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امللخص:
يعتــر موضــوع حقــوق اإلنســان مــن األمــور اهلامــة الــي أبــدى اجملتمــع الــدويل هلــا أمهيــة ابلغــة،
كما أبدى اجملتمع الدويل أمهية حلقوق اإلنســان جلميع الفئات كنزالء مركز اإلصالح والتأهيل،
حيــث أوجــدت معايــر دوليــة جيــب علــى الــدول أن تطبقهــا يف مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،ومــن
هنــا جــاءت إشــكالية الدراســة لتحديــد مــدى االلت ـزام يف تطبيــق تلــك املعايــر الدوليــة ،وتنبــع
أمهيــة هــذه الدراســة كوهنــا ســتعزز املعرفــة مبــدى الت ـزام مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف حمافظــة
أرحيــا ابملعايــر الدوليــة ،وقــد هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى مــدى الت ـزام مركــز اإلصــاح
والتأهيــل يف ارحيــا ابملعايــر الدوليــة اإلداريــة والصحيــة والرتفيهيــة والتعليمــة ،والتعــرف علــى أهــم
الربامــج اإلصالحيــة املطبقــة يف مركــز إصــاح وأتهيــل حمافظــة أرحيــا ،واســتخدم الباحثــان املنهــج
الوصفــي التحليلــي يف دراســتهما مــن خــال بنــاء اســتبانة للحصــول علــى املعلومــات مــن جمتمــع
للدراســة البالــغ عددهــم  55نزيــا ،ومت اســتخدامهم كعينــة شــاملة ،واســتخدم الباحثــان برانمــج
الرزم اإلحصائية  SPSSلتحليل االســتبانة ،وقســم الباحثان الدراســة إىل أر ِ
بعة فصول ،األول
يتعلــق ابإلطــار العــام للدارســة ،والثــاين ابإلطــار النظــري والدراســات الســابقة ،والثالــث يتعلــق
مبنهجيــة الدراســةَّ ،أمــا الفصــل الرابــع فخصــص لعــرض النتائــج ومناقشــتها.
وتوصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج كان أمههــا :أن إدارة املركــز حتــرم احلقــوق
اإلداريــة للن ـزالء كتســجيلهم والفصــل بينهــم ،وأن إدارة مركــز اإلصــاح والتأهيــل ال متــارس
التعذيــب املعنــوي واملــادي ضــد النـزالء يف املركــز ،وأن العاملــن فيهــا يتعاملــون مــع النـزالء أبلفــاظ
وقيــم حســنة ،وأهنــم ال حيملــون األســلحة بشــكل مســتمر يف املراكــز .وأن إدارة املركــز ال تقــوم
بعــزل النـزالء املرضــى مبــرض ُمعـ ٍـد عــن النـزالء اآلخريــن ،وأهنــا تقــوم بتزويــد غــرف النـزالء جبميــع
املتطلبــات الصحيــة كالتهويــة والتدفئــة ،فيمــا ال متكــن إدارةُ املركــز الســجناءَ مــن ممارســة حقهــم
يف اخللــوة الشــرعية مــع زوجاهتــم.
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وأوصــت الدراســة بعــدة توصيــات هامــة كان أبرزهــا :أنــه جيــب عــدم محــل الســاح حتــت
أي ظــرف كان أثنــاء تواجــد األمــن بــن الن ـزالء ويف غرفهــم ،وجيــب أن تقــوم إدارة املركــز
بعــزل الن ـزالء ذوي األم ـراض املعديــة ،وتزويــد غــرف الن ـزالء بكافــة األدوات والل ـوازم الصحيــة،
وضــرورة متكــن ن ـزالء مركــز اإلصــاح مــن اخللــوة الشــرعية بزوجاهتــم ،وأن تقــوم بفحــص طــي
شــامل ودوري للنـزالء ،مــع توفــر األطبــاء املتخصصــن يف مركــز اإلصــاح ،وضــرورة أن ِيــارس
الســجناء حقهــم يف ممارســة الرايضــة مبختلــف أنواعهــا.
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 عصام حسني حسن األطرش.د

The commitment of the Reform and Rehabilitation
Center in Jericho to international standards from
the view of the Center’s inmates
Abstract:
The human rights issue is of great importance to the
international community, the international community has
shown the importance of the human rights of all groups as
the inmates of the reform and rehabilitation centers, which
created international standards that countries should apply in
the centers of reform and rehabilitation, and the problem of
the study to determine the extent of commitment in the
application of these international standards, the importance of
this study stems from the fact that it will enhance knowledge
of the commitment of reform and Rehabilitation Center in
Jericho to international standards, and the study aimed at
identifying the extent of the commitment of the reform and
rehabilitation centers to international standards of administrative, health, recreation and education, and identify the
most important reform programs applied in the reforms and
rehabilitation centers in Jericho. the researchers used the
analytical descriptive approach in their studies by constructing
a questionnaire to obtain information from a community of
55 study participants and used as a comprehensive sample,
and the researchers used SPSS to analyze the questionnaire,
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the researcher divided the study into four chapters, the first
concerned the general framework of the study, the second
with the theoretical framework and the previous studies, the
third related to the methodology of the study, the fourth chapter
devoted to the presentation and discussion of the results.
The study concluded to certain results. the most important:
The center’s administration respects the administrative rights
of the inmates, such as registration and separation, the administration of the center does not isolate inmates suffering from
infectious disease from other inmates, and that they provide
the inmates’ rooms with all the health requirements such as
ventilation and heating, while the administration of the center
does not enable prisoners to exercise their right to legal privacy
with their wives.
The study concluded to several important recommendations:
The most important of which is that weapons should be
prohibited under any circumstances while security is present
between inmates.the center’s administration must isolate
inmates with infectious diseases and provide their rooms with
the necessary health supplies. the need to enable the inmates
of the centers of the Legal privacy with their wives, and
conduct a comprehensive medical examination by specialized
doctors. And finally, the need to exercise their right to play all
kinds of sports.
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة:
مقدمة:

يف العصــور القدميــة والوســطى خــا مضمــون التنفيــذ العقــايب مــن االعتبــارات اإلنســانية
واالجتماعيــة الالزمــة إلصــاح اجلــاين ،حيــث كانــت السياســة الداخليــة للســجون تقتصــر علــى
العقــاب الــذي يهــدف إىل الــردع العــام واخلــاص ،فكانــت الســجون تبــى بشــكل يوحــي ابلرهبــة
والكآبة ،وكان الســجني يعامل معاملة قاســية ومؤملة ودون مراعاة مبادئ التصنيف ،فيتم تعذيبه
عن طريق احلبس االنفرادي أو عن طريق جلده أو تكليفه أبشغال مرهقة ،ويتلقَّى العذاب دون
رمحــة ويف أماكــن مظلمــة وكئيبــة ،هبــدف التشـ ِّفي واالنتقــام منــه( .الســمري.)2012 ،
حيــث تعتــر مرحلــة تنفيــذ اجل ـزاء اجلنائــي حلقــة هامــة مــن حلقــات السياســة اجلنائيــة
احلديثــة ،حيــث يتــم فيهــا حتقيــق أهــداف اجل ـزاء اجلنائــي املتمثلــة يف محايــة النظــام االجتماعــي
واملصلحــة االجتماعيــة ومنــع اجملــرم مــن العــودة إىل اإلج ـرام ،والــي يتــم التخطيــط لتحقيقهــا
يف املرحلــة القضائيــة ،وتســعى املؤسســات العقابيــة إىل وضعهــا موضــع التنفيــذ يف املرحلــة
التنفيذيــة،كل ذلــك مــن أجــل القضــاء علــى اخلطــورة] اإلجراميــة لــدى اجلنــاة؛ ونظ ـرا ألن
اهلــدف مــن الســجن ليــس اإليــام بقــدر مــا هــو أتهيــل الســجني وإصالحــه وحتقيــق عودتــه إىل
اجملتمــع مواطنــا صاحلــا؛ لــذا جيــب معاملتــه معاملــة إنســانية حتفــظ كرامتــه ،فاحلكــم اجلنائــي ال
يفقــد اإلنســان آدميتــه ،وال يعتــره إنســاان أو مواطنــا مــن الدرجــة الثانيــة ،بــل إنــه يتمتــع بكافــة
احلقــوق ،فالســجني هــو شــخص قــد زلــت بــه القــدم حنــو الســلوك اجملــرم نتيجــة عوامــل متعــددة.
(العمــري)2009 ،
غــر َّ
أن الوظيفــة العالجيــة للعقوبــة أخــذت تتعــزز يف وجودهــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة،
ومعهــا ظهــرت فلســفة جديــدة يف تفســر اجلرميــة ودراســة دوافــع اإلجـرام لــدى الفــرد ،فالنظـرايت
املختلفــة يف علــم اإلج ـرام علــى تنوعهــا ،تقــوم علــى َّ
أن اجملــرم ميكــن إصالحــه ،وأمــا اإلنســان
داخــل أس ـوار الســجن ،فـ َّ
ـإن إصالحــه ال ميكــن بتجريــده مــن الشــعور ابإلنســانية وإمنــا يكــون
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بتقويــة هــذا الشــعور ،فبــدال مــن أن يعتــر املســجون ميتــا مــن الوجهــة املدنيــة أصبــح يعــرف لــه
بصفتــه اإلنســانية ،وبصفــة املواطــن الــذي لــه حقــوق إزاء وطنــه( .الطهــاروة)2016 ،
ومــن أجــل حتقيــق املؤسســات العقابيــة أهدافهــا يف اإلصــاح والتأهيــل ،جيــب أن ترتكــز
املؤسســات علــى مبــدأ التقــومي واإلصــاح بــدالً مــن القصــاص والتعذيــب ،وأن يكــون هدفهــا
األساســي العــاج واإلصــاح عــن طريــق التفريــد وليــس التوحيــد ،والتأكيــد علــى محايــة املصلحــة
العامــة ،والرتكيــز علــى أمهيــة دور العاملــن يف املؤسســة يف حتقيــق هــدف التأهيــل واإلصــاح
(الــدابس.)2006 ،
لذلــك فـ َّ
ـإن مــا تتضمنــه املواثيــق الدوليــة وجمموعــة قواعــد احلــد األدىن ملعاملــة املســجونني
جيعلهــا أهــم وثيقــة دوليــة لتنظيــم الســجون ،وبيــان حقــوق الســجني وكيفيــة أتهيلــه وإصالحــه الــي
يعمل مبوجبها يف الوقت احلاضر ،فهي متثل خالصة النظرة اإلنسانية العلمية املتطورة يف جمال
التنفيــذ العقــايب ،حيــث نصــت املــادة ( )58مــن جمموعــة قواعــد احلــد األدىن ملعاملــة املســجونني
علــى أمهيــة التأهيــل ،كأهــم أغـراض العقوبــة الســالبة للحريــة أثنــاء تنفيذهــا ،وأوضحــت القاعــدة
( )65مــن اجملموعــة ذاهتــا هــدف التأهيــل واملعاملــة العقابيــة.

إشكالية الدراسة:
لقد أوىل اجملتمع الدويل امهية حلقوق اإلنســان ،فقد نظم العديد من املواثيق واالتفاقيات
الدوليــة واإلقليميــة الــي هتــدف حلمايــة حقــوق اإلنســان يف كافــة مناحــي احليــاة ،ابتــداء مــن
اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان لســنة  ،1948والعهديــن الدوليــن اخلاصــن ابحلقــوق املدنيــة
والسياســية والعهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وبنــاء علــى ذلــك أبــدى
اجملتمــع الــدويل حرصــه علــى تطبيــق حقــوق اإلنســان لكافــة النــاس ،ومــن تلــك الفئــات ن ـزالء
مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،حيــث مت تنظيــم حقوقهــم مــن خــال قواعــد احلــد األدىن ملعاملــة
الســجناء لســنة  ،1955حيــث حــرص اجملتمــع الــدويل علــى التـزام مجيــع الــدول ابحلفــاظ علــى
حقــوق اإلنســان داخــل مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،وانســجاما مــع ذلــك حرصــت الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية علــى احلفــاظ علــى حقــوق اإلنســان للنـزالء مبــا ينســجم مــع املواثيــق الدوليــة
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أقــرت قانــون مركــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة  ،1998والــذي جــاء
منســجما إىل حــد بعيــد مــع املواثيــق الدوليــة وخصوصــا قواعــد احلــد االدىن ملعاملــة الســجناء
لســنة .1955
ووفقــا للتوجــه احلديــث يف السياســات العقابيــة انتقــل دور مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف
الضفــة الغربيــة مــن األهــداف التقليديــة وهــي االنتقــام مــن اجملــرم وتعذيبــه وتشــديد الظــروف
احليايتــة عليــه داخــل مركــز اإلصــاح والتأهيــل إىل عمليــة إصالحــه وأتهيلــه وإعادتــه إنســاان
ســواي يف اجملتمــع ،وإزالــة اخلطــورة اإلجراميــة الكامنــة فيــه ،والــي يســتطيع مــن خالهلــا التكيــف
مــن اجملتمــع والتأقلــم مــع الوســط احمليــط بــه وخصوصــا أس ـرته ،ويتــم ذلــك مــن خــال تطبيــق
العديــد مــن الربامــج اإلصالحيــة والتأهيليــة علــى ن ـزالء مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،والــي تؤكــد
املواثيــق الدوليــة عليهــا وخصوصــا قواعــد احلــد األدىن ملعاملــة الســجناء لســنة  ،1955ولعــل
أبــرز مركــز إصــاح والتأهيــل يف الضفــة الغربيــة الــي أشــارت إليهــا العديــد مــن التقاريــر علــى
اعتبارهــا مــن مراكــز اإلصــاح والتأهيــل النموذجيــة يف الضفــة الغربيــة.
وعليه تكمن إشــكالية الدراســة يف حتديد مدى التزام مركز اإلصالح والتأهيل يف حمافظة
أرحيــا ابملعايــر الدوليــة مــن وجهــة نظــر نـزالء املركــز.

