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مفتاح
■

■قوائــم العينــات مــن األســئلة حــول كل موضــوع مدرجــة فــي مربــع مثــل هــذا .وهــذه القوائــم غيــر شــاملة ،فهــي ال تتضمــن
جمي ــع األس ــئلة وجمي ــع أماك ــن االحتج ــاز .ويج ــب تعدي ــل تقيي ــم كل س ــجن م ــن الس ــجون ليناس ــب الموق ــف المح ــدد وواق ــع
الس ــجن ال ــذي تج ــري زيارت ــه.

االختصارات
CPT

اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة

CMR

معدل الوفيات الخام

SMR

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (“قواعد نيلسون مانديال”)

STI

العدوى المنقولة جنسيًا

TB

السل

UN

األمم المتحدة

WMA

جمعية الطب العالمية

NGO

منظمة غير حكومية

HIV

فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب

PoD

مكان االحتجاز
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1.1مقدمة
1.1.تقديم الدليل
لمن يوجه هذا الدليل
هـذا الدليـل موجـه إلـى األشـخاص أو المنظمـات التـي تتعامـل مـع قضيـة الصحـة فـي
السـجون .سـيجد موظفـو الرعاية الصحية (األطبـاء والممرضون) الذين يزورون السـجون
أو يعملـون بهـا هـذا الدليـل ذا صلـة خاصـة بعملهـم.
نأمـل أن تصبـح محتويـات الدليل قابلة للتطبيق في سـياقات واسـعة النطـاق ،فرغم أن الدليل
يُعنـى بالسـجون بشـكل أساسـي فيمكـن اسـتخدام الرؤيـة المطروحـة فيه حول تقييم مسـتوى
الرعايـة الصحيـة ومعاييرهـا فـي أماكـن احتجاز أخرى كأقسـام الشـرطة أو مراكز احتجاز
1
المهاجرين.

الهدف
يهـدف الدليـل إلـى تقديـم العـون فـي تقييـم جوانـب الحيـاة فـي السـجن التـي يمكـن أن يكون
لهـا تأثيـر علـى صحـة المحتجزيـن وتوثيـق تلـك الجوانـب .يمكـن أن يـؤدي تجميـع هـذه
المعلومـات إلـى الحصـول علـى منظـور موضوعـي لرؤيـة أي مشـكالت أو نقـاط قصـور
داخل السـجن .ويمكن اسـتخدام هذه المعلومات بعد ذلك في مسـاعدة سـلطات االحتجاز في
ضمـان توافـر أفضـل المعاييـر الصحيـة الممكنة بيـن المحتجزيـن ً
وفقا لما يقتضيـه القانون.
نهجـا منطقيًـا وموح ًدا لتقييم الصحـة والعوامل المحددة لتوافـر الرعاية الصحية
يقـدم الدليـل ً
داخـل أحـد أماكـن االحتجاز والذي يفتـرض أن يتيح اآلتي:
●

●تعريف الظروف األساسية – الظروف الصحية والمعيشية – للنزالء

●

●تقييم التطور الذي قد يشهده الوضع بمرور الوقت

●

●تحديـد المشـكالت الرئيسـية التـي قـد تتطلـب اتخـاذ تدابير معينـة لمواجهتهـا أو قد تحتاج
ً
تفصيال
تقيي ًمـا أكثـر

علاوة علـى ذلـك ،فمـن خلال اتبـاع نهـج موحد للتقييـم وكتابـة التقاريـر سـيتيح الدليل عقد
مقارنـات بين السـجون.

استخدام الدليل
تتنـاول فصـول هـذا الدليـل جوانـب معينة من الحياة في السـجون يمكـن أن تؤثر على صحة
المحتجزيـن .تنقسـم الفصـول إلـى أقسـام تتنـاول مواضيـع معينـة ،تحتوي هذه األقسـام على
بعـض المعلومـات األساسـية حـول الموضـوع المعنـي ومراجع تخص المعاييـر ذات الصلة
وعينـة مـن األسـئلة التي يمكن طرحهـا أثناء زيارات السـجون.
لـن يتنـاول الدليـل جميـع الجوانـب الصحية في السـجون ،ولكن الفصل األخيـر يحتوي على
قائمـة بالمـوارد التي تقدم المزيد مـن المعلومات.

	1لغرض التبسيط ،يتم استخدام المصطلح «سجن» في هذا الدليل لإلشارة ألي منشأة يحتجز فيها الناس.
بدال من «سجين» لسببينً :
ويفضل استخدام مصطلح «محتجز» ً
أوال ،للتأكيد على إمكانية تطبيق محتويات هذا الدليل على
نطاق واسع من الناس فليس جميع المحتجزين مدانين أو محتجزين في سجون؛ وثانيًا ،ألنه في العديد من السياقات ،تقترن كلمة
«سجين» بالكثير من الدالالت السلبية.
5

الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

1.2.مفاهيم أساسية
“الهرم الصحي”
إن اسـتخدام “الهـرم الصحـي” مفيـد فـي تقييـم الصحـة فـي السـجون (انظـر شـكل .)1.1
ً
وفقـا لهـذا النمـوذج ،فـإن البيئـة الصحيـة “ترتكـز” علـى :توفيـر مسـتوى مالئـم مـن الغذاء
والتغذيـة والنظافـة الصحيـة والصـرف الصحـي وظـروف اإلقامـة .ومـن أجـل البنـاء علـى
هـذه القاعـدة ،يجـب اتخـاذ التدابيـر الالزمـة لحمايـة الصحـة وتعزيزهـا .فـي نمـوذج الهرم
الصحـي ،يعـد النهـج العالجـي ،الـذي يقبـع علـى قمـة الهرم ،جـز ًءا مـن نظام الحفـاظ على
بشـكل عـام ولكـن ال يمكن للرعاية الصحية العالجية أن تكـون فعالة إال إذا أضيفت
الصحـة
ٍ
إلـى المكونـات األساسـية التـي تشـمل التغذيـة والميـاه والصـرف الصحي وظـروف اإلقامة
وكذلـك إلـى التدابيـر المتخـذة لتعزيـز الصحـة والوقايـة مـن األمراض.
وتدعم الهرم الصحي في كل مسـتوياته “العوامل النفسـية االجتماعية” التي سـتتم مناقشـتها
فيمـا يلي.

اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
اﻟﻐﺬاء
اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ

ﻇﺮوف اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

الشكل “ 1.1الهرم الصحي” داخل السجون

العوامل النفسية
معظـم جوانـب الحيـاة أثنـاء االحتجـاز مـن شـأنها أن تتـرك بعـض اآلثـار علـى صحـة
المحتجزيـن .يصـف الهـرم الصحـي التأثيرات األساسـية علـى الصحة في السـجون (الغذاء
والتغذيـة؛ النظافـة الصحيـة والصرف الصحي؛ ظروف اإلقامـة؛ حماية الصحة وتعزيزها؛
وأخيـرا ،الرعايـة الصحيـة العالجيـة) .ومع ذلـك ،عند تقييم الصحة في السـجون ،من المهم
ً
أن ننظـر إلـى مـا هـو أبعـد مـن هذه العناصر األساسـية ،فيمكـن ً
أيضا لعوامـل أخرى – أقل
كبيرا على الصحة .تسـمى هذه
تأثيرا ً
وضوحـا أو غيـر واضحـة علـى اإلطلاق – أن تؤثـر ً
ً
ً
إجمـاال فـي بعـض األحيان “العوامـل النفسـية” وتتضمن :اآلثار النفسـية للتوقيف
العوامـل
والحبـس؛ واالنفصـال عـن الهيـاكل الداعمـة؛ ووجـود تسلسـل هرمـي داخلـي للسـجناء؛
والعنـف الـذي يتضمـن العنـف الجنسـي؛ وتعاطـي المخـدرات؛ وروتيـن السـجن؛ واحتـرام
الضمانـات القضائيـة أو عدمـه؛ وتعـدد العالقات الجنسـية.

اآلثار النفسية للتوقيف والحبس
أثنـاء عمليـة االحتجـاز واالسـتجواب ،يشـعر معظـم النـاس بالتوتـر الشـديد كمـا أنهـم قـد
يتعرضـون إلـى سـوء المعاملـة أو التعذيـب الـذي قـد يترتـب عليـه عواقـب دائمـة تضـر
بصحتهـم الجسـدية والنفسـية واالجتماعيـة .كمـا تنتابهـم المخـاوف حـول المسـتقبل أثنـاء
االحتجـاز ،علـى سـبيل المثـال مخـاوف حـول إطلاق سـراحهم بعـد التحقيـق أو إحالتهـم
للمحاكمـة أو مخـاوف مـن طبيعـة الحياة في السـجن فـي حال إدانتهم ومن آثار سـجنهم على
عائالتهـم .بالنسـبة للعديـد مـن النـاس فـإن هـذا النـوع مـن التوتـر والمخـاوف يتعـدى مجال
خبراتهـم بالحيـاة بكثيـر .باإلضافـة إلـى ذلك ،يشـعر العديد مـن الناس باليأس أثنـاء تواجدهم
فـي السـجن ويعانـون مـن االكتئـاب وانخفـاض المعنويـات.
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االنفصال عن الهياكل الداعمة
مـن يُنتزعـون فجـأة مـن حياتهـم اليوميـة ويوضعـون قيـد االحتجـاز يجـدون أنفسـهم بعيدين
عـن آليـات التكيـف والهيـاكل الداعمـة لهـم (علـى سـبيل المثـال ،عائالتهـم وأصدقائهـم وفي
العديـد مـن الحـاالت ،بيئـات عملهـم) .هـذا يزيـد مـن قابليتهـم للتعـرض لألذى النفسـي.

التسلسل الهرمي الداخلي للسجناء
توجـد فـي السـجون علـى مسـتوى العالـم تسلسلات هرميـة و”قواعـد” غيـر رسـمية تحكـم
السـجناء ،بنسـب قـد تزيـد أو تقـل .حيـث يمكـن للمجموعـات اإلجراميـة أو السياسـية
أو العرقيـة المختلفـة داخـل السـجن أن تضـع قواعـد يجـب علـى السـجناء اتباعهـا .هـذه
المجموعـات قـد تتنافـس فيمـا بينهـا على النفوذ أو السـلطة أو المكاسـب المادية؛ وفي سـبيل
ذلـك قـد يسـتخدمون االبتـزاز أو القمـع أو التنمـر أو العنـف الجسـدي أو الجنسـي .ويمكـن
كذلـك ممارسـة مختلـف أشـكال التمييـز ،وقـد يتضمـن ذلـك تقييد سـبل الوصول إلـى مرافق
الرعايـة الصحيـة .وقـد تتسـاهل سـلطات السـجون مـع هـذه الممارسـات عـن علـم ،بـل قـد
تتـورط السـلطات فـي بعـض الحـاالت بشـكل مباشـر فـي تلـك الممارسـات.

تعاطي المخدرات
وكثيـرا ما ترتبط
فـي العديـد مـن السـياقات ،تنتشـر ثقافـة تعاطـي المخدرات داخل السـجون
ً
بالتسلسـل الهرمـي الداخلـي داخـل السـجون المذكـور أعلاه .ويزيـد تعاطي المخـدرات عن
طريـق الحقـن مـن المخاطـر الصحيـة فـي السـجون بصـورة كبيـرة ويسـاهم فـي زيـادة هذه
المخاطـر عاملان وهمـاً :
أوال ،انتشـار األمـراض المنقولـة بالـدم بيـن السـجناء بنسـب تزيد
أكثـر مـن انتشـارها بيـن عامـة النـاس؛ وثانيًـا ،تزايـد مشـاركة اإلبـر واألدوات األخـرى
بيـن السـجناء بسـبب نـدرة الحقـن النظيفـة وضـرورة إخفـاء أدوات تعاطـي المخـدرات عـن
السـلطات .وقـد وضعـت بعـض السـجون برامـج تتنـاول مسـألة تبـادل اسـتعمال الحقـن
لمعالجـة هـذه القضايا.

السلوك الجنسي
قـد يُمـارس السـلوك الجنسـي داخـل السـجون بالتراضـي أو باإلكـراه كما قد تحـدث حوادث
كثيـرا مـا يكون هناك خطر التعـرض لإلصابة باألمراض والعـدوى المنقولة
عنـف جنسـيً .
جنسـيًا بمـا فيهـا فيـروس نقـص المناعـة البشـرية المكتسـب بسـبب انتشـار األمـراض فـي
السـجون بنسـبة أكبـر مـن المعتـاد ونـدرة األوقيـة الذكريـة .ولمواجهـة هـذه المخاطـر قـد
اسـتحدثت بعـض السـجون برامـج توزيـع األوقيـة الذكرية.

البيئة والروتين داخل السجن
قـد يكـون للعديـد مـن جوانـب بيئـة االحتجـاز وروتيـن السـجن التـي تحكمهـا قواعـد السـجن
الرسـمية تأثيـر علـى الصحـة .هناك عوامل شـتى تشـمل مدى تواصل السـجناء مـع عائالتهم
سـوا ًء مـن خلال البريد العادي (ورسـائل الصليـب األحمر) أو من خالل الزيـارات العائلية؛
وإمكانيـة العمـل أو اإلجبـار علـى العمـل؛ والحصـول علـى الهواء النقي وممارسـة األنشـطة
البدنية أو الرياضة؛ وإلى أي مدى يسـتطيع السـجناء االسـتمتاع باألنشـطة الترفيهية كالقراءة
وممارسـة األلعـاب؛ وإلـى أي مـدى يسـتطيعون ممارسـة شـعائرهم الدينيـة؛ وتلقـي التعليـم
ً
(خاصـة بالنسـبة لألطفـال ولكـن ً
أيضـا المزيـد مـن التعليـم للراشـدين)؛ وبالطبـع ،الحصـول
علـى الرعايـة الصحيـة :كل هـذه العوامـل قـد يكـون لهـا تأثيـر مباشـر أو غيـر مباشـر علـى
الصحـة ولكنهـا ً
أيضـا قـد تخضـع إلـى تدخـل التسلسلات الهرميـة للسـجناء أو الحـراس أو
إدارة السـجن.
يظهـر جليًـا ممـا سـبق أنه يمكن أن يشـتمل المصطلح “العوامل النفسـية” علـى معظم جوانب
الحيـاة قيـد االحتجـاز وقـد يصعـب فهـم العديـد من هـذه العوامـل أو التعامل معهـا أو تغييرها
ولكـن مـن المهـم الوعـي بهـا وبالطرق التـي يمكن أن تؤثـر بها على صحة السـجناء.
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التوفر وإمكانية الوصول والجودة
مـن المهـم التمييـز بيـن توفـر الخدمـة وإمكانية الوصـول إليها أثنـاء تقييم الرعايـة الصحية
فـي السـجون ،فتوفـر الخدمـة تُعنـى بوجـود بنيـة تحتيـة وخدمـات داخـل السـجن :مثـل
مرافـق الرعايـة الصحيـة والعقاقيـر والمياه ومرافـق الصرف الصحـي والمطابخ والطعام،
إلـخ .أمـا إمكانيـة الوصـول إلـى هـذه الخدمـات فتصـف إلى أي مدى يتسـاوى السـجناء في
الوصـول إلـى هـذه المرافـق والخدمـات دون حواجـز أو تدخـل.
يجـب أن تُـدار المرافـق والخدمـات داخـل السـجون فـي ظـل مبـدأ عـدم التمييـز ويجـب أن
يتسـاوى الجميـع فـي الوصـول إليهـا؛ كمـا يجـب أن يوضـع فـي االعتبـار أن مجموعـات
معينـة مـن المسـتضعفين والمهمشـين قـد يكـون لهـا احتياجـات أكبـر (علـى سـبيل المثـال،
النسـاء واألطفـال وكبـار السـن والمعاقـون والمصابـون بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية/
اإليـدز واألقليـات العرقيـة) .يمكـن كذلـك تقسـيم إمكانيـة الوصـول إلـى إمكانيـة الوصـول
إلـى المـكان (علـى سـبيل المثـال ،هـل يتدخـل موقـع مرافـق الرعايـة الصحيـة فـي إمكانية
الوصـول إليهـا؟)؛ واإلمكانيـة االقتصاديـة (هـل هنـاك أيـة حواجـز ماليـة تعيـق الوصـول
إلـى المرافـق والخدمـات والطعـام ومـا إلـى ذلـك؟)؛ وإمكانيـة الوصـول إلـى المعلومـات
(علـى سـبيل المثـال ،هـل يمكـن للسـجناء طلـب معرفـة معلومـات حـول الرعايـة الصحيـة
والصـرف الصحـي والتغذيـة والحصـول عليهـا وهـل يمكنهـم تقديـم المعلومـات أو عرض
آرائهم؟).
تعـد إمكانيـة الوصـول إلـى الخدمـات والبنيـة التحتيـة وجودتهـا مـن أهـم العوامـل المحددة
لمسـتوى الرعايـة الصحيـة داخل السـجون.

فهم موظفي السجون

ً
خاصة عندمـا تبدو معاملة
أحيا ًنـا ننظـر إلـى ممثلي سـلطات االحتجاز على أنهم “األشـرار”
بشـكل واضـح .ولكـن فـي معظـم الحـاالت ال ينطبـق هـذا الوصـف علـى
المحتجزيـن سـيئة
ٍ
السـلطات .كمـا أنـه مـن المسـتبعد أن يعـود اتخـاذ ً
موقفـا عدائيًا مـن موظفي السـجون بالنفع
ً
وخاصـة المحتجزيـن .لذلـك فمـن المهم أثنـاء تقييم السـجن أن تحـاول أن تتخطى
علـى أحـد
التصـور البسـيط عن سـلطات االحتجاز.
فلتتفقـد المرافـق المتاحـة لموظفـي السـجن لإلقامـة والنظافـة الصحيـة والترفيـه ،إن أمكـن
ذلـك .وتحقـق كذلـك مـن جـودة الطعـام والرعايـة الصحية المقدمـة لهم ،ففي بعـض األحيان
ً
حـاال مـن تلـك المتوفـرة
ال تكـون المرافـق والخدمـات المتوفـرة لموظفـي السـجن أفضـل
للمحتجزيـن .بالتأكيـد ال يمكـن أن يبـرر هذا األمر الظروف السـيئة للمحتجزين ولكن ينبغي
االعتـراف أن الظـروف السـيئة التـي يعانـي منها موظفو السـجن تؤثر علـى معنوياتهم وفي
النهايـة يؤثـر ذلـك علـى عملهـم وأسـلوب تعاملهم مـع المحتجزين.
ابحـث فـي دوافـع موظفـي السـجن وحافزهم للعمـل والتحديـات التي يضطـرون لمواجهتها.
تعـرف علـى هيـاكل الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها .اسـألهم إذا كانوا قد سـعوا وتقدموا
لوظائفهـم ثـم اسـألهم عـن السـبب إذا جـاء ردهـم باإليجـاب .واسـألهم هل يسـتمتعون بعملهم
ولمـاذا يسـتمتعون بـه (أو لمـاذا ال يسـتمتعون به) .قد تمدك هذه األحاديـث بمعلومات مفيدة،
كمـا يمكنهـا أن تسـاعد فـي تأسـيس عالقات قائمـة على مزيد مـن التعاون.

1.3.دور العاملين في مجال الرعاية الصحية
في تقييم السجن
بشـكل عـام منهج
يتخـذ العاملـون فـي مجـال الرعايـة الصحيـة (األطبـاء أو الممرضون)
ٍ
الصحـة العامـة فـي تقييمهـم للرعايـة الصحية في السـجون :فهـم يتناولون صحـة النزالء
بشـكل فـردي 2.ولكـن ،يتعيـن علـى العامليـن فـي مجـال الرعاية
فـي السـجن ككل وليـس
ٍ
الصحيـة أن يقيمـوا تنظيـم السـجون والظـروف بداخلهـا باإلضافـة إلـى تأثيرهـا علـى
الصحـة العامـة للنـزالء فـي السـجون .كمـا يتعيـن علـى العامليـن فـي مجـال الرعايـة
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الصحيـة أن يحـددوا أي مشـكالت فـي ظـروف أو نظـام السـجون لهـا تأثيـر سـلبي علـى
وأخيـرا ،يجـب عليهم صياغة توصيـات واقتراحـات عملية للتوصل
صحـة المحتجزيـن.
ً
إلـى حلـول وتقديمهـا إلـى سـلطات االحتجـاز .يهـدف هـذا الدليـل إلـى تقديـم العـون أثنـاء
القيـام بتقييـم السـجون ،ولتحقيـق تلـك الغايـة ،فهـو يسـترعي االنتبـاه إلـى تلـك الجوانـب
مـن ظـروف السـجن ونظامـه التـي يرجـح أن تؤثـر علـى الرعايـة الصحيـة ،كمـا يقـدم
عينـة مـن األسـئلة التـي ينبغـي أن يسـاعد طرحهـا علـى تحليـل تلـك الجوانـب .يرجـى
مالحظـة أن قوائـم األسـئلة التـي يتضمنهـا كل قسـم هـي مجـرد أمثلـة وينبغـي مواءمتهـا
ُقصـد به أن يُسـتخدَم
مـع كل مـن أماكـن االحتجـاز المختلفـة .وكذلـك فـإن هـذا الدليـل ال ي َ
منهجـا لتقييـم السـجون وهـو منهـج عـام وتحليلـي .فـي حـال
كقائمـة مرجعيـة؛ فهـو يقـدم ً
أظهـر تقييـم السـجون أوجـه قصـور في ظـروف السـجن أو نظامه فيتعيـن على موظف
الرعايـة الصحيـة أن يهـدف إلـى تحليل األسـباب وتقييـم أثرها على صحـة المحتجزين.
يسـتلزم التقييم الشـامل للرعاية الصحية في السـجون إجراء تقييم متعمق للنظام الصحي
فـي السـجون مـن خلال المالحظـة ،والتحدث مع موظفـي الصحة في السـجون ،وإجراء
محادثـات خاصـة مـع المحتجزيـن المرضـى و /أو األصحـاء ،ويسـتغرق هـذا األمـر
ً
طويلا .قـد يتعيـن علـى العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة كذلـك تقييـم بعـض
وق ًتـا
القضايـا مثـل ظـروف اإلقامـة والطعـام والنظافـة الصحيـة والميـاه والصـرف الصحـي
العـام باإلضافـة إلـى مختلـف العوامـل النفسـية المرتبطـة باالحتجـاز .يجـب أن يشـمل
تقييـم السـجن ،كلمـا أمكـن ذلـك ،زيـارة إلـى مرفـق الرعايـة الصحيـة المحلـي للتحقـق
مـن مسـتوى الرعايـة الصحيـة المقدمـة للنـزالء والكتشـاف وجـود أي مشـكالت تتعلـق
بالمحتجزيـن المحوليـن إلـى ذلـك المرفـق.
ومـن األهميـة بمـكان توضيـح مـا يتوجـب على موظـف الرعايـة الصحية أال يفعلـه أثناء
بشـكل عـام أال يتولى موظـف الرعايـة الصحية عمل
تقييـم الصحـة فـي السـجون .ينبغـي
ٍ
موظفـي السـجن وال يديـر نظـام صحـي مـوازي مـن خالل إجراء كشـوف صحيـة فردية
أو علاج المحتجزيـن .ينبغـي أال يجـد ممثلـو سـلطات السـجن أو أعضـاء فريـق تقييـم
السـجن مـا يشـجعهم علـى إعـداد قوائـم بأسـماء المحتجزيـن الذيـن “يرغبـون فـي زيـارة
الطبيب”.
ولكـن ينبغـي علـى موظـف الرعايـة الصحيـة أن يلتقـي بالمحتجزيـن المختاريـن بصورة
منفـردة لمناقشـة القضايـا والمشـكالت التـي تتعلـق بنظـام الرعايـة الصحيـة وقد يسـتعين
موظـف الرعايـة الصحيـة بمعاييـر عامـة أو محـددة فـي اختيـار هـؤالء المحتجزيـن .قـد
تشـمل المعاييـر العامـة مـا يلـي :المحتجزيـن الموقوفيـن ً
حديثـا أو المحتجـزات اإلنـاث
أو المحتجزيـن ممـن هـم أكبـر أو أصغـر مـن سـن معيـن .وقـد تشـمل المعاييـر المحـددة
مـا يلـي :المحتجزيـن الذيـن مـروا علـى أماكـن اسـتجواب معينـة أو الذيـن يبدون سـمات
مـرض معيـن أو الذيـن يبـدون عالمـات واضحـة لمـرض عقلـي.
وفـي السـياقات حيـث يمثـل سـوء المعاملـة مشـكلة ،قـد يريـد موظـف الرعايـة الصحيـة
تقييـم المحتجزيـن الذيـن تعرضـوا لسـوء المعاملـة كـي يتمكـن مـن توثيقهـا طبيًـا.

1.4.تنظيم تقييم السجون

عـاد ًة مـا يجـري العاملـون فـي مجـال الرعاية الصحيـة تقييم الرعايـة الصحية في السـجون
أثنـاء زيـارات الفـرق الزائـرة إلى السـجون .وعـاد ًة ما تتكون هـذه الفرق في اللجنـة الدولية
للصليـب األحمـر مـن مندوبـي اللجنـة الدوليـة فـي أماكـن االحتجـاز ومستشـارين قانونييـن
ومهندسـين فـي مجـال المياه والصرف الصحي وأخصائي تغذية ،إلـخ .أثناء هذه الزيارات،
قـد يقيـم أعضـاء الفريـق اآلخـرون جوانـب معينـة للحياة في السـجن ويجـرون محادثات مع
المحتجزيـن .ومـن الضـروري أن يلتـزم أفـراد الفريق بالعمل الجماعي والتنسـيق فيما بينهم
لضمـان عـدم إغفـال أي قضايـا أثنـاء عمليـة التقييـم وعـدم حـدوث ازدواجيـة فـي العمـل،
فيجـب أن يعـي جميـع أفـراد الفريـق من سـيجمع أي معلومات داخل السـجن .ويعتمد تقسـيم
المهـام علـى حجـم الفريـق الزائـر وكذلك على القضايـا والظروف المرتبطة بالسـجن ،فعلى
سـبيل المثـال ،قـد تسـتحوذ إحـدى األزمـات الصحيـة الحـادة فـي أحد السـجون علـى اهتمام
ً
اسـتحواذا كليًـا مـا قـد يتطلـب إسـناد جزء كبير مـن عمله
موظـف الرعايـة الصحيـة الزائـر
المعتـاد إلى شـخص آخر.
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قـد يُ َقيـم أعضـاء الفريـق غيـر المختصـون فـي المجـال الطبـي ظـروف اإلقامـة والطعـام
والنظافـة الصحيـة والميـاه والصـرف الصحـي العـام بجانـب العديـد مـن العوامـل النفسـية
المرتبطـة باالحتجـاز .لموظـف الرعايـة الصحيـة بعـد ذلـك أن يسـتعين بنتائـج هـذا التقييـم
فـي الحكـم علـى تأثيرهـا علـى الرعايـة الصحيـة داخـل السـجن أو تحديـد مـا إذا كانـت
هنـاك حاجـة إلـى إجـراء مزيـد مـن التقصـي .وبالتالـي ،فقـد يسـتفيد أعضـاء الفريـق غيـر
ُقصد به أن
المختصـون فـي المجـال الطبـي مـن محتويـات هـذا الدليل .ولكن هـذا الدليـل ال ي َ
يحـل محـل موظـف الرعايـة الصحيـة فـي فريـق تقييم السـجون ،فمـن الضـروري أن يكون
للشـخص خلفيـة طبيـة لفهـم العديـد من القضايـا الصحية .ويتعيـن على أعضـاء الفريق غير
المختصيـن فـي المجـال الطبـي العاكفين علـى تقييم قضايـا ترتبط بالرعاية الصحية مناقشـة
النتائـج التـي يتوصلـون إليهـا مـع أحـد العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة.
عقـب انتهـاء أفـراد الفريـق ،بمـن فيهـم العاملـون فـي مجـال الرعايـة الصحيـة ،مـن زيـارة
السـجن ،ينبغـي أن يتعـاون أفـراد الفريـق في إبالغ نتائجهم وتقديـم التوصيات .قد تكون هذه
التوصيـات لالسـتخدام الداخلـي (كمثـال ،اسـتراتيجيات لرصـد التطورات داخل السـجن) أو
لتقديمهـا لسـلطات السـجن (كمثـال ،التوصيـة بإجـراء تغييرات فـي بيئة السـجن أو نظامه).
ينبغـي أن تكـون التوصيـات باتخـاذ إجـراءات معينـة شـاملة قـدر اإلمـكان وأن تأخـذ فـي
الحسـبان جميـع التحديـات وجميـع األطـراف المعنيـة .يهتـم هـذا الدليـل فقـط بعمليـة تقييـم
الرعايـة الصحيـة فـي السـجون؛ وال يحتـوي علـى أي نصائـح بخصـوص التدابيـر التـي
يتعيـن اتخاذها.

1.5.المناقشات مع المحتجزين
مصـدرا مه ًما للمعلومـات حول الرعاية الصحيـة والعوامل
تعـد المناقشـات مـع المحتجزيـن
ً
المحـددة لمسـتوى الرعايـة الصحيـة فـي السـجون .فيمـا يلـي بعـض االقتراحـات لجعل هذه
المناقشـات مثمـرة قـدر اإلمكان.

ترتيب المقابالت
قبل أن تصل إلى السجن ،حدد أي مجموعات من المحتجزين تود أن تقابلها .حاول مقابلة محتجزين من مجموعات معينة من
المستضعفين ،كمثال ،النساء واألطفال وكبار السن والمعاقين واألجانب .قد يصبح المحتجزين في السجن مستضعفين كذلك بسبب
انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية .هذه المجموعات المستضعفة شديدة التعرض لمخاطر اإلصابة بمشكالت صحية.
ال تدع سلطات السجن تختار مع من تتحدث من المحتجزين.
استخدم مكا ًنا ً
هادئا إلجراء المناقشات ،بمنأى عن مسمع المحتجزين اآلخرين وممثلي سلطات السجن.
تجنب ،قدر المستطاع ،أي اختالل للتوازن خالل الموقف :كمثال ،حاول استخدام مقاعد متساوية في االرتفاع واحرص على أال
يكون المحتجزون مقيدين أثناء المناقشات.

العمل مع المترجمين الفوريين

أطلِع المترجمين الفوريين ً
مسبقا على الموضوعات التي تنوي مناقشتها مع المحتجزين ،وال سيما إن كانت قضايا حساسة .هكذا
يتسنى للمترجمين تحضير التعبيرات أو المفردات المالئمة الستخدامها فال يفاجئون بها.
َت َحدث ببطء وبوضوح واستخدم عبارات قصيرة .يمكن للعمل مع المترجمين أن يكون صعبًا للغاية؛ احرص على االستمرار في
التحدث ببطء وبوضوح حتى إن شعرت باإلحباط.

المقدمات
عرف نفسك للمحتجزين باسمك ووظيفتك؛ أخبرهم بالهدف من زيارتك .اشرح لهم أنكم ستتناقشون في القضايا المرتبطة بالرعاية
ً
انطباعا أنك
الصحية ولكن ال يمكنك أن تعالجهم أو تقدم لهم أية استشارة عالجية .هذا األمر مهم :يجب أال تعطي المحتجزين
ستتدخل شخصيًا بالنيابة عنهم .سيؤكد هذا ً
أيضا أنك لست مطالب بتقديم العالج أو إحالة المرضى.
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أكـد لهـم علـى سـرية مناقشـاتك معهـم .اشـرح لهـم أنهـم إذا لـم يريـدوك أن تفصـح عـن أي تفاصيـل عـن المناقشـات التـي أجروهـا
معـك ألحـد فإنـك لـن تفعـل؛ واشـرح لهـم ً
أيضـا أنهـم إذا أذنـوا لك بالتحـدث مع أشـخاص آخرين حول هذه المناقشـات فـإن مصادر
المعلومـات التي سـتنقلها سـتظل مجهولـة الهوية.
اشرح للمحتجزين أنهم ليسوا ملزمين بالتحدث معك.

أثناء النقاش
كن مهذبًا واب ِد احترامك لهم في جميع األوقات.
قـد تقـدم المجموعـات المختلفـة داخـل السـجن روايـات وأبعـاد مختلفـة .قـد يعكـس هـذا األمـر اختالفـات فعليـة فـي خبـرات هـذه
المجموعـات أو اختالفـات فـي معتقداتهـا حـول مـا ينبغـي أن تسـير عليـه األمور .حيـث إنه ال توجـد “حقيقة” واحدة فلا تندهش إن
سـمعت روايـات متضاربة.

الختام
فـي نهايـة النقـاش ،اسـأل المحتجـز أو المحتجـزة إن كان لديـه أيـة أسـئلة أو أقـوال أخرى .ستشـير بسـؤالك هـذا إلى انتهـاء النقاش.
كمـا يمكنـك كذلـك أن تسـتخلص معلومـات مفيـدة – بحلـول هذا الوقت سـيصبح لدى المحتجـز فكرة جيدة عن نـوع المعلومات التي
تبحـث عنهـا وقـد يقـدم لـك معلومـات حول قضايا لـم تثرها في أسـئلتك.

1.6.معايير االحتجاز والحبس
تشمل “المعايير” القوانين والتوصيات والمبادئ المتعلقة بالممارسات الجيدة .توجد معايير
لمعظم جوانب االحتجاز ويمكن استخدامها لتوجيه اإلجراءات التي يجب اتخاذها في حال
عدم االلتزام بها.
هناك ثالثة أنواع رئيسية للمعايير يمكن الرجوع إليها أثناء تقييم السجون وهي:
●

●

●

●المعايير الوطنية وقد نجدها في القوانين المحلية المتعلقة باالحتجاز أو في إصدارات
الهيئات الوطنية للرعاية الصحية (على سبيل المثال ،جمعيات الصحة العامة)
●المعايير اإلقليمية التي تحددها الهيئات اإلقليمية كمثال ،مجلس أوروبا واللجنة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب
●المعايير الدولية المتعلقة بأحوال السجون التي تحددها منظمة األمم المتحدة

سيتم وصف هذه األنواع الثالثة للمعايير بالتفصيل أدناه.
كما وضعت اللجنة الدولية للصليب األحمر بعض القيم المرجعية في مجاالت المياه
والصرف الصحي وظروف اإلقامة المستخلصة من خبرة اللجنة الطويلة في العمل في
السجون 3.ال تحتوي المعايير دائ ًما على مؤشرات أو أرقام محددة بوضوح .القيم المرجعية
للمؤشرات الصحية األساسية (كمثال ،معدل الوفيات الخام وأعداد االستشارات الطبية)
بشكل عام للنزالء في السجون .ولكن ،في بعض الحاالت ،تُستخدَم القيم
ليست متاحة
ٍ
المرجعية الموضوعة للنازحين (بمن فيهم الالجئون) كتقريب أو “أفضل تقدير” للنزالء في
4
السجون.
أما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية ،فإن المعيار الذي عاد ًة ما يُست َند
إليه هو معيار المساواة مع المجتمع :بمعنى آخر ،ينبغي أن يحصل السجناء على الرعاية
الصحية بدرجة متساوية على األقل مع األشخاص في المجتمعات العادية.

	3بيير جيورجيو نمبريني ،المياه ،الصرف الصحي ،النظافة الصحية وظروف اإلقامة في السجون ،الطبعة الثانية ،اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،جنيف .2013 ،متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0823.htm

	4بيار بيران ،الطوارئ الصحية في التجمعات السكانية الكبيرة – دورة تدريبية في الصحة العامة عن إدارة المساعدات اإلنسانية،
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف2001 ،؛ مشروع اسفير :الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية،
الطبعة الثالثة ،مشروع اسفير ،جنيف .2011 ،متاح عبر الرابطhttp://www.sphereproject.org :
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المعايير الوطنية
العديـد مـن البلـدان لديهـا قوانيـن محليـة تتعلـق باالحتجـاز وعـاد ًة مـا يطلـق علـى القانـون
المتعلـق بالسـجون “قانـون السـجون” .ال تُ َعـرف هـذه القوانين أحـوال السـجون ولكنها عاد ًة
مـا تنـص علـى صياغـة “قواعـد السـجون” أو “لوائـح السـجون” وتضم أحـكام مفصلة حول
وكثيـرا مـا تحـدد تلـك
إدارة السـجون ،بمـا فيهـا القضايـا التـي تتعلـق بالرعايـة الصحيـة.
ً
اللوائـح مسـؤوليات األطبـاء والممرضيـن بالسـجون والتـي تتجـاوز تقديـم الرعايـة الصحية
العالجيـة وتتضمـن اإلشـراف علـى األمـور التـي تتعلـق بالنظافـة الصحيـة والتغذيـة ،علـى
سـبيل المثـال .ولكـن قـد تكـون بعـض األحـكام فـي “لوائـح السـجون” المحليـة قد عفـا عليها
الزمـن و /أو تتعـارض مـع الممارسـات المقبولـة دوليًـا.
وقـد تُصـ ِدر الروابـط المهنيـة للعامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة مثـل الروابـط الطبيـة
الوطنيـة معاييـر وطنيـة أخـرى 5أو تشـارك فـي اجتماعـات فيما بيـن القطاعات تـدور حول
الرعايـة الصحيـة قيـد االحتجـاز وتعتمد نتائـج هذه االجتماعات .هذه المعاييـر المعتمدة ليس
لهـا قـوة القانـون ولكنهـا قـد تفيد كنقـاط مرجعية.

المعايير اإلقليمية
وضعـت بعـض هيئـات حقـوق اإلنسـان اإلقليميـة معاييـر لألحـوال قيـد االحتجـاز والتـي
تتنـاول ً
أيضـا جوانـب الرعايـة الصحيـة :علـى سـبيل المثـال ،قواعـد السـجون األوروبيـة
6
التـي يعتمدهـا مجلـس أوروبـا .ويعـد الحفـاظ علـى صحـة األشـخاص قيـد االحتجـاز أحـد
المبـادئ األساسـية التـي تسـتند إليهـا قواعـد السـجون األوروبيـة .كما أسـس مجلـس أوروبا
اللجنـة األوروبيـة لمنـع التعذيـب التـي وضعـت بدورهـا معاييـر ملزمـة لالحتجـاز والحبس
فـي مراكـز الشـرطة ،وتتضمـن أحـكام تتعلـق بالرعاية الصحيـة 7.باإلضافة إلـى ذلك ،أعد
8
مجلـس أوروبـا توصيـات حـول أخالقيـات الرعايـة الصحيـة فـي السـجون وتنظيمهـا.
كمـا اعتمـدت اللجنـة األفريقيـة لحقـوق اإلنسـان والشـعوب المبـادئ التوجيهيـة لجزيـرة
“روبـن” لمنـع التعذيـب فـي عـام  9.2002ورغـم أن الغـرض الرئيسـي لهـذه المبـادئ
أيضـا أحكا ًمـا حـول أحـوال االحتجـازُ .
التوجيهيـة هـو منـع التعذيـب فإنهـا تتضمـن ً
وكلِفـت
لجنـة منـع التعذيـب فـي أفريقيـا 10بتعميـم المبـادئ التوجيهيـة لجزيـرة “روبـن” والتشـجيع
علـى تنفيذهـا .كمـا يتنـاول إعلان كمبـاال بشـأن أحوال السـجون فـي أفريقيا ،الـذي اعتمدته
األمـم المتحـدة فـي عـام  ،1997أحـوال السـجون فـي أفريقيـا ،وباألخـص االكتظـاظ .وتعد
التوصيـات التـي قدمهـا المقـرر الخـاص المعني بالسـجون وظـروف االحتجاز فـي أفريقيا،
الـذي عينتـه اللجنـة األفريقيـة لحقـوق اإلنسـان والشـعوب ،نقطـة مرجعيـة مفيـدة.
أمـا فـي أمريـكا الالتينيـة ،فـإن نتائـج لجنـة البلـدان األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان ومحكمـة
البلـدان األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان وثيقـة الصلـة بهـذا الشـأن.

	5انظر ،على سبيل المثال،
American Public Health Association Task Force on Correctional Health Care Standards,
		 Standards for Health Services in Correctional Institutions, 3rd ed., APHA, Washington
D.C., 2003.
 6اعتمد مجلس أوروبا قواعد السجون األوروبية في عام  ،1973وجرت مراجعتها في عام  ،1987وأعيد كتابتها في عام
 .2006انظر:
			 Council of Europe. Recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of
Ministers to member States on the European Prison Rules. Adopted on 11 January 2006
	7أُسست اللجنة األوروبية لمنع التعذيب استنا ًدا إلى االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الدول أعضاء مجلس أوروبا في عام  .1987انظر:
		CPT, The CPT Standards: “Substantive” Sections of the CPT’s General Reports, CPT/
	)Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011 (http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm.

	8مجلس أوروبا ،لجنة الوزراء ،الجوانب األخالقية والتنظيمية للرعاية الصحية في السجون ،توصية رقم  .R(98)7اعتمدت في
 8نيسان /أبريل .1998
	9اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،قرار بشأن منع وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة في أفريقيا ،الدورة العادية رقم  23–17 ،32تشرين األول /أكتوبر  ،2002بانجول ،غامبيا.
	10المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ،إعالن كمباال بشأن أحوال السجون في أفريقيا ،قرار  ،36/1997الجلسة
العامة السادسة والثالثين 21 ،تموز /يوليو .1997
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 ةمدقم

المعايير الدولية
تعد القواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 11المصدر الرئيسي لتوجيه معاملة المحتجزين
وإدارة المؤسسات العقابية .وقد اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة
القواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (في نسختها األصلية) في عام  .1957وقد
تمت مراجعتها بشكل كبير لتعكس الطفرات التي شهدتها الممارسات والقواعد المقبولة
دوليًا (حقوق اإلنسان ،والعلوم اإلصالحية ،والخدمات الطبية ،وأخالقيات مهنة الطب)،
كما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في
12
نسختها المنقحة (التي تسمى اآلن “قواعد نيلسون مانديال”) باإلجماع في عام .2015
إال أن القواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ال تشكل معاهدة ملزمة قانونيًا؛ فهي مجرد
مجموعة من التوصيات والمبادئ التوجيهية 13.ويجب مواءمة هذه “القواعد” مع كل بلد
نظرا الختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية والقانونية والمناخية والجغرافية من دولة
ً
14
إلى أخرى.
في عام  ،1988اعتمدت األمم المتحدة مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص
الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 15.توضح المبادئ من  24إلى
 26ضرورة اآلتي :إجراء فحص طبي الئق لكل محتجز جديد فور وصوله ،وضمان
بشكل صحيح.
وصول المحتجزين إلى الرعاية الطبية دون قيد ،وحفظ السجالت الطبية
ٍ
المجردين
من المعايير األخرى ذات الصلة ما يلي :قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث
ّ
من حريتهم لعام  1990وقواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية
للمجرمات (قواعد بانكوك) لعام .2010
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي معاهدة ملزمة دخلت
حيز النفاذ في عام  .1976وتكفل المادة  12من المعاهدة “حق كل فرد في التمتع بأعلى
مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه” .ويؤكد توضيح هذه العبارة على وجوب
امتناع أطراف هذه المعاهدة عن “حرمان أي شخص أو الحد من حصوله على خدمات
متكافئة في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعالجية والمتعلقة بتخفيف اآلالم ،بمن في ذلك
السجناء وأفراد األقليات وملتمسو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيين”.
فيما يتعلق بأخالقيات الرعاية الصحية الدولية أثناء االحتجاز ،يمكن الرجوع إلى البيانات
واإلعالنات الصادرة عن هيئات مثل األمم المتحدة 16،والمجلس الدولي للممرضين
عرفها هذه الهيئات .ويجدر
والممرضات 17،والجمعية الطبية العالمية 18والمبادئ التي تُ ِّ
بالذكر بصفة خاصة إعالن طوكيو الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية في عام 1975
والذي يقدم المبادئ التوجيهية لألطباء بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة ،بما فيها التغذية القسرية.
	11األمم المتحدة .القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء :أوصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجريمة ومعاملة
المجرمين عام  1955وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراريه المؤرخين في  31تموز /يوليو  1957و 13أيار /مايو
.1977
		 12قاد عملية المراجعة فريق خبراء رشحته لجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ وشاركت الشعبة القانونية ،وشعبة
 ،DETوشعبة المساعدة في اللجنة الدولية للصليب األحمر في هذه العملية .واعتمدت لجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة قواعد
معاملة السجناء المنقحة (“قواعد نيلسون مانديال”) في أيار /مايو  ،2015ووافق عليها المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع
لألمم المتحدة في تموز /يوليو  ،2015واعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  17كانون األول /ديسمبر .2015
 13يعد هذا النوع من الوثائق “قانون غير ملزم” ،فهي ليست معاهدة وقعتها دول بل مجموعة من المعايير والمبادئ المتفق عليها
عالميًا وتعتبر الحد األدنى الذي ينبغي أن تلتزم به الدول.
 14للحصول على تفسير للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء انظر:
“المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي :دليل تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ،الطبعة الثانية ”.2001 ،يقدم هذا الدليل لمحة
عامة على قواعد األمم المتحدة بشأن ظروف السجن ومعاملة المحتجزين ،ويشرح القيمة العملية للقواعد ومعناها بالنسبة لسياسة
السجن وممارساته .وقد القى هذا الدليل قبوال واسع النطاق وترجم إلى لغات عديدة .ويوصى بشدة بدراسة متأنية لهذا التحليل
النافع للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء( .ويمكن تنزيل الترجمة العربية عبر الرابط التالي:
)https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/201305//version-complete.pdf
	15الجمعية العامة لألمم المتحدة ،مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز
أو السجن( ،القرار  9 ،)173/43كانون األول /ديسمبر .1988
متاح عبر الرابطhttp://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm :
	16مبادئ األخالقيات الطبية ذات الصلة بدور موظفي الصحة ،وال سيما األطباء ،في حماية السجناء والمحتجزين ضد التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدها قرار الجمعية العامة  194/37المؤرخ 18
كانون األول /ديسمبر .1982
	17انظر على سبيل المثال :المجلس الدولي للممرضين ،دور الممرض في رعاية السجناء والمحتجزين.1998 ،
	18انظر على سبيل المثال :الجمعية الطبية العالمية ،مدونة قواعد السلوك الدولية لألخالقيات الطبية ،اعتمدت في عام 1949
ُ
وعدلت في عام  1968و 1983و( 2006انظر.)http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8 :
فيما يخص أخالقيات أطباء السجون ،انظر ً
أيضا :المجلس الدولي للخدمات الطبية في السجون ،قسم أثينا.1979 ،
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الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

معايير االحتجاز أثناء النزاعات المسلحة (القانون اإلنساني الدولي) ودور
اللجنة الدولية
تتناول اتفاقية جنيف الثالثة اعتقال أسـرى الحرب أثناء النزاعات المسـلحة الدولية؛ وتتناول
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة اعتقـال المدنييـن .تتضمـن االتفاقيتـان مـواد محـددة تتنـاول تقديـم
الرعايـة الصحيـة باإلضافـة إلـى ظـروف اإلقامـة والغـذاء والميـاه والرياضة ،إلخ .استشـر
االتفاقيـة ذات الصلـة واولهـا اهتما ًمـا ً
وثيقـا 19.القواعـد المنطبقـة علـى النزاعـات المسـلحة
غيـر الدوليـة موجـودة فـي المـادة  3المشـتركة بيـن اتفاقيـات جنيـف األربـع والبروتوكـول
اإلضافـي الثانـي الملحـق بهـا المـؤرخ  8حزيـران /يونيـو ( 1977البروتوكـول اإلضافـي
21
الثانـي) 20باإلضافـة إلـى القانـون الدولـي اإلنسـاني العرفي.
ً
تفويضا للعمل مـن أجل حماية أسـرى الحرب
وقـد ُم ِن َحـت اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر
والمدنييـن أثنـاء النـزاع المسـلح الدولـي .وبموجـب المادة  3المشـتركة بيـن اتفاقيات جنيف
األربـع ،يمكـن للجنـة الدوليـة تقديـم خدماتهـا إلـى أطـراف النزاع المسـلح غيـر الدولي .كما
أن اللجنـة الدوليـة – بموجـب النظـام األساسـي للحركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهلال
األحمـر– لهـا حـق المبـادرة اإلنسـانية فـي المواقـف التـي ال ترقـى إلـى مسـتوى النـزاع
22
المسلح.

	19اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة  12آب /أغسطس 1949؛ اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية
األشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة  12آب /أغسطس .1949
	20انظر على وجه التحديد :مادة ( 4الضمانات األساسية) ومادة ( 5األشخاص المحرومون من حريتهم) من البروتوكول اإلضافي
الثاني.
	21جون ماري هنكرتس“ ،دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي :إسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع المسلح”،
المجلة الدولية للصليب األحمر ،المجلد  ،87رقم  ،857آذار /مارس  ،2005ص  .212–175متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0860.htm
			
	22النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،مادة .)3( 5
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يحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ةماقإلا فورظ

2.2ظروف اإلقامة والمياه
والصرف الصحي
والنظافة الصحية
2.1.ظروف اإلقامة واكتظاظ السجون

يتعي ــن عل ــى س ــلطات الس ــجن أن تح ــرص عل ــى توفي ــر التال ــي للمحتجزي ــن :الم ــأوى
المناســـب والحمايـــة مـــن العوامـــل المناخيـــة؛ وإمكانيـــة الحصـــول علـــى النظافـــة
الصحي ــة والوص ــول إل ــى مراف ــق الص ــرف الصح ــي؛ ومس ــاحة كافي ــة للن ــوم وممارس ــة
الرياض ــة والترفي ــه؛ والحماي ــة م ــن العن ــف .كم ــا يتعي ــن الح ــرص عل ــى الوقاي ــة م ــن
انتشــار األمــراض المعديــة .تعــد هــذه العناصــر األساســية لظــروف اإلقامــة فــي الســجن
ويتعيـــن أال تتأثـــر بـــأي شـــكل بمتطلبـــات األمـــن والحرمـــان مـــن الحريـــة المالزميـــن
ألماك ــن االحتج ــاز.

