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المقدمة
ينشغل علماء االنسان والمجتمع ،فضال عن المشرعين والقضاة ،وفالسفة حقوق االنسان ،على إمتداد
دول العالم بقضية جنوح االحداث .نظرا لما يمثله الحدث من قيمة إنسانية عالية لمستقبل المجتمع،
وبسبب الكلفة المادية والمعنوية للجنوح .ومن المؤكد ان تحوالت مهمة قد حدثت ،تطبيقا لمعايير
العدالة وحقوق االنسان سواء من نواحي الوقاية أو العالج ،وانعكس ذلك على التشريع ،وعلى إجراءات
التحقيق والمحكمة ،وااليداع ،وعلى نحو خفت معه االجراءات الصارمة التي تستهدف االيذاء المجرد.
وأتسع نطاق التدابير االحترازية ،بما في ذلك مراقبة السلوك ،كما تعزز االهتمام باجراءات التصنيف وتفريد
المعاملة والرعاية الالحقة.
لقد توفرت لكوردستان العراق فرصة تاريخية تحرر فيها من سطوة النظام الشمولي ،واتجه لبناء مجتمع
يوفر بيئة مؤاتية للتنمية ،وتوسيع خيارات وفرص الناس ،والتعامل مع الظواهر االنحرافية على وفق رؤية
اصالحية ،تدرك القيمة العليا لالنسان .اال ان ذلك لم يكن يسيرا اذ ما زال يصطدم بمخلفات ثقافية تقليدية،
وتصورات نمطية خاطئة عن االنحراف والمنحرفين ،فضال عن ان بناء نظام نموذجي للعدالة ،يحتاج الى
تراكم متواصل للخبرة واستلهام للتجارب العالمية ،واستفادة من المعونات التي يمكن ان تقدمها
منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
على ان االنجازات االصالحية للمؤسسات ما زالت دون مستوى الطموح ،ولذلك فان الدراسات التقويمية
لبرامجها واجراءاتها ،واستخالص الخطط الضرورية لتطويرها ،تكتسب أهمية دائمة .وتأتي هذه الدراسة
في سياق االهتمامات المتعاظمة في كوردستان اليجاد نظام فعال للعدالة ،تشريعا وتحقيقا وقضاء
وايداعا ،وبما ان نشاط أي اصالحية لالحداث يتألف من سلسلة وظائف متداخلة ومتفاضلة ،فان هذه
الدراسة التزمت برؤية كلية تناولت العاملين في االصالحية باختالف وظائفهم وأختصاصاتهم ،كما تناولت
االحداث المودعين والنزالء ،فضال عن رصد لألبنية من حيث مرافقها ومدى تلبيتها لمستلزمات االستقبال
والتصنيف وتفريد المعاملة والترويح والتدريب وغيرها .وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات
العملية لثالثة مديات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة.
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المبحث االول
االطار التشريعي لظاهرة جنوح االحداث واجراءاته المؤسسية
أوال :مقدمة تاريخية
يعد العراق صانع أولى حضارات االنسان التي تميزت بانجازاتها القانونية التي كان االلتزام بمبدا العدالة والتأكيد على القصاص بدل
العقوبات ،واحترام العالقات االسرية وحقوق االنسان من أهم انجازاتها .إن شرائع حمورابي واشنونا واورنمو ولبت عشتار هي نموذج
لذلك االنجاز.1
لقد انتشرت في المدينة العربية االسالمية ،وال سيما تلك الحواضر الكبرى مثل بغداد والقاهرة ودمشق وغيرها من مدن المغرب،
ظواهر انحرافية كثيرة ،إرتبطت بنمط الحياة الحضرية ،ومؤسسات اللهو فيها .وقد وردت في كثير من االدبيات القديمة والحديثة
إشارات واضحة الى ظواهر كالتسول والبغاء واللواط وما كان يسمى بيوت الكشاخنة (أي بيوت البغاء) التي يعمل فيها فتيان من
الذكور كخدم أو كبغايا .2ولم تكن هناك قوانين وضعية للتعامل مع تلك الحاالت ،بل كان الفقهاء بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم هم
الذين يحددون معايير السواء واالنحراف طبقا للشريعة .3وعلى صعيد الرقابة والتجريم كان أصحاب الحسبة والشرطة والقضاة ادوات
الدولة في ضبط السلوك.
لعل أول تعامل قانوني وضعي مع االحداث الجانحين هو ذلك الذي ورد في قانون الجزاء العثماني ( )1858الذي يعد ثمرة من ثمار
محاوالت التحديث التي قامت بها الدولة العثمانية للحاق بالغرب .إذ كانت المادة ( )40من قانون الجزاء المذكور أول إجراء وضعي
مكتوب ،يستند الى مبدأ المسؤولية الجنائية المخففة .إذ نصت على( :من لم يكن حين ارتكب الجريمة قد أتم الثالثة عشرة من عمره
يعد فاقدا للتمييز وال يسأل عما أرتكبه من الجرائم ،غير أنه بحكم محكمة الجنح يحال الى أبويه او الى وليه أو وصيه على أن يوخذ منه
سند تعهد او يرسل ألجل التربية الى دار االصالح ويوقف فيها مدة ال تتجاوز بلوغه سن الرشد).
وكان الفقه االسالمي قد عد من لم يبلغ السابعة من عمره غير مميز وال يخضع  -من ثم  -ألي إجراء .ويعد ناقص االهلية من بلغ
.4
السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة كاملة فيسقط عنه الجزاء المقرر (الحدود  /القصاص) وتفرض عليه بدال من ذلك تدابير تأديبية
في تشرين الثاني  ،1918وبعد احتالل االنكليز للعراق ،الغي قانون الجزاء العثماني وحل محله قانون العقوبات البغدادي الذي تناول
في الباب العاشر من الكتاب االول (المواد  )77-71االحكام الخاصة بمعاملة االحداث الجانحين دون المشردين وال سيئي السلوك .ومع
ان قانون الجزاء العثماني أشار الى (دار االصالح) دون أن تشير المصادر ذات العالقة لمواصفاتها وظروف نزالئها ،فان اول مؤسسة
اليداع االحداث الجانحين انشئت عام  1931وعرفت بأسم المدرسة االصالحية وكانت تابعة من الوجهة االدارية لسجن بغداد المركزي
ولذلك أفرد نظام السجون رقم ( )35لسنة  1940الباب االول للقواعد القانونية الخاصة بالمدرسة االصالحية .وقد استمر االمر على
هذه الحال حتى عام  1955حين صدر قانون االحداث المرقم ( )44لسنة  ،1955وبموجبه ألغيت أحكام الباب العاشر من قانون العقوبات
البغدادي .ولعل من اهم مزايا قانون االحداث المشار اليه هي تناوله للتشرد وسوء السلوك .وفي الوقت ذاته تاسست محكمة
لالحداث (الخامس عشر من اب  )1955غير ان اختصاصها كان يشمل بغداد وضواحيها فقط .وفي عام  1962صدر قانون جديد لالحداث
برقم( )11المعدل بالقانون ذي الرقم( )48لسنة  .1964وقد اخذ فيه المشرع صراحة بنظام مراقبة السلوك الول مرة.
في عام 1972صدر قانون اخر لالحداث برقم ( ،)64ومع اطالق قانون اصالح النظام القانوني رقم ( )35لسنة  1977شرع قانون
االحداث رقم ( )76لسنة  1983النافذ. 5
ان تلك اللمحة التاريخة الموجزة تدلل على ان تشريع االحداث ،تطور على نحو متواصل منذ الربع االول من القرن الماضي ،معتمدا
االتجاهات الحديثة في الوقاية والعالج ملتزما بمبدا تخفيف المسؤولية الجنائية ،وقائما على قاعدة تخصص القضاء ،وكذلك التخصص
في المعاملة المؤسسية.

5
 - 1ينظر :شعيب احمد الحمداني ،قانون حمورابي ،بغداد :المكتبة القانونية ،1989 ،صفحات متعددة.
 - 2ينظر على سبيل المثال :خالد زيادة ،الخسيس والنفيس :الرقابة والفساد في المدينة االسالمية ،بيروت ،دار رياض الريس ،2008 ،صفحات متفرقة.
 - 3ينظر قائمة المصادر في أعاله ،ص 99وما بعدها.
 - 4عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي االسالمي ،ج ،1القاهرة ،1960 ،ص .602مذكور في :وزارة العدل ،تشريعات الرعاية االجتماعية ،بغداد ،1999 ،ص .238كذلك ينظر :علي محمد
جعفر ،فلسفة العقاب والتصدي للجريمة ،بيروت ،المؤسسة الجامعية ،2006 ،ص 45وما بعدها.
 - 5المصدر السابق نفسه ص 240 - 239

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث االول
االطار التشريعي لظاهرة جنوح االحداث واجراءاته المؤسسية
ثانيا :قانون رعاية االحداث رقم  76لسنة  1983النافذ حاليا:
صدر هذا القانون بديال لقانون االحداث رقم ( )64لسنة  1972ويعد خالصة مهمة لمسيرة التطور التشريعي الوطني ازاء ظواهر الجنوح
وما يتصل بها او يقاربها من ظواهر التشرد وسوء السلوك ،الى جانب ما ارساه من مبادئ حديثة من حيث التعامل ،وتفريد العقوبة
والرعاية المؤسسية ،فضال عن الرعاية الالحقة على ان ذلك كله لم يجد طريقه الى التطبيق سوى مدة وجيزة اذ مع الحروب والحصار
وتعاظم مشكالت المجتمع العراقي ،ونقص تمويل برامج الرعاية االجتماعية ،فان كثيرا من المبادئ االصالحية للقانون اصبحت مجرد
مثاليات ال يتسع الواقع لتطبيقها.
ان التطورات التشريعية ،وصوال الى اخر القوانين والتشريعات النافذة ترتبط بجملة متغيرات ال يمكن اهمالها .ومنها تعاظم القدرة
المالية للدولة العراقية منذ خمسينات القرن الماضي حيث حصل العراق على ( )51%من الريع النفطي ،واسس مجلسا لالعمار وعزز
دور وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،بانشاء مديرية عامة للرعاية االجتماعية ،وفيما بعد دائرة الصالح االحداث ،وترافق ذلك مع اولى
دفعات الخريجين في اقسام االجتماع والخدمة االجتماعية وعلم النفس .ثم فيما بعد انشاء المركز القومي للبحوث االجتماعية
والجنائية (.)1972 - 1971
بين  1983 - 1980صدرت ثالثة قوانين مهمة ومميزة في مسيرة العمل االجتماعي في العراق وهي قانون رعاية القاصرين رقم
( )78لسنة  1980وقانون الرعاية االجتماعية رقم ( )126لسنة  1980وقانون رعاية االحداث رقم ( )76لسنة ( 1983الذي لحق به
نظام مدارس تاهيل االحداث رقم ( )2لسنة  .)1988ويالحظ ان تلك السنوات هي بواكير الحرب العراقية االيرانية الطويلة التي تعاظمت
بسببها ظواهر اليتم ،والترمل ،والجنوح ،وما يتصل بها من فقر ،وتفكك اسري وتراجع لدور االسرة كضابط وموجه للسلوك .وفيما
يتصل بجنوح االحداث فان القانون رقم ( )76لسنة  1983يمثل رؤية علمية ،استندت الى قاعدة الوقاية والعالج .ان قراءة لالسباب
الموجبة للقانون تظهر تاكيد المشرع على ضرورة ايجاد نظام متكامل يستند الى اسسس علمية ال يقتصر على معالجة الحدث الجانح
وانما يسعى ايضا الى وقايته من الجنوح وشموله بالرعاية الالحقة .كما ان القانون اكد الناحية الوقائية حيث اخذ بمبدا االكتشاف
المبكر للحدث المعرض للجنوح .ويالحظ ان القانون المذكور اقام رؤية تضامنية بين جهات كثيرة في التعامل مع االحداث الجانحين ،اذ
اصبح الى جانب وزارة العمل ،وزارات الصحة والعدل والتربية فضال عن ان القانون ،نص على تشكيل مجلس لرعاية االحداث يعبر عن تلك
المسؤولية التضامنية باجراءات مشتركة على صعيد الواقع.

مؤسسات اصالح ودور االحداث في العراق كما وردت في قانون رعاية االحداث رقم( )76لسنة 1983
ت
1
2

عنوان المؤسسة

خصائص المودعين أو النزالء

المالحظات

دار المالحظة

وهي مؤسسة لتوقيف االحداث بقرار قضائي

لفحص الحدث ودراسة شخصيته

مدرسة تاهيل
الصبيان

اليداع الصبيان (ممن أتموا التاسعة ولم يتموا
الخامسة عشرة)

3

مدرسة تأهيل الفتيان

اليداع الفتيان (ممن أتموا الخامسة عشرة ولم
يتموا الثامنة عشرة)

4

مدرسة الشباب
6
البالغين

اليداع الشباب (ممن أكمل الثامنة عشرة وقت
الحكم عليه او عند وجوده في مدرسة تاهيل
الفتيان)

أي أن الفتى إذا أكمل الثامنة عشرة ينقل الى
مدرسة الشباب البالغين

5

دار تاهيل االحداث

االحداث المشردون أو منحرفو السلوك

الى حين اتمام الثامنة عشرة

وفي الفصل الثاني من القانون نسب المشرع ان تتولى دائرة اصالح أالحداث ادارة تلك المؤسسات

7

6
 - 6يفتقر مفهوم الشباب في العراق الى الدقة والغموض .فالمشرع في قانون رعاية االحداث رقم ( )76لسنة  1983لم يحدد سقفا زمنيا أو عمريا أعلى لاليداع في مدرسة الشباب
البالغين .وحين نراجع بعض ادبيات الجهاز المركزي لالحصاء نجد أن مسح الفتوة عد عمر الشباب يقع بين ( )24 - 15سنة (الجهاز المركزي لالحصاء ،المسح الوطني للفتوة والشباب
تشرين أول  .)2009 /وفي مسح معارف ومواقف وممارسات الشباب في العراق  kAPلسنة  2004صنف المبحوثون الى ثالث فئات عمرية ( )14 - 10و( )18 - 15و(( )24 - 19الجهاز
المركزي لالحصاء ،مسح المعرفة والمواقف واالتجاهات ،KAP2 ،كانون أول )2005
 - 7كانت تابعة للمؤسسة العامة لالصالح االجتماعي قبل الغائها وتعديل تسمية القانون بموجب قانون التعديل الثاني المرقم( )22لسنة  2002حيث اصبح (قانون اصالح النزالء
والمودعين) بدال من قانون المؤسسة العامة لالصالح االجتماعي
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المبحث االول
االطار التشريعي لظاهرة جنوح االحداث واجراءاته المؤسسية
ويالحظ ان المشرع اشار الى الشابات المشردات او منحرفات السلوك عند تناوله لدار تاهيل االحداث (المادة العاشرة  /خامسا ) حيث
اوجب ايجاد جناح لهن .وكذلك اللواتي انتهت مدة ايداعهن او فاقدات الرعاية االسرية لحين بلوغ الفتاة ( )22سنة او لحين ايجاد حل
لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها .اما حين تناول المؤسسات االخرى ( دار المالحظة /
مدرسة تاهيل الفتيان  /مدرسة تاهيل الصبيان  /مدرسة الشباب البالغين) فلم يتطرق لالناث .كذلك لم يشر المشرع الى صغار السن
(الذين لم يتموا التاسعة من العمر) ولذلك كانوا يودعون في دور رعاية االيتام الصغار اذا لم يكن بالمستطاع اعادتهم الى اسرهم او
عدم وجود من يرعاهم .وطبقا للمالحظات الميدانية فان مثل هذا االجراء ينطوي على تاثيرات سلبية في االيتام ومن في حكمهم.
أظهر القانون إهتماما باالجراءات االصالحية القائمة على أساس علمي .إذ أوجب إيجاد مكتب لدراسة الشخصية في كل محكمة أحداث
ويتكون من أطباء وأختصاصيين نفسيين وأجتماعيين .وأتاح للمكتب االستعانة بالمؤسسات ذات الصلة بهدف دراسة حالة الحدث بما
في ذلك فحصه بدنيا ونفسيا وعقليا ودراسة بيئته وصوال الى وضع تقرير مفصل عن حالته.
كذلك أوجب القانون  -كالية ضرورية لالكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح  -انشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية
في مركز كل محافظة ضمن تشكيالت الصحة المدرسية يتألف من مختصين نفسيين واجتماعيين وأطباء يتولى دراسة حالة الحدث من
النواحي المختلفة ،كذلك أوجب القانون تعيين باحث اجتماعي في كل مدرسة.
في الفصل الثالث والرابع تناول القانون مسؤولية االولياء وسلب الوالية .ومن الواضح ان الغرامات التي اوردها في الفصل الثالث على
الولي جراء إهماله الصغير او الحدث لم تعد مناسبة ويقتضي الوضع الحالي تعديلها .وحدد المشرع معايير سلب الوالية في حالة
الحكم على الولي بجريمة مخلة باالخالق أو االعتداء على شخص صغير..الخ .وتنتهي االجراءات المترتبة على سلب الوالية عند إتمام
الصغير او الحدث الثامنة عشرة.
في الفصل الخامس تناول القانون اجراء الضم ،ويمكن القول ان هذا االجراء اكثر انتشارا من اجراء االسرة البديلة النه يتعلق بيتيم االبوين
أو مجهول النسب (المادة  .)29ولعل اهمية هذا االجراء قد تعاظمت مع تضخم حجم االيتام جراء العنف الذي شهده العراق بعد
نيسان .2003
في الباب الرابع تناول المشرع قضاء االحداث بدءا من اجراءات التحقيق ،والمحاكمة .وقد عد المشرع (الصغير) خارج دائرة المسؤولية
الجنائية ،وطلب تسليمه الى وليه .اما الحدث فيسلم فور القبض عليه الى شرطة االحداث التي تتولى احضاره امام القاضي
ان مراجعة لمواد الباب الرابع (التحقيق والمحاكمة) تظهر ان القانون كان تقدميا بالفعل اال ان تطبيقاته على صعيد الواقع كانت
محدودة حتى في السنوات القليلة التي تلت اصدار القانون  -اي ثمانينيات القرن الماضي ،كما ان الثغرة بين القانون والواقع اتسعت
بعد عام .1990
وتناول المشرع في الباب الخامس موضوع التدابير ،وهي اجراءات تستهدف حماية الحدث من االيداع في مؤسسة اصالحية كعقوبة
سالبة للحرية .ان هذا الهدف يجنب الحدث مخاطر التعرض لتاثيرات المودعين االخرين الذين لم تجد المحكمة بدا من اصالحهم عن طريق
سلب حريتهم.
ان كل االجراءات التي تضمنها الباب الخامس تتخذ من مصلحة الصغير والحدث قاعدة لها ويمكن القول ان المشرع استند كليا الى
العمر ،كقاعدة في التفريد ،لكنه اهمل االشارة الى متغيرات اخرى مهمة كالجنس.
في الباب السادس المواد( )98 - 87تناول المشرع موضوع مراقبة السلوك .وعرف هذا االجراء بكونه من التدابير العالجية التي يقصد
بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين اسرته او في اسرة بديلة اذا كانت اسرته غير صالحة وذلك باشراف مراقب السلوك .ومع ان
بعض العلماء يعتقد ان هذا االجراء ال يقلل من معدالت الجريمة .8غير ان علماء اخرين يرون ان هذا االجراء الذي ينتقص من حرية الفرد
ويجعله تحت توجيه واشراف لمدة من الزمن يستطيع من خاللها ان يتجنب عوامل الفساد .9من جانب اخر فان المشرع اوكل لمنظمات
المجتمع المدني دورا مهما في التعاون مع مراقب السلوك الصالح الحدث .وتنتهي المراقبة بانتهاء المدة.
في الباب السابع (المواد  )107 - 99تناول المشرع موضوع الرعاية الالحقة .وهو اجراء مهم في العملية االصالحية للحدث الجانح.
ويقصد بها طبقا لقانون رعاية االحداث (المادة  )99رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه في مدرسة التاهيل بما يضمن اندماجه في
المجتمع وعدم عودته الى الجنوح.
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 - 8ينظر مثالGibbs Jack-crime, Punishment and Deterrence N.Y - Elsevier - 1975 p.57 :
 - 9د.علي محمد جعفر  -فلسفة العقاب والتصدي للجريمة  -بيروت  -المؤسسة الجامعية  - 2006ص159

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث االول
االطار التشريعي لظاهرة جنوح االحداث واجراءاته المؤسسية
ومن المبادئ المهمة التي اكدها القانون ضرورة تامين دار اليواء االحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في
الحال ولمدة ال تزيد عن ثالثة اشهر ،او ايداع الحدث اذا كان فاقدا للرعاية االسرية في احدى دور الدولة .كما اوجد المشرع الية لحماية
االنثى اذا اكملت الثامنة عشرة وكانت فاقدة للرعاية االسرية او يخشى على حمايتها في حالة تسليمها لذويها وذلك بايوائها في
جناح الشابات البالغات لحين بلوغها ( )22سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او ايجاد عمل مناسب لها او تسليمها لذويها اذا
وافقت على ذلك .10كذلك اوجب المشرع على قسم الرعاية االجتماعية استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين ال
يملكوها والفاقدين للرعاية االسرية .واذا تعذر ذلك تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على
طلب من دائرة اصالح االحداث (اعداد )107 - 104
ان قانون رعاية االحداث رقم  76لسنة  1983مثل نقلة نوعية في اساليب واجراءات التعامل مع االحداث الجانحين او المهيئين للجنوح
واستند الى مبدا االصالح قبل العقوبة المجردة اال ان تطبيقه ظل محدودا .كما انه في الوقت الحاضر وبسب الظروف والتحوالت التي
شهدها العراق يتطلب مراجعة عميقة.
من جانب اخر أورد القانون تصنيفا مهما لمفهوم الحدث الجانح يعتمد معيار العمر ويتضمن ما يأتي:
 - 1الصغير :وهو من لم يتم التاسعة ،أي لم يبلغ من االدراك حد انطباق المسؤولية الجنائية عليه ،وبالتالي أسقط المشرع عنه
التكليف واتخذ نحوه تدابير وقائية.
 - 2الحدث :وهو من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ،وهي المرحلة التي تبدأ ببلوغ العاشرة .ويطلق على الحدث الذي
يرتكب سلوكا غير سوي اسم الحدث الجانح الذي يستوجب مساءلته قانونا وتقديمه الى المحاكمة.
 - 3الصبي :وهو من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة ،فهو يمثل مرحلة وسطى بين الصغير والحدث ،ولذلك فان
القانون أورد له احكاما خاصة.
 - 4الفتى :وهو من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة ،أي ان الحدث يكون في هذه مرحلة قد أقترب من البلوغ.
ان العبرة في سن الحدث تكمن في مقداره عند ارتكاب الفعل المخالف للقانون وليس بما يكون عليه االمر عند تحريك الدعوى أو صدور
الحكم فيها.11

