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شكر وتقدير

أعــد هــذا الدليــل كل مــن الدكتــورة يلينــا لوكلــر مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وبرناديــت 
بيرتهانــز مــن املعهــد الســويرسي للصحــة االســتوائية والصحــة العامــة.

وكان لــكل مــن الدكتــورة كارول دروميــه، ورودولفــو رويس مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
ــتوائية  ــة االس ــويرسي للصح ــد الس ــن املعه ــر م ــو وينكل ــان، ومرك ــل هوف ــت، وأكس ــة بريي وأمين

ــن املســاهات القيمــة. ــر م ــازل، الكث ــة ب ــع لجامع ــد التاب ــة، املعه والصحــة العام

كــا اعتمــد هــذا الدليــل عــى التعليقــات واالقرتاحــات التــي قدمتهــا فــرق التقييــم التــي اســتخدمت 
مجموعــة األدوات، وعــى دراســة أجراهــا الدكتــور فابريزيــو فلــري مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر يف عــام 2015.
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الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز

1. مقدمة

معلومات أساسية

ــاء  ــع أنح ــاز يف جمي ــق االحتج ــجون أو يف مراف ــخص1 يف الس ــون ش ــى 10.2 ملي ــو ع ــا يرب ــاك م هن
ــا  ــك مل ــة رئيســية لســنوات، وذل ــل قضي ــاد. وظــل االكتظــاظ ميث العــامل، وأعدادهــم آخــذة يف االزدي
لــه مــن أثــر عــى املحتجزيــن وإدارة الســجون عــى حــد ســواء. ولهــذا األمــر تداعيــات خطــرة عــى 

ــة الســليمة داخــل الســجون. ــة الصحي ــة- الالزمــة لضــان الرعاي ــة منهــا واملالي املــوارد- البرشي

ــة  ــم الصحي ــون عرضــة لتدهــور حالته ــا يكون ــا م ــك، تضــم الســجون أشــخاًصا غالبً ــة إىل ذل باإلضاف
بســبب خلفياتهــم والبيئــات التــي جــاءوا منهــا، وســلوكهم يف الســجن. ونتيجــة لذلــك، يُعــّد الطلــب 
عــى الخدمــات الصحيــة يف الســجون أكــرب مــن الطلــب عليهــا يف املجتمــع املحــي. ومــع ذلــك، عــادة 
مــا تتلقــى الســجون مســاعدة أقــل بكثــر مــن حيــث املــوارد والتمويــل مــن أجــل الرعايــة الصحيــة.2

وهنــاك اتفــاق عــام يف جميــع أنحــاء العــامل عــى الحاجــة إىل تعزيــز األنظمــة الصحيــة يف الســجون، 
ويجــب عــى صنــاع القــرار أن يأخــذوا هــذا األمــر يف الحســبان عنــد وضــع خططهــم االســرتاتيجية.

ويجــب أن تســتند القــرارات االســرتاتيجية واملتعلقــة بالسياســات إىل معلومــات مفصلــة وحديثــة عــن 
ــات  ــرى عملي ــة بالصحــة. وتُج ــن املتعلق ــة يف الســجون، واحتياجــات املحتجزي ــة الصحي أداء األنظم

تقييــم ألنظمــة الصحــة يف الســجون بغيــة جمــع هــذه املعلومــات بدقــة.

تقديم الدليل

تســتند هــذه الوثيقــة إىل نتائــج عمليــات التقييــم- لألنظمــة واالحتياجــات الصحيــة- التــي أجرتهــا 
»اللجنــة الدوليــة« بالتعــاون مــع املعهــد الســويرسي للصحــة االســتوائية والصحــة العامــة عــى مــدار 
عــدة ســنوات يف الســجون يف جميــع أنحــاء العــامل )يف كمبوديــا، والعــراق، واألردن، واملنطقــة الخاضعة 

للســلطة الفلســطينية، ولبنــان، ورسيالنــكا، وتايالنــد، وتونــس، وغرهــا(.

إىل من يوجه هذا الدليل

هــذه الوثيقــة موجهــة إىل األشــخاص واملنظــات التــي ترغــب يف إجــراء تقييــم شــامل للنظــام الصحي 
ــدة بشــكل خــاص للمتخصصــن يف  واالحتياجــات املرتبطــة بالصحــة يف نظــام الســجون. وهــي مفي
ــج  ــري الربام ــن، أو مدي ــجون، أو الباحث ــن يف الس ــن العامل ــاء واملمرض ــل األطب ــة، مث ــال الصح مج

الصحيــة.

يجــب أن ال يشــكل الَســجن تهديــًدا لصحــة األشــخاص املســجونن بــأي حــال مــن األحــوال. وللمحتجزيــن الحــق يف الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة كــا 
لعامــة النــاس. وتقــع عــى عاتــق الحكومــات الوطنيــة مســؤولية كفالــة حايــة هــذا الحــق.

 آر. ووملسي، قامئة نزالء السجون يف العامل R. Walmsley, World Prison Population List، الطبعة العارشة، . 1
املركز الدويل لدراسات السجون، 2013.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز: دليل عميل، اللجنة الدولية للصليب األحمر، . 2
جنيف، 2017.
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أين يستخدم هذا الدليل

عــى الرغــم مــن أن هــذه الوثيقــة معنيــة بالســجون بصفــة أساســية، فإنــه ميكــن اســتخدام النهــج 
ــل مراكــز الرشطــة أو  ــا يف أماكــن احتجــاز أخــرى مث ــي تتضمنه ــا ومجموعــة األدوات الت ــوارد فيه ال

مراكــز احتجــاز املهاجريــن.

املبادئ التوجيهية

تسرتشد الوثيقة باملبادئ التالية:

ينبغــي أن توفــر للســجناء ســبل الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة املتوفــرة يف البلــد دون   •
متييــز عــى أســاس وضعهــم القانــوين.3

الصحة الجيدة يف السجون هي صحة عامة جيدة.4  •
صحة املحتجزين ورفاهتهم »مسؤولية حكومية كاملة«.5  •

أنظمة الرعاية الصحية القوية رضورية لتحسن النتائج الصحية.6  •

املحتويات

تتكــون هــذه الوثيقــة مــن دليــل عمــي مقســم إىل مثانيــة فصــول، ومجموعــة مــن األدوات )أدلــة 
ــة، واســتبيان( واردة يف ســتة مالحــق. ــم مرجعي إجــراء املقابــالت الشــخصية، وقوائ

مقدمة

األمم املتحدة، املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، 1990.. 3
4 . Declaration on Prison منظمة الصحة العاملية، اإلعالن الخاص بالصحة يف السجون كجزء من الصحة العامة

.          Health as Part of Public Health
منظمــة الصحــة العامليــة، املكتــب اإلقليمــي ألوروبــا، الحوكمــة مــن أجــل الصحــة يف الســجون يف القــرن الحــادي . 5

.        ، Good Governance for Prison Health in the 21st Century والعرشيــن
6 . Systems Thinking for Health Systems منظمة الصحة العاملية، أنظمة التفكري يف تعزيز األنظمة الصحية

Strengthening، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2009.

2013

2003 ،
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الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز

2. الغرض واألهداف املحددة
ــأن  ــة بش ــة املعني ــلطات الوطني ــة للس ــرة عام ــم نظ ــامل يف تقدي ــم الش ــن التقيي ــرض م ــل الغ يتمث

ــة. ــة بالصح ــن املتعلق ــات املحتجزي ــجون واحتياج ــي يف الس ــام الصح النظ

وتســاعد البيانــات الكيفيــة والكميــة التــي يتــم جمعهــا مــن خــالل التقييــم الســلطات عــى تحديــد 
ــة، وتخصيــص املــوارد، ووضــع خطــط العمــل بهــدف تحســن مســتوى  ــات اســتناًدا إىل األدل األولوي

حصــول املحتجزيــن عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والنتائــج الصحيــة املتحققــة لهــم.

وتتمثل األهداف املحددة للتقييم فيا يي:

ــا  ــرض له ــي يتع ــة الت ــكالت الصحي ــي واملش ــد املعن ــجون يف البل ــزالء الس ــف لن ــم وص تقدي  •
املحتجــزون.

تحليل محددات الصحة البدنية واالجتاعية يف السجون.  •
تقييم أداء النظام الصحي يف السجون وارتباطه بالنظام الصحي الوطني.  •

تقييم مدى تلبية الخدمات الصحية الحالية احتياجات املحتجزين.  •
تحديد نقاط القوة ومواطــن الضعــف يف النظام الصحي يف الســجون، وسبل عــالج مواطــن   •

الضعــف.
توفــر قاعــدة أساســية لتطويــر املرشوعــات والربامــج بغيــة تعزيــز النظــام الصحــي يف الســجون   •

ــن. ــات املحتجزي ــة احتياج وتلبي
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3. التحضري إلجراء التقييم
تُجــري الحكومــات الوطنيــة تقييــًا لألنظمــة الصحيــة يف الســجون واحتياجــات املحتجزيــن الصحيــة 
مــن أجــل تحســن أداء هــذه األنظمــة. ولهــذه التقييــات أهميــة كبــرة ويجــب إجراؤهــا بنــاًء عــى 
ــة )أو  ــا(، أو وزارة الداخلي ــا يعادله ــة )أو م ــال وزارة الصح ــبيل املث ــى س ــة، ع ــوزارة املعني ــب ال طل
ــة املــوارد الالزمــة  ــوزارة املعني ــاع. ويجــب أن تحــدد ال ــا(، أو وزارة العــدل، أو وزارة الدف مــا يعادله

)منظمــة رشيكــة منفــذة، وامليزانيــة املطلوبــة( وأن تقــدم دعمهــا الكامــل إلجــراء التقييــم. 

ــم  ــراء تقيي ــة إلج ــوًرا رضوري ــال أم ــم الفع ــق، والتنظي ــداد الدقي ــي، واإلع ــط التفصي ــّد التخطي ويُع
ناجــح.

1( إنشاء هيئة عاملة عىل املستوى الوزاري

يجــب إنشــاء هيئــة عاملــة دامئــة أو مؤقتــة- مثــل لجنــة التســير مــن أجــل الصحــة يف الســجون- قبــل 
إجــراء التقييــم. ومــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي أن تتــوىل الــوزارة املســؤولة عــن الصحــة يف الســجون 
هــذا األمــر، ويجــب أن تتكــون هــذه الهيئــة مــن مســؤولن مــن الــوزارات األخــرى املشــاركة- ويفضــل 
ــة  ــوزارات- ومــن املنظمــة املنفــذة. وتكــون الهيئ ــك ال ــك مــن املســتوى املركــزي يف تل أن يكــون ذل

العاملــة مســؤولة عــا يــي:

وضع رشوط التقييم.  •
املوافقة عى تشكيل فرق التقييم )انظر أدناه(.  •

املوافقة عى منهجية التقييم وأدوات جمع البيانات الخاصة بالبلد املعني.  •
املوافقة عى خطة تنفيذ التقييم.  •

التواصل مع اللجنة الوطنية لألخالقيات والحصول عى موافقتها )إذا لزم األمر(.  •
تنســيق العمــل امليــداين لفــرق التقييــم وتيســره، والــذي يشــمل زيــارة مرافــق احتجــاز مختــارة،   •
ــف  ــة، ومختل ــة العام ــلطات الصح ــجون، وس ــرق إدارة الس ــؤويل ف ــار مس ــع كب ــاع م واالجت

ــجون. ــة يف الس ــة العامل ــات املعني الجه

2( تشكيل فرق التقييم

ــة وإجــراؤه  ــن الصحي ــم النظــام الصحــي يف أحــد الســجون واحتياجــات املحتجزي ــم تقيي ــّد تنظي يُع
ــة متعــددة التخصصــات. عملي

وبغيــة ضــان موضوعيــة التقييــم، والتأكــد مــن أن لــه قيمــة مضافــة، يجــب أن تكــون فــرق التقييم 
مســتقلة عــن الــوزارة املســؤولة عــن الصحة يف الســجون.

ويجــب أن يكــون التقييــم بقيــادة فريــق أســايس مكــون مــن العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة، 
ويضــم مــا ال يقــل عــن ممثلــن اثنــن عــن الجهــة املنفــذة املســتقلة:

التحضري إلجراء التقييم
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مســؤول تقييــم رئيــي، والــذي يتــوىل قيــادة الفريــق، ويكــون مســؤواًل عــن تصميــم التقييــم   •
ــة  ــال الصح ــة يف مج ــة علمي ــى درج ــالً ع ــخص حاص ــذا الش ــون ه ــي أن يك ــذه. وينبغ وتنفي
العامــة، أو لديــه خــربة يف مجــال ذي صلــة، وال ســيا يف مجــال تعزيــز النظــم الصحيــة وعلــم 
األوبئــة )وبصفــة أساســية يف تصميــم الدراســات الكيفيــة وطــرق أخــذ العينــات(، باإلضافــة إىل 

ــوع. متتعــه باملهــارات الالزمــة إلجــراء تقييــات مــن هــذا الن
طبيب أو ممرض سبق له العمل يف السجون، ويفضل يف البلد املعني.  •

وينبغــي أن يحصــل الفريــق األســايس عــى املســاعدة مــن أشــخاص آخريــن تابعــن للجهــة املنفــذة، 
ــى حــدة،  ــن كلٍّ ع ــع املحتجزي ــالت م ــق إجــراء مقاب ــوىل هــذا الفري ــم. ويت ــق دعــم التقيي أي فري
ــن  ــر متخصص ــن غ ــم عامل ــن أن يض ــة. وميك ــة الصحي ــددات الحال ــول مح ــات ح ــع املعلوم وجم
ــن االحتجــاز عــى ســبيل  ــة« إىل أماك ــة الدولي ــو »اللجن ــي )مندوب ــد املعن ــزورون الســجون يف البل ي

ــة، ونظــم الســجون. ــذاء والتغذي ــة، والغ ــاه والنظاف ــن و/ أو خــرباء يف املي ــال(، ومرتجم املث

يجب معرفة ما لدى فرق التقييم من معلومات، وذلك بصفة يومية يف أثناء إجراء التقييم.

وينبغي ضان الدعم اإلداري واللوجستي لفرق التقييم، مبا يف ذلك ترتيبات السفر والتنقل.

مهام فريق التقييم األسايس

إجراء مراجعة مكتبية للسياسات واألطر الوطنية، وغرها من املعلومات الخاصة بالبلد املعني املتعلقة بالصحة يف السجون.  •
اختيار طريقة التقييم.  •

تكييف األدوات العامة، واالستبيانات، والقوائم املرجعية الخاصة بالقائم باملقابلة لتناسب السياق.  •
إعداد قامئة باألطراف املعنية.  •

صياغة خطة التنفيذ.  •
تحديد أي قضايا أخالقية تتعلق بالتقييم.  •

تحديد تشكيل فريق دعم التقييم.  •
تحديد مهام كل عضو يف فريق دعم التقييم.  •

تدريب فريق دعم التقييم )ويشمل ذلك إجراء مقابالت معهم بغرض التدريب(، وتنظيم جلسات استخالص املعلومات.  •
تنفيــذ عمــل ميــداين )زيــارة مرافــق احتجــاز مختــارة، وإجــراء مقابــالت مــع موظفــي الســجون، واملحتجزيــن، واألطــراف املعنيــة األخــرى   •

خــارج الســجون(.
إدخال البيانات التي تم جمعها خالل الزيارات واملقابالت وتحليلها.  •

إعداد تقرير )يعده مسؤول التقييم الرئيي(.  •
تقديم عرض تقدميي رسمي لنتائج التقييم.  •
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الخطة التفصيلية إلجراء التقييم

يُعــد توفــر التدريــب الــالزم للفــرق أمــرًا بالــغ األهميــة لنجــاح التقييــم. ومــن املهــم التأكــد مــن فهــم 
ــة  ــارات املطلوب ــم امله ــه، وأن لديه ــج املســتخدم في ــم والنه ــق ألهــداف التقيي ــع أعضــاء الفري جمي

إلجــراء املقابــالت. ويجــب أيًضــا تخصيــص وقــت كاٍف للتدريــب.

يجب النظر بجدية إىل الجوانب األخالقية للتقييم.

وينبغــي إعطــاء املشــاركن، ســواًء الســلطات أو املحتجزيــن، جميــع املعلومــات ذات الصلــة بالتقييــم، 
وذلــك لضــان فهمهــم ملبادئــه والهــدف منــه وقبولهــا.

