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تعريفات

او  املتحدة،  األمم  هيئات  خالل  من  تطويرها  تم  ومتطلبات  معايري  هي  الدولية:  املعايري 

املؤسسات  اىل  باإلضافة  والعدالة،  القانون  سيادة  مجال  يف  واملختصة  عنها  املنبثقة  املنظامت 

الذي يضمن  بالشكل  األشخاص  باحتجاز  املتعلقة  املعايري  لتوحيد  العالقة  ذات  األخرى  الدولية 

حقوقهم الدنيا حسب ما نص عليه العهد الدويل لحقوق االنسان، والنصوص األخرى ذات العالقة.

املحاكم يف فلسطني،  احدى درجات  أدانته بجرمية من خالل  النزيل: هو كل شخص متت 

وحرم من حريته، بناء عىل حكم املحكمة. 

بتوفري  مناسبة  أقامه  للمحتجزين ظروف  تكفل  التي  املساحة  املثيل: هي  العيش  مساحة 

ظروف معيشيّة تحفظ كرامتهم، وال تؤّدي لزيادة معاناتهم وتؤثّر سلباً عىل صحتهم.  

فضاء العيش يف السجن: هي مساحة إقامة النزالء يف غرفهم ويستثني منها مناطق الخدمات 

مثل املطبخ والفورة واملكتبة وغريها.

نسب شغل أماكن اإلقامة »كثافة السجناء«: 

نسبة شغل أماكن االقامة= عدد السجناء بتاريخ معني/ عدد السجناء املحدد يف القدرة عىل 

االستيعاب*100.

وعندما تكون املحصلة اعيل من 100 )100 سجني لكل 100 مرت مربع(، تكون هناك حالة 

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

أماكن اإلقامة.
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المقدمة

تعترب الرقابة عىل مراكز اإلصالح والتأهيل، من األدوار الهامة التي متارسها الهيئة، حيث متارس 

الهيئة هذا الدور يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتسعى الهيئة من قيامها بهذا الدور عىل 

تحسني ظروف التوقيف واالحتجاز يف تلك املراكز. ومتارس هذا الدور من خالل الزيارات الدورية 

املحددة مسبقاً مع جهاز الرشطة، إضافة إىل زيارات استثنائية يف حاالت طارئة، حيث يتم مخاطبة 

جهاز الرشطة وتتم الزيارة يف اليوم التايل يف أغلب األحيان. ورغم أهمية هذه الزيارة إال أن الهيئة 

تسعى إىل الحصول أو تطبيق الزيارة الفجائية، وهي التي تتم بدون ابالغ جهاز الرشطة إال عند 

الوصل إىل باب مركز االحتجاز.

وقد اعتمدت الهيئة لغرض الرقابة منوذجني يقوم الباحث امليداين بتعبئتها أثناء الزيارة، أحد 

النموذجني يعبأ كل شهر أو كل زيارة ملركز اإلصالح والتأهيل، والثاين يتم تعبئته مرتني يف السنة، 

والتأهيل من  اإلصالح  مركز  الحاصل عىل  التطور  البحث يف  الثاين  النموذج  الهدف من  ويكون 

حيث املرافق والبناء وعدد العاملني، أما النموذج األول الذي يعبأ يف كل زيارة فيكون الهدف 

منه البحث يف أوضاع النزالء والخدمات التي تقدم لهم ومدى استاقها مع مبادئ حقوق االنسان.

وعىل مدار االعوام السابقة، نفذت الهيئة العديد من الزيارات ملراكز اإلصالح والتأهيل يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وسجلت العديد من املالحظات واإلشكاليات التي تواجه تلك املراكز 

وذلك من خالل إطالعها املبارش عىل هذه اإلشكاليات أو من خالل تلقي العديد من الشكاوى 

إضافة إىل الرصد والتوثيق الذي يعزز وجود هذه اإلشكاليات. وتنفذ الهيئة زياراتها الدورية لتلك 

املراكز من خالل باحثيها امليدانيني املوجودين يف مكاتبها املختلفة.

ولتفعيل دور رقابة الهيئة عىل مراكز اإلصالح والتأهيل، بارشت الهيئة منذ عام 2018 بتقييم 
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مواءمة مراكز االصالح والتأهيل يف الضفة الغربية وقطاع غزة للمعايري الدولية. قامت بتطوير اداة 

جمع البيانات خالل عام 2019 لتعكس بعض املعايري الخاصة مبواءمة مراكز االصالح والتأهيل 

الحتياجات االشخاص ذوى االعاقة من النزالء والعاملني والزوار، باإلضافة اىل بعض املعايري الخاصة 

مبدى مواءمة ظروف املعيشة داخل املراكز.
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مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية

عىل الرغم من افتتاح مركز إصالح وتأهيل أريحا خالل العام 2012 ليكون أول مركز إصالح 

وتأهيل عىل مستوى فلسطني تراعى فيه املعايري الدولية من حيث املساحات والخدمات والحامية 

إخالء  بعد  رام هللا  االحتجاز. وترميم مركز إصالح وتأهيل  بأماكن  املتعلقة  املسائل  وغريها من 

الطابق الثاين من املبنى الذي هو مستأجر أصالً خالل ذات العام 2012. ورغم الرتميم األخري، إال 

أن املركز املشار إليه )إصالح وتأهيل رام هللا( بقيت عليه مالحظة تتعلق بضيق املكان وما نتج 

عن ذلك من اكتظاظ بسبب كرب عدد النزالء وصغر مساحة املركز. 

خالل العام 2015، تم ترميم مركز إصالح وتأهيل بيت لحم، ورغم ذلك الرتميم إال أنه بقي 

يعاين من الكثري من االشكاليات وال يرقى ألن يكون مكان احتجاز لفرتات طويلة. وبدأ خالل العام 

2015 العمل عىل إنشاء مركز إصالح وتأهيل كل من جنني ليغطي منطقة شامل الضفة الغربية، 

واستالم مركز إصالح وتأهيل نابلس خالل العام 2013، تم خالل العام 2014 إجراء التحسينات 
التالية عىل مراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية1:

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

تجهيز ورشة خياطة وتصنيع األحذية لدى مركز إصالح الظاهرية. •

تجهيز ورشة الفسيفساء لدى مركز إصالح وتأهيل أريحا. •

تجهيز قاعات صفية متعددة االستخدام لدى مراكز إصالح وتأهيل جنني، طولكرم، الخليل. •

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

1   تقرير حول اإلنجازات يف مجال اإلصالح والتأهيل للعام 2015، املعد من قبل إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل، املرسل للهيئة من قبل مدير 

عام الرشطة بتاريخ 2015/1/12 
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إنشاء مباين إضافية )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  •

مراكز إصالح وتأهيل جنني، أريحا، الخليل، طولكرم، مبعدات إطفاء الحريق وال يزال العمل 

جاٍر.

تم 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 يف مركز إصالح وتأهيل نابلس. •

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

إصالح وتأهيل نابلس.

أما خالل العام 2017 فقد تم احداث عدد من التطورات يف مجال مراكز االصالح والتأهيل 

تتلخص يف التايل، وهذا ما بقي عليه الحال خالل العام 2018 دون أي تغيري2: 

وجاري  • اإلنشائية  الناحية  من  محافظة جنني  وتأهيل يف  إصالح  مركز  بناء  من  االنتهاء  تم 

املركز بخط  الكهرباء وتوصيل  تأثيثه ورفع قدرة  للمركز  بناء مخازن  استكامل  العمل عىل 

مياه رئييس.

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

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

عىل البدء بعملية البناء.

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

الستكامل اإلجراءات.

2  كتاب معلومات حول مراكز اإلصالح والتأهيل للعام 2016 املرسل للهيئة من قبل اإلدارة العامة للرشطة بتاريخ 2017/1/31.
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تقييم موائمة مراكز االصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون

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

تطوير وبناء قدرات طاقم إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل.

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

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

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

نيلسون مانديال لسنة 2015.

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

ليصبح )19( مدرباً.

نابلس  العام 2018 فقد بقيت األمور عىل حالها، فقد بقي مركز اصالح وتأهيل  أما خالل 

بدون تأثيث، وبقي مركز إصالح وتأهيل جنني بدون تشغيل.

جدير باملالحظة أن مراكز احتجاز النساء ومراكز احتجاز االحداث ليست متوفرة يف جميع 

مراكز اإلصالح والتأهيل السبعة املنترشة يف الضفة الغربية.

الهدف من التقـييم
ملدى  تقييم  أجراء  اىل  فلسطني،  االحتجاز يف  أماكن  زيارة  من  سنوات  بعد  الهيئة،  هدفت 

مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية وقطاع غزة للمعايري الدولية الماكن االحتجاز 

مراعاتها  من حيث  فلسطني  يف  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  وضع  حقيقة  يف  البحث  بهدف  وذلك 

تحديد  يف  التقييم  هذا  ويساهم  كام  املحتجزين.  األشخاص  لحقوق  الدنيا  الدولية  للمعايري 

األولويات الوطنية لتحسني حالة حقوق االنسان يف السجون الفلسطينية. 

كام يهدف التقييم اىل:

والتأهيل  اإلصالح  مراكز  يف  االنسان  حقوق  حالة  لتحسني  الوطنية  األولويات  تحديد  أوال: 

االهتامم  تتطلب  التي  املجاالت  الضوء عىل  وتسليط  املحتجزة حريتهم،  لألشخاص  الفلسطينية 

والدعم الفوري من صناع القرار. 
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ثانيا: جمع بيانات أولية حول حالة مراكز اإلصالح والتأهيل من الناحية السياساتية واإلجرائية 

وتحديد الفجوات فيها بهدف التطوير.

ثالثا: جمع بيانات أولية حول حالة مراكز االحتجاز والتأهيل من ناحية االنشاءات والتجهيزات 

والبنى التحتية لتحديد الفجوات فيها بهدف التطوير.

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

منهجية التقييم
قامت الهيئة بتصميم أداة تقييم مراكز االصالح والتأهيل من خالل االستعانة باملراجع الدولية 

ذات الصلة3 . وتستخدم األداة، ليس فقط لوضع نقطة األساس line Base، ولكن أيضاً ألغراض 

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

املعاملة املناسبة وتواجدهم يف بيئة مناسبة للعيش. وقد ارتأت الهيئة أجراء التقييم عىل مرحلتني 

عىل أن تتضمن املرحلة االوىل مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية وقطاع غزة.

يتضمن التقييم منهجية لجمع املعلومات األساسية عن السياسات االدارية للمركز واالجراءات 

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

والتأهيل مع تقييم خاص لوضع النساء واالحداث يف هذه املنشأت، باإلضافة اىل تقييم االمتثال 

»قواعد  النزالء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  وال سيام  الرئيسية،  الدولية  واملعايري  للقواعد 

مانديال«، وتسليط الضوء عىل املجاالت التي تتطلب االهتامم والدعم الفوري من صناع القرار. 

3  إعالن األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )1948( ؛ إعالن األمم املتحدة بشأن حامية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )1975( ؛ ضامنات األمم املتحدة التي تضمن حامية حقوق الذين يواجهون عقوبة 

اإلعدام )1966( ؛ مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني )1979( ؛ القواعد الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث 

)1985( ؛ مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من   )1988( ؛ املبادئ األساسية ملعاملة السجناء 

النارية من  القوة واألسلحة  استخدام  األساسية بشأن  املبادئ  ؛  األحداث )1990(  التوجيهية ملنع جنوح  املتحدة  األمم  مبادئ  ؛   )1990(

جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني )1990( ؛ قواعد األمم املتحدة لحامية األحداث املجردين من حريتهم )1990( ؛ مدونة السلوك 

الدولية للموظفني العموميني )1996( ؛ املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة للعمل بشأن األطفال يف نظام العدالة الجنائية )1997( ؛ مبادئ 

األمم املتحدة بشأن التحقيق والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )2000( ؛ 

وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجاجية للنساء املجرمات )2010(. ؛ القواعد الدنيا يف معاملة املساجني الصادر 

عن األمم املتحدة )1957،1977(
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تضمن منوذج التقييم معايري ثابتة لتحديد الدرجة التي يستحقها عىل كل بند من بنود أداة 

التقييم ترتاوح بني 1 و 5، حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائيا.

أداة التقـييم
الزوار من  العاملني والنزالء  و  تراعي حقوق  أربعة اجزاء رئيسية  اىل  التقييم  أداة  تنقسم 

ذوي االعاقة، ويندرج تحت كل جزء منها مجموعة من االجزاء الفرعية، والتي يخصص لكل منها 

مجموعة من االسئلة كالتايل:

 القسم األول: السياسات العامة للمركز

أدارة املركز. 1

العاملون يف املركز . 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 اقامة النزالء. 1

مرافق الخدمات. 2

القسم الثالث: مراكز احتجاز االحداث

ويندرج تحتها اربعة عرش سؤال خاص بتقييم أوضاع مراكز احتجاز االحدث.

القسم الرابع: مراكز احتجاز النساء

ويندرج تحتها سبعة عرش سؤاال خاصا بتقييم أوضاع مراكز احتجاز النساء.
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إجراءات التقـييم
تم تصميم أداة التقييم األساسية يف عام 2018، وتم تطويرها يف العام 2019 لتتضمن قياس 

مدى مواءمة مراكز االحتجاز لظروف األشخاص ذوي اإلعاقة من نزالء وعاملني وزوار، باإلضافة 

كام  الهيئة،  يف  املسؤولني  مع  مناقشتها  ومتت  املعيشة  ظروف  مبواءمة  تتعلق  بنود  أضافة  اىل 

التقييم  أداة  لعرض  الغربية  الضفة  يف  والتأهيل  اإلصالح  ملراكز  العامة  اإلدارة  مع  التواصل  تم 

والتعديالت عليها. 

تم تشكيل فريق من املقيمني يشمل ممثلني عن الهيئة وممثل عن ادارة مركز اإلصالح الذي 

يتم تقييمه باإلضافة اىل ممثل واحد عن االدارة العامة للسجون عىل األقل، وذلك بالتنسيق مع 

املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية. خالل زيارة التقييم، قام السيد مدير 

التقييم خالل جولته امليدانية داخل املركز كام شارك بالحوار حول معايري  املركز مبرافقة فريق 

التقييم. ميكن االطالع عىل قامئة تشمل أسامء السادة املشاركني يف التقييم يف امللحق رقم )1(.

تم تنسيق الزيارات اىل مراكز اإلصالح بالتعاون مع املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل 

والتي متت حسب املواعيد املقررة لها.  كام تم االتفاق عىل معايري الزيارة والتي 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، وتسجيل عالمات من 1 اىل 

3 حيث 1 هو االمتثال التام، و3 هو عدم االمتثال )مرفق رقم 2(.

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

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

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

وغرف التدريب املهني.

قامت الهيئة بوضع تعريف لنطاق عمل املعيار بشكل واضح كام هو موضح أدناه، وذلك 

لتوحيد املفاهيم الخاصة بنطاق عمل املعيار وقدرته عىل القياس الصحيح. كام تم التقييم لجميع 

املعايري املتضمنة عىل مقياس من 1 5 نقاط حيث متثل 1 االلتزام الكيل باملعيار يف حني متثل 5 
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عدم االلتزام نهائيا )مرفق 3(. 

التفسريالنطاقالدرجة

امتثاال كامال للمعايري الدولية11

امتثال جيد للمعايري الدوليةمن 1.1 اىل 22

امتثال اىل حد ما للمعايري الدوليةمن 2.1 اىل 33

امتثال ضعيف للمعايري الدوليةمن 3.1 اىل 44

عدم االلتزام نهائيا باملعايري الدوليةمن 4.1 اىل 55

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

نطاق منهم، كام قام ممثل من الهيئة بالتأكد من وجود كافة السجالت والنامذج وامللفات التي 

تم تحديدها سابقا وتم رصد عالمة لتوفر السجل او النموذج او عدم توفره.  

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

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

تم مناقشة تقرير التقييم الذي قامت الهيئة بإعداده واعتامده للنرش.
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تقييم مراكز اإلصالح والتأهيل
في الضفة الغربية

أجمالي مركز إصالح وتأهيل الضفة الغربية
بلغ اإلجاميل العام لجميع معايري مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية 2.5 مام 

يعكس امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية. وكانت معدالت املواءمة للمراكز السبعة املنترشة يف 

الضفة الغربية كالتايل:

مركز اصالح نطاق املعيار
وتأهيل بيت 

لحم

مركز اصالح 
وتأهيل 
الخليل

مركز اصالح 
وتأهيل اريحا

مركز اصالح 
وتأهيل رام 

الله

مركز اصالح 
وتأهيل 
طولكرم

مركز اصالح 
وتأهيل جنني

مركز اصالح 
وتأهيل 
نابلس

اإلجاميل 
للمعيار

اإلجاميل العام 
للسياسات العامة 

للمركز
1.71.71.31.71.71.71.71.6

اإلجاميل العام 
للتجهيزات والبنية 

التحتية للمركز
4.03.42.33.43.33.43.73.3

اإلجاميل العام 
ملراكز احتجاز 

االحداث
000001.92.92.4

اإلجاميل العام 
ملراكز احتجاز 

النساء
2.502.12.402.402.4

اإلجاميل العام 
لجميع معايري 
مواءمة مراكز 

اإلصالح والتأهيل 
يف الضفة الغربية

2.72.51.92.52.52.42.82.5
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 وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املراكز لفقرات نطاق أدارة املراكز 1.6 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري  •

الدولية الخاصة بإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املراكز لفقرات نطاق العاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل 1.8 مام يعكس  •

امتثاال جيدا للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبراكز اإلصالح والتأهيل.

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

2.2 مام يعكس امتثاال اىل حد ما باملعايري الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء 

يف مراكز اإلصالح والتأهيل. 

املراكز 1 مام ميثل  • القوة يف  التعذيب واستخدام  املراكز لفقرات نطاق  بلغ معدل مواءمة 

امتثاال كامال لنطاق التعذيب واستخدام القوة يف مراكز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املراكز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف املراكز 2.2 مام يعكس  •

امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية فيام يتعلق بإجراءات استقبال املوقوفني/النزالء.

امتثاال جيدا  • بلغ معدل مواءمة املراكز لنطاق ظروف االحتجاز يف املراكز 1.7 مام يعكس 

للمعايري الدولية فيام يتعلق بظروف االحتجاز.

بلغ معدل مواءمة املراكز لنطاق الزوار للمركز 1 مام يعكس امتثاال تاما للمعايري الدولية  •

فيام يتعلق باستقبال الزوار.

معيار  ألجاميل  بالنسبة  الغربية  الضفة  وتأهيل  اصالح  مراكز  مواءمة  معدل  أجاميل  بلغ 

الخاصة  الدولية  للمعايري  ضعيفا  امتثاال  يعكس  مام   3.3 للمراكز  التحتية  والبنية  التجهيزات 

بالتجهيزات والبنية التحتية، وتوزعت كالتايل:

النزالء يف 3.3 مام يعكس  • أقامه  التحتية ومرافق  البنية  بلغ معدل مواءمة املراكز لفقرات 

امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية الخاصة بالبنية التحتية ومرافق أقامه النزالء.
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بلغ معدل مواءمة مرافق الخدمات يف املراكز 3.3 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية  •

الخاصة مبرافق الخدمات.

االحداث 2.4 مام  احتجاز  بالنسبة إلجاميل معيار مراكز  املراكز  بلغ إجاميل معدل مواءمة 

يعكس امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز االحداث. علام بأن األحداث 

يتواجدون يف مركزين فقط هام جنني ونابلس.

احتجاز  مراكز  معيار  إلجاميل  بالنسبة  والتأهيل  االصالح  مراكز  مواءمة  معدل  إجاميل  بلغ 

بأن  علام  النساء.  احتجاز  مبعايري  الخاصة  الدولية  للمعايري  امتثاال ضعيفا  يعكس  3 مام  النساء 

النساء تتواجد يف أربعة مراكز هي: اريحا، بيت لحم، رام هللا وجنني.
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مالحظات حول نتائج التقييم

مركز إصالح وتأهيل أريحا

مالحظاتالبيان

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

محاط بسور مرتفع ومغلق 
ببوابات الكرتونية

مكون من طابقني9,000 مرت مربعاملساحة االجاملية

2,000 مرت مربعمساحة العيش 

السعة االستيعابية 
للمركز

عدد النزالء وقت الزيارة:163  165   نزيل
نزيل

نسب شغل أماكن 
اإلقامة “كثافة 

السجناء”

%98.8

تم افتتاحه للعمل عام 2012بناء حديث خصيصا ملركز إصالح وتأهيلطبيعة البناء

وحدات الخدمات 
املتوفرة يف املركز

الساحات واملالعب واملرافق الرتفيهية، قاعة رياضة،، 
3 فورات )للموقوفني، للمحكومني، للنساء(، ومكتبة 

وغرف صفية وغرفة كمبيوتر، عيادة اسنان، عيادة طب 
عام، مخترب طبي، التدريب املهني: ورشة فسيفساء، 

مخبز، اشغال يدوية، مشغل للتمديدات الكهربائية )1 
و3 فاز(، مشغل خياطة، 

يقدم املركز للنزالء خدمات ترفيهية وتثقيفية متعددة.

