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تقدمي

عرفت املنظومة السجنية باملغرب تطورات هامة خالل السنوات األخرية شملت 
املؤسسات  بنيات  همت  كام  استقالليتها،  وتعزيز  السجون  إلدارة  القانوين  الوضع 
السجنية واألوضاع داخلها واإلدماج املتنامي للبعد التأهييل للسجناء، مع إيالء عناية 
تطوير  ومتطلبات  االجتامعية  واألوضاع  املؤهالت  حيث  من  البرشي  للعنرص  خاصة 
الخربة والتكوين. ويعكس هذا التوجه املقاربة املعتمدة التي تعمل عىل ضامن أمن 
وبلورة  السجناء  كرامة  عىل  اآلن  نفس  يف  والحفاظ  السجنية  واملؤسسات  السجناء 

برامج لتهيئ إعادة إدماجهم يف املجتمع ومتكني املؤسسة من اضطالعها بأدوارها.
وضمن هذا العمل، أقامت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج عدة 
رشاكات مع مؤسسات ومنظامت وطنية ودولية ملرافقة هذا املجهود، كان من ضمنها 
جنيف  مركز  مع  بتعاون  بادر،  الذي  والدميقراطية،  اإلنسان  حقوق  دراسات  مركز 
للمراقبة الدميقراطية عىل القوات املسلحة (سويرسا) وبدعم من الصندوق االستئامين 
إعداد  إىل  أفريقيا  لشامل  املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ملركز 

مرشوع برنامج تدريبي موجه لألطباء العاملني يف السجون. 
معرفتهم  وزيادة  املغربية  السجون  أطباء  قدرات  تعزيز  املرشوع  هذا  ويتوخى 

بخصوص:
القواعد واملعايري الوطنية والدولية واملامرسات الجيدة املتعلقة مبعاملة السجناء  –

وظروف سجنهم، وخاصة ما يتعلق بالرعاية الصحية؛
املعايري الوطنية والدولية واملامرسات الجيدة يف مجال الوقاية من التعذيب وغريه  –

من رضوب املعامالت القاسية  أو الالإنسانية أو املهينة؛
آليات مراقبة مدى إعامل هذه املعايري والقواعد. –
خصائص طب السجون ووضعيته يف التجربة املغربية. –
رهانات وانعكاسات مصادقة املغرب عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة  –

التعذيب عىل عمل املصالح الطبية باملؤسسات السجنية.
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العامة  املندوبية  طرف  من  املبذولة  املجهودات  مرافقة  إىل  املرشوع  يهدف  كام 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لتأهيل العنرص البرشي يف مجال الوقاية من التعذيب 
اململكة  وأن  خاصة  بالكرامة،  الحاطة  أو  املهينة  أو  القاسية  املامرسات  من  وغريه 
املغربية دخلت مرحلة جديدة تتمثل يف املصادقة عىل الربوتوكول االختياري التفاقية 
آلية  إحداث  ضمنها  جديدة،  التزامات  من  ذلك  عن  متخض  وما  التعذيب،  مناهضة 
وطنية للوقاية من التعذيب والسامح لآللية األممية (اللجنة الفرعية) بزيارة أماكن 
الحرمان من الحرية. ومعلوم أن القانون رقم 15 - 76 املتعلق بإعادة تنظيم املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان الذي سيحتضن هذه اآللية، قد صادق عليه الربملان املغريب 

وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ فاتح مارس 2018. 
أويل  مرشوع  اعتامد  يف  متثلت  تشاركية  مقاربة  وفق  الدليل  هذا  إنجاز  تم  لقد 
له شكل أداة لتنشيط ست (06) ورشات تدريبية لفائدة األطباء العاملني بالسجون 
الورشات  من  املستفيدين  بني  والغني  البناء  التفاعل  من  االستفادة  ومتت  املغربية، 
وفريق الخرباء الذي ساهم يف التأطري والصياغة. وبذلك تم إصداره عىل أمل االستفادة 

منه من طرف الطاقم الصحي العامل بالسجون.
العربية  باللغتني  مرجعي  كتاب  وإصدار  إعداد  تم  الدليل،  هذا  جانب  وإىل 
القوانني  جانب  إىل  الصلة  ذات  الدولية  واملعايري  النصوص  أهم  يتضمن  والفرنسية 
املغربية التي تؤطر مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء. ونأمل أن يساهم 
هذا العمل يف متكني األطر العاملة يف املجال الصحي بالسجون من أدوات مرجعية 
تساهم يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان وتأصيلها يف مامرسة العاملني يف هذا الحقل.

اأمين اأيوب
مدير بالنيابة

ق�سم �سمال افريقيا وال�سرق الأو�سط
مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على 

القوات امل�سلحة

احلبيب بلكو�ش
رئي�ش مركز درا�سات حقوق 

الإن�سان والدميقراطية
)املغرب(



اجلزء الأول:
 الإطار القانوين للوقاية من التعذيب

 والطب بال�سجون 
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الق�سم الأول. الإطار القانوين الدويل

أقر القانون الدويل منذ زمن بعيد، أن منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، يعد قاعدة 
اإلعالن  كرسه  الذي  الظروف. األمر  كانت  كيفام  استثناء  أي  تقبل  وال  وملزمة  آمرة 
العاملي لحقوق اإلنسان يف مادته الخامسة، بعدم جواز «تعريض أي إنسان للتعذيب 
االتفاقيات  وتؤكده  املهينة»،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعامالت  أو  للعقوبات  أو 
الدولية الالحقة: االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي (املادة 
مناهضة  اتفاقية  و10)،   7 (املادتان  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد   ،(5
املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب 
(املواد 1، 2، 3، 4، 5، 10، 11، 12، 13، 14، 15). اتفاقية حقوق الطفل (املادة 37)، 
االتفاقية الدولية لحامية حقوق كل العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم (املادة 10)، 

االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (املواد 14، 15 و17)..
والربوتوكول   (I) التعذيب  مناهضة  اتفاقية  مقتضيات  عىل  دليلنا،  يف  وسرنكز 

(II) االختياري ملناهضة اتفاقية التعذيب
كام صدرت عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عدة قواعد ومعايري تتعلق بالعدالة 

الجنائية ومنع الجرمية، وخصوصاً معاملة السجناء من قبيل:
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)؛ ➤
من  ➤ شكل  ألي  يتعرضون  الذين  األشخاص  جميع  بحامية  املتعلقة  املبادئ 

أشكال االحتجاز أو السجن؛
املبادئ األساسية ملعاملة السجناء؛ ➤

قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري البديلة لالعتقال (قواعد طوكيو)
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون عدالة األحداث (قواعد  ➤

بيجني)؛
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مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث (مبادئ الرياض)؛ ➤
قواعد األمم املتحدة بشأن حامية األحداث املحرومني من الحرية؛ ➤
قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري البديلة لالعتقال بخصوص  ➤

الجانحات (قواعد بانكوك)؛
يف  ➤ والسيام األطباء  املتعلقة بدور موظفي الصحة  مهنة الطب  آداب  مبادئ 

أو  القاسية  العقوبة  أو  واملعاملة  التعذيب  من  واملحتجزين  السجناء  حامية 
الالإنسانية أو املهينة.

أو  ➤ املعاملة  رضوب  من  وغريه  للتعذيب  الفعالني  والتوثيق  التقيص   دليل 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (بروتوكول إسطنبول).

تقتيض الوثائق املشار إليها توضيح مسألتني:
ولكنها  ➤ إلزامياً،  طابعاً  تكتيس  ال  توجيهية  مبادئ  مجرد  جميعها،  تعترب  أوالً، 

القوانني  تطوير  يف  تأثري  ولها  عاملياً،  به  معرتف  أدىن  حداً  تشكل  معايري 
واملامرسات ذات الصلة باالعتقال واالحتجاز.

اعتبار  ➤ ميكن  فال  الوثائق،  تلك  مختلف  بني  الزمني  الفارق  من  بالرغم  ثانياً، 
أَحِدها بديًال عن وثيقة أخرى، وإمنا هي متكاملة، وكل واحدة منها تعرب عن 
لحظة يواجه فيها املجتمع الدويل تحديا جديد يف مجــال العدالـة الجنائية. 

لذا فقـراءتها يجـب أن تكـون متقاطعة ومدمجــة.
(III) وقواعد  مانديال  نيلسون  قواعد  إىل  فقط،  الدليل،  هذا  يف  التطرق،  سيتم 

.(V) وبروتوكول استنبول (IV) بانكوك
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I .اتفاقية مناه�سة التعذيب

أ. تعريف التعذيب والعقوبات أو املعامالت القاسية أو الالإنسانية أو املهينة:
وإن  شخصية،  تقديرات  من  انطالقا  املعاملة،  سوء  أو  التعذيب  أفعال  تتحدد  ال 
تعريفات  من  وإمنا  مقبولة،  غري  تبدو  قد  األفعال،  حتى  أو  املامرسات  بعض  كانت 
. قانونية مضبوطة، حددتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة وأكدتها القوانني الوطنية

تعريف التعذيب حسب مقتضيات املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب:
يقصد بـــ «التعذيب»يف منظور املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب:

«أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص 
 ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، 
أو معاقبته عىل عمل ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه، أو إرغامه هو أو أي شخص 
 ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، 
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظفا رسمي أو أي شخص يترصف 
بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية 

أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها1». 

يستخلص من هذا التعريف، أن التعذيب يقوم عىل ثالثة عنارص:
- اإللحاق بطريقة عمدية، أمل أو عذاب شديد جسدي أو نفيس؛ ➤
- لتحقيق غاية محددة (البحث عن معلومات أو املعاقبة أو  ➤

التخويف أو اإلرغام)؛
- تقوم به هيئة عامة أو مبوافقة منها2. ➤

تِه، والهدف  عموما، يعترب اللجوء العمدي إىل فعل التعذيب، وِحدِّ
املراد تحقيقه منه، هي ما مييز التعذيب عن غريه من أفعال سوء 

املعاملة.

1- نرشت االتفاقية بالجريدة الرسمية للمملكة املغربية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنرب1996.
االجتهاد  مؤلف  منه.  والوقاية  التعذيب  ملناهضة  واإلجرائية  القانونية  املتطلبات  بلامحي:  إدريس   -  -2
القضايئ يف مجال التعذيب –منشورات دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية وجمعية الوقاية من التعذيب 

بسويرسا- أبريل 2015 ص 55-57.
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دور الطبيب يف توضيح ادعاءات التعذيب:
تجدر اإلشارة، إىل نقطتني أساسيتني:

كحد  ➤ التعذيب،  مناهضة  اتفاقية  من  األوىل  املادة  يف  الوارد  التعريف  يعترب 
مستحيال-  يكن  مل  إن  الصعب –  من  والتي  التعذيب،  أفعال  لتوصيف  أدىن 
ظروف  فيها  تتدخل  وإمنا  املعيارية،  املعطيات  من  فقط،  انطالقا  تحديدها، 
إىل  حالة  من  يختلفان  واللذان  الضحية،  وشخصية  الفعل،  ارتكاب  وسياق 

أخرى؛
يساعد تدخل الطب/ الطب الرشعي، يف تحديد توصيف األفعال، هل هي  ➤

فعل،  كل  عىل  املرتتبة  القانونية  النتائج  وأن  السيام  ذلك؟  غري  أم  تعذيب؟ 
تختلف من وصف آلخر.

بالعودة إىل التعريف، نجد أن هناك عنرصين موضوعيني: 
يثريان  ➤ وال  الفعل،  ارتكاب  من  والهدف  السلطة،  مع  الفعل  مرتكب  عالقة 

مشاكل يف إثباتهام. 
مسألة  ➤ تبقى  والتي  األمل»  «درجة  تحديد  هو  الحاسم،  العنرص  يبقى  لكن 

الضحية.  وشخصية  الفعل  ارتكاب  سياقات  معطيات  فيها  تتداخل  ذاتية  
وتزداد األمور تعقيدا، كلام انتقلنا من تحديد آثار شدة اآلالم الجسدية إىل 
درجة التأثريات النفسية، والتي ترتك آثارا أعمق وأطول من األوىل، وقد تبقى 

مفتوحة. 
ب. املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة:

انطالقا من مقتضيات املادة 16، تتعهد كل دولة:
 مبنع أفعال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي ال تصل  ➤

إىل حد التعذيب؛
أال يقوم أو يحرض أو يسكت عىل األفعال السالفة موظف عمومي أو شخص  ➤

يترصف بصفة رسمية؛
مجال  ➤ يف  الدول  عىل  املفروضة  االلتزامات  بعض  األفعال  هذه  عىل  ترسي 
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مناهضة التعذيب، كتدريب املوظفني، مراقبة قواعد االستجواب واالعتقال، 
التحقيق الرسيع والنزيه وإمكانية االنتصاف3.

فانطالقا من مقتضيات املادة 16، ميكن التمييز بني:
املعامالت القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ ➤
العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ➤

أو  القاسية  املعامالت  أو  لـــ «لعقوبات  تعريف  يوجد  ال  التعذيب،  فعل  عكس 
الالإنسانية أو املهينة» يف أية معاهدة، لذا حاولت الهيئات التعاهدية واملحاكم الدولية، 
توضيح تلك املفاهيم إلعطائها مدلوال عمليا، حيث اعتربت مفهومي «القاسية» و«الال 
إنسانية» مبثابة مرادفات تؤدي نفس املعنى Synonymes interchangeables، ومختلف 

. عن مفهوم «املهينة»

املعاملة القاسية أوالال إنسانية:
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 1970

أو  عقلية  شديدة،  معاناة  عمدا  «تسبب  معاملة  كل  هي  الالإنسانية  املعاملة 
بدنية والتي تكون الحالة املحددة لها غري مربرة4».

تطورت مامرسة املحكمة يف مسألة درجة املعاناة – عتبة الشدة – من عدم  ➤
اعتبار «التهديد بالعقاب» معاملة قاسية وال إنسانية5، 

إىل أن أقرت بأن «مجرد التهديد بالتعذيب» يعد معاملة ال إنسانية6. ➤

3- املواد من 10 إىل 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
4- affaire Grecque : CEDH, Comité des Ministres, 15 avril 1970. N° 3321/67, 3322/67, 
3323/67, 3344/67, in : http/www. Doctriue.fr/d/CEDH
5-CEDH  affaire- Trayerc.R.U. 1978 par 29
6-CEDH : Affaire  Cambell et Cawzasc.R.U. 1982 par 26



18
دليل عملي لفائدة أطباء السجون 

في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

بينام املامرسة الراهنة للجنة مناهضة التعذيب، ال تقيم فرقا 
بني التعذيب، وأفعال سوء املعاملة، انطالقا من كون إباحة هاته 

األفعال يسهل التعذيب يف كثري من األحيان.

من األفعال التي تعتربها اللجنة، معامالت قاسية وال إنسانية، نجد: 
اعتقال أطفال ال يتعدى سنهم سبع(07) سنوات يف مستشفيات أو مؤسسات  ➤

خاصة للحامية االجتامعية،
اعتقال لفرتات طويلة طالبو اللجوء خالل فرتة معالجة طلباتهم، ➤
وضع املعتقل يف زنزانة ملدة 24 ساعة بدون مامرسة أي نشاط، ➤
تحمل املعتقلني لجزء من نفقات اعتقالهم، ➤
استعامل أحزمة كهربائية او حرمان املعتقل من استعامل الكرايس كإجراءات  ➤

عقابية،
العزل ملدة طويلة كـإجراء عقايب. ➤

املعاملــة املهينــة:
هي كل معاملة يقصد منها إذالل شخص أو الحط من كرامته، وليست لها عالقة 

بدرجة املعاناة الجسدية أو العقلية التي تعرض لها. 
اعتربت لجنة الوقاية من التعذيب األوروبية أن عدم متكن املرأة من الحصول 

عىل الحاجيات الصحية الخاصة بالنساء، يشكل يف حد ذاته معاملة مهينة.
الحصول  من  املرأة  متكن  عدم  أن  األوروبية7  التعذيب  من  الوقاية  لجنة  اعتربت 

عىل الحاجيات الصحية الخاصة بالنساء، يشكل يف حد ذاته معاملة مهينة8.
التعذيب  من  الوقاية  إىل  تهدف  األوريب  للمجلس  تابعة  هيئة  األوروبية  التعذيب  من  الوقاية  لجنة    -7

واملعامالت القاسية واملهينة

http/rm.coe. 8- لجنة الوقاية من التعذيب، التقرير العام لفاتح يناير 1999، الفقرة 31، متاح عىل املوقع
 int/1680696aac
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ج. التزامات الدول مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب
للحيلولة دون انتهاك الدول ملقتضيات املعاهدة، فهي مطالبة باتخاذ اإلجراءات 

اإليجابية التالية:
قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى  ➤ ترشيعية أو إدارية أو  اتخاذ إجراءات 

ملنع التعذيب(م1)،
إنفاذ  ➤ عىل  الساهرين  تكوين  مقررات  يف  التعذيب  منع  مقتضيات  إدماج 

القانون واألطباء وكل من له عالقة بالتوقيف واالعتقال(م10)،
املراقبة املستمرة لطرق االستنطاق وأماكن التوقيف واالعتقال(م11)، ➤
إجراء تحقيق رسيع ونزيه يف ادعاءات التعذيب (م 12)، ➤
استبعاد جميع األقوال املنتزعة بواسطة التعذيب(م15)، ➤
االمتناع عن طرد أو إعادة أو تسليم شخص سيكون عرضة للتعذيب(م3)، ➤
إلزامية تعويض الضحايا(م14)، ➤
اإلقرار بالوالية القضائية العاملية يف قضايا التعذيب (م 5-9). ➤
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املتحدة  الأمم  باتفاقية  امللحق  الختياري  الربوتوكول   -II
ملناه�سة التعذيب9

تم استكامل االتفاقية بربوتوكول اختياري ، اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة 
. يف 18 ديسمرب 2002 ، ودخل حيز التنفيذ يف 22 يونيو 2006 

أ.خاصيات وأهداف الربوتوكول:

يتميز الربوتوكول بخاصيتني:
يف  ➤ البحث  بني  الجمع  عىل  يعمل  غاية،  وليس  آلية  الربوتوكول  يعد   : أوالً

األهداف العميقة ملخاطر التعذيب ورضوب سوء املعاملة، من جهة، ومقاربة 
موجهة نحو واقع مراكز االعتقال واالحتجاز من جهة أخرى؛

يف  ➤ عهدناه  ملا  متاماً  مخالفة  األطراف،  ثالثية  بعالقة  الربوتوكول  يتميز  ثانياً: 
الهيئات االتفاقية األخرى، والتي تنحرص فيها العالقة فقط بني هيئة املعاهدة 
والدولة، بينام الربوتوكول يقوم عىل عالقة: الدولة –اللجنة الفرعية للوقاية من 

التعذيب –اآللية الوطنية املستقلة للوقاية من التعذيب.

يهدف الربوتوكول إىل تحقيق هدفني أساسيني:
أولهام، القيام بإجراءات وقائية من التعذيب، من خالل زيارة اآلليات الدولية  ➤

والهيئات الوطنية لجميع األماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم؛
ثانيهام، التكامل بني العمل الذي تقوم به اآلليات الدولية من جهة، والهيئات  ➤

وهو  أال  األسمى  الهدف  لتحقيق  وذلك  أخرى،  جهة  من  املستقلة  الوطنية 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  عىل  القضاء 

الالإنسانية أو املهينة.

9- اعتمد الربوتوكول يف 18 دجنرب 2002، ودخل حيز التنفيذ يف 22 يونيو 2006.

10- املــادة األوىل من الربوتوكول.
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ب-اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.
وتقوم  خبريا11ً،   25 من  وتتكون   ،2006 دجنرب   18 يف  الفرعية  اللجنة  أحدثت 

بوظيفتني:

توفري االستشارة للهيئات الوطنية.
تعمل اللجنة الفرعية عىل:

تقديم االستشارة للدول األطراف بخصوص إحداث اآلليات الوطنية وتدبريها؛ ➤
دعم قدرات اآلليات الوطنية من حيث التكوين وتوفري املساعدة التقنية؛ ➤
األشخاص  ➤ حامية  لتعزيز  الوطنية  لآلليات  مبارشة  واملساعدة  املشورة  توفري 

املحرومني من الحرية؛
اآلليات  ➤ ووالية  قدرات  تعزيز  بهدف  األطراف  الدول  إىل  التوصيات  تقديم 

الوطنية12.

زيارة أماكن حرمان األشخاص من الحرية.
يُسمح للجنة الفرعية بزيارة جميع أماكن التوقيف التي ال يُسمح فيها لألشخاص 
مبغادرتها. سواء كان ذلك بأمر من سلطة إدارية أو قضائية13. وميكن أن تكون مراكز 
لقوات األمن، مراكز أحداث، مراكز مهاجرين، مناطق العبور يف النقاط الحدودية أو 

املطارات، مراكز طالبي اللجوء، مؤسسات العالج النفيس...

11- لالطالع عىل الرشوط املطلوبة يف الخرباء وكيفية انتخابهم، راجع املواد 2 و5 إىل 10 من الربوتوكول.

12- املادة 11 من الربوتوكول
 Voir APT : Protocole facultatif à la convention de l’ONU contre la torture. Manuel de
mise en œuvre. Nouvelle édition 2010. Disponible au site web : www.apt.ch

13- املادة 4 من الربوتوكول.
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وتشمل اختصاصات اللجنة املتعلقة بالزيارات:
وأماكن  ➤ الحرية،  من  املحرومني  األشخاص  عدد  عىل  املرشوط  غري  االطالع 

اعتقالهم أو توقيفهم؛
الحصول غري املقيد عىل املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص وبظروف  ➤

احتجازهم؛
الحرية يف اختيار األماكن املقرر زيارتها، واألشخاص الذين ستتم مقابلتهم، وأن  ➤

تتم املقابالت عىل انفراد؛

 يجوز تأجيل زيارة أحد أماكن االحتجاز إذا ما توفرت أسباب وجيهة 
لها عالقة ب:

 الدفاع الوطني  ➤
 السالمة العامة  ➤
الكوارث الطبيعية  ➤
اضطراب خطري يف املكان املزمع زيارته14 ➤

ÿÿ

نتيجــــــــة الزيـــــــــــارات:
تقدم اللجنة الفرعية رسياً توصياتها ومالحظاتها إىل الدولة الطرف املعنية؛ ➤
ترسل التوصيات أيضاً، لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب إذا كانت لها عالقة  ➤

باملوضوع؛

14- املادة 14 من الربوتوكول.

15- الفقرات من 1 إىل 3 من املادة 16 من الربوتوكول.

16- تشرتط الفقرة الرابعة من املادة 16، أن:
تقدم اللجنة الفرعية طلباً إىل لجنة مناهضة التعذيب؛

يتخذ القرار بأغلبية أصوات أعضاء لجنة مناهضة التعذيب؛
إتاحة الفرصة للدولة الطرف إلبداء آرائها.
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باستثناء املعطيات الشخصية، تنرش اللجنة تقريرها مصحوباً باملالحظات التي  ➤
تقدمها الدولة الطرف، وإذا ما بادرت هذه األخرية إىل الكشف عن جانب من 

التقرير، يجوز للجنة نرشه كامالً أو االقتصار عىل نرش جزء منه15.

اكرتاثها  ➤ عدم  أو  الفرعية،  اللجنة  مع  الطرف  الدولة  تعاون  عدم  حالة  يف 
بتوصياتها، يجوز للجنة مناهضة التعذيب بإصدار بيان علني حول املوضوع 

أو نرش تقرير اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب16.

ج. اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
منظومة  نجاعة  لتعزيز  الفرعية  اللجنة  مع  تكاملية  كهيئة  الوطنية  اآللية  تعترب 
الوقاية من التعذيب، من خالل ضامن دميومة رقابة أماكن االعتقال/االحتجاز، عىل 
عىل  ومستمرة،  متكررة  بزيارات  بالقيام  لها  يسمح  مام  بالبلد،  متواجدة  أنها  اعتبار 

عكس زيارة اللجنة الفرعية التي تكتيس طابعاً متقطعاً.
وتكتمل هذه الفعالية من خالل العالقة املبارشة بني اللجنة الفرعية واآللية الوطنية، 

سواء لتقديم املساعدة التقنية أو التكوين، وذلك بعيداً عن أعني السلطات العمومية.
خصائصها  خالل  من  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  اآللية  موضوع  سنتناول 

وصالحياتها وكذا إعامل توصياتها.

خصائص اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
تلتزم الدول أطراف الربوتوكول بتعيني أو إحداث أو اإلبقاء عىل آلية واحدة، أو 
عدة آليات وقائية وطنية مستقلة ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 
للدول  املشورة  تقدم  أن  الفرعية  للجنة  وميكن  املهينة17.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
أطراف الربوتوكول بشأن إحداث آلياتها الوطنية، كام ميكن أن تقدم املساعدة التقنية 

لآللية الوقائية الوطنية نفسها.

17- املادتان 3 و17 من الربوتوكول. وتعطي املادة 17 أجل سنة واحدة بعد دخول الربوتوكول حيز النفاد 
أو املصادقة عليه أو االنضامم إليه. أو تتقدم بترصيح عند تصديقها تطلب فيه تأجيل إحداث اآللية، الذي 

ال يجوز أن يتعدى خمس سنوات، كام تحدده املادة 24.
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غري  وطنية  وقائية  آلية  إلحداث  أساسيان  التزامان  األطراف،  الدول  عىل  ويَقع 
صورية:

 ترك الربوتوكول حرية مطلقة يف تحديد شكل اآللية الوطنية، 
فقد تحدث هيئة جديدة إما عن طريق التعيني أو االنتخاب، أو 
اإلبقاء عىل هيئة قامئة. وقد تكون هيئة جامعية –أو فردية، أو 
مشكلة من عدة هيئات تلتقي يف هدف الوقاية من التعذيب. 

االستقاللية املؤسساتية:
 لكل دولة حرية إحداث آلية وطنية مناسبة لبنياتها الدستورية واملؤسساتية، 

رشيطة أن تضمن لها استقالالً وظيفياً من خالل:
سند تأسيسها : فاملادة 17 تلزم الدول بأن تكون اآللية الوطنية مستقلة، لذا  ➤

فأول ضامنة لهذا االستقالل هو مقتضيات الوثيقة القانونية املحدثة لها، والتي 
يجب أن تنص رصاحة وبلغة غري ملتبسة وال قابلة للتأويل، أن اآللية الوطنية 
مستقلة عن باقي السلطات (ترشيعية، تنفيذية أو قضائية)، وال يتدخل أي 

منها، سواء يف تحديد مسطرة عملها، أو مجريات مامرستها لصالحياتها.
بـ  ➤ إحداثها  ربط  خالل  من  وأعضائها  اآللية  استقاللية  الربوتوكول  ُن  ويَُحصِّ

حقوق  وحامية  للنهوض  الوطنية  للمؤسسات  املنظمة  باريس»  «مبادئ 
بقانون،  األعضاء  وتعيني  الوالية،  مدة  تحديد  عىل  تؤكد  والتي  اإلنسان18. 

وضامن التعددية والتشاور مع جمعيات املجتمع املدين19.

مكونات االستقالل الوظيفي:
املادية  الرشوط  توفري  القانونية،  النشأة  عىل  عالوة  الوظيفي،  االستقالل  يعني 

والبرشية الشتغال اآللية الوطنية، من خالل:

18 - الفقرة 4 من املادة 18 من الربوتوكول. 

 19 - املبدأ رقم 3 من مبادٔي باريس، وكذلك الفقرة الثانية من املادة 18 من الربوتوكول.
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القوانني  ➤ مراعاة  مع  تنفيذها،  إىل  امليزانية  وضع  من  انطالقاً  املايل،  االستقالل 
الناظمة للمجال املايل، السيام يف باب ضامن شفافية املحاسبة؛

متكينها من املوارد البرشية املالمئة لوظيفتها، سواء من حيث تنوعها االجتامعي/ ➤
املجتمعي، أو املتعددة االختصاصات (مهن قانونية وطبية، مختصني يف مجاالت 
حقوق اإلنسان وقضايا االعتقال...)، وأن يكون مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

صالحيات اآلليـــــــــة الوطنيــــــة.
يُفرتض أن تتمكن اآللية الوطنية من ثالث صالحيات كحد أدىن:

التحري واالفتحاص املنتظم ملعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم يف أماكن االحتجاز؛ ➤
تقديم توصيات إىل السلطات املعنية بهدف تحسني وضعية األشخاص املحرومني من  ➤

الحرية؛
السارية  ➤ القوانني  بخصوص  واالقرتاحات  املالحظات  تقديم  خالل  من  اقرتاحية  قوة 

املفعول أو مشاريع القوانني.

هذه الصالحيات تضمن اآللية حق الولوج إىل:
جميع أماكن االحتجاز، وحرية اختيار األماكن ومرافقها وتجهيزاتها، وأن تجري 

زياراتها يف أي وقت ودون إخطار مسبق للسلطات الساهرة عىل االحتجاز؛
املتعلقة  تلك  وكذلك  ومواقعها،  االحتجاز  أماكن  بعدد  الصلة  ذات  املعلومات 

بعدد األشخاص املحرومني من حريتهم، وكيفيات معاملتهم ورشوط احتجازهم؛
األشخاص املحرومني من الحرية وإجراء مقابالت شخصية معهم عىل انفراد، إال 

ما تعتقد اآللية الوطنية أنه قد يساعدها عىل أداء مهمتها.
الحق يف التواصل مع اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب

20- املادة 19 من الربوتوكول.

21- املادة 20 من الربوتوكول.
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إنفاذ تقارير اآللية الوطنية.
تلتزم الدول بـــــ:

أفضل  ➤ حول  معها  والتحاور  الوطنية،  اآللية  عن  الصادرة  التوصيات  دراسة 
السبل لتنفيذها؛

له  ➤ يكون  والذي  للوقاية،  الوطنية  اآللية  عن  الصادرة  السنوية  التقارير  نرش 
تجنب  أجل  من  االحتجاز،  بأماكن  واملامرسني  العام،  الرأي  عىل  إيجابياً  وقعاً 

املامرسة املسيئة للكرامة اإلنسانية.
كام يعد النرش، تعبرياً عن الشفافية وإرادة السلطات العمومية يف الوقاية من  ➤

التعذيب.
اللجنة  ➤ أو  الوطنية  اآللية  مع  املتعاملة  واملنظامت  األشخاص  تعريض  عدم 

مع  تعاملهم  من  كانتقام  معاملة  سوء  أو  تهديد  أو  ضغوط  ألية  الفرعية، 
اآلليات املذكورة23.

ولتعزيز التدخالت الوقائية، يُْسَتحب أن تعمل اآللية الوطنية للوقاية 
من التعذيب عىل:

التفكري يف إطار مشرتك للتنسيق بني مختلف الجهات الوطنية والدولية الزائرة  ➤
واحرتاما  املرافق،  لتلك  العادي  السري  عىل  تأثري  ألي  تجنبا  االحتجاز،  ألماكن 
يف  وفعالية  تكامل  عنرص  التعدد  يكون  وان  الحرية،  من  املحرومني  لكرامة 

مجال الوقاية من التعذيب؛
العمل عىل تغيري العقليات، من خالل جعل الزيارة كأداة بيداغوجية لتحسيس  ➤

األشخاص  كرامة  احرتام  بأن  الحرية،  من  الحرمان  املؤسسات  يف  العاملني 
املعتقلني/املوقوفني، سينعكس إيجاباً عىل حسن حكامة تدبري املؤسسة.