الطاقة االستيعابية
لـــدى مرافـــق االحتجـــاز والســـجون طاقـــة اســـتيعابية رســـمية :عـــدد األشـــخاص
الذيـــن يمكـــن للمرفـــق أن يســـتوعبهم مـــع تلبيـــة احتياجاتهـــم األساســـية مـــن المســـاحة،
واإلضـــاءة ،والتهويـــة ،والنظافـــة الصحيـــة ،والمراحيـــض ،والميـــاه ،وطاقـــة اســـتيعابية
كافي ــة ف ــي المطاب ــخ ،وخدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة فض ـ ً
ـا ع ــن متطلب ــات الش ــعور باألم ــن
واألم ــان .وتتح ــدد الطاق ــة االس ــتيعابية الرس ــمية أثن ــاء بن ــاء المبان ــي :هن ــاك ع ــدد مح ــدد
م ــن الزنزان ــات ،يس ــتوعب كل منه ــا ع ــدد مح ــدد م ــن المحتجزي ــن .ويش ــير مصطل ــح
اإلش ــغال إل ــى الع ــدد الفعل ــي لألش ــخاص المحتجزي ــن ف ــي الس ــجن .أم ــا نس ــبة اإلش ــغال
فه ــي المؤش ــر ال ــذي يش ــار إلي ــه ع ــاد ًة.
نسبة اإلشغال ( = )%اإلشغال /الطاقة االستيعابية 100 x
عندمـــا تكـــون نســـبة اإلشـــغال  ،%100فهـــذا يعنـــي أن الســـجن يحتـــوي علـــى عـــدد
صم ــم ك ــي يس ــتوعبه .عندم ــا تزي ــد النس ــبة ع ــن ( %100باألخ ــص
المحتجزي ــن ال ــذي ُ
عندم ــا تتع ــدى نس ــبة  )%150فربم ــا ال تُلبَّ ــى احتياج ــات المحتجزي ــن األساس ــية كم ــا
ينبغ ــي (انظ ــر القس ــم المتعل ــق بـ”اكتظ ــاظ الس ــجون” أدن ــاه).

المساحة
تش ــير “المس ــاحة” إل ــى كل م ــن حج ــم المرف ــق ومس ــاحة م ــكان اإلقام ــة المت ــاح ل ــكل
فـــرد .كمـــا يجـــب أن يأخـــذ التقييـــم فـــي االعتبـــار الوقـــت الـــذي يمضيـــه المحتجـــزون
وه ــم محبوس ــين ف ــي زنزاناته ــم .تن ــص القاع ــدة رق ــم  10م ــن القواع ــد النموذجي ــة الدني ــا
لمعامل ــة الس ــجناء عل ــى م ــا يل ــي:
“توف ــر لجمي ــع الغ ــرف المع ــدة الس ــتخدام المس ــجونين ،وال س ــيما حج ــرات
النـــوم ً
ليـــا ،جميـــع المتطلبـــات الصحيـــة ،مـــع الحـــرص علـــى مراعـــاة
وخصوص ــا م ــن حي ــث حج ــم اله ــواء والمس ــاحة الدني ــا
الظ ــروف المناخي ــة،
ً
المخصصـــة لـــكل ســـجين واإلضـــاءة والتدفئـــة والتهويـــة”.
ويعك ــس غم ــوض ه ــذه الصياغ ــة اس ــتحالة تعري ــف المس ــاحة الضروري ــة ل ــكل ش ــخص،
ـرا للتباي ــن الشاس ــع بي ــن مراف ــق االحتج ــاز عل ــى مس ــتوى العال ــم ،فهن ــاك تباي ــن كبي ــر
نظ ـ ً
ف ــي القواع ــد الت ــي تتعل ــق بالمس ــاحة داخ ــل الس ــجون .فف ــي أوروب ــا عل ــى س ــبيل المث ــال،
يبلــغ المعيــار العــام  6م 2لــكل شــخص داخــل زنزانــات الســجون ولكــن تعتبــر المســاحة
الت ــي تبل ــغ م ــن  3إل ــى  3.5م 2مقبول ــة بالنس ــبة لنظ ــام اإلقام ــة ف ــي عناب ــر .وق ــد ح ــدد
15

الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

االتح ــاد الروس ــي مس ــاحة  2.5م 2لتك ــون الح ــد األدن ــى للمس ــاحة ل ــكل ذك ــر راش ــد ف ــي
س ــجونهم .وتح ــدد الح ــد األدن ــى أثن ــاء اجتم ــاع وزاري ف ــي غيني ــا كوناك ــري ف ــي ع ــام
 2002ليبل ــغ  2م.2

وتوصــي اللجنــة الدوليــة بحــد أدنــى – باعتبــاره مبــدأً توجيه ًيــا وليــس قاعــدة أساســية –
يبلــغ  30–20م 2لــكل شــخص داخــل مجمــع الســجن .أمــا فيمــا يخــص أماكــن النــوم فيبلــغ
الحــد األدنــى الموصــى بــه للمســاحة  3.4م 2مــن المســاحة الســطحية لــكل شــخص فــي
23
الزنزانــات الجماعيــة و 5.4م 2فــي الزنزانــات الفرديــة.

اإلضاءة
تحـــدد القاعـــدة رقـــم  11مـــن القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء معاييـــر
اإلضـــاءة والتهويـــة كمـــا يلـــي:
“في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا،
أ) يج ــب أن تك ــون النواف ــذ م ــن االتس ــاع بحي ــث تمك ــن الس ــجناء م ــن اس ــتخدام الض ــوء
الطبيعــي فــي القــراءة والعمــل ،وأن تكــون مركبــة علــى نحــو يتيــح دخــول الهــواء النقــي
س ــواء وج ــدت أم ل ــم توج ــد تهوي ــة صناعي ــة؛
ب) يج ــب أن تك ــون اإلض ــاءة الصناعي ــة كافي ــة لتمكي ــن الس ــجناء م ــن الق ــراءة والعم ــل
دون إره ــاق نظره ــم”.

درجة الحرارة والتهوية
تعتم ــد درج ــة الح ــرارة ف ــي الس ــجن والمتطلب ــات المتعلق ــة به ــا عل ــى من ــاخ البل ــد :يج ــب
أن تتوفـــر التدفئـــة المالئمـــة فـــي البلـــدان البـــاردة ووســـائل تبريـــد الهـــواء فـــي البلـــدان
الح ــارة .كم ــا أن تهوي ــة الزنزان ــات أم ــر مه ــم لضم ــان دوران اله ــواء النق ــي والوقاي ــة
م ــن انتش ــار األم ــراض المحمول ــة عب ــر اله ــواء مث ــل الس ــل واألنفلون ــزا.
وتوص ــي اللجن ــة الدولي ــة أن يبل ــغ حج ــم فتح ــة الزنزان ــة عل ــى األق ــل  10/1م ــن مس ــاحة
الزنزان ــة المس ــطحة ،للس ــماح بتج ــدد اله ــواء وتوفي ــر اإلض ــاءة المالئم ــة.

األس ّرة
ـكل عــام
يجــب أن تتــاءم األسـ ّ
ـرة المتوفــرة فــي الســجون مــع المنــاخ ،ومــن المتوقــع بشـ ٍ
ـرة عل ــى ش ــكل م ــن أش ــكال الف ــراش أو لف ــات الف ــراش والشراش ــف و/
أن تحت ــوي األس ـ ّ
ـرة ،فيتعي ــن
ـ
األس
ـى
ـ
إل
ـخصية
ـ
الش
ـة
ـ
الصحي
ـة
ـ
النظاف
ـات
ـ
متطلب
ـد
ـ
تمت
ـا
أو األغطي ــة .كم ـ
ّ
الحف ــاظ عل ــى نظاف ــة الف ــراش وتهويت ــه وتعريض ــه للش ــمس بانتظ ــام .كم ــا يتعي ــن ضم ــان
توفي ــر الشراش ــف النظيف ــة أو المراف ــق والم ــواد الالزم ــة للمحتجزي ــن ك ــي يتمكن ــوا م ــن
غس ــيل شراش ــفهم.

الوصول إلى الهواء الطلق
يتعين السماح للمحتجزين بالوصول إلى الهواء الطلق بانتظام للحفاظ على صحتهم الجسدية
والنفسية .كما ينبغي أن يتوفر لهم الوصول إلى مرافق رياضية أو مساحة مالئمة للتريض.
بشكل عام ،كما تنص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،أن
إن الحد األدنى المقبول
ٍ
يمضي كل محتجز يوميًا ساعة على األقل في الهواء الطلق ،كما يجب ضمان حمايته من
العوامل المناخية أثناء هذه الفترات – من خالل المساحات المغطاة وتوفير الثياب المناسبة
(على سبيل المثال ،ينبغي توفير المعاطف الثقيلة في فصل الشتاء) .ففي األحوال المثالية،
ينبغي أن يمضي المحتجزون أكبر قدر ممكن من الوقت خارج الزنزانات.

	23بيير جيورجيو نمبريني ،المياه ،الصرف الصحي ،النظافة الصحية وظروف اإلقامة في السجون ،الطبعة الثانية ،اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،جنيف .2013 ،متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0823.htm
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وظروف اإلقامة في السجون ،التوجيهات التكميلية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر		 ،
جنيف .2013 ،متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4083.htm
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التوصيات المتعلقة بالمعدالت الدنيا لمساحة اإلقامة
 30–20م 2لكل شخص

اللجنة الدولية للصليب األحمر

المساحة الكلية المتاحة داخل المجمع
المساحة الدنيا في الزنزانة الفردية

 5.4م 2لكل شخص

اللجنة الدولية للصليب األحمر

المساحة الدنيا في الزنزانة الجماعية

 3.4م 2لكل شخص

اللجنة الدولية للصليب األحمر

ً
تخطيطا به بعد االنتهاء من زيارتك
احفظ تصميم المرفق وارسم

االكتظاظ
يتسـبب االكتظـاظ فـي السـجون فـي مشـاكل صحية بسـبب فرط اسـتخدام المـوارد والتنافس
علـى اسـتخدامها .ال يقتصـر تأثيـر االكتظـاظ علـى المسـاحة الماديـة بـل يؤثـر ً
أيضـا علـى
الصحـة النفسـية والجسـدية للمحتجزيـن مـن خلال الضغط الـذي يضعه علـى جميع جوانب
حياتهـم :الطعـام والميـاه ومرافـق الصـرف الصحـي والعمـل والخدمـات الطبيـة والراحـة
والترفيـه وحتـى فـي شـكل تزايـد التنافـس علـى الحصـول علـى زيـارات عائلية.
قـد يسـهم هـذا التنافـس علـى المـوارد فـي سـوء التغذيـة كمـا قـد يهـدد الحفـاظ علـى النظافة
الصحيـة لنـزالء السـجن ويـؤدي إلـى انتشـار األمـراض (الناشـئة عـن ناقلات األمـراض
والتـي يجـري نقلهـا عـن طريـق الغائـط والفـم ،إلـخ) .ويمكن أن يتسـبب االكتظـاظ في خلق
أجـواء متوتـرة بيـن المحتجزيـن وموظفـي السـجن ،مـا يسـهم فـي ظهـور التنمـر والقهـر
والعنـف الجسـدي والجنسـي .وقـد يـؤدي االكتظـاظ ً
أيضـا إلـى تزايـد تعاطـي المخـدرات،
مـا يرفـع نسـبة خطـر تفشـي األمـراض التـي تنقـل عـن طريـق الـدم .وقـد تترك جميـع هذه
أثـرا علـى الصحـة النفسـية للمحتجزيـن.
العوامـل ،إلـى حـد أكبـر أو أقـلً ،
اﻻﻛﺘﻈﺎظ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮط واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد )اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،اﻟﻄﻌﺎم ،اﻟﻤﯿﺎه ،إﻟﺦ(
اﻟﻌﻨﻒ

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﯿﺎه

ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ
ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب
ﻏﯿﺮ اﻵﻣﻨﺔ

اﻟﻤﺮاﺣﯿﺾ
ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ

اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ إﻟﻰ آﺧﺮ

ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ

ﻣﺮات اﺳﺘﺤﻤﺎم أﻗﻞ

اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣﺮاض وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻐﺎﺋﻂ واﻟﻔﻢ
ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺪوى

زﯾﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺪوى
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﺸﻲ اﻷوﺑﺌﺔ

اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

الشكل  1.2االكتظاظ داخل السجون وآثاره على الصحة
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عينة من األسئلة حول ظروف اإلقامة
المساحة
■
■
■
■

■ما الطاقة االستيعابية الرسمية للسجن؟
■كم عدد النزالء الفعلي (اإلشغال)؟
■احســب المســاحة المتاحــة لــكل شــخص :إجمالــي المســاحة الســطحية بالمتــر المربــع /إجمالــي عــدد المحتجزيــن .قــد يتبايــن
األم ــر م ــن زنزان ــة ألخ ــرى وع ــاد ًة م ــا يج ــب حس ــابه للمناط ــق المختلف ــة ف ــي الس ــجن.
■الح ــظ أن نس ــبة المس ــاحة ل ــكل ش ــخص له ــا أهمي ــة خاص ــة عندم ــا يمض ــي المحتج ــزون معظ ــم أوقاته ــم داخ ــل زنزاناته ــم
ولك ــن يمك ــن أن تق ــل ه ــذه األهمي ــة ف ــي ح ــال تمت ــع المحتجزي ــن بحري ــة الوص ــول غي ــر المقي ــد إل ــى األماك ــن المفتوح ــة
خ ــال الي ــوم .اس ــأل ع ــن أوق ــات غل ــق الزنزان ــات وفتحه ــا خ ــال الي ــوم.

مباني السجن
■

■

■مـــا الحالـــة العامـــة للمبانـــي؟ هـــل تتســـرب الميـــاه مـــن الســـقف؟ هـــل هنـــاك عالمـــات للعفـــن أو الرطوبـــة (نمـــو مرئـــي
للفطري ــات ،روائ ــح رطب ــة ،تزاي ــد ال ــرذاذ المكث ــف عل ــى النواف ــذ)؟ ه ــل هن ــاك أدل ــة عل ــى تعش ــيش الق ــوارض أو الحش ــرات
فـــي الســـجن (فضـــات أو بقايـــا بـــراز الحشـــراتُ ،حفـــر أو خنـــادق فـــي الجـــدران أو األثـــاث ،حشـــرات حيـــة أو جثـــث
حشـــرات)؟
■م ــا ن ــوع الحماي ــة م ــن العوام ــل المناخي ــة (الري ــاح ،األمط ــار ،الح ــرارة ،الب ــرودة)؟ م ــا التدابي ــر المتخ ــذة للتحك ــم ف ــي درج ــة
الحــرارة داخــل الزنزانــات أو العنابــر؟ هــل هنــاك نوافــذ أو فتحــات أخــرى؟ هــل للنوافــذ زجــاج و /أو درف يمكــن فتحهــا؟
ه ــل تتي ــح النواف ــذ دخ ــول ض ــوء الش ــمس والتهوي ــة المالئم ــة؟ ه ــل هن ــاك إض ــاءة صناعي ــة داخ ــل الزنزان ــات؟ كي ــف يت ــم
التحك ــم ف ــي ه ــذه اإلض ــاءة ومت ــى تُش ـ َعل وتُطف ــأ؟

الترتيبات المعيشية والروتين المعتاد
■
■
■

■ه ــل يُســ َمح للمحتجزي ــن الخ ــروج ف ــي اله ــواء الطل ــق؟ تح ــت أي ظ ــروف؟ وأي قي ــود تُ َطبَّ ــق؟ م ــا الم ــدة والوتي ــرة الت ــي
يُســ َمح للمحتجزي ــن للخ ــروج به ــا؟ ه ــل األماك ــن المفتوح ــة محمي ــة م ــن عوام ــل الطق ــس (مغط ــاة أو مظلل ــة)؟
األســـرة؟ هـــل يتـــم تبديلهـــا؟ هـــل هنـــاك ميزانيـــة
األســـرة مناســـبة للطقـــس؟ مـــا التدابيـــر المتخـــذة لتنظيـــف وتهويـــة
■هـــل
ّ
ّ
مخصصـــة لهـــذا؟
ً
■مـــاذا يمكـــن أن يقـــال حـــول ظـــروف إقامـــة المحتجزيـــن والمرافـــق المتاحـــة لهـــم مقارنـــة بالظـــروف والمرافـــق المتاحـــة
ً
خاصـــة تلـــك المقدمـــة للحـــراس؟
لموظفـــي الســـجن،

االكتظاظ
■
■
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■م ــا التدابي ــر الت ــي اتخذته ــا س ــلطات الس ــجن لتحس ــين الوض ــع؟ ه ــل نُ ِق ــل بع ــض المحتجزي ــن إل ــى مراف ــق حج ــز أخ ــرى؟
ـان جدي ــدة؟ ه ــل يتب ــادل المحتج ــزون نوب ــات الن ــوم؟ ه ــل هن ــاك ج ــدول لذل ــك؟
ه ــل بُن َي ــت مب ـ ٍ
ص ــف آث ــار االكتظ ــاظ عل ــى ظ ــروف المعيش ــة العام ــة للمحتجزي ــن وعل ــى
■كي ــف يتعاي ــش المحتج ــزون م ــع االكتظ ــاظ؟ ِ
صحتهـــم (اســـتعن بالمخطـــط التوضيحـــي أعـــاه).

يحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ةماقإلا فورظ

2.2.المياه :مصدرها ،وتخزينها ،وتوزيعها،
والوصول إليها

عنـد النظـر للميـاه فـي السـجون ،مـن المفيـد التفكيـر فـي الميـاه الداخلـة – الميـاه التـي
تصـل إلـى المرفـق – والميـاه الخارجـة – الميـاه المسـتعملة (الناتجـة مـن الطهي والغسـيل
والتنظيـف) وميـاه الصـرف الصحـي التـي ينبغـي أن تخـرج مـن المرفـق .ي َ
ُنظـر فـي ميـاه
الصـرف فـي القسـم  2.5أدنـاه.
سـعيًا لتقييـم “الميـاه الداخلـة” ،ينبغـي تتبـع المراحـل المتعددة لسـير الميـاه ،إذ أن ذلك األمر
يسـاعد فـي تحديـد مصـدر أي مشـكالت قـد تطـرأ (انظـر الشـكل  2.2أدنـاه) .ينبغـي أن
يتضمـن تقييـم الميـاه الداخلـة اآلتـي:
●

●

●

●مصدر المياه – يمكن أن تأتي المياه من شبكة المياه في المدينة ،أو اآلبار ،أو أحد
األنهار ،أو يمكن نقلها بواسطة صهاريج
●إمدادات المياه – كيف تصل المياه إلى السجن
أي طريقة معالجة تُس َتخدَم لجعل المياه صالحة للشرب
●التخزين الرئيسي للمياه – االحتياطي األساسي للسجن ،للتكيف مع أي انقطاع إلمدادات
المياه؛ ينبغي أن يصل مخزون المياه االحتياطي إلى  20–15لتر على األقل لكل شخص

●

●توزيع المياه داخل السجن – بواسطة األنابيب ،بواسطة الدالء ،إلخ.

●

●نقاط التخزين الفرعية – مخزون المياه األصغر في كل منطقة أو مجمع

●

●نقاط المياه والصنابير – عددها ومواقعها

●

●

●الوصول إلى المياه – درجة وصول المحتجزين إلى المياه أمر مهم للغاية؛ قد ال تُ َوزع
المياه بالتساوي بين القطاعات أو بين المجموعات المختلفة من النزالء داخل السجن
فهناك الكثير من العوامل المؤثرة على ذلك ،كمثال ،فئة المحتجزين ،وموقعهم في
المرفق ،والفساد ،ومقدار الوقت الذي يقضيه المحتجزون محبوسين داخل الزنزانات
بال مياه.
وأخيرا ،يتعين النظر في كمية المياه المتاحة وجودتها.
●
ً

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﺼﺪر
اﻟﻤﯿﺎه

ﻣﺼﺪر
اﻟﻤﯿﺎه

ﻣﺼﺪر
اﻟﻤﯿﺎه

ﺗﻮزﯾﻊ
اﻟﻤﯿﺎه

ﻣﺼﺪر
اﻟﻤﯿﺎه

ﺗﻮزﯾﻊ
اﻟﻤﯿﺎه

ﺟﻮدة
اﻟﻤﯿﺎه
ﻛﻤﯿﺔ
اﻟﻤﯿﺎه

الشكل  2.2المياه الداخلة (مثال) :مرور المياه داخل مرفق احتجاز

كمية المياه وجودتها
فيمـا يتعلـق بالميـاه ،ينبغـي إعطـاء األولويـة لالهتمـام بالكميـة قبـل الشـواغل المتعلقـة
بالجـودة ،فالبيانـات المتصلـة باألمـراض المرتبطـة بالميـاه تُبيـن أن الحصـول علـى الكمية
الكافيـة مـن الميـاه ذات الجـودة المتوسـطة أفضل من الحصـول على كميات قليلـة من المياه
ذات الجـودة العاليـة .كمـا أن هنـاك طـرق بسـيطة لجعـل الميـاه آمنـة للشـرب (غلـي الميـاه
لمـدة  20دقيقـة ،تزويدهـا بالكلـور ،ترشـيحها ،إلـخ).
تتحـدد الكميـة بعـدد الليتـرات المتاحـة لـكل شـخص فـي اليـوم الواحـد .تتبايـن كميـة الميـاه
التـي يسـتخدمها األفـراد علـى مسـتوى العالـم حسـب توفـر الميـاه ،والمنـاخ ،والتفضيلات
والممارسـات الثقافيـةَ .تعتبـر اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمر أن  15–10لتر لكل شـخص
فـي اليـوم الواحـد تعـد الحـد األدنـى لكميـة الميـاه الكافيـة لجميـع األغـراض .تشـمل هـذه
األغـراض الميـاه الالزمـة للشـرب والطهـي والنظافـة الصحية الشـخصية (لغسـيل المالبس
نظـرا ألن الزنزانات عـاد ًة ما تُغلَق
واسـتخدام شـبكة الصـرف الصحـي وتنظيف المرافق)ً .
منـذ الغـروب وحتـى شـروق اليـوم التالـي ،فينبغـي توفيـر لتريـن مـن الميـاه لـكل شـخص
خلال الليـل ولكـن هـذا ً
أيضـا يعتمد علـى المناخ وتوفر المياه .وتتطلب النسـاء في السـجون
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الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

خاصـا إذ أن كل مـن الحمـل والحيـض والرضاعة يزيد من حاجتهـا إلى المياه .كما
اهتما ًمـا ً
تضيـف عنابـر المستشـفيات والعيـادات الطبيـة إلـى متطلبـات الميـاه داخل السـجون.
قـد يشـير انتشـار تـردي معاييـر النظافـة داخـل السـجن وتدنـي النظافـة الصحيـة الشـخصية
واألمـراض المرتبطـة بهـا إلـى حاجـة السـجن إلـى المزيـد مـن المياه.
تتحـدد جـودة الميـاه حسـب نسـبة الملوثـات الميكروبيولوجيـة والكيماويـة فـي الميـاه .ولكـن
عمليًا ،يجب أن تؤخذ في االعتبار أشياء مثل اللون والطعم والرائحة كذلك ،حيث إن المياه
تُسـ َتخدَم فـي الشـرب والطهي .الحظ أن مجـرد وجود العوامـل الميكروبيولوجية والملوثات
الكيماويـة فـي الميـاه ال يجعلهـا غيـر آمنـة :فقـط فـي حالـة الوصـول إلـى نسـب قصـوى
محـددة ،تنشـأ المشـكالت .عـاد ًة مـا تحدد كل بلد النسـب المقبولـة للعوامـل الميكروبيولوجية
والملوثـات الكيماويـة (مـن خلال مجالـس الميـاه أو إدارات الصحـة العامـة ،علـى سـبيل
المثـال)؛ وإن لـم يكـن األمـر كذلـك ،يمكـن الرجـوع إلـى معايير منظمـة الصحـة العالمية.
عـاد ًة مـا تكـون الميـاه اآلتيـة مـن اآلبـار ً
آمنـة للشـرب وعلـى الرغـم مـن هـذا ،يمكـن ،مـن
حيـث المبـدأ ،أن تكـون جميـع مصـادر الميـاه وحاويـات التخزيـن الفرعيـة مصـادر لتلـوث
المياه.
أحد العالمات البسـيطة التي تشـير إلى تردي جودة المياه يمكن أن تكون انتشـار األمراض
المنقولة بواسـطة المياه بين المحتجزين.
ومـن المهـم كذلـك ،أثنـاء تقييـم كميـة الميـاه وجودتهـا ،دراسـة وفهـم المعوقـات التـي قـد
يواجههـا السـكان المدنيـون فـي المناطـق المحيطـة فيمـا يتعلـق بالوصـول إلـى الميـاه.

معايير إمدادات المياه*
اإلمدادات الدنيا من المياه لكل شخص
لجميع االحتياجات
عدد نقاط المياه
معدل تدفق المياه من الصنابير

 15–10لتر /للشخص /يوميًا

اللجنة الدولية للصليب األحمر

 2–1صنبور 100 /شخص (الحد األدنى المطلق) اللجنة الدولية للصليب األحمر
 10لتر /الدقيقة
اللجنة الدولية للصليب األحمر
(الحد األدنى المطلق 5–3 :لتر /الدقيقة)

معايير مخزون المياه
الطاقة االستيعابية االحتياطية للمرفق ككل
الحد األدنى من مخزون فترة الليل داخل الزنزانات

 20–15لتر /للشخص
 2لتر /للشخص /في الليلة الواحدة

*الحظ أن هذه المعايير مجرد توصيات وأن متطلبات المياه الفعلية تعتمد على عوامل مثل المناخ ،وعادات االغتسال ،ووجود
المراحيض المزودة بنظام شطف.
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يحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ةماقإلا فورظ

عينة من األسئلة حول المياه
مصدر المياه
■
■
■
■
■

■م ــا ه ــو المص ــدر الرئيس ــي للمي ــاه ف ــي الس ــجن (الش ــبكة التابع ــة للمدين ــة ،بئ ــر ،ينب ــوع ،نه ــر)؟ أي ــن يق ــع؟ ه ــل إم ــدادات
المي ــاه موثوق ــة؟ ه ــل ه ــي محمي ــة (ه ــل اآلب ــار مغط ــاة ،عل ــى س ــبيل المث ــال)؟
■هل هناك مصادر إضافية للمياه ،كمثال ،أنظمة تجميع مياه األمطار؟
■كي ــف يت ــم إم ــداد المي ــاه إل ــى الس ــجن (أنابي ــب ،مضخ ــات ،ش ــاحنات النق ــل ،ال ــدالء)؟ م ــا الكمي ــة المس ــتلمة وم ــا وتيرته ــا؟
ه ــل اإلم ــداد مس ــتمر ( 24س ــاعة) أم ينقط ــع؟
■كي ــف تُعالَ ــج المي ــاه لتصب ــح صالح ــة للش ــرب (الترش ــيح ،الكل ــور ،الغل ــي)؟ م ــن المس ــؤول ع ــن معالج ــة المي ــاه؟ م ــن أي ــن
تأت ــي م ــواد /كيماوي ــات المعالج ــة وه ــل هن ــاك إم ــداد موث ــوق؟
■م ــا مص ــدر المي ــاه ف ــي المجتم ــع المحي ــط وم ــا ه ــي المعوق ــات ،إن وُجــدَت ،الت ــي يواجهه ــا الن ــاس بالخ ــارج فيم ــا يتعل ــق
بإمكاني ــة الحص ــول عل ــى المي ــاه؟ ه ــل يمك ــن مقارنته ــا بالمعوق ــات داخ ــل الس ــجن؟

التخزين الرئيسي للمياه
■

■

■م ــا ن ــوع التخزي ــن الرئيس ــي للمي ــاه المس ــتخدم داخ ــل مجم ــع الس ــجن (خ ــزان أس ــمنتي ،صهاري ــج المي ــاه)؟ أي ــن تق ــع؟ ك ــم
تبل ــغ طاقته ــا االس ــتيعابية (باللت ــر) وم ــا حالته ــا؟ ه ــل هن ــاك صهري ــج مي ــاه مرتف ــع؟ ك ــم تبل ــغ طاقت ــه التخزيني ــة؟ ه ــل يعم ــل
جيــ ًدا؟ كي ــف يمتل ــئ (ف ــي اللي ــل ،بواس ــطة نظ ــام ض ــخ)؟
■كم لتر للشخص ينتج عن طاقة التخزين االستيعابية؟

التوزيع
■
■
■

■كيف تُ َو َّزع المياه من المخزن الرئيسي إلى األماكن حيث هناك حاجة لها (بواسطة األنابيب ،الدلو ،الخرطوم)؟
■م ــا ن ــوع نق ــاط المي ــاه المس ــتخدمة (طلمب ــات المي ــاه ،الصنابي ــر ،األح ــواض ،ال ــدالء)؟ م ــا حالته ــا وأي ــن تق ــع (ف ــي المجم ــع
أم داخ ــل الزنزان ــات)؟
■فـــي حـــال وجـــود مشـــكلة تتعلـــق بكميـــة الميـــاه المتوفـــرة ،يمكـــن تقديـــر معـــدل تدفـــق الميـــاه عـــن طريـــق مـــلء حاويـــة
مع ــروف حجمه ــا ( 5لت ــر عل ــى س ــبيل المث ــال) م ــن إح ــدى نق ــاط المي ــاه ومالحظ ــة الوق ــت ال ــازم لملئه ــا (ال يمك ــن تطبي ــق
ذل ــك إال ف ــي الس ــجون الصغي ــرة).

التخزين الفرعي للمياه
■

■

■هــل تُخـ َّ
ـزن الميــاه بالقــرب مــن أو داخــل الزنزانــات /العنابــر ،المراحيــض ،مناطــق االغتســال والغســيل؟ مــا نــوع حاويــات
التخزي ــن الفرع ــي المس ــتخدمة؟ ك ــم يبل ــغ عدده ــا وم ــا طاقته ــا االس ــتيعابية؟ ق ــد يك ــون اس ــتخدام ع ــدد كبي ــر م ــن الحاوي ــات
عالم ــة عل ــى ع ــدم انتظ ــام اإلم ــدادات أو ع ــدم كفايته ــا.
ً
■ه ــل يوج ــد مخ ــزون فرع ــي كاف ــي م ــن المي ــاه داخ ــل الزنزان ــات أثن ــاء حب ــس المحتجزي ــن ،خاص ــة أثن ــاء اللي ــل؟ م ــا كمي ــة
المي ــاه الت ــي تُ َخ ـ َّ
ـزن له ــذا الغ ــرض؟

إمكانية الوصول (الكمية /الجودة)
■
■
■
■
■
■

■هل تتساوى جميع فئات المحتجزين في إمكانية الحصول على المياه؟
■هل هناك معوقات للوصول إلى المياه (كمثال ،يستلزم دفع المال)؟
■ما كمية المياه المتاحة لكل محتجز يوميًا؟ ما كمية المياه المتاحة للشرب؟
■ما مدى موثوقية اإلمدادات؟ ما معدل تدفقها؟ هل هناك مشكالت في التخزين أو التوزيع؟
■كيف حال جودة المياه؟ هل هي آمنة للشرب؟ هل سبق أن تفشت أمراض وبائية قد ترتبط بتلوث المياه؟
■كيف يتم التحقق من جودة المياه وبأي وتيرة؟

21

الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

2.3.النظافة الصحية الشخصية
يـؤدي تدنـي النظافـة الصحيـة إلـى زيـادة اإلصابة باألمـراض الجلديـة ،وانتقـال األمراض
التـي يجـري نقلهـا عـن طريـق الغائـط والفم كما قد يؤثـر على صحة النزالء النفسـية .وقد
تـؤدي الفـراش والثيـاب الموبوئـة إلـى انتشـار األمـراض الجلديـة وكذلك بعـض األمراض
الناشـئة عن ناقلات األمراض.
عنصـرا ضروريًـا للحفـاظ علـى النظافـة الصحيـة ولكـن يتعيـن أن تصاحبهـا
تعـد الميـاه
ً
كميـات كافيـة مـن الصابـون وإمكانيـة الوصـول إلـى مرافـق االسـتحمام بانتظام .ولتحسـين
النظافـة الصحيـة بـل والصحـة العامـة داخـل السـجن ،يتعيـن إعالم النـزالء بقواعـد النظافة
الصحيـة األساسـية (انظـر اإلطـار أدنـاه) وتشـجيعهم علـى االلتـزام بهـا .يمكـن توجيـه
التعليمـات لممرضـي السـجن أو معاونـي الرعايـة الصحيـة فيمكنهـم بدورهـم عقـد دورات
لتعزيـز النظافـة الصحيـة للنـزالء.
ينبغـي أن يحصـل كل محتجـز علـى صابـون للجسـم ( 150–100غرام شـهريًا) وصابون
لغسـل الثيـاب بانتظـام .ال بـد مـن مالحظـة أن بعض أنواع الصابون ال تصلح سـوى لغسـل
نظـرا لكـم المـواد القلويـة التـي تحتويها فيجب التحقـق من نوع الصابـون الذي يزود
الثيـاب ً
بـه النـزالء .أمـا عـن تواتـر االسـتحمام أو االغتسـال فهـو يعتمـد علـى المنـاخ وعلـى حجـم
العمـل الـذي يقـوم به النزالء .كما تحتاج النسـاء الحوامل والحائضات والنسـاء المسـجونات
تواترا.
بصحبـة أطفالهـن االسـتحمام بمعدل أكثـر ً
ويتعيـن أيضًـا وضـع المعاييـر الثقافيـة والدينيـة في الحسـبان حيث إنها قد تتطلب االغتسـال
بمعـدل أكبـر .رغـم أن القواعــد النموذجيـة الدنيا لمعاملة السـجناء توصي باالسـتحمام على
تواتـرا أمـر ضـروري
األقـل مـرة واحـدة فـي المناخـات المعتدلـة فاالسـتحمام بمعـدل أكثـر
ً
ً
نشـاطا بدن ًيـا معتد ً
ال إلى
فـي المناخـات االسـتوائية .ويتعين السـماح للنزالء الذين يمارسـون
شـديد االسـتحمام يوميًا.
كمـا يعتمـد مسـتوى النظافـة الصحيـة علـى معـدل غسـل الثيـاب وهـذا بـدوره يعتمـد علـى
المنـاخ وعلـى كميـة النشـاط البدنـي المبـذول .ال يحصـل النـزالء غالبًـا علـى ثيـاب جديـدة
بانتظـام وفـي هـذه الحالـة ،ينبغـي اإلتاحـة لهـم بإمكانيـة الوصـول إلـى مرافق غسـل الثياب
والحصـول علـى صابـون غسـل الثيـاب ليتمكنوا من غسـل ثيابهم .يتعين ً
أيضا غسـل فراش
األسـرة بانتظـام؛ ويتعيـن ً
أيضـا تهويتهـا بانتظـام ،كلمـا أمكـن ذلك.
ّ
يجـب ضمـان الوصـول دون قيـد إلـى األدوات الصحيـة المجانيـة للنسـاء (الفـوط الصحيـة،
إلـخ) ولألطفـال (الحفاظات).

النظافة الصحية للمحتجزين وموظفي السجن
ً
مقبوال ثقافيًا) واألظافر بانتظام.
s sالحفاظ على نظافة الجسم والثياب .قص الشعر (ما عدا لو كان ذلك غير
األسرة وغسل الفرش بانتظام.
s sتهوية
ّ
ً
وأيضا بعد أعمال جمع القمامة وتصريف المياه وإزالة
s sغسل اليدين بالصابون بعد استعمال المراحيض وقبل تناول الطعام؛
انسداد األنابيب؛ وبعد االتصال بجراثيم محتملة.
s sالحفاظ على نظافة المراحيض.
s sوضع كل القمامة في صفائح النفايات والحرص على جمعها بانتظام.
s sممنوع البصق على األرض.
s sممنوع االحتفاظ بالطعام القابل للتلف في الزنزانة.
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التوصيات المتعلقة بالمعدالت الدنيا للنظافة الصحية
(اللجنة الدولية للصليب األحمر)
مرفق واحد لالستحمام لكل  25شخص
(القواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)
االستحمام مرة واحدة على األقل أسبوعيًا
االستحمام مرة واحدة يوميًا في حالة النشاط البدني الشديد (اللجنة الدولية للصليب األحمر)
نظرا لألحوال المناخية
أو ً
(اللجنة الدولية للصليب األحمر)
 150–100غرام لكل شخص شهريًا

االستحمام
صابون الجسم

عينة من األسئلة حول إمكانية الوصول إلى المياه والنظافة الصحية
دورات المياه /مناطق االغتسال ومناطق الغسيل (فيما يخص “المراحيض” ،انظر قسم  4.2أدناه)
■
■
■
■

■أين تقع دورات المياه ومناطق االغتسال ومناطق الغسيل وكيف حالتها؟
■هل توجد مرافق منفصلة للرجال والنساء؟ إن لم توجد فكيف يتم ضمان الخصوصية؟
■م ــا ه ــي نس ــبة حمام ــات االغتس ــال بال ــدش ومراك ــز توزي ــع المي ــاه إل ــى ع ــدد الن ــزالء؟ أي ــن تق ــع الصنابي ــر وحمام ــات
االغتس ــال بال ــدش؟ ه ــل تعم ــل جيــ ًدا وصيانته ــا جي ــدة؟
■أين تقع مناطق الغسيل؟ هل تعمل جي ًدا وصيانتها جيدة؟

النظافة الصحية
■
■
■
■
■
■
■

■م ــا ه ــي درج ــة وص ــول المحتجزي ــن إل ــى حمام ــات االغتس ــال بال ــدش ومراك ــز توزي ــع المي ــاه ومناط ــق الغس ــيل؟ م ــا ع ــدد
الم ــرات الت ــي يس ــمح له ــم باس ــتخدامها وألي م ــدة م ــن الوق ــت؟
■ه ــل يحص ــل المحتج ــزون عل ــى كمي ــة كافي ــة م ــن الصاب ــون؟ م ــن أي ــن يحصل ــون عليه ــا (توزي ــع رس ــمي ،م ــن العائل ــة،
يش ــترونها)؟ م ــا ق ــدره وك ــم ع ــدد م ــرات الحص ــول علي ــه؟ كي ــف ج ــودة الصاب ــون؟
■هل هناك أي مشكلة في إمداد المياه إلى دورات المياه؟ هل اإلمداد منتظم ومالئم؟
األسرة؟
وأسرتهم؟ كم مرة؟ هل يُز َودون بصابون الغسيل؟ هل تتم تهوية
■هل يمكن للمحتجزين غسل ثيابهم
ّ
ّ
■هل يتلقى المحتجزون دورات تعزيز النظافة الصحية؟ من يديرها وكم مرة تنعقد؟ هل هي متاحة لكل المحتجزين؟
■هل يتلقى العاملون في المطبخ دورات تعزيز النظافة الصحية؟
■ه ــل هن ــاك أي مش ــاكل صحي ــة عام ــة تتعل ــق بالنظاف ــة الصحي ــة الش ــخصية ،كمث ــال ،الج ــرب أو الع ــدوى الفطريّ ــة الجلدي ــة
أو تفش ــي االلتهاب ــات المعوي ــة المعدي ــة؟ ح ــدد فت ــرة مح ــددة م ــن الوق ــت واع ــرف ك ــم ع ــدد المحتجزي ــن المصابي ــن أو م ــا
ه ــي النس ــبة بي ــن الن ــزالء.
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2.4.المراحيض

ً
مفرطـا مـا
إن لـم تتوفـر مراحيـض كافيـة فس ُتسـتخدَم المراحيـض المتوفـرة اسـتخدا ًما
يخفـض مـن مسـتوى النظافـة الصحيـة األساسـية ويسـمح بتفشـي األمـراض المعديـة.
ينبغـي أن يُتـاح للمحتجزيـن الوصـول إلـى نـوع مـن أنـواع مرافـق المراحيـض فـي جميـع
األوقـات .علـى سـبيل المثـال ،يمكـن إقامـة وحـدات مراحيـض فـي مجمـع السـجن إن كان
للمحتجزين حرية الوصول إلى ذلك الجزء من السـجن .أما إن كان المحتجزون محبوسـين
فـي زنزانـات أو عنابـر (علـى سـبيل المثال ،في الليل) وغير مسـموح لهـم بالخروج ،ينبغي
وجـود مرحـاض داخـل الزنزانـة أو العنبـر .إن ظلـت المراحيـض مغلقـة فينبغـي التحقـق
مـن طريقـة الوصـول :علـى سـبيل المثـال ،هـل مفتـاح المرحـاض بحـوزة حـارس أم أحـد
المحتجزيـن؟ تشـير آثـار التغـ ّوط فـي العـراء ،فـي أي مـكان في السـجن ،إلى وجود مشـكلة
فـي الوصـول إلـى المراحيـض أو أن المراحيـض ال تعمـل.
ً
مرحاضـا
نظـرا إلـى وجـود قيـود علـى المـوارد فـي بعـض السـياقات ،قـد ال يكـون إنشـاء
ً
دلـو يمكن غلقه
اسـتخدام
المقبول
من
الحـاالت،
تلك
مثل
فـي
ًـا؛
ي
عمل
ًـا
ي
مجد
الزنزانـة
داخـل
ٍ
بغطـاء .أمـا المراحيـض داخـل الزنزانات فينبغي فصلها عن أماكن المعيشـة ألسـباب تتعلق
بالخصوصيـة والنظافـة الصحيـة علـى حـ ٍد سـواء .فـي حـال اسـتخدام دلـو ،ينبغـي تفريغـه
يوميًـا فـي مـكان مناسـب بعيـ ًدا عن مصـادر الميـاه والطعام.
ويتعيـن إتاحـة الوصـول إلـى المياه والصابون لغسـل اليدين بعد اسـتخدام المرحاض ،فتوفر
الظـروف الصحيـة علـى مقربة من مراحيض السـجن مهم ج ًدا لصحـة المحتجزين.

معايير المراحيض
المراحيض

شخصا – مثالي
واحد لكل 20
ً
ُوصى به
واحد لكل 25
ً
شخصا – ي َ
شخصا – الحد األدنى المقبول
واحد لكل 50
ً

(مشروع اسفير)*
(اللجنة الدولية للصليب األحمر)
(اللجنة الدولية للصليب األحمر)

* مشروع اسفير ( )www.sphereproject.orgيقدم تعريفات للمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية .ولكن في سياقات
السجون ،قد تعيق قيود مساحة المكان والتنظيم القائمة بناء مراحيض إضافية (على عكس مخيمات الالجئين والحاالت األخرى
من األزمات اإلنسانية حيث غالبًا ما يكون هناك مساحات كافية لبناء العدد المطلوب من المراحيض) .وقد تبين من خبرة اللجنة
الدولية للصليب األحمر أن نسبة مرحاض واحد لكل  50شخص يمكن أن تكون نسبة مقبولة في السياقات حيث توجد قيود على
الموارد ولكن فقط إن كانت المراحيض نظيفة وجيدة الصيانة .ولكن هذا ال يمنع بناء المزيد من المراحيض حيث يوصى بذلك
ويمكن تنفيذه.
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عينة من األسئلة حول النظافة الصحية والمراحيض

■
■
■
■
■
■
■

■
■

■ك ــم ع ــدد المراحي ــض ف ــي كل منطق ــة م ــن مناط ــق الس ــجن (مجم ــع ،عنب ــر ،زنزان ــة ،وم ــا إل ــى ذل ــك)؟ م ــا نوعه ــا؟ أي ــن
تق ــع وكي ــف حالته ــا؟
■ما هي نسبة المراحيض إلى المحتجزين (عدد المراحيض لكل محتجز)؟
■ما مدى جودة المراحيض وما مدى نظافتها؟ من المسؤول عن تنظيفها وما المواد المتوفرة للتنظيف؟
■هل هناك مشاكل واضحة ،كمثال ،انسدادات بالمراحيض؟
■هل هناك إشارات لمصاعب تتعلق بالوصول (كمثال ،مجمعات مراحيض مغلقة ،تغوّط في العراء)؟
■هل المراحيض متاحة في جميع األوقات؟
ُج ـدَت ،ف ــي العناب ــر /الزنزان ــات؟ م ــا
■م ــا ن ــوع الوص ــول إل ــى المراحي ــض ف ــي اللي ــل؟ ك ــم ع ــدد المراحي ــض أو ال ــدالء ،إن و ِ
َ
نوعه ــا؟ أي ــن تق ــع وكي ــف حالته ــا؟ م ــا م ــدى نظافته ــا؟ ف ــي ح ــال اس ــتخدام دل ــو ،ه ــل يتوف ــر غط ــاء؟ ك ــم م ــرة يُف ــرغ الدل ــو
وأي ــن؟ ه ــل هن ــاك أي مخاط ــر لتل ــوث المي ــاه أو الطع ــام ف ــي موق ــع التخل ــص م ــن الفض ــات؟
■ه ــل يصع ــب وص ــول أف ــراد معيني ــن أو فئ ــات /مجموع ــات معين ــة م ــن المحتجزي ــن إل ــى المراحي ــض؟ ه ــل إتاح ــة الوص ــول
إليه ــا مح ــدود بس ــبب التميي ــز؟ ه ــل م ــن الض ــروري دف ــع رس ــوم أو رش ــوة؟
■هل هناك مرافق منفصلة للرجال والنساء؟ هل تتوفر الخصوصية لكال الجنسين؟
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2.5.نظام المياه المستعملة والصرف الصحي
يفضـي عـدم مالءمـة سـبل التخلـص مـن الفضلات البشـرية إلى إصابـة البيئـة بتلوث عن
طريـق الغائـط والـذي قـد يسـببه حـدوث تسـريب أو غمـر فـي نظـام الصـرف الصحـي أو
قـد يسـببه التغـوط فـي العـراء (قـد يتغـوط المحتجزيـن في أماكـن مفتوحة في حـال حدوث
انسـداد أو عطـل فـي المراحيـض أو فـي حـال تعـذر الوصـول إليهـا) .قـد يحتـوي الغائـط
علـى الجراثيـم (فيروسـات ،طفيليـات ،باكتيريـا) التـي يمكـن أن تصيـب اآلخريـن بالعدوى
بشـكل مباشـر (النقـل عـن طريـق الغائـط والفـم) أو عن طريـق التلويث المباشـر للمياه أو
ٍ
اإلمـدادات الغذائيـة أو كالهمـا أو عـن طريـق الذبـاب أو ناقلات األمـراض األخـرى التـي
تنشرها.
قد يشير مهندسو المياه إلى المياه بوصفها مياه “بيضاء” أو “رمادية” أو “سوداء”.
“المياه البيضاء” هي المياه النظيفة الصالحة للشرب.
“الميـاه الرماديـة” أو “الميـاه المسـتعملة” هـي الميـاه غيـر النظيفـة الناتجـة عـن االغتسـال
(غسـل األيـدي أو االسـتحمام)؛ قـد يشـمل ً
أيضـا الميـاه الخارجـة مـن المطابـخ أو غسـيل
المالبـس.
“المياه السوداء” أو “مياه الصرف” تشير إلى أي مياه تحتوي على غائط أو بول بشري.
فـي حـال عـدم وجـود نظـام صـرف صحـي تابـع للبلديـة ،ينبغـي توفيـر تدفقـات منفصلـة
لتصريـف الميـاه الرماديـة والسـوداء .ويمكـن حينهـا إعـادة تدويـر الميـاه الرماديـة أو المياه
المسـتعملة (السـتخدامها فـي الـري علـى سـبيل المثـال) ولكـن فقـط إن لـم تكـن ملوثـة بمياه
الصـرف .يمكـن حـدوث تدفـق الميـاه الرماديـة مـن خلال شـبكة مغلقـة مـن األنابيـب أو
الصهاريـج أو مـن خلال قنـوات تصريـف .يمكن تصريف المياه السـوداء مباشـر ًة في حفر
المراحيـض أو صهاريـج الصـرف الصحـي أو يمكـن إخراجهـا عـن طريـق نظـام الصرف
الصحـي بواسـطة األنابيـب .مثاليًـا ،ينبغـي تغطيـة نظـام الميـاه السـوداء /ميـاه الصـرف
أو إغالقـه .ويمكـن إيـداع الميـاه السـوداء /ميـاه الصـرف فـي صهاريـج الصـرف ولكـن
يتعيـن أال تكـون هـذه الصهاريـج ملوثـة بالمنظفـات التـي قـد توجـد فـي الميـاه الرماديـة كي
بشـكل سـليم .وينبغـي منـح المحتجزيـن المسـؤولين عـن تنظيـف أنظمـة التخلص من
تعمـل
ٍ
الميـاه المسـتعملة وميـاه الصـرف مالبـس واقيـة (قفـازات مطاطيـة وأحذية طويلـة ومآزر)
وصابـون إضافـي ،كمـا يتعيـن منحهـم وق ًتـا لالسـتحمام.

