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تقديم

يف  االنسان  وتعزيز حقوق  لحامية  إطار مسؤولياتها  االنسان، يف  لحقوق  املستقلة  الهيئة  تقوم 

فلسطني، بزيارة أماكن االحتجاز يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بهدف رصد ظروف االحتجاز 

هذه  تهدف  التوقيف.  يف  القانونية  االجراءات  سالمة  عىل  لالطالع  وأيضا  املحتجزين،  ومعاملة 

الزيارات، التي تجرى بتنسيق مسبق مع األجهزة االمنية، إىل ضامن صون كرامة املحتجزين يف 

ظروف الئقة ومقبولة ومعاملتهم معاملة إنسانية حسب ما تنص علية األعراف والقوانني الدولية. 

وتنفذ الهيئة من خالل محاميها وباحثيها املوجودين يف مكاتبها املختلفة أكرث من 1300 زيارة يف 

السنة )حوايل %65 من هذه الزيارات يف الضفة الغربية، والباقي يف قطاع غزة(، تغطي جميع 

مراكز االحتجاز يف الضفة الغربية وقطاع غزة عىل اختالف تصنيفاتها وأنواعها والجهات الرسمية 

التابعة لها، من مراكز إصالح وتأهيل، وسجون عسكرية، ومراكز توقيف مؤقتة )نظارات(، كام 

االمراض  )مستشفى  النفسية  الصحة  ومراكز  املعنفات،  للنساء  اآلمنة  البيوت  الزيارات  تشمل 

العقلية(، واي مكان ميكن ان يكون فيه أشخاص مقيدة حريتهم. 

وتعترب زيارات مراكز االحتجاز من األدوات املهمة للوقاية من التعذيب ولضامن امتثال جهات 

انفاذ القانون لإلجراءات والضامنات املتعلقة بتوقيف املواطنني ومعاملتهم، كام تساهم الزيارات 

للعديد من مطالبهم وتحسني  املحتجزين والتدخل من اجل االستجابة  التعامل مع شكاوى  يف 

ظروف احتجازهم او االفراج عنهم يف حال عدم صحة إجراءات التوقيف، او املساعدة يف االتصال 

مع االهل ومع املحامي.

الهيئة عمل تقييم  ويف معرض العمل عىل تحسني أوضاع مراكز االحتجاز املختلفة، فقد قررت 

مفصل ألوضاع هذه املراكز، خاصة مراكز االصالح والتأهيل التابعة لجهاز الرشطة، والتي تضم 
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العدد األكرب من املحتجزين. يهدف هذا التقرير إىل تقديم وصف تفصييل ألوضاع كل مراكز من 

الغرض.  لهذا  تقييم تم إعداده  باالستناد إىل منوذج  الغربية،  الضفة  مراكز االصالح والتأهيل يف 

نأمل ان يشكل هذا التقرير خط األسايس الذي باالستناد إليه سيتم متابعة تطورات أوضاع مراكز 

االصالح والتأهيل وقياس أي تقدم أو تراجع يف أوضاعها، وأن يكون هذا التقييم مرشدا للجهات 

االشادة  يجب  وهنا  والتأهيل.  االصالح  مراكز  يف  العمل  لتطوير  وبرامجها  خططها  يف  املختصة 

وفق  والتأهيل  االصالح  مراكز  إدارة  مجال  الفلسطينية يف  الرشطة  الذي حققته  الكبري  بالتقدم 

املعايري الدولية الحديثة، خاصة عىل صعيد وضع اللوائح والسياسات وتدريب الطواقم العاملة 

يف هذه املراكز وتأهيلها. 

أخريا، أتوجه بالشكر الجزيل إىل جهاز الرشطة ممثال بقائد الجهاز، اللواء حازم عطا هللا، وضباط 

العاملني يف مراكز االصالح والتأهيل، عىل حسن تعاونهم  وضباط صف وعنارص الجهاز، خاصة 

مع طواقم الهيئة املستقلة لحقوق االنسان، وعىل الجهد الذي بذلوه يف املساهمة يف عمل هذا 

التقييم وتسهيل مهمة فريق البحث. 

املدير العام
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تعريفـات

املعايري الدولية:

هي معايري ومتطلبات تم تطويرها من خالل هيئات األمم املتحدة، أو املنظامت املنبثقة عنها 

واملختصة يف مجال سيادة القانون والعدالة، إضافة إىل املؤسسات الدولية األخرى ذات العالقة 

لتوحيد املعايري املتعلقة باحتجاز األشخاص بالشكل الذي يضمن حقوقهم الدنيا، حسب ما نص 

عليه العهد الدويل لحقوق اإلنسان، والنصوص األخرى ذات العالقة.

النزيل:

هو كل شخص متت إدانته بجرمية من خالل إحدى درجات املحاكم يف فلسطني، وحرم من حريته 

ضد إرادته، بناء عىل حكم املحكمة.

مساحة العيش املثيل:

تحفظ  معيشيّة  ظروف  بتوفري  مناسبة؛  إقامة  ظروف  للمحتجزين  تكفل  التي  املساحة  هي 

كرامتهم، وال تؤّدي إىل زيادة معاناتهم، وتؤثّر سلباً عىل صحتهم.

فضاء العيش يف السجن 

والفورة،  املطبخ،  مثل  الخدمات  مناطق  منها  وتُستثنى  غرفهم،  يف  النزالء  إقامة  مساحة  هي 

واملكتبة، ... وغريها.

نسب شغل أماكن اإلقامة »كثافة السجناء«:

القدرة عىل  املحدد يف  السجناء  بتاريخ معني/ عدد  السجناء  اإلقامة = عدد  أماكن  نسبة شغل 
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تكون  مكان(،   100 لكل  )100 سجني   100 من  أعىل  املحصلة  تكون  وعندما  االستيعاب×100. 

هناك حالة اكتظاظ يف شغل أماكن اإلقامة، وعندما يكون الرقم أقل من 100 يكون هناك نقص 

يف شغل أماكن اإلقامة.
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مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية

الخليل  تتوزع عىل محافظات  مراكز   )7( الغربية  الضفة  والتأهيل يف  اإلصالح  مراكز  يبلغ عدد 

وبيت لحم واريحا ونابلس وجنني وطولكرم ورام هللا. شهدت مراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة 

اجتاحت  ان  بعد  بتدمريها  اإلرسائيلية  االحتالل  قوات  قامت  ان  بعد  إيجابية  تطورات  الغربية 

مناطق الضفة الغربية يف العام 2002. فقد شهد العام 2012 افتتاح مركز إصالح وتأهيل أريحا، 

حيث  من  الدولية،  املعايري  فيه  تراعى  فلسطني  مستوى  عىل  وتأهيل  إصالح  مركز  أول  ليكون 

... وغريها من املسائل املتعلقة بأماكن االحتجاز.  كام تم، يف  املساحات، والخدمات، والحامية 

هو  الذي  املبنى  من  الثاين  الطابق  إخالء  بعد  هللا  رام  وتأهيل  إصالح  مركز  ترميم  ذاته،  العام 

مستأجر أصالً.  وعىل الرغم من الرتميم، فإن املركز املشار إليه )إصالح وتأهيل رام هللا( بقي ضيقاً، 

ما تسبب باكتظاظ جراء ارتفاع عدد النزالء وصغر مساحة املركز.

ويف العام 2015، تم ترميم مركز إصالح وتأهيل بيت لحم، وعىل الرغم من ذلك، بقي املركز يعاين 

من الكثري من اإلشكاليات التي، وبشهادة باحث الهيئة، تحول دون أن يكون املركز مكاناً لتوقيف 

األشخاص، أو احتجازهم فرتات طويلة.  وبدأ خالل العام 2015 العمل عىل إنشاء مركز إصالح 

نابلس خالل  الغربية، واستالم مركز إصالح وتأهيل  الضفة  ليغطي منطقة شامل  وتأهيل جنني 

العام 2013.  كام تم خالل العام 2014، إجراء التحسينات التالية عىل مراكز اإلصالح والتأهيل يف 
الضفة الغربية:1

توفري ورش املخابز لدى مراكز اإلصالح والتأهيل التالية: جنني، طولكرم، أريحا، الخليل.	 

تجهيز ورشة خياطة وتصنيع األحذية لدى مركز إصالح الظاهرية.	 

1  تقريــر حــول اإلنجــازات يف مجــال اإلصــالح والتأهيــل للعــام 2015، املعــد مــن قبــل إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، املرســل إىل الهيئــة 

ــخ 2015/1/12. ــام الرشطــة بتاري ــر ع ــل مدي ــن قب م
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تجهيز ورشة الفسيفساء لدى مركز إصالح وتأهيل أريحا.	 

تجهيز قاعات صفية متعددة االستخدام لدى مراكز إصالح وتأهيل جنني، وطولكرم، والخليل.	 

تم االنتهاء من التعديالت اإلنشائية املطلوبة ملركز إصالح وتأهيل نابلس الجديد.	 

إنشاء مبان إضافيٍة )مخازن( ملركز إصالح وتأهيل أريحا ألغراض التأهيل.	 

البدء يف بناء مركز إصالح وتأهيل منوذجي ملحافظة جنني )برغشة(.	 

استكامل مرشوع تعزيز أدوات السالمة العامة لدى مراكز اإلصالح والتأهيل، حيث تم تزويد 	 

يزال  الحريق، وال  إطفاء  والخليل، وطولكرم، مبعدات  وأريحا،  وتأهيل جنني،  مراكز إصالح 

العمل جارياً.

إعادة تأهيل غرف العزل االنفرادي لدى مركز إصالح وتأهيل طولكرم.	 

إعادة تأهيل شبكة الرصف الصحي لغرف نزالء ومطبخ مركز إصالح وتأهيل الظاهرية.	 

عمل ترميم وتنظيف لبرئ مياه الرشب ملركز إصالح وتأهيل بيت لحم.	 

إعادة تأهيل قاعة الزيارات ودورات املياه الخاصة بها لدى مركز إصالح وتأهيل نابلس.	 

عمل مظالت خارجية لذوي النزالء واملحامني لحاميتهم من أشعة الشمس والربد لدى مركز 	 

إصالح وتأهيل نابلس.

والتأهيل،  اإلصالح  مراكز  مجال  التطورات يف  من  إحداث عدد  تم  فقد  العام 2017،  أما خالل 
تتلخص يف التايل، وهذا ما بقي عليه الحال خالل العام 2018 دون أي تغيري:2

االنتهاء من بناء مركز إصالح وتأهيل يف محافظة جنني من الناحية اإلنشائية، وجاري العمل 	 

عىل استكامل بناء مخازن للمركز، وتأثيثه، ورفع قدرة الكهرباء، وتوصيل املركز بخط مياه 

رئييس.

االنتهاء من بناء مركز إصالح وتأهيل نابلس، وبانتظار التأثيث الالزم.	 

اعتامد تصاميم مخططات بناء مركز إصالح وتأهيل يف محافظة الخليل، وجاري العمل عىل 	 

البدء بعملية البناء.

2  كتاب معلومات حول مراكز اإلصالح والتأهيل للعام 2016 املرسل إىل الهيئة من قبل اإلدارة العامة للرشطة بتاريخ 2017/1/31.
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

تخصيص قطعة أرض يف محافظة قلقيلية لبناء مركز إصالح وتأهيل جديد، وجاري العمل 	 

الستكامل اإلجراءات.

االنتهاء من وضع مخططات بناء معهد تدريب إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل، بهدف تطوير 	 

وبناء قدرات طاقم إدارة مراكز اإلصالح.

تجنيد )200( عنرص جديد لرفع عدد طاقم إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل، وتشغيل املراكز 	 

الجديدة، وجاري العمل حالياً عىل تدريب وبناء قدرات العنارص الجديدة.

قواعد 	  مع  يتوافق  مبا  والتأهيل،  اإلصالح  مراكز  إلدارة  التشغيلية  اإلجراءات  دليل  تحديث 

نيلسون مانديال لسنة 2015.

بإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل 	  الخاص  املدربني  اعتامد )8( مدربني جدد لرفع عدد فريق 

ليصبح )19( مدرباً.

أما التحديثات خالل العام 2018، فقد بقيت األمور عىل حالها كام كانت خالل العام 2017، حيث 

بقي مركز إصالح وتأهيل نابلس بدون تأثيث، وبقي مركز إصالح وتأهيل جنني بدون تشغيل.

يجب مالحظة أن مراكز احتجاز النساء ومراكز احتجاز األحداث ليست متوفرة يف جميع مراكز 

اإلصالح والتأهيل السبعة املنترشة يف الضفة الغربية.

الهدف من التقييم

هدفت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، بعد سنوات من زيارة أماكن االحتجاز يف فلسطني، إىل 

ألماكن  الدولية  للمعايري  الغربية  الضفة  يف  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  مواءمة  ملدى  تقييم  إجراء 

الغربية من  الضفة  البحث يف حقيقة وضع مراكز اإلصالح والتأهيل يف  االحتجاز، وذلك بهدف 

التقييم يف  الدنيا لحقوق األشخاص املحتجزين.  ويساهم هذا  الدولية  للمعايري  حيث مراعاتها 

تحديد األولويات الوطنية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف السجون الفلسطينية، واملساعدة يف 

إعالم برامج املساعدة الدولية وترتيب أولوياتها.
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كام يهدف التقييم إىل:

أوالً. تحديد األولويات الوطنية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية 

لألشخاص املحتجزة حريتهم، وتسليط الضوء عىل املجاالت التي تتطلب االهتامم والدعم الفوريني 

من صناع القرار، إضافة إىل املساعدة يف إعالم برامج املساعدات الدولية لرتتيب أولوياتها.

ثانياً. جمع بيانات أولية حول حالة مراكز اإلصالح والتأهيل من الناحية السياساتية واإلجرائية، 

وتحديد الفجوات فيها بهدف الرصد والتطوير.

ثالثاً. جمع بيانات أولية حول حالة مراكز االحتجاز والتأهيل من ناحية اإلنشاءات والتجهيزات 

والبنى التحتية، لتحديد الفجوات فيها بهدف الرصد والتطوير.

رابعاً. جمع بيانات أولية حول حالة مراكز اإلصالح والتأهيل الخاصة باألحداث والنساء.

منهجية التقييم

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بتصميم أداة تقييم مراكز اإلصالح والتأهيل، من خالل  قامت 

فلسطني.   يف  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  أوضاع  لتقييم  الصلة،3  ذات  الدولية  باملراجع  االستعانة 

التقييم  ألغراض  أيضاً،  ولكن،   ،)line  Base( األساس  نقطة  لوضع  فقط  ليس  األداة،  وتستخدم 

واملتابعة الدورية ألحوال السجون والنزالء بعد ذلك بصورة دورية، للتأكد من تلقيهم املعاملة 

املناسبة، وتواجدهم يف بيئة مناسبة للعيش.

ــب  ــرض للتعذي ــن التع ــخاص م ــع األش ــة جمي ــأن حامي ــدة بش ــم املتح ــالن األم ــان )1948(؛ إع ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــالن األم 3  إع

ــة  ــن حامي ــي تضم ــم املتحــدة الت ــات األم ــة )1975(؛ ضامن ــية أو الالإنســانية أو املهين ــة القاس ــة أو العقوب ــن رضوب املعامل ــريه م وغ

حقــوق الذيــن يواجهــون عقوبــة اإلعــدام )1966(؛ مدونــة قواعــد الســلوك للموظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني )1979(؛ القواعــد الدنيــا 

النموذجيــة إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث )1985(؛ مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحاميــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل 

مــن أشــكال التعذيــب )1988(؛ املبــادئ األساســية ملعاملــة الســجناء )1990(؛ مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جنــوح األحــداث 

)1990(؛ املبــادئ األساســية بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني )1990(؛ قواعــد 

األمــم املتحــدة لحاميــة األحــداث املجرديــن مــن حريتهــم )1990(؛ مدونــة الســلوك الدوليــة للموظفــني العموميــني )1996(؛ املبــادئ 

التوجيهيــة لألمــم املتحــدة للعمــل بشــأن األطفــال يف نظــام العدالــة الجنائيــة )1997(؛ مبــادئ األمــم املتحــدة بشــأن التحقيــق والتوثيــق 

الفعالــني للتعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة )2000(؛ وقواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة 

الســجينات والتدابــري غــري االحتجاجيــة للنســاء املجرمــات )2010(؛ القواعــد الدنيــا يف معاملــة املســاجني الصــادرة عــن األمــم املتحــدة 

.)1977 ،1957(
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

يتضمن التقييم منهجية لجمع املعلومات األساسية عن السياسات اإلدارية للمراكز، واإلجراءات 

التشغيلية واإلدارية، كام يتضمن تقييم البني التحتية ومرافق الخدمات واإلعاشة يف مراكز اإلصالح 

والتأهيل، مع تقييم خاص لوضع النساء واألحداث يف هذه املنشآت، إضافة إىل تقييم االمتثال 

للقواعد واملعايري الدولية الرئيسية، والسيام القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وتسليط 

الضوء عىل املجاالت التي تتطلب االهتامم والدعم الفوريني من صناع القرار.

يتضمن منوذج التقييم معايري ثابتة لتحديد الدرجة التي يستحقها عىل بند من بنود أداة التقييم 

ترتاوح بني 1 و5، حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 متثل عدم االلتزام نهائياً.

أداة التقـييم

تنقسم أداة التقييم إىل أربعة أجزاء رئيسية، ويندرج تحت كل جزء منها مجموعة من األجزاء 

الفرعية، التي يخصص لكل منها مجموعة من األسئلة كالتايل:

القسم األول: السياسات العامة للمركز

إدارة السجن.. 1

العاملون يف السجن.. 2

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء.. 3

التعذيب واستخدام القوة.. 4

إجراءات استقبال املوقوفني.. 5

ظروف االحتجاز.. 6

الزوار.. 7

القسم الثاين: التجهيزات والبنية التحتية للمركز

البنية التحتية لغرف ومرافق إقامة النزالء.. 1

مرافق الخدمات.. 2
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القسم الثالث: مراكز احتجاز األحداث

ويندرج تحتها ستة أسئلة خاصة بتقييم أوضاع مراكز احتجاز األحداث.

القسم الرابع: مراكز احتجاز النساء

ويندرج تحتها 15 سؤاالً خاصاً بتقييم أوضاع مراكز احتجاز النساء.

إجراءات التقـييم

التواصل مع  تم  الهيئة إلقرارها، كام  املسؤولني يف  التقييم متت مناقشتها مع  أداة  بعد تصميم 

التقييم  ومعايري  التقييم  أداة  لعرض  الغربية  الضفة  يف  والتأهيل  اإلصالح  ملراكز  العامة  اإلدارة 

عليهم، واستطالع آرائهم وأخذ املوافقات الالزمة الستخدامها.

تم تشكيل فريق من املقيمني يشمل ممثلني عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، وممثالً عن 

العامة للسجون عىل األقل،  إدارة مركز اإلصالح الذي يتم تقييمه، إضافة إىل ممثل عن اإلدارة 

زيارة  خالل  الغربية.   الضفة  يف  والتأهيل  اإلصالح  ملراكز  العامة  املديرية  مع  بالتنسيق  وذلك 

املركز، كام  داخل  امليدانية  التقييم خالل جولته  فريق  املركز مبرافقة  مدير  السيد  قام  التقييم، 

شارك يف الحوار حول معايري التقييم.  ميكن االطالع عىل قامئة تشمل أسامء املشاركني يف التقييم 

يف امللحق رقم )1(.

تم تنسيق الزيارات إىل مراكز اإلصالح، بالتعاون مع املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل، التي 

متت حسب املواعيد املقررة لها، مع االتفاق عىل البدء بزيارة سجن أريحا أوالً، باعتباره منوذجاً 

للسجون يف الضفة الغربية.  كام تم االتفاق عىل معايري الزيارة التي تتضمن:

االطالع عىل السياسات والتوجيهات املكتوبة املتوفرة يف املركز.. 1

االطالع عىل النامذج التالية: سجالت النزالء، شكاوى النزالء، قامئة الوجبات الغذائية املقدمة . 2

خالل أسبوع الزيارة، التقرير الدوري لطبيب املركز، فحص املياه.
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

االطالع عىل كشف دوام األطباء واملسؤولني الصحيني العاملني يف املركز.. 3

زيارة جميع مرافق املركز التي تتضمن مرافق اإلقامة وجميع مرافق الخدمات مثل: الفورة، . 4

املكتبة، املغسلة، املطبخ ومرافق التخزين، غرفة الطبيب، غرفة طب األسنان، الغرف الصفية، 

وغرف التدريب املهني.

قامت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بوضع تعريف لنطاق عمل املعيار بشكل واضح، كام هو 

موضح يف امللحق )2(، وذلك لتوحيد املفاهيم الخاصة بنطاق عمل املعيار وقدرته عىل القياس 

 1 نقاط، حيث ميثل   5-1 مقياس من  املتضمنة عىل  املعايري  لجميع  التقييم  تم  الصحيح.  كام 

االلتزام الكيل باملعيار، يف حني ميثل 5 عدم االلتزام نهائياً.

لكل  املناسبة  املبدئية  الدرجة  ورصد  الزيارة،  البنود خالل  جميع  مبناقشة  التقييم  لجنة  قامت 

نطاق منها، كام قام ممثل من الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بالتأكد من وجود كافة السجالت 

والنامذج وامللفات التي تم تحديدها سابقاً، وتم رصد عالمة لتوفر السجل أو النموذج أو عدم 

توفره.