ثالثا :نظام مدارس تاهيل االحداث

في عام  1988صدر نظام تاهيل االحداث رقم( )3بديال لنظام المدرسة االصالحية رقم ( )31لسنة  1964ونظام مدرسة تدريب الفتيان
رقم ( )10لسنة .1972
عرف النظام تلك المدارس بكونها المعدة اليداع االحداث الذين تقرر المحاكم ايداعهم فيها بهدف تكييفهم اجتماعيا وتاهيلهم
سلوكيا ومهنيا وتربويا وهي-:
•مدرسة تاهيل الصبيان
•مدرسة تاهيل الفتيان
•مدرسة الشباب البالغين (المادة االولى)
وقد اوجب المشرع ايجاد ادارة جماعية لكل مدرسة تضم مدير عام دائرة اصالح االحداث وقاضيا وطبيبا ورئيس اللجنة الفنية او من ينوب
عنه .وقد تضمن النظام اشارة مهمة هي االستئناس براي واحد او اكثر من المودعين الجيدين بالتعرف على مشاكلهم وشكاواهم
(المادة الثانية) .وبين النظام واجبات المجلس وملخصها وضع خطة سنوية لالنشطة واالشراف على سير االعمال في المدرسة والنظر
بقضايا المودعين وتقديم التوصيات الى محكمة االحداث بشان االفراج الشرطي واقتراح منح المودعين مصرف جيب ال يزيد على ()500
فلس (نصف دينار) يوميا ،والموافقة على اختيار ما سماه (الصنف الممتاز) 12من المودعين في مدرستي تاهيل الفتيان والشباب
البالغين.
وفي المواد الرابعة والخامسة والسادسة تناول النظام مواصفات مدير المدرسة وواجباته ومسؤولياته في الفترة الصباحية واوجب
ان يتولى ادارة المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي ولفترة مسائية مساوية للدوام الرسمي الصباح مدير داخلي حاصل على شهادة
اختصاص وله خبرة في العمل االجتماعي.13
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 - 10يالحظ ان المشرع اوجب ايجاد جناح الشابات في دار تاهيل االحداث وليس في مدرسة الشباب البالغين (المادة العاشرة من القانون)
 - 11لم يحدد القانون ما اذا كانت السن تحسب على وفق التفويم الهجري أو الميالدي والمتفق عليه ،انها تحسب على وفق التقويم الميالدي كونه أصلح للمتهم من حيث اطالة مدة
عدم المسؤولية الجنائية.
 - 12يقوم هذا النظام  -االيرلندي اصال  -بتسجيل عالمات حسن سلوك للسجين تسمى عالمات الشرف التي توفر للسجين فرصة العيش في بيوت او اكواخ يتمتع فيها بامتيازات معينة
بهدف تدريبه على الحرية .ويعد هذا النظام الحجر االساس لنظام االفراج الشرطي ( parolينظر :د.عدنان الدوري ،علم العقاب ومعاملة المذنبين ،الكويت ،دار السالسل  ،1989ص219 - 218
 - 13يالحظ ان النظام استخدم مصطلح العمل االجتماعي وليس الخدمة االجتماعية وهو ما ينسجم مع تعريف جامعة الدول العربية ،االمانة العامة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية
العرب ،التقرير االجتماعي العربي ،االصدار االول 2001،ص163

2011

المبحث االول
االطار التشريعي لظاهرة جنوح االحداث واجراءاته المؤسسية
وفي المادة السابعة اوجب النظام تخصيص جناح الستقبال المودعين الجدد في المدرسة وذلك لغرض دراسة حالة المودع طبيا
واجتماعيا ونفسيا من جانب اللجنة الفنية بهدف تفريد المعاملة وتشخيص حالته الصحية .وفي المادة الثامنة تناول النظام واجبات
شعبة البحث االجتماعي وتتلخص في اعداد التقارير عن الموعين وتقديم التوصيات عن سلوك المودع عند النظر في موضوع االفراج
عنه شرطيا .وقدر النظام ان ال يزيد عدد االحداث لكل باحث عن ( )30حدثا .كذلك تناول النظام قضية تدريب المودعين على مهن تؤهلهم
للعمل بعد اطالق سراحهم ومنحهم اجورا يومية وشهادات تاهيلية .وقد جوز النظام منح المودع العراقي ممن ضم الى الصف
الممتاز وامضى مدة ال تقل عن سنة في االيداع الفعلي اجازة منزلية مرتين في السنة لمدة ال تزيد على ( )10ايام في كل مرة
وبكفالة شخص ضامن بمبلغ الف دينار .كما يجوز منح المودع العراقي الذي امضى ستة اشهر في االيداع الفعلي ولم يعاقب
خاللها اجازة منزلية مرتين في السنة بكفالة شخص ضامن بمبلغ ( )500دينار.
في المادة الخامسة عشرة تناول النظام العقوبات التي يحق لمدير المدرسة فرضها بحق المودع كالتنبيه والحرمان من المشاركة
في بعض الفعاليات والحرمان من المراسلة ومن قبول الزائرين وحجزه انفراديا لمدة ال تزيد على ( )15يوما وتاجيل تمتعه باالجازة
المنزلية .وفي المادة السابعة عشرة تناول النظام بعض برامج الترويح كالسفرات والمشاركة في االستعراضات والسباقات .كما
اوجب منح المودع المطلق سراحه تذكرة سفر مجانية بالقطار الى محل اقامته ومصرف جيب ال يزيد على دينارين للمعوز منهم.

رابعا :التشرد | Vagrancy
يختلط هذا المفهوم ويتداخل مع مفاهيم ال تقل تعقيدا عنه ،مثل أطفال الشوارع والتسول Begging 14والجنوح Delinquency

واالطفال العاملون في الشوارع وغيرها .وبمعناه الواسع يشمل االطفال الكبار ،ذكورا واناثا .وتشير كلمة (شرد) الى معنى الهروب.
والتشرد صفة منها .15وبغض النظر عن المعاني اللغوية ،فان المقصود في هذه الدراسة تشرد االحداث من الجنسين دون الكبار (الذين
تجاوزوا سن الثامنة عشرة) وهو مفهوم تناوله المشرع العراقي وبين مؤشراته االجرائية في قانون رعاية االحداث رقم ( )76لسنة
(.)1983
يمثل المشرد حالة قلقة بين السواء والجنوح بمعناه القانوني المحدد الذي يستوجب اتخاذ إجراء عقابي .فهو قد غادر أسرته،
وبالتالي خرج على حدود دائرة الضبط والرعاية والمسؤولية التي تمثلها االسرة ،دون أن يدخل في دائرة الجريمة بالضرورة لكنه أصبح
مهيئا الرتكابها وبالتالي توجب على المجتمع أن يتدخل لحمايته ومساعدته من خالل اعادة الدمج االسري أو الرعاية المؤسسية أو
كليهما معا .بمعنى ان التشرد سلوك انحرافي ال إجتماعي ،لكنه ال يمثل فعال إجراميا يستدعي الجزاء .غير ان هذا التصور ليس دقيقا
دائما .فالمشرد قد يمارس التسول وبذلك يقترب من دائرة الجريمة .إذ ما إن يصبح الحدث بالغا ويواصل التسول حتى يواجه عقوبة
الحبس (بين شهر الى ثالثة أشهر).16
ان مراجعة لقانون رعاية االحداث رقم ( )76لسنة  1983الذي ما زال نافذا تظهر ان المشرع العراقي عرف التشرد اجرائيا من خالل
التوصيفات االتية-:17
 .1االتسول:
•
•
•
•
•

اي ان الحدث ،او الصغير ،يعد مشردا اذا مارس التسول في االماكن العامة واستخدم لتحقيق ذلك :تصنع االصابة بالجروح او
العاهات او استعمل الغش وسيلة لكسب عطف الجمهور بقصد التسول.
اذا مارس الحدث (متجوال) صبغ االحذية او بيع السجائر او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح وكان عمره اقل من ( )15سنة.
ويالحظ ان المشرع ميز بين الصغير والحدث ،ثم عاد وركز على الفئة العمرية ( 15سنة فاقل).
لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ االماكن العامة ماوى له
ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع

 .2يعد الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.
لقد طرات تعديالت مهمة سواء على المشهد االجتماعي او على مصداقية التشريع وواقعيته في تعامله مع ذلك المشهد.
ففي سبيل المثال .ادت ظروف الحروب والنزاعات الى ان يصبح التسول سلوكا اسريا ،اي ان يقوم كل افراد االسرة بما فيهم
(الصغار واالحداث) بممارسة التسول .كما ان االسر الفقيرة دفعت باطفالها الى سوق العمل بما في ذلك ممارسة مهن
تافهة مثل مسح االحذية او بيع السجائر .وذلك كنوع من استراتيجيات البقاء التي توفر االسرة من خاللها مصادر للعيش .وكان
مجلس قيادة الثورة السابق قد اصدر قرارا سمح بموجبه بتشغيل االحداث دون سن ( )12سنة في القطاعات الخاص والمختلط
والتعاوني.18
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 - 14يعرف المتسول بأنه يدل على” انسان يبحث عن الكسب السهل ،له بيت واسرة ومكان يستقر فيه اخر النهار ،ويستخدم عاهته الجسمانية إن وجدت أو اسرته أو بعض أفرادها إلستعطاف
االخرين" .أنظر :حسام الدين أمير ،منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة www.megdaf.org .2009
 - 15في اللغة الشريد هو الطريد ،والتشرد :التسكع الذي ال عمل له (ينظر :أبن منظور ،لسان العرب ،م ،3مادة شرد ،بيروت ،دار صادر).
 - 16قانون العقوبات رقم  111لسنة  1969المواد  .392-390ويالحظ ان قانون العقوبات البغدادي الذي صدر سنة  1918والذي تضمن احكاما خاصة باالحداث لم يتطرق لقضايا المشردين
وظل االمر كذلك حتى صدور قانون االحداث رقم ( )44لسنة  1955الذي تناول المشردين وسيئي السلوك .ويالحظ ان قانون العقوبات رقم  111لسنة  1969وضع عدة معايير اجرائية
للتسول منها اتمام الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد للعيش او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد ووجد متسوال في الطريق العام ..الخ( .المادة  .)390كما ان
القانون اشار الى اجراءات مؤسسية منها ما اسماه دار اللتشغيل او دار اللعجزة (المادة )391
 - 17قانون رعاية االحداث رقم ( )76لسنة ( ،1983المادة )24
 - 18القرار رقم  / 368في 1990/9/9
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المبحث االول
االطار التشريعي لظاهرة جنوح االحداث واجراءاته المؤسسية
من جانب االخر فان المشرع العراقي ميز بين التشرد وبين انحراف السلوك وكما يأتي:
•يعد الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.19
•اذا خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.
•اذا كان مارقا على سلطة وليه.
وقد اورد المشرع اجراءين يمكن اتخاذهما ازاء المشرد او سيئ السلوك:
•االول :ان يسلم المشرد او سيئ السلوك الى وليه او الى قريب صالح .وهو مانسميه الحل االسري اي الذي تتكفل االسرة به
وتتحمل مسؤوليته.
•الثاني :ان يودع في احدى دور الدولة المخصصة للصغار واالحداث المعدة لهذا الغرض او اية دار اجتماعية اخرى لم يذكر المشرع
عنوانا لها ،وربما قصد دار تاهيل االحداث وهذا هو الحل المؤسسي الرسمي .وقد سجلت بالفعل مالحظات ميدانية حول وجود
عدد من المشردين مع االيتام ومن في حكمهم في دار الدولة للصغار  20مع ان هناك دورا متخصصة للمشردين.
لقد مضى على صدور قانون رعاية االحداث رقم ( )76لسنة  1983ثالثون سنة شهد المجتمع العراقي خاللها تحوالت بنيوية عميقة
شكلت بكل عناصرها واثارها بيئة مؤاتية الشكال جديدة من السلوك المنحرف خصوصا بعد ان انهارت مؤسسات الدولة بما فيها
مؤسسات واليات الضبط االجتماعي الرسمية وغير الرسمية .ولعل احد االدلة على ذلك تفاقم مشكلة اطفال الشوارع ،وزيادة اعداد
21
الجانحين المودعين في المؤسسات االصالحية الى جانب ظاهرة مهمة تمثلت في تجنيد االطفال واالحداث للقيام بعمليات ارهابية
ولذلك ،فان الضرورة تقتضي اعادة النظر في المهن التي عدها المشرع من دالالت التشرد بعد ان اصبحت ممارستها اعتيادية ،وال تثير
اشكاالت او ردود فعل اجتماعية ،كما ان االف االطفال يعملون اليوم مع اناس ال يمتون لهم بصلة قرابة .والواقع ان تشغيل االطفال
بعمل معين هو اجراء شائع تمارسه االسر العراقية وخصوصا في المحالت الشعبية لتحقيق هدف مزدوج هو الحصول على دخل
لالسرة من جهة ،وتمكين االطفال من تعلم مهنة معينة من جهة اخرى .ويمكن تفسير ذلك بعوامل كثيرة لعل في مقدمتها الفقر
او الموقف السلبي من التعليم الذي يرجع الى ان االسرة العراقية الفقيرة ال تجد في تعليم االبناء حال الوضاعها االقتصادية نظرا
للمردودات المتدنية للتعليم مقابل مردودات المهن الحرة.22
من جانب اخر ،ثمة ادلة ميدانية على اتساع ظاهرة اطفال الشوارع بشريا وجغرافيا ،23كما اظهرت بعض الدراسات ازدياد اعداد االناث
المشردات والمتسوالت في تقاطعات االماكن العامة.
ان قانون رعاية االحداث رقم ( )76لسنة  1983ال بد ان يتغير ،العادة تعريف المفاهيم االساسية الواردة فيه ،وايجاد فسحة مناسبة
لدور منظمات المجتمع المدني ،واعادة النظر في معايير التشرد واالنحراف والجنوح وما يترتب على كل منها من اجراءات اسرية
ومؤسسية ،تستهدف حماية الطفل الصغير والحدث (اي الصبي والفتى) 24من احتماالت الدخول الى عالم جرائم الكبار وخصوصا حين
تكون وسائل الضبط الرسمية منقوصة الكفاءة.

10
 - 19يعبر هذا النص عن موقف قديم في التشريع العراقي تمثل في :تعليمات مراقبة الفحش التي نشرت في الوقائع العراقية (العدد  /171شباط  )1925وتعليمات مراقبة البغاء
(رقم  6 -ب) التي نشرت في الوقائع العراقية (العدد ()1932/1163كريم محمد حمزة ،ظاهرة البغاء في بغداد والبصرة ،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،بغداد،1971ص.)27
 - 20وردت هذه المالحظة في دراسة (د.كريم محمد حمزة ود.عدنان ياسين مصطفى ،واقع المؤسسات االيوائية للمشردين ،بغداد)2004 ،
 - 21اشارت وسائل االعالم ،وتصريحات بعض المسؤولين الى ظهور تنظيم ارهابي بعنوان طيور الجنة.
 - 22ترفع كل سنة اضافية من الدراسة المتوسطة االجر بالساعة ( )2.6%في العراق مقابل ( )6%للمتوسط الدولي (اللجنة العليا االستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق  /البنك
الدولي ،تحليل الفقر في العراق ،ج ،1النتائج الرئيسية ،2010،ص.)67
 - 23ينظر على سبيل المثال :الجمعية العراقية للتنمية واالعمار ،اطفال الشوارع في بغداد ،شباط ،2004 ،صفحات متعددة ..وذكرت الجمعية ان اعداد اطفال الشوارع في بغداد وحدها
تتراوح بين ( ،)4000 - 1000ص.35
 - 24في المادة الثالثة من قانون االحداث عرف الصغير بكونه من لم يتم التاسعة .والحدث من اتم التاسعة ولم يتم الثامنة عشرة .وبينهما الصبي وهو من اتم التاسعة ولم يتم
الخامسة عشرة والفتى هو من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.

المبحث الثاني
االطار المنهجي للدراسة

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الثاني
االطار المنهجي للدراسة
أوال :بعض صعوبات الدراسة

ان لكل بحث اجتماعي صعوباته لسبب بسيط هو انه يتعامل مع الناس بوصفهم مصدر البيانات او بوصفهم أداة التغيير المتوقع في
موقف معين .ومع اننا وجدنا في كوردستان تعاونا بناء ومثمرا وخصوصا من جانب االدارات والباحثين والعاملين االخرين فان صعوبات
معينة واجهت الجهد البحثي أهمها:
•اللغة :اذ ان كثيرا من االحداث المودعين والعاملين في المؤسسات االصالحية ال يتقنون اللغة العربية ،فكان ال بد من االستعانة
بمترجمين ،وقد تطلب ذلك التدقيق في معاني االلفاظ توخيا للدقة .ومن االنصاف االشارة الى ان هناك كثيرا من العاملين ،باحثين
وأداريين ،شاركوا في الترجمة.
•من المعلوم ان نزالء السجون والمودعين في االصالحيات غالبا ما يحذرون من الكالم الصريح عن أحوالهم الشخصية أو عن تعامل
مسؤولي المؤسسة االصالحية معهم .ولذلك كان البد من بذل جهد أكبر لتعزيز الشعور بالطمأنينة وبناء الثقة بين الباحث
والمبحوثين.
•لم يكن سهال تنظيم نقاشات الجماعات البؤرية سواء بسبب رفض من طلب منهم المشاركة ،أو بسبب محاولة بعضهم تحويل
الحوار الى منبر للشكوى او النقد غير البناء ،أو االستحسان غير المقنع.
ومع كل ما أشرنا اليه فان التسهيالت التي توفرت للباحثين كانت مميزة ،وأفصحت عن رغبة حقيقية لدى االدارات والباحثين ،وكذلك
لدى المودعين ،في تطوير برامج االصالح االجتماعي.

ثانيا :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من العناصر آالتية:
 .1األحداث النزالء والمودعون في المؤسسات اإلصالحية الثالث الذين بلغ مجموعهم ( )83حدثا بينهم ( )2من اإلناث .يمثلون
مجموع األحداث في مؤسسات كوردستان ويتوزعون كما يلي:

جدول ( )1يبين توزيع األحداث على المؤسسات اإلصالحية في المحافظات الثالث
العدد

%

اربيل

32

38.5

السليمانية

8

9.7

دهوك
المجموع

43

51.8
100

المحافظة

83

ويالحظ أن أكثر من نصف األحداث موجود في إصالحية دهوك وحوالي عشر المجموع في إصالحية السليمانية.
 .2القوة اإلجرائية:
وتضم  -باختالف مراتب أفرادها ( )318عنصرا موزعون كما يأتي:

جدول ( )2يبين توزيع القوة اإلجرائية على المؤسسات اإلصالحية
العدد

%

أربيل

115

36.2

السليمانية

92

28.9

دهوك

111

34.9
100

المحافظة

المجموع

31825

ويظهر الجدول ( )2أن أكبر عدد من إفراد القوة اإلجرائية موجود في أربيل ،وهو أمر طبيعي مقابل العدد الكبير لإلحداث المودعين
والنزالء في إصالحية أربيل ،كما يتقارب هذا الرقم مع عدد أفراد القوة االجرائية في دهوك ( )111فردا .ويالحظ إرتفاع اعداد القوة
مقارنة بعدد العاملين في كل مؤسسة ،مما يشير إلى قوة اإلجراءات األمنية .وقد وصف نظام دائرة اإلصالح االجتماعي في اإلقليم
مكونات القوة اإلجرائية ووظائفها.26
12
 - 25هذا العدد يمثل عينة من مجموع أفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية الثالث
 - 26ينظر الفصل الثامن من نظام دائرة االصالح االجتماعي رقم ( )1لسنة (.)2008

2011

المبحث الثاني
االطار المنهجي للدراسة
 .3الباحثون :يبلغ عدد الباحثين الكلي في المؤسسات اإلصالحية الثالث ( )16باحثا وباحثة وباختصاصات متعددة يتوزعون بأعداد
متقاربة في كل من إصالحية أربيل ( )6باحثين ،وإصالحية السليمانية ( )5باحثين وإصالحية دهوك ( )5باحثين .بمعنى إن حوالي
( )5أحداث لكل باحث أو باحثة وهو عدد ال بأس به .إال أن التباين يبدو واضحا حين تقسم األعداد طبقا لإلصالحيات ،إذ أن المعدل يبلغ
حوالي ( )9أحداث في دهوك وحوالي ( )6أحداث في أربيل ،بينما ينخفض المعدل إلى ( )1.6في السليمانية نظر لقلة المودعين.
إن عناصر أو مفردات مجتمع الدراسة المذكورة آنفا تشكل في الواقع أهم العناصر البشرية في أي مؤسسة إصالحية ،وخصوصا
إذا أضفنا إليها اإلدارة التي تناولتها الدراسة من خالل استمارة معلومات عامة تناولت مختلف جوانب النشاط اإلداري والخدمي
في كل مؤسسة .لقد تم تحليل كل مفردة من مفردات مجتمع الدراسة على حدة ،دون إهمال لمبدأ التكامل والتفاضل في أداء
النشاط أو الخدمة ،أو في فاعليتها في تحقيق هدف المؤسسة اإلصالحية وهو :إصالح المودعين.

13

2011

المبحث الثالث

إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات

15
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات

27

أوال :المدير العام

تكتسب االدارة في المؤسسات االصالحية أهمية خاصة نظرا لطبيعة المشكالت المتوقعة واالهداف الصعبة والطبيعة الخاصة
للنزالء والمودعين كونهم في حالة خالف مع القانون والمجتمع .وبالتالي يتطلب الجهد االداري نوعا من التوفيق ما بين الضبط
كوسيلة لحفظ النظام وما بين المرونة كضرورة انسانية ال غنى عنها في العملية االصالحية .كما يتطلب ذلك الجهد ايمانا عميقا
بفلسفة االصالح ،والنظر الى العقوبة بوصفها اجراء ال بد منه لحماية المجتمع ،بل حماية الحدث نفسه في أحيان كثيرة ،وفي الوقت
ذاته فانها مدخل لجهد منظم ،يعيد االعتبار لشخصية الحدث ،ويوفر له فرصة االندماج في حياة المجتمع والمشاركة في أنشطته
المختلفة.
لقد حدد نظام دائرة االصالح االجتماعي في اقليم كوردستان رقم ( )1لسنة  2008معالم الجهد االداري في مؤسسات اصالح
االحداث الجانحين ،مودعين ونزالء .إذ حدد أوال المرجعية االدارية لدائرة االصالح االجتماعي في االقليم من خالل ربطها بوزارة العمل
والشؤون االجتماعية .ثم انتقل لتعريف دائرة االصالح االجتماعي في االقليم .ويالحظ ان المشرع ذكر الدائرة المشار اليها في المادة
الثانية من النظام المذكور ثم عاد في المادة الثالثة منه ليشير الى مايسميه دائرة االصالح المركزي في االقليم .بمعنى ان دائرة
االصالح المركزي التي تدير االصالحيات الفرعية في المحافظات هي جزء من دائرة االصالح االجتماعي .وهذا تفسير غامض ال سيما ان
الدائرة تمثل مرجعية لمديريات اصالح الكبار ولمديريات اصالح النساء واالحداث في المحافظات.28

صالحيات مدير االصالحية:

لم يحدد النظام صالحيات المدير العام لدائرة االصالح االجتماعي بل حدد صالحيات مدير االصالحية وهي إيجازا:
•
•

تنفيذ توجيهات الوزارة.
االشراف على ادارة شؤون االصالحية وتسيير أعمالها؛ عداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة وتقديم الحساب الختامي؛ رفع
تقرير سنوي للوزارة عن مجمل نشاطات الدائرة؛ ترفيع الموظفين ومنح العالوات ،واالشراف على الضبط؛ تخويل المدراء ورؤساء
االقسام بعضا من صالحياته القيام باالعمال المقررة في االنظمة؛ توكيل الغير أمام الدوائر والمحاكم كممثل عن الدائرة؛ له ان
يوصي بتعيين الوعاظ الدينيين والمعلمين والمدربين.

