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Abstract

امل�ستخل�ص

Sport is one of the punitive methods of treatment enshrined
in the Bahraini Correction and Rehabilitation Institution Law,
promulgated by Law No. (18) on July 24, 2014. The Law stipulates the inmate’s right to practice free sport exercises during
appropriate periods daily and in the open air. Besides, it obligates
that administration of the institution to provide the infrastructure
and the necessary centers to practice it. This study thus aims to
highlight the importance of sports activity and the extent of its
impact on the rehabilitation of inmates of penal institutions, and
their reintegration into the social milieu. It also attempts to address
the rules governing it in the Bahraini Correction and Rehabilitation Institution Law. The study also seeks to indicate the extent
to which those rules are consistent with the Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners, recommended by the First
United Nations Conference on the Prevention of Crime and the
Treatment of Criminals, held in Geneva in 1955, which became
called the Nelson Mandela Rules, according to United Nations
General Assembly Resolution 70/175 on December 17, 2015.
One of the several essential findings of this study is that the rules
established for sport as a rehabilitative method in the Correction
and Rehabilitation Institution Law are exemplary in their entirety.
Moreover, the rules are closely aligned with what Nelson Mandela
Rules called for, and with the development of the penal policy
witnessed in the treatment of prisoners. This study also recom-

 التي كر�سها قانون،تعد الريا�ضة �أحد �أ�ساليب املعاملة العقابية
) يف18(  ال�صادر بالقانون رقم،م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني
 فقد ن�ص القانون على حق النزيل مبمار�سة التمارين.2014  يوليو24
 و�ألزم، ويف الهواء الطلق،الريا�ضية احلرة يف فرتة زمنية منا�سبة يوم ًّيا
، لذا.�إدارة امل�ؤ�س�سة بتوفري البنى التحتية والو�سائل ال�ضرورية ملمار�ستها
،تهدف الدرا�سة احلالية �إىل ت�سليط ال�ضوء على الأهمية البالغة للريا�ضة
 و�إعادة �إدماجهم يف،ومدى ت�أثريها على ت�أهيل نزالء امل�ؤ�س�سات العقابية
 كما تتطرق الدرا�سة �إىل القواعد املنظمة للريا�ضة.الو�سط االجتماعي
 وبيان مدى ان�سجام،يف قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني
تلك القواعد مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التي �أو�صى
باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني
 والتي �أ�صبحت ت�سمى بقواعد نل�سون،1955 املنعقد يف جنيف عام
175/70  مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم،مانديال
 ومن �أهم نتائج هذه الدرا�سة �أن القواعد.2015  دي�سمرب17 بتاريخ
املقررة للريا�ضة ك�أ�سلوب ت�أهيلي يف قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل
 كما �أنها تن�سجم �إىل حد بعيد مع ما دعت �إليه،يف جمملها منوذجية
 ومع ما �شهدته ال�سيا�سة العقابية من تطور يف،قواعد نيل�سون مانديال
، وتو�صي الدرا�سة بتوفري �أن�شطة ريا�ضية متنوعة.جمال معاملة ال�سجناء
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وبالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية كالأندية الريا�ضية،
لدعم الربامج الريا�ضية �أو توفري تلك الربامج .وكما تدعو �إىل �إلغاء
عقوبة احلرمان من ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية� ،أو ح�صر هذه العقوبة
يف املخالفات التي ترتكب �أثناء الن�شاط الريا�ضي ،واتخاذ �إجراءات
احرتازية يف مواجهة ال�سجناء �شديدي اخلطورة.

mends the provision of various sports activities, and cooperation
with governmental and non-governmental agencies, such as sports
clubs, to support sports programs or provide such programs. Additionally, this study calls for the abolition of penalty deprivation
of practicing sports activities, or limiting this punishment to violations committed during sports activity, and taking precautionary
measures in confronting extremely dangerous inmates.

 .1المقدمة

وقد �أكدت بع�ض املواثيق الدولية ،حق النزيل مبمار�سة التمارين
الريا�ضية ،ودعت �إىل توظيف الريا�ضة يف عملية الت�أهيل االجتماعي
للم�سجونني ،ومن بني تلك املواثيق القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء التي �أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول
ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف جنيف عام  ،1955التي
�أ�صبحت ت�سمى بقواعد نل�سون مانديال ،مبوجب قرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة رقم 175/70بتاريخ  17دي�سمرب ( 2015اجلمعية
العامة للأمم املتحدة.)2015 ،
وقد �سعت مملكة البحرين �إىل تطوير ت�شريعاتها ونظمها العقابية،
مبا يتنا�سب مع املعايري الدولية املطبقة ب�ش�أن رعاية ال�سجناء ،والأخذ
ب�أحدث النظريات والربامج الت�أهيلية لإحداث تطور �شامل ملن�ش�آت
م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل.
ويف القانون البحريني ،تعد ممار�سة التمارين الريا�ضية ح ًقا من
حقوق النزيل ،كما �أنها �إحدى �صور الرعاية ال�صحية واالجتماعية
للنزيل؛ حيث ن�صت املادة ( )35من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل البحريني ،على �أنه« :يحق للنزيل واملحبو�س احتياط ًّيا
ممار�سة التمارين الريا�ضية احلرة يف فرتة زمنية منا�سبة يوم ًّيا ،ويف
الهواء الطلق» ،كما �ألزمت �إدارة امل�ؤ�س�سة بتوفري كل ما يلزم ملمار�سة
كاف ملمار�ستها ،و�إن�شاء
التمارين الريا�ضية ،من تخ�صي�ص وقت ٍ
الأماكن وتوفري املعدات والأجهزة الريا�ضية الالزمة ،مبا يتوافق
مع املبادئ التي �أقرتها املواثيق الدولية ،والقواعد النموذجية ملعاملة
ال�سجناء ،كما �سيت�ضح معنا يف �أثناء هذا البحث.

تعد ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية يف معظم دول العامل من برامج
ت�أهيل الأجيال اجلديدة �صح ًّيا وج�سم ًّيا ومعرف ًّيا ،فهي ت�سهم يف
حفظ ال�صحة وحت�سينها ،و�شغل �أوقات الفراغ بطريقة مفيدة،
ودعم مقاومة الإن�سان ملتاعب احلياة ،وهي عامل �إثراء للعالقات
االجتماعية ،ومتكن الفرد من زيادة �إنتاجيته ،وحت�سني �أدائه اخلدمي
والوظيفي (الفايز� ،2016 ،ص.)1726 .
وال تقل �أهمية ودور الريا�ضة يف امل�ؤ�س�سات العقابية عن دورها يف
املجتمع عامة ،فهي مطلب �ضروري للفرد وحق من حقوقه ك�إن�سان،
بل �إن الريا�ضة تكت�سب �أهمية خا�صة بالن�سبة لل�سجناء؛ حيث تعمل
على ا�ستهالك خمزون الطاقة لديهم ،مبا يعود باملنفعة ال�صحية
واجل�سمية والنف�سية ،وت�سهم يف عملية ت�أهيلهم ،و�إعادة دجمهم يف
املجتمع .ولهذا كانت الريا�ضة جز ًءا �أ�سا�س ًّيا من برامج الت�أهيل التي
توفرها امل�ؤ�س�سات العقابية لنزالئها� ،إىل جانب الأ�ساليب الأخرى
كالتعليم والرعاية ال�صحية واالجتماعية والنف�سية واملهنية.
ومل تعرف الريا�ضة ك�أ�سلوب ت�أهيلي يف ال�سجون �إال حدي ًثا ،وعلى
وجه التقريب بعد احلرب العاملية الثانية ،فقد كان امل�شي يف الهواء
الطلق �أو ما ي�سمى «بالتنف�س»� ،أو «الرتويح» (بالإجنليزية recre� :
ation؛ والفرن�سية ،)récréation :وهو ال�سماح لل�سجني باخلروج �إىل
ف�سحة ال�سجن لتنف�س الهواء الطلق واال�ستمتاع ب�أ�شعة ال�شم�س ،هو
الن�شاط البدين الوحيد املعرتف به .كما �أن �أغلب امل�ؤ�س�سات العقابية
مل يكن لها البنية التحتية ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية ،وخا�صة
يف ال�سجون القدمية التي مل تدمج يف ال�سجن �إمكانية ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية ،فتلك امل�ؤ�س�سات �صممت يف الأ�صل لأداء الدور
الأمني املتمثل يف احلفاظ على ال�سجناء ،وعدم متكنهم من الهرب
(ال�ضحيان� ، 2004 ،ص.) 111.
ومنذ منت�صف القرن املا�ضي بد�أت الأنظمة ال�سجنية احلديثة
تدرك ما للريا�ضة من �أهمية يف ت�سريع عملية الت�أهيل بال�سجون،
فبد�أت بتجهيز ال�سجون ببع�ض املرافق الريا�ضية ،و�أ�صبحت الأن�شطة
الريا�ضية �أ�سلو ًبا من �أ�ساليب الت�أهيل التي تلج�أ �إليها �أغلب امل�ؤ�س�سات
العقابية.