عينة من األسئلة حول المياه المستعملة ونظام الصرف الصحي
المياه المستعملة وتصريف المياه السطحية
■
■
■

■م ــا نظ ــام تصري ــف المي ــاه المس ــتعملة م ــن أماك ــن االغتس ــال /االس ــتحمام وأماك ــن غس ــيل الثي ــاب والمطب ــخ؟ وم ــا نظ ــام
تصري ــف المي ــاه الس ــطحية (مي ــاه األمط ــار)؟ ه ــل ه ــذه األنظم ــة مفتوح ــة أم مغلق ــة؟
ـكل س ــليم؟ ه ــل يت ــم تنظيف ــه وصيانت ــه بانتظ ــام؟ ه ــل توج ــد أي مي ــاه راك ــدة ف ــي الس ــجن
■ه ــل يعم ــل نظ ــام التصري ــف بش ـ ٍ
أو بالق ــرب من ــه؟
■حدد موقع وسبب مشكالت تدفق المصارف ،إن وُجدت.

نظام تدفق مياه الصرف
■
■
■

■
■
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■هل يستخدم نظام الصرف حفر المراحيض أم صهاريج الصرف الصحي أم أنابيب الصرف المغلقة؟
■ما حالة نظام الصرف؟ اذكر مشاكل محددة ،إن وُجدت (انسدادات ،أعطال ،تسريبات) ومواقعها.
■هــل صهاريــج الصــرف عبــارة عــن حفــر امتصاصيــة ال تحتــاج إلــى تفريــغ أم صهاريــج مغلقــة يجــب تفريغهــا؟ إن كانــت
صهاري ــج مغلق ــة ،ك ــم م ــرة يت ــم تفريغه ــا؟ (ق ــد يكف ــي تفري ــغ الصهاري ــج م ــرة كل س ــنة أو س ــنتين إن ل ــم يك ــن هن ــاك إف ــراط
ف ــي اس ــتخدامها).
■من المسؤول عن الصرف وعن تفريغ صهاريج الصرف (كمثال ،البلدية ،سلطات االحتجاز)؟
■كيف تؤثر حركة نظام المياه المستعملة والصرف الصحي على النزالء؟

يحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ةماقإلا فورظ

2.6.إدارة النفايات والنظافة الصحية
لمباني السجن

يتعيـن تنظيـف المناطـق التـي يعيـش فيهـا المحتجزون يوميًـا بالمياه ومرة أسـبوعيًا بمطهر.
وينطبـق هـذا ً
أيضا علـى المطبخ ومجمعـات المراحيض.
يتعيـن تخزيـن النفايـات الصلبـة التـي ربمـا تكـون عضويـة (طعـام) أو غيـر عضويـة قبـل
جمعهـا ثـم يتعيـن دفنهـا أو حرقهـا بعـد إزالتها من السـجن .ينبغـي وضع النفايـات العضوية
المخزنـة فـي حفـر مضادة للفئران (وهي مجرد اسـطوانات خرسـانية مرفوعـة ذات حواف
ناعمـة) وتُ َّ
غطـى للوقايـة مـن الذبـاب وغيـره مـن الحشـرات .ينبغي أن َيسـتخدم السـجن ،إن
أمكـن ،الخدمـات العامـة لجمـع النفايـات الصلبـة مـن خارج السـجن ،حيث ُوجـدَت مثل هذه
الخدمـات .يمكـن ً
أيضـا اسـتعمال النفايـات العضويـة – بقايـا الطعـام ،علـى سـبيل المثـال –
فـي إطعـام الحيوانـات كالخنازيـر .وتعتمـد وتيـرة إزالـة النفايـات ،ليـس فقـط علـى الطقـس
(الطقـس الحـار يقتضـي جمـع النفايـات يوميًا) بل ً
أيضـا على جدول الخدمـات العامة ،حيث
نظـرا ألن السـجن يكـ ّدس
ُوجـدَت مثـل هـذه الخدمـات .ويجـب الوضـع فـي االعتبـار أنـه ً
أعـدا ًدا كبيـرة مـن النـاس فـي مسـاح ٍة ضيقـة فـإن المخاطـر الواقعـة علـى الصحـة العامـة
نحـو جيـد أو ال يوجـد مـن
تتزايـد
ٍ
بشـكل كبيـر عندمـا ال يعمـل نظـام جمـع النفايـات علـى ٍ
األساس.
تعـد النفايـات الطبيـة (اإلبر ،والمسـحات المسـتعملة ،إلـخ) مصدر كبير للعـدوى التي يمكن
نقلهـا مـن خلال اإلصابـات عـن طريـق اإلبـر أو التعـرض للجراثيـم .لذلك يتعيـن جمع كل
ً
منفصلـة (كمثـال ،تُج َمـع اإلبـر المسـتعملة فـي “صناديـق األدوات
النفايـات مـن هـذا النـوع
حـرق وتُد َفن.
الحـادة”) ثـم تُ َ
تعـد النفايـات الطبيـة (اإلبـر ،والمسـحات المسـتعملة ،إلخ) مصـدر كبير للعـدوى التي يمكن
اإلصابـات عـن طريـق اإلبـر أو التعـرض للجراثيـم .لذلك يتعيـن جمع كل
للنفايات خلال
التوصيات المتعلقة بالمعدالت الدنيا نقلهـا مـن
الصلبة
ً
منفصلـة (كمثـال ،تُج َمـع اإلبـر المسـتعملة فـي “صناديـق األدوات
النفايـات مـن هـذا النـوع
شخصا
الحـادة”)لتر
حاوية مغطاة بسعة 100
النفايات الصلبة
50وتُد َف ً
ن.
حـرق
ثـم تُلكل َ
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عينة من األسئلة حول النظافة الصحية العامة
الحالة العامة للنظافة الصحية للمجمع
■
■
■

■هل الطعام القديم أو القمامة مبعثرة في أنحاء المجمع؟
■من المسؤول عن تنظيف المجمع؟
■كم مرة يتم التنظيف وما المواد المتوفرة من أجل ذلك؟

الحالة العامة للنظافة الصحية ألماكن المعيشة
■
■
■

■هل يوجد طعام قديم أو قمامة في الزنزانات أو العنابر؟
■من المسؤول عن تنظيف أماكن المعيشة؟
■كم مرة يتم التنظيف وما المواد المتوفرة من أجل ذلك؟

التخلص من النفايات الصلبة (العضوية أو غير العضوية)
■
■
■

■

■كيف تُج َمع النفايات داخل السجن؟
■كم عدد حاويات النفايات الموجودة؟ ما سعتها؟ أين توضع؟ هل هي مغطاة؟ هل هي مضادة للفئران؟
ُ
َ
ـر
■ه ــل يت ــم التخل ــص م ــن النفاي ــات داخ ــل الس ــجن أم خارج ــه؟ إن كان يت ــم التخل ــص منه ــا داخ ــل الس ــجن ،ه ــل تلق ــى ف ــي حف ـ ٍ
مفتوح ــة أم تُ َ
ـرق؟ ه ــل تُســ َتع َمل النفاي ــات العضوي ــة ف ــي إطع ــام الحيوان ــات؟ إن كان يت ــم التخل ــص منه ــا خ ــارج
دف ــن أم تُح ـ َ
ُخرجه ــا المحتج ــزون؟ م ــا وتي ــرة جم ــع النفاي ــات أو التخل ــص منه ــا؟
الس ــجن ،ه ــل تزيله ــا البلدي ــة ،بواس ــطة متعاقدي ــن ،أم ي ِ
كي ــف يت ــم التخل ــص م ــن ه ــذه النفاي ــات؟
ُجدَت ،المرتبطة بجمع النفايات والتخلص منها؟
■ما هي الصعوبات ،إن و ِ

نفايات طبية
■
■
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■كيف تُجمع هذه النفايات وتُ َّ
خزن (أي صناديق آمنة ضد الثقب)؟
■كيف يُتخلص منها (أي بالحرق أو الدفن)؟

يحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ةماقإلا فورظ

2.7.ناقالت األمراض واآلفات
تنمـو الحشـرات والطفيليـات والقـوارض فـي السـجون ويحمـل بعضهـا الجراثيـم المسـببة
لألمـراض وقـد تصبـح ناقلات لألمـراض .قـد تنقـل األمـراض عـن طريـق اللـدغ أو عـن
طريـق فضالتهـا أو ببسـاطة عـن طريـق النقل الميكانيكـي (كمثال ،الذباب الـذي ينقل مواد
الغائـط التـي تحمـل عوامـل مسـببة لألمـراض مـن مـكان إلـى آخر).
قـد تـؤدي العوامـل التاليـة إلـى انتشـار الذبـاب والنامـوس والقمـل والصراصيـر وحشـرات
أخـرى باإلضافـة إلـى القـوارض فـي السـجون :سـوء النظافـة الصحيـة الشـخصية بيـن
المحتجزيـن ،واالكتظـاظ ،وسـوء معاييـر النظافـة داخـل السـجن ،وتوفـر المـأوى وأماكـن
(الحفـر أو الشـروخ فـي الجـدران ،والميـاه الراكـدة ،وأكـوام القمامـة).
التـزاوج لهـا ُ
يمكـن للحشـرات والقـوارض أن تكـون مـن ناقلات األمـراض التـي تنشـر األمـراض بيـن
البشـر .مكافحـة الحشـرات والقـوارض تدبيـر مهـم لمنـع انتشـار األمـراض فـي السـجن.
تتضمـن وسـائل مكافحتهـا :الحـرص علـى النظافـة الصحية بيـن المحتجزين وفـي المباني،
والتخلـص مـن أماكـن المـأوى والتـزاوج بانتظـام ،ووضـع شـبكات منخليـة علـى النوافـذ
واألبـواب ،واسـتخدام السـائل الطـارد للنامـوس ،واسـتخدام التبخيـر والرش (يجـب الوضع
فـي االعتبـار أن كل مـن التبخيـر والـرش يتطلـب عامـل فنـي متخصـص).
يمكـن ً
أيضـا للـكالب والقطـط الضالـة والحيوانـات األخـرى كالخنازيـر حمل األمـراض أو
اإلسـهام فـي سـوء ظـروف النظافـة الصحية.
أبرز ناقالت األمراض واألمراض الناشئة عن ناقالت األمراض
ناقلة األمراض
الناموس
القمل
البراغيث
القراد
العث
الذباب
بق الفراش
الصراصير
القوارض

أمثلة لألمراض (ليست شاملة)

المالريا ،الفالريا ،حمى الضنك ،الحمى الصفراء ،التهاب الدماغ الياباني ،الشيكونغونيا
التيفوس الوبائي ،الحمى الراجعة
طاعون ،التيفوس الفاري
التهاب الدماغ ،الريكتسيا ،داء اليم
الجرب ،تيفوس اكالي
السالمونيال ،التراخوما ،إلخ
تسبب العض /التهيج ،ولكنها ال تنقل أي أمراض
التهاب الكبد  ،Aحمى التيفوئيد ،األميبا ،إلخ
داء البريميات ،حمى السا
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عينة من األسئلة حول ناقالت األمراض

■
■
■
■

■
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■هل من الواضح وجود قوارض أو حشرات أو آفات أخرى في مباني السجن؟
■ه ــل هن ــاك أدل ــة عل ــى تعش ــيش الق ــوارض أو الحش ــرات ف ــي الس ــجن (فض ــات أو بقاي ــا ب ــراز الحش ــراتُ ،حف ــر أو خن ــادق
ف ــي الج ــدران أو األث ــاث ،حش ــرات حي ــة أو جث ــث حش ــرات)؟
■هــل النــزالء مصابــون باألمــراض الناشــئة عــن ناقــات األمــراض كمثــال ،المالريــا أو الحمــى الراجعــة أو التهابــات معديــة
معوي ــة؟ ه ــل توج ــد ح ــاالت مصاب ــة بمث ــل ه ــذه األم ــراض بي ــن الن ــزالء؟
■ه ــل يتَّب ــع الس ــجن برنام ــج للوقاي ــة /للتخل ــص م ــن الحش ــرات؟ ه ــل ه ــذا البرنام ــج مدم ــج م ــع أي برام ــج مكافح ــة وطني ــة
(كمث ــال ،مكافح ــة المالري ــا أو حم ــى الضن ــك)؟ م ــا األس ــاليب المس ــتخدمة (كمث ــال ،التبخي ــر ،ال ــرش ،الناموس ــيات)؟ م ــا
المــواد الكيماويــة المســتخدمة وكيــف تــم الحصــول عليهــا (كمثــال ،الســوق المفتــوح ،أو وزارة الصحــة ،أو وزارة الزراعــة)
م ــن يتول ــى المكافح ــة؟ ه ــل خض ــع ذل ــك الش ــخص للتدري ــب؟ ه ــل لدي ــه مع ــدات واقي ــة؟
■مــا التدابيــر المتخــذة مــن أجــل مكافحــة القــوارض؟ هــل مخــازن الطعــام ومواقــع التخلــص مــن النفايــات الصلبــة (القمامــة)
مؤمّنــة ضــد القــوارض؟ هــل تُس ـ َتخدَم المصائــد الســامة؟

ةيذغتلاو ءاذغلا

3.الغذاء والتغذية

يعـد الغـذاء مسـألة مهمـة ومعقـدة داخـل السـجون .فيلـزم توافر مـوارد مالية كبيـرة لضمان
إمـداده بانتظـام؛ كمـا يتطلـب تخزينـه وإعـداده اتبـاع الممارسـات الجيـدة للنظافـة الصحيـة؛
ً
عادال .ويكتسـي
ويتعيـن تقديمـه علـى هيئـة نظـام غذائي متوازن؛ كما يجـب توزيعه توزي ًعا
موضـوع الغـذاء أهميـة كبيـرة كمـا تحيـط بـه حساسـيات فـي السـجون لدرجـة أن الغـذاء قد
يكـون مـن أسـباب التوتـرات وحتـى أعمـال الشـغب في هذه السـياقات.
يشـير “الغـذاء” إلـى المـواد الصالحـة للأكل ،أما مصطلح “التغذية” فيشـير إلـى تأثير ما
يأكلـه األفـراد علـى عملية األيض.
يناقـش هـذا الفصـل قضايـا تتعلـق بالغـذاء ،مسـتخد ًما مفهـوم السلسـلة الغذائية ،التي تشـير
إلـى إمـدادات المـواد الصالحـة للأكل وتخزينهـا وإعدادهـا باإلضافة إلى الوصـول إلى هذه
المـواد وتوزيعهـا .ثـم يتنـاول التغذيـة مـن خلال تحديـد المتطلبـات األساسـية مـن التغذيـة
والسـعرات الحرارية لجسـم اإلنسـان ،وتوضيح األسـباب الكامنة والمباشـرة لسـوء التغذية،
وتوفيـر عينـة مـن األسـئلة حـول تقييم الوضـع التغـذوي للنـزالء المحتجزين.
دائ ًمـا مـا يكـون إجـراء تقييـم سـريع للنظـام الغذائـي داخـل السـجن وتسـجيل النتائـج مـن
مباشـرا .يحدد هذا
ظهـورا
الممارسـات الجيـدة حتـى فـي حـال عدم ظهـور مشـكالت كبيرة
ً
ً
التقييـم األداء األساسـي للنظـام الغذائـي داخـل السـجن كما يفيد في حال ظهور أي مشـكالت
ً
شـموال سـوى في
مسـتقبلية أو يتيـح عقـد مقارنـات بيـن السـجون .وال يلزم إجراء تقييم أكثر
السـجون حيـث يكشـف التقييـم السـريع األولـي عن وجود مشـكلة غذائيـة أو تغذويـة .ينبغي
متخصصـا في مجال الرعاية
أن يجـري التقييـم التغـذوي فريق متعـدد التخصصات يتضمن
ً
الصحيـة لـه خبـرة في مجـال التغذية.
يستند هذا الفصل إلى وثيقتين:

 .1مبـادئ توجيهيـة ألنشـطة اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر بالنيابـة عـن األشـخاص

المحروميـن مـن حريتهـم فـي حـال وقوع مشـكالت تتعلـق بالتغذيـة ( ،)2010التي تقدم
إطـارا لألنشـطة المرتبطـة بالتغذيـة فـي أماكـن االحتجـاز .عندمـا تقـرر اللجنـة الدوليـة
ً
للصليـب األحمـر إن كانـت سـتحل محـل السـلطات فإنهـا تسترشـد بهـذه الوثيقـة.

 .2مبـادئ توجيهيـة حـول الغـذاء والتغذية في أماكـن االحتجاز :دليل عملـي لفرق االحتجاز
( ،)2013والتـي تهـدف إلـى تقديـم مرجعيـات عمليـة وقياسـية لتقييـم قضايـا التغذية قيد
االحتجـاز واالسـتجابة لهـا .هـذه المبـادئ التوجيهيـة موجهـة إلـى فريـق االحتجـاز ككل
(الموظفيـن المعنييـن بحمايـة المحتجزين ،الممرضين ،األطباء ،خبـراء التغذية ،موظفي
األمـن االقتصـادي ،إلـخ) .وينقسـم إلـى أربعة كتيبـات منفصلة:
● ●الكتيب األول :المفاهيم األساسية للتغذية في االحتجاز
● ●الكتيب الثاني :تقييم الوضع الغذائي والتغذوي في االحتجاز
● ●الكتيب الثالث :برامج الغذاء والتغذية في االحتجاز
● ●الكتيب الرابع :رصد وتقييم برامج الغذاء والتغذية.
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3.1.السلسلة الغذائية
يشـير مصطلـح السلسـلة الغذائيـة إلـى إمـدادات الغـذاء ،وهـذا يتضمـن وضـع الميزانيـات
والتخزيـن واإلعـداد والوصـول (التوزيـع) .وتخضع كل هذه العوامل لقيود داخل السـجون؛
إذ يقـل توفـر الغـذاء عبـر مراحـل السلسـلة الغذائيـة .لـذا يتعيـن تركيـز تقييمـات السلسـلة
الغذائيـة علـى الحلقـات الضعيفـة بها وتضم النقاط الحساسـة داخل السلسـلة مـا يلي :ميزانية
إمـدادات الغـذاء؛ ونظـام الشـراء؛ ومرحلـة اإلمـداد أو التخزيـن (وباألخـص فيمـا يتعلـق
بالمـواد ذات القيمـة الغذائيـة مثـل الزيـوت والبقـول)؛ وظـروف تخزيـن الغـذاء؛ وأسـاليب
الطهـي .ويتطلـب تقييـم السلسـلة الغذائيـة إجـراء مقابلات مـع سـلطات االحتجـاز والطهـاة
ً
فضلا عـن فحـص مخازن الغذاء والمطابخ ووسـائل إعداد الغـذاء وتوزيعه.
والمحتجزيـن،

إﻣﺪادات
اﻟﻐﺬاء

إﻣﺪادات
اﻟﻐﺬاء

ﺗﺨﺰﯾﻦ
اﻟﻐﺬاء

إﻋﺪاد
اﻟﻐﺬاء

اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء

ﺟﻮدة
اﻟﻐﺬاء
ﻛﻤﯿﺔ
اﻟﻐﺬاء

ً
تمثيلا صناديق يصغر
الشـكل  1.3السلسـلة الغذائيـة .قـد يظهـر الرسـم التوضيحي األكثـر
حجمها ،لتعكس قلة توفر الغذاء عبر مراحل السلسلة.
يتضمـن تقييـم التغذيـة تلـك العناصـر التـي تتبع مرحلـة “ما بعد” إمـدادات الغـذاء ،وتخزينه
وإعـداده والوصـول إليـه .ينظـر تقييـم التغذيـة إلـى المحتـوى التغـذوي الفعلـي للغـذاء الـذي
يسـتهلكه المحتجـزون ويرتكـز علـى جـودة ذلـك الغـذاء وكميتـه .كمـا يؤخـذ فـي االعتبـار
االسـتعمال البيولوجـي المحتمـل لبعـض الغـذاء ال ُمتنا َول (على سـبيل المثال ،قـد يقلل وجود
وأخيـرا ،يمكـن ً
أيضـا تقييـم الوضـع
الطفيليـات المعويـة مـن توافـر العناصـر الغذائيـة).
ً
التغـذوي العـام للمحتجزيـن .فـي حـال وجـود دليـل علـى سـوء التغذيـة داخـل أحد السـجون
فـإن هـذا يعـد عالمـة لوجـود مشـكلة فـي الغـذاء أو التغذيـة .كمـا يمكـن لعوامـل أخـرى أن
تـؤدي إلـى تفاقـم الوضـع :الحالـة الصحيـة للمحتجزيـن (داء السـل وفيـروس نقـص المناعة
البشـرية المكتسـب والصحـة النفسـية ،إلـخ) ،العالقـة بيـن المحتجزين ،كيف يتشـاركون في
الغـذاء ،إلخ.
عند تقييم الوضع التغذوي في السجون ،يتعين دراسة جميع اإلفادات بعنايةَ .ت َذكر أنه قد
يكون لدى كل من سلطات االحتجاز والمحتجزين أسبابهم الخاصة للتأثير على آراء الزوار
حول الغذاء المقدم في سجونهم وكذلك طرقهم الخاصة لفعل ذلك .على سبيل المثال ،قد تعد
سلطات االحتجاز غذا ًء – يختلف عن الغذاء الذي ي َّ
ُقدم عاد ًة للمحتجزين – لصالح الزوار
على وجه الخصوص .وقد يتذمر المحتجزون حول الغذاء لمجرد التنفيس عن توترهم
المكبوت .ومن المفيد ً
أيضا مقارنة وضع الغذاء داخل السجن بذلك الموجود في المجتمع
خارج السجن (على سبيل المثال ،العادات واألنماط الغذائية المحلية أثناء الظروف “العادية”
و”االستثنائية”).

32

اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻐﺬاء

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺘﻐﺬوي
اﻟﻔﺮدي
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3.2.إمدادات الغذاء
المورد إلى السـجون،
ينبغـي تمثيـل المجموعـات الغذائيـة األساسـية بكميات كافية في الغذاء
َّ
كـي يسـتفيد المحتجـزون مـن نظـام غذائـي متـوازن ومتنـوع .ويلزم إمـداد السـجون بالغذاء
المالئـم اآلتي:
●

●

●التخطيط ووضع الميزانيات بواسطة سلطات االحتجاز
قد تنُص قواعد السجن الوطنية أو المحلية على حصص غذائية يومية محددة لكل محتجز.
●إدارة اللوجستيات
قد يتلقى السجن إمدادات الغذاء يوميًا (إن كان مطهو ً
مسبقا) ،أو أسبوعيًا (إن كان يُش َترى
من السوق المفتوحة) ،أو شهريًا أو حتى ربع سنويًا (إن كانت السلطات المركزية تزود
السجن به) .فيجب إدارة ترتيبات هذه اإلمدادات بشكل مالئم لضمان الموثوقية .ويمكن
أيضا إمداد الغذاء من حدائق السجن؛ وهذا ً
ً
أيضا يتطلب حسن التخطيط واإلدارة.

ربمـا تكـون عـدم كفايـة إمـدادات الغـذاء مـن السـلطات نتيجـة لسـوء التخطيـط ،أو قصـور
التمويـل ،أو التقلبـات فـي أسـعار الغـذاء ،أو الفسـاد .وينبغـي تقييـم كل مـن حصـص الغـذاء
المنصـوص عليهـا رسـميًا والغـذاء الفعلـي الـذي يتلقـاه المحتجـزون ومقارنـة كل منهمـا
بالمتطلبـات التغذويـة.
عـاد ًة مـا تُ َك َّمـل إمـدادات الغذاء الرسـمية في السـجن بغذاء مـن العائلات أو المنظمات غير
ً
فضلا عـن المحتجزيـن الذيـن يحصلـون
الحكوميـة أو المتاجـر أو األكشـاك داخـل السـجن
علـى غـذاء إضافـي أثنـاء عملهـم بالمجتمـع الخارجـي .مـع ذلـك ،ينبغـي أن تـزود سـلطات
السـجن المحتجزيـن بحصـص غذائيـة يوميـة كاملـة تلبي ،في جودتهـا وكميتهـا ،احتياجاتهم
التغذويـة .وال ينبغـي إدراج اإلمـدادات اإلضافيـة فـي حسـابات إمدادات الغذاء إلى السـجن؛
ً
منفصلـة .سـيجري النظـر في مصـادر الغـذاء اإلضافيـة (وتوزيعها غير
بـل ينبغـي تقييمهـا
العـادل فـي العـادة) فـي قسـم  5.3أدنـاه الـذي يتنـاول الحصول علـى الغذاء.

عينة من األسئلة حول إمدادات الغذاء
الميزانية
■
■
■
■
■
■
■

حسب الميزانية على مستوى مكان االحتجاز وعلى مستوى المقر الرئيسي للسجن؟
■كيف تُ َ
■هل هناك خطط احتياطية للتعامل مع أي زيادة عددية مفاجئة في مكان االحتجاز أو في النظام ككل؟
ُدرجون في الميزانية ذاتها أم لهم ميزانية منفصلة؟
■هل موظفو السجن م َ
■ه ــل هن ــاك ميزاني ــة للطاق ــة والمع ــدات وصيان ــة البني ــة التحتي ــة المرتبط ــة بالتغذي ــة؟ (انظ ــر الكتي ــب  :1المفاهي ــم األساس ــية
للتغذي ــة قي ــد االحتج ــاز).
■ه ــل هن ــاك آلي ــات للرقاب ــة؟ لحس ــاب الميزاني ــات وتحدي ــد المخصص ــات ،وعملي ــات الش ــراء /اإلنت ــاج عل ــى مس ــتوى م ــكان
االحتج ــاز وعل ــى مس ــتوى المق ــر الرئيس ــي للس ــجن؟
■ما الترتيبات المعمول بها للسداد المالي مقابل اإلمدادات؟
■هل يلتزم الطرفان بهذه الترتيبات؟ إذا لم يكن األمر كذلك فما هي العواقب وما هو التدبير القانوني المتخذ؟
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طلبات الغذاء واستالمه
■
■
■
■

■
■

■هل يستلم السجن الغذاء فقط؟ هل يشتري الغذاء ً
أيضا؟
■كيف يطلب الشخص المسؤول الغذاء من سلطات السجن؟ ما وتيرة تقديم هذه الطلبات؟
■مـــا وتيـــرة توصيـــل الغـــذاء وموثوقيتـــه (التغييـــرات الموســـمية ،أســـعار الســـوق)؟ هـــل هنـــاك أي مشـــكالت فـــي طلـــب
اإلمـــدادات المعتـــادة أو اســـتالمها؟
حس ــب كمي ــات الغ ــذاء الت ــي يج ــب طلبه ــا؟ م ــا كمي ــة الغ ــذاء المطل ــوب لفت ــرات مح ــددة؟ ه ــل كمي ــات الغ ــذاء مح ــددة
■كي ــف تُ َ
ـكل
أم يمك ــن تغييره ــا حس ــب الحاج ــة؟ م ــا التغيي ــرات الت ــي تنفذه ــا س ــلطات الس ــجن عندم ــا يزي ــد ع ــدد المحتجزي ــن بش ـ ٍ
خ ــاص؟
■كيف يتحقق الشخص المسؤول من كمية الغذاء وجودته عند االستالم؟
َ
■كيف يتم تقييم جودة اإلمدادات؟ إذا ثبت افتقار الغذاء للجودة ،كيف يُرفض ويُس َتبدَل؟

اإلمداد الرسمي من سلطات السجن
■
■
■
■
■
■
■

■م ــا إجمال ــي الميزاني ــة المخصص ــة للغ ــذاء (الح ــظ أن بع ــض الس ــلع تُســ َتلَم عي ًن ــا كذل ــك) للس ــجن ككل أو ل ــكل س ــجين؟ م ــا
ه ــي الم ــدة الت ــي تغطيه ــا الميزاني ــة؟
■هل الميزانية /التزويد العيني كافي لتلبية االحتياجات الحقيقية؟ هل تأخذ في االعتبار أسعار السوق الحالية؟
■ما مصدر إمدادات الغذاء الرسمية (المتاجر الحكومية ،أم السوق المحلية ،أم مزارع السجن أم حدائق المطابخ)؟
■هل يستلم السجن غذا ًء من مزرعة السجن (الكميات ،الوتيرة ،التغييرات الموسمية)؟
■ما مكونات النظام الغذائي في السجن؟
■هل توجد قائمة طعام يومية /أسبوعية رسمية؟
■من مستهلكو النظام الغذائي في السجن؟ هل يأكل موظفو السجن من الطعام ذاته الذي يأكله المحتجزون؟

توفر الغذاء
■
■
■
■
■
■
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■ما مدى توفر الغذاء (المواد الخام) للسجن من المصادر الرسمية والمصادر األخرى؟
ُحوَّل أي غذاء قبل الوصول إلى المرفق أو فور وصوله؟ من الذي يحوّله وأين وما كمية الغذاء المحوّل؟
■هل ي َ
■هــل يتأثــر توفــر الغــذاء بعوامــل خارجيــة مثــل المنــاخ أو أســعار الســوق أو الظــروف والصراعــات االجتماعيــة أو الموقــع
الجغرافــي للســجن؟
■هل مورد الغذاء موثوق فيه؟ إن كانت اإلجابة ال ،فما السبب؟
■م ــا م ــدى توف ــر الغ ــذاء للمحتجزي ــن؟ ه ــل هن ــاك ف ــروق حس ــب فئ ــات ومجموع ــات المحتجزي ــن أو موقعه ــم ف ــي المرف ــق؟
م ــا ه ــي نس ــبة المحتجزي ــن الذي ــن يتلق ــون زي ــارات عائلي ــة؟ وم ــا ه ــي نس ــبة م ــن يحصل ــون عل ــى غ ــذاء م ــن عائالته ــم؟
■ما هي نسبة المحتجزين الذين يعملون؟ وما نوع العمل الذي يقومون به؟

ةيذغتلاو ءاذغلا

3.3.تخزين الغذاء
بشـكل سـليم للحفـاظ عليـه خاليًا من الملوثـات ومنع اآلفـات من إتالفه
يتعيـن تخزيـن الغـذاء
ٍ
والحفـاظ علـى المحتـوى التغـذوي بـه (الحبـوب والبقـول الموبـوءة بالحشـرات تحتوي على
قـدر أقـل مـن البروتيـن ،علـى سـبيل المثـال) .ينبغـي أن تكون مخـازن الغذاء نظيفـة وجافة
ٍ
ومحميـة مـن العوامـل المناخيـة ،وخاليـة مـن القـوارض والحشـرات .كمـا ينبغـي تفتيـش
مرافـق تخزيـن الغـذاء ومالحظـة خسـائر الغـذاء الناتجـة عـن سـوء التخزين.

التوصيات المتعلقة بالمعدالت الدنيا للنفايات الصلبة
مخزن الغذاء

مترا مربعًا  1000 /شخص
ً 50

اللجنة الدولية للصليب األحمر
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الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

عينة من األسئلة حول تخزين الغذاء
غرف تخزين الغذاء
■
■
■
■
■
■
■
■

■أي ــن يُخ ـ َّ
ـكل س ــليم وم ــا حالته ــا (كمث ــال ،تس ــريب األس ــطح)؟ ه ــل تت ــم صيانته ــا جيــ ًدا
ـزن الغ ــذاء؟ ه ــل الغ ــرف مبني ــة بش ـ ٍ
ونظافته ــا بانتظ ــام؟ كي ــف يت ــم حمايته ــا م ــن المن ــاخ وم ــن الحش ــرات والق ــوارض؟
■هل غرفة التخزين مالئمة فيما يتعلق بالغذاء الذي يجب تخزينه ودورة تخزين الغذاء وعدد المستفيدين؟
■ه ــل غرف ــة التخزي ــن موائم ــة فيم ــا يخ ــص درج ــة الح ــرارة (أق ــل م ــن  30درج ــة مئوي ــة وبه ــا مقي ــاس ح ــرارة لضم ــان
بقائه ــا ف ــي ه ــذا الوض ــع) ،والوص ــول (النواف ــذ واألب ــواب مغلق ــة) ،والتهوي ــة؟
■هل النوافذ مزودة بواجهات زجاجية؟
■هل ترى قوارض /حشرات في الغرفة؟ هل ترى فضالتها؟
■كيف تتم مكافحة القوارض /الحشرات وما وتيرة القيام بهذا؟
■هل يوضع مخزون األغذية على ألواح خشبية؟ هل ي َّ
ُكدس المخزون بعي ًدا عن الجدران؟
■م ــا ج ــودة الغ ــذاء المُســ َتلَم إجم ـ ً
ـاال (نظي ــف ،األكي ــاس /الصنادي ــق مغلق ــة بإح ــكام ،خال ــي م ــن الحش ــرات أم مص ــاب به ــا
بالفع ــل ،األغلف ــة رطب ــة وممزق ــة)؟

مراقبة المخزونات
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
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■من المسؤول عن مراقبة المخزونات (تسجيل الكميات المستخدمة والمتبقية ،وإعادة الطلب والمشتريات)؟
■م ــا مخ ــزون الغ ــذاء المعت ــاد (النوعي ــات والكمي ــات)؟ م ــا الم ــدة الت ــي يغطيه ــا؟ م ــا تاري ــخ انته ــاء الصالحي ــة الم ــدون عل ــى
الم ــواد الغذائي ــة األساس ــية؟ م ــا انطباع ــك الع ــام ع ــن حال ــة مخ ــزون الغ ــذاء؟
ً
■ك ــم ق ــدر الغ ــذاء المه ــدر كل ع ــام بس ــبب الق ــوارض /الحش ــرات /الرطوب ــة؟ (ع ــادة م ــا يع ــرف أمن ــاء المخ ــازن كيفي ــة تقدي ــر
ه ــذا)
■ما اإلجراءات المعمول بها لمنع سرقة المحتجزين أو الموظفين أو أي أشخاص آخرين للمخزون؟
■ه ــل تُخ ـ َّ
ـررا إن اختلط ــت بالغ ــذاء
ـزن منتج ــات أخ ــرى ف ــي الغرف ــة ذاته ــا؟ إن كان الوض ــع كذل ــك ،ه ــل يمك ــن أن تس ــبب ض ـ ً
ع ــن طري ــق الخط ــأ (عقاقي ــر طبي ــة ،مبي ــدات اآلف ــات ،مبي ــدات الحش ــرات)؟ ه ــل يمك ــن أن تضف ــي ه ــذه المنتج ــات رائح ــة
ق ــد تؤث ــر عل ــى اس ــتهالك الغ ــذاء (وق ــود ،صاب ــون ،كل ــور)؟
■استنا ًدا إلى العدد الحالي للمحتجزين في السجن ،إلى متى ستدوم المخزونات؟
■ما هي مستويات المخزون الدنيا التي تهدف سلطات االحتجاز إلى الحفاظ عليها؟
أوال يخرج ً
■هل يتم االلتزام بمبدأ دوران المخزون “ما ينتهي صالحيته ً
أوال”؟
■هل يتم تزويد منطقة إعداد الغذاء بالمخزونات في الوقت المناسب؟
■ه ــل يت ــم االلت ــزام بتواري ــخ انته ــاء الصالحي ــة؟ م ــاذا يح ــدث ف ــي الغ ــذاء منته ــي الصالحي ــة أو المص ــاب بالحش ــرات أو
المتعف ــن؟
■ه ــل تعم ــل و /أو تُســ َتخدَم موازي ــن الغ ــذاء؟ ه ــل تُســ َتخدَم ف ــي وزن المخ ــزون عن ــد وصول ــه إل ــى الس ــجن وعن ــد إخراج ــه
حس ــب األوزان حس ــب حج ــم الكي ــس؟
م ــن المخ ــازن؟ أم تُ َع ــد األكي ــاس وتُ َ
■س ــجل تاري ــخ التس ــليم وكمي ــات الم ــواد الغذائي ــة المختلف ــة الت ــي ت ــم اس ــتالمها عل ــى م ــدار الثالثي ــن ي ــوم األخي ــرة ،كم ــا ورد
ف ــي الس ــجل (اختي ــاري).
■أع ـ ّد س ـ ً
ـجال أو ج ــر ًدا للغ ــذاء المخ ــزون وس ــجل المعلوم ــات ف ــي “بطاق ــة صن ــدوق” م ــدون عليه ــا أرق ــام التش ــغيلة وتواري ــخ
انته ــاء الصالحي ــة.

ةيذغتلاو ءاذغلا

3.4.إعداد الغذاء
عـــادةً مـــا يكـــون المطبـــخ نقطـــة حساســـة فـــي السلســـلة الغذائيـــة :حيـــث يمكـــن أن
ُيســـ َرق الغـــذاء أو ُي َغيـــر مســـاره .كذلـــك يمكـــن أن يـــؤدي ســـوء الطهـــي إلـــى فقـــدان
العناص ــر الغذائي ــة .ويمك ــن أن يتع ــرض الغ ــذاء للتل ــوث ف ــي ح ــال ع ــدم التعام ــل مع ــه
بشـــكل صحيـــح ويتســـبب فـــي انتشـــار األمـــراض بيـــن المحتجزيـــن .كمـــا أن مطابـــخ
ٍ
الس ــجن تع ــد أماك ــن عم ــل له ــا أخط ــار مصاحب ــة ته ــدد الصح ــة المهني ــة .يتعي ــن دائ ًم ــا
ـزءا م ــن تقيي ــم الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجون.
أن يك ــون تفتي ــش المطاب ــخ ج ـ ً
غال ًبــا مــا يــزور الفريــق الزائــر المطبــخ أثنــاء جولتــه فــي مبانــي الســجن .ولكــن ينبغــي
ً
أيض ــا زيارت ــه ف ــي أوق ــات أخ ــرى ،بغي ــة مراقب ــة إع ــداد الغ ــذاء وتقدي ــم الوجب ــات فض ـ ًـا
ع ــن مناقش ــة القضاي ــا ذات الصل ــة م ــع الطه ــاة ومقدم ــي الطع ــام.

التغذية وإعداد الغذاء
ـرا جذر ًي ــا،
يمك ــن أن تغي ــر إج ــراءات التجهي ــز والطه ــي محت ــوى العناص ــر الغذائي ــة تغيي ـ ً
فعل ــى س ــبيل المث ــال ،يمك ــن فق ــدان الفيتامين ــات القابل ــة للذوب ــان ف ــي المي ــاه أثن ــاء الغس ــيل
أو الغل ــي كم ــا يتقل ــص محت ــوى الفيتامين ــات بالفاكه ــة عن ــد تجفيفه ــا.

الصحة المهنية وإعداد الغذاء
تع ــد مطاب ــخ الس ــجن أماك ــن عم ــل عرض ــة ألخط ــار ته ــدد الصح ــة المهني ــة ،وتتضم ــن
ً
فضـــا عـــن األمـــراض التـــي يســـببها التعـــرض
هـــذه األخطـــار الحـــروق والجـــروح
للح ــرارة المرتفع ــة والرطوب ــة والدخ ــان لفت ــرات طويل ــة .لذل ــك ينبغ ــي تغطي ــة المطاب ــخ
وتهويتهـــا؛ كمـــا ينبغـــي أن يكـــون بهـــا مدخنـــة وإمـــدادات بكميـــات كافيـــة مـــن الميـــاه
بانتظ ــام.

النظافة الصحية وإعداد الغذاء
تعـــد المطابـــخ مصـــادر محتملـــة لألمـــراض المنتقلـــة عـــن طريـــق األغذيـــة والتـــي قـــد
ت ــؤدي إل ــى انتش ــار األوبئ ــة .ق ــد يتل ــوث الغ ــذاء بواس ــطة الجراثي ــم (العوام ــل المس ــببة
لألم ــراض) أثن ــاء إع ــداده .ق ــد تنش ــأ الجراثي ــم م ــن المي ــاه الملوث ــة أو الحش ــرات (خاص ـ ً
ـة
الذب ــاب) أو الحيوان ــات (توج ــد الكثي ــر م ــن الفئ ــران والقط ــط ف ــي العدي ــد م ــن مطاب ــخ
الســـجون) ،أو مـــن األشـــخاص المصابيـــن (قـــد يحمـــل الطهـــاة الباكتيريـــا) .يتعيـــن أن
تنظ ــم ممارس ــات النظاف ــة الصحي ــة الصارم ــة التعام ــل م ــع الغ ــذاء وإع ــداده ،كم ــا ينبغ ــي
أن يح ــرص موظف ــو الرعاي ــة الصحي ــة عل ــى تثقي ــف العاملي ــن بالمطب ــخ بقضاي ــا النظاف ــة
الصحي ــة للغ ــذاء وضم ــان التزامه ــم بالقواع ــد األساس ــية للنظاف ــة الصحي ــة ف ــي المطب ــخ
(انظ ــر “قواع ــد النظاف ــة الصحي ــة ف ــي المطب ــخ” أدن ــاه).
تش ــمل االحتياط ــات المنطقي ــة األخ ــرى تش ــجيع العاملي ــن الذي ــن يتعامل ــون م ــع الغ ــذاء
علــى إبــاغ مشــرفيهم قبــل بــدء العمــل إن كانــوا قــد تعرضــوا لإلســهال أو القــيء خــال
الـــ 48ســاعة األخيــرة أو إن كانــوا مصابيــن بعــدوى جلديــة أو حــروق أو عــدوى بــاألذن
أو األنـــف أو الحلـــق .ويمكـــن ً
أيضـــا النظـــر فـــي إجـــراء فحوصـــات صحيـــة روتينيـــة
لجميـــع العامليـــن الذيـــن يتعاملـــون مـــع الغـــذاء (فحـــص حمـــل باكتيريـــا الســـالمونيال،
ال ــدودة الش ــريطية ،إل ــخ).
لي ــس هن ــاك دلي ــل عل ــى إمكاني ــة انتق ــال داء الس ــل والته ــاب الكب ــد  Bأو  Cوفي ــروس
نقـــص المناعـــة البشـــرية المكتســـب وغيـــره مـــن األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا بواســـطة
الطع ــام أو الش ــراب ،ل ــذا ال ينبغ ــي من ــع األش ــخاص المصابي ــن بفي ــروس نق ــص المناع ــة
البش ــرية المكتس ــب م ــن التعام ــل م ــع الغ ــذاء .تُع ــد أه ــم األم ــراض المنتقل ــة ع ــن طري ــق
األغذيــة :التســمم ،وحمــى التيفوئيــد ،وداء الســالمونيالت ،والكوليــرا ،والتهــاب الكبــد ،A
وداء البريمي ــات والطفيلي ــات المعوي ــة.
عندمـــا يشـــكو عـــدد كبيـــر مـــن المحتجزيـــن مـــن مشـــكالت معويـــة معديـــة ،ينبغـــي أن
يكـــون لـــدى موظفـــي الرعايـــة الصحيـــة بالســـجن فكـــرة عـــن األســـباب المحتملـــة وأن
يقترح ــوا حل ـ ً
ـوال ممكن ــة كذل ــك .ف ــي ح ــال ل ــم يتمكن ــوا م ــن تعري ــف المش ــكلة أو حله ــا،
ينبغ ــي التع ــاون م ــن مكت ــب الصح ــة العام ــة المحل ــي أو المرك ــز الصح ــي أو المستش ــفى.
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ل ــن ي ــؤدي ه ــذا إل ــى ح ــل المش ــكلة فحس ــب ،ب ــل س ــيعزز ً
أيض ــا الرواب ــط بي ــن الس ــجن
ونظ ــام الرعاي ــة الصحي ــة الع ــام ف ــي المجتم ــع خ ــارج الس ــجن.

قواعد النظافة الصحية بالمطبخ

23

حافظ على نظافتك
s sاغسل يديك قبل إعداد الغذاء وبعد زيارة المرحاض؛ افعل هذا باستمرار أثناء التعامل مع الغذاء.
s sاحرص على :نظافة الثياب ،االلتزام بالنظافة الصحية الشخصية ،قص األظافر ،تغطية الرأس .ال ترتدي ساعات يد حول
غط جميع الجروح والحروق والقرح بضمادات مضادة للمياه.
معصمك أو خواتم أو أساور أثناء إعداد الغذاء؛ ِ
s sممنوع األكل أو التدخين في المناطق حيث يُ َعد الغذاء.
s sال ينبغي أن يُس َمح ألي شخص يظهر عالمات أو أعراض اإلصابة بعدوى يمكن نقلها بواسطة األغذية أن يعمل في المطابخ.
s sاغسل األسطح والمعدات المستخدمة في إعداد الغذاء وعقمها.
احم مناطق المطبخ والغذاء من الحشرات واآلفات والحيوانات بمختلف أنواعها.
ِ ss

افصل بين األغذية النيئة والمطبوخة
s sافصل اللحوم والدواجن والمأكوالت البحرية النيئة عن األغذية المطبوخة .خزن األغذية النيئة في حاويات منفصلة .استخدم
معدات وأدوات منفصلة (السكاكين ،ألواح التقطيع ،إلخ) لألغذية النيئة والمطبوخة.

اط ِه الغذاء بصورة صحيحة
s sاط ِه الغذاء جي ًدا ،وباألخص اللحوم والدواجن والبيض والمأكوالت البحرية .ينبغي أن يكون لون عصارة اللحوم والدواجن
صافيًا وليس ورديًا.
اغل الحساء واليخنة على درجة حرارة  70درجة مئوية.
ِ ss
s sانتبه عند إعادة تسخين الغذاء المطبوخ؛ سخنه جي ًدا.

احفظ الغذاء في درجات حرارة آمنة

ً
خاصة في
s sال تترك األغذية المطبوخة في درجة حرارة الغرفة ألكثر من ساعتين .تناول األغذية بعد طهيها بوقت قصير،
البلدان الحارة.
s sاحفظ جميع األغذية المطبوخة والقابلة للتلف في البراد (يفضل في درجة حرارة أقل من  5درجات مئوية).
s sاحتفظ باألغذية المطبوخة ساخنة (أكثر من  60درجة مئوية) قبل التقديم.

استخدم مياه آمنة ومكونات آمنة
s sاستخدم مياه آمنة أو عالج المياه لتصبح آمنة.

ً
(خاصة إن كانت ستؤكل نيئة).
s sاستخدم الفاكهة والخضروات الطازجة واغسلها جي ًدا قبل االستخدام
s sاستخدم األغذية المعالجة للسالمة ،كمثال ،الحليب المبستر.

