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اليكلف اهلل ًفسّا االوسعها  هلا هاكسبت وعليها )) 

هاأكتسبت ربٌا التؤاخذًا اى ًسيٌا او اخطأًا ربٌا والحتول عليٌا 
 اصزّا كوا محلته على الذيي هي قبلٌا والحتولٌا 

هاالطاقة لٌا به واعف عٌا واغفز لٌا وارمحٌا أًت هىلــٌا 

 ( ((682)فأًصزًا على القىم الكافزيي

                                          

 صدق اهلل العظيم          
 682سورة البقره / االيو                                                                 
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 ىداءاإل
 الى من عمر بيتو بالحب والحجر

 )) وطني الجريح ((                                                              

 الى من فرح رغم الحزن 

 )) الشعب العراقي ((                                                             

 نسان بوالديو احسانا ((ال فيهم اهلل تعالى )) ووصينا األالى من ق

 مي ((أبي و أ))                                                              

كاملة    ةوالو وسلم (( )) من ىجر اخاه سن الى من قال فيهم رسول اهلل )) صلى اهلل عليو
 كان كسفك دٍم ((

 سندي وعزوتي (( يتخواأخوتي و أ))                                                  

ا حروف من ذىب وكلمات من درر وصاغوا علمهم حروف ومن فكرىم منارة الى من علمون
 تنير لنا سيرة العلم 

 فاضل اجالالّ واكراماّ (()) اساتذتي األ                                         

 الى من عرفت كيف اجدىم وعلموني ان ال اضيعهم 

 صدقائي وزمالئي ((أ))                                         

 

 

 



 

4 

 واالمتنان الشكر
البد لنا ونحن نخطو حطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود بها الى اعوام قضيناىا في 
رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهود كبيرة في بناء جيل الغد 

 لتبعث األمة من جديد ....

أن نمضي نقدم اسمى أيات الشكر واألمتنان والتقدير والمحبة الى الذين حملوا أقدس رسالة في وقبل 
 الحياة ....

 الى جميع أساتذتنا األفاضل ....

 واخص بالشكر الجزيل الى أستاذي الفاضل ) احمد فاضل حسين (

الذي سهل لي مهمة البحث بتوجيهو العلمي والتربوي ومنحي من وقتو وجهده لمتابعتو لي في أظهار 
 ىذه الدراسة المتواضعو بشكلها الحالي . 
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 قرار المشرفأ
 

والدساتير ألحكام المواثيق الدوليو  آلبحث الموسوم ) حقوق السجين وفقن اعداد ىذا اأشهد أ 
شرافي في كلية القانون والعلوم السياسيو / جامعة ديالى وىو جزء من أالعربيو ( قد جرى تحت 

 متطلبات نيل شهادة الكالوريوس في القانون . 
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 المقدمة
 اوآل / موضوع البحث 

يكتسب البحث الموسوم بحقوق السجين وفقآ ألحكام المواثيق الدوليو والدساتير العربيو اىمية 
قصوى بالنسبة للتشريعات المختلفو ولالتفاقيات والمواثيق الدوليو السيما في وقتنا الحاضر وبعد تزايد 

نب متعدده حاالت العنف والقسوة والوحشيو ضد السجناء لذلك سوف اتناول ىذا الموضوع في جوا
للتعرف على حقوق السجين وخصوصآ بعد وجود بعض الثغرات فيو الحاول من خالل ىذا بحثي 

 مناقشتها . 

 ثانيآ / مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في معرفة حقوق المسجونين او المتهمين او الموقوفين خصوصآ بعد تزايد 
كرامتو وادميتو على الرغم من وجود   استعمال العنف والقوه وانتهاك حقوق السجين وعدم احترام

 العديد من التشريعات والمواثيق الدوليو التي تحد من استعمال العنف والقسوة والوحشيو واالانسانية.

 ثالثآ / ىدف البحث 

تهدف ىذه الدراسة الى الوقوف ومعرفة اىم الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المسجونين او المتهمين 
 محاكمة .او الموقوفين رىن ال

 رابعآ / اىمية البحث 

تكمن اىمية البحث في الحد او التقليل من استعمال القوه والعنف والقسوه والوحشية وضرورة الحث 
 على معاملة المسجونين معاملة حسنة .

 خامسآ / منهجية البحث 

ب سوف نستخدم في ىذا البحث المنهج التحليلي للنصوص القانونيو ودراستها من كافة الجوان
 القانونيو في ضوء مايتوفر للباحث من مصادر وابحاث تتعلق بعناصر البحث . 
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 سادسآ / ىيكلية البحث 

من اجل االحاطة بالموضوع من جميع جوانبو فقد تم تقسيم ىذا البحث الى مبحثين تناولنا في 
اولنا المبحث االول تعريف السجن والسجين وأىم حقوق وضمانات السجين وفي المبحث الثاني تن

 حقوق السجناء في المواثيق الدوليو والدساتير العربيو وقوانين المؤسسات االصالحية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 وضماناتو ىم حقوقوأتعريف السجين و  -المبحث االول:

 ىم حقوقو.أب االول : تعريف السجن والسجين و المطل

 ىم حقوق وضمانات السجين.أالمطلب الثاني : 
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 وضماناتوىم حقوقو أول / تعريف السجين و المبحث األ

 

 تمهيد /

ات الخاصو بالسجناء المقرره ىم الحقوق والضمانأذا المبحث تعريف السجن والسجين و يتناول ى
 تفاقيات الدوليو حيث قسم الى مطلبين :للتشريعات واألآ وفق

 

 حقوقو .أىم ول : تعريف السجن والسجين و مطلب اال

 السجن -اوآل:

ىو سلب لحرية أنسان بوضعو في مكان يقيد حرية , والسجن ىو طريقة لحتجاز شخص بموجب  
حكم قضائي او قرار اداري من سلطة يستند اما الى قانون ينص على عقاب الشخص لرتكابو جريمة 
او لمجرد قرار تقديري من سلطة مخولة بأحتجاز االشخاص او اجراًء وقائيًا تقوم بو ادارة االمن 

صفها سلطة عامة . للتحفظ على المشتبو بو حتى اتمام تحقيقاتها ويطلق على السجن بغرض بو 
 .(7)التحفظ بـ الحبس االحتياطي او حبس تحفظي او اعتقال وقائي

 السجين -ثانيآ:

ىو الشخص المحكوم عليو بسلب حريتو ويداعو في بيئة جديدة بين نزالء السجون من أجل القضاء  
على الخطورة االجرامية الكامنو فيو وحتى يعود الى المجتمع عضوًا صالحًا مؤىاًل حتى يواجو الحياة 

 .(6)االجتماعية عند االفراج عنو 

 

                                                           

7 Https://ar.m.wikipedia.org/wiki/   63/7/6172تاريخ الدخول. 
دار المطبوعات  -علم االجرام وعلم االعقاب  -د. علي عبد القادر القهوجي , د. فتوح عبد اهلل الشاذلي  6

 .741ص  – 6116 –الجامعية 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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 نسانية للسجناء حماية الحقوق األ -ثالثآ:

ال تنتزع عن االشخاص المحتجزين او المسجونين صفة البشر مهما كانت خطورة الجريمة التي  
 اتهموا بها او ادينوا بها ,

 (7) فالمحكمة او المنظمة القضائية التي ادانتهم بحرمانهم من حريتهم او تجريدىم من صفة البشرية

 

 السجين كشخص  -رابعآ:

لسجون أن السجناء ىم كائنات بشرية , فعليهم مقاومة فكرة يجب ان ال يغيب عن بال الموظف في ا
النظر الى السجين كمجرد عدد بداًل منو كشخص كامل , كما انو ال يحق لموظفي السجون انزال 
العقوبات االظافية على السجناء ومعاملتهم كأنهم ادنى من البشر . الذي فقدو حقهم باالحترام بسبب 

