجب أن تتوفر املنشآت اخلاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها. 
ويجب، حيثما كان ذلك يف اإلمكان، إتخاذ ترتيبات جلعل األطفال يولدون يف مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل يف 

السجن، ال ينبغي أن يذكر ذلك يف شهادة ميالده. 

أما قواعد بانكوك وهي تفصيلية وموضحة فقد جرى تقسيمها إلى أربعة أجزاء رئيسة وفقًا ملا يلي:
القضايا . 1 أو محكومات يف  النساء احملرومات من حريتهن، موقوفات  تنطبق على جميع  اجلزء األول :  قواعد 

اجلنائية أو املدنية أو اخلاضعات لتدابير أمنية أو إصالحية.
 اجلزء الثاني:  قواعد تسري على فئات خاصة فقط، يتطرق إليها كل قسم على حدى.. 2
اجلزء الثالث:  قواعد تنظم تطبيق العقوبات والتدابير االحترازية على النساء والفتيات اللواتي يخالفن القانون، . 3

مبا فيها القواعد املتعلقة باإلعتقال واإلحتجاز رهن احملاكمة واملراحل التي تترافق مع اصدار احلكم، وتعقبه يف 
إجراءات العدالة اجلنائية.

 اجلزء الرابع:  قواعد بشأن إجراء األبحاث واخلطط والتوعية وتبادل  املعلومات.. 4

منعاً للتكرار يرجى العودة إلى قواعد بانكوك يف املرفق )أ( من هذا الدليل للتفصيل.

>   فئة األحداث: 
يختلف تحديد عمر احلدث من دولة ألخرى، لكنه ال يقل عن 18 عاماً كحد أدنى ) وهو العمر الذي تعتمده منظمات ووكاالت 
األمم املتحدة ( وال يزيد يف العمر عن 21 عاماً يف بعض القوانن، هذه الفئة ميكن أن ترتكب بعض اجلرائم القانونية ويتم 
إيقاع عقوبة حجز احلرية عليها، إال أنه بسبب غضاضة هذا العمر، وحاجته للحماية واإلرشاد والتأهيل أكثر من غيره من 
الفئات العمرية التي تكبره، فإنه جرى تصنيف هذه الفئة بأنها من الفئات املستضعفة والتي تحتاج إلى رعاية وتأهيل خاص.

وعنيت املعايير الدولية بهذه الفئة وأعارتها إهتمامها الذي تستحقه، وأبرز ما ورد من إتفاقيات يف ذلك إلى جانب القواعد 
النموذجية ملعاملة السجناء:

)قواعد بكن( : قواعد األمم املتحدة النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث امللحق )ب(.  -  
-  قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث اجملردين من حريتهم. امللحق )ج(.  

)مبادئ الرياض( :  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث، امللحق )د(.   -  
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كبار السن، واملرضى:
ال يخفى أن سبب متييز هذه الفئة يعود لضعف بنيتهم اجلسدية والنفسية والعقلية أحياناًً التي تضعهم يف موضع احلاجة 
الطبية على اختالف  للرعاية  املاسة  االحتياجات  أو  اليومية  وإحتياجاته  اإلنسان  بوظائف  للقيام  إما  إلى مساعدة اآلخرين 

مستوياتها.

سيجري البحث يف إحتياجاتهم تفصيالً فيما يأتي من أبواب الحقة.

5-1-2  : فئة احملكومني باإلعدام واملدد الطويلة، واإلحتجاز التحفظي.
تعاني هذه الفئة غالباً من احباطات نفسية كبيرة خاصة أولئك احملكومن باإلعدام الذين بطريقة أو بأخرى، إما شعورهم 
باملوت القريب )يف الدول التي ما زالت تنفذ عقوبة اإلعدام( أو بفقدان األمل مبعنى احلياة نتيجة فقدان األمل باخلروج من 

املؤسسة العقابية حياً.

فئة احملكومن باإلعدام يف الدول التي تنفذ هذه العقوبة من خالل املشاهدات فهم يتعرضون آلالم انتظار تنفيذ عقوبة اإلعدام 
كل ليلة، فمما يروى عن هذه الفئة أنهم بغالبيتهم يبقون بال نوم كل ليلة حتى بزوغ الفجر وهم ينتظرون أن تفتح أبواب زنازنهم 
من قبل احلرس القتيادهم لتنفيذ العقوبة، وال يخفى على عاقلٍ كم هو محبط هذا الشعور املتكرر ليلياً، مما يدفعهم ألمراض 
نفسية عصيبة قد ال يكون هذا مجاالً لبيانها تفصيالً، فيجعل منهم فئة مستضعفة تستحق املتابعة والرعاية اخلاصة ما داموا 

أحياء ونزالء املؤسسة العقابية.

اجلانب اآلخر من اعتبارهم مستضعفن يف الدول التي توقف فيها تنفيذ العقوبة دون إلغائها من نصوص القوانن وبقاء احملاكم 
تنطق بهذه العقوبة هو فقدان األمل نهائياً بالعودة إلى احلياة الطبيعية يف اجملتمع خارج أسوار السجن، وهذا يلحق أذىً نفسي 
كبير وإن بقي السجن حياً، ويشاركهم يف هذا األلم أيضاً احملكومن مبدد طويلة كاملؤبد مثالً، فيرتب على كاهل إدارة املؤسسة 
العقابية أن تعاملهم بطريقة خاصة وكفئة مستضعفة وفقاً للقاعدة العامة أن السجن مهما كانت عقوبته فال بفقد بحالٍ من 

األحوال حقوقه اإلنسانية األخرى.

 5-1-3  : فئة األجانب، واملنحدرين من أقليات عرقية.
تعاني األقليات يف اجملتمعات الطبيعة من شعور العزلة وعدم االنسجام واإلندماج غالباً، ناهيك عن ممارسات أو أحوال قانونية 
متنعهم من ممارسة كثير من األنشطة يف بعض الدول، وهذا ما انفكت املواثيق الدولية تحرص على العناية بأوضاعهم، فكيف 

يكون احلال إذن باألجانب واملنحدرين من أقليات عرقية داخل املؤسسات العقابية؟

غالباً وخاصة يف الدول النامية لن يكون وضعهم بأحسن حاالً من نظرائهم خارج املؤسسات العقابية، لذا يأتي احلرص على 
احملافظة على حقوقهم اإلنسانية داخل املؤسسات العقابية بشكلٍ كبير، مما دفع باملواثيق واملعايير الدولية أن تعتبرهم فئات 

مستضعفة يجب مراعاتهم نفسياً ومادياً وقانونياً.

بعض هؤالء قد يتعرضون للتمييز من قبل باقي السجناء وأحياناًً من قبل موظفي املؤسسة العقابية أنفسهم، ناهيك عن وجود 
بعضهم ال يتقن لغة الدولة التي صدر عليه احلكم فيه، مما يضيف أعباء أكبر عليه يف التواصل مع موظفي املؤسسة العقابية 
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وباقي السجناء فيتولد لدى هكذا نزالء شعور كبير بالوحدة واإلنعزال ميكن أن يتطور إلى إحباطات نفسية إذا ما ترافق فوق 
ذلك أيضاً بغياب أقربائه وأصدقائه عن زيارته نتيجة وجوده يف دولة غير دولته.

هؤالء املنضوين تحت هذه الفئة يحتاجون بال شك إلى رعاية ومعاملة خاصة باملفهوم اإليجابي لتمكينهم من احلصول على 
حقوقهم األصيلة إلنسانيتهم.  
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 5-2 : إجراءات احملافظة على حقوق الفئات املستضعفة.

5-2-1 : إجراءات احملافظة على حقوق الرعاية الفردية للفئات املستضعفة.

لغايات تسهيل بيان هذه اإلجراءات نعرض أهمها في نقاط تفصيلية عامة وعلى النحو اآلتي:

النساء  متطلبات  توفير  من حيث  املستضعفة  الفئات  االستجابة إلحتياجات  العقابية  املؤسسة  نظام  يلبي  أن    >
توفير  املرافقن، مع  توفير دور حضانة ألطفالهن  واملواد الصحية، وكذلك  احلوامل واملرضعات، من األدوات 

رعاية طبية خاصة ألطفالهن، ومراعاة عدم معاملة األطفال كنزالء نهائياً.

<  عدم منع األمهات من إرضاع أطفالهن بحالٍ من األحوال، إال ألسباب صحية بناءً على توصية الطبيب، ومراعاة 
تزويدهن بتوجيهات غذائية وإشراف تربوي سليم لتربية األطفال.

<  تدريب موظفي املؤسسات العقابية وتأهيلهم بشكل مناسب للتعامل مع األطفال والنساء واملرضى وكبار السن 
وكافة الفئات املستضعفة مبا يليق بالكرامة اإلنسانية.

<  تفتيش األنثى دوماً ال يتم إال من قبل موظفات إناث.

التعرض ألي أذى نفسي أو بدني أو جنسي ميكن أن يتعرضوا له من  <  توفير احلماية اخلاصة لألحداث من 
العاملن أو من أصحاب البنية اجلسدية القوية من فئات األحداث يف املهاجع.

<  حق عزل الفئات املستضعفة من النساء واألحداث عن باقي السجناء.

<  حق التعليم األكادميي والتدريب املهني للفئات املستضعفة عموماً، وتوفير التأهيل واإلشراف والتدريب اخلاص 
صحياً وتربوياً بالنساء وتحديداً األمهات واحلوامل، وكذلك كبار السن واملرضى، وكذلك املصابن باإلعاقات 

احلركية والرعاية النفسية للمحكومن باملدد الطويلة، واإلعدام.

<  عدم تطبيق عقوبات العزل واحلرمان على الفئات املستضعفة، وخاصة فئات النساء واألحداث. وجدير باإلشارة 
عدم حرمان األمهات من االلتقاء بأطفالهن كعقوبات فردية.

<  بالنسبة للفتيات األحداث السجينات يجب فصلهن وعزلهن أيضاً عن النساء البالغات، يف أماكن احتجاز خاصة 
أو كحدٍ أدنى يف مهاجعٍ منفصلة.

الكبد،  وإلتهاب  كالسل،  واملزمنة  املستعصية  األمــراض  الضرورية مبرضى  والنفسية  الصحية  الرعاية  توفير    >
واإليدز، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وكافة األمراض املعدية،...إلخ.

<  مراعاة نقل السجناء املصابن باجلنون واألمراض العقلية إلى املستشفيات التي تعنى بذلك.

<  يجب أن يتمتع السجناء األجانب واملنحدرين من أقليات عرقية أخرى بكافة احلقوق اإلنسانية التي يتمتع بها 
نزالء املؤسسة العقابية من مواطني الدولة.

<  تأمن أن يتمتع السجناء األجانب بحق اإلتصال مبمثليهم الدبلوماسين والقنصلين دوماً، وحق متكينهم باملساعدة 
القضائية الالزمة.

<  احملكومن باإلعدام ال يفقدوا أبداً أي حق من حقوقهم اإلنسانية األخرى مبا فيها الرعاية الصحية والنفسية.
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 5-2-1 : إجراءات احملافظة على حقوق الرعاية اإلجتماعية للفئات املستضعفة.
تثبت للفئات املستضعفة كافة احلقوق يف الرعاية اإلجتماعية املقررة لباقي السجناء، إال أن الفارق هنا احلاجة إلى متكن هذه 

الفئات من الوصول إلى تلك احلقوق، نظراً لظروفهم.

بحقهم،  اإلعــدام  أحكام  اخلارجي مبجرد صدور  بالعالم  واإلتصال  الزيارات  عن  عزلهم  يجوز  ال  باإلعدام  احملكومن  مثالً 
وتطبيق حكم اإلعدام املدني وهم ما زالوا على قيد احلياة، أو عدم توفير امكانيات معاجلتهم يف مستشفيات مدنية، وإجراء 
عمليات جراحية الزمة لهم، بحجة أنهم محكومن باإلعدام، وأنهم سيفقدون حياتهم عاجالً ) يف الدول التي تطبق تنفيذ أحكام 

اإلعدام(.

ومثال آخر من فئات األجانب، احلاجة إلى وجود مترجم لنقل طلباتهم إلى إدارة السجن، أو توفير املساعدة القانونية لهم، 
وسماع شكاواهم التي قد تتعلق بأنواع معينة من الطعام أو عدم امكانية أكل أنواع من الطعام طبقاً لديانتهم أو عقائدهم، فيجب 

إحترام ذلك وتوفير املناسب لهم قدر االمكان.

أما املسنون، واملعاقون حركياً، أو املكفوفن فهم قد يحتاجون مساعدة للوصول إلى أدنى متطلبات احلياة كدخول احلمامات، 
وتناول الطعام، فيجب على إدارات املؤسسات العقابية متكينهم من الوصول إلى هذه احلقوق مبساعدة حكومية أو من خالل 
نزالء متطوعن. أو إذا ماتعلق األمر بتوفير مساعدات طبية كالسماعات الطبية ملعاقي السمع، والنظارات الطبية للذين يعانون 

من ضعف النظر.

5-2-3 : القيود العامة الواجب مراعاتها مع الفئات املستضعفة.
املبدأ العام املقرر يف الشرعة الدولية يف مجال حقوق الفئات املستضعفة يف املؤسسات العقابية هي التمييز اإليجابي الذي 
إدارة  التحصل عليها دون مساعدة من  لهم  يتأتى  والتي ال  لهم كباقي السجناء،  املقررة  ميكنهم من احلصول على حقوقهم 

املؤسسة العقابية، وال تعني بحالٍ من األحوال منحهم حقوق وامتيازات تزيد عن باقي السجناء.

من جانب آخر يبقى هنالك قيودًا عامة يجب مراعاتها في إجراءات متكني الفئات املستضعفة من حتصيل حقوقها:
<  عدم خرق مبادئ أمن املؤسسة العقابية سواء أكانت مبادئ األمن الثابت أو احليوي.  وكمثال على ذلك، املرأة 
احلامل ال يجوز تقييدها بالقيود اليدوية عند نقلها إلى مستشفى، لكن ال يعني ذلك أن ال يتم حراستها باحلراسة 

الكافية التي متنعها من الهرب.

<  اإلمكانيات املادية املتوفرة، فإذا كان فقر موازنات بعض املؤسسات العقابية الناجت عن فقر موازنات الدولة، حائالً 
دون متكن كافة السجناء من احلصول على متطلبات الرعاية الصحية أو التعليمية مبواصفات عالية، أن يعتبر 
ذلك نقداً مباشراً لعدم توفيرها للفئات املستضعفة، فاملعيار املالئم هنا ما يتوفر لباقي السجناء، وما يتوافر 

ملواطني الدولة عموماً خارج أسوار املؤسسات العقابية. 
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التي تطبق حكم  الدول  في  اإلعدام  تنفيذ حكم  األدنى إلجــراءات  احلد  معايير   :  3-5
اإلعدام.

5-3-1 : املناهضة الدولية ألحكام اإلعدام.
املتعارف عليه أن العاملن باملؤسسات العقابية غير معنين باإلبقاء أو اإللغاء لعقوبة اإلعدام يف تشريعات الدولة، لكن ذلك ال 

ينفي ضرورة إحاطتهم باجلو العام ملفهوم هذه العقوبة ما دام هؤالء املوظفن هم املكلفن بتنفيذ العقوبة نهاية املطاف.

> اإلعدام بني االبقاء واإللغاء:
تعتبر عقوبة اإلعدام أقسى العقوبات التي عرفت يف تاريخ اإلنسانية، ويتم توقيعها على كل فعل خطير يرتكب يف حق شخص 
أو عدة أشخاص. ولهذا فقد حددت العقوبة باملفهوم التقليدي بأنها إجراء يستهدف إنزال األلم بالفرد من قبل السلطة جراء 

إرتكابه جرمية ما، أو هي ردة فعل إجتماعية على عمل مخالف للقانون.

ويقصد باإلعدام »إزهاق روح احملكوم عليه«، ويتميز بأنه مقصور على اجلرائم اخلطيرة التي متس أمن وسالمة الدولة، كجرائم 
اخليانة والتجسس واإلعتداء علي أراضي الدولة وغيرها من اجلرائم األخرى كجرمية القتل العمد والتخريب.

يدفع أصحاب الرأي املعارض لتنفيذ عقوبة اإلعدام ببعض احلجج التي تؤيد رأيهم وأهمها:

<  إن اجملتمعات والدول، وقوانينها لم تهب الفرد احلياة حتي يكون لها احلق يف سلبه اياه.

<  ان القانون الذي يحرم القتل ال يجوز له ان يامر به.

<  هذه العقوبة متثل معنى اإلنتقام من اجلاني، إذ هي عقوبة بالغة القسوة تنم عن وحشية ال تتفق وتقدم املدنية. ولذلك 
تشمئز منها النفوس ويتأذى بها الشعور اإلنساني وكذلك فانها قد تحدث ضررا جسيما ال سبيل إلى إصالحه وال 

إيقافه إذا ما نفذت خطأ يف احملكوم عليه ثم تثبت براءته. 

بينما يرد أصحاب الرأي املؤيد لعقوبة اإلعدام علي تلك احلجج مبا يلي:

<  إذا كانت الدول واجملتمعات وقوانيها، لم تهب احلق يف احلياة، يصدق أيضا على احلقوق األخرى، فهي لم تهب الفرد 
حريته حتى يكون لها احلق يف سلبه إياها أو تقييده، والتمشي مع هذا التفكير يؤدي إلى تعطيل حق اجلماعة يف 

توقيع أي عقوبة.

<  أما القول بأن القانون الذي يحرم القتل ال يجوز أن يأمر به، فمردود عليه أيضا بأن القانون يحرم القبض على الناس 
وحبسهم، ومع ذلك لم يعترض أحد على العقوبات السالبة أو املقيدة للحرية.

<  أما القول بأنها متثل معنى اإلنتقام لقسوتها ووحشيتها، فيرد عليه بان اإلعدام ال يطبق إال على مرتكبي اجلرائم 
اخلطيرة، وعلى األخص اجلنايات التي تهدد حياة األفراد أو كيان اجملتمعات. وال تسوغ املطالبة باحملافظة على 
حياة اجلاني إذ هو لم يحترم حياة اجملني عليه ,فحياة اجلاني ليست أكثر قيمة من حياة اجملني عليه. والشعور 

اإلنساني يتأذى باإلعتداء على حياة األبرياء، وال يهدأ إال بتحقيق واقعية تعيد التوازن للحياة اإلجتماعية. 
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<  أما عن احلجة املستمدة من أنه ال ميكن تاليف آثار ما بعد التنفيذ إذا ما تبن براءة احملكوم عليه، فعل الرغم من أنها 
تعد أقوى احلجج املناهضة لإلعدام، إال أن ذلك يصدق أيضا على بقية العقوبات األخرى وخاصة السالبة للحرية، 

التي قد يظهر بعد تنفيذها إنها وقعت خطأ، واإلفراج عن احملكوم عليه ال ميحي ما ناله من ألم.

> موقف اإلتفاقيات الدولية من عقوبة اإلعدام:
املتفق عليه يف السياسة اجلنائية املعاصرة التي نجحت يف تحويل الفكر اجلنائي من فكر عقابي صرف إلى فكر إجتماعي هدفه 
الدفاع اإلجتماعي ضد الظاهرة اإلجرامية عن طريق الوقاية واإلصالح والتأهيل للتآلف مع احلياة اإلجتماعية، فإن مبررات 
إلغاء عقوبة اإلعدام أقوى من بقائها، خاصة إذا ما اعتبرنا أن تنفيذ عقوبة اإلعدام غالباً ما يتم يف إطار سياسي، وللتخلص 

من املعارضن السياسين أكثر مما يتم يف احلاالت اجلنائية.

<       اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :
أكدت املادة الثالثة منه على حق كل إنسان يف احلياة، واحلرية، واألمان على شخصه، ومن املعلوم قانوناً أن هذا اإلعالن 

ميثل إحدى اخلطوات األساسية األولى للدفاع عن حياة اإلنسان وأمانه.

<       العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية:
 جاءت املادة السادسة من هذا العهد تقدم بتفصيالت واسعة للدفاع عن حق احلياة والتأكيد على الزاميته، وذلك على 

النحو التالي:
-   احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا احلق، وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.
-  ال يجوز يف البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد اجلرائم خطورة وفقاً 
اإلبادة اجلماعية  منع جرمية  وإلتفاقية  العهد  وغير اخملالف ألحكام هذا  إرتكاب اجلرمية  وقت  النافذ  للتشريع 

واملعاقبة عليها، وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
-   حن يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم اإلبادة اجلماعية، يكون من املفهوم بداهة أنه ليس يف هذه املادة أي 
نص يجيز ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها مبقتضى 

أحكام إتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
-   ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال العقوبة، ويجوز منح العفو العام أو العفو اخلاص  

أو إبدال عقوبة اإلعدام يف جميع احلاالت.
-  ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم إرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال تنفذ هذه العقوبة 

باحلوامل.
-   ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد.

<       البروتوكول اإلختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام:
جاء يف ديباجته ما نصه »أن الدول األطراف فيه إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم يف تعزيز الكرامة اإلنسانية 

والتطوير التدريجي حلقوق اإلنسان«
بأن  للدول األطراف  ولكنه يسمح  اإلعدام،  لعقوبة  الكامل  اإللغاء  تتبنى  مادة   »11« البروتوكول على  هذا وقد إشتمل 
تُبقي على عقوبة اإلعدام يف أوقات احلرب إذا ما تقدمت بتحفظ يف هذا الشأن يف وقت التصديق على البروتوكول 
إليه. وميكن ألي دولة طرف يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن تصبح طرفاً يف  أو االنضمام 

البروتوكول.
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دون  واإلعــدام  التعسفي،  واإلعــدام  القانون،  نطاق  خارج  اإلعدام  لعمليات  الفعالني  والتقصي  املنع  مبادئ   >
محاكمة:

 اعتمد هذه املبادئ اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي باألمم املتحدة يف قراره رقم 65 املؤرخ بتاريخ 24 مايو 1989م 
وإعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 15 ديسمبر1989م. وهذه املبادئ تقدم لنا ملمحاً آخر للحرص الدولي على 
احلد من تطبيق عقوبة اإلعدام، وذلك من خالل عشرين بند أدرجت تحت محاور ثالثة هي: )اإلجراءات الوقائية؛ 
والتحقيق؛ واإلجراءات القانونية(، وتقدم هذه احملاور مجموعة من املبادئ الوقائية والقانونية التي تلزم الدول التي 
مازالت تطبق هذه العقوبة مبنع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي الذي قد يحدث يف أثناء 
التحقيق أو اإلحتجاز يف السجون أو أقسام الشرطة أو أي أماكن احتجاز تستخدمها السلطات، كما يعتبر القتل املقترف 

ألسباب سياسية - يكون للسلطة مصلحة فيه - ضمن اإلعدام التعسفي.

 تلزم هذه املبادئ الدول مبنع اإلعدام دون محاكمة، بل وتطالبها بأن يتضمن قانونها الوطني اعتبار كل ذلك جرائم 
يعاقب مرتكبوها مع تفعيل العقوبات، وضرورة توخي الدول لوضع رقابة دقيقة ملا يدخل يف هذا النطاق من األعمال مع 

تأكيد املبادئ على ضرورة التقصي الدقيق يف التحري واإلجراءات للقضايا التي قد تصل عقوبتها لإلعدام.

<        البروتوكول السادس امللحق باإلتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام:
وتضمن هذا البروتوكول اخلاص بالتزام الدول األوروبية بإلغاء عقوبة اإلعدام. وقد بدأ العمل بهذا البروتوكول يف األول 
من مارس 1985، ويشمل تسعة مواد تلغي العقوبة مع جواز إستخدامها فيما يتعلق باألعمال التي ترتكب وقت احلرب 

أو التهديد الوشيك باحلرب مع توضيح عدم جواز انسحاب الدول من البروتوكول بعد املصادقة عليه.
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5-3-2 : موقف املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي من عقوبة اإلعدام
تتوائم املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي مع أهدافها من جهة، ومع املنظمات احلقوقية الدولية يف رفض عقوبة اإلعدام، بل 

وتقوم بأعمال رائدة يف مجال حض الدول على إلغاء هذه العقوبة القاسية من تشريعاتها.

ترى املنظمة أن عقوبة اإلعدام مهينة للكرامة اإلنسانية، وال تليق أن يتم تبنيها واإلستمرار يف تنفيذها بعد التطور الذي شهدته 
البشرية خالل العقود املاضية.

ويف سبيل ذلك جمعت العديد من اخلبراء إقليمياً ودولياً ومن مختلف الثقافات للدراسة والتباحث يف هذه العقوبة من أجل 
تشكيل رأي عام عاملي مناهض لعقوبة اإلعدام.

من أبرز هذه النشاطات استقطاب علماء الدين اإلسالمي لكسب تأييدهم ومساندتهم للتخلص من هذه العقوبة، ونجحت إلى 
حدٍ بعيد يف بيان وجهة نظر الدين االسالمي احلقيقية القائمة على مبدأ األصل: وهو إحترام حق احلياة لإلنسان، وأن عقوبة 
اإلعدام يف الشريعة االسالمية محاطة بضمانات شديدة ال ميكن توفيرها يف الوقت الراهن، لذا فاألصل العودة حلق احلياة 

واستبدال هذه العقوبة التي أكرم اهلل تعالى وصف من يعفو عن حق القصاص، ومدحه وجعله ذو أجرٍ عظيم.

5-3-3: اإلجراءات الواجب توافرها عند تنفيذ حكم اإلعدام.
اعتمد اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي ملنظمه األمم املتحدة  بقراره رقم 50/1984 بتاريخ 25 مايو 1984 قراراً يضمن العديد 
من الضمانات التي تكفل حماية حقوق األفراد الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، وهذا يؤكد احلرص والعناية التي أولتها منظمه 
األمم املتحدة للحق يف احلياة بإعتباره حقاً أصيالً، بل يعد حق احلقوق اإلنسانية األساسية، وقد راعى اجمللس يف قراره هذا 

العديد من الفئات واجملموعات واألفراد التي قد تواجه وقوع عقوبة اإلعدام ضدها: 
 

يف البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال يف أخطر اجلرائم على أن يكون مفهوماً   .1 
أن نطاقها ينبغي أال يتعدى اجلرائم املتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة اخلطورة.

 2.  ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال يف حالة جرمية بنص القانون، وقت إرتكابها، على عقوبة املوت فيها، على أن 
يكون مفهوماً أنه إذا أصبح حكم القانون يقضي بعد إرتكاب اجلرمية بفرض عقوبة أخف، استفاد اجملرم من ذلك. 

ال يحكم باملوت على األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت إرتكاب اجلرمية، وال ينفذ حكم اإلعدام   .3 
باحلوامل، أو باألمهات احلديثات الوالدة، وال باألشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.

ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص املتهم قائماً على دليل واضح ومقنع ال يدع مجاالً ألي   .4 
تفسير بديل للوقائع.

ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال مبوجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل   .5 
الضمانات املمكنة لتأمن محاكمة عادلة، مماثلة على األقل للضمانات الواردة يف املادة 14 من العهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك حق أي شخص مشتبه يف إرتكابه جرمية ميكن أن تكون عقوبتها اإلعدام 

أو متهم بإرتكابها يف احلصول على مساعدة قانونية كافية يف كل مراحل احملاكمة.
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لكل من يحكم عليه باإلعدام احلق يف اإلستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي إتخاذ اخلطوات الكفيلة بجعل هذا   .6 
اإلستئناف إجبارياً.

لكل من يحكم عليه باإلعدام احلق يف التماس العفو، أو تخفيف احلكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف احلكم يف جميع   .7 
حاالت عقوبة اإلعدام. 

ال تنفذ عقوبة اإلعدام إلى أن يتم الفصل يف إجراءات اإلستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف احلكم.  .8 

حن تحدث عقوبة اإلعدام، تنفذ بحيث ال تسفر إال عن احلد األدنى املمكن من املعاناة.   .9 
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6-1 : اإلطار املفاهيمي للرعاية املصاحبة، والرعاية الالحقة.

6-1-1 : تطور مفهوم الرعاية املصاحبة والرعاية الالحقة.
تبعاً للفلسفة العقابية احلديثة القائمة على إصالح وتأهيل نزالء املؤسسات العقابية، حيث أن السلوك البشري قابل للتعديل، 

جاءت مفاهيم الرعاية املصاحبة والرعاية الالحقة.

والرعاية املصاحبة هي اجلزء املمهد للرعاية الالحقة، لذا تنحى بعض أدبيات البحث العلمي يف هذا اجملال باالكتفاء مبصطلح 
الرعاية الالحقة الذي يدل مضمونه تلقائياً على الرعاية املصاحبة، وإمنا جرى إبرازه يف هذا العنوان إلزالة أي لبس مفاهيمي 

ملستخدم هذا الدليل.

تعرف الرعاية الالحقة بأنها ذلك اجلهد الذي تبذله مؤسسات متخصصة قد تكون حكومية أو تطوعية لرعاية السجن خالل 
فترة قضاء العقوبة و قبل اإلفراج عنه وبعد إنقضاء عقوبته من خالل الدعم املادي و النفسي من أجل تقبله يف اجملتمع و إعادة 

التكيف اإلجتماعي للسجن حتى يصبح فرد منتج ال تدفعه صعوبات احلياة بالعودة مره اخرى إلى إرتكاب اجلرائم .

العقابية )األحــداث -  املؤسسات  املفرج عنهم من  تتناول  الرعاية الالحقة رعاية ممتدة عبر عدة مسارات عالجية  أن  كما 
الرعاية  تهيئة اإلستقرار اإلجتماعي حيث تستهدف  أو  التكيف اإلجتماعي  أو  التقبل  بالعمل على إعادة  البالغن(  الفتيات- 
اجملال  عن  بعيداً  السوية  احلياة  إلى  اإلصالحية  املؤسسات  بخريجي  الوصول  العالجية  املسارات  هذه  من خالل  الالحقة 

اإلنحرايف. 

وتخضع الرعاية الالحقة ملبدأ املردود النفعي مبعنى عدم العود إلى الفعل اإلنحرايف الذي يهدد أمن وإستقرار اجملتمع ، ولكي 
يتحقق هذا املبدأ يتوجب العمل مع شخص املنحرف منذ حلظة دخوله املؤسسة العقابية من خالل ما يقدم له من برامج نفسية 

إجتماعية ودينية ومهنية وثقافية... الخ. 

لذا تعتبر الرعاية الالحقة عملية هادفة ومقننة وعلمية يقوم بها متخصصون يف السلوكيات وعلوم النفس والتربية واالجتماع 
يف نفس املؤسسة اإلصالحية ألن هناك عالقة مهنية مع صاحب املشكلة وأسرته، كما وأنها عملية أخالقية تحض على كرامة 
اإلنسان و حقه يف تقرير مصيره واحلفاظ على خصوصياته، وهي عملية مهارية يستخدم املمارس فيها مهاراته العالية يف 
الوصول باملفرج عنه إلى أقصى حاالت التكيف املمكنة، وهذه املهارات تعتمد على اإلستعداد الشخصي ألخصائي الرعاية 

الالحقة ومستواه األكادميي، ومجاالت تدريبية، ويتبلور هذا يف ثالث مجموعات مهارية: 

مهارات إدراكية يتمكن من خاللها األخصائي تفهم شخصية املفرج عنه وفهم البيئة اإلجتماعية ومكوناتها.  >  
ومهارات إتصالية ذات صلة بسلوك التفاعل والعالقات املهنية املوجبة .  >  
ومهارات تأثيرية يتم إستخدامها يف عملية التوجيه واإلرشاد العالجي.  >  

بالتالي هي عملية تخصصية مؤسسية ترتبط يف األساس بتنظيم مؤسسي تحكمه أنظمة ولوائح ثابتة ذات أهداف مقررة 
ومستقرة يف نظام أساسي يسمح بالتطبيق املرن والكايف، وهذا التطبيق املرن يساعد أخصائي الرعاية الالحقة على إمكانية 
السيطرة على العوامل املهيئة لإلنحراف والتأثير يف السلوك وتوضيح حقوق وواجبات املفرج عنه ومدى مسؤوليته عن نفسه 

وبيئته اإلجتماعية. 
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وتصل عملية الرعاية الالحقة إلى ذروتها عندما تدخل يف تفاعل متسلسل، إذ يقوم من نجحوا يف إعادة تكاملهم مع اجملتمع 
إلى مساعدة غيرهم على إنتهاج نفس األسلوب وبذلك يستعن االخصائيون اإلجتماعين بعمالء لهم سابقن ليعملوا بدورهم 

مع مفرج عنهم حديثاً، ألنهم أقدر على تفهمهم وحسن التعامل معهم، ولكونهم امثلة واقعية يجب أن تحتذى.

6-1-2 : العناصر واألمناط واألهداف.

عناصر عملية الرعاية الالحقة
مجموعة القوانن التي تكفل سرعة إندماج املفرج عنهم مع اجملتمع، خاصة من لم يرتكب جرائم خطيرة منهم، . 1

مثل إلغاء السابقة األولى وإلزام اجلهات احلكومية واخلاصة بتشغيل نسبة مئوية من املفرج عنهم إلى جملة حجم 
العاملن بكل مؤسسة.

نسق متكامل من املؤسسات اإلجتماعية احلكومية واألهلية تلعب فيها املؤسسات احلكومية دوراً رائدا يف تقدمي . 2
خدمات الرعاية الالحقة للمفرج عنهم.

التخطيط لبرامج الرعاية الالحقة، بحيث تكون بدايتها أثناء فترة العقوبة وتكثيفها بعد اإلفراج مع تصنيف لنوعية . 3
خدمات الرعاية الالحقة وأولويتها بحيث تختص كل مؤسسة أو مجموعة من املؤسسات بنوعية معينة من خدمات 
الرعاية الالحقة، بحيث يستفيدون من خدمة مؤدية إلى خدمة أخرى.. وهكذا حتى يحصلوا يف نهاية األمر على 

مجموعة خدمات الرعاية الالحقة املتكاملة التي يحتاجون إليها.

وإجراء . 4 التنفيذ  ومتابعة  بن مؤسسات اخلدمات،  والتنسيق  الالحقة،  الرعاية  برامج  لتخطيط  فعال  نسق  إيجاد 
البحوث القيمة وربط بن مختلف أجهزة إتخاذ القرار فيما يتعلق بالعقاب واإلحتجاز واملراقبة بعد اإلفراج بجانب 

مخططي ومنفذي برامج الرعاية الالحقة.

اإلهتمام بالعنصر العلمي للرعاية الالحقة فهو العنصر الذي يؤدي اخلدمة فعال، والذي يحول اخلطط والبرامج . 5
إلى واقع ملموس يفيد املفرج عنهم.

ويعتبر هذا العنصر حالياً أكثر العناصر إفتقاداً يف الرعاية الالحقة لذلك يجب ان ينمي االخصائيون اإلجتماعيون . 6
تقنية )تكنولوجية( الرعاية الالحقة الن ذلك هو احملك الرئيس لفاعليتها.

ثم يأتي أخيراً العنصر الدولي.. أو منوذج الرعاية الالحقة فيجب ان يتضمن التعاون الدولي لتبادل اخلبرات بن . 7
مختلف األجهزة املعنية بالرعاية الالحقة لالستفادة من اخلبرات الناجحة وتقنينها وتطبيقها مبا يالئم كل مجتمع .

أمناط الرعاية الالحقة

إن للرعاية الالحقة ثالث أنواع و هي :

الرعاية التقليدية : حيث تسند الرعاية الالحقة إلى أفراد متطوعن أو جمعيات تطوعية .. 1
الرعاية شبه الرسمي : ومن خالله تقوم األجهزة الرسمية للدولة بتفويض منظمات تطوعية للقيام عنها بالرعاية . 2

الالحقة .
الرعاية الرسمية : ومن خالل هذا النوع يتم إنشاء مؤسسة حكومية خاصة تعنى بالرعاية الالحقة و هذا ال يعني . 3

التنسيق املشترك و تكاتف  التوجه من خالل  انها تدعم هذا  التقليل من جهود املؤسسات اخلاصة و األهلية بل 
اجلهود للوصول إلى ارفع اخلدمات املقدمة للسجن املفرج عنه .
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أهداف الرعاية الالحقة

احلفاظ على كرامة اإلنسان مبساعدته على ممارسة حياة سوية والتخلص من ظواهر السلوك املنحرف.. 1

تقليل معدل اجلرائم، وبالتالي االسهام الفاعل يف صيانة االمن اإلجتماعي واحلفاظ على ممتلكات املواطنن . 2
وسالمتهم البدنية.

زيادة القوة العاملة املدربة باجملتمع، بإيجاد عرض متزايد من العاملن املدربن تدريباً متقدماً يحتاج إليه . 3
اجملتمع ممن كانوا سابقاً مذنبن.

إنصاف الفئات التي لم تحظ بالفرص اإلجتماعية اإلقتصادية الكافية، والتي ادت ظروفهم السيئة احمليطة . 4
املادية  مبستوياتهم  للرقي  أمامهم  متزايدة  فرص  بتوفير  وذلــك  اإلنحرايف،  السلوك  يف  التردي  إلى  بهم 

واإلجتماعية.

التأهيل اإلجتماعي للسجن املفرج عنه من خالل مساعدته يف تعديل إتجاهاته و أمناطه السلوكية .. 5

منع تكرار العود إلى املؤسسات العقابية و حماية اجملتمع من هذه الظاهرة ذلك ان الرعاية الالحقة هي مكمل . 6
طبيعي جلهود التأهيل التي بدأت يف املؤسسة العقابية .