ويالحظ ان شروط المدير العام ال تتضمن أية اشارة لالختصاصات ذات الصلة بعملية االصالح بل يكفي ان يكون حاصال على شهادة
جامعية أولية دون إشارة لالختصاص ،وهي مسألة مهمة في العمل االجتماعي االصالحي.
كما يالحظ ان النظام لم يورد أية اشارة لمجلس رعاية االحداث الذي ورد في قانون رعاية االحداث رقم  76لسنة  ،1983وهو مجلس يعد
مرجعية ادارية عليا لالدارات الفرعية .29كما انه اجراء اصالحي التخاذ القرارات المناسبة.

ثانيا :العاملون

من جانب اخر فان القوانين واالنظمة حددت العدد الضروري من العاملين لكل وظيفة ،ففي سبيل المثال ،أن يكون كل باحث مسؤوال
عن عدد من االحداث ال يزيد على ثالثين ،وان يكون هناك مدير واحد ومعاونون ،على ان من الممكن ان تكون االدارة جماعية عن طريق
مجلس مكون من أعضاء ذوي اختصاصات مختلفة ،فضال عن أن بعض العاملين قد يكون على المالك الوظيفي للمؤسسة في
حين ان بعضهم االخر ينتدب للعمل من جهات أخرى ذات عالقة .وعلى العموم فان العدد الكلي للعاملين ينبغي أن يكون متناسبا
مع عدد المودعين والنزالء لكي ال تكون هناك بطالة مقنعة ،ولكي يكون تحديد الواجبات واضحا لكل العاملين.
يبين الجدول رقم ( )3أن المجموع الكلي للعاملين بمختلف وظائفهم واختصاصاتهم في المؤسسات الثالث ( )432عامال أي بمعدل
( )147عامال تقريبا لكل مؤسسة .ويشكل الحراس البالغ عددهم ( )318في االصالحيات الثالث حوالي ( )74%من المجموع الكلي
للعاملين ،وهي نسبة عالية تؤشر االهتمام الشديد بالجوانب االمنية للمؤسسة.
ويالحظ عدم وجود وعاظ دينيين في دهوك مع وجود اثنين منهم في السليمانية ،كما يالحظ وجود حالق واحد في إصالحية دهوك.
وكذلك ،يالحظ عدم التوازن في أعداد الموظفين القانونيين وفي أعداد المعلمين .وعدم وجود مدربين مهنيين في اصالحيتي اربيل
والسليمانية .كما ان اصالحية السليمانية تخلو من الكتاب في قسمها االداري .إن هذا االختالف يستدعي مراجعة لكل الوظائف عددا
وتخصصا .ان من المهم ايجاد توصيف دقيق لكل وظيفة.
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 - 27هناك تعريفات كثيرة لالدارة تختلف نسبيا بحسب المجال الذي تمارس فيه من حيث صرامة االجراءات أو مرونتها ،أو من حيث نمط السلطة الذي يمارس فيها أو من حيث
مركزيتها وال مركزيتها الى غير ذلك .وعلى العموم يمكن تعريف االدارة بكونها تنسيق جهود االفراد والجماعات لتحقيق أهداف معينة من خالل التخطيط والتنظيم ووضع البرامج
وتوزيع المسؤوليات والتمويل والرصد والمراقبة والتقويم.
 - 28كان قانون اصالح النزالء والمودعين رقم  104لسنة  1981قد تضمن وجود دائرتين احداهما الصالح الكبار وأخرى الصالح االحداث في اطار المؤسسة العامة لالصالح االجتماعي
الملغاة .وقد ترافق ذلك مع إستحداث مؤسسة للرعاية االجتماعية ،اال ان كال المؤسستين قد ألغيت بسبب ما سمي بالترشيق االداري
 - 29يتكون مجلس رعاية االحداث طبقا لقانون رعاية االحداث رقم  76لسنة  1983من :وزير العمل والشؤون االجتماعية رئيسا ،وممثلي وزارات الداخلية والعدل والتربية والصحة ومدير
عام دائرة اصالح االحداث فضال عن عضو من ذوي االختصاص (المادة ( )6من القانون المذكور).

2011

المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
جدول رقم ( )3يبين أعداد العاملين في اصالحيات االحداث  /أقليم كوردستان
السليمانية
اربيل
العنوان الوطيفي
مجموع
اناث
ذكور
ذكور اناث مجموع
معاون اداري
معاون فني
كاتب
محاسب
موظف قانوني
باحث اجتماعي
حارس إصالحية
واعظ ديني

3
3
4
2
6
91
1

2
4
2
4
24

5
7
6
6
6
115
1

1
5
66
2

3
2
26

4
2
5
92
2

حالق
بستاني
معلم

7

5

12

1
1

1

1
2

مدرب مهني
عامل خدمة

المجموع

8
41 125

8
166

76

4
36

4
112

دهوك
ذكور اناث
1
1
2
2
3
2
5
93
1
2
9
3
1
129

1
18

2
1
25

مجموع
1
3
5
7
3
5
111
1
2
11
3
2
154

أما بالنسبة للظروف الطبيعية ومكوناتها المادية في المؤسسات الثالث فيمكن مراجعة الملحق رقم (.)1

ثالثا :الباحثون االجتماعيون

ان الدور الحالي للباحث االجتماعي هو خالصة تطور تراكمي ،تواصل مع كتابات المصلحين ،وظهور الخدمة االجتماعية كفن يقوم على
قواعد محدودة ،مطلع القرن العشرين ،وظهور نظام البورستال في المدة ذاتها حيث اصبح الجديد للمؤسسة يخضع الى اختبارات
ودراسات تجري في مركز استقبال خاص ولمدة ثالثين يوما قبل ان يودع في الجناح المخصص له بعد تشخيص حالته.30
وال شك في ان دور الباحث االجتماعي وجد زخما جديدا مع ظهور حركة الدفاع االجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية والتي أعدت حركة
اصالحية تهدف الى اقرار سياسة جنائية تضمن الوقاية من الجريمة وتعنى بعالج المجرمين وعالجهم اجتماعيا .وتركز الصيغة العربية
للدفاع االجتماعي على الدراسة العلمية للجريمة والمجرم في ضوء مناهج وأساليب العلوم االجتماعية واالنسانية .31وأكدت
قواعد الحد االدنى وجوب أن يضم موظفو السجون عددا كافيا من االخصائيين مثل أطباء االمراض العقلية واالخصائيين النفسانيين
والمساعدين االجتماعيين والمدرسين ومعلمي الصناعة....وفي كل مؤسسة يجب أن يعهد الى مساعدين إجتماعيين بمهمة
المحافظة على كل الصالت المرغوب في قيامها وتنميتها بين المسجون وأسرته.32

17
 - 30د .عدنان الدوري ،علم العقاب ومعاملة المذنبين ،الكويت :ذات السالسل ،1989 ،ص232 - 231
 - 31سالم عبد علي العبادي ،سياسة الدفاع االجتماعي ودورها في تحقيق الوقاية من الجريمة ،رسالة دكتوراه في علم االجتماع غير منشورة ،جامعة بغدادن كلية االداب،
 ،2003ص12 - 11
 - 32مجموعة قواعد الحد االدنى لمعاملة المذنبين (ينظر مثال :القاعدة ( )49والقاعدة ( )61مع مالحظة ان كثيرا من القواعد كالتصنيف وتفريد المعاملة ال يمكن أن تتحقق بدون
جهد الباحث االجتماعي.

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
في العراق أكد المشرع في الفصل الثالث من قانون رعاية االحداث رقم  76لسنة  1983إنشاء مكتب دراسة الشخصية الذي يضم -
مع اختصاصات أخرى  -عددا من الباحثين االجتماعيين وذلك لدراسة الشخصية وإجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث االجتماعي بطلب
من محكمة التحقيق أو محكمة االحداث أو أية جهة مختصة( .المادة  .)14 - 12وكهدف وقائي أكد المشرع تأليف مكاتب الخدمات
المدرسية التي تضم  -فضال عن أعضاء اخرين  -عددا من الباحثين االجتماعيين (المادة  17ثانيا) وألزم بتعيين باحث إجتماعي في كل
مدرسة (المادة  12 -أوال) .وفي مجال مراقبة السلوك أكد أن يكون المراقب حاصال على شهادة البكالوريوس في علم االجتماع أو
الخدمة االجتماعية أو العلوم ذات الصلة (المادة  - 88ثانيا) .كما أشار الى أختصاص مماثل لمدير الرعاية الالحقة (المادة  - 100أوال).
وكرر التاكيد على االختصاصات ذاتها بالنسبة لمدراء مدارس تأهيل االحداث (نظام مدارس تأهيل االحداث رقم  3لسنة  1988 -المادة
الرابعة  -أوال) .كما ألزم بوجود شعبة للبحث االجتماعي وحدد صالحياتها وواجباتها (المادة الثامنة).

 : 1بيانات أولية:
في كوردستان ،ثالث اصالحيات تضم ( )16باحثا ،جميعهم من الذكور يتوزعون كما يأتي:

جدول ( )4توزيع الباحثين على االصالحيات الثالث
المحافظة
أربيل
السليمانية
دهوك

المجموع

عدد الباحثين
6
5
5
16

%
37.4
31.3
31.3
100

ان أعداد الباحثين الحالية تقل كثيرا عن العدد المقرر قانونا لكل باحث وهو ( )30حدثا 33تتراوح أعمار الباحثين الحاليين بين ( 44 - 22سنة).
واالكبر عمرا الذين تزيد أعمارهم على ( )37سنة يعملون في اصالحية دهوك واالصغر عمرا الذين تتراوح أعمارهم بين ( )30 - 22سنة
يعملون في أربيل .أما العاملون في السليمانية فان أعمارهم تتراوح بين ( )33 - 28سنة باستثناء باحث واحد عمره ( )44سنة.
تظهر البيانات ان جميع الباحثين في االصالحيات الثالث حصلوا على البكالوريوس وهو مؤشر جيد ،تعززه طبيعة اختصاصاتهم .إذ أن
( )13منهم  -بنسبة ( )87%يحملون شهادة البكالوريوس في علم االجتماع .وهناك واحد مختص بعلم النفس واخر مختص باالرشاد
التربوي .أي أن جميع الباحثين مؤهلون علميا الداء الواجبات المناطة بهم في المؤسسة .غير أن عناوينهم الوظيفية مختلفة.
لقد كان لظروف كوردستان المتميزة باالمن واالنفتاح على العالم دور في تنمية قدرات الباحثين االجتماعيين من خالل الدورات التدريبية
المتخصصة .اذ شارك الباحثون ب( )32دورة اي بمعدل يزيد قليال عن دورتين لكل باحث .بلغ عدد الدورات داخل كوردستان ( )25دورة
بنسبة ( )78%وبلغ عددها خارج العراق ( )7دورات بنسبة تقرب من ( .)22%ان لهذه الدورات اهميتها الكبرى في تطوير نشاطات الباحث
وتعميق وعيه بدوره االصالحي.
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 - 33حدد نظام مدارس تأهيل االحداث رقم ( )3لسنة  1988أن يكون كل باحث اجتماعي مسؤوال عن عدد من المودعين ال يزيد عن ثالثين مودعا (المادة الثامنة  /خامسا) غير أن قلة عدد
االحداث أظهرت في هذه الدراسة ان عدد االحداث المسؤول عنهم كل باحث ال يزيد على ( )5أحداث بل أن معظمهم مسؤولون عن حدث واحد أو أثنين فقط.
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
 : 2مفردات العمل اليومي للباحثين:
مع ان أعداد المودعين والنزالء في االصالحيات الثالث محدودة نسبيا ،فان جدول العمل اليومي للباحث ال بد من ان يكون مزدحما نظرا
لتعدد واجباته وتنوع مسؤولياته .ان جردا لمفردات العمل اليومي يظهر في الجدول االتي:

جدول ( )5يبين جدول العمل اليومي للباحث
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العمل اليومي
زيارة االحداث والتعرف على أوضاعهم
تقديم النصح واالرشاد والتوجيه لالحداث
حل المشاكل العامة اليومية لالحداث
حل المشاكل العامة اليومية لالحداث مع االدارة
العمل على اشراك االحداث في الدورات التدريبية واالنشطة اليومية
متابعة الحالة الصحية لالحداث
تنظيم برامج االصالحية
اجراء دراسات مع المنظمات المهتمة باالحداث
رفع البيانات والتقارير اليومية للوزارة المختصة
متابعة الزيارات االسرية
المجموع

العدد
9
6
5
2
2
1
1
1
1
1
2934

%
31%
20,70%
17.20%
6.90%
6.90%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.5%
100%

يبين الجدول ( )5ان النسبة االعلى من االختيارات تمثلت في زيارة االحداث  -والمقصود في ردهاتهم او ورشهم  -بالتعرف على مستجدات
احداثهم ( )31%وتلتقي مفردة العمل هذه مع المفردة التالية لها (تقديم النصح واالرشاد) بنسبة تقرب من ( .)21%كما تلتقي مع
المفردة التالية وهي حل المشاكل العامة اليومية لالحداث بنسبة ( .)17%ان كل المفردات المذكورة يمكن ان تندرج تحت عنوان واحد
هو المشكالت اليومية لالحداث وخصوصا فيما بينهم ،ومالحظة اوضاعهم العامة .غير ان هناك مفردات اكثر تخصيصا مثل حل مشكالت
االحداث اليومية مع االدارة (حوالي  )7%والعمل على اشراكهم في الدورات التدريبية واالنشطة اليومية (حوالي  7%ايضا).
لقد تداخلت اختيارات الباحثين لمختلف مفردات العمل اليومية .غير ان اولى المالحظات للجدول تظهر ان هناك مفردات غامضة مثل
(تنظيم برامج اصالحية) و(اجراء دراسات مع المنظمات المهتمة باالحداث) .كما ان هناك مفردات لم تاخذ ما ينبغي لها من االهتمام
مثل (متابعة الزيارات االسرية للحدث).
ان تقنيين العمل اليومي للباحث مع االحتفاظ بدرجة كافية من مرونة التصرف امر مهم جدا ،الشغال ساعات العمل بانشطة منتجة
ومحددة في الوقت ذاته ،ال سيما ان مفردات العمل اليومي قد تتجاوز حدود المؤسسة الى دوائر أخرى.
ان جهد الباحثين خارج مؤسساتهم االصالحية يتركز على محكمة االحداث وعلى مراكز الشرطة وهو جهد ضروري لسبب واضح هو أن
لالحداث النزالء والمودعين متعلقات في تلك الدوائر ،وينبغي ألحد ما أن يتابعها خدمة للحدث .إن بيانات الجدول المذكور تعني ان
للباحثين واجبات تدخل كمفردات مهمة في جدول العمل اليومي لم تذكر في الجدول الخاص بأنشطة العمل اليومي .كذلك لم يذكر
الباحثون مفردات عمل أخرى مهمة ،مثل مراجعة ملفات المودعين مع الدائرة القانونية أو توثيق المعلومات المستجدة عن االحداث
في ملفات خاصة .مع مالحظة أن هذه المهمات موجودة وبنسب متقاربة في كل المؤسسات ،مايعني أن الباحث حين يواجه اسئلة
عن انشطته اليومية يركز على أنشطته المعتادة داخل المؤسسة وال يستذكر انشطته االخرى التي ال تقل أهمية خارج المؤسسة.
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 - 34يمثل المجموع عدد االختيارات وليس عدد المبحوثين

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
 : 3الرضا عن العمل:
لعل من المناسب القول ان العمل في االصالحيات ليس سهال لسبب واضح هو انه ينطوي على تعامل يومي مع أفراد مجتمع لم
يكتمل نضجهم النفسي واالجتماعي والبدني ،كما أنهم في حالة خالف مع القانون .وينظر اليهم ،وقد ينظرون الى أنفسهم أيضا،
بوصفهم ضد المجتمع .وبالتالي فان مهمة الباحث االصالحية تواجه أولى العقبات من النزالء والمودعين أنفسهم سواء بسبب
سوء تكيفهم مع االوضاع والظروف المؤسسية أو بسبب عدم إقتناعهم بالدور االصالحي واالرشادي للباحث .وقد تراوح وصف
الباحثين لعملهم في المؤسسة ما بين (مفيد) و(مفيد الى حد ما).
يبين الجدول ( )6ان النسبة االعلى من المبحوثين في أربيل يرون أن عملهم مفيد نسبيا وتنخفض هذه النسبة الى ( )60%في
السليمانية والى ( )40%في دهوك .أما النظرة االيجابية التامة للعمل فتبلغ الثلث في أربيل و( )40%في السليمانية وترتفع في
دهوك الى ( )60%من المبحوثين .ولم يقدم اي من المبحوثين تقديرا سلبيا لعمله.

جدول ( )6توزيع المبحوثين بحسب تقديرهم لعملهم في المؤسسات الثالث
تقدير العمل
أربيل
السليمانية
دهوك

المجموع

مفيد

مفيد الى حد ما
%
33.4
40
60
43.7

العدد
2
2
3
7

المجموع

%
66.6
60
40
56.3

العدد
4
3
2
9

%
100
100
100
100

العدد
6
5
5
16

ويظهر الجدول ( )7ان ثلث المبحوثين في أربيل ( )32.3%غير راضين عن عملهم مقابل ( )50%راضون الى حد ما .ولم تظهر حاالت عدم
رضا في السليمانية ودهوك .غير ان نسبة الرضا في السليمانية أعلى منها في دهوك ( 60%مقابل  )40%على التوالي.

جدول ( )7يبين توزيع المبحوثين بحسب مدى رضاهم عن عملهم
مدى الرضا عن العمل
أربيل
السليمانية
دهوك

المجموع

راض الى حد ما

راض

المجموع

غير راض

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

1
3
2
6

16.7
60
40
37.5

3
2
3
8

50
40
60
50

2

32.3

6
5
5
16

100
100
100
100

2

12.5

من جانب اخر فان عدم الرضا عن العمل تترتب عليه أحيانا رغبة في االنتقال الى عمل أو االضطرار للبقاء في العمل ذاته حين تتوفر
عوامل معينة.
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
ان كل عوامل الرغبة في النقل يمكن إيجاد الحلول لها بسهولة .فمثال يستحق عمل الباحث إعطاء إمتيازات ومخصصات خطورة
ومكافات ،كما أن توفير وسيلة نقل من المسكن الى الدائرة ممكن لجميع العاملين في المؤسسة .لقد أكدت قواعد الحد االدنى
لمعاملة المذنبين في القاعدة ( )3/46بعض إمتيازات العاملين في السجون ومنها أن تكون مرتباتهم كافية وأن تكون ظروف
خدمتهم مرضية نظرا لطبيعة ألعمل الشاق الذي يؤدونه ،وهو توجيه تبنته اليونيسكو في توصياتها عن المشتغلين بالبحث
العلمي .35ومن المعلوم ان تعيين الباحثين االجتماعيين وترقياتهم تخضع لقانون الخدمة المدنية كحال بقية موظفي الدولة مع أن
الباحثين يمارسون وظائفهم في بيئة صعبة وتحت ظروف خاصة.
يظهر الجدول رقم ( )8ان نسبة االختيارات االعلى في أربيل تركزت على فئة ثقل المسؤولية ( )44.4%مقابل الثلث في فئة قلة الرواتب.
غير أن هذه النسبة ترتفع الى ( )83%في السليمانية .وعلى العموم فان ( )44%من االختيارات تركزت على الرواتب والمخصصات
مقابل ( )32%تركزت على ثقل المسؤولية و( )16%على التعارض مع الموظفين االخرين ،وهي فئة تعكس االفتقار الى التنسيق بين
العاملين بمختلف واجباتهم ومسؤولياتهم .إن كثيرا من الموظفين في المؤسسات العقابية واالصالحية ال يتفهمون طبيعة عمل
الباحث بل ان االدارات ترى فيه أحيانا معوقا لعملها ،فتحول نشاطه العلمي الى نشاط إداري صرف ال ينسجم مع االهداف الحقيقية
لوظيفته .ويالحظ من الجدول ايضا ان فئة طول ساعات العمل لم يحظ اال بنسبة ضئيلة ( .)8%في مقابل تلك المشكالت ماذا يريد
الباحثون من الجهة االدارية االعلى؟

جدول ( )8توزيع المبحوثين بحسب أنواع المشكالت التي يعانون منها في عملهم
المحافظة
أربيل
السليمانية
دهوك

المجموع

قلة الراتب
والمخصصات
العدد
3
5
3
11

%
33.4
83.3
30
44

التعارض مع
الموظفين االخرين
العدد
2
1
1
4

%
22.2
16.7
10
16

طول ساعات
العمل
العدد

2
2

%

20
8

ثقل
المسؤولية
العدد
4
4
8

%
44.4
40
32

المجموع
العدد
9
6
10
36
25

%
100
100
100
100

ان تطوير النشاط العلمي للباحثين يتطلب تشجيعهم على تطوير خبراتهم واكتساب المزيد من الثقافة العلمية في مجال اختصاصهم.
وهذا يعني ضرورة أن تتوفر للباحثين بعض المزايا التمييزية عند قبولهم في الجامعات الكمال دراساتهم العليا ،وتيسير التحاقهم
بالدورات التدريبية وال سيما خارج اقليم كوردستان .ان الرغبة في الحصول على شهادة أعلى هو طموح شخصي مشروع كما أنه
طموح يمكن ان تترتب عليه اثار ايجابية في العمل .كما ان زيادة الرواتب والمخصصات تشعر الباحث بالرضا وتحصنه في محيط تزدحم
فيه عوامل الخطورة واالغراء .ان من المهم النظر الى مشكالت الباحثين من خالل إحاطة كلية بها نظرا لتأثيرات بعضها في البعض االخر.

 : 4عالقات الباحثين االجتماعيين بالمودعين والنزالء:
تعد عالقة الباحث بالحدث جوهر وظيفته سواء من جهة فهم شخصية الحدث ،واالحاطة بمشكالتهم ،ومن جهة نمط المعاملة
المطلوبة بهدف تغييرها .وكما أشرنا فيما سبق فان المشرع حدد عددا ال يزيد على ثالثين حدثا ضمن مسؤولية كل باحث ،كما حدد
واجباته المختلفة على النحو الذي يحقق الهدف من وجوده في المؤسسة االصالحية.
أ  -العالقات مع االحداث:
ال تعد المؤسسات االصالحية في المحافظات الثالث مكتظة بالمعنى الدقيق لكن عدم صالحية البناية تجعل العدد الموجود على
صغره غير مناسب .ومع ذلك فان الباحث بحكم خبرته يستطيع أن يستثمر كل ظرف متاح لكي يؤسس عالقات إيجابية مع االحداث تعد
القاعدة المهمة لكل جهد إصالحي .ويبدو أن ذلك متحقق في المؤسسات الثالث مع إختالف في الدرجة.
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 - 35اليونيسكو ،توصية بشأن المشتغلين بالبحث العلمي ،مصدر سابق  /خامسا ،ص .331وفي قانون  -صالح النزالء والمودعين رقم ( )104لسنة  / 1981المادة ( )13نصوص تؤكد
منح الباحثين درجة واحدة أعلى ومنحهم مخصصات بنسبة  15%من الراتب.
 - 36مجموع االختيارات وليس مجموع الباحثين.