 موا عليو او اتهموا باالقدام عليو.ما قامو بأرتكابو او ما اقد

 

 حظر مطلق للتعذيب والمعاملة القاسية والالانسانية او المهينو -خامسآ:

يحتفظ االشخاص المحتجزين او المسجونين بكأفة حقوقهم كونهم بشر ما عدا تلك التي فقدوىا 
تفاصيل ىذا المبدأ .  نتيجة حرمانهم من حريتهم . فعلى سلطات السجن او الموظفين ان يعوا بوضوح 

وان بعض المسائل واضحة جدًا بحظر مطلق للجوء الى التعذيب والمعاملة القاسية اوالالانسانية او 
المهينو . فيصبح بالمتفق عليو ان ىذا الحظر ال ينطبق فقط على العقوبات الجسدية او العقلية 

تعتبر العقوبات قاسية او غير انسانية المباشرة بالينطبق على كافة الظروف التي يوضع بها السجين . و 
 او مهينو اذا كانت :

االمن في حياة المجتمع في غير متناسبة مع الفعل المرتكب , او مع الحفاظ على النظام  و  -7
 السجن 

                                                           

 –بغداد  –كتيب مؤجو لموظفي السجون   –وق االنسان في ادارة السجون دراسة حول حق  -اندرو كويل  7
 .47ص  -6115
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 اذا كانت غير منطقية . -6
 اذا كانت غير ظرورية . -4
 تعسفية . -3
 او ينتج عنها الماً شديداً . -5

 

ال يجوز  ))( من مدونة سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين على  انو : 5كما أنو تنص المادة )
الي موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ان يقوم بأي عمل من اعمال التعذيب , او غيرىا 

اظى عنو اجرًا كما ال من ضروب  المعاملة القاسية او الالانسانية او المهينو او يحرض عليو , او يتق
يجوز الي موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ان يتذرع بأوامر عليا , او  بضروف استثنائية  

, او التهديد بالحرب , او التهديد باالمن القومي , او عدم االستقرار السياسي الداخلي  كحالة حرب
التعذيب او غيره من ضروب المعاملة , او , او اي حالة اخرى من حاالت الطوارئ العامة لتبرير 

 .(7(()العقوبة القاسية او الالانسانية , او الحاطة بالكرامة

 تنظيم استعمال القوه  -سادسآ:

يجب التوضيح للموظفين انو اليمكن التذرع بسلوك السجين لتبرير التعذيب او سوء المعاملو عند 
ير المتفق عليها وان تستعمل في الحدود الالزمو لكبت استعمال القوه . وعليها ان تكون مطابقو للمعاي

السجين فقط . لذا يجب وضع انظمو تفصيليو تحدد طرق استعمال كافة وسائل القوه الجسديو , منها 
وسائل الكبت كالمكبالت واحزمة الجسم والسالسل والعصي والهراوات . كما يجب تقييد الموظفين 

جسم والقمصان الجريو وذلك عبر وضعها في موقع مركزي من في الحصول على المكبالت واحزمة ال
البحث بطريقو التستعمل االبعد الحصول على اذن مسبق من موظف مسؤول . كما يجب وضع سجل 

 .(6)يحدد الحاالت التي تم فيها استخدام ىذه المعدات والموجبات التي حتمت استخدامها

                                                           

 .31ص -6112-دار الطالئع -القاىره  –سجناء واسرى  -د.خالد محمد القاضي 7 
 .42ص  –المصدر السابق  –اندروكويل  6
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فقد تحصل مكرىة او نتيجو او مضايقو المتيازات كما قد يكون السجناء عرضة لالساءه الجنسيو , 
في بعض الحاالت قد يكون المتعدي احد الموظفين او االرجح سجين اخر , وفي عدد من الحاالت 

 يغض الموظفين النظر عن االعتداء الجنسي من قبل السجناء العتباره نوعآ من العقاب او السيطره .

اخذت على عاتقها مهمة الكفاح من اجل حقوق وضمانات  ومن اىم اىداف منظمة العفو الدوليو التي
السجناء واالفراج عن اللذين سجنوا بسبب افكارىم او معتقداتهم المختلفو,ويناضل اعضاؤىا من 

 . (7)اجل الدفاع عن حقوق االنسان

 ىداف ىي : ومن ىذه األ

ىم أناس اعتقلوا في اي بلد بسبب  الرأي : وىؤالء تحرير سجناء  -7
 معتقداتهم,اصلهم,جنسهم,لونهم,ولم يستخدموا العنف او يدعوا الى استخدامو 

 اجراء محاكمات عادلو للسجناء السياسيين على وجو السرعو . -6
 الغاء عقوبة االعدام والتعذيب والمعاملو القاسيو للسجناء .  -4
 خارج نطاق القضاء .  وضع حد لحوادث ) االختفاء ( وعمليات االعدام -3

 

ومنظمة العفو الدوليو تتابع دائمآ االنتهاكات التي تقوم بها بعض الدول ضد حقوق االنسان سواء في 
ظل الظروف العادي ام في الظروف الطارئو وتصدر تقارير تبين ىذه االنتهاكات وتؤكد في تقاريرىا ان 

نح الحقوق السياسيو ومنع وانتهاكات حقوق اىم مايتعلق بالمنظمو ىو استخدام تشريع الطوارئ في م
االنسان في الحياة والحريو,وانعدام الضمانات القانونيو االساسيو وعقد محاكمات سريو للسجناء 

. ومن خالل ماسبق تبين لنا بأن (6)الساسيين امام محاكم امن خاصو تشكلت بموجب تشريع الطوارئ
اية حقوق االنسان وفي وضع حد لؤلنتهاكات التي تمثل منظمة العفو الدوليو لها الدور البارز في حم

اعتداء على ىذه الحقوق وفي الكشف عن ىذه االنتهاكات وتحريك الرأي العام العالمي للتحري لمثل 
 ىذه االنتهاكات والمطالبو بوقفها.
                                                           

االنظمو السياسيو المختلفو ( حقوق االنسان ) دراسو في النظام السياسي االردني في ظوء  –عبد الكريم علوان  7
 . 743ص  – 6117 –عمان  –دار االوائل للطباعو والنشر  –( 7ط)
 متاح على الموقع األلكتروني –القوانين القمعيو في سوريا  –محمد عنجربيني  6

www.shrc.com.gustice/arabic/113.htm    9/4/6172تاريخ الدخول 

http://www.shrc.com.gustice/arabic/113.htm
http://www.shrc.com.gustice/arabic/113.htm
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وىذه كانت اىم الضمانات الدوليو لحماية حقوق االنسان في ظل الظروف العادي اما في ظل 
وف الطرئو التي اذا مارعيت او احترمت الدت الى تقليل من االثار السلبيو التي تقترفها الظروف الظر 

الطارئو على حقوق االنسان ولصانة ىذه الحقوق قدر االمكان ولحمت الدولو من اثر ىذه ىذه 
 الظروف حتى يعاد الوضع الى حالتو الطبيعيو وتعاد حقوق االنسان وضماناتو المكفولو 

 .(7)القوانين الداخليو والدوليو كاملو دون انتقاص او خرق دون مبرر بموجب

والمسألو المهمو التي يجب ان ندركها ىي ان حماية حقوق االنسان وتأمينها يتحقق على مدى وعي 
االفراد بها , فعدم الوعي بالحقوق اليعني انتهاك شئ بالنسبو للفرد , وقوانين الطوارئ في الدول 

تصدر بموجب قانون يوضح الغايو المسلمو العالن حالة الطوارئ والفتره الزمنيو العالن الديمقراطيو 
الطوارئ تنتهي  حالة الطوارئ ويبين كيفية تطبيق االجراءات المختلفو بالطوارئ ويبدو واضحا ان حالة

, اما االنظمو اما انتهاء الظرف الذي استوجب االعالن او انتهاء المده الزمنيو المقرره  الحد السببين,
 . (6)الدكتاتوريو فال يصلح القياس عليها فهي اساسآ انظمو غير قانونيو ومغتصبة للسلطو

 

 

 

 

 

 

                                                           

ص  – 6118 –دار الحامد  –ان عم –ضمانات االنسان في ظل قانون الطوارئ  –اظين خالد عبد الرحمن  7
672. 

