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 لممخصا

ىذه الدراسة إلى دراسة وبحث حؽ اإلنساف في األمف بعد المحاكمةي وذلؾ باستخداـ األسموب  تسعى
 التحميمي الوصفي.

ي الشخصي فاقمت بتقسيـ ىذه الدراسة إلى فصميفي يستعرض الفصؿ األوؿ الحؽ في األمف واألم وقد
بالحؽ في الحرية  بالدرجة األولى  تتم ؿ التيالسجناء  ؽوذلؾ مف خبلؿ دراسة األساس القانوني لحقو 

 فيؽ التواز والحياة واألمافي كما ويتضمف دراسة التعريؼ بمبدأ المشروعية والذي ىو األساس في تحق
 تفاقياتلبل وفقابيف حؽ الدولة في العقاب وحؽ الفرد في حياة كريمةي كما وبح ت في حقوؽ السجناء 

كالقانوف  لداخميةيحقوقيـ ضمف التشريعات ا اعد النموذجية لمعاممة السجناء والدوليةي وأىميا القو 
مفيوـ الحؽ في األمف بعد في ىذا الفصؿ تناولت كما   يي وقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿاألساسي

مطالب تطرقت بيا إلى التأىيؿ المادي والمعنوي لمنزيؿ أ ناء فترة تنفيذ  ةالمحاكمة عف طريؽ  بل 
 العقوبة باإلضافة إلى عممية تيذيب النزيؿ وتأىيمو. 

قسمتو إلى  وقد إلى أ ر التنفيذ العقابي في إصبلح وتأىيؿ الجانيي تعف الفصؿ ال انيي فقد تطرق أما
األوؿ النظاـ القانوني إلصبلح وتأىيؿ النزالءي مف خبلؿ البحث في أ ر  المبحثفي  ناولتي تمبح يف

العقوبة عمى إصبلح النزيؿ وتأىيموي ودور المؤسسات العقابية في إصبلح وتأىيؿ الجانيي وأخيرا حوؿ 
حوؿ انتياكات  الحديث فيو فتناولتانيي وتأىيؿ النزالء. أما المبحث ال  حالتجربة الفمسطينية في إصبل

الحؽ في األمف داخؿ مراكز اإلصبلح والتأىيؿي والتي أىميماي ضعؼ فاعمية مراكز اإلصبلح 
 والتأىيؿي وضعؼ الرقابة عميياي وفي النياية تطرقت إلى دراسة الواقع الفعمي ليذه المراكز.

ىناؾ مشاكؿ حقيقية تواجو النزالء في السجوف  أفإلى عدة نتائج أىمياي  توصمت ةالخاتم وفي
واالزدحاـ الذي يسبب العديد مف المشكبلتي وعدـ  نسانيةيئقة والئلالبل كالمعاممة غير نيةيالفمسطي

المناسبة لكؿ سجف. وك رة لجوء السمطات إلى الحبس االحتياطيي وضعؼ الرقابة  بيةتوفر الكوادر الط
ا وىناؾ مشاكؿ ناجمة عف قصور في التشريعي والتي فصمناىا في عمى مراكز اإلصبلح والتأىيؿي كم

   ىذه الدراسة.
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The Human Right To Security After Tria. 

 

Prepared by: Mohamed Maher Rabee Skafi. 

Supervised: Dr. Najah Duqmaq.  

Abstract. 

This study seeks to study and examine the human right to security after trial، 

using descriptive analytical method. 

 

I have divided this study into two chapters. The first chapter reviews the right 

to security and personal safety by studying the legal basis of prisoners' rights، 

which is primarily the right to freedom، life and security. It also includes the 

study of the definition of legality، And the rights of prisoners in international 

conventions. The most important are the model rules for the treatment of 

prisoners، as well as their rights under domestic legislation، such as the Basic 

Law and the Law on Correctional and Rehabilitation Centers. In this chapter، 

On the concept of the right to security after the trial through three demands 

addressed to the physical and moral rehabilitation of the guest during the 

period of implementation of the penalty in addition to the process of refining 

and rehabilitation of the guest. 

 

The second chapter dealt with the impact of punitive implementation on the 

reform and rehabilitation of the offender. It divided it into two parts. The first 

part dealt with the legal system for reforming and rehabilitating inmates by 

examining the effect of punishment on reform and rehabilitation of inmates، 

The culprit، and finally about the Palestinian experience in reforming and 

rehabilitating the inmates. The second topic dealt with the violations of the 

right to security within the reform and rehabilitation centers، the most 

important of which were the weak effectiveness of the reform and 

rehabilitation centers، and the weakness of supervision. 

 

In conclusion، I reached several conclusions، the most important of which is 

that there are real problems facing prisoners in Palestinian prisons، such as 

improper and inhuman treatment، overcrowding which causes many 

problems، and lack of appropriate medical personnel for each prison. And the 

frequent recourse of the authorities to pre-trial detention، and weak control of 

the centers of reform and rehabilitation، and there are problems due to lack of 

legislation، which we separated in this study. 
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 .المقدمة

 االستمرار بالتعايش يةبشر لا تستطيعوبدونيا ال  تيايحقوقًا أصمية في طبيع اإلنساف حقوؽ تعتبر
العقمية ومواىبنا  قدرتنااإلنسانية و  خصالنا وتطوير ؿاستعمامف  تمكننا ياذلؾ أن يواالستمرار في الحياة

 وتبلزميا وجودا وعدما.   زايدةيالبشرية المت مطالبالىذه الحقوؽ عمى أساس  تقوـف يمتكامؿنحو  عمى

تتميز  لذلؾ يالدولة عفمستقؿ  بشكؿنفسو و  اإلنسافمع وتنبعث تولد  اإلنسافال ابت أف حقوؽ  ومف
 يليست وليدة نظاـ قانوني معيف فيي يواحدة في أي مكاف مف المعمورة مةقاعدة عاىذه الحقوؽ بأنيا 

 جوىر إذ تعتبرواحتراميا وحمايتيا  ااالعتراؼ بي يجب احقوق اارىبوحدتيا وتشابييا باعتب تتميز فيي
 .واألماف األمفو  والحريةالحؽ في الحياة  تمؾالحقوؽ األساسية  أىـومف  يالكرامة اإلنسانية ولب

حريات  معوحقوقو مطمقة حتى ال تتناقض  اإلنسافالحياة أف ال تكوف حريات  تضرورا اقتضتقد و 
 م بًليف يويحرص عمى عدـ تناقضيا ينظمياقانوني  نظاـىناؾ  وفيك فتوجب بأ لذا ياآلخريفوحقوؽ 

الحؽي  ىذانطاؽ  نظيـفي ت يكمفالقانوف  ىذا فدور يمقانوفل اً وفق إاليقبض عمى شخص أو يحبس  ال
 تنظيـ يطاؿ أنوحيث  يالجزائية اإلجراءات ىو قانوف اإلنساف حقوؽأىـ القوانيف التي ترتبط ب مف ولعؿّ 

 اإلنساف وخاصة فيما يخص حقو في الحرية واألمف واألماف. قوؽح

وبكؿ ما يستيدفو مف  يواالتياـ لشبيةإلى ا شيرالتي ت عانيوالجزائية بكؿ م اإلجراءات قانوف ويعتبر
  ييكوف عمى درجة عالية مف الدقة أفيجب  يالتيمة إل باتمصالح تتم ؿ في جمع األدلة 

وحقوؽ  يفي اقتضاء العقاب لةأساسا في ضرورة تحقيؽ الموازنة بيف حؽ الدو  يتوغا سدتتج بحيث
المتيـ والدفاع عمى حد  حقوؽعمى  حفاظافيما بينيـ  الموازنةالمصمحتاف ضرورة  تقتضيف يالمتيـ
 .عقاب المتيـ الذي ارتكب الجريمةوحؽ الدولة في استيفاء  سواء

والقانونية القديمة تقوـ عمى حرماف الشخص الذي يقضي  فمسفة العقوبة في النظـ السياسية كانت وقد
بحيث كانت العقوبة  يالمجتمع اآلخريف في مف االتصاؿ والتواصؿ مع العقوبة ميما بمغت مدتيا

ىذا فحسب بؿ كاف  ليس يعوقطع صمة المداف عف المجتم لعزؿلمحرية ترتكز عمى فمسفة ا ةالسالب
القائميف عمى تنفيذ  لقناعة وذلؾ يبالكرامة اطةضروب المعاممة القاسية والح تىالمداف يخضع لش

أو  الرحمة والرأفة في التعامؿ مع المجـر أو اإلنسانيةالعقوبة بواجب وضرورة استبعاد فكرة الكرامة 
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في والرعب  الخوؼ لزرع وسيمة بأنيا - لعقود قريبة - وليذا اتسمت العقوبات السالبة لمحرية يالمداف
 المجتمع. أفرادنفوس 

 لمناداةفي ظؿ او  في العصر الحديث ىذه الفمسفة العقابية الفشؿ الذريع وخصوصا قتال وبالطبع
حيز  ودخموابحقيـ  العقوبة إنزاؿ ـحقوؽ المتيميف الذيف ت تحديداو  يوالحفاظ عمييا اإلنسافبحقوؽ 

 واإلصبلحدور العبلج  إلىالفمسفة العقابية مف دور الردع الجامد  تبحيث انتقم يالتنفيذ ليذه العقوبة
 اإلنسافتأىيؿ  إعادةوليذا باتت فمسفة العقوبة وغايتيا تقوـ عمى االىتماـ والتركيز عمى  يوالتأىيؿ

صبلح المجـر المقترؼ لمجريمة مف خبلؿ االىتماـ بتقويـ بحيث أضحى السجف وسيمة  يوسموك وا 
 .فور انتياء فترة العقوبة المجتمعوتفاعميـ مع  دمجيـ إلعادة اتأىيؿ النزالء تمييد إلعادة

جميع الناس أحرارا متساويف  يولد" :وأنعمى  اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفمف  األولىالمادة  تنص
 ىذه قرفت ."اإلخاءيعامؿ بعضيـ بعضا بروح  أفعقبل وضميرا وعمييـ  افي الكرامة والحقوؽ وقد وىبو 

أو المعايير االجتماعية  خبلقيةاأل المبادئ" :بأنيا اإلنسافوتعرؼ حقوؽ  يالناس لجميع بالكرامةالمادة 
 حقةمست ييفيـ عموما بأنو حقوؽ أساسية ال يجوز المس بيا الذيو التي تصؼ نموذجا لمسموؾ البشري 

في كؿ مكاف وزماف بغض النظر عف  بؽوىي كممة تنط يإنسافلكؿ شخص كونو وراسخة وأصيمة 
 .آخرأي وضع  أوالعرقي  أصميـ أولغتيـ أو ديانتيـ  أومكاف وجودىـ  أوىويتيـ 

في عدـ  اإلنسافوىو حؽ  يانو مرادفا لمحرية الشخصيةويعتبر المعنى الواسع لؤلمف الشخصي 
 يوىو حؽ الفرد في السكينة الشخصية يالتعرض لمقبض أو السجف أو التعذيب الذي ال يبرره القانوف

 كما انو حؽ الفرد في عدـ اتخاذ أي فعؿ أو االمتناع عنو جبرا عميو.

 اكم يشخص بأي شكؿ مف األشكاؿ بأيالجسد وعدـ المساس  سبلمة" :بأنوالحؽ في األمف  ويعرؼ
حياة أفرادىا وأمنيـ  عمىأف تحافظ  ةومف واجب الدول ي"وآمنةفي بيئة مستقرة وىادئة  العيشويشمؿ 
وتؤمف تقديـ جميع وسائؿ العيش الكريـ  يوالعقاب جميع أشكاؿ العنؼ نعتم التيبالقوانيف  ذلؾويتم ؿ 

يتوفر لمفرد مف الضمانات التي تجعمو في منأى مف  ماالحؽ باألمف أيضا بأنو: " ويعرؼ يممواطنيفل
ما يتمتع بو اإلنساف مف  ىو أو يحؽالقانونية كالقبض والحبس دوف وجو  غيراألعماؿ المادية 

 أو العقوبات التعسفية. أو التوقيؼ ضمانات ضد االعتقاؿ أو الحبس
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 ياألخرى ياتممارسة الحقوؽ والحر  لؤلفرادالتي تكفؿ  اإلنسافالحؽ في األمف مف أىـ حقوؽ  ويعتبر
فاف  يوعميو يمف حريتو أو توقيفو أو اعتقالو فردأي  حرمافىذا الحؽ يتم ؿ في عدـ جواز  وىروج

موضوعية قائمة  وأخرى إجرائيةالشخصي يستوجب وجوب ضمانات  واألمافبالحؽ في الحرية  اإلقرار
المبينة  اؿحو في األ إالليذا الحؽ  أو أي جية أخرى وخاضعة لرقابة القضاء تمنع تعدي السمطة العامة

 .في القانوف

 يكوف التيالتي تصدر عف المحكمة الجزائية المختصة وفقا لمقانوف و  :يةالجزائ بالمحاكمة ويقصد
األدلة عمى  تفر وتوا رتكبياوالحكـ عميو بالحبس تبعا لجريمة اتو إدان إما براءة المتيـ أو مضموف قرارىا

 .إدانتو

 يلتحديد بداياتيا أو مكانيا زمنيا مبلحقتيايمكف  بلفكرة قديمة قدـ البشريةي ف اإلنساففكرة حقوؽ  تعتبر
الموا يؽ واالتفاقيات  فبالتطور شيئا فشيئا وصوال لتقنينيا والنص عمييا في مجموعة م أخذتولكنيا 
 .الداخميةوالتشريعات والقوانيف  الدساتيرالدولية و 

اإلنساف بشكؿ شامؿ وعادؿي وقد أكدت  ؽكاف لمشريعة اإلسبلمية الدور البارز في حمايتيا لحقو  وقد
في  في األمف اإلنساففكرة حؽ  ظيرتالنصوص التشريعيةي كما  مفك ير الؽ في األمف عمى الح

 وكذلؾ كانت أحد القيـ ال بلث يـ1251في الماجانا كارتا لعاـ  ؽبريطانيا عندما ورد أصؿ ىذا الح
والو يقة  األمريكيكالدستور  يروكذلؾ تضمنتو مجموعة مف الدسات يـ1789الفرنسية لعاـ  رةلم و 

 .ـ1960الكندية لمحقوؽ لعاـ 

لعاـ  اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفتقنيف ىذا الحؽ عمى المستوى الدولي عند وضع و يقة  ظير وقد
وكرستيا أيضا  ي1966لعاـ  السياسيةالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية و  فيوكذلؾ  ي1948

وقانوف  يـ 2003الفمسطيني المعدؿ لسنة  ساسيالقانوف األ رأسياالتشريعات الفمسطينية وعمى 
وقانوف مراكز  يـ 2002السمطة القضائية لسنة  نوفوقا يـ 2001الجزائية الفمسطيني لسنة  اإلجراءات
 .ـ1998لسنة  والتأىيؿ اإلصبلح

 اإلنسافحاسما في الدفاع عف حقوؽ  أمراعممية رصد ومتابعة المحاكمات الجنائية العادلة  وتشكؿ
 .وحرياتو اإلنسافحقوؽ  عماؿا  و ويتولد عف ذلؾ تعزيز وضماف احتراـ  يتو وسيادة القانوفوحريا
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المتحدة األوؿ لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المعقود في جنيؼ  األمـما انب ؽ عف مؤتمر  وكذلؾ
كذلؾ  يـ1977و يـ1957واالجتماعي بقراريو لعاـ  ديوالتي اقرىا المجمس االقتصا ي1955عاـ 

 17بشأف مركز السجناء والقرار رقـ  10 رقـ القرارالمتحدة ومنيا  األمـقرارات التي اتخذىا مؤتمر ال
 .لمسجناء اإلنسافبشأف حقوؽ 

ف وأخيرا تجمع  أنيا إال خراآلبعض االتفاقيات والموا يؽ الدولية بمضامينيا عف البعض  اختمفت وا 
 .في الحرية واألمف اإلنسافعمى حؽ 

 أىمية الدراسة:

وما يرتبط معيا مف  مةبعد المحاك وتحديدا اإلنساف حقوؽبياف  في  وضوعالنظرية لمم األىمية تبرز
 يالسياس المجاؿالحقوؽ عمى صعيدي  ىذهانعكاس وتطور  ومدى يالجزائية اإلجراءات قانوفكقوانيف 

الجزائية ىو قانوف سياسي يعكس مدى  اإلجراءاتقانوف  فإحيث  يالمجتمع الدولي تجاهوا قانونيوال
 إطارفكمما اتسعت دائرة الحقوؽ والحريات في  يالديمقراطية أو الدكتاتورية سستجاوب الدولة مع األ

 .لقانونيةمف دعائـ الدولة ا تعتبروالتي  يترسيخ مبادئ الديمقراطية عمىكمما انعكس ذلؾ  اإلجراءات

حيث يرى البعض  يبيف السمطة والحرية راعالموضوع أيضا في أنو مف أبرز مظاىر الص أىمية وتبرز
ومف ضمنيا  وأدواتيا السمطة تدخؿيرى ضرورة  لذيا خراآلالحرية عمى عكس البعض  إطبلؽضرورة 

 .المحاكمة بعد اإلنساف وؽحق يقيد ما

دالة الجنائية وعمى حماية حقوؽ عمى الع إنسانيطابع  إضفاءالموضوع النظرية في  أىميةتتجمى  كما
يجاد ياإلنساف لمتخطيط لمتنمية  أساسي أمر أنياسياسات سميمة لمنع الجريمة ومكافحتيا سيما  وا 

 طويروتأ ير كبير في ت قيمةالقواعد المتبعة لحماية السجناء ليا  فأ كما يواالجتماعية تصاديةاالق
عمى مبلئمة النصوص القانونية الداخمية لمنصوص القانونية الدولية في ظؿ  لمعمؿو  يالجزائية السياسة

 .أما مف ناحية األىمية العممية لمدراسة فيي تنبع مما يمي يممتيـامراعاة حقوؽ السجناء وكيفية مع

 .عمى الصعيديف الدولي والداخمي اءبحقوؽ السجن التعريؼ -1
 .عمى أرض الواقع تطبيقوبالقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء وما يتـ  المعرفة -2
 .النزالء بعد المحاكمة وأ ناء فترة تنفيذ العقوبةعمى حقوؽ  التعرؼ -3
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 .النزيؿو وحؽ المتيـ  العقاب قتضاءتحقيؽ الموازنة بيف حؽ الدولة في ا ضرورة -4
 عف المحكمة المختصة. ادرةالصو  الحبستنفيذ عقوبة  بآلياتوالمعرفة  اإللماـ -5
بالمجتمع بعد تنفيذ  اندماجو لمسجيف إلعادة والتأىيؿ اإلصبلحمراكز  أىمية بمدى التعريؼ -6

 .العقوبة

 : األىداؼ التالية تحقيؽل أسعى فإني ىذه الدراسةخبلؿ  مفو

 .اإلنسانيةحقوقو و احتراـ النزيؿ  ضرورةيتعمؽ ب ماالوعي ب زيادة -1
 .وليس أقواؿ أفعاؿ إلىوتأىيؿ النزيؿ بشكؿ جدي وفعاؿ ومترجـ  إصبلح إلى السعي -2
 .بوظيفة العقوبة الواقعة بحقو الءعمى توعية النز  العمؿ -3
 .والتأىيؿ اإلصبلحلممعايير الدولية لمراكز  والتأىيؿ اإلصبلحمراكز  مطابقة -4
 .الدنيا لمعاممة السجناء لنموذجيةقواعد معاممة السجناء لمقواعد امبلئمة  -5
 .وتأىيؿ الجاني إصبلحبدور المؤسسات العقابية في  توعيةال -6
 .والتأىيؿ اإلصبلحفاعمية الرقابة عمى مراكز  زيادة -7
 .والتأىيؿ اإلصبلح مراكزل تيعابيةالظروؼ المعيشية والصحية والقدرة االس تحسيف -8

المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ عف طريؽ وصؼ ظاىر موضوع البحث  إتباعفي ىذا البحث  تـلقد 
بعد  اإلنسافحقوؽ  مفيوـ تحميؿومف  ـ العمؿ عمى  األمفوالحؽ في  اإلنسافمف حيث حقوؽ 
 يطرحووذلؾ لما  يالعممي والتطبيؽالنظرية  ناحيةاللمتعمؽ مف  ةالموضوع بحاج فأالمحاكمة ال سيما و 

 اإلصبلحمراكز  في أوداخؿ المحاكـ  ذلؾ كافأالواقع سواء  رضأعمى حقيقية  مشكمةمف  وعالموض
بالنصوص القانونية  رنتياومقا تحميمياو النصوص والمصطمحات القانونية  دراسةوتـ  اكم يوالتأىيؿ
 .الدولية

 :ويعتبر مف أىـ الدراسات السابقة التي تحد ت عف ىذا الموضوع ما يمي

 اإلصبلحالسياسة التشريعية في قانوف مراكز  يسبلودةعبد الجواد عبد المعطي محمد  -1
 .2016 يجامعة القدس –الدراسات العمياكمية  يماجستير ةرسال يوالتأىيؿ

( 6تأىيؿ السجيف وفقا لقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ رقـ ) يتياني راشد مصطفى بواقنة -2
 .2009 يجامعة النجاح -كمية الدراسات العميا ي1998لسنة 
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حد كبير مف المواضيع التي ال يزاؿ بيا غموض واضح في كيفية  إلىذه الدراسة متضمنة وجاءت ى
ولتوضح مدى اتساع الحقوؽ التي يجب المحافظة عمييا  يوالتأىيؿ اإلصبلحء مراكز التعامؿ مع نزال

عف المعوقات الحديث  إلى إضافة يوالتأىيؿ اإلصبلحنزيؿ داخؿ مراكز  أيوكحد أدنى لمتعامؿ مع 
أف تعرقؿ عممية المحافظة عمى حقوؽ النزالء وكيفية التعامؿ مع ىذه نيا والصعوبات التي مف شأ

 المعوقات.

تعاليـ  إتباعفي محاولة التوفيؽ بيف الرغبة في  اإلصبلحيةالعممية في عالـ المؤسسات  اإلشكالية تتم ؿ
 األحكاـوبخاصة  -العقابية  حكاـاألوذلؾ لتطبيؽ  يالعدالة الجنائية المتم مة في جياز القضاء تحديدا

وفي الوصوؿ  يالمجتمع مف جية معاييرمف ارتكب سموكا مخالفا لقوانيف و  تجاه - منياالسالبة لمحرية 
في ظؿ  خاصة يأخرىمف جية  كأفرادفي المجتمع  دمجيـ إعادةوالتيذيب لمنزالء بقصد  األىداؼ إلى

بما فييا حقوؽ السجناء  الدوليو الداخمي  يفعمى الصعيد اإلنسافالمناداة في عالمنا الحاضر بحقوؽ 
 .والتأىيؿ اإلصبلحفي مراكز 

مؤداىما أف المجرميف ينبغي  الشأفىذه الدراسة في وجود فكرتيف متباعدتيف في ىذا  إشكالية وتبرز
عمقابؿ ما اقترفوه مف ذنب في حؽ المجتمع وكذلؾ تأىيميـ  يعقابيـ بالعقوبة السالبة لمحرية  ادةوا 

 .المجتمع خبلؿ فترة ىذه العقوبة يدمجيـ ف

 .ماىية حؽ اإلنساف في األمف بعد المحاكمةفي  تتمخص اإلشكالية فإف عميو وبناءً 

 :قسمت الدراسة إلى قسميف يالتي ي يرىا ىذا الموضوع مى اإلشكاليةع لئلجابة

 .الشخصيالحؽ في األمف واألماف  :ؿاألو  الفصؿ

 .وتأىيؿ الجاني إصبلحأ ر التنفيذ العقابي في  :ال اني الفصؿ
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 األول: الفصل

______________________________________________________ 

 :في األمن واألمان الشخصي الحق

أنو بالنسبة لمفرد والتي تظير مف خبلؿ مبرريف يتم ؿ األوؿ ب صيالتسميـ بأىمية حؽ األمف الشخ مع
في كؿ الدوؿ والعصور لتقريرىا وحمايتيا  اإلنسافناضؿ وكافح  التي والحريات العامةأقدـ الحقوؽ 

مقدمة  إلىالحقوؽ والحريات العامة األخرى تحتاج  بأف فيتم ؿ ال انيأما  يحؽ األمف الشخصي وىو
اجتماعي  فاإلنساف يالوحيد ليذا الحؽ أف ىذا الجانب ليس ىو إال يىي حؽ األمفو  يضرورية ليا

 يالعيش مع غيره مف بني البشر إلىدولة المدينة  ظيورو  الحياة وتعقدىابطبيعتو ويحتاج بعد تطور 
 االستقرار والحياة في المجتمع. افمف أجؿ ضم يلذلؾ ال بد أف يحتـر في تصرفاتو وأفعالو

 قيدبحيث يت يالمجتمع إقامةالطبيعية اليدؼ مف  فرادلحقوؽ األ فضؿالمستوى األ تحقيؽ ويعتبر
مف أجؿ المجتمع غير  بالفردالتضحية  تغدوف يمف أجمو وىو الفرد أالمجتمع بحدود اليدؼ الذي أنش

 الفردلتقدـ  يمةوالتي تعتبر وس يبالحرية الفردية واالنحدار وذلؾ كمو لضماف عدـ التعسؼ يممكنة
 والمجتمع.

والتي مف  األعماؿوقد يقـو كذلؾ بمجموعة كبيرة مف  يةفي حياتو لحوادث ك ير  اإلنسافيتعرض  قدو 
 أوممتمكاتيـ  أو شخاصاألمنيا ما يكوف اعتداء عمى  يأفعاؿ تشكؿ جريمة مكافتكوف  أفالممكف 

لخطر  األفراداألمر الذي قد يعرض  يجريمة يعاقب عمييا القانوف فحواهيشكؿ ب ما ىذاو  يذلؾ غير
المحكمة  إلىبالجريمة  الذي ارتكبالشخص  إحالةيؤدي  أفىذا الفعؿ  أفش ومف يأمنيـعمى 
 .بحقو الرادعةالعقوبة  إليقاع صةالمخت
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يعاقب الشخص عف  أفيجب  إنما ييعاقب متيـ عف فعؿ واحد مرتيف أفال يجوز  انو :تقوؿ القاعدة
انتياكا خطيرا  يشكؿحصؿ قد  إذااألمر الذي  يخرقا لمقانوف مرة واحدة فقط يمةأي فعؿ يشكؿ جر 

وكذلؾ  يوالتي مف خبلليا تنص عمى حقوؽ المتيميف يلمبادئ الشرعية الدولية خطيراو  يلحقوؽ المتيـ
نطاؽ حدي نا في ىذا الفصؿ حوؿ  يكوفلذا س يحكـ يديف المتيـ إصدارالسجناء ما بعد  وؽحق

 )مبحث  اني(.محاكمة مفيوـ الحؽ في األمف بعد ال ي)مبحث أوؿ ( السجناءلحقوؽ  ياألساس القانون

 :األول: األساس القانوني لحقوق السجناء المبحث

والعيد الدولي الخاص  ياإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفمف  اإلنسافالدولية لحقوؽ  ةالشرع تتألؼ
 يبالحقوؽ المدنية والسياسية الخاصالدولي  عيدوال يواالجتماعية وال قافية القتصاديةبالحقوؽ ا

 .والبرتوكوؿ االختياري الممحؽ بو

 منظمة العمؿ الدولية إنشاء إلىفي عيد عصبة األمـ الذي أدى  اإلنسافسبؽ التعبير عف حقوؽ  وقد
 إذ يالذي عقد لوضع مي اؽ األمـ المتحدة 1945وفي مؤتمر ساف فرانسيسكو لعاـ  ي1919في عاـ 
 إلىلكف لـ تتـ دراستو الحتياجو  ياألساسية اإلنسافحقوؽ  ومبادئ إعبلفاقتراح بشأف صياغة  عرض
تعزيز وتشجيع احتراـ حقوؽ  عفويتحدث المي اؽ صراحة  يمما كاف متاحا في ذلؾ الوقت أكبرنظر 

كما  يأو الجنس أو المغة أو الديف عنصربسبب ال يزيوالحريات األساسية لمناس جميعا ببل تم اإلنساف
 .1ولية لمحقوؽ أمر مستفاد في األساس مف المي اؽشرعية د إصداراعتبر الك يروف أف فكرة 

سيادة القانوف واالستمرار في نيج  قافة الحكـ المطمؽ  ومبدأغياب الحكـ الديمقراطي  فإشؾ  وال
في الك ير مف  اآلفزالت سائدة حتى  ما -ىجرىا العالـ منذ القروف الوسطى  والتي -والشمولي 
 وحرياتو اإلنسافمما يؤ ر سمبا عمى أوضاع حقوؽ  يعف شعار الديمقراطية اإلعبلفرغـ  يالمجتمعات

وعمى نحو  يبيف السمطة والحرية والقانوف راعالص والتي مؤداىا يفي الك ير مف النظـ الحالية منووأ
وذلؾ بعد أك ر مف نصؼ قرف مف االعتراؼ  ينصوص الحريات والحقوؽ الشخصية يوتتناقض ف

 .2وااللتزاـ الدولي بأحكاميا اإلنسافبو يقة حقوؽ 

                                                           
 .6, القدس, ص1الشرعية الدولية لحقوؽ اإلنساف, سمسمة منشورات مشروع التعميـ الشعبي لحقوؽ اإلنساف )القانوف(, رقـ 1
 .7ص  2007لحقوؽ اإلنساف بيف سيادة السمطة وحكـ القانوف, الطبعة األولى, محمود فييـ درويش, الشرعية الدولية  2
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عمى  يشجع ياإلنسانيالدولية أو القانوف  اإلنسافحقوؽ  انتياؾ ندمف العقاب ع اإلفبلت شؾ أف وال
 اإلنسافويعد ذلؾ مف بيف العقبات الرئيسية في وجو التقيد بحقوؽ  يم ؿ ىذه االنتياكات مرارتاس

سيكوف نطاؽ دراستنا في  وعميو ياإلنسافأو التقيد الكامؿ بالشرعية الدولية المتعمقة بحقوؽ  يالدولية
السجناء في االتفاقيات والموا يؽ  حقوؽو  يأوؿ( مطمب) ةالشرعي مبدأب التعريؼىذا المبحث حوؿ 
 .في التشريعات الداخمية )مطمب  الث( اإلنساف حقوؽ  ـ ي(نيالدولية )مطمب  ا

 :الشرعية بمبدأ التعريفاألول:  المطمب

تعمؿ عمى تدعيـ حرية  أفتؤدي مياميا في حماية المجتمع  حتىو سمطاتيا  لتدعيـ الدولةعمى  ينبغي
األصؿ تحقيؽ التوازف ما بيف مصمحتيف  فإحيث  يواالستبداد والقوة التعسؼبمواجيتيـ  وتمنع يفراداأل

عمى  فرادوما بيف تدعيـ قدرة األ يمف أجؿ القياـ بمياميا طاتيامتم متيف بحؽ الدولة في تدعيـ سم
ويتضح ذلؾ بشكؿ ممحوظ  ييف المصمحتيففاختبلؼ اليدؼ بينيما يعني التعارض ب ي1ممارسة حريتيـ

قد يتعرض فييا الفرد لمعديد مف  التي يالتي تتـ خبلؿ مراحؿ الدعوى الجزائية اإلجراءاتمف خبلؿ 
 .االحتياطي وتنفيذ العقوبة والحبسكالقبض والتفتيش  يحريتو الشخصية الماسة اإلجراءات

فو  عمييا أغمب  تتحديد مصادر التجريـ والعقاب يرتبط بأحد المبادئ القانونية اليامة التي استقر  ا 
 إالجريمة وال عقوبة  ال"مبدأ  أو يوىو مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات يالتشريعات الجنائية الحدي ة

تحدد الجرائـ والعقوبات المقررة ليا مف  يالنصوص القانونية الت وضع أف المبدأىذا  يعنيو  ي"بنص
 .2اختصاص السمطة التشريعية

 قد شرع لتأميف المجتمع وتقييد سمطات الدولة لضماف احتراـ الحريات يالشرعية أو سيادة القانوف فمبدأ
الحريات أو  مىتعتدي ع أف -القانوف  باسـ -ت أبيح ليذه السمطا إذافما قيمة ىذا القانوف  يوالحقوؽ

ىذا المبدأ يفرض عمى سمطات الدولة  فإف ؛. لذا3لحماية حقوؽ اإلنساف المقررة أف تنتيؾ الضمانات
 ما يمي:

                                                           
د. أحمد سويطي, التوقيؼ عمى ذمة المحافظ أو السمطة التنفيذية إجراء مخالؼ لمقانوف ويتجاوز الصبلحيات, المركز الفمسطيني  1

 .8, ص2014الستقبلؿ المحاماة والقضاء )مساواة(, 
, 1991قانوف العقوبات األردني القسـ العاـ, مكتبة دار ال قافة لمنشر والتوزيع, الطبعة ال انية, عماف, د.محمد صبحي نجـ, شرح  2

 .26ص
 .124, ص1981د.أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانوف العقوبات, دار النيضة العربية, الجزء األوؿ, القاىرة,  3
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التي نص  اتالحريو تمتـز السمطة التشريعية عند ممارسة سمطة التشريع احتراـ الحقوؽ  أف -1
 .عمييا الدستور

 إلى المجوءعدـ  يقتضيوىذا  يتمتـز السمطة التنفيذية باحتراـ التشريع عند التطبيؽ العممي أف -2
 .تفرغ التشريع مف مضمونو الحقيقي القانونية التي واألساليب الحيؿ

فبل يجوز تطبيؽ نصوص  يفي نطاقو الدستوري السميـ التشريعالسمطة القضائية بتطبيؽ  التزاـ -3
 .الدستوريمجردة عف مضمونو وعشوائية بصورة حرفية  انوفالق

 اإلجراءات قانوف" إجرائيوكذلؾ قانوف شكمي أو  ي"تالعقوبا قانوفالمبدأ قانوف موضوعي " ىذا ويسود
 ياإلنسافالقوانيف التي يجب العمؿ عمييا لتكفؿ حقوؽ وحريات  أىـىذه القوانيف مف  بروتعت ي"الجزائية
السميمة  اإلجراءاتتطبيؽ  اعتما ر  إذاالجزائية  جراءاتاإلقانوف العقوبات وقانوف  فوذلؾ أل

لذا سيكوف نطاؽ دراستنا  يوحرياتو اإلنسافىدر كبير في حقوؽ  إلىوبالتأكيد ستؤدي  فإنياوالصحيحة 
 اإلجرائيةوكذلؾ حوؿ مبدأ الشرعية  يفي ىذا المطمب حوؿ مبدأ الشرعية الموضوعية )الفرع األوؿ(

 رجعية النصوص الموضوعية )الفرع ال الث(. عدـو  ي)الفرع  اني(

 :الموضوعية لشرعيةا : مبدأاألول الفرع

 يوىي الركف المادي يالبحث حوؿ توفر أركاف الجريمة جبتو ي فإنو وقوع أي فعؿ يشكؿ جريمة عند
ىذا ما إذا كاف ويعتبر الركف الشرعي ىو الدليؿ والمحور حوؿ  والركف المعنوي. يوالركف الشرعي

لذا فاف ىذا  يوذلؾ في البحث بالقانوف الموضوعي حوؿ تجريـ ىذا الفعؿ أـ الجريمة يشكؿ  الفعؿ
 .بقانوف مكتوب ال جريمة وال عقوبة إال ونأب يقتضيالمبدأ 

وقد ورد  يالقانونية التي تعمؿ عمى احتراـ حقوؽ األفراد وحرياتو دئىذا المبدأ مف أىـ المبا يعتبرلذا 
كؿ  -1ورد فييا ) ثحي اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفمف  11ىذا المبدأ صراحة في نص المادة 
تؤمف لو فييا الضمانات  ةقانونا بمحاكمة عمني إدانتوأف ت بت  إلىشخص متيـ بجريمة يعتبر بريئا 

 إذا إالأداء عمؿ ال يداف أي شخص مف جراء أداء عمؿ أو االمتناع عف  -2 يالضرورية لمدفاع عنو
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كذلؾ ال توقع عميو عقوبة أشد  يكاف ذلؾ يعتبر جرما وفقا لمقانوف الوطني أو الدولي وقت االرتكاب
 .1مف تمؾ التي كانت يجوز توقيعيا وقت ارتكاب الجريمة(

 يمف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 15أصؿ ىذا المبدأ كذلؾ في المادة  وورد
االتفاقية  يورد كذلؾ ف نوأكما  يمف المادة السابعة ولىفي الفقرة األ األوروبيةوعالجتو االتفاقية 

وورد أيضا  يفي المادة السابعة بالفقرة ال انية اإلفريقيونص عميو المي اؽ  يلتاسعةاألمريكية في المادة ا
بنص قانوني وال  إالوال عقوبة  منو حيث نصت عمى )ال جريمة السادسةفي المي اؽ العربي في المادة 

كاف أصمح  إذاوينتفع المتيـ بالقانوف البلحؽ  يالسابقة لصدور ذلؾ النص األفعاؿعقوبة عمى 
 .2لممتيـ(

  1960لعاـ  16رقـ  األردنيقد ورد في قانوف العقوبات  "بنص إالجريمة وال عقوبة  ال"مبدأ  أف كما
 وفبنص وال يقضى بأي عقوبة أو تدبير لـ ينص القان إالجريمة  الالمادة ال ال ة منو عمى " فنصت

وقت حصوؿ  إلىتمت أفعاؿ تنفيذىا دوف النظر  إذا مةالجريمة تا تبرععمييما حيف اقتراؼ الجريمة وت
 .3"النتيجة

ىذا المبدأ حصر مصادر التجريـ والعقاب في نصوص القانوف أو التشريع المكتوب وحدىا دوف  ويعني
أركانيا ىو أمر مف اختصاص  حديدالتي تعتبر جرائـ أو تشكؿ فعؿ جرمي وت عاؿألففتحديد ا ياغيرى

 .4أو ما يسود مف عادات أو أعراؼ ضيوليست قضية رأي لقا ي)السمطة التشريعية( المشرع

عمى  المبدأأىمية ىذا  ىوتتجم يلعامةا المصمحة: المصمحة الفردية و وىما مصمحتيفىذا المبدأ  ويراعي
أحد  سأؿي أففبل يمكف  يكونو ضماف أكيد لحقوؽ المواطنيف وحرياتيـ يالفردية ف لمصمحةصعيد ا

بمقتضى  إال ريمةيعاقب عمى ج أفكما ال يمكف  يقانوف تجريمو عمى نصالمواطنيف عف فعؿ لـ ي
 ربيف األفعاؿ المشروعة واألفعاؿ غي لحداىذا المبدأ  ويضع يارتكابياالقانوف المعموؿ بو وقت 

                                                           
ونشر عمى المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة, المؤرخ في مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف, اعتمد  11المادة   1

 .1948كانوف األوؿ   10
, المؤرخ 5427مف المي اؽ العربي لحقوؽ اإلنساف, اعتمد ونشر عمى المؤل بموجب قرار مجمس جامعة الدوؿ العربية  6المادة  2

 .1997سبتمبر,  15في 
 1960\1\1بتاريخ  1487, والمنشور في الجريدة الرسمية رقـ 1960لسنة  16ني رقـ مف قانوف العقوبات األرد 3المادة  3

 .2011\5\2, بتاريخ 5090, والمنشور في الجريدة الرسمية رقـ 2011\8والمعدؿ بآخر قانوف رقـ 
 .144, ص2008ابر ىيـ شعباف, القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف, الطبعة األولى,  4
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مف الممارسات  اإلنسافأساسا في تحصيف الحرية الفردية وحماية  المبدأويكمف ىذا  ي1المشروعة
حماية مفترضات حقو في ل باإلضافة يبدنية آالماتمؾ التي تسبب لو  أوالسالبة لحياتو تعسفيا 

قرار  يالمحاكمة العادلة  .2عمو القواعد التي تعطى ليذا الحؽ المنعة البلزمةوا 

 لتشريعيةالسمطة ا إلىوظيفة التجريـ والعقاب  إسنادمف خبلؿ  تحقؽتيد المصمحة العامة فعمى صع أما
 دور ويعتبر رادعة أك ر. لقوةالمجـر  يخضعتنص عمى الجريمة والعقاب حتى التشريعات و التي تضع 

 فأل يتحديد الجريمة والعقوبة بوضوحأك ر فاعمية عندما يكفؿ  العقوبات في حماية المجتمع فقانو 
 ي3تأ يرا مف خشية توقيع عقاب غير مؤكد ولو كاف شديدا أك ر -كاف معتدال  ولو -العقاب المؤكد 

يعطي ىذا المبدأ أساسا واقعيا لمعقوبة يجعميا مقبولة لدى الرأي العاـ باعتبارىا توقع  ذلؾ إلى باإلضافة
 .4ياأنيا توقع بمقتضى القانوف المعموؿ بو وقت ارتكاب إذ يلمصمحة المجتمع

متكامميف وذلؾ لتحديد التوازف في  ضابطيفىو  إنماكبل مف الضرورة االجتماعية والتناسب  إفوالواقع 
ال يمكف السماح بالمساس  إذلذا تتحدد الضرورة في التجريـ في ضوء اليدؼ منو  يمجاؿ التجريـ

كاف ىناؾ ىدؼ معيف ىو حماية المصمحة العامة  إذا إالبالحقوؽ والحريات مف خبلؿ تجريـ الفعؿ 
أوال  ـ حماية الحقوؽ والحريات التي تتعرض لبلنتياؾ وذلؾ ألنيا في نظر المشرع الجنائي جديرة 

 .بالحماية الجنائية وذلؾ بواسطة التجريـ والعقاب

يدفع عف المجرميف احتماؿ توقيع عقوبة أشد مما كاف مقررا ليا وقت  مبرر تعتبرأنو في النياية  كما
التجريـ وعدـ  ياإلسراؼ ف ـوالمصمحة العامة في عد ةفيذا يحمي المصمحة الفردي يارتكاب الجريمة

 .القسوة في العقاب

لة الشرعية الموضوعية وفقا لياتيف المصمحتيف أصبح التجريـ والعقاب يتسـ بالعدا مبدأ بلؿخ ومف
مما يضمف عدـ معاقبة  يأما العدالة فتتحقؽ مف خبلؿ النص المكتوب قبؿ ارتكاب الجريمة يوالمساواة

لجميع األفراد بدوف  لجنائيةوأما المساواة فتتحقؽ مف مخاطبة القاعدة ا يبالتجريـ إخطارهبعد  إالأحد 
 .لـ يكف متوفرا قبؿ ىذا المبدأ أمر ىوو  يتمييز

                                                           
 .28رجع سابؽ , صد. محمد صبحي نجـ , م 1
 .45, ص1996د. حاتـ البكار ,حماية حؽ المتيـ في محاكمة عادلة, رسالة دكتوراه, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية,  2
 .129د,أحمد فتحي سرور, مرجع سابؽ, ص 3
 .29د. محمد صبحي نجـ, مرجع سابؽ, ص 4
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ووجود قانوف مكتوب يجـر األفعاؿ  يتضح مدى أىمية الشرعية الموضوعيةومف خبلؿ ىذا المبدأ ي
الضرر  إيقاعمف شأنو  عد بالمجتمصادر عف أي فر  انتياؾ لنص مف نصوص القانوف تعتبرالتي 

لكي يمقى أي مجـر عقوبة عادلة ترضي أفراد المجتمع  يأو أمواليـ أو ممتمكاتيـ اآلخريفباألشخاص 
ال  ومف ناحية أخرى عدـ تعسؼ السمطة باقتضاء العقاب مف أي شخص أتى بأفعاؿ يىذا مف ناحية

وتكمف فائدتو أيضا بالمعرفة السابقة لممسموح والمحظور مف  يكؿ جريمة بمقتضى القانوف المكتوبتش
عمى أي فعؿ غير مجـر وغير وبيذا يضمف أفراد المجتمع عدـ تمقي أي عقوبة  يوالسموؾ األفعاؿ

 بموجب قانوف مكتوب. منصوص عميو

فبل تتحقؽ حرية  يمف أجزاء مبدأ الشرعية وؿاأل جزءال أف الشرعية الموضوعية تعتبر مراأل وواقع
لذا  يإدانتوالبلزمة لمحاكمتو مع افتراض  اإلجراءاتأمكف القبض عميو أو حبسو أو اتخاذ  إذا اإلنساف

 .اإلجرائيةيجب استكماؿ الجزء ال اني مف أجزاء مبادئ الشرعية وىو الشرعية 

 :اإلجرائية الشرعيةالثاني: مبدأ  الفرع

عبر تقرير أف  اإلجرائيةعمى مبدأ الشرعية  يـ1948لسنة  اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلف نص
 ياإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفمف  11وذلؾ كما ورد في المادة  ياألصؿ في المتيـ ىو البراءة

 اإلعبلفكما أكده  يمنيا في المادة السادسة اإلنسافلحقوؽ  األوروبيةاالتفاقية  ذلؾ عمى توأكد
حقوؽ المدنية موسار العيد الدولي ل ياإلنسافوكذلؾ المي اؽ العربي لحقوؽ  ي1948لعاـ  األمريكي

حيث نصت عمى )مف حؽ كؿ متيـ  نوال انية م قرةالف 14والسياسية عمى ذلؾ النيج تحديدا في المادة 
في القانوف  المبدأورد ىذا قد و  .1أف ي بت عميو الجـر قانونا( إلىبارتكاب جريمة أف يعتبر بريئا 

منو حيث نصت عمى )المتيـ بريء  14في المادة  وتحديداـ 2003الفمسطيني المعدؿ لسنة  ساسياأل
وكؿ متيـ في جناية  يلو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو ؿفي محاكمة قانونية تكف إدانتوحتى ت بت 

 .2يجب أف يكوف لو محاـ يدافع عنو(

                                                           
والسياسية, اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية  2فقرة  14المادة  1

 .1966كانوف ال اني لعاـ  16الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة, المؤرخ بتاريخ 
 .2003\3\18, صدر بمدينة راـ اهلل, 2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  14المادة  2
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يتضح لنا أف اليدؼ مف القانوف إنما يمعب دورا مشتركا في تحديد الضرورة والتناسب في تجريـ الفعؿ 
 إنماالجزائية  اإلجراءاتوقانوف  كما أف اليدؼ مف القانوف )قانوف العقوبات( يأو السموؾ مف جية

 تحديد التناسب في العقوبات مف جية  انية. إلى أيضاييدؼ 

 والعقوباتوالتي تتضمف شرعية الجرائـ  يالشرعية مبدأل مكمؿىي الجزء ال اإلجرائيةالشرعية  تعتبرو 
وأف األصؿ في األشياء  إدانتوأف كؿ متيـ بريء حتى ت بت  ويعني ىذا المبدأ يالموضوعية( )الشرعية
ال جريمة وال  بأنوالذي يقضي  ةويعتبر ىذا المبدأ مرتبط ومكمؿ لمبدأ الشرعية الموضوعي ياإلباحة
ويشكبلف ضمانة أساسية ىامة لمحؽ  يفبلأمراف متصبلف ومتبلزماف ال ينفص فوىذا يبنص إالعقوبة 

 في الحرية واألمف.