بعد االنتهاء من الزيارات امليدانية، قامت اللجنة بعقد سلسلة من االجتامعات ملناقشة العالمات 

متت  كام  نهايئ،  بشكل  اعتامدها  قبل  امليدانية  الزيارات  خالل  باملشاهدات  ومقارنتها  املبدئية 

مناقشة تقرير التقييم الذي قامت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بإعداده واعتامده للنرش.





تقييم مراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية

ألغراض التقييم وسهولة احتساب درجة مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل، تم احتساب نطاق القوة 

التفسريية ملجال التقييم كالتايل:

التفسريالنطاقالدرجة

امتثال كامل للمعايري الدولية11

امتثال جيد للمعايري الدوليةمن 1.1 إىل 22

امتثال إىل حد ما للمعايري الدوليةمن 2.1 إىل 33

امتثال ضعيف للمعايري الدوليةمن 3.1 إىل 44

عدم االلتزام نهائياً باملعايري الدوليةمن 4.1 إىل 55

مركز إصالح وتأهيل أريحا

مالحظاتالبيان

ومغلق محافظة أريحا يف منطقة املقاطعة )ضمن املربع األمني(موقع املركز مرتفع  بسور  محاط 
ببوابات إلكرتونية

مكون من طابقني8000 مرت مربعاملساحة اإلجاملية

3000 مرت مربعمساحة العيش

عدد النزالء وقت الزيارة: 160156السعة االستيعابية للمركز

اإلقامة  أماكن  شغل  نسب 
“كثافة السجناء”

97.5%

تم افتتاحه للعمل العام 2012بناء حديث، تم بناؤه خصيصاً كسجنطبيعة البناء
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مالحظاتالبيان

يف  املتوفرة  الخدمات  وحدات 
املركز

مخصص  مكان  الرتفيهية،  واملرافق  واملالعب  الساحات 
عيادة  كمبيوتر،  وغرفة  صفية،  وغرف  ومكتبة،  للفورة، 
املهني:  التدريب  عام، مخترب طبي،  عيادة طب  أسنان، 

ورشة فسيفساء، مخبز، أشغال يدوية.
يقدم املركز للنزالء خدمات ترفيهية وتثقيفية متعددة.

النزالء حقوق النزالء حقوق  تشمل  لوحات  املركز  داخل  يوجد 
وواجباتهم حسب نصوص القانون.

قام فريق التقييم بزيارة املركز بتاريخ 15 شباط 2018، مبرافقة السيد الدكتور عامر الدويك مدير 

التقييم ورصد الدرجات املبدئية لكل  الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، وبعد مناقشة أداة  عام 

نطاق فيها، تم االطالع عىل السجالت املوضحة يف منهجية التقييم، ثم قام فريق التقييم بزيارة 

ميدانية لكافة منشآت املركز، للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمنشآت، قبل اعتامد درجة التقييم 

النهائية.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل أريحا بالنسبة إلجاميل معيار إدارة املركز 1.5، ما 

يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية للسياسات املتبعة يف مركز أريحا لإلصالح والتأهيل، وتوزعت 

كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق إدارة السجن 1.7، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري 	 

الدولية الخاصة بإدارة مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف السجن 2.6، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما 	 

للمعايري الدولية لخصائص العاملني يف مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف السجن 	 

للنزالء يف  الرعاية الصحية  الخاصة بضامنات  الدولية  للمعايري  امتثاالً جيداً  1.5، ما يعكس 

مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف السجن 1، مام ميثل 	 

امتثاالً كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مركز اإلصالح والتأهيل.
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف السجن 1، ما يعكس 	 

امتثاالً كامالً باملعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

امتثاالً جيداً 	  ما يعكس  السجن 1.5،  االحتجاز يف  لنطاق ظروف  املركز  بلغ معدل مواءمة 

للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للسجن 1.5، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية 	 

فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل أريحا بالنسبة إلجاميل معيار التجهيزات والبنية 

التحتية للمركز 1.1، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية التحتية 

ملركز أريحا لإلصالح والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

ما 	   ،1.2 السجن  يف  النزالء  إقامة  ومرافق  التحتية  البنية  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

يعكس امتثاالً جيدا للمعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق إقامة النزالء.

للمعايري 	  كامالً  امتثاالً  يعكس  ما   ،1 السجن  الخدمات يف  مرافق  املركز  مواءمة  بلغ معدل 

الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل أريحا بالنسبة إلجاميل معيار مراكز احتجاز النساء 

1.4، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز النساء يف مركز أريحا لإلصالح 

والتأهيل.

يجب مالحظة عدم وجود نزالء أحداث يف املركز خالل وقت إجراء التقييم.

مالحظات حول نتائج التقييم

إدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل أريحا، بشكل ممتاز، مع املعايري الدولية الخاصة 	 

بإدارة السجن، من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول إدارة املركز، 

أو بجواره.   املركز  املركز يف  النزالء، وإقامة مدير  العاملني مع عدد  تناسب عدد  إضافة إىل 

ويوجد سياسة للفصل بني النزالء من غري املحكومني، وال توجد سياسة تحدد عدد ساعات 
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عمل النزالء، ألن العمل يف جميع مراكز اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: ال يوجد نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني 	 

بدل  أو  الرشطة،  كوادر  باقي  عن  إضايف  مايل  مردود  أي  وجود  عدم  إىل  إضافة  املركز،  يف 

طبيعة عمل.  كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة لتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح 

القوانني  مخالفي  ملحاسبة  وموثق  صارم  عقوبات  نظام  املركز  لدى  يتوفر  وال  والتأهيل، 

والسياسات الخاصة باملركز.

من 	  مناسبة  درجة  أريحا  وتأهيل  إصالح  مركز  يضمن  للنزالء:  الصحية  الرعاية  ضامنات 

يقوم  املركز،  يف  دائم  عام  طبيب  توفر  ظل  يف  وبخاصة  للنزالء،  الصحية  الرعاية  ضامنات 

يتوفر فقط ملدة 5  األسنان  أن طبيب  إال  الساعة،  النزالء عىل مدار  الكامل عىل  باإلرشاف 

أيام يف األسبوع، كام إنه ال توجد سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي، كون املختص 

الطبي يعني من قبل الخدمات الطبية العسكرية، وال دخل إلدارة مراكز اإلصالح والتأهيل 

وال الرشطة يف ذلك.

املعايري 	  ممتاز، مع  أريحا، بشكل  وتأهيل  يتوافق مركز إصالح  القوة:  واستخدام  التعذيب 

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل أريحا، بشكل ممتاز، مع 	 

املعايري الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء ومتكينهم من اإلقامة بصورة سلسة.

ظروف االحتجاز: يوفر مركز إصالح وتأهيل أريحا ظروف احتجاز جيدة للنزالء، من حيث 	 

تكفي  التي  النظيفة  املياه  وتوفر  والحركة،  للشمس،  التعرض  وساعات  الغذائية،  الوجبات 

احتياجات النزالء، وتوزيع النزالء بناء عىل قدرتهم عىل التعايش.  وتحرتم إدارة املركز حرية 

مامرسة الشعائر الدينية، وتسمح للنزالء بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم بشكل دوري، 

كام تصل للنزالء اإلجبار بشكل منتظم، من خالل الصحف اليومية ومحطات التلفاز.  كام 

يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية التي يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم.  كام يراقب 

الخارجية والداخلية، مبا يكفل  النزالء من حيث غسل وتغيري مالبسهم  املركز  العاملون يف 

الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية، وال يتم فرض ذلك عليهم، كام إن العمل غري إجباري يف 
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)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

املطلوبة،  السلوك  لقواعد  بناء عىل االمتثال  النزالء  فئات  لبعض  امتياز مينح  ولكنة  املركز، 

وحسن السري والسلوك داخل املركز.

الزوار: يتوافق مركز إصالح وتأهيل أريحا، بشكل ممتاز، مع املعايري الدولية الخاصة بإجراءات 	 

الزيارة لعائالت النزالء وأصدقائهم بشكل دوري متفق علية سلفاً.

البنية التحتية لغرف ومرافق إقامة النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل أريحا، بشكل جيد 	 

توفر  حيث  من  النزالء،  إقامه  ومرافق  التحتية  بالبنية  الخاصة  الدولية  املعايري  مع  جداً، 

اإلضاءة الصناعية والطبيعة الكافية وتوفر النوافذ واملرافق الصحية املزودة بكميات مناسبة 

من املياه، التي تتم صيانتها بشكل دوري وفور الحاجة إىل ذلك، كام تتوفر يف املركز ساحات 

مناسبة لتعرض النزالء للشمس، كام إن نسب شغل أماكن اإلقامة تبلغ %97.5، كام يعترب 

أو  العاملني  أو  النزالء  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  ملتطلبات  جيد،  بشكل  موامئاً،  املركز 

الزوار، فيام عدا نقص وجود مرحاض خاص بذوي اإلعاقة.

الدولية 	  املعايري  مع  ممتاز،  بشكل  أريحا،  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  الخدمات:  مرافق 

الخاصة بنوعية مرافق الخدمات املوجودة فيه، حيث تتوفر يف املركز 3 مرافق للتأهيل املهني 

)ورشة فسيفساء، مخبز، مشغل لألشغال اليدوية(، كام تتوفر مكتبة وعيادة مجهزة باألدوات 

واملعدات الالزمة، ومطبخ مجهز بشكل جيد إلعداد الوجبات.  وتتسع النوافذ للسامح بضوء 

الشمس بالدخول إىل مرافق الخدمات، وتوفر اإلضاءة الصناعية التي متكن النزالء من القراءة 

والعمل.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم.	 

مراكز احتجاز النساء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل أريحا، بشكل جيد، مع املعايري الدولية 	 

الخاصة باحتجاز النساء، حيث بلغ 1.4.  تعزل النساء املحتجزات يف أقسام منفصلة بعيداً 

قبل موظفني  النساء من  تفتيش  النساء موظفة مسؤولة، ومينع  الرجال، ويرأس قسم  عن 

حضانة  دار  توفري  ويتم  املحتجزات،  أمهاتهم  مع  الرضع  األطفال  ببقاء  يسمح  كام  ذكور، 

مخصصة لهؤالء األطفال مع توفري جميع املستلزمات الصحية الخاصة بالنساء بشكل دوري، 

الجسدي  باالتصال  ويسمح  مدنية.  هذا،  الحوامل يف مستشفيات  املحتجزات  وتتم والدة 
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بني األمهات املحتجزات وأطفالهن خالل الزيارة.  إال أن املركز ال يوفر عيادة نسائية خاصة 

الغرض، كام  لهذا  العام، كام ال توجد طبيبة نسائية  الطب  بالنزيالت ومستقلة عن عيادة 

إن مدريب برامج التدريب املهني والتعليم غالباً ما يكونون من الرجال.  كام يوجد ضعف 

يف التنسيق والتشبيك مع املؤسسات األهلية واملجتمعية لتأهيل النساء قبل اإلفراج عنهن، 

وتدريبهن عىل العناية بالنفس بعد اإلفراج عنهن.
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مركز إصالح وتأهيل الخليل

مالحظاتالبيان

جنوب الخليلمدينة الظاهريةموقع املركز

مكون من طابقني1000 مرت مربعاملساحة اإلجاملية

500 مرت مربعمساحة العيش

عدد النزالء وقت الزيارة 96140 نزيالًالسعة االستيعابية للمركز

نسب شغل أماكن اإلقامة “كثافة 
السجناء”

145.8%

قدوم مبني قديم تم بناؤه منذ أكرث من عرشات السننيطبيعة البناء مع  للعمل  افتتاحه  تم 
السلطة بني العامني 1994 و1995

يف  املتوفرة  الخدمات  وحدات 
املركز

عيادة طب عام، عيادة أسنان، مكتبة، غرفة صفية.

مرافق التدريب املهني: مخبز، أحذية، أشغال يدوية

ورش التدريب املهني غري مستغلة

النزالء حقوق النزالء حقوق  تشمل  لوحات  املركز  داخل  يوجد 
وواجباتهم حسب نصوص القانون

قام فريق التقييم بزيارة املركز بتاريخ 19 شباط 2018، وبعد مناقشة أداة التقييم ورصد الدرجات 

املبدئية لكل نطاق فيها، تم االطالع عىل السجالت املوضحة يف منهجية التقييم، ثم قام فريق 

التقييم بزيارة ميدانية ملنشآت املركز كافة، للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمنشآت قبل اعتامد 

درجة التقييم النهائية.

املركز  معيار سياسات  بالنسبة إلجاميل  الخليل  وتأهيل  إصالح  مركز  مواءمة  إجاميل معدل  بلغ 

1.9، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية للسياسات املتبعة يف مركز الخليل لإلصالح والتأهيل، 

وتوزعت كالتايل:

للمعايري 	  امتثاالً جيداً  السجن 2، ما يعكس  إدارة  لفقرات نطاق  املركز  بلع معدل مواءمة 

الدولية الخاصة بإدارة مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف السجن 2.6، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما 	 

للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف السجن 	 

2.3، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء 

يف مركز اإلصالح والتأهيل.
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ما ميثل 	   ،1 السجن  القوة يف  واستخدام  التعذيب  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  بلغ معدل 

امتثاالً كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف السجن 2.2، ما يعكس 	 

امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

جيداً 	  امتثاالً  يعكس  ما   ،2 السجن  يف  االحتجاز  ظروف  لنطاق  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للسجن 1.9، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية 	 

فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل الخليل بالنسبة إلجاميل معيار التجهيزات والبنية 

التحتية للمركز 3.8، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية التحتية 

ملركز الخليل لإلصالح والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

ما 	   ،4.3 السجن  يف  النزالء  إقامة  ومرافق  التحتية  البنية  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

يعكس عدم االلتزام نهائياً باملعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق اإلقامة.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات مرافق الخدمات يف السجن 3.4، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً 	 

للمعايري الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

يجب مالحظة عدم وجود أماكن الحتجاز النساء أو األحداث يف املركز.

مالحظات حول نتائج التقييم

الدولية 	  املعايري  مع  جداً،  جيد  بشكل  الخليل،  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  املركز:  إدارة 

الخاصة بإدارة السجن من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول إدارة 

املركز وحفظ األمن، إضافة إىل وجود سجالت منظمة للنزالء، وتعليامت واضحة بخصوص 

الزيارات وأوقاتها.  إال أن املركز ال يتوافق مع املعايري الدولية الخاصة بإدارة السجون من 

حيث عدم تناسب عدد العاملني مع عدد النزالء، حيث يوجد عامل واحد لكل 4 نزالء يف 
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ويقيم  األسبوع،  أيام يف   4 يقيم  املركز، حيث  بجواز  يقيم  ال  السجن  مدير  إن  املركز، كام 

نائبة األيام الثالثة املتبقية، وهو ما يخالف املعايري الدولية.  كام يعاين السجن من االكتظاظ 

الشديد، فعىل الرغم من أن السعة االستيعابية للمركز هي 96 نزيالً، فإن عدد النزالء بلغ 

140 نزيالً، وقت إجراء التقييم.  كام إنه ال توجد سياسة للفصل بني النزالء من غري املحكومني 

بسبب االكتظاظ الذي تعاين منه املنشأة، إضافة إىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات 

عمل النزالء، ألن العمل يف جميع مراكز اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: ال يوجد نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني 	 

يف املركز، إضافة إىل عدم وجود أي مردود مايل إضايف عن باقي كوادر الرشطة أو بدل طبيعة 

اإلصالح  مراكز  يف  العاملني  لتعيني  خاصة  مكتوبة  أو  واضحة  معايري  توجد  ال  كام  عمل.  

القوانني  مخالفي  ملحاسبة  وموثق  صارم  عقوبات  نظام  املركز  لدى  يتوفر  وال  والتأهيل، 

والسياسات الخاصة باملركز.  كام ال يتوفر لدى املركز أي نظام تحفيز موثق للعاملني.

الخليل من درجة ضعيفة يف 	  يعاين مركز إصالح وتأهيل  للنزالء:  الصحية  الرعاية  ضامنات 

للنزالء، وبخاصة يف ظل عدم توفر سياسة واضحة وموثقة حول  الصحية  الرعاية  ضامنات 

تعيني مختص طبي من ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء، كام إنه ال يتوفر طبيب مقيم يف السجن 

لضامن درجة معقولة من درجات الرعاية الصحية املقبولة، كام يزور طبيب األسنان واملختص 

الذي  الذي يعترب غري كاٍف، وبخاصة يف ظل االكتظاظ  املركز مرتني أسبوعياً، األمر  النفيس 

يعانيه املركز، إضافة إىل عدم توفر غرفة للعزل الطبي يف املركز.

التعذيب واستخدام القوة: يتوافق مركز إصالح وتأهيل الخليل، بشكل ممتاز، مع املعايري 	 

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل الخليل، بشكل جيد جداً، 	 

مع املعايري الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء من حيث السامح للنزالء بالتواصل مع 

محاميهم، ومراعاة املعايري األخالقية للتفتيش، إضافة إىل نقل معلومات دقيقة حول مكان 

احتجاز املوقوفني لذويهم أو محاميهم فور التوقيف أو النقل.  إال أن املركز ال يتوافق، بشكل 

جيد، مع املعايري الدولية من حيث تسليم جميع النزالء أرسّة وأغطية مناسبة ونظيفة، حيث 

يضطر حوايل 44 نزيالً للنوم عىل األرض، مع عدم توفر مساحة خاصة بهم عىل خالف املعايري 
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الدولية، األمر الذي يؤثر عىل حرية النزيل وخصوصيته هو وباقي النزالء، كام ال يتوفر زي 

موحد الستخدام النزالء يف املركز.

بدرجة 	  الخليل سيئة  االحتجاز داخل مركز إصالح وتأهيل  تعترب ظروف  االحتجاز:  ظروف 

كبرية من حيث إن مساحة الفورة غري كافية بسبب االكتظاظ يف املنشأة، وبالتايل ال يستطيع 

جميع النزالء التمتع بقدر كاٍف من التعرض للشمس والهواء النقي والحركة، كام إن طبيعة 

فيام  واالختالط  التعايش  عىل  لقدرتهم  وفقاً  العنابر  عىل  النزالء  بتوزيع  تسمح  ال  املنشأة 

بينهم.

 إال أن املركز يتوافق بصورة ممتازة مع املعايري الدولية من حيث الوجبات الغذائية، وتوفر 	 

املياه النظيفة التي تكفي احتياجات النزالء، كام يسمح املركز للنزالء بالتواصل مع عائالتهم 

وأصدقائهم بشكل دوري، كام تصل للنزالء األخبار بشكل منتظم من خالل الصحف اليومية 

بتنظيفها  النزالء  يقوم  التي  الصحية  للمرافق  تنظيف  توفري مواد  ويتم  التلفاز.   ومحطات 

بأنفسهم.  كام يراقب العاملون يف املركز النزالء من حيث غسل وتغيري مالبسهم الخارجية 

إن  كام  عليهم،  ذلك  فرض  يتم  وال  الجسدية،  نظافتهم  عىل  الحفاظ  يكفل  مبا  والداخلية، 

العمل غري إجباري يف املركز، ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل االمتثال لقواعد 

السلوك املطلوبة وحسن السري والسلوك داخل املركز.

الخاصة 	  الدولية  املعايري  مع  ممتاز،  بشكل  الخليل،  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  الزوار: 

بإجراءات الزيارة لعائالت النزالء وأصدقائهم بشكل دوري متفق علية سلفاً.

بالبنية 	  الخليل  وتأهيل  إصالح  مركز  يتمتع  ال  النزالء:  إقامة  لغرف ومرافق  التحتية  البنية 

التحتية ومرافق الخدمات املناسبة إلقامة النزالء، ويعترب من األسوأ يف الضفة الغربية، حيث 

القراءة، وال تكفل دخول  النزيل من  النزالء بدخول ضوء ميّكن  النوافذ يف غرف  ال تسمح 

الهواء النقي للغرفة وتجدده يومياً، إضافة إىل أن مرافق االستحامم واملراحيض غري مناسبة 

الستخدام النزالء، حيث يتشارك حوايل 18 نزيالً، وىف بعض الغرف 25 نزيالً، يف حامم واحد 

فقط، كام يتضمن الحامم املرحاض ومرافق االستحامم معاً، األمر الذى يعيق استخدامها من 

النزالء.  كام إن نسب شغل أماكن اإلقامة تبلغ %145.8، األمر الذي  قبل هذا العدد من 

املركز غري موائم ملتطلبات ذوي  املركز.  إضافة إىل ذلك، يعترب  اكتظاظاً شديداً يف  يعكس 
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

االحتياجات الخاصة من النزالء أو العاملني أو الزوار.

مرافق الخدمات: تعاين مرافق الخدمات يف مركز إصالح وتأهيل الخليل من الضغط عليها 	 

بسبب اكتظاظ املنشأة، وقدم املبني الذي ال يسمح بتوافر الحد األدىن من املعايري الدولية 

)أشغال  املهني  للتأهيل  توفر3 مرافق  الرغم من  الخدمات.  وعىل  بنوعية مرافق  الخاصة 

يدوية، مخبز، حالقة( فإنها غري مفعلة وغري مستغلة بسبب طبيعة املنشأة.