متاح على  –حقوق االنسان بين الضمانات الدستوريو وتهديدات قوانين الطوارئ  –حميد طارش الساعدي  6
 الموقع األلكتروني 
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 المطلب الثاني : أىم حقوق وضمانات السجين  

 حق المسجون في المعاملو االنسانيو  -اوآل:

كرم اهلل سبحانو وتعالى االنسان واستخلفو في االرض وفضلو على المالئكو , فأمرىم سبحانو وتعالى     
باالسجود الدم صلب االنسان واصلو , وتعد المحافظو على االنسان وسالمتو من اىم وظائف الدولو 

رر , فأن قصرت في تلك المهم ىاو تهاونت في تحقيقها فقدت اىم شرط من شروط صهة ومب
وجودىا والمسجونين قطاع من االبشر اخطأوا كما يخطئ سائر افراد البشر , وعرفت اخطاؤىم , 
فنالوا جزائهم , بيد ان العقاب ينبغي اال يغفل في توقيعو انو يوقع على طائفة من البشر وان يكون 

 ( . 7)في سجنو بالقدر المناسب لجسامة اثامهم وقديماّ كان المتهم يالقي اشد انواع العنف والقسوه

ومع تقدم الوعي العام والسياسو الجنائيو , اصبح من حق السجين ان يعامل معاملة حسنة , وان تحترم 
 .(6)ادميتو وكرامتو , فال تمييز بين االنسان المجرم واالنسان غير المجرم في الكرامو االنسانيو

 حماية المسجون من التعذيب  -ثانيآ:

جون على الرغم من ارتكابو جريمة االانو يظل انسانّا , ومن ثم يظل لو سبقت االشاره الى ان المس
الحق شأن باقي افراد المجتمع في احترام حقوقهم االنسانيو واىمها االيتم تعذيبو وان التساء معاملتو 
واذا كان االنسان العادي خارج المؤسسات العقابيو بحاجو الى حمايتو من بطش السلطو واعتداءاتها 

مو ضده فيما يصل الى حد التعذيب وكل ضروب العنف ضده , ويحتاج في ىذا الصدد الى الجسي
 ضمانات مختلفة كما سبق من ذلك , فأن المسجون اولى بالحماية من تلك الممارسات ضده ,

 
                                                           

 –دار النهظو العربيو  –النظام القانوني لمعاملة المسجونين في مصر )) دراسو مقارنو ((  –د. ابراىيم محمد علي  7
 .2ص –ره _ بدون سنة النشر ش عبد الخالق ثروت _ القاى 66

 –نقالّ عن د. ابراىيم محمد علي  78ص –بدون سنة نشر  –حقوق االنسان المسجون  –د. غنام محمد غنام  6
 .2ص –المصدر السابق 
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وىو ضعيف اعزل داخل جدران محبسة في مواجهة سلطان االداره العقابيو ويمكن فهم التعذيب بأنو 
على احداث معاناة وألم شديد والغرض منو اجبار الشخص على فعل شئ او االفضاء  عقوبة تنطوي

بشئ ضد ارادتو والتعذيب ضاىرة عالميو على الرغم من انو محضور في الشرائع السماويو اليهوديو 
والمسيحيو واالسالم , وتمت ممارستو على مر العصور على الرغم من تعاليم االديان , وقد حضرتو 

 (.7)يات الدوليو والتشريعات الوضعيواالتفاق

 حظر التعذيب والمعاملو القاسيو اوالالانسانيو او المهينو  -ثالثآ:

تنص الماده السابعو من العهد الدولي على انو اليجوز اخضاع اي فرد للتعذيب او عقوبو  او معاملتو 
جوب معاملة جميع االشخاص معاملو قاسيو او غير انسانيو او مهينو كما تنص الماده العاشره على و 

المحرومين من حرياتهم معاملو انسانيو مع احترام الكرامو المتأصلو في االنسان,ىذا وبالرغم من ان 
غالبية التشريعات تنص صراحة على حظر التعذيب والمعاملو القاسيو اوالالانسانيو او المهينو وكما 

جرد وجود نصوص قانونيو ال يحمي الفرد حمايو ذكرنا في المطلب االول اال ان االواقع يدل على ان م
فعالو من ابشع صور اىدار الكرامو وحقو في المعاملو االنسانيو ,ولذلك فأن االمر يقضي بوجود اجهزه 
رقابيو مستقلو ومؤىلو لتلقي شكاوى االفراد والتحقيق الجدي فيها وضرورة انزال العقاب بكل من ثبت 

جانب تأمين حق االفراد المحرومين من حرياتهم في االتصال ارتكابو لمثل ىذه االعمال الى 
. وكذلك البد من توافر (6)بمحاميهم وذويهم وفي الرعايو الطبيو وذلك دون اضرار بأجراءات التحقيق

السجالت الالزمو الثبات اسم المعتقل او المسجون او المتهم ومكان اعتقالو او سجنو ويتاح 
 لالشخاص المعينين حق االطالع عليها . 

 

 

                                                           

 .77ص – 7996 –معاملة المسجونين في ضوء قواعد مبادئ القانون الدولي العام  –د. محمد مصطفى يونس  7
حقوق االنسان ) الفكر والممارسو ( دراسو في الفكرين الوضعي  –عباس فاضل الدليمي  –االستاذ الدكتور  6

 .55ص – 7ج – 6174 –المطبعو المركزيو  –ديالى  –العراق  –واالسالمي 
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 االرتياح النفسي  -رابعآ:

بذلك اذا كان السجين في ازمو نفسيو لزم السماح لو بمراجعة الطبيب النفسي,واذا لم يكن يشعر ىو 
احضرت لو ادارة السجن الطبيب النفسي,واذ احتاج النقل الى المستشفى للعالج نقل اليها,كما يلزم 
في السجن توفير مايوجب االرتياح النفسي للسجين وعدم ازعاجو اوماشابو,ومن حقوق النساء يلزم ان 

 يكون في سجون النساء 

 . (7)اماكن خاصو لرعايتهن ومداراتهن فأنهن ريحانة ولسن بقهرمانو كما في الحديث الشريف 

واذا كانت ىناك والدة لمرأة ولم يكن يتيسر لها في السجن او لم ترد ذلك نقلت الى دار 
ن الوالده,ويلزم عالجهن قبل واثناء وبعد الوالده,كما يسمح لالمهات االرتباط بأطفالهن وتهيأة اماك

 خاصو للحضانو اذا كان الطفل معها,فلها حريتها كما اذا كانت في خارج السجن.