الدور األساسي في تقييد سمطات المشرع الجزائي لكفالة احتراـ شخص المتيـ  اإلجرائيةالشرعية  تحتؿو 
في  صؿاأل :بأنيا اإلجرائيةوتعرؼ الشرعية  يفي الدعوى الجزائية يؼكونو الطرؼ الضع يوحريتو

القضاء في  إشراؼبناء عمى قانوف تحت  إالجنائي عمى المتيـ  إجراءوال يجوز اتخاذ  يالمتيـ البراءة
 .1ءةضمانات المقررة بناء عمى قرينة البراحدود ال

ذا يمف الجريمة ومف مخالفتو ألحكاـ القانوف اإلنساف ءقرينة البراءة نقا وتفترض  خبلؼ دأح دعىا وا 
ذلؾ أف  يبراءتو إ باتلمف يممؾ صفة التحقيؽ واالتياـ تحميؿ المتيـ عبء  ؽفبل يح يإ باتوىذا فعميو 

مخالفة طبيعة  إلىأف القوؿ بعكس ىذا يؤدي  إلى باإلضافة ياألمر السمبي يكاد يكوف مستحيبل إ بات
أف ت بت  إلىبريء  إنسافمخالفة ما أنتجو القانوف الطبيعي مف اعتبار كؿ  إلىويؤدي كذلؾ  ياألشياء
 .إدانتو

حتى  بريئاصفو شخصا معاممة المتيـ في الجريمة ميما بمغت جسامتيا بو  اإلجرائيةوتقتضي الشرعية 
 .2براءتو إ باتالمتيـ مف  إعفاءيتعيف   ـومف  يبحكـ قضائي بات وقطعي إدانتوت بت 

التنفيذية  السمطةضد تحكـ  وحرياتيـ األفراد مفأحماية  إلىيؤدي إنما ىذا المبدأ  إتباع فإف وبالتأكيد
وىو  يالبريء كمجـر اممناوع ياستبعدنا البراءة مف المتيـ إذاوىو يبتعد عف ضرر ال يمكف تفاديو 

                                                           
ي اإلجراءات الجزائية, الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع, الطبعة األولى , عماف. حسف يوسؼ مصطفى مقابمة, الشرعية ف 1

 .7, ص2003
 .134, ص2013د.جياد الكسواني, قرينة البراءة, دار وائؿ لمنشر والتوزيع, الطبعة األولى, عماف,  2
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ويترتب عمى ذلؾ  يباألبرياء اإلضرارتقوية االعتبارات الدينية واألخبلقية والقضائية ويتبلفى  إلىيؤدي 
وتحقيؽ  وتفتيشفي جميع مراحؿ الدعوى الجزائية مف قبض  براءتوبافتراض  لمتيـأف يتـ معاممة ا

ويتكفؿ  يالدعوى الجزائية إجراءاتأو كاف مطمؽ سراحو أ ناء السير في  موقوفاسواء كاف المتيـ 
مف خبلؿ النص عميو في  اإلجرائيةالقانوف الداخمي بت بيت وحماية ىذا المبدأ الذي ىو أساس الشرعية 

 .1آخر شريعأي ت أوالجزائية  اإلجراءاتالقوانيف الداخمية كالدستور أو قانوف 

 11القوانيف الداخمية بحيث نص القانوف األساسي الفمسطيني في المادة جميا في  األمرىذا  ويتضح
أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد أو منعو  ديجوز القبض عمى أح ال" أنوعمى  ةالفقرة ال اني
وال يجوز  يويحدد القانوف مدة الحبس االحتياطي يبأمر قضائي وفقا ألحكاـ القانوف إالمف التنقؿ 

 .2"الحجز أو الحبس في غير األماكف الخاضعة لمقوانيف الصادرة بتنظيـ السجوف

وتحديدا في المادة  ي2001لسنة  3الجزائية الفمسطيني رقـ  اإلجراءاتفي قانوف  المبدأورد ىذا  كما
 يونابأمر مف الجية المختصة بذلؾ قان إاليجوز القبض عمى أحد أو حبسو  ال"والتي نصت عمى  29

 .3"معنويا أوبدنيا  إيذاؤهوال يجوز  يكما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو

سمبي وىو عدـ ارتكابو لمفعؿ  أمر إ باتافتراض البراءة في المتيـ يفرض عمى المتيـ  ـعد إف
البراءة عمى عاتؽ المتيـ يشكؿ  إ باتعبء  لقاءفإ يال يقبمو ال عقبل وال منطقا اوىذا م يالجرمي
وىو تدخؿ السمطة التشريعية لتضع  اإلجرائية لشرعيةعكس ا يعتبروىذا  يالبراءة رينةصريحا بق إخبلال
والتي تعتبر غير دستورية وغير شرعية لمخالفتيا لمبدأ األصؿ في  يإدانةقرائف  قد تكوف انصوص
وحرياتو وىذا ما أكدتو المحكمة الدستورية في مصر حيث قضت )إف حقوؽ اإلنساف  ي4البراءة اإلنساف

 .ال يجوز التضحية بيا في غير ضرورة تممييا مصمحة اجتماعية ليا اعتبارىا وأىميتيا(

أىميا قرينة  والتي يمف المبادئ عديدالالمصونة ب يووجوده ىو حريتو الشخصية اإلنساف ياةقواـ ح إف
احتياطية تسبؽ  إجراءاتأف السمطة العامة صاحبة االختصاص بحكـ القانوف ليا أف تتخذ  إال يالبراءة
ومف  ـ  يبيدؼ التحقؽ مف وقوع الجريمة اإلنسافتنطوي عمى مساس بحرية  حيث يباإلدانةالحكـ 

                                                           
 .143إبراىيـ شعباف, مرجع السابؽ, ص 1
 , مرجع سابؽ.2003الفمسطيني المعدؿ لسنة مف القانوف األساسي  11المادة  2
 .2001\5\12, صدر بمدينة غزة بتاريخ 2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  29المادة  3
 .147د.جياد الكسواني, مرجع سابؽ, ص 4
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أجؿ تحقيؽ مصمحة  مف وذلؾمبررا ليا في ضرورة اتخاذىا  تجد اإلجراءاتىذه  يلمرتكبيا إسنادىا
ال يقانونية اإلجراءات ىذهأف تكوف  يجبو  ي1المجتمع ذىبنا بعيدا عف الغاية واليدؼ المنشود منيا  وا 

 .وكرامتو اإلنسافبحيث تصبح وسائؿ تحكمية تناؿ مف حرية 

قضت )ال يجوز أف يؤ ـ المشرع  إذالربط بيف الضرورة والتناسب  إلىوىذا ما دفع المحكمة الدستورية 
 الضرورة(. عقوباتيا بما يجاوز قدر ىذهوال أف يقرر  يأفعاال في غير ضرورة اجتماعية

يولد خاليا فالمرء  يبراءة الذمة اإلنسافىي األخرى قد أخذت باف األصؿ في  اإلسبلميةأف الشريعة  إال
براءة جسده مف  اإلنسافوىذا ما أكدتو القاعدة الفقيية الجنائية ) أف األصؿ في  يمف كؿ خطيئة

 .الحدود والقصاص والتعازير ومف األقواؿ كميا ومف األفعاؿ بأسرىا(

 يحيث يقع عبء اإل بات عمى عاتؽ المشتكي )المدعي( يوىذا معناه إعفاء المتيـ مف إ بات براءتو
 تطبيؽ واضح وصريح لمبدأ افتراض البراءة. إالليذا وجدنا أف قاعدة درء الحدود بالشبيات ما ىي 

عمى اعتبار أف  ياإلجرائيةتم ؿ عنصرا مف عناصر الشرعية  إنما الجزائي اإلجراءنجد أف قانونية  ؛لذا
السمطة  ىاالتي تباشر  واإلجراءاتالمشرع وحده صاحب االختصاص الدستوري في وضع القواعد 

افتراض  فإحيث  يالفردية بالحريةومساسيا  لخطورتياوذلؾ  يصاحبة االختصاص عند وقوع الجريمة
 .2اإلنسافبراءة المتيـ مف المبادئ الدستورية ذات األىمية في مجاؿ حماية حرية 

القبض أو التفتيش أو التحقيؽ  بإجراءاتمختصة تبرز أىمية ىذا المبدأ بعدـ السماح ألي جية لذا 
أو االحتياؿ  لئليقاع ويكوف اليدؼ من يمع أي موقوؼ أو متيـ أو نزيؿ يغير قانون إجراءالقياـ بأي 

 أفأو معاممة أي موقوؼ معاممة غير الئقة مف شأنيا  يإدانتولشخص البريء الذي لـ ت بت عمى ا
 يبدوف نص إجراءوجاء ىذا المبدأ متفقا مع قاعدة ال  ياإلنسانيةتؤ ر عمى حرية الشخص وكرامتو 

مخالؼ وغير منصوص عميو بالقانوف أ ناء التعامؿ  إجراء بأيوبالتالي يجب مسائمة أي شخص أتى 
 الموقوؼ. أومع المتيـ 

 

                                                           
 .16د. احمد سويطي, مرجع سابؽ, ص 1
,  1987روؼ االست نائية, رسالة دكتوراه , كمية الحقوؽ, جامعة القاىرة,جميؿ يوسؼ قدوره, نطاؽ الشرعية اإلجرائية في الظ 2

 .262ص
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 : عدم رجعية النصوص الموضوعية.الثالث الفرع

مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ  11حيث ورد في المادة  يمف مبادئ الشرعية ءىذا المبدأ جز  يعتبر
ونصت عميو  يفي الفقرة األولى مف المادة السابعة اإلنسافلحقوؽ  األوروبيةفي االتفاقية و  ياإلنساف

مف العيد الدولي  15في المادة  المبدأورد ىذا و  ياإلنسافالمادة السادسة مف المي اؽ العربي لحقوؽ 
جريمة  بأيةعمى أف )ال يداف أي فرد  األولىحيث نصت فقرتيا  يةالخاص بالحقوؽ المدنية والسياس

 يالقانوف الوطني أو الدولي بمقتضىيشكؿ جريمة  كابوبسبب فعؿ أو امتناع عف فعؿ لـ يكف وقت ارت
الذي ارتكبت  لوقتتكوف أشد مف تمؾ التي كانت سارية المفعوؿ في ا كما ال يجوز فرض أية عقوبة

ذا يفيو الجريمة يستفيد  أفوجب  يحدث بعد ارتكاب الجريمة أف صدر قانوف ينص عمى عقوبة أخؼ وا 
 .1مرتكب الجريمة مف ىذا التخفيؼ(

 األفعاؿالتجريـ تسري عمى  نصوص فإف لذا؛ يأف النصوص الموضوعية ليس ليا أ ر رجعي األصؿو 
فالنص الواجب  يالتي ارتكبت قبؿ ىذه المحظة األفعاؿالتي ارتكبت بعد لحظة نفاذىا وال تسري عمى 

 يالتطبيؽ عمى الجريمة ىو النص المعموؿ بو وقت ارتكابيا وليس النص المعموؿ بو وقت المحاكمة
ؿ بو وكاف مباحا في ذلؾ الوقت كما انو يجوز أف يطبؽ التجريـ عمى فعؿ ارتكب قبؿ العم الانو  أي

ال يجوز أف يطبؽ نص التجريـ عمى فعؿ ارتكب قبؿ العمؿ بو وكاف معاقبا عميو بعقوبة أشد مما 
 .2الجديد لنصيقضي بو ا

 يعنيو  يبمقتضيات ومعايير المحاكمة المنصفة اإلخبلؿالتطبيؽ الرجعي لمقوانيف الجزائية مف شأنو  إف
ويفترض ىذا  يمباحة لحظة صدورىا كانت بأفعاؿعف االمتناع عف القياـ  أو ؿأفعامساءلة عف  ذلؾ
 يوبتعريفيا يعمى وجو التحديد جرمةالم األفعاؿالوطنية بتحديد  انينياأف تقوـ الدوؿ مف خبلؿ قو  المبدأ
 .3أركانياوبياف 

 وؾيقضي بعدـ جواز تجريـ القانوف الجديد لمسم :األوؿ يوجياف ذوالفوري لمقانوف  األ رىذا  يعتبرو 
ال يقوـ القانوف الجديد بتشديد العقوبة المقررة في القانوف القديـ  فأ :ال انيو  يالقديـالمباح وفؽ القانوف 

                                                           
 .مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 1الفقرة  15المادة  1
 .35د.محمد صبحي نجـ, مرجع سابؽ, ص 2
المحمية(, دار ال قافة لمنشر والتوزيع,  د.محمد يوسؼ عمواف, د. محمد خميؿ الموسى, القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف )الحقوؽ 3

 .258, 2009الجزء ال اني الطبعة األولى, عماف, 
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كاف  إذا إالعدـ سرياف القانوف عمى الماضي  أووىذا ما يسمى بعدـ جواز سرياف القانوف بأ ر رجعي 
لـ يصدر عمى  إذالممتيـ فيسري القانوف الجديد  أفضؿكاف القانوف الجديد  إذا نوأأي  يأصمح لممتيـ

 .1المتيـ حكـ قطعي وبات

رجعية النص  ىوو عدـ رجعية النصوص الموضوعية  بدأاست ناء عمى م ىناؾعمى ما سبؽي فإف  وبناء
أف  عمىـ 1960لسنة  16رقـ  األردنيالمادة الرابعة مف قانوف العقوبات  صتفقد ن يلممتيـ األصمح

عميو يسري حكمو عمى األفعاؿ المقترفة  المشتكيقانوف يعدؿ شروط التجريـ تعديبل في مصمحة  كؿ"
وقد نصت المادة الخامسة مف ذات  ي2"قبؿ نفاذه ما لـ يكف قد صدر بشأف تمؾ األفعاؿ حكـ مبـر

خؼ يجب أف يطبؽ عمى الجرائـ قانوف جديد يمغي عقوبة أو يفرض عقوبة أ كؿ" أفالقانوف عمى 
ذا يالمقترفة قبؿ نفاذه حكـ عمى فاعمو مف أجمو  الذيصدر قانوف جديد بعد حكـ مبـر بجعؿ الفعؿ  وا 

 .3"الجنائية  ارهآغير معاقب يوقؼ تنفيذ الحكـ وتنتيي 

تطبيقيا عمى النص الذي يجعؿ مف فعؿ  قتصريعدـ رجعية النصوص الموضوعية  عدةقا فإف وبذلؾ
سمطة  أفوالواقع  يأو الذي يشدد مف عقاب فعؿ كاف معاقبا عميو مف قبؿ بعقوبة أخؼ يمباح جريمة

المجتمع في توقيع العقاب محددة بالضرورة االجتماعية والفائدة التي يجنييا المجتمع مف توقيع 
خفؼ منيا فبل  أوصدور التشريع الجديد الذي ألغاىا فائدة ب أوضرورة  معقوبةللـ تكف  فإذا يالعقوبة

في الوقت الذي يعترؼ فيو  قوبةتطبؽ عمى المتيـ ع أفومف  ـ ال يكوف مف العدؿ  يمحؿ لتوقيعيا
 وبذلؾ ي4عدـ جدواىا في تحقيؽ مصمحة المجتمع أوبزيادتيا عف الحد البلـز  أوالشارع بعدـ فائدتيا 

كانت أشد مف سابقاتيا ولكنيا تسري بأ ر  إذاديدة ال تسري بأ ر رجعي التجريـ والعقاب الج قواعدفإف 
 .مف سابقاتيا أصمحكانت  إذارجعي 

 : ىمامف شرطيف  ؽتطبيؽ القانوف األصمح لممتيـ عند التحق جبتو وي

أف يكوف النص الجنائي الجديد  عميو )المتيـ( لممشتكيمف صبلحية القانوف الجديد  التحقؽ -1
 .أصمح لممتيـ

                                                           
 .146إبراىيـ شعباف , مرجع سابؽ, ص 1
 .1960لسنة  16مف قانوف العقوبات األردني, رقـ  4المادة  2
 .1960لسنة  16مف قانوف العقوبات األردني, رقـ  5المادة  3
 .38سابؽ , ص د. محمد صبحي نجـ , مرجع 4
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 .قبؿ صدور حكـ نيائي عمى المتيـ ديصدر القانوف الجدي أف -2

 إسقاطترتب عميو  إذالممتيـ مف حيث نصوص التجريـ  أصمحالقانوف الجديد يكوف  ذلؾ فإف وعمى
أو  ييجعؿ الجناية جنحة فأتخفيؼ ىذا الوصؼ ك أو يوصؼ التجريـ عف الفعؿ الذي ارتكبو الجاني
أو تقرير سبب  يظروفيا عمى نحو يستفيد منو المتيـ أوتضييؽ نطاؽ التجريـ بتغيير أركاف الجريمة 

 العقاب مما توافر في حؽ المتيـ. أومانع مف موانع المسؤولية  أو اإلباحةمف أسباب 

 رةلمقر العقوبات المتعددة وا إحدى ألغى إذامف حيث نصوص العقاب فيعتبر القانوف أصمح لممتيـ  أما
أف كانت  بعد جوازيةجعميا  أو يلمجريمة التي ارتكبيا المتيـ أو كانت مف العقوبات التبعية أو التكميمية

في تشديد   ارىاآقيد مف تطبيقيا أو أضعؼ مف  أوأحد الظروؼ المشددة  ألغى إذاأو  يوجوبية
 .1العقوبة

وال  يرجعي عمى الجريمة التي ارتكبيا المتيـ بأ رعمى صدور القانوف األصمح لممتيـ تطبيقو  ويترتب
وىذا ما قضت بو محكمة النقص المصرية بقوليا )بأف قانوف المخدرات  يبو لعمؿيعتد في ذلؾ تاريخ ا

كاف المشرع  إذا يكاف أصمح لممتيـ إذاال مف تاريخ العمؿ بو  يالجديد يعتد بو مف تاريخ صدوره
رادتوالجنائي بعد أف أفصح عف قصده  ال يسوغ عدالة أف تعامؿ المتيـ بغير ىذا  يفي القانوف الجديد وا 

فبل يشترط نشره في  وىذا ما أخذ بو كؿ مف الفقو والقضاء المصري طالما كاف في مصمحتو( يالقصد
انشأ  إذا تيـويكوف القانوف الجديد أصمح لمم يالجريدة الرسمية أو حموؿ األجؿ الذي حدده القانوف لنفاذه

لـ يكف القانوف الجديد أصمح لممتيـ يستبعد  فإذا يووضع أفضؿ مف القانوف القديـ ونيقانلو مركز 
 .ومع القاعدة العامة بعدـ رجعية النص الجنائيألنو يتنافى مع كؿ مف مبدأ الشرعية الجنائية  تطبيقو

اـ مواالىتالحفاظ يدؿ عمى  إنمادؿ عمى شيء  إفتضمف مصادر الشرعة الدولية لم ؿ ىذا المبدأ  إف
 أيحيث انو يجب عدـ معاقبة  يوبذات الوقت انسجامو مع مبدأ الشرعية الموضوعية ياإلنسافبحقوؽ 

حماية المصمحة األجدر بالرعاية  إلى باإلضافةىذا  يأ ناء القياـ بالفعؿشخص أتى بفعؿ لـ يكف مجـر 
العقوبة التي كانت أشد  خفؼانوف ما صدر ق إذا وفي أف يحاكـ بالقانوف األصمح ل وىي حؽ المتيـ
 وقوع إلىجراء انحراؼ بسيط أدى  المتيـ وليس النيؿ منو إصبلحوىذا مف شأنو  يبالقانوف السابؽ

 .جريمة

                                                           
 .174-173د. احمد فتحي سرور, مرجع سابؽ , ص 1
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 :في االتفاقيات والمواثيق الدولية: حقوق السجناء الثاني المطمب

 يولد فاإلنساف يكالكرامة دتوفيو منذ والوموجودة وىي متأصمة  يإنسافالحرية ىي حؽ أساسي لكؿ  إف
نما يمف حريتو بشكؿ تعسفي مانوولذلؾ ال يجوز حر  يحرا ومكرما بحكـ طبيعتو البشرية  أفيمكف  وا 

 أفوىذا يعني  يالقانوف ووفؽ ما ىو منصوص عميو أحكاـالجريمة وفؽ  مرتكبالشخص  يبلحؽ
وأنو ال يمكف  يلو حقوقا تحفظ كرامتو كانساف يترتب الموقوؼ رىف المحاكمة أو السجيف اإلنساف

استنادا إلى  وباتبحقو ما لـ يكف منصوص عمييا في قانوف العق سجفاتيامو بجريمة أو تنفيذ عقوبة ال
 .مبدأ الشرعية الجنائية

في  تضمنتو  يظروؼ المتيـ أو المداف بعيف االعتبار اإلنسافأخذت الموا يؽ الدولية لحقوؽ  فقد
 أحكاماووضعت  يالموقوؼ عمى ذمة القضية أوالسجيف  أوما ينص عمى حقوؽ المتيـ  نصوصيا
 .1الذيف ارتكبوا جرما معينا واألحداث يالحامؿ بالمرأةخاصة 

بحيث يعتبر  يحماية فئة معينة أو أشخاص محدديف في النوع مف االتفاقيات ذاى مف يدؼال ويكمف
م ؿ اتفاقيات جنيؼ  يالتفاقياتىذه ا ياالتي تتضمن حكاـلؤل اعمى أحد منيـ جريمة دولية وفق االعتداء

وىنالؾ اتفاقيات  يوالمدنييف األسرىالحرب و  ىكجرح يحددتيا ىذه االتفاقيات ينةلحماية فئة مع أبرمتف
لمجموعة  باإلضافة يوالطفؿ المرأةبشأف  اإلنسافكاتفاقيات حقوؽ  يخاصة لحماية الفئات الضعيفة

المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أو السجف 
 .2ـ1988لعاـ 

المبادئ األساسية لمعاممة السجناء والتي تـ اعتمادىا مف قبؿ الجمعية  ويظير ذلؾ جميا في مجموعة  
ناء بما يمـز مف االحتراـ لكرامتيـ والتي نصت عمى معاممة السج 1990العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 

وعمى  يوال يجوز التمييز بيف السجناء عمى أساس العرؽ أو الموف أو الجنس يالمتأصمة وقيمتيـ كبشر
والحفاظ عمى حقوؽ  يالسجناء إليياوجوب احتراـ المعتقدات الدينية والمبادئ ال قافية لمفئة التي ينتمي 

                                                           
د. سعدى محمد الخطيب, حقوؽ السجناء وفقا ألحكاـ الموا يؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف والدساتير العربية وقوانيف أصوؿ  1

, 2010األولى, بيروت,  المحاكمات الجزائية والعقوبات وتنظيـ السجوف وحماية األحداث, منشورات الحمبي الحقوقية, الطبعة
 .8ص

مجموعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أو السجف, اعتمدت ونشرت  2
 .1988ديسمبر,  \كانوف األوؿ  9, المؤرخ في 43\173عمى المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة, 
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وتأميف جميع الخدمات  ياإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفيا في وحرياتو األساسية المعمف عن اإلنساف
وتييئة الظروؼ التي تمكف السجناء مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجور ييسر  يالصحية لجميع السجناء

 .1انخراطيـ في سوؽ العمؿ إعادة

المتحدة الدور األكبر  لؤلمـوكاف  يحؽ السجناء والمتيميف باألمف باىتماـ دولي واسع النطاؽ حظيو 
كذلؾ  يالمتحضرة أف تسير عمى ىدييا لؤلمـالمبادئ ووضع المعايير الدولية التي ينبغي  إرساءفي 
 بدوف است ناء دساتير دوؿ العالـ وضمنت يووطني إقميمي اىتماـ عمىقضية ممارسة التعذيب  صمتح

 .2فترة تنفيذ العقوبة  أ ناءجناء وكذلؾ حوؿ حقوؽ الس يالنص عمى حماية الفرد مف التعرض لمتعذيب

 اإلنسافألف كرامة  يميما كانت ظروفو الحافظة لكرامتو اإلنسانيةفي المعاممة  الحؽ إنساف كؿل إف
سواء أكاف متيما أو  إنسافوبناء عمى ذلؾ ال يجوز تعذيب أي  يبحكـ طبيعتو البشرية وبمتأصمة 

لمتعذيب أو  إنسافأي  إخضاع اإلنسافحظرت الموا يؽ الدولية لحقوؽ  وقد يبسبب جـر معيف ارتكبو
الموقوفيف في الشرعة  أوالسجناء  حقوؽفي طميعة ىذه  وتأتي يالمعاممة القاسية الحاطة بكرامتو

 قوؽالدولي الخاص بالح والعيد ي1948لعاـ  اإلنسافلحقوؽ  يالعالم اإلعبلف ايومف أىم يالدولية
 يوالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية وال قافية ي1966المدنية والسياسية لعاـ 

وكذلؾ  ياإلنسافالمناىضة لمتعذيب والضامنة لحقوؽ  الدولية التفاقياتاو  اإلعبلناتمف  يدالعد وىناؾ
ىذا  في وسنتطرؽ يةدوليفي االتفاقيات ال األحداث قوؽالقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء وح

 القواعدو  يالمناىضة لمتعذيب )الفرع األوؿ( ةواالتفاقيات الدولي اإلعبلنات المطمب لمحديث حوؿ
الدولية )الفرع  تفاقياتحقوؽ األحداث في اال أخيراً و  يالنموذجية الدنيا لمعاممة السجناء )الفرع  اني(

 ال الث(.

 :الدولية المناىضة لمتعذيب تفاقياتواال  اإلعالنات: األول الفرع

العامة لؤلمـ  جمعيةجيود األمـ المتحدة في حظر وتجريـ التعذيب ومساندة ضحاياه باعتماد ال توجت
أو  نسانيةلبلا أوالعقوبة القاسية  أومناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة  تفاقيةالمتحدة ال

توكوؿ و واعتماد الجمعية العامة لمبر  يـ1987وقد دخمت حيز النفاذ عاـ  يـ1984الميينة في العاـ 
                                                           

المؤرخ  45\111المبادئ األساسية لمعاممة السجناء, اعتمدت ونشرت عمى المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة,  1
 .1990ديسمبر ,  \كانوف األوؿ 14في 

 .35عمي سالـ الناعوؽ, حقوؽ اإلنساف, المحاموف العرب مف أجؿ حقوؽ اإلنساف , الييئة الخيرية, غزة, ص 2
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خمؽ  بيدؼ وذلؾ ي2006حيز النفاذ عاـ  دخؿو  ي2002مناىضة التعذيب عاـ  اقيةختياري التفاال
 واقعياً وأحكاميا وتطبيقيا تطبيقا  اتمؾ االتفاقية وضماف االلتزاـ بقواعدى نفاذدولية ووطنية تكفؿ  آليات

 .1عمى األرض

ألـ شديد  عنوعمؿ ينتج  أياتفاقية مناىضة التعذيب بأنو " مفالتعذيب بموجب المادة األولى  ؼعرّ 
مف شخص  الث عمى  أو ييمحؽ عمدا بقصد الحصوؿ مف ىذا الشخص يجسديا كاف أـ عقميا

أو  يأنو ارتكبو ىو أو شخص  الث يشتبومعمومات أو عمى اعتراؼ أو معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أو 
يقـو  ببعندما يمحؽ م ؿ ىذا األلـ أو العذاب ألي س أوىو أو أي شخص  الث  إرغاموو تخويفو أ

عمى التمييز أيا كاف نوعو أو يحرض عميو أو يوافؽ عميو أو يسكت عنو موظؼ رسمي أو أي شخص 
الناشئ فقط عف عقوبات قانونية أو  العذابأو  لـوال يتضمف ذلؾ األ ييتصرؼ بصفتو الرسمية آخر

 .2"المبلـز ليذه العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عرضية ليا

أحد ألي  إخضاعوال يجوز  يحؽ المتيميف وسائر المحروميف مف حريتيـ معاممتيـ معاممة الئقة مفف
 باإلنسانيةتميؽ وبالتالي ال يجوز معاممة المحروميف مف حريتيـ والموقوفيف معاممة ال  يتعذيب وأ إكراه

مناىضة  اتفاقيةمع الشرعة الدولية و  امتفق يالفمسطين األساسيوجاء القانوف  ي3ذيبأو تعريضيـ لمتع
ويعامؿ  يأو تعذيب إكراهأحد ألي  إخضاعال يجوز  -1"منو عمى  13إذ نصت المادة  عذيبالت

يقع باطبل كؿ قوؿ أو اعتراؼ صدر  -2المحروميف مف حرياتيـ معاممة الئقة  رئالمتيموف وسا
 .4"بالمخالفة ألحكاـ الفقرة األولى مف ىذه المادة

 إطارالقانونية المتبعة التي يجب أف تقـو بيا الدولة في  اإلجراءاتموضوع التعذيب و  ويرتبط
والماسة  نسانيةعقوبات الجسدية البلأو ال القاسيةمناىضتيا لمتعذيب وغيره مف ضروب المعاممة 

 مفوتحديد العبلقة التي تربط األ يال سيما األمف عمى المستوى الداخمي ياألمفبمصطمح  الكرامةب

                                                           
بديف , ورقة عمؿ قانونية حوؿ مناىضة التعذيب في الموا يؽ الدولية والواقع الفمسطيني, مؤسسة الحؽ, د. عصاـ عا 1

 .5,ص2012
مف اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلانسانية أو الميينة, اعتمدتيا الجمعية  1المادة  2

 .1984كانوف أوؿ  10, المؤرخ بتاريخ 46\39يؽ عمييا واالنضماـ إلييا في القرار العامة وفتح باب التوقيع والتصد
غاندي ربعي, نورا براىمة, ربا ياسيف, دليؿ رصد ضمانات المحاكمة العادلة وفؽ القواعد الدولية والقوانيف الوطنية في فمسطيف,  3

 .46, ص2012الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف)ديواف المظالـ(, 
 , مرجع سابؽ.2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  13مادة ال 4



23 
 

 إساءةأو غيره مف ضروب  يارتباطا بالتعذيب ك رمفيـو األمف األ يعتبرفبالتعذيب بحسب القائميف بو. 
القانوف والذي قد يستعمؿ لدينا مف بيف المبررات المختمفة  بإنفاذالذي قد يمارسو المكمفوف  معاممةال

في  بيرك أ رليا  التيالجزائية  إلجراءاتا فيويتضح ذلؾ جميا  ي1التي قد تساؽ الرتكاب التعذيب
 اإلجراءاتمف قانوف  29أو تعريضو لمتعذيب وىذا ما نصت عميو المادة  يوأمنتعريض المتيـ لسمب 

مع اتفاقية  سجاموان إلى باإلضافة ينسجما مع القانوف األساسي الفمسطينيالجزائية بحيث جاء ذلؾ م
 .مناىضة التعذيب

ظاىرا  وىذا ما كاف يتحت أي ظرؼ كاف متعذيبل إجازةمناىضة التعذيب تمنع أي  يةاتفاق فإف عميوو 
مراعاة ضرورة التزاـ  إلى باإلضافة يفي نص المادة ال ال ة مف اتفاقية مناىضة التعذيب واضحاو 

تفادي حاالت التعذيب عند  ووجوب يعف المسجونيف بحظر التعذيب المسئوليفالموظفيف العمومييف 
األولى مف  مادةالتعذيب الواردة في ال نواعكؿ أ عتبرتا و كم .حجزىـ أو حبسيـ أواستجواب المتيميف 

دعوى جنائية ضد المتيـ  بإقامة عذيبحؽ كؿ شخص تعرض لمت إلى مما يؤدي يجريمةىذه االتفاقية 
 .2والتعويض باإلنصاؼالذي تعرض لمتعذيب  يوالحؽ لممجني عم إلى باإلضافة يبجريمة التعذيب

جريمة فييا  واعتبرتو يحظرت التشريعات الجزائية في جميع دوؿ العالـ التعذيب بكافة أشكالو وقد
تعتبر  إجراءات أوتعذيب مف اعتراؼ ما بني عمى ىذا ال فأو  يوحرياتو اإلنسافاعتداء عمى حقوؽ 

نما يإلييامرجع قضائي االستناد  أليباطمة ال صحة ليا وال يمكف  والحكـ  إسقاطيايتوجب  وا 
التي انتزعت مف  اإلفادةوىناؾ العديد مف السوابؽ القضائية المحمية التي قضت ببطبلف  يببطبلنيا

في  القضاءقناعة  أف إليو اإلشارةومما تجدر  يالمتيـ رغما عنو نتيجة تعرضو لمتعذيب وسوء المعاممة
بمجرد  اإلفادةحيث تنقض ىذه  يعالواقع العممي الفمسطيني تتأتى مف تطابؽ اعتراؼ المتيـ مف الواق

 .3تعرض المتيـ لممعاممة الحاطة بالكرامة

عرضو وت اإلنسافكونيا تناؿ مف كرامة  اإلنسافتشكؿ ممارسة التعذيب انتياكا خطيرا لحقوؽ  لذا
وتعد كافة أشكاؿ التعذيب أو حتى  يفي حاؿ أدى التعذيب لموفاة لؤلذى وتحرمو مف حقو في الحياة

                                                           
معف شحدة ادعيس, مراجعة قانونية ألحكاـ التعذيب في النظاـ القانوني الفمسطيني, الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف )ديواف  1

 .29, ص2009(, راـ اهلل, 69المظالـ(, سمسة تقارير قانونية )
 وما بعدىا. 31الخطيب, مرجع سابؽ, صد. سعدى محمد  2
محمد كمنجي, الفصمية, فصمية حقوؽ اإلنساف الفمسطيني, عدد خاص حوؿ جريمة التعذيب, , الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف  3

 .4, ص 2010, 40)ديواف المظالـ(, العدد 
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 باعتبارىا أعماال مجرمة وال يأشكاؿ سوء المعاممة أعماال محظورة يجب مبلحقة مرتكبييا ومعاقبتيـ
ذلؾ تنص االتفاقيات  مرتكبييا حتى بعد تركيـ لوظائفيـ الرسمية وعمى حقةويمكف مبل يتسقط بالتقادـ
 والتشريعات الوطنية كذلؾ. اإلنسافالدولية لحقوؽ 

المعتقؿ عمى الوقوؼ لساعات  بإرغاـالشبح بطرؽ متنوعة وذلؾ  يالمتعذيب ومن أشكاؿعدة  وىناؾ
وغيرىا مف أشكاؿ  يقطعة قماش أوطويمة معصوب العينيف ومكبؿ اليديف خمؼ ظيره بقيود حديدية 
استخداـ ىذا  يتـف يلمفمقة باإلضافة يالشبح كاالنحناء والربط عمى الكرسي والتقييد وعصب العينيف

الموقوؼ عمى خمع حذائو واالستمقاء عمى ظيره فوؽ السرير الموجود في  إجبارمف خبلؿ  األسموب
د العناصر بضرب وجمد باطف اح يبدأقدميو فوؽ حافة السرير العموية ومف  ـ  ووضعغرفة التحقيؽ 
 .1لمضرب والحبس االنفرادي والتحقيؽ الميمي والك ير مف أشكاؿ التعذيب  باإلضافة يقدمي الموقوؼ

 يعمى تجريـ كافة أشكاؿ التعذيب العمؿب اإلنسافاتفاقية مناىضة التعذيب قد ضمنت حقوؽ وتعتبر 
 حتى يتـ يالتعذيبفي قوانينيا الداخمية ما يجـر ويمنع  تنصالدوؿ المنضمة ليا بأف  وبإلزاـوتحريميا 

بما يكفؿ حفظ كرامتيـ وعدـ المساس بيـ  إنسانية معاممةوالنزالء بوجوب  موقوفيفمعاممة المتيميف وال
 .أو المعاممة القاسية أو البلنسانية أو الميينة ذيبتعريضيـ ألي نوع مف أنواع التع أو

األساسي الفمسطيني المعدؿ مع اتفاقية مناىضة التعذيب ومع الشرعة  عمى الرغـ مف انسجاـ القانوف
ويجب النص بشكؿ واضح وصريح  يبموضوع التعذيب والمعاممة البلئقةأنو يجب التشدد  إالالدولية 
درج تحت أي شكؿ مف أشكاؿ التعذيب ىو جريمة يعاقب عمييا أي عمؿ مف شأنو أف ين إفعمى 
م ؿ ىذه األفعاؿ ىو انتقاص  إفحيث  يوأنيا غير خاضعة لمتقادـ ميما مر الزماف عمييا يالقانوف
 التي يجب الحفاظ عمييا تحت أي ظرؼ. اإلنساف وىدر لحقوؽ ياإلنسانيةلمكرامة 

 :الدنيا لمعاممة السجناء لنموذجية: القواعد االثاني الفرع

في عدـ التعرض لمتعذيب أو المعاممة أو العقوبة القاسية  اإلنسافمعاممة السجناء تقع ضمف حقوؽ  إف
المعاممة  أوالتعذيب أو المعاممة القاسية  يحظركاف القانوف الدولي  فإذا يأو الميينة أو الحاطة بالكرامة

 قاـ لذا؛ يمعاممة قاسية أوكذلؾ يمنع توقيع العقوبات التي تنطوي عمى تعذيب  نوإالسيئة أو الميينة ف
 دااعتمبالذي انعقد لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف  1955في سنة  ألمـ المتحدة األوؿا مؤتمر

                                                           
 .41, ص2011سسة الحؽ, راـ اهلل, زياد حميداف, االنقساـ الفمسطيني صفحة سوداء في مسار الحقوؽ والحريات, مؤ  1
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 يوتـ وضع ىذه القواعد مف قبؿ لجنة استشارية مف الخبراء يالسجناءالقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة 
في  ؤرخ( الم5-)د 415الجمعية العامة في قرارىا رقـ  أقرتياو  يالعاـ ميفوفقا لخطة أعدىا األ أنشئت

( 34-)د 663االقتصادي في القرار  المجمسباإلضافة العتمادىا مف قبؿ  ي1950 وؿكانوف األ
وتتألؼ ىذه  يىذه القواعد النموذجية وأوصى األعضاء باعتمادىا بإقرار ي1957\7\31المؤرخ بتاريخ 
 .1مادة 95القواعد مف 

وليس اليدؼ  ييتخذ بو عموما كحد أدنىيعتبر الغرض مف ىذه القواعد أنيا تحاوؿ أف تجد أساسا 
المبادئ والقواعد العممية في معاممة  أىـ تشمؿفيي  يلنظاـ نموذجي لمسجوفمنيا تقديـ وصؼ 

دارةالمسجونيف  والجغرافية  تماعيةنظرا لما تتصؼ بو الظروؼ القانونية واالج المجديومف  يالسجوف وا 
جميع القواعد في كؿ  يؽمف غير الممكف تطب يكوفبحيث  يفي مختمؼ أنحاء العالـ مف تنوع بالغ

عمى المصاعب  متغمبلعمى بذؿ الجيد  يشجع مايكوف فييا  أفيجب ومع ذلؾ  يمكاف وفي أي جيؿ
 .2وجودىا يتوجبانطبلقا مف كونيا تم ؿ في جممتيا الشروط الدنيا التي  يالعممية التي تعترض تطبيقيا

وبالحقوؽ ال ابتة والمتساوية لجميع  المتأصمةبرامج معاممة السجناء عمى االعتراؼ بالكرامة  أسستو 
كما انعكست  يالمبدأعمى ىذا  اإلنسافلحقوؽ  ليونصت قواعد القانوف الدو  ياألسرة البشرية أعضاء

المسجونيف معاممة بمعاممة   -طبقا لمقانوف الدولي -وىناؾ التزاـ  يالسجناء ةلمعامم يافي القواعد الدن
وال  يبيا بطةالمرت واألنشطةيجب تفسير كممة )معاممة( مف حيث النظـ  ولكف ياإلنسانيةتحفظ كرامتيـ 

األفراد  أفومع ذلؾ مف الواضح  يىذا المستوى مف التفصيؿ إلىتذىب صكوؾ القانوف الدولي الممزمة 
تكوف معاممة  أالوليذا يجب  يباأنيا عقوبة وليس مف أجؿ العق أساساالسجوف عمى  إلىيرسموف 

 .3المسجونيف ذات طبيعة عقابية

 :الدنيا لمعاممة السجناء ما يمي ةروعيت بالقواعد النموذجي التي المبادئأىـ  مفو 

                                                           
القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء, أوصى باعتمادىا مؤتمر األمـ المتحدة لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المعقود في  1

و  1957تموز  13( المؤرخ في تاريخ 24 –جيـ )د  663وأقرىا المجمس االقتصادي واالجتماعي بقراريو  1955جنيؼ عاـ 
 .1977أيار  13( المؤرخ في 62 –)د  2076

 .55, ص 2004مجموعة مختارة مف المبادئ والقواعد الدولية لممكمفيف بإنفاذ القانوف, مؤسسة الحؽ, راـ اهلل ,  2
حقوؽ  الدليؿ, تفعيؿ القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء, إصدارات المنظمة الدولية لئلصبلح الجنائي بالتعاوف مع معيد 3

 .167, ص 1997اإلنساف لدى نقابة المحامييف في بيروت ووزارة الخارجية السويسرية, 
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 وتوضع فئات السجناء المختمفة في مؤسسات مختمفة أ يالفصؿ بيف فئات المسجونيف قاعدة: أوال
 يوأسباب احتجازىـ ومتطمبات معاممتيـ يمختمفة مع مراعاة جنسيـ وعمرىـ وسجؿ سوابقيـ أجزاء

ويفصؿ المحبوسوف  يمختمفة تفي مؤسسا اإلمكافوعمى ذلؾ يجب سجف الرجاؿ والنساء بقدر 
 .1عف البالغيف األحداثويفصؿ  يعف المسجونيف المحكـو عمييـ اطيااحتي

يمـز في أماكف االحتجاز توفير جميع متطمبات الصحة في مكاف االحتجاز  ي: أماكف االحتجازيا ان
ووجود  يعمؿالكافية لمقراءة وال اإلضاءةوذلؾ مع مراعاة أف تكوف النوافذ متسعة لمتيوية ولدخوؿ 

ويجب أف يكوف ىناؾ صيانة مستمرة  ياالستحماـ لتمبية حاجات السجيف تآالمراحيض الصحية ومنش
 .2ألسرة ولوازميا وأف تستبدؿ في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتيالمسجيف ونظافة ا

يوفر لمسجناء  أفبحيث يجب  يالرياضية والتماريفبالنظافة الشخصية والطعاـ  تعمقة: القواعد الم ال ا
ويزود السجناء بالتسييبلت البلزمة لمعناية بالشعر  يالماء وما تتطمبو الصحة والنظافة مف أدوات

يزود بمجموعة  ياب مناسبة لممناخ  أف يجبلو بارتداء مبلبسو الخاصة  محوكؿ سجيف ال يس يالذقفو 
ولواـز ليذا  سريرويزود كؿ سجيف وفقا لمعادات المحمية أو الوطنية ب يوكافية لمحفاظ عمى عافيتو
بالقدر الذي  وتستبدؿ في مواعيد متقاربة إياىاوتكوف نظيفة لدى تسميمو  يالسرير مخصصة لو وكافيو

 .3يحفظ نظافتيا

الدنيا لمعاممة السجناء  ذجيةعمييا في القواعد النمو  المنصوصو  األخرىالك ير مف القواعد  ىناؾو 
تزويد السجناء بالمعمومات وحقيـ  ياالنضباط والعقاب يالطبية تالخدما :المتعمقة ب القواعد :ياومن

حؽ  يممارسة السجيف لمشعائر الدينية يحؽ السجيف باالتصاؿ واالطبلع عمى الكتب يفي الشكوى
عبلـ يالسجيف في زيارة قريب لو في حالة المرض الخطير  باإلضافة يآخرسجف  إلىأىمو بانتقالو  وا 

 .مف السجناء صةتنطبؽ عمى فئات خا القواعد التي إلى

 يبغض النظر عف أي اعتبار ةالسجناء تطبؽ بصورة حيادي معاممةالقواعد النموذجية الدنيا ل إف
وتؤكد عمى الفصؿ بيف  يالسجيف إلييالمفئة التي ينتسب  خبلقيةوتحمي المعتقدات الدينية والمبادئ األ

مف  وبعدـ السماح ألك ر حتجازىذه القواعد تييئة أماكف مبلئمة لبل ألزمت قدو  يالمحكوميف والموقوفيف
                                                           

 .44د. سعدى محمد الخطيب, مرجع سابؽ, ص 1
 .10,ص 2007ىناء عامر, حقوؽ السجناء, مؤسسة الحؽ, راـ اهلل,  2
 .45د. سعدى محمد الخطيب , مرجع سابؽ , ص 3
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القواعد  تكتؼ ولـ يمع بعضيـ سويا تأقمـوضع مف يستطيعوف ال فيجب يليبل معاسجيف واحد بالنوـ 
فينبغي عمى  يالسجانيفتعييف  لةأمس وعالجت ؿبالنص عمى حقوؽ السجيف ب لسجناءالدنيا لمعاممة ا

 ةاجتماعي ميمةىذا يعتبر  عمميـ فأوأف تفيـ السجانيف ب يفائقة عنايةبأف تختار ىؤالء  فالسج إدارة
المسموح ليـ  واإلجراءاتكما تحدد القواعد شروط تعييف الموظفيف وواجباتيـ  ياألىميةبالغة 

 .1بمباشرتيا

يتمتع بيا  أفيجب  يتال وؽالرغـ مف شموؿ القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء لكافة الحق وعمى
تشمؿ بعض القواعد التي مف  مـف يأنيا تبقى قاصرة إال يموليتياعالميتيا وش لمدى وبالنظر السجيف

حقوؽ لمف خبلؿ دراستنا  سنبلحظووىذا ما  يالممكف التي يتعرض ليا السجناء أ ناء فترة تأدية العقوبة
 .ـ1998لسنة  6والتأىيؿ الفمسطيني رقـ  اإلصبلحالسجناء المنصوص عمييا في قانوف مركز 

كونيا قواعد عامة وشاممة وال  يداخميةيا النويجب عمى جميع الدوؿ مراعاة ىذه القواعد في قواني
لمقوانيف الداخمية  البلزمةالتعديبلت  إجراءوالعمؿ عمى  يأو مكاف أو زماف محدد تقتصر عمى فئة معينة

وال يست نييـ بمجرد  ييشمؿ السجناءمف شأنو أف ومراعاة التطور الذي  يبما يكفؿ احتراـ حقوؽ النزالء
 .تقييد حريتيـ

 :األحداث في االتفاقيات الدولية قالثالث: حقو الفرع

نجاحات األمـ المتحدة أىمية في مجاؿ حماية حقوؽ  أك ريم ؿ  إنما تطور حماية حقوؽ الطفؿ إف
 يبلءإوراء  حقيقيىو السبب ال ذافاألطفاؿ ىـ أك ر الفئات ضعفا داخؿ المجتمعات ولعؿ ى ياإلنساف

عصبة  فقد تبنت يالطفؿ وحقوقو ايةموالعالـ يؤكد عمى أىمية ح 1923فمنذ عاـ  ي2عناية خاصة بيـ
أما في ظؿ األمـ المتحدة فقد أعمنت  يجنيؼ الخاص بحقوؽ الطفؿ إعبلففي العاـ المذكور  مـاأل

تبنت  1989وفي عاـ  يالخاص بحقوؽ الطفؿ اإلعبلف 1959الجمعية العامة التابعة ليا في عاـ 
مف تاريخ  أشيرحقوؽ الطفؿ التي دخمت حيز النفاذ في مدة قياسية وىي تسعة  اقيةة اتفالجمعية العام

 .3اعتمادىا

                                                           
 .56-55صعمي سالـ الناعوؽ, مرجع سابؽ,  1
 .122, ص2009د. صالح زيد قصيمو, ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوؽ اإلنساف, دار النيضة العربية, القاىرة,  2
 .41, ص2001شريؼ سيد كامؿ, الحماية الجنائية لؤلطفاؿ, دار النيضة العربية, الطبعة األولى, القاىرة,  3
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يعرض أي طفؿ  أال -1 :أف )تكفؿ الدوؿ األطراؼ مىمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ ع 37 مادةال نصتو 
وال تفرض عقوبة  يأو الميينة نسانيةأو العقوبة القاسية أو البل اممةلمتعذيب أو لغيره مف ضروب المع

عشرة سنة دوف   مانيأو السجف مدى الحياة بسبب جرائـ يرتكبيا أشخاص تقؿ أعمارىـ عف  اإلعداـ
 .1.......(.عنيـ لئلفراج إمكانيةوجود 

 يالجانحيف ثخاصا بالعدالة الجنائية لؤلحدا اىتماما اإلنسافأولت الموا يؽ الدولية الخاصة بحقوؽ  وقد
ومف بيف ىذه الموا يؽ قواعد األمـ  ياعتبارا لسنيـ اإلضافيةومنحتيـ بعض ضروب الحماية الخاصة 

المتحدة التوجييية  مـومبادئ األ ي2األحداث )قواعد بكيف( اءشؤوف قض إلدارةالمتحدة النموذجية الدنيا 
 .3لمنع جنوح األحداث )قواعد الرياض التوجييية(

بشكؿ  -بكيف قواعد –شؤوف قضايا األحداث  إلدارةالنموذجية  نيامتحدة الدال مـقواعد األ تناولت وقد
في العمؿ  لحؽوالتي توفر مجموعة مف الحقوؽ كا يعاـ الشروط التي يجب توافرىا في دور الرعاية

 تمقيتمؾ القواعد ضرورة  أوجبتف ياألخرى لصحيةوالحؽ في التعميـ والحقوؽ االجتماعية والنفسية وا
كذلؾ  يوالتعميمية يالمساعدة االجتماعية أنواعوجميع  يةفترة االحتجاز الرعاية والحما اءأ ن حداثاأل

 إليوبما يحتاجوف  ياإلجراءاتفي جميع مراحؿ  يثالجيود البلزمة لتزويد الحد دولةدعت أف تبذؿ ال
مفيدة أو  يمساعدة أخرى أيالتدريب الميني أو العمؿ أو  أومف مساعدة م ؿ المسكف أو التعميـ 

 4تأىيميـ. إعادةعممية بغية تيسير عممية 

ضافة األحداث المجرديف مف حريتيـ  حمايةفيما يتعمؽ  - المتحدة ألمـعالجت قواعد ا يذلؾ إلى وا 
 عمى منيا 30فقد نصت المادة  يالشروط الخاصة بأماكف رعاية األحداث - (1990)قواعد ىافانا 

 يأو تقؿ يوىي مرافؽ تنعدـ التدابير األمنية فييا يوحة)تنشأ لؤلحداث مؤسسات احتجاز مفت أنو:
في المؤسسات المغمقة  ثعدد األحداو  يما يمكف أدنىوينبغي أف يكوف عدد النزالء في ىذه المؤسسات 

                                                           
 .1989تشريف ال اني  20المؤرخ بتاريخ  25\44يا الجمعية العامة بقرارىا مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ, اعتمدت 37المادة  1
قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤوف قضاء األحداث )قواعد بكيف (, اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  2

 .1985تشريف ال اني  29المؤرخ في  33\40القرار 
لتوجييية لمنع جنوح األحداث )قواعد الرياض التوجييية (, اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في مبادئ األمـ المتحدة ا 3

 .1990كانوف األوؿ  14المؤرخ بتاريخ  112\45القرار 
وؽ اإلنساف, غاندي ربعي, دليؿ العدالة الجنائية لؤلحداث وفؽ القواعد الدولية والقوانيف الوطنية في فمسطيف, الييئة المستقمة لحق 4

 .44, ص2010راـ اهلل, 
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أف تكوف مؤسسات األحداث ذات و  يضطبلع بالعبلج عمى أساس فرديحد يمكف مف اال إلىصغيرا 
مؤسسات صغيرة  إنشاءوينبغي  ييسيؿ االتصاؿ بينيـ وبيف أسرىـ حجـابع غير مركزي وذات ط

 .1تندمج في البيئة االجتماعية واالقتصادية وال قافية لممجتمع المحمي(

والبيئة المبلئمة التي يجب أف  يمرافؽ األحداث إدارة بإسياب ابعتناولت تمؾ القواعد في الفصؿ الر  كما
 وحفظ السجبلت ليـ ومف ضمف ذلؾ: اثاألحد إدخاؿتتوافر في ىذه المرافؽ مف حيث تنظيـ عممية 

حؽ األحداث المجرديف مف الحرية في مرافؽ وخدمات تستوفي كؿ متطمبات الصحة والكرامة 
تأىيؿ  إعادةمتوافقا مع غرض  يكوف تصميـ مؤسسات األحداث وبيئتيا المادية أفويتعيف  ياإلنسانية

 يالخصوصية وتنمية مداركو الحسية وحماية يفي المؤسسات إقامتيـاألحداث عف طريؽ عبلجيـ أ ناء 
تاحة الرياضية والتماريف البدنية وأنشطة أوقات  األلعابواشتراكو في  ياألقراففرص تواصمو مع  وا 
الحد األدنى مف خطر  إلىبطريقة تقمؿ  ومبنيةويتعيف أف تكوف مرافؽ األحداث مصممة  يالفراغ
 .2بأمافالمباني  إخبلء ويتضمف يالحريؽ

عدـ يجب و  يالعقمي استقرارىـويعزز  وحقوؽ األحداث وسبلمت األحداثيساند نظاـ قضاء  أف ينبغيو 
وفقا  إالحريتيـ  فتجريد األحداث م عدـ إلى باإلضافةىذا  يكمبلذ أخير إالالسجف  إلىالمجوء 
 ؤوفش إلدارة ذجيةوفي قواعد األمـ المتحدة الدنيا النمو  يالواردة في ىذه القواعد واإلجراءات لممبادئ

 أفلسمطة القضائية ا يتعيف عمىو  ياالست نائيةيقتصر ذلؾ عمى الحاالت  أفويجب  يقضاء األحداث
المنظورات  فم ىذا ويعتبر يسراح الحدث بإطبلؽالتبكير  إمكانيةتقرر طوؿ فترة العقوبة دوف استبعاد 