هدف إجتماعي إنساني وهو يتمثل يف الرعاية اإلجتماعية ألسر السجناء واملفرج عنهم وكفالة وسرعة وصول . 7
الضمان اإلجتماعي لهم ومعاونتهم يف احلصول علي فرصة عمل تكفل أسباب العيش الشريف لهم وإتاحة 
الفرصة لتوفير الكسب الشريف للقادرين من أفراد أسرهم والعمل علي انتظام أبنائهم يف املدارس واإلسهام 
يف مساعدتهم يف العالج علي نفقة الدولة ومساعدتهم يف إقامة املشروعات الصغيرة بالتعاون مع اجلهات 
األخرى وتقدمي الدعم املادي الالزم للمشروعات املقامة بالفعل واملساعدة يف إنهاء اإلجراءات اإلدارية ألي 

من اجلهات اخملتلفة باجلهاز اإلداري يف الدولة .

هدف وقائي حيث أن العمل األساسي جلهاز الشرطة هو منع اجلرمية قبل وقوعها وضبط اجلناة بعد وقوعها . 8
وتقدميهم للعدالة وتنفيذ العقوبة عليهم.

6-1-3: املرتكزات القانونية وأهمية الرعاية الالحقة.
تستند الرعاية الالحقة )الرعاية املمتدة( على عدة ركائز، أهمها الوثائق الدولية التي صدرت عن مؤمترات مكافحة اجلرمية 
ومعاملة املذنبن تحت رعاية اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي مبنظمة األمم املتحدة، ومن أهم هذه الوثائق قواعد احلد األدنى 
ملعاملة السجناء وما تالها من مؤمترات بخاصة مؤمترات وزراء الشؤون اإلجتماعية العرب، واحللقات العلمية العربية لدراسة 
قواعد احلد األدنى. وغيرها من املؤمترات الدولية واحمللية. حيث استهدفت جميعها ضرورة العمل يف مجال الرعاية الالحقة 
ملا يحققه من توافق املفرج عنه مع نفسه ومجتمعه وبيئته، ومن رضاه عن نفسه وواقعه مما يبعث على األمل يف اندماجه مع 
تيار اجملتمع ثانية فيحقق مزيدا من االرتياح والتوافق حتى تستمر احلياة يف تواصل موجب وتحقيق إمكانات اإلستقرار اآلمن. 

إن اخلدمات والرعاية املقدمة للمفرج عنهم تشكل مبجملها برامج الرعاية الالحقة والتي ترتكز على ما يلي : 

إن واجب الدولة يف حماية اجملتمع من آثار اجلرمية الينتهي بالقبض على اجملرم وإيداعه السجن فقط ، بل ميتد . 1
إلى إصالح ذلك السجن ورعايته لضمان عدم عودته مرة أخرى إلى اإلجرام ، واإلصالح ينبغي أن يكون شامالً 

ومتكامالً لكل األطراف املؤثرة يف السجن وأبرزها أسرته .
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قابلية السلوك للتعديل والتغيير إلى شكل جديد يختلف عن الشكل الذي كان عليه، مهما كانت درجة اإلنحراف . 2
التي بلغها اإلنسان ، متى ما أتيحت الظروف الزمانية واملكانية املناسبة ، ومتى ما توفرت اإلمكانات املادية واملعنوية 

لتحقيق ذلك التغيير ، وتوفرت النوايا الصادقة لذلك العمل .

إن للسجن حق على الدولة واجملتمع يف رعايته بصفته إنساناً له حقوق عامة ، ثم بصفته مواطناً له حقوق املواطنة . 3
يف بلده ، وكل ذلك حتى اليعود إلى ما ارتكبه من جرمية قد تكون جرمية عرضية أو زلة عابرة .

والنفسي . 4 اإلجتماعي  الدعم  هو  إنحرافه  بتكرار  اجملــرم  قيام  من  اجملتمع  حلماية  الغالب  يف  وسيلة  أفضل  إن 
منظم  بشكل  يكون  أن  ويشترط   ، عنه  املفرج  على  الشرطية  الرقابة  عن  بعيداً  للمجرم  يقدم  الذي  واإلقتصادي 

ومخطط له مع توفر عمليات التنسيق بن جميع اجلهات املعنية بأمر السجن وأسرته .

من املقرر أن مسؤولية الفرد عما يرتكبه من إنحراف أو زلل إمنا هي مسؤولية فردية وليست جماعية ، ومن هنا . 5
يجب ان يكون عقاب اجملرم على ما يرتكبه من جرائم مقتصراً عليه فحسب ، ويجب أن الميتد إلى أسرته أو أحد 
أفرادها ، وال ميكن تحقيق ذلك إال برعاية هذه األسرة أثناء وجود عائلها يف  املؤسسة العقابية، وعدم تركها تصارع 

الظروف القاسية للحياة بعد غياب عائلها .

إن أسرة السجن هي مالذه بعد خروجه من املؤسسة العقابية وبخاصة يف اجملتمع العربي اإلسالمي ، وعليه فإن . 6
رعاية هذه األسرة واحملافظة عليها من التشتت واإلنحراف خالل فترة وجود السجن يف املؤسسة العقابية عامل 

مهم يف ضمان عدم عودته لإلنحراف مرة أخرى بعد اإلفراج عنه .

أهمية الرعاية الالحقة:
ان اإلفراج عن السجناء احملكوم عليهم بعد انتهاء احلكم الصادر بحقه ال يعني شفائه التام من  اإلنحراف السلوكي واإلجرامي 
وهذا يقودنا إلى ضرورة عالج هذا الفرد املنحرف بوسائل جديدة مختلفة عن العقوبات السالبة للحرية ، وتبرز أهمية الرعاية 

للمفرج عنهم فيما يلي :.

العزلة التي عاشها السجن خالل فترة بقاؤه يف املؤسسات العقابية وتطبعه يف الغالب بخصائص اجملتمع . 1
اخلاص أو ما يعرف بثقافة السجن .

املتغيرات التي حدثت يف بيئة السجن املفرج عنه اخلارجية خالل فترة بقائه يف املؤسسات العقابية ومدى . 2
اكتسب  العقابية  املؤسسات  يف  بقائه  فترة  فالسجن خالل   ، منها  خروجه  بعد  معها  التكيف  على  قدرته 
مجموعة من القيم والسلوكيات االيجابية والسلبية وإثناء ذلك حدث يف اجملتمع اخلارجي متغيرات كثيرة 

فيجب املوائمة بن هذين املتغيرين ) بيئة السجن و اجملتمع اخلارجي (.

التي يعيشها . 3 النفسية اإلجتماعية واإلقتصادية  مرور املفرج عنه مبا يسمى )صدمة اإلفراج( وهي احلالة 
املفرج عنه خالل االشهر االولى خلروجه من املؤسسة العقابية .

تزايد نسبة العائدين إلرتكاب اجلرمية بعد اإلفراج عنهم .. 4

إنحراف العديد من اسر السجناء والسقوط يف الرذيلة وقيام بعض افرادها بالسرقة أو تعاطي اخملدرات .. 5

أهمية الرعاية الالحقة للضحية واجملتمع .. 6

تعتبر الرعاية الالحقة أحد احملاور الرئيسية التي تساعد السجن على عدم تكرار إرتكاب األفعال التي تؤدي . 7
إلى العودة إلى املؤسسات العقابية مرة أخرى و يكون ذلك من خالل الدعم  الذي يالقيه السجن سواء كان 

دعم مادي أو نفسي.
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دراسة العوامل التي تؤدي باملواطن إلى التعرض للجرمية لإلستفادة منها يف الوقاية من اجلرمية وتعريف . 8
اجملتمع بها حتى يتجنب التعرض للجرمية .

اجراء الدراسات العلمية لهذه الظاهرة واإلستفادة منها يف التخطيط للخدمات يف املستقبل .. 9

والقرارات مبا . 10 التشريعات  تعديل  يتم  القرار حتى  أمام اجملتمع ومتخذي  وضع مشكالت ضحايا اجلرمية 
يضمن لهم حقوقهم .

انشاء البرامج واخلدمات التي ينبغي تقدميها لضحايا اجلرمية وتطوير اخلدمات وزيادة كفاءتها .. 11

اعداد قوائم باخلدمات التي يحتاج إليها ضحايا اجلرمية واملؤسسات وإتاحة هذه القوائم ونشرها على أوسع . 12
نطاق ممكن حتى يستفيد منها ضحايا اجلرمية .

 أزمات السجناء املفرج عنهم وميكن ان تتمثل يف النقاط التالية : - . 13
تشتت األسرة   >   

عدم تقبل اجملتمع للمفرج عنهم   >   
عدم احلصول على العمل   >   

الصعوبات املادية   >   
تأثير العناصر اإلجرامية   >   

رقابة الشرطة على املفرج عنه   >   
الضعف النفسي واإلجتماعي لدى املفرج عنه .  >   
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6-2 : إجراءات احملافظة على الرعاية املصاحبة.

6-2-1 : إجراءات التشغيل ) حق العمل (.
لغايات تفعيل حق العمل للسجناء يف املؤسسات العقابية فال بد من مراعاة مجموعة من العوامل يتم من خاللها توجيه السجن 

للعمل الذي يستطيع أداءه بكفاءة أعلى.

يجب أن يكون هناك إدراك تام من قبل العاملن يف املؤسسات العقابية بعدم جواز العقاب بالعمل النه وسيلة تهذيب وليس مادة 
عقاب، وضرورة تحديد العمل املناسب وفق معايير موضوعية مدروسة تراعي ميل احملكوم عليه وبيئته وعالقة العمل باجلرمية 
والنظام يف املؤسسة العقابية، ومن جانب اخر اليجوز اجبار املوقوفن على العمل، ويجب توفيره لهم عند طلبهم له وترغيبهم 

وحثهم عليه وتسليمهم كامل االجر عند ممارسته.

والعمل هنا ال بد أن يكوناً مأجوراً، وإن كان األجر ليس مطلوباً أن يكون مبثيله يف خارج إطار املؤسسة العقابية إال أنه يجب أن 
يراعي احلد األدنى لألجور يف الدولة، وأن ال يقع بحال من األحوال تحت أعمال السخرة أو العمل اإلجباري.

ما يعني موظفي املؤسسات العقابية هنا أن يتم اختيار العمل املناسب للسجن ضمن مساق خطة إعادة تأهيل السجن، التي 
تتم بإشراف فريق يتكون من األخصائي اإلجتماعي واألخصائي النفسي وباقي املعنين حسبما مت االشارة سابقاً، وأن تتم 
مراجعة وتقييم اخلطة يف فترات دورية متتابعه لضمان فعالية األداء، ومن ضمن ذلك التأكد من أن السجن متوافق مع العمل 
الذي يقوم به، وإن كان بغير ذلك يتم البحث عن عمل آخر له أو حرفة مهنية أخرى ميكن أن ينتج فيها نجاحاتٍ تعينه على 

االستفادة منها خالل حياته ما بعد اإلفراج.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
71. )1( ال يجوز أن يكون العمل يف السجن ذات طبيعة مؤملة.

)2( يفرض العمل على جميع السجناء احملكوم عليهم، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب.
)3( يوفر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.

)4( يكون هذا العمل، إلى أقصى احلدود املستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجن على تأمن عيشه بكسب 
شريف بعد إطالق سراحه. 

6-2-2 : إجراءات التدريب والتأهيل.
املراد بيانه يف هذا املقام احملافظة على مبادئ توجيهية عامة للعاملن يف املؤسسات العقابية يف أن التدريب والتأهيل يجب 
أن يكون منسجماً من خطة تأهيل السجن املقررة سلفاً من الفريق املعني وليس من خالل أي قرار فردي يتخذه أي موظف 

بشكل عشوائي.

التدريب والتأهيل يشمل برامج التشغيل باالضافة إلى األنشطة الثقافية أو الفنية التي توصل السجن إلى برامج الرعاية 
الالحقة، فيمكن أن يكون هذا التدريب والتأهيل لغايات العمل أو التدريب على الرسم والفنون األخرى، باالضافة إلى تطوير 

املهارات الفردية التي تؤدي إلى إصالح سلوك السجن مثل املسابقات الثقافية والرياضية أو الدينية.
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ميكن اإلستعانة مبدربن أو مساعدين من خارج املؤسسات العقابية لضمان بقاء البرامج التدريبية يف مستوى تشغيلي يحقق 
واألهداف  الغايات  يحقق  السجن مبا  أسرة  مع  اإلتصال يف هذا اجملال  بقاء  دوماً  املفضل  ومن  الالحقة،  الرعاية  أهداف 

املتوخاة.

توفير معدات وموارد التدريب الالزمة والضرورية من أهم متطلبات إدارة املؤسسة العقابية يف نجاح التدريب والتأهيل شامالً 
معدات السالمة واألمان، وتحقيق ذلك يف بيئة قابلة من أن تصنع من السجن مؤهالً للعمل الحقاً يف مهنة أو حرفة يستطيع 

أن يتحصل فيها على الرزق الشريف. 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
80. يوضع يف اإلعتبار، منذ بداية تنفيذ احلكم، مستقبل السجن بعد إطالق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل 
أو يقيم، من العالقات مع األشخاص أو الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة 

تأهيله اإلجتماعي.
81. )1( على اإلدارات والهيئات احلكومية أو اخلاصة، التي تساعد اخلارجن من السجن على العودة إلى احتالل مكانهم 
يف اجملتمع، أن تسعى بقدر اإلمكان جلعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى املسكن والعمل 
املناسبن، وعلى ثياب الئقة تناسب املناخ والفصل، وأن توفر لهم من املوارد ما يكفى لوصولهم إلى وجهتهم 

ولتأمن أسباب العيش لهم خالل الفترة التي تلي مباشرة إطالق سراحهم.
)2( يجب أن تتاح للممثلن الذين تعتمدهم األجهزة املذكورة إمكانية دخول السجن وااللتقاء بالسجناء، ويجب أن 

يستشاروا بشأن مستقبل السجن منذ بداية تنفيذ عقوبته .
)3( يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات املذكورة ممركزة أو منسقة بقدر اإلمكان كيما ينتفع بجهودها على أفضل 

وجه.

6-2-3 : البرامج والنشاطات األخرى املتتمة حلق الرعاية املصاحبة.
لكي تتحقق أهداف وغايات برامج الرعاية الالحقة فال بد من وجود برامج وأنشطة مرافقة كاألنشطة الرياضية والثقافية 

والدينية.

ونصت معايير احلد األدنى ملعاملة السجناء على ضرورة توفير ساعة كحد أدنى يومياً للسجناء ملمارسة األنشطة الرياضية 
يف الهواء الطلق إذا كان الطقس يسمح بذلك، ويف املؤسسات العقابية احلديثة توجد قاعات رياضية مغلقة ملمارسة األلعاب.

من أهم البرامج التي تساعد يف تفعيل برامج الرعاية الالحقة النشاطات الثقافية والفنية وضرورة ارتباطها باملناسبات الثقافية 
التي تناسب البيئة العامة خارج أسوار املؤسسة العقابية، واملقصود املناسبات الوطنية أو اجملتمعية يف بعض الدول، وكذلك 
املناسبات الدينية، ولذا من املهم أن توفر إدارة املؤسسة العقابية مسارح ثقافية وفنية داخل املؤسسة العقابية متكن السجناء 

من انتاج برامجهم الثقافية والفنية تحت إشراف اإلدارة.

كذلك برامج التثقيف الديني لها دور بارز يف نجاح برامج الرعاية الالحقة ملا تحدثه من آثار كبيرة على توجيه السلوك املنحرف 
واعادته إلى جادة الصواب، وخلق روح تعاونية وإحترام اآلخرين يف العمل واحلياة، لذا من املستحسن وجود مرشدين وواعظن 
دينين، ومتكينهم من الوصول إلى السجناء وااللتقاء بهم وتقدمي محاضرات وعظ وارشاد بإشراف اإلدارة حتى ال تتحول هذه 

األنشطة إلى غير األهداف املنشودة من قبل اإلدارة .
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6-3 : إجراءات احملافظة على حق الرعاية الالحقة.

6-3-1: دور املؤسسات العقابية في الرعاية الالحقة.
تبني معنا سابقًا أن برامج الرعاية الالحقة متر بثالثة عمليات رئيسة:

إصالح وتأهيل السجن احملكوم عليه يف املؤسسة العقابية وفق برامج متخصصة وتراعي املؤهالت الفردية لكل . 1
سجن.

رعاية أسرة السجن أثناء وجوده يف املؤسسة العقابية وخاصة من الناحية اإلقتصادية.. 2
املفرج عنه يف . 3 إدماج السجن  األولى لضمان  للعملية  بعد اإلفراج عنه بشكل متناسق ومتكامل  رعاية السجن 

اجملتمع نفسياً وإجتماعياً واقتصادياً.

مما تقدم فإن العملية األولى مرتبط نجاحها بإدارة املؤسسة العقابية، وهي ما يطلق عليها متييزاً مصطلح »الرعاية املصاحبة«  
مبعنى التي تصاحب وجود السجن يف املؤسسة العقابية، فيبرز بالتالي أهمية وضوح الرؤيا لدى إدارة املؤسسة العقابية يف 
تفريد برامج تأهيلية وإصالحية تتضح بشكل قابل للقياس يف خطة تأهيل السجن، والتي ميكن تعديلها حال بيان أن اخلطة 

لم تؤتي ثمارها عند مراجعتها التي يفضل أن تكون مبعدل نصف سنوي.

حرصاً على عدم تكرار ما تقدم بيانه أو سيأتي توضيحه الحقاً يف تفصيالت البرامج اإلصالحية ضمن هذا الدليل، فإننا 
سنكتفي مبا تقدم بيانه أو سيأتي ذكره إال أن ذلك ال مينع يف هذا املقام من تسليط الضوء على بعض العوامل املؤثرة على 

نجاعة دور املؤسسات العقابية يف عملية الرعاية املصاحبة ضمن املفهوم الشمولي للرعاية الالحقة:

احلرص على دمج السجن مع الفئات املناسبة له من باقي السجناء لضمان عدم وقوعه لضغوطات نفسية   >  
نتيجة العزلة غير املبررة.

احملافظة على إكسابه سلوكيات إيجابية خالل فترة إيداعه املؤسسة العقابية من خالل املشاركة بالفعاليات   >  
الثقافية والرياضية والدينية.

تأهيله نفسياً يف مرحلة ما قبل اإلفراج لضمان عدم وقوعه تحت تأثير صدمة اإلفراج، وخاصة للمحكومن   >  
بفترات زمنية طويلة.

6-3-2: دور املؤسسات احلكومية في الرعاية الالحقة.
الرعاية الالحقة  ببرامج  العقابية، وأفضل هذه املؤسسات هي املتخصصة  باملؤسسات احلكومية هنا غير املؤسسات  املراد 

وأنشئت لهذه الغاية، وبدأت تبرز يف عاملنا العربي وإن كانت ال تزال يف عدد محدود جداً من الدول العربية.

تقسم رعاية الدولة الالحقة لنمطن اثنن: الرعاية الرسمية و الرعاية شبه الرسمية، وميكن أن تعتمد الدولة كالهما معاً، 
والفارق بينهما ينحصر يف أن الرسمية هي ما تقوم به املؤسسة احلكومية ) املعنية بالرعاية الالحقة ( مباشرة من خدمات 
وبرامج إصالحية وتأهيلية تقدم للسجناء املفرج عنهم كتوفير العمل والرعاية الصحية اجملانية أو الضمان اإلجتماعي، أما 
شبه الرسمية فتتمثل بقيام املؤسسات احلكومية بالتنسيق بن مؤسسات اجملتمع املدني غير احلكومية، والتطوعية يف تبني 
برامج رعاية الحقة للسجناء بهدف ضمان تفعيل واستمرار اخلدمات الالحقة من جهة،  وعدم تشتت وتضارب برامج الرعاية 

الالحقة أو ازدواجيتها من جهةٍ أخرى.
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ميكن إبراز أهمية وجود مركز وطني أو مؤسسة عامة للرعاية الالحقة تنشأ من قبل الدولة من خالل قيامها مبتطلبات هامة، 
تضاف إلى منظومة التشريعات احلضارية التي ميكن أن تقترحها هذه املؤسسة إلدماج السجناء املفرج عنهم، وتأمن برامج 

الرعاية الصحية والتمكن اإلقتصادي لهم،  وأبرزها:

وضع الدراسات اإلجتماعية والنفسية واإلقتصادية لكل سجن محكوم قرب موعد اإلفراج عنه.   >  
إستقبال السجناء املفرج عنهم وإجراء دراسة تقييمية على وضعهم اإلجتماعي والنفسي والصحي واألمني   >  

ووضع برنامج إعادة التأهيل املناسب لهم.
متابعة حسن سيرة وسلوك السجناء املفرج عنهم من خالل كادر من مراقبي السلوك.  >  

تأمن السجناء يف مساكن مؤقته يف حال عدم توفر املسكن، وتوفير فرص عمل ملن يستدعي وضعه ذلك   >  
وتوفير مشاريع ذات رأس مال صغير ليستطيع السجن ان يبدأ حياته الطبيعية.

متابعة األشخاص احملكومن بأحكام إدارية وتدابير احترازية أو إقامة جبرية أو غيرها من العقوبات غير   >  
السالبة للحرية لتحسن سلوكهم وتقدمي البرامج املناسبة لهم.

يف األنظمة التي يجري فيها تطبيق نظام اإلفراج الشرطي على السجناء وضعهم تحت مراقبة هذا املركز.  >  
رعاية أسرة السجن وأبناءه ومتابعة أوضاعهم العائلية .  >  

على  خطورته  ومدى  السجن  سلوك  تحسن  درجة  حول  املعنية  للجهات  والتوصيات  اإلستشارات  تقدمي   >  
اجملتمع.

النفسية  اآلثار  إلى تجاوز  يهدف  السجناء  الضحايا واجملني عليهم يف جرائم  لرعاية  برنامج خاص  وضع   >  
واملادية الناتجة عن اجلرمية .

متابعة حالة اجملني عليه النفسية والصحية ومساعدته على الشفاء.  >  
تحضير لقاءات بن اجملني عليه واجلاني يشرف عليها مختصن متكن الطرفن من تجاوز احملنة.  >  

وضع اخلطط والبرامج احلديثة ملعاجلة املدمنن على اخملدرات والكحول واألدوية ...الخ ، ومعاجلة املرض   >  
النفسين وذوي النزعة اإلنتحارية. 

6-3-3 :  دور مؤسسات اجملتمع املدني في الرعاية الالحقة.
ملؤسسات اجملتمع املدني دور وأهمية كبرى يف مساندة مؤسسات الدولة الرسمية باتجاه تفعيل الدور اإلجتماعي، نظراً ملا تتميز 
به من مرونة أكبر يف دعم العمل اخليري وجلب املساعدات احمللية والدولية، واستثمار جهود الناشطن من خارج املؤسسات 

الرسمية يف العمل العام.

يف مجال الرعاية الالحقة يبرز دور تلك املؤسسات التكميلي ملا بدأته املؤسسات العقابية يف تأهيل وتدريب السجناء، وذلك 
يف مرحلة ما بعد اإلفراج عنهم، حيث ال تكتمل عملية الرعاية الالحقة دون وجودهم، وحتى يف وجود مؤسسة عامة للرعاية 
الالحقة، فستبقى قاصرة عن الوصول للعديد من املفرج عنهم إما لعقبات قانونية أو بيروقراطية أو ما شابه، يف حن تتحرر 
مؤسسات اجملتمع املدني من تلك العقبات، باالضافة إلى كفالة أسرة السجناء خالل فترة العقوبة، وتوفير حياة كرمية لها من 
املسؤوليات الكبيرة التي ميكن أن تؤديها مؤسسات اجملتمع املدني، مما يعطي السجن الثقة باجملتمع الذي سيعود إليه بعد 

اإلفراج عنه.

نظراً لكون هذا الدليل موجه للعاملن يف املؤسسات العقابية وغير موجه للعاملن يف مؤسسات اجملتمع املدني، فإننا سنكتفي 
يف هذا املقام باإلشارة لهذا الدور مبا ميكن العاملن يف املؤسسات العقابية من فهم أهمية دور اآلخرين يف الرعاية الالحقة، 

دون التفصيل لعدم اخلروج عن غايات الدليل.





الدليل اإلرشادي الشامل ألعمال موظفي املؤسسات العقابية يف الدول العربية، وفقاً للمعايير الدوليـة

    7   
 

إجراءات األمن 
واإلنضباط، وفقًا 
للمعايير الدولية





الدليل اإلرشادي الشامل ألعمال موظفي املؤسسات العقابية يف الدول العربية، وفقاً للمعايير الدوليـة

109

7-1 : اإلجراءات األمنية حلراسة املؤسسات العقابية
اإلجراءات األمنية حلراسة املؤسسات العقابية ضرورة ال جدال فيها، وإن اختلفت درجاتها حسب تصنيف املؤسسة العقابية 
من مؤسسة ذات نظام مغلق أو مفتوح أو شبه مفتوح، وهذه اإلجراءات ميكن أن تقسم إلى حراسات خارجية وأخرى داخلية.  

ويف بعض التقسيمات األخرى يجري تصنيفها إلى إجراءات أمنية ثابتة وأخرى حيوية.

اإلجراءات األمنية يف حراسة املؤسسة العقابية تعني:  إتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات الالزمة للمحافظة على امن املؤسسة 
العقابية من أي إعتداء قد يهدد املؤسسة العقابية من الداخل أو من اخلارج سواء من قبل السجناء أنفسهم ام من قبل أي 

شخص اخر من اخلارج .

نرى أن تقسيم إجراءات األمن إلى حراسة خارجية وداخلية بشكل مفصل، ميكن أن يكون أكثر فائدة من الناحية اإلجرائية 
خلدمة أغراض هذا الدليل، وعليه سيجري التفصيل يف ذلك من خالل التبويب الالحق وهو يشمل بالتأكيد تفاصيل اإلجراءات 

األمنية الثابتة واحليوية بال شك، ويحقق ما يصبو إليه الدليل تفصيالً واضحاً.

7-1-1 : إجراءات احلراسة اخلارجية.
يتوجب منطقياً على إدارة املؤسسة العقابية توفير احلراسة اخلارجية ملؤسستها منعاً ألي إعتداء خارجي على نزالء املؤسسة 

العقابية من جهة، ومنعاً لهروب أي سجن من جهة أخرى.

تختلف الدول يف إجراءات احلماية كما تختلف اإلجراءات وفقاً لتصنيف املؤسسة العقابية ما بن النظام املفتوح وصوالً إلى 
النظام املغلق، حيث تلجأ الدول املتقدمة إلى احلماية اإللكترونية سواء بكهربة األسالك الشائكة حول األسوار اخلارجية، أو 
مبنظومة املراقبة عبر الكاميرات النهارية والليلية، حيث تتوفر لها االمكانيات املادية والتقنية التي متنحها أفضلية يف تطبيق 

اخلدمات التقنية على الواقع.

تلجأ غالبية الدول إلى النظام التقليدي القائم على احلراسة البشرية املباشرة ووضع أبراج حراسة ومراقبة حول األسوار مبا 
يضمن التغطية األمنية املسلحة لكافة اجلوانب احمليطة باملؤسسة العقابية، وأحياناًً يتم اللجوء إلى إستخدام التقنيات احلديثة 

يف املراقبة باالضافة للحراسة البشرية املباشرة.

أياً كانت طريقة احلراسة اخلارجية فاملطلوب توفير األمن بأعلى درجاته، وتتحكم بالطريقة أو وسائل احلماية القدرات التقنية 
واملادية من ناحية، والبيئة التنظيمية للمؤسسة العقابية من ناحيةٍ أخرى.

يجب على مسؤولي احلراسة اخلارجية حتقيق أهداف هذه احلراسة والتي ميكن إيجازها بالنقاط التالية:
حراسة ومراقبة أسوار املؤسسة العقابية من الداخل واخلارج وعلى مدار الساعة.   >

اإلجــراءات  وفق  العقابية  املؤسسة  واخلارجن  الداخلن  وتفتيش  اخلارجية  العقابية  املؤسسة  بوابات  حراسة    >
التنظيمية املوضوعة لهذه الغاية. 

إبالغ مدير املؤسسة العقابية أو من ينويه باملعلومات األولية املتوفرة عن أي حادث انتهاك ألمن املؤسسة العقابية من   >
اخلارج حال وقوعه، والتثبت من صحته وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة للحيلولة دون اكتماله، وتسجيل احلادث بالصورة 
والصوت وحسب اإلمكانيات املتاحة وكتابة التقارير الالزمة املتضمنة كافة التفاصيل ابتداء من حلظة ابتداء وقوع 

احلادث مرورا باإلجراءات املتخذة وبيان مصدر األوامر واإلنتهاء بالنتائج.
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يجب التأكيد يف هذا املقام أن اإلجراءات األمنية الضرورية واملنصوص عليها خطياً للعمل بها يف حراسات األبواب اخلارجية 
يجب تطبيقها حرفياً على اجلميع بال استثناء سواء أكان الداخلون من العاملن أو من الزوار، ومها كانت أهمية الزوار أو رتبهم 
الوظيفية أو األمنية أو العسكرية، فإجراءات األمن يتحتم أن ال يكون فيها تهاون، مثل عدم ادخال األسلحة النارية والبيضاء، 
والهواتف اخللوية أو مرفقاتها )بطارية / شاحن / بطاقة sms(، واألدوات احلادة،  ... إلخ مما جرى بيانه يف غير هذا املوضع، 
مع بيان األهمية القصوى إلدامة وحفظ السجالت وتدوين تفصيالت وأسماء الزوار وأوقات الزيارة، وسجالت أمانات الزوار 

التي يدون ما يتم حفظه للزائر من وثائق أو أمانات أخرى.

7-1-2  :. إجراءات احلماية األمنية على املداخل.
تتم إدامه العمل على املداخل عموماً واملدخل الرئيسي للمؤسسة العقابية بشكل أخص على مدار الساعة، وكافه أيام األسبوع، 

وخالل ساعات الذروة يجب تعزيز حراسات املدخل الرئيسي مبوظفن وخفراء إضافين.

العقابية أن يقوم، لدى إستالمه وظيفته  الرئيسية للمؤسسة  البوابة  كما أنه يجب على املوظف اخملصص واملعن للعمل يف 
الرسمية على البوابة، بتفتيش امني مبدئي, وتفقد عمل أجهزة كشف املعادن املغناطيسي ,جهاز أشعه اكس, األقفال, وبعد ذلك 
يقوم بإدراج مادة )محرر نصي( يف سجل أحوال املدخل الرئيسي بنتيجة تفتيشه وأية أعطال أو عيوب تكتشف ويف حال ذلك 

يجب أن يبلغ فيها رئيس قسم املراقبة.

من األهمية مبكان أن يكون لدى جميع العاملن يف املؤسسة العقابية نظام هويات وتعريف مناسب يتم تقدميه لدى الدخول 
واخلروج من املؤسسة العقابية, ويجب أن مير اجلميع على اختالف رتبهم ومستوياتهم الوظيفية من خالل جهاز كشف املعادن، 
وتفتيش ما بحوزتهم من حاجيات مثل: احلقائب وحقائب اليد واحملافظ الشخصية وحقائب املهمات عن طريق جهاز التفتيش 

بأشعة إكس. 
تعليمات وإرشادات منع دخول األسلحة و الذخيرة ومفاتيح القيود اليدوية:  <  

مينع دخول األسلحة والذخيرة ومفاتيح القيود اليدوية الشخصية من البوابة الرئيسية  اخلاصة باملوظفن.  >  

قبل دخول أي شخص من البوابة الرئيسية يجب على املوظف املعن هناك أن يستفسر من الداخل فيما   >  
إذا كان بحوزته سالح أو ذخيرة أو مفاتيح قيود يدوية.

<  حال  حيازة الداخل سالح ناري, يجب على املوظف املعن على البوابة أن يسأل حامله فيما إذا كان هذا   
السالح معبأ أم ال، وإذا كان معبأ فيجب أن يتم إرشاده إلى املكان اخملصص لتفريغ السالح ) يجب أن تكون 
خارج املنطقة احمليطة بالبوابة, و تحت أي ظرف ال يجب السماح ألي شخص بتفريغ سالحه يف منطقه 

البوابة الرئيسية(.

يجب أن يتم اإلحتفاظ باألسلحة والذخيرة ومفاتيح القيود اليدوية يف املكان اخملصص حلفظ األسلحة يف   >  
املؤسسة العقابية, ويجب وضع ما يلزم من الالفتات اإلرشادية على املدخل الرئيسي للمركز تبن تعليمات 

منع دخول األسلحة والذخيرة ومفاتيح القيود اليدوية.

أي خرق لهذه التعليمات يجب أن يعلم به رئيس قسم املراقبة فوراً.  >  
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إرشادات املرور من خالل جهاز كشف املعادن اإللكتروني:  <  

كل من يدخل إلى املؤسسة العقابية يجب أن مير من خالل جهاز كشف املعادن املغناطيسيبإستثناء الذين   >  
ال تسمح حالتهم الصحية باملرور من خالل اجلهاز, وهؤالء إذا لم يكن معهم ما يثبت حالتهم الصحية فيتم 

إدخالهم إلى املؤسسة العقابية من بوابه التزويد ويتم فحصهم بواسطة جهاز فحص املعادن اليدوي.
إذا تبن من خالل جهاز كشف املعادن اإللكتروني وجود معدن, يتم الطلب من ذلك الشخص أن يفرغ ما   >  
بجيبه من محتويات معدنية ويضعها يف سلةٍ من أجل تفتيشها، ويطلب منه املرور من خالل اجلهاز مره 
أخرى، وإذا لم يتم كشف أي معدن ستتم إعادة أغراضه إليه بعد فحصها بالنظر, وإذا لم يتم اكتشاف أيه 

ممنوعات سيتم إرسال الشخص إلى مرحله أخرى من الفحص.
املوظف  على  فيتوجب  معدن  وجود  على  دالة  إشارة  بإعطاء  اإللكتروني  املعادن  كشف  جهاز  إستمر  إذا   >  
املسؤول أن يستخدم جهاز كشف املعادن اليدوي لتحديد مكان ونوع ذلك املعدن. وعند تحديد عدم وجود 

أي عناصر خطرة أو ممنوعة يتم استكمال إجراءات التفتيش.
مباشرة  بذلك  )املشرف(  األعلى  املوظف  إعالم   الضروري  إلى وجود معدن من  اإلشــارة  إستمرار  عند   >  
وحضوره إلى املكان، ويتم بعدها إخضاع  ذلك الشخص إلى الفحص من خالل التفتيش اجلسدي السريع 

بالتربيت على جسم الشخص.
فيما يتعلق بالتفتيش اجلسدي السريع بالتربيت على جسم الشخص فانه يتم اللجوء إليه كخطوة أخيرة يف   >  

مرحلة التفتيش وينفذ بشكل معزول  من قبل املفتشن من نفس اجلنس.
كل من يرفض اخلضوع لفحص جهاز فحص املعادن اإللكتروني ال يسمح له بدخول املؤسسة العقابية،   >  

ويطلب منه املغادرة. 

تفتيش الطرود واحلقائب وغيرها بإستخدام أشعة )إكس(:  <  
كل من يدخل املركز وبحوزته طرد أو حقيبة أو كتاب أو أيه صندوق...الخ, يجب عليه أن يضع ما بحوزته   >  

على حزام جهاز الفحص بأشعة اكس قبل مرور الشخص عبر جهاز كشف املعادن.
الرئيسي بتشغيل احلزام وبالتالي يتم مترير األشياء املراد  يقوم أحد أفراد احلرس املعن على املدخل   >  
فحصها داخل اجلهاز ويقوم مبراقبه ما بداخلها عن طريق شاشة اجلهاز للبحث عن أيه ممنوعات أو مواد 

خطرة.
حال مالحظة أي ماده مشبوهة يتم الطلب من صاحب احلقيبة فتحها وإخراج املادة للفحص النظري وإذا   >  

تبن أن املادة خطيرة أو ممنوعة فسيتم التعامل معها كما يلي:
إعالم الضابط املشرف يف املوقع عن املادة التي مت ضبطها والتي يوجد شك يف موافقتها للتعليمات,   -  

ويجب حسم الشك حول هذه املادة قبل دخول الزائر إلى املركز.
أي شخص يرفض أن يتم تفتيش ما بحوزته من حقائب أو مواد خالل جهاز التفتيش بأشعة اكس   -  

فلن يتم السماح له بالدخول ويتم الطلب منه أن يغادر املؤسسة العقابية.
أية أشياء أو مستوعبات ترد إلى املؤسسة العقابية على سبيل التسليم أو البريد يجب أن متر خالل   -  

جهاز الفحص بأشعة اكس قبل دخولها إلى املؤسسة العقابية.
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7-1-3  : إجراءات فض الشغب.
 من املتصور أن تحدث يف املؤسسات العقابية أعمال شغب لعوامل مختلفة، لذا يجب مراعاة منظومة املعايير الدولية يف التعامل 
مع أحداث الشغب داخل املؤسسات العقابية حيث أن هذه املعايير تحفظ حقوق السجن الفردية والسجناء بشكل جماعي كما 

تحفظ حقوق العاملن يف املؤسسة العقابية.

األصل يف املؤسسات العقابية أن ال يتم اللجوء إلى العنف أو إستخدام القوة ضد السجناء إال يف حاالتٍ استثنائية ويف حدود 
الضروة: كالدفاع الشرعي، أو حاالت الفرار، أو املقاومة اجلسدية أو االمتناع السلبي عن تنفيذ األوامر املشروعة.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
املادة 54:  )1( .ال يجوز ملوظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، يف عالقاتهم مع املسجونن، إال دفاعا عن أنفسهم أو يف 
حاالت الفرار أو املقاومة اجلسدية بالقوة أو باالمتناع السلبي ألمر يستند إلى القانون أو األنظمة. وعلى 
املوظفن الذين يلجأوا إلى القوة أال يستخدموها إال يف أدنى احلدود الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا 

عن احلادث إلى مدير السجن.
)2(  يوفر ملوظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوى التصرف العدواني.

)3( ال ينبغي للموظفن الذين يقومون مبهمة تجعلهم يف متاس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحن، إال يف 
ظروف إستثنائية. وباإلضافة إلى ذلك ال يجوز، أيـا كانت الظروف، تسليم سالح ألي موظف ما لم يكن 

قد مت تدريبه على إستعماله.