أمهية الدراسة:
تكمــن أمهيــة البحــث مــن الناحيــة النظريــة إىل نــدرة الدراســات واألحبــاث الــي تناولــت
موضــوع (مــدى التـزام مركــز اإلصــاح والتأهيــل ابملعايــر الدوليــة يف حمافظــة أرحيــا) وهــي الدراســة
األوىل يف الضفــة الغربيــة علــى حــد علــم الباحــث ،وابلتــايل ستســاهم هــذه الدراســة يف إث ـراء
األدب النظــري اخلــاص ابإلصــاح والتأهيــل يف الضفــة الغربيــة ،ومــن الناحيــة العمليــة تكمــن
أمهيــة الدراســة يف مســاعدة أصحــاب االختصــاص واختــاذ القـرارات ورســم السياســات العامــة،
وخصوصــا جهــاز الشــرطة الفلســطينية وإدارة مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف التعــرف علــى مــدى
تطبيــق مركــز إصــاح وأتهيــل أرحيــا املعايــر الدوليــة اخلاصــة ابحـرام حقــوق اإلنســان وإصــاح
وأتهيــل النـزالء.
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أهداف الدراسة:
حاولت هذه الدراسة حتقيق األهداف التالية:
 -1التعــرف علــى مــدى التـزام مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف حمافظــة أرحيــا ابملعايــر الدوليــة مــن
الناحيــة اإلداريــة.
 -2التعــرف علــى مــدى الت ـزام مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف حمافظــة أرحيــا ابملعايــر الدوليــة يف
النواحــي الصحيــة.
 -3تبيــان مــدى الت ـزام مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف حمافظــة أرحيــا بتوفــر الوســائل الرتفيهيــة
والتعليميــة للن ـزالء.
 -4توضيح مفهوم مركز اإلصالح والتأهيل وأهم االتفاقيات الدولية والوطنية املنظمة هلا.
 -5التعــرف علــى أبــرز الربامــج اإلصالحيــة والتأهيليــة الواجــب تطبيقهــا يف مركــز اإلصــاح
والتأهيــل.

أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 مــا مــدى الت ـزام مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف حمافظــة أرحيــا ابملعايــر الدوليــة مــن الناحيــةاإلداريــة؟
 مــا مــدى الت ـزام مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف حمافظــة أرحيــا ابملعايــر الدوليــة يف النواحــيالصحيــة؟
 ما مدى التزام مركز اإلصالح والتأهيل يف حمافظة أرحيا بتوفري الوســائل الرتفيهية والتعليميةللنزالء؟
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
عــرض الباحثــان يف هــذا الفصــل اإلطــار النظــري ملوضــوع الدراســة بشــكل خمتصــر ،والــذي
يتضمــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء ،احلقــوق الصحيــة ،واحلقــوق اإلداريــة،
واحلقــوق التعليميــة والرتفيهيــة ،كمــا يتضمــن الدراســات العربيــة الســابقة ذات العالقــة مبوضــوع
البحــث ،وفيمــا يلــي بيــان لذلــك:
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :
اعتمدهــا مؤمتــر األمــم املتحــدة األول ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملرمــن املعقــود يف جنيــف عــام
 ،1955وأقرهــا اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي بقراريــه  663جيــم (د_ )24املــؤرخ يف 31
متــوز يوليــو 1975 /و( 2076د_ 9 )62املــؤرخ يف  13أاير /مايــو .1977
تتكــون القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء مــن جزأيــن ،اجلــزء األول منهــا يتنــاول
القواعــد املتعلقــة ابإلدارة العامــة للمؤسســات اجلزائيــة ،وينطبــق علــى مجيــع فئــات املســجونني،
سـواء كان ســبب حبســهم جنائيــا أو مدنيــا أو تدابــر إصالحيــة أبمــر مــن القاضــي ،أمــا اجلــزء
الثــاين مــن القواعــد فقــد تضمــن النظــام الواجــب تطبيقــه علــى كل فئــة مــن فئــات املســجونني،
بعــد فصلهــم وتصنيفهــم حبســب الســن ،اجلنــس ،نــوع اجلــرم ،السـوابق اإلجراميــة ،والفصــل بــن
احملكومــن واملوقوفــن احتياطيــا قيــد احملاكمــة .كمــا يقتضــي فصــل املســجونني ليــا يف حجـرات
انفراديــة ،إال إذا اســتدعى وضعهــم الشــخصي غــر ذلــك يف حــاالت اســتثنائية تطبــق القواعــد
التاليــة بصــورة حياديــة ،وال جيــوز أن يكــون هنالــك متييــز يف املعاملــة بســبب العنصــر أو اللــون
أو اجلنــس أو الديــن ،أو الـرأي سياســيا أو غــر سياســي ،أو املنشــأ القومــي أو االجتماعــي ،أو
الثروة ،أو املولد ،أو أي وضع آخر ،ويف الوقت نفســه من الضروري احرتام املعتقدات الدينية
واملبــادئ األخالقيــة للفئــة الــي ينتســب إليهــا الســجني( .األمحــد)2014:82،
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أوال :احلقوق الصحية :
 النظافة الشخصية :تتنــاول النظافــة الشــخصية اإلش ـراف علــى الســجناء مــن انحيــة نظافتهــم البدنيــة س ـواء
تعلــق األمــر بتوفــر املــاء بصــورة دائمــة أو توفــر اللبــاس والف ـراش املالئــم .وقــد أشــارت إىل
ذلــك امل ـواد ( 18 ،17 ،16 ،15و )19مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء
عــام1955م ،واملــادة ( )37مــن قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة
1998م( .جعفــر.)136 :2014 ،
 الطعام:جيــب إن يكــون الغــذاء كافيــا؛ مــن أجــل احملافظــة علــى صحــة الســجناء ،حبيــث يبعدهــم
عــن األم ـراض والعلــل النفســية ،وينمــي لديهــم الشــعور ابالرتيــاح والرضــي ،وحيثهــم علــى
التقيــد ابإلرشــادات الصحيــة الضروريــة حليــاة اإلنســان ،وتقضــي القواعــد احلديثــة تقريــر غــذاء
خــاص للنســاء احلوامــل واملرضعــات واملرضــى الذيــن يعاجلــون يف مســتوصفات الســجون أو
املستشــفيات .وقــد أشــارت إىل ذلــك املــادة ( )20مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة
الســجناء عــام 1955م ،واملــادة ( )37مــن قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم
( )6لســنة 1998م( .جعفــر)136 :2014 ،
 اخلدمات الطبية:الرعايــة الصحيــة ذات أمهيــة كبــرة للمســجونني وتعطــى لصحتهــم يف الســجن األولويــة،
وجيــب أن يكــون مســتوى الرعايــة الصحيــة يف الســجن والعــاج متســاواي علــى األقــل مــع
املســتوى املوجــود يف اجملتمــع خــارج الســجن ،وطبقــا لنــص القاعــدة ( )27مــن قواعــد احلــد
األدىن ملعاملــة املســجونني تشــر إىل أن الســجن مـؤمل بطبيعتــه وال جيــوز زايدة هــذا األمل؛ لذلــك
فــان صحــة املســجونني تعتــر مســؤولية مجيــع أفـراد طاقــم الســجن ،وألزمــت القواعــد النموذجيــة
الدنيا ملعاملة الســجناء إدارة الســجون يف املادة ( ،)22توفري طبيب مؤهل واحد على األقل،
وينبغــي أن يتــم تنظيــم اخلدمــات الطبيــة علــى حنــو وثيــق الصلــة إبدارة الصحــة العامــة احملليــة أو
الوطنيــة ،أمــا الســجناء الذيــن يتطلبــون عنايــة متخصصــة فينقلــون إىل ســجون متخصصــة أو
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إىل مستشــفيات مدنيــة ومــن الواجــب حــن تتوفــر يف الســجن خدمــات العــاج الــي تقدمهــا
املستشــفيات أن تكــون معداهتــا وأدواهتــا واملنتجــات الصيدالنيــة الــي تــزود هبــا وافيــة بغــرض
توفــر الرعايــة واملعاجلــة الالزمــة للســجناء واملرضــى وأن تضــم جهـ ًـازا مــن املوظفــن ذوي التأهيــل
املهــي املناســب  ,بينمــا تؤكــد القاعــدة ( )24أنــه علــى الطبيــب أن يقــوم بفحــص كل ســجني
يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخــول الســجن ،مث بفحصــه بعــد ذلــك كلمــا اقتضــت الضــرورة
؛ بغيــة اكتشــاف أي مــرض جســدي أو عقلــي ميكــن أن يكــون مصــااب بــه ،و واختــاذ مجيــع
التدابــر الضروريــة لعالجــه ،وعــزل الســجناء الذيــن يشــك يف كوهنــم مصابــن أبمـراض معديــة أو
ســارية ،واســتبانة جوانــب القصــور اجلســدية أو العقليــة الــي ميكــن أن تشــكل عائقــا دون إعــادة
التأهيــل ،ومــن الواضــح أن الشــرط األول للرعايــة الصحيــة هــو أن يكــون هنــاك طبيــب وأن يكــون
االتصــال بــه متاحــا ،وإذا مل يكــن متاحــا مــن الضــروري أن تكــون هنــاك صلــة دائمــة مــع اخلدمــات
الطبيــة خــارج الســجن .وقــد أشــارت إىل ذلــك املـواد ( )26 ،25 ،24 ،23 ،22مــن القواعــد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء عام1955م ،واملواد ( )16 ،15 ،14 ،13من قانون مراكز
اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م( .نبيــه)196 -195 :2014 ،

اثنيا :احلقوق اإلدارية:
 السجل:ال شــك أن اجلــاين خيضــع أثنــاء فــرة احملاكمــة إىل فحــص يســتعني بــه القاضــي عنــد
اســتعمال ســلطته التقديريــة ،ويف حتديــد العقوبــة املالئمــة ،وتطبيقهــا علــى احملكــوم عليــه ،األمــر
الــذي يســتدعي وجــود ملــف لشــخصية اجملــرم ،حيتــوي علــى كافــة املعلومــات الــي أحاطــت
ابجملــرم ،واجلرميــة املرتكبــة ،وتفــرض السياســة اجلنائيــة املعاصــرة أن ينقــل ملفــه الشــخصي إىل
املؤسســة العقابيــة الــي تســتنفذ العقوبــة فيهــا؛ لكــي تقــوم بدورهــا مــن جديــد بدراســة هــذا امللــف
وإج ـراء الفحــص الــازم علــى احملكــوم عليــه متهيــدا لتصنيفــه ،وحتديــد نــوع املعاملــة العقابيــة
الــي تالئمــه .وقــد أشــارت إىل ذلــك كل مــن املــادة ( )7مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة
السجناء ،واملادة ( )5من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم ( )6لعام 1998م
علــى ذلــك( .الكساســبة)190 :2014 ،
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 الفصل بني الفئات:جيري تصنيف الســجناء على أســاس الفصل بينهم مع مراعاة جنســهم وعمرهم ،وســجل
سـوابقهم ،وأســباب احتجازهم ،ومتطلبات معاملتهم ،ومن هذا املنطلق تراعى األمور اآلتية:
 -1حيبس النســاء يف أماكن منفصلة عن الرجال ،ويف حال وجود مؤسســة تســتقبل اجلنســن
يتحتــم أن تكــون األماكــن املخصصــة هلــن منفصلــة كليــا بصــورة متنــع االختــاط بينهمــا.
 -2يوضع احملكوم عليهم من املسجونني يف أماكن خمتلفة عن احملبوسني حبسا احتياطيا.
 -3يراعــى يف الفصــل بــن الســجناء أن يكــون أيضــا علــى أســاس نــوع اجلرائــم الــي يرتكبوهنــا،
فيوضــع الذيــن حيكــم عليهــم ألســباب مدنيــة ،مبــا يف ذلــك الديــون ،يف أماكــن منفصلــة عــن
الذيــن يرتكبــون جرائــم جزائيــة ،ويف احلالــة األخــرة يراعــى أيضــا مــدة جســامة اجلرميــة املرتكبــة
ومــدى خطــورة اجلــاين اإلجراميــة.
 -4يفصل األحداث عن البالغني.
 -5يراعــى كذلــك يف الفصــل بــن الســجناء مــدة العقوبــة احملكــوم هبــا عليهــم ،فيفصــل بــن
الذيــن حيكــم عليهــم مــدة طويلــة عــن الذيــن حيكــم عليهــم ملــدة قصــرة ،كمــا ويراعــى مبــدأ
الفصــل علــى أســاس العمــر؛ لتســهيل عمليــة التأهيــل داخــل الســجون مــن انحيــة؛ ولتطبيــق
برامــج عالجيــة تنســجم مــع كل فئــة مــن املســجونني مــن انحيــة أخــرى ،وكذلــك مــن الطبيعــي
أن يوضــع املرضــى يف أماكــن متخصصــة سـواء أكانـوا يعانــون مــن علــل نفســية أو مــن أمـراض
جســدية ،اىل أن تــزول هــذه احلالــة فيقضــون مــا تبقــى مــن مــدة عقوبتهــم الــي تناســب حالتهــم.
وقــد أشــارت إىل ذلــك كل مــن املــادة ( )8مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام
1955م وامل ـواد ( )29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24مــن قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل
الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م علــى ذلــك( .جعفــر)131-130 :2014 ،
 أماكن االحتجاز:يتعــن أن يكــون مبــى الســجن مالئمــا لتحيــق أهــداف العقوبــة ،وقــد جتــرد نتيجــة لذلــك
عــن مظهــره املــادي البحــت وتنوعــت صــوره ،حــى أصبــح يف الغالــب عبــارة عــن مؤسســة كبــرة
126