القوانني،  ➤ إنقاذ  عىل  بالساهرين  يتعلق  فيام  التكوين  حلقات  يف  املساهمة 
أفق  يف  العقابية،  السياسة  من  تحقيقه  املراد  بالهدف  العام  الرأي  وتحسيس 

اإلدماج املجتمعي.

22 - 23 - املادتان 22 و23 من الربوتوكول.
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مانديال نيل�سون  قواعد   .III
تعترب مبثابة الحد األدىن املعرتف به عاملياً يف القضايا املتصلة باالعتقال واالحتجاز، 
بتاريخ  املجرمني  ومعاملة  الجرمية  ملنع  األول  املتحدة  األمم  مؤمتر  اعتمدها  أن  منذ 

.1955
وخضعت، منذ ذلك التاريخ لعدة تعديالت، ملواكبة التحوالت املجتمعية، والتطور 
املعياري، السيام يف مجال حقوق اإلنسان خصوصاً بعد صدور العهدان الدوليان لسنة 
1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول امللحق بها يف دجنرب 2002 .
عىل  يقوم  أن  يجب  ومكافحتها،  الجرمية  منع  أن  يف  ذلك،  من  املبتغى  ويتمحور 
اإلنسانية،  االعتبارات  ويراعي  للمساءلة  يخضع  ومنصف،  فعال  جنائية  عدالة  نظام 

وملتزم بتعزيز حامية حقوق اإلنسان24 25.
ونستعرض يف هذا الدليل، القواعد ذات الصلة باملامرسة الطبية يف الوسط السجني.

 أ - البنيات الطبية:
تقع عىل الدولة، مسؤولية توفري البنيات الطبية املالمئة بالسجون، وذلك من خالل:

ضامن الرعاية الصحية للسجناء مجاناً، ضمن منظومة الصحة العمومية، ودون  ➤
متييز عىل أساس وضعهم القانوين، وذلك بنفس املستوى املتاح يف املجتمع؛

ومتعددة  ➤ باستقالل  تعمل  طبية،  مصلحة  من  السجنية  البنيات  متكني 
األسنان  وطب  النفيس  والطب  النفس  بعلم  يتعلق  ما  السيام  االختصاصات 
عىل  والعمل  للسجناء،  والعقلية  البدنية  الصحة  بتقييم  التكفل  ومهمتها، 
صعاب  تدليل  بهدف  الخاصة  بالحاالت  عناية  إيالء  مع  وتحسينها،  حاميتها 

إعادة تأهيلهم.

24 -  القاعدة 24 من قواعد نيلسون ماندي .

25 -القاعدة 25 من قواعد نيلسون ماندي .
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  ب - العناية الطبية العامة:
فحوصات  إىل  واللجوء  باستمرار،  الطبية  الخدمات  توفري  رضورة  عىل  عالوة 

خارجية عند االقتضاء، يجب أن تتوفر بعض املعايري يف تلك الخدمات من قبيل:
حرية الطبيب أو املعالج يف الوصول إىل أي سجني مريض أو يحتاج إىل رعاية  ➤

طبية26؛
املبادئ  ➤ لنفس  السجني،  الوسط  يف  به  املحيطني  مع  الطبيب  عالقة  خضوع 

خدمات  تقديم  يف  تنحرص  فمهمته  الطب،  ملهنة  الناظمة  واملهنية  األخالقية 
طبية وحامية صحة السجناء ووقايتهم من األمراض، مع رضورة االحرتام التام 
لكرامة السجني، بالحفاظ عىل رسية الفحص، وأن يبقى امللف الطبي تحت 
رقابة الطبيب27، وال يجوز االطالع عىل محتوياته –خارج االستعامل الطبي-إال 

مبوافقة السجني املعني28؛
يف نفس السياق، يحظر عىل الطبيب، املشاركة بإتيان فعل أو االمتناع عنه، قد  ➤

تشكل تعذيباً أو شكالً من أشكال سوء املعاملة29، مبا يف ذلك التجارب الطبية 
أو العلمية (إزالة خاليا أو أنسجة أو نزع أعضاء)، غري أنه قد يسمح للسجناء 

بذلك بناء عىل موافقتهم الحرة املستنرية ووفقاً للقوانني السارية املفعول30.

العيـــادة األوليــة للسجيــن.
فرصة  مرة،  ألول  معتقالً  كان  إذا  خصوصاً  السجن،  مقر  إىل  السجني  وصول  يعد 
وأن هذه  أساسية للمساهمة يف إشاعة مناخ يطبعه احرتام كرامة اإلنسان، خصوصاً 

اللحظة تتميز بالخوف واالرتباك.
26-القاعدة 31 من قواعد نيلسون مانديال.
27-القاعدة 32 من قواعد نيلسون مانديال.

28- القانون رقم 09-08 املتعلق بحامية األشخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص.

29 - مامرسة تستوجب عقاباً، بحكم املادة ا وىل من اتفاقية مناهضة التعذيب. والفصول 231-1 وما يليه 
من القانون الجنائي املغريب.

30- املقطع "د" من الفقرة األوىل، والفقرة الثانية من القاعدة 32 من قواعد نيلسون مانديال.
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يحبذ أن ُيْعرََض السجني عىل الطبيب أو مؤهل يف الرعاية الصحية، يف 
أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن.

إن احرتام هذا األمر رضوري لغرض مكافحة التعذيب وجميع أشكال سوء املعاملة، 
وذلك من خالل االهتامم الذي يتم منحه  للوضعية الصحية البدنية والعقلية للسجني 

قبل وصوله إىل السجن31.
ستسمح هذه العيادة األوىل، من التحدث إىل السجني وفحصه، ومن تم تحديد:

وكذا  ➤ املالئم،  العالج  لتقديم  الالزمة  التدابري  واتخاذ  للسجني،  الطبية  الحالة 
العزل عن باقي السجناء يف حالة االشتباه بإصابته بأمراض معدية؛

توفري الدعم املالئم ملا يعاين آثار االنقطاع عن مؤثرات عقلية أو مخدرات أو  ➤
كحول؛

تقييم الحالة النفسية للسجناء وتقديم الدعم املناسب لتاليف حاالت االنتحار  ➤
أو إيقاع اإليذاء بالنفس؛

تحديد كل أشكال التعذيب أو سوء املعاملة، قد يكون السجناء الوافدون قد  ➤
تعرضوا لها قبل وصولهم إىل السجن31.

املهمة  بهذه  يقوم  الطبيب،  عىل  السجني  عرض  تعذر  حالة  يف   
املساعدون الطبيون، يف انتظار حلول الطبيب بالسجن. كام تشكل 
هذه اللحظة، فرصة لتقديم معلومات واضحة حول مسطرة تقديم 

العالجات باملؤسسة السجنية.
العنايـــة الطبيـة الخــاصة.

خارج  مستشفيات  يف  تقدم  متخصصة  عناية  تتطلب  التي  الحاالت  عىل  عالوة 
السجن، تتعلق التدخالت الطبية الخاصة:

إما بأمراض نتيجة خطورتها عىل الفرد والجامعة التي يتقاسم معها فضاء العيش،  ➤
إما بفئات تحتاج عناية خــاصة. ➤

تفرض بعض األمراض املعدية، خصوصاً تلك املنقولة جنسياً ويف مقدمتها داء فقدان 
املناعة، وااللتهاب الكبدي الفريويس من صنف ‹›C‘’ ‘‘B‘‘ معاملة خاصة:

31 - القاعدة 30 من قواعد نيلسون مانديال.
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بداية بعزل املريض عن باقي السجناء، خالل فرتة العدوى؛  ➤
تحديد العالج املالئم لهؤالء السجناء. ➤

كام أنه قد يكون لظروف االعتقال، وقع كبري عىل نفسية السجني، األمر الذي قد 
الذي  األمر  اآلخر،  اتجاه  العدوانية  أو  النفس  إيذاء  أو  االنتحار،  يف  التفكري  إىل  يدفعه 

يفرض املتابعة واملراقبة لتقليل مخاطر هذه الحاالت.
يف  تُْدَمَج  أن  فيجب  األول،  املقام  يف  الطبي  الجهاز  مسؤولية  من  هذه  كانت  وإن 

تكوين متخصصني من بني الساهرين عىل تدبري الفضاء السجني.
أما من يثبت أن به خلل عقيل، فمكانه مستشفيات األمراض العقلية وليس السجن.

قد تكون العناية الخاصة نتيجة:
سن املعتقل  ➤
طبيعة العقوبة التي يقضيها،  ➤
السجينات  ➤ للنساء  خاصة  ترتيبات  هناك  إذ  السجني،  نوع  يتعلق  ما  خصوصاً 

الحوامل32، واألطفال املرافقني ألمهاتهم33.
دور اإلرشاف واملشــــــورة.

ففي باب املشورة، يقوم الطبيب بتقديم تقارير إىل مدير السجن عن:
تدهور الحالة الصحية لسجني  ➤
قابليتها للتعرض للرضر نتيجة ظروف السجن أو االستمرار يف حبسه؛ ➤
ظروف ورشوط االعتقال (القواعد الصحية، نظام التغذية، اإلضاءة والتهوية...)34. ➤

32- القاعدة 28 من قواعد نيلسون مانديال.

33- القاعدة 29 من قواعد نيلسون مانديال.
34- القاعدتان 33 و35 من قواعد نيلسون مانديال.
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رضوب  من  وغريه  التعذيب  عالمات  بتوثيق  مطالب  الطبيب 
خصوصاً  املهينة35،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
وأن اإلدارة مطالبة باملعالجة الفورية الدعاءات التعذيب وأشكال 
نفسها  وهي  بدقة،  محددة  مسطرية  رشوط  ووفق  املعاملة  سوء 

املنصوص عليها يف اتفاقية مناهضة التعذيب36.

35 -القاعدة 34 من قواعد نيلسون مانديال.

36 - الفقرة الثالثة من القاعدة 57 والفقرتان 2 و3 من القاعدة 71 من قواعد نيلسون مانديال.
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بانكوك قواعد   .VI
صدرت قواعد بانكوك يف 16 مارس 2011 37، كتكملة للقواعد النموذجية الدنيا 
ملعاملة السجناء، فيام يخص الوضعية الخاصة للسجينة كامرأة، وقد تكون مصحوبة 
مع  واالحتجاز  والتوقيف  االعتقال  وضعيات  مالءمة  معه  يجب  الذي  األمر  بأطفال، 

هذا الوضع الخاص.

هكذا، تبقى القواعد التي قدمناها يف النقطة السابقة صالحة، 
وسرنكز فقط عىل اإلضافات املميزة لوضعية السجينة كامرأة38.

أ. الفحص الطبي عند دخول السجن.
يتعلق األمر باألساس بوضع سجل للصحة اإلنجابية، يثبت فيه حاالت الحمل لدى 

دخول السجن أو التي حصلت يف املدة األخرية39.
ب. اإلفصاح عن االنتهاكات الجنسية.

العتداء  تعرضت  السجينة  أن  الطبي،  الفحص  من  تبني  ما  إذا 
جنيس أو غريه من أشكال العنف، تبلغ السجينة بــ“:

حقها يف اللجوء إىل القضاء؛ ➤
املسطرة الواجب اتباعها؛ ➤
حقها يف الحصول عىل مساعدة قانونية من طرف إدارة  ➤

السجن؛
إجراء  بغرض  املختصة  السلطة  عىل  فوراً  القضية  إحالة 

تحقيق فيها

RES/A/229/65 -37 وثيقة صادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة.
38- بخصوص خدمات الرعاية الصحية هي تكملة للقواعد من 22 إىل 26 من القواعد النموذجية الدنيا 

ملعاملة السجناء.

39-القاعدة 6 الفقرة ''ج''.
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ج. السجينات الحوامل واملرضعات واملرافقات بأطفال.
العتداء  تعرضت  السجينة  أن  الطبي،  الفحص  من  تبني  ما  إذا 

جنيس أو غريه من أشكال العنف، تبلغ السجينة بــ“:
حقها يف اللجوء إىل القضاء؛ ➤
املسطرة الواجب اتباعها؛ ➤
إدارة  ➤ طرف  من  قانونية  مساعدة  عىل  الحصول  يف  حقها 

السجن؛
عىل السلطة املختصة بغرض إجراء تحقيق  إحالة القضية فوراً 

فيها 40 .
تنص القواعد عىل وضع نظام صحي وغذايئ خاص بالسجينات 

الحوامل أو املرضعات:
يسهر عليه أخصايئ صحي مؤهل، ➤
ويفضل  ➤ له،  دخول  أول  عند  للطفل،  طبي  فحص  توفري 

أن يقوم به طبيب أطفال لتحديد طرق العالج والعناية 
الطبية املطلوبة، 

قبل  ➤ من  متواصلة  صحية  رعاية  عىل  يحصل  ذلك  وبعد 
أخصائيني؛

الفضىل  باملصلحة  أمهاتهم  عن  األطفال  فصل  أو  بقاء  يتحدد 
للطفل. ويف حالة إقرار الفصل، فإنه :

يخضع لرضورة توفري ترتيبات تكفل له رعاية بديلة، مع  ➤
إتاحة تسهيالت للسجينات للقاء أطفالهن؛

يتاح للسجينات أقىص ما ميكن من الفرص لقضاء الوقت  ➤
مع أطفالهن؛

توفري بيئة قريبة مام ينشأ فيها األطفال خارج السجن.14 ➤

40-- القاعدة 7، وكذلك القاعدة 6، الفقرة ''هـــ'' من قواعد بانكوك.

41- القواعد 9 و48 إىل 52 من قواعد بانكوك.
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د. العنـــــاية الطبيــــــة الخاصة.
بخصوص األمراض املنتقلة جنسياً، والصحة العقلية وتعاطي املواد املؤثرة، فقواعد 
بانكوك، تلح عىل رضورة إعداد برامج وخدمات لتلبية الحاجات الخاصة للنساء، أخذاً 

بعني االعتبار ما تعرضن له يف املرحلة السابقة العتقالهن42.
املخصصة  والخدمات  العناية  نفس  من  يستفدن  القارصات  السجينات  أن  كام 

للسجينات الراشدات43.

42- القواعد من 10 إىل 18 من قواعد بانكوك.

43- القاعدتان 38 و39 من قواعد بانكوك.



35 دليل عملي لفائدة أطباء السجون 
في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

ا�ستنبول بروتوكول   .V
 أ– ما هو الربوتوكول؟

سوء  رضوب  من  وغريه  التعذيب  ألفعال  الفعالني  والتوثيق  للتقيص  دليل  هو 
املعاملة، وهو مثرة عمل ثالث سنوات لفريق عمل متعدد االختصاصات من قانونيني 
وأطباء وعلامء نفس ومتخصصني يف حقوق اإلنسان، ينتمون إىل 40 مؤسسة أو هيئة 

من 15 بلد.
العامة  والجمعية   ،2000 أبريل   20 يف  اإلنسان  حقوق  لجنة  بالتوافق،  اعتمدته 

لألمم املتحدة يف 4 دجنرب2000.
يعترب الربوتوكول، مبثابة مبادئ توجيهية لـــ:

تقييم ادعاءات التعذيب؛ ➤
التحقق من ادعاءات التعذيب؛ ➤
تقديم تقارير بذلك، إىل السلطات القضائية أو الهيئات املخولة  ➤

لذلك. 

يتكون الربوتوكول من ستة فصول وأربعة حقوق:
الفصول الستة مكرسة لـ:

املعايري القانونية الدولية ذات الصلة (فق 47-1)؛ ➤
املهنية  ➤ والجمعيات  الصحة  مهني  طرف  من  بها  املعمول  السلوك  مدونات 

الدولية (فق 73-48)؛
املبادئ ذات الصلة بالتقيص الفعال يف أفعال التعذيب وغريه من رضوب سوء  ➤

املعاملة، وخصوصا تقديم األدلة خالل املساطر القضائية (فق 119-74)؛
املبادئ العامة يف مقابالت ضحايا التعذيب (فق 160-120)؛ ➤
األدلة املادية عىل التعذيب (فق 233-161)؛ ➤
األدلة النفسية للتعذيب وانعكاساتها مبا فيها وضعية األطفال (فق 234-315). ➤
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تضم املالحق األربعة:
املبادئ املتعلقة بوسائل التقيص الفعال بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة  ➤

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية؛
االختبارات التشخيصية؛ ➤
رسوم بيانية ترشيحية لتوثيق التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة؛ ➤
إرشادات للتقييم الطبي للتعذيب وإساءة املعاملة. ➤

ب.أهداف التحقق وتوثيق أفعال التعذيب
بادعاءات  املتصلة  الوقائع  إثبات  من  الطبية  الفحوصات  متَكِّن 

التعذيب، وتحقيق هدفني أساسني:
توفري أدلة قد تكون مفيدة يف املساطر اإلدارية أو القانونية؛ ➤
توفري االحتياجات العالجية لضحايا التعذيب44.  ➤

إذا ما كانت التقييامت أو الشهادة الطبيبة، تساهم يف إثارة انتباه السلطات 
يف  يُشرتط  فإنه  للتعذيب،  النفسية  أو  البدنية  اآلثار  إىل  الحكومية  أو  القضائية 

الطبيب الفاحص أن يعمل عىل:
تبيان اإلصابات املحتملة وجميع أعراض سوء املعاملة بدون أن يطلبها منه أحد؛ ➤
توثيق األدلة البدنية أو النفسية للجروح واألعراض األخرى لسوء املعاملة؛ ➤
توضيح العالقة السببية بني نتائج الفحص واالدعاءات بالتعذيب أو سوء املعاملة؛ ➤
مقارنة نتائج الفصح مع طرق التعذيب املعروفة وكذا اآلثار التي تخلفها؛ ➤
املحتملة  ➤ واألسباب  الرشعي،  الطب  فحوصات  خالصات  حول  مهني  رأي  تقديم 

لسوء املعاملة، وذلك خالل دراسة طلبات اللجوء أو املساطر القضائية؛
استعامل املعلومات املحصل عليها بطريقة مناسبة بهدف تسهيل تثبيت الوقائع  ➤

وتوثيق أفعال التعذيب45. 

44- املبدأ 121 من الربوتوكول.

45-  املبدأ 122 من الربوتوكول.
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حرصيا، ال ميكن طلب خربة طبية إال من طرف:
طلب  وبواسطة  لذلك،  مؤهلة  هيئة  أو  العامة  النيابة  النيابة   •

مكتوب؛
• الشخص املعتقل أو محاميه أو عائلته، 

تجدر اإلشارة إىل أن للمعتقل الحق يف طلب فحص ثان أو فحص  ➤
مضاد46.

املخول  ➤ الهيئة  أو  القضائية  السلطة  إىل  الطبية  التقارير  تقدم 
لذلك47.

ج. إقامة األدلة الطبية
من املفيد، إلثبات وجود أدلة بدنية أو نفسية ناتجة عن أفعال التعذيب، طرح 

ستة أسئلة:
هل هناك تناسق بني نتائج الفصح البدنية والنفسية مع ادعاءات التعذيب؟ ➤
ما هي املالحظات البدنية املساهمة يف الصورة الرسيرية؟ ➤
نفيس  ➤ عناء  نتيجة  منطية  أو  متوقعة  فعل  ردود  النفسية،  املالحظات  متثل  هل 

-Stress-شديد يف السياق الثقايف واالجتامعي للشخص املعني؟
مبا أن االضطرابات العقلية ذات الصلة بالصدمات، تتغري مع مرور الزمن. ما هو  ➤

املسلسل الزمني للوقائع؟ ويف أي حقبة يوجد املعنى؟
تهجري  ➤ املعني (اضطهاد،  الشخص  عىل  املؤثرة  األخرى  الصدمات  أسباب  هي  ما 

قرسي، فقدان العائلة أو الوضع االجتامعي...)؟ ما هو تأثريها عىل الضحية؟
هل توحي اللوحة الرسيرية بادعاء كاذب بوقوع التعذيب48؟  ➤

46- املبدأ 123 من الربوتوكول.

47- املبدأ 122 من الربوتوكول.

48 - املبدأ 150 من الربوتوكول.
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د. املهن الصحية وازدواجية االلتزام:
عموما، يقع عىل عاتق مهنيي الصحة، التزامان اثنان: 

حامية مصلحة املريض، ➤
السهر باسم املجتمع، عىل احرتام العدالة وحقوق اإلنسان، األمر الذي قد تواجهه  ➤

صعوبات يف حالة، عمل هؤالء مع فئة الساهرين عىل إنقاذ القانون، كام هو حال 
األطباء واملمرضون بالسجون، 

مبا أنهم من مقدمي الخدمات العالجية، فمطلوب منهم:
فحص املعتقلني مبجرد دخولهم السجن؛ ➤
إعطاء األسبقية للمصلحة الفضىل للمريض وواجب كتامن الرس  ➤

املهني؛
تجنب التسبب يف أي رضر للمريض، أو ملامريس املهن الصحية49.  ➤

هـ. توثيق األدلة:
يهدف توثيق أفعال التعذيب، بواسطة الطب الرشعي، وكذا اللجوء إىل التخصصات 
الطبية واملخربية، كلام اقتىض الحال، إىل استعامله كحجة يف أغراض قانونية/قضائية. 
ملا  فضاء  يف  للتعذيب  املادية  األدلة  عىل  البحث  يقصد  استنبول  بروتوكول  كان  وإن 
بعد االحتجاز، فإن املبادئ الواردة فيه تبقى صالحة لالسرتشاد بها يف التقييامت الطبية 

ذات الصلة بجميع رضوب سوء املعاملة.

األدلة املادية عىل التعذيب :
فبعد توثيق خلفية الشخص املعني وموجزا عن اعتقاله والترصفات املحتملة التي 
الهيكيل  العضيل  الجهاز  حول  الطبي  التقرير  يتمحور  الطبي50،  وتاريخه  لها،  تعرض 

والفحص املدين:

49-  املبادئ من 66 إىل 73 من الربوتوكول، والقاعدة 32 من قواعد نيلسون مانديال.

50- املبادئ من 136 إىل 144 و163 إىل 169 من الربوتوكول.
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الجهاز العضيل – الهيكيل:
األمل ذو الصلة بصعوبة يف امليش، باألوتار واألربطة، باملفاصل، بجروح وضمور  ➤

العضالت، بالكسور والتشوهات؛ وحركية املفاصل واألطراف، الخ  
الفحص البدين:

فحص الجلد: تحديد موقع وحدود الجروح، شكلها، حجمها، لونها؛ ➤
 الوجه والرأس: آالم الرأس، احتقان الوجه، الكسور؛  جروح العني، نزيف امللتحمة،  ➤

إزاحة العدسة من مكانها، ندوب الشبكة، فقدان أو نقص البرص؛ الخ؛
الصدر والبطن: البحث عن اإلصابات يف الجهاز العضيل، أو األضالع أو األعضاء  ➤

التجويف  داخل  أو  الصفاق  خلف  أو  العضالت  يف  الدموية  األورام  الباطنية؛ 
البطني، أو متزق أعضاء باطنية51.

الجهاز البويل التناسيل: يخضع هذا الفحص لعدة ضوابط، أولها املوافقة الرصيحة  ➤
تجدد  عدم  مراعاة  كذلك  يجب  املحتملة،  الضحية  جنس  ومراعاة  للمعني، 

الصدمة، كام أنه يجوز إرجاء هذا الفحص إىل مرحلة الحقة52.

األدلة النفسية عىل التعذيب:
إذا كان هناك اتفاق، عىل أن اآلثار النفسية للتعذيب قد تكون أشد 
من اآلثار املادية، ويف غالب األحيان يكون القصد األول من التعذيب 

هو تدمري شخصية الضحية، 
غري أنه ال يعني أن كل من خضع للتعذيب ميكن أن يصاب  ➤

مبرض يندرج ضمن تشخيص األمراض النفسية. 
كام أنه يصعب تحديد منوذج واحد للتقييم النفيس، ألن ذلك  ➤

مرتبط بشخصية الضحية املفرتضة، وبالسياق الثقايف والديني 
والسيايس الذي تتواجد فيه.

51- املبدأ 183 من الربوتوكول.

واملتعلق  للربوتوكول  الثاين  امللحق  وأيضا  الربوتوكول  من   217 إىل  و215  و185  و155   154 املبادئ   -52
باالختبارات التشخيصية.
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وحسب بروتوكول استنبول، تتوزع اآلثار النفسية للتعذيب بني:
التصنيفات التشخيصيةاالستجابات النفسية الشائعة

تجدد الشعور بالصدمة. ➤
االجتناب والفتور العاطفي. ➤
االثارة الزائدة. ➤
أعراض االكتئاب.  ➤
الشعور باستحالة إصالح الرضر. ➤
الشخصية  ➤ من  والتجرد  االنفصال 

والسلوك غري النمطي.
األعراض الجسدية. ➤
الخلل يف أداء الوظيفة الجنسية. ➤
الذهان. ➤
إدمان املواد املخدرة. ➤
االرضار العصبية، النفسية.53 ➤

اضطرابات االكتئاب. ➤
الالحق  ➤ النفيس  االضطراب 

للصدمات.
التغري الدائم يف الشخصية. ➤
إدمان املواد املخدرة. ➤
عام،  ➤ قلق  أخرى:  تشخيصات 

اضطرابات  الحاد،  اإلجهاد  الهلع، 
جسدية، اضطرابات ثنائية، القطب، 
يف  خلل  عن  ناتجة  اضطرابات 

الدماغ، الرهاب54.

علم  زاوية  من  سواء  التقييم  يف  الواجبة  واالعتبارات  املتطلبات  بعد،  من  يحدد 
النفس أو الطب النفيس، مبا فيها الوضعية الخاصة لألطفال يف عالقتهم بالتعذيب55.

53 -املبادئ من 241 إىل 249 من الربوتوكول.

54 - املبادئ من 250 إىل 259 من الربوتوكول.

55-املبادئ من 260 إىل 309، وفيام يخص األطفال، املبادئ من 310 إىل 315 من الربوتوكول.
 من املراجع املهمة :

IRCT : 1/ Medical checklist/guide for effective documentation and Investigation of torture and others 
forums of ill- treatement prepared by the Society of forensic Medicine specialists 
and revised through PTD projects 2007.
2 /International Training Manual on: 
A/ Medical physical Evidence of torture using the Istanbul Protocol for Medical 
physical examination prepared by: 

•	 O.V.Rasmussem,MD,DMSC
•	 Stine Amris, MD
•	 MargrietBlaauw, MD, MIH
•	 Lis Danielsem, MD, DMSC.

B/ Psycological Evidence of torture. 
•	 Turkcanbaycal,MD, MSC
•	 Caroline schlar, clinical psychdogist



الق�سم الثاين: الإطار القانوين اجلهـوي

�سنقت�سر يف هذا الدليل، على الوثائق ال�سادرة عن الحتاد الإفريقي 
)منظمة الوحدة الإفريقية �سابقًا(، خ�سو�سًا امليثاق الإفريقي حلقوق 
الإن�سان وال�سعوب والربوتوكولت امللحقة به )اجلزء  الأول(، واآليات 

الإنفاذ التي اأحدثها )اجلزء الثاين(، وكذلك املبادئ التوجيهية 
ملناه�سة التعذيب والوقاية منها )مبادئ روبن ايالند( )اجلزء الثالث(.

•	 Emrekapkin, MD, psychiatriste and psychotherapist.
In	 the	project	contexte	of	 the	«	 Istanbul	protocol	 implementation	project	 in	five	
contries, Srilanka, Georgia, Uganda, Morocco, and Mexico, BRWTEEN March 2003 
and March 2005.
L’atelier de formation au Maroc a été organisé par le Centre de Documentation 
d’Information et de Formation en matiére Droits de l’Homme (CDIFDH), à Marrakech 
du 21 Novembre au 02 Décembre 2004.
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الإن�سان وال�سعوب. حلقوق  الإفريقي  I-امليثاق 
صودق عىل امليثاق اإلفريقي يف يونيو 1981 بنريويب بكينيا، ودخل حيز النفاذ يف 
مناهضة  واتفاقية  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من  واستلهم  أكتوبر 198656،   21
التعذيب وغريه من رضوب العقوبات واملعامالت القاسية والالإنسانية واملهينة، مبادئ 

حامية حرمة وكرامة اإلنسان.
 هكذا نصت املادة الخامسة من امليثاق عىل أن:

كافة  وحظر  القانونية  بشخصيته  واالعرتاف  كرامته  احرتام  يف  الحق  فرد  «لكل 
أنواعه  بكافة  والتعذيب  االسرتقاق  خاصة  واستعباده  وامتهانه  استغالله  أشكال 

والعقوبات واملعامالت القاسية أو الالإنسانية أو املهينة».

بالحظر  أخذه  عىل  زيادة  اإلفريقي،  امليثاق  أن  التعريف،  هذا  خالل  من  ويبدو 
املطلق للتعذيب، فإنه أخذ بنهج أكرث اتساعاً من باقي االتفاقيات الدولية أو الجهوية 

يف مجال مناهضة التعذيب، عىل األقل من زاويتني:
بذلك  ➤ ليسجل  املستوى،  نفس  يف  وجعلهام  والرّق،  التعذيب  بني  ربط  أنه 

خصوصية القارة اإلفريقية؛
احرتام  ➤ يف  اإليجايب  الحق  من  مستمد  كحق  للتعذيب،  التعرض  عدم  اعتبار 

كرامة اإلنسان دون متييـــز.
يتعزز هذا النهج بالتأكيد عىل الحق يف حرية وأمن األشخاص، وضامنات املحاكمة 

العادلة57.
وبحثاً عن حامية أفضل، تعزز امليثاق اإلفريقي بربوتوكولني:

 يتعلق األول، باملحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان، الذي دخل حيز النفاذ  ➤
يف 25 يناير 2004؛

56-تجدر اإلشارة إىل أن املغرب، وإن اسرتجع مقعده باالتحاد اإلفريقي منذ 30 يناير2017، بعد غياب دام 
33 سنة، فإنه ال يعد طرفاً يف امليثاق، ألنه مل يبارش بعد إجراءات االنضامم إىل االتفاقيات اإلفريقية.

57-املادتان 6 و7 من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.
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حيز  ➤ دخل  الذي  إفريقيا،  يف  املرأة  حقوق  بتقوية  الثاين،  الربوتوكول  يهم   
النفاذ يف 25 نونرب 2005. ويعترب مبثابة تكملة للامدة الخامسة من امليثاق، 
حيث ينظم جوانب مناهضة التعذيب وسوء املعاملة التي متس املرأة وعىل 
واألمن  والسالمة  الحياة  يف  الحق   ،(3 (املادة  الكرامة  يف  الحق  الخصوص: 

(املادة 4) والقضاء عىل املامرسات املشينة (املادة 5).
أ. اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب.