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
جدول ( )9توزيع المبحوثين بحسب وصف عالقاتهم بالنزالء والمودعين
جيدة جدا

وصف
العالقة

%
66.7
20
60
50

العدد
4
1
3
8

أربيل
السليمانية
دهوك
المجموع

جيدة
العدد
2
4
2
8

المجموع
%
33.3
80
40
50

%
100
100
100
100

العدد
6
5
5
16

تظهر المعطيات في الجدول ( )9أن اعلى نسب العالقة الجيدة جدا تظهر في أربيل ( )66.7%ثم في دهوك ( )60%وأقل النسب
في السليمانية ( .)20%وعموما تشكل العالقة بمستواها المطلق أو التام ( )50%مقابل ( )50%أيضا بمستواها النسبي .إن من
المتوقع أن يكون للعالقة الجيدة بين الباحث والحدث مخرجات مفيدة في إطار هدف العملية االصالحية ومن أهم هذه المخرجات أن
ال يعود الحدث الى إرتكاب جريمة أخرى .ان من الصعب قياس ماتحقق فعال من زاوية (العود) .غير ان هناك في المؤسسات االصالحية
الثالث ( )9أحداث عادوا بعد إطالق سراحهم بنسبة تقرب من ( )11%من مجموع النزالء والمودعين البالغ عددهم في المؤسسات
الثالث ( )83حدثا.
ان مشكلة العود موجودة في كل سجن وإصالحية ما دامت بعض العوامل التي أدت الى الجريمة والجنوح في الماضي موجودة
وفاعلة .ولذلك فان السياسة االجتماعية ينبغي ان تتسق مع السياسة الجنائية ،أي ان اصالح الجانح ،وتغيير اتجاهاته ينبغي أن يساير
حركة التغيير في حياة المجتمع من خالل الحد من تأثيرات العوامل السلبية كالفقر والجهل وتفكك االسرة وغير ذلك .37وفي الوقت ذاته
فان خفض معدل العود يتوقف على ما إذا كان الحدث قد تعلم مهنة مفيدة ،أو تلقى تعليما ،أو حظي برعاية الحقة بعد إطالق سراحه.
ب  -التشغيل:38
ال يوجد في المؤسسات االصالحية الثالث تشغيل خارجي .وهو امر ال يتناسب مع حالة االمان واالستقرار التي يشهدها اقليم كوردستان.
على ان للباحثين االجتماعيين وجهات نظر أخرى حول هذا الموضوع.

جدول ( )10توزيع المبحوثين بحسب ارائهم حول أسباب عدم وجود برنامج للتشغيل الخارجي
السبب

التسمح به
القوانين
العدد

%

أربيل
السليمانية

4

دهوك
المجموع

4

عدم توفر
الدعم المادي
العدد
1

%
16.7

80
25

3
4

60
25

غير مبين

غياب التنسيق
االسباب
مع الجهات
االمنية
االخرى
%
 %العدد
العدد
العدد
2
33.3
2
16.7
1
1
20
1
20
1
3 18.7
3
12.5
2

%
33.3
20
18.7

المجموع

العدد
6
5
5
16

%
100
100
100
100

تظهر البيانات في الجدول ( )10ان ربع المبحوثين في المحافظات الثالث أكدوا ان عدم وجود برنامج للتشغيل الخارجي يعود الى عدم
سماح القوانين وعدم توفر الدعم المادي.
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 - 37في المادة الثانية من قانون اصالح النزالء والمودعين أكد المشرع دراسة أحوال أسر النزالء والمودعين وتقديم المساعدة والعون لها لضمان عدم جنوحها.
 - 38اشارت مجموعة قواعد الحد االدنى الى إلزام المحكومين بالعمل في حدود إمكاناتهم ورغباتهم وأن يكافأوا على عملهم وتعويضهم عن حوادث العمل(...القواعد .)76 - 70
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
ان مراجعة لتاريخ السياسة الجنائية وتطبيقاتها في العراق تظهر ان تجربة تشغيل السجناء كانت مطبقة في سجن ابي غريب خالل
عقد السبعينات من القرن الماضي .وان كان التشغيل يتم في منشات حكومية خارج السجن غير ان التجربة لم تطبق على االحداث.
والواقع ان قانون رعاية االحداث رقم( )76لسنة  ،1983ونظام مدارس تاهيل االحداث رقم ( )3لسنة  1988لم يتطرقا لمسألة التشغيل
الداخلي .ولذلك ترى االدارات ان هناك عوائق قانونية تعززها عوائق اخرى مثل االفتقار الى التنسيق ووسائل النقل والضرورات االمنية.
اما بالنسبة للتشغيل الداخلي فان البيانات تظهر ان ثالثة فقط من الباحثين في محافظة دهوك يستفيد االحداث المسؤولون عنهم
من التشغيل الداخلي مقابل ( )14مبحوثا اي ( )87.5%استفاد االحداث الذين كانوا ضمن مسؤوليتهم من ذلك التشغيل وهذا يعني
ان هذا البرنامج يستوعب النزالء بدرجة مناسبة من حيث العدد لكن ذلك ال يقدم مؤشرا على نوعية البرنامج وكفاءته.
ان لبرامج التشغيل الداخلي اهمية كبيرة ،مادية ونفسية واجتماعية فهي توفر للحدث خبرة مهنية ،كما انها تشغل وقت فراغه
الطويل وتعزز اتجاهاته السوية ،وتنمي تصوراته االيجابيه عن ذاته فضال عن امكانية ان تدر عليه بعض الدخل كنتاج لعمله .اذ اكدت
المادة العاشرة  /ثالثا من نظام مدارس تأهيل االحداث رقم ( )3لسنة  1983منح المودع في قسم االنتاج اجرا يوميا يحدده مجلس
ادارة المدرسة.
ج  -الزيارات االسرية:
اكدت قواعد الحد االدنى لمعاملة المذنبين (القاعدة  )37وجوب التصريح للمسجونين باالتصال باسرهم واصدقائهم ذوي السمعة
الطيبة ..وطبقا لنظام مدارس تاهيل االحداث ينشأ في مدرستي تأهيل الفتيان والشباب البالغين صف ممتاز يضم المودعين المتميزين
بالنشاط وحسن السيرة والسلوك وحب الطاعة وااللتزام بنظام المدرسة واوامر وتوجيهات ادارتها وال تمنح االجازات المنزلية وال يوصى
بالشمول باالفراج الشرطي اال للصنف الممتاز من المودعين في الدراسة (المادة الحادية عشرة  /ثالثا  -خامسا).39
من خالل البيانات المستمرة من الباحثين تبين ان االحداث النزالء والمودعين يحظون بزيارات منزلية .اذ اكد ذلك ( )14باحثا من مجموع
( )15اي بنسبة ( .)93%وهي نتيجة طيبة تنم على ادراك عميق الهمية الزيارات المنزلية .ودوام االتصال باالسرة يساعد في إعادة بناء
شخصية الحدث ونجاح برنامج اصالحه .وبالمقابل هل يقوم الباحثون بزيارات ألسر النزالء والمودعين.
ويبدو ان اصالحية اربيل لم تمارس فيها هذه الخدمة للنزالء والمودعين اي ان الباحثين لم يقومو بزيارات السر النزالء والمودعين .وفي
دهوك قام الغالبية العظمى من الباحثين ( )80%بذلك ،اما في السليمانية فان باحثا واحدا لم يمارس هذه الخدمة مقابل اربعة
باحثين بنسبة ( )80%مارسوا ذلك .وعلى العموم ،وفي االصالحيات الثالث أن نصف الباحثين ( )50%لم يقوموا بزيارات السر المودعين
والنزالء .ويتركز هؤالء في اصالحية اربيل كما اشرنا.
ويالحظ ان هناك تفاوتا واضحا في عدد الزيارات التي قام بها الباحثون في اصالحيتي السليمانية ودهوك.
ان هذا التفاوت قد يرجع الى عوامل تتعلق بمكان سكن الحدث ،او الوقت المتاح للباحث ،او مدى تقبل االسرة لهذه الزيارات .اما الباحثون
الذين لم يقوموا مثل هذه الزيارات وخصوصا في اربيل فقد ارجعوا ذلك الى ثالثة اسباب رئيسة هي عدم توفر وسيلة للنقل او عدم
توفر الوقت واخيرا عدم تشجيع االدارة على ذلك.
د  -الرعاية الالحقة:
انشأ المشرع لهذا الغرض قسما للرعاية االجتماعية مرتبط بدائرة اصالح االحداث في المؤسسة العامة لالصالح االجتماعي (الملغاة)...
ويقوم بالرعاية الالحقة باحث اجتماعي ،كما حدد االليات التي تقود الى تنفيذ ذلك الهدف.
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 - 39وهو نظام يشبه نظام البورستال االنكليزي وهو نظام للشرف والمكافاة عن حسن السلوك (د.عدنان الدوري ،مصدر سابق ،ص .)232 - 231وكان نظام مدارس تاهيل االحداث
رقم  3لسنة  1988قد منح النزيل ممن ضم الى الصنف الممتاز اجازة منزلية مرتين في السنة لمدة ال تزيد على ( )10ايام ..بكفالة شخص ضامن لمبلغ ( )1000الف دينار (المادة
 - 12ثانيا) .الى جانب ذلك اورد نظام دائرة االصالح االجتماعي رقم ( )1لسنة  2008في اقليم كوردستان في الفرع الثاني منه الزيارات التي يمكن ان يحظى بها النزيل او المودع
من اشخاص كافراد االسرة والمحامين او بتوصية من طبيب مختص وعد زيادة عدد الزيارات بمثابة مكافاة للنزيل عن حسن عمله او سلوكه المتميز .كما انه في الفرع الرابع اورد
شروط االجازة المنزلية على ان تكون مدتها ( )5ايام وعلى ان يكون النزيل والمودع قد امضى ربع المدة المقررة من محكوميته

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
تظهر البيانات في الجدول ( )11ان ايا من االحداث النزالء لم يحظ بالرعاية الالحقة في كل من دهوك واربيل .بينما ذكر الباحثون الخمسة
في السليمانية ان االحداث حظوا بذلك ،مع االشارة الى ان عدد االحداث النزالء في اصالحية السليمانية هو ( )7فقط .اما اسباب عدم
استفادة النزالء من خدمة الرعاية الالحقة في اصالحيتي اربيل ودهوك فتتضح في الجدول اآلتي:

جدول ( )11يبين توزيع المبحوثين بحسب عدم وجود رعاية الحقة للنزالء في اصالحيتي اربيل ودهوك
االسباب
أربيل
دهوك
المجموع

عدم تشجيع االدارة
%
العدد
40
4
25
2
33.4
6

عدم توفر سيارة
%
العدد
30
3
12.5
1
22.2
4

عدم توفر االمكانات والوقت
%
العدد
30
3
62.5
5
44.4
8

المجموع
%
العدد
100
10
100
8
40
100
18

ولعل اهم سبب يمكن التركيز عليه بغض النظر عن النسب المئوية هو عدم تشجيع االدارة .اذ ان عدم توفر هذا التشجيع هو الذي
يؤدي الى ظهور المشاكل االخرى .ان االدارة التي تشجع على هذا االجراء ستعمل على التخفيف من االسباب االخرى وايجاد التسهيالت
الالزمة للقيام بهذه الخدمة المهمة .ان عدم تشجيع االدارة قد يرجع الى ان نظام دائرة االصالح االجتماعي في كوردستان لم يورد اية
احكام او مبادئ حول الرعاية الالحقة ومن ثم فقد تفسر االدارة ذلك بكون هذه الرعاية غير مسموح بها ..غير ضرورية في االقل.
هـ  -مشكالت المودعين والنزالء من وجهة نظر الباحثين:
من المؤكد ان الباحثين هم االكثر قربا من النزالء والمودعين ،وانهم بالتالي االكثر تحسسا لما يعانيه هؤالء من مشكالت وما يتعرضون
له من ضغوط ،قد ال يستطيعون التعبير عنها بانفسهم خجال او حذرا.

جدول ( )12توزيع المبحوثين حسب رايهم بالمشكالت السلوكية التي يواجهها النزالء والمودعون
المشكلة

أربيل

اللواط
العدد
3

%
43

االعتداءات
الجنسية بين
االحداث
العدد

%

االعتداءات
الجنسية من
قبل الحراس
ضد االحداث
العدد %
43
3

السليمانية
دهوك

المجموع

4
7

50
37

2
5

25
26

سوء تصرف
افراد القوة
االجرائية ضد
االحداث
العدد %
14
1
25
1
25
2
21
4

عدم تفهم
االدارة وعدم
وجود دورات
ارشاد
العدد %
3
3

75
16

المجموع
العدد
7
4
8
41
19

%
100
100
100
100

يظهر الجدول ( )12ان نسبة االختيار في فئة مشكلة اللواط بلغت ( )43%وتساويها نسبة فئة االعتداءات الجنسية من قبل الحراس
ضد االحداث .وفي السليمانية ترتفع نسبة االختيارات الى ( )75%في فئة عدم تفهم االدارة وعدم وجود دورات ارشادية .اما في
دهوك فان نسبة االختيارات في فئة مشكلة اللواط ترتفع الى (.)50%
ان كل المشكالت المشار اليها معهودة ومنتشرة في كل السجون واالصالحيات ولكن بدرجات مختلفة تعتمد على شدة الرقابة
والضبط وعلى وعي العاملين (وال سيما افراد القوة االجرائية) بالجانب االخالقي لوظائفهم .ولذلك ركزت القاعدة ( )48من قواعد الحد
االدنى لمعاملة المذنبين على ان يكون سلوك الموظفين واداؤهم لواجباتهم بصورة تؤثر في المسجونيين تاثيرا حميدا وتدفعهم
الى االقتداء بهم واحترامهم .كما ان المادة ( )10من قانون اصالح النزالء والمودعين رقم  104لسنة  81نصت غلى شروط محددة
بالنسبة للحراس فضال عن الشروط العامة المنصوص عليها في قنون الخدمة المدنية.
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
ان من المستحيل القضاء كليا على تلك المشكالت ،وخصوصا تلك التي تتعلق بالممارسات الجنسية االنحرافية سواء بين االحداث
او بينهم وبين الحراس .ذلك ان بعض االحداث سبق له ان مارس تلك االنحرافات خارج المؤسسة بل وصدرت ضده احكام بسسب ذلك
كما ان لبعض الحراس ،اتجاهات جنسية شاذة ،تشجع على اثارتها ظروف الحراسة الليلية ،وبعض االحداث ايضا مقابل الحصول على
بعض الممنوعات كالسجائر والمخدرات الى جانب ان وجود احداث باعمار مختلفة دون تصنيف ورقابة شديدة يوفر ظرفا مناسبا لهذه
الممارسات .مع مالحظة ان فئة (االعتداءات الجنسية بين االحداث لم ترد عليها اختيارات بل وردت ضمن فئة اللواط)..
و  -مشكالت المؤسسات االصالحية من وجهة نظر الباحثين
لعل اول هذه المشكالت التي تتعلق بوظيفة الباحث االجتماعي ومسؤولياته تتمثل في وجود اجراءات تتقاطع مع المهام
والمسؤوليات التي تتيحها تلك الوظيفة .فالباحث يدرك انه ليس الوحيد في بيئة العمل ،بل هناك موظفون وحراس وعمال خدمات وان
نشاطه قد يتقاطع مع نشاطاتهم بسبب اجراءات ادارية وقانونية موجودة فعال او مفترضة اي ناجمة عن تفسير معين للتعليمات
والقوانين.
تظهر المعطيات ان ( )43.8%من المبحوثين ذكروا ان مثل تلك االجراءات موجودة بالفعل وانها تعيق اداء الباحث االجتماعي لعمله .وقد
ركز المبحوثون على ان هذه االجراءات تتركز في العقوبات التي توقع على النزيل او المودع وتعيق عمله االصالحي الذي يبذل الباحث
االجتماعي جهدا النجاحه .ومن اهمها حرمان النزيل او المودع من زيارة اسرته له وهو معوق اكده ( )83%من المبحوثين الذين ذكروا وجود
تلك االجراءات .وبعبارة اخرى ان هناك عقوبات توقع على النزيل او المودع تتعارض مع تشخيص الباحث ورغباته المبنية على المالحظة
ومتابعة سلوك الحدث يوميا .وبالتالي فان التنسيق الفعال بين الباحث واالدارة امر مهم لكي ال تكون تلك العقوبات تعبيرا عن الرغبة
في االيذاء ،او عن مزاج شخصي.
أما بخصوص اراء المبحوثين حول مشكالت المؤسسات االصالحية ،فقد أظهرت المعطيات في الجدول ( )13مع تشتت هذه االختيارات
فان االختيار الذي حظي باعلى نسبة هو عدم صالحية البناية .وهي مشكلة اكدتها جميع االطراف (ادارة وباحثين وقوة اجرائية ونزالء).
ما يستدعي اتخاذ كل االجراءات الممكنة اليجاد بنايات جديدة لالصالحيات الثالث على وفق تصميمات عالمية تاخذ في االعتبار كل
االنشطة والبرامج ،وتحدد لها المساحات والمرافق الالزمة.

جدول ( )13توزيع المبحوثين بحسب ارائهم حول مشكالت المؤسسات االصالحية الثالث
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

المشكلة
رداءة البناية وعدم صالحيتها
عدم وجود دورات تأهيل نفسي للجانين
عدم وجود مركز صحي متكامل
العدد المرتفع للمودعين داخل االصالحية
عدم مالءمة العقاب مع نوع المشكلة التي يرتكبها الجاتح
ضعف الوعي لدى بعض أفراد القوة االجرائية
عدم وجود مسجد للصالة
عدم االهتمام بالموظفين وكادر البحث
عدم وجود نظام للعقوبات البديلة خارج االصالحية
الزيادة في انحراف المودع داخل االصالحية
عدم وجود مدرسة اعدادية
عدم وجود الرعاية الالحقة
اختالف قوانين اقليم كوردستان عن القوانين العالمية بخصوص االحداث
تبعية المؤسسة االصالحية لعدة وزارات مما يخلق ارباكا

المجموع

العدد
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2242

%
27.2
9
9
9
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
100
25
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
اما الحلول المقترحة فيوضحها الجدول االتي:

جدول ( )14توزيع المبحوثين بحسب الحلول المقترحة للمشكالت
ت
1
2
3
4
5
6
7

الحـلول
انشاء بناية جديدة لالصالحية تكفي لالعداد المتزايدة من الجانحين
انشاء مدرسة اعدادية
انشاء مسجد للصالة ليساعد في عملية النصح واالرشاد
توظيف مختصين في االرشاد النفسي
االهتمام بالرعاية الالحقة
الحاق المؤسسة بمجلس الوزراء حصرا
االهتمام بمراقبة السلوك

يمكن النظر الى هذه الحلول من زاوية عالقاتها الوظيفية وتداخل تأثيراتها من حيث عالقتها بالبرامج االصالحية ويالحظ أيضا ان معظم
الحلول يسيرة وقابلة للتنفيذ ،غير ان اصعبها ذلك الذي يتعلق بالبناية نظرا لما يحتاجه من تمويل وخبرات فنية.
رابعا :القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية:43
كثيرا ما ينظر البعض من االداريين ،ومن عامة الناس ،الى وظيفة القوة االجرائية بوصفها تنحصر في تحقيق األمن والسالمة للمؤسسة
االصالحية ،دون اشارة واضحة لدورها االصالحي الذي يتحقق من خالل عالقات أفرادها السليمة مع االحداث المودعين والنزالء في
المؤسسة .ولذلك ركز نظام دائرة االصالح االجتماعي على الوظائف األمنية ومطاردة المودع الهارب والدفاع عن أقسام االصالح وعن
منتسبي الدائرة .44دون اشارة الى أثر العالقات االيجابية بين الحراس واالحداث على العملية االصالحية وبرامجها المختلفة .إذ ان الحارس
يمكن أن يكون قدوة حسنة يتماهى االحداث معها .وكان أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ( )10قد تضمن اشارات الى ضرورة اختيار
موظفي السجون على أساس شروط سلوكية معينة كالنزاهة والقدرة المهنية وانسجام شخصياتهم مع طبيعة العمل 45دون
اشارة مباشرة للقوة االجرائية.
في هذا المبحث سنتناول عددا من جوانب التعريف بالقوة االجرائية بمختلف رتبهم موزعين على المحافظات الثالث في اقليم كوردستان.
مع االشارة الى أن الدراسة اختارت عينة عرضية من أفراد القوة االجرائية من الموجودين في المديرية التي سمحت لهم ظروفهم باجراء
المقابلة في أيام تطبيق الدراسة.
 : 1أعمار المبحوثين من أفراد القوة االجرائية:
بلغ مجموع أفراد القوة االجرائية ( )37شخصا ،جميعهم من الذكور فيما بلغ المتوسط الحسابي ألعمارهم ( )31.84بانحراف معياري
قدره ()7.026سنة .وهو عمر يتسم بالعقالنية كما يتسم بالنشاط ،غير ان قيمة االنحراف تظهر تشتتا واضحا في االعمار إذ أظهرت
المعطيات في الجدول ( )25ان ( )75%من أفراد القوة االجرائية هم في عمر يتراوح بين ( )26 - 22سنة مقابل ( )12.5%في الفئة
العمرية ذاتها في اصالحيتي السليمانية ودهوك .وفي اصالحية السليمانية تظهر أعلى نسبة في الفئة العمرية ( )31 - 27سنة،
وتبلغ ( )47%وتماثلها النسبة نفسها في الفئة ذاتها في دهوك .لكن أعلى نسبة بين أفراد قوة دهوك تظهر في الفئة العمرية
( )46 - 42سنة .وعلى وجه العموم بلغ الوسط الحسابي لفئات االعمار في أربيل ( )28.44سنة بانحراف معياري قدره ( )7.68سنة
مقابل وسط حسابي بلغ ( )29.59في السليمانية و( )34.83سنة في دهوك بانحراف معياري قدره ( )3.68سنة و( )7.123سنة
على التوالي.
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 - 43ينظر حول أعداد أفراد القوة االجرائية في كل مؤسسة في البيانات الواردة حول كل مؤسسة
 - 44نظام دائرة االصالح االجتماعي رقم ( )1لسنة  - 2008الفصل الثامن  -المواد  .32 - 29ومن الواضح ان نصوص هذه المواد مستلة من االحكام الختامية الواردة في الباب الثامن
 المادة ( )46من قانون اصالح النزالء والمودعين رقم ( )104لسنة  .1981وكان قانون التعديل الثالث رقم ( )7لسنة  2006للقانون المذكور  -المادة ( )10قد حدد شروط تعيينحارس مؤسسات االصالح االجتماعي كما سنبين.
 - 45أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ( - )10القسم ( .)20ان المبادئ الواردة في األمر المذكور مستلة من قواعد الحد االدنى لمعاملة المذنبين.
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
ان مراجعة لالطار التشريعي يظهر ان قانون التعديل الثالث رقم  104لسنة  1981لقانون اصالح النزالء والمودعين قد اشترط فيمن
يعين حارسا في أحد أقسام االصالح االجتماعي  -فضال عن الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ،أن ال يقل
عمره عن ( )25سنة واليزيد على ( )35سنة.46
ان تحديد الحد االدنى للعمر بخمس وعشرين سنة ،يعني ضمنا امكانية تعيين الحاصلين على شهادة جامعية .كما يعني من الوجهة
النفسية مستوى أفضل من االدراك للمسؤولية وخطورة الواجب نظرا لطبيعة ومستلزمات هذه المهنة.
 : 2المستويات التعليمية:
تتنوع المستويات التعليمية ألفراد القوة االجرائية ،كما ان المستويات التعليمية لعدد من الحراس ال تلبي الشرط المطلوب تعليميا.
إذ تظهر البيانات في الجدول ( )15ان أعلى نسبة من افراد القوة االجرائية الحاصلين على شهادة جامعية تظهر في كل من أربيل
ودهوك ( )43%لكل منهما ،بينما تنخفض نسبة هذه الفئة الى ( )14%فقط في السليمانية .كما تظهر أعلى نسبة للحاصلين على
شهادة معهد في اصالحية دهوك وتبلغ ( ،)50%وتنخفض الى ثلث أفراد القوة في السليمانية والى ( )16.7%في أربيل .كما تظهر
في اصالحية دهوك أعلى نسبة للحاصلين على شهادة االعدادية (متوسطة وثانوية) وتبلغ ( )63%من مجموع أفراد القوة االجرائية،
بينما تنخفض النسبة الى حوالي خمس عدد االفراد في السليمانية والى ( )16%في أربيل .بينما ترتفع نسبة االفراد الحاصلين على
االبتدائية في السليمانية الى ( )60%مقابل ( )40%في أربيل .وال يوجد بين أفراد القوة االجرائية باصالحية دهوك من هو دون مستوى
المتوسطة .ويظهر الجدول ان اثنين من الحراس في أربيل أي بنسبة ( )18%من مجموع الحراس هم أميون .ومع ان نظام دائرة االصالح
االجتماعي رقم ( )1لم يحدد الشروط التعليمية الفراد القوة االجرائية ،اال ان التعديل الثالث رقم ( )7لسنة  2006لقانون اصالح النزالء
والمودعين رقم  104لسنة  1981اشترط فيمن يتعين حارسا ان يكون حاصال على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها.47