وتفصيالً لذلك نقدم بعض احلاالت التي يجوز فيها إستخدام القوة ) ومع التأكيد الدائم باحلد األدنى الالزم من القوة من 
غير افراط أو تعسف( :

حلماية موظفي املؤسسة العقابية أو أي شخص أخر من إعتداء جسدي واقع أو على وشك الوقوع.  >
منع إرتكاب اجلرائم مثل )حاالت الهروب، رش أو محاولة رش الدم، أو السائل املنوي، أو الغائط أو البول، أو ملنع   >

أحداث السجن للفوضى (.
يف حاالت مقاومة اإلعتقال أو التقييد.  >

إلنفاذ أوامر احملكمة أو تعليمات اإلدارة .  >
منع اإلضرار اخلطير باملمتلكات .  >

منع السجن من إيقاع الضرر على نفسه .  >
وقوع  ملنع  عملي  بديل  أي  يوجد  وال   ، الوقت(  يسمح  عندما  والتفاوض  اإلقناع   ( األخرى  الوسائل  إستنفاذ  عند   >

اإلصابات البدنية البليغة على موظفي املؤسسة العقابية ، الزوار ، السجناء أو أي شخص أخر .

وفي احلاالت التالية ال يجوز البتة إستخدام القوة:
ملعاقبة السجن أو تأديبه أو اإلعتداء عليه أو اإلنتقام منه .  >

عندما يتوقف السجن عن املقاومة.  >
عند زوال سبب إستخدام القوه.   >
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يترتب على فرق التدخل السريع والعاملة يف املؤسسات العقابية أن تضع خططاً مسبقة للسيطرة على أعمال الشغب وتحديد 
مستويات السيطرة وتدريب موظفيها بشكل دائم على ذلك والتعرف على العوامل التي تؤدي إلى الشغب ومحاولة عالج الشغب 
احملتمل قبل وقوعه من خالل رصد مؤشرات دالة على حدوث الشغب، لذا سنضطر هنا للتفصيل يف هذا املقام ملساعدة فرق 

التدخل السريع يف مكافحة الشغب على التعرف وفهم دوافع وأشكال الشغب لتسهيل التعامل معها.

يلجأ السجناء ألسباب شتى إلى الشغب كوسيلة إلى حتقيق مجموعة من األهداف التي ميكن تصنيفها كما يلي:

مطالبية :  عندما يتعلق األمر مبطالبة السجناء إلدارة املؤسسة العقابية بتحسن ظروف سجنهم سواء تعلق األمر   >
بالغذاء أو السكن أو األمور الصحية أو الترفيهية أو الزيارات ...إلخ .

<  فرض السيطرة :   وخاصة يف حالة وجود أفراد من عصابات أو مجموعات عرقية أو دينية منظمة بشكلٍ أو بآخر.
خلق فوضى لتحقيق عمليات غير شرعية:  إما بقصد تهريب مواد ممنوعة أو ألجل الهروب مثالً.  >

هنالك أمثلة ومناذج متعددة ومتجددة ألعمال الشغب في املؤسسات العقابية، ولكن أبرزها ميكن اجمالها كما يلي:

خرق قانون السالمة واألمن - إعتقال رهائن.  >
قيام السجناء بإنشاء وتشييد حواجز وعقبات.  >

تدمير وتخريب املمتلكات.  >
توجيه أوامر من قبل قادة السجناء.  >

املقايضة، املفاوضات، اإلستجابة التكتيكيّة.   >

>   مؤشرات حدوث األزمة:
هنالك مجموعة من املؤشرات التي ميكن رصدها، وتدل مبجموعها أو بأغلبها على احتمال عالٍ لوقوع أزمة مترد أو شغب 

داخل السجن، ومن أهم هذه املؤشرات:

وجود حالة عامة من الضجر والتململ بن السجناء.  >
تجنب السجناء اإلحتكاك مع موظفي املؤسسة العقابية أو التحدّث معهم يشكل مفاجئ. أي ينطوي السجناء على   >
أنفسهم بشكل مفاجئ بعد أن كانوا لطيفن يف تعاملهم مع املوظفن ومعتادين على تبادل أطراف احلديث معهم 

ويعد هذا التغير املفاجئ يف سلوكهم دليل هام وخطير على وجود أمر غير طبيعي.
التقدم بطلبات كبيرة وغير معقولة تتعلق بعمل تغييرات يف الواجبات التي مت تكليفهم بها، أو متعلقة  بأماكن التسكن   >
مما يدل على  وجود احتمالية إلحداث مشكلة يسعى أولئك السجناء من ورائها إلى دفع إدارة املؤسسة العقابية إلى 

عمل تغييرات فيها.
تغيّر مفاجئ يف أجواء املؤسسة العقابية ، كوجود عدد غير طبيعي من تقارير احلوادث.  >

الفعاليّات املعتادة. وقد يتضمّن ذلك ما يلي: تغيّب عدد كبير من  تغيّب عدد كبير من السجناء عن املشاركة يف   >
السجناء عن طابور الطعام، وجود عدد قليل من السجناء يف ساحة التشميس، إضافة إلى حضور عدد قليل من 

السجناء ملشاهدة فيلم ما وتشير هذه األمثلة جميعا إلى احتمالية وقوع مشكلة ما يف منطقة معيّنة.
مبيعات مرتفعة يف املتجر ) تسمى يف بعض الدول: الكانتن، وأخرى البقالة أو السوبر ماركت( . كقيام السجناء   >
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بشراء كميّات كبيرة من الطعام والقهوة والفواكه والبسكويت واحللوى وغيرها من السلع الغذائية من سوبر ماركت 
املؤسسة العقابية، مما يعد إشارة إلى أن السجناء بصدد إعداد  أنفسهم لالعتصام يف زنزاناتهم لفترة طويلة. وقد 
تشير هذه املبيعات الهائلة إلى بداية إضراب أو نهايته بالتالي فانه يتوجب على العاملن يف ذلك السوبر ماركت 

إبالغ املشرف املسئول على الفور بهذا األمر وذلك لتدارك األمر. 
وقوع أعمال شغب يف مؤسسات عقابية أخرى. فعلى سبيل املثال، قد ينجم عن  وقوع إضراب عن العمل يف إحدى   >

املؤسسات العقابية أو وقع شغب بن املدنين يف اجملتمع حدوث استجابة مؤيّده لها بن نزالء املركز.
تشكيل وتنظيم جماعات أو عصابات. فعندما تبدأ هذه اجلماعات والعصابات بالتجمّع يف غرفة الطعام أو يف املمر   >
الرئيسي أو يف غرفة التشميس وغيرها فإن هذا األمر إشارة إلى قرب وقوع مشكلة أو خالف بن تلك اجلماعات 

والعصابات على اختالفها .
إعتداء مجموعة إنتقاماً لإلعتداء على أحد أعضائها وهذا األمر وارد بن جماعات السجناء.    >

>   أسباب الشغب في املؤسسات العقابية:
يصعب أن يتم اختزال أسباب الشغب يف املؤسسة العقابية وحصرها، لكنها مجموعة من العوامل التي ميكن أن تؤدي إلى 

الشغب منفردةً أو بتضافرها جميعاً أو بعضها معاً، وميكن بعد ذلك تلخيص هذه العوامل على النحو اآلتي:

1.  العوامل النفسية:

هنالك مجموعة من العوامل الفردية والنفسية التي تساهم بالتأثير على إحداث أعمال الشغب، وأهمها:

 o التواجد في بيئة مختلفة:
تعد املؤسسة العقابية بيئة غير طبيعة لبعض السجناء فيصعب التكيف معها،  والتي تتسبب على األغلب بإحداث توتر 

ضغط نفسي للسجناء املوجودين فيها .

o  احلرّية املقيدة: 
تكون حريّة السجن الشخصيّة محدودة ومقيدّة داخل املهاجع، ويف تكليفه بواجبات داخل املؤسسة العقابية ، باإلضافة إلى 

احلد من حركته داخل املؤسسة.

o  الرتابة والضجر:
يعيش السجن داخل املؤسسة العقابية يف روتن قاتل يجعله يشعر بامللل والضجر يوما بعد يوم .

o  اخلضوع لنظام صارم:
عندما يحدد للسجن أوقات الذهاب إلى النوم واالستيقاظ وتناول الطعام والشروع بتنفيذ الواجبات املكلف بها يف ظل 

نظام صارم فان هذا من شأنه أن يولد داخله ضغط نفسي شديد.

o  الشعور بالظلم:
يشعر عدد كبير من السجناء بأن وجودهم يف املؤسسة العقابية غير منصف وبأن ما نسب إليهم من تهم هو ظلم وبهتان. 

وتتفاوت الضغوطات النفسية التي يشعر بها السجناء احملكومن عن تلك التي يشعر بها السجناء املوقوفن.
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o  اإلحباط:
إن حقيقة وجود السجن محتجزا داخل املؤسسة العقابية تولد بداخله الشعور باإلحباط واخليبة كذلك حرمانه من التحكم 

مبستقبله أمر يؤدي به إلى الشعور باليأس. 

o  اليأس:
مثالً، إذا لم يتمكن السجن من دفع الكفالة أو تأخر يف دفعا فان هذا من شأنه أن يضعف لديه األمل يف اخلروج من احلجز 

مما قد يشكل خطرا على صحته النفسية.

o  احلرمان اجلنسي:
قد ينتج عن احلرمان اجلنسي للسجن تولد ضغط نفسي شديد بداخله.

o  التوق الشديد لألسرة:
العديد من السجناء يشعرون بالقلق حيال مصير أصدقائهم وأسرهم وذويهم وبتلهف شديد للقياهم واالطمئنان عليهم. 
ويؤرقهم التفكير كذلك يف كيفية اإليفاء باإللتزامات املادية ألسرهم وذويهم من شراء طعام ودفع اإليجار واحلصول على 
الرعاية الطبية الالزمة إضافتهم إلى مسألة بقائهم على قيد احلياة حلن إنهاء هؤالء السجناء لفترة محكوميتهم داخل 

املؤسسة العقابية مما يولد بداخلهم ضغط نفسي شديد.  
 

2. العوامل الناجتة عن اخلدمات اإلدارية:

o  الطعام:
-  الطعام غير متبّل وغير ناضج.

-  يقوم على إعداده عاملن غير مهندمن يرتدون زي غير نظيف وال يغطون شعر رؤوسهم.  
نفاذ أصناف طعام كثيرة واملوجودة يف الئحة الطعام دون إدراج أصناف طعام بديلة عنها.    -

-  تقدمي وجبات الطعام الساخنة باردة ووجبات الطعام الباردة ساخنة.

o  املعاجلة الطبية:
تكون اإلدارة الطبية مماطلة وغير مناسبة.   -

-  أن تكون املعاجلة الطبية غير كافية.  
-  أن تكون االستشارات الطبية غير كافية. 

املطالبة بعناية طبية مباشرة.   -

o  الزيارات:
مباني الزيارة غير مناسبة.  -

تعليمات اإلدارة.    -
عدم السماح لبعض الزائرين بالدخول.   -

التأخير واملماطلة يف إدخال السجن وإخراجه من مبنى الزيارة.  -
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o  الترفيه واإلستراحة:
إغالق املركز بشكل مبكر.  -

اإلفتقار إلى برامج ترفيهية.    -
اإلفتقار إلى املعدات .   -

اإلفتقار إلى وجود تلفاز ومجموعة من األفالم.  -

البريد:  o
التسليم بشكل غير مناسب.  -
التغاضي عن اخلصوصية.    -

التأخير واملماطلة يف التسليم.   -

o   العيش في مهاجع مكتظة:
أن يفوق عدد السجناء املوجودين يف مهجع واحد سعة ذلك املهجع.  -
أن يكون هناك أكثر من سجن يف مهجع ال يتسع إال لسجن واحد.   -

اإلفتقار إلى برامج ترفيهية وتعليمية أو برامج للعمل.    -

o  املالبس:
كمية املالبس.  -

نوعيّة املالبس.  -
األحجام غير مناسبة.   -

o   التعامل بشكل غير إنساني:
إستخدام القوة بشكل غير مناسب.  -
عدم توفير رعاية صحية مناسبة.  -

عدم اإلكتراث بحاجات السجن األساسية.    -

3.  البرامج غير املناسبة:
اإلفتقار إلى برامج ترفيهية وتعليمية ومختصة.  o  

احلاجات الفردية واحلوافز   o  

اإلفتقار إلى الرعاية املناسبة باحلاجات اإلنسانية:  o  

اإلفتقار إلى احلوافز.  o  

حوافز على األداء.  -  
اإلجازات  -  

برامج اخلدمة اإلجتماعية.  -  
إطالق السراح املشروط.  -  
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4.  ضعف إجراءات السالمة واألمن:
قد ينتج عن مخالفة التعليمات والقوانن وقوع أعمال شغب وفوضى.وتتسبب إجراءات وتقنيات السالمة واألمن غير الوافية 
بفقدان اإلدارة وموظفيها القدرة على السيطرة والتحكم باملؤسسة العقابية، مما يهدد بدورة سالمة كل من السجناء واملوظفن، 

ويهيئ املناخ املناسب لوقوع أعمال الشغب. وعلى ذلك عدة أمثلة منها:
عدم السيطرة على املواد املهربة وغير املسموح بها.  o  

إجراءات تفتيشية غير فاعلة.  o  

عدم تأمن وحراسة كل من املفاتيح، واألقفال، واملعدات، واملداخل... الخ.  o  

عدم القيام بجوالت تفتيشية مناسبة وفعالة.  o  

عدم احلفاظ على التعداد املناسب.  o  

عدم السيطرة على تحركات السجن.  o  
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7-2 :  اإلجراءات األمنية ملهاجع السجناء.
ال يقصد باإلجراءات األمنية املعنى التقليدي للحماية املباشرة، بل ميكن أن تتضمن إجراءات أخرى غير تقليدية كمشاركة 
السجناء يف إتخاذ القرارات التي تخصهم وال تؤثر سلباً على أمن املؤسسة العقابية، أو إجراءات اإلصالح والتأهيل والرعاية، 
كما سنوضح الحقاً، وهو إجراء اداري ودميوقراطي لكن يحقق مطلب أمني يف احلد من حوادث الشغب من خالل مشاركة 

السجناء الدميوقراطية يف إتخاذ القرارات املتعلقة بحياتهم اليومية.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
املادة 9/ 2:  وحيثما تستخدم املهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على 

التعاشر يف هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤالء ليال تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة املؤسسة.

التفتيشات املفاجئة والدورية والتفقد اليوميي يدخل يف املنظومة األمنية املتعلقة بأمن السجناء وحمايتهم وسيتم بيان ذلك 
تفصيالً فيما يأتي، مع مراعاة دوماً أن يتم تسكن السجناء القادرين على التعايش فيما بينهم قدر االمكان حيث يساهم ذلك 

يف تعزيز اإلجراءات األمنية للمؤسسة العقابية ونزالئها.

ويعتبر من اإلجراءات األمنية فتح السجالت والتوثيق الدقيق واملفصل حلركة السجناء من وإلى املهاجع، سواء أكانت  تلك 
احلركة سوقاً إلى احملاكم أم الزيارات أو ألي سبب آخر كالعيادة الطبية، وهذا يفرض بالضرورة على مآمير أو مسؤولي املهاجع 
أن ال يسمحوا بحالٍ من األحوال أي حركة لسجن دون أمر خطي من املسؤول املباشر وفقاً للتنظيم اإلداري اخلاص باملؤسسة 

العقابية.

7-2-1 : إجراءات مشاركة النز الء في إدارة بعض شؤونهم.

أهداف  ويحقق عدة  الفوائد  من  العقابية يحقق مجموعة  املؤسسة  داخل  للسجناء  منتخب  تشكيل مجلس 
جنملها فيما يلي:

يعتبر حلقة إتصال فاعلة بن إدارة املؤسسة العقابية والسجناء.. 1

 تزويد السجناء بطرق حضارية ودميوقراطية للتعبير عن قضاياهم، وخاصة تلك املتعلقة بالرفاهية، ويعبرون فيه . 2
صراحة عن االقتراحات التي من شأنها أن تحسن من أوضاعهم املعيشية وهم قيد احلجز ومن ثم العمل على تحديد 

املشاكل التي تؤثر سلبا على عمل اإلدارة.

 يحد من جلوء السجناء لطرق الشغب والعنف يف التعبير عن مطالباتهم.. 3

لتفعيل دور السجناء يف املشاركة بإتخاذ القرارات التي تساهم يف تحسن األمور اإلدارية والرفاهية التي ينشدونها مبا ال يخل 
بأمن املؤسسة العقابية وال بأمن السجناء أنفسهم، نقدم هنا تصوراً مقترحاً لهذه املشاركة الدميوقراطية كداللة ميكن تعديلها 

وفقاً ألنظمة املؤسسات العقابية يف كل دولة.



الدليل اإلرشادي الشامل ألعمال موظفي املؤسسات العقابية يف الدول العربية، وفقاً للمعايير الدوليـة

119

يقوم كل مهجع بانتخاب مندوب من بينهم بطريق سري وبإشراف جلنة مشكلة من قبل إدارة املؤسسة العقابية، ويتشكل اجمللس 
من مجموع هؤالء املندوبن، الذين يقومون بانتخاب رئيساً له، ونائباً ومقرراً للمجلس.

يجري تحديد مدة عمل اجمللس مبدة زمنية معقولة، ) 6 - 12 شهراً، تعتبراً مدة منطقية يف بيئة املؤسسة العقابية(، وميثل 
فيها كافة السجناء بكافة تصنيفاتهم من محكومن وموقوفن، وكذلك يراعى وجود ممثالً أو أكثر عن الفئات املستضعفة، 
كاألجانب، واحملكومن مبدد طويلة حيث بالتأكيد لهذه الفئات مطالب واحتياجات ليست بالضرورة متشابهة مع غيرهم من 

الفئات األخرى من السجناء.

توفر اإلدارة كافة االمكانيات االدارية واألمنية الالزمة الجتماع اجمللس بشكل دوري وتسمي ضابطاً كضابط ارتباط ممثالً 
عن اإلدارة مع اجمللس ليقوم بتوفير كافة مستلزمات اجتماعاته، لوجستياً وأمنياً، وميكن للمجلس االجتماع مع مدير املؤسسة 

شهرياً أو عند احلاجة أو الطلب من أي اجلهتن كانت.

رؤية ومطالب  تشكل  توصيات  بل هي  العقابية  املؤسسة  ملزمة إلدارة  قراراتهم  تكون  أن  أعضاء اجمللس  يتوقع  أن  ال يجب 
السجناء تسعى اإلدارة إلى تحقيقها ما أمكن، لكنها تخضع لتصديق واقرار مدير املؤسسة الذي يراعي االعتبارات األخرى 

التشريعية والتنظيمية واملالية واجملتمعية واألمنية كذلك.

منظومة  تهتز  ال  كي  السجناء،  باقي  عن  املعاملة  امتيازاً يف  اجمللس  هذه  تشكل عضوية  ال  أن  يجب  بالذكر  أنه جدير  كما 
العدالة العقابية بن السجناء، فالعضوية هي تطوعية بهدف تحقيق خدمة الصالح العام للسجناء، وميكن أن  يتم اقرار مبدأ 
دميوقراطي يف عضوية هذا اجمللس بأن ال يجوز أن تكون العضوية فيه للسجن نفسه، ألكثر من دورتن متتاليتن، حيث بهذا 

املبدأ يتم ضمان عدم سيطرة أصحاب النفوذ املالي أو اإلجرامي على باقي السجناء لتمثيلهم يف هذا اجمللس دون اآلخرين.
 

7-2-2  : اإلجراءات األمنية اليومية.
لغايات إجرائية  املؤسسة والسجناء، ولكن  امن  للحفاظ على  العقابية  املؤسسة  بها  تقوم  التي  بها كافة اإلجــراءات  املقصود 

سنتحدث تفصيالً يف هذا املقام عن إجراءات تفتيش املهاجع والسجناء، وإجراءات العد اليومي )التفقد(.

أ(  تفتيش املنطقة:
يقصد بهذا املفهوم تفتيش مناطق محددة يف املؤسسة العقابية إضافة إلى أماكن تسكن السجن )على سبيل املثال،   .1

منطقة التشميس، منطقة التسوق، املطبخ، صالة الطعام، ... إلخ(.

يقوم الضابط املسؤول بتطوير برنامج مجدول لتفتيش مباني املؤسسة العقابية لضمان عمل تفتيش لها بشكل منظم،   .2
ويتم برمجة عمليات تفتيش املنطقة سعياً للتقليل من عرقلة اإلجراءات املنظمة واستكمالها يف أقصر وقت ممكن 
فعلياً، ويجب اإلحتفاظ بسرية هذا اجلدول وعدم عرضه على أشخاص غير معنين قبل إجراء التفتيش املبرمج يف 

املنطقة.

على مسؤول قسم املراقبة والتفتيش أو مسؤول الشؤون األمنية تعين عدد كايف من ضباط املؤسسة العقابية، لتفقد   .3
التفتيش  التفتيش سيقوم الضابط املشرف باإلشتراك مع فريق  النوع من  وتفتيش املنطقة. وقبل عقد مثل هذا 

بتلخيص جميع إجراءات التفتيش مع اتباع إجراء التفتيش املناسب كما هو موضح بهذا اخلصوص.

ويجب  وقت ممكن  بأسرع  املسؤول  للضابط  ذلك  بعد  يرفع  بها  تقرير  وكتابة  التفتيش  نتائج  تدوين جميع  يجب   .4
اإلحتفاظ مبلف خاص يضم الوثائق املتعلقة مبثل هذه التفتيشات لكل مدير.
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ب( تفتيش مهاجع السجناء:
يراد به تفتيش مهاجع السجناء سواء بوجود السجناء داخلها أو خارجها.  .1

يُعنى الضابط املسؤول بتطوير إجراءات تفتيش املهاجع املبرمج سعياً للتأكد من عملية تفتيش كل وحدة تسكن يف   .2
املؤسسة العقابية بشكل منتظم ومتكرر بشكل دوري. وسيتم تطوير هذا البرنامج بالتنسيق مع تفتيش املباني املبرمج 

الذي مت التطرق إليه يف الفقرة أعاله.
3.   يجب احملافظة على سرية التفتيش وعدم اطالع أحد عليهبإستثناء مسؤول الشفت و رئيس قسم املراقبة والتفتيش 
للشؤون األمنية قبل إجراء التفتيش اجملدول. ويجب كذلك عمل برمجة لعمليات التفتيش الروتينية على املهاجع 

خصوصاً عندما يكون السجناء متواجدين داخلها.
4.    يجب تعين عدد كاف من ضباط اإلصالح يعملون على توصيات الضابط املشرف على إجراء التفتيش على املهاجع، 
وقبل إجراء ذلك التفتيش يجب على الضابط املشرف وبالتنسيق مع فريق التفتيش أن يتخذ جميع إإلجراءات املتبعة 

واملتعلقة بهذا األمر.
يجب ادامة عمليالت التفتيش يف سجل خاص بعمليات تفتيش املهاجع ويجب أن تتوفر يف هذا السجل املعلومات   .5

التالية:
<  وقت التفتيش.

املهاجع التي مت تفتيشها.   >
الضباط املكلفن بعملية التفتيش واملنطقة التي قام كل ضابط بتفتيشها.   >

وصف كامل ألي مواد مهربة مت تحريزها )ويتضمن اسم السجن الذي عثر على هذه املواد بحوزته، والزنزانة    >
أو املهجع الذي وجدت فيه هذه املواد واسم املوظف الذي قام بتحريزها بعد أن وجدها بحوزة ذلك السجن.

اإلجراء املتخذ بحق السجن الذي مت ضبط املواد املهربة بحوزتهم.   >
إسم وتوقيع الضابط املشرف على عملية التفتيش هذه.   >

قبل إجراء عملية تفتيش على مهجع سجن ما. يجب أن يخضع كل سجن لتفتيش جسدي وذلك للتأكد من عدم   .6
حيازة ذلك السجن ملواد مهربة يف مهجعه/ مهجعها )يجب تفتيش السجناء املعنين بالتفتيش داخل مهاجعهم(، 

ويشمل هذا التفتيش مالبسهم التي يرتدونها.
تلك يف  التفتيش  إجــراءات  لهم مبشاهدة  يسمح  أنفسهم، حيث  السجناء  للمهاجع بحضور  التفتيش  إجراء  يجب   .7

مهاجعهم وزنازنهم.
يطلب من السجن املودع يف زنزانه أن يقف خارج زنزانته أثناء عملية تفتيشها وقبل البدء لعملية التفتيش يتم ابالغ   .8
السجن بأن الكالم أثناء التفتيش محظور عليه إال يف حال كان لدى ذلك السجن سؤال أو مشكلة ما فإنه يطلب 

منه أن يرفع يده ليشعر املشرف بذلك ليسمح له باحلديث حولها.
يطلب من السجن املودع يف مهجع أن يقف عند مسافة مناسبة بعيداً عن مهجعه أثناء إجراء تفتيش عليه، ويجب   .9

أن يكون املهجع مرئي بالنسبة للسجن فيما يتعلق باملسافة التي يقف عندها.
10. اذا ما حاول سجن ما أن يشوش على عملية التفتيش أو يقوم بتحريك أي مادة أثناء إجراء التفتيش عندها ينقل 

السجن بعيداً عن منطقة التفتيش ويستكمل التفتيش بدون تواجد ذلك السجن يف املكان الذي يتم تفتيشه.
اذا استدعت الضرورة عمل تفتيش للمهاجع يف عدم حضور سجينها فإنه يجب أن يتم تلقي أمر يتعلق بإجراء هذا   .11

النوع من التفتيشات مسبقاً من قبل الضابط املشرف.
12. يختلف إجراء تفتيش زنزانة منفردة عن تفتيش زنزانة منفردة تقع بالقرب من عدة زنازن أخرى يف منطقة التسكن  
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حيث أنه يجوز عمل تفتيش لهذه الزنزانة يف حال عدم وجود السجن الذي يسكن فيها وذلك بعد كتابة تقرير 
ووثيقة رسمية يذكر فيها اسباب مقنعة إلتخاذ مثل هذا اإلجراء يرفع من قبل الضابط املشرف أما يف حال وقوع 
ايذاء جسدي فأنه يجوز إجراء مثل ذلك التفتيش بدون احلصول اذن رسمي بذلك مع مراعاة تدوين إجراءات ذلك 

التفتيش مع ذكر األسباب التي استدعت إجراءه بشكل رسمي بعد اإلنتهاء من ذلك التفتيش بأسرع وقت ممكن.
يتم فحص جميع ممتلكات السجن الشخصية وممتلكات اإلدارة اخملصصة له بحذر وعلى أية حال يتم نقل حاجيات   .13
السجن حسب ما تسمح به تعليمات املركز. وعند العثور على مواد مهربة لدى السجن أو مهجعه يجب القيام 

بتحريزها من خالل اتباع اخلطوات التالية:
اذا وجد بحيازة السجن مواد يتجاوز عددها العدد املسموح بحيازته أو مواد ال يسمح لها بحيازتها فإنه يجب    >

احلجر على تلك املواد وإعطاء السجن وصل بإستالم هذه املمتلكات. 
اذا كانت املواد املمنوعة من احلجم الصغير توضع يف حقيبة منفصلة مخصصة لكل سجن، اما املواد كبيرة    >
احلجم فأنه يتم الصاق ورقة عليها تبن اسم صاحبها، على ان يتم إعادة تلك املواد إلى السجن عند اإلفراج 

عنه. 
إذا كانت املواد املهربة احملرزة على درجة عالية من اخلطورة وتستدعي إتخاذ إجراء قانوني بحق ذلك السجن    >

فإنه يجب إدراج وصف كلي ودقيق لتلك املواد املهربة احملرزة يف منوذج تقرير انتهاك القانون.
إذا كانت حيازة املواد املهربة تشكل خرق قانوني للنصوص املوضوعة من قبل السجن، فإنه يجب إبالغ الضابط    >

املشرف على الفور بذلك األمر وعليه يقوم الضابط املشرف بإتخاذ اإلجراءات املناسبة للتحفظ.
عندما تتضمن املمتلكات احملرزة صورة أو صورة شخصية أو مواد اخرى تعلق أو تثبت على احلائط أو على    >
أي مكان اخر مسموح بذلك يجب ازالة تلك املادة بعناية خاصة قدر املستطاع وتفتيشها بحثاً عن مواد مهربة 
بداخلها وإذا ما كانت تلك الصورة شخصية فانه يجب ارجاعها إلى السجن مع تحذير شفهي بعدم تعليقها مرة 

اخرى اما بالنسبة للمواد االخرى فيتم تحريزها 

ج( تفتيش الطرود : 
1.     على املوظف املعني بإستقبال الطرود يف غرفة االمانات أن يفرغ احملتويات وأن يقوم بتفتيشها بحثا عن أية مواد 
ممنوعة. ومن ثم يتم مترير هذه املواد على جهاز التفتيش و تعبئتها يف كيس مخصص لذلك. بعد ذلك عليه اكمال 
تعبئة وصل إستالم املالبس وإعطاء الزائر نسخة منه ووضع نسختن يف الكيس املذكور، ويف نهاية الزيارة تسلم 

إلى السجن و حسب التعليمات املقررة لهذه الغاية.
يوقع السجن على وصل اإلستالم وتعطى له النسخة االصلية ويحتفظ بالنسخة األخرى يف ملف غرفة االمانات. . 2
امانات . 3 للعاملن يف  الطرود  تسليم هذه  عليهم  بالزيارة  يرغبون  ال  والذين  للطرود  احلاملن  لألشخاص  بالنسبة 

السجناء ، و بعد إجراء الالزم عليها يجب تسليمها إلى السجناء يف نفس اليوم إال إذا كانت هناك تعليمات تحول 
دون ذلك.  

 عند تفتيش املالبس واالشتباه بوجود أية مواد ممنوعة مخبأة بداخلها فقد يتم اللجوء إلى متزيق أملالبس كحل . 4
أخير وبعد استنفاذ جميع الطرق البديلة، ولكن ال يتم ذلك إال بأمر خطي من قبل ضابط الزيارة أو من شخص 
برتبة اعلى بعد قيامه هو نفسه بتفتيش املالبس وتقييم املوقف وأن يذكر يف األمر اخلطي أن هناك أسبابا معقولة 
تدفعه لإلشتباه بوجود مواد ممنوعة مخبأة داخل املالبس. بعد احلصول على التصريح اخلطي بشق املالبس فيجب 

أن يتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر للمالبس.
 عند اإلنتهاء من ذلك، تسلم املالبس مع نسخة عن التصريح اخلطي إلى السجن.. 5
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 يجب عند كل عملية تفتيش أن يتم تدوين املعلومات التالية:. 6
املادة التي جرى تفتيشها.   >  

كيفية التفتيش و من اجرى التفتيش.   >  
األسباب املوجبة لإلشتباه بوجود ممنوعات.   >  

الطرق البديلة التي استنفذت قبل شق املالبس.   >  
أية مواد مضبوطة.   >  

<   يجب ان تعطى نسخة من ذلك إلى السجن.  
الطرود املرسلة من السجناء خلارج املؤسسة: السجناء الذين يرغبون بإرسال مالبسهم خارج املؤسسة العقابية . 7

إثناء وقت الزيارة فعليهم احضار هذه املالبس معهم عند توجههم للزيارة، ويتم تفتيشها من قبل ضابط تفتيش 
الزيارات بحثا عن أية مواد ممنوعة )قد تكون مواد عادية ولكن تعود ملكيتها للمؤسسة أو لسجن آخر مثالً،..

إلخ(. توضع املواد املوافق على اخراجها بكيس ورقي ويكتب عليه اسم السجن و رقمه. يقوم ضابط غرفة الطرود 
بتسليم الطرود إلى الزوار قبل مغادرتهم منطقة الزيارة مقابل توقيعهم على ذلك.

د( مراقبة السجناء معتادي التعامل مع املمنوعات:
على مسؤول قسم املراقبة التأكد أن جميع السجناء معتادي التعامل مع املمنوعات مراقبن بشكل دقيق ويجب أن   .1  

تطبق عليهم اإلجراءات  التالية:

يجب أن تتم مراجعة قوائم املتعاملن باملمنوعات و األسلحة بشكل مستمر.   >
خالل إجراء التفتيشات املبرمجة وغير املبرمجة يجب التركيز على التفتيش الشخصي للسجناء معتادي التعامل    >
مع املمنوعات وتفتيش أمتعتهم وغرفهم وأي شيء ممنوع أو زائد عن املسموح به سيتم مصادرته ووضعه يف 

أمانات السجن.
يتم التنبيه على املوظف املعن ملراقبة مناطق التسكن واملمرات ومناطق نشاطات السجناء إليالء السجناء من    >

هذه الفئات إهتمام خاص ومتابعتهم خالل إجراء الزيارات اخلاصة والعادية.
على جميع املوظفن املعينن للزيارة اإلنتباه الدقيق  للسجناء من الفئات السابقة خالل الزيارة وإجراءات تفتيش    >

الزيارات.
املمنوعات عند  التعامل مع  للسجناء معتادي  بتفتيش جسدي  يقوموا  أن  على جميع موظفي قسم اإلدخاالت    >

الدخول واخلروج من املهجع.
على مسؤول قسم املراقبة أن يعلم فرق التفتيش بالتركيز على السجناء معتادي التعامل مع املمنوعات عند القيام    >

بالتفتيشات اخلاصة بالبحث عن املمنوعات.
عند  باملمنوعات  بتعاملهم  املعروفن  السجناء  على  بالتركيز  يقوموا  أن  التسكن  مناطق  مشريف  على  وكذلك    >

تنفيذهم التفتيشات الفجائية.
عند نقل السجن إلى مؤسسة عقابية أخرى يجب أن يكون واضحا بالوثائق املرافقة للسجن أن السجن من    >

معتادي التعامل مع املمنوعات أو من معتادي التعامل باألسلحة.
إذا انتقل هذا السجن إلى مؤسسة عقابية أخرى ومت إعادته إلى نفس املركز الذي خرج منه فسيتم إعادة العمل    >

على قيده على انه ممن يتعامل باملمنوعات أو األسلحة.
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للسجناء . 2 الروتينية  التفتيشات  يغفل عن  املعني ال  املوظف  أن  أن يحرص على  املراقبة كذلك  على مسؤول قسم 
العادين، من غير معتادي التعامل باملمنوعات واألسلحة، وكذلك على مسؤول قسم املراقبة أن يتأكد من إجراء 

التفتيش بصورة محترفة ودقيقة ومنظمة. 

هـ( اإلعتراض:
إذا أراد السجن اإلعتراض أو إزالة اسمه من قائمة السجناء معتادي التعامل باملواد املمنوعة فله ذلك على أن يتقدم بذلك من 
خالل كتابة استدعاء إلى مدير املؤسسة الذي عليه أن يقوم باإليعاز بالتحقيق بالظروف واملالبسات التي أدت إلى وضع السجن 

ضمن هذه القائمة، ويجب أن يتخذ قرار بذلك، وإذا رفض اإلعتراض يعطى السجن إشعاراً خطياً بذلك.

و( إجراءات التعداد والتفقد:
تهدف عملية التعداد والتفقد للسجناء إلى مجموعة من األمور أهمها:

التحقق من أن السجناء موجودين يف أماكن حجزهم.  .1
التأكد من أن كل سجن/سجينه موجود يف املكان اخملصص له من قبل االداره .  .2

التأكد من أن كل سجن على قيد احلياة و يتمتع بالصحة اجليدة.  .3
إفساح اجملال لتطبيق اإلجراءات الفورية للبحث عن السجناء الفارين أو اخملتبئن.  .4

إفساح اجملال بتقدمي الرعاية الطبية بشكل فعال.   .5
املساعدة يف مراقبة نشاطات السجناء.  .6

تسهيل تطبيق التعليمات اإلدارية املتعلقة بعمل املراكز التابعة إلدارة املؤسسات العقابية.  .7
إشعار السجن انه يف كل حلظه مراقب و مسيطر عليه.  .8

ز( آلية مقترحة إلجراء التعداد :
ادخال جميع السجناء إلى الغرف واغالق ساحات التشميس والتهوية الداخليه بعد التأكد من عدم وجود أي سجن     >

يف الساحات أو أماكن العمل والنشاطات األخرى.
تفقد جميع املرافق واملمرات داخل قسم املراقبه والتأكد من عدم وجود أي سجن خارج غرفته، اال يف حال وجود     >
السجن داخل العيادة فيتم ابقائه داخل العيادة، ويتم عد السجن كمتفرقه ويتم ابالغ ضابط اجلناح املعني بذلك.

يقوم الضابط املناوب باحضار كشوفات العدد من اإلدارة، ويتم توزيعها على ضباط االجنحه كل حسب اجلناح املعني     >
به من قبل مسؤول البوابه الداخلية.

يتم ابالغ السجناء اإلستعداد لعمليه العدد قبل االجراء بعشره دقائق على االقل حتى ينتهي السجناء من أي ملحوظه     >
داخل الغرفه ) االستحمام أو الصاله أو النظافه (.