من  ومتكونة  السنة،  يف  مرتني  وتجتمع  امليثاق،  من   30 املادة  مبوجب  أُْحِدثت 
أحد عرش خبرياً مستقالً ملدة ست سنوات قابلة للتجديد، وأوكلت إليها مهام الدفاع 

والنهوض بالحقوق املنصوص عليها يف امليثاق.
مهام اللجنة اإلفريقية.

تقوم اللجنة بـــ:
النهوض باحرتام امليثاق عن طريق تشجيع الدراسات يف مجال حقوق اإلنسان  ➤

تدليل  بإمكانها  التي  القواعد  تحضري  املعلومات...  ونرش  املحارضات  وإقامة 
الصعاب القانونية، التعاون مع املؤسسات اإلفريقية والدولية املامثلة؛

ضامن الحقوق والحريات األساسية املنصوص عليها يف امليثاق؛ ➤
تفسري مقتضيات امليثاق، وإصدار توصيات بخصوص إعاملها58. ➤

مسطرة تقديم التقارير.
مطلوب من الدول اإلفريقية تقديم تقارير كل سنتني، حول اإلجراءات الترشيعية 
اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  امليثاق  مقتضيات  إلعامل  اتخاذه  تم  آخر  إجراء  أي  أو 

والشعوب59.
وكمنظومة التقارير الدولية، فإنها تهدف إىل إقامة حوار بناء ورصيح بني الدولة 
الحقوق  وحامية  النهوض  آليات  لتقوية  السبل  أنجع  عن  البحث  بغية  واللجنة، 

والحريات باملنطقة.
58- املادة 45 من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.

59- املادة 62 من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.
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ومن جانبها، تبحث اللجنة من خالل فحصها للتقارير، عىل تحقيق:
مراقبة إعامل امليثاق؛ ➤
التي  ➤ والصعوبات  للمشاكل  تشخيصها  من  انطالقاً  الصعوبات،  تحديد 

تواجهها الدول اإلفريقية، واقرتاح الحلول املالمئة لذلك؛
تقاسم املعطيات، واملساهمة يف جعل املعلومة واملامرسة الجيدة يف متناول  ➤

جميع الدول.
مسطرة البالغـــــــات.

ميكن تقديم البالغات من طرف:
دولة ترى أن دولة أخرى انتهكت أحد مقتضيات امليثاق60؛ ➤
أفراد أو منظامت تعترب أن دولة طرف يف امليثاق مل تحرتم أحد مقتضياته61. ➤

تخضع البالغات الفردية املقدمة وفق املادة 55 امليثاق، للرشوط التالية:
تحديد هوية وجنسية ومهنة وعنوان وتوقيع مقدم البالغ؛ ➤
توضيح مقتضيات امليثاق التي تم انتهاكها؛ ➤
أال يتضمن البالغ أسلوباً أو عبارات تعترب سباً أو قذفاً؛ ➤
تقديم كافة األدلة إلثبات الحقيقة؛ ➤
استنفاد طرق الطعن الداخلية؛ ➤
تقديم البالغ يف زمن معقول؛ ➤
عدم عرض القضية عىل هيئة دولية أخرى62. ➤

60- املادتان 55 من امليثاق.

 61- املادة 56 من امليثـــــــــــــاق. 

62- املادة 56 من امليثـــــــــــــاق.
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بينام تخضع البالغات املقدمة من طرف الدول إىل مسطرة خاصة تحددها املواد 
من 48 إىل 53 من امليثاق واملواد من 93 إىل 101 من النظام الداخيل للجنة اإلفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب.
وبعد مسطرة تواجهية، تسمح لطريف البالغ من تقديم حججهم، وإذا ما اقتنعت 
خاللها  من  تطالب  توصية،  تصدر  فإنها  امليثاق،  ملقتضيات  انتهاك  هناك  بأن  اللجنة 

الدولة املنتهكة، بتصحيح أخطائها، وعند االقتضاء، تعويض املترضر.

ب.املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
أُحدثت املحكمة اإلفريقية مبوجب الربوتوكول األول، وتتكون من 11 قاضياً ملدة 
ست سنوات قابلة للتجديد، يختارون من بني خرباء مشهود لهم مبروءتهم وكفاءاتهم 

القانونية أو القضائية أو األكادميية خصوصاً يف مجاالت حقوق اإلنسان.

اختصاصات املحكمـــــة.
بتفسري  واملتعلقة  عليها  املحالة  والنزاعات  القضايا  جميع  عىل  والية  للمحكمة 
وتطبيق امليثاق والربوتوكول، والصكوك ذات الصلة بحقوق اإلنسان واملصادق عليها 

من طرف الدول املعنية.

حق اللجوء إىل املحكمة.
اللجنـة اإلفريقيــــة:

ميكن للجنة، أن تلجأ إىل املحكمة يف حالة:
يف  ➤ طرف  دولة  قبل  من  املرتكبة  اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 

الربوتوكول، واملرفوعة إىل اللجنة؛
عدم تنفيذ دولة إلجراء مؤقت أو قرار يف املوضوع اتخذته اللجنة مبناسبة  ➤

معالجتها للبالغات.
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الدول األطراف يف الربوتوكول:
الدولة التي ُوِضعت ضدها شكاية أمام اللجنة؛ ➤
الدولة التي يكون أحد مواطنيها ضحية النتهاك حقوق اإلنسان. ➤

الدولة التي لجأت إىل اللجنة اإلفريقية؛
االتحاد اإلفريقي؛ ➤
املجموعات االقتصادية الجهوية.63 ➤

األفراد واملنظامت الحكومية:

ميكن اللجوء مبارشة للمحكمة، من طرف األفراد واملنظامت غري الحكومية  ➤
تكون  أن  رشيطة  اإلفريقية،  اللجنة  لدى  املالحظ  بوضع  لها  املعرتف 
مبوجب املادة 34 من  الدولة املرفوعة الشكاية ضدها، قد قدمت ترصيحاً 
الربوتوكول، تعرتف فيه للمحكمة باختصاصها البث يف مثل هذه الشكايات؛

بالغات  ➤ تقديم  بواسطة  مبارشة،  غري  بطريقة  املحكمة  إىل  اللجوء  ميكن 
فردية إىل اللجنة، والتي بإمكانها رفع القضية إىل املحكمة إذا ما تعلق األمر 
بانتهاكات جسيمة أو عدم تنفيذ إجراء مؤقت أو قرار يف املوضوع من طرف 

دولة طرف يف الربوتوكول.

63- املادة 5، الفقرة األوىل من الربوتوكول.

64-املادة 5، الفقرة الثالثة من الربوتوكول.
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الإفريقية. للمنظومة  الفرعيــــة  الآليـــــات   .II
أ. املقرر الخاص حول السجون وظروف االعتقال.

آليـــة أنشأتها اللجنة اإلفريقية سنة 1996، وجعلت من اختصاصها فحص وضعية 
األشخاص املحرومني من الحرية فوق أرايض الدول األطراف بامليثاق اإلفريقي. 

يتميز حددت والية املقرر الخاص يف:
فحص وضعية وظروف االعتقال بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأنها؛••
فحص الترشيعات ذات الصلة وتطبيقاتها يف الدول األطراف؛••
تقديم توصيات بطلب من اللجنة حول البالغات التي تتوصل بها؛ ➤
اقرتاح اإلجراءات العاجلة املالمئة؛ ➤
إعداد تقرير سنوي وتقارير تخص البلدان؛ ➤
القيام بزيارات ميدانية بطلب من املقرر أو بدعوة من الحكومة.••

ب. لجنة الوقاية من التعذيب يف إفريقيا.
بداية كانت يف سنة 2004 مجرد هيئة معنية مبتابعة وإعامل املبادئ التوجيهية 

لروبن آيلند، قبل أن تتحول إىل لجنة للوقاية من التعذيب،:

صالحيات لجنة الوقاية من التعذيب يف أفريقيا
أو •• املحليني  الفاعلني  وسط  التوجيهية  املبادئ  لنرش  مناظرات  تنظيم 

الدوليني؛
تطوير واقرتاح اسرتاتيجيات عىل اللجنة، للنهوض أو إعامل املبادئ التوجيهية  ➤

عىل الصعيدين الوطني والجهوي؛
تعزيز وتسهيل إعامل املبادئ التوجيهية بني الدول أطراف امليثاق؛ ➤
تقديم تقرير إىل اللجنة حول حالة إعامل املبادئ التوجيهية. ➤
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املبادئ التوجيهية لروبن اآيالند.  .III
أقرت اللجنة اإلفريقية يف أكتوبر 2002، املبادئ التوجيهية وإجراءات حظر والوقاية 
من التعذيب والعقوبات واملعامالت القاسية، والالإنسانية أو املهينة، واملعروف أيضاً 
تحت مسمى «املبادئ التوجيهية لروبن ايالند»، والتي صودق عليها يف مؤمتر رؤساء 
أربعة  حول  التوجيهية  املبادئ  تتمحور   .2003 لسنة  اإلفريقية  والحكومات  الدول 

أقسام:

أ. منع التعذيـــــب.
تجريم التعذيب؛ ➤
إقرار عقوبات متناسبة مع خطورة الجرمية؛ ➤
مناهضة اإلفالت من العقاب؛ ➤
عدم األخذ باألقوال املنتزعة تحت التعذيب؛ ➤
آلية للتحقيق وتقديم الشكايات65. ➤

ب.ضامنات إجرائية لحامية املحرومني من الحرية.
الحق يف إخبار العائلة أو الشخص الذي يراه مناسباً باالعتقال؛ ➤
الحق يف طلب فحص طبي مستقل؛ ➤
الحق يف التواصل مع محام؛ ➤
الحق يف إخباره وحصوله عىل املعلومات أعاله باللغة التي يفهمها؛ ➤
الحق يف املعرفة الفورية للتهم املوجهة للموقوف وبخرب إيقافه؛ ➤
الحق يف منازعة قانونية االعتقال66. ➤

65- الفقرات 4 و5 و11 و12 و16 و17 و18 و19 من املبادئ التوجيهية.

66- الفقرات 20 و25 و26 و32 من المبادئ التوجيهية.
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ج.أماكن االعتقال.
منع أماكن االعتقال غري النظامية؛ ➤
منع االعتقال يف أماكن رسية؛ ➤
عرض املوقوف فوراً عىل سلطة قضائية؛ ➤
الحفاظ عىل جميع محارض االستنطاق مع إثبات هوية جميع األشخاص الحارضين  ➤

خالل هذه املدة، وإذا كان ممكناً توفري تسجيل سمعي-برصي؛
الحفاظ عىل سجل رسمي محني يف أماكن االعتقال67. ➤

د. رشوط االعتقال
تفرقة األشخاص يف وضعية االعتقال االحتياطي عن املحكومني؛ ➤
تخصيص أماكن مالمئة للنساء واليافعني وكل شخص يعترب وضعه هّشاً؛ ➤
اتخاذ إجراءات لتخفيف اكتظاظ السجون باللجوء إىل العقوبات البديلة؛ ➤
اتخاذ اإلجراءات الرضورية لتحسني رشوط االعتقال يف األماكن التي ال تستجيب  ➤

للمعايري الدولية؛
اتخاذ اإلجراءات مبا يسمح مبعاملة كل شخص محروم من الحرية، وفق القواعد  ➤

الدولية املتعارف عليها يف القواعد الدنيا ملعاملة السجناء68.

هـ.الوقــــــــــــــاية من التعذيب
الضامنات األساسية لألشخاص املحرومني من الحرية؛ ➤
الضامنات خالل الحراسة النظرية؛ ➤

67- املبادئ 23 و24 و27 و28 و29 من املبادئ التوجيهية.

68- املبادئ من 33 إىل 37 من املبادئ التوجيهية.
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رشوط االعتقال؛ ➤
آليات املراقبة69. ➤

و- ضامن حقوق الضحايا.
حقوق  ➤ عن  واملدافعني  واملحققني  والشهود  الضحايا  لحامية  إجراءات  اتخاذ 

بسبب  انتقام  أو  تخويف  أو  اعتداء  أو  تهديد  أي  من  عائالتهم،  وكذا  اإلنسان 
وضع شكاية أو تقديم شهادة ذات صلة بأفعال التعذيب؛

تحت  ➤ شخص  ولكل  لهم  تضمن  وأن  التعذيب،  ضحايا  بتعويض  الدول  التزام 
كفالتهم:
 العالجات الطبية املالمئة؛ •
 الوسائل الرضورية إلعادة تأهيلهم االجتامعي والطبي؛ •
 تعويض ودعم مالمئني70. •

69-املبادئ 20 إىل 66 من املبادئ التوجيهية.

70- املبدءان 49 و50 من املبادئ التوجيهية.





 الق�سم الثالث:
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I. الت�سريعات الوطنية  يف جمال الوقاية من التعذيب واحرتام 
حقوق الإن�سان.

أ. حظر التعذيب وسوء املعاملة يف الدستور.
عزز دستور 2011 مكانة الحقوق والحريات، فبعد أن أكد يف ديباجته عىل التزام 
اململكة باملواثيق بالدولية والتشبث بحقوق باإلنسان كام هو متعارف عليها عاملياً، 
للتجزيئ،  قابليتها  وعدم  اإلنسان  ولحقوق  اإلنساين  الدويل  للقانون  الكوين  والطابع 
وسمو االتفاقيات الدولية عىل الترشيعات الوطنية بعد املصادقة عليها وفور نرشها71.

أفرد باباً خاصاً للحريات والحقوق األساسية، فعالوة عىل تنصيصه عىل حق الفرد يف 
سالمة شخصه وأقربائه72 ومعاقبة القانون عىل االعتقال التعسفي أو الرسي واالختفاء 
القرسي، واالنتهاكات املمنهجة لحقوق اإلنسان73. فإنه جرم مامرسة التعذيب بكافة 

أشكاله، وأقر بالحقوق األساسية للمحرومني من الحرية.

مفهوم تحريم التعذيب يف الدستور.
مل يقترص املرشع الدستوري املغريب، بالتعريف العريف للتعذيب كام هو وارد يف 
املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب، بل شمل تحرميه لكل األفعال والترصفات 

املسيئة لإلنسان.
من زاوية الترصفات املحرمة، الدستور يحرم:

التعذيب؛ ➤
املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية؛ ➤
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ ➤
املعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية. ➤

71-الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة، املقطعان 7 و9 من ديباجة الدستور املغريب.

72-الفصل 21 من الدستور.

73- الفصل 23 من الدستور.
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من زاوية مرتكب األفعال املحرمة،
شدد الدستور عىل توسيع دائرة تجريم الترصفات املحرمة، بعدم األخذ بالصفة 

الرسمية ملرتكب الفعل، حيث نص عىل أنه:
كيفام كانت الجهة، خاصة أو عامة؛ ➤
ال يجوز ألحد، أي مهام كانت صفة مرتكب الفعل؛ ➤
من قبل أي أحد. ➤

من زاوية ظرفية ارتكاب األفعال املحرمة،
استثنائية أو تذرع بتنفيذ  جعل الدستور التحريم مطلقاً، ال يقبل بأية ظروف 
األوامر، بحيث أنه ال يسمح بإتيان األفعال املذكورة «يف أي ظرف» وال «تحت أي 

ذريعة»74.
الحقوق األساسية للمحرومني من الحرية.

وقواعد  املعتقلني  وحقوق  االعتقال،  رشعية  عىل  الدستور،  من   23 الفصل  أكد 
معاملتهم، إذ نص عىل:

املنع والتجريم:
االعتقال التعسفي أو الرسي أو االختفاء القرسي، وتعرض مقرتفيها ألقىس  ➤

العقوبات؛
عدم جواز إلقاء القبض عىل أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إال  ➤

وفق ما ينص عليه القانون.

جهة  أية  قبل  ومن  ظرف،  أي  يف  شخص،  ألي  املعنوية  أو  الجسدية  بالسالمة  املس  يجوز  74-الفصل 22: «ال 
كانت، خاصة أو عامة.

بالكرامة  حاطة  أو  مهينة  أو  إنسانية  ال  أو  قاسية  معاملة  ذريعة،  أي  تحت  الغري،  يعامل  أن  ألحد  يجوز  ال 
اإلنسانية.

مامرسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جرمية يعاقب عليها القانون.»
''االجتهاد  مؤلف  يف  منه''  والوقاية  التعذيب  ملناهضة  واإلجرائية  القانونية  ''املتطلبات  بلامحي:  إدريس  انظر: 
القضايئ يف مجال التعذيب'' سلسلة دراسات. منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية. املغرب- 

طبعة أوىل أبريل 2015.
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ضامن حقوق املعتقلني:
تأكيد عىل قرينة الرباءة واملحاكمة العادلة؛ ➤
اإلخبار الفوري للمعتقل، وباللغة التي يفهمها بــــ: ➤

دواعي اعتقاله وحقوقه؛ ¡
حقه يف التزام الصمت؛ ¡
الحق يف االستفادة من املساعدة القانونية؛ ¡
الحق يف االتصال بأقربائه. ¡

قواعد معاملة املعتقلني:
متتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية؛ ➤
متتع بظروف اعتقال إنسانية؛ ➤
االستفادة من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج. ➤

ب. تجريم التعذيب يف القانون الجنايئ.
أقر املرشع املغريب سنة 2005 بتجريم التعذيب، كجرمية مستقلة، 

ينص الفصل 1 - 231 من القانون الجنايئ عىل أنه:
يقصد بالتعذيب 

كل إيذاء يسبب أملاً أو عناء جسدياً أو نفسياً  ➤
يرتكبه عمداً موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، ➤
يف حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر عىل اإلدالء مبعلومات  ➤

أو بيانات أو االعرتاف بهدف معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه 
هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العناء ألي سبب من 

األسباب يقوم عىل التمييز أياً كان نوعه.
وال يعترب تعذيباً األمل أو العناء الناتج أو املرتتب أو املالزم لعقوبات قانونية».
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جرمية التعذيب تتحقق بتوفر األركان التالية:

أمل جسدي أو نفيس نتيجة التعذيب أو نتيجة متييز أياً كان نوعه؛ ➤
يقوم به موظف عمومي سواء بإتيان الفعل، أو التحريض أو املوافقة أو  ➤

السكوت عنه؛
أو  ➤ مبعلومات  اإلدالء  أو  بيشء  االعرتاف  عىل  اإلرغام  أو  التخويف  قصد 

بيانات.
يتطلب هذا التعريف، رضورة مالءمته مع املقتضيات الدستورية التي أسلفناها، 

وكذا املادتان 4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، السيام تجريم:
من يتواطأ عىل ارتكاب جرمية التعذيب أو يحاول اقرتافها، أو يشارك فيها؛ ➤
بالكرامة  ➤ الحاطة  املعاملة  وكذا  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعامالت 

اإلنسانية75.
وحددت لكل فعل من أفعال التعذيب عقوبة تتناسب مع الجرم املقرتف، حيث 
ترتاوح العقوبات السجنية بني 5 سنوات إىل املؤبد، والحرمان من مامرسة حق أو عدة 

حقوق من الحقوق الوطنية أو املدنية أو العائلية76.

75- املرجع السابق. ص 44 و45.

76- الفصول من -2 231 إىل -7 231 من القانون الجنايئ.
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II. اإلطار القانوين  املنظم للسجون 
بتنظيم  املتعلق  القانون  نظمها  كام  الصحية  الخدمات  معالجة  عىل  سنقترص 

وتسيري املؤسسات السجنية، ومرسومه التطبيقي77 78.

أ. البنيات الطبية

تتوفر كل مؤسسة سجنية عىل: 
طبيب واحد عىل األقل يعمل بصفة دامئة أو منتظمة، ➤
مساعدين طبيني، ➤
االستعانة بأطباء متخصصني باقرتاح من طبيب املؤسسة، ➤
مصحة ال تقل تجهيزاتها عام هو موجود مبستوصفات القطاع العام، ➤
محالت إلجراء الفحوص وأخرى للصيدليات. ➤

ب.املهام الطبية
واجبات الطبيب: 

يعترب طبيب املؤسسة السجنية مسؤوال عىل الصحة البدنية والعقلية للمعتقلني، 
لذا فهو مطالب بفحص:

املعتقلني الجدد باملؤسسة، ➤
املعتقلني الذين أشعر أو رصحوا مبرضهم، ➤
املعتقلني املوضوعني بزنزانة التأديب أو يف العزلة، ➤

77- قانون رقم 23-98 يتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية. ج.ر عدد 4726 بتاريخ 16 شتنرب 1999.
- املرسوم التطبيقي للقانون ج.ر عدد 4848 بتاريخ 16 نونرب 2000.

78- املادتان 123 و125 من القانون واملادتان 89 و90 من املرسوم.
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املعتقلني الذين سيتم ترحيلهم أو موجودين باملصحة أو املطالبني بإعفائهم  ➤
من األنشطة أو بتغيري املؤسسة، 

إشعار مدير املؤسسة باألخطار املحدقة بصحة املعتقلني بسبب نظام االعتقال  ➤
التخاذ اإلجراءات املالمئة،

السهر عىل مراقبة التغذية ونظافة املؤسسة، ➤
السهر عىل تطبيق القواعد املتعلقة باملرىض وذوي األمراض املعدية واألمراض  ➤

العقلية،
اقرتاح االستشفاءات الخارجية مبا فيها الفحوص املتخصصة أو املرىض املفرج  ➤

عنهم،
إنجاز شواهد الوفاة وتسليم الشواهد الطبية كام هي محددة يف القانون79. ➤

الخدمات االستشفائية 
يستفيد جميع املعتقلني من مجانية الفحوص الطبية ومستلزمات العالج مبا  ➤

فيها االستشفاء يف وحدات صحية مختصة،
إمكانية طلب تدخل املصالح االجتامعية يف حالة عرض املعتقل عىل مؤسسة  ➤

خاصة أو إجراء عملية جراحية أو تركيب آلة ال تحتمها رضورة طبية،
االستفادة من العناية الرضورية للوقاية من األمراض املعدية ➤
الخضوع للعالج من أجل إزالة نسمم كحويل أو ناتج عن اإلدمان عىل املخدرات  ➤

وفق املسطرة املحددة لذلك،
توفري عالجات األسنان الالزمة مبا فيها إمكانيات العالج عىل نفقة املعتقل، ➤
توفري إمكانية العالجات العقلية والنفسية للمعتقلني املصابني بخلل عقيل أو  ➤

انهيار عصبي80.

79-املادتان 129 و130 من القانون.
80-املواد 96 إىل 99 و101 من املرسوم.
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 خارج املؤسسة السجنية

أن  املؤسسة  طبيب  ارتأى  ما  إذا  خارجية،  استشفائية  بنيات  إىل  اللجوء  يتم 
بأمراض  إصابتهم  حالة  يف  أو  املكان،  بعني  إعطاؤها  ميكن  ال  الرضورية  العالجات 

وبائية. وقد يكون ذلك مبصحات خصوصية.
تخضع االستشفاءات الخارجية، ملساطر حدد فيها القانون مسؤولية كل طرف 

وحسب تصنيف املعتقل81.
 

رعاية السجينات واألمومة
يجب أن تخصص أطر صحية من اإلناث للعمل باملؤسسات السجنية أو األحياء 
املخصصة للنساء. وإذا تعذر ذلك، فال ميكن القيام بالفحوص والعالجات، إال بحضور 

مراقبة 82. 
وكذا  الحوامل  النساء  لوضعية  املالمئة  البنية  توفري  السجنية  املؤسسة  إىل  يعود 
اللوايت يرافقهن أطفالهن، سواء بداخلها أو مبؤسسة تتوفر عىل محل خاص معد لهذه 
الغاية. وأن يتأكد املرشف االجتامعي من اإلجراءات اإلدارية للترصيح بالوالدة. أما 
بخصوص األطفال، عندما يصل وقت فصلهم عن أمهاتهم فيختار املكان الذي سيودع 

به الطفل رعيا ملصلحته.
تخضع جميع التدخالت املشار إليها أعاله، إىل إجراءات مسطرية حددها القانون 

بدقة.83.
8283

81-املادتان 136 و137 من القانون واملواد 93 و94 و100 من املرسوم.

82- املادة 125 من القانون.

83- املادتان 138 و139 من القانون، واملادتان 103 و104 من املرسوم.
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املهامت االستشارية

إبداء الرأي للجنة التصنيف املكلفة بتوزيع املدانني ➤
السهر عىل قواعد النظافة والرعاية الصحية من خالل زياراته الدورية وإثارته  ➤

االنتباه إىل ما يجب تجاوزه
إعداد تقارير عن الرعاية الصحية والحالة الصحية للمعتقلني ونظافة املؤسسة ➤
إخبار مدير املؤسسة، بحالة إرضاب معتقل عن الطعام84. ➤

حامية شخصية املعتقلني
خضوع املؤسسات السجنية ملراقبة الطبيب الرئييس لإلقليم والتفتيش من 

طرف املصالح الصحية املركزية لإلدارة
حفظ نتائج الفحوص بامللف الصحي للمعتقل ➤
مينع إخضاع املعتقلني للتجارب الطبية والعلمية ➤
الحصول عىل املوافقة قبل إجراء أية عملية جراحية ➤
خضوع التربع بالدم ملوافقة وزير الصحة.85. ➤

         

84- املواد 22 و90 و91 من املرسوم واملادتان 131 و134 من القانون.

85- املواد 124 و128 و132 من القانون واملواد 95 و102 من املرسوم.
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والوقاية. املراقبة  اآليات   .III
أ. املراقبة القضائية ألماكن االعتقال.

 مراقبة اإجراءات احلرا�سة النظرية

املسطرة  تعديل  منذ  القضائية  الرشطة  ألعامل  القضاء  مراقبة  إجراءات  تعززت 
الجنائية يف 2 أكتوبر 2002، 

أصبح متعيناً عىل وكيل امللك القيام:
شاء  ➤ وقت  أي  يف  نفوذه،  دائرة  يف  املوجودة  النظرية  الحراسة  أماكن  بزيارة 

ومتى دعت الرضورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتني يف الشهر؛
مبراقبة سجالت الحراسة النظرة؛ ➤
باحرتام إجراءات وآجال الحراسة النظرية؛ ➤
بالسهر عىل احرتام التدابري الكفيلة بأنسنة ظروف االعتقال؛ ➤
بتحرير تقرير مبناسبة كل زيارة يقوم بها؛ ➤
بإشعار الوكيل العام للملك مبالحظاته ومبا يعانيه من إخالالت؛ ➤

حد  بوضع  الكفيلة  واإلجراءات  التدابري  للملك  العام  الوكيل  يتخذ  جانبه  ومن 
لإلخالالت التي تم تسجيلها، ويرفع تقريراً بذلك لوزير العدل86.

سنة  زيارة   3285 النظرية  الحراسة  تحت  الوضع  أماكن  زيارات  مجموع  وصل 
2015، وارتفع سنة 2016 إىل 7500 زيارة87.

زيارة املؤسسات السجنية ومراقبة حقوق املعتقلني:
تخضع مراقبة حقوق املعتقلني بالفضاء السجني إلجراءات متعددة.

86- املادة 45 من املسطرة الجنائية. الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 30 يناير 2003.

87- معامل عىل درب اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة حصيلة منجزات وزارة العدل والحريات 
لسنة 2016. ص107.
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مراقبة قضاة النيابة العامة.
يقوم وكيل امللك أو أحد نوابه بتفقد السجناء عىل األقل مرة كل شهر، وذلك من 

أجل التأكد من صحة االعتقال، وحسن مسك سجالت االعتقال88.
قضاة التحقيق.

يقوم قايض التحقيق بتفقد املعتقلني االحتياطيني مرة كل شهر عىل األقل89.
مراقبة قضـــاة األحداث.

يقوم قايض األحداث، مرة يف الشهر عىل األقل، بتفقد األحداث املعتقلني وكذا 
خصوصية  أو  عمومية  مبؤسسة  اإليواء  قسم  أو  املالحظة  مبراكز  املودعني  األحداث 
صحية،  مؤسسة  أو  الطفولة،  برعاية  مكلفة  عمومية  هيئة  أو  الغاية،  لهذه  معدة 

جمعية مؤهلة لذلك، أو هيئة عمومية معدة للرتبية والتكوين أو للمعالجة90 .
مراقبة قضـاة تطبيق العقـوبة.

يعترب قايض تطبيق العقوبة، مبثابة حامية قضائية للمحكوم عليه ملا بعد صدور 
الحكم، مبا يساعد عىل إعادة إدماج املحكوم عليه يف املجتمع، ومن صالحياته:

زيارة املؤسسات السجنية مرة كل شهر عىل األقل؛ ➤
تتبع تطبيق القانون املتعلق بتنظيم املؤسسات السجنية خصوصاً فيام يتعلق  ➤

بقانونية االعتقال وحقوق السجناء ومراقبة إجراءات التأديب؛
تتبع وضعية تنفيذ العقوبات املحكوم بها من طرف املحاكم ومسك بطاقات  ➤

خاصة بالسجناء؛
االطالع عىل سجالت االعتقال91؛ ➤
تقديم مقرتحات حول اإلفراج املقيد برشوط والعفو؛ ➤
التأكد من سالمة اإلجراءات املتعلقة باإلكراه البدين. ➤

88899091

88- املادة 616 من املسطرة الجنائية
89- املادة 45 من املسطرة الجنائية.

90- املواد 471 و473 و481 من املسطرة الجنائية.
91- املادة 616 من قانون املسطرة الجنائية.
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مراقبة رئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف.
يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بــــــ:

زيارة املؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة االستئناف مرة كل ثالثة أشهر  ➤
عىل األقل؛

التحقق من حالة املتهمني املوجودين يف حالة اعتقال احتياطي؛ ➤
طلب جميع البيانات الالزمة من قايض التحقيق، إذا ما تبني له انعدام مربرات  ➤

االعتقال؛
يوجه التوصيات الالزمة لقايض التحقيق92 ➤

.اللجنة اإلقليمية للمراقبة.
تكلف يف كل والية أو عاملة أو إقليم لجنة للمراقبة، وتتكون من:
الوايل أو العامل أو املفوض من قبله، رئيساً، ويساعده يف مهمته:

 رئيس املحكمة االبتدائية ووكيل امللك بها؛ ➤
قايض تطبيق العقوبات؛ ➤
قايض األحداث لدى املحكمة االبتدائية؛ ➤
 ممثل السلطة العمومية املكلفة بالصحة؛ ➤
رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجامعة مقر املؤسسة السجنية؛ ➤
والشبيبة  ➤ والطفولة  االجتامعية  والشؤون  الوطنية  الرتبية  قطاعات  ممثلو 

والرياضة والتكوين املهني؛
جمعيات أو شخصيات تهتم مبجاالت االعتقال. ➤

ومن صالحيات لجنة املراقبة:
زيارة السجون املوجودة يف تراب الوالية أو العاملة أو اإلقليم؛ ➤
زيارة املؤسسات املكلفة برعاية األحداث الجانحني؛ ➤

92-املادة 249 من املسطرة الجنائية.
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السهر عىل توفري وسائل الصحة واألمن والوقاية من األمراض؛ ➤
توفري نظام تغذية وظروف حياة عادية للمعتقلني؛ ➤
املساعدة عىل إعادة إدماجهم اجتامعياً بعد اإلفراج عنهم؛ ➤
إمكانية تقديم توصية إىل لجنة العفو بخصوص املستحقني للعفو؛ ➤
رفع تقرير إىل وزير العدل بخصوص االختالالت، وكذا التحسينات الواجب إدخالها. 93 ➤
ويف إطار مامرسة الصالحيات التي خولها لها القانون يف مجال مراقبة ظروف  ➤

من  لعدد  زيارة   1755 املختصة  القضائية  السلطات  أنجزت  العقوبة،  تنفيذ 
املؤسسات السجنية سنة 94.2016

ب.مراقبة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
تسهر عىل هذه املهمة املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، وهي املجلس الوطني 
التعددية  املؤسسة  صفة  من   161 فصله  يف  الدستور  مكنه  الذي  اإلنسان،  لحقوق 
واملستقلة. وتتدخل املؤسسة الوطنية، انطالقاً من املقتضيات الواردة يف القانون رقم 

.95 76 - 15
اختصاصات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان  :

زيارة أماكن االعتقال واملؤسسات السجنية؛ ➤
مراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم؛ ➤
زيارة مراكز حامية الطفولة وإعادة اإلدماج؛ ➤
مؤسسات الرعاية االجتامعية؛ ➤
زيارة املؤسسات االستشفائية الخاصة مبعالجة األمراض العقلية و النفسية؛ ➤
أماكن االحتفاظ باألجانب يف وضعية غري قانونية. ➤

93-املادتان 620 و621 من قانون املسطرة الجنائية.
94- حصيلة منجزات وزارة العدل والحريات. ص 108.