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عصام حسني حسن األطرش

تقــام علــى أراض شاســعة مــن أجــل توفــر اخلدمــات املختلفــة ،وحتتــوي علــى أقســام متعــددة
منهــا مــا هــو خمصــص للنــوم أو للطعــام ،أو للمطالعــة أو للتدريــب املهــي أو لتمضيــة أوقــات
الفـراغ وممارســة النشــاطات الرايضيــة واهلـواايت املتنوعــة مــع وجــوب توافــر الشــروط الصحيــة مــن
حيــث النــور والتهويــة والنظافــة ،ومــن حيــث منــع ازدحــام النـزالء الــذي يســبب الفوضــى وعــدم
االنضباط يف السجن .وقد أشارت إىل ذلك كل من املواد ()14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9
مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام 1955م ،واملــادة ( )37مــن قانــون مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م( .جعفــر)135 :2014 ،
 االنضباط والعقاب:تســتهدف املعاملة التأديبية ردع احملكوم عليه عن الســلوك الســيئ ،وعن خمالفته ألحكام
النظــام الداخلــي يف املؤسســات العقابيــة ،وابلتــايل تنميــة االجتاهــات اإلجيابيــة يف تصرفاتــه مــن
خــال فــرض بعــض اجل ـزاءات أو االلتزامــات؛ حــى يعتــاد علــى حتمــل املســؤولية ،وإذا كان
تصــور اجلرائــم املرتكبــة داخــل الســجن قــد ختتلــف يف ظروفهــا وحدودهــا عــن اجملتمــع اخلارجــي،
فــان ذلــك ال مينــع مــن وقــوع جرائــم مــن الســجناء كجرائــم القتــل والســرقة؛ ومــن أجــل احملافظــة
علــى االنضبــاط والنظــام جيــب فــرض القيــود الــي مــن شــأهنا حتقيــق هــذا الغــرض دون املســاس
ابحليــاة االجتماعيــة داخــل الســجن ،ويف ســبيل أتمــن ســامة هــذا املبــدأ ال بــد مــن حتديــد
األفعــال الــي تشــكل خمالفــات أتديبيــة ،وال بــد مــن حتديــد أنواعهــا ومــدة العقوبــة الــي ميكــن
فرضهــا والســلطة املختصــة بتقريرهــا ،وهــذه األســس العامــة وردت يف القواعــد النموذجيــة الدنيــا
ملعاملــة الســجناء الــي أقرهــا مؤمتــر األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملرمــن ،ومــن املفــرض
أن تكــون النظــم التأديبيــة منســجمة مــع عمليــة أتهيــل الســجناء بصــورة أساســية ،وبذلــك يتعــن
جتردهــا مــن العقــوابت اجلســدية املؤذيــة و أو الوضــع يف غــرف مظلمــة ،أو تضمنهــا ألي مظهــر
حيــط مــن قــدر اإلنســان وكرامتــه؛ ألهنــا تقــف عقبــة بوجــه عمليــة إصالحــه ،وجتعــل التنفيــذ
العقــايب يتســم ابلقــوة والوحشــية ،وقــد تغــري العاملــن علــى اعتمادهــا بشــكل واســع ممــا يتناقــض
مــع الطابــع احلديــث ألهدافهــا وهــو طابــع علمــي وفــي وإنســاين( .حســي)466 :2014 ،
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وميكــن إمجــال احلــاالت الــي تشــكل خمالفــة لتطبيــق األنظمــة الداخليــة يف املؤسســات
العقابيــة ابملشــاجرات الــي قــد تقــع بــن الســجناء ،وخمالفــة قواعــد حفــظ الصحــة والنظافــة،
ورفــض القيــام بواجبــات العمــل بــدون مــرر ،وتعطيــل املعــدات واآلالت التابعــة للمؤسســة،
والتمــرد والعصيــان وحمــاوالت الفـرار وكل مــا مــن شــأنه أن خيــل ابألنظمــة املفروضــة واملقــررة يف
التش ـريع أو اللوائــح اخلاصــة.
وتتضمن األنظمة عقوابت أتديبية توقع على املخالف وختتلف ابختالف الفعل املرتكب،
وتتمثــل يف جوهرهــا بفــرض أعبــاء إضافيــة علــى الســجني ،أو حرمانــه مــن بعــض املـزااي املمنوحــة
لــه ،كاملنــع مــن التنــزه أو الـزايرة ،وتصــل يف حدودهــا القصــوى إىل عزلــه بصــورة منفــردة عــن بقيــة
الســجناء ملــدة معينــة .وقــد أشــارت إىل ذلــك امل ـواد ( )32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27مــن
القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام 1955م ،واملـواد ( )63 ،62 ،61مــن قانــون
مراكــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م(.جعفــر)142 :2014 ،
 أدوات تقييد احلرية:أوضحــت قواعــد احلــد األدىن هــذه املبــادئ مــع بعــض القيــود ،وأوضحــت عــدم ج ـواز
اللجــوء إىل أدوات اإلك ـراه كاســتعمال السالســل وقمصــان األكتــاف ،وان كان ابإلمــكان
اســتعمال وســائل أخــرى وفــق احلــاالت اآلتيــة:
 علــى ســبيل االحتيــاط إزاء اهلــرب أثنــاء نقــل احملكــوم عليــه مــن مــكان إىل آخــر يشــرطأن ترفــع القيــود مبجــرد حضــوره أمــام الســلطة القضائيــة أو اإلداريــة.
 بناء على أسباب طبية وبشرط توصية الطبيب. اســتنادا إىل أمر مدير املؤسســة حيث يثبت قصور الوســائل عن الســيطرة على احملكومعليــه ،وذلــك للحيلولــة بينــه وبــن إيــذاء نفســه أو الغــر أو التســبب أبض ـرار ماديــة ،ويتعــن
علــى املديــر يف هــذه احلالــة استشــارة الطبيــب علــى الفــور وإبــاغ الســلطة املســؤولة بذلــك.
وقــد أشــارت إىل ذلــك امل ـواد ( )34 ،33مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء
عــام1955م( .جعفــر)143 :2014 ،
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 تزويد السجناء ابملعلومات وحقهم يف الشكوى:للمحافظــة علــى النظــام داخــل املؤسســات العقابيــة ،فــان النظــم احلديثــة حتــرص علــى
تعريــف احملكــوم عليــه مســبقا بواجباتــه ،وإخطــاره بقواعــد الســلوك الواجــب االلت ـزام هبــا ،ممــا
يدفعــه إىل احلــرص علــى اتباعهــا وجتنــب خمالفتهــا ،وإال تعــرض للج ـزاءات التأديبيــة ،وفقــا
لألنظمــة املعمــول هبــا يف املؤسســة .وقــد أشــارت إىل ذلــك املــادة ( )35مــن القواعــد النموذجيــة
الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام1955م ،واملــادة ( )18 ،17مــن قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل
الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م( .الكساســبة.)213 :2014 ،
إذا كان الســجني أ ُِّميًّــا وجــب أن تقــدم لــه هــذه املعلومــات بصــورة شــفوية ،وجيــب أن تتــاح
لــكل ســجني إمكانيــة التقــدم يف كل يــوم عمــل مــن أايم األســبوع ،بطلبــات أو شــكاوى إىل
مديــر الســجن أو إىل املوظــف املفــوض بتمثيلــه ،وجيــب أن يســتطيع الســجناء التقــدم بطلبــات
أو شكاوى إىل مفتش السجون خالل جولته التفتيشية يف السجن ،وجيب أن تتاح للسجني
فرصــة للتحــدث مــع املفتــش أو مــع أي موظــف آخــر مكلــف ابلتفتيــش دون أن حيضــر حديثــه
مديــر الســجن أو غــره مــن موظفيــه.
جيــب أن يســمح لــكل ســجني بتقــدمي طلــب أو شــكوى إىل اإلدارة املركزيــة للســجون أو
الســلطة القضائيــة أو إىل غريمهــا مــن الســلطات ،دون أن خيضــع الطلــب أو الشــكوى للرقابــة
مــن حيــث اجلوهــر ولكــن علــى أن يتــم وفقــا لألصــول وعــر الطريــق املقــرر ،مــا مل يكــن الطلــب
أو الشــكوى جلـ ّـي التفاهــة أو بــا أســاس ،يتوجــب أن يعــاجل دون إبطــاء ،وأن جيــاب عليــه يف
الوقــت املناســب ،وقــد أشــارت إىل ذلــك املــادة ( )36مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة
الســجناء عــام1955م 1998م( .األمحــد.)92 ،93 :2014 ،
 حفظ متاع السجناء:واملقصــود ابملتــاع هــو مــا يضبــط مــع الســجني وقــت دخولــه الســجن ،فيحفــظ يف
صنــدوق األمــاانت اخلــاص ابلســجن ،أو املســتودع اخلــاص ابلســجن حلــن خروجــه منــه،
وهنــا نفــرق بــن نوعــن مــن املتــاع :أ -مــا كان لــه قيمــة عاليــة كالســاعات واجل ـواالت فيــودع
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موضحــا فيــه نــوع األمــاانت واترخيهــا.
لألمــاانت مقابــل ســند قبــض مــن املوظــف املختــص
ً
ب -مــا كان ليــس لــه قيمــة عاليــة كاملالبــس وغريهــا فتــودع لــدى أمــن املســتودع اخلــاص
ابلســجن وذلــك أيضـاً مقابــل ســند قبــض يعطــى لــه .وقــد أشــارت إىل ذلــك املـواد ()43 ،42
مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام 1955م ،واملــادة ( )8مــن قانــون مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م.
 اإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل:إذا تــويف الســجني ،أو أصيــب مبــرض خطــر ،أو حبــادث خطــر ،أو نقــل إىل مؤسســة
لعــاج األم ـراض العقليــة ،يقــوم املديــر فــورا إذا كان الســجني متزوجــا إبخطــار زوجــه ،وإال
فأقــرب أنســبائه إليــه ،ويف أيــة حــال شــخص آخــر يكــون الســجني قــد طلــب إخطــاره ،وخيطــر
الســجني فــورا أبي حــادث وفــاة أو مــرض خطــر لنســيب قريــب لــه ،وإذا كان مــرض هــذا
النســيب ابلــغ اخلطــورة يرخــص للســجني ،إذا كانــت الظــروف تســمح بذلــك ابلذهــاب لعيادتــه
إمــا برفقــة حــرس وإمــا مبفــرده.
يكــون لــكل ســجني حــق إعــام أس ـرته فــورا ابعتقالــه أو بنقلــه إىل ســجن آخــر .وقــد
أشــارت إىل ذلــك املـواد ( )44مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام1955م،
واملــادة ( )16 ،8مــن قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م.
(األمحــد)95 :2014 ،
 انتقال السجناء:حــن ينقــل الســجني إىل الســجن أو منــه ،جيــب عــدم تعريضــه ألنظــار اجلمهــور إال أبدىن
قــدر ممكــن ،وجيــب اختــاذ تدابــر حلمايتــه مــن شــتائم اجلمهــور وفضولــه ومــن العلنيــة أبي شــكل
مــن أشــكاهلا ،وجيــب أن حيظــر نقــل الســجناء يف ظــروف ســيئة مــن حيــث التهويــة واإلضــاءة،
أو أبيــة وســيلة تفــرض عليهــم عنــاء جســداي ال ضــرورة لــه ،وجيــب أن يتــم نقــل الســجناء علــى
نفقة اإلدارة ،وأن تســود املســاواة بينهم مجيعا .وقد أشــارت إىل ذلك املادة ( )45من القواعد
النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام 1955م ،واملــادة ( )40 ،39 ،38مــن قانــون مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م( .األمحــد.)96 :2014 ،
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 التفتيش:تعــي كلمــة التفتيــش املراقبــة وبعنايــة أو الفحــص املتــأين للتحقــق ،وتعتــر عمليــات املراقبــة
الــي تعمــل علــى التنقيــب يف داخــل نظــم الســجون وفحــص مــا بداخلهــا بصــورة رمسيــة ،والتأكــد
من أن السياســات واملمارســات تتفق مع نصوص القانون واللوائح -ضماان هاما للمســجونني
وطاقــم الســجن علــى الس ـواء(.نبيه ،)205 :2014 ،وجيــب أن يكــون هنــاك تفتيــش منتظــم
ملؤسســات الســجون وخدماهتــا ،يكلــف بــه مفتشــون مؤهلــون ذوو خــرة تعينهــم ســلطة خمتصــة،
وعلــى هــؤالء املفتشــن بوجــه خــاص واجــب االســتيقان مــن كــون هــذه املؤسســات تــدار طبقــا
للقوانــن واألنظمــة وعلــى قصــد حتقيــق أهــداف اخلدمــات التأديبيــة واإلصالحيــة .وقــد أشــارت
إىل ذلــك املــادة ( )55مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام 1955م ،واملـواد
( )12 ،11 ،10مــن قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م.
(األمحــد.)99 :2014 ،

اثلثا :احلقوق التعليمية والتثقيفية:
 التعليم والتثقيف:التعليم له دور هام يف أتهيل احملكوم عليه وإصالحه ،فهو يساعده على التكيف مع أقرانه
يف املؤسســة العقابيــة ومــع العاملــن فيهــا بيســر وســهولة؛ ملــا لــه مــن أثــر إجيــايب يف توســيع مداركــه
وتنميــة قدراتــه ،فيخلــق لديــه التفكــر اهلــادئ بعواقــب الســلوك اإلجرامــي؛ ممــا يدفعــه لالبتعــاد عنــه
مســتقبال،كما أن التعليــم ميكنــه مــن اســتغالل فراغــه مبــا هــو انفــع ومفيــد ،وابلتــايل ينــأى بــه عــن
التفكــر يف اإلج ـرام س ـواء مــع نفســه أو مــع اآلخريــن و كمــا يرفــع مــن مســتواه الثقــايف وتنميــة
املبــادئ والقيــم الســامية لديــه ،ويعرفــه مبــا لديــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات ،وينعكــس
ابلتــايل هــذا األثــر االجيــايب علــى ســلوكه جتــاه اجملتمــع( .الوريــكات.)225 :2014 ،
وممــا يســاعد علــى التعليــم والتهذيــب وجــود مكتبــة داخــل املؤسســة العقابيــة تضــم الكتــب
املفيــدة الــي مــن شــأهنا تثقيــف الســجناء وتوســيع مداركهــم وآفاقِهــم الفكريــة ،وهــذا مــا أوجبتــه
القاعــدة ( )40مــن قواعــد احلــد األدىن ملعاملــة الســجناء .وقــد أشــارت إىل ذلــك املـواد ()40
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مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام 1955م .واملــادة (،33 ،32 ،31 ،30
 )36 ،35 ،34مــن قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م.
(األمحــد)58 :2014 ،
-ال ِّدين:

التهذيــب الديــي يتعلــق بــه مجلــة أهــداف ابلنســبة للمحكــوم عليــه ،فهــو ينمــي لديــه فكــرة
عمــل اخلــر وجتنــب فعــل الشــر ألنــه مــن وحــي الشــيطان ،كمــا خيلــق لديــه اإلميــان ابلتوبــة الــي
جتعلــه أيســف علــى مــا ارتكبــه مــن جرائــم؛ ليســلك طريــق العيــش املشــروع يف املســتقبل ،إىل
جانــب مــا للرتبيــة الدينيــة مــن أتثــر واضــح يف نفــوس البشــر وســلوكهم يف اجملتمــع؛ إذ تســتند يف
جوهرهــا علــى اإلميــان مببــادئ مساويــة تبعــث علــى االطمئنــان والتســامح واحملبــة والتعــاون علــى
الــر والتســليم حبيــاة اآلخــرة الــي يثــاب عليهــا املؤمــن وجيــازي عليهــا الكافــر ،وهــذا مــا يعتــر مــن
احلوافــز التبــاع طريــق الصــاح واخلــر( .جعفــر)138 :2014 ،
يتوىل مهمة التهذيب يف املؤسسات العقابية رجال الدين الذين تعينهم اإلدارة العقابية ممن
تتوافــر فيهــم شــروط الكفــاءة واخلــرة يف معاملــة النـزالء؛ للتأثــر يف عقوهلــم ونفوســهم مــن خــال
إلقــاء احملاضـرات والــدروس الدينيــة ،وتــاوة القــرآن الكــرمي وجتويــده ،والتذكــر ابلنــي عليــه الصــاة
والســام وأحاديثــه الــي حتــض علــى اخلــر وتدعــو للفضيلــة وأتمــر ابملعــروف وتنهــى عــن املنكــر،
ومــا اجلرميــة إال مــن النواهــي الــي هنــى عنهــا املــوىل عــز وجــل .وقــد أشــارت إىل ذلــك املـواد ()42 ،41
مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام1955م ،واملــادة ( )37مــن قانــون مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة 1998م(.الوريــكات.)228 :2014 ،
رابعا :احلقوق الرتفيهية:
 التمارين الرايضية:ال يوجــد شــك يف أن ممارســة الرايضــة البدنيــة ال تقــل أمهيتهــا ابلنســبة للمحكــوم عليهــم
داخل املنشآت العقابية عن االهتمام ابلغذاء ،فهذه الرايضة ستؤدي إىل احملافظة على بنياهنم
البــدين ورفــع حالتهــم النفســية واملعنويــة ،وهــو مــا سيســاهم يف ســرعة أتهيلهــم وإصالحهــم؛
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ولذلــك جيــب إعــداد برامــج رايضيــة بدنيــة متنوعــة؛ لتالئــم ســن وجنــس واحلالــة الصحيــة هلــؤالء
احملكــوم عليهــم ،علــى أن يتــم ذلــك حتــت إش ـراف طــي ،وأن يتــوىل تنفيذهــا متخصصــون يف
هذا اجملال .وقد أشــارت إىل ذلك املادة ( )21من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الســجناء
عــام1955م( .محــودة.)442 :2014 ،
كمــا َّ
أن للتمرينــات الرايضيــة البدنيــة وكذلــك األنشــطة الرتفيهيــة األخــرى وبصفــة خاصــة
التنــزه أثــر طيــب علــى صحــة النزيــل؛ وهلــذا يكــون مــن الضــروري توفــر األماكــن واألدوات
الالزمــة هلــذا الغــرض ،وأن يتواجــد مــدرب رايضــي ملســاعدة الن ـزالء علــى ممارســة الرايضــة
املناســبة ،وضــرورة ختصيــص أوقــات دوريــة وحمــددة للقيــام بتلــك التمرينــات ،أو التنــزه اجلماعــي
يف اهل ـواء الطلــق( .جنــم.)176 :2014 ،
 االتصال ابلعامل اخلارجي:تعد زايرة الســجناء الشــكل األمثل جلعل الســجني على عالقة ما ابلعامل خارج الســجن،
ومتثــل زايرة الســجني املوجــود يف الداخــل واحملــروم مــن معرفــة مــا يــدور ابخلــارج ،أمهيــة مزدوجــة
خاصــة عندمــا يقــرن هــذا الوضــع مبنــع إدخــال الصحــف واجلرائــد ،وهــو مــا حيــدث عمليــا يف
الســجون العربيــة بســبب مــا توفــره ال ـزايرة مــن وجــود قنــاة اتصــال مســتمرة تكفــل للســجني
الشــعور ابالطمئنــان علــى أس ـرته وأبنائــه ،كمــا يعتــر اتصالــه مبحاميــه أداة أمــان لــه يف معرفــة
مــدى وضعــه القانــوين ،كمــا متثــل ال ـزايرة ابلنســبة لألســرة أمهيــة قصــوى مبــا توفــره مــن معرفــة
أح ـوال ابنهــا أو عائلهــا الصحيــة والبدنيــة ،ودعمــه مبــا حيتاجــه مــن اخلــارج س ـواء كان أدويــة
أو أطعمــة أو أي شــيء كان ،كمــا تعــد اتصــاالت الســجناء ابلعــامل اخلارجــي جــزءا ضــروراي
مــن إعــادة أتهيلهــم االجتماعــي وعودهتــم للمجتمــع ،وتكتســب االتصــاالت مــع األســرة أمهيــة
قصوى ابلنســبة للشــبان يف الســجن ولذوي األطفال واألحداث على وجه اخلصوص وهذا ما
أكدتــه القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء يف القاعــدة ( )61علــى أنــه ال ينبغــي الرتكيــز
علــى إقصــاء الســجناء عــن اجملتمــع ولكــن علــى كوهنــم يظلــون جــزء منــه .وقــد أشــارت إىل ذلــك
املـواد ( )39 ،38 ،37مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء عــام 1955م ،واملــادة
( )59 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم
( )6لســنة 1998م( .خليــل.)2014 ،
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مفاهيم الدراسة:
 -1مركــز اإلصــاح والتأهيــل« :أماكــن يتــم فيهــا تنفيــذ العقــوابت الســالبة للحريــة ،إذ يطلــق
عليهــا تقليــداي الســجون ،فهــذه املؤسســات ليســت فقــط أماكــن يتــم فيهــا إيــداع احملكــوم عليــه
بعقــوابت ســالبة للحريــة لقضــاء عقوبتهــم ،فهــي منشــآت حتتــوي علــى مرافــق يتــم فيهــا تطبيــق
الربامــج واألســاليب املختلفــة إلصــاح احملكــوم عليهــم وأتهيلهــم»( .البقــايل)2004 ،
كمــا مت تعريفهــا أبهنــا :األماكــن املخصصــة الســتقبال األشــخاص الصــادر حبقهــم أحــكام
قضائيــة ،أو املوقوفــن علــى ذمــة التحقيــق لتنفيــذ العقــوابت الســالبة للحريــة ،ويف نفــس الوقــت
إعدادهــم وأتهيلهــم للتكيــف واالندمــاج يف احليــاة العامــة داخــل اجملتمــع بعــد اإلف ـراج عنهــم.
(هــال.)2009 ،
كمــا مت تعريفهــا أيضــا أبهنــا :منشــآت حديثــة تضــم أماكــن خاصــة بربامــج اإلصــاح مــن
تعليــم وتدريــب مهــي ومكتبــة ومســجد ،وابإلضافــة اىل ابقــي الربامــج اإلصالحيــة األخــرى.
(الغامــدي)2000 ،
 -2جمموعــة قواعــد احلــد األدىن ملعاملــة الســجناء« :جمموعــة املبــادئ واألســس الــي حتــدد
أقــل األوضــاع واملعايــر املقبولــة ملعاملــة خمتلــف طوائــف املســجونني البالغــن ،وتنظيــم وإدارة
مؤسســاهتم طبقــا لــآراء واملمارســات املعاصــرة لعلــم العقــاب احلديــث»( .األمحــد)2014 ،
 -3النزيــل :هــو الشــخص الــذي عوقــب ومنــع مــن التصــرف بنفســه س ـواء كان مــن خــال
وضعــه يف بيــت ،أم مســجد ،أم قبــو ،أم كمــا كان ســائداً يف الوقــت املاضــي ،أو كان ذلــك
مــن خــال وضعــه يف بنــاء مقفــل يوضــع فيــه األشــخاص املتهمــون ابنتظــار حماكمتهــم أو تنفيــذ
األحــكام الصــادرة ضدهــم ،كمــا هــو ســائد ومعمــول بــه يف الوقــت احلاضــر( .احلارثــي)2012 ،
كمــا عــرف قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة  1998النزيــل
أبنــه :كل شــخص حمبــوس تنفيــذا حلكــم صــادر مــن حمكمــة جزائيــة أو خاصــة ،أو موقـ ٍ
ـوف حتــت
احلفــظ القانــوين ،أو أي شــخص حيــال إىل املركــز تنفيــذا إلجـراء حقوقــي.
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املوجه النظري (النظرايت املفسرة):
تعتــر مدرســة اإلصــاح مــن أبــرز النظـرايت الــي فســرت الســلوك داخــل مركــز اإلصــاح
والتأهيــل ،فقــد تشــكلت يف هنايــة مرحلــة املدرســة الوضعيــة ،وقبــل حلــول القــرن العش ـرين
نشــطت الكثــر مــن حــركات اإلصــاح العقــايب ،حيــث مت إنشــاء عــدة إصالحيــات للســجون
يف نيويــورك الــي أنشــأها (بروك ـوا) ،حيــث حــاول تطبيــق األفــكار اإلصالحيــة وفق ـاً للمبــادئ
التاليــةَّ :
أن اجملــرم يقبــل التقــومي واإلصــاح ،وأن التقــومي واإلصــاح هــو حــق للفــرد و واجــب
علــى اجملتمــع ،وأن تعويــد الفــرد علــى التعامــل مــع اجلماعــة عامــل هــام مــن عوامــل حتقيــق
اإلصالح ،كما أن هذا التعاون ال يتأتَّى إال إذا كان من حق إدارة املؤسســة اإلصالحية فهي
الــي تتحكــم يف مــدة العقوبــة إجيــااب وســلبا حســب مــدى جتــاوب وحســن ســلوك احملكــوم عليــه
داخــل املؤسســة العقابيــة ،كمــا أن اإلصــاح ينبغــي أن يركــز علــى التهذيــب والرتبيــة ،وأنــه مــن
األمهيــة مبــكان أن يتعلــم النزيــل حرفــة خــال فــرة وجــود يف املؤسســة العقابيــة ،وأن كل ســجني
ال بــد وأن يلقــى العــاج حلاجتــه واملتفــق مــع شــخصيته قبــل العمــل علــى إعــادة أتهيلــه لالندمــاج
يف اجملتمع ،ومع هناية القرن التاسع عشر استقر يف األذهان أن هدف العقوبة هو الردع أوالً،
مث اإلصــاح اثنيـاً ،حبيــث تســر الرهبــة مــع العقــاب ومــع الرغبــة يف اإلصــاح وإعــادة التأهيــل
جنب ـاً اىل جنــب (عبدالفتــاح.)1984 ،
ولعــل أهــم مــا مييــز هــذه املدرســة النقلــة الواضحــة يف مفهــوم اإلصــاح ،فبعــد أن كان أييت
بعــد العقــاب أصبــح أييت يف املقدمــة ،إن تلــك املوجــة اجلديــدة والــي بــدأت تنــال االعـراف مــن
ســائر اجملتمعــات كانــت نتيجــة الهتمــام اجملتمــع وقدرتــه علــى إعــادة التأهيــل ،ولقــد انل هــذا
االجتــاه اهتمــام اجملتمــع األمريكــي خاصــة بعــد احلــرب األهليــة( .الضحيــان.)2001 ،
ولقد قامت هذه املدرسة على مبدأين أساسيني:
 -١التعامل مع النزيل للعمل على إعادته فرداً صاحلاً اىل اجملتمع مرة أخرى.
 -٢احتفاظ النزيل بكل حقوقه ،واحتفاظه بكيان شخصيته.
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الدراسات السابقة:
 أوال :أجــرى ش ـريك ( )2014دراســة بعنوان(:التعامــل مــع الســجناء وفــق املعايــرالدوليــة ومقارنتهــا بقانــون الســجون اجلزائــري) وهدفــت إىل حبــث آليــات التعامــل مــع الســجناء
داخل املؤسســات العقابية ،من خالل قراءة جتربة الســجون اجلزائرية يف أتهيل النزالء والتكفل
هبــم ،والســعي إلعــادة الدمــج االجتماعــي ،واعتمــدت الدراســة علــى طريقــة املقارنــة مــع املعايــر
الدوليــة يف التعامــل مــع الســجناء ،والتعــرف علــى مــدى حتقيــق األهــداف اإلصالحيــة املرجــوة
مــن عمليــة التأهيــل يف تنميــة شــخصية الســجني ،وتعديــل ســلوكياته حنــو القيــم والســلوكيات
الفاضلــة والســامية ،والتكفــل هبــم صحيـاً ونفســياً واجتماعيـاً ومهنيـاً وعلميـاً وهتذيبهــم أخالقيـاً.
 اثنيــا :دراســة احلارثــي ( )2012بعن ـوان( :مؤش ـرات جــودة اخلدمــات الــي تقدمهــااملديريــة العامــة للســجون مــن وجهــة نظــر الن ـزالء -دراســة ميدانيــة علــى ســجون حمافظــة
الطائــف) ،وهدفــت الدراســة اىل التعــرف علــى جــودة اخلدمــات الــي تقدمهــا املديريــة العامــة
إلدارة الســجون مــن وجهــة نظــر النـزالء ،وتكــون جمتمــع الدراســة مــن النـزالء الذكــور احملكومــن
بســجون حمافظــة الطائــف ،والــذي بلــغ عددهــم ( )427ســجني حســب التقريــر اإلحصائــي
إلدارة ســجون الطائــف ،واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي ،كمــا اســتخدم الباحــث
االســتبانة كأداة جلمــع البيــاانت ،وتوصلــت الدراســة اىل النتائــج التاليــة :التقييــم االجيــايب مــن
الن ـزالء جلــودة اخلدمــات املقدمــة هلــم ،واملتعلقــة مبعايــر اجلــودة مبتوســط حســايب ()3,18
واحن ـراف معيــاري ( )0,90وبنســبة مــن ( %52اىل  ،)%68وأن االتســاق والتطابــق بــن
جــودة اخلدمــات املقدمــة ابلســجون مــع قواعــد احلــد األدىن ملعاملــة الســجناء النموذجيــة لألمــم
املتحــدة ،وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0,05فأقــل يف اجتاهــات
أف ـراد جمتمــع الدراســة ابختــاف متغــر العمــر واملؤهــل التعليمــي واملهنــة واجلنســية واملــدة الــي
قضاهــا احملكــوم ابلســجن حــى اآلن ،وتوصلــت الدراســة أيضــا إىل وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.01فأقــل يف اجتاهــات أفـراد جمتمــع الدراســة لصــاحل أفـراد جمتمــع
الدراســة احلاصلــن علــى تعليــم جامعــي فاقــل واملتقاعديــن ،ومــن أبــرز توصيــات الدراســة ،ضــرورة
وضــع الضوابــط الــي تضمــن تقــدمي إدارة الســجن وجبــات غذائيــة متكاملــة وعاليــة اجلــودة يف
136