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

املركز مؤهل 
الستقبال ذوي 

االعاقة من نزالء 
وزوار وعاملني

املركز غري مجهز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة من 
نزالء وزوار وعاملني

ورصد  التقييم  أداة  مناقشة  وبعد   ،2019 متوز   29 بتاريخ  املركز  بزيارة  التقييم  فريق  قام 

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

قام فريق التقييم بزيارة ميدانية لكافة مرافق املركز للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمرافق قبل 

اعتامد درجة التقييم النهائية.
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مام   1.9 الدولية  للمعايري  اريحا  وتأهيل  اصالح  مركز  مواءمة  ملعدل  العام  اإلجاميل  بلغ 

يعكس امتثاال جيدا اىل املعايري الدولية لظروف االحتجاز.

بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل أريحا بالنسبة ألجاميل معيار أدارة املركز 1.3 

والتأهيل،  لإلصالح  أريحا  مركز  املتبعة يف  للسياسات  الدولية  للمعايري  امتثاال جيدا  يعكس  مام 

وتوزعت كالتايل:

للمعايري  • بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق أدارة املركز 1.5 مام يعكس امتثاالً جيداً 

الدولية. 

جيداً  • امتثاالً  يعكس  مام   1.8 املركز  يف  العاملني  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف املركز 1.8  •

مام يعكس امتثاال جيدا للمعاير الدولية الخاصة بضامنات الرعاية الصحية للنزالء. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف املركز 1.0 مام ميثل  •

امتثاال كامال لنطاق التعذيب واستخدام القوة.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف املركز 1.2 مام يعكس  •

امتثاال جيد للمعايري الدولية.

جيداً  • امتثاالً  يعكس  مام   1.1 املركز  يف  االحتجاز  ظروف  لنطاق  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للمركز 1.0 مام يعكس امتثاال كامال للمعايري الدولية. •

التجهيزات  معيار  ألجاميل  بالنسبة  أريحا  وتأهيل  اصالح  مركز  مواءمة  معدل  أجاميل  بلغ 

بالتجهيزات  الدولية الخاصة  امتثاال اىل حد ما للمعايري  التحتية للمركز 2.3 مام يعكس  والبنية 

والبنية التحتية، وتوزعت كالتايل:
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بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء يف املركز 2.0 مام يعكس  •

امتثاال جيدا للمعايري الدولية.

للمعايري  • ما  اىل حد  امتثاال  يعكس  2.6 مام  املركز  الخدمات يف  مرافق  مواءمة  معدل  بلغ 

الدولية.

بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز إصالح وتأهيل أريحا بالنسبة ألجاميل معيار مراكز احتجاز 

النساء 2.1 مام يعكس امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية. 

يجب مالحظة عدم وجود نزالء أحداث يف املركز وقت أجراء التقييم.

مالحظات حول نتائج التقييم

أدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل اريحا بشكل جيد جدا مع املعايري الدولية الخاصة  •

بادراه املركز من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول إدراه املركز. 

الرقابة  استخدام وسائل  ان  اال   %47.2 النزالء هي  اىل  العاملني  نسبة  ان  الرغم من  وعىل 

االلكرتونية ساهمت يف تقليل الحاجة اىل العنارص البرشية وجعلت من املمكن اعتبار املركز 

متوافقا مع املعايري الدولية يف هذا الخصوص. ولعل أوجه القصور الوحيد يف مواءمة إدارة 

مركز اصالح وتأهيل اريحا، يكمن يف عدم وجود نظام واضح وموثق إلدارة مرافق التأهيل 

املهني املتوفرة يف املركز، باإلضافة اىل كون املركز غري مؤهل الستقبال ووجود األشخاص ذوي 

اإلعاقة من عاملني ونزالء وزوار. كام أنه ال توجد 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  أضايف عن  مايل  مردود  أي  اىل عدم وجود  باإلضافة  املركز  يف 

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

والتأهيل، كام انه مل يتم تعيني عاملني من األشخاص ذوي العالقة حسب النسب املتعارف 

عليها.

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء: يضمن مركز إصالح وتأهيل أريحا درجة جيدة من ضامنات  •
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الرعاية الصحية للنزالء خاصة يف ظل توفر طبيب عام دائم يف املركز يقوم باألرشاف الكامل 

عىل النزالء عىل مدار الساعة اال أن طبيب االسنان يتوفر فقط ملدة 3 أيام يف األسبوع، ويتوفر 

انه ال توجد سياسة واضحة حول  النفيس ملدة يوم واحد فقط كل أسبوعني، كام  املختص 

تعيني املختص الطبي من ذوي الكفاءة، كون املختص الطبي يعني من قبل الخدمات الطبية 

العسكرية، وال دخل إلدارة مراكز االصالح والتأهيل وال الرشطة يف ذلك، وكذلك فإنة ال توجد 

غرفة للعزل الطبي داخل املركز.

 وعىل الرغم من ان املختص الطبي يقدم تقارير دورية اىل إدارة املركز حول كمية الغذاء 

ونوعيته وإعداده، مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف املركز ومرافقة والنزالء حالة املرافق 

الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف املركز، نوعية ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم، اال انه 

ال يتابع مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية، كام ال تتوفر يف املركز ضامنات 

الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

املعايري  • مع  ممتاز  بشكل  اريحا  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  القوة:  واستخدام  التعذيب 

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل اريحا بشكل جيد جدا مع  •

املعايري الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء ومتكينهم من اإلقامة بصورة سلسة، كام 

مينح النزيل من ذوي اإلعاقة قدرا معقوال من التسهيالت خالل استقبالهم مبا يتناسب مع 

طبيعة اإلعاقة عىل الرغم من عدم وجود سياسة حول ذلك.

من  • للنزالء  احتجاز جيدة جدا  أريحا ظروف  وتأهيل  إصالح  مركز  يوفر  االحتجاز:  ظروف 

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

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

دوري  بشكل  واصدقائهم  عائالتهم  مع  بالتواصل  للنزالء  وتسمح  الدينية  الشعائر  مامرسة 

كام وتصل للنزالء األخبار بشكل منتظم من خالل الصحف اليومية ومحطات التلفاز. كام 

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

والداخلية مبا  الخارجية  النزالء)فقط( من حيث غسل وتغيري مالبسهم  املركز  العاملون يف 

يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية وال يتم فرض ذلك عليهم، كام أن العمل غري أجباري 
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يف املركز ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة 

وحسن السري والسلوك داخل املركز.

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

الزيارة لعائالت وأصدقاء النزالء بشكل دوري متفق عليه سلفا.

البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل أريحا بشكل جيد مع  •

املعايري الدولية الخاصة البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء من حيث توفر االضاءة الصناعية 

والطبيعة الكافية وتوفر النوافذ واملرافق الصحية املزودة بكميات مناسبة من املياه والتي 

تتم صيانتها بشكل دوري وفور الحاجة اىل ذلك، كام ويتوفر يف املركز ساحات مناسبة لتعرض 

النزالء للشمس كام أن نسب شغل أماكن اإلقامة تبلغ 98.8% . وعىل الرغم من ذلك، فان 

عدد املراحيض يعترب غري كاف للنزالء )مرحاض لكل 8 نزالء( وهي غري مناسبة الحتياجات 

األشخاص ذوي اإلعاقة. كام أن البني التحتية غري مواءمة ملتطلبات القامة النزالء من ذوي 

اإلعاقة من النزالء.

املعايري  • مع  ما  حد  اىل  جيد  بشكل  اريحا  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  الخدمات:  مرافق 

الدولية الخاصة بطبيعة نوعية مرافق الخدمات املوجودة فيه. حيث تتوفر يف املركز 3 مرافق 

للتأهيل املهني )ورشة فسيفساء، مخبز، مشغل لألشغال اليدوية(، اال انها غري مفعلة، كام 

وتتوفر مكتبة تحتوي عىل 1154 كتاباً اال انه ال يتوفر كتبا مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وهي غري مواءمة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، كام ان البني التحتية ملرافق الخدمات 

كاملة غري مجهزة مبا يتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي االعاقة. 

وتتوفر يف املركز عيادة مجهزة باألدوات واملعدات الالزمة، ومطبخ مجهز بشكل جيد ألعداد 

اإلضاءة  وتوفر  الخدمات  مرافق  اىل  للدخول  الشمس  بضوء  للسامح  النوافذ  وتتسع  الوجبات، 

الصناعية التي متكن النزالء من القراءة والعمل.

مركز احتجاز النساء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل اريحا بشكل جيد اىل حد ما مع املعايري  •

الدولية الخاصة باحتجاز النساء حيث بلغت 2.1. تعزل النساء املحتجزات يف أقسام منفصلة 

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

ذكور، كام ويسمح ببقاء األطفال الرضع مع امهاتهم املحتجزات كام ويتم توفري دار حضانة 
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مخصصة لهؤالء األطفال مع توفري جميع املستلزمات الصحية الخاصة بالنساء بشكل دوري 

الجسدي  باالتصال  ويسمح  هذا  مدنية.  مستشفيات  يف  الحوامل  املحتجزات  والدة  ويتم 

بني األمهات املحتجزات واطفالهن خالل الزيارة. اال ان املركز ال يوفر عيادة نسائية خاصة 

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

الرغم من توفر دار حضانة داخل املركز اال انه ال توجد عامالت داخل دار الحضانة وتتفرغ 

النزيالت لهذا الغرض. باإلضافة اىل أن مدريب برامج التدريب املهني والتعليم غالبا ما يكونوا 

واملجتمعية  األهلية  املؤسسات  مع  والتشبيك  التنسيق  يف  ويوجد ضعف  كام  الرجال.  من 

هذا  عنهم.  االفراج  بعد  بالنفس  العناية  عىل  وتدريبهم  عنهن  االفراج  قبل  النساء  لتأهيل 

وتعترب مرافق االستقبال واإلقامة غري مواءمة ملتطلبات النساء ذوات اإلعاقة.

مركز احتجاز االحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •
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مركز إصالح وتأهيل الخليل )الظاهرية(

مالحظاتالبيان

شامل الخليلمدينة الظاهرية موقع املركز

مكون من طابقني3000 مرت مربعاملساحة االجاملية

550 مرت مربعمساحة العيش 

السعة االستيعابية 
للمركز

عدد النزالء وقت الزيارة 98140 نزيل

نسب إشغال 
أماكن اإلقامة 

“كثافة السجناء”

%142.9

تم افتتاحه للعمل مع قدوم مبني قديم منذ العهد الربيطاينطبيعة البناء
السلطة بني العامني 1994 

و1995.

وحدات الخدمات 
املتوفرة يف املركز

عيادة طب عام، عيادة اسنان، مكتبة، غرفة صفية. 
مرافق التدريب املهني: مخبز، احذية، اشغال يدوية، 

مشغل خياطة

ورش التدريب املهني غري 
مستغلة

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

املركز مؤهل 
الستقبال ذوي 

االعاقة من نزالء 
وزوار وعاملني

املركز غري مجهز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة من 
نزالء وزوار وعاملني

ورصد  التقييم  أداة  مناقشة  وبعد   ،2019 متوز   27 بتاريخ  املركز  بزيارة  التقييم  فريق  قام 

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

قام فريق التقييم بزيارة ميدانية لكافة مرافق املركز للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمرافق قبل 

اعتامد درجة التقييم النهائية.

2.5 مام  الدولية  للمعايري  الخليل  وتأهيل  اصالح  مركز  مواءمة  العام ملعدل  اإلجاميل  بلغ 

يعكس امتثاال اىل حد ما اىل املعايري الدولية لظروف االحتجاز.

بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل الخليل بالنسبة ألجاميل معيار سياسات املركز 
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1.7 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري الدولية للسياسات املتبعة يف مركز الخليل لإلصالح والتأهيل، 

وتوزعت كالتايل:

للمعايري  • بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق إدارة املركز 1.7 مام يعكس امتثاالً جيداً 

الدولية. 

جيداً  • امتثاالً  يعكس  مام   1.8 املركز  يف  العاملني  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية لخصائص العاملني مبركز اإلصالح والتأهيل.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف املركز 2.3  •

مام يعكس امتثاال اىل حد ما باملعايري الدولية. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف املركز 1 مام ميثل امتثاالً  •

كامالً لنطاق التعذيب واستخدام القوة.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف املركز 2.2 مام يعكس  •

امتثاال اىل حد ما باملعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق ظروف االحتجاز يف املركز 1.8 مام يعكس امتثاال اىل حد ما  •

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للمركز 1 مام يعكس امتثاال كامال للمعايري الدولية. •

التجهيزات  معيار  بالنسبة ألجاميل  الخليل  وتأهيل  اصالح  مركز  مواءمة  معدل  أجاميل  بلغ 

والبنية التحتية للمركز 3.4 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية الخاصة بالتجهيزات والبنية 

التحتية ملركز الخليل لإلصالح والتأهيل، وتوزعت كالتايل:

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء يف املركز 3.6 مام يعكس  •

التزما ضعيفا باملعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات مرافق الخدمات يف املركز 3.2 مام يعكس امتثاال ضعيفا  •

للمعايري الدولية.
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بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل الخليل بالنسبة ألجاميل معيار مراكز احتجاز 

النساء 2.5 مام يعكس امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية. 

يجدر االشارة اىل عدم وجود نزالء أحداث يف املركز وقت أجراء التقييم.

مالحظات حول نتائج التقييم

الخاصة  • الدولية  املعايري  الخليل بشكل جيد مع  وتأهيل  يتوافق مركز إصالح  املركز:  أدارة 

بادراه املركز من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول إدراه املركز. اال 

انه يوجد عجز واضح يف مواءمة نسبة العاملني اىل النزالء حيث تبلغ 25% ويتفاقم الوضع 

بسبب قدم املبنى وعدم القدرة عىل االستعانة بالوسائل التكنولوجية للرقابة داخل املركز. 

املركز، باإلضافة  املتوفرة يف  التأهيل املهني  كام ال يوجد نظام واضح وموثق إلدارة مرافق 

اىل كون املركز غري مؤهل الستقبال ووجود األشخاص ذوي اإلعاقة من عاملني ونزالء وزوار. 

كام أنه ال توجد 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  أضايف عن  مايل  مردود  أي  اىل عدم وجود  باإلضافة  املركز  يف 

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

والتأهيل، كام انه مل يتم تعيني عاملني من األشخاص ذوي العالقة حسب النسب املتعارف.

الخليل درجة محدودة من  • يضمن مركز إصالح وتأهيل  للنزالء:  الصحية  الرعاية  ضامنات 

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء خاصة يف ظل عدم توفر طبيب عام دائم يف املركز )5 أيام 

يف األسبوع(، واملمرض كذلك غري مقيم ويعمل 5 أيام يف األسبوع )8 ساعات يف اليوم(،  كام 

يتم توفري خدمات طب االسنان يومني فقط يف األسبوع،  ، ويتوفر املختص النفيس ملدة يوم 

واحد فقط كل أسبوع. توجد الصيدلية داخل غرفة الطب العام ، كام ان األدوات الرضورية 

لتجهيز العيادات غري متوفرة او قدمية ومتهالكة

يتم الفحص الطبي للنزيل يف الخدمات الطبية العسكرية وقبل وصولة اىل املركز، وبالتايل 
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بهذا  الدولية  املركز نفسه، حسب األعراف  املركز من قبل  اىل  النزيل فور دخوله  يتم فحص  ال 

الخصوص.

كام انه ال توجد سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي من ذوي الكفاءة، كون املختص  •

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

الرشطة يف ذلك، وكذلك فانة ال توجد غرفة للعزل الطبي داخل املركز.

 وعىل الرغم من ان املختص الطبي يقدم تقاريراً دورية اىل إدارة املركز حول كمية الغذاء 

ونوعيته وإعداده، مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف املركز ومرافقه والنزالء وحالة املرافق 

الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف املركز، نوعية ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم، اال انه 

ال يتابع مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية، كام ال تتوفر يف املركز ضامنات 

الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

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

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

مع  • جيد  بشكل  الخليل  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  املوقوفني/النزالء:  استقبال  إجراءات 

املعايري الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء ومتكينهم من اإلقامة بصورة سلسة، اال فيام 

يتعلق بتجنب االكتظاظ وكفالة فضاء عيش معتدل للنزالء بسبب ظروف املنشأة وارتفاع 

نسبة اشغال املركز، كام ال يتسلم كل نزيل رسير خاص به مع لوازمه لوجود 50 نزيالً بدون 

ارسة وقت التقييم، اال ان املركز يكفل قدراً معقوالً من تنظيف االغطية ولوازم الرسير حسب 

جدول محدد. وال يتوفر يف مركز اإلصالح والتأهيل زي رسمي للنزالء ، كام مينح النزيل من 

ذوي اإلعاقة قدرا معقوال من التسهيالت خالل استقبالهم مبا يتناسب مع طبيعة اإلعاقة عىل 

الرغم من عدم وجود سياسة حول ذلك.

ظروف االحتجاز: يوفر مركز إصالح وتأهيل الخليل ظروف احتجاز جيدة للنزالء من حيث  •

تكفي  التي  النظيفة  املياه  وتوفر  والحركة  للشمس  التعرض  وساعات  الغذائية  الوجبات 

احتياجات النزالء، اال انه ال يتم توزيع النزالء بناء عىل قدرتهم عىل التعايش بسبب االكتظاظ 

للنزالء  الدينية وتسمح  الشعائر  املركز حرية مامرسة  إدارة  املركز. وتحرتم  يعاين منه  الذي 
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بالتواصل مع عائالتهم واصدقائهم بشكل دوري كام وتصل للنزالء االخبار بشكل منتظم من 

خالل الصحف اليومية ومحطات التلفاز. كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية والتي 

يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم. كام يراقب العاملون يف املركز النزالء )فقط( من حيث غسل 

وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية مبا يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية وال يتم فرض 

ذلك عليهم، كام أن العمل غري إجباري يف املركز ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء 

عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة وحسن السري والسلوك داخل املركز. يف مركز اصالح 

وتأهيل الخليل، ال يتم فصل النزالء املحكومني عن املوقوفني ، كام ال يفصل النزالء ألسباب 

مدنية، مبا يف ذلك الديون، عن النزالء بسبب جرائم جزائية، وذلك  بسبب االكتظاظ الذى 

يعاين منة املركز.

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

الزيارة لعائالت وأصدقاء النزالء بشكل دوري متفق عليه سلفا.

بشكل  • الخليل  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  النزالء:  اقامة  ومرافق  لغرف  التحتية  البنية 

ظروف  بسبب  النزالء،  أقامه  ومرافق  التحتية  البنية  الخاصة  الدولية  املعايري  مع  ضعيف 

املنشأة واالكتظاظ الذي تعاين منه، حيث تبلغ نسبة االشغال 142.9%، ويعترب فضاء العيش 

داخل املركز غري مناسب حسب املعايري الدولية )الحد األدىن من فضاء العيش للعدد املحتجز 

من النزالء هو 756م2(.  وتعترب الغرف غري مناسبة إلقامة النزالء من حيث املساحة الدنيا 

املخصصة لكل نزيل وال يتوفر رسير فردي لكل نزيل حسب املعايري الدولية، كام ان الغرف 

النزالء من ذوي اإلعاقة، كام ان عدد املراحيض ومرافق االستحامم غري  غري مناسبة إلقامة 

كافية )يف بعض الغرف يصل عدد النزالء اىل 19 نزيالً مع وجود مرحاض واحد فقط مع مرفق 

استحامم يف نفس املكان لهذا العدد(، كام ان املراحيض غري مناسبة الستخدام األشخاص ذوي 

اإلعاقة او االحتياجات الخاصة.  وال تتوفر االضاءة الطبيعية والصناعية بشكل كاٍف يف مرافق 

مرافق  داخل  جيدة  غري  التهوية  وسائل  فأن  وبالتايل  املنشأة،  بسبب ظروف  النزالء  إقامة 

املركز. ويعاين املركز من صعوبة صيانة مرافقه لقدم املبنى وعدم تصميمه كمركز لإلصالح 

والتأهيل من األساس وهو ما يشكل وضعا معيشيا غري مناسب للنزالء. كام وتعترب مساحة 

الفورة غري كافية لعدد النزالء، إضافة اىل عدم مواءمة البنية التحتية ملتطلبات أقامه النزالء 

من ذوي اإلعاقة.
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الدولية  • املعايري  الخليل بشكل ضعيف مع  وتأهيل  يتوافق مركز إصالح  الخدمات:  مرافق 

مرافق   3 توفر  من  الرغم  فعيل  فيه.  املوجودة  الخدمات  مرافق  نوعية  بطبيعة  الخاصة 

للتأهيل املهني )مخبز، مشغل لألحذية ومشغل خياطة(، اال انها غري مفعلة.  وعىل الرغم 

من توفر مكتبة تحتوي عىل 300 كتاب اال انه ال يتوفر كتبا مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وهي غري مواءمة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، كام ان البني التحتية ملرافق الخدمات 

كاملة غري مجهزة مبا يتناسب مع إحتياجات األشخاص ذوي االعاقة. وتحتاج العيادة الطبية 

للعديد من األجهزة الطبية، كام ان نوافذ مرافق الخدمات ال تسمح بدخول الضوء بشكل 

كاف بسبب ظروف املركز. 

مركز احتجاز النساء: ال يوجد نساء وقت التقييم. •

مركز احتجاز االحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •
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مركز إصالح وتأهيل بيت لحم

مالحظاتالبيان

مبني مكون من طابقنيالبلدة القدمية – وسط املدينةموقع املركز

مكون من طابق اريض 950 مرت مربعاملساحة االجاملية
وتسوية

600 مرت مربعمساحة العيش 

السعة االستيعابية 
للمركز

عدد النزالء وقت الزيارة 80 62 نزيل
نزيل

نسب إشغال 
أماكن اإلقامة 

“كثافة السجناء”

%129

بناء حجري قديم جدا تم بناؤه حوايل العام 1900وغري طبيعة البناء
مالئم كمركز إصالح وتأهيل، حيث أن الغرف بدون 

نوافذ. 