 المشاركو باالعياد والمناسبات  -خامسآ:

يسمح للسجين بالخروج لحضور االعياد الدينيو وسائر المراسيم المهمو كيوم وفاة النبي االعظم ) 
كما يسمح لو ان يحضر زيارة مرضاه   صلوات اهلل عليو والو ( وسائر المعصومين ) عليهم السالم (

وتشييع جنائزىم وحضور اعراسهم ونحو ذلك مع الكفيل او نحوه, فعن الجعفريان بسنده الى جعفر 
بن محمد عن ابيو ) عليهما السالم ( ان عليآ ) عليو السالم ( كان يخرج اىل السجون من الحبس 

 .(6)اء حتى يردونهمفي دين او تهمة الى الجمعو فيشهدونها ويضمنهم االولي

 الفصل بين الفئات  -سادسآ:

توضع فئات السجناء المختلفو في مؤسسات مختلفو واجزاء مختلفو من المؤسسات,مع مراعاة 
 جنسهم وعمرىم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازىم ومتطلبات معاملتهم وعلى ذلك :

                                                           

وفيو عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ) عليو السالم ( )) فأن المرأة ريحانة  4ح 571ص  5الكافي ج  7
 وليست بقهرمانو ((

 .33ص  –باب اخراج اىل السجون   –الجعفريات  6
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  يسجن الرجال والنساء, بقدر االمكان,في مؤسسات مختلفو وحيث يكون ىناك مؤسسو
تستقبل الجنسين على السواء يتحتم ان يكون مجموع االماكن المخصصو للنساء منفصآل  

 كليآ . 
 . يفصل المحبوسين احتياطيآ عن المسجونين المحكوم عليهم 
  ,عن المسجونين بسبب جريمة جزائيو  يفصل المحبوسين ألسباب مدنيو بما في ذلك الديون

. 
   (7)يفصل االحداث عن البالغين. 

 الطعام  -سابعآ:

توفر االداره لكل سجين في الساعات المعتاده,وجبة طعام ذات قيمو غذائيو كافيو للحفاظ  -7
 على صحة وقواه,جيدة النوعيو وحسنة االعداد والتقديم.

 لح للشرب كلما احتاج اليو.توفر لكل سجين امكانية الحصول على الماء الصا -6

 االتصال بالعالم الخارجي  -ثامنآ:

يسمح للسجين في ظل الرقابو الضروريو ) االتصال بأسرتو ( وبذوي السمعو الحسنة من 
 اصدقائو,على فترات منتظمو,وبالمراسلو وتلقي الزيارات على السواء.

يمنح السجين االجنبي قدرآ معقوآل من التسهيالت لالتصال بالممثلين الدبلوماسيين  -7
 والقنصليين للدولو التي ينتمي اليها . 

يمنح السجناء المنتمون الى دولو ليس لها ممثلين دبلوماسيين او قنصليين في البلد  -6
ماسي للدولو تسهيالت مماثلو باالتصال بالممثل الدبلو  –والالجئون وعديمو الجنسيو 

المكلفو برعاية مصالحهم او بأية سلطو وطنيو او دوليو تكون مهمتها حماية مثل ىؤالء 
 .(6)االشخاص 

                                                           

حقوق السجناء وفقآ الحكام المواثيق الدوليو لحقوق االنسان والدساتير العربيو  –د.سعدى محمد الخطيب  7
 –منشورات الحلبي الحقوقيو  –وقوانين اصول المحاكمات الجزائيو والعقوبات وتنظيم السجون وحماية االحداث 

 .  741 ص  – 7ط  - 6171
 . 54ص  –المصدر السابق  –د.خالد محمد القاضي  6
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ويجب ان تتاح للسجناء مواصلة االطالع بأنتظام على مجرى االحداث ذات االىميو عن  
الستماع طريق الصحف اليوميو او الدوريو او اية منشورات خاصو تصدرىا ادارة السجون او با

الى محطات االذاعو .او الى المحاضرات,او اية وسيلو مماثلو تسمح بها ادارة السجون,او 
خاضعو الشرافها . ومن االساليب التي حثت عليها النظريات العقابيو الحديثو التي تلعب دورآ 

 .(7)مهمآ في التأىيل االجتماعي في تنظيم صالت السجين بالمجتمع الخارجي
صالت تأمين االتصال بالسجين والسماح لبعض افراد اسرتو او اقاربو بزيارتو وتتظمن ىذه ال

واقرار حقو في المراسالت والمخاطبو,وقد اقر قانون السجون السوري ىذا الحق فحددت 
( االشخاص الذي لهم الحق بالزياره وىم الزوج واقارب المحكوم عليو حتى 25الماده )

خاص   االباعد استثناء اجراء ىذه الزياره واالسباب يعود الدرجة الثالثو ويجوز السماح لالش
( عينت مواعيد الزياره مرتين باالسبوع 21تقديرىا للسلطو االداريو كما ان الماده )

 للموقوفين,ومره واحده للمحكوم عليو

عن وتكون مدة الزياره نصف ساعو ويجوز زيادتها بصوره استثنائيو : اذا كان سكن الزائرين بعيدآ جدآ 
 مركز السجن .

 التعليم  -تاسعآ:

الينكر ماللتعليم من اىمية في االسهام في استعمال شأفة االجرام ولذلك قد حرصت جميع النظم 
العقابيو على ادخال التعليم في المؤسسات العقابيو لمالو من فضائل التهذيب والتقويم مما ينمي في 

تماعيو العالميو, االمر الذي ساعد على التأىيل النفس من مبادئ اخالقيو ساميو ويغرس القيم االج
 .( 6)االجتماعي وىي غاية العقوبو وىدفها

( على )) ان ينظم 773وتضمن قانون السجون السوري بعض االحكام بشأن التعليم نصت الماده ) 
ائي , في السجون المركزيو وفي السجون االخرى بناء على قرار من وزير الداخليو دائرة التعليم االبتد

( التعليم اجباري للموقوفين حديثي السجن والموقوفين الذين لم يبلغوا االربعين 775وجعلت الماده )

                                                           

 .291ص  –شرح قانون العقوبات اللبناني  –د.محمود نجيب حسني  7
 .65ص  –علم السجون والدفاع االجتماعي  –األستاذ جان بناتيل  6
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( ان حضور جلسات القراءه 772من عمرىم والمحكومين بأكثر من ثالثة اشهر قررت الماده )
 .(7)والمحاضرات اجباريو للمحكومين

 

  

 

 

ألحكام المواثيق الدوليو المبحث الثاني / حقوق السجناء وفقاّ 
 والدساتير العربيو وقوانين المؤسسات األصالحيو .

 المطلب االول : حقوق السجناء في الدساتير العربيو .

 المطلب الثاني : حقوق السجناء في المواثيق الدوليو .

 اسيو لبرامج التأىيل واألصالح فيالمطلب الثالث : األساليب األس
 األصالحيو . في المؤسساتالتنفيذ العقابي  مرحلة

 

 

 

 
                                                           

ورات الحلبي منش –حقوق السجين وضماناتو في ضوء القانون والمقررات الدوليو  –المحامي حسام االحمد  7
من خالل عملو القانوني على سجناء محكومين حازوا على شهادات عليا  51ص – 7ط  – 6171 –الحقوقيو 
 جامعيو.
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ربيو المبحث الثاني / حقوق السجناء وفقاّ ألحكام المواثيق الدوليو والدساتير الع
 .وقوانين المؤسسات االصالحيو

 تمهيد / 

نتناول في ىذا المبحث أىم مانصت عليو الدساتير العربيو والمواثيق الدوليو وقوانين المؤسسات 
وضمانات للسجناء او المحرومين من حرياتهم وبذلك قسم الى عدة مطالب منها األصالحيو من حقوق 

... 