تدريب فرق التقييم

االعتبارات األخالقية

نصائح إلجراء املقابالت
الحياد، مع التحي باالنتباه.  •

عدم قول أي يشء من شأنه أن يعطي الشخص الذي تُجرى معه املقابلة االنطباع بأنه موضع تقييم.  •
الرتكيز عى ما يقوله الشخص الذي تُجرى معه املقابلة وعدم مقاطعته.  •

إذا خرج الشخص الذي تُجرى معه املقابلة عن املوضوع، يجب توجيه املحادثة مرة أخرى إىل السؤال املطروح.  •
إذا مل يفهم الشخص الذي تُجرى معه املقابلة أحد األسئلة أو أعطى إجابة غر مرتبطة به، يجب تكرار السؤال أو إعادة صياغته.  •

التحضري إلجراء التقييم

البداية
الخطوة1: إنشاء 
هيئة عاملة عىل 
املستوى الوزاري

الخطوة2: وضع 
رشوط التقييم

الخطوة3: تشكيل 
فرق التقييم واملوافقة 

عىل تشكيل فرق 
التقييم

الخطوة4: استعراض 
السياسات واألطر 

الوطنية

الخطوة5: اختيار 
الطريقة وتكييف 

األدوات

الخطوة6: الحصول 
عىل موافقة لجنة 

األخالقيات، إذا لزم 
األمر

الخطوة7: تدريب 
فرق التقييم

الخطوة8: العمل 
امليداين وجمع 

البيانات

الخطوة9: إدخال 
البيانات وتحليلها

الخطوة10: إعداد 
التقرير وتقديم عرض 

رسمي

تحديد األولويات 
وخطة العمل
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باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن تكــون املشــاركة يف التقييــم طوعيــة. وقبــل إجــراء مقابلــة مــع 
املحتجزيــن، يجــب الحصــول عــى موافقتهــم املســتنرة شــفهيًّا أو كتابيًّــا.

ويحــق للمشــاركن االنســحاب مــن املقابلــة يف أي وقــت. وينبغــي أن يوضــح لهــم أن رفــض املشــاركة 
يف التقييــم أو االنســحاب منــه يف مرحلــة مــا لــن يؤثــر عــى نوعيــة الرعايــة التــي يحــق لهــم الحصــول 

. عليها

ويجب عدم الكشف عن هوية املشاركن.

وينبغي أيًضا الحصول عى موافقة اللجنة الوطنية لألخالقيات إذا لزم األمر.
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4. تصميم التقييم وطريقة أخذ العينات7
هنــاك نوعــان رئيســيان مــن تصميــم التقييــم أو الدراســة؛ وهــا: التقييــم الكيفــي، والتقييــم الكمــي. 
وهــا يختلفــان يف الطــرق التــي يســتخدمانها ويف املعلومــات املســتهدفة والتــي يقومــان بجمعهــا. 

لذلــك يجــب عــى فريــق التقييــم األســايس تحديــد التصميــم وفًقــا ألهــداف التقييــم.

مــن أجــل تقييــم النظــام الصحــي يف الســجون، قــد يكــون مــن األفضــل البــدء بإجــراء تقييــم كيفــي. 
ــم  ــع تصمي ــب وض ــديئ، فيج ــم املب ــد التقيي ــي بع ــم كم ــراء تقيي ــاك رضورة إلج ــد أن هن وإذا وج
ــة،  ــات املســتهدفة. ويف هــذه الحال ــاة الســياق الخــاص والفئ ــع مراع ــذه، م ــة وتنفي للدراســة الكمي
يجــب أن يشــارك أخصــايئ إحصــاء حيــوي يف تصميــم الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا.

وال تبحــث تصميــات الدراســة الكيفيــة- التــي عــادة مــا تأخــذ شــكل مقابــالت نوعيــة، أو مناقشــات 
مجموعــة الرتكيــز أو مالحظــة مبــارشة- عــن داللــة إحصائيــة، بــل تســعى إىل االستكشــاف العميــق 
ــة-  ــات الدراســة الكمي ــة إىل تصــورات املشــاركن. وتســعى تصمي ــة باإلضاف ــم وأمنــاط معين ملفاهي
عــادة »اســتطالعات الــرأي«- للحصــول عــى معلومــات قابلــة للتعميــم )مــن عينــة متثيليــة( ميكــن 
ــبة.  ــس النس ــيط، أو مقايي ــايب/ وس ــط حس ــة، أو متوس ــب مئوي ــكل نس ــا: يف ش ــا عدديًّ ــر عنه التعب

ــا. ويتطلــب تصميــم مــن هــذا النــوع أيًضــا تحليــاًل إحصائيً

وللجمــع بــن هذيــن النوعــن مــن الدراســة كثــر مــن املزايــا املهمــة؛ عــى ســبيل املثــال، ميكــن إجــراء 
ــرأي للتأكــد مــن أنــواع األســئلة التــي ينبغــي طرحهــا عــى  دراســة نوعيــة قبــل إجــراء اســتطالع ال
املشــاركن، أو الحًقــا الستكشــاف األمنــاط التــي كشــف عنهــا اســتطالع الــرأي بطريقــة أكــر تفصيــالً.

ــا  وتتحــدد طريقــة أخــذ العينــات عــى أســاس تصميــم الدراســة، فالدراســات الكميــة تتطلــب طرقً
ــتخدام  ــن اس ــث ميك ــة، بحي ــة اإلحصائي ــن الناحي ــة م ــة متثيلي ــى عين ــول ع ــات للحص ــذ العين ألخ
ــاس  ــى أس ــوبة ع ــب املحس ــس النس ــيط أو مقايي ــابية/ الوس ــطات الحس ــة أو املتوس ــب املئوي النس
تلــك العينــة لعمــل اســتنتاجات عــن كل مــن متثلهــم العينــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تتطلــب الدراســات 

ــات. ــالزم أن تقــدم إحصائي ــل األمنــاط والتصــورات، وليــس مــن ال ــات متث ــة عين الكيفي

7 .Doing Qualitative Research: A Practical Hand� إجراء البحوث الكيفية: دليل عميل  ديفيد سيلفرمان،
.          SAGE الطبعة الرابعة، مطبوعات ،book2013 ،

تصميم التقييم وطريقة أخذ العينات
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التقييم الكيفي

يجــب أن تعكــس العينــة خصائــص مرافــق االحتجــاز ومختلــف املفاهيــم والتصــورات التــي يجــب 
استكشــافها بعمــق.

1( اختيار مرافق االحتجاز

ينبغــي أن تتــاح لفريــق التقييــم األســايس قامئــة بجميــع مرافــق االحتجــاز موضــع االهتــام يف البلــد 
املعنــي. ويجــب أن تتضمــن القامئــة املعلومــات التاليــة:

نوع كل مرفق، وحجمه، وموقعه.  •
بيانات عى حجم النزالء ومعدل الدوران.  •

الخصائــص الرئيســية للنــزالء )النــوع، والفئــات العمريــة، والفئــات الضعيفــة، والوضــع القانــوين   •
ــي(. ــع الصح والوض

وجود مرفق صحي و/ أو خدمات صحية أو عدم وجودها.  •

ــد املعنــي. وإذا مل  ــع مرافــق االحتجــاز يف البل ــة، ينبغــي أن يشــمل التقييــم جمي ويف األحــوال املثالي
يكــن ذلــك ممكًنــا مــن الناحيــة اللوجســتية )عــى ســبيل املثــال، بســبب كــرة املرافــق وبُعــد بعضهــا 
عــن بعــض( أو ألســباب أمنيــة أو كليهــا، فيجــب اختيــار عينــة فرعيــة مــن مرافــق االحتجــاز. ويجــب 
أن تشــمل العينــة أكــر مرفــق وبعــض املرافــق األصغــر حجــًا، والفئــات الضعيفــة، واألماكــن التــي 

تحتــوي عــىل مرافــق صحيــة أو خدمــات صحيــة أو كليهــا، أو ال تحتــوي عليهــا.

ــن  ــا يضم ــد م ــاز يف بل ــق االحتج ــع مراف ــث جمي ــو ثل ــى نح ــة ع ــتال العين ــة أن اش ــن التجرب وتب
ــوب. ــل املطل التمثي

يف البدايــة، تُصنــف جميــع مرافــق االحتجــاز ذات الخصائــص املتشــابهة يف مجموعــات فرعيــة. ثــم 
يتــم اختيارهــا عشــوائيًّا مــن بــن املجموعــات الفرعيــة لتشــكيل عينــة.

ــإن  ــة، ف ــة فرعي ــاز يف كل مجموع ــق االحتج ــدد مراف ــرة يف ع ــات كب ــاك اختالف ــون هن ــا تك وعندم
حجــم النــزالء املرتبــط مبجموعــة فرعيــة معينــة يحــدد عــدد املرافــق التــي ينبغــي اختيارهــا مــن بــن 
تلــك املجموعــة الفرعيــة، فعــدد أكــرب مــن النــزالء يعنــي املزيــد مــن املرافــق )انظــر املثــال التــايل(. 
وإذا كانــت مرافــق االحتجــاز متشــابهة للغايــة، فــال حاجــة إىل التقســيم إىل فئــات، وميكــن االنتقــال 

مبــارشة إىل االختيــار العشــوايئ ملرافــق االحتجــاز.

املجموعات الفرعية يف أخذ العينات املقسمة إىل فئات: مثال

هناك 30 مرفق احتجاز من مختلف األحجام يف البالد:

10 مرافق للحبس االحتياطي، بن صغرة ومتوسطة وكبرة الحجم )املجموعة الفرعية 1(.  •
15 مرفًقا للرجال، بن صغرة ومتوسطة وكبرة الحجم )املجموعة الفرعية 2(.  •
مرفقان للنساء، أحدها صغر والثاين متوسط الحجم )املجموعة الفرعية 3(.  •

مرفقان ملتعاطي املخدرات، متوسطا الحجم )املجموعة الفرعية 4(.  •
مستشفى للسجن )املجموعة الفرعية 5(.  •

حجم العينة املطلوب هو 10، ويجب متثيل كل مجموعة من املجموعات الفرعية الخمس.

وقــد تشــمل العينــة 3 مرافــق للحبــس االحتياطــي، و4 مرافــق للرجــال، ومرفــق واحــد للنســاء، ومرفــق واحــد ملتعاطــي املخــدرات، ومستشــفى 
الســجن. وقــد يؤخــذ املوقــع الجغــرايف للمرافــق يف االعتبــار.
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2( اختيار املشاركني املحتجزين

يجــب أخــذ عينــة مــن نــزالء املرافــق املختــارة. ومــن املهــم الحصــول عــى عينــة لــكل فئــة مــن فئــات 
املحتجزيــن )انظــر املثــال التــايل(، وذلــك لتعكــس أوجــه التشــابه واالختــالف يف الخــربة والتصــورات. 

وعــادة مــا تكــون هنــاك حاجــة ألخــذ عينــة يبلــغ حجمهــا 10 إىل 20 لــكل مجموعــة فرعيــة.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                      

أمثلة عىل املجموعات الفرعية

رجال.  •
نساء.  •

أحداث.  •
كبار السن.  •

املرافق املساعدة للمحتجزين )أماكن اإلقامة، واملطبخ، ومرفق الرعاية الصحية، وغرها(.  •
املحتجــزون الذيــن يعانــون حــاالت صحيــة محــددة )مــرض الســل، وفــروس نقــص املناعــة البرشيــة/ اإليــدز، واألمــراض غــر املعديــة، واملــرىض   •

الداخليــن، ومتعاطــي املخــدرات، وغرهــم(.
املحتجزون يف الحبس االنفرادي.  •

املحتجزون الذين استفادوا من خدمات الرعاية الصحية أو أُحيلوا إليها أو كالها.  •

وتُســتخدم طريقــة أخــذ العينــات املقصــودة لتحديــد عــدد املحتجزيــن يف كل مجموعــة فرعيــة. ويف 
هــذه العينــات، فــإن مــا يركــز عليــه التقييــم أو الغــرض منــه هــو مــا يحــدد فئــات املحتجزيــن التــي 

ينبغــي اختيارهــا.

ميكــن أن يكــون لطريقــة أخــذ العينــات املقصــودة مزايــا ألنهــا تســتلزم إجــراء مقابــالت مــع أنــواع 
ــة، أو أولئــك  ــة الصحي ــن اســتخدموا خدمــات الرعاي ــك الذي ــن، أي أولئ ــة مــن املحتجزي ــات معين فئ

الذيــن يعانــون أمراًضــا مزمنــة، أو الذيــن يعانــون أمراًضــا تُعــد مــن األولويــات الصحيــة.

ويف مرافــق االحتجــاز الكبــرة )عــى ســبيل املثــال املرافــق التــي تضــم أكــر مــن ألــف محتجــز(، ميكــن 
لفــرق التقييــم التوقــف عــن إجــراء مقابــالت مــع املحتجزيــن مبجــرد وصولهــم إىل »نقطــة التشــبع«، 
عــادة بعــد نحــو 20 مقابلــة، ألنــه مــن غــر املحتمــل أن يجمعــوا بعــد هــذه النقطــة بيانــات أو رؤى 
ــال أقــل مــن 100  ــاًل )عــى ســبيل املث ــن قلي ــا يكــون عــدد املحتجزي ــة باملوضــوع. وعندم أكــر صل
محتجــز(، يجــب تعديــل حجــم العينــة لــكل مجموعــة فرعيــة وفًقــا لذلــك )أي أقــل مــن 10 إىل 20 

محتجــزًا لــكل مجموعــة فرعيــة(.  

ــابقة أن  ــارب الس ــن التج ــم. وتب ــاركة يف التقيي ــن املش ــض املحتجزي ــض بع ــي أن يرف ــن الطبيع وم
معــدل الرفــض عــادة مــا يكــون منخفًضــا للغايــة، لذلــك، ليســت هنــاك حاجــة لضبــط حجــم العينــة. 
وعندمــا يرفــض أحــد املحتجزيــن إجــراء مقابلــة معــه، ميكــن لفريــق التقييــم اختيــار محتجــز آخــر.

ــر  ــة غ ــتخدام عين ــايس اس ــم األس ــق التقيي ــن لفري ــة، فيمك ــة متثيلي ــى عين ــول ع ــذر الحص وإذا تع
متثيليــة عــى أن يذكــر يف تقريــره هــذا األمــر الــذي تعــرض لــه يف طريقــة أخــذ العينــات أو يلفــت 

ــه. ــاه إلي االنتب

معايري االستبعاد:

املحتجــزون الذيــن كانــوا يف املرفــق املختــار لفــرتة قصــرة جــًدا )عــى ســبيل املثــال أقــل مــن   •
ــة. ــة الصحي ــات الرعاي ــتخدامهم خدم ــال اس ــل احت ــم يق ــن ث ــبوعن(، وم أس

املحتجــزون الذيــن يعانــون مــرض الذهــان، إذا كان هنــاك احتــال أن يصــدر منهــم ردود فعــل   •
غــر متســقة.

مرافقــو األطفــال )ولكــن ميكــن ألمهاتهــم تقديــم معلومــات عــن الرعايــة الوقائيــة والعالجيــة   •
ــم(. ــة له املقدم

 

تصميم التقييم وطريقة أخذ العينات
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الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز

           يجــب أخــذ املتغــرات الداخليــة للمرفــق يف الحســبان )حصــول املحتجزيــن عــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة، ونظــام حراســة البوابــات، إلــخ(، وتضمــن املحتجزيــن األكــر ضعًفــا يف العينــة.

           ينبغــي أن يؤخــذ تصميــم مرفــق االحتجــاز بعــن االعتبــار يف أثنــاء عمليــة أخــذ العينــات. ويف 
ــر، ينبغــي أن تشــمل عمليــة أخــذ العينــات كل عنــرب.  ــام فيهــا املحتجــزون يف عناب املرافــق التــي ين
وإذا تعــذر متييــز العنابــر بعضهــا عــن بعــض، فقــد يقتــر أخــذ العينــات عــى بعضهــا، والتــي يتــم 

اختيارهــا عشــوائيًّا.

التقييم الكمي

ــة الصحــة يف الســجون، فيجــب أواًل  ــم أنظم ــي لتقيي ــم كم ــروري اســتخدام تصمي ــن ال إذا كان م
ــد أو عــى مســتوى الســجن، أو عــى  ــم عــى مســتوى البل ــا إذا كان ينبغــي إجــراء التقيي ــر م تقري
مســتوى املجموعــات الفرعيــة للمحتجزيــن داخــل الســجن. ومــن املهــم أن تتناســب طريقــة أخــذ 
العينــات مــع حجــم النــزالء، مــا يعنــي أنــه مــن املرجــح أن تكــون املجموعــات األكــرب حجــًا ممثلــة 
عــى نحــو أكــرب مــن املجموعــات األصغــر حجــًا، وهــو مــا ينتــج إحصائيــات أكــر متثيــاًل متّكــن مــن 

عمــل اســتنتاجات عــن الجميــع.

