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متت الترجمة إلى اللغة العربية من خالل مكتب الشرق األوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
مت تصميم هذا الكتيب من قبل (أليكس فالي) www.alexvalydesign.co.uk
إن املنظمـــة الدوليـــة لإلصـــاح اجلنائـــي ( )PRIمنظمـــة غير حكوميـــة مســـتقلة تعمل على تطويـــر وتعزيز
اســـتجابات عقابيـــة عادلـــة وفعالة تتناســـب في حجمها مـــع طبيعة املشـــاكل التي تواجه العدالـــة اجلنائية
فـــي جميـــع أنحاء العالـــم .وتؤيد املنظمـــة الدوليـــة لإلصالح اجلنائـــي العقوبـــات البديلة التي تعـــزز مفهوم
إعـــادة تأهيـــل اجملرمـــن وتدعم حق املوقوفـــن مبعاملة عادلة وإنســـانية .وتنـــادي منظمتنا مبنـــع التعذيب
وإلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدام ونعمل علـــى التحقق مـــن وجود إجـــراءات عادلـــة ومناســـبة للتعامل مع والنســـاء
ممـــن ارتكبـــوا مخالفـــات قانونيـــة .تعمـــل املنظمـــة الدوليـــة لإلصالح اجلنائـــي حاليـــا على برامج في آســـيا
الوســـطى والشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا وجنوب القوقاز و جنوب الصحـــراء الكبرى فـــي أفريقيا ،ونعمل
مع شـــركاء في جنوب آســـيا .يرجى االشـــتراك فـــي www.penalreform.org/keep-informed :للحصول
على النشـــرة اإللكترونية الشـــهرية.
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الصحة النفسية في السجن
دليل إرشادي موجز للعاملني يف السجون

مقدمة
تفيد تقارير املنظمة الصحة العاملية ( )WHOإن االضطرابات النفسية أو
العصبية تصيب واحداً من كل أربعة أشخاص يف املراحل العمرية واحلياتية
اخملتلفة 1 .هناك ما يزيد عن  10.35مليون نزيل يف العالم ،مع مالحظة أن
معدل االعتالل النفسي بني نزالء السجون مرتفع بشكل ملحوظ وغير متكافئ
مع معدل انتشاره يف األماكن األخرى .حيث تشير البحوث إلى أن حوالي واحدًا
من كل سبعة نزالء يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة 2 .أما بالنسبة للنساء
يف السجون فمن املعروف أنهن يعانني من اضطرابات نفسية أشد وأكثر
تعقيدًا من تلك التي يعاني منها الرجال وترتبط بالغالب بصدمات ناتجة عن
3
حاالت عنف تعرضن لها يف املاضي.
ويزيد من صعوبة املشكلة التمييز والوصمة التي تلحق باألشخاص الذين يعانون
من األمراض النفسية وانعدام الفهم لظروف هذه االعتالالت.
واحلقيقة أن احملافظة على العافية النفسية ومعاجلة اعتالالتها هي واحدة
من أصعب القضايا التي تواجه إدارات السجون على مستوى العالم .مع العلم
أن شكل الرعاية الصحية يف السجون يختلف من دولة ألخرى وال يتوفر للكثير
املوارد الالزمة لتوفير الرعاية الصحية النفسية لكل من النزالء واملوظفني على
حدٍ سواء.
على موظفي السجون التعامل بشكل يومي مع النزالء املصابني باعتالل الصحة
النفسية لكنّهم ال يتلقون يف معظم األحيان التدريب و الدعم الذي يلزمهم
ملواجهة تبعات ذلك .يف حني أن وجود إجراءات مناسبة للتعامل مع االعتالالت
النفسية يساعد يف تهيئة ظروف عمل أفضل للموظفني وبيئة عمل أكثر أمنا.
وتجدر اإلشارة إلى أن تعزيز الصحة النفسية يف السجون وحمايتها وتعافيها
تعتبر من التدابير احليوية التي تفيد يف إعادة تأهيل النزالء وإدماجهم يف
اجملتمع بشكلٍ آمن.
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المحتويات

الصفحة  05فهم الصحة النفسية
الصفحة  10فهم أسباب اعتالل الصحة
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نطاق
الدليل الموجز
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة موظفي
السجون على فهم وتلبية احتياجات الصحة
النفسية للنزالء البالغني .حيث يركز على
كيفية تعزيز وحماية موظفي السجون للصحة
النفسية وسالمتها ومتكني من يعانون من
املشاكل النفسية من العمل بشكل أفضل يف
بيئة السجن .مع مالحظة أن الدليل ال يقدم
تفاصيال عن تشخيص احلاالت احملددة
وعالجها ألن هذه مسؤولية العاملني يف مجال
الصحة النفسية .وليس الغرض أن يكون الدليل
بديال عن التدريب يف مجال الصحة النفسية
والذي ينبغي أن يُقدّم جلميع موظفي السجون
كجزء من التطوير املهني املستمر.
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فهم الصحة النفسية
يستطيع كل شخص يتمتع بصحة نفسية جيدة أن يفكر ويشعر ويستجيب بطريقة
متكّنه من االستمتاع باحلياة .يف حني يواجه من يعاني من اعتالل الصحة النفسية
صعوبات يف التأقلم مع احلياة ويف التواصل مع اآلخرين بشكل بناء .إن املشاركة يف
احلياة اليومية يف السجن واملساهمة يف أنشطتها هي تحديدا من األمور التي يجد
النزالء ذوي االعتالالت النفسية صعوبات يف التعامل معها .وقد يحد تعثر الصحة
النفسية من املشاركة يف نشاطات إعادة التأهيل ما يجعله يف النهاية مرتبط مبسألة
تكرار اجلرم.

املصطلحات
الصحة النفسية
تعرف منظمة الصحة العاملية الصحة النفسية بوصفها( :حالة من العافية يستطيع
فيها كل فرد إدراك إمكاناته اخلاصة ،والتكيّف مع حاالت التوتّر العادية ،والعمل بشكل
4.
منتج ومفيد واإلسهام يف مجتمعه احمللي)

اعتالل الصحة النفسية وأمراض أو اضطرابات الصحة النفسية
يستخدم هذا الدليل هذه املصطلحات لوصف مجموعة واسعة من اإلعاقات النفسية،
مبا يف ذلك تلك املشروحة يف الصفحات .7-8
ميكن وصفها بأنها (الظروف الصحية التي تنطوي على تغييرات يف التفكير أو املشاعر
أو السلوك «أو خليط من ذلك») 5 .ال يوجد متييز واضح بني أعراض األمراض
النفسية الطفيفة والشائعة والشديدة -حيث ينظر إليها على أنها سلسلة متدرجة أو
(طيف).

اإلعاقات العقلية
هي حالة (من توقف يف النمو العقلي أو حالة منو ناقص للعقل ،وتأتي على شكل
إعاقة يف املهارات و/أو الذكاء يف مجاالت من بينها اإلدراك والتخيل والنطق والقدرة
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احلركية أو االجتماعية).
ويف حني أن لإلعاقات العقلية وأمراض الصحة النفسية -والتي كثيرا ما تأتي
مجتمعة -أسبابها وآثارها مختلفة ،إال أن من شأن كل واحدة منها أن تؤثر على
قدرة الفرد على العمل يف بيئة السجن .ومن هنا ،فإن على موظفي السجون تطبيق
األساليب املناسبة املبينة يف هذا البحث لكلتا الفئتني.
5

املنظورات الثقافية بشأن الصحة النفسية
تتعدد وتتراوح اآلراء واألفكار يف العالم حول أسباب االعتالالت النفسية
وتشخيصها والعالجات األكثر فاعلية للتعامل معها .ففي بعض الثقافات
ترتبط الصحة النفسية بالتقاليد واملعتقدات الدينية أو الروحانية .يستخدم
العاملون يف مجال الصحة النفسية يف كثير من الدول نفس التشخيص
السريري والعالج لكن املصطلحات املستخدمة لذلك تتراوح بني الدول
اخملتلفة .إن مقاربات رعاية الصحة النفسية التي تراعي الثقافة مفيدة ،سيما
بالنسبة للنزالء الذين يأتون من مجتمات السكان األصليني.