تم تحويل كمركز اصالح 
خالل العام 2008 

وحدات الخدمات 
املتوفرة يف املركز

عيادة طبيب عام واسنان يف نفس الغرفة، مكتبة

ال يوجد مرافق للتأهيل املهني

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

املركز مؤهل 
الستقبال ذوي 

االعاقة من نزالء 
وزوار وعاملني

املركز غري مجهز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة من 
نزالء وزوار وعاملني

ورصد  التقييم  أداة  مناقشة  وبعد   ،2019 متوز   27 بتاريخ  املركز  بزيارة  التقييم  فريق  قام 

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

قام فريق التقييم بزيارة ميدانية لكافة مرافق املركز للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمرافق قبل 

اعتامد درجة التقييم النهائية.

بلغ اإلجاميل العام ملعدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل بيت لحم للمعايري الدولية 2.7 مام 

يعكس امتثاال اىل حد ما اىل املعايري الدولية لظروف االحتجاز.
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بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل بيت لحم بالنسبة ألجاميل معيار سياسات 

املركز 1.7 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق أدارة املركز 1.5 مام يعكس امتثال جيد للمعايري  •

الدولية. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف املركز 1.8 مام يعكس امتثال اىل حد ما  •

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف املركز 2.7  •

مام يعكس امتثاال اىل حد ما باملعايري الدولية. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف املركز 1 مام ميثل امتثاال  •

كامال لنطاق التعذيب واستخدام القوة.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف املركز 2.2 مام يعكس  •

امتثاال جيدا للمعايري الدولية.

جيدا  • امتثاال  يعكس  مام   1.8 املركز  يف  االحتجاز  ظروف  لنطاق  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للمركز 1 مام يعكس امتثاال تاما للمعايري الدولية. •

بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل بيت لحم بالنسبة ألجاميل معيار التجهيزات 

والبنية التحتية للمركز 4.0 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء يف املركز 3.9 مام يعكس  •

عدم االمتثال نهائيا للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز مرافق الخدمات يف املركز 4.1 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري  •

الدولية.
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مراكز  معيار  ألجاميل  بالنسبة  لحم  بيت  وتأهيل  اصالح  مركز  مواءمة  معدل  أجاميل  بلغ 

احتجاز النساء 2.5 مام يعكس امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية. 

يجدر االشارة اىل عدم وجود نزالء أحداث يف املركز وقت أجراء التقييم.

مالحظات حول نتائج التقييم

أدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بشكل جيد مع املعايري الدولية الخاصة  •

بادراه السجن من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول أدارة املركز، 

املركز من  تبلغ 53.7%. ويعاين  النزالء هي نسبة مناسبة حيث  العاملني اىل  كم أن نسب 

عدم توفر مرافق التأهيل املهني للنزالء، كام انه غري مؤهل الستقبال النزالء والزوار من ذوي 

اإلعاقة. باإلضافة اىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات عمل النزالء، ألن العمل يف جميع 

مراكز اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: يتوافق املركز بشكل جيد مع املعايري الدولية الخاصة بالعاملني يف مراكز  •

االحتجاز، اال انه ال يوجد نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني 

باإلضافة اىل عدم وجود أي مردود مايل أضايف عن باقي كوادر الرشطة أو بدل طبيعة عمل. 

كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة لتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل، كام 

انه مل يتم تعيني عاملني من األشخاص ذوي العالقة حسب النسب املتعارف عليها.

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء: يضمن مركز إصالح وتأهيل بيت لحم درجة محدودة من  •

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء خاصة يف ظل عدم توفر طبيب عام دائم يف املركز ) 6 ايام 

يف األسبوع ملدة 4 ساعات يف اليوم(، واملمرض كذلك غري مقيم ويعمل 5 أيام يف األسبوع 

)8 ساعات يف اليوم(،  كام يتم توفري خدمات طب االسنان أربعة ايام يف األسبوع،  ، ويتوفر 

املختص النفيس ملدة يوم واحد فقط كل أسبوع، كام ان عيادة الطب العام وعيادة االسنان 

والصيدلية توجد يف غرفة واحدة بسبب ظروف املنشأة. كام ان األدوات الرضورية لتجهيز 

العيادات غري متوفرة او قدمية ومتهالكة

وبالتايل  املركز،  اىل  قبل وصولة  العسكرية  الطبية  الخدمات  يف  للنزيل  الطبي  الفحص  يتم 
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بهذا  الدولية  املركز نفسه، حسب األعراف  املركز من قبل  اىل  النزيل فور دخوله  يتم فحص  ال 

الخصوص.

كام انه ال توجد سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي من ذوي الكفاءة، كون املختص 

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

الرشطة يف ذلك، وكذلك فإنه ال توجد غرفة للعزل الطبي داخل املركز.

 وعىل الرغم من ان املختص الطبي يقدم تقاريراً دورية اىل إدارة السجن حول كمية الغذاء 

ونوعيته وإعداده، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف املركز ومرافقه والنزالء وحالة املرافق 

الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف املركز، نوعية ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم، اال انه 

ال يتابع مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية لعدم وجود مكان ملامرسة هذه 

األنشطة داخل املركز، كام ال تتوفر يف املركز ضامنات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

التعذيب واستخدام القوة: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بشكل ممتاز مع املعايري  •

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بشكل جيد مع  •

اال  اإلقامة بصورة سلسة،  النزالء ومتكينهم من  استقبال  بإجراءات  الخاصة  الدولية  املعايري 

فيام يتعلق بتجنب االكتظاظ وكفالة فضاء عيش معتدل للنزالء بسبب ظروف املنشأة، كام 

ال يتسلم كل نزيل رسيراً خاصاً به مع لوازمه لوجود 20 نزيالً بدون ارسة وقت التقييم، اال 

ان املركز يكفل قدراً معقوالً من تنظيف االغطية ولوازم الرسير حسب جدول محدد. وال 

يتوفر يف مركز اإلصالح والتأهيل زي رسمي للنزالء ، يف حني مينح النزيل من ذوي اإلعاقة 

قدرا معقوال من التسهيالت خالل استقبالهم مبا يتناسب مع طبيعة اإلعاقة عىل الرغم من 

عدم وجود سياسة حول ذلك.

من  • للنزالء  جيدة  احتجاز  ظروف  لحم  بيت  وتأهيل  إصالح  مركز  يوفر  االحتجاز:  ظروف 

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

احتياجات النزالء، اال انه ال يتم توزيع النزالء بناء عىل قدرتهم عىل التعايش بسبب االكتظاظ 

للنزالء  الدينية وتسمح  الشعائر  املركز حرية مامرسة  إدارة  املركز. وتحرتم  يعاين منه  الذي 
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بالتواصل مع عائالتهم واصدقائهم بشكل دوري كام وتصل للنزالء االخبار بشكل منتظم من 

خالل الصحف اليومية ومحطات التلفاز. كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية والتي 

يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم. كام يراقب العاملون يف املركز النزالء فقط من حيث غسل 

وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية مبا يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية وال يتم فرض 

ذلك عليهم، كام أن العمل غري إجباري يف املركز ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء 

عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة وحسن السري والسلوك داخل املركز. يف مركز اصالح 

وتأهيل بيت لحم، ال يتم فصل النزالء املحكومني عن املوقوفني، كام ال يفصل النزالء ألسباب 

مدنية، مبا يف ذلك الديون، عن النزالء بسبب جرائم جزائية، وذلك  بسبب االكتظاظ الذى 

يعاين منة املركز.

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

بإجراءات الزيارة لعائالت وأصدقاء النزالء بشكل دوري متفق علية سلفا.

البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بشكل  •

ظروف  بسبب  النزالء،  أقامه  ومرافق  التحتية  البنية  الخاصة  الدولية  املعايري  مع  ضعيف 

العيش  فضاء  ويعترب  االشغال %129،  نسبة  تبلغ  منه، حيث  تعاين  الذ  واالكتظاظ  املنشأة 

داخل املركز غري مناسب حسب املعايري الدولية.  وتعترب الغرف غري مناسبة إلقامة النزالء من 

حيث املساحة الدنيا املخصصة لكل نزيل وال يتوفر رسير فردي لكل نزيل حسب املعايري 

النزالء من ذوي اإلعاقة. ويعترب عدد املراحيض  الدولية، كام ان الغرف غري مناسبة إلقامة 

وجود  مع  نزيالً   19 اىل  النزالء  عدد  يصل  الغرف  بعض  )يف  كاٍف  غري  االستحامم  ومرافق 

مناسبة  غري  املراحيض  ان  كام  املكان(،  نفس  يف  استحامم  مرفق  مع  فقط  واحد  مرحاض 

الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة او االحتياجات الخاصة.  وبسبب طبيعة املنشأة، ال يوجد 

املناسبة،  الطبيعية والتهوية  توفر االضاءة  الذى مينع  االمر  اإلقامة،  نوافذ يف غالبية مرافق 

كام ان اإلضاءة الصناعية غري كافية بسبب ظروف املنشأة. ويعاين املركز من صعوبة صيانة 

يشكل  ما  وهو  األساس  من  والتأهيل  لإلصالح  كمركز  تصميمه  وعدم  املبني  لقدم  مرافقه 

وضعا معيشيا غري مناسب للنزالء. كام وتعترب مساحة الفورة غري كافية لعدد النزالء، أضافة 

اىل عدم مواءمة البنى التحتية ملتطلبات أقامة النزالء من ذوي اإلعاقة.
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مرافق الخدمات: ال يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم بشكل نهايئ مع املعايري الدولية  •

فيها  يتوفر  ال  الخدمات  فمرافق  فيه.  املوجودة  الخدمات  مرافق  ونوعية  بطبيعة  الخاصة 

التهوية املناسبة وتوفر الضوء الطبيعي مام يشكل خطرا صحيا حقيقيا عىل  نوافذ لضامن 

النزالء و العاملني يف املركز. و ال تتوفر يف املركز مرافق للتأهيل املهني، وعىل الرغم من توفر 

)تحتوي عىل 600  االطالق  مناسبة عىل  تعترب  انها يف مساحة مرت يف مرتين وال  اال  مكتبة 

كتاب(،   كام ال يتوفر فيها كتبا مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وهي غري مواءمة الحتياجات 

التحتية ملرافق الخدمات غري مجهزة مبا يتناسب مع  البنى  األشخاص ذوي اإلعاقة. وتعترب 

احتياجات األشخاص ذوي االعاقة. وتحتاج العيادة الطبية للعديد من األجهزة الطبية، كام ان 

نوافذ مرافق الخدمات، ال تسمح بدخول الضوء بشكل كاف بسبب ظروف املركز. 

مركز احتجاز النساء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم اىل حد ما مع املعايري الدولية  •

الخاصة باحتجاز النساء حيث بلغت 2.5. فعىل الرغم من عزل النساء املحتجزات يف أقسام 

منفصلة بعيدا عن الرجال ويرأس قسم النساء موظفة مسؤولة ومينع تفتيش النساء من قبل 

موظفني ذكور، كام ويسمح ببقاء األطفال الرضع مع امهاتهم مع توفري جميع املستلزمات 

الصحية الخاصة بالنساء بشكل دوري ويتم والدة املحتجزات الحوامل يف مستشفيات مدنية. 

هذا ويسمح باالتصال الجسدي بني األمهات املحتجزات واطفالهن خالل الزيارة. اال ان املركز 

ال يوفر عيادة نسائية خاصة بالنزيالت ومستقلة عن عيادة الطب العام كام ال توجد طبيبة 

نسائية لهذا الغرض، كام ال تتوفر دار حضانة لرعاية األطفال املصاحبني ألمهاتهم املحتجزات. 

كام ال يتوفر اية برامج للتدريب املهني للنزيالت لتأهيلهن ورفع قدراتهن وشغل اوقاتهن 

بصورة جيدة. كام ويوجد ضعف يف التنسيق والتشبيك مع املؤسسات األهلية واملجتمعية 

هذا  عنهم.  االفراج  بعد  بالنفس  العناية  عىل  وتدريبهم  عنهن  االفراج  قبل  النساء  لتأهيل 

وتعترب مرافق االستقبال واإلقامة غري مواءمة ملتطلبات النساء ذوات اإلعاقة.

مركز احتجاز االحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •
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مركز إصالح وتأهيل جنين

مالحظاتالبيان

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

مكون من طابق واحد

مكون من طابق واحد2000 مرت مربعاملساحة االجاملية

1000مرت مربعمساحة العيش 

السعة االستيعابية 
للمركز

عدد النزالء وقت الزيارة 120155 نزيل

نسب إشغال 
أماكن اإلقامة 

“كثافة السجناء”

%129

بناء قديم وغري مالئم كمركز إصالح وتأهيل، وتم طبيعة البناء
قصفه من قبل االحتالل خالل االنتفاضة الثانية، وتم 

إعادة تأهيله 

تم افتتاحه للعمل كمركز 
اصالح وتأهيل عام 1995

وحدات الخدمات 
املتوفرة يف املركز

عيادة طب عام، عيادة طبيب اسنان، مكتبة، غرفة 
صفية، فورة ،صالون حالقة. خدمات التدريب املهني 

تشمل: مخبز، ورشة خياطة، اشغال يدوية

ورش التدريب املهني غري 
مستغلة 

يوجد داخل املركز لوحات تشمل حقوق وواجبات حقوق النزالء
النزالء حسب نصوص القانون بعضها يعود للهيئة

املركز مؤهل 
الستقبال ذوي 

االعاقة من نزالء 
وزوار وعاملني

املركز غري مجهز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة من 
نزالء وزوار وعاملني

ورصد  التقييم  أداة  مناقشة  وبعد   ،2019 متوز   30 بتاريخ  املركز  بزيارة  التقييم  فريق  قام 

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

قام فريق التقييم بزيارة ميدانية لكافة مرافق املركز للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمرافق قبل 

اعتامد درجة التقييم النهائية.

بلغ اإلجاميل العام ملعدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل جنني للمعايري الدولية 2.4 مام يعكس 

امتثاال اىل حد ما اىل املعايري الدولية لظروف االحتجاز.
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بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل جنني بالنسبة ألجاميل معيار سياسات املركز 

1.7 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق أدارة املركز 1.6 مام يعكس امتثال جيد للمعايري  •

الدولية. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق العاملني يف املركز 1.8 مام يعكس امتثال اىل حد ما  •

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف املركز 2.4  •

مام يعكس امتثاال اىل حد ما باملعايري الدولية. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف املركز 1 مام ميثل امتثاال  •

كامال لنطاق التعذيب واستخدام القوة.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف املركز 2.4 ما يعكس  •

امتثاال جيدا للمعايري الدولية.

جيدا  • امتثاال  يعكس  مام   1.7 املركز  يف  االحتجاز  ظروف  لنطاق  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للمركز 1 مام يعكس امتثاال تاما للمعايري الدولية. •

بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل جنني بالنسبة ألجاميل معيار التجهيزات والبنية 

التحتية للمركز 3.4 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء يف املركز 3.3 مام يعكس  •

امتثاال ضعيفا باملعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز مرافق الخدمات يف املركز 3.4 مام يعكس امتثاال اىل حد ما للمعايري  •

الدولية.
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بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل جنني بالنسبة ألجاميل معيار مراكز احتجاز 

االحداث 1.9 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز النساء يف مركز 

جنني لإلصالح والتأهيل.

بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل جنني بالنسبة ألجاميل معيار مراكز احتجاز 

النساء 2.4 مام يعكس امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية الخاصة مبعايري احتجاز النساء يف مركز 

جنني لإلصالح والتأهيل. 

مالحظات حول نتائج التقييم

أدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل جنني بشكل جيد مع املعايري الدولية الخاصة بادراه  •

السجن من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول أدارة املركز، كام 

تبلغ نسبة العاملني اىل النزالء 43.3%. وهي نسبة مقبولة خاصة مع طبيعة السجن االفقية. 

وعىل الرغم من توافر مرافق التأهيل املهني اال انها غري مفعلة وال توجد سياسة واضحة حول 

إدارة مرافقها وتشغيلها. ويعترب املركز غري مؤهل الستقبال النزالء والزوار من ذوي اإلعاقة. 

باإلضافة اىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات عمل النزالء، ألن العمل يف جميع مراكز 

اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: يتوافق مركز اصالح وتأهيل جنني بشكل جيد مع املعايري الدولية الخاصة  •

للحوافز والعقوبات  أو معايري محددة  انه ال يوجد نظام  اال  االحتجاز،  بالعاملني يف مراكز 

التي تحكم العاملني يف املركز باإلضافة اىل عدم وجود أي مردود مايل أضايف عن باقي كوادر 

الرشطة أو بدل طبيعة عمل. كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة لتعيني العاملني 

يف مراكز اإلصالح والتأهيل، كام انه مل يتم تعيني عاملني من األشخاص ذوي العالقة حسب 

النسب املتعارف عليها.

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء: يوفر مركز إصالح وتأهيل جنني اىل حد ما ضامنات الرعاية  •

الصحية للنزالء خاصة يف ظل عدم توفر طبيب عام دائم يف املركز ) 5 ايام يف األسبوع(، اال 

ان املمرض مقيم داخل املركز،  كام يتم توفري خدمات طب االسنان يومان فقط يف األسبوع،  

ويتوفر املختص النفيس عند الحاجة فقط ومن خالل الخدمات الطبية العسكرية. كام ان 
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عيادة الطب العام وعيادة االسنان والصيدلية توجد يف غرفة واحدة بسبب ظروف املنشأة، 

باإلضافة اىل ان األدوات الرضورية لتجهيز العيادات غري متوفرة او قدمية ومتهالكة.

يتم الفحص الطبي للنزيل يف الخدمات الطبية العسكرية وقبل وصولة اىل املركز، وبالتايل 

بهذا  الدولية  املركز نفسه، حسب األعراف  املركز من قبل  اىل  النزيل فور دخوله  يتم فحص  ال 

الخصوص.

كام انه ال توجد سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي من ذوي الكفاءة، كون املختص 

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

الرشطة يف ذلك، وكذلك فإنه ال توجد غرفة للعزل الطبي داخل املركز.

 وعىل الرغم من أن املختص الطبي يقدم تقارير دورية اىل إدارة املركز حول كمية الغذاء 

ونوعيته وإعداده، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف املركز ومرافقه والنزالء وحالة املرافق 

الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف املركز، ونوعية ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم، اال 

أنه ال يتابع مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية لعدم وجود مكان ملامرسة 

هذه األنشطة داخل املركز، كام ال تتوفر يف املركز ضامنات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

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

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل جنني اىل حد ما مع املعايري  •

الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء ومتكينهم من اإلقامة بصورة سلسة. ويعاين املركز 

من االكتظاظ وكفالة فضاء عيش معتدل للنزالء بسبب ظروف املنشأة، كام ال يتسلم كل 

املركز  ان  اال  التقييم،  وقت  أرسة  بدون  نزيالً   35 لوجود  لوازمه  مع  به  نزيل رسير خاص 

يكفل قدراً معقوالً من تنظيف االغطية ولوازم الرسير حسب جدول محدد. وال يتوفر يف 

مركز اإلصالح والتأهيل زي رسمي للنزالء، كام مينح النزيل من ذوي اإلعاقة قدرا معقوال من 

التسهيالت خالل استقبالهم مبا يتناسب مع طبيعة اإلعاقة عىل الرغم من عدم وجود سياسة 

حول ذلك.
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ظروف االحتجاز: يوفر مركز إصالح وتأهيل جنني ظروف احتجاز جيدة للنزالء من حيث  •

تكفي  التي  النظيفة  املياه  وتوفر  والحركة  للشمس  التعرض  وساعات  الغذائية  الوجبات 

احتياجات النزالء، اال انه ال يتم توزيع النزالء بناء عىل قدرتهم عىل التعايش بسبب االكتظاظ 

للنزالء  الدينية وتسمح  الشعائر  املركز حرية مامرسة  إدارة  املركز. وتحرتم  يعاين منه  الذي 

بالتواصل مع عائالتهم واصدقائهم بشكل دوري كام وتصل للنزالء االخبار بشكل منتظم من 

خالل الصحف اليومية ومحطات التلفاز. كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية والتي 

يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم. كام يراقب العاملون يف املركز النزالء فقط من حيث غسل 

وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية مبا يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية وال يتم فرض 

ذلك عليهم، كام أن العمل غري إجباري يف املركز ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء 

عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة وحسن السري والسلوك داخل املركز. يف املركز ال يتم 

فصل النزالء املحكومني عن املوقوفني، اال انه يتم يفصل النزالء ألسباب مدنية، مبا يف ذلك 

الديون، عن النزالء بسبب جرائم جزائية.

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

الزيارة لعائالت وأصدقاء النزالء بشكل دوري متفق عليه سلفا.

البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل جنني بشكل ضعيف  •

املنشأة  ظروف  بسبب  النزالء،  أقامه  ومرافق  التحتية  البنية  الخاصة  الدولية  املعايري  مع 

مناسبة  غري  الغرف  وتعترب    .%129 االشغال  نسبة  تبلغ  حيث  منه،  تعاين  الذ  واالكتظاظ 

إلقامة النزالء من حيث املساحة الدنيا املخصصة لكل نزيل وال يتوفر رسير فردي لكل نزيل 

حسب املعايري الدولية، كام ان الغرف غري مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة. ويعترب عدد 

املراحيض ومرافق االستحامم غري كاٍف )يف بعض الغرف يصل عدد النزالء اىل 14 نزيل مع 

وجود مرحاض واحد فقط مع مرفق استحامم يف نفس املكان(، كام ان املراحيض غري مناسبة 

الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة او االحتياجات الخاصة. وبسبب طبيعة املنشأة، فان النوافذ 

املناسبة. ويعاين املركز من صعوبة  الطبيعي والتهوية  الضوء  ال تتسع بشكل كاٍف لدخول 

صيانة مرافقة بسبب طبيعة املبنى وهو ما يشكل وضعا معيشيا غري مناسب للنزالء. كام 

وتعترب مساحة الفورة غري كافية لعدد النزالء ، أضافة اىل عدم مواءمة البنى التحتية ملتطلبات 

أقامه النزالء من ذوي اإلعاقة.
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الدولية  • املعايري  مع  ضعيف  بشكل  جنني  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  الخدمات:  مرافق 

تتسع  ال  الخدمات،  مرافق  ففي  فيه.  املوجودة  الخدمات  مرافق  ونوعية  بطبيعة  الخاصة 

النوافذ بشكل كاف للسامح بدخول الضوء الطبيعي والتهوية مام يشكل خطرا صحيا حقيقيا 

عىل النزالء والعاملني يف املركز. وعىل الرغم من وجود عدد من مرافق للتأهيل املهني، اال أنها 

غري مفعلة وعىل الرغم من توفر مكتبة، اال أنه ال يتوفر فيها كتبا مخصصة لألشخاص ذوي 

التحتية ملرافق  البنى  اإلعاقة. وتعترب  اإلعاقة وهي غري مواءمة الحتياجات األشخاص ذوي 

الخدمات كاملة غري مجهزة مبا يتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي االعاقة. وتحتاج العيادة 

الطبية اىل صيانة األجهزة الطبية املوجودة فيها وتوفري بعض األجهزة الطبية الرضورية.

مركز احتجاز االحداث: يتوافق مركز اصالح وتأهيل جنني بشكل جيد مع املعايري الدولية  •

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

كام وتحفظ سجالت األحداث برسية تامة وغري متوفرة للغري ويحصل األحداث عىل عناية 

وحامية اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية كام يوجد سياسات واضحة خاصة بتعزيز ترابط 

األحداث بعائالتهم اال أن التنسيق مع املؤسسات التعليمية املحلية ملتابعة تعليم األحداث 

املحتجزين ال يتم بشكل كاف، وال تتوفر برامج خاصة لدمج الحدث ذو اإلعاقة يف املجتمع 

بعد إطالق رساحه، باإلضافة اىل ان البنى التحتية ومرافق استقبال وإقامة الحدث املعاق غري 

مواءمة الحتياجاتهم.

مركز احتجاز النساء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل جنني اىل حد ما مع املعايري الدولية الخاصة  •

باحتجاز النساء حيث بلغت 2.4. ويتم عزل النساء املحتجزات يف أقسام منفصلة بعيدا عن 

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

كام ويسمح ببقاء األطفال الرضع مع امهاتهم مع توفري جميع املستلزمات الصحية الخاصة 

بالنساء بشكل دوري ويتم والدة املحتجزات الحوامل يف مستشفيات مدنية. هذا ويسمح 

يوفر  ال  املركز  ان  اال  الزيارة.  واطفالهن خالل  املحتجزات  األمهات  بني  الجسدي  باالتصال 

عيادة نسائية خاصة بالنزيالت ومستقلة عن عيادة الطب العام كام ال توجد طبيبة نسائية 

الغرض، كام ال تتوفر دار حضانة لرعاية األطفال املصاحبني ألمهاتهم املحتجزات. وال  لهذا 

تتوفر اية برامج للتدريب املهني للنزيالت لتأهيلهن ورفع قدراتهن وإشغال اوقاتهن بصورة 
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جيدة. كام ويوجد ضعف يف التنسيق والتشبيك مع املؤسسات األهلية واملجتمعية لتأهيل 

وتعترب  هذا  عنهن.  االفراج  بعد  بالنفس  العناية  عىل  وتدريبهن  عنهن  االفراج  قبل  النساء 

مرافق االستقبال واإلقامة غري مواءمة ملتطلبات النساء ذوات اإلعاقة.
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مركز إصالح وتأهيل رام اهلل

مالحظاتالبيان

مكون من 3 طوابق وتم بيتونيا  املنطقة الصناعيةموقع املركز
عمل سالمل داخلية من 

الحديد لتسهيل الوصول اىل 
أجزاء املبنى والفورة فوق 

السطح

1500 مرت مربعاملساحة االجاملية

1000 مرت مربع مقسمة عىل ثالث طوابقمساحة العيش 

السعة االستيعابية 
للمركز

عدد النزالء وقت التقييم 190 نزيل
264

نسب إشغال 
أماكن اإلقامة 
“كثافة النزالء”

%139

مبنى باطون افقي غري مالئم للخدمة كمركز لإلصالح طبيعة البناء
والتأهيل

تم افتتاحه للعمل كمركز 
اصالح وتأهيل عام 2005

وحدات الخدمات 
املتوفرة يف املركز

عيادة طبيب عام، عيادة طبيب اسنان، مكتبة، غرفة 
صفية، مطبخ، مكتبة، فورة عىل السطح مقسمة اىل 

قسمني.

يوجد داخل املركز لوحات تشمل حقوق وواجبات حقوق النزالء
النزالء حسب نصوص القانون بعضها يعود للهيئة

املركز مؤهل 
الستقبال ذوي 

االعاقة من نزالء 
وزوار وعاملني

املركز غري مجهز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة من 
نزالء وزوار وعاملني

ورصد  التقييم  أداة  مناقشة  وبعد   ،2019 متوز   31 بتاريخ  املركز  بزيارة  التقييم  فريق  قام 

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

قام فريق التقييم بزيارة ميدانية لكافة مرافق املركز للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمرافق قبل 

اعتامد درجة التقييم النهائية.

الله للمعايري الدولية 2.5 مام  بلغ اإلجاميل العام ملعدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل رام 

يعكس امتثاال اىل حد ما اىل املعايري الدولية لظروف االحتجاز.
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بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل رام هللا بالنسبة ألجاميل معيار سياسات املركز 

1.7 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق أدارة املركز 1.7 مام يعكس امتثال جيد للمعايري  •

الدولية. 

جيد  • امتثال  يعكس  مام   1.8 املركز  يف  العاملني  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف املركز 2.1  •

مام يعكس امتثاال اىل حد ما باملعايري الدولية. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف املركز 1 مام ميثل امتثاال  •

كامال لنطاق التعذيب واستخدام القوة.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف املركز 2.7 مام يعكس  •

امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية.

جيدا  • امتثاال  يعكس  مام   1.8 املركز  يف  االحتجاز  ظروف  لنطاق  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للمركز 1 مام يعكس امتثاال تاما للمعايري الدولية. •

التجهيزات  بالنسبة ألجاميل معيار  رام هللا  وتأهيل  بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح 

والبنية التحتية للمركز 3.4 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء يف املركز 3.5 مام يعكس  •

امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز مرافق الخدمات يف املركز 3.2 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري  •

الدولية.
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بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل رام هللا بالنسبة ألجاميل معيار مراكز احتجاز 

النساء 2.4 مام يعكس امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية. 

تجدر املالحظة بعدم وجود نزالء أحداث يف املركز خالل وقت أجراء التقييم.

مالحظات حول نتائج التقييم

الخاصة  • الدولية  املعايري  يتوافق مركز إصالح وتأهيل رام هللا بشكل جيد مع  املركز:  أدارة 

بادراه السجن من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول أدارة املركز 

تبلغ %30.6 فقط وهي نسبة  النزالء هي نسبة منخفضة حيث  اىل  العاملني  ان نسبة  اال 

قليلة خاصة يف ظل ظروف املبنى. وعىل الرغم من توافر بعض مرافق التأهيل املهني اال انها 

غري مفعلة وال توجد سياسة واضحة حول إدارة مرافقها وتشغيلها. ويعترب املركز غري مؤهل 

الستقبال النزالء والزوار من ذوي اإلعاقة. باإلضافة اىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات 

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

العاملون يف املركز: يتوافق مركز اصالح وتأهيل رام هللا بشكل جيد مع املعايري الدولية الخاصة  •

للحوافز والعقوبات  أو معايري محددة  انه ال يوجد نظام  اال  االحتجاز،  بالعاملني يف مراكز 

التي تحكم العاملني يف املركز باإلضافة اىل عدم وجود أي مردود مايل أضايف عن باقي كوادر 

الرشطة أو بدل طبيعة عمل. كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة لتعيني العاملني 

يف مراكز اإلصالح والتأهيل، كام انه مل يتم تعيني عاملني من األشخاص ذوي العالقة حسب 

النسب املتعارف.

ضامنات  • ما  حد  اىل  هللا  رام  وتأهيل  إصالح  مركز  يوفر  للنزالء:  الصحية  الرعاية  ضامنات 

الرعاية الصحية للنزالء خاصة يف ظل عدم توفر طبيب عام دائم يف املركز )5 ايام يف األسبوع(، 

اال ان املمرض مقيم داخل املركز، كام يتم توفري خدمات طب االسنان يومني فقط يف األسبوع، 

ويتوفر املختص النفيس عند الحاجة فقط ومن خالل الخدمات الطبية العسكرية.، كام انه 

ال يتوفر مكان مستقل للصيدلية التي توجد عىل شكل خزانة يف غرفة الطبيب العام بسبب 

ظروف املنشأة، كام ان األدوات الرضورية لتجهيز العيادات غري متوفرة او قدمية ومتهالكة.
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يتم الفحص الطبي للنزيل يف الخدمات الطبية العسكرية وقبل وصولة اىل املركز، وبالتايل 

بهذا  الدولية  املركز نفسه، حسب األعراف  املركز من قبل  اىل  النزيل فور دخوله  يتم فحص  ال 

الخصوص.

كام انه ال توجد سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي من ذوي الكفاءة، كون املختص 

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

الرشطة يف ذلك، وكذلك فانة ال توجد غرفة للعزل الطبي داخل املركز.

 وعىل الرغم من ان املختص الطبي يقدم تقاريراً دورية اىل إدارة السجن حول كمية الغذاء 

ونوعيته وإعداده، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف املركز ومرافقه والنزالء وحالة املرافق 

الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف املركز، نوعية ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم، اال انه 

ال يتابع مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية لعدم وجود مكان ملامرسة هذه 

األنشطة داخل املركز، كام ال تتوفر يف املركز ضامنات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

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

الدولية.

مع  • جيد  بشكل  هللا  رام  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  املوقوفني/النزالء  استقبال  إجراءات 

املعايري الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء ومتكينهم من اإلقامة بصورة سلسة، اال فيام 

يتعلق بتجنب االكتظاظ وكفالة فضاء عيش معتدل للنزالء بسبب ظروف املنشأة وارتفاع 

حقوقهم  حول  مكتوبة  ومعلومات  تعليامت  نزيل  كل  يتسلم  ال  كام  املركز،  اشغال  نسبة 

وحول إجراءات وسياسات املركز ولكنة يبلغ بها شفويا، وال يتسلم كل نزيل رسير خاص به 

مع لوازمه لوجود أكرث من 50 نزيالً بدون ارسة وقت التقييم، اال ان املركز يكفل قدراً معقوالً 

رسمي  زي  املركز  يف  يتوفر  وال  محدد.  جدول  الرسير حسب  ولوازم  االغطية  تنظيف  من 

للنزالء، كام مينح النزيل من ذوي اإلعاقة قدرا معقوال من التسهيالت خالل استقبالهم مبا 

يتناسب مع طبيعة اإلعاقة عىل الرغم من عدم وجود سياسة حول ذلك.

ظروف االحتجاز: يوفر مركز إصالح وتأهيل رام هللا ظروف احتجاز جيدة للنزالء من حيث  •

تكفي  التي  النظيفة  املياه  وتوفر  والحركة  للشمس  التعرض  وساعات  الغذائية  الوجبات 

احتياجات النزالء، اال انه ال يتم توزيع النزالء بناء عىل قدرتهم عىل التعايش بسبب االكتظاظ 
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للنزالء  الدينية وتسمح  الشعائر  املركز حرية مامرسة  إدارة  املركز. وتحرتم  يعاين منه  الذي 

منتظم  بشكل  االخبار  للنزالء  وتصل  دوري كام  بشكل  واصدقائهم  عائالتهم  مع  بالتواصل 

من خالل الصحف اليومية ومحطات التلفاز. كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية 

والتي 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 أن العمل غري إجباري يف املركز ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء 

عىل االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة وحسن السري والسلوك داخل املركز. يف مركز اصالح 

وتأهيل رام هللا، ال يتم فصل النزالء املحكومني عن املوقوفني، اال انه يفصل النزالء ألسباب 

مدنية، مبا يف ذلك الديون، عن النزالء بسبب جرائم جزائية، عىل الرغم من االكتظاظ الذي 

يعاين منة املركز.

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

الزيارة لعائالت وأصدقاء النزالء بشكل دوري متفق علية سلفا.

بشكل  • هللا  رام  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  النزالء:  اقامة  ومرافق  لغرف  التحتية  البنية 

ظروف  بسبب  النزالء،  أقامه  ومرافق  التحتية  البنية  الخاصة  الدولية  املعايري  مع  ضعيف 

املنشأة واالكتظاظ الذي تعاين منه، حيث تبلغ نسبة االشغال 139%، ويعترب فضاء العيش 

العيش حسب  مساحة  من  األدىن  )الحد  الدولية  املعايري  مناسب حسب  غري  املركز  داخل 

املعايري الدولية هي 1426م2(.  وتعترب الغرف غري مناسبة إلقامة النزالء من حيث املساحة 

الدنيا املخصصة لكل نزيل وال يتوفر رسير فردي لكل نزيل حسب املعايري الدولية، كام ان 

الغرف غري مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة. ويعترب عدد املراحيض ومرافق االستحامم 

غري كاِف )يف بعض الغرف يصل عدد النزالء اىل 19 نزيالً مع وجود مرحاض واحد فقط مع 

ذوي  األشخاص  مناسبة الستخدام  غري  املراحيض  ان  كام  املكان(،  نفس  استحامم يف  مرفق 

اإلعاقة او االحتياجات الخاصة.  وبسبب طبيعة املنشأة، فان النوافذ ال تسمح بدخول الضوء 

بسبب  مرافقة  صيانة  صعوبة  من  املركز  ويعاين  كاف.  بشكل  املناسبة  والتهوية  الطبيعي 

يشكل وضعا  ما  األساس وهو  من  والتأهيل  لإلصالح  كمركز  تصميمه  املبنى وعدم  طبيعة 

معيشيا غري مناسب للنزالء. كام وتعترب مساحة الفورة غري كافية لعدد النزالء وتوجد يف اعىل 

املبنى، أضافة اىل عدم مواءمة البني التحتية ملتطلبات أقامه النزالء من ذوي اإلعاقة.
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الدولية  • املعايري  رام هللا بشكل ضعيف مع  الخدمات: يتوافق مركز إصالح وتأهيل  مرافق 

ال  الخدمات،  مرافق  ففي  فيه.  املوجودة  الخدمات  مرافق  ونوعية  طبيعة  بسبب  الخاصة 

تتسع النوافذ بشكل كاف للسامح بدخول الضوء الطبيعي والتهوية مام يشكل خطرا صحيا 

مرافق  من  محدود  عدد  وجود  من  الرغم  وعىل  املركز.  يف  والعاملني  النزالء  عىل  حقيقيا 

الرغم من توفر مكتبة )تحتوي عىل حوايل 300  انها غري مفعلة وعىل  للتأهيل املهني، اال 

كتاب(، اال ان ال يتوفر فيها كتبا مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وهي غري مواءمة الحتياجات 

األشخاص ذوي اإلعاقة. وتعترب البني التحتية ملرافق الخدمات كاملة غري مجهزة مبا يتناسب 

الطبية  األجهزة  صيانة  اىل  الطبية  العيادة  وتحتاج  االعاقة.  ذوي  األشخاص  احتياجات  مع 

والغري  الرضورية  الطبية  األجهزة  بعض  وتوفري  القلب(  تخطيط  )مثال جهاز  فيها  املوجودة 

متوفرة.

الدولية  • املعايري  مع  ما  اىل حد  رام هللا  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  النساء:  احتجاز  مركز 

الخاصة باحتجاز النساء حيث بلغت 2.4. فعيل الرغم من عزل النساء املحتجزات يف أقسام 

منفصلة بعيدا عن الرجال ويرأس قسم النساء موظفة مسؤولة ومينع تفتيش النساء من قبل 

موظفني ذكور، كام ويسمح ببقاء األطفال الرضع مع امهاتهم مع توفري جميع املستلزمات 

الصحية الخاصة بالنساء بشكل دوري ويتم والدة املحتجزات الحوامل يف مستشفيات مدنية. 

هذا ويسمح باالتصال الجسدي بني األمهات املحتجزات واطفالهن خالل الزيارة. اال ان املركز 

ال يوفر عيادة نسائية خاصة بالنزيالت ومستقلة عن عيادة الطب العام كام ال توجد طبيبة 

نسائية لهذا الغرض، كام ال تتوفر دار حضانة لرعاية األطفال املصاحبني ألمهاتهم املحتجزات. 

كام تقترص برامج التدريب املهني للنزيالت، ان وجدت، عىل املهن التقليدية للنساء. ويوجد 

ضعف يف التنسيق والتشبيك مع املؤسسات األهلية واملجتمعية لتأهيل النساء قبل االفراج 

عنهن وتدريبهن عىل العناية بالنفس بعد االفراج عنهن. هذا وتعترب مرافق االستقبال واإلقامة 

غري مواءمة ملتطلبات النساء ذوات اإلعاقة.

مركز احتجاز االحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •
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مركز إصالح وتأهيل طولكرم

مالحظاتالبيان

مكون من طابق واحدالحارة الرشقية  داخل منطقة املقاطعةموقع املركز

1144 مرت مربعاملساحة االجاملية

650 مرت مربعمساحة العيش 

السعة االستيعابية 
للمركز

يوجد 85 نزيالً وقت التقييم58 نزيل

نسب إشغال 
أماكن اإلقامة 
“كثافة النزالء”

%146.5

تم افتتاحه للعمل كمركز بناء قديم غري مالئم للخدمة كمركز لإلصالح والتأهيلطبيعة البناء
اصالح وتأهيل عام 2009

وحدات الخدمات 
املتوفرة يف املركز

غرفة طب عام، غرفة طب اسنان، مكتبة، غرفة صفية

وحدات التدريب املهني: اشغال يدوية، مخبز، حالقة

ورش التدريب املهني غري 
مستغلة

يوجد داخل املركز لوحات تشمل حقوق وواجبات حقوق النزالء
النزالء حسب نصوص القانون بعضها يعود للهيئة

املركز مؤهل 
الستقبال ذوي 

االعاقة من نزالء 
وزوار وعاملني

املركز غري مجهز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة من 
نزالء وزوار وعاملني

ورصد  التقييم  أداة  مناقشة  وبعد   ،2019 متوز   27 بتاريخ  املركز  بزيارة  التقييم  فريق  قام 

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

قام فريق التقييم بزيارة ميدانية لكافة مرافق املركز للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمرافق قبل 

اعتامد درجة التقييم النهائية.

بلغ اإلجاميل العام ملعدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل طولكرم للمعايري الدولية 2.5 مام 

يعكس امتثاال اىل حد ما اىل املعايري الدولية.
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بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل طولكرم بالنسبة ألجاميل معيار سياسات املركز 

1.7 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق إدارة املركز 1.6 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري  •

الدولية. 

جيدا  • امتثاال  يعكس  مام   1.8 املركز  يف  العاملني  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف املركز 2.3  •

مام يعكس امتثاال اىل حد ما باملعايري الدولية. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف املركز 1 مام ميثل امتثاال  •

كامال لنطاق التعذيب واستخدام القوة.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف املركز 2.5 مام يعكس  •

امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية.

جيدا  • امتثاال  يعكس  مام   1.9 املركز  يف  االحتجاز  ظروف  لنطاق  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للمركز 1 مام يعكس امتثاال كامال للمعايري الدولية. •

التجهيزات  بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل طولكرم بالنسبة ألجاميل معيار 

والبنية التحتية للمركز 3.3 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء يف املركز 3.3 مام يعكس  •

امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز مرافق الخدمات يف املركز 3.2 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري  •

الدولية.