ــن يف  ــن املحتجزي ــع عــدد م ــالت م ــه، فســيتم إجــراء مقاب ــًدا بأكمل ــم يشــمل بل ــا إذا كان التقيي أم
ــد ال يتضمــن  ــر حجــًا، وق ــن يف الســجون األصغ ــدد املحتجزي ــن ع ــرب م ــرب حجــًا أك الســجون األك
التقييــم بعــض الســجون )بســبب العشــوائية يف أخــذ العينــات(. ومــن املهــم تذكــر أن نتائــج أي تقييم 
يُجــرى يف جميــع أنحــاء البلــد املعنــي ال تصلــح إال لهــذا البلــد ككل، وأنــه لــن يكــون مــن املمكــن 
عمــل اســتنتاجات بشــأن ســجون محــددة. لذلــك، إذا كان هنــاك حاجــة لتقييــم دقيــق لســجن واحــد 
أو أكــر، بعــد إجــراء تقييــم يف جميــع أنحــاء البلــد املعنــي، فســيتم إجــراء اســتطالع رأي منفصــل لــكل 

ســجن مــن الســجون موضــع االهتــام.

وهنــاك طريقتــان رئيســيتان ألخــذ العينــات هــا: طريقــة أخــذ عينــة عشــوائية بســيطة وطريقــة 
أخــذ عينــة عشــوائية متعــددة املجموعــات. وهاتــان الطريقتــان منظمتــان )انظــر أدنــاه( يف اختيــار 
ــة عشــوائية  ــن )عين ــة عشــوائية بســيطة( أو مجموعــات املحتجزي ــن كلٍّ عــى حــدة )عين املحتجزي
ــي  ــة الت ــة الدق ــى درج ــة ع ــد حجــم العين ــة. ويعتم ــرتة العين ــتخدام ف ــات( باس ــددة املجموع متع
يطلبهــا مســؤولو التقييــم واالنتشــار املتوقــع ملــا يريــد مســؤولو التقييــم قياســه )وإذا مل يكــن هــذا 
ــا، فألغــراض التحفــظ، يجــب االســتمرار عــى أســاس نســبة انتشــار متوقعــة تبلــغ 50%، ألن  معروفً

ذلــك ســيؤدي إىل الحصــول عــى أكــرب عينــة ممكنــة(.

يف حــال تطبيــق طريقــة أخــذ عينــة عشــوائية بســيطة، يُســتخدم حجــم قيــايس مــن 96 شــخًصا، وهــو 
مــا ميثــل انتشــاًرا متوقًعــا يبلــغ 50% ودقــة تبلــغ +/- 10% حــول النســبة املئويــة التــي تــم الحصــول 
ــة عشــوائية بســيطة، يجــب  عليهــا )https://www.surveysystem.com/sscalc.htm(. وألخــذ عين
الحصــول عــى قامئــة كاملــة باملحتجزيــن يف ســجن معــن )أو املحتجزيــن يف جميــع الســجون يف بلــد 

معــن، حســب املســتوى الــذي يُجــرى فيــه التقييــم(، وتؤخــذ العينــة عشــوائيًّا مــن هــذه القامئــة.

ــات. ويف  ــددة املجموع ــة باملحتجزين، فيجب استخدام العينة العشوائية املتع ــر قامئة كامل إذا مل تتوف
ــن(،  ــن )بإجــايل 210 محتجزي ــا 7 محتجزي ــة، تضــم كل منه ــتخدم 30 مجموع ــة، تُس هــذه الطريق

للحصــول عــى الدقــة نفســها بنســبة  +/- %10.

التصميم الكمي: إجراءات أخذ العينات

إذا كان مــن املقــرر إجــراء تقييــم عــى مســتوى البلــد املعنــي، فيجــب املــي يف العمــل عــى النحــو 
التــايل:

إذا كانــت هنــاك قامئــة باملحتجزيــن يف جميــع الســجون يف البلــد املعنــي، فيجــب املــي يف أخــذ عينــة 
عشــوائية منتظمــة بســيطة عــى النحــو التايل:
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إعداد قامئة بجميع املحتجزين يف كل سجن وترقيمهم يف تسلسل، وبجانب كل سجن، تدون   •
أرقام للنزالء يف ذلك السجن والعدد الرتاكمي للنزالء يف تلك النقطة يف الجدول.

قســمة عــدد النــزالء يف البلــد املعنــي )مجمــوع جميــع املحتجزيــن يف جميــع الســجون( عــى 96   •
)3000÷96 = 31، وهــو الرقــم الــذي ســيمثل فــرتة أخــذ العينــات(.

اختيــار رقــم عشــوايئ بــن 1 و31 )باســتخدام جــدول أرقــام عشــوايئ، أو برنامــج إنشــاء أرقــام   •
ــم العشــوايئ مســؤويل  ــة(، وســيخرب هــذا الرق ــة نقدي ــم املسلســل لورق ــن الرق عشــوائية، أو م
التقييــم أيًّــا مــن املحتجزيــن يجــب إجــراء مقابلــة معــه أواًل )مطابقــة الرقــم العشــوايئ مــع رقــم 
املحتجــز يف جــدول مثــل الجــدول الســابق(، ومبــا أن الرتقيــم متتابــع حســب كل ســجن، يكــون 

األمــر كذلــك مــع الســجن الــذي ميكــن العثــور عــى ذلــك الشــخص فيــه.
إضافــة 31 )فــرتة أخــذ العينــات( إىل ذلــك الرقــم العشــوايئ، وذلــك ملعرفــة ثــاين محتجــز يجــب   •
إجــراء مقابلــة معــه، وتُكــرر هــذه الخطــوة حتــى الحصــول عــى إجــايل حجــم العينــة الــذي 

يبلــغ 96 )أخــذ عينــة عشــوائية منتظمــة(.
سوف تجد أنك ستضطر إىل إجــراء مقابــالت مــع عــدد من املحتجزين يف السجون األكــرب حجــًا   •
أكــرب مــن عــدد املحتجزين يف الســجون األصغر حجــًا )»اختيار عينــة تناســبية مــع حجم 

ــزالء«(. الن

إعداد قامئة بجميع السجون يف البالد بكل نزالئها والعدد الرتاكمي للنزالء.  •
 

مثال

السجن )أ( )عدد النزالء: 1,200(                     

السجن )ب( )عدد النزالء: 500(

السجن )ج( )عدد النزالء: 1,300(

املحتجز 1
املحتجز 2

املحتجز 3

املحتجز 4
املحتجز 5

املحتجز 6

املحتجز 7
املحتجز 8.. إلخ

العدد الرتاكمي للنزالء: 1,200

العدد الرتاكمي للنزالء: 1,700

العدد الرتاكمي للنزالء: 3,000

ــة  ــذ عين ــي يف أخ ــب امل ــرة، يج ــالد متوف ــجون يف الب ــع الس ــن يف جمي ــة املحتجزي ــن قامئ إذا مل تك
ــايل: ــو الت ــى النح ــات ع ــددة املجموع ــة متع ــوائية منتظم عش

مثال

السجن )عدد النزالء(

السجن )أ( )عدد النزالء: 1,200(
السجن )ب( )عدد النزالء: 500(

السجن )ج( )عدد النزالء: 1,300(

العدد الرتاكمي للنزالء

1,200            
1,700            

 3,000            

عدد املجموعات

قســمة عــدد النــزالء يف البلــد املعنــي )مجمــوع جميــع املحتجزيــن يف جميــع الســجون( عــى   •
ــذ  ــرتة أخ ــيمثل ف ــذي س ــم ال ــو الرق ــة )3000÷30 = 100، وه ــات املطلوب ــدد املجموع 30، ع

ــات(. العين

تصميم التقييم وطريقة أخذ العينات
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اختيــار رقــم عشــوايئ بــن 1 و100 )باســتخدام جــدول أرقــام عشــوايئ، أو برنامــج إنشــاء أرقــام   •
عشــوائية، أو مــن الرقــم املسلســل لورقــة نقديــة(، وســيحدد الرقــم العشــوايئ املجموعــة األوىل. 
عــى ســبيل املثــال، إذا كان الرقــم العشــوايئ هــو 56، فــإن املجموعــة األوىل ســتكون يف الســجن 

)أ( )انظــر الجــدول الســابق(، إذ يقــع الرقــم 56 ضمــن العــدد الرتاكمــي لنــزالء الســجن )أ(.
إضافــة 100 )فــرتة أخــذ العينــات( إىل الرقــم العشــوايئ، وذلــك للحصــول عــى املجموعــة الثانيــة   •
)56 + 100 = 156(، والتــي ســتكون أيًضــا يف الســجن )أ(. وتكــرر هــذه الخطــوة حتــى الوصــول 
ــات  ــرتة أخــذ العين ــا ف ــاف فيه ــرة تُض ــة. ويف كل م ــغ 30 مجموع ــة يبل إىل إجــايل حجــم عين
)100( إىل رقــم عشــوايئ يجــب التحقــق مــن األرقــام الخاصــة بالعــدد الرتاكمــي للنــزالء وذلــك 
ملعرفــة أي مــن الســجون توجــد فيــه املجموعــة املحــددة )يف الجــدول أعــاله، تكــون املجموعات 
مــن 1 إىل 12 يف الســجن )أ(، واملجموعــات مــن 13 إىل 17 يف الســجن )ب(، واملجموعــات مــن 

17 إىل 30 يف الســجن )ج((.
اختيــار ســبعة محتجزيــن لــكل مجموعــة بشــكل عشــوايئ قــدر اإلمــكان. عــى ســبيل املثــال،   •
ميكــن التوجــه إىل وســط الســجن، وإدارة زجاجــة أو قلــم، ثــم الذهــاب يف االتجــاه الــذي تشــر 
ــالت معهــم. وإذا  ــاك إلجــراء مقاب ــن هن ــار ســبعة محتجزي ــم اختي ــم، ث ــه الزجاجــة أو القل إلي
كان هنــاك أكــر مــن مجموعــة يف الســجن نفســه، ميكــن اســتخدام طريقــة الزجاجــة أو القلــم 
املذكــورة يف أماكــن مختلفــة يف الســجن. ومــن املرجــح أن تكــون الســجون التــي تضــم أكــر مــن 
مجموعــة كبــرة نســبيًا، ومــن ثــم يجــب أن يكــون اختيــار أكــر مــن نقطــة بدايــة ســهلة نســبيًا.

إذا كان يجب إجراء تقييم عى مستوى السجن، فيجب املي يف العمل عى النحو التايل:

إذا كانــت هنــاك قامئــة بجميــع املحتجزيــن يف الســجن، حســب املجمــع، فيمكــن املــي يف العمــل 
بأخــذ عينــات عشــوائية منتظمــة، ويجــب اتبــاع الخطــوات نفســها الخاصــة بالتقييــات عــى مســتوى 

البلــد املعنــي، ولكــن مــع اســتخدام الســجون بــداًل مــن املجمعــات.

وعنــد عــدم توفــر قامئــة بجميــع املحتجزيــن يف الســجن، يكــون مــن األصعــب أخــذ عينــات متعــددة 
املجموعــات يف ســجن واحــد ألنــه قــد ال يتســنى تحديــد 30 نقطــة بدايــة للمجموعــات الثالثــن دون 
احتــال التداخــل )مبعنــى آخــر، هنــاك احتــال إجــراء اســتطالع رأي املحتجــز نفســه أكــر مــن مــرة(.
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5. طريقة جمع البيانات
اســتناًدا إىل التقييــات التــي أجرتهــا »اللجنــة الدوليــة« يف بلــدان مختلفــة- لألنظمــة الصحيــة 
ــد مثانيــة مجــاالت أو لبنــات مــن املعلومــات  ــة الصحيــة يف الســجون- تــم تحدي واحتياجــات الرعاي

ــة. ــة األهمي البالغ

ــة،8 الــذي  تتخــذ هــذه الوثيقــة مــن إطــار النظــام الصحــي- الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العاملي
يصــف النظــم الصحيــة مــن حيــث ســتة مكونــات أو لبنــات بنــاء أساســية- مصــدًرا مرجعيًــا. وتُضــاف 
ــة« و»تصــورات  ــة واالجتاعي ــان أساســيان آخــران- هــا »محــددات الصحــة البدني ــان أو مكون لبنت
املحتجزيــن«- إىل إطــار منظمــة الصحــة العامليــة مــن أجــل إجــراء تقييــم موضوعــي أو غــر متحيــز 
للظــروف العامــة لالحتجــاز وللتعــرف عــى آراء املحتجزيــن بشــأن تقديــم الخدمــات الصحيــة. عــالوة 
ــا  ــتخدمون له ــة أو مس ــن الخدم ــتفيدون م ــم مس ــى أنه ــن ع ــر إىل املحتجزي ــك، ال يُنظ ــى ذل ع

ــا فاعلــة قــادرة عــى التأثــر عــى النظــام. فحســب، بــل أيًضــا بوصفهــم أطرافً

ويجب أن تكون البيانات التي يتم جمعها ذات صلة بالغرض من التقييم وأهدافه املحددة.

)1

ــد الــرشوع يف  ــه النظــام الصحــي يف الســجون. لذلــك، عن ــذي يعمــل في مــن املهــم فهــم الســياق ال
جمــع البيانــات، يجــب البــدء مبــا يــي:

تقييات األنظمة 
الصحية واحتياجات 
الرعاية الصحيةيف 

السجون

املوارد البرشية 
للرعاية الصحية

املستلزمات
 الطبية

تقديم الخدمات 
الصحية

متويل الرعاية
الصحية

محددات 
الصحة النفسية 

واالجتاعية

تصورات 
املحتجزين

القيادة
 والعوملة

املعلومات
 الصحية

نظام الصحة العامة

اســتعراض السياســات واألطــر الوطنيــة واملعلومــات األخــرى الخاصــة 
بالبلــد املعنــي املتعلقــة بالصحــة يف الســجون )مصــدر بيانــات ثانوي(

8 . Systems Thinking for Health Systems منظمة الصحة العاملية، أنظمة التفكري يف تعزيز األنظمة الصحية 
Strengthening، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2009.

طريقة جمع البيانات
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ــًدا  ــل اإلطــار الترشيعــي املحــي، وتحدي ــات واســتعراضها، مث ــة للبيان ــد املصــادر املحتمل تحدي  •
ــجون،  ــية يف الس ــغيل القياس ــراءات التش ــجون، وإج ــام الس ــة بنظ ــرارات املتعلق ــن والق القوان

ــجون. ــر الس وتقاري
جمــع معلومــات عــن أنــواع الســجون وقدرتهــا االســتيعابية، والســات القانونيــة والدميوغرافيــة   •

ــزالء. الخاصــة بالن

ويعتمــد التقييــم أيًضــا عــى مصــادر البيانــات املتاحــة يف البلــد املعنــي عــن الصحــة وتشــمل هــذه 
املصــادر مــا يــي:

سياســات الصحــة العامــة وخططهــا االســرتاتيجية، والبيانــات الوبائيــة للبلــد املعنــي والتقاريــر   •
الصحيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة، وتقاريــر منظمــة الصحــة العامليــة، واإلجــراءات أو 
ــك  ــن املتعلقــة بحقــوق املــرىض، وإجــراءات التشــغيل القياســية يف الســجون، مبــا يف ذل القوان
ــال، مــرض الســل، وفــروس نقــص املناعــة  ــة )عــى ســبيل املث بروتوكــوالت إدارة أمــراض معين

ــدز(. ــة/ اإلي البرشي
جميع املعلومات األساسية املتاحة عن انتشار األمراض املختلفة واألمراض يف السجون.  •

)2

ــلطات  ــة س ــدء مبقابل ــب الب ــة، يج ــراف املعني ــف األط ــن مختل ــات م ــع البيان ــرشوع يف جم ــد ال عن
ــة  ــم وطريق ــة عــىل املســتوى املحــيل، ويجــب أواًل رشح أهــداف التقيي الســجن والســلطات الصحي

ــه. إجرائ

ــة يف الســجون  ــة الصحي ــالت مــع موظفــي الســجون، ومقدمــي خدمــات الرعاي ــد إجــراء مقاب ويُع
ــراف  ــات( واألط ــتخدمي الخدم ــن )مس ــرىض، واملحتجزي ــا امل ــال إليه ــي يُح ــة الت ــق الصحي واملراف
املعنيــة خــارج الســجون- مثــل املنظــات الوطنيــة والدوليــة املشــاركة يف توفــر الرعايــة الصحيــة يف 
الســجون- أمــرًا بالــغ األهميــة لتقييــم أداء األنظمــة الصحيــة يف الســجون واحتياجــات املحتجزيــن.