�أهمية البحث

يف �ضوء �أهمية ممار�سة التمارين الريا�ضية ،ومكانتها يف ت�أهيل
ال�سجناء ،و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع ،و�أهمية وجود قواعد قانونية
منظمة لذلك ،تتوافق مع القواعد الدولية ملعاملة ال�سجناء ،وتواكب
التطور الذي �شهده الفكر العقابي يف هذا امليدان ،كانت درا�سة
الريا�ضة يف قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني .ومن هنا
تنبع �أهمية الدرا�سة احلالية ،وذلك لالعتبارات التالية:
�أن درا�سة الريا�ضة ك�أحد �أ�ساليب املعاملة العقابية يف قوانني
ال�سجون ،من املو�ضوعات التي مل تلقَ
اهتماما عند الباحثني؛ لذلك
ً
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يالحظ ندرة يف البحوث والدرا�سات ،وهو ما حدا بنا �إىل درا�سة
الن�صو�ص القانونية املتعلقة بالريا�ضة ،ك�أحد �أ�ساليب املعاملة العقابية
يف قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني ،ومدى ان�سجام تلك
إ�سهاما منا يف
الن�صو�ص مع قواعد نيل�سون مانديال الدولية؛ وذلك � ً
تقدمي �إ�ضافة معرفية يف هذا املجال.
كما �أن هذا البحث ميكن �أن ي�ساعد يف حتقيق �أهداف تطبيقية
عملية ،فالبحث يف الريا�ضة ك�أحد الأ�ساليب التي ت�ساعد املحكوم
عليهم للو�صول �إىل الت�أهيل ،وتو�ضيح �أغرا�ضها ،واملقومات الأ�سا�سية
لنجاحها ،والوقوف على العقبات التي تعرت�ض حتقيقها لأغرا�ضها،
واقرتاح احللول العلمية والعملية لتح�سني دورها ،بق�صد تطبيقها
ميدان ًيا ،ي�سهم يف حت�سني �أو�ضاع ال�سجون ،وحل م�شكالت ال�سجناء،
والعمل على ت�أهيلهم مبهنية عالية.
�إ�شكالية البحث

يثري مو�ضوع الريا�ضة ك�أحد �أ�ساليب املعاملة العقابية عددًا من
الإ�شكاليات ،فممار�سة التمارين الريا�ضية كحق لل�سجني ،و�أ�سلوب
من �أ�ساليب ت�أهيله ،ال قيمة لها �إن مل تتوافر ملزاولتها البنى التحتية،
من �أر�ض ومن�ش�آت وو�سائل ريا�ضية ،و�أوقات دورية ومنا�سبة ،ومدربني
ريا�ضيني .كما �أن ممار�سة الأن�شطة الريا�ضة داخل ال�سجون ،تُقيم
ب�أنها ال تخلو من بع�ض املحاذير واملخاطر ،ال �سيما على �صعيد
املراقبة النوعية والإدارة املحكمة لهذه الأن�شطة.
كما �أن التنظيم القانوين للريا�ضة يف قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل ،يثري هو الآخر ت�سا� ًؤل عن نطاقه املو�ضوعي من حيث �شموله
للأن�شطة الريا�ضية ،وكذلك من حيث نطاقه ال�شخ�صي ،والفئات التي
ي�سمح لها بامل�شاركة بالتمارين الريا�ضية ،والفئات امل�ستثناة منها.
وعن املتطلبات الأ�سا�سية التي ينبغي �أن توفرها امل�ؤ�س�سة العقابية
لتحقق هذه الو�سيلة �أغرا�ضها الت�أهيلية .كما �أن املخاطر الناجمة
عن ال�سماح للمجرمني اخلطرين ،بامل�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية،
يثري ت�سا� ًؤل عن الكيفية التي ميكن للم�ؤ�س�سة العقابية �أن توازن من
خاللها بني حق ال�سجني يف الريا�ضة و�أمن امل�ؤ�س�سة العقابية .وعامة
يثور الت�سا�ؤل عن مدى ان�سجام القواعد التي قررها قانون م�ؤ�س�سة
الإ�صالح والت�أهيل البحريني ،مع قواعد نيل�سون مانديال الدولية
ملعاملة ال�سجناء.
�أهداف البحث

ي�سعى هذا البحث �إىل حتقيق جملة من الأهداف� ،أهمها� ،إظهار
الأهمية البالغة للتمارين الريا�ضية ،ومدى ت�أثريها على ت�أهيل نزالء
امل�ؤ�س�سات العقابية ،و�إعادة �إدماجهم يف الو�سط االجتماعي ،وبيان
املقومات الأ�سا�سية لنجاح الربامج الريا�ضية يف امل�ؤ�س�سات العقابية.
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والوقوف على العقبات التي تعرت�ض حتقيق الريا�ضة لأغرا�ضها
الت�أهيلية .والتعريف بالقيود الواردة على حق ال�سجني يف امل�شاركة
بالتمارين الريا�ضية ،والتدابري االحرتازية التي ينبغي لإدارة امل�ؤ�س�سة
العقابية اتخاذها ،ملواجهة املخاطر الناجمة عن م�شاركة بع�ض فئات
املجرمني بهذه التمارين .ومعرفة مدى ان�سجام القواعد املنظمة
للريا�ضة ،يف قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني ،مع املواثيق
الدولية ،وبخا�صة قواعد نيل�سون مانديال يف معاملة ال�سجناء.

 .2منهج البحث

اعتمد البحث على منهج امل�سح الوثائقي ،بغر�ض حتليل ما
ت�ضمنته املواثيق الدولية ،يف جمال القواعد املقررة ملمار�سة التمارين
الريا�ضية يف امل�ؤ�س�سات العقابية .كما اعتمد على املنهج التحليلي
املقارن من خالل ا�ستقراء ن�صو�ص قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل
البحريني ،وحتليلها وا�ستنباط النتائج منها ،ومقارنتها بالقواعد
املقررة باملواثيق الدولية .كما مت اال�ستئنا�س بالدرا�سات العلمية
امليدانية التي ن�شرت يف دول خمتلفة ،بهدف �صياغة مقرتحات عملية.

 .3خطة البحث

يتناول البحث الريا�ضة ك�أحد �أ�ساليب الت�أهيل يف القانون
البحريني ويف �إطار قواعد نيل�سون مانديال من خالل ثالثة مطالب،
يتناول الأول التنظيم القانوين للريا�ضة ،والثاين� ،أغرا�ض الريا�ضة
ك�أحد �أ�ساليب املعاملة العقابية ،والثالث ،املتطلبات الأ�سا�سية للريا�ضة
يف امل�ؤ�س�سات العقابية ،ثم اخلامتة تعقبها النتائج والتو�صيات.
 .1 .3المطلب األول :التنظيم القانوني للرياضة

