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ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال العرض الوارد للمادة اليت يتضمنها، على 
اإلعراب عن أّي رأي على اإلطالق من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة ومنظمة الصحة 
العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز بشأن املركز 
القانوين ألّي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أّي منها، أو بشأن تعيني حدودها 

أو ختومها. 

مل حيرَّّر هذا املنشور رمسياً.
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شكر وتقدير

أُعّدت جمموعة األدوات هذه بتكليف من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.  
وي��وّد مكتب األم��م املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األم��م املتحدة املشرتك املعين 
للتالية  امتناهنم  عن  يعربوا  أن  العاملية  الصحة  ومنظمة  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس 

أمساءهم ملا قّدموه من إسهامات يف إعداد جمموعة األدوات هذه:

النهائي جملموعة 	  ال��ن��ّص  أع���ّدا  ال��ل��ذان  رال��ف يورغينز، اس��ت��ش��اري، وميل-آيلز م��ن ك��ن��دا، 
الدويل  بناء على مسودة أولية أعّدها روب ألن وانطون َشبوالنوف، من املركز  األدوات 
للصليب  الدولية  اللجنة  بينون،  وجوناثان  املتحدة،  اململكة  لندن،  السجون،  لدراسات 

األمحر، جنيف، سويسرا، الذي أعد نّص الوحدة اخلامسة؛
موظفو برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ومنظمة 	 

الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية الذين سامهوا يف 
جمموعة األدوات: ريكاردا أمربغ وسيلفي برتراند وأنِنديا تشاترجي وفابنَي هاريغا وكريستيان 

كرول وينغ-رو لو وأنييت فريسرت؛
املشاركون يف االجتماع التشاوري بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والرعاية 	 

والدعم يف السجون، الذي عقد يف فيينا خالل الفرتة 17 و18 شباط/ فرباير 2005، 
الذين اقرتحوا تطوير جمموعة األدوات هذه الستكمال الوثيقة اإلطارية اليت نوقشت يف 

ذلك االجتماع؛
اخلرباء من خمتلف أحناء العامل الذين راجعوا املسودة األوىل جملموعة األدوات وقدموا القّيم 	 

من مردود إرائهم: برفيز افشار، وجوتام بابار، وساندرا بالك، ولوسي جراشيز، ومارزينا 
كَسل، وَذ هون، ومسيواهلل الوثان، وموراغ ماكدونالد، ومارتينا مليس، وبيشينس ساي، 

ومونيكا سواريز.
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عن مجموعة األدوات هذه

املعلومات  البشرية يف السجون إىل توفري  املناعة  اليت تعىن بفريوس نقص  هتدف جمموعة األدوات هذه 
واإلرشادات يف املقام األول لألفراد واملؤسسات اليت تناط هبم مسؤولية السجون والسجناء، وللناس الذين 
يعملون يف السجون ومعها.  إضافة إىل ذلك، فهي ستقدم املساعدة إىل كل َمْن يعين من قريب أو بعيد 

بالسجون.

وقد ُكتبت بشكل رئيسي لُتستخدم يف الدول ذات الدخول املنخفضة واملتوسطة، ب�َْيد أهنا ستكون مورداً 
يعود بالفائدة على األشخاص واملؤسسات يف الدول مرتفعة الدخول.

وينصب تركيزها على فريوس نقص املناعة البشرية.  ومع ذلك فهي تسّلم بأن ألمراض أخرى، ال سّيما 
التهاب الكبد والسل – صلة هبذا الفريوس، وبأنه يعّد مشكلة خطرية يف السجون.

وجمموعة األدوات هذه مبنية على مقتضيات ومعايري القانون الدويل وعلى أدلة علمية وأفضل املمارسات 
من حيث التجارب.

وهي تكّمل سلسلة من وثائق أخرى أصدرهتا وكاالت األمم املتحدة، وحتيل إىل تلك  الوثائق مرجعيا 
وكذلك إىل وثائق أخرى، بغية احلصول على املزيد من املعلومات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية يف 

السجون.

المناعة  نقص  فيروس  األخــرى حول  المتحدة  األمم  بوثائق  األدوات  ترتبط مجموعة  كيف 
البشرية في السجون؟

إن جمموعة األدوات هذه جزء من سلسلة من الوثائق أنتجتها وكاالت األمم املتحدة هبدف توفري 
إرشادات مستوفاة مدعومة باألسانيد حول فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. وهي تضم:

• الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ورعاية المصابين به وعالجهم ودعمهم في 
السجون: إطار الستجابة وطنية فعالة.  تقدم هذه الوثيقة إطار عمل للشروع باستجابة وطنية 
فعالة تصدياً لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، وذلك بناًء على األدلة اليت متت مراجعتها 
يف األوراق التقنية املعنية بأدلة العمل وعلى املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية املقبولة، وهي تعكس 

مبادئ اإلدارة اجليدة للسجون. كما أهنا حتدد 11 مبدأ و100 إجراء.
www.unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_july06.pdf :وهي متاحة يف
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عن مجموعة األدوات هذه

موجز يتعلق بالسياسة: احلد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. تقدم هذه 	 
البشرية يف  املناعة  ف��ريوس نقص  الوقاية من  يتعلق بربامج  ما  الوثيقة موجزا يف صفحتني عن 

السجون من أدلة.  ميكن اإلطالع على هذه الوثيقة باللغتني اإلجنليزية والروسية يف:
www.who.int/hiv/pub/idu/idupolicybriefs/en/index.html

األوراق التقنية حول دليل العمل بشأن فاعلية التدخل للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية 	 
يف السجون: تقدم هذه األوراق استعراضا شامال لفاعلية التدخالت للتصدي لفريوس نقص 
املناعة البشرية يف السجون. وهي حتتوي على التحليالت األكثر تفصياًل ودقة لألدلة املتعلقة 
بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون اليت مت القيام هبا حلد يومنا هذا، إضافة إىل مئات 
املراجع. وهي وثائق رئيسية توفر معلومات أساسية لكل املهتمني مبسألة فريوس نقص املناعة 
البشرية يف السجون، وهي مبثابة وثائق مصاحبة جملموعة األدوات والوثيقة اإلطارية. وهي متاحة 

باللغتني اإلجنليزية والروسية يف:

 www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/publications.html أو
 www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html 

التهاب الكبد C يف  البشرية/اإليدز وف��ريوس  املناعة  كما مت إع��داد وثيقة أخ��رى )ف��ريوس نقص 
السجون: ببليوغرافيا مشروحة وخمتارة( للحوار الدويل الثالث يف جمال السياسات بشأن فريوس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز يف السجون، الذي استضافته احلكومة الكندية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك 
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. تضم هذه الوثيقة املراجع وامللخصات اخلاصة مبئات 
الوثائق اليت تتناول املسائل املتعلقة هبذا الفريوس يف السجون. وهتدف إىل زيادة املعرفة باملؤلفات 
عن املسائل ذات العالقة بفريوس فقدان املناعة وبفريوس التهاب الكبد C يف السجون؛ وإىل زيادة 
قدرات احلكومات ونظم السجون واملنظمات غري احلكومية والباحثني على التصدي على حنو فعال 
للتحديات اليت يطرحها فريوسي نقص املناعة والتهاب الكبد C يف السجون. لقد مت حتديث هذه 

الوثيقة يف عام 2007 وميكن اإلطالع عليها باللغتني اإلجنليزية والفرنسية يف:

www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/int-aids-sida/hiv-vih-aids-sida-
 prison-carceral_e.html



11

!

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

نظرا ألن جمموعة األدوات هذه تأيت مكّملة هلذه الوثائق، فهي ال حتتوي على أيّة 
مراجع. حيث ترد املراجع لكل ما يدرج من كالم يف جمموعة األدوات تفصياًل يف 
»األوراق التقنية بشأن إقامة الدليل الختاذ إجراءات – التدخالت املعنية بالتصّدي 

لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون«.

)منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج 
البشرية/اإليدز 2007(. وهو  املناعة  األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص 
www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/publications. على  متاح 

www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html أو  html

تنقسم جمموعة األدوات هذه إىل مخس وحدات تدريبية
الوحدة التدريبية )1( هي لكل من له عالقة من قريب أو بعيد بالسجون وجيب قراءهتا باالقرتان مع 
الوحدات التدريبية األخرى. فهي تقدم معلومات أساسية ضرورية عن فريوس نقص املناعة البشرية وتوّضح 
سبب وكيفية ارتباط التصّدي هلذا الفريوس يف السجون مبسائل إصالح السجون وحقوق اإلنسان األعّم.

الوحدة التدريبية )2(: يقصد منها يف املقام األول أن يستخدمها مقّررو السياسات العامة والسياسيون 
واملشّرعون املسؤولون عن تطوير السياسات والقوانني املعنية بالسجون والعدالة اجلنائية والصحة.  ونأمل 

أن تعود بالفائدة على:
وزارات العدل والداخلية وغريها من الوزارات املعنية باإلشراف على قضايا السجون، بل وأيضاً 	 

ا كانت الصحة يف السجون هي صحة عامة(؛
ّ
على وزارات الصحة )مل

الربملانيني ذوي االهتمام مبسائل العدالة واإلصالحيات والصحة؛	 
كبار املسؤولني احلكوميني يف دوائر العدالة والداخلية واإلصالحيات والصحة؛	 
القضاة، والقضاة اجلزئيني واملّدعني العامني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف نظام العدالة اجلنائية؛	 
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عن مجموعة األدوات هذه

منظمات اجملتمع املدين ذات االهتمام بالسجون وبفريوس نقص املناعة البشرية واحلقوق اإلنسانية 	 
للسجناء؛

املاحنني الذين يوفرون التمويل للربامج اليت هتدف إىل تعزيز احلوكمة وسيادة القانون واحرتام حقوق 	 
اإلنسان ناهيك عن األنشطة الرامية إىل تعزيز الصحة ومحايتها.

الوحدة التدريبية )3(: يقصد منها يف املقام األول أن يستخدمها من تناط هبم مسؤوليات إدارة نظم 
السجون والسجون الفردية.  ونأمل أن تعود بالفائدة على:

رؤساء السجون الوطنية وسجون املقاطعات أو السجون اإلقليمية.	 
املدراء العامني للسجون ومديريها.	 
القضاة واملفتشني املسؤولني عن التدقيق اخلارجي ألوضاع السجون.	 

الوحدة التدريبية )4(: يقصد منها يف املقام األول أن يستخدمها من يعمل يف السجون ويوّفر األمن أو 
الربامج للسجناء بشكل يومي. ونأمل أن تعود بالفائدة على:

مسؤويل السجون.	 
املدرسني واملدربني العاملني يف السجون.	 
منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املتطوعني والعاملني باملنظمات غري احلكومية، اليت تشمل 	 

املنظمات الدينية واليت تزور السجون وتضطلع بأنشطة فيها.

الوحدة التدريبية )5(: يقصد منها يف املقام األول أن يستخدمها العاملون الصحيني الذين يعملون يف 
السجون، ونأمل أن تعود بالفائدة على:

األطباء.	 
املمرضني.	 
املساعدين الطبيني.	 
مقدمي املشورة وأطباء علم النفس.	 

تتخذ كّل وحدة تدريبية هنجا مماثال وتناقش القضايا ذاهتا، بل وحتّدد القضايا وثيقة الصلة على حنو خاص 
بالفئات املستهدفة املختلفة ومبا ميكن أن تعمله تلك الفئات، وما هو حمتم عليها عمله، بغية التصّدي 

لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون.
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التصّدي لفريوس نقص  الرغم من أن بوسع األشخاص امللتزمني بأجزاء معّينة من إمج��ايل مهمة  وعلى 
املناعة البشرية يف السجون عمل الكثري، إال أن أفضل طريقة إلحراز استجابة مناسبة هي إذا ما كان كافة 

الشركاء ناشطني ومعنيني.

مل أُعدت جمموعة أدوات عن فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون؟
السجون، ويفرض حتديات كبرية  ن��زالء  على صحة  البشرية هتديداً خطرياً  املناعة  ف��ريوس نقص  يشّكل 

بالنسبة لسلطات السجون والسلطات املعنية بالصحة العامة واحلكومات الوطنية.

ويف شىت أرجاء العامل، متيل معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني نزالء السجون لالرتفاع 
عن معدالت اإلصابة به خارجها. ويكون هذا الوضع يف الغالب مصحوباً مبعدالت عالية من اإلصابة 

بأمراض أخرى كالتهاب الكبد B وC والسل.

يف العديد من البلدان، تعترب أكثر الفئات تعرضاً لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية هي أيضاً أكثرها 
عرضة للتجرمي واحلبس، إذ أن العديد من األوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت تزيد من التعّرض لإلصابة 
هبذا الفريوس تزيد كذلك من التعّرض للحبس. ونتيجة لذلك، فإن الفئات السكانية ذات أعلى معدالت 
إصابة بالفريوس ال تكون يف بعض البلدان ممثّلة على حنو متناسب يف السجون. ويف البلدان اليت يوجد 
امل��خ��درات عن طريق احلقن يف السجون  ف��إن انتشار متعاطي  امل��خ��درات عن طريق احلقن  فيها تعاطي 

سيكون عالياً.

يف السجون تتزايد خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض. فالسجون كثريا ما تكون 
مكتظة ويتسم مناخها بالعنف واخلوف.  وعلى الرغم من حظر األنشطة اجلنسية داخل السجون، إال 
أهن��ا حت��دث.  وكما هو احل��ال يف عامة اجملتمع، يتم ت��داول امل��خ��درات غري املشروعة برغم تدابري الرقابة 
املنفذة. وتكثر التوترات. ويوجد التنفيس عن هذه التوترات وعن صعوبات احلياة يف السجن يف الغالب 
يف تعاطي املخدرات أو ممارسة اجلنس. وغالبا ما ال يتوفر الواقي الذكري.  وعندما يتم تعاطي املخدرات 
عن طريق احلقن يتم التشارك يف اإلبر واحملاقن تقريباً على ال��دوام – نظراً لكوهنا شحيحة وغري قانونية 
ويتعّسر إخفائها، وهي حتمل يف طياهتا نقل األمراض املعدية املنطوية على خماطر شديدة. ويالحظ أن 
الوشم يشيع يف السجون، ويعترب جزء من الثقافة الفرعية، ولكن بوسعه يف ظل انعدام األدوات النظيفة 
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أن يصبح أيضاً أحد عوامل انتقال العدوى. أما اخلدمات الصحية واألسنان وأمراض النساء فهي غالبا ما 
تكون أسوأ حاال وال تتسم دائما باألمان إذ ترتبط خبطر نقل األمراض.

السجناء هم األكثر عرضة للخطر، غري أن موظفي السجون يشاركوهنم هذه البيئة املنطوية على خماطر 
شديدة. وألن فريوس نقص املناعة البشرية ال ينتقل إال عن طريق مالمسة الدم أو سوائل اجلسم األخرى، 
ميكن ملوظفي السجون اعتماد ممارسات روتينية وبسيطة للحّد بشكل كبري من احتمال إصابتهم بالفريوس 
من جراء التعّرض املهين له، ويطلق على هذه املمارسات »االحتياطات العاملية«.  لكن ميكن أن تنتشر 
بعض األمراض بشكل أسهل من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية – وخاصة داء السّل – األمر الذي 

ميثل هتديداً حقيقياً للعاملني يف السجون.

باإلضافة إىل ذل��ك، تعترب الصحة يف السجون صحة عامة، حيث أن السجناء والعاملني يف السجون 
على احتكاك متواصل باجملتمع احمللي.  فيأيت السجناء من اجملتمع احمللي وغالباً ما يعودون إليه بعد قضاء 
عقوبات قصرية.  كما أن موظفي السجون والزوار واملوردين يدخلون إىل السجون وخيرجون منها. وهذا 
يعين أن كل ما يتم - أو ال يتم - عمله لتعزيز الصحة يف السجون ومحاية السجناء واملوظفني من خطر 
اإلصابة باألمراض سوف يؤثر يف خامتة املطاف على الصحة العامة خارج أسوار السجون.  وهكذا فإن 

قضايا الصحة يف السجون هي بالضرورة قضايا صحية جمتمعية. )انظر الشكل رقم 1(.

انتقال األم��راض  العاملية تدابري بسيطة للسيطرة على العدوى. إذ حتّد من خطر  1( تعترب االحتياطات 
املنقولة عن طريق الدم عن طريق التعّرض للدم أو سوائل اجلسم فيما بني املرضى والعاملني يف جمال الرعاية 
الصحية وغريهم من املوظفني.  مبوجب مبدأ »االحتياطات العاملية«، ينبغي اعتبار الدم وسوائل اجلسم من 
كافة األشخاص ملوثة بفريوس نقص املناعة البشرية، بغض النظر عن معرفة حالة الشخص أو افرتاضها.  

وعليه، فإن حتسني سالمة احملاقن هلو عنصر هام من االحتياطات العاملية.
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بالتايل، يعترب تنفيذ برامج فّعالة بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون وتوفري العالج 
والدعم ممارسة جيدة من ممارسات الصحة العامة.

تتاح أدلة قوية عّما ميكن القيام به يف السجون للحّد من خطر انتقال هذا الفريوس وتوفري العالج املناسب 
والدعم للسجناء املتعايشني معه، ومثّة وعي متزايد وشاغل مستشري بشأن الفريوس واإليدز يف السجون. 
فعلى سبيل املثال، يف مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية الذي عقد يف نيسان/ابريل 2005 
والذي حضرته معظم البلدان الحظت احلكومات بأنه »من اجلائز أن تيّسر األوضاع االجتماعية واملادية 
املرتبطة بالسجن من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف مرافق احلبس االحتياطي ومرافق اإلصالحيات 
وبالتايل يف اجملتمع، وعليه فهي متثل مشكلة خطرية يف إدارة السجون«.  طالب إعالن بانكوك الصادر يف 
املؤمتر الدول بأن يتم وضع وتبين تدابري ومبادئ التوجيهية بغية ضمان معاجلة املشكالت اخلاصة بفريوس 
ال��دويل من البلدان تعزيز  نقص املناعة البشرية على النحو املناسب يف تلك امل��راف��ق.  ويقتضى القانون 

الصحة يف السجون وبالتايل استثمار قصارى جهودها يف احلّد من خطر انتقال األمراض.

الشكل رقم )1( السجون وعامة المجتمع– كيف ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

السجنالمجتمع المحلى

الفيروس

الفيروس
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على الرغم من ذلك، فإن العديد من البلدان مل تطّبق بعد برامج شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة 
البشرية يف السجون، أو حتقق مستوى من الرعاية الصحية يعادل مستواها خارج السجون، ممّا يعّرض 

صحة السجناء وموظفي السجون واجملتمع األعّم إىل اخلطر.

قد يكون من العسري على بعض مقّرري السياسات وإدارات السجون تقبل وقوع أنشطة تعاطي املخدرات 
و/أو ممارسة اجلنس يف سجوهنم.  غري أن األدلة تشري إىل أن تعاطي املخدرات وممارسة اجلنس حيدثان 
بالفعل يف كافة السجون حول العامل. وقد خيشي البعض من أن تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة 
البشرية )مثل إتاحة الواقي الذكري واحملاقن واإلبر املعّقمة للسجناء( سوف تقّوض من األمن والسيطرة، 
أو أهنا سوف تشّجع على املزيد من تلك املمارسات. مرة أخرى، هناك أدلة على أن األمر ليس كذلك.

لقد صممت جمموعة األدوات هذه ملساعدة البلدان يف جهودها الرامية إىل حتقيق استجابة وطنية فّعالة 
تتصدى لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون وحتّسن من نظم السجون وتصلحها، إن اقتضى األمر 

ذلك.  وفقاً لألدلة املستوحاة من البحث العلمي والتقييم والتجارب من شىت أرجاء العامل، فهي توفر:
إرشادات عملية بشأن ماهية التدابري اليت يتعنّي على البلدان اختاذها على املدى القصري ملنع 	 

انتشار فريوس نقص املناعة البشرية )وغريه من األمراض( فيما بني السجناء وتزويدهم بالرعاية 
والعالج و الدعم؛

وتوجيهات بشأن اإلصالحات الالزمة يف األجلني املتوسط الطويل لتيسري مثل هذه التدابري.	 

ال تتناول جمموعة األدوات هذه كل القضايا املتعلقة بالصحة واألمن يف السجون. إذ أن صحة السجناء 
وسبل حصوهلم على اخلدمات مسألة شاسعة ومعقدة.  ويف أغلب األحيان يصل األشخاص إىل السجون 
وهم يعانون من العديد من املشاكل الصحية مثل تعاطي املخدرات واألمراض املعدية واألمراض العقلية أو 
النفسية، وسوء التغذية، وأمراض األسنان واألمراض اجللدية. علماً بأنه ال ميكن تناول كل تلك املسائل 

يف جمموعة األدوات هذه.

عن مجموعة األدوات هذه

ملحوظة بشأن المصطلحات والنطاق

ُتستخدم يف بعض الواليات القضائية مصطلحات خمتلفة للداللة على إذا ما كانت أماكن االحتجاز 
تضم أفراداً ينتظرون احملاكمة، أو أفراداً ُحِكم عليهم أو خيضعون لظروف أمنية خمتلفة. باملثل يتم 

استخدام كلمات خمتلفة للفئات املتنوعة اليت حُتتجز.
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فيروس نقص املناعة 
البشرية واإليدز

في أماكن االحتجاز
مجموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري البرامج ومسؤولي السجون 

ومقدمي الرعاية الصحية في السجون

المقدمة: فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز- ما المشكلة؟
الوحدة التدريبية

1
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الوحدة التدريبية 1
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

هذه الوحدة التدريبية:
تقّدم معلومات أساسية عن فريوس نقص املناعة البشرية واإلي��دز )»معلومات أساسية عن فريوس 	 

نقص املناعة البشرية واإليدز«(؛
تبنّي أن فريوس نقص املناعة البشرية مشكلة جوهرية يف كافة أرجاء العامل )»العيش يف عامل فيه فريوس 	 

نقص املناعة البشرية«(.
تبنّي أنه يف كافة أرجاء العامل، متيل معدالت العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية بني نزالء السجون 	 

لالرتفاع أكثر بكثري من معدالهتا بني السكان خارج السجون؛ وتقوم بشرح أسباب هذا )»فريوس 
نقص املناعة البشرية يف السجون: مشكلة خطرية«(؛ كما تناقش الروابط بني فريوس نقص املناعة 
البشرية وحقوق اإلنسان وإصالح السجون )»فريوس نقص املناعة البشرية وحقوق اإلنسان وإصالح 

السجون«(.

معلومات أساسية عن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

ما هو فيروس نقص المناعة البشرية؟
الفريوس هو ف��ريوس نقص املناعة البشرية وهو يصيب خاليا اجلهاز املناعي البشري ويدّمرها أو يعوق 
وظائفها. وينتج عن اإلصابة به تدمرياً تصاعدياً للجهاز املناعي، األمر الذي يؤّدي إىل »نقص املناعة«.

يكون املصابون بنقص املناعة عرضة جملموعة كبرية من األمراض أكثر من غريهم من البشر بسبب عدم 
قدرة اجلسم على مكافحة هذه األمراض.

ما هو اإليدز؟
اإليدز هو »مرض فقدان املناعة املكتسب« ويصف جمموعة األعراض واألمراض املرتبطة بنقص اجلهاز 
املناعي الناجم عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. وُيستخدم معدَّل اخلاليا من فئة CD4 يف 
اجلسم وظهور أمراض أو سرطانات معّينة كمؤشر على تطور اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية لتصبح 

مرض اإليدز.

تعرف األمراض املرتبطة بالنقص الشديد يف املناعة ب� »األمخاج الناهزة« ألهنا تستغل وهن اجلهاز املناعي.  
ويف سياق السجون، يعّد داء السّل أهم هذه األمراض، حيث ميكنه االنتشار بسرعة يف األماكن املكتظّة.
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فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟

تشري اخلاليا من فئة CD4 إىل نوع من اخلاليا يف الدم يسهم يف النظام الدفاعي للجسم البشري. ويقوم 
فريوس نقص املناعة البشرية مبهامجة اخلاليا من هذا النوع وقتلها. ويف حالة عدم وجود ما يكفي من اخلاليا 

من فئة CD4، يتيّسر على اجلراثيم مهامجة اجلسم وإعيائه.

ما هي أعراض اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؟
جيهل معظم املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية إصابتهم به، وذلك لعدم ظهور األعراض مباشرة عقب 
اإلصابة األولية. إذ يصاب بعضهم مبرض يشبه احلمى )فيصابون حبمى وطفح وآالم يف املفاصل وتضّخم 
يف الغدد الليمفاوية( لرمبا حيدث يف وقت تطّور األجسام املضادة لفريوس نقص املناعة البشرية – عادة ما 

بني ستة أسابيع وثالثة أشهر بعد حدوث اإلصابة.

على الرغم من أن اإلصابة بالفريوس ال تسّبب أيّة أعراض أولية، إال أن بوسع الشخص املصاب بالفريوس 
نقله إىل شخص آخر. والطريقة الوحيدة للبّت بوجود الفريوس يف جسم شخص ما هي اخلضوع للفحص 

للكشف عن الفريوس.
 

كيف ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية؟
ينتقل فريوس نقص املناعة البشرية عندما يدُخل الدُم امللّوث أو امليّن أو السوائل املهبلية أو حليب الثدي 
جسم شخص آخر. وحيدث ذلك يف أغلب األحيان خالل ممارسة اجلنس دون وقاية أو تعاطي املخدرات 
عن طريق احلقن )عند املشاركة يف استخدام اإلبر(. باستطاعة أّي شخص مصاب بالفريوس نقله، سواء 
أبدا أم مل يبُد عليه املرض، أم إذا كان قد مت تشخيص إصابته باإليدز، أو إذا كان يتلقى عالجاً فعااًل 
ملرضه. كما تستطيع السيدات احلوامل املصابات نقل الفريوس إىل أطفاهلن حديثي ال��والدة خالل فرتة 

احلمل أو الوالدة وكذلك من خالل إرضاعهم.

االتصال الجنسي دون وقاية
يف شىت أرجاء العامل، تعترب ممارسة اجلنس دون وقاية، ويف املقام األول ممارسة اجلنس املهبلي أو الشرجي 
مع شخص مصاب، الطريقة الرئيسية وراء نقل فريوس نقص املناعة البشرية. أّما ممارسة اجلنس الفموي 

فإن احتمالية متّخضه عن انتقال الفريوس تقّل بكثري عن ممارسة اجلنس املهبلي أو الشرجي. 
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التعّرض للدم الملّوث
يعّد إدخال الدم امللّوث بفريوس نقص املناعة البشرية يف جمرى الدم، ال سّيما عن طريق نقل الدم امللّوث 
بالفريوس، أكثر الوسائل فّعالية النتقال الفريوس. وحتدث معظم حاالت انتقال الفريوس من الدم إىل الدم 
اآلن كنتيجة الستخدام أدوات حقن ملّوثة أثناء تعاطي املخدرات باحلقن. إذ أن بوسع االستخدام غري 
السليم للُحقن وغريها من األدوات الطبية املعّقمة يف أماكن تقدمي الرعاية الصحية أن ينقل هذا الفريوس. 
لذا ينبغي دوم��اً جتّنب التعّرض املباشر لدم شخص آخر ليس ألجل منع انتقال الفريوس فحسب، بل 

وأيضاً ملنع انتقال فريوَسي التهاب الكبد C وB وأّي أمراض أخرى منقولة عن طريق الدم.

تؤكد األدلّ��ة مبا ال يقبل الشك بأنه ال ميكن إصابة الناس بفريوس نقص املناعة البشرية بأّي من الطرق 
اآليت ذكرها:

التصافح باأليدي	 
السعال أو العطس	 
زيارة مستشفي أو جناح طيب	 
فتح الباب	 
تقاسم الطعام أو تبادل أدوات الطعام أو الشراب	 
استخدام نوافري مياه الشرب	 
استخدام املراحيض أو احلمامات	 
التعّرض للدغات الناموس أو غريها من احلشرات	 
العمل أو االختالط أو العيش جنباً إىل جنب مع أحد النزالء أو العاملني املصابني بفريوس نقص 	 

املناعة البشرية 

متى يصاب الشخص باإليدز؟

ينطبق مصطلح »اإليدز« على املراحل األكثر تقدماً من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. وتظهر 
لدى أغلبية األشخاص املصابني بالفريوس– إن مل يُعاجلوا – عالمات مرض اإليدز يف غضون مثاين إىل 

عشر سنوات. 

ميكن للعالج املضاد للفريوسات الرجعية )أنظر أدناه( أن يبطئ من تطّور املرض من خالل خفض كمية 
الفريوس يف اجلسم املصاب بالعدوى.

الوحدة التدريبية 1
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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كيف يمكنني معرفة ما إذا كان شخص ما مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز؟
ال ميكنك ذلك.  تتطّور لدى نسبة ضئيلة من املصابني بالفريوس األعراض يف مرحلة مبكرة من مسار 
العدوى، بينما يظّل مصابون آخرون بدون أعراض ملدة 15 عاماً أو أكثر بعد إصابتهم به. ومبا أن معظم 
املصابني ال يبدو عليهم املرض، تستحيل معرفة الشخص املتعايش مع الفريوس مبجرد النظر إليه أو إليها 
أو التحدث معه أو معها. فنزالء السجون واملوظفون فيها املصابون بالفريوس يبدون متاماً كغريهم من غري 

املصابني به.

ما هو فحص فيروس نقص المناعة البشرية؟ و كيف يتم القيام به؟
الفحص هو عبارة عن إجراء يتم من خالله حتليل دم أو سوائل جسم الشخص بغرض حتديد وجود 
األجسام املضادة اليت تُنتج كرد فعل لإلصابة بالفريوس. هناك ما يسّمى “بفرتة حضانة” متأصلة يف 
تقنية الفحص، ممّا يعين أنه قد يستغرق الشخص املصاب بالفريوس ما يصل إىل 14 أسبوعاً - وأحياناً 
أطول من ذلك - ليطّور األجسام املضادة بالرتكيز الكايف الذي يستحّث ظهور نتيجة إجيابية يف الفحص.

والفحص للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية جيب أن:
• يكون مصحوباً باملشورة السابقة للفحص والالحقة له.	
• إعالم 	 ينبغي  أنه  يعين  )مما  فحصه  جيري  الذي  الشخص  من  املستنرية  املوافقة  أخذ  بعد  يتم 

الشخص حمط الفحص مبا يرتتب على الفحص من منافع وخماطر وأن يبدي املوافقة طوعاً على 
القيام به(.

• بالسرية )مبعىن عدم إبالغ نتيجة الفحص إال للمريض وخبالف ذلك تظّل قيد 	 يكون متسماً 
السرية(.

يف السجون، عادة ما يشمل فحص الكشف فريوس نقص املناعة البشرية عدداً من اخلطوات املختلفة.  
يُعرض على السجني القيام بالفحص للكشف عن الفريوس أو يطلب هو ذلك.  ويقوم الطبيب 

أو املمّرض أو مقّدم املشورة املدرَّب بتوفري معلومات بشأن الفحص ومناقشة املسائل ذات العالقة 
هبذا الفريوس مع السجني، ويستطيع السجني طرح األسئلة )املشورة السابقة للفحص(. فإذا ما وافق 

السجني على اخلضوع للفحص، يقوم ممرض أو أحد املساعدين بسحب دم من ذراعه مستخدماً 
حقنة. ومن مث حُتلَّل عينة الدم للتأكد من وجود عالمات الفريوس. فإذا ما جاءت نتيجة الفحص 

األول إجيابية، يُعاد فحص الدم مرة أخرى للتأّكد من النتيجة.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟
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وحينما تتاح نتائج الفحص، يقوم املمّرض أو أحد مقّدمي املشورة بإعالم السجني فقط ال غري مع تقدمي 
املشورة الالحقة للفحص له. فإذا ما أثبت الفحص إصابة السجني بالفريوس )أي جاءت نتيجة الفحص 

إجيابية( ينبغي أن يتبع ذلك إحالته لتلّقي الرعاية والعالج والدعم.

يعترب إسداء املشورة السابقة والالحقة للفحص عنصراً هاماً من عناصر الفحص للكشف عن الفريوس.  
وينبغي لعملية إسداء املشورة أن تتناول مسائل مثل خطر انتقال الفريوس، وتيسري السلوكيات الوقائية، 
وتقييم آليات التأقلم إذا ما انبغى للفرد مواجهة النتيجة اإلجيابية للفحص، واإلحالة إىل الرعاية والعالج 
والدعم. وينبغي أن تعقد جلسات املشورة قبل وبعد الفحص، بغّض النظر عّما إذا كانت النتيجة إجيابية 

أو سلبية.

إجراء  وبالوسع  البشرية.   املناعة  نقص  فريوس  للكشف عن  عاجلة  فحوصات  الدول  بعض  تتوفر يف 
الفحص العاجل للفريوس على حنو أسرع من الفحص العادي وباستطاعته إظهار النتيجة خالل 10 إىل 
30 دقيقة. ويسهل استخدام أغلب الفحوصات السريعة نسبياً وميكن أن يقوم هبا وأن يقرأها أفراد من 
ب�َْيد أن كافة الفحوصات العاجلة عرضة  غري العاملني يف املختربات مثل األطباء السريريني واملمرضني. 
للخطأ إذا مل يتم إتباع بروتوكول الفحص حبذافريه. باإلضافة إىل ذلك، وكما هو احلال مع الفحوصات 
املعيارية، يُفّضل إجراء فحص ثبويت جلميع األشخاص الذين جاءت نتيجة الفحص العاجل هلم إجيابية.  
وال تعترب االختبارات الثبوتية ضرورية إذا كانت نتيجة الفحص سلبية أو إذا ظهرت عالمات نقص املناعة.

هل اإلصابة بالفيروس قاتلة دومًا؟
ليس بالضرورة، إذ يوجد اليوم أنواع من العالج تُبطئ من تقّدم الفريوس وتتيح للمصابني به العيش بصحة 

جيدة واإلنتاج لسنوات عديدة.

ما هي وسائل العالج القائمة من فيروس نقص المناعة البشرية؟
األدوية املضادة لفريوس نقص املناعة البشرية هي أدوية تبطئ من منو الفريوس. ومبا أن هذا الفريوس 

هو نوع خاص من الفريوسات يطلق عليه »الفريوس الرجعي«، تسمى األدوية يف العادة »مضاّدة 
للفريوسات الرجعية«.

الوحدة التدريبية 1
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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البشرية. ويعمل كل نوع من  املناعة  املضادة لفريوس نقص  األدوية  فئات( خمتلفة من  )أو  أنواع  توجد 
تلك األدوية من خالل حجب بروتني خمتلف حيتاجه هذا الفريوس للتكاثر. يف الوقت الراهن، مثّة نوعان 

رئيسيان من األدوية املضادة لفريوس نقص املناعة البشرية:
• املنتسخة 	 أنزمي  مبثبطات  املعروفة  املعاكس”  املنَتِسخة  أو  “ترانسكريبتيز  بروتني  حتجب  أدوية 

املعاكس.
• األدوية اليت حتجب بروتني “الربوتياز”  املعروفة مبثبطات أنزمي الربوتياز.	

توجد عّدة أنواع خمتلفة من األدوية لعالج اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. هتاجم تلك األدوية 
جوانب متنوعة من العملية اليت يستخدمها الفريوس لنسخ نفسه. وألن هذا الفريوس يتحّور بسرعة كي 
يصبح مقاوماً ألّي دواء منفرد، على املرضى تناول مزيج من األدوية إلحراز أكرب قدر من اإلعاقة لنسخ 

هذا الفريوس.

يعرف العالج مبزيج من األدوية املضادة لفريوس نقص املناعة البشرية بالعالج املضاد للفريوسات الرجعية.  
يغرّي هذا العالج من املسار الطبيعي لإلصابة بالفريوس، ويطيل بشكل كبري الفرتة ما بني اإلصابة األولية 
وتطّور األعراض. وبغية إحراز هاتني النتيجتني، فمن األمهية مبكان الشروع بالعالج قبل تطّور أعراض 
اإليدز، برغم أنه حىت املرضى الذين يبدؤون العالج بعد تشخيصهم باإليدز غالباً ما يتلقون منافع صحية 
كربى وطويلة األمد. ومع أن العالج املضاد للفريوسات الرجعية فّعال يف إبطاء تطّور املرض ذي العالقة 
هبذا الفريوس، إال أنه ليس بعالج ناجع.  فإضافة إىل وسائل العالج من اإلصابة بفريوس نقص املناعة 
البشرية نفسه، توجد عالجات للوقاية من العديد من األمخاج الناهزة املتعلقة بالفريوس و/أو ملعاجلتها. 
ويف البلدان النامية والصناعية على حّد سواء، يؤدي العالج املضاد للفريوسات الرجعية على العموم إىل 

حتّسن ملحوظ يف صحة ورفاهة األشخاص املتعايشني مع الفريوس.

اإلطار رقم )1(.  العالج الناجع!
تلّقى قرابة 125,000 شخص العالج املضاد للفريوسات الرجعية يف الربازيل ما بني عام 1997 
و2002.  ويقّدر املسؤولون بأن احلصول على العالج حاَل دون وفاة 90,000 شخص، كان 

من شأهنم مالقاة حتفهم يف غضون تلك الفرتة لوال توافر العالج.

ويف الواليات املتحدة األمريكية حيث توّفر العالج املضاد للفريوسات الرجعية على نطاق واسع منذ 
منتصف التسعينيات من القرن املاضي، اخنفض معّدل الوفيات باإليدز بنسبة 66 يف املائة ما بني 

عامي 1995 و2002.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟
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ما هي عالقة فيروس نقص المناعة البشرية بداء السل؟
لقد هّدد ظهور وباء فريوس نقص املناعة البشرية اجلهود املبذولة ملكافحة داء السل على الصعيد العاملي 
هتديداً خطريا.  فهذا الفريوس يوهن استجابة جهاز املناعة ويزيد بشّدة من خطر تطّور داء السّل النشط. 
وعندما يصاب امرؤ هبذا الفريوس، وتنتقل إليه عدوى السّل اهلاجع، فإن خطر تطّور داء السل النشط 
لدى ذلك الشخص تقّدر ب� 5 إىل 15 يف املائة سنوياً، يف مقابل خطر قدره 10 يف املائة يف عمر أولئك 
املصابني بالسل ولكنهم غري مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية. وهذا يعين أنه يف السجون، حيث 
املتعايشني مع  يرتفع خطر إصابة  البشرية على حّد سواء  املناعة  السّل وفريوس نقص  يزداد شيوع داء 

الفريوس بداء السّل وتطوره.

اإلطار رقم )2(.  معلومات أساسية عن داء السل
السل مرض معدي ينتقل عن طريق استنشاق نوى القطريات اليت تنتج حني يسعل شخص أحد 
التعّرض إليه حلوايل أيام وأسابيع. ولن تتطّور  أشكال املرض النشطة.  ويلزم اإلصابة بداء السل 
العدوى إىل السل النشط )داء الدرن الرئوي( سوى لدى 10 يف املائة فقط من املصابني هبا، مع 
أن بعض الفئات، كتلك اليت يف املراحل املتأخرة من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، معّرضة 
ملخاطر أكرب، علماً بأن االكتظاظ وسوء التهوية وخصائص معينة لدى الشخص املعدي تزيد من 

احتمالية اإلصابة بالسل.

بإمكان العالج الوقائي لألفراد املصابني )كما حيّدد باختبار التوبركولني اجللدي اإلجيايب( بتناول 
االيزونيازد أن يكون فّعاال يف منع تطور املرض النشط لدى هؤالء األفراد بنسبة 70 إىل90 يف املائة. 

ويعّد االكتشاف املبكر لألفراد املصابني بداء السل النشط وعزهلم أمراً رئيسياً ملكافحة املرض.  لذا 
يلزم األمر حالة من اليقظة املتواصلة للعثور على مثل هؤالء األفراد عاجاًل وليس آجاًل.

بتناول العالج املناسب، ميكن الشفاء من داء السل النشط بنسبة 98 يف املائة، فيما عدا السل 
املقاوم لألدوية املتعددة حيث تقّل نسبة الشفاء منه.

الوحدة التدريبية 1
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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العيش في عالم به فيروس نقص المناعة البشرية
إن فريوس نقص املناعة البشرية واحد من أخطر مشاكل الصحة العامة يف العامل.  إذ يقدَّر عدد املتعايشني 
مع هذا الفريوس حبوايل 33 مليون فرد، وكان هناك 2,5 مليون إصابة جديدة يف عام 2007. ويف 
ذلك العام القى 2,1 مليون شخص حتفهم من جرّاء اإليدز. ويعيش زهاء ثلثي املصابني بالفريوس يف 
الصحراء األفريقية الكربى، غري أن كافة بقاع العامل تتأثر بذلك الوباء.  من املالحظ تواجد أسرع األوبئة 
منواً يف الوقت الراهن يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطي.  ويعترب فريوس نقص املناعة البشرية مشكلة عاملية 

متس حياة الناس يف كل بلد.

هل تعلمون كم مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية يعيش في بلدكم؟

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟

للحصول على املزيد من املعلومات عن أساسيات فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، !
يرجى االطالع على:

www.cdc.gov/hiv/topics/ أو www.thebody.com/basics.html
index.htm
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فيروس نقص المناعة البشرية في السجون: مشكلة خطيرة
يشّكل فريوس نقص املناعة البشرية هتديداً خطرياً لصحة عشرة ماليني شخص يف السجون يف شىت أرجاء 
املعمورة. ويف معظم البلدان، تكون معدالت اإلصابة بالفريوس فيما بني نزالء السجون أعلى بكثري ممّا 
هي عليه خارجها، غري أن انتشار اإلصابة بالفريوس يف خمتلف السجون يتفاوت إىل حّد كبري داخل 
البلدان وعربها. ويصل انتشار هذا الفريوس يف السجون يف بعض احلاالت مائة مرة أعلى منه يف اجملتمع 
احمللي. حىت يف البلدان اليت تنتشر فيها أوبئة كربى لفريوس نقص املناعة البشرية بني اجلنسني، كأفريقيا، 

بّينت الدراسات أن معدالت اإلصابة بالفريوس يف السجون أعلى منها خارجها.

للحصول على املزيد من املعلومات عن انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف بلدان !
العامل، أنظر:  برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/

اإليدز، تقرير عن وباء اإليدز العاملي، 2007.
وهو متاح على:

www.unaids.org/en/HIV_data/2007EpiUpdate/default.asp

أمريكا الشمالية
1,3 مليون

1,9-480,000 مليون

أوروبا الغربية والوسطى 
760,000

1,1-600,000 مليون
أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطي

1,6 مليون
2,1-1,2 مليون شرق آسيا 

800,000
620,000-960,000

آسيا الجنوبية والجنوبية الشرقية
4 مليون

5,1-3,3 مليون
اوشيانيا
75000

35,000-120,000

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
380,000

270,000-550,000

صحراء أفريقيا الجنوبية
22,5 مليون

24,3-20,9 مليون

الكاريبي
230,000

210,000-270,000

أمريكا الالتينية
1,6 مليون

1,9-1,4 مليون

اإلطار رقم )3(: البالغون واألطفال المقّدر أنهم يتعايشون مع فيروس 
نقص المناعة البشرية، في نهاية عام 2007

اإلجمالي: 33,2 )30,6-36,1 مليون(

الوحدة التدريبية 1
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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فيما يلي بعض األمثلة عّما نعرفه عن وباء فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون:
• يف االحتاد الروس�ي جتاوز العدد املسجل من املتعايشني مع الفريوس أو اإليدز يف النظام اجلنائي 	

36,000 )أي 4 يف املائة من نزالء السجون( وذلك أواخر عام 2002 وهو ميّثل زهاء 20 
يف املائة من حاالت اإلصابة بالفريوس املعروفة يف البلد.

• يف التفيا، أشارت التقديرات إىل أن السجناء يشكلون ثلث السكان املصابني بالفريوس. ويف 	
دراس�ة أجريت عام 2003، وجد أن انتشار الفريوس يبلغ 6,2 يف املائة.

• أبلغت استونيا عن أربع دراسات بشأن انتشار فريوس نقص املناعة البشرية مبعدالت ترتاوح ما 	
بني 8,8 إىل 23,9 يف املائة.

• يف اندونيس��يا، وجدت تسع دراسات معدالت انتشار الفريوس ما بني 4 إىل 22 يف املائة عام 	
.2001

• يف فييت نام، أشارت البيانات املعلن عنها عام 2000 إىل أن الفحص للكشف عن فريوس 	
نقص املناعة البشرية جاء اجيابياً ملا عدده 22,161 سجينا، مبعدل انتشار قدره 28,4 يف 

املائة.
• يف الربازيل، يف عّدة دراسات، تراوحت معدالت االنتشار من 3,2 يف املائة إىل ما يربو عن 	

20 يف املائة.
• أبلغت هندوراس عن معّدل انتشار بلغ 6,8 يف املائة بني نزالء السجون البالغ عددهم 2,28 	

يف العامني 1999/1998.
• يف زامبيا كشفت أربع دراسات عن معدالت انتشار للفريوس ترتاوح ما بني 16,1 و27,2 	

يف املائة.
• يف جنوب أفريقيا ووفقاً ألحد التقديرات، بلغ انتشار الفريوس يف السجون 41,4 يف املائة يف 	

عام 2002.
• يف أوروبا الغربي�ة، مت اإلبالغ عن معدالت عالية على حنو خاص يف بلدان أوروبا اجلنوبية على 	

سبيل املثال، 14 يف املائة يف أسبانيا.
يف الواليات املتحدة األمريكية، من املعروف أن 1,9 يف املائة من السجناء مصابني بالفريوس.  غري أنه 

يف عدد قليل من الواليات القضائية، ترتفع معدالت اإلصابة بكثري، ال سّيما بني النساء. على سبيل 
املثال، يف نيويورك كان معروفا بأن 7,3 يف املائة من الذكور السجناء و14,6 يف املائة من النساء 
السجينات مصابات بالفريوس؛ ويف فلوريدا 3,7 يف املائة من الذكور السجناء و7,3 يف املائة من 

النساء السجينات مصابات به.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟
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الوحدة التدريبية 1
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

ويف كندا، مت اإلبالغ يف عدد كبري من الدراسات اليت نشرت ما بني عامي 1989 و2005 عن 	 
معّدالت ترتاوح ما بني واحد و11,94 يف املائة.

إن معدالت االنتشار املصلي اللتهاب الكبد الوبائي C يف السجون أعلى حىت من معدالت انتشار 
فريوس نقص املناعة البشرية.  إذ تقّدر منظمة الصحة العاملية بأن حوايل 3 يف املائة من سكان العامل 
أصيبوا بفريوس التهاب الكبد C، ب�َْيد أنه أُفيد بأن انتشار فريوس التهاب الكبد C يف السجون يرتاوح 

ما بني 4,8 يف املائة يف إحدى السجون اهلندية إىل 92 يف املائة يف سجن�نَْي يف مشال أسبانيا.

كندا
ما بين 8-2 في المائة

أسبانيا
حتى 14 في المائة

روسيا اإلتحادية
حتى 4 في المائة

فيتنام
حتى 28 في المائة

اندونيسيا
حتى 15 في المائة

مصر
حتى 1,6 في المائة

جنوب أفريقيا
حتى 44 في المائة

الواليات المتحدة
حتى 2 في المائة

البرازيل
حتى 15 في المائة

اإلطار رقم )4(: بيانات عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في السجون في بلدان مختارة

هندوراس
حتى 7 في المائة

كوبا
حتى 26 في المائة
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فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟

C اإلطار رقم 5:  معلومات أساسية عن التهاب الكبد
التهاب الكبد C هو مرض يصيب الكبد يسّببه فريوس التهاب الكبد C. يدخل الفريوس إىل 
على  بعدئذ  تعمل  اليت  نفسه،  ليستنسخ  للخلية  الداخلية  اجلينية  اآللية  مستخدماً  الكبد  خاليا 
 C إصابة املزيد من اخلاليا. ويف حوايل 15 يف املائة من احلاالت، تكون اإلصابة بالتهاب الكبد
حاّدة، مبعىن أن اجلسم يتخّلص منه تلقائياً وال توجد أيّة عواقب طويلة املدى.  لسوء احلظ، يف 
أغلبية احلاالت )85 يف املائة( تصبح اإلصابة مزمنة وتقوم بإتالف الكبد ببطء على مر السنون. 
ومبرور الوقت، يؤّدي تلف )أو تنّدب( الكبد هذا إىل تلّيفه، وإىل املراحل النهائية من أمراض الكبد 

وسرطان الكبد.

مثله مثل فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد B، ينتشر فريوس التهاب الكبد C عن طريق   
مالمسة دم شخص مصاب )أو سوائل جسده اليت حتتوي على دم(.  وميكن أن حيدث ذلك إن 

قام الفرد مبا يلي:
• التشارك يف أي وقت من األوقات يف احلَُقن والشفاطات املستخدمة يف شم املخدرات، 	

ملرة  ولو  حىت  باملخدرات،  العالقة  ذات  األدوات  من  وغريها  واملالعق  الشفط  وأنابيب 
واحدة.

• القيام بعمل وشم أو وخز اجلسد أو ثقبه حيثما يستخدم العامل أدوات غري معّقمة أو 	
يدوية الصنع أو تقنيات غري معّقمة.

• التعّرض للوخز بإبرة عليها دماء ملّوثة.	
• 	.C أن يولد ألم مصابة بالتهاب الكبد
• مع شخص 	 األسنان  فرشاة  أو  حالقة  ماكينة  مثل  الشخصية  املنزلية  املواد  يف  التشارك 

مصاب.

لقد تبنّي أن فريوس التهاب الكبد C يعيش ملّدة أطول بكثري من فريوس نقص املناعة البشرية خارج 
جسم اإلنسان، ويف حالة مخول، حىت على األسطح اجلافة. واألنشطة اليت من شأهنا أن تشكل 
خماطر ال تذكر النتقال فريوس نقص املناعة البشرية، مثل التشارك يف فرش األسنان أو ماكينات 
احلالقة أو الشفاطات املستخدمة لشم الكوكايني، تشّكل خطراً أكرب بكثري النتقال فريوس التهاب 
الكبد C. يعزى ذلك لكوهنا تنطوي يف الكثري من األحيان على تبادل كميات صغرية من الدم 
ومن اجلائز أال يقضي التعّرض اخلارجي )للهواء واحلرارة والضوء(، الذي يقضي على فريوس نقص 

.C املناعة البشرية، على فريوس التهاب الكبد
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مل يثبت خطر اإلصابة بفريوس التهاب الكبد C باالتصال اجلنسي، حيث تبنّي الدراسات احلديثة 
إّما عدم وجود سوى النزر اليسري من هذا الفريوس يف السوائل املهبلية والسائل املنوي أو عدم وجوده 
على اإلطالق. غري أن هذا اجملال ال يزال قيد البحث ومل يتم التوصل إىل استنتاجات هنائية بشأن 

تقييم خماطر انتقال العدوى عن طريق األنشطة اجلنسية اليت ال تنطوي على وجود دم.

التقبيل أو املصافحة  التهاب الكبد C عن طريق املخالطة العرضية كالعناق أو  ال ينتشر فريوس 
باأليدي أو التواجد على مقربة من شخص يسعل أو يعطس.

تعاين مجاعات معينة ضمن نزالء السجون من معّدالت إصابة أعلى. على وجه اخلصوص، متيل معدالت 
النساء منها  الكبد C إىل أن تكون أعلى بني  التهاب  البشرية وفريوس  املناعة  اإلصابة بفريوس نقص 
بني الرجال. ويعتقد أن السبب وراء ذلك يرجع إىل الرتكيز األعلى لإلناث يف السجون من جرّاء اجلرائم 

املتعلقة باملخدرات.

غالباً ما تصاحب املعدالت العالية من فريوسي نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد C معدالت عالية 
من داء السّل )اليت قد تشمل حاالت السّل املقاومة لألدوية واملقاومة لألدوية املتعددة( ومن األمراض 

املنقولة باالتصال اجلنسي وإدمان املخدرات ومشاكل الصحة العقلية.

للحصول على املزيد من املعلومات عن معّدالت فريوس نقص املناعة البشرية يف بلدان !
البّينة على انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون  العامل: أنظر الفصل عن” 

evidence of the prevalence of HIV in prisons” يف:

 منظمة الصحة العاملية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم 
املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز )استعراض شامل(.  فّعالية 
التدخالت للتصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. أوراق فنية بشأن إقامة 

الدليل الختاذ إجراءات.  وهو متاح على: 
http://www.who.int/hiv/pub/idu/prisons_reduction/en/index.html
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لماذا ترتفع معدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ارتفاعاً كبيراً في السجون؟

أوال، يأيت العديد من البشر إىل السجون وهم مصابون بالفعل بفريوس نقص املناعة البشرية.

بني  فيما  معدالهتا  البلدان الرتفاع  من  العديد  السجون يف  يف  الفريوس  هبذا  اإلصابة  معدالت  وترتفع 
متعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف اجملتمع احمللي، ويتّم التعامل مع تعاطي املخدرات عن طريق احلقن 
على أنه يف املقام األول مسألة جنائية عوضاً عن كونه مسألة صحية - مبعىن أن متعاطي املخدرات عن 

طريق احلقن يقضون سنوات عديدة من حياهتم يف دخول السجن واخلروج منه.

أما يف بلدان أخرى فتكون املعدالت عالية نظراً الرتفاع معدالت فريوس نقص املناعة البشرية بني السكان 
على وجه العموم.

للتجرمي  تعّرضها  يتزايد  اليت  الفئات  أيضا  هي  البشرية  املناعة  نقص  لفريوس  عرضة  األكثر  الفئات  إن 
واحلبس، إذ أن العديد من نفس الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت تزيد من التعّرض لإلصابة بالفريوس 
)مثل الفقر واملستويات األقّل من التعليم واحلياة يف جمتمعات األقليات اليت تفتقر إىل اخلدمات الطبية 

الوافية( تزيد أيضا من التعّرض للحبس.

ثانياً، ُيصاب الناس بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون نتيجة انتشار السلوكيات املنطوية على خماطر 
)وباألخص العالقات اجلنسية، بالرتاضي أو بدون تراضي على حّد سواء، وتعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن(، ولكن ما فتأت العديد من السجون ال توّفر تدابري الوقاية من هذا الفريوس، مثل الواقي الذكري 
واإلبر واحملاقن املعّقمة، اليت بوسعها احلّد خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية. إضافة إىل ذلك، من 

اجلائز أن تزيد العوامل البيئية مثل العنف واالكتظاظ من خماطر انتقال هذا الفريوس.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟
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ماذا عن موظفي السجون؟

إن موظفي السجون املدرَّبني واجملهَّزين مبا فيه الكفاية ليسوا خبطر شديد لإلصابة بأمراض مثل فريوس 
نقص املناعة البشرية اليت ال تنتشر إال عن طريق مالمسة الدم أو سوائل اجلسم األخرى. وبوسع موظفي 
السجون، حاهلم حال العاملني يف جمال الرعاية الصحية، اعتماد ممارسات روتينية بسيطة للحّد بشكل 
املمارسات  تلك  على  ويطلق  إليه،  املهين  للتعّرض  نتيجة  الفريوس  هبذا  إصابتهم  إمكانية  من  كبري 
“االحتياطات العاملية”. ويلزم تدريب موظفي السجون على كيفية استخدام تلك االحتياطات العاملية 

وتزويدهم بالوسائل الالزمة إلتباعها.

على العكس من فريوس نقص املناعة البشرية، تشّكل األمراض األخرى اليت تنتشر يف السجون واليت 
يسهل انتشارها على حنو أكرب من فريوس نقص املناعة البشرية – ال سّيما داء السّل – هتديداً حقيقياً 

ليس ملوظفي السجون وأسرهم فحسب بل وللمجتمع األعم.

وافياً، تتسم ردود أفعاهلم على األرجح باخلوف من  وحيثما يكون موظفو السجون غري مدرّبني تدريباً 
املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل الوصمة والتمييز ضد املتعايشني 
مع هذا الفريوس وضد الذين يُرتأى بأهنم معّرضون خلطر اإلصابة به. فاالفتقار إىل املعلومات الصحيحة 
عن الفريوس ناهيك عن اخلوف والشعور بالوصمة يعرقل بشكل كبري جهود الوقاية من الفريوس.  وبالتايل 
فإن تزويد موظفي السجون بالتدريب وباملعلومات الصحيحة واملّتسقة عن فريوس نقص املناعة البشرية 

ألمر أساسي.

العالج والدعم  البشرية وبرامج  املناعة  الوقاية من فريوس نقص  يف  السجون دوراً حامساً  يلعب موظفو 
البشرية  املناعة  نقص  فريوس  برامج  إحراز  أمر حيوي يف سبيل  تعاوهنم  فإن  لذا  السجون.  والرعاية يف 
ألهدافها املتمثلة يف احلّد من انتشار الفريوس بني نزالء السجون. باإلضافة إىل ذلك، يستفيد موظفو 
السجون من تلك الربامج أيضا؛ إذ أن التقليل من انتشار األمراض يف السجون يعين التقليل من خطر 

التعّرض لتلك األمراض، األمر الذي سيؤدي حتماً إىل التقليل من التوتر يف مكان العمل.

ما عالقة فيروس نقص المناعة البشرية في السجون بالمجتمع المحلي خارجها؟

مثّة تدفق مستمر من األفراد بني اجملتمع احمللي والسجون. ونظراً إلطالق سراح حوايل 30 مليون 
سجني سنوياً وعودهتم إىل اجملتمع احمللي، فإن ملعدالت املرض املتزايدة داخل السجون عواقب وخيمة 
على اجملتمع ككل.  وعليه فإن احلد من املدى الذي تسهم فيه السجون يف تناقل أوبئة فريوس نقص 

املناعة البشرية )فضال عن التهاب الكبد C وداء السل( يُعّد الشغل الشاغل لواضعي سياسات الصحة 
العامة. وما مل ي�ُّتخذ إجراء عاجل، ستواصل السجون إشعال فتيل األوبئة وإضرامها مبا يسفر عن ذلك 

من تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.  فالصحة يف السجون تعترب صحة عامة.

الوحدة التدريبية 1
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فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وحقوق اإلنسان وإصالح السجون

ليس بالوسع الفصل بني التصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية وبني االستفسارات األعم بشأن حقوق 
اإلنسان وإصالح السجون. فاألفراد داخل السجون عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان كما هم عرضة 
لفريوس نقص املناعة البشرية. وتؤثر أوضاع السجون والطريقة اليت تدار هبا، ناهيك عن السياسات الوطنية 

برمتها، على مسألة فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون.

املناخية  الظروف  من  احلماية  وانعدام  والتهوية،  الطبيعية  اإلضاءة  وعدم كفاية  والعنف،  االكتظاظ  إن 
القاسية ألوضاع شائعة يف العديد من السجون حول العامل. وعندما تقرتن هذه األوضاع مع وسائل النظافة 
الشخصية غري الكافية وعدم كفاية التغذية وانعدام سبل الوصول إىل مياه الشرب النظيفة، واخلدمات 
الصحية غري املالئمة، يزداد تعّرض السجناء لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وبغريه من األمراض 

املعدية، كما 

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟

وعلى ! عامة،  صحة  السجون  يف  الصحة  اعتبار  لسبب  واٍف  توضيح  على  للحصول 
 Irish Penal Reform Trust :اقرتاحات بشأن ما ينبغي فعله حلماية كل منهما، أنظر
نقص  فيروس  بشأن  دبلن  إعالن  اجلنائي )2004(.  لإلصالح  األيرلندي  الصندوق 
المناعة البشرية/اإليدز في السجون في أوروبا وآسيا الوسطى: الصحة في السجون 

www.iprt.ie :صحة عامة.  وهو متاح بالعديد من اللغات يف

الصحة  وثيق بني  رابط  إىل وجود  باحلاجة  يسّلم  الذي  أيضا “إعالن موسكو”  أنظر 
العامة وتوفري الرعاية الصحية لنزالء السجون: منظمة الصحة العاملية )أوروبا( )2003(. 
متاح  وهو  العامة.  الصحة  من  جزءاً  السجون كونها  في  الصحة  موسكو:  إعالن 
www.euro.who.int/prisons/ يف:  واألملانية  والروسية  والفرنسية،  اإلجنليزية،  باللغة 

publications/20050610_1
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املتدنية أن تعّقد أو  بالفريوس. كذلك بوسع األوضاع  العالقة  تزداد معدالت االعتالل والوفيات ذات 
تقّوض تنفيذ موظفي السجون لالستجابات الفّعالة حيال هذا الفريوس. لذلك تعترب إجراءات منع انتشار 
اإلصابة بالفريوس يف السجون وتوفري اخلدمات الصحية للنزالء املتعايشني معه جزءا ال يتّجزأ من اجلهود 
األعّم الرامية إىل حتسني أوضاع السجون – بل وتٌعّزز هبا. وهلذا السبب ال بّد من الشروع جبهود إيقاف 
انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون بإتاحة تدابري الوقاية منه، ولكنها ينبغي أن تتضمن أيضاً 

إصالحات هتدف إىل التصّدي هلذه األوضاع الكامنة.

تتأثر استجابة كل بلد حيال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون باألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
وكذلك بالتقاليد الثقافية واالجتماعية والدينية. غري أن هذه األوضاع احمللية أو الوطنية ال تقّلل أو تنفي 
مسؤولية احلكومات لإليفاء باملعايري الدولية اخلاصة بالسجون والصحة وحقوق اإلنسان. هذا وإن القانون 
الدويل واضح يف أن االفتقار إىل املوارد ال يعفي الدولة من اإليفاء بالتزاماهتا بتوفري أوضاع آدمية ومناسبة 

يف السجون.

هناك عدد من الصكوك والعهود الدولية، امللزمة قانونا واملعيارية على حّد سواء، تكون وثيقة الصلة على 
وجه اخلصوص بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. ووفقاً لتلك الصكوك والعهود الدولية فإنّه: 

• حيّق لكافة األشخاص املقّيدة حريتهم أن يعاَملوا باحرتام ومبا يصون كرامتهم وأال يتعّرضوا أليّة 	
معاملة قاسية أو مهينة وأال خيضعوا للتعذيب.

• ال جيب التمييز ضد السجناء، ولكن جيب الفصل بينهم حبسب اجلنس والسن وحبسب ما إذا 	
كانوا قد أدينوا أم ال.

• سبل 	 وتوّفر  جيدة،  بصورة  صحتهم  على  احلفاظ  إىل  السجناء  إقامة  أماكن  تؤدي  أن  جيب 
الوصول إىل مرافق االستحمام واملرافق الصحية، وأن تكون ذات إضاءة وهتوية وتدفئة مالئمة 

ومساحة مناسبة.
• جيب أن يزّود النزالء بنظام غذائي صحي كاٍف وأن تقّدم هلم مياه الشرب.	

بصورة أعم، وافق اجملتمع الدويل عموماً بأن حيتفظ السجناء جبميع احلقوق اليت ال ينتزعها منهم احلبس. 
ففقدان احلرية وحده هو العقاب، وليس احلرمان من حقوق اإلنسان األساسية. وبالتايل، للسجناء احلّق،  
مثلهم مثل سائر األفراد، يف التمّتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن احلصول عليه، ويشمل ذلك يف سياق 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز احلّق يف احلصول على أدوات الوقاية منهما.

الوحدة التدريبية 1
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هناك صّكان دوليان إضافيان ذوا صلة بوضع السجناء يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية: املبادئ 
التوجيهية بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون، الصادرة عن منظمة الصحة 
العاملية واليت تقدم معايري ينبغي لسلطات السجون السعي لتحقيقها ضمن جهودها الرامية إىل منع انتقال 
واملبادئ  الفريوس؛  املتعايشني مع  الرعاية ألولئك  تقدمي  السجون وإىل  البشرية يف  املناعة  فريوس نقص 

التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وحقوق اإلنسان.

صدرت املبادئ التوجيهية بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون عام 1993، 
مؤّكدة بأّن “كافة السجناء يتمتعون باحلق يف تلّقي الرعاية الصحية، مبا يف ذلك تدابري وقايٍة تعادل تلك 
املتاحة يف اجملتمع احمللي بدون أّي متييز” وكذلك بأنه “ينبغي أن تطّبق املبادئ العامة اليت اعتمدهتا الربامج 

الوطنية املتعلقة باإليدز على السجناء وعلى اجملتمع احمللي على قدم املساواة”.