يجــب إجــراء املقابــالت يف كل مرفــق احتجــاز يقــع عليــه االختيــار للتقييــم ويف املنطقــة املحيطــة بــه 
)املنطقــة، أو املحافظــة، أو املقاطعــة.. إلــخ(.

باإلضافــة إىل ذلــك، فإنــه مــن املهــم للغايــة إجــراء مقابلــة مــع ســلطات الســجن والســلطات الصحيــة 
عــىل املســتوى املركــزي، وعــىل مســتوى اتخــاذ القــرار؛ مــن أجــل التعــرف عــى وجهــات نظرهــم 
حيــال نقــاط القــوة ومواطــن الضعــف يف النظــام الصحــي يف الســجون، وسبل عــالج مواطــن الضعــف.

3( إجراء املقابالت

ــو 45  ــز نح ــع املحتج ــة م ــتغرق املقابل ــا تس ــادة م ــة، وع ــكل مقابل ــت كاٍف ل ــص وق ــب تخصي يج
ــة. دقيق

وينبغــي إجــراء املقابــالت، كلــا أمكــن، يف مــكان مريــح ليــس فيــه احتــال حــدوث مقاطعــة. وبغيــة 
ضــان الخصوصيــة، يجــب اختيــار األماكــن التــي توفــر أكــرب قــدر مــن الخصوصيــة. ويجــب إجــراء 
املقابــالت مــع املحتجزيــن بعيــًدا عــن مســامع موظفــي الســجن، وينبغــي أن يكــون هنــاك اتفــاق 

مســبق عــى هــذا الــرشط الخــاص.

ويجب عى سلطات السجن ضان أمن فرق التقييم التي تُجري املقابالت يف سجونها.

          املالحظــات التــي تــدون يف أثنــاء زيــارات الســجن لهــا أهميــة قصــوى، ألنهــا توفــر معلومــات 
بالغــة األهميــة عــن بيئــة معينــة والبيئــة العامــة، وعــن املرفــق الصحــي يف الســجن، واملرفــق الصحــي 

الــذي يُحــال إليــه املــرىض.

ويجــب أن تهتــم هــذه املالحظــات املبــارشة بصفــة أساســية مبحــددات الصحــة البدنيــة واالجتاعيــة 
)املعروفــة أيًضــا مبصطلــح »ظــروف االحتجــاز العامــة«( وهــي ظــروف املعيشــة، واملالبــس، والفــراش، 

والنظافــة العامــة والشــخصية، وامليــاه، والغــذاء، واألنشــطة املهنيــة والتعليميــة.. إلــخ.

ــي  ــة، ومقدم ــلطات الصحي ــجن، والس ــلطات الس ــع س ــالت م مقاب
الرعايــة الصحيــة، وموظفــي الســجون، واملحتجزيــن، واألطــراف 

ــايس( ــات أس ــدر بيان ــجون )مص ــارج الس ــة خ املعني
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6. أداة التقييم
ــام الصحــي  ــم أداء النظ ــة لتقيي ــات املطلوب ــن البيان ــد األدىن م ــع الح ــم جم ــح التقيي يجــب أن يتي

ــن. ــات املحتجزي ــن احتياج ــد م والتأك

وصممــت األداة )املالحــق 1-6( لتوفــر لفــرق التقييــم إطــار عمــل ومبــادئ توجيهيــة إلجــراء املقابالت 
عــى مختلــف املســتويات، وإلتاحــة جمــع البيانــات بطريقــة موحــدة وشــاملة. وتتكــون األداة مــن 

دليلــن إلجــراء املقابــالت، وثــالث قوائــم مرجعيــة، واســتبيان واحــد )انظــر أدنــاه(.

ــة إجــراء املقابــالت، والقوائــم  يجــب أن تنعكــس جميــع املوضوعــات التــي يشــملها التقييــم يف أدل
ــى  ــرح ع ــا تُط ــدة املرجــوة عندم ــم الفائ ــق التقيي ــح أن يحق ــن املرج ــتبيان. وم ــة، ويف االس املرجعي

ــع املشــاركن األســئلة نفســها. جمي

ــن  ــث ميك ــكان، بحي ــدر اإلم ــة ق ــم باملرون ــالت أن تتس ــراء املقاب ــة إج ــم أدل ــي يف تصمي ــد روع وق
ــن األفضــل عــدم  ــه م ــة أن ــن التجرب ــع أي ســياق محــدد. وتب ــا م ــم األســايس تكييفه ــق التقيي لفري
ــة يف الســجون  ــلطات الصحي ــع الس ــالت م ــئلة يف املقاب ــن األس ــددة م ــة مح ــى مجموع ــاد ع االعت
ــن إجــراء  ــزي واملحــي. ويجــب أن يكــون املســؤولون ع ــة عــى املســتوين املرك والســلطات الصحي
املقابــالت مســتعدين ملناقشــة أي قضيــة تثرهــا األطــراف املعنيــة، الذيــن يجــب أن يشــعروا بحريــة 

ــرة. ــدة كأداة للتذك ــر فائ ــالت هــو األك ــل إجــراء املقاب ــد دلي ــات نظرهــم. ويُع ــر عــن وجه التعب

أمــا االســتبيان الخــاص باملحتجزيــن والقوائــم املرجعيــة فيتكونــان بصفــة أساســية مــن أســئلة مغلقــة، 
مــا يجعــل مــن املمكــن جمــع بيانــات نوعيــة وكميــة ميكــن االعتــاد عليهــا ومقارنتهــا.

ومــن املمكــن اســتخدام القوائــم املرجعيــة مــع مجموعــات مختلفــة مــن األشــخاص )دون االقتصــار 
عــى األشــخاص املذكوريــن هنــا(، حســب متطلبــات التقييــم.

وال يوجــد دليــل محــدد إلجــراء مقابــالت مــع ممثــي املنظــات املشــاركة يف تقديــم الرعايــة الصحيــة 
يف الســجون. ويجــب أن تكــون هــذه املقابــالت مفتوحــة، ولكــن قــد تُطــرح أســئلة ذات صلــة مــن 

أدلــة إجــراء املقابــالت والقوائــم املرجعيــة.

تكوين أداة التقييم

دليالن إلجراء املقابالت:

ــار  ــوزارة املســؤولة عــن الســجون وكب دليــل الســتخدامه مــع ســلطات الســجون عــى املســتوين املركــزي واملحــي، مثــل املســؤولن مــن ال  •
ــددة. ــاز مح ــق احتج ــق اإلدارة يف مراف ــاء فري أعض

الدليــل اآلخــر لالســتخدام مــع الســلطات الصحيــة عــى املســتوين املركــزي واملحــي، مثــل املســؤولن مــن وزارة الصحــة وكبــار أعضــاء فريــق   •
اإلدارة يف مرافــق الخدمــات الصحيــة يف الســجون واملرافــق الصحيــة التــي يُحــال إليهــا املــرىض.

ثالث قوائم مرجعية إلجراء مقابالت تفصيلية مع األطراف املعنية الرئيسية:

قامئة ملقدمي خدمات الرعاية الصحية يف السجون.  •
قامئة أخرى ملدير الصيدلية املركزية.  •

القامئة الثالثة ملقدمي خدمات الرعاية الصحية يف املرافق الصحية التي يُحال إليها املرىض.  •

استبيان واحد:
مصمم إلجراء مقابالت فردية مع املحتجزين.  •

أداة التقييم
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الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز

7. تحليل البيانات
يتمثــل الهــدف مــن الخطــوات النهائيــة للتقييــم يف جمــع النتائــج وتحليلهــا. ويجــب تفســر نتائــج 

التحليــل بعنايــة، بحيــث ميكــن صياغــة االســتنتاجات والتوصيــات بأكــرب قــدر ممكــن مــن الدقــة.

ــا أو  ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــع البيان ــب جمي ــي ترتي ــات ه ــل البيان ــوة األوىل يف تحلي ــون الخط وتك
حفظهــا يف ملفــات ضمــن الفئــات املطابقــة ملحتويــات التقريــر. وقــد تكــون الطــرق التاليــة مفيــدة:

ــة،  ــات الصحي ــي الخدم ــة، ومقدم ــع ســلطات الســجن، والســلطات الصحي ــالت م إجــراء مقاب  •
وموظفــي الســجون، واألطــراف املعنيــة خــارج الســجون:

يجب الرتكيز عى مجال واحد يف كل مرة وتجميع إجابات كل مشارك وفًقا لذلك.  
 

بالنســبة للمقابــالت التــي تُجــرى باالســتعانة بأدلــة إجــراء املقابــالت والقوائــم املرجعيــة، قــد   
ــدة يف  ــوات( مفي ــددات )س ــرص وامله ــف والف ــن الضع ــوة ومواط ــاط الق ــة نق ــون مصفوف تك

هيكلــة املعلومــات.

املقابالت مع املحتجزين:  •

ينبغــي ترميــز إجابــات املحتجزيــن عــى األســئلة املفتوحــة واملغلقــة مــن االســتبيان الخــاص 
باملحتجزيــن وتحليلهــا، وذلــك باســتخدام برنامــج Epi Info أو الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتاعيــة 
)SPSS( أو كليهــا. ومــن املمكــن أيًضــا إدخــال البيانــات يف جــداول بيانــات إكســيل، غــر أن هــذا 

األمــر أقــل بكثــر عــى املســتوى العمــي.

يجــب الرتكيــز عــى مجــال واحــد يف كل مــرة وتجميــع اإلحصائيــات واملعلومــات التــي ُجمعــت مــن 
إجابــات املشــاركن وفًقــا لذلــك.

البيانات عن األوبئة:  •

ــى  ــن، وع ــن املحتجزي ــورة ب ــر خط ــاًرا واألك ــر انتش ــة األك ــاالت الصحي ــى الح ــز ع ــب الرتكي يج
املــؤرشات املقابلــة املختــارة للقيــاس )انظــر أدنــاه(. وإن أمكــن، يجــب إجــراء مقارنــة مــع مــؤرشات 

ــالد بشــكل عــام. ــة لســكان الب ــة ماثل صحي

املالحظات:  •

ــن  ــة يف أماك ــق الصحي ــارشة يف املراف ــة املب ــن املالحظ ــا كل م ــفت عنه ــي كش ــاط الت ــد األمن تحدي
االحتجــاز واملرافــق الصحيــة التــي يُحــال إليهــا املــرىض التــي وقــع عليهــا االختيــار واملعلومــات التــي 

ــة. ــر واالســتعراضات ذات الصل ــق والتقاري ــن الوثائ ــي الســجون وم ــن موظف ُجمعــت م

الوثائق:   •

ــة  ــات )القانوني ــة: السياس ــب الفئ ــا حس ــق تنظيمه ــن طري ــق ع ــول إىل الوثائ ــهولة الوص ــان س ض
ــخ. ــر.. إل ــية، والتقاري ــغيل القياس ــراءات التش ــن، وإج ــة(، والقوان والصحي

ــجون أو  ــي يف الس ــام الصح ــة للنظ ــات الثاني ــع املكون ــار جمي ــل يف االعتب ــذ التحلي ــب أن يأخ ويج
لبناتــه األساســية. وينبغــي اســتكال املعلومــات الكيفيــة املســتقاة مــن املصــادر األساســية والثانويــة 
باملــؤرشات الكميــة ذات الصلــة ملتابعــة األنظمــة الصحيــة. وبســبب الروابــط بــني لبنــات بنــاء النظــم 

الصحيــة التــي تتســم بالحركيــة، قــد يكــون للمــؤرشات أيًضــا صلــة بأكــر مــن نــوع واحــد.9

عــالوة عــى ذلــك، يتطلــب فهــم النظــام الصحــي يف الســجون مــن خــالل لبنــات البنــاء مقارنــة كل 
لبنــة بالنظــام الصحــي الوطنــي.

منظمــة الصحــة العامليــة، رصــد لبنــات بنــاء األنظمــة الصحيــة: دليــل املــؤرشات واســراتيجيات قياســها . 9
 Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and their

ــف ، 2010. ــة ، جني ــة العاملي ــة الصح Measurement Strategies ، منظم
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القيادة والحوكمة. 1
ــال  ــي الفع ــه الوطن ــن التوجي ــن أن تضم ــي ميك ــاملتن، والت ــاء الش ــي البن ــدى لبنت ــي إح ــذه ه ه
لتطويــر نظــام صحــي يف الســجون يتســم بالكفــاءة. وتلعــب »القيــادة والحوكمــة« دوًرا يف املجــاالت 
التــي تغطيهــا كل لبنــة مــن لبنــات البنــاء وميكــن أن يكــون لهــا تأثــر إيجــايب أو ســلبي عــى النظــام 
بأكملــه. وقــد يعنــي ضعــف الحوكمــة عــدم القــدرة عــى ســد الثغــرات املوجــودة يف النظام وتشــجيع 

عمــل التغيــرات الروريــة.

ــارص  ــر العن ــي توف ــب، ينبغ ــتوى مناس ــة مبس ــة الصحي ــى الرعاي ــن ع ــول املحتجزي ــان حص ولض
ــي: ــتوى الوطن ــى املس ــة ع ــية التالي األساس

إطار قانوين.  •
هياكل تنظيمية وإدارية.  •

سياسات ولوائح ومعاير وطنية.  •
روابط مع وزارة الصحة، وتنسيق بن الوزارات.  •

آليات للرصد والتقييم.  •

ــة يف  ــة الصحي ــم لألنظم ــن أي تقيي ــيًا م ــزًءا أساس ــة ج ــارص املختلف ــذه العن ــل أداء ه ــّد تحلي ويُع
ــجون. الس

نظام املعلومات الصحية. 2
يُعــّد نظــام املعلومــات الصحيــة لبنــة البنــاء الشــاملة الثانيــة. وهــو يوفــر أساًســا لفهــم االحتياجــات، 
ــة يف الســجون، ومســؤويل  ــن الســلطات الصحي ــاج كل م ــط. وتحت ويعمــل كنقطــة انطــالق للتخطي
ــات دقيقــة  ــوع، إىل بيان ــاع القــرار مــن أي ن ــاع السياســات يف الحكومــة، وصن الصحــة العامــة، وصن
ــر كل  ــة مــن حيــث التكلفــة. وتتأث ــم أنشــطة فعال ــات، وتصمي ــات، وإعــداد امليزاني ــد األولوي لتحدي

ــأداء نظــام املعلومــات الصحيــة. لبنــة مــن لبنــات البنــاء يف النظــام الصحــي يف الســجون ب

ــا مــا ســيكون مــن الــروري اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن املصــادر لجمــع البيانــات عــن  ودامئً
ــكااًل  ــادر أش ــذه املص ــذ ه ــن أن تتخ ــجون، ميك ــتوى الس ــى مس ــن. وع ــي للمحتجزي ــع الصح الوض
مختلفــة، مثــل الســجالت الطبيــة، أو ســجالت الفحــوص الطبيــة التــي تُجــرى عنــد وصــول املحتجزين، 
أو التقاريــر اإلحصائيــة عــن الصحــة يف الســجون، أو موظفــي الرعايــة الصحية يف الســجون واملحتجزين 
أنفســهم. وميكــن أن يكــون املســتوى املركــزي مصــدًرا مفيــًدا عنــد توفــر بيانــات مجمعــة. باإلضافــة 
إىل ذلــك، ميكــن الحصــول عــى معلومــات مــن األطــراف األخــرى املعنيــة بالصحــة يف الســجون، مثــل 

خدمــات الرعايــة الصحيــة املجتمعيــة واملنظــات التطوعيــة.

املؤرشات األساسية: بعض األمثلة

وجود هيكل تنظيمي، وأدوار ومسؤوليات محددة.  •
وجــود سياســة للصحــة يف الســجون تشــمل مجــاالت مثــل اللوائــح واإلجــراءات، والخدمــات، ورشاء األدويــة واملعــدات، والتمويــل، واملــوارد   •

ــة. البرشي
وجود اسرتاتيجية/ خطة تشغيلية للصحة يف السجون تعكس احتياجات وأولويات محددة.  •

وجود إجراءات تشغيل قياسية، وال سيا فیما یتعلق بالصحة يف السجون.  •
وجود وثائق/ تقارير، مثل االستعراضات السنوية ألداء الخدمة.  •

وجود مؤرشات للخدمات املقدمة ملرافق االحتجاز.  •
وجود آلية أو أكر للتنسيق بن الوزارة املسؤولة عن السجون ووزارة الصحة.  •

تحليل البيانات
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الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز

باإلضافــة إىل ذلــك، تُعــّد التقاريــر عــن صحــة عامــة النــاس التــي توفرهــا وزارة الصحــة عنــًرا بالــغ 
األهميــة يف فهــم اتجاهــات املــرض وأمناطــه التــي تتطلــب فحًصــا طبيًــا.