كفل امل�شرع البحريني ،يف قوانني ال�سجون املتعاقبة ،حق ال�سجني
مبمار�سة التمارين الريا�ضية .ففي قانون ال�سجون ل�سنة  ،1964كان
للريا�ضة دور يف عملية الإ�صالح والت�أهيل لنزالء امل�ؤ�س�سات العقابية،
فقد قررت املادة ( )20ال�سماح «لل�سجناء الذين ال ي�ستخدمون يف
�شغل �أو املعفيون من ال�شغل �أو العمل مبدة معقولة كل يوم للريا�ضة،
ال تقل عن �ساعة واحدة قبل الظهر و�ساعة واحدة بعده» .وقد �سمح
هذا الن�ص لل�سجناء غري املكلفني بعمل عقابي مبمار�سة الريا�ضة ملدة
ال تقل عن �ساعتني يوم ًّيا ،وكلمة ال�سجني ت�شمل املحبو�سني احتياط ًّيا
واملحكومني (م ،)2على �أن �أحكام قانون ال�سجن ل�سنة  ،1964مل تكن
تطبق �إال على الذكور فقط ،وال تطبق على الإناث ،كما ورد ذلك بن�ص
�صريح يف املادة (.)29
�أما يف قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ل�سنة  ،2014فقد ت�ضمن
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الف�صل الرابع ،املعنون بالرعاية ال�صحية واالجتماعية ،يف املادة
(� )35أنه« :يحق للنزيل واملحبو�س احتياط ًّيا ممار�سة التمارين
الريا�ضية احلرة يف فرتة زمنية منا�سبة يوم ًّيا ،ويف الهواء الطلق،
وعلى �إدارة املركز توفري الأماكن والتجهيزات واملعدات الالزمة لهذه
الأن�شطة» .فبموجب هذه املادة ،كفل القانون احلق مبمار�سة التمارين
الريا�ضية جلميع النزالء واملحبو�سني احتياط ًّيا ،ذكو ًرا �أم �إنا ًثا� ،سواء
�أكانوا م�ستخدمني يف �شغل �أو معفيني منه ،ودون �أي متييز بينهم
ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة ،وهذا ما �أكدته
� ً
أي�ضا املادة اخلام�سة من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل.
وهذا الن�ص ين�سجم مع ما جاء يف القاعدة ( )23من قواعد
نيل�سون مانديال ،التي �أكدت حق ال�سجني مبمار�سة التمارين الريا�ضية
بقولها« :لكل �سجني غري م�ستخدم يف عمل يف الهواء الطلق ،حق يف
�ساعة على الأقل يف كل يوم ،ميار�س فيها التمارين الريا�ضية املنا�سبة
يف الهواء الطلق� ،إذا �سمح الطق�س بذلك».
وقد ر�سمت املادة ( )35من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل
نطاق هذا احلق من حيث املو�ضوع الذي ين�صب عليه ،ومن حيث
الأ�شخا�ص امل�ستفيدين منه ،ونبني ذلك على النحو الآتي:
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ذكرت املادة ( )35من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل �أنه:
«يحق للنزيل واملحبو�س احتياط ًّيا ممار�سة التمارين الريا�ضية
احلرة ،» ..فما املق�صود بالتمارين الريا�ضية احلرة؟ وهل يقت�صر حق
ال�سجني على التمارين الريا�ضية؟ �أم ي�شمل � ً
أي�ضا الأن�شطة الريا�ضية،
التي ورد ذكرها يف موا�ضع �أخرى من ذات القانون؟ للإجابة عن ذلك
�سوف نبني املق�صود بالتمارين والأن�شطة الريا�ضية ،ثم نبني الطبيعة
القانونية لهما فيما يلي:
� ً
أول  -تعريف التمارين والأن�شطة الريا�ضية
مل يقدم قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل تعري ًفا للتمارين
الريا�ضية ،تار ًكا هذه املهمة للمخت�صني ،وقد قدم الباحثون يف �سبيل
ذلك تعريفات متعددة ،منها �أن التمارين الريا�ضية هي «جمموعة من
الأو�ضاع واحلركات البدنية التي تهدف �إىل ت�شكيل اجل�سم وتنمية
خمتلف قدراته احلركية للو�صول بالفرد لأعلى م�ستوى ممكن من
الأداء الريا�ضي والوظيفي يف جماالت احلياة املختلفة معتمدة على
الأ�س�س الرتبوية والعلمية لفن احلركة» (زهران� ،1997 ،ص.)23
�أو �أنها «الأو�ضاع واحلركات البدنية املختارة طب ًقا للمبادئ والأ�س�س
الرتبوية والعلمية بغر�ض ت�شكيل وبناء اجل�سم وتنمية خمتلف قدراته
احلركية لتحقيق �أح�سن م�ستوى ممكن يف الأداء الريا�ضي واملهني،
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ويف جماالت احلياة املختلفة» (خطاب� ،1997 ،ص � .)23أو هي
«الأو�ضاع واحلركات املقننة وف ًقا للأ�س�س العلمية واملبادئ الرتبوية
بهدف ت�شكيل وبناء اجل�سم وتنمية خمتلف قدراته البدنية وال�صحية
والف�سيولوجية للو�صول بالفرد �إىل �أعلى م�ستوى ممكن يف الأن�شطة
احلياتية املختلفة» (الها�شم� ،2015 ،ص.)15
وتلتقي التعريفات ال�سابقة يف �أن التمارين الريا�ضية هي
جمموعة من الأو�ضاع واحلركات البدنية ،متار�س وفق �أ�س�س علمية،
بهدف بناء اجل�سم وتنمية قدراته .وقد حددت املادة ( )35من
قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل نوع هذه التمارين ب�أنها «التمارين
الريا�ضية احلرة» ،والتمارين احلرة هي التمارين التي متار�س بدون
ا�ستخدام الأجهزة والأدوات�( .إ�سماعيل� ،2007 ،ص  ،)7وتتميز هذه
التمارين بعامل الأمن وال�سالمة ،وبعدها عن جانب اخلطورة التي
تت�صف بها الأن�شطة الريا�ضة ،و�أنه ميكن ممار�ستها ب�أقل التكاليف،
كما �أنه ميكن ممار�ستها من جميع الفئات العمرية ،وهذا ما يتنا�سب
مع طبيعة امل�ؤ�س�سات العقابية ،ومثالها :امل�شي ،والهرولة ،والتمارين
ال�سويدية ،وقفز احلواجز ،وال�سباحة ،ومتارين ال�ضغط ،وغريها
(ويكيبديا.) 2020 ،
�أما الن�شاط الريا�ضي فيعرف ب�أنه «اللعب التناف�سي داخلي
وخارجي املردود �أو العائد ،ويت�ضمن �أفرادًا وفر ًقا ت�شرتك يف الن�شاط،
وتقرر النتائج يف �ضوء التفوق واملهارة البدنية» (�شنوف،2019 ،
�ص� .)116أو ب�أنه «ن�شاطات جماعية ت�شرتط توافر اجلماعة كعن�صر
�أ�سا�سي يف �أدائها؛ وذلك باختيار الراغبني يف ممار�سة الن�شاط
الريا�ضي على �أن يتم �إتاحة الفر�صة ملن يرغب يف التدريب على
مثل هذه الأن�شطة»( .الزهراين� ،2004 ،ص .)8 .وتختلف الأن�شطة
الريا�ضية عن التمارين الريا�ضية ب�أنها ن�شاطات جماعية ،ت�شرتط
توافر اجلماعة كعن�صر �أ�سا�سي يف �أدائها ،ويتم اختيار اجلماعة من
بني الأفراد الذين يتقنون الن�شاط الريا�ضي املعني ،مثل �ألعاب كرة
القدم ،وكـرة الطائرة ،وكـرة ال�سلة ،وال�شطرجن ،وتن�س الطاولة�...إلخ
(العوجي� ،1993 ،ص.) 419.
ويتبني مما �سبق �أن الأن�شطة الريا�ضية والتمارين الريا�ضية
تهدفان للمحافظة على لياقة و�صحة ج�سده ب�شكل عام� .إال �أن مفهوم
الأن�شطة الريا�ضية �أعم من مفهوم التمارين الريا�ضية؛ حيث يغلب
عليها الطابع اجلماعي والتناف�سي على خالف التمارين التي يغلب
عليها الطابع الفردي.
ثان ًيا  -الطبيعة القانونية للتمارين والأن�شطة الريا�ضية
يثور الت�سا�ؤل حول الطبيعة القانونية ملمار�سة التمارين الريا�ضية
يف امل�ؤ�س�سات العقابية ،هل هي حق للنزيل �أم هي �أ�سلوب من �أ�ساليب
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الت�أهيل؟ �أم �أن لها طبيعة مزدوجة؟ وهل تختلف الطبيعة القانونية