95- قانون رقم 76-15 يتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان متت املصادقة عليه من طرف 
مجليس النواب واملستشارين وصدر بالجريدة الرسمية  رقم 6652 بتاريخ فاتح مارس 2018.
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وكنتيجة للزيارات املذكورة، يقوم املجلس بــــــ:
إىل •• الهادفة  وتوصياته  مالحظاته  تتضمن  بها،  قام  التي  بالزيارات  تقارير  إعداد 

تحسني أوضاع السجناء ونزالء املراكز واملؤسسات املذكورة؛96
رفع تقارير الزيارات املذكورة إىل السلطات املختصة97.••

من  وغريه  التعذيب  من  الوقاية  إىل  تهدف  مهمة  كل  للمجلس  القانون  ومينح 
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة98.

كام أن للمجلس والية عامة ملعالجة جميع القضايا املرتبطة بأماكن التوقيف أو 
االعتقال، وظروف األشخاص املوضوعني فيها، وذلك من خالل نظره يف انتهاكات حقوق 
اإلنسان من خالل دراسته للشكايات التي يتوصل بها ممن يعنيهم األمر، وإما مببادرة 

منه. كام يبدي رأيه يف كل قضية يعرضها عليه جاللة امللك يف مجال اختصاصاته99.
أصدر املجلس عدة تقارير موضوعاتية، تعالج األوضاع يف فضاءات االعتقال، 

ومنها:
تقرير حول أوضاع السجون سنة 2004؛ ➤
أزمة السجون، مسؤولية مشرتكة: 100 توصية من أجل حامية حقوق السجناء  ➤

والسجينات. أكتوبر 2012؛
األطفال يف مراكز الحامية: طفولة يف خطر، من أجل سياسة مندمجة لحامية  ➤

الطفل. مايو 2013.100

96 املادة 13 من الظهري املنظم للمجلس
97-. املادة 05 من القانون.

98- املادة12  من الظهري

99- املواد 4،5 و6 ، مرجع مذكور
www.cndh.org.ma :100- ميكن االطالع عىل التقارير املذكورة، عىل العنوان التايل
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ج.اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم  بإعادة  101املتعلق   15-76 رقم  القانون  ينص 
اإلنسان عىل أنه تحدث لدى املجلس اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب وغريه من 

رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية والال إنسانية واملهينة. 
اختصاصات اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب

ينص املادة 13 من القانون عىل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب تختص 
بدراسة وضعية وواقع معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم من خالل :

أو  ➤ محرومون  أشخاص  يوجد  التي  األماكن  ملختلف  منتظمة  بزيارات  القيام 
ميكن أي يكونوا محرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 

أو العقوبة القاسية والال إنسانية واملهينة؛
إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسني معاملة األشخاص املحرومني من  ➤

الحرية والوقاية من التعذيب؛
بشأن  ➤ أو  العمل  بها  الجاري  الترشيعات  بشأن  مالحظة  أو  مقرتح  كل  تقديم 

مشاريع ومقرتحات القوانني ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.

تشكيلة اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب وطرق عملها
أعضاء  ➤ بني  من  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  اآللية  أعضاء  اختيار  يتم 

املجلس باقرتاح من رئيسه، ويصادق عىل اختيارهم من قبل الجمعية العامة 
للمجلس102. 

مدة االنتداب خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة103؛ ➤
ترك للنظام الداخيل للمجلس تحديد : 

عدد أعضاء اآللية الوطنية؛  ➤

101- القانون رقم 15.76 املصادق عليه من طرف مجليس الربملان، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6652 
بتاريخ 08 مارس 2018

102- املادة 21 من القانون املشار إليه
103- 103-  املادة 37
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كيفيات اختيارهم واملصادقة عىل ذلك؛  ➤
قواعد تنظيم وتسيري اآللية الوطنية؛  ➤
مسطرة انتخاب منسقها؛  ➤
مسطرة تلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها والبت فيها104.  ➤

ضامنات حامية أعضاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
نص القانون عىل ضامنات استقاللية وفعالية اآللية للقيام مبهامها:

ال ميكن اعتقال أعضاء اآللية أو التحقيق معهم و ال متابعتهم بسبب اآلراء  ➤
والترصفات الصادرة عنهم؛

ال ميكن إنهاء مهام أعضاء اآللية أثناء مامرستهم لها، إال يف الحاالت املنصوص  ➤
عليها يف املادة 93 من هذا القانون105؛

ال يعاقب أي شخص، ذاتيا كان أو اعتباريا، بسبب تبليغ اآللية الوطنية للوقاية  ➤
من التعذيب بأي معلومات صحيحة كانت أم غري صحيحة، إال إذا قام هذا 
الشخص بتبليغ معلومات غري صحيحة وقام بنرشها بأية وسيلة كانت، حيث 
القانون  مجموعة  من   445 الفصل  يف  عليها  املنصوص  بالعقوبات  يعاقب 

الجنايئ106؛
يستفيد كل من يبلغ اآللية الوطنية بأي معلومات أو معطيات من الحامية  ➤

املقررة يف املسطرة الجنائية ا(املادة 28-9)؛ 
يجب عىل السلطات العمومية املكلفة بإدارة أماكن الحرمان أن متكن أعضاء 

اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب مها ذلك من107:

104-  املادة 23
105-  املادة 17

106-  املادة 16
107-  املادة 15
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وبعدد  ➤ ومواقعها  الحرية   من  الحرمان  بأماكن  املتعلقة  املعلومات  جميع 
األشخاص املحرومني من حريتهم املوجودين يف هذه األماكن ؛ 

جميع املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص وظروف احتجازهم؛  ➤
الولوج إىل جميع أماكن الحرمان من الحرية  ومنشآتها ومرافقها؛ ➤
حرية اختيار األماكن التي يريدون زيارتها واألشخاص الذين يريدون مقابلتهم؛  ➤
إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم دون وجود شهـود  ➤

ومقابلتهم إ بصورة منفردة، وميكن للجنة عند االقتضاء أن تستعني مبرتجم أو 
أي شخص آخر ترى فائدة يف حضوره. 108 109

توصيات اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب108
رئيس  ➤ إىل  فورا  أشغالها  وخالصات  واقرتاحاتها  توصياتها  اآللية الوطنية  تحيل 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي يقوم بإحالتها إىل املجلس قصد التداول 
بشأنها؛ 

كامال  ➤ يدرج  أنشطتها،  حصيلة  عن  سنويا  تقريرا  الوطنية  اآللية  منسق  يعد 
ضمن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

عالقة اآللية الوطنية باللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب
عىل  ➤ التعذيب  من  للوقاية  الفرعية  واللجنة  الوطنية  اآللية  بني  العالقة  تقوم 

متى  املجلس  رئيس  طريق  عن  املتبادلة  واملساعدة  والتشاور  التعاون  أساس 
طلب منها ذلك .

108-  املادة 20

109-  املادة 14
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IV.  تنظيم وت�سيري طب ال�سجون 
للمقتضيات  وتنزيال   ، اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  تحرص 
الطبية  األطـــر  وتوفـر  وعالجيـة،  وقائية  برامـج  وضـع  عـىل  إليها،  املشار  القانونية 
بشكل  املسـؤولة  بصفتهـــا  مسـتمر  بشكل  كفاءاتهـا  وتطوير  الالزمة  الطبية  وشـبه 
عـــن  فضال  والربامـــج،  القانونية  املقتضيات  لهذه  الفعـيل  التنزيل  علـى  مبارش 
تغطيـــة املؤسسات السجنية باملصحات وتزويدها بالتجهيزات واملعـدات الطبيـــة 

و كذا سيارات اإلسعاف. 
كام تعمل املندوبيـــة العامة عىل مواصلـة تفعيـــل االســـراتيجيات الوطنيـــة 
برشاكـــة  بلورتهـــا  متـــت  التـــي  األولويـة  ذات  الصحيـــة  بالربامـــج  الخاصة 
وبدعم  الســـجناء  إدمـــاج  إلعـــادة  السادس  محمد  ومؤسسة  الصحـــة  وزارة  مع 
العاملـي  والصنـــدوق  والجرميـــة  باملخـــدرات  املعنـــي  املتحدة  األمم  مكتب  من 
ملكافحـــة داء السيدا واملتعلقـــة مبحاربة اإلدمان عـلــى املخـــدرات واألمـــراض 

املعديـــة كداء السل وداء السيدا.

أ - البنية الصحية بالسجون املغربية 
وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  داخل  الصحية  البنيات  تنظيم  يخضع 
الصادر   ، السجنية  املؤسسات  وتسيري  بتنظيم  املتعلق   23-98 رقم  للقانون  اإلدماج 
مبوجب   تتميمه  والذي   ، غشت 1999  بتاريخ 25  رقم  1-99-200  الظهري  بتنفيذه  
املتعلق   23-98 رقم  القانون  تطبيق  إجراءات  يحدد  الذي   2-00-485 رقم  املرسوم 

بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية.
املادة 125 من القانون رقم 23.98 املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية

تتوفر كل مؤسسة سجنية عىل مصحة.  ➤
تجهز هذه املصحة تبعا ألهمية املؤسسة السجنية واختصاصها، عىل أن ال  ➤

يقل ما بها من تجهيزات، عام هو موجود مبستوصفات القطاع العام، للتمكن 
من:

تقديم العالجـات واإلسعافات املناسبة للمريض،  ¡
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تخصيص نظام مالئم لحاجيات املعاقني، واملصابني بأمراض مزمنة ¡
عزل املصابني بأمراض معدية.   ¡
تهيأ محالت إلجراء الفحوص الطبية وأخرى للصيدليات ➤

املادة  90 من املرسوم رقم 2.00.485
تحدث مصحة بكل مؤسسة تطبيقا للقانون املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات 
ومقرا  الطبية  لالستشارة  عيادة  لتكون  أخرى  محالت  جانبها  إىل  وتهيأ  السجنية، 

ملستودع املواد الصيدلية.
انخرطـــت املندوبيـــة العامـــة يف برنامـــج يرمـــي إىل:

تعميـــم املصحـــات بجميـــع املؤسســـات الســـجنية؛ ➤
تأهيل القدمية منهـا مع توفـــر التأطـيـر الطبـي و شـبه الطبي الالزم ؛ ➤
لضامن  ➤ الصحة،  وزارة  خاصـة  املجـال،  يف  الفاعلــيـن  مـع  التنسيق  تعزيـــز 

اسـتفادة املعتقلـني من الرعايـة الصحيـة الالزمة كسائر املواطنيـن.
تتضمن الهيكلة املركزية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج قسام 

للرعاية الصحية يتألف من مصلحتني: 
مصلحة برامج الرعاية الصحية؛ ➤
مصلحة التتبع ومراقبة الخدمات الصحية ➤

عىل املستوى الجهوي تتضمن مصلحة العمل االجتامعي والثقايف لفائدة السجناء 
الرعاية  مصلحة  تتضمن  السجنية  املؤسسات  مستوى  وعىل  الصحية،  الرعاية  مكتب 

االجتامعية املكتب الصحي والصيدلية.

البنيات التحتية والتجهيزات الطبية بتاريخ 31 أكتوبر 2017
56عدد املصحات

1291عدد األرسة
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46عدد الوحدات الطبية
110عدد قاعات التمريض

66عدد قاعات طب األسنان
 15عدد املختربات
58عدد الصيدليات

38عدد سيارات اإلسعاف
املصدر املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

ب- دور ومهام املصلحة الطبية بالسجن 
املناطة  املهام  السجون  إلدارة  لعامة  املندوبية  ملوظفي  األسايس  النظام  يحدد 
بالطاقم الصحي داخل املؤسسات السجنية سواء تعلق األمر بإطار املمرضني أو األطباء 

النفسيني أو األطباء وأطباء األسنان والصيادلة. 
إطار املمرضني

ومراقبة  إرشاف  وتحت  مسؤوليتهم  تحت  املمرضني  بإطار  تناط   :  32 املادة 
األطباء وجراحي األسنان باملؤسسات السجنية عىل الخصوص املهام التالية :

حدود  ➤ يف  املعدية  األمراض  ومحاربة  والعالج  الوقاية  أعامل  يف  املساهمة   
اختصاصاتهم؛ 

 توعية وتربية املعتقلني فيام يتعلق بالصحة وقواعد النظافة؛  ➤
 تحضري املعدات واملنتجات الالزمة للفحوص والتحليالت والعالجات الطبية  ➤

أو الجراحية والتعهد بتلك املعدات؛
والتحليل  ➤ والتشخيص  بالوقاية  املتعلقة  الطبية  الوصفات  وتطبيق  تنفيذ   

والعالج؛ 
 املساهمة يف تنفيذ الربامج الصحية داخل املؤسسات السجنية؛  ➤
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فيام  ➤ السجنية  باملؤسسات  األسنان  وجراحي  والصيادلة  األطباء  مساعدة   
املرىض  السجناء  حالة  تستلزمها  التي  الخاصة  والتقنيات  بالعالجات  يتعلق 

والسيام املتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية؛ 
- القيام بالحراسة واملداومة الطبية خارج أوقات العمل.

وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  باملندوبية  للعمل  املمرضون  يعني   :33 املادة 
اإلدماج طبقا ألحكام املرسوم رقم 2-06-620 الصادر يف 24 من ربيع األول 1428 13 
أبريل 2007) يف شأن النظام األسايس الخاص بهيئة املمرضني بوزارة الصحة وترسي 

عليهم مقتضياته.

إطار النفسانيني

املادة 34: تسند إلطار النفسانيني مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلني ويقومون 
عىل الخصوص مبا ييل :

 العناية بالصحة النفسية للسجناء؛  ➤
 تنظيم وعقد جلسات ومقابالت لإلصغاء للسجناء املرىض وتشخيص وضعهم  ➤

النفيس؛ 
العالج  ➤ لوصف  االجتامعي  واملنشط  الطبي  الطاقم  مع  والتنسيق  التعاون   

املناسب لكل حالة.
وإعادة  السجون  إلدارة   العامة  باملندوبية  للعمل  النفسانيون  يعني  املادة 35: 
اإلدماج طبقا للرشوط املقررة يف املرسوم املليك رقم 1178-66 بتاريخ 22 من شوال 
1386 2 فرباير 1967) بشأن النظام األسايس الخاص مبوظفي وزارة الصحة العمومية، 

كام وقع تغيريه وتتميمه وترسي عليهم مقتضياته.
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إطار األطباء وجراحي األسنان والصيادلة

باملؤسسات  العاملني  والصيادلة  األسنان  وجراحي  لألطباء  تسند   :36 املادة 
العمل  بها  الجاري  للقوانني  طبقا  للسجناء  الصحية  الحالة  تتبع  مهام  السجنية 

ويقومون عىل الخصوص مبا ييل :
فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلني؛  ➤
السهر عىل تنفيذ الربامج الصحية داخل املؤسسات السجنية؛  ➤
السهر عىل صحة املعتقلني البدنية والعقلية،  ➤
السهر عىل اتخاذ التدابري الوقائية لفائدة املعتقلني؛  ➤
السهر عىل قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل املؤسسات السجنية؛  ➤
التأكد من احرتام رشوط وكيفية تخزين املواد الغذائية والحفاظ عليها؛  ➤
مراقبة جودة وطرق تهيئ الوجبات الغذائية؛  ➤
وذوي  ➤ الفراش  طريحي  املرىض  بعزل  املتعلقة  القواعد  تطبيق  عىل  السهر 

األمراض املعدية واألمراض العقلية؛ 
تأطري األطر الشبه الطبية؛  ➤
الرضورية  ➤ باألدوية  السجنية  املؤسسات  مصحات  تزويد  ومراقبة  تنظيم 

لتقديم اإلسعافات والعالجات لفائدة املعتقلني؛ 
اإلرشاف عىل تدبري شؤون املصحات باملؤسسات السجنية. ➤

املرسوم  ألحكام  طبقا  األسنان  وجراحو  والصيادلة  األطباء  يعني   :37 املادة 
بشأن   (1999 أكتوبر   6  1420 اآلخرة  جامدى  من   25 يف  رقم 2-99-651 الصادر 
بني  املشرتكة  األسنان  وجراحي  والصيادلة  األطباء  بهيئة  الخاص  األسايس  النظام 

الوزارات وترسي عليهم األحكام الواردة فيه.
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األطر الطبية وشبه الطبية العاملة باملؤسسات السجنية

681عدد األطر الطبية وشبه الطبية العاملة باملؤسسات السجنية

90عدد األطباء العاملني باملؤسسات السجنية

57عدد أطباء األسنان العاملني باملؤسسات السجنية

490عدد املمرضني العاملني باملؤسسات السجنية
املصدر: املندوبية العامة إلدارة  السجون وإعادة اإلدماج

الطاقم الطبي حسب التخصصات:
األطباء املتعاقدوناألطباء القارونالتخصصات

üüالطب العام

üüجراحة األسنان

üطب الشغل 

üüالجهاز الهضمي

üاألمراض النفسية

üüعالج اإلدمان

üطب العيون

طب األمراض الصدرية 
üوالجهاز التنفيس

üطب األمراض الجلدية

üطب القلب والرشايني

üالطب الريايض

üالجراحة العامة

طب األمراض العقلية 
üوالنفسية

املصدر: املندوبية العامة إلدارة  السجون وإعادة اإلدماج
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التأطري الطبي بالسجون املغربية
طبيب لكل 916  سجنينسبة التأطري الطبي

طبيب أسنان لكل 1447نسبة تأطري طب األسنان

ممرض لكل 168 سجنينسبة تأطري املمرضني

أخصايئ نفساين لكل 1874 سجنينسبة تأطري األخصائيني النفسانيني
املصدر املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

ج. الفحص الطبي عند الدخول للسجن
ما  كل  السجنية  املؤسسات  وتسيري  بتنظيم  املتعلق   23.98 رقم  القانون  يحدد 

يتعلق بالفحص الطبي عند دخول السجن 

املادة 52:
يجب أن تتم يف أقرب اآلجال، معاينة كل معتقل عند دخوله إىل املؤسسة  ➤

السجنية، إما من مديرها أو من العون املكلف باملصلحة االجتامعية. 
العامة  ➤ النيابة  يخرب  أن  االجتامعية  باملصلحة  املكلف  العون  أو  املدير  عىل 

بكل اإلصابات أو األعراض البادية.
يخضع املعتقل كذلك لفحص طبي، داخل أجل ثالثة أيام عىل األكرث. ➤
يخضع كل معتقل للقواعد املطبقة عىل املعتقلني من الصنف الذي ينتمي  ➤

إليه.

املادة 129:
البدنية  املعتقلني  صحة  عىل  بالسهر  املكلف  املؤسسة،  طبيب  يقوم  أن  يجب 

والعقلية بفحص يشمل :
املعتقلني الجدد باملؤسسة؛  ➤
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املعتقلني الذين أشعروا مبرضهم أو الذين رصحوا بذلك؛  ➤
املعتقلني املوضوعني بزنزانة التأديب أو املوضوعني يف العزلة؛  ➤
املعتقلني الذين سيتم ترحيلهم؛  ➤
املعتقلني املوجودين باملصحة؛  ➤
أو  ➤ مهني،  نشاط  أي  من  بإعفائهم  صحية،  ألسباب  طالبوا  الذين  املعتقلني 

ريايض أو بتغيري املؤسسة.
عرضة للخطر، بسبب  العقلية  املعتقل البدنية أو  ذا  تبني للطبيب، أن صحة 

نظام االعتقال، فإنه يشعر كتابة بذلك:
مدير املؤسسة، الذي يجب عليه اتخاذ التدابري املؤقتة الالزمة.  ➤
يخرب بدوره مدير إدارة السجون.  ➤
وإذا  تعلق األمر مبعتقل احتياطي، فعليه أن يخرب أيضا السلطة القضائية  ➤

املختصة. 

د. الرعاية الصحية خالل فرتة االعتقال
الخاص  األسايس  النظام  بشأن  نوفمرب 2008،)  رقم 599-08-2 (7  املرسوم  يحدد 

مبوظفي املندوبية العامة إلدارة  السجون وإعادة اإلدماج. مهام األطباء.

املادة 36:

تسند لألطباء وجراحي األسنان والصيادلة العاملني باملؤسسات السجنية مهام 
عىل  ويقومون  العمل  بها  الجاري  للقوانني  طبقا  للسجناء  الصحية  الحالة  تتبع 

الخصوص مبا ييل :
 فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلني؛  ➤
 السهر عىل تنفيذ الربامج الصحية داخل املؤسسات السجنية؛  ➤
 السهر عىل صحة املعتقلني البدنية والعقلية،  ➤
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 السهر عىل اتخاذ التدابري الوقائية لفائدة املعتقلني؛  ➤
 السهر عىل قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل املؤسسات السجنية؛  ➤
 التأكد من احرتام رشوط وكيفية تخزين املواد الغذائية والحفاظ عليها؛  ➤
 مراقبة جودة وطرق تهيئ الوجبات الغذائية؛  ➤
 السهر عىل تطبيق القواعد املتعلقة بعزل املرىض طريحي الفراش وذوي  ➤

األمراض املعدية واألمراض العقلية. 
بلـغ عدد الفحوصـات الطبية التي استفاد منهـا املعتقلون خـالل ســـنة 2016  ما 
مجموعه 434.637 فحصا بنسبة 6 فحوصات طبية لـكل سجني يف السـنة، وهو نفـس 
املعدل بالنسبة لسنة 2015 علام أن  املعـدل املسجل عىل الصعيـد الوطني اليتعدى 

فحصا طبيـا واحـدا لـكل مواطن يف السـنة.
عدد الخدمات الصحية التي استفاد منها املعتقلون إىل غاية 31/10/2017

عدد الفحوصاتنوع الخدمات
357459الفحوصات الطبية
312العمليات الجراحية

68329خدمات طب األسنان
1090االستشفاء

26500التتبع النفيس
70420التحليالت الطبية

21485الفحوصات باألشعة
5.44 تشخيص لكل سجنينسبة التشخيصات الطبية (2016)

185/1000نسبة الوفيات 
املصدر املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
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ه. العالجات واألدوية
يحدد القانون رقم 23.98 املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية املقتضيات 

املتعلقة بالعالجات واألدوية .

مجانية الفحوص الطبية ومختلف اإلسعافات واألدوية الرضورية (املادة 96) 
ومختلف  ➤ الطبية  الفحوص  مجانية  من  املرىض  املعتقلني  جميع  يستفيد 

اإلسعافات واألدوية الرضورية وكذا االستشفاء. 
ميكن طلب تدخل املصالح االجتامعية لصالح هؤالء املعتقلني يف حالة: ➤
وجوب عرضهم عىل مؤسسة خـاصة؛ ¡
يف حالة إجراء عملية جراحية أو تركيب آلة ال تحتمهام رضورة طبية.   ¡

الفحوص والتلقيحات واإلسعافات والعالجات الرضورية للوقاية من األمراض 
املعدية(املادة 97)

والعالجات  ➤ واإلسعافات  والتلقيحات  للفحوص  تلقائيا  املعتقلون  يخضع 
الرضورية للوقاية من األمراض املعدية.

ينقل عند االقتضاء املعتقلون املصابون بأمراض خطرية أو مزمنة إىل وحدات  ➤
صحية مختصة.  

الخضوع للعالج من أجل إزالة تسمم كحويل أو تسمم ناتج عن اإلدمان عىل 
املخدرات (املادة 98) 

قبل  الخضوع،  الطبيب  موافقة  وبعد  كتايب  طلب  عىل  بناء  للمعتقلني  ميكن 
اإلفراج عنهم، للعالج من أجل إزالة تسمم كحويل أو تسمم ناتج عن اإلدمان عىل 

ا ملخدرات.
مقتضيات أخرى (املادة 99)

 إذا كانت حـالة املعتقل تتطلب عالجا لألسنان وتعذر تقدميه بعني املكان فإنه 
يرحل مؤقتا إىل مؤسسة تتوفر عىل طبيب جراح لألسنان أو يعالج من طرف طبيب 

خاص عىل نفقته.
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الجهات  لدى  املعوزين  املعتقلني  لفائدة  تتدخل  أن  املؤسسة  إلدارة  ميكن 
التي ميكنها تقديم املساعدة يف حالة طلب إجراء عملية جراحية أو تركيب آلة ال 

تحتمهام رضورة طبية. 

و. األمراض املعدية
تسند لألطباء وجراحي األسنان والصيادلة العاملني باملؤسسات السجنية مهام  ➤

تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانني الجاري بها العمل ويقومون عىل 
الخصوص بالسهر عىل تطبيق القواعد املتعلقة بعزل املرىض طريحي الفراش 

وذوي األمراض املعدية واألمراض العقلية؛ 110
يتخذ مدير املؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذ ا اقتىض الحال مع السلطات  ➤

اإلدارية املحلية، كل التدابري الرضورية للوقاية من األوبئة أو األمراض املعدية 
أو ملحاربتها وخصوصا ما يتعلق باستشفاء املرىض والحجر الصحـي وتطهـري 

املحالت واألمتعة واألفرشة.111 
يتعني عىل الطبيب كذلك : ➤
السهر عىل مراقبة التغذية ونظافة املؤسسة؛  ¡
وذوي  ¡ الفراش،  طريحي  املرىض  بعزل  املتعلقة  القواعد  تطبيق  عىل  السهر 

األمراض املعدية واألمراض العقلية، وعند االقتضاء األمر بإيداعهم باملصحة، أو 
نقلهم إىل فرع صحي متخصص مبؤسسة سجنية أخرى أو األمر باستشفائهم112؛ 

ز. الكتامن والرس الطبي
أخالقيات  ➤ ومدونة  الجنايئ  القانون  يف  القانوين  أساسه  بالرسية  االلتزام  يجد 

الطبيب  «يدين  ييل:  ما  عىل  املدونة  هذه  من   4 املادة  وتنص  الطب.  مهنة 

إلدارة   العامة  املندوبية  مبوظفي  الخاص  األسايس  النظام  بشأن   599-08-2 رقم  مرسوم   36 املادة   -110
السجون وإعادة اإلدماج.

111- املادة 127 من القانون املتعلق بتسيري املؤسسات السجنية

112- املادة 130 من نفس القانون
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ملريضه بالرسية املطلقة يف كل ما أوكل إليه أو قد يكون قد عرفه بسبب الثقة 
التي منحها له». وهكذا، فإن أي منتهك لهذا الرس يتحمل املسؤولية الجنائية 

لذلك. 
ح. مسك امللفات الطبية والحفاظ عليها

تسليم السلطات املعنية عنارص ملف السجني
يسلم مدير املؤسسة، للسلطات املؤهلة قانونا، مبارشة أو عن طريق السلطة  ➤

الوثائق  لجميع  لألصل  مطابقتها  عىل  مصادقا  نسخا  أو  موجزا  القضائية 
املوجودة بحوزته، وكذلك نظائر أو موجزات مام دون بسجل االعتقال، مع 
مراعاة عدم انتهاك الرس املهني املتعلق بامللف الطبي للمعاملة، املوضوع 

تحت مسؤولية الطاقم الطبي. 
ميكن للطاقم الطبي للمؤسسة وحده، أن يطلع عىل امللف الصحي للمعتقل.  ➤

وأن يوظف املعلومات املضمنة فيه، مع مراعاة املقتضيات املتعلقة بالرس 
املهني.

تكوين امللف الطبي 114
أجل  ➤ من  التقني  برأيه  ويديل  للمعتقلني  الطبي  امللف  الطبيب  يكون 

تصنيفهم وتوزيعهم. 
نتائج الفحوص الطبية 115

الفحوص  نتائج  تحفظ  للمعتقل  الطبي  بامللف  الطبية  الفحوص  نتائج  تحفظ 
الطبية بامللف الطبي للمعتقل 116

113- املادة 28 من القانون رقم 23.98 املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجني

114- املادة 134 من القانون املتعلق بتسيري املؤسسات السجنية:

115- املادة 128 من القانون رقم 23.98 املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية

116-  املرسوم  رقم 485-00-2 املتعلق بتطبيق القانون 93-38 املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية.
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 ط. معلومات لفائدة السجني
الفصل 23 من الدستور

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، عىل الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله 
وبحقوقه، ومن بينها حقه يف التزام الصمت. ويحق له االستفادة، يف أقرب وقت 
ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية االتصال بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة 

الرباءة والحق يف محاكمة عادلة مضمونان.
املادة 26 من القانون 38-93 117

يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه مبؤسسة سجنية، باملقتضيات األساسية  ➤
الواردة يف هذا القانون ويف النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له. ويجب 

عىل الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته.
يتضمن هذا اإلشعار كذلك: ➤
املعلومات املتعلقة بالعفو وباإلفراج املقيد برشوط  ¡
مسطرة ترحيل املعتقلني  ¡
كل البيانات التي تفيده أثناء قضاء فرتة اعتقاله، ¡
طرق تقديم التظلامت والشكايات.  ¡
وعن  ➤ منه  بطلب  للمعتقل  يسلم  دليل  طريق  عن  املعلومات  هذه  تبلغ 

طريق ملصقات داخل املؤسسة.
بالعمل  ➤ املكلف  طرف  من  شفويا  إخباره  وجب  أميا،  املعتقل  كان   إذا 

االجتامعي، ويف هذه الحالة يشار إىل ذلك اإلخبار مبلفه.
لهذا الغرض وفرت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج دليل السجني 
ويتضمن  واإلسبانية)،  اإلنجليزية  الفرنسية،  األمازيغية،  (العربية،  لغات  بخمس 

معلومات منها ما يخص العناية بالصحة والنظافة.... 