األعراض الشائعة العتالل الصحة النفسية
هناك العديد من األنواع اخملتلفة ألمراض الصحة النفسية ،مع مجموعة واسعة
من األعراض التي قد تتغير مع مرور الوقت .يعاني بعض الناس من أكثر من
مشكلة يف مجال الصحة النفسية وترتبط بعض األعراض بأكثر من مرض واحد.
ميكن أن تكون عالمات اعتالل الصحة النفسية املدرجة أدناه ناتجة عن تعرض
النزيل لتجربة احلبس .وتظهر هذه العالمات على الكثير من النزالء أثناء فترة
السَجن ،ولكن هذا ال يعني أن النزيل يعاني من مرض نفسي يتطلب تدخال
طبياً أو سريرياً .بيد أنه على موظفي السجون أن يكونوا على علم بأن أعراض
اعتالل الصحة النفسية البسيطة قد تتطور لتصبح أكثر خطورة على املدى
الطويل ،وعليهم أن يكونوا مجهزين للتعامل مع احلالتني.

األعراض الشائعة:

•
•
•
•
•
•
•
•
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االنتحار وإيذاء النفس
االرتباك يف التفكير واحلديث
حاالت مزاجية متطرفة ومتناقضة
تغيرات مفاجئة للمزاج/السلوك
السلوك غير السوي
عدم االعتناء بالنفس والهندام
الهدوء واحلزن واالنسحاب
السلوك التخريبي أو املندفع أو العدواني

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعاطي اخملدرات والكحول
عدم القدرة على إدراك املشاكل واالحتياجات والتعبير عنها
االنقطاع عن اآلخرين
الهوس بالنظام والتمسك به بصرامة
التهيج
عدم االكتراث
اخلوف والقلق
عدم القدرة على التكيف مع املهام اليومية
صعوبة التركيز
مشاكل يف النوم
مشاكل يف األكل
تطلب اهتمام املوظفني ووقتهم

أنواع األمراض النفسية
يعاني بعض الناس من أمراض تتعلق بالصحة النفسية ،ال يتم تشخيصها أبدًا.
ويعود ذلك لقلة وجود أخصائيي صحة نفسية أو لقلة توفر اخلبرات يف هذا
اجملال .أما األمراض النفسية الشائعة التي يتعامل موظفو السجون فتتضمن يف
غالبها ما يلي:

االكتئاب

هو تدني احلالة املزاجية لفترات طويلة ،األمر الذي ميكن أن يؤثر على احلياة
اليومية ويف بعض احلاالت يؤدي إلى إيذاء النفس أو االنتحار .يعاني املصاب
باالكتئاب يف كثير من األحيان من القنوط والشعور بانعدام القيمة وغياب
الدافع .وهناك أنواع من االكتئاب ترتبط باحلمل والنفاس.

القلق

هو الشعور بالتوتر أو اخلوف الشديد .وميكن أن يعاني الشخص القلق من
الضغط النفسي الناجت عن احلياة اليومية ومن اخلوف من أمور من املستبعد
حدوثها .يؤدي القلق يف بعض األحيان إلى األرق ونوبات الهلع وتسارع يف
ضربات القلب.

اضطرابات الشخصية

يفكر املصاب باضطراب الشخصية ويشعر ويتصرف بشكل مختلف عن باقي
الناس ،مما يسبب ضيقًا أو مشاكل يف العمل.
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اضطراب كرب ما بعد الصدمة ()PTSD

هو اضطراب تسببه أحداث وظروف صادمة ويعتبر واحد من اضطرابات
القلق  .قد يصاب االنسان باضطراب ما بعد الصدمة بعد أشهر أو سنوات
من احلدث الصادم الذي يستحضره املصاب بشكل اقتحامي ومتكرر من خالل
املشاهد االرتجاعية والكوابيس .وتصاحب بعض االحساسات اجلسمانية هذا
االستحضار القهري لألحداث مبا يف ذلك األلم والتعرق والغثيان واالرتجاف.

اضطرابات الطعام

ال تنتشر اضطرابات الطعام بني النزالء يف السجون عادة إال إنها أكثر شيوعًا
بني النساء السجينات ،وتتضمن فقدان الشهية والشره املرضي واألكل بنهم
التي غالبًا ما تكون تعبيرًا عن األلم والصعوبات احلياة.
هذا ،وهناك مشاكل نفسية أخرى ميكن أن يلحظها موظفو السجون لكنها نادرة
احلدوث ،من بينها:

اضطراب ثنائي القطب

اضطراب يؤدي إلى تقلبات شديدة وجارفة بني احلاالت املزاجية املتناقضة؛
حيث تتقلب حالة املصاب املزاجية من احلزن واخلمول إلى االنتشاء وفرط
النشاط .تؤدي هذه التقلبات إلى شعور بالضيق وميكن أن يكون لها تأثير
شديد على احلياة اليومية.

الفصام العقلي

مرض يسبب الهلوسة واألوهام والتفكير املضطرب .كما أنه قد يؤدي أيضًا إلى
انفصال املصابني عن حالتهم العاطفية.

الفحص والتقييم

ميكن الكشف عن حاالت االعتالل النفسي اخلطيرة من خالل الفحص األولي
للنزالء اجلدد الذي تتطلبه أحكام قواعد (نيلسون مانديال) و(بانكوك) التابعة
لألمم املتحدة .ويساعد هذا الفحص يف الوقاية من حاالت االنتحار وإيذاء
النفس ،ويضمن أيضا تقدمي مداخالت مناسبة ويعزّز كذلك من سالمة النزالء
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واملوظفني.
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تبين الدراسات النفسية
التي أجريت في
السجون أن معدل
انتشار المرض النفسي
بين النزالء مرتفع
دائما.
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فهم أسباب اعتالل
الصحة النفسية بين النزالء
النزالء الذين يعانون من ظروف الصحة النفسية
اخللفيات االجتماعية

كثيرًا ما يرتبط اضطراب الصحة النفسية بالفقر والبطالة والعنف والتمييز
والضغط واإلقصاء االجتماعي واالدمان على اخملدرات واعتالل الصحة
البدنية .حيث تدفع االضطرابات يف خلفية الشخص االجتماعية لإلجرام
وللمرض النفسي .ويف غالب األحوال ال يتلقى املصاب باملرض النفسي أي
10
عالج قبل دخوله للسجن .

السجن نتيجة اعتالل الصحة النفسية
َ

يف بعض الدول يتم إدخال املصابني باملرض النفسي للسجن جملرد ارتكابهم
خملالفة بسيطة أو حتى يف بعض األحيان دون ارتكابهم ألي جرم .بدلً من
تقدمي الرعاية الصحية املناسبة لهم.