للتمارين الريا�ضية عن الأن�شطة الريا�ضية؟ والإجابة عن هذا
الت�سا�ؤل ذات �أهمية علمية وعملية؛ لأن يف حتديد طبيعة كل من
التمارين الريا�ضية والأن�شطة الريا�ضية بيا ًنا لنوع االلتزام الذي
يرتبه القانون على الإدارة جتاه النزيل.
�أـ الطبيعة القانونية للتمارين الريا�ضية
�أكدت املادة ( )35من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،وكذلك
القاعدة ( )23من قواعد نيل�سون مانديال حق ال�سجني مبمار�سة
التمارين الريا�ضية ،فالتمارين الريا�ضية حق لل�سجني ،باعتبارها من
الظروف املعي�شية العامة التي ينبغي توفريها جلميـع ال�سـجناء ودون
ا�ستثناء ،وهذا ما �أكدته القاعدة ( )42من قواعد نيل�سون مانديال
بقولها« :تطبق علـى جميـع ال�سـجناء دون ا�سـتثناء الظـروف املعي�شـية
العامـة الـتي تتناولهـا هـذه القواعـد ،مبـا يف ذلـك ال�شـروط املتعلقـة
بال�ضـوء والتهويـة ودرجـة احلـرارة وال�صـرف ال�صـحي والتغذية ومياه
ال�شـرب و�إمكانيـة اخلـروج �إىل الهـواء الطلـق وممار�سـة الريا�ضـة
البدنيـة والنظافـة ال�شخ�صية والرعاية ال�صحية والقدر الكايف من
احليز املكاين ال�شخ�صي» .فهذه القاعدة ت�ؤكد بو�ضوح �أن ممار�سة
الريا�ضة حق جلميع ال�سجناء؛ لأنها من الظروف املعي�شية العامة،
كال�ضوء والهواء والغذاء التي ال يجوز حرمان �إن�سان منها.
وقد ذكرت املادة (� )35أنه« :يحق للنزيل واملحبو�س احتياط ًّيا
ممار�سة التمارين الريا�ضية احلرة  ....ويف الهواء الطلق» .وال �شك
يف �أن ممار�سة التمارين الريا�ضية يف الهواء الطلق ي�ساعد يف حت�سني
عملية التنف�س ،وتن�شيط الدورة الدموية �أكرث من ممار�ستها يف
الأماكن املغلقة .وهذا املطلب �أكدته القاعدة ( )23من قواعد نيل�سون
مانديال التي تطلبت �أن متار�س التمارين الريا�ضية «يف الهواء الطلق،
�إذا �سمح الطق�س بذلك».
وممار�سة التمارين الريا�ضة لي�ست ح ًّقا من حقوق النزيل
فح�سب ،و�إمنا هي جزء من جماالت الت�أهيل الذي ينبغي للم�ؤ�س�سة
العقابية توفريها لنزالئها ،كما ت�ؤكد القاعدة الرابعة من قواعد
نيل�سون مانديال ،فعلى �إدارات ال�سجون �أن توفر طائفة متنوعة من
الربامج �أو الأ�ساليب التي يق�صد بها تقومي �أو �إعادة توجيه الأ�شخا�ص
املنحرفني �أو املجرمني نحو احلياة ال�سوية كالتعليم والتدريب املهني
ً
«ف�ضل عن الأ�شكال
والعمل باعتبارها من �أهم جماالت الت�أهيل،
الأخرى من امل�ساعدة املنا�سبة واملتاحة ،مبا يف ذلك �أ�شكال امل�ساعدة
ذات الطابع الإ�صالحي والأخالقي والروحي واالجتماعي وال�صحي
والريا�ضي».
ويف �إ�شارة خا�صة� ،إىل دور التمارين الريا�ضية يف ت�أهيل
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ال�سجناء� ،أدرج قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل الن�ص املتعلق
بحق النزيل مبمار�سة التمارين الريا�ضية يف الف�صل الرابع املعنون
بـ« :الرعاية ال�صحية واالجتماعية» ،باعتبارها �أحد عنا�صر الرعاية
ال�صحية ،ومن الأ�ساليب الوقائية التي ت�سمح باحتفاظ ال�سجناء
ب�صحة جيدة ،وت�سهم يف ت�أهيلهم.
ويتبني لنا مما �سبق �أن ممار�سة التمارين الريا�ضية يف امل�ؤ�س�سات
العقابية ذات طبيعة مزدوجة ،فهي حق من حقوق النزيل ،وهي من
جهة �أخرى و�سيلة ت�أهيلية .و�إذا كانت هذه هي الطبيعة القانونية
للتمارين الريا�ضية ،فما الطبيعة القانونية للأن�شطة الريا�ضية؟
ب ـ الطبيعة القانونية للأن�شطة الريا�ضية
تناولت الالئحة التنفيذية عبارة الأن�شطة الريا�ضية يف املادة
( )45بقولها« :ي�سمح للنزيل مبمار�سة الأن�شطة الريا�ضية التي
حتددها امل�ؤ�س�سة» .وكلمة ي�سمح التي ا�ستخدمها امل�شرع يف �صدد
احلديث عن الأن�شطة الريا�ضية ،تختلف بال �شك عن كلمة يحق التي
ا�ستخدمها يف �صدد احلديث عن التمارين الريا�ضية .ويفهم من ذلك
�أن ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية متوقفة على �إذن من الإدارة ،وبالتايل
فهي لي�ست ح ًقا من حقوق النزيل.
كما ورد ذكر الأن�شطة الريا�ضية يف املادة ( )56من قانون
م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،وذلك يف معر�ض احلديث عن اجلزاءات
الت�أديبية التي توقع على النزيل ،بقولها« :اجلزاءات الت�أديبية التي
توقع على النزيل هي :احلرمان من الربامج الرتفيهية �أو الأن�شطة
الريا�ضية» .فاملادة املذكورة �أجازت لرئي�س املركز معاقبة النزيل
بحرمانه من الأن�شطة الريا�ضية ،ولي�س من التمارين الريا�ضية ،التي
هي حق من حقوقه.
فالأن�شطة الريا�ضية لي�ست ح ًقا من حقوق النزيل ،و�إمنا تعد
�أ�سلو ًبا من �أ�ساليب الت�أهيل ،مثل برامج الرعاية ال�صحية والنف�سية
وبرامج التكوين املهني وبرامج التعليم والرعاية االجتماعية،
والتهذيب الديني والأخالقي وغريها� .إال �أن هناك بع�ض اخل�صائ�ص
متيز الأن�شطة الريا�ضية عن برامج الت�أهيل الأخرى ومن ذلك:
ـ �أنها تعتمد على التنوع يف الأن�شطة� ،سواء من حيث النوع �أو الأداة
امل�ستخدمة �أو اجلهد املبذول وطبيعته؛ مما ي�ساعد على مقابلة جميع
الفروق الفردية بني النزالء (غويل و�إبراهيم� ،2001،ص.)292 .
ـ �أنها تعتمد على اللعب ك�شكل رئي�سي للأن�شطة ،ي�صعب مقاومة
�إغرائه وجاذبيته (اخلويل� ،1996 ،ص .)123 .وتبدو �أهمية
ذلك يف امل�ؤ�س�سات العقابية ،حيث �إن ال�سجني ي�سعى �إليها وال
تفر�ض عليه من الإدارة العقابية.
ـ ت�ؤدي الأن�شطة الريا�ضية دو ًرا �أ�سا�س ًّيا يف حت�سني ظروف االحتجاز،
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فهي جتعل احلياة داخل امل�ؤ�س�سة العقابية �شبيه باحلياة اليومية
خارج ال�سجن قدر الإمكان ،وهذا ما يحافظ على مناخ جيد يف
عملية الت�أهيل (خطاب� ،1990 ،ص.)21 .
ـ ال ي�شرتط بح�سب الأ�صل ،توافر ر�ضا ال�سجني ب�أ�سلوب معني من
�أ�ساليب املعاملة العقابية ،فهو يلتزم باخل�ضوع لأ�ساليب التنفيذ
العقابي ،ما دامت حترتم احلقوق الأ�سا�سية لل�سجني .بيد �أنه
وعلى خالف الو�سائل الت�أهيلية الأخرى كالعمل وال�صحة ال ميكن
�إجبار ال�سجني على ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية ،و�إمنا يرتبط
الأمر برغبته يف ذلك.
ونخل�ص مما �سبق �إىل �أن التمارين الريا�ضية هي حق من حقوق
ال�سجني ،على خالف الأن�شطة الريا�ضية ،التي هي و�سيلة ت�أهيلية،
�أو و�سيلة ترويحية حتقق ال�سعادة وال�سرور ،وبالتايل ف�إن توفريها
وال�سماح للنزالء مبمار�ستها مرتوك لتقدير الإدارة ،تقررها وف ًقا
لإمكانات امل�ؤ�س�سة ،وملا ت�ضعه من �شروط للم�شاركة فيها ،وعليه ال
يعد غياب مثل هذه الأن�شطة يف امل�ؤ�س�سة العقابية� ،أو حرمان النزيل
انتقا�صا من حقوق ال�سجني.
منها ب�أي حال من الأحوال
ً
 .2 .1 .3الفرع الثاني :النطاق الشخصي لحق السجين بالرياضة