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عصام حسني حسن األطرش

مواعيدهــا ووفــق املعايــر الصحيــة ،وجتهيــز املســتوصفات الصحيــة بكامــل األجهــزة الطبيــة
لتقــدمي اخلدمــات الصحيــة عاليــة اجلــودة للنـزالء ،توفــر مكتبــة ابلســجن وتزويدهــا بكافــة الكتــب
الدينيــة والثقافيــة ومتكــن الن ـزالء مــن الوصــول اليهــا بيســر وســهولة.
 اثلثــا :رســالة ماجســتري بواقنــة ( )2009بعنـوان (أتهيــل الســجني وفقـاً لقانــون مراكــزالتأهيــل واإلصــاح الفلســطيين رقــم ( )6لســنة  ،)1998جامعــة النجــاح الوطنيــة ،وهدفــت
الدراســة الوصول إىل صورة شــاملة وواضحة عن أســاليب التأهيل وإصالحه ،وبناء على ذلك
مت تقسيم هذه الدراسة إىل جزأينّ ،بي اجلزء األول :التأهيل املادي للسجني من حيث حياة
الســجني داخــل الســجن ،وخاصــة املعاملــة اإلنســانية للســجني واإلج ـراءات األمنيــة املتبعــة،
والظــروف املعيشــية املناســبة والرعايــة الصحيــة للســجني؛ أمــا اجلــزء الثــاين :فقــد وضــح كيفيــة
التأهيــل املعنــوي للســجني ،ومت فيــه تنــاول الرعايــة املعنويــة للســجني النفســية واالجتماعيــة،
وضــرورة تدعيــم عالقتــه ابلعــامل اخلارجــي ،ابإلضافــة إىل هــذه الدراســة النظريــة قــام الباحثــان
إبعــداد اســتمارات ومقابلــة جمموعــة عشـوائية مــن املســاجني وطــرح عــدة أســئلة عليهــم؛ لبيــان
مــدى الت ـزام اإلدارة العامــة واملراكــز مبــا ورد يف القانــون الفلســطيين ملراكــز اإلصــاح والتأهيــل
رقم ( )6لســنة  ،1998يف ســجون خمتلفة يف الضفة .وخلصت الدراســة النظرية والعملية أبن
غيــاب النــص علــى كيفيــة ممارســتها يضعــف مــن وجودهــا ولرمبــا يعدمهــا ،األمــر الــذي يســتلزم
ابلضــرورة وضــع لوائــح وأنظمــة وتعليمــات ،وتوصلــت هــذه الدراســة إىل جمموعــة مــن التوصيــات
ومنهــا :حتســن ورفــع امليزانيــات اخلاصــة مبركــز اإلصــاح والتأهيــل؛ لتضمــن حتســن الوضــع
الصحــي واملعيشــي واألمــي والقانــوين ،وإعــداد دليــل إرشــادي حــول إجـراءات العمــل يف مركــز
اإلصــاح والتأهيــل ،والعمــل علــى توفــر ورش تدريــب وتشــغيل نظريــة وعمليــة داخلــه ،و تفعيــل
املراقبــة واإلشـراف علــى املركــز مــن قِبَــل النيابــة والقضــاء ووزارة العــدل واحملافــظ حســب مــا ينــص
عليــه القانــون ،وضــرورة وجــود آليــات واضحــة لتقــدمي الشــكاوى داخــل املركــز ،وإنشــاء عيــادات
طبيــة يف مجيــع املراكــز وجتهيزهــا ابملســتلزمات الطبيــة مــع توفــر أطبــاء وممرضــن وأطبــاء نفســيني
واجتماعيــن مقيمــن يف املركــز ،ووضــع نظــام صحــي للغــذاء يف املراكــز اإلصــاح وتوفــر مالبــس
خاصــة وفــق القانــون.
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مدى التزام مركز اإلصالح والتأهيل في محافظة أريحا بالمعايير الدولية....

 رابعــا :أجــرى أبــو هنــود ( )2001دراســة بعن ـوان (مراكــز اإلصــاح والتأهيــلالفلســطينية) ،اهليئــة الفلســطينية حلقــوق املواطــن ،وتناولــت هــذه الدراســة جزأيــن :اجلــزء األول
التطــور التارخيــي للســجون مــن حيــث التطــور التارخيــي ألهــداف الســجون ،والتطــور التارخيــي
للمؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة ،أمــا اجلــزء الثــاين فبـ َّـن مــدى انســجام قانــون وأوضــاع مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل الفلســطينية مــع املعايــر الدوليــة .وتوصلــت هــذه الدراســة إىل جمموعــة مــن
التوصيــات ومنهــا :أن املبــاين املســتخدمة حاليـاً كمركــز إصــاح وأتهيــل مل تكــن قــد صممــت
أصـاً هلــذا الغــرض ،وعليــه جيــب ضــرورة العمــل اجلــاد علــى إنشــاء مبــاين جديــدة تصمــم كمراكــز
إصــاح وأتهيــل تتوفــر فيهــا املرافــق الــي تلــي متطلبــات املعايــر الدوليــة ،كغرفــة للمكتبــة ومــكان
للعيــادة الطبيــة ومحامــات خاصــة ابلنـزالء وصــاالت رايضيــة ودورات تعليميــة أو تدريبيــة وغريهــا،
وضــرورة مراجعــة نظــام الرعايــة الصحيــة واخلدمــات الطبيــة املقدمــة للنـزالء ،وهــذا يتطلــب وجــود
عيــادة يعمــل فيهــا أطبــاء مقيمــون وأطبــاء متخصصــون ،و العمــل علــى وضــع برامــج تدريبيــة،
تثقيفيــة وحرفيــة منتظمــة للن ـزالء ،وإدخــال الصحــف اليوميــة ،ومتكــن النزيــل مــن إمتــام تعليمــه
املدرســي واجلامعــي ،وتشــكيل هيئــة أو ســلطة عليــا للســجون يكــون أعضاؤهــا أشــخاصا ميثلــون
جهــات قضائيــة وبرملانيــة وحقوقيــة تتــوىل الرقابــة واملتابعــة علــى مراكــز اإلصــاح والتأهيــل.
 خامســا :أجــرى الغامــدي ( )2000دراســة بعن ـوان( :اجتاهــات الن ـزالء حنــو برامــجالتعليــم والتدريــب املهــي يف املؤسســات اإلصالحيــة) ،وهدفــت الدراســة إىل معرفــة اجتاهــات
املســجونني حنــو برامــج التعليــم داخــل املؤسســات اإلصالحيــة ،وكذلــك الوقــوف علــى مــدى
اختــاف اجتاهــات املســجونني ابملؤسســات اإلصالحيــة ابختــاف خصائصهــم االجتماعيــة،
إضافــة إىل الوقــوف علــى مــدى اختــاف اجتاهــات املســجونني ابملؤسســات اإلصالحيــة حنــو
برامج التدريب املهين ابختالف خصائصهم الشخصية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
عــن طريــق املســح االجتماعــي ،إضافــة إىل اســتخدام االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت ،وتكـ َّـون
جمتمــع الدراســة مــن الن ـزالء الســعوديني احملكــوم عليهــم يف ثــاث إصالحيــات هــي (ال ـرايض،
وتكونــت وعينــة الدراســة مــن إصالحيــة احلائــر ابل ـرايض بنســبة ( )%10مــن
جــدة ،الدمــام)َّ ،
اجملمــوع الكلــي والبالــغ عــدده ( )460نزي ـاً ،بواقــع ( )46نزي ـاً ،وكذلــك إصالحيــة جــدة
بنســبة ( )%10مــن اجملمــوع الكلــي والبالــغ عــدده ( )450نزيـاً بواقــع ( )54نزيــا ،وإصالحيــة
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الدمــام بنســبة ( )%20مــن اجملمــوع الكلــي ,والبالــغ ( )220وبواقــع ( )42نزيـاً ،وقــد توصلــت
الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج مــن أمههــاَّ :
أن العوامــل املؤثــرة يف اجتاهــات املســجونني حنــو
برامــج التعليــم والتدريــب املهــي منهــا مــا يعــود إىل املســجون ذاتــه ,ومنهــا مــا يعــود إىل برانمــج
التعليــم نفســه داخــل الســجن ,وعــدم وجــود احلوافــز الــي تدفــع إىل االندمــاج وحماولــة االســتفادة
منهــا ،إضافــة إىل عــدم وجــود التوعيــة الكافيــة مــن قِبَــل القائمــن علــى تنفيــذ هــذه الربامــج
اإلصالحيــة داخــل الســجن.
 سادســا :أجــرت البيــدون ( )1998دراســة بعن ـوان (احلقــوق األساســية للســجنيأثنــاء تنفيــذ العقوبــة دراســة مقارنــة) ،وهدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى مفهــوم الســجني
واحلقــوق األساســية لــه أثنــاء تنفيــذ العقوبــة ،حيــث تطــرق إىل حقــوق اإلنســان اخلاصــة حبقــه
يف العمــل ،وحقــه يف الرعايــة الصحيــة وحقــه يف التعليــم والتهذيــب ،وقــد صمــم الباحــث اســتبانة
لبيــان مــدى متتــع الســجني يف ســجون اململكــة األردنيــة اهلامشيــة هبــذه احلقــوق ،حيــث متثــل جمتمــع
الدارسة جبميع السجناء يف اململكة األردنية اهلامشية ،اختار الباحث عينة بلغ حجمها ()295
يف ســجون سـواقة وبرييــن وقفقفــا ،حيــث مت حتليــل البيــاانت الــي مت مجعهــا إحصائيــا.