ال يوجد نزالء أحداث او نزيالت نساء يف املركز خالل وقت أجراء التقييم.
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مالحظات حول نتائج التقييم

أدارة املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل طولكرم بشكل جيد مع املعايري الدولية الخاصة  •

بإدراه املركز من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول أدارة املركز، 

51.7% يف ظل ظروف  تبلغ  نسبة جيدة حيث  النزالء هي  اىل  العاملني  نسبة  وتعترب  كام 

املبنى. وعىل الرغم من توافر بعض مرافق التأهيل املهني اال انها غري مفعلة وال توجد سياسة 

واضحة حول إدارتها وتشغيلها. ويعترب املركز غري مؤهل الستقبال النزالء والزوار من ذوي 

اإلعاقة. باإلضافة اىل عدم وجود سياسة تحدد عدد ساعات عمل النزالء، ألن العمل يف جميع 

مراكز اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

الدولية  • املعايري  مع  جيد  بشكل  وتأهيل طولكرم  إصالح  مركز  يتوافق  املركز:  يف  العاملون 

للحوافز  محددة  معايري  أو  نظام  يوجد  ال  أنه  اال  االحتجاز،  مراكز  يف  بالعاملني  الخاصة 

أضايف  مايل  مردود  أي  وجود  عدم  اىل  باإلضافة  املركز  يف  العاملني  تحكم  التي  والعقوبات 

عن باقي كوادر الرشطة أو بدل طبيعة عمل. كام ال توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة 

لتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل، كام أنه مل يتم تعيني عاملني من األشخاص ذوي 

العالقة حسب النسب املتعارف.

ما ضامنات  • حد  اىل  طولكرم  وتأهيل  إصالح  مركز  يوفر  للنزالء:  الصحية  الرعاية  ضامنات 

الرعاية الصحية للنزالء خاصة يف ظل عدم توفر طبيب عام دائم يف املركز )5 ايام يف األسبوع(، 

اال ان املمرض مقيم داخل املركز، كام يتم توفري خدمات طب االسنان يومني فقط يف األسبوع، 

ويتوفر املختص النفيس عند الحاجة فقط ومن خالل الخدمات الطبية العسكرية. كام ان 

األدوات الرضورية لتجهيز العيادات غري متوفرة او قدمية ومتهالكة.

يتم الفحص الطبي للنزيل يف الخدمات الطبية العسكرية وقبل وصوله اىل املركز، وبالتايل ال 

يتم فحص النزيل فور دخوله اىل من قبل املركز نفسه، حسب األعراف الدولية بهذا الخصوص.

كام انه ال توجد سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي من ذوي الكفاءة، كون املختص 

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

الرشطة يف ذلك، وكذلك فانة ال توجد غرفة للعزل الطبي داخل املركز.



سلسلة تقارير تقييم أماكن اإلحتجاز رقم )02(

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 56

 وعىل الرغم من ان املختص الطبي يقدم تقاريراً دورية اىل إدارة السجن حول كمية الغذاء 

ونوعيته وإعداده، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف املركز ومرافقة والنزالء وحالة املرافق 

الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف املركز، ونوعية ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم، اال انه 

ال يقدم تقريراً دوريا إلدارة املركز يقيم فيه الظروف املعيشية للمركز وأثرها عىل صحة النزالء، 

كام ال يتابع مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية لعدم وجود مكان ملامرسة 

هذه األنشطة داخل املركز، باإلضافة اىل ان املركز ال تتوفر فية ضامنات الرعاية الصحية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

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

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

مع  • ما  حد  اىل  طولكرم  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  املوقوفني/النزالء  استقبال  إجراءات 

املعايري الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء ومتكينهم من اإلقامة بصورة سلسة، اال فيام 

يتعلق بتجنب االكتظاظ وكفالة فضاء عيش معتدل للنزالء بسبب ظروف املنشأة وارتفاع 

حقوقهم  حول  مكتوبة  ومعلومات  تعليامت  نزيل  كل  يتسلم  ال  كام  املركز.  اشغال  نسبة 

به مع  يتوفر رسير خاص  ال  بها شفويا، كام  يبلغ  ولكنه  املركز  إجراءات وسياسات  وحول 

التقييم. ومن جهة اخرى، يكفل املركز  لوازمه لوجود أكرث من 27 نزيالً بدون أرسة وقت 

قدراً معقوالً من تنظيف االغطية ولوازم الرسير حسب جدول محدد. وال يتوفر يف املركز زي 

رسمي للنزالء، كام مينح النزيل من ذوي اإلعاقة قدرا معقوال من التسهيالت خالل استقبالهم 

مبا يتناسب مع طبيعة اإلعاقة عىل الرغم من عدم وجود سياسة حول ذلك.

ظروف االحتجاز: يوفر مركز إصالح وتأهيل طولكرم ظروف احتجاز جيدة للنزالء من حيث  •

تكفي  التي  النظيفة  املياه  وتوفر  والحركة  للشمس  التعرض  وساعات  الغذائية  الوجبات 

احتياجات النزالء، اال انه ال يتم توزيع النزالء بناء عىل قدرتهم عىل التعايش بسبب االكتظاظ 

للنزالء  الدينية وتسمح  الشعائر  املركز حرية مامرسة  إدارة  املركز. وتحرتم  يعاين منه  الذي 

بالتواصل مع عائالتهم واصدقائهم بشكل دوري كام وتصل للنزالء االخبار بشكل منتظم من 

خالل الصحف اليومية ومحطات التلفاز. كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية والتي 

يقوم النزالء بتنظيفها بأنفسهم. كام يراقب العاملني يف املركز النزالء من حيث غسل وتغيري 
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مالبسهم الخارجية والداخلية مبا يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية وال يتم فرض ذلك 

عليهم، كام أن العمل غري إجباري يف املركز ولكنة امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل 

االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة وحسن السري والسلوك داخل املركز. يف املركز، ال يتم فصل 

النزالء املحكومني عن املوقوفني، كام ال يفصل النزالء ألسباب مدنية، مبا يف ذلك الديون، عن 

النزالء بسبب جرائم جزائية، بسبب االكتظاظ الذي يعاين منة املركز.

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

بإجراءات الزيارة لعائالت وأصدقاء النزالء بشكل دوري متفق عليه سلفا.

بشكل  • طولكرم  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  النزالء:  اقامة  ومرافق  لغرف  التحتية  البنية 

ظروف  بسبب  النزالء،  أقامة  ومرافق  التحتية  البنية  الخاصة  الدولية  املعايري  مع  ضعيف 

املنشأة واالكتظاظ الذي تعاين منه، حيث تبلغ نسبة االشغال 146.5%.  وتعترب الغرف غري 

مناسبة إلقامة النزالء من حيث املساحة الدنيا املخصصة لكل نزيل وال يتوفر رسير فردي 

لكل نزيل حسب املعايري الدولية، كام ان الغرف غري مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة. 

ويعترب عدد املراحيض ومرافق االستحامم غري كاِف )يف بعض الغرف يصل عدد النزالء اىل 17 

نزيل مع وجود مرحاض واحد فقط مع مرفق استحامم يف نفس املكان، كام ان املراحيض غري 

مناسبة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة او االحتياجات الخاصة.  وبسبب طبيعة املنشأة، 

املركز  املناسبة. ويعاين  الطبيعي والتهوية  الضوء  النوافذ ال تتسع بشكل كاِف لدخول  فان 

من صعوبة صيانة مرافقه بسبب طبيعة املبنى وعدم تصميمه كمركز لإلصالح والتأهيل من 

األساس وهو ما يشكل وضعا معيشيا غري مناسب للنزالء. كام وتعترب مساحة الفورة غري كافية 

لعدد النزالء وتوجد يف اعيل املبنى، إضافة اىل عدم مواءمة البنى التحتية ملتطلبات إقامه 

النزالء من ذوي اإلعاقة.

مرافق الخدمات: يتوافق مركز إصالح وتأهيل طولكرم بشكل ضعيف مع املعايري الدولية  •

ال  الخدمات،  مرافق  ففي  فيه.  املوجودة  الخدمات  مرافق  ونوعية  طبيعة  بسبب  الخاصة 

تتسع النوافذ بشكل كاف لدخول الضوء الطبيعي والتهوية مام يشكل خطرا صحيا حقيقيا 

عىل النزالء والعاملني يف املركز. وعىل الرغم من وجود مرافق للتأهيل املهني، اال انها غري 

مفعلة وعىل الرغم من توفر مكتبة، اال أنه ال يتوفر فيها كتبا مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
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وهي غري مواءمة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. وتعترب البنى التحتية ملرافق الخدمات 

كاملة غري مجهزة مبا يتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي االعاقة. وتحتاج العيادة الطبية 

اىل صيانة األجهزة الطبية املوجودة فيها وتوفري بعض األجهزة الطبية الرضورية.

مركز احتجاز االحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •

مركز احتجاز النساء: ال توجد نساء محتجزات وقت التقييم. •
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مركز إصالح وتأهيل نابلس

مالحظاتالبيان

مكون من طابق3 طوابق عني بيت املاء  شارع حيفا  امام مجمع محاكم نابلسموقع املركز
والفورة عىل سطح املبنى

مكون من ثالث طوابق أفقية2270 مرت مربعاملساحة االجاملية

380 مرت مربعمساحة العيش 

السعة االستيعابية 
للمركز

عدد النزالء وقت الزيارة 126200 نزيل

نسب إشغال 
أماكن اإلقامة 
“كثافة النزالء”

%158.7

مبنى حجر مخصص ألغراض السكن تم رشاءه ليكون طبيعة البناء
مكاناً مؤقتاً إليواء النزالء لحني استكامل بناء مركز 

البناء غري مالئم للخدمة كمركز لإلصالح والتأهيل 
بسبب وجوده يف منطقة سكنية تحيط به من 3 

جوانب كام يحيط به من الجانب الرابع مجمع محاكم 
مدينة نابلس

تم افتتاحه للعمل كمركز 
إصالح وتأهيل عام 2009

وحدات الخدمات 
املتوفرة يف املركز

غرفة طب عام، غرفة طبيب اسنان، غرفة صفية، 
مخبز، مكتبة يف بيت الدرج 

غرف التدريب املهني: مخبز واشغال يدوية/ مخيطة.

ورش التدريب املهني غري 
مفعلة

يوجد داخل املركز لوحات تشمل حقوق وواجبات حقوق النزالء
النزالء حسب نصوص القانون بعضها يعود للهيئة

املركز مؤهل 
الستقبال ذوي 

االعاقة من نزالء 
وزوار وعاملني

املركز غري مجهز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة من 
نزالء وزوار وعاملني

ورصد  التقييم  أداة  مناقشة  وبعد   ،2019 آب   4 بتاريخ  املركز  بزيارة  التقييم  فريق  قام 

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

قام فريق التقييم بزيارة ميدانية لكافة مرافق املركز للوقوف عىل الوضع الحقيقي للمرافق قبل 

اعتامد درجة التقييم النهائية.
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مام   2.8 الدولية  للمعايري  نابلس  وتأهيل  اصالح  مركز  مواءمة  ملعدل  العام  اإلجاميل  بلغ 

يعكس امتثاال اىل حد ما اىل املعايري الدولية لظروف االحتجاز.

بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل نابلس بالنسبة ألجاميل معيار سياسات املركز 

1.8 مام يعكس امتثاال جيدا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلع معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق أدارة املركز 1.8 مام يعكس امتثال جيد للمعايري  •

الدولية. 

جديا  • امتثاال  يعكس  مام   1.8 املركز  يف  العاملني  نطاق  لفقرات  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق ضامنات الرعاية الصحية املقدمة للنزالء يف املركز 2.3  •

مام يعكس امتثاال اىل حد ما باملعايري الدولية. 

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات نطاق التعذيب واستخدام القوة يف املركز 1 مام ميثل امتثاال  •

كامال لنطاق التعذيب واستخدام القوة.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء يف املركز 2.7 مام يعكس  •

امتثاال اىل حد ما للمعايري الدولية.

جيدا  • امتثاال  يعكس  مام   1.7 املركز  يف  االحتجاز  ظروف  لنطاق  املركز  مواءمة  معدل  بلغ 

للمعايري الدولية.

بلغ معدل مواءمة املركز لنطاق الزوار للمركز 1 مام يعكس امتثاال تاما للمعايري الدولية. •

التجهيزات  معيار  بالنسبة ألجاميل  نابلس  وتأهيل  اصالح  مركز  مواءمة  معدل  أجاميل  بلغ 

والبنية التحتية للمركز 3.7 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية، وتوزعت كالتايل:

بلغ معدل مواءمة املركز لفقرات البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء يف املركز 3.8 مام يعكس  •

امتثاال ضعيفا للمعايري الدولية.
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بلغ معدل مواءمة املركز مرافق الخدمات يف املركز 3.7 مام يعكس امتثاال ضعيفا للمعايري  •

الدولية الخاصة مبرافق الخدمات.

بلغ أجاميل معدل مواءمة مركز اصالح وتأهيل نابلس بالنسبة ألجاميل معيار مراكز احتجاز 

االحداث 2.9 مام يعكس امتثاال يعد ضعيفا للمعايري الدولية. 

ال يوجد نزالء نساء يف املركز خالل وقت أجراء التقييم.

مالحظات حول نتائج التقييم

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

بادراه السجن من حيث توفر السياسات والتوجيهات والتعليامت املوثقة حول أدارة املركز، 

اال أن نسبة العاملني اىل النزالء تبلغ  30% وهي نسبة متدنية خاصة مع طبيعة االكتظاظ 

يف السجن. كام وال توجد غرفة خاصة للمقابالت مع محامي النزالء. وعىل الرغم من توافر 

مرافقها  إدارة  حول  واضحة  سياسة  توجد  وال  مفعلة  غري  انها  اال  املهني  التأهيل  مرافق 

وتشغيلها. ويعترب املركز غري مؤهل الستقبال النزالء والزوار من ذوي اإلعاقة. وعىل الرغم من 

وجود سياسة تحكم عدد ساعات عمل النزالء، اال انها غري مفعلة، ألن العمل يف جميع مراكز 

اإلصالح والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

العاملون يف املركز: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس بشكل جيد مع املعايري الدولية، اال انه  •

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

اىل عدم وجود أي مردود مايل أضايف عن باقي كوادر الرشطة أو بدل طبيعة عمل. كام ال 

توجد معايري واضحة أو مكتوبة خاصة لتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل، كام انه مل 

يتم تعيني عاملني من األشخاص ذوي العالقة حسب النسب املتعارف.

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء: يوفر مركز إصالح وتأهيل نابلس اىل حد ما ضامنات الرعاية  •

الصحية للنزالء خاصة يف ظل عدم توفر طبيب عام دائم يف املركز ) 5 ايام يف األسبوع حتى 

الثانية ظهرا(، اال ان املمرض مقيم داخل املركز،  كام يتم توفري خدمات طب االسنان ثالثة 

ايام يف األسبوع يف غرفة مستقلة عن غرفة الطب العام، اال ان األدوات الرضورية لتجهيز 

الحاجة فقط ومن  النفيس عند  او قدمية ومتهالكة، ويتوفر املختص  العيادات غري متوفرة 

خالل الخدمات الطبية العسكرية. 
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يتم الفحص الطبي للنزيل يف الخدمات الطبية العسكرية وقبل وصولة اىل املركز، وبالتايل ال 

يتم فحص النزيل فور دخوله من قبل املركز نفسه، حسب األعراف الدولية بهذا الخصوص.

كام انه ال توجد سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي من ذوي الكفاءة، كون املختص 

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

الرشطة يف ذلك، وكذلك فانة ال توجد غرفة للعزل الطبي داخل املركز.

 وعىل الرغم من ان املختص الطبي يقدم تقاريراً دورية اىل إدارة السجن حول كمية الغذاء 

ونوعيته وإعداده، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف املركز ومرافقة والنزالء وحالة املرافق 

الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف املركز، ونوعية ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم، اال 

انه ال يتابع مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية لعدم وجود مكان ملامرسة 

هذه األنشطة داخل املركز، كام ال تتوفر يف املركز ضامنات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

املعايري  • مع  ممتاز  بشكل  نابلس  وتأهيل  إصالح  مركز  يتوافق  القوة:  واستخدام  التعذيب 

الدولية الخاصة مبنع استخدام القوة ضد النزالء واحرتام حقوقهم.

إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس اىل حد ما مع املعايري  •

الدولية الخاصة بإجراءات استقبال النزالء ومتكينهم من اإلقامة بصورة سلسة. ويعاين املركز 

من االكتظاظ وكفالة فضاء عيش معتدل للنزالء بسبب ظروف املنشأة، كام ال يتسلم كل 

املركز  ان  اال  التقييم،  وقت  ارسة  بدون  نزيالً   70 لوجود  لوازمه  مع  به  نزيل رسير خاص 

يكفل قدراً معقوالً من تنظيف االغطية ولوازم الرسير حسب جدول محدد. وال يتوفر يف 

مركز اإلصالح والتأهيل زي رسمي للنزالء، كام مينح النزيل من ذوي اإلعاقة قدراً معقوالً من 

التسهيالت خالل استقبالهم مبا يتناسب مع طبيعة اإلعاقة عىل الرغم من عدم وجود سياسة 

حول ذلك.

ظروف االحتجاز: يوفر مركز إصالح وتأهيل نابلس ظروف احتجاز جيدة للنزالء من حيث  •

تكفي  التي  النظيفة  املياه  وتوفر  والحركة  للشمس  التعرض  وساعات  الغذائية  الوجبات 

احتياجات النزالء، اال انه ال يتم توزيع النزالء بناء عىل قدرتهم عىل التعايش بسبب االكتظاظ 

للنزالء  الدينية وتسمح  الشعائر  املركز حرية مامرسة  إدارة  املركز. وتحرتم  يعاين منه  الذي 
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بالتواصل مع عائالتهم واصدقائهم بشكل دوري كام وتصل للنزالء االخبار بشكل منتظم من 

خالل الصحف اليومية ومحطات التلفاز. كام يتم توفري مواد تنظيف للمرافق الصحية والتي 

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 أن العمل غري إجباري يف املركز ولكنه امتياز مينح لبعض فئات النزالء بناء عىل 

االمتثال لقواعد السلوك املطلوبة وحسن السري والسلوك داخل املركز. يف مركز اصالح وتأهيل 

نابلس، ال يتم فصل النزالء املحكومني عن املوقوفني، اال انه يتم فصل النزالء ألسباب مدنية، 

مبا يف ذلك الديون، عن النزالء بسبب جرائم جزائية بشكل جزيئ وحسب ظروف املنشأة.

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

الزيارة لعائالت وأصدقاء النزالء بشكل دوري متفق علية سلفا.

البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس بشكل ضعيف  •

جدا مع املعايري الدولية الخاصة البنية التحتية ومرافق أقامه النزالء، بسبب ظروف املنشأة 

واالكتظاظ الذ تعاين منه، حيث تبلغ نسبة االشغال 158.7% وهي من اعيل النسب يف املراكز 

الفلسطينية. ويعترب فضاء العيش يف السجن غري مناسبا )تبلغ مساحة العيش املناسبة حسب 

املعايري الدولية 1,080 مرت2 وهي ثلث املساحة املتوفرة حاليا تقريبا(. وتعترب الغرف غري 

مناسبة إلقامة النزالء من حيث املساحة الدنيا املخصصة لكل نزيل وال يتوفر رسير فردي 

لكل نزيل حسب املعايري الدولية، كام ان الغرف غري مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة. 

ويعترب عدد املراحيض ومرافق االستحامم غري كاِف )يف بعض الغرف يصل عدد النزالء اىل 

أكرث من 19 نزيل مع وجود مرحاض واحد فقط مع مرفق استحامم يف نفس املكان(، كام 

ان املراحيض غري مناسبة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة او االحتياجات الخاصة.  وبسبب 

طبيعة املنشأة، فان النوافذ  يف غرف ومرافق إقامة النزالء يغطيها حامية من الحديد)بسبب 

بدخول  يسمح  ال  الذى  االمر  املحاكم(  مجمع  ومقابل  سكنية  منطقة  داخل  املركز  تواجد 

الضوء الطبيعي والتهوية املناسبة ويعرض النزالء لألمراض. ويعاين املركز من صعوبة صيانة 

مرافقة بسبب طبيعة املبنى وهو ما يشكل وضعا معيشيا غري مناسب للنزالء. كام وتعترب 

مساحة الفورة غري كافية لعدد النزالء، أضافة اىل عدم مواءمة البني التحتية ملتطلبات أقامه 

النزالء من ذوي اإلعاقة.
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مرافق الخدمات: يتوافق مركز إصالح وتأهيل نابلس بشكل ضعيف جدا مع املعايري الدولية  •

الخاصة بسبب طبيعة ونوعية مرافق الخدمات املوجودة فيه. وبسبب طبيعة املنشأة، فان 

النوافذ يف مرافق الخدمات يغطيها حامية من الحديد )بسبب تواجد املركز داخل منطقة 

سكنية ومقابل مجمع املحاكم( او صغرية الحجم، االمر الذي ال يسمح بدخول الضوء الطبيعي 

والتهوية املناسبة مام يشكل خطرا صحيا حقيقيا عىل النزالء والعاملني يف املركز. كام ال تتوفر 

مكتبة يف املركز وعىل الرغم من وجود عدد من مرافق للتأهيل املهني، اال انها غري مفعلة 

وعىل الرغم من توفر مكتبة، اال ان ال يتوفر فيها كتبا مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وهي 

غري مواءمة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. وتعترب البنى التحتية ملرافق الخدمات كاملة 

اىل  الطبية  العيادة  االعاقة. وتحتاج  األشخاص ذوي  احتياجات  يتناسب مع  غري مجهزة مبا 

استبدال األجهزة الطبية املوجودة فيها بسبب تهالكها وتوفري بعض األجهزة الطبية الرضورية.