متويل الرعاية الصحية. 3
يُعــد متويــل الرعايــة الصحيــة لبنــة أساســية مــن لبنــات بنــاء النظــام الصحــي وعمــوده الفقــري. وهــو 

رضوري لضــان عدالــة الخدمــات الصحيــة يف الســجون وفعاليتهــا واســتدامتها.

ــوال،  ــع األم ــا جم ــان ه ــجون وظيفت ــة يف الس ــة الصحي ــل الرعاي ــة متوي ــون ألنظم ــا يك ــادة م وع
واإلرشاف عــى أوجــه إنفاقهــا أو تنظيمهــا. وقــد تــأيت األمــوال املجمعــة مــن مصــادر مختلفــة مثــل 

ــخ. ــل.. إل ــج العم ــندات، وبرام ــات، والس ــات، والتربع ــب، والتأمين الرائ

ــة  ــع أنشــطة األنظمــة الصحي ــة يف الســجون جمي ــة الصحي وينبغــي أن يغطــي اإلنفــاق عــى الرعاي
يف الســجون. ويتيــح تحليــل هــذه النفقــات، إىل جانــب املعرفــة التفصيليــة باحتياجــات املحتجزيــن 

الصحيــة، تخصيــص املــوارد بشــكل أكــر فعاليــة.

ويجــب أن تســعى أي سياســة لتمويــل الرعايــة الصحيــة يف الســجون إىل ضــان حصــول املحتجزيــن 
عــى الخدمــات التــي يحتاجونهــا مجانـًـا.10

املؤرشات األساسية: بعض األمثلة

ــة  ــات الصحي ــن املؤرشات التي يختارهــا نظــام املعلوم ــر ع ــع تقاري ــق الصحية يف السجون برف ــزم املراف ــة تل ــح وطني وجــود سياســات ولوائ  •
الوطني.

توفر املعاير واملبادئ التوجيهية لجمع البيانات وإجراءات اإلبالغ.  •
توفر مصادر البيانات وإمكانية الوصول إليها.  •

توفر عدد كاٍف من املوظفن املؤهلن لجمع املعلومات املتعلقة بالصحة وتوفرها وتحليلها.  •

املؤرشات األساسية: بعض األمثلة

وجود ميزانية للصحة يف السجون وهيكل ملخصصات امليزانية.  •
جايل اإلنفاق عى صحة املحتجزين.  •

إجايل اإلنفاق عى صحة املحتجزين كنسبة مئوية من إجايل اإلنفاق عى الصحة العامة عى مستوى املجتمع املحي.  •
نسبة اإلنفاق عى الرعاية الصحية يف السجون املستمد من مصادر متويل خارجية )التمويل من املانحن(.  •

النسبة من ميزانية الصحة املخصصة لكل فئة )املوارد البرشية، واملستلزمات الطبية، واملعدات.. إلخ(.  •
النسبة من ميزانية الصحة التي يتم إنفاقها عى الرعاية داخل املكان )يف السجون( والرعاية خارج املكان )املستشفى(.  •

اإلنفاق من األموال الخاصة لرشاء األدوية.  •
وجود معاير ومبادئ توجيهية لجمع البيانات وإجراءات اإلبالغ.  •

قواعد نيلسون مانديال )قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء(، 2015، القاعدة 24.. 10
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املوارد البرشية الالزمة للرعاية الصحية. 4
تشكل املوارد البرشية الالزمة للرعاية الصحية عنًرا رئيسيًا آخر يف النظام الصحي يف السجون.

إن حــق كل فــرد يف التمتــع »بأعــى مســتوى مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة ميكــن بلوغــه«11 يفــرض 
عــى ســلطات الســجون التزاًمــا بضــان توفــر أعــداد كافيــة مــن موظفــي الرعايــة الصحيــة املدربــن 
القادريــن عــى تقديــم الخدمــات عــى النطــاق املتوقــع. ويُعــد وجود سياســة فعالــة للمــوارد البرشية 
ــل  ــجون، مث ــة يف الس ــة الصحي ــي الرعاي ــة ملوظف ــارات املهني ــة امله ــرص تنمي ــر ف ــجون وتوف يف الس
برامــج التعليــم املســتمر، أمريــن بالغــي األهميــة لضــان احــرتام هــذا الحــق املكفــول للمحتجزيــن.

كــا هــو الحــال يف النظــام الصحــي الوطنــي، ينبغــي أن تضــم املــوارد البرشيــة الالزمــة لنظــام الرعايــة 
الصحيــة يف الســجون موظفــن مســؤولن عــن األمــور اإلكلينيكيــة )األطبــاء، واملمرضــون، والصيادلــة، 
وفنيــو املختــربات.. إلــخ(، وموظفــن إداريــن، وموظفــي الدعــم )املديــرون، ومديــرو البيانــات الصحية، 

واملوظفــون املاليــون.. إلــخ(.

ــبة  ــة للنس ــن ماثل ــدد املحتجزي ــن إىل ع ــاء واملمرض ــبة األطب ــون نس ــب أن تك ــة، يج ــة عام وبصف
عــى مســتوى املجتمــع املحــي أو أعــى منهــا. وتتوقــف متطلبــات التوظيــف يف الرعايــة الصحيــة يف 
الســجون عــى عوامــل مختلفــة مل يتــم تحديدهــا رســميًا عــى املســتوى الــدويل. ويتمثــل االفــرتاض 
ــن  ــن وأن ميك ــة للمحتجزي ــات الصحي ــي االحتياج ــب أن تغط ــة يج ــات املقدم ــام يف أن الخدم الع
الوصــول إىل موظفــي الرعايــة الصحيــة ليــاًل ونهــاًرا، مبــا يف ذلــك يف عطــالت نهايــة األســبوع، وســيخلق 
وجــود وحــدة للمــرىض الداخليــن يف الســجن احتياجــات محــددة للمــوارد البرشيــة، والتــي تعتمــد 

طبيعتهــا املحــددة عــى مســتوى الرعايــة التــي تقدمهــا الوحــدة.

ويُعــّد وجــود موظفــن مؤهلــن أمــرًا رضوريـًـا ولكنــه غــر كاٍف لتوفــر مســتوى مقبــول مــن الرعايــة 
الصحيــة للمحتجزيــن. ولــي يكــون النظــام الصحــي يف الســجون فعــااًل، يجــب توفــر ظــروف عمــل 
مناســبة للموظفــن مــن حيــث املرافــق الصحيــة، واملســتلزمات الطبيــة، والرواتــب، وفــرص التدريــب. 
ويف جميــع هــذه املجــاالت، يجــب أن يعمــل النظــام الصحــي يف الســجون، عــى أقــل تقديــر، عــى 

مســتوى نظــام الرعايــة الصحيــة العامــة نفســه.

املستلزمات الطبية. 5
تركــز هــذه اللبنــة مــن لبنــات بنــاء النظــام الصحــي يف الســجون عــى السياســات، والقوانــن، واللوائــح 
املتعلقــة باملســتلزمات الطبيــة واإلنفــاق عــى األدويــة واملعــدات، وعــى رشاء هــذه املــواد وتخزينهــا 
واســتخدامها وتوفــر إمكانيــة الحصــول عليهــا. وعــى غــرار لبنــة البنــاء الخاصــة بتقديــم الخدمــات، 

تهتــم هــذه اللبنــة بإتاحــة الرعايــة الصحيــة للمحتجزيــن وتوفرهــا لهــم.

املؤرشات األساسية: بعض األمثلة

عدد األطباء/ املمرضن لكل 1000 محتجز.  •
توفر برامج التعليم املستمر ملوظفي الرعاية الصحية يف السجون.  •

وجود حزم الحوافز ملوظفي الرعاية الصحية يف السجون.  •
وجود آليات ملتابعة أداء موظفي الرعاية الصحية وتحسينه.  •

تحليل البيانات

املادة 12، العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية، 1976. . 11
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ــة يف الســجون  ــق الصحي ــا يف املراف ــون متاًح ــا يجــب أن يك ــة م ــر الوطني ــدد املعاي ــي أن تح وينبغ
ــة. ــوارد البرشي ــق بامل ــا يتعل ــتيعابية في ــه االس ــه وقدرت ــرض من ــق والغ ــوع املرف ــب ن حس

ــاء  ــا. وإلنش ــرض يف بلدانه ــط امل ــا لنم ــية وفًق ــر األساس ــة للعقاق ــا الوطني ــات قوامئه ــع الحكوم وتض
مثــل هــذه القوائــم للمرافــق الصحيــة يف الســجون، يجــب وضــع إجــراءات تشــغيل قياســية لجمــع 
ــا أيًضــا التخــاذ القــرارات  ــّد تحليــل البيانــات رضوريً البيانــات، ويتعــن أيًضــا تحليــل البيانــات. ويُع

ــة. ــة الصحي بشــأن متويــل الرعاي

ــق الصحــي يف الســجن.  ــة يف املرف ــات املقدم ــة أخــرى، يجــب أن تناســب املعــدات الخدم مــن جه
وتكــون القوائــم القياســية مفيــدة ألنهــا ميكــن أن تحــدد كيفيــة تجهيــز املرافــق املختلفــة بنــاًء عــى 
حجمهــا وطاقتهــا االســتيعابية مــن حيــث املــوارد البرشيــة، وتوفــر الخدمــات املتخصصــة، واملســافة 

إىل أقــرب مستشــفى.. إلــخ.

تقديم الخدمات الصحية12. 6
ذكــر تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة الخــاص بالصحــة يف العــامل لعــام 2000 أن األشــخاص واملنظــات 
التــي تقــدم الرعايــة الطبيــة ليســوا هــم النظــام بأكملــه وإمنــا ميارســون إحــدى الوظائــف األساســية 
ــة املحتجزيــن الصحيــة،  للنظــام. ويتمثــل الهــدف مــن النظــام الصحــي يف الســجون يف تحســن حال

وهــو مــا يحققــه عــن طريــق تقديــم الخدمــات الصحيــة املناســبة.

وفيا يي املجاالت الرئيسية التي يجب تقييمها يف أثناء تقديم الخدمات الصحية يف السجون:

توفر الخدمات الصحية يف السجون وفعاليتها.  •
حصــول املحتجزيــن عــى الخدمــات الصحيــة األوليــة يف املــكان )يف الســجن( والرعايــة الثانويــة   •

ــفى(. ــث )يف املستش ــتوى الثال ــن املس وم
املساواة يف تقديم الخدمات الصحية.13  •

جودة الخدمات الصحية.  •
استدامة الخدمات الصحية.  •

النتائج الصحية.  •

املؤرشات األساسية: بعض األمثلة

وجود إجراءات تشغيل قياسية لرشاء األدوية واملعدات.  •
إجايل اإلنفاق عى األدوية واملعدات )النسبة املئوية إلجايل اإلنفاق عى الرعاية الصحية يف السجون(.  •

وجود قامئة األدوية األساسية للسجون.  •
توفر األدوية األساسية وتكرار نفاد املخزون.  •

نسبة املرافق الصحية يف السجون التي تستويف معاير تخزين العقاقر ورصفها.  •
وجود بروتوكوالت معالجة وطنية موحدة، وتوفر هذه الربوتوكوالت يف املرافق الصحية يف السجون.  •

 

ــة«، . 12 ــة الدولي ــل »اللجن ــة يف دلي ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــة عــن تنظي ــات إضافي  ميكــن االطــالع عــى معلوم
ــف، 2017. ــة«، جني ــة الدولي ــل عمــيل، »اللجن ــاز: دلي ــن االحتج ــة يف أماك ــة الصحي الرعاي

املســاواة يف تقديــم الخدمــات الصحيــة ال تعنــي تلقــي الجميــع املعاملــة نفســها، بــل تعنــي مراعــاة احتياجــات . 13
كل فــرد، وظروفــه، ومواطــن ضعفــه.
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إن توفــر الرعايــة الصحيــة األوليــة هــو أســاس النظــام الصحــي يف الســجون، كــا هــو الحــال بالنســبة 
ــة  ــة الصحي ــمل الرعاي ــجن. وتش ــارج الس ــي خ ــع املح ــدم املجتم ــذي يخ ــة ال ــة العام ــام الصح لنظ
األوليــة يف الســجون )1( الفحــوص الطبيــة عنــد الدخــول، و)2( إدارة األمــراض املعديــة، و)3( وإدارة 
ــوالدة، و)5(  ــد ال ــا بع ــة م ــوالدة والرعاي ــل ال ــا قب ــة م ــة، و)4( الرعاي ــة واملزمن ــر املعدي ــراض غ األم
العنايــة باألســنان والعيــون، و)6( رعايــة الصحــة النفســية، مبــا يف ذلــك عــالج االضطرابــات النفســية 

التــي يســببها تعاطــي املخــدرات، و)7( تعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض.

كــا تعتمــد فعاليــة النظــام الصحــي يف الســجون عــى نظــام يضمــن اســتمرارية رعايــة املحتجزيــن 
)نظــام الرعايــة الشــاملة(. ويوفــر هــذا النظــام خدمــات صحيــة متكاملــة للمحتجزيــن طــوال فــرتة 
ســجنهم، بــل وبعدهــا يف بعــض األحيــان. ومــع ذلــك، توجــد فــرتات معينــة مــن الضعــف يف هــذا 
ــل  ــه قب ــم إلي ــم الســجن وإعادته ــد مغادرته ــن الســجن، وعن ــد دخــول املحتجزي ــي عن ــام وه النظ

التوجــه إىل املحكمــة وبعــده، وعندمــا يُنقلــون إىل ســجن آخــر، وعنــد إخراجهــم مــن الحجــز.

7. محددات الصحة البدنية واالجتاعية14
ترتبــط صحــة املحتجزيــن ارتباطًــا ال ينفصــم عــن ظــروف االحتجــاز، وهــذا هــو الســبب يف وجــوب 

أن تتفــق ظــروف االحتجــاز مــع معايــر محــددة.

ويف هذا السياق، يتم فحص املجاالت التالية وتحليلها يف إطار لبنة البناء هذه:

اإلقامة.  •
املالبس والفراش.  •

النظافة العامة والنظافة الشخصية.  •
املياه: الجودة والكمية والسالمة.  •

الطعام: الجودة والكمية والسالمة.  •

املؤرشات األساسية: بعض األمثلة

نسبة املرافق الصحية يف السجون التي توفر الحد األدىن من الرعاية الصحية األولية التي تشرتطها السياسة الصحية يف السجون.  •
نسبة املحتجزين الذين يرتددون عى العيادات الخارجية للحصول عى االستشارات الطبية اليومية يف املكان )يف السجن(.  •

معدل الوفيات الخام.  •
انتشار معظم األمراض الخطرة املتكررة بن املحتجزين )السل، وفروس نقص املناعة البرشية/ اإليدز.. إلخ.(  •

وجود إجراءات تشغيل قياسية إلحالة املرىض إىل املرافق الصحية.  •
متوسط وقت االنتظار لإلحالة )حاالت عاجلة وحاالت غر عاجلة(.  •

معــدل نقــل املــرىض )عــدد املــرىض الذيــن ينقلــون إىل املستشــفى مقســوًما عــى إجــايل عــدد طلبــات النقــل املقدمــة مــن مرفــق الصحــة يف   •
الســجن(.

استخدام الربوتوكوالت العالجية الوطنية لعالج الحاالت الصحية الشائعة.  •
املساواة يف تقديم الخدمات الصحية.  •

وجود إرشاف فني/ داعم وعمليات أخرى تضمن جودة الرعاية الصحية.  •
 

تحليل البيانات

ــل . 14 ــة يف دلي ــات الغــذاء والتغذي ــة عــن ظــروف االحتجــاز العامــة، ومكون ميكــن االطــالع عــى معلومــات إضافي
ــف، 2017. ــة«، جني ــة الدولي ــل عمــيل، »اللجن ــن االحتجــاز: دلي ــة يف أماك ــة الصحي ــة«، الرعاي ــة الدولي »اللجن
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الوصول إىل األماكن املفتوحة.  •
الدعم االجتاعي والتفاعل االجتاعي.  •

األنشطة املهنية والتعليمية.  •
 

8. تصورات املحتجزين
إن تصــورات األشــخاص الذيــن يخدمهــم النظــام الصحــي ميكــن أن تكــون ذات فائــدة كبــرة يف فهــم 

كيفيــة عمــل هــذا النظــام أو يف تقييــم فعاليتــه.