 .قوق السجناء في الدساتير العربيوح -ول :المطلب األ

ان الحق في المعاملو االنسانيو لكل انسان , سواء كان متهمّا او محكومّا عليو بالسجن , والمنصوص 
السجون يجيد اساسو القانوني في الدساتير التي وضعت عليو في القوانين الجزائيو وقوانين تنظيم 

القواعد االساسيو , التي تبنى عليها حقوق االنسان مما يعني ان بعض الحقوق الدستوريو ىي مصونة 
 .(7)لكل الناس او الموطنين بمن فيهم المتهمين او المسجونين او الموقوفين رىن المحاكمو

 الحق في الحماية من التعذيب  -:اوالّ 

ورد النص على ىذا الحق في معظم الدساتير العربيو , لكل الناس وىذا يعني  انو تمثل المتهمين او 
( من دستور دولة االمارات العربيو 62الموقوفين او المسجونين , فعلى سبيل المثال , تنص الماده )

 .(6(()و المعاملو الحاطو بالكرامو ال يعرض اي انسان للتعذيب ا ))المتحده على انو 

                                                           

 .26ص –المصدر السابق  –د.سعدى محمد الخطيب  7
( من دستور 62.انظر نص الماده )6119( المعدل عام 7917لسنة ) –دستور دولة االمارات العربيو المتحده  6

 .26ص – نفسوالمصدر  –نقالّ عن د. سعدى محمد الخطيب دولة االمارات العربيو المتحده 
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اليجوز تعذيب احد جسديّا او معنويّا او  ))( من الدستور السوري على انو 4فقره/68ونصت الماده )
 .(7(()معاملتو معاملو مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك 

االيذاء الجسماني او المعنوي ضد اي شخص  ))( من الدستور الصومالي على انو 78ونصت الماده )
 .(6(()مفروض على حريتو الشخصيو اي قيد من القيود بغير جريمو تستوجب العقاب 

اليعرض اي انسان للتعذيب  ))( من النظام االساسي لسلطنة عمان على انو 61ونصت الماده )
المادي او المعنوي او لاليذاء او للمعاملو الحاطو بالكرامو ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك 

...())4). 

اليعرض اي انسان للتعذيب او المعاملو الحاطو  ))( من الدستور القطري على انو 42ونصت الماده )
 .(3(()القانون بالكرامو , ويعتبر التعذيب جريمو يعاقب عليها 

اليعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملو الحاطو  ))( من الدستور الكويتي على انو 47ونصت الماده )
 .(5(()بالكرامو 

... يحضر ايذاء المتهم او المسجون  ))/فقره ج( من الدستور الليبي على انو 47ونصت الماده )
 .(7(()جسمانياّ تو معنوياّ 

                                                           

فقره د ( نقالّ عن د. /61. انظر نص الماده ) 6176فبرايرعام  61دستور الجمهوريو العربيو السوريو الصادر في  7
 .26ص  – السابقالمصدر  –سعدى محمد الخطيب 

 نقال عن  7921سنة  –الدستور الصومالي  6
Https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ 

 ( نقال عن 717/92مرسوم سلطاني رقم )  –النظام االساسي لسلطنة عمان  4
Https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ 

 .24ص – نفسوالمصدر  –سعدى محمد الخطيب د.  -نقالّ عن  6113لسنة  –الدستور القطري  3
 .24ص –المصدر نفسو  –د. سعدى محمد الخطيب  -نقالّ عن  7926لسنو  –الدستور الكويتي  5

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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كل مواطن يقبض عليو او يحبس او تقيد حريتو   ))دستور المصري على انو ( من ال36ونصت الماده )
بأي قيد يجب معاملتو بما يحفظ عليو كرامة االنسان وال يجوز ايذاؤه بدنياّ او معنوياّ كا ال يجوز حجزه 
او حبسو في غير االماكن الخاضعو للقوانين الصادره بتنظيم اليجون , وكل قول يثبت انو صدر من 

 .(6(()تحت وطأة شئ مما تقدم او التهديد بشئ منو يهدر وال يعول عليو  مواطب

 ثانياّ : الحق في محاكمو عادلو وقانونيو تؤمن فيها حقوق الدفاع 

الجريمة وال عقوبة اال بناءآ على قانون ,  -أ))( من دستور مملكة البحرين على انو 61نصت الماده )
 للعمل بالقانون الذي ينص عليها.وال عقاب اال على االفعال الالحقو 

 .العقوبو شخصيو -ب

المتهم برئ حتى تثبت ادانتو في محاكمو قانونيو تؤمن لو فيها الضمانات الضروريو لممارسة حق  -ج
 .الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمو وفقآ للقانون

 ايذاء المتهم جسمانيآ او معنويآ. يحظر -د

 .في جناية محام يدافع عنو بموافقتو يجب ان يكون لكل متهم -ىـ

 .(4(()حق التقاضي مكفول وفقآ للقانون -و

 

كل متهم بجريمة بعتبر بريئآ الى ان تثبت ادانتو )) ( من الدستور التونسي على انو 76ونصت الماده )
 ((, في محاكمو تكفل لو فيها الضمانات الضروريو للدفاع عن نفسو 

العقوبو الشخصيو وال تكون اال بمقتضى النص  ))( من ىذا الدستور ايظآ على انو 74ونصت الماده )
 .(7(() القانوني السابق الوضع

                                                                                                                                                                               

 .24ص –المصدر نفسو  –د. سعدى محمد الخطيب  -نقالّ عن  7957لسنة  –الدستور الليبي  7

 – السابقالمصدر  –. سعدى محمد الخطيب د -نقال عن  6173لسنة  –دستور جمهورية مصر العربيو  6
 .24ص
 
 .23ص –المصدر نفسو  –د. سعدى محمد الخطيب  -نقال عن 6116لسنة  –دستور مملكة البحرين  4
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... اليمكن تحديد جرم او تعيين عقوبو اال  ))( من الدستور اللبناني على انو 8ونصت الماده )
 .(6(()بمقتضى القانون 

 الصحيو واالجتماعيو.ق في الرعايو ثالثاّ : الح

ورد النص على ىذا الحق للموقوف او السجين في بعض الدساتير العربية بشكل واضح وصريح , 
اليجوز الحجز او )) / فقرة ج( من الدستور البحريني على انو 79فعلى سبيل المثال نصت المادة )

 الحبس في غير االماكن المخصصة لذلك في قوانين 

 

  ((لرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية السجون المشمولة في ا

( من الدستور الجزائري على انو )) يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات 38ونصت المادة )
( ساعة ويملك الشخص الذي 38الجزائية للرقابة القضائية , واليمكن ان يتجاوز مدة ثمان واربعين )

أسرتو واليمكن تمديد الفتره للنظر االاستثناء وفقًا للشروط المحددة ال فورًا بيتوقف للنظر حق االتص
بالقانون ولدى انهاء مدة التوقيف للنظر يجب ان يجري فحص طبي على الشخص الوقوف ان يطلب 

 .(4)ذلك , على ان يعلم بهذه االمكانية 

الدساتير العربيو لكل انسان او مواطن , واخيرآ تجدر االشاره الى ان بعض الحقوق التي نصت عليها 
ىي ايظآ حقوق لكل شخص سواء اكان متهما او موقوفا او مسجونا , وانو في الواقع العملي , اليتم 
االلتزام بأحترام بعض حقوق السجناء , فحيث انو تتعرض ىذه الحقوق لالنتهاكات احيانآ , في بعض 

                                                                                                                                                                               

 .25ص – نفسوالمصدر  –سعدى محمد الخطيب د.  -نقآل عن  6173لسنة  –الدستور التونسي  7
 .22ص –المصدر السابق  –د. سعدى محمد الخطيب  -نقآل عن  7962لسنة  –الستور اللبناني  6
 .21ص – نفسوالمصدر  –سعدى محمد الخطيب د.  -نقآل عن  7992لسنة  –الدستور الجزائري  4



 