جدول ( )15يبين توزيع أفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية في اقليم كوردستان بحسب مستوياتهم
التعليمية
المحافظه
أربيل

أميون
العدد
2

%
100

السليمانية
دهوك
المجموع

2

100

ابتدائية
العدد
2
3
5

%
40
60
100

اعدادية
العدد
3
4
12
19

%
16
21
63
100

معهد
العدد
1
2
3
6

%
16.7
33.3
50
100

جامعية
العدد
3
1
3
7

%
43
14
43
100

المجموع
العدد
11
10
18
19

%
28
26
46
100

وعلى العموم بلغ عدد الحاصلين على الشهادة الجامعية في المؤسسات الثالث حوالي خمس أفراد القوة االجرائية ،غير ان نسبة
الحاصلين على االعدادية ترتفع الى حوالي ( )49%من مجموع االفراد في المؤسسات الثالث .وهذا يعني  -إذا أضفنا نسبة الحاصلين على
شهادة معهد وتبلغ ( )15%من مجموع االفراد  -ان حوالي ( )82%من مجموع أفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية الثالث
مستوفون لشروط التعيين في مستوياتهم الحالية .مقابل ( )18%حاصلين على االبتدائية فقط أو أميون ال يستوفون هذه الشروط.
ان عدد افراد القوة االجرائية المطلوب او الضروري في كل مؤسسة اصالحية ينبغي ان يتناسب مع عدد االحداث النزالء والمودعين في
المؤسسة من جهة كما يتناسب مع الوضع االمني العام في المجتمع .48فضال عن مرافق البناية ومدى توفر شروط االمن والرقابة
فيها .بل ان خطورة الجرائم المرتكبة قد تقتضي اجراءات أمنية أشد يعد ،عدد الحراس واحدا منها.
من جهة أخرى يالحظ ان نظام دائرة االصالح االجتماعي لم يحدد مواصفات الرتب الوظيفية بل ترك ذلك لقانون الخدمة المدنية ،الذي تتحدد
بموجبه سنوات الترفيع وما يقابلها من امتيازات .بمعنى ان التسميات الوظيفية (رقيب  /مامور) تتعلق في الغالب بسنوات الخدمة.
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 - 46التعديل الثالث رقم  7لسنة  2006لقانون اصالح النزالء والمودعين رقم  104لسنة  1981 -المادة  / 10أوال .وكانت المادة ( )46من نظام دائرة االصالح االجتماعي رقم ( )1لسنة
 2008قد أناطت بوزارة العمل والشؤون االجتماعية تعليمات حول أوصاف زي منتسبي القوة االجرائية دون اشارة ألي شروط أو خصائص أخرى.
 - 47المادة العاشرة /ثانيا
 - 48يمكن التدليل على ذلك ان دار المالحظة في بغداد شهدت عدة حاالت هروب .ويمكن القول ان الوضع االمني غير المستقر في بغداد هو أحد العوامل التي ساعدت على ذلك.

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الثالث
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جدول ( )16يبين توزيع أفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية في اقليم كوردستان بحسب العنوان
49
الوظيفي وعدد سنوات الخدمة
سنوات الخدمة
3-1
6-4
9-7
12 - 10
المجموع

حارس

مأمور

رقيب

العدد

%

العدد

%

العدد

%

4
6
2
1
13

3.8
46
15.3
7.9
100

3
14
1
1
19

15.8
71.7
5.2
5.2
100

4

80

1

20

5

100

غير مبين
العدد
2

2

%
100

100

المجموع
العدد

%

11
22
4
2
39

28
56.5
10.5
5
100

ان المعطيات الواردة في الجدول ( )16تظهر ان النسبة االعلى من أفراد القوة االجرائية هم ممن تتراوح سنوات خدمتهم بين ()6 - 4
سنوات وأقل نسبة تمثل من تتراوح مدة خدمتهم بين  12 - 10سنة وهذا يعني ان  84%من افراد القوة تقل مدة خدمتهم عن  6سنوات.

 : 3العقوبات:
يبدو من البيانات التي أظهرتها المقابالت ان معظم أفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية الثالث لم يتعرضوا ألي عقوبات
إدارية او تاديبية.
وتظهر البيانات ان اثنين فقط من الحراس في السليمانية (بنسبة  )20%تعرضوا لعقوبة الفات النظر ،وهم يشكلون ( )5%من مجموع
افراد القوة االجرائية في المؤسسات الثالث .وبالتالي يمكن القول ان سلوك القوة االجرائية منتظم ال سيما اذا علمنا ان تعرض الحارسين
للعقوبة نجم عن ممارستهما التدخين امام االحداث وهو سلوك محظور عليهم .كما ان التدخين محظور على االحداث ايضا .لذلك فان
العالقة ما بين الحراس واالحداث تتوتر حين يمارس االحداث ذلك السلوك المحظور.

 : 4الرضا عن العمل:
يعد الرضا عن العمل احد مصادر االنتاجية العالية ،حجما وكفاءة ،وال سيما حين يتطلب العمل عالقات تفاعلية مع اخرين .اذ ان الرضا
عنه ،ينمي التعامل االيجابي ويوثق العالقات االنسانية ويمهد لتحقيق الغايات المتوخاة .ومن المعروف ان وظيفة القوة االجرائية
تعني تفاعال يوميا ،مباشرا او غير مباشر مع النزالء والمودعين ما يخلق مواقف للصراع احيانا والتعاون في مواقف اخرى .اذ ان الحراس
بحكم وظيفتهم ال بد ان يمارسو درجة من الرقابة والضبط يجد بعض االحداث انها تصادر او تمنع بعض رغباتهم ما يجعلهم ينظرون
الى الحراس نظرة سلبية قد تفضي الى صراع .50والواقع ان هذا التقاطع هو جوهر صعوبة العمل في المؤسسات االصالحية ولذلك
فان تعامل الحراس مع االحداث ينبغي ان ال يعتمد على العصا التي تمثل سلطة الضبط الشرعية بموجب القوانين ،بل ان يتعدى االمر
ذلك الى ضرورة فهم الحارس ايا كانت رتبته لظروف االحداث ومشكالتهم .ولذلك فان المشرع لم يغفل التاكيد على ضرورة ان يجتاز
الحارس  -كشرط من شروط تعيينة  -دورة تدريبية مكثفة متخصصة امدها ثالثة اشهر ،وان يكون متزوجا وغير محكوم عليه بجريمة
51
مخلة بالشرف فضال عن اجتياز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية
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 - 49لم يميز نظام دائرة االصالح االجتماعي في اقليم كوردستان رقم ( )1لسنة  - 2008المادة االولى بين الرقيب والمأمور على نحو واضح ،فهما من تكون درجته كضابط شرطة
داخل االصالحية .كما ان النظام لم يضع تمييزا للواجبات يعكس مستوى الوظائف
 - 50ترد فيص  256وما بعدها.
 - 51التعديل الثالث لقانون اصالح النزالء والمودعين ،مصدر سابق ،المادة العاشرة
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
جدول ( )17يبين توزيع أفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية في اقليم كوردستان بحسب مدى
رضاهم عن عملهم
المحافظة
أربيل
السليمانية
دهوك

المجموع

راض عن عمله تماما

راض الى حد ما

غير راض

العدد

%

العدد

%

العدد

9
4
3
16

59.2
25
18.8
100

2
5
10
17

11.7
29.3
59
100

1
5
6

المجموع
%

17
83
100

العدد

%

11
10
18
39

28.2
25.6
46.2
100

يبين الجدول ( )17ان ( )59.2%من افراد القوة الجرائية في اصالحية اربيل راضون عن عملهم تماما وتنخفض هذه النسبة الى الربع في
السليمانية والى اقل من الخمس في دهوك .اما الرضا النسبي فترتفع نسبته في دهوك الى( )59%مقابل ( )29%في السليمانية
وحوالي ( )12%في اربيل .وتبلغ اعلى نسبة لعدم الرضا عن العمل في دهوك ( )83%مقابل ( )17%في السليمانية.
ان نسبة غير الراضين عن عملهم ال تزيد على ( )15.3%من افراد القوة االجرائية في المؤسسات الثالث .ومع انها نسبة ضئيلة الى
حد ما ،فان من الضروري دراسة اسبابها على نحو معمق من قبل ادارات تلك المؤسسات .ان عدم الرضا عن عمل ما قد يدفع المرء
لالنتقال الى عمل اخر ،او قد يجعله متمسكا بعمله باذال الجهد الممكن لتحسين ظروفه .ان بيانات هذه الدراسة تظهر ان ()41.7%
من افراد القوة االجرائية في اصالحية السليمانية يرغبون بالنقل الى اعمال اخرى غير اعمالهم الحالية مقابل ( )50%من افراد القوة
االجرائية في دهوك و( )8.3%في اربيل .وعلى وجه العموم فان ( )12%من افراد القوة االجرائية في المؤسسات الثالث يرغبون
بالنقل الى مهن اخرى ،اي بنسبة تقرب من ()31%من المجموع الكلي الفراد القوة في االصالحيات الثالث وهي نسبة عالية ينبغي
البحث في عواملها وذلك لتعزيز مشاعر الرضا عن العمل وبما يؤمن درجة اعلى من كفاءة االداء.
ان سؤاال مهما يطرح نفسه :لماذا يرغب بعض افراد القوة االجرائية باالنتقال الى دوائر اخرى؟
يمكن القول ابتداء ان هناك عوامل شخصية تقف وراء تلك الرغبة ومنها في سبيل المثال بعد مكان السكن عن مكان العمل .غير ان
هناك عوامل تتصل بطبيعة العمل ذاته كان يكون خطيرا او ال ينسجم مع تخصص الفرد او اهتماماته ،او بسبب قلة المردود المادي منه.
في هذا المسح يبدو ان العوامل الشخصية والموضوعية تتداخل في تعبيرات المبحوثين من افراد القوة االجرائية ونجد انها تتداخل
ايضا مع تشخيصهم لبعض المشكالت التي يعتقدون ان المؤسسة تعاني منها.
يظهر الجدول االتي أن هناك تنوعا في المشكالت او العوامل المؤدية للرغبة في النقل الى دائرة اخرى .ولعل من اهمها شعور الفرد
بثقل المسؤولية وعدم ممارسته اختصاصه بالنسبة للحاصلين على شهادات جامعية فضال عن صعوبة التعامل مع االحداث.
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المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
جدول ( )18يبين توزيع أفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية في اقليم كوردستان بحسب أسباب عدم
الرضا عن العمل
المحافظة

صعوبة
التعامل
مع االحداث
عدد

قلة الراتب

%

عدد

%

عدم تقدير
الحراس من
قبل االدارة
عدد

%

طول
ساعات
العمل
%

عدد

ثقل
المسؤولية
عدد

%

عدم
صالحية
المالبس

عدم
ممارسة
اختصاصه

المجموع

%

%

%

عدد

عدد

عدد

أربيل

52

السليمانية

1

50

دهوك
المجموع

1

50

2

100

1
1

100
100

1
1

100
100

100

1

100

1

1

33.5

5

45.4

6

54.6

2

66.5

1

100

2

100

3

100

1

100

2

100 11 100

 : 5مشكالت افراد القوة االجرائية:
في اجابات افراد القوة االجرائية عن اسئلة االستبيان حول هذا الموضوع نجد تداخال بين مشكالتهم ومشكالت المؤسسة .كما ان
الجدول السابق قد اوضح عوامل الرغبة في النقل الى دوائر اخرى .وفيما يأتي عرض الجابات المبحوثين حول مشكالت المؤسسة ذاتها.
يظهر الجدول ( )19تركيزا واضحا على عدم صالحية البناية في دهوك .وتتوزع المشكالت على فئات الجدول بنسب مختلفة لعل اوضحها
عدم احترام االحداث للحراس من أفراد القوة االجرائية.

جدول ( )19يبين توزيع أفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية في اقليم كوردستان بحسب المشكالت
53
التي يعانون منها في عملهم
المشكالت
أربيل
السليمانية
دهوك

المجموع

عدم مالءمة
البناية
العدد
1
1
15
17

%
6
6
88
100

عدم وجود برامج
تدريبية وتأهيلية
العدد
1
1

%
100
100

عدم انتظام
وجود الباحثين
العدد
1
1

%
100
100

عدم احترام االحداث
للحراس
العدد
3
3

%
100
100

المجموع
العدد
1
6
15
22

%
4.5
27.3
68.2
100

 : 6مهام القوة االجرائية:
اشرنا الى ان مهام القوة االجرائية تتركز جوهريا على الوظيفة االمنية .وهي وظيفة تتميز باهمية استثنائية في المؤسسات االصالحية
كونها المؤتمنة على تنفيذ احكام القضاء وحماية منتسبي الدولة واالحداث معا .وقد حدد قانون االصالح االجتماعي مهام القوة
االجرائية بما ياتي:
 - 1استخدام القوة باستخدام السالح او بدون ذلك في الحاالت االتية:
•عند هروب النزيل او المودع خالل مطاردته؛ في حال الدفاع الشرعي وخصوصا في اقسام االصالح االجتماعي.
•لغرض الدفاع عن العاملين في المؤسسة االصالحية؛ لغرض الدفاع عن النزالء او المودعين.
 - 2لحراس االصالحية حق منع ادخال المواد االتية :المخدرات والمسكرات بانواعها؛ الحبوب المهدئة والمخدرة؛ الحلي؛
54
التسجيالت الممنوعة؛ الكتب والنشرات المحظور تداولها؛ االالت النارية الجارحة

30
 - 52هناك حارس واحد في أربيل راغب في النقل لم يبين سبب تلك الرغبة
 - 53هناك ( )17من أفراد القوة االجرائية لم يجيبوا على السؤال بنسبة ( )43.5%من المجموع الكلي
 - 54د.عبد السالم سبع الطائي ،التشريعات االجتماعية ،دراسات تطبيقية ،جامعة بغداد ،كلية االداب ،1990 ،ص107
 - 55يمكن القول ان بعض المبادئ التي تستند اليها مهام أفراد القوة االجرائية مستمدة من مجموعة قواعد الحد االدنى لمعاملة المذنبين ،أنظر القاعدة ()54

2011

المبحث الثالث
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية :التسهيالت والمستلزمات
ومن الواضح ان نظام دائرة االصالح االجتماعي في كوردستان قد اعتمد على تلك المبادئ حين حدد مهام القوة االجرائية في الفصل
الثامن منه .اال انه ركز على الجوانب المتعلقة باستخدام القوة وترك للدائرة في الفرع الثاني من الفصل التاسع اصدار التعليمات
الخاصة بالزيارات العامة لتحديد المواد المسموح بادخالها للمودع والمواد غير المسموح بها.55
ان أهم الجوانب التي تبرر النقد عند تناول مهام القوة االجرائية هي ان المشرع لم يذكر اية مهام تتصل بالعالقات االنسانية ما بين النزالء
والمودعين من جهة وبافراد القوة االجرائية من جهة اخرى ،ولذلك تتسم تلك العالقات بالتوتر في الغالب وتفضي احيانا الى التمرد .ان كال
من الحراس والنزالء يفكرون على نحو مختلف ،من حيث المقدمات والنتائج ،ولذلك ،فان العالقات بينهم تتحسن كما امكن لالرادة ان تجعل
كل طرف متفهما لظروف ومهام واهداف الطرف االخر.
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
ينظر بعض العلماء الى المؤسسة االصالحية ،او السجن ،او مؤسسة االمراض العقلية ،وما يماثلها من مؤسسات بوصفها تمارس،
منذ لحظة دخول النزيل اليها عملية (تنميط) يسميها جوفمان :عملية نزع الهوية .اذ يفقد النزيل فرادته او هويته كفرد ،فيرتدين
مالبس االخرين نفسها ،ويخضع للطعام نفسه الذي يخضعون له من حيث تناول الطعام ،نوعا وتوقيتا وكمية ،ومن حيث مواعيد
النوم والعمل والترفيه ،والتعرض للعقاب والثواب ويؤدي ذلك بمجمله الى خلق شخصية منظمة تتماثل مع شخصيات االخرين في
سلوكياتها الظاهرة في االقل وان كان ذلك ال يجتث بعض الخصائص الفردية المميزة التي قد تجعل النزيل يصطدم بمطالب الحياة في
المؤسسة وتعبر عن فشله في التكيف لتلك الحياة.
ان عملية (نزع الهوية) من قبل المؤسسة ،ينبغي ان تقابل بالرضا والتكيف ،وحين ال يتحقق ذلك ،فان النزيل يدخل في سلسلة من
المشكالت التي تعرضه لعقوبات تستهدف الزامه واجباره بقبول مستلزمات البيئة الجديدة التي ارغم على الدخول فيها بسبب ارتكابه
لفعل يرفضه المجتمع ،ويحدد له عقوبة سالبة للحرية.
في هذا المبحث سنتناول خصائص األحداث المودعين ومواقفهم وسجلهم االجرامي وعالقاتهم ومشكالتهم...

اوال :البيانات االولية:
 : 1أعداد النزالء والمودعين:
تضم المؤسسات االصالحية الثالث في كوردستان ( )83نزيال ومودعا (سوف نصطلح على تسميتهم بالمبحوثين) موزعين كاآلتي:

جدول ( )20يوضح اعداد المبحوثين في المؤسسات االصالحية الثالث
المحافظة
اربيل
دهوك
السليمانية

المجموع

العدد
32
43
8
56
83

%
38.6
51.8
9.6
100.0

ويتضح من الجدول السابق ان اعلى نسبة من المبحوثين موجودة في اصالحية محافظة دهوك واقلهم في محافظة السليمانية.
بينما تضم اصالحية اربيل حوالي ( )39%من المجموع .يبلغ معدل المبحوثين في االصالحيات الثالث ( )27.6%حدثا .وطبقا للنوع
االجتماعي فان كل المبحوثين هم من الذكور باستثناء ( )4احداهن في اصالحية دهوك والثانية في السليمانية .ومن ثم يبلغ معدل
عدد الباحثين في المؤسسات الثالث أكثر من ( )27مبحوثا بقليل.

 : 2اعمار المبحوثين الحالية:
تظهر البيانات ان اعلى نسبة تمثل اولئك الذين تراوحت اعمارهم بين ( )18 - 16سنة ( )48.2%من المجموع الكلي .كما ان نسبة
من تجاوزوا الثامنة عشره تبلغ خمس المجموع وهؤالء صدرت االحكام ضدهم وهم في عمر يقل عن ( )18سنة ويعد بقاؤهم في
المؤسسة استكماال لمدة العقوبة.
بلغ الوسط الحسابي لالعمار ( )17.05سنة بانحراف معياري قدره ( )2.169سنة وبلغ معدل التباين ( )4.705سنة.
ان التباين في االعمار طبيعي في المؤسسات االصالحية ،ومع ما ينطوي عليه من مخاطر فان التصنيف  Classificationالموضوعي
الدقيق يخفف من االثار الناجمة عن وجود أحداث باعمار مختلفة في مؤسسة واحدة.

34
 - 56في الواقع يبلغ عدد المبحوثين ( )84حدثا اال ان احدى استمارات المقابلة اهملت لعدم صالحية
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
 : 3المستويات التعليمية للمودعين:
تظهر البيانات ان حوالي( )11%من المبحوثين في االصالحيات الثالث اميون .وان ( )29%يقراون ويكتبون لكنهم لم يحصلوا على شهادة
االبتدائية وهذا يعني ان حوالي ( )40%من المبحوثين هم دون االبتدائية وان ( )60%منهم حصلوا على الشهادة االبتدائية والمتوسطة.
لقد اظهرت بحوث كثيرة ان االحداث الجانحين يتميزون عموما بانخفاض مستوياتهم التعليمية .57كما ان للبيئة المدرسية التي تفتقد
الى عالقات سوية بين الطلبة وبينهم وبين معلميهم ،اثرها الكبير في اتجاهات االطفال االيجابية والسلبية .فالمدرسة ليست مجرد
مؤسسة تعليمية بالمعنى التلقيني المجرد .بل هي مؤسسة تربوية تنشط بوصفها جزءا ُ من مؤسسات المجتمع التي تعنى
بالتنشئة ونقل التراث الثقافي وبناء الشخصية ،ومن ثم فان للمدرسة ادوارا وقائية عالجية كما انها في الوقت ذاته يمكن ان تكون
بيئة خالقة للمؤثرات المؤدية للجنوح ،مع مالحظة ان التعليم المدرسي ال يمثل مؤسسة قائمة بذاتها منعزلة عن المؤسسات
االخرى كاالسرة ،والدين ،والمؤسسة الدينية واالقتصادية ففي سبيل المثال اتضح ان السكان الفقراء اقل انفاقا على التعليم من
السكان االغنياء .كما ان دفع االسر الفقيرة ابناءها نحو سوق العمل في عمر مبكر هو أحد استراتيجيات البقاء للحصول على دخل
إضافي يمكنها من إشباع حاجاتها االساسية.

 : 4النوع االجتماعي للمبحوثين:
من بين مجموع االحداث الموجودين في المؤسسات االصالحية الثالث هناك أمرأتان إحداهما أودعت عن جريمة بغاء والثانية عن جريمة
قتل فهما معا ال تمثالن سوى ( )2.4%من المجموع الكلي للنزالء والمودعين .إن هذه النسبة على ضآلتها ال بد أن تكون مصدر
إشكاالت وتعقيد داخل المؤسسة .كما ان وجود اناث داخل مؤسسات اصالحية أعدت للذكور أصال تؤكد الحاجة الى وجود مؤسسة
خاصة لالناث رغم ان الطابع التقليدي للعالقات االجتماعية في كوردستان يشكل ضابطا مهما النحراف الفتيات .كما ان مثل هذا
االنحراف يتم التعامل معه على وفق المرجعية الثقافية دون أن تصل قضاياه الى أجهزة الضبط كالشرطة والمحاكم.

 : 5أنواع الجرائم التي ارتكبها االحداث المبحوثون:
من المؤكد أن االحداث أقل قدرة على ارتكاب جرائم معينة .كما أنهم بالمقابل أقدر على ارتكاب جرائم أخرى .فضال عن ان الظروف
االجتماعية السائدة قد تدفع الى ارتكاب أصناف من الجرائم قد ال تظهر في مجتمع اخر بسبب اختالف تلك الظروف .فقد انتشرت في
بعض محافظات العراق الوسطى جرائم ارهابية أرتكب بعضها االحداث ،فضال عن جرائم تتعلق بالمخدرات.