 23مأخوذ من منظمة الصحة العالمية ،المفاتيح الخمسة لغذاء أكثر سالمة ،منظمة الصحة العالمية ،جنيف.2006 ،
متاح عبر الرابطhttp://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys.pdf :
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ةيذغتلاو ءاذغلا

التوصيات المتعلقة بالمعدالت الدنيا إلعداد الغذاء
احتياجات القدرة االستيعابية للطهي قدر يزن
مخزون المياه في المطبخ

 1.4–1.2ليتر لكل شخص
 3م 1000 /3شخص

اللجنة الدولية للصليب األحمر
اللجنة الدولية للصليب األحمر

باإلضافـة إلـى مخـزون الميـاه والقـدرة االسـتيعابية بالقـدر الموصى بهما ،يلـزم توفير وقود
كافـي للمواقد كـي تُطهى األغذيـة جي ًدا.
تذكـر أنـه بينمـا يجـب أن تكـون الوجبـات المقدمـة للمحتجزيـن آمنـة ومتوازنـة مـن حيـث
العناصـر الغذائيـة فينبغـي ً
أيضـا أن تبـدو صالحـة للأكل ويكـون طعمهـا شـهيًا .كمـا ينبغي
تنوعـا فـي الوجبـات.
بـذل الجهـود لتقديـم ً

عينة من األسئلة حول إعداد الغذاء
المطبخ
■
■
■
■
■
■
■

■ه ــل هن ــاك عقــ ًدا مكتو ًب ــا بي ــن س ــلطات االحتج ــاز والم ــورد؟ م ــا ه ــي الش ــروط المنص ــوص عليه ــا ف ــي العق ــد م ــن حي ــث
نوعي ــات الغ ــذاء ،وتي ــرة التس ــليم ،تعدي ــل الكمي ــات المس ــتلمة ،إل ــخ؟
■مــا هــي السياســات /المبــادئ التوجيهيــة /األدوار والمســؤوليات المطبقــة علــى إدارة الخدمــات الغذائيــة فــي مــكان االحتجــاز
مــن حيــث النظافــة الصحيــة ومراقبــة الجــودة والنقــل (كمثــال ،لوائــح وزارة الصحــة)؟
■هـــل منطقـــة الطهـــي مالئمـــة مـــن حيـــث المســـاحة واإلضـــاءة والتهويـــة ودرجـــات الحـــرارة المحيطـــة وقـــرب /حالـــة
المراحيـــض ومرافـــق غســـل اليديـــن؟
■من المسؤول عن إدارة الخدمات الغذائية؟
■ه ــل مس ــتوى ج ــودة األدوات – الق ــدور والمقال ــي واألطب ــاق وأدوات المائ ــدة – مناس ــب؟ ه ــل ه ــي جي ــدة الصيان ــة؟ ه ــل
هن ــاك كمي ــات كافي ــة منه ــا بالنس ــبة إل ــى ع ــدد المحتجزي ــن؟
■هل هناك برنامج صيانة لمرافق تقديم الطعام؟
■م ــا مس ــتوى النظاف ــة الصحي ــة؟ ه ــل يغس ــل األش ــخاص أيديه ــم؟ ه ــل الصاب ــون متوف ــر له ــم؟ ه ــل هن ــاك مناش ــف؟ إن كان ــت
اإلجاب ــة نع ــم ،م ــا م ــدى نظافته ــا؟ ه ــل ين ــزع األش ــخاص س ــاعات الي ــد والمصوغ ــات م ــن األي ــدي واألذرع أثن ــاء الطه ــي؟
ه ــل يغط ــون ش ــعرهم؟ ه ــل يرت ــدي الطه ــاة م ــآزر؟ إن كان ــت اإلجاب ــة نع ــم ،م ــن ينظفه ــا؟
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التعامل مع األغذية /الطهي
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■مـــن المســـؤول عـــن اإلدارة العامـــة للمطبـــخ؟ مـــا األدوار التـــي يقـــوم بهـــا المحتجـــزون ومـــا األدوار التـــي يقـــوم بهـــا
الموظفـــون؟ هـــل هنـــاك تدريـــب مهنـــي؟ إن كانـــت اإلجابـــة نعـــم ،فكيـــف يســـير؟
■ك ــم ع ــدد الطه ــاة؟ ه ــل ه ــم موظف ــون داخلي ــون أم خارجي ــون؟ ه ــل يعم ــل المحتج ــزون ً
أيض ــا ف ــي أعم ــال الطه ــي؟ إن كان
كذل ــك ،إل ــى أي فئ ــة ينتم ــون؟
■ه ــل ع ــدد الطه ــاة /موظف ــي المطب ــخ يتناس ــب م ــع االحتياج ــات؟ ه ــل هن ــاك ع ــدد أكب ــر م ــن ال ــازم منه ــم؟ (الزي ــادة ف ــي
ـكل ع ــام،
ع ــدد الطه ــاة /موظف ــي المطب ــخ ع ــاد ًة م ــا ي ــؤدي إل ــى تقلي ــص المس ــاءلة وتعري ــض األغذي ــة للتحوي ــل /للتل ــوث .بش ـ ٍ
كلم ــا ق ــل الع ــدد ،كان ذل ــك أفض ــل).
■هل تُجرى فحوصات صحية منهجية للطهاة (كمثال ،فحص باكتيريا السالمونيال ،الديدان)؟
■هــل الطهــاة مدربــون؟ هــل هــم علــى درايــة بالقواعــد األساســية للنظافــة الصحيــة؟ هــل يراقــب أحدهــم ممارســاتهم للنظافــة
الصحيــة؟
كاف؟
■هل تُطحن األغذية الرئيسية بواسطة الماكينة أم اليد؟ هل الطحن ٍ
■إن كان الوصــول إلــى الطواحيــن وغيرهــا مــن مرافــق معالجــة األغذيــة (داخــل أو خــارج مــكان االحتجــاز) محــدو ًدا ،فهــل
يؤث ــر ذل ــك عل ــى كمي ــة الغ ــذاء المق ــدم وع ــدد الوجب ــات اليومي ــة؟ استكش ــف احتم ــاالت اس ــتخدام ط ــرق لمعالج ــة األغذي ــة
تُ ــدار بالمح ــركات (بم ــا فيه ــا الطح ــن) فه ــي تقل ــل الوق ــت (وكمي ــة المي ــاه والوق ــود) ال ــازم للطه ــي.
■إج ــراءات التعام ــل م ــع الغ ــذاء :ه ــل تحف ــظ األغذي ــة النيئ ــة والمطبوخ ــة ف ــي أماك ــن منفصل ــة ،ف ــي درج ــات ح ــرارة مالئم ــة،
ومحمي ــة م ــن الحش ــرات؟ ه ــل هن ــاك مص ــادر محتمل ــة للتل ــوث وانتق ــال التل ــوث بي ــن األغذي ــة؟
■عملي ــات إع ــداد األغذي ــة وطهيه ــا :ه ــل الوس ــائل المس ــتخدمة (النق ــع لفت ــرات طويل ــة ،اإلف ــراط ف ــي الغل ــي) تقل ــل محتوي ــات
المغذي ــات الدقيق ــة (الفيتامين ــات والمع ــادن)؟
■ه ــل تُض ــاف الخض ــروات (بع ــد غس ــلها) فق ــط ف ــي نهاي ــة إع ــداد الغ ــذاء لتجن ــب اإلف ــراط ف ــي طهيه ــا (وبالتال ــي فقدانه ــا
للمغذي ــات الدقيق ــة)؟
وشكل مالئم؟
■التعامل مع النفايات العضوية :هل يتم جمع النفايات والتخلص منها بوتيرة مالئمة
ٍ
■أي ــن تُح َف ــظ األغذي ــة بع ــد إعداده ــا وقب ــل توزيعه ــا؟ ك ــم م ــن الوق ــت تظ ــل ف ــي اله ــواء الطل ــق أو تح ــت ح ــرارة الش ــمس؟
ـرك ب ــا غط ــاء؟
ه ــل تُت ـ َ
ً
فضـــا عـــن
■هـــل هنـــاك تقاريـــر تُ َقـــدم عـــن األخطـــار المهنيـــة ،كمثـــال ،اإلصابـــات الناجمـــة عـــن الحـــروق والجـــروح
التعـــرض للحـــرارة المرتفعـــة والرطوبـــة والدخـــان لفتـــرات طويلـــة؟

المواقد والوقود
■
■
■
■
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■المواقد :كم عدد المواقد وما نوعها؟ هل تكفي قدرتها االستيعابية االحتياجات؟ هل المواقد موفرة للوقود؟
ـكل مالئ ــم؟
■م ــا ن ــوع الوق ــود المس ــتخدم؟ ه ــل كمي ــات الوق ــود المتاح ــة ،للي ــوم الواح ــد أو للوجب ــة الواح ــدة ،تكف ــي للطه ــي بش ـ ٍ
ه ــل تقتص ــد س ــلطات الس ــجن ف ــي وق ــت الطه ــي بس ــبب نق ــص الوق ــود؟
■كي ــف ح ــال إم ــدادات الوق ــود وم ــا الميزاني ــة المخصص ــة للوق ــود؟ ه ــل هن ــاك أي صعوب ــات ترتب ــط بإم ــدادات الوق ــود؟ م ــا
وتي ــرة حدوثه ــا؟
■هل تُغطى القدور لتقليل وقت الطهي؟

ةيذغتلاو ءاذغلا

3.5.الحصول على الغذاء
يشـير “الحصـول علـى الغـذاء” إلـى :أ) المـؤن الرسـمية التـي تعدهـا وتوزعهـا سـلطات
السـجن ،وب) مصـادر الغـذاء اإلضافيـة ،كمثـال ،الزيـارات العائليـة أو الحـراس أو متاجر
السجن.
ً
عـادال ولكـن قد يتحـدد وصول
ينبغـي أن يكـون التوزيـع الرسـمي لوجبـات السـجن توزي ًعـا
بعـض المحتجزيـن إلـى الطعـام أو يتأثـر بالفئـة أو المجموعـة التي ينتمون إليها .على سـبيل
المثـال ،ربمـا يكـون المحتجـزون األجانـب آخـر مـن يتلقـى الوجبـات وبالتالـي ،يحصلـون
قـدر أقـل ،كمـا قـد يحصـل األحـداث على حصـص أصغر مـن الطعام ألن الراشـدون
علـى ٍ
يحصلـون علـى حصـص أكبـر .ينبغـي تقييـم تنظيـم توزيـع الغـذاء (كمثـال ،تـوزع علـى
الزنزانـات أم فـي نقطـة مركزيـة) مع وضـع هذه النقاط في االعتبار؛ كمـا ينبغي كذلك تقييم
اسـتخدام مقاييـس لضمان توزيع حصص متسـاوية (كمثال ،اسـتخدام مغـارف الطعام) .وقد
تؤثـر كذلـك التسلسلات الهرميـة للسـجناء علـى الحصـول علـى الغـذاء حتـى بعـد التوزيـع
الرسـمي العـادل للغـذاء ،ألن المحتجزيـن مـن “الطبقات” الدنيـا قد يُضطرون إلـى “التبرع”
أو “الدفـع” بالغـذاء “للطبقـات” العليا.
ويرجـح أن يكـون الحصـول علـى الغـذاء من المصـادر المكملة غير متسـاوي فالمحتجزون
ً
امتيـازا فـي
بلا عائلات أو نقـود أو وظيفـة (اسـتحقاق العمـل وجنـي دخـل صغيـر يعـد
السـجون) سـيتاح لهـم الحصـول علـى الغـذاء بنسـب أقـل.
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عينة من األسئلة حول الحصول على الغذاء
الحصول على الغذاء والكميات المتوفرة للمحتجزين
■
■
■
■
■
■

■

■كيف تُ َّ
وزع األغذية؟ من يوزعها وعلى من يوزعها؟
■هل يتلقى جميع المحتجزين المؤن ذاتها من األغذية المطبوخة؟ إن لم يكن كذلك ،ما االختالفات وما سببها؟
■من يحصل على أي أغذية ولماذا؟
■ح ــدد م ــن ه ــم المحتجزي ــن المس ــتضعفين الذي ــن يرج ــح أن يك ــون حصوله ــم عل ــى الغ ــذاء أق ــل انتظا ًم ــا ،والذي ــن ال يمكنه ــم
تحس ــين حصوله ــم عل ــى الغ ــذاء دون اللج ــوء إل ــى س ــلوك يعرضه ــم ل ــأذى (الس ــرقة ،البغ ــاء ،إل ــخ).
■مـــا هـــي خصائـــص المحتجزيـــن القادريـــن علـــى شـــراء الطعـــام؟ ومـــا هـــي خصائـــص المحتجزيـــن المســـتضعفين غيـــر
القادريـــن علـــى الشـــراء؟
ُ
َ
ً
ـكل خ ــاص م ــن االمتي ــازات الغذائي ــة؟ م ــن ه ــم وم ــا الس ــبب؟ (أحيان ــا تق ـ َّـدم
■ه ــل يح ــق لمحتجزي ــن محددي ــن االس ــتفادة بش ـ ٍ
للمحتجزي ــن المصابي ــن بأم ــراض مزمن ــة مث ــل داء الس ــل وفي ــروس نق ــص المناع ــة البش ــرية المكتس ــب وجب ــات إضافي ــة
بس ــبب تلقيه ــم للع ــاج).
■هل يزود المحتجزون الذين يعانون من سوء التغذية بنظام تغذية مختلف؟

الوصول إلى مصادر أخرى للغذاء
■
■

■
■
■
■
■

■م ــا نس ــبة المحتجزي ــن الذي ــن يس ــتلمون الغ ــذاء ع ــن طري ــق الزي ــارات العائلي ــة؟ م ــا ن ــوع الغ ــذاء ف ــي الع ــادة؟ وم ــا وتي ــرة
ح ــدوث ه ــذا ف ــي الع ــادة؟
■م ــا ق ــدر الغ ــذاء ال ــذي تتب ــرع ب ــه المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة واآلخ ــرون؟ وم ــا وتي ــرة التبرع ــات؟ (ملحوظ ــة :هن ــاك قاع ــدة
مفي ــدة ف ــي ه ــذا الص ــدد وه ــي تجاه ــل التبرع ــات الخارجي ــة بالغ ــذاء إن كان ــت تح ــدث أق ــل م ــن مرتي ــن ش ــهريًا) .اكتش ــف
إن كان ــت ه ــذه التبرع ــات /الوجب ــات تح ــل مح ــل النظ ــام الغذائ ــي للس ــجن أم تكمِّل ــه.
■زر متجـــر الســـجن وافحـــص المعروضـــات واســـأل عـــن المشـــكالت الموســـمية واعـــرف كـــم عـــدد المحتجزيـــن الذيـــن
يشـــترون الطعـــام مـــن هنـــاك.
■م ــا نس ــبة المحتجزي ــن الذي ــن يحصل ــون عل ــى الطع ــام م ــن خ ــال العم ــل؟ ه ــل تتباي ــن كمي ــات الطع ــام أو نوعيت ــه حس ــب
ن ــوع العم ــل (كمث ــال ،األعم ــال البدني ــة)؟
■م ــا نس ــبة المحتجزي ــن الذي ــن يحصل ــون عل ــى دخ ــل نق ــدي “ثاب ــت”؟ م ــا نس ــبة المحتجزي ــن الذي ــن يحصل ــون عل ــى إم ــدادات
ثابت ــة م ــن الغ ــذاء (باإلضاف ــة إل ــى الغ ــذاء ال ــذي توف ــره له ــم عائالته ــم)؟
■هل يستطيع المحتجزون إعداد طعامهم الخاص (الوقود ،الكهرباء ،المساحة)؟
ً
■م ــا نس ــبة المحتجزي ــن الذي ــن يش ــاركون اس ــتحقاقاتهم م ــن الغ ــذاءً ،
طوع ــا أو كره ــا؟ ه ــل يس ــتهلك الح ــراس أو المحتج ــزون
األكث ــر ق ــوة ج ــزءًا م ــن الم ــؤن الت ــي تحضره ــا العائ ــات؟ ه ــل يأخ ــذ “رئي ــس الزنزان ــة” وأصدق ــاؤه ج ــزءًا م ــن وجب ــة
الس ــجن؟

جودة وكمية األغذية المستهلكة
■
■
■

■
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■كيف تتم الرقابة على كمية األغذية وجودتها؟ ما وتيرتها؟ من يقوم بها؟
■هل هناك نظام للمحتجزين للشكوى في حال لم يتلقوا الغذاء المقرر؟
■ه ــل هن ــاك مجموع ــات أو فئ ــات م ــن المحتجزي ــن المحرومي ــن فيم ــا يتعل ــق بتوزي ــع الغ ــذاء – المحتجزي ــن تح ــت الحراس ــة
األمني ــة المش ــددة ،المحتجزي ــن األمنيي ــن ،األش ــخاص المحك ــوم عليه ــم باإلع ــدام ،األح ــداث ،أصح ــاب الس ــوابق ،إل ــخ؟ ه ــل
تف ــرض الس ــلطات ه ــذا التميي ــز؟ أم يمارس ــه بع ــض المحتجزي ــن ولك ــن الس ــلطات تتس ــاهل مع ــه وتش ــجعه؟
■م ــا ه ــي الحال ــة العام ــة للوص ــول إل ــى الغ ــذاء ف ــي م ــكان االحتج ــاز؟ ه ــل تُ ــز َود زنزان ــات أو مناط ــق معين ــة بكمي ــات أق ــل
م ــن الغ ــذاء؟ لم ــاذا؟
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3.6.التغذية
يحتـاج جسـم اإلنسـان ،بغيـة الحفـاظ علـى صحتـه ،إلـى نظـام غذائـي يحتـوي علـى كميـة
مالئمـة (كـم كافـي من السـعرات الحرارية) ونوعية جيدة (تـوازن بين مختلف المجموعات
الغذائية).
وسـلطات السـجن مسـؤولة عـن تزويـد جميـع المحتجزيـن بنظـام غذائـي مالئـم .وحيـث
أن جميـع االحتياجـات التغذويـة ال يمكـن توفيرهـا فـي وجبـة واحـدة فقـط فينبغـي أن ي َّ
ُقـدم
للمحتجزيـن وجبتيـن كحـد أدنـى يوميًـا.
ينبغـي أن يبلـغ محتـوى الطاقـة فـي مـؤن المحتجزيـن  2400سـعر حـراري علـى األقـل.
ولكـن ينبغـي مالئمـة محتـوى الطاقـة حسـب ملفـات المحتجزيـن وأنشـطتهم البدنيـة (انظـر
الجـدول رقـم  .)2.3وتختلـف االحتياجـات التغذوية حسـب :العمر ،ونوع الجنس ،والنشـاط
البدنـي ،والحالـة الصحيـة ودرجـة حـرارة البيئـة .ورغـم ذلـك ،فـإن األرقـام الموضحـة في
الجـداول أدنـاه تقـدم تقريبـات مفيدة.
ينبغـي احتسـاب التـوازن التغـذوي ومحتـوى الطاقـة فـي النظـام الغذائـي فـي السـجن أثنـاء
تقييـم السـجون .ثـم ينبغـي مقارنتهـا بالتوصيـات المتعلقـة بالمجموعـات الغذائيـة المبينـة في
الجـدول رقـم  1.3وبمتطلبـات الطاقـة المبينـة فـي الجـدول رقـم .2.3

المجموعات الغذائية

الكربوهيدرات
الغذاء الرئيسي

البروتينات
اللحوم ،األسماك ،منتجات األلبان،
البقول ،المكسرات
الطاقة
الدهون
المغذيات الدقيقة
الخضروات والفواكه
مكمالت الطعم /االجتماعية الثقافية

الكمية الموصى بها،
للشخص الواحد في
اليوم الواحد*

 400جرام

أمثلة من األغذية
الحبوب ومنتجات رقائق الحبوب (ومنها القمح ،واألرز،
والخبز ،والشوفان ،والشعير ،والمكرونة ،والشعيرية)
ً
وأيضا ،الدرنات والجذور (الكاسافا /البفرة ،البطاطا،
البطاطا الحلوة)
الحظ أن القيمة الغذائية للدرنات والجذور أقل من القيمة
الغذائية للحبوب ،فإن حلت الدرنات أو الجذور محل
الحبوب فيجب مضاعفة الكميات.
الفول والبازالء والعدس

 130جرام

 65جرام
 200جرام
 6جرام ملح
 30جرام سكر

اللحوم ،الدواجن ،األسماك
منتجات األلبان (الحليب ،لبن الزبادي ،الخثارة واألجبان،
بودرة الحليب المجفف) ،البيض والمكسرات
الزبد ،والسمن ،والسمن الصناعي
زيت النخيل أو الزيت النباتي (المدعمة بفيتامين )A
الخضروات والفواكه
(باألخص األصناف المتنوعة ذات األوراق الخضراء
واألصناف الحمراء /البرتقالية)
الملح المزود باليود ،والسكر ،ومعجون الطماطم ،والشاي،
واألعشاب والبهارات

* األوزان لألغذية غير المطبوخة وتستند إلى نظام غذائي يزود الجسم بمقدار  2400سعر حراري تقريبًا ( ≤ %10من الطاقة
من البروتين و ≤ %25من الدهون).

الجـدول رقـم  1.3المجموعـات الغذائيـة :الكميـات الموصى بها (للشـخص الواحد في اليوم
الواحـد) وأمثلـة مـن األغذيـة لضمـان نظـام غذائـي متـوازن .هـذه مجـرد توصيـات؛ تتباين
المجموعـات الغذائيـة المتوفـرة بين السـياقات المختلفة
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خفيف
(نشاط قليل أو ال نشاط)
احتياجات الطاقة
(وحدة سعر حراري/
للشخص /في اليوم)

الذكر
األنثى

2400
1950

مستوى النشاط
معتدل
(مشي ،ممارسة تمارين
رياضية من وقت آلخر)
2900
2100

الجدول رقم  2.3احتياجات الطاقة الفردية للمحتجزين ،حسب نوع الجنس
قـد ال يحصـل األشـخاص علـى تغذيـة كافيـة حتـى عنـد توفيـر نظـام غذائي مالئـم من حيث
بمـرض يغيـر اسـتخدام الجسـم البيولوجـي
الكميـة والنوعيـة .وهـذا قـد يعـزو إلـى اإلصابـة
ٍ
للغـذاء .فهنـاك أمـراض معينة تزيـد االحتياجـات التغذوية (باألخص فيـروس نقص المناعة
البشـرية المكتسـب ،والدوسـنتاريا ،وداء السـل ،والسـرطان ،واإلصابـات الحـادة بالعـدوى)
وفـي نفـس الوقـت ،يمكـن لهـذه األمـراض أن تمنـع أو تقلـل اسـتهالك الغـذاء (كمثـال،
مـن خلال التسـبب فـي الغثيـان ،أو فقـدان الشـهية ،أو قـرح الفـم ،أو مشـكالت فـي القنـاة
الهضميـة) .وقـد تـؤدي األمـراض ً
أيضـا إلـى تقليـل امتصاص الغـذاء (من خلال “متالزمة
سـوء االمتصـاص”) وإضعـاف االسـتفادة مـن األغذيـة (بيـن األشـخاص الذيـن يعانـون من
اإلسـهال ،علـى سـبيل المثـال ،قـد تـؤدي األعـداد الكبيـرة مـن الباكتيريا فـي األمعـاء الدقيقة
إلـى خفـض كميـة الفيتامينـات فـي األغذية).
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ثقيل
(أعمال الزراعة ،البناء)
3400
2350
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عينة من األسئلة حول إمدادات الغذاء

■
■
■
■
■
■
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

■اكتشف إن كانت قائمة الطعام الرسمية اليومية /األسبوعية تُ َق َّدم بالفعل ألغلب المحتجزين وأنهم يستهلكونها.
■ه ــل تب ــدو الوجب ــات جذاب ــة؟ ه ــل طعمه ــا ش ــهي /ه ــل ت ــروق للمحتجزي ــن؟ ه ــل يب ــدو أن األش ــخاص ي ــروق له ــم غذاءه ــم؟
ه ــل يأكل ــون بس ــرعة؟
■م ــاذا تالح ــظ فيم ــا يتعل ــق بتن ــوع األغذي ــة الت ــي يأكله ــا الف ــرد؟ قيِّ ــم تكوي ــن الوجب ــة أو الوجب ــات م ــن حي ــث نس ــبة األغذي ــة
الرئيس ــية ،البق ــول ،الخض ــروات ،إل ــخ.
■اطلب رؤية أشخاص مرضى وقيِّم وجباتهم.
■اكتشف إن كان المحتجزون يظلون جوعى بعد تناول الوجبات واعرف السبب.
■هل تنفد أغلب الوجبات؟ هل هناك بقايا طعام؟ (اطلب رؤية بقايا الطعام ومعرفة ما يُف َعل بها).
■قيِّ ــم كمي ــات األغذي ــة المس ــتهلكة :اوزن الوجب ــات الفردي ــة المقدم ــة للمحتجزي ــن .كدلي ــل ل ــك ،ال تجم ــع أق ــل م ــن  % 10م ــن
العين ــة التمثيلي ــة لمجم ــوع الن ــزالء (كلم ــا زاد التباي ــن المتوق ــع بي ــن الحص ــص المقدم ــة للن ــزالء ،زادت نس ــبة العين ــة الت ــي
ينبغ ــي جمعه ــا) و ِق ــس أوزان األغذي ــة المطبوخ ــة المقدم ــة له ــم .اخت ــر الوجب ــات عش ــوائيًا واح ــرص عل ــى جم ــع عين ــات
الوجب ــات عل ــى م ــدار م ــدة التوزي ــع ،كمث ــال ،لي ــس فق ــط ف ــي بداي ــة أو نهاي ــة التوزي ــع.
وقس ــمها عل ــى ع ــدد األش ــخاص المعت ــزم تقديمه ــا إليه ــم .ق ــارن المعلوم ــات الت ــي
■اوزن س ــلطانيات /أطب ــاق الطع ــام المختلف ــة ِّ
حصل ــت عليه ــا ي ــوم زيارت ــك لم ــكان االحتج ــاز ح ــول األغذي ــة المس ــتهلكة (م ــن مالحظات ــك وقي ــاس األغذي ــة) بالمقاب ــات
الت ــي أجريته ــا م ــع المحتجزي ــن وموظف ــي الس ــجن ح ــول األغذي ــة الت ــي يتناولونه ــا بالفع ــل.
■اوزن األغذي ــة ف ــي مناط ــق مختلف ــة داخ ــل م ــكان االحتج ــاز ،ف ــي المناط ــق تح ــت الحراس ــة األمني ــة المش ــددة ،ف ــي المناط ــق
“األكث ــر ث ــراءً” ف ــي الس ــجن ،ف ــي المناط ــق المخصص ــة “للعق ــاب” ،إل ــخ .وق ــارن بي ــن األوزان واألغذي ــة ف ــي المناط ــق
المختلف ــة.
ـدرا
■اوزن كذل ــك م ــؤن األغذي ــة الت ــي تحضره ــا العائ ــات أو األغذي ــة الت ــي يعده ــا المحتج ــزون ألنفس ــهم إن كان ه ــذا مص ـ ً
مه ًم ــا للمحتجزي ــن.
■ه ــل تس ــتهلك مجموع ــات معين ــة (النس ــاء الحوام ــل أو المرضع ــات ،كب ــار الس ــن ،األطف ــال ،إل ــخ) أغذي ــة إضافي ــة /معين ــة؟
إن كان الوض ــع كذل ــك فم ــا ه ــي؟
■هل يستهلك المحتجزون الذين لديهم تفضيالت غذائية معينة (كمثال ،دينية) أغذية محددة؟
■ه ــل هن ــاك أي مش ــكالت صحي ــة عام ــة ق ــد تؤث ــر عل ــى اس ــتهالك الغ ــذاء (ق ــرح الف ــم ،الحم ــى ،ع ــدم وج ــود أس ــنان ،إل ــخ)
أو ق ــد تؤث ــر عل ــى االس ــتخدام البيولوج ــي للغ ــذاء (كمث ــال ،الطفيلي ــات المعوي ــة ،تفش ــي أم ــراض اإلس ــهال)؟
■اكتش ــف تحدي ـ ًدا م ــا ه ــي األغذي ــة الت ــي يس ــتهلكها مرض ــى داء الس ــل وفي ــروس نق ــص المناع ــة البش ــرية المكتس ــب وإذا م ــا
كان ــوا يتلق ــون الع ــاج الطب ــي وإذا م ــا كان ــوا يتلق ــون الغ ــذاء عن ــد تن ــاول أدويته ــم.
■اكتش ــف م ــاذا يس ــتهلك المحتج ــزون ذوي االس ــتحقاقات الغذائي ــة :كمث ــال ،ه ــل ينضم ــون لبرنام ــج تغذي ــة ويتلق ــون أغذي ــة
إضافي ــة لمعاناته ــم م ــن س ــوء التغذي ــة؟
■اكتش ــف إذا م ــا كان ــت األغذي ــة الت ــي تس ــتهلكها المجموع ــات المختلف ــة م ــن المحتجزي ــن يج ــري تعديله ــا لتناس ــب مس ــتوى
أنش ــطتهم البدني ــة أو األح ــوال المناخي ــة :ه ــل يتلق ــى المحتج ــزون الذي ــن يقوم ــون باألعم ــال اليدوي ــة أو أعم ــال أخ ــرى ف ــي
نظ ــام الس ــجن المزي ــد م ــن الغ ــذاء أو أغذي ــة مختلف ــة؟ ه ــل يُــ َو َّزع المزي ــد م ــن الغ ــذاء ف ــي المن ــاخ الب ــارد؟
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3.7.سوء التغذية
يعانـي الفـرد مـن سـوء التغذيـة عندمـا تكـون كميـة (الطاقـة في شـكل سـعرات حرارية) و/
أو نوعيـة (تـوازن المجموعـات الغذائيـة ،وجـود الفيتامينـات والمعـادن) المدخـول الغذائـي
اليومـي أو كلتاهمـا غيـر كافيـة علـى مـدار فتـرة مـن الزمـن .غالبًـا ،ولكـن ليـس دائ ًمـا ،مـا
يكـون هـذا نتيجـة لنقـص الغـذاء فسـوء التغذيـة قـد يرتبـط بأمـراض أخـرى سـوا ًء كسـبب
أو نتيجـة لـه .قـد يتسـبب سـوء التغذيـة فـي نشـوء أمـراض حيـث إنـه يُض ِعـف أداء الجهـاز
المناعـي للفـرد .ويمكـن أن يكـون نتيجـة لألمراض (وليس فقط بسـبب نقـص الغذاء) ،حيث
إن العديـد مـن األمـراض تزيـد مـن حاجـة الجسـم إلـى العناصـر الغذائية وفي نفـس الوقت،
تضعـف قدرتـه علـى االسـتفادة مـن هـذه العناصر.
وبشكل عام ،يمكن تقسيم سوء التغذية عند الراشدين إلى نوعين:
ٍ
●

●سوء التغذية الحاد – الناتج عن نقص عام في العناصر الغذائية

●

●نقص المغذيات الدقيقة – الناتج عن نقص في مغذيات دقيقة محددة

نناقـش أدنـاه ظهـور وتقييـم هذين النوعين من سـوء التغذية بصورة منفصلـة ،إال أن الفصل
بينهمـا مجـرد فصـل زائـف :ففـي الواقـع ،الفـرد الـذي يعانـي مـن نقـص التغذيـة غالبًـا مـا
يعانـي مـن كل مـن سـوء التغذيـة الحـاد وواحـد أو أكثـر من نقـص المغذيـات الدقيقة.

سوء التغذية الحاد
يحدث سـوء التغذية الحاد نتيجة لنقص في المجموعات الغذائية األساسـية (الكربوهيدرات،
البروتيـن ،الدهـون) الضروريـة للنمـو ولعمليـة األيـض العـام للجسـم .عندمـا ال يسـتهلك
الشـخص كميـات كافيـة مـن هـذه المجموعـات الغذائيـة (وعندمـا ال يلبـي النظـام الغذائـي
متطلبـات الطاقـة المبينـة فـي الجـدول رقـم  ،)2.3يعطـل الجسـم مخزونـه مـن البروتينـات
والدهـون .فـي الراشـدين ،غالبًـا مـا يتسـبب هـذا فـي إصابتهـم بالضمـور – فقـدان الكتلـة
العضليـة ودهـون الجسـم .يبدو الشـخص المصاب بالضمور ً
نحيفا وتنقصـه القوة أو الطاقة.
فـي حـاالت أكثـر نـدرة ،اإلصابـة بالوذمـة – تراكـم السـوائل ،فـي األطـراف السـفلية فـي
البدايـة – يمكـن أن تكـون ثانـي العالمـات اإلكلينيكية لسـوء التغذية الحاد .قد يبدو الشـخص
ً
ومنتفخـا؛ قـد يخفـي تراكـم السـوائل فقـدان العضلات والدهـون .فـي الراشـدين،
متور ًمـا
ينبغـي إجـراء التشـخيص التفريقـي للوذمـة لتحديـد اإلصابـة بالوذمـة اللمفاويـة أم الوذمـة
الصلبـة أم الوذمـة المرتبطـة بالفشـل الكلـوي.
ويرتبط سوء التغذية الحاد بمعدل وفيات مرتفع للغاية.
يُسـتَخدم مؤشـر كتلة الجسـم كمؤشـر للوضع الغذائي للفرد؛ ويمكن ً
أيضا اسـتخدامه لتحديد
مرحلـة سـوء التغذيـة الحـاد (إمـا مرحلـة حـادة أو معتدلـة) .يُحتسـب مؤشـر كتلـة الجسـم
بحسـاب الـوزن والطـول مـن خلال تقسـيم الـوزن بالكيلوجـرام علـى مربـع الطـول بالمتر.
مؤشر كتلة الجسم (كجم /م =)2الوزن بالكيلوجرام /مربع الطول بالمتر
يمكـن مطابقـة مؤشـر كتلـة الجسـم بالفئـات المتعـددة للوضـع التغـذوي (انظـر الجـدول رقم
)3.3

الوضع التغذوي

عادي

سوء تغذية خفيف

سوء تغذية معتدل

سوء تغذية حاد

مؤشر كتلة الجسم
(كجم /م)2

25 – 18.5

18.4 – 17.0

16.9 – 16.0

أقل من 16

الجـدول رقـم  3.3فئـات الوضـع التغذوي حسـب مؤشـر كتلة الجسـم حسـب منظمة الصحة
العالمية
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تنطبـق القيـم الحديـة لمؤشـر كتلـة الجسـم على جميـع الراشـدين ،بصرف النظر عـن العمر
أو الجنـس أو الطـول .رغـم ذلـك ،ينبغـي أال يسـتخدم مؤشـر كتلـة الجسـم فـي تقييـم الوضع
الغذائـي لألطفـال أو المراهقيـن أو النسـاء الحوامل أو األشـخاص المصابيـن بالوذمة .لتقييم
الوضـع الغذائـي لألطفـال والمراهقيـن ،اسـتخدم قوائـم الـوزن بالنسـبة إلـى الطـول .لتقييـم
الوضـع الغذائـي للنسـاء الحوامـلِ ،قـس محيـط أعلـى الـذراع .ال توجـد قيـم حديـة معتـرف
بهـا عالميًـا لمحيـط أعلـى الـذراع للراشـدين ولكن تـم اقتراح  23سـم ليكون أقـل قيمة حدية
لمحيـط أعلـى الـذراع لـدى الراشـدين فـي وضـع تغـذوي عـادي؛ قـد يكـون الشـخص يعاني
مـن سـوء التغذيـة إن كان محيـط أعلـى الـذراع أقـل مـن هـذا الحـد .أما بالنسـبة لألشـخاص
المصابيـن بالوذمـة فهـذه اإلصابـة وحدهـا قد تشـير إلـى معاناتهم من سـوء التغذيـة؛ قد يقدم
قيـاس محيـط أعلـى الـذراع المزيد مـن األدلة .يتضمن الكشـف عن الوذمة الضغـط باإلبهام
علـى مقدمـة الجـزء السـفلي مـن رجـل المريـض أو ظهر قدمه لمـدة ثالث ثوانـي؛ إن ظلت
هنـاك نقـرة فـي الجلـد ،فهـذه وذمـة انطباعيـة .الوذمـة االنطباعيـة الناتجة عن سـوء التغذية
دائ ًمـا مـا تؤثـر علـى كال القدمين.

نقص المغذيات الدقيقة
إن المغذيـات الدقيقـة الزمـة ألداء وظائـف أيض محددة .تأخذ هذه المغذيات أشـكال متعددة:
علـى سـبيل المثـال ،الفيتامينـات والمعـادن العديـدة الموجـودة فـي الفاكهـة والخضـروات
واألغذيـة البروتينيـة .تُ َخ َّ
ـزن المغذيـات الدقيقـة فـي الجسـم ،في أنسـجة محددة عـاد ًة .عندما
ينقـص أحـد المغذيـات الدقيقـة مـن النظـام الغذائـي ،يُسـ َت َ
نزف مخزون الجسـم منـه بالتدريج
حتـى ينفـد فـي النهايـة وتتوقـف وظيفـة األيـض التـي كانـت تعتمـد عليه .فـي هـذه المرحلة،
تظهـر عالمـات وأعـراض جسـدية معينـة تشـير إلـى نقص فـي المغذيـات الدقيقـة .مثل هذه
الحـاالت مـن نقـص المغذيـات الدقيقـة ليـس لهـا تأثيـر مباشـر علـى إجمالـي كتلة الجسـم أو
النمـو (باسـتثناء نقـص اليـود عنـد األطفـال) ،ولكنهـا قـد تتسـبب فـي الوفاة رغـم ذلك.
نبيـن أدنـاه وصـف عالمـات وأعـراض بعـض أهـم حـاالت نقـص المغذيـات الدقيقـة .يظـل
التقييـم اإلكلينيكـي للعالمـات واألعـراض مه ًمـا فـي تشـخيص نقـص المغذيـات الدقيقـة ألن
االختبـارات الكيماويـة الحيويـة بواسـطة عينـات الـدم أو البـول غالبًـا ما تكـون باهظة الثمن
أو ببسـاطة يسـتحيل تدبيرهـا.
●

●

●

●

●

●نقص الحديد (األنيميا)
التعـب ،انقطـاع النفـس عنـد بـذل أي مجهود؛ شـحوب الكفيـن أو الجفون أو الفم؛ سـرعة
معـدل النبض.
●نقص فيتامين ( Aجفاف العين)
ً
والحقا يسـبب:
يسـبب فـي البدايـة العمـى الليلـي (ضعـف البصـر فـي الضـوء الخافـت).
جفـاف العيـن وتراكـم الكيراتيـن في ملتحمة العين (بقـع بيتو) .وفي النهايـة :تبدو القرنية
جافـة أو باهتـة أو لبنيـة (جفـاف القرنيـة) ويصاحبهـا تليـن وتقـرح فـي القرنيـة (تليـن
القرنية).
●نقص اليود
قـد يتسـبب فـي اإلصابـة بالـدراق؛ ً
وأيضـا ،الفدامـة (نقـص النمـو الجسـدي والعقلي) في
األطفال.
●نقص فيتامين ( B1الثيامين) (داء البري بري)
ً
والحقا ،ألم
تضـم األعـراض المبكـرة :اإلعيـاء ،التهيـج ،نقـص التركيز ،فقـدان الشـهية.
وتنميـل فـي األطـراف (عـاد ًة ما تبدأ بضعف اإلحسـاس في القدمين) ،إحسـاس باأللم في
عضلات الربلـة عنـد الضغـط عليهـا وتشـنج العضلات ،والضمـور العضلـي وضعـف
العضلات (مـا يسـبب صعوبـة فـي المشـي أو النهـوض من وضـع القرفصـاء) وضعف
ردود أفعـال األوتـار .وفـي النهايـة يسـبب :وذمـة فـي األطـراف السـفلية ،وذمـة الرئـة،
انقطـاع النفـس والخفقـان .فـي حـاالت “البـري بري الجـاف” ،غالبًا ما تتأثـر األعصاب؛
وكثيرا مـا يتداخالن.
بينمـا غالبًـا مـا يؤثـر “البـري بـري الرطب” علـى القلـب:
ً
●نقص فيتامين ( B3النياسين) (البالجرا)
األعراض المبكرة :الضعف ،االضطراب ،فقدان الشهية.
ً
الحقـا :تغيـرات فـي الغشـاء المخاطـي – التهـاب الجلـد ،التهـاب المهبـل ،التهـاب الفـم،
التهـاب اللسـان .مـن المظاهـر “الكالسـيكية” ظهور طفح جلدي متقشـر علـى مناطق من
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الجلـد عنـد التعـرض للشـمس (وباألخـص ظهـر اليديـن ،والرقبـة والوجـه) .قـد يصـاب
الشـخص باإلسـهال وتقلبـات المـزاج فـي المراحـل الالحقة.
●
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●نقص فيتامين سي (االسقربوط)
يتطـور مـرض االسـقربوط بالتدريـج حيث يصاب الشـخص باإلعياء ،واأللـم في عظام/
مفاصـل األطـراف السـفلية ،وتـورم ونزيـف اللثة ،وأحيا ًنا سـقوط األسـنان ،وبـطء التئام
الجـروح ،النزيـف حـول بصيلات الشـعر ،وتورم األطراف السـفلية ،وكدمـات تلقائية.

ةيذغتلاو ءاذغلا

3.8.تقييم الوضع التغذوي بين نزالء السجون
تكتســب قضيــة التغذيــة أهميــة كبيــرة داخــل الســجون لذلــك فــإن تقييــم الوضــع التغــذوي
للمحتجزيــن وتقييــم طبيعــة ســوء التغذيــة ودرجتهــا وشــدتها بيــن نــزالء الســجن يعــد جــز ًءا
مه ًمــا مــن التقييــم الكلــي للرعايــة الصحيــة فــي الســجون.
عنــد النظــر فــي الوضــع التغــذوي لألشــخاص داخــل الســجون ،تذكــر أن ســوء التغذيــة
عــاد ًة مــا يؤثــر علــى مجموعــة أو مجموعــات (عالمــات ســوء التغذيــة الفرديــة تشــير
ـرض يتســبب فــي هــذا وينبغــي التحقيــق فيــه).
علــى األرجــح إلــى إصابــة ذلــك الفــرد بمـ ٍ
كمــا أن التغذيــة تؤثــر علــى المجموعــات المســتضعفة ً
أوال (قــد تتضمــن هــذه المجموعــات
فــي الســجون كبــار الســن ،واألقليــات العرقيــة ،والمحتجزيــن الذيــن ال يســتقبلون زيــارات
عائليــة أو يســتقبلون زيــارات قليلــة).
وقد تتضمن العالمات التحذيرية لوجود مشكلة تغذوية داخل السجن:
●

●ارتفاع غير معتاد في معدالت الوفاة

●

●ارتفاع غير معتاد في معدالت المرض

●

●وجــود محتجزيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة (مــن خــال المالحظــة أثنــاء زيــارة
الســجن)

قــد يكــون لــدى العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بيانــات تبيــن معــدالت الوفــاة
والمــرض بيــن المحتجزيــن .كمــا يمكنهــم أن يحتفظــوا بســجالت تبيــن الوضــع التغــذوي
الفــردي للمحتجزيــن (كمثــال ،األوزان الموثقــة فــي ســجالت العيــادة) .إال أن هذه الســجالت
بشــكل عــام ألن هــذه
قــد ال تكــون مؤشــرات موثوقــة للوضــع الغذائــي لنــزالء الســجن
ٍ
البيانــات ال تشــير إلــى المحتجزيــن الذيــن توصلــوا إلــى الرعايــة الطبيــة وقــد ال يمثلــون
ـكل عــام .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد ال يتــم تســجيل البيانــات التغذويــة وتحليلهــا
النــزالء بشـ ٍ
بدقــة أو منهجيــة فــي كل األحيــان حيــن يحــاول العاملــون فــي مجــال الرعايــة الصحيــة
القيــام بهــذا األمــر بجانــب مهامهــم اإلكلينيكيــة األخــرى.

استطالعات رأي نزالء السجون حول التغذية
تنــص القاعــدة علــى إجــراء اســتطالعات رأي ســنوية فــي الســجون التــي قــد تواجــه مشــكلة
فــي التغذيــة ،واســتطالعات رأي ربــع ســنوية فــي الســجون التــي تعانــي بالفعــل مــن
مشــكالت ســوء التغذيــة.
غال ًبــا مــا يكــون هــذا النــوع مــن االســتطالع تقيي ًمــا موج ًهــا للوضــع الغذائــي لجميــع نــزالء
الســجن ،وفــي حــال وجــود عــدد كبيــر مــن المحتجزيــن ،كــي يصبــح ذلــك ممك ًنــا ،يتــم
اســتطالع رأي عينــة مــن هــؤالء النــزالء.
ويتطلــب النجــاح فــي إجــراء اســتطالعات الــرأي حــول التغذيــة الوقــت والجهــد والتنظيــم
الجيــد .وغال ًبــا مــا ينطــوي االســتطالع علــى تقيي ًمــا إكلينيك ًيــا للعديــد مــن المحتجزيــن علــى
مــدار عــدة أيــام .فــي حــال اســتطالع رأي عينــة مــن النــزالء (بـ ً
ـدال مــن جميــع النــزالء)،
يجــب التأكــد أن هــذه العينــة تمثــل جميــع نــزالء الســجن – بمــن فيهــم أفــراد مــن تلــك
المجموعــات المســتضعفة التــي قــد تواجــه خطــر التعــرض لمشــكالت فــي التغذيــة .يمكــن
الســتطالعات الــرأي حــول التغذيــة أن تقــدم معلومــات حــول مــدى انتشــار وشــدة ســوء
التغذيــة فــي الســجن ،ويمكــن إجرائهــا بشــكل روتينــي أو اسـ ً
ـتجابة لمخــاوف محــددة حــول
التغذيــة داخــل الســجن( .انظــر الفصــل الثامــن مــن الكتيــب الثانــي :تقييــم وضــع الغــذاء
والتغذيــة قيــد االحتجــاز).
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قــد يتضمــن اســتطالع الــرأي حــول التغذيــة إجــراء اآلتــي لــكل فــرد (انظــر الفصــل الثامن،
الجــدول رقــم  10مــن الكتيــب الثانــي :تقييــم وضــع الغــذاء والتغذيــة قيــد االحتجاز).
إجباري:
● ●قيــاس مؤشــر كتلــة الجســم (أو قيــاس محيــط أعلــى الــذراع فــي حــال اإلشــارة
إليــه)
● ●الفحص اإلكلينيكي لتفقد عالمات اإلصابة بالوذمة
محتمل:
● ●نقص في مغذيات دقيقة محددة أو اإلصابة بمرض محدد
● ●أســئلة حــول أعــراض ســوء التغذيــة أو أمــراض معينــة ،وحــول الحصــول علــى
الغــذاء.
ينبغــي تفســير نتائــج اســتطالع الــرأي حــول التغذيــة بعنايــة .وينبغــي أن يتضمــن التفســير
تحليـ ً
ـا لمــدى انتشــار ودرجــة ســوء التغذيــة .علــى ســبيل المثــال :هــل يؤثــر ســوء التغذيــة
داخــل الســجن علــى العديــد مــن المحتجزيــن أم بعضهــم فقــط؟ هــل هــو حــاد أم معتــدل؟
وعلــى نفــس القــدر مــن األهميــة ،يجــب تحليــل مــا هــي أكثــر المجموعــات داخــل الســجن
ـرا .لــن يكشــف اســتطالع الــرأي حــول التغذيــة األســباب الكامنــة وراء مشــكالت التغذية
تأثـ ً
ولكــن فــي النهايــة ،مــن الضــروري تحديــد األســباب وذلــك يتطلــب النظــر فــي السلســلة
الغذائيــة ككل (كمــا هــو موضــح سـ ً
ـابقا فــي هــذا الفصــل) والنظــر فــي وجــود أي عوامــل
مرضيــة.
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4.خدمات الرعاية
الصحية
4.1.مبادئ أساسية
ينبغــي أال يزيــد الحبــس مــن المخاطــر التــي تهــدد صحــة المحتجزيــن .وفــي ســياق خدمــات
الرعايــة الصحيــة ،يعنــي هــذا األمــر أن مبــدأ المســاواة يجــب أن يطبــق ،أي أن الرعايــة
الصحيــة المتاحــة فــي الســجون ينبغــي أن تكــون مســاوية علــى األقــل للرعايــة الصحيــة
المتاحــة فــي المجتمــع المحيــط بهــا .ولهــذا الســبب ،مــن المهــم أن تشــمل جميــع الزيــارات
إلــى مرافــق االحتجــاز زيــارة المرافــق الصحيــة المحليــة ً
أيضــا .وتتيــح زيــارة المرافــق
الصحيــة المحليــة إمكانيــة التعــرف علــى مســتويات الخدمــات المتاحــة للمجتمــع .كمــا
تمكــن مــن دراســة التدابيــر التــي تتخــذ مــن أجــل المحتجزيــن الذيــن قــد يحالــون إلــى تلــك
المرافــق لتلقــي مزيــد مــن الرعايــة الصحيــة .ومــن المهــم التعــرف علــى كيفيــة تقديــم
العــاج للمحتجزيــن فيهــا ومناقشــة أيــة مخــاوف محــددة مــع األطبــاء المحلييــن.
كاف فيمــا يتعلــق بخدمــات الرعايــة الصحية في
وربمــا يقــال إنــه حتــى مبــدأ المســاواة غيــر ٍ
ـخاصا غال ًبــا مــا يكونــون عرضــة للمــرض بســبب خلفياتهــم،
الســجون .فالســجون تضــم أشـ ً
ـرا مــا يكــون المحتجــزون محروميــن اجتماع ًيــا
وبيئاتهــم ،وســلوكهم داخــل الســجن .وكثيـ ً
وتعليميًــا واقتصاديًــا قبــل االحتجــاز – وهــي عوامــل تزيــد مــن خطــر ضعــف حالتهــم
الصحيــة وتقلــل مــن احتمــال اســتفادتهم مــن الخدمــات الصحيــة قبــل دخولهــم الســجن.
ويــزداد احتمــال تعــرض المحتجزيــن فــي أثنــاء إيداعهــم الســجن لســلوكيات (مثــل العنــف
البدنــي والجنســي ،وتعاطــي المخــدرات ،والســلوكيات الخطــرة األخــرى) تزيــد مــن خطــر
إصابتهــم بأمــراض معديــة مثــل التهــاب الكبــد وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســب،
ممــا يزيــد ً
أيضــا مــن حــاالت االضطرابــات النفســية بينهــم .ونتيجــة لذلــك ،فــإن الطلــب
علــى الخدمــات الصحيــة فــي الســجون يُعــد أكبــر مــن الطلــب عليهــا فــي المجتمــع ،ومــع
ذلــك ،تتلقــى الســجون عــاد ًة مســاعدة أقــل بكثيــر مــن حيــث المــوارد والتمويــل .ومــن ثــم،
غال ًبــا مــا تكــون الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمحتجزيــن أقــل جــودة ممــا يُتــاح للمجتمــع.
ـادرا
ويمثــل االختيــار أحــد العناصــر المهمــة فــي الرعايــة الصحيــة فــي المجتمــع ،وهــو نـ ً
مــا يتــاح فــي الســجون ،إذ ال يتســنى للمحتجزيــن اختيــار مــن يقــدم لهــم الرعايــة الصحيــة.
وإذا لــم يرغــب المحتجــزون فــي التعامــل مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة أو لــم يثقــوا بــه،
ـادرا مــا يمكنهــم اختيــار مقــدم
كاف ،فإنــه نـ ً
أو إذا كانــوا يــرون أن مســتوى الرعايــة غيــر ٍ
خدمــة آخــر.
إن ضمــان كرامــة المحتجزيــن وســامتهم وأمنهــم يظــل مســؤولية ســلطات االحتجــاز.
وفيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ،تؤكــد المعاييــر الدوليــة الحاليــة
التــزام ســلطات االحتجــاز بتوفيــر الخدمــات الصحيــة (بمــا فــي ذلــك الخدمــات الوقائيــة
والعالجيــة ،ومعالجــة األمــراض النفســية والبدنيــة ،وتوفيــر االحتياجــات الخاصــة لبعــض
المحتجزيــن) مجا ًنــا وبــدون تمييــز ،ســوا ًء داخــل الســجن أو خارجــه علــى النحــو الــذي
تحــدده االحتياجــات الطبيــة (القاعــدة  27مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء).
ويوصــى بالتعــاون الوثيــق مــع اإلدارة العامــة للصحــة العامــة (ومــع مؤسســات الدولــة
األخــرى المشــاركة فــي تقديــم الخدمــات العامــة) وبطريقــة تضمــن المســاواة فــي الرعايــة
واســتمراريتها (القاعدتــان  24و 25مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء)،
وتعزيــز إعــادة التأهيــل والنجــاح فــي العــودة إلــى المجتمــع بعــد اإلفــراج.
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4.2.موظفو الرعاية الصحية
دور موظفي الرعاية الصحية ومسؤولياتهم
يتوقــف مســتوى الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي ســجن مــا علــى عــدد موظفــي الرعايــة
الصحيــة ،ومؤهالتهــم ،وتدريبهــم ،ودوافعهــم .وينبغــي تقييــم هــذه العوامــل فــي أثنــاء
زيــارة الســجن.
وفــي بعــض الســياقات ،يمكــن تعريــف دور موظفــي الرعايــة الصحيــة فــي الســجون فــي
“لوائــح الســجون” فــي البلــد المعنــي .وقــد تنــص هــذه اللوائــح علــى أن موظفــي الرعايــة
الصحيــة فــي الســجون مســؤولون عــن إدارة خدمــات الرعايــة الصحيــةً ،
وأيضــا تولــي
مهــام أخــرى مثــل اإلشــراف علــى النظافــة الصحيــة ،والصــرف الصحــي ،والتغذيــة.
ويتســق هــذا األمــر مــع التصــور المتمثــل فــي أن موظفــي الرعايــة الصحيــة يضطلعــون
بواجبــات تتجــاوز الرعايــة العالجيــة ،كمــا يجــب أن يتولــوا المســؤولية عــن حمايــة الصحــة
وتعزيزهــا.