25 

واخر , تبعآ الختالف االوضاع السياسيو واالجتماعيو  السجون وتختلف نية ىذه االنتهاكات بين بلد
 .(7)واالقتصاديو واالمنيو

 

 ثيق الدوليو افي المو  ناءحقوق السج -المطلب الثاني :

  او الموقوفين في الشرعو الدوليو حقوق السجناء -اوآل:

الدوليو بشأن  ( واالتفاقيو 7938تضمنت لحقوق االنسان والسيما االعالن العالمي لحقوق االنسان ) 
 , ( بعض المواد التي تمنع معاملة االنسان بقساوة ووحشيو 7922الحقوق المدنيو والسياسيو ) 

وتحمي حقوقو بشكل عام,وتضمن حقوق المتهم في قضية ما ,او الموقوف على ذمة قضية,عن طريق 
 .(6)نضمت حقوق السجين الذي تم سجنو بموجب حكم قضائي  , وكذلك , اجراء محاكمو عادلو لو

الن العالمي لحقوق االنسان حقوق الموقوف او المسجون في االع -: الفقره االولى
(7938) 

ىو الشخص الذي لم  , احتياطيآ او , تجدر االشاره في البدايو الى ان المتهم الموقوف على ذمة قضيو
قضائيآ  , وىو بذلك يختلف عن السجين المحكوم عليو , يحكم عليو بعد بحكم قضائي بالسجن

( بحقوق االنسان بشكل عام وببعض  7938بالسجن,وقد اقر االعالن العالمي لحقوق االنسان ) 
او رىن المحاكم ىاو المسجون وىذه الحقوق  , الحقوق الخاصو بالمتهم او الموقوف على ذمة قضيو

 ىي :

 .محكمو مستقلو ونزيهو ظر في قضيتو: الحق في ان تن اوالً 

 .اً : الحق في محاكمو عادلو وعلنيةثاني

 ثالثاً  : الحق في الدفاع.
                                                           

وحتى عام  7991راجع تقارير المنظمو العربيو لحقوق االنسان في شأن اوضاع السجون او السجناء , من العام  7
 , في بعض البلدان العربيو . 6111

 .77ص –المصدر السابق  –د.سعدى محمد الخطيب  6
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 المتهم بريئاً حتى تثبت ادانتو. : الحق في ان يعتبر رابعاً 

 .ص عليو القانون الوطني او الدولي: عدم ادانة المتهم اال وفق لما ين خامساً 

 طبق وقت ارتكاب الجريمة .: تطبيق العقوبة وفقًا للقانون الم سادساً 

جدر : عدم جواز تعذيب المتهم او الموقوف او المسجون او معاملتو بقساوة او وحشية وت سابعاً 
 .دم جواز التعذيب ىو حق لكل انساناالشارة ىنا,الى ان الحق في المعاملة الحسنة وع

 .(7): عدم جواز حجز اي انسان تعسفياً  ثامناً 

السجناء او الموقوفين في االتفاقيو الدوليو بشأن الحقوق المدنيو و الفقره الثانيو : حقوق 
 ( 7922السياسيو ) 

 , تضمنت ىذه االتفاقيو بعض المواد التي نصت بشكل صريح على حقوق الموقوفين او السجناء
 وىذه الحقوق ىي :  , ( منها بحقوق االشخاص المحرومين من حرياتهم 71حيث اقرت الماده ) 

 .نو لكرامة االنسان والمتأصلو فيولحق في المعاملو االنسانيو الضام: ا اوالّ 

 , اماكن التوقيف او السجن في , : الحق في الفصل بين االشخاص المتهمين او المحكومين ثانياّ 
 . تتوافق مع كونهم غير محكوم عليهمومعاملة المتهمين معاملة 

 . والبالغين منهم , في اماكن التوقيف: الحق في الفصل بين المتهمين من االحداث  ثالثاّ 

 .ث والبالغين منهم في اماكن السجن: الحق في الفصل بين المدنيين من االحدا رابعاّ 

 .(6): الحق في معاملة السجناء معاملو تستهدف اصالحهم واعادة تأىيلهم   اجتماعيآ خامساّ 

                                                           

 ( 599971977_المواد ) 7938االعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة  7
 .74ص –المصدر السابق  -نقآل عن الدكتورة سعدى محمد الخطيب

 (71المادة ) – 7922سنة  –اتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية  6
 .73ص  – نفسوالمصدر  –سعدى محمد الخطيب نقالً عن الدكتورة 
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الدوليو بشأن الحقوق  حقوق الموقوفين او المسجونين في االتفاقيو -الفقرة الثالثو :
  ( 7922االقتصاديو واالجتماعيو والثقافيو ) 

وانما  , لم يرد في ىذه االتفاقية ماينص على حقوق خاصة بالمتهمين او الموقوفين او المسجونين
تضمنت النص على حق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية , وعلى 

ق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية , وىذا يعني انها شملت في الحق في العمل والح
جونين م المتهمين او الموقوفين او المسنصها على كل افراد المجتمع مهما كانت ضروفهم , بمن فيه

, 

 

 

لالنخراط بالحقوق كافة الن السجن ىو عقوبة اصالحية وتأديبية للسجين , الجل اعادة تأىيلو والتمتع 
 (7) في المجتمع , وليس لالنتقام منو

 لية لحقوق االنسان مدى االلتزام بالشرعة الدو  -الفقرة الرابعة :

ان اغلبية الدول العربية صدقت على االتفاقيتين الدوليتين بشأن الحقوق المدنية والسياسيو لسنة ) 
والتصديق عن االتفاقيات الدوليو نشرت (  7922( واالقتصاديو واالجتماعيو والثقافيو لسنة )  7922

نصوصها في الجريده الرسميو , يحصل لها قوة القوانين الداخليو او الوطنيو , ويلزم الدول المصدقو 
عليها بتطبيقها , غير ان مازالت حقوق السجناء او الموقوفين المنصوص عليها في ىذه االتفاقيتين 

و واالجنبيو وتزداد ىذه االنتهاكات في البلدان الخاضعو تتعرض لالنتهاكات في بعض البلدان العربي
 . (6)لالحتالل االجنبي

 ومن ىذه البلدان نأخذ مثال على ذلك : 

                                                           

 ( 2976974975المواد ) – 7922سنة  –االتفاقية الدولية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  7
 .67ص –المصدر السابق  –نقالً عن الدكتورة سعدى محمد الخطيب 

 .66ص – نفسوالمصدر  –سعدى محمد الخطيب د. 6
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 في دولة فلسطين المحتلو . حالة السجناء -اوالّ :

في دولة فلسطين المحتلو , تواصل اسرائيل مخالفاتها لمبادئ القانون االنساني الدولي واحكام اتفاقية 
 .(7)يف الثالثو بشأن معاملة اسرى الحربجن

وتعمد الى محاكمة مئات من االسرى الفلسطينيين من عدم توفر الشروط في سجونها , ويشكو 
المحامون الفلسطينيون من عدم توفر شروط المحاكمو العادلو في الدعوى , التي تنظر امام القضاء 
االسرائيلي , وخصوصّا المحاكم العسكريو والتي التحترم شروط عدالة المحاكمات , كما تعرض 

فلسطينيون لالعتقال لمده طويلو جدّا قبل تقديمهم للمحاكمو واحيانّا دون توجيو اتهامات محدده ال
تمكين المحامين من زيارة لهم , وتفرض اسرائيل العديد من القيود التي تحول في معظم الحاالت دون 

قاء محاميهم... المعتقلين بحرية , بل ويتم حرمان المئات من المعتقلين لفترة طويلو من حقهم في ل
(6). 