 3.حماية حقوؽ األحداث بأنو فأاألساسية بش

حقوؽ الطفؿ أف تعترؼ بحؽ كؿ طفؿ  تفاقيةعمى جميع الدوؿ األطراؼ في ا جبتو ي أنو إلى إضافة
 إحساسيعامؿ بطريقة تتفؽ مع رفع درجة  أفأو  بت عميو ذلؾ  ياتيـ بذلؾ أوانتيؾ قانوف العقوبات 
افتراض براءة الطفؿ الذي  يجبذلؾ  إلى باإلضافة ياحتراـ الطفؿ تعزز أفو  يالطفؿ بكرامتو وقدراتو

                                                           
مف قواعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ, أوصى باعتمادىا مؤتمر األمـ المتحدة ال امف  30المادة  1

العامة  , واعتمدت ونشرت عمى المؤل بموجب قرار الجمعية1990أيموؿ  7لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المعقود في ىافانا في 
 .1990كانوف األوؿ  14,المؤرخ بتاريخ 45\113لؤلمـ المتحدة رقـ 

 .81غاندي ربعي, نورا براىمة , ربا ياسيف, مرجع سابؽ, ص 2
 .127مجموعة مختارة مف المبادئ والقواعد الدولية لممكمفيف بإنفاذ القانوف , مرجع سابؽ, ص 3
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خطاره إدانتوأف ت بت  إالانتيؾ قانوف العقوبات  نوأ دعىي   عف طريؽ والديو  إليوفورا بالتيمة الموجو  وا 
 .1والحصوؿ عمى المساعدة القانونية لتقديـ  دفاعو ياالقتضاء دالقانونييف عميو عن األولياءأو 

حاجة المجتمع الفمسطيني لقانوف يكفؿ فيو احتراـ حقوؽ  إلىوقد أكد واقع عدالة األحداث في فمسطيف 
يجاد يوالعمؿ عمى محاكمتيـ محاكمة عادلة ياألحداث خصوصا بعد  ياألحداث إليداعمراكز خاصة  وا 

لسنة  4رار بقانوف رقـ وتوج ذلؾ بصدور الق ي2014الطفؿ عاـ انضماـ فمسطيف التفاقية حقوؽ 
نشاء يبشأف حماية األحداث 2016  .خاصة لؤلحداثمحكمة  وا 

 :في التشريعات الداخمية اإلنسان: حقوق لثالثا المطمب

والتصدي لبلنتياكات  ياإلنسانيةسيادة القانوف وحماية الحقوؽ والحريات العامة والكرامة  مبدأتجسيد  إف
وقانوف  نظاـيكوف ىناؾ  فأيقتضي ب يومحاسبة مرتكبييا ضحاياال إلنصاؼوصوال  يالتي تقع عمييا

ما  ىالتي تعتبر أغم اإلنسافويضمف عدـ المساس بكرامة  يداخمي يكفؿ حماية حقوؽ األفراد وحرياتيـ
القوانيف التي تحمؿ في طياتيا وفحواىا معاني  وخصوصا - 2تعتبر ىذه األنظمة والقوانيف الذ .يممكو

 إعطائيامف أىـ القوانيف التي يجب  - وآمنوالفرد لممساس بحقوقو وحريتو  وتعرض يالشبية واالتياـ
وال تخالؼ  يالوقت الكافي لدراستيا ووضعيا وسنيا بحيث ال تتعارض مع قواعد الشرعة الدولية

 .اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفمضموف 

قانوف  ي2003الفمسطينية لعاـ  لوطنيةالقانوف األساسي المعدؿ لمسمطة ا يعتبرالمستوى الوطني  وعمى
عمى  إبطاءدوف  تعمؿ أف يةالوطن السمطة عمىو  يوحرياتو األساسية اإلنسافيمـز احتراـ حقوؽ 

ومف خبلؿ ذلؾ كاف  ياإلنسافوالدولية التي تحمي حقوؽ  اإلقميميةوالموا يؽ  اإلعبلنات إلى االنضماـ
 يليا وضع تمؾ النصوص الدستورية موضع التنفيذيمكف مف خبل التيتكوف الوسيمة التشريعية  أف ماً الز 

عماؿ أحكاـ  بإدماج ذلؾو  يالوطنيفي النظاـ  اإلنسافأحكاـ االتفاقيات والموا يؽ الدولية لحقوؽ  وا 

                                                           
 .مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ 40المادة  1
األنظمة والقوانيف الداخمية التي تعمؿ عمى حماية حقوؽ وحريات اإلنساف خاصة ي الفترة التي بتعرض ليا الشخص  ويقصد بيا 2

 3, وقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 2003القانوني األساسي المعدؿ لسنة  :لمتوقيؼ أو توجيو االتياـ, وأىـ ىذه القوانيف
 .1998لسنة  6, وقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ  رقـ  2001لسنة 
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ساءةواالتفاقيات والعيود المتعمقة بالتعذيب  ياالتفاقيات والموا يؽ والعيود بصورة عامة المعاممة  وا 
 .1في التشريعات الوطنية الفمسطينية يبصورة خاصة

فحقوؽ  يوالعكس ىو الصحيح ألية دولة داخمي شأف ذات ال تعتبر قضية  اإلنسافحقوؽ  قضيةف
وكؿ دولة انضمت ألي مي اؽ مف  يفعميا وقانونيا قضية تيـ القانوف الدولي والمجتمع الدولي اإلنساف

وقد قبمت بذلؾ  يدوليا وليس داخميا اموضوع اإلنسافجعمت مف موضوع حقوؽ  اإلنسافموا يؽ حقوؽ 
 .2والتزمت بو

ووضعت  يالمتيميف أوأو الموقوفيف  يعمى ما يضمف كرامة السجناء أغمبية الدساتير العربية ونصت
وكذلؾ جاءت القوانيف الجزائية تضمف القواعد األساسية  يالمبادئ األساسية لحقوقيـ القانونية والقضائية

ببلغيـ يالقبض عمييـ إلقاءحقة المتيميف أو المنظمة لكيفية مبل  .3إلييـبالتيمة الموجية  وا 

الى حد ما  راعيةقد جاءت متطابقة وم اإلنساففمسطيف تعتبر القوانيف المحافظة والحامية لحقوؽ  وفي
وعمى توفير  يمنوألمقوانيف الدولية فقد نصت جميعا عمى احتراـ كرامة الفرد وحريتو والحفاظ عمى 

 انتياؾ حقوقيـ وحرياتيـ. عدـب وذلؾ معيشي الئؽ لجميع األشخاص مستوى

في التشريعات الداخمية وتحديدا في القانوف  النزالء حقوؽلىذا المطمب سيكوف نطاؽ دراستنا  وفي
 اإلصبلحوقانوف مراكز  يالجزائية )الفرع ال اني( اإلجراءاتوقانوف  ياألساسي الفمسطيني )الفرع األوؿ(

 لفرع ال الث(.والتأىيؿ )ا

 :األساسي الفمسطيني القانونالمتيمين والنزالء في  حقوقاألول:  الفرع

 يالواردة فيو ىي قواعد دستورية دجميع القواع فا  و  يرالفمسطيني ىو بم ابة الدستو  ساسيالقانوف األ إف
القانوف األساسي  جاء قدو  يعدـ المساس بيا تحت أي ظرؼ مف الظروؼو  الحفاظ عمييا يجب

الحقوؽ  ليمنحباب الحقوؽ والحريات العامة  -وفي الباب ال اني منو  ي2003الفمسطيني المعدؿ لعاـ 
ووردت  يففييا جميع المواطنيف الفمسطينيي عيتمت أفىذه الحقوؽ التي يجب  يلممواطنيف الفمسطينييف

 .بالمادة ال ال ة وال بل يف انتياءو تاسعة ال لمادةفي ىذا الباب مجموعة مف النصوص القانونية بدءا مف ا

                                                           
 .15معف شحدة ادعيس, مرجع سابؽ, ص 1
 .46إبراىيـ شعباف , مرجع سابؽ, ص 2
 .59د. سعدى محمد الخطيب, مرجع سابؽ, ص 3
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انسجامو  إلى باإلضافة ياإلنسافلحقوؽ  عالميال اإلعبلفىذا الباب متفقا ومنسجما مع نصوص  وجاء
وتحديدا في حقوؽ المتيميف والموقوفيف لمحفاظ  يمع العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية

 يعمى انتياؾ حقوقيـ وحرياتيـ عمؿشأنيا أف ت مفألنيـ قد يتعرضوف لمواقؼ  ياإلنسانيةعمى الكرامة 
 األساسيةوحرياتو  اإلنسافحقوؽ  -1 ) أفالفمسطيني عمى  األساسيمف القانوف  10فقد نصت المادة 

 إلىعمى االنضماـ  إبطاءتعمؿ السمطة الوطنية الفمسطينية دوف  -2 يممزمة وواجبة االحتراـ
ويعتبر مف أىـ االتفاقيات التي  ي1(اإلنسافوالدولية التي تحمي حقوؽ  اإلقميمية والموا يؽ اإلعبلنات

اتفاقية الىاي المتعمقة بقوانيف  يالمتعمقة بحقوؽ اإلنسافانضمت ليا السمطة الوطنية الفمسطينية 
اتفاقية األمـ  ياالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصؿ العنصري والمعاقبة عمييا يوأعراؼ الحرب البرية

اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو  يالمتحدة لمكافحة الفساد
العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  يالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية يالبلانسانية أو الميينة

 يالقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقية ياتفاقية حقوؽ الطفؿ ياالقتصادية واالجتماعية
 والى غير ذلؾ العديد مف االتفاقيات.

 :األساسي الفمسطيني ما يمي لقانوفومف ضمف الحقوؽ التي نص عمييا ا

 إخضاعبفقرتيا األولى عمى )ال يجوز  13: فقد نصت المادة في الحماية مف التعذيب الحؽ -1
وبيذا  ي2مف حرياتيـ معاممة الئقة( يفوسائر المحرومأحد إلكراه أو تعذيب ويعامؿ المتيموف 

 أويكوف التعذيب بمضمونو ألي متيـ  إجراءالفمسطيني قد منع أي  األساسييكوف القانوف 
 .شخص محرـو ولو مؤقتا مف حريتو أيموقوؼ أو 

: فقد نصت المادة التاسعة مف 3في محاكمة عادلة وقانونية تؤمف فييا حقوؽ الدفاع  الحؽ -2
القانوف األساسي الفمسطيني عمى ) الفمسطينيوف أماـ القانوف والقضاء سواء ال تمييز بينيـ 

مف أحكاـ الشرعة  ويستدؿ ي4(اإلعاقةالسياسي أو  الرأيبسبب العرؽ أو الجنس أو الموف أو 
واة القانونية أي المساواة بيف المعنى األوؿ المسا يأف لممساواة معنييف اإلنسافالدولية لحقوؽ 

بمعنى  يالقانوف والقضاء ـوخضوعيـ جميعا لحك يالمتما مة نيةذوي المراكز الوط نيفالمواط
                                                           

 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  10المادة  1
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  13المادة  2
 .64د.سعدى محمد الخطيب, مرجع سابؽ, ص 3
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  9المادة  4
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أي التخفيؼ مف  يىو المساواة المادية ال انيوالمعنى  يالجاه أو ال روةعدـ التمييز بينيـ بسبب 
 أفعمى  14نصت المادة  وقد ياعيةخاصة مف الناحية االقتصادية واالجتم األفرادالفوارؽ بيف 

 يفي محاكمة قانونية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو إدانتو)المتيـ بريء حتى ت بت 
 .1يكوف لو محاـ يدافع عنو( أفوكؿ متيـ في جناية يجب 

ا األولى عمى الحؽ في بفقرتي 11: كفمت ذلؾ المادة في الحرية واألماف الشخصي الحؽ -3
الحرية لجميع المواطنيف ونصت عمى أف )الحرية الشخصية حؽ طبيعي وىي مكفولة ال 
تمس( أما بالنسبة لحؽ األماف الشخصي الذي يرتبط باألمف فقد جاء بالفقرة ال انية مف نفس 

ريتو )ال يجوز القبض عمى أحد  أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد ح والمادة  بحيث نصت عمى أن
ويحدد القانوف مدة الحبس  يبأمر قضائي وفقا ألحكاـ القانوف إال نقؿبأي قيد أو منعو مف الت

بتنظيـ  صادرةلمقوانيف ال اضعةاالحتياطي وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكف الخ
 .2السجوف(

لفمسطيني مف القانوف األساسي ا 29: فقد نصت المادة في الرعاية الصحية واالجتماعية ؽالح -4
الحماية مف  -3......عمى أف )رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ولؤلطفاؿ الحؽ في

حكـ عمييـ بعقوبة سالبة لمحرية عف البالغيف  إذايفصموا  أف -5والمعاممة القاسية.... اإليذاء
 .3وتتناسب مع أعمارىـ( إصبلحيـبطريقة تستيدؼ  يعاممواوأف 

ة يوأكدتو الشرع ياإلنسافعمى شخصو ىو مف أىـ حقوؽ  واألماففي الحرية  اإلنسافحؽ  ويعتبر
ومف حقوؽ متساوية  يفييـ أصيمةلجميع أعضاء البشرية مف كرامة  بإقرارىا اإلنسافالدولية لحقوؽ 

 يكذلؾ اأف يبقى حر  وينبغيخمؽ حرا  فاإلنساف يو ابتة تشكؿ أساس الحرية والعدؿ والسبلـ في العالـ
 يوالحرية اإلنسافواهلل خالؽ  ياهلل إرادةوكؿ محاولة لمنيؿ مف ىذه الحرية ىي محاولة لبلعتراض عمى 

عمى  اإلنسانية اضمتون ياالىتماـ بيذا الحؽ ىو اىتماـ فطري فإلذلؾ ف يبالقسط الميزافىو الذي يقيـ 
 لئلنسافة التي تحفظ وضع المبادئ والمعايير والقواعد القانوني إلىالعصور مف أجؿ أف تصؿ  رم

 .4حريتو وأمنو وسبلمتو

                                                           
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  14المادة  1
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  11المادة  2
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  29المادة  3
 .13عمي سالـ الناعوؽ, مرجع سابؽ ,ص 4
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الفمسطيني عمى أف )كؿ اعتداء عمى أي  األساسيمف القانوف  32ذلؾ نصت المادة  إلى باإلضافة
وغيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة التي  لئلنسافمف الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 

تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ  يكفميا القانوف األساسي أو القانوف جريمة ال
 .1وقع عميو الضرر( مفوتضمف السمطة الوطنية تعويضا عادال ل

لمحقوؽ التي تـ  باإلضافةالفمسطيني عمى مجموعة كبيرة مف الحقوؽ  األساسينص القانوف  وكذلؾ
والحؽ في تشكيؿ  يوالحؽ في التجمع السممي يفي حرية الرأي والتعبير الحؽومف ذلؾ  يذكرىا

 يوالحؽ في السكف يوالحؽ في العمؿ يمف الصحة يمكف بموغو ىوالحؽ في أعمى مستو  يالجمعيات
 .والحؽ في المشاركة السياسية يميـوالحؽ في التع يوالسفر يوالحؽ في التنقؿ

الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية وىي  ليالعيد الدو  إلىانضمت  قد فمسطيف دولة أفبالذكر  والجدير
 إلىعف ىذا االلتزاـ  وليوتقديـ التقرير األ يممزمة بااللتزاـ وتطبيؽ ما نص عميو مف حقوؽ وحريات

 .2اإلنسافبحقوؽ  المعنيةالمجنة 

ة يوجاء متفقا مع مبادئ الشرع ياألفرادالفمسطيني ضامنا لحقوؽ وحريات  األساسييعتبر القانوف 
 يأ ناء فترة محاكمتو أو بعدىا اإلنسافومنسجما مع جميع النصوص التي تكفؿ حماية حقوؽ  يالدولية

أو أي  إجراءوبيذا فاف أي  يوىو الحامي األوؿ لحقوؽ اإلنساف التي ال يجوز النزوؿ عنيا أو انتياكيا
حاؿ االعتداء عمى  بأيبمعنى أنو ال يجوز  ياألساسيؼ القانوف ليخا أف لو أو قرار ال يجوز فقانو 

وذلؾ أيضا  يأي حؽ أو انتياؾ أي حؽ مف الحقوؽ المقررة لؤلفراد في القانوف األساسي الفمسطيني
 .القوانيف )التدرج اليرمي لمقوانيف( جتبعا لقاعدة تدر 

 :الجزائية اإلجراءات قانونالمتيمين والنزالء في  حقوق :الثاني الفرع

الموقوؼ فيو  أما يحكـ مف المحكمة بسجنو بحقوالذي صدر  الشخص )المحكوـ عميو( السجيف يعتبر
أماكف التوقيؼ بعد اتيامو  إحدىعمى ذمة التحقيؽ أو القضية وتـ وضعو في  أوقؼالشخص الذي 

ففي حاؿ صدور  يباكاف بريئا أو مذن إذاالتي يتحدد عمى أساسيا ما  يوىو رىف المحاكمة يبجـر ما

                                                           
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  32المادة  1
السنوي الواحد والعشروف, الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف )ديواف المظالـ(, راـ اهلل,  وضع حقوؽ اإلنساف في فمسطيف, التقرير 2

 .192, ص2015
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ذا يسراحو إطبلؽ يتـالحكـ ببراءتو  ويحسـ منيا مدة  يتنفيذ عقوبة السجف بحقو يتـ يدينو حكـصدر  وا 
 .1توقيفو

ما تضمنتو  إفحيث  ياإلنساف وحقوؽ والقانوف الموضوعي اإلجرائي ارتباط و يؽ بيف القانوف ىناؾو 
لـ تتوافر كبل  فإذا ييجب أف تحاط بمجموعة مف الضمانات يقواعد التجريـ والعقاب الداخمية والدولية

 ذلؾ يشكؿ اعتداء عمى حقوؽ المواطف فإف يىذه الضمانات م ؿمف المعايير الداخمية والدولية ل
أف ىناؾ العديد مف الحقوؽ والمصالح التي حماىا المشرع  هيذكر ومف الجدير  يوحرياتو الشخصية

وقع أي فعؿ يشكؿ  إذاف يلبقاء جميع المجتمعات المتحضرة زمةوىي الحقوؽ والمصالح البل يالجنائي
 .2لمدولة حؽ عقاب الشخص المعتدي ينشأاعتداء عمى م ؿ ىذه الحقوؽ والمصالح 

حالة  إلىالعقوبات مف حالة السكوف  نوفالجزائية ىو الناقؿ الطبيعي لقا اإلجراءاتقانوف  يعتبرو 
وبالتالي يرتبط  يدائرة التطبيؽ العممي إلىفيو ينقؿ القانوف الموضوعي مف دائرة التجريد  يالحركة

 .3مكمبلف لبعضيما وىما ايالقانوناف ارتباطا الزما وو يق

الموقوؼ  حقوؽـ في بعض مواده 2001لسنة  3 ـالجزائية الفمسطيني رق اإلجراءات فحدد قانو  وقد
 أىـ ىذه الحقوؽ:  إلىوفيما يمي نتطرؽ  يعمى ذمة القضية أو رىف المحاكمة

 اإلجراءاتمف قانوف  29: فقد نصت المادة والتعذيب اإلكراهفي الكرامة والحماية مف  الحؽ -1
بأمر مف الجية المختصة بذلؾ  إالحبسو  أو)ال يجوز القبض عمى أحد  وأنالجزائية عمى 

 إفحيث  ي4بدنيا أو معنويا( إيذاءهوال يجوز  يكما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو يقانونا
تعتبر مصطمح منشئ  إذ يالسماوية القديمةى مف الكتب الكرامة في األصؿ تعبير مستوح

أف )عمى  مف ذات القانوف 99المادة  نصتذلؾ  إلى وباإلضافة ي5اإلنساف نسانيةإلومؤسس 
ظاىرة  إصاباتوكيؿ النيابة قبؿ استجواب المتيـ أف يعايف جسمو وي بت كؿ ما يشاىده مف 

                                                           
 .68د. سعدى محمد الخطيب , مرجع سابؽ, ص 1
د. نبيو صالح, حقوؽ اإلنساف في قوانيف العقوبات السارية في فمسطيف )دراسات ومبلحظات نقدية(, الييئة المستقمة لحقوؽ  2

 .34, ص1999اإلنساف )ديواف المظالـ(, راـ اهلل, 
 .144إبراىيـ شعباف, مرجع سابؽ, ص 3
 .2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  29المادة  4
 .202اد الكسواني, مرجع سابؽ, صد. جي 5
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أف ييدر  عميوفالتعذيب  ةما  بتت لديو واقع إذاوكيؿ النيابة  إف وبالتالي 1وسبب حدو يا(
ألحكاـ القانوف األساسي وقانوف  إعماالوذلؾ  والمعمومات وأي اعتراؼ صدر بنتيجتو األقواؿ

 .2الجزائية اإلجراءات
) يجب عمى  وبفقرتيا األولى عمى أن 96: نصت المادة في الصمت وتوكيؿ محامي الحؽ -2

مف ىويتو واسمو وعنوانو  تيت ب أفالتحقيؽ  إلىعند حضور المتيـ ألوؿ مرة  النيابةوكيؿ 
 االستعانةعمييا ويخطره أف مف حقو  باإلجابةويطالبو  إليوالمنسوبة  بالتيمةومينتو ويستجوبو 

 باإلضافة ي3وأف كؿ ما يقولو يجوز تقديمو كدليؿ ضده في معرض البينة عند محاكمتو( بمحاـ
 اإلجابةبفقرتيا األولى عمى أف )لممتيـ الحؽ في الصمت وعدـ  97ادة ذلؾ نصت الم إلى

 .4(إليوالموجية  األسئمةعمى 
)تكوف  أفمف ذات القانوف عمى  59: فقد نصت المادة الجزائية اإلجراءاتفي سرية  الحؽ -3

ويعتبر  إفشاؤىاال يجوز  تيمف األسرار ال االتحقيؽ أو النتائج التي تسفر عني إجراءات
 .5جريمة يعاقب عمييا القانوف( إفشاؤىا

عمى أف )عمى مأمور الضبط  115: فقد نصت المادة الجزائية اإلجراءاتفي سرعة  الحؽ -4
 ذاتمف  116( وكذلؾ نصت المادة شرطةمركز ال إلىالقضائي أف يسمـ المقبوض عميو فورا 

عميو دوف مذكرة عف مركز الشرطة الذي استمـ المقبوض  المسئوؿ)يتولى  أفعمى  لقانوفا
 .6التحقيؽ فورا في أسباب القبض( إحضار

التي رصدىا المشرع  اإلجرائيةالضمانات  إليياحماية حقوؽ المتيميف والموقوفيف ال تفضي  إفف كذلؾو 
 يبؿ نراىا أيضا فيما سنو المشرع مف قواعد موضوعية يلمدعوى الجزائية في مرحمة المحاكمة فحسب

سواء ما تعمؽ منيا بتأ يـ بعض األفعاؿ الماسة بمصادرة بموغيا أو بطريقة الوفاء بيا أو بوسائط 
 .7التمتع بمفترضاتيا

                                                           
 .2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  99المادة   1
 .32د. عصاـ عابديف, مرجع سابؽ, ص 2
 .2001لسنة  3, مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ 1الفقرة  96المادة  3
 .2001لسنة  3, مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ 1الفقرة  97المادة  4
 .2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  59المادة  5
 .2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  116و 115المواد  6
 .4حاتـ بكار, مرجع سابؽ ,ص 7
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والحؽ في  يوالحؽ في محاكمة عمنية يوسبيم خبلءإ طمبب ؽالحفإف لمموقوؼ  ذلؾي إلى باإلضافةو 
عادةو  يطمب نقض الحكـ مف قبؿ المحكوـ عميوو  ياالستئناؼ احتراـ  ئىذه المباد فيو  يالمحاكمة ا 
جوانب  يع( مع استيعاب جمإدانتووتقرير لقاعدة )األصؿ براءة المتيـ حتى ت بت  يالبشر إلنسانية
 األنظمة الرتكاب جرائميـ. اتحتى ال يستغؿ المجرموف  غر  يالتحقيؽ

 .والتأىيل اإلصالحالثالث: قانون مراكز  الفرع

صبلحيتيا وجديتيا  مفالرغـ  عمىو  يالقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء نصوصل بالنظر
لسنة  6والتأىيؿ الفمسطيني رقـ  اإلصبلحمراكز  وفأف قان إال يومراعاتيا لكامؿ حقوؽ السجناء والنزالء

قد يكوف  ذلؾوب يوليةقد جاء ببعض الحقوؽ المميزة عف غيرىا مف القوانيف والموا يؽ الد ي1 1998
وجاء منسجما مع نصوص القانوني األساسي  يوالموا يؽ واالتفاقيات الدولية قواعدراعى ىذا القانوف ال

 .2003الفمسطيني المعدؿ لعاـ 

وتنشأ  ي2والتأىيؿ بمقتضى القانوف لئلصبلحمركزا  أعمفأي مكاف  ىوو  يالسجوف باسـ المركز وتسمى
والعدوؿ عف استعماليا  إلغاءىاويجوز لو  يىذه المراكز وتحدد أماكنيا بقرار مف الوزير) وزير الداخمية(

 .3عند الضرورة

) السجوف ( العديد مف الحقوؽ التي يجب عمى كؿ نزيؿ  والتأىيؿ اإلصبلحورد في قانوف مراكز  وقد
كذلؾ يجب االعتراؼ بيا لكامؿ النزالء  يازؿ عنوال يجوز التن الحد األدنى الذي م ؿوت يأف يتمتع بيا
قواعد  فإنياوبيذا  يإطبلقياعمى  والتأىيؿ جاءت اإلصبلحنصوص قانوف مراكز  أف إذ يبدوف است ناء

الحقوؽ التي نص عمييا قانوف  أىـومف  يمتاحة لمجميع وغير مقصورة عمى فئة معينة مف النزالء
  :والتأىيؿ )السجوف( ما يمي اإلصبلحمراكز 

 والتأىيؿ اإلصبلحمف قانوف مراكز  24 المادةعمى ذلؾ  وأكدت: بااللتزاـ بفصؿ الفئات الحؽ -1
وتفصؿ كؿ  يوتفصؿ األحداث عف البالغيف اإلناث) السجوف( والتي  تفصؿ الذكور عف 

 وقوفيفممف ذات القانوف عمى أف )يفصؿ ال 25وكذلؾ تنص المادة  ي4جنس داخؿ المركز
                                                           

 .1998\5\28, صدر في مدينة غزة بتاريخ 1998لسنة  6قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  1
 .1998لسنة  6نوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ مف قا 1المادة  2
  .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  2المادة  3
 .9ىناء عامر, مرجع سابؽ, ص 4
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الذيف لـ تصدر ضدىـ أحكاـ مف قبؿ المحاكـ المختصة عف النزالء المتيميف في دعاوي 
ويفصؿ النزالء مف غير أصحاب السوابؽ عف النزالء ذوي  يحقوقية كدعوى الديف والنفقة

مف العيد الدولي  10وىذا ما يتوافؽ مع الموا يؽ الدولية وتحديدا في نص المادة  ي1السوابؽ(
 .بالحقوؽ المدنية والسياسيةالخاص 

: أي أنو يجب توفير جميع وسائؿ النظافة الشخصية وتوفير الخدمات الطبية ةلنظاففي ا الحؽ -2
مكانيةالشخصية وتوفير المياه واالستحماـ  والحؽ في  يالحبلقة وقص الشعر وغسؿ المبلبس وا 

خطاروالحؽ في نقؿ النزيؿ لممستشفى  يتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية األىؿ  وا 
 .2بذلؾ

حيث نصت المواد  يأفرد القانوف ليذا الموضوع فصؿ خاص قدفي االنضباط والعقاب: و  الحؽ -3
 يعمى النزيؿ في حاؿ خالؼ التعميمات إيقاعياالعقوبات التي يمكف  أنواععمى  63 - 61مف 

وىذه  يوتقديـ دفاعو أقوالوالتحقيؽ وسماع  إجراءبعد  إالأي عقوبة بالنزيؿ  إنزاؿوال يجوز 
 .سبوععف أ يزيداالنفرادي الذي ال  حبسوال ياإلنذارالعقوبات ىي 

 إلى أشارت: تضمف القانوف موضوع تعميـ وت قيؼ النزالء وىذه المواد في التعميـ والترفيو الحؽ -4
بتنظيـ دورات تعميمية لمحو  تقوـ المديرية العامة بالتنسيؽ مع الجيات التعميمية المختصة :أف

 أولمواصمة تعميميـ المراحؿ المدرسية  ياآلخريفوتأميف الفرص التعميمية لمنزالء  ياألمية
والعمؿ عمى التنسيؽ مع الجيات التعميمية المختصة لتوفير المقومات البلزمة  يالجامعية

 .3حصؿ عمييا في السجف أنو ةوال يذكر في الشياد يلمنزالء لتمكينيـ مف المطالعة
 يلموضوع تدريب وتشغيؿ النزالء عشر: خصص القانوف الفصؿ ال اني العمؿفي  الحؽ -5

ليكتسبوا صنعة تفيدىـ  يالتي عالجت الموضوع عمى ضرورة تدريب النزالء مينيا الموادفنصت 
و في أو خارج كزنطاؽ المر  داخؿوأجازت ىذه المواد تشغيؿ النزالء المحكوميف  يعند خروجيـ

عمى  يرغبوا في ذلؾ إذا إالوال يجوز تشغيؿ النزالء الموقوفيف  يأي عمؿ مف األعماؿ المناسبة
 ييجوز تشغيميـ في أياـ األعياد الأف ال تزيد ساعات العمؿ اليومي عف  ماف ساعات و 

وال  يرغب في ذلؾ إذاالنزيؿ المحكـو عميو بالحبس البسيط في أعماؿ خفيفة  ؿيتشغ وأجازت

                                                           
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف(رقـ  25المادة  1
 .12ىناء عامر, مرجع سابؽ , ص 2
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  30المادة  3
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يتصؼ  أالوفيما عدا المحكوميف باألشغاؿ الشاقة يجب  يتشغيؿ النزيمة خارج المركز يجوز
 .1اإليبلـأو خارجو بالقسوة أو  ركزالشغؿ في الم

النزيؿ أ ناء  اوالتأىيؿ عمى الك ير مف الحقوؽ التي يجب أف يتمتع بي اإلصبلحقانوف مراكز  نصو 
 والتأىيؿ اإلصبلحمف قانوف مراكز  37ومف ضمف ذلؾ ما نصت عميو المادة  يالعقوبة تنفيذفترة 

أو  اءةذالنزيؿ بب بةومنع مخاط يالخاصة األمورأو  يوتومنيا منع تشغيؿ النزيؿ في الب ي)السجوف(
والحؽ في تزويد حجرة النزيؿ وسائؿ  يتامة بحريةوالحؽ في تأدية الفرائض الدينية  يبألقاب محقرة

والحؽ في توزيع وجبات الطعاـ عمى النزالء في األوقات المقررة  يأ ناء البرد ةووسائؿ التدفئ اإلنارة
يجادفي تعميـ وت قيؼ النزالء  والحؽ يلذلؾ  الوسائؿ التي تضمف مواصمة دراستيـ الجامعية. وا 

ذا ما مع والتأىيؿ قد نجده والى درجة كبيرة منسج اإلصبلحالنظر في نصوص قانوف مراكز  أمعنا وا 
 اإلصبلحأف قانوف مراكز  إالمف ىذا االنسجاـ  وبالرغـ يالقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء

ىذه  م ؿولـ نجد  يبعض الموا يؽ الدولية تنص عمييا والتأىيؿ قد جاء ببعض الحقوؽ لمسجناء لـ
انفرد بيا قانوف  التيو  النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء ومف ضمف ىذه القواعد اعدالحقوؽ في القو 

 :والتأىيؿ ما يمي اإلصبلحمركز 

والتي  عقوبةمدة ال تخفيضمف القانوف وىو  46-45: وتضمف ذلؾ المواد مدة العقوبة تخفيض -1
 :ويكوف ذلؾ في عدة حاالت ومنيا ءعف النزال باإلفراجتتم ؿ 

أمضى النزيؿ  م ي المدة المحكـو بيا عميو ويكوف ذلؾ مشروط بحسف السير  ؿ: في حاأوال
 والسموؾ.

أمضى عشريف عاما في المركز وكاف  إذاكانت العقوبة الحبس المؤبد فيفرج عنو  إذا:  انيا
 سموكو خبلليا حسنا.

وتحدد  ياـاقتراح المدير الع عمى بناءمعمؽ بقرار مف الوزير  لتيففي كمتا الحا اإلفراج ويكوف
 .2اإلفراج أسبابفي القرار 

- 49الفمسطيني ىذا الموضوع في المواد  لتأىيؿوا اإلصبلح: فقد عالج قانوف لممنوعةا المواد -2
 النزيؿ في المركز. إلىالمواد الممنوعة  إدخاؿحيث وضع قيودا صارمة عمى  51

                                                           
 .19ىناء عامر, مرجع سابؽ, ص 1
 .24ىناء عامر, مرجع سابؽ, ص 2



41 
 

بحيث يجب عمى مدير  ينزالءسراح ال إطبلؽسراح النزالء: فقد حدد القانوف أوقات  إطبلؽ -3
 ياليـو السابؽ لو أو محكومتيوعف النزيؿ بعد ظير اليـو الذي تنتيي فيو مدة  اإلفراجالمركز 
فورا عف  اإلفراجيجب  وكذلؾ يخاص أوصدر بحقو عفو عاـ  إذاعف النزيؿ فورا  اإلفراجويتـ 

 .آخرب ما لـ يكف موقوفا لسب إفراجصدر بحقو أمر  إذاالنزيؿ الموقوؼ احتياطيا 
في  إالالنارية بمواجية النزالء وفؽ القانوف الفمسطيني  األسمحةاستخداـ  أواستعماؿ  عدـ -4

 الحاالت المحددة بالقانوف.
 ياراتالز  الفمسطيني عمى اإلصبلح: فقد نص الفصؿ الخامس عشر مف قانوف مراكز الزيارات -5

 .58-52في المواد مف 

ذا خرؽ أحد السجناء  يالتي تؤ ر عمييـ في السجف ائحالميـ تعريؼ السجناء بكؿ القواعد والمو  ومف وا 
ويجب  يالمعمف عنيا مسبقا اإلجراءاتينبغي التحقيؽ في حالتو بموجب مجموعة مف  نوإالسجف ف ظاـن

لمبادئ الحؽ في وتشمؿ ىذه ا يالسجف ئةالتأديبية في بي اإلجراءاتالعدالة الطبيعية عمى  مبدأتطبيؽ 
 يسأؿالتيمة كي يقدـ دفاعو و  إليومعرفة التيمة التي يواجييا السجيف ومعرفة الشخص الذي يوجو 

 .1الشيود

أنو  إال يةوبالرغـ مف انسجامو مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء بؿ وشمولو لقواعد جديد
وقد شيدت ىذه الفترة العديد مف التطورات عمى مستوى  يقانوف وضع منذ ما يقارب العشريف عاـ

أنو غفؿ عف ذكر العديد  إال باإلضافة يالتي يجب أف تشمؿ النزالء جميعيـ ببل است ناء اإلنسافحقوؽ 
 مف الحقوؽ الخاصة بالنزالء والتي سنستعرضيا الحقا.

 

 

 

 

                                                           
, 2004, 11دليؿ تدريب موظفي السجوف عمى حقوؽ اإلنساف, حقوؽ اإلنساف والسجوف, سمسمة التدريب الميني, العدد رقـ  1

 .81ص
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 الحق في األمن بعد المحاكمة:مفيوم : الثاني المبحث

في منأى مف األعماؿ المادية مفيوـ حؽ األمف بأنو ما يتوفر لمفرد مف الضمانات التي تجعمو ويعتبر 
 أفوعمى ذلؾ يستطيع دوف خشية مف مفاجآت التحكـ  يغير القانونية كالقبض والحبس دوف وجو حؽ

وىو ما يتمتع بو اإلنساف مف ضمانات ضد االعتقاؿ أو الحبس أو  يمجتمعينظـ نشاطو في ال
 .1بات التعسفيةالعقو 

 نصوب اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفوقد جسد ىذا  يإنسافدعائـ العدؿ عمى احتراـ حقوؽ كؿ  تقوـ
 يومف حقوؽ متساوية و ابتة يفييـ ةمف كرامة أصمي ريةاألسرة البش اءبما لجميع أعض اإلقرار فأ) عمى

بارتكاب  ماوعندما يم ؿ المرء أماـ القاضي متي يالحرية والعدؿ والسبلـ في العالـ( أساسيشكؿ 
يتيـ بارتكاب  عندماعامؿ بيا يومف  ـ فالطريقة التي  يآلية الدولة بعدتيا وعتادىا الكامؿ واجوي يجريمة
فكؿ محاكمة جنائية تشيد بالتزاـ الدولة  ياإلنسافعمى مدى احتراـ تمؾ الدولة لحقوؽ  قةبد تدؿ يجريمة

عندما  أي يجرائـ سياسية عسيرا في حالة المتيميف بارتكاب ويغدو االختبار ياإلنسافباحتراـ حقوؽ 
 .2تشؾ السمطات في أف الشخص يم ؿ تيديدا لمقابضيف عمى زماميا

 الذي يدؿوىي المعيار  ياإلنسانيالبشري والرقي  والتطور المعموـ أف العدالة تعتبر مرآة التحضر ومف
وتشكؿ في الوقت نفسو المقياس الحقيقي لدولة  يوحقوقو وحرياتو األساسية دعمى االحتراـ المكفوؿ لمفر 

 .اإلنسافالديمقراطية وسيادة القانوف واحتراـ حقوؽ 

كوف الحرية الشخصية والكرامة  يالجزائية العدالةفي مجاؿ  يأىمية ىذا الحؽ بصورة واضحة وتتجمى
وكمما  يفي المجتمع السميـ واألصؿ وىي األساس يما يممؾ وقواـ حياتو ووجوده عزأ ىي اإلنسانية

ذا يومكفولة ازدىر المجتمع وتقدـ ومحمية كانت ىذه الحقوؽ مصونة تعرضت تمؾ الحقوؽ لبلنتياؾ  وا 
فقد كاف النضاؿ  يالحقيقة لـ تغب عف األذىاف عمى مر العصور وىذه ي3اىتزت  قة الفرد في مجتمعو

 تحقيقيا. إلىـ األىداؼ التي يسعى الشخصية مف أى اإلنساففي سبيؿ حقوؽ 

                                                           
دراسة قانونية, دار الكتب القانونية, القاىرة,  -القارضي, حؽ األمف الشخصي وضماناتو القانونيةفرقد عبود عواد  1

 .87,ص2011
 .3,ص2000منظمة العفو الدولية, دليؿ المحاكمات العادلة, الطبعة العربية األولى, كانوف  اني, 2
 .11,ص2014وزيع,عماف, د.محمد الطراونة, الحؽ في المحاكمة العادلة, دار الخميج لمنشر والت 3
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ال بد  بؿ كانت تعتبر مطالبات أخبلقية يتقوـ في بادئ األمر عمى أساس قانوني قوؽتكف ىذه الح ولـ
 يومع مرور الوقت بدا االعتراؼ بيذه الحقوؽ وحمايتيا رسميا بموجب القانوف يمف الحصوؿ عمييا

ة لمحقوؽ ال يمكف ألي يوك يرا ما يتـ ضمانيا في دستور الدوؿ ويتكرر التعبير عنيا في صورة شرع
 يفي االختصاص الحصري لمدولة أو العامميف نيابة عنيا اإلنسافتندرج حقوؽ  وال ي1حكومة أف تنكرىا

المعايير ىذه  لوضعالذي ظؿ يعمؿ طواؿ نصؼ قرف  الدوليفيي باألحرى اىتماـ مشروع لممجتمع 
نشاء  االمت اؿ ليا. رصدالتنفيذ و  آليات وا 

قبؿ  إنساف ىووبذلؾ  يالدعوى الجزائية ىو متيـ دهالشخص الذي يرتكب جريمة وقد حركت ض ويعتبر
أف يكوف محاطا  جبوي يفترة المحاكمة  ناءأيكوف متيـ ويجب الحفاظ عمى جميع حقوقو كانساف  أف

وذلؾ تطبيقا لجميع  يوبعدىا  ناءىاوأباألمف مف جميع الجوانب وفي طيمة فترة ما قبؿ محاكمتو 
كونيا وفي شؽ كبير منيا تراعي حقوؽ المتيـ في جميع فترات  يوالموا يؽ الدولية اإلعبلنات
انونية أو غير سواء كانت ق اإلجراءاتكوف أي شخص في ىذه الفترة قد يتعرض لبعض  يالمحاكمة

يتحقؽ مف و  ـو الحؽ في األمف بعد المحاكمة يتعمؽ بمفيما  وىذا يقانونية النتياؾ حقوقو كانساف
)المطمب  والتأىيؿ اإلصبلحوالتأىيؿ المادي لمنزيؿ داخؿ مراكز  اإلصبلحخبلؿ المحافظة عمى 

وتعديؿ  ي)المطمب ال اني( ؿوالتأىي اإلصبلحوالتأىيؿ المعنوي لمنزيؿ داخؿ مراكز  واالصطبلح ياألوؿ(
 .)المطمب ال الث( سموؾ النزيؿ

 :زيل داخل مراكز اإلصالح والتأىيلالمطمب األول: اإلصالح والتأىيل المادي لمن

فبعد أف كانت ىي وسيمة لبلنتقاـ مف  يتغير مفيـو عقوبة الحبسمع مرور الزمف وتطور المجتمعات 
فكاف ليذا التطور  يدمجو بالمجتمع إلعادةوتقويمو تمييدا النزيؿ  إلصبلحأصبحت وسيمة  يالمتيـ

 .داخؿ المؤسسات العقابية إقامتواأل ر البالغ عمى األنظمة العقابية وأصبحت تيتـ بالنزيؿ وظروؼ 

فمف باب  ياإلنسافالمناسب لتحقيؽ الحفاظ عمى مبادئ حقوؽ  اإلطاريعتبر المجتمع ىو المكاف أو 
 اإلنسافكوف أف النزيؿ ىو  يأولى أف يكوف السجف ىو المكاف المناسب لمحفاظ عمى حقوؽ النزيؿ

سمبت حريتو ولو الحؽ في  إنساففالنزيؿ ىو  يالذي فقد حؽ مف حقوقو األساسية وىو الحؽ في الحرية

                                                           
 .3حقوؽ اإلنساف والسجوف, مرجع سابؽ, ص 1
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قو التي تبقى قائمة فيو حؽ مف حقو  إنسانيةلذلؾ يجب أف يعامؿ معاممة  ياإلنسانيةاحتراـ كرامتو 
 .1ومعترؼ بيا مع قضائو فترة العقوبة داخؿ السجف

وتفادي تعذيبو ال يعني ترؾ الحرية  والمعنويةمف ناحية حرمتو الجسدية الحفاظ عمى حقوؽ النزالء  إف
 فإدارة يسود الفوضى عمى النظاـ واألمفتألف مف شأف ذلؾ أف يخؿ نظاـ السجف و  يلمنزيؿ ةالمطمق

المراكز وحدىا تتحمؿ مسؤولية حسف سير المؤسسة العقابية ويكوف مف واجبيا الحفاظ عمى األمف 
 .2والنظاـ

مف  12وفي إطار المحافظة عمى النظاـ واألمف داخؿ مراكز اإلصبلح والتأىيؿ فقد نصت المادة 
ارات تفتيشية دورية عمى أف )يقوـ المدير العاـ بزي 1998لسنة  6قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ رقـ 

لجميع المراكز لمتحقؽ مف تنفيذ النظـ والتعميمات والقرارات كافة ويرفع تقريره في ىذا الشأف إلى 
توفير ظروؼ  يحفظ األمف داخؿ مراكز اإلصبلح والتأىيؿ)الفرع األوؿ(ومف أشكاؿ ذلؾ  ي3الوزير(

 (.الرعاية الصحية )الفرع ال الث يمعيشية مناسبة )الفرع ال اني(

 من داخل مراكز اإلصالح والتأىيل:حفظ األ :الفرع األول

بحيث  يالداخميبقصد الحفاظ عمى النظاـ واألمف  إجراءاتيتعيف عمى المؤسسات العقابية القياـ بعدة 
األمنية داخؿ  اإلجراءاتوتقوـ  يالبلزمة والتفتيش الدوري لمنزالء وغرفيـ رقابةال اإلدارةيتطمب مف 

 اإلنذاروأجيزة  يمف خبلؿ أجيزة مراقبة األبواب اإللكترونيةالمؤسسات العقابية عمى نظاـ المراقبة 
ذلؾ نظاـ المراقبة التفتيشية  إلى باإلضافة يبة ال ابتة والمتحركةوكاميرات المراق يلمكبر ضد الحريؽا

 .4واألقساـ بشكؿ عاـ منزالء وغرفيـتفتيشية ل بإجراءاتوالذي يتم ؿ في القياـ 

والتأىيؿ التي تخوؿ النيابة العامة  اإلصبلحوعمى الرغـ مف وجود النصوص القانونية في قانوف مراكز 
القانوف جاء أف  إال يوالتأىيؿ اإلصبلحعمى الرقابة عمى مراكز وقضاة المحكمة العميا والمحافظيف 

                                                           
 .58,ص2005رفيقة العيادي, السجف, مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية, كمية الحقوؽ والعمـو السياسية, تونس, 1
في قانوف األعماؿ, جامعة الوسط, منى العيساوي, النظاـ الجديد لمسجوف في تونس, مذكرة لنيؿ شيادة الدراسات المعمقة  2

 .102, ص2002
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ رقـ  12المادة  3
, رسالة 1998لسنة  6تياني راشد مصطفى بواقنو, تأىيؿ السجيف وفقا لقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ الفمسطيني رقـ  4

 .28, ص2009الوطنية,  جامعة النجاح –ماجستير, كمية الدراسات العميا 
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ذلؾ فاف القانوف لـ يمـز  إلى باإلضافة يالتفتيش والمراقبة إجراءنص ينظـ صراحة كيفية خاليا مف أي 
 .أي مف المذكوريف سابقا باست ناء مدير عاـ المراكز

مشروعا والتأىيؿ  اإلصبلحمراكز  إدارةأنو قد يتبادر لمذىف تساؤؿ ىؿ يعد التفتيش الذي تقوـ بو  إال
 يرد ىذا في كافة القوانيف والدساتيرأـ غير مشروع؟ األصؿ أف الحرية الشخصية مصونة وتحتـر وقد و 

 اإلصبلحولكف النزيؿ يكوف خاضعا لؤلحكاـ والنصوص والتعميمات التي وردت في قانوف مراكز 
المراكز لحسف سير  إدارةتقرره  إدارياوىذا التفتيش يعد  يوالتي أضفت عمييا صفة المشروعية يوالتأىيؿ

 .1النظاـ داخؿ ىذه المراكز

بحيث يجب  يوسيمة ميينة وقاسية إلىوبالرغـ مف ذلؾ يجب أف ال ينقمب التفتيش مف وسيمة أمنية 
المتمتعيف بالحرية  األشخاصكبقية  ومعاممتو ياإلنسانيةاألخذ بعيف االعتبار ضرورة احتراـ الكرامة 

بشرط أف يكوف  يزؿ جائوليذا يعتبر التفتيش البدني لمنزي يلو كرامة وحرمو إنسافألنو بالنياية ىو 
ىي بغرض حماية أمف النزيؿ وعدـ تعريضو  و آخراتكوف ىذه الضرورة أوال  أفويجب  يىناؾ ضرورة

ويجب عمى القائـ بالتفتيش العمـ بأف ىذه المراكز تدار وفقا لمقانوف وبغرض تحقيؽ الخدمات  يلمخطر
 .2لمنزالء واإلصبلحيةالتأديبية 

والتأىيؿ  اإلصبلحضروري داخؿ مراكز  إجراءأما عمى صعيد تفتيش غرؼ اإلقامة واألقساـ فيعد ذلؾ 
 يطالما تعمؽ األمر بوجود مبررات تتعمؽ باألمف داخؿ المراكز يفي أي وقت تشاء اإلدارةتقوـ بو 

مف القانوف  12والتأىيؿ أجاز التفتيش وذلؾ ما ورد في المادة  اإلصبلحوبذلؾ نجد أف قانوف مراكز 
أقر ليا القانوف الحؽ في تفتيش النزالء وغرفيـ في حفظ األمف  اإلدارةولتدعيـ صبلحيات  يالمذكور

 .3وبصفة دورية وكمما دعت الضرورة لذلؾ يبالميؿ والنيار

ضع النزيؿ لمعاممة تتسـ بالقسوة تنزؿ جزاءات أو تخوالتأىيؿ أف  اإلصبلحمراكز  إلدارةوال يجوز 
استعماؿ كونو مف غير المقبوؿ  يويترتب عمى ذلؾ حظر استخداـ القسوة بداعي توفير األمف يواإليذاء

                                                           
, 2006, 2, عدد 2عمي حسف الطوالبة, حماية الحياة الخاصة لنزالء المؤسسات العقابية, مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات, مجمد 1

 .114ص
 .45,ص2002غادة النبالي, الحياة األسرية لمسجيف, رسالة لنية شيادة الماجستير في العمـو الجنائية, جامعة المنار, تونس, 2
, بحث مقدـ 1998لسنة  6فادي قسيـ شديد, أساليب المعاممة العقابية داخؿ السجف وفقا لقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ رقـ  3

 .17,ص2006إلى نقابة المحاميف الفمسطينييف, فمسطيف, 
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العقابية األخذ بكافة  اإلدارةحيث يتوجب عمى  ي1القيود الحديدية بيدي أو قدمي النزيؿ لمنع ىروبو
حباط يالفرصة ألحد السجناء لميروب إتاحةوسائؿ الوقاية لمحرص عمى عدـ  الرامية كؿ المحاوالت  وا 

 يقع عمى عاتقيا الحفاظ عمى النزيؿ ومنع فراره. ألنو يذلؾ إلى

إلى قد يؤدي في حاالت معينة  يوالتأىيؿ اإلصبلحومف أجؿ الحفاظ عمى األمف والنظاـ داخؿ مراكز 
واف تقديـ االعتبارات األمنية عمى  يأو أخبلقية أو دينية إنسانيةأكانت  التخمي عف كؿ االعتبارات سواء

حرماف النزيؿ  إلىمما يؤدي  يكؿ ىذه االعتبارات ىو لتغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة
يتمقاىا  أفوالتأىيؿ التي يجب  اإلصبلحمما يؤ ر سمبا عمى عممية  يمف أبسط حقوقو وأدنى احتياجاتو

 .النزيؿ

انو  ياسيةيحقوؽ المواطف النزيؿ أو المحكوـ عميو وحرياتو السأرى مف أجؿ عدـ االعتداء عمى  إنني
حيث يتـ حبس المحكـو  يكانت عقوبة الحبس إذاخاصة  يفي حالة الحكـ عميو بعقوبة سالبة لمحرية

لتنفيذ الحكـ خارج خبلؿ ساعات محددة مع خضوعو لرقابة الكترونية كوسيمة  إقامتوعميو في محؿ 
 بو أوال الواليات المتحدة األمريكية وكذلؾ السويد. أخذتوىذا ما  يوالتأىيؿ اإلصبلحمراكز 

األجدر بالرعاية وتغميبيا عمى المصمحة الخاصة ىي فقط لمضرورة اعتبار المصمحة العامة ىي  إف
ويجب  يحالة أيالمراكز عدـ التذرع بوجود الضرورة في  إدارةلذا يتعيف عمى  يويجب أف تقدر بقدرىا

ويجب العمؿ عمى  يوالتأىيؿ اإلصبلحداخؿ مراكز ى أدنى حؽ مف حقوؽ النزالء عمييـ الحفاظ عم
 اإلصبلحجية مف الجيات التي يحؽ ليا الرقابة عمى مراكز  أينصوص قانونية تخوؿ  إيجاد

انتزاع أي حؽ  إلىالمراكز أنيا حالة ضرورية أدت  إدارةلمتحقيؽ في أي حالة تحججت بيا  يوالتأىيؿ
 مف حقوؽ النزالء.