الصادرة عن  اإلنسان  البشرية/اإليدز وحقوق  املناعة  بشأن فريوس نقص  الدولية  التوجيهية  املبادئ  أما 
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ومفوضية األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان عام 1998، فتحّدد األعمال املعّينة التالية فيما يتعلق بالسجون:

ينبغي على سلطات السجون اختاذ كافة التدابري الضرورية، مبا يف ذلك توفري ما يكفي من املالك الوظيفي، 
واملراقبة الفّعالة والتدابري التأديبية املناسبة حلماية السجناء من االغتصاب والعنف والقسر اجلنسيني. كما 
ينبغي هلا أن توّفر للسجناء )وملوظفي السجون، حسب االقتضاء( سبل الوصول إىل ما يتعلق بفريوس 
نقص املناعة البشرية من وقاية ومعلومات وتعليم، وفحص ومشورة طوعيني، ووسائل محاية )مثل الواقي 

الذكري، ومواد التبييض وأدوات احلقن النظيفة(، والعالج والرعاية واملشاركة الطوعية 

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز
املقدمة: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز- ما املشكلة؟

! A Coyle. A Human :لإلطالع على قائمة صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، أنظر
Rights Approach to Prison Management. Handbook for prison staff.  لندن: 

املركز الدويل لدراسات السجون، 2002. متاح بالعديد من اللغات على:
www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/publications.html

لإلطالع على مقال حول حّق السجناء يف الصحة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، 
أنظر:

R Lines. The right to health of prisoners in international human rights law. 
International
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يف التجارب السريرية ذات العالقة هبذا الفريوس، فضاًل عن كفالة السرية، وينبغي عليها كذلك 
واالمتيازات  السجن  مرافق  إىل  السجناء  ورفض وصول  والعزل  اإللزامية،  الفحوص  إجراء  حظر 
وبرامج اإلفراج اخلاصة بالسجناء املصابني بالفريوس. وينبغي هلا وضع اإلفراج املبّكر لدواع إنسانية 

عن السجناء املتعايشني مع اإليدز يف احلسبان.

انتشار  للحّد من  الالزمة  التدابري  السجون كافة  من  نسبياً  قليل  ينفِّذ سوى عدد  متنوعة، مل  ألسباب 
اإلصابة هبذا الفريوس داخل السجون ولتوفري العالج والرعاية والدعم الذي حيتاجه السجناء املتعايشون 
مع هذا الفريوس أو مع اإليدز. جيوز أن يرجع ذلك إىل نقص املعرفة أو الوعي، أو إىل املواقف السلبية 
إزاء املصابني بالفريوس أو من هم عرضة لإلصابة به، أو إىل عقبات أخرى مثل املوارد املالية غري الكافية 

للسجون على وجه العموم وللرعاية الصحية يف السجون على وجه اخلصوص.

البشرية/اإليدز وحقوق ! املناعة  املعلومات بشأن فريوس نقص  املزيد من  للحصول على 
اإلنسان وإصالح السجون، أنظر:

بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنسان  املتحدة حلقوق  األمم  مفوضية 
المناعة  نقص  فيروس   .)2006 عام  نشره  )أعيد  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص 
 HIV/AIDS and Human( البشرية/اإليدز وحقوق اإلنسان: مبادئ توجيهية دولية
متاح  وهو  املتحدة،  األمم  وجنيف:  نيويورك   .)Rights: International Guidelines
وجه  على  وانظر    www.ohchr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm:خالل من 

اخلصوص التوصية 29)ه�(.

منظمة الصحة العاملية )1993(. المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن 
 WHO جنيف:  السجون.  في  واإليدز  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة 

WHO/GPA/DIR/93.3((. وهي متاحة يف الرابط التايل:
.www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html 

تقرتح هذه املبادئ التوجيهية، اليت ُكتبت يف 10 صفحات من منظور الصحة العامة، 
معايري لسلطات السجون يف مسعى منها ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري 
على  تؤكد  وهي  السجون.  يف  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  للمصابني  الرعاية 
أن للسجناء حّقاً يف تلّقي الرعاية املتعّلقة هبذا الفريوس، مبا يف ذلك الوقاية منه، تكون 

مكافئة لتلك املتاحة يف اجملتمع احمللي خارج السجون.

الوحدة التدريبية 1
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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فيروس نقص املناعة 
البشرية واإليدز

في أماكن االحتجاز
مجموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري البرامج ومسؤولي السجون 

ومقدمي الرعاية الصحية في السجون

قضايا تخّص مقّرري السياسات والساسة والبرلمانيين
الوحدة التدريبية

2
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التدريبية أن يستخدمها يف املقام األول مقّررو السياسات والساسة واملشّرعون  يقصد من هذه الوحدة 
املسؤولون عن استحداث السياسات والقوانني بشأن السجون والعدالة اجلنائية والصحة. ونأمل أن تستفيد 

منها: 
• قضايا 	 على  اإلشراف  عن  املسؤولة  األخرى  الوزارات  أو  الداخلية  وزارات  أو  العدل  وزارات 

السجون، وأيضاً وزارات الصحة؛
• الربملانيون املهتمون بقضايا العدل واإلصالحيات والصحة؛	
• كبار مسؤويل احلكومة يف إدارات العدل والداخلية واإلصالحيات والصحة؛	
• القضاة والقضاة اجلزئيون واملّدعون العاّمون وغريهم من اجلهات احلكومية يف نظام العدالة اجلنائية؛	
• منظمات اجملتمع املدين املهتمة بالسجون وبفريوس نقص املناعة البشرية وحبقوق اإلنسان؛	
• وااللتزام 	 القانون  وسيادة  الرشيدة  اإلدارة  تعزيز  إىل  اهلادفة  األنشطة  متّول  اليت  املاحنة  واجلهات 

حبقوق اإلنسان وكذلك األنشطة اهلادفة إىل تعزيز الصحة ومحايتها.

وحنن نأمل يف هناية املطاف أن تزوِّد هذه الوحدة مقّرري السياسات والساسة والربملانيني باملعرفة بشأن 
القضية  مبعاجلة هذه  االلتزام  وزيادة  السجون؛  البشرية يف  املناعة  نقص  لفريوس  للتصّدي  السبل  أفضل 

اهلامة؛ وأن تؤّدي إىل اختاذ إجراءات عمل.

تقّدم هذه الوحدة يف البدء معلومات أساسية عن هذا الفريوس يف السجون، ومن مث تسّلط الضوء على 
أربعة طرق ميكن ملقّرري السياسات والساسة واملشّرعني أن يصنعوا فرقاً من خالهلا:

• معاجلة عوامل اخلطر احملّددة النتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون عن طريق إدخال 	
تدابري شاملة للوقاية من الفريوس؛

• توفري اخلدمات الصحية يف السجون بشكل مكافئ لتلك املوجودة يف اجملتمع احمللي؛	
• حتسني أوضاع السجون من خالل إصالح نظامها؛	
• وخفض أعداد النزالء يف السجون.	

بعد ذلك حتّدد الوحدة ثالثة إجراءات ذات أولوية ينبغي ملقّرري السياسات والساسة واملشّرعني اختاذها:
• توفري القيادات.	
• إصالح القوانني والسياسات العامة.	
• الدعوة إىل زيادة التمويل.	

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني
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خلفيـة

كان لفريوس نقص املناعة البشرية تأثري بالغ على قطاع الصحة وعلى االقتصاد والنظام التعليمي والرفاه 
االجتماعي والقوات املسلحة والقوات النظامية يف العديد من البلدان. وليست أماكن االحتجاز مبستثناة 
إضافة  اجملتمع.  منها يف عامة  السجون  أعلى يف  ما تكون  الفريوس عادة  التأثري: فمعدالت  من ذلك 
إىل ذلك، فإن السجناء خبطر متزايد لإلصابة بالفريوس وكذلك فريوس التهاب الكبد C والسّل داخل 

السجون، وجيوز أن ينقلوا هذه اإلصابات مبجرد اإلفراج عنهم إىل الغري خارج السجون.

املناعة  نقص  بفريوس  معنية  عمل  عامة وخطط  سياسات  بلد  يضع كل  أن  أساسي  ألمر  فإنه  لذلك 
البشرية يف السجون وأن يطّبقها، وفقاً ملعايري ومتطلبات القانون الدويل واألدلّة العلمية والتجارب املتعلقة 
باملمارسات الفضلى.  وبغية حتقيق ذلك، فإن املطلب األول هو أن تقّر احلكومات بالوقائع اليت تشري إىل 
الكيفية اليت تسهم فيها السجون يف مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية )وفريوس التهاب الكبد C وداء 
السّل(، وأن توافق على اختاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة املشكلة. سوف ميثل اإلحجام عن ذلك فشاًل يف 

اإلقرار بأن للسجون دوراً يف الوقاية من الفريوس ويف توفري العالج والرعاية.

ما هي الوقائع في السجون ذات العالقة بفيروس نقص المناعة البشرية؟
على وجه العموم، تكون فئات البشر األكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية خالل تواجدها 
يف اجملتمع ممثّلة متثياًل زائداً يف السجون. وكنتيجة لذلك تكون نسبة األفراد املصابني بالفريوس يف السجون 

أعلى يف الغالب منها يف اجملتمع.

فقد يتعاطى السجناء املخدرات وميارسون اجلنس داخل السجون، مع حمدودية إمكانية حصوهلم على 
تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية )مثل الواقي الذكري وأدوات احلقن املعّقمة( وعلى الرتبية 

الصحية املتاحة لألفراد خارج السجون.

وتشيع السلوكيات اجلنسية غري اآلمنة، حيث ميارس السجناء اجلنس )سواء قسرا أو بالرتاضي( مع 
بعضهم البعض، ويف بعض األوقات، مع موظفي السجن.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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وكذلك يشيع تعاطي املخدرات يف السجون يف معظم البلدان، مبا يف ذلك تعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن أو التشارك يف أدوات احلقن امللّوثة.

حىت البلدان ذات الدخل املرتفع مل تستطع القضاء على تعاطي املخدرات يف السجون. ويف الواقع، بوسع 
بعض التدابري اليت أدخلت لردع تعاطي املخدرات أن تزيد من خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية 

بدال من احلّد منه.

تتضمن عوامل اخلطر اإلضافية التشارك يف أدوات الوشم أو ثقب اجلسم أو إعادة استخدامها، والتشارك 
يف شفرات احلالقة، وطقوس التشارك/«األخوة« يف الدم والتعقيم غري السليم لألدوات الطبية وأدوات 

األسنان أو إعادة استخدام تلك األدوات.

وتساهم العوامل ذات العالقة بالبنية التحتية للسجون وبإدارة السجون إسهاماً غري مباشر يف التعّرض 
لفريوس نقص املناعة البشرية. وهي تشمل االكتظاظ والعنف وأنشطة العصابات وعدم محاية السجناء 
الطبية  اخلدمات  وشّحة  فسادهم،  جواز  أو  للتدريب  السجون  موظفي  وافتقار  الشباب،  أو  الضعفاء 

واالجتماعية.

نتيجة لكل هذه العوامل، بإمكان خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون أن يكون عاليا. 
وقد حدث تفشي خطري لإلصابة بالفريوس يف السجون يف عدد من البلدان.

بإمكانك أن تحدث فرقا!
البشرية/اإليدز وغريه من األمراض مثل  املناعة  مثّة عناصر أربعة تعترب أساسية للوقاية من فريوس نقص 

التهاب الكبد B وC والسل يف السجون والتصّدي هلا:

• إدخال تدابري شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية.	
• توفري خدمات صحية داخل السجون مكافئة لتلك املتاحة يف اجملتمع احمللي، مبا يف ذلك توفري 	

العالج املضاد للفريوسات الرجعية.
• حتسني أوضاع السجون والضلوع بغري ذلك من إصالح للسجون.	
• احلّد من نزالء السجون.	

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني
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إدخال تدابير شاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
ينبغي على احلكومات الوطنية أن تعتمد على وجه السرعة برامج منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون أو أن تتوّسع فيها. وينبغي لتلك الربامج أن تشمل كافة تدابري منع انتشار الفريوس املعمول 

هبا يف اجملتمع احمللي خارج السجون، مبا يف ذلك:
• التثقيف بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛	
• إجراء املشورة والفحص للكشف عن الفريوس طوعاً؛	
• توفري الواقي الذكري والوقاية من االغتصاب والعنف والقسر اجلنسيني؛	
• عالج إدمان املخدرات، ال سّيما العالج مبواد بديلة؛	
• تدابري احلّد من العرض والطلب على املخدرات يف السجون؛	
• توفري اإلبر واحملاقن، وإن مل يكن توفري احملاقن واإلبر ممكناً بعُد، فتوفري أدوات التبييض وغريها من 	

املطّهرات كإسرتاتيجية احتياطية؛
• برامج الكتشاف وعالج األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؛	
• توفري تدابري وقاية السجينات من انتقال العدوى من األم إىل الطفل.	

تسهم كل تلك التدخالت يف احلّد من خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، كما حيّد 
بعضها من خطر انتقال فريوس التهاب الكبد C.  وقد ثبت أنه ليس لتلك التدخالت أيّة نتائج سلبية 
غري مقصودة. إذ تشري األدلة العلمية املتاحة إىل أنه ميكن التوّسع هبا، على حنو يعوَّل عليه، من مشروعات 
جتريبية إىل برامج على الصعيد الوطين. ويف هناية األمر، مبا أن معظم السجناء يغادرون السجن يف مرحلة 
ما ويعودون إىل جمتمعاهتم، فإن تطبيق تلك التدخالت لن يعود بالنفع على السجناء وموظفي السجون 

فحسب، بل وأيضا على اجملتمع ككل.

إضافة إىل برامج منع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي C، تتسم برامج منع 
انتشار التهاب الكبد الوبائي B والسل باألمهية كذلك.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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المعلومات والتعليم
السجون.  يف  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  من  الوقاية  تدابري  لتنفيذ  مسبقاً  أساسياً  شرطاً  التعليم  يعد 
فقد أوصت المبادئ التوجيهية بشأن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في السجون 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بإعالم السجناء وموظفي السجون على حّد سواء بأساليب منع انتقال 
فريوس نقص املناعة البشرية.  وينبغي أن تكون املواد املدوَّنة مالئمة ملستوى تعليم السجناء. عالوة على 
ذلك، ينبغي أن يشارك السجناء واملوظفون يف إعداد هذه املواد التعليمية. وأخرياً، باستطاعة املثقفني من 

األقران أن يلعبوا دوراً حيوياً يف تعليم السجناء اآلخرين.

يف  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  حيال  استجابة كافية  يعّدان  ال  وحدمها  والتعليم  املعلومات  أن  غري 
السجون.  فلم ُيِشر سوى القليل من التقييمات إىل حتّسن يف مستويات املعرفة والتغيري السلوكي املبّلغ عنه 
ذاتياً كنتيجة للمبادرات التعليمية القائمة يف السجون. إال أن التعليم واملشورة ليسا بذي نفع للسجناء إن 
مل يكن لديهما الوسائل )مثل الواقي الذكري وأدوات احلقن النظيفة( للتصرف بشأن املعلومات املتوفرة.

الفحص والمشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 
يتسم إجراء الفحص وتلقي املشورة باألمهية لسببني:

• كوهنما جزءاً من برنامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية )فهما مينحان أولئك الذين قد يكونوا 	
منخرطني يف سلوكيات منطوية على خماطر املعلومات والدعم الالزمني لتغيري السلوكيات(.

• كوهنما طريقة لتشخيص أولئك املتعايشني مع هذا الفريوس ويقّدمان هلم العالج والرعاية والدعم 	
املالئم.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني

للحصول على املزيد من التفاصيل )واملراجع الكاملة( عن املعلومات والربامج التعليمية !
وعن كافة التدخالت األخرى الواردة يف هذه الوحدة التدريبية. يرجى اإلطالع على:

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم  العاملية ومكتب األمم  منظمة الصحة 
]استعراض   .)2007( البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة 
شامل.[ فّعالية التدخالت للتصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. أوراق فنية 

بشأن إقامة الدليل الختاذ إجراءات. وهو متاح على:
www.who.int/hiv/idu/prison/en.index.html
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يف املمارسة العملية، ال يتوفر الفحص للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون يف الغالب 
إال عند طلب السجناء له، ولكن يف بعض النظم يكون إجراء الفحص واملشورة الطوعيني سهل املنال. 
أما يف البعض اآلخر فُيجرى هذا الفحص بشكل روتيين أو حىت بشكل إجباري )إلزامي(. وتنّص املبادئ 
التوجيهية بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون الصادرة عن منظمة الصحة 

العاملية على ما يلي:
10. إن إجراء الفحص قسراً على السجناء للكشف عن الفريوس عمل غري أخالقي وغري فّعال 

وينبغي حظره.
البشرية يف السجون حني  املناعة  إتاحة الفحص الطوعي للكشف عن فريوس نقص  ينبغي   .11
يكون متاحاً يف اجملتمع احمللي، مع إسداء املشورة الكافية السابقة والالحقة للفحص. وال ينبغي إجراء 
إعالمهم  عند  للسجناء  الدعم  توفري  ينبغي  للسجني. كما  املستنرية  باملوافقة  إال  الطوعي  الفحص 

بنتيجة الفحص ويف الفرتة اليت تليها.
العاملون يف القطاع الصحي نتائج الفحص للسجناء وعليهم ضمان السرية  يبّلغ  12. ينبغي أن 

الطبية.

مثّة أدلة تشري إىل أن الفحص اإللزامي للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية وعزل السجناء املصابني 
هبذا الفريوس عملية مكّلفة وعدمية الفّعالية وباستطاعتها أن تسفر عن آثار صحية سلبية على السجناء 
املعزولني. لذلك، ينبغي أن يكون هذا الفحص طوعياً على الدوام يف السجون وأن يعطي كلُّ من خيضع 

له موافقة مستنرية وأن يتلقى املشورة السابقة والالحقة للفحص.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

اإلطار رقم 6.  اآلثار السلبية للفحص اإللزامي والعزل
ميكن أن يكون لالختبار اإللزامي والعزل عواقب صحية سلبية على السجناء املعزولني. ففي سجن 
يف والية كارولينا اجلنوبية، الواليات املتحدة، أسهم عزل السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة 
البشرية يف تفّشي داء السل، حيث إن 71 يف املائة من السجناء الذين يقيمون يف نفس احلّيز 
السكين إما كان لديهم حتّول جديد يف االختبار اجللدي لداء السل أو تطّور لديهم هذا الداء.  
يف وقت الحق، تطور لدى واحد وثالثني سجيناً، وطالب طب واحد يف مستشفى اجملتمع مرض 

السل النشط.



44

لكافة  جيب أن تقّدم نظم السجون الفحص للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية واملشورة طوعاً 
السجناء عند دخوهلم السجن. إضافة إىل ذلك، ألن وقت دخول السجن وقتاً عصيباً وجيوز أال يرغب 
العديد من السجناء يف إجراء هذا الفحص يف ذلك احلني، ينبغي أن يُتاح الفحص للسجناء يف أّي وقت 
خالل فرتة السجن، كي يعرفوا حالتهم املتعلقة بالفريوس، ويتمكن املصابون منهم من االستفادة من سبل 

احلصول على العالج )مبا يف ذلك العالج املضاد للفريوسات الرجعية( والرعاية والدعم.

جيب أن ترتبط املشورة والفحص عن الفريوس ارتباطاً وثيقاً حبصول املصابني بالفريوس على العالج والرعاية 
والدعم، وأن يكون جزءاً من برنامج شامل للوقاية من هذا الفريوس يتضمن إتاحة سبل احلصول على 
تدابري الوقاية منه. وكما ذكرنا سابقاً، فإن العديد من السجناء، مبن فيهم السجناء املدركني حلالتهم املتعلقة 
بالفريوس، ينخرطون يف أنشطة تنطوي على خطر انتقال الفريوس. لذا فإن املعرفة باحلالة املتعلقة بالفريوس 
لوحدها غري كافية ملنع انتشار هذا الفريوس عندما ال تتاح سبل الوصول إىل الوسائل اليت من شأهنا متكني 

السجني من اختاذ اخلطوات الالزمة للحّد من ذلك اخلطر يف السجن.

توفير الواقي الذكري ومنع االغتصاب، والعنف واإلكراه الجنسيين

تسليماً حبقيقة حدوث املمارسات اجلنسية يف السجون، ونظراً ملا حتمله من خماطر انتقال املرض، يوصى 
بتوفري الواقي الذكري على نطاق واسع. ففي وقت مبكر من عام 1993، أوصت منظمة الصحة العاملية 
يف »املبادئ التوجيهية حول اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون« بتوفري الواقي 

الذكري للسجناء »طيلة فرتة احتجازهم« و«قبل أّي شكل من أشكال املغادرة أو اإلفراج عنهم«.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني

!
للحصول على املزيد من التفاصيل واالطالع على مراجع إضافية، أنظر منظمة الصحة 
العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك 
املناعة  للتصدي لفريوس نقص  التدخالت  البشرية/اإليدز.  املناعة  املعين بفريوس نقص 
البشرية يف السجون: الرعاية والعالج والدعم املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية. أوراق 

فنية بشأن إقامة الدليل الختاذ إجراءات، واملتاحة على
www.who.int/hiv/idu/prison/en.index.html
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للسجون من جمموع 52 مشلتها دراسة استقصائية  ويف وقت مبكر منذ عام 1991، قام 23 نظاماً 
ملنظمة الصحة العاملية بتوفري الواقي الذكري للسجناء. ويف يومنا هذا، يوّفر عدد أكرب من نظم السجون 
الواقي الذكري، مبا يف ذلك معظم النظم يف أوروبا الغربية وكندا وأسرتاليا، وبعض السجون يف الواليات 
أفريقيا،  وجنوب  الربازيل  مثل  وبلدان  الوسطى،  وآسيا  الشرقية  أوروبا  من  وأجزاء  األمريكية،  املتحدة 

ومجهورية إيران اإلسالمية وإندونيسيا.

مثّة أدلّة على إمكانية توفري الواقي الذكري يف جمموعة واسعة من السجون – مبا يف ذلك البلدان اليت جُيرَّم 
فيها النشاط اجلنسي املثلي – وبأن السجناء يستخدمون الواقي الذكري أثناء ممارسة اجلنس للوقاية من 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، عندما تتاح سبل احلصول عليه يف السجون. ومل حيدث أن أيّاً من 
نظم السجون اليت مسحت باستخدام الواقي الذكري قامت بالرتاجع عن سياستها، ومل يبلغ أيُّ منها عن 
مشاكل أمنية أو أيُة نتائج سلبية رئيسية أخرى. وعلى وجه اخلصوص، ُوجد أّن إتاحة سبل الوصول إىل 
الواقي الذكري ال متثل أّي هتديد لألمن أو للعمليات، وال تؤدي إىل زيادة النشاط اجلنسي، ويقبلها معظم 

السجناء وضباط السجون مبجرد تقدميها.

بَيد أنّه يف بعض البلدان اليت توجد فيها عقوبات قانونية ضد اللواط يف اجملتمع احمللي خارج السجن، 
الذكري  الواقي  الشذوذ اجلنسي راسخة، قد يستلزم إدخال  وحيثما تكون االعتقادات والتحّيزات ضد 
يف السجون كتدبري وقائي من فريوس نقص املناعة البشرية إعداداً جيداً على حنو خاص. وبالوسع القيام 
بذلك من خالل التثقيف واملعلومات حول الغرض من تقدمي الواقي الذكري، فضاًل عن املبادرات الرامية 

إىل جماهبة وصمة العار اليت يواجهها ممارسو األنشطة اجلنسية املثلية.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

اإلطار رقم 7.  المسؤولية المحتملة على نظم السجون جّراء عدم توفير الواقي الذكري
اتضح احتمال تعّرض سلطات اإلصالحيات اليت ال توّفر الواقي الذكري إىل دعوة مدنية من خالل 
التسوية املالية اليت حصل عليها خارج بعيداً عن احملكمة سجني سابق من جنوب أفريقيا. فقد اّدعى 
السجني السابق أنه أصيب بفريوس نقص املناعة البشرية عن طريق ممارسة اجلنس بينما هو يف السجن 
بني عامي 1993 و1994. وقد أُدخل الواقي الذكري يف سجون جنوب أفريقيا عام 1996. 
وأكد السجني أن السلطات مل حتّذر السجناء بشأن خماطر ممارسة اجلنس دون وقاية أو تزودهم 

بالواقي الذكري. أنكرت إدارة اخلدمات اإلصالحية اجلنوب أفريقية أيّة مسؤولية يف إطار التسوية.

كما اختذ 52 سجيناً يف نيو ساوث ويلز )اسرتاليا( يف عام 1994 إجراًء قانونياً، طاعنني يف 
سياسة اإلدارة اليت حظرت آنذاك توفري الواقي الذكري. وقبل أن تصل الدعوة القضائية إىل هنايتها، 
مت القيام بتوزيع جترييب للواقي الذكري. وعقب النجاح يف توزيعه يف ثالثة سجون يف نيو ساوث ويلز، 

بدأ توزيعه يف مجيع أحناء البلد ومت تقييمه مظهراً نتائج إجيابية.
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وأخرياً، بينما يتّسم توفري الواقي الذكري باألمهية، إال أنه غري كاٍف للتصّدي ملخاطر انتقال فريوس نقص 
املناعة البشرية عن طريق االتصال اجلنسي. وهناك أدّلة تشري إىل شيوع العنف – مبا يف ذلك االعتداء 
اجلنسي – يف العديد من نظم السجون. ويف العديد من السجون، يؤّدي عدم إدراك أن الوقاية من فريوس 
نقص املناعة البشرية يعتمد على إصالح السجون واإلصالح اجلنائي بقدر اعتماده على الواقي الذكري 
أو حىت أكثر منه إىل نتائج عكسية. ويستلزم إصالح السجون واإلصالح اجلنائي احلدَّ من االكتظاظ يف 
السجون بشكل كبري، كي يتمّكن احلراس القليلون عدداً والذين يتلقون يف الكثري من األحيان أجوراً ضئيلة 

من محاية السجناء الضعفاء من العنف - واإلكراه اجلنسي.

تبنّي املبادئ التوجيهية حول اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون واملبادئ التوجيهية 
عن  مسؤولة  السجون  إدارات  بأن  اإلنسان  وحقوق  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  الدولية حول 
مكافحة السلوكيات اجلنسية العنيفة مثل االغتصاب، واستغالل السجناء الضعفاء وكافة أشكال إيذاء 
السجناء من خالل توفري املالك الوظيفي الكايف، واملراقبة الفّعالة، واجلزاءات التأديبية والتثقيف والعمل 
والربامج الرتفيهية. كما أن هناك حاجة إىل تدخالت هيكلية مثل إضاءة أفضل، وإىل االستحمام وترتيبات 

نوم أفضل.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني

 للحصول على املزيد من التفاصيل واملراجع، أنظر: منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم !
نقص  بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة 
املناعة البشرية/اإليدز )عام 2007(.  التدخالت للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون. الوقاية من االنتقال عن طريق االتصال اجلنسي. األوراق التقنية بشأن إقامة 

الدليل الختاذ إجراءات. واملتاح على:
www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html  أو

www.unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html
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العالج بمواد بديلة وغيره من عالج االرتهان بالمخدرات
كما هو مبني أعاله، يتعاطى العديد من السجناء يف بلدان من حول العامل املخدرات بينما هم داخل 
نسبة كبرية من  األقل جزئيا حلقيقة كون  على  ذلك،  ويعزى  احلقن.  ذلك عن طريق  مبا يف  السجون، 

السجناء مرهتنني باملخدرات.

يف حالة عدم وجود عالج فّعال لالرهتان باملخدرات، من املرّجح أن تواصل نسبة عالية من هؤالء السجناء 
تعاطيها للمخدرات وتتمادى يف إجرامها – وسيكون العديد منهم عرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص 

املناعة البشرية، خالل احلبس أو بعد انتهائه.

لكل أشكال عالج االرهتان باملخدرات بعض اآلثار على خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية، لكن 
لربامج العالج مبواد بديلة أعظم إمكانية للحّد من تعاطي املخدرات عن طريق احلقن ومن خماطر انتشار 
العدوى النامجة عن ذلك التعاطي. لقد مت وضع هذه الربامج، اليت تنطوي على وصف عقار له أثر مماثل 
ألثر املخدر غري املشروع املتعاطى ولكن بدرجة خماطر أقل، يف السجون يف أعداد متزايدة من البلدان 
حول العامل، مبا يف ذلك عدد من نظم السجون يف أوروبا الشرقية أو يف بلدان مثل إندونيسيا أو مجهورية 
إيران اإلسالمية.  وقد أظهرت الدراسات بأنه إذا ما كانت اجلرعات املستخدمة كافية وإذا ما مت توفري 
العالج طوال فرتة احلبس فإنه سيقلل من تعاطي املخدرات عن طريق احلقن والتشارك يف اإلبر وبالتايل 
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املنقولة عن طريق الدم. باإلضافة إىل ذلك فإن 
هلذه الربامج منافع إضافية وجمدية لصحة السجناء املشاركني فيها ولنظم السجون وللمجتمع احمللي على 

حّد سواء.  فعلى سبيل املثال:

• للعالج البديل أثر إجيايب على السلوك املؤسسي من خالل احلّد من البحث عن املخدرات وبالتايل 	
حتسني سالمة السجون وأمنها.

• تقّل احتمالية معاودة احلبس بشكل ملحوظ بني السجناء الذي يتلقون العالج مبواد بديلة.	

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

»يعّد العالج باملداومة على املواد البديلة أحد أجنع اخليارات املتاحة للعالج من االرهتان باملواد األفيونية. 
التكاليف املرتفعة لالرهتان باملواد األفيونية لألفراد وألسرهم وللمجتمع عموماً عن طريق  وميكنه خفض 
احلّد من تعاطي اهلريوين، وما يرتبط بذلك من وفيات، والسلوكيات املنطوية على خطر التعرض لفريوس 
نقص املناعة البشرية والنشاط اإلجرامي. إن العالج باملداومة على املواد البديلة عنصر حاسم يف الُنهج 
بني  فيما  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  من  والوقاية  األفيونية  باملواد  االرهتان  إدارة  اجملتمعية يف 

متعاطي املخدرات عن طريق احلقن.« 
منظمة الصحة العاملية، ومكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين
 بفريوس نقص املناعة البشرية/ اإليدز 2004
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يتم تطبيق أساليب شىت لعالج االرهتان باملخدرات يف السجون، مبا يف ذلك األساليب العالجية اجملتمعية 
وإسداء املشورة اجلماعية. وعلى الرغم من قّلة األدلة على فّعالية تلك الربامج يف الوقاية من فريوس نقص 
املناعة البشرية، إال أن بعضها حقق نتائج واعدة، ال سّيما إن مت التخطيط جيداً لإلفراج وللمتابعة ما بعد 
احلبس.  ومع ذلك، بينما يوّفر احلبس فرصة لتقدمي أشكال أخرى من العالج من االرهتان باملخدرات، 
فإن العالج داخل السجن لن يكون أبداً بدياًل ناجعاً للعالج يف اجملتمع احمللي وذلك بسبب ارتفاع كلفة 
احلبس. وتشري الدراسات إىل أن بدائل احلبس، مثل عالج اإلدمان يف اجملتمع احمللي، قد تكون أكثر 
جمدية من حيث التكاليف للحّد من التداعيات الصحية واالجتماعية واالقتصادية للتعاطي غري املشروع 

للمخدرات.

يف هناية املطاف، ال بّد من إيالء األولوية إىل احلّد من عدد األفراد املوجودين يف السجون بسبب مشاكل 
تتعلق بتعاطي املخدرات )أنظر أدناه القسم اخلاص باحلّد من االكتظاظ يف السجون(.

إستراتيجيات خفض العرض والطلب على المخدرات
إىل جانب عالج االرهتان باملخدرات، بوسع اعتماد إسرتاتيجيات أخرى خلفض العرض والطلب على 
المخدرات يف السجون أن يساعد أيضاً اجملهودات اهلادفة إىل الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة 
البشرية يف السجون. إال أنه ألمر هام أن نالحظ منذ البداية أنه من غري املرّجح ملثل هذه اجملهودات أن 
تستطيع القضاء على تعاطي املخدرات يف السجون.  ففي حقيقة األمر، مل تتمكن حىت نظم السجون 
اليت خّصصت موارد مالية كبرية ملثل هذه اجملهودات من القضاء على تعاطي املخدرات. لذا ال ميكن 

أن حتّل تلك اجملهودات حمل التدابري األخرى الواردة أعاله، بل ينبغي الضلوع هبا كي تكون مكّملة هلا.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني

 للحصول على املزيد من التفاصيل واملراجع، أنظر: منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم !
نقص  بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة 
املناعة البشرية/اإليدز )عام 2007(.  التدخالت للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون. الوقاية من االنتقال عن طريق االتصال اجلنسي. األوراق التقنية بشأن إقامة 

الدليل الختاذ إجراءات. واملتاح على:
www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html  أو

www.unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html
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إستراتيجيات خفض الطلب على المخدرات
السجون  نظم  من  العديد  يف  السجناء  من  نسبياً  عدد كبري  تعاطي  أسباب  أحد  أن  األحباث  تظهر 
للمخدرات وهم داخل السجون هو التخلص من امللل والغربة واإلجهاد وللرتويج للشعور باالسرتخاء. 
ويوحي هذا أنه، باإلضافة إىل العالج من املخدرات، فإن إحدى أكثر الطرق فّعالية يف خفض الطلب 
على املخدرات هي حتسني أوضاع السجون )ملزيد من التفاصيل أنظر القسم أدناه بعنوان »حتسني أوضاع 
السجون – احلاجة إىل إصالح السجون«( وتقدمي املزيد من األنشطة اهلادفة يف السجون. كما أن توفري 
فرص عمل و/أو فرص دراسة للسجناء خالل فرتة حبسهم، أو أنشطة مثل األنشطة الرياضية واملسرحية 
والروحانية والثقافية الرامية إىل إتاحة سبل صحية وتشكل حتدياً هلم لتوظيف أوقاهتم، قد تكون ذات أثر 
املناسب حول  بالتثقيف  املنطوية على خماطر، ال سّيما عندما تكون مصحوبة  إجيايب على السلوكيات 

الوقاية من تعاطي املخدرات.

هذا وتوجد إسرتاتيجية أخرى خلفض الطلب على املخدرات يستخدمها عدد متزايد من نظم السجون، 
يف البلدان الغنية باملوارد بشكل رئيسي، وهي تتمثل يف إقامة ما يسمى بوحدات »خالية من املخدرات«. 
على حنو مثايل، تكون الوحدات أو األجنحة »اخلالية من املخدرات« وحدات معيشة منفصلة داخل 
السجن تركز على احلّد من توافر املخدرات، يسكنها سجناء وّقعوا طواعية على عقد يعدون فيه بالبقاء 
»خالني من املخدرات«. يف بعض احلاالت، هي تركز فقط على اعرتاض املخدرات عن طريق التفتيش 
وبني  املخدرات  اعرتاض  تدابري  بني  ميزج  اجلوانب  متعدد  السجون هنجاً  نظم  بعض  توّفر  بينما  املتزايد 
اخلدمات العالجية. وتستطيع هذه الوحدات »اخلالية من املخدرات« أن تدعم جهود مكافحة انتشار 
فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون إن متّخض عنها خفض تعاطي املخدرات، ال سّيما تعاطيها عن 
طريق احلقن.  توجد بعض األدلة من عدد صغري من الدراسات على أن ما يسمى بالوحدات »اخلالية 
بشكل  الوحدات  تلك  نزالء  بني  فيما  املخدرات  تعاطي  معدالت  من  بالفعل  قّللت  املخدرات«  من 
ملحوظ. فوحدات كهذه تثري إعجاب عدد كبري من السجناء، مبن يف ذلك السجناء الذين ليست لديهم 
أيّة مشاكل متعلقة باملخدرات ويرغبون يف العيش يف بيئة »خالية من املخدرات«. غري أن الدراسات ال 
تذكر شيئاً عّما إذا كانت تلك الوحدات تعجب السجناء األكثر شغباً، ال سّيما السجناء الذين يتعاطون 
املخدرات عن طريق احلقن، وأهنا جنحت يف إبقائهم داخلها.  وبالتايل، ال توجد يف الوقت الراهن أيّة 
بيانات عن فعالية الوحدات »اخلالية من املخدرات« كإسرتاتيجية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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إستراتيجيات خفض العرض
ميكن استخدام جمموعة واسعة من تقنيات وإجراءات التفتيش والضبط يف مسعى للتقليل من توافر املخدرات 
يف السجون. تشمل تدابري خفض العرض هذه: عمليات تفتيش عشوائية من جانب أفراد األمن، وفحص 
وتفتيش املوظفني والزوار عند الدخول/اخلروج، واستخدام الكالب للكشف عن املخدرات، ودوائر الرصد 
املغلقة، وإحكام التدابري األمنية حمليط السجن )وضع شبكة حول ساحات مزاولة الرياضة، وزيادة ارتفاع 
السجن(،  حميط  حول  بدوريات  السريعة  االستجابة  سيارات  وقيام  املقذوفات،  ملنع  الداخلية  األسوار 
وشراء السلع من املوّردين الذين متت املوافقة عليهم فقط، وتواجد حمللي االستخبارات يف كل مؤسسة، 
وتكنولوجيات الكشف عن املخدرات )مثل املاسحات الضوئية األيونية، ماكينات األشعة السينية، وغري 
ذلك(؛ وإجراء التعديالت يف تصميم وترتيب أماكن الزيارة )استخدام األثاث الثابت واملنخفض املستوى( 

وإجراء اختبار املخدرات )املسمى أيضاً حتليل البول(.

لقد رّكز العديد من نظم السجون، خاصة يف البلدان غنية املوارد، تركيزاً كبرياً على هذه التدابري بغية خفض 
عرض املخدرات. ويف حني ال يكون اهلدف وراء هذه التدابري التصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف 
السجون، إال أنه قد يسفر عنها نتائج غري مقصودة على جهود الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية 
)وفريوس التهاب الكبد C(.  وجيوز أن تدعم تدابري اعرتاض املخدرات اجلهود الرامية إىل الوقاية من 
فريوس نقص املناعة البشرية من خالل خفض عرض املخدرات وتعاطيها عن طريق احلقن يف السجون، 

غري أهنا يف الوقت ذاته قد تعّسر من تلك اجلهود.

السجناء بشكل دوري أو  املوارد بفحص بول  العديد من نظم السجون غنية  املثال، يقوم  على سبيل 
عشوائي للكشف عن تعاطي املخدرات غري املشروعة. وبوسع السجناء الذين ثبت تعاطيهم ملخدرات 
غري مشروعة أن يواجهوا عقوبات. ومن منظور الصحة العامة، أُثريت شواغل بأن برامج كهذه قد تزيد من 
خماطر إصابة السجناء بفريوس نقص املناعة البشرية، بدال من أن تقللها. فثّمة دليل على أن تنفيذ هذه 
الربامج قد يسهم يف خفض الطلب على القّنب وتعاطيه يف السجون. ومع ذلك يبدو أنه ليس هلا سوى 
تأثري ضئيل على تعاطي املواد األفيونية. يف الواقع، هناك دليل على احتمال جلوء عدد قليل من الناس إىل 
تعاطي املخدرات عن طريق احلقن لتفادي الكشف عن تعاطيهم القّنب من خالل اختبار املخدرات، إذ 
باملستطاع تتبع أثره يف البول لفرتة أطول بكثري )تصل إىل شهر( من املخدرات األخرى اليت يتم تعاطيها 
عن طريق احلقن، كاهلريوين وغريه من املواد األفيونية. خيتار بعض السجناء تعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن بدال من املخاطرة بالعقوبات املصاحبة لتدخني القّنب ببساطة كي يقللوا ألدىن حّد ممكن من خطر 
الكشف عنها والتعّرض للعقوبات. ونظراً لندرة اإلبر واحملاقن املعّقمة وتواتر التشارك يف اإلبر يف السجون، 

يرتتب على االنتقال إىل تعاطي املخدرات عن طريق احلقن عواقب وخيمة على صحة السجناء.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني
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تدابري خفض  باستثمارات كبرية يف  السجون  نظم  العديد من  قيام  الرغم من  العموم، على  على وجه 
العرض، فال يوجد من األدلة التجريبية الدامغة واملتسقة إال النزر اليسري لتأكيد فاعلية تلك التدابري يف 
خفض معدالت تعاطي املخدرات. وعلى وجه التحديد، ال توجد أيّة أدلة على أن هذه التدابري قد تسفر 

عن التقليل من خماطر فريوس نقص املناعة البشرية.

وعليه، ينبغي لنظم السجون اليت تواجه ضيقا يف املوارد أال تطّبق تدابري مرتفعة التكلفة مثل تكنولوجيات 
الكشف عن املخدرات واختبار املخدرات اليت قد تستهلك قدراً كبرياً من املوارد املالية والبشرية ممّا ميكن 
استخدامه خبالف ذلك يف التصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. بل ينبغي هلا بداًل من ذلك 
الرتكيز على تدابري الوقاية من هذا الفريوس اليت ثبتت فاعليتها واجملدية التكلفة الواردة أعاله وعلى اجلهود 
الرامية إىل حتسني أوضاع السجون وأوضاع عمل ومرتبات موظفيها، واليت بدوهنا لن تنجح إسرتاتيجيات 

خفض العرض األخرى على األرجح.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

اإلطار رقم 8. أثر اختبار المخدرات على تعاطيها: مثال كندا
وجدت دراسة أجرهتا عام 2001 دائرة إصالحيات كندا بأنه ما بني عام 1996 – حني مت تنفيذ 
برنامج اختبار املخدرات وطنياً – وعام 2000، ظّلت النسبة املئوية للعينات االجيابية الختبار 
تعاطي املخدرات على حاهلا دون تغيري )11 يف املائة إىل 12 يف املائة(. يف الوقت ذاته، زادت 
النسبة املئوية للسجناء الرافضني تسليم عينة إلجراء اختبار املخدرات العشوائي زيادة كبرية، من 9 
يف املائة إىل 14 يف املائة. و زاد على وجه اخلصوص معدل الرفض يف املؤسسات ذات اإلجراءات 
األمنية القصوى من 16 يف املائة عام 1996 إىل 29 يف املائة عام 2000، رغم أن اللوائح تنّص 
على أن العقوبات املوقعة على من يرفض تقدمي عينة تكون مطابقة لتلك املوقعة حينما تظهر العينة 

اليت خضعت الختبار املخدرات إجيابية.

اإلطار رقم 9.  تنفيذ إستراتيجيات خفض العرض وتكلفتها وتقييمها
تناولت دراسة أسرتالية تنفيذ اسرتاتيجيات خفض عرض املخدرات واحلّد من ضررها يف السجون األسرتالية 
وتكلفتها وتقييمها )Black, Dola and Wodak، 2004(. وخلصت الدراسة إىل أن »اسرتاتيجيات 
خفض العرض ]كالب الكشف عن املخدرات وحتليل البول[ مكّلفة نسبياً ومل يتم تقييمها، ورمبا كان هلا 
آثار سلبية غري مقصودة«. يف املقابل، وجدت أن اسرتاتيجيات خفض الطلب واسرتاتيجيات احلّد من 

الضرر »كانت غري مكلفة نسبياً وكان تقييمها مرضياً.«
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إستراتيجيات مواد التبييض والتطهير
إن إحدى إسرتاتيجيات تقليل خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق التشارك يف أدوات 
احلقن هي توفري مواد التبييض أو غريها من املطّهرات لتعقيم اإلبر واحملاقن. القت برامج التبييض دعماً 
خاصة يف املواقف اليت كانت فيها املعارضة إزاء برامج توفري اإلبر واحملاقن هي األقوى، مبا يف ذلك داخل 

السجون.

تتوافر مواد التبييض يف العديد من نظم السجون، مبا يف ذلك يف أوروبا الغربية وكندا واسرتاليا وإندونيسيا 
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وبعض النظم يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطي.

لقد أظهرت تقييمات برامج مواد التبييض يف السجون أن توزيع مواد التبييض أمر جمدي يف السجون وال 
يعّرض األمن للخطر. غري أن الدراسات يف اجملتمع احمللي أثارت شكوكاً حول فاعلية مواد التبييض يف 
تعقيم أدوات احلقن، كما أن األوضاع يف السجون تقلّل بشكل أكرب من احتمالية تطهري أدوات احلقن 
على حنو فعال. يعود ذلك لصعوبة تعقيم نوع احملاقن املتاحة يف السجون باستخدام مواد التبييض، وألن 
التنظيف إجراء يستغرق وقتاً طوياًل ويعزف السجناء عن االخنراط بأّي نشاط يزيد من خطر تنبيه موظفي 

السجن إىل تعاطيهم للمخدرات.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني

 للحصول على املزيد من التفاصيل واملراجع، أنظر: منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم !
نقص  بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة 
املناعة البشرية/اإليدز )عام 2007(.  التدخالت للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون. الوقاية من االنتقال عن طريق االتصال اجلنسي. األوراق التقنية بشأن إقامة 

الدليل الختاذ إجراءات. واملتاح على:
www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html  أو

www.unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html

“من غري املرجح أن ميضي السجناء 45 دقيقة يف رّج احملاقن لتنظيفها بينما هم ينتظرون حقن 
أنفسهم يف ركن منزوي يف السجن. وبالتايل بإمكان مواد التبييض أن ختلق شعوراً زائفاً باألمن فيما 
بني السجناء الذين يتشاركون يف أدوات احلقن. وتعتمد فعالية إجراءات التطهري... إىل حد كبري 
على الطريقة املستخدمة. لذا فالفعالية تتفاوت كما وينظر إىل التطهري اآلن على أنه إسرتاتيجية 

اخليار الثاين بعد برامج تبادل اإلبر واحملاقن.«
                                                  منظمة الصحة العاملية – أوروبا - 2005
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لذا ينبغي توفري برامج مواد التبييض يف السجون، ولكن فقط كإسرتاتيجية خيار ثاين بعد برامج توفري اإلبر 
واحملاقن، إىل أن يتم التغلب على املعارضة إزاء هذه الربامج، أو باإلضافة إىل هذه الربامج.

برامج توفير اإلبر والمحاقن
لقد كان إدخال برامج توفري اإلبر واحملاقن إىل السجون مثار جدل. لكن أظهرت الدراسات بشكل قاطع 
أن برامج توفري اإلبر واحملاقن يف اجملتمع احمللي هي واحدة من أهم عناصر جهود احلّد من انتشار فريوس 
نقص املناعة البشرية فيما بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن، إن مل تكن أمّهها. ومؤخراً ظهرت نتائج 

جيدة يف السجون أيضاً. 

فقد أُدخلت برامج توفري اإلبر واحملاقن بنجاح يف جمموعة كبرية من السجون، مبا يف ذلك سجون الرجال 
والنساء، والسجون من كافة املستويات األمنية، والسجون الصغرية والكبرية، والسجون اليت يعيش فيها 
السجناء يف زنزانات منفردة أو يف مرافق شبيهة بالثكنات. وقد ن�ُفِّذت يف البلدان اليت تتمتع فيها السجون 
بتمويل جيد نسبياً فضاًل عن البلدان اليت تعمل فيها السجون بتمويل ودعم هليكلها األساسي أقّل بكثري 

مثل دول شرق أوروبا وآسيا الوسطي.

مثّة دليل دامغ على أن توفري اإلبر واحملاقن املعّقمة أمر يتقبله بسهولة متعاطو املخدرات عن طريق احلقن يف 
السجون وأنه يسهم بشكل كبري يف احلّد من التشارك يف احملاقن وما ينجم عن ذلك من اإلصابة بفريوس 
نقص املناعة البشرية. يف نفس الوقت مل يرتتب عليه أيّة نتائج سلبية خطرية وغري مقصودة. وعلى وجه 
التحديد، مل يتزايد تعاطي املخدرات واحلقن ومل تستخدم اإلبر أبداً كأسلحة. بل وجدت التقييمات أن 
توفري اإلبر واحملاقن يف السجون يسّهل يف واقع األمر من إحالة متعاطي للمخدرات إىل برامج العالج من 
االرهتان باملخدرات. وبغية إحراز النجاح، ينبغي إتاحة سبل وصول السجناء إىل برامج توفري اإلبر واحملاقن 
على حنو يسري وسّري، كما جيب أن يتلقى السجناء والعاملني يف السجون املعلومات والتثقيف الالزمني 

عن الربامج وأن ينخرطوا يف تصميمها وتنفيذها.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

 للحصول على املزيد من التفاصيل واملراجع، أنظر: منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم !
نقص  بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة 
املناعة البشرية/اإليدز )عام 2007(.  التدخالت للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون. الوقاية من االنتقال عن طريق االتصال اجلنسي. األوراق التقنية بشأن إقامة 

الدليل الختاذ إجراءات. واملتاح على:
www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html  أو

www.unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html



54

لذا ينبغي إدخال برامج توفري اإلبر واحملاقن على وجه العجلة إىل السجون يف البلدان اليت تعاين من وباء 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن أو املهّددة بذلك. وقد 
أثبتت التجربة بأن أفضل طريقة للتغلب على املعارضة ملثل هذه الربامج هي إدخاهلا كمشروعات رائدة 
جتريبية يتم تقييمها بشكل دقيق. ب�َْيد أنه ال ينبغي أن يبطئ ذلك من التوسع هبذه الربامج إىل سجون 

أخرى.

الكشف عن األمراض المنقولة باالتصال الجنسي وعالجها
أن تلك  إذ  هاماً  أمراً  باالتصال اجلنسي وعالجها  املنقولة  باألمراض  املبكر عن اإلصابة  الكشف  يعّد 
األمراض تزيد من فرص قيام الفرد بنقل فريوس نقص املناعة البشرية واإلصابة به. وبإمكان األمراض املنقولة 
باالتصال اجلنسي اليت ختّل بسالمة اجللد أو األغشية املخاطية أن تنزف بسهولة، ممّا يزيد من التعّرض 
لفريوس نقص املناعة البشرية وقابلية العدوى به. هلذا السبب يوصى بأن تضع نظم السجون، بالتعاون 
مع وزارات الصحة وهيئات الصحة العامة، برنامج شامل للكشف املبكر عن األمراض املنقولة باالتصال 

اجلنسي وعالجها ألجل احلّد من وقوعها وانتشارها يف السجون.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني

 للحصول على املزيد من التفاصيل واملراجع، أنظر: منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم !
نقص  بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة 
املناعة البشرية/اإليدز )عام 2007(.  التدخالت للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون. الوقاية من االنتقال عن طريق االتصال اجلنسي. األوراق التقنية بشأن إقامة 

الدليل الختاذ إجراءات. واملتاح على:
www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html  أو

www.unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html
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السيطرة على انتشار داء السّل
يف بعض البلدان، تشري التقديرات إىل أن السّل داخل السجون أكثر شيوعاً 100 مرة ممّا هو عليه يف 
السجون يضحى مشكلة صحية خطرية. وقد جعلت  يف  السّل جلياً  داء  احمللي. وحيثما كان  اجملتمع 
الظروف املعيشية دون املستوى يف السجون، مبا يف ذلك االكتظاظ، وسوء التهوية والتغذية غري الكافية، 
من حماوالت السيطرة على انتشار داء السّل يف السجون أكثر صعوبة. عالوة على ذلك، فقد أبلغت 
السجون يف أماكن متفرقة جغرافيا )من تايالند إىل والية نيويورك وروسيا( عن معدالت عالية من داء 
السّل املقاوم لألدوية.  وميثل السّل خطراً كبرياً على صحة السجناء واملوظفني واجملتمع خارج السجون. أما 
السجناء املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية فهم يف خطر على حنو خاص، كون اإلصابة بفريوس 
نقص املناعة البشرية عامل اخلطر األكثر أمهية يف تطّور داء السّل، ويعترب السّل املسبب الرئيسي للوفاة 

فيما بني األفراد املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

للحصول على معلومات شاملة عن السيطرة على داء السّل يف السجون، أنظر:!

منظمة الصحة العاملية واللجنة الدولية للصليب األمحر )2001(. السيطرة على مرض 
باللغات اإلجنليزية واإلسبانية والروسية  الربامج. متوفر  السجون: دليل ملديري  السل يف 

على
www.who.int/docstore/gtb/publications/prisonsNTP

املكتب  العاملية،  الصحة  منظمة  J. Veen. Tuberculosis control in prisons.  يف: 
اإلقليمي ألوروبا )2007(. الصحة يف السجون، دليل منظمة الصحة العاملية ألساسيات 
 .)in Prisons—A WHO Guide to the Essentials in Prison Health( الصحة يف السجون

.www.euro.who.int متوفر باللغتني االجنليزية والروسية على

 The Status( ورقة عن الوضع يف السجون وداء السّل .)منظمة الصحة العاملية )2007
www.euro.who.int/Document/ على  متاحة   .)Paper on Prisons and Tuberculosis

E89906.pdf

للحصول على معلومات حول برنامج لعالج السّل املقاوم لألدوية املتعددة يف السجون 
www.phri.org/programs/programme_russiantb.asp :يف سيبرييا، أنظر
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لكّل هذه األسباب، ال بّد أن تقوم السجون، باإلضافة إىل حتسني األوضاع فيها واليت هي مبثابة الوقود 
الذي يغذي انتشار املرض )أنظر القسم أدناه(، بوضع وتنفيذ برامج شاملة للسيطرة على هذا الداء، واليت 

ينبغي تنسيقها مع الربامج الوطنية للسيطرة على السّل أو إدراجها فيها.

 B لقاح التهاب الكبد
يسهل انتشار التهاب الكبد B يف السجون. وعلى العكس من فريوس نقص املناعة البشرية، ميكن احلّد 
من خطورة اإلصابة به عن طريق اللقاح. وبالفعل توّفر بعض نظم السجون لقاح التهاب الكبد B لكافة 
السجناء واملوظفني. وينبغي للسجون األخرى أن حتذو حذوها. إضافة إىل ذلك، ينبغي النظر يف توفري 

لقاح التهاب الكبد A للسجناء املعّرضني خلطر اإلصابة به.

  C الوقاية من التهاب الكبد
إضافة إىل مسامهتها يف تقليل خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، تساهم معظم التدابري 
املذكورة أعاله أيضاً يف تقليل خطر انتقال فريوس التهاب الكبد C. إال أنه كما وضحنا أعاله، يف اإلطار 
رقم 3، فإن انتشار فريوس التهاب الكبد C أيسر بكثري من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف 
ذلك عن طريق التشارك يف أدوات احلالقة وفرش األسنان، وكذلك من خالل الوشم وثقب اجلسم. لذا 
فمن األمهية مبكان أن تتيح نظم السجون جلميع السجناء واملوظفني معلومات عن خماطر انتقال الفريوس 
C يف السجون وتثقيفهم حول سبل احلّد من تلك املخاطر. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي إتاحة أدوات 
احلالقة وفرش األسنان للسجناء، حبيث ال يضطروا إىل التشارك فيها مع زمالئهم السجناء؛ وينبغي أن 
تنظر نظم السجون يف تنفيذ تدابري للحّد من انتشار فريوس التهاب الكبد C من خالل الوشم وثقب 

اجلسم، مثاًل بإتاحة أدوات صنع الوشم املعّقمة للسجناء.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني

اإلطار رقم 10:  لقاح التهاب الكبد B في سجون كندا
يف عام 1989، أّسست دائرة إصالحيات كندا برناجًما لتلقيح السجناء ضد التهاب الكبد B. يعدُّ 
هذا اللقاح وسيلة آمنة وفعالة ملنع عدوى فريوس التهاب الكبد B. ويستحسن تلقيح كافة اجملرمني 

الوافدين، وهو متاح عند الطلب طوال فرتة العقوبة. 
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توفير خدمات صحية في السجون مكافئة لتلك المتوفرة في المجتمع المحلي 
احلكومات  عاتق  على  يقع  البشرية،  املناعة  نقص  فريوس  من  للوقاية  برامج شاملة  توفري  إىل  باإلضافة 
الوطنية مسؤولية توفري العالج والرعاية والدعم للسجناء على أن تكون مكافئة لتلك املتاحة لغريهم من 

أفراد اجملتمع احمللي.

الحّق في الصحة ومبدأ التكافؤ
التوجيهية  واملبادئ  الدولية  القواعد  يف  وكذلك  الدويل،  القانون  يف  مكفول  حّق  السجون  يف  الصحة 
واملواثيق. ويشمل احلّق يف الصحة احلّق يف احلصول على العالج الطيب وعلى تدابري الوقاية ومعايري الرعاية 
الصحية املماثلة لتلك املتوفرة يف اجملتمع.  فكما ذكر برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز، يف نيسان/أبريل 1996، إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية 

واخلمسني:

من  ففي كثري   ... ومثار جدل  عسرياً  السجون موضوعاً  البشرية/اإليدز يف  املناعة  نقص  فريوس  يظّل 
األحيان ال يوجد ما يكفي من املوارد لتوفري الرعاية الصحية األساسية يف السجون، ناهيك عن برامج 
مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. غري أن الوضع ملّح.  فهو ينطوي على احلقوق يف صحة 
وأمن الشخص، واملساواة أمام القانون، والتخلص من املعاملة الالإنسانية واملهينة... وفيما يتعلق بالربامج 
الفّعالة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وتوفري الرعاية، للسجناء احلّق يف أن يُوفَّر هلم املعيار 

األساسي للرعاية الطبية املتاحة يف اجملتمع احمللي

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز 
على أساس وضعهم القانوني “

                               مبادئ األمم املتحدة األساسية ملعاملة السجناء )املبدأ 9(
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لقد أبرزت املبادئ التوجيهية بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون الصادرة 
عن منظمة الصحة العاملية عام 1993 أيضاً بأن للسجناء احلّق يف تلّقي رعاية صحية »مكافئة لتلك 

املتوفرة يف اجملتمع دون متييز” كمبدأ عام.

العالج الفّعال لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون
العالج  الرجعية يف سياق  للفريوسات  السجن توفري العالج املضاد  الطبية يف  الرعاية  يتضمن احلّق يف 
الشامل والرعاية والدعم املتعّلق بفريوس نقص املناعة البشرية. لقد خفض ظهور توليفة العالج املضاد 
للفريوسات الرجعية من الوفيات النامجة عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز اخنفاضاً كبرياً 
يف البلدان يف شىت أرجاء العامل اليت أصبح فيها هذا العالج سهل املنال. كما كان هناك اخنفاضاً موازياً 

يف معدل الوفيات فيما بني األفراد احملبوسني يف سجون تلك البلدان.

تشّكل إتاحة سبل احلصول على العالج املضاد للفريوسات الرجعية ملن هم حباجة إليه يف السجون حتدياً، 
املضاد  للعالج  استجابة حسنة  السجناء  استجابة  الدراسات  وثّقت  وقد  وجمدي.  أمر ضروري  لكنها 
للفريوسات الرجعية عندما توّفر هلم الرعاية وتتاح هلم سبل احلصول على األدوية. هذا وميلي احلّق يف 
التمّتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مبا يتماشى ومبدأ التكافؤ، بأنه ينبغي إتاحة سبل 

حصول السجناء على نفس مستوى الرعاية املتوفرة لألشخاص خارج السجون.

لقد أطلقت منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/
اإليدز والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، يف أيلول/سبتمرب 2003، مبادرة معاجلة 3 
ماليني شخص حبلول عام 2005 )مبادرة 3 يف 5(، جزئياً كاعرتاف بأن فريوس نقص املناعة البشرية 
يُفاقم التفاوت بني البلدان الغنية والفقرية، واقتناعاً بأن احلّق يف الصحة واحلياة ال ينبغي أن يعتمد على 
القدرة على دفع مثن الدواء. برغم عدم الوصول إىل اهلدف الطموح ملبادرة 3 يف 5، فقد تعّهد قادة العامل 
يف مؤمتر القمة العاملي لعام 2005 واالجتماع رفيع املستوى عام 2006 حول اإليدز، مبواصلة كافة 
اجلهود الالزمة لتحقيق هدف وصول اجلميع للوقاية الشاملة من فريوس نقص املناعة البشرية، والعالج 
والرعاية والدعم املتعلق حبلول عام 2010. ودعماً لذلك، فقد مت توفري موارد إضافية لتمويل استجابة 

موّسعة، مبا يف ذلك من خالل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا.
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ونظراً لتوّفر العالج املضاد للفريوسات الرجعية بشكل متزايد يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادياهتا 
مبرحلة انتقالية، ومبا أن البلدان تتجه حنو هدف وصول اجلميع إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية 
وتوفري العالج والرعاية والدعم حبلول عام 2010، فإن كفالة إتاحة العالج جلميع السجناء الذين هم 
حباجة إليه أمر ذو أمهية حامسة. إن ضمان استمرارية الرعاية من اجملتمع احمللي إىل السجون ومن مث إىل 
اجملتمع احمللي مرة أخرى، فضاًل عن مواصلة الرعاية داخل السجون، عنصر أساسي جلهود العالج املوسَّعة 

الناجحة.

وسوف ييّسر من ذلك األمر اإلجراءات اآلتية:
• جيب أن يكون إلدارات السجون مكاناً ضمن اللجان التنسيقية الوطنية ملكافحة اإليدز، ويلزم أن 	

تكون قضايا السجون جزءاً من إطار العمل املتفق عليه ملكافحة اإليدز ومن نظام الرصد والتقييم 
على املستوى القطري.

• يلزم مشاركة إدارات السجون يف كافة نواحي التوّسع يف العالج، من طلبات احلصول على التمويل 	
)لضمان ختصيص األموال للسجون حتديداً(، إىل تطوير وتنفيذ ورصد وتقييم خطط نشر العالج. 

• ينبغي للوزارة املسؤولة عن الصحة والوزارة املسؤولة عن السجون أن تتعاونا تعاوناً وثيقاً، مع التسليم 	
بأن الصحة يف السجون هي إحدى قضايا الصحة العامة.

• ينبغي وضع السياسات العامة أو املبادئ التوجيهية حبيث حتّدد السماح للمصابني بفريوس نقص 	
املناعة البشرية أو اإليدز باالحتفاظ بأدوية فريوس نقص املناعة البشرية معهم، أو بتوفريها هلم عند 
إلقاء القبض عليهم وحبسهم ويف أّي وقت ينقلون فيه داخل السجون أو إىل جلسات االستماع يف 

احملاكم. كما أنه هناك حاجة لتثقيف الشرطة وموظفي السجون بشأن أمهية مواصلة العالج.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

 للحصول على املزيد من التفاصيل واملراجع، أنظر: منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم !
نقص  بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة 
املناعة البشرية/اإليدز )عام 2007(.  التدخالت للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون. الوقاية من االنتقال عن طريق االتصال اجلنسي. األوراق التقنية بشأن إقامة 

الدليل الختاذ إجراءات. واملتاح على:
www.who.int/hiv/idu/prison/en/index.html  أو

www.unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html
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الرعاية الصحية في السجون: الحاجة إلى تمويل متزايد ونموذج جديد
يف  القائمة  املشاكل  من  السّل  وداء   C الكبد  والتهاب  البشرية  املناعة  نقص  فريوسات  فاقمت  لقد 
جمال توفري الرعاية الصحية يف السجون. وال بّد أن تعكس ميزانيات الرعاية الصحية يف اإلصالحيات 
االحتياجات املتزايدة لنزالء السجون. كما ينبغي التسليم بأن الرعاية الصحية يف اإلصالحيات جزء ال 
يتجزّأ من قطاع الصحة العامة، وبأهنا تتطور تدرجيياً من منوذج »نداء املرض« التفاعلي احلايل إىل نظام 
استباقي يرّكز على الكشف املبكر عن املرض وعالجه، والرتويج للصحة والوقاية من األمراض. ومن مث 
هناك حاجة إىل بنية حتتية للصحة العامة ألداء املهام األساسية خلدمات الصحة العامة داخل السجون – 
أي، تقييم احلالة الصحية للسجناء، ووضع نظام مراقبة فّعال لألمراض املعدية واألمراض املزمنة، والضلوع 
جبهود تعزيز الصحة، واختاذ إجراءات منّسقة للوقاية من األمراض واإلصابات، ومحاية صحة السجناء؛ 
وتقييم فاعلية ونوعية اخلدمات الصحية وسهولة احلصول عليها. وسوف تسهم تلبية االحتياجات الصحية 

للسجناء يف إعادة تأهيل السجني وجناح إعادة  إدماجه يف اجملتمع.

نقل السيطرة على الصحة في السجون
ميكن أن يكون لنقل السيطرة على الصحة يف السجون على املدى األبعد إىل سلطات الصحة العامة أثر 
إجيايب على توفري الرعاية فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، على األقل يف البلدان اليت 

لديها خدمات صحة عامة تعمل على حنو جيد. 

يف الغالبية العظمى من نظم السجون يف العامل، تقدِّم الرعاية الصحية نفس الوزارة أو اإلدارة املسؤولة عن 
إدارة السجون، وليس الوزارة أو اإلدارة املسؤولة عن الصحة. فالسجون ليست مصًممة، وعموماً غري 
جمهَّزة، للتعامل مع السجناء املصابني بأمراض مزمنة أو أمراض من احملتمل أن تكون مميتة مثل فريوس نقص 
املناعة البشرية والتهاب الكبد والسّل. إذ ليس لديها ما يكفي من مستويات املالك الوظيفي أو التدريب 

الوظيفي أو األدوات الالزمة لتلبية االحتياجات الصحية للسجناء الذين يعانون من هذه األمراض.