�إذا كانت الريا�ضة ح ًّقا معرت ًفا به للجميع باملواثيق الدولية،
وقانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني� ،إال �أن هناك بع�ض
الفئات من ال�سجناء ،قد ال ي�سمح لها بامل�شاركة بالتمارين الريا�ضية،
ت�أدي ًبا لهم� ،أو العتبارات �أمنية �أو غري ذلك .ومن الفئات التي يثور
اجلدل حولها :فئة ال�سجناء امل�ستخدمني يف عمل عقابي ،وال�سجناء
�شديدي اخلطورة ،واملعاقبني بجزاءات ت�أديبية ملخالفتهم �أحكام
القوانني �أو اللوائح �أو النظم املعمول بها يف امل�ؤ�س�سة.

� ً
أول  -ال�سجناء امل�ستخدمون يف عمل عقابي
ا�ستثنت القاعدة ( )23من قواعد نيل�سون مانديال ،ال�سـ ــجناء
امل�ستخدمني يف عمل عقابي من حق امل�شاركة يف التمارين الريا�ضية،
بقولها« :لكل �سجني غري م�ستخدم يف عمل يف الهواء الطلق ،حق يف
�ساعة على الأقل يف كل يوم ،ميار�س فيها التمارين الريا�ضية املنا�سبة
يف الهواء الطلق� ،إذا �سمح الطق�س بذلك».
ويفهم من هذه القاعدة �أن احلق مبمار�سة التمارين الريا�ضية
يقت�صر على الأ�شخا�ص غري امل�ستخدمني يف عمل ،وكذلك ال�سجناء
امل�ستخدمني يف عمل يف مكان مغلق� ،أما ال�سجناء امل�ستخدمون يف
عمل يف الهواء الطلق ،فلي�س لديهم حق ممار�سة التمارين الريا�ضية.
وهذا يعني اقت�صار حق ممار�سة التمارين الريا�ضية على فئة قليلة
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من ال�سجناء ،ال �سيما �إذا �أخذنا يف االعتبار �أن القاعدة ( )96من
قواعد نيل�سون مانديال تقرر �أنه «يجب �إتاحة الفر�صة لل�سجناء
املحكوم عليهم للعمل و�/أو امل�شاركة يف ن�شاط لإعادة ت�أهيلهم ،على
�أن يقرر طبيب �أو غريه من اخت�صا�صي الرعاية ال�صحية امل�ؤهلني
لياقتهم البدنية والعقلية».
�إن حرمان ال�سجناء امل�ستخدمني يف �أعمال يف الهواء الطلق من
ممار�سة التمارين الريا�ضية ،فيه �إجحاف بحق هذه الفئة ،حيث
يحرمهم من الفوائد واملتعة التي توفرها التمارين الريا�ضية ،كما
�أن فيه �إ�ضرا ًرا بالعمل العقابي ذاته ،فالتمارين الريا�ضية ميكن �أن
ت�سهم يف زيادة الإنتاج والإنتاجية داخل امل�ؤ�س�سات العقابية ،فهي
تخفف من التعب والإ�صابات يف �أو�ساط العمال ،كما تعمل على زيادة
قدرتهم على رفع الإنتاج يف امل�ؤ�س�سات العقابية (بو عبد اهلل وبن
جدو� ،2014 ،ص.)107 .
�أما يف مملكة البحرين ،فقد �شهدت �سيا�سة امل�شرع البحريني
ً
ملحوظا ،فبعد �أن كان
ب�ش�أن ممار�سة التمارين الريا�ضية تطو ًرا
امل�شرع يف قانون ال�سجون البحريني ل�سنة  ،1964ي�ستثني مبوجب
املادة ( )20منه ،ال�سجناء امل�ستخدمني يف عمل �أو املعفيني من العمل
من ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية� ،إال �أن قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل ل�سنة � ،2014أعطى يف املادة ( )35احلق جلميع النزالء
مبمار�سة التمارين الريا�ضة ،دون ا�ستثناء� ،سواء �أكانوا م�ستخدمني
يف �شغل �أم معفيني منه.
فمن حق جميع ال�سجناء ممار�سة التمارين الريا�ضة ،املادة
( ،)35كما �أن جميع النزالء ملزمون بالعمل( ،م  ،)18وهذا اجلمع
بني الريا�ضة والعمل من �ش�أنه �أن ي�ساعد على جعل احلياة داخل
ال�سجن �أ�شبه باحلياة خارجه ،وهو ما ي�سمى مببد�أ «التطبيع» الذي
دعت القاعدة ( )1/5من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
�صراحة على وجوب حتقيقه ،والذي ينبغي لإدارة ال�سجن �أن ت�سعى
�إىل تهيئته قدر امل�ستطاع.
ونخل�ص مما تقدم �إىل �أن موقف القانون البحريني له الأف�ضلية
ي�ستثن
من حيث املردود النف�سي واالجتماعي على النزيل؛ لكونه مل
ِ
النزالء املكلفني بالعمل ،وهذا ما ين�سجم مع فل�سفة امل�شرع ب�ش�أن
العمل؛ لأنه جعل العمل �إلزام ًّيا على جميع املحكوم عليهم.
ثان ًيا  -املعاقبون بجزاءات ت�أديبية
يحرم من ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية يف قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل املعاقبون بجزاءات ت�أديبية ،ملخالفتهم �أحكام القوانني �أو
اللوائح �أو النظم املعمول بها يف امل�ؤ�س�سة ،فه�ؤالء يتم ا�ستبعادهم
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خالل فرتة تنفيذ اجلزاء الت�أديبي .وهذا ما �أ�شارت �إليه املادة
( )5/56من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني التي جاء
فيها« :اجلزاءات الت�أديبية التي توقع على النزيل هي :احلرمان من
الربامج الرتفيهية �أو الأن�شطة الريا�ضية» .ومل حتدد املادة ()5/56
مدة هذا احلرمان� ،إال �أن الالئحة التنفيذية يف املادة ( )6/65قيدت
احلرمان من الن�شاط الريا�ضي مبدة ال تزيد على �سبعة �أيام.
ويفهم من هذا الن�ص �أنه يجوز لرئي�س املركز معاقبة النزيل
باحلرمان من الأن�شطة الريا�ضية ،وهي الأن�شطة اجلماعية التناف�سية
التي غال ًبا ما حتقق املتعة والت�سلية وال�سرور للم�شاركني بها ،ولي�س
له حرمان النزيل من ممار�سة التمارين الريا�ضية التي هي حق من
حقوقه.
ويثور الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان فر�ض مثل هذا اجلزاء يتعار�ض
مع ال�ضوابط التي �أو�صت بها القاعدة ( )43من قواعد نيل�سون
مانديال للجزاءات الت�أديبية؟
ال تتعار�ض عقوبة احلرمان من الن�شاط الريا�ضي مع �أحكام
القاعدة ( )43من قواعد نيل�سون مانديال ،فاحلرمان من ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية ال ي�شكل ً
فعل من �أفعال التعذيب ،كما عرفته املادة
الأوىل من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،كما �أنه لي�س من املمار�سات
التي حظرتها املادة (� )43سالفة الذكر.
ومع ذلك ،نعتقد �أنه من الأف�ضل عدم �إدراج احلرمان من
الن�شاط الريا�ضي �ضمن اجلزاءات الت�أديبية .ذلك �أن الريا�ضة هي
حاجة �إن�سانية كالغذاء والدواء ،قبل �أن تكون و�سيلة ت�أهيلية ،وبالتايل
فهي �ضرورية لكل من �سلبت حريته ،وال يجوز حرمان �أحد منها.
وقد جعل امل�شرع البحريني توقيع هذا اجلزاء من اخت�صا�ص
رئي�س املركز ،بينما �أ�سند توقيع اجلزاءات الأ�شد �إىل جلنة الت�أديب،
كما ورد يف املادة ( )57بقولها« :تخت�ص جلنة الت�أديب بتوقيع
اجلزاءات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )56من هذا
القانون .ويجوز لرئي�س املركز �أو من ينوب عنه توقيع اجلزاءات
الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف البنود �أرقام ( )6،5،4،3،2،1يف املادة
( )56من هذا القانون».
ونقرتح �أن ي�سند توقيع هذا اجلزاء يف حال بقائه �إىل جلنة
الت�أديب ،ولي�س �إىل رئي�س املركز؛ حيث �إن جلنة الت�أديب تت�شكل من
رئي�س املركز ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضوية كل من :م�س�ؤول �ش�ؤون النزالء،
وم�س�ؤول ال�ش�ؤون القانونية ،ووجود ه�ؤالء امل�س�ؤولني ي�شكل �ضمانة
حقيقية مل�شروعية اجلزاء الت�أديبي من جهة ،وحماية حق ال�سجني من
تع�سف الإدارة من جهة �أخرى.
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ثال ًثا  -املجرمون �شديدو اخلطورة
يرى البع�ض �أنه ينبغي عدم ال�سماح للمجرمني اخلطرين،
الذين يخ�ضعون لرقابة وتدابري �أمنية م�شددة بامل�شاركة يف الأن�شطة
الريا�ضية ،ذلك لأن �إعطاء املجال له�ؤالء املجرمني بامل�شاركة يف
الأن�شطة الريا�ضية ،ميكن �أن ي�ستغل بارتكاب جرائم خطرية �أو فرار
من ال�سجن .كما �أن متكني املحكومني بجرائم اعتداءات جن�سية،
وبخا�صة ال�شواذ جن�س ًّيا ،من امل�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية ،ميكن
�أن ي�ستغل بارتكاب �أفعال جن�سية (.)Sempé, 2007, p. 35
وبالرغم من املخاطر التي تربز يف حال ال�سماح للمجرمني
اخلطرين من ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية� ،إال �أن املواثيق الدولية ال
ت�أخذ بهذا الر�أي على �إطالقه ،بل ترى �أن هذه املخاطر و�إن كانت
�صحيحة ،ف�إن ذلك ال يعني وجوب حرمان ال�سجناء �شديدي اخلطورة
من فر�ص ممار�سة التمارين الريا�ضية .فاملالحظة التمهيدية رقم
( )1من جمموعة قواعد نيل�سون مانديال تقرر «ب�أن اجلزء الأول من
هذه القواعد ـ التي من بينها حق ال�سجني مبمار�سة التمارين الريا�ضية
ـ ينطبق على جميع فئات ال�سجناء  ...مبا يف ذلك ال�سجناء الذين
تطبق يف حقهم تدابري �أمنية ،» ..بل �إن جلنة منع التعذيب ال�صادرة
عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية �أ�شارت �إىل �أن:
مر�ض يف الوحدات ذات امل�ستوى الأمني العايل،
«وجود برنامج �أن�شطة ٍ
يت�سم ب�أهمية ت�ساوي �أهمية وجوده يف �أماكن االحتجاز العادية� ،إن مل
تكن تفوقها .وذلك لأن بو�سع مثل هذا الربنامج �أن يت�صدى للآثار
ال�ضارة التي تعاين منها �شخ�صية ال�سجني الذي يعي�ش يف اجلو
املتقوقع الذي ي�سود يف هذه الوحدات .وينبغي �أن تكون الأن�شطة
املعرو�ضة متنوعة قدر الإمكان ،تعليم ،ريا�ضة ،تدريب مهني� ...إلخ».
�أما قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل فقد خال من الإ�شارة
�إىل هذه الفئة من النزالء ،ويفهم من ذلك �أن القانون البحريني
ال ي�ستثنيهم من احلقوق التي يتمتع بها �سائر النزالء .وهذا املوقف
ال يعار�ضه املهتمون بامل�ؤ�س�سات العقابية ،و�إن كانوا ي�ؤكدون �أهمية
الأخذ بالتدابري الأمنية امل�شددة حيالهم ،التي من �ش�أنها �أن تقلل
املخاطر الناجمة عن اختالطهم بالنزالء �إىل �أقل قدر ممكن ،ومنها
عدم ال�سماح لهم بامل�شاركة بالأن�شطة التي تتم يف الهواء الطلق ،بل
تخ�ص�ص لهم �صاالت للتمارين الريا�ضية (،)Bodin, 2007, p. 50
وتزود هذه ال�صاالت بكامريات فيديو ت�سمح مبراقبة ال�سجناء ومتابعة
حتركاتهم ،وتفتي�ش ال�سجناء ،وا�ستعمال كوا�شف املعادن ،وح�صر
املعدات الريا�ضية بعناية عقب كل فرتة خم�ص�صة للتمارين .وحظر
الأن�شطة الريا�ضية التي حتدث فيها اال�صطدامات بني ال�سجناء ،مثل
امل�صارعة واملالكمة وغريها (.)Sempé, 2007, p. 40

الريا�ضة ك�أحد �أ�ساليب املعاملة العقابية يف القانون البحريني يف �ضوء قواعد نيل�سون مانديال الدولية

 .2 .3المطلب الثاني :أغراض الرياضة كأحد أساليب
المعاملة العقابية

�إن من �ش�أن ال�سماح مبمار�سة التمارين والأن�شطة الريا�ضية
يف امل�ؤ�س�سات العقابية حتقيق غر�ضني �أ�سا�سيني� ،أولهما �إ�صالح
نزالئها وت�أهيلهم ،وثانيهما حفظ النظام داخل امل�ؤ�س�سة الإ�صالحية،
و�سنتناول هذين الغر�ضني على النحو الآتي:
 .1 .2 .3الفرع األول :تأهيل نزالء المؤسسات اإلصالحية