احلاالت النفسية التي تلعب دورا في ارتكاب اخملالفات

تتعرض نسبة عالية من اخملالفني للقانون والذين يعانون من أمراض نفسية
للحبس .منهم من يرتكب اجلرم بسبب حالته ومنهم من يرتكبه بسبب الفقر.
وبسبب تحيّز نظام العدالة اجلنائية تجد أن احتمالية تعرضهم لالعتقال
وإدانتهم باجلرم أعلى من غيرهم كما أن فرصهم يف احلصول على إفراج
مشروط أقل من غيرهم.
يف الكثير من الدول اإلفريقية ميكن أن يعتقل أي شخص لكونه (محتالً) أو
(متشردًا) أو (متسكعًا ومخالفًا للقانون) .وقد حصل أن مت اعتقال شخص
يعاني من مرض نفسي يعمل مدرسا لم يكن قد أخد دوائه بسبب نقص
محلي يف العقاقير -وكان يسير يف الطريق وهو يغني– مت اعتقاله واتهم بكونه
11
(متسكعًا ومخلً بالنظام) وقضى نتيجة لذلك ثالثة أشهر يف السجن.
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بدائل االحتجاز
ال يجوز-مطلقا -حبس األشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية حادة.
وهناك حظر مطلق مينع االحتجاز بسبب اإلعاقة 12.ويف احلاالت التي يتم
فيها االحتجاز ،فينبغي وكحد أدنى أن تكون إقامة النزيل يف منشآت مالئمة
للعالج املتخصص يف وحدات يشرف عليها العاملون يف الرعاية الصحية.
[قاعدة مانديال ])3( 109
أما أولئك الذين يعانون من أمراض نفسية أقل حدة فينبغي تحويلهم إلي مسار
بعيد عن نظام العدالة اجلنائية حيثما كان ذلك مناسبا ،فإن كان ذلك غير
ممكن ينبغي التفكير ببدائل العقوبات وذلك بالتشاور مع أخصائيي الصحة
النفسية .واألصل أن يكون خيار احلبس مجرد إجراء يسبق احملاكمة أو عقوبة
تفرض بعد استنفاذ جميع البدائل سيّما ملا للحبس من أثر السلبي على الصحة
النفسية[ .األمم املتحدة قواعد طوكيو ،القاعدة ]6

من املمكن أن تؤدي جتربة احلبس إلى ظهور املرض النفسي أو
إلى تفاقم أعراضه
ميكن لطول احملكومية وغموض املستقبل وانعدام املثيرات الذهنية وانقطاع
الصلة بالعالقات االجتماعية الداعمة أن تؤدي إلى ظهور املرض النفسي بني
النزالء أو أن تلعب دورا يف ظهوره .هذا ويؤثر موضوع توفر األدوية يف السجون
أو انقطاعها على الصحة النفسية هناك.

ظروف االحتجاز

يلعب اكتظاظ السجون وتردّي ظروف االحتجاز دورا يف زيادة اعتالل الصحة
النفسية كما لبعض العوامل األخرى أثرها على الصحة النفسية من بينها
عدم إمكانية التمتع باخلصوصية بشكل واسع والعزلة ،مبا يف ذلك احلبس
االنفرادي .ويرتبط تدني الصحة البدنية وعدم وجود العالج املناسب باعتالل
الصحة النفسية بشكل وثيق.

سوء املعاملة في االحتجاز

ميكن أن يؤثر سوء املعاملة داخل السجون على الصحة النفسية للنزالء ،ومثال
على ذلك العنف الذي يتضمن العنف اجلنسي والتنمر والتحرش وتشويه السمعة
والتمييز واإلهانات التي تجرد النزيل من إنسانيته التي قد ميارسها املوظفون.
11

الصحة النفسية وتعاطي اخملدرات

هناك ارتباطات كثيرة بني الصحة النفسية وتعاطي اخملدرات وعلى موظفي
السجون أن يكونوا على علم بها .فمن املمكن أن تشبه أعراض تعاطي اخملدرات
أو أعراضها اإلنسحابية أحد أعراض املرض النفسي وميكن أيضا أن يؤدي
التعاطي إلى تفاقم أعراض املرض النفسي .ويُحتمل أيضا أن يكون تعاطي
اخملدرات دليالً على اعتالل الصحة النفسية حيث أن املصاب باملرض النفسي
أكثر عرضة لتعاطي اخملدرات ويلجأ يف بعض األحيان للتعاطي من أجل
التخفيف من أعراض االضطرابات النفسية.

تؤدي التغييرات املفاجئة أو الكبيرة إلى ظهور األمراض النفسية
أو تفاقم أعراضها

من املمكن أن تؤدي التغييرات املفاجئة أو الكبيرة يف حياة االنسان إلى
اضطرابات نفسية .ومن بني األمثلة على هذه التغييرات التعرض لعقوبة
السجن أو املرور بتجربة احملاكمة وجلساتها أو انهيار األسرة أو موت أحد
أفراد األسرة .أما بالنسبة للنساء يف السجن فإن األمور األكثر تأثيرا عليهن
13
هي االنفصال عن أطفالهن وفقدان حضانة الطفل.

الصحة النفسية للمرأة في السجن

تشير املعلومات املوثقة من دول العالم اخملتلفة إلى أن النساء اللواتي يودعن
يف السجن كنّ قد تعرضن للعنف املنزلي واالعتداءات اجلنسية .واحلقيقة أن
احتمال أن تكون املرأة التي تودَع يف السجن مصابة أصال باملرض النفسي يفوق
احتمال إصابة نظيرها الرجل بذلك .وعالوة على ذلك ،فإن معظم النساء يف
السجن هن أمهات ,وإبعادهن عن أبنائهن -وكذلك عن بقية األسرة -ميكن أن
يكون له أثر سلبي شديد على صحتهن النفسية( .قواعد بانكوك  12و )13

نقص املناعة املكتسب والصحة النفسية في السجون

إن احتمال حمل النزالء يف السجون لفيروس نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
أعلى بخمس مرات من احتمال حمل األشخاص البالغني اآلخرين لهذا
الفيروس يف بيئات أخرى .وقد أظهرت الدراسات أن نسبة املرضى النفسيني
مرتفعة بشكل استثنائي بني هذه الفئة من السكان 14.هذا وتنتشر حاالت تعاطي
اخملدرات بشكل أكبر والقلق واضطراب كرب ما بعد الصدمة بني النزالء
احلاملني لفيروس نقص املناعة املكتسب.
12

بالعادة يعاني المصاب
بالمرض النفسي من
عدد من جوانب الهشاشة
بما في ذلك إدمانه
على المواد المخدرة أو
ضعفه في المهارات
الحياتية أو تعرضه لماض
حافل بالصدمات.
13

الرعاية الصحية النفسية في السجون
املعايير الدولية الرئيسية
على مستوى اجملتمع الدولي ,تعترف الدول األعضاء يف األمم املتحدة بأن
احتياجات الصحة النفسية يف السجون معقدة ،وتبنوا من أجل ذلك معايير
تحكم عمل تقدمي خدمات الصحة النفسية يف السجون بحيث تكون يف مصاف
املمارسات الفضلى.
وتتضمن هذه املعايير القواعد املعيارية الدنيا لألمم املتحدة ملعاملة النزالء
(قواعد «نيلسون مانديال») وقواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات
والتدابير غير االحتجازية للمجرمات (قواعد «بانكوك») .وتوفر اتفاقية األمم
املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )CRPDضمانات رئيسية
لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية يف السجن.