لقد أثبتت جتربة جمموعة من نظم السجون على أنه بوسع سلطات الصحة العامة تقدمي الرعاية الصحية 
يف السجون بشكل أكثر فاعلية من السجون. وهلذا ميزة تعزيز الصلة بني الصحة يف اجملتمع والصحة يف 

السجون. وقد أدخلت بعض البلدان هذا التغيري بالفعل يف اإلدارة الصحية للسجون.
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ليس نقل املسؤولية عن الصحة يف السجون جمرد تسليم مباشر للمسؤولية، بل هو يتطلب تقييماً دقيقاً 
للجدوى على أساس كل حالة على حدة. غري أن للدمج األكرب بني اخلدمات الصحية يف  وتفصيلياً 

اجملتمع واخلدمات الصحية يف السجون إمكانية:

• محاية استقاللية القرار الطيب ملوظفي الصحة يف السجون.	
• حتسني استمرارية العالج والرعاية فيما بني السجن واجملتمع احمللي، مبا خيدم مصاحل السجناء واجملتمع 	

ككل.
• توفري الدعم والتدريب من سائر األخصائيني الطبيني إىل زمالئهم العاملني يف السجون	
• تقدمي دعم قوي لتدابري الصحة العامة مثل توفري الواقي الذكري ومواد التطهري واإلبر واحملاقن، حىت 	

وإن جاز النظر إليها على إهنا مثار للمشاكل يف بيئة السجن.
• زيادة الثقة بني السجناء وموظفي الصحة، األمر الذي يسّهل إدخال أنشطة الوقاية الصحية والرتويج 	

هلا.

االهتمام باحتياجات السجينات 
بينما تقوم نظم السجون بوضع وتنفيذ برامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية 
معلومات وخدمات مصّممة خصيصاً  يتطلنب  الالئي  بالسجينات  اهتمام خاص  إيالء  ينبغي  املتعلقة، 

حبسب احتياجاهتن.

السجينات أقل عدداً من السجناء، واخلدمات الصحية املقّدمة للنساء يف بعض األحيان ضئيلة للغاية أو 
من املرتبة الثانية. ومع ظهور فريوس نقص املناعة البشرية، نشأت مشكلة جديدة للسجينات. فهّن حباجة 
إىل نفس التدابري الوقائية وذات مستوى العالج والرعاية والدعم متاماً مثل السجناء. إال أنه باإلضافة إىل 
ذلك يلزم مبادرات تقّر بأن املشاكل اليت تواجهها النساء يف بيئة اإلصالحيات غالباً ما تعكس ضعفهن، 
واالعتداء الذي عانت منه الكثريات منهن خارج السجن، بل وتعزز من ذلك الضعف. لذا فإن مهمة 
محاية السجينات من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري الرعاية والعالج والدعم للمتعايشات مع 
فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز، متّثل حتديات خمتلفة - وأحيانا أعظم - من حتديات التعامل مع 

عدوى فريوس نقص املناعة البشرية لدى السجناء.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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تحسين أوضاع السجون – الحاجة إلى إصالح السجون
السجون من خالل اختاذ  البشرية يف  املناعة  املرتبطة بفريوس نقص  املشاكل  الكثري ملعاجلة  ميكن عمل 
إجراءات يف اجملاالت املذكورة أعاله. مع ذلك، سوف يكون من الضروري يف األجلني املتوسط والطويل 
اختاذ إجراءات لتحسني األوضاع يف السجون. فاألوضاع يف السجون مرتبطة على حنو متكامل بالصحة 
يف السجون، وهلا إمكانية التأثري على صحة السجناء بطرق إجيابية أو سلبية. وقد حّددت االتفاقية الدولية 

املعايري الدنيا لسكن وعالج السجناء.

انتقال  تزيد من خطر  املتدنية أن  املعيشية  باستطاعة األحوال  البشرية،  املناعة  ويف سياق فريوس نقص 
الفريوس بني السجناء من خالل تشجيع تعاطي املخدرات والرتويج له تصدياً للضجر أو اإلجهاد )وغالبا 
ما ينطوي على ممارسات احلقن غري اآلمنة(، ومن خالل متكني العنف يف السجون والقتال، والتسلط، 
واإلكراه اجلنسي واالغتصاب. كذلك بإمكان أوضاع السجون املتدنية أن يكون هلا أثر سليب على صحة 
السجناء املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية من خالل زيادة تعّرضهم لألمراض املعدية مثل السّل 
والتهاب الكبد؛ وإيوائهم يف بيئات غري صحية وغري نظيفة؛ وحجزهم يف أماكن ال تفي باملتطلبات الدنيا 
من حيث احلجم واإلضاءة الطبيعية والتهوية؛ وتقييد سبل حصوهلم على اهلواء الطلق واألنشطة التثقيفية 
أو االجتماعية أو املهنية، ومن خالل عدم تزويدهم بسبل احلصول على الرعاية الصحية املالئمة، والنظام 

الغذائي، والتغذية السليمة، و/أو مياه الشرب النظيفة، والنظافة الصحية األساسية.

بالكثري  الدولية حلقوق اإلنسان أن يقوم  املعايري  من شأن برنامج شامل إلصالح السجون مستند إىل 
لتحسني هذه األوضاع، ويف النهاية حيّد من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية. وتتضمن القضايا اليت 

حتتاج إىل املعاجلة ما يلي:
• هناك حاجة لوضع نظام تصنيف مناسب يعمد إىل إبقاء األطفال أو الشباب منفصلني عن 	

الرجال، وسجناء احلبس االحتياطي منفصلني عن السجناء  البالغني، والنساء منفصالت عن 
املدانني – من شأن نظام كهذا أن يقّلل من احتمال االعتداء اجلنسي والعنف يف السجون.

• ستؤدي أوضاع السجون احملسَّنة، مع توفري حّيز معقول، وصرف صحي الئق وضوء النهار وسبل 	
احلصول بانتظام على اهلواء الطلق إىل حتسني الصحة العامة للسجناء، واحلّد من انتشار داء 

السّل، وعلى األرجح التقليل من تعاطي املخدرات.
لتقييد سبل احلصول على التغذية الكافية أثر بالغ على صحة السجناء أمجعهم، إال أنه ميّثل إشكالية 

خاصة بالنسبة لصحة السجناء املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز، 
• علماً بأن توفري نظام غذائي متوازن ومتنوع بشكل أكرب ومياه شرب نظيفة سوف حيّد من انتشار 	

ووقوع اإلصابات.
• تقليل العنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة، مبا يف 	

ذلك تعيني موظفني إضافيني، سوف حيّد أيضاً من خطر العدوى بفريوس نقص املناعة 
البشرية.
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• لتوفري العمل وغريه من األنشطة اهلادفة األخرى للسجناء العديد من املنافع، لكنه سوف حيّد 	
أيضاً من السلوكيات شديدة اخلطورة واليت غالبا ما تسفر عن امللل.

• يتسم التواصل بانتظام مع العائلة واألصدقاء من خالل الزيارات واالتصاالت اهلاتفية والربيد 	
باألمهية أيضا، لألسباب ذاهتا.

إن العديد من جوانب الفساد ذات صلة بفريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلك توّرط املوظفني 
النشط أو تواطؤهم يف هتريب املخدرات. لذا فإن حتسني أجور املوظفني وظروف عملهم، ووضع مدّونة 

سلوك هلم وإنفاذها بكل صرامة عناصر هامة جلهود مكافحة الفساد.

خفض عدد نزالء السجون
معدل 150  هناك  أفريقيا،  ففي  السجون.  نظم  معظم  متوطنة يف  مشكلة  الزحام  أو  االكتظاظ  ميثل 
سجيناً لكل 100 مضجع ويف بعض البلدان تكون املشكلة أكرب فال توجد مساحة يف أماكن املبيت 
تكفي لنوم مجيع السجناء. يف مثل هذه الظروف، يشيع العنف، والنشاط اجلنسي، بالرتاضي أو قسراً. 
كما تزيد الظروف املعيشية املكتظة أيضاً من احتمالية تدهور صحة السجناء املتعايشني مع فريوس نقص 
املناعة البشرية عرب تعرضهم ألمراض معدية أخرى وللظروف غري الصحية، وختلق عوائق إضافية بوجه قدرة 

موظفي السجن الطبيني على توفري خدمات صحية كافية.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

املعايري ! مع  ومطابقتها  السجون  أوضاع  حتسني  عن كيفية  املعلومات  من  ملزيد    
 A Coyle. A Human Rights Approach to Prison :الدولية يرجى اإلطالع على
لدراسات  الدويل  املركز  لندن:   ..Management. Handbook for prison staff

www.kcl.ac.uk/depsta/rel/ اللغات:  بالعديد من  متاح  السجون، 2002. وهو 
icps/publications.html
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على املدى القصري، ميكن التقليل من االكتظاظ عن طريق منح العفو، والنظر يف شرعية وضع االحتجاز 
مثل  سليم،  غري  بشكل  احملتجزة  الفئات  وإبعاد  قانونية  غري  بصورة  احملتجزين  أولئك  عن  يفرج  أن  إىل 

السجناء من ذوي االضطرابات العقلية.

أما على املدى املتوسط والبعيد، هناك حالن حمتمالن لالكتظاظ: ومها زيادة القدرة االستيعابية للسجون 
أو خفض عدد السجناء. احلل األول مكّلف للغاية، وكثري من البلدان ال متلك املوارد املالية اإلضافية 
الالزمة لتوسيع سجوهنا، أو أن بوسعها توظيف هذه املوارد على حنو أفضل. إن تقليل عقوبة السجن 
واحلبس االحتياطي حّل أفضل. فال ينبغي استخدام السجون إال كمالذ أخري. ويف سائر احلاالت األخرى 
ينبغي استخدام بدائل االحتجاز. فهناك جمموعة من اخليارات اجملتمعية للحبس االحتياطي واإلدانة وبرامج 
اإلفراج املبكر املراقب ميكن أن تساعد على ضمان استخدام السجن كمالذ أخري وألقصر فرتة زمنية. 

ويعترب تبيّن أهداف حكومية رمسية للحّد من اكتظاظ السجون إسرتاتيجية جيدة.

البلدان،  العديد من  املخدرات ملصدر قلق خاص. ففي  يتعاطوا  مّمن  اإلفراط يف حبس األشخاص  إن 
تتكّون نسبة كبرية من نزالء السجون من أفراد أدينوا الرتكاب جرائم تتعلق مباشرة بتعاطيهم للمخدرات 
)أي أولئك الذين سجنوا حليازة كميات صغرية من املخدرات لالستخدام الشخصي، أو املدانون بارتكاب 
جرائم صغرية بالتحديد لتعزيز العادات ذات العالقة باملخدرات(. ويزيد حبس عدد كبري من الناس مّمن 
يتعاطوا املخدرات من احتمال تعاطيهم هلا داخل السجون، وكذلك من ممارسات احلقن غري املأمونة، 
وخطر العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية. وبالوسع احلّد من العديد من املشاكل النامجة عن العدوى 
بفريوس نقص املناعة البشرية وتعاطي املخدرات يف السجون إذا ما ن�ُفِّذت بدائل احلبس، ال سّيما يف 
سياق اجلرائم ذات العالقة باملخدرات. لقد أفادت منظمة الصحة العاملية، منذ عام 1987، يف تصريح 
هلا من املشاورات األوىل حول الوقاية من االيدز ومكافحته يف السجون، »احلكومات قد ... ترغب يف 
مراجعة سياساهتا العامة املعنية باحلبس التأدييب، ال سّيما فيما يتعلق مبتعاطي املخدرات، يف ضوء وباء 

اإليدز وأثره على السجون«.  وتتضمن خيارات األحكام غري االحتجازية ما يلي:
• اإلفراج )حيثما يُرتأى أن الشخص مل يُدان بارتكابه اجلرم برغم وجوده مذنباً، وال حيصل الشخص 	

على سجل جنائي(؛
• التعليق )حيثما يوقف تنفيذ احلكم ويستبدل يف كثري من األحيان بالوضع حتت املراقبة، مع إضافة 	

شرط بإعادة اإلدانة يف حالة خرق أمر املراقبة(؛
• الغرامة؛	
• األمر خبدمة اجملتمع؛	
• أو أمر احلضور املراَقب )الذي قد يأمر الفرد باحلضور إىل مكان املراقَبة(.	

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني
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هناك بالفعل شىت التوليفات والتنوعات من خيارات األحكام هذه يف القوانني املنظِّمة إلصدار األحكام 
يف العديد من البلدان.

إحدى اخليارات البديلة لتوقيع العقوبات أمر الشخص املدان بارتكاب جرم يتعلق باملخدرات أن يستشري 
املوظفني املهنيني يف برامج العالج من االرهتان باملخدرات وأن يقوموا بتقييمه. غري أنه ال ينبغي للتشريعات 
أن متّكن احملاكم من إكراه السجناء على اخلضوع للعالج من االرهتان باملخدرات، فوق شعورهم بعذاب 
السجن. فحقيقة كون الناس يشرعون بالعالج حتت هتديد احلبس، أو ميتنعون عن تعاطي املخدرات جتّنباً 
للعقوبات، هلا عواقب وخيمة على احلّق يف السالمة اجلسدية، واحلّق يف اخلصوصية واحلّق يف املساواة.  
واملدى الذي يتمكن الناس من إعطاء موافقتهم احلرة واملستنرية ملثل هذا العالج يظّل مثار شك. وهكذا، 
ينبغي أن تستفيد التشريعات من اتصال الفرد بنظام العدالة اجلنائية لتسهيل سبل احلصول طوعاً على 
العالج من االرهتان باملخدرات وغريه من اخلدمات الصحية، مبا يتماشى مع فكرة أن عالج االرهتان 

باملخدرات ينبغي أن يكون غري قسري.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

ملزيد من املعلومات عن بدائل احلبس برجاء اإلطالع على:!
 Handbook of Basic Principles and ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 Promising Practices on Alternatives to Imprisonment. Criminal Justice
Handbook Series: www.unodc.org/pdf/criminal_justice/07-80478_ebook.

pdf

 Alternatives to Prison in Developing( بدائل احلبس يف البلدان النامية ،)Stern V )ed

لندن،  جامعة  السجون. كينجز كوليج،  لدراسات  الدويل  املركز  لندن،   ،),Countries

www.kcl.ac.uk/depsta/ :لكيفية طلب احلصول على الكتاب، يرجى  زيارة املوقع التايل
rel/icps/publications.html.  ال يوجد سوى النزر اليسري من بدائل احلبس يف العديد 

من البلدان النامية. وتوّفر دراسات احلاالت والتذييالت املفّصلة يف هذا الكتاب إرشادات 
تشريعية وإدارية ستكون مبثابة أداة قّيمة للممارسني يف البلدان النامية والبلدان اليت متر 

اقتصادياهتا مبرحلة انتقالية.
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أولويـات العمـل

كما ورد يف القسم السابق، فإن ملقّرري السياسات واملشّرعني والربملانيني دوراً حامساً يؤّدونه عندما يتعلق 
األمر بتسهيل اختاذ إجراءات فّعالة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. بعبارة أوضح، لن 
يكون ممكناً القيام باخلطوات الالزمة دون اختاذ مقّرري السياسات واملشرعني والربملانيني إلجراءات، أو 

على األقل دون موافقتهم الصرحية أو الضمنية. وتتضمن أولويات العمل ما يلي:

• توفري القيادة من خالل رفع الوعي بالقضايا، والعمل مع اجلهات املعنية، وإعالم وتثقيف العامة.	
• الضلوع باإلصالح التشريعي وإصالح السياسات العامة.	
• الدعوة إىل زيادة التمويل للتصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون.	

إن مصلحة السجون هي مصلحة عامة، تليّب بعض االحتياجات األساسية يف اجملتمع، مثل االحتياج 
إىل الشعور باألمان، والشعور بأن مرتكب اجلرمية يُعاقب على حنو كاٍف وبأن التعويضات ُتدفع.  وأسوة 
جبميع املصاحل العامة، فإن مدى وجودة ما تقدَّمه من خدمات هو قرار سياسي. وينبغي أن يستند الدعم 

السياسي الختاذ إجراءات فّعالة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية إىل قبول ما يلي:
• الصحة اجليدة يف السجون أساسية للصحة العامة اجليدة.	
• سوف تستفيد الصحة العامة اجليدة من الفرص اليت تتيحها السجون.	
• ميكن للسجون أن تسهم يف صحة اجملتمعات، من خالل املساعدة على حتسني صحة بعض الفئات 	

األكثر هتميشاً يف أّي جمتمع كان.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني

ملزيد من املعلومات عن دور الربملانيني يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية، يرجى !
اإلطالع على:

البشرية/ املناعة  نقص  بفريوس  املعين  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدويل،  الربملاين  اإلحتاد   
نقص  لفريوس  للتصدي  إجراءات  اختاذ   .)2007( اإلمنائي،  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإليدز 
 Taking Action Against HIV. Handbook( للربملانيني  دليل  البشرية.  املناعة 
www.ipu.org/english/handbks. على:  متاح   .)for Parliamentarians

htm#aids07
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اإلجراء 1.  توفير القيادة السياسية

وفقاً إلعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( الذي 
اعتمدته مجيع الدول األعضاء أثناء الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة لعام 2001 بشأن 
فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، فإن »القيادة احلازمة على مجيع 
مستويات اجملتمع ألساسية للتصّدي لوباء فريوس نقص املناعة البشرية«. ويصّح هذا على حنو خاص يف 

جمال السجون.

لالهتمام  االفتقار  بسبب  السجون  وأوضاع  السجون  يف  الصحية  املعايري  تتدهور  البلدان،  معظم  يف 
السياسي والعام برفاه السجناء. هذا وإن اختاذ إجراءات ملعاجلة الشواغل اليت يثريها فريوس نقص املناعة 
واالسرتاتيجيات  السياسات  لتنفيذ  السجون  سلطات  ومتكني  السجون،  يف  واسع  نطاق  على  البشرية 
السجون،  أوضاع  وحتسني  السجون،  يف  الصحة  مسائل  علناً  للتحديد  سياسياً  التزاماً  يتطلب  الفّعالة 

وفريوس نقص املناعة البشرية باعتبارها مسائل تتطّلب إجراءات من احلكومة.

يستطيع مقّررو السياسات واملشّرعون والربملانيون إظهار القيادة من خالل التوعية هبذه القضايا بني أقراهنم.

فغالباً ما يعوق إنكار احلكومات لوقوع تعاطي املخدرات عن طريق احلقن واملمارسات اجلنسية غري املأمونة 
يف السجون من الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. وبالتايل، فإن االعرتاف رمسياً 
بواقع السلوكيات املنطوية على خماطر شديدة وبانتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون هو خطوة 

أوىل أساسية يف إذكاء الوعي العام ويف تنفيذ تدابري تصّدي فّعالة.

اخلطوة التالية هي إعالم وتثقيف العامة عن التدابري اجلاري اخّتاذها. فمن األمهية مبكان أن توجد إسرتاتيجية 
واضحة حول كيفية إبالغ العامة مبا جيري القيام به للتصّدي هلذا الفريوس يف السجون واألساس املنطقي 
وراء ذلك. وينبغي أن يؤّكد ذلك اإلبالغ على أن السياسات املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية يف 
السجون جزء من االستجابة الوطنية لإليدز هبدف احتواء وباء فريوس نقص املناعة البشرية، وكذلك جزء 
من هنج وطين أعّم إزاء قضايا الصحة العامة بشكل عام واليت تشمل األمراض الرئيسية األخرى اليت تؤثّر 

.)Cو Bيف اجملتمع وكذلك يف السجناء )ال سّيما داء السّل والتهاب الكبد

قد تتضمن عناصر اإلسرتاتيجية ما يلي:

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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• السجون الزمة خلدمة مصاحل 	 البشرية يف  املناعة  نقص  بشأن فريوس  اإلجراءات  أن  التأكيد على 
السجناء، بل وأيضا مصاحل املوظفني وعامة الناس.

• إشراك اجملتمع الطيب وممارسي الصحة العامة كمتحدثني رمسيني.	
• العمل عن كثب مع وسائط اإلعالم اليت أظهرت قدرة على تغطية قضايا فريوس نقص املناعة البشرية 	

تغطية حسنة وتشجيعها على كتابة مقاالت متعّمقة، بداًل من إصدار نشرات صحفية، وتشجيع 
كتابة التقارير اإلعالمية املثرية.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني
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القائمة المرجعية 1.  كيف يمكنكم توعية وإشراك أصحاب المصلحة اآلخرين: خطوات عملية

ليست التوعية وإشراك أصحاب املصلحة باألمر العسري للغاية ألن املوضوع صريح ومباشر. ب�َْيد أنه إن 
البشرية يف السجون، فيتطّلب طرح  املناعة  إنكار لوجود فريوس نقص  كانت بلدكم ال تزال يف حالة 
املوضوع قدراً من الشجاعة. ومن غري املستحسن اإلفصاح علناً أو إشراك وسائط اإلعالم يف مرحلة مبكرة 
ألّن ذلك قد حُيدث جداًل عاماً عاطفياً وغري مستنري. إليكم بعض املقرتحات العملية لكيفية املضي قدماً:

• أنتم حباجة إىل بعض املعلومات املوثوقة عن فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون للقيام بالتوعية 	
ومدى  بلدكم،  يف  السجناء  عدد  املعلومات  هذه  مثل  تتضمن  املصلحة،.  أصحاب  مع  وللعمل 
البشرية،  املناعة  نقص  فريوس  عن  وبيانات  خماطر،  على  املنطوية  السلوكيات  ومدى  االكتظاظ، 
وفريوس التهاب الكبد C والسّل. يتاح هذا النوع من املعلومات يف العادة بسهولة يف معظم البلدان. 
فإن مل يكن األمر كذلك، فبإمكانكم التكليف بإجراء تقييم سريع يف سجن واحد أو اثنني يف بلدكم 
النظام اإلصالحي أكثر من أسبوعني.  التقييم السريع يف  ألجل مجع هذه املعلومات. ال يستغرق 
البيانات. وحىت  التدّخل ووضع االستجابة - وليس جمرد مجع  السريع هو  للتقييم  النهائي  اهلدف 
يومنا هذا، أجرت منظمات دولية، مثل منظمة الصحة العاملية، تقييمات سريعة لتعاطي املخدرات 

يف 70 بلداً.

! G. V. Stimson, للحصول على دليل فين عن التقييمات السريعة، يرجى االطالع على
 T. J. Rhodes, with A. و    M. C. Donoghoe, C. Fitch
Ball and G. Weiler )2003(، الدليل الفين للتقييمات واالستجابات السريعة 
 ،)Rapid Assessment and Response  Technical Guide(
العاملية  )قسم صحة وتطوير األطفال واملراهقني، وقسم فريوس نقص  الصحة  منظمة 
www.who.int/doc-store/ :املناعة البشرية/اإليدز( جبنيف. وهو متاح على
يرجى  املعلومات  من  املزيد  على  وللحصول   .hiv/Core/Contents.html
االتصال مبنظمة الصحة العاملية، قسم فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، 20 شارع ابيا 

 hiv-aids@who.int :جنيف 27، سويسرا، بريد الكرتوين
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• ملعظم البلدان مؤسسة متعددة القطاعات لتنسيق مكافحة اإليدز على املستوى الوطين، عادة 	
ما يطلق عليها الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز، أو اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز. وال بّد أن 
تكون كافة الوزارات املعنية بالتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية ممثلة يف مثل هذه الربامج أو 
اللجان، مبا يف ذلك الوزارة املسؤولة عن نظام العقوبات يف بلدكم. إن كان بلدكم من الدول 
املتلقية للمنح املقدَّمة من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، فسيكون هناك 
أيضا ما يسمى بآلية التنسيق القطرية. شاركوا يف االجتماعات املقبلة هلذه املنتديات، وتأّكدوا 
من إدراج مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون على جدول األعمال. قدموا عرضاً 
عن وضع الفريوس يف السجون يف بلدكم من خالل تقدمي البيانات املتاحة، موضحني آليات 

انتقال الفريوس يف السجون، وكيف تساهم السجون يف انتشاره يف عموم اجملتمع.
• إن تقّدمون عرضا كهذا، سيكون يف العادة مثار جدل كبري. وستكون ردة فعل بعض زمالئكم 	

عاطفية للغاية. لذا ينبغي عليكم تزويدهم بأكرب قدر متاح من املعلومات املستندة إىل األدلة. 
حّضروا مذكرة من صفحتني بشأن فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون يف بلدكم تكون 

جاهزة للتوزيع. وحدّدوا مواعيد لعقد اجتماعات ثنائية مع بعض زمالئكم.
• حبسب شكل احلكومة يف بلدكم، باستطاعتكم استخدام إّما هنٍج تنازيل أو هنج منطلق من 	

العامة  السياسات  وضع  يف  النجاح  وبغية  املصلحة.  أصحاب  وإشراك  الوعي  لرفع  القاعدة 
وتطوير الربامج، عادة ما يلزم احلصول على الدعم من أعلى املستويات يف احلكومة. وقد يستلزم 

األمر إحاطة الوزير أو رئيس احلكومة علماً.
• من جتربة بعض البلدان، فإّن العمل الذي أّداه فرد واحد أو عدد قليل من األفراد داخل منظومة 	

قد ساعد على حنو  الداخلي  الصعيد  التغيري على  إىل  بالدعوة  أنفسهم  ألزموا  مّمن  السجون 
هائل يف التقدم احملرز يف تنفيذ إسرتاجتيات مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. 
لذا عليكم التعّرف على »األبطال« داخل النظام ودعمهم. وينبغي أن يكّلف هؤالء األفراد 
عامة  مع  وخارجيا  السجون  نظام  يف  )داخلياً  الوطين  الصعيد  على  لإلسرتاتيجية  بالرتويج 
الشعب(، وأن يتم دعمهم يف هذا الشأن. كما ينبغي دعمهم لتطوير خرباهتم يف قضية فريوس 

نقص املناعة البشرية يف السجون، وللعمل كمراكز معرفة ومعلومات رئيسية للنظام ككل.
• تشاوروا مع احللفاء احملتملني اآلخرين واستشّفوا كيف ميكنهم تقدمي الدعم لكم. يضم هؤالء 	

العاملية  الصحة  منظمة  ممثلي  وبوسع  بلدكم.  يف  املتحدة  األمم  منظومة  من  ممثلني  احللفاء 
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملنسق القطري لربنامج األمم املتحدة املشرتك 
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف البلد واملنسق املقيم لألمم املتحدة ورئيس فريق 
األمم املتحدة املواضيعي املعين بفريوس نقص املناعة البشرية تقدمي املساعدة على حنو خاص. 
فإذا ما جاء رؤساء هذه الوكاالت لزيارة بلدكم، تأكدوا من إحاطتهم علماً بشأن فريوس نقص 
املناعة البشرية يف النظام اجلنائي يف بلدكم، ومن أهنم سيثريون هذه املسألة يف مشاوراهتم مع 

أعلى السلطات احلكومية.
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• املهنيني 	 رابطات  معهم  التشاور  عليكم  ينبغي  الذي  اآلخرين  احملتملني  احللفاء  قائمة  تضم 
العاملني يف جمال الصحة، والباحثني الصحيني، ومنظمات حقوق اإلنسان وغريها من منظمات 
اجملتمع املدين، واألشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية، والسجناء، والسجناء 

السابقني.
• وأفضل 	 أدلّة،  على  السجون  يف  الصحة  على  تؤثر  اليت  القرارات  أسندوا  ذلك،  من  األهم 

املمارسات املعرتف هبا، وعلى االلتزامات القانونية واألخالقية، بداًل من الرأي العام أو النفعية 
السياسية.

اإلجراء 2.  الضلوع باإلصالح التشريعي وإصالح السياسات العامة
األولوية التالية هي كفالة عمل التشريعات، والسياسات املعنية بالسجون، وقواعد السجون على 
الرتويج الستجابات فّعالة حيال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون كما ورد أعاله، بداًل من 
قيامها بعرقلة التقّدم احملرز يف احلّد من انتقال هذا الفريوس ورعاية السجناء املتعايشني معه أو مع 
اإليدز. تتفاوت مدى احلاجة إىل تشريعات أو سياسات عامة جديدة من والية قضائية إىل أخرى. 
ففي بعض البلدان، على سبيل املثال، يلزم تشريعات لإلذن صراحة باختاذ تدابري للوقاية من فريوس 
نقص املناعة البشرية يف السجون، بينما يف حاالت أخرى يكفي إصدار توجيه بسيط من رئيس 
السجن. إال أنه ينبغي يف مجيع البلدان الضلوع باستعراض شامل لكافة القوانني والسياسات العامة 
والقواعد اليت تؤثر على قدرة السجون على التعامل بفاعلية مع فريوس نقص املناعة البشرية )وكذلك 

األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، والتهاب الكبد، والسل(.

على وجه اخلصوص،  ينبغي لذلك االستعراض:
• كفالة الوضع القانوين خلدمات الوقاية الشاملة من فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري الرعاية 	

والعالج والدعم يف السجون، مبا يف ذلك توزيع الواقي الذكري، وبرامج توفري اإلبر واحملاقن، 
والعالج مبواد بديلة.

• كفالة عدم إجراء فحص فريوس نقص املناعة البشرية قسراً أو فصل السجناء املتعايشني مع 	
الفريوس أو اإليدز عن غريهم من السجناء.

• كفالة اختاذ القرارات الطبية يف السجون من جانب أخصائيني طبيني.	
• كفالة وجود محاية فّعالة من العنف اجلنسي وأن تتم مقاضاة اجلناة.	
• املناعة 	 نقص  لفريوس  الفّعالة  التصّدي  تدابري  مع  املتماشية  اجلنائي  القانون  سياسات  دعم 

البشرية - ينبغي أن تأيت هذه القوانني وتفسريها وإنفاذها مكّملة لالسرتاتيجيات املعنية بفريوس 
وتوفري  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  من  الوقاية  برامج  تعوق  ال  حىت  البشرية،  املناعة  نقص 

والعالج والرعاية والدعم.
• إتاحة أحكام للحّد من السجن واحلبس االحتياطي.	
• إتاحة اإلفراج املبكر عن السجناء املرضى امليؤوس من شفائهم.	

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون



72

القائمة المرجعية 2. استعراض التشريعات والقواعد الخاصة بالسجون

تتضمن هذه القائمة مكّونات بالغة األمهية من التشريعات وقواعد السجون املعنية بفريوس نقص 
املناعة البشرية يف السجون. حتّققوا هنا فيما إذا كانت التشريعات يف بلدكم تتمشى مع املمارسات 

الدولية السليمة.
• هل تتيح التشريعات سبل الوصول إىل خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم فيما يتعلق 	

بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون:
املعلومات والتثقيف واالتصال؟  -

الفحص وإسداء املشورة طوعاً وسراً؟  -
الواقي الذكري ومواد التزييت أو التزليق ليستطيع السجناء ممارسة اجلنس على حنو أكثر   -

أماناً؟
ليتمكن السجناء من تنظيف أدوات احلقن والوشم  التبييض أو املطهرات األخرى  مواد   -

وثقب اجللد؟
أدوات احلقن املعّقمة )اإلبر واحملاقن وقطع القطن املستخدمة للتنظيف( ملتعاطي املخدرات   -

عن طريق احلقن من السجناء؟ 
برامج العالج من االرهتان باملخدرات، مبا فيها العالج البديل؟   -

التشخيص املبكر والعالج من العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي؟   -
العالج املضاد للفريوسات الرجعية للسجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؟  -

• هل تنّص التشريعات على معايري واضحة لكشف االغتصاب يف السجون بشكل فّعال والوقاية 	
واحلّد منه وحملاكمة اجلناة على حنو فعال؟

• البشرية 	 املناعة  لفريوس نقص  أثناء عملهم  تعرضهم  احملتمل  للموظفني  التشريعات  تتيح  هل 
وللسجناء الذين تعرضوا العتداء جنسي أو تعرضوا خبالف ذلك للفريوس سبل احلصول على 

عالج وقائي بعد التعرض للعدوى؟
• هل تنّص التشريعات على إعطاء املوظفني والسجناء لقاح التهاب الكبد؟	
• هل تنّص التشريعات على مكافحة مرض السل بصورة فّعالة؟	
• ذلك 	 يف  مبا  للسجناء،  الشخصية  و/أو  الطبية  املعلومات  سرية  على  التشريعات  تنّص  هل 

وضعهم املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية؟
• هل حتظر التشريعات التمييز على أساس اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، مبا 	

يف ذلك عزل السجناء املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو فصلهم أو حرماهنم من 
املشاركة يف الربامج على أساس وضعهم املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية؟

• هل تتضمن التشريعات أحكاماً للحّد من احلبس واحلبس االحتياطي؟ 	
• هل تسمح التشريعات باإلفراج عن السجناء املصابني بأمراض ميؤوس من شفائها مبكراً، وتوّفر 	

آلية ميّسرة وسريعة لتقدمي طلب لإلفراج من هذا القبيل؟

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني



73

من األفضل أن يضطلع هبذا االستعراض فريق عمل مشرتك أو جلنة عمل مشرتكة تضّم ممثلني عن الوزارة 
املسؤولة عن السجون ووزارة العدل ووزارة الصحة وينبغي هلا التشاور مع ممثلي السجون، مبا يف ذلك 

املوظفني والسجناء، واجملتمع املدين واجلمعيات الطبية والوكاالت الدولية.

كيف يجب أن تبدو التشريعات؟
مت وضع تشريع منوذجي للتصّدي لوباء فريوس نقص املناعة البشرية فيما بني األشخاص الذين يتعاطون 
تفصيلي  إطار  وهو   – النموذجي  التشريع  يُعّد  السجون.  عن  باباً  التشريع  هذا  ويتضمن  املخدرات. 
املناعة  نقص  بفريوس  املتعلقة  السجون  ولوائح  قوانني  مورداً إلصالح  النموذجية –  القانونية  لألحكام 
البشرية.  وهو »يستند إىل خيارات« - أي إنه صّمم ليتم اعتماده أو تكييفه مع السياقات احمللية كجزء 
من تدابري التصّدي الفّعالة هلذا الوباء. وهو مشروح بغية تسليط الضوء على القضايا احلرجة، ومناطق 
الصراعات احملتملة واحللول املمكنة هلا. وهو »منوذجي« من حيث أنه مل يوضع مع األخذ بوالية قضائية 
معّينة يف احلسبان. بل بدال من ذلك، هو يوفر مبادئ ومبادئ توجيهية أماًل يف أن يعود بالفائدة يف شىت 
البلدان، ال سّيما يف تلك املناطق من العامل اليت ينتشر فيها وباء فريوس نقص املناعة البشرية من جراء 
تعاطي املخدرات عن طريق احلقن. كما أنه »منوذجي« ألنه يقوم على مبادئ حقوق اإلنسان و«أفضل 

املمارسات« يف التشريعات الوطنية.

للحصول على املزيد من املعلومات وعلى نص التشريع النموذجي، يرجى اإلطالع على:!
www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.

php?ref=587
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اإلطار رقم 11:  أمثلة عن التشريعات المتعلقة بالحبس االحتياطي

تضع املادة 109 من قانون اإلجراءات اجلنائية الروسي الصادر يف 18 كانون األول/ديسمرب 
2001، رقم -174إف3، واليت كان آخر تعديل هلا يف أيار/مايو 2002 حدوداً زمنية 

للحبس االحتياطي، قد ال تتجاوز الشهرين.  

أما القانون اإليطايل رقم 89 الصادر يف 24 آذار/مارس 2001، أو ما يدعى بقانون 
القانون  آلية يف  أدخل  فقد  أول من وقع عليه(  الذي كان  السناتور  “بينتو” )من إسم 
اإليطايل حيّق للمواطن اخلاص )Private citizen( مبوجبها “التعويض العادل” إذا ما عاىن 

من ضرر نظراً لطول اإلجراءات “غري املعقول”.

ماذا عن سياسات السجون؟
ال بّد من التسليم منذ البدء بأن إصالح األطر القانونية ال ميّثل سوى عنصراً واحداً من عناصر التصّدي 
الشامل لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. فإن مل يقرتن اإلصالح القانوين جبهود نشطة ملواءمة 
املمارسة الفعلية يف السجون مع القانون، فسيألو جمرد تغيري جتميلي. واإلصالح القانوين ضروري لكي 
تتسم السياسات املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز بالفّعالية وباحرتامها حلقوق اإلنسان، ولكنه، 

وهو قائم بذاته، ال يكفي إلحداث تغيريات ذات مغزى.

لذلك ينبغي استعراض القوانني بالتوازي مع صوغ سياسات عامة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية يف 
القوانني والعكس  العامة باستعراض  ما يسرتشد يف وضع السياسات  السجون. ففي واقع األمر، غالباً 
بالعكس. على السجون أن تضع أو تعّدل السياسات العامة املدّونة وقواعد السجون فيما يتعلق بالصحة 
يف السجون وأوضاع السجون وبرامج وخدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وتنفذها وتيّسر 
وتنفيذها على حنو سليم، ألساسية  املدّونة،  والقواعد  العامة  السياسات  إن  إليها.  العامة  سبل وصول 
للسجناء،  واإلنسانية  األخالقية  واملعاملة  السجون،  موظفي  ودعم  ولتدريب  للسجون،  الفّعالة  لإلدارة 

ووضع املعايري املّتسقة واملنصفة داخل السجون وفيما بني السجون.
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اإلطار رقم 12:  السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في 
مالوي

والتعسفية  اجلنسية االستغاللية  العالقات  إزاء  بالضعف على حنو خاص  السجناء  يتسم 
بسبب البيئة اليت يعيشون فيها. وبالتايل، فهم حباجة إىل متكينهم من اختاذ قرارات مستنرية 

بنفس طريقة متكني غريهم من الفئات الضعيفة.

تقوم احلكومة من خالل اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز باآليت:
كفالة عدم خضوع السجناء للفحص اإللزامي، وال لوضعهم يف احلجر الصحي، وال 	 

لتعّرضهم للفصل أو العزل على أساس إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية.
كفالة إتاحة سبل حصول مجيع السجناء )وموظفي السجون، حسب االقتضاء( على 	 

ما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية من وقاية ومعلومات وتثقيف، ومشورة واختبار 
طوعيني، ووسائل منع، مبا يف ذلك )الواقي الذكري(، وعالج )مبا فيه العالج املضاد 

للفريوسات الرجعية(، ورعاية ودعم.
الوظيفي 	  املالك  ذلك  يف  مبا  الالزمة،  التدابري  لكافة  السجون  سلطات  اختاذ  كفالة 

االغتصاب  السجناء من  املناسبة، حلماية  التأديبية  والتدابري  الفعالة،  واملراقبة  الكايف، 
والعنف واإلكراه اجلنسيني على أيدي زمالئهم السجناء وكذا سّجانيهم. ويتوجب فصل 

األحداث عن السجناء البالغني حلمايتهم من االعتداء.
كفالة إتاحة سبل حصول السجناء الذين وقعوا ضحايا لالغتصاب أو العنف أو القسر 	 

اجلنسيني يف حينه على خدمات الوقاية ما بعد التعرض، فضالً عن آليات وإجراءات 
الشكوى الفعالة، وخيار طلب الفصل عن السجناء اآلخرين حلمايتهم اخلاصة.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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اإلطار رقم 13:  اإلستراتيجية الوطنية االندونيسية للسيطرة على فيروس نقص المناعة 
البشرية في السجون

يف أواخر عام 2002، قررت وزارة العدل االندونيسية الرتويج ألنشطة الوقاية من فريوس 	 
نقص املناعة البشرية وتقدمي الرعاية للسجناء ملنع انتشاره داخل السجون، ومنها إىل 
اجملتمع ككل. ويف عام 2005، أطلقت الوزارة اإلسرتاتيجية الوطنية اإلندونيسية للوقاية 
من فريوس نقص املناعة البشرية وتقدمي الرعاية والدعم للسجناء، وهي أول إسرتاتيجية 
وطنية من نوعها يف آسيا. وقد مّكنت من تثقيف السجناء فضال عن توفري الواقي 

الذكري، ومواد التطهري وامليثادون واألدوية املضادة للفريوسات الرجعية هلم.

املناعة 	  نقص  فريوس  من  للوقاية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  انظر:  املعلومات،  من  للمزيد 
البشرية/اإليدز وتعاطي املخدرات والسيطرة عليها يف اإلصالحيات ومراكز االحتجاز 
إندونيسيا،  اإلنسان يف  العدل وحقوق  وزارة  للفرتة 2009-2005.  اإلندونيسية، 

جاكرتا، 2005.

الوحدة التدريبية 2
قضايا ختّص مقّرري السياسات والساسة والربملانيني



77

اإلطار رقم 14:  السياسة العامة الكندية بشأن إدارة األمراض المعدية في السجون
دائرة إصالحيات كندا )2004(. توجيه املفوض رقم 821: إدارة األمراض املعدية. 	 

.)Correctional Service Canada( أوتاوا: دائرة إصالحيات كندا

www.csc-scc.  توّفر هذه الوثيقة، املتاحة باإلجنليزية والفرنسية على املوقع الشبكي
بشأن  توجيهات   ،gc.ca/text/plcy/cdshtm/821-cde-eng-shtml
السياسة العامة حول إدارة األمراض املعدية يف السجون االحتادية الكندية، وهي مفيدة أيضاً 
كنموذج لغريها من السجون. وهي »تعكس مبادئ الصحة العامة، وتضم جمموعة كاملة 
من عناصر برنامج مكافحة األمراض املعدية«.  هدفها هو »املسامهة يف الصحة العامة ويف 
بيئة آمنة وصحية من خالل برنامج شامل ملكافحة األمراض املعدية.  وينّص التوجيه، من 

بني أمور أخرى، على:
»يتم تنفيذ جمموعة كاملة من عناصر برنامج مكافحة األمراض املعدية، مبا يف ذلك 	 

الفرز/الفحص، واللقاح، والتثقيف والتدريب، وتدابري خفض الضرر، والرعاية والعالج، 
وأنشطة املراقبة، والشراكات، لكنها ال تقتصر عليها، وذلك باالستناد إىل أفضل األدّلة 

واخلربات يف الصحة العامة«؛
»سوف تتاح سبل حصول نزالء السجون يف الوحدات العملياتية يف دائرة إصالحيات 	 

كندا على مواد خفض الضرر املعتمدة بيسر وبسرية، كي ال يُلزم النزيل بتقدمي طلب 
للموظف للحصول على أيّة مادة؛

»يعامل نزالء السجون املتعايشني مع األمراض املعدية معاملة إنسانية ويقدم هلم الدعم 	 
يف بيئة خالية من التمييز«؛

»يكفل رئيس املؤسسة العقابية توفري الواقي الذكري غري التزليقي الذي ال يقتل احليوانات 	 
املنوية، ومواد التزليق مائية املنشأ، والواقي الفموي ومواد التبييض دون لفت نظر لنزالء 
السجون يف ثالثة أماكن على األقل، وكذلك يف مجيع وحدات الزيارات العائلية اخلاصة«؛

»تكفل دائرة الصحة التابعة لدائرة إصالحيات كندا إقامة الشراكات وطنياً وإقليمياً 	 
وحملياً، مع غريها من الوزارات االحتادية وحكومات املقاطعات والبلديات، والوكاالت 
واملمارسات  املعلومات  تقاسم  ضمان  ألجل  املصاحل،  أصحاب  ومجاعات  اخلدمية 

الفضلى واخلربات«.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون



78

من السياسة إلى التنفيذ
يتطّلب تنفيذ سياسات عامة فّعالة بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري العالج والرعاية 
والدعم يف السجون جمموعة أخرى من اإلجراءات، أال وهي وضع إسرتاتيجية للتنفيذ، وتدريب أولئك 

الذين سينفذون السياسات.

الفعال للسياسات بشأن فريوس نقص  للتنفيذ  بناء قدرات مديري وموظفي السجون ألمر حاسم  إن 
فيها  تنفذ  اليت  البلدان  إىل  اخلارج  إىل  السجون  مديري  إرسال  وبالوسع  السجون.  يف  البشرية  املناعة 
سياسات فّعالة بشأن الفريوس يف السجون لرياقبوا ويعرفوا كيفية القيام بذلك. كما أن بوسع احلكومة 
جلب خرباء من اخلارج لتقدمي النصح بشأن كيفية تنفيذ السياسات. إضافة إىل ذلك، ال بّد من أن يشمل 

تدريب موظفي السجون شىت الوحدات التدريبية حول فريوس نقص املناعة البشرية.

اإلجراء 3. الدعوة إلى زيادة التمويل
ال متلك السجون يف كثري من البلدان املوارد املالية اليت تلزمها لتتمكن من حتسني أوضاعها وتوفري خدمات 
تكون  ما  غالبا  فهي  لذلك  والدعم.  والرعاية  والعالج  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  من  للوقاية  شاملة 
مكتظة، ذات مباٍن متداعية، وتغذية غري كافية، ويتقاضى موظفوها رواتب زهيدة وينقصهم احلافز. وال 
تويل احلكومات يف العادة أولوية عالية للسجون بسبب احلاجات امللحة األخرى. إال أنه يف عامل يتواجد 
به فريوس نقص املناعة البشرية، فالسجون حباجة إىل موارد مالية إضافية أكثر من أّي وقت مضى. إذ أن 
أوضاع السجون اليت ينقصها التمويل ال تنتهك حقوق اإلنسان فحسب، بل وأيضا ختلق خطراً حمدقاً 

بصحة السجناء والصحة العامة.

بشأن ! العامة  للسياسات  اهلامة  العناصر  عن  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 
السجون،يرجى االطالع على: الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والرعاية 
والعالج والدعم يف السجون: إطار عمل الستجابة وطنية فعالة، القسم 2، الصفحات 

-17 19 )»إصالح السياسات بشأن السجون وقواعد السجون«( وهو متاح على:
www.unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_July06.pdf 
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شرعت العديد من احلكومات بتخصيص املزيد من املوارد للسجون. فمعظم تدابري الوقاية من فريوس 
نقص املناعة البشرية املوّضحة أعاله، مثل توفري الواقي الذكري ومواد التبييض واإلبر واحملاقن، غري مكّلفة 
تدابري أخرى، مثل  استخدام  الدخل. ولعل  املنخفضة واملتوسطة  البلدان  بنجاح يف  ن�ُّفذت  نسبيا وقد 
خفض استخدام السجون كتدبري تصٍد لتعاطي املخدرات غري املشروعة، من شأنه حترير املوارد من خالل 
خفض عدد األشخاص يف السجون. ومع ذلك، بغية التصّدي على حنو فّعال جملموعة التحديات اليت 
يشّكلها فريوس نقص املناعة البشرية أمام اإلدارة الفّعالة واألخالقية للسجون، وبغرض تلبية املعايري الدولية 
املسّلم هبا بشأن الصحة يف السجون وأوضاع السجون، ال بّد من توفري احلكومات الوطنية واجملتمع الدويل 

على حّد سواء للموارد الالزمة لتطوير وتنفيذ تدخالت شاملة مستندة إىل أدلة.

التمويل من المصادر المحلية
أوضاع  السجون، وحتسني  للصحة يف  الرتويج  وبرامج  اسرتاتيجيات  لتمويل  الالزمة  املوارد  توفري  ينبغي 
السجون والتصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية )وكذلك التهاب الكبد والسل( من امليزانيات الوطنية 

قدر اإلمكان. وبعض اإلجراءات اليت تيّسر هذا تشمل:
• حتديد السجناء على أهنم سكان ضعفاء رئيسيون عند ختصيص املوارد الوطنية ملكافحة فريوس نقص 	

املناعة البشرية.
• توسيع معايري التمويل الوطين القائم املخصص للسكان الضعفاء ليشمل السجناء، مع التسليم بأنه 	

يف العديد من البلدان يكون السكان األكثر عرضة لفريوس نقص املناعة البشرية ممثلني على حنو غري 
متناسب يف السجون.

• تعظيم الدعم والتشجيع ملبادرات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والتثقيف وإسداء املشورة 	
والرعاية القائم على األقران. فزيادة دور السجناء يف تطوير الربامج واخلدمات الصحية وتوفريها يزيد 

من قدرة السجون على التصّدي هلذا الفريوس.
• كفالة إتاحة سبل وصول السجناء للعالج املضاد للفريوسات الرجعية مبوجب خطط العالج الوطنية.	
• ختصيص متويل وموارد حمّددة للربامج واخلدمات املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية داخل ميزانيات 	

السجون، وختصيص متويل حمّدد ملبادرات السجون يف إطار امليزانيات الوطنية بشأن فريوس نقص 
املناعة البشرية والصحة ومكافحة املخدرات.

• مراجعة أثر برامج مكافحة املخدرات وإنفاذ قوانني مكافحة املخدرات يف مكافحة العدوى بفريوس 	
نقص املناعة البشرية يف السجون، والنظر يف إعادة ختصيص التمويل من الربامج غري الفّعالة أو اليت 

تأيت بنتائج عكسية إىل مبادرات صحّية جديدة.
• ضمان توفري التمويل الكايف ملنظمات اجملتمع املدين للقيام بدور متكامل وفّعال يف الربامج واخلدمات 	

املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، وبأنه يتم توفري موارد كافية ومستدامة وغريها من 
وسائل الدعم للخدمات الطبية اخلارجية وعالج االرهتان باملخدرات، والصحة العقلية، واخلدمات 

االجتماعية لتمكينهم من توفري الرعاية يف مرحلة ما بعد اإلفراج عن السجناء السابقني.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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التمويل من مصادر دولية
تشمل مصادر التمويل الدولية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 
والسل واملالريا، وصندوق طوارئ رئيس الواليات املتحدة للمساعدة يف جمال مكافحة اإليدز، والبنك 
الدويل، وخمتلف املؤسسات الدولية مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة كلينتون، وخمتلف اجلهات 
املاحنة الثنائية. بغية الوصول إىل مثل هذه املوارد، يتحتم على الوزارة املسؤولة عن السجون أن تكون ممثّلة 
يف آليات التنسيق الوطنية بشأن اإليدز، مثل اهليئة التنسيقية الوطنية ملكافحة اإليدز وآلية التنسيق القطرية 

التابعة للصندوق العاملي.

املصادر  البشرية من  املناعة  تعّد احلكومات مقرتحات للحصول على متويل بشأن فريوس نقص  كّلما 
الدولية، ينبغي للسجون أن تضمن إدراج عنصر عن السجون يف ذلك املقرتح.
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اإلطار رقم 15:  الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا

أنشئ الصندوق يف عام 2002 بغية زيادة املوارد ملكافحة ثالثة من أكثر األمراض فتكاً 
يف العامل، ولتوجيه تلك املوارد إىل اجملاالت األشّد احتياجاً. ميثل الصندوق العاملي، باعتباره 
شراكة فيما بني احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجملتمعات احمللية املتضررة، هنجاً 
مبتكراً للتمويل الدويل يف جمال الصحة. والغرض من الصندوق هو اجتذاب موارد إضافية 
وإدارهتا وصرفها، من خالل شراكة جديدة ما بني القطاعني العام واخلاص ستسهم إسهاماً 
الناجم عن فريوس  العدوى واملرض والوفاة، ممّا خيفف األثر  مستداماً وكبرياً يف احلّد من 
نقص املناعة البشرية والسّل واملالريا يف البلدان احملتاجة ويسهم يف احلّد من الفقر كجزء من 
األهداف اإلمنائية لأللفية. ميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن الصندوق العاملي 

www.theglobalfund.org على

تنفذ كثري من البلدان برامج الوقاية والعالج من فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون 
باالستفادة من منح الصندوق العاملي.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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فيروس نقص املناعة 
البشرية واإليدز

في أماكن االحتجاز
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السجون  إدارة نظم  تُناط هبم مسؤوليات  املقام األول من  أن يستخدمها يف  الوحدة  القصد من هذه 
وسجون  الوطنية  السجون  إدارة  رؤساء  على  بالفائدة  تعود  أن  يف  األمل  وحيدونا  السجون.  وفرادى 
املقاطعات أو السجون اإلقليمية؛ ومديري إدارة ومدراء السجون؛ والقضاة واملفتشني من ذوي مسؤوليات 

التدقيق اخلارجي ألحوال السجون. 

لقد صّممت الوحدة لتزويدهم مبعلومات عن القضايا الرئيسية يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية 
والرعاية املتعلقة.  أما األهداف الرئيسية فهي: 

شرح كيفية انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون.  	
شرح ما هي العوامل اليت تسهم يف جعل السجون بيئات حمفوفة مبخاطر فريوس نقص املناعة البشرية   	

وكيفية التصّدي هلا.
اقرتاح تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية اليت ينبغي اعتمادها يف السجون.  	

اقرتاح كيف ميكن للسجون أن تقدم العالج والرعاية والدعم للسجناء املصابني بفريوس     نقص   	
املناعة البشرية أو اإليدز.

خُتتتم الوحدُة بأجوبِة ألسئلة متكررة.

املقدمة والقضايا الرئيسية اخلاصة بإدارة السجون
لسلطات السجون ومديري السجون دور مركزي يف تنفيذ التدابري الفّعالة للوقاية من فريوس نقص املناعة 

البشرية وكذلك تقدمي العالج والرعاية والدعم.
السجون يف اجملتمعات احلديثة أماكن معقدة من حيث اإلدارة، حيث يسهم كّل من االكتظاظ وأوبئة 
األمراض اخلطرة املهّددة للحياة، واستخدام السجون إليواء املرضى العقليني ومتعاطي املخدرات الذين 
السجناء  املستويات. ولدى معظم  السجون على كافة  إدارة  أمام  التحديات  زيادة  ميثلون معضلة، يف 
مشاكل متعددة.  ينتج عن كل ذلك بيئة مليئة بالتحديات بوجه أولئك الذين يُطلب منهم ضمان األمن 
قّيمة يف إظهار كيفية جماهبة  والسالمة واآلداب والصحة. وحنن نأمل أن تكون جمموعة األدوات هذه 

املشاكل املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون على أفضل وجه. 
يقع التحّدي األول على عاتق املديرين، أال وهو حتديد األخالقيات، أو »الشعور« العام يف السجن.  ويف 
سياق فريوس نقص املناعة البشرية، هناك ثالث مسائل شاملة يتعني عليها توجيه اإلجراءات يف السجون. 

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون
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أواًل احلاجة إىل هنج شامل يهدف إىل كل من: 
• منع انتشار السلوك املنطوي على خماطر شديدة؛ 	
• والتقليل من خطر انتقال األمراض يف حال وجود هذا السلوك.	

إن ممارسة اجلنس وتعاطي املخدرات يف السجون أمر خمالف لقواعد السجن وخمالف للقانون اجلنائي. 
فيها،  اآلمن  اجلنس غري  وممارسة  املخدرات  تعاطي  ملنع  املستطاع  قدر  العمل  السجون  على  ويتوجب 
ولتقليل مستويات العنف – ال سّيما العنف اجلنسي. غري أنه من األمهية التسليم بعدم جناح اجلهود الرامية 
لوقف تلك األنشطة، مثل تعاطي املخدرات يف السجون، على الدوام. فاملخدرات غري املشروعة متوفرة يف 
السجون يف شىت أرجاء العامل برغم اجلهود املستمرّة لنظم السجون ملنع تعاطي السجناء هلا - من خالل 
بذل ما يف وسعها ملنع دخول املخدرات إىل السجون، وبإحكام السيطرة على توزيع األدوية املوصوفة 
طبياً، وبإنفاذ احملظورات اجلنائية بشأن حيازة املخدر غري املشروع وتعاطيه فيما بني السجناء. طبقاً لربنامج 
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، فإنه »سواء اعرتفت السلطات بذلك أم 
مل تعرتف – ومهما حاولت كتمانه – فإن املخدرات يُدخلها النزالء ويستهلكوهنا يف بالد كثرية... ولن 
يساعد إنكار أو جتاهل هذه احلقائق على حل مشكلة استمرار انتشار فريوس نقص املناعة البشرية«. 

بالتايل، فإن اختاذ تدابري حملاولة منع ممارسة اجلنس وتعاطي املخدرات يف املقام األول ليس بكاٍف. ومبا أن 
السجون تعرف بأنه ال ميكن إيقاف ممارسة اجلنس وتعاطي املخدرات متاماً، فهي حباجة إىل تنفيذ تدابري 
لتقليل املخاطر على الصحة املرتبطة بتلك األنشطة، ال سّيما تعاطي املخدرات عن طريق احلقن على 
حنو غري آمن وممارسة اجلنس غري اآلمن. وهذا ال يعين التغاضي عن تلك األنشطة. بل يعين تبين هنج 
عملي يقّر بوقوع األنشطة املنطوية على خماطر يف السجون مع التقليل من األضرار احملتملة على السجناء 

واملوظفني واجملتمع. 

القضية الرئيسية الثانية هي ضرورة توفري الربامج الفّعالة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ملوظفي السجون 
فضاًل عن السجناء. فتنفيذ الربامج للسجناء فقط، أو للموظفني فقط، لن يكون كافياً ملعاجلة القضايا 
اليت يثريها فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. إذ أن للسجناء وملوظفي السجون على حّد سواء 
احلّق يف الصحة، كما أنه لنظام السجون التزاماً باحملافظة عليها. وبدون برامج يف أماكن العمل لضباط 
السجون، من اجلائز أن حيجم املوظفون املسؤولون عن تقدمي الربنامج للسجناء عن القيام بذلك. وقد ال 
يتفهم موظفو السجون ملاذا يلزم السجناء سبل الوصول إىل تدابري وقاية معّينة من فريوس نقص املناعة 
البشرية، أو قد يشعرون بالتحامل على السجناء أو الزمالء املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية 
أو اإليدز. ولرمبا يشعرون إن مل يتم تزويدهم باملعلومات والتعليم واملعدات الوقائية، بأنه تتخذ إجراءات 

للحفاظ على صحة السجناء أكثر ممّا تتخذ للحفاظ على صحتهم هم.

الوحدة التدريبية 3
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ثالثا، لبعض فئات السجناء احتياجات معّينة ال بّد من تلبيتها يف الربامج اخلاصة بفريوس نقص املناعة 
البشرية يف السجون. وهي تشمل أولئك املعّرضني على حنو خاص لالستغالل، مثل النساء واألحداث 
يتعاطون  الذين  األشخاص  فيهم  مبن  شديدة،  خماطر  على  املنطوي  السلوك  ذوي  وأولئك  واألطفال، 
املخدرات غري املشروعة واملشتغلون باجلنس واملرضى العقليني والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال. 
للسجناء  والعالج  الرعاية  وتقدمي  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  انتشار  منع  تدابري  إدماج  ختاماً، جيب 

املصابني بالفريوس أو باإليدز يف اإلطار األعم للوقاية من املرض والرتويج للصحة يف السجون. 

كيف ينتقل فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون؟
التشارك يف أدوات احلقن 

 يف الكثري من البلدان، يأيت عدد كبري من السجناء إىل السجون وقد ترسخت لديهم عادات متعلقة 
باملخدرات. ويف الواقع، يتواجد الكثري من السجناء يف السجون بسبب جرائم تتعلق باملخدرات يف املقام 

األول.

جيد األشخاص الذين تعاطوا املخدرات قبل سجنهم يف أغلب األحيان طريقة لتعاطيها داخل السجن، 
بأن  مع أن معدالت االنتشار والتواتر تنخفض ألغلبهم – لكن ليس جلميعهم - مع السجن. علماً 
بعض األشخاص يتوقفون عن تعاطي املخدرات خالل وجودهم يف السجن، بينما يشرع سجناء آخرون 
يف تعاطيها، وهذا يف الغالب يكون كوسيلة للتخلص من التوتر وملواجهة وجودهم يف بيئة مكتظة وعنيفة 

يف أغلب األحيان.

ينتشر تعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف الكثري من السجون وهو مثار قلق على وجه خاص فيما 
يتعلق بانتقال فريوس نقص املناعة البشرية )واألمراض األخرى املنقولة بالدم مثل التهاب الكبد B و
C(. وهذا ألن أولئك الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن يف السجون غالباً ما يتشاركون يف اإلبر 
واحملاقن )واألدوات األخرى املطلوبة لعملية احلقن(، واليت تعترب طريقة فّعالة جداً يف نقل فريوس نقص 

املناعة البشرية.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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وألن هتريب اإلبر واحملاقن إىل السجون أكثر صعوبة من هتريب املخدرات إليها، فإن اإلبر واحملاقن نادرة 
جداً. ويف الغالب، لن يتم تداول سوى حفنة صغرية من اإلبر واحملاقن فيما بني عدد كبري من السجناء 
الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن. نتيجة لذلك، يتواتر التشارك يف أدوات احلقن وقد حيقن 15 
إىل 20 شخصاً باستخدام نفس األداة، وقد تكون اإلبرة واحملقن مملوكة لسجني واحد يقوم بتأجريمها للغري 
مقابل رسوم، أو يستخدمهما حصرياً سجني واحد، ويستخدمها مراراً وتكراراً ملدة تزيد عن األشهر. يف 
بعض األحيان، تكون األداة منزلية الصنع، وتكون بدائل اإلبر مصنوعة من بالستيك صلب، وأقالم احلرب 

اجلاف )Ballpoint pens (، ممّا يتسبب يف الغالب بضرر لألوردة، وندوبات والتهابات شديدة.

يفيد عدد كبري من الدراسات من بلدان من شىت أرجاء العامل مبعدالت عالية لتعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن، مبا يف ذلك فيما بني السجينات.  كذلك تبنّي الدراسات:

• تفاوت مدى ومنط احَلْقن والتشارك يف اإلبر يف السجون تفاوتاً ملحوظاً؛	
• قيام الكثري ممن تعاطوا املخدرات عن طريق احلقن قبل السجن خبفض احلقن أو إيقافه كلّية عند 	

دخوهلم السجن، غري أن الكثري منهم يستأنف احلقن عند خروجه؛
• يبدأ بعض الناس بالتعاطي عن طريق احلقن داخل السجن؛ 	
• أولئك الذين يتعاطون عن طريق احلقن داخل السجن عادة ما حيقنون بتواتر أقل عّما خارجه، لكن 	

تزداد احتمالية تشاركهم أدوات احلقن عن متعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف اجملتمع. عالوة على 
ذلك، فهم يتشاركون يف أدوات احلقن مع زمالئهم - نزالء السجن - ممن لديهم معدالت مرتفعة 

.C من اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد

اإلطار رقم 16:   تعاطي المخدرات في أحد السجون في تايالند

وجدت دراسة أجريت فيما بني السجناء يف سجن كلونج برمي املركزي يف بانكوك أن 25 
يف املائة من السجناء الذين مشلتهم الدراسة االستقصائية كانوا مصابني بفريوس نقص املناعة 
البشرية. وكان نصف السجناء الذين مشلتهم الدراسة االستقصائية يتعاطون املخدرات عن 
طريق احلقن بانتظام، و70 يف املائة منهم تعاطوا املخدرات عن طريق احلقن وهم مسجونون. 

وقد تشارك تقريباً كّل متعاطي املخدرات )95 يف املائة( يف أدوات احلقن يف وقت ما.

الوحدة التدريبية 3
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من اجلّلي أن تعاطي املخدرات داخل السجون غري قانوين ويتم بذل جهود مضنية يف العديد من البلدان 
للحفاظ على خلو السجون من املخدرات. وهي تشتمل على تدابري وقائية مثل التفتيش املنتظم للسجناء 
وتشتمل  األمنية.   الفحوصات  من  ذلك  وغري  مدربة خصيصاً  واستخدام كالب  والزائرين،  واملوظفني 
كذلك على عقوبات صارمة على من يتعاطى املخدرات داخل السجن ومن يهّرهبا إىل داخله )للحصول 

على املزيد من التفاصيل عن هذه التدابري، أنظر القسم اخلاص جبهود خفض العرض أدناه(. 

برغم هذه التدابري، مل يتمكن أّي نظام للسجون – وال حىت النظم ذات املوارد املالية الضخمة - من منع 
املخدرات من الدخول ومن تعاطيها يف السجون.

العدوى عن طريق األنشطة الجنسية   
تشّكل ممارسة اجلنس دون وقاية يف السجون خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية. وقد ميارس اجلنس 
يف السجون بالرتاضي أو ميارس كرهاً أو قسراً.  كما قد يستخدم اجلنس أيضاً كعملة داخل السجون يتم 
تبادله مقابل احلصول على النقود أو احلماية أو املخدرات. وحتمل األشكال العنيفة من اجلماع الشرجي 
البشرية،  املناعة  نقص  بفريوس  العدوى  خماطر  أعلى  االغتصاب،  ذلك  يف  مبا  وقاية،  دون  املهبلي  أو 
خصوصاً للشريك املتلقي الذي تزداد احتمالية معاناته أو معاناهتا من اإلصابة أو التمزقات يف أغشية 

الشرج أو املهبل. 
من الصعوبة البّت يف مدى النشاط اجلنسي الرضائي وغري الرضائي يف السجون لوجوب استناد الدراسات 
على اإلبالغ الذايت، الذي حيرَّف جرّاء اإلحراج أو اخلوف من االنتقام أو من العقوبات اإلضافية. فاجلنس 
ممنوع يف معظم السجون، األمر الذي يؤدي بالسجناء إىل إنكار تورطهم يف ممارسته، ويف بعض البلدان، 
تعترب ممارسة اجلنس بني الرجال حبّد ذاهتا جرمية يعاقب عليها بالسجن. ويف أغلب األحيان ميارس اجلنس 
داخل السجون يف مواقف تتسم بالعنف أو الرتهيب، ومن مث يعزف اجلناة والضحايا على حّد سواء عن 
مناقشة وقوعه. على الرغم من هذا، أظهرت الدراسات يف بلدان من كافة أحناء العامل حدوث ممارسة 

اجلنس، مبا يف ذلك الرضائي وغري الرضائي منه، فيما بني موظفي السجن والسجناء.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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اإلطار رقم 17:  انتشار النشاط الجنسي في السجون

تقّدم الدراسات من العديد من البلدان يف شىت املناطق يف العامل أدّلة على انتشار ممارسة 
اجلنس يف السجون.  فيما يلي نورد بعض األمثلة: 

يف نيجرييا، يف دراسة عن السجناء باستخدام استبيان مغفل من األمساء لتحديد عوامل 	 
اخلطر، أقّر 5,2 يف املائة من اجمليبني بأهنم قد مارسوا اجلنس يف السجون. 