يتوافق مركز اصالح وتأهيل نابلس اىل حد ما مع املعايري الدولية  • مركز احتجاز االحداث: 

الخاصة باحتجاز االحداث. وعىل الرغم من ان األحداث املحتجزين يتم فصلهم عن البالغني 

للغري ويحصل  متوفرة  تامة وغري  األحداث برسية  منفصلة كام وتحفظ سجالت  أقسام  يف 

األحداث عىل عناية وحامية اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية كام يوجد سياسات واضحة 

خاصة بتعزيز ترابط األحداث بعائالتهم اال أن غرف اإلقامة غري الئقة امنيا بسبب طبيعة 

صة  املخصَّ الفرتة  خالل  والرتفيهية،  الرياضية  للرتبية  مخصصة  أوقات  يتوفر  ال  كام  املبنى، 

ن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي، وال  للتامرين، للسجناء األحداث وغريهم ممَّ

التنسيق مع املؤسسات  تتوفر األدوات التي يحتاجها االحداث يف الرياضة و الرتفيه. ويتم 

التعليمية املحلية ملتابعة تعليم األحداث املحتجزين بشكل غري كاف، وال تتوفر برامج خاصة 

التحتية  البنى  ان  اىل  باإلضافة  رساحه،  إطالق  بعد  املجتمع  يف  اإلعاقة  ذو  الحدث  لدمج 

ومرافق استقبال وإقامة الحدث املعاق غري مواءمة الحتياجاتهم.

مركز احتجاز النساء: ال توجد نساء محتجزات وقت التقييم •
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التوصيات

إدارة املراكز

رضورة زيادة عدد العاملني ليتناسب مع عدد النزالء     ••

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

العاملون يف املراكز

رضورة وجود نظام أو معايري محددة للحوافز والعقوبات التي تحكم العاملني يف املركز••

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

رضورة وجود معايري واضحة ومكتوبة خاصة لتعيني العاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل.••

رضورة وجود نظام عقوبات صارم وموثق ملحاسبة مخالفي القوانني والسياسات داخل املركز••

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء••

رضورة توفري عيادة نسائية خاصة بالنزيالت ومستقلة عن عيادة الطب العام ووجود طبيبة ••

نسائية لهذا الغرض.

رضورة توفري طبيب اسنان طيلة أيام األسبوع. وتوفري عيادة لطب االسنان ••

رضورة وجود سياسة واضحة حول تعيني املختص الطبي.••

رضورة توفري مختص نفيس يزور املركز لفرتات كافية خاصة يف ظل االكتظاظ الذي تعاين منه ••

املراكز، 

رضورة توفري غرفة للعزل الطبي يف املركز. ••
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ملتابعة •• الكفاءة  ذوي  من  طبي  مختص  تعيني  حول  وموثقة  واضحة  سياسة  توفر  رضورة 

النزالء، 

رضورة توفري مخترب طبي.••

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

طبي •• تقرير  وجود  وطلب  النزيل  بحق  املتخذة  الطبية  اإلجراءات  متابعة  تتم  ان  رضورة 

مفصل قبل اعادته السجن يف حال تحويله اىل أي مركز طبي خارج السجن.

ظروف االحتجاز

رضورة وجود سياسة للفصل بني النزالء من غري املحكومني.••

رضورة معالجة االكتظاظ الشديد يف بعض املراكز.••

البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء

رضورة تسليم جميع النزالء أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة، حيث يضطر بعض النزالء للنوم ••

عىل األرض. 

رضورة توفري زي موحد الستخدام النزالء يف املركز.••

رضورة توفري مساحة للفورة للتمتع بقدر كاف من التعرض للشمس والهواء النقي والحركة.••

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

وتكفل •• القراءة  من  النزيل  بدخول ضوء ميكن  تسمح  النزالء  نوافذ يف غرف  توفري  رضورة 

دخول الهواء النقي للغرفة وتجدده يوميا

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.••
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التأهيل

العمل يف جميع مراكز اإلصالح •• النزالء الن  رضورة وجود سياسة تحدد عدد ساعات عمل 

والتأهيل هو امتياز وغري ملزم.

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

رضورة توفري مدربني لربامج التدريب املهني والتعليم ••

االفراج •• قبل  النساء  لتأهيل  واملجتمعية  األهلية  املؤسسات  مع  والتشبيك  التنسيق  رضورة 

عنهن وتدريبهم عىل العناية بالنفس بعد االفراج عنهم.

رضورة توفري فرص للتدريب املهني يف املهن غري التقليدية.••

رضورة توفري توفر مكتبة ومصادرها كافية ••

مراكز احتجاز االحداث

رضورة التنسيق مع املؤسسات التعليمية املحلية ملتابعة تعليم األحداث املحتجزين ال يتم 

بشكل كاف.

مراكز احتجاز النساء

رضورة توفري مدربني برامج التدريب املهني والتعليم من النساء .••

قبل •• النساء  لتأهيل  واملجتمعية  األهلية  املؤسسات  مع  والتشبيك  التنسيق  زيادة  رضورة 

االفراج عنهن وتدريبهم عىل العناية بالنفس بعد االفراج عنهم.

توجد •• العام كام ال  الطب  عيادة  بالنزالء ومستقلة عن  نسائية خاصة  عيادة  توفري  رضورة 

طبيبة نسائية لهذا الغرض، 

املركز ال يوفر عيادة نسائية خاصة بالنزالء ومستقلة عن عيادة الطب العام••
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المالحق

ملحق )1(

أسامء السادة املشاركني يف التقييم

الهيئة املستقلة لحقوق االنسان( 1

مدير دائرة الشكاوى والتحقيقاتمويس أبو دهيم

منسق دائرة الشكاوى والتحقيقاتسامي جبارين

مسؤول املتابعة والتقييم وقواعد البياناتهبة فتحي فريد

مراكز اإلصالح والتأهيل( 2

رائد/ أسامة الحاج

مالزم اول/ مجدي شامسنة

مالزم اول/ أرشف أبو عرة

مدير مركز إصالح وتأهيل اريحا

مسؤول الدائرة االمنية

مسؤول الرعاية الصحية 

مقدم/ محمد العايص

رائد/ بسام الزعارنة

سامي مغنم

مدير مركز إصالح وتأهيل الخليل

___

مسؤول الرعاية الصحية مبركز إصالح وتأهيل الخليل

رائد/ إبراهيم السامرسة

رائد/ أحمد عوض                  

مدير مركز إصالح وتأهيل بيت لحم

نائب مدير مركز إصالح وتأهيل بيت لحم

مدير مركز إصالح وتأهيل جننيمقدم/ نائل جمعة
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مدير مركز إصالح وتأهيل رام هللا مقدم/ أحمد قالللوة

مدير مركز إصالح وتأهيل طولكرمرائد/ عالء أبو خرمه 

مقدم/ محمد أمني

رائد/ عامد سالمة

مدير مركز إصالح وتأهيل نابلس

مسؤول قسم الرعاية االجتامعية 

املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية( 3

مدير الدائرة القانونيةرائد /محمود البشري 

أسامء العاملني يف الهيئة املستقلة الذين شاركوا يف الزيارات امليدانية للتقييم( 4

مدير مكتب شامل الضفةعالء نزال

مدير مكتب وسط الضفةوليد الشيخ

مدير مكتب جنوب الضفةفريد االطرش

باحث ميداين مكتب شامل الضفةسمري أبو شمس

باحث ميداين مكتب شامل الضفةمحمد كممجي

باحث ميداين مكتب شامل الضفةيزن صوافطة

باحث ميداين مكتب وسط الضفةرنا كلبونة

باحث ميداين مكتب وسط الضفةحازم مخالفة

باحث ميداين مكتب جنوب الضفةعالء غنايم

باحث ميداين مكتب جنوب الضفةرمال حريبات
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ملحق )2(
قامئة بالسجالت والتقارير التي تم االطالع عىل عينة منها خالل زيارة التقييم4

مالحظاتالعالمة )1 اىل 3(4الحالةبيان

 سجالت النزالء

محارض االجتامعات الدورية

تقرير الفحص األمني للسجن

 تقارير املختص الطبي ومنها: الكشف عىل املياه

تقارير املختص الطبي ومنها: الحجز االنفرادي

تقارير املختص الطبي ومنها: الكشف عىل الغذاء

تقارير املختص الطبي ومنها: فحص مرافق السجن

 مناذج الوجبات الغذائية.

واملسؤولني  األطباء  دوام  كشف  عىل  االطالع 

الصحيني العاملني يف املركز.

التقارير الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة ان 
وجدت

زيارة جميع مرافق املركز والتي تتضمن جميع مرافق الخدمات مثل:

االسنان،  طب  غرفة  الطبيب،  غرفة  التخزين،  ومرافق  املطبخ  املغسلة،  املكتبة،  الفورة،   

باإلضافة اىل زيارة غرف النزالء واملرافق الصحية. 

4  1= كاملة وواضحة وشاملة ومحدثة بشكل دوري

2= نقص أحد العنارص فقط: كاملة وواضحة وشاملة ومحدثة بشكل دوري

3= نقص أكرث من عنرص: كاملة وواضحة وشاملة ومحدثة بشكل دوري
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ملحق رقم )3(
تعريف نطاق عمل معايري أداة التقييم5

تعريف نطاق عمل املعياراملعيار

 القسم الثاين: السياسات العامة للمركز

1. أدارة املركز: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 متثل عدم االلتزام 

نهائيا”

1.     يف املركز سياسة لتعيني العاملني فيه موثقة 

وواضحة )برجاء االطالع(

 يوجد سياسة=1

ال يوجد سياسة=5

 مدير املركز يقيم يف أو بجوار املركز=1 2.     مدير املركز يقيم يف أو بجوار املركز

 مدير املركز يقيم باملركز عىل األقل 4 أيام باألسبوع=3

مدير املركز ال يقيم يف أو بجوار املركز=5

3.     تصدر ادارة املركز توجيهات للعاملني فيه 

حول احرتام حقوق النزالء بشكل دوري 

 تصدر أدارة املركز توجيهات=1

ال تصدر أدارة املركز توجيهات=5

4.     يوجد سياسة واضحة يف هيكلية املركز 

لفصل مهام التحقيق عن جهة االعتقال )يرجي 

االطالع(

يوجد سياسة واضحة=1

 يوجد سياسة غري واضحة=3

ال يوجد سياسة=5

5.     عدد العاملني يف املركز يتناسب مع عدد 
النزالء5

عدد العاملني مناسب اىل عدد النزالء )العاملني %50 

 من النزالء( =1

عدد العاملني مناسب اىل حد ما اىل عدد النزالء 

)العاملني من أقل من 50 وأكرث من 40% من النزالء( 

3= 

عدد العاملني غري مناسب اىل عدد النزالء )العاملني أقل 

من 40%من النزالء( =5

5 يعتمد مدى تناسب نسبة العاملني يف املركز اىل النزالء عىل عوامل عدة منها مدى احكام االمن يف املركز باإلضافة اىل استخدام الوسائل 

املركز ونزالءه. امن وحامية  الحديثة يف ضامن  التكنولوجية 
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6.     تتوفر يف املركز سجالت النزالء مرقمة، 

مجلدة، كاملة ومحدثه )هوية النزيل، أسباب 

االدانة/التوفيق، السلطة املعنية بأمره، تاريخ 

وساعة استقبال النزيل واالفراج عنه، أمر ايداع، 

أقرب وقت متوقع ملثوله للقضاء( )برجاء االطالع(

 تتوفر سجالت=1

ال تتوفر سجالت=5

7.     يتوفر يف املركز سياسات ومعايري موثقة 

وواضحة حول حفظ األمن للنزالء والعاملني يف 

املركز )يرجي االطالع(

 يوجد سياسة=1

ال يوجد سياسة=5

يوجد نظام للشكاوى=81.     يتوفر لدى املركز نظام شكاوى موثق وفاعل

 يوجد نظام للشكاوى ولكنة غري موثق/او غري فعال=3

ال يوجد نظام شكاوى=5

9.  يوجد يف املركز مرافق خدمات )مكتبة، تأهيل 

مهني وغريها( ونظام واضح آللية ادارتها

يوجد مكتبة ومرافق تأهيل مهني مفعلة ونظام واضح 

 إلدارتها=1 

ال يوجد مكتبة او ال يوجد مرافق تأهيل مهني مفعلة 

 أو نظام واضح إلدارتها )ال يوجد أحدها( =3

ال يوجد مكتبة وال يوجد مرافق تأهيل مهني مفعلة 

وال نظام واضح إلدارتها=5

10.  للمركز سياسات واجراءات موثقة وواضحة 

إلدارة زيارات األهل وتم اتباعها بشكل دقيق

 يوجد سياسة واضحة وإجراءات موثقة =1

ال يوجد سياسة واضحة وال إجراءات موثقة=5

11.  يتوجه املركز اىل املؤسسات االجتامعية 

للتعاون يف تقديم الخدمات للنزالء

يتوجه املركز اىل املؤسسات االجتامعية للتعاون يف 

 تقديم الخدمات للنزالء=1

ال يتوجه املركز اىل املؤسسات االجتامعية للتعاون يف 

تقديم الخدمات للنزالء=5
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يوجد سياسة واضحة حول اإلفصاح عن . 12

معلومات حول املوقوفني وقضاياهم لوسائل 

االعالم واألطراف االخرى

يوجد سياسة واضحة حول اإلفصاح عن معلومات 

املوقوفني=1

ال يوجد سياسة واضحة حول اإلفصاح عن معلومات 

املوقوفني=5

يوجد سياسات واضحة وإجراءات موثقة . 13

إلدارة زيارات املحامني واتباعها بشكل سليم

يوجد سياسات واضحة وإجراءات موثقة إلدارة زيارات 

املحامني ويتم اتباعها بشكل سليم=1

يوجد سياسات واضحة وإجراءات موثقة إلدارة زيارات 

املحامني وال يتم اتباعها بشكل سليم\ ال توجد غرفة 

زيارة=3

ال يوجد سياسات واضحة وإجراءات موثقة إلدارة 

زيارات املحامني =5

14.  يوجد سياسة واضحة حول معاملة النزالء من 

غري املحكومني عىل أساس براءتهم

 يوجد سياسة=1

ال يوجد سياسة=5

15.  يوجد سياسة تحدد عدد الساعات األسبوعية 

لعمل النزالء

 يوجد سياسة واضحة ومفعلة=1

يوجد سياسة مفعلة بشكل جزيئ أو تشمل مهن 

 محددة فقط=3

ال يوجد سياسة=5

املركز مؤهل الستقبال النزالء والزوار  من . 1

ذوي االعاقة

املركز مؤهل=1

املركز غري مؤهل=5

2. العاملني يف املركز: -يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام 

نهائيا”

1.يتم تعيني العاملني يف املركز وفق معايري 

ومؤهالت واضحة وموثقة

يوجد معايري واضحة خاصة بتعيني العاملني يف 

 السجون=1

يوجد معايري خاصة بتعيني العاملني يف الرشطة بصفة 

 عاملة=3

ال يوجد معايري واضحة لتعيني العاملني يف السجون=5
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2. تتم عملية تعيني العاملني يف املركز وفق 

اجراءات التعيني يف الوظيفة العمومية/ الخدمة يف 

قوى األمن

 يتم التعيني وفق اإلجراءات=1

ال يتم التعيني وفق اإلجراءات=5

3.يتم اختبار نزاهة العاملني يف املركز قبل تعيينهم 

بشكل دوري

يتم اختبار نزاهة العاملني بشكل دوري =1

 يتم اختبار نزاهة العاملني ملرة او مرتني فقط=3

ال يتم اختبار نزاهة العاملني بشكل دوري =5

4.يتلقى العاملني يف املركز اجورهم وفق سلم 

وظيفي واضح وعادل

يتلقى العاملني يف املركز اجورهم وفق سلم وظيفي 

 واضح وعادل=1

يتلقى العاملني يف املركز اجورهم وفق سلم وظيفي 

 واضح ولكنة غري عادل وال يعكس مخاطر املهنة=3

ال يتلقى العاملني يف املركز اجورهم وفق سلم وظيفي 

واضح وعادل =5

5.يتلقى جميع العاملني يف املركز تدريبات مهنية 

بشكل سنوي

يتلقى جميع العاملني يف املركز تدريبات مهنية بشكل 

سنوي=1

يتلقى جميع العاملني يف املركز تدريبات مهنية بشكل 

متباعد=3

ال يتلقى جميع العاملني يف املركز تدريبات مهنية 

بشكل سنوي=5

6.يتلقى جميع العاملني يف املركز توجيهات حول 

احرتام حقوق النزالء )شفوية ومكتوبة( )يرجي 

االطالع(

 يتلقى العاملني توجيهات شفوية ومكتوبة=1

ال يتلقى العاملني تعليامت شفوية او مكتوبة=5

7.يتوفر لدى املركز نظام تحفيز موثق للعاملني 

فيه

يتوفر نظام تحفيز موثق=1

 يتوفر نظام تحفيز غري موثق=3

ال يتوفر نظام تحفيز موثق=5
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8.يتوفر لدى املركز نظام عقوبات صارم وموثق 

ملحاسبة مخالفي القوانني والسياسات الخاصة 

باملركز )يرجي االطالع(

 يتوفر لدى املركز نظام عقوبات صارم وموثق=1

 يتوفر لدي املركز نظام عقوبات غري موثق=3

ال يتوفر لدى املركز نظام عقوبات صارم وموثق=5

9.جميع العاملني يف املركز مطلعون عىل أنظمة 

الحوافز والعقوبات 

جميع العاملني يف املركز مطلعون عىل أنظمة الحوافز 

 والعقوبات =1

 العاملني يف املركز مطلعون عىل أنظمة الحوافز 

 والعقوبات بشكل شفوي غري موثق=3

 العاملني يف املركز غري مطلعون عىل أنظمة الحوافز 

والعقوبات =5

يضم املركز عددا من العاملني من ذوي . 1

اإلعاقة حسب النسب املتعارف عليها

يضم املركز=1

ال يضم املركز=5

3. ضامنات الرعاية الصحية للنزالء يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 متثل 

عدم االلتزام نهائيا”

1.     يوجد سياسة واضحة وموثقة حول تعيني 

مختص طبي من ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء  

 يوجد سياسة=1

ال يوجد سياسة=5

يتوفر يف املركز خدمات طبيب عام مؤهل . 2

واحد عىل األقل.

يوجد طبيب مقيم يف املركز=1

يوجد طبيب يداوم يف املركز ملدة ال تقل عن 6 أيام يف 

االسبوع=2

يوجد طبيب يداوم يف املركز ملدة ال تقل عن 5 أيام يف 

االسبوع=3

يوجد طبيب يداوم يف املركز ملدة ال تقل عن 4 أيام يف 

االسبوع=4

يوجد طبيب يداوم يف املركز ملدة 3 أيام يف األسبوع أو 

أقل=1
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يتم توفري خدمات صحة األسنان لجميع . 3

النزالء

 وجود عيادة وطبيب اسنان كل أيام االسبوع=1 

عدم وجود عيادة مجهزة بشكل مالئم مع وجود 

 طبيب كل أيام األسبوع=2

  عيادة وطبيب عدد محدد من أيام األسبوع =3 

 ال يوجد عيادة ويوجد طبيب عدد محدد من أيام 

 االسبوع=4

  ال يوجد عايدة وال طبيب =5

يتوفر لدى املركز مختص يف الطب النفيس . 4

ملتابعة الصحة النفسية للنزالء و /أو العاملني 

يف املركز

 إذا توفر يف املنشاء طول الوقت=1

إذا توفر يف املنشاء بعض أيام األسبوع =3 

 اذا توفر يوم واحد يف األسبوع=4

غري متوفر وال يتم استدعائه=5

يزور املختص الطبي  )التمريض( جميع . 5

النزالء يف املركز مرتني أسبوعيا عىل األقل

 إذا قام املختص الطبي بالزيارة وفقا للمعيار=1

إذا قام املختص الطبي بالزيارة مرة واحدة فقط يف 

 األسبوع=2

 إذا قام الضابط او من ينوب عنة بسؤال النزالء عن 

 رغبتهم يف رؤية املختص الطبي مرتني يف االسبوع=3

إذا قام الضابط او من ينوب عنة بسؤال النزالء عن 

 رغبتهم يف رؤية املختص الطبي مرة يف االسبوع=4

 ال يوجد مختص طبي وال يتم سؤال النزالء=5

يتم اجراء فحص طبي للنزيل فور دخوله . 6

للمركز

يتم الفحص فور دخول النزيل=1

 يتم الفحص خالل أسبوع أو أكرث من دخول النزيل=3

ال يتم الفحص=5



سلسلة تقارير تقييم أماكن اإلحتجاز رقم )02(

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 78

يتوفر يف املركز غرفة طبيب غرفة طبيب . 7

اسنان وصيدلية يتوفر بها األدوات الالزمة لها

يتوفر غرفة طبيب، غرفة طبيب اسنان وصيدلية يتوفر 

بهم األدوات الالزمة =1

يفتقد املركز اىل وجود أحد التايل: غرفة طبيب، غرفة 

طبيب اسنان مجهزة باألدوات الالزمة أو صيدلية=3

ال تتوفر غرفة طبيب أو طبيب اسنان أو صيدلية ال 

تتوفر بها االدوات=5

يتم توفري العالج للنزالء وفقا لتوصيات . 8

الطبيب بجودة تتناسب مع احتياجه ويشمل 

ذلك جودة الدواء

يتم توفري العالج للنزالء وفقا لتوصيات الطبيب 

 وبجودة=1

يتم توفري العالج للنزالء وفقا لتوصيات الطبيب بغض 

 النظر عن الجودة=3

ال يتم توفري العالج للنزالء وفقا لتوصيات الطبيب 

وبجودة=5

يتم عزل النزالء الحاملني ألمراض معدية يف . 9

ظروف مناسبة

  يوجد غرفة للعزل ويتم عزل املريض فيها=1

 ال توجد غرفة عزل ولكن يتم غزلة يف غرفة مالمئة=3

 ال يوجد غرف عزل أوال يتم عزل النزيل املريض = 5

يتم تحويل الحاالت الطارئة ايل املستشفيات . 10

املدنية فورا ودون مامطلة

 يتم تحويل الحاالت الطارئة اال املستشفيات الخارجية 

 فورا ودون مامطلة=1

 ال يتم تحويل الحاالت الطارئة اال املستشفيات 

الخارجية فورا ودون مامطلة=5

يتم توثيق وأرشفة امللفات والتقارير الطبية . 11

للنزالء مجلدة ومحدثة )يرجي االطالع(

 يتم توثيق وأرشفة امللفات والتقارير الطبية للنزالء 

 مجلدة ومحدثة=1

 ال يتم توثيق وأرشفة امللفات والتقارير الطبية للنزالء 

مجلدة ومحدثة=5

يقدم املختص الطبي تقريرا دوريا إلدارة . 12

املركز يقيم به الظروف املعيشية للمركز 

وأثرها عىل صحة النزالء

يقدم املختص الطبي تقريرا دوريا إلدارة املركز يقيم به 

 الظروف املعيشية=1

ال يقدم املختص الطبي تقريرا دوريا يقيم به الظروف 

املعيشية= 5
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يقوم الطبيب بصورة منتظمة مبعاينة . 13

الجوانب التالية وأن يقدم النصح إىل املدير 

 بشأنها:

)أ( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،.