117-:القانون 93-38 املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية.
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ي. مهام ذات صلة 
حسب املادة 130 من القانون املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية، يتعني 

عىل الطبيب 
السهر عىل مراقبة التغذية ونظافة املؤسسة؛  ➤
وذوي  ➤ الفراش،  طريحي  املرىض  بعزل  املتعلقة  القواعد  تطبيق  عىل  السهر 

األمراض املعدية واألمراض العقلية، وعند االقتضاء األمر بإيداعهم باملصحة، أو 
نقلهم إىل فرع صحي متخصص مبؤسسة سجنية أخرى أو األمر باستشفائهم؛ 

صحية  ➤ ألسباب  عليهم  يتعذر  الذين  عنهم  املفرج  املرىض  استشفاء  اقرتاح 
االلتحاق بسكناهم؛ 

األمر بإجراء الفحوص لدى أطباء متخصصني؛  ➤
تحديد املآل املناسب بخصوص األدوية املوجودة بحوزة املعتقلني أو املوجهة  ➤

إليهم من خارج املؤسسة،
إنجاز شهادة الوفاة يف حالة حدوثها داخل املؤسسة؛  ➤
عند  ➤ العمل  بها  الجاري  القوانني  يف  عليها  املنصوص  الطبية  الشواهد  تسليم 

وقوع حادثة شغل أو مرض مهني أو حادث جرمي؛ 
أو  ➤ لعائالتهم  الرصيحة،  موافقتهم  وعند  للمعتقلني،  طبية  شواهد  تسليم 

ملحاميهم؛ 
تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلني، كلام طلب منهم ذلك  ➤

الرضورية  املعلومات  تتضمن  املختصة،  القضائية  للسلطة  أو  السجون  إلدارة 
لتوجيههم ومعاملتهم داخل املؤسسة ورعايتهم بعد اإلفراج عنهم.



 اجلزء الثاين 
 املمار�سات اجليدة الدولية يف جمال طب 

ال�سجون
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 VIII .  تعريفات ومفاهيم اأ�سا�سية

أ- تعريف عام للصحة 
ديباجة دستور منظمة الصحة العاملية

«الصحة هي حالة من اكتامل السالمة بدنيا وعقليا واجتامعيا، ال مجرد انعدام 
املرض أو العجز»118.

وهذا  لعام 1946.  العاملية  الصحة  منظمة  دستور  ديباجة  يف  التعريف  هذا  ورد 
يعني، ضمنيا، رضورة تلبية جميع الحاجيات األساسية للشخص، سواء كانت عاطفية 

أو صحية أو غذائية أو اجتامعية أو ثقافية. 
عند  أوتاوا،  مليثاق  العاملية  الصحة  منظمة  صياغة  مكنت   ،1986 سنة  ويف 
تحديدها ملفهوم تعزيز الصحة، من جعل تعزيز الصحة معروفا عىل الصعيد العاملي. 
وتحسني  صحتهم  يف  التحكم  زيادة  من  الناس  متكني  عملية   » هي  الصحة  فتعزيز 
مستواها119.«وهكذا، فإن تعزيز الصحة ليس مسؤولية القطاع الصحي فحسب، ولكنه 

يتجاوز أمناط الحياة الصحية إىل الرفاه.
إىل أي حد ميكن تطبيق هذه التوصية يف الوسط السجني

الصحة البدنية؟ ¡
الصحة النفسية؟ ¡
الصحة االجتامعية؟ ¡

يتمم هذا املفهوم للرفاه االجتامعي، الذي ورد يف ميثاق أوتاوا لعام 1986 تحت 
رعاية منظمة الصحة العاملية، هذه املقاربة  يف مجال الصحة حيث تحدد الرشوط 

الالزمة «للصحة االجتامعية» يف:

118-  Préambulede la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signé à New York le 
22 Juillet 1946, disponible sur http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1 
(consulté le 17 janvier 2018).

119- Organisation mondiale de la santé (OMS),Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, 
Genève, 1986, p. 1, disponible surhttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/
Ottawa_Charter_F.pdf (consulté le 17 janvier 2018).
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الحصول عىل سكن،  ➤
الولوج إىل الرتبية،  ➤
األكل الجيد،  ➤
الحصول عىل دخل معني،  ➤
االستفادة من نظام اقتصادي مستقر،  ➤
االعتامد عىل مساهمة مستدامة من املوارد، و ➤
الحق يف العدالة االجتامعية واملعاملة العادلة».120 ➤

وهي أهداف ال ميكن تحقيقها، طبعا، يف الوسط السجني

ب- تعريف الطب السجني
الذي  التعريف  هذا  ويصبح  السجن.  يف  ميارس  الذي  الطب  هو  السجني  الطب 

يبدو بسيطا وواضحا يصبح غامضا عند  البحث عن خصوصية وغاية هذه املامرسة.
«إن طب السجن ال يحدده  عمر املريض كام يف طب األطفال أو طب الشيخوخة، 
وال جنس املريض كام يف أمراض النساء، وال الجهاز أو النظام املريض، ومكان املرض، مثل 
طب العيون أو الغدد الصامء وال حتى الجسم أو العقل، مثل الطب البدين أو الطب 
النفيس، بل ما يحدده  هو املكان الذي يعيش فيه الناس املميز، املؤثر مبا فيه الكفاية،  
هو الذي يجرب الطب الذي يتوجه إليه هؤالء الناس عىل تحديد خصائص مامرسته»121 

وعالقاتهم  الصحية  الرعاية  مقدمي  هوية  تعقيد  عىل  البداية  منذ  التأكيد  يجب 
املهنية يف السجون. غالبا ما ينقسم الطبيب الذي ميارس يف السجن بني والءات مختلفة. 
وقد يتعارض واجبه يف ضامن حصول املحتجزين عىل الرعاية الصحية  املناسبة مع 
مصالح أخرى، مبا يف ذلك مصالح إدارة السجن. ويف املامرسة العملية، غالبا ما يضطر 
120- Organisation mondiale de la santé (OMS),Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, 
Genève, 1986, p. 2.

121- GONIN David, « Questions sur la médecine pénitentiaire », Déviance et société, Vol. 3  
1979, n°2, p. 161, disponible sur http://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1979_num_3_2_1012 
(consulté le 17 janvier 2018).
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فريق الرعاية الصحية، عىل الرغم من تحفظاته، إىل مراعاة متطلبات النظام واألمن. 
وباملوازاة مع ذلك،، قد يكون من الصعب أحيانا عىل موظفي األمن قبول املواقف 

التي ينظر إليها بشكل مختلف من قبل أعضاء املصلحة الطبية للمؤسسة.
ال ميكن تدبري هذا التوتر الدائم إال من خالل عقد اجتامعات دورية بني مختلف 
رضورية،  التبادالت  وهذه  الالزمة.  التقوميات  إجراء  خاللها  يجري  املوظفني  فئات 
خاصة،  ، وأن النقص الحاد يف املهنيني الصحيني يف عدد من املؤسسات السجنية قد 

يلزم إداراتها بإسناد مهام صحية معينة إىل موظفي األمن.
جدل قديم                                                                           

ھل یجب أن نتحدث عن الطب السجني أو الطب يف الوسط  ¡
السجني؟

هل الطب السجني يشكل تخصصا يف حد ذاته؟ ¡
هل ينبغي أن يكون موضوع تكوين خاص؟ ¡
¡  80) فرنسا  يف  املثال  سبيل  عىل  السجني  الطب  كفاءة  مثال: 

ساعة يف السنة، خالل سنتني و 15 يوما من التدريب يف الوسط  
السجني

ج - ميثاق أخالقي يتعلق مبامرسة الطب وسط املعتقلني؟
الحساس  السياق  هذا  يف  خدماتهم   إىل  اللجوء  ميكن  الذين  األطباء  أن  شك  ال 
معرضون لخطر االنزالقات األخالقية. يف ما ييل  بعض املبادئ األساسية، املستخرجة 
من املبادئ التوجيهية لألكادميية السويرسية للعلوم الطبية حول هذا املوضوع والتي  

متت بلورتها  يف أوائل يف بداية األلفية الثالثة122
تطبق القواعد األخالقية والقانونية األساسية التي يخضع لها النشاط الطبي،  ➤

وخصوصا ما يتعلق باملوافقة والكتامن، أيضا، عندما يكون الشخص محروما 
من حريته.

122- Académie suisse des sciences médicales, Exercice de la médecine médicale auprès 
des personnes détenues, 3ème édition, 2003, disponible sur https://www.samw.ch/dam/
jcr:0957bb1b-dd74-4f3d-86d1-d5b452f8f611/directives_assm_personnes_detenues.pdf 
(consulté le 17 janvier 2017)
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غالبا ما يكون الطبيب، يف هذه الحالة، مضطرا ألن يأخذ يف االعتبار متطلبات  ➤
النظام واألمن، مع العلم أن من الرضوري أن يظل هدفه، دامئا، هو السهر 

عىل ما فيه خري ملريضه والحفاظ عىل كرامته.
لتيسري خلق مناخ من الثقة املتبادلة، عىل الطبيب أن يسعى جاهدا للحفاظ  ➤

فحص  وعند  واملريض.  الطبيب  بني  للعالقة  املعتادين  والكرامة  اإلطار  عىل 
الشخص املعتقل، يجب أن يكون لديه مكان مالئم لذلك. كام يجب أن يتم 
الفحص بعيدا عن نظر وسمع طرف ثالث، ما مل يطلب الطبيب خالف ذلك 

أو مبوافقته.
هوية  ➤ بني  الجمع  للطبيب  ميكن  ال  الطوارئ،  أو  األزمات  حاالت  باستثناء 

يخرب  أن  عليه  يجب  خربة،  عمل  أي  فقبل  الخبري.  والطبيب  الطبي  املعالج 
بوضوح الشخص املعني أنه مكلف بالفحص وأن الرس الطبي لن يشمل نتيجة 

الفحوصات التي سيقوم بها.
وكام هو الحال يف الحالة الطبية العادية، ال يحق للطبيب، الذي يعمل كخبري  ➤

أو معالج، القيام بعمل تشخييص أو عالجي للشخص املحتجز إال إذا حصل 
عىل موافقة حرة ومستنرية منه. 

ال ميكن مناولة املريض املعتقل أي دواء، وخاصة أدوية األمراض العقلية، إال  ➤
مبوافقته وعىل أساس قرار طبي خالص.

يف حالة االستعجال، ويف ظل نفس ظروف مريض غري معتقل، ميكن للطبيب  ➤
االستغناء عن موافقة املريض عندما يكون يعاين من عجز يف التمييز بسبب 
اضطراب نفيس كبري، مع وجود خطر داهم ناتج عن حركات تسعى إىل إيذاء 

النفس أو إيذاء الغري. (الرشوط الرتاكمية).
وال ميكن اللجوء إىل االستخدام الطبي لتدابري التقييد البدين إال لبضع ساعات.  ➤

يراقب  أن  املسؤول  الطبيب  عىل  الطبي،  البدين  التقييد  حاالت  جميع  ويف 
بانتظام تطبيقه ومربراته، حيث عليه القيام بعمليات إعادة التقييم يف أوقات 

متقاربة.
يف حالة األمراض املعدية، ال يجوز تقييد استقاللية املريض املعتقل وحريته  ➤

إال وفقا للمعايري املطبقة عىل فئة سكانية تعيش يف ظل ظروف مامثلة (عىل 
سبيل املثال وحدة عسكرية، مخيم صيفي، الخ).



91 دليل عملي لفائدة أطباء السجون 
في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

كلام طلب من الطبيب إبداء رأيه حول قدرة الشخص عىل الخضوع لعقوبة  ➤
تأديبية، فإنه ال يعرب عن رأيه إال بعد البت يف العقوبة. ولذلك فإن رأيه ال 
يأيت إال يف لحظة ثانية، ويتخذ، عند االقتضاء، شكل اعرتاض يستند إىل تقييم 

طبي ال غري.
يجب أن يكون الطبيب مستقال متاما عن السلطات السجنية مهام كانت ظروف  ➤

مامرسته الخاصة (موظف رسمي أو بعقد خاص). وال ميكن أن تستند قراراته 
الرسيرية وأي تقييامت أخرى تتعلق بصحة املعتقلني إال إىل معايري طبية صارمة.

د. الصحة يف السجن: أهداف عامة
حسب قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون 

مانديال) القاعدة 25 (دائرة الخدمات الصحية الطبية)
بتقييم  مكلَّفة  الصحية  الرعاية  لخدمات  دائرة  سجن  كلِّ  يف  يكون  أن  يجب 

الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحاميتها وتحسينها.

حسب القواعد األوروبية للسجون ملجلس أوروبا (2006)، املادة 39
عند  عليه  كانوا  مام  أسوأ  صحية  حالة  يف  السجن  السجناء  يغادر  أال  ينبغي 

دخولهم.

هل ميكن أن نتصور أن قضاء مدة يف سجن بسويرسا قد تحسن 
صحة شخص معني

ھل یجب أن نتحدث عن الطب السجني أو الطب يف الوسط  ¡
السجني؟

هل الطب السجني يشكل تخصصا يف حد ذاته؟ ¡
هل ينبغي أن يكون موضوع تكوين خاص؟ ¡

مثال: كفاءة الطب السجني عىل سبيل املثال يف فرنسا :80 ساعة 
يف السنة، خالل سنتني و 15 يوما من التدريب يف الوسط  السجني.
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ه. الطب الوقايئ وأهميته يف السجن
تعني الوقاية يف مجال الصحة العمومية «مجموع التدابري الرامية إىل منع ظهور 
األمراض، أو التي تسمح باكتشافها يف مرحلة مبكرة، مام يسهل الولوج إىل العالج»123. 
و تندرج الوقاية، هنا، ضمن املجال البيو- طبي ؛ حيث عادة ما ترتبط بوجود مرض 

أو مشكل صحي. وقد تم تعريف عدة أنواع من الوقاية وفقا لألهداف املنشودة:
تهدف الوقاية األولية إىل منع ظهور األمراض: التلقيحات، الحمالت اإلعالمية  ➤

الصحية، املعدات الشخصية للحامية (الواقي الذكري، عدة الحد من مخاطر 
استهالك املخدرات)، الخ.

تسمح الوقاية الثانوية، بفضل الوسائل التقنية، بالكشف عن مرض يف مرحلة  ➤
مبكرة أو حتى يف مرحلة رسيرية  مبكرة (عىل سبيل املثال: تصوير الصدر 
فحص  الربوستاتا،  مستضد  للثدي،  الشعاعي  والتصوير  السينية  باألشعة 

القولون، الخ).
تسعى الوقاية من الدرجة الثالثة إىل الحد من عواقب مرض معلن (استئصال  ➤

الثدي، والعالج اإلشعاعي إلزالة ورم الثدي والسيطرة عليه). كام تعمل عىل 
منع عودة األمراض ومضاعفاتها؛

ما األدوار التي ميكن أن يلعبها يف مجال الوقاية:
 أطباء السجن؟ ¡
حراس السجن؟ ¡
املعتقلون؟ ¡

123- SOURNIA Jean-Charles, dir., Dictionnaire Français De Sante Publique, Paris : Editions de 
Santé, 1991.
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ال�سجن: ال�سياق والرهانات يف  ال�سحية  امل�ساكل   -  II
عموم  مع  مقارنة  خاص  بشكل  للقلق  مثرية  صحية  حالة  السجون،  نزالء  يعيش 
تقديم  ميكن  الصدد  هذا  يف  البدنية.  أو  العقلية  الصحة  مستوى  عىل  سواء  الساكنة 

تفسريين:
أ- براديغم  القمع (Paradigme de l’entonnoir) (القمع بكرس امليم 

هو إناء مخروطي الشكل لصب السوائل)
Etrangers venant d'horizons 
lointains

Toxicomanes 

Couches sociales défavorisées

Malades 
psychiatriques

يتم تعريف براديغم القمع بأنه ظاهرة تجميع السجناء الذين يكونون مرىض قبل 
الحجز.

املحرومة،  االجتامعية  الفئات  املخدرات،  عىل  املدمنون   : الرسم  يف  (الكلامت   
األجانب القادمون من آفاق بعيدة، املصابون بأمراض عقلية).

من الصعب للغاية تحديد نسبة معينة لعدد السجناء الذين يعانون من اضطرابات 
نفسية عند دخولهم السجن.

هذه  تفسري  وميكن   !٪80 إىل   ٪2 من  تقديراتها  يف  الدولية  الدراسات  تختلف 
االختالفات يف معظم الحاالت باالختالفات املتعلقة بتعريف االضطراب العقيل الذي 
يجب أخذه يف االعتبار. عمليا، إذا تم إدماج اضطرابات الشخصية الحادة واضطرابات 

اإلدمان، سنصل، بال جدال، إىل نسب مئوية أعىل من ٪50.
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ب- السجن املسبب للمرض
تضاف إىل الحاجيات األولية املشار إليها عوامل خطر إضافية مختلفة خالل مدة 
الحجز، تتعلق بالحبس والحرمان من الحرية، وهي قابلة للتفاقم إىل حد كبري بسبب 
ظروف االعتقال. ويتعلق األمر بظاهرة السجن املسبب للمرض.  ففي كتابها «السجن، 
مكان للرعاية؟  تخصص آن ليكو124 فصال كامال ألسباب إجراء الفحوصات الطبية عىل 
أسباب  إىل  باإلضافة  إنه  وتؤكد  السجني.  لجسم  بالنسبة  عنه  تكشف  وما  املعتقلني 
فإن  «العادية»،  الطبية  االستشارات  خالل  واجهتها  التي  لتلك  املامثلة  الفحوصات 
الطبيب الذي ميارس يف السجن يندهش أمام فئة ثانية من املشاكل الصحية، منها، 
مثال، مختلف أشكال التغري التي تطرأ عىل الجسم واالضطرابات الغذائية واضطرابات 

الجهاز الهضمي.
أو  املرض  يف  (الذي  يتسبب  للمرض»،  املسبب  ظاهرة  «السجن  أسباب  وتعود 

يفاقم من املرض املوجود سابقا) إىل:
مساحة  ➤ يف  (تقلص  االكتضاض  بسبب  وخاصة   ، الحبس  عن  الناجم  اإلجهاد 

الحركة)
املواجهة مع العدالة (االعتقال السابق للمحاكمة) ➤
فقدان االتصال (االتصال باألقارب)،ووسائل التعبري ➤
سوء التغذية125 ➤
سوء النظافة ➤
التدخني  ➤
استحالة إدارة الشخص لصحته كام يشاء. ➤

يجدر التذكري بأن أكرث من نصف االستشارات لدى طبيب عام ( وكذا  لدى عدد 
كبري من املتخصصني) مصدرها االضطرابات النفسية - الجسدية. وتعزى االضطرابات 
التي تكون وراء  استشارة الطبيب إىل التوتر النفيس، ويف كثري من األحيان إىل قلق كبري 

124- LÉCU Anne, La prison, un lieu de soin?, Paris : Édition Les Belles Lettres, 2013, 280 p. 

125- مثال  تضاعف حاالت داء السل بالسجون الروسية
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له عالقة  بصعوبات الحياة الزوجية ، والصعوبات األرسية، واملهنية. ويؤدي الحرمان 
من الحرية يف معظم الحاالت إىل حدوث مثل هذا التوتر.

يف مثل هذا السياق، يكون «الطب العلمي» أبعد عن أن يكون فعاال يف كل 
حالة. عىل العكس من ذلك، فإن  «الخلطات السحرية» وغريها من وصفات 

«الجدات « التي ال ميكن إثبات تأثريها علميا ميكن أن تكون مفيدة جدا. فمجرد 
االعتقاد بها ميكن أن يسهم كثريا يف تحسني صحة األشخاص الذين يستخدمونها.

هذه  استخدام  يستحيل  ما  غالبا  بالسجن،  الحرية  من  الحرمان  حالة  يف  ولكن 
االضطرابات  بعض  تكون  السجن  ففي  األحيان .  بعض  يف  بديلة  تكون  التي  الطرق 
واملشاكل النفسية أكرث وضوحا. فعندما يكون املرء متوترا، ومجهدا و / أو مكتئبا، ال 
يشء ميكن التخفيف عنه مثل امليش يف الطبيعة (أو التجول يف املراكز التجارية الكربى 
بالنسبة للبعض األخر)  . غري أنه رسعان ما تبدو  محدودية مثل هذا «العالج» يف 
عىل  قادر  غري  نفسه  طبيب السجن الذي يجد  عىل  نفسه  ... ينطبق اليشء  السجن 
اقرتاح أي يشء ملريضه مثل التوقف ملدة وجيزة عن العمل،  والتي ميكن ترجمتها يف 

السجن ب»التوقف عن السجن» ملدة قصرية، أي عن الحرمان من الحرية.

الخمول ومراقبة الذات: 
-الوسواس  ➤
-«جوالت» يف املصلحة الطبية  ➤
- هل يتعلق األمر، مع ذلك، مبرىض مزيفني؟ ➤

الخمول ومراقبة الذات: 
-الوسواس  ➤
-»جوالت» يف املصلحة الطبية  ➤
- هل يتعلق األمر، مع ذلك، مبرىض مزيفني؟ ➤

يف السجن، مبدئيا ال ميكن اختيار الطبيب
مزعجا،  طابعا  تكتيس  السجن  يف  السجني  طرف  من  الطبيب  اختيار  استحالة  إن 
فالجميع  النفسية.  بالرعاية  األمر  يتعلق  عندما  وخاصة  الطويل،  املدى  عىل  نسبيا، 
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من  املريض،  وضعية  تحسني  يف  حقيقي  أمل  النفيس  للعالج  يكون  حتى  أنه  يعرف 
الرضوري أن تكون العالقة بني املعالج واملعالج قامئة عىل اتفاق من درجة عليا . غري 
أن هذه العالقة العالجية املثالية تتطلب يف جميع الحاالت اختيار املعالج من قبل 

املريض نفسه.
تفاقم بعض األمراض التي ال تكون ظاهرة خارج السجن

يواجه  قد  الحرية،  من  الحرمان  عن  مبارشة  الناجمة  االضطرابات  مع   باملوازاة 
طبيب السجن مرىض يعانون من أمراض  بدنية أو نفسية يكون املريض قادرا عىل 
ومنسجمة (البيئة  متوازنة  بيئة  يف  يكون  عندما  كربى  مشاكل  معها  بدون  التعايش 
األرسية واملهنية، الخ).  وبعبارة أخرى، ومن أجل التبسيط إىل أقىص حد، فإن أعراض 
يف  يعيش  الشخص  يكون  عندما  كبري  حد  إىل  تتقلص  األقل  عىل  أو  تختفي  املرض 
نادرا  السجن  يف  الحرية  من  الحرمان  أن  نفهم  أن  السهل  نفسه.  ومن  مع  انسجام 
ما يسمح بهذه البيئة املتوازنة واملنسجمة .وعمليا ، ميكن أن  تظهر بشكل مفاجئ 
العديد من االضطرابات التي أعتاد املرىض التعايش معها خارج السجن دون صعوبات 

تذكر، فينجم عن ذلك تدهور صحي خطري  يف معظم الحاالت.
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III .خ�سائ�ش وخ�سو�سيات الطب ال�سجني
أ- مباذا يختلف عن «الطب العادي»

غالبا ما يطلب من طبيب السجن القيام مبهام الخبري: 
تفتيش املعزولني  تأديبيا ¡
املشاركة املحتملة يف اتخاذ قرار العقوبة التأديبية ¡
مهام أخرى (انظر أدناه) ¡

االستخدام الضار للمرض 
غالبا ما كان ينقل السل بشكل مقصود  يف البلدان السوفياتية سابقا ¡
العدوى املتعمدة بفريوس فقدان املناعة املكتسبة يف بولندا (أوائل الثامنينات) ¡
التعفن املتعمد للجروح الناجمة عن  اإليذاء الذايت   ¡

ب- مبدأ التكافؤ
الرعاية  نفس  من  حريتهم  من  املحرومون  األشخاص  يستفيد  أن  يجب  املبدأ: 

الصحية التي توفر لألشخاص «العاديني»، أي غري املحتجزين.
من اللحظة التي ال يحرتم فيها هذا املبدأ، أي أن السجني ال يحصل عىل «الرعاية 
الطبية املناسبة» لعالجه من املرض، وفقا ملا يتم، عموما، يف املنطقة التي يسجن فيها، 
فإن ذلك قد يشكل انتهاكا للامدة 3 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أي يشكل  

بعبارة أخرى «معاملة ال إنسانية».

ما املقصود ب «الرعاية التي يتمتع بها السكان العاديون»:
من بلد إىل آخر، من وزارة إىل وزارة، يكون مفهوم «مستويات الرعاية املتكافئة 
وبالتايل  يبدو،  مام  بكثري  تعقيدا  أكرث  العاديون»  السكان  بها  يتمتع  التي  تلك  مع 
تختلف اختالفا كبريا. بل إن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قد اختلط عليها ، يف 
بعض الحاالت، مفهوم الرعاية املتكافئة مع الرعاية املناسبة. حيث قبلت، عىل ما يبدو 
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اعتبار الرعاية املقدمة إىل السجناء مناسبة عىل الرغم من أنها ليست بنفس نوعية 
تلك املقدمة إىل عامة السكان ...

تكافؤ الرعاية ال يعني بالرضورة تكافؤ امليزانية:
يف عدة مناسبات، طعن مسؤولون مختلفون يف مجال الصحة العمومية يف التطبيق 
العميل ملبدأ التكافؤ. حيث يعتربون أن  مبدأ التكافؤ مل يحرتم، حيث يتم، يف هذه 
مصالحهم   حسابات  يقدمون   ألطروحاتهم،  دعام  للسجناء.   األفضلية  منح  الحالة، 
الطبية يف السجون التي تظهر بوضوح تام بخصوص سن متساوية (18 إىل 35 سنة)، 
أن مبلغ األموال التي تنفق غالبا عىل النزالء أعىل بكثري من ميزانية نفس الفئة العمرية 

من األشخاص غري املعتقلني.
إىل  أوال  اإلشارة  يكفي  نسبيا:  بسيط  اقرتاحه  ميكن  الذي  التفسري  فإن  ذلك  ومع 
«منوذج القمع (بكرس القاف». حيث يجمع   السجن بني جدرانه أناسا كانوا يحتاجون 
أن  نسبيا  السهل  فمن  وبالتايل،  أكرب.  صحية  لرعاية  احتجازهم)  قبل  أي  األصل(  يف 
نوضح أن عدد السجناء يف نفس الفئة العمرية يكلف أكرث من السكان العاديني، دون 
أن يكون بالوسع  القول إن السجناء «مفضلون». والواقع، أن  الكلفة الطبية «خارج 
السجن « لهؤالء الناس الذين تظهر عليهم خالل مدة السجن العديد  من املشاكل 

الصحية املختلفة، غالبا ما تكون واردة يف امليزانية العامة للصحة العمومية.

ج. «مخاطر املهنة» 
االجتامعية  النفسية -  املشاكل  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  يجب  السجن،  عامل  واقع  يف 
املتزايدة التعقيد التي يواجهها موظفو السجون. فليس التغيب املتزايد بسبب املرض 
هو ما مييزهم لوحده، بل هناك ظواهر أخرى مثل اإلرهاق املهني، واستهالك الكحول، 
العمل  تجارب  عيش  عىل  القدرة  وعدم  االجتامعي  واالنسحاب  املخدرات،  وتعاطي 

اليومي املؤملة (إجهاد ما بعد الصدمة).
يف كثري من األحيان، عىل الطبيب، الذي يكون غالبا عىل بينة من جرمية السجني 
املريض، وخطورته املحتملة أو الطبيعة الرهيبة ألفعاله يف بعض األحيان، أن يعرف 
وأحيانا  الفهم،  سوء  الخوف،  (الغضب،  املحتملة  فعله  وردود  عواطفه  يدير  كيف 
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االشمئزاز) بشكل ميكنه من إقامة عالقة من الحياد العاطفي، بعيدا، إن أمكن، عن 
التأثر االنفعايل الذي قد ينجم عن األفعال التي كانت سببا يف العقوبة

بعض الحاالت النادرة
العنف اللفظي / البدين  ¡
تهديد الطبيب / عائلته  ¡
االختطاف  ¡
تصبح  ¡ عندما  تحدث  أن  ميكن  التي  املشاكل  أو   « ستوكهومل  «متالزمة 

العالقات مع السجناء وطيدة جدا.
تذكري: تشري متالزمة ستوكهومل إىل اضطراب نفيس يؤثر عىل األشخاص الذين أخذوا 
صداقة)  حتى  (أو  تعاطف  عالقة  أرسهم،  فرتة  خالل  ينسجون،  والذين،  كرهائن 
مع خاطفيهم. سميت هذه املتالزمة بعد حدث خطف الرهائن يف ستوكهومل سنة 

.1973

كيف ميكن حامية النفس من متالزمة ستوكهومل ؟
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بال�سجون ال�سحية  امل�سلحة  وم�سوؤوليات  ومهام  دور   .IV
ينبغي تطبيق العديد من املبادئ األساسية، بصورة منتظمة، عندما يتعلق األمر 
بحق السجني يف الصحة: إمكانية طلب استشارة طبية والحصول عىل العالجات كام 
هو الشأن بالنسبة لعامة السكان، والحق يف الرس الطبي، والكتامن، واملوافقة الحرة 
واملستنرية قبل اتخاذ أي إجراء عالجي أو تشخييص، باستثناء يف الحاالت التي ينص 

عليها القانون.
القاعدة 25 (دائرة الخدمات الصحية الطبية)

يجب أن يكون يف كلِّ سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة 
البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحاميتها وتحسينها.