املبادئ األساسية

•
•
•
•
•
•
•
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ينطبق حق كل انسان بالتمتع يف أعلى مستوى من الصحة البدنية
والنفسية ميكن بلوغه على جميع النزالء( .العهد الدولي اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( ،)ICESCRاملادة )12
من واجب الدول توفير العالج املناسب والرعاية الصحة النفسية جلميع
النزالء والتخفيف من آثار السجن على السالمة النفسية( .قواعد
مانديال  24و 25و)33
يجب توفير الرعاية الصحية النفسية والدعم على نفس سوية الرعاية
املتاحة يف اجملتمع خارج السجن( .األمم املتحدة مبادئ األخالقيات
الطبية ،املبدأ 1؛ قاعدة مانديال )24
يجب أن يتوفر يف كل سجن عدد كافٍ من املوظفني املتخصصني مبا يف
ذلك األطباء النفسيني وعلماء النفس( .قاعدة مانديال )25
يُعامل النزالء املصابني باعتالل الصحة النفسية بإنسانية واحترام
لكرامتهم األصيلة( .قاعدة مانديال )1
ينبغي توفير خدمات رعاية صحية خاصة بالنساء للسجينات( .قاعدة
بانكوك )10
يتمتع جميع النزالء باحلق يف احلماية من االستغالل واالعتداء مبا يف
ذلك التعذيب وسوء املعاملة( .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
املادة 16؛ اتفاقية مناهضة التعذيب ،املادة 2؛ قاعدة مانديال )1

•
•

يتمتع النزالء الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية باالعتراف بهم
كأشخاص على قدم املساواة مع اجلميع أمام القانون( .اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة املادة )12
يجب حماية جميع النزالء من التمييز ،مبا يف ذلك التمييز على أساس
احلالة الصحية النفسية( .قاعدة مانديال )2

دور فريق الرعاية الصحية في السجن

يتحمل فريق الرعاية الصحية يف السجن – وخارجه بطبيعة احلال -مسؤولية
االهتمام بصحة املرضى ومعاجلتهم بناء على نتائج التقييم الطبي الفردي لكل
مريض .ويأتي يف صميم عمل هذا الفريق التزامات أخالقية تتجلى يف احترام
استقاللية ومصلحة املريض العليا ويف تقييم الصحة البدنية والنفسية للنزالء
وتعزيزها وحمايتها وتجنب إحلاق الضرر بهم.
يتحمل فريق الرعاية الصحية مسؤوليات محددة فيما يتعلق بالوقاية من
االعتالل النفسي عالجه ،وما يتضمن:

•

التأكد من أن التقييمات الطبية تشمل فحصاً ألمراض الصحة النفسية وخطر
االنتحار وإيذاء النفس( .قاعدة مانديال )30

•

ضمان استمرار الرعاية مبا يف ذلك التحقق من نقل ملفات النزيل عند انتقاله
إلى سجن آخر ومن وجود رابط قوي بني املريض وفريق الرعاية الصحية.
(قواعد مانديال  )2(24و))2(26

•

احملافظة على السرية الطبية وضمان أن تكون جميع القرارات التي يأخذها
النزيل مبنية على معرفة مستنيرة( .قواعد مانديال  26و 31و (32ب) و(ج))

• إحالة أي حاالت تحتاج إلى عالج متخصص إلى متخصصني ذوي صلة.
(قاعدة مانديال ))1( 27

•

إبالغ مدير السجن عن اآلثار السلبية التي تترتب على الصحة النفسية
نتيجة لإلجراءات التقييدية وتقدمي املشورة عند اقتناعهم بضرورة إنهاء أو
تغيير اإلجراء( .قاعدة مانديال )46

بيان (ترنتشني) حول السجون والصحة النفسية
(ينبغي أن يكون موضوع تعزيز الصحة والسالمة النفسية يف صميم سياسة
الرعاية الصحية يف السجن .حيث تنبغي معاجلة بعض اجلوانب العامة مثل
بيئة السجن وروتني السجن ومستويات نشاط النزيل وفرص التعليم والعمل
15
والعالقة بني املوظفني والنزالء).
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دور موظفي السجون في
معالجة اعتالل الصحة النفسية
وتعزيز سالمة الصحة النفسية
يتضمن عمل موظفي السجن دور الوقاية من االعتالل النفسي والتحقق من
عافية النزالء .ومن املمكن أن تُسهم الطريقة التي يتعامل بها املوظفون مع
النزالء يف الوقاية منم االعتالل النفسي أو التسبب به أو تفاقم أعراضه.
ويف حني أنه ليس للموظفني قدرة على التحكم بأعداد النزالء املصابني باملرض
النفسي إال أن بإمكانهم معاجلة الكثير من العوامل التي قد تُفاقم من هذه
الظروف دون احلاجة إلى موارد إضافية.
ال يتوقع من موظفي السجن أن يقوموا بتشخيص األمراض أو حتى القيام
مبهام العاملني يف الصحة النفسية إال أن استجاباتهم املناسبة يف الوقت
املناسب حاسمة .حيث ميكن أن مينع الكشف املبكر والتدخل من قبل املوظفني
املسائل الصغيرة من التطور إلى أمراض أكثر خطورة ،وقد يساعد ذلك يف منع
االنتحار وإيذاء النفس.
(إن فرصة الوصول إلى تحسن جوهري طويل املدى فيما يتعلق بعالج ورعاية
النزالء ذوي األمراض النفسية كبيرة جدا حتى يف أكثر الدول فقرا يف املوارد)

16
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استجابات عاجلة
هناك بعض احلاالت ذات الصلة باعتالل الصحة النفسية التي تتطلب استجابة
عاجلة من موظفي السجون ،مبا يف ذلك احتمال أن يشكل النزالء خطرًا على
أنفسهم أو على اآلخرين أو على سالمة وأمن املنشأة.

التعرف على عالمات التحذير

يجب أن يجهَز املوظفون للتعرف على عالمات أمراض الصحة النفسية
اخلطيرة لدى األفراد والتي تتطلب اهتمامًا فوريًا .وميكن أن تشمل على:

•
•
•
•
•
•

االنتحار ومحاوالت إيذاء النفس
التحضير لالنتحار
أفكار وكالم مرتبكني
املعاناة من تقلبات مزاجية حادة
تغيرات مفاجئة للمزاج/السلوك
السلوك غير السوي

ما الذي ميكن أن يفعله املوظفون؟

إذا اشتبه املوظفون بأن النزيل يعاني من مرض نفسي خطير يتطلب اهتمام
عاجل ،فإن عليهم على الفور:
• إبالغ موظفي الرعاية الصحية يف السجن ومديريهم وإبالغ املوظفني
املعنيني اآلخرين باملعلومات الضرورية.
• اتخاذ إجراءات وقائية إذا كان هناك خطر على األفراد املعنيني أو
اآلخرين.
• التحدث بشكل منفتح ومتعاطف مع الفرد املعني يف محاولة لفهم وضعه.

يجب على موظفي السجون:

•
•
•

عدم استخدام القيود ،ما لم يكن ذلك ضروريًا ملنع النزالء من إيذاء
أنفسهم أو غيرهم أو املنشأة( .قاعدة مانديال )47
عدم استخدام القوة -إال يف حاالت الدفاع عن النفس -أو عند محاولة
النزيل للفرار أو استخدامه للمقاومة اجلسدية لالمتناع عن االنصياع
لألوامر( ،قاعدة مانديال )82
عدم وضع النزيل يف احلبس االنفرادي ألن من شأن ذلك أن يؤدي إلى
تفاقم حالة السجني( .قواعد مانديال )46 – 43
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(االنتحار غالبا هو السبب
األكثر شيوعا للوفاة
في المؤسسات
اإلصالحية...
ِ
مجهد
هو حدث
لضباط السجن والنزالء
على حد سواء ).