الدراسات األجنبية:
 أوال :دراســة ( )Mark D 2006بعنـوان( :برامــج التأهيــل يف الســجون الكنديــة)،وقــد هدفــت الدراســة إىل معرفــة مــدى كفــاءة برامــج التأهيــل يف ســجون كنــدا ،ومــدى قــدرة
هــذه الربامــج علــى إخ ـراج مســجونني قادريــن علــى االندمــاج يف جمتمعاهتــم ،وقادريــن علــى
مواجهــة أوضاعهــم بصالبــة ،واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي ،ابإلضافــة إىل اســتخدام
املقابلــة واملالحظــة جلمــع البيــاانت وجمتمــع الدراســة ابلســجون املوجــودة يف مدينــة تورنتــو يف
كنــدا ،ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة :إثبــات بعــض الربامــج التأهيليــة املعمــول
هبــا يف الســجن فعاليتهــا يف تعليــم وأتهيــل العديــد مــن املســجونني ،وأنــه يوجــد العديــد مــن
اجملــاالت واألنشــطة الــي ميكــن مــن خالهلــا الوصــول لتلــك املشــاركة اإلنســانية واالجتماعيــة
املســتهدفة ،وهــي حتســن أوضــاع ن ـزالء الســجن وهتيئــة منــاخ أنســاين يدعــم التوجــه العــام
حنــو اإلصــاح ،وأنــه يوجــد نقــص يف أتمــن العديــد مــن التســهيالت اخلاصــة ابلن ـزالء ،مثــل:
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التلفزيــوانت ،وكذلــك حافــات لنقــل الزائريــن مــن بوابــة الســجن اىل موقــع ال ـزايرة ،وأتمــن
أجهــزة التخلــص مــن النفــاايت بشــكل آمــن وصحــي ،وميكروفــوانت ومساعــات موســيقى ،مت
رصــد العديــد مــن االحتياجــات الضروريــة داخــل الســجن ،والــي هــي حباجــة ماســة للتطويــر،
وأنــه هنالــك حاجــة خلمــس صــاالت ألغـراض تعليــم املســجونني مهنًــا ِ
وحرفًــا تعينهــم مســتقبالً
يف جمــاالت امليكانيــكا ،النجــارة ،الســباكة ،الكهـرابء ،احلــدادة ،حبيــث تكفــل هــذه املهــن بعــد
قضــاء مــدة العقوبــة أتمــن مــورد رزق ش ـريف.
 اثنيــا :دراســة ( )Lars H 2005بعن ـوان( :برامــج إعــادة التأهيــل واإلصــاح يفســجون جنــوب أفريقيــا) ،وقــد هدفــت إىل معرفــة مــدى جنــاح برامــج إعــادة التأهيــل واإلصــاح
يف السجون اإلفريقية ،ومدى موائمتها لواقع املسجونني ،وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف
يف طبيعة اخلدمات التأهيلية املقدمة للمســجونني يف ســجون جنوب إفريقيا ،وقد اســتخدمت
الدراســة االســتبيان كأداة منهجيــة رئيســة إضافــة اىل اســتخدام املالحظــة واملقابلــة مــع جمموعــة
مــن القائمــن علــى إدارة الســجون ،ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســةَّ :
أن الســجون
يف جنــوب إفريقيــا تعــاين مــن عــدم وجــود أم ـوال وتدريــب جيــد للموظفــن ،وأكــدت الدراســة
علــى َّ
أن جنــوب أفريقيــا ينقصهــا وجــود قانــون عقــوابت جيــد بســبب مشــكلة نقــص اخلــرة،
وأشــارت الدراســة إىل حاجــة الكثــر مــن املســجونني للغــذاء واخلصوصيــة ،علــى الرغــم مــن
االتفاقيــات الدوليــة بشــأن معاملــة املســجونني إال أهنــم ال يزالــون يعانــون مــن ضــروب املعاملــة
غــر اإلنســانية.
 اثلثــا :دراســة ( )Andrew 2002بعن ـوان (منهجيــة حقــوق اإلنســان يف إدارةالســجون)،املركز الــدويل لدراســات الســجون ،الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو مســاعدة كل مــن
لــه عالقــة ابلســجون ،ومــن احملتمــل أن يشــمل ذلــك الــوزراء احلكوميــن الذيــن تغطــي حقيقتهــم
املســؤولية الربملانيــة جتــاه الســجون ،واملســؤولني الذيــن يعملــون يف وزارات العــدل ووزارات أخــرى
تشــرف علــى مســائل يف الســجون ،وكــذا املؤسســات الــي تعمــل مــا بــن احلكومــات مثــل األمــم
املتحــدة ومنظمــة الــدول األمريكيــة واالحتــاد األفريقــي واجمللــس األوريب واالحتــاد األورويب ومنظمــة
األمــن والتعــاون يف أورواب ومنظمــة الصحــة العامليــة ،كمــا ســيكون مفيــدا للهيئــات مثــل اللجنــة
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الدوليــة للصليــب األمحــر ولعــدد مــن املنظمــات غــر احلكوميــة وجملموعــات يف اجملتمــع املــدين
والــي تعمــل يف الســجون ،وينبغــي توفــره ملــن يعمــل مباشــرة مــع الســجون والســجناء.
 رابعــا :دراســة ( )potter 2001بعن ـوان( :اســتخدام العــاج يف إعــادة أتهيــلاملســجونني يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة) ،وهدفــت إىل التعــرف علــى آليــات اســتخدام
العــاج يف الســجون األمريكيــة ،وحماولــة الكشــف عــن مــدى فاعليــة هــذه الوســائل العالجيــة
املســتخدمة مــع نـزالء تلــك الســجون ،وقــد اســتخدمت الدراســة املقابلــة واالســتبيان واملالحظــة
ابملشــاركة كأدوات منهجيــة الدراســة ،وتكـ َّـون جمتمــع الدراســة مــن ســجون واليــة تكســاس ،وقــد
توصلت الدراســة إىل عدة نتائج منهاَّ :
أن هناك العديد من املشــاكل اليت تتعلق ابملســجونني،
مثــل :الفقــر يف املهــارات األكادمييــة ،وقلــة مهــارات التوظيــف ،ومشــاكل تتعلــق بعــدم تلقــي
أجــور كافيــة ممــا يدفعهــم إىل ســلوك اجلرميــة ،وتعاطــي املخــدرات واإلجتــار هبــا ،كمــا يوجــد
ابلســجن موضــوع الدراســة برامــج خمتلفــة تقــوم بتطويــر وحتســن وصقــل شــخصية املســجونني،
وال يوجــد منهــج واحــد يصلــح جلميــع املســجونني.
وقد متيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بـأمور ،منها:
 اســتخدامها املنهــج الوصفــي ،مــن خــال تصميــم اســتبانة ملعرفــة اســتجاابت نـزالء مركــزاإلصــاح والتأهيــل يف أرحيــا عــن مــدى شــعورهم بتطبيــق مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف أرحيــا
للمعايــر الدوليــة اخلاصــة حبقــوق اإلنســان ،حيــث يعتــر النـزالء أكثــر قــدرة علــى حتديــد ذلــك؛
كوهنــم الفئــة املســتهدفة مــن تلــك املعايــر الدوليــة والتشـريعات الوطنيــة.
 كوهنــا قســمت املعايــر الدوليــة الــي نظمتهــا قواعــد احلــد االدىن ملعاملــة الســجناء إىلثالثــة معايــر :إداريــة تتعلــق ابلتنظيــم اإلداري داخــل مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،ومعايــر صحيــة
تتعلــق بصحــة النزيــل نفســه ،واألجـواء الصحيــة داخــل مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،ابإلضافــة إىل
املعايــر الرتفيهيــة والتعليميــة مبــا تتضمنــه مــن اســتهداف لفكــر النزيــل وثقافتــه.
 كونــه مت تصميــم أداة الدراســة بنــاء علــى املعايــر الدوليــة املتعلقــة بنـزالء مركــز اإلصــاحوالتأهيــل والــي حددهتــا قواعــد احلــد االدىن ملعاملــة الســجناء لســنة .1955
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هيكلية الدراسة:
ستشتمل الدراسة على احملاور التالية:
 الفصــل األول :اإلطــار العــام للدراســة (مقدمــة ،إشــكالية ،أســئلة ،أهــداف ،أمهيــة ،حــدودالدراســة ،مصطلحــات الدراســة)
 الفصــل الثــاين :اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة (احلقــوق اإلداريــة ،احلقــوق الصحيــة،احلقــوق الرتفيهيــة والتعليميــة)
 الفصــل الثالــث :اإلجـراءات املنهجيــة الدراســة (جمتمــع الدراســة ،عينــة الدراســة ،خصائــصالعينــة ،أداة الدراســة)
 -الفصل الرابع :عرض النتائج ومناقشتها.

اخلامتة:
بعــد اســتعراض اإلطــار النظــري اخلــاص ابملعايــر الدوليــة الواجــب تطبيقهــا يف مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل وفقــا لقواعــد احلــد األدىن ملعاملــة الســجناء لســنة  ،1955وقانــون مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل الفلســطيين رقــم ( )6لســنة  1998تبــن أن هنالــك معايــر جيــب علــى
مراكــز اإلصــاح والتأهيــل احرتامهــا عنــد معاملــة الســجناء:
أوال :احلقوق الصحية:
 جيــب توفــر مــا حيقــق النظافــة الشــخصية للنـزالء مــن حيــث أماكــن االغتســال واالســتحماموامليــاه واألدوات املناســبة.
 أن يكون الطعام صحيا وكافيا. جيب ان تتوفر يف مركز اإلصالح والتأهيل اخلدمات الصحية من عيادة وأطباء وخمتربات.اثنيا :احلقوق اإلدارية:
 جيب ان يتضمن مركز اإلصالح والتأهيل سجال يتضمن مجيع البياانت عن النزالء.142
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 ضرورة الفصل بني الفئات. جيب ان تكون أماكن االحتجاز مالئمة ومناسبة. حتقيق االنضباط والعقاب داخل مراكز اإلصالح والتأهيل. عدم اللجوء إىل أدوات اإلكراه عند التعامل مع النزالء. تزويد النزالء ابملعلومات وحقهم يف الشكوى. حفظ متاع النزالء. اإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل. انتقال السجناء. التفتيش.اثلثا :احلقوق التعليمية والتثقيفية:
 ضرورة توفري ما حيقق للنزيل التعليم والتثقيف كاملكتبة أو برامج ودورات تعليمية. التهذيب الديين للنزالء.رابعا :احلقوق الرتفيهية:
 ضرورة توفري ما يضمن للنزيل ممارسة التمارين واالنشطة الرايضية. -ضرورة االتصال ابلعامل اخلارجي من خالل الزايرات.
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الفصل الثالث
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
مت التطــرق خــال هــذا الفصــل إىل جمتمــع الدراســة وعينتــه وثبــات العينــة ومنهجيــة
ومتغ ـرات الدراســة واملعاجلــات اإلحصائيــة.

منهجية الدراسة:
اعتمــد الباحثــان علــى اتبــاع املنهــج الوصفــي التحليلــي ،حيــث تعتــر الدراســة احلاليــة مــن
الدراســات الوصفيــة الــي هتتــم بوصــف الظاهــرة للتعــرف علــى عناصرهــا ومكوانهتــا ،ابإلضافــة
إىل دراســة وحتليــل احلقائــق املتعلقــة بطبيعــة هــذه الدراســة.

الطريقة املستخدمة جلميع البياانت:
تعتمــد البحــوث الوصفيــة علــى طريقــة املســح االجتماعــي للتوصــل لبيــاانت حــول جمتمــع
البحــث ،وقــد فرضــت طبيعــة هــذه الدراســة اتبــاع طريقــة املســح االجتماعــي الشــامل جملتمــع
الدراســة جلمــع البيــاانت.

جمتمع وعينة الدراسة:
تكــون جمتمــع الدراســة مــن النـزالء يف مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف أرحيــا ،والبالــغ عددهــم
 55نزيــا ،ومت توزيــع االســتبانة علــى جمتمــع الدراســة كعينــة شــاملة اســتُعيد منهــا  48اســتبانة،
أي بنســبة (.)%87
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خصائص العينة الدميغرافية:
 توزيع العينة حسب متغري العمر:جدول رقم ( )1توزيع العينة حسب متغري العمر
العمر

العدد

النسبة %

النسبة الرتاكمية%

أقل من  18سنة

3

6.3

6.3

 40-18سنة

41

85.4

91.7

أكثر من  40سنة

4

8.3

%100

اجملموع

48

%100

تبــن مــن اجلــدول أعــاه أن أغلــب املســتقصيني مــن الفئــة العمريــة ( 40-18ســنة) ،أي
أن أغلبهــم مــن فئــة الشــباب ،فيمــا كان  %8.3فقــط هــم مــن الفئــة العمريــة أكثــر مــن  40ســنة
وهــي نســبة تعتــر قليلــة.

 توزيع العينة حسب الوضع االجتماعي:جدول رقم ( )2توزيع العينة حسب الوضع االجتماعي
الوضع االجتماعي

العدد

النسبة %

النسبة الرتاكمية%

أعزب

4

8.3

8.3

متزوج

38

79.2

87.5

أرمل

2

4.2

91.7

مطلق

4

8.3

100.0

اجملموع

48

%100
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أظهــر اجلــدول أعــاه أن  %79.2مــن املســتقصيني هــم مــن املتزوجــن ،وميكــن أن يعــزى
الســبب إىل الظــروف االجتماعيــة الــي يعيشــوهنا ،وخاصــة أن نســبة كبــرة منهــم يعيشــون يف
املخيمــات الــي تعــاين مــن ظــروف صعبــة يف كافــة نواحــي احليــاة.

 توزيع العينة حسب طبيعة العمل:جدول رقم ( )3توزيع العينة حسب طبيعة العمل
طبيعة العمل

العدد

النسبة %

النسبة الرتاكمية%

موظف

25

52.1

52.1

أعمال حرة

3

6.2

58.3

عامل

11

22.9

81.2

عاطل عن العمل

9

18.8

100.0

اجملموع

48

100.0

تبــن مــن اجلــدول أعــاه أن  %52.1مــن املســتقصني يعملــون كموظفــن يف دوائــر
حكوميــة أو مؤسســات خاصــة ،فيمــا كان نســبة  %22.9منهــم مــن العمــال ،ويعــزى ذلــك إىل
النســبة العاليــة مــن الفئــة العمريــة الــي هــي بــن ســن  40-18ســنة.

 توزيع العينة حسب طبيعة اجلرمية:جدول رقم ( )4توزيع العينة حسب طبيعة اجلرمية
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طبيعة اجلرمية

العدد

النسبة %

النسبة الرتاكمية%

جناية

17

35.4

35.4

جنحة

29

60.4

95.8

خمالفة

2

4.2

100.0

اجملموع

48

100.0
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
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أظهــر اجلــدول أعــاه أن  %60.4مــن املســتقصني مــن ذوي جرميــة اجلنحــة ،فيمــا كان
 %35.4منهــم مــن مرتكــي اجلنــاايت املختلفــة وهــي نســبة عاليــة.

أداة الدراسة:
مت اســتخدام أســلوب االســتبانة جلمــع بيــاانت الدراســة وفحــص آراء أفـراد عينــة الدراســة،
حيــث قســمت االســتبانة إىل قســمني ،تضمــن القســم األول خصائــص عينــة البحــث ،يف حــن
تضمــن القســم الثــاين فق ـرات الدراســة الــي تقيــس أراء عينــة البحــث حنــو (مــدى الت ـزام مركــز
اإلصــاح والتأهيــل يف حمافظــة أرحيــا ابملعايــر الدوليــة «اإلداريــة ،الصحيــة ،الرتفيهيــة والتعليميــة»
مــن وجهــة نظــر نـزالء املركــز) ،والــي جتيــب علــى أســئلة وفرضيــات الدراســة.

صدق أداة الدراسة :Validity
متّ التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة حــول (مــدى الت ـزام مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف
حمافظــة أرحيــا ابملعايــر الدوليــة «اإلداريــة ،الصحيــة ،الرتفيهيــة والتعليميــة» مــن وجهــة نظــر
نـزالء املركــز) بعرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن ذوي االختصــاص واخلــرة والذيــن أبــدوا
مالحظاهتــم حوهلــا ،وعليــه مت إخـراج االســتبانة بشــكلها احلــايل ،لإلجابــة عليهــا ضمــن مخســة
إجــاابت حســب العــامل ليكــرت (موافــق بشــدة ،موافــق ،حمايــد ،غــر موافــق ،غــر موافــق بشــدة)
كمــا متً حســاب معامــل االرتبــاط بريســون بــن الدرجــة الكليــة وفق ـرات األداة ،حيــث دلــت
النتائــج علــى ارتبــاط جيــد بــن الفقـرات ،ممــا يــدل علــى االتســاق الداخلــي بــن فقـرات الدراســة.

