
 الخالصة

على الرغم من االعتراف الواسع النطاق بضرورة تجنب االكتظاظ،  
السلبية غير كافية.  فإن األدلة الدامغة على ارتباطه بالعواقب الصحية  

الصحية لالكتظاظ على الدول  حول العواقب  معظم األبحاث  تُركز 

يمكن أن تظهر آثار االكتظاظ   و  الغربية وخاصة الواليات المتحدة. 
إجراء  الضروري  فمن  السياقات.  الصحة بشكل مختلف عبر  على 

بحوث حول آثار االكتظاظ في سياقات مختلفة. و مع ذلك هناك أدلة 

 على ان إكتظاظ السجون له عواقب صحية ضارة و يجب تجنبه. كافية  
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 ما هو الحرمان من الغذاء؟    

ال يوجد تعريف موّحد لالكتظاظ. و يرتبط التعريف األكثر شيوعًا 
المكانية، كمساحة المعيشة لكل محتجز أو عدد األسّرةبالكثافة   

(CPT, 2015; Simpson et al., 2019).  ويمكن أيضًا تعريف

االكتظاظ على أساس القدرة التشغيلية، أي عدد نزالء السجون مقارنة 

بمستويات التوظيف . أو حتىى التعريف بناء على الكثافة االجتماعية،  

في زنزانات جماعية مقابل زنزانات  أي نسبة المحتجزين المقيمين

وحيدة، حيث كلما ارتفعت نسبة السكن الجماعي، كلما زادت الكثافة 
  .(Wooldredge & Steiner, 2009) االجتماعية

وجدت لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن الجمع بين إكتظاظ 
السجون والظروف غير الصحية ينتهك اتفاقية األمم المتحدة 

لمناهضة التعذيب، ووجدت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أنه 

ينتهك االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بسبب "عواقبه 
 ;UNCAT, 2018الخطيرة على صحة السجناء وسالمتهم" )

UNODC, 2013 واعتبرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة .)

جزين الكتظاظ "شديد" من شأنه أن لألمم المتحدة أن إخضاع المحت

يرقى إلى سوء المعاملة وحتى التعذيب عندما يطول أمده ويقترن 
(.  وفقًا للمحكمة SPT, 2012, 2014بظروف مادية غير مقبولة )

األوروبية لحقوق اإلنسان، فانه يتم افتراض انتهاك اتفاقية مناهضة 
 3محتجز عن التعذيب تلقائيًا عندما تقل المساحة المخصصة لكل 

 (.Muršić v. Croatia, 2016أمتار مربعة )

 العواقب الصحية
 ,PRI) تحدد المعايير العالمية اآلثار السلبية لالكتظاظ في السجون

2012; UNODC, 2013; WHO  ,2014) .زيد االكتظاظ من  ي
خطر انتشار األمراض المعدية. حيث توصلت مراجعة منهجية إلى 
و األمراض  وجود عالقة بين االكتظاظ )الكثافة المكانية للزنزانات( 
الجلدية   األمراض  و  الرئوية  المكورات  مرض  فيها  بما  المعدية، 

بين    .(Simpson et al  ,.2019)المختلفة  تأكيد العالقة  تم  كما 
االكتظاظ و انتشار أمراض الجهاز التنفسي المعدية، مثل السل في عدد 

 ;Johansen, 2021; Kalonji et al., 2016)من الدراسات 
Lobacheva et al., 2007; Salazar-De La Cuba et 

al ,.2019)  من بين األمثلة الصارخة عن   19. وت ُعد جائحة كوفيد
لتباعد االجتماعي بين المحتجزين  هذا الخطر. حيث يجعل االكتظاظ ا

شبه مستحيل كما يجعل من عملية الحجر الصحي و العزل أكثر تعقيدًا.  
ففي سجون والية تكساس بالواليات المتحدة، كلما ارتفع معدل إشغال  

تفشي فيروس كوفيد   و شهدت السجون ذات 19السجون كلما زاد   .
من  102و    94نسبة إشغال   معدالت عالية  و   في المائة  الوفيات 