35
 - 57اظهرت بحوث كثيرة ان االحداث الجانحين لم يحصلوا اال على قسط ضئيل من التعليم .ويرى بعض العلماء ان المعرفة بحد ذاتها ال ينبغي ان تؤخذ كعامل يدرأ الجنوح بل ان
ما يدرأه هو االثر البناء الذي تباشره المدرسة الصالحة في تعزيز المنظومة االخالقية (ينظر:د.محمد عارف  -الجريمة في المجتمع  -نقد منهجي لتفسير السلوك االجرامي،
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أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
في كوردستان تتوزع جرائم االحداث المبحوثين كما هو مبين في الجدول االتي:

جدول ( )21يوضح نوع الجرم الذي ارتكبه المبحوثون في المؤسسات االصالحية الثالث
نوع الجريمه
سرقة
لواط
شروع بالقتل
قتل عمد
تسول
ضرب بالسكين
تزوير
خطف
قيادة سيارة بدون رخصة سوق
مشاجرة
حيازة اسلحة غير مرخصة
تجاوز الحدود الدولية
البغاء
المجموع

العدد
30
20
2
10
2
5
3
1
5
1
2
1
1
83

%
36.1
24.1
2.4
12.0
2.4
6.0
3.6
1.2
6.0
1.2
2.4
1.2
1.2
100.0

تظهر معطيات الجدول اعاله ان أكثر من ثلث المبحوثين ( )36%أرتكبوا جرائم سرقة وأن ربعهم تقريبا أرتكب جريمة اللواط .يمكن
تشخيص نسبة الجرائم التي أتسمت بالعنف (كالقتل والشروع فيه واستخدام اسلحة جارحة وخطف )....حيث تبلغ ما يقرب من ربع جرائم
المبحوثين ومنها القتل والشروع به ( )14.4%وحيازة أسلحة غير مرخصة ( .)2.4%على ان ارتفاع نسبة السرقة واللواط توفر مؤشرا
مهما ينبغي أن يؤحذ باالعتبار سواء عند وضع برامج السياسات الجنائية أو عند تحديد البرامج المناسبة لالصالح في المؤسسات
االصالحية ،وهو ما يتطلب التصنيف طبقا للجريمة ،وتفريد المعاملة على النحو الذي يمكن معه التعامل مع حاالت المودعين بطريقة
تعيد بناء اتجاهاتهم وتصوراتهم نحو ذواتهم ونحو المجتمع .ان هذه المعطيات تتطابق مع نتائج دراسات أخرى اظهرت ان أكثر من
نصف العينة حوالي ( )56%كانت جنحتهم السرقة.58

ثانيا :السجل االجرامي للمبحوثين:

يتضمن السجل االجرامي للمبحوثين بيانات تتعلق باعمارهم عند ارتكاب جرائمهم ،وعالقة ذلك بانواع تلك الجرائم فضال عن التاريخ
االجرامي السرهم ،وما اذا كان الحدث من العائدين الى ارتكاب الجريمة ،ونوع جرائمهم السابقة وانواع العقوبات التي تعرضوا لها .ان
للسجل االجرامي دوره المهم في االحاطة بشخصية الحدث ،واتجاهاته نحو ذاته ونحو مجتمعه ومدى استعداده لالصالح واالندماج
في حياة مجتمعه.
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
 : 1العمر عند ارتكاب الجريمة:
أظهرت البيانات ان ما يقارب نصف المبحوثين ( )48.2%ارتكبو جرائمهم وهم في عمر يتراوح بين ( )17 - 16سنة ،وهو عمر يتميز
بتحوالت بايولوجية وفسيولوجية ذات اثار نفسية واجتماعية ال بد ان يتكيف لها الحدث بمساعدة اسرته ،ومجتمعه المحلي ومدرسته.
اال ان ذلك ال يحدث دائما فالحدث قد يتلقى اشارات وتوجيهات تدعم التمرد على القيم والقوانين ،وتشجع على استخدام العنف ،او
االساليب غير السوية الشباع الحاجات ،ال سيما حين يكون الحدث فاقدا لمصدر تنويري يمكنه من ادراك الخطا والصواب من خالل مرجعية
تنسجم مع مصلحة المجتمع بدال من مرجعية اخرى تشجع على انتهاك قواعد السلوك في المجتمع .ان لكل فئة عمرية متطلبات
ال بد من فهمها والتعامل معها بحرص سواء قبل ارتكاب الجريمة او بعدها.
ان متوسط العمر عند ارتكاب الجريمة يبلغ ( )15.57سنة بانحراف معياري ال يزيد على( )1.6سنة  .وان اصغر عمر هو  12سنة واكبر
عمر هو  18سنة وبينهما ما يقرب من  5درجات نسبية .مع مالحظة ان اعمار المبحوثين الحالية تبلغ كمتوسط حسابي  17سنة اي ان
الفارق النسبي بين معدل العمر الحالي ومعدل العمر عند ارتكاب الجريمة يبلغ حوالي سنتين.

 : 2العود:
عد المجرم او الحدث الجانح عائدا يتطلب ان يكون قد صدر بحقه حكم سابق وان ذلك الحكم اكتسب الدرجة القطعية ،كما ان حكما
ان ً
جديدا يكون قد صدر على الجاني .وفي هذا البحث نعتبر الحدث الجانح عائدا أذا كان قد سبق ايداعه في إحدى المدارس االصالحية
بموجب قرار حكم صدر بادانته عن جريمة أرتكبها وأطلق سراحه (بالعفو أو باالفراج الشرطي أو النتهاء مدة محكوميته) ثم عاد وأرتكب
جريمة أخرى فحكم عليه بسببها بااليداع في إحدى المؤسسات االصالحية.59
تظهر بيانات هذه الدراسة ان النسبة االعلى من المبحوثين لم يرتكبوا سابقا أي جريمة ،اي ان مفهوم العود ال ينطبق عليهم .فهناك
( )3.6%فقط من المبحوثين ارتكبوا سابقا جرائم قبل جرائمهم الحالية ،اي ينطبق عليهم مفهوم العود ،مقابل حوالي ( )97%من
غير العائدين.
ان هذه النتيجة قد تعطي مؤشرا على ان ظاهرة جنوح االحداث في كوردستان ربما ال تكون معقدة الى حد أنها تعيد انتاج مدخالتها
من خالل حاالت العود .كما ان هذا المؤشر يمكن أن يوفر للبرامج االصالحية رؤية متفائلة ملخصها أن باالمكان وقاية المودعين الحاليين
من االنجراف ثانية الى ارتكاب جريمة تضعهم في خانة العائدين .وحين نتوسع في بحث أصناف جرائم العائدين نجد أنهم جميعا كانوا
من مرتكبي السرقة دون غيرها من الجرائم .وان عقوباتهم تراوحت بين ( )6أشهر الى( )8أشهر ،وأنهم قد أطلق سراحهم بعد إكمال
مدة االيداع .كذلك فان مراجعة السجل االجرامي الحالي يظهر أن ثلثي العائدين ( )66.6%أرتكبوا جريمة السرقة مرة أخرى مقابل الثلث
عادوا الى االيداع بعد ارتكابهم جريمة اللواط.

 : 3المدة التي انقضت على المبحوثين في االصالحيات الثالث:
تظهر معطيات الدراسة ان أكثر من خمس المبحوثين بقليل مضى عليهم في المؤسسة االصالحية حوالي سنتين ،وأقلهم من قضى
شهرين ( .)8.4%كما أن من قضوا مدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين تبلغ نسبتهم حوالي ( .)41%أما الذين تتراوح مدتهم بين أكثر
من سنتين حتى أربع سنين فتبلغ نسبتهم ( .)8.4%وبالمقابل تبلغ نسبة من تجاوزت مدة وجودهم في المؤسسة االربع سنوات
حتى ( )8سنوات (.)4.8%
إن مدة وجود الحدث في المؤسسة ،بموجب الحكم الصادر عليه ،يمكن أن يوفر مؤشرا على إمكانية االصالح .إذ أن المدة القصيرة ال
تسمح بتطبيق برامج تثقيفية وتدريبية ،او إجراء دراسات للسلوك ،ولذلك فان بيانات مستمدة من أفراد القوة االجرائية ومن الباحثين
أكدت أن المدة الطويلة نسبيا توفر فرصا أفضل لالصالح.
وطبقا للبيانات فان أقل مدة عقوبة هي شهران وأعلى مدة هي ( )8سنوات .وبلغ معدل المدة التي قضيت في االصالحية ()1.5
سنة بانحراف معياري قدره ( )1.4سنة.
وبعودة سريعة الى أصناف الجرائم التي ارتكبها المبحوثون نجد في الجدول رقم ( )22أن النسبة االعلى منها كانت السرقة ()36%
واللواط ( )24%ثم القتل والشروع بالقتل ( .)14.5%ويوفر متغير العمر من حيث عالقته بصنف الجريمة رؤية أكثر وضوحا.
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
يالحظ ان الذين تقل اعمارهم عن ( )14سنة ارتكبوا في الغالب جرائم ال تتسم بالعنف كالسرقة والمشاجرة وقيادة السيارة بدون رخصة
باستثناء حالة واحدة صنفت كشروع بالقتل .غير ان الذين تجاوزوا سن ال( )16سنة حتى ( )18سنة يظهرون اصنافا من الجرائم يتسم
بعضها بالعنف كالقتل العمد .ويحتاج بعضها االخر الى قدر من الخبرة كالتزوير فضال عن السرقة وهي جريمة نجدها في كل الفئات
العمرية باستثاء االعمار  23 - 21سنة .كما ان جريمة اللواط نجدها في كل االعمار باستثاء االعمار  13 - 12سنة والعمر  22سنة .اما
جريمة القتل العمد فنجدها في فئة العمر  13سنة وفي فئات االعمار  20 - 16سنة ثم في الفئة  22سنة ،وبالتالي فان السرقة
واللواط هي الجرائم االكثر انتشارا في معظم الفئات العمرية يليها من حيث االنتشار القتل العمد.

جدول ( )22توزيع المبحوثين بحسب فئات العمر ونوع الجريمة

ان الفئة العمرية ،ال توفر مؤشرا عن القوة البدنية وحسب ،بل قد تشير الى قدر من الخبرة والتعرض لبعض التجارب .ويالحظ ان جرائم
السرقة تختفي في االعمار  23 - 21سنة .وتختفي جرائم اللواط في االعمار  13 - 12سنة وتبلغ اعلى مستوياتها في االعمار 18 - 17
سنة لتصل الى ( )60%من مجموع جرائم اللواط بينما تبلغ نسبة السرقة ( )50%من مجموع جرائم السرقة في الفئات  19 - 17سنة.
واذا كانت جرائم السرقة ترتبط بعوامل مثل الفقر والحرمان وعدم الكفاية فان جرائم اللواط ترتبط بالتحريمات التي يفرضها المجتمع
على العالقة الجنسية خارج الزواج .وال شك في ان الموقف االجتماعي من جرائم السرقة يعد اقل حدة واقل رفضا من جرائم اللواط.
وحين تتوزع الجرائم طبقا لالصالحيات والمحافظات الثالث يوضح الجدول رقم ( )23ان ( )50%من جرائم االحداث في اصالحية اربيل هي
اللواط تليها السرقة التي بلغت حوالي خمس مجموع الجرائم .اما في دهوك فان نسبة جرائم اللواط تنخفض الى ( )9%بينما ترتفع
نسبة جرائم السرقة الى ( .)46.5%وفي اصالحية السليمانية ال نجد من ارتكب جريمة اللواط مقابل ( )37.5%ارتكبوا جريمة السرقة.
إن جريمة اللواط هي االعلى بين المبحوثين في اصالحية اربيل .وان جريمة السرقة هي االعلى في اصالحية دهوك وتتساوى نسبتا
السرقة والقتل العمد في اصالحية السليمانية ( 37.5%لكل منهما)
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
جدول ( )23توزيع المبحوثين بحسب المحافظة ونوع الجريمة
%

%

%

%

ان نسب الحرمان لميدان وضع االسرة االقتصادي كما احتسبت من قبل الجهاز المركزي لالحصاء قد توفر فرصة  -وان كانت محدودة
للتفسير .ففي دهوك بلغت نسبة الحرمان في الوضع االقتصادي لالسرة حوالي ( )59%مقابل حوالي ( )44%في اربيل و()58%
في السليمانية ،ومقارنة بالعراق (.60)55.1%

 : 4عقوبات المبحوثين عن الجرائم المرتكبة:
تظهر المعطيات ان معدل العقوبات لكل المبحوثين تبلغ ( )3.67سنة بانحراف معياري بلغ ( )4.22سنة .وان اقل مدة عقوبة هي
شهر واحد واعلى مدة عقوبة هي ( )18سنة.
يمكن تصنيف مدة العقوبات الى عقوبات تقل عن سنة وتبلغ نسبة المبحوثين فيها حوالي ( .)41%ويمكن عد هذه العقوبات
بسيطة ،وكان من الممكن استخدام عقوبات غير االيداع في البعض منها وخصوصا التي تقل عن ستة اشهر (حوالي  .61)16%اما من
تراوحت مدة عقوباتهم بين سنة الى خمس سنوات فتصل نسبتهم الى ( )41%ايضا بينما ال تزيد نسبة من تزيد مدة محكوميتهم
عن خمس سنوات حتى ( )18سنة عن ( )18%من مجموع المبحوثين.
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
 : 5التاريخ االجرامي ألسر المبحوثين:
تظهر البيانات في الجدول ( )24أن نسبة ضئيلة ال تزيد على ( )11%من المبحوثين تقريبا إرتكب أحد أفراد أسرهم جريمة أودع بسببها
السجن.

جدول ( )24توزيع المبحوثين بحسب ارتكاب أفراد اسرهم لجرائم أودعوا بسببها السجن
هل سبق الحد افراد اسرته ان اودع السجن
لم يبين
نعم
كال
المجموع

العدد

%

4

4.8

9
70
83

10.8
84.3
100.0

وأستكماال لبيانات الجدول السابق نجد أن الجرائم التي ارتكبت من جانب أحد أفراد االسرة كان االب مرتكبا لحوالي ( )78%منها مقابل
( )22%لألخوة .وتظهر البيانات الخاصة بأنواع الجرائم التي ارتكبها هؤالء في الجدول رقم ( )25ان ثلثها ( )33.3%كان بسبب مشاجرات
وان ( )22%منها كانت جرائم سياسية وان ( )11.1%كانت قتال عمدا او شروعا بالقتل وبنسبة مماثلة لجرائم التزوير.

جدول ( )25توزيع المبحوثين بحسب انوع الجرائم المرتكبة من أفراد أسرهم
العدد

%

لم يبين نوع الجريمة

1

11.11

شروع بالقتل

1

11.11

قتل عمد

1

11.11

تزوير

1

11.11

مشاجرة

3

33.33

جريمة سياسية

2

22.22

المجموع

9

100.0

نوع الجريمة

يالحظ من الجدول اختفاء جرائم السرقة والجرائم الجنسية وارتفاع نسبة المشاجرات والقتل والشروع فيه .مما قد يعني ان هناك
عوامل شخصية وراء تلك الجرائم ولذلك فان من الممكن االفتراض ان العالقة بين جرائم افراد االسرة وبين جرائم االحداث هي عالقة
ضعيفة.

ثالثا :الخدمات والبرامج:
 : 1الخدمات التعليمية:

62

من المبادئ االصالحية الحديثة ان االيداع في مؤسسة اصالحية ينبغي ان ال يكون مانعا اوعائقا لمواصلة الحدث لتعليمة ،او تلقيه
المبادئ الضرورية للقراءة والكتابة على االقل نظرا لما يمثله التعليم من وعي وادراك للمسؤوليات االجتماعية ولما يوفره من تصور
ايجابي للذات .فضال عن ان التعليم يساعد على تطبيق البرامج االصالحية االخرى كالتدريب واستخدام بعض االجهزة .بل ان التعليم هو
حق من حقوق االنسان.

40
 - 62أكد الفصل التاسع  /الفرع االول من نظام دائرة االصالح االجتماعي رقم ( )1لسنة  2008على حق النزيل والمودع في التعليم ومواصلة الدراسة ،من خالل التعاون بين وزارتي
التربية والعمل والشؤون االجتماعية كما اكدت قواعد الحد االدنى لمعاملة المذنبين ضرورة التعليم (القاعدة  .)77لذلك اشارت المادة ( )13من نظام مدارس تاهيل االحداث رقم()3
لسنة  1988الى الخدمات التعليمية في المادة ( )13من المستوى االبتدائي حتى المستوى الجامعي على وفق شروط محددة .للجريمة .بيروت  -المؤسسة الجامعية 2006 -
ص)49

2011

المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
كنا قد اشرنا ضمن البيانات االولية الى ان المستويات التعليمية للمبحوثين متواضعة اذ ان حوالي ( )40%منهم اما اميون او دون
االبتدائية مقابل ( )36%حصلوا على شهادة الدراسة االبتدائية وربعهم حصلوا على شهادة المتوسطة .وتظهر البيانات في الجدول
( )26ان حوالي ( )64%منهم يواصلون تعليمهم في االصالحية مقابل ( )36%من المبحوثين ال يواصلون تعليمهم في المؤسسة.
وهي ايضا نسبة عالية ال بد من االحاطة بعواملها.

جدول ( )26توزيع المبحوثين بحسب تلقيهم التعليم في االصالحية

العدد

%

يدرسون

53

63.9

ال يدرسون

30

36.1

المجموع

83

100.0

الدراسة في االصالحية

كما أظهرت من البيانات ان حوالي ( )10%من المبحوثين لم يبينوا مستوياتهم الدراسية الحالية دون ان يوضحوا االسباب .وهناك
( )7.2%اميون ،ويتلقون كما يبدو دروسا في محو االمية بمعنى ان نسبة االميين انخفضت حوالي ( )3.6درجة نسبية وانخفضت
نسبة خريجي االبتدائية والمتوسطة بينما ظهرت فئة جديدة تمثل الحاصلين على االعدادية (حوالي  .)5%يمكن القول ان النشاط
التعليمي في المؤسسات محدود كما يبدو ،وقد اظهرت المقابالت مع الباحثين وافراد القوة االجرائية ان محدودية النشاط ترجع في
جانب منها الى عدم صالحية البناية او عدم كفاءة المعلمين .والواقع ان التعليم في هذه المؤسسات ينبغي ان يتسم بخصائص
تنسجم مع خصائص الطلبة وظروف االيداع دون تجاوز للمناهج التعليمية المقررة رسميا.
وتظهر البيانات ان عدد االحداث الذين يدرسون حاليا في المؤسسة يبلغ ( )53حدثا بنسبة تقرب من (.)64%
كما تظهر البيانات ان من هم في المرحلة االبتدائية (من االول الى السادس االبتدائي) يبلغ عددهم ( )23مبحوثا بنسبة ( )43%من
مجموع الدارسين اما من هم في المرحلة المتوسطة (االول الى الثالث) فيبلغ عددهم ( )25مبحوثا بنسبة ( )47%من مجموع
الدارسين مقابل ( )4مبحوثين في مرحلة االعدادية بنسبة ( )7.6%من مجموع الدارسين مع مالحظة أن حوالي ( )2%لم يبينوا الصف
الذي يدرسون فيه.
بالمقابل فان ( )32مبحوثا من المجموع الكلي للمبحوثين اي بنسبة ( )38.5%ال يشاركون في اي نشاط دراسي وقد فسروا ذلك
باسباب كثيرة .إذ يظهر الجدول رقم ( )51ابتداء ان هناك نقصا في التسهيالت الدراسية منها ان اصالحية السليمانية ال تتوفر فيها
صفوف للمرحلة المتوسطة .كما ان اصالحية دهوك ال تتوفر فيها صفوف للمرحلة االعدادية وفي االصالحيات الثالث ال توجد مدرسة
للبنات وقد يرجع ذلك الى ضآلة عدد المودعات (اثنان فقط).
من االسباب المهمة التي يظهرها الجدول ( )27قصر مدة االيداع اي عدم توفر فرصة زمنية كافية يمكن للحدث من خاللها ان يواصل
تعليمه او يتلقى دروسا في محو االمية ( )37.5%وبنسبة مماثلة الولئك الذين ال تتوفر لديهم الرغبة في الدراسة .ان نسبة غير
الدارسين بسبب عدم توفر المرحلة الدراسية المالئمة تبلغ ( .)15.5%وهي نسبة ليست بالقليلة وينبغي معالجة الصعوبات التي
تحول بينها وبين الدراسة كان النسبة العالية لمن ال يرغبون بالدراسة تتطلب هي االخرى جهدا القناعهم باهمية الدراسة.
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أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
جدول ( )27توزيع المبحوثين الذين ال يشاركون في االنشطة الدراسية بحسب أسباب عدم المشاركة
اسباب عدم الدراسة

العدد
2
12
12
1
2
2
1
32

لم يبين
قصر مدة االيداع وايداعه بعد بداية العام الدراسي
عدم الرغبة بالدراسة
عدم اتقانه للغة الدراسة الكرديه لكونه عربيا
عدم وجود المرحلة المتوسطة في االصالحية (السليمانية)
عدم وجود المرحلة االعدادية (دهوك)
عدم وجود مدرسة للبنات

المجموع
 : 2الخدمات الصحية:

%
6.2
37.5
37.5
3.1
6.2
6.2
3.1
100.0
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تضم السجون والمؤسسات االصالحية أشخاصا من ذوي االتجاهات المتباينة نحو قضايا الصحة والمرض ،نظرا ألن لهذين المفهومين
مضمونهما الثقافي .كما أن االزدحام ونقص مستلزمات النظافة والخدمات الصحية ،فضال عن مواصفات الغذاء المتدنية وغيرها
تلعب دورا في تحديد خصائص البيئة الصحية للمؤسسة .وفي الغالب توجد في المؤسسات االصالحية والسجون وبحسب حجمها
وأعداد نزالئها ،وحدات صحية ،للتعامل مع الحاالت الطارئة ،مع االشارة الى ان بعض النزالء يودعون في المؤسسة وهم مرضى ،دون
أن تظهر عليهم أعراض المرض أحيانا.
أ  :المعاناة من المرض:
يظهر الجدول ( )28أن حوالي ( )17%من المبحوثين يعانون من أمراض مزمنة .ومن المعلوم أن االمراض المزمنة تحتاج في العادة الى
أدوية خاصة ،والى رعاية صحية بما فيها نوع االغذية.