لكن أحيانا ألشخاص آخرين 
حراس السجن؟  الحاالت البسيطة- واملستعجالت الحقيقية؟  ➤
أرسهم ؟ ➤

أ- الفحص الطبي عند الدخول للسجن
يف  ممنهج  بشكل  أسفله)126  (الجدول  للسجن  الدخول  عند  الطبي  الفحص  يتم 
غضون 24 ساعة التي تيل االستقبال يف السجن، بغرض تقييم الحالة الصحية للسجني 
عىل وجه الخصوص، وقدرته عىل التكيف نفسيا مع السجن، والكشف عن األمراض 
املعدية، والنفسية أو اإلدمان عىل بعض املواد، فضال عن األعراض املحتملة لالنقطاع 

عن تعاطي املخدرات والكحول أو العالج باألدوية.
والرتبية  الصحية  للنظافة  العامة  بالتدابري  السجني  إخبار  إىل  أيضا  املقابلة   وتهدف 
الصحية والوقاية (الكشف عن األمراض التعفنية وخاصة التهاب الكبد C ،B، وفريوس نقص 

املناعة البرشية والسل، والحد من املخاطر املتعلقة بالعالقات الجنسية وتبادل املحاقن).
السجن  إىل  الدخول  عند  الرضوري  للصدر،  السينية  باألشعة  الكشف  ويسمح 

126- D. Beer B. Gravier. La médecine générale en milieu de détention. Rev Med Suisse 2006; 
volume 2. 3150
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(باستثناء األشخاص الذين يعاد إدخالهم إىل السجن عدة مرات يف السنة أو يرشف 
عىل وضعيتهم الصحية بشكل منتظم طبيب يف الخارج)، باستبعاد مرض السل الرئوي 
عىل وجه الخصوص؛ وعالوة عىل ذلك، يتم التحقق من حالة التلقيح إضافة إىل تقييم 

العالج الذي بدأ قبل دخول السجن (مبدأ استمرارية العالجات).
الصحة املبارشة الشخصية

تقييم املخاطر االنتحارية ("صدمة السجن") ➤
استكشاف اإلدمان وعالمات االنقطاع ع اإلدمان املحتملة ➤
تقييم مواصلة العالج باألدوية (مبدأ استمرارية العالج) ➤
الكشف عن إصابات الصدمة إثر االعتقال / الحبس ➤
إظهار الظروف الجسدية والنفسية املعروفة وغري املعروفة ➤

األمن الصحي الجامعي
بحث ممنهج عن السل الرئوي النشط ➤

الدور الوقايئ / الحد من املخاطر
➤ (Cو B فريوس نقص املناعة البرشية، والتهاب الكبد) فحص األمراض املعدية
مراقبة وضعية التلقيح، التلقيحات املحتملة لالستدراك ➤
توفري رسائل الوقاية واإلرشاد العام بشأن الصحة والولوج إىل العالج  ➤

القاعدة 30 من قواعد مانديال 
«يقوم طبيب، أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلني، بغض النظر 
عن تبعيتهم للطبيب أو عدم تبعيتهم له، مبقابلة كل سجني والتحدث إليه وفحصه 
يف أقرب وقت ممكــن بعــد دخولــه السجن أوالً، ثم كلام اقتضــت الضــرورة 

بعــد ذلك. ويوىل اهتامم خاص ملا ييل: 
تحديد االحتياجات من الرعاية الصحية واتخاذ جميع التدابري الالزمة لتقديم أ. 

العالج؛ 
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قبل ب.  له  تعرَّضوا  قد  الوافدون  السجناء  يكون  قد  معاملة  سوء  أيِّ  تبنيُّ 
دخولهم السجن؛ 

جن، مبا ج.   تبنيُّ أيِّ عالمــات عىل حــدوث توتُّر نفيس أو غريه بسبب واقعة السَّ
يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، مخاطر االنتحار أو إيذاء النفس واألعراض 
رات أو األدوية أو الكحوليات؛ واتخاذ  الناتجة عن االنقطاع عن تعاطي املخدِّ

كلِّ ما يناسب من التدابري الفردية أو العالجية؛ 
اإلكلينييك د.  للعزل  الرتتيب  ُمعدية،  بأمراض  سجناء  بإصابة  االشتباه  حالة  يف 

والعالج املالئم لهؤالء السجناء خالل فرتة العدوى؛ 
يف ه.  واملشاركة  الرياضية  التامرين  ومامرسة  للعمل  السجناء  لياقة  تحديد   

األنشطة األخرى، حسب االقتضاء». 

مجلس أوروبا
ميكن القيام بهذا الفحص من قبل املوظفني شبه الطبيني ولكن ليس من قبل أ. 

حارس
من 24 إىل  48 ساعة بعد اإليداع بالسجن.ب. 
البحث عن أثر العنف عند الدخول إىل السجن (انظر أدناه) د.التكوين يف ج. 

الطب الرشعي؟
ميارس  أيضا بشكل مواز من قبل  موظفي السجن.د. 
يف نفس وقت الفحص الطبي؟ه. 
يف حالة النفي، كيف يتم ذلك؟و. 

فحص مواز  من قبل  موظفي السجن  
يف نفس وقت الفحص الطبي؟ ➤
يف حالة النفي، كيف يتم ذلك؟ ➤
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ب - الرعاية الصحية خالل فرتة االعتقال
برصف النظر عن الفحوصات املنتظمة بناء عىل طلب املمرضني، فإن الزيارة الطبية 
باملوعد عادة ما يطلبها السجني، وترتب وفقا أليام زيارة الطبيب للمؤسسة. وعندما 
املستشفى.  يف  إجرائها  برمجة  يفضل  متخصصة،  طبية  أراء  إىل  حاجة  هناك  تكون 
بالتلقيح  تتعلق  قضايا  إثارة  أجل  من  فحصا  السجني  عىل  الطبيب  يقرتح  أن  وميكن 
أو نتائج التحليل الطبي أو موضوعات أكرث تحديدا تهم العناية الصحية يف السجون 
مثل األمراض املعدية (التهاب الكبد، السيدا والسل)، وإدمان الكحول، واإلدمان عىل 

املخدرات، والقدرة عىل العمل يف السجن، واالضطرابات النفسية أو خطر االنتحار.
القاعدة 31 من قواعد مانديال

لني،  تُتاح للطبيب، وعند االقتضاء لغريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهَّ
ا إىل جميع السجناء املرىض، وجميع السجناء الذين يشكون  إمكانية الوصول يوميٍّ
من مشاكل متعلقة بالصحة البدنية أو العقلية أو اإلصابة بأذى، وأيِّ سجني يُسرتعى 

ية تامة.  انتباههم إليه عىل وجه خاص. وتُجرى جميع الفحوص الطبِّية يف رسِّ

مجلس أوروبا 
الولوج إىل الخدمات الطبية 

فيها  ➤ مبا  العزلة  املشدد-  األمن  (وخاصة  االعتقال  نظام  كان  مهام  مضمون 
العزلة العقابية) 

رسية طلب الفحص  ➤
ال يتم الفرز من طرف موظفي السجن، مبن فيهم املدير  ➤
حضور مرتجم إذا كان ذلك رضوريا ➤

ج- األدوية
نفس  إىل  بالطبع،  السجني،  الوسط  يف  االضطرابات  مع  التعامل  يستند  أن  يجب 
التوصيات التي تتبع يف املامرسة خارج السجن، والسيام فيام يتعلق بالجوانب الدوائية 
للتدابري العالجية املعمول بها. ولهذا يبدو من الرضوري توفر املصلحة الطبية داخل 

السجون عىل دستور صيديل مامثل للمعمول به يف املستشفيات العادية.
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 ما زالت مشكلة  سوء استعامل أدوية األمراض العقلية مطروحة 
عىل املستوى الدويل

القاعدة 24 من قواعد منديال  
الخدمات الصحية

العامة  باإلدارة  وثيقة  عالقة  خالل  من  الصحية  الخدمات  تُنظَّم  أن  2.ينبغي 
فيام  ذلك  يف  مبا  والرعاية،  العالج  استمرارية  تضَمن  وبطريقة  العمومية  للصحة 
وكذلك  األخرى،  املُعدية  واألمراض  ل  والسُّ البرشية  املناعة  نقص  فريوس  يخصُّ 

رات.  االرتهان للمخدِّ

مجلس أوروبا
الخدمات الصحية

أدوية مجانية إذا كانت رضورية ➤
املساهمة يف التكلفة؟  ➤

د.الحاالت املستعجلة
االتصال  دامئا  املمكن  من  يكون  أن  فيجب  االستعجالية  الحاالت  بخصوص  أما 
موجودا  األولية  اإلسعافات  تقديم  عىل  قادر  شخص  يكون  أن  يجب  كام  بالطبيب، 
دامئا يف أماكن االعتقال. وينبغي أن يكون عىل أكرب قدر ممكن من التأهيل التمرييض.

تنسيق  يجب  عاجلة،  طبية  استشارة  عىل  الحصول  الرضوري  من  يكون  عندما 
العالجات بحيث ميكن معالجة السجني يف أرسع وقت ممكن. وقد وردت توصيات 

عديدة تخص هذه القاعدة األخالقية يف هذا املجال.
ومع ذلك، فإن تدخل طبيب السجن غالبا ما ال يحدث عىل الفور، وغالبا ما يكون 
خاصة  إجراءات  اتخاذ  عىل  متعودة  بنية  إىل  تأخري  دون  املريض  نقل  الرضوري  من 

للرتحيل، بها وحدة سجنية أو غرف مؤمنة فضال عن موظفي الحراسة.
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القاعدة 27 من قواعد مانديال 
1. كفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري عىل الرعاية الطبية يف الحاالت 
صة أو جراحة فينقلون إىل  ا السجناء الذين تتطلَّب حاالتهم عنايًة متخصِّ العاجلة. أمَّ
صة أو إىل مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حني تتوفَّر يف السجن  مؤسسات متخصِّ
دًة مبا  دائرة خدمات طبِّية خاصة به تشتمل عىل مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّ
للسجناء  املناسبة  والرعاية  العالج  خدمات  لتوفري  واملعدات  املوظفني  من  يكفي 

املُحالني إليها. 

مجلس أوروبا
عىل األقل، طبيب تحت الطلب  ➤
سيارة (ات) إسعاف رهن اإلشارة  ➤
اإلسعافات األولية، ال تعهد بالرضورة إىل املعالج  ➤
املستشفى الذي ينقل إليه السجني: مستشفى سجني أو مدين ميكن الوصول  ➤

إليه برسعة وسهولة 
إذا كان املستشفى مدنيا: ➤

الرعاية (والنقل) بدون عراقيل (ملاذا؟)  ¡
 السجني ال يربط برسيره، ولكن يف جناح سجني ¡

هـ. األمراض القابلة للنقل - املعدية
باألمراض  املتعلقة  املعلومات  نرش  بالسجن  الصحة  مصلحة  تضمن  أن  يجب 
لفائدة  وذلك  الجلدية)،  واألمراض  والسل،  والسيدا،  الكبد،  التهاب  (خاصة  املعدية 

السجناء وموظفي السجون عىل السواء.
إذا لزم األمر، يجب إجراء فحص طبي للمحيط (السجناء، وموظفو السجن والزوار 

الذين يتعاملون بكرثة مع السجني املعني).
ويف حالة السيدا بوجه خاص، ينبغي تقديم النصائح املناسبة قبل إجراء أي فحص، 
عىل  مستمر  بتكوين  السجون  موظفي  تزويد  وينبغي  األمر.  لزم  إذا  الفحص  وبعد 
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بالحالة  يتعلق  فيام  اتباعها  الواجب  والسلوكيات  اتخاذها،  الواجب  الوقائية  التدابري 
اإليجابية لفريوس نقص املناعة البرشية، مع وضع تعليامت مناسبة بشأن عدم التمييز 
نقص  بفريوس  مصاب  أنه  ملجرد  السجني  لفصل  طبي  مربر  أي  يوجد  وال  والرسية. 

املناعة البرشية.
القاعدة 30 من قواعد مانديال 

يف حالة االشتباه بإصابة سجناء بأمراض ُمعدية، الرتتيب للعزل اإلكلينييك  د) 
والعالج املالئم لهؤالء السجناء خالل فرتة العدوى.

مجلس أوروبا
فريوس نقص املناعة البرشية / السيدا 

اعتامد برامج للوقاية من أجل الحد  من انتقال الفريوسات عن طريق الدم  ➤
(توزيع ماء جافيل، معلومات عن تعقيم املحاقن، تبادل اإلبر، التمكن من 

الحصول عىل الواقيات الذكرية) 
عدم عزل ألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية، إال إذا كان هذا  ➤

اإلجراء رضوريا ألسباب طبية أو ألسباب أخرى.
السجناء  ➤ لفائدة  املعدية  األمراض  بشأن  للتثقيف  شامل  برنامج  وضع 

واملوظفني.
فحص فريوس نقص املناعة البرشية مبوافقة النزالء املعنيني ➤
داء السل ➤
السل  ➤ لداء  املضادة  باألدوية  منتظم  تزويد  السجن،  لنزالء  مالئم  فحص 

وباألدوات الرضورية
إنارة طبيعية وتهوية جيدة؛ ما وراء البنفسجي؟ ➤
تجنب االكتضاض  ➤
الحفاظ عىل مستوى جيد من النظافة الصحية الشخصية ➤
حمية غذائية مالمئة ➤

القاعدة 30 من قواعد مانديال 
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و. اإلرضاب عن الطعام
نهائيا،  يكون  ما  غالبا  احتجاجي،  فعل  هو  إنسانية.  مأساة  الطعام  عن  اإلرضاب 
عن  اإلرضاب  غري  أخرى  طريقة  بأية  إليه  يصغى  أن  ميكن  ال  أنه  يشعر  شخص  من 
الطعام. وهو عمل يتحدى الشخص أو الجامعة التي يتوجه لها، بالذهاب باملواجهة 
إىل أقصاها، وهو أمر غري مؤكد العواقب بالرضورة، سواء من خالل الرهانات املعنية 

أو من حيث الحدة التي يكشف عنها.
هو أيضا مأساة جامعية واجتامعية تظهر للعموم إرادة فرد، قادر عىل التمييز، ويف 
كامل قدرته عىل اتخاذ القرار بحرية والحكم عىل األشياء بوضوح، عىل التأثري بشكل 

خطري عىل صحته – بل عىل حياته - لفرض وجهة نظره.
إن تحديد املوقف الصحيح تجاه اإلرضاب عن الطعام قرار صعب دامئا. والتكفل 
يف  الحقيقية  املريض  إلرادة  دقيقا  تقييام  يتطلب  الحالة  هذه  يف  املناسب  الصحي 
رشوط ال تتوفر فيها الثقة الالزمة ملثل هذا الحوار. فهو يتطلب تقدير دقيق لقدرته 
عىل التمييز علام بأن هذه القدرة قد تتأثر باإلمساك عن الطعام يف حد ذاته ، يضاف 
لسلطة  ووالئهم  جهة  من  املريض  تجاه  الرعاية  مقدمي  واجب  بني  التوتر  ذلك  إىل 
تفوضهم أو توظفهم. وميكن، بعد ذلك، أن تصبح الصعوبات معقدة غري قابلة للحل.
إدارة  لبقية  بالنسبة  كام  املصلحة  ألعضاء  بالنسبة  الرضوري  من 
السجون أن تفهم جيدا ما هي األسباب التي تدفع الشخص للتخيل 
جدا،  مختلفة  األسباب  تكون   أن  ميكن  الواقع،  يف  التغذية.  عن 

وبالتايل تكون لها إجابات مختلفة متاما.
مشكلة دينية: إعطاء طعام مخالف للمبادئ الدينية للسجني (عىل سبيل  ➤

املثال، لحم الخنزير ملعتنقي الدين اإلسالمي، صيام شهر رمضان) 
الصحية  ➤ الحالة  ضعف  الهضمي،  الجهاز  عرقلة  (قرحة،  جسدية  مشكلة 

العامة (حمى)، الخ) 
التسمم)،  ➤ نتيجة  الهذيان  (مثل  ذهانية  (اضطرابات  نفسية  مشكلة 

واضطرابات االكتئاب الرئيسية، ورمبا حتى فقدان الشهية العصبي) 
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â  عندما يتعلق األمر، بشكل جيل، مبشكلة نفسية تكون سبب رفض تناول
سيحصل  كان  التي  الطبية  الرعاية  الشخص  يتلقى  أن  يجب  الطعام، 
عليها خارج السجن لنفس السبب، وعند االقتضاء، اللجوء إىل التغذية 

الوريدية.
صوم احتجاجي أم إضراب حقيقي عن الطعام: )انظر أدناه(  ➤

القاعدة 33 من قواعد مانديال 
م تقريــراً إىل مديــر السجــن كلَّام ارتــأى أنَّ الصحـــة  علـى الطبيــب أن يقدِّ
ر من جرَّاء استمرار سجنه أو من  رت أو ستترضَّ البدنية أو العقلية لسجنٍي ما قد ترضَّ

جرَّاء أيِّ ظرف من ظروف السجن.

املجلس األورويب (لجنة منع التعذيب)
أن  ➤ فيجب  عنه،  رغام  الطعام  عن  إرضاب  يف  سجني  بإطعام  قرار  اتخذ  إذا 

تعكس  مناسبة،  ظروف  يف  يطبق  وأن  طبية  رضورة  إىل  القرار  هذا  يستند 
الطبيعة الطبية لهذا التدبري. وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن تتبع عملية اتخاذ 
القرار مسطرة معينة محاطة بضامنات كافية، تشمل عملية التخاذ القرار 
الطبي بشكل مستقل، وسبل انتصاف قانونية وتتبع مالئم لجميع جوانب 

تطبيق القرار.
وينبغي أال تكون أساليب التغذية القرسية مؤملة دون داع وينبغي تطبيقها  ➤

بكفاءة وبأقل قدر ممكن من القوة. وبصورة أعم، ينبغي للتغذية القرسية 
أن تقوض السالمة البدنية ملهاجم الجوع فقط كحد أدىن. ويجب أن يقترص 
التغذية  لتوفري  رضوري  هو  ما  عىل  صارم  بشكل  البدين  التقييد  استخدام 

القرسية ويجب إدارته طبيا.
إن اإلجبار القرسي للسجني يف ظروف ال متتثل للمعايري املبينة أعاله ميكن  ➤

أن يصل إىل حد كبري إىل معاملة ال إنسانية أو مهينة..
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ز. االحتجاج بالصوم
القضائية  السلطات  عىل  للضغط  شخص،  يرفض  أن  السجن  يف  يحدث  ما  غالباً 
هناك   ، الحالة  هذه  مثل  يف  الطبي.  للعالج  الخضوع  أو  الطعام  تناول  السجنية،  أو 

مجموعتان من القيم يف رصاع:
واجب الدولة يف الحفاظ عىل السالمة الجسدية، بل وعىل حياة من هم تحت  ➤

سيادتها مبارشة، مبن فيهم املحرومون من الحرية.
حق كل فرد يف التعامل مع جسده بحرية. ➤

يف مثل هذا الوضع ، الذي يكون دامئا وضعا صعبًا جًدا ، والذي ال 
يتعلق يف البداية بأي أمر طبي باملعنى الدقيق للكلمة ، يجب عىل 
الطبيب أن يختار برصامة موقفا موضوعيًا، ويتجنب مخاطر التالعب 
السلطات  قبل  من  أو  املعتقلني  قبل  من  سواء   ، الطبية  بقراراته 

القضائية أو السجنية.
الرشوط األولية التي يجب أن يتحقق منها الطبيب

يعترب حاليا، بشكل عام،  أنه حتى الشخص املحروم من الحرية ، يحتفظ بالحق يف 
رفض العالج ، أو ببساطة أكرث إلطعام طاملا تم استيفاء اثنني (بل ثالثة) من الرشوط 

األولية:
مرض  ➤ من  يعاين  ال  أخرى  وبعبارة  مصريه،  تقرير  عىل  متاما  قادر  الشخص 

عقيل، مام قد يضعف قدرته عىل التمييز، وأن قراره باملجازفة باملوت قد 
نظر فيه بعناية. عندما يكون الصيام طويل األجل، يفضل تأكيد هذا التقييم 

من قبل طبيب ال ينتمي إىل املؤسسة السجنية.
➤  ، (األرسة  خارجية  ضغوط  ألي  يخضع  ال  الشخص  أن  أي   ، حرة  إرادته 

السجناء، مجموعة سياسية ، الخ).
يف حالة  رفض العالج ، يجب أال يكون املرض الذي يعاين منه ويرفض عالجها قابال 

لتعريض  اآلخرين للخطر (مثل مرض ُمعٍد مميت ، مثل مرض السل)
من الرضوري أن نتذكر أن املناخ العام للحرمان من الحرية ال يفيض إىل التعبري 
الحر عن إرادة الشخص املحتجز. ولذلك، من الرضوري بالنسبة لطبيب السجن، من
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أعاله.  املذكورة  الرشوط  استيفاء  من  التأكد  الخاصة،  املقابالت  من  العديد  خالل 
اإلصابة  أو  الوفاة  خطر  كان  إذا  موضوعي  بشكل  التقييم  يتجنب  أن  يستطيع  ال 
الخطرية املرتبطة بالصيام مربراً بشكل معقول من خالل أهمية الهدف الذي يسعى 
إليه املعتقل املرضب عن الطعام (الحصول عىل غرفة زيارة مع صديقه تعرف عليها  
تحسني  عىل  الحصول  مقابل  شاب،  ملعتقل  بالنسبة   السجن  يف  األخرية  اآلونة  يف 

الظروف السجنية والقضائية لدى زعيم سيايس).

املوقف الذي بجب اعتامده من قبل الطبيب 
عندما يبدو أن الصوم يعرب قبل كل يشء عن االكتئاب التفاعيل مع الوضع  ➤

القضايئ للمعتقل، ولكن دون أن يؤثر ذلك بشكل  واضح عىل القدرة عىل 
التمييز، يكون اختيار ما يجب القيام به من قبل  الطبيب حساس للغاية. 
يجب عىل األخري أن يتذكر باستمرار أنه يف الغالبية العظمى من الحاالت ، ال 
يريد السجني أن ميوت ، ولكن عىل العكس من ذلك يريد أن  يعيش بشكل 
أفضل، وبطريقة ما ، فإنه غالبا ما ينتظر ، حتى بدون التعبري رصاحة عن 
ذلك،  أن يتمكن الطبيب، الذي يتدخل حتام عندما تطول مدة  اإلرضاب 
عن الطعام يف املدة، من التوسط أو حاميته يف املعركة التي يقوم بها ضد 

السلطات.
يف املامرسة العملية، يف هذه الحالة، يجب أن يعتمد الطبي مقاربة أبوية ،  ➤

من أجل الوصول  إىل مناقشة مقنعة مع املريض املرضب عن الطعام  لقبول 
عىل األدىن من السعرات الحرارية عىل األقل. بفضل هذا املوقف الثابت، 
قبول  مثة  ومن  األمل  باستعادة  للمريض  مير  الذي  الوقت  يسمح  ما  غالبا 

غذايئ طبيعي يعد ذلك.
الذي  ➤ باملخاطر  وواعية  حرة  إرادة  هناك  كانت  إذا  ذلك،  من  العكس  عىل 

سياسية،  معركة  لقيادة  أو  شخيص  جنايئ  حكم  لتعديل  جسده  لها  يعرض 
بخصوص  الطعام  عن  املرضب  تحذير  عىل   يقترص  ألن  للطبيب  ينبغي 

املخاطر التي يعرض لها نفسه  من خالل رفضه لتناول الطعام.
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رصد حالة السجني الصحية واالستشفاء
االتصاالت  ➤ عىل  اإلمكان  قدر  للحفاظ  بانتظام  املريض  استشارة  يجب 

التدريجي  بالتدهور  املريض  إبالغ  خاللها  يتم  التي  اإليجابية  الشخصية 
لحالته. وبهذه الطريقة ، يحافظ املرضب عن الطعام  عىل إمكانية التخيل 
التي  للمخاطر  التدريجي   التطور  معرفة  عند   ، وقت  أي  يف  صيامه  عن 
يعرض لها نفسه. يف مثل هذه الحالة ، ليست هناك حاجة لالستشفاء  ما 

دام ال  يعاين املريض من ضعف واضح يف الوظائف العليا.
أكرب  ➤ وزن  إلعطاء  املستشفى  دخول  نفسه  املريض  يطلب  أن  يحدث  قد 

ملامرسته. يف مثل هذه الحالة ، ال ينبغي أن ينظر إىل هذا استشفاء املرضب 
عىل أنها دعم غري مبارش ملعركته.

عىل العكس من ذلك،واالستشفاء يف وقت مبكر يسمح أحيانا مبراقبة أفضل  ➤
للعوامل البيولوجية، إىل تغيري جذري للمحيط، وبالتايل اتخاذ  السجني قرار 

وقف إرضابه عن الطعام دون فقدان ماء الوجه يف عيون رفاقه.
عىل  ➤  ، الطعام  من  معني  نوع  عىل  الحصول  املرضب  يطلب  أن  يحدث  قد 

سبيل املثال تركيز سائل عايل السعرات الحرارية يحتوي عىل نسبة عالية من 
الربوتينات والفيتامينات والعنارص النزرة. حتى لو كان إتباع هذه الخطوة 
قد يبدو يف أول وهلة غريبا عىل الرعاية الطبية العادية ، فإنه من األفضل يف 
كثري من األحيان قبوله. يف الواقع ، قد تكون هذه الوصفة قادرة عىل تجنب 
رضر ال رجعة فيه. باإلضافة إىل ذلك ، فإنه من خالل متديد فرتة الصيام ، 
فإنه يسمح لكل من املرضبني والسلطات بالوقت الكايف للتغلب عىل حالة 

الجمود والتوصل إىل  حل مقبول من كال الطرفني.
وأخريا، وفيام يتعلق بالعالقات مع السلطات القضائية والسجنية، ينبغي أن  ➤

يقدم أطباء السجون من خالل كتابة الشهادات الطبية املتعاقبة، تقريرا إىل 
السلطة املختصة عن  تطور الحالة الصحية للمرضب عن الطعام. 

بشكل استثنايئ، قد تحدث بعض الحاالت التي هي أقرب إىل صيام يدخل يف  ➤
نطاق االضطراب العقيل، فمن األفضل لتجنب وصفة طبي مفصال جدا من 
بعض السعرات الحرارية القليلة التي يتناولها املرضب بشكل  متقطع ملنع 

السجني من زيادة تطرف صومه عن الطعام.
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جوانب دالة ورسيرية (لدى شخص شاب كان يف صحة جيدة)
1. صيام شامل عن املاء  (الشخص ال يرشب وال يأكل عىل اإلطالق)

املوت يحدث يف 4 إىل 10 أيام. تعتمد رسعة التطور عىل عوامل مختلفة مثل:
درجة الحرارة الخارجية ➤
درجة نشاط املرضب ➤

يف معظم األحيان ، يتسبب اضطراب رضبات القلب يف الوفاة.
2. إرضاب شامل عن الطعام  (الشخص ال يأكل أي يشء باستثناء املاء الخالص)

 80 إىل   75 ملدة  بالبقاء  اإلنسان  لجسم  الطاقة  احتياطيات  ستسمح   ، نظريًا 
يوًما دون امتصاص أي سعرات حرارية. ومع ذلك ، يف املامرسة العملية ، تحدث 
مشاكل رسيرية خطرية ، قد تكون قاتلة يف بعض األحيان ، بعد 40 يوًما فقط من 
الصيام الكامل بسبب مشاكل عصبية و / أو أمراض القلب الناجمة عن نقص كبري 

يف  الفيتامينات واإللكرتوليات.
من الناحية النظرية ، فإن التطور الرسيري املعتاد لإلرضاب عن الطعام لدى 
شخص شاب كان يف وضعية صحية جيدة والذي يستمر يف رشب املاء هو كام ييل:

األسبوع األول: ➤
الشعور بالجوع ، والتعب. ¡
بعض التشنجات البطنية يف بعض األحيان. ¡

األسبوع الثاين والثالث: ➤
الوهن أكرث فأكرث ، يرافقه دوار يجعل إمكانية الوقوف صعبة. ¡
االختفاء التدريجي لشعور الجوع والعطش. ¡
اإلحساس الدائم للربد. ¡

األسبوع الثالث والرابع ➤
تفاقم تدريجي لألعراض املذكورة أعاله. ¡
انخفاض الطاقة النفسية. ¡
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ابتداء من األسبوع الخامس والسادس ➤
تغيري يف القدرة عىل اإلدراك (من االرتباك الخفيف إىل النعاس  ¡

الذهويل).
الالمباالة و عمه العاهة. ¡
ظهور اضطرابات يف حركة العني (أول حركات ال ميكن السيطرة عليها ،  ¡

ثم الشلل).
عدم التنسيق بني الحركات مع صعوبة يف ابتالع. ¡
ضعف ، ثم فقدان السمع والرؤية. ¡
نزيف منترش يف بعض األحيان. ¡

املوت ميكن أن يحدث فجأة ➤
إما يف سياق اضطرابات رضبات القلب ¡
بعد ساعات قليلة من ظهور حالة غيبوبة بسبب نقص سكر الدم). ¡

(اإلجهاد  النفسية  الظروف  فإن   ، العملية  الناحية  من  لكن   
امللحوظ إىل هذا الحد أو ذاك ) والظروف املناخية (درجة الحرارة 
الخارجية) ، وخصوصية الوسط السجني، وتقلب األوضاع مع مرور 

الوقت ، وتنوع أشكال الصيام دامئا ما تخلق ظروفا ا خاصا جدا.

حاليا ، غالباً ما يتبع املرضبون امتناعا عن الطعام  مع أخذ بعض الفيتامينات  ➤
والعنارص النزرة وبعض األطعمة (مرشوبات سكرية،  وحلويات، وكميات 

الصغرية من األطعمة املختلفة).

127- عىل وجه الخصوص الفيتامينات املركبة  (وخاصة الفيتامني B6) الذي يسمح بتأخري االضطرابات 

128- كلورور البوتاسيوم والسوديوم
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هذا النوع من اإلرضاب عن الطعام يسمح باالستمرار لعدة أشهر ، علام  ➤
أنه يف حالة اإلرضاب لفرتة طويلة ، فإن خطر حدوث أرضار عصبية نهائيا 
يضل كبريًا (عىل وجه الخصوص إصابات الدماغ التي تسمى مرض غايث - 
فرينيك (حالة عصبية معقدة تتميز بالخصوص بحالة من االرتباك الذهني 

واضطرابات التوازن الرئيسية).
يف مثل هذا السياق ، يصبح من املستحيل تقريبًا تحديد خطر الوفاة طبياً ... ➤

العوامل الطبية املؤهلة للموت برسعة نتيجة الصيام  
العوامل الرئيسية: ➤

أمراض القلب (وخاصة مرض القلب التاجي) ¡
الفشل الكلوي. ¡

العوامل ذات الصلة: ➤
السكري (خاصة إذا كان يعتمد عىل األنسولني)  ¡
 التهابات املعدة وقرحة املعدة أو اإلثني عرش ميكن أت تؤدي  مشاكل  ¡

أثناء مرحلة الصيام (أول عرشة أيام).

التغذية القرسية
يف املامرسة العملية ، ال ينبغي أن يتم ذلك يف السجن ألن املرض النفيس  ➤

الذي يضعف القدرة عىل التمييز هو الوحيد الذي قد  يربر ذلك. يف الواقع، 
يخوضها  ملعركة  املنطقي  التعبري  هو  الطعام  عن  اإلرضاب  يكون  عندما 
نعتقل عن وليس بسبب  قرار مريض عىل سبيل، كام قد يكون الحال  يف 
حالة االنتحار الذهاين أو االكتئاب الشديد ، يجب أن يقترص طبيب السجن 

عىل موقف املصاحبة.

ح. الكتامن والرس الطبي
يجب احرتام كتامن الرس الطبي يف السجن متاما كام يتم احرتامه خارج السجن. 

كام يجب إعداد ملفات املرىض واملحافظة عليها تحت املسؤولية الطبية.
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ويتعني أن تجرى جميع الفحوص الطبية للسجناء (عند الدخول إىل السجن أو يف 
وقت الحق) بعيدا عن سمع ومرأى موظفي السجن - ما مل يطلب خالف ذلك من 
قبل الطبيب -. وباإلضافة إىل ذلك، يجب فحص املعتقلني بشكل فردي وليس جامعيا.