يف دراسة يف زامبيا، وافق 4 يف املائة من السجناء يف مقابالت فردية على أنه كانت هلم 	 
عالقات جنسية مع سجناء آخرين. 

يف الربازيل، يف دراسة متت على 1,059 سجيناً داخل سجنني، أبلغ 66 يف املائة من 	 
السجناء عن ممارستهم اجلنس مع نساء زائرات، وأقّر 10 يف املائة منهم مبمارسة اجلنس 

مع سجناء آخرين من نفس جنسهم.
املائة من 	  أن 9,7 يف  لعدد 1,044 مسجوناً، وجد  الروسي  يف دراسة يف االحتاد 

السجناء قد سبق هلم ممارسة اجلنس يف السجن.
يف تايالند، يف دراسة جلماعة منغلقة من 689 سجيناً من الذكور داخل سجن بانكوك 	 

املركزي، أفاد ما يربو عن 25 يف املائة من السجناء مبمارستهم اجلنس يف وقت مضى 
مع الرجال، يف حني واصل ما يربو عن 80 يف املائة منهم ممارستهم اجلنس أو شرعوا يف 

ممارسة اجلنس مع الرجال يف السجن أثناء فرتة الدراسة. 
يف دراسة استقصائية مت الضلوع هبا يف ستة سجون أوروبية )فرنسا وأملانيا وإيطاليا وهولندا 	 

واسكتلندا والسويد( أبلغ 1 يف املائة من 871 سجيناً بأهنم مارسوا اجلماع من قبل مع 
شخص من نفس اجلنس يف السجن.

املسح يف منتصف 	  الذين مشلهم  السجناء االحتاديني  املائة من  أبلغ 6 يف  يف كندا، 
التسعينيات عن ممارستهم اجلنس مع سجني آخر.

يف اسرتاليا، وجدت دراسة استقصائية للسجناء مشلت 530 سجيناً اختريوا عشوائياً 	 
من بني سجناء نيو ساوث ويلز، أن 5 يف املائة مارسوا اجلنس الرضائي أثناء تواجدهم 

يف السجن، بينما أبلغ 2 يف املائة عن ممارسة اجلنس غري الرضائي.
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يُعتقد أن هناك عدد من العوامل اليت تؤثر على انتشار النشاط اجلنسي يف السجن ونوعه، وهي تشمل: 
• ما إذا كانت اإلقامة يف زنزانة فردية أو يف عنرب؛	
• مدة العقوبة؛	
• املدى املسموح به للزيارات الزوجية؛	
• حجم السجن والنظام )متيل ممارسة اجلنس ألن تكون أكثر تواتراً يف األنظمة الكبرية اليت تتيح جمهولية 	

اهلوية عنها يف تلك اليت يعرف السجناء األحياء السكنية لبعضهم البعض وأسرهم؛( 
• ما إذا كانت السياسة العامة أو ممارسة السجن تسمح بإيواء األطفال والفتيان مع البالغني، ممّا يزيد 	

من خطر االعتداء اجلنسي؛ 
• مستويات املالك الوظيفي ومعدالت اإلشراف.	

الوشــم 
يعّد الوشم ممارسة شائعة بني السجناء يف العديد ِمن البلدان وميكن أن يكون إشارة للوالء لعصابة أو 

لفئة معينة. 

ألّن الوشم ينطوي على وخز اجللد بإبرة، فهو نشاط يشكّل خطر انتقال األمراض املنقولة عن طريق 
التشارك يف أدوات الوشم مثل اإلبر واألحبار وإعادة استخدامها – فكالمها يالمس  الدم من خالل 
كميات كبرية من الدم أثناء عملية الوشم.  بينما ال يسّلم بالوشم عموماً كعامل خطر لفريوس نقص 
املناعة البشرية، تظّل هناك إمكانية النتقال الفريوس وقد مت اإلبالغ عن عدد من احلاالت اليت انتقل فيها 
الفريوس على ما يبدو من خالل عملية الوشم يف السجن. غري أن اخلطر األعظم هو انتقال التهاب 

.C الكبد

الذين وجد أهنم  حتظر سلطات السجون الوشم وحيازة أدوات الوشم يف بلدان كثرية، وخيضع أولئك 
ميارسون عملية الوشم لعقوبات تأديبية. نتيجة لذلك، يكون الوشم داخل السجون نشاطا حيدث سراً 
ويف أغلب األحيان يف بيئات غري صحية، باستخدام أدوات وأحبار منزلية الصنع، ويتم بأسرع ما ميكن 
للتقليل إىل أدىن حّد من خطر انكشافه على يد موظفي السجون. تزيد كل هذه العوامل من خماطر النتائج 

الصحية السلبية عن طريق الوشم داخل السجون. 
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السلوكيات األخرى املنطوية على خماطر
متثل عّدة سلوكيات أخرى عوامل خطر النتقال األمراض املنقولة بواسطة الدم يف السجون. إذ تنتشر 
عمليات ثقب اجلسم وثقب األذن يف بعض السجون. وقد وجدت الدراسات أن كليهما عامل خطر 
رئيسي اللتهاب الكبد الفريوسي. ويتم اإلبالغ بشكل شائع عن التشارك يف أدوات احلالقة يف الدول 
النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية. كما حيدث التشارك يف فرش األسنان واضعاً السجناء يف خطر 

اإلصابة باألمراض املنقولة بالدم. 

ما الذي نعرفه عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في السجون 
بإمكان املعدالت العالية للسلوك املنطوي على خماطر، ال سّيما تعاطي املخدرات عن طريق احلقن وممارسة 
اجلنس دون وقاية، إذا ما اقرتنت بانعدام سبل الوصول إىل تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، 
أن تسفر عن انتشار هذا الفريوس بسرعة. كانت هناك مؤشرات مبكرة على إمكانية انتقال فريوس نقص 
املناعة البشرية على حنو واسع النطاق يف السجون.  ففي تايالند، من املرّجح أن يكون أول تفشي وبائي 
هلذا الفريوس يف البلدان قد بدأ فيما بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف نظام سجن بانكوك يف 

عام 1988. 

اإلطار رقم 18:  انتشار أنشطة أخرى منطوية على مخاطر في السجون

تقدم دراسات من بلدان يف شىت بقاع العامل البّينة على انتشار أنشطة أخرى منطوية على 	 
خماطر يف السجون. فيما يلي بعض األمثلة: 

أشارت إحدى الدراسات االسرتالية إىل أن حوايل 10 يف املائة من اإلناث و5 يف املائة 	 
من الذكور يلحقون األذى بأنفسهم يف السجون حيث يقومون بسحب الدم أثناء ذلك.

أظهرت إحدى الدراسات عن سجينات السجن الفيدرايل يف كندا بأن 9 يف املائة منهن 	 
قد توّرطن يف جرح أنفسهن أو يف أشكال أخرى من أذى النفس.

أظهرت دراسة يف أرمينيا بأن 5,2 يف املائة من السجناء شاركوا يف طقوس تقاسم الدم 	 
)أخوة الدم( يف السجن.  
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باإلضافة إىل ذلك، مت توثيق تفشي فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون يف عدد من األماكن، مبا يف 
ذلك سجون يف اسكتلندا واسرتاليا واالحتاد الروسي وليتوانيا.

اإلطار رقم 19: المثال التايالندي: كيف يمكن للسجون المساهمة في نشر فيروس 
نقص المناعة البشرية

أول تفشي وبائي لفريوس نقص املناعة البشرية يف تايالند بدأ على األرجح بني متعاطي 
املخدرات عن طريق احلقن يف نظام سجن بانكوك عام 1988. فارتفعت اإلصابة بالفريوس 
فيما بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن من 2 يف املائة إىل 43 يف املائة بني عامي 
1987 و1988.  أعقب ذلك بقليل زيادة يف اإلصابات من املعتقد أهنا كانت بسبب 
اإلفراج عن مئات السجناء )مبن فيهم الكثري من متعاطي املخدرات عن طريق احلقن( يف 

عفو عام مبناسبة عيد ميالد امللك.

وجد أول تقييم للمخاطر مت بني جمموعة كبرية من متعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف 
بانكوك عاملي خطر فقط مرتبطني بشكل مستقل بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية: ومها 
التشارك يف اإلبر مع شخصني أو أكثر خالل الستة أشهر املاضية ووجودهم يف السجن من 
قبل. وازدادت احتمالية إصابة متعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف بانكوك مّمن هلم سابقة 
دخول السجن بفريوس نقص املناعة البشرية عّمن مل يسجن أبداً مبرتني. ومن حيث املخاطر 
طلقة، فقد سجن 70 يف املائة من كّل متعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف هذا الدراسة 

ُ
امل

مرة واحدة على األقل، وسبق أن سجن 80 يف املائة من كل أولئك املصابني بفريوس نقص 
املناعة البشرية فيما مضى. 

أكدت الدراسات يف وقت الحق على أن متعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف بانكوك 
ما زالوا يف خطر مرتفع لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية املتعلق بالتشارك يف اإلبر 

وبالسجن. 
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اإلطار رقم 20: مثال ليتوانيا: ما الذي يمكن حدوثه إذا ما تفشى فيروس نقص المناعة   
البشرية في السجون 

يف ليتوانيا، أسفر التشارك يف اإلبر واحملاقن يف إصالحية أليتوس – وهي إحدى املؤسسات 
العقابية البالغ عددها 14 يف البلد – عن تفشي سريع لفريوس نقص املناعة البشرية. فما 
ومركز  اإلصالحية  الشؤون  إدارة  أجرت  حزيران/يونيو2002،  أيار/مايو و20   17 بني 
اإليدز الليتواين مسحاً يف السجن ومت حتديد 207 حاالت إصابة للسجناء بفريوس نقص 
املناعة البشرية. أعيد املسح يف متوز/يوليو 2007 ومت حتديد إصابة 77 سجيناً آخرين هبذا 
الفريوس. وكان أن وجد 44 من هؤالء ال� 77 سجيناً غري حاملني لفريوس نقص املناعة 
البشرية أثناء املسح السابق يف أيار/مايو 2002.  إمجاالً، فإنه فيما بني شهري أيار/مايو 
وآب/أغسطس، مت حتديد 299 حالة جديدة مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. أما 
سبب هذا التفشي للفريوس فقد ُبّت بأنه نتيجة لتعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف 

السجن.

تعين درجة التنقل العالية فيما بني السجوِن واجملتمع عموما أن األمراض السارية اليت تنتقل داخل السجن 
ال تبقى هناك داخل جدرانه. فعندما يطلق سراح املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية من السجن، 

تضحى القضايا الصحية يف السجون بالضرورة قضايا صحة جمتمعية. 

ما هي العوامل األخرى اليت تسهم يف جعل السجون بيئات منطوية على خماطر شديدة من حيث انتقال 
فريوس نقص املناعة البشرية، وكيف ميكن التصّدي هلذه العوامل؟

الناس يف  اليت جتعل  العوامل  املنطوية على خماطر شديدة، هناك عدد من  باإلضافة إىل هذه األنشطة 
السجون عرضة بشكل خاص لعدوى فريوس نقص املناعة البشرية. تشمل هذه العوامل: 

• العن�ف؛ 	
• االكتظاظ؛	
• العصابات وأنشطة العصابات؛	
• الفساد؛	
• سوء املمارسة الطبية اليت تنطوي على استخدام أو إعادة استخدام األدوات الطبية أو أجهزة طب 	

األسنان غري املعّقمة.
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العنـف
غالبا ما تكون السجون أماكن تعّج بالعنف. وللتعرض لدم البشر وسوائل اجلسم البشري أثناء املعارك 
واالعتداءاِت واحلوادِث إمكانية نقل العدوى. مون اجلائز أن يتعرض السجناء واملوظفون على حّد سواء 
للدم أو سوائل اجلسم البشري األخرى كنتيجة لالعتداءات واملعارك وإصابات وخز اإلبر العرضية من 
احملاقن املخبأة، أو عند تقدمي اإلسعافات األولية. بينما يتضاءل خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية 
أثناء العنف، مثة تقارير إفرادية لسجناء أصيبوا بفريوس التهاب الكبد C من جرّاء االعتداءات البدنية، 
مع وجود حالتني حمتملتني يف مدينة نيو ساوث ويلز يف اسرتاليا. يوجد تقرير واحد أيضا عن إصابة ضابط 

سجن بالتهاب الكبد C نتيجة تدفق الدم الناتج عن مشاجرة بني سجينني.

لذا ينبغي على السجون النظر يف إجياد طرق لتقليل معدالت العنف ما بني األشخاص. قد تشمل طرق 
العمل  أو  التعليم  اهلادفة مثل  األنشطة  السجناء إىل  أو حتسني سبل وصول  إتاحة  العنف  التقليل من 
أو التدريب املهين وتصنيف السجناء على حنو سليم لتجنب وضع ذوي الصراعات احملتملة معاً فضاًل 
عن إسكان السجناء ممن هم عرضة لالعتداء والعنف بشكل منعزل. وبوسع ممارسة التمارين الرياضية 

واألنشطة الرتفيهية اإلسهام أيضاً يف تقليل التوترات فيما بني السجناء. 

االكتظاظ
يعّد االكتظاظ أو الزحام مشكلة متوطنة يف العديد من نظم السجون يف العامل.  ففي أفريقيا، هناك يف 
املتوسط 150 سجيناً لكل 100 عنرب إال أن املشكلة أكرب يف بعض البلدان، مع عدم وجود مساحة 

كافية يف املهاجع لنوم مجيع السجناء.

ميكن لالكتظاظ أن يعرقل جهود التعامل مع فريوس نقص املناعة البشرية من حيث أنه يؤدي إىل تفاقم 
املشاكل الصحية ملن هم مرضى بالفعل، كما أنه يؤدي أيضاً إىل زيادة السلوكيات املنطوية على خماطر 
شديدة. وترتبط أوضاع االكتظاظ يف السجون بانتشار داء السّل. فألن السّل مرض سار ينتقل جوا، فهو 

ينتشر بسهولة أينما كانت األوضاع جتمع ما بني عدد كبري من الناس ومعايري صحية متدنية.

الكتظاظ السجون تأثري مباشر على العديد من جوانب حياة السجناء من حيث أنه يؤدي حتماً إىل 
تدهور النظافة الصحية والرعاية واإلشراف. فباإلضافة إىل املخاطر األساسية اخلاصة بالصحة والنظافة 

الصحية، تتفاوت حوادث االغتصاب داخل السجون حبسب شّدة االكتظاظ.
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اإلطار رقم 21:  بضعة أمثلة: كيف يؤثر االكتظاظ في سجون جنوب أفريقيا على 
فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في السجون

يف سجون جنوب أفريقيا، ميكن أن يؤدي االكتظاظ إىل سلوك ينطوي على خماطر شديدة، 
البطانيات واألحذية تؤدي من مث إىل  البسيطة مثل  للمواد  املتزايدة  الندرة  من حيث أن 
استخدامها كسلع ميكن تبادهلا لقاء أفعال جنسية. لقد أوضح سجني سابق أنه يف الزنزانات 
املكتظة على حنو خاص يقّل عدد األِسرّة عن عدد األشخاص. وليس من املستغرب أن قد 
يؤدي التشارك يف سرير مع سجني آخر إىل نشاط جنسي َمثَلي، أحياناً لقاء ميزة احلصول 
على سرير للنوم فيه. أما اخليار اآلخر الوحيد لَبعض السجناء فهو النوم يف احلمام أَو املرحاض 

وذلك لعدم وجود حىت مكان على األرض يف بعض األحيان.

حىت لو أتيح ما يكفي من األِسرّة، فإن التطبيق العملي لوضع 50 سريراً يف حّيز خمصص 
ل� 18 سريراً يعين أن األسرّة الطبقية ال تزداد طبقاهتا لتصبح ثالثاً أو حىت أربعاً فحسب، 
بل وأهنا توضع مباشرًة جبانب بعضها البعض حبيث تالمس األسرّة األخرى تقريباً من كافة 
اجلوانب. ويف زنزانة منوذجية يف سجن يف جنوب أفريقيا، السجناء احملظوظون مبا فيه الكفاية 
لكي يناموا يف أسرّة، ينامون جنباً إىل جنب وتالمس أصابع أقدامهم أصابع أقدام سجناء 
آخرين بكل ما للكلمة من معىن. وليس من الصعوبة مبكان ختّيل تداعيات انعدام احلّيز 

الشخصي الكايف أو احملّدد على وقوع سلوكيات جنسية منطوية على خماطر شديدة. 
 KC Goyer )2003(. HIV/AIDS in Prison. Problems, Policies and

Potential. Pretoria: Institute for Security Studies )Monograph No 79(. وهو 
متاح على: 

www.iss.co.za/Pubvs/Monographs/No79/Content.html

إن اإلفراط يف حبس متعاطي املخدرات ملثار شاغل خاص. ففي العديد من البلدان، تضّم نسبة كبرية من 
نزالء السجون أفراداً أدينوا بارتكاب جرائم تتعلق مباشرة بتعاطيهم للمخدرات )أي أولئك الذين سجنوا 
صغرية  جرائم  بارتكاب  املدانون  وأولئك  الشخصي،  لالستخدام  املخدرات  من  صغرية  حليازة كميات 
بالتحديد لدعم عادات إدمان املخدرات(. ومن املالحظ أن سجن أعداد كبرية من الناس مّمن يتعاطون 
املخدرات يزيد من احتمال تعاطي املخدرات داخل السجون، ممّا يزيد من ممارسات احلقن غري اآلمنة، 

ومن خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية.
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وبالتايل جيب أن تصحب إجراءات احلّد من عدد السجناء ومن اكتظاظ السجون إسرتاتيجية شاملة 
ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون وحتسني الرعاية الصحية يف السجون وحتسني أوضاع 

السجون- وأن ينظر إىل هذه اإلجراءات على أهنا جزء ال يتجزأ من اإلسرتاتيجية.
لعّل أفضل حل لالكتظاظ على املدى الطويل هو خفض عدد السجناء وذلك بإجراء تغيريات لإلجراءات 
اجلنائية والسياسات العامة بشأن إصدار األحكام ووضع احلكومة ألهداف تنصّب على احلّد من اكتظاظ 
السجون. على املدى القصري، ميكن خفض االكتظاظ من خالل العفو وإعادة النظر يف شرعية احلالة 
املتعلقة باالحتجاز حبيث ميكن اإلفراج عن أولئك احملتجزين بصورة غري قانونية، والتخلص من اجلماعات 

احملتجزة بشكل غري سليم، مثل السجناء الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
أن يلعبوا دوراً وخيففوا من آثار االكتظاظ من خالل االستخدام  ب�َْيد أن بوسع مديري السجون أيضاً 
األفضل للمساحة اإلمجالية املتاحة، ومراجعة مستويات األمن، وتصنيف السجناء حبسب املخاطر األمنية 
حبيث ميكن إسكان السجناء ذوي املخاطر األقل يف أماكن أقل تأمينا، وإدخال األنشطة اليت توّلد الدخل 

وتنتج الغذاء داخل السجون.

العصابات
نقص  بفريوس  صلة  ذو  وهذا  معينة.  سجون  يف  خاصة  مشكلة  العصابات  وأنشطة  العصابات  متّثل 
املناعة البشرية ألن بإمكان أنشطة العصابات أن تنطوي على االغتصاب واالعتداء اجلنسي. وبإمكان 
العصابات أن تنخرط أيضاً يف ممارسة اجلنس بدون وقاية لضم أعضاء إليها وغالباً ما تطلب أن يتم وشم 

األعضاء أثناء وجودهم يف السجن لُيظهروا انتمائهم للعصابة. 
باستطاعة العصابات اليت تعمل بالشوارع مواصلة أنشطتها يف السجن عند حبس أحد أعضائها. ومن مث 
يصبح االنضمام إىل إحدى العصابات أمراً أساسياً لبقاء السجني على قيد احلياة، وهو يرفل باحلماية من 
العنف، وتضحى املعارك بني العصابات مسة منتظمة من مسات احلياة يف السجن. كذلك ميكن للعصابات 

َأْن تلعب دوراً يف توزيِع املخّدرات داخل السجون.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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اإلطار رقم 22: كيف يؤثر نشاط العصابات على فيروس نقص المناعة البشرية في 
السجون

أفريقيا  والثامنة والعشرين داخل سجون جنوب  السادسة والعشرين  العصابتني  إن سلطة 
تتخلل تقريباً كل مسألة هلا عالقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف السجون، إذ 
تتعلق العديد من السلوكيات املنطوية على خماطر شديدة على حنو مباشر بنشاط العصابات.  
وكثرياً ما تشتمل العضوية يف كليت العصابتني على الوشم، وليس من غري املألوف وشم أكثر 
من نزيل واحد يف ذات الوقت باستخدام نفس اإلبرة.  كما أن العنف فيما بني السجناء 
الذي يسفر عنه نزف دماء هو أيضاً من نتاج نشاط العصابات. فقد يطلب من السجناء 
وبالنسبة ألعضاء  العصابة.  إىل  يضموه  لكي  دمه  يريقوا  وأن  آخر  على سجني  اهلجوم 
العصابة السادسة والعشرين، ُيشار إىل ممارسة طعن سجني آخر، يكون يف العادة من خارج 
العصابة، ب�«فاكاما« وهي تتيح لعضو العصابة الرتقية لرتبة أعلى حبسب شدة اهلجوم ووضع 
فإن  الطعن،  والعشرين عمليات  السادسة  العصابة  متارس  بينما  يهامجه.  الذي  الشخص 

النشاط األساسي للعصابة الثامنة والعشرين هو ممارسة اجلنس والبغاء. 

 KC Goyer )2003(. HIV/AIDS in Prison. Problems, Policies and
 Potential. Pretoria: Institute for Security Studies )Monograph

No 79(.  متاح يف املوقع الشبكي:
www.iss.co.za/Pubvs/Monographs/No79/Content.html

عادة ما يتضمن التعامل مع العصابات داخل السجون اختاذ تدابري مثل: 
• إيواء زعماء العصابة يف سجون خمتلفة؛	
• عزل أعضاء العصابة والسماح فقط بالعودة إىل السجن الطبيعي إذا ما ختلوا عن عضوية العصابة؛ 	
• تدابري تربوية للقضاء على ثقافة العصابات؛	
• من 	 واستخدامهم كمعلمني  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  املعركة ضد  العصابات يف  زعماء  إشراك 

األقران؛
• إشراك منظمات اجملتمع املدين يف العمل مع العصابات داخل السجن واجملتمع احمللي.	
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اإلطار رقم 23.   مثال: مدونة لقواعد سلوك موظفي السجن 
العالقات مع السجناء

جيب على املوظفني توّخي احلذر لضمان أال تكون تعامالهتم مع السجناء والسجناء السابقني 
وأصدقائهم وأقربائهم عرضة إلساءة االستخدام، أو التحريف أو االستغالل من أّي من 
اجلانبني. وال بّد أن تتسم العالقات مع السجناء باملهنية.  على وجه اخلصوص، جيب على 

املوظفني عدم: 
االستفزاز، أو استخدام القوة غري الضرورية أو غري القانونية أو االعتداء على أّي سجني.	 
استخدام لغة مسيئة للسجني.	 
التورط جنسياً مع أّي سجني.	 
إعطاء السجناء، أو السجناء السابقني، معلومات شخصية أو معلومات مؤمتنة أخرى 	 

عن املوظفني، أو السجناء أو أصدقائهم وأقارهبم.
االتصال غري املصرح به داخل العمل أو خارجه بالسجناء أو السجناء السابقني.	 
قبول أيّة مقاربات من جانب السجناء للحصول على معلومات أو خدمات غري مصرّح 	 

هبا، وجيب اإلبالغ عن أيّة حادثة من هذا القبيل.

الفساد:
أيّة  قبول  أو  التماس  املوظفني عدم  ويتوجب على  املقبول.  باألمر  الفاسد  السلوك  ليس 
ميزة، أو مكافأة أو معاملة تفضيلية ألنفسهم أو للغري عن طريق إساءة استخدام سلطاهتم 

وصالحياهتم. 

 مقتطفات من: أمر مصلحة سجون صاحبة اجلاللة، املعايري املهنية: منع ومعاجلة خرق 
املوظفني للقانون.

لحق رقم 1: بيان املعايري املهنية. 
ُ
  األمر رقم 1215 )17 شباط/فرباير 2003(. امل

الفساد
ملوظفي  النشط  التوّرط  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس  خاص  حنو  على  املتصلة  الفساد  جوانب  تشمل 
السجون أو تواطؤهم يف هتريب املخدرات؛ أو طلب الرشاوى للسماح للسجناء برؤية طبيب؛ أو ممارسة 
اجلنس مع السجناء. وهكذا فإن التعامل مع الفساد جزء من عملية أكرب لتحقيق سيادة القانون داخل 

السجون.
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مطلوب اختاذ إجراءات على عّدة جبهات يف ذات الوقت، تتضمن التدابري التالية:
• حتسني مرتبات وظروف عمل املوظفني – يزدهر الفساد حني تكون رواتب املوظفني من الضآلة حبيث 	

يتوقعوا تلقي أموااًل إضافية من السجناء لكي يتمكنوا من العيش؛ 
• وضع مدونة لقواعد سلوك املوظفني؛	
• محاية أولئك الذين يكشفون املمارسات الفاسدة – قد يكون إنشاء خط ساخن لإلبالغ عن الفساد 	

أمراً فّعااًل. 
 

تشمل التدابري العملية: 
• التقليل إىل أدىن حّد من الفرص املتاحة لألشخاص للتوّرط يف املمارسات الفاسدة، على سبيل املثال 	

من خالل نقل املوظفني على حنو منتظم إىل جزء خمتلف من السجن لكي يصبح بناء عالقات فاسدة 
مع موظفني آخرين ومع السجناء أمراً عسرياً. غري أن هلذا النظام مساوئ من خالل تعطيل العمل 

اإلجيايب والعالقات اجليدة مع السجناء؛  
• تفتيش موظفي السجن لدى وصوهلم للعمل أو مغادرهتم له، إذا ما مت الضلوع به حبساسية فبإمكانه 	

أن يكون فعااًل وأن يساعد املوظفني على مقاومة الضغط من املوظفني اآلخرين والسجناء جللب املواد 
احملظورة إىل الداخل أو إخراجها؛

• إدخال نظام غري نقدي يف قسم املالية يف السجون. 	

سوء املمارسة الطبية
أو  سليماً  تعقيماً  املعّقمة  غري  األسنان  وأدوات طب  الطبية  املواد  البلدان، ميكن الستخدام  بعض  يف 
إعادة استخدام تلك الصاحلة لالستخدام مرة واحدة أن يكون أيضاً مصدراً النتقال فريوس نقص املناعة 
البشرية واألمراض األخرى املنقولة عن طريق الدم. وقد تنتج ممارسات كهذه عن عّدة عوامل مثل التمويل 
غري الكايف للخدمات الصحية للسجون، ومشاكل اإلمداد باملواد، وسوء التدريب ونقص احلافز لدى 
املوظفني. وعليه، فإن حتسني اخلدمات الصحية يف السجون وزيادة التمويل، والتدريب، وحتفيز املوظفني 

عناصر هامة للمجهودات الشاملة الرامية للحّد من انتشار العدوى يف السجون. 
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ما هي تدابير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية التي ينبغي اعتمادها في السجون؟

نظراً الرتفاع خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية )وفريوس التهاب الكبد C والسّل( وجتربة بعض 
فقد سّلمت  السجون،  البشرية على حنو كبري يف  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  تفشي  بشأن  البلدان 
احلكومات يف شىت أرجاء املعمورة باحلاجة إىل اعتماد هنج شامل لنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون.  وعلى الرغم من أن مديري السجون يرفضون بشّدة تعاطي املخدرات وممارسة اجلنس يف 
سجوهنم، إال أهنم قبلوا على حنو متزايد بأن القضاء على هذه األنشطة أمر مستحيل وبأن مثّة حاجة إىل 

هنج واقعي. وهذا يشمل العناصر التالية:

• برامج تقدمي املعلومات والتثقيف واالتصال للسجناء وللموظفني؛ 	
• توفري سبل احلصول على املشورة والفحص الطوعيني لفريوس نقص املناعة البشرية؛ 	
• توفري الواقي الذكري والضلوع بتدابري ملنع االغتصاب، والعنف والقسر اجلنسيني؛ 	
• تقدمي العالج  البديل وغريه من أشكال العالج من االرهتان باملخدرات؛ 	
• القيام بتدابري أخرى خلفض الطلب على املخدرات؛ 	
• القيام بتدابري خلفض عرض املخدرات؛ 	
• تقدمي اإلبر واحملاقن املعّقمة أو مواد التبييض أو املطّهرات األخرى. 	

يلزم إيالء اهتمام خاص للنساء واألحداث، ويتعنّي تصميم الربامج حبيث تليب احتياجاهتم. 

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي اختاذ عدد من التدابري للتقليل من خماطر األمراض األخرى مثل األمراض املنقولة 
باالتصال اجلنسي والتهاب الكبد وداء السّل. 

يف اخلتام، مثّة حاجة أيضاً الختاذ تدابري للتقليل من خماطر انتقال العدوى إىل املوظفني. 

برامج تقديم المعلومات والتعليم واالتصال للسجناء وللموظفين
إن برامج تقدمي املعلومات والتعليم واالتصال للسجناء وللموظفني عن فريوس نقص املناعة البشرية وكيفية 
منع العدوى به هي املكّونات األقل إثارة للجدل واألكثر استخداماً يف أيّة سياسة عامة فّعالة للسجون 

بشأن فريوس نقص املناعة البشرية.
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السجون بيئات هامة لجهود التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية بسبب: 
• ارتفاع معّدل انتشاره فيما بني السجناء مّمن هم مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية ومّمن لديهم 	

عوامل خطر لإلصابة به؛ 
• اإلمكانية العالية النتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، ال سّيما من خالل ممارسة النشاط 	

اجلنسي والتشارك يف  أدوات احلقن باملخدر؛ 
• اإلفراج يف هناية املطاف عن كافة السجناء البالغني واألحداث احملتجزين تقريباً إىل اجملتمع؛ 	
• املعدالت العالية لدخول السجن من جديد واحلبس مرة أخرى؛  	
• جدوى تقدمي برامج تثقيفية عن فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون.	

يف الوقت ذاته، تواجه اجلهود التثقيفية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية يف بيئة السجون حتديات معّينة. 
على وجه اخلصوص، تنتاب العديد من السجناء شكوكاً إزاء أّي شيء »رمسي« أو له عالقة باحلكومة، 
ممّا يعين أن الربامج اليت تنشئها إدارة السجن أو موظفو السجن بدون مدخالت السجناء قد تكون عدمية 

الفّعالية.

اإلطار رقم 24.   رابطة بوما للتعليم الجماعي بشأن اإليدز في سورينام

قام الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز يف سورينام بتطوير برنامج للتعليم وتقدمي الدعم ينطوي 
على أنشطة للسجناء واملوظفني والعاملني يف غري السجون واملنظمات.  واختري سجناء 
وحراس سجن ذكور للتدريب كمعلمني من األقران. وقد أضفى السجناء الرجال الصبغة 
الرمسية على وضعهم من خالل تكوين رابطة بوما للتعليم اجلماعي بشأن اإليدز. مل يشمل 
التدريب السجينات ألن معظمهن يقضي مدة عقوبة قصرية وكنَّ عوضاً عن ذلك مشرتكات 
يف اجللساِت التثقيفية اليت رّكزْت على األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وتلك اليت تنتقل 
من األم إىل الطفل. لقد أنتجت رابطة بوما منشورات للتعليم بشأن فريوس نقص املناعة 
البشرية بثالث لغات لكافة السجناء اجلدد واملفرج عنهم يف سورينام، علماً بأنه مت اختبار 
نيسان/ يف  رمسياً  الربنامج  ُقدِّم  17 سجيناً.  لتعليقات  وفقاً  وتعديلها  مسبقاً  املنشورات 
أبريل عام 1992 حني نظمت الرابطة أسبوع اإليدز/األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي. 
وتضّمنت أنشطة األسبوع دورات تعليمية عن فريوس نقص املناعة البشرية، وعروض فيديو 
ومناقشات، والفحوصات للكشف عن وجود فريوس نقص املناعة البشرية. وقد مت إصدار 
دليل للمعلمني من األقران، وأدرج منذ ذلك احلني التعليم بشأن اإليدز/األمراض املنقولة 
األنشطة  من  نُظِّم عدد  السجون. كما  التدرييب حلراس  املنهج  اجلنسي ضمن  باالتصال 
التعاونية مع املنظمات من غري السجون إلظهار أن السجناء هم جزء من اجملتمع األعّم املعين 

بفريوس نقص املناعة البشرية.   
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ينبغي لبرامج المعلومات والتعليم أن:

• تكون على حنو مثايل جزًءا من برنامج أعّم للتثقيف الصحي والرتويج للصحة؛ 	
• تقّدم احلقائق عن فريوس نقص املناعة البشرية وعن كيفية العدوى )أو عدم العدوى( به، وكذلك 	

باالتصال  املنقولة  األمراض  السجون، وعلى األخص  الشائعة يف  األخرى  األمراض  معلومات عن 
اجلنسي، والتهاب الكبد B و Cوداء السّل؛ 

• حتتوي على معلومات دقيقة وغري حكمية وسهلة املنال ووثيقة الصلة باملوضوع؛ 	
• باألنشطة اخلطرة مثل 	 العالقة  الصحية ذات  بالقضايا  السجناء واملوظفني  الوعي بني  رفع مستوى 

تعاطي املخدرات عن طريق احلقن، وممارسة اجلنس دون وقاية والوشم وثقب اجلسم؛
• تثقيف السجناء عن الكيفية اليت ميكنهم هبا محاية أنفسهم من العدوى، مبا يف ذلك تعليم االستخدام 	

السليم للواقي الذكري ومواد التزليق، وعن كيفية احلقن بأمان، وكيفية تنظيف اإلبر واحملاقن، وكيفية 
تنظيف أدوات ثقب اجللد؛ 

• ْنع انتقال فريوس نقص 	
َ
تثقيف موظفي السجن بشأن استخدام ما يسمى ب� »االحتياطات العامليِة« مل

املناعة البشرية أثناء عملهم داخل السجون؛ 
• مكافحة وصمة العار والتمييز ضد الناس املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز وأولئك 	

املعّرضني له يف السجن، ال سّيما متعاطي املخدرات والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال؛ 
• توضيح الكيفية اليت يتجلى هبا فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض وما هي وسائل العالج 	

املتوفرة.

اإلطار رقم 25.   البث اإلذاعي في السجون الروسية

يقوم مشروع شراكة يف جبال األورال فيما بني إذاعة يب يب سي الربيطانية، لندن؛ ومؤسسة 
 Helping( اإلذاعة املستقلة، موسكو؛ ومركز أوراسيا اإلعالمي، ايكاترينربج؛ وهيلبنج هاند
Hand(، تشيليابينسك بإنشاء شبكات خطوط ثابتة السلكية يف ستة مستعمرات عقابية 
خمتارة يف مقاطعيت سفردلوفاسكايا وتشيليابنسكايا. ومن مث سوف يقوم املتخصصون يف 
وضع الربامج التعليمية بإنتاج ما جمموعه 45 حزمة إذاعية هتدف إىل رفع التوعية بالقضايا 
الصحية )ال سّيما فريوس نقص املناعة البشرية والسّل( فضالً عن التساؤالت القانونية وعملية 
إعادة التأهيل. سوف تبّث هذه الربامج يف املستعمرات السّت املستهدفة إضافة إىل نشرها 

يف السجون األخرى يف كافة أحناء املنطقة.
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النشرات أو شرائط  الرتبوية وعلى استخدام  الُنهج  التثقيف على جمموعة متنوعة من  ميكن أن يشتمل 
فيديو. وميكن تسليم الوثائق الورقية إىل السجناء اجلدد، وينبغي إتاحة هذه الوثائق يف السجن بغرض 
الرجوع إليها يف أّي وقت، كما ينبغي أن تكون مكتوبة بعّدة لغات، وفقاً للسياق احمللي.  برغم هذا، 
من اجلائز أن يتعّسر فهمها على السجناء القادمني من بالد أجنبية أو على الذين ال يستطيعون القراءة. 

لذلك ينبغي أن حتتوي تلك الوثائق على أكرب قدر ممكن من الصور لتيسري فهمها. 
يف الغالب يستجيب السجناء بشكل جيد ألشرطة الفيديو والعروض الشفوية، حيث تبنّي التجربة أن 
الدورات التثقيفية أكثر فّعالية بكثري إذا ما كانت تفاعلية. ويكون تعليم األقران – أّي الذي يصّممه 

ويقّدمه سجناء لسجناء، فّعااًل على حنو خاص.

يلعب املعلمون من األقران دوراً حيوياً يف تعليم السجناء اآلخرين، ما دامت أغلب السلوكيات اليت تعّرض 
السجناء إىل خطر فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون تنطوي على ممارسات غري قانونية أو ممنوعة 
وعلى وصمة العار. لذا من اجلائز أن يكون األقران هم األشخاص الوحيدين القادرين على التحدث 
بصراحة مع غريهم من السجناء عن طرق تقليل خماطر اإلصابة باألمراض املعدية. وكذلك من غري املرّجح 
أن يُنظر ملدخالت املعلمني من األقران بنفس الريب الذي ينظر به للمعلومات اليت يقدمها اهليكل اهلرمي 
للسجن. وهكذا تزداد احتمالية أن يكون املعلمون من األقران قادرين على مناقشة بدائل السلوك املنطوي 
على خماطر واملتاحة للسجناء بواقعية، وهم أكثر قدرة على احُلكم على جناح أيّة اسرتاتيجيات تعليمية 

داخل سجوهنم وعلى هيكل السلطة غري الرمسية بني السجناء. 

اإلطار رقم 26.   نجاح تعليم األقران! مثال من سيبيريا

وجد تقييم لفاعلية برنامج تدريب األقران حول فريوس نقص املناعة البشرية مت الضلوع به 
يف مستعمرة عقابية لسجناء ذكور من املرهتنني باملخدرات يف سيبرييا أن الربنامج أّدى إىل 
حتسني املعرفة بفريوس نقص املناعة البشرية. على وجه اخلصوص، أفادت نسبة أعلى بكثري 
من السجناء حبصوهلا على معرفة أفضل بالكيفية اليت ميكن واليت ال ميكن هبا انتقال هذا 
الفريوس على حّد سواء. وخلص التقييم إىل أن »توفري مواد تعليمية وتدريب املعلمني من 
األقران بإمكانه أن يكون طريقة غري مكّلفة للوصول على السكان الذين يصعب الوصول 

إليهم خارج السجن«.
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القائمة المرجعية رقم 3.  برامج تقديم المعلومات والتعليم
تُؤث�ُّر العوامُل التالية على فّعالية التدّخالِت اإلعالمية والتعليمية يف السجوِن. راجعوا هنا إذا 

ما كان الربنامج املوجود يف سجنكم يتماشى مع املمارسات الفضلى: 
هل الربنامج شامل؟ )على سبيل املثال، هل يشتمل على معلومات عن تعاطي املخدرات 	 

بشكل أكثر أمناً وعن املمارسات اجلنسية األكثر أمناً وإيضاحات عن كيفية استخدام 
الواقي الذكري بشكل سليم، أو عن كيفية تنظيف أدوات حقن املخدرات؟ هل يتضمن 
النصح للناس الذين يتعاطون املخدرات عن كيفية تفادي اجلرعة الزائدة عقب اإلفراج 

عنهم؟(
هل هو مالئم لغوياً وثقافياً؟	 
هل يليب احتياجات الفئات السكانية املختلفة )إن كانت موجودة يف سجنكم(، ال 	 

سّيما السجينات والشابات، وكذلك األقليات الثقافية؟
هل يتناسب مع مستوى قراءة وفهم السجناء العاديني؟	 
هل مت تطويره وتصميمه مع األخذ مبدخالت السجناء ومبشاركتهم؟	 
هل ُوضع مكّون موظفي السجن مع األخذ مبدخالهتم ومبشاركتهم؟	 

إىل جنب هُنج األقران، تشري التجربة إىل أن املنظمات غري احلكومية واملهنيني اآلخرين من خارج نظام 
السجن هم أفضل ما ميكن للتعليم. كما أظهرت التجارب مع مبادرات الوقاية من فريوس نقص املناعة 
البشرية أنه بإمكان السجناء وضع ثقة باملوظفني من املنظمات غري احلكومية وغريهم من املهنيني من 

خارج السجن أكثر من ثقتهم باملوظفني الذين يشكلون جزءاً من اهليكل التنظيمي للسجن.

اإلطار رقم 27.   أهمية إشراك الشباب في تصميم األنشطة التعليمية

وجدت دراسة يف صفوف املراهقني الذكور املسجونني يف الربازيل أن اجلهود األولية الرامية إىل 
وضع تدّخل لوقايتهم من فريوس نقص املناعة البشرية مل تسفر سوى عن مشاركة حمدودة.  
ا عمل املعلمون معهم لوضع تدخالت 

ّ
غري أن ردود أفعال هؤالء املراهقني اتسمت باحلماس مل

قائمة على اهتماماهتم واحتياجاهتم، مستخدمني طرائق مثل املوسيقى، وفنون اهليب هوب، 
وزخرفة اجلدران، ومساعدهتم يف عمل قرص مضغوط للوقاية من هذا الفريوس. وخلصت 
للتدخالت يتم بشكل أفضل عندما يتم وضعها  الشباب احملبوس  الدراسة إىل أن تقبُّل 
بالتعاون معهم واستناداً إىل معتقداهتم وتطلعاهتم وثقافتهم. لقد جتاوز التدخل املتمّخض 
فريوس نقص املناعة البشرية ليشتمل على موضوعات مثل العنف واملخدرات واحلياة اجلنسية 

وحقوق اإلنسان.

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون



104

هل يتم الرتويج لتعليم األقران وتشجيعه؟ )هل وضعت معايري االختيار لتدريب املعلمني 	 
من األقران؟ هل ُدرِّب املعلمون من األقران وكّلفوا مبهام/مسؤوليات حمّددة يؤدوهنا باعتبارهم 
معّلمني من األقران؟ هل هناك فرص للمعلمني من األقران ملواصلة االرتقاء مبعارفهم عن 
فريوس نقص املناعة البشرية والقضايا ذات الصلة؟ هل ُوضعت خطة الستدامة تعليم األقران؟

هل مت تزويد كافة السجناء )مبن فيهم احملتجزين رهن احملاكمة( حبزمة معلومات عن فريوس 	 
نقص املناعة البشرية واإليدز والقضايا األخرى ذات الصلة لدى دخوهلم السجن؟ هل يتم 
تقدمي الدورات التنشيطية والدورات التعليمية املستمرة الستدامة وتعزيز الرسالة الصحية املتعلقة 

مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية. 
هل يتم تقدمي دورات تعليمية تفاعلية، إضافة إىل توزيع الكتيبات أو عرض شريط فيديو؟	 
هل يتم تنظيم األنشطة للتوعية بشأن األيام التقوميية ذات العالقة بفريوس نقص املناعة البشرية 	 

مثل اليوم العاملي ملكافحة اإليدز )1 كانون الثاين/ديسمرب(؟
هل تستخدم وسائل تعليمية حديثة )مثل الدورات التفاعلية(؟	 
هل الربنامج التعليمي جزء من برنامج وقاية أكثر مشوالً يتضمن العالج من االرهتان باملخدرات، 	 

وتوفري الواقي الذكري ومواد التبييض وبرنامج تقدمي اإلبر واحملاقن، وغري ذلك من التدابري؟
بالنسبة للسجينات، هل حيتوي الربنامج التعليمي على معلومات عن العدوى من األم إىل 	 

الطفل، وهل هو مرتبط بسبل حصول السجينات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية 
على خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة؟

يف اخلتام، ال بّد من أن تصّمم املعلومات واألنشطة التعليمية خصيصاً حبسب احتياجات السياقات املعّينة 
للسجون، باألخص سجون النساء أو السجون اخلاصة باجملرمني الشباب.

لكي تتسم احلمالت اإلعالمية والتعليمية بالفّعالية، يلزم أن تكون جزءاً ال يتجزّأ من إسرتاتيجية اتصال 
على  امللصقات  بعض  أن وضع  إذ  تقييم.  عنصر  على  للقياس وحتتوي  وقابلة  واضحة  أهدافها  تكون 
احليطان وتوزيع املنشورات من وقت آلخر ليس بكاٍف، بل جيب توفري املعلومات والتعليم عند الدخول 
إىل السجون ولدى اخلروج منها، وأن حُتدَّث بشكل دوري. وينبغي رصد وتقييم الربامج للتأكد ممّا إذا كان 

السجناء واملوظفون يفهمون املعلومات وما إذا كانت التدخالت حتّد من السلوك املنطوي على خماطر.

للحصول على املزيد من التفاصيل )ومراجع كاملة( عن الربامج اإلعالمية والتعليمية وغريها من تدابري !
الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية اليت متت مناقشتها يف هذه الوحدة أنظر:

املتحدة  باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم  املعين  املتحدة  العاملية ومكتب األمم  الصحة  منظمة 
املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز )2007(. ]استعراض شامل.[ فعالية التدخالت 
للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية. األوراق التقنية بشأن إقامة الدليل الختاذ إجراءات. متاح يف 

www.who.int/hiv/idu/prison/en.index.html :املوقع اآليت
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الفحص والمشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 

يتسم إجراء الفحص وتلقي املشورة باألمهية لسببني:
• كوهنما جزءاً من برنامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية )فهما مينحان أولئك الذين قد يكونوا 	

منخرطني يف سلوكيات منطوية على خماطر املعلومات والدعم الالزمني لتغيري السلوكيات(.
• كوهنما طريقة لتشخيص أولئك املتعايشني مع هذا الفريوس ويقّدمان هلم العالج والرعاية والدعم 	

املالئم.

يتوجب دوماً أن يكون الفحص للكشف عن الفريوس طوعياً، وأن يتيّسر للسجناء سبل احلصول على 
الفحص واملشورة طيلة مدة سجنهم. ومن املهم الضلوع باجلهود الرامية إىل حتسني سبل احلصول على هذا 
الفحص واملشورة يف السجون، ألهنا تصل لزبائن معرضني بشّدة ملخاطر اإلصابة بالفريوس ومل يستفيدوا 

يف غالب األمر من خدمات الفحص واملشورة يف اخلارج.

وبالتايل، ينبغي أن يكون للسجناء خيارات متنوعة بشأن إجراء الفحص للكشف عن الفريوس: 
• جيب تقدمي الفحص لكافة السجناء عند أدائهم الفحص الطيب لدى دخوهلم السجن. 	
• إضافة إىل ذلك، ألن دخول السجن يعترب وقتاً عصيباً ومن اجلائز أال يرغب العديد من السجناء 	

يف إجراء الفحص يف ذلك الوقت، ينبغي توفري الفحص للسجناء يف أّي وقت أثناء فرتة سجنهم. 
وينبغي تذكريهم بانتظام أثناء الدورات التعليمية بش�أن الفريوس وبواسطة موظفي الرعاية الصحية، 

بأن هذا الفحص متاح هلم، وينبغي تشجيعهم على إجرائه.

من املالحظ أن العديد من فوائد فحص فريوس نقص املناعة البشرية يعتمد على إسداء املشورة السابقة 
والالحقة للفحص أو أهنا تتعّزز من خالله. ينبغي أن يتلقي السجناء الذين تثبت إصابتهم جلسات 
مشورة وأن حيالون للعالج والرعاية والدعم. بإمكان جلسات املشورة الالحقة لالختبار أن تقّدم أيضاً 
الذين ستتاح هلم سبل  السجناء  لغالبية  املخاطر  معلومات صحية هامة وكذا معلومات بشأن خفض 

احلصول على الفحص وتثبت إصابتهم. 

ينبغي أن يرتبط فحص فريوس نقص املناعة البشرية وإسداء املشورة بشأنه ارتباطاً وثيقاً باحلصول على 
العالج والرعاية والدعم ملن تأيت نتائج فحصه إجيابية. ال يعّد الفحص )واملشورة( هدفاً يف حّد ذاته، بل 
وسيلة لتمكني الناس من احلصول على الرعاية والعالج والدعم إذا ما كانوا مصابني بالفريوس والختاذ 
الفريوس  العدوى إىل اآلخرين. والوصل فيما بني الفحص للكشف عن  انتقال  تدابري احلّد من خماطر 
والرعاية والعالج طبقاً للمعايري السائدة يف اجملتمع اخلارجي أمر أساسي لتشجيع السجناء على املشاركة 

يف برامج الفحص.
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القائمة المرجعية 4. برامج المشورة والفحص للكشف عن الفيروس

الفريوس يف  فّعالية تدّخالِت املشورة والفحص للكشف عن  التالية على  العوامُل  تُؤث�ُّر 
السجوِن. راجعوا هنا إذا ما كان الربنامج املوجود يف سجنكم يتماشى مع املمارسات 

الفضلى:
 

هل يتم تقدمي الفحص للكشف عن الفريوس لكافة السجناء عند دخوهلم؟ 	 
أثناء 	  أّي وقت شاءوا  إليه يف  السجناء  تتيسر سبل وصول  ذلك، هل  إىل  إضافة 

سجنهم؟
هل هو جماين؟	 
التعليمية و/أو بواسطة 	  السجناء بصفة دورية، من خالل األنشطة  يتم تذكري  هل 

توضيح  يتم  وهل  الفحص،  على  احلصول  بوسعهم  بأن  الصحية،  الرعاية  موظفي 
املنافع احملتملة هلم؟

هل يكون الفحص طوعياً على الدوام؟ )الفحص اإللزامي، بدون موافقة السجني 	 
املسبقة، غري ضروري وغري أخالقي؟

هل يتلقى كّل شخص يتم فحصه املشورة السابقة للفحص والالحقة له؟	 
هل ُدرِّب املتخصصون يف الرعاية الصحية على تقدمي خدمات املشورة والفحص؟	 
هل تشتمل املشورة للسجينات على مناقشة انتقال الفريوس من األم إىل الطفل؟	 
هل ُتكفل سريّة نتائج الفحص؟	 
هل يسّلم أفراد الرعاية الصحية نتائج الفحص بطريقة مشمولة بالسرية. 	 
هل تتم محاية السجناء املصابني بالفريوس من التمييز؟ على وجه اخلصوص، هل 	 

يرتكون وسط عامة الناس وهل هم قادرون على املشاركة يف نفس الربامج مثل غريهم 
من السجناء؟ )ال ينبغي منع السجناء املصابني بالفريوس من أّي عمل، أو أنشطة 

ترفيهية أو اجتماعية جرّاء وضعهم املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية(.
والرعاية 	  العالج  على  احلصول  بسبل  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطان  واملشورة  الفحص  هل 

والدعم؟ هل تتم إحالة كّل مصاب بالفريوس فوراً إىل العالج والدعم؟
هل الفحص واملشورة جزء من برنامج وقاية شامل من فريوس نقص املناعة البشرية 	 

يتضمن إتاحة سبل الوصول إىل تدابري الوقاية، لكي يتمكن السجناء املصابون من 
اختاذ خطوات ملنع انتقال هذا الفريوس للغري؟ 
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ال بّد من إيالء االهتمام لكفالة محاية سرية املعلومات الطبية وجتنب وصمة العار واآلثار السلبية املرتتبة 
على إجراء الفحص للسجناء: إذ لن يوافق السجناء على املشاركة يف الفحص واملشورة بشأن الفريوس 

إذا ما كانوا يتعرضون للتمييز أو إساءة املعاملة عندما تأيت نتائج الفحص إجيابية.
باإلضافة إىل احلصول على الفحص واملشورة بشأن الفريوس، فإن السجناء حباجة إىل الوصول إىل وسائل 
محاية أنفسهم. فكما هو مبنّي أعاله، يزاول الكثري من السجناء، مبن فيهم السجناء املدركني لوضعهم 
املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية، يف أنشطة حتمل خطر انتقال هذا الفريوس. إذن املعرفة بالوضع 
املتعلق بالفريوس لوحدها غري كافية ملنع انتقال الفريوس حني ال تتاح سبل الوصول إىل الوسائل اليت من 
شأهنا متكني الشخص من اختاذ خطوات لتقليل ذلك اخلطر يف السجون، فيما عدا القدرة على وقف 

السلوك املولِّد للخطر.  

توفير الواقي الذكري والوقاية من االغتصاب والعنف والقسر الجنسيين
تسليماً حبقيقة وقوع املمارسات اجلنسية يف السجون وبالنظر ملا حتمله من خماطر انتقال األمراض، أوصي 
بتوفري الواقي الذكري )ومواد التزليق مائية املنشأ( على نطاق واسع.  كما توصي منظمة الصحة العاملية، 
يف املبادئ التوجيهية بشأن العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون الصادرة عنها عام 
1993، بتوفري الواقي الذكري للسجناء »طوال فرتة احتجازهم« و«قبل أّي شكل من أشكال املغادرة 

أو اإلفراج«.
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توفير الواقي الذكري

يف وقت مبكر من عام 1991، وجدت دراسة ملنظمة الصحة العاملية أن 23 سجناً من نظم السجون 
اليت مشلتها الدراسة االستقصائية والبالغ عددها 52 قّدمت الواقي الذكري إىل السجناء. وحبلول آب/

أغسطس 2001،  وّفر 18 سجناً من نظم السجون البالغ عددها 23 يف االحتاد األورويب قبل توسيعه 
الواقي الذكري. ويف يومنا هذا، تقوم الكثري من نظم السجون يف أجزاء أخرى من العامل، مبا يف ذلك كندا 
واسرتاليا وبعض السجون يف الواليات املتحدة وأجزاء من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، والربازيل وجنوب 

أفريقيا واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وإندونيسيا بتوفري الواقي الذكري للسجناء. 

توجد عقبات أمام توزيع الواقي الذكري يف بعض السجون، مبا يف ذلك معارضة ضباط السجون وسلطاهتا 
العمل،  الثقافية، وعبء  العوامل تشمل االعرتاضات  بناء على مزيج من  الذكور،  ملمارسة اجلنس بني 
واحلظر املؤسسي للنشاط اجلنسي، والشواغل األمنية. وجادل منتقدو توزيع الواقي الذكري على السجناء 
بأن توفريه سوف يؤدي إىل ازدياد ممارسة النشاط اجلنسي بني السجناء، أو أن الواقي الذكري سيستخدم 

إلخفاء املخدرات.

ب�َْيد أنه ميكن التغلب على هذه العقبات، وقد ثبت أن املخاوف ال أساس هلا.  فقد أظهرت التجربة يف 
العديد من البلدان اليت وفرت الواقي الذكري يف السجون أن توفري الواقي الذكري جمدي يف جمموعة واسعة 
من بيئات السجون - مبا يف ذلك يف البلدان اليت يتم فيها جترمي النشاط اجلنسي املثلي - وأن السجناء 
يستخدمون الواقي الذكري للوقاية من العدوى أثناء ممارسة النشاط اجلنسي عندما يكون الواقي الذكري 

سهل املنال يف السجون.

»لسوء احلظ، ما يزال يوجد يف كثري من األماكن تيار قوي من اإلنكار ملمارسة اجلنس 
بني الذكور )ال سّيما يف السجون(، ويقابله رفض للقيام بأّي شيء جيوز رؤيته على أنه 
تغاٍض عن ذلك األمر.  لئن كانت اجملتمعات تريد رؤية اخنفاض معدل اإلصابة بفريوس 
نقص املناعة البشرية – داخل السجون وخارجه - فسوف يتعنّي تغيري تلك املواقف«.

 السجون واإليدز. وجهة نظر برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز، 
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يلزم أن يكون الواقي الذكري متوفراً بسهولة ودون لفت النظر، وعلى حنو مثايل يف أماكن مثل دورات 
املياه أو احلمامات، أو غرف االنتظار، أو حلقات العمل، أو غرف الرتفيه حيث يستطيع السجناء التقاط 
العاملني يف جمال الصحة، أو بواسطة  التوزيع بواسطة  يتم  الغري. ميكن أن  واقي ذكري دون أن يراهم 
آالت توزيع، أو بواسطة سجناء مدرّبني )األقران(، أو بواسطة مزيج من هذه الطرق. وينبغي لكل سجن 
حتديد أفضل طريقة لتوفري الواقي الذكري، بغية ضمان سهولة احلصول عليه دون لفت النظر. وينبغي أال 
يضطر السجناء لطلب الواقي الذكري، إذ لن يفعل ذلك إال القليل منهم، حيث ال يريدون الكشف عن 
اخنراطهم يف ممارسة النشاط اجلنسي املثلي. كما ينبغي توفري الواقي الذكري جمانا، وباملستطاع إتاحته لكافة 
السجناء يف »جمموعة اللوازم الصحية« اليت تسّلم إليهم لدى دخوهلم، واليت حتتوي على معلومات عن 
فريوس نقص املناعة البشرية وغري ذلك من املعلومات الصحية، وأيضاً مواد أخرى كأداة احلالقة، وفرشاة 
األسنان، وصابونة، وغري ذلك . وينبغي أيضا توفري مواد التزليق مائية املنشأ ألهنا تقلل من احتمالية متّزق 

الواقي الذكري أو متّزق الشرج، وكالمها يساهم يف خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية.

ال يوجد نظام سجن مسح باستخدام الواقي الذكري ومن مث قام بعكس سياسته، ومل يبّلغ أّي نظام سجون 
عن وجود مشاكل أمنية أو أيّة نتائج سلبية رئيسية أخرى ذات عالقة. على وجه اخلصوص، ُوِجد أن 
احلصول للواقي الذكري يتم دومنا إزعاج لروتني السجن، وال يشكل أّي هتديد لألمن أو للعمليات، وال 
يؤدي إىل زيادة يف ممارسة اجلنس داخل السجون، ويقبله معظم السجناء وموظفو اإلصالحيات حال 

تقدميه. فعادة ما يزداد الدعم لتوفري الواقي الذكري مبجرد بدء برنامج توفريه. 

اإلطار رقم 28.  تقييمات برامج الواقي الذكري تظهر نتائج إيجابية

مرفق  يف  الذكري  الواقي  توزيع  برنامج  قبول  مدى  لقياس  استقصائية  دراسة  وجدت 
االحتجاز املركزي يف واشنطن العاصمة أن احلصول على الواقي الذكري ال يعرقل روتني 
السجن، وال يشكل هتديداً لألمن أو للعمليات، وال يزيد من النشاط اجلنسي، ويقبله 
معظم السجناء وموظفي اإلصالحيات.  وخلصت الدراسة إىل أن من شأن النموذج أن 

يتكرر بكل يسر يف املؤسسات العقابية األخرى. 
وجد تقييم برنامج توزيع الواقي الذكري يف سجون نيو ساوث ويلز، يف اسرتاليا أن:
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84 يف املائة من السجناء أيّدوا توفري الواقي الذكري؛	 
معدل املضايقات املبّلغ عنها حبق السجناء املستخدمني آلالت توزيع الواقي منخفض؛	 
األهم من ذلك، أن السجناء استخدموا الواقي الذكري عند ممارستهم اجلنس الشرجي.	 

من تشرين األول/أكتوبر 1997 وحىت أيلول/سبتمرب 1998 مت توزيع 294,853 
واقياً ذكرياً يف سجون نيو ساوث ويلز. وهذه األرقام تعين حصول كل سجني على ما 
يعادل واقي ذكري واحد يف األسبوع. وعلى وجه العموم، مل تكن مثّة مؤشرات على 

وجود نتائج سلبية من جراء برنامج توزيع الواقي الذكري.

مع ذلك، فإنه يف مدينة كنغستون جباميكا، يف عام 1997 قام موظفو اإلصالحيات بإضراب وأعمال 
شغب يف أعقاب إعالن احلكومة توفري الواقي الذكري للسجناء والضباط، ممّا أسفر عنه ست وفيات. 
وقد أفيد أن االستياء ممّا انطوى عليه اإلعالن من نشاٍط جنسي َمثَلي أضرم حالة اإلضراب والشغب. 
يبنّي هذا أنه يف بعض البلدان حيثما توجد عقوبات قانونية ضد اللواط يف اجملتمع خارج السجن، وحيثما 
تكون هناك معتقدات راسخة وحتّيزات ضّد املثلية اجلنسية، قد يستلزم إدخال الواقي الذكري إىل السجون 
التثقيف  من خالل  بصفة خاصة  جيداً  إعداداً  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  من  وقائي  تدبري  باعتباره 
واملعلومات عن الغرض من إدخال الواقي الذكري، فضاًل عن املبادراِت الرامية إىل جماهبة وصمِة العار اليت 

ثَلي. 
َ
يواجهها ممارسو النشاط اجلنسي امل

منع االغتصاب والعنف واإلكراه الجنسيين
بينما يتسم توفري الواقي الذكري )سوياً مع مواد التزليق مائية املنشأ( يف السجون باألمهية، إال أنه غري كاٍف 

للتصّدي خلطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية باالتصال اجلنسي.
ومثّة دليل على شيوع العنف، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، يف السجون. ففي الكثري من السجون يعيش 

السجناء يف أوضاع مكتظة، حتت إشراف ومحاية ضئيلني، معّرضني لالعتداء اجلنسي.
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التدابري املّتخذة ملنع االغتصاب والعنف  الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية أيضاً على  لذا تعتمد 
واإلكراه اجلنسيني يف السجون.  ويستلزم اختاذ بعض هذه التدابري - مثل إصالح قانون العقوبات الالزم 
خلفض عدد نزالء السجون، حىت يتمّكن احلراس، الذين غالباً ما يكونون قليلي العدد وضئيلي األجور، 
من محاية السجناء الضعفاء من العنف واإلكراه اجلنسيني – من جانب مقرري السياسات واملشرعني، 
غري أن سلطات السجون مسؤولة كذلك عن منع االغتصاب والعنف اجلنسي، وممارسة اجلنس باإلكراه. 

على سبيل املثال، تؤكد املبادئ التوجيهية بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
وحقوق اإلنسان على أن سلطات السجون مسؤولة عن مكافحة السلوك اجلنسي العدواين كاالغتصاب، 
املالئم،  الوظيفي  املالك  توفري  من خالل  السجناء،  إيذاء  أشكال  وكافة  الضعفاء  السجناء  واستغالل 
واملراقبة الفّعالة، والعقوبات التأديبية، وبرامج التعليم والعمل والرتفيه. كما يستلزم األمر تدخالت هيكلية 
مثل إضاءة أفضل وترتيبات أحسن لالستحمام والنوم. على وجه اخلصوص، حيتاج السجناء الضعفاء 

توفري احلماية هلم وإبقاء السجناء األحداث مبعزل عن البالغني.

للحصول على املزيد التفاصيل واملراجع، أنظر:!
املتحدة  باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم  املعين  املتحدة  العاملية ومكتب األمم  الصحة  منظمة 
لفريوس  للتصدي  التدخالت   .)2007( البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املعين  املشرتك 
نقص املناعة البشرية يف السجون. الوقاية من االنتقال باالتصال اجلنسي. األوراق التقنية بشأن 
www.who.int/hiv/idu/   إقامة الدليل الختاذ إجراءات. وهو متاح يف املوقع اآليت
www.unodc.org/unodc/en/hivaids/ أو   prison/en.index.html

publications.html
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القائمة المرجعية 5. توزيع الواقي الذكري ومنع ممارسة الجنس غير الرضائي
تُؤث�ُّر العوامُل التالية على فّعالية برامج توزيع الواقي الذكري ومنع ممارسة اجلنس غري الرضائي. راجعوا هنا 

إذا ما كان الربنامج املوجود يف سجنكم يتماشى مع املمارسات السليمة:
قبل تقدمي برنامج توفري الواقي الذكري: هل أُعّدت أنشطة تعليمية ومعلوماتية لتوضيح سبب أمهية 	 

البدء يف توزيع الواقي الذكري داخل السجون؟ )ينبغي اإلعداد لتقدمي الربامج بعناية، ال سّيما يف 
السجون اليت قد تواجه معارضة أولية إزاء توفري الواقي الذكري.(

هل تتاح للسجناء سبل احلصول على الواقي الذكري بسهولة ودون لفت النظر حبيث يستطيعوا 	 
أخذه من أماكن شىت يف السجن، دون االضطرار إىل طلبه ودون أن يراهم الغري.  