ثبات أداة الدراسة:
مت قيــاس معامــل الثبــات لالســتبانة ابســتخراج (معامــل كرونبــاخ ألفــا) جلميــع متغ ـرات
األداة ،حيــث أظهــر املؤشــر أن االســتبانة متتــاز بدرجــة جيــدة مــن الثبــات كمــا يتضــح يف
اجلــدول التــايل:
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جدول ( )5نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة
البيان

عدد احلاالت

عدد الفقرات

قيمة ألفا

احملور األول

48

20

0.78

احملور الثاين

48

11

0.67

احملور الثالث

48

10

0.62

الثبات الكلي

48

41

0.72

كلمــا كانــت قيمــة ألفــا أعلــى كانــت االســتبانة أكثــر ثبــااتً يف إعطــاء نتائــج جيــدة لتحليــل
موضــوع الدراســة .واتفــق علــى أن قيمــة  0.6فأعلــى تعــد قيمــة مقبولــة لثبــات االســتبانة .مــن
النتيجــة الــي حصلنــا عليهــا فــإن قيمــة ألفــا ممتــازة ،ممــا يــدل علــى ثبــات االســتبانة وأهنــا تشــر إىل
الصــدق التكويــي لالســتبانة أو مــا يســمى ابلتجانــس الداخلــي لفقـرات االســتبانة.

املعاجلة اإلحصائية:
بعــد مجــع بيــاانت الدراســة قــام الباحثــان مبراجعتهــا وذلــك متهيــداً إلدخاهلــا إىل احلاســوب،
وقــد مت ذلــك إبعطائهــا أرقامـاً معينــة ،أي بتحويــل اإلجــاابت اللفظيــة إىل أخــرى رقميــة وذلــك
علــى مجيــع أســئلة الدراســة ،وقــد مت اختيــار وحتليــل أســئلة وفرضيــات الدراســة ابســتخدام
األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة:
 -1أساليب اإلحصاء الوصفي :املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
 -2قياس التجانس الداخلي (كرونباخ ألفا).
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
حــى يتــم التعــرف علــى طبيعــة البيــاانت الــي مت مجعهــا ،فإنــه البــد مــن عرضهــا بشــكل يتيــح
للــدارس أن يتعــرف علــى متغرياهتــا؛ لتســاعده علــى فهــم أكــر وأعمــق جملتمــع الدراســة ،حيــث
ســيتم عــرض النتائــج مــن خــال جــداول أعــدت هلــذا الغــرض.
مت حســاب املتوســط املرجــح إلجــاابت أفـراد العينــة علــى حمــور الدراســة األول ابســتخدام
مقيــاس ليكــرت اخلماســي ،وذلــك مــن أجــل معرفــة اجتــاه آراء املســتجيبني (أفـراد عينــة الدراســة)
وعمــل املقــارانت املختلفــة ،حيــث يعتــر مقيــاس ليكــرت مــن أفضــل األســاليب لقيــاس
االجتاهــات ،وذلــك علــى النحــو اآليت:
جدول ()6
القيمة

الوزن

غري موافق بشدة

1

غري موافق

2

حمايد

3

موافق

4

موافق بشدة

5

وابعتماد املقياس التايل حلساب املتوسط املرجح:
جدول ()7
املتوسط املرجح

املستوى

من 1.79 – 1

ضعيفة جداً
ضعيفة

من 2.59 – 1.80
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املتوسط املرجح

املستوى

من 3.39 – 2.60

متوسطة

من 4.19 – 3.40

كبرية

من 5 – 4.20

كبرية جداً

أوالً :اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها:
لإلجابــة علــى أســئلة الدراســة مت يف هــذا القســم عــرض نتائــج إجــاابت املبحوثــن حــول
فق ـرات االســتبانة وحتليلهــا ومناقشــتها مــن خــال اجلــداول اآلتيــة:
جــدول رقــم ( )8املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لفقـرات جمــال حتليــل نتائــج سـؤال «مــدى
التـزام مراكــز اإلصــاح والتأهيــل مــن الناحيــة اإلداريــة»
رقم

الوسط االحنراف
احلسايب املعياري

الفقرة

 1تلتزم إدارة املركز بتسجيل مجيع النزالء

4.40

 2تلتزم إدارة املركز ابلفصل بني فئات النزالء

4.17

املستوى

 0.61كبرية جداً
 0.63كبرية

 3يعاقب النزالء وفقا ألحكام القانون

3.94

0.70

كبرية

 4تلتزم اإلدارة إبعالم النزيل مبدة العقوبة اليت سيقضيها يف املركز

3.81

0.79

كبرية

 5تزود اإلدارة كل نزيل مبعلومات مكتوبة حول األنظمة املطبقة يف املركز

3.58

0.92

كبرية

 6متكن اإلدارة النزالء من التقدم بطلبات أو شكاوى

3.67

1.12

كبرية

 7يسمح للنزيل ابلتواصل مع أسرته ابملراسلة

3.19

1.12

متوسطة

 8يسمح للنزيل ابلتواصل مع أسرته ابلزايرات

4.00

1.13

كبرية

 9يسمح للنزيل ابلتواصل مع أصدقائه ابملراسلة

2.81

0.87

متوسطة

 10يسمح للنزيل ابلتواصل مع أصدقائه ابلزايرات

2.40

1.03

ضعيفة

 11تلتزم اإلدارة ابحلفاظ على أمتعة السجناء

3.85

1.37

كبرية

150

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عصام حسني حسن األطرش

رقم

الفقرة

الوسط االحنراف
احلسايب املعياري

املستوى

 12تلتزم اإلدارة إبخطار النزيل حباالت الوفاة أو املرض أو النقل

3.79

1.07

كبرية

 13تلتزم اإلدارة إبخطار ذوي النزيل حباالت الوفاة أو املرض أو النقل

3.92

1.35

كبرية

 14تقوم اإلدارة بتفتيش منتظم للمركز والنزالء

3.02

1.31

متوسطة

 15متارس اإلدارة التعذيب املادي حنو النزالء

1.58

 0.68ضعيفة جداً

 16متارس اإلدارة التعذيب املعنوي حنو النزالء

1.48

 0.71ضعيفة جداً

 17تلجأ اإلدارة ابستمرار إىل احلبس االنفرادي

3.06

1.02

 18حيمل املوظفون الذين يتعاملون مع النزالء أسلحة بشكل مستمر

1.73

 19يتلفظ العاملون يف املركز بكلمات مهينة حنو النزالء

1.67

 0.76ضعيفة جداً
 0.78ضعيفة جداً

متوسطة

تطبــق اإلدارة مبــدأ املســاواة يف احلقــوق والواجبــات علــى مجيــع الن ـزالء
20
بــدون اســتثناء

2.08

1.25

ضعيفة

الدرجة الكلية

3.11

0.96

متوسطة

يتضــح مــن خــال اجلــدول أعــاه جــدول رقــم ( )8الــذي يعــر عــن (مــدى التـزام مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل مــن الناحيــة اإلداريــة) أن الدرجــة الكليــة جلميــع متوســطات احملــور األول
بلغــت ( )3.11وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)0.96وهــذا يشــر إىل درجــة موافقــة متوســطة
عنــد املســتقصني حــول هــذا احملــور ،فيمــا حصلــت الفقــرة ( ،)1الــي تنــص علــى «تلتــزم إدارة
املركــز بتســجيل مجيــع الن ـزالء» علــى أعلــى وســط حســايب ( ،)4.40وابحن ـراف معيــاري بلــغ
( ،)0.61وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة الفقــرة ( ،)2الــي تنــص علــى «تلتــزم إدارة املركــز ابلفصــل
بني فئات النزالء» بوسط حسايب ( )4.17وابحنراف معياري بلغ ( ،)0.63ويف املرتبة الثالثة
جــاءت الفقــرة (« )8يســمح للنزيــل ابلتواصــل مــع أسـرته ابلـزايرات» بوســط حســايب ()4.00
وابحنـراف معيــاري بلــغ ( ،)1.13ويف املرتبــة الرابعــة جــاءت الفقــرة (« )3يعاقــب النـزالء وفقــا
ألحــكام القانــون» بوســط حســايب ( )3.94وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)0.70ويف املرتبــة
األخــرة جــاءت الفقــرة (« )16متــارس اإلدارة التعذيــب املعنــوي حنــو النـزالء» بوســط حســايب
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( )1.48وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)0.71وقــد جــاءت قبلهــا الفقــرة رقــم (« )15متــارس
اإلدارة التعذيــب املــادي حنــو الن ـزالء» بوســط حســايب ( )1.58وابحن ـراف معيــاري (.)0.68
وجــاءت قبلهــا الفقــرة ( )19الــي تنــص علــى «يتلفــظ العاملــون يف املركــز بكلمــات مهينــة حنــو
الن ـزالء» بوســط حســايب ( )1.67وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)0.78وجــاءت قبلهــا الفقــرة
( )18الــي تنــص علــى «حيمــل املوظفــون الذيــن يتعاملــون مــع النـزالء أســلحة بشــكل مســتمر»
بوســط حســايب ( )1.73وابحن ـراف معيــاري بلــغ (.)0.76
جــدول رقــم ( )9املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لفقـرات جمــال حتليــل نتائــج سـؤال «التـزام
عنــد مراكــز اإلصــاح والتأهيــل يف النواحــي الصحيــة»
رقم

الفقرة

الوسط االحنراف
احلسايب املعياري

تــزود مجيــع غــرف الن ـزالء جبميــع املتطلبــات الصحيــة (كالتهويــة
1
والتدفئــة)...
توفــر اإلدارة لــكل نزيــل وجبــة طعــام ذات قيمــة غذائيــة كافيــة يف
4.06
2
الســاعات املعتــادة
4.23

املستوى

 0.56كبرية جداً
0.73

كبرية

 3يزود كل سجني بسرير فردي ولوازم هلذا السرير

3.46

0.77

كبرية

 4توفر اإلدارة لكل نزيل ماء صاحل للشرب

3.35

0.76

متوسطة

 5توفر اإلدارة طبيب مؤهل مقيم يف املركز

2.92

0.94

متوسطة

 6يتوفر يف كل قسم يف السجن مرافق صحية نظيفة

3.52

1.05

كبرية

 7تقوم اإلدارة بفحص طيب شامل للنزيل قبل دخوله املركز

3.19

1.07

متوسطة

 8تقوم اإلدارة بفحص طيب شامل دوري كل فرتة معينة

2.54

1.09

ضعيفة

 9توفر اإلدارة األدوية الالزمة للنزالء املرضى

 10تقوم اإلدارة بعزل النزيل املريض مبرض ٍ
معد عن النزالء

3.44

1.47

كبرية

4.83

 11متكن اإلدارة النزيل من حقه يف اخللوة الشرعية مع زوجه

2.04

 7.79كبرية جداً
 1.17ضعيفة
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يتضــح مــن خــال اجلــدول أعــاه جــدول رقــم ( )9الــذي يعــر عــن (الت ـزام عنــد مراكــز
اإلصــاح والتأهيــل يف النواحــي الصحيــة) أن الدرجــة الكليــة جلميــع متوســطات احملــور األول
بلغــت ( )3.42وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)1.58وهــذا يشــر إىل درجــة موافقــة كبــرة عنــد
املســتقصني حــول هــذا احملــور ،فيمــا حصلــت الفقــرة ( ،)10الــي تنــص علــى «تقــوم اإلدارة
بعــزل النزيــل املريــض مبــرض معـ ٍـد عــن النـزالء» علــى أعلــى وســط حســايب ( ،)4.83وابحنـراف
معيــاري بلــغ ( ،)1.17وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة الفقــرة ( ،)1الــي تنــص علــى «تــزود مجيــع
غــرف الن ـزالء جبميــع املتطلبــات الصحيــة (كالتهويــة والتدفئــة ،)...بوســط حســايب ()4.23
وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)0.56ويف املرتبــة الثالثــة جــاءت الفقــرة (« )2توفــر اإلدارة لــكل
نزيــل وجبــة طعــام ذات قيمــة غذائيــة كافيــة يف الســاعات املعتــادة» بوســط حســايب ()4.06
وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)0.73ويف املرتبــة األخــرة جــاءت الفقــرة (« )11متكــن اإلدارة
النزيــل مــن حقــه يف اخللــوة الشــرعية مــع زوجــه» بوســط حســايب ( )2.04وابحن ـراف معيــاري
بلــغ ( ،)1.017وهــي ضعيفــة املوافقــة عنــد عينــة الدراســة ،وقــد جــاءت قبلهــا الفقــرة رقــم ()8
«تقــوم اإلدارة بفحــص طــي شــامل دوري كل فــرة معينــة» بوســط حســايب ( )2.54وابحنـراف
معيــاري ( .)1.09وجــاءت قبلهــا الفقــرة ( )5الــي تنــص علــى «توفــر اإلدارة طبيــب مؤهــل
مقيــم يف املركــز» بوســط حســايب ( )2.94وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( )0.94وهــي متوســطة
املوافقــة عنــد املســتقصني.
جــدول رقــم ( )10املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لفق ـرات جمــال حتليــل نتائــج س ـؤال
«الوســائل الرتفيهيــة والتعليميــة الــي يقدمهــا مراكــز اإلصــاح يف مدينــة أرحيــا»
رقم

الفقرة

الوسط االحنراف
احلسايب املعياري

املستوى
كبرية

 1يسمح للنزيل ابالتصال ابلعامل اخلارجي كمشاهدة التلفاز

4.13

1.00

 2يسمح للنزيل مبطالعة اجملالت والصحف اليومية

3.31

 0.75متوسطة

 3توفر اإلدارة البيئة املناسبة ملمارسة النشاطات الرايضية

3.75

1.06

كبرية

توفــر اإلدارة لــكل نزيــل ســاعة علــى األقــل يف كل يــوم ميــارس فيهــا التماريــن
4
الرايضيــة والتهويــة