الغرفه  نــزالء  اخــراج  يتم  حيث  اجلناح  إشــراف ضابط  تحت  حده  على  كل  االجنحه  العدد يف  بعمليه  البدء  يتم     >
واصطفافهم على شكل طابور، مع تفقد أحد املآمير للغرفه من الداخل برفقه مسؤول الغرفه والتأكد من عدم وجود 

أي سجن يف الغرفه أو يف الدوره الصحية.
يتم تفقد وعد السجناء من خالل كشف باالسماء حيث يذكر السجن اسمه حسب الكشف املرفق ويقوم بالدخول     >
إلى الغرفه وهكذا حتى االنهاء من العدد جلميع غرف اجلناح مع مراعاة عدم فتح أكثر من غرفه يف اجلناح يف آن 

واحد مهما كانت األسباب.
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يتم تدوين العدد الفعلي يف الغرفة على نفس الكشف اخلاص بكل غرفه مع تدوين أي ملحوظه على الكشف سواء     >
بالزياده أو النقصان أو وجود سجن لديه نفس هويه الغرفه ) التصنيف ( وال يوجد له اسم على كشف ليتم اضافته 
أو وجود اسم سجن يف الكشف والسجن غير موجود يف الغرفه فمن املمكن ان يكون السجن افراج أو مت توديعه 

إلى احلجز اإلنفرادي أو دخول مستشفى أو نقل إلى مركز اخر ولم يتم التعديل حسب األصول.
النهائي على  االعداد وعمل اجملموع  بتجميع  املشرف  الضابط  يقوم  كامله  اإلنتهاء من عمليه عدد االجنحه  بعد     >
البوابه الداخليه، ويتم تفريغ العدد على النموذج املعد لهذه الغايه حسب ترتيب الغرف يف االجنحه، وجناح احلجز 

اإلنفرادي ويتم املطابقه مع العدد يف كشوفات اإلدارة، ويجب ان يكون العدد مطابقاً 100 %.
يقوم كل ضابط جناح بالتوقيع على العدد يف اخلانه اخملصصه جلناحه على منوذج العدد بعد ان يتم تسجيل اعداد     >

الغرف اخلاصه بجناحه بشكل كامل مع تدوين االسم والرقم والرتبه مع التوقيت.
<   تجري املصادقة على منوذج العدد بعد املطابقه بختم اإلدارة، وتوقيع املناوب يف القسم واملصادقة عليها، من قبل 
مسؤول قسم املراقبة والتفتيش وضباط العمليات ومناوب البوابه الداخليه ويتم االحتفاظ بنموذج العدد يف االضباره 

اخلاصه بذلك لدى مسؤول البوابه الداخليه بعد املصادقه عليها من قبل مدير املؤسسة العقابية.
تنطبق هذه اإلجراءات على العدد الصباحي، والعدد بعد الزيارة، أو أي عدد بناءا على امر مدير املؤسسة العقابية     >

،الي امر طارىء ويتم ابالغ املدير بثبات العدد.
<   يف حال اإلنتهاء من عمليه العدد املسائي وبعد اإلنتهاء من جميع اإلجراءات املسائيه يقوم ضباط االجنحه بتسليم 
مفاتيح الغرف إلى ضابط البوابة الداخلية ) مقابل ادراج ماده إستالم وتسليم يف السجل اخلاص بهذه العمليه( حيث 
يتم االحتفاظ باملفاتيح داخل القاصه أو اخلزانة املوجوده على البوابه الداخليه واخملصصة لهذه الغايه وال يتم فتح 
أي غرفه بعد ذلك إال بأمر كبير املناوبن أو قائد اخلفر بعد الرجوع إلى مدير املؤسسة العقابية ويتم تدوين ماده 
يف سجل االحوال اخلاص يف املؤسسة العقابية على ان يتم تسليم املفاتيح إلى ضباط االجنحه عند العدد والتفقد 

الصباحي يف اليوم التالي مبوجب ماده إستالم وتسليم أيضاً.
<   يف حال لم يثبت العدد يتم إعادة اإلجراءات كاملة، ويجب يف كل األحوال ان يتم التطابق، ويف حال عدم التطابق 
يكون االمر مؤكد، ويتم ابالغ مدير املؤسسة العقابية فوراً، ويتم البحث عن االسماء املفقوده والتحقيق فورا عن سبب 
عدم وجودهم قيد املؤسسة العقابية، حيث من املمكن ان يكون افراج ولم يتم تسديد قيده أو محكمه خارجيه ولم 
يتم العوده أو السجن قيد العالج يف املستشفى أو مت نقله إلى مركز اخر ولم يتم التعديل أو احلاالت النادره ان يكون 

هناك عملية فرار يف هذه احلاله تتخذ اإلجراءات القانونيه حسب األصول من مدير املؤسسة العقابية مباشره.

7-2-3  : القواعد اإلجرائية إلستخدام القوة في مهاجع السجناء.

للتأكيد يف هذا املقام على أن :

          األصل : ال يجوز اللجوء إلى إستخدام القوة يف املؤسسات العقابية.

الضرورة  عند   ( القانون  وفقا الحكام  العقابية يف حاالت محددة  املؤسسات  القوة يف  إستخدام  يجوز   : اإلستثناء 
وبالقدر الالزم إلستعمالها وبعد استنفاذ الوسائل العادية (.

إذن ميكن إستخدام القوة مبا بتوافق مع حاالت إستخدامها وذلك كخيار أخير بعد فشل جميع اجلهود املبذولة حلل املوقف 
املتأزم الذي إستدعى اللجوء إلى القوة:
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<   عندما يكون إستخدام القوة ضرورياً يجب أن يكون مقدار القوة املستخدمة متناسباً دائماً مع حجم التهديد الذي 
يشكله السجن يف ذلك الوقت .

<   قد ال تتوفر جميع اخليارات يف كل الظروف ولذلك يجب أن يبدأ أفراد القوة بإستخدام احلد األدنى املطلوب من 
القوة وزيادته تدريجياً حيثما يتطلب الوضع. 

<   اإلجراءات املوضحة  بأدناه مت وضعها بالترتيب من الدرجة األقل من القوة وتصاعدياً حتى العظمى منها ويجب 
أن تستخدم بشكل متناسب مع املوقف وزيادتها عندما يتطورالوضع ويصبح خطراً أو مهدداً وتقليلها عندما يتم 

السيطرة على املوقف ) تصاعدياً ( :

احلديث مع السجن أو السجناء والتفاوض. وهو إجراء أولي ال يقبل حسب املعايير الدولية اللجوء إلى إستخدام   .1
القوة قبل البدء مبحاوالت احلديث والتفاوض مع السجناء.

اللجوء إلى أخصائي الطب النفسي عندما تسمح الظروف بذلك.  .2

إستخدام أساليب السيطرة األولية، مثل: اسطوانة الغاز الكيماوية، أو الترس الالذع .  .3

السجن  إذعــان  للحصول  دفعه  أو  السجن  كمسك  التثبيت  حركات  أو  النفس  عن  الدفاع  حركات  إستخدام   .4
والسيطرة عليه .

يجب توجيه الضربات بعيداً عن الرأس -ما لم ميكن تفادي ذلك- عندما تقتضي الضرورة تطبيق حركات الصد   .5
أو الهجوم أو كليهما على السجن وتوجيهها إلى جسده حتى يتوقف هجومه, والسيطرة عليه. 

استخدام األدوات املصرح بها مثل العصا البوليسية بحيث يراعى توجيه الضربات املباشرة بالعصا البوليسية   .6
بعيداً عن الرأس قدر اإلمكان، كما مينع إستخدام العصا البوليسية كمضرب )من فوق الرأس(.

يسمح بإستخدام املعدات اخملصصة للمؤسسة العقابية واالحتكاك اجلسدي ضد السجن كحل أخير عندما ال   .7
يتوفر أي خيار عملي أخر ملنع إيقاع األذى اجلسدي البليغ على أي شخص أو ملنع أو ايقاف حدوث حالة هرب 
من احلجز أو أثناء نقله أو ملنع أي خروقات أمنية مماثلة إليقاع أذى جسدي بليغ أو اتالف للممتلكات والتي من 
شأنها أن تعرض سالمة أفراد احلرس أو السجناء أو اآلخرين للخطر . تتضمن املعدات اخملصصه للمؤسسة 

)على سبيل الذكر وليس احلصر( املفاتيح واملصابيح والقيود اليدوية.

يف جميع األحوال، يتم تدوين إجراءات إستخدام القوة بكافة التفصيالت والوقائع، وموقعة ومصدقة حسب األصول، وتحفظ 
لدى اإلدارة ليجري إستخدامها عند الطلب سواء من احملكمة أو من أي جهةِ رقابية أخرى، ما لم تنص القوانن والتعليمات 

على رفعها ابتداءاً.
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7-3 :  جرائم السجناء، والعقوبات التأديبية.
بيئة املؤسسات العقابية تحتاج إلى حزم وانضباط ال يخل بحقوق السجناء وال حقوق اإلنسان عموماً، حيث أنه من املتصور 
يف بيئة مغلقة جميع نزالئها ممن خرقوا القانون بطريقة أو بأخرى أن يصدر منهم سلوكيات ال تتفق والنظام العام من جهة، 
ومن جانب آخر فإن التآلف بن هؤالء السجناء قد ال يكون متوافراً الختالف بيئاتهم الثقافية واحلياتية والعملية، مما يعني 

بالضرورة أن احتماالت التصادم بينهم قائمة.

من زاويةٍ أخرى فإن هنالك فئات ضعيفة تقبع يف املؤسسات العقابية بحاجة إلى حماية قانونية وحماية مادية مباشرة، من أي 
أذى أو إعتداء ميكن أن يقع عليها من نزالء آخرين.

لذا برزت احلاجة املاسة لوضع نظام داخلي يحدد بعض املسلكيات املمنوعة أو أخرى مطلوب اتباعها، ومعاقبة من ال يقوم بها 
من أجل احلفاظ على األمن والنظام العام داخل املؤسسة العقابية وكذلك الصحة والسالمة العامة من جهةٍ أخرى.

 
7-3-1  : إجراءات إيقاع العقوبات التأديبية للمخالفات املسلكية.

قيدته  ولكن  العقابية،  املؤسسات  داخل  واإلنضباط  احلزم  ضرورة  على  السجناء  ملعاملة  النموذجية  الدنيا  القواعد  نصت 
مبجموعة من الضمانات التي تكفل عدم التغول على حقوق السجن األساسية التي كفلتها الشرعة الدولية.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
27. يؤخذ باحلزم يف احملافظة على اإلنضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة 

األمن وحسن انتظام احلياة اجملتمعية.

28. )1( ال يجوز أن يستخدم أي سجن، يف خدمة املؤسسة، يف عمل ينطوي على صفة تأديبية.
 )2( إال أنه ال يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على احلكم الذاتي، تتمثل يف أن تناط 
يف  منظمن  بسجناء  اإلدارة،  إشراف  تحت  محددة،  رياضية  أو  تثقيفية  أو  إجتماعية  مسؤوليات  أو  أنشطة 

مجموعات ألغراض العالج.

29.  تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة اإلدارية اخملتصة:
أ( السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،

ب( أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي ميكن فرضها،
ج( السلطة اخملتصة بتقرير إنزال هذه العقوبات.

30.  )1( ال يعاقب أي سجن إال وفقا ألحكام القانون أو النظام املذكورين، وال يجوز أبدا أن يعاقب مرتن على اخملالفة 
الواحدة.
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 )2(    ال يعاقب أي سجن إال بعد إعالمه باخملالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة اخملتصة أن 
تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.

      )3( يسمح للسجن، حن يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :

31.  العقوبة اجلسدية والعقوبة بالوضع يف زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، محظورة كليا 
كعقوبات تأديبية.

32.  )1( ال يجوز يف أي حن أن يعاقب السجن باحلبس املنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إال بعد أن يكون 
الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.

)2( ينطبق األمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق األذى بصحة السجن اجلسدية أو العقلية. وال يجوز 
يف أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع املبدأ املقرر يف القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.

)3( على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء اخلاضعن ملثل هذه العقوبات، وأن يشير على املدير بوقف العقوبة 
أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا ألسباب تتعلق بالصحة اجلسدية أو العقلية.

إذن يتبن من القواعد املبينة بأعاله أن هنالك ضمانات ألي إجراء عقابي أو تأديبي يوقع على السجن يجب التقيد بها ابتدءاً، 
وال يجوز التنازل عن هذه املبادئ ملا متثله من جوهر العدالة اجلزائية يف دميومة احلياة يف املؤسسات العقابية، وهذ املبادئ 

نلخصها فيما يلي:

 أن تكون هنالك مدونة للسلوك خاصة بالسجناء واملوظفن، أو ما تسمى بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، تحدد . 1
السلوكيات أو التصرفات املمنوعة وأنواع العقاب املفروضة عليها إما تصنيفاً أو كل مادة مبادة.

ال يجوز أن يستخدم السجن يف عمل للمؤسسة بصفة تأديبية، وذلك كضمانة بأن ال تكون تلك ذريعة لستخدام . 2
السجناء يف أعمال من باب السخرة أو التشغيل االلزامي، وال تنطبق هذه القاعدة على األنشطة األخرى كالثقافية 

أو الرياضية.

أن ال يعاقب السجن على الفعل ذاته مرتن .. 3

احلق يف إجراء محاكمة عادلة للسجن يف حال مخالفته مبا يتضمن إعالمه مسبقاً باخملالفة التي ارتكبها، وتوفير . 4
حق الدفاع عن نفسه، وإن كان ال يجيد اللغة الرسمية السائدة يف املؤسسة أن يطلب مترجماً.

تحرمي العقوبات اجلسدية كالضرب واجللد وأية عقوبات أخرى مهينة أو ال إنسانية بل قد ترقى هذه األفعال إلى . 5
إيقاع عقوبة التعذيب مبن يرتكبها بحق السجن.

عقوبات احلبس اإلنفرادي ) بشرط أن ال تكون زنزانة مظلمة(، أو تخفيض الطعام ال تجوز إبتداءاً إال مبوافقة . 6
الطبيب.

متنع أي عقوبة تؤثر على صحة السجن، ويف هذه احلال يجب موافقة الطبيب مسبقاً.. 7
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حال إقرار أي عقوبة ذات مساس بصحة السجن يجب أن تخضع إلشراف طبي يومي، حيث يقرر الطبيب ايقاف . 8
أو تعديل العقوبة وفقاً حلال السجن الصحية أو العقلية.

حال تشكيل جلنة التحقيق يف أي مخالفة يرتكبها السجن يجب أن تراعى أن ال يكون أحد أعضائها أو رئيسها ممن . 9
حرروا ضبط أو محضر اخملالفة بحق السجن.

>  إستخدام القيود اليدوية واألغالل:
تنهى القواعد النموذجية لألمم املتحدة أن تستخدم القيود اليدوية واألغالل كوسائل عقاب بل وحددت غايات إستعمالها يف 
سبيل ضمانة عدم اساءة إستعمالها بحاالتٍ محددة: خوفاً من هرب السجن أثناء سوقه، على أن تفك عنه أثناء عرضه أمام 
السلطة القضائية أو اإلدارية، وإما ألسباب طبية كمن يحاول اإلنتحار، أو يعاني من نوبة هستيرية خوفاً من إيذاء نفسه، وميكن 
أيضاً إلدارة املؤسسة العقابية اصدار مثل هذا األمر يف حاالت اخلوف عليه من إيذاء نفسه أو إيذاء غيره أو كبح جماحه يف 

حاالت العنف بن السجناء.

يف جميع احلاالت التي تستخدم فيها هذه القيود احلادة من حرية احلركة يجب أن تكون مقيدة بحدود الضرورة التي أدت إلى 
ذلك وال تتجاوزه.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
للعقاب.  التكبيل كوسائل  33. ال يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد احلرية، كاألغالل والسالسل واألصفاد وثياب 
وباإلضافة إلى ذلك ال يجوز إستخدام السالسل أو األصفاد كأدوات لتقييد احلرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد 

احلرية فال تستخدم إال يف الظروف التالية:
)أ(   كتدبير لإلحتراز من هرب السجن خالل نقله، شريطة أن تفك مبجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية،

)ب(  ألسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب،
)ج(  بأمر من املدير، إذا أخفقت الوسائل األخرى يف كبح جماح السجن ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو بغيره 
أو من تسبيب خسائر مادية. وعلى املدير يف مثل هذه احلالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ األمر إلى 

السلطة اإلدارية األعلى،
يجوز  وال  استخدمها.  وطريقة  احلرية  تقييد  أدوات  مناذج  تحدد  أن  يجب  التي  هي  للسجون  املركزية  اإلدارة   .34

إستخدامها أبدا ملدة أطول من املدة الضرورية كل الضرورة.

7-3-2 : إجراءات التعامل مع مسرح اجلرمية.
تظهر احلاجة لبيان هذا اإلجراء يف هذا الدليل يف أن كثير من الدول تفصل بن العمل اإلصالحي والعمل الشرطي، إن لم يكن 
فصالً تاماً بتنظيم إداري مستقل فعلى األقل فاألغلب ما يكون فصالً وظيفياً، وإن ما زالت العديد من الدول ومنها دول عربية 

ما زالت تدمج العمل اإلصالحي بالعمل الشرطي.

العاملون بالوظيفة الشرطية يكون لهم تدريباً تأسيسياً على التعامل واحلفاظ على مسرح اجلرمية، وال يتوفر ذلك إال ثانوياً 
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للعاملن يف املؤسسات العقابية، وعليه نورد هنا بعض اإلجراءات الهامة والضرورية التي تفي باملطلوب للعاملن باملؤسسات 
العقابية عند وقوع جرمية داخل املؤسسة العقابية، ولغاية حضور مختصن وفنين للتعامل مع اآلثار امللتقطة يف مسرح اجلرمية، 

كما ميكن أن تفيد هذه اإلجراءات عند اطالع العاملن عليها بفهم أهمية احلفاظ على مسرح اجلرمية وآليات التعامل معه.

يعتبر مسرح اجلرمية أو املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية مستودع األسرار الذي من شأنه أن يدل على فاعل اجلرمية وطريقة 
إرتكابها وظروفها ومالبساتها من خالل ما يحويه من أدلة مادية، ويستند إليها القضاء يف حكمه على اجلاني باإلدانة أو البراءة 

أو عدم املسؤولية.

ويشمل مسرح اجلرمية، املكان أو األماكن التي وقعت فيه اجلرمية ويتضمن ذلك الطرق املؤدية منه وإليه واملداخل واخملارج 
واملنطقة احمليطة.  يف حن أن مركز مسرح اجلرمية: وهو املكان األكثر أهمية يف مسرح اجلرمية وهو اجلثة أو الضحية و 

املنطقة احمليطة به )موقع احلادثة بالتحديد(.

أهم مسارح اجلرمية التي ميكن أن تقع يف املؤسسات العقابية هي اإليذاء، والسرقات، اتالف املمتلكات العامة أو اخلاصة، 
واإلنتحار. لذا يكمن الواجب للواصلن أوالً احملافظة على مسرح اجلرمية وعلى األدلة املوجودة فيه، وعدم إتالف أي دليل 

وباألخص إذا كانت هناك رسالة أو ورقة من السجن املنتحر.

فيما يلي أهم اإلجراءات التي ميكن اتباعها يف حال وقوع جرمية داخل املؤسسة العقابية:

التحرز على مسرح اجلرمية بحماية دخوله من أي شخص غير معني.    >

إبالغ مدير املؤسسة العقابية فوراً باحلادث.    >

<   طلب تعزيز حراسة املسرح بأفراد اضافين إن دعت احلاجة.

تأمن السجناء ، إن كان مسرح اجلرمية داخل مهجع، يجري نقل آمن للسجناء إلى مكان آمن إلى حن اإلنتهاء، وإن     >
كان يف إحدى الساحات واملمرات فيجري نقلهم إلى أماكن آمنة أو مهاجعهم.

إجراءات السيطرة منعاً حلدوث فوضى.    >

ابالغ املدعي العام اخملتص ) وكيل النيابة يف بعض الدول (.    >

<   طلب اخملتبر اجلنائي، والكالب البوليسية إذا دعت احلاجة.

<   عدم السماح ألي شخص كان بالدخول أو اخلروج من مكان مسرح اجلرمية إال إذا كان هنالك مصابن فإن اسعافهم 
أولى.

<   تسجيل املالحظات األولية: التوقيتات، درجة احلرارة، أسماء املوجودين كشهود.

<   عدم إلتقاط أي أثر من مسرح اجلرمية أو تغيير مكانه إال من قبل الفنين املعنين بذلك.

7-3-3: إجراءات التفاوض لتخليص الرهائن. 
التفاوض بشكلٍ عام هو موقف تعبيري حركي قائم بن طرفن أو أكثر حول قضية من القضايا يتم من خالله عرض وتبادل 
وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر وإستخدام كافة أساليب اإلقناع للحفاظ على املصالح القائمة أو للحصول على منفعة 
جديدة بإجبار اخلصم بالقيام بعمل معن أو االمتناع عن عمل معن يف إطار عالقة االرتباط بن أطراف العملية التفاوضية 

تجاه أنفسهم أو تجاه الغير. 
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التفاوضية لتخليص الرهائن حال  العملية  التفاوض لبيان اإلجراءات املطلوبة يف  من الضروري اإلملام قليالً بأبجديات علم 
وقوعها داخل املؤسسة العقابية، وهو ما نبينه فيما يأتي:

> مراحل التفاوض:
املرحلة األولى من التفاوض )مرحلة اإلعداد(، قبل البدء يف عملية التفاوض يتم تحديد مايلي:. 1

o املطالب
o )األهداف املتبادلة )أي األهداف الشخصية وأهداف اخلصم
o موضوع التفاوض
o القضايا التي ينبغي التعامل معها
o )تحديد األولويات حسب أهميتها )أهمية قصوى، متوسطة، منخفضة
o تقييم املطالب والرغبات
o وضع مواقف الدخول إلى املفاوضات ومواقف اخلروج منها
o .يصاحب كل ذلك تسجيل لتفاصيل اإلعداد

املرحلة الثانية من التفاوض )التحاور(، وهو ما سيأخذ 80 % من وقت املفاوضات، وعليه فأنه يحتل أهمية قصوى يف . 2
عملية التفاوض.  وعليه فإنه من ضرورة اإللتزام بالنقاط التالية خالل عملية التحاور:

o .أهمية خفض التوتر
o .احلرص على إشاعة جو من املودة
o .تحديد أجندة العمل ونظامها
o .تقدمي وصف للنتيجة املرجوة من املفاوضات
o .تجنب التهديدات
o .اإلستماع للخصم بإيجابية
o .إعتماد األسئلة خاصة الصائبة منها وذات القيمة واالبتعاد عن األسئلة الضعيفة واخلاطئة
o .تلخيص ما مت التوصل إليه خالل مراحل احلوار
o .عدم الدخول مبفاوضات حول صدق أو زيف العقائد والقيم أو املبادئ التي يرتكز عليها املفاوض اآلخر
o .مرونة التحرك من موقع احلل املفضل إلى حل آخر مقبول من الطرفن
o .إيجاد الوسائل والطرق لعدم الوصول إلى طريق مسدود
o .احلرص على اإلستمرار بحالة من التوازن بن احلزم واملرونة
o .فهم اإلشارات التي تصدر من املفاوض اخلصم خالل التحاور وتلخيصها وتوظيفها بطريقة ناجعة
o  عدم ممانعة أو تجاهل أي طلب للتأجيل من قبل املفاوض اخلصم لكونها فرصة مناسبة للتأمل وإعادة تقييم

للموقف التفاوضي. 

املرحلة الثالثة هي )كيف تقدم عروضك(، ومن خالل النقاط التالية:. 3
o .فهم نقاط الدخول اخلروج من عملية التفاوض
o .إستيعاب املطالب املتنافسة واملتوافقة بن الطرفن
o .تحديد عناصر العرض وهما؛ الشرط والعرض املقدم للجانب اآلخر
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o .»احلاجة يف بعض األحيان إلى تقدمي عروض غامضة تحت مبدأ »الغموض االيجابي
o . توفر درجة من املرونة يف العرض
o .تقدمي أكثر من عرض
o .االستجابة للعروض املقدمة، وتلخيص العرض
o .)تجنب السلبية الفورية واإلجابة بـ )ال
o .عدم التعجل يف اإلجابة سواء كان سلبيا أم ايجابيا
o .األخذ بعن االعتبار العرض البديل
o .اعتبار احلل الوسط واألرضية الوسط يف العروض املقدمة

املرحلة األخيرة من عملية التفاوض هي )املساومة(، أي الشروط الدقيقة التي تستقر عليها يف نهاية التفاوض، وإنها . 4
تكون دائما شرطية حيث ال يتم تقدمي شيء بصورة مجانية.  فهناك عدد من اخلصائص لعملية التساوم على النحو 

التالي:
o .وجود عنصري الشرط والطلب
o .املساومة تكون عادة محددة وتهدف إلى الوصول إلى أتفاق
o .وجوب االستجابة إلى عملية التساوم
o .تبادل العروض واملقترحات يؤدي بالضرورة إلى الوصول إلى عملية التساوم
o .احملافظة على مبدأ ان تكون الصفقة متكاملة

  التأكيد على عدد من الطرق إلنهاء التفاوض وعلى النحو التالي:. 5
o .طريقة التنازل النهائي املتبوع باإلنهاء
o .)اإلنهاء بالتلخيص )أي تلخيص ما مت إنجازه والتفاهم عليه
o .اإلنهاء بالتأجيل
o .».. اإلنهاء املشفوع بلغة »وإال
o .االختيار بن اتفاقات بديلة

>   أساليب التفاوض: 
< هناك نوعني من املفاوضني:

o وهم الذين يريدون احلصول على شيء مقابل ال شيء/)Red Stylists( أصحاب األسلوب األحمر
o   .وهؤالء يريدون احلصول على شيء مقابل شيء آخر /)Blue Stylists( أصحاب األسلوب األزرق

يجب اإلنتباه والتحذير من »دور اخملادعن«، فاملفاوضن اخملادعن يهدفون عادة إلى إحداث تأثير على إدراك املفاوض لقوتهم 
التفاوضية مقابل قوة املفاوض. أي محاولتهم أقناع املفاوض اآلخر بأنهم أصحاب نفوذ واليد العليا يف التفاوض.  وهم بالعادة 

يتبعون ثالثة مراحل خالل عملية التفاوض:

مرحلة السيطرة والهيمنة على املفاوض اآلخر.. 1

مرحلة تشكيل مالمح الصفقة وسماتها املرجوة من التفاوض.  وهنا ميكن تصنيف اخملادعون إلى ما يلي:. 2
o .)الشخص الشديد/الشخص اللن )أي انه يلعب دور املتشدد أحياناً ودور اللن أحياناً أخرى
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o .)شرائح السجق )أي يبدأ بالتفاوض خطوة بخطوة للحصول على ما يريد
o  اجلبهة الروسية )أي يعطيك خيار غير مقبول نهائيا أو أن تختار ما يريده هو( ومصطلح اجلبهة الروسية هو

اخليار الصعب الذي كان يعطي للعسكرين يف حال رفض أمر ما أي الذهاب للجبهة الروسية.

مرحلة إنهاء عملية التفاوض.. 3
< نقاط عامة:

o . ال تجعل الطرف اآلخر يشعر بأنك مضطر إلتخاذ قرار بسرعة
o  -: ميكن أن تعرف أن الطرف اآلخر قد اقترب من ميعاده النهائى من خالله
o  إذا وجدته يبدأ املناقشة بسرعة
o  إذا وجدته يخفف فجأة من موقفه املتشدد
o  إذا وجدته ينظر إلى ساعته كثيرا
o  إذا وجدته يسلم بالقضية
o  اطلب أكثر مما تريد سيعطيك هذا مجاال لتحصل على ما تريد
o  إذا أحسست أن الطرف اآلخر حصل على أكثر مما تريد قل له انك غيرت رأيك أو تراجع للوراء فيقوم بتقدمي

تنازالت على الفور 
o  تأكد فى البداية انك تتعامل مع من ميكنه إتخاذ القرار
o  كن هادئا عندما يغضب الطرف اآلخر واطلب منه تفسير املوقف

تذكر أن عليك فى البداية أن تقدم تنازال صغيرا وتذكر أن 80 % من التنازالت تأتى خالل الـ 20 % األخيرة من جلسة التفاوض  
يجب أن تختار وقت التفاوض بعناية كبيرة .

<   األخطاء الشائعة في التفاوض:
o  عدم اإلستعداد للمفاوضات نحو كاف
o . تجاهل مبدأ - خذ وهات - وأن كل طرف ينهى املفاوضات وقد كسب شىء وخسر شىء آخر
o  . تقدمي العرض بعبارات إيجابية
o  اإلعتماد على املعلومات العامة املتاحة بشكل كبير وهو ما يؤدى إلى تكوين رؤية سطحية ولكن التعمق فى املوضوع

يجعلك فى موقف قوى .
o  .الثقة الزائدة تجعلك تهمل املعلومات التى تتناقض مع ما تؤمن به
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8-1 : إجراءات الكوارث الطبيعية، واحلريق.
واجملاري،  املياة  لقنوات  والتسريب  كالزالزل،  تحدث  أن  التي ميكن  املألوفة  وغير  الطارئ  احلاالت  جميع  بالكوارث  يقصد 

وإنقطاع التيار الكهربائي، واحلرائق، أنهيار جدران، وما شابه.

تقع على كاهل إدارة املؤسسة العقابية اإلستعداد الدائم لإلستجابة ملثل هذه احلوادث، والتأكيد على وجود خطط مسبقة 
ملواجهتها، وتدريب العاملن على اإلجراءات الواجب إتخاذها بشكل دوري ودائم، للحفاظ على حياة السجناء والعاملن على 

حدٍ سواء.

8-1-1 : كيفية إعداد خطط اإلخالء في حاالت الكوارث.
تقوم إدارة املؤسسة العقابية بوضع التصورات املسبقة حلوادث الطوارئ والكوارث واحلريق، ويجري إعداد اخلطط املسبقة 

ملواجهتها، مبا يشمل املالجئ اآلمنة وأماكن اإلخالء وفقاً لطبيعة البناء وموقع املؤسسة العقابية.

تراعى في خطط اإلعداد ما يلي:
o .بناء مالجئ آمنة يف املؤسسة العقابية يف حال الزالزل أو تسريب املياه أو اجملاري أو انهيار جدران
o .تحديد أماكن التجميع األولية للسجناء
o  تحديد املعنين من العاملن يف املؤسسة الذين يقع عليهم كاهل القيام بإجراء اإلخالء ضمن كل شفت أو مناوبة

عاملة.
o .التحديد املسبق لدرجات اإلنذار واملسؤول عن إصدارها
o .تحديد مستويات األخطار املتصور مواجهتها
o .تحديد املمرات اآلمنة الواجب سلوكها إلى نقاط التجميع األولية واإلخالء النهائي للمالجئ
o  تحديد املستشفيات األقرب للمؤسسة العقابية التي ميكن إخالء مصابن إليها يف حاالت الطوارئ، والتنسيق

املسبق معها لالستعداد يف حال حدوث الكوارث الطارئة.
o  التنسيق املسبق مع مراكز الشرطة األقرب للمؤسسة العقابية لإلسناد واحلماية ولالستعداد يف حال حدوث

الكوارث الطارئة.
o .تشمل اخلطط عمليات البحث واالنقاذ عن املصابن يف حاالت الكوارث
o  فيها ضمان لذلك، مبا  الالزمة  املعدات  وتوفير  األولــي،  اإلسعاف  إجــراءات عمليات  على  تشمل اخلطط  أن 

صالحيتها.

التدريب :
للتدريب على خطط الكوارث ومواجهة احلرائق أهمية كبرى يف نجاعة أي عملية استجابة عند حدوث الكارثة من أجل تأمن 

حياة املوجودين يف املؤسسة العقابية سواء من السجناء أو العاملن.

أهداف التدريب:
o  زيادة معارف العاملن والسجناء على أهمية التعاون إلنقاذ حياتهم يف حاالت الطوارئ، وكيفية االستجابة لألوامر

املعطاة، ودرجات اإلنذار التي تتبع مستويات التهديد، وأماكن التجمع املوجودة، ونقاط التجمع ملنع أي عشوائية 
يف اإلجراءات حال وقوع الكوارث.
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o  تنمية مهارات العاملن والسجناء يف مرونة اإلجراءات وسرعتها، مبا يكفل تقليل اخلسائر يف األرواح، واخلسائر
املادية حال وقوع الكارثة أو احلريق.

o  توجيه سلوك العاملن والسجناء إيجابياً نحو تحقيق األمن املشترك حلياة اجلميع يف حال وقوع كارثة، بتعاون
إيجابي من كال الفريقن داخل املؤسسة العقابية.

حتديث اخلطط:
يجب أن ال يكتفى بوضع اخلطط والتدريب عليها، دون تحديثها بشكل دوري )سنوياً على األقل(، وذلك ملواجهة املستجدات التي 
تقع مثل تغير املوظفن، أو ظهور كوارث جديده لم تكن متصورة من قبل، أو تطور منظومة املعدات التقنية واملهمات اخملصصة 

ملواجهة الكوارث .

8-1-2  : إجراءات السيطرة في عمليات اإلخالء.
يستحب أن تكون يف كل مؤسسة عقابية جلنة سالمة عامة من املوظفن، تتابع بشكل دوري )أسبوعي على األقل( إجراءات 

السالمة العامة وتفقدها، والتأكد من فاعليتها وإجراء صيانة وقائية ملعدات االخالء والسيطرة.

اإلجراءات املبينة بأدناه ليست حصرًا ولكنها األعم واألشمل، وميكن إضافة ما ترى اإلدارة مناسبًا وفقُا ألنظمتها:
o .تحديد مخارج الطوارئ ونقاط التجمع األولي، واملالجئ بيافطات واضحة للعيان
o . تحديد مفاتيح طوارئ احلرائق واإلخالء يف مكان قريب ملآمير املهاجع
o .توفير معدات التنفس التي تحتوي على الهواء واألوكسجن املضغوط
o .تخزين املواد الكيماوية القابلة لإلشتعال بشكل آمن
o . الصيانة الوقائية إلجراءات وسجالت فحص مولدات الكهرباء االحتياطية
o .فحص املستوعبات ذاتية اإلغالق للمواد الزيتية ومواد التنظيف واملذيبات
o .فحص ومراجعة شهادات صالحية العمل لرشاشات املياه/مواسير اإلطفاء/اإلنذار/معدات اللحام
o .إصدار األوامر الثابتة وعلى لوحات إعالنية إرشادية يستطيع السجناء الوصول إليها
o . الفحص الدوري ألنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
o  اإلسترشاد واإللتزام بالتعليمات العامة من اجلهات اخملتصة: كوزارة العمل، والدفاع املدني، وأية جهة صاحبة

صالحية يف إصدار تعليمات ذات عالقة.
o  مكافحة وبرامج  والكيماوية،  اخلطرة  املــواد  ونفايات  املعدية،  النفايات  من:  احلماية  برامج  وتحديد  فحص 

احلشرات، واملواد القابلة لإلشتعال.
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8-1-3  : إجراءات اإلخالء في حاالت احلريق.
حال وقوع احلريق البد من بعض اإلجراءات الضرورية إلى حن وصول رجال اإلطفاء، الذين قد يحتاجون بعضاً من الوقت 
للوصول إلى املؤسسة العقابية مما يرتب على إدارة املؤسسة العقابية تحديد الوظائف التي سيكون على موظفيها تشكيل نواة 

فريق املؤسسة العقابية لإلخالء واإلستجابة يف حاالت احلريق.

على فريق املؤسسة العقابية لإلخالء واإلستجابة يف حاالت احلريق ان يتكون من موظفن يعملون يف وظائف من ضمن وحول 
قسم اإلدارة/غرفة السيطرة إذا أمكن ذلك لتوفير اإلستجابة السريعة. واملرتبات التي تعمل يف وظائف قرب محطات احلريق 

الفرعية ميكن ان يتم اعتبارهم كأعضاء إضافين يف فريق املؤسسة العقابية لإلخالء واإلستجابة يف حاالت احلريق.

واحد،  زوج  واحدة،جزمه  : )خوذة  التنفس  مالبس مكافحة احلريق. وتشمل  توفير معدات واسطوانات غاز  الضروري  من 
قفازات ومعطف مقاوم للحريق( والتقنيات املتخصصة بالبحث و اإلنقاذ.

فئات املوظفن التي يتم انتقاؤها من قبل املؤسسة العقابية لتكون مسؤولة عن تامن معدات واسطوانات غاز التنفس واإلنقاذ  
لتسهيل عملية اإلخالء للمتواجدين يف املنطقة املعنية، يجب ان يكونوا على قدر كايف من التدريب للتعامل مع معدات واسطوانات 
غاز التنفس و اإلنقاذ  ، وهذا التدريب يجب ان يتضمن على أعضاء فريق املؤسسة العقابية لإلخالء واإلستجابة يف حاالت 

احلريق واملرتبات املعينة ملهمات مراقبة احلرائق، وأن يكونوا يف حالة صحية جيدة قادرة على هذا النوع من املهام.

يجب ان تحتوي املؤسسة العقابية على األقل على عربة معدات اإلخالء الطارئ بسبب احلريق املتنقلة واحملطة الفرعية واحدة 
على األقل )عربة حريق(، ويف بعض املؤسسات العقابية ونظرا للتكوين البنائي وعدد املتواجدين فيها أو لعوامل أخرى، قد يكون 
من الضروري ان يكون هنالك أكثر من عربة واحدة أو محطة فرعية، بحيث يتم وضعها يف مكان استراتيجي داخل املؤسسة 
العقابية. واحملطة الفرعية ميكن ان تكون خزانة /غرفة أو خزانة من احلجم الكبير أو أي حيز تخزين من نفس النوع . ويجب 
على إدارة املؤسسة العقابية ان تحرص على ان يتوفر يف هذه اخلزانة نفس املعدات املوجودة يف العربة املتنقلة ملعدات اإلخالء 

الطارئ .

من األهمية مبكان ان يتم التفتيش على العربة املتنقلة ملعدات اإلخالء الطارئ بسبب احلريق واحملطة الفرعية ومحتوياتها 
املتنقلة ملعدات اإلخالء  العربة  يتم إدراجها يف سجل  التفتيش يجب ان  للعمل يف كل شفت، ونتائج  وجردها وتفقد قابليتها 

الطارئ.