هيكل الرعاية الصحية في السجون وتسلسلها الهرمي

فــي العديــد مــن الســياقات ،تتمتــع الســلطة المســؤولة عــن إدارة الســجن وأمنــه (والتــي عــاد ًة
مــا تكــون وزارة العــدل أو وزارة الداخليــة) ً
أيضــا بســلطة علــى موظفــي الرعايــة الصحيــة
فــي الســجن وتضطلــع بالمســؤولية عــن الصحــة داخــل الســجن .وقــد ال يكــون لموظفــي
الرعايــة الصحيــة صلــة رســمية بــوزارة الصحــة ،وقــد يكونــون مســؤولين مســؤولية كاملــة
أمــام وزارة العــدل ،بــل ربمــا يحملــون رت ًبــا شــرطية أو عســكرية .ويعنــي هــذا الترتيــب
أن موظفــي الرعايــة الصحيــة فــي الســجون غال ًبــا مــا ال يشــاركون فــي التدريــب المســتمر،
ـرا
وليــس لهــم اتصــال مهنــي مــع زمالئهــم فــي النظــام الصحــي الوطنــي ،ممــا قــد يؤثــر تأثيـ ً
ســلبيًا علــى الرعايــة التــي يمكنهــم تقديمهــا .وقــد يتعــرض االســتقالل المهنــي لموظفــي
الرعايــة الصحيــة لبعــض المؤثــرات فــي ظــل هــذه الظــروف بســبب “ازدواج الــوالءات”
ـرا ســلبيًا آخــر علــى أدائهــم.
(انظــر أدنــاه) ،ممــا قــد يحــدث تأثيـ ً
ومــن أجــل تحقيــق فهــم أفضــل للقــوى المؤثــرة علــى موظفــي الرعايــة الصحيــة فــي
الســجون ،ربمــا يكــون مــن المفيــد وضــع خريطــة لهيــكل التسلســل الهرمــي لموظفــي
الرعايــة الصحيــة .ويجــب أن تظهــر هــذه الخريطــة الســلطة التــي ترأس هــؤالء الموظفين–
داخــل الســجن ،وعلــى مســتوى الســلطة الصحيــة المحليــة ،أو وزارة الصحــة .كمــا ينبغــي
أن تظهــر مســؤولي االتصــال بيــن موظفــي الرعايــة الصحيــة ،والخدمــات الصحيــة فــي
المجتمــع ،وســلطات المناطــق ،والــوزارات المعنيــة .وسيســاعد اســتكمال هــذه الخريطــة
علــى ضمــان توجيــه أيــة إجــراءات تهــدف إلــى إحــداث تغييــر إلــى األفــراد أو الســلطات
المناســبة ،أو علــى المســتوى المناســب.

العالقات بين موظفي الرعاية الصحية والمحتجزين
ـرا فــي بيئــات
تتبايــن العالقــات بيــن موظفــي الرعايــة الصحيــة والمحتجزيــن تباي ًنــا كبيـ ً
الســجون .فقــد يظهــر بعــض موظفــي الرعايــة الصحيــة التعاطــف والشــفقة فــي عملهــم،
ويعاملــون المحتجزيــن معاملتهــم أي مريــض آخــر ،فربمــا يعرفــون اســم كل محتجــز
ويكونــون علــى اســتعداد الســتقبال كل مــن يرغــب فــي الحصــول علــى استشــارة .وربمــا
يعامــل موظفــون آخــرون المحتجزيــن بتجــرد مــن المشــاعر ،مــع اإلشــارة إليهــم بأرقامهــم
فــي الســجن علــى ســبيل المثــال ،وقــد يرتابــون فــي المحتجزيــن ،ويــرون أن شــكاواهم
ـرا بالمــرض .وقــد يســعى بعــض موظفــي الرعايــة الصحيــة
ال تزيــد عــن كونهــا تظاهـ ً
إلــى تقديــم أقــل قــدر ممكــن مــن االستشــارات ،ال ســيما فــي الســياقات التــي تكــون فيهــا
الرواتــب منخفضــة ،أو يُلــزم فيهــا الموظفــون بالعمــل فــي الســجون اإلصالحيــة.
وفــي أثنــاء زيــارة الســجن ،يجــب محاولــة قيــاس ســلوك موظفــي الرعايــة الصحيــة تجــاه
المحتجزيــن.
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ازدواج الوالءات وأخالقيات الرعاية الصحية داخل السجون

عـاد ًة مـا يوجـد “ازدواج الـوالءات” لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية في السـجون.
وقـد تـم تعريف مشـكلة ازدواج الـوالءات لدى هؤالء العاملين على أنهـا “التزامات متزامنة
( )...تجـاه مريـض وطـرف ثالـث” 25.وقد تكون االلتزامات صريحـة أو ضمنية ،أو حقيقية
أو متصـورة .وربمـا يكـون الطـرف الثالـث صاحـب العمـل ،أو إحـدى شـركات التأمين ،أو
أحـد أقـارب المريـض ،أو الدولـة ،أو السـلطات المسـؤولة عـن السـجن .وازدواج الوالءات
ليـس هـو نفسـه تضـارب المصالح .ففي تضـارب المصالـح ،تتضارب المصالح الشـخصية
للعامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة مـع مصالـح فـرد آخـر أو مجموعـة أخـرى ،وعندما
يكـون ازدواج الـوالءات علـى المحـك ،فـإن المصالـح الشـخصية لهـؤالء العامليـن ال تدخل
بالضـرورة ضمـن هـذا األمـر ،فليـس هنـاك مغنم شـخصي يحققونه مما سـيؤول إليه األمر،
ويكـون تضـارب المصالـح بيـن مسـؤوليتين متضاربتيـن .ولكن ،مـن الناحيـة العملية ،حتى
عندمـا يكـون ازدواج الـوالءات واضحـة ،كمـا هـو الحـال فـي التضـارب بيـن المصالـح
الصحيـة للمريـض والمصالـح األمنية لسـلطات السـجن ،يواجه العاملون في مجـال الرعاية
الصحيـة ً
أيضـا تضاربًـا فـي مصالحهـم الخاصـة ،إذ مـن المرجـح أن يكونـوا معتمدين على
سـلطات السـجن فـي الحصـول علـى العمـل والدخـل ،ممـا يعنـي أنـه مـن مصلحتهـم أن
يتماشـوا مـع تلـك السـلطات ،أو يكونـوا أكثـر وال ًء لهـا .وهكـذا ،فـي الحاالت التـي تتعرض
فيهـا اسـتقاللية العامليـن فـي مجال الرعايـة الصحية بشـأن النواحي العالجية للتهديد بسـبب
تضـارب الـوالءات لسـلطات السـجن والمرضـى ،يصبـح خطـر تعـرض المرضـى للمعاناة
كبير ا.
ً
ومـع ذلـك ،مـن المهـم إدراك أن العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة الذيـن يعملـون فـي
السـجون يتمسـكون بااللتزامـات األخالقيـة نفسـها مثـل زمالئهـم العامليـن فـي المجتمـع.
وفـي السـجون ،قـد يواجـه العاملـون فـي مجـال الرعايـة الصحيـة قضايـا أخالقيـة مختلفـة.
وتتطلـب طبيعـة هـذه القضايـا األخالقيـة وتواترهـا ،وكذلـك اسـتجابتهم لهـا ،تقيي ًمـا ً
دقيقـا
وحساسـا .ويتعيـن علـى مـن يقوم بالزيارة من هـؤالء العاملين الحصول علـى معلومات من
ً
مصـادر مختلفـة ،أي مـن المالحظـة المباشـرة ،والمناقشـات مـع المحتجزيـن ،والمناقشـات
مـع العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة والسـلطات المعنية.

أمثلة على قضايا طبية أخالقية في السجون

●
●
●
●
●
●
●
●

●طلبـات اإلفصـاح عـن سـجالت الحالـة اإلكلينيكيـة للموظفيـن غيـر المختصيـن
بالمجـال الطبـي
●تقييد المحتجزين في أثناء اإلجراءات الطبية أو النقل إلى المستشفيات
●االمتناع عن تقديم الرعاية الطبية
●العالج دون الحصول على موافقة المريض
●اإلضراب عن الطعام
●تزوير التقارير الطبية
●إصـدار شـهادة طبيـة تفيـد باللياقـة البدنيـة لالسـتجواب ،أو العقـاب ،أو الحبـس
االنفـرادي
●المشاركة الطبية في التعذيب ،أو سوء المعاملة ،أو اإلعدام

وينبغـي إجـراء مناقشـات مـع العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة فـي السـجون فـي جـو
مـن الثقـة حتـى يمكـن استكشـاف القضايـا األخالقيـة علـى نحـو كامـل .وقـد يصبـح الحـوار
غيـر مثمـر إذا تخلـوا عـن أخالقياتهـم مـن أجـل االحتياجـات األمنيـة في السـجن ،وأصبحوا
فـي موضـع يشـعرون فيـه بضـرورة الدفـاع عن ذلـك .وحيثما ال يكـون العاملـون في مجال
الرعايـة الصحيـة فـي السـجون علـى يقيـن مـن واجباتهـم األخالقيـة ،يمكـن تنظيـم حلقـات
دراسـية لهـم 26.وقـد يحتـاج هـؤالء العاملـون ً
أيضـا الدعـم لالمتثـال لقواعدهـم األخالقيـة.
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الوالء وحقوق اإلنسان في ممارسات العاملين في مجال الرعاية الصحية :المبادئ التوجيهية واآلليات المؤسسية المقترحة،
بوسطن .2002 ،MA ،متاح عبر الرابط:
http://physiciansforhumanrights.org/library/reports/dual-loyalty-and-human-rights-2003.html

مصدرا مفي ًدا للغاية .ويمكن تنزيل دليل أخالقيات
	26يُعد موقع جمعية الطب العالمية على شبكة اإلنترنت ()www.wma.net
ً
مهنة الطب الصادر عن جمعية الطب العالمية من على الموقع نفسه ،ويحتوي الموقع ً
أيضا على روابط دورات تدريبية على

اإلنترنت في مجال أخالقيات مهنة الطب والطب في السجون .وهناك ً
أيضا روابط لنصوص مدونة قواعد السلوك الدولية
لألخالقيات الطبية ،وإعالن جنيف ،وإعالن طوكيو :المبادئ التوجيهية لألطباء بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة بصدد االحتجاز أو السجن ،وإعالن مالطا بشأن المضربين عن الطعام.
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وحيثمـا تحـدث انتهـاكات جسـيمة للقواعـد األخالقيـة ،فإنـه يجـب مناقشـتها وتوضيحهـا مع
العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة ،وتوثيقها بالتفصيل ،ويمكن طلب المشـورة بشـأن ما
إذا كان ينبغـي إبلاغ سـلطات السـجن ،أو وزارة الصحـة ،أو الجمعيـة الطبيـة الوطنيـة عن
ذلـك االنتهـاك األخالقي.

عينة من األسئلة حول العاملين في مجال الرعاية الصحية
تدريب العاملين
■

■

■ســـجل انطباعـــات األطبـــاء والعامليـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة اآلخريـــن ،كل علـــى حـــدة ،فيمـــا يتعلـــق بكفاءتهـــم،
ومهنيته ــم ،ودوافعه ــم .ويمك ــن الخ ــروج باالنطباع ــات ع ــن طري ــق مالحظ ــة ممارس ــات العم ــل ،واجتماع ــات الموظفي ــن،
واستش ــارات المرض ــى ،وس ــجالت المرض ــى ،وكذل ــك م ــن المناقش ــات الت ــي تُج ــرى م ــع المحتجزي ــن والعاملي ــن ف ــي مج ــال
الرعاي ــة الصحي ــة.
■م ــا ه ــي المؤه ــات الت ــي يتمت ــع به ــا العامل ــون ف ــي مج ــال الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجون؟ ه ــل لديه ــم اتص ــال منتظ ــم م ــع
النظ ــام الصح ــي الوطن ــي؟ ه ــل يتلق ــون أي تدري ــب أو تعلي ــم مس ــتمر؟ ه ــل يتلق ــون أي تدري ــب خ ــاص بالرعاي ــة الصحي ــة
ف ــي الس ــجون؟

تحفيز العاملين والحضور
■
■
■
■
■

■ما هي ساعات العمل الرسمية للمختصين في المجال الطبي؟ ما هي الساعات الفعلية التي يعملون بها؟
■هل ساعات عمل المختصين في المجال الطبي تكفل حصول المحتجزين على الرعاية الصحية؟
■م ــا ه ــي المعايي ــر المس ــتخدمة لقي ــاس الحص ــول عل ــى الخدم ــات الصحي ــة؟ ه ــل يتوف ــر التمري ــض ط ــوال الوق ــت؟ ه ــل
يحض ــر الطبي ــب يوم ًي ــا؟ ه ــل تُ ــدرج ه ــذه المعايي ــر ف ــي لوائ ــح الس ــجون أو غيره ــا م ــن المب ــادئ التوجيهي ــة؟
■ه ــل هن ــاك أي ــة فج ــوات ملحوظ ــة ف ــي حض ــور أي م ــن الموظفي ــن؟ ه ــل يخت ــار المختص ــون ف ــي المج ــال الطب ــي العم ــل ف ــي
الس ــجن؟ أو ه ــل يج ــب عليه ــم أن يكون ــوا موجودي ــن ،بغ ــض النظ ــر ع ــن رغباته ــم؟
■ه ــل يكل ــف العامل ــون ف ــي مج ــال الرعاي ــة الصحي ــة بمس ــؤوليات أو واجب ــات أخ ــرى غي ــر الخدم ــات الصحي ــة العالجي ــة؟
هـــل هـــم مطالبـــون بتفقـــد حالـــة النظافـــة الصحيـــة فـــي أماكـــن المعيشـــة ،ومرافـــق الصـــرف الصحـــي ،والمطبـــخ؟ هـــل
هـــم مطالبـــون بمراقبـــة الغـــذاء والتغذيـــة؟ هـــل تتضمـــن لوائـــح الســـجون أو األوامـــر األخـــرى المكتوبـــة تعريفـــات لهـــذه
المســـؤوليات أو الواجبـــات؟

هيكل الخدمة الصحية في السجون
■

■
■

■
■

■مــا هــي الجهــة التــي توظــف موظفــي الرعايــة الصحيــة فــي الســجون (وزارة الصحــة ،أم وزارة العــدل ،أم وزارة الشــؤون
الداخليـــة ،أم وزارة الداخليـــة ،أم وزارة الدفـــاع)؟ هـــل هنـــاك خدمـــة طبيـــة للســـجون تابعـــة لهـــذه الـــوزارات ،وهـــل لهـــا
ص ــات رس ــمية ب ــوزارة الصح ــة؟ ه ــل تتكام ــل خدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجون م ــع النظ ــام الصح ــي الوطن ــي؟
■هل يعمل المحتجزون لصالح خدمات الرعاية الصحية؟ ما هي أدوارهم ومسؤولياتهم؟
ً
تخطيطـــا لهيـــكل موظفـــي الرعايـــة الصحيـــة داخـــل الســـجن ،بمـــن فـــي ذلـــك األطبـــاء ،والممرضـــون ،ومعاونـــو
■ضـــع
الرعاي ــة الصحي ــة ،وموظف ــو المختب ــرات ،وأطب ــاء األس ــنان ،والمحتج ــزون .واذك ــر باختص ــار أس ــماء ه ــؤالء الموظفي ــن،
ومؤهالتهـــم ،ومســـتوى تدريبهـــم ،والتاريـــخ التقريبـــي لتعيينهـــم.
■هـــل هنـــاك أيـــة وظائـــف شـــاغرة فـــي فريـــق الخدمـــات الصحيـــة فـــي الســـجن؟ مـــا هـــي المـــدة التـــي ظلـــت فيهـــا هـــذه
الوظائـــف شـــاغرة؟
ً
تخطيط ــا للرواب ــط بي ــن الخدم ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجون وس ــلطات المنطق ــة أو الس ــلطات المركزي ــة المعني ــة (الس ــلطة
■ض ــع
الصحي ــة المحلي ــة ،أو وزارة الصح ــة ،أو وزارة الع ــدل ،وم ــا إل ــى ذل ــك).

العالقات بين الموظفين والمحتجزين
■
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■م ــا ه ــي طبيع ــة العالق ــات بي ــن موظف ــي الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجون والمحتجزي ــن؟ ح ــاول أن تخ ــرج بانطب ــاع مبن ــي
عل ــى الروتي ــن الس ــريري اليوم ــي ،وع ــاج المرض ــى الداخليي ــن ،والمناقش ــات م ــع الموظفي ــن والمحتجزي ــن.

ةيحصلا ةياعرلا تامدخ

4.3.المرافق والمعدات الطبية
العيادة
يجب أن يتوفر في جميع السجون وأماكن االحتجاز عيادة أو مرفق صحي في المكان (والتي
يمكـن أن يطلـق عليهـا اسـم “مركـز الخدمـات الصحيـة” أو “قسـم العيـادات الخارجيـة”).
ويجـب أن تشـمل منطقـة العيـادة غرفـة استشـارة ،ومنطقـة لتلقـي العالج ،ومنطقـة النتظار
المرضـى .وينبغـي أن تتيـح غرفة االستشـارة سـرية المناقشـات والخصوصيـة أثناء فحص
المرضـى .ويجـب ً
أيضـا أن تكـون مجهـزة بأريكـة للفحـص والمعـدات الطبيـة األساسـية
(مقيـاس الحـرارة ،وسـماعة الطبيـب ،وجهـاز قياس ضغط الـدم ،وما إلى ذلـك) ،إذ أن عدم
توفـر هـذه التجهيـزات يشـير إلـى أنـه ال يمكـن إجراء الفحوصـات الطبية بشـكل صحيح.
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وينبغـي أن يؤخـذ موقـع العيـادة في الحسـبان .فيمكن أن تقع خارج المحيط األمني الرئيسـي
إذا كانت عيادة المجتمع ،أو إذا لم يتمكن موظفو الرعاية الصحية من دخول مباني السـجن
(ألسـباب أمنيـة أو أليـة أسـباب أخـرى) .وإذا كانـت العيادة خـارج هذا المحيـط األمني ،فقد
يصعـب وصـول المحتجزيـن إليهـا (ال سـيما إذا كان الحـراس يعيقـون المـرور أو يطلبـون
رشـاوى) ،وقـد يعنـي ذلـك ً
أيضـا أن موظفـي الرعايـة الصحيـة ال يدخلـون السـجن بانتظـام
للتحقـق مـن حالـة النظافـة الصحيـة فـي الزنزانـات ،والمطابـخ ،والمراحيـض وغيرهـا من
األماكـن المشـتركة ،أو لتقييـم الغـذاء ،ومراقبة صحة المحتجزين بشـكل مباشـر.

قسم المرضى /المستشفى
قـد يكـون لـدى السـجون الكبيـرة مستشـفى أو قسـم للمرضـى يتيـح مالحظـة المحتجزيـن
وتلقيهـم العلاج بشـكل مسـتمر ،وأن يكونـوا معزوليـن عـن السـجناء اآلخريـن ،وأن يتعافوا
مـن أمراضهـم فـي بيئـة هادئـة مـع سـهولة الوصـول إلـى المرافـق الصحيـة.
وقـد يعتمـد وجـود مستشـفى أو قسـم للمرضـى داخل السـجن علـى معايير بناء المستشـفيات
المنصـوص عليهـا فـي قانـون السـجون أو لوائـح السـجون فـي البلـد المعنـي ،والمرافـق
المتاحـة للمجتمـع ،وهيـكل الخدمـة الصحيـة الوطنيـة .وتتميـز مستشـفيات السـجون بكونهـا
“داخـل النظـام” ،بمعنـى أن نقـل أحـد المحتجزيـن إلـى المستشـفى يتطلـب عـد ًدا أقـل مـن
اإلجـراءات الروتينيـة ،وليـس هنـاك أيـة مشـكالت مـع موظفـي النقـل أو الحراسـة .ومـع
ذلـك ،هنـاك ذلـك العيـب المرتبـط بمستشـفيات السـجون ،فقـد تصبـح هـذه األمـور التزامات
فـي مرحلـة مـا ،وذلـك فـي نظـام يئن تحت وطـأة الحاجة للتمويـل ،وربما ال يتوفـر ما يكفي
مـن المـال ألعمـال الصيانـة وتوفيـر المسـتلزمات ،ووجـود الموظفيـن الدائميـن فـي جميـع
األوقات.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،قد تختلف المعايير المقبولة لمستشـفى السـجن أو قسـم المرضى ،وذلك
حسـب معاييـر المرافـق الطبيـة المتاحـة للمجتمـع ،وخطـورة األمـراض التـي يتـم عالجهـا
داخـل السـجن ،وإمكانيـات إحالـة المحتجزيـن المصابيـن بأمـراض خطيـرة إلى مستشـفيات
خـارج السـجن .علـى الرغـم مـن ذلـك ،فـإن أقسـام المرضـى الداخلييـن يجـب ،علـى أقـل
تقديـر ،أن يتوفـر فيهـا مسـتويات جيـدة مـن النظافـة الصحيـة ،ومرافـق صـرف صحـي
مناسـبة ،وتهويـة جيـدة ،ونظـام للتدفئـة أو التبريـد (يتم ضبطـه ليتكيف مع المنـاخ المحلي).
كمـا يجـب أن يضـم القسـم ً
فريقا يتمتع بمسـتويات مناسـبة مـن التدريب ،ويتـم تزويده بجميع
المعـدات الطبيـة والمـواد المسـتهلكة الضرورية.
وينبغـي أن تكـون جميـع السـجون األكبـر حجمًـا مـزودة بغرفـة أو قسـم عـزل لفصـل
المحتجزيـن المصابيـن بأمـراض معديـة ،وذلـك لمنـع انتشـار المـرض بين جميع السـجناء.
وكحـد أدنـى ،ينبغـي أن تكـون هنـاك غرفـة احتياطيـة يمكن تحويلها بسـرعة إلى قسـم عزل
إذا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك.
ويجـب تقييـم مرافـق المختبـرات الموجـودة فـي المـكان ،إن وجـدت ،مـن أجـل أمـور مثـل
حالـة اإلصلاح ،وتوريـد قطـع الغيـار والكواشـف ،ومعرفـة الموظفيـن باسـتخدام المـواد
الموجـودة فـي المختبـر.
	27قد ال تكون هناك عيادة داخل مركز الشرطة ،ولكن يجب أن تكون هناك مجموعة أدوات لإلسعافات األولية وشخص حاصل
على تدريب على اإلسعافات األولية .وينبغي أن تتاح للشرطة إمكانية الوصول السريع إلى عيادة محلية أو إلى طبيب أو ممرض
يمكن استدعاؤه بصفة عاجلة.
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عينة من األسئلة حول المنشآت والمعدات الطبية
عيادة السجن
■
■
■
■
■
■
■

■هــل توجــد عيــادة فــي الســجن ،أم هــل يلجــأ المحتجــزون إلــى عيــادة المجتمــع؟ وأيــن تقــع العيــادة ،هــل فــي داخــل مجمــع
الســجن الرئيســي أم خارجــه؟
ً
وصفـــا عامًـــا للعيـــادة ،مـــن حيـــث حجمهـــا ،ومـــا بهـــا مـــن إضـــاءة ،وتهويـــة ،وإمـــدادات ميـــاه ،ونظافـــة صحيـــة،
■قـــدم
وأثـــاث ،وأريكـــة للفحـــص ،ومـــا إلـــى ذلـــك.
■ما هي المعدات الطبية المتاحة؟ مقياس الحرارة ،وسماعة الطبيب؟
■هل تضمن منطقة العيادة السرية للمرضى؟ هل منطقة االستشارات منفصلة عن منطقة االنتظار؟
■ه ــل يت ــم تخزي ــن األدوي ــة داخ ــل العي ــادة؟ ه ــل تُخ ــزن بطريق ــة آمن ــة ومنظم ــة؟ (س ــتتم مناقش ــة أن ــواع األدوي ــة ف ــي القس ــم
 7.5أدن ــاه).
■ه ــل يوج ــد بالعي ــادة م ــكان لتلق ــي الع ــاج؟ ه ــل هن ــاك مع ــدات وم ــكان لتلق ــي الع ــاج بأدوي ــة أو محالي ــل تحق ــن ف ــي الوري ــد
إذا ل ــزم األم ــر؟
ً
مختصرا للمرفق.
وصفا
■تذكر زيارة مركز الرعاية الصحية أو المستشفى المحلي ،واكتب
ً

قسم المرضى /المستشفى
■
■
■
■

■

■أين يقع قسم المرضى؟ ما هي حالة إمدادات المياه؟ واإلضاءة؟ والتهوية؟ واألثاث والفراش ،وما إلى ذلك؟
■هل هناك غرفة أو قسم للعزل؟
■هـــل هنـــاك مختبـــر؟ هـــل تتوفـــر معـــدات تشـــخيصية (مثـــل األشـــعة الســـينية ،والموجـــات فـــوق الصوتيـــة)؟ وكـــم مـــرة
تُســـتخدم؟ هـــل تلقـــى الموظفـــون التدريـــب علـــى اســـتخدامها ولديهـــم خبـــرة بذلـــك؟
■إذا کان ھنـــاك مستشـــفی للســـجن ،فكـــم عـــدد األقســـام التـــي يضمهـــا ومـــا هـــي أنواعهـــا (الطـــب العـــام ،أو الجراحـــة ،أو
األم ــراض النفس ــية ،أو األم ــراض المعدي ــة ،أو أم ــراض النس ــاء)؟ م ــا ه ــي الق ــدرة االس ــتيعابية لقس ــم الجراح ــة؟ كي ــف يت ــم
ترتي ــب خدم ــات بن ــك ال ــدم؟
ّ
َ
ُ
■م ــا ه ــي حال ــة األقس ــام؟ كي ــف يت ــم توفي ــر الموظفي ــن له ــا؟ كي ــف تنظ ــم الخدم ــات (المطب ــخ ،والمغس ــلة ،والتعقي ــم ،وم ــا إل ــى
ذل ــك)؟

مرافق المختبر
■
■
■
■
■
■
■
■
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■ما هي األجهزة المتاحة في المختبر ،وما هي حالتها؟
■هل تلقى الموظفون التدريب الكافي على استخدام هذه األجهزة؟
■كيف يتم ضمان الجودة ومراقبتها؟
■ما هي االختبارات التي يمكن إجراؤها ،وكم عدد مرات إجرائها؟
■من أين تأتي مستلزمات /الكواشف المختبرات؟ هل هناك أية حاالت نقص فيها؟
■هل تُطبق إجراءات الصحة والسالمة وتُحترم؟
■فـــي حالـــة إجـــراء اختبـــارات خـــارج الســـجن ،هـــل يتعيـــن علـــى المحتجـــز الذهـــاب بنفســـه إلـــى المرفـــق الموجـــود فـــي
المجتمـــع ،أم يتـــم إرســـال العينـــة فحســـب؟
■م ــن ال ــذي يفس ــر نتائ ــج المختب ــر؟ ه ــل هن ــاك نظ ــام لفح ــص النتائ ــج؟ ه ــل هن ــاك نظ ــام لضم ــان جع ــل الموظفي ــن المس ــؤولين
ع ــن األم ــور اإلكلينيكي ــة عل ــى عل ــم بالنتائ ــج غي ــر الطبيعي ــة م ــن المختب ــر؟

ةيحصلا ةياعرلا تامدخ

4.4.الحصول على الرعاية الصحية داخل
السجون

ال يعكـس مسـتوى البنيـة التحتيـة الصحيـة بالضـرورة نـوع الرعايـة الصحيـة التـي يتلقاهـا
المحتجـزون فـي الواقـع ،وبعبـارة أخـرى ،ليـس ثمـة ضمـان أن وجـود بنيـة تحتيـة صحيـة
متطـورة نسـيبًا سـيؤدي إلـى توفيـر رعايـة صحيـة عاليـة الجـودة للمحتجزيـن .ومـن المهـم
تقييـم الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة ،أي تقييـم درجـة قـدرة النـزالء علـى الوصـول إلى
موظفـي الرعايـة الصحيـة ،والحصـول علـى االستشـارات والعلاج .ويجـب النظـر إلـى
الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة على مسـتویین هما الحصول على الرعایـة الصحیة داخل
السـجن (وهـو مـا يتضمنـه ھـذا القسـم) ،والحصـول علـى الرعايـة الصحيـة خارج السـجن
(انظـر القسـم  5.4أدنـاه) .ويكـون الحصـول على الرعاية الصحية خارج السـجن ضروريًا
عندمـا تتجـاوز االحتياجـات الطبيـة قـدرات موظفـي الرعايـة الصحيـة ومرافق السـجن.

دور موظفي الرعاية الصحية في السجون في ضمان الحصول على
الرعاية الصحية
ينبغـي أن يحصـل السـجناء علـى الرعايـة الصحيـة بدرجـة متسـاوية علـى األقـل مـع
األشـخاص فـي المجتمـع خـارج السـجن .وفـي السـجون الكبيـرة ،أو فـي السـياقات التـي
يسـهل فيهـا نسـبيًا علـى المجتمـع خـارج السـجن الحصـول على خدمـات الرعايـة الصحية،
فقـد يعمـل طبيـب واحـد أو أكثـر بـدوام كامـل فـي السـجن .وفـي السـجون الصغيـرة ،أو
عندمـا تكـون قـدرة المجتمـع المحيـط بـه علـى الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة محـدودة،
يمكـن للطبيـب الـذي يعمـل بـدوام جزئـي زيـارة السـجن على فتـرات متقطعـة .وربما يوجد
الممرضـون أو معاونـو الرعايـة الصحيـة بشـكل أكبـر ،وقـد يكونـون قادريـن علـى تولـي
الكثيـر مـن مهـام الرعايـة الصحيـة داخـل السـجن ،علـى سـبيل المثـال ،إجـراء الفحـص
الصحـي األولـي للمحتجزيـن ،ومعالجـة المحتجزيـن المرضـى بسـبب األمـراض الشـائعة
أو البسـيطة .ومـع ذلـك ،يجـب أن يكـون بمقـدور موظفـي الرعايـة الصحيـة المباشـرين
إحالـة المرضـى إلـى طبيـب إذا كانـت ثمـة حاجـة إلى مزيد مـن الرعاية ،ويجـب أن يكونوا
قادريـن علـى التعـرف علـى الحـاالت التـي تسـتدعي اإلحالـة .وتعكس سـاعات عمل هؤالء
الموظفيـن المباشـرين (ووجودهـم) وضـع الرعايـة الصحيـة فـي المجتمـع .وبغـض النظـر
عـن االختالفـات فـي السـياقات ،فـإن درجـة الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة ال تكـون
ً
أعراضـا حادة ،أحد أعضـاء فريق الرعاية
مقبولـة إال إذا توفـر للمحتجزيـن ،الذيـن يعانـون
الصحيـة لفحـص هـذه األعـراض فـي اليوم نفسـه (بل وفي أسـرع وقـت إذا كان ذلـك ممك ًنا
ً
أمراضـا مزمنة أو معقـدة متابعة طبية
أو ضروريًـا) ،وإذا توفـر للمحتجزيـن الذيـن يعانـون
منتظمة .
وفـي داخـل السـجن ،ينبغـي أن تتـاح لجميـع المحتجزيـن فـرص متسـاوية للحصـول علـى
نـادرا ،ومن ثـم ينبغي أن يتم
الخدمـات الصحيـة .وغالبًـا مـا تكـون الرعايـة الصحية مور ًدا ً
أي ترشـيد لهـا ً
وفقـا للحاجـة اإلكلينيكيـة علـى النحـو الـذي يحـدده أحـد المختصيـن بالمجـال
الطبـي .ويجـب أال يوقـع غيـر المختصيـن بالمجـال الطبي الكشـف علـى المحتجزيـن أو أن
يحـدوا مـن حصولهـم علـى الرعايـة الصحيـة .ويرجـع هـذا األمـر إلـى عـدة أسـبابً :
أول،
افتقـار غيـر المختصيـن بالمجـال الطبـي إلى الخبـرة الالزمـة لتحديد احتياجـات المحتجزين
مـن الرعايـة الصحيـة ،وثانيًـا ،قـد يتخـذ غيـر المختصيـن خيـارات أو يفرضـون قيـو ًدا
اسـتنا ًدا إلـى أسـباب ال تتعلـق بالصحـة (مثل االنتماء السياسـي ،أو الرشـوة ،ومـا إلى ذلك)،
وثالثًـا ،ألن مبـدأ السـرية الطبيـة يقضـي بأنـه ينبغـي أال يُضطـر المحتجـز لإلفصـاح عـن
حالتـه الصحيـة لغيـر المختصيـن بالمجـال الطبـي .ومـن الناحيـة المثاليـة ،ينبغـي أن يكـون
المحتجـزون قادريـن علـى إبلاغ أسـمائهم وشـكاواهم الصحية مباشـرة إلى أحـد المختصين
بالمجـال الطبـي ،سـوا ًء فـي العيـادة نفسـها ،أو فـي أثنـاء جـوالت هـؤالء المختصيـن فـي
السـجن .ولكـن فـي الواقـع ،غالبًـا مـا يسـجل غيـر المختصيـن بالمجـال الطبـي في السـجون
قائمـة بأسـماء المحتجزيـن الذيـن يرغبـون فـي استشـارة الطبيب أو الممـرض ،ويجب إيالء
اهتمـام خـاص بتجنـب أي تمييـز فـي هـذه العمليـة.
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الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

المحددات غير الطبية للحصول على الرعاية الصحية
تُعـد صعوبـة الحصـول علـى الرعاية الصحية مشـكلة عامة داخل السـجون ،وقـد تؤثر على
جميـع السـجناء أو علـى مجموعـات معينـة أو أفـراد بعينهـم .وعندمـا يتأثر السـجناء جمي ًعا،
فقـد يُعـزى هـذا األمـر إلـى عـدد مـن العوامـل ،وهـي العوامـل الجغرافيـة أو الديموغرافيـة
التـي تحـد مـن توفيـر الموظفيـن أو المسـتلزمات الطبيـة المسـتهلكة أو توفرها ،وعـدم كفاية
الميزانيـة المخصصـة لرواتـب المختصيـن بالمجـال الطبـي أو المسـتلزمات الطبيـة أو
األدوية ،أو اإلهمال ،أو غياب اإلرادة من جانب سلطات السجن.
وقـد تجـد مجموعـات أو أفـراد محـددون أن التسلسـل الهرمـي أو وجـود “عصابـات” داخـل
السـجن يحـد مـن حصولهـم علـى الرعايـة الصحيـة .وقـد ال ترغـب إحـدى مجموعـات
المحتجزيـن فـي أن تحصـل مجموعـة أخـرى علـى الرعايـة الطبيـة .وربمـا تشـمل الفئـات
الضعيفـة ً
كل مـن النسـاءُ ،
صـر ،والمسـنين ،ومجموعـات األقليـات ،واألشـخاص الذين
والق َّ
يعانون من مشـاكل في الصحة النفسـية ،والمحتجزين في فئات أو مواقع معينة (على سـبيل
المثـال أولئـك الذيـن يدرجـون علـى “قائمـة اإلعـدام” ،أو يودعـون فـي الحبس االنفـرادي).
ً
اسـتحقاقا للرعاية،
وقـد تعانـي هـذه المجموعـات التمييـز بسـبب االعتقاد أنها أقل شـأ ًنا وأقل
أو فـي حالـة المحتجزيـن ألسـباب سياسـية أو أمنيـة ،ألنهم يُنظـر إليهم بوصفهـم “أعدا ًء” أو
“خونة”.
ويمكـن ً
أيضـا للفسـاد الـذي تتـورط فيـه سـلطات السـجن (وحتـى المحتجزيـن اآلخريـن) أن
يعرقـل الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة .وثمـة شـكل مـن أشـكال الفسـاد أو الرشـوة فـي
كل سـجن فـي العالـم .وهـذه مسـألة معقـدة وحساسـة وغالبًـا ما يصعـب تقييمهـا ،ناهيك عن
مواجهتهـا .غيـر أنـه يجـب وضـع اسـتراتيجية لمواجهة هـذه القضية في حالة عرقلة الفسـاد
حصـول جميـع المحتجزيـن أو حتـى بعضهـم علـى الخدمات األساسـية.
يمكـن الحصـول علـى معلومـات عـن الحصـول على الرعايـة الصحية من موظفـي الرعاية
الصحيـة ،وإدارة السـجن ،والمحتجزيـن أنفسـهم ،ومـن المالحظـة المباشـرة .كمـا قـد تكون
مصـدرا مفيـ ًدا للمعلومـات فـي هذا الصدد ،وقـد تحتوي ً
أيضا على سـجل
السـجالت الطبيـة
ً
أيـام عمـل العيادات ،وعدد االستشـارات وأسـبابها.

معدالت االستشارات
قـد يكشـف عـدد االستشـارات الطبيـة التـي تتم في السـجن معلومات عن أمـور مثل حصول
المحتجزيـن علـى الخدمـات الطبيـة ،وتوفـر موظفـي الرعايـة الصحيـة واسـتعدادهم لتقديـم
االستشـارات للمرضـى ،والحالـة الصحيـة العامـة لنـزالء السـجن .ومـع ذلـك ،يجـب توخي

الحـذر عنـد تفسـير هـذه النتائج.

والواقـع أنـه ال توجـد قيـم مرجعيـة أو “أساسـية” لعـدد االستشـارات الطبيـة المتوقعـة داخـل
السـجون .وتقـدم القيـم المرجعيـة للنازحيـن (بمـن فيهـم الالجئـون) بعض التوجيـه ،غير أنه
يجـب ً
أيضـا أن تُفسـر بحـذر .ومـن المتوقـع أن تكـون هناك عشـر استشـارات يوميًا من بين
ألـف نـازح (أي نحـو  %1مـن عـدد النازحيـن) 28.وقـد تشـير األرقـام األعلـى إلـى ضعـف
الحالـة الصحيـة لهـؤالء األشـخاص .فعندمـا يتجـاوز عـدد االستشـارات اليوميـة  %3مـن
العـدد اإلجمالـي ،فإنـه يجـب دراسـة معـدل اإلصابـة بالمـرض بدقـة .ومـن المهـم معرفة ما
إذا كانـت األعـداد األعلـى مـن االستشـارات تتعلـق بأمـراض بسـيطة مثل الصـداع ،أو آالم
الظهـر ،أو بأمـراض خطيـرة .وبينمـا تجـري دراسـة االستشـارات ،يجب النظـر ً
أيضا فيما
إذا كان المرضـى الذيـن فحصهـم المختصـون بالمجـال الطبـي يمثلـون حـاالت جديـدة مـن
ً
أمراضـا مزمنـة ويتـرددون علـى العيـادة عدة
المـرض ،أو مـا إذا كانـوا محتجزيـن يعانـون
مـرات في األسـبوع.
تذكـر األدوات المهمـة األخـرى لتقييـم الحالة الصحيـة للمحتجزين وحصولهـم على الرعاية
الصحيـة ،عـن طريـق إجـراء مناقشـات مـع موظفـي الرعايـة الصحيـة ومـع المحتجزيـن
أنفسـهم ،والمالحظـة المباشـرة للمحتجزيـن المرضـى .وينطـوي وجـود محتجزيـن تظهـر
ً
أمراضـا مزمنة أو
عليهـم عالمـات المـرض لـم يتوجهـوا إلـى العيادة ،أو محتجزيـن يعانون
إصابـات ولـم يخضعـوا أليـة متابعـة طبية ،على مشـكلة كبيـرة تؤثر علـى إمكانية الحصول
علـى الرعايـة الصحيـة في السـجن.
	28بيار بيران ،الطوارئ الصحية في التجمعات السكانية الكبيرة – دورة تدريبية في الصحة العامة عن إدارة المساعدات اإلنسانية،
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف.2001 ،
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التقييم الطبي للمحتجزين الجدد
ينبغـي أن يكـون لـدى السـجون نظـام للتقييـم الطبـي لجميـع المحتجزيـن الجـدد .ويجـب
توثيـق التاريـخ الطبـي لـكل منهـم ،وإخضاعهـم للفحـص الطبـي ،فـي أقـرب وقـت ممكـن
بعـد وصولهـم ،ويفضـل أن يكـون ذلـك فـي غضون  24سـاعة مـن الوصول .ومـن الناحية
المثاليـة ،يجـب علـى أحـد األطبـاء إجراء الفحـص الطبي األولـي ،ولكن عندمـا يتعذر ذلك،
يمكـن لممـرض مؤهـل القيـام بذلـك .وليـس من الممكـن دائ ًما إجـراء فحص أولي في أقسـام
الشـرطة ،ولكـن يجـب توفـر استشـارة طبيـة بنـا ًء علـى طلـب المحتجـز ،أو إذا كان لـدى
السـلطات سـبب لالعتقـاد أن هنـاك حاجـة إلـى ذلـك .وتكـون جميـع المعلومات الطبيـة التي
يتـم الحصـول عليهـا خلال الفحـص الطبـي األولـي سـرية ويجـب تخزينهـا ً
وفقـا لذلـك.
مـن المهـم أن يخضـع المحتجـزون الجـدد لتقييـم طبـي .وهناك عـدد من األسـباب لذلك على
النحـو التالي:
 .1قد يكون للمحتجزين احتياجات طبية فورية تتطلب العالج .وربما تشمل الحاجة إلى
عالج حالة حادة (مثل اإلصابة بجرح ،أو كسر في أحد األطراف ،أو عدوى حادة) أو
عالج حالة مزمنة (فقد يحتاج المصاب بمرض السكري مواصلة تناول األنسولين ،وقد
يحتاج شخص يعاني من مشكلة في الصحة النفسية مواصلة تناول مضادات الذهان ،أو
غير ذلك).
 .2قد يكون المحتجزون مصابين بأمراض معدية عند دخولهم السجن ،وربما يجب عزلهم
إلى أن يتم عالجهم ،أو حتى إلى أن يصبح المرض غير مع ٍد .وقد يكون من المناسب
عزل المحتجزين الجدد مؤق ًتا ،إلى أن يؤكد تقييم طبي أولي أنهم ال يمثلون أي خطر على
باقي المحتجزين .ويجب أال يقل مستوى قسم العزل عن مستوى باقي السجن وأن يكون
مريحا بالقدر نفسه حتى ال يشعر المحتجزون الذين يجب عزلهم بسبب إصابتهم بمرض
ً
مع ٍد أنهم يعاقبون .ويتعين أن تنتهي فترة العزل عقب انتهاء مرحلة انتقال العدوى مباشرة
(على سبيل المثال ،يجب عدم إبقاء المحتجزين ،في مرحلة استمرار العالج ضد مرض
السل ،في العزل بمجرد أن تصبح نتيجة اختبار البلغم سلبية).
 .3قد توجد أدلة جسدية أو نفسية على سوء معاملة المحتجزين يجب توثيقها .على سبيل
المثال ،إذا كان المحتجزون الذين يأتون من مراكز االستجواب أو أقسام الشرطة قد
تعرضوا لإليذاء ،فإنه يجب تسجيل الحقيقة ووصف أية ندبات .ويمكن أن يكون هذا
التوثيق مفي ًدا سوا ًء للمحتجز أو لسلطات السجن .ومن شأن التوثيق الطبي لألدلة على
سوء المعاملة أن يساعد المحتجز في حالة لجوئه في المستقبل إلجراءات قانونية ضد
المسؤولين عنها ،وربما يساعد تسجيل األدلة على اإلصابة أو حدوث ألم النفسي عند
وصولهم إلى السجن على إثبات أن تلك الوقائع حدثت قبل وصول المحتجزين ،ولم
ترتكبها سلطة االحتجاز الحالية.

التعامل الطبي مع األشخاص في الحبس االنفرادي
ال يوجـد حتـى اليـوم أي اتفـاق دولـي علـى تعريف الحبـس االنفرادي في أماكـن االحتجاز،
ناهيـك عـن حظـره .ومـع ذلـك ،فـإن األشـكال المفرطـة مـن “الفصـل غيـر الطوعـي عـن
عمـوم نـزالء السـجن” ولفتـرة طويلـة أو إلـى أجـل غيـر مسـمى ،وكذلـك تطبيقه علـى فئات
أمـرا غيـر
معينـة مـن المحتجزيـن (ال سـيما فئـات المحتجزيـن التـي تُعتبـر “ضعيفـة”) تُعـد ً
مقبـول علـى نحـو متزايـد .وتقـدم القواعـد النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة السـجناء فـي نسـختها
المنقحـة تعاريـف ،وتـورد قيـو ًدا علـى التطبيـق ،وتؤكد على مسـؤولية سـلطات السـجن عن
التخفيـف مـن “اآلثـار الضـارة المحتملـة” ،وتوجيـه العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة
بشـأن اسـتجابتهم الحتياجـات المحتجزين الذيـن يواجهون هذه العقوبات 29.وتشـجع المبادئ
األساسـية لمعاملـة السـجناء (التـي اعتمدتها األمم المتحدة في عـام  )1990الجهود المبذولة
إللغـاء عقوبـة الحبـس االنفـرادي أو للحـد مـن اسـتخدامها 30.وتوصـي قواعـد السـجون
األوروبيـة فـي نسـختها المنقحـة ( )2006بعدم اللجوء إلى الحبـس االنفرادي إال في حاالت
 29بيار بيران ،الطوارئ الصحية في التجمعات السكانية الكبيرة  -دورة تدريبية في الصحة العامة عن إدارة المساعدات اإلنسانية		 ،
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف. .2001 ،
	30الفقرة  7من المبادئ األساسية لمعاملة السجناء ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ) 14 ،(A/Res. 45/111كانون
األول /ديسمبر  .1990متاحة عبر الرابط:
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
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اسـتثنائية ولفتـرات زمنيـة قصيـرة ومحـددة ً
سـلفا 31.وينـص بيان اسـطنبول بشـأن اسـتخدام
الحبـس االنفـرادي وآثـاره ( )2008علـى أنـه “ينبغـي عـدم اسـتخدام السـجن االنفـرادي
إال فـي حـاالت اسـتثنائية جـ ًدا ،وألقصـر وقـت ممكـن ،وكملاذ أخيـر فقـط” ،ويحـدد ً
أيضـا
الظـروف التـي ينبغـي فيهـا حظر اسـتخدام الحبـس االنفرادي “بشـكل مطلـق” 32.ومع ذلك،
بينمـا تحظـر بعـض البلـدان اسـتخدام الحبـس االنفـرادي ،يجـوز للقاضـي المعنـي فـي بلدان
أخـرى أن يسـمح باسـتخدامه ،وفـي بعـض البلـدان األخـرى ،يمكـن لمراقبـي السـجون أن
يقـرروا مـا إذا كان المحتجـزون سـيوضعون فـي الحبـس االنفـرادي أم ال.
غيـر أنـه مـن واجـب الطبيـب ،ومـن ثـم يتوقـع منـه ( )1أن يعتنـي بصحـة المحتجزيـن فـي
الحبـس االنفـرادي 33،و( )2إبلاغ مديـر السـجن عـن أي آثـار سـلبية علـى صحـة المحتجز
الجسـدية أو النفسـية ،و( )3التوصيـة بعمـل تغييـرات فـي النظـام (بمـا فـي ذلـك إنهـاؤه)
للوقايـة مـن هـذه اآلثـار أو معالجتهـا (القاعـدة  46مـن القواعـد النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة
السجناء).