3.58

1.25

كبرية
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الفقرة

رقم

الوسط االحنراف
احلسايب املعياري

املستوى

 5متكن اإلدارة النزالء من ممارسة الشعائر الدينية

3.25

 1.18متوسطة

 6يوفر املركز للنزالء اإلجراءات الالزمة إلمتام تعليمهم

2.60

 0.94متوسطة

 7يوفر املركز مكتبة متخصصة

3.00

 1.41متوسطة

 8تعقد اإلدارة دورات تثقيفية وتنشيطية يف خمتلف اجملاالت

2.25

 1.14ضعيفة

 9توفر اإلدارة دورات مهنية متخصصة للنزالء

2.10

 0.81ضعيفة

 10تعقد اإلدارة لقاءات دينية وتعليمية للنزالء

2.23

 0.86ضعيفة

3.02

 1.04متوسطة

الدرجة الكلية

يتضــح مــن خــال اجلــدول أعــاه جــدول رقــم ( )10الــذي يعــر عــن (الوســائل الرتفيهيــة
والتعليميــة الــي يقدمهــا مراكــز اإلصــاح يف مدينــة أرحيــا) أن الدرجــة الكليــة جلميــع متوســطات
احملــور األول بلغــت ( )3.02وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)1.04وهــذا يشــر إىل درجــة موافقــة
متوســطة عنــد املســتقصني حــول هــذا احملــور ،فيمــا حصلــت الفقــرة ( ،)1الــي تنــص علــى
«يســمح للنزيــل ابالتصــال ابلعــامل اخلارجــي كمشــاهدة التلفــاز» علــى أعلــى وســط حســايب
( ،)4.13وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( )1.00وهــي نســبة كبــرة املوافقــة عنــد عينــة الدراســة،
وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة الفقــرة ( ،)3الــي تنــص علــى «توفــر اإلدارة البيئــة املناســبة ملمارســة
النشــاطات الرايضيــة» بوســط حســايب ( )3.75وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)1.06ويف املرتبــة
الثالثــة جــاءت الفقــرة (« )4توفــر اإلدارة لــكل نزيــل ســاعة علــى األقــل يف كل يــوم ميــارس فيهــا
التماريــن الرايضيــة والتهويــة» بوســط حســايب ( )3.58وابحن ـراف معيــاري بلــغ ( ،)1.25ويف
املرتبــة األخــرة جــاءت الفقــرة ( )9الــي تنــص علــى «توفــر اإلدارة دورات مهنيــة متخصصــة
للنـزالء» بوســط حســايب ( )2.10وابحنـراف معيــاري بلــغ ( ،)0.81وقــد جــاءت قبلهــا الفقــرة
رقــم (« )10تعقــد اإلدارة لقــاءات دينيــة وتعليميــة للنـزالء» بوســط حســايب ( )2.23وابحنـراف
معيــاري ( .)0.86وجــاءت قبلهــا الفقــرة ( )8الــي تنــص علــى «تعقــد اإلدارة دورات تثقيفيــة
وتنشيطية يف خمتلف اجملاالت» بوسط حسايب ( )2.25وابحنراف معياري بلغ ( )1.14وهي
ضعيفــة املوافقــة عنــد عينــة الدراســة.
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نتائج وتوصيات الدراسة:
أوالً :نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة من خالل التحليل اإلحصائي إىل النتائج اآلتية:
 -١أن إدارة مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف أرحيــا تلتــزم بتســجيل مجيــع الن ـزالء عنــد دخوهلــم
املراكــز ،وتلتــزم ابلفصــل بــن فئــات الن ـزالء املختلفــة وحســب جرائمهــم.
 -٢أن إدارة مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف أرحيــا تســمح للنـزالء ابلتواصــل مــع أســرهم عــن طريــق
الـزايرات هلــم ،وأن النـزالء يتــم معاقبتهــم علــى جرائمهــم حســب القانــون.
 -٣أن إدارة مركز اإلصالح والتأهيل يف أرحيا ال متارس التعذيب املعنوي واملادي ضد النزالء
يف املراكــز ،وأن العاملــن فيهــا يتعاملــون مــع النـزالء أبلفــاظ وقيــم حســنة ،وأهنــم ال حيملــون
األســلحة بشــكل مســتمر يف املراكز.
 -٤أن إدارة املركــز تقــوم بعــزل الن ـزالء املرضــى مبــرض معـ ٍـد عــن الن ـزالء اآلخريــن ،وأهنــا تقــوم
بتزويــد غــرف الن ـزالء جبميــع املتطلبــات الصحيــة كالتهويــة والتدفئــة.
 -٥أن إدارة املركز تقوم بتوفري وجبة طعام ذات قيمة عالية وكافية لكل نزيل ويف أوقات حمددة،
فيما ال مت ِّكن إدارة املركز السجناء من ممارسة حقهم يف اخللوة الشرعية مع زوجاهتم.
 -٦أن إدارة املركــز ال تقــوم بفحــص طــي شــامل ودوري للســجناء ،وأهنــا ال توفــر طبيــب مؤهــل
ومقيــم يف مركــز اإلصــاح والتأهيــل يف ارحيــا وبدرجــة متوســطة مــن اإلجابــة عــن عينــة
الدراســة.
 -٧أن إدارة املركــز تســمح للن ـزالء ابالتصــال ابلعــامل اخلارجــي كمشــاهدة التلفــاز ،وأهنــا توفــر
البيئــة املناســبة ملمارســة النشــاطات الرايضيــة.
 -٨أن اإلدارة توفــر لــكل نزيــل ســاعة علــى األقــل يف كل يــوم ملمارســة التماريــن الرايضيــة
والتهويــة ،بينمــا ال توفــر أيــة دورات أتهيــل متخصصــة للن ـزالء.
 -٩أظهــرت نتائــج الدراســة أن إدارة املركــز ال تقــوم بعقــد لقــاءات دينيــة وتعليميــة للنـزالء ،أو
أيــة دورات تثقيفيــة وتنشــيطية يف جمــاالت العلــوم األخــرى.
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 -١٠أنــه «ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الت ـزام إدارة مركــز اإلصــاح والتأهيــل
والنواحــي اإلداريــة تعــزى ملتغ ـرات الدراســة».
 -١١أنــه «ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الت ـزام إدارة مركــز اإلصــاح والتأهيــل
والنواحــي الصحيــة تعــزى ملتغ ـرات الدراســة.
 -١٢أنــه «ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الت ـزام إدارة مركــز اإلصــاح والتأهيــل
والنواحــي الرتفيهيــة والتعليميــة تعــزى ملتغ ـرات الدراســة».

اثنياً :توصيات الدراسة:

أوصت الدراسة ابلتوصيات اآلتية:

 ضــرورة التعامــل مــع الن ـزالء يف مركــز اإلصــاح والتأهيــل بــكل اح ـرام وتقديــر؛ ألن ذلــكيؤهلهــم أخالقي ـاً بعــد خروجهــم مــن املركــز.
 -٢وجوب عدم محل السالح حتت أي ظرف كان أثناء تواجد األمن بني النزالء ويف غرفهم.
 -٣ضــرورة أن تقــوم إدارة املركــز بعــزل الن ـزالء ذوي األم ـراض املعديــة ،وتزويــد غــرف الن ـزالء
بكافــة األدوات والل ـوازم الصحيــة.
 -٤ضــرورة متكــن ن ـزالء مركــز اإلصــاح مــن اخللــوة الشــرعية بزوجاهتــم ،وأن تقــوم بفحــص
طــي شــامل ودوري للن ـزالء ،مــع توفــر األطبــاء املتخصصــن يف مركــز اإلصــاح والتأهيــل.
 -٥ضرورة أن ميارس النزالء حقهم يف ممارسة الرايضة وعلى خمتلف أنواعها.
 -٦وجــوب إعطــاء الن ـزالء دورات علميــة ثقافيــة وتعليميــة ودينيــة ،وعقــد لقــاءات مــع
متخصصــن يف ذلــك.
 -٧ضرورة أن توفر إدارة املركز الوسائل التعليمية الالزمة إلمتام تعليمهم.
 -٨ضــرورة أن تطبــق اإلدارة مبــدأ املســاواة يف احلقــوق والواجبــات بــن النـزالء بنزاهــة وشــفافية
ودون اســتثناء.
 -٩ضرورة السماح للنزالء ابلتواصل مع أصدقائهم ابملراسلة والزايرات.
 -١٠ضرورة أن تتخلى اإلدارة عن معاقبة النزالء ابحلبس االنفرادي ابستمرار.
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املراجع
أوال :املراجع ابللغة العربية:
	-أبــو هنــود ،حســن ( ،)2001مراكــز اإلصــاح والتأهيــل الفلســطينية ،اهليئــة املســتقلة حلقــوق
املواطــن ،رام هللا ،فلســطني.
	-األمحــد ،حســام ( .)2010حقــوق الســجني وضماانتــه يف ضــوء القانــون واملقــررات الدوليــة
املصريــة ،منشــورات احللــي احلقوقيــة ،بــروت ،لبنــان.
	-البقايل ،أمحد ( .)2004مؤسسة السجون يف املغرب ،مطابع امليثاق ،الرابط ،املغرب.
	-بواقنــة ،هتــاين ،)2009( ،أتهيــل الســجني وفقـاً لقانــون مراكــز التأهيــل واإلصــاح الفلســطيين رقــم
( )6لســنة ( ،)1988رســالة ماجســتري ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،انبلــس ،فلســطني.
	-البيــدون ،ميســاء ( ،)1998احلقــوق األساســية للنزيــل أثنــاء تنفيــذ العقوبــة ،رســالة ماجســتري،
جامعــة ال البيــت ،عمــان ،االردن.
	-جعفــر ،علــي حممــد ( .)2003داء اجلرميــة سياســة الوقايــة والعالج،جمــد املؤسســة اجلامعيــة
للدراســات والنشــر والتوزيــع ،بــروت ،لبنــان.
	-احلارثــي ،ســعيد بــن ســعد ،)2012( ،مؤش ـرات جــودة اخلدمــات الــي تقدمهــا املديريــة العامــة
للســجون من وجهة نظر النزالء -دراســة ميدانية على ســجون حمافظة الطائف ،رســالة ماجســتري،
جامعــة انيــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الســعودية.
	-احلســي ،هاشــم معــروف ( .)1997املســؤولية اجلزائيــة يف الفقــه اجلعفــري ،دار القلــم ،بــروت،
لبنــان.
	-محودة ،علي حممود علي ( .)2006علمي اإلجرام والعقاب ،مؤسسة البيان للصحافة والطباعة
والنشر ،ديب ،اإلمارات.
	-الســمري نبيــه ،آمــال عبــد احلميــد ,طلعــت لطفــي ،عايــدة عبــد الفتــاح .)2012( ،علــم اجتمــاع
اجلرميــة واالحنـراف ،دار امليســرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة ،عمــان ،األردن.
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	-ش ـريك ،مصطفــى ،)2014( ،املعايــر الدوليــة ومقارنتهــا بقانــون الســجون اجلزائــري ،جملــة علــوم
اإلنســان واجملتمــع ،العــدد ( ،)11اجلزائــر.
	-الطهــاروة ،امحــد ( ،)2016مــدى توافــق االحــكام املتعلقــة حبقــوق نـزالء مراكــز اإلصــاح والتاهيــل
دراســة مقارنة ،ط ،1دار وائل للنشــر ،عمان ،االردن.
	-العمــري ،ش ـريف ( ،)2009إدارة املؤسســات العقابيــة ,ورقــة عمــل َّ
مقدمــة ضمــن نــدوة أســس
املعاملــة العقابيــة للن ـزالء يف مراكــز اإلصــاح والتأهيــل مقارنــة ابملعايــر الدوليــة ،جامعــة مؤتــة،
األردن.
	-الغامــدي ،حممــد ( ،)2000اجتاهــات النـزالء حنــو برامــج التعليــم والتدريــب املهــي يف املؤسســات
اإلصالحيــة (دراســة مســحية يف إصالحيــات ال ـرايض ،جــدة ،الدمــام) رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،أكادمييــة انيــف للعلــوم األمنيــة ،ال ـرايض ،الســعودية.
	-عبــد الفتــاح ،خضــر ( ،)1984تطــور مفهــوم الســجن ووظيفتــه يف الســجون ،مزاايهــا وعيوهبــا مــن
وجهــة النظــر اإلصالحيــة ،املركــز العــريب للدراســات األمنيــة والتدريــب ،الـرايض ،الســعودية.
	-الضحيان ،ســعود بن ضحيان ( ،)2001الربامج التعليمية والتأهيلية يف املؤسســات اإلصالحية،
ط ،1أكادميية انيف للعلوم األمنية ،الرايض ،الســعودية.
	-الكساســبة ،فهــد يوســف ( .)2010وظيفــة العقوبــة ودورهــا يف اإلصــاح والتأهيــل ،دار وائــل
للنشــر والتوزيــع ،عمــان ،األردن.
	-نبيــه ،نس ـرين عبــد احلميــد ( .)2008الســجون يف مي ـزان العدالــة والقانــون ،منشــأة املعــارف،
القاهــرة ،مصــر.
	-جنــم ،حممــد صبحــي ( .)2008أصــول علــم اإلجـرام وعلــم العقــاب ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،
عمــان ،األردن.
	-هــال ،انجــي حممــد ســليم ،)2009( ،العنــف يف الســجن ،اجمللــة العربيــة للدراســات األمنيــة
والتدريــب ،أكادمييــة انيــف للعلــوم األمنيــة ،ال ـرايض ،الســعودية.
	-الوريــكات ،حممــد عبــدهللا ( .)2009مبــادئ علــم العقــاب،دار وائــل للنشــر والتوزيــع ،عمــان،
األردن.
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: املواثيق والتشريعات:اثلثا
.1955  رقواعد احلد االدىن ملعاملة السجناء لسنة.1998 ) لسنة6(  قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم-

: املواقع اإللكرتونية:رابعا
 نوفمــر7 ، اآلليــات الدوليــة والوطنيــة للدفــاع عــن حقــوق الســجناء وأســرهم، حممــد، خليــل2014
http://www.maatpeace.org

159

			
م٢٠١٨  نوفمبر/ه١٤٤٠  صفر- العدد األول-المجلد الحادي عشر