وعىل الرغم من توفر مكتبة، فإن مصادرها غري كافية وال توجد غرفة مخصصة للغرض نفسه، 

وعىل الرغم من توفر عيادة طبية، فإنها تفتقر إىل األدوات واملعدات الالزمة، كام ال يوجد 

الخدمات  منطقة  كاٍف يف  بشكل  النوافذ  تتسع  ال  املطبخ. كام  األمر عىل  وينطبق  مخترب، 

للسامح بضوء الشمس بالدخول، كام إن اإلضاءة الصناعية ال متكن النزالء من القراءة والعمل 

بطريقة مريحة.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم.	 

مراكز احتجاز النساء: ال توجد نساء محتجزات وقت التقييم.	 
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مركز إصالح وتأهيل بيت لحم

مالحظاتالبيان

بها البلدة القدميةموقع املركز ومنطقة  سكني  حي  يف  يقع 
مدارس

مكون من طابق أريض وتسوية800 مرت مربعاملساحة اإلجاملية

200 مرت مربعمساحة العيش

عدد النزالء وقت الزيارة 84 نزيال60ً نزيالًالسعة االستيعابية للمركز

نسب شغل أماكن اإلقامة “كثافة 
السجناء”

140%

وغري طبيعة البناء  1900 العام  حوايل  بناؤه  تم  جداً،  قديم  بناء 
مالئم كمركز إصالح وتأهيل، حيث إن الغرف بدون 

نوافذ.

إصالح  كمركز  للعمل  تحويله  تم 
خالل العام 2008

يف  املتوفرة  الخدمات  وحدات 
املركز

عيادة طبيب عام وأسنان يف الغرفة نفسها، مكتبة
التدريب املهني: أشغال يدوية فقط

ورش التدريب املهني غري مستغلة

النزالء حقوق النزالء حقوق  تشمل  لوحات  املركز  داخل  يوجد 
وواجباتهم حسب نصوص القانون

قام فريق التقييم بزيارة املركز بتاريخ 19 شباط 2018، وبعد مناقشة أداة التقييم ورصد الدرجات 

املبدئية لكل نطاق فيها، تم االطالع عىل السجالت املوضحة يف منهجية التقييم، ثم قام فريق 

قبل  للمنشآت  الحقيقي  الوضع  عىل  للوقوف  كافة؛  املركز  منشآت  إىل  ميدانية  بزيارة  التقييم 

اعتامد درجة التقييم النهائية.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بالنسبة إلجاميل معيار سياسات املركز 

لإلصالح  لحم  بيت  مركز  يف  املتبعة  للسياسات  الدولية  للمعايري  جيداً  امتثاالً  يعكس  ما   ،1.8

والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق إدارة السجن 1.9، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري 	 

الدولية الخاصة بإدارة مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف السجن 2.6، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما 	 

للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف السجن 	 
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

2.2، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء 

يف مركز اإلصالح والتأهيل.

ما ميثل 	   ،1 السجن  القوة يف  واستخدام  التعذيب  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  بلغ معدل 

امتثاالً كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف السجن 2، ما يعكس 	 

امتثاالً جيداً للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

امتثاالً جيداً 	  ما يعكس  السجن 1.9،  االحتجاز يف  لنطاق ظروف  املركز  بلغ معدل مواءمة 

للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للسجن 1، ما يعكس امتثاالً تاماً للمعايري الدولية فيام 	 

يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

التجهيزات  معيار  إلجاميل  بالنسبة  لحم  بيت  وتأهيل  إصالح  مركز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

والبنية التحتية للمركز 3.8، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية 

التحتية ملركز بيت لحم لإلصالح والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

ما 	   ،4.3 السجن  يف  النزالء  إقامة  ومرافق  التحتية  البنية  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

يعكس عدم االمتثال نهائياً للمعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق إقامة النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز مرافق الخدمات يف السجن 3.4، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري 	 

الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بالنسبة إلجاميل معيار مراكز احتجاز 

النساء 2.2، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز النساء يف مركز 

بيت لحم لإلصالح والتأهيل.

يجب مالحظة عدم وجود نزالء أحداث يف املركز خالل وقت إجراء التقييم.
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مالحظات حول نتائج التقييم

إدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم، بشكل جيد جداً، مع املعايري الدولية 	 

حول  املوثقة  والتعليامت  والتوجيهات  السياسات  توفر  حيث  من  السجن،  بإدارة  الخاصة 

إدارة املركز وحفظ األمن، إضافة إىل وجود سجالت منظمة للنزالء ووجود تعليامت واضحة 

بخصوص الزيارات وأوقاتها.  كام يتوافق املركز مع املعايري الدولية الخاصة بإدارة السجون 

نزيلني يف  لكل  واحد  عامل  يوجد  النزالء، حيث  العاملني مع عدد  تناسب عدد  من حيث 

املركز، بينام ال يتوافق املركز مع املعايري الدولية من حيث السعة االستيعابية للمركز، التي 

تبلغ %140، والتي تعرب عن مستوى االكتظاظ الذي يعاين منة املركز.  من جهة أخرى، ال 

يقيم مدير السجن بجواز املركز، حيث يقيم 4 أيام يف األسبوع، فيام يقيم نائبة األيام الثالثة 

املتبقية، وهو ما يخالف املعايري الدولية، كام إنه ال يوجد سياسة للفصل بني النزالء من غري 

املحكومني والنزالء املحكومني بسبب االكتظاظ الذي تعاين منة املنشأة، أضف إىل ذلك عدم 

وجود سياسة تحدد عدد ساعات عمل النزالء، ألن العمل يف جميع مراكز اإلصالح والتأهيل 

هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: ال يوجد نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني 	 

يف املركز، إضافة إىل عدم وجود أي مردود مايل إضايف عن باقي كوادر الرشطة أو بدل طبيعة 

اإلصالح  مراكز  يف  العاملني  بتعيني  خاصة  مكتوبة  أو  واضحة  معايري  توجد  ال  كام  عمل.  

القوانني  مخالفي  ملحاسبة  وموثق  صارم  عقوبات  نظام  املركز  لدى  يتوفر  وال  والتأهيل، 

والسياسات الخاصة به، وال يتوفر أي نظام تحفيز موثق للعاملني.

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء: ال يوفر مركز إصالح وتأهيل بيت لحم درجة مقبولة من 	 

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء يف ظل عدم توفر سياسة واضحة وموثقة حول تعيني مختص 

درجة  لضامن  السجن  يف  مقيم  طبيب  يتوفر  وال  النزالء،  ملتابعة  الكفاءة  ذوي  من  طبي 

األسنان، ويزور طبيب  تتوفر غرفة خاصة لطب  املقبولة، وال  الصحية  الرعاية  معقولة من 

األسنان واملختص النفيس املركز مرة واحدة أسبوعياً، األمر الذي يعترب غري كاٍف، بخاصة يف 

ظل االكتظاظ الذي يعانيه املركز، إضافة إىل عدم توفر غرفة للعزل الطبي يف املركز.

التعذيب واستخدام القوة: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بشكل ممتاز مع املعايري 	 
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم، بشكل جيد جداً، 	 

مع املعايري الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء من حيث السامح للنزالء بالتواصل مع 

محاميهم، ومراعاة املعايري األخالقية للتفتيش، إضافة إىل نقل معلومات دقيقة حول مكان 

احتجاز املوقوفني لذويهم أو محاميهم فور التوقيف أو النقل.  إال أن املركز ال يتوافق، بشكل 

جيد، مع املعايري الدولية من حيث تسليم جميع النزالء أرسًّة وأغطيًة مناسبًة ونظيفة، حيث 

يوجد حوايل 24 نزيالً ال تتوفر لهم أرسّة وأغطية مناسبة ونظيفة مع عدم توفر مساحة خاصة 

بهم ضمن املعايري الدولية، األمر الذي يؤثر عىل حرية النزيل وخصوصيته هو وباقي النزالء، 

كام ال يتوفر زي موحد الستخدام النزالء يف املركز.

ظروف االحتجاز: تعترب ظروف االحتجاز داخل مركز إصالح وتأهيل بيت لحم سيئة نوعاً 	 

التي هي عبارة عن غرف بدون  الغرف  املنشأة وطبيعة  ما لوجود عوائق راجعة لظروف 

نوافذ، بسبب أن البناء قديم ويعود لسنة 1900.  كام إن مساحة الفورة غري مناسبة بسبب 

وجودها أمام غرف النزالء، وبالتايل ال يستطيع جميع النزالء التمتع بقدر كاٍف من التعرض 

للشمس والهواء النقي والحركة، كام إن طبيعة املنشأة ال تسمح بتوزيع النزالء عىل العنابر 

وفقاً لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم.

إال أن املركز يتوافق بصورة ممتازة مع املعايري الدولية من حيث الوجبات الغذائية، وتوفر املياه 

عائالتهم  مع  بالتواصل  للنزالء  املركز  يسمح  كام  النزالء،  احتياجات  تكفي  التي  النظيفة، 

وأصدقائهم بشكل دوري، كام تصل للنزالء األخبار بشكل منتظم من خالل الصحف اليومية 

ومحطات التلفاز.  كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية التي يقوم النزالء بتنظيفها 

الخارجية  مالبسهم  وتغيري  من حيث غسل  النزالء  املركز  يف  العاملون  ويراقب  بأنفسهم.  

إن  كام  عليهم،  ذلك  فرض  يتم  وال  الجسدية،  نظافتهم  عىل  الحفاظ  يكفل  مبا  والداخلية، 

العمل غري إجباري يف املركز، ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل االمتثال لقواعد 

السلوك املطلوبة وحسن السري والسلوك داخل املركز.

الخاصة 	  الدولية  املعايري  بيت لحم، بشكل ممتاز، مع  يتوافق مركز إصالح وتأهيل  الزوار: 

بإجراءات الزيارة لعائالت وأصدقاء النزالء بشكل دوري متفق علية سلفاً.
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البنية التحتية لغرف ومرافق إقامة النزالء: ال يتمتع مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بالبنية 	 

صناعية  إضاءة  توفر  من  الرغم  فعىل  النزالء،  إلقامة  املناسبة  الخدمات  ومرافق  التحتية 

النزالء بقدر مناسب من  أمام متتع  بناء الغرف تشكل عائقاً  الغرف، فإن طبيعة  يف جميع 

اإلضاءة.  كام ال توجد نوافذ نهائياً يف غرف النزالء، إال من خالل نهاية األبواب، األمر الذي 

مينع النزالء من التمتع باإلضاءة الطبيعية ودخول الهواء النقي للغرفة وتجدده يومياً.  إضافة 

إىل ذلك، فإن مرافق االستحامم واملراحيض غري مناسبة الستخدام النزالء، كام يتضمن الحامم 

املرحاض ومرافق االستحامم معاً، األمر الذي يعيق استخدامها من قبل هذا العدد من النزالء.  

كام إن نسب شغل أماكن اإلقامة تبلغ %140، األمر الذي يعكس اكتظاظاً شديداً يف املركز.  

أو  النزالء  الخاصة من  االحتياجات  املركز غري موائم ملتطلبات ذوي  يعترب  إضافة إىل ذلك، 

العاملني أو الزوار.

مرافق الخدمات: تعاين مرافق الخدمات يف مركز إصالح وتأهيل بيت لحم من الضغط عليها 	 

بسبب اكتظاظ املنشاة، وقدم املبني الذي ال يسمح بتوافر الحد األدىن من املعايري الدولية 

الخاصة بنوعية مرافق الخدمات.  وبسبب طبيعة املنشأة، ال تتوفر خدمات التدريب املهني 

إال من خالل األشغال اليدوية فقط، التي ال تحتاج إىل توفر مساحة خاصة، أو أدوات خاصة.

وعىل الرغم من توفر مكتبة، فإن مصادرها غري كافية، وال توجد غرفة مخصصة لهذا الغرض، 	 

وعىل الرغم من توفر عيادة طبية، فإنها تفتقر إىل األدوات واملعدات الالزمة، كام ال يوجد 

مخترب، وينطبق األمر عىل املطبخ.  كام ال توجد نوافذ نهائياً يف بعض مرافق منطقة الخدمات 

للسامح بضوء الشمس بالدخول، كام إن اإلضاءة الصناعية ال متّكن النزالء من القراءة والعمل 

بطريقة مريحة.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم.	 

مراكز احتجاز النساء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم، إىل حد ما، مع املعايري الدولية 	 

وترأس  الرجال،  عن  بعيداً  منفصلة  أقسام  النساء يف  تعزل  النساء، حيث  باحتجاز  الخاصة 

يسمح  كام  ذكور،  موظفني  قبل  من  النساء  تفتيش  ومينع  مسؤولة،  موظفة  النساء  قسم 

ببقاء األطفال الرضع مع أمهاتهم املحتجزات كام يتم توفري بعض األلعاب مخصصة لهؤالء 

األطفال يف غرفة لأللعاب، مع توفري جميع املستلزمات الصحية الخاصة بالنساء بشكل دوري، 
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ويتم والدة املحتجزات الحوامل يف مستشفيات مدنية.  هذا ويسمح باالتصال الجسدي بني 

األمهات املحتجزات وأطفالهن خالل الزيارة.

من جهة أخرى، ال يوفر املركز عيادة نسائية خاصة بالنزيالت ومستقلة عن عيادة الطب 

العام، كام ال توجد طبيبة نسائية لهذا الغرض، كام إن مدريب برامج التدريب املهني والتعليم 

غالباً ما يكونون من الرجال، وال تتوفر فرص للتدريب املهني إال يف املهن التقليدية، وبخاصة 

الحياكة.  كام يوجد ضعف يف التنسيق والتشبيك مع املؤسسات األهلية واملجتمعية لتأهيل 

النساء قبل اإلفراج عنهن، وتدريبهن عىل العناية بالنفس بعد اإلفراج عنهن.
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مركز إصالح وتأهيل جنين

مالحظاتالبيان

املربع موقع املركز )ضمن  املقاطعة  منطقة  يف  جنني  محافظة 
األمني(

مكون من طابق واحد

مكون من طابق واحد2011 مرتاً مربعاًاملساحة اإلجاملية

1000 مرت مربعمساحة العيش 

عدد النزالء وقت الزيارة 120160 نزيالًالسعة االستيعابية للمركز

اإلقامة  أماكن  شغل  نسب 
“كثافة السجناء”

133.3%

بناء قديم وغري مالئم كمركز إصالح وتأهيل، وقصفه طبيعة البناء
االحتالل خالل االنتفاضة الثانية، وأعيد تأهيله

إصالح  كمركز  للعمل  افتتح 
وتأهيل العام 1995

وحدات الخدمات املتوفرة 
يف املركز

عيادة طب عام، عيادة طبيب أسنان، مكتبة، غرفة 
مخبز،  تشمل:  املهني  التدريب  خدمات  صفية. 

ورشة خياطة، أشغال يدوية

غري  املهني  التدريب  ورش 
مستغلة 

النزالء حقوق النزالء حقوق  تشمل  لوحات  املركز  داخل  يوجد 
يعود  بعضها  القانون،  نصوص  حسب  وواجباتهم 

إىل الهيئة

قام فريق التقييم بزيارة املركز بتاريخ 21 شباط 2018، وبعد مناقشة أداة التقييم ورصد الدرجات 

املبدئية لكل نطاق فيها، تم االطالع عىل السجالت املوضحة يف منهجية التقييم، ثم قام فريق 

التقييم بزيارة ميدانية ملنشآت املركز كافة؛ للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمنشآت قبل اعتامد 

درجة التقييم النهائية.

املركز  سياسات  معيار  إلجاميل  بالنسبة  جنني  وتأهيل  إصالح  مركز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

1.8، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية للسياسات املتبعة يف مركز جنني لإلصالح والتأهيل، 

وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق إدارة السجن 1.9، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري 	 

الدولية الخاصة بإدارة مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف السجن 2.6، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما 	 

للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف السجن 	 
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2، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء يف 

مركز اإلصالح والتأهيل.

ما ميثل 	   ،1 السجن  القوة يف  واستخدام  التعذيب  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  بلغ معدل 

امتثاالً كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف السجن 2، ما يعكس 	 

امتثاالً جيداً للمعايري الدولية يف ما يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

امتثاالً جيداً 	  ما يعكس  السجن 1.8،  االحتجاز يف  لنطاق ظروف  املركز  بلغ معدل مواءمة 

للمعايري الدولية يف ما يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للسجن 1، ما يعكس امتثاالً تاماً للمعايري الدولية يف 	 

ما يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل جنني بالنسبة إلجاميل معيار التجهيزات والبنية 

التحتية للمركز 3.4، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية التحتية 

ملركز جنني لإلصالح والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

ما 	   ،3.7 السجن  يف  النزالء  إقامة  ومرافق  التحتية  البنية  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

يعكس امتثاالً ضعيفاً باملعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق إقامة النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز مرافق الخدمات يف السجن 3، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما للمعايري 	 

الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل جنني بالنسبة إلجاميل معيار مراكز احتجاز النساء 

2.2، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز النساء يف مركز جنني 

لإلصالح والتأهيل.

يجب مالحظة عدم وجود نزالء أحداث يف املركز خالل وقت إجراء التقييم.
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مالحظات حول نتائج التقييم

إدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل جنني، بشكل جيد جداً، مع املعايري الدولية الخاصة 	 

بإدارة السجن، من حيث توفر السياسات، والتوجيهات، والتعليامت املوثقة حول إدارة املركز 

وحفظ األمن، إضافة إىل وجود سجالت منظمة للنزالء، وتعليامت واضحة بخصوص الزيارات 

وأوقاتها.  ويتوافق املركز مع املعايري الدولية الخاصة بإدارة السجون، من حيث تناسب عدد 

العاملني مع عدد النزالء، حيث يوجد عامل واحد لكل اثنني من النزالء تقريباً.  من جهة 

أخرى، ال يقيم مدير السجن بجواز املركز، حيث يقيم 4 أيام يف األسبوع، ويقيم نائبة األيام 

الشديد،  الدولية، كام يعاين السجن من االكتظاظ  املعايري  املتبقية، وهو ما يخالف  الثالثة 

فعىل الرغم من أن السعة االستيعابية للمركز هي 120 نزيالً، إال أن عدد النزالء بلغ 160 

نزيالً وقت إجراء التقييم، إضافة إىل عدم وجود سياسة للفصل بني النزالء من غري املحكومني 

بسبب االكتظاظ الذي تعاين منة املنشأة، إضافة إىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات 

عمل النزالء، ألن العمل يف جميع مراكز اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: ال يوجد نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني 	 

بدل  أو  الرشطة،  كوادر  باقي  عن  إضايف  مايل  مردود  أي  وجود  عدم  إىل  إضافة  املركز،  يف 

طبيعة عمل.  كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة بتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح 

القوانني  مخالفي  ملحاسبة  وموثق  صارم  عقوبات  نظام  املركز  لدى  يتوفر  وال  والتأهيل، 

والسياسات الخاصة باملركز، وال يتوفر أي نظام تحفيز موثق للعاملني.

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء: ال يوفر مركز إصالح وتأهيل جنني درجة مقبولة من ضامنات 	 

الرعاية الصحية للنزالء، يف ظل عدم توفر سياسة واضحة وموثقة حول تعيني مختص طبي 

من ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء، وال يتوفر طبيب مقيم يف السجن، ويزور الطبيب املريض 5 

أيام يف األسبوع، ويزور طبيب األسنان املركز مرتني أسبوعياً، كام يزور املختص النفيس املركز 

مرتني شهرياً، األمر الذي يعترب غري كاٍف، وبخاصة يف ظل االكتظاظ الذي يعانيه املركز، إضافة 

إىل عدم توفر غرفة للعزل الطبي يف املركز.

املعايري 	  مع  ممتاز،  بشكل  جنني،  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  القوة:  واستخدام  التعذيب 

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.
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بشكل جيد جداً، 	  وتأهيل جنني،  إصالح  مركز  يتوافق  املوقوفني/النزالء:  استقبال  إجراءات 

بالتواصل  للنزالء  السامح  النزالء من حيث  استقبال  بإجراءات  الخاصة  الدولية  املعايري  مع 

دقيقة حول  معلومات  نقل  إىل  إضافة  للتفتيش،  األخالقية  املعايري  ومراعاة  محاميهم،  مع 

مكان احتجاز املوقوفني لذويهم أو محاميهم فور التوقيف أو النقل.  إال أن املركز ال يتوافق 

بشكل جيد مع املعايري الدولية، من حيث تسليم جميع النزالء أرسًّة وأغطية مناسبة ونظيفة، 

حيث يوجد حوايل 40 نزيالً وقت إجراء التقييم ال تتوفر لهم أرسّة وأغطية مناسبة ونظيفة، 

مع عدم توفر مساحة خاصة بهم ضمن املعايري الدولية، األمر الذي يؤثر عىل حرية النزيل 

وخصوصيته هو وباقي النزالء، كام ال يتوفر زي موحد للنزالء يف املركز.