هل يتم التأكد من توافر اإلمدادات بانتظام، وجتديدها، إن لزم األمر؟ 	 
هل يقدَّم الواقي الذكري للسجناء لدى دخوهلم السجن يف »جمموعة اللوازم الصحية« اليت حتتوي 	 

على معلومات وأدوات أخرى للحماية الصحية مثل مواد التزليق مائية املنشأ، واملطّهرات، وأداة 
احلالقة وفرشاة األسنان والصابونة، وكتّيب عن فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض 

املعدية، وعن تعاطي املخدرات ... وغري ذلك؟ 
هل ُيسمح بالزيارات الزوجية، وهل يتم توفري الواقي الذكري ملثل هذه الزيارات؟	 
هل يزّود السجناء بالواقي الذكري لدى إطالق سراحهم من السجن؟	 
هل هو جماين؟	 
هل تتوفر أيضاً مواد التزليق مائية املنشأ؟	 
هل يتم اختاذ تدابري لزيادة قبول الواقي الذكري واستخدامه فيما بني السجناء، على سبيل املثال 	 

من خالل تشجيع املناقشات ما بني األقران؟
هل يعلِّم الربنامج التثقيفي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية السجناء على االستخدام الصحيح 	 

للواقي الذكري ومواد التزليق؟
هل تتضمن الربامج التدريبية املستمرة للموظفني أقساماً عن فريوس نقص املناعة البشرية وبصفة 	 

خاصة عن سبب أمهية توفري الواقي الذكري يف السجون؟
هل تتاح للسجينات سبل احلصول على الواقي الذكري فضالً عن الواقي الفموي )الواقي الفموي 	 

هو قطع صغرية رفيعة ومربعة مصنوعة من املطاط )الالتكس( ُتستخدم يف ممارسة اجلنس الفموي-
املهبلي أو الفموي-الشرجي. وقد جاء امسه من استخدامه يف اإلجراءات املتعلقة بطب األسنان. 
يعني الواقي الفموي على احلّد من عدوى األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، أثناء ممارسة اجلنس 
الفموي، بالعمل كحاجز أمام اإلفرازاِت املهبليِة والشرجيِة اليت حَتتوي على البكترييا والفريوسات.(

هل يتم تنفيذ أيّة تدابري ملكافحة السلوك اجلنسي العدواين مثل االغتصاب، واستغالل السجناء 	 
الضعفاء وكافة أشكال إيذاء السجناء؟

هل مت وضع خطة ذات غايات وأهداف وجداول زمنية واضحة للحّد بشكل أكرب من هذا 	 
السلوك؟ 

على وجه اخلصوص، هل يتم إبقاء السجناء األحداث على الدوام مبعزل عن السجناء البالغني؟  	 
وهل تقدَّم احلماية للسجناء الضعفاء؟
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العالج بمواد بديلة ألثر األفيون وغيرها من أشكال العالج من االرتهان بالمخدرات

أثناء وجودهم يف  املخدرات  العامل  بلدان  السجناء يف شىت  من  الكثري  يتعاطى  أعاله،  مبنّي  هو  كما 
السجن، مبا يف ذلك تعاطيها عن طريق احلقن. يعزى هذا على األقل جزئياً إىل أن نسبة كبرية من السجناء 

مرهتنة باملخدرات. 

وألجل احلّد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق استخدام أدوات حقن ملّوثة، ينبغي تشجيع 
السجناء على:

• عدم تعاطي املخدرات إطالقاً؛ 	
• وإذا ما استمروا يف التعاطي، فأال يستخدموا احلقن؛ 	
• وإذا ما استخدموا احلقن، أال يتشاركوا يف أدوات احلقن. 	

وبالتايل، فإن توفري العالج من االرهتان باملخدرات وتوفري برامج احلّد من خطر العدوى على حّد سواء 
يف السجون ألمر أساسي.

فيما يتعلق بالعالج من االرهتان باملخدرات، هناك إمجاع متزايد على إمكانية فعاليته يف السجون إذا 
ما كان يلّب احتياجات السجناء، وإذا كان من الطول واجلودة ما فيه الكفاية، وإذا ما مت توفري الرعاية 

الالحقة لدى اإلفراج.

توجد أنواع كثرية من العالج من االرهتان باملخدرات، غري أهنا تنحصر أساساً يف فئتني: 
• العالج  مبواد بديلة ألثر األفيون؛	
• الربامج القائمة على االمتناع عن التعاطي. 	

العالج  بمواد بديلة ألثر األفيون 

لكّل أشكال العالج من االرهتان باملخدرات بعض اآلثار على خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية، 
غري أنه لربامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون اإلمكانية األكرب يف خفض تعاطي املخدرات عن طريق 

احلقن وما ينجم عنه من خطر انتشار العدوى.

تنطوي برامج العالج مبواد بديلة على إعطاء دواء بوصفة طبية له تأثري مماثل للمخدر غري املشروع الذي 
يتم تعاطيه، ولكن بدرجة خطورة أقل. وهي تستخدم على أهنا إسرتاتيجية للوقاية من فريوس نقص املناعة 

البشرية توّفر للمرهتنني باملخدرات خياراً إضافياً إلبعادهم عن استخدام احلقن وعن التشارك فيها.
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لماذا العالج بمواد بديلة

الشكل األكثر استخداماً من أشكال العالج مبواد بديلة ألثر األفيون هو العالج باملداومة على امليثادون. 
ُأستخدم امليثادون للعالج من االرهتان باهلريوين وغريه من املواد األفيونية ملدة عقود وُأضيف لقائمة منظمة 
البوبرينوفني الذي طُوِّر يف  العاملية »لألدوية الضرورية« يف عام 2005.  كما أشيع استخدام  الصحة 
اآلونة األخرية يف عدد من البلدان. وقد ثبت أن كالمها يقّلل إىل حّد كبري من خماطر العدوى بفريوس 
نقص املناعة البشرية من خالل احلّد من تعاطي املخدر عن طريق احلقن وحتسني الصحة ونوعية احلياة 

لألشخاص املرهتنني باملواد األفيونية. 
لقد توّسعت الربامج اجملتمعية للعالج مبواد بديلة ألثر األفيون توسعاً سريعاً منذ أواسط التسعينات.  ففي 
يومنا هذا، يتلقى أكثر من نصف مليون شخص العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف شىت أرجاء املعمورة.  
ويف ورقة موقف مشرتكة، صرّح برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

ومنظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بأن: 
العالج باملداومة على املواد البديلة هو أحد اخليارات األكثر فّعالية للعالج من االرهتان باملواد األفيونية، 
إذ بوسعه خفض التكلفة العالية املرتتبة على االرهتان باملواد األفيونية لألفراد وعائالهتم واجملتمع ككل، 
عن طريق احلّد من تعاطي اهلريوين، والوفيات املرتبطة به، والسلوكيات املنطوية على خماطر فريوس نقص 
من عناصر  البديلة عنصراً حامساً  املواد  باملداومة على  العالج  البشرية، والنشاط اإلجرامي. يعّد  املناعة 
الُنهج اجملتمعية يف إدارة االرهتان باملواد األفيونية والوقاية من عدوى فريوس نقص املناعة البشرية  فيما بني 

متعاطي املخدرات عن طريق احلقن. 

مثّة بيانات وافرة تدعم فّعالية برامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف احلّد من سلوك احلقن املنطوي 
على خماطر شديدة ويف احلّد من خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. كذلك توجد أدّلة على أن 
العالج مبواد بديلة ألثر األفيون هو العالج األكثر فّعالية املتاح للمرهتنني باهلريوين مّمن يتعاطونه عن طريق 
احلقن من حيث تقليله ملعّدل الوفيات، واستهالك اهلريوين، واإلجرام. لقد ثبت أن املخاوف اليت أثريت 
بشأن العالج مبواد بديلة ألثر األفيون ليس هلا أساس من الصحة.  على وجه اخلصوص، مل يظهر أن 
العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يشكل عقبة أمام وقف تعاطي املخدرات، ويف حقيقة األمر، ثُبت أن هذا 
العالج أكثر فّعالية من برامج إزالة السمّية يف تعزيز االستبقاء يف برامج العالج من املخدرات واالمتناع 
عن تعاطي املخدرات غري املشروعة. أخرياً، يوجد دليل على أن الناس الذين يتلقون هذا العالج وُيكرهون 
على االنسحاب من العالج بامليثادون بسبب سجنهم غالباً ما يرجعون لتعاطي املخدرات، داخل نظم 
السجون يف أغلب األحيان، ويف الغالب عن طريق احلقن. لذلك يوصى على نطاق واسع بأن يسمح 

للسجناء الذين كانوا يتلقون العالج مبواد بديلة ألثر األفيون خارج السجن مواصلة تلّقيه داخله.
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كما هو احلال يف اجملتمع، فإن للعالج مبواد بديلة ألثر األفيون، إذا ما أتيح للسجناء، إمكانية احلّد من 
احلقن والتشارك يف احملاقن يف السجون. لذلك فإن املبادئ التوجيهية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/
اإليدز يف السجون، الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، توصي بأنه: »ينبغي للسجناء الذين تلقوا العالج 
باملداومة على امليثادون قبل سجنهم أن يتمكنوا من مواصلة تلقي هذا العالج أثناء وجودهم يف السجن. 
ويف البلدان اليت يتاح فيها العالج باملداومة على امليثادون لألشخاص املرهتنني باملواد األفيونية يف اجملتمع، 

ينبغي كذلك إتاحته يف السجون. 

أين يجري تقديمه؟

يف مجيع أحناء العامل، يقّدم عدد متزايد من نظم السجون العالج مبواد بديلة ألثر األفيون إىل السجناء، 
مبا يف ذلك نظم السجون يف كندا واسرتاليا، وبعض النظم يف الواليات املتحدة األمريكية، ومعظم النظم 
يف الدول اخلمس عشرة »القدمية« األعضاء يف االحتاد األوريب، ونظم يف بلدان أخرى، مبا فيها مجهورية 
إيران اإلسالمية وإندونيسيا.  يف أسبانيا، يتلقى هذا العالج 18 يف املائة من كافة السجناء، أو 82 يف 

املائة من الناس الذين لديهم مشكلة خمدرات يف السجون.

كما توجد برامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف السجون يف بعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 
»اجلديدة« )بولندا وسلوفينيا ومالطا واجملر(، مع أهنا تظل يف أغلب األحيان برامج صغرية وال يستفيد منها 
سوى عدد قليل من السجناء مّمن هم حباجة إليها. أخرياً، بدأ عدد متزايد من نظم السجون يف أوروبا 
الشرقية واالحتاد السوفيايت السابق بربامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون )مثل مولدوفا(، أو أهنا ختطط 
للقيام بذلك قريباً جداً )مثل قريغيزستان(، ولكن العالج مبواد بديلة ألثر األفيون غري متوفر يف السجون 

يف بلدان أخرى يف املنطقة. 
األدّلة على الفوائد 

ال تزال بعض نظم السجون راغبة عن توفري العالج مبواد بديلة ألثر األفيون، أو التوّسع يف توفريها ألولئك 
السجناء الذين مل يتلقوهنا قبل دخوهلم السجن. إذ يعترب البعض امليثادون أو البوبرينوفني جمرد عقار آخر 
لتغيري املزاج، يؤخِّر توفريه الُبعد عن حياة حمورها املخدرات وجتاوزها. يعرتض البعض أيضاً على العالج 
مبواد بديلة ألثر األفيون ألسباب أخالقية، جمادلني بأنه ليس سوى استبدال لنوع املخدر املرهتن به بآخر. 
غري أنّه يف السنوات األخرية قّدمت عمليات تقييم برامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف السجون 

دلياًل واضحاً على فوائدها.
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أوضحت الدراسات بأنه إذا ما كانت اجلرعة كافية )60 ملغم من امليثادون على األقل( وإذا ما ُقدِّم 
العالج طوال مدة احلبس، فإن هذه الربامج تقّلل من تعاطي املخدرات عن طريق احلقن والتشارك يف 
اإلبر وما ينجم عنهما من انتشار لفريوس نقص املناعة البشرية وغري ذلك من األمراض املنقولة عن طريق 
الدم. إضافة إىل ذلك، فإن هلا فوائد إضافية وجمدية على صحة السجناء املشاركني يف الربامج وعلى نظم 

السجون واجملتمع على حّد سواء. على سبيل املثال: 

• امللتِمس 	 السلوك  من  احلّد  طريق  عن  املؤسسي  السلوك  على  إجيايب  تأثري  البديلة  باملواد  للعالج 
للمخدرات ومن مث حتسني سالمة السجون وأمنها. 

• تقّل احتمالية إعادة احلبس بشكل ملحوظ فيما بني أولئك السجناء املتلقني للعالج مبواد بديلة ألثر 	
األفيون. 

• ييّسر العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف السجون بشكل كبري من الدخول يف العالج الالحق لإلفراج 	
والبقاء فيه مقارنًة بالسجناء امللتحقني يف برامج إزالة السمّية. 

• البداية من شواغل بشأن األمن والسلوك 	 السجون يف  إدارات  تثريه يف كثري من األحيان  برغم ما 
العدواين وحتويل استخدام امليثادون، إال أن هذه املشاكل ال تظهر حال تنفيذ العالج مبواد بديلة 

ألثر األفيون.
• يفيد السجناء وموظفو السجون على حّد سواء بالتأثري اإلجيايب للعالج مبواد بديلة ألثر األفيون على 	

احلياة داخل السجون. 
• يوّفر العالج مبواد بديلة ألثر األفيون تواصاًل يومياً فيما بني خدمات الرعاية الصحية واملرضى، وهو 	

ما يؤدي يف أغلب األحيان إىل عالقة باستطاعتها أن تعني يف تناول القضايا الصحية األخرى ويف 
إقامة صلة مع االسرتاتيجيات األخرى بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية. 
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باإلضافة إىل ذلك، قد يساعد العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف احلّد من خطر تعاطي أولئك املفرج 
عنهم من السجون جرعة مفرطة. فالكثري من السجناء يستأنفون التعاطي عن طريق احلقن مبجرد اإلفراج 
عنهم من السجون، لكنهم يفعلون ذلك مع تزايد خطورة املوت من جراء اإلفراط يف تعاطي املخدرات 
كنتيجة الخنفاض حتّمل املواد األفيونية.  وقد الحظت حبوث مستفيضة عدداً كبرياً من الوفيات خالل 
األسابيع األوىل اليت تلت اخلروج من السجن عزيت إىل اإلفراط يف تعاطي املخدرات. يشري هذا إىل منفعة 
السجون وإىل ضرورهتا من خالل العناية بالعالج من تعاطي املخدرات تصّدياً ملثل هذه األوضاع اخلطرة، 
كما يسّلط الضوء على أمهية العالج مبواد بديلة ألثر األفيون ليس فقط باعتباره إسرتاتيجية للوقاية من 
فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، بل وأيضاً كإسرتاتيجية خلفض الوفيات جرّاء اإلفراط يف تعاطي 

املخدرات عند اإلفراج. 

اإلطار رقم 29.  كندا: تقييم العالج بمواد بديلة ألثر األفيون يظهر منافع في السجون

البديل بواسطة  يف كندا، وّسع نظام السجن الفيدرايل من سبل احلصول على العالج 
اإلفراج وعلى  على حصيلة  إجيابياً  تأثرياً  العالج  أن هلذا  التقييم  أظهر  بعدما  امليثادون 
الرتكاب  احتمااًل  أقل  العالجي  الربنامج  هذا  يف  املشاركون  وكان  املؤسسي.  السلوك 
اجلرائم والعودة إىل السجن. وهذا أمر هام ألن تكلفة الربنامج املؤسسي للعالج مبواد 
بديلة ألثر األفيون قد تعّوضها وفورات من تكاليف اجملرمني الذين ينجحون يف البقاء 
يف  اجملتمع ملدة من الزمن أطول ممّا يعادهلم من اجملرمني الذين مل يتلقوا مثل هذا العالج.

اإلطار رقم 30.  نتائج إيجابية: العالج بالمداومة على الميثادون في سجون جمهورية 
إيران اإلسالمية

ألجل منع السلوك املنطوي على خماطر شديدة، مت البدء بأول مشروع للعالج البديل بامليثادون 
عام 2003 يف سجن قزل حصار الواقع يف حمافظة طهران.  وقد مت تطبيقه خالل الثمانية 
عشر شهراً التالية يف 12 حمافظة أخرى يف إيران.  ويف مرحلة مبكرة من توفري امليثادون يف 
السجن، خضع 1400 سجني للعالج باملداومة على امليثادون، وازداد هذا العدد بسرعة يف 
وقت الحق. تشتمل نتائج العالج على احلّد بشكل كبري من تعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن، األمر الذي يلعب دوراً حامساً يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، واخنفاضاً يربو 

عن 90 يف املائة يف إيذاء النفس والتقاتل. 
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سبب آخر وراء أمهية العالج مبواد بديلة ألثر األفيون 
أصبح عالج فريوس نقص املناعة البشرية بالعالج املضاد للفريوسات الرجعية متوفراً يف العديد من البلدان 
العديد  ويف  مؤخراً.  اليد حىت  متناول  العالج يف  هذا  فيها  يكن  مل  اليت  الدخول  واملتوسطة  املنخفضة 
املضاد  للعالج  احملتاجني  الناس  غالبية  الوسطى، يكون  الشرقية وآسيا  أوروبا  البلدان، ال سّيما يف  من 
للفريوسات الرجعية من متعاطي املخدرات عن طريق احلقن. وسوف يقضي الكثري منهم فرتة من الوقت 
داخل السجون، وهم حباجة  للحصول على العالج مبواد بديلة ألثر األفيون والعالج املضاد للفريوسات 
الرجعية على حّد سواء بدون توقف، إذ أن العالج مبواد بديلة ألثر األفيون أثبت فعاليته يف تسهيل تقدمي 

العالج املضاد للفريوسات الرجعية فيما بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن، وااللتزام به.

!
للحصول على املزيد من املعلومات عن العالج مبواد بديلة ألثر األفيون، أنظر:

منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة 
للتصدي لفريوس  التدخالت  البشرية/اإليدز )2007(.  املناعة  املعين بفريوس نقص  املشرتك 
بشأن  التقنية  األوراق  باملخدرات.  االرهتان  من  العالج  السجون:  يف  البشرية  املناعة  نقص 
www.who.int/hiv/idu/ إقامة الدليل الختاذ إجراءات. وهو متاح يف املوقع اآليت
www.unodc.org/unodc/en/hiv- أو    prison/en.index.html

.aids/publications.html

منظمة الصحة العاملية )2004(. ورقة موقف مشرتكة بني منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم 
املناعة  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص 
البشرية/اإليدز - العالج باملداومة على املواد البديلة يف إدارة االرهتان باملواد األفيونية والوقاية 
من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.  وهو متاح باللغتني اإلجنليزية والروسية على املوقع:  
 .www.who.int/substance_abuse/publications/treatment/en

بيان موقف مشرتك حول العالج من االرهتان باألفيون باملداومة على املواد البديلة.

منظمة الصحة العاملية )2005(.  األوراق التقنية بشأن إقامة الدليل الختاذ إجراءات. فعالية 
العالج من االرهتان باملخدرات يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية فيما بني متعاطي 
www.who.int/hiv/idu/ :املخدرات عن طريق احلقن.  وهو متاح على املوقع اآليت
السياسات  أن »مقّرري  البديلة ويستخلص  باملواد  العالج  األدّلة على  يستعرض  en/. وهو 
حباجة إىل أن يكونوا واضحني بشأن كون تطوير عالج باملواد البديلة للمخدرات عنصرا حامسا 
يف إسرتاتيجية الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية فيما بني متعاطي املواد األفيونية عن طريق 

احلقن«.
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األشكال األخرى للعالج من االرهتان باملخدرات
على النقيض من العالج البديل ألثر األفيون الذي أصبح متوافراً بشكل متزايد يف العديد من نظم السجون 
على األقل جزئياً بسبب قدرته على احلّد من تعاطي املخدرات عن طريق احلقن وما ينجم عنه من خطر 
انتشار العدوى، مل يتم يف العادة تقدمي أشكال أخرى من عالج االرهتان باملخدرات يف السجون تكون 
الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية هدف من أهدافها. لذا ليس من املستغرب أال يوجد سوى القليل 
من البيانات عن فّعالية هذه األشكال من العالج كإسرتاتيجية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية. 
ومثّة حاجة ملّحة لدراسة مدى فعاليتها يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية. بصورة أعم، مع بعض 

االستثناءات، هناك نقص يف التقييمات املستقلة واملنهجية لنتائج هذه التدخالت.  

مع ذلك، باإلضافة إىل العالج باملواد البديلة، فإن تقدمي برامج عالج قائمة على االمتناع عن التعاطي، 
ميتنع فيها السجناء امتناعاً كلياً عن تعاطي املخدرات أمر هام كذلك، حيث تعزز مثل هذه الربامج الغاية 
من السجن من خالل حماولة متكني السجناء من العيش حياة دون ارتكاب جرائم جنائية بعد اإلفراج 

عنهم. 

إصالحيات فيكتوريا )2003(. برنامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف سجن فيكتوريا: 
www.justice. :السياسات واإلجراءات السريرية والعملياتية. وهو متاح على املوقع التايل
إلدارة  عمل  إطار  واإلجراءات  السياسات  فيها  تقّدم  ممتازة  وثيقة  وهي    .vic.gov.au

العالجات باملواد البديلة.
امليثادون،  بواسطة  البديل  للعالج  توجيهية حمددة  مبادئ  دائرة إصالحيات كندا )2003(. 
www.csc.scc.gc.ca/text/ على:   متاحة  وهي  إصالحيات كندا.  دائرة  أوتاوا: 

 .pblct/metadone/index-eng.shtml
تقدم هذه املبادئ التوجيهية خلفية عامة عن السجناء وعن تعاطي املخدرات، ففيها قسم يتوسع 
يف شرح الغايات من العالج البديل بواسطة امليثادون وأهدافه، ومعايري االلتحاق وضمان جودة 
العالج باملداومة على امليثادون، ودور فريق التدخل بامليثادون؛ وقسم عن املسؤوليات احملّددة 
باجلرعات؛  اخلاصة  املوضوعات  عن  وقسم  بامليثادون؛  التدخل  فريق  أعضاء  من  لكل عضو 
وقسم عن فحص البول للكشف عن املخدرات؛ وقسم عن التدخالت للعالج من االرهتان 

باملخدرات املصاحبة للعالج باملداومة على امليثادون؛ وعدد من املالحق.
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هناك جمموعة كبرية ومتنوعة من الربامج القائمة على االمتناع عن التعاطي، غري أن مجيعها يبتدئ مبرحلة 
تقييم، ومجيعها يضّم مرحلة إزالة مسّية.  واألمثلة عن الربامج القائمة على االمتناع عن التعاطي تشمل 

العالج السلوكي املعريف وعالج الوقاية من االنتكاس أو النهج العالجي اجملتمعي.

باستطاعة العالج جيد النوعية واملناسب وسهل املنال حتسني أمن السجون، فضاًل عن األداء الصحي 
املتواصلني  العالج والدعم  يوفر  أنه  العود لإلجرام طاملا  يقّلل من  أن  للسجناء، وبإمكانه  واالجتماعي 
والرعاية ما بعد اإلفراج، ويليّب االحتياجات الفردية للسجناء. لتشغيل هذا الربنامج، من الضروري دائما 
توظيف املتخصصني الذين يتمكنون من تقدميه وتشغيله. بإمكان مثل هذا العالج يف السجون أن يعمل 
وأن يساعد يف خفض كمية تعاطي املخدرات يف السجون ولدى اإلفراج. ونظراً ألن العديد من السجناء 
يعاين من مشاكل حاّدة مع تعاطي املخدرات غري املشروعة، فمن األمهية مبكان االستفادة من فرصة 

العالج وإعادة التأهيل اليت يتيحها السجن. 

هناك أيضاً حاجة إىل ضمان أال تذهب االستثمارات اليت وضعت يف العالج يف السجون أدراج الرياح 
بسبب االفتقار للعناية الالحقة الفّعالة. فمن املرّجح أن ينتكس اجملرمون ما مل يتم املداومة على العالج 
يف اجملتمع احمللي. باإلضافة إىل االحتياجات إىل العالج من االرهتان باملخدرات، فإن للكثري من السجناء 
السابقني صعوبات خاصة بالسكن وصعوبات مالية وحىت مشاكل نفسية. فقد يطلق سراحهم ليذهبوا إىل 
أسر تقدم دعماً ضعيفاً أو فعاًل إىل أسر وأصحاب يعانون من اختالل عميق. هلذا السبب، ال ينبغي أن 
تقتصر الرعاية الالحقة على عالج املخدرات. فعلى حنو مثايل، يف غضون بضعة أشهر قبل اخلروج من 
السجن، يلزم أن يساعد موظفو اإلصالحيات السجناء ممن يعانون من مشكلة االرهتان باملخدرات على 
التخطيط ملواصلة العالج، وحتديد االحتياجات األخرى، وحتديد مكان اخلدمات اجملتمعية املناسبة لتلبية 
تلك االحتياجات. على سبيل املثال، قد يطلب السجناء املفرج عنهم مساكن خالية من املخدرات، 
والتدريب الالزم حملو األمية، ومعلومات وتعليم بشأن فريوس نقص املناعة البشرية، والتوظيف، واإلدارة 
طويلة األمد لالنتكاس، واخلدمات االجتماعية.  غالبا ما تبذل منظمات اجملتمع املدين جهوداً من أجل 

إعادة توطني اجملرمني. وإنه ملن األمهية أن تنخرط السجون يف شراكات مع تلك اجلماعات.
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القائمة المرجعية رقم 6.  العالج بمواد بديلة ألثر األفيون وغيره من أشكال العالج 
من االرتهان بالمخدرات

أشكال عالج  من  وغيره  البديلة  بالمواد  العالج  فّعالية  على  التالية  العوامُل  ُتؤثـُّر 
االرتهان بالمخدرات في السجون. راجعوا هنا ما إذا كانت البرامج الموجودة في 

سجونكم تتماشى مع الممارسات السليمة.

هل تتفق املبادئ اإلرشادية بشأن العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف السجون مع 	 
املبادئ اإلرشادية بشأن العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف اجملتمع احمللي؟

هل مبقدور األشخاص اخلاضعني للعالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف اجملتمع احمللي 	 
قبل دخوهلم السجن مواصلة هذا العالج دون انقطاع عند القبض عليهم أو سجنهم.

باألفيون يف 	  للمرهتنني  األفيون  بديلة ألثر  مبواد  العالج  فيها  يتوافر  اليت  البلدان  يف 
اجملتمع احمللي، هل يتوافر أيضاً للسجناء الذين يريدون الشروع به يف السجن، بنفس 

الشروط املوجودة يف اجملتمع؟ 
هل حيتوي برنامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون على نظام شامل للتخطيط لإلفراج 	 

برنامج  إىل  لإلحالة  نظام  ذلك  مبا يف  اخلروج،  السجناء ممن هم على وشك  عن 
العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف اجملتمع عموماً؟

هل تُقّدم ملوظفي السجون وللسجناء معلومات واقعية عن العالج مبواد بديلة ألثر 	 
األفيون؟

هل تقّدم أيضاً أشكال أخرى من عالج االرهتان باملخدرات، قائمة على االمتناع 	 
عن التعاطي، للسجناء الذين يطلبوهنا؟

هل تكون أشكال العالج هذه مستندة إىل أدلة؟	 
هل تشمل التخطيط لإلفراج وعنصراً للعناية الالحقِة لضمان تلقي السجناِء مساعدة 	 

ودعم متواصلني فيما يتعلق بارهتاهنم باملخدرات وإعادة إدماجهم يف اجملتمع عند 
اإلفراج؟

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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يف بعض البلدان، يوفر مراقبو السلوك العناية الالحقة. ويف بعض احلاالت، يتم قضاء جزء من العقوبة يف 
اجملتمع حتت إشراف. ومن اجلائز كبديل عن ذلك أن يفرج عن اجملرمني مبكراً إفراجا مشروطا أو بشكل 
آخر من أشكال اإلفراج املشروط. يف هذه احلاالت، حتني الفرصة لتضمني شروط، قد تساعد على إبقاء 

اجملرم مبنأى عن تعاطي املخدرات والسلوك املنطوي على خماطر شديدة. 

تدابير أخرى للحّد من الطلب على المخدرات: 
على  الطلب  من  احلد  بشأن  األخرى  االسرتاتيجيات  بوسع  باملخدرات،  االرهتان  إىل عالج  باإلضافة 
املخدرات أن تساعد أيضاً يف اجملهودات الرامية إىل منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. 
تعاطي  املرّجح أن تقضي جمهودات كهذه على  أنه من غري  البدايِة  املهم أن نالحظ منذ  أنه من  غري 
املخدرات يف السجوِن. يف واقع األمر، حىت نظم السجون اليت خصصت موارد مالية كبرية هلذه اجملهودات 
التدابري األخرى  القضاء على تعاطي املخدرات. لذا ال ميكن هلذه اجلهود أن حتل حمل  مل تقدر على 

املوضحة أعاله، بل باألحرى ينبغي الضلوع هبا استكمااًل هلا. 

توفير المعلومات عن المخدرات وتعاطيها
مل يثبت أن توفري املعلومات عن املخدرات وعن تعاطيها يغرّي لوحده من سلوك تعاطي املخدرات. مع 
ذلك، فإن املعلومات اجلوهرية والصحيحة ضرورية الختاذ خيارات صحّية وينبغي لكافة برامج العالج من 

االرهتان باملخدرات أن تتضمن عنصراً تعليمياً. 

العمل والدراسة وغيرهما من األنشطة
تبنّي البحوث أن أحد األسباب وراء تعاطي بعض السجناء للمخدرات عندما يكونون داخل السجن هي 
التغلب على الشعور بالضجر واالغرتاب، وتعزيز الشعور باالسرتخاء. وهذا يوحي باحلاجة إىل املزيد من 
األنشطة اهلادفة يف السجون.  إن توفري فرص عمل و/أو دراسة للسجناء أثناء وجودهم يف السجن، أو 
تقدمي أنشطة كالرياضة، واملسرح وتعزيز اجلانبني الروحي والثقايف هبدف توفري طرق صحية وتشكل حتدياً 
هلم إلشغال وقتهم، قد يكون له تأثري اجيايب على السلوكيات اخلطرة، ال سّيما عندما ُتستكَمل مبا يناسب 
من تعليم بشأن تعاطي املخدرات )الذي قد يشمل توفري املعلومات واملهارات احلياتية على حّد سواء(.

تعليم المهارات الحياتية 
إن توفري تعليم املهارات احلياتية أمر هام أيضاً.  املهارات احلياتية هي القدرات على القيام بالسلوك املوائم 
واإلجيايب مبا ميّكن األفراد من التعامل بفّعالية مع متطلبات وحتديات احلياة اليومية. وهي تشمل: الوعي 
بالذات والتعاطف ومهارات االتصال ومهارات التعامل مع األفراد ومهارات اختاذ القرارات ومهارات حل 
املشكالت والتفكري اإلبداعي والتفكري النقدي ومواجهة املشاعر واإلجهاد. هذه الكفاءات الشخصية 
واالجتماعية، جنبا إىل جنب مع املعلومات املناسبة حول املخدرات وتعاطيها، تساعد الناس يف اختاذ 

خيارات أكثر صّحة.
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إنشاء ما يسمى بـ« وحدات خالية من المخدرات«
بشكل  السجون،  نظم  من  متزايد  عدد  يستخدمها  املخدرات  على  الطلب  أخرى خلفض  إسرتاتيجية 
العادة،  الغنية باملوارد، هي إنشاء ما يسمى بوحدات »خالية من املخدرات«. يف  البلدان  أساسي يف 
تكون الوحدات أو األجنحة »اخلالية من املخدرات« وحدات سكنية منفصلة داخل السجن ترّكز على 
احلد من توافر املخدرات ويسكنها سجناء وّقعوا طوعاً على عقد قاطعني الوعد بالبقاء بدون خمدرات. 
يف بعض احلاالت، تركز هذه الوحدات فقط على مكافحة املخدرات من خالل زيادة التفتيش، يف حني 
توّفر بعض نظم السجون هنجاً متعدد األوجه جيمع ما بني تدابري اعرتاض املخدرات واخلدمات العالجية. 
وباستطاعة الوحدات »اخلالية من املخدرات« املساعدة يف اجلهود املبذولة ملكافحة انتشار فريوس نقص 
املناعة البشرية يف السجون إذا ما أّدت إىل خفض تعاطي املخدرات، ال سّيما تعاطيها عن طريق احلقن. 
هناك بعض األدلة من عدد قليل من الدراسات على أن ما يسمى بالوحدات »اخلالية من املخدرات« 
تقّلل بالفعل من معدالت تعاطي املخدرات إىل  حّد كبري بني ساكنيها. وهي مثار إعجاب عدد كبري من 
السجناء، مبن فيهم السجناء الذين ليس لديهم أيّة مشاكل متعلقة باملخدرات والذين يريدون العيش يف 
بيئة »خالية من املخدرات«. مع ذلك، ال تذكر الدراسات أّي شيء عّما إذا كانت الوحدات »اخلالية 
من املخدرات« تثري إعجاب متعاطي املخدرات األكثر إشكالية، ال سّيما السجناء متعاطي املخدرات 
عن طريق احلقن. وبالتايل ال توجد يف الوقت الراهن أيّة بيانات عن مدى فّعالية الوحدات »اخلالية من 

املخدرات« كإسرتاتيجية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية.

القائمة المرجعية رقم 7.   التدابير األخرى لخفض الطلب على المخدرات

تُؤث�ُّر العوامُل التالية على فّعالية تدابري خفض الطلب على املخدرات يف السجون. راجعوا 
هنا عّما إذا كانت الربامج يف سجونكم تتماشى مع املمارسات اجليدة. 

هل مُينح السجناء فرص للعمل و/أو للدراسة؟	 
اجلانبني 	  وتعزيز  واملسرح  الرياضية  األلعاب  أخرى كممارسة  أنشطة  توفري  يتم  هل 

الروحي والثقايف؟ 
 هل يتم تقدمي املعلومات اجلوهرية والصحيحة للسجناء عن املخدرات وتعاطيها؟	 
 هل يتم تعليم السجناء مهارات احلياة؟	 
 هل للسجناء خيار العيش داخل الوحدات »اخلالية من املخدرات«؟ 	 
 هل يتاح الدعم اإلضايف للسجناء الذين يسكنون هذه الوحدات، خالل سجنهم 	 

وعند اإلفراج؟

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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تدابير خفض العرض 
باإلمكان استخدام جمموعة واسعة ِمْن تقنياِت وإجراءات التفتيش والضبط يف حماولة خلفض العرض على 
املخدرات يف السجون. تشتمل إجراءات خفض العرض هذه على: التفتيش العشوائي من جانب أفراد 
األمن؛ وفحص وتفتيش موظفي السجن والزوار لدى الدخول/اخلروج؛ وكالب الكشف عن املخدرات؛ 
مزاولة  ساحات  حول  شبكة  )وضع  احمليطة  املنطقة  تأمني  وتدابري  املغلقة،  الدوائر  باستخدام  والرصد 
الرياضة، وزيادة ارتفاع األسوار الداخلية ملنع املقذوفات، وقيام سيارات االستجابة السريعة بدوريات حول 
حميط السجن(؛ وشراء السلع من املوردين املعتمدين فقط؛ وتواجد حمللي االستخبارات يف كل مؤسسة؛ 
وتكنولوجيات الكشف عن املخدرات )مثل املاسحات الضوئية األيونية، وماكينات األشعة السينية، وغري 
ذلك(؛ وإجراء التعديالت يف تصميم وترتيب أماكن الزيارة )استخدام األثاث الثابت واملنخفض املستوى( 

وإجراء فحص املخدرات )املسمى أيضاً حتليل البول(.

بغية  التدابري  على هذه  املوارد، تركيزاً كبرياً  البلدان غنية  العديد من نظم السجون، خاصة يف  لقد رّكز 
التدابري التصّدي لفريوس نقص املناعة  خفض عرض املخدرات. ويف حني ال يكون اهلدف وراء هذه 
البشرية يف السجون، إال أنه قد يرتتب عليها نتائج غري مقصودة بالنسبة جلهود الوقاية من فريوس نقص 
املناعة البشرية )وفريوس التهاب الكبد(. من اجلائز أن تدعم تدابري اعرتاض املخدرات اجلهود الرامية إىل 
الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية من خالل خفض عرض املخدرات وتعاطيها عن طريق احلقن يف 

السجون، غري أهنا يف الوقت ذاته قد تعّسر من تلك اجلهود.

العديد من نظم السجون غنية املوارد بفحص بول السجناء بشكل دوري أو  على سبيل املثال، تقوم 
عشوائي للكشف عن تعاطي املخدرات غري املشروعة.  وبوسع السجناء مّمن وجد أهنم قد تعاطوا خمدرات 
الربامج  العامة، بأن مثل هذه  غري مشروعة مواجهة عقوبات. وقد أُثريت شواغل، من منظور الصحة 
قد تزيد من خماطر إصابة السجناء بفريوس نقص املناعة البشرية، بداًل من أن تقللها. وهناك دليل على 
أن تنفيذ هذه الربامج قد يسهم يف خفض الطلب على القّنب وتعاطيه يف السجون. ومع ذلك يبدو 
الواقع، هناك دليل على احتمال جلوء  املواد األفيونية. يف  تأثرياً ضئياًل على تعاطي  أنه ليس هلا سوى 
عدد قليل من الناس إىل تعاطي املخدرات عن طريق احلقن لتفادي الكشف عن تعاطيهم القّنب من 
خالل فحص املخدرات، إذ باملستطاع تتبع أثر القّنب يف البول لفرتة أطول بكثري )تصل إىل شهر( من 
املخدرات األخرى اليت يتم تعاطيها عن طريق احلقن، كاهلريوين وغريه من املواد األفيونية. وهكذا خيتار 
بعض السجناء تعاطي املخدرات عن طريق احلقن بداًل من املخاطرة بتوقيع العقوبات املصاحبة لتدخني 
القّنب ببساطة كي يقللوا إىل أدىن حّد ممكن من خطر الكشف عنها والتعّرض للعقوبات. ونظراً لندرة 
اإلبر واحملاقن املعّقمة وتواتر التشارك يف اإلبر يف السجون، يرتتب على االنتقال إىل تعاطي املخدرات عن 

طريق احلقن عواقب وخيمة على صحة السجناء. 
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بصفة عامة، بالرغم من حقيقة أن الكثري من السجون تقوم باستثمارات كبرية يف تدابري خفض عرض 
املخدرات، فال يوجد سوى القليل من األدّلة التجريبية الدامغة والثابتة املتاحة لتأكيد فعاليتها يف خفض 
التدابري قد تؤدي إىل  معدالت تعاطي املخدرات. على وجه اخلصوص، ال يوجد دليل على أن تلك 

التقليل من خماطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. 

مثل  مكلفة،  تدابري  تنّفذ  أال  مواردها  على  شديدة  قيوداً  تواجه  اليت  السجون  لنظم  ينبغي  بالتايل، 
تكنولوجيات الكشف عن املخدرات وفحص املخدرات، قد تستخدم كمية كبرية من املوارد اليت كان من 
املمكن استغالهلا خبالف ذلك يف إدارة فريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليدز يف السجون. بداًل من 
ذلك، ينبغي هلا أن تركز على تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية املؤّكدة واليت أثبتت جدواها 
من حيث التكلفة الواردة أعاله، وعلى اجلهود املبذولة لتحسني أوضاع السجون وظروف عمل وأجور 
موظفي السجون، واليت بدوهنا من غري املرّجح أن تكون غريها من اسرتاتيجيات خفض العرض ناجحة.

القائمة المرجعية رقم 8.  تدابير خفض عرض المخدرات

يتعنّي على السجون قليلة املوارد وضع التساؤالت التالية يف احلسبان عند اختاذها تدابري 
خفض عرض املخدرات: 

هل تسبق تدابري خفض العرض، أو على األقل تصحبها، تدابري لتحسني أوضاع 	 
األرجح  على  بعدم جناحها  التسليم  مع  املوظفني،  وأجور  السجون وظروف عمل 

بدون تلك التدابري؟
هل يتم القيام بتدابري مثل التفتيش العشوائي من جانب أفراد األمن وفحص وتفتيش 	 

املوظفني والزوار عند الدخول/اخلروج؟
هل أن التدابري األخرى خلفض عرض املخدرات- ال سّيما تكنولوجيات الكشف 	 

عن املخدرات وحتليل البول – ممكنة يف سجنكم؟ ما هي الشروط املسبقة املطلوب 
توافرها لكي يتم تنفيذ مثل تلك التدابري؟ وهل ستأخذ هذه التدابري موارد قّيمة من 
تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية املؤكدة واجملدية من حيث التكلفة أو 

من اجلهود الرامية إىل حتسني أوضاع السجون وأجور املوظفني؟

فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
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!
للحصول على املزيد التفاصيل عن فعالية تدابري احلد من توريد املخدرات، أنظر:

منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة 
للتصدي لفريوس  التدخالت  البشرية/اإليدز )2007(.  املناعة  املعين بفريوس نقص  املشرتك 
بشأن  التقنية  األوراق  باملخدرات.  االرهتان  من  العالج  السجون:  يف  البشرية  املناعة  نقص 
www.who.int/hiv/idu/   :اآليت املوقع  متاح يف  إجراءات.  الدليل الختاذ  إقامة 
www.unodc.org/unodc/en/hivaids/  أو prison/en.index.html

publications.html

اإلستراتيجيات بشأن مواد التبييض والتطهير 
إن توفري مواد التبييض أو املطّهرات األخرى للسجناء هلو إحدى اخليارات للحّد من خماطر انتقال فريوس 
نقص املناعة البشرية من خالل التشارك يف أدوات احلقن، خصوصاً حيثما ال تتوافر أدوات احلقن املعّقمة. 
لذا اعتمدت الكثري من السجون الربامج اليت توّفر املعقّمات، فضاًل عن تقدمي التعليمات عن كيفية تطهري 
أدوات احلقن قبل إعادة استخدامها، إىل السجناء من متعاطي املخدرات عن طريق احلقن. لقد بّينت 

عمليات تقييم هذه الربامج أن توزيع املادة املبّيضة جمٍد يف السجون وال يعّرض األمن للخطر. 
مع ذلك، أثارت دراسات يف اجملتمع شكوكاً حول فّعالية مواد التبييض يف تطهري أدوات احلقن. ويف يومنا 
هذا، ال يُنظر للمطّهر، كوسيلة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، إال على أنه إسرتاتيجية خط 
ثاين تلي برامج توفري اإلبر واحملاقن. وتوصي املبادئ التوجيهية بشأن التنظيف بغمس أدوات احلقن يف 
مواد تبييض كاملة الرتكيز )5 يف املائة هيبوكلورايت الصوديوم( ملا ال يقل عن 30 ثانية.  يتطلب التطهري 
وقتاً أكرب إذا ما استخدمت مادة تبييض خمففة الرتكيز. عالوة على ذلك، َخُلص استعراض لفّعالية مواد 
التبييض يف الوقاية من اإلصابة بالتهاب الكبد C إىل أنه »مع إنه ليس باملستطاع استبعاد الفّعالية اجلزئية، 
تشري البيانات املنشورة بشكل جلي إىل أن للتطهري باستخدام مواد التبييض فائدة حمدودة يف الوقاية من 

عدوى فريوس التهاب الكبد C فيما بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن«. 
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قد تقّل فّعالية مواد التبييض كمطهر يف السجون حىت إىل أبعد من ذلك. وهلذا األمر ثالثة أسباب هي:
 

• نوع أدوات احلقن املتاحة يف السجون، واليت تتكون يف الغالب من أّي شيء ميكن حتويله إىل ثاقب 	
للجلد، واليت من اجلائز أن يكون تطهريها على حنو فّعال باستخدام مواد التبييض أكثر صعوبة من 

احملاقن اليت تستخدم خارج السجن )واليت أجريت الدراسات بشأهنا(. 
• حىت عندما تتاح مواد التبييض يف بعض األماكن يف السجون، قد يواجه السجناء مشاكل للوصول 	

إليها. 
• تنّبه 	 يزيد من خطر  أّي نشاط  السجناء  أن ميارس  املرّجح  ومن غري  وقتاً  يستغرق  إجراء  التنظيف 

موظفي السجن لتعاطيهم للمخدرات. 

وبالتايل، ينبغي إتاحة برامج التبييض يف السجون، ولكن فقط كإسرتاتيجية خط ثاين تلي برامج توفري 
اإلبر واحملاقن، إىل أن مُيكن التغلب على املعارضة إزاء برامج كهذه، أو أن يتم استخدامها باإلضافة إىل 

برامج توفري اإلبر واحملاقن. 

حيثما تُنفَّذ برامج التبييض، ينبغي إتاحة سبل وصول السجناء بكل يسر ودون لفت نظر ويف أماكن 
متنوعة يف السجن إىل مادة تبييض منزلية كاملة الرتكيز، سويا مع معلومات وتثقيف بشأن كيفية تنظيف 
البشرية  املناعة  التبييض كمطّهر من فريوس نقص  الكفاءة احملدودة ملادة  أدوات احلقن ومعلومات عن 

.C وخصوصا فريوس التهاب الكبد
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القائمة المرجعية رقم 9.   اإلستراتيجيات بشأن مواد التبييض والتطهير 

تؤثر العوامل التالية على فّعالية اسرتاتيجيات التبييض والتطهري. راجعوا هنا إذا ما كانت 
الربامج يف سجونكم تتماشى مع املمارسات السليمة:

هل تتوفر مواد التبييض كاملة الرتكيز؟ )إذ أن مواد التبييض املخففة حىت أقل فّعالية 	 
من مواد التبييض كاملة الرتكيز(. 

هل تتاح سبل وصول السجناء بكل سهولة ودون لفت األنظار إىل مواد التبييض أو 	 
غريها من املطّهرات ليأخذوهنا يف أماكن متنوعة يف السجن، دون االضطرار لطلبها 

ودون أن يراهم زمالؤهم السجناء أو موظفو السجن؟
السجن، 	  دخوهلم  عند  للسجناء  آخر  مطهر  أّي  أو  تبييض  مادة  تقدمي  يتم  هل 

للحماية  اليت حتتوي على معلومات وأدوات أخرى  الصحية«  اللوازم  يف »جمموعة 
وفرشاة  احلالقة  وأدوات  املنشأ  مائية  التزليق  ومواد  الذكري،  الواقي  مثل  الصحية 
األمراض  من  البشرية وغريه  املناعة  نقص  فريوس  بشأن  وكتّيب  والصابون  األسنان 

املعدية، وعن تعاطي املخدرات، وغري ذلك؟
هل هي جمانية؟	 
هل يزّود السجناء مبعلومات وتعليم عن كيفية تنظيف أدوات احلقن؟	 
هل يتم إعالم السجناء بالكفاءة احملدودة ملواد التبييض كمطّهر يف تعطيل مفعول 	 

فريوس نقص املناعة البشرية وال سّيما فريوس التهاب الكبد C؟
هل يتم توفري مواد التبييض باإلضافة إىل برنامج توفري اإلبر واحملاقن، أو أثناء اإلعداد 	 

هلذا الربنامج. 
إن مل يكن برنامج توفري اإلبر واحملاقن متاحاً بعد، فهل جيري بذل اجلهود لإلعداد 	 

لتنفيذ هذا الربنامج.

!
وما  والتطهري،  التبييض  مواد  بشأن  االسرتاتيجيات  عن  التفاصيل  من  املزيد  على  للحصول 

يصحب ذلك من مراجع، أنظر:
منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة 
للتصدي لفريوس  التدخالت  البشرية/اإليدز )2007(.  املناعة  املعين بفريوس نقص  املشرتك 
التطهري. األوراق  البشرية يف السجون: برامج توفري اإلبر واحملاقن واسرتاتيجيات  املناعة  نقص 

التقنية بشأن إقامة الدليل الختاذ إجراءات. وهو متاح يف املوقع اآليت: 
www. أو   www.who.int/hiv/idu/prison/en.index.html

unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html
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اإلطار رقم 31: نموذج لمبادئ توجيهية بشأن توزيع مواد التبييض في السجون

تقدِّم املبادئ التوجيهية 821-2 – توزيع مواد التبييض اخلاصة بدائرة إصالحيات كندا، 
مواد  على  السجناء  إتاحة سبل حصول  تفاصيل عن كيفية  عام 2004،  والصادرة يف 
www.csc-scc.gc.ca/text/plcy/ التبييض. وتتاح هذه املبادئ التوجيهية على

 2-gl-eng.shtml-cdshtm/821

تنّص املبادئ التوجيهية، من مجلة أمور أخرى، على: 
تستخدم مواد التبييض املنزلية كاملة الرتكيز )بني 5.25 يف املائة و7 يف املائة( كعامل 	 

مطّهر. 
تتكون جمموعة لوازم مواد التطهري من: 	 
أ.  عبوة بالستيك معتمة سعتها أونصة واحدة من مادة التبييض، عليها عالمة حتذيرية 	 

نّصها »مادة تبييض، ال تشرهبا أو حتقن هبا«؛ 
   ب.  عبوة بالستيك معتمة للمياه سعتها أونصة واحدة؛ 	 
ج.  تعليمات عن التنظيف السليم للمحاقن واإلبر. 	 
تُعطى لكل سجني حديث جمموعة لوازم للتبييض عقب استقباله يف احلبس الفيدرايل كما 	 

تقدم له جمموعة لوازم يف كل استقبال عند نقله إىل مؤسسة عقابية أخرى. 
سوف يتوافر ما ال يقل عن ثالثة أماكن حمّددة يف كل مؤسسة حيث يتمكن السجناء من 	 

إعادة ملء العبوة الفارغة مبادة التبييض أو احلصول على عبوة من مادة التبييض. واألماكن 
املالئمة هي تلك اليت تتيح اخلصوصية للسجني بالقدر املمكن. لن يطلب من السجني 

بأي حال من األحوال التوّجه إىل املوظفني إلعادة ملء الزجاجة؛ 
السجني احلائز على كميات من مواد التبييض تزيد عن عبوة سعتها أونصة واحدة يعترب 	 

حائزا على ممنوعات ما مل يتم احلصول على تصريح مسبق بذلك. 
إن حيازة عبوة سعتها أونصة واحدة من مواد التبييض ليس يف حّد ذاته دليالً كافياً على 	 

تعاطي املخدرات أو غري ذلك من األنشطة اليت تشّكل جرماً يستوجب التأديب. 

ينبغي أن يكون توزيع مواد التبييض مصحوبا على الدوام بتحذير عن الفّعالية احملدودة ملواد 
التبييض كمطهر يعطل مفعول فريوس نقص املناعة البشرية وعلى وجه اخلصوص فريوس 

.C التهاب الكبد
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برامج توفير اإلبر والمحاقن

التبييض واملطّهرات األخرى يف تدمري فريوس  الكفاءة املشكوك هبا ملواد  على وجه اخلصوص، بسبب 
نقص املناعة البشرية والفريوسات األخرى، فقد أوصي على نطاق واسع بتزويد السجناء بأدوات حقن 
معّقمة.  إذ أن من شأن إتاحة سبل احلصول على أدوات حقن املخدرات املعّقمة كفالة عدم اضطرار 
السجناء إىل التشارك يف أدواهتم. وقد أوصت منظمة الصحة العاملية منذ وقت مبكر يف عام 1993، يف 
املبادئ التوجيهية بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون، بأنه »يف البلدان اليت 
تتاح فيها احملاقن واإلبر ملتعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف اجملتمع، ينبغي الوضع يف احلسبان توفري 
أدوات حقن نظيفة أثناء احلبس وعند إطالق السراح«. وقد قام بنفس التوصية برنامج األمم املتحدة 
املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والعديد من اهليئات القومية والدولية األخرى. وكذلك 
تنّص »املبادئ التوجيهية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وحقوق اإلنسان بالتحديد بأنه ينبغي 
لسلطات السجون أن تتيح للسجناء سبل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلك »أدوات 

حقن نظيفة«. 

مالحظة حول المصطلحات
نستخدم يف هذه الوثيقة مصطلح برامج توفري اإلبر واحملاقن لإلشارة إىل الربامج اليت تتيح 
ملتعاطي املخدرات عن طريق احلقن سبل احلصول على أدوات حقن معّقمة )اإلبر واحملاقن، 
وكذلك غريها من األدوات املطلوبة للحقن مثل مسحات القطن وقوارير املاء املعّقم، إذ 
باإلمكان انتقال فريوس التهاب الكبد C إذا ما مت التشارك يف تلك األدوات( ويف أغلب 
األحيان على التعليم الصحي، واإلحالة واملشورة وغري ذلك من اخلدمات.  ازدادت شعبية 
هذا املصطلح وأخذ بصورة متزايدة حيل حمل مصطلحات سابقة مثل »برامج تبادل اإلبر« أو 
»برامج تبادل احملاقن«. فهو أكثر دّقة ويعكس ابتعاد أغلب الربامج عن جمرد تبادل األدوات 
إىل توزيع األدوات مع إعادة األدوات املستخدمة أو عدم إعادهتا.  يف السجون، يف بعض 
الربامج تستبدل أدوات احلقن املستخدمة بأدوات حقن جديدة، على سبيل املثال من خالل 
آالت آلية.  إال أنه يف معظم الربامج، كاليت يف اجملتمع، توزع أدوات احلقن كما تُقّدم أيضاً 

خدمات إضافية.
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إن األساس املنطقي لوضع برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون حيث حيدث تعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن أقوى ممّا هو عليه يف اجملتمعات احمللية.  ويف السجون حيث حيدث تعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن يتزايد خطر األمراض الفريوسية املنتقلة عن طريق الدم يف كثري من األحيان جرّاء العدد الكبري من 
السجناء الذين يتشاركون يف أدوات احلقن. وبرغم كون التعاطي عن طريق احلقن يف السجون أقل تواتراً يف 
العادة ممّا هو عليه يف اجملتمع احمللي خارج السجون، إال أن كّل واقعة تعاٍط عن طريق احلقن تكون أكثر 
خطورة نظرا لندرة أدوات احلقن وارتفاع معدل انتشار التشارك يف اإلبر. كما ينتج عن الدوران السريع 
لنزالء السجون تغيريات يف شركاء التعاطي عن طريق احلقن أكرب بكثري ممّا يف اجملتمعات احمللية، وهناك 

تفاعل كبري بني السجني والسكان املتعاطني عن طريق احلقن يف اجملتمع خارج السجون.

لقد أنشأ أول برنامج لتوفري اإلبر واحملاقن يف العامل يف سويسرا يف عام 1992. منذ ذلك احلني، مت تقدمي 
الربامج يف شىت السجون يف أكثر من 50 سجناً يف أوروبا الغربية والشرقية ويف آسيا الوسطى. 

ويف بعض البلدان، ال يوجد سوى عدد قليل من السجون اليت لديها برامج توفري اإلبر واحملاقن، ولكن 
يف أسبانيا وقريغيزستان مت التوّسع يف الربامج بسرعة وهي تنفَّذ يف عدد كبري من السجون، بقصد إتاحتها 

يف كافة السجون. 

مت تقدمي الربامج ألول مرة يف سجون سويسرية صغرية، غري أهنا ن�ُّفذت منذ ذلك احلني يف سجون للرجال 
نظم  األمنية، ويف  التصنيفات  من كافة  وكبرية، ويف سجون  ومتوسطة  مؤسسات صغرية  والنساء، ويف 
سجون مدنية وعسكرية، ويف خمتلف أشكال االحتجاز )احلبس االحتياطي ولقضاء عقوبة، واملفتوحة 
واملغلقة( ويف املؤسسات اليت تقوم بتسكني السجناء يف زنزانات فردية فضال عن تلك اليت تأوي سجناء 

داخل ثكنات.
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اإلطار رقم 32: برامج توفير اإلبر والمحاقن في سجون في جمهورية قيرغيزستان:
نموذج  إلجراء عملي

يف مجهورية قريغيزستان، مت البدء مبشروع جترييب يف أحد السجون يف أكتوبر/تشرين األول 
عام 2002. وتقّرر بأنه ينبغي توفري أدوات حقن يف موقع ال يتمكن احلراس فيه من 
رؤية السجناء؛ لذا مت توفريها يف الردهات الطبية. كما قّدم املشروع التجرييب طريقة أخرى 
لتوزيع األدوات، مستخدما السجناء كمتطوعني من األقران، كما هو احلال يف مولدوفا.  
وقد وجد منسقو املشروع مثة حاجة إىل كال اخليارين. ويف وقت مبكر من عام 2003، 
صدر أمر باملوافقة على توفري أدوات احلقن املعّقمة يف كافة سجون قريغيزستان، وحبلول 
نيسان/أبريل 2004 كانت متوفرة يف 11 سجناً.  ويف كافة املؤسسات العقابية، يتم 
توزيع أدوات احلقن باستخدام سجناء مدربني على العمل يف جمال توعية األقران يعملون 
مع الوحدة الطبية.  يف نيسان/أبريل 2004، أتيحت سبل وصول ما يقرب من 1000 
شخص من متعاطي املخدرات إىل برنامج توفري اإلبر واحملاقن. إذ يزوَّد متعاطو املخدرات 
مبحقن واحد وثالثة رؤوس إبر إضافية، ممّا يتيح للسجناء الذين يتعاطون املخدرات عن 
طريق احلقن املزيد من احَلْقن – يصل إىل ثالث مرات يومياً دون االضطرار إىل إعادة 
استخدام رأس اإلبرة. يقلل هذا أيضاً من تكلفة الربنامج، ما دامت تكلفة رؤوس اإلبر 

تقل عن تكلفة اإلبر واحملاقن الكاملة.

اإلطار رقم 33.  برامج توفير اإلبر والمحاقن في السجون في أسبانيا
أُدخلت برامج توفري اإلبر واحملاقن يف 1998-1999 يف سجنني يف أسبانيا يف إطار 
دراسة جتريبية. مث انضمت تسعة سجون طواعية إىل الربامج، يف أعقاب النتائج اإلجيابية. 

وقد أظهر التقييم أنه: 
باإلمكان تنفيذ الربامج يف السجون وباإلمكان تكييفها مع أوضاع السجون.	 
برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون ينتج عنها تغريات يف سلوك السجناء ممّا يؤدي 	 

إىل ممارسات حقن أقّل خطورة.
برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون تساعد على إقناع السجناء بالبدء يف العالج 	 

من املخدرات.
تنفيذ برنامج توفري اإلبر واحملاقن ال يؤدي إىل زيادة يف تعاطي اهلريوين أو الكوكايني. 	 

توجيهياً طالب كافة السجون بتنفيذ  يف عام 2001 أصدرت سلطات السجون أمراً 
برامج توفري اإلبر واحملاقن باعتبارها جزء من نظام السجن.  واعتباراً من عام 2005 

تعمل هذه الربامج يف 33 سجناً يف أسبانيا.
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وبعد إدخال الربامج يف أنظمِة السجوِن غنية املوارد يف أوروبا الغربية، وضعت برامج يف السجون ذات 
املوارد املالية احملدودة للغاية يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بصورة ملحوظة. كانت الربامج تنّفذ أول مرة 
على أساس جترييب ويتم التوسع فيها بصورة منطية يف وقت الحق إىل سجون أخرى. لقد استخدمت عّدة 
مناذج لتوزيع أدوات احلقن املعّقمة، مبا يف ذلك ماكينات التوزيع اآليل، والتوزيع اليدوي بواسطة أطباء 
السجون، وغريهم من موظفي السجون يف جمال الرعاية الصحية أو مقدمي املشورة بشأن املخدرات، أو 
بواسطة العاملني يف جمال الصحة يف اجملتمع اخلارجي، والتوزيع بواسطة السجناء املدربني على العمل يف 

جمال توعية األقران.

دليل على فاعلية برامج توفير اإلبر والمحاقن في السجون

تشمل أهم االستنتاجات من الدراسات التقييمية ومن جتارب السجون األخرى اليت وجدت فيها هذه 
الربامج ما يلي:

• أّن برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون فّعالة يف التقليل من التشارك يف اإلبر وانتقال فريوس نقص 	
املناعة البشرية. وقد أظهرت التقييمات بأن التشارك يف احملاقن أما أْن توقَّف بعد تنفيذ الربنامج أو 

إنه قلَّ على حنو ملحوظ. 

• أن برامج توفري اإلبر واحملاقن ال تقّوض من الربامج القائمة على االمتناع عن التعاطي، حيث ظّلت 	
املخدرات ممنوعة داخل السجون اليت ُتطبَّق فيها مثل هذه الربامج. ويبقى موظفو األمن مسؤولني 
وجدت  ما  ومىت  إذا  أنّه  به  املسّلم  من  أنه  غري  ومصادرهتا.  املشروعة  غري  املخدرات  إجياد  عن 
املخدرات طريقها إىل السجن وتعاطاها السجناء، فال بّد أن تكون األولوية هي منع انتقال فريس 
نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد C عن طريق ممارسات احلقن غري املأمونة.  لذلك بينما 
تظل املخدرات غري قانونية، فإن اإلبر اليت هي جزء من الربنامج الرمسي لتوفري اإلبر واحملاقن ليست 
التقييمات أن برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون تيّسر فعاًل من إحالة  كذلك.  لقد وجدت 
متعاطي املخدرات إىل برامج العالج من االرهتان باملخدرات وأهنا أّدت إىل زيادة يف عدد السجناء 

املتاحة هلم سبل الوصول إىل هذه الربامج. 

• السجناء 	 بني  فيما  العالقة  وحتسني  اإلجهاد،  وخفض  اخلراجات  تقليل  األخرى  الفوائد  تشمل 
واملوظفني، وزيادة الوعي عن انتقال األمراض والسلوكيات اخلطرة.  

• منذ بدء أول برنامج يف عام 1992، مل توجد تقارير عن استخدام احملاقن كأسلحة على اإلطالق 	
يف أّي سجن من خالل برامج توفري اإلبر واحملاقن؛ بل هناك يف حقيقة األمر تقارير عن زيادة سالمة 
املوظفني يف السجون بوجود برامج توفري اإلبر واحملاقن نظرا خلفض إصابات املوظفني العرضية من 
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احملاقن املخبأة أثناء تفتيش الزنزانات. ويعزى تقليل إمكانية اإلصابة إىل السماح للسجناء بتخزين 
أدوات احلقن يف منطقة معّينة، وبالتايل فهم ال خيبئوهنا، مقلّلني هكذا من خطر اإلصابة بوخز اإلبر 
بأدوات  التحّكم  تسّهل من  اإلبر واحملاقن  توفري  برامج  بأن  املوظفون  أبلغ  التفتيش.  كذلك  أثناء 

احلقن.  

• تعاطي 	 يف  زيادة  أو  احلقن،  طريق  عن  املتعاطني  عدد  يف  زيادة  احلقن  أدوات  توافر  عن  ينتج  ال 
املخدرات إمجاال، أو زيادة يف كمية املخدرات يف السجون. فقد وجدت التقييمات يف سجون قليلة 

أن مستويات تعاطي املخدرات املبلَّغ عنها أو احلقن قد اخنفضت بالفعل.

• قبل تنفيذ هذه الربامج، كان يتعنّي إقناع موظفي السجون بانتظام لقبول برامج توفري اإلبر واحملاقن 	
أو على األقل التسامح إزائها. ومع ذلك، حاملا بدء تنفيذها، ازداد قبوهلا وكان هذا القبول مرتفعا 
على العموم فيما بني موظفي السجن، ناهيك عن السجناء من متعاطي املخدرات والسجناء من 

غري املتعاطني. 

• من العوامل الرئيسية لنجاح برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون هو كفالة حصول كافة السجناء 	
بسهولة ودون لفت األنظار إىل الربامج وبناء الثقة على أهنم قادرين على احلصول على احملاقن عند 
احلاجة إليها دون االضطرار إىل اخلوف من أيّة عواقب سلبية من جانب موظفي السجون. فإذا ما 
كانت سبل وصول السجناء إىل الربنامج حمدودة أو إْن فقدوا الثقة به، فسوف يستمر التشارك يف 
أدوات احلقن، وتنخفض الفوائد العائدة على موظفي السجون، حيث سيستمر إخفاء اإلبر واحملاقن، 
ممّا يزيد من خماطر إصابات املوظفني باإلبر. ويف العديد من السجون، يعين هذا أن التوزيع الذي يقوم 
به ممرضون أو أطباء السجن أو حىت منظمات غري حكومية أو أخصائيو صحة يأتون إىل السجن 
هلذا الغرض ليس باخليار األفضل، إذ ستكون سبل الوصول إىل الربنامج حمدودة للغاية. ويف هذه 
السجون، أدى التوزيع من خالل األقران إىل جناح أكرب بكثري.  على سبيل املثال، يف مولدوفا مل 
يصل سوى عدد قليل من السجناء إىل الربنامج حني كان موجودا داخل قسم الرعاية الصحية يف 
السجن. ومل يزدد عدد أدوات احلقن املوّزعة زيادة ملحوظة إال عندما استطاع السجناء احلصول على 

أدوات احلقن من زمالئهم السجناء املدرَّبني على تقدمي خدمات خفض الضرر.

• إن الدعم الذي يقدمه السجناء وموظفو السجن مهماً، وينبغي أن يتلقى السجناء واملوظفون على 	
حّد سواء املعلومات والتثقيف بشأن الربامج وفوائدها املتوقعة وأن يشرتكوا يف تصميمها وتنفيذها. 
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نظراً للمنافع البّينة لربامج توفري اإلبر واحملاقن ولقّلة نتائجها السلبية، ينبغي تقدميها على وجه السرعة يف 
السجون اليت جيري هبا تعاطي املخدرات عن طريق احلقن.

 
مع  واضح  بشكل  تتعارض  اليت  التدابري  تلك  أو  للجدل،  املثرية  األخرى  التدابري  مع  احلال  هو  وكما 
الصحيح املعتمد داخل نظام السجن، فإن وجود قيادات ومدراء يقدمون الدعم للنجاح يف وضع وتنفيذ 

برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون ألمر حاسم.