ــا  ــه، ألنه ــجون ومكونات ــي يف الس ــام الصح ــم للنظ ــن يف أي تقيي ــورات املحتجزي ــي إدراج تص وينبغ
ســتوفر معلومــات ال غنــى عنهــا عــن الفجــوة بــن أهــداف السياســات ومــا يتحقــق مــن إنجــازات، 

ــم. ــن وأولوياته وعــن احتياجــات املحتجزي
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8. التقرير
ــر، بــرف  ــع التقاري ــك، يجــب أن تقــدم جمي ــد إىل آخــر. ومــع ذل ــر مــن بل ــف شــكل التقري يختل

ــم. ــج التقيي النظــر عــن الشــكل، نظــرة عامــة شــاملة عــن نتائ

هيكل التقرير: مثال

ملخص تنفيذي

القسم األول: الغرض واألهداف املحددة
القسم الثاين: الخلفية

السياق وحركية املحتجزين.  •
نظام الصحة العامة الوطني.  •

املبادئ التوجيهية.  •

القسم الثالث: الطريقة املتبعة
طريقة أخذ العينات.  •

طريقة جمع البيانات.  •
 

القسم الرابع: النتائج
•  امللف القانوين والدميوغرايف لعينة املحتجزين.

امللف الصحي لعينة املحتجزين.  •

4-1: محددات الصحة البدنية واالجتامعية.
4-2: النظام الصحي يف السجون.

1.    القيادة والحوكمة
 

نظام املعلومات الصحية. 2
    •   السجالت الطبية والرسية الطبية

متويل الرعاية الصحية. 3

املوارد البرشية الالزمة لتقديم الرعاية الصحية. 4
    •   اإلتاحة

    •   التوظيف واملهام
    •   التعليم املستمر والتدريب

 
اإلمدادات الطبية واإلدارة. 5

6. تقديم الخدمات الصحية
   •     البنية التحتية للمرافق الصحية

   •     تنظيم الخدمات الصحية يف السجون 
     •   

   •     الرعاية الثانوية ومن املستوى الثالث
   •     خدمات الصحة النفسية وتعاطي املخدرات

   •     الرعاية الصحية ملجموعات محددة
   •     الرعاية الشاملة 

   •     املرض املميت والوفاة أثناء االحتجاز
   •     تعزيز الصحة والوقاية من األمراض بني املحتجزين

   •     تعزيز الصحة وإدارة الضغوط بني املوظفني
   •     جودة الرعاية

   •     املساواة يف تقديم الخدمات الصحية
   •     مؤرش رضاء املحتجزين املرىض

القسم الخامس: ملخص مقرتحات األطراف املعنية واملحتجزين لتعزيز النظام الصحي يف السجون

القسم السادس: االستنتاجات والتوصيات

املالحق

التقرير

  •   العالقات مع وزارة الصحة، ونظام العدالة 
الجنائية، واألطراف املعنية األخرى.

ــتوى  ــى مس ــة ع ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع        الحص
ــة ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــجون/ خدم الس
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         الرسية

يجب حاية رسية التقرير، ويجب أن ال تتم مشاركته إال مع السلطات املعنية.

            مــن املهــم األخــذ يف االعتبــار أن اســتكال تقريــر التقييــم وتقدميــه ليــس نهايــة العمليــة. 
ــات،  ــد األولوي ــة لتحدي ــر أداة للســلطات املعني ــل التقري ــل، يجــب أن ميث ــث الوضــع األمث ومــن حي

ووضــع خطــة عمــل لتحســن الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة والنتائــج الصحيــة للمحتجزيــن.
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املالحق

املالحق
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مــع امللحق 1. لالســتخدام  املقابــالت  إجــراء  دليــل 
ســلطات الســجون عــىل املســتويني املحــيل 
الــوزارة  املثــال،  ســبيل  )عــىل  واملركــزي 
املســؤولة عــن الســجون، وكبــار أعضــاء فــرق 

مختــارة( احتجــاز  مرافــق  يف  اإلدارة 

القيادة والحوكمة

هل ميكنك وصف تنظيم الرعاية الصحية يف السجن )السجون(؟. 1
مــا القوانــن/ اللوائــح/ إجــراءات التشــغيل القياســية املتعلقــة بالنظــام الصحــي يف الســجون؟ . 2

هــل توجــد سياســة/ اســرتاتيجية للصحــة يف الســجون؟ كيــف يتــم ربطهــا باالســرتاتيجية الصحيــة 
للبلــد املعنــي؟

هــل لديــك أي اتفاقيــات أو مذكــرات تفاهــم مــع الــرشكاء )وزارة الصحــة، أو الــوزارة املســؤولة . 3
عــن الســجون، أو املنظــات غــر الحكوميــة.. إلــخ(؟

تقديم الخدمات الصحية

ما الجانب من جوانب توفر الرعاية الصحية الذي يعمل بشكل جيد يف السجون؟. 4
ما أوجه القصور، أو الثغرات، أو التحديات يف النظام الحايل للحفاظ عى صحة املحتجزين؟. 5
ما الذي ميكن عمله لتحسن النظام؟. 6

تذكّر تغطية املجاالت التالية يف املقابلة:

ــول إىل  ــة( والوص ــق الصحي ــاالت إىل املراف ــك اإلح ــا يف ذل ــة )مب ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع الحص  •
موظفــي الرعايــة الصحيــة.

الحصول عى العقاقر واملعدات.  •
عبء املرض )أي نظام املعلومات الصحية(.  •

متويــل الرعايــة الصحيــة )كيــف يتــم إعــداد امليزانيــة، ومــن يقــوم بذلــك، ومــا الــذي تتضمنــه:   •
ــخ(. ــدات.. إل ــة، واملع ــب، واألدوي الروات

          أداء النظام الصحي ليس خطًيا. انتبه إىل الروابط بني لبنات البناء.

احرتام األخالقيات الطبية
إىل أي مدى تحظى األخالقيات الطبية باالحرتام؟  •

مجاالت رئيسية أخرى موضع اهتام
ــة، والوصــول إىل  ــاه، والنظاف ــذاء، واملي ــة، والغ ــة )اإلقام ــة واالجتاعي محــددات الصحــة البدني  •

األماكــن املفتوحــة، واألنشــطة املهنيــة والتعليميــة.. إلــخ(.

ــة،  ــات الدقيق ــرأي، واملراجع ــتطالعات ال ــت ذات صلــة )اس ــرى إذا كان ــات أخ ــع معلوم جم  •
إلــخ(. واإلحصائيــات.. 
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دليــل إجــراء املقابالت لالســتخدام مع ســلطات امللحق 2.
الرعايــة الصحيــة يف الســجون عــىل املســتويني 
املحــيل واملركــزي )وزارة الصحــة، وكبــار أعضاء 
فــرق اإلدارة يف مرافــق الخدمــات الصحيــة يف 
الســجون واملرافــق التــي يُحــال إليهــا املــرىض(

ــك اســتخدام أســئلة  ــة يف الســجون، ميكن ــة الصحي ــن األنظم ــة ع ــات تفصيلي للحصــول عــى معلوم
مختــارة مــن القامئــة املرجعيــة ملقدمــي الرعايــة الصحيــة يف الســجون أو القامئــة املرجعيــة ملقدمــي 

ــة يف املرافــق التــي ُيحــال إليهــا املــرىض أو كلتيهــا. ــة الصحي الرعاي

القيادة والحوكمة

هــل ميكنــك وصــف تنظيــم الرعايــة الصحيــة يف الســجون؟ هــل يختلــف عــن الطريقــة التــي . 1
يوفــر بهــا النظــام الصحــي الوطنــي الرعايــة الصحيــة؟ 

ــي يف . 2 ــام الصح ــة بالنظ ــية املتعلق ــغيل القياس ــراءات التش ــرتاتيجيات وإج ــات واالس ــا السياس م
ــي؟ ــط بالنظــام الصحــي الوطن ــف يجــري تنفيذهــا؟ هــل ترتب الســجون وكي

هــل لديــك أي اتفاقيــات أو مذكــرات تفاهــم مــع الــرشكاء )وزارة الصحــة، أو الــوزارة املســؤولة . 3
عــن الســجون، أو املنظــات غــر الحكوميــة.. إلــخ(؟

تقديم الخدمات الصحية

ما الجانب من جوانب توفر الرعاية الصحية الذي يعمل بشكل جيد يف السجون؟. 4
مــا أوجــه القصــور، أو الثغــرات، أو التحديــات يف النظــام الحــايل )يف الســجون وعــى املســتوى . 5

الوطنــي(؟
ما الذي ميكن عمله لتحسن النظام؟. 6

تذكّر تغطية املجاالت التالية يف املقابلة:

ــول إىل  ــة( والوص ــق الصحي ــاالت إىل املراف ــك اإلح ــا يف ذل ــة )مب ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع الحص  •
موظفــي الرعايــة الصحيــة.

الحصول عى العقاقر واملعدات.  •
عبء املرض )أي نظام املعلومات الصحية(.  •

متويــل الرعايــة الصحيــة )كيــف يتــم إعــداد امليزانيــة، ومــن يقــوم بذلــك، ومــا الــذي تتضمنــه:   •
ــخ(. ــدات.. إل ــة، واملع ــب، واألدوي الروات

          أداء النظام الصحي ليس خطًيا. انتبه إىل الروابط بني لبنات البناء.

احرتام األخالقيات الطبية
إىل أي مدى تحظى األخالقيات الطبية باالحرتام؟  •

مجاالت رئيسية أخرى موضع اهتام
ــة، والوصــول إىل  ــاه، والنظاف ــذاء، واملي ــة، والغ ــة )اإلقام ــة واالجتاعي محــددات الصحــة البدني  •

األماكــن املفتوحــة، واألنشــطة املهنيــة والتعليميــة.. إلــخ(.

ــة،  ــات الدقيق ــرأي، واملراجع ــتطالعات ال ــت ذات صلــة )اس ــرى إذا كان ــات أخ ــع معلوم جم  •
إلــخ(. واإلحصائيــات.. 

املالحق
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الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز

ــة يف امللحق 3. ــة الصحي ــي الرعاي ــة ملقدم ــة مرجعي قامئ
الســجون

محددات الصحة البدنية واالجتاعية

ما املحدد األكر صعوبة يف الصحة يف هذا السجن؟. 1
    •     كمية املياه املتاحة وجودتها.

    •     مساحة املعيشة، واإلشغال، والتهوية.
    •     التغذية: الكمية والجودة.

    •     النظافة الشخصية والنظافة العامة )مواد النظافة، ومواد التنظيف.. إلخ(.
         •    

    •     أخرى.

القيادة والحوكمة

ــوزارة . 2 ــة النظــام الصحــي ب ــا عالق ــة يف هــذا الســجن وم ــات الصحي ــم الخدم ــم تنظي ــف يت كي
الصحــة؟

ــية.. . 3 ــج الرأس ــب، أو اإلرشاف، أو الربام ــة )التدري ــن وزارة الصح ــم م ــى أي دع ــل ع ــل تحص ه
ــخ(؟ إل

من املسؤول عن صحة املحتجزين؟. 4
هل لديك إجراءات تشغيل قياسية محددة لتقديم الرعاية الصحية؟ كيف يتم تطبيقها؟. 5
هــل لديــك أي اتفاقيــات أو مذكــرات تفاهــم مــع الــرشكاء )وزارة الصحــة، أو الــوزارة املســؤولة . 6

عــن الســجون، أو املنظــات غــر الحكوميــة.. إلــخ(؟
هل هناك منظات صحية تعمل يف رشاكة معك يف السجن؟. 7

نظام املعلومات الصحية

السجالت الطبية والرسية الطبية

هل لدى عيادة السجن سجالت فردية للمرىض )ملفات طبية( وتحتفظ بها؟. 8

     •    

    •     كيف يتم حفظ السجالت الطبية للمرىض؟
    •     من يحق له الوصول إىل امللفات الطبية؟

    •     ماذا يحدث للسجالت الطبية للمرىض املحالن إىل املرافق الصحية؟

ما أنواع أدوات/ استارات التسجيل واإلبالغ املستخدمة؟. 9
هــل هنــاك إحصائيــات لعــدد االستشــارات واإلحــاالت، واإلصابــة باألمــراض والوفيــات يف . 10

األســبوع أو يف الشــهر أو يف الســنة؟ هــل يتــم تجميعهــا بالطريقــة نفســها التــي تتبعهــا وزارة 
ــة؟ ــع وزارة الصح ــات م ــذه اإلحصائي ــاركة ه ــم مش ــل تت ــة؟ ه الصح

هــل اإلحصائيــات املتعلقــة باألمــراض التــي يجــب اإلخطــار بهــا )مثــل الســل، واإلســهال املــايئ . 11
ــج  ــع الربنام ــاركها م ــم تش ــل ويت ــكل منفص ــجلة بش ــان، مس ــة( واإلدم ــى النزفي ــاد، والحم الح

ــرأيس؟       ــي ال الوطن

 

       الوصول إىل األماكن املفتوحة: التواتر، واملدة، ومارسة الرياضة البدنية، واألنشطة 
الرتفيهية.

       مــا مــدى اكتــال امللفــات )التشــخيص، والعــالج.. إلــخ(؟ مــا النســبة املئويــة للملفــات 
الكاملــة مــن عينــة مــن 30 مريًضــا تــم اختيارهــم عشــوائيًا؟
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هــل يبــدي رؤســاؤك مالحظاتهــم بانتظــام؟ هــل تجتمــع بانتظــام مــع املرشفــن لديــك ومــع . 12
ــري الصحــة يف املناطــق؟ ســلطات الســجون ومدي

ما نقاط القوة ومواطن الضعف يف النظام؟. 13

متويل الرعاية الصحية

هــل تعــرف مــا إذا كانــت هنــاك ميزانيــة محــددة للرعايــة الصحيــة يف الســجون أم ال؟ كيــف . 14
يتــم حســابها )عــى أســاس اإلنفــاق اليومــي لــكل محتجــز(؟

هل ميزانيتك سنوية أم أنها مقّسمة عى مدار السنة؟ هل هناك تأخر يف تلقي األموال؟. 15
ما نقاط القوة ومواطن الضعف يف النظام؟. 16

املوارد البرشية الالزمة للرعاية الصحية

ــارك . 17 ــل يش ــم؟ ه ــا مؤهالته ــجون وم ــة يف الس ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــدد العامل ــم ع ك
ــجون؟ ــة يف الس ــة الصحي ــر الرعاي ــارج يف توف ــن الخ ــة م ــة الصحي ــال الرعاي ــون يف مج العامل

هــل يوجــد مــا يكفــي مــن موظفــي الرعايــة الصحيــة؟ إذا مل يكــن األمــر كذلــك، فلــاذا، ومــاذا . 18
ميكــن عملــه لعــالج هــذا األمــر؟

كيف يتم تعين موظفي الرعاية الصحية وتكليفهم باملسؤوليات؟ هل هناك أي صعوبات؟. 19
هــل رواتــب موظفــي الصحــة يف الســجون واملزايــا التــي يحصلــون عليهــا ماثلــة ملــا يحصــل . 20

عليــه نظراؤهــم يف نظــام الصحــة العامــة؟
ــن . 21 ــم الذي ــل نظرائه ــروف عم ــة لظ ــجون ماثل ــة يف الس ــي الصح ــل موظف ــروف عم ــل ظ ه

ــجون؟ ــارج الس ــون خ يعمل
هــل هنــاك نظــام مناوبــات ملوظفــي الصحــة؟ هــل يشــمل مناوبــات ليليــة ويف عطــالت نهايــة . 22

األســبوع؟
هل يعقد املوظفون اجتاعات داخلية منتظمة؟ من يشارك فيها؟. 23
هــل يحصــل موظفــو الصحــة عــى التدريــب؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، فهــل يشــمل التدريــب . 24

ــدم  ــذي يق ــن ال ــجون؟ م ــة يف الس ــة الصحي ــد بالرعاي ــه التحدي ــى وج ــق ع ــات تتعل موضوع
التدريــب عــادة؟

هــل يتــم اإلرشاف عــى موظفــي الصحــة؟ إذا كان الجــواب نعــم، مــن يقــوم بــاإلرشاف؟ وهــل . 25
اإلرشاف ممنهــج؟

ما نقاط القوة ومواطن الضعف يف النظام؟. 26

املستلزمات الطبية

مــا املعــدات الطبيــة املتوفــرة )يف قســم املــرىض الخارجيــن، وقســم املــرىض الداخليــن، . 27
واملختــرب(؟ هــل الســجون مجهــزة عــى أســاس قامئــة موحــدة؟