 : توفير ظروف معيشية مناسبة:الفرع الثاني 

والتأىيؿ أف تتجنب معاممة النزالء بشكؿ يحط مف كرامتيـ أو  اإلصبلحمراكز  إدارةيتوجب عمى 
النظـ العقابية تقوـ عمى منيج  بفأغم يوليـ الحؽ في توفير مستوى معيشي مناسب يإنسانيتيـ
ولتحقيؽ ىذه الغاية يجب أف  ييكوف اليدؼ األساسي منو تأىيؿ وتقويـ سموؾ المحكوـ عمييـ يإنساني

                                                           
 .46, ص1978غناـ محمد غناـ, حقوؽ اإلنساف المسجوف, دار النيضة العربية, القاىرة,  1
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 يلتأىيموالجسدية والنفسية البلزمة  إمكانياتويتـ توفير ظروؼ معيشية مناسبة مف اجؿ المحافظة عمى 
 :مف خبلؿ االىتماـ بما يمي يالمحيط السميـبتوفير  إالوال يمكف تحقيؽ ذلؾ 

فيو عمى نفسو وال  يؤمفيعتبر مف أىـ حقوؽ النزيؿ أف يسجف في مكاف  :يذ العقوبةأماكف تنف -1
وقد تـ تأكيد ىذا الحؽ في االتفاقيات والموا يؽ  يإنسانيتويتعرض فيو لمخطر وال تنتيؾ فيو 

تحقيؽ متطمبات الحياة  إلىلذا يجب الحرص عمى توفير مؤسسات عقابية تيدؼ  يالدولية
 .1والتيوية واإلضاءةحيث المساحة  مف يالصحية السميمة

وأكدت عمى ضرورة  ي14-9حيث أقرت ىذا الحؽ قواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء بالمواد مف 
الطبيعية  اإلضاءةاتساع النوافذ لتوفير و  يوالتدفئة اإلضاءةر يتوفو  يلمسجناءتوفر المساحات الكافية 

في مواعيد محددة تستبدؿ مف لواـز مخصصة لو و  توفير سرير فردي لكؿ سجيف وما يتبعوو  يلمسجيف
وء ذلؾ اتجيت جميع األنظمة العقابية التي تتبع ضوعمى  يوذلؾ مف اجؿ الحفاظ عمى نظافتيا

 .توفير ىذه المستمزمات إلىالسياسة العقابية الحدي ة 

والتأىيؿ  اإلصبلحمف قانوف مراكز  37نص المادة  طيني وتحديدا فيوقد أخذ بذلؾ المشرع الفمس
ووسائؿ التدفئة  اإلنارةالنزيؿ بوسائؿ  إدارة المركز لحجرةعمى تزويد  ي1998لسنة  6الفمسطيني رقـ 

 وعف الفراش الذي يجب أف يتوفر لو وضرورة الحفاظ عمى النظافة. يأياـ البرد

أف القواعد الدنيا لمعاممة  إالالحديث عف المساحة الكافية التي يجب توفرىا لمسجيف وعمى الرغـ مف 
 األوروبيةأف المجنة  إال يالمساحة التي يجب أف يقيـ بيا كؿ سجيف الدقةعمى وجو  دالسجناء لـ تحد

فقد  يأقرت ببعض التوصيات التي يجب األخذ بيا بالنسبة لمسجوف مف حيث المساحةمنع التعذيب ل
لخمسة مف  مربع متر 21و يف السجناءأمتار مربعة ال نيف م 10أوصت المجنة أف تكوف المساحة 

  .2متر مربع ال ني عشر سجيف 60و يلسبعة مف السجناء مربع  متر 35و يالسجناء

منيا ما يخصص  يأقساـعدة  إلىوقد نادى البعض بضرورة العمؿ عمى تقسيـ المؤسسات العقابية 
تجد بعض  أفأنو مف النادر  إال يوأخرى تخصص لؤلكؿ يلمنوـ ومنيا ما يخصص لبلجتماع 

                                                           
ب بف سعود السديري, حقوؽ السجناء وفاعمية ىيئة التحقيؽ واالدعاء العاـ في حمايتيا, أطروحة مقدمة استكماال عبد الوىا 1

 .84,ص2008لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة دكتوراه الفمسفة في العمـو األمنية, جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية, الرياض, 
 .44تياني راشد مصطفى بواقنو, مرجع سابؽ, ص 2
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األمر الذي ال يمكنو أف يكفؿ حياة الئقة بكرامة النزيؿ  يالمؤسسات العقابية التي تأخذ بيذا التقسيـ
 األماكفلتخصيص ىذه  المالية البلزمة اتاالعتمادويعود ذلؾ النقص بسبب  يداخؿ السجف
 .1والمساحات 

 اإلصبلحيةويجب التأكيد عمى أف االزدحاـ واالكتظاظ الشديد لمنزالء مف شأنو أف يعرقؿ الوظيفة 
يمـز تشييد أبنية المؤسسات العقابية و  ييؤ ر عمى نفسية النزيؿ وسبلمتو الصحية وألن يلمعقوبة والتأىيمية

البلزمة لعدـ تعرض النزالء وأف تتخذ بشأنو كافة االحتياطات  يلعدد النزالء بالنسبةبمساحات معقولة 
 لؤلخطار أ ناء تواجدىـ بيا.

سواء الطبيعية أو الصناعية  واإلضاءةفيما بتعمؽ بشرط التيوية  :والتيوية في الزنزانة اإلضاءة -2
 واإلضاءةيوية تمف القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء توفير ال 11القاعدة  أكدتفقد 

تسمح بدخوؿ  متسعةوأف تتوفر في السجوف نوافذ  يالسجناء إقامةالكافية في جميع أماكف 
وأف يكوف وضعيا يسمح  يبأبصارىـ اإلضرارالضوء الطبيعي الكافي لمقراءة والعمؿ دوف 

غير متوفر بيا  زنزانةزيؿ لعدد طويؿ مف الساعات في نألف قضاء ال يبدخوؿ اليواء النقي
وىنا ال  يبالنزيؿ اإلضرار إلىد يؤدي ذلؾ الكافية سواء كانت صناعية أو طبيعية ق اإلضاءة

 .2السياسة الحدي ة لتنفيذ العقوبة إليياوالتأىيؿ التي تسعى  اإلصبلحتتحقؽ عممية 

الشروط الستمرار حياة النزيؿ داخؿ  أىـال شؾ أف الشروط السابقة ىي مف  :نظافة المكاف -3
فيجب  يات يومو داخؿ زنزانتوالنزيؿ معظـ ساع إلقامةفنظرا  يانو مف غير الكافي إال يالزنزانة
وىنا مف واجب  يعمى أف يكوف ىذا المكاف ىو مكاف نظيؼ وصحي وقابؿ لمعيش بو الحرص

وقائي يساىـ في  كإجراءوذلؾ  يالدولة أف تكفؿ توفير الشروط الصحية البلزمة في الزنزانة
ألف  يوأوبئة قد تفتؾ بيـ مما قد يتعرضوف لو مف أمراض يحماية صحة النزالء وسبلمتيـ

 .3واألوبئة بسبب ما يحدث فييا مف ازدحاـ واكتظاظ شديد  لؤلمراضالسجوف تعتبر مكانا 

فانو ال بد مف قياـ النزيؿ  يالسجوف فحسب إدارةتوفير نظافة المكاف ال يقع عمى واجب الدولة أو  و إف
ذات  واألجزاءطعامو ومكاف نومو  وأوانينفسو بالمحافظة عمى ترتيب فراشو واالعتناء بنظافة مبلبسو 

                                                           
 .46,ص1996بسمة الفضبلوي, حقوؽ السجيف, مذكرة لنيؿ الدراسات المعمقة, في العمـو الجنائية, جامعة المنار, تونس,  1
 .45مشار إليو في تياني راشد مصطفى بواقنو, مرجع سابؽ, ص 2
 .117عبد الوىاب بف سعود السديري, مرجع سابؽ, ص 3
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بيذا الواجب يعتبر السجيف  إخبللووفي حاؿ  يالتي تعتبر مف واجباتو اليومية ياالستعماؿ المشترؾ
 .1بحقو  التأديبيةالعقوبة  إيقاعمرتكبا مخالفة تستوجب 

لنزيؿ العمؿ عمى  ا إلى باإلضافةوالتأىيؿ  اإلصبلحمراكز  إدارةيتعيف عمى  وتجدر اإلشارة إال أنو 
وأف تكوف جميع األماكف  يالعمؿ أ ناءعمى نظافة ورش العمؿ واألدوات التي يتـ استخداميا  المحافظة

ـ لنظافة ومتوفر بيا أيضا جميع لواز التي يزورىا النزيؿ داخؿ المراكز مستوفية لمشروط الصحية وا
 ...الخ.النظافة مف ماء وصابوف ومناشؼ

 يتي مف شأنيا أف تكفؿ كافة حقوؽ النزالءالمراكز ضرورة توفير جميع الخدمات ال إدارةيقع عمى عاتؽ 
توفير بعض و  يم ؿ تأميف االستحماـ لضماف نظافة الجسد يلتوقير الظروؼ المعيشية المناسبة

 استبداؿ أواني الطبخ والطعاـ كؿ فترة لضماف نظافة الطعاـ وعدـ انتقاؿ و  يلمنزالء الحبلقيف
المراكز عمى بعض  إدارةأننا نجد في الواقع العممي التحفظ الكبير مف  إال يآلخرنزيؿ أي عدوى مف 
 اإلضاءةوىذا يتنافى مع توفير  يعدـ ىروب النزيؿم ؿ تضييؽ فتحات النوافذ بحجة  يمف ىذه األمور

 والتيوية الطبيعية الكافية.

 : الرعاية الصحية:الفرع الثالث

 أووليس مجرد الخمو مف المرض  يالسبلمة بدنيا وعقميا واجتماعيا تعتبر الصحة ىي حالة مف اكتماؿ
دولة عمى لذا تحرص كؿ  يدوف تمييز إنسافويعد التمتع بالصحة احد الحقوؽ األساسية لكؿ  يالضعؼ

الفئات في المجتمع بحاجة لمرعايا  أك رويعتبر النزالء مف  ي2كافة مواطنيياتوفير الرعايا الصحية ل
فمف الضروري  يوفعاليفغمبية منيـ يرغبوف في العودة لممجتمع مواطنيف صالحيف ألف األ يالصحية

 والتأىيؿ.  لئلصبلحتزويدىـ بجميع الخدمات الصحية المناسبة 

 إىماؿ إف و يحد كبير بسبلمة التفكير والعقؿ إلىلذا تعتبر سبلمة النفس والجسـ مف األمراض مرتبط 
فالرعاية الصحية ذات  يتفشي األمراض المعدية في السجف إلىنو أف يؤدي الرعاية الصحية مف شأ

 .3خارج السجف الصحةمتساوي نسبيا مع مستوى  ويجب أف يكوف مستواىا ييرة لمنزالءأىمية كب

                                                           
 .73,ص2003, معيد الحقوؽ, ببيرزيت, إياد البرغو ي, السجوف بيف الواقع والطموح 1
 .55, ص2007إبراىيـ محمد عمي, النظاـ القانوني لمعاممة المسجونيف في مصر, دار النيضة العربية, القاىرة,  2
 .20فادي قسيـ شديد, مرجع سابؽ, ص 3



49 
 

 باإلضافة ييساىـ في استعداداه لتقبؿ برامج السجف ية الصحية ىي حؽ مف حقوؽ النزيؿالرعاي كما أف
 اإلعبلناتىذا الحؽ فقد تضمنتو  ألىميةونظرا  يالسجف وبإدارة قة النزيؿ بنفسو وبالمجتمع  إلى تزايد

القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة  مف 22المادة  في ىذا الحؽ  فقد ورد يواالتفاقيات والموا يؽ الدولية
وقد نصت  ية المجرميفومعامم الجريمةمـ المتحدة ال امف لمنع كما تـ تأكيده في مؤتمر األ يالسجناء
عمى أف )تنشأ في كؿ  1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ الفمسطيني رقـ  13المادة 

 .1..(.مركز عيادة وتزودىا الخدمات الطبية وعدد مف الممرضيف والمعدات واألدوية البلزمة

األساليب المختمفة التي دراسة  ونظرا ألىمية الرعاية الصحية التي يجب توفيرىا لمنزالء فانو ال بد مف
 :تتحقؽ فييا الرعاية الصحية وىي كما يمي

كانت األنظمة العقابية قديما لـ تدرؾ أىمية توفير نظاـ غذائي  :توفير الغذاء الصحي لمنزيؿ -1
في  يبدنية لمنزيؿفقد كاف توفير الغذاء فقط لممحافظة عمى الصحة ال يصحي داخؿ السجوف
 ر النظاـ الغذائييتوف أىميةتدرؾ مدى  أصبحتمعظـ األنظمة العقابية  حيف نرى حدي ا إف

 يلتأىيمووبالتالي ضماف  إلمكانياتو صيانةأنو  أىميامف  أسبابلعدة يعود  االىتماـوىذا 
االعتناء بو  إىماؿفي الحفاظ عمى النظاـ داخؿ المؤسسات العقابية في حيف أف  ممساىمةول
 .2الشغب وأعماؿاالحتجاج  إلىيؤدي  قد

العقابية أف تحرص عمى أف تكوف وجبات الطعاـ متنوعة وكافية مف حيث  اإلدارةلذا يتعيف عمى 
ويجب  ياإلنسانيةبطريقو نظيفة وأف تقدـ بطريقة تميؽ بالكرامة  إعدادىاواف يتـ  يالكمية والقيمة الغذائية

نظاـ غذائي خاص لمسجينات أ ناء  وضرورة تقديـ يتكوف متناسبة مع سف النزيؿ وحالتو الصحية أف
يقر لو الطبيب بنوع  آخرأو أي نزيؿ  يأو المصاحب ألمو يالمولود حدي اولمطفؿ  والرضاعةالحمؿ 

بفقرتيا   والتأىيؿ اإلصبلحمف قانوف مراكز  37وقد نصت عمى ذلؾ المادة  ي3معيف مف األغذية 

                                                           
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  13المادة  1
 .77مرجع سابؽ, ص بسمة الفضبلوي, 2
إيماف العجمي, المرأة السجينة, مذكرة لنيؿ شيادة الدراسات المعمقة في العمـو الجنائية, كمية الحقوؽ والعمـو السياسية,  3

 .34, ص2002تونس,
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لو في حجرتو  النزيؿ في المكاف المعدالخامسة عشر حيث نصت عمى أف )توزع وجبات الطعاـ عمى 
 .1(في األوقات المقررة

حيث  ييعتبر مف الضروري االعتناء بالنزيؿ وحماية صحتيـ توفير العبلج المبلئـ لمنزيؿ: -2
نسانيتو آلدميتواغمب األنظمة العقابية حؽ السجيف في العبلج فيو امتداد طبيعي  أقرت  يوا 

لما فييا مف االكتظاظ واالزدحاـ  يوخصوصا نظرا لطبيعة المراكز وطبيعة المؤسسات العقابية
 ..2النفسية  واالضطرابات يزيادة األمراض المعدية إلىالذي قد يؤدي الشديد 

 اإلصبلحعبلج النزيؿ مف األمراض التي كاف مصابا بيا قبؿ دخوؿ مركز  إلىويمتد ىذا الحؽ 
مف مقتضيات المحافظة  أيضا يعتبرو  يالنزيؿ وتأىيمو إصبلحأىـ عمميات بر مف وىذا يعت والتأىيؿ

وقد  يداخمو وخوفا مف تفشي األمراض إلىة مف خارج المركز و عد أيلمنع نقؿ  اآلخريفعمى النزالء 
ف ىذا الحؽ قانوف مراكز مكما تض يىذا الحؽ في القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء أصؿورد 

 .والتأىيؿ الفمسطيني اإلصبلح

 :ويتفرع عف ىذا الحؽ ما يمي

أكدت قواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء عمى وجوب فحص النزيؿ مف طرؼ  :فحص النزيؿ :أوال
 يبشكؿ دوري أ ناء فترة  تنفيذ العقوبة وفحصو يالطبيب المقيـ في المركز فورا بعد دخولو السجف
نو مرض مف شأنزيؿ ما مصاب ب أفوفي حاؿ تبيف  يوعمؿ ممؼ خاص لكؿ نزيؿ يفيد بحالتو الصحية

توفير األدوية البلزمة ليذا و عزلو بشكؿ فوري عف بقية النزالء يعمؿ عمى يؤ ر عمى باقي النزالء  أف
 .3الكشؼ البدني والعقمي والجسماني بشكؿ دوري لكؿ نزيؿ إلى باإلضافة يالنزيؿ

مستشارا لمدير السجف فيما أو  يطبيب باعتباره طبيبا لمسجف إماعتبر وظيفة الطبيب في المركز لذا ت
 .عف الصحة العامة في المركز مسئوال أو يبتعمؽ بمعاممة النزالء

منو  14و 13الفمسطيني بحيث نصت المواد  والتأىيؿ اإلصبلحكما ويتطابؽ ذلؾ مع قانوف مراكز 
 يف لو.توفير الدواء والغذاء البلزم وضرورة يووعبلجضرورة فحص كؿ نزيؿ عمى 

                                                           
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  15فقرة  37المادة  1
 .174مرجع سابؽ, ص عبد الوىاب بف سعود السديري, 2
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ويجب توفير جميع األدوية  يويتـ عبلج النزيؿ وفقا لمطرؽ واألساليب المتبعة في العبلج خارج السجف
 إلىلنقؿ أي نزيؿ  اإلمكانيةتوفير  إلى باإلضافة يالتي يوصي بيا الطبيب لممريض الذي بحاجة ليا

عممية جراحية وقد سجمت  إي إجراء أومستشفى  إلىكانت حالة النزيؿ بحاجة  إذافى المختص شالمست
حيف  إلىيمة والتأىيؿ في فمسطيف وتـ التعامؿ معيا بطريقة سم اإلصبلحعدة حاالت ببعض مراكز 

 شفاء النزيؿ المريض.

منيا التي يشكو األمراض عند عممية العبلج فانو يجب تغطية كامؿ عمؿ  :مجانية العبلج : انيا
وال يتحمؿ النزيؿ نفقات العبلج مف  يتكوف ليا تأ يرا واضحا عمى صحتو أفأو التي يحتمؿ  يالنزيؿ

يعمؿ  تأىيمييعتبر تمتع السجيف بمجانية العبلج أسموبا و  يأخرىأدوية وعمميات جراحية أو أية نفقات 
 .1المراكز وبإدارةوتأىيؿ النزيؿ ويزيد مف  قتو بالمجتمع  إصبلحعمى 

يتطمب وجود عيادة داخؿ السجف أو مركز طبي  يأجؿ تقديـ الرعاية الصحية والعبلجية لمنزالء ومف
ويجب أف يتوفر بيا العدد الكافي مف  يتتوفر فيو الشروط الصحية والتخصصات الطبية الرئيسية

غير  أوالتخصصات م ؿ طبيب األسناف أو الطبيب النفسي  باء والممرضيف وأف يكونوا متنوعياألط
لعبلج  البلزمةتقوـ بتزويد األجيزة واألدوات  أف اإلدارةويجب عمى  يوحسب حاجة كؿ مريض يذلؾ

 أي مريض مف النزالء.

والعبلج والمتابعة  اإلشراؼأف يتـ و  يأو بعد وضع مولودىا ييجب مراعاة حالة الحمؿ عند النزيمةو 
 يوالتأىيؿ اإلصبلحوجوب العناية بالطفؿ الذي يوضع داخؿ مراكز  إلى باإلضافة يليابشكؿ دوري 

مكف المشرع األـ النزيمة مراعاة لصحتيا النفسية مف اصطحاب مولودىا داخؿ المركز ولحيف حيث 
 .2بموغو مدة عاميف

)تعامؿ النزيمة الحامؿ ابتداء مف  أفعمى  والتأىيؿمف قانوف مراكز اإلصبلح  27وقد نصت المادة 
ظيور أعراض الحمؿ عمييا والى ما بعد الوضع بستيف يوما مف حيث التغذية وأوقات النوـ والعمؿ 
وتوفر ليا العناية والرعاية الطبية وفؽ ما يوصي بو الطبيب وتتخذ التدابير البلزمة كي تضع حمميا 

كز فاف ذلؾ ال يذكر في السجبلت الرسمية وال في وفي حاؿ تـ وضع النزيؿ في المر  ي3في المستشفى(
                                                           

 .521,ص1998عمي عبد القادر القيوجي, وفتوح الشاذلي, عمـ اإلجراـ والعقاب, اإلسكندرية,  1
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 شيادة الميبلد ويعتبر المستشفى مكاف الوالدة ويبقى الطفؿ بمعية أمو حتى بموغو السنتيف مف العمر
 .1وعمى المدير أف يوفر لؤلـ المرضعة مكانا منفصبل عف بقية النزيبلت

 :والتأىيل اإلصالحاكز والتأىيل المعنوي لمنزيل داخل مر  اإلصالح :الثانيالمطمب 

كونيا تتعمؽ بشخص أو أشخاص ال  يالنزيؿ وتأىيمو ىي عممية ذات طبيعة خاصة إصبلحلعؿ عممية 
دراؾ ياإلنسانيةتنمية الشخصية  إلىبحيث تيدؼ  ييوجد لدييـ توازف في العنصريف المعنوي والفكري  وا 

كما  يوالتوافؽ مع المبادئ األخبلقية والمفاىيـ والمتغيرات االجتماعية والسموكية يالذات وال قة بالنفس
 .2في المجتمع مواطنا صالحا  إلدماجوتغيير في سموكو  إحداثمساعدة النزيؿ في  إلىتيدؼ 

بحيث  يالنزيؿ وتأىيمو ال بد مف التأ ير عمى نفسو وعقمو كي تصمح شخصيتو إصبلحوحتى تتـ عممية 
النزيؿ ومف ىذه األعماؿ ما يرمي تأىيؿ  إلىيعتمد عمى أساليب معنوية تيدؼ  يصا صالحايصبح شخ

االىتماـ  إلىومنيا ما ييدؼ  يالكامنة في شخص النزيؿ اإلجراميةالعمؿ عمى استئصاؿ الخطورة  إلى
سجاـ وذلؾ بتوجيو االىتماـ عمى شخصيتو ومحاولة تحقيؽ االن يفي الجانب النفسي واالجتماعي لمنزيؿ

 .3بينيا وبيف القيـ االجتماعية مف خبلؿ العمؿ عمى تعديؿ سموؾ النزيؿ

 واإلصبلحتييئة الظروؼ المناسبة لتطبيؽ برامج التأىيؿ  اية المعنوية والنفسية لمنزيؿ إلىتيدؼ الرع
لىو  يبالشكؿ الصحيح والمطموب أي أ ر سمبي ناتج عف فقداف الحرية لممحكوـ عميو التي مف  إزالة ا 

ويعتبر التأىيؿ المعنوي أحد أىـ الطرؽ واألساليب  يوتأىيميـ إصبلحيـتكوف عقبة في  أفالممكف 
كونيا تمعب دورا ميما في عممية تطوير قدراتو الذىنية  يالحدي ة المتبعة في السياسة الجنائية الحدي ة

 .4واالنحراؼ اإلجراـيا معاني الحياة الصحيحة ويبتعد عف فكرة ليفيـ مع يوالفكرية

فبعد  يالعديد مف االضطرابات النفسية والتغيرات في شخصيتو بمجرد دخوؿ السجف إلىيتعرض النزيؿ 
أنو يجد نفسو محاطا بمجموعة مف القيود التي تعمؿ عمى تقيد  إال يأف كاف ببل قيود خارج السجف

وقد ال يأتي  يقد يفتقد النزيؿ لمجموس مع أقاربو وأصدقائو يومف أم مة ذلؾ يشخصية النزيؿ بشكؿ عاـ

                                                           
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز االصبلح والتاىيؿ )السجوف( رقـ  28المادة  1
طارؽ بف محمد الزىراني, دور األنشطة ال قافية والرياضية في تأىيؿ األحداث في اإلصبلحيات, دراسة مقدمة استكماال  2

 .25, ص2004عمـو األمنية, السعودية, لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في العمـو االجتماعية, جامعة نايؼ العربية لم
 .37,ص2006سوسف حامي, تأىيؿ السجيف, مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو الجنائية, جامعة المنار, تونس, 3
 .41فادي قسيـ شديد, مرجع سابؽ,ص 4
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وقد يكوف محصورا بمساحة معينة نظرا لطبيعة  يعمؿ مف شأنو أف يعاقب عميو داخؿ السجف بأي
شخصيتو والعمؿ عميو يجب الحفاظ عمى و  يأخرىصية النزيؿ مف نواحي يؤ ر عمى شخ مما يالسجوف

النفسية والمعنوية مف خبلؿ االتصاؿ بالعالـ الخارجي )الفرع األوؿ( والرعاية  أمورهعمى ضبط 
 االجتماعية واالقتصادية )الفرع ال اني( والنشاط الترفييي والرياضي )الفرع ال الث(.

 :الخارجي الفرع األول: االتصال بالعالم

المحكـو  إيبلـكانت النظـ العقابية قديما تقوـ عمى سياسة عزؿ السجيف عف العالـ الخارجي بيدؼ 
 يشأنيا التأ ير سمبا عمى النزيؿسمبية ومف  آ ارىذه الوسيمة تنتج  أف إال يعميو وعزلو عف المجتمع

أخرى نظرا لبلنقطاع الطويؿ عف باقي أفراد  صعوبة دمجو بالمجتمع مرة إلىعزلو عف المجتمع يؤدي و 
 .1مجتمعو

شرطا  حيث إنيا تعدفكرة االتصاؿ بالعالـ الخارجي  عمى دعـالسياسة الجنائية الحدي ة  عممتلذا 
عمى عبلقة النزيؿ بالعالـ  فاف اإلبقاءوبالتالي  يوتأىيؿ النزيؿ إصبلحفي عممية  وأساسياجوىريا 

دمجو في المجتمع وعدـ  إعادةالحرص عمى  إف و يوالحفاظ عميو افاإلنسحقوؽ لالخارجي ىو صوف 
 .2ىو دعـ وتحسيف لحالتو النفسية والمعنوية  وعزلو عن

 :صور أربع وىي كالتاليولتدعيـ االتصاؿ بالعالـ الخارجي لمنزيؿ 

انو وفي ىذه  إذ يفي نفسية النزيؿ لؤلمؿعتبر الحؽ في الزيارة مف الحقوؽ الباع ة ي:الزيارات -1
واالطمئناف عمييـ واالتصاؿ  وأصدقائوالحالة يحافظ النزيؿ عمى االتصاؿ والتواصؿ مع أقاربو 

وقد اعترفت جميع النظـ العقابية الحدي ة بالحؽ في زيارة  يعف طريقيـ الخارجيبالعالـ 
 يساعات الزيارة و بط والقيود م ؿ تحديد أياـ الزيارة اأنيا تحدد ليا بعض الضو  إال يالنزيؿ

وألف مف  يالحفاظ عمى األمف الداخمي والشخصي لمنزيؿ بيدؼ يوالرقابة والتفتيش عمى الزائريف
 .3ـ م ؿ األسمحة والمخدرات اأف يمنع تسريب أي مف المواد التي تيدد النظاـ واألمف الع وشأن

                                                           
 .143بسمو الفضبلوي, مرجع سابؽ, ص 1
 .35إيماف العجمي, مرجع سابؽ, ص 2
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 يسواء كتابية أو شفيية  يالمراسبلت بأسموبأخذت معظـ النظـ العقابية الحدي ة  :المراسبلت -2
وكانت في النظـ القديمة تقتصر فقط عمى  يوىي التي يرسميا ويتمقاىا النزيؿكتابية ال :أوال

أما في السياسة العقابية الحدي ة فقد اتسعت لتشمؿ أي شخص  يأقارب وعائمة النزيؿ ومحاميو
 بواسطةالتي تتـ ة  انيا: الشفيي يىذه الرسائؿ لمرقابة خضوعيريد النزيؿ مراسمتو بشرط 

وتقتصر االتصاالت الياتفية عمى عائمة النزيؿ  ياالتصاؿ الياتفي بعد السماح لمنزيؿ باالتصاؿ
ينص عمى المراسبلت  لـالفمسطيني  والتأىيؿ اإلصبلحقانوف مراكز  يشار إلى أف ي 1ومحاميو

 النزيؿ وتأىيمو. إصبلحوضرورتيا لعممية  أىميتياالشفيية رغـ 

 فرصو ولفترة محددة بالخروج مف  النزيؿ إعطاءويقصد بو  :المؤقت بالخروجالتصريح  -3
فيذه الظروؼ  يمناسبات عائمية كحالة وفاة أو زواج أو غيره أيةجؿ زيارة أسرتو أو حضور أ

 اإلصبلحونجد أف قانوف مراكز  يتستوجب وجود المحكـو عميو لتقديـ أي واجب يقع عميو
النزيؿ مدة  بإعطاءسمح  إذمنو  57خصوصا في نص المادة  والتأىيؿ الفمسطيني أخذ بذلؾ

كاف حسف السيرة  إذاشيور  أربعوكؿ  ساعة 24مدة  إجازةفي حاؿ وفاة أحد أقاربو أو أياـ  3
 .والسموؾ

يعد اإلعبلـ مف أىـ الوسائؿ التي تربط النزيؿ بالعالـ الخارجي  :االطبلع عمى وسائؿ اإلعبلـ -4
عمى  االطبلعكوف  يمف القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء 39المادة  عميو وقد أكدت

 ييحدث خارج المراكزشيء  أيوسائؿ اإلعبلـ يجعؿ النزيؿ قريب وعمى اطبلع بأي حدث أو 
 .والتأىيؿ جاءت متفقة مع ذلؾ اإلصبلحمف قانوف  15ونجد المادة 

 يحؽو  -أي لـ يكف محاميو الخاص – بالمحامي الخارجي ؿاالتصاؿ والتواص المحكوـ عميو حؽ ومف
 يقضائي مسئوؿعمى  يعرضوا وأف يبأسرىـ ويستعينوا بمحاميف وأطباء االتصاؿالمحتجزيف  لؤلشخاص

ذا في المركز القنصمي لبمده أو بمم ؿ عف  العامميففمف حقو أف يمتقي بأحد  أجنبياكاف المحتجز  وا 
 أساسيالخارجي ضماف  لـتجربة أف السماح باالتصاؿ بالعاأظيرت الوقد  يبأمره مختصة يةمنظمة دول

                                                           
 .101تياني راشد مصطفى بواقنو, مرجع سابؽ, ص 1
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وىو ضماف  يسوء المعاممة أو يبأو التعذ اءم ؿ حاالت االختف ياإلنسافيقي مف انتياكات حقوؽ 
 .1الحصوؿ عمى محاكمة عادلة لتأميفحيوي 

يكوف مف حؽ كؿ شخص تـ احتجازه االتصاؿ مع أفراد أسرتو ومحاميو وطبيبو وتوفير  وعميو
 يالشخص الذي يتـ توقيفو أو احتجازه يفقد مساحة كبيرة مف حريتو إفحيث  يالتسييبلت البلزمة لذلؾ
المكاف  لمعرفة يتبمغ ذوي الشخص المحتجز أفعف توقيفو واحتجازه  المسئولةفمف واجب السمطات 

 .2يجوز حبس أحد في مكاف مجيوؿ بلف ييتواجد فيو ونفي وجوده في محؿ مجيوؿ الذي

بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ  لمتعمقةمجموعة المبادئ ا وتنص
أسرتو  د)يكوف لمشخص المحتجز أو المسجوف الحؽ في أف يزوره أفرا أفاالحتجاز أو السجف عمى 

رىنا بمراعاة  يوتتاح ليـ فرصة كافية لبلتصاؿ بالعالـ الخارجي ييتراسؿ معيـ أفبصورة خاصة وفي 
 .3الشروط والقيود المعقولة التي يحددىا القانوف أو الموائح القانونية(

وحرية التنقؿ وحرية  صيةاألخرى م ؿ الحؽ في الخصو  تحد مف حقوقو لقيود المحتجز ويخضع
 تمقي مفالمحتجزيف  حقوؽف عميوو  ييداف أف إلىتجز بريء يفترض أف المح أنومف  بالرغـ يالتجمع

م ؿ التعذيب وسوء  اإلنسافالزيارات ىي ضمانات أساسية تقييـ مف التعرض لبلنتياكات حقوؽ 
معقولة  تسييبلت المحتجزيف عمى ذمـ قضايا األشخاصيمنح جميع  أفويجب  ي4المعاممة واالختفاء

 أووال يجب أف تخضع ىذه الحقوؽ ألية قيود  يلكي يتصموا بأسرىـ وأصدقائيـ وتمقي الزيارات منيـ
 بالقدر الضروري لتحقيؽ مصمحة العدالة والحفاظ عمى األمف وحسف النظاـ في المؤسسة. إال إشراؼ
ببلغ ياالتصاؿ وتمقي الزيارات يمف م يؿ ىذا الحؽ ويعتبر أسرة المقبوض عميو أو المحتجز بأمر  وا 

 يواالستعانة باألطباء يوالرعايا األجانب يواالتصاؿ باألسرة يالقبض عميو أو احتجازه ومكاف وجوده
 والتجمع مع باقي الموقوفيف أو المحتجزيف.

ارجي الخ ـاالتصاؿ بالعال لحؽ فيقد تضمنت ا ولية والقوانيف الداخميةالموا يؽ الد أف وعمى الرغـ مف
األقارب مف الدرجة  إاليؿ فعمى سبيؿ الم اؿ ال يسمح بزيارة النز  يأننا نجد أف ىذا الحؽ يبقى مقيد إال

                                                           
 .38دليؿ المحاكمات العادلة, مرجع سابؽ, ص 1
 .33غاندي ربعي, نورا براىمة , رنا ياسيف , مرجع سابؽ, ص 2
 .102حقوؽ اإلنساف والسجوف, مرجع سابؽ, ص 3
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 أفوىذا مف شأنو  يالمركز إلدارةبناء عمى كتاب يوجو  إالأما فيما عدا ذلؾ فانو لـ يسمح ليـ  ياألولى
الخروج المؤقت لـ نجدىا عمى أرض  ةحال إفكما  ييعيؽ عممية االتصاؿ والتواصؿ مع العالـ الخارجي

نجد أف االطبلع عمى وسائؿ اإلعبلـ  فإنناونظرا لمتطور االلكتروني والتكنولوجي الكبير  يالواقع
 دوف غيرىا.التقميدية أصبحت قميمة جدا وتقتصر عمى بعض الوسائؿ 

 :القتصادية: الحق في الرعاية االجتماعية واالثاني الفرع

تمؾ الحقوؽ التي يستطيع  يعية واالقتصادية التي ينبغي كفالتيا لممحكوـ عميوبالحقوؽ االجتما يقصد
مف  قواليدؼ يمكف تحقي ىذاو  يينظـ عبلقتو الخاصة بأسرتو وبالغير أف يالمحكوـ عميو مف خبلليا

ال تكوف  اإلنسافأف حياة  روؼالمع فمف يلممحكوـ عميو وحقو في العمؿ اعيةخبلؿ الرعاية االجتم
حرماف  فإوليذا ف يوعبلقتو بأسرتو يالخاصةكانت في جماعة ينظـ مف خبلليا حياتو  إذا إال يطبيعية

يقؼ حجر ع رة أماـ تنظيـ حياتو التي  يالمحكـو عميو مف الوسط االجتماعي الذي كاف يعيش فيو
 .1السجف إيداعوكانت عميو قبؿ 

ولـ يكف ىناؾ محؿ لمتفكير في مساعدة  يواإليبلـفي الماضي ىو الردع  قوبةاليدؼ مف الع كافف
 اإلفراجالمجتمع عقب  فيسرعة اندماجيـ  إلىالمحكوـ عمييـ عمى تنظيـ حياتيـ بأسموب يؤدي 

 ي2فالرعاية االجتماعية كحؽ لممحكوـ عميو تساعده عمى تقبؿ الحياة داخؿ السجف وتكيفو معيا يعنيـ
 :بما يمي إجمالياوذلؾ مف خبلؿ أساليب عدة يمكف 

: تتعدد مشاكؿ المحكوـ عميو ويكوف بعضيا سابقا حؿ مشاكؿ المحكوـ عميو في المساعدة -1
فمف أىـ المشاكؿ السابقة عمى دخولو  يلذلؾ حقاال األخروالبعض  يعمى دخولو السجف

 إلىأما المشاكؿ البلحقة عمى دخوؿ السجف فترجع أغمبيا  يالسجف تمؾ التي تتعمؽ بأسرتو
وما يتبع ذلؾ مف صعوبة التكيؼ مع  ينفسية ضارة آ اروما يترتب عميو مف  يسمب حريتو

                                                           
د. سعد مغربي, الفئات الخاصة وأساليب رعايتيا )المجرموف(, المركز اإلسبلمي لمطباعة والنشر, الطبعة األولى, القاىرة,  1

 .317, ص1967
 .316, ص1978د.رمسيس بيناـ, الجـر تكوينا وتقويما, منشأة المعارؼ, الطبعة األولى, اإلسكندرية,  2
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ومف ىنا يبرز دور االختصاص االجتماعي في مساعدة المحكـو عميو في  يالحياة الجديدة
 .1حؿ المشاكؿ التي يتعرض ليا سواء قبؿ دخولو السجف أو بعد ذلؾ

ية لممحكوـ عميو داخؿ الحياة الفردبد مف تنظيـ  ال: الحياة الفردية لممحكوـ عميو ظيـتن -2
ألف خضوعو لنظاـ يومي صاـر يترتب عميو أف يفقده  ياالجتماعية الحقوؽمف و كون يالسجف

ومف  ـ وجب تمتع السجيف بقدر مف الحرية  يوتيتز  قتو بنفسو وقيمتو بآدميتو اإلحساس
وأف  يبحيث يترؾ لو حرية تنظيـ زنزانتو في حاؿ خضوعو لنظاـ السجف االنفرادي يوالحركة

 بالقراءةو  ييسمح لو بالمقاءات الفردية المباشرة مع االختصاص االجتماعي أو المرشد الديني
 .2وشراء الصحؼ والمجبلت

تواجده وسط  تستمـز لئلنسافالحياة الطبيعية  أف: بما الحياة االجتماعية لممحكوـ عميو تنظيـ -3
ألف عزلو  ييجب عدـ عزؿ المحكـو عميو عزال كميا عف بقية زمبلئو نوإف يمجموعة مف أقرانو

ليذا يمـز تنظيـ الحياة  يعنو اإلفراجعرقمة اندماجو في المجتمع بعد  إلىبيذه الطريقة يؤدي 
مع المجتمع  فيـاالجتماعية لمنزالء حتى يألفوا تمؾ الحياة مما يساعد عمى تأىيميـ وسرعة تكيي

 .عنو اإلفراجبعد 

)السجف( ألف  العقابيةىذه الرعاية مف اليـو األوؿ لدخوؿ المحكوـ عميو المؤسسة  تبدىأف  ويجب
األمر الذي يجعؿ أيامو  يحياتو جرياتفي م بلانتقالو إلى جو السجف البغيض يحدث انقبلبا كام

فاف الوقوؼ  لذلؾ يلقمؽ والعذاب النفسيممموءة باالضطراب وا يخاصة شديدة وقاسية صفوباألولى 
بيده وشد أزره في  واألخذ يمف اليوـ األوؿ لدخولو المؤسسة العقابية ومساعدتو عميوبجانب المحكوـ 

حد كبير في مدى نجاح  إلىألنو يساىـ  يوالتغمب عمييا يعد مف األىمية يةالجديد روفومقاومة ظ
ذلؾ نشأت فكرة الرعاية االجتماعية لممحكـو  عمىوبناء  ياافيدأساليب المعاممة العقابية في تحقيؽ أى

 .3عميو

                                                           
, والذي 1961يناير  5جريمة, التي نظميا المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية في توصيات الحمقة الخاصة بمكافحة ال 1

 .1973تـ تأكيده في المؤتمر الرابع لممنظمة العربية لمدفاع االجتماعي, المنعقد في بغداد في يناير 
 وما بعدىا. 77, ص1990اىرة, عبد اهلل خميؿ, السجوف في مصر, دار المكتبة والفكر القانوني, الطبعة األولى, الق 2
, دار النيضة العربية, -دراسة مقارنة –د. عبد العزيز محمد محسف, حماية حقوؽ اإلنساف في مرحمة تنفيذ األحكاـ الجنائية  3

 .116القاىرة,, ص
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 توالرعاية االجتماعية لممحكوـ عميو أ ناء فترة تنفيذ العقوبة بالمؤسسة العقابية تنظيـ اتصاال وتتطمب
 يمعودةل إعدادهالحياة االجتماعية مرة أخرى األمر الذي يستوجب  إلىبالمجتمع الخارجي تمييدا لعودتو 

طرؽ ومف أىـ  دةويتـ ىذا االتصاؿ عبر ع يالخارجي عتمطرؽ االتصاؿ والتواصؿ مع المج عفوذلؾ 
 : ىذه الطرؽ ما يمي

 .الزيارات -1
 .المراسبلت -2
 الخروج المؤقت مف المؤسسة. تصريحات -3

عف  عزولةوفي الغالب م يقائمة بذاتو اجتماعيةمؤسسة  ىي)السجوف(  والتأىيؿ اإلصبلح فمراكز
مؤسسة خاصة  اوىذا ما يجعمي يإلييـعزلتيا ىذه طبيعة أعضائيا ونظرة المجتمع  مفويزيد   يالمجتمع

قياميا  أ ناء ينظرا لما قد تخمفو ىذه المؤسسة يجدا يتطمب التعامؿ معيا اىتماما شديدا وعناية خاصة
عمى كؿ مف النزيؿ سمبية  إفرازاتايجابية أو  إفرازاتأو عدـ قياميا بالوظيفة المنوطة بيا اجتماعيا مف 

 .1والمجتمع عمى حد سواء

لمرعاية االجتماعية لممحكـو  أىميةىناؾ  فيك لـ ياإليبلـكانت العقوبة ال تستيدؼ سوى  وعندما
ىذه الرعاية تطورت بتطور العقوبة وأصبحت تستيدؼ توفير الحياة الطبيعية ليـ سواء  أف إال يعمييـ

وىذا لف  ياداخؿ المؤسسات العقابية أو خارجيا بما يساعدىـ عمى التكيؼ مع حياتيـ الجديدة وتقبمي
 ي2ظاـالصمة بيف المحكوـ عمييـ والمجتمع الخارجي في حدود المحافظة عمى األمف والن بإدامة إاليتـ 
صبلحوىاـ في تأىيؿ المحكوـ عميو  دورلمرعاية االجتماعية  فإف وبيذا فيو يساعده عمى التكيؼ  يوا 
ايجابي قي توسيع   رألما لو مف  يفييا بيسر وسيولة يففي المؤسسة العقابية ومع العامم أقرانومع 

 عنومما يدفعو لبلبتعاد  ياإلجرامفيخمؽ لديو التفكير اليادئ بعواقب السموؾ  يمداركو وتنمية قدراتو
أف الرعاية االجتماعية ووسائميا تمكف النزيؿ مف استغبلؿ وقت فراغو بما ىو نافع  كما يمستقببل
كما يرفع مف مستواه  ياآلخريفسواء مع نفسو أو مع  باإلجراـوبالتالي ينأى بو عف التفكير  يومفيد

 وينعكس ويعرفو بما لو مف حقوؽ وما عميو مف واجبات يال قافي وتنمية المبادئ والقيـ السامية لديو

                                                           
 .269, ص2002د.أحسف طالب, الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصبلحية, دار الطباعة والنشر, الطبعة األولى, بيروت,  1
دراسة مقارنة مع القانوف االيطالي  -د. محمد عبد اهلل الوريكات, أ ر الردع الخاص في الوقاية مف الجريمة في القانوف األردني 2

 .222, ص2007والقانوف المصري, الطبعة األولى, عماف, 
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بالمجتمع عمى  سموكولتحسيف  باإلضافة يوأقرانوأسرتو  فرادأااليجابي عمى سموكو تجاه  األ رىذا 
 األصعدة. ميعج

ويبرز أىمية الرعاية االقتصادية في حياة النزيؿ مف خبلؿ توفير الظروؼ التشغيمية والتي مف خبلليا 
يترؾ في  يزيؿ العمؿ ببعض األعماؿ والورش البسيطة داخؿ المركز مقابؿ تقاضيو أجرايستطيع الن

حساسو أنو أحد أفراد المجتمع يذىنو حالة شعور بالرضا وقادر عمى تحصيؿ قوت يومو مف خبلؿ  يوا 
 .عممو بعد انقضاء فترة تنفيذ العقوبة

 :النشاط الترفييي والرياضي :الفرع الثالث

 أف فقدوافبعد  يف أف جسدىـ ىو أىـ شيء بقي لدييـ لممحافظة عميوالنزالء يعتقدو مف المبلحظ أف 
كما  يالذي يعيرونو أكبر اىتماـ يالجسد إالوالتأىيؿ لـ يتبؽ منيـ  اإلصبلحداخؿ مراكز حريتيـ 

يعتبروف أف المحافظة عمى سبلمتيـ ىو وسيمتيـ الستعادة الحياة الحرة والمقدرة عمى التحرؾ وبذؿ 
 .1مكانة الئقة بيـ إيجادليـ في استعادة مكانتيـ أو  أمؿألنيـ بدونو ال  يجيدال

شباعالوسائؿ لتنمية القدرات الجسمية  أىـوتعتبر األنشطة الرياضية والترفييية مف   يالحاجات البدنية وا 
ونظرا لما ليا مف دور فعاؿ  يالطاقة الزائدة ة لتحقيؽ أغراض عبلجية عف طريؽ إنفاذوسيم كما إنيا

ئد بضرورة توافر األنشطة الرياضية والترفييية ااالتفاقيات والموا يؽ الدولية االىتماـ الز  أولتلمنزيؿ فقد 
 والتأىيؿ. اإلصبلحداخؿ مراكز 

سواء كاف ذلؾ داخؿ  ياالعتناء بالصحة الجسدية واجبة عمى كؿ شخص لممحافظة عمى جسده إف
ومف المعمـو أف حياة السجوف ال تتيح التحرؾ عمى مدى واسع  يوالتأىيؿ أو خارجيا اإلصبلحمراكز 

 فتفرض عمييـ حياة الركود واالنحباس عف اليواء الطمؽ. ينظرا لضيؽ المساحة
حيث  يمف القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء 21ونظرا ألىمية ىذا الحؽ فقد ورد في القاعدة 

واليواء  البدنيةسجيف عمى ساعة واحدة يوميا عمى األقؿ يقضييا بالرياضة أوجبت أف يحصؿ كؿ 
 تعد المساحات والمعدات البلزمة لذلؾ. ولذا يجب أف يمحت حالة الطقس بذلؾس إذاالطمؽ 

ويبلحظ أف النشاطات الرياضية ليا دور كبير في المعاممة العقابية كونيا تشكؿ جزءا مف عممية 
 يبوضع جسدي مريح والتأىيؿ اإلصبلحعمى برامج  لئلقباؿيؿ جسديا وذىنيا النز  تييئالتأىيؿ حيث 

                                                           
نايؼ العربية لمعمـو األمنية, الرياض, الطبعة سعود الضحياف, البرامج التعميمية والتأىيمية في المؤسسات اإلصبلحية, أكاديمية  1

 .72, ص2001األولى, 
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وبذلؾ يكوف النشاط  يتعدادا لتحمؿ قيود النظاـ وااللتزاـ بقواعد السموؾسوىي تولد لدى النزيؿ ا
 .1الرياضي مخرجا يتنفس النزيؿ مف خبللو

كونو وسيمة فعالة  يبما ىو مفيد يذلؾ يعتبر النشاط الرياضي است مارا لوقت فراغ النزيؿ إلى باإلضافة
ومف ابرز النشاطات الرياضية التي تمارس  يوالميارات الرياضية المختمفة ةالكتساب المياقة البدني

 يوالتنس يوكرة الطائرة يوكرة القدـ يوكرة اليد يالصباحي اإلحماء :والتأىيؿ اإلصبلحداخؿ مراكز 
 الركض.