بالرسية  االلتزام  يجد  املغرب،  ويف  الطبية.  التقاليد  أقدم  أحد  الطبي  الرس  يعترب 
أساسه القانوين يف القانون الجنايئ ومدونة أخالقيات مهنة الطب. وتنص املادة 4 من 
هذه املدونة عىل ما ييل: «يدين الطبيب ملريضه بالرسية املطلقة يف كل ما أوكل إليه 
أو قد يكون قد عرفه بسبب الثقة التي منحها له». وهكذا، فإن أي منتهك لهذا الرس 

يتحمل املسؤولية الجنائية لذلك.
ألنه  خاصة  أهمية  له  ناحية،  فمن  مزدوجة.  مصلحة  عىل  الطبي  الرس  ويستند 
املصلحة  ضمن  يدخل  فإنه  أخرى،  ناحية  ومن  شخص،  كل  حميمية  احرتام  يفرض 
صمت  يف  املريض  من  مطلقة  ثقة  دون  تتم  أن  ميكن  ال  الطب  مامرسة  ألن  العامة 
الطبيب. وباسم املصلحة العامة، توجد أيضا استثناءات قانونية للرس املهني. بعضها 
إلزامي، والبعض اآلخر يرتك للطبيب إمكانية إفشاء الرس املهني إذا رأى ذلك مناسبا.

التبليغات اإللزامية للسلطات العامة:
املعدية  ➤ األمراض  ببعض  والتبليغ  والوفاة،  بالوالدة  التبليغ  نوعان،  التبليغ 

والوبائية.
العمومية  ➤ السلطات  بإبالغ  ملزمون  األطباء  فإن  األخرية،  هذه  بخصوص 

املسؤولية  طائلة  تحت  وذلك  عاينوها  ما  حالة  يف  األمراض  هذه  بوجود 
الجنائية.

وهكذا، ووفقا للمرسوم املليك الصادر يف 26 يونيه 1967 بشأن التبليغات  ➤
اإللزامية عن أمراض معينة، ال يتعلق هذا االلتزام إال باألمراض الخاضعة 
عن  فضال  املهنية،  واألمراض  االجتامعي،  الطابع  ذات  الصحي،  للحجر 
األمراض املعدية أو الوبائية. باستثناء األمراض املنقولة جنسيا مبا يف ذلك 

فريوس نقص املناعة املكتسبة (السيدا).
وفيام يتعلق بترصيحات الوفاة، يجب أن تحرر من قبل طبيب الذي يجب  ➤

عليه إبالغ السلطات املعنية، يف حالة غياب أرسة املتوىف.



116
دليل عملي لفائدة أطباء السجون 

في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

الترصيح  أمام العدالة 
أحيانا يواجه الطبيب أو املؤسسة الصحية قضايا قانونية تتعلق

بنشاط املؤسسة (حوادث عالجية، رسقة، خرق الثقة...)  ➤
بقضايا خارج املؤسسة (العنف والقتل...)  ➤

هذه القضايا تعرضهام للتحقيقات من قبل مصالح الرشطة والدرك، كام تعرضهام
لحجز امللفات الطبية،  ➤
طلبات اإلدالء بالشهادة، ➤
إجراء الخربة. ➤

ترك  رضورة  مع  الطبي  الرسي  باحرتام  االهتامم  يصطدم  الصدد،  هذا  ويف   
العدالة تأخذ مجراها.

طائلة  تحت  كشاهد،  إليه  لالستامع  استدعاؤه  تم  شخص،  كل  عىل  مبدئيا، 
العقوبات املنصوص عليها يف القانون، أن يحرض، وأن يؤدي اليمني ويقدم شهادته. 

ويف هذا الصدد، ميكن فرض غرامة عىل الشاهد الذي يرفض املثول كشاهد. 
اإلدالء  يرفضوا  أو  يقدموا  أن  استدعائهم،  عند  لألطباء،  يحق  ذلك،  ومع 
بشهادتهم أمام املحكمة دون تعريض أنفسهم لعقوبة، كام يتضح من الفقرة 2 
من املادة 446 من القانون الجنايئ التي تنص عىل ما ييل: إذا استدعي األشخاص 
متعلقة  قضية  يف  القضاء  أمام  للشهادة  والجراحون..الخ)  (األطباء  املذكورون 
بالجرائم املشار إليها يف الفقرة أعاله (أفعال إجرامية أو سوء املعاملة أو الحرمان 
يف حق أطفال دون الثامنة عرشة أو من طرف أحد الزوجني يف حق الزوج اآلخر أو 
يف حق امرأة علموا بها مبناسبة مامرستهم مهنتهم أو وظيفتهم)، فإنهم أحرار يف 

اإلدالء بشهادتهم أو عدم اإلدالء بها.»

القاعدة 32 من قواعد مانديال
تحُكم العالقَة بني الطبيب، أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية، والسجناء نفس . 1

املبادئ األخالقية واملهنية التي تنطبق عىل املرىض يف املجتمع، وخصوصاً ما ييل: 
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د . 2 يهدِّ ووشيك  حقيقي  خطر  إىل  ذلك  يؤدِّ  ما مل  الطبِّية،  املعلومات  ية  رسِّ احرتام 
بإلحاق الرضر باملريض أو بغريه؛ 

املجلس األورويب 
يجب احرتام الرس الطبي يف السجن متاما كام يتم احرتامه خارج السجن.  ➤
طبية  ➤ استشارة  طلب  عىل  قادرين  املحتجزين  جميع  يكون  أن  يجب 

والحصول عليها بشكل رسي، دون أن يتم فحص هذه الطلبات أو التحكم 
فيها بأي شكل من األشكال من قبل العاملني غري الطبيني. 

يجب إجراء الفحوصات الطبية للمعتقلني دون االستامع إليها أو مشاهدتها  ➤
من طرف غري املوظفني الطبيني، ما مل يطلب الطبيب املعني ذلك رصاحة. 

ومع ذلك، فإن نقل املعلومات للحراس مرغوب فيه للغاية، وخصوصا 
يف حالة وجود: 

اضطرابات نفسية خطرية.  ➤
بعض األمراض التي تتطلب مراقبة دقيقة أو شديدة العدوى (كام أوصت  ➤

بذلك منظمة الصحة العاملية)

ط-إعداد وحفظ امللفات الطبية
يتم تضمني جميع املعلومات املتعلقة باملريض يف ملفه الطبي. ويفتح هذا امللف 
مبجرد أن يتم قبول املريض بالسجن ويتبعه طوال حياته املهنية، سواء يف منشأة صحية 
عامة أو خاصة. ويلعب، خالل هذا املسار، دور أداة لتنسيق وتكامل العالجات، حيث 

يستخدم من قبل جميع الفاعلني الذين يشاركون يف عملية رعاية املرىض الصحية.
ويف املغرب، كام هو الحال يف بلدان أفريقية أخرى، مل يصدر املرشع نصا ينظم 
محتوى امللف الطبي ورشوطه وفرتة االحتفاظ به ورشوط االطالع عليه، وذلك خالفا 
لبعض الدول الغربية حيث تم التطرق إىل مختلف هذه الجوانب، وحيث أصبح من 
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امللف  حفظ  فإن  ذلك،  ومع  كاملة.  قانونية  ترسانة  بواسطة  امللفات  حامية  املمكن 
يشكل التزاما أخالقيا ورد ذكره يف مواد مدونة أخالقيات مهنة الطب. وباإلضافة إىل 
 ،140 و   137 املادتني  يف  أيضا  إليه  يشري  للمستشفيات  الداخيل  القانون  فإن  ذلك، 
ويجعل من املستشفى مالك امللف الطبي واملسؤول عن حفظه أثناء فرتة االستشفاء 

وبعد الخروج.
يتألف امللف الطبي من عنارص حميمة، ولذلك يشكل وثيقة تدخل محتوياتها يف 

كل من مجال الرس املهني واملعلومات الشخصية للمريض.
ونظرا ملبدأ عدم قابلية رسيان الرس الطبي عىل املريض، فقد تم االعرتاف بحق 
التبليغ ببعض عنارص امللف منذ عدة عقود، غري أن حامية الرس الطبي أدت إىل تنظيم 

صارم لهذا الحق.
باالطالع  الخبري  يأمر  أن  مسبق،  حكم  مبوجب  للقايض،  يجوز  ذلك،  عىل  وعالوة 
عىل امللف الطبي للمريض يف سياق متابعة قضائية تهم طبيبا أو مؤسسة استشفائية. 

ويعد استخدام هذا امللف جزءا من تدابري التحقيق التي يستطيع القايض اتخاذها.

توصيات اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة :
يجب إعداد ملف طبي لكل مريض محتجز يتضمن معلومات تشخيصية،  ➤

فضال عن سجل لتتبع التقدم املحرز والفحوصات الخاصة التي تم القيام 
بها. ويجب أن يكون الطبيب، بذلك، قادرا عىل أن يضمن الحفاظ، يف أفضل 

األحوال، عىل امللف الطبي سواء كان محوسبا أو ال.
يف حالة الرتحيل، يجب إطالع األطباء املوالني عىل امللف الطبي. ➤
وباإلضافة إىل ذلك، يجب إنشاء سجالت يومية من قبل فرق العالج، حيث  ➤

تتم اإلشارة إىل األحداث الخاصة التي تتعلق باملرىض. وتوفر هذه السجالت 
نظرة عامة عن الحالة الصحية يف السجن وتسلط الضوء عىل أي مشكلة 

خاصة قد تحدث.
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القاعدة 26 من قواعد مانديال 
د ملفات طبِّية فردية دقيقة . 1 تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّ

ية لجميع السجناء، ويُسمح لجميع السجناء باالطِّالع عىل ملفاتهم  ثة ورسِّ ومحدَّ
بناًء عىل طلبهم. وللسجني أن يفوِّض لطرف ثالث االطِّالع عىل ملفه الطبِّي. 

املؤسسة . 2 يف  الصحية  الرعاية  خدمات  دائرة  إىل  الطبِّية  امللفات  تحال 
ية الطبِّية.  املستقِبلة لدى نقل السجني وتحاط بالرسِّ

املجلس األورويب 
ملف اسمي لكل مريض-معتقل  ➤
إمكانية ولوج املعتقل إىل ملفه  ➤
الحصول عىل شهادة طبية يف جميع األوقات من طرف املحامي  ➤
 الحصول عىل رأي ثاين / الوصول إىل طبيب من اختياره ؟  ➤

ي. املوافقة
طب  مجال  يف  الدولية  الجيدة  املامرسات   III جديد:  من  التايل  العنوان  انظر 

السجون
مفاهيم وتصورات أساسية ➤
ميثاق أخالقي يتعلق مبامرسة الطب مع املعتقلني؟ ➤

القاعدة 32 
د باستقاللية السجناء الذاتية فيام يتعلق بصحتهم واملوافقة املستنرية فيام  التقيُّ

ليخص العالقة بني الطبيب واملريض؛  ا
مجلس أوروبا 

يحق ألي مريض قادر عىل التمييز أن يرفض العالج أو أي شكل آخر من  ➤
أشكال التدخل الطبي.
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ويجب أن يكون ألي استثناء من هذا املبدأ األسايس أساس قانوين وله عالقة  ➤
فقط بظروف استثنائية تحدد بطريقة واضحة وصارمة قابلة للتطبيق عىل 

كل الناس.
استثناءات:  ➤

األمراض القابلة للنقل (العالج تحت اإلكراه؟)  ¡
اضطرابات نفسية تسبب عدم القدرة عىل التمييز، مام قد يشكل  ¡

خطرا عىل السجني نفسه أو عىل اآلخرين.
قاك . معلومات  لفائدة السجني

حق الولوج إىل امللف الطبي وإىل أي معلومات تتعلق بإدارة صحته  ➤
استامرة تقديم الخدمات الطبية  ➤

 ما العمل يف حالة رفض العالج؟ 

ل. االدعاءات - االشتباه يف إساءة املعاملة / التعذيب
القاعدة 34 

دخوله  لدى  سجني  فحص  أثناء  الصحية  الرعاية  الختصاصيي  تبنيَّ  إذا    
السجن أو أثناء تقديم الرعاية الطبِّية له الحقاً وجود أيِّ عالمات تعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجب عليهم توثيق 

ة بها.  هذه الحاالت وإبالغ السلطة الطبِّية أو اإلدارية أو القضائية املختصَّ
أو  السجني  تعريض  عدم  أجل  من  الصحيحة  اإلجرائية  الضامنات  ق  وتُطبَّ

األشخاص املرتبطني به ملخاطر منظورة تسبِّب األذى. 

مجلس أوروبا 
التزام الطبيب بإحالة هذه املعلومات إىل سلطة مختصة ¡
ويف بعض الحاالت، حتى لو اعرتض السجني ¡



121 دليل عملي لفائدة أطباء السجون 
في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

م. مهام ذات صلة (مراقبة النظافة، والغذاء، الخ)
القاعدة 35 

ة عىل إجراء التفتيش . 1 يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية املختصَّ
وتقديم املشورة إىل مدير السجن فيام يتعلق مبا ييل: 

 أ) كمُّ الغذاء ونوعيته وإعداده وتقدميه؛ 
 ب) مدى اتِّباع القواعد الصحية والنظافة يف السجن ولدى السجناء؛ 

 ج) حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن؛ 
 د) مدى مالءمة ثياب السجناء وفرشهم ونظافتها؛ 

د بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضة إذا  مل يكن      ه) مدى التقيُّ
صون قامئون عىل هذه األنشطة.        مثَّة متخصِّ

وفقاً . 2 وتقارير  مشورة  من  إليه  ما يرد  االعتبار  يف  السجن  مدير  يأخذ 
للفقرة 1 من هذه القاعدة والقاعدة 33، ويتَّخذ خطوات فورية إلعامل 
أو  اآلراء  تلك  تكن  مل  إذا   ا  أمَّ التقارير.  يف  بها  املشار  والتوصيات  اآلراء 
التوصيات واقعًة يف نطاق اختصاص املدير أو إذا  مل يتَّفق معها، فعليه 
الطبيب  توصيات  أو  بآراء  مشفوعاً  الشخيص،  برأيه  تقريراً  فوراً  يرفع  أن 

ة، إىل سلطة أعىل.  املسؤول أو هيئة الصحة العمومية املختصَّ

مجلس أوروبا 
أو  ➤ املدير  اختصاص  عن  خارجة  الطبيب  قدمها  التي  التوصيات  كانت  إذا 

مل يوافق عليها، يجب عىل املدير أن يقدم فورا رأي املامرس وتقريره إىل 
السلطات العليا.



122
دليل عملي لفائدة أطباء السجون 

في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

الطبية بال�سجن امل�سلحة   تنظيم   .V
أ- الحد األدىن من املوظفني / الوضع املثايل

القاعدة 25 
بتقييم . 1 مكلَّفة  الصحية  الرعاية  لخدمات  دائرة  سجن  كلِّ  يف  يكون  أن  يجب 

إيالء  مع  وتحسينها،  وحاميتها  وتعزيزها  للسجناء  والعقلية  البدنية  الصحة 
أو  خاصة  صحية  رعاية  إىل  احتياجات  لديهم  الذين  للسجناء  خاص  اهتامم 

يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم. 
: عدداً . 2 صات يضمُّ د التخصُّ تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّ

وتضمُّ  تامة،  إكلينيكية  باستقاللية  يعملون  الذين  لني  املؤهَّ األفراد  من  كافياً 
ما يكفي من خبــرة فــي علم النفــس والطــب النفســي. ويجــب أن تُتاح 

ل. لكلِّ سجني خدمات طبيب أسنان مؤهَّ

مجلس أوروبا 
ملنع  ➤ أوروبا  مجلس  لجنة  نظر  يف   : كافية  بأعداد  والتمريض  الطب  موظفو 

التعذيب، ينبغي أن يحرتم مرفق االحتجاز النسبة التالية: طبيب واحد (جميع 
التخصصات  (جميع  واحد  وممرض  سجني   300 لكل  مجتمعة)  التخصصات 

مجتمعة أيضا) ) لكل 50 سجينا. 
التكوين الكايف (دبلومات حقيقية!)  ➤
إمكانية مشاركة السجناء يف الرعاية: يف بعض السياقات الهشة بشكل خاص،  ➤

ومن أجل التغلب عىل النقص الحاد يف عدد املوظفني، قد يكون من املمكن 
استخدام األشخاص املحرومني من حريتهم يف بعض األحيان ملساعدة موظفي 
الصحة يف السجون يف أداء واجباتهم. وغني عن البيان أن اختيار الرعاية التي 

يقدمها هؤالء السجناء واإلرشاف عليها تقع عىل عاتق السلطة الطبية. 
دعوة املتخصصني إذا لزم األمر (وخاصة الطبيب النفيس)  ➤
طبيب مسؤول  ➤
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طبيب مسؤول  ➤
لقاءات منتظمة مع مصلحة التمريض  ➤
دور الطبيب: ليس العالج فقط  ➤
عمليات التفتيش الحميمة: ال يقوم بها الطبيب املعالج بالسجن  ➤
الطبيب للمعتقلني ≠ ليس للموظفني  ➤
يجب أن يتوفر الطبيب دامئا عىل قاعة  ومعدات كافية ➤

ب- االرتباط اإلداري للمصلحة الطبية
السجون  يف  الصحية  الرعاية  لتقديم  التنظيمية  التحتية  والبنية  الجودة  تختلف 

اختالفا كبريا من منطقة إىل أخرى.
ممكنة،  مختلفة  هياكل  أن  حيث  السجن،  يف  الرعاية  لتنظيم  أمناط  عدة  هناك 

وخاصة من حيث العالقات  الهرمية. 
 نشري إىل بعضها هنا عىل سبيل املثال ال الحرص:

الغالب األعم هو أن  يشكل املهنيون الصحيون جزءا ال يتجزأ من موظفي  ➤
السجن، ويكون املرشف عىل الطبيب املسؤول وفريقه هو مدير السجن 

شخصيا.
العدل،  ➤ وزارة  أو  الداخلية  وزارة  من  املوظفون   / املستخدمون  كان  إذا 

فإن أطباء السجن يكون عىل رأس مسؤول أو مصلحة مستقلة، لكن يف 
ارتباط، دامئا، مع نفس الوزارة.

مامرسون طبيون أحرار (خواص) يكلفهم مدير السجن بتويل مهام طبية  ➤
املبدأ ملراقبة جمعيتهم  داخل السجن. يخضع هؤالء األطباء من حيث 
الطبية املهنية، يف حالة االقتضاء، تكون هذه األخرية طرفا مبارشا يف العقد 

املربم بني الطبيب وإدارة السجن. 
يكون األطباء الذين يعملون يف السجن ملحقون من مستشفى قريب.  ➤
يتم تعيني األطباء من قبل مصالح الصحة العمومية، ويكونون مرتبطني  ➤

من حيث التسلسل الهرمي بوزارة الصحة فقط.
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يف الرنويج وفرنسا واململكة املتحدة، عىل سبيل املثال، يخضع توفري العناية الصحية 
يف السجن لسلطة املرفق الوطني للصحة العمومية.

الصحة  تكون  بأن  األورويب  للمجلس  الوزارية  اللجنة  طلبت  أخرى،  جهة  ومن 
السجنية مندمجة يف السياسة الصحية الوطنية ومتالمئة معها، مشرية إىل أن هذا املنهج 
يخدم مصلحة عموم السكان، وخاصة بالنسبة للسياسات املتعلقة باألمراض التعفنية.

ويف الواليات املتحدة - حيث ترشف حكومات وطنية وإقليمية عىل الرعاية الصحية 
يف السجون – تم استخدام أمناط مختلفة لتقديم الرعاية الصحية.

الصحي  للنظام  اإلدارية  للمسؤولية  النفسية  الصحية  الرعاية  تخضع  أوروبا،  ويف 
الوطني يف خمسة بلدان من أصل 28 بلدا (إنجلرتا وبالد الغال وفرنسا وأيسلندا والرنويج)

يؤدي ضعف تكامل وتنسيق الخدمات بني السجون ونظم الصحة العمومية إىل 
إىل  االنتقال  مرحلة  يعيشون  الذين  للمرىض  بالنسبة  الصحية  الرعاية  مواصلة  سوء 

الرعاية الصحية باملجتمع بعد خروجهم من السجن.

فوائد االرتباط  بالصحة العمومية
االستقاللية املهنية لطبيب السجن، وبالتايل القرارات الرسيرية تستند فقط عىل  ➤

املعايري الطبية (أمثلة مضادة: االستخدام غري الطبي للمضادات الحيوية، ووقف 
العالج عندما يعاقب الشخص بالزنزانة االنفرادية، وما إىل ذلك).

 من األسهل بكثري احرتام مبدأ تكافؤ الرعاية. ➤
مبا يف ذلك حقوق املريض املعتقل مثل الحق يف املوافقة عىل العمل الطبي،  ➤

والحق يف الرسية الطبية، الخ.
 إمكانيات أوسع لتوفري تتبع طبي عند اإلفراج عن السجني املريض. ➤

قامت بعض البلدان، أو يف بعض األحيان مناطق من بلد ما، بهذه الخطوة. عىل 
حد علمنا: هناك الرنويج وفرنسا وإيطاليا وإنجلرتا وويلز يف اململكة املتحدة، وكاتالونيا 
يف إسبانيا، كانتونات جنيف،  وفود ونيوشاتيل يف سويرسا. ويف تركيا، فقط األطباء هو 
املرتبطون إداريا بوزارة الصحة، يف حني ظل مساعدوهم، والسيام املمرضون، تابعني 

لوزارة العدل، األمر سيؤدي إىل خلق مشاكل أخرى ...
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 عيوب االرتباط بالصحة العمومية
يكون  ➤ عندما  خصوصا  دخيلة  الطبية  املصلحة  بأن  السجن  إدارة  تشعر  قد 

التواصل واالحرتام املتبادل بينهام غري مثاليني.
الطبیب «املنفصل» عن بنية  مستشفاه العمومي يشعر أحيانا أنه يف الوسط  ➤

ملؤسسة  الخاصة  باإلشكالية  كفاية   يهتم  ال  أن  أحيانا  يحدث  وقد   . السجني 
سجنية. ال  يأيت إىل عني املكان  إال إلعطاء استشارته ...

قد تنشأ مشاكل تخص األجور: يف كثري من البلدان، يؤدي االلتحاق باملؤسسة  ➤
السجنية إىل انخفاض أجور املوظفني الصحيني الذين يتم التعامل معهم بشكل 

أفضل عندما يكونون موظفني يف وزارة العدل أو الداخلية.
غالبا ما ال  تشكل الصحة يف السجن انشغاال ذا أولوية بالنسبة  لوزارة الصحة.  ➤

إذ كثريا ما يكون املنصب املايل «السجون» دون أهمية تذكر.

ج- استقاللية املصلحة الطبية وعالقتها  باإلدارة السجنية:
عن  األسايس  البحث  وجه  يف  يشء  أي  يقف  ال  حتى  رضورية  املصلحة  استقالليو 
املصالح املرشوعة للمريض. وينبغي أن يكون الطبيب قادرا عىل التحيل باملوضوعية 
أدواره  توافق  التي  الكفاءة  عىل  توفره  مع  الصحية  العناية  لجودة  الالزمني  والحياد 
مع  النفسية)،  واألمراض  املخدرات،  وتعاطي  التعفنات،  الصحية،  (النظافة  الرئيسية 

توافر املوارد الالزمة.
وال ميكن إخضاعه ال إلدارة السجن أو للسلطة القضائية. وال ميكن أن يتسامح مع 
أي ضغط أو تخويف من أي نوع كان. كام عليه أيضا أن يعرف باستقالليته وتأكيدها 

تجاه املعتقلني.
كام أن الفصل بني مختلف الوظائف التي ميكن للطبيب القيام بها أمر رضوري، إذ 

ال ميكن أن يكون نفس الطبيب معالجا وخبريا بالنسبة لنفس املريض. 
حرية الوصفة الطبية:

يف  الحرية  بنفس  السجن،  يف  الطبيب،  يتمتع  أن  يجب  املرىض،  ملصلحة  خدمة 
تحديد الفحوصات التكميلية أو األدوية األنسب ويف حدود «ما هو رضوري لجودة 

الرعاية الصحية وسالمتها وفعاليتها»، مع مراعاة مزاياها وعيوبها وعواقبها.
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إخبار املريض:
بشأن  ومناسبة»  وواضحة  «صادقة  معلومات  عىل  السجناء  يحصل  أن  ينبغي 
حالتهم الصحية وكشوفاتهم والعالجات املقرتحة. ويشكل ذلك رشطا مسبقا ملوافقة 
املريض السجني التي يجب أن تحظى باهتامم أكرب مام هو عليه بالنسبة لألشخاص 
األحرار. كام عىل هذه املعلومات إبراز وضعية ودور الطبيب واملصلحة الطبية، داخل 
املؤسسة، وأن ليس لها عالقة تبعية مع اإلرشاف اإلداري أو املراقبة، بل هي يف خدمة 

األفراد أوال وقبل كل يشء.
وميكن أن تشمل هذه املعلومات بشكل خاص النظافة والرتبية الصحية.

تعدد التخصصات:
كام هو الحال يف املهن األخرى، أصبحت املامرسة الطبية يف السجون أقل عزلة. 
حيث ميكن أن يجري تعاون بني األطباء، ورمبا مع أطباء مصالح املستشفيات. كام أن 

للطبيب متعاونني من املمرضني وعالقات مع املوظفني السوسيو- تربويني.
ومن املحمود ربط عالقات جيدة مع الجميع ملا فيه مصلحة املرىض. وميكن تبادل 
الطبيب  ويكون  والكافية).  (الرضورية  الصحية  للرعاية  مفيدة  أنها  طاملا  املعلومات 
الرئييس مسؤوال عن تنظيم املصلحة التابعة له، فضال عن مسؤوليته عىل العالقات بني 

املصلحة الطبية بالسجن واملستشفى.

البحث والتقييم:
يجب أن تكون فئة السجناء، شأنها شأن الفئات األخرى،، قادرة عىل االستفادة من 
البحوث- خاصة يف املجاالت النفسية واالجتامعية واإلجرامية والوبائية - التي ميكن 
أن تفيد جميع السجناء الحاليني واملستقبليني، عن طريق األطباء الذين يعتنون بهم.

القاعدة 27 الفق 2
ال يجوز إالَّ الختصاصيي الرعاية الصحية املسؤولني اتخاذ قرارات إكلينيكية، وال 

يجوز ملوظفي السجون غري الطبِّيني إلغاء تلك القرارات وال تجاهلها.
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مجلس أوروبا
يجب أن يتمتع الطبيب باستقاللية مهنية كاملة عن سلطات السجن. ➤
إال  ➤ السجناء  لصحة  األخرى  والتقييامت  الرسيرية  القرارات  تخضع  أن  ميكن  ال 

ملعايري طبية صارمة.

القاعدة 33
م تقريــراً إىل مديــر السجــن كلَّام ارتــأى أنَّ الصحـــة  علـى الطبيــب أن يقدِّ
ر من جرَّاء استمرار سجنه أو من  رت أو ستترضَّ البدنية أو العقلية لسجنٍي ما قد ترضَّ

جرَّاء أيِّ ظرف من ظروف السجن.

مجلس أوروبا
إذا كانت التوصيات التي قدمها الطبيب خارجة عن اختصاص املدير أو ال يوافق 
الهيئات  إىل  الخاص  وتقريره  املامرس  رأي  فورا  يقدم  أن  املدير  عىل  يجب  عليها، 

األعىل.



128
دليل عملي لفائدة أطباء السجون 

في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

VI . ال�سحة العقلية يف الو�سط ال�سجني
أ- تفيش األمراض العقلية يف الوسط السجني 

تم نرش العديد من األرقام يف الصحافة للتنديد بالعدد الكبري للمرىض العقليني يف 
السجون، بيد أنه مل يتم تكريس إال القليل من الدراسات ذات املصداقية لذلك.

العقلية  للصحة  املمنهجة  املراجعات  حول   ،2016 سنة  نرش  بحث  نتائج  وتفيد 
للسجناء بني سنتي 2003 و 2015، الذي أرشف عليه الباحث بجامعة أكسفورد سينا   

فازل129 وفريقه، ما ييل :
تتواجد االضطرابات العقلية بشكل مفرط بني السجناء. وأقوى دليل عىل ذلك  ➤

االضطرابات العقلية الحادة، حيث تقدر البحوث االستقصائية أن حوايل واحد 
من كل سبعة نزالء لديهم ذهان أو اكتئاب.

كام أن تعاطي املواد املخدرة أعىل بكثري بني السجناء من عامة السكان، حيث  ➤
يدخل واحد من بني كل خمسة مرىض إىل السجن بسبب اإلدمان عىل املخدرات.

بالنسبة للعديد من االضطرابات األخرى (مبا يف ذلك اضطرابات الشخصية)، فإن  ➤
املقاربات التشخيصية تعقد الوضع، وميكن أن تبالغ يف تقدير املعدالت.

الدراسات الرئيسية لتفيش األمراض العقلية يف السجون
فازل وآخرون

 2002
فاليسار وآخرون

 2006
فازل وآخرون

 2012
588 79080033 22العدد اإلجاميل

االضطرابات النفسية
%17%4منها انفصام الشخصية

6.2%
3.7%

-
-%3.1-االضطراب ثنايئ القطبية
%11.4%24%10مرحلة االكتئاب الحاد

-%19.1-اإلدمان
-%29.4-اضطرابات القلق

129- Seena Fazel, Adrian J Hayes, Katrina Bartellas, Massimo Clerici, Robert Trestman. Mental 
health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions. Lancet Psychiatry ,2016 
http://dx.doi.org/10.1016/ S2215-0366(16)30142-0
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ويتعرض السجناء الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، بشكل حاد، 
لخطر االنتحار، وإيذاء النفس، والعنف والشعور بأنهم ضحايا. وليس عوامل الخطر 

املتعلقة بهذه النتائج عوامل خاصة، األمر الذي يحد من تطور التدخالت الفعالة.
وتتجاوز أبحاث أخرى كونها مجرد دراسات حول معدالت التفيش لتدرس مساهمة 
السجن يف هذه املعدالت املرتفعة، فضال عن مدى استخدام املؤثرات العقلية النشيطة 

الجديدة وعواقبها واتجاهاتها.
التوصيات الرسيرية: توصيات فازل وآخرين

من  ➤ يعانون  الذين  األشخاص  لتحديد  نظم  إقامة  السجون  جميع  عىل  يجب 
أمراض عقلية خطرية، مبا يف ذلك دراسة الحالة عند وصول املعني إىل السجن، 
أو  األولية  الصحية  (الرعاية  املناسب  الصحية  الخدمة  مستوى  إىل  وتوجيهه 

الثانوية أو النقل إىل املستشفى).
يجب أن تكون لجميع السجون اسرتاتيجية للوقاية من االنتحار، تشمل الرصد  ➤

والتتبع الدقيق للشخص املهدد باالنتحار عند وصوله إىل السجن، كام تتضمن 
باإلصابة  عال  تهديد  من  يعانون  الذين  للسجناء  التخصصات  متعدد  تدبريا 

إضافة إىل تكوين موظفي السجون يف هذا املجال.
البيانات  ➤ عىل  بناء  العقلية  لألمراض  ودوائية  نفسية  عالجات  توفري  ينبغي 

املتاحة ذات املصداقية أو التي متت بلورتها لفائدة املؤسسات اإلصالحية.
املخدرات،  ➤ عىل  املدمنني  للسجناء  مراقبة  عىل  السجون  تتوفر  أن  ينبغي 

وإمكانية تقديم عالجات مضادة لإلدمان الحاد عىل املخدرات والكحول لهم 
لدى وصولهم إىل جميع السجون

(مثل  ➤ له  بديل  دواء  أو  امليثادون  بواسطة  اإلقالع  مواصلة  عالج  توفري  يجب 
البوبرينورفني) يف جميع السجون مع وضع نظم للربط بني السجناء واملرافق 

املناسبة من أجل مواصلة العالج بعد الخروج، إذا كان ذلك موىص به.
ينبغي توقع عالج معريف- سلويك للوقاية من العودة إىل إدمان املخدرات. ➤
الصدمات  ➤ حول  تتمحور  السجناء  لفائدة  تدخالت  السجون  تتوقع  أن  ينبغي 

وتخص النوع االجتامعي، خاصة إذا تبينت الحاجة إىل ذلك.
النهار  ➤ خالل  أهمية  ذي  لنشاط  السجناء  ملامرسة  دنيا  معايري  وضع  ينبغي 

(الرتبية، الدروس، والتكوين)
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توصيات منظمة الصحة العاملية 130
يجب احرتام املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان والسجن؛ ➤
يجب أن تكون الخدمات الصحية بالسجون مامثلة لتلك املتوفرة يف املجتمع؛ ➤
االحتياجات  ➤ إىل  باإلضافة  للسجناء،  االجتامعية  االحتياجات  مراعاة  يجب 

الصحية،
وخاصة  ➤ العمومية،  الصحة  أنظمة  قبل  من  السجون  يف  الصحة  إدارة  يجب 

فيام يتعلق بتوظيف العاملني يف مجال الرعاية الصحية، حتى يعملون لفائدة 
املصالح الفضىل للسجناء، ويحافظون عىل استقالليتهم تجاه نظام العدالة؛ 

ينبغي أن تكون ملصالح السجون الوطنية اسرتاتيجية خاصة لتدبري الحاجيات  ➤
الصحية واالجتامعية للسجناء املسنني؛

السجن،  ➤ يف  الوفيات  عن  سنوية  معلومات  تجمع  وطنية  نظم  إنشاء  يجب 
وخاصة الناجمة عن االنتحار، ومعدالت اعتداءات السجناء، ومعدالت إيذاء 
النفس، ومدى توفر العالج بامليثادون، فضال عن أنشطة البحث يف هذا املجال.