ظروف االحتجاز: تعترب ظروف االحتجاز داخل مركز إصالح وتأهيل جنني غري مالمئة نوعاً ما 	 

لوجود عوائق راجعة لظروف املنشأة وقدمها.  فمساحة الفورة غري مناسبة بسبب وجودها 

أمام غرف النزالء، وبالتايل ال يستطيع جميع النزالء التمتع بقدر كاف من التعرض للشمس 

النزالء عىل  بتوزيع  تسمح  ال  املنشأة  االكتظاظ يف  إن ظروف  والحركة، كام  النقي  والهواء 

العنابر وفقاً لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم.  كام كشفت فحوصات املياه التي 

توفرت لفريق التقييم وجود تلوث يف املياه استغرق فرتة طويلة من إدارة املركز للتصدي له.

إال أن املركز يتوافق بصورة ممتازة مع املعايري الدولية من حيث الوجبات الغذائية وتوفر 

املياه التي تكفي احتياجات النزالء، كام يسمح املركز للنزالء بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم 

ومحطات  اليومية  الصحف  خالل  من  منتظم  بشكل  األخبار  للنزالء  وتصل  دوري،  بشكل 

التلفاز.  كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية التي يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم.  

كام يراقب العاملون يف املركز النزالء من حيث غسل وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية، مبا 

يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية، وال يتم فرض ذلك عليهم، كام إن العمل غري إجباري 

يف املركز، ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة 

وحسن السري والسلوك داخل املركز.

الزوار: يتوافق مركز إصالح وتأهيل جنني، بشكل ممتاز، مع املعايري الدولية الخاصة بإجراءات 	 

الزيارة لعائالت النزالء وأصدقائهم بشكل دوري متفق علية سلفاً.

البنية التحتية لغرف ومرافق إقامة النزالء: ال يتمتع مركز إصالح وتأهيل جنني بالبنية التحتية 	 
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جميع  يف  صناعية  إضاءة  توفر  من  الرغم  فعىل  النزالء،  إلقامة  املناسبة  الخدمات  ومرافق 

الغرف، فإن طبيعة بناء الغرف تحد من مقدار اإلضاءة املتاحة.  كام إن النوافذ صغرية جداً 

بسبب قدم البناء، األمر الذي يحد من قدرة النزالء عىل التمتع باإلضاءة الطبيعية ودخول 

الهواء النقي للغرفة وتجدده يومياً.  إضافة إىل ذلك، فإن مرافق االستحامم واملراحيض غري 

الذي  األمر  معاً،  االستحامم  ومرافق  املرحاض  الحامم  يتضمن  كام  النزالء،  كافية الستخدام 

يعيق استخدامها من قبل هذا العدد من النزالء.  كام إن نسب شغل أماكن اإلقامة تبلغ 

%133.3، األمر الذي يعكس اكتظاظاً شديداً يف املركز.  وإضافة إىل ذلك، يعترب املركز غري 

موائم ملتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة من النزالء أو العاملني أو الزوار.

عليها 	  الضغط  وتأهيل جنني من  الخدمات يف مركز إصالح  تعاين مرافق  الخدمات:  مرافق 

بسبب اكتظاظ املنشأة، وقدم املبني الذي ال يسمح بتوافر الحد األدىن من املعايري الدولية 

الخاصة بنوعية مرافق الخدمات.  وعىل الرغم من توفر ثالثة مرافق للتأهيل املهني )مخيطة، 

مخبز، غرفة لألشغال اليدوية( فإنها غري مفعلة وغري مستغلة بسبب طبيعة املنشأة.  وعىل 

الرغم من توفر عيادة طبية، فإنها تفتقر إىل األدوات واملعدات الالزمة، كام ال يوجد مخترب، 

ويعيق صغر حجم النوافذ يف منطقة الخدمات دخول ضوء الشمس، كام إن اإلضاءة الصناعية 

ال متّكن النزالء من القراءة والعمل بطريقة مريحة.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم.	 

الدولية 	  املعايري  مع  ما  حد  إىل  جنني  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  النساء:  احتجاز  مراكز 

وترأس  الرجال،  عن  بعيداً  منفصلة  أقسام  النساء يف  تعزل  النساء، حيث  باحتجاز  الخاصة 

قسم النساء موظفة مسؤولة، ومينع تفتيش النساء من قبل موظفني ذكور، كام يسمح ببقاء 

غرفة  توجد  وال  للحضانة،  غرفة  توجد  ال  أنه  إال  املحتجزات،  أمهاتهم  مع  الرضع  األطفال 

لأللعاب مخصصة لهؤالء األطفال يف غرفة األلعاب.  كام يتم توفري جميع املستلزمات الصحية 

الخاصة بالنساء بشكل دوري، ويسمح للمحتجزات الحوامل بالوالدة يف مستشفيات مدنية.  

هذا ويسمح باالتصال الجسدي بني األمهات املحتجزات وأطفالهن خالل الزيارة.

من جهة أخرى، ال يوفر املركز عيادة نسائية خاصة بالنزيالت، ومستقلة عن عيادة الطب 

العام، كام ال توجد طبيبة نسائية لهذا الغرض، كام إن مدريب برامج التدريب املهني والتعليم 
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غالباً ما يكونون من الرجال، وال تتوفر فرص للتدريب املهني إال يف املهن التقليدية، وبخاصة 

الحياكة.  كام يوجد ضعف يف التنسيق والتشبيك مع املؤسسات األهلية واملجتمعية لتأهيل 

النساء قبل اإلفراج عنهن وتدريبهن عىل العناية بالنفس بعد اإلفراج عنهن.
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مركز إصالح وتأهيل رام اهلل

مالحظاتالبيان

وتم محافظة رام هللا والبرية يف منطقة بيتونياموقع املركز طوابق،   3 من  مكون 
عمل سالمل داخلية من الحديد 
أجزاء  إىل  الوصول  لتسهيل 

املبني والفورة فوق السطح

1000 مرت مربعاملساحة اإلجاملية

1000 مرت مربع مقسمة عىل ثالثة طوابقمساحة العيش

250 نزيالًالسعة االستيعابية للمركز

اإلقامة  أماكن  شغل  نسب 
“كثافة السجناء”

108%

إصالح البناء غري مالئم للخدمة كمركز لإلصالح والتأهيلطبيعة البناء كمركز  للعمل  افتتح 
وتأهيل العام 2005

وحدات الخدمات املتوفرة 
يف املركز

عيادة طبيب عام، عيادة طبيب أسنان، مكتبة، غرفة 
صفية.

توجد  وال  املهني،  للتدريب  بسيطة  أنشطة  توجد 
غرفة للتدريب املهني

النزالء حقوق النزالء حقوق  تشمل  لوحات  املركز  داخل  يوجد 
وواجباتهم حسب نصوص القانون، بعضها يعود إىل 

الهيئة

قام فريق التقييم بزيارة املركز بتاريخ 18 شباط 2018، وبعد مناقشة أداة التقييم ورصد الدرجات 

املبدئية لكل نطاق فيها، تم االطالع عىل السجالت املوضحة يف منهجية التقييم، ثم قام فريق 

التقييم بزيارة ميدانية ملنشآت املركز كافة؛ للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمنشآت قبل اعتامد 

درجة التقييم النهائية.

املركز  بالنسبة إلجاميل معيار سياسات  رام هللا  بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل 

1.7، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية للسياسات املتبعة يف مركز رام هللا لإلصالح والتأهيل، 

وتوزعت كالتايل:

للمعايري 	  امتثاالً جيداً  السجن 2، ما يعكس  إدارة  لفقرات نطاق  املركز  بلع معدل مواءمة 

الدولية الخاصة بإدارة مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف السجن 2.6، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما 	 

للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبركز اإلصالح والتأهيل.
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بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف السجن 	 

1.9، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء 

يف مركز اإلصالح والتأهيل.

ما ميثل 	   ،1 السجن  القوة يف  واستخدام  التعذيب  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  بلغ معدل 

امتثاالً كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف السجن 2، ما يعكس 	 

امتثاالً جيداً للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

امتثاالً جيداً 	  ما يعكس  السجن 1.8،  االحتجاز يف  لنطاق ظروف  املركز  بلغ معدل مواءمة 

للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للسجن 1، ما يعكس امتثاالً تاماً للمعايري الدولية فيام 	 

يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل رام هللا بالنسبة إلجاميل معيار التجهيزات والبنية 

التحتية للمركز 3.6، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية التحتية 

ملركز رام هللا لإلصالح والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

ما 	   ،3.7 السجن  يف  النزالء  إقامة  ومرافق  التحتية  البنية  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق إقامة النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز ملرافق الخدمات يف السجن 3.4، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري 	 

الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل رام هللا بالنسبة إلجاميل معيار مراكز احتجاز النساء 

2.2، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز النساء يف مركز رام هللا 

لإلصالح والتأهيل.

يجب مالحظة عدم وجود نزالء أحداث يف املركز خالل وقت إجراء التقييم.
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مالحظات حول نتائج التقييم

الدولية 	  املعايري  مع  جداً،  جيد  بشكل  هللا،  رام  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  املركز:  إدارة 

بإدارة السجن، من حيث توفر السياسات، والتوجيهات، والتعليامت املوثقة حول  الخاصة 

إدارة املركز وحفظ األمن إضافة إىل وجود سجالت منظمة للنزالء ووجود تعليامت واضحة 

بخصوص الزيارات وأوقاتها.  وال يتوافق املركز مع املعايري الدولية الخاصة بإدارة السجون من 

حيث تناسب عدد العاملني مع عدد النزالء، حيث يوجد عامل واحد لكل 3.5 نزيل تقريباً، 

كام إن مدير السجن ال يقيم بجواز املركز، حيث يقيم 4 أيام يف األسبوع، ويقيم نائبة األيام 

الثالثة املتبقية، وهو ما يخالف املعايري الدولية.  كام يعاين السجن من االكتظاظ الشديد، 

فعىل الرغم من أن السعة االستيعابية للمركز هي 240 نزيالً، فإن عدد النزالء بلغ 256 نزيالً 

املحكومني  غري  من  النزالء  بني  للفصل  سياسة  وجود  عدم  إىل  إضافة  التقييم،  إجراء  وقت 

بسبب االكتظاظ الذي تعاين منة املنشأة، إضافة إىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات 

عمل النزالء، ألن العمل يف جميع مراكز اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: ال يوجد نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني 	 

بدل  أو  الرشطة،  كوادر  باقي  عن  إضايف  مايل  مردود  أي  وجود  عدم  إىل  إضافة  املركز،  يف 

طبيعة عمل.  كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة بتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح 

القوانني  مخالفي  ملحاسبة  وموثق  صارم  عقوبات  نظام  املركز  لدى  يتوفر  وال  والتأهيل، 

والسياسات الخاصة به، كام ال يتوفر أي نظام تحفيز موثق للعاملني.

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء: يوفر مركز إصالح وتأهيل رام هللا درجة مقبولة من ضامنات 	 

الرعاية الصحية للنزالء يف ظل توفر طبيب مقيم خالل أيام األسبوع، ويزور طبيب األسنان 

املركز 5 مرات أسبوعياً، كام يزور املختص النفيس املركز مرتني أسبوعياً، األمر الذي يعترب غري 

كاٍف، وبخاصة يف ظل االكتظاظ الذي يعانيه املركز، إضافة إىل عدم توفر غرفة للعزل الطبي 

يف املركز.  كام يعاين املركز من عدم توفر سياسة واضحة وموثقة حول تعيني مختص طبي 

من ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء.

التعذيب واستخدام القوة: يتوافق مركز إصالح وتأهيل رام هللا، بشكل ممتاز، مع املعايري 	 

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.
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إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل رام هللا، بشكل جيد جداً، 	 

بالتواصل  للنزالء  السامح  النزالء من حيث  استقبال  بإجراءات  الخاصة  الدولية  املعايري  مع 

حول  دقيقة  معلومات  نقل  إىل  إضافة  للتفتيش،  األخالقية  املعايري  ومراعاة  محاميهم  مع 

مكان احتجاز املوقوفني لذويهم أو محاميهم فور التوقيف أو النقل.  إال أن املركز ال يتوافق 

بشكل جيد مع املعايري الدولية من حيث تسليم جميع النزالء أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة، 

حيث يوجد حوايل 19 نزيالً وقت إجراء التقييم ال تتوفر لهم أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة 

مع عدم توفر مساحة خاصة بهم ضمن املعايري الدولية، األمر الذي يؤثر عىل حرية النزيل 

وخصوصيته هو وباقي النزالء، كام ال يتوفر زي موحد للنزالء يف املركز.

ظروف االحتجاز: تعترب ظروف االحتجاز داخل مركز إصالح وتأهيل رام هللا غري مالمئة نوعاً 	 

ما لوجود عوائق تعود إىل ظروف املنشأة وصغر مساحتها األفقية، ووجودها وسط املدينة؛ 

فمساحة الفورة غري مناسبة بسبب وجودها يف الطابق الثالث، وبالتايل ال يستطيع جميع 

النزالء التمتع بقدر كاٍف من التعرض للشمس والهواء النقي والحركة، كام أن ظروف االكتظاظ 

يف املنشأة ال تسمح بتوزيع النزالء عىل العنابر وفقاً لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام 

بينهم.

إال أن املركز يتوافق بصورة ممتازة مع املعايري الدولية من حيث الوجبات الغذائية وتوفر 

املياه التي تكفي احتياجات النزالء، كام يسمح املركز للنزالء بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم 

ومحطات  اليومية  الصحف  خالل  من  منتظم  بشكل  األخبار  للنزالء  وتصل  دوري،  بشكل 

التلفاز.  كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية التي يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم.  

كام يراقب العاملون يف املركز النزالء من حيث غسل وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية، مبا 

يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية وال يتم فرض ذلك عليهم، كام إن العمل غري إجباري 

يف املركز، ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة 

وحسن السري والسلوك داخل املركز.

الخاصة 	  الدولية  املعايري  مع  ممتاز،  بشكل  هللا،  رام  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  الزوار: 

بإجراءات الزيارة لعائالت النزالء وأصدقائهم بشكل دوري متفق علية سلفاً.

بالبنية 	  رام هللا  يتمتع مركز إصالح وتأهيل  ال  النزالء:  إقامة  التحتية لغرف ومرافق  البنية 
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الرغم من توفر إضاءة صناعية يف  النزالء، فعيل  املناسبة إلقامة  الخدمات  التحتية ومرافق 

جميع الغرف، فإنها غري كافية.  وال تتسع النوافذ بشكل كاٍف لدخول الضوء الطبيعي الذي 

يحد من قدرة النزالء عىل التمتع باإلضاءة الطبيعية ودخول الهواء النقي للغرفة وتجدده 

يومياً.  إضافة إىل ذلك، فإن مرافق االستحامم واملراحيض غري مناسبة الستخدام النزالء، كام 

يتضمن الحامم املرحاض ومرافق االستحامم معاً، األمر الذي يعيق استخدامها من قبل هذا 

العدد من النزالء.  كام إن نسب شغل أماكن اإلقامة تبلغ %108، األمر الذي يعكس اكتظاظاً 

شديداً يف املركز. وإضافة إىل ذلك، يعترب املركز غري موائم ملتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة 

من النزالء أو العاملني أو الزوار.

مرافق الخدمات: تعاين مرافق الخدمات يف مركز إصالح وتأهيل رام هللا من الضغط عليها 	 

بسبب اكتظاظ املنشأة بسبب ضيق مساحة املبني األفقية، األمر الذي ال يسمح بتوافر الحد 

األدىن من املعايري الدولية الخاصة بنوعية مرافق الخدمات.  وعىل الرغم من وجود بعض 

أنشطة التدريب والتأهيل املهني، فإن املركز يفتقر إىل وجود غرفة خاصة مجهزة تستخدم 

ألغراض التدريب املهني فقط.  وعىل الرغم من توفر عيادة طبية، فإنها تفتقر إىل األدوات 

واملعدات الالزمة، كام ال يوجد مخترب، ويعيق صغر حجم النوافذ يف منطقة الخدمات دخول 

ضوء الشمس، كام إن اإلضاءة الصناعية ال متّكن النزالء من القراءة والعمل بطريقة مريحة.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم.	 

مراكز احتجاز النساء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل رام هللا، إىل حد ما، مع املعايري الدولية 	 

وترأس  الرجال،  عن  بعيداً  منفصلة  أقسام  النساء يف  تعزل  النساء، حيث  باحتجاز  الخاصة 

يسمح  كام  ذكور،  موظفني  قبل  من  النساء  تفتيش  ومينع  مسؤولة،  موظفة  النساء  قسم 

ألعاب  فيها  يوجد  للحضانة  غرفة  توفر  مع  املحتجزات  أمهاتهم  مع  الرضع  األطفال  ببقاء 

مخصصة لهؤالء األطفال، كام يتم توفري جميع املستلزمات الصحية الخاصة بالنساء بشكل 

دوري، ويسمح للمحتجزات الحوامل بالوالدة يف مستشفيات مدنية.  هذا، ويسمح باالتصال 

الجسدي بني األمهات املحتجزات وأطفالهن خالل الزيارة.

من جهة أخرى، ال يوفر املركز عيادة نسائية خاصة بالنزيالت، ومستقلة عن عيادة الطب 

العام، وتزور الطبيبة النسائية النزيالت مرة واحدة كل أسبوع، كام إن مدريب برامج التدريب 
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املهني والتعليم غالباً ما يكونون من الرجال، وال تتوفر فرص للتدريب املهني إال يف املهن 

التقليدية، وبخاصة الحياكة.  كام يوجد ضعف يف التنسيق والتشبيك مع املؤسسات األهلية 

بالنفس بعد اإلفراج  العناية  النساء قبل اإلفراج عنهن، وتدريبهن عىل  لتأهيل  واملجتمعية 

عنهن.

الهدف من األداة 

تم تطوير أداة تقييم مراكز االحتجاز والتأهيل لتلبية األهداف التالية:

الناحية  من  والتأهيل  االحتجاز  مراكز  حالة  حول  أولية  بيانات  جمع  أوال«: 
السياساتية واإلجرائية وتحديد الفجوات فيها بهدف الرصد والتطوير

ناحية  من  والتأهيل  االحتجاز  مراكز  حالة  حول  أولية  بيانات  جمع  ثانيا«: 
تجهيزات وبنى تحتية لتحديد الفجوات فيها بهدف الرصد والتطوير.

منهجية االستخدام

من الموصي أن يتم استخدام األداة من خالل تشكيل فريق من المقيمين يشمل 
الهيئة المستقلة لحقوق االنسان أو من تفوضه وممثل عن ادارة المركز وممثل 

عن االدارة العامة للسجون على األقل.

يتم تنسيق لقاء بين فريق التقييم لتعبئة األداة ووضع التقييم المناسب لكل معيار 
على أن يتم تنظيم اللقاء داخل المركز الخاضع للتقييم. توجب على فريق التقييم 
السياسات  المثال االطالع على  فعلى سبيل  تقييمه  قبل  معيار  التحقق من كل 
الخاصة  المعايير  من  للتحقق  والمرافق  العنابر  زيارة  المكتوبة،  والتوجيهات 
بالبنى التحتية، يمكن للفريق تنظيم لقاء مع عينة من النزالء للتأكد من تطبيق 

السياسات واالجراءات المذكورة.

يوصي بتعبئة األداة سنويا« أو مرة كل سنتين على األكثر وحفظ نسخة موقعة 
من نتائج التقييم لدى جميع الجهات المشاركة به.
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إرشادات 

يتم تقييم جميع المعاير المتضمنة في األداة دون استثناء .   1

يتم التقييم لجميع المعايير المتضمنة على مقياس من 1	5 نقاط حيث تمثل  .   2
1 االلتزام الكلي بالمعيار في حين تمثل 5 عدم االلتزام نهائيا«. 

أما المقاييس 2و3و4 فهي خاضعة لحكم لجنة التقييم شريطة أن يتم توضيح  .   3
سبب التقييم في خانة المالحظات لجميع المعايير التي تم تقييمها ب 2 أو   

3 أو 4.

يوقع جميع أعضاء فريق التقييم على النتيجة النهاية له وعلى نموذج موحد. .   4

في حال اختلف المقيميين على نتائج أحد أو عدد من المعايير، يتم االستعانة  .   5
بطرف ثالث للفصل في نتيجة التقييم وذلك بموافقة جميع أعضاء الفريق. 
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مركز إصالح وتأهيل طولكرم

مالحظاتالبيان

املربع موقع املركز )ضمن  املقاطعة  منطقة  يف  طولكرم  محافظة 
األمني(

مكون من طابق واحد

1144 مرتاً مربعاًاملساحة اإلجاملية

400 مرتاً مربعاًمساحة العيش 

يوجد 80 نزيل وقت التقييم60 نزيالًالسعة االستيعابية للمركز

اإلقامة  أماكن  شغل  نسب 
“كثافة السجناء”

133.3%

إصالح البناء غري مالئم للخدمة كمركز لإلصالح والتأهيلطبيعة البناء كمركز  للعمل  افتتح 
وتأهيل العام 2009

يف  املتوفرة  الخدمات  وحدات 
املركز

غرفة طب عام، غرفة طب أسنان، مكتبة، غرفة صفية
وحدات التدريب املهني: أشغال يدوية، مخبز، حالقة

غري  املهني  التدريب  ورش 
مستغلة

النزالء حقوق النزالء حقوق  تشمل  لوحات  املركز  داخل  يوجد 
وواجباتهم حسب نصوص القانون، بعضها يعود إىل الهيئة

ورصد  التقييم،  أداة  مناقشة  وبعد   ،2018 شباط   21 بتاريخ  املركز  بزيارة  التقييم  فريق  قام 

الدرجات املبدئية لكل نطاق فيها، تم االطالع عىل السجالت املوضحة يف منهجية التقييم، ثم قام 

فريق التقييم بزيارة ميدانية ملنشآت املركز كافة، للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمنشآت قبل 

اعتامد درجة التقييم النهائية.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل طولكرم بالنسبة إلجاميل معيار سياسات املركز 

1.7، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية للسياسات املتبعة يف مركز طولكرم لإلصالح والتأهيل، 

وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق إدارة السجن 1.8، ما يعكس امتثال جيد للمعايري 	 

الدولية الخاصة بإدارة مركز اإلصالح والتأهيل. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف السجن 2.6، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما 	 

للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبراكز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف السجن 	 
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2، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء يف 

مركز اإلصالح والتأهيل.