حتتوي عربة احلريق على املعدات األساسية ملكافحة احلرائق، وأهمها كما يلي:

o .طفايات احلريق املائية من سعة 7.5 إلى 9.5  لتر
o .طفاية غاز ثاني أكسيد الكربون عدد 1 سعة 4.5 كيلو غرام
o .طفاية من نوع أ ب ج عدد 1 سعة 4.5 كيلو غرام
o . 15.5 متر من خرطوم إطفاء احلريق بقطر 1 إلى 1.5 إنش
o .1مفتاح ربط عدد
o .1 مضخة هواء لشفط الدخان عدد
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o .1 مصباح عدد
o .1 عتلة خلع متعددة األغراض عدد
o .1 مقصد لقص احلديد و األشباك عدد
o .1 بطانيات عازلة عن احلريق عدد
o .حبل إنقاذ بقطر 8/3 إلى 4/3  إنش مصنوع من النايلون، والطول يتم تحديده من قبل العهدة
o .حزام اإلنقاذ ، واحد لكل مجموعة من املعدات الوقائية الشخصية
o .معطف واقي من احلريق، جزمه، خوذة،و قفازات مقاومة للحريق-واحدة لكل شخص-اسطوانة غاز التنفس
o . 6 إسطوانات تنفس عدد
o .1 مفتاح مواسير قياس 18 إنش  عدد
o .2 محابس للفتح واإلغالق عدد
o .1 مكبر صوت يدوي عدد
o .1 مطرقة عدد
o .15.5 متر من األسالك الكهربائية
o .وصلة مواسير للهيدرا ومواسير نقاط اإلطفاء العمومية

جميع املفاتيح التي يتم تخصيصها كمفاتيح طوارئ /أو مفاتيح املؤسسة العقابية للحريق يجب ان يتم تثبيتها بسلسلة )املراد 
مبفتاح احلريق املفتاح اخلاص واملميز والذي بدوره يقوم بفتح كل من كابينة مواسير اإلطفاء وصندوق اإلنذار من خطر احلريق، 
مفتاح الطوارئ هو املفتاح الذي يتم إستخدامه من أجل فتح مخارج الطوارئ للمؤسسة العقابية(. وأن يتم تصميم هذه السلسلة 
بحيث يكون طرفها فيه حلقة للمفاتيح والطرف اآلخر يتم تثبيته يف جسم أحد مرتبات فريق اإلستجابة. وينصح ان يكون الطول 
اإلجمالي للسلسلة ال يزيد على 75 سم . ويف احلاالت التي يتم فيها فقدان أحد هذه املفاتيح أو يصبح غير صالح للعمل فيجب 

ان يتم إستبداله على الفور وضمن اإلجراءات املعتمدة .

مناطق  من  منطقة  لكل  السيطرة  غرفة  يف  الطوارئ  مفاتيح  من  األقل  على  بنسختن  اإلحتفاظ  يتم  أن  يجب  أيضاً  يجب 
اإلختصاص. كما يجب أن يكون خلزانة مواسير اإلطفاء وصندوق اإلنذار من خطر احلريق نفس املفاتيح  بدون إستثناء.

من جهة أخرى يجب أن تكون مفاتيح املؤسسة العقابية للحريق والطوارئ محددة ومميزة بالشكل وامللمس والطريقة املفضلة 
لتحقيق ذلك هي بوضع هذه املفاتيح يف حلقة صغيرة وترفق مبفاتيح الوظيفة. وهذه احللقة تتدلى على مستوى أدنى من 

مستوى احللقة الكبيرة وبالتالي تكون هذه املفاتيح مميزة عن غيرها يف الظروف الطارئة.
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متارين اإلخالء في حاالت احلريق:

o . يجب أن يشترك جميع الذين يشغلون مباني املنطقة املعنية باإلخالء يف هذه التمارين

o  أن يتم تنفيذ هذه التمارين يف أوقات غير مبرمجة، ولكن خالل الشفتات الرسمية، وتحت ظروف مختلفة حملاكاة
احلاالت الواقعية إلندالع احلرائق. 

o  اذا تبن من خالل ثالث  بإجراء متارين عدد )2( يف كل شهر. وآخر  العقابية  املؤسسة  إدارة  تقوم  ان  يفضل 
التمارين السابقة ان املشاركن بحاجة إلى مترين إضايف.

o  إذا كان التمرين مبرمجاً بحيث يتوقع ان يتم اإلخالء إلى ساحة، أو يف حال حصول حادث فعلي لتواجد كميات
من الدخان، يجب هنا ان يتم إعالم غرفة السيطرة الرئيسية لتنسيق حراسة إضافية للمحيط.

o  البحث تقنيات  ذلك  ويشمل  التنفس،  غاز  وإسطوانات  معدات  إستخدام  للحريق على  اإلستجابة  فرق  تدريب 
واإلنقاذ، وإستعمال حبال اإلنقاذ، واملعدات الوقائية الشخصية، باإلضافة إلى املعدات املتنقلة لإلخالء الطارئ 

بسبب احلريق.
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8-2  : إجراءات الوقاية من إنتشار األمراض املعدية، واألوبئة.
األمراض املعدية تتضمن فئتان ، الفئة األولى: التي ميكن الوقاية منها )التي ميكن احلد من إنتشارها عن طريق تحصن 
اولئك الذين من املمكن أن تنتقل إليهم العدوى( و الفئة الثانية: التي ال ميكن الوقاية  منها )التي ال ميكن احلد من انتشارها 

عن طريق أساليب الوقاية و احلماية السابقة فقط(.

لذا سنبدأ التفصيل يف اإلجراءات الواجب القيام بها يف حال انتشار األمراض املعدية القابل الوقاية منها.

8-2-1 : إإلجراءات الوقائية.
للميكروب، شخص سليم عنده قابلية  العدوى باملرض، شخص مريض أو حامل  تتوافر ثالثة عناصر حتى تحدث  يجب ان 
لإلصابة بالعدوى، و بيئة مناسبة لنقل العدوى، و حتى تقي الشخص السليم من حدوث العدوى لديه ، وبالتالي إصابته باملرض 

علينا ما يلي: 
القضاء على امليكروب املسبب للمرض، مثل اجلراثيم.. 1
القضاء على العامل الناقل للمرض، مثل الذباب والبعوض . 2
منع امليكروب من اإلنتقال من مصدر العدوى إلى الشخص السليم. 3
 تقوية مناعة الشخص السليم ضد العوامل املمرضة وذلك باتباع أساليب الوقاية التالية: . 4

o  السجناء وخصوصاً مع وجبات لكافة  اليدين  لغسل  والصابون  املاء  توفير  : من خالل  الشخصية  النظافة 
الطعام، وبعد اخلروج من املرحاض، وبعد ملس ادوات املريض أو إفرازاته.

o  التهوية، ويتم العقابية، بحيث يكون جيد  البيئة داخل املهجع وكافة مرافق املؤسسة  احملافظة على نظافة 
التخلص من الفضالت بطريقة سليمة، وفيه مصدر مياه نقي و صرف صحي آمن. 

o القضاء على احلشرات والقوارض مثل الذباب والبعوض واجلرذان
o  .احلصول على املاء من مصدر نقي، مع اإلهتمام بنظافة الطعام
o  إرشاد ومتابعة السجناء التباع أساليب الوقاية الشخصية مثل وضع منديل على الفم أثناء السعال أو العطاس

أو البصاق، ملنع انتشار العوامل املمرضة.
o  تجنب االزدحام ما أمكن ، واالبتعاد عن مخالطة املصابن باألمراض املعدية

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
12. يجب أن تكون املراحيض كافية لتمكن كل سجن من تلبية إحتياجاته الطبيعية يف حن ضرورتها وبصورة نظيفة 

والئقة.
13. يجب أن تتوفر منشآت اإلستحمام واألغتسال بالدش بحيث يكون يف مقدور كل سجن ومفروضا عليه أن يستحم 
أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل واملوقع اجلغرايف 

للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف مناخ معتدل.
14. يجب أن تكون جميع األماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام يف املؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة يف كل حن.

15. يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم املاء وما تتطلبه الصحة 
والنظافة من أدوات.
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o  الكشف املبكر عن أي مرض قد يتعرض له السجن، واالسراع يف معاجلته بالشكل املناسب ملنع انتشار العدوى
لآلخرين، وحتى ال يصاب املريض بأي مضاعفات 

o  تكون خفيفة العدوى  وإذا حدثت  باملرض،  العدوى  يقي من حدوث  والسارية، فهو  املعدية  األمراض  التلقيح ضد 
وعارضة. 

o :ان يتم إعالم وزارة الصحة/أو اجلهات الصحية الرقابية باألمراض التالية لدى التعرف عليها

 مرض الدفتيريا )اخلناق(.أ( 
 احلصبة.ب( 
 إلتهاب الغدة النكافية.ت( 
 السعال الديكي.ث( 
 احلصبة األملانية.ج( 
 السل.ح( 
 األمراض اجللدية املعدية)اجلرب مثال(خ( 
 إلتهاب الكبد الوبائي.د( 

o  :ان يتم تثقيف السجناء صحياً بن احلن واآلخر، وتزويدهم مبعلومات عن األمور التالية

 اإلجراءات التي يجب إتباعها ملنع انتشار العدوى.أ( 
 األشخاص األكثر احتماال للتعرض للعدوى أو املضاعفات الناتجة عن العدوى.ب( 
 كيفية التعرف على أعراض العدوى .ت( 
 ماهية اإلجراءات التي يجب إتخاذها اذا حصل شك بحصول عدوى.ث( 

o  يستحب أن يتم تزويد األشخاص األكثر احتماال للتعرض للعدوى بهذه املعلومات السالف ذكرها بوقت ال يتجاوز
الساعة بعد تأكيد وجود مرض معدي.

o  إدارة قبل  من  الهاتف  طرق  عن  التالية  باملعلومات  للعدوى  للتعرض  احتماال  األكثر  املوظفن  إبالغ  يتم  ان  يجب 
املؤسسة العقابية مبدة ال تزيد عن وقت انتهاء الشفت العامل من وقت تحديد وجود العدوى. واملعلومات هي:

 اإلجراءات التي يجب إتباعها ملنع انتشار العدوى.أ( 
 األشخاص األكثر احتماال للتعرض للعدوى أو املضاعفات الناتجة عن العدوى.ب( 
 كيفية التعرف على أعراض العدوى .ت( 
 ماهية اإلجراءات التي يجب إتخاذها اذا حصل شك بحصول عدوى.ث( 

8-2-2 : املواد الواجب توافرها للوقاية من إنتشار األمراض املعدية
ال ضير أن نتطرق هنا إلى أدوات الوقاية والنظافة الضرورية االتباع يف املؤسسات العقابية منعاً إلنتشار األمراض املعدية، 
وخصوصاً بنقل العدوى إما عبر اجلراثيم والبكتيريا والفيروسات التي ميكن تجنبها بقليل من النظافة الشخصية والعامة، 

وأدوات التعقيم.
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من املعلوم أن هناك بعض األحيان التي ال يكفي فيها إستخدام املاء والصابون السائل وحدهما للنظافة والتعقيم والتطهير، 
ويف أغلب األحيان تكون مواد التطهير ضرورية للحفاظ على نظافة وسالمة املنزل. تعتبر منتجات التبييض آمنة متاماً يف 
اإلستخدام شريطة التعامل معها بحذر واتباع التعليمات املذكورة على امللصق. هناك أيضاً خيارات عديدة ملنتجات تنظيف 

أخرى مثل البخاخ املضاد للبكتيريا ومناديل التطهير.

ال شك أن مزيج املاء والصابون السائل منظف مالئم خملتلف أجزاء املهاجع واملمرات التي ال عالقة لها بالصحة العامة، لكنه 
غير مالئم للمناطق التي يجب احلفاظ عليها خالية من اجلراثيم والبكتيريا يف كل وقت. فاجلراثيم قد تسبب لنا األمراض، 
وتنتشر بسرعة أمراض مثل عدوى بكتيريا »إي كوالي« ونزالت البرد. تستطيع خلية بكتيريا واحدة فقط أن تتكاثر وتتضاعف 
8 مليون مرة خالل يوم واحد، مواد التطهير اجليدة، مثل مناديل التطهير والبخاخ املضاد للبكتريا، ميكنها القضاء على ما 

يقرب من 100 % من البكتيريا الضارة، لتترك األنواع القليلة التي ال تشكل خطورة على صحة السجن واملوظف بشكلٍ عام.

 - واملقابض  العمل  أسطح  تتعرض  املطبخ،  يف  واحلمامات.  املطابخ  هي  العقابية  املؤسسة  يف  للخطر  عرضة  املناطق  أكثر 
اخلزانات والثالجة بالذات - للجراثيم بشدة. حيث تأتي بكتيريا »إي كوالي« من اللحوم النيئة، والليسترية من األجبان الطرية، 
والساملونيال من الدجاج والبيض النيئ. أما يف احلمامات، فقد تعلق جزيئات القاذورات باليدين، وتنتقل منهما إلى زر جهاز 
الطرد ومقبض الباب. كما تستطيع فيروسات مثل فيروس األنفلونزا وفيروس روتا وفيروس األنف - التي تسبب آالم العضالت 
والقيء وأعراض نزالت البرد - أن تتكاثر يف احلمامات وسط بيئة البخار الدافئ التي تزدهر فيها اجلراثيم. نظراً لصعوبة 
نقع أسطح العمل واملقابض يف حوض مليء باملاء الساخن والصابون، يعتبر البخاخ املضاد للبكتيريا ومناديل التطهير مثالية 

لتعقيم هذه األجزاء.

ينصح بإستخدام البخاخ املضاد للبكتيريا،  إذا كانت هناك أوساخ ظاهرة على السطح، على أن متسح أوالً بقطعة قماش مبللة 
بصابون سائل. أما  مناديل التطهير، فيستحسن قبل إستخدامها مسح األوساخ الظاهرة بقطعة قماش مبللة باملاء الدافئ 
والصابون.  وتكون مناديل التطهير مفيدة يف املناطق الكبيرة املستوية التي يسهل الوصول إليها، مثل أسطح العمل يف املطبخ 

ومقعد املرحاض يف احلمام.

8-2-3 : إجراءات السيطرة على األمراض املعدية التي مصدرها الدم.
من أخطر األمراض التي ميكن أن تنتقل بالعدوى هي التي تتم عبر الدم، وأبرزها مرض نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، أو ما 

يعرف بالدول التي متيل إلى اللغة الفرنسية )السيدا(، وكذلك مرض إلتهاب الكبد الوبائي.

تنتقل هذه األمراض ليس بالدم وحده، وإن كان هو أشهر طرق نقل العدوى بل إيضاً عبر سوائل اجلسم األخرى: احليوانات 
سوائل  من  سائل  بالقلب،أي  احمليطة  العيون،السوائل  الغضروفية،سوائل  الدماغي،السوائل  املهبلية،السائل  املنوية،اإلفرازات 
بالدم،  كما تنتقل العدوى عن طريق اجلروح أو اإلختراق-اختراق األغشية اخملاطية أو  التي ميكن رؤية اختالطها  اجلسم 

اجللدية بواسطة وخز اإلبر أو العض  من قبل شخص ما ،اجلروح أو الرضوض الشديدة.

> متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز أو السيدا(:
هو مرض معدي يعمل على تعطيل نظام املناعة املكتسب يف جسم اإلنسان، وهو يؤدي إلى جعل جسم اإلنسان ضعيف يف 
مقاومة األمراض والعدوى التي ال تهدد حياة اإلنسان الذي يعمل نظام املناعة لديه بشكل طبيعي. وهذا الفيروس يعتقد بأنه 
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سبب يف مرض فقدان الذاكرة الفجائي وكذلك اختالالت مختلفة يف النظام العصبي املركزي. ومرض اإليدز قد يؤدي إلى 
الوفاة.

فيروس اإليدز ال ينتقل عن طريق وسائل العدوى العادية، وال ينتقل عن طريق العطس أو السعال أو التنفس أو املعانقة أو 
املصافحة باأليدي أو اإلستعمال املشترك ألواني األكل والشرب وإستخدام احلمامات املشتركة، أو أي صورة من صور اإلتصال 

أو النشاط غير اجلنسي، وال يوجد دليل على ان فيروس اإليدز انتقل أو ميكن ان ينتقل عن طريق عضة اإلنسان.

ينتقل فيروس اإليدز عن طريق التعرض للدم وسوائل اجلسم امللوثة بهذا الفيروس، واإلتصال اجلنسي الذي ميكن ان يحصل 
بن السجناء أو التشارك باحلقن امللوثة أو عمليات نقل الدم امللوث هي األسباب الرئيسية إلنتقال هذا الفيروس. واحلاالت 
التي قد يتعرض لها أي من الكادر الطبي للعدوى بهذا الفيروس هي عند التعرض لإلتصال بدم أو سوائل اجلسم لشخص 
مصاب إما عن طرق وخز باإلبر امللوثة أو عن طريق اإلهمال بإستخدام وسائل الوقاية اخملصصة واملوصى بإستعمالها مثل 

)القفازات واألقنعة واملعاطف الواقية(.

> إلتهاب الكبد الوبائي:
هو أحد أنواع اإللتهابات التي تصيب الكبد ، وأشهر أنواعه»»A-B-C ، وغالبا ما يكون اإللتهاب محدود، أي ميكن لإلنسان 
العيش والتعايش به، ولكن هناك بعض احلاالت تتطور ملراحل متقدمة من املرض وقد تؤدي لتليف بالكبد أو إلتهاب مزمن، أو 
تنتهى يف أخر مراحل املرض إلي سرطان بالكبد، واخلطر األعظم هو التأخر يف اكتشاف املرض مما قد يؤدى إلى تلف مزمن 
يف خاليا الكبد، نتيجة لعده اسباب منها االصابه بعدوى فيروسيه ،أو اضطراب املناعه الذاتيه، أو بسبب التسمم الناجت عن 

تناول جرعات مضاعفه من االدويه.

o  لقد عرف سابقاً باسم إلتهاب الكبد املعدي، والذي ينتقل من خالل املاء أو الطعام امللوث : A/إلتهاب الكبد الوبائي
بالفيروس، وبذلك يكون األشخاص احمليطن بالشخص املصاب معرضن للعدوى اذا تعرضوا لفضالت املريض، 
والكثير من األشخاص الذين يصابوا بهذا الفيروس وال تظهر عليهم أعراض املرض ويتعافون منه، وال يحدث هذا 

الفيروسA ، إلتهابات مزمنه، وتبلغ فتره حضانه الفيروس يف جسم اإلنسان 30 يوماً. 

o  عرف سابقاً باسم إلتهاب الكبد املصلي » أي ينتقل عن طريق أمصال الدم واحلقن : B /إلتهاب الكبد الوبائي
امللوثه بالفيروس«  وتظهر على الشخص املصاب أعراض املرض، و يحتاج فترة طويله للعالج قد تستمر لعده شهور، 
وأكثر طرق انتقال الفيروس هو احلقن امللوثه بالفيروس،  ونقل الدم امللوث ، واملعاشرة اجلنسيه مع شخص مصاب 

بالفيروس، وفترة حضانه املرض تبلغ 60 يوماً.

o  وهو من أخطر األنواع هتكاً بالكبد، وينتقل غالباً عند نقل الدم امللوث أو نتيجة إلستخدام :C/ إلتهاب الكبد الوبائي
حقن ملوثه بهذا الفيروس ، وكذلك عن العالقات اجلنسيه احملرمه، وتستغرق مده عالجه فترة طويله ويستخدم فيها 

ادويه مكلفه، وفترة احلضانه 50 يوماً.

o  يف معظم األعراض، وطرق االنتقال، وفترة حضانه املرض ، B يشبه إلتهاب الكبد الوبائي : D/إلتهاب الكبد الوبائي
تتراوح من بن 35- 40 يوماً.

o  يف طرق انتقاله، وقد يكون نتيجة لالصابه بالفيروس ، A يشبه إلتهاب الكبد الوبائي  : E /إلتهاب الكبد الوبائي
A سابقاً، وتأخذ فترة احلضانه اخلاصة بهذا الفيروس 42 يوماً تقريباً.

o  حيث أنه قد يكون نتيجة لالصابه ،  Cاكتشف جديداً وله عالقة بإلتهاب الكبد الوبائي : G/ إلتهاب الكبد الوبائي
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 ،C للفيروس انتقاله مماثله  C G، وطرق  الفيروس  النوعن من  املريض كال  C، وقد يحمل  بالفيروس  املسبقة 
باالضافه إلى امكانيه انتقال الفيروس من األم املصابه إلى طفلها أثناء الوالده، و هناك جدل فيما إذا كان الفيروس 

ينتقل عن طريق الرضاعه.

 

> إجراءات السيطرة على العدوى:
يجري وضع خطة مسبقة من قبل إدارة املؤسسة العقابية للسيطرة على احلد من انتشار مرض اإليدز أو إلتهاب الكبد الوبائي، 
التي ستكون وثيقة أساسية يف مساعدة اإلدارة لتطبيق والتأكد من اإللتزام التام باملعايير املعتمدة حلماية املوظفن والسجناء، 

وعلى أن تتضمن اخلطة :
o .إجراءات تأكيد تعرض املوظفن أو السجناء للعدوى
o .إجراءات تقييم الظروف احمليطة بواقعة انتشار العدوى
o :جدول وطريقة تطبيق فقرات ومضمون اخلطة مبا يف ذلك

1- طرق اإللتزام باخلطة.
2- مطاعيم فيروس إلتهاب الكبد البائي واملتابعة ملا بعد العدوى.

3- تدريب املرتب على األمور املتعلقة بالعدوى ومن ضمنها كيفية انتقال خطر العدوى.
4- حفظ السجالت.

o  .شرح خطة السيطرة على العدوى خالل التدريب األولي ملوظفي املؤسسة العقابية املعرضن ملسببات األمراض
وأثناء هذا التدريب يجب ان يتم تزويدهم بنسخة ورقية من هذه اخلطة.

o  مراجعة هذه اخلطة سنويا من قبل اإلدارة وتحديثها لتتواكب التحديث الذي قد يحصل على أساليب العمل والتي
ميكن ان تتعلق مبدى تعرض املوجودين يف املركز إلى العدوى ويف ذلك الوقت أو تعديل واجبات املرتبات يف وظائفهم 

لتتماشى مع اخلطة.
o  يجب أن يتم إسناد املسؤولية عن احملافظة، والتطبيق والتحديث والتأكد من اإللتزام مبضمون هذه اخلطة إلى

ضابط قيادي داخل املؤسسة العقابية.
o :التأمن اللوجستي ملعدات مكافحة انتشار العدوى مثل

1- القفازات البالستيكية املعقمة لإلستعمال ملرة واحدة.
2- القفازات املقاومة للحك والقص.
3- مستوعبات لنقل الغسيل امللوث .

4- مستلزمات التخلص من الدم املسكوب.

o  على اإلدارة وبشكل مستمر، أن تقوم بتنفيذ فحص عشوائي وروتيني ملعرفة إمكانية تعرض موظفيها للعدوى خاصة
الذين ميكن أن يتعرضوا مبناسبة عملهم إلى الدم أو إلى العناصر األخرى التي ميكن ان تنقل العدوى. وهذا الفحص 
يجب ان يتم بغض النظر عن إستعمال الوسائل الوقائية الشخصية )على أساس أن املوظفن دائما معرضون للعدوى 

حتى مع إرتداء املعدات الواقية(. 
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o :إجراءات التثقيف الطبي، والتدريب مبا يتضمن
توضيح ألشكال انتقال العدوى لألمراض التي مصدرها الدم.  -1

طرق التعرف على املهمات والنشاطات األخرى التي قد تتضمن التعرض للدم أو أي شيء من املمكن ان   -2
يشكل خطر العدوى.

توضيح عام عن علم األوبئة وأعراض اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق الدم.  -3
توضيح لإلستخدام أو محظورات اإلستخدام لألساليب التي ميكن إستخدامها من قبل اإلدارة ملنع أو   -4

التقليل من التعرض للعدوى.
معلومات عن األنواع واإلستخدام األمثل واملوقع وكيفية ارتداء أو نزع املعدات الوقائية الشخصية.  -5

توضيح عن أسس اختيار املعدات الوقائية الشخصية.  -6
معلومات عن مطعوم إلتهاب الكبد البائي مبا يف ذلك معلومات عن مدى فاعليته ومدى سالمته وأساليب   -7

إدارته وفوائد املطعوم .
تتضمن  التي  الطارئة  احلاالت  تبليغهم يف  يجب  الذين  واألشخاص  املناسبة  اإلجــراءات  معلومات عن   -8

حاالت العدوى من الدم أو العناصر األخرى التي ميكن ان تسبب العدوى.
توضيح لإلجراءات التي يجب إتباعها يف حاالت التعرض ملسببات العدوى ومن ضمن ذلك طريقة اإلبالغ   -9

عن هذه احلالة واملتابعة الالحقة من قبل الكادر الطبي.
10- معلومات عن التقييم الذي يلي التعرض لعوامل العدوى .

11- إعطاء املتدربن فرصة لعرض األسئلة  واألجوبة التفاعلية .

o  يف حال إشتراك املوظفن أو السجناء بإحتكاك مع نزالء آخرين مصابن، ترتفع هنا إحتمالية انتقال العدوى إلى
سجن ما مبرض من األمراض التي تنتقل من خالل الدم. وعلى اإلدارة املبادرة للتأكد بأن املوظفن والسجناء 

ان يقوموا بإتخاذ اإلحتياطات التالية:
املناطق  تلك  الكدمات. ويجب غسل  أو  أو سوائل اجلسم األخرى على اجلروح  الدم  إبقاء  يجب عدم   -1

بالصابون واملاء واذا لم يتوفر الصابون فيجب تنظيفها عن طريق الورق الصحي املعقم.
األغشية اخملاطية واللزجة مثل )العيون والفم, الخ( يجب ان ال يتم تعريضها لسوائل اجلسم. وإذا حصل   -2

ذلك فيجب ان يتم غسلها باملاء على الفور.
من املستحسن ألي  من املوظفن املصابن بجرح أو كدمة ان يقوم بتغطيتها بضماد طبي للتقليل من خطر   -3

التعرض للعدوى، وأن يراجع العيادة الطبية األقرب له دون تأخير.
4- ويف احلاالت يتعرض لها أحد من املوظفن إلى جرح أثناء اإلحتكاك  فيجب عليه ان يقوم بغسل املنطقة 

املصابة باملاء والصابون على الفور.
ويف احلاالت يتعرض لها أحد من املوظفن إلى العض فعليه ان يقوم بالضغط املستمر على اجلرح حتى   -5

تخرج الدماء املتجمعة تحت اجللد. ويجب ان يتم غسل مكان العضة باملاء والصابون على الفور.
6- يجب على من يتعرض لإلصابة أن يتوجه إلى العالج مباشرة. والسجناء الذين تعرضوا للعض يجب أن 
يتم إرسالهم إلى العيادة، أما من يتعرض للعض من املرتب فعليه أن يتوجه للعالج على الفور، وأن يقوم 

بإبالغ الضابط املشرف عن ذلك إلجراء الالزم.
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يتم غسل  ان  ، فيجب  املرتب  أو أحد من  بالبصاق على سجن  السجن  يقوم فيها  التي  7- يف احلــاالت 
البصاق باملاء والصابون على الفور، وكذلك األمر بالنسبة إلى احلاالت التي يصل بها اللعاب إلى اجلروح 

املكشوفة.
8- يف احلاالت التي يتعرض بها الشخص إلى اإلتصال باملواد البرازية، فعليه ان يقوم بغسل املنطقة املعنية 
باملاء والصابون على الفور، وكذلك األمر بالنسبة إلى احلاالت التي يصل بها البراز إلى اجلروح املكشوفة.

9- يف احلاالت التي تتعرض لها مالبس الشخص إلى الدم أو سوائل اجلسم اخملتلفة، فيجب ان يتعامل مع 
هذه املالبس أقل عدد ممكن من األشخاص وأن يتم وضعها يف أكياس بالستيكية إلزالتها من املنطقة. 

ويجب أن يتم غسل املالبس امللوثة حسب تعليمات الغسيل املثبتة عليها.
10- على الدوام، يجب أن يقوم العاملون على إزالة الدماء والسوائل بإستعمال القفازات التي تحميهم من 

اختالط الدم والسوائل مع األغشية اجللدية.

املواد احلادة مثل اإلبر وشفرات العمليات وأنابيب اخملتبرات املكسورة واية أشياء حادة، تشكل خطراً كبيراً، وقد تؤدي إلى 
إنتقال عدوى األمراض التي تنتقل عن طريق الدم مثل اإليدز وإلتهاب الكبد الوبائي. واملواد احلادة يجب أن يتم التعامل معها 
على انها مواد قد تحتوي على مواد معدية ويجب التعامل معها بحذر لتجنب اإلصابات خالل عمليات التنظيف والتخلص من 
مثل هذه املواد. يجب أن يتم توفير مستوعبات خاصة للتخلص من مثل هذه املواد يف األماكن التي من املتوقع ان يتم إستعمال 

مثل هذه املواد فيها.
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8-3 : إجراءات التعامل مع احلوادث واإلصابات األخرى.
يف هذا الباب نوضح اإلجراءات املطلوب إتخاذها يف غير اصابات احلريق والكوارث، واصابات األمراض املعدية التي سبق 
التطرق إليها، بل سنتحرى تحديد اإلجراءات الواجبة يف حاالت املشاجرات والتسمم الغذائي أو الكيماوي، ومن ثم يف حاالت 

اإلنتحار والوفاة.

إجراءات  بيان  العقابية، وضرورة  املؤسسات  بيئات  لشيوع وقوعها يف  نظراً  التصنيفات  لهذه  باب متخصص  أهمية تفصيل 
املوظفن املتوائمة مع املعايير الدولية.

8-3-1 :  اإلجراءات في حاالت اإلصابات الناجتة عن املشاجرات.
> حال وصول معلومات عن إصابة سجني إثر مشاجرة، تتبع التوصيات التالية:

اإلبالغ عن اإلصابة وإشعار املسؤول:أ- 
أن  إصابة  بوجود  الشكوى  هذه  تلقى  الذي  املوظفن  من  أي  على  يتوجب  فانه  إصابة  من  يشتكي سجن  عندما 
يقوم وعلى وجه السرعة بإبالغ وإشعار مسؤول املنطقة )ضابط املراقبة( بشكوى السجن. على أنه يجوز يف حالة 
وجود حالة طارئة وان التأخير يف تلقي العالج الطبي يزيد من سوء حالة السجن يجوز تأجيل إيصال مثل هذه 
اإلخباريات، يف حن يتم تقدمي الرعاية الطبية للسجن على أن يتم إرسالها وعلى وجه السرعة عند إمكانية ذلك  . 

مالحظه : أي سجن يتورط أو يشك بتورطه يف أي مشاجرة يجب أن يتم وعلى وجه السرعة تدوين املشاجرة يف 
تقرير اإلصابة . وعالوة على ذلك أي سجن بلع أي ماده ال يسمح ببلعها )مخدرات(، واملواد املمنوعة أو أي شيء 
ال ميكن اعتباره ماده مسموح بأكلها أو تسبب يف إي إصابة لنفسه وألي سجن )تهديد باإليذاء ، محاولة إنتحار, .. 

الخ ( يجب أن يتم تضمينها وعلى وجه السرعة يف تقرير إصابة السجن.   

تنظيم تقرير إصابة السجني:  ب- 
إن تقرير إصابة السجن يتم تنظيمه من قبل أي موظف يكون قد تبلغ من قبل السجن أوالً أو أن يكون شاهد هذا 

التصرف والذي تسبب بدوره يف إصابة السجن.  

واجبات ومسؤوليات موظفي املؤسسة العقابية في تنظيم تقرير اإلصابة:  ت- 
يتوجب على املوظفن املكلفن بإعداد تقرير اإلصابة ما يلي: -

إعداد تقرير إصابة ) يفضل أن يكون من ثالثة نسخ على األقل( .  .1

أن تتم التعبئة باالجابة على األسئلة: من؟ ماذا؟ متى؟ كيف؟ أين؟ وملاذا وقعت اإلصابة. ويف حالة زعم السجن   .2
بأن اإلصابة قد حصلت يف وقت مسبق فإن على املوظف املعني بتعبئة التقرير أن يتحرى ويتحقق من الزمن 
الذي وقعت فيه اإلصابة، وأن يضًمن هذه املعلومات يف التقرير ؛ وأن يكتب إسم ضابط املوقع الذي أخبر أو 

أشعر فيها ويف الفراغ اخملصص لذلك.

أن يدرج الوقت الزمني لإلشعار باإلصابة .  .3

التأكيد على انه ال يوجد أي تأخير يف إرسال تقرير اإلصابة أو إرسال السجن إلى العيادة.   .4
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يجب أن يتم إدخال املعلومات يف السجل اخملصص وان يتضمن إسم السجن ورقمه, طبيعة إصابة السجن,   .5
وإسم الضابط الذي تبلغ بها والوقت الذي مت فيه اإلبالغ. إن معلومات السجل يجب أن تحتوي على إسم والرقم 

الوظيفي للشخص الذي رافق السجن إلى العيادة والوقت الذي ذهب فيه السجن إلى العيادة .

واجبات ومسؤوليات مسؤول العيادة   : ث- 
إن مسؤول العيادة، وعلى ضوء تلقيه تقرير إصابة السجن يترتب عليه ما يلي :

الرقم  يكتب  وأن  العيادة   لدي  اإلصابات  اإلصابة يف سجل  حادث  وتسجيل  املتسلسل  الرقم  بأخذ  يقوم  أن   .1
املتسلسل يف اخلانة اخملصصة لذلك.

أن يقوم بتسجيل جميع  املعلومات املطلوبة يف سجل اإلصابة. وكل صفحه من سجل اإلصابات يجب أن يحتوي   .2
على املعلومات األساسية التاليــة: 

أ( رقم اإلصابة.
ب( إسم السجن األول / األخير، )بعض الدول تعتمد 3 أو 4 مقاطع لالسم( .

ت( رقم السجن.
ث( مكان التسكن.
ج(  موقع اإلصابة.

ح( وقت وتاريخ اإلصابة.
خ(  طبيعة اإلصابة.

د( وقت الوصول إلى العيادة )الوقت الذي وصل فيه السجن العيادة(.
ذ(  وقت اخلروج من العيادة )الوقت الذي غادر فيه السجن العيادة(.

ر( إسم مسؤول املراقبة الذي مت تبليغه باحلادث.
ز( الوقت الذي مت فيه التبليغ باحلادث.

س( إسم مناوب العيادة.
ش( توقيع الضابط املشرف )عقب تسلمه لتقرير حالة السجن اجلريح( 

ص( إي إصابة لم يتم استكمال إجراءات التحقيق فيها يتم إرسالها إلى الضابط املناوب وتوقع من قبل املوظف 
املعني مضمنا فيها إسمه ، رقمه الوظيفي، ووقت إرسالها.

التأكيد على الطاقم الطبي بضرورة حصول السجن املصاب على عناية طبية وبدون أي تأخير.  .3
إشعار مسؤول املنطقة يف املنطقة التي حصلت فيها اإلصابة بأي تقرير صادر عن العيادة بخصوص إصابة أي   .4

سجن يف منطقة مسؤوليته وذلك خالل ساعة من وقت فحص السجن من قبل الطاقم الطبي.

العالج الطبــي للسجني: ج- 
على الطبيب املعالج الذي قام بفحص ومعاجلة السجن تعبئة وإكمال اجلزء املتعلق به يف التقرير.

رفض السجني العالج - إجراءات  الفريق الطبي:  ح- 
يف حالة رفض السجن تلقي العالج فعلى موظف العيادة املوجود أن يدون ذلك يف اجلزء اخملصص يف السجل 

الطبي اخلاص باإلصابات لدى العيادة .
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رفض السجني العالج - إجراءات  احلرس املرافق:  	- 
يف حالة متابعة العالج أو رفضه من قبل السجن فإنه يتعن على مسؤول العيادة التأكد من أن السجن قام بتثبيت 
توقيعه يف اخلانة اخملصصة لذلك. وأن يقوم هو بتدوين إسمه وتوقيعه بإعتباره شاهداً على توقيع السجن ورفضه 
العالج . إذا رفض السجن التوقيع على النموذج فأنه يتعن على املوظف أن يدون ملحوظة بهذا اخلصوص »السجن 

رفض التوقيع » يف الفراغ اخملصص لذلك )مكان توقيع السجن( وأن يثبت املوظف توقيعه على اخلانة ذاتها.

صندوق حفظ تقارير اإلصابة اخلاص بالسجناء:  د- 
يجب أن يتم وضع صندوق خاص بتقارير اإلصابة للسجناء لدى العيادة، وأن يكون الصندوق بحجم ميكن ضابط 
العيادة من إيداع النسخة الثانية من التقرير يف صندوق العيادة على أنه يجب أن يكون هذا الصندوق محمي بقفل 

ويف حالة فتحه ميكن الوصول إلى تقارير اإلصابة . 

فصل وتوزيع تقارير اإلصابــــة اخلاصة بالسجناء:  ذ- 
على ضوء إستالم تقارير اإلصابة كاملة من قبل الفريق الطبي يجب أن يقوم ضابط العيادة مبا يلي: -

التأكيد على ضرورة إعادة النسخة الثالثة إلى الفريق الطبي لغايات تضمينها يف امللف الطبي للسجن.  .1
أن يقوم وعلى وجه السرعة بإيداع النسخة الثانية من تقرير إصابة السجن لدى صندوق حفظ التقارير املوجود   .2

لدى العيادة.
حفظ النسخة األصلية من تقرير اإلصابة ليتم إرسالها لرئيس جلنة التحقيق باإلصابة والتي تشكل الحقاً.  .3

إشعار ضابط التحقيق من قبل مسؤول العيادة لدى انتهاء املناوبة: ر- 
قبل نهاية املناوبة يتعن على ضابط العيادة إعالم الضابط املشرف املناوب عن أية تقارير إصابات أصليه موجود 
لدى العيادة، ليتم إستالمها من قبل الضابط املناوب شخصياً وقبل انتهاء شفت مسؤول العيادة يجب عليه أن يقوم 

بتسليم جميع تقارير اإلصابات املهمة إلى رئيس قسم املراقبة.