نسبة إشغال   ذات  شهدت السجون  فحين  المائة    85األمراض،  في 
حاالت تفشي منخفضة   .  (Vest et al  ,.2021)معدالت وفيات و 

و  بين اكتظاظ السجون  كانت هناك عالقة  إذا  الواضح ما  من غير 
أو إيذاء الذات حيث توصلت دراسة تم إجراؤها على مدى  االنتحار  

ست سنوات في سجن سويسري إلى وجود ارتباط ذي داللة إحصائية  
واالنتحار   كل من إيذاء الذات  .,  Baggio et al)بين االكتظاظ و 

، و لكن هناك العديد من الدراسات األخرى، بما فيها اراجعات (2018
تجد أي ارتباط ذي داللة إحصائية.    ,.Fazel et al)منهجية، لم 

2017; Leese et al., 2006; van Ginneken et al  ,.
2017) 

بين المعتقلين   و مع ذلك، ارتبط االكتظاظ بكل من االكتئاب و العداء 
سجنًا في الواليات  214محتجًزا في  5552في دراسة وطنية شملت  

 ;Edgemon & Clay-Warner, 2019)المتحدة  
Johansen  ,2021) كما يرتبط االكتظاظ أيضًا بزيادة العنف في .

يُشكل االكتظاظ عبئًا على  (Baggio et al  ,.2019)السجون  . ال 
المحتجزين فحسب، بل أيضًا على موظفي السجون. و في مسح شمل  

بالواليات   66 ضابطًا إصالحيًا في ثالثة سجون مكتظة في أالباما 
المتحدة، صرح جميع الظباط عن مستويات عالية من التوتر و "ضعف  

زيادة العنف  األداء الوظ و  حيث  (Martin et al  ,.2012)يفي"   .
  يزيد االكتظاظ من احتمال حدوث توترات وصراعات بين المحتجزين
باالكتظاظ في  العنف  ارتبط  المثال،  سبيل  فعلى  الموظفين.  مع  و 

., Baggio et al)الدراسة السويسرية التي استمرت ست سنوات  
2019). 

 

 

 في املمارسة العملية
بلدًا أنظمة   121بغض النظر عن التعريف المستخدم ، تعتمد أكثر من  

وتُعد السجون المكتظة   تتجاوز قُدرتها االستيعابية القصوى ،  سجون 
 13دى  حقيقة واقعة في جميع مناطق العالم. فتشير التقديرات إلى أنه ل

من طاقتها االستيعابية سبعة منها 250بلدًا أنظمة سجون تتجاوز    ٪
. كما أبلغت عشرة دول في (PRI  ,2022)في أفريقيا وثالثة في آسيا  

 Aebi)  2021مجلس أوروبا عن االكتظاظ في السجون خالل عام  
et al  ,.2021). 

ونادًرا ما نادًرا ما تكون نسبة ا الكتظاظ ثابتة في السجون في بلد ما 
تكون ثابتة حتى في سجن بعينه فتختلف احيانا النسبة من يوم إلى آخر 
مع مغادرة المحتجزين ودخول آخرين جدد. و يمكن أن تعاني بعض 
السجون في البلد نفسه، ألسباب متنوعة، من اكتظاظ شديد بينما تكون  

ن طاقتها االستيعابية. وهناك مجموعة  السجون األخرى مشغولة بأقل م
من العوامل التي يمكن أن تضطلع بدور في كيفية معاناة المحتجزين  
من االكتظاظ، بما فيها مقدار الوقت المخصص لهم في الهواء الطلق  
والمشاركة في األنشطة ونوعية اإلضاءة و التهوية والصرف الصحي،  

 .(Heard ,2019)وما إلى ذلك 

ينطوي االكتظاظ على تجاوز قدرة الميزانية المخطط لها مما من شأنه  
واإلمدادات  الصحية  الرعاية  خدمات  جودة  تدهور  إلى  يؤدي  أن 
المكتظة التناوب   يتعين على المحتجزين في السجون  قد  الغذائية. و 

نقص المساحة أو النوم فقط في تشكيالت معينة تسمح    على النوم بسبب
 . (PRI ,2012)لهم باالستلقاء في مساحة محدودة 
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