ما ميثل 	   ،1 السجن  القوة يف  واستخدام  التعذيب  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  بلغ معدل 

امتثاالً كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف السجن 2، ما يعكس 	 

امتثاالً جيداً للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

امتثاالً جيداً 	  ما يعكس  السجن 1.8،  االحتجاز يف  لنطاق ظروف  املركز  بلغ معدل مواءمة 

للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للسجن 1، ما يعكس امتثاالً تاماً للمعايري الدولية فيام 	 

يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل طولكرم بالنسبة إلجاميل معيار التجهيزات والبنية 

التحتية للمركز 3.2، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية التحتية 

ملركز طولكرم لإلصالح والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

ما 	   ،3.7 السجن  يف  النزالء  إقامة  ومرافق  التحتية  البنية  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق إقامة النزالء.

ما 	  حد  إىل  امتثاالً  يعكس  ما   ،2.6 السجن  يف  الخدمات  مرافق  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

احتجاز  مراكز  معيار  بالنسبة إلجاميل  وتأهيل طولكرم  إصالح  مركز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

األحداث 1.3، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز األحداث يف مركز 

طولكرم لإلصالح والتأهيل.
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مالحظات حول نتائج التقييم

إدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل طولكرم، بشكل ممتاز، مع املعايري الدولية الخاصة 	 

بإدارة السجن، من حيث توفر السياسات، والتوجيهات، والتعليامت املوثقة حول إدارة املركز 

وحفظ األمن، إضافة إىل وجود سجالت منظمة للنزالء، ووجود تعليامت واضحة بخصوص 

الزيارات وأوقاتها.  كام يتوافق املركز مع املعايري الدولية الخاصة بإدارة السجون، من حيث 

تناسب عدد العاملني مع عدد النزالء، حيث يوجد عامل واحد لكل 1.5 نزيل تقريباً، كام إن 

مدير السجن يقيم بجواز املركز هو ونائبه.  كام يعاين السجن من االكتظاظ، فعىل الرغم من 

أن السعة االستيعابية للمركز هي 60 نزيالً، فإن عدد النزالء بلغ 80 نزيالً وقت إجراء التقييم، 

إضافة إىل عدم وجود سياسة للفصل بني النزالء من غري املحكومني بسبب االكتظاظ الذي 

تعاين منة املنشأة، إضافة إىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات عمل النزالء، ألن العمل 

يف جميع مراكز اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: ال يوجد نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني 	 

بدل  أو  الرشطة،  كوادر  باقي  عن  إضايف  مايل  مردود  أي  يوجد  وال  إىل  باإلضافة  املركز،  يف 

طبيعة عمل.  كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة بتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح 

القوانني  مخالفي  ملحاسبة  وموثق  صارم  عقوبات  نظام  املركز  لدى  يتوفر  وال  والتأهيل، 

والسياسات الخاصة باملركز، وال يتوفر أي نظام تحفيز موثق للعاملني.

يوفر مركز إصالح وتأهيل طولكرم درجة مقبولة من 	  للنزالء: ال  الصحية  الرعاية  ضامنات 

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء، حيث يزور الطبيب املركز 5 أيام يف األسبوع، ويزور طبيب 

األسنان املركز مرتني أسبوعياً مع وجود غرفة خاصة لطب األسنان، كام يزور املختص النفيس 

املركز مرة واحدة شهرياً، األمر الذي يعترب غري كاٍف، وبخاصة يف ظل االكتظاظ الذي يعانيه 

املركز، إضافة إىل عدم توفر غرفة للعزل الطبي يف املركز.  كام يعاين املركز من عدم توفر 

سياسة واضحة وموثقة حول تعيني مختص طبي من ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء.

التعذيب واستخدام القوة: يتوافق مركز إصالح وتأهيل طولكرم، بشكل ممتاز، مع املعايري 	 

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.
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إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل طولكرم، بشكل جيد جداً، 	 

مع املعايري الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء من حيث السامح للنزالء بالتواصل مع 

محاميهم، ومراعاة املعايري األخالقية للتفتيش، إضافة إىل نقل معلومات دقيقة حول مكان 

احتجاز املوقوفني لذويهم أو محاميهم فور التوقيف أو النقل.  إال أن املركز ال يتوافق بشكل 

جيد مع املعايري الدولية من حيث تسليم جميع النزالء أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة، حيث 

يوجد حوايل 20 نزيالً وقت إجراء التقييم، وال تتوفر لهم أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة مع 

النزيل  حرية  عىل  يؤثر  الذي  األمر  الدولية،  املعايري  بهم ضمن  خاصة  مساحة  توفر  عدم 

وخصوصيته هو وباقي النزالء، كام ال يتوفر زي موحد للنزالء يف املركز.

مالمئة 	  غري  طولكرم  وتأهيل  إصالح  مركز  داخل  االحتجاز  ظروف  تعترب  االحتجاز:  ظروف 

ال  وبالتايل  مناسبة،  غري  الفورة  فمساحة  املنشأة.   لظروف  راجعة  عوائق  لوجود  ما  نوعاً 

يستطيع جميع النزالء التمتع بقدر كاٍف من التعرض للشمس والهواء النقي والحركة، كام إن 

ظروف االكتظاظ يف املنشأة ال تسمح بتوزيع النزالء عىل العنابر وفقاً لقدرتهم عىل التعايش 

واالختالط فيام بينهم.

إال أن املركز يتوافق بصورة ممتازة مع املعايري الدولية من حيث الوجبات الغذائية وتوفر املياه 

بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم  للنزالء  النزالء، كام يسمح املركز  التي تكفي احتياجات 

ومحطات  اليومية  الصحف  خالل  من  منتظم  بشكل  األخبار  للنزالء  وتصل  دوري،  بشكل 

التلفاز.  كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية التي يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم.  

كام يراقب العاملون يف املركز النزالء من حيث غسل وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية مبا 

يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية، وال يتم فرض ذلك عليهم، كام إن العمل غري إجباري 

يف املركز، ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة 

وحسن السري والسلوك داخل املركز.

الخاصة 	  الدولية  املعايري  مع  ممتاز،  بشكل  طولكرم،  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  الزوار: 

بإجراءات الزيارة لعائالت النزالء وأصدقائهم بشكل دوري متفق علية سلفاً.

بالبنية 	  ال يتمتع مركز إصالح وتأهيل طولكرم  البنية التحتية لغرف ومرافق إقامة النزالء: 

الرغم من توفر إضاءة صناعية يف  النزالء، فعيل  املناسبة إلقامة  الخدمات  التحتية ومرافق 
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جميع الغرف، فإنها غري كافية.  وال تتسع النوافذ بشكل كاٍف لدخول الضوء الطبيعي الذي 

يحد من قدرة النزالء عىل التمتع باإلضاءة الطبيعية ودخول الهواء النقي للغرفة وتجدده 

النزالء،  الستخدام  مناسبة  غري  واملراحيض  االستحامم  مرافق  فإن  ذلك،  إىل  إضافة  يومياً.  

قبل  من  استخدامها  يعيق  الذي  األمر  معاً،  االستحامم  ومرافق  املرحاض  الحامم  ويتضمن 

هذا العدد من النزالء.  كام إن نسب شغل أماكن اإلقامة تبلغ %133.3، األمر الذي يعكس 

اكتظاظاً شديداً يف املركز، وإضافة إىل ذلك، يعترب املركز غري موائم ملتطلبات ذوي االحتياجات 

الخاصة من النزالء أو العاملني أو الزوار.

مرافق الخدمات: تعاين مرافق الخدمات يف مركز إصالح وتأهيل طولكرم من الضغط عليها 	 

بسبب اكتظاظ املنشاة، األمر الذي ال يسمح بتوافر الحد األدىن من املعايري الدولية الخاصة 

بنوعية مرافق الخدمات.  وعىل الرغم من توفر ثالثة مرافق للتأهيل املهني )أشغال يدوية، 

مخبز، حالقة( فإنها غري مفعلة وغري مستغلة بسبب طبيعة املنشأة.  وعىل الرغم من توفر 

عيادة طبية، فإنها تفتقر إىل األدوات واملعدات الالزمة، كام ال يوجد مخترب، وال يسمح حجم 

النوافذ يف منطقة الخدمات بدخول ضوء الشمس، كام إن اإلضاءة الصناعية ال متّكن النزالء 

من القراءة والعمل بطريقة مريحة.

مراكز احتجاز األحداث: يتوافق مركز إصالح وتأهيل طولكرم، بشكل جيد، مع املعايري الدولية 	 

الخاصة باحتجاز األحداث حيث يعزل األحداث املحتجزين عن البالغني يف أقسام منفصلة، 

كام تحفظ سجالت األحداث املنحرفني برسية تامة وغري متاحة للغري، ويحصل األحداث عىل 

عناية وحامية اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية، كام توجد سياسات واضحة خاصة بتعزيز 

تعليم  املحلية ملتابعة  التعليمية  املؤسسات  التنسيق مع  أن  إال  بعائالتهم،  ترابط األحداث 

األحداث املحتجزين ال يتم بشكل كاٍف.

مراكز احتجاز النساء: ال يوجد نساء محتجزات وقت التقييم.	 
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مركز إصالح وتأهيل نابلس

مالحظاتالبيان

محافظة نابلس يف منطقة املعاجني أمام مجمع محاكم موقع املركز
نابلس

مكون من 3 طوابق، والفورة 
عىل سطح املبني

مكون من ثالثة طوابق أفقية2500 مرت مربعاملساحة اإلجاملية

370 مرتاً مربعاًمساحة العيش

الزيارة 158 نزيالًالسعة االستيعابية للمركز وقت  النزالء  عدد 
196

اإلقامة  أماكن  شغل  نسب 
“كثافة السجناء”

124%

البناء غري مالئم للخدمة كمركز لإلصالح والتأهيل بسبب طبيعة البناء
وجودة يف منطقة سكنية تحيط به من 3 جوانب، كام 
يحيط به من الجانب الرابع مجمع محاكم مدينة نابلس

املتوفرة  الخدمات  وحدات 
يف املركز

غرفة طب عام، غرفة طبيب أسنان، غرفة صفية
غرف التدريب املهني: مخبز، أشغال يدوية، مخيطة.

غري  املهني  التدريب  ورش 
مستغلة

النزالء حقوق النزالء حقوق  تشمل  لوحات  املركز  داخل  يوجد 
إىل  يعود  بعضها  القانون،  نصوص  حسب  وواجباتهم 

الهيئة

قام فريق التقييم بزيارة املركز بتاريخ 20 شباط 2018، وبعد مناقشة أداة التقييم ورصد الدرجات 

املبدئية لكل نطاق فيها، تم االطالع عىل السجالت املوضحة يف منهجية التقييم، ثم قام فريق 

التقييم بزيارة ميدانية ملنشآت املركز كافة؛ للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمنشآت قبل اعتامد 

درجة التقييم النهائية.

املركز  سياسات  معيار  بالنسبة إلجاميل  نابلس  وتأهيل  إصالح  مركز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

1.8، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية للسياسات املتبعة يف مركز نابلس لإلصالح والتأهيل، 

وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق إدارة السجن 1.9، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري 	 

الدولية الخاصة بإدارة مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف السجن 2.6، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما 	 

للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبركز اإلصالح والتأهيل.
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بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف السجن 	 

2.3، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء 

يف مركز اإلصالح والتأهيل.

ما ميثل 	   ،1 السجن  القوة يف  واستخدام  التعذيب  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  بلغ معدل 

امتثاالً كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف السجن 2، ما يعكس 	 

امتثاالً جيداً للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

امتثاالً جيداً 	  ما يعكس  السجن 1.8،  االحتجاز يف  لنطاق ظروف  املركز  بلغ معدل مواءمة 

للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للسجن 1، ما يعكس امتثاالً تاماً للمعايري الدولية يف 	 

ما يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل نابلس بالنسبة إلجاميل معيار التجهيزات والبنية 

التحتية للمركز 3.6، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية التحتية 

ملركز نابلس لإلصالح والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

ما 	   ،3.7 السجن  يف  النزالء  إقامة  ومرافق  التحتية  البنية  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق إقامة النزالء.

بلغ معدل مواءمة املركز ملرافق الخدمات يف السجن 3.4، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري 	 

الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

احتجاز  مراكز  معيار  إلجاميل  بالنسبة  نابلس  وتأهيل  إصالح  مركز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

األحداث 1.3، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز األحداث يف مركز 

نابلس لإلصالح والتأهيل.

يجب مالحظة عدم وجود نزيالت يف املركز خالل وقت إجراء التقييم.
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مالحظات حول نتائج التقييم

إدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس، بشكل جيد جداً، مع املعايري الدولية الخاصة 	 

بإدارة السجن، من حيث توفر السياسات، والتوجيهات، والتعليامت املوثقة حول إدارة املركز 

وحفظ األمن، إضافة إىل وجود سجالت منظمة للنزالء، ووجود تعليامت واضحة بخصوص 

الزيارات وأوقاتها.  وال يتوافق املركز مع املعايري الدولية الخاصة بإدارة السجون من حيث 

تناسب عدد العاملني مع عدد النزالء، حيث يوجد عامل واحد لكل 3.3 نزيل تقريباً، كام إن 

مدير السجن ال يقيم بجواز املركز، حيث يقيم 4 أيام يف األسبوع ويقيم نائبة األيام الثالثة 

فعىل  الشديد،  االكتظاظ  من  السجن  يعاين  كام  الدولية،  املعايري  يخالف  ما  وهو  املتبقية، 

الرغم من أن السعة االستيعابية للمركز هي 158 نزيالً، فإن عدد النزالء بلغ 196 نزيالً وقت 

النزالء من غري املحكومني بسبب  التقييم، إضافة إىل عدم وجود سياسة للفصل بني  إجراء 

االكتظاظ الذي تعاين منة املنشأة، إضافة إىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات عمل 

النزالء، ألن العمل يف جميع مراكز اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: ال يوجد نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني 	 

بدل  أو  الرشطة،  كوادر  باقي  عن  إضايف  مايل  مردود  أي  وجود  عدم  إىل  إضافة  املركز،  يف 

طبيعة عمل.  كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة بتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح 

القوانني  مخالفي  ملحاسبة  وموثق  صارم  عقوبات  نظام  املركز  لدى  يتوفر  وال  والتأهيل، 

والسياسات الخاصة باملركز، وال يتوفر أي نظام تحفيز موثق للعاملني.

من 	  مقبولة  درجة  نابلس  وتأهيل  إصالح  مركز  يوفر  ال  للنزالء:  الصحية  الرعاية  ضامنات 

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء، يف ظل عدم توفر سياسة واضحة وموثقة حول تعيني مختص 

طبي من ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء، كام ال يتوفر طبيب مقيم يف السجن، ويزور الطبيب 

عيادة  توفر  مع  أسبوعياً،  مرات   5 املركز  األسنان  ويزور طبيب  األسبوع،  أيام يف   5 املريض 

مخصصة لطب األسنان، كام يزور املختص النفيس املركز مرتني شهرياً، األمر الذي يعترب غري 

كاٍف، وبخاصة يف ظل االكتظاظ الذي يعانيه املركز، إضافة إىل عدم توفر غرفة للعزل الطبي 

يف املركز.

التعذيب واستخدام القوة: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس، بشكل ممتاز، مع املعايري 	 
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس، بشكل جيد جداً، 	 

بالتواصل  للنزالء  السامح  النزالء من حيث  استقبال  بإجراءات  الخاصة  الدولية  املعايري  مع 

دقيقة حول  معلومات  نقل  إىل  إضافة  للتفتيش،  األخالقية  املعايري  ومراعاة  محاميهم،  مع 

مكان احتجاز املوقوفني لذويهم أو محاميهم فور التوقيف أو النقل.  إال أن املركز ال يتوافق 

بشكل جيد مع املعايري الدولية من حيث تسليم جميع النزالء أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة، 

حيث يوجد حوايل 38 نزيالً وقت إجراء التقييم ال تتوفر لهم أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة، 

مع عدم توفر مساحة خاصة بهم ضمن املعايري الدولية، األمر الذي يؤثر عىل حرية النزيل 

وخصوصيته هو وباقي النزالء، كام ال يتوفر زي موحد للنزالء يف املركز.

ظروف االحتجاز: تعترب ظروف االحتجاز داخل مركز إصالح وتأهيل نابلس غري مالمئة لوجود 	 

عوائق تعود إىل ظروف املنشأة وصغر مساحتها األفقية، ووجودها وسط األحياء السكنية؛ 

السكنية،  املناطق  وسط  وتواجدها  املنشأة،  ظروف  بسبب  مناسبة  غري  الفورة  فمساحة 

النقي  والهواء  للشمس  التعرض  من  كاف  بقدر  التمتع  النزالء  جميع  يستطيع  ال  وبالتايل 

وفقاً  العنابر  عىل  النزالء  بتوزيع  تسمح  ال  املنشأة  يف  االكتظاظ  ظروف  إن  كام  والحركة، 

لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم.

إال أن املركز يتوافق بصورة ممتازة مع املعايري الدولية من حيث الوجبات الغذائية وتوفر املياه 

بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم  للنزالء  النزالء، كام يسمح املركز  التي تكفي احتياجات 

ومحطات  اليومية  الصحف  خالل  من  منتظم  بشكل  األخبار  للنزالء  وتصل  دوري،  بشكل 

التلفاز.  كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية التي يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم.  

كام يراقب العاملون يف املركز النزالء من حيث غسل وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية، مبا 

يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية، وال يتم فرض ذلك عليهم، كام إن العمل غري إجباري 

يف املركز، ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة، 

وحسن السري والسلوك داخل املركز.

الزوار: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس بشكل ممتاز مع املعايري الدولية الخاصة بإجراءات 	 

الزيارة لعائالت النزالء وأصدقائهم بشكل دوري متفق علية سلفاً.
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بالبنية 	  نابلس  وتأهيل  إصالح  مركز  يتمتع  ال  النزالء:  إقامة  ومرافق  لغرف  التحتية  البنية 

التحتية ومرافق الخدمات املناسبة إلقامة النزالء، واإلضاءة الصناعية املتوفرة يف جميع الغرف 

نابلس، فقد  السكنية، وأمام مبني محكمة  املباين  املنشأة وسط  لوجود  كافية.  ونظراً  غري 

تم وضع أباجورات للحامية األمنية شكلت عائقاً أمام دخول الضوء الطبيعي وتجدد الهواء 

داخل غرف النزالء.  إضافة إىل ذلك، فإن مرافق االستحامم واملراحيض غري مناسبة الستخدام 

واحد  املتوسط( يف حامم  نزيالً يف   25 )حوايل  الواحدة  الغرفة  نزالء  يتشارك  النزالء، حيث 

استخدامها  يعيق  الذي  األمر  معاً،  االستحامم  ومرافق  املرحاض  الحامم  يتضمن  كام  فقط، 

من قبل هذا العدد من النزالء.  كام إن نسب شغل أماكن اإلقامة تبلغ %124، األمر الذي 

يعكس اكتظاظاً شديداً يف املركز.  وإضافة إىل ذلك، يعترب املركز غري موائم ملتطلبات ذوي 

االحتياجات الخاصة من النزالء أو العاملني أو الزوار.

مرافق الخدمات: تعاين مرافق الخدمات يف مركز إصالح وتأهيل نابلس من الضغط عليها 	 

بسبب اكتظاظ املنشاة الناجم عن ضيق مساحة املبني األفقية، األمر الذي ال يسمح بتوافر 

توفر  من  الرغم  الخدمات.  وعىل  مرافق  بنوعية  الخاصة  الدولية  املعايري  من  األدىن  الحد 

ثالثة مرافق للتأهيل املهني )مخبز، أشغال يدوية، مخيطة( فإنها غري مفعلة وغري مستغلة 

بسبب طبيعة املنشأة.  وعىل الرغم من توفر عيادة طبية، فإنها تفتقر إىل األدوات واملعدات 

الالزمة كام ال يوجد مخترب، ووجود منطقة الخدمات يف أسفل املبني تحت األرض، يعيق 

السامح لضوء الشمس بالدخول، كام إن اإلضاءة الصناعية، ال متّكن النزالء من القراءة والعمل 

بطريقة مريحة.