ما يشغميا عنو بتغير اىتماماتيا  إلبعادأي  ييعد وسيمة لمترويح عف النفس فانوبالنسبة لمترفيو  أما
وبذلؾ  يالعادية عبر الوسائؿ والنشاطات التي توفر الراحة النفسية واليناء والشعور باالنشراح والسعادة

وده الحرماف مف الحرية ويخرجو مف نمط الحياة ال يجد السجيف الوقت لمتفكير بواقعو األليـ الذي يس
واضحة تقوـ عمى تعميـ النزيؿ وتدريبو فة تأىيمية ولمترفيو وظي يفسحة جديدة مف النشاط إلىالعادية 
 .2وتنمية المواىب والقدرات الذاتية يوالتصور والتنويع في النشاطات اليومية اإلبداععمى 

مف  يوالتأىيؿ اإلصبلح إلىلمترفيو أىمية كبيرة في تنظيـ أوقات النزيؿ فيو أسموب معاممة ييدؼ و 
عمى تشكيؿ مجموعات متجانسة مف النزالء في المجاالت ال قافية  يعمؿالذي  ألؤلخصائيدور  خبلؿ

 إليياالنضماـ وتشجيع النزالء با يالمسموح مزاولتيا داخؿ السجف يواالجتماعية والرياضية والترفييية
الذي يصرؼ النزالء عف التفكير في  األمر يلخمؽ روح التعاوف والتنافس وحسف السموؾ بيف النزالء

 .3في التحسف وتنمية شخصيتو وقدراتو ويساعدهاالنحراؼ والتمرد والمخالفات 
الجديدة أو مشاىدة األفبلـ  اإلذاعة أو إلىويشمؿ الترفيو أيضا حاالت السماح لمنزيؿ باالستماع 

 يوالتأىيؿ اإلصبلحالمشاركة بالمباريات الرياضية مما يتيح ليـ اكتساب ال قة بأنفسيـ وتقبميـ لبرامج 
 إالفكرية لمنزيؿ والوعمى الرغـ مف أىمية الترفيو لمنزيؿ لما لو مف دور ميـ في تنمية القدرات العقمية 

 التي ليس يقة بال قافة الفمسطينيةارات ليا عبلوذلؾ العتبأف المشرع الفمسطيني لـ يورد كممة الترفيو 
 .4مف السيؿ تقبؿ ىذا المصطمح بالنسبة لمف ىـ خارج السجف فكيؼ يورده لمف ىـ داخؿ السجف

                                                           
سوسف الميذبي, الحياة الجنسية لمسجيف, رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو الجنائية, جامعة المنار, تونس,  1

 .31,ص2004
 .414مصطفى العوجي, مرجع سابؽ,ص 2
 .92تياني راشد مصطفى بواقنو, مرجع سابؽ,ص 3
 .105إياد البرغو ي, مرجع سابؽ, ص 4
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ضئيمة جدا بسبب عدـ توافر  فإنياانو ومف الناحية العممية  إالوعمى الرغـ مف أىمية الترفيو 
بعض المراكز ال  أف إذ يوالتأىيؿ اإلصبلحرىا في مراكز المادية والمالية التي يجب تواف اإلمكانيات

وقد تكوف ىذه الفترة لمدة  ييوجد ليا أي برامج لمترفيو سوى المعب ببعض الكرات أ ناء فترة الفورة فقط
لذا  يوتقتصر عمى مرة واحدة فقط في اليـو الواحد في بعض المراكز يمرتيف في اليـو الواحد إمامحددة 

والتأىيؿ  اإلصبلحالترفيو وتخصيص المكاف المناسب ليا في جميع مراكز تضميف برامج  ال بد مف
 نظرا ألىميتيا الفعمية لمنزالء.

 :والتأىيل اإلصالحالحق في  :المطمب الثالث

الخطورة الجرمية مف خبلؿ االىتماـ بشخصية  إزالةاتجيت السياسة العقابية الحدي ة عمى العمؿ عمى 
تعديؿ سموؾ النزيؿ بويتم ؿ ذلؾ  يالنزيؿ ومحاولة تحقيؽ االنسجاـ بينيا وبيف القيـ السائدة بالمجتمع

ويعتبر تعديؿ سموؾ النزيؿ عنصرا أساسيا في  يلمنزيؿ أالنحرافيالسموؾ  وعمى وجو الخصوص
 يأماموويضاعؼ فرص العمؿ  يـ تفكيره العقميمف الجيؿ ويدع حيث يخرج يوتأىيمو وإصبلح

 .1اإلجراـ إلىالكتسابو ال قة والقدرة عمى مواجية مشاكمو دوف المجوء  باإلضافة
يعبر مف  يمختمفة ومتعددة أشكاالتأخذ  يحرية النزيؿ عدة تفاعبلت في نفسيتو وينتج عف عممية تقييد 

لذلؾ  يوتترجـ ردود فعمو عف شعوره بالرفض االجتماعي ومركزه كنزيؿ يخبلليا عف وضعو النفسي
 التأىيؿفي برامج ومنحو الفرصة  يتحرص السياسة العقابية الحدي ة عمى االىتماـ بسموؾ النزيؿ

 .اإلجراميةوذلؾ مف خبلؿ التيذيب الذي يعينو عمى مقاومة الدوافع  يالمتبعة
والمبادئ السائدة داخؿ ويقصد بالتيذيب تعديؿ القيـ االجتماعية لدى النزيؿ التي ال تختمؼ عف القيـ 

اليدؼ مف  حيث إف يلدى النزيؿ الحتراـ مبادئ وقيـ المجتمع اإلرادةويقتضي ذلؾ خمؽ  يالمجتمع
لتولد لديو ىذه  نفسيتو إلىيتجاوز ذلؾ ليصؿ  إنما يالسموؾ الظاىري لمنزيؿ قتصر عمىالتيذيب ال ي

 .2اإلرادة
وكذلؾ مف خبلؿ تيذيب  يعف طريؽ التأىيؿ التربويمف خبلؿ تنمية قدرات النزيؿ الذىنية وىذا يتـ 

أساليب المعاممة العقابية التي تساىـ في تحقيؽ  أىـحيث يعتبر تعميـ النزيؿ وتيذيبو مف  يالنزيؿ
 والتأىيؿ. اإلصبلحالغرض األوؿ مف الجزاء الجنائي وىو 

                                                           
 .118تياني راشد مصطفى بواقنو, مرجع سابؽ, ص 1
 .33سعود الضحياف, مرجع سابؽ, ص 2
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الحؽ في ممارسة  يالتيذيب األخبلقي )الفرع األوؿ(كوف نطاؽ حدي نا في ىذا المطمب حوؿ يلذا س
 )الفرع ال الث(. المعاممة القانونية الحؽ في ي)الفرع ال اني( الشعائر الدينية

 :التيذيب األخالقي :الفرع األول

وتنمية روح التعاوف لديو  يس المحكوـ عميويعرؼ التيذيب األخبلقي بأنو غرس القيـ األخبلقية في نف
 إذ يكبيرة بالنسبة لمنزالء أىميةويعتبر ذو  ي1وتوعيتو بدور االستقامة والصدؽ واألمانة في بناء المجتمع

 أعماؽ إلىيتجو  إنما يوال يقتصر عمى السموؾ الخارجي لمنزيؿ يعقوليـ إلىقريب  ؽيخاطبيـ بمنط
 النزيؿ كي يكوف صادرا عف اقتناع.

األفكار الفمسفية التي يعجز  إلىويقوـ التيذيب األخبلقي عمى عمـ األخبلؽ بشكؿ بسيط دوف الدخوؿ 
مبينا في ذلؾ الحدود الفاصمة  يتوضيح القيـ األخبلقية والمبادئ العامة إلىفيمجأ  يالنزيؿ عف فيميا
يدرؾ  أفليستطيع مف تمقاء نفسو  يفي نفس وضمير النزيؿ ومف  ـ يغرس ىذه القيـ يبيف الخير والشر

 .اآلخريفالتي ال تضر بمصالح  يوأف يمتـز في استعماؿ حقوقو ياآلخريفواجباتو تجاه 
يتوفر  يالنظـ العقابية الحدي ة أف يقوـ أشخاص متخصصوف عمى عممية التيذيب األخبلقي وتحرص
يكوف لدييـ قدرة وكفاءة عالية عمى غرس القيـ في  يبقواعد األخبلؽ والنفس والقانوف اإللماـلدييـ 

 يوأف يتـ اعتبارىـ القدوة الحسنة لمنزالء يوأف يكوف ليـ القدرة عمى كسب  قة النزالء ليـ ينفوس النزالء
لعقابية لتحقيؽ ا بالمعاممةبشرط معرفتيـ  يالمدرسيف أوومنيـ مف يكوف مف رجاؿ الديف أو المتطوعيف 

 .2 أىدافيا
وتزويده بالمبادئ واألفكار التي تجعمو  يويمعب التيذيب األخبلقي دور كبير في صقؿ شخصية النزيؿ

في نفسو بحيث  ال قةكما تمعب دورا ميما في خمؽ  ياالجتماعية والشخصية والقانونية باألخبلؽ ينتظـ
 .3والمشروعةتجعمو قادرا عمى مواجية المشاكؿ وحميا بالطرؽ السممية 

 يوعقد االجتماعات مف النزالء يالدروس والمحاضرات إلقاءويتـ ىذا النوع مف التيذيب عف طريؽ 
ذلؾ عف طريؽ عرض  ـويت يخروجيـ لمحياة دالتي تجمب ليـ االحتراـ عن وتمقينيـ العديد مف المبادئ

يتـ ذلؾ عف طريؽ الجموس مع النزيؿ وتبادؿ  أفكما يجب  يفكار ودروس جديدة وليست متكررةأ

                                                           
 .79عبد العزيز محسف, مرجع سابؽ, ص 1
 .514عمي القيوجي, فتوح الشاذلي, مرجع سابؽ, ص 2
 .40فادي قسيـ شديد, مرجع سابؽ, ص 3
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لكي يتمكف النزيؿ مف الفيـ واالستيعاب وكأنو يمارس حياتو مع  وذلؾ يزيؿ والميذبنالحديث بيف ال
 مجاراة أفراد المجتمع بعد انتياء فترة العقوبة.آخريف مف المجتمع ليكوف قادر عمى  أشخاص

المشرع الفمسطيني لـ يورد التيذيب األخبلقي  أف إالالتيذيب األخبلقي لمنزيؿ  أىميةالرغـ مف  وعمى
شامؿ جميع الجوانب لدى النزيؿ وأف  والتأىيؿ اإلصبلحكونو كاف يعتبر عممية  يفي نصوص القانوف

ب عمى المشرع لذا يج يلمنزيؿ بيدؼ االندماج في المجتمع اإلصبلحيىذا التيذيب يتبع البعد  ؿم 
وانتداب أشخاص معييف عمى عمـ  يالمعنية بالتيذيب األخبلقي ةالفمسطيني إدراج النصوص القانوني

 لتسييؿ إيصاؿ المعمومات المراد توعية النزيؿ بيا. يودراية

 :الحق في ممارسة الشعائر الدينية :الفرع الثاني

حؽ ممارسة الشعائر الدينية  ياإلنسافوالدساتير المعنية بحقوؽ  يةلقد كفمت االتفاقيات والموا يؽ الدولي
كوف النصوص التي ورد بيذا الحؽ مطمقة ولـ تست ني فئة  يومف ضمنيـ النزالء يلجميع أفراد الدولة

مسجونيف ىذا مف قواعد الحد األدنى لمعاممة ال 41كما كفمت القاعدة  يالمحكـو عمييـ مف ىذا الحؽ
عمى أف  يجود نزالء مف ديانات متعددة بانتداب مم ؿ معتمد لتمؾ الديانةو  الةوسمحت في ح يالحؽ

ح لكؿ نزيؿ بالقياـ بفرائضو الدينية االسم إلى باإلضافة يميمتو متى سمحت الظروؼ ألداءيتفرغ معيـ 
 .1عمى القدر المستطاع وعف طريؽ المشاركة في الخدمات الدينية

بما مؤداه  يالديني مف خبلؿ برامج لمرعاية الدينية والروحية داخؿ السجوف اإلرشادويجب أف تتـ عممية 
وتتم ؿ ىذه البرامج في ممارسة  يدور فعاؿ ومؤ ر في تقويـ سموؾ النزالء وىداية نفوسيـ إحداث

وذلؾ  ييومية بمساجد السجوفدروس الوعظ الوفي تقديـ  يأدائياالشعائر الدينية مع تشجيع النزالء عمى 
االحتفاؿ  إلى باإلضافة يلتعريؼ النزالء بأحكاـ دينيـ وتعميؽ القيـ األخبلقية والروحية في نفوسيـ

 .2وما ينطوي عمييا مف مفاىيـ وقيـ روحية يأىدافياشرح ت الدينية و بالمناسبا

                                                           
عمى جعفر, فمسفة العقوبات في القانوف والشرع اإلسبلمي, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, الطبعة األولى,  1

 .165,ص1997بيروت,
حسنيف المحمدي بوادي, حقوؽ اإلنساف وضمانات المتيـ قبؿ وبعد المحاكمة, دار المطبوعات الجامعية, اإلسكندرية,  2

 .200,ص2008
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 انعداـ أو ضعؼ الوازع الديني يشكؿ أفوقد ظيرت أىمية التيذيب الديني بشكؿ جمي عندما لوحظ 
ويكوف لمتيذيب الديني الفضؿ في الكشؼ واستئصاؿ أحد  يلبعض المحكـو عمييـ إجرامياعامبل 
عادةالمحكـو عمييـ  إصبلحويساعد بصفة عامة عمى  ياإلجراميةالعوامؿ   دمجيـ في المجتمع. وا 

 يأفكارهبحيث يبدأ تأ يرىا عمى  يويقصد بالتيذيب الديني غرس القيـ والمبادئ الدينية في نفس النزيؿ
ويجب  يالعقابية اإلدارةويتولى ىذه الميمة رجاؿ الديف الذيف تعينيـ  يمما يبعده عف ارتكاب الجريمة

 أفويجب  ييتوافر فييـ الشروط العامة والكفاءة في معاممة النزالء ليعمموا عمى جذبيـ والتأ ير بيـ أف
 .1وأقواليـ أفعاليـقدوة حسنة ليـ في  ا يكونو 

 أف إال ي55-37تيف وقد نظمتو الماد والتأىيؿ اإلصبلحلحؽ أيضا في قانوف مراكز وقدر ورد ىذا ا
واألماكف  يالفرائض الدينية أداءىذه النصوص التي نظمت التيذيب الديني لمنزيؿ لـ تنظـ كيفية 

 ولـ تنظـ زيارة رجاؿ الديف وواجباتيـ. يالمتوفرة لمنزيؿ لتأدية ىذه الفرائض
 :الديني عف طريؽ عدة وسائؿ يعتبر مف أىميا ما يميذيب يوتتـ عممية الت

 عف أسئمة واستفسارات النزالء. واإلجابةالمحاضرات والمناقشات الجماعية  إلقاء -1
ويعتبر ىذا التزاما يقع عمى عاتؽ الدولة ألف النزيؿ قبؿ  يالشعائر والفروض الدينية إقامة -2

 ىذه الشعار والفروض. أداءدخولو السجف كاف مف حقو 
 زويد مكتبة السجف بالكتب والمجبلت الدينية حتى تسيؿ عمى النزيؿ االطبلع عمييا.ت -3

والسماح ليـ  يالواقع العممي يتـ السماح لجميع النزالء بتأدية وممارسة الشعائر الدينيةوفي 
الدروس  إللقاءكما يتـ استضافة الواعظيف والمرشديف الدينييف  يوالصموات يبتأدية الفرائض

 .دينية داخؿ السجوفوالخطب ال
 

 :الحق في المعاممة القانونية :الفرع الثالث

ذلؾ  إفف يقاضيو الطبيعي إلىكانت الدساتير والتشريعات والموا يؽ تقرر حؽ أي فرد بالمجوء  إذا
ويتجمى ذلؾ بحقو باالتصاؿ بالجيات  يفي ذلؾ شأف الفرد العادي نوأعمى المحكوـ عميو ش ينطبؽ

عمى تنفيذ العقوبة الجزائية بحؽ المحكـو  اإلشراؼالتي تتولى  يسواء التي أصدرت الحكـ يالقضائية
 يمي: مايتحقؽ مف خبلؿ  وىذا يعميو

                                                           
 .128شد مصطفى بواقنو, مرجع سابؽ, صتياني را 1
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مف القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة  30: فقد نصت المادة المحكوـ عميو بالعمـ بالمخالفة ؽح -1
ال يعاقب  -2 يلقانوف أو النظاـا ألحكاـوفقا  إالسجيف  أيال يعاقب  -1السجناء عمى أف )

فرصة فعمية لعرض دفاعو وعمى السمطة  إعطائو أوبالمخالفة  إعبلموبعد  إالسجيف  أي
المحكوـ عميو قد يرتكب  فأويستدؿ مف ذلؾ ب ي1المختصة أف تقوـ بدراسة مستفيضة لمحالة(

يعمـ المحكـو  أف يويجب كما ىو الحاؿ في الوضع الطبيعي يبعض المخالفات داخؿ السجوف
عطائو إليوعميو بالمخالفة المسندة   الفرصة ليدافع عف نفسو. وا 

يسمع دعواه أماـ  أف بالجيات القضائية: مف حؽ المحكوـ عميو تصاؿعميو باال المحكوـ حؽ -2
نزيؿ بمجرد  كؿيزود  أفويجب  يدعواه أو تقديـ شكواه إلسماعالبلـز  القدرالجيات القضائية ب
والقواعد  يبتعميمات مكتوبة بشأف النظـ المقررة لمعاممة المسجونيف مف فئتو يقبولو في السجف

عمى المعمومات وتقديـ  حصوؿوالطرؽ المصرح بيا لم يالمؤسسة فيالتأديبية المعموؿ بيا 
وتكييؼ  يبيا لمعرفة حقوقو وواجباتو إعبلموالتي يتعيف  األخرىوجميع المسائؿ  يالشكاوي

 .2سموكو وفقا لمقتضيات الحياة في المؤسسة
وبدوف  يبالطرؽ القانونية يمفتش السجوف إلىيسمح بتقديـ االلتماسات أو الشكاوي  أف يجب -3

غيرىا مف  أوالسمطة القضائية  إلىالمركزية لمسجوف أو  اإلدارة إلىأو  يرقابة عمى محتوياتيا
 السمطات المختصة.

تمؾ  تحدد أفعمى  يالعاـ النظاـ أوطبقا لنصوص القانوف  إالف يجوز معاقبة أي مسجو  ال -4
ونوع ومدة الجزاء التأديبي الجائز والسمطة  يمخالفة تأديبية شكؿالنصوص السموؾ الذي ي

 .الفةكما ال يجوز معاقبة المسجوف مرتيف عمى نفس المخ يالمختصة بتوقيع ىذا الجزاء 

حددىا البند المتعمؽ بالنظاـ والجزاءات  يالمحكوـ عميو بالتقاضي واالتصاؿ بالجيات القضائية فحقوؽ
والتي مف خبلليا يستدؿ  30 -27مف مدونة قواعد الحد األدنى لمعاممة المسجونيف في القواعد مف 

                                                           
 مف القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء. 30المادة  1
, 2003د, محمد طراونة, ضمانات حقوؽ االنساف في الدعوى الجزائية )دراسة مقارنة(, دار وائؿ لمنشر, الطبعة األولى,  2

 .234ص
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المقابؿ لو مف ب نوإف يمسمكية داخؿ السجف أوأنو في حالة ارتكاب المحكوـ عميو ألية مخالفة تأديبية 
 .1الفرد العادي فأفي ذلؾ ش أنوش يالضرورية والكافية ليا ضماناتالحقوؽ التي يجب توفير ال

 رفقد تيد يالمشروعية مبدأيتطمبو  أمر ىومراعاة القانوف بمعناه الواسع مف قبؿ السمطة التنفيذية  إف
 يبالمخالفة لمقانوف إداريا إجراءاتخاذىا  أو يفرديا إدارياقرارا  إصدارىاىذه السمطة ذلؾ المبدأ مف خبلؿ 

المشروعية مف خبلؿ قياـ  لمبدألذلؾ ال بد مف رقابة المشروعية وتقرير بطبلف التصرؼ المخالؼ 
 حمايةكوسائؿ ل واإلداريةوبالرغـ مف وجود الرقابة السياسية  يالوسيمة التي تقوـ بذلؾ إقرارالجية أو 
 .2المشروعية لمبدأضائية يبرز في تحقيؽ الحماية الكاممة دور الرقابة الق أف إال يىذا الحؽ

مجموعة مف القواعد  إطارتعمؿ ضمف  أف يبما فيو السجوف يكافة المجتمعات المنظمة وتحتاج
ىذه األنظمة لضماف  توضعوفي السجوف  يالتي يعتبرىا أفراد المجتمع أنيا عادلة ومستقيمة واألنظمة
الصعيد  عمىو  ي3واألنظمةوعمى كؿ مجموعة مسؤولية احتراـ ىذه القواعد  يجميع النزالءسبلمة 

مف اجؿ الحفاظ عمى حقوؽ  ي1998لسنة  6رقـ  والتأىيؿ اإلصبلحقانوف مراكز  جاءالداخمي فقد 
نما يالنزالء فقط وموظفي السجف في الحفاظ عمى تمؾ الحقوؽ ومف  إدارةجاء أيضا لينظـ عمؿ  وا 

 نية لمنزالء.ضمنيا الحقوؽ القانو 

 أف والتي نصت والتأىيؿ اإلصبلحمف قانوف مراكز  17في الفصؿ السابع وتحديدا في المادة  ونجد
أية أمور تخصو فور  أو)عمى مأمور المركز أو مف ينوب عنو اطبلع النزيؿ عمى أية أوراؽ قضائية 

مف  18ذلؾ نصت المادة  إلى باإلضافة 4في سجؿ رسمي( إليوالمركز وا بات وصوليا  إلدارةوصوليا 
 اهبرفع طمبو أو شكو  -1الحؽ في تقديـ أية شكوى أو طمب ويتـ ذلؾ:  لمنزيؿ القانوف عمى أف ) ذات

الجية  إلى إرسالوشكواه في سجؿ خاص قبؿ  أويسجؿ طمبو  -2عمى النموذج الخاص بذلؾ 
 .5( المختصة ويبمغ بالرد فور وصولو

                                                           
ية, تقرير مقدـ إلى الندوة العربية اإلفريقية حوؿ العدالة الجنائية ساس بف حميمة, العدالة الجنائية واإلصبلحات السجن 1

 .17, مف منشورات المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف , ص1991تشريف ال اني  24واإلصبلحات السجنية المنعقدة في تونس 
 .453فرقد عبود عواد القارضي, مرجع سابؽ, ص 2
 .60ة السجوف , كتيب موجو لموظفي السجوف,  ص اندرو كويؿ, دراسة حوؿ حقوؽ اإلنساف في إدار  3
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  17المادة  4
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  18المادة  5
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ويجب عمى أي شخص مف  ينزيؿ الحؽ في المعاممة القانونية كؿ إلىالقانوف  كفؿيكوف قد  وبذلؾ
 والحظنا يوالتأىيؿ اإلصبلح اكزتنظيما لممر  ذلؾو أو انتياؾ ىذا الحؽ  ىدر عدـالقائميف عمى السجوف 

الفقرة  16في نص المادة  وتحديدا 2001لسنة  2المدنية والتجارية رقـ  تفي قانوف أصوؿ المحاكما
السجف أو  والتأىيؿ اإلصبلحمركز  إلىيتعمؽ بالنزيؿ )السجيف ( تسمـ  فيماوالتي نصت عمى أف " 6

لحسف سير  ةضمان فتكو  أفالقانونية والقضائية قبؿ  ؿوفي ىذا ضماف لحقوؽ النزي مف ينوب عنو"ي
 اً قانوني سواء كاف لحقو أو كاف متخذ أمرفي ذلؾ اطبلع النزيؿ عمى كؿ  فأل يالمحاكمة إجراءات

وكفالة حقو في  يووحقو في تقديـ كافة بينات نفسوالعمؿ في الدفاع عف  زيؿفؿ النلكي يتك يضده
القانونية التي  األمورغير ذلؾ الك ير مف  إلى يالتقاضي حتى لو كاف نزيؿ وفي فترة تنفيذ العقوبة

 ومف يءتكوف حؽ مف حقوؽ النزال إفقبؿ  إنسافحقوؽ  أنيايجب الحفاظ عمى حقوؽ النزالء فييا سيما 
أو في توكيؿ  يضمف ىذه الحقوؽ مطالبة النزيؿ بحقوقو الخارجية سواء كاف ذلؾ بالتوجو لممحاكـ

.عليهمستحقوغيرقانونيغيرأمرأي عنومحامي ليدفع 

لبلطبلع عمى أي  يالحضور لممحكمةووجوب توفير التسييبلت لمنزيؿ مف أجؿ  ضرورة ويرى الباحث
 إدارةويجب عمى  يأو في حاؿ كاف شاىد بدعوى حقوقية أو جزائية يجمسات محاكمة حقوقية تخصو

 يالنزيؿ إشكالية تعرض ليا أيةالمركز لموقوؼ عمى  إلدارةالمركز التواصؿ مع أي نزيؿ يقدـ شكوى 
 .إىماليا إلى إىدار إي حؽ مف حقوؽ النزالءويجب أخذ الشكوى بعيف االعتبار حتى ال يؤدي 
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 الثاني: الفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يأثر التنفيذ العقابي في إصالح وتأىيل الجان

حؽ تفرضو الطبيعة  وىوالعقاب"ي  حؽمف حقوؽ في مواجية األفراد " دولةأخطر ما تممكو ال إف
وتقتضيو الضرورة لممحافظة عمى ىذا المجتمع ولحمايتو مف األفعاؿ أو  يمجتمعفي أي  شريةالب

وكاف النظاـ العقابي في العصور الوسطى يعتمد عمى  يالتصرفات الضارة التي تيدد كيانو ونظمو
 يفمـ تظير عقوبة الحبس كجزاء مقرر لمعظـ الجرائـ إال مع قياـ ال ورة الفرنسية يالعقوبات البدنية

 فييا يجبروف عمى العمؿ والسخرة. يوقبميا لـ تكف السجوف إال مأوى لمفقراء والمتشرديف

 يألف التنفيذ غير المستند إلى إلزاـ قانون يى إلزاـ قانوني أو قضائيالعقابي ىو ذلؾ المستند إل التنفيذف
ويشكؿ جريمة جزائية في حؽ المنفذ متى كاف قد تحايؿ عمى  يأو قضائي يعد تنفيذا غير قانوني
أو في حؽ اإلدارة متى أجبرت ذلؾ الغير أو سمحت لو بالحموؿ  يالسمطات المناط بيا تنفيذ األحكاـ

 في التنفيذ.

فالحكـ يتكوف مف  يواجب التنفيذ باتا ونيائيا العقابي بصيرورة الحكـ الصادر بو تنفيذالمرحمة  دأوتب
ويكوف الحكـ  يىو الذي يجـر الواقعة القانوفو  يوالواقعة ىي المفترض لتطبيؽ القانوف يالواقعة والقانوف

ومتى كاف الحكـ نيائيا توافرت لو  يالذي ينتيي إليو القاضي ىو نتيجة تطبيؽ القانوف عمى الواقعة
 عندئذ ما يسمى بالقوة التنفيذية لمحكـ أي تحقيؽ مضموف الحكـ بالقوة.
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عادة  يىو إصبلح الجاني وتأىيمو ياألىـ لوظيفة العقوبة بالنسبة لمسياسة الجنائية الحدي ة الغرضف وا 
مر يتطمب إحداث تغييرات في وىذا األ يوتجنيبو السموؾ اإلجرامي في المستقبؿ يتكيفو مع المجتمع
مف خبلؿ تطبيؽ  وذلؾ يالمجتمع فيوتنمية أنماط سموكية لدييـ تكوف مقبولة  ياةشخصيات الجن

وفقا ألحدث أساليب  جيـوعبل وتعميميـ يتيذيبيـمجمميا إلى  فيتيدؼ  يووسائؿ إدارية حدي ة أنظمة
وبإشراؼ ورقابة  ينفيذىا المؤسسات العقابيةوبما يتفؽ مع المعايير الدولية تتولى ت يالمعاممة العقابية

دارية يقضائية المؤسسات العقابية في اآلونة  ةيومف ىنا فقد ازدادت أىم يأ ناء فترة التنفيذ العقابي يوا 
 األخيرة في نظاـ العدالة الجنائية.

عمى السياسة الجنائية الحدي ة نجد أنو تـ استخداـ بعض الطرؽ واألساليب الحدي ة نوعا ما  وبالوقوؼ
عمى قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ  ذلؾ بناءوتـ إتباع  يبتنفيذ العقوبة مقارنة مع الفترة الماضية

عمى حقوؽ  ممحافظةوذلؾ ل يمنسجمة إلى حد ما مع المعايير الدولية ي1998لسنة  6الفمسطيني رقـ 
ولممحافظة عمى حقوؽ النزالء باألمف داخؿ المؤسسات العقابية وعدـ  يالنزالء كونيا حقوؽ إنساف

العقابية بقيت ىناؾ بعض االنتياكات لحقوؽ  المعاممةوبالرغـ مف ىذا التطور في  أنوإال  يانتياكيا
القانوني  النظاـبلؿ دراسة وىذا ما سيتبيف لنا في ىذا الفصؿ مف خ يالنزالء ولحقيـ باألمف تحديدا

اإلصبلح والتأىيؿ  كزاوانتياؾ الحؽ في األمف داخؿ مر  ي)المبحث األوؿ( وتأىيؿ النزالء بلحإلص
 )المبحث ال اني(.
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 :وتأىيل النزالء صالحإل ونيالقان النظام: األول المبحث

عمى تنفيذ العقوبة  اإلنسانيالطابع  إضفاءتحرص عمى  إنمانرى أف جميع النظـ العقابية الحدي ة 
ف ييدؼ أفدائما يجب  يبتجنب معاممة المحكوـ عمييـ بأسموب ييدر مف كرامتيـ أو إنسانيتيـوذلؾ 
 .اإلنسافمراعاة احتراـ كرامة  إلىالمجـر  إصبلح

مف القانوف األساسي  2فقرة  11ونرى أف األساس القانوني لحؽ المحكوـ عميو يتم ؿ في نص المادة 
يني حيث نصت عمى )ال يجوز القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد الفمسط

مف ىنا يتبيف لنا إف حؽ المحكوـ عميو  ي1مف التنقؿ إال بأمر قضائي وفقا إلحكاـ القانوف (أو منعو 
 في معاممة عقابية إنسانية غير حاطة بالكرامة اإلنسانية إنما ىو حؽ دستوري.

نظرا التصاليا باليدؼ األساسي الذي  يالعقابي مف أىـ مراحؿ الدعوى الجزائية ذمرحمة التنفي تعتبر
وال يتحقؽ ىذيف  يالمحكـو عميو أىيؿترمي إليو الدعوى الجزائية وىو تحقيؽ الدفاع االجتماعي وت

لؾ إشراؼ أية فائدة نتوخاىا مف ىذا الحكـ إذا لـ يتبع ذ بمجرد صدور الحكـ عمى الجاني األمريف
باإلضافة إلى مواصمة تتبع مراحؿ ىذا التنفيذ لمكشؼ عف درجة الخطورة الجرمية  يفعمي عمى تنفيذه

والت بت مف زواؿ الحالة الخطرة لديو وصبلحو وتآلفو االجتماعي وعودتو  يلممحكوـ عميو وعبلجيا
أولت لو اىتماما كما العقابي الدولية في موضوع التنفيذ  المؤتمرات واىتمت. ىذا 2صالحا إلى مجتمعو

حيث قرر بأف مرحمة التنفيذ العقابي  ي"أنفرس"وتحديدا في مؤتمر  ةيخاصا بعد الحرب العالمية ال اني
 .في نظاـ الدفاع االجتماعي أخطرىاتعتبر أىـ مرحمة و 

ة مف قبؿ مختمؼ الييئات العممي بذلت وخاصة في القرف التاسع عشر لمجيود الح ي ة التي ونتيجة
اختبلفيا  مىأصبحت المجتمعات البشرية ع يوخاصة ىيئة األمـ المتحدة يالمحمية واإلقميمية والدولية
صبلحو لكي يتمكف  يمؤسسة اجتماعية إصبلحية نوأتنظر إلى السجف عمى  تيدؼ إلى تأىيؿ النزيؿ وا 

نسانية ويجب أف تكوف ىذه الحياة متفقة مع مبادئ  ي3بعد انقضاء مدة عقوبتو مف بدء حياة اجتماعية وا 

                                                           
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  2فقرة  11المادة  1
األحمد, حقوؽ السجيف وضماناتو في ضوء القانوف والمقررات الدولية, الطبعة األولى, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, حساـ  2

 .34, ص2010
 .195د. محمد عبداهلل الوريكات, مرجع سابؽ, ص 3
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ويمتد ىذا التأىيؿ لما بعد اإلفراج عنو لضماف حسف تكيفو مع  يوقيـ المجتمع الذي ينتمي إليو
 خرج عف مبادئو وتقاليده والنظـ السائدة فيو. أف بعد يالمجتمع وعودتو إليو

 ييو وبيف األىداؼ المبتغاة مف العقوبةبيف الضمانات المقررة لممحكوـ عم ةأف  مة عبلقة قوي والمبلحظ
في اختيار  دورىابؿ ب يمداىا اتساعا وضيقا فيو  يفقد تؤ ر ىذه األىداؼ في الضمانات وجودا وعدما

وال شؾ أف تقرير ضمانات لممحكوـ عميو خبلؿ مرحمة التنفيذ العقابي عمى درجة كبيرة مف  ي1العقوبة
وكاف  يوالحريات في اإلطار الذي رسمو الدستور والقانوف كونيا تم ؿ وجو الحماية لمحقوؽ ياألىمية

وتعتبر مرحمة التنفيذ  ييحظى تنظيميا بعناية األنظمة المعاصرة فمف الطبيعي في ضوء ىذه األىمية أ
عادة تأىيمو  يعمى المحكوـ عميو االعقابي مف أخطر المراحؿ تأ ير  فيي إما أف تؤدي إلى إصبلحو وا 

 يالقانوني السميـ وفي ضوء األىداؼ المبتغاة منو اإلطارإذا ما بوشر التنفيذ في  إلى الحياة االجتماعية
أنو مجرد  مىأف يتعرض المحكوـ عميو ألشكاؿ مف التعسؼ والجور بو وبحقوقو إذا ما نظر إليو ع أو

 .2لذا بدت الحاجة ماسة إلى تقرير ىذه الضمانات يمجـر يجب بتره أو عزلو

والمؤسسات العقابية في إصبلح وتأىيؿ الجاني  يألىمية العقوبة ومراكز اإلصبلح والتأىيؿ ونظرا
)المطمب  تأىيموإصبلح النزيؿ و  عمىالعقوبة  أ ر سوؼ يكوف نطاؽ حدي نا في ىذا المبحث حوؿ

ة والتجربة الفمسطيني يودور المؤسسات العقابية في إصبلح وتأىيؿ الجاني )المطمب ال اني( ياألوؿ(
 في إصبلح وتأىيؿ النزالء )المطمب ال الث(.

 :إصالح النزيل وتأىيمو عمى العقوبة أثراألول:  المطمب

فإنيا ال تكفي وحدىا  يكانت العقوبة ىي الصورة التقميدية الوحيدة لمكافحة اإلجراـ حتى عيد قريب إذا
لبموغ ىذا اليدؼ سواء لقصورىا في مواضع متعددة في أداء وظيفتيا التي ترمي في النياية لمكافحة 

أو ألنيا ال تصمح في مواضيع أخرى لمواجية الخطورة  يالظاىرة اإلجرامية وحماية المجتمع منيا
تدابير االحترازية لما تحققو مف األمر الذي دفع البتكار ال ياإلجرامية الكامنة في شخص الجاني

 مف أخطار الجريمة. المجتمعأغراض عبلجية وتأىيمية لحماية 

                                                           
 .4, ص1996ة, القاىرة, د, إبراىيـ منصور الشحات, ضمانات المحكـو عميو في مرحمة التنفيذ العقابي, دار النيضة العربي 1
 .55, ص2010د. مصطفى يوسؼ, أساليب تنفيذ العقوبة وضماناتو دراسة مقارنة, دار النيضة العربية, القاىرة,  2
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اختمفت في  فا  وىي و  يتعريفات متعددة لمعقوبة تمعظـ فقياء القانوف الجنائي وقوانيف العقوبا يورد
أجؿ الجريمة فقد عرفت العقوبة بأنيا إيبلـ مقصود يوقع مف  يفي الجوىر إلى حد كبير تتفؽ اظاأللف

كما  ي2وقيؿ أنيا األ ر الذي ينص عميو القانوف ليمحؽ المجـر بسبب ارتكابو الجريمة ي1ويتناسب معيا
جزاء جنائي يتضمف إيبلما مقصودا يقرره القانوف ويوقعو القاضي عمى كؿ مف  بتت  أنياقيؿ ب

 مسؤوليتو عف الجريمة.

مف التعريفات السابقة أف العقوبة في جوىرىا ألـ أو أذى يصيب مف تنزؿ بو العقوبة كأ ر  ويتضح
 كيافويوقعو المجتمع عميو كرىا عف طريؽ الييئة المختصة دفاعا عف  يمباشر بسبب ارتكابو الجريمة

والمحافظة عمى مصالحو باإلضافة إلى ردع الجاني عف التمسؾ بالجريمة مرة أخرى  يالمجتمع
عادتو عضوا فاعبل في المجتمعو   .3ا 

إذ ال ي ير  يالبدنية ىي السائدة في التشريعات الجنائية باتيكف لعمـ العقاب وجود حيف كانت العقو  لـ
باعتبار أف تنفيذىا ال يستغرؽ غير وقت قميؿ  يأف تكوف محبل لدراسات عممية ؽتنفيذىا مشاكؿ تستح

وفي ظؿ ىذه األفكار كانت النظرة إلى  يتنفيذ العقابيتنقضي بانقضائو جميع المشاكؿ المتعمقة بال
 يوغن يفحسب عميومجموعة مف تدابير القسوة التي تيدؼ إلى إيبلـ المحكوـ  نوأ عمىالتنفيذ العقابي 

بعد تطور عمـ العقاب  ماأ يتستحؽ دراسة عممية متعمقة شاكؿأعماؿ القسوة ال ي ير م فأعف البياف 
فقد كانت ىذه  يوأصابت كذلؾ النظرة إلى المحكوـ عميو يالذي أصاب أغراض العقوبة السالبة لمحرية

واحتمت فكرة إصبلح وتأىيؿ المحكوـ عميو في الفكر الحديث مكانا  ياألغراض محبل لدراسات عديدة
ت المشكمة التي تدور حوليا جميع وفي ظؿ ىذه األفكار الجديدة تحدد يممحوظا بيف أغراض العقوبة

عميو وتأىيمو بما ال يكوف  ـوىي استقراء القواعد التي يتيح تطبيقيا إصبلح المحكو  ياألبحاث العقابية
وىذه السياسة الجنائية الحدي ة  ي4اسيةلحقوقو األس ىداراإلاإلنسانية أو  امتوبكر  المساس نوأمف ش

 يخبلؿ دور العقوبة في تحقيؽ العدالة )الفرع األوؿ(توضيحيا في ىذا المطمب مف  سيتـلمعقوبة 
 )الفرع ال الث(. المترتبة عمى العقوبة النتائج يوتحقيؽ الردع العاـ والردع الخاص )الفرع ال اني(

                                                           
 .16, ص1986د. محمود نجيب حسني, عمـ العقاب, دار النيضة العربية, القاىرة , 1
, 1996الطبعة السادسة, دار النيضة العربية, القاىرة , القسـ العاـ,  -د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانوف العقوبات2

 .521ص
 .60, ص2009د. محمد عبداهلل الوريكات, مبادئ عمـ العقاب, دار وائؿ لمنشر والتوزيع, الطبعة األولى, عماف, 3
 .219, ص1988د. محمود نجيب حسني, دروس في عمـ اإلجراـ والعقاب, دار النيضة العربية, القاىرة,  4
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 :العدالة تحقيقالعقوبة في  دوراألول:  الفرع

 يبعدالة العقوبة أف تتسـ بقدر مف اإليبلـ يصيب الجاني سواء في شخصو أو حريتو أو مالو يراد
اقتربت  مافكم يأو التساىؿ في قدر العقوبة ةبالقدر الذي يتناسب مع الجـر الذي ارتكبو دوف المبالغ

الظروؼ عمى أف تراعى  يالعقوبة مف قدر خطورة الجاني عمى المجتمع أمكف القوؿ بتحقيؽ العدالة
عمى العدالة كقيمة  اوتعتبر الجريمة عدوان ي1المختمفة التي أحاطت بالمجـر عند ارتكابو جريمتو

ما  ومرجع ىذه الصفة ياألفراد ميرفي ض المستقرو وىي كذلؾ عدواف عمى الشعور بيا  ياجتماعية
إلى محو  بةالعقو  تيدؼفحرمانا لممجني عميو مف حؽ لو.  رىااعتباب يتتصؼ بو الجريمة مف ظمـ

والشؽ  يوأف ترضي الشعور بيا الذي انتيؾ يلمعدالة االجتماعي االعتبار بإعادةعذاب الظمـ في شقيو 
بما  ازفالجريمة قد أخمت بيذا التو  أفذلؾ  ياألوؿ مف ىذه الوظيفة ييدؼ إلى إعادة التوازف القانوني

 .2فيأتي بالجريمة ويتطمب اإلشباع في صورة العقوبة يأنزلتو مف شر

ودرجة الخطورة الجرمية  يمع جسامة الجريمة سبةعدالة العقوبة إلى أف تكوف العقوبة متنا وتيدؼ
وىي بيذا المعنى ال ينبغي أف تكوف شديدة إلى درجة أنيا تمحؽ بالجاني ضررا كبيرا ال  يلمجاني

 التوازف حقؽت فبلوبسيطة  خفيفة تكوف الومف جية أخرى  يالجاني بالغير قويتناسب والضرر الذي ألح
فاأل ر السمبي الذي تتركو الجريمة  ي3بيف ما أتاه الجاني مف جـر وما لحؽ بالغير مف ضرر المطموب

 يعمى المجتمع الذي ارتكبت فيو آ ارىاإنما يتطمب عقوبة مناسبة متبلئمة تكفؿ الحد والتخفيؼ مف 
 في جسده أو مالو. وىذا ال يتأتى إال إذا ألحقت قدرا معينا مف اإليبلـ يصيب الجاني

وىي ال تتحقؽ إال إذا  يمف أساسيات التماسؾ االجتماعي ىيو  يالعدالة كقيمة اجتماعية  ابتة وتعتبر
لف يتحقؽ مف دوف معاقبة المخالفيف  دورهوىذا ب يكاف ىناؾ شعور جماعي بسيادة العدؿ والقانوف

سناد لمشعور العاـ بالعدؿ فالعقوبة إذف ىي ت  يلمقانوف والنظاـ االجتماعي بمفيومو العاـ بيت وا 
 يبحيث ينظر إلى إنزاؿ العقوبة بالجاني عمى أنو تحقيؽ لمعدؿ بيف مف قاـ بالفعؿ اإلجرامي يوالمساواة

 مة ضرورة لمتفريؽ بيف األسوياء  يوبمغة أخرى ي4والقوانيف منظـوبيف مف لـ يقـ بأي فعؿ مخالؼ ل
                                                           

 .54محمد عبداهلل الوريكات, مرجع سابؽ, ص د. 1
 .234د. محمود نجيب حسني, مرجع سابؽ, ص 2
, 2010دراسة مقارينة, دار وائؿ لمنشر, الطبعة األولى,  -د. فيد يوسؼ الكساسبة, وظيفة العقوبة ودورىا في اإلصبلح والتأىيؿ 3

 .102عماف, ص
 .147د, أحسف طالب, مرجع سابؽ, ص 4
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مف  ةعمى أساس أنو ال يمكف مساواة الشخص السوي بالجاني في النظرة والمعامم يوغير األسوياء
 طرؼ المجتمع.

 عقاب الجاني يشكؿ إرضاء فإف يعمى قيـ المجتمع ونظامو عتداءأف وقوع الجريمة يم ؿ ا وبما
 ويحد مف تكرار يمف الجاني فرديفي االنتقاـ ال بةالرغويحد مف  يلمضمير االجتماعي وتسكينا لو

وىي الغرض  يلذلؾ كانت العقوبة وسيمة لتحقيؽ العدالة ياالعتداء مف أجؿ الرد عمى عدواف الجاني
 فا  فتنفيذ العقوبة في ىذه الحالة و  يمف العقاب وكرد عمى إرادة الجاني التي دفعتو لسموؾ سبيؿ اإلجراـ

رة العدالة بعيدا عف إيقاعو يشكؿ ضرورة حتمية تقتضييا فك فإبأي نفع ف اعةكاف ال يعود عمى الجم
 .1أي فكرة نفعية

فكرة عدالة العقوبة تأخذ طابعا خاصا بعد ظيور األفكار والمبادئ التي قامت عمييا المدرسة  وبدأت
فعدالة العقوبة في العصر الحديث تقوـ عمى أساس أف قياس شدة العقوبة يجب أف  يالتقميدية الحدي ة

تتم ؿ عدالة العقوبة في تقدير الضرر الذي  حيث يالخطأ الذي أتاه الجاني جسامةيعتمد عمى مقدار 
تقدير  فأوالعدالة بيذا المفيـو تعني  ينيأصاب المجتمع نتيجة العمؿ غير المشروع الذي أتاه الجا

 .2العقوبة يجب أف يتيح لمجاني إدراؾ مدى جسامة الفعؿ الذي ارتكبو

 إيقاع العقوبة بحؽ الجاني فأذلؾ  يعوامؿ الوقاية مف الجريمة أىـ حدأمف ىذه الناحية تعتبر  فالعدالة
األمر الذي يحوؿ دوف وقوع جرائـ  يوالمجتمع في االنتقاـ ييعمؿ عمى إرضاء شعور المجني عميو إنما

صبلحيـ يجديدة  .3كما أف اعتبارات العدالة تميد لتقدير العقوبة وتسيؿ عممية تأىيؿ الجناة وا 

 : العقاب يشترط لتوافرىا ما يمي اؼالتي أخذ بيا كيدؼ مف أىد العدالةو 

وأف اإلخبلؿ بيا يؤدي إلى توقيع  ييشعر الجاني بما يترتب عميو مف التزامات اجتماعية أف -1
 العقوبة عميو.

 لتزاماتبتمؾ اال يكوف المجـر مسئوال عف تصرفاتو التي يقوـ بيا ويترتب عمييا اإلخبلؿ أف -2
 االجتماعية.