ان ادارة السجون الصهيونيو تجبر االسرى  ))وقد اكد محامي مركز االسرى للدراسات في فلسطين 
على دفع ثمن الماء والكهرباء التي يستهلكونها , ولفت في بيان صحفي الى انو اليوجد سبب 

بحجة العقاب داخل  يستدعي اجبار ادارة مصلحة السجون الصهيونيو لالسرى بدفع مبالغ لالدارة
ان السجون باتت محط  استغالل من قبل دول  ))وقال ايظّا  (( السجن , سوى الهدف المادي فقط 

دوالر  611االحتالل كمشاريع استثماريو لجني من ورائها االموال الطائلو فالعقوبات التي قد تصل الى 
او تزيد عن ذلك وقد يؤدي جبر االسير الفلسطيني على دفعها البسط بل والتفو االسباب , فأذا دخل 

صالة فيجبر كل من ضبط متجّو للقبلو يصلي , على دفع الضباط على عدد وكان قد حل وقت ال
 .(4(()الغرامو , وكذلك االمر اذا القيت خطبة الجمعو ازعجت مزاج السجان المناوب , وىكذا ... 

                                                           

دار  –قانون النزاعات المسلحو وحقوق االنسان  –كتاب العنف المفرط   –الدكتور على عواد -راجع في ذلك أ 7
 744 – 776ص  – 6117 –لبنان  –بيروت  –المؤلف 

 –كتاب حقوق االنسان في الشريعو االسالميو وقواعد القانون الدولي   –الدكتور محمد عبد العزيز ابو سخيلو  -ب
 .614ص – 7958 –مطابع الخط 

 .91ص – 6111 –تقرير المنظمو العربيو لحقوق االنسان  6
 .9ص – 6111كانون االول   1, الجمعو  69جريدة ن والقلم العدد  4
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  حالة المعتقلين في غوانتانامو : -ثانياّ :

عتقلين الذي يعاني المعتقلون في معتقل غوانتانامو , من ممارسات التعذيب وقد ذكر ذلك احد الم
وصف الحياة داخل ىذا المعتقل بالجحيم الذي اليطاق وان البقاء في داخلو ساعات محدوده مأساة  
التحتمل فكيف بأنسان ان يقضي فيو سنوات طويلو في ظل ابسط مبادئ احترام االدميو واالنسانيو 

(7.) 

وقد شهدت عواصم عدة من العالم ومظاىرات طالبت بـأغالق معتقل غوانتانامو , وذلك تزامن مع 
الذكرى السادسو لفتحو , وتظمنت ىذه المظاىرات استجابو لنداء منظمة العفو الدوليو التي شجبت 
احتجاز مئات االشخاص في معسكر االعتقال االمريكي دون محاكمو عادلو , وتزامنت ىذه 

ينتقل  6113كانون الثاني   /يناير  77جاجات مع ذكرى قيام الواليات المتحده االمريكيو في االحت
اول دفعو من المعتقلين الذين تصفهم واشنطن االعداء الى معسكر خليج غوانتانامو في كوبا في اطار 

واليات ومانيال انتهاك الماتسميو  ) الحرب على االرىاب ( وشجب المتظاىرون في لندن وسيدني , 
 المتحده االمريكيو لحقوق االنسان ,

وطالبت منظمة العفو الدوليو الواليات المتحده االمريكيو بأغالق معتقل غوانتانامو وغيره من 
المعتقالت التي تنتهك حقوق المعتقلين وجرت المظاىرات متشابهة في عدد من العواصم االوربيو مثل 

كتب عليها ) اغلقوا معتقل غوانتانامو فورا وطالبوا بأنهاء   روما حيث تجمع المتظاىرون ورفعوا الفتات
 .(6)االعتقاالت غير القانونيو (

 

 

 

 

                                                           

 .73, ص6118حزيران  61,  874جريدة االمان , العدد  7

 .7, ص6118كانون الثاني   76جريدة اللواء , السبت  6
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االساليب االساسيو لبرامج التأىيل واالصالح في مرحلة التنفيذ  -: المطلب الثالث
 . العقابي في المؤسسات االصالحيو

عن طريق  , اعادة دمج المحكوم عليو في المجتمعيعتبر التأىيل بكافة صوره من الوسائل الضروريو في 
والتأىيل يغرس قي نقس المحكوم  , خلق الظروف المالئمو بحيث تكون منسجمو مع احكام القانون

وذلك بتنمية الشعور بالمسؤوليو لديو اتجاه نفسو  , عليو اتباع الطريق السوي والموفق الحكام القانون
سانيو وتنمية الشعور لديو باالطمئنان الذي يؤثر على توازنو والمجتمع بكشل مالئم للمواقف االن

وعن طريق التأىيل بكافة صوره لدى النزيل والمودع باالنتساب للوطن ) اي الشعور  , النفسي والعاطفي
وان امنو ورقيو  ,وان سعادتو ورفاىيتو مرتبط بسعادة ورفاىية ومستقبل وطنو ومجتمعو, بالمواطنو (

ولن يآتي ذلك االبخلق ضمير اجتماعي لدى النزيل والمودع مع  , قي مجتمعومرتبطان بأمن ور 
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المحافظو قدر االمكان على القابليات البدنيو والذىنيو لديهم,وخلقها في من التتوفر لديو,والتقليل قدر 
 .(7)االمكان من االثار السيئو لعقوبة سلب الحريو

 االستقبال والتصنيف  -اوآل:

العلميو في ميدان عالج المحكوم عليهم تعتبر بصفو خاصو ضمن اختصاص علم يبدو ان الدراسو 
وىي تهدف بمفهومها المعاصر الى  , الذي يبحث اساسآ فلسفة واىداف وانواع العقوبو , العقاب

ومن ضمن صور السياسو الجنائيو الذي يخضع لها مجال العالج قوانين ولوائح  , العالج واالصالح
جتماعي وتختلف النظم بتوجيو او تنسيق برامج االصالح بالمؤسسات مؤسسات االصالح اال

 . (6)العقابيو

على ابراز البرامج  7987لسنة  713ولقد حرص قانون المؤسسو العامو لالصالح االجتماعي رقم 
 والوسائل التي اكدتها االتجاىات المعاصره في االصالح والتأىيل,

عمليو تهدف في تقويم سلوك النزالء والمودعين في مؤسسات حيث جاء القانون بأحكام تعتبر ممارسو 
 6حيث نصت الماده  , وتأىيلهم مهنيآ وثقافيآ واجتماعيآ وىدف اعادة دمجهم بالمجتمع , االصالح

 من قانون المؤسسو العامو لالصالح االجتماعي على ان ) تعمل المؤسسو على تحقيق االىداف االتيو
ودعين الذين تصدر بحقهم احكام بعقوبات او تدابير سالبو للحريو من سلطو اوآل: تقويم النزالء والم ,

ومهنيآ وتربويآ (. ويمكن حصر  , وذلك بتصنيفهم وتأىيلهم سلوكيآ , مختصو قانونآ بأصدارىا
االجراءات النموذجيو لعملية التصنيف من خطوات رئيسيو وىي مرور النزيل ببرامج االستقبال _ تحديد 

ي ىاو البرنامج االصالحي بعد فتره مناسبو لمعرفة جدواه _ واالجراءات السابقو لالفراج الخطو العالج
. واليمر النزيل او المودع في اقسام (4)عن النزيل او المودع _ متابعة النزيل او المودع بعد االفراج عنو

 االصالح االجتماعي بهذه الخطوات السباب يمكن ردىا : 

                                                           

 –االسكندريو  –منشأة المعارف  –علم الجريمو وعلم الوقايو والتقويم  –والعقاب االجرام  –د.رمسيس بهنام  7
 . 462ص  – 7918

 –العدد االول  –بحث منشور في المجلو الجنائيو القوميو  –معالم النظام العقابي الحديث  –د.علي احمد راشد  6
 . 26ص  –مصر  –ويصدرىا المعهد القومي للبحوث الجنائيو  – 7955مارس 

 .622ص – 7984  -الظاىره االجراميو ) دراسو في علم االجرام والعقاب ( االسكندريو  -د.جالل ثروت  4
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حيث انها لم تشكل من ذوي االختصاص حسب ما يتطلب القانون  –ة الفني الى اللجنةبالنسبو  -7
 وتشكل حاليآ من ثالثة باحثين اجتماعيين فقط .