18
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منع إيذاء النفس واالنتحار

إن اإلشراف اجليد على النزالء والقدرة على تحديد األكثر عرضة للخطر من
بينهم يعتبر من أهم عوامل الوقاية الفعالة من االنتحار وإيذاء النفس .فإذا ما
شعر املوظف أو اشتبه بأن هناك نزيل معرض خلطر االنتحار أو إيذاء النفس،
فإن على الفريق اتخاذ اإلجراءات التالية:

اإلجراءات الفورية:

•
•
•
•
•
•
•

تأمني املنطقة وتوفير أي إسعافات أولية الزمة.
إبالغ مديري وموظفي الرعاية الصحية فورًا.
التحقق من تقدمي إشراف وتواصل بشري غير منقطع مع النزيل.
الشروع يف محادثات هادفة مع السجني.
إزالة أي مواد ميكن استخدامها لالنتحار أو إيذاء النفس18.
إعالم املوظفني اآلخرين عن احلالة.
عدم عزل السجني.

اإلجراءات طويلة األجل:

•
•
•
•
•

التأكد من معاينة مختص يف الصحة النفسية للنزالء ومداواتهم.
توفير الدعم واملشورة املناسبني لهم.
وضعهم يف أماكن آمنة من االنتحار ،واحلد من وصولهم إلى أي غرض
قد يستخدمونها كأداة لالنتحار وإيذاء النفس.
اإلشراف واملراقبة بالشكل الصحيح على جميع األشخاص املعرضني
للخطر.
اإلبالغ عن جميع حاالت االنتحار أو أذى النفس وتسجيلها والتحقيق بها
بالشكل الصحيح ،مبا يف ذلك تحديد ما كان بإمكان السلطات القيام به
بشكل أفضل ملنعها.

يجب على موظفي السجون:

•

عدم معاقبة النزالء على حوادث إيذاء النفس ومحاوالت االنتحار.

ملزيد من املعلومات حول منع االنتحار إيذاء النفس ،اذهب إلى :منظمة الصحة
العاملية ،منع االنتحار يف املعتقالت والسجون (/health_mental/int.who
en/preventingsuicide/resources؛ متاح بعدة لغات).
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رصد عوامل الخطر
كن متيقظا في املواقف التي تنطوي على مخاطر عالية
هناك بعض احلاالت واملواقف التي تؤدي إلى تردي حالة النزيل املصاب
باملرض النفسي بحيث يزداد خطر االنتحار أو إيذاء نفسه .وعلى املوظفني أن
يكونوا متيقظني ومستعدين باالحتياطات الالزمة للتعامل مع هذه الظروف.
وفيما يلي بعض العوامل التي ميكن أن تؤدي إلى تردي حالة النزيل النفسية:

عوامل شخصية

مرض أو موت أحد أفراد األسرة/األصدقاء؛ أو انهيار الزواج وتفكك األسرة
أو يف املناسبات العائلية الهامة؛ أو يف املناسبات واملناسبات الدينية؛ أو تلقي
أخبارا تتعلق بالصحة اجلسدية أو الديون أو اخملاوف املالية؛ أو األعراض
االنسحابية للمخدرات أو يف املرحلة النهائية لبرامج الدعم.

عوامل تتعلق بنظام العدالة اجلنائية

توقيف ما قبل احملاكمة أو صدور احلكم يف الدعوى أو يف طلب إطالق السراح
املشروط أو عند صدور القرار املتعلق بطلب االنتقال يف سجن آخر أو خالل
الفترة التي تسبق اإلفراج.

العوامل املتعلقة بظروف االحتجاز

فترات العزل سيما يف احلبس االنفرادي ،التعرض إلجراءات عقابية أو التعرض
للتقييد أو للقوة ،فترات اخلمول أو فترات النشاط املفرط ،أو تدهور الظروف
املادية يف السجن ،التعرض لإلذالل واستقواء (أحد) النزالء اآلخرين أو التعرض
للتحرش أو العنف أو االعتداء اجلنسي.

انتبه لألشخاص املعرضني للخطر

بشكل عام كل شخص يف السجن معرض لإلصابة باملرض النفسي ،إال أن
هناك أفراد أو فئات يف السجن ميكن -لكن ليس شرطا -أن تكون أكثر عرضة
لذلك ،ومنهم النساء واألطفال والشباب واألجانب و املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل اجلنسي ومغايري الهوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ()LGBTI
وكبار السن؛ والنزالء ذوي اإلعاقات اجلسدية.
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هذا ويتعرض خلطر االعتالل النفسي النزالء الذين صدر بحقهم أحكاما
باإلعدام أو أحكاما غير محددة وكذلك املوقوفني والنزالء املعزولني.
وإلى جانب النزالء يف هذه الظروف هناك النزالء الذين يأتون من بيئات
وخلفيات يشتد فيها خطر اإلصابة باملرض النفسي سيما الذين تعرضوا
لإلساءة وللصدمة.
إن األشخاص الذين يتحملون مسؤولية توفير الرعاية األساسية لألسرة أكثر
عرضة للقلق على وضع أسرتهم وأطفالهم وهذا يف العادة هو حال السجينات.
وتبيّن البحوث العلمية أن النساء اللواتي يتم ابعادهن عن أطفالهن أكثر عرضة
19
للمشاكل النفسية ،سيما إذا كان ذلك بعيد الوالدة.

التواصل والثقافة
التواصل اإليجابي والتفاعل مع النزالء
تعتبر كل من العزلة وانعدام املثيرات العقلي وعدم التواصل مع اآلخرين من
العوامل التي تساهم يف اعتالل الصحة النفسية يف السجون .واحلقيقة أن
سلوك املوظفني اإليجابي وتفاعلهم مع النزالء مهمني لعافية النزالء وإعادة
تأهيلهم .من املمكن أن يكون للموظفني أثر يف التخفيف من وطأة احلبس
وأثره النفسي على النزيل ما يجنبهم الوقوع يف براثن االكتئاب والقلق.
هذا ويستطيع املوظفون الذين يتواصلون بشكل إيجابي مع النزالء باستخدام
نهج األمن الفعال (الديناميكي) أن يالحظوا العالمات التحذيرية لتدهور احلالة
النفسية وأن يتعرفوا على املسببات التي تؤدي إلى هذا التدهور.

األمن الفعال (الديناميكي)
يجمع األمن الفعال (الديناميكي) بني عالقات النزيل واملوظفني اإليجابية مع
معاملة عادلة وأنشطة هادفة تساهم يف فعالية إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف
اجملتمع
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الخطوة األولى
في فهم وضع
الصحة النفسية
في السجن هو
أن نسأل النزالء عن
آرائهم حول
احتياجاتهم وكيف
يمكن تحقيقها.
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على سبيل املثال ،قد يكشف احلديث مع النزالء عن املشاكل التي تواجههم.
إن مجرد إعطاء الفرصة للشخص للتحدث عن قلقه يكفي للتخفيف من
اإلجهاد ،ولرمبا يتمكن املوظفون من تقدمي بعض احللول.