                                                           
 .195, ص1999العبل عقيدة, أصوؿ عمـ العقاب, مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة, اإلمارات, د, محمد أبو  1
 .104د. فيد يوسؼ الكساسبة , مرجع سابؽ, ص 2
 .146,ص1997أحمد عوض ببلؿ, محاضرات في الجزاء الجنائي, دار النيضة العربية, القاىرة,  3
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عميو نتيجة عادلة وضرورية  ياعكوف لدى المجـر شعور باف العقوبة التي تـ توقيي أف -3
 .1لتصرفاتو غير االجتماعية

 يشعورا لدى المجـر وغيره تم ؿعدالة العقوبة واف لـ تكف ممموسة إال أنيا وظيفة نفعية معنوية  فوظيفة
عمى المجـر لـ يكف  إيقاعياف يالذي تأذى مف وقوع الجريمة عيتحقؽ إرضاء الشعور االجتما العقوبةف

نما إلعادة التوازف القانوني الذي أخمت بو الجريمة مما يعيد لمعدالة اعتبارىا كقيمة  بيدؼ االنتقاـ وا 
 .2اجتماعية

وتكفؿ  يةفيي ترضي شعور المجني عميو والمشاعر العام يالغرض أىمية اجتماعية ممموسة وليذا
ىذا  فإوكذلؾ ف يأو ال أر مف الجاني قاـانب ىاـ مف العوامؿ اإلجرامية يتم ؿ في االنتاستبعاد ج

وعمى ىذا النحو فيو يتجو إلى تمقيف المحكـو  يالغرض يستند إلى فكرة مسئولية الشخص عف عممو
ضافة باإل يفيوجيو ذلؾ فيما بعد إلى السموؾ االجتماعي السميـ يعميو الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع

إلى ذلؾ تعمؿ إلى تييئة المجـر لتقبمو بيف صفوؼ المجتمع حينما ينقضي تنفيذ العقوبة فتوفر لو بذلؾ 
 .3عوالـ التأىيؿ

 :العام والردع الخاص الردعالعقوبة في تحقيق  دور: لثانيا الفرع

بالعقاب بسوء عاقبة اإلجراـ لكي ينفرىـ  التيديدالردع العاـ ىو إنذار لمناس كافة عف طريؽ  يعتبر
 يوىو بيذا المعنى إشعار لكافة األفراد باأللـ الذي يمحؽ بيـ إذا أقدموا عمى ارتكاب الجريمة يبذلؾ منو

 يوفكرة الردع العاـ ترتبط في نشوئيا بالمرحمة التي أصبح فييا العقاب قاصرا عمى السمطة السياسية
 وسيمةبؿ بدأت ىذه السمطة تبحث عف كيفية لجعميا  ييتم ؿ في االنتقاـ فمـ تعد العقوبة مجرد رد فعؿ

بالعقوبة التي  تيديدىـوذلؾ ب يليدؼ معيف ىو منع الكافة مف أف يرتكب أحدىـ جريمة في المستقبؿ
تجعؿ مف يفكر  يبيا نفذت توالطريقة التي كان فاختيار العقوبة المناسبة يعميياإف أقدموا  ستمحؽ بيـ

 .4وقد يعدؿ عنيا قبؿ تنفيذىا يويتردد قبؿ اإلقداـ عمييا وىيتر بيا 

                                                           
 .55صد.محمد عبداهلل الوريكات, مرجع سابؽ,  1
 .115, ص1972د. أحمد فتحي سرور, أصوؿ السياسة الجنائية الحدي ة, دار النيضة العربية, القاىرة,  2
 .235د. محمود نجيب حسني, مرجع سابؽ, ص 3
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 يعمى مواجية الدوافع الجرمية لدى األفراد بوسائؿ مضادة لئلجراـ يالفكرة األساسية لمردع العاـ وتقـو
وتتم ؿ في صورة  يوىذه الدوافع موجودة لدى اغمب الناس يالجريمةوع تتم ؿ في العقوبة بيدؼ منع وق

 نفسية كامنة في النفس البشرية. تعداداتاس

 تبببياف اآل ار السيئة التي تتر  ييشكؿ إنذارا لمناس كافة أنوب وبةعقأىمية الردع العاـ كيدؼ لم وتبرز
العقوبة مف ىذه الزاوية تيذيبية وموضوعيا نفسية أفراد  فوظيفة يعمى ارتكاب الجريمة فينصرفوف عنيا

فالخشية مف األلـ الذي  يأولئؾ الذيف تتوافر لدييـ ميوؿ ونزعات إجرامية يوبصفة خاصة يالمجتمع
 ييتحقؽ إحساس الكافة بيذا األلـبالتالي و  يتحد و العقوبة يقؼ حائبل دوف ارتكاب جرائـ في المستقبؿ

ومف خبلؿ تطبيقيا عمى الجاني  يمف خبلؿ االطبلع عمى العقوبة المنصوص عمييا في القانوف
 .1ومف  ـ تنفيذىا عميو بواسطة المؤسسة العقابية المعنية بذلؾ يضيبواسطة القا

وال مجاؿ  يإيقاع العقوبة األك ر بروزا في تبرير وظيفةإف وظيفة الردع العاـ ىي ال يالقوؿ نايمكنلذا 
ويتوقؼ ا ر  يإذ أنيا تتفؽ مع القاعدة المنشودة ألي تشريع عقابي لمنع الجرائـ قبؿ وقوعيا يإلنكارىا

عمى قياـ عدة عناصر مختمفة منيا ما يتعمؽ بالجريمة  ياوالوقاية من يردع العاـ في منع الجريمةال
ومدى شعورىـ وتيقنيـ مف  يومنيا ما ينصب عمى مدى التزاـ األفراد بمضموف القانوف يونوع العقوبة

 : ومف أىـ ىذه العناصر ما يمي يذىاوعبلنية تنف يتطبيؽ العقوبة

 المجوء إلى العقوبة.  ضرورة -1
 بقانوف العقوبات. العمـ -2
 التطبيؽ والتنفيذ. عبلنية -3
 بعدالة العقوبة. اإلحساس -4
 اليقيني بالعقوبة. الشعور -5
 الدوافع اإلجرامية. إزالة -6

عمى صعيد الردع الخاص فيقصد بو تقويـ المجـر بعبلج الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخصو  ماأ
اليب المناسبة خبلؿ مدة تأىيمو لمنعو مف العودة إلى اإلجراـ مرة أخرى واستئصاليا بالوسائؿ واألس

                                                           
 .102,ص1973 د, محمود نجيب حسني, عمـ العقاب, دار النيضة العربية, الطبعة ال انية, القاىرة, 1
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دماجو بالمجتمع ليصبح عضوا صالحا ف الردع الخاص ىي عبلج في شخص المجـر  وظيفةف ي1يووا 
لمنعو مف العودة الرتكاب الجريمة مرة أخرى  يبإزالة أسبابيا سواء كانت نفسية أـ جسمية أـ اجتماعية

بما  يفيو يتسـ بالطابع الفردي ألنو يتجو إلى شخص المجـر بالذات ليغير مف معالـ شخصيتو ذلؾل
يحقؽ التالؼ بينو وبيف المجتمع مف خبلؿ القضاء عمى أسباب وعوامؿ الخطورة اإلجرامية لديو 

مع بإصبلحو وتأىيمو ضمف برامج إصبلحية وتيذيبية وتعميمية تيدؼ جميعيا إلى إعادة إدماجو بالمجت
 .2مف جديد

عادة تأىيمو لمحياة  يوفيو موجو إلى شخص المجـر بيدؼ إصبلح يالخاص طابع فردي ولمردع وا 
فالعقوبة تقتصر عمى مجرد سمب  يوىذا يتطمب بالضرورة استبعاد فكرة االنتقاـ منو ياالجتماعية

عادة دمجو وتنظيـ المعاممة العقابية أ ناء تنفيذ العقوبة بما يتبلءـ مع تأىيؿ ا يالحرية لمحكوـ عميو وا 
 .3بالمجتمع مف جديد

أصبح يتم ؿ في إيجاد  بؿ يلـ يعد ىدؼ العقوبة قاصرا عمى مجرد إيبلـ الجاني بقصد زجره وبيذا
طريؽ إزالة مظاىر  عفووقايتو مف الجريمة  يالمجتمع عف لدفاعتدابير أو أساليب تيدؼ إلى ا

 يفأغراض ىذه التدابير ال تتجو إلى الماضي يومنع وقوع جرائـ جديدة في المستقبؿ يالخطورة الجرمية
نما تتجو إلى المستقبؿ لتحوؿ بيف المجـر وعودتو إلى اإلجراـ مف خبلؿ  يألف الجريمة وقعت وانتيت وا 

 .4استئصاؿ العوامؿ اإلجرامية لديو باإلصبلح والتيذيب

 : 5كالتالياـ في عدة وجوه الع عالخاص عف الرد ردعيختمؼ ال وبذلؾ

شخصيتو  عالـمف م يرالخاص طابع فردي فيو يتجو إلى شخص الجاني بالذات ويغ لمردع -1
في حيف أف الردع العاـ ال يمتاز بيذا  ياالجتماعي بينو وبيف أفراد المجتمع لؼآبما يحقؽ الت

 .لجريمةلمنعيـ مف اإلقداـ عمى ا دالطابع فيو يتجو إلى الكافة باإلنذار والتيدي

                                                           
 .411, ص2005عمر فاروؽ الحسيني, أصوؿ عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب, النسر الذىبي لمطباعة, الطبعة الخامسة, القاىرة, 1
بيف الشريعة اإلسبلمية والقانوف الوضعي, رسالة دكتوراه, كمية الحقوؽ  -دراسة مقارنة –د.عمار الحسيني, وظائؼ العقوبة  2

 .334, ص2005, جامعة النيريف, بغداد 
 .220, ص2002عمي عبد القادر القيوجي, شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت,  3
 .135د. فيد يوسؼ الكساسبة, مرجع سابؽ, ص 4
 .70د. محمد عبداهلل الوريكات, مرجع سابؽ, ص 5
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جر  إف -2 ومف  يتحقؽ وقوعيما فعبل مف شخص محدد ومعروؼ اماالردع الخاص يواجو خطورة وا 
جراما لـ يتحققا  يالمحتمؿ عودتو إلى اإلجراـ مرة أخرى أما الردع العاـ فانو يواجو خطورة وا 

نما مف المحتمؿ وقوعيما مف شخص ما. يبعد  وا 
في  يالردع الخاص عمى الجاني ممموس يتحقؽ بمعاقبتو وتطبيؽ البرامج اإلصبلحية عميو أ ر -3

فالتيديد بالعقاب واإلنذار منو والتيديد بو يترؾ لدى الكافة أ را  يحيف يكوف الردع العاـ نفسيا
 نفسيا بسوء عاقبة اإلقداـ عمى الجريمة.

التي يتحقؽ بيا كؿ منيما ففي حيف  الردع الخاص عف الردع العاـ مف حيث الوسائؿ ويختمؼ -4
فاف ال اني يتحقؽ مف خبلؿ فرض  ييتحقؽ األوؿ بوسائؿ إصبلحية تيذيبية وعبلجية 

يبلـ الجاني بال إلشعار الغير بما يتركو ىذا اإليبلـ مف أ ر نفسي  عقوبةالعقوبات القاسية وا 
 لدييـ لعدـ االقتداء بو بسموؾ الجريمة.

 :مترتبة عمى العقوبةال النتائجالثالث:  الفرع

كبيرة في السياسة  وظيفتيا لو أىمية تحديدو  يالمجتمع في مواجية الجريمة ىي وسيمة العقوبة تعتبر
لف يأتي جامعا مانعا دوف معرفة  يوضع العقوبات المبلئمة لمجرائـ مف قبؿ المشرع فأذلؾ  يالجنائية

 حد تياأالتي  واالجتماعية السياسية ر ايرتبط ارتباطا و يقا باآل العقوبةفيدؼ  ياليدؼ مف وراء العقاب
 قؽالضرر الذي تح زالةإومف شأف العقوبة  ياالجتماعي رابوالمتم مة في االضط يالجريمة في المجتمع

وقاية  لىإكؿ ذلؾ سيؤدي ببل شؾ  يغيره مف  أو وارتكابيا مستقببل مف الجاني نفس ومنع تكرار يعنيا
 .1ياالمجتمع من

 : العقابي بما يمي التنفيذمرحمة  ينتائج وظيفة العقوبة ف وتتحقؽ

الرغـ مف تعدد  ىالعقابية وعم ياسةالسفي : فالعقوبة العقوبة في السياسة العقابية يفةوظ أ ر -1
واحدة وىي مكافحة  ةوتتكامؿ لتحقيؽ غاي يأنيا تنسجـ مع بعضيا البعض  الإ يوظائؼ العقوبة

 يوبياف نصيب كؿ منيا في تحقيؽ ىذه الغاية يوىذا يتطمب التنسيؽ بيف ىذه الوظائؼ يالجريمة
أما مف الناحية  يفي ىذا المجاؿ مف الناحية النظرية بةبيف وظائؼ العقو  قضافميس ىناؾ تن

فتحقيؽ العدالة  يوجود م ؿ ىذا التناقض إلىالعممية فاف متطمبات كؿ وظيفة قد تشير بوضوح 

                                                           
 .154د. فيد يوسؼ الكساسبة, مرجع سابؽ, ص 1
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في حيف أف الردع العاـ يتطمب أف تكوف العقوبة  يالتناسب بيف العقوبة والجريمةيقتضي ضرورة 
وقد يستدعي الردع الخاص أف  يتفوؽ ما تتطمبو مقتضيات تحقيؽ العدالة يدةعمى درجة مف الش

 .1تتناقض مع متطمبات تحقيؽ العدالة والردع العاـ يتكوف العقوبة ذات طبيعة خاصة
المستخدمة في مكافحة  وسائؿ: تعد العقوبة مف أنجح الالعقوبة في الوقاية مف الجريمة ةوظيف أ ر -2

 يفي معدالت ارتكاب الجريمة  رةأف ذلؾ ال يعني أنيا الوسيمة الوحيدة المؤ  الإ يوالحد منيا ائـالجر 
ارتفاع  مفأو الحد  يمف العوامؿ التي تؤ ر في ازدياد الظاىر الجرمية العديد ىناجانبيا  لىإف

تأ ر وظائؼ العقوبة عمى معدالت ارتكاب الجرائـ يختمؼ باختبلؼ مفيـو  فأ إال يمعدالتيا
 تمؼفمف الطبيعي أف يخ يوالحاالت التي تمر بيا العقوبة مف جية أخرى يالعقوبة ذاتيا مف جية

 لىإنظر ي ؿفالمجتمع ما زا يالعقاب ماءالمجتمع عنو لدى عم أفرادمفيوـ العقوبة ووظيفتيا بيف 
وأنيا وسيمة  يينتقـ بواسطتيا مف المجـر الذي اخؿ بأمنو واستقراره يالعقوبة عمى أنيا وسيمة انتقاـ

 .2لمتكفير عف الخطيئة التي ارتكبيا

فعندما ترتكب  يالجريمةحد بعيد بالمراحؿ التي تمر بيا  لىإالعقوبة ترتبط  مراحؿليذا فاف 
وعف النص  يالبحث ينصب فور وقوعيا في الكشؼ عف الفعؿ ومدى مشروعيتو فإف يمةالجر 

الفاعؿ مف  لىإالجرمي ونسبتو  لفعؿا إ باتوالشروع في  ييجرمو وينطبؽ عميو القانوني الذي
 .خبلؿ التحقيؽ والمحاكمة وصدور الحكـ وتنفيذه

المعاممة  ساليبأمف  أسموبالعقابي يعتبر  العمؿ إف العقوبة مف الناحية العممية: وظيفة أ ر -3
 يثالراجح في عمـ العقاب الحد رأيلذلؾ يذىب ال يتأىيؿ المحكوـ عميو يستيدؼ الذيالعقابية 

عميو في الوقت نفسو يقع  تزاماوحقا لو قبميا وال يعميو المحكـواعتباره التزاـ عمى الدولة تجاه  لىإ
تأىيميا مف أجؿ القضاء عمى الخطورة حيث أنو ممتـز فبؿ المجتمع بتيذيب نفسو و  ي3عمى عاتقو

 .اإلجرامية والنزعة العدوانية الكامنة في نفسو

                                                           
 .92ب حسني, مرجع سابؽ, صد. محمود نجي 1
 .162د. فيد يوسؼ الكساسبة, مرجع سابؽ, ص 2
 .25د. عبد العزيز محمد محسف, مرجع سابؽ, ص 3
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وسيمة  ةيأفبل توجد  يوالوقاية منيا مةمف السيؿ عمميا تقدير وظيفة العقوبة في الحد مف الجري وليس
 لؤل ر المانع والرادع جةامتنعوا عف ارتكاب الجرائـ منت فالذي شخاصيمكف بواسطتيا معرفة عدد األ

 :1تتبع ذلؾ وذلؾ لؤلسباب التالية ةدراس يةأ إلىوكذلؾ ال يمكف الركوف  يلمعقوبة

اجتيادات نظرية  عمىفيي مجرد تحميؿ لوجيات نظر شخصية مبنية  يال تعبر عف الواقع نياأ -1
 الواقع بصمة. لىإبحتة ال تمت 

 حصائياتاإل أف إالالجريمة والحد منيا  نعالرادع لمعقوبة في م  ردلت عمى فاعمية األ فا  و  أنيا -2
 الرسمية تؤكد خبلؼ ذلؾ.

 العقوبة. غراضأعوامؿ أخرى قد تساىـ في تحقيؽ  ؾىنا فأ -3

وتتم ؿ ىذه الرابطة في حقوؽ  يبيف الدولة والمحكوـ عميو ةالتنفيذ العقابي عف وجود رابط ويكشؼ
 لىإمف خبلؿ القانوف الجنائي تيدؼ  ةفالدول يديرة بحماية المشرعوتصبح مف  ـ ج يوالتزامات متبادلة

خصائص  ةوليذه الرابط يمادية أو معنوية حسواء كانت ىذه المصال يالمصالح االجتماعية يةحما
ىذه الرابطة تتولد مجموعة مف الحقوؽ وااللتزامات  طارإوفي  يخاصة ةوسمات معينة تكفؿ ليا ذاتي

 جراءاتاإل بإتباع يمتـزوالمحكـو عميو  يطمب منيا ذلؾ تىفالدولة ممزمة بالتنفيذ العقابي م يالمتبادلة
 .2التنفيذ التي تمارس عميو جراءاتإل والخضوع نص عمييا القانوف تيال

عف طريؽ النص عمى األفعاؿ التي تيددىا وذلؾ  يقانوف العقوبات عف حمايتو ليذه المصالح ويعبر
تحقيؽ تمؾ المصالح ورسـ  وسائؿالجزائية  جراءاتيباشر قانوف اإلحيث  يعند مخالفتيا وتقرير الجزاء

التنفيذ العقابي وأىداؼ قانوف  ىداؼأ ـ يبدو جميا مدى التبلـز بيف  فوم يالكفيمة ببموغيا جراءاتاإل
 عمييا فيو. نصوصالعقوبات مف خبلؿ العقوبات الم

 يوالتأىيؿ اإلصبلحداخؿ مراكز  والتأىيؿ اإلصبلحأف ضعؼ عممية  إالوعمى الرغـ مما ذكر سابقا 
أو تحقيؽ النتائج المرجوة  يأو تحقيؽ الردع العاـ والردع الخاص يتحقيؽ العدالة إلىقد ال يؤدي حتما 

قد تدفع الشخص النزيؿ بعد  يوالتأىيؿ اإلصبلحوجود معوقات أماـ عممية  إفحيث  يمف العقوبة فعبل
لذا يجب أف تتـ  يوقد يكوف عف طريؽ القياـ بأفعاؿ مجرمة أخرى ياالنتقاـ إلىالعقوبة  انقضاء فترة

                                                           
 .165د. فيد يوسؼ الكساسبة, مرجع سابؽ, ص 1
 .19د.مصطفى يوسؼ, مرجع سابؽ, ص 2
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ويظير أ رىا بشكؿ ايجابي  يالنزيؿ وتأىيمو بفاعمية عالية حتى تتحقؽ نتائج العقوبة إصبلحعممية 
 .عمى المجتمع

 :العقابية في إصالح وتأىيل الجاني: دور المؤسسات الثاني مطمبال

فقد بات  يوالدولي معا ميميقالمستوى اإل مىفي مفيوـ السجف ع االعقود األخيرة تغيرا جوىري شيدت
صبلحيةالسجف بوصفو مؤسسة عقابية  لىإينظر  مف شأنيا أف تعيد النزيؿ لممارسة حياة عادلة  وا 

كاف لبيئة السجف ولمعمميات  ناومف ى يوسميمة بعيدة عف االنحراؼ والجريمة بعد خروجو منيا
 نسانيبالغة التأ ير عمى مستقبمو اإل يةالمختمفة التي تتـ خبلؿ مدة احتجاز النزيؿ أىم صبلحيةاإل

 .1والعممي في المجتمع الذي سيعود لبلنخراط فيو بعد انقضاء فترة العقوبة

تمؾ األماكف التي تخصصيا الدولة لغايات تنفيذ  يأو المؤسسات العقابية تآعادة بالمنش يقصدو 
 فيوينصرؼ مصطمح المؤسسات العقابية  يالعقوبات أو التدابير المانعة لمحرية عمى المحكوـ عمييـ

 يىذه السجوف منذ القدـ فتحيث عر  يبشكؿ خاص والتأىيؿ( صبلحاإل اكزالسجوف )مر  إلىاألساس  
الذيف كاف يظف  شخاصص ىذه األماكف لوضع األالعصر الروماني حيث كانت تخص لىإوتعود 

وبالتالي يودع ىؤالء المخالفيف أو الذيف  يخطرا عميو أو عمى نظامو السياسي وفالحاكـ أنيـ يشكم
أو المؤسسة  وقد عرؼ السجف ي2خطورة سياسية عمى نظاـ الحكـ في ىذه السجوف وفيشكم
المجتمع لرعاية وعبلج  أعده الذيالمكاف  :اثاألحد يداعإالخاصة ب سساتالمؤ  أو يصبلحيةاإل
في حقيـ  صدروالذيف  يمخالفة لمقوانيف والنظـ عماالأأو  يجراميةإاألفراد الذيف ارتكبوا أعماال  حصبلا  و 

المختصة بوضعيـ في مؤسسات  ماعيةأوصت المؤسسات االجت الذيفأو  ياتيـيحكـ بتجريدىـ مف حر 
وىو  يمذنبيفمف جانب المجتمع تجاه المخالفيف ال عيالطبيوالسجف كعقوبة ىو رد الفعؿ  يصبلحيةإ

  يرةالسجف قد يأخذ تسميات ك فإوبصورة عامة يمكف القوؿ  ي3أيضا الوسيمة التي اختارىا المذنبيف
 سةالمؤس يدار أو مؤسسة التيذيب يمؤسسة التربية وأدار  يصبلحيةالمؤسسة اإل :مترادفة ومنيا

 .والتأىيؿ صبلحمراكز اإل يدار الحجز يةالعقابي
                                                           

, 1997العربية لمعمـو األمنية, الرياض, د.مصطفى التركي, سجوف النساء, مركز الدراسات والبحوث التابع ألكاديمية نايؼ  1
 .3ص

د. عماد محمد ربيع, د. فتحي توفيؽ الفاعوري, د. محمد عبد الكريـ العفيؼ, أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب, دار وائؿ لمنشر  2
 .191, ص2009والتوزيع, الطبعة األولى, عماف, 

 171د.أحسف طالب, مرجع سابؽ, ص 3



82 
 

وىذه  يريةحالسالبة لم العقوباتواقترنت ب يثالحد يوميافالسجوف )المؤسسات العقابية( بم ظيرت وقد
مف قرنيف  أك ر إلىالسجوف كمؤسسات عقابية ال تمتد  ةأمما يعني أف نش يعقوبات حدي ة ىياألخيرة 

 نيااليدؼ م يعشر فقد كانت است نائية فالسجوف قبؿ القرف ال ام بعضما وجدت  ذاا  و  يمف الزماف
 .1وكانت تتم ؿ بالقبلع والحصوف القديمة يعداميـإيحيف موعد  حتىحفظ المتيميف 

م مو م ؿ  يألداء ميمة محددة مجتمعالمؤسسات االجتماعية التي خصصيا ال حدىإالسجف  ويعتبر
والسجف بيذا المعنى ىو مؤسسة لتقديـ  يسائر المؤسسات االجتماعية األخرى كالمدرسة والمستشفى

وفي كؿ  يووجد السجف في جميع المجتمعات تقريبا يخدمة يحتاجيا المجتمع والفرد عمى حد سواء
السمطة المركزية  شكاؿأمنذ بداية ظيور شكؿ مف  أو ينظمةمنذ بداية ظيور المجتمعات الم زمنةاأل

السجوف  فتختمؼ يوالمكافختمؼ عبر الزماف اليدؼ مف السجف ا فأ مف رغـوبالىذا  يفي المجتمع
إلى البحث  طرؽلذا سوؼ نت يأو خارجيا يةوفي تنفيذ العقاب داخؿ المؤسسات العقاب ينواعياأبنظميا و 

وتنفيذ الجزاء الجنائي داخؿ المؤسسات العقابية  ياألوؿ( عالمؤسسات العقابية وأنواعيا )الفر  ةنظمفي أ
 الجزاء الجنائي خارج المؤسسات العقابية )الفرع ال الث(. تنفيذ أخيراً و  ي)الفرع ال اني(

 :المؤسسات العقابية وأنواعيا ةنظمأاألول:  الفرع

ىذه األنظمة عمى الوجو  ىـعدة أنظمة وسنستعرض أ لىإالمتبعة في المؤسسات العقابية  ـالنظ تتنوع
 : التالي

فيناموف  ياالختبلط بيف المحكـو عمييـ ليبل ونيارا ساسأ: يقوـ ىذا النظاـ عمى الجماعي النظاـ -1
وىذا  يويسمح ليـ بالحديث فيما بينيـ يـفي قاعو الطعا ـوجباتي اويتناولو  يكبيرة برسويا في عنا

ويعتبر  يواألحداث نساءوالطوائؼ كالفصؿ بيف الرجاؿ  إلىبتقسيـ المحكوـ عمييـ  حيسم نظاـال
التكاليؼ سواء مف  ميؿويتميز ىذا النظاـ أنو ق ي2النظـ الذي عرفتو البشرية قدـأىذا النظاـ مف 
 إلىلمعمؿ العقابي ويييئ السبيؿ  يدايكفؿ تنظيما ج أنوو  يأدائوالسجف أو  إنشاءحيث نفقات 

وعمى الرغـ مف ىذه  ييروف يرادبإ أتيويضمف بذلؾ أف ي يالحدي ة لو ليةاالستفادة مف األساليب اآل
عمييـ فيتأ ر األقؿ  حكوـأنو يتيح فرص االختبلط بيف الم إال أنو مف عيوب ىذا النظاـ ىإلالمزايا 

                                                           
 .173مرجع سابؽ, صد. فيد يوسؼ الكساسبة,  1
د.طبلؿ أبو عفيفة, أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب وآخر الجيود الدولية والعربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود, دار  2

 .526الجندي لمنشر والتوزيع, القدس, ص
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ويتحوؿ السجف  يمستوياتيـ ىدنأاالقتراب مف  إلىخطورة ويميموف في مجموعيـ  ك راألف إجراما
 .1مدرسة لمجريمة لىإبذلؾ 

النظاـ ىو عزؿ السجيف بشكؿ تاـ عف بقية المسجونيف وعدـ  اذى ساسأاالنفرادي: و  النظاـ -2
 لكنو يعنو فراجعند اإل إالبو ال يغادرىا  الخاصةحيث يعيش بمفرده في زنزانتو  ياتصالو بيـ

األعماؿ كالكتابة  عضبويزاوؿ فييا  يوعمماء الديف شديوومر  ويستقبؿ فييا موظفي السجف وميذبي
 ي2في مكاف منعزؿ يضاأيتـ ىذا  أفالرياضة عمى  لممارسةنيا ويسمح لو بالخروج م يوالمطالعة

بيـ   رألممجرميف الخطريف لئبل يت الضاريقضي عمى التأ ير  نوكاف يسجؿ ليذا النظاـ أ ذاا  و 
أنو  إال يويتيح لمنزيؿ فرصة التأمؿ في جريمتو التي اقترفيا والندـ عمييا يالمجرموف المبتدئوف

يؤخذ عميو انو باىظ التكاليؼ حيث يمـز  نوإف ي3يحقؽ التفريد التنفيذي وفقا لظروؼ المحكوـ عميو
عبلوة عمى  يعمييـ حكوـكبيرة منيا بعدد الم عداداأزنزانة لكؿ سجيف مما يتطمب  نظاـوفقا ليذا ال

يصعب  مام توزلاضطراب المحكوـ عمييـ نفسيا وعقميا ويتسبب لو اليزاؿ بسبب ع لىإيؤدي  أنو
المجـر  صبلحإمع ىدؼ العقوبة في عممية  يتعارضوىذا  يعنو فراجتكيفو مع المجتمع بعد اإل

 .4وتأىيمو
 

 ي: ويحاوؿ ىذا النظاـ الجمع بيف مزايا كؿ مف النظاـ الفردي والنظاـ الجمعيالمختمط النظاـ -3
الطعاـ فيما  جباتو   ناءأفترات معينة كالنيار م بل أو  فيبحيث يوفر فرصة لبلختبلط المساجيف 

لكف  يومف خبلؿ ىذا النظاـ يستطيع النزالء االلتقاء يالزنازيف االنفرادية ليبل لىإيعود المساجيف 
العبادة أو  أماكفحيث يكتفي بااللتقاء في  يالحديثيفرض عمييـ التزاـ الصمت وعدـ تبادؿ 

 ـ  يتمؾ الفترات فيو أماكف الطعاـ ويحظر عمييـ تبادؿ الحديث الديني أو التدريب أ رشاداإل
بيف المساجيف  لضارةا ارتبادؿ األفك وذلؾ لتبلفي يقضاء الميؿ في الزنزانة بانفراد لىإيعودوا ليبل 
 .5خرآ إلىمف مجـر  الخطورةوعدـ نقؿ 

                                                           
 .254د, محمود نجيب حسني , مرجع سابؽ, ص 1
 .198د, محمد عبداهلل الوريكات, مرجع سابؽ, ص 2
 .378, ص2002. عمي عبد القادر القيوجي, أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, د 3
د.عبود السراج, عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب, دراسة تحميمية في أسباب الجريمة وعبلج السموؾ اإلجرامي,  الطبعة األولى, ذات  4

 .434, ص1981السبلسؿ, الكويت, 
 .194ربيع, د. فتحي توفيؽ الفاعوري, د. محمد عبد الكريـ العفيؼ, مرجع سابؽ, ص د. عماد محمد 5
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 يدارتياإالسجوف أو ب إنشاءتعمؽ منيا ب ماويحقؽ ىذا النظاـ عدة مزايا فيو قميؿ التكاليؼ سواء  
العقمية مما  وأبالصحة البدنية أو النفسية  ضراركاأل يالناتجة عف العزلة اطرالمخ كما أنو يبعد

لمسجناء خبلؿ جمعيـ  فرعبلوة عمى انو يو  يفي المستقبؿ تأىيؿيساعد المحكـو عميو عمى ال
لـ يسمـ مف  أنو إالا ىذا النظاـ التي يحققي المزاياوعمى الرغـ مف ىذه  ي1والعمؿ ذيبفرصة التي
فقاعدة الصمت التي يفرضيا عمى السجناء أشد قسوة مف  يعميو مف عيب جسيـ ويطالنقد لما ين

عند  خريفلمحديث مع اآل نسافحيث يميؿ اإل يوفيو مخالفة لمطبيعة البشرية ياالنفرادي نظاـال
 .2ومف الصعب مقاومة ىذه الميوؿ ياجتماعو بيـ

أما  يال أـسمب الحرية سواء كاف تنفيذ تمؾ العقوبة مقترنا بقسوة  ةالسابق نظـالغاية مف ال كانت -4
نماغاية في ذاتو و  في النظاـ التدريجي فسمب الحرية لـ يعد عودة  لىإوسيمة تيدؼ  صبحأ ا 

 برنامجاىذا النظاـ يتضمف  فأ أي يالحياة الحرة العادية إلى راحؿوعمى م يالمحكوـ عميو تدريجيا
اندماجو في المجتمع  عادةالمحكوـ عميو وذلؾ إل صبلحيعتمد األسموب التدريجي إل إصبلحيا
عدة  لىإمدة العقوبة السالبة لمحرية  سيـتق ساسأالنظاـ التدريجي عمى  ـويقو  يعاؿكعضو ف

ادي معيف يسمح مف العزؿ االنفر  ـوفقا لنظا خرىاأل إلى إحداىاالمحكـو عميو مف  ؿينتق يمراحؿ
نيارا والعزؿ  يمتوسطو تميد لموسط الحر كالعمؿ الجماع خرىأالحرية الكاممة مرورا بمراحؿ  إلى

النظاـ التدريجي أفضؿ مف األنظمة السابقة ويتفوؽ  فأال شؾ في  ي3وسط حر ليبل والعمؿ في
كؿ  منوتفادت الصورة الحدي ة  قدول ي صبلحوا  برنامج تأىيؿ المحكـو عميو و  عمىعمييا باحتوائو 

جممتو قد يؤدي في بعض  يولكف التطبيؽ المرف لمنظاـ ف يليوإمف االنتقادات التي وجيت 
 .4عمى الصورة القديمة بقاءاإل إلىالحاالت 

مف المؤسسات  دةأنواع متعد نشاءإتعنى الدوؿ المختمفة ب يالعقابية المؤسسات نواعأعمى صعيد  أما
 يالمؤسسة التي تبلءمو فيطائفة  ؿك إيداع يتطمبتعددا  مجرميفال وظائؼتعدد  إلىالعقابية بالنظر 

شدة  وأ يالجنس أو نوع الجزاء وعمى المؤسسات المختمفة وفقا الختبلفيـ في السف أ زيعيـو ت يتـ كما
قد يتـ استخداـ  يالسالبة لمحرية خاصة قصيرة المدةأف تنفيذ العقوبة  إلى اإلشارةونود  يالعقوبة

                                                           
 .149, ص1978د. محمد خمؼ, مبادئ عمـ العقاب, مطبعة التورة, الطبعة ال ال ة, بنغازي,  1
 .320, ص1985 د. فوزية عبد الستار, مبادئ عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب, دار النيضة العربية, الطبعة الخامسة, القاىرة, 2
 .140د. محمد صبحي نجـ, مرجع سابؽ, ص 3
 .291د, احمد عوض ببلؿ, مرجع سابؽ, ص 4
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ساعات محددة  إقامتووذلؾ عف طريؽ حبس المحكـو عميو في محؿ  يالحدي ة في تنفيذىاالتكنولوجيا 
ويتـ تنفيذ المراقبة  يلتنفيذ ىذه العقوبات خارج المؤسسة العقابيةمع خضوعو لرقابة الكترونية 

االلكترونية عمى المحكوـ عميو عف طريؽ جياز يسمح بمتابعة المحكوـ عميو والتأكد ىؿ ىو موجود 
في معصـ  الساعةالمكاف المحدد أو في المنزؿ أـ ال ويتم ؿ في وضع اسوارة الكترونية تشبو في 

المركز الرئيسي الذي يوجد في المؤسسة  إلىمحددة  إشارة بإرساؿحيث تسمح  يالمحكوـ عميو
ي كما ى نواعوىذه األ يالتي تعتمد عمييا عاييربتوزيعيـ حسب الم اوتختمؼ الدوؿ فيما بينيم  يالعقابية

 : يمي

المجـر شخص يم ؿ خطورة عمى  فأ أساسالمغمقة: وتقـو ىذه المؤسسات عمى  المؤسسات -1
قبؿ انتياء مدة العقوبة  ليوإالوصوؿ  بيفلذلؾ يجب عزلو تماما عنو والحيمولة بينو و  يالمجتمع

تحاط بأسوار  فأو  يتكوف خارج المدف أفولذلؾ يراعي في مباني المؤسسات  يالسالبة لمحرية
وتوقع العقوبة عمى كؿ  يوتفرض حوليا الحراسة المشددة يعالية يتعذر عمى المسجوف اجتيازىا

 .1مف يحاوؿ اليرب منيا
ونظاـ  ـالعقوبة والمجر  لىإالمفتوحة نظرة اجتماعية جديدة  ف: وتم ؿ السجو المفتوحة المؤسسات -2

 بشخص خطير ومؤذ لممجتمع يج نوأ المجـر عمى إلىال ينظر  أصبحبحيث  يالعدالة الجنائية
مريض اجتماعيا  أو نفسيا أو  شخصانو  ساسأعمى  إليوبؿ صار ينظر  يعزلو واتقاء شره

 اليوالعبلج ال يتـ بعزلو عف المجتمع وبالت يالعبلج لىإويحتاج  يأو كؿ ذلؾ معا يأخبلقيا
 إلىبؿ تيدؼ  يعميو مف المذنبيف حكوـعزلو السجيف أو الم لىإفالمؤسسات المفتوحة ال تيدؼ 

 .2االندماج في المجتمع عادةوإل صبلحلئل ةالفرص إعطائو
فتنظيميا  يتاحواالنف غبلؽالمؤسسات درجة متوسطو بيف اإل ىذه: تحتؿ شبو المفتوحة المؤسسات -3

وأك ر منيا في  يأقؿ مما ىو في المؤسسات المغمقة المادية ؽوالعوائ ونمط الحراسة فييا
ال تجدي القيود المشددة في  لذيفويودع في ىذه المؤسسات األشخاص ا يالمؤسسات المفتوحة

مما يعني ضرورة اختيار مؤسسة  يوال قة فييـ لييـإوال توحي شخصياتيـ باالطمئناف  يصبلحيـإ
 .3ال ىي مغمقة تماـ وال مفتوحة تمنع الحرية الكاممة

                                                           
 .92, ص1992د. فوزية عبد الستار, مبادئ عمـ العقاب, دار النيضة العربية, القاىرة,  1
 .182د. أحسف طالب, مرجع سابؽ, ص 2
 .185د. فيد يوسؼ الكساسبة, مرجع سابؽ, ص 3
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 إصبلحومف شأنو أف يكوف لو دور كبير في عممية  يأف النظاـ التدريجي ىو نظاـ فعاؿ ويرى الباحث
أنو في مرحمة  حيث عمى  قة بنفسو أخرى يجعمو إلىأف انتقاؿ النزيؿ مف مرحمة  إذ يوتأىيؿ النزيؿ

ف أف السجو  إلى باإلضافة يوالتأىيؿ اإلصبلحتقبمو لجميع برامج  إلىمما يؤدي  يمتقدمة مف التطور
في حيف نرى أف  يلمنزيؿ إحباطعممية  إلىيؤدي  يتواجد أفراد المجتمع أماكفالمغمقة وانعزاليا عف 

لتمكيف النزيؿ مف االتصاؿ  يالمعنوي لمنزيؿ لمتأىيؿذات فاعمية أكبر  يالمفتوحةالسجوف المفتوحة وشبو 
 والتواصؿ مع المجتمع.

 :الجنائي داخل المؤسسات العقابية الثاني: تنفيذ الجزاء الفرع

 - المعاممة العقابية ساليبأخبلؿ  مف -المؤسسات العقابية  داخؿالجزاء الجنائي  فيذنمف ت اليدؼ إف
صبلحيـو  ييـتيذيب المحكـو عم لىإغرض الجزاء الجنائي اليادؼ  حقيؽىو ت عدادىـو  ا  لمواجية  ا 

 بخواصزاء الجنائي داخؿ المؤسسات العقابية عنيـ وتتسـ خصائص تنفيذ الج فراجالحياة بعد اإل
 : يكما يم يأساسية وى

 يبيف الحياة داخؿ السجف وخارجو حتى يم ؿ األسموب المألوؼ لمحياة العادية لتشابويقوـ ا أف -1
االختبلؼ الكبير  ففإ يضاأو  يعميو في المجتمع فيما بعد كـوويعيف ذلؾ عمى سيولة اندماج المح
ألف  ينتائج خطيرة لىإوبيف الحياة خارجيا يؤدي  عقابيةبيف أسموب الحياة في المؤسسة ال

الجزاء  لىإيعتبر نوعا مف العقاب يضاؼ  ابيةانخفاض مستوى الحياة داخؿ المؤسسة العق
 .1األصيؿ

مف  يتشابيوف يفذالعقابية عمى تحقيؽ المساواة في معاممة المحكوـ عمييـ ال دارةتعمؿ اإل أف -2
فبل  يالعقابية لتأىيميـ يبومف حيث مدى مبلئمة األسال يالجريمة احيث الظروؼ التي ارتكبوا فيي

المحكـو  ويشغم كافالمينة والمركز االجتماعي الذي  ساسأتقيـ التمييز بينيـ عمى  أفيجوز 
 .2المساواة أماـ القانوف أعميو وذلؾ تحقيقا لمبد

                                                           
 .558عفيفة, مرجع سابؽ, صد. طبلؿ أبو  1
 .250د. فوزية عبد الستار مرجع سابؽ, ص 2
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 يايةعديدة ترمي في الن ةوتأىيمي إصبلحيةفي المؤسسات العقابية لبرامج  يوالمحكوـ عم ويخضع
 محكـوويسبؽ ىذه البرامج نظـ تمييدية لمتنفيذ العقابي كفحص ال يلتحقيؽ غرض تنفيذ الجزاء الجنائي

 : يميوىي كما  يعميو وتصنيفو

العقابية وحتى  ؤسسةتتبع مع المحكوـ عميو منذ دخولو الم :العقابي نفيذ: النظم التمييدية لمتأوال
تطبؽ  يتشتمؿ عمى عدة برامج ذات جوانب متعددة تيذيبية وتعميمية وتربوية جراءاتإ يخروجو منيا
عادتوبغية عبلجو و  يالفترة تمؾعميو خبلؿ   .المجتمع عضوا صالحا فيو إلى ا 

البيولوجية  يجراميةعميو مف كافة جوانبيا اإل المحكوـ: ويقصد بو دراسة شخصية العقابي الفحص -1
بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات البلزمة التي تتيح تنفيذ التدبير المحكـو  يوالنفسية واالجتماعية
التصنيؼ يقوـ عمى  فأكما  يالمعنى يعد توطئة لمتصنيؼ وىو بيذا يبو عمى النحو السميـ

ويعتبر  ي1خرمتكامبلف ال غنى ألحدىما عف اآل ففيما نظاما ياست مار معمومات الفحص
والفحص  يلوجييو : الفحص البأىميامف الفحص ومف  عديدة نواعالفحص العقابي شامؿ أل

 والفحص التجريبي. يوالفحص االجتماعي يوالفحص العقمي يالنفسي
طبقا لمسف  يطوائؼ أو فئات متشابيو في ظروفيا لىإحكـو عمييـ : ويقصد بو تقسيـ المالتصنيؼ -2

 يوغيرىا العقميةو  والنفسية ةوالحالة البدني والتكرار والجنس ونوع الجريمة والعقوبة ومدتيا والعود
العقابية المبلئمة  لممعاممة خضاعيـمجموعات مختمفة داخؿ كؿ مؤسسة إل لىإومف  ـ تقسيميـ 

 يوالسف يالجنس يىمياأأسس التصنيؼ عمى عدة عوامؿ ومف  وقد اعتمدت ي2ىيؿألمقتضيات الت
ونوع  يدانةصدور حكـ اإل يثمف ح يمدة العقوبة يجراميةالسوابؽ اإل يالصحية أو النفسية ةالحال
 .3الجـر

صدور الحكـ القضائي النيائي عمى المحكوـ عميو  بعدف :أثناء التنفيذ العقابي المعاممة: أساليب ثانيا
التي تطبؽ عميو وظيفتيا في  قوبةولكي تحقؽ الع يفييا يداعوإ فلممؤسسة العقابية التي يتعي يرسؿ

خبلؿ مدة تنفيذ العقوبة في  خضاعوإال بد مف  يوفي الردع الخاص لو ووتأىيؿ المحكوـ عمي صبلحإ
وتقود  يلعقابيةا دارةاإل يذىاتشرؼ عمى تنف يومختمفة عةمتنو  صبلحيةإالعقابية لبرامج أساليب  المؤسسة

                                                           
 .207د. محمد عبداهلل الوريكات, مرجع سابؽ, ص 1
 .400, ص1992القسـ العاـ, مطبعة أوفست, بغداد,  -د. فخري الحدي ي, شرح قانوف العقوبات 2
 .وما بعدىا 208العفيؼ, مرجع سابؽ, صد. عماد محمد ربيع, د. فتحي توفيؽ الفاعوري, د.محمد عبد الكريـ  3
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ولعؿ ابرز ىذه األساليب التي تعد حجر األساس الذي يتوقؼ  ي1تأىيمو وتقويمو لىإكميا في النياية 
 : تأىيؿ المحكوـ عميو ىي كما يمي وعمي

كما  ييبلـالردع واإل مىوالوسطى تقتصر ع يمةالعقوبة في العصور القد : بقيتالصحية الرعاية -1
يداعيـو  ييـالمحكوـ عم يواءإل أماكف ردكانت السجوف في تمؾ الحقبة الزمنية مج لحيف تنفيذ  ا 

 اضتفشي األمر  إلى أدىاىتماـ بشؤونيـ الصحية مما  أدنىولـ يكف ىناؾ  يالعقوبة عمييـ
العقوبة واالىتماـ بشخص المحكوـ عميو مف حيث  أغراضتطور  ومع أنو إال يواألوبئة بينيـ

 يمف تقدـ في العصر الحديث تماعيةجالعموـ الطبية واال حرزتوأعبلوة عمى ما  يوالعبلج ىيؿأالت
جميا في الرعاية الصحية لنزالء المؤسسات  ىتماـاال أالغرض الحديث لمعقوبة بد ولتحقيؽ
لمعاممة  افقد تناولت القواعد النموذجية الدني يالرعاية الصحية في السجوف ىميةألو  ي2العقابية

 يالرعاية الصحية صورتيف وىما: الوقاية ناوؿوتت ي26 – 10السجناء ىذه الرعاية في القواعد 
أحد نزالء المؤسسات العقابية  صابةإمف االحتياطات الخاصة بتجنب  دنىالحد األ يجادإوىي 

نماليس عمى باقي النزالء فحسب و  يرةيم ؿ خطورة كب لؾذ فأل يبمرض معد  ادفر أعمى باقي  ا 
ونظافة  يالعقوبة تنفيذ: الوقاية في مكاف ومنيا يأساليبويتـ ذلؾ عف طريؽ عدة  يالمجتمع
والصورة ال انية وىي العبلج ويتـ  ي3النزيمة الحامؿ ةورعاي يوالنشاط الرياضي يهذاءغو  يالنزيؿ

أسباب  إزالة إلىوالرعاية اليادفة  أىيؿالعقابية كجزء مف خطة الت لمؤسسةعبلج النزيؿ داخؿ ا
 ويكوف العبلج عبلجا نفسيا أو عبلجا طبيا. يلديو جراـاإل

التعميـ يوسع  فكما وأ وآ ارهي جراـعمى التخمص مف عوامؿ اإل اعدىـتعميـ النزالء يس إف: التعميـ -2
ويساعد عمى التفكير اليادئ السميـ في الحكـ عمى األشياء وتقدير  يالمدارؾ وينمي القدرات

العدوؿ عنو في  لىإ دفعيـفي جراميالسموؾ اإل إلى تيـنزالء عمى تغيير نظر مما يحمؿ ال يالعواقب
ويتمقى النزالء  يالفني ويتضمف التعميـ داخؿ المؤسسات العقابية التعميـ العاـ والتعميـ يالمستقبؿ
الكتب أو عف طريؽ  ؽأو عف طري يالدروس والمحاضرات التعميمية لقاءإعف طريؽ  أماالتعميـ 

 .4توفير مدرسيف أخصائييف لذلؾ وأتوفير الصحؼ 

                                                           
 .217د. محمد عبداهلل الوريكات, مرجع سابؽ, ص 1
 .420د. عمي عبد القادر القيوجي, مرجع سابؽ, ص 2
 وما بعدىا. 581د. طبلؿ أبو عفيفة, مرجع سبؽ, ص 3
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مف خبلؿ  يالمعنوي لدى المحكوـ عميو وأتقوية الجانب الروحي  إلى لتيذيب: ييدؼ االتيذيب -3
وتجعمو أك ر قدرة عمى التكيؼ  يفسوفي ن خبلقيةالمبادئ والقيـ الدينية أو األ مفغرس مجموعة 

 يالديني ذيبولمتيذيب صورتيف وىما التي يعد انقضاء مدة عقوبتومع المجتمع والتالؼ معو ب
 .1خبلقيوالتيذيب األ

مف ممارستو بعد  والتدرب عمي والدولة بتقديـ عمؿ لو حتى يمكن لزاـإتأىيؿ المحكوـ عميو  تطمب -4
 يمحددة أغراضالمؤسسات العقابية فأصبحت لو  فيوبذلؾ تطور وضع العمؿ  يعنو فراجاإل
تحقيؽ النظاـ في المؤسسات  وغراضأومف  يتوافر شروط معينة فيو غراضتحقيؽ ىذه األ تطمبف

ىو تعدد  يفي المؤسسات العقابية شروط العمؿ ىـأومف  يوالمحكوـ عميو ب لتزاـوا يالعقابية
 .2مقابؿ لويكوف  فأو  يالعمؿ منتجا يكوف فأو  يونواعأ

تحقيؽ  إلىالعقابية  مؤسساتلممحكـو عميو في ال: تيدؼ الرعاية االجتماعية االجتماعية الرعاية -5
التأىيؿ وىو  ساليبأل : وىما معرفة مشاكؿ المحكوـ عميو ومحاولة حميا حتى يستجيبىدفيف
ال تيدد بالخطر النظاـ  نياأالمحكوـ عميو والمجتمع طالما  يفعمى الصمة ب بقاءواإل يمطمئف
   ألف ىذه الصمة تسيـ في تحقيؽ الغرض التأىيمي لمجزاء الجنائي. يالعقابي

 :الجنائي خارج المؤسسات العقابية الجزاء ذ: تنفيالثالث الفرع

عقابية مف  معاممةىناؾ  نماإ يفقط ةالمؤسسات العقابي داخؿال تتـ  أساليبيا بجميعالعقابية  المعاممة إف
المؤسسات  خارج ابيةوالسبب في وجود المعاممة العق يالمؤسسات ىذهخارج  يضاأنوع مختمؼ تتـ 

تنفيذ الجزاء الجنائي ال تسمح في بعض  ياالمغمقة والتي يتـ في المؤسسات ىذه أف وى يالعقابية
صبلحيـعمييـ و  المعاممة العقابية الخاصة في تأىيؿ المحكـو ىداؼأالحاالت بتحقيؽ  وسبب ذلؾ  يا 

وكذلؾ صعوبة تكييؼ المحكوـ عميو مع الحياة الجديدة  يالحرية النفسية الناجمة عف سمب  ارىو اآل
  اراآل إزالةالعقابية عمى  دارةاإل قدرةوفي نفس الوقت عدـ  يفي المجتمع الجديد )المؤسسة العقابية(

والكؼء مف  يالكاف دالعد والسبب في كؿ ذلؾ ىو عدـ توافر يالنفسية أو التخفيؼ منيا

                                                           
 .228د. محمد عبداهلل الوريكات, مرجع سابؽ, ص 1
 وما بعدىا. 138د.فوزية عبد الستار, مرجع سابؽ, ص 2
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ال يستفيد مف االستمرار في  صبلحواإل لتأىيؿأو أف يبمغ المحكـو عميو مرحمة مف ا ي1المتخصصيف
 المؤسسة العقابية.