 وتقع داخل بناية اقسام االصالح . –ستقبال والتصنيف غير مالئمو بسبب ضيقها ألبناية ا -6
 

 التهذيب  -ثانيآ:
في المجتمع وتكيفهم معو بعد للتهذيب اىمية في اصالح المحكوم عليو اذ يمهد الندماجهم  

االفراج ولقد كان التهذيب دينيآ في بادئ االمر حيث انتشر في السجون الكنسيو , ثم انتقل الى 
 السجون المدنيو واتسع نطاقو ليشمل التهذيب الديني والتهذيب الخلقي.

بالنسبة قد يكون الضعف او االنعدام في الوازع الديني عامآل اجراميآ  -التهذيب الديني : -7
لبعض المحكوم عليهم , ويقصد بالتهذيب الديني غرس المبادئ والقيم الدينيو التي 
تحض على الخير وتنهي عن الشر وتذكر باهلل سبحانو وتعالى وبقدرتو وعدلو وعقابو على 
الشر وثوابو على الخير وقبولو التوبو من التائبين متى صدقت توبتهم وخلصت نيتهم في 

 .ام في المستقبلعدم ارتكاب االث
يدعم التهذيب الخلقي التهذيب الديني في اصالح المحكوم عليو  -التهذيب الخلقي : -6

واعادة اندماجو في المجتمع وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم المتدينين او الذين يتقبلون 
تعاليم الدين ويكون لو دور رئيسي في االصالح اذا تعلق االمر بنزالء ليس لديهم وازع 

 .(7)او الدين لهم على االطالق ديني 

 العمل العقابي  -ثالثآ:

كان الهدف من السجون عند نشأتها في القرن السادس عشر ىو اعتبارىا مكانآ يلتزم فيو الكسالى 
والمتشردين والمتسولين بالعمل,بل اطلق عليها بسجون عمل وقد عرفت ىولندا وانجلترا ىذا النوع من 

. وعندما تحول سلب الحريو الى (6)الجبار ىؤالء االشخاص على العملالسجون,واعتبرتها وسيلو 

                                                           

مبادئ علم االجرام  –د. فوزيو عبد الستار  –ومابعدىا  695ص –المصدر السابق  –د. محمود نجيب حسني  7
 .448ص -7916 –القاىره  –دار النهضو العربيو  –وعلم العقاب 

القاىره  –دار النهظو العربيو  –علم االجرام وعلم الغقاب  –انور علي والدكتوره امال عبد الرحيم عثمان د.يسر  6
 . 355ص  – 7911 –
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عقوبو , اصبح العمل بمثابة عقوبو اضافيو الى جانب سلب الحريو وكانت قسوة العمل تتناسب وقسوة 
وكما ىو الحال بالنسبو للعقوبو ايظآ على انو ايالم  –العقوبو واستمرت النظره الى غرض العمل العقابي 

ز في تأىيل المحكوم عليو ليو,الى ان حمل القرن العشرين رياح التطور التي نتج عنها التركيللمحكوم ع
واصالحو , وما صاحب ذلك من تغيير في وظيفة سلب الحريو الى وسيلو لتحقيق ذلك التأىيل وتحول 

أىيل العمل العقابي على اثر ذلك من عقوبو اضافيو الى قيمة عقابيو ذاتيو نتيجة ىو االخر الى ت
المحكوم عليو واصالحو واصبح العمل ليس فقط الزام على عاتق المحكوم عليو بل اصبح حق لو تلتزم 

 .(7)الدولو بالوفاء بو

 عليم ودوره في التأىيل واالصالح الت -رابعآ:

اىتمت السجون الكنسيو في الماضي , بتعليم المسجونين القراءة والكتابو , وليتسنى لهم قراءة 
 والكتب الدينيو تمهيداّ لتوبتهم والتكفير عن ذنوبهم ,االنجيل 

 

لتعليم احدى وسائل ثم انتقلت الفكره بعد ذلك الى السجون المدنيو ولكن على اساس اعتبار ا 
المعاملو العقابيو التي تسهم في تأجيل المحكوم عليو واصالحو ونجاح التعليم في تحقيق دوره يتوقف 

 .(6)على تعدد انواعو ووسائلو

وكشفت دراسات علم االجرام , عن نسبة كبيرة من غير المتعلمين بين نزالء السجون , عن وجود 
عالقة مابين االمية والجريمة والجدال في ان تعليم المسجونين يسمح بأستأصال احدى عوامل االجرام 

لهادئ السليم فيهم , يضاف الى ذلك ان التعليم يوسع المدارك وينمي القدرات ويساعد على التفكير ا
في الحكم على االشياء وتقدير القوانين , مما يحمل النزالء على تغيير نظرتهم الى السلوك االجرامي 

 فيدفعهم الى العدول عنو في المستقبل . 

 
                                                           

 .632ص  – 7986 –الخرطوم  –مذكرات في علمي االجرام والعقاب  –د.احمد عوض بالل  7
 419ص – 7921 –القاىره  –دار النهظو العربيو  –علم العقاب  –د.محمود نجيب حسني  6

 ومابعدىا.والدكتوران 
 ومابعدىا. 334ص –المرجع السابق  –يسر انور علي وامال عثمان 
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 الخاتمو 
ألحكام المواثيق الدوليو والدساتير العربيو آ حقوق السجين وفقلسابقو لموضوع نستخلص من دراستنا ا

بأنو من المواضيع الحيويو المهمو الن ىذا الموضوع وثيق الصلو بحقوق االنسان , تلك الحقوق  ,
التي حرصت البشريو جمعاء على حمايتها من خالل التشريعات والمواثيق الدوليو وعقد االتفاقيات 

لعربيو كافو حيث جاءت التشريعات واالتفاقيات على تأكيد احترام حقوق ونصت عليها الدساتير ا
االنسان وباالخص فيها السجين او المتهم على ذمة التحقيق او المعتقلين او االسرى , وان جل 
مايهدف اليو ىذا البحث ىو تبصير الجميع بما يتمتع بو الفرد المتهم او الموقوف او المسجون 

على التعرف على مدى اسهام ىذه الحقوق او  مانات وحقوق , فضآلمعينو , من ضبجريمة 
الضمانات في توفير المناخ المالئم للمتهم او الموقوف او المسجون ومن اجل اثبات براءتو , وعالوة 
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على ذلك دورىا في تيسير مهمة الكشف عن الحقيقو مع احترام كرامة االنسان وادميتو وعدم ايذاءه 
قاسيو او وحشيو وان المتهم او الموقوف او المسجون قبل دخولو السجن قد جاء  او معاملتو معاملة

بحقوق وضمانات كان يتمتع بيها وبذلك يجب بعد دخولو السجن ان تصان والتنتهك كرامتو وان 
معاملتو يجب ان تكون معاملة عادلو انطالقّا من مبدأ ان المتهم برئ حتى تثبت ادانتو وبذلك يجب 

ماديّا او معنويّا وان يحظى بمعاملة طيبو وحسنو نفسها التي تنص عليها الشريعة االسالميو عدم ايذاءه 
 والشرائع السماويو االخرى على مر العصور . 
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