القائمة المرجعية رقم 10.  برامج توفير اإلبر والمحاقن

تؤثر العوامل التالية على فّعالية برامج توفري اإلبر واحملاقن.  راجعوا هنا إذا ما كانت الربامج 
يف سجونكم تتماشى واملمارسات السليمة:

قبل إدخال الربنامج: هل أُعّدت أنشطة تثقيفية وإعالمية لتوضيح سبب أمهية البدء 	 
بالربنامج؟ وهل شارك السجناء واملوظفون يف وضع الربنامج؟

هل يثق السجناء يف برنامج توفري اإلبر واحملاقن؟ وهل تتاح هلم سبل احلصول على 	 
اإلبر واحملاقن دون اخلوف من أّي عواقب سلبية؟

هل تتاح للسجناء سبل الوصول الكافية للربنامج؟	 
هل تتاح للسجناء سبل احلصول على األنواع املختلفة للمحاقن ولغريها من أدوات 	 

َسحات وقواريِر املاِء املعّقِم؟
َ
احلقن مثل امل

هل بإمكان السجناء احلصول على أدوات حقن معّقمة من النزالء اآلخرين، دون 	 
االضطرار إىل تعريف أنفسهم كمتعاطي خمدرات لسلطات السجن؟

االرهتان 	  العالج من  ذلك  مبا يف  أكثر مشواًل،  وقاية  برنامج  الربنامج جزء من  هل 
باملخدرات.

هل تبدي اإلدارة الدعم للربنامج وتساند املوظفني والسجناء املشرتكني فيه؟	 
هل يتم رصد الربنامج بصفة دورية حىت يتسىن القيام بتعديالت، عند الضرورة، جلعله 	 

يليب احتياجات السجناء واملوظفني على حنو أفضل؟
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!
للحصول على املزيد من املعلومات واملراجع عن برامج توفري اإلبر واحملاقن، أنظر منظمة الصحة 
العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين 
املناعة  نقص  لفريوس  للتصّدي  التدخالت   .)2007( البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس 
التقنية بشأن  البشرية يف السجون: برامج توفري اإلبر واحملاقن واسرتاتيجيات التطهري. األوراق 
www.who.int/hiv/idu/ :إقامة الدليل الختاذ إجراءات. وهو متاح يف املوقع اآليت
www.unodc.org/unodc/en/hivaids/ أو prison/en.index.html

publications.html

اإلبر  توفري  برامج  لتنفيذ  املستخدمة  التوجيهية  واملبادئ  التفصيلية  اخلطة  على  وللحصول 
 Ministerio Del Interior/Ministerior De Sanidad y :واحملاقن، أنظر
 Consumo )2003(.  Needle Exchange in Prison. Framework
الداخلية/وزارة  Programme  )تبادل اإلبر يف السجون، برنامج إطاري(، مدريد: وزارة 
السجن،  ناجح يف  برنامج  إقامة  تعّلم كيفية  الصحة.  وهو أساسي ألّي شخص يرغب يف 
وهو متاح باللغات األسبانية واإلجنليزية والفرنسية. مثة وثيقة أخرى، أقل مشولية، حول نفس 
 Elementos (« املوضوعات، بعنوان »العناصر الرئيسية لنشر برامج توفري احملاقن يف السجون
 clave para la implantacion de Programas de Intercambio de

Jeringuillas en Prision( وهو متاح على: 
www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/
sida/prevencion/progInterJeringuillas/PIJPrisiones/

elemClavePIJIng.htm

التدابير األخرى 
اكتشاف وعالج األمراض المنقولة باالتصال الجنسي

إن االكتشاف املبكر لألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وعالجها أمر مهم ألن هذه األمراض تزيد من 
فرص نقل الفرد لفريوس نقص املناعة البشرية واإلصابة به.
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السيطرة على انتشار داء السّل
من املقّدر أن تكون اإلصابة بداء السّل يف السجون أكثر شيوعاً ب� 100 مرة عنها يف اجملتمع. وحيثما يظهر 
السّل يف السجون، فهو يكون مشكلة صحية كبرية. هذا وأن الظروف املعيشية دون املستوى يف السجون، مبا 
يف ذلك االكتظاظ، وسوء التهوية والتغذية غري الكافية، جتعل من حماوالت مراقبة انتشار السّل يف السجون 
أكثر عسراً. عالوة على ذلك، فأن السجون يف املناطق املتفرقة جغرافياً )من تايالند إىل والية نيويورك إىل 
روسيا( أفادت بوجود معدالت عالية للسل املقاوم للعقاقري، علماً بأن السّل ُيشّكُل خطراً كبرياً على صحِة كافة 
السجناء وموظّفي السجِن، واجملتمع احمللي خارج السجن.  والسجناء املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البشرية 
معرضون للخطر على وجه خاص. فاإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية هي عامل اخلطر األكثر أمهية يف 
اإلصابة بداء السّل، وداء السّل هو السبب الرئيسي للوفاة فيما بني املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية.
هلذه األسباب، ال بّد أن ينفذ مديرو السجن برامج شاملة للسيطرة على داء السّل مع برامج مكافحة فريوس 

نقص املناعة البشرية.

القائمة المرجعية رقم 11.  إدارة األمراض المنقولة باالتصال الجنسي 
تؤثر العوامل التالية على فّعالية اجلهود الرامية إىل إدارة األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي يف 

السجون. راجعوا هنا ما إذا كانت الربامج يف سجونكم تتماشى مع املمارسات السليمة:

هل مت تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية على إدارة األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؟	 
هل يتم فحص السجناء لدى دخوهلم السجن لكشف األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؟	 
هل يتوفر العالج من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وهل يُقدَّم إىل كافة السجناء 	 

احملتاجني له؟
هل يزّود كافة السجناء باملعلومات الضرورية عن األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؟ 	 

!
للحصول على معلومات شاملة عن السيطرة على داء السل يف السجون، أنظر: منظمة الصحة 
العاملية واللجنة الدولية  للصليب األمحر )2001(، السيطرة على مرض السل يف السجون: 

دليل ملدراء الربامج. وهو متاح باللغات اإلجنليزية واألسبانية والروسية على: 
وانظر  www.who.int/docstore/gtb/publications/prisonsNTP؛ 
كذلك منظمة الصحة العاملية. السياسة العامة املؤقتة بشأن األنشطة التعاونية ملكافحة السل/
فريوس نقص املناعة البشرية )2004(. واملتاح باللغات اإلجنليزية والفرنسية والروسية واألسبانية  
www.who.int/tb/publications/tbhiv_interim_ املوقع:  على 

/policy/en
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B لقاح التهاب الكبد
 ينتشر التهاب الكبد B بسهولة يف السجوِن. خبالف فريوس نقص املناعة البشرية، فإنه بالوسع خفض خطر 
 B اإلصابة من خالل إعطاء اللقاح. وينبغي تيسري سبل وصول كافة املوظفني والسجناء للقاح التهاب الكبد
جماناً. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي األخذ يف االعتبار إعطاء لقاح التهاب الكبد A للسجناء املعّرضني للخطر. 

C الوقاية من التهاب الكبد
باإلضافة إىل مسامهة معظم التدابري املذكورة أعاله يف خفض خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف 
السجون، فهي تسهم أيضاً يف خفض خطر انتقال فريوس التهاب الكبد C. إال أنه كما موّضح أعاله، 
يف اإلطار رقم 5، يسهل انتشار فريوس التهاب الكبد C على حنو أكرب من فريوس نقص املناعة البشرية، 
مبا يف ذلك عن طريق التشارك يف أدوات احلالقة وفرش األسنان، فضالً عن من خالل الوشم ووخز اجلسم. 
لذلك، من األمهية مبكان أن توّفر السجون املعلومات لكافة السجناء واملوظفني حول خماطر انتقال فريوس 
التهاب الكبد C يف السجون وتثقيفهم حول سبل تقليل ذلك اخلطر. باإلضافة إىل ذلك ينبغي توفري أدوات 
احلالقة وفرش األسنان للسجناء حىت ال يضطروا إىل التشارك فيها مع زمالئهم النزالء؛ وعلى السجون األخذ 
يف االعتبار تنفيذ تدابري للتقليل من انتشار فريوس التهاب الكبد C عن طريق الوشم ووخز اجلسم، مثل 

القيام بتوفري أدوات الوشم املعّقمة للسجناء. 

حماية الموظّفين
إن محاية املوظّفني ِمْن األمراِض املعديِة واجب كما هو جزء من اإلدارِة احلسنة. فاملعدالت العالية من فريوس 
نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املعدية يف السجون حتيل السجون إىل أماكن يتسبب العمل فيها 
باإلصابة بإجهاد أكرب. كما أن ملعدالت دوران املوظفني العالية، سواء أكان ذلك بسبب املرض أو النعدام 

الرضا الوظيفي، تأثرياً رئيسياً على إدارة السجون. 
إن تلّقي املوظفني للتدريب األويل واملتواصل ألمر أساسي لتمكينهم من تأدية واجباهتم بأسلوب صحي 
وآمن، ولشعورهم باألمان وألجل أن يتمكنوا من تقدمي التوجيهات والدعم املناسب للسجناء. وهذا التدريب 
ينبغي أن ميكّنهم من توقع األوضاع اليت قد يتعرضون هبا لفريوس نقص املناعة البشرية أو التهاب الكبد 

وإدارهتا. كما ينبغي أن يكون املوظفون متدربني أيضاً على تقدمي اإلسعافات األولية بأمان. 
ينبغي أن تتاح سبل حصول موظّفي السجِن ذوي الصلة، عند تواجدهم بالعمل، على معدات احلماية 
الواقية،  للفم، والنظارات  الفم  املطاطية، واألقنعة لالستخدام يف اإلنعاش من  القفازات  الشخصية، مثل 

والصابون، واملرايا املستخدمة يف التفتيش.  
التفتيش. ويتوجب وضع اإلجراءات  العمل اآلمن، مبا يف ذلك إجراءات  ينبغي وضع إجراءات  كذلك 
الالحقة للتعرض للفريوس. وينبغي لإلجراءات أن تتناول اإلجراءات الفورية، وإجراءات املتابعة، وحفظ 
السجالت والسرية. ختاماً، ينبغي إتاحة سبل حصول املوظفني على املشورة املهنية املالئمة وخدمات املتابعة 

بعد التعّرض احملتمل واألكيد للدم وسوائل اجلسم.
وأخريا، فإن احلّيز الكايف واإلضاءة املالئمة، واملعدالت املثلى للموظفني، أمر هام لضمان سالمة ممارسات 

العمل، ويلزم اختاذ تدابري لتحسني ظروف العمل العامة ملوظفي السجون.
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القائمة المرجعية رقم 12.  تدابير حماية موظفي السجن 
بأسلوب 	  تأدية واجباهتم  لتمكينهم من  ومتواصاًل  أولياً  تدريباً  املوظفون  يتلّقى  هل 

صحي وآمن؟
هل املوظفون مدرّبون على تقدمي اإلسعافات األولية.	 
هل تتاح ملوظفي السجن سبل احلصول على معدات احلماية، مثل القفازات املطاطية 	 

واألقنعة لالنعاش من الفم للفم، وغري ذلك؟
هل مت وضع واعتماد إجراءات العمل اآلمن؟ وهل تتضمن إجراءات التفتيش؟	 
هل مت وضع واعتماد بروتوكول إلدارة التعّرض للدم و/أو سوائل اجلسم؟	 
هل تتاح للموظفني سبل احلصول على العالج الوقائي بعد التعّرض للفريوس؟	 
هل تتاح سبل حصول كافة املوظفني للقاح التهاب الكبد B جماناً؟	 
هل اإلضاءة يف مناطق العمل مناسبة؟ َهْل يوجد حيز كايف لقيام املوظّفني بعملهم 	 

بسالمة؟
هل معدالت املالك الوظيفي كافية؟	 

على النقيض من ذلك، ليس من املهم معرفة الوضع فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية للسجناء 
)وموظفي السجن(، وجيب التعامل مع اجلميع سواسية – كما لو أهنم مصابني بالفريوس، وذلك ألسباب 

تتعلق بالسالمة وبغية جتنب التمييز على حّد سواء.

!
 Worksafe Australia(( للحصول على املزيد من املعلومات أنظر: وورك سيف اسرتاليا
1995((.  العاملون يف مراقبة األمراض املعدية: الشرطة وموظفي السجون وغريهم من العاملني 
 Infectious( الطوارئ  حالة  االستجابة يف  والعاملني يف جمال  اإلصالحية  املؤسسات  يف 
 disease control—police, prison officers, other workers in
 .).correctional facilities and emergency response workers
تقّدم صحيفة احلقائق هذه أمثلة عّما يتوجب على أماكن العمل القيام به جلعل العمل آمنا 

ملوظفي السجون.  وهي متاحة يف املوقع التايل:  
-www.worksafe.nt.gov.au/corporte/bulletins/pdf/01

.01.01.06pdf/05
كمثال عن السياسة العامة بشأن إدارة التعّرض للدم و/أو سوائل اجلسم. أنظر: دائرة إصالحيات 

كندا، األمر التوجيهي للمفّوض رقم 821-1. وهو متاح على: 
1protocol-eng.-www.csc-scc.gc.ca/text/plcy/cdshtm/821

.shtml
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تقديم العالج والرعاية والدعم للسجناء المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز

إضافة إىل تقدمي برامج الوقاية الشاملة، تقع على عاتق السجون مسؤولية تقدمي العالج والرعاية والدعم 
للسجناء مبا يكافئ ما هو متاح يف اجملتمع اخلارجي. 

يف  الرجعية  للفريوسات  املضاد  العالِج  توفري  السجون  يف  الطبية  الرعاية  على  احلصول  يف  احلّق  يشمل 
سياق الرعاية الشاملة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وقد قّلل ظهور املرّكب العالجي املضاد 
للفريوسات الرجعية بشكل ملحوظ من الوفيات جرّاء اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف 
البلدان من شىت أرجاء العامل اليت أصبح فيها العالج املضاد للفريوسات الرجعية سهل املنال. وكان هناك 

نقص موازي يف معدل الوفيات فيما بني األشخاص احملبوسني يف نظم السجون يف تلك البلدان. 

يعّد إتاحة سبل احلصول على العالِج املضاد للفريوسات الرجعية ملن هم حباجة إليه يف السجون حتدياً، غري 
أنه ضروري وجُمٍد. وقد وثّقت الدراسات بأنه عند تزويد السجناء بالرعاية وسبل الوصول إىل العقاقري فإهنم 
يستجيبون بصورة جيدة للعالج املضاد للفريوسات الرجعية.  هذا وأن احلّق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن 
من الصحة البدنية والعقلية، انسجاماً مع مبدأ املساواة، ميلي إتاحة سبل وصول السجناء إىل نفس مستوى 

الرعاية املتاح للناس يف اجملتمع خارج السجن. 

أطلقت منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، 
والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز وداء السّل واملالريا يف أيلول/سبتمرب 2003، مبادرة لتوفري العالج الفّعال 
لفريوس نقص املناعة البشرية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية )ما يسمى ب� »عالج 3 
ماليني حبلول عام 2005 مبادرة )3 يف 5( »(، جزئياً تسليماً منهم بأن الفريوس كان يفاقم من التفاوت 
بني البلدان الغنية والفقرية، واقتناعاً بأنه ال ينبغي للحق يف الصحة واحلياة أن يتوقف على القدرة على دفع 
مثن األدوية. وبرغم عدم التوّصل إىل اهلدف الطموح املتمثل ب� 3 يف 5، فإنه يف مؤمتر القمة لعام 2005 
واالجتماع رفيع املستوى حول اإليدز عام 2006، التزم زعماء العامل مبواصلة كل اجلهود الالزمة لتحقيق 
هدف وصول اجلميع إىل برامج شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والدعم ذات 
العالقة حبلول عام 2010. ودعماً هلذا، أتيحت موارد إضافية لتمويل استجابة موّسعة، مبا يف ذلك من 

خالل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسّل واملالريا.

البلدان  متزايدة يف  بصورة  متاحاً  العكسية  للفريوسات  املضاد  العالج  املبادرات، أصبح  من خالل هذه 
املنخفضة واملتوسطة الدخل، وتّتجه البلدان حنو حتقيق هدف وصول اجلميع إىل العالج من فريوس نقص 
املناعة البشرية والرعاية والدعم املتعلقة حبلول عام 2010. لذا، فإن ضمان أن يصبح العالج متاحا أيضا 

جلميع السجناء مّمن هم حباجة إليه سيكون أمرا حامسا.
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مبا أن السجون حباجة إىل توفري مستوى من العالج للسجناء يعادل ذلك املتاح يف اجملتمع احمللي خارجها، 
سوف يتعني على املزيد من السجون أن تستعد خالل السنوات القادمة لتقدمي العالج املضاد للفريوسات 
العكسية للسجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلك التمكني من احلصول على العالج 
دون توّقف عند إلقاء القبض عليهم وكفالة استمرار العالج دون توقف عند اإلفراج عنهم.  هناك العديد 
من املسائل اإلدارية اهلامة املتعلقة هبذا األمر )انظر أعاله، الوحدة رقم 2، عن اإلجراءات اليت يطلبها واضعو 
السياسات العامة واملشّرعون والربملانيون(. هذا وباإلضافة إىل ضمان إشراك السجون يف مجيع جهود العالج 
الوطنية املوسعة واملشاركة يف اجتماعات اللجان الوطنية ملكافحة اإليدز املسؤولة عن هذه اجلهود، ينبغي 
للسجون أن تشّكل شراكات مع العيادات الصحية واملستشفيات واجلامعات ومنظمات اجملتمع املدين )مبا يف 
ذلك املنظمات املعنية باملتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز( لتوفري الرعاية الصحية وغريها 

من اخلدمات للسجناء، وتطوير برامج العالج والرعاية والدعم املتكاملة بدال من املوازية.

القائمة المرجعية رقم 13. تقديم العالج للسجناء المصابين بفيروس نقص المناعة 
البشرية أو مرض اإليدز

هل لسلطات السجون مكان داخل اللجان التنسيقية الوطنية املعنية بفريوس نقص 	 
املناعة البشرية/اإليدز؟

املناعة 	  املتفق عليه بشأن فريوس نقص  العمل  إطار  السجون جزء من  هل قضايا 
البشرية ونظام الرصد والتقييم على الصعيد القطري؟

هل سلطات السجون مشاركة يف كافة جوانب التوّسع يف العالج، من تقدمي طلبات 	 
التمويل )لكفالة كون األموال خمصصة حتديداً للسجون(، إىل تطوير وتنفيذ ومراقبة 

وتقييم خطط إطالق العالج؟  
املصابني 	  لألفراد  السماح  حتّدد  توجيهية  مبادئ  أو  عامة  سياسات  وضعت  هل 

بفريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز باالحتفاظ بعالج هذا الفريوس معهم، أو أنه 
يتعني تزويدهم به عند القبض عليهم وعند حبسهم ويف أي وقت يُنقلون فيه داخل 

نظام السجن أو إىل جلسات االستماع؟
هل مت تعليم ضباط الشرطة وموظفي السجن أمهية استمرارية عالج فريوس نقص 	 

املناعة البشرية؟ 
يف 	  دخلت  أو  شراكات  واحمللي،  اإلقليمي  الصعيد  على  السجون،  هل كونت 

اتفاقيات مع عيادات الصحة واملستشفيات واجلامعات ومنظمات اجملتمع املدين )مبا 
يف ذلك املنظمات املعنية باألفراد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية( بغية تقدمي 
الرعاية الصحية واخلدمات األخرى للسجناء، وهل وضعت برامج العالج والرعاية 
السجناء قادرين  ينبغي أن يكون  املتوازية؟ )على حنو منوذجي،  املتكاملة بداًل من 
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على احلصول على العالج املضاد للفريوسات الرجعية من خالل مرافق الصحة العامة 
أثناء حبسهم(. 

هل تلقى موظفو الرعاية الصحية تدريباً على اإلدارة الشاملة لفريوس نقص املناعة 	 
البشرية ومرض اإليدز، مبا يف ذلك تقدمي العالج املضاد للفريوسات الرجعية؟

عليهم 	  القبض  قبل  الرجعية  للفريوسات  املضاد  للعالج  املتلقني  الناس  مبقدور  هل 
وحبسهم مواصلة تلقي العالج دون انقطاع؟

هل بوسع املنقولون داخل النظام أو إىل جلسات االستماع مواصلة عالجهم دون 	 
انقطاع؟

هل باستطاعة السجناء احملتاجني للبدء يف العالج املضاد للفريوسات الرجعية القيام 	 
بذلك يف السجن؟ وهل أن معايري االستحقاق هي ذاهتا يف اجملتمع؟

السجناء 	  لكافة  العالج  على  احلصول  بشأن  والتعليم  املعلومات  توفري  يتم  هل 
املستحقني للعالج املضاد للفريوسات الرجعية وعالج العدوى الناهزة؟

هل يقوم العاملون يف جمال الرعاية الصحية بفرز اجلناة )مبا يف ذلك احملتجزين يف 	 
انتظار احملاكمة( عند دخوهلم للبّت فيما إذا كان يلزم عالج ألّي مرض ذي عالقة 
بفريوس نقص املناعة البشرية أو عدوى ناهزة مثل داء السل؟ وهل حييلوهنم بشكل 

مناسب، إْن كان ذلك ضرورياً؟
هل مت الضلوع حبمالت وجلسات للتعليم بالعالج يف السجون؟	 
هل مت تأسيس »نظام الرفقة« ليسهل االلتزام بالعالج؟	 
هل حيتوي برنامج العالج على نظام ختطيط شامل لإلفراج بالنسبة للمساجني الذين 	 

هم على وشك املغادرة، شاماًل نظام إحالة للعالج يف اجملتمع العام؟
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اإلفراج لدواع إنسانية أو اإلفراج المبكر

السجناء الذين يدخلون مراحل متقدمة من األمراض املزمنة أو امليئوس من الشفاء منها – مبا يف ذلك على 
سبيل املثال ال احلصر فريوس نقص املناعة البشرية - تتطلب رعاية متخصصة تسكينية.  إال أن السجون 

غري مؤهلة لتقدمي مثل هذه الرعاية، حىت يف البلدان ذات الدخل العايل.

فالرعاية التسكينية فريدة من نوعها ومتطّلبة، وكثريا ما يفتقر موظفو السجون إىل التدريب واملوارد الالزمة.  
كما أن بيئة السجن نفسها، مبعمارها وإجراءاهتا املتمركزة على األمن، وانعدام الراحة واخلصوصية، واحلواجز 
اليت حتول دون الوصول إىل أفراد األسرة وإىل األصدقاء، وافتقار املوظفني إىل التدريب الكايف واملوارد الكافية، 
وغري ذلك، غري مواتية عموماً للرعاية التسكينية الرحيمة واملستجيبة.  وغالبا ما تنطوي الرعاية التسكينية - ال 
سّيما يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية- على جرعات كبرية من أدوية معاجلة األمل، واليت من اجلائز أن 

تتعارض مع أخالقيات نظام السجون »اخلالية من املخدرات«.

هلذه األسباب، أدخلت العديد من السجون برامج اإلفراج لدواع إنسانية للسماح بإطالق سراح السجناء 
املرضى امليئوس من شفائهم من السجن يف وقت يسبق انتهاء عقوبتهم.  وال تؤدي برامج اإلفراج املبكر هذه 
دورا رؤوفاً فحسب، بل ميكن أن تكون أيضا يف كثري من احلاالت مبثابة مهمة للرتويج للصحة، اعرتافاً بأنه من 
اجلائز إطالة متوسط العمر املتوقع للسجناء املصابني بأمراض ال شفاء منها كنتيجة لتلّقي الرعاية يف اجملتمع.
وتوصي باإلفراج لدواع إنسانية عن السجناء املرضى امليؤوس من شفائهم املبادئ التوجيهية بشأن فريوس 
نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، واليت تقّر بأنه ينبغي السماح 
للشخص باملوت بكرامة، سواء يف منزله أو مع أسرته، بدال من االضطرار للموت معزوالً ووحيدا يف السجن. 

وتنّص املبادئ التوجيهية على:

ينبغي منح السجناء املصابني مبرحلة متقدمة من اإليدز اإلفراج املبكر لدواع إنسانية، إىل أقصى حّد . 1
ممكن، من أجل تسهيل التواصل مع أسرهم وأصدقائهم، وللسماح هلم مبواجهة املوت بكرامة وحرية، إذا 

كان ذلك يتماشى مع اعتبارات األمن واإلجراءات القضائية.

السجناء، . 2 هلؤالء  الصحي  الوضع  عن  معلومات كاملة  تقدمي  السجون  يف  الطبية  للخدمات  ينبغي 
واحتياجاهتم من العالج والتشخيص، إذا ما طلب ذلك السجني، إىل السلطات املختصة للبّت يف 
اإلفراج املبكر.  وينبغي وضع احتياجات هؤالء السجناء معدومي املوارد يف اجملتمع يف احلسبان يف أّي 

قرار لإلفراج املبكر.
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القائمة المرجعية رقم 14.  اإلفراج لدواع إنسانية واإلفراج المبكر

هل تنّص السياسة العامة للسجن على أنه عند االقتضاء، أي حيثما توحي احلالة 	 
الصحية للسجني بضرورة ذلك، يفرج عن السجناء املرضى باإليدز إطالقاً مشروطاً 

طبياً. 
هل تشّدد السياسة العامة على االلتزام من جانب سلطات السجون بالعمل على 	 

وجه السرعة وبأنه ال ينبغي أن يكون هناك أّي تأخري ال داعي له يف البدء مبثل هذه 
التطبيقات ومعاجلتها؟

هل يسعى موظفو الرعاية الصحية يف السجون سعياً حثيثاً إىل حتديد أولئك السجناء 	 
الذين تؤهلهم حالتهم الصحية لإلفراج املبكر؟ )نظراً حلالة السجناء الصحية، فهم 
اإلفراج  لطلب  استمارات  تقدمي  يف  الشروع  هلم  يتيح  وضع  يف  دائماً  يكونون  ال 
املبكر. عندما يستحق السجناء هذا اخليار، ينبغي إعالمهم بإمكانية اإلفراج املبكر 
ومساعدهتم يف تقدمي هذه االستمارات، حيثما ال يكون مبقدورهم عملها بأنفسهم.(

يف كل حاالت اإلحالة إىل مقدمي خدمات الرعاية الصحية األخرى، هل يطالب 	 
اجملرم بإعطاء املوافقة املستنرية؟

بالسجني 	  يعتنون  الذين  املمرضني  مدخالت  على  املبكر  اإلفراج  قرار  ينطوي  هل 
يومياً، مؤيّدة من جانب طبيب ممارس؟ )ال ينبغي أن تكون الفحوص الطبية اليت 
يقدمها طبيبني منفصلني مطلباً إذ أن هذا يؤخر االستمارة. وال ينبغي طلب أخصائي 
إلجراء الفحص إال عندما يعترب ذلك ضرورياً ألجل النظر يف االستمارة على حنو 

مناسب.(
هل يتلقى كافة املسؤولني عن البّت يف اإلفراج املبكر ألسباب طبية ما يكفي من 	 

التعليم عن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وعالجهما؟
هل يتم التعجيل بالطلبات املستعجلة؟	 
هل تتاح الرعاية التخفيفية يف السجون يف املراحل النهائية من حياة السجناء الذين 	 

ال ميكن اإلفراج عنهم؟

لذا ينبغي منح السجناء املصابني مبرحلة متقدمة من مرض اإليدز إفراجاً مبكراً ألسباب إنسانية، مىت ما كان 
هذا متوافقا مع االعتبارات األمنية واإلجراءات القضائية، وذلك لتسهيل التواصل مع أسرهم وأصدقائهم 
وللسماح هلم مبواجهة املوت بكرامة وحرية.  وبالنسبة ألولئك السجناء الذين ال ميكن اإلفراج عنهم، يتوجب 

على السجن تقدمي الرعاية التخفيفية الكافية إليهم.
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اإلطار رقم 34 – السجناء المصابون بمرض اإليدز في إيطاليا

مينع القانون اإليطايل أّي شخص مصاب باإليدز »البنّي« من احلبس يف السجون. ويتم 
باإلشارة إىل عدد كريات الدم.  وللبّت يف هذا،  تقرير تعريف »اإليدز البنّي« سريرياً 
البدائل  تقرتح  يوماً.   عشر  بينهما مخسة  يفصل  متعاقبني،  لفحصني  السجني  خيضع 
رهن  يوضعون  ولكنهم  السجن،  من  باإليدز  املصابني  السجناء  عن  اإلفراج  األخرى 
اإلقامة اجلربية، أو يلتحقون مبؤسسة للصحة العامة، أو يتم إرجاء العقوبة إىل أجل غري 

مسمى. 

التحّرك صوب التنفيذ 

تقّدم القوائم املرجعية أعاله العناصر الرئيسية إلسرتاتيجية شاملة معنية بالتصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون. من خالل االعرتاف بأن فريوس نقص املناعة البشرية )والتهاب الكبد C وداء السّل( ميثلون 
قضايا خطرية تتطلب إجراءات عاجلة وعملية حلماية صحة السجناء وموظفي السجون واجملتمع احمللي، ومن 
خالل االعرتاف حبقيقة وقوع السلوكيات املنطوية على خماطر يف السجون، وبأنه ليس بالوسع القضاء عليها، 
تتمكن سلطات وإدارة السجون من متهيد الطريق وإطالق اإلشارة بأخذ مسؤولياهتا على حممل اجلد. ومن 
خالل وضع خطة عمل واضحة، وحتديد األنشطة واجلداول الزمنية واملسؤوليات، بغية اعتماد مجيع عناصر 
اإلسرتاتيجية الشاملة، بإمكان سلطات السجون ومديريها أن يكونوا القادة يف احلرب على فريوس نقص 
املناعة البشرية يف بلداهنم، وإظهار أن لديهم رؤية واضحة وتصميماً على كفالة قيام السجون بدورها يف منع 

العدوى وتوفري الرعاية والعالج للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز.
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أسئلـة متكـررة

هل ينبغي إخضاع السجناء لفحص فريوس نقص املناعة البشرية وعزهلم عن باقي نزالء السجون؟

كال. داعى بعض موظفي السجون بإجراء الفحص اإللزامي للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية وعزل 
السجناء املصابني به. وقالوا أن ذلك مهم حلمايتهم من العدوى. غري أنه يف الواقع أمر غري ضروري وقد يأيت 

بنتائج عكسية، ألسباب عّدة: 

• ال ينتقل فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق املخالطة العارضة )كما يف حالة السّل النشط، على سبيل 	
املثال(.  لذلك فإن عزل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز ليس باألمر الضروري.

• إن طبيعة فحص األجسام املضادة لفريوس نقص املناعة البشرية تعين عدم قدرة السجن أبداً على حتديد 	
مجيع السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية بشكل صحيح، وبالتايل عزهلم. ال ميكن جتنب 
نتائج االختبارات السلبية اخلاطئة بسبب »فرتة احلضانة« املتأصلة يف تكنولوجيا الفحص، وهو ما يعين 
أن تطوير األجسام املضادة لفريوس نقص املناعة البشرية لدى شخص مصاب بالفريوس، برتكيز كاف 

إلظهار نتيجة فحص إجيابية، قد يستغرق ما يصل إىل 14 أسبوعًا- ورمبا أطول من ذلك.
• الفحص اإللزامي والفصل باإلكراه يقّوضان من الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية من خالل خلق 	

افرتاض غري واقعي وخطري مفاده بأن مجيع السجناء املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز 
معزولون، وعليه ينعدم وجود الفريوس لدى عامة نزالء السجون. وقد يؤدي هذا مبوظفي السجن إىل 

االعتقاد بأهنم ليسوا حباجة الستخدام االحتياطات العاملية. 
• جتاهل االحتياطات العاملية عند التعامل مع السجناء غري املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية قد يزيد 	

.C و B من خماطر التعّرض املهين اللتهايب الكبد

باإلضافة إىل ذلك، فإن إجراء الفحص اإللزامي والفصل يزيد ويرّسخ من وصمة العار املتعلقة بفريوس نقص 
املناعة البشرية والتمييز فيما بني السجناء وموظفي السجن. 

بدالً من إخضاع السجناء للفحص دون موافقة، ينبغي تيسري حصوهلم على املشورة بشأن هذا الفريوس 
وإجراء الفحص طوعاً، وينبغي تزويدهم بالوسائل الالزمة للعمل مبسؤولية وحلماية أنفسهم واآلخرين من 
خطر اإلصابة هبذا الفريوس مثل احلصول على التثقيف واملشورة والواقي الذكري ومواد التبييض واإلبر واحملاقن 

املعّقمة والعالج البديل وغري ذلك من عالج املخدرات. 
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هل ينبغي إبقاء بعض السجناء بمعزل عن الغير؟

مع أنه ال ينبغي فصل السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز، إال أنه ينبغي إلدارة السجن 
الفّعالة أن تكفل إبقاء بعض فئات السجناء مبعزل عن غريها.  فموظفو السجون مدربون على محاية اجملتمع 
من عتاة اجملرمني البالغني.  وال ينبغي أن يكون جزءًا من مهامهم تويّل رعاية عدد صغري من األطفال والفتية 
الذين ارتكبوا جرائم تستدعي سلبهم حرياهتم.  مثل هؤالء الشباب ينبغي أن يكونوا بعهدة هيئات الرفاه 
االجتماعي أو الرعاية االجتماعية.  ومع أن هذا هو املبدأ، فالواقع أنه يف عّدة دول يودع عدد من األطفال 

والفتية يف السجن. 

عندما حيدث هذا، تلتزم إدارة السجن برعايتهم بأسلوب يأخذ يف احلسبان أعمارهم واحتياجاهتم اخلاصة.  
وهناك سببان رئيسيان هلذه املعاملة اخلاصة.

• األطفال والفتية أكثر ضعفاً من البالغني وحباجة للحماية من العنف أو اإلساءة اليت يقرتفها السجناء 	
األقدم أو حىت بواسطة املوظفني. 

• عموما يستجيب الفتية على األرجح للتأثريات اإلجيابية، وفرص التدريب والتثقيف. 	

هلذه األسباب ينبغي حجز أّي أطفال وشباب مّمن هم يف رعاية إدارة السجن يف مؤسسات منفصلة وليس 
داخل سجون البالغني. 

هل ينبغي السماح للسجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز بالقيام بنفس األنشطة 
كأّي شخص آخر؟

نعم، فال يعترب العزل والفصل والتقييدات على األنشطة املهنية، والرياضة والرتفيه مفيدة أو ذات صلة يف حالة 
املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف اجملتمع.  وينبغي تبين نفس املوقف جتاه السجناء املصابني هبذا 
الفريوس. إذ ينبغي أن تتاح هلم، على قدم املساواة، سبل الوصول إىل ورش العمل وإىل العمل يف املطبخ، 
واملزارع وغريها من جماالت العمل، وإىل مجيع الربامج املتاحة لعامة نزالء السجون. وال ميكن انتقال فريوس 

نقص املناعة البشرية من خالل هذه األنشطة.

هل ينبغي إخبار موظفي السجون باملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية؟
كال. يّدعي بعض املوظفني أهنم حباجة إىل معرفة َمن هم السجناء املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية 
حىت يتسىن هلم اختاذ االحتياطات الكافية حلماية أنفسهم من اإلصابة بالعدوى. إال أن املوظفني، ألجلهم 
هم أنفسهم، حباجة إىل اختاذ احتياطات عاملية ومعاملة مجيع السجناء كما لو أهنم قد يكونون مصابني 
بفريوس نقص املناعة البشرية. فاملعرفة لن تساعدهم على محاية أنفسهم، بل ستخلق شعورا زائفا باألمن، وقد 

.C تزيد من خطر العدوى بدال من اإلقالل منه، خاصة مع أمراض أخرى مثل التهاب الكبد
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هل إلتاحة الواقي الذكري واإلبر والمحاقن للسجناء تأثير سلبي على األمن في السجون؟

كال، حيث ال يرتتب على الرتويج للصحة يف السجون التقليل من سالمة السجون وأمنها. فاهتمام السجناء 
 C يف احلصول على الوسائل الالزمة حلمايتهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية و/أو التهاب الكبد
يتماشى مع االهتمام الذي يوليه املوظفون ألمنهم يف أماكن العمل، واهتمام سلطات السجون يف احلفاظ 
على السالمة والنظام يف املؤسسات. تبنّي األدلة من كثري من السجون اليت أتيح فيها الواقي الذكري و/أو 
اإلبر واحملاقن أنه ميكن القيام هبذا بأمان ودون أيّة عواقب سلبية غري مقصودة على أمن السجون ودون خلق 

أّي خطر على املوظفني.

 C يف حقيقة األمر، أّي إجراء يتخذ اآلن ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد
سيعود بالنفع ليس على السجناء وموظفي السجون فحسب، بل وأيضاً على اجملتمع ككل.

• أواًل، سوف حيمي صحة السجناء، الذين ال ينبغي تعرضهم بسبب سجنهم إىل خطر اإلصابة بفريوس 	
 . C نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد

• ثانياً، سوف حيمي موظفي السجون، حيث أن خفض انتشار العدوى يف السجون يعين التقليل أيضاً 	
من خطر التعّرض هلذه العدوى فيما بني موظفي السجون. 

• ويف النهاية، اإلجراءات الرامية إىل منع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد C يف 	
السجون حتمي أيضاً عامة اجملتمع احمللي.  كما أن معظم املسجونني موجودين داخل السجون لفرتات 
قصرية نسبياً فقط ومن مث يُفرج عنهم إىل جمتمعاهتم.  وبغية محاية عامة السكان، يتعنّي إتاحة تدابري 
الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد C تكون مكافئة لتلك املتاحة يف اجملتمع 

اخلارجي على األقل. 

أنتسامح إزاء تعاطي المخدرات في السجون بتوفيرنا اإلبر والمحاقن للسجناء؟ 

كال، فالعديد من السجناء موجودون يف السجن الرتكاهبم جرائم خمدرات أو جرائم تتعلق باملخدرات. ومنع 
تعاطيهم للمخدرات هو جزء هام من إعادة تأهيلهم. يقول البعض إن اإلقرار بأن تعاطي املخدرات حقيقة 
واقعة يف السجون، سيكون إقراراً بأن موظفي السجون وسلطات السجون قد باءت بالفشل. بينما يقول 

آخرون أن من شأن توفري اإلبر واحملاقن للسجناء أن يعين التغاضي عن السلوك غري القانوين يف السجون.

ومع ذلك، فإن إتاحة الوسائل الالزمة للسجناء حلمايتهم من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية وفريوس 
التهاب الكبد C ال تعين التسامح إزاء تعاطي املخدرات يف السجون. وال يتعارض تقدمي اإلبر واحملاقن مع 
هدف خفض تعاطي املخدرات يف السجون. فالدالئل تشري إىل أن إتاحة اإلبر واحملاقن ملتعاطي املخدرات ال 
تسفر عن زيادة يف تعاطي املخدرات، ولكنها تبدو فّعالة يف احلّد من حاالت العدوى بفريوس نقص املناعة 

البشرية النامجة عن تعاطي املخدرات عن طريق احلقن.
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من ناحية أخرى، ميكن أن ينظر إىل رفض إتاحة اإلبر واحملاقن للسجناء، برغم العلم بانتشار األنشطة اليت 
تنقل على األرجح فريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد C يف السجون، على أنه تسامح إزاء 

انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد C فيما بني السجناء ومنه إىل اجملتمع ككل. 

بدال من إتاحة سلع الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، مثل الواقي الذكري واإلبر والمحاقن 
للسجناء، أال ينبغي علينا اعتماد نهج عدم التسامح إطالقاً والقضاء على المخدرات والجنس في 

السجون؟

كال. من املهم الضلوع بإجراءات لتقليل انتشار تعاطي املخدرات، ومن املهم مكافحة اجلنس غري الرضائي 
يف السجون. غري أنه مل يتمكن أّي نظام للسجون – حىت النظم اليت متتلك موارد مالية كبرية خمّصصة لذلك 
- من إبعاد املخدرات عن السجون أو القضاء على األنشطة اجلنسية.  لذلك، فإنه ملن الضروري القيام 
بكليهما - اختاذ تدابري للحّد من تعاطي املخدرات وممارسة اجلنس غري الرضائي، وأيضا توفري تدابري الوقاية 

من فريوس نقص املناعة البشرية اليت تسّلم بأن تعاطي املخدرات والنشاط اجلنسي ما زاال حيدثان.
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فيروس نقص املناعة 
البشرية واإليدز

في أماكن االحتجاز
مجموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري البرامج ومسؤولي السجون 

ومقدمي الرعاية الصحية في السجون

قضايا تخّص موظفي السجون
الوحدة التدريبية
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القصد من هذه الوحدة أن يستخدمها في المقام األول األشخاص الذين يعملون في السجون ويوفرون 
األمن أو يقدمون البرامج للسجناء يوماً بعد يوم. ويحدونا األمل في أن تعود بالفائدة على:

• ضباط السجون	
• املعلمني واملدربني	
• منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك موظفي املنظمات غري احلكومية واملتطوعني فيها وأعضاء املنظمات 	

الدينية الذين يزورون السجون ويضطلعون بأنشطة فيها.

األهداف الرئيسية هلذه الوحدة هي:
• الشرح بإجياز ملاذا يؤدي موظفو السجون دوراً رئيسياً يف مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف 	

السجون )»موظفو السجون هم األساس«(؛
• شرح الكيفية اليت يتمكن هبا موظفو السجون من محاية أنفسهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة 	

البشرية )»فريوس نقص املناعة البشرية عند العمل يف السجون«(؛
• شرح تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية اليت يلزم تنفيذها يف السجون، وبيان أن إدخال هذه 	

التدابري ال يؤثر سلبا على سالمة موظفي السجون، بل يسهم يف محايتهم )»الوقاية من فريوس نقص 
املناعة البشرية يف السجون- ملصلحة اجلميع«(؛

• تقدمي إجابات لألسئلة املتكررة.	
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موظفو السجون هم األساس!
موظفو السجن مسؤولون عن محاية ورعاية الناس املعّرضني لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، 
ناهيك عن التهاب الكبد وداء السّل. عادة ما يكون معّدل هذه األمراض فيما بني السجناء أعلى بكثري ممّا 
هو عليه يف اجملتمع عموماً. ويف بعض البلدان )يف األساس حيثما يشكل تعاطي املخدرات عن طريق احلقن 
مشكلة وينتشر فريوس نقص املناعة البشرية على نطاق واسع فيما بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن، 
ويقضي الكثري منهم عقوبة يف السجن(، ترتفع معدالت فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون مبا يصل 
إىل 100 مرة عّما هي عليه يف اجملتمع احمللي. ولكن أيضا يف البلدان األخرى متيل معدالت هذا الفريوس 
)وغريه من األمراض( يف السجون إىل االرتفاع، ويرجع ذلك جزئيا إىل أن العديد من السجناء يأتون من 
أجزاء السكان األكثر فقراً وهتميشاً والذين هم األكثر عرضة خلطر فريوس نقص املناعة البشرية، وجزئيا إىل 

أن األوضاع يف السجون ميكن أن تشجع على انتشار العدوى.

السجناء هم األكثر عرضة خلطر العدوى، ولكن موظفي السجون يتعرضون أيضاً خلطر العدوى يف السجون، 
ال سّيما إن كانوا ال يتلقون تدريباً أو ال يستخدمون االحتياطات الكافية مع مجيع السجناء. وللحكومات 

مسؤولية ضمان صحة وسالمة موظفي السجون أثناء العمل. 

ينبغي أن يبذل األشخاص الذين يعملون يف السجون كل ما يف وسعهم حلماية أنفسهم والسجناء من 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض. 

• ينبغي هلم املشاركة يف الربامج التدريبية يف مكان العمل حول فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد 	
وداء السّل وحول كيفية انتقال هذه األمراض وعدم انتقاهلا يف السجون. وحيثما يكون موظفو السجون 
غري مدربني تدريبا سليما، تزداد احتمالية اتسام ردود أفعاهلم إزاء الناس املصابني بفريوس نقص املناعة 
البشرية واإليدز باخلوف.  وبوسع هذا أن يؤدي إىل وصمة العار والتمييز ضد الناس املصابني بالفريوس 
أو اإليدز، أو أولئك الذين يُرتأى أهنم عرضة خلطر الفريوس. يعوق اجلهل بفريوس نقص املناعة البشرية، 

فضال عن اخلوف ووصمة العار، بدرجة كبرية اجلهود الرامية إىل وقف انتشار هذا الفريوس.

ال ميكن إنشاء سجن صحي بدون مسامهة كل فرد من موظفيه. ونظراً للمشاكل الصحية 
احلالية يف السجون، فاملوظفون حباجة إىل معرفة وفهم ماهية املشاكل الصحية، والكيفية 
ميكن  أفضل، وكيف  على حنو  عليها  السيطرة  ميكن  العدوى، وكيف  فيها  تنتشر  اليت 

الرتويج للصحة والسالمة.
  Promoting health in prisons—the essentials.. دليل منظمة 

الصحة العاملية. منظمة الصحة العاملية أوروبا، 2006
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• ينبغي استخدامهم لالحتياطات للحّد من خطر إصابتهم باألمراض.	
• وأخريا، ينبغي عليهم دعم برامج وقاية السجناء هبّمة. فتدابري محاية السجناء ستحمي يف هناية املطاف 	

املوظفني أيضا، وباإلمكان إدخاهلا يف السجن دون تعريض األمن للخطر. 

ينبغي أن تعني جمموعة األدوات هذه بشكل كبري على توفري املعارف الالزمة، لكن ينبغي توافر املزيد من 
الفرص ملوظفي السجون لتنمية الفهم ذي األمهية البالغة يف التعامل مع القضايا املتعلقة بفريوس نقص املناعة 

البشرية وغريه من القضايا الصحية، مبا يف ذلك اجلوانب األخالقية.

فيروس نقص المناعة البشرية عند العمل في السجون 

كيف يمكنني تفادي اإلصابة بالمرض؟  
على وجه اخلصوص، إذا كان موظفو السجون مدرّبني وجمّهزين بصورة كافية، يتضاءل خطر اإلصابة بأمراض 
كفريوس نقص املناعة البشرية اليت تنتشر فقط عن طريق مالمسة الدم أو سوائل اجلسم األخرى )وليس نتيجة 
املخالطة العارضة(. مع ذلك، تشّكل األمراض األخرى السائدة يف السجون واليت تنتشر بسهولة أكرب بكثري 
من فريوس نقص املناعة البشرية - ال سّيما السّل - هتديدا أكرب بكثري، ليس فقط ملوظفي السجن مباشرة، 

لكن أيضا ألسرهم واجملتمع األعم.

يكون العمل مع السجناء أو املوظفني املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية آمنا يف العادة ألن هذا الفريوس 
ال ميكن أن ينتقل نتيجة املخالطة العارضة. 

غري أنه يف بعض األحيان يضطر موظفو السجون للتعامل مع االعتداءات )فيما بني السجناء وفيما بني 
السجناء وموظفي السجن(، وتشويه السجناء لذاهتم، والفخاخ اليت ينصبها السجناء، واألشياء اليت خيفيها 
السجناء، مثل اإلبر واحملاقن. ويف كل هذه األوضاع وغريها حيث يوجد خطر حمتمل للتعّرض للدم أو إىل 
سوائل اجلسم، جيب على موظفي السجون مجيعا - أسوة بالعاملني يف جمال الرعاية الصحية متاماً - أن 
يتخذوا موقفا مفاده احتمالية كون مجيع هذه السوائل واملواد معدية، وينبغي التعامل معها على هذا النحو. 

وبالتايل فإن منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية )والتهاب الكبد( يف مكان العمل يعين منع:
• اإلصابات النامجة عن األدوات احلادة وغريها من األدوات امللّوثة بالدم أو سوائل اجلسم؛ 	
• مّس العني أو غريها من األغشية املخاطية، واجللد املشقق أو اجلروح بالدم أو بسوائل اجلسم. 	
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تستند ما تسمى ب� »االحتياطات العاملية« إىل املفهوم القائل بأن دم مجيع األشخاص ومنتجات دمهم 
وسوائل جسمهم مجيعها مصادر حمتملة للعدوى، بغّض النظر عن التشخيص أو املخاطر املتصورة. 

جيب أن يلتزم مجيع موظفي السجون التزاماً صارماً بالتدابري الوقائية اليت تقلل من التعّرض هلذه العوامل إىل 
أدىن حد. وينطوي استخدام االحتياطات العاملية على وضع عازل ما بني املوظفني وبني الدم وسوائل اجلسم 
برمتها )مثل القفازات املطاطية )الالتكس( والنظارات الواقية، أو األقنعة املستخدمة يف اإلنعاش من الفم 

للفم(.

ممارسات العمل اآلمنة
من املهم احلفاظ على نظافة كافة مناطق السجن للحيلولة دون انتقال األمراض – ال ميكن انتقال فريوس 
نقص املناعة البشرية من خالل عدم النظافة، ولكن ميكن انتقال بعض أنواع األمراض األخرى. يف السجون 
اليت قد يتعّسر فيها توفري عمل أو أنشطة تدريبية لكل السجناء، من املمكن عرض العمل كعمال نظافة على 

البعض منهم. هذه طريقة جيدة للمحافظة على نظافة السجن فضالً عن توفري عمل إضايف. 

ينبغي أن يّتبع موظفو السجن إجراءات عمل آمنة )يف حالة عدم وجود مثل هذه اإلجراءات ينبغي إلدارة 
السجن وضعها وإشراك موظفي السجن يف وضعها(. وينبغي عند بداية كل نوبة عمل، قيام املوظفني بغسل 
أيديهم لتنظيفها وحتديد أيّة جروح أو خدوش يف اجللد. ويف حالة وجودها، ينبغي تغطيتها بضمادة عازلة 

للماء.

يتعني على ممارسات العمل يف حاالت الطوارئ أن تأخذ يف احلسبان الطابع املفاجئ ملا قد حيدث من تعّرض 
للدماء وسوائل اجلسم. وينبغي توخي احلذر على حنو خاص حيثما يكون من املرّجح أن يالمس املوظفون 

قطع زجاج أو أي مواد أو أدوات حادة أخرى.
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العنف
العنف ظاهرة شائعة يف السجون يف مجيع أحناء العامل. وينبغي ملوظفي السجن الذين يواجهون سجناء يظهرون 
العنف البدين إزائهم اتباع مبادئ توجيهية عملياتية للتعامل مع مثل هذه احلاالت )إن مل تكن هذه املبادئ 
التوجيهية موجودة، على إدارة السجن القيام بوضعها وإشراك العاملني يف وضعها(. إن خطر انتقال فريوس 
نقص املناعة البشرية أثناء العنف )مثلما حيدث حينما يقوم بعض السجناء برش موظفي السجن بالدماء أو 
البصق عليهم( منخفض للغاية، غري أنه توجد تقارير تشري إىل إصابة سجناء بفريوس التهاب الكبد C من 
جرّاء هجمات جسدية، مع احتمال حدوث حالتني يف نيو ساوث ويلز يف اسرتاليا. كذلك هناك تقرير واحد 
عن إصابة أحد ضباط السجن بالتهاب الكبد C بسبب رش دماء عليه أثناء عراك سجينني. ينبغي بعد أّي 

تعّرض إتباع املبادئ التوجيهية ملا بعد التعّرض )أنظر أدناه(، حىت لو كان اخلطر ضئيال. 

انسكاب الدم/سوائل اجلسم
على الرغم من ضآلة خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية إال أنه ينبغي التعامل مع كل انسكاب للدم 
أو سوائل اجلسم كما لو أهنا ممكن أن تكون ملّوثة. وينبغي ارتداء قفازات مطاطية عند تنظيف األماكن 
اليت انسكبت فيها الدماء أو سوائل اجلسم، كما ينبغي استخدام مواد تنظيف مالئمة، وإزالة املالبس امللّوثة 

بالدماء بأسرع وقت ممكن.

إجراء عمليات تفتيش/فتح الزنزانات
لضمان سالمتهم  التفتيش  إجراءات  إتباع  التفتيش  املنخرطني يف عمليات  السجن  ينبغي على موظفي 
وصحتهم )إن مل تكن مثل تلك اإلجراءات موجودة، فعلى إدارة السجن وضعها وإشراك العاملني بالسجن 

يف ذلك(. بعض التقنيات اليت ينبغي استخدامها يف عمليات التفتيش هي:
• ارتدي دائما قفازات مطاطية أو غري ذلك من القفازات املناسبة عند القيام بعمليات تفتيش؛	
• ال متّرر أصابعك على طول أو حتت الطاوالت أو األسرة أو غري ذلك من السطوح حيث ميكن إخفاء 	

أشياء حادة؛
• استخدام أقالم أو مساطر وغري ذلك أو مرآة لرؤية املناطق اليت تستحيل رؤيتها؛	
• عند تفتيش احلقائب وغري ذلك، جيب عدم وضع األيادي داخلها - وإمنا ينبغي إفراغ حمتوياهتا على 	

سطح منبسط لفحصها؛
• استخدم مصابيح إلضاءة املناطق املظلمة؛	
• أزل بأسلوب آمن أيّة مواد ملّوثة بالدماء أو بسوائل اجلسم؛	
• ختّلص على عجالة من اإلبر وماكينات احلالقة وغري ذلك من األدوات احلادة املستعملة باستخدام 	

حاوية غري ُمنفذة. 
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إجراءات ما بعد التعّرض للفيروس
إذا ما تعرض املوظفني بشكل كبري، ينبغي إتباع إجراءات ما بعد التعّرض للفريوس )إن مل تكن مثل هذه 

اإلجراءات موجودة، فعلى إدارة السجن وضعها(. يكون التعّرض للفريوس كبرياً حني يكون الشخص:
• قد المس سوائل جسم كفيلة بنقل فريوس نقص املناعة البشرية أو فريوس التهاب الكبد B أو فريوس 	

التهاب الكبد C، مبا يف ذلك الدم ومصل الدم والبالزما وكل سوائل اجلسم امللّوثة على حنو واضح 
بالدم؛ واإلفرازات الرمحية/املهبلية أو السائل املنوي؛ أو اللعاب؛

• وعندما تصدف مالمسة أحد هذه السوائل ملا يلي:	
- نسيج حتت اجللد )إصابات من النوع الذي حيدثه وخز اإلبر، أو العضات اليت متزق اجللد، أو اجلروح 

بسبب الطعنات(؛
- أو جلد غري ملتئم )جلد به قطع، أو تشقق، أو خدش(؛

أو أغشية خماطية )العيون، األنف، الفم(.

مالمسة هذه السوائل لجلد سليم ال يمّثل تعرضا كبيرا.

على الشخص الذي تعرض للفريوس أن يقوم فوراً باآليت:
• خلع كافة املالبس امللّوثة؛	
• السماح للجرح بالنزيف؛	
• غسل املنطقة املصابة جيداً باملاء والصابون )مع أنه ليس الستخدام املطّهرات فائدة مؤكدة، إال أنه ليس 	

هناك موانع من استخدامها؛ غري أنه يُنصح بتطهري اجللد أو اجلرح الذي تعرض للفريوس باملاء والصابون 
قبل وضع املطّهرات(؛

• إذا ما انطوى األمر على العينني أو األنف أو الفم، اغسلهم بكميات كبرية من املياه.	

ينبغي على املوظف الذي عاىن من تعّرض كبري للفريوس، عقب اتباع هذه اخلطوات، أن يراجع على الفور 
ممارس طيب أو املوظف املسئول عن إجراءات وترتيبات ما بعد التعّرض للفريوس ألخذ العالج الوقائي بعد 

التعّرض للفريوس.
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الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في سجنكم - لمصلحة الجميع

ملوظفي السجون دور رئيسي يف املساعدة على خفض انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون إىل 
أدىن حّد. وال ميكن إحراز ذلك مبجرد إنفاذ هنج عدم التسامح على اإلطالق مع أّي نشاط جنسي أو تعاٍط 

للمخدرات يف السجون. فقد أظهرت التجربة احلاجة إىل هنج شامل يهدف كال إىل:
• منع انتشار السلوك املنطوي على خماطر شديدة؛ 	
• وخفض الضرر الناجم عن مثل هذا السلوك لدى حدوثه.	

إن العديد من األنشطة اليت باستطاعتها نقل فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون خمالفة لقواعد السجن 
ويف بعض احلاالت تكون خمالفة للقانون اجلنائي. ال بّد أن تبذل السجون كّل ما يف وسعها ملنع تعاطي 
املخدرات وممارسة اجلنس غري اآلمن فيها وخلفض مستويات العنف- ال سّيما العنف اجلنسي. مع ذلك، فإنه 
من املهم التسليم بأن اجلهود الرامية إىل وقف هذه األنشطة، مثل تعاطي املخدرات يف السجون، لن تكلل 
دائما بالنجاح. فاملخدرات غري املشروعة يف السجون يف شىت أرجاء العامل تتواجد برغم اجلهود املستدامة 
لنظم السجون وموظفيها ملنع تعاطي السجناء للمخدرات غري املشروعة- من خالل القيام مبا يف وسعهم ملنع 
دخول املخدرات إىل السجون وإحكام السيطرة على توزيع العقاقري بوصفة طبية وإنفاذ احلظر اجلنائي على 

حيازة وتعاطي املخدرات غري املشروعة يف أوساط السجناء.

لكن اختاذ تدابري يف حماولة ملنع األنشطة يف املقام األول ليس بكاٍف. فلمعرفة السجون بأنه ليس بالوسع 
رصد األنشطة - خاصة تعاطي املخدرات عن طريق احلقن وممارسة اجلنس – ووقفها كلّية، فهي حباجة أيضاً 
لتنفيذ تدابري خفض املخاطر على الصحة املرتبطة هبذه األنشطة، على سبيل املثال  بتوفري الواقي الذكري 
واإلبر واحملاقن للسجناء. وهذا ال يعين التسامح إزاء هذه األنشطة، بل باألحرى اعتماد هنج عملي يقّر بوقوع 
السلوكيات اخلطرة يف السجون وخيفض من األضرار احملتمل وقوعها على السجناء واملوظفني واجملتمع عموماً.
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إن عناصر النهج الشامل حيال منع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون اليت أثبتت فاعليتها يف 
خفض خماطر هذا الفريوس ومل ختلق يف ذات الوقت أيّة خماطر على موظفي السجون تشمل: 

• برامج املعلومات والتعليم واالتصال؛	
• توفري الواقي الذكري واختاذ إجراءات للوقاية من االغتصاب والعنف واإلكراه اجلنسيني؛ 	
• توفري العالج البديل ألثر األفيون وغريه من أشكال العالج من االرهتان باملخدرات؛	
• اختاذ التدابري الالزمة خلفض العرض والطلب على املخدرات؛	
• توفري اإلبر واحملاقن املعّقمة ومواد التبييض واملطّهرات أخرى.	

قد يُطلب من موظفي السجن املشاركة يف اإلشراف على بعٍض من هذه التدابري. ولكن حىت عندما يُنفِّّذ هذه 
التدابري موظفو الرعاية الصحية، غالبا ما تبوء الربامج بالفشل إن مل يعمل املوظفون اآلخرون على دعمها أو 

على األقل تقّبلها والسماح هلا بالعمل دون تدخل.

التثقيف والمعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية 
يعترب التثقيف بفريوس نقص املناعة البشرية شرطاً مسبقاً لتنفيذ تدابري الوقاية من هذا الفريوس يف السجون. 
ويف الوقت نفسه، متّثل اجلهود الرامية إىل التثقيف هبذا الفريوس يف السجون حتديات حمّددة. على وجه 
اخلصوص، يساور الشك العديد من السجناء بأّي شيء »رمسي« أو له عالقة باحلكومة، األمر الذي يعين 
عدم فّعالية الربامج اليت تضعها إدارة السجن أو موظفو السجن دون مدخالت من السجناء ودون مشاركتهم.

وقد أظهرت التجربة أن تعليم األقران - وهو التعليم الذي يصّممه ويقّدمه السجناء للسجناء - فّعال بصفة 
خاصة.  إذ يلعب املعلمون من األقران دوراً حيوياً يف تعليم السجناء اآلخرين نظراً ألن معظم السلوكيات 
اليت تعّرض السجناء خلطر فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون تنطوي على ممارسات غري مشروعة أو 
حمظورة وموصومة. مع ذلك، قد يكون األقران األشخاص الوحيدين القادرين على التحّدث بصراحة مع 
السجناء اآلخرين حول سبل خفض خماطر اإلصابة باألمراض. فضالً عن ذلك، فإنه من غري املرّجح أن يُنظر 
إىل مدخالت املعلمني من األقران بنفس االرتياب الذي ينظر به إىل املعلومات اليت يقدمها اهليكل اهلرمي 
للسجون. فاملعلمون من األقران أكثر قدرة على األرجح على مناقشة بدائل السلوك اخلطر املتاحة للسجناء 
بشكل واقعي وهم أفضل قدرة على الفصل بشأن أيّة إسرتاتيجية تعليمية ستكون جمدية داخل سجنهم 

وبشأن هيكل القوة غري الرمسي فيما بني السجناء.
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ج األقران، توحي التجربة بأن املنظمات غري احلكومية وغريهم من املهنيني من خارج نظام  إىل جانب هنُُ
السجون هم أفضل من ميّكنه تقدمي التعليم. وقد أظهرت التجارب يف جمال مبادرات الوقاية من فريوس نقص 
املناعة البشرية أن بوسع السجناء بناء الثقة يف موظفي منظمات اجملتمع املدين وغريهم من املهنيني من خارج 

نظام السجون أكثر منها يف املوظفني مّمن هم جزء من اهليكل اهلرمي للسجن.

لذلك، ينبغي أن ييّسر موظفو السجون من عمل املعلمني من األقران، فضالً عن عمل منظمات اجملتمع 
املدين أو غريهم من املهنيني من خارج نظام السجون.

وأخرياً، فاملعلومات والتعليم أمران هامان، لكنهما ال يُعتربان استجابتان كافيتان لفريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون. على وجه اخلصوص، مها ليسا ذوا نفع كبري للسجناء إذا مل تكن لديهم الوسائل الالزمة 

لالستفادة من املعلومات املقدَّمة.

توفري الواقي الذكري ومنع االغتصاب والعنف واإلكراه اجلنسيني
يوفر العديد من السجون الواقي الذكري للسجناء يف أحناء خمتلفة من العامل، مبا يف ذلك يف أوروبا وكندا 
واسرتاليا وبعض السجون يف الواليات املتحدة، وأجزاء من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والربازيل وجنوب 

أفريقيا، ومجهورية إيران اإلسالمية، واندونيسيا.

!
للحصول على املزيد من التفاصيل )ومراجع كاملة( عن الربامج اإلعالمية والتعليمية وغريها من 

تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية اليت متت مناقشتها يف هذه الوحدة أنظر:
منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة 
فعالية  شامل.[  ]استعراض   .)2007( البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املعين  املشرتك 
إقامة  بشأن  التقنية  األوراق  السجون.  البشرية يف  املناعة  نقص  لفريوس  للتصدي  التدخالت 
www.who.int/hiv/idu/ اآليت   املوقع  يف  متاح  وهو  إجراءات.  الختاذ  الدليل 

    prison/en.index.html
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عارض املوظفون يف بعض السجون توزيع الواقي الذكري، متذرعني بشواغل أمنية وباملعارضة ملمارسة اجلنس 
بني الذكور. وجادل بعضهم قائالً أن توفري الواقي الذكري سيؤدي إىل زيادة النشاط اجلنسي بني السجناء 

وأن الواقي الذكري سيستخدم إلخفاء املخدرات.

ب�َْيد أنه ث�َُبت أنه ليس هلذه املخاوف أساس من الصحة. فقد أظهرت جتربة العديد من البلدان اليت وّفرت 
الواقي الذكري يف السجون أنه باإلمكان توفريه على نطاق واسع يف السجون - مبا يف ذلك يف البلدان اليت 
جتّرم النشاط اجلنسي املثلي - دون أيّة مشاكل أمنية أو عواقب سلبية رئيسية أخرى ذات صلة. على وجه 
اخلصوص، ُوجد أن إتاحة سبل احلصول على الواقي الذكري ال ميثل أّي هتديد لألمن أو للعمليات، وال يؤدي 
إىل زيادة النشاط اجلنسي، ويتقبله معظم السجناء وموظفو السجون حال تقدميه. وعادة ما تزداد املساندة 

لتوفري الواقي الذكري مبجرد البدء يف برنامج توفريه.

يتعني توافر الواقي الذكري بيسر ودون لفت األنظار، وعلى حنو مثايل يتعني توافره يف أماكن مثل دورات 
املياه أو احلمامات، أو غرف االنتظار، أو ورش العمل، أو غرف الرتفيه حيث يستطيع السجناء من التقاط 
واقي ذكري دون أن يراهم رفاق السجن أو موظفي السجن.  وميكن أن يتم التوزيع بواسطة العاملني يف جمال 
الصحة، أو بواسطة آالت توزيع، أو بواسطة سجناء مدرّبني )األقران(، أو بواسطة مزيج من هذه الطرق.  
ينبغي لكل سجن حتديد أفضل طريقة لتوفري الواقي الذكري، بغية ضمان الوصول إليه بيسر ودون لفت 
األنظار.  كما ينبغي أال يضطر السجناء لطلب الواقي الذكري، إذ لن يفعل ذلك إال القليل منهم، حيث 

أهنم ال يريدون الكشف عن ممارستهم اجلنس يف السجن.