•
•
•

بناء عالقة من الوئام مع النزالء واستخدام لغة لفظية وجسدية إيجابية.
إشراك النزالء يف محادثات هادفة واالستماع ملشاكلهم وشواغلهم.
التنبّه للعالمات التحذيرية التي تنبئ بتدهور الصحة النفسية مبا يف
ذلك تغيرات املزاج والسلوك املفاجئة ،وتبادل هذه املعلومات مع باقي
املوظفني

فهم املشكلة

يستطيع موظف السجن أن يدرك أثر املرض النفسي على النزيل بشكل أفضل
عندما يتعرف إلى أسبابه وعواقبه.
يتمكن موظفو السجن من فهم املرض النفسي والسياقات التي تزيد من
مخاطره واألسباب التي تؤدي إلى تدهوره من خالل إجراء تقييمات دقيقة
ودورية حلاجات النزالء ودرجة عرضتهم للمرض ووضع خطط فردية لتنفيذ
األحكام ووضع تصنيف أمني مناسب وحفظ امللفات والسجالت بشكل سليم.

•

التحدث إلى العاملني يف الرعاية الصحية والعاملني يف مجال الصحة
النفسية يف السجون حول اعتالل الصحة النفسية ،وقراءة املعلومات
املتوفرة حول الصحة النفسية للسجني.

•

التحدث مع النزالء الذين يعانون من اعتالل الصحة النفسية لفهم
كيفية تأثير ما يعانون منه عليهم وما ميكن فعله لتحسني وضعهم.

•

طلب تدريب على اعتالل الصحة النفسية.

ممارسات واعدة :سجن ()Samaritans
مخطط (املستمعني)
مخطط (املستمعني) هو خدمة لدعم األقران يهدف للحد من االنتحار وإيذاء
النفس يف السجون يف إنكلترا اسكتلندا وويلز .تختار منظمة ،Samaritans
وتدرب وتدعم النزالء ليصبحوا مستمعني .املستمعون يقدمون الدعم العاطفي
السري لزمالئهم النزالء الذين يكافحون من أجل التكيف .كان هناك يف نهاية
20
عام  )1,803( ،2015مستمع نشط يف السجون.
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نظام السجون
تعزيز الصحة البدنية
ميكن أن يؤدي تدهور الصحة البدنية إلى ظهور أمراض الصحة النفسية،
والعكس الصحيح – ضعف الصحة النفسية ميكن أن يؤثر سلبًا على الصحة
البدنية.

•
•
•
•

التحدث إلى النزالء عن حالتهم الصحية وأي مشاكل يعانون منها.
تشجيع النزالء على املشاركة يف األنشطة البدنية.
التحقق من متكن جميع النزالء من الوصول إلى منشآت السجن
الصحية وأنهم قادرون على طلب موعد مع الطبيب واحلضور له.
التأكد من أن جميع النزالء يحصلون على ما يكفي من الطعام واملاء.

ممارسات واعدة :اليوغا وتاي تشي
يف تايالند ،تستخدم متارين اليوغا وتاي تشي يف مشروعني هدفهما تحسني
صحة السجينات .فقد تدربت عشرة سجينات من وسط راتشابوري على هذه
التمارين حتى أصبحن مدربات وسافرن إلى سجن نساء كوه ساموي لتعليم
اليوغا .وقد عزز املشروع الروح املعنوية ملوظفي السجون وبنى عالقات أفضل
21
فيما بني السجينات وبني السجينات واملوظفني.

تعزيز األنشطة الهادفة
من املمكن أن يصاب النزالء باالعتالل النفسي بسبب انعدام النشاط البدني
والذهني .يف حني تجد أن النزالء القادرين على املشاركة طوعاً يف جوانب
احلياة اخملتلفة يف السجن أقل عزلة وأكثر مشاركة .واحلقيقة أن النزالء يف
األنظمة اجليدة يلعبون دورا مهما يف تحسني حياة السجن.
يُظهر النزالء الذين يشاركون يف األنشطة البدنية والعقلية تحسنا يف املزاج ويف
22
تقدير الذات وانخفاضا يف الضغط النفسي والقلق.
وعلى املوظفني أن يعرفوا أن املصابني باملرض النفسي يواجهون عوائق تحول
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دون مشاركتهم باألنشطة البدنية أو التعليمية وقد يكون هذا نتيجة انعدام
الثقة بالنفس أو التوتر أو اإلرهاق.

•
•
•
•

دعم األنشطة التي يتولى زمامها النزالء وتعزيز البرامج يف جميع أنحاء السجن.
التحدث مع النزالء حول األنشطة املتاحة -مبا يف ذلك العمل -والتدريب
والرياضة والترفيه ومشاركتهم احملتملة يف مثل هذه البرامج.
محاولة فهم ومعاجلة أية عوائق للمشاركة يف األنشطة التي تواجه النزالء .
التأكد أن األنشطة مصممة بشكل يلبي ويراعي االهتمامات والقدرات
ومستويات الثقة اخملتلفة.

ممارسات واعدة :توعية النزالء حول الصحة النفسية
يف إيرلندا ،يف إطار شراكة بني الصليب األحمر ودائرة السجون ووكالة تدريب التعليم
يف البالد حضرت مجموعة من النزالء يف كل سجن دورة تدريبية أسبوعية يف مجال
الصحة ،لفترة تتراوح بني أربعة إلى ستة أشهر .وبعد االنتهاء من الدورة التدريبية،
تلقى النزالء دعما من املوظفني للعمل على أساس الند للند،
وتوعية وتنفيذ مشاريع لتحسني صحة وسالمة النزالء يف مجتمعهم عمومًا مبا يف
ذلك على الصحة النفسية والوقاية من إيذاء النفس/االنتحار .لقد مت تقريبًا توظيف
 800سجينًا متطوعًا يف الصليب األحمر اإليرلندي منذ  2009وقد أكمل ما يقارب
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نصفهم كامل الدورة وتخرجوا منها.

النظر في الظروف املادية لالحتجاز
إن لظروف االحتجاز ومستويات االكتظاظ أثر كبير على الصحة النفسية وسالمتها.
ومن بني العوامل التي تؤثر على السالمة النفسية الصمت املطبق أو الضجيج املستمر
أو أصوات محددة مثل ضجيج األبواب والروائح ودرجة احلرارة والتهوية .مستويات
النظافة والوصول إلى املراحيض/احلمامات وترتيبات النوم ،وانعدام اخلصوصية.
ميكن أن يقوم موظفو السجن ببعض األمور التي من شأنها تحسني ظروف احتجاز
النزالء مما يؤدي إلى تخفيف وطأة احلبس وأثره على صحتهم النفسية .وجدير بالذكر
أن الكلف املترتبة على حل مشاكل الظروف املادية لالحتجاز أقل بكثير من الكلف
طويلة األجل املترتبة على املرض النفسي.

•

السعي إلى فهم القضايا التي تؤثر على الصحة النفسية للنزالء ومعرفة عدد
النزالء الذين قد يتأثروا بها.

•

التعامل مع احلالة مباشرة إذا كان ذلك ممكنًا ،أو إحالة املشكلة إلدارة السجن.
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إبقاء النزالء على اطالع
إن غموض املستقبل والريبة واخلوف من اجملهول عوامل تؤثر وبشكل كبير على
الصحة النفسية .وبإمكان
موظفي السجن تاليف أثر بعض هذه املشاكل من خالل التحقق من إطّالع النزيل على
كل الدعم واملعلومات التي يحتاج إليها بصيغة يفهمها وذلك ملساعدته على التكيف مع
حياة السجن( .قواعد مانديال  54و 55و )56

•

التحقق من أن النزالء قد تلقوا واستوعبوا املعلومات حول احلياة يف السجن
وحقوقهم ومسؤولياتهم ،مبا يف ذلك ما يتعلق بإجراءات مثل التفتيش
اجلسدي ،وكيفية تقدمي الطلبات والشكاوى.