ــر . 28 ــة عقاق ــاك قامئ ــل هن ــر؟ ه ــد العقاق ــن توري ــة املســؤولة ع ــة الحكومي ــة أو الهيئ ــا الجه م
ــدة؟ ــية/ موح أساس

هل هناك فرق بن العقاقر املتوفرة للسجون والعقاقر املتوفرة يف مراكز الصحة العامة؟. 29
ما ميزانية املستلزمات الطبية يف هذا السجن؟ كيف يتم حسابها؟. 30
مــا اإلجــراء املتبــع لطلــب العقاقــر واملــواد الطبيــة؟ كيــف تحســب االحتياجــات؟ هــل تســتند . 31

حســاباتك إىل االســتهالك؟

املالحق
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كيــف يتــم تســليم العقاقــر؟ كــم يســتغرق هــذا األمــر؟ هــل يتــم التوصيــل دون انقطــاع؟ هــل . 32
تحصــل دامئـًـا عــى مــا تطلبــه؟

هل العقاقر املتوفرة كافية للتعامل مع األمراض يف السجن؟. 33
هــل العقاقــر مخزنــة يف الســجون؟ كيــف يُــدار هــذا األمــر؟ مــن املســؤول؟ هــل يتــم االلتــزام . 34

بتواريــخ انتهــاء الصالحيــة؟
ــم . 35 ــة؟ هــل يت هــل تحصــل عــى بعــض العقاقــر مبــارشة مــن خــالل املنظــات غــر الحكومي

ــد هــذه؟ ــات التوري تســجيل عملي
هل يتعن عى األرس رشاء العقاقر لألقارب املحتجزين؟. 36
هــل ميكــن للمحتجزيــن الحصــول عــى عقاقــر عــالج الســل وفــروس نقــص املناعــة البرشيــة/ . 37

اإليــدز مجانـًـا؟
ما نقاط القوة ومواطن الضعف يف النظام؟. 38

تقديم الخدمات الصحية

ما نقاط القوة ومواطن الضعف يف النظام؟. 39

الخدمات الصحية

ــرب/ . 40 ــن/ املخت ــرىض الداخلي ــم امل ــن/ قس ــرىض الخارجي ــم امل ــة )قس ــة املتاح ــق املادي ــا املراف م
ــة  ــة/ منطق ــس/ الصيدل ــل املالب ــة تبدي ــزل/ غرف ــم الع ــة/ قس ــم الجراح ــنان/ قس ــادة األس عي

ــخ(؟ ــار.. إل االنتظ
هل من السهل أو الصعب ضان الرسية/ الخصوصية؟. 41
هل تواجه أي نقص يف املياه الجارية، أو الكهرباء، أو اإلضاءة، أو األثاث املكتبي.. إلخ؟. 42
كيف تتخلص من النفايات الطبية؟. 43
ما اإلجراء الخاص بالتعقيم؟. 44

الرعاية الصحية يف السجون/ خدمات الرعاية الصحية األولية

هل يخضع كل محتجز جديد لفحص طبي عند وصوله؟. 45
 هل يُجرى هذا الفحص الطبي األويل يف غضون 24 ساعة من دخول املحتجز؟. 46
من الذي يُجري الفحص الطبي؟. 47
هل يتم تسجيل تاريخ طبي كامل للمريض؟ هل يُجرى فحص بدين؟. 48
هــل يتــم فحــص املحتجزيــن لتحديــد إصابتهــم مبــرض الســل/ فــروس نقــص املناعــة البرشيــة، . 49

ــم  ــل يت ــية؟ ه ــم النفس ــم صحته ــم تقيي ــل يت ــات؟ ه ــدرات والكحولي ــم املخ ــة إدمانه ومعرف
فحــص النســاء الكتشــاف أنــواع معينــة مــن األمــراض؟

أين يتم تسجيل النتائج؟. 50
هل يجري فتح ملف طبي لكل محتجز لدى وصوله؟. 51
هل يتم إخبار املحتجزين، شفهيًا أو كتابيًا، بكيفية الحصول عى الرعاية الطبية؟. 52
مــن الــذي يقــرر أيًّــا مــن املحتجزيــن يحتاجــون استشــارات طبيــة؟ املمــرض؟ الحــارس؟ محتجــز . 53

آخــر؟ )صــف اإلجــراء املتبــع لزيــارة الطبيــب/ املمــرض(.
هــل يقــوم موظفــو الصحــة بجــوالت يف جميــع الزنازيــن كل يــوم، أو مــرة يف األســبوع، أو مــرة . 54

يف الشــهر، أو ال يقومــون بهــذا األمــر عــى اإلطــالق؟ وأي مــن املوظفــن يفعــل ذلــك؟
هل مينع أفراد األمن املحتجزين من الحصول عى الرعاية الصحية؟. 55
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كيف يتواصل املحتجز مع موظفي الصحة خارج ساعات العمل؟. 56
أين تتم االستشارات الطبية؟. 57
من الذي يقدم االستشارات؟ ممرض؟ طبيب؟ بعض األشخاص املؤهلن اآلخرين؟. 58
هل تُحرتم الرسية الطبية يف هذه االستشارات؟. 59
ــن . 60 ــى املحتجزي ــب ع ــل يج ــة، أو ه ــًدا للمتابع ــا أو موع ــًدا ثانيً ــز موع ــدد للمحتج ــل تح ه

ــكلتهم؟ ــتمرت مش ــرى إذا اس ــرة أخ ــك م ــال ب االتص
هــل يــأيت اختصاصيــون إىل الســجن؟ هــل يتبعــون جــدواًل محــدًدا؟ مــا تخصصاتهــم؟ كــم مــرة . 61

يأتــون يف الشــهر؟
هــل توجــد مبــادئ توجيهيــة محــددة لتشــخيص األمــراض أو عالجهــا، أو ألي إجــراءات طبيــة؟ . 62

كيــف تُســتخدم؟
من يحق له وصف العقار؟ األطباء فقط، أم املمرضون أيًضا؟. 63

    •     هل العقاقر مجانية؟
 •    

من الذي يوزع العقاقر؟ هل يوجد نظام؟ ما هو؟. 64
كيــف يتصــل املحتجــزون مبوظفــي الصحــة عندمــا تكــون هنــاك حالــة طــوارئ؟ كــم يســتغرق . 65

هــذا األمــر؟ صــف اإلجــراء يف أثنــاء النهــار، ويف الليــل، ويف عطــالت نهايــة األســبوع.
هــل اســتمرارية الرعايــة مكفولــة؟ لــدى دخــول الســجن؟ عنــد نقــل محتجــز إىل ســجن آخــر أو . 66

مستشــفى عــام؟ يف حالــة اإلفــراج عنــه؟
كيــف يتواصــل مقدمــو الخدمــات الصحيــة يف الســجون ومقدمــو الرعايــة الصحيــة يف املنطقــة . 67

املحيطــة مــع بعضهــم البعــض؟

خدمات تعزيز الصحة والوقاية من األمراض

مــا الخدمــات الوقائيــة )التطعيــات، وفحــص اإلصابــة بالتهــاب الكبــد، وفحــص مــرض الســل، . 68
ــن  ــة م ــة البرشي ــص املناع ــروس نق ــن بف ــن املصاب ــة املحتجزي ــد لوقاي ــالج باإليزونيازي والع
اإلصابــة مبــرض الســل، ورعايــة األم والطفــل.. إلــخ(؟ كيــف ميكــن للمحتجزيــن الحصــول عــى 

هــذه الخدمــات؟
هل تتم مراعاة االحتياطات العامة؟. 69
ــز الصحــة/ التثقيــف الصحــي؟ مــن املشــاركون؟ املحتجــزون؟ . 70 ــم أنشــطة تعزي ــم تنظي هــل يت

موظفــو األمــن؟ مــا املجــاالت التــي تغطيهــا هــذه األنشــطة؟
ــن . 71 ــة التاري ــة، ومارس ــن التغذي ــة )ع ــة روتيني ــورة صحي ــى مش ــزون ع ــل املحتج ــل يحص ه

ــي(؟ ــص الطوع ــورة والفح ــم، واملش ــدرات، والتطعي ــة، واملخ الرياضي
ما خدمات تعزيز الصحة وإدارة الضغوط املتاحة ملوظفي الصحة واألمن؟. 72

خدمات الرعاية الصحية ملجموعات محددة

ــد . 73 ــجن وعن ــل الس ــه )داخ ــخيصه وعالج ــل وتش ــرض الس ــن م ــف ع ــم الكش ــم تنظي ــف يت كي
ــض(؟ ــن املري ــراج ع اإلف

    •     هل من املمكن عزل املرىض؟
    •     إذا كان األمر كذلك، ما مدة العزل؟

    •     أين ميكن عزلهم )السجن، أم املستشفى(؟
    •     هل تستخدم املعالجة قصرة األمد الخاضعة للمراقبة املبارشة لعالج املرىض؟

كيــف يتــم التعامــل مــع فــروس نقــص املناعــة البرشيــة )املشــورة والفحــص الطوعــي، الربــط . 74
مــع الربامــج املعنيــة عــى مســتوى املجتمــع املحــي(؟

هل يتم عزل املحتجزين املصابن بفروس نقص املناعة البرشية؟. 75

املالحق

       هــل حــدث أنــه كان عــى املحتجزيــن أو أقاربهــم رشاء العقاقــر املوصوفــة مــن خــارج 
الســجن؟ إذا كان األمــر كذلــك، يرجــى التفســر.
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 هل هناك طبيبة للنساء؟. 76
 كيف تتم املتابعة للنساء الحوامل؟. 77
ــّن يف الســجن؟ وإىل أي . 78 ــوالدة معه ــي ال ــن الرضــع/ حديث ــاء أطفاله ــمح للنســاء بإبق  هــل يُس

ــات؟ ــوالدة تطعي ــي ال ــال الرضــع/ حديث ســن؟ هــل يتلقــى األطف
 هل تتم متابعة حاالت الصحة النفسية؟ ما أنواع العالج والدعم املتاحة؟. 79
هــل تتــم متابعــة حــاالت اإلدمــان )املخــدرات/ الكحوليــات(؟ مــا أكــر أنــواع إدمــان املخــدرات . 80

شــيوًعا يف هــذا الســجن؟ مــا أنــواع العــالج والدعــم املتاحــة؟
هل تتم متابعة املحتجزين املعاقن؟ ما أنواع الخدمات املتاحة لهم؟. 81
هــل ميكــن للمحتجزيــن الحصــول عــى خدمــات العنايــة باألســنان؟ إذا كان األمــر كذلــك، فــا . 82

الخدمــات املتاحــة؟

ــة،  ــارات املتخصص ــوارئ، واالستش ــاالت الط ــث )ح ــتوى الثال ــن املس ــة م ــة والرعاي ــة الثانوي الرعاي
ــفيات( ــالج يف املستش ــي، والع ــص الطب والفح

 صــف إجــراءات اإلحــاالت. هــل ميكــن الوصــول بســهولة إىل مرافــق اإلحالــة؟ هــل يتوفــر النقــل . 83
دامئـًـا؟ كيــف تتعامــل مــع املســائل األمنيــة؟

ــذه . 84 ــى ه ــول ع ــث الحص ــن حي ــها م ــة نفس ــن بالدرج ــات املحتجزي ــع فئ ــع جمي ــل تتمت  ه
ــي؟ ــالج التفضي ــض الع ــاك بع ــل هن ــات؟ ه الخدم

 ما اإلجراء املتبع إلحالة الحاالت الطارئة؟ خالل اليوم؟ يف الليل؟ يف العطالت؟. 85
 كيف تتم إدارة اإلصابات الجاعية )املرىض أو الجرحى(؟ ما اإلجراءات املتبعة؟. 86
 كيــف يتــم تنظيــم اإلحالــة إىل االستشــارات املتخصصــة، أو إجــراء مزيــد مــن الفحــص )مثــل . 87

التحاليــل يف املختــربات، أو الفحــص باألشــعة، أو األشــعة الســينية( أو اإلدخــال إىل املستشــفى؟ 
مــن املخــول بعمــل اإلحــاالت؟

ــار؟ إذا كان . 88 ــة انتظ ــاك قامئ ــة؟ هــل هن ــة الخارجي ــق الصحي ــم يســتغرق الوصــول إىل املراف  ك
ــا؟ ــم إدارته ــك، كيــف تت األمــر كذل

 هــل االستشــارة املتخصصــة/ الفحــص/ العــالج يف املستشــفى مجــاين؟ إذا كان األمــر كذلــك، هــل . 89
يســتند إىل اتفــاق بــن الســجن و/ أو أنظمــة صحيــة خاصــة؟

ــرة . 90 ــدد األرسَّة املتوف ــم ع ــة؟ ك ــفيات العام ــن يف املستش ــة للمحتجزي ــة خاص ــد غرف ــل توج  ه
ــن؟ للمحتجزي

 ما الذي يجب عى األخصائين فعله لضان متابعة املرىض املحتجزين؟. 91
 ما مواطن الضعف يف النظام؟ . 92

حاالت محددة

93. ما اإلجراءات املتبعة للتعامل مع الحاالت التالية؟

    •     الحبس االنفرادي
    •     األمراض املميتة

    •     الوفاة أثناء االحتجاز
    •     حاالت أخرى محددة، مثل حاالت اإلرضاب عن الطعام

اقرتاحات لتحسني النظام

94. كيف ميكنك تحسن النظام؟
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قامئة مرجعية ملدير الصيدلية املركزيةامللحق 4.

الهيكل

ــة للســجون؟ هــل هــي تحــت إرشاف وزارة . 1 ــر العقاقــر واملــواد الطبي ــي توف ــة الت مــا الصيدلي
ــرى؟ ــة، أو أي وزارة أخ ــدل، أو وزارة الداخلي ــة، أو وزارة الع الصح

ــة . 2 ــز الصح ــرة يف مراك ــر املتوف ــجون والعقاق ــرة يف الس ــر املتوف ــن العقاق ــرق ب ــاك ف ــل هن ه
ــة؟ العام

امليزانية

ما امليزانية السنوية؟ كيف يتم إعدادها؟ هل تكفي لتغطية االحتياجات؟. 3

نظام الطلب والتسليم

ــل . 4 ــليمها؟ ه ــة بتس ــة املركزي ــوم الصيدلي ــر وتق ــجون العقاق ــتوصفات الس ــب مس ــف تطل كي
ــر؟ ــذا األم يوجــد نظــام له

هــل تطلــب الســجون توريــدات العقاقــر كل شــهر أو كل ثالثــة أشــهر؟ كــم يســتغرق تســليم . 5
العقاقــر؟ هــل تتــم تلبيــة طلبــات الســجون بالكامــل؟

هل األدوية التي توردها املنظات غر الحكومية مسجلة هي األخرى؟. 6

التوفر

هل هناك قامئة عقاقر أساسية/ موحدة خاصة بالسجون؟. 7
ــا . 8 ــزة وفًق ــة يف الســجون؟ هــل كل الســجون مجه ــق الصحي ــز املراف ــر لتجهي هــل توجــد معاي

ــك؟ لذل
هل العقاقر املتوفرة كافية للتعامل مع األمراض األكر شيوًعا يف السجن؟. 9

هــل حــدث يف أي وقــت مــى انقطــاع يف توريــد العقاقــر؟ هــل هنــاك عقاقــر غــر متوفــرة . 10
بصفــة دامئــة؟

اإلدارة

كيف يتم تسجيل استهالك العقاقر؟ ملن تُرسل هذه املعلومات؟. 11
كيف يتم حساب االحتياجات؟. 12
هل يتم االلتزام بتواريخ انتهاء الصالحية؟. 13
كيف تتم إدارة املخزون؟. 14
من املسؤول عن متابعة إدارة العقاقر واإلرشاف عليها؟. 15

عالج مرض السل وفريوس نقص املناعة البرشية

هــل ميكــن للمحتجزيــن الحصــول عــى عقاقــر عــالج فــروس نقــص املناعــة البرشيــة/ اإليــدز . 16
مجانًــا؟ كيــف تتــم إدارة الحصــول عــى هــذه األدويــة؟

 

املالحق
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ــة يف امللحق 5. ــة الصحي ــي الرعاي ــة ملقدم ــة مرجعي قامئ
ــا املــرىض ــي يُحــال إليه ــة الت املرافــق الصحي

هــل مرفــق اإلحالــة )مستشــفى املقاطعــة أو املنطقــة، أو املركــز الصحــي.. إلــخ( مســؤول بــأي . 1
ــم/  ــرات تفاه ــع أي مذك ــل وقّ ــن؟ ه ــات للمحتجزي ــم الخدم ــن تقدي ــكال ع ــن األش ــكل م ش