وبينما يتسم توفري الواقي الذكري يف السجون باألمهية، إال أنه ليس بكاٍف للتصّدي خلطر انتقال فريوس 
نقص املناعة البشرية باالتصال اجلنسي. كذلك تعتمد الوقاية من هذا الفريوس على التدابري املتخذة ملنع 
االغتصاب والعنف واإلكراه اجلنسيني يف السجون. جلميع موظفي السجون دور يف مكافحة السلوك اجلنسي 

العدواين للسجناء، وينبغي هلم إثارة انتباه سلطات السجون ملثل هذا السلوك كلما أحيطوا به علماً.

أخرياً، من املهم التسليم مبشاركة موظفي السجون أنفسهم أحياناً يف السلوكيات اخلطرة يف السجون، أو 
جبعلها ممكنة، إذ يقيم بعض املوظفني عالقات جنسية مع سجناء وهو أمر ليس ضد لوائح السجن فحسب 
وإمنا ميثل أيضا إساءة الستخدام قوهتم وسلطتهم. ويف سياق احلديث عن فريوس نقص املناعة البشرية، فإن 
ذلك حيمل يف طياته خطر انتقال هذا الفريوس. ورد ما يفيد بقيام موظفني آخرين بشراء خدمات سجناء 
شباب إلشباع سجناء أكرب سنا جنسيا. إن منع مثل هذا النشاط وإبالغ سلطات السجن والشرطة يقع 

على عاتق املوظفني إذا ما أدركوا حدوث ذلك.
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العالج من االرتهان بالمخدرات
إحدى سبل احلّد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق التشارك يف أدوات احلقن هو احلّد من 
انتشار تعاطي املخدرات عن طريق احلقن. ميكن حتقيق ذلك بتوفري برامج العالج من االرهتان باملخدرات يف 

السجون. وهناك شكالن رئيسيان للعالج:
• العالج القائم على االمتناع عن التعاطي الذي يفرتض فيه أن ميتنع السجناء متاماً عن تعاطي املخدرات؛	
• والعالج مبواد بديلة ألثر األفيون الذي ينطوي على وصف دواء له نفس فعل املواد األفيونية غري الشرعية 	

املتعاطاة، ولكن بدرجة أقل من املخاطرة. 

العالج بمواد بديلة ألثر األفيون 
لكّل أشكال العالج من االرهتان باملخدرات بعض اآلثار على خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية، 
غري أنه لربامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون اإلمكانية األكرب يف خفض تعاطي املخدرات عن طريق احلقن 

وخطر انتشار العدوى الناجم عنه.

مع ذلك، ما تزال بعض السجون عازفة عن توفري العالج مبواد بديلة ألثر األفيون، حيث ينظر بعض موظفي 
السجون إىل امليثادون أو البوبرينوفني على أنه جمرد عقار مغرّي للمزاج، يؤّخر توفريه الُبعد عن حياة حمورها 
املخدرات وجتاوز تلك احلياة. يعرتض البعض أيضاً على العالج مبواد بديلة ألثر األفيون ألسباب أخالقية، 
جمادلني بأنه ليس إال استبدال لنوع املخدر املرهتن به بنوع آخر. غري أنه يف السنوات األخرية أقامت عمليات 
تقييم برامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف السجون دليالً واضحاً على فوائدها. فقد أظهرت الدراسات 
أنه إذا ما كانت اجلرعة كافية )60 ملغ من امليثادون على األقل(، وإذا ما ُقدِّم العالج طوال مدة احلبس، 
فإن هذه الربامج تقّلل من تعاطي املخدرات عن طريق احلقن والتشارك يف اإلبر وما ينجم عنهما من انتشار 
لفريوس نقص املناعة البشرية وغري ذلك من األمراض املنقولة عن طريق الدم. إضافة إىل ذلك، فإن هلا فوائد 
إضافية وجمدية على صحة السجناء املشاركني يف الربامج وعلى موظفي السجون واجملتمع على حّد سواء. 

على سبيل املثال: 
• للعالج باملواد البديلة أثر إجيايب على السلوك املؤسسي عن طريق احلّد من السلوك امللتِمس للمخدرات 	

ومن مث حتسني سالمة السجون وأمنها؛ 

!
للحصول على املزيد من التفاصيل واملراجع أنظر:  منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/
اإليدز )2007(. التدخالت للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون: منع االنتقال 
املوقع  الدليل الختاذ إجراءات. وهو متاح يف  إقامة  التقنية بشأن  باالتصال اجلنسي. األوراق 
www. أو   www.who.int/hiv/idu/prison/en.index.html اآليت  

unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html
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• تقّل احتمالية إعادة احلبس بشكل ملحوظ فيما بني أولئك السجناء املتلقني للعالج مبواد بديلة ألثر 	
األفيون؛ 

• برغم ما يثريه يف كثري من األحيان موظفو السجون من شواغل يف بداية األمر بشأن األمن والسلوك 	
العدواين وحتويل استخدام امليثادون، إال أن هذه املشاكل ال تظهر حال تنفيذ برنامج العالج مبواد بديلة 

ألثر األفيون.
• يبّلغ السجناء وموظفو السجون على حّد سواء عن التأثري اإلجيايب للعالج مبواد بديلة ألثر األفيون على 	

احلياة داخل السجون. 

األشكال األخرى للعالج من االرتهان بالمخدرات
عادة ما تكون األشكال األخرى للعالج من االرهتان باملخدرات أقل إثارة للجدل من العالج مبواد بديلة 
ألثر األفيون يف السجون، غري أنه ال يوجد سوى القليل من البيانات عن فعاليتها كإسرتاتيجية للوقاية من 
فريوس نقص املناعة البشرية. وهذا ليس مستغربا مبا أنه مل جتِر العادة على إدخاهلا يف السجون والوقاية من 
هذا الفريوس أحد أهدافها - على النقيض من العالج مبواد بديلة ألثر األفيون، الذي أصبح متاحا على حنو 
متزايد يف العديد من نظم السجون، على األقل جزئيا بسبب قدرته على احلّد من تعاطي املخدرات عن طريق 

احلقن وما ينجم عن ذلك من خماطر انتشار العدوى.
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ومع ذلك فأن توفري الربامج القائمة على االمتناع عن التعاطي، إضافًة إىل العالج مبواد بديلة، ألمر هام. 
إذ بوسع العالج ذي النوعية اجليدة واملالئم والسهل املنال أن حيّسن من أمن السجون، ناهيك عن صحة 
السجناء وأدائهم االجتماعي، وميكن أن يقّلل من فرص العودة لإلجرام طاملا أنه يوفر عالجاً ودعما متواصلني 

ورعاية يف مرحلة ما بعد اإلفراج، ويليب االحتياجات الفردية للسجناء. 
لكن حىت يف نظم السجون ذات املوارد الكبرية فإن العالج من االرهتان باملخدرات ال يصل إال إىل نسبة 
صغرية نسبياً مّمن هم حباجة إليه وهو ليس فّعال دائماً. هلذا السبب هناك حاجة إلتاحة تدابري الوقاية من 

فريوس نقص املناعة البشرية مثل برامج توفري اإلبر واحملاقن أيضاً.

إستراتيجيات خفض العرض والطلب على المخدرات

باإلضافة إىل العالج من االرهتان باملخدرات، ميكن أيضا العتماد اسرتاتيجيات أخرى بشأن خفض العرض 
والطلب على املخدرات يف السجون أن يساعد يف اجلهود املبذولة ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف 
السجون.  بيد أنه من املهم أن نالحظ منذ البداية أن هذه اجلهود من غري املرّجح أن تقضي على تعاطي 
املخدرات يف السجون. ويف الواقع، حىت نظم السجون اليت كّرست املوارد املالية الكبرية الالزمة ملثل هذه 
اجلهود مل تقدر على القضاء على تعاطي املخدرات. لذلك، ال ميكن أن حتّل مثل هذه اجلهود حمل التدابري 

املذكورة أعاله، بل ينبغي الضلوع هبا لتكون مكّملة هلا.

!
وغريها  األفيون  ألثر  بديلة  مبواد  العالج  حول  واملراجع  التفاصيل  من  املزيد  على  للحصول 
األمم  ومكتب  العاملية  الصحة  منظمة  انظر:  باملخدرات،  االرهتان  من  العالج  أشكال  من 
املناعة  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص 
السجون:  يف  البشرية  املناعة  نقص  لفريوس  للتصدي  التدخالت   .)2007( البشرية/اإليدز 
عالج االرهتان باملخدرات. أوراق فنية بشأن الدليل على اختاذ إجراءات. وهو متاح يف املوقع 
www. أو   www.who.int/hiv/idu/prison/en.index.html اآليت:  

unodc.org/unodc/en/hivaids/publications.html
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إستراتيجيات خفض الطلب على المخدرات

تظهر األحباث أن أحد أسباب تعاطي عدد كبري نسبياً من السجناء يف العديد من نظم السجون للمخدرات 
وهم داخل السجون هي التخلص من امللل والغربة واإلجهاد وللرتويج للشعور باالسرتخاء. ويوحي هذا بأنه، 
باإلضافة إىل العالج من املخدرات، فإن إحدى الطرق األكثر فّعالية يف خفض الطلب على املخدرات هي 
حتسني أوضاع السجون وتقدمي املزيد من األنشطة اهلادفة يف السجون. كما أن توفري فرص عمل و/أو فرص 
دراسة للسجناء خالل فرتة حبسهم، أو أنشطة مثل األنشطة الرياضية واملسرحية والروحانية والثقافية الرامية 
إىل إتاحة سبل صحية وتشكل حتدياً هلم ألجل توظيف أوقاهتم، قد تكون ذات أثر إجيايب على السلوكيات 

اخلطرة، ال سّيما عندما تكون مصحوبة بالتوعية املناسبة للوقاية من تعاطي املخدرات.

هذا وتوجد إسرتاتيجية أخرى خلفض الطلب على املخدرات يستخدمها عدد متزايد من نظم السجون، يف 
البلدان الغنية باملوارد بشكل رئيسي، وهي تتمثل يف إقامة ما يسمى بوحدات »خالية من املخدرات«. على 
حنو مثايل، تكون الوحدات أو األجنحة »اخلالية من املخدرات« وحدات معيشة منفصلة داخل السجن 
تركز على احلّد من توافر املخدرات، يسكنها سجناء وّقعوا طواعية على عقد يَِعدون فيه بالبقاء »مبنأى عن 
املخدرات«. ويف بعض احلاالت، هي تركز فقط على اعرتاض املخدرات عن طريق التفتيش املتزايد، بينما 
توّفر بعض نظم السجون هنجاً متعدد اجلوانب ميزج بني تدابري اعرتاض املخدرات وبني اخلدمات العالجية. 

تستطيع هذه الوحدات »اخلالية من املخدرات« أن تدعم جهود مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 
يف السجون إن متخض عنها خفض تعاطي املخدرات، ال سّيما تعاطي املخدرات عن طريق احلقن.  توجد 
بعض األدلة من عدد قليل من الدراسات على أن ما يسمى بالوحدات »اخلالية من املخدرات« قّللت بالفعل 
من معدالت تعاطي املخدرات فيما بني نزالء تلك الوحدات بشكل ملحوظ. فوحدات كهذه تثري إعجاب 
عدد كبري من السجناء، مبن فيهم السجناء الذين ليست لديهم أيّة مشاكل متعلقة باملخدرات ويرغبون 
يف العيش يف بيئة »خالية من املخدرات«. غري أن الدراسات ال تذكر شيئاً عّما إذا كانت تلك الوحدات 
تعجب السجناء األكثر شغباً، ال سّيما السجناء الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن، وتنجح يف 
إبقائهم داخلها.  وبالتايل، ال توجد يف الوقت الراهن أيّة بيانات عن فاعلية الوحدات »اخلالية من املخدرات« 

كإسرتاتيجية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية.
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إستراتيجيات خفض العرض 

ميكن استخدام جمموعة واسعة من تقنيات وإجراءات التفتيش والضبط يف مسعى للتقليل من توافر املخدرات 
يف السجون. تشمل تدابري خفض العرض هذه: عمليات تفتيش عشوائية من جانب أفراد األمن، وفحص 
وتفتيش املوظفني والزوار عند الدخول/اخلروج، واستخدام الكالب للكشف عن املخدرات، ودوائر الرصد 
املغلقة، وإحكام التدابري األمنية حمليط السجن )وضع شبكة حول ساحات مزاولة الرياضة، زيادة ارتفاع 
األسوار الداخلية ملنع املقذوفات، قيام سيارات االستجابة السريعة بدوريات حول حميط السجن(، وشراء 
السلع من املوردين املعتمدين فقط، وتواجد حمللي االستخبارات يف كل مؤسسة، وتكنولوجيات الكشف 
عن املخدرات )مثل املاسحات الضوئية األيونية، ماكينات األشعة السينية، وغري ذلك(؛ وإجراء التعديالت 
يف تصميم وترتيب أماكن الزيارة )استخدام األثاث الثابت واملنخفض املستوى( وإجراء اختبار املخدرات 

)املسمى أيضاً حتليل البول(.

لقد ركز العديد من نظم السجون، خاصة يف البلدان غنية املوارد، تركيزاً كبرياً على هذه التدابري بغية خفض 
البشرية يف  املناعة  نقص  لفريوس  التصّدي  التدابري  وراء هذه  اهلدف  يكون  وبينما ال  املخدرات.  عرض 
السجون، إال أنه قد يرتتب عليها نتائج غري مقصودة ختدم جهود الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية 
)وفريوس التهاب الكبد(.  ومن اجلائز أن تدعم تدابري اعرتاض املخدرات اجلهود الرامية إىل الوقاية من فريوس 
نقص املناعة البشرية من خالل خفض عرض املخدرات وتعاطيها عن طريق احلقن يف السجون، غري أهنا يف 

الوقت ذاته قد تعّسر من تلك اجلهود.

على سبيل املثال، تقوم العديد من نظم السجون غنية املوارد باختبار بول السجناء بشكل دوري أو عشوائي 
للكشف عن تعاطي املخدرات غري املشروعة.  وبوسع السجناء الذين ثبت تعاطيهم ملخدرات غري مشروعة 
أن يواجهوا عقوبات. من منظور الصحة العامة، أُثريت شواغل بأن برامج كهذه قد تزيد من خماطر إصابة 
السجناء بفريوس نقص املناعة البشرية، بدال من أن تقللها. وهناك دليل على أن تنفيذ هذه الربامج قد يسهم 
يف خفض الطلب على القّنب وتعاطيه يف السجون. مع ذلك يبدو أنه ليس هلا سوى تأثرياً ضئيالً على تعاطي 
املواد األفيونية. ويف الواقع، هناك دليل على احتمال جلوء عدد قليل من الناس إىل تعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن لتفادي الكشف عن تعاطيهم القّنب عن طريق فحص املخدرات، إذ باملستطاع تتبع أثره يف البول لفرتة 
أطول بكثري )تصل إىل شهر( من املخدرات األخرى اليت يتم تعاطيها عن طريق احلقن، كاهلريوين وغريه من 
املواد األفيونية. خيتار بعض السجناء تعاطي املخدرات عن طريق احلقن بدال من املخاطرة بالعقوبات املصاحبة 
لتدخني القّنب ببساطة كي يقللوا ألدىن حّد ممكن من خطر الكشف عنها والتعّرض للعقوبات. ونظراً لندرة 
اإلبر واحملاقن املعّقمة وتواتر التشارك يف اإلبر يف السجون، يرتتب على االنتقال إىل تعاطي املخدرات عن 

طريق احلقن عواقب وخيمة على صحة السجناء.
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على وجه العموم، على الرغم من قيام العديد من نظم السجون باستثمارات كبرية يف تدابري خفض العرض، 
فال يوجد من األدلة التجريبية الدامغة واملتسقة إال النزر اليسري لتأكيد فاعلية تلك التدابري يف خفض معدالت 
تعاطي املخدرات. وعلى وجه التحديد، ال توجد أيّة أدلة على أن هذه التدابري قد تسفر عن التقليل من 

خطر فريوس نقص املناعة البشرية.

وعليه، ينبغي لنظم السجون اليت تواجه ضيقا يف املوارد أال تطّبق تدابري مرتفعة التكلفة مثل تكنولوجيات 
الكشف عن املخدرات وفحص املخدرات اليت قد تستهلك قدراً كبرياً من املوارد املالية والبشرية ممّا ميكن 
استخدامه خبالف ذلك يف التصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. بل ينبغي هلا بدال من ذلك 
الرتكيز على تدابري الوقاية من هذا الفريوس اليت ثبتت فاعليتها واجملدية التكلفة الواردة أعاله وعلى اجلهود 
الرامية إىل حتسني أوضاع السجون وأوضاع عمل ومرتبات موظفيها، واليت بدوهنا لن تنجح إسرتاتيجيات 

خفض العرض األخرى على األرجح.

يف النهاية، من املهم التسليم بأن املخدرات هُترَّب أحياناً داخل السجون بواسطة موظفيها، سواء أكان ذلك 
جرّاء الضغوط اليت ميارسها السجناء أو بسبب الفساد. لذا يقع على عاتق كافة موظفي السجون مسؤولية 

منع مثل هذا النشاط وإبالغ سلطات السجن والشرطة إذا ما أدركوا حدوثه.

توفير برامج توفير اإلبر والمحاقن ومواد التبييض والمطّهرات األخرى

تبّنت العديد من نظم السجون برامج لتوفري املطّهرات فضالً عن إعطاء اإلرشادات حول كيفية تطهري أدوات 
احلقن قبل إعادة استخدامها إىل السجناء من متعاطي املخدرات عن طريق احلقن. وقد أظهرت عمليات 
تقييم هذه الربامج أن توزيع مواد التبييض ال يعّرض األمن للخطر. مع ذلك، أثارت الدراسات يف عامة اجملتمع 
شكوكاً حول فاعلية مواد التبييض يف تعقيم أدوات احلقن. بصفة خاصة، فإن للتطهري مبواد التبييض فائدة 

حمدودة يف منع العدوى بفريوس التهاب الكبد C فيما بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن.
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هلذا السبب يوفر عدد متزايد من السجون اإلبر واحملاقن للسجناء الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن. 
وقد ن�ُّفذت برامج توفري اإلبر واحملاقن يف سجون الرجال والنساء على حّد سواء ويف مؤسسات عقابية متفاوتة 
األحجام، يف كال النظامني املدين والعسكري، ويف املؤسسات اليت تقوم بتسكني السجناء يف زنزانات فردية 
أو يف ثكنات، ويف املؤسسات ذات التصنيفات األمنية املختلفة ويف خمتلف أشكال االحتجاز )احلبس 

االحتياطي ولقضاء عقوبة، واملفتوحة واملغلقة(.

استخدمت عّدة مناذج لتوزيع أدوات احلقن املعّقمة، مبا يف ذلك ماكينات التوزيع اآليل، والتوزيع اليدوي 
بواسطة أطباء السجون وغريهم من العاملني يف جمال الرعاية الصحية أو مقّدمي املشورة بشأن املخدرات يف 
السجون، أو بواسطة العاملني يف جمال الصحة يف اجملتمع اخلارجي، والتوزيع بواسطة السجناء املدرَّبني على 

العمل يف جمال التواصل مع األقران.

من احملتمل أن يكون توفري اإلبر واحملاقن للسجناء تدبري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية األكثر إثارة 
للجدل. فقد عارضه يف كثري من األحياًن موظفو السجون، قائلني بأن اإلبر قد تستخدم كأسلحة ضد 
املوظفني أو رفقاء السجن وأن إتاحتها ستكون معادلة للتغاضي عن تعاطي السجناء للمخدرات والتخلي 

عن اجلهود املبذولة ملنع دخول املخدرات إىل السجون.

غري أن جتربة العديد من السجون اليت ن�ُّفذت فيها الربامج كانت إجيابية ليس بالنسبة للسجناء فحسب بل 
وأيضاً ملوظفي السجون:

• تتسم برامج توفري اإلبر واحملاقن القائمة يف السجون بالفّعالية يف خفض التشارك يف اإلبر وما ينجم عن 	
ذلك من العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية.

• ال تقّوض برامج توفري اإلبر واحملاقن من الربامج القائمة على االمتناع عن التعاطي. فما تزال املخدرات 	
الربامج. ويظّل موظفو األمن مسؤولني عن إجياد  اليت تطّبق فيها مثل هذه  حمظورة داخل السجون 
املخدرات غري املشروعة ومصادرهتا. مع ذلك، فإن من املسّلم به أنه إذا ومىت ما وجدت املخدرات 
طريقها إىل داخل السجون وتعاطاها السجناء فال بّد من إيالء األولوية إىل منع انتقال فريوس نقص 
املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد C عن طريق ممارسات احلقن غري اآلمنة. لذلك، وبينما تظل 
املخدرات يف حّد ذاهتا غري مشروعة، فإن اإلبر اليت هي جزء من الربنامج الرمسي لتوفري اإلبر واحملاقن 
ليست كذلك. فقد وجدت التقييمات أن برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون تسّهل يف الواقع من 
إحالة متعاطي املخدرات إىل برامج العالج من االرهتان باملخدرات وقد أّدت إىل زيادة يف عدد السجناء 

الذين تتاح هلم سبل الوصول إىل مثل تلك الربامج.
• منذ بدء أول برنامج يف عام 1992، مل ترد على اإلطالق أيّة تقارير حول استخدام احملاقن كأسلحة 	

يف أّي سجن يطبَّق فيه الربنامج. يف الواقع، مثّة تقارير عن زيادة سالمة املوظفني يف السجون اليت ُتطبَّق 
فيها برامج توفري اإلبر واحملاقن، نظراً خلفض اجلروح العارضة اليت تصيب املوظفني من احملاقن املخبأة 
خالل عمليات تفتيش الزنزانات. ويُعزى اخنفاض إمكانية اإلصابة جبروح إىل السماح للسجناء بتخزين 
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أدوات احلقن يف منطقة معّينة وهلذا فهم ال خيبئوهنا، وبالتايل تنخفض خماطر اإلصابة جبروح من وخز 
اإلبر أثناء عمليات التفتيش. كما قام العاملون باإلبالغ عن أن إدخال برامج توفري اإلبر واحملاقن ييّسر 

السيطرة على أدوات احلقن.
• ال يسفر عن توافر احملاقن تزايد عدد متعاطي املخدرات عن طريق احلقن، أو تزايد تعاطي املخدرات 	

إمجااًل، أو زيادة كمية املخدرات يف املؤسسات. ويف عدد قليل من السجون، وجدت التقييمات أن 
معدالت تعاطي املخدرات أو تعاطيها عن طريق احلقن اليت مت اإلبالغ عنها قد اخنفضت يف واقع األمر.

• قبل تنفيذ برامج توفري اإلبر واحملاقن، تعنّي إقناع موظفي السجون بشكل منتظم بقبول هذه الربامج  أو 	
على األقل التسامح إزائها. غري أنه مبجرد إدخاهلا، تزايد قبوهلا وكان عالياً عموماً بني املوظفني، كذلك 
فيما بني السجناء مّمن يتعاطون املخدرات ومّمن ال يتعاطوهنا. كانت مواقف املوظفني جتاه هذه الربامج 
أقّلها إجيابية يف تلك السجون اليت يعاين السجناء فيها من مشاكل احلصول على احملاقن و/أو اليت مل 
يثقوا يف إمكانية حصوهلم عليها دون املعاناة من نتائج سلبية، األمر الذي يؤدي إىل استمرار التجارة غري 

املشروعة باحملاقن داخل السجون ويؤدي بصفة عامة إىل خفض منافع الربنامج.
• إن دعم السجناء وموظفي السجون مهّم، وينبغي أن يتلّقى السجناء واملوظفون على حّد سواء معلومات 	

وتعليم حول الربامج وفوائدها املتوّقعة، وأن يتم إشراكهم يف تصميمها وتنفيذها.
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اإلطار رقم 35.  دعم الموظفين لبرامج توفير اإلبر والمحاقن
يف هناية عام 2000، مت بنجاح إدخال برامج توفري اإلبر واحملاقن إىل سبعة سجون يف 
أملانيا، وكانت هناك سجون أخرى تنظر يف كيفية تنفيذها. غري أنه منذ ذلك احلني، 
أغلقت ستة من هذه الربامج، ليس بسبب أيّة مشاكل يف الربامج، لكن كنتيجة لقرارات 
املنتخبة حديثاً. ففي كل حالة من هذه احلاالت  الواليات  سياسية اختذهتا حكومات 
لتهيئة  فرصة  أّي  ودون  السجون،  موظفي  مع  التشاور  دون  الربامج  إلغاء  قرار  أختذ 
السجناء لفقداهنم الوشيك لسبل الوصول إىل الربامج.  وقد أُفيد أنه منذ إغالق الربامج 
عاد السجناء للتشارك يف اإلبر وإلخفائها ليزيد من احتمال انتقال فريوس نقص املناعة 
بوخز  العرضية  املوظفني  إصابة  فضاًل عن خطر   C الكبدي  التهاب  وفريوس  البشرية 
اإلبر. كان املوظفون من بني أكثر من وجهوا انتقادات صرحية لقرار احلكومات بإغالق 

الربامج وشكلوا مجاعات ضغط على احلكومات إلعادة تشغيل الربامج.

!
للحصول على املزيد التفاصيل واملراجع أنظر:  منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/
اإليدز )2007(. التدخالت للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون: برامج توفري 
اإلبر واحملاقن واسرتاتيجيات التطهري . األوراق التقنية بشأن إقامة الدليل الختاذ إجراءات. وهو 
متاح يف املوقع اآليت www.who.int/hiv/idu/prison/en.index.html أو 

www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/publications.html
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أسـئلة متكررة

هل ينبغي إلزام السجناء بإجراء الفحص للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية وهل ينبغي فصلهم عن 
بقية نزالء السجن؟

هل ينبغي السماح للسجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز مبمارسة نفس األنشطة كأّي 
شخص آخر؟

هل ينبغي إبالغ موظفي السجون باملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية؟
هل لتوفري الواقي الذكري واإلبر واحملاقن للسجناء أثر سليب على األمن يف السجون؟
هل بتوفري اإلبر واحملاقن للسجناء يتم التغاضي عن تعاطي املخدرات يف السجون؟

بدال من توفري أدوات الوقاية مثل الواقي الذكري واإلبر واحملاقن للسجناء، أال ينبغي لنا بدال من ذلك اعتماد 
هنج عدم التسامح إطالقا والقضاء على املخدرات وممارسة النشاط اجلنسي يف السجون؟

ملعرفة اإلجابات املفصلة عن هذه األسئلة، أنظر القسم اخلاص ب� »أسئلة متكررة« يف الوحدة الثالثة.
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القائمة المرجعية 15. موظفو السجن هم األساس! 

هل مت تدريبكم لتمكينكم من القيام بواجباتكم بأسلوب صحّي وآمن؟	 
هل مت تدريبكم لتقدمي اإلسعافات األولية؟	 
)الالتكس(، 	  املطاطية  القفازات  مثل  احلماية  معدات  على  احلصول  ميكنكم  هل 

واألقنعة املستخدمة يف اإلنعاش من الفم للفم، وغري ذلك؟
هل تتبعون إجراءات العمل اآلمنة، خاصة إجراءات التفتيش اآلمنة؟	 
هل أنتم على دراية بربوتوكول إدارة التعّرض للدم و/أو سوائل اجلسم؟	 
هل أعطيتم اللقاح ضد فريوس التهاب الكبد B؟	 
واملهنيني من 	  املدين  اجملتمع  األقران ومنظمات  املعلمني من  تيّسرون من عمل  هل 

خارج السجن؟
هل تساندون هبّمة توفري الواقي الذكري للسجناء أو على األقل تتساحمون إزائه وال 	 

تتدخلون يف التوزيع؟
هل تساندون تدابري مكافحة االعتداء اجلنسي يف سجنكم، عن طريق اختاذ تدابري 	 

عملية حلماية السجناء الضعفاء وإدانة االعتداءات كلما لفت ذلك انتباهكم؟
هل تساندون هبّمة توفري مواد التبييض واإلبر واحملاقن للسجناء أو على األقل تتساحمون 	 

إزاء ذلك وال تتدخلون يف التوزيع؟
من 	  وغريه  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  من  أنفسكم  حبماية  تقومون  هل  وأخرياً، 

العدوى خارج ساعات عملكم؟

الوحدة التدريبية 4
قضايا ختّص موظفي السجون
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فيروس نقص املناعة 
البشرية واإليدز

في أماكن االحتجاز
مجموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري البرامج ومسؤولي السجون 

ومقدمي الرعاية الصحية في السجون

قضايا تخّص موظفي الرعاية الصحية في السجون
الوحدة التدريبية

5
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الوحدة التدريبية 5
قضايا ختّص موظفي الرعاية الصحية يف السجون

القصد من هذه الوحدة أن يستخدمها يف املقام األول موظفو الرعاية الصحية يف السجون. حيدونا األمل يف 
أن تعود بالفائدة على األطباء، وطاقم التمريض واملساعدين الطبيني والعاملني املساعدين.

تزّود هذه الوحدة العاملني يف جمال الصحة يف السجون مبعلومات حول:
• القواعد واملعايري الدولية املوّجهة للرعاية الصحية يف السجون.	
• ملاذا يكون السجناء عرضة بصفة خاصة لفريوس نقص املناعة البشرية.	
• ما ميكنهم عمله خلفض خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون وإتاحة تكافؤ فرص 	

حصول السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز على العالج والرعاية.
• أسئلة عملية حول العمل يف السجون.	
• القيود املفروضة على تقدمي الرعاية الصحية الفّعالة يف السجون. 	

لن توّفر هذه الوحدة معلومات طبية مفصلة حول بروتوكوالت تشخيص فريوس نقص املناعة البشرية أو 
اإليدز وعالجهما أو أكثر السبل الفّعالة إلدارة مبادرات الرعاية الصحية مثل برامج العالج مبواد بديلة ألثر 
األفيون أو توفري اإلبر واحملاقن. ب�َْيد أنه ستتم اإلشارة يف األقسام ذات الصلة إىل املصادر اليت تقّدم هذه 

املعلومات اإلضافية.

باإلضافة إىل عالج فرادى املرضى، فإن للعاملني يف جمال الرعاية الصحية يف السجون عدد من األدوار اهلامة 
األخرى يف التعامل مع فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز.

تتضمن هذه األدوار:
• إعالمكم أو تثقيفكم أو حتديث معلوماتكم الطبية بشأن األدّلة العلمية وأفضل املمارسات بشأن فريوس 	

نقص املناعة البشرية واإليدز وتدابري خفض الضرر؛
• اإلسهام يف سياسة السجن العامة ولوائحه اليت حترتم حقوق اإلنسان، وال سّيما احلّق يف الصحة؛	
• وتوفري معلومات وتثقيف للسجناء وموظفي السجن هبدف رفع الوعي والتصّدي للتمييز والوصم وتغيري 	

السلوك.
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فيـروس نقـص المناعـة البشريـة واإليــدز في أماكـن االحتجاز 
جمموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون

جيب أن تتضمن األدوار أيضاً وضع وتعزيز تدابري حمّددة للحّد من عوامل خطر انتشار فريوس نقص املناعة 
البشرية واألمراض األخرى املنقولة عن طريق الدم يف السجون، مبا يف ذلك:

• اإلسهام يف برامج املشورة والفحص الطوعيني.	
• إتاحة الواقي الذكري )ومواد التزليق(.	
• الشروع يف العالج من االرهتان باملخدرات أو االستمرار فيه.	
• اإلشراف على توزيع مواد التبييض فضالً عن برامج توفري اإلبر واحملاقن.	
• تقييم استحقاق املرضى لإلفراج املبكر ألسباب طبية.	

إن الدور الدقيق الذي ميكن أن يؤديه موظفو الرعاية الصحية يتوقف على إطار القوانني والسياسات العامة 
واملمارسات يف أّي بلد.  وبصفتكم مقدمون للرعاية الصحية قد يكون مبقدوركم التأثري على هذا اإلطار 
وكفالة أن يكون هنج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج املستخدم يف اجملتمع األعم مطبقاً يف 
السجون قدر املستطاع. إحدى نقاط البداية لتقدمي خدمات صحية متكافئة ومنصفة يف السجون هي إقامة 

أواصر وثيقة بني اخلدمة الصحية يف السجون واخلدمات الصحية يف اجملتمع.

اإلطار رقم 35.  دعم الموظفين لبرامج توفير اإلبر والمحاقن

يف هناية عام 2000، مت بنجاح إدخال برامج توفري اإلبر واحملاقن إىل سبعة سجون يف 
أملانيا، وكانت هناك سجون أخرى تنظر يف كيفية تنفيذها. غري أنه منذ ذلك احلني، 
أغلقت ستة من هذه الربامج، ليس بسبب أيّة مشاكل يف الربامج، لكن كنتيجة لقرارات 
املنتخبة حديثاً. ففي كل حالة من هذه احلاالت  الواليات  سياسية اختذهتا حكومات 
لتهيئة  فرصة  أّي  ودون  السجون،  موظفي  مع  التشاور  دون  الربامج  إلغاء  قرار  أختذ 
السجناء لفقداهنم الوشيك لسبل الوصول إىل الربامج.  وقد أُفيد أنه منذ إغالق الربامج 
عاد السجناء للتشارك يف اإلبر وإلخفائها ليزيد من احتمال انتقال فريوس نقص املناعة 
بوخز  العرضية  املوظفني  إصابة  فضاًل عن خطر   C الكبدي  التهاب  وفريوس  البشرية 
اإلبر. كان املوظفون من بني أكثر من وجهوا انتقادات صرحية لقرار احلكومات بإغالق 

الربامج وشكلوا مجاعات ضغط على احلكومات إلعادة تشغيل الربامج.
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المعايير والقواعد الدولية الموجِّهة للرعاية الصحية في السجون

الصحة يف السجون جزء من الصحة العامة 
تعود الغالبية العظمى من األشخاص احملكوم عليهم يف السجون إىل اجملتمع األعّم. وبالتايل فإن أّي أمراض 
يلتقطوهنا داخل السجون، أو أيّة حالة طبية تتدهور بسبب سوء أوضاع احلبس تصبح قضايا مثرية لقلق 
اجملتمع األعّم لدى إطالق سراح هؤالء األشخاص. عموماً، تعّد هذه العالقة بني الصحة يف السجون 
وبني الصحة العامة جوهرية. واحلّد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون عنصر هام يف 
خفض انتشار العدوى يف اجملتمع األعّم، وال ينبغي ترك معاجلته لسلطات السجون وحدها. لن يعود 
حتسني الوضع الصحي للسجناء، وتقليل اإلصابة باألمراض يف السجون بالفائدة على السجناء فحسب 

وإمنا أيضاً على موظفي السجون وهو جزء ال يتجزأ من حتسني الصحة والسالمة يف مكان العمل.

األخصائيني  اهتمام  موضع  هو  فقط  واإليدز  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  يكون  أن  جيب  ال  لذلك 
الصحيني على جانيب سور السجن، بل وكذلك التهاب الكبد الوبائي وداء السّل وكافة جوانب الصحة 
السجون جزء من  بإعالن موسكو »الصحة يف  يُدعى  فيما  فكما جاء  السجون.  والعقلية يف  البدنية 

الصحة العامة«.

يعرّب إعالن موسكو عن ضرورة سعي كّل أخصائيي الرعاية الصحية، فضاًل عن إدارات السجون ومقرري 
يف  الصحية  واخلدمات  العامة  الصحية  اخلدمات  بني  أكرب  دمج  إىل  للوصول  واحلكومات،  السياسات 
السجون. فااللتزامات األخالقية ملوظفي الصحة العاملني يف السجون متلي أن تكون صحة مرضاهم على 
رأس األولويات، برغم عملهم يف بيئة توىل األولوية فيها عادة إىل السيطرة واألمن.  ويف البلدان اليت تتمتع 
خبدمة صحية عامة جيدة األداء، مثة حجة قوية لنقل املسؤولية عن الصحة يف السجون إىل وزارة الصحة. 
غري أن ذلك ال يعين جمرد تسليم املسؤولية، بل يتطلب تقييماً تفصيلياً ودقيقاً للجدوى على أساس كل 

حالة على حدة.

إن الدمج األكرب بني اخلدمات الصحية يف اجملتمع واخلدمات الصحية يف السجون سوف:
• ساعد على محاية استقاللية القرار الطيب ملوظفي الصحة يف السجون.	
• حيّسن من استمرارية العالج والرعاية فيما بني السجن واجملتمع احمللي، ال سّيما من أجل توفري العالج 	

املضاد للفريوسات الرجعية ومن أجل برامج العالج األخرى مثل السل.
• تقدمي سائر األخصائيني الطبيني الدعم والتدريب إىل زمالئهم العاملني يف السجون	
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• تقدمي دعم قوي لتدابري الصحة العامة مثل توفري الواقي الذكري ومواد التطهري واإلبر واحملاقن، حىت 	
وإن جاز النظر إليها على إهنا مثار للمشاكل يف بيئة السجن.

• يزيد الثقة بني السجناء وموظفي الصحة يف السجون، األمر الذي ييّسر من إدخال أنشطة الوقاية 	
الصحية والرتويج هلا.

مبـدأ التكافؤ
كما وضحنا آنفاً، ال ينبغي النظر إىل السجناء على أهنم منفصلون عن اجملتمع العام، بل كجزء من ذلك 
اجملتمع.  فعقاب احلبس حرمان من احلرية وال ميتد العقاب ليشمل احلرمان من حقوق اإلنسان األساسية 
األخرى، مثل احلّق يف احلياة، واحلّق يف عدم التعّرض للتعذيب وسوء املعاملة األخرى، واحلّق يف عدم 

التعّرض للتمييز. وعلى وجه اخلصوص، ال يفقد السجناء احلّق يف الصحة.

الصحة يف السجن حق مكفول يف القانون الدويل، وكذلك يف القواعد واملبادئ التوجيهية واإلعالنات 
ومعايري  الوقاية  وتدابري  الطيب  العالج  احلصول على  احلّق يف  يشمل  الصحة  احلّق يف  الدولية.  والعهود 
الرعاية الصحية املكافئة لتلك املتاحة يف اجملتمع. ال يعين هذا أنه ينبغي إتاحة للسجناء سبل احلصول 
على مستوى مكافئ من الرعاية الصحية إذا ما مرضوا وهم يف السجن فحسب، بل وأيضا ينبغي توفري 
وسائل العالج أو الربامج اليت شرعوا هبا قبل دخوهلم السجن واالستمرار هبا يف داخله وبعد اإلفراج عنهم. 
وهذه النقطة األخرية من األمهية مبكان بالنسبة لربامج العالج من االرهتان باملخدرات والوقاية والعالج 

من فريوس نقص املناعة البشرية، مثلما سيتم توضيحه يف األقسام التالية.

تنّص املبادئ التوجيهية بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف السجون الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية أن لكافة السجناء احلّق يف تلقي الرعاية الصحية مبا يف ذلك تدابري الوقاية، مبا 
جنسيتهم.  أو  القانوين  بوضعهم  يتعلق  فيما  متييز، خاصة  دون  احمللي  اجملتمع  يف  متاح  هو  ما  يكافئ 
السجناء  ومساندة  برعاية  العالقة  ذات  األخرى  التالية  التوصيات  تتضمن  فهي  ذلك،  إىل  باإلضافة 

املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية:

!
النص الكامل إلعالن موسكو متاح عرب املوقع الشبكي ملنظمة الصحة العاملية يف أوروبا: مشروع 

www.euro.who.int/prisons :»الصحة يف السجون«
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ينبغي يف كل مرحلة من مراحل املرض ذي العالقة بفريوس نقص املناعة البشرية أن يتلقى السجناء العالج 
الطيب والنفسي-االجتماعي املالئم مكافئا للذي يعطى ألفراد اجملتمع اآلخرين. ينبغي تشجيع اخنراط كافة 
السجناء يف برامج دعم األقران. كما ينبغي الرتويج للتعاون مع جهات تقدمي الرعاية الصحية يف اجملتمع 

احمللي لتسهيل تقدمي الرعاية الطبية.

األعراض على . 1 منعدم  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  السجناء  إتاحة سبل حصول  ينبغي 
املتابعة الطبية وتلقي املشورة الطبية خالل فرتة احلبس.

العالج ونفس احلّق يف رفض . 2 املعلومات عن خيارات  الوصول إىل  تتاح للسجناء فرصة  ينبغي أن 
العالج كما هو موجود يف اجملتمع احمللي.

ينبغي على اخلدمات الطبية يف السجون توفري العالج من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واتقاء . 3
األمراض ذات العالقة والعالج منها، مطّبقًة نفس املعايري السريرية وسهولة املنال املوجودة يف اجملتمع.

ينبغي أن تتاح للسجناء نفس سبل الوصول املتاحة لألشخاص الذين يعيشون يف اجملتمع احمللي إىل . 4
التجارب السريرية للعالج من كافة األمراض املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وال ينبغي 
تعريض السجناء لضغوط للمشاركة يف تلك التجارب السريرية، آخذين يف االعتبار مبدأ عدم جواز 
أن يكون األشخاص احملرومون من حريتهم موضع أحباث طبية ما مل يوافقوا بكامل حريتهم على 

ذلك، وأنه من املتوّقع أن ينتج عن تلك األحباث فائدة كبرية ومباشرة لصحتهم.

ال بّد من أن يّتخذ قرار إدخال سجني مصاب باإليدز أو بأمراض أخرى متعلقة بفريوس نقص املناعة . 5
البشرية إىل املستشفى ألسباب طبية عاملون صحيون. وال بّد من التأّكد من إمكانية احلصول على 

خدمات متخّصصة جمّهزة مبا فيه الكفاية، على ذات املستوى املتاح يف اجملتمع احمللي.

املتابعة . 6 لضمان  اجملتمع  يف  الصحية  اخلدمات  مع  التعاون  السجون  يف  الطبية  للخدمات  ينبغي 
الطبية والنفسية للسجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية بعد اإلفراج عنهم إذا ما وافقوا هم 

على ذلك. وينبغي تشجيع السجناء على استخدام هذه اخلدمات.
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اتباع نهج لحقوق اإلنسان تجاه الصحة في السجون 

إن اتباع هنج حلقوق اإلنسان جتاه الصحة يف السجون ليحرتم حّق السجناء يف الصحة وحيميه ويرّوج له، 
كما يسعى إىل دمج أكرب بني اخلدمات الصحية يف السجون واخلدمات الصحية يف اجملتمع، ويُعلي مبدأ 
تكافؤ الرعاية الصحية. يقع على عاتق موظفي الرعاية الصحية فضاًل عن بقية موظفي السجن مسؤولية 
محاية صحة السجناء وتعزيزها. ويتعّدى ذلك جمرد ممارسة تشخيص املرض والعالج منه لدى ظهوره على 
فرادى السجناء ليتضمن مسائل النظافة الصحية والتغذية وسبل الوصول إىل أنشطة ذات مغزى وكذلك 
الرتويح واأللعاب الرياضية والتخلص من العنف واالتصال بالعائلة، وغري ذلك. يشّكل موظفو الصحة 
الذين يقومون بدور نشط يف الوقاية من مشاكل الصحة العقلية والبدنية، وكذلك يف الرعاية املتعلقة، 

األساس لبيئة صحية من شأهنا خفض الضرر الذي ميكن أن يسّببه احلبس ألّي شخص.

ينبغي أن يكون موظفو الصحة يف السجون على علم مبختلف أحكام صكوك حقوق اإلنسان ذات 
الصلة بإقامة بيئة صحية واحلفاظ عليها.

ملعاملة  يكونوا عرضة  وأال  احرتام وكرامة  بكل  املعاملة  احلّق يف  احملرومني من حريتهم  األشخاص  لكل 
قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو للتعذيب. وجيب أال يتعرض السجناء للتمييز ضدهم، بل جيب فصلهم 
تبعاً للجنس والسن وإذا ما قد متت إدانتهم أم ال.  ال بّد من أن تفضي أماكن اإلقامة اليت يعيش فيها 
السجناء إىل احلفاظ على الصحة اجليدة، وأن تتيح سبل الوصول إىل مرافق االستحمام واملرافق الصحية 
وأن تتمتع مبا يكفي من إضاءة وهتوية وتدفئة ومساحة.  كما جيب أن يكون لدى السجناء من الغذاء ما 

يكفي للحفاظ على صحتهم وأن يزوَّدوا مبياه شرب نظيفة.
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بغية حتقيق أفضل محاية وتعزيز لصحة السجناء، ينبغي أن يكون األفراد العاملون يف جمال الصحة يف 
السجون مستقلني عن إدارة السجن وعن أجهزة إنفاذ القانون وجيب أال يشاركوا يف نظام إدارة السجن 

ويف اختاذ القرارات بشأهنا، أو بإحلاق أّي عقاب.

لماذا يكون السجناء عرضة لفيروس نقص المناعة البشرية بشكل خاص؟

هناك عّدة أسباب لكون السجناء عرضة بصفة خاصة لفريوس نقص املناعة البشرية )والتهاب الكبد(:
• أن أولئك األكثر عرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ميثّلون متثيال زائداً يف السجون؛	
• انتشار األنشطة املنطوية على خماطر كبرية يف السجون؛	
• إسهام أوضاع السجون يف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية.	
• جواز انطواء املمارسات الطبية على استخدام أدوات طبية أو أدوات أسنان غري معّقمة أو على إعادة 	

استخدامها وبالتايل ال تكون آمنة.

هلذه األسباب جمتمعة، مت توثيق حاالت تفشي خطرية لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وفريوس 
التهاب الكبد C يف السجون يف عدد من البلدان.

األكثر عرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مُيثّلون متثيال زائداً يف السجون 
بشكل عام، متّثل تلك الفئات من الناس األكثر عرضة وهي يف اجملتمع احمللي لإلصابة بفريوس نقص 
املناعة البشرية )فضاًل عن التهاب الكبد الوبائي، واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وداء السّل( متثياًل 
زائداً يف السجون.  يشمل ذلك الفئات احملرومة اجتماعياً وتعليمياً، وأصحاب مشكلة تعاطي املخدرات 
الصحية  الرعاية  سبل احلصول على  تتيّسر هلم عموماً  مّمن ال  باجلنس، وغريهم  واملشتغلني  والكحول، 
وتدابري الوقاية الصحية. ونتيجة لذلك فإن انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون غالباً ما يكون 

أعلى بكثري من انتشاره يف اجملتمع.

انتشار األنشطة المنطوية على مخاطر كبيرة في السجون

من اجلائز أن يواصل السجناء )أو أن يشرعوا يف( ممارستهم سلوكيات كتعاطي املخدرات وممارسة اجلنس 
داخل السجون، مع تناقص سبل الوصول إىل تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية )مثل الواقي 

الذكري وأدوات احلقن املعّقمة( وإىل التثقيف الصحي املتاح لعاّمة السكان.
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هذا وتنتشر السلوكيات اجلنسية غري املأمونة على نطاق واسع، إذ ميارس السجناء اجلنس )سواء قسراً 
أو بالرتاضي( مع بعضهم البعض، ويف بعض األوقات، مع موظفي السجون. ويزيد ارتفاع معدل انتشار 

األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي من التعّرض لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية.

كذلك ينتشر تعاطي املخدرات على نطاق واسع يف السجون يف معظم البلدان، مبا يف ذلك تعاطي 
حزم  بكل  تتبىن  اليت  البلدان  يف  حىت  امللّوثة.  احلقن  أدوات  يف  والتشارك  احلقن  طريق  عن  املخدرات 
»سياسات عدم التسامح إطالقا«، اليت تكّرس السلطات فيها موارد مالية ضخمة للجهود الرامية إىل 
خفض عرض املخدرات يف السجون وتّدعي بعدم وجود تعاٍط للمخدرات يف السجون، ُتظهر دراسات 
اليت  التدابري  املخدرات مازال حيدث. ويف واقع األمر، بعض  تعاطي  أن  استقصائية مغفلة من األمساء 
أُدخلت للحيلولة دون تعاطي املخدرات زادت من خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بدال من 

احلّد منه.

ولرمبا ترتبط ثقافة تعاطي املخدرات بالتسلسل اهلرمي للعصابات، كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنف البدين 
واجلنسي.

تشمل عوامل اخلطر اإلضافية التشارك يف أدوات الوشم وثقب اجلسم أو إعادة استخدامها، والتشارك 
يف شفرات احلالقة، وطقوس تقاسم/«أخوة« الدم والتعقيم غري السليم لألدوات الطبية وأدوات األسنان 

أو إعادة استعماهلا.

العوامل األخرى المساعدة في جعل السجون بيئات تنطوي على مخاطر كبيرة

إن العوامل املتعلقة بالبنية التحتية للسجون وإدارة السجون تسهم إسهاماً غري مباشراً يف التعّرض لفريوس 
نقص املناعة البشرية. وهي تشمل االكتظاظ والعنف وأنشطة العصابات، وعدم وجود محاية للسجناء 
الضعفاء والفتية، والفساد. على سبيل املثال، قد يلجأ السجناء إىل تعاطي املخدرات ألهنم يتعرضون 
أشكال  من  التهديد كشكل  حتت  جنسية  أنشطة  ميارسون  أو  يُغتصبون  قد  أو  للتخويف،  باستمرار 
عن  فضاًل  االغتصاب،  السجون  عصابات  تستخدم  أن  وجيوز كذلك  »احلماية«.  لكسب  »الدفع« 
طقوس تقاسم الدم، لضّم أعضاء جدد. مييل العنف يف السجون املكتظة ألن يكون أكثر شيوعاً. وبوسع 
موظفي الصحة يف السجون مّد يد العون للحّد من العنف من خالل القيام بالتوثيق واإلبالغ دون احنياز 

)ومبوافقة الضحية الفردية( عن حاالت العنف، سواء أكانت نفسية أم بدنية أو جنسية.
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الممارسات الطبية السيئة

الكبد بسهولة يف السجون عن  التهاب  البشرية وكذلك  املناعة  انتشار فريوس نقص  النهاية، ميكن  يف 
طريق استخدام املواد الطبية أو أدوات األسنان امللّوثة، مثل إعادة استعمال املواد الصاحلة لالستخدام ملرة 
واحدة، أو عن طريق إجراءات التعقيم غري الوافية. وبوسع استخدام الدم ومنتجاته اليت مل تُفحص على 
حنو سليم أن تكون أيضا مصدراً لفريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد وغريمها من الفريوسات 
املنقولة عن طريق الدم. يتوجب على موظفي الرعاية الصحية كفالة تنفيذ املمارسات السليمة الستخدام 
املواد الطبية، ورصد ذلك بانتظام. وإذا ما دعت الضرورة، عليهم الدعوة إىل زيادة التمويل لضمان عدم 

حدوث العدوى من خالل تقدمي اخلدمات الطبية.

المناعة  فيروس نقص  انتقال  به لخفض مخاطر  القيام  الصحية  الرعاية  الذي يستطيع موظفو  ما 
البشرية في السجون؟

غالبا ما يعوق إنكار احلكومات الوطنية لوجود تعاٍط للمخدرات عن طريق احلقن واملمارسات اجلنسية 
غري املأمونة يف السجون من الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية فيها. لذا فإن االعرتاف رمسياً 
بواقع املمارسات شديدة املخاطر وبانتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون خطوة أوىل أساسية 

يف رفع مستوى الوعي العام وتنفيذ استجابات فّعالة.

بصفتكم موظفي صحة لديكم دور حموري يف إقناع صناع القرارات بالضرورة املطلقة إلدخال برامج الوقاية 
من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والدعم ذات العالقة يف السجون. تنبع احلاجة إليها من 
كون السجناء جزءا ال يتجزّأ من اجملتمع، ومن كون الصحة يف السجون جزءاً من الصحة العامة. مثّة أدّلة 
قوية عّما ميكن القيام به يف السجون خلفض معدل انتقال هذا الفريوس، وعن كيفية إمكان ترمجة ذلك 
إىل احلّد من انتقاله داخل اجملتمع األعّم. نظراً لضرورة عدم وقف أّي عالج متواصل من فريوس نقص 
املناعة البشرية )وكذلك السّل( مت البدء بتناوله يف اجملتمع ال بّد من توفريه داخل السجن، واالستمرار يف 

تناوله لدى إطالق السراح إىل اجملتمع مرة أخرى.
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ينبغي أن يتخذ موظفو الرعاية الصحية موقفاً استباقياً وأن يعملوا مع إدارة السجن، ناهيك عن الوزارة 
أو  اللجنة  سّيما  ال  احلكومية،  واهليئات  الوزارات  من  وغريها  الصحة،  ووزارة  السجون،  عن  املسؤولة 
الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز، ومنظمات اجملتمع املدين )مبا يف ذلك جمموعات دعم املتعايشني مع 
فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز، واجملموعات العاملة بشأن تعاطي املخدرات، وفريوس نقص املناعة 
البشرية واألمراض املعدية يف اجملتمع احمللي(، للحّد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون. 
وأحسن طريقة ملعاجلة السلوك املنطوي على خماطر شديدة هي استخدام هنج شامل يتم إدماجه أيضا يف 
إسرتاتيجية أعّم لتعزيز الصحة يف السجون. على سبيل املثال، مبا أن السّل هو أحد األسباب األساسية 
العتالل ووفيات املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز، ومبا أن هذا الفريوس ذاته هو 
املؤّجج لداء السّل، ينبغي إيالء األولوية لألنشطة التعاونية بشأن السّل وفريوس نقص املناعة البشرية بغية 

التصّدي للمرضني على حّد سواء.

أحيطوا أنفسكم علماً وثّقفوها بشأن أفضل املمارسات 
املواضيع  والقدوة بشأن  النصح  للحصول على  إليكم  الناس  يلجأ  بصفتكم موظفون صحيون، سوف 
احلساسة مثل فريوس نقص املناعة البشرية، وممارسة اجلنس يف السجون، وتعاطي املخدرات، وغري ذلك. 
وغالباً ما يُكّن املوظفون الصحّيون، حاهلم حال موظفي السجون، خماوف وحتّيزات بشأن فريوس نقص 
املناعة البشرية وتعاطي املخدرات وممارسة اجلنس يف السجون األمر الذي قد حيول دون إدخال تدابري 
ا كان موظفو 

ّ
خفض خطر العدوى باملرض، والتدابري الرامية إىل حتسني األوضاع العامة داخل السجون. ومل

بأحدث  أنفسكم  وتثقيف  توعية  واجب  فعليكم  السجون،  الصحة يف  عن  مسؤولني  الصحية  الرعاية 
املمارسات الطبية للوقاية والعالج من فريوس نقص املناعة البشرية. على وجه اخلصوص، ينبغي لكم معرفة 
األدلة وأفضل املمارسات بشأن استخدام تدابري الوقاية من هذا الفريوس يف السجون. ولن يكون بالوسع 

كسر هذه احلواجز إال من خالل تعليم أنفسكم.

توجد طرق عديدة للحفاظ على حتديث معرفتكم باملواضيع الصحية احملّددة. وبضمان حتديث تعليمكم 
السجون،  موظفي  من  غريكم  مع  املعرفة  هذه  تبادل  من  ميّكنكم  وضع  يف  تكونون  سوف  املتواصل، 
وتصميم وتنفيذ دورات إعالمية وتثقيفية للموظفني والسجناء، وبالتايل تساعدون يف رفع مستوى الوعي 
لدى مجيع هؤالء العاملني واحملتجزين يف السجون وتساعدون على حتطيم سوء املفاهيم والتحّيزات اليت 

حتيط بفريوس نقص املناعة البشرية.
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مبقدوركم احلصول على ثروة من املعلومات من شبكة االنرتنت )على افرتاض تيّسر دخولكم عليها(، 
فضال عن قراءة اجملالت العلمية. ينبغي عليكم أيضاً تعّلم السياسات العامة واملمارسات واالسرتاتيجيات 
اخلاصة باللجنة الوطنية املعنية باإليدز يف بلدكم لكي تتمكنوا من إدخال أو حتديث السياسات العامة 
واملمارسات نفسها يف سجنكم. وينبغي على هذه السياسات العامة الوطنية أن تتبع املبادئ التوجيهية 
واملعايري الدولية. وحيثما يتاح ذلك، ينبغي لكم حضور احللقات الدراسية احمللية والوطنية واإلقليمية حول 
املوضوع حيث تتمكنون من تبادل اخلربات مع سائر األخصائيني الصحيني. كذلك جيوز لكم من خالل 
إنشاء شبكات مهنية ترتيب جوالت دراسية ملوظفي الصحة وإدارة السجون يف مصاحل السجون من 

البلدان اجملاورة اليت ميكن مالحظة أمثلة عن أفضل املمارسات يف العمل فيها.

مبقدوركم احلصول على ثروة من املعلومات من شبكة االنرتنت )على افرتاض تيّسر دخولكم عليها(، 
فضال عن قراءة اجملالت العلمية. ينبغي عليكم أيضاً تعّلم السياسات العامة واملمارسات واالسرتاتيجيات 
اخلاصة باللجنة الوطنية املعنية باإليدز يف بلدكم لكي تتمكنوا من إدخال أو حتديث السياسات العامة 
واملمارسات نفسها يف سجنكم. وينبغي على هذه السياسات العامة الوطنية أن تتبع املبادئ التوجيهية 
واملعايري الدولية. وحيثما يتاح ذلك، ينبغي لكم حضور احللقات الدراسية احمللية والوطنية واإلقليمية حول 
املوضوع حيث تتمكنون من تبادل اخلربات مع سائر األخصائيني الصحيني. كذلك جيوز لكم من خالل 
إنشاء شبكات مهنية ترتيب جوالت دراسية ملوظفي الصحة وإدارة السجون يف مصاحل السجون من 

البلدان اجملاورة اليت ميكن مالحظة أمثلة عن أفضل املمارسات يف العمل فيها.

!
إن أتيح لكم الدخول على شبكة اإلنرتنت، راجعوا الدورة على شبكة اإلنرتنت ألطباء السجون 

/www.lupin-nma.net يف موقع
ملزيد من املعلومات عن الصحة يف السجون بشكل عام، وعن الوقاية والرعاية والعالج والدعم 

املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية، أنظروا:
حول  العاملية  الصحة  منظمة  دليل  السجون.  يف  الصحة   )2007( العاملية  الصحة  منظمة 
 Health in prisons. A WHO guide to( السجون األساسيات يف صحة 

  .)the essentials in prison health
www.euro.who.int/informationSources/Publications/

Catalogue/20070521_1
منظمة الصحة العاملية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة 
فعالية  شامل[.  ]استعراض   ،)2007( البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املعين  املشرتك 
إقامة  بشأن  التقنية  األوراق  السجون.  البشرية يف  املناعة  نقص  لفريوس  للتصدي  التدخالت 
www.who.int/hiv/idu/ التايل:  املوقع  على  متاح  وهو  إجراءات.  الختاذ  الدليل 

prison/en/index.html
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المساهمة في السياسات العامة للسجن ولوائحه التي تحترم حقوق اإلنسان، ال سّيما الحّق في 
الصحة

لديكم دور حموري يف تشجيع تقدمي ذات املستويات من خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية 
بّد من  اجملتمع. وال  املوجودة خارجها يف  السجون كتلك  العالقة داخل  والعالج والرعاية والدعم ذي 
إدماج أيّة إسرتاتيجية للتصّدي هلذا الفريوس يف إسرتاتيجية أعّم بشأن الوقاية الصحية والرتويج للصحة 
يف السجون، ألن الصحة يف السجون تضّم قضايا مثل أوضاع االحتجاز، والتغذية، والنظافة، والتمارين، 
وممارسة األنشطة اهلادفة، وغري ذلك. فضال عن برامج معاجلة أمراٍض معّينة مثل التهاب الكبد، واألمراض 
املنقولة باالتصال اجلنسي، وداء السّل. فعلى سبيل املثال، ينبغي أن تنظروا يف كيفية استهالل أنشطة 
تعاونية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والسّل هدفها الوقاية والرعاية املشرتكتني والعالج والدعم 

املشرتكني املتعلقني بكال املرضني ويف كيفية تنفيذ تلك األنشطة ورصدها.
 

سوف يتطلب التأثري يف اإلسرتاتيجية الصحية يف سجنكم الذي تعملون به أن مُيّثل أطباء السجن على 
صعيد السياسة العامة املنظمة الوطنية للسجون، وكذلك التعاون الوثيق مع وزارة الصحة، لضمان إدراج 
قضايا الصحة يف السياسات العامة واللوائح، ويف التوّسع يف وضع إجراءات تشغيل موحدة بغية تنفيذها 
على صعيد السجون. ينبغي عليكم البحث عن هيئة متّثل موظفي الصحة يف السجون، واالستفسار 
عن كيفية معاجلتهم هلذه القضية على كافة مستويات نظام السجون - املركزي واإلقليمي واحمللي - من 
االتصال  باستطاعتكم  السجن حتديداً،  أطباء  متّثل  هيئة  توجد  إذا مل  املمارسة.  العامة وحىت  السياسة 
الوطنية على  الطبية  العديد من اجلمعيات  اليت متّثل  العاملية  الطبية  الوطنية أو باجلمعية  الطبية  باجلمعية 

.)www.wma.net( الصعيد العاملي

تقوم هذه التدابري على هنج حلقوق اإلنسان حيال السجون وعلى الرعاية الصحية يف السجون وينبغي أن 
تنعكس يف األجزاء ذات الصلة من السياسة العامة للسجن ولوائحه وإجراءات تشغيله املوّحدة. مثال على 
ذلك، ال ينبغي للسياسة العامة للسجن السماح بعزل السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية. 
فليس مثّة أساس منطقي يتعلق بالصحة العامة لعزل السجناء املصابني هبذا الفريوس، ومن شأن تعزيز أو 
دعم عزل الناس جملرد كوهنم مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أن يعّد تصرفاً غري أخالقي. وقد تكونوا 
يف بعض احلاالت قادرين على الرتويج لتدابري مبتكرة مل يتم إدخاهلا يف اجملتمع من قبل، وهبذه الطريقة 

تكونون يف طليعة تدابري خفض انتشار فريوس نقص املناعة البشرية.
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توفير المعلومات والتعليم للسجناء وموظفي السجون

لنشر  أنتم يف موقف قوي  البشرية،  املناعة  بالوقاية من فريوس نقص  أنفسكم علماً  اآلن وقد أحطتم 
املعلومات وتوفري التعليم لكافة أفراد جمتمع السجن. يشمل هذا موظفي الرعاية الصحية اآلخرين، وضباط 
السجن/احلراس، ومدراء السجون والسجناء أنفسهم. اهلدف من وراء ذلك هو التوعية، ومنع الوصم 
والتمييز، وتغيري السلوك املرتبط بتعاطي املخدرات، واألمراض املعدية املتعلقة بتعاطي املخدرات، وتعاطي 
املخدرات عن طريق احلقن، واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، والوشم وثقب اجلسم وشىت أشكال 

العنف، املوجود  يف السجون، ال سّيما العنف اجلنسي.

ينبغي لعملية إعالم السجناء أن تبدأ عند نقطة استقباهلم يف السجن. إذ ينبغي سؤال السجناء كجزء 
من عملية الفحص الصحي العام عند الدخول عن أّي سلوك لديهم ينطوي على خماطر شديدة، ومن مث 
إمكانية تعّرضهم لفريوس نقص املناعة البشرية، وأن يزّودوا مبعلومات أولية واضحة وبسيطة حول املخاطر 

املصاحبة لإلصابة هبذا الفريوس يف السجن.

إضافة إىل املعلومات املقدَّمة إىل السجناء عند دخوهلم، بالوسع استخدام وسائط متنوعة ملواصلة نشر 
املعلومات، وكذلك لتثقيف السجناء واملوظفني بشأن قضايا حمّددة مبزيد من التفاصيل. قد يكون ذلك 
من خالل إنتاج نشرات قصرية أو ملصقات أو عرض أشرطة فيديو، أو بث رسائل السلكية )يف تلك 
املؤسسات اليت هبا حمطات إذاعة للسجون(، وحىت من خالل املسرحيات.  ولعّل إحدى الطرق األكثر 
تلقوا هم  املعلمني من األقران - رفقاء السجن مّمن  باملعلومات هي من خالل  السجناء  لتزويد  فّعالية 

أنفسهم تدريباً، ومّمن قد ينظر إليهم بريبة أقل من موظفي السجن أنفسهم.

لن يتعنّي عليكم يف العادة كتابة وإنتاج املواد التعليمية بأنفسكم. ففي معظم البلدان، تكون اللجنة أو 
املؤسسة الوطنية املعنية باإليدز، ومنظمات اجملتمع املدين قد أنتجت مواد إعالمية وتعليمية بصيغ خمتلفة. 
وقد تكون بعض املواد حباجة إىل تكييف حبسب وضع السجن. كما يتعنّي عليكم أيضاً طلب دخول 
مباشرًة، واإلشراف على عمل  والتدريب  املعلومات  السجون وتوفري  اخلارجية هذه يف  املنظمات  نفس 

املعلمني من األقران.
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فهم المشكلة على نحو أفضل

ومستوى  لطبيعة  فهمكم  عُظم  داخل سجنكم، كلما  وباألوضاع  باحلياة  أكرب  دراية  على  كلما كنتم 
اخلطورة القائمة. ميكنكم تناول هذه املسألة خالل استشاراتكم الطبية السرية، على سبيل املثال إذا ما 
جاءكم سجني مبسألة قد تتعلق بتعاطي املخدرات، أو كان ضحية للعنف اجلنسي. لكن ال ميكنكم 
االعتماد فقط على السجناء القادمني إىل املركز الصحي. فإجراء جوالت منتظمة يف السجن ملالحظة 
احلياة اليومية للسجناء والتفاعل معها على حنو مباشر ال يزيد من ثقة السجناء فحسب، بل ستزيد أيضاً 
من فهمكم لطبيعة احلياة يف السجون وكيف ميكن هلذا أن يزيد من السلوك املنطوي على خماطر كبرية 

أو يشّجعها.  على سبيل املثال، تتيح املراقبة املباشرة لطبيعة االكتظاظ فهماً أفضل لآلثار املرتتبة عليه.