واجبات مسؤول التحقيق:  ز- 
يتوجب على مسؤول التحقيق وقبل نهاية املناوبة بجمع كافة تقارير اإلصابة الصادرة من العيادة، والتوقيع . 1

على إستالمها يف املكان اخملصص لدى سجل العيادة. ويجب عليه أن يقوم بتعبئة اجلزء اخملصص للتحقيق 
قسم  رئيس  إعالم  التحقيق  مسؤول  على  يتوجب  املراقبة.  قسم  مسؤول  إلى  وتقدميه  اإلصابة  تقرير  يف 
املراقبة شخصياً وبديله عن أي تقارير إصابة منتظره والتي يجب أن يقوم موظف العيادة بالتعامل معها والتي 

ال تزال قيد التحقيق قبل نهاية الشفت .
يجب أن يقوم مشرف التحقيق بتقدمي معلومات دقيقه وصحيحة يف تقارير التحقيق. يجب أن يتم تنظيم . 2

تقارير التحقيق بحيث تجيب عن األسئلة التالية: -
أين و متى و كيف ومن الذي تلقى اإلصابة ؟أ( 
متى وملن مت التبليغ باإلصابة ؟ب( 
هل مت معاينة املصاب من قبل الفريق الطبي ، ومتى ؟.ت( 
ما هو تشخيص الفريق الطبي لإلصابة ؟ث( 
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هل كانت اإلصابة ناتجة عن اإلهمال؟ج( 
هل كان هنالك أي شهود على اإلصابة ؟ إذا كان كذلك من الذي شاهد هذا اإلصابات ؟ أحصل على ح( 

إفادات .
هل مت معاجلة السجن وأعادته إلى  مهجعه أو أرسل إلى العيادة ملتابعة العالج أو هل مت إرساله خ( 

للمستشفى؟.
كان كذلك فهل مت تحرير مخالفه مسلكية د(  إذا  كانت اإلصابة بسبب مشاجرة مع سجن أخر  هل 

للسجن بذلك ؟   
واجبات ضابط قسم املراقبة:س- 

عليه مراجعة جميع تقارير اإلصابة التي مت تنظيمها خالل فترة مناوبته. وتدقيق التقارير لضمان دقتها . 1
واكتمالها، وخاصة فيما يتعلق بالتحقيق واخلالصة على ظهر ورقة النموذج بأنها تتوافق مع النتائج الطبية 
)حادثة  بشأنه  تقرير  تنظيم  مت  ما  حلدث  نتيجة  اإلصابة  كانت  إذا  السجناء.  وإفــادات  الشهود  وتقارير 
إستخدام القوة (، على ضابط قسم املراقبة ضمان أنه مت تعبئة النموذج بشكل صحيح )رقم إستخدام القوة، 
الصفحة ، أمر رقم العمليات والصفحة، وصف للحادث ، .. الخ (. ووضع مالحظاته فيما يتعلق بالتحقيق 
أو اإلصابة يف اجلزء اخملصص لذلك على ظهر صفحة النموذج والتوقيع عليها ووضع التاريخ وتقدميها إلى 

مدير املؤسسة العقابية. 

يعتبر ضابط قسم املراقبة مسؤوالً عن جميع تقارير اإلصابة التي لم يتم التحقيق فيها بالشفت السابق، . 2
والتي قام ضابط قسم املراقبة السابق بتسليمها إياه، والتي ال تزال يف العيادة عند انتهاء مناوبته. وعلى 
مسؤول قسم املراقبة أن يتأكد أن التقارير أعطيت مسؤول التحقيق املناوب للتحقيق باحلادث وتقدمي التقرير 
العقابية. يتم اإلشارة  التقرير وتقدميه ملدير املؤسسة  الالزم، ومن ثم يقوم رئيس قسم املراقبة مبراجعة 

بتعين مسؤول جديد للتحقيق بهذه احلادثة يف اجلزء اخملصص لرئيس قسم املراقبة يف تقرير اإلصابة .

حيثما يتم إستبعاد أي تقرير إصابة )مثال مرض حالة صحية سابقه، ... الخ ( على مسؤول قسم املراقبة . 3
أن يتأكد بأن الضابط املشرف على التحقيق لم يدخل رقم اإلصابة يف سجل العيادة بل يشير يف السجل 
إلى أنه مت معاجلته يف العيادة دون احلاجة إلى إعطاءه رقم إصابة، ويقوم بالتوقيع يف اخلانة اخملصصة 
واإلشارة أنه مت استبعاد هذه احلالة. بذلك يتم التأكد من  أنه ال يوجد إزدواجيه يف أرقام تقارير اإلصابات 
وانه ال يوجد ضرورة للتحقيق. وعلى الرغم من أنه ال يوجد حاجة للتحقيق فإنه يجب تقدمي تقرير إصابة 
إلى املدير مشيرين إلى سبب استبعاد هذه احلالة وبشكل خطي يف اجلزء اخملصص لرئيس قسم املراقبة 

يف تقرير اإلصابة .

على رئيس قسم املراقبة التوقيع وإضافة التاريخ على التقرير.. 4
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واجبات مسؤول غرفة العمليات: 	- 
عملية متابعة تقارير اإلصابة : 

يجب أن يتم إستحداث نظام متابعه / مراقبه يف غرفة العمليات بإستخدام نسخ تقارير اإلصابة )النسخة . 1
تقارير  من  األصلية  النسخة  إرسال  يتم  أن  لضمان  وذلك  العيادة(  لدى  اإلصابات  تقارير  وسجل  الثانية( 
إصابات السجناء إلى غرفة العمليات عند انتهاء التحقيق من قبل مسؤول املوقع وبعد أن مت مراجعتها من 

قبل رئيس قسم املراقبة.
أن يتم إستحداث سجل وإدامته لدى غرفة العمليات وذلك ملتابعة وتسوية تقارير إصابات السجناء. ويجب . 2

جمع جميع تقارير إصابة السجناء يف بداية الشفت األول من كل يوم عمل، وأن يتضمن نسخه من سجل 
تقارير اإلصابة يف العيادة . وأن يكون أحد موظفي غرفة العمليات مسؤوالً عن جمع جميع تقارير اإلصابة 

يف العيادة، ومن مكتب غرفة السيطرة الرئيسية، وعليه أن يقوم بتسليم هذه التقارير إلى قسم العمليات.
على رئيس قسم املراقبة مراجعة جميع تقارير اإلصابة للتأكد من إكتمالها ودقتها . يجب إعادة أي تقرير . 3

غير مكتمل إلى الضابط املعني ملتابعة التحقيق. يتم توقيع التقارير الصحيحة يف اخلانة اخملصصة وإرسالها 
إلى مكتب املدير لإلطالع فور اإلنتهاء من التحقيق.

مدير املؤسسة العقابية: ص- 
على مدير املؤسسة العقابية مراجعة جميع تقارير اإلصابات. إذا وجد أي تقرير غير دقيق يتم إرجاعه إلى رئيس 
قسم املراقبة إلتخاذ اإلجراء املناسب. يتم توقيع التقارير املكتملة يف اخلانة اخملصصة وإعادتها إلى رئيس قسم 

املراقبة إلمتام اإلجراءات.

سجل اإلدارة الدائم لكافة تقارير اإلصابات: ض- 
يتم حفظ جميع تقارير اإلصابات املكتملة لدى القسم اخملتص وحسب توجيهات املدير.

8-3-2  : اإلجراءات في حاالت التسمم الكيماوي
عند حدوث تسمم كيماوي سواء أكان بسبب تسرب مواد كيماوية أو بإساءة إستخدام القنابل املسيلة للدموع، أو أي سبب كان، 

فينصح باتباع التعليمات التالية:

o  إخالء املتأثرين باملواد الكيماوية من منطقة التأثير إلى ساحة غير مسقوفة أو مكان جيد التهوية أو أمام
مروحة وحسب املستطاع.

o  ،توجيه السجناء لعدم فرك العيون. وعدم وضع املستحضرات الطبية أو الزيوت أو الكرميات )مثال: الزبدة
املثلجات، مستحضرات ترطيب البشرة، .....الخ( على املناطق املتأثرة من اجلسم كون املواد املذكورة تعمل 

على حصر وعدم التخلص من املادة الفعالة، والتي تسبب زيادة التهيج  يف اجللد وحصول تقرحات.
o . عدم تغطية أو لف أجزاء اجللد املتأثرة باملواد الكيماوية، بل تركها معرضة للهواء الطلق
o  .الوقوف أمام مروحة ملدة 3-5 دقائق أو  إذا كان ممكنا إحضار السجناء إلى مكان يتوفر فيه هواء طلق 

وبشكل مواجه لتيار الهواء، وان يقوم بنفض جزيئات املادة الكيماوية عن املالبس أو عن الشعر، مع إبقاء 
العيون مفتوحة إلجبار العن على إفراز الدمع، وعدم فرك أو مسح العيون نهائيا.

o .الطلب من السجن املتأثر ان يخلع املالبس املتأثرة، وغسل أو التخلص من هذه املالبس
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o  يف حاالت التعرض الشديد يجب ان يستحم الشخص املتأثر مباء بارد أو بالكاد دافئ بإستخدام صابون غير
معطر، مع ترك املصرف مفتوحا حتى يذهب غاز CN  مع شبكة صرف املياه، كونه غاز غير قابل للذوبان 
باملاء، وبالتالي سيطفو فوق سطح املاء. وإذا تعرض اجللد إلى نفس الغاز ملدة طويلة قد يؤدي إلى حروق 

باجللد.
o .تحذير:يجب نصح األشخاص بعدم االستحمام إال كما هو مبن أعاله
o  ميكن ان يتم إضافة ما نسبته 5 % من حجم املاء من مادة بايكربونات الصوديوم )صودا اخلبيز( إلى ماء

االستحمام البارد، لألشخاص الذين تعرضوا للغاز و ينصحوا بالتركيز على مناطق اجللد املتهيجة.
o .على مشرف املنطقة التأكد من تقدمي العناية الطبية الالزمة لكل من تعرض  لتأثير املواد الكيماوية
o  مالحظة:  يف احلاالت التي يحصل فيها تهيجات شديدة يف العن أو اجللد أو أية أعراض جانبية شديدة

بسبب املواد الكيماوية، يجب تقدمي العناية الطبية الفورية للمتأثرين باملواد الكيماوية.
o  تحت أي ظرف يجب ان ال يبقى أي شخص يف املنطقة املتأثرة ملدة زمنية طويلة. ويف حال رفض أحد ما 

اخلروج من املنطقة املتأثرة يجب إتخاذ أي أسلوب مناسب إلخالء السجن الرافض للخروج أو العمل على 
فتح نظام التهوية يف تلك املنطقة للتخفيف من مفعولها.

o .اإلزالة املادية والفعلية ملفعول املواد الكيماوية
o .املستهلكة من املكان ووضعها يف مكان محكم اإلغالق CN إزالة جميع عبوات غاز
o  املستهلكة واملكان الذي مت إستعمال هذه املادة فيه هو مصدر مستمر لتأثير هذه CN مالحظة: عبوات غاز

املواد.
o .تفعيل نظام التهوية يف املناطق املتأثرة
o  غسل جميع األسطح امللوثة مبفعول الغاز مبحلول مائي من كربونات الصوديوم بنسبة %5 ،صودا اخلبيز ميكن

ان تستخدم لكن مفعولها أبطأ.
o  الطعام املكشوف، أو غير احملمي، أو يف عبوات بالستيكية، أو ملفوف مبادة السيلوفان يجب التخلص منه و

بدون استثناءات.
o .املواد الغذائية املعلبة ميكن ان تستخدم، ولكن يف القريب العاجل وبعد ان يتم غسلها بشكل مكثف
o  إزالة وتهوية جميع املواد القماشية وأغطية الفرشات )يف حال تعرضها للغاز(، ويجب إتالفها إذا كانت ملوثة

بشكل كبير.
o  اذا كان باإلمكان وبعد إتخاذ جميع اإلجراءات املذكورة سابقا،يجب إغالق جميع النوافذ للمنطقة املتأثرة

وتدفئتها حتى تصل لدرجة حرارة 35 مئوية ملدة 3-4 ساعات متواصلة و إذا لم يكن باإلمكان الوصول إلى 
تلك الدرجة يجب التدفئة بدرجة حرارة ما بن 26.5 إلى 29.5 مئوية ملدة ال تقل عن 6 ساعات على وجه 

الضرورة.
o  اذا كان نظام التدفئة ال ميكن الوصول إلى درجة حرارة 26.5 مئوية يجب إتخاذ اإلجراءات املناسبة لتعزيز

احلرارة يف تلك املنطقة )املدافئ العادية( و بعد اإلنتهاء يجب فتح نافذة واحدة وإستخدام مروحة من احلجم 
الكبير لنفث ما تبقى من مادة CN إلى اخلارج ، واذا كان هنالك بقايا من مادة  CN يجب القيام بإعادة 

شفطها بواسطة جهاز الشفط باملاء.
o .إسعاف من تحتاج حالته الصحية إلى املستشفى فوراً وتحت احلراسة الالزمة
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8-3-3  : اإلجراءات في حاالت اإلنتحار أو الوفاة. 
تشمل هذه اإلجراءات املصابن باجلروح اخلطيرة كاجلروح اجلسدية التي تشكل خطراً حقيقياً يهدد حياة السجن، أو قد 
تتسبب بوفاته أو بتشويهه أو بفقدان أو بتوقف أحد أعضاءه عن العمل ويتم تحديد طبيعة واثر هذه اجلروح من قبل الطبيب.

o .ًإبالغ مدير املؤسسة العقابية فورا
o . إبالغ املدعي العام )أو وكيل النيابة( اخملتص
o .تدوين احلادثة لدى غرفة العمليات والسيطرة مباشرة
o .ًطلب اخملتبر اجلنائي فورا
o  أو مستشفى  ألقرب  فاألولوية إلخالئه  احلياة،  قيد  على  السجن  واستمرار  اخلطيرة  اإلصابة  حاالت  يف 

العيادة وفقاً للحال.
o  احملافطة يف حالة الوفاة التامة سواء يف اإلنتحار أو الطبيعية على مكان اجلثة حلن وصول اخملتبر اجلنائي

واملدعي العام )أو وكيل النيابة( اخملتص .
o .يف حاالت اإلنتحار تحديداً، يجري التعامل مع مكان اإلنتحار كمعاملة مسرح اجلرمية
o  ،على غرفة العمليات أن تدمي سجل جلميع اإلخبارات املتعلقة بحاالت اإلسعاف إلى خارج املؤسسة  للسجناء

وكذلك يف حاالت الوفاة واإلنتحار.  وهذا السجل يجب ان يتضمن ما يلي:
تاريخ اإلخبار.أ( 
وقت اإلخبار.ب( 
املهجع الذي حدث فيه اإلخبار.ت( 
الضابط الذي قام باإلخبار.ث( 
اسم السجن الكامل ورقم السجن الوطني.ج( 
رقم هوية السجن.ح( 
نوع احلالة )إسعاف، مراجعة، وفاة أو إنتحار(.خ( 
املستشفى املقصود.د( 
مستوى املرافقة الذي مت تحديده من قبل العمليات  )عدد احلرس(.ذ( 

o .إبالغ ذوي املتوفى أو املنتحر بعد إستكمال اإلجراءات من خالل مديرية الشرطة اخملتصة
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1-9 : إجراءات التعامل مع اجلهات الرقابية الرسمية.
تشمل هذه الفئة، احملامن ورجال القضاء ورجال الدين واملوظفن الرسمين للسجناء املوقوفن واحملكومن، ويجب التفريق 
بن زيارات احملامن للسجناء وبن الزيارات األخرى التي تتم من قبل اجلهات الرسمية وغير الرسمية األخرى, فزيارة احملامن 

تكون لسجن أو نزالء محددين.

9-1-1  : اجلهات القضائية والتحقيقية.
يسمح ألفراد الشرطة واجلهات األخرى التحقيق يف قضايا غير مكتشفه، والتي ميكن أن يكون للسجن . 1

عالقة بها وكذلك املرشدين الدينين ان يقابلوا السجناء بعد تقدميهم الوثائق الرسمية الالزمة للضابط 
املسؤول، وضمن الواجب الرسمي الذي يقومون به ، ويجب إدامة سجل املقابالت وعلى الزوار الرسمين 
إن يدونوا تواقيعهم يف هذا السجل، باإلضافة إلى ذلك فان زيارات القنصليات  والسفارات يجب إن يتم 

السماح بها بعد احلصول على املوافقة املسبقة.
يدخل ضمن زيارات رجال تنفيذ القانون زيارات املدعن العامن ومندوبي وزارة العدل املعنين مبتابعة . 2

أمور السجناء والتفتيش على مراكز اإلصالح لتفقد أحوال السجناء املعيشية داخل مراكز اإلصالح.
باإلضافة إلى عملية توثيق الزيارات الرسمية التي متت من قبل رجال تنفيذ القانون املنوه عنه بأعاله، . 3

فانه على الضابط املسؤول أو من ينوبه أن يبلغ قسم القضائية يف أي وقت يطلب فيه رجال تنفيذ 
القانون مقابلة السجن حيث أن املعلومات التالية يجب إن يتم تقدميها لقسم القضائية :

احلصول على إذن مسبق لزيارة السجن احملكوم.أ- 
تاريخ ووقت الزيارة.ب- 
أسماء السجناء ) االسم األول + اسم العائلة ( .ت- 
رقم هوية السجن .ث- 
اسم الزائر.ج- 
إسم الدائرة التي يعمل بها الزائر.ح- 

على قسم املراقبة أن يحتفظ بسجل يدون فيه جميع املعلومات املذكورة أعاله.. 4
لهم . 5 السماح  قبل  مسبقاً  تفويضاً  خارجية  وكــاالت  عن  واملمثلن  اخليرية  الهيئات  أعضاء  من  يطلب 

مبقابلة السجن.

9-1-2 : ممثلي السفارات والقنصليات.
يجب على جميع موظفي السفارات والقنصليات أن يتقدموا بطلب قبل زيارة.. 1
على شعبة العمليات أو القسم املعني التأكد من شخصيات موظفي السفارات والقنصليات الذين ينوون . 2

زيارة مواطنيهم احملتجزين يف املؤسسة العقابية.
إبالغ مدير أو نائب مدير املؤسسة العقابية املنوي زيارته من قبل موظفي السفارات والقنصليات.. 3
عند وصول موظفي السفارات والقنصليات إلى املؤسسة العقابية بهدف زيارة سجن ما، على مرتب . 4

املؤسسة العقابية أن يقوم بإرشاده وإرساله إلى مكتب املدير أو نائبه.
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على املدير أو نائبه أن يتأكد من الوثائق الثبوتية للموظف بالتنسيق مع قسم العمليات وكذلك تأمن . 5
مكان زيارة مناسب وفيه نوع من اخلصوصية .

على مدير املركز أو نائبه أن يقوم بأخذ صورة عن الوثائق الثبوتية للموظف الزائر. . 6
الزيارة يجب أن تتم خالل أيام األسبوع من السبت إلى اجلمعة يف اوقات الزيارة احملددة.. 7
بتمديدها، . 8 نائبه  أو  املدير  يسمح  أن  املستحسن  من  فإنه  املقررة  الساعات  الزيارة  مدة  تجاوزت  إذا 

والهدف من ذلك تجنب حصول أي إشكاليات مع ممثلي مثل هذه الهيئات الدبلوماسية.
إذا حصل أمر ما داخل املؤسسة العقابية مما قد يهدد سالمة موظفي السفارات والقنصليات فيجب . 9

إنهاء الزيارة ومرافقة الزوار إلى مكان امن حتى تتم السيطرة على الوضع وكذلك يجب تأمن ومراقبة 
السجن املنوي زيارته حتى انتهاء احلادثة.

السفارات . 10 موظفي  زيــارة  وتنفيذ  تسهيل  أجل  من  جهدهم  يبذلوا  أن  اإلدارة  كبار ضباط  على  يجب 
والقنصليات بطريقة تنم عن احلرفية واللباقة يف العمل.

زوار املؤسسة العقابية من موظفي السفارات والقنصليات عليهم أن يخضعوا لإلجراءات والتعليمات . 11
املبينة يف سياسة التفتيش. 

على مدير وضباط املؤسسة العقابية أن يحرصوا على قيام باقي املوظفن بالتقيد مبحتويات هذا األمر.. 12

9-1-3 : احملامني. 
ال يتم تقييد اإلتصال بن السجن وموكله، وال يجب اعتماد حقيقة أن السجن ميثله محامي فقط . 1

كأساس ملنع إتصال السجن مع محامي آخر.
ال يسمح للمحامي بزيارة موكله إذا كانت هنالك عملية عد جارية للسجناء عند وصول هذا احملامي إلى . 2

املركز ويسمح له بذلك عند اإلنتهاء من العد ومطابقته.
يسمح للمحامن بزيارة موكليهم أثناء أوقات الزيارة اخملصصة لهم وحسب التعليمات.. 3
السماح جلميع السجناء بإجراء املكاملات املستحقة لهم والضرورية للبقاء على صلة مبحاميهم، ويجب . 4

أما  العقابية،  املؤسسة  الداخلية وعلى حساب  الهاتفية  املكاملات  إمكانية عمل  السجناء احمللين  منح 
املكاملات الدولية واألخرى التي يكون الهدف منها بقاء السجن على صلة مبحاميه فتكون على حساب 
أو  املكاملة على حسابه  بإجراء  للسجن  بالسماح  ينوبه  أو من  املسؤول  الضابط  قرر  إذا  إال  السجن 

السماح للسجن بعمل مثل هذه املكاملات على حساب املؤسسة العقابية.
على جميع احملامن الراغبن بزيارة السجناء الذين يقضون أحكامهم يف املؤسسة العقابية أن يبرزوا . 5

بطاقة زيارة احملامن الصادرة من اإلدارة.
 يف احلاالت التي يكون فيها السجناء احملكومن بإنتظار احملاكمة أو أي طلب آخر للمحكمة يف قضايا . 6

جنائية منتظرة ، فيجب أن يسمح بزيارتهم من قبل أي محامي يحمل بطاقة صادرة عن اإلدارة .
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9-2 : إجراءات التعامل مع السجينة احلامل، واألطفال املرافقني.
تراعى يف تلك القواعد ما جاءت به نصوص القواعد النموذجية ملعاملة السجناء، وقواعد بانكوك، حيث ان احلامل تتمتع 
باألصل بكافة احلقوق التي تتمتع بها املرأة بشكل عام، وتزيد عليها بسبب وضعها الصحي كامرأة حامل، وتحتاج رعاية صحية 

خاصة لها وحلملها.

هذه اإلجراءات ذات داللة على التزام املؤسسة العقابية بالقواعد واملعايير الدولية فيما يتعلق بالنساء كفئة مستضعفة، وذات 
أو  املرأة احلامل لضررها بصحتها االنجابية،  التأديبية أن ال تقع على  العقوبات  احتياجات خاصة، وتشمل محاذير لبعض 

النفسية ما دامت هي يف وضع احلمل.

وتنطبق بعض القواعد اخلاصة بالرعاية املتعلقة باألطفال املرافقن ودور احلضانة، وهو ما سنتطرق إليه تباعاً.

9-2-1   : إجراءات الرعاية الصحية للسجينة احلامل. 
تعامل السجينة احلامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفقاً للتوصيات التالية:

يتم عرض السجينة احلامل على طبيب املؤسسة العقابية كلما دعت احلاجة لذلك، وبشكل دوري، وبناءا على . 1
توجيه الطبيب.

يتم تحويل السجينة إلى املستشفيات احلكومية إذا تعذر عالجها يف املؤسسة العقابية وحال إدخالها للمستشفى . 2
توضع تحت احلراسة.

يتم إدخال السجينة احلامل للوالدة بناءا على توصية الطبيب.. 3
تقدم املساعدات الالزمة وحسب اإلمكانيات املتاحة للسجينة وطفلها بعد الوالدة.. 4
حق السجينة يف أن ترفض اإلدالء بأي معلومات عن سجلها الصحي اإلنجابي وعدم إجراء الفحوصات املهبلية . 5

إال مبوافقتها.
العقابية . 6 املؤسسة  أو يف  النساء  )إما يف جناح  العقابية  املؤسسة  يتم تخصيص مكان خاص )كحضانة( داخل 

اخلاصة كسجن للنساء( ويوضع فيها الرضع واألطفال املوجودين مع أمهاتهم وذلك خالل الفترات التي ال يكونون 
أثنائها يف رعايتهم.

ال يجوز إستخدام أدوات تقييد احلرية بحق السجينات احلوامل أثناء اخملاض أو الوالدة أو بعد الوضع حلن . 7
خروج السجينة من املستشفى.

عدم معاملة األطفال املرافقن معاملة السجناء بحالٍ من األحوال.. 8
تخضع السجينة احلامل لبرامج ارشادية وتثقيفية وحول طبيعة النظام الغذائي أثناء فترة احلمل، متاماً كتلك . 9

البرامج التي تخضع لها النساء خارج املؤسسة العقابية.
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قواعد بانكوك :
القاعدة )8( :  يحترم يف جميع األوقات حق السجينات يف احملافظة على سرية املعلومات الطبية اخلاصة بهن، مبا 
يف ذلك على وجه التحديد احلق يف عدم اإلدالء مبعلومات تتعلق بصحتهن اإلنجابية ويف عدم اخلضوع 

لفحص يتعلق بذلك.
القاعدة )9( : إذا كان برفقة السجينة طفل، يخضع هذا الطفل أيضا للفحص الصحي ويفضل أن يقوم به طبيب أطفال 
الرعاية  العالج والعناية الطبية املطلوبة. وتوفر رعاية صحية مناسبة تعادل على األقل  لتحديد طرق 

الصحية املتوفرة يف اجملتمع احمللي.
القاعدة )48( : تتلقى السجينات احلوامل أو املرضعات توجيهات بشأن صحتهن والنظام الغذائي اخلاص بهن يف إطار 
برنامج يعده ويراقبه أخصائي صحي مؤهل. وتؤمن أغذية كافية ووفق جدول زمني مناسب وتوفر بيئة 

صحية وفرص ممارسة التمارين بانتظام للحوامل والرضع واألطفال واألمهات املرضعات مجانا.

قواعد بانكوك :
القاعدة )49( : تتخذ القرارات فيما يتعلق بالسماح لألطفال بالبقاء مع أمهاتهم يف السجن مبا يراعي يف املقام األول 

مصلحة الطفل. وال يعامل األطفال الذين يرافقون أمهاتهم يف السجن إطالقا كسجناء.
القاعدة )50( : يتاح للسجينات اللواتي يرافقهن أطفالهن يف السجن أقصى ما ميكن من الفرص لقضاء الوقت مع 

أطفالهن.
القاعدة )51(  : توفر خدمات الرعاية الصحية بشكل متواصل لألطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم يف السجن ويتولى 

أخصائيون رصد منوهم، بالتعاون مع الدوائر املعنية بتقدمي اخلدمات الصحية اجملتمعية.

9-2-2 : إجراءات تصنيف السجينات احلوامل وتطبيق العقوبات التأديبية.
ال توجد قواعد مخصصة للنساء السجينات من احلوامل إال مبا يتعلق بوضعهن الصحي، الذي يجب مراعاته بشكلٍ كامل أثناء 

التصنيف وبرامج اإلصالح وإعادة التأهيل، والرعاية الالحقة.

قواعد بانكوك:
القاعدة 40  :  

يعد وينفذ مديرو السجون أساليب تصنيف تراعى فيها االحتياجات اخلاصة للنساء وظروف السجينات لضمان إعداد 
وتنفيذ خطط مالئمة وفردية تهدف إلى التبكير يف تأهيلهن وعالجهن وإعادة إدماجهن يف اجملتمع.

يستحسن يف هذه األحوال جمع النساء احلوامل معاً يف مهجع مستقل قدر اإلمكان، حيث ميكن أن يفيد ذلك يف تبادل اخلبرات، 
وتسهيل التثقيف الصحي لهن يف الرعاية االنجابية، وبرامج الرعاية اخملصصة للحوامل ورعاية األطفال الرضع.

أما في العقوبات التأديبية، فإنه وفقًا لقواعد بانكوك :
ال يجوز وضع السجينة احلامل يف احلجز اإلنفرادي كعقوبة تأديبية.. 1
ال يجوز معاقبة السجينة احلامل بعقوبة احلرمان من الزيارة .. 2
ال يجوز تقييد املرأه السجينة أثناء الوالدة واخملاض أو بعد الوالدة يف مرحلة النفاس.. 3
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قواعد بانكوك :
القاعدة 22 :  ال تطبق عقوبة احلبس اإلنفرادي أو العزل التأديبـي على احلوامل والنساء اللواتي برفقتهن أطفال رضع 

واألمهات املرضعات يف السجن.
القاعدة 23  : ال تشمل العقوبات التأديبية التي تفرض على السجينات منعهن من اإلتصال بأسرهن، وبخاصة أطفالهن.

القاعدة 24  : ال تستخدم إطالقا أدوات تقييد احلرية مع النساء أثناء اخملاض وأثناء الوالدة وبعد الوضع مباشرة.
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9-2-3 : إجراءات التعامل مع أطفال السجينات املرافقني ألمهاتهم

توفير حضانة أطفال وتجهيزها بكافة ما يلزم لرعاية األطفال، وتأهيل متخصصات لرعاية األطفال املرافقن . 1
ألمهاتهم السجينات.

حال تعرض الطفل املرافق المه السجينة ألي أذى ناجم عن إيذاء مقصود أم غير مقصود، يتم عرضه على طبيب . 2
املؤسسة العقابية إلتخاذ اإلجراءات الطبية والقانونية الالزمة .

إذا تبن من خالل الفحص الطبي أن الطفل بحاجة إلى عناية طبية غير متوفرة باملؤسسة العقابية يتم  تحويله . 3
إلى املستشفى اخملتص ويتم مرافقته من قبل املربية اخملتصة من دار احلضانة.

إذا تبن للطبيب أن شبهة جنائية تدور حول ايذاء الطفل تتخذ بذلك اإلجراءات القانونية الالزمة كأي حالة . 4
إيذاء أخرى ترتكب يف دور احلضانة وحسب نصوص القانون .

تتولى إدارة املؤسسة العقابية توفير مالبس وأغذية األطفال املرافقن ألمهاتهم، إما عن طريق التبرعات وعبر . 5
اجلمعيات األهلية والتطوعية أو من موازنة املؤسسة مباشرة.

قواعد بانكوك :
القاعدة 42

متكن السجينات من االلتحاق ببرنامج أنشطة متوازن وشامل يأخذ يف االعتبار االحتياجات املالئمة لنوع اجلنس.   - 1
2 - يجب أن يتسم نظام السجن بقدر كاف من املرونة بحيث يلبي احتياجات احلوامل واألمهات املرضعات والنساء 
اللواتي يرافقهن أطفالهن يف السجن. وتوفر املرافق أو الترتيبات الالزمة لرعاية األطفال يف السجون من أجل 

متكن السجينات من املشاركة يف األنشطة التي تنظم يف السجن.
تبذل جهود خاصة لتوفير برامج تالئم احلوامل واألمهات املرضعات والنساء اللواتي يرافقهن أطفالهن يف السجن.  - 3

قواعد النموذجية ملعاملة السجناء:
املادة 23 /2 :  حن يكون من املسموح به بقاء األطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم يف السجن، تتخذ التدابير الالزمة 
لتوفير دار حضانة مجهزة مبوظفن مؤهلن، يوضع فيها الرضع خالل الفترات التي ال يكونون أثناءها يف رعاية أمهاتهم.
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9-3 : إجراءات التعامل مع ذوي النزعة اإلنتحارية
من املعلوم أن من ينزع بسلوكه نحو اإلنتحار، هو شخص يشعر بالهزمية واالنكسار الداخلي يف األغلب، وأحياناًً أخرى يرى 
انسداد األفق ألي أمل له يجعله يتعلق باحلياة، وإن كانت هناك بعض حاالت اإلنتحار بسبب آالم عضوية شديدة لم يكن قادراً 

أن يتكيف الشخص املنتحر معها. 

يف هذا املقام سنبحث يف املؤشرات الدالة على ذوي النزعة اإلنتحارية، واإلجــراءات التي ينصح عاملوا وموظفوا املؤسسة 
العقابية اللجوء إليها إلنقاذ السجن من اإلنتحار أو التفكير فيه.

 
9-3-1 : األعراض واملؤشرات الدالة على ذوي النزعة اإلنتحارية.

هذه املؤشرات ليست دالة بشكل مباشر على ذوي النزعة اإلنتحارية حصراً، بل هي عالمات وإمارات تظهر ملوظفي املؤسسات 
العقابية أن هذا السجن الذي تظهر عليه العالمات ميكن أن ينجرف نحو اإلنتحار، وليس حتماً، لذا فهو من باب الواجب 

اإلنساني قبل الوظيفي أن يقوم بإجراءات تحيد بالسجن عن اإلستمرار يف االتجاه نحو اإلنتحار.

فيما يلي بيان لهذه اإلشارات والعالمات الدالة على ذوي النزعة اإلنتحارية: 
ظهور عالمات اخلوف والقلق: وأهم هذه العالمات: سرعة نبضات القلب، الشعور بالتوتر، جفاف الفم واحللق، . 1

زيادة عرق راحة اليد، فقدان الشهية، الشعور بالتعب والدوار. الشعور بأنه مكشوف للخطر دون سبب واضح، 
رؤية الكوابيس.

 الغضب املستمر، والسلوك العدواني تجاه اآلخرين:  وعادة ما يصحب هذه السلوكيات العدوانية صراخاً حاداً، . 2
وارتفاع غير مبرر يف نبرات الصوت، وارتجاه األطراف، وصعوبات يف التنفس، وآالم يف الصدر، وارتفاع حاد يف 

ضغط الدم، وتسارع نبضات القلب.
 اإلكتئاب: وهو عبارة عن مصطلح يستخدم لوصف خليط من احلاالت املرضية أو غير املرضية يف اإلنسان . 3

والتي يتغلب عليها طابع احلزن.  ومن أبرز عالماته الدالة عليه: الشعور بفقدان األمل والعزلة، البكاء املتكرر، 
االنطوائية، عدم النوم، العصبية السريعة، عدم القدرة على البقاء بحالة الثبات، تشبيك اليدين بشكل يدل على 

التوتر، التحرك إلى األمام واخللف بشكل متوتر وغير متسق.
 الهستيريا: هي مرض نفسي عصابي تظهر فيه إضطرابات إنفعالية مع خلل يف أعصاب احلس واحلركة، وهي . 4

العمى  لها أساس عضوي.  ومن أعراضها:  املزمنة إلى أعراض جسمية ليس  عصاب تتحول فيه االنفعاالت 
الهستيري، الصمم الهستيري، فقدان حاسة الشم، فقدان حاسـة الذوق، فقـدان احلساسية اجلدلية يف عضو 
أو يف عدة أعضاء من اجلسم، اضطراب الوعي، الطفليه الهستيرية )السلوك أو التكلم كاألطفال( التفاؤل غير 

الواقعي، يظهر سوء تقدير لألمور.
اإلنسانية مثل اخلوف، واخلجل، . 5 النفس  تجتاح  انعكاسي ملشاعر  برد فعل  نفسية توصف  اإلرتباك: هو حالة 

أو  اليدين  ارتجاف يف  , ويظهر على اإلنسان بشكل  إرادية  والقلق، وهو شعور يصدر من اإلنسان بطريقة ال 
الشفتن أو عدم القدرة على الكالم أو التصرف. 

التغير السلوكي: مبعنى حصول تغيير كبير ومتطرف يف العادات واملعتقدات وأسلوب احلياة للسجن أو املبالغة . 6
يف سلوك ما، مثل التطرف الديني.

يجب التنبيه دوماً بضرورة اإلستعانة بالطبيب لتشخيص احلاالت النفسية أو الطبية العضوية، وما دور املوظفن 
إال املالحظة واملتابعة، وحال رصد أي أعراض فيقومون باإلستعانة بالطبيب اخملتص.
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9-3-2  : إجراءات التعامل مع ذوي النزعة اإلنتحارية.
في حاالت ظهور سجني يظهر عالمات وامارات بأنه من ذوي النزعة اإلنتحارية، فيستحب اللجوء إلى النصائح التالية:

طلب تأكيد املالحظة للعالمات واالشارات الدالة على النزعة اإلنتحارية من زميل آخر.. 1

إبالغ املسؤول املباشر، الذي يفضل أن يحيط مدير املؤسسة العقابية علماً بحالة السجن.. 2

ارسال السجن لطبيب مختص لتشخيص حالته، فقد تكون العالمات نتيجة مرض عضوي وليس له أي امتداد . 3
سلوكي أو نفسي.

تنظيم تقرير بحق السجن، الجل رفعه إلى مدير املؤسسة الذي يترتب عليه أن يقرر اإلجراءات الواجب إتخاذها . 4
بحق السجن ذو النزعة اإلنتحارية والتي تشمل تشديد الرقابة املستمرة عليه، أو نقله من مهجع آلخر، أوعدم 

تركه بشكل منفرد، أو عدم متكينه من فرصة اإلنتحار.

 تحويل السجن إلى األخصائي النفسي.. 5

من املستحسن يف هذه احلاالت أن يقوم موظفوا املؤسسة العقابية مببادرات تجاه هؤالء السجناء ذوي النزعة . 6
اإلنتحارية كنحو االستماع ولو مطوالً لهم، وتركهم يعبرون عن مشاعرهم، وتهدئة التوتر لديهم.