جدول ( )28توزيع المبحوثين بحسب معاناتهم من أمراض مزمنة أو مستعصية
االمراض
نعم
كال

المجموع

العدد
14
69
83

%
16.9
83.1
100

أن ( )28.5%من المبحوثين يعانون من الربو وقد يرجع ذلك  -في جانب منه في االقل  -الى االزدحام في ردهات النوم ،يلي ذلك
نسبة المصابين بأمراض نفسية ( )21.4%قد ترجع أسبابها الى طبيعة الحياة في المؤسسة االصالحية .لقد وصف أحد الباحثين حياة
السجناء والمؤسسات االصالحية بالقول أن السجين في صراع دائم ضد تلك االمواج العاتية .في السجن والمؤسسة االصالحية خليط
من االفراد يزاولون نشاطات يومية واحدة ويعيشون مفردات حياة واحدة ويخضعون لمعاملة رسمية واحدة.64إن ذلك يفقد النزيل
شعوره بالتفرد والخصوصية ويجعله ضحية ضغوط نفسية واجتماعية شديدة .وهذا يفسر أيضا أن ( )14%مصابون بأمراض المعدة
والقولون .ان للسجن قوانينه التي ال تنسجم بالضرورة مع المتطلبات الصحية لالنسان .اال ان الرعاية الصحية ،بقدر ما تستهدف عالج
االمراض ،بالحد االدنى في االقل ،فانها ينبغي أن تحول دون أن تصبح بعض االمراض كالسل والجرب بمثابة وباء منتشر.
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 - 63أكد نظام دائرة االصالح االجتماعي رقم ( )1لسنة  2008في كوردستان انشاء وحدة للشؤون الصحية لتقديم الخدمات الوقائية والعالجية للنزالء والمودعين (الفصل السادس /
المادة  )26لكن نظام مدارس تأهيل االحداث أهمل إنشاء مثل هذه الوحدة.
 - 64د .عدنان الدوري ،مصدر سابق ،ص.255
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
ب  :مكان االصابة بالمرض
إن بعضا من المرضى أصيب بالمرض قبل ايداعه في االصالحية ،وبعضهم االخر أصيب به بعد إيداعه فيها ( 50%و )43%على التوالي.
وهناك ( )7%لم يوضحوا ذلك ،وهذا يعني أن النظام الصحي في المؤسسة يتحمل عبء المودعين الذين يحملون امراضهم معهم.
فضال عن أولئك الذين يصابون بالمرض بعد إيداعهم فيها .وتظهر بيانات اضافية ان ( )57%من الذين أصيبوا بالمرض قبل ايداعهم في
المؤسسة أصيبوا به في بيوتهم مقابل حوالي ( )43%لم يتذكروا أو لم يبينوا.
ان متابعة البيانات تظهر ان ( )94%من الذين اصيبوا بتلك االمراض تلقوا العالج المناسب ،وهي داللة ايجابية على حسن الرعاية.
ج  :الخدمات الصحية العامة
واهمها االستحمام والحالقة وتظهر البيانات ان حوالي ( )29%من المبحوثين يستحمون مرتين الى اربع مرات اسبوعيا وان عددا يمثل
نسبة مماثلة لمن يستحمون ( )7 - 6مرات اسبوعيا .اما الذين يستحمون عشر مرات فاكثر فان نسبتهم ال تزيد على ( .)3.6%يبلغ
معدل عدد مرات االستحمام اسبوعيا ( )5.61%مرة ،اي بحدود ما يقل عن مرة واحدة في االسبوع بانحراف معياري قدره ( )2.58مرة.
واقل عدد هو مرتين مقابل ( )14مرة كحد اعلى.

 : 3التدريب المهني:

65

يمكن النظر الى التدريب المهني على انه نوع من التمكين الفني بمعنى الحصول على خبرة مهنية معينة كما انه في وجهه االخر
عملية تغيير لتصورات الذات ،عمادها الثقة بالنفس ،والقدرة على القيام بنشاط منتج سواء داخل المؤسسة او خارجها بعد انتهاء
مدة االيداع.
يبين الجدول ( )29ان ( )67%من المبحوثين يتدربون بشكل منتظم على احدى المهن في ورش المؤسسة االصالحية مقابل ()32.6%
يتدربون بشكل متقطع او ال يتدربون .اي ان نسبة المتدربين تبلغ ثلثي المبحوثين المودعين في المؤسسات الثالث .ويبدو ان مهن
النجارة والحالقة تحظى بالنسب االعلى من المتدربين ( 39%و )32%على التوالي .وال تزيد نسب المتدربين على الخياطة واللحام
على ( )6%من المجموع .وقد يرجع ذلك الى أنها تحتاج الى مواصفات فنية معينة.

جدول رقم ( )29توزيع المبحوثين بحسب مدى تدريبهم على مهنة معينة داخل االصالحية
التدريب
يتدرب دائما
ال يتدرب أو يتدرب أحيانا

المجموع

العدد
56
27
83

%
67.4
32.6
100

ان ورش التدريب موجودة في كل مؤسسة اصالحية تقريبا نظرا لما يمثله التدريب من أهمية في إشغال وقت المودع ،وفي توفير
خبرة مهنية له ،وفي تعزيز عالقاته السوية بزمالئه وباالدارة فضال عن أن بعض أنواع التدريب تدر دخال على المتدربين.
تظهر البيانات في الجدول ( )30أن النسبة االعلى لغير المتدربين أو االقل إنتظاما في التدريب تظهر في السليمانية ( )87.5%من
مجموع المودعين ،بينما تنخفض نسبة غير المتدربين الى ( )18%في دهوك وتبلغ ربع المودعين في أربيل .وكما هو مبين في
الجدول (.)34
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 - 65دمج نظام دائرة االصالح االجتماعي في كوردستان بين التاهيل المهني ومادة التدريب السلوكي والثقافي والتربوي للنزالء والمودعين في الفصل الرابع  /المادة ( )15وما
بعدها كما حدد نسبة االجور الواجب دفعها للحدث .كما ان نظام مدارس تاهيل االحداث رقم ( )3لسنة  1988اشار في المادة العاشرة الى ذلك ايضا.

أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
جدول ( )30توزيع المبحوثين حسب مدى تدريبهم وبحسب المحافظة
يتلقون التدريب
%
العدد
75
24
12.5
1
72
31
67.4
56

التدريب
أربيل
السليمانية
دهوك

المجموع

ال يتلقون التدريب
%
العدد
25
8
87.5
7
18
12
32.6
27

المجموع
العدد
32
8
43
83

%
100
100
100
100

ان قلة عدد المودعين في اصالحية السليمانية كان ينبغي أن يوفر فرصة مناسبة لتدريبهم إذا كانت خصائصهم تسمح بذلك ،على
ان قلة العدد قد تكون بحد ذاتها سببا ال يشجع على إعداد برامج تدريبية متنوعة.
إن من المهم أن نتعرف على أسباب عدم التحاق بعض المبحوثين بالبرامج التدريبية بشكل منتظم .وقد ظهر ان أكثر من ( )48%من
مجموع الذين لم ينتظموا بدورات تدريبية أرجعوا سبب ذلك الى عدم الرغبة ،مقابل ( )22%ذكروا ان قصر مدة االيداع هي السبب ،بينما
أكد ( )7.4%عدم وجود برامج تدريبية.
ان للتدريب أهميته كما أشرنا..وأيا كانت اسباب عدم االنتظام في دورات تدريبية فإن على ادارات المؤسسات أن تضع في اعتبارها تلك
االهمية وأن تنظم دورات تدريبية تأخذ في الحسبان مدة االيداع ،والخبرة السابقة للمودع ،ورغبته الشخصية ،فضال عن ضرورة أن يشعر
المودع انه يحقق فائدة ملموسة منها كأن يمنح أجرا رمزيا ،أو أن يعد االلتحاق بورش التدريب أحد معايير منح االجازة المنزلية أو االفراج
الشرطي.

 : 4الترويح:
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مع أن االيداع في مؤسسة اصالحية يعني مصادرة لحرية المودع ،فإن ذلك ال ينبغي أن يحرمه من حق الترويح ألسباب كثيرة لعل في
مقدمتها أن الترويح يمكن أن يخدم العملية االصالحية حين يخفف من الضغوط والتوترات النفسية والعصبية التي قد تدفع المودع
الى سلوك عنيف أو مشاكس ،كما أن الترويح حين يأخذ طابعا جماعيا فانه يهيئ فرصة لعالقات إجتماعية قوامها التعاون والشعور
المشترك باالنتماء ،الى جانب أن الترويح حق انساني .ومن الواضح أن الترويح قد يقتصر على ممارسة المشي ،وقد يتعداه الى
ممارسات فردية أو جماعية مثل االلعاب الرياضية أو الفنون المختلفة.
وقد اظهرت المعطيات ان ( )72.3%من مجموع المبحوثين في االصالحيات الثالث يمارسون أشكاال من الترويح والهوايات المختلفة،
مقابل ربعهم ال يمارسون ذلك ،وهي نسبة ليست بالقليلة وال يجب التغاضي عنها .إن من المهم مالحظة حقيقة ان فهم المودعين
لمفهوم الترويح قد ال يكون متطابقا .فالبعض قد يرى في مجرد الحوار أو الحديث مع االخرين هو بحد ذاته ترويحا بينما يركز اخرون على
االلعاب الرياضية دون غيرها .ولذلك نستطيع القول ان المودعين بغض النظر عن مدى إيجاد وسائل للترويح من قبل ادارة المؤسسة،
يجدون ألنفسهم فرصا للترفيه وقضاء اوقات الفراغ.
أظهرت البيانات في الجدول ( )31أن النسبة االعلى من المبحوثين (أكثر من ثلثهم بقليل) حوالي ( )34%يقضون أوقات فراغهم
بمتابعة التلفزيون ،ويمارس أكثر من خمس المبحوثين بقليل االلعاب الرياضية .وتمثل المطالعة أقل النسب ( )12.4%مع مالحظة أن
المبحوثين اختاروا أكثر من نشاط.
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
جدول ( )31توزيع المبحوثين بحسب كيفية قضاء اوقات الفراغ في المؤسسة يوميا
كيفية قضاء وقت الفراغ

العدد

%

ممارسة بعض االلعاب الرياضية

49

21.8

المطالعة

28

12.4

التحدث مع المودعين

37

16.4

مزاولة بعض الحرف اليدوية

31

13.8

مشاهدة برامج التلفزيون

76

33.8

اخرى

4

1.8

225

100.0

المجموع

من المؤشرات التي أظهرتها الدراسة أيضا ،عدم ممارسة نشاطات فنية كالرسم والتمثيل أو الغناء .إن مشاهدة برامج التلفزيون
ال تعد دائما من المؤشرات االيجابية نظرا لما قد تؤدي اليه المشاهدة من تعرض ألفالم العنف ،والجريمة ،فضال عن أن المشاهدة
مهما كانت طويلة فانها قد تمتص أوقات الفراغ لكنها ال تعزز صحة المودع بعكس ممارسة االلعاب الرياضية التي تنمي العالقات
االجتماعية وتخلق روح المنافسة ،كما تنطوي على اثار صحية مفيدة .ومع أن المطالعة قد تؤدي الى شعور باالنقطاع والعزلة عن
االخرين ،فإنها تنمي الوعي وتعمق الشعور بالواجبات والمسؤوليات االجتماعية .إن مشاهدة المبحوثين للتلفزيون ،تبدو كثيفة من
حيث تعدد انواع البرامج.
وتظهر البيانات أن ربع المبحوثين يقبلون على مشاهدة البرامج الرياضية ،تليها نسبة من يشاهدون البرامج الدينية (حوالي )14%
وهناك ( )13%يتابعون أفالم العنف و( )12%يتابعون االغاني والموسيقى ،وتنخفض نسبة من يشاهدون البرامج الثقافية الى ()3%
فقط .لقد أعدت برامج التلفزيون لمختلف الناس ،واذا كانت هناك اعتبارات معينة في منع بعض البرامج ،فانها في الغالب تتعلق
باالطفال .وبالتالي فان بعض برامج التلفزيون قد تكون ضارة بالمودعين إذ تشجعهم على العنف ،أو توفر لهم خبرة إجرامية معينة.
والواقع ان كثيرا من الباحثين يعتقد ان للتلفزيون اثارا سلبية في سلوك االطفال واالحداث .67ولذلك يكون من المفيد اخضاع البرامج
التي يشاهدها المودعون للمراقبة .او ان يتم اختيار افالم وبرامج تربوية تبث من خالل جهاز فيديو.
كما اتضح ايضا ان هناك ( )11مبحوثا اي ( )5%من المجموع ذكروا برامج تلفزيونية اخرى وعند التحري عنها تبين انها افالم اطفال (حوالي
نصف المبحوثين في هذه الفئة) وقسم منهم يرغبون في مشاهدة االفالم الترفيهية .وهناك من يتابع افالما فارسية او هندية او
رومانسية عامة.
مرة اخرى نشير الى ان لبرامج الترفيه أهدافا مهمة كثيرة بل ان بعضها يعد بمثابة الضرورة للعملية االصالحية ذاتها ولذلك ال ينبغي
تركها بدون تقنين وتقويم.
من جانب اخر اشار المبحوثون الى نشاط المشي والتمشي .وهو نشاط مهم ينطوي على عناصر صحية ،وعلى قضاء الوقات الفراغ،
فضال عما يمكن ان يؤدي اليه من عالقات اجتماعية بين المودعين ،مع ان له ايضا اثار سلبية محتملة ،حين يوفر فرصا للعنف والصدام
او تفكير بالهرب .وقد تبين من خالل المقابالت ان معدالت نشاط التمشي عند المودعين تراوحت بين (ساعة الى ساعة وربع) يوميا،
وهناك مطالب بجعلها ساعتين يوميا.
ان الحرمان من المشي والتمشي هو احد العقوبات الشائعة في السجون واالصالحيات وقد تأخذ العقوبة احيانا شكال جماعيا يشمل
كل نزالء القسم .ومع االخذ بنظر االعتبار اهمية مثل هذه العقوبة حين يتعلق االمر باستتباب االمن ومنع الشغب واعمال العنف ،فان
التمشي والتعرض للشمس له اثار صحية ايجابية .ومن المهم دائما عدم تعميم عقوبة العزل اذا كان بعض النزالء خارج مسؤولية
الفعل الممنوع .فضال عن ضرورة مراقبة االثار البدنية والنفسية التي تترتب على عقوبات العزل أو الحرمان من نور الشمس.
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أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
 : 5العقوبات :

68

ال يمكن الي مؤسسة اصالحية مهما بلغت درجة انفتاحها ومرونة التعامل فيها ان تتغاضى عن مبدا الثواب والعقاب .واذا كان مبدا
ال ثواب يمكن ان يتحقق من خالل الزيارة المنزلية او االفراج الشرطي ،او الحصول على وقت اطول لممارسة بعض النشاطات الترفيهية
وهي كلها تنسجم مع الجهد االصالحي ،فان مبدا العقاب ال يقل اهمية بوصفه الية لضبط السلوك السيء ومنع تكراره وتقويم
نموذج لالخرين يقيهم من ممارسته .ان ادارة المؤسسة االصالحية ،طبقا لمعلوماتها عن مودعين معينين (كونهم ميالين للعنف
او كونهم يمارسون سلوكا عدوانيا ضد انفسهم او ضد االخرين) قد تضطر لوضع المودع في قسم خاص او غرفة معزولة .غير ان
البيانات المستحصلة من المودعين أظهرت أن حوالي ( )93%منهم لم يمروا بتجربة (االيداع في غرفة او قسم خاص) مقابل حوالي
( )5%تعرضوا لذلك(.جدول رقم )32

جدول ( )32يوضح مدى ايداع الحدث في غرفة او قسم لاليداع الخاص
هل اودع في قسم خاص

العدد

%

لم يبين

2

2.4

نعم

4

4.8

كال

77

92.8

المجموع

83

100.0

وتظهر البيانات ان الذين تعرضوا لاليداع في قسم خاص تفاوتت ساعات بقائهم فيه بين ساعة واحدة وخمس عشرة ساعة .وال يزيد
عددهم عن ( )4مبحوثين.
على ان االدارة قد تضطر لوضع حدث او اكثر من المودعين في الحبس االنفرادي وهو ما يعني مضاعفة ما يعنيه الحكم القضائي
من مصادرة للحرية ليس بطول المدة بل بطريقة قضائها .ويعد الحبس االنفرادي  -وهو اجراء شائع في السجون واالصالحيات  -اجراء
ضروريا أحيانا سواء بوصفه عقوبة او بوصفه عملية استبعاد وقائية لمودع او اكثر خوفا من احتمال ممارسته لفعل يمكن ان يؤثر
في االخرين من المودعين او االدارة.

جدول ( )33توزيع المبحوثين بحسب تعرضهم للحبس االنفرادي
االجابة
لم يبين
نعم
ال

المجموع

العدد
2
11
70
83

%
2.4
13.3
84.3
100

يبين الجدول ( )33ان ( )13.3%من المبحوثين تعرضوا لعقوبة الحبس االنفرادي مقابل ( )84.3%لم يتعرضوا لذلك .والواقع ان المهم
هو ليس الحبس االنفرادي بحد ذاته ،بل ما يعنيه ذلك للمودع وما يمكن ان يشكله من تاثير اصالحي تربوي الى جانب تأثيراته الصحية
والنفسية .ان بيانات اضافية تظهر ان اكثر من نصف المبحوثين الذين تعرضوا لعقوبة الحبس االنفرادي بلغ عدد مرات تعرضهم لها مرة
واحدة وان بعضهم تعرض لها اكثر من عشر مرات.
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 - 68اكدت قواعد الحد االدنى لمعاملة المذنبين في القاعدة( )27على وجوب ضبط النظام في حزم دون فرض قيود تزيد على القدر الضروري لحفظ االمن كما اوجبت تحديد السلوك
الذي يشكل مخالفة تاديبية ونوع الجزاء والسلطة المختصة بتوقيفه  -راجع القواعد  34 - 29كما ان نظام مدارس التاهيل حدد في المادة  15انواعا من العقوبات بما في
ذلك الحجر االنفرادي (المادة الخامسة عشرة) وحدد نظام دائرة االصالح االجتماعي في كوردستان عقوبات مماثلة بما في ذلك الحجز االنفرادي والحرمان من الطعام (الفصل
السابع  -المادة())27

2011

المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
لقد أظهرت البيانات ان أكثر من نصف المبحوثين ( )54.5%من الذين تعرضوا لعقوبة الحبس االنفرادي تعرضوا لها بسبب مشاجرات مع
المودعين من زمالئهم ،وان حوالي ( )41.5%تعرضوا لهذه العقوبة بسبب خالفات مع الحراس (سرقة سجائر احد الحراس  /المشاجرة
مع احد الحراس) .ان نسبة الذين تعرضوا لهذه العقوبة بسبب مشكالت مع الحراس سجلت أعلى النسب .ما يشير الى المضمون
العدواني للعالقة بين المودعين وافراد القوة االجرائية الذين اشاروا بدورهم الى صعوية التعامل مع المودعين وعدم احترامهم
للحراس ومع ذلك فان المشاجرات مع الزمالء تظل النسبة االعلى .والواقع ان الحياة في االصالحية ال تمضي على طريق سهل ،اذ ان
المودعين ينظمون عالقاتهم على اسس عشائرية ،او محلية ،او مصلحية ،ويصطدمون بالتالي مع مجموعات اخرى .ان الحياة الخفية
في المؤسسة االصالحية تختلف عن تلك التي تظهر على السطح .فالمودع ال بد ان يبحث عن مصدر للحماية ،وعن مصدر لتوفير حاجات
ممنوعة كالسجائر والمخدرات .كما ان االدوار الجنسية ال تختفي ،بل يعاد تنميطها .ان بعض العالقات تبقى في الظل فال تدرك االدارة
تفاصيلها ومضامينها كما ان هناك عالقات ما بين المودعين وافراد القوة االجرائية تبقى في الظل ايضا .وفي كل االحوال ينبغي على
االدارات ان تتوغل في حياة المودعين من خالل البحث االجتماعي والمالحظة اليومية بهدف ايجاد مضادات للعالقات غير السوية ،او
للصراعات المحتملة .وبعبارة أخرى يجب النظر الى مجتمع االصالحية بوصفه مجموعة من المنزالت واالدوار وان العالقات بين أفراده
تنطوي على توزيع معين للسلطة.

 : 6البحث االجتماعي:
للبحث االجتماعي في المؤسسات االصالحية اهمية كبرى ،بل ان اهميته تسبق االيداع ،وتهيئ قاعدة لعدالة القرار الذي يمكن ان
تتخذه المحكمة نحو الحدث .في المؤسسة يؤدي الباحث ادوارا متعددة ،متفاضلة لكنها متكاملة .فهو من جهة دارس لشخصية
الحدث محاوال التعرف على عوامل جنوحه ،ورؤيته لحاضره ومستقبله ،وتشخيص ما يعاني منه من عقد واشكاالت نفسية ،فضال
عن ظروفه االسرية وعالقاته االجتماعية داخل المؤسسة وخارجها .كذلك فان للباحث دوره في تفريد المعاملة والتصنيف والزيارات
المنزلية ،وكذلك في حل المشكالت اليومية للمودعين ،والناجمة عن وجودهم المتواصل في مكان واحد ،ومعايشتهم لظروف
خاضعة للضبط والرقابة .ان من الممكن القول ان نجاح الباحث االجتماعي في ادواره ،هو احد اهم االدلة على ان المؤسسة االصالحية
تحقق النجاح في اصالح المودعين فيها .ان احد مؤشرات نجاح الباحث يتمثل في اتجاهات ومواقف المودعين منه.
ان اول سؤال يتبادر الى الذهن هو الجدول الزمني للقاءات الباحث بالمودعين.
أظهرت البيانات ان أكثر من ( )67%من المبحوثين أكدوا ان الباحث االجتماعي يلتقيهم يوميا وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا للعالقة بينهما.
وهناك خمس المبحوثين يلتقيهم الباحث اسبوعيا وحوالي ( )10%ال يلتقيهم اال عند حدوث مشكلة .والمهم في االمر ان الباحث
االجتماعي يلتقي المودعين ،وان من ال يلتقيهم ال يشكلون اال نسبة ضئيلة .غير ان اللقاء بحد ذاته قد ال يكون مفيدا إن لم يصمم
لتحقيق هدف ،أو خدمة معينة .وهذا يعني أن لقاءات كل باحث باالحداث ينبغي ان تحدد من حيث عناصر موضوعها وأهدافها ومدى
الحاجة الى تكرارها فضال عن ضرورة توثيقها.
وتظهر البيانات أيضا ان ( )65%من المبحوثين يرون ان الخدمة التي يقدمها الباحث هي االرشاد والنصيحة مقابل ( )12%يعتقدون ان
الباحث ال يقدم أي خدمات ،وهناك ( )19%لم يحددوا نوع الخدمة .ويالحظ ان الخدمات المهمة كاالتصاالت بأسرة الحدث وفتح ملف
للحدث واالستفسار عن أحواله لم تحظ اال بنسب ضئيلة .إن لالرشاد أهميته في النشاط الكلي للباحث لكنه ال يفصح اال عن تصور
سطحي لدور الباحث .إن الجدول السابق ال يظهر وظائف مهمة للباحث مثل حل المشكالت ،ومساعدة المودعين على ممارسة أنشطة
جماعية مفيدة ،ومراقبة أنشطتهم الترفيهية والتدريبية وغيرها .من ذلك يبدو أن أدوار الباحثين  -من وجهة نظر المودعين  -تبدو
شكلية ال تتناسب مع ما هو متوقع من الباحثين في المؤسسات االصالحية.
ولعل أحد االدلة على شكلية تلك االدوار ان ( )3مبحوثين بنسبة ( )3.6%من المجموع ذكروا ان الباحث قام بزيارة ألسرهم ،مقابل
( )65%ذكروا العكس .مع ماهو معروف من أهمية التواصل ما بين المؤسسة واسرة الحدث ،وبين االسرة والمودع.
ان عالقة المودع بالباحث تتوقف الى حد ما على معرفة كل منهما بدوره وواجباته .فإذا أفترضنا ان الباحث بحكم دراسته االكاديمية
وخبرته العملية يعرف واجباته ،فإن على المؤسسة أن توفر للمودع معرفة كافية بمهمة الباحث وبمهمات غيره أيضا.
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
 : 7عالقات االحداث وتصوراتهم لذواتهم:
على الرغم من أن إيداع الحدث في مؤسسة إصالحية يعني سلب حريته ،وعزله عن المجتمع ،فإن عالقاته مع أشخاص خارج المؤسسة،
كاالهل ،واالصدقاء ،تظل قائمة ،بدرجات مختلفة من الشدة والوضوح .كما أنه  -في الوقت ذاته  -يدخل في عالقات جديدة مع المودعين.
إن لهذه العالقات تأثيراتها السلبية أو االيجابية في عملية اصالحه ،ولذلك فان تعزيز عالقاته باسرته ،وإقامة عالقات طيبة مع المودعين،
والتصرف على وفق الضوابط المقررة في المؤسسة ،يمكن أن يخفف من وطأة العقوبة ،ويقوي تصوراته االيجابية عن ذاته.
تظهر المعطيات ان ( )94%من المبحوثين وصفوا عالقاتهم بالمودعين بكونها جيدة مقابل حوالي ( )5%وصفوها بغير الجيدة،
وأرجعوا ذلك الى صعوبة التفاهم مع االخرين .مع االشارة الى ان العالقة الجيدة ال تعني دائما غياب التنافس أو الصراع وال سيما حين
يتعلق االمر بالمزايا والخدمات.
من جانب اخر يبدو أن عالقات المبحوثين بأسرهم هي على وجه العموم ايجابية .وتظهر البيانات ان ( )46%من المبحوثين وصفوا
عالقاتهم بأسرهم بكونها جيدة و( )37%منهم وصفوها بكونها جيدة الى حد ما مقابل حوالي ( )17%عدوها غير جيدة .إن صفة
العالقة مع االسرة تتوقف على عوامل كثيرة لعل في مقدمتها نوع الجريمة .فالمجتمع عموما يرفض الجرائم التي تسيئ لشرف
الفرد ومكانة اسرته وسمعتها كالبغاء واللواط .وقد يتساهل في الجرائم التي تعكس سلوكا رجوليا أو ثأريا بل انه قد يشجع الجرائم
الثأرية .وبناء عليه تعيد االسرة تقويم عالقاتها بأبنائها وفي بعض االحيان ال تقاطعه فقط ،بل تنتظر مغادرته للمؤسسة حتى تبادر
اليقاع عقوبة أخرى عليه قد تصل حد القتل.
ان قوة عالقة المودع باسرته تتصل أيضا بمدى زيارة االسرة له ومتابعتها لظروفه وحاجاته في المؤسسة .إذ أن بعض االسر تهمل
الزيارة إما بسبب عوامل طول المسافة بين المسكن والمؤسسة أو بسبب الفقر ،أو تفكك االسرة ،وعدم إهتمام أفراده بمصير
المودع .ويبين الجدول االتي ان الزيارات االسرية لبعض المودعين معدومة أو غير منتظمة.
ويظهر الجدول ( )34ان حوالي ( )70%من المودعين يحظون بزيارات دائمية ومنتظمة من أسرهم مقابل حوالي ربع المبحوثين يحظون
بزيارات غير منتظمة مقابل ( )5%ال تزورهم أسرهم.