	31الفقرة  5–60قواعد السجون األوروبية ،التي اعتمدها مجلس أوروبا (التوصية ،)Recommendation Rec(2006)2
 11كانون الثاني /يناير .2006متاحة عبر الرابطhttps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747 :
	32بيان اسطنبول بشأن استخدام الحبس االنفرادي وآثاره ( .)2008التعذيب .6–63 :18 ،2008 .متاح عبر الرابط:
http://solitaryconfinement.org/uploads/Istanbul_expert_statement_on_sc.pdf
 33لمزيد من المعلومات والمناقشة ،انظر:
S. Shalev, A Sourcebook on Solitary Confinement, Mannheim Centre for Criminology, London
School of Economics, London, 2008.
وهو متاح عبر الرابط التاليwww.solitaryconfinement.org :
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عينة من األسئلة حول الحصول على الرعاية الصحية داخل السجون
إجراءات الحصول على الرعاية الصحية
■

■
■
■
■
■

■ ً
وفق ــا للس ــلطات (الصحي ــة واإلداري ــة) ،م ــا ه ــي اإلج ــراءات الت ــي يتبعه ــا المحتج ــزون للوص ــول إل ــى موظف ــي الرعاي ــة
الصحيـــة أو العيـــادة مـــن أجـــل االستشـــارات الطبيـــة؟ علـــى ســـبيل المثـــال ،هـــل مـــن يســـجل القوائـــم هـــم الحـــراس ،أم
المحتج ــزون ،أم موظف ــو الرعاي ــة الصحي ــة؟ ه ــل ال تس ــتطيع مجموع ــات مختلف ــة م ــن المحتجزي ــن الوص ــول إل ــى موظف ــي
الرعاي ــة الصحي ــة إال ف ــي أي ــام مح ــددة؟
■ ً
وفق ــا للمحتجزي ــن ،م ــا ه ــي اإلج ــراءات الت ــي يتبعونه ــا للوص ــول إل ــى موظف ــي الرعاي ــة الصحي ــة أو العي ــادة م ــن أج ــل
االستشـــارات الطبيـــة؟
■ف ــي حال ــة تول ــي أح ــد الممرضي ــن أو معاون ــي الرعاي ــة الصحي ــة معظ ــم االستش ــارات ،إل ــى أي م ــدى يش ــرف عليه ــم أح ــد
األطب ــاء؟ ه ــل هن ــاك إج ــراء خ ــاص للمحتجزي ــن الذي ــن س ــيحالون إل ــى طبي ــب الس ــجن؟
■كي ــف تت ــم متابع ــة الح ــاالت المعق ــدة أو المزمن ــة أو كليهم ــا؟ ه ــل تعتم ــد المتابع ــة عل ــى مب ــادرة المري ــض أم مب ــادرة موظف ــي
الرعاي ــة الطبي ــة؟
■ه ــل هن ــاك مش ــكلة تواج ــه جمي ــع الس ــجناء فيم ــا يتعل ــق بالحص ــول عل ــى الرعاي ــة الصحي ــة؟ لم ــاذا؟ م ــا ه ــي عواق ــب ذل ــك
عل ــى صح ــة المحتجزي ــن؟
■هــل هنــاك أيــة اختالفــات فــي حصــول مجموعــات أو فئــات معينــة مــن المحتجزيــن علــى الرعايــة الصحيــة؟ أو المحتجزيــن
فــي بعــض األماكــن داخــل المنشــأة؟ لمــاذا؟ مــا هــي عواقــب ذلــك علــى صحتهــم؟

االستشارات
■
■
■
■
■
■
■
■

■تحق ــق م ــن س ــجل االستش ــارات لمعرف ــة متوس ــط ع ــدد المحتجزي ــن الذي ــن يفحصه ــم مم ــرض الس ــجن ،أو مع ــاون الرعاي ــة
الصحي ــة ،أو طبي ــب الس ــجن ف ــي ي ــوم واح ــد أو أس ــبوع .والح ــظ ً
أيض ــا االختالف ــات الموس ــمية ف ــي األرق ــام.
■هل يدون التاريخ ،واسم المحتجز ،والشكوى المرضية ،والتشخيص ،والعالج في سجل االستشارات؟
■هل هناك عالقة منطقية بين التشخيص والعالج المقدم؟
■هل يتضمن هذا السجل قائمة باألدوية التي تصرف للمريض ،أم أنها تسجل في مكان آخر؟
عالجا ً
كامل بالمضادات الحيوية ،أم مجرد عالج غير كامل؟
■هل يتلقى المحتجزون
ً
■هل يتقيد عدد االستشارات بفئة المحتجزين أو وضعهم؟
■هــل العيــادة مفتوحــة لجميــع المحتجزيــن المرضــى الذيــن يطلبــون استشــارة طبيــة فــي يــوم معيــن؟ هــل يمكــن للمحتجزيــن
أن يطلبــوا استشــارة بعــد تســجيل قائمــة المرضــى فــي العيــادة؟
■م ــا ه ــي س ــاعات عم ــل العي ــادة؟ ه ــل يمك ــن لن ــزالء زنزان ــات مختلف ــة أو مجموع ــات مختلف ــة م ــن المحتجزي ــن الذه ــاب إل ــى
العي ــادة ف ــي أي ــام مختلف ــة أو ف ــي أوق ــات مختلف ــة؟

الفحص عند الدخول
■
■
■

■

■
■

■هــل هنــاك إجــراء لتقييــم صحــة المحتجزيــن الجــدد؟ هــل يجــري الطبيــب ،أم الممــرض ،أم معــاون الرعايــة الصحيــة مثــل
ه ــذا التقيي ــم الطب ــي؟
■ه ــل تخط ــر س ــلطات الس ــجن موظف ــي الرعاي ــة الصحي ــة بوص ــول محتجزي ــن ج ــدد ،أم ه ــل يج ــب عل ــى ه ــؤالء المحتجزي ــن
التوج ــه إل ــى العي ــادة؟
■أيـــن تســـجل المالحظـــات المســـتقاة مـــن التقييـــم (علـــى ســـبيل المثـــال فـــي ملـــف طبـــي شـــخصي ،أو ســـجل)؟ ومـــا هـــي
التفاصي ــل الت ــي يت ــم تس ــجيلها (الس ــن ،والتاري ــخ الطب ــي ،واإلصاب ــات ،واألم ــراض المزمن ــة ،واألدوي ــة العادي ــة ،والفح ــص
الع ــام ،وقي ــاس ضغ ــط ال ــدم ،وم ــا إل ــى ذل ــك)؟ ه ــل يبق ــى الس ــجل س ــريًا – غي ــر مت ــاح إال لموظف ــي الرعاي ــة الصحي ــة؟
■هــل تُجــرى أيــة اختبــارات فحــص بشــكل روتينــي – الكتشــاف العــدوى المنقولــة جنس ـيًا ،وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية
المكتســب ،والتهــاب الكبــد؟ هــل مــن المطلــوب الحصــول علــى موافقــة صريحــة مــن المحتجزيــن؟ هــل بعــض االختبــارات
إلزامي ــة؟ م ــاذا ل ــو رف ــض المحتج ــز؟ إذا كان ــت نتيج ــة االختب ــار إيجابي ــة ،ه ــل تت ــاح االستش ــارة والع ــاج (خاص ــة لفي ــروس
نقــص المناعــة البشــرية المكتســب؟
■هل يبقى المحتجزون في العزل المؤقت إلى ما بعد التقييم الطبي األولي؟
■ما هي التدابير المتخذة حيال المحتجزين الجدد الذين يعانون ً
مرضا معديًا (مثل السل ،أو الجرب ،أو غيرهما)؟
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الحبس االنفرادي
■
■
■
■
■
■

■متى يتم اللجوء إلى الحبس االنفرادي ،ولماذا ،ومن يجب أن يأمر باستخدامه؟
■ه ــل يش ــارك موظف ــو الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجن ف ــي فح ــص المحتجزي ــن أو التصدي ــق عل ــى حالته ــم الصحي ــة م ــن أج ــل
الحبــس االنفــرادي؟
■هل يقوم موظفو الرعاية الصحية بمراقبة المحتجزين في الحبس االنفرادي؟
■ما هي سبل حصول المحتجزين في الحبس االنفرادي على الرعاية الصحية؟
■ما هي الظروف العامة للحبس االنفرادي (الحصول على الماء ،والغذاء ،واإلضاءة ،وما إلى ذلك)؟
■ما مقدار الوقت المسموح للمحتجزين في الحبس االنفرادي بقضائه في الهواء الطلق ،ومع المحتجزين اآلخرين؟

الورديات الليلية /حاالت الطوارئ
■
■

■
■

■م ــن ال ــذي يق ــوم بالعم ــل بع ــد س ــاعات العم ــل الرس ــمية وف ــي اللي ــل؟ ه ــل يوج ــد أح ــد م ــن موظف ــي الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي
جمي ــع األوق ــات ،أم أن ــه يأت ــي عن ــد الطل ــب؟
■م ــا ه ــي ترتيب ــات الط ــوارئ الليلي ــة؟ ه ــل يل ــزم الحص ــول عل ــى تصري ــح لتلق ــي ع ــاج عاج ــل ،خاص ــة إذا كان يج ــب نق ــل
محتجــز مريــض إلــى مستشــفى فــي المجتمــع المحيــط؟ كــم مــن الوقــت يســتغرقه الوصــول إلــى موظفــي الرعايــة الصحيــة
ف ــي أثن ــاء اللي ــل؟
■هل يتم تسجيل حاالت الطوارئ الليلية في سجل أم في ملفات فردية أو في كليهما؟
■اس ــأل ع ــن كيفي ــة التعام ــل م ــع أح ــدث ح ــاالت الط ــوارئ الليلي ــة .س ــوف تُظه ــر المعلوم ــات اإلج ــراءات الت ــي تتخ ــذ ف ــي
الواق ــع.

المتخصصون الزائرون والرعاية الصحية المحددة
■
■
■
■
■

■

■ه ــل يق ــوم أطب ــاء م ــن مستش ــفيات خارجي ــة بزي ــارة الس ــجن بانتظ ــام؟ وم ــا ه ــو تخصصه ــم ،وم ــا ه ــي المستش ــفيات الت ــي
يعمل ــون فيه ــا؟ س ــجل خب ــرة المتخصصي ــن الزائري ــن المح ــددة ،عندم ــا زاروا الس ــجن ،وع ــدد االستش ــارات الت ــي تم ــت.
■ما الذي يجب على المحتجز فعله لتتم إحالته ،داخل السجن ،إلى المتخصص الزائر؟
■كيــف تتــم متابعــة مثــل هــذه الحــاالت (إذا كان المحتجــزون بحاجــة إلــى فحــص مــرة أخــرى ،أو إذا احتاجــوا إحالــة إلجــراء
اختيــارات ،ومــا إلــى ذلــك)؟ هــل هنــاك أي تمييــز ،أو دفــع أمــوال؟
■هل تتوفر خدمات طب أسنان؟ هل يوجد طبيب أسنان دائم أو زائر؟ ما هي أنواع عالج األسنان المتاحة؟
■بالنس ــبة للس ــجون الت ــي تحتج ــز النس ــاء واألطف ــال ،ه ــل تتوف ــر رعاي ــة م ــا قب ــل ال ــوالدة أو م ــا بع ــد ال ــوالدة ،وأم ــراض
النس ــاء؟ م ــن ال ــذي يق ــدم ه ــذه الرعاي ــة؟ ه ــل تت ــم عملي ــات ال ــوالدة داخ ــل الس ــجن أم ف ــي منش ــأة خارج ــه؟ ه ــل يت ــم تطعي ــم
األطف ــال بانتظ ــام؟
■هل تتوفر الرعاية النفسية؟ إذا كانت اإلجابة ال ،فما هو اإلجراء الذي يتخذ للتعامل مع حاالت األمراض النفسية؟

العالقات مع البرامج الصحية الوطنية والمنظمات الصحية غير الحكومية
■
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■هـــل يقـــوم ممثلـــو البرامـــج الصحيـــة الحكوميـــة أو المنظمـــات الصحيـــة غيـــر الحكوميـــة بزيـــارة الســـجن؟ هـــل يشـــارك
البرنام ــج الوطن ــي لمكافح ــة م ــرض الس ــل؟ ه ــل تأت ــي جه ــود القض ــاء عل ــى في ــروس نق ــص المناع ــة البش ــرية المكتس ــب
واإلي ــدز والمالري ــا ف ــي ش ــكل حم ــات؟ ه ــل يدي ــرون برام ــج أو أنش ــطة صحي ــة مح ــددة داخ ــل الس ــجن (مث ــل حم ــات
التطعي ــم ،وبرام ــج مكافح ــة م ــرض الس ــل ،ورعاي ــة األطف ــال المحتجزي ــن ،وم ــا إل ــى ذل ــك).

ةيحصلا ةياعرلا تامدخ

4.5.الحصول على الرعاية الصحية خارج
السجون

ال توف ــر الس ــجون ف ــي الغال ــب س ــوى الرعاي ــة الصحي ــة األساس ــية ،وم ــن ث ــم ،يصب ــح
م ــن الض ــروري وج ــود ص ــات م ــع المؤسس ــات الطبي ــة خ ــارج الس ــجن .وق ــد يحت ــاج
المحتجــزون االســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة خــارج الســجن وذلــك لمجموعــة متنوعــة
م ــن األس ــباب ه ــي :النق ــل العاج ــل إل ــى المستش ــفيات ،أو إج ــراء فحوص ــات طبي ــة ،أو
االستش ــارات المتخصص ــة ،أو اإلج ــراءات الطبي ــة والجراحي ــة .وكم ــا ه ــو الح ــال م ــع
اإلح ــاالت م ــن المجتم ــع ،ق ــد يتوج ــه المحتج ــزون إل ــى المستش ــفى بوصفه ــم مرض ــى
العي ــادات الخارجي ــة (وتغط ــي زي ــارة المستش ــفى يو ًم ــا واحــ ًدا ،م ــن أج ــل موع ــد مح ــدد
فـــي العيـــادة – وتســـمى أحيا ًنـــا الرعايـــة “المتنقلـــة”) أو كمرضـــى داخلييـــن (إذ يدخـــل
المري ــض المستش ــفى “خ ــال اللي ــل”).
ويتوق ــف ع ــدد اإلح ــاالت إل ــى مستش ــفى خ ــارج الس ــجن عل ــى مس ــتوى الرعاي ــة الطبي ــة
المتاح ــة داخ ــل الس ــجن ،وتوف ــر الخدم ــات الصحي ــة خ ــارج الس ــجن ،والحال ــة الصحي ــة
العام ــة لن ــزالء الس ــجن ،وق ــدرة اإلدارة عل ــى إحال ــة الح ــاالت ورغبته ــا ف ــي ذل ــك .وق ــد
يواج ــه حص ــول المحتجزي ــن عل ــى الخدم ــات الصحي ــة خ ــارج الس ــجن معوق ــات بس ــبب
عوام ــل أخ ــرى مث ــل اللوائ ــح األمني ــة ،والنق ــل ،والقي ــود المفروض ــة عل ــى المستش ــفيات،
والقي ــود المالي ــة.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،قـــد تمثـــل الترتيبـــات اللوجســـتية للنقـــل واألمـــن مشـــكلة .فقـــد ال
تتوفــر وســيلة لنقــل المحتجزيــن مــن الســجن إلــى المستشــفى ،أو إذا كانــت وســيلة النقــل
متوفـــرة ،قـــد تكـــون المســـاحة فيهـــا محـــدودة .وربمـــا ال يكـــون هنـــاك مـــا يكفـــي مـــن
ح ــراس األم ــن لمرافق ــة المرض ــى ،أو ق ــد ال يك ــون ه ــؤالء الح ــراس متاحي ــن باس ــتمرار.
وف ــي بع ــض الس ــياقات ،ال يك ــون الس ــجن ب ــل الش ــرطة أو الجي ــش ه ــم م ــن يج ــب عليه ــم
توفي ــر أف ــراد األم ــن للمحتجزي ــن خ ــارج الس ــجن ،وربم ــا يس ــبب ه ــذا األم ــر مش ــكالت
تتعلـــق باالتصـــال والتنســـيق .وقـــد ِّ
تعقـــد ضـــرورة المثـــول أمـــام المحكمـــة زيـــارات
المحتجزي ــن إل ــى المستش ــفيات ،إذ ق ــد يصع ــب اختي ــار الي ــوم المناس ــب.
ويج ــوز للمستش ــفى أن يض ــع قي ــو ًدا عل ــى الوق ــت ال ــذي يحض ــر في ــه المحتج ــزون إل ــى
العيـــادات ،وعـــدد المحتجزيـــن الذيـــن يســـمح لهـــم بالحضـــور ،والمـــدة الزمنيـــة التـــي
قـــد يقضيهـــا المحتجـــزون فـــي المستشـــفى كمرضـــى داخلييـــن .ويمكـــن تفســـير هـــذه
القي ــود بمخ ــاوف تتعل ــق باألم ــن ،أو بتص ــورات ب ــأن وج ــود المحتجزي ــن يعرق ــل عم ــل
المستشـــفى المعتـــاد.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن أن تحــد القيــود الماليــة مــن الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة
خـــارج الســـجن .وقـــد يُســـتبعد المحتجـــزون مـــن تغطيـــة التأميـــن الصحـــي ،وربمـــا ال
يتوف ــر لس ــلطات االحتج ــاز س ــوى ميزاني ــة طبي ــة مح ــدودة وغي ــر كافي ــة .وق ــد يوج ــد
فســاد علــى جميــع المســتويات .وبمــا أن الظــروف فــي المستشــفى عــاد ًة مــا تكــون أكثــر
مالءم ــة م ــن أماك ــن االحتج ــاز (حي ــث القي ــود األمني ــة أق ــل ،ونوعي ــة الطع ــام أفض ــل،
وفـــرص لقـــاء أفـــراد األســـرة أكبـــر فـــي بعـــض الحـــاالت) ،فقـــد يدفـــع المحتجـــزون
أصح ــاب النف ــوذ الم ــال للبق ــاء هن ــاك لم ــدة أط ــول مم ــا يحتاج ــون إلي ــه ،أو أحيا ًن ــا حت ــى
عندم ــا ال يكون ــوا مرض ــى .وق ــد يتظاه ــر بع ــض المحتجزي ــن بالم ــرض م ــن أج ــل أن
يت ــم إدخاله ــم المستش ــفى.
وم ــن ش ــأن زي ــارة المستش ــفى الت ــي يُح ــال إليه ــا المرض ــى أن ت ــؤدي إل ــى فه ــم أفض ــل
للصعوبـــات التـــي يواجههـــا الســـجن ،والمستشـــفى ،والمحتجـــزون ،وهـــو مـــا يســـاعد
علـــى صياغـــة اســـتجابات فعالـــة حيثمـــا تكـــون هنـــاك حاجـــة إليهـــا لضمـــان حصـــول
المحتجزي ــن عل ــى الرعاي ــة الصحي ــة خ ــارج الس ــجن .ويج ــب تقيي ــم حال ــة أي محتجزي ــن
يتلق ــون رعاي ــة صحي ــة كمرض ــى داخليي ــن ،كم ــا ينبغ ــي تقيي ــم الع ــاج ال ــذي يتلقون ــه،
ويتعي ــن ً
أيض ــا متابع ــة أس ــلوب تعام ــل موظف ــي المستش ــفى م ــع المحتجزي ــن.
وهن ــاك جان ــب أخي ــر للحص ــول عل ــى الخدم ــات الصحي ــة خ ــارج الس ــجن ينبغ ــي تقييم ــه
وه ــو اآللي ــة الت ــي تضم ــن التواص ــل بي ــن المستش ــفى والس ــجن .ويج ــب عل ــى موظف ــي
الرعايـــة الصحيـــة فـــي الســـجن توضيـــح طلباتهـــم ومخاوفهـــم (فـــي خطـــاب اإلحالـــة)،
وف ــي المقاب ــل ،يج ــب عل ــى موظف ــي المستش ــفى إب ــاغ موظف ــي الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي
الس ــجن بنتائ ــج الفحوص ــات ،والتش ــخيص ،وخط ــط التعام ــل م ــع الحال ــة ،وأي ــة متابع ــة
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أخــرى (وذلــك فــي العيــادة ،أو فــي خطــاب الخــروج مــن المستشــفى) .وينبغــي أن تظــل
ه ــذه المراس ــات س ــرية ،ويج ــب أن يك ــون هن ــاك نظ ــام لضم ــان اتخ ــاذ إج ــراءات عل ــى
أساس ــها ،أو متابعته ــا عن ــد الض ــرورة.

عينة من األسئلة حول الحصول على الرعاية الصحية خارج السجون
النقل والحراسة األمنية
■
■
■
■
■
■
■

■مــن الــذي يوفــر الحراســة األمنيــة لعمليــات النقــل إلــى المرافــق الصحيــة الخارجيــة؟ هــل هــي شــرطة المنطقــة ،أم حــراس
الســجن ،أم الجيــش؟
■من الذي يوفر وسيلة النقل؟ هل هي الشرطة ،أم السجن ،أم الجيش؟
■إذا لم يوفر السجن الحراسة ووسيلة االنتقال ،فهل يجب عليه دفع تكاليفهما؟
■ما هي الصعوبات الرئيسية التي تواجه عمليات النقل وتأمينها؟
■هل توجد أية قيود على عمليات نقل المحتجزين تفرضها قوات الحراسة؟ أو يفرضها المستشفى؟
■كيف يتم ترتيب عمليات النقل والتأمين في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك في أثناء الليل؟
■كيف يتم التعامل مع المحتجزين في أثناء عمليات النقل؟ هل يكونون مقيدين؟

إجراءات اإلحالة إلى العيادات الخارجية
■
■
■
■
■
■
■
■

ً
ً
موجزا للموظفين والمرافق.
وصفا
■ما هي المرافق الطبية التي يُحال إليها المحتجزون؟ قدم
■من هو المخول بعمل اإلحاالت ،وما الذي تنطوي عليه هذه العملية؟
■م ــا ه ــي المش ــكالت الت ــي يواجهه ــا المحتج ــزون ،أو موظف ــو الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجن فيم ــا يتعل ــق باإلحال ــة إل ــى
مراف ــق خارجي ــة؟ ه ــل هن ــاك أي تميي ــز ،أو دف ــع أم ــوال؟
■ما هي طريقة تعامل موظفي المستشفى أو العيادة مع المحتجزين؟
■كم عدد اإلحاالت في أسبوع واحد أو شهر؟ هل يوجد عدد محدد أو حد أقصى لها؟
■ماذا يحدث لحاالت الطوارئ؟
■هل هناك أيام معينة لكل تخصص في العيادة؟ هل يتم إرسال المحتجزين في التواريخ الصحيحة؟
■هل يتم تقييد المحتجزين في أثناء االستشارات في المستشفى؟

إجراء الفحوصات الطبية
■
■
■

■
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■إذا لــم تكــن هنــاك مختبــرات أو مرافــق أخــرى إلجــراء الفحوصــات الطبيــة داخــل الســجن ،فكيــف يتــم إجــراء االختبــارات
الروتينيــة – مثــل األشــعة الســينية ،واختبــارات الــدم ،والبــول ،والبــراز؟
■هــل يجــب علــى المعتقليــن الذهــاب إلــى مستشــفى خارجــي إلجــراء االختبــارات البســيطة ،أم يمكــن أخــذ عينــة فــي الســجن
وإرســالها إلــى المختبــر خــارج الســجن؟
■هـــل يتعـــرض نظـــام المستشـــفيات أو الحراســـة األمنيـــة لضغـــوط بســـبب عـــدد المحتجزيـــن الذيـــن يُرســـلون إلـــى خـــارج
الس ــجن إلج ــراء فحوص ــات؟ ه ــل هن ــاك تحدي ــد للع ــدد؟ ه ــل ينط ــوي ه ــذا األم ــر عل ــى أي ــة تكالي ــف؟ م ــن يتحم ــل تل ــك
التكاليـــف؟
■كيف يتم إبالغ النتائج ومتابعتها؟

ةيحصلا ةياعرلا تامدخ

اإلجراء الخاص بإدخال المرضى إلى المستشفى
■
■
■
■
■
■
■

■ه ــل يس ــمح بإدخ ــال المحتجزي ــن مستش ــفيات خارجي ــة؟ وم ــا ه ــي تل ــك المستش ــفيات؟ وم ــن يق ــرر ذل ــك؟ وم ــن ه ــو المخ ــول
بعم ــل اإلح ــاالت ،وم ــا ال ــذي تتطلب ــه تل ــك العملي ــة؟ وم ــا ه ــي ح ــاالت التأخي ــر الت ــي تنط ــوي عليه ــا؟
■هل يوجد قسم خاص (مغلق أو مؤمن) للمحتجزين داخل المستشفى؟
■هل يتم تقييد المحتجزين المرضى الداخليين في المستشفى؟
■ما ھي السلطة (السجن ،أم الشرطة ،أم الجیش) المسؤولة عن حراسة المعتقلین في المستشفی؟
■م ــا ه ــي الصعوب ــات الت ــي تواجهه ــا المستش ــفيات ف ــي التعام ــل م ــع المحتجزي ــن المرض ــى الداخليي ــن؟ وم ــا ه ــي طبيع ــة
العالق ــات بي ــن موظف ــي المستش ــفى والمحتجزي ــن؟
■مـــا هـــي الصعوبـــات التـــي تواجـــه المحتجزيـــن المرضـــى الداخلييـــن (مثـــل التكاليـــف ،أو الحصـــول علـــى الطعـــام ،أو
التواصـــل مـــع أفـــراد العائلـــة)؟
■ه ــل هن ــاك أي ــة ح ــاالت واضح ــة م ــن الفس ــاد فيم ــا يتعل ــق بإدخ ــال المحتجزي ــن المرض ــى المستش ــفيات (مث ــل تهدي ــد موظف ــي
المستش ــفى ،أو لج ــوء المحتجزي ــن لدف ــع أم ــوال للبق ــاء لفت ــرة أط ــول مم ــا يحتاج ــون إلي ــه ،أو التظاه ــر بالم ــرض للس ــماح
له ــم بدخ ــول المستش ــفى ،وم ــا إل ــى ذل ــك)؟
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4.6.سجالت المرضى الفردية
يجـب أن تشـكل سـجالت المرضـى الفردية – المعروفة ً
أيضا باسـم “مالحظـات الحالة” ،أو
أساسـيا
“سـجالت المرضى” ،أو “السـجالت الطبية” ،أو “ملفات الحالة اإلكلينيكية”– مكو ًنا
ً
فـي معظـم أنظمـة الرعاية الصحية .وهي تتضمن معلومات تتعلق بالحالة الصحية لشـخص
واحـد ،علـى سـبيل المثـال ،التاريخ الطبي لذلك الشـخص ،وتوثيق مختلـف اللقاءات الطبية،
ونتائـج االختبـارات ،والتشـخيص ،والعلاج ،ومالحظـات تقـدم الحالـة ،وخطـط الرعايـة.
وتتيـح سـجالت المرضـى الفرديـة إدارة الحالـة الصحيـة لألفـراد ومتابعتهـا بشـكل صحيـح
مـع مـرور الوقـت .ومـع ذلـك ،غالبًـا مـا ال توجـد مثـل هـذه الملفـات الطبيـة الفرديـة فـي
السـجون ،وحيثمـا وجـدت ،فإنهـا قـد تكون غيـر مرتبة وغيـر منظمة.
وعنـد تقييـم السـجالت الطبيـة الفرديـة للمحتجزيـن ،فإنـه مـن المهـم التأكيـد علـى نقطتيـن:
ً
أول ،التسـجيل الدقيـق واألميـن لألمـور الصحيـة المتعلقـة بالمحتجزيـن ،وقـد تحتـاج إلـى
تأكيـد ذلـك األمرعـن طريـق أخذ عينة عشـوائية من سـجالت المحتجزين واالطلاع عليها.
ومـن المعـروف عـن سـلطات السـجون أنهـا تجبـر موظفـي الرعايـة الصحيـة علـى تحديث
السـجالت أو تزويرهـا اسـتعدا ًدا للزيـارات التـي تأتـي إلـى السـجن .ثانيًـا ،يجـب التأكـد من
الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات الـواردة فـي الملفـات الطبيـة وأال يتعامـل معهـا إال موظفـو
الرعايـة الصحيـة ،دون تدخـل مـن موظفـي االحتجـاز اإلداري .وينطبـق ذلـك ً
أيضـا علـى
األفـراد والمنظمـات التـي تقـوم بزيـارة السـجون ،إذ ينبغي أال يسـمح باالطلاع على ملفات
المحتجزيـن إال للعامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة.

عينة من األسئلة حول سجالت المرضى الفردية

■
■
■
■
■

■ه ــل ل ــدى كل محتج ــز مل ــف طب ــي ف ــردي؟ ه ــل يتول ــى الفري ــق الصح ــي ف ــي الس ــجن حفظه ــا وتنظيمه ــا؟ أم ه ــل يحتف ــظ
المحتج ــزون بس ــجالتهم الخاص ــة ونتائ ــج االختب ــارات ف ــي الزنزان ــات؟
■ه ــل يت ــم احت ــرام س ــرية الملف ــات الطبي ــة وضم ــان احترامه ــا؟ وم ــن لدي ــه ح ــق االط ــاع عل ــى المعلوم ــات الطبي ــة؟ لم ــاذا –
إذا كان األم ــر كذل ــك – يطل ــع أش ــخاص آخ ــرون غي ــر موظف ــي الرعاي ــة الصحی ــة عل ــی الس ــجالت الطبی ــة؟
■هل تُرسل ملفات المحتجزين معهم عند نقلهم أو اإلفراج عنهم؟
■هل يصل المحتجزون من أماكن احتجاز أخرى ومعهم سجالتهم الطبية القديمة أو تقرير طبي موجز؟
■ما هي السجالت الموجودة للمحتجزين الذين أحيلوا إلى مرافق صحية خارجية؟

بالنسبة لسجالت المرضى الخارجيين
■

■أي ــن يت ــم تس ــجيل فحوص ــات المستش ــفيات وتوصياته ــا واختباراته ــا؟ ه ــل يحتف ــظ موظف ــو الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجن
ببطاق ــات المرض ــى الخارجيي ــن ،أم ه ــل تس ــجل المعلوم ــات مباش ــرة ف ــي المل ــف الطب ــي الف ــردي للمحتج ــز؟ ه ــل ترس ــل
الملف ــات الطبي ــة م ــع المحتج ــز إل ــى المستش ــفى؟ كي ــف يق ــوم موظف ــو الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي الس ــجن بالمتابع ــة ،فيم ــا يتعل ــق
بتوصي ــات المستش ــفى وتحدي ــد مزي ــد م ــن مواعي ــد الفح ــص؟

بالنسبة لسجالت المرضى الداخليين
■
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■ه ــل يت ــم االحتف ــاظ بتقري ــر موج ــز ع ــن الس ــماح بالخ ــروج ف ــي الس ــجن؟ م ــاذا ع ــن الس ــجالت األخ ــرى لع ــاج المرض ــى
الداخليي ــن؟ كي ــف يؤث ــر نظ ــام حف ــظ الس ــجالت عل ــى مس ــار المتابع ــة (عل ــى س ــبيل المث ــال ،ه ــل يمك ــن اس ــترجاع الس ــجالت
بس ــهولة م ــن أج ــل تحدي ــد مواعي ــد ً
الحق ــا)؟

ةيحصلا ةياعرلا تامدخ

4.7.سجالت الحالة اإلكلينيكية
تس ــتخدم س ــجالت الحال ــة اإلكلينيكي ــة عمو ًم ــا لتس ــجيل األنش ــطة ف ــي أماك ــن الرعاي ــة
الصحيـــة .وليـــس الهـــدف مـــن هـــذه الســـجالت بصفـــة عامـــة أن تكـــون بمنزلـــة
المســـتودعات أو المصـــادر األوليـــة للمعلومـــات اإلكلينيكيـــة عـــن األفـــراد .ويجـــب أن
تض ــع ف ــي اعتب ــارك أن الس ــجالت الطبي ــة م ــن المرج ــح أن تتضم ــن معلوم ــات طبي ــة
خاصـــة عـــن المريـــض .وهـــذه المعلومـــات ســـرية ويجـــب التعامـــل معهـــا علـــى هـــذا
النحــو – ممــا يعنــي أن الســجالت يجــب تخزينهــا بشــكل مناســب ،وأال يطلــع عليهــا إال
المختصـــون بالمجـــال الطبـــي.
وإذا ل ــم يك ــن ل ــدى الس ــجن س ــجالت الحال ــة اإلكلينيكي ــة ،ينبغ ــي إدخ ــال نظ ــام أساس ــي
لهــذا الغــرض .ويمكــن أن يســتند إلــى النظــام المســتخدم فــي المجتمــع ،إن وجــد .وينبغــي
أن تكـــون الســـجالت بمنزلـــة ســـجل لالستشـــارات الطبيـــة ،والوفيـــات ،واألمـــراض
المعدي ــة المهم ــة ،والمخ ــزون المتوف ــر ف ــي الصيدل ــة ،والتط ــورات الت ــي تط ــرأ عل ــى
الميزاني ــة .وفيم ــا يل ــي وص ــف لبع ــض أمثل ــة س ــجالت الحال ــة اإلكلينيكي ــة الت ــي يمك ــن
توق ــع اس ــتخدامها ف ــي الس ــجون.

سجل الفحوصات الطبية األولية
ـادرا م ــا يك ــون ل ــدى الس ــجون س ــجل للتقييم ــات الطبي ــة األولي ــة للمحتجزي ــن الج ــدد.
نـ ً
وتس ــجل النتائ ــج ف ــي الملف ــات الطبي ــة الفردي ــة للمحتجزي ــن ،أو ف ــي الس ــجل الرئيس ــي،
أو ف ــي الملف ــات اإلداري ــة الفردي ــة للمعتقلي ــن.

سجل االستشارات
ينبغـــي أن توضـــح ســـجالت االستشـــارات اســـم كل محتجـــز خضـــع للفحـــص فـــي
العيـــادة ،وتاريـــخ االستشـــارة ،وطبيعـــة الشـــكوى الصحيـــة ،والتشـــخيص ،والعـــاج
الموصـــوف .ويُعـــد التســـجيل الدقيـــق للمعلومـــات فـــي الســـجالت الصحيـــة مه ًمـــا ألن
البيان ــات المس ــتقاة م ــن الس ــجالت م ــن ش ــأنها أن تس ــلط الض ــوء عل ــى حض ــور موظف ــي
الرعاي ــة الصحي ــة ،وع ــدد االستش ــارات اإلكلينيكي ــة اليومي ــة ،وأنم ــاط اإلصاب ــة بالم ــرض
(المـــرض) ومعـــدالت الوفيـــات (حـــاالت الوفـــاة) بيـــن المحتجزيـــن ،وعـــدد اإلحـــاالت
إلـــى المستشـــفيات ،وأنمـــاط وصـــف العقاقيـــر وصرفهـــا ،وأحيا ًنـــا ،حـــدوث حـــاالت
س ــوء المعامل ــة .ويمك ــن اس ــتخدام ه ــذه المؤش ــرات لرص ــد أداء الخدم ــات الصحي ــة ف ــي
الســـجون ،والحالـــة الصحيـــة العامـــة لنـــزالء الســـجون.
يســـجالن
إذا كانـــت األعـــراض التـــي تظهـــر علـــى المرضـــى ،والعـــاج الموصـــوف
َ
بش ــكل صحي ــح ،ف ــإن س ــجالت االستش ــارات يمك ــن ً
أيض ــا أن ت ــدل عل ــى ج ــودة الرعاي ــة
المقدم ــة للمرض ــى – وذل ــك ع ــن طري ــق إظه ــار االرتب ــاط بي ــن التش ــخيص والع ــاج.

سجل مخزون الصيدلية وصرف األدوية
يـــدون فـــي ســـجل مخـــزون الصيدليـــة عـــدد األدويـــة المســـتلمة والمخزنـــة وأنواعهـــا.
ويمكــن االســتعانة بــه لتبريــر الميزانيــات ومنــع الفســاد المرتبــط باألدويــة والمســتلزمات
الطبي ــة األخ ــرى (أو كش ــفه).
ويجــب تدويــن مــا يســتخدم مــن أدويــة فــي العيــادة فــي ســجل منفصــل لصــرف األدويــة.
ومــن المتوقــع أن تســاوي كميــة العقاقيــر المدرجــة فــي ســجل مخــزون الصيدليــة – بعــد
طـــرح العقاقيـــر المدرجـــة فـــي ســـجل األدويـــة المنصرفـــة والمخـــزون التالـــف بســـبب
انته ــاء الصالحي ــة أو التل ــف (ال ــذي ينبغ ــي تس ــجيله ً
أيض ــا) – كمي ــة العقاقي ــر الموج ــودة
ف ــي المخ ــزون الحال ــي .وعندم ــا تك ــون كمي ــة المخزون ــات أق ــل م ــن المتوق ــع ،ينبغ ــي
التحقي ــق ف ــي األم ــر ،إذ ربم ــا يك ــون ذل ــك بس ــبب الس ــرقة أو الفس ــاد.
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سجالت أخرى
قــد توجــد ســجالت طبيــة أخــرى وذلــك لتســجيل حــاالت الطــوارئ الليليــة ،والتحويــات
داخ ــل المستش ــفيات وخارجه ــا ،والوفي ــات ف ــي الحج ــز ،وم ــا إل ــى ذل ــك .وينبغ ــي ط ــرح
استفس ــارات ومراجع ــة م ــا تتضمن ــه ه ــذه الس ــجالت.

اإلحصائيات الصحية
يمك ــن تس ــجيل البيان ــات الصحي ــة (ع ــدد االستش ــارات ف ــي الش ــهر ،وع ــدد األم ــراض
المعدي ــة ،وع ــدد الوفي ــات ،وم ــا إل ــى ذل ــك) بانتظ ــام وإبالغه ــا إل ــى الس ــلطات المعني ــة
خ ــارج الس ــجن (الخدم ــات الطبي ــة ف ــي الس ــجون ،أو المس ــؤول الطب ــي ف ــي المنطق ــة،
أو إدارة الصح ــة واإلحص ــاء ،وم ــا إل ــى ذل ــك) .وق ــد تح ــدد بع ــض لوائ ــح الس ــجون أو
كتيب ــات الس ــجون أن ــواع الس ــجالت الت ــي يج ــب عل ــى الس ــجن االحتف ــاظ به ــا .كم ــا يج ــوز
للس ــلطات الصحي ــة الوطني ــة أن تطل ــب ً
أيض ــا تس ــجيل أن ــواع معين ــة م ــن البيان ــات (مث ــل
اإلب ــاغ اإللزام ــي ع ــن األم ــراض المعدي ــة مث ــل الس ــل والج ــذام).

عينة من األسئلة حول السجالت الطبية

■
■
■
■
■
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■الح ــظ أي م ــن تفاصي ــل التقيي ــم الطب ــي األول ــي الت ــي ت ــم تس ــجيلها ،وم ــا ه ــو اإلج ــراء ال ــذي ت ــم اتخ ــاذه اس ــتجابة للنتائ ــج
المهم ــة.
■الحظ ما يتم إدراجه في سجل االستشارات.
■الحــظ مــا يتــم إدراجــه فــي ســجالت مخــزون الصيدليــة وســجالت صــرف األدويــة .هــل هنــاك توضيــح الســتخدام المخــزون
فــي ســجل صــرف األدويــة ،أم هــل هنــاك مخــزون مفقــود دون توضيــح الســبب؟
■الحظ وجود أي من السجالت األخرى وما هو مسجل فيها.
■الح ــظ أي إب ــاغ ع ــن البيان ــات الصحي ــة للس ــلطات الطبي ــة .ه ــل يس ــتطيع الفري ــق الزائ ــر للس ــجن االط ــاع عل ــى ه ــذه
البيان ــات ،س ــوا ًء ف ــي الس ــجن أو عل ــى المس ــتوى المرك ــزي؟

ةيحصلا ةياعرلا تامدخ

4.8.ميزانية األدوية والصحة
مخزون الصيدلية
ينبغـي أن يكـون مخـزون األدويـة المتوفـر فـي عيـادة السـجن كافيًـا لعالج جميـع األمراض
التـي عـاد ًة مـا تصيـب المحتجزين .ويجب أن تكـون األدوية غير منتهيـة الصالحية ،وجيدة
النوعيـة ،وأن تثبـت فعاليتهـا .وال بـد أن تكـون مطابقـة لما يرد في “القائمـة الوطنية لألدوية
األساسـية” الموجـودة فـي معظـم البلـدان الناميـة .وتتفـاوت أنـواع األدويـة التـي يجـب أن
يحتـوي عليهـا مخـزون السـجن وكمياتهـا مـن بلـد إلـى آخـر ،ويمكـن أن تعتمـد علـى أنماط
اإلصابـة باألمـراض علـى المسـتوى المحلي (مثـل األمـراض المتوطنة) ،والحالـة الصحية
العامـة لنـزالء السـجن (علـى سـبيل المثـال ،تكـون معـدالت اإلصابـة باألمـراض مرتفعـة
بيـن النـزالء الذيـن يعانـون سـوء التغذية) ،ومسـتوى تدريـب موظفي الخدمـات الصحية في
السـجون (ال سـيما فـي السـجون التـي ال يوجـد فيهـا سـوى معاون واحـد للرعايـة الصحية،
وينبغـي أن تكـون األدويـة التـي تؤخـذ عـن طريـق الفـم كافيـة لعلاج األمـراض األكثـر
شـيوعا ،وأال تكـون عقاقيـر الحقـن متاحـة إال للموظفيـن المدربيـن علـى اسـتخدامها).
ً
وربمـا تـؤدي الصعوبـات المتعلقـة بالميزانيـات ،أو التوريـدات ،أو الفسـاد ،أو األمـن ،أو
االسـتخدام غيـر السـليم إلـى نقـص فـي األدويـة داخـل السـجن .وينبغـي تشـجيع سـلطات
السـجن علـى التعامـل مـع هـذه المسـائل .وضع فـي اعتبـارك أن قيمة بعض السـلع األخرى
ال تقـل عـن قيمـة الـدواء داخـل السـجن ،وقـد تتحـول إلـى “عملـة موازيـة” يجـري تبادلهـا
مقابـل السـلع أو الخدمـات.
أثنـاء زيـارات السـجن ،يجـب علـى العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة محاولـة تقييم ما
إذا كان يجـري وصـف األدويـة واسـتخدامها بشـكل صحيـح.

عينة من األسئلة
مخزون الصيدلية وصرف األدوية
■
■
■
■
■
■

■ه ــل هن ــاك قائم ــة موح ــدة لألدوي ــة الت ــي يس ــمح لجمي ــع الس ــجون بتخزينه ــا؟ ه ــل مث ــل ه ــذه القائم ــة متاح ــة؟ وم ــا ه ــي
العقاقيـــر المســـتخدمة ،هـــل تحمـــل عالمـــات تجاريـــة أم ال؟
■هل يطابق مخزون األدوية الفعلي في الصيدلية ما هو مسجل في سجل المخزون؟
■هل تغطي األدوية جميع األمراض الشائعة؟ هل هناك أية فجوات كبيرة؟
■هل هناك أية أدوية منتهية الصالحية في المخزون؟
■ه ــل يحت ــوي المخ ــزون عل ــى أدوي ــة غي ــر مناس ــبة لمس ــتوى تدري ــب موظف ــي الرعاي ــة الصحي ــة (مث ــل أدوي ــة الحق ــن ،أو
مض ــادات الذه ــان ،أو أدوي ــة الخ ــط الثان ــي لع ــاج الس ــل؟
■هـــل مـــن الممكـــن – عـــن طريـــق فحـــص مخـــزون الصيدليـــة ،وســـجالت االستشـــارات أو العـــاج – اســـتخالص أيـــة
اســـتنتاجات بشـــأن عـــادات موظفـــي الرعايـــة الصحيـــة فـــي وصـــف األدويـــة؟ هـــل يبـــدو أنهـــم يتصرفـــون كمـــا ينبغـــي؟

ً
تفصيـــا مـــن ســـجل
ضـــع قائمـــة مختصـــرة بأنـــواع األدويـــة المخزنـــة فـــي الســـجن .ويمكـــن الحصـــول علـــى قائمـــة أكثـــر
مخـــزون الصيدليـــة ،ويمكـــن إدراجهـــا كمرفـــق إذا لـــزم األمـــر.
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توريد األدوية
■

■

■
■
■

■م ــن أي ــن يت ــم الحص ــول عل ــى األدوي ــة ع ــاد ًة؟ ه ــل تُطل ــب م ــن مخ ــزن طب ــي مرك ــزي تاب ــع ل ــوزارة الصح ــة أو وزارة
الع ــدل؟ م ــا ه ــو حج ــم توات ــر الطلب ــات؟ م ــن ال ــذي يج ــب أن يعتم ــد الطل ــب؟ ه ــل يت ــم اس ــتالم األدوي ــة المطلوب ــة بالفع ــل؟
ه ــل التوري ــدات كافي ــة؟ ه ــل هن ــاك أي تأخي ــر؟
■ه ــل توج ــد مص ــادر أخ ــرى ألدوي ــة المحتجزي ــن (المانح ــون م ــن القط ــاع الخ ــاص ،المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة ،أو عائ ــات
المحتجزيــن ،أو األس ــواق ،أو الصيدليــات المحلي ــة ،وم ــا إل ــى ذل ــك)؟ ح ــاول تقدي ــر نس ــبة األدوي ــة التــي يورده ــا كل مص ــدر
إل ــى الس ــجن.
■هل يطلب المحتجزون من حراس السجن شراء أدوية من السوق أو من صيدلية خاصة؟ كيف يتم ذلك؟
■كي ــف يمك ــن للمحتجزي ــن طل ــب أدوي ــة م ــن عائالته ــم؟ كي ــف يحصل ــون عل ــى تل ــك األدوي ــة؟ ه ــل هن ــاك س ــجل يظه ــر
اس ــتالم األدوي ــة؟ ه ــل م ــن الصع ــب عل ــى المحتجزي ــن تلق ــي مث ــل ه ــذه العقاقي ــر م ــن عائالته ــم؟
■ه ــل هن ــاك أي ــة رقاب ــة عل ــى األدوي ــة الت ــي يت ــم جلبه ــا إل ــى الس ــجن ع ــن طري ــق مص ــادر خارجي ــة؟ ه ــل يمك ــن أن تس ــبب
ه ــذه األدوي ــة مش ــكالت مح ــددة لن ــزالء الس ــجن (مث ــل العقاقي ــر الت ــي تؤث ــر عل ــى العق ــل ،واألدوي ــة المض ــادة للس ــل الت ــي
يمك ــن أن ت ــؤدي إل ــى مقاوم ــة عق ــار ع ــاج الس ــل إذا أس ــيء اس ــتخدامها)؟

ميزانية الصحة
غالبًـا مـا يتعـذر الحصـول علـى المعلومـات المتعلقـة بميزانيـات األدويـة وأنشـطة الرعايـة
وكثيـرا
الصحيـة فـي السـجون .وقـد تحجـم سـلطات االحتجـاز عـن اإلعلان عـن األرقـام،
ً
مـا تختلـط الميزانيـة مـع “خطـوط اإلنفـاق” األخـرى (لألغذية ،والمـواد الخاصـة بالصرف
الصحـي ،والرواتـب ،ومـا إلـى ذلـك) .ومـع ذلـك ،قـد يكون مـن الضـروري الحصول على
معلومـات عـن ميزانيـات الصحـة ،ال سـيما إذا كانـت هنـاك مشـكالت صحيـة خطيـرة بيـن
المحتجزيـن قـد تكـون ذات صلـة بالقيـود المفروضـة علـى الميزانيـة ،وكذلـك إذا كانت تلك
وكثيرا ما يكون موظفـو الرعاية الصحية
المشـكالت ترتبـط بالفسـاد داخـل نظام االحتجـاز.
ً
مصـدرا مه ًمـا للمعلومـات عـن أوجـه القصـور فـي اإلنفـاق علـى الرعايـة
فـي السـجون
ً
الصحيـة والفسـاد فـي اسـتخدام ميزانيـة الصحة.
ويجـب التعـرف علـى ميزانيـة الصحـة مـع المسـؤولين فـي السـجن المعنـي ،ومـع مسـؤول
خدمـة االحتجـاز أو الـوزارة المعنيـة .وعـاد ًة مـا تشـمل اإلجـراءات المتعلقـة بميزانيـات
الصحـة فـي السـجون نظـام االحتجـاز بأكملـه ،لذلـك ،يجـب تجميـع المعلومـات مـن جميـع
السـجون المعنيـة للخـروج بصـورة مجمعـة وتحديـد المشـكالت المشـتركة والنقـاط التـي
تتطلـب اتخـاذ إجـراءات.