ــات مــع الســجن/ الســجون؟ اتفاقي
ما طبيعة االتصال مع فريق إدارة السجن/ السجون وتواتره؟. 2
هل يدير مرفق اإلحالة أي أنشطة داخل السجن/ السجون؟. 3
كيــف تتــم إدارة اإلحــاالت مــن الســجن/ الســجون إىل املرفــق الصحــي يف املجتمــع املحــي )مــن . 4

وجهــة نظــر املرفــق الصحــي(؟ هــل هنــاك قامئــة انتظــار لدخــول املرفــق؟
هــل مــوارد مرفــق اإلحالــة مســتنزفة بســبب عــدد املحتجزيــن الذيــن يتــم إرســالهم للفحــص/ . 5

العــالج يف املستشــفيات؟ هــل هنــاك تحديــد لعــدد املحتجزيــن؟ مــا التكاليــف، إن وجــدت؟
مــا الحــاالت الصحيــة األكــر شــيوًعا بــن املحتجزيــن؟ هــل تشــبه مــا ميكــن أن يوجــد بــن عامــة . 6

ان؟ ك س ل ا
ــم . 7 ــف تت ــن؟ كي ــة املحتجزي ــة إلقام ــة/ منفصل ــن آمن ــة أماك ــق الصحــي لإلحال ــدى املرف هــل ل

ــاء وجودهــم يف املرفــق؟ خــالل  إدارة األمــن؟ هــل يخضــع املحتجــزون لتقييــد حركتهــم يف أثن
ــة وضــع؟ ــا تكــون إحــدى املحتجــزات يف حال ــة؟ عندم اإلجــراءات الطبي

ــه ومــن . 8 ــم توصيل ــه؟ وكيــف يت ــذي يدفــع مثن ــذي يقــدم الطعــام للمحتجزيــن؟ مــن ال مــن ال
الــذي يقــوم بذلــك؟

ماذا يحدث عند خروج محتجز من املرفق الصحي؟ كيف يتم تنظيم عالج املتابعة؟. 9
هل يصدر املرفق شهادات ميالد؟. 10
ماذا يحدث عندما ميوت محتجز يف املرفق؟ ما إجراءات التعامل مع هذا املوقف؟. 11
ــراد . 12 ــا أف ــا يحصــل عليه ــدر م ــة بق ــات صحي ــون عــى خدم ــن يحصل ــد أن املحتجزي هــل تعتق

ــي؟ ــع املح املجتم
مــا أفضــل جانــب مــن جوانــب تقديــم الخدمــات الصحيــة يف الســجن/ الســجون؟ أيــن تــرى . 13

الثغــرات؟
ما الذي ميكن عمله لتحسن النظام؟. 14

 

دور العائالت

هل حدث يف أي وقت مى أن طُلب من عائالت املحتجزين رشاء عقاقر لهم؟. 17
ما نقاط القوة ومواطن الضعف يف النظام؟. 18

اقرتاحات لتحسني النظام

ما الذي ميكن عمله لتحسن النظام؟. 19
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االستبيان الخاص باملقابالت عىل انفراد مع امللحق 6.
املحتجزين 

مقابلة عىل انفراد مع كل محتجز

السجن: ..................................................................................... 

التاريخ: .....................................................................................

السن: ...............

الفئات             □ ذكر
                          أنثى

                          مواطن
                          أجنبي

الوضع القانوني

مدة البقاء في السجن المختار

هل لديك تأمين صحي )نعم/ ال( ...............................................

هل كان لديك أي أمراض عندما دخلت هذا السجن، أو أي . 1
حاالت إصابة مسبقة؟

1 )أ(. إذا كان األمر كذلك، حدد نوع المرض.

1 )ب(. إذا كنت تتلقى العالج، هل كان العالج مستمرًا في السجن؟

1 )ج(. من أين حصلت على هذا العالج؟

                                  
                               

                          

                   

مجمع/ قسم: ............................................................................

الزنزانة: .....................................................................................

□

□
□

في انتظار المحاكمة )في الحبس االحتياطي(/ قيد المحاكمة
صدر حكم عليه/ مدان

< أسبوعان، > شهر
< شهر، > سنة

< سنة

□
□

□
□
□

إذا كانت اإلجابة نعم، ما نوعه؟ ..................................................

نعم
ال

ال أتذكر

□
□
□

وصف املرض:

نعم
ال

ال أتذكر

□
□
□

السجن
العائلة

أخرى )يرجى التحديد( .........................................................
ال أعرف

□
□
□
□

املالحق
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هل خضعت لفحص طبي عندما وصلت السجن أو دخلته ألول . 2
مرة؟

2 )أ(. إذا كان األمر كذلك، حدد من أجرى الفحص )طبيب، أو ممرض، 
أو مسؤول أمن، أو غير ذلك( ومتى )على سبيل المثال، بعد كم يوم 

من الوصول(.

عند وصولك، هل تم إخبارك بكيفية عمل نظام الرعاية الصحية . 3
في السجن وكيفية الحصول على الرعاية الصحية؟

3 )أ(. إذا كان األمر كذلك، يرجى تحديد من قدم لك هذه المعلومات.

هل سعيت للحصول على الرعاية/ المساعدة الطبية منذ وصولك . 4
إلى هذا السجن؟

4 )أ(. إذا كان األمر كذلك، يرجى تحديد المرض، ومتى كان ذلك )اذكر 
الواقعة األخيرة(.

ما الذي كان يجب عليك فعله لزيارة الطبيب/ الممرض؟ بمن . 5
اتصلت أواًل، ثانًيا ...؟
       يرجى وصف العملية.

هل سبق لك أن دفعت )نقًدا أو عينًيا أو في شكل خدمات( من . 6
أجل الوصول إلى عيادة السجن أو الحصول على استشارة طبية 

أو إجراء طبي؟

 

                                  
                               

                          

                   

نعم
      أسئلة/ مقابلة طبية

      فحص بدني
ال

ال أتذكر

□
□
□

□
□

من أجرى الفحص ................  متى ............................................
□     ال أعرف

نعم
      شفهيًا
      كتابة

ال
ال أتذكر

□
□
□

□
□

من ...........................................................................................
□     ال أعرف

نعم
ال

ال أتذكر

□
□
□

وصف املرض:

متى كانت آخر مرة ....................... ما املرض .......................

□     ال أتذكر

يرجى وصف عملية الحصول عى الرعاية الصحية:
     

□     ال أتذكر

نعم
      للوصول إلى العيادة

      للحصول على استشارة طبية أو إجراء طبي
ال

ال أتذكر

□
□
□

□
□



42

6 )أ(. إذا كان األمر كذلك، يرجى تحديد لمن دفعت وكم كان المبلغ.

كم استغرق األمر لزيارة الطبيب بعد آخر طلب قدمته للحصول . 7
على الرعاية/ المساعدة الطبية؟

هل سبق أن ُرفض طلبك الحصول على إذن للتوجه إلى عيادة . 8
السجن؟

8 )أ(. إذا كان األمر كذلك، من الذي رفض طلبك؟

أين تزور الطبيب/ الممرض عادة للحصول على استشارة؟ . 9
)يرجى تحديد الخيار األكثر شيوًعا(.

ما الذي فعله الطبيب/ الممرض في آخر استشارة لك؟ )يرجى . 10
تحديد جميع الخيارات التي تنطبق(.

هل هناك أي شخص آخر غير الطبيب/ الممرض عادة ما يكون . 11
موجوًدا في أثناء االستشارة؟ )يرجى تحديد الخيار األكثر شيوًعا(.

11 )أ(. إذا كان األمر كذلك، يرجى تحديد هذا الشخص. )يرجى تحديد 
جميع الخيارات التي تنطبق(.

كم تستغرق االستشارة عادة؟. 12

إذا كنت بحاجة إلى أدوية، فمن الذي عادة ما يوفرها بعد . 13
االستشارة أو عندما يتم وصفها؟ )يرجى تحديد جميع الخيارات 

التي تنطبق(

 

                                  
                               

                          

                   

لمن ......................................  كم ............................................
□      ال أتذكر

من ...........................................................................................
□      ال أعرف

نعم
ال

ال أتذكر

□
□
□

مسؤول أمن
محتجز آخر )محتجزون آخرون(

أخرى )يرجى التحديد( .........................................................
ال أتذكر

□
□
□
□

في اليوم نفسه
2-5 أيام

أكثر من 5 أيام
لم أتمكن من زيارة الطبيب أو الممرض

ال أتذكر

□
□
□
□
□

عيادة السجن
داخل الزنزانة

فناء السجن
أخرى )يرجى التحديد( .........................................................

ال أتذكر

□
□
□
□
□

□

أسئلة/ مقابلة طبية
فحص بدني

أخذ عينات )مثل الدم، والبول ، والبراز، والبلغم( من أجل تحاليل 
المختبر

أخرى )يرجى التحديد( .........................................................
ال أتذكر

□
□

□

□
□

نعم
ال

ال أتذكر

□
□
□

> 10 دقائق
10_20 دقيقة

< 20 دقيقة
ال أتذكر

□
□
□
□

عيادة السجن
العائلة

أخرى  )يرجى التحديد( ........................................................
ال أتذكر

□
□
□
□

املالحق

ــة  ــدم، ودرج ــط ال ــض، وضغ ــة )النب ــرات الحيوي ــاس المؤش قي
ــط ــرارة( فق الح
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13 )أ(. حدد من الذي يقوم بتوفير األدوية.

كم استغرق األمر للحصول على األدوية بعد االستشارة األخيرة . 14
أو المرة األخيرة التي تم وصفها؟

ماذا كان يحدث إذا استمرت مشكلتك )مشكالتك( الصحية بعد . 15
تلقي العالج أو بعد االستشارة؟ ماذا كنت تفعل عادة؟ يرجى 

وصف العملية

هل سبق وأن تعرضت أنت، أو أي شخص في زنزانتك، لحالة . 16
طوارئ صحية؟

16 )أ(. إذا كان األمر كذلك، يرجى وصف ما حدث.

هل سبق إحالتك إلى مستشفى/ أخصائي؟. 17

17 )أ(. إذا كان األمر كذلك، يرجى وصف العملية والمدة التي 
انتظرتها.

 

                                  
                               

                          

                   

نعم
ال

ال أعرف

□
□
□

طبيب/ ممرض
مسؤول األمن

محتجز
أخرى )يرجى التحديد( .........................................................

ال أتذكر

□
□
□
□
□

نعم
لم يسبق لي التعرض لهذا ولم أشهد أي حالة طوارئ

ال أتذكر

□
□
□

على الفور
في اليوم نفسه

2-5 أيام
< 5 أيام

لم أحصل على أي أدوية
ال أتذكر

□
□
□
□
□
□

وصف العملية:

     ال أتذكر

     

□

الوصف:

     ال أتذكر

     

□

وصف العملية:

وقت االنتظار:

     ال أتذكر

     

□
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17 )ب(. إذا كنت بحاجة إلى أدوية بعد إحالتك إلى مستشفى/ 
أخصائي، من الذي كان يوفرها بعد االستشارة أو بعد وصفها؟ )يرجى 

تحديد جميع الخيارات التي تنطبق(.

هل تعلم بوجود محتجزين في هذا السجن ممن هم/ كانوا . 18
مدمني مخدرات أو كحوليات أو سمعت عنهم؟

18 )أ(. إذا كان األمر كذلك، فهل يحصلون/ حصلوا على دعم طبي؟

هل تعلم بوجود محتجزين في هذا السجن ممن هم/ كانوا . 19
مرضى نفسيين أو سمعت عنهم؟

19 )أ(. إذا كان األمر كذلك، فهل يحصلون/ حصلوا على دعم طبي؟

هل تعرف ما إذا كان أي شخص في زنزانتك يعاني مرض السل . 20
و/ أو مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز؟

هل يوجد أي محتجزين معاقين في زنزانتك؟. 21

21 )أ(. إذا كان األمر كذلك، هل يحصلون على الدعم؟ 

بينما كنت في هذا السجن، هل ُقدمت لك معلومات أو . 22
تعليمات من أي نوع فيما يتعلق بما يلي:

22 )أ(. مرض السل

 

                                  
                               

                          

                   

المستشفى
عيادة السجن

العائلة
أخرى )يرجى التحديد( .........................................................

ال أعرف

□
□
□
□
□

نعم
ال

□
□

يرجى وصف كيف تحمي نفسك:

     

نعم

ال
ال أعرف

□

□
□

ما هذا الدعم )يرجى التحديد( ..................................................

نعم
ال

□
□

نعم

ال
ال أعرف

□

□

ما هذا الدعم )يرجى التحديد( ..................................................
□

نعم مرض السل
نعم فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز

ال ليس هناك مصابون بمرض السل أو فيروس نقص المناعة 
البشرية/ اإليدز

□
□
□

نعم
ال

□
□

نعم

ال
ال أعرف

□

□

ما هذا الدعم )يرجى التحديد( ..................................................
□

نعم
ال

ال أتذكر

□
□
□

املالحق
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22 )ب(. فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز

22 )ج(. موضوعات أخرى

22 )د(. من الذي عادة ما يقدم هذه المعلومات أو التعليمات؟

هل يمكنك الحصول على خدمات العناية باألسنان في هذا . 23
السجن؟

23 )أ(. إذا كان األمر كذلك، يرجى تحديد العالج المتاح.

23 )ب(. إذا كان األمر كذلك، من الذي يوفر أطقم األسنان.

ماذا تفعل للحفاظ على صحتك؟. 24

هل أنت راٍض عن خدمات الرعاية الصحية المقدمة في:. 25

25 )أ(. هذا السجن )على مقياس من 1 إلى 10(؟

25 )ب(. المرفق الصحي/ المستشفى الذي تتم اإلحالة إليه )على 
مقياس من 1 إلى 10(؟

 

                                  
                               

                          

                   

□
□

□

أخرى )يرجى التحديد( .........................................................
ال أتذكر 

نعم
ال

ال أعرف

□
□

العالج .......................................................................................

راٍض )10-7(
متوسط   )6-4(

غير راٍض )1-3(، يرجى تحديد السبب ..................................

□
□
□

يرجى وصف كيف تحمي نفسك:

     

نعم
ال

ال أتذكر

□
□

)يرجى التحديد( ........................................................................

ال أتذكــر تلقــي أي معلومــات أو تعليمــات بشــأن أي مــن األمــور 
المذكــورة أعــاله، أو فيمــا يتعلــق بــأي موضوعــات أخــرى متعلقــة 

بالصحــة.

□

السجن
العائلة

أخرى )يرجى التحديد( .........................................................
ال أعرف

□
□
□
□

راٍض )10-7(
متوسط   )6-4(

غير راٍض )1-3(، يرجى تحديد السبب ..................................

□
□
□

□
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هل شعرت بأي تحسن أو تدهور في الحصول على الرعاية . 26
الصحية أو جودتها خالل السنة؟

هل لديك أي اقتراحات لتحسين نظام الرعاية الصحية في هذا . 27
السجن؟

أسئلة إضافية للمحتجزات والنساء الالتي لديهن أطفال

هل يمكنك الحصول على رعاية أمراض النساء؟. 28

ما الدعم الطبي الذي تلقيته خالل الحمل وبعد الوالدة؟. 29

هل يمكنك الحصول على كل ما تحتاجينه لرعاية طفلك . 30
)المالبس، ومستلزمات النظافة، والدعم الغذائي، بما في ذلك 

التغذية البديلة والحليب المجفف.. إلخ(؟

30 )أ(. إذا كان األمر كذلك، من الذي يقدمها؟

هل يمكنك أنت و/ أو طفلك الحصول على التطعيم؟. 31
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□
□
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□
□

نعم
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ال أعرف

□
□
□

السجن
العائلة

أخرى )يرجى التحديد( .........................................................
ال أعرف

□
□
□
□

نعم
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□
□
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املهمة

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة، 
تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل يف حايــة أرواح وكرامــة ضحايــا النزاعــات 
املســلحة وغرهــا مــن حــاالت العنــف وتقديــم املســاعدة لهــم. وتبــذل أيًضــا 
»اللجنــة الدوليــة« كل الجهــود املمكنــة لتفــادي املعانــاة بنــرش أحــكام القانــون 
ــة  ــة الدولي ــئت اللجن ــا. وأنش ــة وتعزيزه ــانية العاملي ــادئ اإلنس ــاين واملب اإلنس
للصليــب األحمــر عــام 1863 وقــد متخضــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة 
ــطة  ــق األنش ــه وتنس ــي توج ــر. وه ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــة للصلي الدولي
ــن  ــا م ــلحة وغره ــات املس ــاالت النزاع ــة يف ح ــا الحرك ــي تنفذه ــة الت الدولي

حــاالت العنــف.
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