جدول ( )34توزيع المبحوثين حسب مدى زيارة اسرهم لهم
العدد

%

دائما

58

69.9

احيانا

21

25.3

كال

4

4.8

83

100.0

اوقات الزيارة

المجموع

لقد بين ( )8مودعين بنسبة ( )9.6%من مجموع المبحوثين ان عدم زيارة االسرة أو عدم انتظامها يرجع الى أسباب كثيرة اهمها بعد
مكان االسرة كما يظهر في الجدول (:)35

جدول ( )35توزيع المبحوثين الذين ال تزورهم اسرهم بحسب اسباب عدم الزيارة
العدد
4

%
50.0

االسرة غاضبة على الحدث

3

37.5

اسباب امنية

1

12.5

المجموع

8

100.0

اسباب عدم الزيارة
بعد مكان االسرة
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المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
إذ أضهرت المعطيات في الجدول ( )35ان نصفهم ال تزورهم أسرهم بسبب بعد مكان السكن عن المؤسسة ،وينطبق ذلك أكثر على
االسر التي تقيم في القرى والنواحي البعيدة .ومن المعلوم أن هناك قرى ونواحي تقع في مناطق وعرة ونائية ،وأن الوصول الى
المؤسسة يستغرق وقتا ويتطلب إنفاقا قد ال تستطيع االسرة أن تتحمله .الى جانب ذلك هناك ( )37%أسرهم قاطعتهم بسبب نوع
الجرائم التي ارتكبوها ،مقابل ( )12.5%أشاروا الى (أسباب أمنية) دون أيضاح للمقصود.
لقد أظهرت الحوارات مع االحداث ان بعض االسر تباعد بين زياراتها للحدث نظرا للكلفة االقتصادية التي تتحملها جراء الزيارة ،كما ان
بعضها االخر ترفض زيارة الحدث النه من خالل الجريمة التي ارتكبها اوقعها في مشكالت مع اسر اخرى.
ان عدم تواصل االسرة مع المودع ايا كانت اسبابه ينطوي على اثار سلبية في شخصيته وفي العملية االصالحية برمتها .فالحدث
سوف يغادر المؤسسة بعد انتهاء مدة االيداع ،وال شك في انه سيعود مرتكبا جريمة جديدة اذا لم يجد دعما من اسرته ومجتمعه
المحلي .كما انه بعد مغادرته للمؤسسة سوف يواجه سلسلة من المشكالت ولالسرة دورها المهم في حل تلك المشكالت او
انجاح برنامج الرعاية الالحقة.
ويبدو ان معظم المبحوثين يدركون اهمية الزيارات االسرية سواء لتزويدهم ببعض الحاجات التي قد ال تتوفر لهم في المؤسسة ،او
الدامة العالقات التكافلية بين الطرفين.
ان معظم المبحوثين ( )94%يعدون زيارة االهل لهم مهمة جدا او مهمة سواء تحققت تلك الزيارات ام لم تتحقق .ومن ثم يمكن
لالدارة وللباحثين ان ياخذوا ذلك االهتمام بعين االعتبار من اجل تعزيز عالقات المودعين باسرهم وتوعية افراد االسر بادوارهم من اجل
اصالح االحدث واعادة دمجه في حياة مجتمعه.
من جانب اخر فان تصورات المودع عن ذاته وعن فعله تكتسب اهمية في عملية اصالحه فالشعور بالندم ،بعد االعتراف بالذنب ،قد
يوفر حصانة اخالقية تمنع العود الى الجريمة.
وفيما يتعلق بوصف المبحوثين لذواتهم ،اظهرت المعطيات ان حوالي ( )57%من المبحوثين عدوا انفسهم مذنبين مقابل ()41%
عدوا انفسهم ضحايا وان ( )2.4%تعللوا في وصفهم للجريمة بالجهل بالقانون .ان الشعور بالذنب يعزز االتجاهات نحو التوبة والرغبة
بالتصرف السليم .وقد اظهرت دراسات أخرى لألحداث الجانحين ان ( )98%من العينة يشعرون بالندم على ما أرتكبوه من فعل جانح.
ما يعني ان توفر السبل الرشادهم الى الطريق الصحيح يمكن ان يعيدهم الى صوابهم ويكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.69
ان تصورات المرء عن ذاته تتضمن كيفية وصف المرء لنفسه ،والى ماذا يطمح وما هو المتوقع منه ،ثم الحكم على الذات سلبا او
70
ايجابا واخيرا ادراكه لتصورات االخرين عنه.
ان احد اهم اهداف العملية االصالحية يتمثل في احداث تغيير جوهري في تصورات المودع عن ذاته وبالتالي عن هويته .وهذا يتطلب
جعل بعض عناصر الهوية اكثر مركزية او اكثر اهمية من العناصر االخرى ،وتغيير المطالب والتوقعات المسايرة لذلك ،وتغيير كلفة
الطرق المؤدية الرضاء تلك التوقعات .71وبعبارة اخرى كيفية تغيير رؤية الحدث لذاته بوصفه سارقا يرضي حاجاته من خالل سرقة اموال
الناس ،من خالل تعزيز تصوره بوصفه قادرا على كسب مصادر عيشه الن السرقة ذات كلفة عالية.

 : 8مشكالت النزالء والمودعين:
اشرنا الى ان االصالحية تمثل مجتمعا صغيرا نسبيا يتفاعل في إطاره البيئي المكاني عدد من الناس ،مجتمع له ثقافته ،وضوابطه،
ويتعرض أفراده لمشكالت تتعلق بمدى إشباع حاجاتهم المادية ،وانحرافهم عن الضوابط المقررة ،وعالقاتهم مع بعضهم البعض،
ومع االدارة وغير ذلك .إن بعض المشكالت مرئي واضح لكن نسبة عالية من المبحوثين رفضت الكالم عنها .ولذلك سنركز على
المشكالت التي أوردها المبحوثون صراحة.
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أطفال في نزاع مع القانون

المبحث الرابع
االحداث الجانحون في المؤسسة االصالحية
يظهر الجدول ( )36أن ( )48مبحوثا فقط ،من مجموع ( )83بنسبة ( )58%ذكروا مشكالت محددة يعانون منها .ويالحظ ان ربعهم أكد
نوعية الطعام وكميته .فهي من وجهة نظر هؤالء غير جيدة وينبغي تحسينها .يلي ذلك نسبة من أشاروا الى عدم صالحية المالبس
من حيث نوعية القماش والزي وتبلغ ( )23%فيما ركز ( )14.5%من المبحوثين على قسوة العقوبات وسوء معاملة االدارة .وهناك
حوالي ( )23%أكدوا عدم وجود برامج تدريبية وتعليمية .ومن المهم مالحظة ان المبحوثين حين يطرحون هذه المشكالت فانهم قد
يقصدون بها النقد من خالل المبالغة.

جدول رقم ( )36توزيع المبحوثين بحسب انواع المشكالت التي يعانون منها داخل المؤسسة االصالحية
%
العدد
نوع المشكلة
8.3
4
االكتظاظ
10.4
5
عدم توفر برامج تدريبية
12.5
6
عدم توفر برامج تعليمية
25
12
عدم صالحية الطعام كما ونوعا
23
11
عدم صالحية المالبس
14.5
7
قسوة العقوبات وسوء معاملة االدارة
4.2
2
سوء المعاملة من قبل أفراد القوة االجرائية
2.1
1
سوء العالقة بين النزالء
المجموع
100
48
إن تهيئة مستلزمات العيش في المدرسة االصالحية ليس سهال بل قد يصطدم بعوائق كثيرة أولها خصائص المكان والتسهيالت
المتاحة فيه ومدى كفايته لعدد النزالء والمودعين سواء للنوم أو االكل أو ممارسة الهوايات وغير ذلك .الى جانب حقيقة أن نمطية
الحياة في المؤسسة وثقل واستمرار روتينها (وحدة المالبس  -تماثل الطعام  -محدودية الحركة....الخ) كل ذلك يثير ردود فعل نفسية
وتوترات قد تدفع الى التمرد والعصيان ،وتدفع في الوقت ذاته الى تشديد الضوابط والعقوبات .إن مشكالت الطعام والمالبس ،التي
يشير المبحوثون الى رداءتها ،قد ترجع أيضا الى اختالف أذواق النزالء ومزاجاتهم .فاالنسان قد ينفر سريعا من مالبس يتكرر أرتداؤها
يوميا ووجبات طعام ال تغيير في توزيعها االسبوعي.
بالمقابل أظهرت البيانات ان المبحوثين يلجأون الى عدة أطراف حين يعانون من مشكلة ما في داخل االصالحية.
بلغ عدد الجهات التي ذكر المبحوثون أنهم يلجأون اليها ( )4جهات وبلغ عدد االختيارات ( )90تكررت بين تلك الجهات فيما ذهب ()6.7%
من المبحوثين الى أنهم ال يلجأون الى أحد .ومما يلفت النظر أن ( )43%من االختيارات ركزت على الحراس فيما ركزت ( )31%منها على
الباحث االجتماعي و( )6.7%على مدير االصالحية ،وهي كلها مؤشرات ايجابية .أما اللجوء الى المودعين االخرين فهو يعكس دليال
على قوة العالقات االجتماعية فيما بينهم .إن النسبة العالية للمبحوثين الذين لم يشيروا الى أي نوع من المشكالت قد تعكس
درجة الحذر والتخوف ،او تعكس عدم اهتمام ،بمعنى أنهم يعتقدون أن تشخيص تلك المشكالت قد يعرضهم لبعض المساءلة ،كما
أنه في الوقت ذاته لن يغير شيئا من الوضع القائم .إن تشخيص المشكالت الواقعية داخل المؤسسة يحتاج لما هو أكثر من المقابالت
التي قد تأخذ طابعا رسميا ،ومن خالل زمن محدود ال يوفر فرصة التعمق وأكتشاف الظواهر والعوائق التي قد ال تظهر في مسرح
الحياة اليومية بشكل مباشر.
لقد أظهرت بيانات إضافية ان معظم االحداث قرأوا اللوائح والتعليمات ( )85.5%مقابل ( )14.5%لم يطلعوا عليها .إن قراءة اللوائح
توفر للنزيل والمودع فرصة افضل للتكيف لحياة المؤسسة بدال من أن يقوم بتجارب وسلوك عشوائي ربما يفضي الى مزيد من
المشاكل.
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المبحث الخامس
أفق المستقبل
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المبحث الخامس
أفق المستقبل
انطالقا من أن االصالح هو المدخل السليم للتنمية سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد الشخصية االنسانية ،فإن الرؤية
االستراتيجية لتطوير واقع مؤسسات اصالح االحداث في اقليم كوردستان تركز اساسا على تحسين نوعية الحياة للنزالء والمودعين،
وخلق فرص وبناء قدرات وتطوير المهارات المرتبطة بالتشغيل من أجل اعادة دمجهم واعادتهم الى حضيرة المجتمع .فضال عن وضع
معايير لتعليمهم ورعايتهم الصحية بوصفها نوعا من أنواع االستثمار المنتج المماثل في االهمية لبناء الهياكل االساسية المادية.
كما ينبغي التركيز على دور االسرة بالنسبة للحدث في بلوغ ابنها الهدف االسمى ،وهو ان يصبح عنصرا فاعال صالحا في المجتمع
وذلك من خالل المزيد من االرشادات الدقيقة والمستمرة لألسر.

ويمكن توزيع مراحل النهوض بواقع مؤسسات اصالح االحداث على ثالثة مستويات:
•
•
•

الترتيبات قصيرة المدى الموجهة لمعالجة االختناقات الحالية في دوائر اصالح االحداث
الترتيبات المتوسطة المدى الموجهة الى تيسير تطوير المهارات وبناء القدرات
الترتيبات الطويلة المدى الموجهة الى تهيئة بيئة تساعد في عملية النهوض بواقع مؤسسات اصالح االحداث في اقليم
كوردستان.

أوال :على المدى القصير ( 3 - 1سنوات)
.1
.2

تكثيف الدورات التدريبية للباحثين االجتماعيين والمدراء وأفراد القوة االجرائية كال حسب إختصاصه الوظيفي داخل أقليم كوردستان
وخارجة.
تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في المجاالت المختلفة وأهمها:
أ-
ب-
ج-
د-
هـ -
و-

تنظيم الدورات التدريبية للعاملين.
تنظيم برامج ترفيهية للنزالء والمودعين.
توفير بعض المستلزمات الضرورية للمؤسسات (أدوات تدريب  -مواد ادارية  -تجارب دولية.).....
حل بعض المشكالت المستعصية لالحداث (مثل اكمال الدراسة ،سداد غرامات....الخ).
إشراك اعضاء من تلك المنظمات في احتفاالت ومناسبات المؤسسات االصالحية.
المساعدة في إصدار تقارير تقويمية وتعريفية عن نشاط المؤسسات.

 .3إجراء الترميمات والتغييرات العمرانية في أبنية المؤسسات االصالحية الحالية لتحقيق الحد االدنى من البرامج الضرورية
(االستقبال  /التصنيف  /التدريب.)...
 .4تزويد الورش التدريبية الحالية باالدوات والمستلزمات التقنية ،وإيجاد برامج تدريب جديدة بما يضمن استيعاب أكبر عدد من النزالء
والمودعين مع االخذ بنظر االعتبار إحتياجات سوق العمل.
 .5بذل كل جهد ممكن لتصنيف النزالء طبقا لنوع الجريمة ،ومدة العقوبة فضال عن العمر.
 .6إعادة النظر باجراءات برنامج االستقبال الحالي بما يضمن دراسة حال النزيل أو المودع بطريقة علمية ،وتوثيق كل البيانات عنه.
ووضع أولى الخطط الالزمة الصالحه وبما ينسجم مع منطوق المادة السابعة من نظام مدارس تأهيل االحداث رقم ( )3لسنة
.1988
 .7من المهم جدا تفعيل التدابير االحترازية ،وفي مقدمتها مراقبة السلوك بدال من الحبس طبقا لمواد الباب السادس من قانون رعاية
االحداث رقم ( )76لسنة .1983
 .8تفعيل برنامج االفراج الشرطي وبرنامج االجازة المنزلية بوصفهما إجراءين إصالحيين طبقا للمادة ( )11من قانون رعاية االحداث
رقم ( )76لسنة  1983وتنفيذا لنظام البورستال الذي أثبت أهميته االصالحية.
 .9إنشاء حانوت تعاوني يديره االحداث البالغون من الصنف الممتاز الذين ترشحهم شعبة البحث االجتماعي.
 .10تشكيل لجنة دائمية في كل محافظة من ممثلين من وزارات العمل والشؤون االجتماعية والعدل والصحة والتربية والجامعة،
لزيارة المؤسسة فصليا ورفع التقارير الموضوعية عن نشاطاتها واقتراح التوصيات الضرورية لتطويرها.
 .11وضع استمارة دراسة حالة جديدة للحدث يستخدمها الباحث االجتماعي في مرحلة استقبال الحدث وفي مدة العقوبة التالية،
على أن تضعها لجنة من اساتذة جامعيين ،وقضاة ،وباحثين اجتماعيين ال تقل خبرتهم عن ( )5سنوات وان تطبق االستمارة في
االصالحيات الثالثاء.
 .12إستحداث شرطة متخصصة لالحداث.
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.13
.14
.15
.16

من المهم جدا جعل الباحث االجتماعي يمارس إختصاصه وأن ال يكلف بأي عمل يشغله عن تلك الممارسة.
من المهم تفعيل دور الباحث االجتماعي لمتابعة قضايا االحداث النزالء والمودعين خارج المؤسسة (مراكز الشرطة  /محكمة
االحداث  /أسرة الحدث).
تمكين الباحث من القيام بزيارات ألسر المودعين بهدف إعادة الدمج االسري واالجتماعي.
االهتمام ببرامج الترويح من خالل:
أ  -ترميم وتهيئة الساحات الموجودة حاليا.
ب  -تشكيل فرق رياضية وفنية من االحداث.
ج  -تمكين االحداث من الصنف الممتاز ،وقبيل اطالق سراحهم من االشتراك في السفرات الترويحية.

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

إعادة النظر بالخدمات الغذائية كما ونوعا.
إنشاء وحدة طبية في كل مؤسسة إصالحية.
إنشاء مدرسة من مرحلتين :ابتدائية  /متوسطة باشراف مباشر من وزارة التربية ،من حيث المناهج وشروط القبول واالمتحانات
وغيرها.
تجنب العقوبات البدنية والنفسية ذات التأثير السلبي في صحة الحدث وشخصيته اال في الحدود الدنيا التي تستهدف التنبيه
والمساعدة على عدم تكرار الخطأ إنسجاما مع قواعد الحد االدنى لمعاملة المذنبين.
االهتمام  -وعلى نحو منتظم وفعال  -بالبيئة العامة للمؤسسة بكل مرافقها (التهوية  /االضاءة  /االمراض  /الحشرات
والقوارض  /الفرش  /دورات المياه  /المطاعم والمطابخ...الخ) بالتعاون مع وزارة الصحة.
عدم النظر الى االحداث الذين أرتكبوا جنحة ما على أنهم منبوذون من المجتمع ،بل يجب العمل على محاولة إدماجهم في
المجتمع ليصبحوا عناصر بناءة وفعالة.
االهتمام باالرشاد الديني واالجتماعي والتربوي.
مفاتحة وزارة العمل والشؤون االجتماعية الستحصال الموافقات الالزمة لمنح مزايا مالية ومعنوية للعاملين في المؤسسات
وال سيما الباحثين وافراد القوة االجرائية.
االهتمام الجدي بأنشطة وبرامج وإجراءات ما بعد الدوام الرسمي من خالل:
أ  -ادارة خافرة تضم الباحث االجتماعي ،وموظفا إداريا ،ومأمورا.
ب  -تقدم تقريرا يوميا لالدارة عن كل ما يحصل بعد الدوام.

 .26رصد بعض المشكالت المعروفة في المؤسسات االصالحية (مثل االنحرافات الجنسية  /تكوين عصابات  /السرقات  /محاوالت
الشغب )....وتهيئة البرامج الالزمة لمواجهتها والحد منها أو منع وقوعها.
 .27إصدار نشرة جدارية شهرية يشجع االحداث على تهيئة وكتابة موضوعاتها ،وإجراء مسابقات بينهم في هذا الشأن ،وإيصال
إبداعاتهم الى وسائل االعالم في االقليم.
 .28تزويد االصالحيات بأجهزة التفتيش وكاميرات المراقبة الحديثة لغرض استخدامها في االوقات الضرورية وال سيما في اثناء
الزيارات.

ثانيا :على المدى المتوسط ( 5 - 3سنوات)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن تدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة يضم المدير العام لدائرة إصالح االحداث أو من ينوب عنه (رئيسا) وقاض من محكمة االحداث
وطبيب من مكتب دراسة الشخصية أو طبيب المدرسة ،فضال عن أكاديمي مختص.
إنشاء دار مالحظة في كل محافظة اليداع االحداث الموقوفين بدال من االصالحيات ومراكز الشرطة.
إيجاد مؤسسة خاصة باالناث الجانحات في كل محافظة تضم قسمين أحدهما دار مالحظة وثانيهما اصالحية للنزيالت.
إلحاق العاملين في المؤسسة من المنتسبين من الوزارات االخرى (كاالطباء والمعلمين والمدرسين والمدربين) بمالك وزارة
العمل والشؤون االجتماعية مع توفير االمتيازات المادية والمعنوية لهم.
توفير المستلزمات الضرورية لتطبيق برنامج الرعاية الالحقة طبقا لمواد الباب السابع من قانون رعاية االحداث من خالل جهد تعاوني
تشارك فيه :منظمات المجتمع المدني؛ أسر االحداث؛ دوائر التشغيل والتدريب في وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،شرطة
االحداث.
تفعيل برنامج التشغيل الداخلي وتعزيز أهدافه التدريبية واالنتاجية بهدف توفير الخبرة والعائد المادي للحدث.
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.7
.8
.9

بناء مدارس للتعليم السريع والعمل على محو االمية وفتح دورات تدريبية لتغطية نشاطات التربية والتعليم.
انشاء مركز وطني للبحوث االجتماعية والجنائية في وزارة العمل ،بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المماثلة ،لرصد وتعديل
المسيرة الجنائية ،من النواحي القانونية واالجرائية.
بناء مالعب اجتماعية (تارتان) في السليمانية وأربيل لغرض االهتمام باالنشطة الرياضية ،ويشمل النهوض الصباحي وتطوير
القابليات البدنية ووضع برامج يومية النتظام سير العمل في مجال الرياضة.

ثالثا :على المدى الطويل ( 10 - 5سنوات)

72

.1
.2
.3
.4

وضع سياسة إجتماعية  -جنائية جديدة تأخذ في االعتبار التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المجتمع الكوردستاني
وتقوم على أساس تقويم تجربة السنوات  2011وما يليها.
وضع برنامج للتشغيل الخارجي بعد تهيئة مستلزماته.
انشاء بنايات جديدة للمؤسسات ذات مرافق عمرانية تاخذ في االعتبار اهدافها االصالحية وتستفيد من الخبرات الدولية في هذا
الصدد.
انشاء مؤسسة عامة لالصالح االجتماعي في كوردستان تتبع وزارة العمل والشؤون االجتماعية تضع تفاصيل وبرامج السياسة
الجنائية وتعمل على متابعة تنفيذها وتذليل معوقاتها في كل المؤسسات االصالحية.
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