حتقق الريا�ضة هذا الغر�ض من عدة وجوه ،فهي تقوم بدور
�أ�سا�سي يف املحافظة على ال�صحة البدنية والنف�سية للنزيل ،على نحو
ي�ساعده على اال�ستجابة للت�أهيل .كما ت�ساعد يف اندماجه يف امل�ؤ�س�سة
الإ�صالحية ،من خالل تنمية عالقاته االجتماعية .كما ت�سعى �إىل
التعزيز من ت�أهيله املهني ،مبا ميكنه من مواجهة احلياة بعد الإفراج
عنه ،ونف�صل ذلك يف الآتي:
� ً
أول  -املحافظة على �صحة النزيل
�إن ممار�سة الريا�ضة �ضروري للحفاظ على ال�صحة اجل�سمانية
للنزيل ،فالريا�ضة مفيدة يف تطوير اللياقة البدنية ،واملحافظة على
م�ستوى الئق من عنا�صرها ،وذلك كالقوة واجلهد الع�ضلي وال�سرعة
والتوافق الع�صبي والع�ضلي ،وزيادة املقاومة الطبيعية للأمرا�ض .كما
�أنها تقلل من احتمال الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،وال�سكري وال�سرطان
وال�سمنة (املادة 2/ 6من امليثاق الدويل للرتبية البدنية والن�شاط
البدين والريا�ضة).
وال يقت�صر الأثر النفعي للريا�ضة على ال�صحة اجل�سمانية
للنزيل� ،إمنا ميكن للريا�ضة � ً
أي�ضا �أن تقوم بدور على �صعيد ال�صحة
العقلية والنف�سية (البكري� ،2019 ،ص ،)109.وهذا ما �أكدته
املادة ( )3/2من امليثاق الدويل للرتبية البدنية والن�شاط البدين
والريا�ضة ،بقولها�« :إن ب�إمكان الرتبية البدنية والن�شاط البدين
والريا�ضة �أن حت�سن ال�صحة العقلية والرفاهية والقدرة النف�سانيتني
لدى الأفراد» .وال �شك يف �أن احتفاظ النزالء ب�صحة جيدة ي�سهم
يف �إجناح الأ�ساليب العقابية الأخرى ،وب�صفة خا�صة العمل العقابي
(ال�شاذيل� ،2006 ،ص.) 264.
ثان ًيا  -تنمية العالقات االجتماعية
�إن من �أهم الأهداف التي يرمي الت�أهيل االجتماعي �إىل حتقيقها
تدريب النزيل على ن�سج عالقات �إن�سانية �سليمة مع الغري (العوجي،
� ،1993ص .)250 .وميكن للريا�ضة �أن تقوم بهذا الدور من خالل
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العمل على تنمية الفرد من الناحية االجتماعية ،وتر�سيخ قيم التعاون
والت�سامح والأخوة وال�شعور بالآخرين ،وتنمية الروح الريا�ضية
وتر�سيخها (بو عبد اهلل وبن جدو� ،2014 ،ص .)120 .وهذا ما �أكدته
املادة ( )4/2من امليثاق الدويل للرتبية البدنية بقولها� :إن ب�إمكان
الريا�ضة «�أن تولد ال�شعور باالنتماء ،وت�شجع القبول ،وتنمي مواقف
و�سلوكيات اجتماعية �إيجابية ،وجتمع بني �أنا�س من ثقافات وخلفيات
اجتماعية واقت�صادية خمتلفة يف �إطار واحد م ًعا يف ال�سعي �إىل حتقيق
غايات وم�صالح م�شرتكة» .وميكن للريا�ضة � ً
أي�ضا �أن تربط ال�سجني
خالل فرتة �سجنه بالعامل اخلارجي� ،إذا ما �أقيمت مناف�سات ريا�ضية
بني ال�سجناء وفرق من املجتمع على ملعب ال�سجن (عد�س،2000 ،
�ص.)122.
ثال ًثا  -تعزيز برامج الرعاية الالحقة
يرى املهتمون بق�ضايا ال�سجون� ،أنه ميكن للأن�شطة الريا�ضية �أن
ت�سهم يف �إعداد ال�سجني للعمل بعد الإفراج عنه ،ويف �إعداده للعمل يف
ال�صناعة الريا�ضية.
�أ .الإعداد للعمل بعد الإفراج
من �ش�أن الن�شاط الريا�ضي حت�سني ال�صحة العامة وح�صول
اللياقة البدنية ور�شاقة اجل�سم ،ومرونة الع�ضالت وقدرتها على
التحمل ،وهذا يتوافق مع املتطلبات والقابلية للعمل .وبالتايل ميكن
للنزيل احل�صول على فر�صة عمل� ،أو مزاولة حرفة معينة بعد خروجه
من ال�سجن .كما �أن من �ش�أن الريا�ضة تعويد النزيل على االن�ضباط
الذاتي ،وال�سيطرة على النف�س ،وتطبيع ال�سلوك ،وهذا ما يجعله �أكرث
تكي ًفا مع قيود احلياة املهنية (.)Sempé, 2007, p. 32
ب .الإعداد لل�صناعة الريا�ضية
�أ�صبحت الريا�ضة �أحد املجاالت الأكرث جاذبية لر�ؤو�س الأموال
واهتمام القوى االقت�صادية؛ حيث حتولت من جمرد ن�شاط ميار�سه
الهواة ،وت�ستمع به جماهري املتفرجني� ،إىل �صناعة تقوم على �أ�س�س
علمية متخ�ص�صة يف الرتويج الإعالمي ،واالحرتاف الريا�ضي الذي
يدر الأموال الكثرية على الأندية املحرتفة (دادي� ،2009 ،ص .)51.
وكان من �ش�أن ظهور وتزايد الطلب احلقيقي على الريا�ضة �أن
�أدى �إىل خلق جمموعة من الوظائف املخ�ص�صة لها ،كالالعبني
من خمتلف الريا�ضات �إىل املدربني واملنظمني والإداريني ومندوبي
املبيعات�...إلخ ،مما ميكن القول ب�أن الريا�ضة �أ�صبحت كقطاع
وظيفي كامل حقيقة واقعة (�شطارة� ،2019 ،ص.)95.
وبالتايل يرى بع�ض الباحثني� ،أن �إدراج الأن�شطة الريا�ضية
يف امل�ؤ�س�سات العقابية له فائدة يف �إعداد النزيل للعمل يف ميدان
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ال�صناعة الريا�ضية بعد خروجه من ال�سجن؛ مما ي�سهل يف �إعادة
اندماجه .ويرى امل�ؤيدون لهذا النهج وجوب �إخ�ضاع النزيل للتدريب
والإعداد الأكادميي ،و�إ�صدار ال�شهادات ،وحتى احل�صول على دبلوم
ريا�ضي يف برامج حمددة؛ مما ي�ؤهل النزيل لالن�ضمام �إىل املحرتفني
يف جمال الريا�ضة (.)Sempé, 2007, p. 32
وعلى الرغم من �أهمية هذه املقرتحات ،ف�إن ا�ستخدام الريا�ضة
يف امل�ؤ�س�سات العقابية ،كو�سيلة للإعداد يف ال�صناعة الريا�ضية لي�س
وا�سع االنت�شار ،وال يزال ً
قليل مقارنة بالأن�شطة الريا�ضية التي يغلب
عليها الطابع الرتفيهي.
 .2 .2 .3الفرع الثاني :الحفاظ على النظام داخل المؤسسة
العقابية

للريا�ضة دور مهم يف حفظ النظام داخل امل�ؤ�س�سة العقابية،
ويتجلى هذا الدور من خالل اال�ستثمار الأمثل لوقت الفراغ ،والق�ضاء
على العدوانية والعنف يف و�سط ال�سجن .ويرى املعنيون بحياة
ال�سجناء� ،أن نزالء ال�سجون بوجه عام �أ�شخا�ص ك�ساىل ،مييلون �إىل
الرتاخي وقتل الوقت بدون القيام ب�أي عمل .لذلك ف�إن �إدارة ال�سجون
وامل�ؤ�س�سات الإ�صالحية حتر�ص على ا�ستغالل وقت ال�سجني بعمل نافع،
وامت�صا�ص فراغه ب�شكل ي�صرفه عن التفكري يف اجلرمية �أو التورط
يف ارتكاب بع�ض ال�سلوكيات واملخالفات املحرمة داخل امل�ؤ�س�سة� ،أو
يف �إحداث �شغب �أو �إخالل بالنظام (الدوري� ،1989 ،ص.)370.
فبالن�سبة �إىل الكثري من ال�سجناء لتحقيق االرتياح من الرتابة وامللل،
يقوم ب�أفعال الإثارة التي قد تكون فردية ،وقد تكون جماعية ،والتي
ميكن �أن تظهر ب�أ�شكال خمتلفة مثل :تنظيم التمرد �ضد �إدارة امل�ؤ�س�سة
�أو االعتداء على النزالء (عوي�س� ،2004 ،ص.)10.
وتعد الريا�ضة هي الو�سيلة املثلى ال�ستثمار �أوقات الفراغ
(الفا�ضل� ،1428 ،ص ،) 4.حيث �إنها بالإ�ضافة ملا حتققه من الفوائد
اخللقية وال�صحية والبدنية والفنية (خطاب� ،1990 ،ص ،) 21.ف�إنها
متلأ وقت فراغ النزيل ،ومتت�ص الكثري من الطاقات املعطلة التي كان
من املمكن توظيفها يف خلق امل�شكالت داخل امل�ؤ�س�سة العقابية ،عن
طريق امل�شاجرات وامل�ضاربات داخل جمتمع ال�سجن (الرميخاين،
� ،1998ص.) 81.
وحتقيق النظام داخل امل�ؤ�س�سة العقابية ،يتيح املجال لإدارة
امل�ؤ�س�سة حل�سن �أداء واجبها .كما �أن حر�ص ال�سجناء على حتقيق
النظام ،يك ِّون لديهم عادة احرتام النظام فيمار�سونها يف املجتمع
بعد الإفراج عنهم (ح�سني� ،1982 ،ص.)302 .