 :العقابية صورتاف وىما كما يمي اتالجزاء الجنائي خارج المؤسس ولتنفيذ

سراح المحكوـ عميو بعقوبة  طبلؽالشرطي إ فراج: ويعني اإلعن المحكوم عميو شرطيال اإلفراج -1
 إفف يعميو زاماتفي فرض بعض االلت ؿضمف شروط تتم  يمدة عقوبتو ءسالبة لمحرية قبؿ انتيا

فو  ينيائي إفراج إلى فراجبيا تحوؿ اإل قاـ المؤسسة العقابية ليستوفي  إلىالمحكوـ عميو  أعيد أخؿ ا 
المختاريف ممف  ءالشرطي عمى النزال فراجويطبؽ اإل ي2فراجما تبقى مف العقوبة لعدـ جدارتو بيذا اإل

 يأخذولـ  يبعد قضاء السجيف فترة مناسبة في السجف تكفؿ تأىيمو أي يلو أىيميـجرت تييئتيـ وت
نماو  يالشرطي صراحة فراجبنظاـ اإل ينيالتشريع الفمسط  45المادة  نصتأخذ بنظاـ مشابو لو فقد  ا 

أمضى  م ي المدة  إذا)يفرج عف النزيؿ  أفوالتأىيؿ الفمسطيني عمى  صبلحمف قانوف مراكز اإل
عنو خطرا عمى  فراجحسف السير والسموؾ وال يشكؿ اإل ةالمحكوـ بيا عميو وكاف خبلؿ تمؾ المد

 .3األمف العاـ(
اجتماعي يرد عمى الحكـ  وتأىيؿمعنوي  إصبلحالشرطي ىو عبارة عف وسيمة  اإلفراجوالواقع أف 

ومف  يىو عبارة عف وسيمة تيذيبية ىذا مف جية اإلفراجحيث كاف ىذا  يالمحكوـ عميو إدانةبالصادر 
ـو يىو عبارة عف وسيمة لمتقميؿ مف نفقات السجوف وذلؾ حسب المف اإلفراجفاف ىذا  أخرىجية 

 الكبلسيكي لو.
حماية المجتمع عف  إلىوـ ال يتفؽ مع المفيوـ الحديث لمدفاع االجتماعي الذي ييدؼ يىذا المف أف إال

وىنا يتمكف  يحتى يندمج في المجتمع ياجتماعيا تأىيموطريؽ تقويـ الفرد وعبلج انحرافو ومف  ـ 
الشرطي  اإلفراجلذا أصبح  ياجتماعيا وتأىيموالمحكـو عميو مف تمقي معاممو تيذيبية اليدؼ منيا تقويمو 
 و.ىو عبارة عف وسيمة تفريد المعاممة التيذيبية لممحكوـ عمي

                                                           
د. نبيو صالح, دراسة في عممي اإلجراـ والعقاب, الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع, ودار ال قافة لمنشر والتوزيع, الطبعة  1

 .277, ص2003األولى, عماف, 
 .423د. محمد عبداهلل الوريكات , مرجع سابؽ, ص 2
 , مرجع سابؽ.1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ رقـ  25المادة  3
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 فراجييدد اإل أالو  يقويما وحسنا عميوأف يكوف سموؾ المحكوـ  يالشرطي فراجشروط اإل أىـمف  ويعتبر
 ؾوأف يصاحب ذل يبالتزاماتو المالية وفىأأف يكوف المحكوـ عميو قد  يالعاـعف المحكوـ عميو األمف 
 .1عنو  فراجرضاء المحكوـ عميو باإل

عميو قبؿ انقضاء كؿ المدة المحكـو بيا  محكـوعف ال فراجاإل ": ويقصد بنظاـ الباروؿالباروؿ" نظاـ -2
معينة يتحقؽ خبلليا التمييد  ةعميو مع خضوعو لبعض االلتزامات التي تقيد مف حريتو خبلؿ فتر 

كما أنو يم ؿ مرحمة  يولمباروؿ مزايا متعددة منيا تخفيض مدة العقوبة السالبة لمحرية يىيموألت
 لىإالمفاجئ مف سمب الحرية  االنتقاؿوذلؾ لتفادي  يؽ والوسط الحرانتقالية بيف الوسط المغم

 يالسجف أـ خارجو خؿويشجع الخاضع لو عمى انتياج السموؾ الحسف سواء دا يالحرية الكاممة
صبلحوسرعة تأىيمو  وكؿ ىذا يساعد عمى يعمى أسرتو شراؼويمكنو مف اإل  فادةويشترط لئل يوا 

يمكف مف خبلليا  دنىأأف يقضي المحكوـ عميو داخؿ السجف مدة معينة كحد  ـمف مزايا ىذا النظا
 يالتي يتضمنيا الباروؿ بيةوصبلحيتو لتطبيؽ المعاممة العقا يالتأكد مف استجابتو لممعاممة العقابية

 .2مع توافر األمؿ في تأىيمو واندماجو في المجتمع بسيولة

 عميو المحكوـفالواقع يفترض أف  يارج المؤسسات العقابيةبالنسبة لتنفيذ الجزاء الجنائي الكمي خ ماأ
 ودعتسمب حريتو وي ال الةعميو في ىذه الح وـالمحك فإومع ذلؾ ف يدانةصدر ضده حكـ باإلقد

خالؼ ىذه  ذاإ يمف االلتزامات ددعف طريؽ خضوعو لع يحرية المحكوـ عميو يدتق إنما يبالسجف
ىو  يخارج المؤسسات العقابية ائيوعمة تنفيذ الجزاء الجن يااللتزامات فانو حينئذ يتعرض لسمب الحرية

كما  يالعقابية في الوسط الحر مةب قة كبيرة وجدارة عالية في استجابتو لممعام تمتعالمحكوـ عميو ي فأ
حرية  سمبالتي تستوجب  جراميةاإل ةمف الخطور  عاليةشخصية المحكوـ عميو ليست عمى درجة  فأ

يجنب  نماإ يخارج المؤسسة العقابية الجنائيذلؾ فاف تنفيذ الجزاء  لىإ إضافة يالمحكوـ عميو بالكامؿ
 .3المحكوـ عيو مخاطره ومساوئو داخؿ السجوف

 : العقابية صورا متعددة ومنيا سساتاتخذت المعاممة العقابية خارج المؤ  وقد

                                                           
 وما بعدىا.602د. طبلؿ أبو عفيفة, مرجع سابؽ, ص 1
 .174د. محمد صبحي نجـ, مرجع سابؽ, ص 2
 .288د. نبيو صالح, مرجع سابؽ, ص 3



92 
 

فترة  ؿتعميؽ تنفيذ العقوبة فور صدور حكـ بيا عمى شرط موقؼ خبل: وىو وقؼ التنفيذ نظاـ -1
لـ يتحقؽ  ذاإ أما يخبلؿ تمؾ الفترة تنفذ العقوبة الشرط الموقؼ قؽتح ذاإف ياختبار يحددىا القانوف

 فتنفذ العقوبة ويعتبر الحكـ الصادر بيا كأف لـ يكف.
عميو وتحوؿ بينو  وـمف حرية المحك : فتفترض مجموعة مف االلتزامات التي تقيدالبوليس مراقبة -2

البوليس معاممة  اقبةالعقابية وفقا لنظاـ مر  ةمموىكذا فاف المعا يمرة أخرى جراـاإل إلىوبيف العودة 
 والتأىيؿ. صبلحمع ذلؾ ال تحتوي عمى برنامج لئل انيأ إال يايجابية

 الإ يالتي تقيد مف الحرية اللتزاماتجانب فرضو مجموعة مف ا لىإ أنو: يتميز االختبار باالختبار -3
 .1صبلحوا  تأىيؿ الخاضع لو و  إلىأساسا  يدؼي ةأنو ينطوي عمى برنامج لممعاممة العقابي

 خبلءإأف تقوـ المؤسسات العقابية ب ترضفمف المف يعف النزيؿ فراجبالنسبة لمرعاية البلحقة عمى اإل ماأ
 لىإسراح المحكوـ عميو ويدفع بو  طمؽي فأ وما يلمحرية لسالبةسبيؿ كؿ مف انقضت مدة محكوميتو ا

والتعود عمى  يمنيا صعوبة التكيؼ مع الحياة بعد فترة السجف ييواجو عدة مشاكؿ وقضايا يالخارج
وفي الرؤية  يوطريقة التعامؿ مع الحرية ومرور زمف طويؿ عمى فترة العقوبة يالحرماف مف الحرية

صبلحميمة الدولة لمعالجة الجاني و  أفالحدي ة لمسياسة العقابية نجد  مف خبلؿ العقوبة ال تنتيي  وا 
 لىإبحاجة  سياوتجد الدولة نف يكوميةما بعد انتياء مدة المح لىإولكنيا تمتد  يمدة العقوبة نتياءبا

والحد مف عودتيـ مجددا  يبيعيةالحياة الط لىإلممفرج عنيـ تساعدىـ لمعودة  واؿتوفير ظروؼ وأح
 .2وفير رعاية الحقة النقضاء مدة الحكـوذلؾ بت ـر جلم

 :وتأىيل النزالء صالحإ: التجربة الفمسطينية في الثالث المطمب

وجد أف ىناؾ قانونيف ينظماف  يوبدء تأسيس مؤسساتنا الوطنية يقدـو السمطة الوطنية الفمسطينية بعد
حيث كاف قانوف السجوف  يةفي الضفة الغربي خرقانوف في قطاع غزة واآل يالسجوف يقواعد العمؿ ف

مطبقا في  1952لسنة  23وقانوف السجوف رقـ  يمعموال بو في محافظات غزة 1946لسنة  3رقـ 
عمى السجوف في  شراؼأف المديرية التي تتولى اإل عتبارمع األخذ بعيف اال يمحافظات الضفة الغربية

 محافظات فمسطيف كافة ىي مديرية مركزية واحدة.

                                                           
 .201جـ, مرجع سابؽ, صد. محمد صبحي ن 1
 .250د. عماد محمد ربيو, د. فتحي توفيؽ الفاعوري, د. محمد عبد الكريـ العفيؼ, مرجع سابؽ,  2
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 يفي العمؿ شكالياتيسبب في ك ير مف األحياف بعض اإل كاف ذلؾ الوضع أف فيوال شؾ  مماو 
ىذه  فأ إلى ضافةباإل يبيف القانونييف المذكوريف ةخصوصا وأنو كانت توجد اختبلفات كبيرة وجوىري

 مع النظريات الحدي ة تتماشى وأف يالحديث مجاراة التطور لىإوفي حاجة  يقديمة وغير عادلة نيفالقوا
نظرا لوجود بعض المواد في وذلؾ  يالعاـ بمعناىا 1السياسات العقابية الحدي ة وأ يلعقوبةافي تفريد 

يبلـعمى عقوبات بدنية فييا قسوة و  نصكانت ت يكوريفذالقانونييف الم مف  ماـتخمو ت يلشخص النزيؿ ا 
 .ليوـبمفيوميا المعروؼ ا إصبلحية سفةفم يةأ

 ي1998لسنة  6رقـ  والتأىيؿ صبلحاإل اكزقانوف مر  صدارإوبعد الجيود والتوصيات تـ  وبذلؾ
والتأىيؿ  بلحصالسجف بمصطمح جديد وىو مركز اإل حالقانوف استبدؿ مصطم ىذا فأونبلحظ بداية 

نظرا لما تنطوي عمييا المصطمحات القديمة مف قسوة ونظرة  يلفظ سجيف بكممة نزيؿ استبدؿو  يالميني
 صبلحاإل مراكز زالءمف مواده ونصوصو حقوؽ ن  يركوتضمف القانوف في  ياحتقار مف قبؿ المجتمع

 والمطبقة يالحدي ة ىيميةأوالت صبلحيةحد ما مع السياسات اإل إلىمتبلئما  يإصبلحيـ آلياتو  يوالتأىيؿ
 .حاليا في ك ير مف الدوؿ

وليس  يوالتأىيؿ صبلحقرار وزاري حسب نص قانوف اإل بدوفوالتأىيؿ  صبلحمراكز اإل إنشاءتـ  وقد
والتأىيؿ لو مفيوـ تناسبي ما  صبلحفمركز اإل يوتأىيؿ إصبلحمركز  يعدكؿ مكاف يتـ االحتجاز بو 

ال شؾ فيو أف قانوف مراكز  مماو  يوما بيف الواقع المعاش داخؿ ىذه المركز يبيف االسـ والعنواف
كما أنو ال يوجد  يـ يشوبو بعض ال غرات والنواقص والقصور1998لسنة  6والتأىيؿ رقـ  صبلحاإل
مف  65والتأىيؿ حيث نصت المادة  صبلحمف قانوف مركز اإل 65نص المادة  بتنفيذية حس حلوائ

 .2البلزمة لتنفيذ ىذا القانوف( تالقانوف المذكور عمى أف )يصدر الوزير األنظمة والتعميما

في الضفة  اخمسة مني يىيؿوتأ صبلحإستة مراكز  إنشاءوالتأىيؿ عمى  صبلحمراكز اإل قانوف ونص
قطاع غزة  فيوواحد  يحاوأري يوراـ اهلل يوالظاىرية يونابمس يوتأىيؿ جنيف صبلحإوىي مراكز  يالغربية

عدد مراكز  أصبحالواقع فقد  رضأما عمى ا يوتأىيؿ غزة )السجف المركزي( صبلحإوىو مركز 
ونظارة طولكـر  آمر داربعد تحويؿ نظارة  يمنيا في الضفة الغربية 7 مانية مراكز  ىيؿأوالت صبلحاإل
مف حيث  ىيؿأوالت صبلحاإل اكزمر  تخضعو  يداخميةقرار وزير ال ىعمبناءا  أىيؿوت إصبلحمركز  إلى

                                                           
 .678, ص1999د. احمد فتحي سرور, الحماية الدستورية والحريات, دار الشروؽ, الطبعة األولى, القاىرة,  1
 .1998لسنة  6)السجوف( رقـ مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ  65المادة  2
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عميو باعتباره مكانا  تأالفمسطيني والتعديبلت التي طر  يؿوالتأى صبلحوالتنظيـ لقانوف مراكز اإل إلدارةا
 صبلحعف التجربة الفمسطينية باإل لحديثوسنتطرؽ في ىذا الطمب وعند ا يالدائـ حتجازلمتوقيؼ و اال

 صبلحاإل كزقانوف مرا تقييـ يوالتأىيؿ في فمسطيف )الفرع األوؿ( صبلحمراكز اإل إلىوالتأىيؿ 
في ظؿ المعايير والقواعد الدولية )الفرع  والتأىيؿ صبلحاإل كزمرا يفي فمسطيف )الفرع ال اني( أىيؿوالت

 ال الث(.

 :سطينوالتأىيل في فم صالحإل: مراكز ااألول الفرع

 صبلحعمى قانوف مراكز اإل 1998\5\ 28مصادقة رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية في  تعتبر
فقد أخضع القانوف جميع السجوف  يمف التطورات االيجابية ذات العبلقة بالسجوف الفمسطينية ىيؿأوالت
وزير  ؼشراإبأف تعمؿ تحت  ألزمياو  يشرطةفي ال التأىيؿو  صبلحلممديرية العامة لمراكز اإل ركزيةالم

وألغى ىذا القانوف  يماكنياأوالتأىيؿ وتحديد  صبلحمراكز اإل إلغاءأو  إنشاءالداخمية الذي لو صبلحية 
وجود مذكرة قانونية  واشترط يقةموجودة في القوانيف السابالعقوبات البدنية ضد السجناء التي كانت 

في المركز بعد انتياء المدة المحددة  بقائوإوحظر  ي1والتأىيؿ صبلحمركز اإل إلىأي نزيؿ  دخاؿإل
 قانونا في المذكرة.

الكشؼ  اءجر إتكوف ميمتيا  يوتأىيؿ إصبلحعيادة في كؿ مركز  إنشاءوجوب  مىينص القانوف ع كما
عمى أف  يكشوفات طبية دورية عمييـ جراءإ إلى إضافة يالسجف إلى إدخاليـالنزالء قبؿ  عمىالطبي 

 يالبلزمة  واألدويةتقـو الخدمات الطبية العسكرية بتزويدىا بطبيب وعدد مف الممرضيف والمعدات 
قضاء  ىبعد مرور فترة معينة عم يخروج مف السجف جازاتإالقانوف منح بعض فئات السجناء  زوأجا

 .2محكوميتيـ

 يامياويحدد م يفي الشرطة عمى ىذه المراكز ىيؿأوالت إلصبلحالعامة لمراكز ا دارةاإل وتشرؼ
وىناؾ مراكز توقيؼ خاضعة  ي1998لسنة  6والتأىيؿ رقـ  صبلحاإل راكزوصبلحياتيا قانوف م

 .3شريعوىذه ال تخضع لتنظيـ قانوف أو ت يلؤلجيزة األمنية

                                                           
, 27حسيف أبو ىنود, تقرير حمو مراكز اإلصبلح والتأىيؿ الفمسطينية, الييئة المستقمة لحقوؽ المواطف, سمسمة التقارير القانونية  1

 .25, ص2001راـ اهلل, 
 .119, ص1997اـ اهلل, وضع حقوؽ اإلنساف في فمسطيف, التقرير السنوي ال الث, الييئة الفمسطينية لحقوؽ المواطف, ر  2
 .122جميؿ ىبلؿ, مرجع سابؽ, ص 3
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والتأىيؿ فقد نصت المادة  صبلحوالتأىيؿ مدير مركز اإل حصبلعمى مركز اإل ابةرقوال شراؼاإل ويتولى
المركز وتنفيذ  عماؿأوسير  إدارةعمى أف )يتولى مدير المركز  التأىيؿو  صبلحقانوف مراكز اإل فم 4

مدير عاـ  شراؼإبمقتضاه تحت  رةصاد أخرىأنظمة أو لوائح أو تعميمات  أية أحكاـ ىذا القانوف أو
 .1يفوضو بذلؾ( خرآ وؿوالتأىيؿ أو أي مسؤ  صبلحاإل كزمرا

 : القانوف ىي ما يمي ىذا عمييا بموجب ةالمصادق توتم تأنشئ يوالتأىيؿ الت صبلحاإل مراكز ومف

 .الظاىرية أىيؿوت إصبلح مركز -1
 وتأىيؿ جنيف. صبلحإ مركز -2
 وتأىيؿ راـ اهلل. صبلحإ مركز -3
 نابمس. ىيؿأوت إصبلح مركز -4
 .ريحاأ أىيؿوت إصبلح مركز -5
 غزة. ىيؿأوت إصبلح مركز -6

مف خبلؿ  يالعامة لنيابةالعبلقة بيف المؤسسات العقابية وا ىيؿأوالت صبلحقانوف مراكز اإل وتناوؿ
وأعطت  يوتحدث عف الرقابة عمى السجوف ومراكز التوقيؼ يتنظيمو ليا في عدد مف نصوص مواده

في الدخوؿ  لحؽا اختصاصو ائرةكؿ مف د يمساعديومف ىذا القانوف لمنائب العاـ أو أحد  11المادة 
عف الوفاة أو  وكذلؾ تمقي الببلغات ييريدونو قتو  يأفي  يالتوقيؼأو  صبلحجميع مراكز اإل إلى
 أىيؿوالت صبلحاإلعمى مدير مركز  أكدتمف ذات القانوف بحيث  16المادة  وجبتوأوىذا ما  يصابةاإل

 أو ينتيجة حادث أونزيؿ بموت مفاجئ  أيالنيابة العامة فورا بوفاة  إببلغأو مف ينوب عنو ضرورة 
 2بالغة. صابةإ إصابتوفي حاؿ 

 حيف لىإ نزيؿفقط االحتفاظ بال ليست أىيؿوالت صبلحميمة مراكز اإل أفمف خبلؿ ذلؾ  فويتبي
نماو  ياالنتياء مف مدة محكوميتو الرعاية الصحية أو  كانتأالرعاية البلزمة لو سواء  بتاميف القياـ ا 

برامج  إعدادب ـيقع عمى عاتؽ المركز أف يقو  نوإواليدؼ ف غايةليذه ال اوتحقيق يالرعاية االجتماعية
واجب  لىإ ضافةىذا باإل يسويّ  كإنساف عالمجتم لىإمساعدة النزيؿ عمى العودة  شأنيامف  صبلحيةإ

                                                           
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  4المادة  1
, 2003جميؿ ىبلؿ, نظاـ العدالة الجنائية في فمسطيف, دراسة اجتماعية وقانونية, معيد الحقوؽ جامعة بيرزيت, راـ اهلل,  2

 .69ص
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النزيؿ بحيث تمكنو مف العيش الكريـ وىذا  ؿوتنفيذ برامج تعمؿ عمى تأىي عدادإيقوـ ب أف في المركز
 .1ما يسمى بالرعاية البلحقة

أنظار العالـ في ظؿ عصر التكنولوجيا  تأالقرف الحادي والعشريف بد ايةنياية القرف الماضي وبد ومع
ظيور الحركات  ومعالعربي  عالـوخاصة في ال يوالتقدـ العممي واالزدىار الحضاري مرحمة العولمة

منيا ألف السجوف عبارة عف حمقة  جوفوخاصة الس يتـ التركيز عمى العدالة الجنائية يوالدينية رىابيةاإل
في التغير باتجاه  تدأكما أف نظرة المجتمع والدولة ب يوميـ ساسيأالعدالة الجنائية وركف  اتمف حمق

وتتجو نحو  يوالسياسييف المسئوليف ذىافأأت  قافة التغيير تعصؼ في فبد ياالسجوف والمذنبيف أيض
 .2وكرامتو المتأصمة نسافومبلئمة لحقوؽ اإل يوقوانيف جيدة سجوف حدي ة

نظرا  يمراكز أخرى إلىأف العدد غير كافي وبحاجة  إالوعمى الرغـ مف توافر سبعة مراكز في فمسطيف 
 إعادةيجب العمؿ عمى و  يبعا لمظروؼ المحيطة في المجتمعت يالزدياد الجريمة بالواقع الفمسطيني

وعدـ توفر جميع اإلمكانيات الواجبة مف أجؿ عممية  يىيكمية ىذه المراكز نظرا لضيؽ المساحة
 اإلصبلح والتأىيؿ.

بعض  لتأىيؿوا صبلحكاف لمراكز اإل يالحديث  الجنائيةوفي ظؿ التطور اليائؿ بالسياسة  نوأ إال
انو وجد الك ير مف  الإوعمى الرغـ مف ذلؾ  يوتأىيميـ يـعمي كوـحالم إصبلحعممية  فيااليجابيات 

 وىذا ما سيتـ توضيحو في الفرع التالي. يالسمبيات وأوجو مف التقصير والخمؿ في المراكز

 :فمسطين فيوالتأىيل  صالحقانون مراكز اإل تقييمالثاني:  الفرع

تحدث  يمادة 67يضـ  يعشر فصبل سعةفي ت 1998لسنة  6والتأىيؿ رقـ  حصبلقانوف مراكز اإل يقع
والتأىيؿ وحتى لحظة  حصبلمنذ لحظة دخوؿ النزيؿ مركز اإل ءفي بعضيا بالتفصيؿ عف حقوؽ النزال

عمى مبدأ  حد كبير في تفصيمو ليذه الحقوؽ لىإواعتمد القانوف  يمف المركز روجووخ يعنو فراجاإل
 حقوقواحتراـ  ىوالعمؿ عم يطيمة فترة بقائو في المركز نسانيتوا  و  يالنزيؿ آدميةىاـ وأساسي ىو احتراـ 

 التي ال يجوز التنازؿ عنيا. نسافكونيا مف حقوؽ اإل

                                                           
 .315, ص2012توفيؽ احمد, عمـ اإلجراـ والعقاب, دار ال قافة لمنشر والتوزيع, الطبعة األولى, عماف, د. عبد الرحمف  1
عبد الجواد عبد المعطي محمد سبلودة,  السياسة التشريعية في قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ, رسالة ماجستير, جامعة  2

 .72,  ص2016القدس,
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ما  لىإ نظرنا ما إذا تيجابياوالتأىيؿ الك ير مف اإل صبلحمواد ونصوص قانوف مركز اإل ضمنتتو 
 :ىذه االيجابيات ما يمي أىـومف  يسبقو مف قوانيف فيما طبقاكاف م

والتأىيؿ في الضفة الغربية وقطاع  صبلحوالنصوص التي تحكـ عمؿ مراكز اإل القواعد توحيد -1
 غزة.

 ؿوىذا ما نص عميو الفص ي1مطمقا ىانتوإ أوومنع معاقبتو بدنيا  ييتونسانا  النزيؿ و  آدمية احتراـ -2
 وبفقراتيا ال بل ة حيث نصت المادة المذكورة عمى أن 37في المادة  تحديداالعاشر مف القانوف و 

يمنع تعذيب النزيؿ أو استعماؿ  -2يمنع تشغيؿ النزيؿ في البيوت أو في األمور الخاصة  -1)
 .2محقرة( لقابأالنزيؿ ببذاءة أو ب بةيمنع مخاط -3الشدة معو 

الفصؿ بيف الفئات  أوالتأىيؿ بالتفصيؿ واعتماد مبد حصبلإلعمى حقوؽ نزالء مراكز ا النص -3
متوافقا بذلؾ مع السياسات العقابية الحدي ة في التفريد  يأو ما يسمى بتصنيؼ النزالء يالنزالء

 العقابي.
في أي  يالتنفيذية الحؽ في التفتيش عمى المراكز ياتجالجيات القضائية وبعض ال القانوف عطىأ -4

 الطبلع عمى سير العمؿ في المراكز والتأكد مف تطبيؽ القانوف.وقت تشاء فيو ذلؾ بغرض ا
 يوكبار السف يوىـ النساء يالقانوف اىتماما ورعاية كبيرة ببعض الفئات الخاصة مف النزالء أولى -5

 .1فقرة  60 ي2فقرة 42ي29ي28ي27والمرضى وجاء ذلؾ في نصوص المواد 
وتعميـ وت قيؼ وتيذيب  ميةأاكز مف محو تأىيؿ نزالء المر  امجالقانوف ألوؿ مرة عف بر  تحدث -6

دمجيـ  عادةا  و  إصبلحيـ إطاروذلؾ في  يالنزالء مقابؿ أجر غيؿوتش يوتدريب ميني يديني وخمقي
 .3سراحيـ طبلؽإبعد  أخرىفي المجتمع مرة 

 يوضمف ضوابط محددة يزالءحيث يتـ السماح لبعض الن يلمنزالء جازاتالقانوف نظاـ اإل استحدث -7
وىي نوعاف  يقيود وأوعائبلتيـ دوف حراسة  أوالدىـوسط  يبيوتيـ لقضاء مدة معينة إلىالخروج 
 وطارئة. ياعتيادية

 ما يراه مناسبا وضروريا مف تعديبلت ولوائح تنفيذية لمقانوف. صدارإالقانوف وزير الداخمية  خوؿ -8

                                                           
إلصبلح )السجوف( في فمسطيف واقعا وقانونا في ظؿ القواعد والمعايير الدولية, أطروحة د. حمدي صالح حسف الريفي, مراكز ا 1

 .198, ص2002عممية مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه, 
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف(, رقـ  37المادة  2
 .201د. حمدي صالح حسف الريفي, المرجع السابؽ, ص 3
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عمى حقوؽ  ةوذلؾ لممحافظ يالصحيح باالتجاهوالتأىيؿ خطوة  صبلحقانوف مراكز اإل إقرار يعتبر
 بلؿوتبيف أىمية ذلؾ مف خ يدمجيـ في المجتمع عادةوتأىيؿ النزالء إل إصبلحوالعمؿ عمى  ينسافاإل

حقوؽ النزالء في قانوف مراكز  عند الحديث عف يضاأو  أىيؿوالت صبلحالحديث عف ايجابيات مراكز اإل
أو  سمبياتال يخمو القانوف مف بعض ال يقدـوالت تطورأنو وبالرغـ مف ىذه ال الإ يأىيؿوالت صبلحاإل

 :يامف مواده ومن أيفي  يياأوجو القصور التي لـ ينص عم

ولـ  يمعيـ وكيفية التعامؿ يلمسجناء عف الطعاـ ضرابحؽ اإل عفالحديث  اـالقانوف تم أغفؿ -1
ىاما جدا في عمؿ  ابذلؾ يكوف القانوف قد اغفؿ أمر  يبعبارة مبيمة الإىذا الموضوع  إلىيشر 

 األمر تناولتو معظـ قوانيف السجوف في مختمؼ دوؿ العالـ. ذاى فأسيما  يالسجوف
لـ يوضح  نوأ إالوتنمية مياراتيـ  يالسجناء تدريبالقانوف نص عمى العمؿ عمى  فأمف  بالرغـ -2

 يحدد القانوف مصادر تمويؿ برامج أوولـ يشر  يالسجناء مينيا تدريبالقانوف الجيات التي تتولى 
 .1الورش المينية البلزمة نشاءإالتدريب الميني لمنزالء وكيفية 

 يسراحيـ طبلؽا  عنيـ و  فراجالبلحقة لمنزالء بعد اإل لرعايةالقانوف تماما الحديث عف برامج ا أغفؿ -3
 .أىيؿوالت صبلحنجاح عمؿ مراكز اإل أجؿمف  ييويةلحوالذي يعتبر مف األمور اليامة وا

 وتدريبيـ. اختيارىـموضوع الموظفيف والعامميف في المراكز وكيفية  لىإيشر القانوف  لـ -4
ىاتفيا عند دخولو  يالقانوف النص عمى ضرورة تمكيف النزيؿ مف االتصاؿ بأىمو أو محاميو أغفؿ -5

 المركز.
ولـ يشر مطمقا  يأو نفسية يقميةأو بأمراض ع يالقانوف عف السجناء المصابيف بالجنوف تحدثي لـ -6

 الجيات المكمفة برعايتيـ. وأ يالتعامؿ معيـ آلية إلى

 قاتالمعو ب  ؿصعيد الصعوبات فتتم أما عمى يالقانوف ىذاعمى صعيد السمبيات أو القصور في  وىذا
  :والتأىيؿ بما يمي صبلحالعامة لمراكز اإل دارةالخارجية التي كانت تواجو اإل

مركز السجف ومديرية الشرطة وىذا يؤ ر سمبا عمى سير  دارةإاالختصاص الوظيفي بيف  تنازع -1
 لمك ير مف النزالء. نسافإلذلؾ العمؿ عمى انتياؾ حقوؽ ا ديالعمؿ وقد يؤ 

اكتظاظ النزالء ووجود عدد كبير مف النزالء بدوف محاكمة  لىإ يالنظاـ القضائي والذي يؤد بطء -2
 ألوقات طويمة جدا.

                                                           
 .207لح حسف الريفي, مرجع سابؽ, صد. حمدي صا 1
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 صبلحوالتي نص عمييا قانوف مراكز اإل يلخدمات الطبيةلدى ا ةتوفر مال مكانياتاإل ضعؼ -3
بضرورة قياميا بتجييز عيادات داخؿ السجوف وتزويدىا بالمعدات  "13"والتأىيؿ في المادة 

 .1الضرورية

 :ظل المعايير والقواعد الدولية في ىيلأوالت صالحالثالث: مراكز اإل فرعال

وىو ما تطؿ عميو  زمفيلمكافحة الجريمة منذ  وسيمةالفمسطينية نظاـ السجوف  راضيعرفت األ لقد
 تأىيؿو  صبلحالسجوف كوسيمة إل أف إال يحقب قديمة إلىوالتي يعود بناء معظميا  مسطينيةالسجوف الف

بعد  التحديدوب ي1994بعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ  الإلـ تتضح معالميا  ميفالمجر 
شلسيطرة و  أخضعيا الذي يأىيؿوالت حصبلصدور قانوف مراكز اإل  يمتخصصة ومستقمة ةدار إ اؼر ا 
الدولية الخاصة بمعاممة السجناء  نسافمف مبادئ ومعايير حقوؽ اإل العديدوجاء القانوف متفقا مع 

 والمحتجزيف.

 صبلحومراكز اإل ي1998لسنة  6رقـ  طينيوالتأىيؿ الفمس صبلحمدى التزاـ قانوف مراكز اإل معرفةول
 دوليةالمعايير الدولية الخاصة بالسجناء والسجوف سوؼ نتعرض لبعض القواعد والمعايير الب ىيؿأوالت

 :كما يمي واعدلمقارنتيا ببعضيا وىذه الق

تورد  تمسؾ سجؿ مجمد ومرقـو الصفحا بوج: يوجد في أي مكاف يوجد فيو مسجونوف يتالسجؿ -1
وأسباب سجنو والسمطة المختصة ويوـ وساعة  يم ؿ تفاصيؿ ىويتو يفيو بعض المعمومات

 يوالسادسة خامسةال مادتومشيرا ليذه القاعدة في  ىيؿأوالت صبلحوجاء قانوف مراكز اإل يدخولو
وجميع المراكز تحتفظ بيذه  يتمتـز بما جاء في القانوف ىيؿأوالت صبلحمراكز اإل أفكما 
 يوسجؿ يومية النزيؿ يت المسجونيفوتحركا حواؿأسجؿ يومية  ي. ومف ىذه السجبلتبلتالسج

 .2األمانات سجؿو  يالنزالء المحكوميف سجؿو  يسجؿ النزالء الموقوفيف
الدنيا لمعاممة  جيةمف القواعد النموذ 8: وعمى الصعيد الدولي تنص المادة بيف الفئات الفصؿ -2

مختمفة مف المؤسسات مع  جزاءأالسجناء في مؤسسات مختمفة أو  ات)توضع فئ فأالسجناء عمى 
ذلؾ  مع ويتفؽ ي3(عاممتيـمراعاة جنسيـ وعمرىـ وسجؿ سوابقيـ وأسباب احتجازىـ ومتطمبات م

                                                           
 .74عبد الجواد عبد المعطي محمد سبلودة, مرجع سابؽ, ص 1
 وما بعدىا. 26حسيف أبو ىنود, مرجع سابؽ, ص 2
 مف القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء. 8المادة  3
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ال امف وتحديدا  صؿفورد ذلؾ في تصنيؼ النزالء في ال حيث ىيؿأوالت صبلحقانوف مراكز اإل
الفئات  صؿوتعمؿ عمى تطبيؽ القانوف وف ىيؿأوالت إلصبلحوتتقيد بذلؾ مراكز ا ي25ي24 موادبال

 يواألحداث عف البالغيف يوتعمؿ عمى فصؿ النساء عف الرجاؿ يةالمتاح مكانياتحسب اإل
 .1والموقوفيف عف المحكوميف

لمتمكف مف  ذ: وتنص القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء عمى اتساع النوافاالحتجاز أماكف -3
عمى عدـ االكتظاظ  يضاأوتنص  يكافية الستخداـ النزيؿ يةالصناع ضاءةاإلوأف تكوف  ييةالتيو 

متفقة مع  ىيؿأوالت صبلحاإل مراكزوجاء قانوف  يالتوسعة عمى النزالء والمسجونيف مىوالعمؿ ع
 نناإوالتطبيؽ العممي ليذه القاعدة ف والتأىيؿ صبلحأما مراكز اإل يحيث نصوص القانوف ذلؾ مف
 يوالسعة وتوفير دورات المياه نارةالمراكز مف ناحية التيوية واإل يففي ىذه الظروؼ ب فنجد تباي

سيئة  أنيافي حيف  يالدولية لممعايير مطابقةو  ىيؿأوالت صبلحجيدة في بعض مراكز اإل فيي
المعايير والقواعد الدولية سواء مف  وتم ؿ الحد األدنى لما نصت عمي الو  خرلمغاية في البعض اآل

 .2مف حيث توفير العدد الكافي مف دورات المياه وأ ينارةواإل ضاءةمف حيث اإل وأ سعةال حيث
األقؿ يكوف عمى قدر مف  عمىمؤىؿ  واحدطبيب  في كؿ سجف وفرت أفالطبية: يجب  الخدمات -4

 إدارةالطبية عمى نحو و يؽ الصمة ب ماتيتـ تنظيـ الخد فأوينبغي  يبالطب النفسي لماـاإل
والتأىيؿ متفقا مع ذلؾ حيث  صبلحاإل وجاء قانوف مراكز يالوطنية وأ يةالصحة العامة المحم

 صبلحوتتقيد مراكز اإل يالخامس منو فصؿتناوؿ موضوع الرعاية الصحية والخدمات الطبية في ال
 والنزيؿ بمجرد دخول فحصفي ىذه القاعدة حيث يخصص طبيب لممركز ويقوـ الطبيب ب ىيؿأوالت

وعمؿ  يوتقوـ عيادة كؿ مركز بمعالجة مف يحتاج مف النزالء لمعبلج يتقرير طبي عدادوا  المركز 
 .3ممؼ طبي لجميع النزالء المرضى

وجاء  يغير ذلؾ مف القواعد والمبادئ التي نصت عمييا القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء لىإ
المنصوص  مف نصوصو حقوؽ لمنزالء نفس الحقوؽوتض يمتفقا معيا ىيؿأوالت صبلحقانوف مراكز اإل

 صبلحالعممي في نفس مراكز اإل طبيؽالت وعمى صعيد نووأ إال يالدنيا ذجيةعمييا في القواعد النمو 
عدـ توفر جميع  إلى صؿباأل ذلؾويرجع  يوالتأىيؿ قد يكوف مختمؼ وغير منسجـ مع القانوف

                                                           
 .287د.حمدي صالح حسف الريفي, مرجع سابؽ, ص 1
 .43حسيف أبو ىنود, مرجع سابؽ, ص 2
 .289د. حمدي صالح حسف الريفي, مرجع سابؽ,  3
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 لىإوكذلؾ يرجع  يالم الي لمقانوف يؽتوفره الدولة لمعمؿ عمى التطب فأوالدعـ الذي يجب  مكانياتاإل
ومف بعض القواعد المنصوص عمييا في القواعد  يوجود بعض الصعوبات كما ذكر بالفرع السابؽ

 يوالطعاـ ي: النظافة الشخصيةالفمسطيني ومنيا أىيؿوالت صبلحالدولية وقانوف مراكز اإل روالمعايي
 يسجناءحفظ متاع ال يوالديف يواالتصاؿ بالعالـ الخارجي يواالنضباط والعقاب يوالتماريف الرياضية

ذلؾ الك ير مف القواعد  غير لىإ يوانتقاؿ السجناءيالنقؿ أوبحاالت الوفاة أو المرض  اإلخطار
 .والمبادئ

 ي1998لسنة  6الواقع إف ىناؾ اتفاؽ أو تطابؽ بيف نصوص قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ رقـ 
انو مف حيث الواقع  إال يوبيف المعايير الدولية الواردة في مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء

 والتطبيؽ ىناؾ اختبلؼ واضح وكبير.

أنو  يـ1998لسنة  6 قـوالتأىيؿ الفمسطيني ر  صبلحنصوص قانوف مراكز اإل عراضمف است ويتضح
ولقد انطمؽ المشرع  يالخاصة بالسجناء والمحتجزيفحد كبير مع المعايير الدولية  لىإجاء متفقا 

مف فمسفة تشريعية تختمؼ بشكؿ واضح عف فمسفة القوانيف السابقة  يالقانوفىذا  الفمسطيني في سفّ 
قبؿ وبعد  جوفالس أوضاعوكذلؾ ظير لنا مف خبلؿ عرض  يالتي كانت سارية المفعوؿ في فمسطيف

والتأىيؿ الفمسطيني مدى التطور الذي حصؿ في ك ير مف المجاالت نجو  صبلحنفاذ قانوف مراكز اإل
 استيفاء شروط المعايير الدولية.

مف متطمبات  ك يرالقاصرة عمى تمبية  - ةبصورة متفاوت كاف فوا   - كزذلؾ فبل زالت ىذه المرا ومع
 أىيميةوالت صبلحيةوعدـ توفر البرامج اإل يالمطموب ؿتمؾ المعايير م ؿ عدـ تجييز المباني بالشك

معيقات  أغمبيا لمعيقاتالك ير مف ا لىا  و  يةوعدـ كفاية الرعاية الطبية واألدوي يفي كافة المراكز ءلمنزال
 إلى وحاجتياتتم ؿ بقدـ مباني السجوف  أىيؿوالت صبلحعمى مراكز اإل ائميفالق رادةإخارجة عف 

التي  سرائيميسمطات االحتبلؿ اإل إجراءاتالناشئة عف  كتمؾ خرىوالك ير مف المعيقات األ يالترميـ
 صبلحوىدـ بعض مراكز اإل يالشامؿ حصاركال قصىخبلؿ انتفاضة األ ضحةبصورة وا جمتت

 نقؿ السجناء. عاقةا  و  ىيؿأوالت
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 :من داخل مراكز اإلصالح والتأىيلالثاني: انتياك الحق في األ المبحث

كاف  يوبياف أساسو القانوني يالحديث عف حقوؽ السجناء والنزالء في مراكز اإلصبلح والتأىيؿ بعد
االىتماـ الموظفيف في مراكز اإلصبلح والتأىيؿ العمؿ عمى  خاصلزوما عمى كؿ شخص مف األش

عمى  لزوما عمى إدارة مراكز اإلصبلح والتأىيؿ العمؿ وكاف يبحقوؽ اإلنساف وحقوؽ النزالء واالرتقاء
سيما وأنيا تعطي انطباع أماـ المجتمع الدولي لمدى محافظة  يالنيوض بواقع المؤسسات العقابية

وىذا يتطمب إتماـ أوجو العمؿ مف كافة المكمفيف  ياإلنساف وتحديدا حقوؽ النزالء حقوؽالدولة عمى 
أو أي  يألي انتياؾ بإنفاذ القانوف عمى أتـ وجو مف الدقة والشفافية والنزاىة وعدـ تعريض أي نزيؿ

 في مواجية النزالء. تعسؼعمؿ يعتبر 

حيث أنيا مف اآلليات الميمة  يمف حؽ كؿ نزيؿ انتيؾ حقو في األمف أف يتقدـ بشكوى يعتبرلذا 
حؽ  يوقد أقرت الموا يؽ الدولية وكذلؾ التشريعات الوطنية يلمييئات الوطنية لحماية حقوؽ اإلنساف

يث أف تمقي الشكاوي يعتبر إحدى الوسائؿ الرقابية الفعالة لحماية حقوؽ ح ياإلنساف في تقديـ الشكوى
عندما تمس مف قبؿ الجيات  يالمتاحة لؤلشخاص لمدفاع عف حقوقيـ ساليبباعتبارىا أحد األ ياإلنساف
وأعماؿ موظفييا  يويعتبر ذلؾ مف أىـ الوسائؿ لمراقبة أداء األجيزة الحكومية وشبو الحكومية يالعامة

لضماف عدـ وقوع خمؿ أو انتياؾ أو انحراؼ مف شأنو  يومدى احتراميـ لمتشريعات التي تطبقيا
 .1المساس بحقوؽ اإلنساف

عادة تأىيميـ  ايمعاممة ىم النزالءأف يراعي نظاـ السجوف معاممة  ويجب األساسي إصبلحيـ وا 
وعمى وجوب معاممتيـ باالحتراـ  يسجونيفويؤكد ذلؾ المبادئ األساسية لمعاممة الم ياالجتماعي

ويجب أف تيدؼ معاممة  ي2وقيمتيـ باعتبارىـ مف الجنس البشري يالواجب لحفظ كرامتيـ الشخصية
األشخاص المحكـو عمييـ بعقوبة السجف إلى خمؽ الرغبة في نفوسيـ والصبلحية لدييـ ألف يعيشوا 

يـ كما يجب أف تشجع فييـ م ؿ ىذه المعاممة يعولوا أنفس فأو  ياإلفراج عنيـ في ظؿ القانوف دبع
 وتنمي فييـ الشعور بالمسئولية. يألنفسيـاحتراميـ 

                                                           
, 2014التقرير السنوي العشروف, وضع حقوؽ اإلنساف في فمسطيف, الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف )ديواف المظالـ(, راـ اهلل ,  1

 .345ص
)دراسة مقارنة(, مركز حقوؽ االنساف شريؼ زيفر ىبللي, واقع السجوف العربية بيف التشريعات الداخمية والموا يؽ الدولية  2

 .20, ص2000لمساعدة السجناء, 
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ويعتبر ذلؾ انتياؾ  يالسجوف لـ تقـ بوظيفتيا في تأىيؿ المحكوـ عمييـ كما ينبغي فأتبيف  ولكف
بإنفاذ القانوف العمؿ  مخوليفالحؽ الذي يجب عمى جميع ال ىذا يوانتياكا لحقيـ باألمف يلحقوؽ النزالء

ويعتبر ىذا االنتياؾ مف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ ذات نفسيا أو مف  يتحقيقو جؿأومف  جموأمف 
التي مف أىميا أسباب ضعؼ فاعمية  يويرجع ذلؾ إلى عدة أسباب يالمكمفيف بالرقابة عمى المراكز

اإلصبلح والتأىيؿ)المطمب الرقابة في مراكز  ضعؼو  يمراكز اإلصبلح والتأىيؿ )المطمب األوؿ(
 والتأىيؿ )المطمب ال الث(. صبلحوالواقع الفعمي لمراكز اإل يال اني(

 :ف فاعمية مراكز اإلصالح والتأىيلأسباب ضع :األول المطمب

ىي  يأو فشميا في اإلصبلح والتأىيؿ يالتأكد منذ البداية عمى أف نجاح المؤسسات العقابية ينبغي
إلى القائميف  ائدوما زاؿ االعتقاد الس يوتختمؼ مف مؤسسة إلى أخرى يمسألة نسبية وليست مطمقة

فبل  يوأف السجف وحده يؤدي إلى ردع المجـر يفي حد ذاتو يشكؿ عامبل رادعا السجفف يعمى السجوف
فيتحقؽ لممجتمع الوقاية مف  ييقدـ عمى ارتكاب الجريمة بعد خروجو منو م مما يؤدي إلى الردع العاـ

بالمجرميف في السجوف كفيؿ بعزليـ عف المجتمع فيتقي شرورىـ  ؤدى ذلؾ أف مجرد الزجّ وم يالجريمة
م ؿ ىذا االعتقاد إنما  فإ و ي1فترة الحكـ طوؿوىو ما يحقؽ الوقاية مف الجريمة  يوأعماليـ اإلجرامية

وىو ما يشكؿ األساس في  يومبدأ العزؿ الرادع ييرتكز أساسا إلى مبدأ الحد مف الخطورة اإلجرامية
نظرا لبلعتقاد الراسخ بجدوى ىذيف  يمف أنظمة العدالة الجنائية واألحكاـ القضائية بصورة واضحة ريك 

 العامميف.

أف حيث  يلمحماية االجتماعية ضد الجريمة إنسانيةليذا يعد الدفاع االجتماعي الجديد عبارة عف نظرية 
ضد الجمود التشريعي والقضائي  إنياالماضي كما  إلىه حركة ىذا الدفاع تعني بمواجية االتجا

 .والعممي

ال يختمؼ عف غيره مف  يسويّ  والنظر إلى المجـر وفقا لسياسة الدفاع االجتماعي الحديث بأنّ  وينبغي
بحيث تطبؽ  يوأف تتحدد المعاممة العقابية وفقا ليذا األساس يوأنو لـ يتجرد مف إنسانيتو يسائر البشر

عادة  مويتقو  ؼبيد يالبرامج اإلصبلحية والتأىيمية إال أف ما يبلحظ أف  2يفي المجتمع دمجووتأىيمو وا 
                                                           

فادية أبو شيبة, مؤتمر السجوف والسياسة العقابية )منظور دولي(, المجمة الجنائية القومية, المركز القومي لمبحوث االجتماعية  1
 .107,ص2005, العدد األوؿ, القاىرة, 48والجنائية,المجمد 

 .149, ص1995تنفيذ العقوبة وأ ره في الردع الخاص)دراسة ميدانية(, أطروحة دكتوراة,جامعة بغداد, تميـ طاىر الجادر,  2



114 
 

عمى أنو ال  يوال سيما الخطريف والعائديف منيـ يالمؤسسات العقابية ما زالت تنظر إلى غالبية الجناة
ويصبح دورىا  يأو مينية يتعميمية فبل تخضعيـ ألي برامج تأىيمية أو يجدوى مف إصبلحيـ وتأىيميـ

وتطبيؽ الوسائؿ الكفيمة  يومنعو مف اليرب يوعزلو عف المجتمع يمقصورا عمى نزع حرية الجاني
 واحترامو ألنظمة السجف وتعميماتو. يبإذعانو

السجف يعتبر مؤسسة اجتماعية كسائر مؤسسات المجتمع ولو دور محدد  فإلممعيار االجتماعي ف ووفقا
عادة ا يمسبقا ومف ىذا  يبالمجتمع ندماجيـوينبغي أف ينحصر ىذا الدور في إصبلح الجناة وتأىيميـ وا 

يكوف ىنالؾ إشراؼ اجتماعي عمى  أفو  يوتبنى عمى ىذا األساس يالمنطمؽ ينبغي أف تنشأ السجوف
 يمياعدـ استخدا ينبغي يفإذا  بت عدـ صبلحيتيا يأجميابحيث تخدـ الغاية التي وجدت مف  يتأسيسيا

لكف الواقع أ بت أنو وبمجرد االنتياء مف بناء السجوف فإنيا توضع قيد الخدمة فورا دوف التأكد مف 
بعاده عف  لىإوالتأىيؿ ونعود بالتالي  لئلصبلحمبلئمتيا  أف السجف ما ىو إال وسيمة لعزؿ الجاني وا 
 .1المجتمع

بيف شخصيات  ىناؾ اختبلؼ إنما يليس عمى مستوى المؤسسات العقابية فحسبويكوف االختبلؼ 
تكوف عممية  يفمنيـ مف يكوف ذو قدرة عقمية واستيعابية جيدة يالنزالء داخؿ المؤسسات العقابية

يؤدي إلى تأخير عممية اإلصبلح والتأىيؿ ومنيـ مف يكوف عكس ذلؾ مما  يمعو سيمة نسبيا اإلصبلح
 نظرا لمقدرة االستيعابية لدييـ.

مراكز اإلصبلح والتأىيؿ معاممة موظفي السجوف مع النزالء )الفرع أىـ أسباب ضعؼ فاعمية  ومف
واالحتجاز التعسفي  يوالتعذيب والمعاممة القاسية في مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )الفرع ال اني( ياألوؿ(

 )الفرع ال الث(.

 

 

 

 

                                                           
 .241د, أحسف طالب, مرجع سابؽ, ص 1
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 :معاممة موظفي السجون مع النزالء األول: الفرع

العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عمى )يجب أف  في 10مف المادة  ةالفقرة ال ال  تنص
عادة تأىيميـ  يراعي نظاـ السجوف معاممة المسجونيف معاممة يكوف ىدفيا األساسي إصبلحيـ وا 

 1االجتماعي(

فالسجوف ىي أماكف  يالعمؿ في السجف في كافة المجتمعات الديمقراطية خدمة لممصمحة العامة يعتبر
لذا عمى سمطات  يستشفيات تديرىا سمطة مدنية تيدؼ إلى المساىمة في الصالح العاـوالم سكالمدار 

وعمى الجميور أف يكوف مطمع بشكؿ دوري  يالسجوف أف تخضع لمحاسبة مف قبؿ السمطة التشريعية
عجابيـ بعمؿ  يعمى وضع ومتطمبات السجوف مف جية أخرى عمى الوزراء أف يعبروا عف تقديرىـ وا 

موظفي السجوف كما يجب تذكير الجميور بطريقة مستمرة أف العمؿ في السجوف ىو خدمة ميمة 
 لممصمحة العامة.