يقوم الطبيب بتقديم النصح حول كمية الغذاء 

ونوعيته وطرق االعداد بشكل دوري=1

يقوم الطبيب بتقديم النصح حول كمية الغذاء 

ونوعيته وطرق االعداد بشكل غري دوري=3

ال يقوم الطبيب بتقديم النصح حول كمية الغذاء 

ونوعيته وطرق االعداد =5

يقوم الطبيب ن بصورة منتظمة مبعاينة . 14

الجوانب التالية وأن يقدم النصح إىل املدير 

 بشأنها:

)ب( مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف 

املركز واملرافق 

يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول مدى إتباع 

القواعد الصحية والنظافة يف املركز واملرافق بشكل 

دوري =1

يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول مدى إتباع 

القواعد الصحية والنظافة يف املركز واملرافق بشكل غري 

دوري =2

ال يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول مدى 

إتباع القواعد الصحية والنظافة يف املركز واملرافق 

بشكل دوري =5

يقوم الطبيب ن بصورة منتظمة مبعاينة . 15

الجوانب التالية وأن يقدم النصح إىل املدير 

 بشأنها:

)ج( حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة 

والتهوية يف املركز

يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول حالة 

املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية بشكل 

دوري =1

يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول حالة 

املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية بشكل غري 

دوري =3

ال يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول حالة 

املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية بشكل 

دوري =5
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يقوم الطبيب ن بصورة منتظمة مبعاينة . 16

الجوانب التالية وأن يقدم النصح إىل املدير 

 بشأنها:

)د( نوعية ونظافة مالبس النزالء ولوازم 

أرستهم

يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول نوعية 

ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم بشكل دوري =1

يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول نوعية 

ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم بشكل غري دوري 

3=

ال يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول نوعية 

ونظافة مالبس النزالء ولوازم أرستهم بشكل دوري =5

يقوم الطبيب ن بصورة منتظمة مبعاينة . 17

الجوانب التالية وأن يقدم النصح إىل املدير 

 بشأنها:

)هـ( مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية 

البدنية والرياضية، حني يكون منظمو هذه 

األنظمة غري متخصصني.

يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول مدى التقيد 

بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية بشكل 

دوري =1

يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول مدى التقيد 

بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية بشكل غري 

دوري =3

ال يقوم الطبيب مبعاينة وتقديم النصح حول مدى 

التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية 

بشكل دوري =5

تتوفر ضامنات الرعاية الصحية للنزالء من . 18

ذوي االعاقة

تتوفر ضامنات الرعاية الصحية للنزالء من ذوي اإلعاقة 

بشكل كامل=1

تتوفر ضامنات الرعاية الصحية للنزالء من ذوي اإلعاقة 

بشكل جزيئ=3

ال تتوفر ضامنات الرعاية الصحية للنزالء من ذوي 

اإلعاقة بشكل كامل=5



81الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«

تقييم موائمة مراكز االصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون

4. التعذيب واستخدام القوة: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 متثل عدم 

االلتزام نهائيا”

1.     يوجد لدى املركز سياسة واضحة وموثقة – 

لوائح تشغيلية  لتحريم التعذيب وسوء معاملة 

النزالء 

 يوجد سياسة=1

ال يوجد سياسة=5

2.     يوجد لدى املركز سياسة واضحة وموثقة – 

لوائح تشغيلية –توضح معايري استخدام القوة يف 

املركز

 يوجد سياسة=1

ال يوجد سياسة=5

3.     ال تم استخدام االكراه عن طريق التعذيب 

للحصول عىل أية معلومات أثناء وجوده باملركز

 ال تم استخدام االكراه عن طريق التعذيب للحصول 

 عىل أية معلومات=1

 يتم استخدام االكراه عن طريق التعذيب للحصول 

عىل أية معلومات=5

4.     للمركز سياسات واجراءات موثقة وواضحة 

ملسألة من ميارس التعذيب عىل النزالء أو ييسء 

معاملتهم

االطالع عىل النظام للتشغيل+ تعليامت وإجراءات.

5.     يتم تطبيق سياسات واجراءات املسائلة عىل 

جميع العاملني يف املركز دون متييز

 يتم تطبيق السياسات بدون متييز=1

يتم التمييز يف تطبيق السياسات=5

6.     يجري تقييم مستوى األمن يف املركز بشكل 

دوري 

  يجري تقييم مستوى األمن يف املركز بشكل دوري=1

ال يجري تقييم مستوى األمن يف املركز بشكل دوري 

 5=

7.     يتم تقييم كل نزيل جديد من منظور مدى 

خطورته عىل نفسه وغريه وتوثيق التقييم

 يتم التقييم=1

ال يتم التقييم=5

8.     يوجد سياسة اجراءات تأديبية موثقة 

واضحة ألذى النفس

 يوجد سياسة=1

ال يوجد سياسة=5
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ال تتم معاقبة أي سجني إال بعد إعطائه . 9

فرصة فعلية لعرض دفاعه. 

ال تتم معاقبة أي سجني إال بعد إعطائه فرصة فعلية 

لعرض دفاعه=1

تتم معاقبة أي سجني بدون إعطائه فرصة فعلية 

لعرض دفاعه=5

ال يتم استخدام أدوات تقييد الحرية . 10

البدنية)كاألغالل( اال 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

11.  ال يتم استخدام أدوات تقييم الحرية البدنية 

اال بعد الحصول عىل اذن رسمي من ادارة املركز 

فقط

ال يتم استخدام أدوات تقييم الحرية البدنية اال بعد 

 الحصول عىل اذن رسمي من ادارة املركز فقط=1

 يتم استخدام أدوات تقييم الحرية البدنية اال بعد 

الحصول عىل اذن رسمي من ادارة املركز فقط=5

12.  يتم تفتيش النزالء للتأكد من عدم توفر مواد 

أو أدوات حادة تساعد عىل اذى الذات أو األخرين 

بشكل دوري وبعد الزيارات

يتم تفتيش النزالء بشكل دوري وبعد الزيارات =1

يتم تفتيش النزالء بشكل غري دوري أو بعد الزيارات 

3= 

ال يتم تفتيش النزالء بشكل دوري وبعد الزيارات =5

13.  ال يتم ادخال األعرية النارية للمركز اال يف 

حاالت الدفاع عن حياة النفس أو الغري

 ال يتم ادخال األعرية النارية للمركز اال يف حاالت 

 الدفاع عن حياة النفس أو الغري=1

 ال يتم ادخال األعرية النارية للمركز اال يف حاالت 

الدفاع عن حياة النفس أو الغري=5

14.  مينع تشغيل النزالء يف املركز كنوع من 

العقاب

 مينع تشغيل النزالء كنوع من أنواع العقاب=1

ميكن تشغيل النزالء كنوع من العقاب=5

15.  يوجد سياسات واضحة للعقاب/ االجراء 

التأديبي ويتم تطبيقه بالتساوي )يرجي االطالع(

 يوجد سياسة=1

ال يوجد سياسة=5
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5. اجراءات استقبال املوقوفني/النزالء: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 

متثل عدم االلتزام نهائيا”

يتم نقل معلومات دقيقة حول مكان . 1

احتجاز املوقوفني لذويهم أو محاميهم فور 

التوقيف أو النقل

يتم نقل املعلومات فور التوقيف أو النقل =1

يتم نقل املعلومات بعد أسبوع أو أكرث من التوقيف 

 أو النقل =3

ال يتم نقل املعلومات =5

يتم تسليم النزالء معلومات كتابية حول . 2

حقوقهم وحول اجراءات وسياسات املركز/

املركز )وتعطى له شفويا” ان كان اميا”(

  يتم تسليم النزالء معلومات كتابية حول حقوقهم 

 وحول اجراءات وسياسات املركز=1

  يتم تسليم النزالء معلومات كتابية حول حقوقهم 

وحول اجراءات وسياسات املركز=5

يسمح للنزيل التواصل مع مستشاره القانوين . 3

دون اعاقات أو قيود

يسمح للنزيل التواصل مع مستشاره القانوين دون 

اعاقات أو قيود=1

يسمح للنزيل التواصل مع مستشاره القانوين مع وجود 

بعض االعاقات أو القيود=3

ال يسمح للنزيل التواصل مع مستشاره القانوين دون 

اعاقات أو قيود=5

تتاح لكل نزيل إمكانية التقدم، يف كل يوم . 4

عمل من أيام األسبوع، بطلبات أو شكاوى 

إىل مدير املركز أو إىل املوظف املفوض 

بتمثيله

تتاح لكل نزيل الحق يف التقدم بطلبات أو شكاوى إىل 

مدير املركز أو إىل املوظف املفوض بتمثيله كل أيام 

األسبوع=1

تتاح لكل نزيل الحق يف التقدم بطلبات أو شكاوى 

إىل مدير املركز أو إىل املوظف املفوض بتمثيله أيام 

محددة كل األسبوع=3

ال تتاح لكل نزيل الحق يف التقدم بطلبات أو شكاوى 

إىل مدير املركز أو إىل املوظف املفوض بتمثيله =5
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تحرص ادارة املركز عىل تجنب االكتظاظ مبا . 5

يكفل فضاء عيش معتدل لجميع النزالء

تحرص ادارة املركز عىل تجنب االكتظاظ مبا يكفل 

فضاء عيش معتدل=1

تعمل ادارة املركز عىل تجنب االكتظاظ مبا يكفل فضاء 

عيش معتدل يف حدود إمكانيات املركز=3

ال تحرص ادارة املركز عىل تجنب االكتظاظ مبا يكفل 

فضاء عيش معتدل=

 يتم تسليم النزالء أرسة وأغطية مناسبة . 6

ونظيفة   

أذا كانت االرسة كافية لعدد النزالء واالغطية نظيفة 

 ومناسبة=1 

 إذا كان هناك رسير لكل نزيل وعدم وجود غطاء 

 نظيف ومناسب=2

إذا توفرت االغطية النظيفة املناسبة كان اقل من ربع 

 النزالء بدون أرسة=3

إذا توفرت االغطية النظيفة واملناسبة وكان أقل من 

 نصف النزالء بدون أرسة=4

إذا توفرت االغطية النظيفة واملناسبة وكان أكرث من 

نصف النزالء بدون أرسة=5

يجب تنظيف أو استبدال االغطية ولوازم . 7

الرسير يف مواعيد متناسبة مع ظروف 

املنشأة

يتم تنظيف أو استبدال االغطية ولوازم الرسير يف 

مواعيد متناسبة = 1

يتم تنظيف أو استبدال االغطية ولوازم الرسير حسب 

رغبة النزيل = 3

ال يتم تنظيف أو استبدال االغطية ولوازم الرسير يف 

مواعيد متناسبة = 5

يتم تزويد النزالء املحكومني مبالبس نظيفة . 8

ومناسبة من خالل زي موحد باملركز

يوجد زي موحد للمحكومني باملركز=1

ال يوجد زي خاص باملحكومني باملركز=5
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يتوفر لكل نزيل مجموعة ثياب مناسبة . 9

للمناخ وكافية للحفاظ عىل عافيته، عىل أال 

تكون هذه الثياب مهينة أو حاطه بالكرامة

يتوفر لكل نزيل مجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية 

للحفاظ عىل عافيته =1

ال يتوفر لكل نزيل مجموعة ثياب مناسبة للمناخ 

وكافية للحفاظ عىل عافيته =5

يتم تفتيش النزالء الجدد مع مراعاة املعايري . 10

أألخالقية يف عملية التفتيش 

يتم تفتيش النزالء الجدد مع مراعاة املعايري أألخالقية 

يف عملية التفتيش =1

ال يتم تفتيش النزالء الجدد مع مراعاة املعايري 

أألخالقية يف عملية التفتيش =1

يتم تطبيق جميع قرارات وقوانني املركز . 11

بحيادية تامة، بدون أي متيز يف املعاملة 

بسبب اللون او الجنس او الدين او الرأي 

السيايس 

يتم تطبيق جميع قرارات وقوانني املركز بحيادية تامة 

1=

يوجد بعض التحيز القائم بسبب اللون او الجنس او 

الدين او الرأي السيايس =3

ال يتم تطبيق جميع قرارات وقوانني املركز بحيادية 

تامة =5

مينح السجني األجنبي قدرا معقوال من . 12

التسهيالت لالتصال باملمثلني الدبلوماسيني 

والقنصليني للدولة التي ينتمي إليها

مينح السجني األجنبي قدرا معقوال من التسهيالت 

لالتصال مبمثيل دولته =1

ال مينح السجني األجنبي التسهيالت لالتصال مبمثيل 

دولته =5

مينح النزيل من ذوي اإلعاقة قدرا معقوال . 13

من التسهيالت خالل استقباله مبا يتناسب 

مع طبيعة االعاقة

مينح النزيل من ذوي اإلعاقة قدرا معقوال من 

التسهيالت =1

مينح النزيل من ذوي اإلعاقة قدرا معقوال من 

التسهيالت بشكل فردى لعدم وجود سياسة واضحة=3

ال مينح النزيل من ذوي اإلعاقة اى قدر من التسهيالت 

5=
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6. ظروف االحتجاز: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام 

نهائيا”

توفِّر إدارة السجون لكل سجني وجبة طعام . 1

ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ عىل صحته 

وقواه )برجاء االطالع(

)تعريف وجبة غذائية ذات قيمة غذائية كافية(

يتم توفري الوجبات=1

يتم توفري الوجبات حسب ما هو متوفر لدي جهة 

 االحتجاز=3

ال يتم توفري الوجبات=5

توفِّر إدارة السجون وجبات طعام جيِّدة . 2

النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم. )تعريف 

وجبة غذائية ذات قيمة غذائية كافية(

توفِّر إدارة السجون وجبات طعام جيِّدة النوعية 

وحسنة اإلعداد والتقديم = 1

توفِّر إدارة السجون وجبات طعام جيِّدة حسب املتوفر 

لديها بغض النظر عن النوعية واالعداد= 3

ال توفِّر إدارة السجون وجبات طعام جيِّدة النوعية 

وحسنة اإلعداد والتقديم = 5

يتم توفري مياه رشب نظيفة وبكمية مناسبة . 3

تكفي الحاجة اليومية للجسم لجميع النزالء 

)برجاء االطالع عىل فحص املياة(

 يتوفر مياه رشب نظيفة وبكمية مناسبة=1

ال تتوفر مياه رشب نظيفة وبكمية مناسبة=5

يحظى جميع النزالء بساعة يوميا للتعرض . 4

للشمس والهواء النقي 

 مكان وزمن الفورة مناسبني=1

 مكان وزمن الفورة غري كايف=3

مكان وزمن الفورة غري مناسبني=5

يتم توزيع النزالء عىل العنابر وفقا” لقدرتهم . 5

عىل التعايش واالختالط فيام بينهم

 يتم توزيع النزالء عىل العنابر وفقا لقدرتهم عىل 

 التعايش واالختالط فيام بينهم=1

 يتم توزيع النزالء عىل العنابر عىل قدر اإلمكان وفقا 

 لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم=3

 ال يتم توزيع النزالء عىل العنابر وفقا لقدرتهم عىل 

التعايش واالختالط فيام بينهم=5
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ال يتم وضع أكرث من نزيل واحد يف الغرف . 6

الفردية ليال

 ال يتم وضع أكرث من نزيل واحد يف الغرف الفردية 

 ليال=1

 يتم وضع أكرث من نزيل واحد يف الغرف الفردية 

ليال=5

يتم تنظيف املرافق الصحية )املراحيض( . 7

بشكل دوري 

  يتم تنظيف املرافق الصحية بشكل دوري=1

ال يتم تنظيف املراحيض بشكل دوري=5

يتم توفري لوازم العناية بنظافة الشعر . 8

والحالقة للنزالء

 يتم توفري لوازم العناية بنظافة الشعر والحالقة 

 للنزالء=1

ال يتم توفري لوازم العناية بنظافة الشعر والحالقة 

للنزالء=5

يفرض عىل النزالء غسل وتغيري مالبسهم . 9

الخارجية 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 01. 

وجبات غذائية من خارج املركز وذلك عىل 

حسابه الشخيص ومن خالل ادارة املركز أو 

بالتنسيق مع األهل

 يسمح دامئا=1

 يسمح يف بعض املناسبات واالعياد=3

ال يسمح=5

يتم التأكد من غسل مالبس النزالء بصورة . 11

دورية بشكل يحافظ عىل نظافتهم 

ومظهرهم

تقوم إدارة املركز بالتأكد من غسل مالبس النزالء 

بصورة دورية =1

تقوم إدارة املركز بالتأكد من غسل مالبس النزالء 

بصورة متقطعة =3

ال تقوم إدارة املركز بالتأكد من غسل مالبس النزالء 

بصورة دورية =5
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يف حاالت استثنائية، حني يُسَمح للسجني . 12

بالخروج من املركز لغرض مرخَّص به، يسمح 

له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى 

ال تلفت الية األنظار

يسمح للنزيل بارتداء ثيابه او ثياب ال تلفت النظر الية 

حني يسمح له بالخروج من السجن =1

ال يسمح للنزيل بارتداء ثيابه او ثياب ال تلفت النظر 

الية حني يسمح له بالخروج من السجن =5

ال يسمح بإجبار النزالء من غري املحكومني . 13

عىل العمل يف املركز ـ 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 االعامل=1

ال يسمح بإجبار النزالء من غري املحكومني عىل العمل 

 يف املركز ولكن ال يتم دفع أجرة لجميع االعامل=3

 يسمح بإجبار النزالء من غري املحكومني عىل العمل يف 

املركز وال يتم دفع أجرة لجميع االعامل=5

تلتزم ادارة والعاملني يف املركز باحرتام . 14

حرية مامرسة الشعائر الدينية يف املركز 

وبالتساوي

 تلتزم ادارة والعاملني يف املركز باحرتام حرية مامرسة 

 الشعائر الدينية يف املركز وبالتساوي=1

ال تلتزم ادارة والعاملني يف املركز باحرتام حرية مامرسة 

الشعائر الدينية يف املركز وبالتساوي=5

15.  يسمح للنزالء التواصل مع عائالتهم 

وأصدقاءهم املعرفني بشكل دوري وذلك من خالل 

الزيارات أو من خالل التواصل عن بعد باستخدام 

الهاتف وغريه

يسمح للنزالء التواصل مع عائالتهم وأصدقاءهم 

 املعرفني أكرث من 3 زيارات يف األسبوع=1

يسمح للنزالء التواصل مع عائالتهم وأصدقاءهم 

 املعرفني 3 زيارات يف األسبوع=2

يسمح للنزالء التواصل مع عائالتهم وأصدقاءهم 

 املعرفني زيارتني يف األسبوع=3

يسمح للنزالء التواصل مع عائالتهم وأصدقاءهم 

 املعرفني بزيارة واحدة يف األسبوع=4

ال يسمح للنزالء التواصل مع عائالتهم وأصدقاءهم 

املعرفني =5

16.  تصل األخبار الهامة للنزالء عن طريق توفري 

الصحف اليومية والدوريات أو من خالل املحطات 

املتلفزة.