 .3 .3المطلب الثالث :المتطلبات األساسية للرياضة
في المؤسسات العقابية

�إن متكني النزيل من حقه يف ممار�سة التمارين الريا�ضية،
يقت�ضي توفري جميع م�ستلزماتها ،بل �إن توفري هذه املتطلبات ي�ساعد
على جناح وفاعلية العملية الت�أهيلية ،ومن هذه امل�ستلزمات :الأر�ض
واملن�ش�آت واملعدات الريا�ضية ،وتخ�صي�ص �أوقات دورية ملمار�ستها،
وتوفري مدربني متخ�ص�صني ،وتقرير الئحة للحوافز والعقوبات،
ونو�ضح ذلك يف الآتي:
 .1 .3 .3الفرع األول :توفير األرض والمنشآت والمعدات
الرياضية

�أكدت القاعدة ( )23من قواعد نيل�سون مانديال� ،ضرورة توفري
الأماكن واملرافق والتجهيزات املالئمة وامل�أمونة ،بقولها�« :أن توفر
لهم ،على هذا الق�صد ،الأر�ض واملن�ش�آت واملعدات الالزمة» .وهو ما
�أكده امل�شرع البحريني يف املادة ( )35من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل التي ن�صت �صراحة على التزام الإدارة بتوفري الأماكن
والتجهيزات واملعدات الالزمة ملمار�سة تلك الأن�شطة.
ويق�صد بالأماكن والتجهيزات واملعدات الالزمة ملمار�سة تلك
الأن�شطة ،املرافق الريا�ضية املتنوعة لل�سجناء ،مثل :ال�ساحات
واملالعب املجهزة بالأ�ضواء الكا�شفة ،و�صاالت الألعاب الريا�ضية
املجهزة مبجموعة �ألعاب منوعة ،مثل كرة الري�شة ،وكرة ال�سلة،
والرماية ،والتمارين البدنية يف الهواء الطلق ،وغريها من الألعاب
الريا�ضية (احل�سن� ،2005 ،ص.)212.
ولكي حتقق هذه الأماكن الق�صد والغاية من الأن�شطة الريا�ضية،
ينبغي �أن تكون مت�سعة مبا فيه الكفاية وموجودة يف الهواء الطلق،
و�أن تكون �آمنة ،وي�سهل على موظفي ال�سجن مراقبتها ،و�أن تكون
مزودة بو�سائل اال�سرتاحة ،ودورات املياه ،وامل�أوى من الأحوال اجلوية
ال�سيئة .كما �أن للريا�ضة معدات و�أدوات و�أجهزة خا�صة بكل نوع
من �أنواع الألعاب التي تت�ضمنها الريا�ضة للتدريب ومالب�س خا�صة
وخالفه (�شطارة� ،2019 ،ص .)96.كما ينبغي �أن يوفر ال�سجن
للنزالء �إمكانية م�شاهدة القنوات الريا�ضية؛ ملا لها من دور يف
حتفيز ال�سجناء على ممار�سة الألعاب الريا�ضية ،واكت�ساب الطرق
والأ�ساليب الفنية املتبعة يف ممار�ستها.
 .2 .3 .3الفرع الثاني :تخصيص أوقات دورية لممارسة
التمارين الرياضية

�أو�صت القاعدة ( )23من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
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ال�سجناء ،ب�أن على �إدارة امل�ؤ�س�سات العقابية تخ�صي�ص جزء من
يوم ال�سجني ملمار�سة التمارين الريا�ضية ،بقولها« :تخ�صي�ص �ساعة
على الأقل يف كل يوم ملمار�سة التمارين الريا�ضية املنا�سبة يف الهواء
الطلق» .فالقاعدة املذكورة اكتفت بو�ضع حد �أدنى ملمار�سة التمارين
الريا�ضية ،بحيث ال يقل عن �ساعة واحدة يوم ًّيا ،تار ًكا لإدارة امل�ؤ�س�سة
الإ�صالحية �سلطة يف زيادة هذه املدة� ،آخذة باالعتبار التفاوت بني
ال�سجناء يف �أعمارهم و�إمكاناتهم ومدى حاجتهم �إىل الريا�ضة،
فاملحكوم عليهم يكونون را�شدين �أو �أحدا ًثا� ،شبا ًنا �أو م�سنني �أو ن�سا ًء،
مبتدئني �أو مكررين �أو عر�ضيني �أو خطرين� ،أ�صحاء �أو مر�ضى�...إلخ
(العوجي� ،1993 ،ص.) 263.
�أما امل�شرع البحريني فقد و�ضع حدًّا �أعلى ملمار�سة التمارين
الريا�ضة ،ومل ي�ضع لها حدًا �أدنى .فاملادة ( )43من الالئحة التنفيذية
�أعطت احلق للنزيل مبمار�سة التمارين الريا�ضية وملدة ال تتجاوز
ال�ساعتني يوم ًّيا .ونعتقد �أن غياب حد �أدنى ملمار�سة التمارين الريا�ضية
ال ي�صب يف م�صلحة النزيل؛ حيث �إنه يتيح لإدارة امل�ؤ�س�سة �أن تخف�ض
مدة التمارين �إىل �أدنى حد ممكن ،دون �أن ي�شكل فعلها خمالفة
للقانون .ولهذا يف�ضل وجود حد �أدنى يت�سق مع ما دعت �إليه القاعدة
( )23من قواعد نيل�سون مانديال ،وهو �ساعة واحدة على الأقل .وهذا
كاف ملمار�سة التمارين الريا�ضية.
التحديد ي�ضمن للنزيل احلق بوقت ٍ

كما �أ�شارت املادة ال�ساد�سة من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل
�إىل �أهمية اال�ستعانة مبثل ه�ؤالء الأخ�صائيني بقولها« :ويكون لكل مركز
كاف من ال�ضباط و�ضباط
من املراكز رئي�س ،برتبة �ضابط ،يعاونه عدد ٍ
ال�صف واحلرا�س ،واملدنيني من الأطباء والأخ�صائيني االجتماعيني
والنف�سيني واملهنيني ومدر�سي احلرف وغريهم ويخ�ضعون لإ�شرافه».
وميكن توفري ه�ؤالء الأخ�صائيني بتكوين جمموعة من املدربني
الريا�ضيني امل�ؤهلني من بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة العقابية .كما تعمد
بع�ض امل�ؤ�س�سات العقابية للتغلب على هذه امل�شكلة �إىل التن�سيق والتعاون
مع جهات حكومية �أو غري حكومية كالأندية الريا�ضة .وهذا التن�سيق
مفيد من جانبني� :أولهما :الدور املهم الذي ميكن لهذه اجلهات �أن
ت�ؤديه يف توفري املدربني و�إتاحة الأن�شطة الريا�ضية باحلجم ال�ضروري،
وثانيهما� :أهمية ا�ستمرار ح�صول ال�سجني على خدمات هذه اجلهات
بعد �إطالق �سراحه.
ويف فرن�سا ً
مثل ،يتم توقيع بروتوكول �سنوي ()Protocole annuel
بني وزارة العدل ووزارة ال�شباب والريا�ضة ،لتوفري املوظفني وامل�ساعدة
املاليةً ،
ف�ضل عن تقدمي امل�شورة ب�ش�أن معدات وتدريب موظفي ال�سجون
كمراقبني ريا�ضيني (Le sport en détention) (Minitere De la
 .)Justice, 2020كذلك ما تقوم به الإدارة العامة للإ�صالح والت�أهيل
البحريني ،من تعاون مع االحتاد الريا�ضي للأمن العام ،لتنظيم بطوالت
ريا�ضية للنزالء (الإدارة العامة للإ�صالح والت�أهيل البحريني.)2015 ،

غال ًبا ما تثار م�شكلة نق�ص الكوادر الريا�ضية امل�ؤهلة يف امل�ؤ�س�سات
العقابية .وما ي�سببه ترك هذه املهمة للم�شرفني على ال�سجن وللحرا�سات
الأمنية من �أثر �سلبي على عملية الت�أهيل .فامل�شرفون الإداريون
واحلرا�س الأمنيون غال ًبا ما يفتقرون لأي تكوين يف هذا املجال ،بحيث
يتم الرتكيز على دورهم الأمني يف �سهرهم على تنفيذ الن�شاط� ،أكرث
من �أي دور �آخر له بعد ت�أهيلي (.)Sempé, 2007, p. 40
ن�صا
ومل تت�ضمن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناءً ،
�صريحا يق�ضي ب�ضرورة توفري �أخ�صائيني للإ�شراف والتدريب
ً
الريا�ضي .ولكن ينبغي �أال يحمل ذلك على عدم �أهمية تلك الكوادر.
فالقاعدة ( )78من قواعد مانديال ،ذكرت �أنه« :يجب �أن ي�ضم
جهاز املوظفني ،بقدر الإمكان ،عددًا كاف ًيا من الأخ�صائيني ك�أطباء
الأمرا�ض العقلية وعلماء النف�س وامل�ساعدين االجتماعيني واملعلمني
ومدر�سي احلرف» .ووا�ضح �أن القاعدة ( ،)78ذكرت هذه الفئات
على �سبيل املثال ،ولي�س على �سبيل احل�صر ،وبالتايل ينبغي لإدارة
امل�ؤ�س�سة العقابية توفري الكوادر الفنية ملختلف الربامج الت�أهيلية ،مبا
يحقق الهدف منها.