•
•

التأكد من أن النزالء يعرفون كيف ميكن احلصول على املشورة والتمثيل القانوني.

•

التحقق من فهمهم ملا يحدث فيما يتعلق بالدعوى القائمة ضدهم ،وأنهم على
علم بالتواريخ والقرارات األساسية ،إلخ.
التأكد من أن الذين يعانون من أمراض تتعلق بالصحة النفسية قادرون على
الدفاع عن أنفسهم خالل اجللسات التأديبية واحلصول على أي مساعدة
الزمة مبا يف ذلك التمثيل القانوني.

تيسير االتصال مع العالم اخلارجي
انقطاع االتصال مع العائلة واألصدقاء والشبكات االجتماعية يعد عاملً مساهمًا رئيسيًا
العتالل الصحة النفسية يف السجون .أولئك الذين يتمتعون باتصال منتظم مع اخلارج
هم أقل عزلة ورمبا أكثر قدرة على املشاركة يف القرارات املتعلقة بحياة األسرة واجملتمع.
ومن شأن هذا التواصل أن يقلل أيضًا من مشاعر قلق النزالء حول أفراد األسرة
واملسائل الشخصية األخرى.
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•

إطالع النزالء على الطرق اخملتلفة التي ميكنهم االتصال عبرها بعائالتهم
وأصدقائهم .مع االهتمام بشكل خاص بتواصل النزالء املصابني باملرض
النفسي مع أسرهم وأصدقائهم والتحقق من استمراره( . .مادة مانديال )58

•

التحقق من متتع جميع النزالء بفرص متكافئة للوصول إلى وسائل
االتصال اخملتلفة ومساعدتهم على التغلب على أي صعوبات يواجهونها
يف االتصال باألسرة/األصدقاء.

•

التحقق من قدرة فرق رصد السجون املستقلة على الوصول إلى النزالء
املصابني باملرض النفسي ومن قدرتهم على التفتيش على املرافق
واخلدمات ذات الصلة( . .قاعدة مانديال )84

(من وجهة نظر
النزالء المرضى
باالعتالل النفسي
غالبا ما تكون األسرة
هي مصدر الدعم
الوحيد للنزالء المصابين
بالمرض النفسي.
ولربما يكون لها دور
أساسي في العودة
للمجتمع بنجاح).
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وقف التنمر والتحرش والعنف
إن النزالء الذين يتعرضون للتنمر واملضايقة والعنف -مبا يف ذلك العنف
اجلنسي -أكثر عرضة خلطر اإلصابة باعتالل الصحة النفسية.
قد يكون التفتيش البدني مخيفا ومذال .بل وإنه يخلق موقفا يشتد فيه خطر
اإلساءة وسوء املعاملة ،وبالفعل يتم يف بعض األحيان استغالله ألغراض
التخويف أو املضايقة أو االنتقام أو التمييز .ولعل األثر النفسي السلبي املترتب
على التفتيش البدني أشد وطأة على النزالء املصابني باملرض.

•

عليك أن تعرف أن النزالء املصابني باملرض النفسي أكثر هشاشة ،ولذا
قم بالترتيب لإلجراءات الوقائية الالزمة.

•

بلّغ عن حاالت االستقواء والتنمر واملضايقة والعنف التي قد تصدر عن
املوظفني أو النزالء أو الزوار من خارج السجن.

•

تحقق من توفر طرق لتقدمي الشكاوي ومن وجود مساحات آمنة
يستطيع النزالء أن يتحدثوا فيها مع شخص يثقون به.

•

ال ينبغي اللجوء إلى التفتيش اجلسدي إال عند الضرورة القصوى
للتأكد من أمن املوظفني واحملتجزين ،وينبغي أن يتم إجراؤها بطريقة
تحترم كرامة الشخص ،وفقًا للضمانات (قاعدتي مانديال 53 - 50
ووقواعد بانكوك )21 - 19

معاجلة التمييز ووصمة العار
من املتوقع أن يواجه النزالء الذين يعانون من املرض النفسي متييزا ضدهم
خالل فترة احتجازهم ،وهذا بدوره قد يؤثر على فرصهم يف املشاركة يف البرامج
التعليمية واملهنية ويف احلصول على اخلدمات األخرى .ويظهر التمييز ضد
النزالء املصابني باملرض النفسي كذلك يف الفرص التي تتاح لهم يف احلصول
25
على آلية اإلفراج املبكر ويف اإلجراءات التأديبية ( .انظر الصفحة .)31
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•

انتبه ملوضوع الوصمة االجتماعية والعوائق التي تحد من الفرص
املتساوية يف احلصول على اخلدمات واستخدام املرافق ،واعمل جاهدا
على إنهاء التمييز.

•

انظر يف مدى وكيفية تأثير مرض النزيل النفسي يف سلوكه عندما تقيّم
اخملاطر املترتبة على اإلفراج أو عند دراسة تقدمي أي من املكافآت أو
االمتيازات املبنية على (حسن السلوك)( .قاعدة مانديال )39

التحضير لإلفراج
ميكن أن تترتب على اإلفراج بعض اخملاطر املتعلقة بصحة النزيل النفسية
وسالمته سيما إذا كان هناك خلل يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية.

•

تحقق من تلقي النزالء للتهيئة املناسبة لإلفراج (الذي ينبغي أن يبدأ
منذ دخولهم إلى السجن) ،وتحقق كذلك من جهوزية برامج الدعم
الالحق (مثل االرتباط باخلدمات الصحية اجملتمعية)( .قواعد مانديال
 108 ،90 ،87و )110

•

تحقق من تغذية برامج الرعاية الالحقة بجميع املعلومات املتعلقة
بالنزالء.

•

قم بتسهيل الزيارات لألسرة ولألصدقاء وليتضمن ذلك فرصا لزيارات
مطولة لألسرة مع اقتراب موعد اإلفراج.

إعادة اإلدماج
يزيد تدهور الصحة النفسية من صعوبة إعادة اإلدماج عند اإلفراج من السجن.
ويواجه النزيل املصاب باملرض النفسي صعوبات بعد اإلفراج عنه تتعلق بصعوبة
احلصول على عمل مناسب ومستدام وسكن الئق .وتجد أن قدراتهم على
التعامل مع احلياة خارج نطاق السجن ضعيفة سيما إذا لم تتم معاجلة مرضه.
من أجل ذلك ينبغي أن يكون الدعم الالحق شموليا وأن يضمن استمرار تقدمي
الرعاية الصحية النفسية واجلسدية.
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(هناك دليل ال لبس
فيه أن الحبس
االنفرادي له تأثير
عميق على الصحة
والسالمة ،ال سيما
بالنسبة ألولئك
الذين يعانون من
اضطرابات نفسية
سابقة وأن له أثر كبير
في التسبب بالمرض
النفسي).
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26

االنضباط والعقوبات والقيود
احلبس االنفرادي
وثقت األبحاث والدراسات العلمية األثر السلبي للحبس االنفرادي على صحة
27
وسالمة النزيل البدنية والنفسية.