 تصل االخبار الهامة=1

ال تصل االخبار الهامة=5
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يتم فصل النزالء املحكومني عن النزالء غري . 17

املحكومني

يتم فصل النزالء املحكومني عن النزالء غري املحكومني 

1=

ال يتم فصل النزالء املحكومني عن النزالء غري 

املحكومني =5

يفصل املحبوسني ألسباب مدنية، مبا يف ذلك . 18

الديون، عن املسجونني بسبب جرائم جزائية

يفصل املحبوسني ألسباب مدنية عن املسجونني بسبب 

جرائم جزائية =1

ال يفصل املحبوسني ألسباب مدنية عن املسجونني 

بسبب جرائم جزائية =5

7. 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

 يوجد نظام موثق ومعلن=1

ال يوجد نظام موثق ومعلن=5

 يسمح =21.     يسمح بزيارة األهل مرة أسبوعيا عىل األقل

ال يسمح=5

3.     يوجد لدى املركز توجيهات محددة لالحرتام 

خصوصية الزوار

 يوجد لدى املركز توجيهات محددة لالحرتام خصوصية 

 الزوار=1

ال يوجد لدى املركز توجيهات محددة لالحرتام 

خصوصية الزوار=5

4.     تتم عملية تفتيش الزوار مع مراعاة املعايري 

األخالقية لذلك

تتم عملية تفتيش الزوار مع مراعاة املعايري األخالقية 

 لذلك=1

ال يتم مراعاة املعايري األخالقية لتفتيش الزوار=5

5.     تسمح سياسات املركز باستقبال زوار رسميني 

من جهات قانونية، مؤسسات دولية وحقوقية

 تسمح السياسة=1

ال تسمح السياسة=5
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 القسم الثالث: التجهيزات والبنية التحتية للمركز

1. البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل 

باملعيار و 5 متثل عدم االلتزام نهائيا”

الغرف مناسبة إلقامة النزالء من حيث . 1

املساحة الدنيا املخصصة لكل نزيل 

الغرف مناسبة إلقامة النزالء من حيث املساحة الدنيا 

املخصصة لكل نزيل=1

الغرف غري مناسبة إلقامة النزالء من حيث املساحة 

الدنيا املخصصة لكل نزيل =5

الغرف مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة . 2

الحركية 

الغرف مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة 

الحركية=1

الغرف مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة 

الحركية=5

الغرف مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة . 3

الغري حركية 

الغرف مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة الغري 

الحركية=1

الغرف مناسبة إلقامة النزالء من ذوي اإلعاقة الغري 

الحركية=5

املراحيض كافية لتمكني كل سجني من . 4

تلبية احتياجاته الطبيعية يف حني رضورتها 

)مرحاض لكل 5 نزالء(

عدد املراحيض 1 لكل 5 نزالء =1

عدد املراحيض 1 اىل كل 10 نزالء =3

عدد املراحيض 1 اىل أكرث من 10 نزالء= 5

املراحيض مناسبة الستخدام األشخاص ذوي . 5

االعاقة

املراحيض مناسبة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة=1

املراحيض مناسبة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة=5

املراحيض يتم الحفاظ عليه بصورة نظيفة . 6

والئقة مع توفر أدوات النظافة

املراحيض يتم الحفاظ عليه بصورة نظيفة والئقة =1

املراحيض يتم الحفاظ عليه بصورة نظيفة والئقة =5

تتوفر يف املركز مرافق استحامم عددها . 7

متناسب مع عدد النزالء 

 إذا كان مرفق االستحامم منفصل عن املرحاض= 1

مرفق االستحامم غري منفصل عن املرحاض=5
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يستطيع النزيل ان يستخدم مرافق . 8

االستحامم بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة 

تبعا للفصل واملوقع الجغرايف للمنطقة، عىل 

أال يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف مناخ 

معتدل

يستطيع النزيل ان يستخدم مرافق االستحامم بالقدر 

الذي تتطلبه الصحة العامة أكرث من مرة يف األسبوع 

1=

يستطيع النزيل ان يستخدم مرافق االستحامم بالقدر 

الذي تتطلبه الصحة العامة مرة يف األسبوع =3

ال يستطيع النزيل ان يستخدم مرافق االستحامم 

بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة عىل االقل مرة يف 

األسبوع =5

تتوفر يف مرافق االستحامم مياه نظيفة . 9

بشكل دائم وبدرجة حرارة تتناسب مع 

الطقس

 املياه متوفرة حرارتها مناسبة= 1

 املياه متوفرة حرارتها قد تكون غري مناسبة =3

املياه غري متوفرة بشكل كايف أو حرارتها غري مناسبة=5

توفر يف جميع الغرف اضاءة صناعية مناسبة . 10

تكمن النزيل من القراءة أو العمل دون 

ارهاق نظرة

 تتوفر يف جميع الغرف أضاءه صناعية مناسبة =1

تتوفر يف جميع الغرف أضاءه صناعية مناسبة اىل حد 

 ما =3

ال تتوفر يف جميع الغرف أضاءه صناعية مناسبة =5

تتسع النوافذ يف غرف النزالء للسامح بدخول . 11

الضوء الطبيعي والذي ميكن النزيل من 

القراءة او العمل دون ارهاق نظرة

الضوء الطبيعي يسمح بالقراءة أو العمل من دون 

 معاناة=1

الضوء الطبيعي يسمح بالقراءة أو العمل من دون 

 معاناة اىل حد ما =3

الضوء الطبيعي ال يسمح بالقراءة من دون معاناة =5

ترتكب النوافذ يف غرف النزالء مبا يكفل . 12

دخول الهواء النقي للغرفة وتجدده يوميا

مساحة الشباك وموقعة مناسب للتهوية حسب موقع 

 املركز=1 

 مساحة الشباك وموقعة مناسب اىل حد ما حسب 

 موقع املركز= 3

مساحة الشباك وموقعة غري مناسب حسب موقع 

املركز=5
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يتوفر يف املركز وسائل التهوية /تدفئة مناسبة . 13

ألحوال الطقس

يتوفر يف املركز وسائل التهوية /تدفئة مناسبة ألحوال 

الطقس =1

ال يتوفر يف املركز وسائل التهوية /تدفئة مناسبة 

ألحوال الطقس =5

جميع األماكن التي يرتدد عليها النزالء . 14

بانتظام يف املركز مستوفاة الصيانة والنظافة 

يف كل حني.

جميع األماكن التي يرتدد عليها النزالء بانتظام يف املركز 

مستوفاة الصيانة والنظافة =1

بعض األماكن التي يرتدد عليها النزالء بانتظام يف املركز 

مستوفاة الصيانة والنظافة =3

جميع األماكن التي يرتدد عليها النزالء بانتظام يف املركز 

غري مستوفاة الصيانة والنظافة =5

يتم توفري رسير فردي لكل نزيل اضافة اىل . 15

لوازم الرسير النظيفة

يتم 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 . 16

مناسبة الستخدامات تعرض النزالء للهواء 

النقي ومامرسة الرياضة يوميا

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 مناسبا لعدد . 17

النزالء الفعيل

)املساحة املعيارية الدولية يف الزنازين املختلطة أو 

الزنازين االنفرادية هي 5.4 مرت مربع(

 يعترب فضاء العيش مناسب = للسجني 5.4 مرت مربع=1

ال يعترب فضاء العيش مناسب= للسجني أقل من 5.4 

مرت مربع=5
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يتم مواءمة البنى التحتية لغرف ومرافق . 18

اقامة النزالء مبا يتناسب مع متطلبات 

األشخاص ذوي اإلعاقة من النزالء

يتم مواءمة البنى التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء 

مبا يتناسب مع متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة من 

النزالء =1

يتم مواءمة البنى التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء 

بشكل جزيئ =3

ال يوجد مواءمة للبني التحتية لغرف ومرافق اقامة 

النزالء مبا يتناسب مع متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة 

من النزالء =5

2.  مرافق الخدمات: -يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 متثل عدم االلتزام 

نهائيا”

تتوفر يف املركز مرافق للتأهيل املهني . 1

ومستغلة بشكل مالئم

مرافق التأهيل املهني متوفرة ومستغلة بشكل 

 مناسب= 1

  مرافق التأهيل املهني متوفرة وغري مستغلة= 3

مرافق التأهيل املهني غري متوفرة=5

تتوفر يف املركز مكتبة مخصصة ملختلف . 2

فئات النزالء تضم قدرا وافيا من الكتب 

الرتفيهية والتثقيفية عىل السواء. ويشجع 

النزالء عىل االستفادة منها إىل أبعد حد 

ممكن.

توجد مكتبة تضم قدرا من الكتب ويشجع النزالء عىل 

االستفادة منها=1

توجد مكتبة تضم قدرا من الكتب وقد ال يشجع 

النزالء عىل االستفادة منها=3

ال توجد مكتبة وال يشجع النزالء عىل االستفادة 

منها=5

تتوفر يف املكتبة كتبا مخصصة لألشخاص . 3

ذوي اإلعاقة البرصية

تتوفر يف املكتبة كتبا مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

البرصية=1

ال تتوفر يف املكتبة كتبا مخصصة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة البرصية =5
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تعترب املكتبة مواءمة الستخدامات األشخاص . 4

ذوي االعاقة

تعترب املكتبة مواءمة الستخدامات األشخاص ذوي 

اإلعاقة= 1

تعترب املكتبة مواءمة الستخدامات األشخاص ذوي 

اإلعاقة= 5

تتوفر يف املركز عيادة طب عام مجهزة . 5

باألدوات واملعدات الالزمة

 تتوفر عيادة مجهزة=1 

 العيادة موجودة وتعاين نقص بالتجهيزات 

 الرضورية=3

 العيادة غري موجودة او ال يتوفر فيها تجهيزات=5

تتوفر يف جميع املرافق اضاءة صناعية متكن . 6

النزالء من القراءة أو العمل

تتوفر اضاءة يف جميع املرافق متكن من القراءة 

 والعمل=1

  تتوفر اضاءة بشكل غري كايف للقراءة والعمل= 3

 ال تتوفر اإلضاءة يف جميع املرافق =5

 تتسع النوافذ يف جميع مرافق الخدمات 7. 

للسامح بدخول ضوء ميكن النزيل من 

القراءة

مساحة الشباك وموقعة مناسب لدخول الضوء حسب 

 موقع املركز=1 

 مساحة الشباك وموقعة مناسب لدخول الضوء اىل 

 حد ما حسب موقع املركز= 3

مساحة الشباك وموقعة غري مناسب لدخول الضوء 

حسب موقع املركز=5

تتوفر التهوية بشكل مناسب يف جميع . 8

مرافق 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
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يتم مواءمة البنى التحتية ملرافق الخدمات . 9

مبا يتناسب مع متطلبات األشخاص ذوي 

اإلعاقة من نزالء وزوار وعاملني.

توجد مواءمة للبني التحتية ملرافق الخدمات مبا 

يتناسب مع متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة من نزالء 

وزوار وعاملني=1

يتم مواءمة البنى التحتية ملرافق الخدمات بشكل 

جزيئ أو الحد الفئات وليس جميعها =3

ال توجد مواءمة للبني التحتية ملرافق الخدمات مبا 

يتناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقة من نزالء وزوار 

وعاملني=5

القسم الرابع: مراكز احتجاز االحداث: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 

متثل عدم االلتزام نهائيا”

يتم فصل األحداث املحكومني أو املحتجزين . 1

رهن املحاكمة عن البالغني، يف مؤسسة 

منفصلة أو يف قسم منفصل من املركز الذي 

يضم ايضاً بالغني.

 يعزل الحدث عن البالغني= 1

  يعزل االحداث بشكل جزيئ داخل نفس املؤسسة=3

 ال يعزل االحداث عن البالغني =5

يتوفر أوقات مخصصة للرتبية الرياضية . 2

صة للتامرين،  والرتفيهية، خالل الفرتة املخصَّ

ن يسمح لهم  للسجناء األحداث وغريهم ممَّ

بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. 

يتوفر أوقات مخصصة للرتبية الرياضية والرتفيهية =1

ال يتوفر أوقات مخصصة للرتبية الرياضية والرتفيهية 

5=

يتوفر املكان املناسب من حيث املساحة . 3

واملوقع واملعدات الالزمة ألغراض استخدام 

االحداث لها يف الرياضة والرتفيهية

يتوفر املكان املناسب من حيث املساحة واملوقع 

واملعدات الالزمة ملامرسة الرياضة لألحداث=1

يتوفر بشكل جزيئ املكان املناسب من حيث 

املساحة أو املوقع أواملعدات الالزمة ملامرسة الرياضة 

لألحداث=1

ال يتوفر املكان املناسب من حيث املساحة واملوقع 

واملعدات الالزمة ملامرسة الرياضة لألحداث=5

تحفظ سجالت األحداث املنحرفني . 4
برسية تامة وغري موفرة للغري

 تحفظ سجالت االحداث برسية تامة=1

ال تحفظ سجالت االحداث برسية تامة=5 
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ال يجوز من حيث املبدأ، السامح بنرش أية . 5

معلومات ميكن أن تؤدي ايل التعرف عىل 

هوية املجرم الحدث

ال يتم السامح بنرش أية معلومات ميكن أن تؤدي ايل 

التعرف عىل هوية املجرم الحدث=1

يتم السامح بنرش أية معلومات ميكن أن تؤدي ايل 

التعرف عىل هوية املجرم الحدث=5

يحصل األحداث عىل عناية وحامية اجتامعية . 6

وتربوية 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

يويل التعليم النظامي او املهني عناية كبرية . 7

للنزالء االحداث

يويل التعليم النظامي او املهني عناية كبرية للنزالء 

االحداث=1

يويل التعليم النظامي او املهني بعض العناية للنزالء 

االحداث=3

ال يويل التعليم النظامي او املهني عناية كبرية للنزالء 

االحداث=5

يتم ارشاك املتطوعون واملنظامت التطوعية . 8

ومؤسسات املجتمع املحيل اىل املساهمة 

بصورة فعالة يف اعادة تأهيل الحدث يف أطار 

مجتمعي

يتم ارشاك املتطوعون واملنظامت التطوعية ومؤسسات 

املجتمع املحيل يف إعادة تأهيل الحدث بشكل مبارش= 

1

يتم ارشاك املتطوعون واملنظامت التطوعية ومؤسسات 

املجتمع املحيل يف إعادة تأهيل الحدث، كلام كان ذلك 

ممكنا= 1

ال يتم ارشاك املتطوعون واملنظامت التطوعية 

ومؤسسات املجتمع املحيل يف إعادة تأهيل الحدث= 5
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تويل املجرمات االحداث املوضوعات يف . 9

املؤسسة اهتامماً خاصاً باحتياجاتهن 

ومشاكلهن الشخصية )يرجي االطالع عىل 

الدليل(

تويل االناث االحداث اهتامماً خاصاً باحتياجاتهن 

ومشاكلهن الشخصية=1

ال تويل االناث االحداث اهتامماً خاصاً باحتياجاتهن 

ومشاكلهن الشخصية=5

يتم التنسيق مع املؤسسات التعليمية . 10

املحلية ملتابعة تعليم األحداث املحتجزين

 إذا تم التنسيق لجميع الصفوف والتخصصات=1

  إذا تم التنسيق لبعض الصفوف والتخصصات=3

 إذا مل يتم التنسيق=5

يسمح لحدث تنظيم زيارات اىل عائلته . 11

بشكل دوري

 يسمح بشكل دوري=1

 يسمح بشكل جزيئ= 3

 ال يسمح=5

يوجد سياسات واضحة خاصة بتعزيز ترابط . 12

األحداث بعائالتهم )تشمل زيارات املنزل، 

االتصال الهاتفي(

 إذا كانت السياسة موجودة=1

  إذا كانت السياسات موجودة وغري مفعلة=3

 السياسات غري موجودة=5

مرافق استقبال وإقامة االحداث مواءمة . 13

ملتطلبات الحدث من ذوي االعاقة

مرافق استقبال وإقامة االحداث مواءمة ملتطلبات 

الحدث من ذوي اإلعاقة=1

مرافق استقبال وإقامة االحداث غري مواءمة ملتطلبات 

الحدث من ذوي اإلعاقة=5

توجد برامج خاصة لدمج الحدث ذو اإلعاقة . 14

يف املجتمع بعد إطالق رساحه

توجد برامج خاصة لدمج الحدث ذو اإلعاقة يف 

املجتمع بعد إطالق رساحه=1

ال توجد برامج خاصة لدمج الحدث ذو اإلعاقة يف 

املجتمع بعد إطالق رساحه=5
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القسم الخامس: مراكز احتجاز النساء: يرجى التقييم من 1 اىل 5 حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و 5 

متثل عدم االلتزام نهائيا”

1.     يعزل النساء املحتجزين عن الرجال يف أجزاء 

/أقسام منفصلة  

 تعزل النساء املحتجزين عن الرجال يف أجزاء /أقسام 

 منفصلة =1

ال تعزل النساء املحتجزين عن الرجال يف أجزاء /أقسام 

منفصلة=5  

2.     تتوفر يف املركز منشأة صحية خاصة لرعاية 

النساء 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 اىل 3 ايام باألسبوع= 3

ال تتوفر منشأة صحية خاصة لرعاية النساء وتتوفر 

 الطبيبة يومني او 3 يف األسبوع=4

ال تتوفر منشأة صحية خاصة لرعاية النساء وال تتوفر 

طبيبة=5

3.     يسمح بإبقاء األطفال الرضع لدى امهاتهم 

املحتجزات

 يسمح=1

ال يسمح=5

4.     يتم توفري كافة اللوازم الصحية الالزمة 

للنساء وبشكل مستمر

إذا توفرت كافة اللوازم الصحية الالزمة للنساء بشكل 

 مستمر=1

 اذا توفرت كافة اللوازم الصحية الالزمة للنساء بشكل 

 غري مستمر=3

إذا مل تتوفر كافة اللوازم الصحية الالزمة للنساء 

نهائيا=5

5.     يتم توفري دار حضانة يف املركز وتعيني 

عامالت مؤهالت لرعاية األطفال

 دار الحضانة متوفرة وفيها عامالت مؤهالت=1

 دار الحضانة متوفرة وال يوجد عامالت مؤهالت = 3

دار الحضانة غري متوفرة وال يوجد عامالت مؤهالت=5
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6.     يرأس قسم النساء / املركز الخاص بالنساء 

موظفة مسؤولة انثى تحمل جميع مفاتيح املركز 

أو القسم

  يرأس قسم النساء / املركز الخاص بالنساء موظفة 

 مسؤولة انثى=1

 ال يرأس قسم النساء / املركز الخاص بالنساء موظفة 

مسؤولة انثى  

7.     ال يسمح بدخول أي موظف ذكر اىل املركز/

القسم اال مبرافقة موظفة انثى

   يسمح=1

 ال يسمح=5

8.     يتم تعيني املختص الطبي والعاملني يف مجال 

التدريب املهني من فئة االناث فقط

  يتم تعيني املختص الطبي والعاملني يف مجال 

 التدريب املهني من فئة االناث فقط=1

يتم تعني املختص الطبي أو العاملني يف مجال التدريب 

 املهني من فئة االناث فقط =3

ال   يتم تعيني املختص الطبي والعاملني يف مجال 

التدريب املهني من فئة االناث فقط=5

9.     ال تقترص فرص التعليم والتأهيل املهني عىل 

املهن التقليدية للنساء )حياكة، انتاج غذايئ،(

ال تقترص فرص التعليم والتأهيل املهني عىل املهن 

 التقليدية للنساء=1

فرص التعليم والتأهيل املهني تقترص اىل حد ما عىل 

 املهن التقليدية باإلضافة اىل مهن أخرى=3

 تقترص فرص التعليم والتأهيل املهني عىل املهن 

التقليدية للنساء=5

10.  يسمح باالتصال الجسدي بني األمهات 

املحتجزات 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=111.  تتم والدة النزيالت يف مستشفى مدين 

 ال تتم الوالدة يف مستشفى مدين=5

 مينع التفتيش من قبل موظفني ذكور=121.  مينع تفتيش النزيالت من قبل موظفني ذكور

يسمح بتفتيش النزيالت من قبل موظفني ذكور= 5



سلسلة تقارير تقييم أماكن اإلحتجاز رقم )02(

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 100

13.  يوجد توجيهات واضحة للعامالت يف املركز 

برضورة التعامل بحساسية مطلقة عند تفتيش 

النزيالت 

 يوجد توجيهات واضحة للعامالت يف املركز برضورة 

 التعامل بحساسية مطلقة عند تفتيش النزيالت =1

ال يوجد توجيهات واضحة للعامالت يف املركز برضورة 

التعامل بحساسية مطلقة عند تفتيش النزيالت =5

14.  يوجد اجراءات تأديبية وموثقة لتجاوزات 

العامالت يف املركز لهذه التوجيهات

يوجد اجراءات تأديبية وموثقة لتجاوزات العامالت يف 

 املركز لهذه التوجيهات=1

ال يوجد اجراءات تأديبية وموثقة لتجاوزات العامالت 

يف املركز لهذه التوجيهات=5

15.  يتم التنسيق والتشبيك مع مؤسسات أهلية 

ومجتمعية لتأهيل النساء قبل االفراج عنهن 

وتدريبهم عىل العناية بالنفس

يتم التنسيق والتشبيك مع مؤسسات أهلية ومجتمعية 

 لتأهيل النساء قبل االفراج عنهن=1

يتم التنسيق والتشبيك بشكل جزيئ مع مؤسسات 

 أهلية ومجتمعية لتأهيل النساء قبل االفراج عنهن=3

ال يتم التنسيق والتشبيك مع مؤسسات أهلية 

ومجتمعية لتأهيل النساء قبل االفراج عنهن=5

16.مرافق استقبال وإقامة النساء مواءمة 

ملتطلبات النساء ذوات االعاقة

مرافق استقبال وإقامة النساء مواءمة ملتطلبات النساء 

ذوات اإلعاقة=1

مرافق استقبال وإقامة النساء غري مواءمة ملتطلبات 

النساء ذوات اإلعاقة=5

17.توجد برامج خاصة لدمج النساء ذوات اإلعاقة 

يف املجتمع بعد اطالق رساحهن

توجد برامج خاصة لدمج النساء ذوات اإلعاقة يف 

املجتمع بعد اطالق رساحهن=1

ال توجد برامج خاصة لدمج النساء ذوات اإلعاقة يف 

املجتمع بعد اطالق رساحهن=5