 .4 .3 .3الفرع الرابع :أهمية وضع الئحة الحوافز والعقوبات

 .3 .3 .3الفرع الثالث :ضرورة توفير الكوادر الفنية

�إن تقرير الئحة للحوافز والعقوبات �ضروري لنجاح الربامج
الت�أهيلية� ،إذ ميكن �أن تلج�أ �إليها الإدارة العقابية كو�سيلة لتقومي �أداء
النزالء وتعزيز �سلوكهم ال�سوي ،ومنع �أي �سلوك خارج عن الأنظمة.
وهذا ما �أكدته القاعدة ( )70من قواعد نيل�سون مانديال ،بقولها:
«تن�ش�أ يف كل �سجن �أنظمة امتيازات توائم خمتلف فئات امل�سجونني،
وخمتلف مناهج العالج ،بغية ت�شجيع ال�سجناء على ح�سن ال�سلوك،
وتنمية ح�س امل�س�ؤولية لديهم ،وحفزهم على االهتمام بعالجهم
وامل�ؤازرة فيه».
وذلك � ً
أي�ضا ما ذهب �إليه امل�شرع البحريني ،الذي �أعطى يف
املادة ( )26من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل لإدارة املركز «منح
النزيل مكاف�أة مالية �أو عينية �إذا متكن �أثناء �إيداعه باملركز من
حفظ القر�آن الكرمي �أو �أجزاء منه� ،أو �إذا قدم بح ًثا �أو ً
عمل فن ًيا
متميزًا� ،أو �أجاد حرفة معينة� ،أو ح�صل على �إحدى ال�شهادات العامة
�أو اجلامعية �أو العليا .وحتدد الالئحة التنفيذية قيمة ونوع املكاف�أة
و�ضوابط منحها».
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نظاما للمكاف�آت،
وتطبي ًقا لذلك ينبغي لإدارة امل�ؤ�س�سة �أن ت�ضع ً
فتمنح �إما �إفراد ًيا ،و�إما جماعية للريا�ضيني املتميزين .واملكاف�آت
ميكن �أن تكون نقدية �أو مادية �أو معنوية ك�شهادات التقدير ،والك�ؤو�س
وامليداليات ،ح�سب ظروف كل حالة .كما ميكن �أن تكون مبنح �إجازات
يف حدود ما ت�سمح به القوانني والأنظمة �أو زيادة عدد الزيارات �أو
املرا�سالت �أو اال�شرتاك يف ن�شاطات اجتماعية �أو ريا�ضية خارج
امل�ؤ�س�سة العقابية (العوجي� ،1993 ،ص.)285 .
كما ميكن فر�ض اجلزاءات الت�أديبية عند اخلروج عن القواعد
املنظمة ملمار�سة الريا�ضة ،مثل :تغيب ال�سجني املتكرر عن التدريب،
�أو �إبراز �أي ت�صرفات عنيفة �أو تهجمية على زمالئه �أثناء اللعب �أو
خارجه .وميكن �أن تتمثل هذه العقوبات يف �شطب ا�سمه من الئحة
امل�سجلني� ،أو الإنذار �أو احلرمان من كل �أو بع�ض االمتيازات املقررة
لدرجة امل�سجون �أو فئته ملدة حمددة� ،إ�ضافة �إىل ما تقرره �أنظمة
ال�سجون من �إجراءات ت�أديبية �إذا �شكل الفعل خمالفة للقواعد املقررة.

 .4الخاتمة

من خالل درا�ستنا ،وما جاء فيها من مالحظات ،كانت تهدف �إىل
�إظهار الأهمية البالغة للتمارين والأن�شطة الريا�ضية ،ومدى ت�أثريها على
ت�أهيل نزالء امل�ؤ�س�سات العقابية ،و�إعادة �إدماجهم يف الو�سط االجتماعي،
و�شرح القواعد القانونية املتعلقة بالتمارين والأن�شطة الريا�ضية يف
قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني ،ومدى ان�سجامها مع قواعد
نيل�سون مانديال الدولية .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج ،كما
ات�ضحت لنا عدة �أمور يجب توفريها ،و�أخذها بعني االعتبار من �أجل رفع
م�ستوى هذا الأ�سلوب الت�أهيلي وتطويره .ونعر�ض لأهم ما و�صلت �إليه
هذه الدرا�سة من نتائج ،وما خرجت به من تو�صيات.
 .1 .4النتائج

ـ �أن التمارين الريا�ضية هي حق من حقوق النزيل ،كما �أنها جزء من
جماالت الت�أهيل الذي ينبغي للم�ؤ�س�سة العقابية توفريها لنزالئها،
على خالف الأن�شطة الريا�ضية ،التي هي و�سيلة ت�أهيلية� ،أو و�سيلة
ترويحية حتقق ال�سعادة وال�سرور ،وبالتايل ف�إن توفريها وال�سماح
للنزالء مبمار�ستها مرتوك لتقدير الإدارة.
ـ ت�ؤدي الأن�شطة الريا�ضية دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف حت�سني ظروف االحتجاز،
وحتافظ على مناخ جيد يف عملية الت�أهيل ،كما ت�سهم يف تعزيز
برامج الت�أهيل الأخرى ،كربامج الرعاية ال�صحية واالجتماعية
واملهنية؛ مما يي�سر عملية الت�أهيل وعودة ال�سجني �إىل املجتمع
ليندمج فيه من جديد ،ويلتزم باملعايري والقيم ال�سائدة فيه.
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ـ ممار�سة التمارين الريا�ضية حق معرتف به جلميع النزالء يف
قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،دون ا�ستثناء� ،سواء �أكانوا
م�ستخدمني يف �شغل �أو معفيني منه ،و�سواء من املجرمني العاديني
�أو من املجرمني اخلطرين الذين يخ�ضعون لرقابة وتدابري �أمنية
م�شددة� .أما املعاقبون بجزاءات ت�أديبية ،فه�ؤالء يحرمون من
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية خالل فرتة تنفيذ اجلزاء الت�أديبي.
ـ �أن حق ال�سجني مبمار�سة التمارين الريا�ضة ،يقت�ضي توفري
الأماكن والو�سائل الالزمة ،وتخ�صي�ص �أوقات دورية ومنا�سبة،
وت�أمني الكوادر الفنية املتخ�ص�صة للإ�شراف والتدريب ،وو�ضع
قواعد حتفيز ومزايا ملمار�ستها.
ـ �أن قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل البحريني ،ين�سجم �إىل
حد بعيد مع ما دعت �إليه قواعد نيل�سون مانديال ،وبخا�صة يف
�إعطاء احلق للنزالء مبمار�سة التمارين الريا�ضية ،يف �أوقات
دورية ،وتوفري كافة امل�ستلزمات التي دعت �إليها القواعد الدولية،
وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �إحداث تطور �شامل ملن�ش�آت م�ؤ�س�سة
الإ�صالح والت�أهيل.
 .2 .4التوصيات

�إن �إعطاء امل�شرع البحريني احلق للنزالء مبمار�سة التمارين
الريا�ضية خطوة ح�ضارية متميزة يف معاملة املجتمع لأبنائه ،حتى
�أولئك املذنبني منهم ،وخطوة �إ�صالحية وت�أهيلية يف االجتاه ال�صحيح.
وهناك بع�ض املالحظات ينبغي �أخذها بعني االعتبار ،ومن ذلك:
ـ �إلغاء عقوبة احلرمان من ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية� ،أو ح�صر
هذه العقوبة يف املخالفات التي ترتكب �أثناء الن�شاط الريا�ضي،
وذلك �أن الريا�ضة ،هي حاجة �إن�سانية قبل �أن تكون مزية ،كما
�أنها مزية ذات قيمة �إ�صالحية ،وبالتايل فهي �ضرورية لل�سجني،
وال يجوز حرمانه منها .ونقرتح �أن ي�سند توقيع هذا اجلزاء يف
حال بقائه �إىل جلنة الت�أديب ،ولي�س �إىل رئي�س املركز؛ حيث �إن
ت�شكيل جلنة الت�أديب ميثل �ضمانة حقيقية مل�شروعية اجلزاء
الت�أديبي من جهة ،وحماية حق ال�سجني من تع�سف الإدارة من
جهة �أخرى.
ـ نقرتح على امل�شرع البحريني الأخذ مبا ورد يف القاعدة ()23
من قواعد مانديال ،التي و�ضعت حدًّا �أدنى ملمار�سة التمارين
الريا�ضية ،بحيث ال تقل هذه املدة عن �ساعة يوم ًّيا ،و�أهمية
احلد الأدنى �أنه يكفل لل�سجني الوقت املنا�سب ملمار�سة التمارين
الريا�ضية ،دون تدخل من الإدارة.
ـ مع �أهمية ما تقوم به الإدارة العامة للإ�صالح والت�أهيل البحريني،

الريا�ضة ك�أحد �أ�ساليب املعاملة العقابية يف القانون البحريني يف �ضوء قواعد نيل�سون مانديال الدولية

على �صعيد التعاون مع االحتاد الريا�ضي للأمن العام ،لتنظيم
بطوالت ريا�ضية للنزالء� ،إال �أنه من الأهمية مبكان � ً
أي�ضا التن�سيق
والتعاون ما �أمكن مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية كالأندية
الريا�ضية ،لدعم الربامج الريا�ضية �أو توفري تلك الربامج.
ـ نو�صي بو�ضع قواعد داخلية و�آليات ميكن من خاللها التحكم
والإ�شراف على حركة ال�سجناء امل�صنفني بفئة �شديدي اخلطورة
�أثناء ممار�سة التمارين الريا�ضية.
ـ �إجراء درا�سات ميدانية ملعرفة واقع الربامج الريا�ضية الت�أهيلية
التي تقدم لل�سجناء ،وما توفره ال�سجون من من�ش�آت وو�سائل
ريا�ضية ومدربني ،وما حتتاج �إليه لتطوير الأن�شطة الريا�ضية،
والعقبات وال�صعوبات التي تواجهها يف ذلك .فالبحوث امليدانية
ت�سمح بالو�صول �إىل نتائج �سليمة ،وجمع معطيات تخدم عملية
ً
م�ستقبل.
التطوير
و�أخ ًريا نذكر �أن دعم برامج ت�أهيل ال�سجناء و�إعادة �إدماجهم
يف املجتمع ،هو �إحدى املهام الرئي�سة لإدارات ال�سجون� ،إال �أن تلك
املهمة قد تنطوي على حتديات عديدة ،فقد تكون هناك �صعوبات على
�صعيد الإمكانات املادية �أو الكفاءات الب�شرية� ،أو خماطر �أمنية� ،إال
�أن من م�صلحة اجلميع �أن يعود ال�سجناء �إىل املجتمع �أف�ضل ا�ستعدادًا
لأن يعي�شوا حياة يعتمدون فيها على ذاتهم ويتقيدون فيها بالقانون.
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