إذا كانت هناك محاولة إنتحار قد وجدت مع أي سجن، فتتبع التوصيات التالية:. 7

o .يقوم املوظف اإلصالحي بإعالم اقرب ضابط مسؤول

o .إعالم الطاقم الطبي والتمريضي املوجود يف املؤسسة بوجود محاولة إنتحار يف املركز وتحديد املوقع

o   قبل الشروع بفتح الزنزانة حيث يوجد السجن فعلى الضابط املسؤول أن يكون متنبها باحتمالية قيام
السجن مبحاولة خداع املرتب بأنه يحاول اإلنتحار.

o  .يجب إنزال السجن مباشرة )إذا كان معلقاً(  ومبساعدة من زمالئه إن وُجدوا

o  يتم عمل تقييم سريع حلالة السجن وتقدمي اإلسعافات األولية له وحسب التدريبات التي تلقاها رجل
األمن. 

o  حال وصول الطاقم الطبي إلى املكان فعلى الضابط الذي تعامل مع هذه احلالة إخبار الطاقم الطبي
باملعلومات املتوفرة لديه مثل متى اكتشفت احلالة و أية معلومات أخرى.

o  ،يتم تنظيم تقريرا بذلك ويُراعى فيه تسلسل األحداث ووقت اكتشاف هذه احلالة وأية معلومات أخرى
وينتهي التقرير بذكر وقت إرسال السجن لتلقي الرعاية الطبية. 
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9-3-3  : إجراءات تشديد املراقبة. 
التي يتم من خاللها التحكم واإلشراف على حركة وتسكن جميع السجناء الذين مت  العمليه  يراد مبفهوم الرقابة املشددة: 

تصنيفهم على أنهم حاالت تحت الرقابة املشددة من قبل مدير املؤسسة العقابية.

يتم تحديد من يجري وضعه تحت الرقابة املشددة بناءاً على وقائع موثقة مبنية على اإلطالع على القيود واملعلومات املتوفرة 
عن السجن, وعلى سبيل الذكر ال احلصر:

o . املعلومات الواردة من األجهزة األمنية

o . توفر معلومات جوهرية من مصادر موثوقة

o  االعترافات املقدمة من السجناء بتورطهم أو باشتراكهم مبنظمات إجرامية أو إرهابية، أو بعصابات
منظمة، أو مبحاوالت فرار.

o .الوثائق الصادرة عن احملاكم

o .األسبقيات والقيود املتوفرة بحق السجن

o .ًجميع السجناء املتهمن أو احملكومن بقضايا )القتل العمد(، ابتداءاً إلى أن يعاد تقييمهم الحقا

كما أنه ميكن تصنيف السجن على انه حالة تحت الرقابة املشددة إذا تبن من تهمة السجن أو قيوده:
o  تاريخ مسبق للسجن بالفرار أو محاولة الفرار أو أيه معلومات موثقه تدل على احتمالية الفرار أو

محاوله القيام بالفرار.

o .أيه معلومات عن سوء سمعه السجن أو قضاياه أو خلفيته أو شركاؤه...الخ

o .القضايا الغريبة و التي  فيها استحقار ملشاعر الرأي العام أو لسجناء املؤسسة العقابية

o  املشاركة الفعالة يف أيه مجموعه معروفه بإستعمال العنف و املعتمدة لدى املصادر اإلستخبارية  للجهات
األمنية على أنها مجموعه خطيرة يف اجملتمع.

o  االشتراك  يف العصابات اإلجرامية عاليه التنظيم، أو يف مؤامرة جنائية كبيرة استناداً إلى  مصادر
موثقة من اجلهات األمنية .

o  .السلوك الهجومي املستمر أو اخلطير للسجن

o . العزل لظروف غير طبيعيه

o .)التعليمات اخلاصة و التنسيب من قبل اجلهات القضائية  مثل)احملاكم، املدعن العامن

إن التصنيف  النهائي للسجن كحاله تحت الرقابة املشددة، يجب أن يكون بتنسيب من ضباط املراقبة والتفتيش ملدير املؤسسة 
العقابية الذي ميلك الصالحية إلعطاء تصنيف مؤقت للسجن على انه حاله تحت الرقابة املشددة أو الضابط األقدم املناوب 
خالل ساعات ما بعد الدوام وأيام العطل، ومثل هذه احلاالت الطارئة يجب مراجعتها من قبل مدير املؤسسة يف يوم العمل 

التالي، ليجري التصنيف من قبل جلنة التصنيف املتخصصة واملعتمدة يف املؤسسة العقابية.
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عملية الرقابة املشددة:

على ضابط املراقبة وبشكل يومي أن يبلغ غرفة العمليات والسيطرة باحلركة املبرمجة للسجناء املصنفن »تحت . 1
الرقابة املشددة« يف حال خروجهم خارج املؤسسة العقابية ليتم تشديد احلراسة عليهم أثناء سوقهم إلى احملاكم 

أو املستشفيات، أو ...الخ، قبل يوم من اليوم الذي يوجد فيه حركة مبرمجة.

تعلم بها . 2 الرقابة املشددة«  خارج مهاجعهم يجب أن  جميع احلركات غير املبرمجه للسجناء املصنفن »تحت 
غرفة العمليات فوراً، وأن تصدر تعليماتها إلى األجنحة األخرى التي يتحركون لها كساحات التشميس أو األلعاب 

الرياضية أو مشاغل العمل.

تحت أي ظرف ال يجب نقل أو إرسال أي سجن من السجناء تحت الرقابة املشددة خارج املركز بدون إعالم . 3
غرفة العمليات حسب اإلجراءات  املذكورة أعاله.

خالل ساعات ما بعد الدوام الرسمي ,عطل نهاية األسبوع والعطل الرسمية, يجوز ملدير املؤسسة العقابية أو من . 4
ينوبه أو ضابط املراقبة املناوب، تغيير مهجع  سجن »تحت الرقابة املشددة« ألمور أمنيه أو أليه أسباب أخرى 

مقنعة, ويجب إعالم غرفه العمليات على الفور مبثل هذا التغيير.

 يجري تقدمي تقارير دورية عن السجناء »تحت الرقابة املشددة«، ويجري تقييمها من قبل مدير املؤسسة العقابية . 5
الذي يأمر مبتابعتها أو تحويلها للجنة التصنيف أو أن يكتفى فقط بحفظها مبلف السجن الشخصي.

يفضل إعادة تقييم السجناء »تحت الرقابة املشددة«، شهرياً، أو نصف شهري، ومن خالل جلنة التصنيف. . 6
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10-1 : الشروط العامة للتقارير والضبوطات واإلستدعاءات.
التوثيق والتدوين يف املؤسسات العقابية يعتبر من أهم األعمال التي يجب احملافظة عليها ودميومتها، سواء أكان هذا التوثيق 
باخملاطبات الرسمية أو كتابة التقارير أو محاضر الضبط، أو اإلستدعاءات التي يتقدم بها السجناء إلدارة املؤسسة العقابية، 

وال تقل أهمية السجالت يف املؤسسة بحالٍ من األحوال عن ما سبقها.

وميكن إجمال أهمية ذلك لكون تلك السجالت والتقارير ومحاضر الضبط تستخدم يف االثبات القضائي، واإلداري ألي عمل 
ينتج أثراً قانونياً مبا يحفظ حقوق السجناء وحقوق العاملن معاً.

كما لها أثر كبير يف آليات الرصد من اجلهات الرقابية الرسمية، وغير الرسمية فال تترك عمل يحدث أثراً يف املؤسسة العقابية 
إال ويتم تدوينه، وأبرز فيما يلي بعض النقاط التي تظهر أهمية التدوين والتوثيق ألعمال املؤسسات العقابية:

يعبر إنشاؤها عن طبيعية سير العمل اليومي يف املؤسسة العقابية، واألحداث اجلارية فيه.. 1

 تحتوي على املعلومات اإلدارية التي تخدم أهداف العمل اليومي واالستراتيجي يف املؤسسة العقابية.. 2

 تتمتع بالقيمة اإلثباتية وتساعد مدير املؤسسة العقابية يف عمليات إتخاذ القرار السليم.. 3

 احتوائها على معلومات على درجة عالية من الصحة، ميكن الوثوق بها واالعتماد عليها كمصدر هام من مصادر . 4
املعلومات لإلدارة والبحث، وأيضاً للجهات الرقابية كافة على حدّ السواء.

اإلدارة . 5 تحقق  ولكي  وأعماله،  وأنظمته  إجراءاته  وتطور  العقابية  املؤسسة  دقيقا حلياة  بأنها سجالّ  توصف   
أهدافها، وتنجح يف عملها، ال بدّ من توافر املعلومات الالزمة إلنجاز هذه األعمال بصورة جيدة.

10-1-1  : الشروط املوضوعية والشكلية للتقارير
لبيان  التوقف  بد من  لذا كان ال  العقابية،  املؤسسة  والقانونية يف أعمال  اإلدارية  التصرفات  كثير من  التقارير يف  تستخدم 

الشروط املوضوعية والشكلية لكتابة التقارير.

> الشروط املوضوعية:
الوضوح:. 1

أن تكون لغة التقرير واضحة مبا يكفي ألن تنتج األثر املتوخى منه، وميكن بيان مفهوم الوضوح من خالل:
o .تحديد موضوع اخلطاب  قبل الشروع يف الكتابة
o .عدم املبالغة يف انتقاء الكلمات الغريبة أو غير املألوفة
o .عدم إستخدام الكلمات التي تثير الشك أو القابلة للتأويل
o  .إستخدام لغة التعبير وليس لغة التأثير
o .إستخدام اجلمل والفقرات القصيرة ما أمكن
o  .التسلسل املنطقي لألفكار
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الدقة:. 2
يجب أن يكون كاتب التقرير دقيقاً فيما يكتب، وميكن االستناد يف ذلك :

o .التأكد من خلو املوضوع من األخطاء اللغوية واإلمالئية واملطبعية
o  اللوائح  ، األرقــام   ، التواريخ   ، األسماء   : واكتمالها  وحداثتها  والبيانات  املعلومات  صحة  من  التأكد   

واألنظمة.
o .إستخدام عالمات الترقيم  بشكل صحيح

اإلختصار:. 3
يراد باإلختصار أن يسهل كاتب التقرير على املستقبل له قرائته كامالً، وتحقيق النتيجة املرجوة منه بدون تكرار 

غير مبرر، وهذه بعض النصائح لكتابة التقارير:
o  .عدم املبالغة يف الكتابة
o  .عدم تكرار عبارات سبق إدراجها
  

عدم اللجوء إلى تفاصيل املوضوع عند معرفة القارئ بها. . 4
o  .اإلختصار يجب أن ال يؤدي إلى غموض املعنى

اللطافة:. 5
لطف اخلطاب يدل على شخصية الكاتب وإحترام اخملاطب، لذا يفضل أن يكون التقرير لطيفاً من خالل:

o .إستخدام عبارات لطيفة
o .االعتراف باخلطأ
o .عدم إستخدام أسلوب املراوغة واخلداع
o  إستخدام العبارات املبنية للمعلوم واملباشرة
o )نحن، أنتم، يسرنا، نشكركم(

احليادية عدم التحيز: . 6
وهذا أصلٌ يف العمل اإلصالحي، والعمل االحترايف عموماً مبا يحفظ احلقوق، ويحقق النزاهة والشفافية:

o .عدم التأثر بأفكار أو آراء معينة يف اخلطاب
o . اإللتزام باتجاهات ونتائج اخلطاب
o .إستخالص النتائج من املعلومات املوثقة باخلطاب
o .عدم اإلعتماد على أي توصية مبنية على رأي أو اجتهاد شخصي
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> الشروط الشكلية للتقرير :
أن يتضمن التقرير عناصره الكاملة:. 1

o .»البسملة : يستحسن أن تبدأ اخملاطبات بذكر البسملة وهي عبارة : » بسم اهلل الرحمن الرحيم

o  التاريخ: حسب النموذج املعتمد يف كل دولة هجرياً أو ميالدياً أو كالهما، ووفقاً للشكل الرسمي التي تعتمده
مخاطبات كل دولة.

o  املرسل إليه: وهو اجلهة الرسمية األعلى، وال ضير إن تضمن عبارات تفخيم إن كان ذلك سائداً يف اخملاطبات
املعتادة.

o  التحية الرسمية: وهي فقط ال تتعدى بعض الكلمات، مثل: »تحية طيبة وبعد« أو السالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته«.

o  أو مسمى اسم سجن  املوضوع  يكون  أن  وبشكل مختصر، وميكن  التقرير،  نظم ألجله  الذي  املوضوع  عنوان 
الواقعة، ومثاالً على ذلك:  »املوضوع: السجن مجتهد سالمة، مهجع ب« أو »فقدان قيد يدوي« أو »العد / 

التفقد املسائي«.

o  املقدمة: وهي عادةً ما تشمل أمراً معلوم للجهة اخملاطبة، كتابة: »بناءً على أوامركم بتشديد الرقابة ...« أو
»تعلمون أنه مع ... «.

o  ،املنت: وهو زبدة التقرير، والعرف السائد يف األدبيات العربية أن كتابة التقارير تحتوي 3 عناصر يف متنها: معلوم
ومجهول، ومطلوب.

o  اخلامتة: فيها ملخص ما يريده منظم التقرير بعد عرض املنت، ويستحسن أن ال تتجاوز سطراً واحداً، بحيث
يكون الطلب بعد العرض على النحو التالي: »راجياً إجراءاتكم على ما تقدم« ، أو » راجياً العلم باالطالع على ما 

تقدم« أو » راجياً اصدار توجيهاتكم على تقدم، ومبا ترونه مناسباً«.

o  التحية النهائية: وهي اشعار بانتهاء التقرير، وتكون بجملة واحدة، إما بالسالم عليكم ورحمة اهلل ، أو تقبلوا
إحترامي، وهكذا.

o  مقدم/ منظم التقرير: يشمل هذا العنوان اسم املنظم أو كاتب التقرير كامالً، ورقمه الوظيفي، ورتبته، ومسماه
الوظيفي، وتوقيعه الرسمي.

o  املرفقات )إن وجدت( : وهذه املرفقات يتصور أن تكون صوراً أو وثائق أو أي شيء قابالً للعرض، وتفيد يف اسناد
ودعم الطلب املنوه عنه يف التقرير.

o  هنالك بعض املؤسسات العقابية تقوم باعداد مناذج للتقارير املستخدمة فيها مسبقاً وبشكلٍ جاهز، وعلى منظم
التقرير أن يعبئ اخلانات الفارغة بجانب كل عنوان، وأحياناًً يترك بعض السطور الفارغة لقليل من الشرح عند 

احلاجة، وهي طريقة فاعلة ومهمة.

o  ًميكن أن تكون هذه التقارير مطبوعة على جهاز احلاسوب، وهو يدل على تطور إداري جيد، وميكن أن تكون كتابة
بخط اليد، ويف هذه احلالة يجب أن تكون الكتابة بخط واضح وقابل للقراءة.
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الورق: . 2
يجب أن يكون الورق مالئما من حيث اللون ويفضل األبيض، لتظهر عليه الكتابة، كما يجب أن تكون نوعية الورق مناسبة 
أي ليس سميكاً لكي ال تتضخم امللفات يف األرشيف، وأيضاً ليس خفيفاً جداً كي ال يكون عرضة للتمزق بعد سنوات 

قليلة.

الهوامش : . 3
وهي الفراغات املتروكة من حافة الورقة اليمنى واليسرى والعليا والسفلى وحتى بداية ونهاية السطر. إذ أنه هناك 
أربعة هوامش يفضل أن تكون مساحتها مالئمة إلتاحة الفرصة للتعليق يف صورة الضرورة. ويكون عادةً الهامش األمين 

أكثر من الهامش األيسر.

املسافات:. 4
وهي املساحات الفارغة من الكتابة واملوزعة يف التقرير كما يلي :

o .مسافة بن الكلمة والكلمة
o .مسافة بن السطر والسطر
o مسافة بن الفقرة والفقرة
o .وللكاتب أن يقدرها بشكل يضفي على الوثيقة أو املراسلة شيئا من اجلمالية والوضوح

 الفقرات: . 5
كل تقرير يتكون من مجموعة من األفكار وكل فكرة تعتبر فقرة جديدة يجب أن تبدأ بسطر جديد، مع العلم أن بداية 

الفقرات تكون مبزيد من الهامش.

10-1-2: الشروط املوضوعية والشكلية حملاضر الضبط.
محضر الضبط ويسمى أحياناًً محضر التحريات ليس طلسماً أو لغز وامنا هو عمل قانوني، يتكون من عدة عناصر أو مكونات 
موضوعية وشكلية هي يف جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهد للوقوف على حقيقة القول بوقوع جرمية 
ما، وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها، والغاية من تحليل محضر الضبط أو التحريات إلى عناصره هو إخضاعه للرقابة، 
سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة املوضوع، ومن قبل محامي املتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر 

الضبط أو التحريات كعمل قابل للرقابة واملناقشة واثبات العكس.

الواقعة ضمن إختصاصهم، وبالتأكيد  القضائية لضبط اجلرائم  يتمتعون بصفة الضابط  يتولى إعداد هذه احملاضر رجال 
ليست كل الدول سواء يف منح هذه الصفة لرجال العمل اإلصالحي يف املؤسسات العقابية، خاصة أن أغلب الدول العربية توكل 

مهمة العمل اإلصالحي يف املؤسسات العقابية لرجال الشرطة الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية أصالً.

تكمن أهمية هذه احملاضر يف قيمتها القضائية املمنوحة لها، كوسيلة إثبات على وقوع اجلرمية، ونسبتها إلى فاعلها من جهة، 
ويف خطورة الصالحيات الواسعة املمنوحة مبوجبها ملأموري الضبط القضائي.
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وتختلف محاضر الضبط أو التحريات عن التقارير السابق بيانها يف جملة من األمور أهمها:

التقرير وسيلة إخبار ليس إال، يقوم بإعداده أي موظف من أجل إخبار رئيسه وتزويده مبعلومات حول قضية أو . 1
حادثة بعينها، وميكن أن تتضمن كل املعلومات املتحصل عليها بالتحريات، لذلك فهي تكتسي طابعا شخصياً، 
القضائية  محاضر الضبط  أما  موضوع التقرير،  القضية  حول  الشخصي  رأيه  يضمنها  أن  لصاحبها  وميكن 
تقتصر علي املعاينات والتصريحات املدلى بها أمام مأموري الضبط القضائي، وكذلك العمليات التي يقوم بها 

يف مجال إختصاصه، وال يجوز له بحالٍ من األحوال أضفاء رأي شخصي فيها.

 يتصور أحياناًً أن يكون التقرير شفوياً، كما يكون كتابياً، أما احملاضر فهي وثائق مكتوبة وجوباً بنص القانون.. 2

تعد التقارير وسائل تنظيمية داخلية لإلخبار، أما احملاضر فهي وسائل إثبات خطية. . 3

للمحاضر شروط وإجراءات واجبة اإلتباع، ومخالفتها قد تؤدي إلى إبطال أثرها القانوني، أما التقارير فغياب . 4
أحد شروطها أو إجراءاتها يؤثر على قيمتها االخبارية.

> الشروط املوضوعية:
الصفة واإلختصاص:. 1

املراد بالصفة التمتع بصفة الضبط القضائي، وهي صفة عادة ما تكون ثابتة لرجال الشرطة يف الدول التي يكون فيها 
ضباط املؤسسات العقابية من جهاز الشرطة نفسه، لكن هنالك بعض الدول تفصل بن العمل الشرطي واإلصالحي، 
مما يتطلب منها توفير صفة الضبط القضائي لضباط املؤسسة العقابية بحيث متكنهم هذه الصفة من تلبية متطلبات 

عملهم يف ضبط اجلرائم التي تقع ضمن وداخل مرافق املؤسسة العقابية.

أما اإلختصاص فيكون مناطه في ثالثة أبواب: 
العقابية، فقد مينح ضباط أ(  املنظم لعمل املؤسسات  القانون  النص يف  النوعي: وهو ما يرد عليه  اإلختصاص 

العقابية، أو قد يقتصر على  الواقة ضمن حرم املؤسسة  العقابية صالحيات ضبط كافة اجلرائم  املؤسسات 
طائفة معينة من اجلرائم، ويطلب منهم استدعاء رجال الشرطة لضبط باقي الفئات األخرى، فتسمى احلالة 

األولى إختصاص نوعي عام، والثانية إختصاص نوعي خاص.
اإلختصاص اجلغرايف: ويتعلق تحديداً يف منطقة وحدود املؤسسة العقابية التي يعمل فيها ضباطها، وال يتعدى ب( 

إختصاصهم إلى مؤسسات عقابية ولو تواجدوا فيها مصادفةً ساعة وقوع جرمية ما، إال إذا نص القانون على 
غير ذلك.

اإلختصاص الزماني: وتعني الفترة الزمنية التي يكون فيها الضابط على رأس عمله، وعليه إذا كان الضابط يف ج( 
إجازته الرسمية وصادف أن دخل املؤسسة العقابية لغرض شخصي، فال يعد مختصاً زمانياً لضبط أي جرمية، 

إال إذا نص القانون على غير ذلك.

قيد املوضوع:. 2
يف التقارير قلنا أنه يجوز يف أي أمر كان، ولو كان تعبيراً شخصياً عن رأي منظمه يف شأن ما، أما يف محاضر الضبط 

والتحريات فالبد اإللتزام بأن يكون محضر الضبط متعلقاً بقيد املوضوع، وبيانه على النحو التالي:
أن يكون منصباً على جرمية قد وقعت ضمن حرم املؤسسة العقابية.أ( 
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أن يكون متعلقاً باألعمال املوكولة إليهم القيام بها من إجراءات تحقيقية، وهي تختلف من نظام قانوني إلى آخر ب( 
يف البالد العربية فبعض األنظمة القانونية تحصر الصالحيات يف ضبط األدلة من مسرح اجلرمية، وإجراء 

التحريات األولية، يف حن بعض األنظمة األخرى متنح صالحيات واسعة لكن ضمن قيود قانونية واضحة.

سرعة اإلجناز:. 3
يقصد بسرعة اإلنجاز، قيام مأموري الضبط القضائي اخملتصن يف املؤسسة العقابية بإنجاز محضر الضبط بالسرعة 

املناسبة وفق ما تتطلبه اإلجراءات من وقت دون تسرع أو إبطاء، وإمنا بقدر الضرورة التي يقتضيها البحث.

حضور املشتكى عليه، إن توفر.. 4
أن يكون تدوين محضر الضبط ، وتحديداً محاضر التفتيش ، بحضور املشتكى عليه إن كان حاضراً أو موقوفاً حيث يتم 

عرضها عليه ، وإن تعذر حضوره جرت بحضور وكيله أو شاهدين ، وإن رفض املشتكى عليه التوقيع يشار إلى ذلك .

> الشروط الشكلية:

التوقيع: توقع كل صفحة من محاضر الضبط من مامور الضبط القضائي، ومن الكاتب والشهود واملشتكى عليه، . 1
فإن تعذر ذلك جاز تنظيم الضبط مبعزلٍ عنهم مع اإلشارة لذلك يف احملضر . 

 ملأمور الضبط القضائي ) إن مت ندبه من النيابة العامة( أن يستعن بأصحاب اخلبرة من أرباب الفنون والصنعة . 2
إذا ما احتاج إليهم يف تدوين الضبط .

ال يعنون بغير عنوان التمايز النوعي، فال يوجه ملرسل إليه كما التقارير، بل يكتب عنوان احملضر فقط، مثالً: . 3
»محضر ضبط إلقاء قبض« أو »محضر ضبط تفتيش مهجع«.

كافة الشروط الشكلية املطلوبة يف املعامالت واخملاطبات الرسمية األخرى بإستثناء ما مت االشارة إليه بأعاله.. 4

مينع وجود شطب أو تحشية بن السطور يف محاضر الضبط.. 5

10-1-3 : الشروط املوضوعية والشكلية للطلبات اخلدمية واإلستدعاءات.
من ضمن األوراق واملستخدمة يف املؤسسات العقابية ما يعرف بالطلبات اخلدمية واإلستدعاءات، على نحو ما يطلبه السجناء 
مثالً، من توفير عمل له، أو رفض اخلروج إلى نشاط رياضي نتيجة شعور باإلرهاق، أو طلب توفير مواد صحية أو مالبس 

إضافية.

ال توجد شروط خاصة موضوعية أو شكلية لهذا النوع من اخملاطبات، بل أن بعض املؤسسات العقابية تعتمد مناذج جاهزة 
لطلبات السجناء يكتفى فقط بتعبتئها، وارسالها إلى اإلدارة.
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10-2 : إجراءات تقدمي تظلمات وشكاوى السجناء.
يهدف هذا األمر إلى وضع إجراءات يف التعامل مع شكاوى وتظلمات السجناء. وقد مت تصميم هذه اآللية من أجل إعطاء 
السجناء طريقه رسميه لعرض تظلماتهم من أجل التقليل من حاالت التقاضي أمام احملاكم وتخفيف التوتر يف املركز اإلصالحي 

وتحسن ظروف احلجز.  علما بأن برنامج التعامل مع شكاوى وتظلمات السجناء موجها ملصلحة السجن.

10-2-1 : أنواع القضايا التي ال يجوز فيها التظلم .
املظلمة هي التي ترفع إلى اإلدارة وليست شكوى متعلقة بقضية قضائية، أي ما يتعلق بأمر إداري وقع أو شعر السجن فيها 

بظلم تجاهه، ومن قبيل ذلك :

العقابية أو وحداتها اخلدمية أو يف طريقة تنفيذ هذه . 1 العمل مقررة يف املؤسسات  تتعلق بسياسة  أي شكوى 
السياسة أو اخلدمة.

أي شكوى تتعلق بعدم وجود سياسة أو إجراء أو تعليمات يف اإلدارة.. 2

أي شكوى تتعلق بأي سلوك أو إجراء موجه ضد أي سجن وال يقع ضمن صالحيات النيابة العامة، أو هيئات . 3
التحقيق املقررة يف املؤسسة العقابية.

> القضايا التي ال تعتبر مظلمة:

من القضايا التي  تعتبر من األمور التي ال تدخل ضمن تظلمات السجناء:

الشكاوى التي يتم التحقيق بها من قبل النيابة العامة، أو هيئات التحقيق املقررة يف املؤسسة العقابية.. 1

الشكاوى التي تتعلق باالدعاء بالتعرض إلعتداء جسدي أو مضايقه كالميه.. 2

القضايا املتعلقة بالشكاوى التي تنظرها احملاكم.. 3

الشكاوى التي يحقق فيها جلان وهيئات حقوق اإلنسان ومنظمات إنسانية سواء أكانت حكومة أو غير حكومية.. 4

الشكاوى خارج إختصاص عمل املؤسسات العقابية، كمن يتظلم من خدمات بلدية ضمن منطقة سكن ذويه أو . 5
ما شابه.

الشكاوى التي ال تؤثر مباشرة على السجن و إمنا تخص غيره من السجناء أو أشخاص آخرين، بعبارة أخرى . 6
تنتفي فيها املصلحة املقرر حمايتها للسجن.

الشكاوى التي ال تعاقب عليها القوانن املرعية اإلجراء يف الدولة.. 7
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10-2-2 : إجراءات التعامل مع مظالم السجناء.
يوصى بالتعليمات التالية يف إجراءات التعامل مع مظالم السجناء:

يقوم السجن بعرض مظلمته لضابط اجلناح أو املهجع أو الضابط املسؤول عن منطقة التسكن اخلاصة التي . 1
يقطن فيها، ويحاول االخير التأكد من املعلومة ومراجعتها والتدقيق فيها بشكل غير رسمي ويف حال متكنه من 

عالج املشكلة بشكل مباشر عليه الرجوع إلى رئيسه البالغه عن اإلجراء .

على رئيس القسم اخملتص توثيق املشكلة وطريقة معاجلتها ويطلب من الضابط املعني كتابة تقرير حول السجن . 2
ومشكلته والوقت والتاريخ وطريقة معاجلته لها.

إذا وجد ضابط اجلناح ضرورة عرض املظلمة على رئيس قسمه عليه الطلب من السجن كتابة الشكوى ورفعها . 3
من خالله لرئيس القسم .

على كل ضابط أو فرد يف األقسام املعنية مبراقبة مهاجع السجناء رفع كافة املظالم والشكاوي إلى رئيس القسم . 4
سواء كانت بسيطة ومت معاجلتها ام لم تتم معاجلتها ومن خالل التسلسل الوظيفي.

املظالم . 5 كافة  يف  بأمرته  ضابط  خالل  من  أو  مباشر  بشكل  إما  املهاجع،  مبراقبة  املعني  القسم  رئيس  ينظر 
والشكاوي، وخالل 48 ساعة من تقدميها من قبل السجن كحد أقصى، حرصاً على توفير شعور األمن والعدالة 

بن السجناء.

بها يف . 6 املعمول  الثابته  واإلجــراءات  للتعليمات  تبعا  وذلك  املظالم من خالله،  املراقبة حل  رئيس قسم  يحاول 
املؤسسة العقابية إن امكنه ذلك ويف حال وجود مظلمه ال يستطيع معاجلتها يتم رفعها ملدير املؤسسة العقابية، 

أو من ينيبه للنظر فيها، وعلى املدير وخالل ثالثة ايام إبالغ السجن بالرد .

يجب أن تكون كافة إجراءات رفع املظالم والشكاوي والرد عليها موثقة لدى رئيس قسم املراقبة بالوقت والتاريخ . 7
واملضمون ومسجله يف سجل خاص بها يبن كافة التفصيالت مع طريقة االجابة والرد أو اسلوب املعاجلة .

يف حال أن السجن لم يكتفي يف الرد وطريقة املعاجلة املقدمة له فعليه أن يرفع هذه املظلمة إلى مدير املؤسسة . 8
العقابية.

يف حال لم يتم معاجلة املظلمة بعد كافة اإلجراءات سابقة الذكر يتاح للسجن رفع مظلمته إلى اجلهه التي . 9
يراها مناسبة وعلى مدير املؤسسة العقابية رفعها خالل مدة 48 ساعة من تاريخ تقدميها، ولو تعلقت بالتظلم 

منه شخصياً.
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10-2-3 :  محاذير حول تنفيذ إجراءات التظلم
هناك بعض احملاذير التي يجب التأكيد عليها خوفاً من إعاقة التظلمات، التي يتقدم بها السجناء، مما وقع عليهم من حيف 

خالل تطبيق بعض اإلجراءات االدارية يف املؤسسة العقابية.

ال يحق ألي فرد من األفراد العاملن باملؤسسة العقابية أن يعيق أي سجن من ممارسة حقه يف التقدم بأي . 1
مظلمة.

ال يحق ألي فرد من األفراد العاملن باملؤسسة العقابية أن يسيء إستعمال الواجبات والوظائف املوكلة إليه.. 2

يجب على العاملن باملؤسسة العقابية تأمن ملفات املظالم/الشكاوى واحملافظة عليها من العبث بها بأي طريقة . 3
غير قانونية.

يجب على العاملن باملؤسسة العقابية أن يكون لديهم معرفة ببرنامج املظالم/الشكاوى ومعرفة واجباتهم فيه . 4
كأفراد موظفن .

يجب على جميع العاملن باملؤسسة العقابية تنفيذ تعليمات وأنظمة املؤسسة العقابية وعدم مخالفتها.. 5

 يجب أن يتم التعامل مع ملفات برنامج التعامل مع املظالم/الشكاوى بطريقة تحمي حقوق وخصوصية األشخاص . 6
املعنين والعاملن يف هذه املظالم.

يجب أن ال يتم إتخاذ أي عمل انتقامي بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي من السجناء الذين تقدموا مبظلمة . 7
إلى برامج املظالم/الشكاوى.
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10-3 :  اإلشراف والرقابة علـى املؤسسات العقابية
تبرز أهمية اإلشراف والرقابة على أعمال املؤسسات العقابية من جهات محلية ودولية لضمان احملافظة على املعاملة اإلنسانية 

التي تشكل أمراً حيوياً حلماية حقوق السجناء. 

يتطلب ذلك أن يتفهم العاملون دور األجهزة الرقابية، وتدريب املشرفن تدريباً يعرفهم مبا للسجناء من حقوق مبقتضى الشرعة 
الدولية واحمللية، والقيام بإجراءات خدمة العملية اإلصالحية مبا تتطلبه من إشراف وإصالح وتأهيل ورعاية الحقة، مبا يضمن 

تحقيق العقوبة ألغراضها باملفاهيم املستقرة دولياً.

ومن جهةٍ أخرى تضمن هذه املراقبة املالحقة اجلزائية ألي شخص تثبت مسؤوليته يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة. 

10-3-1  : فرق التفتيش والرقابة:
هنالك حاجة ضرورية إلخضاع كافة املؤسسات العقابية وأماكن اإلعتقال إلى نظام تفتيش مستقل عن السلطة املسؤولة عن 
إدارة هذه املؤسسات العقابية، كما تعطي للسجناء احلق بالوصول الكامل والسري للمفتشن. وتبدو هذه احلاجة الضرورية 

للتفتيش والرقابة بأهمية قصوى لألسباب التالية:
o .إمكانية انتهاكات حقوق اإلنسان موجودة دائما
o .يحمي التفتيش حقوق السجناء ويضمن وجود إجراءات مالئمة والى إحترامها من قبل املوظفن
o . ضمان للموظفن وحمايتهم

أنواع التفتيش على املؤسسات العقابية:
تفتيٌش إداري :. 1

هو التفتيش الذي يتم داخل النظام اإلداري للمؤسسة العقابية ، وهدفه التحقق من قيام املؤسسة بواجباتها املنوطة بها 
وعلى الوجه احملدد لها سلفاً، ويجري من مستوىً إداريٍ أعلى على آخر أدنى، ومثاله مكاتب التفتيش العام يف االدارات 

العامة للمؤسسات العقابية على املستوى املركزي للدولة.

تفتيٌش وقائي :. 2
وهو غالباً ما تقوم به منظمات اجملتمع املدني، وأحياناً مؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسان، والصليب األحمر، بهدف 
ضمان صيانة حقوق السجناء من أي إعتداء ميكن أن تتعرض له، أو إساءة املعاملة، أو التعذيب، أو االنتقاص من املعايير 

الدولية املقررة يف إجراءات العمل ضمن املؤسسات العقابية.

 تفتيش قضائي :. 3
والقوانن  للدساتير  وفقاً  اجلزائية  العدالة  سير  أجمل ضمان  من  العامة  والنيابة  القضاء،  هيئات  به  تتوكل  ما  هو 
واألنظمة أو اللوائح، وفيه يتأكد القضاة واملدعون العامون أو وكالء النيابة من ظروف احلبس، والتزام إدارة املؤسسة 

العقابية باإلجراءات القانونية، واملدد املقررة يف مذكرات احلبس أو احلكم أو التوقيف. 

بالتجربة العملية فإن رقابة املؤسسات املدنية املستقلة عن أعمال احلكومة تعتبر األنجع يف أداء هذه املهام الرقابية، 
وخاصة الدولية التي تتمتع تقاريرها بثقل دولي ميكن أن يؤثر على الدعم واملساندة الدولية للدولة التي تقع يف ارضها 

املؤسسات العقابية سياسياً واقتصادياً.
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10-3-2 : العناصر األساسية آللية الرقابة على املؤسسات العقابية.
o .)اإلستقاللية، كلما كانت فرق التفتيش مستقلة بتمويلها وعضويتها عن أعمال احلكومة كانت ذات أداء أنجع
o  ،مهامها أداء  يف  تنجح  لم  مؤهلة،  غير  تفتيش  لفرق  عملية  مطالعات  هناك  وكانت  اجليد،  والتدريب  التأهيل 

والتعرف على حقيقة األوضاع يف مؤسسات عقابية يف عدة دول.
o .أن تضم عضوية هذه الفرق متخصصن من مختلف العلوم واملهارت: قانونية، وطبية، وإعالمية، وهندسية... إلخ
o  العقابية املؤسسات  أو  السجينات  مهاجع  على  التفتيش  يف  وخاصة  الفرق،  هذه  يف  النسائي  التمثيل  ضــرورة 

اخلاصة بالنساء، والتعرف على قضاياهن عن قرب.
o .أن تكون هذه الزيارات دورية وعلى فترات غير متباعدة، وأن ال تقتصر على املناسبات، ولغايات إعالمية آنية
o  ضرورة أن تتمتع هذه الفرق بحرية الزيارات املفاجئة وغير العلنية، للتمكن من رصد أي سوء معاملة قد يتعرض

لها بعض السجناء، ال تظهر أحياناًً يف الزيارات املرخصة بتصاريح مسبقة.
o  إمكانية الوصول إلى جميع األماكن داخل املؤسسة العقابية بال قيدٍ مع مراعاة أصول السالمة العامة، وتتضمن

إمكانية احلصول على جميع املعلومات والسجالت حول معاملة السجناء  وظروف إعتقالهم.
o  العاملن يف الفرق بإمكانية إجراء املقابالت مع السجناء  بشكل سري، ومن غير حضور أفراد من  متتع هذه 

املؤسسة العقابية.
o  احلرية يف اختيار أمكنة ونوعية املؤسسات العقابية املراد زيارتها، والسجناء املراد مقابلتهم، بل وإمكانية الوصول

إلى جميع موظفي املؤسسة العقابية. 
o  يجب أن تكون تقارير املفتشن متاحة للجمهور لالطالع عليها من خالل النشر املوثق عبر تقارير توزع منها نسخ

لوسائل اإلعالم، ونشرها عبر املواقع اإللكترونية.

10-3-3  : آليات الرصد الدولية على املؤسسات العقابية 
نصت العديد من املعاهدات واملواثيق الدولية التي شكلت سنداً قانونياً لكافة الهيئات واملنظمات املعنية على إجراءات التفتيش 

والرقابة، وبقوة سياسية وتأثير قوي يف منظومة العالقات الدولية على هذه اإلجراءات واآلليات، نبن أهمها:

أو . 1 القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  غيره  و  التعذيب  مناهضة  إلتفاقية  اإلختياري  البرتوكول 
االإنسانية أو املهينة : 

حيث يلزم هذا البروتوكول الدول املصادقة عليه إنشاء هيئة وطنية للتفتيش بعد سنة من املصادقة عليه تسمى آلية 
الرقابة الوطنية، كما يلزم أيضاً الدولة املصادقة عليه السماح للجنة الفرعية لألمم املتحدة حول مناهضة التعذيب 

زيارة أماكن اإلحتجاز .