عينة من األسئلة حول ميزانية الصحة

■
■
■
■
■

70

■من أين تأتي ميزانية الصحة الخاصة بالسجن؟ إدارة السجون؟ وزارة الصحة ،أم وزارة العدل ،أم وزارة الدفاع؟
■كيف يتم تخصيص الميزانية؟ هل يعتمد التخصيص على عدد المحتجزين؟ ما هي ميزانية هذا السجن؟
■هل هناك نقص في الميزانية أو أي إفراط في اإلنفاق؟ ما هي األسباب الكامنة وراء ذلك؟
■هل لدى السجن إمكانية الوصول إلى مصادر أخرى للتمويل؟ هل يستفيد من هذه المصادر؟
■إذا كانـــت هنـــاك حاجـــة إلـــى أمـــوال إضافيـــة أو أمـــوال لمواجهـــة حـــاالت الطـــوارئ (علـــى ســـبيل المثـــال أثنـــاء تفشـــي
األمـــراض الوبائيـــة أو ســـداد فواتيـــر الجراحـــة) ،مـــن أيـــن تأتـــي هـــذه األمـــوال؟
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4.9.الرعاية الصحية للنساء في السجون
هنـاك أمـور صحيـة خاصـة بالنسـاء فـي السـجون ولهـن أيضًـا احتياجـات محـددة من حيث
الرعايـة الصحيـة .ومـع ذلـك ،فـإن الرجـال هـم مـن يضعـون تصميـم السـجون وأنظمتهـا،
وذلـك مـن أجـل الرجـال ،وعـاد ًة مـا ال تتولى النسـاء في أوسـاط سـلطات السـجون مناصب
تتيـح لهـن اتخـاذ القـرارات ،وتشـكل النسـاء أقـل مـن  10في المائـة من نزالء السـجون في
معظـم البلـدان .ومـن ثـم ،فـإن ترتيبـات الرعايـة الصحيـة ،واألمـن ،واالتصـاالت العائليـة،
وفـرص العمـل والتدريـب داخـل السـجون مـن المرجح أن تعطـي األولوية لتلبيـة احتياجات
الرجـال ،وأن تهمـل احتياجـات النسـاء .وفـي كثيـر مـن األحيان ،تُتـرك النسـاء المحتجزات
فـي وضـع ضعيـف ودون رعايـة إلـى حـد مـا .وفـي هـذا الشـأن ،تتضمـن قواعـد األمـم
المتحـدة لمعاملـة السـجينات (قواعـد بانكـوك) 34،التـي اعتمـدت فـي عـام  ،2010أحكا ًمـا
لضمـان تلبيـة احتياجـات السـجينات لرعايـة صحيـة محددة.

أمور صحية خاصة بالنساء في السجون
●

●ارتفاع احتمال التعرض للعنف واالعتداء الجنسي قبل دخول السجن

●

●خطر التعرض للعنف واالعتداء الجنسي داخل السجون

●

●ارتفاع نسبة اإلصابات الجسدية والصدمات النفسية

●

●ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا

●

●

●بشكل عام ،زيادة احتياجات الصحة النفسية ،بما في ذلك االعتماد على تعاطي المخدرات
والكحوليات
●احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بنوع الجنس ،بما في ذلك الحاجة إلى خدمات
أمراض النساء والتوليد

عينة من األسئلة حول احتياجات النساء للنظافة الصحية
والرعاية الصحية في السجون

■
■
■
■
■
■

■ه ــل يت ــاح للنس ــاء س ــهولة الحص ــول عل ــى م ــواد النظاف ــة الصحي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك الف ــوط الصحي ــة (دون الحاج ــة إل ــى طل ــب
ذل ــك م ــن س ــلطات الس ــجن)؟
■هل يتاح للنساء الحصول على مياه إضافية من أجل االغتسال؟
■ه ــل توج ــد طبيب ــات أو موظف ــات للرعاي ــة الصحي ــة؟ إن ل ــم توج ــد ،ه ــل تت ــم االس ــتعانة بمرافق ــات عن ــد إج ــراء الفحوص ــات
الطبي ــة؟
ُ
■عنـــد إجـــراء الفحـــص الصحـــي األولـــي ،هـــل تســـأل المحتجـــزات عـــن األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا ،وعوامـــل الخطـــر
المتعلقـــة باإلصابـــة باألمـــراض المنقولـــة جنســـيًا ،والصحـــة النفســـية ،والصحـــة اإلنجابيـــة ،واالعتـــداء والعنـــف الجنســـيين؟
■ه ــل تتس ــاوى الخدم ــات الصحي ــة المقدم ــة للم ــرأة داخ ــل الس ــجن م ــع الخدم ــات المتاح ــة ف ــي المجتم ــع (بم ــا ف ــي ذل ــك،
فح ــص س ــرطان الث ــدي ،وس ــرطان عن ــق الرح ــم عل ــى س ــبيل المث ــال)؟
■ه ــل يت ــاح للنس ــاء ف ــي الس ــجون الحص ــول عل ــى خدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة الخاص ــة بن ــوع الجن ــس ،بم ــا ف ــي ذل ــك وج ــود
طبي ــب ألم ــراض النس ــاء وطبي ــب للتولي ــد؟

الحمل في السجون
إن الوضـع األمثـل هـو أنـه ينبغـي أال تسـجن النسـاء الحوامل ما لم تكن هناك بالفعل أسـباب
قاهـرة لذلـك .وإذا كانـت هنـاك نسـاء حوامـل فـي السـجن ،فإنـه يجـب ضمـان حصولهـن
علـى ميـاه إضافيـة لالغتسـال ،وتوفـر نظـام غذائـي يلبـي احتياجاتهـن التغذويـة (بمـا فـي
ذلـك البروتينـات ،والفواكـه الطازجـة ،والخضـروات)ً ،
وأيضـا جميع الفحوصـات الصحية
	34قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم
المتحدة في  21كانون األول /ديسمبر  .A/RES/65/229 ،2010متاحة عبر الرابط:
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf
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الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

الالزمـة ،والرعايـة قبـل الوالدة وبعدها .وينبغي أن يتاح للنسـاء المحتجزات ً
أيضا الوصول
إلـى المرافـق التـي يمكنهـن فيها إنهاء الحمـل ،إذا كانت متوفرة في المجتمع خارج السـجن.
وال ينبغـي أن تحـدث الـوالدة فـي السـجون ألن بيئتهـا بشـكل عـام أقـل أما ًنـا وصحيـة مـن
المستشـفيات .وأثنـاء الـوالدة ،يجـب أال تكـون النسـاء مقيـدة بـأي شـكل مـن األشـكال.
ويجـب ضمـان خصوصيـة النسـاء المرضعـات ،وحصولهـن علـى نظـام غذائـي مناسـب.
وينبغـي إصـدار شـهادات ميلاد رسـمية لحديثـي الوالدة .ويجب أن يشـير محـل الميالد إلى
المستشـفى الـذي تمـت فيـه الـوالدة .وإذا حدثـت الـوالدة داخـل السـجن ،فـإن ذلـك ينبغي أال
يذكـر ذلـك فـي شـهادة الميلاد.
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 .10.4تعزيز الصحة في السجون
يشـير مصطلـح “تعزيـز الصحـة” إلى األنشـطة التي تمكن الناس من ممارسـة سـيطرة أكبر
علـى صحتهـم والعوامـل المحـددة لها .وينبغي تعزيز الصحة في السـجون ،وأن يشـمل ذلك
األمـر التثقيـف الصحـي ،وتدابيـر الوقايـة مـن األمراض .ويتمثـل الهدف منه في شـقين هما
ضمـان عـدم إصابـة نـزالء السـجن باألمـراض أو اكتسـاب عـادات تدمر الصحـة ،وضمان
اتباعهـم أسـاليب تعـزز الصحـة وممارسـات تمكنهـم مـن الحفـاظ علـى صحتهـم فـي أثنـاء
وجودهـم في السـجن ،وبعـد مغادرته.
وذكـرت منظمـة الصحـة العالميـة أن توفير المعلومـات للمحتجزين وتثقيفهم بشـأن الصحة،
ً
أمـرا حيويًـا لحمايـة الصحـة فـي السـجون
وأيضـا وسـائل الوقايـة مـن األمـراض يُعـد ً
وتعزيزهـا 35.ومـع ذلـك ،يحتـاج المحتجزون ً
أيضا أن يشـعروا بأن أمـر صحتهم في أيديهم
هـم حتـى يتمكنـوا مـن اتخـاذ القـرارات والتصـرف بنا ًء عليهـا .ومن الواضـح أن هذا األمر
يتطلـب أن تُظهـر سـلطات السـجن التزا ًمـا بالصحـة والرفـاه عـن طريـق تنفيـذ سياسـات
وممارسـات داعمـة .ويضطلـع موظفـو الرعايـة الصحيـة فـي السـجون بدور رئيسـي ً
أيضا
فـي تقييـم االحتياجـات الصحيـة لنـزالء السـجون والمحتجزيـن كل علـى حـدة ،وفـي ضمان
تلبيـة برامـج تعزيـز الصحـة احتياجـات المحتجزين.
وتشـمل األمثلـة علـى تعزيـز الصحـة فـي السـجون التثقيـف بجوانـب الصحـة والنظافـة
الصحيـة– مثـل الوقايـة مـن فيـروس نقـص المناعـة البشـرية المكتسـب ،واألمـراض
المنقولـة جنسـيًا– والتدريـب علـى نظافـة الغـذاء والتغذيـة ،واالستشـارات بشـأن المخدرات
والكحوليـات ،بمـا فـي ذلك التثقيف بشـأن سـبل الحد مـن الضرر .ويمكن ً
أيضا تنفيذ أنشـطة
اإلقلاع عـن التدخيـن وممارسـة التماريـن الرياضيـة فـي السـجون.

التحديات التي تواجه حماية الصحة في السجون وتعزيزها
قـد يكـون هنـاك إهمـال لحمايـة الصحـة فـي السـجون وتعزيزهـا .ومـن شـأن تقييـم الرعاية
الصحيـة فـي السـجون أن يـدرج هـذا الموضـوع على جدول أعمال سـلطات السـجون .ومع
ذلـك ،هنـاك العديـد مـن التحديـات التـي تواجـه حمايـة الصحة فـي السـجون وتعزيزها على
نحـو فعـال .فقـد يكـون المحتجـزون فـي حالـة صحيـة سـيئة ،ولديهـم عـادات صحية سـيئة،
ومعرفـة قليلـة بالصحـة عنـد وصولهـم إلـى السـجن .وقـد يجـد المحتجـزون صعوبـة فـي
المشـاركة فـي التثقيـف الصحـي وتعزيـز الصحـةً .
وأيضـا قـد يجـدون صعوبـة فـي تغييـر
عاداتهـم فـي أثنـاء وجودهـم فـي السـجن – وذلـك ألسـباب مختلفـة ،منهـا فقدان االسـتقالل،
تعـرض ظـروف السـجن ،مثـل االكتظـاظ
وضعـف احتـرام الـذات .وفـي الوقـت نفسـهِّ ،
وانتشـار التدخيـن وتعاطـي المخـدرات ،الصحـة للخطـر بطبيعـة الحـال .وربمـا ال يعتـرف
موظفـو السـجن وسـلطاته بالحاجـة إلـى اتخـاذ أيـة إجـراءات ،وقـد ال يكـون هنـاك التـزام
بحمايـة الصحـة وتعزيزهـا.

فوائد حماية الصحة في السجون وتعزيزها
ينبغـي بصفـة عامـة أن تصـاغ المبادرات الرامية إلى حماية الصحة في السـجون وتعزيزها
علـى نحـو يحقـق فائـدة فوريـة وطويلـة األجـل للمحتجزيـن .ومـع ذلـك ،هناك فوائـد أخرى
يمكـن التأكيـد عليهـا فـي أثنـاء الترويـج للمبـادرات بيـن األطـراف المعنيـة .وقـد يسـتفيد
موظفـو السـجن بشـكل غيـر مباشـر مـن جهـود تعزيـز الصحـة مـن أجـل المحتجزيـن ،ألن
تحسـن الحالـة الصحيـة للمحتجزيـن يـؤدي إلـى بيئـة صحيـة أكثر فـي مكان العمـل من أجل
الموظفيـن .وينبغـي أن تهـدف جهـود تعزيـز الصحـة فـي السـجون ً
أيضـا إلـى تعزيز صحة
الموظفيـن بشـكل مباشـر ،وذلـك مـن أجـل رفاهتهـم ،إذ يكـون الموظفـون الذيـن يتمتعـون
بحالـة صحيـة جيـدة ولديهـم الحافـز للعمـل أكثـر قـدرة علـى تعزيـز صحـة المحتجزيـن.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،فـإن تعزيـز الصحة في السـجون يمكن أن يعـود بالفائدة علـى المجتمع
األوسـع ً
نطاقـا عـن طريـق القضـاء علـى دور السـجون كتربـة خصبـة لتكاثـر األمـراض
المعديـة التـي تنطلـق بعـد ذلـك إلـى خـارج السـجن ،أو تقليـص هـذا الـدور إلـى أبعـد حـد
	35عام  ،2003دعا المندوبون المشاركون في االجتماع الدولي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في روسيا االتحادية حول
الصحة في السجون والصحة العامة إلى اتخاذ مجموعة كاملة من التدابير العاجلة التي تهدف إلى منع انتشار األمراض بين
المحتجزين ،واالضطالع بعمل قوي في مجالي اإلعالم والتثقيف بينهم وتزويدهم بوسائل الوقاية من األمراض( .انظر :منظمة
الصحة العالمية ،الصحة في السجون كجزء من الصحة العامة ،إعالن موسكو 24 ،تشرين األول /أكتوبر  .)2003وقد تكررت
هذه الدعوة في إسبانيا في عام ( .2009انظر :منظمة الصحة العالمية ،توصية مدريد :حماية الصحة في السجون باعتبارها
جزءًا أساسيًا من الصحة العامة ،مدريد 30 ،تشرين األول /أكتوبر .)2009
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ممكـن .ويعنـي تحسـن الحالـة الصحيـة فـي السـجون ً
أيضـا أن المحتجزيـن سـيحتاجون إلى
رعايـة صحيـة أقـل بعـد اإلفـراج عنهم .وبهذه الوسـائل ،يمكـن لحماية الصحة في السـجون
وتعزيزهـا أن تقلـل مـن عـبء الرعايـة الصحيـة علـى كاهـل المجتمـع.

عينة من األسئلة حول تعزيز الصحة

■
■
■
■

■ما هي أنشطة تعزيز الصحة التي تتم في السجن؟
■هل تفهم سلطات السجن ضرورة تعزيز الصحة؟
■ه ــل تج ــري س ــلطات الس ــجن تقيي ًم ــا منتظ ًم ــا لالحتياج ــات الصحي ــة للن ــزالء لضم ــان أن برام ــج حماي ــة الصح ــة وتعزيزه ــا
تلب ــي احتياج ــات المحتجزي ــن؟
■ه ــل تس ــتخدم التقييم ــات الصحي ــة للمحتجزي ــن الج ــدد كف ــرص لتزويده ــم بمعلوم ــات ع ــن الصح ــة أو ع ــن أنش ــطة تعزي ــز
الصح ــة ف ــي الس ــجن؟

عينة من األسئلة حول التثقيف والمعلومات الصحية

■
■
■
■
■
■
■

■هل هناك برنامج يوفر تعليمات للمحتجزين بشأن الصحة؟ إذا كانت اإلجابة ال ،هل هناك برنامج مزمع؟
■هـــل يتضمـــن البرنامـــج معلومـــات أساســـية عـــن الصحـــة البدنيـــة والنفســـية؟ األنظمـــة الغذائيـــة ونمـــط الحيـــاة الصحيـــة؟
الوقايـــة مـــن األمـــراض المعديـــة؟ الوقايـــة مـــن الجرعـــات الزائـــدة مـــن المخـــدرات؟
■ه ــل تتخ ــذ تدابي ــر لحماي ــة الصح ــة النفس ــية للمحتجزي ــن والحف ــاظ عل ــى رفاهته ــم (عل ــى س ــبيل المث ــال تش ــجيع التفاع ــل
االجتماع ــي ،واألنش ــطة الهادف ــة ،وبن ــاء عالق ــات عائلي ــة قوي ــة والحف ــاظ عليه ــا)؟
■هل يوجد برنامج لتثقيف األقران؟
■هل تتوفر مصادر أخرى للمعلومات عن الصحة؟
■ه ــل تتوف ــر معلوم ــات ع ــن أم ــراض مح ــددة ،وخاص ــة ع ــن انتق ــال في ــروس نق ــص المناع ــة البش ــرية المكتس ــب والته ــاب
الكب ــد وم ــرض الس ــل ،والوقاي ــة منه ــا ،وعالجه ــا.
■ه ــل تنف ــذ س ــلطات االحتج ــاز أي ــة أنش ــطة تتعل ــق بحماي ــة الصح ــة وتعزيزه ــا؟ ه ــل تس ــمح ل ــإدارات (إدارة الصح ــة العام ــة
عل ــى س ــبيل المث ــال) أو المنظم ــات (المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة عل ــى س ــبيل المث ــال) بالقي ــام بذل ــك؟

عينة من األسئلة حول دعم تغيير العادات الضارة

■
■
■
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■ه ــل هن ــاك إمكاني ــة للحص ــول عل ــى التدري ــب عل ــى المه ــارات النفس ــية والدع ــم ف ــي ه ــذا الص ــدد (عل ــى س ــبيل المث ــال
الســـلوك اإلدراكـــي ،وإدارة الغضـــب ،واحتـــرام الـــذات)؟
■هـــل هنـــاك دعـــم فـــي محيـــط المحتجزيـــن المباشـــر لتغييـــر عاداتهـــم فيمـــا يتعلـــق بالصحـــة (علـــى ســـبيل المثـــال القيـــود
المفروضـــة علـــى التدخيـــن ،والوصـــول إلـــى مرافـــق ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة ،واألطعمـــة الصحيـــة فـــي المقصـــف)؟
■هل يمكن للمحتجزين الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بالصحة ،وبشكل سري إذا لزم األمر؟

ةيحصلا ةياعرلا تامدخ

عينة من األسئلة حول الحد من الضرر

■

■
■
■
■

■ه ــل هن ــاك إمكاني ــة للحص ــول عل ــى أدوات الحق ــن المعقم ــة وأدوات الوش ــم اآلم ــن؟ ه ــل الواق ــي الذك ــري مت ــاح بحري ــة؟
(ق ــد تك ــون ه ــذه الخدم ــات متاح ــة ع ــن طري ــق الخدم ــات الصحي ــة ف ــي الس ــجون أو المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة أو الخدم ــات
الخارجي ــة العامل ــة ف ــي الس ــجون).
■ه ــل تتوف ــر االختب ــارات الطوعي ــة لفي ــروس نق ــص المناع ــة البش ــرية المكتس ــب ،والته ــاب الكب ــد  Bأو  Cواالستش ــارات
الطبي ــة والع ــاج ال ــازم له ــا ف ــي س ــرية؟
■هل العالج البديل متاح للمحتجزين الذين يعانون من االعتماد على المواد األفيونية؟
■هل النالوكسون في المحاقن سابقة الملء متاح لالستخدام في الحاالت الطارئة للجرعات الزائدة؟
■هل المعالجة الوقائية بعد التعرض متاحة للنساء ،والرجال ،والفتيان ،والفتيات الذين تعرضوا للخطر؟

عينة من األسئلة حول الحصول على الخدمات المتخصصة

■
■
■
■
■

■هــل تتوفــر خدمــات متخصصــة للمصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســب؟ التهــاب الكبــد؟ األمــراض المنقولــة
جنس ـيًا؟
■إذا كان ــت هن ــاك نس ــاء ف ــي الس ــجن ،فه ــل يح ــق له ــن الحص ــول عل ــى الرعاي ــة الخاص ــة باإلنج ــاب ،بم ــا ف ــي ذل ــك الرعاي ــة
م ــا قب ــل ال ــوالدة وم ــا بعده ــا؟
■ما هي الخدمات المتاحة للصحة النفسية؟ هل يمكن للمحتجزين الحصول على استشارات في هذا الشأن؟
■ھ ــل هن ــاك اتص ــال عل ــى مس ــتوى المتخصصي ــن م ــع الخدم ــات المجتمعی ــة ،حت ــی يمك ــن تيس ــير الحص ــول عل ــى الخدم ــات
المتاح ــة ف ــي المجتم ــع إذا ل ــزم األم ــر؟
■هل يمكن للمحتجزين االستفادة من المبادرات الصحية في المجتمع ،مثل حمالت التطعيم ،وبرامج الفحص؟

عينة من األسئلة حول االستعدادات ما قبل اإلفراج عن المحتجزين

■
■
■

■

■هل هناك تخطيط وإعداد فيما يتعلق باحتياجات المحتجزين الصحية بعد مغادرتهم السجن؟ ما الشكل الذي يتخذه؟
■م ــا ه ــي التدابي ــر الت ــي تُتخ ــذ حي ــال المحتجزي ــن المعرضي ــن لخط ــر تعاط ــي جرع ــات زائ ــدة م ــن المخ ــدرات ف ــي الفت ــرة
الت ــي تعق ــب اإلف ــراج عنه ــم؟
■م ــا ه ــي الترتيب ــات الت ــي تُتخ ــذ حي ــال المحتجزي ــن الذي ــن س ــيحتاجون اس ــتمرار الع ــاج الطب ــي بع ــد مغادرته ــم الس ــجن؟
ف ــي ه ــذا الص ــدد ،ه ــل تُتخ ــذ ترتيب ــات للتعام ــل م ــع م ــا يل ــي :احتياج ــات الصح ــة النفس ــية ،ومش ــكالت تعاط ــي المخ ــدرات،
واألم ــراض المعدي ــة (وخاص ــة في ــروس نق ــص المناع ــة البش ــرية المكتس ــب /اإلي ــدز ،والته ــاب الكب ــد ،واألم ــراض المنقول ــة
جنســـيًا ،والســـل) واألمـــراض غيـــر المعديـــة (مـــرض الســـكري ،وأمـــراض الجهـــاز التنفســـي ،والســـرطان ،واألمـــراض
المزمن ــة األخ ــرى)؟
■ماذا يحدث للملف الطبي الخاص بالمحتجز؟ هل يحصل المحتجزون على نسخ من ملفاتهم؟
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5.الحالة الصحية
للمحتجزين
5.1.تقييم الحالة الصحية وجمع مؤشرات
قابلة للقياس

بشـكل عام ،يتعين جمـع المعلومات من مجموعة
مـن أجـل تقييـم الحالة الصحية للمحتجزين
ٍ
واسـعة مـن المصـادر ومـن خلال وسـائل متعـددة :إجـراء مناقشـات مـع موظفـي الرعايـة
الصحيـة والمحتجزيـن؛ واسـتعراض السـجالت الطبيـة للمحتجزيـن؛ والمالحظـة المباشـرة
للعيـادات وإجـراءات الرعايـة الصحيـة؛ وتحليـل مؤشـرات معينـة قابلـة للقيـاس للرعايـة
الصحيـة لهـؤالء النزالء.
ينبغي جمع مؤشرات النقاط النهائية التالية بشكل ممنهج أثناء الزيارات إلى السجن:
●

●

●الوفيـات – أي الوفيـات بيـن نـزالء السـجن .يمكـن حسـاب معـدل الوفيـات كمـا يمكـن
تسـجيل أسـباب الوفـاة .ويمكـن مالحظـة عـدد ونسـبة الوفيـات حسـب السـبب وتحديـد
شـيوعا.
األسـباب األكثـر
ً
●اإلصابـة باألمـراض – أي سـوء الحالـة الصحيـة أو اإلصابـة باألمـراض بيـن نـزالء
السـجن .يمكـن مالحظـة انتشـار األمـراض بيـن المحتجزين كما يمكن تسـجيل األسـباب
شـيوعا لإلصابـة باألمـراض.
األكثـر
ً

مـن بيـن مؤشـرات الرعايـة الصحيـة المفيـدة األخـرى :نسـبة موظفـي الرعايـة الصحيـة
إلـى المحتجزيـن؛ عـدد االستشـارات الصحيـة اليوميـة؛ عـدد اإلحـاالت إلـى المستشـفيات
أو العيـادات الخارجيـة؛ حـاالت الوفيـات بيـن المحتجزيـن المحاليـن إلـى أماكـن أخـرى؛
عـدد الزيـارات إلـى السـجن تحـت برامـج معينة للرعايـة الصحيـة (كمثال ،برامـج فيروس
نقـص المناعـة البشـرية المكتسـب أو السـل)؛ وعـدد الزيارات إلـى متخصصيـن خارجيين.
وكذلـك ،تتضمـن مؤشـرات علاج أمراض معينـة :عدد المحتجزين المسـجلين فـي البرامج
العالجيـة؛ عـدد المحتجزيـن الذيـن يتلقـون جرعـات كاملـة مـن العلاج المالئـم لألمـراض
المختـارة كمؤشـر؛ ومخـزون العقاقيـر المتوفـر لعلاج األمـراض المختـارة كمؤشـر.
ينبغـي علـى العامليـن فـي مجـال الرعاية الصحية الذين يـزورون السـجون التأكد من وجود
نظـام جمـع معلومات لجمع هذه المؤشـرات.
ً
أصيال من
وينبغـي أن يكـون الجمـع الممنهـج للمؤشـرات األساسـية للرعايـة الصحية جـز ًءا
أي زيارة للسـجن ،فذلك يرسـي البيانات األساسـية ويتيح ً
الحقا إدراك التغيرات واالتجاهات
بشـكل عام وفـي نظام توفيـر الرعايـة الصحية.
فـي حالـة الرعايـة الصحيـة لنـزالء السـجن
ٍ
ويمكـن مالحظـة االتجاهـات علـى مسـتوى السـجون فـرادى أو في نظام االحتجـاز ككل في
بلـ ٍد مـا .كمـا يمكـن االسـتفادة مـن نتائج الرصـد الممنهج كأسـاس لتخطيط زيارات السـجون
وبرامـج المسـاعدة .وفـي السـجون حيـث تُسـتحدث برامـج تقديـم المسـاعدة الطبيـة (كمثال،
برامـج الوقايـة مـن فيـروس نقـص المناعـة البشـرية المكتسـب ،أو برامج توفير الـدواء ،أو
برامـج التغذيـة) ،ينبغـي دمـج عملية جمع المؤشـرات ذات الصلة بشـكل منتظم في البرنامج
ً
مسـبقا–
منـذ البدايـة ،فهـذا يتيـح تقييـم فاعلية البرنامج – إسـهامه فـي تحقيق النتائج المحددة
وربمـا يتيـح وضـع تغييـرات في حـال عدم تحقيـق األهداف.
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5.2.الوفيات
مؤشـرا مه ًما
يعـد عـدد حـاالت الوفيـات بيـن نـزالء السـجن خلال فتـرة معينـة مـن الزمـن
ً
عـن الرعايـة الصحيـة لنزالء السـجن.
ُعـرف معـدل الوفيـات الخـام بأنـه عـدد الوفيـات بيـن النـزالء المعرضيـن لخطـر المـوت
ي َّ
خلال فتـرة معينـة مـن الزمـن .ويمكـن حسـابه بسـهولة.

حساب معدل الوفيات الخام
معدل الوفيات الخام =

36

34

عدد الوفيات خالل فترة من الزمن
النزالء المعرضين لخطر الموت  xمدة الفترة الزمنية

 xوحدة النزالء

عاد ًة ما يُعبّر عن معدالت الوفيات باستخدام وحدات “الوفيات بين كل  1000شخص سنويًا” .في هذه الحالة ،تكون الفترة الزمنية
تقديرا لحجم النزالء في منتصف العام.
عام واحد وتكون وحدة النزالء  .1000عاد ًة ما يكون “النزالء المعرضين لخطر الموت” ً
فيكون الحساب كما يلي:
معدل الوفيات الخام =
(الوفيات /1000 /العام)

عدد الوفيات في العام
النزالء المعرضين لخطر الموت  xالعام

1000 x

على سبيل المثال ،خالل عام واحد ،مات  18شخص بين نزالء ي َّ
ُحسب معدل
ُقدر حجمهم في منتصف العام بـ 241شخص .ي َ
الوفيات الخام كما يلي:
18
معدل الوفيات الخام =
241 x 1
(الوفيات /1000 /العام)

 74.5 = 1000 xوفاة /1000 /العام

قياسا مفي ًدا بين النزالء المستقرين نسبيًا .ولكن ،في المواقف الطارئة الحادة التي
يعد قياس الوفيات بين كل  1000شخص سنويًا ً
تغييرا سريعًا في معدالت الوفاة ،من المنطقي استخدام فترة زمنية أقصر ووحدة
كبيرا من حاالت الوفيات وتُح ِدث
ً
تتضمن عد ًدا ً
ُحسب معدل الوفيات بقياس “ الوفيات بين كل  10000شخص يوميًا”.
أكبر للنزالء في الحسابات .في هذه المواقفً ،
كثيرا ما ي َ
على سبيل المثال ،وقعت  440حالة وفاة بين نزالء ي َّ
ُقدر حجمهم في منتصف العام بـ 18000شخص.
440
معدل الوفيات الخام =
18000 x 120
(الوفيات /1000 /العام)

 2.04 = 10000 xوفاة /10000 /اليوم

يمكن كذلك حساب معدالت الوفيات شهريًا وقد يفيد هذا في حال تحليل التقارير الشهرية .عاد ًة ما وتُ َّ
قدم المعدالت الشهرية في
التقارير بصيغة “الوفيات بين كل  1000شخص شهريًا”.
على سبيل المثال ،خالل شهرين ،توفي  9أشخاص بين نزالء ي َّ
ُحسب متوسط
ُقدر حجمهم في منتصف العام بـ 1300شخص .ي َ
معدل الوفيات الخام الشهري كما يلي:
معدل الوفيات الخام =
(الوفيات /1000 /العام)

9
1300 x 2

 3.46 = 1000 xوفاة /1000 /الشهر

لمعلوماتك المرجعية 1 ،حالة وفاة بين  10000شخص في اليوم =  3حاالت وفاة بين  1000شخص في الشهر =  36حالة وفاة
بين  1000شخص في العام .ومن المهم اإلشارة إلى أن الوحدات في هذه الحسابات تختلف ولكن طريقة الحساب تظل واحدة في
األساس .يعد التحويل من صيغة إلى أخرى تمرين من تمارين الرياضيات.
عند حساب معدالت الوفيات ،عاد ًة ما ي َّ
ُفضل استخدام الصيغ والوحدات التي تتماشى مع تلك المستخدمة بالفعل إلتاحة سهولة عقد
المقارنات بين البيانات.

	34للمزيد عن معدالت الوفيات ،انظرF. Checchi, L. Roberts, Interpreting and Using :
Mortality Data in Humanitarian Emergencies: A Primer for Non–Epidemiologists,
Humanitarian Practice Network Paper No. 52, Overseas Development Institute, London,
2005.
متاح عبر الرابطhttp://odihpn.org/wp-content/uploads/2005/09/networkpaper052.pdf :
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ينبغـي حسـاب معـدل الوفيـات أثنـاء كل زيـارة للسـجن ،ممـا يوفـر بيانـات أساسـية مفيـدة.
ال توجـد بيانـات عـن معـدالت الوفيـات العالميـة كمـا أن معـدالت الوفيـات المحليـة داخـل
فكثيـرا مـا يكـون إجـراء حسـابات أساسـية
السـجون قـد ال تكـون متوفـرة أو موثوقـة؛ لذلـك
ً
أمـرا غايـة في األهمية ،فقد يكشـف ارتفـاع الوفيات عن المعدل األساسـي عن تدهور
دقيقـة ً
مـرض مـا .عقـد مقارنـات
تفشـي
عـن
أو
عـام
بشـكل
السـجن
لنـزالء
الصحيـة
الرعايـة
فـي
ٍ
ٍ
مـع معـدالت الوفيـات األساسـية سـيمكنك مـن الحكـم علـى مـدى خطورة المشـكلة .قـد تبين
معـدالت الوفيـات اتجاهـات موسـمية؛ قد يفيد حسـاب معدالت الوفيات لكل شـهر أو موسـم.
أثنـاء دراسـة الوفيـات بيـن نـزالء السـجون ،مـن المهـم تحليـل ليـس فقـط معـدل الوفيـات،
بـل ً
أيضـا أسـباب الوفيـات .قـد تشـير أسـباب الوفيـات إلـى أوضـاع احتجـاز غيـر ُمرضيـة
أو أوجـه قصـور فـي الخدمـات الطبيـة ،ال سـيما عندمـا يمـوت المحتجـزون جـراء أمراض
قابلـة للشـفاء .قـد يكـون مـن المفيد إحصاء عدد الوفيات ثم حسـاب النسـب حسـب األسـباب.
قـد تعكـس أسـباب الوفيـات أنمـاط السـكان المحلييـن إلـى حـد مـا ،وقـد يفيـد الحصـول على
بيانـات عـن الرعايـة الصحيـة والوفيـات فـي المجتمـع الخارجـي مـن مسـؤولي الرعايـة
مصـدرا
الصحيـة المحلييـن .ولكـن قـد ال تكـون معـدالت وأسـباب الوفيـات فـي المجتمـع
ً
ً
نظـرا لزيـادة انتشـار أمـراض فيـروس نقـص المناعة البشـرية
موثوقـا للمرجعيـة للسـجون ً
المكتسـب والسـل وغيرهـا مـن األمـراض بيـن المحتجزيـن.
تتبيـن أهميـة إجـراء تحليـل فـوري وشـامل فـي حـال :زيـادة معـدالت الوفيـات عـن معـدل
الوفيـات األساسـي للسـجن؛ أو حـدوث الوفيـات بسـبب أمـراض قابلـة للشـفاء؛ أو تعـدي
الوفيـات للقيـم المرجعيـة اإلقليميـة .يجب تحديد العوامل المحددة الرتفـاع معدالت الوفيات
ومناقشـة القياسـات مـع السـلطات ،كما ينبغي تخطيـط المراقبة الدقيقة وزيـارات المتابعة.

عينة من األسئلة حول الوفيات

■
■
■
■
■
■
■
■
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■ما هو نظام تسجيل الوفيات في االحتجاز؟ هل هو موثوق؟
■احسب معدل الوفيات.
■وث ــق أس ــباب الوفي ــات .س ــجل ع ــدد الوفي ــات ونس ــب الوفي ــات حس ــب األس ــباب .اذك ــر أي ــة وفي ــات ناتج ــة ع ــن أم ــراض
قابل ــة للش ــفاء.
■ما هي قواعد التحقيق وقواعد التشريح؟ (عاد ًة ما تحددها لوائح السجن وقانون اإلجراءات الجنائية للبالد).
■تحقق من سجل الوفيات وشهادات الوفاة وتقارير الطبيب الشرعي لجميع الوفيات التي وقعت في السجن.
■م ــا ه ــي الس ــجالت المحفوظ ــة للمحتجزي ــن الذي ــن توف ــوا ف ــي مستش ــفى اإلحال ــة؟ ف ــي ح ــال وف ــاة معظ ــم المحتجزي ــن ف ــي
نف ــس ي ــوم دخوله ــم المستش ــفى فق ــد تك ــون ه ــذه عالم ــة أن اإلح ــاالت تم ــت بع ــد ف ــوات األوان.
■ه ــل وقع ــت الوفي ــات بس ــبب أم ــراض يج ــب اإلب ــاغ عنه ــا؟ بمعن ــى آخ ــر ،ه ــل يج ــب إب ــاغ الس ــلطات الصحي ــة المركزي ــة
أو المحلي ــة بالوفي ــات الناتج ــة ع ــن أس ــباب معين ــة؟ أي ــة أم ــراض؟ م ــا ه ــي اإلحصائي ــات األخي ــرة؟
■ه ــل يتلق ــى األهال ــي ش ــهادة وف ــاة؟ مث ــل ه ــذه الش ــهادات مهم ــة ف ــي العدي ــد م ــن الس ــياقات ،فه ــي ضروري ــة لتس ــوية مس ــائل
المي ــراث.
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5.3.اإلصابة باألمراض

كمـا يحـدث فـي أي مجتمـع آخـر ،قـد يختبـر نـزالء السـجون ً
نطاقـا واسـ ًعا مـن األمـراض
بشـكل خاص في السـجون.
ولكن تعد األمراض المعدية ومشـكالت الصحة النفسـية شـائعة
ٍ
فـي العديـد مـن السـياقات ،يأتـي األشـخاص فـي السـجون مـن خلفيـات اجتماعيـة يكثـر فيها
شـيوع أمـراض معديـة معينـة كمثـال ،نقـص المناعـة البشـرية المكتسـب والتهـاب الكبـد
والسـل .قـد تشـجع األوضـاع العامـة لالحتجـاز انتشـار األمـراض المعديـة مـن خلال تدني
مسـتوى النظافـة الصحيـة أو إمـدادات الميـاه أو الصـرف الصحـي ونقـص نظافـة الغـذاء.
كمـا أن االكتظـاظ والضغـط علـى المـوارد قـد يزيـد مـن تعزيـز انتشـار األمـراض .تعاطي
المخـدرات والجنـس والعنـف (بمـا فيهـا العنـف الجنسـي) بيـن المحتجزين قد يضيـف ً
أيضا
إلـى المخاطـر الصحية.
قـد يكـون األشـخاص الذين يعانون من مشـكالت في الصحة النفسـية أكثـر عرضة للحبس.
قـد يتعرضـون للحبس ألن مشـكالتهم النفسـية سـاهمت في دفعهم الرتـكاب أعمال إجرامية.
خصوصـا فـي السـياقات
وقـد يتعرضـون للحبـس لمجـرد أنهـم يعانـون مـن مشـكلة نفسـية،
ً
حيـث ال يتقبـل النـاس السـلوك “غيـر المعتـاد” أو حيـث ال تتوفـر خدمـات الرعايـة الصحية
النفسـية المالئمـة .فـي المجتمعـات حيـث تكـون األوضـاع سـيئة لألشـخاص الذيـن يعانـون
مـن مشـكالت فـي الصحـة النفسـية ،يكـون الوضـع أسـوأ فـي السـجن ،كمـا قـد يتسـبب أو
يسـاهم السـجن فـي تطور مشـكالت الصحة النفسـية .تتضمـن أوضاع االحتجـاز التي يمكن
أن تؤثـر علـى الصحـة النفسـية :قلـة االتصـال بالعالـم الخارجـي بمـا فيـه األصدقـاء واألهل
وشـبكات الدعـم االجتماعـي؛ وقلـة الفـرص لممارسـة األنشـطة الرياضيـة والترفيهيـة؛
واضطـراب الروابـط الشـخصية بالعمـل أو التعليـم أو الدين؛ والتسلسلات الهرميـة الداخلية
والعنـف؛ وفقـدان الحريـة واالسـتقاللية .قـد تظهـر عواقب الحبـس على الصحة النفسـية في
صـورة أعـراض غامضـة أو نفسـية وجسـدية ،وانخفـاض المعنويـات أو الغضـب ،وزيـادة
االضطرابـات النفسـية وفـي حـاالت إيـذاء النفـس واالنتحار.
رغـم أن هـذا األمـر ال يقتصـر علـى االحتجـاز فاللجـوء إلـى اإلضـراب عـن الطعـام –
شـيوعا فـي السـجون .مـن الواضـح أن
احتجاجـا علـى النظـام – أكثـر
ألسـباب شـخصية أو
ً
ً
هـذا ً
أيضـا لـه تأثيـر علـى الصحـة.

األمراض المرتبطة ً
عادة بأوضاع االحتجاز
األمراض الجلدية – كمثال ،العدوى الجلدية الفطرية ،والجرب ،والقمل .ربما بسبب نقص المياه ،قلة النظافة الصحية ،االكتظاظ.
أمراض العيون – كمثال ،الرمد الحبيبي ،التهاب الملتحمة .ترتبط بنقص المياه وقلة النظافة الصحية.
أمراض الجهاز التنفسي – كمثال ،السل ،التهابات الجهاز التنفسي العلوي .ترتبط باالكتظاظ ،الرطوبة ،ونقص التغذية.
األمراض المعدية المعوية – كمثال ،اإلسهال ،حمى التيفوئيد ،الكوليرا ،الطفيليات المعوية .يجري نقلها عن طريق الغائط والفم
من خالل المياه الملوثة أو عدم مالءمة سبل التخلص من الفضالت البشرية أو وجود ناقالت األمراض.
التهاب الكبد  – Aيجري نقلها عن طريق الغائط والفم.
فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والتهاب الكبد  Bو – Cيرتبط بتعاطي المخدرات عن طريق الحقن وممارسة الجنس
بالتراضي والعنف الجنسي.
األمراض والعدوى المنقولة جنسيًا – من خالل العنف الجنسي وممارسة الجنس بالتراضي.
األمراض الناشئة عن ناقالت األمراض

األمراض النفسية – ترتبط باالكتظاظ ،نظام االحتجاز ،سوء المعاملة ،اإلصابة ً
مسبقا.
األعراض الغامضة – الشكاوى النفسية والجسدية قد تعبر عن المعاناة.
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قياس معدل اإلصابة باألمراض
يستخدم علماء األوبئة قياسين مختلفين لإلصابة باألمراض :اإلصابة واالنتشار .نعرف من اإلصابة عدد الحاالت الجديدة التي
بمرض معين خالل فترة محددة من الزمن .نعرف منه معدل انتشار المرض أو تشخيصه .ونعرف من االنتشار عدد
أصيبت
ٍ
وقت محدد .ال يفرق االنتشار بين الحاالت القديمة والجديدة؛ نعرف منه مدى شيوع المرض
األشخاص المصابين فعليًا بالمرض في ٍ
في نقطة محددة من الوقت.
فيما يلي حسابات معدالت اإلصابة واالنتشار كنسب مئوية:
بمرض معين خالل فترة محددة من الزمن /حجم النزالء المعرضين لخطر
معدل اإلصابة ( =)%عدد الحاالت الجديدة المصابة
ٍ
اإلصابة بالمرض 100 x
وقت محدد /حجم النزالء المعرضين لخطر اإلصابة بالمرض x
معدل االنتشار ( =)%عدد األشخاص المصابين بالمرض في ٍ
100
يقدم هذان القياسان معلومات مختلفة تمامًا ولكن كالهما قد يكون مفي ًدا .قد يفيد معدل االنتشار أكثر من معدل اإلصابة كمؤشر
لتأثير األوضاع داخل المجتمع ولخدمات الرعاية الصحية التي يتوجب تقديمها .أما معدل اإلصابة فقد يفيد في تقييم مخاطر اإلصابة
بالمرض .األمراض المزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز قد يكون لها معدل إصابة منخفض ولكن معدل
انتشار مرتفع نسبيًا .األمراض قصيرة األجل كمثال نزالت البرد العادية قد يكون لها معدل إصابة مرتفع ولكن معدل انتشار
منخفض نسبيًا.

تفشي األمراض في السجن
بمـرض معين
لمـرض مـا أو لوبـاء عندمـا يزيد عدد حـاالت اإلصابة
يقـال إن هنـاك تفشـي
ٍ
ٍ
عـن ال ُمتوقـع فـي منطقـ ٍة معينـة أو بيـن مجموعـة معينـة مـن األشـخاص خالل فتـرة محددة
37
مـن الزمـن .يفتـرض وجـود عالقـة بين الحـاالت أو وجود سـبب مشـترك لإلصابة.
مـرض معين،
واضحـا أن العديـد مـن المحتجزيـن يعانون من
أثنـاء زيـارة السـجن ،إن كان
ً
ٍ
ينبغـي إحصـاء عـدد الحـاالت .يمكـن فعـل هـذا عـن طريـق دراسـة سـجل االستشـارات
الطبيـة للعيـادة ومناقشـة األمـر مـع موظفي الرعاية الصحية بالسـجن .إن لـزم األمر ،يمكن
تحديـد معـدل انتشـار المـرض بالضبـط عـن طريـق فحـص نـزالء السـجن أو عينـة ممثلـة
38
للمحتجزين.
ُعـرف بعـدد الحـاالت التـي تصـل إلـى حـد رقمـي معيـن؛ بـل
تذكـر أن تفشـي المـرض ال ي َّ
ُعـرف بكونـه عـدد حـاالت مرتفـع علـى غيـر العـادة .مـن الواضـح أن هـذا يعتمـد علـى ما
ي َّ
ً
مقبـوال أو معتـا ًدا مـن الحـاالت .لذلك فوجـود بيانات أساسـية موثوقة عن
يـراه النـاس عـد ًدا
معـدالت اإلصابـة بالمـرض أمر أساسـي.
لمـرض مـا إلـى إجـراء تقييـم فـوري واتخـاذ تدابيـر
ينبغـي أن يـؤدي تأكيـد حـدوث تفشـي
ٍ
مضادة.

	37هذا التعريف مأخوذ من مراكز مكافحة األمراض واتقائها التابعة للواليات المتحدة األمريكية .المصطلحان “تفشي” و”وباء”
متشابهان في التعريف وأحيا ًنا ما يُستخدمان بنفس المعنى .ولكن يشيع استخدام مصطلح “تفشي” أكثر لإلشارة إلى مواقف
في مناطق أو مجموعات صغيرة كالقرى والبلدات ،أو في مؤسسات محددة كالسجون؛ أما مصطلح “وباء” فعاد ًة ما تُخصص
للمواقف التي تتضمن أعداد كبيرة من الناس ومساحة جغرافية واسعة.
 	38تقدم مراكز مكافحة األمراض واتقائها ً
أيضا دليل مختصر بعنوان ( Steps of an Outbreak Investigationخطوات
التحقيق في تفشي األمراض) وهو متاح عبر الرابط:
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عينة من األسئلة حول اإلصابة باألمراض

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■هــل هنــاك أمــراض أو مشــكالت صحيــة بيــن نــزالء الســجن يمكــن انتشــارها بســبب ظــروف االحتجــاز؟ مــا مــدى انتشــار
أم ــراض الس ــل وفي ــروس نق ــص المناع ــة البش ــرية المكتس ــب /اإلي ــدز أو األم ــراض والع ــدوى المنقول ــة جنســيًا والته ــاب
الكب ــد  BوC؟ م ــا ه ــي العوام ــل المح ــددة الت ــي ت ــؤدي إل ــى انتش ــارها؟
■ف ــي ح ــال وج ــود أم ــراض معدي ــة أو مش ــكالت صحي ــة ،ه ــل هن ــاك أي ــة برام ــج موجه ــة إل ــى ه ــذه األم ــراض بالتحدي ــد (م ــن
خ ــال تعزي ــز الصح ــة ،التدابي ــر الوقائي ــة ،الع ــاج)؟ عل ــى س ــبيل المث ــال ،ه ــل هن ــاك برنام ــج المعالج ــة القصي ــرة األج ــل
الخاضع ــة للمراقب ــة المباش ــرة لم ــرض الس ــل؟ ه ــل ه ــي مدرج ــة ف ــي البرنام ــج الوطن ــي لمعالج ــة الس ــل؟ ه ــل هن ــاك تدابي ــر
لمكافح ــة في ــروس نق ــص المناع ــة البش ــرية المكتس ــب ،أو تعاط ــي المخ ــدرات؟
■ه ــل هن ــاك عواق ــب عل ــى الصح ــة و /أو األم ــراض نتيج ــة لمش ــكالت معين ــة داخ ــل الس ــجن تتعل ــق بالنظاف ــة الصحي ــة أو
المي ــاه أو الص ــرف الصح ــي؟
■هل هناك عواقب على الصحة و /أو األمراض نتيجة لمشكالت في السلسلة الغذائية؟
■هل حدثت أي حوادث تفشي ألمراض؟ كيف تعامل الفريق الصحي بالسجن مع هذه الحوادث؟
■هل هناك تنوعات موسمية في انتشار األمراض؟
■ما نوع مشكالت الصحة النفسية الموجودة بين المحتجزين؟
■ما هي العوامل التي قد تزيد من مخاطر اإلصابة بمشكالت عقلية داخل السجن؟
■ه ــل هن ــاك وع ــي بمش ــكالت الصح ــة النفس ــية بي ــن الس ــلطات؟ ه ــل تق ــدم س ــلطات الس ــجن أو المنظم ــات الخارجي ــة برام ــج
للوقاي ــة أو مكافح ــة مش ــكالت الصح ــة النفس ــية؟
َ
■كي ــف يت ــم التعام ــل م ــع المحتجزي ــن المصابي ــن باضطراب ــات عقلي ــة ح ــادة؟ م ــا ه ــي أن ــواع الع ــاج المتوف ــرة؟ ه ــل يُحت َج ــز
المحتج ــزون المصاب ــون باضطراب ــات عقلي ــة ح ــادة ف ــي م ــكان آخ ــر (ف ــي وح ــدة نفس ــية آمن ــة)؟
■هل بدا على المحتجزين المصابين باضطرابات عقلية حادة أعراض قبل أم أثناء احتجازهم؟
■ه ــل يتع ــرض المحتج ــزون المصاب ــون باضطراب ــات عقلي ــة ح ــادة لالضطه ــاد ،فيم ــا يتعل ــق بظ ــروف المعيش ــة ،أو الغ ــذاء،
أو المي ــاه ،أو إمكاني ــة الحص ــول عل ــى خدم ــات صحي ــة؟

الصحة والسالمة المهنيتين
يحكـم العمـل فـي السـجون معاييـر دوليـة وقواعد وطنيـة .وتتضمن الجوانب الطبيـة التي قد
تشـمل موظفـي الرعايـة الصحيـة في السـجون :إجراء فحـص صحي إجباري لقيـاس اللياقة
الجسـدية والنفسـية للمحتجزيـن للقيـام بالعمـل؛ وتقييـم السلامة فـي مـكان العمـل وجـداول
العمـل وحجـم أعبـاءه .ولكـن لـن يكـون من الالئق أن يشـترك موظفـو الرعايـة الصحية في
نوعـا مـن
هـذه الفحـوص والتقييمـات إن كان العمـل الـذي يقـوم بـه المحتجـزون قسـريًا أو ً
أنـواع العقاب.