مراكز احتجاز األحداث: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس، بشكل جيد، مع املعايري الدولية 	 

الخاصة باحتجاز األحداث، حيث يعزل األحداث املحتجزين عن البالغني يف أقسام منفصلة، 

كام تحفظ سجالت األحداث املنحرفني برسية تامة، وغري متاحة للغري، ويحصل األحداث عىل 

عناية وحامية اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية، كام توجد سياسات واضحة خاصة بتعزيز 

تعليم  املحلية ملتابعة  التعليمية  املؤسسات  التنسيق مع  أن  إال  بعائالتهم،  ترابط األحداث 

األحداث املحتجزين ال يتم بشكل كاٍف.

مراكز احتجاز النساء: ال توجد نزيالت وقت التقييم.	 
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

إجمالي مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية

معيار  إلجاميل  بالنسبة  الغربية  الضفة  يف  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

سياسات املراكز 1.7، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية للسياسات املتبعة يف مراكز اإلصالح 

والتأهيل يف الضفة الغربية، وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املراكز لفقرات نطاق إدارة املراكز 1.9، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري 	 

الدولية الخاصة بإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية.

بلغ معدل مواءمة املراكز لفقرات نطاق العاملني يف السجون 2.6، ما يعكس امتثاالً إىل حد 	 

ما، للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبراكز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املراكز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف السجن 	 

2، ما يعكس امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء يف 

مراكز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املراكز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف السجون 1، ما ميثل 	 

امتثاالً كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مراكز اإلصالح والتأهيل.

ما 	   ،1.9 السجون  يف  املوقوفني/النزالء  استقبال  إجراءات  لنطاق  املراكز  مواءمة  معدل  بلغ 

يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املراكز لنطاق ظروف االحتجاز يف السجون 1.8، ما يعكس امتثاالً جيداً 	 

للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ معدل مواءمة املراكز لنطاق الزوار للسجن 1، ما يعكس امتثاالً تاماً للمعايري الدولية فيام 	 

يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

بلغ إجاميل معدل مواءمة مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية بالنسبة إلجاميل معيار التجهيزات 

والبنية التحتية للمراكز 3.2، ما يعكس امتثاالً ضعيفاً للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية 

التحتية ملراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية، وتوزعت كالتايل:
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بلغ معدل مواءمة املراكز لفقرات البنية التحتية ومرافق إقامة النزالء يف السجون 3.5، ما 	 

يعكس امتثاالً إىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق إقامة النزالء.

ما 	  امتثاالً إىل حد  ما يعكس  السجون 2.9،  الخدمات يف  املراكز ملرافق  بلغ معدل مواءمة 

باملعايري الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

مراكز  معيار  بالنسبة إلجاميل  الغربية  الضفة  وتأهيل  إصالح  مراكز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

احتجاز األحداث 1.3، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز األحداث يف 

مراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية.

مراكز  معيار  بالنسبة إلجاميل  الغربية  الضفة  وتأهيل  إصالح  مراكز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

احتجاز النساء 2، ما يعكس امتثاالً جيداً للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز النساء يف مراكز 

اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية.
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التوصيات

إدارة السجن

• رضورة زيادة عدد العاملني ليتناسب مع عدد النزالء     	

• رضورة توفري أماكن إلقامة مدير املركز طيلة ايام األسبوع ليكون قريبا من املركز	

العامليني يف السجن 

• ــني يف 	 ــم العامل ــي تحك ــات الت ــز والعقوب ــري محــددة للحواف ــام أو معاي رضورة وجــود نظ

املركــز

• رضورة وجود مردود مايل أضايف عن باقي كوادر الرشطة أو بدل طبيعة عمل.	

• رضورة وجــود معايــري واضحــة ومكتوبــة خاصــة لتعيــني العاملــني يف مراكــز اإلصــالح 	

والتأهيــل.

• ــات 	 ــني والسياس ــي القوان ــبة مخالف ــق ملحاس ــارم وموث ــات ص ــام عقوب ــود نظ رضورة وج

داخــل املركــز

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء

• ــام 	 ــب الع ــادة الط ــن عي ــتقلة ع ــالت ومس ــة بالنزي ــائية خاص ــادة نس ــري عي رضورة توف

ــرض. ــذا الغ ــائية له ــة نس ــود طبيب ووج

• رضورة توفري طبيب اسنان طيلة أيام األسبوع. وتوفري عيادة لطب االسنان 	
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• رضورة وجود سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي.	

• رضورة توفــري مختــص نفــيس يــزور املركــز لفــرتات كافيــة خاصــة يف ظــل االكتظــاظ الــذي 	

تعــاين منــه املراكــز، 

• رضورة توفري غرفة للعزل الطبي يف املركز. 	

• ــاءة 	 ــن ذوي الكف ــي م ــص طب ــني مخت ــول تعي ــة ح ــة وموثق ــة واضح ــر سياس رضورة توف

ــزالء،  ــة الن ملتابع

• رضورة توفري مخترب طبي.	

• رضورة توفري الكوادر الطبية الكافية من أطباء وممرضني للعمل عىل مدار الساعة.	

• رضورة ان تتــم متابعــة اإلجــراءات الطبيــة املتخــذة بحــق النزيــل وطلــب وجــود تقريــر 	

طبــي مفصــل قبــل اعادتــه الســجن يف حــال تحويلــه اىل أي مركــز طبــي خــارج الســجن.

ظروف االحتجاز

• رضورة وجود سياسة للفصل بني النزالء من غري املحكومني.	

• رضورة معالجة االكتظاظ الشديديف بعض املراكز.	

البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء

• رضورة تســليم جميــع النــزالء أرسة وأغطيــة مناســبة ونظيفــة، حيــث يضطــر بعــض النــزالء 	

للنــوم عــىل األرض. 

• رضورة توفري زي موحد الستخدام النزالء يف املركز.	

• رضورة توفــري مســاحة للفــورة للتمتــع بقــدر كاف مــن التعــرض للشــمس والهــواء النقــي 	

والحركــة.

• رضورة توزيع النزالء عىل العنابر وفقا لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم.	

• ــل مــن القــراءة 	 ــزالء تســمح بدخــول ضــوء ميكــن النزي رضورة توفــري نوافــذ يف غــرف الن

ــا ــة وتجــدده يومي ــي للغرف ــواء النق ــل دخــول اله وتكف



63الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«

تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

مرافق الخدمات

• رضورة توفري مرحاض خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة.	

• رضورة توفري متطلبات لألشخاص ذوي االعاقة من النزالء او عامليني او زوار.	

• رضورة توفر مرافق استحامم ومراحيض مناسبة الستخدام النزالء بشكل منفصل	

• رضورة توفري مطبخ.	

التأهيل

• ــز 	 ــع مراك ــل يف جمي ــزالء الن العم ــل الن ــدد ســاعات عم رضورة وجــود سياســة تحــدد ع

ــزم. ــاز وغــري مل ــل هــو امتي اإلصــالح والتأهي

• رضورة توفري مرافق للتأهيل املهني )أشغال يدوية، مخبز، حالقة( 	

• رضورة توفري مدربني لربامج التدريب املهني والتعليم 	

• ــل 	 ــاء قب ــل النس ــة لتأهي ــة واملجتمعي ــات األهلي ــع املؤسس ــبيك م ــيق والتش رضورة التنس

ــم. ــراج عنه ــد االف ــة بالنفــس بع ــم عــىل العناي ــن وتدريبه ــراج عنه االف

• رضورة توفري فرص للتدريب املهني يف املهن غري التقليدية.	

• رضورة توفري توفر مكتبة ومصادرها كافية 	

مراكز احتجاز االحداث

ــن ال  ــم األحــداث املحتجزي ــة تعلي ــة ملتابع ــة املحلي ــع املؤسســات التعليمي رضورة التنســيق م

ــم بشــكل كاف. يت

مراكز احتجاز النساء

• رضورة توفري مدربني برامج التدريب املهني والتعليم من النساء .	

• ــة لتأهيــل النســاء 	 ــة واملجتمعي ــادة التنســيق والتشــبيك مــع املؤسســات األهلي رضورة زي

قبــل االفــراج عنهــن وتدريبهــم عــىل العنايــة بالنفــس بعــد االفــراج عنهــم.
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• رضورة توفــري عيــادة نســائية خاصــة بالنــزالء ومســتقلة عــن عيــادة الطــب العــام كــام ال 	

توجــد طبيبــة نســائية لهــذا الغــرض، 

• املركز ال يوفر عيادة نسائية خاصة بالنزالء ومستقلة عن عيادة الطب العام 	
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المالحـق

ملحق رقم )1(

ملخص أداة تقييم السجون

BethlehemHebronJerichoRamallahTulkaremJeninNablusاملعيار
اإلجاميل العام لسجون 
الضفة الغربية حسب 

املعيار

القسم األول: السياسات العامة للمركز. يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

1.     يف املركز سياسة لتعيني العاملني فيه موثقة 
وواضحة

11111111.0

233331332.7.     مدير املركز يقيم يف أو بجوار املركز

فيه  للعاملني  توجيهات  املركز  ادارة  3.     تصدر 
حول احرتام حقوق النزالء بشكل دوري 

11111111.0

املركز  هيكلية  يف  واضحة  سياسة  يوجد       .4
لفصل مهام التحقيق عن جهة االعتقال

11111111.0

عدد  مع  يتناسب  املركز  يف  العاملني  عدد       .5
النزالء

13131121.7

مرقمة،  النزالء  سجالت  املركز  يف  تتوفر       .6
مجلدة، كاملة ومحدثه )هوية النزيل، أسباب 
االدانة/التوفيق، السلطة املعنية بأمره، تاريخ 
أمر  عنه،  االفراج  و  النزيل  استقبال  ساعة  و 

ايداع ، أقرب وقت متوقع ملثوله للقضاء(

11111111.0

موثقة  ومعايري  سياسات  املركز  يف  يتوفر       .7
والعاملني  للنزالء  األمن  وواضحة حول حفظ 

يف املركز
11111111.0

موثق  شكاوى  نظام  املركز  لدى  يتوفر       .8
وفاعل

11112111.1

9.     تحرص ادارة السجن عىل تجنب االكتظاظ 
مبا يكفل فضاء عيش معتدل لجميع النزالء

33333333.0

)مكتبة،  خدمات  مرافق  املركز  يف  يوجد    .10
آللية  واضح  ونظام  وغريها(  مهني  تأهيل 

ادارتها
33133332.7
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BethlehemHebronJerichoRamallahTulkaremJeninNablusاملعيار
اإلجاميل العام لسجون 
الضفة الغربية حسب 

املعيار

للمركز سياسات واجراءات موثقة وواضحة    .11
إلدارة زيارات األهل وتم اتباعها بشكل دقيق

11111111.0

االجتامعية  املؤسسات  اىل  املركز  يتوجه    .12
للتعاون يف تقديم الخدمات للنزالء

11111111.0

النزالء  معاملة  حول  واضحة  سياسة  يوجد    .13
من غري املحكومني عىل أساس براءتهم

55555555.0

14.  يوجد سياسة تحدد عدد الساعات االسبوعية 
لعمل النزالء

33333333.0

1.92.01.72.01.81.91.91.9أجاميل املعيار

20.0. العاملني يف املركز: -يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

معايري  وفق  املركز  يف  العاملني  تعيني  1.يتم 
ومؤهالت واضحة وموثقة

33333333.0

وفق  املركز  يف  العاملني  تعيني  عملية  تتم   .2
العمومية/  الوظيفة  يف  التعيني  اجراءات 

الخدمة يف قوى األمن
11111111.0

قبل  املركز  يف  العاملني  نزاهة  اختبار  3.يتم 
تعيينهم 

11111111.0

سلم  وفق  اجورهم  املركز  يف  العاملني  4.يتلقى 
وظيفي واضح وعادل

33333333.0

5.يتلقى جميع العاملني يف املركز تدريبات مهنية 
بشكل سنوي

11111111.0

6.يتلقى جميع العاملني يف املركز توجيهات حول 
احرتام حقوق النزالء )شفوية ومكتوبة(

11111111.0

للعاملني  موثق  تحفيز  نظام  املركز  لدى  7.يتوفر 
فيه

55555555.0

نظام عقوبات صارم وموثق  املركز  لدى  8.يتوفر 
ملحاسبة مخالفي القوانني والسياسات الخاصة 

باملركز
33333333.0

أنظمة  املركز مطلعون عىل  العاملني يف  9.جميع 
الحوافز والعقوبات 

55555555.0

2.62.62.62.62.62.62.62.6أجاميل املعيار

30.0. ضامنات الرعاية الصحية للنزالء يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

تعيني  واضحة وموثقة حول  يوجد سياسة       .1
مختص طبي من ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء  

55555555.0

2.     يزور املختص الطبي جميع النزالء يف املركز 
مرتني أسبوعيا” عىل األقل

35112232.4

للنزيل فور دخوله  يتم اجراء فحص طبي       .3
للمركز

11111131.3
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تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

BethlehemHebronJerichoRamallahTulkaremJeninNablusاملعيار
اإلجاميل العام لسجون 
الضفة الغربية حسب 

املعيار

النزالء  نتائج فحوصات  توثيق وحفظ  يتم       .4
بشكل دائم

11111111.0

5.     يتوفر لدى املركز مختص يف الطب النفيس 
ملتابعة الصحة النفسية للنزالء و /أو العاملني 

يف املركز
33133332.7

لتوصيات  وفقا”  للنزالء  العالج  توفري  يتم       .6
الطبيب بجودة تتناسب مع احتياجه ويشمل 

ذلك جودة الدواء
11111111.0

7.     يتم عزل النزالء الحاملني ألمراض معدية يف 
ظروف مناسبة

33133332.7

8.     يتم تحويل الحاالت الطارئة اال املستشفيات 
الخارجية فورا” ودون مامطلة

11111111.0

9.     يتم توثيق وأرشفة امللفات والتقارير الطبية 
للنزالء مجلدة ومحدثة

11111111.0

لجميع  األسنان  صحة  خدمات  توفري  يتم    .10
النزالء

43333333.1

إلدارة  دوريا”  تقريرا  الطبي  املختص  يقدم    .11
للمركز  املعيشية  الظروف  به  يقيم  السجن 

وأثرها عىل صحة النزالء
11111111.0

2.22.31.51.92.02.02.32.0أجاميل املعيار

4. التعذيب واستخدام القوة: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

وموثقة  واضحة  سياسة  املركز  لدى  يوجد       .1
وسوء  التعذيب  -لتحريم  تشغيلية  لوائح   -

معاملة النزالء 
11111111.0

وموثقة  واضحة  سياسة  املركز  لدى  يوجد       .2
استخدام  معايري  –توضح  تشغيلية  لوائح   -

القوة يف املركز
11111111.0

3.     ال تم استخدام االكراه عن طريق التعذيب 
وجوده  أثناء  معلومات  أية  عىل  للحصول 

باملركز
11111111.0

4.     للمركز سياسات واجراءات موثقة وواضحة 
أو  النزالء  عىل  التعذيب  ميارس  من  ملسألة 

ييسء معاملتهم
11111111.0

املسائلة  واجراءات  سياسات  تطبيق  يتم       .5
عىل جميع العاملني يف املركز دون متييز

11111111.0

6.     يجري تقييم مستوى األمن يف املركز بشكل 
دوري 

11111111.0

7.     يتم تقييم كل نزيل جديد من منظور مدى 
خطورته عىل نفسه وغريه وتوثيق التقييم

11111111.0

موثقة  تأديبية  اجراءات  سياسة  يوجد       .8
واضحة ألذى النفس

11111111.0
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BethlehemHebronJerichoRamallahTulkaremJeninNablusاملعيار
اإلجاميل العام لسجون 
الضفة الغربية حسب 

املعيار

الحرية  تقييد  أدوات  استخدام  يتم  ال       .9
من  االحرتاز  حاالت  يف  اال  البدنية)كاألغالل( 

هرب املحتجز أو أذى النفس أو الغري فقط
11111111.0

10.  ال يتم استخدام أدوات تقييم الحرية البدنية 
ادارة  من  رسمي  اذن  عىل  الحصول  بعد  اال 

املركز فقط
11111111.0

11.  يتم تفتيش النزالء للتأكد من عدم توفر مواد 
أو  الذات  اذى  عىل  تساعد  حادة  أدوات  أو 

األخرين بشكل دوري وبعد الزيارات
11111111.0

يف  اال  للمركز  النارية  األعرية  ادخال  يتم  ال    .12
حاالت الدفاع عن حياة النفس أو الغري

11111111.0

من  كنوع  املركز  يف  النزالء  تشغيل  مينع    .13
العقاب

11111111.0

االجراء  للعقاب/  واضحة  سياسات  يوجد    .14
التأديبي ويتم تطبيقه بالتساوي 

11111111.0

1.01.01.01.01.01.01.01.0أجاميل املعيار

50.0. اجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

مكان  حول  دقيقة  معلومات  نقل  يتم       .1
فور  محاميهم  أو  لذويهم  املوقوفني  احتجاز 

التوقيف أو النقل
11111111.0

حول  كتابية  معلومات  النزالء  تسليم  يتم       .2
حقوقهم وحول اجراءات وسياسات السجن/

املركز )وتعطى له شفويا” ان كان اميا”(
12111111.1

مستشاره  مع  التواصل  للنزيل  يسمح       .3
القانوين دون اعاقات أو قيود

11111111.0

مناسبة  وأغطية  أرسة  النزالء  تسليم  يتم       .4
ونظيفة  

33133332.7

ومناسبة  نظيفة  النزالء مبالبس  تزويد  يتم       .5
)إذا كان الزي يف املركز موحد(

55155554.4

6.     يتم تفتيش النزالء الجدد مع مراعاة املعايري 
أألخالقية يف عملية التفتيش 

11111111.0

2.02.21.02.02.02.02.01.9أجاميل املعيار

6. ظروف االحتجاز: يرجى التقييم من 1 اىل 5 
حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل 

عدم االلتزام نهائيا”
0.0

1.     يتم توفري وجبات ذات قيمة غدائية يوميا” 
لجميع النزالء

11111111.0

2.     يحظى جميع النزالء بساعة يوميا للتعرض 
للشمس والهواء النقي 

33133332.7
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اإلجاميل العام لسجون 
الضفة الغربية حسب 

املعيار

3.     يتم توفري مياه رشب نظيفة وبكمية مناسبة 
تكفي الحاجة اليومية للجسم لجميع النزالء

12111211.3

وفقا”  العنابر  عىل  النزالء  توزيع  يتم       .4
لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم

55133333.3

5.     ال يتم وضع أكرث من نزيل واحد يف الغرف 
الفردية ليال”

11111111.0

)املراحيض(  الصحية  املرافق  تنظيف  يتم       .6
بشكل دوري 

11111111.0

الشعر  بنظافة  العناية  لوازم  توفري  يتم       .7
والحالقة للنزالء

11111111.0

مالبسهم  وتغيري  غسل  النزالء  عىل  يفرض       .8
عىل  الحفاظ  يكفل  مبا  والداخلية  الخارجية 

نظافتهم الجسدية
33333333.0

رشاء  املحكومني  غري  من  للنزالء  يسمح       .9
عىل  وذلك  املركز  خارج  من  غذائية  وجبات 
حسابه الشخيص ومن خالل ادارة السجن أو 

بالتنسيق مع األهل

33333333.0

املحكومني  النزالء من غري  بإجبار  10.  ال يسمح 
عىل العمل يف املركز ـ ويف حال موافقته عىل 

العمل يتم دفع أجر له مقابل عمله.
33333333.0

11.  تلتزم ادارة والعاملني يف املركز باحرتام حرية 
مامرسة الشعائر الدينية يف املركز وبالتساوي

11111111.0

عائالتهم  مع  التواصل  للنزالء  يسمح    .12
وأصدقاءهم املعرفني بشكل دوري وذلك من 
خالل الزيارات أو من خالل التواصل عن بعد 

باستخدام الهاتف وغريه

11111111.0

13.  تصل األخبار الهامة للنزالء عن طريق توفري 
خالل  من  أو  والدوريات  اليومية  الصحف 

املحطات املتلفزة.
11111111.0

1.92.01.51.81.81.81.81.8أجاميل املعيار

70.0. الزوار: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

1.     يسمح بزيارة األهل للمحتجزين وفق نظام 
موثق ومعلن

11111111.0

عىل  أسبوعيا”  مرة  األهل  بزيارة  يسمح       .2
األقل

11111111.0

3.     يوجد لدى املركز توجيهات محددة لالحرتام 
خصوصية الزوار

11111111.0

4.     تتم عملية تفتيش الزوار مع مراعاة املعايري 
األخالقية لذلك

11111111.0
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املعيار

زوار  باستقبال  املركز  سياسات  تسمح       .5
رسميني من جهات قانونية، مؤسسات دولية 

و حقوقية
11111111.0

1.01.01.01.01.01.01.01.0أجاميل املعيار

اإلجاميل العام للسياسات العامة  لسجون الضفة 
الغربية

1.81.91.51.71.71.81.81.7

 

القسم الثاين: التجهيزات والبنية التحتية للمركز

1. البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام 
نهائيا”

0.0

صناعية  اضاءة  الغرف  جميع  يف  تتوفر       .1
مناسبة 

33133332.7

للسامح  النزالء  غرف  يف  النوافذ  تتسع       .2
بدخول ضوء ميكن النزيل من القراءة

55133333.3

يكفل  مبا  النزالء  غرف  يف  النوافذ  ترتكب       .3
دخول الهواء النقي للغرفة وتجدده يوميا”