•

ال يستخدم احلبس االنفرادي إال يف ظروف استثنائية فقط وبعد
استنفاذ جميع السبل األخرى ويكون احلبس ألقصر مدة ممكنة ويكون
القرار به وتنفيذه خاضعني للمراجعة املستقلة( .قاعدة مانديال )45

•

ال تزج بذوي أمراض الصحة النفسية أبدًا يف احلبس االنفرادي (حيث
سيتفاقم مرضهم بهذه التدابير)( .قاعدة مانديال ))2(45

•

ضمان خضوع املعزولني -كما عرفتهم قواعد نيلسون مانديال-
للمراقبة املنتظمة لرصد أي أثر سلبي يترتب على صحتهم النفسية
(قاعدة مانديال ))2( 46

استخدام األغالل والقوة اجلسدية
إن الستخدام القيود مع املصابني باملشاكل النفسية مخاطر خاصة .ولذلك ينبغي

•

عدم استخدام األغالل إال بعد استنفاذ جميع السبل األخرى للتعامل
مع النزيل الذي يشكل خطرا على نفسه أو على اآلخرين أو ملنعه من
تخريب املمتلكات .ويكون استخدامها ألقصر وقت ممكن .وال يجوز
تقييد النزيل باألغالل كنوع من العقوبة( .قاعدة مانديال )47

•

بدلً من القيود ،استخدام األساليب الوقائية وأساليب نزع الفتيل ،مثل
التفاوض والوساطة.

•

عليك أن تضمن إمكانية حصول النزيل املصاب باملرض النفسي واملقيد
باألغالل على خدمات الصحة النفسية والوصول ألخصائيي الصحة.

•

ال تستخدم القوة أبدًا- ،إال يف حاالت الدفاع عن النفس -أو عند محاولة
النزيل للفرار أو استخدامه للمقاومة اجلسدية لالمتناع عن االنصياع
لألوامر .وال تستخدم إال مبا يتناسب مع مقدار ما هو الزم( .قاعدة
مانديال )82
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إدارة السجون وتنظيمها
على إدارات السجون أن توفر بيئة آمنة وبناءة وذلك لكي تضمن قدرة موظفي
السجن على تقدمي استجابة فعالة ملشاكل اعتالل الصحة النفسية .ووصوال
إلى ذلك فإن على إدارات السجون وراسمي السياسات التحقق من وجود
سياسات واضحة وإجراءات معيارية ومسؤوليات محددة فيما يتعلق بالتعامل
مع مشاكل الصحة النفسية.
تحكم الثقافة املؤسسية والتي تتكون من االفتراضات والقيم التي يؤمن بها
املوظفون والنزالء السلوك والتوجهات داخل السجن  28وتؤثر األخيرة على
التجربة التي سيعيشها النزيل املصاب باملرض النفسي داخل السجن  .ومن هنا
تأتي أهمية أن يساهم اجلميع يف بيئة السجن بالثقافة املؤسسية التي تعترف
بالفروق الفردية ،وتستجيب إلى اعتالل الصحة النفسية ،وال تتسامح مع
االعتداء والتمييز.
ولرمبا يتطلب ذلك محاربة طويلة ملعتقدات وأفكار راسخة تتعلق باملرض
النفسي  .وتؤدي هذه  -على صعوبتها-إلى خلق بيئة أكثر إيجابية وأمنا
للموظفني والنزالء على حد سواء.

حماية وتعزيز صحة موظفي السجون
قد يتعرض املوظفون أنفسهم ملشاكل بالصحة البدنية والنفسية التي قد تنتج أو
تتفاقم بسبب العمل يف بيئة السجن.
تشمل العوامل التي قد تؤثر على الصحة والسالمة النفسية للموظفني اإلجهاد
يف العمل وانعدام االتصال مع األسرة وساعات العمل الطويلة والعزلة وظروف
العمل اخلطرة والتنمر والتخويف والتعرض ألحداث صادمة ،مثل محاوالت
االنتحار وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز .ويزداد خطر ظهور املرض النفسي بني
املوظفني يف املنشآت املزدحمة التي تعاني من نقص يف املوظفني وتعاني من نقص
املوارد وبني املوظفني الذين يشعرون بأن قيمتهم منقوصة وأنهم غير مدعومني.
ينبغي أن يحظى الدور الهام الذي يلعبه موظفو السجون باعتراف على مستوى
اإلدارة وينبغي وضع استراتيجيات حلماية وتعزيز صحتهم وسالمتهم.
وهناك تدابير على إدارات السجون اتخاذها للحفاظ على السالمة النفسية
للموظفني من بينها مبادرات اإلرشاد والدعم النفسي للموظفني ومبادرات
محاربة التنمر ومن بينها أيضا اإلدارة واإلشراف اجليدين وفتح اجملال للترفيع
والترقي الوظيفي.
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تدريب املوظفني

يجب أن يتلقى موظفو السجون تدريبات يف مجال الصحة النفسية يقدمها
اخملتصون يف هذا اجملال طوال فترة اخلدمة .وتقدم هذه التدريبات جلميع
املوظفني العاملني يف السجن مبن فيهم موظفي اإلدارة ،وتتضمن مواضيع من
بينها أنواع االعتالالت النفسية اخملتلفة وأسبابها وأعراضها وطرق الكشف
املبكر واملداخالت الواجب تقدميها وكيفية معرفة وجود خطر االنتحار وأذى
النفس وطرق الوقاية منهما.
كما ينبغي أن يتلقى املوظفون التدريب على االحتياجات النفسية االجتماعية
للنزالء املصابني باملرض النفسي وعلى كيفية التواصل معهم .هذا ويجب
التركيز على تعزيز الصحة النفسية بني املوظفني والنزالء والقضاء على وصمة
املرض النفسي والتمييز ضد املصاب به.

الهندسة املعمارية والتصميم واملوقع

يعتبر التصميم املعماري للسجن وسعة مساحاته وموقعه من العوامل املهمة التي
تساعد يف تكريس وحماية الصحة النفسية .فاملنشآت املوجودة يف املواقع النائية
تحد من اتصال النزيل بأسرته أما املنشآت ذات احلماية املشددة والديكورات
القاسية فمن شأنها أن تسبب أو تزيد من املرض النفسي .

ويف املقابل ،فإن املنشآت التي صممت لتكون مرحبة وسهلة االستعمال ميكن أن
تسهم يف السالمة النفسية بشكل عام .هذا قد يشمل إدماج مخططات عالجية لونية
29
والوصول إلى أماكن مفتوحة وتوفير مساحات متعددة األغراض إلعادة التأهيل

ممارسات واعدة :حتسني الظروف االحتجاز املادية
أعلنت إدارة السجون يف نيوزيلندا عن وضع خطة إلنفاق أكثر من  11مليون
دوالر نيوزيلندي إلنشاء بيئات سجون أفضل وملساعدة ضباط السجن على
تقدمي الدعم للنزالء الذين يعانون من أمراض تتعلق بالصحة النفسية ،مبا
يف ذلك تحسني البيئة املادية للوحدات املعرضة للخطر .وتبني اإلحصاءات أن
 62يف املائة من أولئك الذين سجنوا لفترة  12شهرًا عانوا من شكل من أشكال
30
اضطراب الصحة النفسية أو تعاطي اخملدرات.

النهج متعدد الوكاالت واملبنية على أساس اجملتمع

ينبغي أن يكون نهج معاجلة اعتالل الصحة النفسية يف السجون منسقة
تنسيقًا جيدًا عبر مختلف الوكاالت واألفراد العاملني يف السجون ،مبا يف ذلك
القطاع اخلاص .ينبغي أن يكون هناك أيضًا تعاون جيد مع املنظمات اجملتمعية
املتخصصة يف الصحة النفسية.
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