عينة من األسئلة حول الصحة والسالمة المهنيتين

■
■
■

■هل هناك فحص طبي لقياس اللياقة للعمل؟ هل يالئم الفحص طبيعة العمل وظروفه الفعلية؟
■ما هي الحدود العمرية للعمل في السجن؟
■كي ــف يمك ــن للس ــامة ف ــي م ــكان العم ــل وج ــداول العم ــل وطبيعت ــه الش ــاقة التأثي ــر عل ــى صح ــة العاملي ــن أو تعريضه ــا
للخط ــر؟
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5.4.التعذيب وغيره من ضروب سوء
المعاملة

ُعـرف عنـه وجـود مشـكلة التعذيـب أو سـوء المعاملـة ،ينبغـي تواجد
عنـد زيـارة سـجن مـا ي َ
طبيـب ضمـن الفريـق الزائر لذلك السـجن .ليس هناك اسـتثناء لهذه القاعـدة .يمكن للزائرين
غيـر المختصيـن بالمجـال الطبـي جمـع مزاعـم التعـرض للتعذيب ولكـن يتعين بعـد ذلك أن
يفحـص الطبيـب المحتجزيـن المعنيين بهـذا األمر.
مـن واجـب األطبـاء المدربيـن فـي هذا المجـال إلحاق التوثيـق العام لحاالت التعرض لسـوء
المعاملـة الـذي يجريـه األشـخاص غير المختصيـن بالمجال الطبي بتوثيق سـريري للعواقب
الطبيـة الناجمـة عـن سـوء المعاملـة باإلضافـة إلـى توثيـق شـرعي للحـوادث المزعومـة،
حيثمـا يقتضـي األمـر .العاملـون فـي المجـال الطبـي هـم الوحيـدون المصـرح لهـم بإجـراء
هـذا النـوع مـن التقييـم وطلـب االطلاع علـى ملفـات المرضى .لذلـك هناك حاجـة إلى دعم
بشـكل متكـرر أو ممنهج.
طبيـب فـي جميـع المواقـف التـي يحـدث فيها سـوء معاملة شـديدة
ٍ
حيـث أن الطبيـب الزائـر يحـق لـه التواصـل مـع الموظفيـن الطبييـن فـي مـكان االحتجـاز
بشـكل خـاص ،ومـع السـلطات المسـؤولة عـن القضايـا الطبيـة ،فهـو مسـؤول ً
أيضـا عـن
ٍ
تحليـل أدوار ومسـؤوليات الموظفيـن الطبييـن ودورهـم المحتمـل فـي وقـوع سـوء المعاملـة
كمـا أنـه مسـؤول عـن العمـل ،حيث يقتضي األمر ،علـى تعزيز اسـتقالل العاملين في مجال
الرعايـة الصحيـة والتزامهـم باألخالقيـات الطبيـة.
يكمـن دور الطبيـب ،عندمـا يزعـم المحتجـزون التعـرض للتعذيـب أو غيـره مـن ضـروب
سـوء المعاملـة ،فـي تقييـم احتياجـات الرعايـة الصحيـة وتلبيتهـا ،حسـبما يقتضـي األمـر،
بالتنسـيق مـع السـلطات .ينبغـي أن يحـرص الطبيـب الزائـر علـى تلقـي المحتجزيـن الذيـن
يحتاجـون إلـى العلاج للرعايـة الكافيـة كمـا ينبغـي عليـه أن يدعم ويشـجع موظفـي الرعاية
الصحيـة علـى تسـجيل مزاعـم التعرض لسـوء المعاملة والعواقب الجسـدية والنفسـية لسـوء
المعاملـة المزعـوم فـي الملفـات الطبيـة للمحتجزيـن .فـي حـال عـدم رغبـة الموظفيـن فـي
القيـام بهـذا األمـر أو عـدم تمكنهـم ،ينبغـي علـى الطبيـب الزائر أن يسـجل مزاعـم التعرض
لسـوء المعاملة مع الحرص الشـديد على شـرح كيفية اسـتخدام المزاعم المسـجلة للمحتجز/
المحتجـزة والحصـول علـى موافقتـه /موافقتهـا عـن علـم علـى تسـجيل هـذه المزاعم.
ينبغـي إيلاء قضايـا سـوء المعاملـة عنايـة خاصـة ووضـع مبـدأ “ال ضرر وال ضـرار” في
االعتبـار دائ ًمـا .قـد يقـدم الطبيـب الزائـر بعـض المواسـاة لضحايا سـوء المعاملـة من خالل
اإلصغـاء إليهـم والتعاطـف معهـم عندمـا يصفـون تجربتهـم ومن خلال إعالمهـم ،ليس فقط
بالتداعيـات المحتملـة لسـوء المعاملـة التـي قـد تعرضـوا لهـا ،ولكـن ً
أيضا بوسـائل عالجها.
يمكـن أن يثـق المحتجـزون في اسـتقاللية الطبيـب الزائر وقد يقدرون الحصـول على الرأي
الطبـي والشـعور باالرتيـاح مـن طبيـب متخصص من خارج السـجن.
علـى كل مـن الطبيـب الزائـر وموظفـي الرعايـة الصحيـة بالسـجن االلتـزام باألخالقيـات
الطبيـة أثنـاء إجـراء عمليـات التقييـم وتقديـم الرعايـة الصحيـة وتوثيـق النتائـج.
أثنـاء التحـدث مـع ضحايـا التعذيـب أو غيره من ضروب سـوء المعاملة ،ينبغـي الوضع في
االعتبـار أن معظـم المحتجزيـن فـي مثـل هـذه الظـروف يجـدون صعوبـة فـي التواصـل أو
التعبيـر عـن معاناتهـم؛ لذلـك ينبغـي توخـي الحذر والحـرص الشـديدين عند التحـدث معهم.
تذكـر ً
أيضـا أن األشـخاص مـن الثقافـات المختلفـة يختلفـون فـي تعاملهـم مـع هـذه القضيـة.
يشـعر البعـض بالحاجـة إلـى “الفضفضة” لآلخريـن و”التعامل مع” ردود األفعال؛ قد يشـعر
البعـض اآلخـر بالرغبـة فـي االحتفـاظ بأفكارهم ومشـاعرهم وعـدم الفصح عنها لشـعورهم
بالذنـب أو العـار .ينبغـي علـى الطبيـب كسـب ثقة المحتجـز وتهيئة بيئـة مواتية له ليشـاركه
معلومـات صعبـة أو أليمـة؛ يجـب أال يشـهد أي شـخص هـذه المقابلـة .وينبغـي شـرح دور
الفريـق الزائـر فيمـا يتعلـق بقضيـة سـوء المعاملـة للمحتجزيـن المعنييـن كمـا ينبغـي شـرح
الحـدود التـي يعمل فـي إطارهـا الفريق.
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هنـاك شـرح وافٍ لخطـوات التوثيـق الطبـي للتعذيـب أو سـوء المعاملـة التـي يتعـرض لهـا
المحتجـزون فـي عـدد مـن اإلصـدارات 39.ينبغي أن يحتـوي التوثيق الطبي علـى معلومات
بخصـوص :مـاذا حـدث؛ مـن الفاعـل؛ متـى وأيـن؛ العنايـة الطبيـة التـي تلقتهـا الضحيـة؛
شـفاء أيـة جـروح أصيبـت بهـا الضحية؛ النتائـج اإلكلينيكية فـي وقت إجـراء الطبيب الزائر
للفحـص ومـا إذا تطابقـت هـذه النتائـج مـع مزاعـم التعـرض لسـوء المعاملة.
وإنـه لمـن الحكمـة أن تشـير إلـى التعريفـات القانونيـة للتعذيـب وغيـره مـن ضـروب سـوء
المعاملـة عنـد التعامـل مـع السـلطات المتورطـة فـي األمـر وعنـد كتابـة التقاريـر التـي قـد
رسـل إلـى السـلطات وفـي حـال
تقرأهـا هـذه السـلطات .كـن
ً
واضحـا فـي المزاعـم التـي ستُ َ
عـدم الحصـول علـى موافقـة الضحايـا الصريحـة ،احـرص علـى أن يكون مصـدر المزاعم
واألدلـة علـى صحتهـا ال يمكـن التعـرف عليهـا.
هناك في األساس ثالثة مراحل لتوثيق التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة:
 .1وصـف كل ضـرب مـن ضـروب سـوء المعاملـة .ينبغـي أن يتضمـن هـذا الوصف :متى
حدثـت الواقعـة؛ مـاذا كانـت ترتـدي الضحيـة؛ مـا إذا كانـت الضحيـة في وضـع الجلوس
أو الوقـوف أو االسـتلقاء أو مقيـدة إلـى طاولـة؛ ً
وأيضـا مـا إذا كانت معصوبـة العينين أو
مقيـدة أو مكبلـة اليديـن ،إلخ.
تذكر أن سـوء المعاملة يتضمن اإلسـاءة النفسـية (التهديدات اللفظية ،اإلهانات ،الشـتائم،
الصـراخ) باإلضافـة إلـى اإلهانـة الجسـدية وينبغي توثيق ذلك فـي حال حدوثه.
قـد تتضمـن سـوء المعاملـة كذلـك األوضـاع التي كان الشـخص يعيشـها قيـد االعتقال إن
كان لهـا عواقـب جسـدية ونفسـية وإن كان مرغ ًمـا عليهـا بنيـة تحطيـم معنوياتـه .علـى
سـبيل المثـال ،قـد يكـون توثيـق أوضـاع االحتجـاز بمـا فيهـا النظافـة الصحيـة وحالـة
المراحيـض وحجـم الزنزانـة وحجـب الغـذاء أو الرعايـة الطبيـة ،التـي يمكـن أن تُع َت َبـر
أمـرا ذا صلـة.
مـن عوامـل تشـديد العقوبـة ً
كمـا يجـب كذلـك توثيـق أيـة مزاعـم باشـتراك الموظفين الصحييـن .هذا االشـتراك يمكن
أن يكـون :مباشـر (القيـام بـدور فاعـل) ،وغيـر مباشـر (تقديـم المشـورة بشـأن الوسـائل
أو تحسـين األسـاليب) ،ومـن خلال اإلغفـال (تزييـف الفحوصـات أو التقاريـر الطبيـة).
شـيوعا فـي مرحلـة التوقيـف واالحتجـاز الفوريـة؛ كمـا
الحـظ أن سـوء المعاملـة أكثـر
ً
يمكـن أن تقـع فـي السـجون ،ولكن هذا يرتبط علـى األرجح بالقواعـد والعقوبات التأديبية
(الرسـمية وغير الرسـمية).
 .2وصـف العواقـب الجسـدية والنفسـية ،فور وقوع األحداث المعنيـة .ينبغي أن يتضمن هذا
بيا ًنـا بالجـروح المفتوحـة والكدمـات وفقـدان القـدرة علـى تحريـك األطـراف ،باإلضافـة
إلـى أيـة عواقـب سـلبية علـى الحالـة العقليـة أو النفسـية للمحتجز أثنـاء سـوء المعاملة أو
فـور وقوعهـا .وينبغي سـؤال المحتجزين حـول العالج الطبي والتعافـي (األثر الرجعي)
بعـد واقعـة اإلسـاءة .يعـد هـذا جـز ًءا مه ًمـا مـن التوثيـق ألنـه يمكـن تأييـد وقـوع سـوء
المعاملـة حتـى فـي عـدم وجـود أيـة عواقب دائمـة .بمعنى آخـر ،رغم أن الشـخص قد ال
يبـدو عليـه أدلـة جسـدية على سـوء المعاملة في وقـت التوثيق فوصفـه /وصفها لألحداث
يمكـن أن يقـدم أدلـة مهمة تدعـم مزاعمـه /مزاعمها.
	39مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،بروتوكول اسطنبول :دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .HR/P/PT/8/Rev.1 .2004 ،متاح عبر الرابط:
http://physiciansforhumanrights.org/issues/torture/international-torture.html

المجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب ،منع التعذيب من خالل التقصي والتوثيق [موقع إلكتروني] متاح عبر الرابط:
http://www.irct.org/Default.aspx?ID=1396
,M. Staiff, “Visits to detained torture victims by the ICRC (I): Management
 .documentation, and follow–up,” Torture, Vol. 10, No. 1, 2000, pp. 7–4متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jqum.htm
M. Staiff, “Visits to detained torture victims by the ICRC (II): The psychological impact
of visits and interviews with detained torture victims,” Torture, Vol. 10, No. 2, 2000, pp.
 .41–44متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jqun.htm
H. Reyes, “Doctors in prison: Documenting torture in detention,” Torture, Vol. 18, No. 3,
.2008, pp. 176–182
متاح عبر الرابط:
http://www.irct.org/Files/Filer/TortureJournal/18_03_2008182-176/_Doctors_in_prison.pdf
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 .3ويتضمـن الجـزء األخيـر :تحديد ما إذا كانت هناك أية عواقب جسـدية أو نفسـية للتعذيب
أو سـوء المعاملـة؛ االستفسـار عـن أي علاج تلقتـه الضحايا في الفتـرة األخيرة؛ وإجراء
فحص جسـدي وعقلي.

سوء المعاملة قبل الوصول إلى السجن
■
■
■
■

■ه ــل وقع ــت أي ــة ح ــوادث س ــوء معامل ــة ف ــي أماك ــن االحتج ــاز الرس ــمية (مراك ــز الش ــرطة عل ــى س ــبيل المث ــال) أو ف ــي
أماك ــن غي ــر رس ــمية /س ــرية؟
■هل يتعرض األشخاص إلى سوء معاملة ممنهج في ذلك السياق؟
■ماذا كانت طبيعة سوء المعاملة؟ ما هي األشكال التي اتخذتها؟
■كيف كانت أوضاع االحتجاز العامة؟

سوء المعاملة داخل السجن
■
■
■
■

■م ــا ه ــي أش ــكال العق ــاب المص ــرح به ــا ف ــي قواع ــد الس ــجن؟ الحب ــس االنف ــرادي؟ تمدي ــد الحب ــس االنف ــرادي؟ أش ــكال أخ ــرى
م ــن األنظم ــة التقييدي ــة؟ التكبي ــل؟ م ــن يح ــدد وس ــيلة العق ــاب؟ م ــا ه ــي اإلج ــراءات الوقائي ــة المتخ ــذة لمن ــع ح ــدوث إس ــاءة؟
■هل ينفذ حراس السجن العقوبات غير الرسمية أم ينفذها محتجزون آخرون يقومون بدور الحراس؟
■هل هناك سوء معاملة ترتبط بالعنف والتسلسالت الهرمية بين المحتجزين؟
■ما هي طبيعة سوء المعاملة؟ ما هي األشكال التي تتخذها؟

استخدم دائمًا العملية القياسية المكونة من ثالث مراحل للتوثيق الطبي للتعذيب /سوء المعاملة.

84

نيزجتحملل ةيحصلا ةلاحلا

5.5.الحاالت الطبية الفردية
ينبغـي علـى الطبيـب الزائـر إجـراء مقابلات وفحـوص طبيـة علـى عينـة مـن المحتجزين،
والهـدف مـن ذلـك اكتسـاب معلومـات حـول الحالـة العامـة لصحـة النـزالء ومـدى جـودة
الرعايـة الطبيـة التـي توفرهـا لهـم سـلطات االحتجـاز .ينبغـي أن تتضمن عينـة المحتجزين
أشـخاص أصحـاء مـن مناطـق مختلفة في السـجن ،باإلضافة إلى أشـخاص مرضى يحددهم
المحتجـزون اآلخـرون والسـلطات ،أو مـن خلال المالحظـة المباشـرة.
ومـن األهميـة بمـكان التوضيح للمحتجزين وموظفي السـجن أن العاملين فـي مجال الرعاية
الصحيـة الزائريـن الذيـن يجـرون تقييمـات السـجون لـن يقدمـوا الرعايـة الطبيـة لنـزالء
السـجن .إن صـادف العامـل أو العاملـة فـي مجـال الرعايـة الصحيـة الزائـر محتجزيـن
مصابيـن بمـرض خطيـر ولـم يتلقـوا الرعايـة الطبيـة الالزمـة فعليـه /عليهـا تنبيه السـلطات
إلـى هـذه الحقيقـة ،إمـا فـي نهايـة الزيارة أو علـى الفور إن كانـت الحاجة ملحـة .وينبغي أن
تُسـ َتخدَم مثـل هـذه الحـاالت كأمثلـة توضـح أوجـه القصـور فـي نظـام الرعايـة الصحية كي
يتسـنى إجـراء التحسـينات مـن أجـل نـزالء السـجن ككل .ليـس الهـدف وضـع قائمـة بجميع
المحتجزيـن الذيـن يحتاجـون إلـى شـكل مـن أشـكال الرعاية الطبيـة :فإن سـلطات االحتجاز
علـى األرجـح تتابـع القوائـم بالحـاالت الطبيـة الخطيـرة فقط ،وليـس قوائم األشـخاص الذين
يعانـون مـن أمراض بسـيطة.

طلبات اإلفراج ألسباب طبية
يمكـن فـي بعـض األحيان النظر في تقديم طلبات إفـراج عن المحتجزين المصابين بأمراض
خطيـرة .ال يجـب تقديـم هـذه الطلبات بصورة روتينيـة بل ينبغي حفظها للحـاالت الخطيرة؛
وإال فسـتفقد مثـل هـذه التدخلات مصداقيتهـا .يمكـن وصـف اإلفـراج فـي هـذه الظـروف
كإفـراج “رحيـم” أو “إنسـاني” أو ببسـاطة “إفـراج طبـي” .ال تتوفـر األسـس واإلجـراءات
القانونيـة فـي كل البلـدان لإلفـراج عـن األشـخاص ألسـباب طبيـة .يمكـن طلـب اإلفـراج
ألسـباب طبيـة لعـدة أسـباب مثـل :يعانـي المحتجـز مـن مـرض أو إعاقـة خطيـرة ومزمنـة
وموهنـة وال يمكـن توفيـر الرعايـة والعنايـة الالزمـة لـه فـي السـجن (كمثال ،حاالت الشـلل
الدائـم أو مشـكالت الصحـة النفسـية الخطيـرة أو االختلال العقلـي) و /أو الـذي قـد يـؤدي
االسـتمرار فـي احتجـازه إلـى تدهـور حالته ،وهـو ما يمكـن تفاديه في ظـروف أخرى؛ يمر
المحتجـز بالمرحلـة األخيـرة مـن مـرض مميـت وسـيتيح لـه /لهـا اإلفـراج المـوت بكرامـة
فـي بيتـه /بيتهـا أو فـي مـكان آخـر مالئـم .تتضمـن العوامـل األخـرى التـي يمكـن وضعهـا
فـي االعتبـار عمـر المحتجـز وضعفـه ،ومخاطـر عودته إلـى الجريمة ،والخطـر الذي يمثله
علـى العامـة والظـروف العامـة لالحتجاز.

من خالل المحتجزين الذين تحدثت معهم على انفراد
■
■

■

■ك ـوّن صــورة عــن الرعايــة الصحيــة لنــزالء الســجن .حــدد حــاالت ســوء المعاملــة أو التعذيــب .تعــرف علــى أيــة مشــكالت
فــي نظــام الرعايــة الصحيــة فــي الســجن.
■ه ــل هن ــاك ح ــاالت معين ــة توض ــح وج ــود عي ــوب ف ــي نظ ــام الرعاي ــة الصحي ــة؟ ه ــل هن ــاك ح ــاالت لمحتجزي ــن مصابي ــن
بأم ــراض خطي ــرة تس ــتدعي التح ــدث م ــع الس ــلطات بغي ــة تأمي ــن الحص ــول عل ــى الرعاي ــة الصحي ــة المطلوب ــة بش ــكل عاج ــل
أو اإلف ــراج ألس ــباب إنس ــانية أو طبي ــة؟
■يجب متابعة الحاالت التي استرعت انتباه سلطات السجن أثناء الزيارات الالحقة.

تذكـر أنـه علـى العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة الزائريـن الحفـاظ علـى سـرية
المعلومـات الطبيـة فـي جميـع األوقـات .يجـب أن تكـون إمكانية الوصول إلى التشـخيصات
والتاريـخ الطبـي للنـزالء المرضـى آم ًنـا ومحـدو ًدا؛ يجب أن تظـل هوية المرضـى مجهولة
عنـد تقديـم بيانـات تتعلـق بهـم فـي التقاريـر الداخليـة .يمكـن ترشـيح المحتجزيـن المرضـى
للسـلطات للحصـول علـى متابعـة طبية أو لإلفراج عنهم ألسـباب طبية أو إنسـانية ،فقط بعد
الحصـول علـى موافقتهم.
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6.مصادر إضافية
فيما يلي قائمة ببعض المصادر اإلضافية ذات الصلة بالصحة في السجون.
وهذه القائمة غير شاملة.
Health in Prisons: A WHO Guide to the Essentials in Prison
 Healthالصحـة فـي السـجون :دﻟﻴل ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ألساسـيات اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠون .مراجعـة سـتيفان إنغيسـت ،والرس مولـر ،وغـودن غاليـا ،وكاروليـن أوديسـين.
المكتـب اإلقليمـي لمنظمـة الصحـة العالميـة ألوروبـا ،كوبنهاغـن.2014 ،
متاح عبر الرابط:
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/prisons-andhealth
 189صفحة ،باللغات اإلنجليزية والروسية.
ً
فصول
وهـو دليـل شـامل لقضايـا الصحـة والرعاية الصحيـة في أماكـن االحتجاز .ويشـمل
عـن :الرعايـة الصحيـة األوليـة ،واألمـراض المعديـة ،واألمـراض غيـر المعديـة ،وصحـة
األسـنان ،والتحديـات األخالقيـة فـي الرعايـة الصحيـة فـي أماكـن االحتجـاز ،وتعاطـي
المخـدرات .وعلـى الرغـم مـن تركيـز هـذا الدليـل ،الصـادر عـن منظمـة الصحـة العالميـة،
علـى الرعايـة الصحيـة وتوفيـر الخدمـات الجيدة ،فإنه يشـجع على اتباع نهج يشـمل السـجن
بأكملـه ،وتعزيـز صحـة المحتجزيـن ورفاهتهم .راجع ً
أيضا مشـروع الصحة في السـجون،
الـذي ينفـذه المكتـب اإلقليمـي لمنظمـة الصحـة العالميـة ألوروبا.
Good governance for prison health in the 21st century
A policy brief on the organization of prison health

وثائق اللجنة الدولية للصليب األحمر
“حمايـة المحتجزيـن :عمـل اللجنة الدوليـة وراء القضبان” آالن أيشـليمان .المجلة الدولية
للصليـب األحمـر ،المجلد  ،87العـدد  ،857آذار /مارس  ،2005ص .122–83
متاح عبر الرابطhttps://www.icrc.org/ar/author/aln–yshlymn :
_https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_857
aeschelimann.pdf
 40صفحة .باللغتين اإلنجليزية والفرنسية 50 .صفحة باللغة العربية.
يصـف هـذا المقـال مبـادئ عمـل اللجنـة الدوليـة فـي أماكـن االحتجـاز والغـرض منـه،
وخصائـص نهـج اللجنـة الدوليـة والقيـود التـي تواجهـه ،والخلفيـة القانونيـة والتاريخية التي
توضـح سـبب عمـل اللجنـة الدوليـة علـى النحـو الـذي تقـوم بـه.
 The role of the physician in ICRC visits to prisonersدور
الطبيـب فـي الزيـارات التابعـة للجنة الدوليـة للصليب األحمر إلى السـجناء ،هيرنان ريس.
اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر ،جنيـف.1994 ،
متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmk5.htm
لمحـة موجـزة ( 3000كلمـة) عـن دور الطبيـب التابـع للجنـة الدوليـة المتخصـص فـي
الشـؤون الطبيـة فـي االحتجـاز.
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Policy on torture and cruel, inhuman or degrading treatment
 inflicted on persons deprived of their libertyالسياسـات حـول
التعذيـب والمعاملـة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة ضـد األشـخاص المحروميـن مـن
حريتهـم ،التـي اعتمدهـا مجلـس جمعيـة اللجنـة الدوليـة فـي  9حزيـران /يونيـو .2011
المجلـة الدوليـة للصليـب األحمـر ،المجلـد  ،93العـدد  ،2011 ،882ص .562–547
متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-882policy-torture.pdf
وتفسـيرا لسياسـتها
يُعـد المقـال إعـادة تأكيـد علـى التـزام اللجنـة الدوليـة بمواجهـة التعذيـب
ً
وممارسـاتها.
مبـادئ توجيهيـة للتحقيـق فـي حـاالت الوفـاة أثنـاء االحتجـاز ،تشـرين األول /أكتوبـر
.2013
متاح عبر الرابط:
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-0024126.pdf

الميـاه ،الصـرف الصحـي ،النظافـة الصحيـة ،وظـروف اإلقامـة فـي السـجون ،الطبعـة
الثانيـة .بييـر جيورجيـو نمبرينـي ،اللجنـة الدوليـة ،جنيـف( .2013 ،مرجـع مطبوعـات

اللجنـة الدوليـة )0823 :متـاح عبـر الرابـط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/
p0823.htm
 125صفحـة ،باللغـة اإلنجليزيـة بصيغـة  . pdfومتوفر ً
أيضا باللغـات العربية ،والصينية،
واإلنجليزية ،والفرنسية.
يقـدم هـذا النـص المصور وسـهل القـراءة إرشـادات فنية للتدابيـر العملية لتحسـين الظروف
الماديـة فـي السـجون .وهنـاك بعـض التداخـل مـع محتـوى الفصـل  2مـن دليلنـا العملـي
للصحـة فـي أماكـن االحتجـاز ،ولكـن كتـاب الميـاه ،الصـرف الصحـي ،النظافـة الصحيـة،
ً
مصـدرا مفيـ ًدا لمعلومـات متعمقة عن
تفصيلا ويوفر
وظـروف اإلقامـة فـي السـجون أكثـر
ً
هـذه الموضوعات.

المياه ،الصرف الصحي ،النظافة الصحية ،وظروف اإلقامة في السجون :دليل تكميلي

اللجنة الدولية ،جنيف .2013 ،متاح عبر الرابط:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/
p4083.htm
 80صفحة .متاح على اإلنترنت باللغتين اإلنجليزية والفرنسية.

وهـو كتيـب إرشـادات عمليـة إضافيـة ،صـدر السـتكمال كتـاب الميـاه ،الصـرف الصحـي،
النظافـة الصحيـة ،وظـروف اإلقامـة فـي السـجون .ويتمثـل الهـدف منـه فـي أن يكـون أكثر
ً
شـمول وقابليـة للتطبيـق علـى مجموعـة متنوعـة مـن السـجون الموجـودة فـي جميـع أنحـاء
ً
فصـول عـن النسـاء ،والفتيـات ،واألطفـال واألحـداث المعاليـن.
العالـم .ويتضمـن
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الغذاء والتغذية في أماكن االحتجاز
كتيب التغذية  :1المفاهيم األساسية للتغذية في االحتجاز (.)2015
كتيب التغذية  :2تقييم الوضع الغذائي والتغذوي في االحتجاز (.)2015
كتيب التغذية  :3برامج الغذاء والتغذية في االحتجاز ( )2016اللجنة الدولية ،جنيف.
الكتيبات متاحة عبر الرابط:
http://intranet.gva.icrc.priv/ecosec/topics/nutrition/index.jsp

وثائق األمم المتحدة
أصدرت األمم المتحدة العديد من الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة الدولية في السجون.
ويمكن االطالع عليها عبر موقع ) Refworld (www.refworld.orgالتابعة للمفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (وكالة األمم المتحدة المعنية بشؤون الالجئين).
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة األول
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام  .1955وتم تنقيحها بموجب
قرار الجمعية العامة  230/65المؤرخ في  21كانون األول /ديسمبر  2010الذي دعا
لجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتشكيل فريق خبراء لتبادل المعلومات
عن أفضل الممارسات ،والتشريعات الوطنية ،والقانون الدولي القائم ،ومراجعة القواعد
النموذجية الدنيا القائمة لتعكس التقدم المحرز في العلوم اإلصالحية وأفضل الممارسات.
وقد شاركت اللجنة الدولية من خالل األقسام المعنية بالمساعدات واالحتجاز واإلجراءات
القضائية بنشاط في اجتماعات فريق الخبراء التي دعا إليها مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة بالنيابة عن الدول المعنية .وتُعد النسخة المنقحة من القواعد النموذجية
الدنيا لمعاملة السجناء (“قواعد نيلسون مانديال”) ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة
مصدرا رئيسيًا لإللهام والتوجيه بشأن أنواع الحلول التي ينبغي
باإلجماع في عام ،2015
ً
تطبيقها في أماكن االحتجاز ،وأنواع األحكام التي يجب إدراجها في القوانين ،واألنظمة،
والممارسات الوطنية لتوجيه إدارات السجون وغيرها من الهيئات الحكومية المسؤولة عن
إدارة أماكن االحتجاز ،وضمان استمرار القانون الدولي والمعايير المعترف بها عالميًا بشأن
حماية السجناء في توفير إرشادات محدثة عن كيفية الحفاظ على احترام الكرامة األصيلة
للمحتجزين وقيمتهم كبشر.

لالطالع على شرح القواعد النموذجية الدنيا وآثارها على السياسات والممارسات ،راجع
ً
أيضا :دليل تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء - )2001( ،يمكن تنزيله من الموقع
اإللكتروني للمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي:
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/201305//
version-complete.pdf
 – www.penalreform.orgالذي يظل مه ًما على الرغم من أنه يسبق مراجعة القواعد
النموذجية الدنيا.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  10كانون األول /ديسمبر ،1984
.A/RES/39/46
متاحة عبر الرابط:
http://www.oic–iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/
international/CAT%20–%20AV.pdf
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.refworld.org/docid/3b00f2224.html
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دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو المهينة “بروتوكول اسطنبول” مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق

اإلنسانHR/P/PT/8/Rev.1. ، 2004 ،
متاح على الرابط:
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=4ac475c32
http://www.refworld.org/docid/4638aca62.html
يقدم بروتوكول اسطنبول مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية لتقييم حاالت التعذيب
وسوء المعاملة ،وإبالغ هذه النتائج إلى السلطات القضائية وهيئات التحقيق األخرى.

Handbook for Prison Managers and Policymakers on
 Women and Imprisonmentدليل مديري السجون وصانعي السياسات
بخصوص حبس النساء ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،أيلول /سبتمبر
.2008

متاح عبر الرابطhttp://www.refworld.org/docid/4a096b0a2.html :
 117صفحة.
فصول ذات صلة بكل من االحتياجات الخاصة للمحتجزات وإدارة سجون النساء.

 Handbook on Prisoners with Special Needsالدليل المتعلق
بالسجناء ذوي االحتياجات الخاصة .مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،

آذار /مارس .2009
متاح عبر الرابط:

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/
rwmain?docid=4a0969d42

 179صفحة.
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يصف هذا الدليل احتياجات بعض الفئات الضعيفة من نزالء السجون ،ويورد المعايير
ً
فصول عن السجناء
الدولية ذات الصلة ،ويقدم توصيات في هذا الشأن .ويتضمن الدليل
ذوي االحتياجات التي تتعلق بالصحة النفسية ،والسجناء الذين يعانون من إعاقات جسدية،
واألقليات اإلثنية والعرقية ،والمواطنين األجانب ،والمسجونات المثليات ،والمسجونين
المثليين ،ومزدوجي الميل الجنسي ،ومغايري الهوية الجنسانية ،والسجناء كبار السن،
والسجناء المصابين بأمراض مميتة ،والسجناء المحكوم عليهم باإلعدام.

مصادر أخرى مفيدة
جمعية الطب العالمية www.wma.net
يمكن تنزيل الطبعة الثانية ( )2009من كتاب األخالقيات الطبية ،مجا ًنا من على الموقع
اإللكتروني لجمعية الطب العالمية .ويتضمن هذا الكتاب ،الذي وضع كدليل تعليمي لطالب
الطب ،مقدمة قيمة ألخالقيات مهنة الطب.
يتيح موقع جمعية الطب العالمية الوصول إلى مختلف الوثائق المفيدة األخرى ،بما في ذلك:
إعالن مالطا حول المضربين عن الطعام (جمعية الطب العالمية ،)2006/1992/1991
وإعالن إدينبرغ بشأن األوضاع في السجون وانتشار السل وغيره من األمراض المعدية
األخرى Declaration of Edinburgh on Prison Conditions and the
Spread of Tuberculosis and Other Communicable Diseases
) ،(2011/2000وقرار جمعية الطب العالمية بشأن مسؤولية األطباء عن توثيق أعمال
التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (.)2007/2003
وهناك ً
أيضا رابط إلى دورة مجانية على شبكة اإلنترنت (“األطباء العاملون في السجون:
حقوق اإلنسان والمعضالت األخالقية”) لموظفي الرعاية الصحية العاملين في السجون،
والتي وضعتها الجمعية الطبية النرويجية وجمعية الطب العالمية.
أطباء بال حدود
تتيح منظمة أطباء بال حدود عدة مصادر مرجعية رئيسية على شبكة اإلنترنت مجا ًنا ،عبر
الرابط التالي:
http://www.refbooks.msf.org

ويمكن االطالع على العناوين التالية :السل ،والحصبة ،وطب النساء والتوليد في البيئات
النائية ،وصحة الالجئين ،والتقييم الصحي السريع لالجئين أو المهجرين ،وهندسة الصحة
العامة ،واألدوية األساسية ،والمبادئ التوجيهية اإلكلينيكية.
Women’s Health in Prison: Correcting Gender Inequity in
 Prison Healthصحة النساء في السجون :تصحيح أوجه عدم المساواة في الحالة
الصحية في السجون ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.2009 ،
متاح عبر الرابط:
http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0004/76513/
E92347.pdf
 56صفحة باللغات اإلنجليزية ،والفرنسية ،واأللمانية ،والروسية.
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غالبًا ما تُغفل احتياجات النساء في السجون ،وتقدم هذه الوثيقة أدلة عن ذلك وتدعو إلى
تغيير ذلك األمر .وهي تسلط الضوء على مستويات عالية من المرض النفسي ،وتعاطي
المخدرات والكحوليات ،واالعتداء الجنسي والجسدي ،والعنف بين النساء في السجون،
ً
فضل عن احتياجات الرعاية الصحية والعائلية المحددة حسب نوع الجنس ،ومسؤوليات
المرأة داخل العائلة.

 A Sourcebook on Solitary Confinementمرجع عن الحبس االنفرادي،
شارون شاليف ،مركز مانهايم لعلوم الجريمة ،كلية لندن لالقتصاد ،لندن.2008 ،
متاح عبر الرابطwww.solitaryconfinement.org/sourcebook :
 89صفحة ،باللغات اإلنجليزية ،والفرنسية ،والروسية ،والصينية ،واألسبانية.
ً
دليال على آثار الحبس االنفرادي على الصحة ،والضرر الذي يتسبب
يقدم هذا المرجع
فيه ،ويصف دور العاملين في مجال الرعاية الصحية ،ويحدد المبادئ التوجيهية األخالقية،
والسوابق القضائية لحقوق اإلنسان.
CPT Standards. European Committee for the Prevention
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
) Punishment (CPTمعايير لجنة منع التعذيب .اللجنة األوروبية لمنع التعذيب
والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة.
أُنشأ مجلس أوروبا لجنة منع التعذيب في عام  1987لمنع إساءة معاملة األشخاص
المحرومين من حريتهم في أوروبا .وتجمع معايير لجنة منع التعذيب أقسا ًما من التقارير
العامة السنوية للجنة منع التعذيب بهدف توفير توجيه واضح لمعاملة المحتجزين .وتتضمن
ً
فصول عن رعاية المرأة ،واألحداث ،والرعاية النفسية ،وخدمات الرعاية الصحية
المعايير
في السجون .وهي متاحة عبر الرابط:
http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm

Medical Investigation and Documentation of Torture: A
 Handbook for Health Professionalsالتحقيق الطبي في حاالت التعذيب
وتوثيقها :دليل للعاملين في مجال الرعاية الصحية .مايكل بيل ،ونعوم لوبيل ،وجوناثان
بينون .مركز حقوق اإلنسان ،جامعة إسكس .2005 ،متاح على شبكة اإلنترنت ،مجا ًنا.

يغطي هذا الدليل الموضوع نفسه الذي يتناوله بروتوكول اسطنبول ،ولكن الوصول إليه
واستخدامه أكثر سهولة.
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ملحق :معايير القضايا التي ترتبط
بالرعاية الصحية في السجون
ملحوظة :يجب أال يُنظر إلى هذه المعايير إال كمؤشرات وليست قواعد مطلقة..

معايير اإلقامة
المساحة الكلية المتاحة داخل المجمع
المساحة الدنيا ألرضية الزنزانة

مترا مربعًا لكل شخص
ً 30–20
 5.4–3.4متر مربع لكل شخص

(اللجنة الدولية)
(اللجنة الدولية)

معايير إمدادات المياه
اإلمدادات الدنيا من المياه لكل شخص لجميع
االحتياجات
عدد نقاط المياه
معدل تدفق المياه من الصنابير

لترا لكل شخص يوميًا
ً 15–10

(اللجنة الدولية)

 2–1صنبور لكل  100شخص (الحد األدنى
المطلق)
 10لترات في الدقيقة (الحد األدنى المطلق:
 5–3لترات في الدقيقة)

(اللجنة الدولية)
(اللجنة الدولية)

معايير مخزون المياه
الطاقة االستيعابية االحتياطية للمرفق ككل
الحد األدنى من مخزون فترة الليل داخل
الزنزانات

لترا لكل شخص
ً 20–15
 2لتر لكل شخص في الليلة الواحدة

معايير النظافة الصحية الشخصية
استعمال الدش

شخصا
مرفق واحد لالستحمام لكل 25
ً
االستحمام مرة واحدة على األقل أسبوعيًا

صابون الجسم

االستحمام مرة واحدة يوميًا في حالة النشاط
نظرا لألحوال المناخية
البدني الشديد أو ً
 150–100غرامًا لكل شخص شهريًا

(اللجنة الدولية)
(القواعـد النموذجية
الدنيا لمعاملة
السجناء)
(اللجنة الدولية)

معايير المراحيض
المراحيض

شخصا – مثالي
واحد لكل 20
ً

(مشروع اسفير)

شخصا – الحد األدنى المقبول
واحد لكل 50
ً

(اللجنة الدولية)

معايير النفايات الصلبة
النفايات الصلبة

شخصا
حاوية مغطاة بسعة  100لتر لكل 50
ً

معايير تخزين األغذية
مخزن الغذاء
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مترا مربعًا على األقل لكل  1000شخص
ً 50

(اللجنة الدولية)

نوجسلا يف ةيحصلا ةياعرلاب طبترت يتلا اياضقلا ريياعم :قحلم

معايير إعداد الغذاء
احتياجات القدرة االستيعابية للطهي
مخزون المياه في المطبخ

فئات مؤشر كتلة الجسم
حالة غذائية مرضية
سوء تغذية معتدل
سوء تغذية حاد

ِقدر يزن  1.4 – 1.2لتر لكل شخص
 1لتر لكل شخص يوميًا

(اللجنة الدولية)
(اللجنة الدولية)

> 18.5
18.4 – 16.1
<16.0

االستخدام المتوقع للخدمات الصحية
عدد االستشارات اليومية
دخول المستشفيات

 %3 – 1من النزالء يوميًا
 1لكل  10آالف شخص يوميًا

أساس معدل الوفيات الخام حسب المنطقة (الوفيات لكل  10آالف حالة يوميًا)
المناطق
أفريقيا جنوب الصحراء
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وسط وشرق أوروبا ،وكومنولث الدول المستقلة،
ودول البلطيق
شرق آسيا  /المحيط الهادئ
جنوب آسيا
أمريكا الالتينية ،والكاريبي
البلدان األقل نموًا
البلدان الصناعية

38

 2004معدل الوفيات الخام
(األساسي)
0.44
0.16
0.30

معدل الوفيات الخام (أزمة
صحية)
0.9
0.3
0.6

0.19
0.25
0.16
0.38
0.25

0.4
0.5
0.3
0.8
0.5

40

على سبيل المثال ،في الشرق األوسط أو شمال أفريقيا ،يشير أي معدل وفيات في السجون أعلى من  0.3لكل  10آالف سجين يوميًا (أي
ما يعادل  3وفيات في الشهر في سجن به  1000محتجز) إلى وجود أزمة صحية خطيرة.

40

مشروع اسفير :الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية ،جنيف ،2004 ،ص..261 .
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الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز

فهرس
اآلفات 29 ............................................................
أخالقيات 53 ..........................................................
كتاب األخالقيات الطبية الصادر عن جمعية الطب العالمية
قواعد السجون األوروبية 90 ....................................
أسباب اإلفراج الرحيم 85 ...........................................
اإلحالة إلى الخدمات الصحية خارج السجون 63 ..................
إدارة النفايات 27 ....................................................
اإلصابة باألمراض 79 ..............................................
عينة من األسئلة 81 ..............................................
قياس معدل اإلصابة باألمراض 80 .............................
اإلضاءة (اإلقامة) 16 ................................................
اإلفراج ألسباب إنسانية 85 .........................................
اإلفراج ألسباب طبية 85 ............................................
ازدواج الوالءات 53 ................................................
استطالعات رأي حول التغذية 49 ..................................
االكتظاظ (اإلقامة) 17 ...............................................
اإلقامة 15 ............................................................
عينة من األسئلة 18 ..............................................
معايير اإلقامة 17 ................................................
الحصول على/الوصول إلى
الخدمات الصحية 8 ...............................................
الرعاية الصحية داخل السجون 57 .............................
التثقيف الصحي 73 ..................................................
تسلسل هرمي داخلي
بين السجناء 6 .....................................................
تعاطي المخدرات في السجون 7 ....................................
التعذيب وسوء المعاملة
اتفاقية مناهضة التعذيب 88 ......................................
التوثيق الطبي 83 ................................................
وثيقة سياسات اللجنة الدولية 87 .................................
تعزيز الصحة 73 ....................................................
التغذية 43 ............................................................
احتياجات الطاقة الفردية 44 .....................................
تقييم الوضع التغذوي 49 ........................................
سوء التغذية 46 ...................................................
المجموعات الغذائية :الكميات الموصي بها 43 ................
النظام الغذائي ،عينة من األسئلة 42 ............................
نقص المغذيات الدقيقة 47 ,46 .................................
تغيير السلوك 74 .....................................................
تفشي (مرض) 80 ...................................................
التقييم الطبي للمحتجزين الجدد 59 .................................
التهوية (اإلقامة) 16 .................................................
الحاالت الطبية الفردية 85 ..........................................
الحالة الصحية للمحتجزين 76 ......................................
الحبس االنفرادي 59 .................................................
مرجع عن 91 ....................................................
حساب معدل االنتشار 80 ...........................................

94

الحمل في السجون 71 ...............................................
درجة الحرارة (اإلقامة) 16 .........................................
دور العاملين في مجال الرعاية الصحية 8 .........................
دور العاملين في مجال الرعاية الصحية في تقييم السجون 8 ......
الرعاية الصحية
الحصول على الرعاية الصحية خارج السجون 63 ............
الحصول على الرعاية الصحية خارج السجون ،عينة من
األسئلة 64 ........................................................
الحصول على الرعاية الصحية داخل السجون 57 .............
الحصول على الرعاية الصحية داخل السجون ،عينة من
األسئلة 61 ........................................................
العزل 55 .........................................................
المرافق والمعدات الطبية ،عينة من األسئلة 56 ................
الميزانية 70 ......................................................
النساء 71 .........................................................
الرعاية الصحية
العيادة 55 .........................................................
المبادئ 51 ........................................................
المرافق والمعدات الطبية 55 ....................................
سجالت الحالة اإلكلينيكية 67 .......................................
السجالت الطبية..انظر سجالت المرضى
سرية
السجالت الطبية 66 ..............................................
خطابات اإلحالة والخروج 64 ...................................
سجالت الحالة اإلكلينيكية 67 ....................................
عدم مالءمة الفحص الصحي من قبل غير المختصين بالمجال
الطبي 57 .........................................................
السلوك الجنسي داخل السجون 7 ....................................
سوء التغذية 46 ......................................................
البروتين– الطاقة 46.............................................
سوء المعاملة..انظر التعذيب وسوء المعاملة
الصابون 22 ..........................................................
الصحة النفسية 79 ...................................................
الصحة والسالمة المهنيتين 81 ......................................
الصرف الصحي 26 .................................................
عينة من األسئلة 26 ..............................................
الصيدلية 69 ..........................................................
سجل مخزون الصيدلية وصرف األدوية 67 ...................
طاقة استيعابية (اإلقامة) 15 .........................................
طلبات اإلفراج ألسباب طبية 85 ....................................
العزل (ألسباب صحية) 55 .........................................
العوامل النفسية االجتماعية 6 ........................................
الغذاء
إعداد 37 ..........................................................
إعداد ،المعايير 39 ...............................................
إعداد ،عينة من األسئلة 39 ......................................
إمدادات 33 .......................................................

سرهف

اإلمدادات ،عينة من األسئلة 33 .................................
معايير التخزين 35 ...............................................
التخزين ،عينة من األسئلة 36 ...................................
التغذية..انظر التغذية.
التوزيع 41 ........................................................
الحصول على الغذاء 41 .........................................
الحصول ،عينة من األسئلة 42 ..................................
سلسلة 32 .........................................................
الفحص الطبي األولي..انظر التقييم الطبي للمحتجزين الجدد
الفحص الطبي للمحتجزين الجدد..انظر التقييم الطبي للمحتجزين
الجدد
الفحص عند الدخول..انظر التقييم الطبي للمحتجزين الجدد
الفساد 58 .............................................................
قواعد النظافة الصحية بالمطبخ 38 .................................
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 88 .......................
اإلضاءة والتهوية 16 .............................................
الحبس االنفرادي 59 .............................................
قياس معدل اإلصابة 80 .............................................
لجنة منع التعذيب 91 ................................................
المؤشرات الصحية 76 ..............................................
مؤشر كتلة الجسم 46 ................................................
المبادئ التوجيهية لجزيرة “روبن” 12 .............................
المحتجزون
المناقشات /المقابالت 10 .........................................
المراحيض 24 .......................................................
المعايير 24 .......................................................
عينة من األسئلة 25 ..............................................
مرض..انظر معدل اإلصابة بالمرض
المساحة (اإلقامة) 15 ................................................
المساواة
مبدأ المساواة 51 ..................................................
المطبخ 37 ............................................................
معايير االحتجاز 11 .................................................
الوطنية 12 ........................................................
اإلقليمية 12 .......................................................
الدولية 13 .........................................................

معدالت االستشارات 58 ............................................
معدل الوفيات 77 ....................................................
حساب معدل الوفيات الخام 77 ..................................
عينة من األسئلة 78 ..............................................
مالحظات الحالة..انظر سجالت المرضى
موظفو الرعاية الصحية 52 .........................................
عينة من األسئلة 54 ..............................................
المياه 19 ..............................................................
عينة من األسئلة 21 ..............................................
معايير إمدادات المياه 20 ........................................
معايير مخزون المياه 20 ........................................
المياه الرمادية 26 ....................................................
مياه سوداء 26 .......................................................
المياه المستعملة 26 ..................................................
عينة من األسئلة 26 ..............................................
ناقالت األمراض 29 ................................................
عينة من األسئلة 30 ..............................................
النساء
احتياجات النساء للرعاية الصحية في السجون 71 .............
اغتسال النساء 22 ................................................
وثيقة األمم المتحدة بخصوص حبس النساء 89 ................
وثيقة منظمة الصحة العالمية حول تصحيح أوجه عدم
المساواة بين الجنسين في الصحة في السجون 90 ..............
النظافة الصحية
النظافة الصحية الشخصية 22 ...................................
النظافة الصحية الشخصية ،المعايير 22 ........................
النظافة الصحية الشخصية ،عينة من األسئلة 23 ...............
النظافة الصحية لمباني السجن 27..............................
قواعد النظافة الصحية بالمطبخ 38 .............................
نقص المغذيات الدقيقة 47 ...........................................
الهرم الصحي 6 ......................................................

95

المهمة
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر منظمـــة غيـــر متحيـــزة ومحايـــدة
ومســتقلة ،تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل فــي حمايــة أرواح وكرامــة
ضحايـــا النزاعـــات المســـلحة وغيرهـــا مـــن حـــاالت العنـــف وتقديـــم
المســـاعدة لهـــم .وتبـــذل ً
أيضـــا اللجنـــة الدوليـــة كل الجهـــود الممكنـــة
لتفـــادي المعانـــاة بنشـــر أحـــكام القانـــون اإلنســـاني والمبـــادئ اإلنســـانية
العالميـــة وتعزيزهـــا .وأنشـــئت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر عـــام
 1863وقــد تمخضــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب
األحم ــر واله ــال األحم ــر .وه ــي توج ــه وتنس ــق األنش ــطة الدولي ــة الت ــي
تنفذه ــا الحرك ــة ف ــي ح ــاالت النزاع ــات المس ــلحة وغيره ــا م ــن ح ــاالت
العن ــف.
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