توصيات املجلس األورويب (لجنة منع التعذيب) 131
عىل املوظفني العاملني يف املجال الطبي والتمرييض، فضال عن قواعد أماكن  ➤

االحتجاز، أن يكفال إمكانية اتباع برامج العالج الدوايئ والعالج النفيس وإعادة 
التأهيل.

وترص اللجنة عىل الدور الهام الذي يجب أن تلعبه إدارة السجون يف الكشف  ➤
رد  حالة  (االكتئاب،  نفيس  اضطراب  من  يعانون  الذين  السجناء  عن  املبكر 
الفعل، الخ) بهدف إجراء التعديالت املناسبة عىل بيئتهم. وميكن تشجيع هذا 

النشاط من خالل تكوين صحي مالئم لبعض موظفي املراقبة.

130-  Enggist S, Møller L, Galea G, Udesen C. Prisons and Health. Copenhagen: World Health 
Organisation; 2014. http://www.euro. who.int/__data/assets/pdf_fi le/0005/249188/Prisons-and-
Health.pdfAccessed Nov 11, 2015.

عن  الصادرة  املعايري)  (قواعد  املعايري  مجموعة  املعاملة.  وسوء  التعذيب  ملناهضة  عامة  توصيات   -  131
اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة.
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مجهز  ➤ استشفايئ  وسط  يف  به  والعناية  عقليا  املختل  بالسجني  التكفل  يجب 
تجهيزا مناسبا ويتوفر عىل موظفني مؤهلني. وميكن أن تكون هذه البنية إما 
مستشفى مدين لألمراض العقلية أو وحدة لألمراض العقلية مجهزة خصيصا 

لذلك داخل السجن.
وينبغي اعتبار نقل الشخص إىل وحدة لألمراض العقلية مسألة ذات أولوية  ➤

عالية.
من  ➤ يستفيد  وأن  الوثيقة  املراقبة  تحت  العنيف  العقيل  املريض  وضع  يجب 

دعم ممرض، إضافة إىل تهدئته بالدواء إذا كان ذلك مناسبا. 
ال ميكن تربير استخدام أدوات التقييد البدين إال نادرا جدا، ويجب دامئا أن يتم  ➤

ذلك بأمر رصيح من طبيب أو أن يتم إخباره عىل الفور بذلك.
يستخدم  ➤ أن  ينبغي  ال  كام  ممكن.  وقت  أقرب  يف  لبدين  التقييد  إزالة  ينبغي 

أبدا كعقوبة كام ال يجب متديد مدته لهذا الغرض. ويف حالة استخدام أدوات 
التقييد البدين، يتم اإلشارة إىل ذلك يف ملف املريض ويف سجل مناسب، مع 
تحديد وقت بداية ونهاية هذا اإلجراء، إضافة إىل اإلشارة إىل الظروف التي 

تم فيها ودواعيه.

ب- تقييم املخاطر والوقاية من االنتحار يف السجون
عمليات اإليذاء الذايت أمر شائع يف السجون. ففي عام 2010، بلغ معدل الوفيات 
االنتحارية 14.6 لكل 000 10 سجني يف فرنسا، أي عملية انتحار واحدة كل 3 أيام132. 
يف  أيضا،  التشكيك،  ميكن  بل  السجن  ظروف  دور  عن  التساؤل  املنطقي  من  ويبدو 
تقرير اللجنة  ويسلط  إمكانية الولوج إىل العناية الصحية.  أن من أسباب ذلك عدم 
برئاسة الدكتور لويس الرباند حول الوقاية من االنتحار يف السجون لسنة 2009 الضوء 
أيضا،  يربز،  كام  االكتئاب.  خاصة  النفسية،  االضطرابات  عالج  يف  القصور  أوجه  عىل 
حقيقة أن االكتئاب غري املعالج يشكل السبب الرئييس لالنتحار133. وبالتايل فإن تحسني 
لجنة  قبل  من  الداخيل  النظام  من  باملادة 145  عمال  مقدم  إعالمي  تقرير  س.  هيغي  د،  راميبورغ   -132
القوانني الدستورية، والترشيع واإلدارة العامة للجمهورية يف ختام أعامل البعثة اإلخبارية عن سبل مكافحة 

اكتظاظ السجون. الجمعية الوطنية؛ 2013، (ريبورت 652).
133- وزارة العدل، الوقاية من االنتحار يف الوسط السجني – لجنة يرأسها الدكتور لويس ألرباند؛ 2009، 
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الوسائل املتاحة لتدبري األمراض النفسية يف السجون ميثل أمرا أساسيا يف الوقاية من 
االنتحار يف السجن.

توصيات منظمة الصحة العاملية
تؤكد منظمة الصحة العاملية انه من املمكن تحقيق انخفاض كبري ىف عدد حاالت 

االنتحار ومحاوالت االنتحار ىف السجن مبجرد وضع برامج شاملة ملنع االنتحار.
وينبغي أن تشمل برامج الوقاية الشاملة هذه ما ييل:

املجموعات  ➤ الستهداف  استخدامها  ميكن  التي  االنتحار  مواصفات  بلورة 
من  الوقاية  برامج  تنفيذ  يؤدي  فقد  ذلك،  مع  للخطر.  املعرضة  واألوضاع 
االنتحار، يف تعري مواصفات املخاطر مع مرور الوقت. كام ينبغي أن تستخدم 
التي  والحاالت  املجموعات  تحديد  نحو  التوجه  يف  فقط  املواصفات  هذه 
يحتمل أن تكون عالية املخاطر، حيث أن عوامل الخطر هذه ليست مؤرشا 

توقعيا معصوما من الخطأ.
املهددين  ➤ السجناء  عىل  للتعرف  السجون  موظفي  لفائدة  تدريبي  برنامج 

باالنتحار واالستجابة بشكل مناسب لفائدة الذين يعانون من أزمة انتحارية.
فرتة  ➤ وطوال  السجن،  إىل  وصولهم  لدى  للسجناء  منتظم  تقييم  إجراءات 

اعتقالهم لتحديد األشخاص املعرضني لخطر االنتحار بشكل مرتفع.
املهددين  ➤ السجناء  بشأن  العاملني،  جميع  بني  التواصل  عىل  للحفاظ  منهجية 

باالنتحار ذوي املخاطر املرتفعة.
مساطر كتابية، توفري الدعم االجتامعي، مراقبة مستمرة نوعا ما وفقا لدرجة  ➤

خطر االنتحار.
مشاركة أخصائيي الصحة العقلية يف مخططات الوقاية، خاصة عند الحاجة إىل  ➤

مزيد من التقييم والعالج.
اسرتاتيجية لتدقيق سبل تحديد هوية األشخاص املهددين باالنتحار والتكفل  ➤

بهم، انطالقا من تحليل حاالت االنتحار يف السجون.

(متت   http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ rapports-publics/094000387/index.shtm)
زيارة املوقع يوم -30 يناير- 2014)
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تقرير تريا: الوقاية من انتحار السجناء134
التوصيات  من  مجموعة   2003 لعام  تريا  لوي  جان  تقرير  يقدم  فرنسا،  يف 

واملقرتحات لوضع برنامج وقايئ شامل:
مقرتح لتحديد هدف وطني يتمثل يف الحد من االنتحار يف السجون: تخفيض  ➤

عدد األشخاص الذين توفوا انتحارا بنسبة ٪20 يف غضون 5 سنوات.
تدريب مختلف املهنيني واملتطوعني املعنيني بالسجناء عىل التدخل يف األزمات،  ➤

الحراسة  وخالل  الحجز،  يف  الوضع  قبل  يتدخلون  الذين  املهنيون  فيهم  مبن 
النظرية وعند إحالة الشخص إىل النيابة العامة. وينبغي أن يشمل هذا التدريب 
السجناء  زمالئهم  عن  فضال  االجتامعية،  الهاتفية  االتصاالت  مجال  يف  العاملني 

الذين ينبغي تدريبهم يف مواقع تجريبية عىل غرار بلدان أخرى.
يجب أن يكون األشخاص املدربون قادرين عىل:- 

بشكل  ¡ االنتحار  لخطر  املعرضني  األشخاص  تحديد  يف  املساعدة 
مرتفع؛

التعرف عىل األزمة االنتحارية مبختلف أشكالها ومراحلها، خاصة  ¡
عندما تأخذ املعاناة النفسية قناع العدوانية وإيذاء النفس؛

إجراء مقابلة ملعالجة معاناة الشخص يف أزمة، والسامح له بالتعبري  ¡
عن مشاعره وبناء عالقة الثقة.

تقييم مدى االستعجال املطلوب، أي استكشاف األفكار االنتحارية،  ¡
ووجود سيناريو لخطر االنتحار (أين ومتى وكيف ومباذا؟) ؛

التدخل والتنبيه والتوجيه وفقا لدرجة االستعجال والخطورة. ¡
تحسني استكشاف وعالج االضطرابات النفسية، وخاصة االكتئاب،  ¡

أن  علام  الناس.  عامة  مع  مقارنة  السجناء  وسط  شيوعا  األكرث 
االكتئاب غري املعالج هو السبب األول لالنتحار.

134- الوقاية من االنتحار بالنسبة لألشخاص املعتقلني – ج.ل تريا _ دجنرب 2003
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األشخاص  ➤ وضع  ینبغي  ال  التأدیبي:  الجناح  يف  الوضع  قبل  النفيس  التقییم 
املحتجزین يف أزمة انتحاریة يف الجناح التأدیبي.

لعملية  ➤ كمرجع  شخص  يعني  أن  املهم  من  انتحارية،  أزمة  حدوث  حالة  يف 
يف  االنتحار  لخطر  الخاصة  املراقبة  إكامل  ويجب  برمتها.  والحامية  التقييم 
جميع حاالت إجراءات الحامية والعالج حيث يكون السجني طرفا يف حامية 

نفسه.
وضع إطار لالعتقال يحافظ عىل كرامة السجني ويعزز الكشف عن األشخاص  ➤

االنتحاريني؛ وإضفاء الطابع اإلنساين عىل املحيط، وتقليل فرص الحصول عىل 
وسائل االنتحار.

توصيات املعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية (نيس) 135
يويص املعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية (نيس)، ضمن مبادئه التوجيهية  ➤

العدالة  نظام  مع  عالقة  يف  للكبار  العقلية  بالصحة  136الخاصة   2017 لعام 
الجنائية، بإجراء تقييم أويل لألمراض العقلية ألي نزيل عند دخوله السجن، مبا 

يف ذلك  خطر االنتحار.

تنرش  املتحدة،  باململكة  حكومية  غري  علمية،  مؤسسة  الرعاية  وتفوث  للصحة  الوطني  املعهد    -135
استشارات  الرسيرية؛ 3.  املامرسات  الصحة، 2.  تكنولوجيات  استعامل  مجاالت:  1.  أربعة  يف  التوجيهات 
لفائدة العاملني يف القطاع العمومي حوا االرتقاء بالصحة وتجنب املشاكل الصحية . 4. استشارات يف مجال 

الخدمات 

 Mental health of adults in contact with the criminal :2017 مارس ،[NG66] 136- نيس كيدلني
justice system
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اإلجراءات التي يجب القيام بها األسئلة التي يجب طرحها

اإلفراط يف استهالك الكحول واملواد املخدرة
أو  العام  الطبيب  عىل  فورا  الشخص  إحالة 
كان  إذا  املناسبني  الصحة  مهنيي  من  غريه 
يرشب أكرث من 15 وحدة من الكحول يوميا 
تناول  عن  االنقطاع  عالمات  عليه  بادية  أو 

الكحول.
وحدة واحدة من الكحول تعادل  ¡

10 غراما من الكحول الخالص.
سل  ¡  10 متثل  الكحول  من  وحدة 

سل  درجة، 25  ب 12  النبيذ  من 
من الجعة ب 5 درجات أو 3 سل 

من الويسيك ب 40 درجة.

هل يستهلك الشخص الكحول،  ➤
وإذا كان األمر كذلك، كم يرشب 

عادة؟
الذي  ➤ األسبوع  خالل  رشب  كم 

سبق اعتقاله؟

نعم:
مصالح  ¡ نحو  الشخص  توجيه 

كانت  إذا  اإلدمان  عن  اإلقالع 
التكفل  بشأن  مخاوف  هناك 
اإلكلينييك الفوري به ويحتاج إىل 

دعم فوري.

هل استهلك الشخص املواد غري  ➤
املايض؟  الشهر  خالل  املرشوعة 
كم  بنعم،  اإلجابة  كانت  إذا 

مرة؟
تاريخ آخر استهالك؟ ➤

الهريوين ¡
امليثادون ¡
 البنزوديازيبينات ¡
 األمفيتامني ¡
الكوكايني أو الكراك ¡
املؤثرات العقلية الجديدة ¡
 القنب الهندي ¡
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الصحة العقلية

نعم: 
إحالة الشخص نحو فحص لصحته  ¡

العقلية

زار  ➤ أن  للشخص  سبق  هل 
مصحة  أو  الصحة  مهنيي  أحد 
بخصوص مشكل يتعلق بالصحة 
العقلية أو النفسية (مبا يف ذلك 
طبيب األمراض العقلية، طبيب 
مستشار،  نفيس،  طبيب  عام، 
املصالح البلدية للصحة العقلية، 

أو ملحاربة اإلدمان)؟

 نعم:
توجيه الشخص نحو فحص صحته  ¡

العقلية

دخل  ➤ أن  للشخص  سبق  هل 
العقلية؟  األمراض  مستشفى 

وإذا كان األمر كذلك ما هو :
تاريخ آخر استشفاء ¡
املكان ¡
الطبيب املعالج ¡

نعم: 
فحص  ¡ نحو  الشخص  توجيه 

لصحته العقلية 

هل سبق للشخص تناول أدوية  ➤
أمراض  ملعالجة  له  وصفت 

عقلية؟
إذا كان األمر كذلك: ➤
 ما هو هذا الدواء؟ ¡

 تاريخ آخر تناول أخر جرعة؟ ¡
 ما هي الجرعة الحالية؟ ¡
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إيذاء النفس أو خطر االنتحار
نعم: 
فحص  ¡ نحو  الشخص  توجيه 

مستعجل لصحته العقلية 

هل الشخص:
يشعر باليأس أو يفكر يف إيذاء  ¡

نفسه أو يف محاولة االنتحار؟

نعم: 
فحص  ¡ نحو  الشخص  توجيه 

أن  له  سبق  إذا  العقلية  لصحته 
حاول إيذاء نفسه. 

هل سيق للشخص أن حاول إيذاء نفسه، 
وإذا كان األمر كذلك:

* هل لديه سوابق يف محاوالت االنتحار، 
داخل أو خارج السجن؟ متى كانت آخر 

محاولة، وما هي أخطر حالة؟

يويص املعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية (نيس) أيضا بوضع 
مخطط لتدبري املخاطر من خالل إجراء تقييم للمخاطر عندما تحدث 

مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أو يشتبه فيها.
 ینبغي علی املامرسین مراعاة األسئلة التالیة يف تقییم املخاطر:

النفس،  ➤ وإهامل  واالنتحار،  الذايت،  اإليذاء  ذلك  يف  مبا  النفس،  عىل  الخطر 
وإلحاق الرضر بالصحة الشخصية، ودرجة الهشاشة تجاه الستغالل أو شعور 

الشخص املفرط بأنه ضحية،
الخطر عىل اآلخرين فيام يتعلق مبشاكل الصحة العقلية، مبا يف ذلك االعتداء  ➤

والعنف واالستغالل والجرائم الجنسية
عوامل السببية واالستدامة  ➤
احتامل املخاطر، ووشوك حدوثها وخطورتها  ➤
تأثري البيئة االجتامعية واملادية ➤
 العوامل الوقائية التي ميكن أن تقلل من املخاطر. ➤

عمليا يتم تنظيم تحديد هوية السجناء القابلني لالنتحار وتقييم 
وضعيتهم ورعايتهم عىل النحو التايل:
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املرتبطة  ➤ السوابق  وخاصة  السوابق،  تقييم  يجب  االستقبال،  مقابلة  خالل 
الرعاية  تقديم  السوابق،  هذه  وجود  حالة  يف  ونقرتح،  العقلية.  بالصحة 
لتجنب االختالل الذي قد ينجم عن الحجز. ونبحث عىل وجه الخصوص، عن 

حاالت املرور السابقة إىل محاولة االنتحار.
أثناء االحتجاز، ميكن تقديم تقرير إذا كان هناك أي انشغال بهذا الشأن. ➤
تنجم عن كل تقرير تقييم مستعجل للصحة العقلية:  ➤
يتم ذلك، يف البداية، من قبل املمرض الذي أجرى مقابلة االستقبال إذا كان  ¡

السجني ليس لديه تتبع صحي حايل.
يتم البحث عن حالة مرضية ثابتة، وخاصة ما يتعلق باالكتئاب، والذهان أو  ¡

القلق؛ وعن وجود عوامل خطر داخلية أو خارجية؛ وعن السوابق النفسية 
وحاالت املرور إىل الفعل مهام كان نوعها ؛ وعن توفر التفكري االنتحاري، 
املحتملة،  والسيناريوهات  به،  املرتبطة  القناعات  وعن  وحدته؛  وتواتره 
املسببة  العوامل  وطبيعة  تجاوزه؛  تم  قد  يكون  أن  من  السجني  وخوف 
يف اندالع األزمة االنتحارية وإمكانية عكسها؛ وطلب النزيل للحصول عىل 

املساعدة.
إذا تبني أن هناك خطر االنتحار، يقرتح إيالء الرعاية بدرجة تتامىش مع حدة  ➤

األزمة. 
á  يجب أن يستفيد الشخص يف أزمة انتحارية من تدخل تتناسب

برمجة  نية،  (التفكري،  االستعجال  درجة  مع  ووقته  طبيعته 
سيناريو االنتحار).

á  مع املعتقل،  مع  القصري  املدى  عىل  األهداف  تحديد  وميكن 
الحاالت  ويف  واإلدارة...).  (الحراس،  االعتقال  رشكاء  إقحام 
من  االستشفاء  إىل  اللجوء  يتم  أن  ميكن  خاصة،  بصفة  الصعبة 
أجل إخراج السجني من الوسط السجني. كام ميكن اتخاذ تدابري 
مؤقتة:  العيش يف الزنزانة مع شخص آخر، مراقبة خاصة من 
الرعاية  مكان  يف  يوميا  العالج  تقديم  السجن،  موظفي  جانب 

الصحية... ويجب إبالغ السجني بهذه التدابري. 
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á  مع املعتقل،  مع  القصري  املدى  عىل  األهداف  تحديد  وميكن 
الحاالت  ويف  واإلدارة...).  (الحراس،  االعتقال  رشكاء  إقحام 
من  االستشفاء  إىل  اللجوء  يتم  أن  ميكن  خاصة،  بصفة  الصعبة 
أجل إخراج السجني من الوسط السجني. كام ميكن اتخاذ تدابري 
مؤقتة:  العيش يف الزنزانة مع شخص آخر، مراقبة خاصة من 
الرعاية  مكان  يف  يوميا  العالج  تقديم  السجن،  موظفي  جانب 

الصحية... ويجب إبالغ السجني بهذه التدابري. 
á  ،إذا كان الشخص معرضا للخطر، ولكنه ليس يف أزمة انتحارية

فإن الوقاية تتمثل يف التأثري عىل محددات األمل، التي ميكن اتخاذ 
االنتحاري  التفكري  نحو  التطور  تجنب  أجل  من  بشأنها،  إجراء 

ويتعلق األمر أساسا ب: 
 عالج االضطرابات النفسية.  ¡
اإلجراءات الرامية إىل التخفيف من أثر الخسائر (الروابط األرسية، واالندماج  ¡

االجتامعي، والعمل، الخ)؛ 
 حامية السجني من املخاطر التي قد تحيق به يف املؤسسة بسبب طبيعة  ¡

أن  ميكن  التي  االختالالت  من  الوقاية   - اقرتفها؛  التي  الجنحة  أو  الجرمية 
عنها  واإلجابات  املقدمة  الطلبات  تتبع  أن  ويبدو  ويأسه.  معاناته  تفاقم 

رضورية لتجنب السقوط يف اإلحباط وسوء الفهم.
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من التعذيب  للوقاية  املغربية  الوطنية  الآلية  تاأثري   .VII
أ- تذكري بدور وقواعد اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب (اللجنة 

الفرعية للوقاية من  التعذيب)
تم استخراج هذه القواعد من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه 
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ويتعلق يف ذات اآلن 
باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التي متثل 
التفاقية  االختياري  الربوتوكول  طرف  من  التنفيذ  ملراقبة  املتحدة  األمم  منظمة  جهاز 
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  املادة 19من  
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

متنح اآلليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:
القيام، عىل نحو منتظم، بدراسة معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم  ➤

يف أماكن االحتجاز عىل النحو املحدد يف املادة 4 بغية القيام، إذا لزم األمر، 
بتعزيز حاميتهم من التعذيب ومن رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة؛ 
وأوضاع  ➤ معاملة  تحسني  بغرض  املعنية  السلطات  إىل  توصيات  تقديم 

األشخاص املحرومني من حريتهم ومنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مع مراعاة املعايري ذات الصلة 

التي وضعتها األمم املتحدة؛ 
تقديم اقرتاحات ومالحظات تتعلق بالترشيعات القامئة أو مبشاريع القوانني. ➤

رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  املادة 20من  
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

لتمكني اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها، تتعهد الدول األطراف يف هذا 
الربوتوكول بأن تتيح لها ما ييل:



141 دليل عملي لفائدة أطباء السجون 
في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

من  ➤ املحرومني  األشخاص  بعدد  املتعلقة  املعلومات  جميع  عىل  الحصول 
حريتهم املوجودين يف أماكن االحتجاز كام هو محدد يف املادة 4، فضال عن 

عدد هذه األماكن ومواقعها؛ 
الحصول عىل جميع املعلومات التي تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص فضال  ➤

عن ظروف احتجازهم؛ 
الوصول إىل جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛  ➤
فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم دون وجود  ➤

اقتضت  إذا  مرتجم  خالل  من  وإما  شخصية  بصورة  إما  ومقابلتهم  شهـود 
الرضورة، فضال عن أي شخص آخر تعتقد اآللية الوقائية الوطنية أنه ميكن 

أن يقدم معلومات ذات صلة؛ 
حرية اختيار األماكن التي تريد زيارتها واألشخاص الذين تريد مقابلتهم؛  ➤
الحق يف إجراء اتصاالت مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وموافاتها مبعلومات  ➤

واالجتامع بها.

ب.صالحيات وامتيازات اآللية الوقائية الوطنية (أو اللجنة الفرعية 
للوقاية من  التعذيب)

إجراء مقابالت مع أطر املصلحة واملتعاونني معهم
إجراء مقابالت مع بعض السجناء املرىض

زيارة مقرات املصلحة الطبية، وإلقاء نظرة عىل املعدات املتاحة
االطالع عىل امللفات ذات الصلة، وعند االقتضاء ملفات املرىض 

الوطنية  اآللية  تفتيش   / لزيارة  الطبية  املصلحة  إعداد  ج.كيفية 
للوقاية من التعذيب

 األسئلة التي ميكن أن تطرح عىل الطبيب املسؤول أو فريق األطباء واملمرضني
عدد األطباء واملمرضني والحراس الصحيني  / الحراس املعينني يف املصحة  ¡



142
دليل عملي لفائدة أطباء السجون 

في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

معدل النشاط / نشاط مهني موازي آخر ¡
تواجد املوظفني يف عني املكان (أوقات املغادرة والوصول) ¡
مشاركة طرف ثالث يف الرعاية (الحراس؟ املعتقلون؟) ¡
رشوط املرتبات (مساوية للمرتبات يف املستشفيات العمومية)؟ ¡
التكوين / الدبلومات؟ ¡

أسئلة حول الدعم الطبي الخارجي
املستشفيات التي يتم نقل املرىض إليها يف الحاالت املستعجلة / األمراض  ¡

الخطرية؟
االستشارات الخارجية املتخصصة (ماذا؟ من؟ متى؟) ¡
منط وظروف النقل الطبي للسجناء املرىض (خاصة يف حالة االستعجال) ¡

أسئلة حول املواد واملعدات
إسعاف  ¡ (سيارة  واملواد  املعدات  بخصوص  الصحية  الرعاية  موظفي  رأي 

رهن اإلشارة؟)
أسئلة حول النشاط العالجي الطبي

الحجم
عدد الوافدين الجدد شهريا ¡
محتوى الفحص الطبي عند الدخول للسجن ¡
عدد االستشارات الطبية أثناء الحبس ¡
مراقبة/الفيتو  ¡ تشجيع،  كتايب،  (شفوي،  االحتجاز  أثناء  الوصول  طرق 

ممكن)
إمكانية فحص النساء املحتجزات من قبل طبيبة أو ممرضة ¡

املستعجالت
املسطرة خالل ساعات العمل / خارج أوقات العمل ¡
الحراسة يف عني املكان: من؟ ¡
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املصلحة الطبية مسؤولة أيضا عن موظفي السجون / األرسة؟ ¡
اإلصابات الرئيسية التي متت مواجهتها

نوع / مشاكل ملموسة واجهتها املصلحة ¡
قامئة الوفيات: السبب، ترشيح الجثث؟ ¡

عالج األسنان
تواتر االستشارات الطبية ¡
عدد املرىض يف كل استشارة ¡
مجانية العالجات  ¡

اإلدمان
املدمنون عىل املخدرات (موقف املصلحة الطبية، خطة اإلقالع، املعلومات  ¡

للمحتجزين)
ضبط املخدرات غري املرشوعة داخل السجن ¡
األمراض املعدية (فريوس نقص املناعة البرشية، والتهاب الكبد، الخ) ¡
طرق الفحص (إلزامي / عند الطلب) ¡
رشوط ومعايري العزل ¡
العالج (إجباري؟ السيطرة عىل تناول الدواء؟) ¡
الواقي الذكري، املحاقن رهن اإلشارة، معدات التطهري ¡
تدابري اإلعالم ¡

الرعاية الصحية النفسية
الوصول إىل طبيب نفساين / معالج نفيس للسجناء؟ ¡
كيفية الوصول؟ عدد االستشارات؟ ¡
اهتامم خاص بالنساء؟ ¡
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األدوية واملعدات
كم؟ هل تعتربونها كافية؟ ¡
املمونون / املجانية /  تواتر التوزيعات  ¡
مسطرة الطلبات / مشاكل معالجة الطلبات ¡

أسئلة حول أنشطة غري عالجية / خربة
اإلشارات أو املعلومات أو االدعاءات املتعلقة بسوء املعاملة املحتملة

العدد / النوع (الرشطة والحراس والسجناء) ¡
الشهادات الطبية عن الرضب والجرح: رشوط الصياغة ¡
من يستطيع أن يطلب الشهادات الطبية/ من يستشري؟ ¡
املزاعم / املعاينات املوضوعية / الخالصات ¡
سجل خاص / تدخل أطباء الطب الرشعي ¡

العقوبات التأديبية
مشاركة الطبيب يف اتخاذ قرار العقوبات ¡
الرقابة الطبية عىل العزلة التأديبية؟ وترية؟ ¡

مختلفات
شهادات عدم القدرة عىل االحتجاز ¡
اإلرشاف عىل املطبخ / مراقبة األغذية؟ ¡
إرضاب عن الطعام (إرشادات إدارية؟) ¡
دعم النساء الحوامل / الزوجان، األم والرضيع ¡
لجنة  ¡ إرشاكهم،  يتم  الذين  السجناء   / املوظفني  طبية:  البيو  البحوث 

األخالقيات، املوافقة
امللفات / السجالت

العدد واألنواع ¡



145 دليل عملي لفائدة أطباء السجون 
في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء

الرسية ¡
الجو العام

العالقات بین أعضاء الخدمة الطبیة والسجناء / الحراس ¡
رسية االستشارات ¡
العالقات مع األطباء / املمرضون من خارج نظام السجون ¡

د.املباين / املعدات التي ميكن تفتيشها
 املصحة
عدد الغرف / األرسة ¡
توزيع املرىض ¡
النظافة العامة ¡

تفتيش مباين املصلحة الطبية
عدد الغرف / األنواع ¡
النظافة العامة ¡
مراقبة األجهزة / املعدات ¡
مراقبة السجالت الطبية للمعتقلني ¡

الصيدلة
كمية وتنوع األدوية / تاريخ انتهاء الصالحية ¡

ه.املناقشة النهائية مع املسؤول الطبي 
تهدف إىل:

مناقشة القضايا / املشاكل التي بقيت غري واضحة ¡
إذا لزم األمر، للكشف عن االختالفات بني ما قيل خالل املقابلة يف بداية  ¡

الزيارة واملعاينات يف عني املكان / مقابالت مع املحتجزين