مثّة نشاط إضايف ميكن الضلوع به لفهم التصورات واملمارسات القائمة ذات العالقة بالسلوكيات املنطوية 
على خماطر كبرية أال وهو إجراء دراسات مغفلة من األمساء عن معارف ومواقف وسلوك موظفي السجن 
والسجناء على حّد سواء.  إن دراسات من هذا القبيل عادة ما تعاجل مدى وطبيعة تعاطي املخدرات 
)األنواع املتعاطاة وكيف يتم تعاطيها(، وممارسة اجلنس داخل السجن )بالرتاضي و/أو قسراً(، والوشم 
وغريه من ممارسات ثقب اجلسم أو تقاسم الدم، وفهم طرق انتقال فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب 
الكبد أو سوء فهمها، واملواقف جتاه املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز. وقد أجريت 
املناعة  الطوعية لفريوس نقص  الدراسات باالقرتان مع االختبارات  يف بعض السجون هذه األنواع من 

.Cو B  البشرية، والتهاب الكبد

عادة ما تضطلع مبثل هذه الدراسات منظمات مستقلة ذات خربة يف هذا اجملال من خارج السجن، 
وذلك لضمان استقاللية تلك الدراسات عن إدارة السجن حقاً، ومن مث تّتسم بسرية أكرب.  ومن الواضح 
أن شرح طبيعة مثل هذه الدراسة للسجناء وموظفي السجن، وال سّيما السرية الكاملة للنتائج هو جزء 

أساسي لنجاحها.

الفحص والمشورة الطوعيان بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 
بفريوس  املتعلقة  معرفة حالتهم  يودون  الذين  السجناء  يأتيكم  رعاية صحية، فسوف  مقدمي   كونكم 
نقص املناعة البشرية. وقد نّصت منظمة الصحة العاملية صراحًة على أنه ال ينبغي إجراء الفحص اإللزامي 

للسجناء للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية ألنه غري أخالقي وغري فّعال.
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املناعة  لفريوس نقص  الطوعيني  املشورة والفحص  توّفر  أن  السجن  الصحية يف  اخلدمات  ينبغي إلدارة 
البشرية جلميع السجناء وقت ضلوعهم يف الفحص الطيب لدى دخول السجن. باإلضافة إىل ذلك، ألن 
دخول السجن وقت جمهد ومن اجلائز أال يرغب الكثري من السجناء يف إجراء فحص فريوس نقص املناعة 
البشرية يف ذلك احلني، ينبغي إتاحة هذا الفحص للسجناء يف أّي وقت خالل سجنهم. وينبغي لكم 
أثناء الدورات التثقيفية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية وخالل زيارات السجناء إىل خدمات الرعاية 
الصحية تذكري السجناء بانتظام بأن جلسات املشورة وفحص فريوس نقص املناعة البشرية متاح هلم، 
وتشجيعهم على اخلضوع للفحص. كما ينبغي بذل جهود خاصة إلسداء املشورة وتقدمي فحص فريوس 

نقص املناعة البشرية ملرضى السل.

ومن املالحظ أن العديد من فوائد الفحص للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية يعتمد على إسداء 
املشورة السابقة والالحقة للفحص أو أهنا تتعّزز من خالله. ينبغي أن يتلقي السجناء الذين تثبت إصابتهم 
جلسات مشورة وأن حيالون إىل العالج والرعاية والدعم. بإمكان جلسات املشورة الالحقة لالختبار أن 
تقّدم أيضاً معلومات صحية هامة وكذا معلومات بشأن خفض املخاطر لغالبية السجناء الذين ستتاح هلم 
سبل احلصول على الفحص وتثبت إصابتهم. املعلومات بشأن إصابة سجني ما بفريوس نقص املناعة قد 
تؤدي إىل شىت أشكال التمييز وإىل العنف البدين والنفساين. لذلك ال بّد من احلفاظ على سرية نتائج 

فحوصات فريوس نقص املناعة البشرية، أسوة بأيّة معلومات طبية شخصية.

ينبغي أن يرتبط فحص فريوس نقص املناعة البشرية وإسداء املشورة بشأنه ارتباطاً وثيقاً باحلصول على 
العالج والرعاية والدعم ملن تأيت نتائج فحصه إجيابية، وينبغي أن تكفلوا إتاحة هذا الدعم للسجناء مع 

حتديد مواعيد لتوفريه.

اإلطار رقم 36:  ما هي المشورة؟
الرعاية.  مقدمي  وأحد  ما  شخص  بني  وتعاونية  تفاعلية  سرية  جلسات  هي  املشورة 
واختاذ  اإلجهاد  مواجهة  من  السجناء  أو  املوظفني  متكني  إىل  اجللسات  هذه  هتدف 
قرارات شخصية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية. سوف تتناول عملية املشورة قضايا 
آلية  وتقييم  الوقائية،  السلوكيات  وتيسري  الفريوس،  هذا  النتقال  الشخصية  كاملخاطر 
والالحقة  السابقة  املشورة  إسداء  يتم  بالفريوس.  اإلصابة  امرؤ  واجه  ما  إذا  التكيف 
املتواصلني  والدعم  املشورة  تقدمي  وينبغي  النتيجة.  عن  النظر  بغض  الفريوس  لفحص 

للموظفني والسجناء أيضاً.
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توفير الواقي الذكري ومنع االغتصاب والعنف والقسر الجنسيين
يف  السجون  وبعض  واسرتاليا  وكندا  أوروبا  فيها  مبا  العامل،  أحناء  خمتلف  يف  السجون  نظم  من  العديد 
إيران  ومجهورية  إفريقيا  وجنوب  والربازيل  الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا  من  وأجزاء  املتحدة،  الواليات 
اإلسالمية وإندونيسيا توّفر الواقي الذكري للسجناء )سوياً مع مواد التزليق اليت تقّلل من خماطر متّزق الواقي 

الذكري، ال سّيما أثناء ممارسة اجلنس الشرجي(.

يواَجه توفري الواقي الذكري يف السجون بالعديد من احملرمات احمليطة مبمارسة اجلنس بني الرجال، ويتحدى 
السجون، عارض  مباشراً. ففي بعض  السجن حتدياً  املرتبطة حبياة  السيطرة  الشائعة حول  النظر  وجهة 
الرجال.  اجلنس بني  ملمارسة  أمنية ومعارضة  متذرعني بشواغل  الذكري،  الواقي  توزيع  السجون  موظفو 
وجادل بعضهم قائاًل أن توفري الواقي الذكري سيؤدي إىل زيادة النشاط اجلنسي بني السجناء وأن الواقي 

الذكري سيستخدم إلخفاء املخدرات.

إال أنه ث�َُبت أنه ليس هلذه املخاوف أساس من الصحة. فقد أظهرت جتربة العديد من البلدان اليت وّفرت 
الواقي الذكري يف السجون أنه باإلمكان توفريه على نطاق واسع يف السجون - مبا يف ذلك يف البلدان 
اليت جتّرم النشاط اجلنسي املثلي - دون أيّة مشاكل أمنية أو نتائج سلبية رئيسية أخرى ذات صلة. على 
وجه اخلصوص، وجد أن إتاحة سبل احلصول على الواقي الذكري ال ميثل أّي هتديد لألمن أو للعمليات، 
وال يؤدي إىل زيادة النشاط اجلنسي، ويتقبله معظم السجناء وموظفو السجون حال تقدميه. وتزداد يف 

العادة مساندة توفري الواقي الذكري مبجرد البدء يف برنامج توفريه.

عادة ما سوف تناط مبوظفي الرعاية الصحية مسؤولية إدارة برنامج توفري الواقي الذكري وهكذا سيتعني 
عليهم التأّكد من توفري الواقي الذكري )ومواد التزليق( على الدوام.  ويلزم أن يكون الواقي الذكري متوفرا 
بسهولة ودون لفت النظر، وعلى حنو مثايل يف أماكن مثل دورات املياه أو احلمامات، أو غرف االنتظار، 
أو حلقات العمل، أو غرف الرتفيه حيث يستطيع السجناء من التقاط واقي ذكري دون أن يراهم رفاق 
بواسطة  مباشرة  )سواء  الصحية  اخلدمات  دائرة  بواسطة  التوزيع  يتم  أن  وميكن  موظفيه.   أو  السجن 
موظفي الصحة، أو توفريه حبرية يف العيادة الصحية(، أو بواسطة آالت توزيع، أو بواسطة سجناء مدرّبني 
)األقران(، أو بواسطة منظمات اجملتمع املدين اليت تتاح هلا سبل الوصول إىل السجون، أو بواسطة مزيج 
من هذه الطرق.  ينبغي لكّل سجن حتديد أفضل طريقة لتوفري الواقي الذكري، بغية ضمان الوصول إليه 
بسهولة ودون لفت نظر.  وينبغي أال يضطر السجناء لطلب الواقي الذكري من موظفي السجن، إذ لن 

يفعل ذلك إال القليل منهم، ألهنم ال يريدون الكشف عن ممارستهم أنشطة اجلنس املثلي.
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يف حني يتسم توفري الواقي الذكري يف السجون باألمهية، إال أنه ليس بكاٍف للتصّدي خلطر انتقال فريوس 
نقص املناعة البشرية باالتصال اجلنسي. كذلك تعتمد الوقاية من هذا الفريوس على التدابري املتخذة ملنع 
االغتصاب والعنف واإلكراه اجلنسيني يف السجون. جلميع موظفي السجون دور يف مكافحة السلوك 
اجلنسي العدواين للسجناء، وينبغي لكم إثارة انتباه سلطات السجون ملثل هذا السلوك كلما ُأحطتم به 

علماً.

العالج من االرتهان بالمخدرات
إحدى سبل احلّد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق التشارك يف أدوات احلقن هو احلّد من 
انتشار تعاطي املخدرات عن طريق احلقن. ميكن حتقيق ذلك بتوفري برامج العالج من االرهتان باملخدرات 

يف السجون. وهناك شكالن رئيسيان للعالج:
العالج القائم على االمتناع عن التعاطي الذي يفرتض فيه امتناع السجناء متاماً عن تعاطي املخدرات؛  	
والعالج مبواد بديلة ألثر األفيون الذي ينطوي على وصف دواء له نفس فعل املواد األفيونية غري   	
الشرعية املتعاطاة، ولكن بدرجة أقل من املخاطرة )ما دام يتم التحكم باجلرعة حتكماً تاماً وال يتم حقنها 

بالوريد(.

العالج بمواد بديلة ألثر األفيون 
لكّل أشكال العالج من االرهتان باملخدرات بعض اآلثار على خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية، 
غري أنه لربامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون اإلمكانية األكرب يف خفض تعاطي املخدرات عن طريق 

احلقن وخطر انتشار العدوى الناجم عنه.

مع ذلك، ما تزال بعض نظم السجون عازفة عن توفري العالج مبواد بديلة ألثر األفيون، حيث ينظر بعض 
موظفي السجون إىل امليثادون )وهو أفيون صناعي يتناول عن طريق الفم( أو البوبرينوفني )وهو عالج مبواد 
بديلة ألثر األفيون طور مؤخراً يؤخذ حتت اللسان( على أنه جمرد عقار مغرّي للمزاج، يؤّخر توفريه النمو 
الشخصي الالزم للُبعد عن حياة حمورها املخدرات. يعرتض البعض كذلك على العالج مبواد بديلة ألثر 
األفيون ألسباب أخالقية، جمادلني بأنه ليس إال استبدال للمخدر املرهتن به بآخر. غري أن عمليات تقييم 

برامج العالج مبواد بديلة ألثر األفيون يف السجون قدمت دلياًل واضحاً على فوائدها. 
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فقد أظهرت الدراسات أنه إذا ما كانت اجلرعة كافية )60 ملغ من امليثادون على األقل(، وإذا ما ُقدِّم 
العالج طوال مدة احلبس، فإن هذه الربامج تقّلل من تعاطي املخدرات عن طريق احلقن والتشارك يف اإلبر 
وما ينجم عنهما من انتشار لفريوس نقص املناعة البشرية وغري ذلك من األمراض املنقولة عن طريق الدم. 
إضافة إىل ذلك، فإن هلا فوائد إضافية وجمدية على صحة السجناء املشاركني يف الربامج وعلى موظفي 

السجون واجملتمع على حّد سواء. على سبيل املثال:
• امللتمس 	 السلوك  من  احلّد  طريق  عن  املؤسسي  السلوك  على  إجيايب  تأثري  البديلة  باملواد  للعالج 

للمخدرات ومن مث حتسني سالمة السجون؛ 
• تقّل احتمالية إعادة احلبس بشكل ملحوظ فيما بني أولئك السجناء املتلقني للعالج مبواد بديلة ألثر 	

األفيون. 
• البداية من شواغل بشأن األمن والسلوك 	 السجون يف  يثريه يف كثري من األحيان موظفو  برغم ما 

العدواين وحتويل استخدام امليثادون، إال أن هذه املشاكل ال تظهر حال تنفيذ برنامج العالج مبواد 
بديلة ألثر األفيون.

• يفيد السجناء وموظفو السجون على حّد سواء بالتأثري اإلجيايب للعالج مبواد بديلة ألثر األفيون على 	
احلياة داخل السجون؛ 

• يفيد موظفو الرعاية الصحية بأن توفري العالج البديل ألثر املواد األفيونية بانتظام يقّدم فرصة أخرى 	
هلم ملعاجلة املشاكل الصحية األخرى للسجناء ومترير معلومات صحية إضافية هلم.

عادة ما يقوم موظفو الرعاية الصحية يف دوائر الرعاية الصحية بإعطاء العالج البديل ألثر املواد األفيونية، 
باعتباره تدّخل يف جمال الرعاية الصحية. وترتاوح اإلجراءات من استحقاق مثل هذا العالج إىل ختزين 

وإدارة العالج إىل عقوبات تأديبية يف حالة وجود انتهاكات للقواعد اليت يتعنّي إرسائها.
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!
سجن  يف  األفيونية  املواد  ألثر  البديل  العالج  برنامج   .)2003( فيكتوريا  إصالحيات     

فيكتوريا: السياسة واإلجراءات السريرية والتشغيلية. وهو متاح على املوقع اآليت:
www.legalonline.vic.gov.au/CA2569020010C266/All/5D
ED7F4C63FC14F8CA256E530082DE2C?OpenDocume
nt&1=Legal+System~&2=Prisons~&3=Opioid+Substitution

~+Therapy+Programme
وهي وثيقة ممتازة تقدِّم السياسة واإلجراءات الواردة فيها إطار عمل إلدارة العالج     

مبواد بديلة. 
دائرة إصالحيات كندا )2003(. مبادئ توجيهية حمّددة حول العالج باملداومة على   
www.  :املواد البديلة للميثادون. أوتاوا. دائرة إصالحيات كندا، وهو متاح يف املوقع التايل
هذه  تقّدم    .csc-scc.gc.ca/text/pblct/methadone/index_e.shtml
تفصياًل  يصف  وقسم  املخدرات،  تعاطي  وعن  السجناء  عن  عامة  خلفية  التوجيهية  املبادئ 
للربنامج  االنضمام  ومعايري  للميثادون،  البديلة  املواد  على  باملداومة  العالج  وغايات  أهداف 
البديلة للميثادون؛ وقسم عن املسؤوليات احملددة  التدخل باملواد  وضمان جودته، ودور فريق 
لكل عضو من أعضاء فريق التدخل باملواد البديلة للميثادون؛ وقسم عن مواضيع اجلرعات؛ 
االرهتان  العالج من  املخدرات، وقسم عن تدخالت  للكشف عن  البول  وقسم عن فحص 

باملخدرات املصاحبة للعالج باملواد البديلة للميثادون؛ وعدد من املالحق.
)العالج   .A Kastelic. Substitution treatment in prisons    
باملواد البديلة يف السجون(. يف: تعزيز الصحة يف السجون – األساسيات. دليل منظمة الصحة 

العاملية. منظمة الصحة العاملية – مكتب أوروبا اإلقليمي، 2006. 

باملخدرات واجلرمية، وبرنامج  املعين  املتحدة  العاملية، ومكتب األمم  الصحة  منظمة   
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز )2007(. التصّدي لفريوس 
نقص املناعة البشرية يف السجون. أوراق فنية بشأن الدليل على اختاذ إجراءات وهو متوافر على 

www.who.int/hiv/idu/oms_ea_drug_treatment_df.pdf املوقع

األشكال األخرى للعالج من االرتهان بالمخدرات
عادة ما تكون أشكال العالج األخرى لالرهتان باملخدرات أقل إثارة للجدل من العالج مبواد بديلة ألثر 
املناعة  للوقاية من فريوس نقص  بيانات عن فعاليتها كإسرتاتيجية  األفيون يف السجون، لكن ال توجد 
البشرية. وهذا ليس مبستغرب مبا أهنا مل تُقّدم يف السجون عادًة بوجود برنامج الوقاية من الفريوس كأحد 
أهدافها - على خالف العالج مبواد بديلة ألثر األفيون الذي أصبح متاحاً بصورة متزايدة يف العديد من 
نظم السجون على األقل جزئياً بسبب قدرته على احلّد من تعاطي املخدرات عن طريق احلقن ومن خطر 

انتشار العدوى النامجة عن ذلك.
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غري أن توفري الربامج القائمة على االمتناع عن التعاطي، إضافة إىل العالج مبواد بديلة، أمر هام. إذ أن 
بوسع العالج سهل املنال وجيد النوعية واملالئم أن حيّسن من أمن السجون، ناهيك عن صحة السجناء 
وأدائهم االجتماعي، وميكن أن يقّلل من فرص العودة لإلجرام طاملا هو يوفر عالجاً ودعماً متواصلني 

ورعاية يف مرحلة ما بعد اإلفراج، ويليب االحتياجات الفردية للسجناء. 

لكن حىت يف نظم السجون ذات املوارد الكبرية فإن العالج من االرهتان باملخدرات ال يصل إال إىل نسبة 
صغرية نسبياً من الذين حيتاجونه وهو ليس فّعااًل على الدوام. هلذا السبب هناك حاجة إلتاحة تدابري 

الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية مثل برامج توفري اإلبر واحملاقن أيضاً.

توفير مواد التبييض أو المطّهرات األخرى وبرامج توفير اإلبر والمحاقن  
تبّنت العديد من نظم السجون برامج لتوفري املطّهرات فضاًل عن إعطاء السجناء من متعاطي املخدرات 
عن طريق احلقن إرشادات عن كيفية تطهري أدوات احلقن قبل إعادة استخدامها. وقد أظهرت عمليات 
تقييم هذه الربامج أن توزيع مواد التبييض ال يعّرض األمن للخطر. غري أن دراسات يف اجملتمع أثارت 
شكوكاً حول فاعلية مواد التبييض يف تعقيم أدوات احلقن. على وجه اخلصوص، للتطهري مبواد التبييض 
فائدة حمدودة يف منع العدوى بفريوس التهاب الكبد C فيما بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن. 
وقد تقّل فّعالية مواد التبييض يف السجون كمطهر حىت إىل أبعد من ذلك. لذلك، ينبغي توفري برامج 
التبييض يف السجون، لكن فقط كإسرتاتيجية خط ثاين تلي برامج توفري اإلبر واحملاقن. وحيثما تُنفَّذ برامج 
التبييض، ينبغي إتاحة سبل وصول السجناء بكل يسر ودون لفت نظر ويف أماكن متنوعة يف السجن 
إىل مادة تبييض منزلية كاملة الرتكيز، سوياً مع املعلومات والتثقيف بشأن كيفية تنظيف أدوات احلقن 
ومعلومات عن الكفاءة احملدودة ملادة التبييض كمطّهر من فريوس نقص املناعة البشرية وخصوصا فريوس 

.C التهاب الكبد

نظرا حملدودية فّعالية التبييض، فإن عدداً متزايداً من السجون يوّفر اإلبر واحملاقن للسجناء الذين يتعاطون 
املخدرات عن طريق احلقن. وقد مت تقدمي برامج توفري اإلبر واحملاقن ملتعاطي املخدرات يف اجملتمع يف أجزاء 
كثرية من العامل لسنوات كثرية كجزء من العمود الفقري للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، وقد 
ثبت أهنا حتّد من انتشار هذا الفريوس. وميلي مبدأ التكافؤ يف احلصول على الرعاية الصحية يف السجون 
إتاحة نفس مستوى احلماية املتاحة يف اجملتمع ملن هم داخل السجون. وال ينبغي للشخص الذي يتعاطى 
املخدرات عن طريق احلقن فقد سبل الوصول إىل هذا التدبري الوقائي املنقذ للحياة، لدى دخوله السجن.
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هذا وقد ن�ُّفذت برامج توفري اإلبر واحملاقن يف سجون الرجال والنساء على حّد سواء ويف مؤسسات عقابية 
متفاوتة األحجام، يف كال النظامني املدين والعسكري، ويف املؤسسات اليت تقوم بتسكني السجناء يف 
زنزانات فردية ويف ثكنات، ويف املؤسسات ذات التصنيفات األمنية املختلفة ويف خمتلف أشكال االحتجاز 

)احلبس االحتياطي ولقضاء عقوبة، واملفتوحة واملغلقة(.

استخدمت عّدة مناذج لتوزيع أدوات احلقن املعّقمة، مبا يف ذلك ماكينات التوزيع اآليل، والتوزيع اليدوي 
بواسطة أطباء السجون، وغريهم من العاملني يف جمال الرعاية الصحية أو مقدمي املشورة بشأن املخدرات 
يف السجون، أو بواسطة العاملني يف جمال الصحة يف اجملتمع اخلارجي، والتوزيع بواسطة السجناء املدربني 

على العمل يف جمال التواصل مع األقران.

من احملتمل أن يكون توفري اإلبر واحملاقن للسجناء تدبري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية األكثر 
إثارة للجدل. فقد عارضه يف كثري من األحيان موظفو السجون، قائلني بأن اإلبر قد ُتستخدم كأسلحة 
ضد املوظفني و/أو رفقاء السجن وأن إتاحتها ستكون معادلة للتسامح إزاء تعاطي السجناء للمخدرات 

والتخلي عن اجلهود املبذولة ملنع دخول املخدرات إىل السجون.

غري أن جتربة العديد من السجون اليت ن�ُّفذت فيها الربامج كانت إجيابية ليس بالنسبة للسجناء فحسب 
بل وأيضاً ملوظفي السجون:

• تتسم برامج توفري اإلبر واحملاقن القائمة يف السجون بالفّعالية يف خفض التشارك يف اإلبر وما ينجم 	
عن ذلك من العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية.

• كان للربامج فوائد أخرى، مثل التقليل ممّا يتعلق باحلقن من ُخراجات، والتهاب وريدي، والتهاب 	
الشغاف، وغري ذلك. وقد لوحظ يف أحد السجون اخنفاض يف حوادث تعاطي جرعة زائدة والوفيات 
خفض  فلسفة  واعتماد  احملاقن  تبادل  تنفيذ  أن  هو  سيقت  اليت  األسباب  وإحدى  جرائها.  من 
الضرر داخل السجون أّدى إىل تغيري جذري يف الطريقة اليت متّكن فيها موظفو الصحة واملرشدون 
االجتماعيون يف السجون من االخنراط يف إسداء املشورة للسجناء. أصبح من املمكن إجراء مناقشات 
فيه  زائدة يف جو ال يضطر  تعاطي جرعة  املنطوي على خماطر وحول خماطر  السلوك  نزيهة حول 

السجناء إىل اخلوف من العقوبات العرتافهم بتعاطي املخدرات.
• ال تقّوض برامج توفري اإلبر واحملاقن من الربامج القائمة على االمتناع عن التعاطي. فما تزال املخدرات 	

حمظورة داخل السجون اليت تطّبق فيها مثل هذه الربامج. ويظّل موظفو األمن مسؤولني عن إجياد 
املخدرات غري املشروعة ومصادرهتا. مع ذلك، فإن من املسّلم به أنه إذا ومىت ما وجدت املخدرات 
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طريقها إىل داخل السجون وتعاطاها السجناء فال بّد من إيالء األولوية إىل منع انتقال فريوس نقص 
املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد C عن طريق ممارسات احلقن غري اآلمنة. لذلك، وبينما تظل 
املخدرات يف حّد ذاهتا غري مشروعة، فإّن اإلبر اليت هي جزء من الربنامج الرمسي لتوفري اإلبر واحملاقن 
ليست كذلك.  وقد وجدت التقييمات أن برامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون تسّهل يف الواقع 
من إحالة متعاطي املخدرات إىل برامج العالج من االرهتان باملخدرات وقد أّدت إىل زيادة يف عدد 

السجناء الذين تتاح هلم سبل الوصول إىل مثل تلك الربامج.
• لقد وضعت برامج توفري اإلبر واحملاقن الناس الذين يتعاطون املخدرات على اتصال مبوظفي الرعاية 	

الصحية واملعلمني من األقران، وأتاحت الفرصة لتوفري التعليم واملعلومات حول جوانب أخرى من 
فريوس نقص املناعة البشرية، وفريوس التهاب الكبد C، وغريمها من األمراض.

• أيّة تقارير حول استخدام احملاقن 	 منذ أن بدأ أول برنامج يف عام 1992، مل ترد على اإلطالق 
كأسلحة يف أّي سجن يطبَّق فيه الربنامج. يف الواقع، مثّة تقارير عن زيادة سالمة املوظفني يف السجون 
املوظفني من  اليت تصيب  العارضة  اإلبر واحملاقن، نظراً خلفض اجلروح  توفري  برامج  فيها  ُتطبَّق  اليت 
احملاقن املخبأة خالل عمليات تفتيش الزنزانات. ويُعزى اخنفاض إمكانية اإلصابة جبروح إىل السماح 
للسجناء بتخزين أدوات احلقن يف منطقة معّينة وهلذا فهم ال خيبئوهنا، وبالتايل تنخفض خماطر اإلصابة 
جبروح من وخز اإلبر أثناء عمليات التفتيش. كما قام العاملون باإلبالغ عن إن إدخال برامج توفري 

اإلبر واحملاقن ييّسر السيطرة على أدوات احلقن.
• ال يسفر عن توافر احملاقن تزايد عدد متعاطي املخدرات عن طريق احلقن، أو تزايد تعاطي املخدرات 	

إمجااًل، أو زيادة كمية املخدرات يف املؤسسات. ويف عدد قليل من السجون، وجدت التقييمات أن 
معدالت تعاطي املخدرات أو تعاطيها عن طريق احلقن اليت مت اإلبالغ عنها قد اخنفضت يف واقع األمر.

• قبل تنفيذ برامج توفري اإلبر واحملاقن، تعنّي إقناع موظفي السجون بانتظام بقبول هذه الربامج أو على 	
األقل بالتسامح إزائها. غري أنه مبجرد إدخاهلا، تزايد قبوهلا وكان عالياً عموماً بني املوظفني، كذلك 
فيما بني السجناء مّمن يتعاطون املخدرات ومّمن ال يتعاطوهنا. كانت مواقف املوظفني جتاه هذه الربامج 
أقّلها إجيابية يف تلك السجون اليت يعاين السجناء فيها من مشاكل احلصول على احملاقن و/أو مل يثقوا 
يف إمكانية حصوهلم عليها دون املعاناة من نتائج سلبية، األمر الذي يؤدي إىل استمرار التجارة غري 

املشروعة باحملاقن داخل السجون ويؤدي بصفة عامة إىل خفض منافع الربنامج.
• واملوظفون على حّد سواء 	 السجناء  يتلّقى  أن  وينبغي  مهّم،  السجون  السجناء وموظفي  إن دعم 

معلومات وتعليم حول الربامج وفوائدها املتوّقعة، وأن يتم إشراكهم يف تصميمها وتنفيذها.
• ويف كثري من األحيان كان موظفو الرعاية الصحية أساسيني يف البدء بربامج توفري اإلبر واحملاقن يف 	

السجون ويف تشغيلها.
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اإلطار رقم 37.  سويسرا: بدء موظفي الرعاية الصحية ألول برنامج لتوفير اإلبر 
والمحاقن

بدأ أول برنامج لتوفري اإلبر واحملاقن يف السجون كعمل من أعمال »التمّرد الطيب«. ففي 
سويسرا، أتيحت أدوات احلقن املعّقمة للسجناء أول مرة يف عام 1992، يف سجن 
يعمل  متفرغ  غري  طبيب  وهو  بروبست،  الدكتور  واجه   حيث  للرجال.  أوبرشنجرون 
تتمثل يف تعاطي 15 من أصل 70 سجينا  يف سجن أوبرشنجرون، معضلة أخالقية 
املخدرات عن طريق احلقن بانتظام، دون وجود تدابري وقاية كافية. شرع بروبست بتوزيع 
أدوات احلقن املعّقمة دون إبالغ آمر السجن. وعندما اكتشف آمر السجن ذلك، قام 
بدال من فصل بروبست من عمله باالستماع إىل حججه وطلب املوافقة على التصّديق 

على توزيع اإلبر واحملاقن.

اإلطار رقم 38. مولدوفا: إشراف موظفي الرعاية الصحية على برامج توفري اإلبر واحملاقن 
مببادرة من األقران 

يف مولدوفا، تطّور برنامج توفري اإلبر واحملاقن يف السجون عرب مرحلتني. خالل املرحلة 
األوىل كان توزيع اإلبر واحملاقن يتم يدوياً من خالل الوحدة الطبية يف السجن. وأثناء 
األربعة أو مخسة أشهر منذ إنشاء نظام التوزيع هذا، مت تبادل ما بني 40 و50 من 
اإلبر واحملاقن. غري أن فريق املشروع قّرر أن طريقة التوزيع هذه غري مرضية. وقد كان أبرز 
شواغلهم هو عدم إتاحة سبل الوصول للربنامج إال لنسبة 25 إىل 30 يف املائة فقط من 
السجناء املعروف تعاطيهم للمخدرات عن طريق احلقن. مت حتديد عدد من العقبات، 
يتعاطون  الذين كانوا  والسجناء  الطبيني  املوظفني  بني  فيما  الوئام  إقامة  مشلت صعوبة 
وحقيقة  اخلدمة،  والسرية يف  اهلوية  جمهولية  إىل  واالفتقار  احلقن،  طريق  عن  املخدرات 
عدم إتاحة تبادل اإلبر سوى خالل ساعات الدوام. لذلك، يف إطار املرحلة الثانية من 
الربنامج، جرى تدريب مثانية من األقران املتطوعني على تقدمي خدمات خفض الضرر 
يف أربعة مواقع خمتلفة يف السجن. ومت تكليف اثنني من األقران املتطوعني للعمل يف كل 
موقع والتواجد فيها على مدار 24 ساعة يومياً، نظراً لوجود هذه املواقع داخل الوحدات 
السجن.  مع طبيب  بالتعاون  والربامج  األنشطة  الضلوع هبذه  مت  السجن.  املعيشية يف 
ويف التسعة شهور األوىل من عام 2002، أتيحت سبل وصول ٪65 إىل ٪70 من 
السجناء املعروف تعاطيهم املخدرات عن طريق احلقن إىل الربنامج من خالل األقران 
بصفتهم  فقط  لكن  الربنامج،  يف  منخرطني  الصحية  الرعاية  موظفو  ويظّل  املتطوعني. 

مشرفني.
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!
التفصيلية واملباديء التوجيهية اليت استخدمت لتنفيذ برامج توفري اإلبر  لإلطالع على اخلطة 
 Ministerio del interior/Ministrio de Sanidad y أنظر:  واحملاقن، 
 Needle Exchange( تبادل اإلبر يف السجن: برنامج إطاري .)Consumo )2003
in Prison. Framework Programme(. مدريد: وزارة الداخلية/وزاريت الصحة 
وشؤون املستهلكني. وهو ضروري ألّي شخص يرغب يف معرفة كيفية إقامة برنامج ناجح يف 
السجن. وهو متاح باللغات اإلسبانية واإلجنليزية والفرنسية. مثّة وثيقة أخرى أقل مشواًل حول 
 Elements key for the installation of programs»:نفس القضايا، بعنوان
sic( syringes in prison( of exchange ok« )العناصر الرئيسية إلنشاء برامج 

تبادل احملاقن  يف السجون( وهو متاح على املوقع:
www.msc.es/ciudadanos/enflesiones/enfTransmisibles/
sida/prevencion/progInterJeringuillas/PIJPrisones/

 elemClavePIJIng.htm

          منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج 
لفريوس  للتصّدي  التدخالت   .)2007( الفريوسية  والعدوى  باإليدز  املعين  املتحدة  األمم 
نقص املناعة البشرية يف السجون. برامج توفري اإلبر واحملاقن واسرتاتيجيات التطهري. أوراق فنية 
www.who.int/hiv/idu/  بشأن الدليل على اختاذ إجراءات، وهو متاح على املوقع
www.unodc.org/unodc/en/hiv- أو   prison/en/index.html

aids/publications.html
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األنشطة التعاونية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية وداء السّل
املناعة  نقص  لدى مرضى فريوس  والوفيات  االعتالل  ملعدالت  الرئيسية  األسباب  أحد  السّل  داء  يعّد 
البشرية. ويعّد الكشف عن السّل وعالجه أحد التدابري اهلامة للتصّدي لوباء فريوس نقص املناعة البشرية. 
تتضاعف خماطر داء السّل يف السجون كذلك ألن معدالت انتشار فريوس نقص املناعة البشرية تكون 
يف كثري من األحيان أعلى أضعافاً مضاعفة يف السجون عّما هي عليه يف عامة اجملتمع. وسوف خيدم 
تزايد اكتشاف حاالت اإلصابة بالسل فيما بني السجناء يف تقدمي العالج هلذا املرض األكثر شيوعاً بني 
املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية، وإذا لزم األمر، توفري العالج الوقائي للمصابني بالفريوس. أّما 
بالنسبة للمتعايشني مع هذا الفريوس الذين استبعد إصابتهم بالسل النشط، فينبغي إيالء االعتبار إىل 

توفري العالج باإليزونيازيد الوقائي الذي باستطاعته احلّد من تطور داء السّل النشط.
تعين زيادة احتمال االعتالل املشرتك بفريوس نقص املناعة البشرية وداء السّل يف السجون إن تبيّن منوذج 
لتوفري  بنهج شامل  بّد أن يكون ذلك مقروناً  أمر أساسي، لكن ال  للرعاية من هذين املرضني  تعاوين 
املخدرات  ملتعاطي  التعاونية  اخلدمات  هذه  بتوفري  اهتمام خاص  إيالء  ينبغي  الصحية. كما  اخلدمات 
واحمللية  الوطنية  التنسيق  هيئات  العاملية  الصحة  منظمة  وتوصي  املرضني.  خماطر كال  لزيادة  املعّرضني 
بتخطيط وتنفيذ ورصد األنشطة التعاونية، ومن الضروري أن تكون إدارة السجن ودائرة اخلدمات الصحية 
للسجن ممثلة يف هذه اهليئات لضمان اإلدماج السليم للربنامج الوطين ملكافحة السل، وكذلك الربنامج 
الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية-اإليدز يف السجون. حيث سيساعد النهج التعاوين يف احلّد 

من انتشار السّل وفريوس نقص املناعة البشرية يف السجون ويف عامة اجملتمع على حّد سواء.
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بينما خيلو فصل السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية من أي أساس منطقي يتعلق بالصحة 
العامة، وال ينبغي أخذه بعني االعتبار، إال أنه من املهم عزل املصابني بداء السّل النشط الذين قد ينقلون 
العدوى إىل أّي شخص داخل السجن، مبن فيهم موظفو السجون، إىل أن يصبحوا غري معديني بعد 

مرحلة العالج األولية.

للحصول على تفاصيل بشأن تنفيذ األنشطة التعاونية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية - وداء السّل، 
ينبغي لكم الرجوع إىل السياسات العامة واملبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، والتشاور مع األقسام 

ذات الصلة يف وزارة الصحة

!
للحصول على معلومات شاملة عن السيطرة على مرض السل يف السجون، أنظر: 

السل  داء  على  السيطرة  األمحر )2001(.  للصليب  الدولية  واللجنة  العاملية  الصحة  منظمة 
 Tuberculosis Control in Prisons: A( الربامج ملديري  دليل  السجون:  يف 
Manual for Programme Managers(. وهو متاح باللغات اإلجنليزية واألسبانية 

والروسية على:
/www.who.int/docstore/gtb/publications/prisonsNTP

 Tuberculosis control in( السيطرة على مرض السل يف السجون   J. Veen
الصحة يف   .)2007( ألوروبا  اإلقليمي  املكتب  العاملية،  الصحة  منظمة  يف:   .)prisons
 Health in( السجون  يف  الصحة  ألساسيات  العاملية  الصحة  منظمة  دليل   – السجون 
.)Prisons—A WHO Guide to the Essentials in Prison Health

 Status Paper on( ورقة حالة عن السجون ومرض السل .)منظمة الصحة العاملية )2007
Prisons and Tuberculosis(. www.euro.who.int/Document/

 E89906.pdf

ملعلومات عن برنامٍج لعالج مرض السل املقاوم لألدوية املتعددة يف السجون يف سيبرييا، أنظر: 
 www.phri.org/programs/programme_russiantb.asp

 Providing Comprehensive  )2008 عام  )سينشر  العاملية  الصحة  منظمة 
 TB and HIV Prevention, Treatment and Care Services for

.Injecting Drug Users—A collaborative Approach
 Interim policy on collaborative TB/HIV العاملية.  الصحة  منظمة 

activities )2004(. وهو متاح باللغات اإلجنليزية والفرنسية والروسية واألسبانية  على:
/www.who.int/tb/publications/tbhiv__interim_policy/en 



200

 B لقاح التهاب الكبد
ينتشر التهاب الكبد B يف السجون بسهولة. وعلى النقيض من فريوس نقص املناعة البشرية، ميكن احلّد 
من خطورة اإلصابة به عن طريق اللقاح. وبالفعل توّفر بعض نظم السجون لقاح التهاب الكبد B لكافة 
السجناء واملوظفني. فإن كان متوفراً يف سجنكم، ينبغي عليكم تشجيع مجيع السجناء وزمالئكم املوظفني 
على أخذه. وإن مل يكن كذلك، ينبغي عليكم إبالغ إدارة السجن بفوائد توفريه. إضافة إىل ذلك، ينبغي 

إيالء االعتبار إىل توفري لقاح التهاب الكبد A للسجناء املعّرضني خلطر اإلصابة به.
C الوقاية من التهاب الكبد

باإلضافة إىل اإلسهام يف خفض خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية يف السجون، تسهم معظم 
التدابري املذكورة أعاله أيضاً يف خفض خماطر انتقال فريوس التهاب الكبد C. إال أنه وكما مت شرحه أعاله 
يف اإلطار رقم 5، ينتشر فريوس التهاب الكبد C بسهولة أكرب بكثري من انتشار فريوس نقص املناعة 
البشرية، مبا يف ذلك من خالل التشارك يف أدوات احلالقة وفرش األسنان، كذلك من خالل الوشم وثقب 
املعلومات بشأن خماطر  برمتهم على  السجناء واملوظفني  لذلك فمن األمهية مبكان أن حيصل  اجلسم. 
انتقال فريوس التهاب الكبد الوبائيC يف السجون، وتعليمهم سبل احلّد من تلك املخاطر. باإلضافة إىل 
ذلك، ينبغي توفري أدوات احلالقة وفرش األسنان للسجناء حىت ال يضطروا إىل التشارك فيها مع رفقائهم 
 C السجناء؛ وينبغي أن تضع السجون يف اعتبارها تنفيذ تدابري احلّد من انتشار فريوس التهاب الكبد

من خالل الوشم وثقب اجلسم، مثل توفري أدوات الوشم املعّقمة للسجناء.
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اكتشاف وعالج األمراض المنقولة باالتصال الجنسي
إن االكتشاف املبّكر لألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وعالجها أمر مهم ألن هذه األمراض تزيد من 
فرص نقل الفرد لفريوس نقص املناعة البشرية واإلصابة به.  بإمكان األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي 
اليت ختّل بسالمة اجللد أو األغشية املخاطية أن تزيد من التعّرض لفريوس نقص املناعة البشرية وقابلية 
الرعاية الصحية بفحص األشخاص للكشف عن  ينبغي أن يقوم موظفو  السبب،  العدوى به.  وهلذا 
األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وتقدمي العالج  هلم، وتعليم  السجناء عن أمهية الوقاية والعالج من 

هذه األمراض.

أسئلة عملية لموظفي الخدمات الصحية في السجون
اإلدارة العامة للصحة

البشرية، والعالج  املناعة  الوقاية من عدوى فريوس نقص  تتطلب  بينما  السابقة،  كما ورد يف األقسام 
والدعم للمتعايشني مع الفريوس يف السجون، إجراءات عمل حمّددة مثل تدابري الوقاية من الفريوس، إال 
أنه يتوجب دجمها يف إسرتاتيجية شاملة للصحة يف السجون. واإلسرتاتيجية بشأن الصحة يف السجون ال 

تُعىن فقط بتشخيص وعالج األمراض، بل تشمل الوقاية الصحية وتعزيز الصحة على حّد سواء.

الفحص الطبي األولي
ينبغي أن تبدأ الوقاية الصحية وتعزيز الصحة من وقت الدخول إىل السجن حيث يتعني إجراء فحص 
طيب أويل يف أقرب وقت ممكن، عادة يف غضون 24 إىل 48 ساعة. من اجلائز أن جيري الفحص طبيب، 
ولكن جيوز أيضاً أن جيريه ممرض مدرب تدريباً مناسباً حتت إشراف طبيب السجن. فباإلضافة إىل التعرف 
على األمراض الشائعة، وضمان مواصلة أّي عالج، ينبغي أن يقّدم الفحص جلميع السجناء رسائل وقائية 
وتروجيية بشأن خماطر فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي 
وغريها من األمراض، مثل السل. ومن األمهية مبكان أيضا التعرف على السجناء الذين قد يعانون من 
انسحاب املخدرات أو الكحول لدى دخوهلم السجن.  كما أنه من املهم التعّرف على السجناء من ذوي 
االضطرابات العقلية ألهنم قد حيتاجون لتحويلهم إىل خدمات الصحة العقلية لتلقي العالج، بدال من 
احلبس. وكذلك، ينبغي أن تولوا أنتم اهتماماً لتلك الفئات من السجناء الذين قد يكونون عرضة ألذى 

الذات أو االنتحار، مثل اجلناة ألول مرة والشبان والشابات.
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الوصول للخدمات الصحية
ينبغي تزويد السجناء باملعلومات حول كيفية الوصول إىل اخلدمات الصحية يف السجون، وينبغي التشديد 
على الطابع السّري أليّة مواعيد وسجالت بغية زيادة ثقة السجني. وإذا ما وجدت برامج تثقيف األقران 

يف سجنكم، فينبغي تزويد السجناء باملعلومات األساسية حول كيفية الوصول إىل مثل هذه الربامج.

بشكل عام، حيّق للسجناء احلصول على خدمات الرعاية الصحية اجملانية يف السجن ما دام ليس هلم 
يكون  أن  ينبغي  اليومي.  بقائهم  أجل  من  السجن  خدمات  على  ويعتمدون  حبسهم،  أثناء  دخل، 
والنفسية/ الطبية  العناية  تشمل  وأن  اجملتمع،  املتوفرة يف  للخدمات  مكافئ  الصحية  اخلدمات  مستوى 
النفسانية والعناية باألسنان. هذا ال يعين أنه يتوجب على السجون توفري تلك اخلدمات على حنو دائم 
داخلها، لكن جيب أن يتاح للسجناء سبل الوصول للموظفني الطبيني املعنيني، مبن فيهم األخصائيني، 
إقامة  من خالل  وذلك  باجملتمع،  املوجودة  واملستشفيات  العيادات  ويف  املقيمني،  املرضى  رعاية  وأيضاً 
روابط رمسية وأوجه تآزر. سوف تكفل تلك الروابط مع اخلدمات الصحية يف اجملتمع احمللي وجود دعم 
ملوظفي السجن الصحيني وتوفري التعليم الطيب املستمر لضمان احلفاظ على املعايري املهنية ووسائل العالج 
اجلديدة. وإنه ألمر حاسم أال تعوق الشواغل األمنية املشروعة إلدارة السجن من سبل وصول السجناء 
إىل املرافق الصحية يف اخلارج، وال بّد من وضع ترتيبات مسبقة للعالج والنقل اآلمن فيما بني السجن 

واملرافق الصحية.

الرعاية الصحية في مقابل األمن
الرعاية  ملقدمي  الرئيسي  الشاغل  السجني  رعاية  تكون  أن  للسجناء  األخالقي  الطيب  العالج  يقتضي 
الرعاية  مقدمي  ومسؤوليات  واجبات  نفس  السجون  الصحية يف  الرعاية  مقدمي  على  وتقع  الصحية. 
الصحية يف اجملتمع احمللي. مع ذلك، وفقاً لطبيعة العمل يف مصلحة السجون، ويف العديد من احلاالت 
والشواغل  للسجني  الصحية  االحتياجات  بني  تناقضات  توجد  أن  فيها، ميكن  موظفاً  الشخص  كون 
األمنية لإلدارة. يتم اإلشارة أحياناً إىل ذلك ب� »الوالءات املزدوجة«، حيث يدين مقدمو الرعاية الصحية 
بالتزامات جتاه املريض وجتاه طرف ثالث، كالدولة أو أحد السجون أو الشرطة أو اخلدمة العسكرية، يف 
ذات الوقت. يتوجب على مقدمي الرعاية الصحية أال خيضعوا أحكامهم الطبية إىل املخاوف األمنية، 
بل جيب أن حيتفظوا باستقاللية قراراهتم السريرية. على سبيل املثال، بوسع تكبيل أيدي املرضى خالل 
االستشارات أن يتعارض بكل وضوح مع العالج ومع الثقة اليت يوليها السجني. وينبغي إيالء االهتمام 

بتأمني املرفق أو الغرفة، بداًل من تكبيل يدي املريض.
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نقص  بفيروس  المصابين  للسجناء  العالج  من  وغيره  الرجعية  للفيروسات  المضاد  العالج  توفير 
المناعة البشرية أو اإليدز

إن ظهور العالج املضاد للفريوسات الرجعية وتوفره على نطاق واسع وبأسعار معقولة على حنو متزايد 
للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يعين ملن يتلقى العالج منهم أن الفريوس أصبح مرضاً يسهل 
التحكم فيه. قادت منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظمات مبادرة لتوفري األدوية املضادة للفريوسات 
الرجعية ألكرب عدد ممكن من املرضى، خاصة يف تلك البلدان اليت يتفشى فيها الفريوس على حنو كبري 
عام  اإليدز  بشأن  املستوى  رفيع  االجتماع  ويف   2005 عام  العاملي  القمة  مؤمتر  ويف  مواردها.  وتقّل 
2006، التزم قادة العامل ببذل كافة اجلهود الالزمة لتحقيق هدف وصول اجلميع إىل برامج شاملة للوقاية 
من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والدعم املتعلق حبلول عام 2010. ودعماً هلذا، متت 
إتاحة موارد إضافية لتمويل استجابة موّسعة، مبا يف ذلك عن طريق الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 

والسل واملالريا.

بفضل هذه املبادرات، أصبح العالج املضاد للفريوسات الرجعية متوفراً بشكل متزايد يف البلدان النامية 
والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، وتتجه البلدان صوب هدف احلصول العاملي على العالج حبلول عام 

2010. لذلك، فإن ضمان إتاحة العالج جلميع السجناء الذين هم حباجة إليه أمر حاسم.

مبا أن السجون حباجة لتوفري مستوى من العالج مكافئ للعالج املتوفر خارجها، يتعنّي عليها أن تكون 
مستعدة لتوفري العالج املضاد للفريوسات الرجعية للسجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية مىت 
ما أصبح هذا العالج متاحاً يف اجملتمع، مبا يف ذلك التمكني من العالج دون انقطاع عند االحتجاز، 
وكفالة إمكانية مواصلته دون انقطاع عند اإلفراج. وكما موّضح تفصياًل يف األقسام السابقة، مبا أن خطر 
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية أكرب بكثري يف السجون، فإن السيطرة على العدوى يف السجون، واليت 
ميكن أن تشمل العالج املضاد للفريوسات الرجعية، تعترب جزءا ال يتجزأ من السيطرة عليه يف اجملتمع. 
يصّح ذلك بصفة خاصة ألولئك السجناء الذين بدؤوا بالفعل أخذ العالج املضاد للفريوسات الرجعية يف 
اجملتمع، والذين سينقطع عالجهم بسبب دخوهلم السجن، أو قد ينقطع عند اإلفراج عنهم. إن االستمرار 
يف العالج املضاد للفريوسات الرجعية أمر حاسم، إذ قد يؤدي أّي توقف عن العالج  حىت وإن كان 

قصرياً إىل فريوس نقص املناعة البشرية املقاوم لألدوية.
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يشّكل إعطاء العالج املضاد للفريوسات الرجعية يف السجون حتدياً، غري أن التجربة يف عدد متزايد من 
البلدان أظهرت إمكانية القيام به، مع حتقيق نتائج جيدة، بشرط التخطيط له على حنو جيد، وأن ُيضطلع 
به كجزء من جهود الدولة للتوّسع يف العالج العام، وإدماجه يف تقدمي العالج خارج السجون، وأن يكون 

مدعوماً مبا يكفي من املوارد واملوظفني. يتعني وضع القضايا التالية يف احلسبان:
• سيتعنّي عليكم تلّقي تدريباً يف اإلدارة الشاملة لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، مبا يف ذلك توفري 	

العالج املضاد للفريوسات الرجعية. 
• وجامعات، 	 ومستشفيات  اخلارجية  الصحة  عيادات  مع  اتفاقات  يف  الدخول  أو  شراكات  تكوين 

ومنظمات اجملتمع املدين )مبا يف ذلك منظمات املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية( احمللية 
أو اإلقليمية لتوفري العالج املضاد للفريوسات الرجعية وغريه من اخلدمات للسجناء، ووضع برامج 
العالج والرعاية املتكاملة عوضاً عن املوازية ميكن أن يكون مفيداً. على حنو مثايل، ينبغي أن يكون 
مبقدور السجناء احلصول على العالج املضاد للفريوسات الرجعية من خالل املرافق الصحية العامة 
أثناء سجنهم. وتتسم الروابط مع اخلدمات الصحية يف اجملتمع باألمهية ألجل احلصول على املشورة 
املتخّصصة حول نظم العالج، وحول إدارة اآلثار اجلانبية، وكذلك الرعاية والدعم املتواصلني لدى 

اإلفراج عن الفرد.
• ينبغي توفري املعلومات والتعليم بشأن سبل احلصول على العالج جلميع اجلناة املستحقني للعالج 	

املضاد للفريوسات الرجعية والعالج من األمخاج الناهزة.
• ينتظرون 	 الذين  احملتجزون  اجملرمون )مبن يف ذلك  إذا كان  فيما  البّت  ينبغي عليكم  الدخول،  عند 

احملاكمة( يلزمهم العالج من أّي مرض ذي عالقة بفريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز أو األمخاج 
الناهزة مثل السل.  وإذا لزم األمر، ينبغي عليكم إحالتهم بشكل مناسب.

• ينبغي الضلوع حبمالت ودورات حمو األمية العالجية يف السجون لزيادة فهم الناس مبنافع )وحدود( 	
العالج.

• يتعنّي وضع تدابري لتيسري االلتزام بالعالج.	
• الربنامج العالجي حباجة إىل أن حيتوي على نظام شامل لتخطيط اإلفراج عن السجناء مّمن هم على 	

وشك اخلروج من السجن، مبا يف ذلك نظام لإلحالة للعالج يف عامة اجملتمع.
• ينبغي للمبادئ التوجيهية بشأن إدارة العالج املضاد للفريوسات الرجعية يف السجون أن تكون ذات 	

املبادئ التوجيهية الوطنية خارج السجون. 
• بالنسبة حلاالت اعتالل السجناء املشرتك من فريوس نقص املناعة البشرية وداء السّل، جيب إيالء 	

اهتمام للتفاعالت احملتملة بني بعض أدوية السّل وبعض العالج املضاد للفريوسات الرجعية. 
• العالج. وهذا 	 البشرية ونظام  املناعة  املتعلق بفريوس نقص  بّد من ضمان سرية وضع السجناء  ال 
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يعين، على سبيل املثال، أنه ينبغي عدم وضع أّي عالمات أو إشارات خاصة على السجالت الطبية 
للسجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو وجبات طعامهم أو زنزاناهتم.

• ينبغي على موظفي الصحة يف السجون إيالء عناية فائقة للجوانب العملية من إعطاء األدوية يومياً، 	
ورصد اآلثار اجلانبية، إذ مبستطاع هذا أن يدّل بسهولة على السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة 

البشرية.

وإىل أن يتوّفر العالج املضاد للفريوسات الرجعية يف سجنكم، فإن العالج املوصى به للمصابني بفريوس 
نقص املناعة البشرية هو »ختفيف أعراض« املرض. ويتطلب هذا يف العادة عالج 
األمخاج الناهزة األكثر شيوعاً املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية والوقاية منها. 

املناعة  العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص  وينبغي إتباع توصية منظمة الصحة 
البشرية/اإليدز بشأن توفري عالج كوترميوكسازول الوقائي للوقاية من األمخاج الناهزة البكتريية والطفيلية.

الكامنة  الدرنية  الفطرية  البكترييا  مع  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  املرضى  حالة  يف 
Mycobacterium tuberculosis، توصي منظمة الصحة العاملية باستخدام عالج أيزونيازيد 
الوقائي ملنع استفحاهلا إىل داء السّل النشط. غري أنه قبل بدء عالج أيزونيازيد الوقائي، جيب استبعاد 
اإلصابة بالسّل النشط ألن هذا العالج يف مثل هذه احلاالت لن يكون كافياً ويؤدي إىل مقاومة العقاقري. 
ويف حالة السّل النشط، فإن االستهالل بإسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية املعروفة بإسم دوتس )العالج 

حتت املراقبة املباشرة( لعالج داء السّل له ذات الفّعالية مع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية.
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!
للمزيد من املعلومات عن عالج فريوس نقص املناعة البشرية وداء السّل، مبا يف ذلك العالج 

الوقائي بعد التعّرض للفريوس، أنظر:

          منظمة الصحة العاملية )2006( العالج املضاد للفريوسات الرجعية لفريوس نقص املناعة 
 Antiretroviral( العامة البالغني واملراهقني: توصيات إلتباع هنج للصحة  البشرية لدى 
 therapy for HIV infection in adults and adolescents:
recommendations for a public health approach(. طبعة 2006. 

www.who.int/hiv/pub/guidelinesartadultguidelines.pdf

          منظمة الصحة العاملية )2007( رعاية مرضى السّل باإلدارة املشرتكة لداء السّل وفريوس 
 Tuberculosis care( نقص املناعة البشرية: اإلدارة املتكاملة ألمراض املراهقني والبالغني
 with TB-HIV co-management: Integrated Management of
Adolescent and Adult Illness )IMAI((  http://www.who.int/

hiv/TB_HIVModuleCover23.05.07.pdf

          منظمة الصحة العاملية )2006( عالج متعاطي املخدرات عن طريق احلقن من فريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز ورعايتهم. الربوتوكول السريري ملنظمة الصحة العاملية، منطقة أوروبا 
www.euro.who.int/document/SHA/WHO_Chapter_5_

web.pdf
          

نقص  لفريوس  التعّرض  بعد  الوقائي  العالج   )2006( العاملية  الصحة  منظمة            
www.euro.who.int/document/SHA/chap_13_ البشرية  املناعة 

prophylaxis.pdf

السرية
حيق للسجناء نفس االحرتام لسرية املعلومات الطبية الذي يوىل ألّي مريض آخر. وبالتايل، ينبغي كفالة 
خصوصية االستشارة الطبية يف سبيل احرتام السرية. من اجللي أنه بالنسبة لقضايا الوضع املتعلق بفريوس نقص 
املناعة البشرية وتعاطي املخدرات واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وعلى وجه اخلصوص االدعاءات 
بالعنف اجلسدي أو اجلنسي، ال بّد من منح السجناء سرية مطلقة إلتاحة هلم حرية النقاش مع موظفي 
الصحة. وإذا ما كان ال بّد من حضور حراس، بصورة استثنائية، ينبغي بقاءهم على مرمى البصر، ولكن 

خارج نطاق السمع.
إن الوصمة والتمييز املتعلقني بفريوس نقص املناعة البشرية شائعان يف معظم البلدان، داخل السجون وخارجها 
على حّد سواء. وبشكل روتيين، يواجه املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البشرية عزلة اجتماعية ومتييز، بل 
وحىت عنفاً نتيجة لوضعهم املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية، ويف السجن قد تكون خماطر مواجهة عواقب 
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سلبية أكرب بكثري. فوصمة العار املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية، فضالً عن تعاطي املخدرات والنشاط 
اجلنسي املثلي، ال يؤدي فقط إىل اإلجهاد وخشية الناس املتعايشني مع هذا الفريوس أو اإليدز فحسب، 

ولكن ميكن أن تثين الناس عن السعي إلجراء الفحص و/أو احلصول على املشورة/املعلومات أو العالج.

ينبغي أن تظّل صحائف احلالة/السجالت الطبية لفرادى السجناء حتت السيطرة واإلشراف املباشرين ملقدمي 
الرعاية الصحية، وال ينبغي الكشف عنها بدون إذن خطي مسبق من السجني. فهي ليست جزءا من 
سجالت السجن العامة.  كما ال ينبغي أن يكون هناك أّي نظام لوضع العالمات على السجالت الطبية، 
أو سجالت السجن أو الزنزانات لإلشارة إىل الوضع املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية، حيث ميكن 
أن يصبح هذا األمر معروفاً بسهولة للحراس وحىت للسجناء. ويتوجب إيالء اهتمام أيضاً إىل املمارسات 
املؤسسية لتقدمي الرعاية الصحية، ومواعيد الرعاية الصحية، وإسداء املشورة والفحص الطوعيني لفريوس نقص 
املناعة البشرية، واألدوية. فإن كانت ختتلف اختالقاً ملحوظاً بالنسبة ألولئك الذين يسعون للحصول على 
معلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية وللسجناء املصابني بالفريوس، سوف يتضح هذا األمر بسرعة 
للموظفني والسجناء، وسوف يثبط من املشاركة يف برامج الوقاية والفحص والعالج، وكذلك يزيد من إمكانية 

التمييز أو اإليذاء أو العنف. 

قد يعتقد موظفو السجون أن لديهم احلّق يف معرفة من املصاب بفريوس نقص املناعة البشرية وبأن معلومات 
من هذا القبيل سوف حتميهم من التعّرض لإلصابة هبذا الفريوس يف مكان العمل. إن ملوظفي الصحة يف 
السجن دوراً يف حتّدي معتقدات خاطئة كهذه، والتصّدي هلا من خالل توفري املعلومات والتعليم الذي 
يستهدف موظفي السجن بالتحديد. وينبغي أن تكفل إدارات السجون ذاهتا، سوياً مع موظفي الصحة، 
وضع السياسات العامة واملمارسات حلماية السرية، وبأهنا تشّكل جزءاً من إسرتاتيجية شاملة بشأن فريوس 

نقص املناعة البشرية يف السجون. 

من اجلائز أيضاً أن يعّرض السرية للخطر عمداً سجناء آخرون يعتقدون خطأًَ، مثلهم مثل موظفي السجن، 
أن التعّرف على األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية سيحميهم من اإلصابة بالفريوس. 
فاملعلومات اخلاطئة عن هذا الفريوس قد ختلق خماوف كاذبة حول خماطر انتقاله عن طريق أماكن املعيشة 
املشرتكة، والتشارك يف مناطق االستحمام، أو تبادل أدوات الطعام. إن مل يتم حتّدي هذه املواقف، فبوسعها 
أن تقّوض من فّعالية مبادرات الوقاية من هذا الفريوس فيما بني السجناء عن طريق خلق مناخ يُنظر فيه إىل 
التعّرف على السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية - بدالً من احلّد من السلوكيات املنطوية على 
خماطر - على أنه الطريقة األكثر فّعالية حلماية النفس من اإلصابة بالفريوس. كذلك باستطاعة مواقف كهذه 
أن تعمل على استدامة جو من التمييز والعنف احملتمل ضد املتعايشني مع هذا الفريوس أو اإليدز. وليس 
هلذا تأثري على حياة السجناء املصابني بالفريوس فحسب، بل وبوسعه أيضاً أن يردع اآلخرين من التماس 

املشورة وإجراء الفحص طوعاً.
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اإلفراج المبكر أو لدواٍع إنسانية

ينبغي أن تسمح السياسة العامة للسجون باإلفراج لدواٍع إنسانية يف حالة السجناء امليؤوس من شفائهم، 
لكي يتمكنوا من املوت بكرامة يف منازهلم برفقة أسرهم أو أصحاهبم. باملثل، قد حيدث أال يتمكن بعض 
السجناء من تلّقي مستوى مناسب من الرعاية الطبية طويلة األمد أو املرّكزة بينما هم يف السجن. يف هذه 
احلاالت، ينبغي النظر يف إطالق سراح السجناء حىت يتمكنوا من احلصول على الرعاية الكافية يف اجملتمع 

احمللي، أو أثناء وجودهم يف منازهلم.

يف كال السيناريوهني، ينبغي ملوظفي الصحة يف السجون أن يكونوا يف وضع ميّكنهم من تقدمي قرارات 
سريرية مستقلة تضعها إدارات السجون بعني االعتبار.

استمرارية الرعاية
عنهم.  املفرج  للسجناء  الطبية  للرعاية  استمرارية  وجود  السجون  يف  الصحة  موظفو  يكفل  أن  ينبغي 
ففي حالة عالج االرهتان باملخدرات، مثل العالج باملداومة على امليثادون، أو يف حالة العالج املضاد 
للفريوسات الرجعية أو عالج السّل، ينبغي إحالة األفراد، سوياً مع سجالهتم الطبية السرية، إىل اخلدمات 
الصحية اجملتمعية املالئمة. لضمان قيام املريض باالتصال باخلدمات الصحية، وبالبقاء على اتصال هبا، 
ينبغي على موظفي السجن تعبئة مساعدة مجاعات الدعم اجملتمعي أو اخلدمات االجتماعية ألن جمرد 

تقدمي النصح لسجني بالذهاب إىل عيادة معّينة قد يبوء بالفشل.

تنطبق استمرارية الرعاية كذلك على أولئك الذين يصلون إىل السجن. وسوف تيّسر الصالت خبدمات 
الصحة اجملتمعية ومنظمات اجملتمع واخلدمات االجتماعية وأوجه التآزر معها، من استمرار أولئك الذين 

يتلقون بالفعل شكال من أشكال العالج والرعاية يف اجملتمع بكل سالسة.
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القائمة المرجعية رقم 16.  دور موظفي الرعاية الصحية في السجون
السجون  داخل  تقدموا خدمات  أن  ينبغي  الصحية،  الرعاية  عاملني يف جمال  كونكم 
مكافئة ملا تقدمونه خارجها.  يف حالة فريوس نقص املناعة البشرية على وجه اخلصوص، 

باإلضافة إىل تقدمي الرعاية الطبية والعالج للمرضى املصابني، ينبغي لكم: 
مناصرة السياسات العامة للسجون ولوائحها وإجراءاهتا اليت حترتم حقوق السجناء، 	 

ال سّيما حقهم يف مستوى متكافئ من الرعاية الصحية، والتحّرر من التمييز والوصم، 
ومحاية سرية املريض؛

كفالة الرتويج للصحة اجليدة اجلسدية والعقلية على حّد سواء، من خالل توفري بيئة 	 
صحية يف السجون؛ 

كفالة أن تشّكل الوقاية من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من الفريوسات 	 
املنقولة عن طريق الدم جزءا من إسرتاتيجية شاملة بشأن الصحة يف السجون؛

كفالة التشخيص والعالج السليمني لألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؛	 
كفالة التشخيص املبكر للسّل وعالجه، الذي يكون مرتبطا يف كثري من األحيان 	 

بفريوس نقص املناعة البشرية؛
الدعوة لربامج شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية؛	 
توفري املعلومات واملواد التعليمية للسجناء وموظفي السجن؛	 
الرتويج ودعم مشاريع/برامج تعليم األقران؛	 
الرتويج للمشورة والفحص الطوعيني؛	 
الرتويج لربامج العالج من االرهتان باملخدرات والشروع هبا؛	 
الرتويج لربامج توفري اإلبر واحملاقن والشروع هبا واإلشراف عليها؛	 
الرتويج لتوزيع مواد التبييض لتعقيم أدوات احلقن والوشم ولالستخدام الصحيح هلا 	 

والشروع به، مع اإلشارة إىل حدوده؛
توفري الواقي الذكري والواقي الفموي ومواد التزليق؛	 
تقييم أهلية املرضى للحصول على اإلفراج املبكر؛	 
ضمان استمرارية الرعاية للسجناء الذين يصلون إىل السجن وخيرجون منه، مبا يف 	 

ذلك العالج املضاد للفريوسات الرجعية.
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