55133353.6

النزالء  الستخدامات  كافية  املراحيض  عدد       .4
الطبيعية 

55155554.4

مناسبة  استحامم  مرافق  املركز  يف  تتوفر       .5
لالستخدام النزالء 

55155534.1

نظيفة  مياه  االستحامم  مرافق  يف  تتوفر       .6
وبدرجة حرارة تتناسب مع الطقس

11111111.0

فور  املرافق  لجميع  الصيانة  أعامل  تتم       .7
الحاجة لها

33133332.7

8.     يتم توفري رسير فردي لكل نزيل اضافة اىل 
لوازم الرسير النظيفة

55155554.4

ومبساحة  مخصص  مكان  املركز  يف  يتوفر       .9
للهواء  النزالء  تعرض  الستخدامات  مناسبة 

النقي ومامرسة الرياضة يوميا”
55133333.3

لعدد  املركز مناسبا”  العيش يف  يعترب فضاء    .10
النزالء الفعيل

55155554.4

11.  يتم موامئة البنى التحتية للمركز مبا يتناسب 
من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  متطلبات  مع 

عاملني ونزالء
55355554.7

4.34.31.23.73.73.73.73.5أجاميل املعيار

2.  مرافق الخدمات: -يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

133153333.0.     تتوفر يف املركز مرافق للتأهيل املهني

233111131.9.     تتوفر يف املركز مكتبة الستخدام النزالء 
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باألدوات  مجهزة  عيادة  املركز  يف  تتوفر       .3
واملعدات الالزمة

33133332.7

4.     تتوفر يف جميع املرافق اضاءة صناعية متكن 
النزالء من القراءة أو العمل

33133332.7

الخدمات  مرافق  جميع  يف  النوافذ  تتسع       .5
للسامح بدخول ضوء ميكن النزيل من القراءة

55153554.1

3.43.41.03.43.03.03.42.9أجاميل املعيار

3.83.81.13.62.63.43.63.2اإلجاميل العام للتجهيزات و البنية التحتية للمركز

 

ثالثا: مراكز احتجاز االحداث: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

البالغني يف  املحتجزين عن  1.     يعزل األحداث 
أجزاء /أقسام منفصلة  

00001011.0

برسية  املنحرفني  األحداث  تحفظ سجالت       .2
تامة وغري موفرة للغري

00001011.0

وحامية  عناية  عىل  األحداث  يحصل       .3
اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية

00001011.0

التعليمية  املؤسسات  مع  التنسيق  يتم       .4
املحلية ملتابعة تعليم األحداث املحتجزين

00003033.0

عائلته  اىل  زيارات  تنظيم  لحدث  يسمح       .5
بشكل دوري

00001011.0

6.     يوجد سياسات واضحة خاصة بتعزيز ترابط 
املنزل،  زيارات  )تشمل  بعائالتهم  األحداث 

االتصال الهاتفي(
00001011.0

0.00.00.00.01.30.01.31.3اإلجاميل العام ملراكزأحتجاز االحداث

 

ثالثا: مراكز احتجاز النساء: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

يف  الرجال  عن  املحتجزين  النساء  يعزل       .1
أجزاء /أقسام منفصلة  

10110101.0

2.     تتوفر يف املركز منشأة صحية خاصة لرعاية 
النساء قبل الوالدة

50350504.5

3.     يسمح بإبقاء األطفال الرضع لدى امهاتهم 
املحتجزات

10110101.0

الالزمة  الصحية  اللوازم  كافة  توفري  يتم       .4
للنساء وبشكل مستمر

30130302.5

وتعيني  املركز  يف  حضانة  دار  توفري  يتم       .5
عامالت مؤهالت لرعاية األطفال

30130503.0
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6.     يرأس قسم النساء / املركز الخاص بالنساء 
مفاتيح  جميع  تحمل  انثى  مسؤولة  موظفة 

املركز أو القسم
10110101.0

7.     ال يسمح بدخول أي موظف ذكر اىل املركز/
القسم اال مبرافقة موظفة انثى

10110101.0

8.     يتم تعيني املختص اطبي والعاملني يف مجال 
التدريب املهني من فئة االناث فقط

50350304.0

9.     ال تقترص فرص التعليم والتأهيل املهني عىل 
املهن التقليدية للنساء )حياكة، انتاج غذايئ،(

50150504.0

األمهات  بني  الجسدي  باالتصال  يسمح    .10
املحتجزات وأطفالهن عند الزيارة

10110101.0

1110110101.0.  تتم والدة النزيالت يف مستشفى مدين 

1210110101.0.  مينع تفتيش النزيالت من قبل موظفني ذكور

13.  يوجد توجيهات واضحة للعامالت يف املركز 
عند  مطلقة  بحساسية  التعامل  برضورة 

تفتيش النزيالت 
10110101.0

لتجاوزات  وموثقة  تأديبية  اجراءات  يوجد    .14
العامالت يف املركز لهذه التوجيهات

10110101.0

15.  يتم التنسيق والتشبيك مع مؤسسات أهلية 
النساء قبل االفراج عنهن  لتأهيل  ومجتمعية 

وتدريبهم عىل العناية بالنفس
30330303.0

2.20.01.42.20.02.20.02.0اإلجاميل العام ملراكز أحتجاز النساء
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ملحق رقم )2(

تعريف نطاق عمل معايري أداة التقييم

تعريف نطاق عمل املعياراملعيار

القسم األول: السياسات العامة للمركز

1. إدارة السجن: يرجى التقييم من 1 إىل 5 حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

يوجد سياسة=1يف املركز سياسة لتعيني العاملني فيه موثقة وواضحة. 1
ال يوجد سياسة=5

مدير املركز يقيم يف املركز أو بجواره = 1مدير املركز يقيم يف املركز أو بجواره. 2
مدير السجن يقيم يف السجن عىل األقل 4 أيام يف األسبوع = 3

مدير املركز ال يقيم يف املركز أو بجواره = 5

تصدر إدارة املركز توجيهات للعاملني فيه حول احرتام . 3
حقوق النزالء بشكل دوري

تصدر إدارة املركز توجيهات = 1
ال تصدر إدارة املركز توجيهات = 5

توجد سياسة واضحة يف هيكلية املركز لفصل مهام . 4
التحقيق عن جهة االعتقال

توجد سياسة = 1
ال توجد سياسة = 5

عدد العاملني مناسب إىل عدد النزالء )العاملون %50 من النزالء( = 1عدد العاملني يف املركز يتناسب مع عدد النزالء. 5
عدد العاملني مناسب إىل حد ما إىل عدد النزالء )العاملون من 60 إىل %65 من النزالء 3( 

3 =
عدد العاملني غري مناسب إىل عدد النزالء )العاملون فوق %65 من النزالء( = 5

تتوفر يف املركز سجالت النزالء مرقمة، ومجلدة، . 6
وكاملة ومحدثة )هوية النزيل، أسباب اإلدانة/

التوفيق، السلطة املعنية بأمره، تاريخ وساعة استقبال 
النزيل واإلفراج عنه، أمر إيداع، أقرب وقت متوقع 

ملثوله أمام القضاء(

تتوفر سجالت=1
ال تتوفر سجالت=5

تتوفر يف املركز سياسات ومعايري موثقة وواضحة حول . 7
حفظ األمن للنزالء والعاملني فيه

توجد سياسة = 1
ال توجد سياسة =5 

يوجد نظام للشكاوى = 1يتوفر لدى املركز نظام شكاوى موثق وفاعل. 8
ال يوجد نظام شكاوى = 5

تحرص إدارة السجن عىل تجنب االكتظاظ مبا يكفل . 9
فضاء عيش معتدل لجميع النزالء

تحرص إدارة السجن عىل تجنب االكتظاظ مبا يكفل فضاء عيش معتدل لجميع النزالء = 1
تحرص إدارة السجن عىل تجنب االكتظاظ، مبا يكفل فضاء عيش معتدل لجميع النزالء = 3

ال تحرص إدارة السجن عىل تجنب االكتظاظ مبا يكفل فضاء عيش معتدل لجميع النزالء = 5

توجد يف املركز مرافق خدمات )مكتبة، تأهيل مهني . 10
وغريها( ونظام واضح آللية إدارتها

توجد مكتبة مرافق تأهيل مهني مفعلة ونظام واضح إلدارتها = 1
ال توجد مكتبة أو ال توجد مرافق تأهيل مهني مفعلة أو نظام واضح إلدارتها )ال يوجد 

أحدها( = 3
ال توجد مكتبة وال توجد مرافق تأهيل مهني مفعلة، وال نظام واضح إلدارتها = 5

للمركز سياسات وإجراءات موثقة وواضحة إلدارة . 11
زيارات األهل، اتبعت بشكل دقيق

توجد سياسة واضحة وإجراءات موثقة = 1
ال توجد سياسة واضحة وال إجراءات موثقة = 5

يتوجه املركز إىل املؤسسات االجتامعية للتعاون يف . 12
تقديم الخدمات للنزالء

يتوجه املركز إىل املؤسسات االجتامعية للتعاون يف تقديم الخدمات للنزالء=1
ال يتوجه املركز إىل املؤسسات االجتامعية للتعاون يف تقديم الخدمات للنزالء = 5.

توجد سياسة واضحة حول معاملة النزالء من غري . 13
املحكومني عىل أساس براءتهم

توجد سياسة = 1
ال توجد سياسة = 5
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توجد سياسة تحدد عدد الساعات األسبوعية لعمل . 14
النزالء

توجد سياسة واضحة ومفعلة = 1
توجد سياسة مفعلة بشكل جزيئ أو تشمل ِمهناً محددة فقط = 3

ال توجد سياسة = 5

2. العاملون يف املركز: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

يتم تعيني العاملني يف املركز وفق معايري ومؤهالت . 1
واضحة وموثقة

توجد معايري واضحة خاصة بإدارة السجون = 1
توجد معايري خاصة بالعاملني يف الرشطة بصفة عاملة = 3

ال توجد معايري واضحة = 5

تتم عملية تعيني العاملني يف املركز وفق إجراءات . 2
التعيني يف الوظيفة العمومية/الخدمة يف قوى األمن

يتم التعيني وفق اإلجراءات = 1
ال يتم التعيني وفق اإلجراءات = 5

يتم = 1يتم اختبار نزاهة العاملني يف املركز قبل تعيينهم. 3
ال يتم = 5

يتلقى العاملون يف املركز أجورهم وفق سلم وظيفي . 4
واضح وعادل

يتلقى العاملون يف املركز أجورهم وفق سلم وظيفي واضح وعادل = 1
يتلقى العاملون يف املركز أجورهم وفق سلم وظيفي واضح ولكنة غري عادل، وال يعكس 

مخاطر املهنة = 3
ال يتلقى العاملون يف املركز أجورهم وفق سلم وظيفي واضح وعادل = 5

5.يتلقى جميع العاملني يف املركز تدريبات مهنية . 5
بشكل سنوي

يتلقى جميع العاملني يف املركز تدريبات مهنية بشكل سنوي = 1
ال يتلقى جميع العاملني يف املركز تدريبات مهنية بشكل سنوي = 5

يتلقى جميع العاملني يف املركز توجيهات حول احرتام . 6
حقوق النزالء )شفوية ومكتوبة(

يتلقى العاملون توجيهات شفوية ومكتوبة = 1
ال يتلقى العاملون تعليامت شفوية أو مكتوبة = 5

يتوفر نظام تحفيز موثق = 1يتوفر لدى املركز نظام تحفيز موثق للعاملني فيه. 7
ال يتوفر نظام تحفيز موثق = 5

يتوفر لدى املركز نظام عقوبات صارم وموثق ملحاسبة . 8
مخالفي القوانني والسياسات الخاصة باملركز

يتوفر لدى املركز نظام عقوبات صارم وموثق = 1
يتوفر لدى املركز نظام عقوبات غري موثق = 3

ال يتوفر لدى املركز نظام عقوبات صارم وموثق = 5

جميع العاملني يف املركز مطلعون عىل أنظمة الحوافز . 9
والعقوبات

جميع العاملني يف املركز مطلعون عىل أنظمة الحوافز والعقوبات = 1
العاملون يف املركز مطلعون عىل أنظمة الحوافز والعقوبات بشكل شفوي غري موثق = 3

العاملون يف املركز غري مطلعني عىل أنظمة الحوافز والعقوبات = 5

3. ضامنات الرعاية الصحية للنزالء: يرجى التقييم من 1 إىل 5 حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

توجد سياسة واضحة وموثقة حول تعيني مختص . 1
طبي من ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء

توجد سياسة = 1
ال توجد سياسة = 5

يزور املختص الطبي جميع النزالء يف املركز مرتني . 2
أسبوعياً عىل األقل

إذا قام املختص الطبي بالزيارة وفقاً للمعيار = 1
إذا قام املختص الطبي بالزيارة مرة واحدة فقط يف األسبوع = 2

إذا قام الضابط أو من ينوب عنة بسؤال النزالء عن رغبتهم يف رؤية املختص الطبي مرتني 
يف األسبوع = 3

إذا قام الضابط أو من ينوب عنة بسؤال النزالء عن رغبتهم يف رؤية املختص الطبي مرة يف 
األسبوع = 4

ال يوجد مختص طبي وال يتم سؤال النزالء = 5

يتم الفحص = 1يتم إجراء فحص طبي للنزيل فور دخوله املركز. 3
ال يتم الفحص = 5

يتم = 1يتم توثيق وحفظ نتائج فحوصات النزالء بشكل دائم. 4
ال يتم = 5
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يتوفر لدى املركز مختص يف الطب النفيس ملتابعة . 5
الصحة النفسية للنزالء و/أو العاملني يف املركز

إذا توفر يف املنشأة طوال الوقت = 1
 إذا تم استدعاؤه وقت الحاجة = 3 

غري متوفر وال يتم استدعاؤه =  5

يتم توفري العالج للنزالء وفقاً لتوصيات الطبيب . 6
بجودة تتناسب مع احتياجه ويشمل ذلك جودة 

الدواء

يتم توفري العالج للنزالء وفقاً لتوصيات الطبيب وبجودة = 1
يتم توفري العالج للنزالء وفقاً لتوصيات الطبيب بغض النظر عن الجودة = 3

ال يتم توفري العالج للنزالء وفقاً لتوصيات الطبيب وبجودة = 5

يتم عزل النزالء الحاملني ألمراض معدية يف ظروف . 7
مناسبة

توجد غرفة للعزل ويتم عزل املريض فيها = 1
ال توجد غرفة عزل، ولكن يتم غزلة يف غرفة مالمئة = 3

ال يوجد غرف عزل وال يتم عزل النزيل املريض = 5

يتم تحويل الحاالت الطارئة إىل املستشفيات . 8
الخارجية فوراً ودون مامطلة

يتم تحويل الحاالت الطارئة إىل املستشفيات الخارجية فوراً ودون مامطلة = 1
ال يتم تحويل الحاالت الطارئة إىل املستشفيات الخارجية فوراً ودون مامطلة = 5

يتم توثيق وأرشفة امللفات والتقارير الطبية للنزالء . 9
مجلدة ومحدثة

 يتم توثيق وأرشفة امللفات والتقارير الطبية للنزالء مجلدة ومحدثة = 1
ال يتم توثيق وأرشفة امللفات والتقارير الطبية للنزالء مجلدة ومحدثة = 5

وجود عيادة وطبيب كل أيام األسبوع = 1 يتم توفري خدمات صحة األسنان لجميع النزالء. 10
عدم وجود عيادة مجهزة بشكل مالئم مع وجود طبيب كل أيام األسبوع = 2

عيادة وطبيب عدد محدد من أيام األسبوع = 3
ال توجد عيادة، ويوجد طبيب عدد محدد من أيام األسبوع = 4

ال يوجد عايدة وال طبيب = 5

يقدم املختص الطبي تقريراً دورياً إلدارة السجن يقيم . 11
فيه الظروف املعيشية للمركز وأثرها عىل صحة النزالء

يقدم املختص الطبي تقريراً دورياً إلدارة السجن يقيم فيه الظروف املعيشية = 1
ال يقدم املختص الطبي تقريراً دورياً إلدارة السجن يقيم فيه الظروف املعيشية = 5

4. التعذيب واستخدام القوة: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

توجد لدى املركز سياسة واضحة وموثقة -لوائح . 1
تشغيلية-لتحريم التعذيب وسوء معاملة النزالء

توجد سياسة = 1
ال توجد سياسة = 5

توجد لدى املركز سياسة واضحة وموثقة -لوائح . 2
تشغيلية –توضح معايري استخدام القوة يف املركز

توجد سياسة = 1
ال توجد سياسة = 5

ال يتم استخدام اإلكراه عن طريق التعذيب للحصول . 3
عىل أي معلومات أثناء وجوده يف املركز

ال تم استخدام اإلكراه عن طريق التعذيب للحصول عىل أي معلومات = 1
يتم استخدام اإلكراه عن طريق التعذيب للحصول عىل أي معلومات = 5

للمركز سياسات وإجراءات موثقة وواضحة ملسألة من . 4
ميارس التعذيب عىل النزالء أو ييسء معاملتهم

االطالع عىل النظام للتشغيل+ تعليامت وإجراءات.

يتم تطبيق سياسات وإجراءات املساءلة عىل جميع . 5
العاملني يف املركز دون متييز

يتم تطبيق السياسات بدون متييز = 1
يتم التمييز يف تطبيق السياسات = 5

يجري تقييم مستوى األمن يف املركز بشكل دوري = 1يجري تقييم مستوى األمن يف املركز بشكل دوري. 6
ال يجري تقييم مستوى األمن يف املركز بشكل دوري = 5 

يتم تقييم كل نزيل جديد من منظور مدى خطورته . 7
عىل نفسه وغريه وتوثيق التقييم

يتم التقييم = 1
ال يتم التقييم = 5

توجد سياسة إجراءات تأديبية موثقة واضحة ألذى . 8
النفس

توجد سياسة = 1
ال توجد سياسة = 5

ال يتم استخدام أدوات تقييد الحرية البدنية . 9
)كاألغالل( إال يف حاالت االحرتاز من هرب املحتجز أو 

أذى النفس أو الغري فقط

ال يتم استخدام أدوات تقييد الحرية البدنية = 1
يتم استخدام أدوات تقييد الحرية البدنية = 5
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ال يتم استخدام أدوات تقييم الحرية البدنية إال بعد . 10
الحصول عىل إذن رسمي من إدارة املركز فقط

ال يتم استخدام أدوات تقييم الحرية البدنية إال بعد الحصول عىل إذن رسمي من إدارة 
املركز فقط = 1

يتم استخدام أدوات تقييم الحرية البدنية دون الحصول عىل إذن رسمي من إدارة املركز 
5 =

يتم تفتيش النزالء للتأكد من عدم توفر مواد أو . 11
أدوات حادة تساعد عىل أذى الذات أو اآلخرين 

بشكل دوري وبعد الزيارات

يتم تفتيش النزالء = 1
ال يتم تفتيش النزالء = 5

ال يتم إدخال األعرية النارية إىل املركز إال يف حاالت . 12
الدفاع عن النفس أو الغري

ال يتم إدخال األعرية النارية إىل املركز إال يف حاالت الدفاع عن النفس أو الغري = 1
ال يتم إدخال األعرية النارية إىل املركز إال يف حاالت الدفاع عن النفس أو الغري = 5

مينع تشغيل النزالء كنوع من أنواع العقاب = 1مينع تشغيل النزالء يف املركز كنوع من العقاب. 13
ميكن تشغيل النزالء كنوع من العقاب = 5

توجد سياسات واضحة للعقاب/اإلجراء التأديبي ويتم . 14
تطبيقه بالتساوي

توجد سياسة = 1
ال توجد سياسة = 5

5. إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

يتم نقل معلومات دقيقة حول مكان احتجاز . 1
املوقوفني لذويهم أو محاميهم فور التوقيف أو النقل

يتم نقل املعلومات = 1
ال يتم نقل املعلومات = 5

يتم تسليم النزالء معلومات كتابية حول حقوقهم . 2
وحول إجراءات وسياسات السجن/املركز )وتعطى له 

شفوياً إن كان أمياً(

يتم تسليم النزالء معلومات كتابية حول حقوقهم وحول إجراءات وسياسات السجن = 1
يتم تسليم النزالء معلومات كتابية حول حقوقهم وحول إجراءات وسياسات السجن = 5

يسمح للنزيل التواصل مع مستشاره القانوين دون . 3
إعاقات أو قيود

يسمح للنزيل التواصل مع مستشاره القانوين دون إعاقات أو قيود = 1
ال يسمح للنزيل التواصل مع مستشاره القانوين دون إعاقات أو قيود = 5

 إذا كانت األرسّة كافية لعدد النزالء واألغطية نظيفة ومناسبة = 1 يتم تسليم النزالء أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة. 4
إذا كان هناك رسير لكل نزيل وعدم وجود غطاء نظيف ومناسب = 2

إذا توفرت األغطية النظيفة املناسبة وكان أقل من ربع السجناء بدون أرسّة = 3
إذا توفرت األغطية النظيفة واملناسبة وكان أقل من نصف السجناء بدون أرسّة = 4
إذا توفرت األغطية النظيفة واملناسبة وكان أكرث من نصف السجناء بدون أرسّة = 5