 اإلجراءات اخلاصة باألمم املتحدة :. 2
واهم هذه الهيئات املنطوية تحت شعار األمم املتحدة: املقرر اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية، 
واملقرر اخلاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام  دون محاكمة، والفريق العامل املعني باالختفاء 

القسري، والفريق العامل املعني باإلحتجاز التعسفي.

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،  لهذه اللجنة أهداف هي :. 3
o . منع حاالت االختفاء القسري
o . منع سوء املعاملة
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o .تحسن ظروف اإلحتجاز
o .التأكيد من إحترام الضمانات القضائية
o  تصحيح األخطاء من خالل التوصيات

العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،. 4
o  يُعامل جميع احملرومن من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة األصيلة يف الشخص املادة 10 /1 : 

اإلنساني.
o  املادة 6/1 :  احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا احلق. وال يجوز حرمان 

أحد من حياته تعسفاً.
o  املادة )2( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الفقرة )د( أنه البد من إجراء جوالت 

تفتيشية على السجون من قبل مفتشون مؤهلون لإلطالع على أوضاعها ورصد أية انتهاكات إنسانية غير 
قانونية  .

القواعد النموذجية ملعاملة السجناء : . 5
به مفتشون مؤهلون ذوو خبرة  يكلف  السجون وخدماتها،  تفتيش منتظم ملؤسسات  يكون هناك  أن  : يجب  املادة 55 
تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤالء املفتشن بوجه خاص واجب االستيقان من كون هذه املؤسسات تدار طبقا للقوانن 

واألنظمة وعلى قصد تحقيق أهداف اخلدمات التأديبية واإلصالحية. 

تقارير التفتيش .. 6
تتناول تقارير التفتيش اإلطالع على كل املعايير الدولية ملعاملة السجناء وتلك املتعلقة بالفئات املستضعفة خاصة، وضع 

األطفال والنساء واحملكوم عليهم باملؤبد واإلعدام وغير املدانن .

الهيئات أن ينشر املفتشون املستقلون كافة إجراءات  تقاريرهم عن املؤسسات  وتوحب اآلليات املقررة يف عمل هذه 
العقابية ماعدا ما يتعلق باألمن وتفاصيل عن األفراد ، ويفترض أن تقوم الدول بالتجاوب مع التقارير ورفع اخملالفات . 



الدليل اإلرشادي الشامل ألعمال موظفي املؤسسات العقابية يف الدول العربية، وفقاً للمعايير الدوليـة

    11   
 

موظفي املؤسسات 
العقابيــــــــــة





الدليل اإلرشادي الشامل ألعمال موظفي املؤسسات العقابية يف الدول العربية، وفقاً للمعايير الدوليـة

183

11-1 : التجنيد والتعيني.
يجب أن تهدف السياسة العامة للتجنيد والتعين يف املؤسسات العقابية إلى استقطاب القوى البشرية املميزة سلوكياً وانضباطياً 

للتعامل مع بيئة املؤسسات العقابية من تحقيق أغراض العقوبة على أفضل املمارسات املمكنة.
من غير املتصور تجنيد وتعين مجموعة من املوظفن للعمل يف املؤسسات العقابية من ذوي األسبقيات اجلرمية، أو متعاطي 
اخملدرات، أو مرتكبي السرقات، أو ذوي السلوك املنحرف، ألنهم لن يكونوا قادرين على التعاطي والتعامل مع بيئة املؤسسة 

العقابية اإلصالحية.
لذا كان هذا الفصل متخصصاً يف بيان األسس واملعايير املطلوبة يف موظفي املؤسسات العقابية.

11-1-1  : مواصفات موظفي املؤسسات العقابية
الفئتن  القانون، ألن  تنفيذ  تكون مطابقة ملواصفات موظفي  تكاد  العقابية  املؤسسات  املطلوبة ملوظفي  املواصفات  مجموعة 
يشتركان يف التعامل مع الفئات ذاتها من مخالفي القانون، وفيما يلي نبن أهم هذه الصفات املطلوبة على سبيل بيان األهم 

وليس حصراً:

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
46/ 1:  على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختالف درجاتهم بكل عناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم 

املهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة املؤسسات اجلزائية.
2 : على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الرأي العام، بأن 
هذه املهمة هي خدمة إجتماعية بالغة األهمية، وعليها، طلبا لهذا الهدف، أن تستخدم جميع الوسائل املناسبة 

لتنوير اجلمهور.
3 :  بغية تحقيق األهداف السابقة الذكر، يعن موظفو السجون على أساس العمل طوال ساعات العمل املعتادة، 
يكون  أن  العمل دون  أمن  بالتالي  لهم  ويعتبرون موظفن مدنين يضمن  بوصفهم موظفي سجون محترفن، 
مرهونا إال بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب أن تكون األجور من الكفاية بحيث تجتذب األكفاء 
يراعى طبيعة عملهم  نحو  احترافهم وظروف خدمتهم على  مزايا  أن تحدد  كما يجب  والنساء،  الرجال  من 

املرهقة.

 الصدق:. 1
أهم  أحد  باملوظف اإلصالحي، وهى  السجناء  ثقة  قدر  يحدد  الذى  املعيار  العقابية هى  املؤسسات  عالم  الكلمة فى 
العناصر التى تُبنى عليها العالقات الطويلة األمد فى مكان العمل مع السجناء الذين ميكن لبعضهم أن يبقى سنوات 

طويلة قد تصل إلى املؤبد؛ لذلك يجب انتقاء موظفن املؤسسات العقابية من املتحلن بصفة الصدق. 

 الدافعية:. 2
إن الدافع واحلافز الذاتي للعمل هما من أهم األصول غير امللموسة التى يتمتع بها املوظف والتى تجلعه يحسن أدائه من 
كل قلبه و تدفعه إلى تحقيق املزيد من اإلنجازات التى تدر الفائدة عليه وعلى فريقه من زمالئه وعلى املؤسسة العقابية 
التى يعمل بها، كما تدفعه إلى تبنى حلول مبتكرة تتسم بالفاعلية وتدفعه نحو اإلنجاز بحماس وال ميكن أن يتحقق ذلك 

إال إذا كان املوظف محباً لعمله، وقادراً على تحمل أعبائه وظروفه القاسية.
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 املبادرة. 3
ال ينتظر املوظف اإلصالحي الناجح تزويد رئيسه له بالواجبات التى يجب أن ينفذها بشكل متكرر، كما ال ينتظر أحد 
أن ميلى عليه أفكاره أو حتى طريقة تنفيذ عمله، إذ أن املوظف الناجح شخص مبادر يعمل على تحقيق أهداف اإلصالح 
والتأهيل للمؤسسة العقابية التي يريد أن يعمل فيها من خالل اإلتيان بآساليب مبدعة للقيام بواجباته والتى تعمل على 

توفير الوقت واملال واجلهد واملوارد. 

 وضوح الرؤية :. 4
إذا أراد الشخص النجاح فى مختلف جوانب احلياة الوظيفية، فعليه أال يفقد غايته املنشودة من العمل الذى يقوم به، 
كما يجب عليه احملاولة قدر إمكانه بأال ينهمك فى أداء الفروض الروتينة التى تحول دون وصوله إلى غايته؛ وذلك 
ألن الشخص الناجح هو الشخص الذى ميلك مجموعة واضحة من األهداف ليحققها وفق خطة مفصلة يحاول قدر 
اإلمكان اإللتزام بها مهما تغيرت الظروف، ويف العمل اإلصالحي ميكن بناء رؤية شخصية وتحقيق أحالم طموحة يف 

العمل اإلنساني التي تنصب يف خدمة تأهيل السجن وإعادة ادماجه يف احلياة العامة. 

مهارات اإلتصال:. 5
من أهم العوامل التى تؤدى إلى تقدم املوظف فى حياته املهنية هى إمتالكه ملهارات إتصال سليمة، فى شقيها الشفوى 
واملكتوب، إضافة إلى مهارة اإلنصات احليوي التى تسمح للشخص الذى ميتلكها بأن يتفاعل بصدق مع السجناء ويحلل 

ما يقوله مبوضوعية، ويستوعبه بشكل تام. 

 الثقة بالنفس:. 6
تسمح الثقة بالنفس للموظف العامل يف املؤسسات العقابية التفاعل بكل مهنية وراحة مع زمالئه والسجناء على حدٍ 

سواء، ويجب عليه أن يسيطر على نفسه بشكل جيد يف املواقف الطارئة.

حتمل املسئولية:. 7
املوظفون الفعالون يتميزون بثباتهم فى سعيهم إلنهاء الواجبات املسندة إليهم وتسليمها لإلدارة باجلودة املطلوبة بشكلٍ 
عام، ويف بيئة عمل كاملوجودة يف املؤسسات العقابية تكون أشد بروزاً، وخاصة أنه يتعامل مع نزالء ميضون أوقاتاً طويلة 

ضمن جدران وأسوارٍ مغلقة، وميكن أن تحدث لهم مشاكل نفسية وإجتماعية. 

اإلبتكار:. 8
اإلبداع و اإلبتكار من أهم عناصر حل أي مشكلة قد تواجه املوظف مع السجناء، حيث يتجلى أبسط شكل من أشكال 
اإلبداع فى قدرته على إبتكار احللول للمشكلة التى تواجهه، ومساعدة السجن يف التجاوب معه، مبا يحقق أهداف 

املؤسسة العقابية ضمن احلدود املطلوبة بأقل تكلفة وبأقل وقت ممكن.

 التنظيم:. 9
نقصد هنا قدرة املوظف على تنظيم وقته وفقا ألهمية الواجبات املناط به أدائها،  فيضع أكثر األشياء أهمية على 
رأس أولوياته، حتى ال يدع نفسه تنشغل باألمور األقل أهمية مبا يعيقه عن آداء الواجبات الهامة؛ لذا فاملوظف الفعال 
ال يتعامل مع وقته بعشوائية، بل يقوم بوضع جدول زمنى مفصل يسمح له بالتعامل مع األمور الغير متوقعة والعاجلة 

بفاعلية. 

الوعي األمني:. 10
يتطلب أن يكون موظف املؤسسة العقابية على قدرٍ كافٍ من الوعي األمني سواء تجاه أمنه الشخصي، أو أمن املؤسسة 
إبراز  بدافعية  آمنة،  غير  مواقف  نحو  اندفاع وحماس غير عقالني  ينجرف يف  السجن، فال  أمن  وكذلك  وزمالئه، 

شجاعته أو بطوالتٍ شخصية غير مأمونة العواقب.
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11-1-2  : اإلدارة.
العمل، والقدرة على التصرف ضمن الصالحيات  بالذكاء الكايف حلسن تنظيم  العقابية أن تتحلى  إدارة املؤسسة  يتوقع من 

املوكولة إليه مبا يخدم األهداف املناطة باملؤسسة التي يديرها.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
50 / 1 :   يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من األهلية ملهمته، من حيث طباعه وكفاءته اإلدارية وتدريبه 

املناسب وخبرته.
2:    وعليه أن يكرس كامل وقته ملهامه الرسمية، فال يعن على أساس العمل بعض الوقت فحسب.

3:    وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه.
4:   حن يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون عليه أن يزور كال منهما أو منها يف مواعيد 

متقاربة، كما يجب أن يرأس كال من هذه السجون بالنيابة موظف مقيم مسؤول.
5:    يجب أن يكون املدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين قادرين على تكلم لغة معظم السجناء، أو 

لغة يفهمها معظم هؤالء.

فأولى مواصفات مدير املؤسسة العقابية أن يكون على قدرٍ وافٍ من التأهيل العلمي، واإلداري، الذي ميكنه من أداء الواجبات 
املناطه به.  وال يتصور يف سبيل اختيار مدير للمؤسسة العقابية أن يكون عامالً بعقدٍ جزئي، أو بوقتٍ إضايف، فال بد أن يكون 

متفرغاً متاماً لهذا العمل الهام.

من جهةٍ أخرى ال يستحب أن يكون مدير املؤسسة العقابية قاطناً مبسافات بعيدة عن مكان عمله، ويف مثل هذه احلاالت فعليه 
أن يقيم داخل املؤسسة ويعمل بنظام املناوبة بينه وبن نائبٍ له يدير أعماله حال غيابه.

كما ال يجوز أن يكون مدير املؤسسة أجنبياً غير قادر على فهم لغة معظم السجناء، والتي تكون عادةً إما لغة محلية سائدة أو 
اللغة الوطنية الرسمية، وهي اللغة العربية بال شك يف معظم األقطار املوجه لها مثل هذا الدليل.

11-1-3  : اإلختصاصيون.
باالضافة إلى موظفي املؤسسة العقابية العاديون، أوجبت طبيعة العمل العقابي وجود بعض األشخاص املؤهلون إختصاصياً 
من أصناف محددة تحتاج لها حياة السجناء داخل مكان اقامتهم، كاألطباء، واألخصائين النفسين ، والباحثن اإلجتماعين، 

واملعلمن، ومدربي احلرف اليدوية، واملرشدين الدينين.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
50 / 1 :  يجب أن يضم جهاز املوظفن، بقدر اإلمكان، عددا كافيا من األخصائين كأطباء األمراض العقلية وعلماء 

النفس واملساعدين اإلجتماعين واملعلمن ومدرسي احلرف.
2:   يكفل جعل خدمات املساعدين اإلجتماعين واملعلمن ومدرسي املهن احلرة على أساس دائم، ولكن دون 

استبعاد العاملن لبعض الوقت أو العاملن املتطوعن.
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تكون أبرز اخلدمات املقدمة من هؤالء الفئات كما يلي:
تقدمي الرعاية اإلجتماعية للسجن داخل املؤسسة العقابية، وعمل دراسة إجتماعية متكاملة عنه لإلستفادة منها يف . 1

تقييم الوضع اإلجتماعي له يف التصنيف، والرعاية الالحقة، البرامج واألنشطة املهنية، واملعرفة السلوكية ، والبرامج 
واخلدمات األكادميية والترفيهية والثقافية . 

التوجيه واإلرشاد اإلجتماعي والنفسي للسجناء من خالل احملاضرات وبرامج النشاط اإلجتماعي اخملتلفة ) املقابالت . 2
عند الدخول ، الدراسات اإلجتماعية التتبعية ، التقييم واإلشراف اإلجتماعي والنفسي (  .

رفع التقارير الدورية عن احلالة النفسية واإلجتماعية للسجناء إلى مدير املؤسسة العقابية واجلهات احلكومية اخملتصة.. 3

مساعدة السجناء يف املعاجلة النفسية بالتنسيق مع الطبيب اخملتص خاصة حاالت اإلكتئاب ومحاوالت اإلنتحار.. 4
املساهمة يف تصنيف السجناء وفق النظم احلديثة املعمول بها .. 5
املساعدة يف جلب املساعدات النقدية والعينية للسجناء وأسرهم.. 6
بها . 7 املعمول  واألنشطة  البرامج  خالل  من  السجناء  مبعاملة  اخلاصة  واإلستراتيجيات  السياسات  وضع  يف  املشاركة 

وتطويرها  .
العمل على متابعة وتنفيذ برامج وأنشطة الرعاية الالحقة للسجناء بعد اإلفراج .. 8
املساهمة والتعاون مع املركز واجلمعيات إلقامة وتفعيل النشاطات الدينية والثقافية والصحية والرياضية واملهنية وإلقاء . 9

احملاضرات مبجال اخلدمة اإلجتماعية .
أسنان، . 10 ، طقم  نظارات طبية   ، متحرك  كرسي   ( وهي  التأهيلية اجلسمانية  باملعينات  السجناء  تأهيل  املساهمة يف 

عكازات طبية ، عكازات عادية .....الخ .
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11-2: التدريب.
تنفيذ  وحسن  األداء،  تطوير  يف  كبيرة  أهمية  من  له  ملا  العقابية  املؤسسات  موظفي  تدريب  على  النموذجية  القواعد  نصت 

السياسات اإلصالحية:

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
47  / 1:  يجب أن يكون املوظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء.

2 : قبل الدخول يف اخلدمة، يعطى املوظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة واخلاصة، وعليهم أن يجتازوا 
اختبارات نظرية وعملية.

3:  على املوظفون، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم املهنة، أن يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم املهنية 
بحضور دورات تدريبية أثناء اخلدمة تنظم على فترات مناسبة.

11-2-1  : مفاهيم التدريب.
يعد التدريب من أهم محاور تطوير العمل اإلصالحي، إذ أنه كفيل بتزويد العاملن باملهارات الالزمة لتحسن أداء أعمالهم 

والرقي باملستوى العام يف املؤسسات العقابية التي يعملون فيها.  
وتعول على التدريب أهمية قصوى في:

o . الترشيد املالي

o  .حسن إدارة الوقت

o .عدم إهدار اجلهد

o .ضمان فعالية البرامج اإلصالحية والتأهيلية للسجن
 

من هذا األساس فلقد إنطلقت النداءات املتتالية بضرورة تكثيف تدريب العاملن على أسس اإلدارة يف العمل العقابي، وعلى 
املهارات املتخصصة األخرى التي يتعن معرفتها، والعمل اجلماعي املنظم يكون، بال شك، أجدى وأنفع وأدوم وأحرى بتحقيق 

الهدف.

التدريب من حيث األصل يعد تدخالً إدارياً لتحقيق أهداف تصبو إليها املؤسسات العقابية لذا كان لزاماً أن ينطلق من املبادئ 
األساسية للعملية اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة 

العمل  بيئة  يف  التدريبية  لالحتياجات  تستجيب  التي  املناسبة،  التدريبية  البرامج  إعداد  بعد  إال  الهدف  يحقق  أن  ال ميكن 
اإلصالحي، ولتحسن الوضع واالرتقاء باملستوى األدائي املستهدف.

بعد ذلك يتعن على مخططي برامج التدريب أن ال يغفلوا تحويل التدريب أي مقدار ما يتحول من مهارات التدريب إلى واقع 
عملي تستفيد منه املؤسسات العقابية يف تطوير أدائها العملي.

يحاول املهتمون مبفهوم التدريب اإلصالحي تحديداً أن يتميزوا يف تدريب القوى البشرية، فيحدد بعضهم مفهوم التدريب على 
أنه نقل مهارات معينة إلى املتدربن وتوجيههم إلتقان تلك املهارات إلى مستوى أداء مقبول، ومطابق للمعايير الدولية يف معاملة 

السجناء.
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ومن املهم في محاولة الكشف عن تعريف واضح للتدريب أن ننطلق من احلقائق التالية :

o . اإلختالف الواضح بن كل من مفهوم التعليم والتدريب ، من حيث األهداف واألساليب وطرق التقييم

o  أن التدريب يتنوع من حيث اجملال، ومن حيث الهدف ، فهناك تدريب فني ، تدريب إداري ، تدريب عسكري، إلى
غير ذلك من األنواع. وكل من هذه األنواع ينقسم بدوره إلى تقسيمات خاصة .

o  أن التدريب - وإن اختلف عن التعليم- فإنه ال ميكن بأي حال من األحوال أن يلغي التقدمي النظري ، وليس هناك
ممارسة أو تطبيق ال تستند إلى املعرفة.

o  يتبع للحقيقة السابقة أن نقل أثر التدريب وترجمته إلى تطبيق أو سلوك هو املعيار احلقيقي لقياس مدى تحقيق
أهداف التدريب.

عليه ميكن أن يعرف التدريب يف مجال العمل اإلصالحي: بأنه يعني ذلك اجلهد املنظم واخملطط لتزويد العاملن يف اجلهاز 
العقابي مبعارف معينة وتحسن مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها ، وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم بشكل إيجابي بناء، متوافق ومعايير 

حقوق السجناء.

11-2-2  : عناصر ومناهج التدريب.
يف مجال العمل اإلصالحي، يكون التدريب ناجحاً إذا استجاب إلى املتطلبات األساسية التي يحتاجها املوظف يف املؤسسة 

العقابية من حيث املعارف واملهارات والسلوك االيجابي.

عليه تتكون عناصر التدريب مما يلي :
املدرب:. 1

واملدرب يف عالم املؤسسات العقابية البد أن يتمتع مبجموعة من الصفات االضافية عن التي يتمتع بها باقي 
املدربن. 

o  التأهيل األكادميي املتقدم، فال يكتفى بالتأهيل األكادميي الروتيني، كون املدرب يف هذا اجملال يحتاج أن
يكون مطلعاً على كافة املواثيق الدولية الناظمة للعمل اإلصالحي، وقابل لفهمها جيداً وبدرجة أن يبسط 

شرحها لباقي املوظفن تحت التدريب.

o  لم يكن متعايشاً مع واقع املؤسسات النظرية ما  العلوم  : حيث ال تكفي يف هذا اجملال  العملية  اخلبرة 
العاملون يف  يواجهها  التي  املعاضل واملشاكل اإلدارية والقانونية والسلوكية  العقابية، وعاملاً خبيراً بأهم 

املؤسسات العقابية.

o  املعرفة النظرية والعملية بواقع املؤسسات العقابية يف العالم املتطور، حيث يجب أن يكون بتلك الدراية
واخلبرة ليستطيع تطوير مهارات املتدربن لديه، مبا ميكنهم من وضع رؤية متطورة يف تطوير األداء.
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املتدرب:. 2
املتدرب يجب أن يكون جامعاً للسمات السابق بيانها يف تجنيد املوظفن للعمل يف املؤسسات العقابية، كي يستطيع 

أن يتفاعل مع املدرب نحو تحقيق أهداف التدريب املتوخاة.

للتدريب، وأهميته يف رفع قدراته الشخصية ومهاراته ألجل  املدرب متفهماً متاماً حلاجته  أن يكون  ويستحب 
تطوير األداء الوظيفي، على شكلٍ أفضل.

املنهاج التدريبي:. 3
أصبحت هنالك مناهج عاملية متعارف عليها يف عالم التدريب العقابي واإلصالحي، وبعضها معتمد ومقرر يف 
األمم املتحدة، وبصفة عامة يجب أن يكون البرنامج التدريبي متوافقاً مع املعايير الدولية املقررة يف هذا اجملال.

ويستحب أن تتنوع املواد التدريبية لتشمل العلوم التي يحتاجها عالم املؤسسات العقابية، وأهمها:

ملواجهة  اجلسماني  والتدريب  اإلتصال،  ومهارات  واإلجتماعية،  السلوكية،  والعلوم  واإلداريــة،  القانونية،  العلوم 
مواقف العنف، باالضافة للتدريب على االسعافات األولية، ومكافحة احلرائق، واالستجابة لألزمات التي تتكرر 

يف املؤسسات العقابية.

البيئة التدريبية:. 4
ال يتصور أن  تجتمع العناصر السابقة يف غياب بيئة تدريبية مناسبة، تحظى مبيادين لتطبيق التمارين العملية، 
العلمية  الدورات  لتحقيق أقصى فائدة وجود مبنى مؤسسة عقابية تشبيهي، قادر على أن يستضيف  ويفضل 

والعملية املتخصصة.

11-2-3  : املعايير الدولية للتدريب.
املعايير الدولية يف تدريب العاملن يف املؤسسات العقابية تركز على مجموعة من األهداف وهي:

أن السجن يف املؤسسة العقابية يحظى بكامل استحقاقات الكرامة البشرية، وما يتعلق بها من حقوق، وان احلكم . 1
الذي نزل به نتيجة اجلرمية التي أدين أو مت توقيفه عليها، ال يتعدى حجز حريته الشخصية يف احلركة، وال يجوز 

أن متتد إلى باقي حقوقه اإلنسانية اللصيقة به.

املؤسسات . 2 يف  للعاملن  املتخصص  التدريب  يتجه  أن  يجب   لذلك  والتقومي،  للتعديل  قابل  اإلنساني  السلوك 
العقابية على إستيعاب ذلك، كي ميكنهم من مساعدة السجناء على االستجابة ملنظومة برامج اإلصالح والتأهيل 

يف بيئة املؤسسة العقابية.

توجد فئات مستضعفة قابعة يف املؤسسات العقابية ال تتمكن من الوصول إلى حقوقها املقررة دون مساعدة من . 3
قبل العاملن، على غير املساعدة التي يتلقاها باقي السجناء، وقد جرى بيان ذلك سابقاً، وال نرى حاجة هنا 

للتكرار.

التعاون الدولي يف مجال التدريب، وهذا يتم فهمه ضمن منظومة تطور العالقات الدولية التي أسهمت التطورات . 4
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التقنية يف عالم اإلتصاالت يف إحداث التقارب بن الدول يف مكافحة الظواهر اإلجرامية وقائياً وعالجياً، على 
املستوى املوضوعي، والشخصي املتعلق مبرتكبي هذه اجلرائم لتمكينهم من االندماج اجملتمع كأعضاء صاحلن 

وفاعلن.

للبشرية . 5 بإعتباره غنىً  إلخ،  وديني،  ولغوي وجنسي، وعرقي  ثقايف  تنوع  البشري مبا يشمله من  التنوع  إحترام 
واجملتمعات ال يجوز أن يتحول سبباً للصراعات.

إحترام حقوق اإلنسان وأهمها حق االختالف يف الرأي وحرية التعبير، وحق احلياة اآلمنة الكرمية.. 6
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11-3 : أمن املوظفني.
املقصود بهذا الباب هو الوعي والتثقيف األمني الذي يجب أن يتمتع به موظفوا املؤسسات العقابية، وخاصة وأنهم يتعاملون 

مع نزالء وجدوا يف هذه املؤسسات إلنتهاكهم القوانن واملنظومة األمنية جملتمعاتهم. 

على موظف املؤسسة العقابية أن يتمتع بحس أمني عالي املستوى ومبهارات متقدمة ليتمكن من أداء واجبات وظيفته باحتراف 
ومتيز.

حيث تعد مهارة احلس األمني اإلطار الشامل جلميع املهارات األمنية التي يحوزها ضابط املؤسسة العقابية سواء بالفطرة أو 
بالتعليم والتدريب ، وهي نتاج تفاعل تلك املهارات. ويقصد باملهارة : القدرة على أداء عمل، أو تنفيذ إجراء، أو إتخاذ هدف 
بإستخدام أساليب تتسم بالكفاءة والتميز، وتحقق أفضل النتائج من املوارد واإلمكانات املتاحة  ومصدر هذه املهارة قد يكون 

الوراثة ، وقد يكون مصدرها البيئة وما توفره من تعليم وتدريب. 

وتعرف  املهارة بأنها: »اجلدارة املتعلقة مبهام عمل معن.» وكما تعرف أحياناًً  بأنها « : القدرة على القيام بعمل من األعمال 
بشكل يتسم بالدقة والسهولة والسيطرة فيما يبذله الفرد من جهد ووقت أو  القدرة على أداء عمل ما بإستخدام أساليب

تتسم بالكفاءة والتميز مبا يحقق نتائج أعلى وأفضل مما استخدم يف األداء من موارد وإمكانات«. أما املهارات األمنية هي: 
»احلصيلة التي تتوافر للضابط اإلصالحي من مجموعة معارفه وخبراته التي تعينه يف النهاية على حسن القيام بدوره األمني 

يف مجال العدالة اجلزائية، والتأهيل واإلصالح«.

11-3-1  :  األمن الشخصي.
يتحقق األمن الشخصي للفرد العامل يف املؤسسات العقابية مبجموعة من العوامل، أهمها:

إحترام القانون. 1
يعمل رجال وضباط املؤسسات العقابية على تنفيذ القوانن وضمان سيادة أحكام التشريعات واألنظمة وعليهم 
أن يجعلوا من أنفسهم مثاالً من االنقياد له حلمل السجناء يف االتجاه اآلخر على إحترامها واالمتثال لها وتجنب 
خرق القانون اوالتساهل مع من يخرق القانون واعتبار القانون فوق اجلميع وهو خط أحمر ال يجوز ألحد تجاوزه.

اإلمتناع عن أعمال الفساد. 2
األفعال،  ويلتزم مبواجهة جميع هذه  إرتكابه  أو محاولة  اإلداري  الفساد  أفعال  أي فعل من  إرتكاب  ميتنع عن 
ومكافحتها بكل بشدة، ويشمل تعبير الفساد اإلداري بوجه عام: احملاباة واحملسوبية وقبول الرشوة وكذلك إرتكاب 
أو إغفال فعل ما لدى اضطالع املرء بواجباته، أو فيما يتعلق بهذه الواجبات مقابل هدايا أو وعود أو حوافز سواء 
طلبت أو قبلت أو تلقي أياً من هذه األشياء بشكل غير مشروع أو إن يتم إرتكاب الفعل أو إغفاله أو اختالس 
اوتبديد أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أية أشياء أخرى يساء إستخدامها ذات 
ابتزازهم كما يقوم بإبالغ  إليه بحكم موقعه أو املتاجرة من خالل استغاللها لتهديد السجناء أو  قيمة عهدت 

اجلهات اخملتصة عن أية حالة فساد أو إساءة إستعمال أو استغالل للسلطة إذا كانت خارج صالحياته. 

احلرفية واملهنية في أداء الواجب:. 3
بانضباط ومهنية  بأنفسهم،  امللقى على عاتقهم  الواجب  أداء  العقابية عليهم يف كل األوقات  املؤسسة  موظفي 
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عالية، وحيادية وأمانة وإخالص ونكران ذات، دون تكاسل اوتأخير، ووفقاً للقوانن واألنظمة والتعليمات اخلاصة، 
وضمان سالمتها من أي خطر يهددها،

عدم تعاطي املشروبات أو املواد املسكرة أو اخملدرات أثناء أداء الواجب، وعلى أن يكون مدمناً عليها باألصل. . 4

بذل العناية الالزمة للمحافظة على األموال واألسلحة واملمتلكات املسلمة بذمته وتجنب اإلضرار بها . 5
أو إستخدامها لألغراض الشخصية.

إحترام حقوق اإلنسان. 6
يحترم رجال العمل اإلصالحي أثناء قيامهم بواجباتهم الكرامة اإلنسانية ويجسدون كل القيم اإلنسانية النبيلة 
التي نصت عليها األديان والشرائع ويحافظون على حقوق اإلنسان عامة، وحقوق السجناء خاصةً بإعتباره شرفاً 
الدولية ذات الصلة بحقوق  الدستور والقوانن واالتفاقات  وظيفياً، ويوطدونها وفقاً ملا هو منصوص عليه يف 
أو  للتعذيب  التعرض  من  السجناء  والسياسية وحماية جميع  املدنية  باحلقوق  الدولي اخلاص  والعهد  اإلنسان 

التنكيل أو اإلهانة وغيرها من ضروب أشكال املعاملة  اوالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

احملافظة على السرية:. 7
يحافظ موظفوا املؤسسات العقابة على سرية املعلومات والوثائق واملستندات التي بحوزتهم أو التي حصلوا أو 
إطلعوا عليها أثناء أدائهم عملهم، ويظل هذا اإللتزام قائماً بعد انتهاء خدمتهم، واإللتزام بعدم تدوين أية معلومات 
أو بيانات غير صحيحة يف السجالت الرسمية، أو أجهزة احلاسوب، واحلرص على عدم نشر تلك املعلومات عبر 
وسائل اإلعالم أو يف اجملالس أو يف املنتديات أو االنترنت أو تزويدها ألية جهات رسمية أو غير رسمية ما لم 

يطلب منه ذلك وفقاً للقانون.

إلى فساد . 8 وهي عالقات ميكن أن تتحول  جتنب العالقات املشبوهة مع السجناء وذويهم وأصدقائهم، 
مالي وإداري وتنظيمي يف أي وقت.
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11-3-2   : األمن املؤسسي.
احلفاظ على أمن املؤسسة التي يعمل بها رجل العمل اإلصالحي من أقدس الواجبات امللقاة عليه.

املسؤول عن حماية أمن املؤسسة العقابية هو مديرها بالدرجة األولى، وال يعني ذلك بحالٍ من األحوال أن باقي املوظفن من 
غير احلراسات ال يعنيهم األمر، بل جزء ومتطلب من واجبات وظيفتهم.

إجراءات حماية أمن املؤسسة العقابية: 
يجب أن يتم املباشرة بتطبيق أمن املؤسسة العقابية منذ البدء بإنشائها ويجب على متعهد اإلنشاء أن يقدم قائمة بأسماء العمال 
الذين سيعملون يف املؤسسة العقابية ليتم التدقيق األمني لهم وحثهم على تطبيق اإلجراءات األمنية املتخذة ومتابعة تنفيذ ذلك 

وتقسم إجراءات حماية أمن املؤسسة العقابية إلى قسمن هما :-

1- اإلجراءات املادية :-  
احلرس : واجبه منع الدخول لغير املسموح لهم ويفضل إجراء عملية تبديل احلراسات من فترة إلى أخرى - 

حتى ال يطّلعوا على ترتيبات أمن املؤسسة العقابية باإلضافة إلى تدقيقهم أمنياً. 
وتنظيم -  العقابية  املؤسسة  وإلى  من  واخلــروج  الدخول  إجــراءات  على  بالسيطرة  ويتمثل   : اإلستعالمات 

بطاقات خاصة ملوظفي الوحدة وعزل الزوار املدنين يف غرفة خاصة .
التفتيش واملراقبة : ويهدف إلى كشف العناصر التي تحاول استطالع وتصوير املرافق احليوية.- 
اإلجراءات ضد اخملالفن : وهي اإلجراءات التي تتخذ ضد كل من يخالف التعليمات وكل من يحاول التسلل - 

أو الدخول أو التصوير يف املناطق احملظورة وبصورة غير شرعية حيث يتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم 
للمحاكمة 

اإلجراءات الفنية :-   -2
وهي مكملة لإلجراءات املادية ويجب أن يحسن استغاللها ملزيد من احلماية للمواد واملرافق داخل حرم املؤسسة 

العقابية، وميكن االستفادة من هذه اإلجراءات عند تطبيق ما يلي :- 
إحاطة املؤسسة باألسيجة واحلواجز األخرى ، وذلك ملنع غير اخملولن بالدخول إلى املناطق احملظورة وملنع - 

النشاط التخريبي.
وضع اإلشارات والعبارات الدالة على ممنوعية املرور أو الدخول إلى موقع معن.- 
وضع نظام إنارة دائم ومؤقت حول املؤسسة وشوارعها الداخلية.- 

اإلجراءات العامة حلماية املنشأة : وتتمثل هذه اإلجراءات مبا يلي :-  -3
القيام مبهمة جمع املعلومات عن احلوادث التي قد تضر املؤسسة بتخطيط من السجناء أو من آخرين خارج - 

املؤسسة، ثم تحليلها وتقييمها والتوصل إلى النتائج وإتخاذ اإلجراءات املناسبة .
إحاطة املسؤول باملعلومات احليوية عن أي تهديد .- 
إتخاذ إجراءات احلماية ضد الذين يعملون يف األماكن الهامة داخل حرم املؤسسة العقابية .- 
وضع نظام ثابت حلماية املؤسسة وتصنيفها ومعداتها وفقاً ألهميتها .- 
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تعين منطقة محظورة حول مرافق املؤسسة الهامة، ووضع نظام خاص للدخول إليها.- 
حماية األرض التي تجري عليها املمارسات والتجارب والتمارين اخلطرة .- 
إستخدام مصادر املعلومات يف حالة عدم توفر املعلومات لدى ضباط األمن العاملن يف املؤسسة .- 
الثغرات ووضع -  للكشف على أسوار املؤسسة ووسائل احلماية فيها ملعرفة  تشكيل جلان دورية ومفاجئة 

التوصيات بشأنها .

11-3-3  : األمن املعلوماتي.
القاعدة الذهبية يف هذا اجملال، هي : املعرفة على قدر احلاجة، فال يتوجب احلديث مبعلومات تخص الؤسسة العقابية أمام 

من ال يعنيه ذلك، وال حتى من باب التفاخر.

ويرتبط األمن املعلوماتي بثالثة عناصر هي: 
السرية: هو املصطلح املستخدم ملنع الكشف عن معلومات ألشخاص غير مصرح لهم باألطالع عليها أو الكشف عنها، 
فال يجوز التصريح لغير معنين باسماء السجناء وال أمراضهم وال طلباتهم، وال ما يبوحون به لهم أو آلخرين ألي كان.

التكامل )السالمة(:  يف مجال أمن املعلومات، التكامل )السالمة( يعني احلفاظ على البيانات من التغيير أو التعديل من 
األشخاص غير اخملولن بالوصول اليها.

التوافر: يهدف أي نظام للمعلومات خلدمة غرضه، أن تكون املعلومات متوفرة عند احلاجة إليها. وهذا يعني أن تعمل 
عناصر النظام اآلتية بشكل صحيح و مستمر:

o .األنظمة احلاسوبية املستخدمة لتخزين ومعاجلة املعلومات

o .الضوابط األمنية املستخدمة حلماية النظام

o .قنوات اإلتصال املستخدمة للوصول

o نظم عالية السرية تهدف إلى استمرارية احلماية يف جميع األوقات

طرق وأدوات حلمايه امن املعلومات:

o .التأمن املادي لألجهزة واملعدات، من العبث والتدمير، واحلرارة العالية

o  تركيب مضاد فيروسات قوي وتحديثه بشكل دوري، وهذا حلماية البيانات التي متثل عصب وغذاء
العمل اإلصالحي.

o  تركيب أنظمة كشف االختراق وتحديثها، وتتجلى ضرورة ذلك للحفاظ على املتطلبات القانونية للسرية
واخلصوصية التي يتعرض لها غالباً السجناء.

o .تركيب أنظمة مراقبة الشبكة للتنبيه عن نقاط الضعف التأمينية 

o .عمل سياسة للنسخ االحتياطي. لكافة البيانات واملعلومات وبشكل دوري مستمر 

o .إستخدام أنظمة قوية لتشفير املعلومات املرسلة

o .دعم أجهزة عدم انقطاع التيار 

o .نشر التعليم والوعي األمني 