يتم تزويد النزالء مبالبس نظيفة ومناسبة )إذا كان . 5
الزي يف املركز موحداً(

يتم تزويد النزالء بزي موحد نظيف ومناسب = 1
ال يتم تزويد النزالء بزي موحد نظيف أو مناسب = 5

يتم تفتيش النزالء الجدد مع مراعاة املعايري األخالقية . 6
يف عملية التفتيش

تم تفتيش النزالء الجدد مع مراعاة املعايري األخالقية يف عملية التفتيش = 1
ال يتم تفتيش النزالء الجدد مع مراعاة املعايري األخالقية يف عملية التفتيش = 5

6. ظروف االحتجاز: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

يتم توفري وجبات ذات قيمة غذائية يومياً لجميع . 1
النزالء

يتم توفري الوجبات = 1
ال يتم توفري الوجبات = 5

يحظى جميع النزالء بساعة يومياً للتعرض للشمس . 2
والهواء النقي 

مكان وزمن الفورة مناسبان = 1
مكان وزمن الفورة غري كافيني = 3

مكان وزمن الفورة غري مناسبني = 5

يتم توفري مياه رشب نظيفة وبكمية مناسبة تكفي . 3
الحاجة اليومية للجسم لجميع النزالء

يتوفر مياه رشب نظيفة وبكمية مناسبة = 1
ال تتوفر مياه رشب نظيفة وبكمية مناسبة = 5

يتم توزيع النزالء عىل العنابر وفقاً لقدرتهم عىل . 4
التعايش واالختالط فيام بينهم

يتم توزيع النزالء عىل العنابر وفقاً لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم = 1
يتم توزيع النزالء عىل العنابر عىل قدر اإلمكان وفقاً لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام 

بينهم = 3
ال يتم توزيع النزالء عىل العنابر وفقاً لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم = 5
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ال يتم وضع أكرث من نزيل واحد يف الغرف الفردية . 5
ليالً

ال يتم وضع أكرث من نزيل واحد يف الغرف الفردية ليالً = 1
يتم وضع أكرث من نزيل واحد يف الغرف الفردية ليالً = 5

يتم تنظيف املرافق الصحية بشكل دوري = 1يتم تنظيف املرافق الصحية )املراحيض( بشكل دوري. 6
ال يتم تنظيف املراحيض بشكل دوري = 5

يتم توفري لوازم العناية بنظافة الشعر والحالقة للنزالء = 1يتم توفري لوازم العناية بنظافة الشعر والحالقة للنزالء. 7
ال يتم توفري لوازم العناية بنظافة الشعر والحالقة للنزالء = 5

يفرض عىل النزالء غسل وتغيري مالبسهم الخارجية . 8
والداخلية، مبا يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية

يفرض عىل النزالء غسل وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية، مبا يكفل الحفاظ عىل 
نظافتهم الجسدية = 1

يراقب النزالء من حيث غسل وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية، مبا يكفل الحفاظ عىل 
نظافتهم الجسدية = 3

ال يفرض عىل النزالء غسل وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية مبا يكفل الحفاظ عىل 
نظافتهم الجسدية = 5

يسمح للنزالء من غري املحكومني رشاء وجبات غذائية . 9
من خارج املركز، وذلك عىل حسابه الشخيص، ومن 

خالل إدارة السجن أو بالتنسيق مع األهل

يسمح دامئاً = 1
يسمح يف بعض املناسبات واألعياد = 3

ال يسمح = 5

ال يسمح بإجبار النزالء من غري املحكومني عىل العمل . 10
يف املركزـ ويف حال موافقته عىل العمل، يتم دفع أجر 

له مقابل عمله.

ال يسمح بإجبار النزالء من غري املحكومني عىل العمل يف املركز، ويتم دفع أجرة لجميع 
األعامل = 1

ال يسمح بإجبار النزالء من غري املحكومني عىل العمل يف املركز، ولكن ال يتم دفع أجرة 
لجميع األعامل = 3

يسمح بإجبار النزالء من غري املحكومني عىل العمل يف املركز، وال يتم دفع أجرة لجميع 
األعامل = 5

تلتزم إدارة املركز والعاملون فيه باحرتام حرية . 11
مامرسة الشعائر الدينية يف املركز وبالتساوي

تلتزم إدارة املركز والعاملون فيه باحرتام حرية مامرسة الشعائر الدينية يف املركز وبالتساوي 
1 =

ال تلتزم إدارة املركز والعاملون فيه باحرتام حرية مامرسة الشعائر الدينية يف املركز 
وبالتساوي = 5

يسمح للنزالء التواصل مع عائالتهم وأصدقائهم . 12
املعرفني بشكل دوري، وذلك من خالل الزيارات، أو 
من خالل التواصل عن بُعد باستخدام الهاتف وغريه

يسمح للنزالء بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم املعرفني بأكرث من 3 زيارات يف األسبوع = 1
يسمح للنزالء بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم املعرفني بواقع 3 زيارات يف األسبوع = 2

يسمح للنزالء بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم املعرفني بواقع زيارتني يف األسبوع = 3
يسمح للنزالء بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم املعرفني بزيارة واحدة يف األسبوع = 4

ال يسمح للنزالء بالتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم املعرفني = 5

تصل األخبار املهمة للنزالء عن طريق توفري الصحف . 13
اليومية والدوريات، أو من خالل املحطات املتلفزة.

تصل األخبار املهمة = 1
ال تصل األخبار املهمة = 5

7. الزوار: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

يسمح بزيارة األهل للمحتجزين وفق نظام موثق . 1
ومعلن

يوجد نظام موثق ومعلن = 1
ال يوجد نظام موثق ومعلن = 5

يسمح = 1يسمح بزيارة األهل مرة أسبوعياً عىل األقل. 2
ال يسمح = 5

توجد لدى املركز توجيهات محددة الحرتام خصوصية . 3
الزوار

توجد لدى املركز توجيهات محددة الحرتام خصوصية الزوار = 1
ال يوجد لدى املركز توجيهات محددة الحرتام خصوصية الزوار = 5

تتم عملية تفتيش الزوار مع مراعاة املعايري األخالقية . 4
لذلك

تتم عملية تفتيش الزوار مع مراعاة املعايري األخالقية لذلك = 1
ال تتم مراعاة املعايري األخالقية لتفتيش الزوار = 5

تسمح سياسات املركز باستقبال زوار رسميني من . 5
جهات قانونية، ومؤسسات دولية وحقوقية

تسمح السياسة = 1
ال تسمح السياسة = 5
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القسم الثاين: التجهيزات والبنية التحتية للمركز

1. البنية التحتية لغرف ومرافق إقامة النزالء: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 متثل عدم االلتزام نهائياً

تتوفر يف جميع الغرف إضاءة صناعية مناسبة = 1تتوفر يف جميع الغرف إضاءة صناعية مناسبة. 1
تتوفر يف جميع الغرف إضاءة صناعية مناسبة إىل حد ما = 3

ال تتوفر يف جميع الغرف إضاءة صناعية مناسبة = 5

تتسع النوافذ يف غرف النزالء للسامح بدخول ضوء . 2
ميّكن النزيل من القراءة

اإلنارة تسمح بالقراءة من دون معاناة = 1
اإلنارة تسمح بالقراءة من دون معاناة إىل حد = 3

اإلنارة ال تسمح بالقراءة من دون معاناة = 5

ترتكب النوافذ يف غرف النزالء مبا يكفل دخول الهواء . 3
النقي للغرفة وتجدده يومياً

 مساحة الشباك وموقعه مناسب للتهوية حسب موقع السجن = 1 
مساحة الشباك وموقعه مناسب إىل حد ما حسب موقع السجن = 3

مساحة الشباك وموقعه غري مناسب حسب موقع السجن = 5

عدد املراحيض كاٍف )حامم واحد لكل 12 سجيناً( ومنفصلة عن الشاور = 1عدد املراحيض كاٍف الستخدامات النزالء الطبيعية. 4
عدد املراحيض كاٍف لعدد النزالء وغري منفصلة عن الشاور = 3

عدد املراحيض غري كاٍف لعدد النزالء وغري منفصلة عن الشاور = 5

تتوفر يف املركز مرافق استحامم مناسبة الستخدام . 5
النزالء 

إذا كان منفصالً عن املرحاض = 1
غري منفصل عن املرحاض = 5

تتوفر يف مرافق االستحامم مياه نظيفة وبدرجة حرارة . 6
تتناسب مع الطقس

متوفرة ومناسبة = 1
متوفرة وغري مناسبة = 3

غري متوفرة بشكل كاٍف وغري مناسبة = 5

إذا كانت الصيانة من النوع البسيط يتم إجراؤها فوراً = 1تتم أعامل الصيانة لجميع املرافق فور الحاجة لها. 7
إذا كانت الصيانة تستلزم أعامالً إنشائية = 3

إذا كانت أعامل الصيانة بسيطة أو إنشائية، وال يتم القيام بها = 5

يتم توفري رسير فردي لكل نزيل إضافة إىل لوازم . 8
الرسير النظيفة

إذا تم توفري رسير نظيف لكل نزيل مع لوازمه = 1
يتم توفري رسير بدون لوازم نظيفة = 3

عدم توفر رسير لكل نزيل = 5

يتوفر يف املركز مكان مخصص ومبساحة مناسبة . 9
الستخدامات تعرض النزالء للهواء النقي ومامرسة 

الرياضة يومياً

يتوفر يف املركز مكان مخصص ومبساحة مناسبة ملامرسة الرياضة والتعرض للهواء النقي = 1
يتوفر يف املركز مكان مخصص ملامرسة الرياضة والتعرض للهواء النقي واملساحة غري مناسبة 

3 =
ال يتوفر يف املركز مكان مخصص ملامرسة الرياضة والتعرض للهواء النقي = 5

يعترب فضاء العيش يف املركز مناسباً لعدد النزالء . 10
الفعيل

املساحة املعيارية الدولية يف الزنازين املختلطة أو الزنازين االنفرادية هي 5.4 مرت مربع
يعترب فضاء العيش مناسباً = للسجني 5.4 مرت مربع

ال يعترب فضاء العيش مناسباً = للسجني أقل من 5.4 مرت مربع

تتم مواءمة البنى التحتية للمركز مبا يتناسب مع . 11
متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة من عاملني ونزالء

املكان مالئم بشكل كامل ملتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة = 1
املكان مالئم بشكل جزيئ ملتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة = 3

املكان غري مالئم ملتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة = 5

2. مرافق الخدمات: -يرجى التقييم من 1 إىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

تتوفر يف املركز مرافق للتأهيل املهني ومستغلة . 1
بشكل مالئم

مرافق التأهيل املهني متوفرة ومستغلة بشكل مناسب = 1
مرافق التأهيل املهني متوفرة وغري مستغلة = 3

مرافق التأهيل املهني غري متوفرة = 5

تتوفر مكتبة الستخدام النزالء = 1تتوفر يف املركز مكتبة الستخدام النزالء. 2
تتوفر مكتبة مصادرها غري كافية الستخدام النزالء = 3

ال تتوفر مكتبة الستخدام النزالء = 5



79الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«

تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون
)مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(

تعريف نطاق عمل املعياراملعيار

تتوفر يف املركز عيادة مجهزة باألدوات واملعدات . 3
الالزمة

تتوفر عيادة مجهزة = 1
العيادة موجودة وتعاين نقصاً يف التجهيزات الرضورية = 3

العيادة غري موجودة أو ال تتوفر فيها تجهيزات = 5

تتوفر يف جميع املرافق إضاءة صناعية متّكن النزالء . 4
من القراءة أو العمل

تتوفر إضاءة يف جميع املرافق متكن من القراءة والعمل = 1
تتوفر إضاءة بشكل غري كاف للقراءة والعمل = 3

ال تتوفر اإلضاءة يف جميع املرافق = 5

تتسع النوافذ يف جميع مرافق الخدمات للسامح . 5
بدخول ضوء ميّكن النزيل من القراءة

مساحة الشباك وموقعه مناسبان لدخول الضوء حسب موقع السجن = 1
مساحة الشباك وموقعه مناسبان لدخول الضوء إىل حد ما حسب موقع السجن = 3

مساحة الشباك وموقعه غري مناسبني لدخول الضوء حسب موقع السجن = 5

تتوفر التهوية بشكل مناسب يف جميع مرافق . 6
الخدمات

تتوفر التهوية بشكل مناسب يف جميع مرافق الخدمات = 1
تتوفر التهوية بشكل مناسب يف بعض مرافق الخدمات = 3

ال تتوفر التهوية بشكل مناسب يف جميع مرافق الخدمات = 5

القسم الثالث: مراكز احتجاز األحداث
يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

يعزل األحداث املحتجزون عن البالغني يف أجزاء/. 1
أقسام منفصلة

يعزل الحدث عن البالغني = 1
يعزل األحداث بشكل جزيئ = 3

ال يعزل األحداث عن البالغني = 5

تحفظ سجالت األحداث املنحرفني برسية تامة وال . 2
تكون متاحة للغري

تحفظ سجالت األحداث برسية تامة = 1
ال تحفظ سجالت األحداث برسية تامة = 5

يحصل األحداث عىل عناية وحامية اجتامعية وتربوية . 3
ومهنية ونفسية

يحصل األحداث عىل عناية وحامية اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية = 1
يحصل األحداث بشكل جزيئ عىل عناية وحامية اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية = 3

ال يحصل األحداث عىل عناية وحامية اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية = 5

يتم التنسيق مع املؤسسات التعليمية املحلية ملتابعة . 4
تعليم األحداث املحتجزين

إذا تم التنسيق لجميع الصفوف والتخصصات = 1
إذا تم التنسيق لبعض الصفوف والتخصصات = 3

إذا مل يتم التنسيق = 5

يسمح بشكل دوري = 1يسمح لحدث تنظيم زيارات إىل عائلته بشكل دوري. 5
يسمح بشكل جزيئ = 3

ال يسمح = 5

توجد سياسات واضحة خاصة بتعزيز ترابط األحداث . 6
بعائالتهم )تشمل زيارات املنزل، االتصال الهاتفي(

إذا كانت السياسة موجودة = 1
إذا كانت السياسات موجودة وغري مفعلة = 3

غري موجودة = 5

القسم الرابع: مراكز احتجاز النساء
يرجى التقييم من 1 إىل 5 حيث 1 ميثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 ميثل عدم االلتزام نهائياً

تعزل النساء املحتجزات عن الرجال يف أجزاء/أقسام . 1
منفصلة

تعزل النساء املحتجزات عن الرجال يف أجزاء/أقسام منفصلة = 1
ال تعزل النساء املحتجزات عن الرجال يف أجزاء/أقسام منفصلة = 5

تتوفر يف املركز منشأة صحية خاصة لرعاية النساء . 2
قبل الوالدة

تتوفر منشأة صحية خاصة لرعاية النساء وفيها طبيبة بصورة دامئة = 1
توفر منشأة صحية خاصة لرعاية النساء وفيها طبيبة ملدة 5 أيام باألسبوع = 2

تتوفر منشأة صحية خاصة لرعاية النساء وفيها طبيبة يومني إىل 3 أيام باألسبوع = 3
ال تتوفر منشأة صحية خاصة لرعاية النساء وتتوفر الطبيبة يومني أو 3 يف األسبوع = 4

ال تتوفر منشأة صحية خاصة لرعاية النساء وال تتوفر طبيبة = 5

يسمح = 1يسمح بإبقاء األطفال الرضع لدى أمهاتهم املحتجزات. 3
ال يسمح = 5
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يتم توفري كافة اللوازم الصحية الالزمة للنساء وبشكل . 4
مستمر

إذا توفرت بشكل مستمر = 1
إذا مل تتوفر بشكل مستمر = 3

إذا مل تتوفر نهائياً = 5

يتم توفري دار حضانة يف املركز وتعيني عامالت . 5
مؤهالت لرعاية األطفال

دار الحضانة متوفرة وفيها عامالت مؤهالت = 1
دار الحضانة متوفرة وال توجد عامالت مؤهالت = 3

دار الحضانة غري متوفرة وال توجد عامالت مؤهالت = 5

ترأس قسم النساء/املركز الخاص بالنساء، موظفة . 6
مسؤولة أنثى تحمل جميع مفاتيح املركز أو القسم

ترأس قسم النساء/املركز الخاص بالنساء موظفة مسؤولة أنثى = 1
ال ترأس قسم النساء/املركز الخاص بالنساء موظفة مسؤولة أنثى

ال يسمح بدخول أي موظف ذكر إىل املركز/القسم إال . 7
مبرافقة موظفة أنثى

يسمح = 1
ال يسمح = 5

يتم تعيني املختص الطبي والعاملني يف مجال التدريب . 8
املهني من فئة اإلناث فقط

يتم تعيني املختص الطبي والعاملني يف مجال التدريب املهني من فئة اإلناث فقط = 11
يتم تعيني املختص الطبي أو العاملني يف مجال التدريب املهني من فئة اإلناث فقط = 13
ال يتم تعيني املختص الطبي والعاملني يف مجال التدريب املهني من فئة اإلناث فقط = 15

ال تقترص فرص التعليم والتأهيل املهني عىل املهن . 9
التقليدية للنساء )حياكة، إنتاج غذايئ(

ال تقترص فرص التعليم والتأهيل املهني عىل املهن التقليدية للنساء = 11
فرص التعليم والتأهيل املهني تقترص إىل حد ما عىل املهن التقليدية إضافة إىل مهن أخرى 

3 =
تقترص فرص التعليم والتأهيل املهني عىل املهن التقليدية للنساء = 15

يسمح باالتصال الجسدي بني األمهات املحتجزات . 10
وأطفالهن عند الزيارة

يسمح باالتصال الجسدي بني األمهات املحتجزات وأطفالهن عند الزيارة = 1
ال يسمح باالتصال الجسدي بني األمهات املحتجزات وأطفالهن عند الزيارة = 5

تتم الوالدة يف مستشفى مدين = 1تتم والدة النزيالت يف مستشفى مدين. 11
ال تتم الوالدة يف مستشفى مدين = 5

مينع التفتيش من قبل موظفني ذكور = 1مينع تفتيش النزيالت من قبل موظفني ذكور. 12
يسمح بتفتيش النزيالت من قبل موظفني ذكور = 5

توجد توجيهات واضحة للعامالت يف املركز برضورة . 13
التعامل بحساسية مطلقة عند تفتيش النزيالت

توجد توجيهات واضحة للعامالت يف املركز برضورة التعامل بحساسية مطلقة عند تفتيش 
النزيالت = 11

ال توجد توجيهات واضحة للعامالت يف املركز برضورة التعامل بحساسية مطلقة عند تفتيش 
النزيالت = 15

توجد إجراءات تأديبية وموثقة لتجاوزات العامالت يف . 14
املركز لهذه التوجيهات

توجد إجراءات تأديبية وموثقة لتجاوزات العامالت يف املركز لهذه التوجيهات = 11
ال توجد إجراءات تأديبية وموثقة لتجاوزات العامالت يف املركز لهذه التوجيهات = 15

يتم التنسيق والتشبيك مع مؤسسات أهلية . 15
ومجتمعية لتأهيل النساء قبل اإلفراج عنهن 

وتدريبهن عىل العناية بالنفس

يتم التنسيق والتشبيك مع مؤسسات أهلية ومجتمعية لتأهيل النساء قبل اإلفراج عنهن 
1 =

يتم التنسيق والتشبيك بشكل جزيئ مع مؤسسات أهلية ومجتمعية لتأهيل النساء قبل 
اإلفراج عنهن = 3

ال يتم التنسيق والتشبيك مع مؤسسات أهلية ومجتمعية لتأهيل النساء قبل اإلفراج عنهن 
5 =
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ملحق )3(

أسامء املشاركني يف التقييم

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان

مدير دائرة الشكاوى والتحقيقاتمويس أبو دهيم

منسق دائرة الشكاوىسامي جبارين

مسؤول املتابعة والتقييمهبة فتحي فريد

مراكز اإلصالح والتأهيل

مأمور مركز إصالح وتأهيل أريحاعقيد/ تيسري األسطي

مأمور مركز إصالح وتأهيل الخليلمقدم/ حسام أبو فرحة

مأمور مركز إصالح وتأهيل بيت لحممقدم/ أرشف هندية

مأمور مركز إصالح وتأهيل جننيمقدم/ محمد أبو كشك

مأمور مركز إصالح وتأهيل رام هللارائد/ نائل جمعة

مأمور مركز إصالح وتأهيل طولكرممقدم/ جعفر سالمة

مأمور مركز إصالح وتأهيل نابلسرائد/ أحمد قاللوة

املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية

مدير الرعاية النفسيةمقدم/ حاتم عجاج

مدير الشؤون اإلداريةرائد/ عىل نارص
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أسامء العاملني يف الهيئة املستقلة الذين شاركوا يف الزيارات امليدانية للتقييم

مدير مكتب شامل الضفةعالء نزال

مدير مكتب وسط الضفةوليد الشيخ

مدير مكتب جنوب الضفةفريد األطرش

باحث ميداين-مكتب شامل الضفةسمري أبو شمس

باحث ميداين-مكتب شامل الضفةمحمد كمنجي

باحث ميداين-مكتب شامل الضفةيزن صوافطة

باحث ميداين-مكتب وسط الضفةرنا كلبونة

باحث ميداين-مكتب وسط الضفةعرين دويكات

باحث ميداين-مكتب جنوب الضفةعالء غنايم

باحث ميداين-مكتب جنوب الضفةرمال حريبات
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