إذ قد تعمد مجموعة أشخاص خارج ىذا  يعمى عاتؽ السجوف أف تعمؿ ضمف إطار أخبلقي ويقع
فاإلطار األخبلقي  يـر في استعماؿ السمطة الممنوحة ليا عمى حساب اآلخريفاإلطار األخبلقي الصا

إنما عمى الروح األخبلقية أف تسير إدارة السجوف مف  يليس مجرد طريقة تعاطي موظؼ مع سجيف
العممية  ةوالفعالي يتشديد سمطات السجوف عمى اإلدارة بشكؿ صحيح إف و يأعمى اليـر إلى أسفمو

قد  يدوف األخذ بعيف االعتبار الضرورات األخبلقية يإلى أىداؼ وضعتيا ؿوصو ومحاولة الضغط لم
 .2يؤدي إلى ظمـ كبير

أف تركيز سمطات السجوف عمى التقنية العممية اإلدارية واإلجراءات قد يؤدي بالموظفيف إلى  كما
أي  يمبشرإف إدارة السجوف ىي أوال إدارة ل ياعتبار السجف معمؿ لتصنيع سيارات أو غساالت

يفكر  يوعندما يطرح موضوع السجوف يىناؾ أمورا تتخطى الفعالية أفمما يدؿ  يلمموظفيف والمساجيف
كالجدراف والسياج والمبنى مع األبواب الموصدة والشبابيؾ بقضبانيا  يالمرء عادة بالجوانب الشكمية منو

 يفي الواقع وبما إف السجوف معنية أساسا بالبشر فاف الجانب األىـ ىو البعد اإلنساني يالحديدية

                                                           
 .1966مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لسنة  3فقرة  10المادة  1
 .13اندرو كويؿ, مرجع سابؽ, ص 2
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واألساس في حسف إدارة  ييعتنوف بيـ لذيفوالموظفيف ا يالسجناء ىـفالمجموعتاف األىـ في السجوف 
 .1السجوف طبيعة العبلقة بيف ىاتيف المجموعتيف

كما عمييـ  ياجة لتجاوز االعتبارات التقنية واإلداريةالمسؤوليف عف السجوف وعف أنظمة السجوف بح إف
أف يكونوا قادة قادريف عمى تشجيع الموظفيف الخاضعيف ليـ بإعطائيـ نفحة مف القيـ في طريقة تأدية 

لذا يجب أف يكونوا نساء ورجاؿ ذات نظرة واضحة وعـز لمحفاظ عمى أرفع  يواجبيـ اليومي والشاؽ
 وف الصعب.المقاييس في عمؿ إدارة السج

إال  يإذ عمييـ قبوؿ كؿ مف ترسمو المحكمة أو السمطات القضائية يال تختار السجوف مساجينيا وعادة
وأف يراقبوا  يفمف الضروري أف يختار الموظفوف بعناية ويدربوا كما ينبغي يانو يمكنيـ اختيار موظفييـ

 يونساء حرموا مف حريتيـفيو يحتـ العمؿ مع رجاؿ  يحيث أف عمؿ السجوف صعب ومضف يويدعموا
أو يأتي مف  يأو يفقد لكفاءات اجتماعية وتربوية يأو يعاني مف إدماف يمنيـ مف ىو مختؿ عقميا
بعضيـ تيديدا لممجتمع ويكوف اآلخر خطرا وعدائيا أو يأتي  شكؿوقد ي يمجموعات ميمشة اجتماعيا

 وقد يسعى بعضيـ جاىدا لمفرار. يمف مجموعات ميمشة اجتماعيا

  :دور موظفي السجوف يتم ؿ فيما يمي إف

 إنسانية وعادلة. يالسجناء بطريقة الئقة معاممة -1
 سبلمة كؿ السجناء. تأميف -2
 مف عدـ فرار السجناء الخطريف. التأكد -3
 مف حسف النظاـ والمراقبة في السجوف. التأكد -4
السجناء فرصة استعماؿ وقتيـ في السجوف بايجابية حتى يتمكنوا مف االنخراط مجددا  إعطاء -5

 اإلفراج عنيـ. دفي المجتمع عن

مما  يتأدية ىذا العمؿ بطريقة محترفة عمى الموظؼ أف يتمتع بكفاءة واستقامة شخصية كبيرتيف وبغية
يجب أف يتـ اختيار الرجاؿ والنساء الذيف يعمموف في السجوف بعناية شديدة لمتأكد مف  نوأيعني أوال 

عندىا يحتاجوف إلى تدريب مبلئـ في المبادئ  يامتبلكيـ الكفاءات الشخصية والخمقية التربوية المناسبة
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ؿ عمميـ ويجب أف يمنحوا خبل يالتي تشكؿ أساس عمميـ وفي الكفاءات اإلنسانية والتقنية المطموبة
 .1الفرص البلزمة لتنمية وتوسيع كفاءاتيـ واالطبلع عمى آخر اآلراء في موضوع السجوف

فيعدونو  يموظفو السجوف إجماال في بيئة مغمقة ومنعزلة قد تؤ ر عمييـ مع مرور الوقت ويعمؿ
عمى ف يظرلذا يجب أف يدربوا ويداروا بطريقة تحمييـ مف قصر الن يقصيري النظر متشب يف بآرائيـ

التي يأتي مساجينيـ  اتالموظفيف يبقوا عمى تفاعؿ مستمر مع التطورات التي تحصؿ في المجتمع
وىذا األمر بغاية األىمية خاصة عندما تكوف السجوف بعيدة وعندما يعيش  يوالتي سيعودوف إلييا

 موظفييا في أماكف مرتبطة بالسجوف.

غيرىـ مف األشخاص الذي يعمموف في مجاؿ  ينظر الى موظفي السجوف بطريقة تقؿ أىمية عف وعادة
كالشرطة وينعكس ىذا األمر عمى اجر موظفي السجوف الذي ىو في العديد مف دوؿ  يةالعدالة الجنائي
وييدؼ  ينتيجة لذلؾ يصعب توظيؼ أشخاص ذات كفاءة مبلئمة لمعمؿ في السجوف يالعالـ ضئيؿ

ف الضروري رفع مستوى الرواتب وتأميف م ياستقطاب موظفيف ذات كفاءة شخصية عالية وتحفيزىـ
 العامة األخرى. افؽظروؼ عمؿ مشابية لتمؾ المتوفرة في المر 

الرغـ مف ذلؾ وعمى الصعيد الفمسطيني نجد أف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ غير مؤىمة إجماال  وعمى
ويكوف ذلؾ  يءبطاقـ مف موظفي ومدراء السجوف الذيف يتمتعوف بالكفاءة العالية لممعاممة مع النزال

وعدـ مبلئمة الراتب المستحؽ لمينة  يراجع لعدة أسباب منيا وضع مراكز اإلصبلح والتأىيؿ ذاتيا
ىذا باإلضافة إلى عدـ تعاوف  يوالقصور في عممية التدريب والتأىيؿ لمموظفيف يموظفي السجوف

السجوف عمى يؤدي بذلؾ إلى عدـ إقباؿ موظفي  لذياألمر ا يبعض النزالء مع موظفي السجوف
وعدـ رغبتيـ في مواصمة عمميـ في السجوف حيث انيا تفتقر لمحد األدنى مف المقومات التي  يالعمؿ

 تصمح لئلصبلح والتأىيؿ.

 :في مراكز اإلصالح والتأىيل قاسيةالتعذيب والمعاممة ال :الثاني الفرع

 يتعبير عف عجز السمطة وتضميؿ لمعدالة إنما ىو تعذيب المتيـ أو النزيؿ لحممو عمى االعتراؼ إف
عمى أي شخص سواء محقؽ أو موظؼ أو غيره المجوء إلى استعماؿ  ينيولذا يحظر المشرع الفمسط

فالتعذيب جريمة ال يجوز التذرع بأي عذر  يالتي يتـ المجوء إلييا عادة يالتعذيبأي نوع مف أنواع 
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الحؽ في منع التعذيب حؽ مطمؽ مكفوؿ بنصوص ف ي1است نائي أو حالة ضرورة أو طوارئ لممارستيا
منو عمى انو ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو  13 دةيؤكد في الما يالقانوف األساسي الفمسطيني الذ

 .مف حرياتيـ معاممة الئقة محروميفويعامؿ المتيموف وسائر ال يتعذيب

مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى أف )كؿ اعتداء عمى أي مف الحريات  32نصت المادة  كما
الحقوؽ والحريات العامة التي يكفميا القانوف  مفالشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لئلنساف وغيرىا 

وقد تضمف  ي2وال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ( ائيةجريمة ال تسقط الدعوى الجن ياألساسي أو القانوف
منو عمى أف ال يجوز إصدار العفو الخاص  30ذلؾ مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني وفي المادة 

وبمراجعو التشريعات الوطنية نجدىا قد  يفي جرائـ التعذيب التي يرتكبيا أي مف الموظفيف العمومييف
ورتب  يبكؿ أشكاليابحؽ المتيميف  سينصت عمى حظر استخداـ جميع وسائؿ اإلكراه البدني والنف
كما أكد القانوف عمى ضرورة محاسبة  يجزاء استعماؿ تمؾ السموكيات بطبلف الدليؿ المستمد منيا

 مرتكبييا بأشد أنواع الجزاءات حماية لحقوؽ اإلنساف وكرامتو وصونا لحقو في الدفاع.

زادت بشكؿ ممحوظ  خبلؿ األعواـ السابقة والتي طنوفالشكاوي التي أدلى بيا الموا خبلؿ مئات ومف
لمتعذيب أو سوء المعاممة عمى أيدي أفراد  زوفوالمحتج فوفتعرض الموقو  يبسبب االنقساـ السياسي

وقد تعددت صور وأنماط التعذيب أو سوء  ياألجيزة األمنية سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة
نابية أو بذيئة أو حاطة  ومنيا استخداـ ألفاظ يالمعاممة والتي تكاد تكوف متكررة في كؿ األعواـ

 يواالعتداء بالضرب الشديد باليراوات وأعقاب البنادؽ وباأليدي واألرجؿ يوالصفع عمى الوجو يبالكرامة
إلى غير ذلؾ  يووضع كيس عمى الرأس  يإلى الخمؼ فوالشبح مع ربط اليدي يوضرب الرأس بالحائط

األمر الذي يستدعي العمؿ الجدي مف قبؿ جميع المعنييف لضماف الحد  يالك ير مف طرؽ التعذيب
 يوحمايتيـ مف كافة أشكاؿ سوء المعاممة أو التعذيب ياألدنى مف المعايير األزمة لسبلمة المواطنيف

 .3ذيبوضماف إنصاؼ ضحايا التع

بلح والتأىيؿ إلى ذلؾ فمف الضروري أف نشير أيضا إلى أف التزاـ مأموري مراكز اإلص باإلضافة
ىو  يةالتابع لممديرية العامة لمشرطة بحظر التعذيب وضروب المعاممة البلنسانية أو الحاطة بالكرام

                                                           
صبلح عبد العاطي, الفصمية, فصمية حقوؽ االنساف الفمسطيني, عدد خاص بالتعذيب , الييئة المستقمة لحقوؽ االنساف )ديواف  1

 .13,ص2015, 54المظالـ(, العدد
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدلة لسنة  32المادة  2
 .11, مرجع سابؽ, صصبلح عبد العاطي 3
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ما أكدتو  ذاىو  يجزء ال يتجزأ مف حقوؽ النزالء تنفيذا لحكـ قضائي أو الموقوفيف تحت التحفظ القانوني
ؿ بحيث نصت عمى أف )يمنع تعذيب مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىي بفقرتيا ال انية 37المادة 

ونصت في فقرتيا ال ال ة عمى أنو يمنع مخاطبة النزيؿ ببذاءة أو  يالنزيؿ أو استعماؿ الشدة معو(
 .1بألقاب محقرة(

ارض الواقع لـ نجد التطبيؽ الفعمي لجميع النصوص القانوني التي نصت عمى تجريـ التعذيب  وعمى
مراكز االحتجاز ففي  يمف حاالت التعذيب ف ةمجموعة كبير  إذ انو تـ رصد يوعدـ جواز استخدامو

 يحالة بالضفة الغربية 150منيا  يحالة أ ناء االحتجاز 497بمغت حاالت التعذيب  2013عاـ 
وىذا إف  ي2حالة 67وبمغت حاالت المعاممة القاسية والحاطة بالكرامة ب يحالة في قطاع غزة 347و

دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى قياـ بعض الموظفيف في مراكز االحتجاز ومراكز التوقيؼ بممارسة 
 يوىذا العمؿ كفيؿ بحد ذاتو إلى انتياؾ حقوؽ النزالء وتحديا حقيـ باألمف يالتعذيب والمعاممة القاسية

عادة دمجو  لجانياوكذلؾ يؤدي ذلؾ إلى إعاقة عممية دور مراكز اإلصبلح والتأىيؿ في تأىيؿ  وا 
 بالمجتمع.

بما ينسجـ واحتراـ الحقوؽ  ياستكماؿ األرضية القانونية والمبلئمة لعمؿ األجيزة األمنية وبيدؼ
وبخاصة اتفاقية  يومع القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف يوالحريات المكفولة في القانوف األساسي

المعاممة  وبعية فعالة لمنع التعذيب وضر التي أكد عمى وجوب اتخاذ إجراءات تشري يمناىضة التعذيب
ال بد مف العمؿ عمى إقرار قانوف منسجـ مع المعايير الدولية  نوإف يأو الحاطة بالكرامة لبلنسانيةا

كما ال بد أيضا مف إزالة كافة  ياألساسية لممكمفيف بإنفاذ القانوف وقواعد السموؾ في األداء الشرطي
أوجو التعارض والتضارب الحاصؿ بيف مياـ وصبلحيات األجيزة األمنية بموجب القانونيف التي 

كي ال تصبح البيئة التشريعية مسرحا خصبا  ييانحدود ومياـ وصبلحيات كؿ م يافوب يتحكميا
مف شأنيا أف تفضي إلى  التيو فة لعمميات احتجاز تعسفي لممواطنيف مف قبؿ األجيزة األمنية المختم

 .3التعذيب والمعاممة القاسية

                                                           
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  37المادة  1
وضع حقوؽ اإلنساف في فمسطيف, التقرير السنوي التاسع عشر, الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف )ديواف المظالـ(, راـ اهلل,  2
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خبلؿ الفترة السابقة االنتياكات الواقعة عمى حؽ اإلنساف في األمف واألماف الشخصي  وتواصمت
نسانية أ ناء االحتجاز أو التوقيؼ أو التحقيؽ مف قبؿ الجيات المختصة  يوالمعاممة بصورة الئقة وا 

عمى خمفية  ميفتعمقة بالتعذيب وسوء المعاممة خبلؿ ىذه الفترة عمى المعتقوتركزت االنتياكات الم
تعريض بعض النزالء  باإلضافة إلى يوقطاع غزة ربيةتمارس في الضفة الغ التيو  يانتماءاتيـ السياسية

وكذلؾ في بعض  يألوامر موظفي السجف انصياعيـاإلصبلح والتأىيؿ نظرا لعدـ  اكزلمتعذيب في مر 
نظارات الشرطة المدنية بأقساميا  فيأو  يوجياز األمف الوقائي مخابراتالتابعة لجياز الالزنازيف 
 .1المختمفة

 :الثالث: االحتجاز التعسفي الفرع

واألماف  الحريةاالحتجاز التعسفي أحد الظواىر الخطيرة التي تشكؿ التيديد الرئيسي لمحؽ في  يعتبر
فيو انتياؾ مركب يطاؿ عددا  يوتعقيدامف أك ر انتياكات حقوؽ اإلنساف شيوعا  كما يعد يالشخصي

ضحايا االحتجاز التعسفي أنفسيـ عرضة لمحبس  يجدف ياألساسية المحمية دوليا قوؽكبيرا مف الح
باإلضافة إلى أشكاؿ عديدة مف التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية أو البلنسانية  ياالنفرادي
والحرماف مف  يعدا عف الحرماف مف االتصاؿ بالعالـ الخارجي أو حتى االلتقاء بالمحامي ييينةأو الم

ويزيد مف جسامتو كوف  ي2ك ير مف الحقوؽ المدنية التي نصت عمييا اإلعبلنات والموا يؽ الدولية
 .عائبلتيـ تطاؿاألضرار المترتبة عنو تتعدى األشخاص المنتيكة حقوقيـ بشكؿ مباشر ل

ويكوف الحرماف مف  يالتعسفي ىو حرماف الشخص مف حريتو أو تقييدىا بدوف مسوغ قانوني واالحتجاز
 : في أي مف الحاالت التالية تعسفياالحرية أو تقييدىا 

كبقاء الشخص في  يكاف مف المستحيؿ التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرماف مف الحرية إذا -1
أو بعد صدور  يأو بعد صدور عفو عاـ أو عفو خاص عنو يبعد انتياء مدة محكوميتو تجازاالح

قرار قضائي باإلفراج عنو بالكفالة واستكماؿ إجراءاتيا ما لـ يكف موقوفا أو محبوسا لسبب قانوني 
 آخر بموجب مذكرة قضائية صادرة حسب األصوؿ والقانوف.

                                                           
 .101السنوي العشروف, مرجع سابؽ, صالتقرير  1
 .91المرجع سابؽ, ص 2



111 
 

ة التي كفميا اإلعبلف كاف الحرماف مف الحرية ناجما عف ممارسة الحقوؽ والحريات األساسي إذا -2
كحرية الرأي والتعبير  يالدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عيداإلنساف وال قوؽالعالمي لح

والحؽ في التجمع السممي والحؽ في تكويف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية وحرية المعتقد 
 والحؽ في التنقؿ والحؽ في المشاركة بالحياة السياسية.

كاف الحرماف مف الحرية ناجما عف انتياكات خطرة لممعايير والضمانات المتعمقة بالمحاكمة  إذا -3
 .1المدنييف أماـ الفضاء العسكري أو اإلخبلؿ بضمانات المتيـ محاكمةك يالعادلة

استمرار االحتجاز التعسفي أحد المؤشرات الدالة عمى تدىور منظومة الحقوؽ والحريات العامة  وشكؿ
عمى الرغـ مف النفي المتكرر لوجود محتجزيف بشكؿ تعسفي  يالوطنية الفمسطينية طةالسم في أراضي

عمى اعتبار أف عمميات  يلدى األجيزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يعمى اعتبارات سياسية
قع الحاؿ أف وا الإ ياالنتماء السياسي أوعمى خمفية الرأي والتعبير  ليساالحتجاز تتـ بدوافع أمنية و 

يشير إلى أنماط االنتياكات التي صاحبت وما زالت تصاحب حاالت االحتجاز التعسفي مف حيث عدـ 
وعدـ تمكف محامييـ مف  يةوعدـ تمكيف ذوييـ مف زيارتيـ بصورة حر  يتوجيو تيـ حقيقية لممحتجزيف

 .2االتصاؿ بيـ بالطرؽ المتاحة قانونا

 : االحتجاز التعسفي ما يمي ويشمؿ

ادعاء باالحتجاز التعسفي عمى خمفية  200: فقد تـ تسجيؿ وقوع عمى خمفية سياسية االحتجاز -1
ادعى خبلليا  يادعاء في قطاع غزة 11مقابؿ  يادعاء بالضفة الغربية 189سياسية كاف منيا 

 مقدموىا تعرضيـ لبلعتقاؿ واالحتجاز بسبب انتماءاتيـ وخمفياتيـ السياسية.
: يعتبر القبض إجراء تسمب فيو حرية اإلنساف لغايات تقع ضمف كرةوالتوقيؼ دوف مذ القبض -2

مف  29فقد نصت المادة  يوىو خطوة تمييدية لمحبس االحتياطي أو التوقيؼ يإجراءات التحقيؽ
قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أف )ال يجوز القبض عمى أحد أو حبسو إال بأمر مف الجية 

 ي3وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا( يوممتو بما يحفظ كرامتكما تجب معا يالمختصة بذلؾ قانونا
                                                           

, 2013د.عصاـ عابديف, المحامي ناصر الريس, دليؿ حوؿ الشرطة الفمسطينية وحقوؽ اإلنساف, مؤسسة الحؽ, راـ اهلل,  1
 .33ص

المستقمة لحقوؽ اإلنساف )ديواف وضع حقوؽ اإلنساف في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية, التقرير السنوي السابع عشر, الييئة  2
 13, ص2011المظالـ(, راـ اهلل, 

 .2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  29المادة  3
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شخص دوف مذكرة قانونية إال في حاالت محدودة عمى  يألـ يجز القانوف القبض عمى  لتاليوبا
 سبيؿ الحصر كحالة التمبس بالجريمة.

مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى أف  12دوف توجيو الئحة اتياـ: نصت المادة  االحتجاز -3
)يبمغ كؿ مف يقبض عميو أو يوقؼ بأسباب القبض عميو ويجب إعبلمو بمغة يفيميا باالتياـ 

كما نصت المادة  ي1الموجو إليو وأف يمكف مف االتصاؿ بمحاـ وأف يقدـ لممحاكمة دوف تأخير(
مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أف )ال يحاؿ شخص إلى المحاكمة أماـ محاكـ الصمح  301

 .2ما لـ تودع بحقو الئحة اتياـ مف قبؿ النيابة العامة( يفي دعاوي الجنح
تضمنت قياـ  2014شخص بذلؾ في عاـ  25: وتـ ادعاء بتيـ باطمة أو غير جدية التوقيؼ -4

والشرطة بتوقيفيـ والتحقيؽ معيـ  ينية وتحديدا أجيزة األمف الوقائي والمخابرات العامةاألجيزة األم
 دوف وجود الئحة اتياـ بحقيـ.

: وبذلؾ يتـ توقيؼ األشخاص دوف عمى الجيات القضائية المختصة عرضدوف ال التوقيؼ -5
 .أو إحالتيـ لممحكمة المختصة عامةإحالتيـ لمنيابة ال

: ويجب معاممة أي موقوؼ أو محتجز أساس االفتراض المسبؽ لمبراءة مىفي المعاممة ع الحؽ -6
واف أي معاممة عمى خبلؼ ذلؾ مع  يحيث أف المتيـ بريء حتى ت بت إدانتو ءبناءا عمى انو بري

 .3المتيـ تعتبر مف قبيؿ االحتجاز التعسفي

االحتجاز التعسفي مف أخطر األسباب التي تؤدي في انتياؾ حؽ األمف واألماف  يعتبرعمى ذلؾ  وبناءً 
فكيؼ يمكف أف يتـ معاممة الشخص بغية  يالشخصي في مراكز التوقيؼ أو مراكز اإلصبلح والتأىيؿ

لـ يقـ بأي عمؿ يشكؿ جريمة يعاقب  المحتجزف ؟لذلؾ ببدوف أف يكوف ىناؾ س أىيموإصبلحو وت
ازدياد ىذه الظاىرة مف شأنيا أف تعمؿ عمى زج الك ير مف األشخاص في  فإكذلؾ فو  يالقانوف اعميي

السجوف نظرا لعدـ توفر  خؿلذلؾ يضعؼ عممية اإلصبلح والتأىيؿ دا يمراكز االحتجاز أو التوقيؼ
 .اإلمكانيات المناسبة لخدمة العدد الكبير مف المحتجزيف احتجاز تعسفي

لو حؽ الرقابة والتفتيش عمى المراكز أف يقـو بجولة تفقدية لمتأكد  وفي ىذه الحالة يتوجب عمى كؿ مف
 اإلصبلحيتـ التفتيش داخؿ مراكز  أفويجب  يمف عدـ احتجاز أي شخص بصفة غير قانونية

                                                           
 .2003مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  12المادة  1
 .2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  301المادة  2
 .94التقرير السنوي العشروف, مرجع سابؽ, ص 3
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واف احتجاز أي شخص تعسفيا وتقييد حريتو ىي جريمة يعاقب عمييا  يوداخؿ مراكز التوقيؼ والتأىيؿ
 .مرتكبيا لمجيات المختصة إحالةالقانوف ويجب 

 :في مراكز اإلصالح والتأىيل رقابة: ضعف الالثاني المطمب

تحسيف وتطوير تطبيؽ القواعد الدولية والوطنية لمعاممة السجناء عف طريؽ إجراء عمميات  يمكف
 ابيرتكوف ىذه النتائج تد قدو  يمراقبة متخصصة ومعمقة شريطة أف يكوف ليذه العمميات نتائج واضحة

جراءات وقد تحدث ردود فعؿ عامة وسياسية بعد نشر التقارير الخاصة  يتتخذىا السمطات المختصة وا 
دخاؿ التحسينات. غالباوىذا الرد  يبيا  ما يكوف مفيدا لضماف أحداث تقدـ ممحوظ وا 

القانونية أو  تقاؿألماكف االحتجاز واالع يومف جيات مختمفة الزيارات الدورية وغير الدورية ؿتشكو 
وسيمة ناجعة لمحد مف وقوع حاالت تعذيب أو أفعاؿ قد  ايتـ احتجاز األفراد فيي والتي غير القانونية

 يوضمانة ميمة إلعماؿ حقوؽ اإلنساف بشأف المحتجزيف يتمس بالحقوؽ اإلنسانية األساسية لممحتجز
وا يؽ الدولية فقد جاءت المادة ويعتبر ىذه الزيارات مف األحكاـ القانونية المنصوص عمييا في الم

ال انية مف اتفاقية مناىضة التعذيب تنص عمى أف ) تتخذ كؿ دولة طرؼ إجراءات تشريعية أو إدارية 
 ي1أي إقميـ يخضع الختصاصيا القضائي( يأو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب ف

 اىذا النص يفرض واجبا عمى الدولة العضو القياـ بإجراءات إدارية ك يرة بما فيي إف :القوؿ ويمكف
وسواء كانت  يسواء الدورية أو غير الدورية أو الفجائية ياالحتجاز ماكفالزيارات التفتيشية المختمفة أل

 زيارات شاممة أو جزئية.

الوطنية بعض األحكاـ الخاصة الصعيد الداخمي تضمنت عدد مف القوانيف الصادرة عف السمطة  وعمى
اإلجراءات  وفخوؿ قان فقد يوأماكف التوقيؼ يبحؽ الجيات بدخوؿ وتفقد مراكز اإلصبلح والتأىيؿ

 يؿورؤساء محاكـ البداية واالستئناؼ تفقد مراكز اإلصبلح والتأىي يالنيابة العامة أفرادالجزائية كافة 
 يدـ وجود أي نزيؿ أو موقوؼ بصفة غير قانونيةوأماكف التوقيؼ الموجود في دوائرىـ لمتأكد مف ع

وأف يأخذوا صورا  يومنحيـ الحؽ في أف يطمعوا عمى سجبلت المركز وعمى أوامر التوقيؼ والحبس
 .2منيا أو يتصموا بأي موقوؼ أو نزيؿ ويسمعوا منو أية شكوى يبدييا ليـ 

                                                           
 .1984مف اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعامؿ أو العقوبة القاسية أو البلنسانية أو الميينة لعاـ  2المادة  1
 .2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  126المادة  2
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منو عمى مديري ومأموري المراكز أف  126قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة  فرض
وجاء قانوف السمطة  ييقدموا لمقائميف بالرقابة كؿ مساعدة لمحصوؿ عمى المعمومات التي يطمبونيا

اختصاصو دخوؿ جميع  ائرةكؿ في د ئوالقضائية وكرر الحديث عف تخويؿ النائب العاـ أو وكبل
والتأكد مف  يراكز اإلصبلح والتأىيؿ في أي وقت لتفقدىا والتحقؽ مف تطبيؽ ما تقضي بو القوانيفم

 تنفيذ أحكاـ المحاكـ وقرارات النيابة العامة.

األمف  جيازالخاص بجياز المخابرات العامة والقرار بقانوف ب القانوفإلى ذلؾ تضمف  باإلضافة
الحقوؽ والحريات الضمانات المنصوص  ةألجيزة مراعاعمى ىذه ا يوجب ما يالوقائي نصوصا عامة

 عمييا في القوانيف الفمسطينية وفي الموا يؽ والمعاىدات الدولية في كافة المجاالت.

والجيات المخولة بالرقابة عمى  يىذا المطمب سوؼ يدور حدي نا عف مفيوـ الرقابة )الفرع األوؿ( وفي
ـ دور الرقابة عمى مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )الفرع يوتقي يمراكز اإلصبلح والتأىيؿ )الفرع ال اني(

 ال الث(.

 :األول: مفيوم الرقابة الفرع

لتطبيؽ  تبذؿ جيود وجودأداة فعالة لضماف  يالذي يضطمع بيا مفتشوف مستقيموف ذوو خبرة رقابةلا إف
 وذجيةمف القواعد النم 55القاعد  نصوت يقدر اإلمكاف أىداؼ المعاممة العقابية حقيؽلتو القواعد الدنيا 

 يالدنيا لمعاممة السجناء عمى أنو )يجب أف يكوف ىناؾ تفتيش منتظـ لمؤسسات السجوف وخدماتيا
وعمى ىؤالء المفتشيف بوجو خاص واجب  ييكمؼ بو مفتشوف مؤىموف ذوو خبرة تعينيـ سمطة مختصة

ألنظمة بغية تحقي أىداؼ الخدمات مف كوف ىذه المؤسسات تدار طبقا لمقوانيف وا الشديد الحرص
 .1واإلصبلحية( التأديبية

 ىوو والتأىيؿ إلى نمط الرقابة السائد عمى أماكف االحتجاز  صبلحواقع الحاؿ في مراكز اإل يشيرو 
النمط القضائي الذي يقوـ عميو قضاة المحاكـ المعنية ووكبلء النيابة المعنييف باالستناد إلى التشريعات 

 ينفسيا قابيةف مف داخؿ المؤسسات العو ط اإلداري الذي يقوـ عميو المعنيوكذلؾ النم يالناظمة لعمميـ
لكونيما لـ يغيراف مف واقع االحتجاز  يوىذاف النمطاف وبالرغـ مف ممارستيما إال أنيما قميمي الفاعمية

 وظروؼ المحتجزيف.
                                                           

 لدنيا لمعاممة السجناء.مف القواعد النموذجية ا 55المادة  1



115 
 

يتـ ىذا  فأحيث يجب  ييامكمفيف بلم لرئيسيةعمى أماكف االحتجاز والتوقيؼ مف المياـ ا قابةالر  وتعتبر
وتبدو أىمية ىذه الرقابة مف خبلؿ مبلحظة  يالدور مف خبلال الزيارات الدورية التي يقوـ بيا الموظفوف

نظرا  ييصدر مسبقا مف قبؿ سمطة قضائية مستقمة فأال بد و  خصيمقيد لحؽ األمف الش ءأف أي إجرا
ولقد نصت  يلما تتمتع بو ىذه السمطة مف ضمانات تكفي لمقوؿ أنيا الحامية لمحقوؽ والحريات العامة

كقيديف عمى حؽ األمف  –وضرورة صدور األمر بالقبض أو التوقيؼ  دساتير العالـ عمى أىمية معظـ
ال يصدر ذلؾ  فالقضاء يمف قبؿ سمطة قضائية مختصة –الشخصي في حالة توفر الشروط القانونية 

 .1مصمحة التحقيؽ تقتضي ذلؾ فأ مفإال بعد التأكد  األمر

 يوأماكف التوقيؼ حتجازىي إجراء يقوـ بو كؿ شخص مخوؿ بموجب القانوف بزيارة أماكف اال والرقابة
وقد تكوف ىذه الزيارات زيارات دورية  يعمى وضع وحقوؽ المحتجزيف أو الموقوفيف طبلعوذلؾ لبل

وقد تكوف زيارات غير دورية أو مفاجئة وتكوف ذلؾ في أي وقت يراه  يوقت محددومنتظمة أي في 
 وذلؾ لمبحث في األمور التالية: يالمخوؿ بالمراقبة مناسب

 القانونية ومدى توافقيا مع القوانيف المحمية. المسائؿ -1
 المحمية. اتالمعيشية ومدى انطباقيا والتشريع المسائؿ -2
 الصحية. الظروؼ -3
 التعذيب وسوء المعاممة. مسائؿ -4
 .2قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ مخالفات -5

أما بالنسبة لمرقابة التي تأتي  يعمى صعيد الرقابة التي تكوف مف خارج مراكز اإلصبلح والتأىيؿ وىذا
 يإرساؿ النزيؿ إلى قسـ المراقبة والتفتيش ندأي مف اإلدارة بالمركز فقد تكوف ع يمف داخؿ المركز نفسو

في مراكز اإلصبلح والتأىيؿ وفي ىذا القسـ يتـ فحص النزيؿ عند دخولو صحيا  الحيويالقسـ  وىو
 يمف قبؿ الطبيب الموجود بالمركز لمعرفة ما إذا كاف ىذا النزيؿ مصاب بأي مرض معد أو غير ذلؾ

كانت حالتو  كعزلو عف باقي النزالء أو تحويمو إلى المستشفى إذا يليتـ اتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقو
 .3تستدعي إلى التحويؿ يةالصح

                                                           
 .436فرقد عبود عواد العارضي, مرجع سابؽ, ص 1
 .53التقرير السنوي السابع عشر, مرجع سابؽ ,ص 2
 .51,ص2006سعد جميؿ العجرمي, مراكز اإلصبلح والتأىيؿ الميني, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية, السعودية,  3
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ومراكز  يأف تشمؿ الرقابة جميع السجوف ومراكز االحتجاز والتوقيؼ التابعة لؤلجيزة األمنية ويجب
وتتـ بعد التنسيؽ الخطي أو الشفوي المسبؽ مع  ياإلصبلح والتأىيؿ ويجب أف تكوف زيارات دورية

ز مف خبلؿ الزيارات عمى تفقد أماكف االحتجاز مف نواحي وال بد مف أف يتـ التركي يالجيات المختصة
 رفيووتوافر المواد البلزمة لمنظافة والت يوتوافر االحتياجات الضرورية لمموقوفيف يمبلئمة المباني

باإلضافة لمتحقؽ مف عدـ  يوتقديـ الخدمات الصحية يوكذلؾ الوجبات الغذائية يوالتشغيؿ واالتصاؿ
كما يجب أف ترتكز ىذه الزيارات عمى  يأو موقوفيف دوف محاكمة يوجود موقوفيف بصورة غير قانونية

 يومدى إتباع نظاـ الفصؿ بيف الجرائـ الخطيرة والبسيطة يرصد وفحص مدى اكتظاظ تمؾ المراكز
وجود أقساـ خاصة مفصولة ومدى  يوعدـ وضع البالغيف مع األحداث يوالمحكوميف والموقوفيف

 .1لمنساء

 يكانت التبعة لتمؾ األماكف سواء أمنية أو مدنية ميما -والتفتيش عمى أماكف االحتجاز بةالرقا ولعممية
 لىوالذي يشير إ يالخاص بيا معناىا -أو مراكز إصبلح وتأىيؿ  يتوقيؼ وأو كانت مراكز احتجاز أ

مستقمة أو تابعة  يعممية تقوـ بيا مؤسسة خارجية أو داخمية نوأطابعو اإلداري وخبلصة مضمونو 
وذلؾ لمتأكد مف مدى التزاـ أماكف االحتجاز ومراكز اإلصبلح والتأىيؿ  يمحايدة أو غير محايدة

وىي عممية إدارية ىدفيا المتابعة  يالمنصوص عمييا في الموا يؽ الدولية نسافبمعايير حقوؽ اإل
 الموضوع لو. المعيارماشى مع الرامية إلى جعؿ الواقع يت

 : وىي كما يمي واعىذه المراكز عمى عدة أن تكوفو  يأف تشمؿ الرقابة جميع مراكز االحتجاز ويجب

 احتجاز دائمة: وىي التي يودع فيو األشخاص وفقا لقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ. مراكز -1
 24االحتجاز المؤقتة )نظارات الشرطة(: وىي التي يكوف فيو التوقيؼ لمدة ال تتجاوز  مراكز -2

 .المركزوتخضع إلشراؼ مديرية الشرطة الموجود بيا ذلؾ  يساعة
 ياالحتجاز التابعة لؤلجيزة األمنية: وىي أماكف االحتجاز التي تتبع األجيزة األمنية وى مراكز -3

 واالستخبارات العسكرية. يةوالمخابرات العام يالوقائي ألمفا

                                                           
واطنيف والرقابة عمى أماكف االحتجاز, الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف )ديواف المظالـ(, سامي جباريف, صبحيو جمعة, شكاوي الم 1

 .51, ص2012راـ اهلل, 
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نبلحظ  يوبالرغـ مف ك رة المخوليف بالرقابة عمى مراكز اإلصبلح والتأىيؿ بموجب القانوف نوأ إال
وىذا بدوره  يغياب الرقابة والتفتيش الدوري مف قبؿ ىذه الجيات وتحديدا مف قبؿ النيابة العامة والقضاء

 غمبأمراكز اإلصبلح والتأىيؿ في  انوفأدى إلى عدـ توفر  الحد األدنى لمشروط التي نص عمييا ق
الفصؿ بيف النزالء والحد األدنى مف االكتظاظ  جؿأافتقادىا لممساحة الكافية مف  ؿمف خبل يالمراكز

لوسائؿ التشغيؿ والترفيو  ىار إضافة إلى افتقا يالشديد أو توفير ظروؼ معيشية وظروؼ احتجاز مناسبة
 .1يؿوالتأى

 :عمى مراكز اإلصالح والتأىيل قابةالثاني: الجيات المخولة بالر  الفرع

القوانيف الوطنية مراعية لمموا يؽ الدولية التي تنص عمى ضرورة عمميات الرقابة عمى السجوف  جاءت
بيذا المبدأ يدؿ عمى مدى اىتماـ التشريعات والقوانيف بحؽ اإلنساف  االىتماـ ىذاو  ياالحتجازومراكز 

إنما ورد  يعند قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ فقط الحدولـ يقؼ  يوالمحتجزيف النزالءوتحديدا حقوؽ 
عمى تخويؿ بعض الجيات  دتىذا الدور في العديد مف القوانيف والتشريعات الوطنية والتي أك

لسنة  1ومف ضمف ىذه القوانيف قانوف السمطة القضائية رقـ  ياـ بيذه الرقابةالمختصة عمى القي
باإلضافة لقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ  ي2001لسنة  3وقانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  ي2002
 ويعتبر مف أىـ الجيات المخولة بالرقابة عمى المراكز ما يمي:  ي1998لسنة  6رقـ 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أف )لكؿ مف عمـ بوجود  128المادة  العاـ: حيث تنص النائب -1
أف يخطر النائب العاـ  يالمخصص لذلؾ لمكافأو في غير ا يموقوؼ أو نزيؿ بصفة غير قانونية

الذي يأمر بإجراء التحقيؽ واإلفراج عف الموقوؼ أو المحبوس بصفة غير  يأو أحد مساعديو بذلؾ
 .2ويحرر محضرا بذلؾ التخاذ اإلجراءات القانونية البلزمة( يقانونية

مف قانوف اإلجراءات  126المادة  تنصمحاكـ البداية واالستئناؼ:  ورؤساءالنيابة العامة  أعضاء -2
الجزائية عمى أف )لمنيابة العامة ورؤساء محاكـ البداية واالستئناؼ تفقد مراكز اإلصبلح والتأىيؿ 

قيؼ الموجودة في دوائرىـ لمتأكد مف عدـ وجود نزيؿ أو موقوؼ بصفة غير ( وأماكف التو وف)السج
وليـ أف يطمعوا عمى سجبلت المركز وعمى أوامر التوقيؼ والحبس وأف يأخذوا صورا  ينونيةقا

                                                           
 .53سامي جباريف, صبحيو جمعة, المرجع السابؽ, ص 1
 .2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  128المادة  2
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 مأموريوعمى مديري و  يمنيا وأف يتصموا بأي موقوؼ أو نزيؿ ويسمعوا منو أي شكوى يبدييا ليـ
 .1كؿ مساعدة لمحصوؿ عمى المعمومات التي يطمبونيا(المراكز أف يقدموا ليـ 

مف قانوف السمطة  70المحاكـ عموما كؿ في دائرة اختصاصو: حيث تنص المادة  قضاة -3
عمى أف )لمنائب العاـ أو وكبلئو وقضاة المحاكمة كؿ في دائرة  2002لسنة  1القضائية رقـ 

ي أي وقت لتفقدىا والتحقؽ مف ( فجوفاختصاصو دخوؿ جميع مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )الس
تطبيؽ ما تقضي بو القوانيف والتأكد مف تنفيذ أحكاـ وقرارات النيابة العامة وعمى مدراء المراكز 

 .2موافاتيـ بجميع ما يطمبوف مف بيانات(
 6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ رقـ  10الداخمية ووزير العدؿ: حيث تنص المادة  وزير -4

لوزير الداخمية والعدؿ أو مف ينتدبو أي منيما حؽ الدخوؿ ألي مركز  -1) عمى أف 1998لسنة 
بداء المبلحظات أو المقترحات التي يرونيا عمى أف تدوف في سجؿ خاص  -2 يبقصد تفقده وا 

تعييف مفتشيف وأخصائييف اجتماعييف مف  اعيةوزير الداخمية وبالتنسيؽ مع وزير الشؤوف االجتم
 .3ة النزيؿ النفسية واالجتماعية(ذوي الكفاءة لدراسة حال

الرقابية داخؿ جياز الشرطة: ويحتوي جياز الشرطة الفمسطينية عمى العديد مف اإلدارات  الجيات -5
ومف بينيا إدارات ذات طبيعة رقابية عمى أداء الجياز مف  يوالوحدات الشرطية المتخصصة

 تياوالتي يقع ضمف مياميا وصبلحيا يكدائرة المظالـ وحقوؽ اإلنساف في جياز الشرطة يالداخؿ
 .4زيارة وتفقد مراكز اإلصبلح والتأىيؿ والنظارات التي تتبع إلدارة جياز الشرطة الفمسطينية

مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ  11: حيث نصت المادة كؿ في دائرة اختصاصو المحافظيف -6
العميا والمركزية كؿ في دائرة  مةعمى أف )لمنائب العاـ أو وكبلئو ولممحافظيف وقضاة المحك
 .5اختصاصو الدخوؿ في جميع أماكف المركز في أي وقت لتفقده(

عمى مراكز  قابةمف أىـ اختصاصات النائب العاـ أو وكبلؤه أو قضاة المحاكمة في الر  ويعتبر
 والتأىيؿ وزيارتيا ما يمي: صبلحاإل

                                                           
 .2001لسنة  3ئية الفمسطيني رقـ مف قانوف اإلجراءات الجزا 126المادة  1
 .2002-5-14, صدر بمدينة راـ اهلل, بتاريخ 2002لسنة  1مف قانوف السمطة القضائية رقـ  70المادة  2
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  10المادة  3
 .35د.عصاـ عابديف, المحامي ناصر الريس, مرجع سابؽ, ص 4
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف(رقـ  11المادة  5



119 
 

 بإدارة المركز وانضباطو ونظامو. مقةمف صحة السجبلت واألوراؽ والقيود المتع التحقؽ -1
 طعاـ النزالء مف حيث كميتو ونوعو. فحص -2
 ما يقع مف مخالفات. شأفما تقضي بو القوانيف والموائح واتخاذ ما يرونو الزما ب تطبيؽ -3
 وجود شخص نزيؿ بغير وجو قانوني. عدـ -4
فييا وليـ  المبيف أحكاـ المحاكـ وأوامر النيابة وقاضي التحقيؽ يجري تنفيذىا عمى الوجو تنفيذ -5

بداء مبلحظاتيـ وعمى المدير أف يوافييـ بجميع ما يطمبونو مف البينات  ءقبوؿ شكاوي النزال وا 
 الخاصة بالميمة الموكؿ إلييـ القياـ بيا.

إلى ذلؾ تقوـ الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف )ديواف المظالـ( بالرقابة عمى أماكف االحتجاز  باإلضافة
حيث تمارس ىذا الدور مف خبلؿ الزيارات  ير ذلؾ مف المياـ الرئيسية لمييئة المستقمةويعتب يوالتوقيؼ

الدورية التي يقوـ بيا موظفو الييئة مف باح يف ميدانييف ومحامييف ومحاميات ومدراء مكاتب ومنسقي 
 زياراتالوقامت الييئة باألعواـ السابقة بالعديد مف  يالشكاوي في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غرة

كما تمقت العديد مف الشكاوي  يالمبلحظات اإلشكاليات التي تواجييا مفوسجمت العديد  يلتمؾ المراكز
ومف أىـ  ؿإال أف الييئة تواجو إشكاليات عديدة بالرقابة عمى مراكز اإلصبلح والتأىي ي1بيا الخصوص

 : ىذه اإلشكاليات ما يمي

 عمى وفد الييئة. ياقياـ بعض األجيزة بعرض عدد مف الموقوفيف لدي عدـ -1
 المتفؽ عمييا لعدة أياـ بحجة عدـ االنتياء مف التحقيؽ. الزيارة تأجيؿ -2
 بيا الييئة. قوـالتي ت جئةاألجيزة األمنية لمزيارات المفا منع -3
تمكينيـ مف مقابمة  عمؿ أفراد وموظفي الييئة أ ناء القياـ بدور الرقابة مف خبلؿ عدـ إعاقة -4

 النزالء أو عدـ تمكينيـ مف دخوؿ جميع أنحاء القسـ.
 .2إجراء المقاببلت مع النزالء أ ناء عممية الرقابة داخؿ المراكز صعوبة -5

 

 

                                                           
 .385التقرير السنوي الحادي و العشروف, مرجع سابؽ, ص 1
 .52سامي جباريف, صبحيو جمعة, مرجع سابؽ, ص 2
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 .عمى مراكز اإلصالح والتأىيل قابةالثالث: تقييم دور الر  الفرع

 مسيرةالوصؼ الحقيقي لمدى التقدـ أو التخمؼ في  تعطيف يالرقابة ترجمة حقيقية لواقع المؤسسة تعتبر
بيا المؤسسة  التي ترى ةآوىي تكاد أف تكوف المر  يمديروىا اعتمادا عمى خطوات رسميا أي مؤسسة

فالجية اإلشرافية  يالعمؿ الرقابي بقوة القانوف رذاتيا بكؿ تفاصيميا. ولضماف جدوى الرقابة يجب أف يق
ستقـو باالطبلع المطوؿ عمى تفاصيؿ الخطط والبرامج واألىداؼ لمتعرؼ عمى كيفية سير العمؿ داخؿ 

وتقارف مدى  يوالتأكد مف حسف استخداـ األمواؿ العامة لئلغراض المحددة يالمؤسسة المقصودة بالرقابة
وتبحث  اتكشؼ المخالفات واالنحراف لتستطيع يمطابقة التصرفات مع القوانيف والموائح والتعميمات

 .1القتراح وسائؿ عبلجيا وتفادي تكرارىا مستقببل يأسباب حدو يا

مراكز اإلصبلح والتأىيؿ مف أىـ القطاعات أو المؤسسات التي تتطمب فييا المزيد مف الجيد  وتعتبر
برز ذلؾ بعد إنياء النزيؿ لي يوتعزيز دورىا لتوفر بيئة مناسبة لممجتمع النزالء يلرفع كفاءتيا وتطويرىا

رغـ صعوبة التحديات وتعقيدات الظروؼ الفمسطينية  يوتحقيؽ المفيوـ الشمولي لؤلمف يلفترة عقوبتو
عمى سيادة القانوف ويخضع  مرتكزاما يدفع لبمورة ىيكؿ متكامؿ يفي بالحاجات ويراعي المتغيرات 

 و.لآلليات الرقابة الديمقراطية اليادفة لصوف األمف وتبعات

فعمى سبيؿ الم اؿ  يغير دوريةإلصبلح والتأىيؿ ىي زيارات عمى مراكز ا الرقابة أنواع أغمب وكانت
لرئيس  زيارات 3 2017يؿ الظاىرية منذ بداية عاـ وتأى إصبلحبمغت عدد الزيارات في مركز 

 إصبلحفي حيف بمغت عدد الزيارات في مركز  يزيارات لمنيابة العامة 9 إلى باإلضافةالمحكمة فقط 
ومف أىـ  ي2 لممحافظزيارات لرئيس النيابة وزيارتيف فقط  3و يزيارات لرئيس المحكمة 3 أريحاوتأىيؿ 

ىذه الزيارات  زيالرقابة والذي يعتبر في حد ذاتو مف ايجابيات الرقابة ىو ترك اءعميو أ ن كيزما تـ التر 
وتوافر االحتياجات الضرورية لمموقوفيف وتوافر  يعمى تفقد أماكف االحتجاز مف نواحي مبلئمة المباني
 يالخدمات الصحية ـوتقدي يوالوجبات الغذائية يالمواد البلزمة لمنظافة والترفيو والتشغيؿ واالتصاؿ

كما ركزت  يدوف محاكمة وفيفموق باإلضافة لمتحقؽ مف عدـ وجود موقوفيف بصورة غير قانونية أو
ومدى إتباع نظاـ الفصميف المتيميف بالجرائـ  يالزيارات عمى رصد وفحص مدى اكتظاظ تمؾ المراكز

                                                           
 .6, ص2003جياد حرب, أجيزة الرقابة والمسائمة في القطاع العاـ الفمسطيني,  1
 .بلح وتأىيؿ الظاىرية وأريحااالطبلع عمى سجبلت مراكز إص 2
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ومدى وجوب أقساـ  يوعدـ وضع البالغيف مع األحداث يالخطرة والبسيطة وبيف المحكوميف والموقوفيف
 .1خاصة منفصمة لمنساء تشرؼ عمييا شرطة مف النساء

 :ما يمي ؿمراكز اإلصبلح والتأىي ىكذلؾ مف أىـ أوجو الرقابة عم عتبروي

انتياؾ حياة وكرامة اإلنساف داخؿ مراكز اإلصبلح والتأىيؿ استنادا لمقوانيف الدولية التي  منع -1
 تحميو مف التعذيب الجسدي والنفسي.

 ظروؼ ومكاف الحجز واالعتقاؿ مف ناحية النظافة واإلضاءة. تحسيف -2
 الطعاـ الجيد والعبلج البلـز لمنزيؿ. توفير -3
تاحة فرصة ال يلمنزيؿ خاصةالخصوصية وعدـ التدخؿ بالحياة ال احتراـ -4 االجتماعي مع  تواصؿوا 

 .أقاربو وأىمو
وحث الموظفيف الذيف يعمموف في مراكز اإلصبلح والتأىيؿ عمى  ياألوضاع القانونية لمنزالء تنظيـ -5

 زالء.بالمعاممة القانونية لمن لتزاـاال

ال يمكف ألي فعؿ نظامي عمى مستوى المراكز والمؤسسات العقابية أف ينفذ  نوأ إالمف ذلؾي  وبالرغـ
وألف  يتقابميا نزعات التحمؿ مف القوانيف والتعميمات يفبقدر ما تعمو قيـ االنتماء والحرص يدوف إعاقات

راقيؿ الفساد اإلداري والحسابات تحت وطأة ع تقع يالرقابة تدفع نحو تعزيز حالة االنضباط وااللتزاـ
 يالتفتيش والرقابة عممية ممقوتة فأل يالجيات المسئولة المستفيدة بعضفتقاوميا  يالخاصة الفردية

 مصالحيـ وتكشؼ  غراتيـ. تيددفكيؼ وقد أصبحت 

منيا ما يتعمؽ بقمة التدريب  يما زاؿ ىناؾ الك ير مف المعيقات نوأإال  يالرقابي تطور أداء العمؿ رغـ
وعدـ تحديد أو فرز  يوالتأىيؿ في موضوعات الرقابة الذي يؤدي دائما الجتيادات في اإلدارة العممية

وىذا كمو يؤدي إلى  يوعدـ تعاوف بعض المديريات أحيانا مع الجيود الرقابية يطاقـ متخصص بالرقابة
 .2ف ذلؾإحباط المخوليف بالقياـ بأعماؿ الرقابة وكفيـ ع

                                                           
 .386التقرير السنوي الحادي والعشروف, مرجع سابؽ, ص 1
باسـ سالـ محمد مرشود, الرقابة عمى أداء األجيزة األمنية الفمسطينية ودورىا في نشر الحريات وتحقيؽ السمـ األىمي, رسالة  2

 .54,ص2014ماجستير, جامعة النجاح, 
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وىذا بحد  ينجد أف ىناؾ قصور وتقصير في عمؿ األداء الرقابي عمى مراكز اإلصبلح والتأىيؿ وبذلؾ
 بيوىذا يرجع لعدة أسباب منيا قمة التدر  يذاتو يعتبر مف السمبيات في دور الرقابة عمى المراكز

اإلمكانيات المتاحة لتطوير عمؿ مراكز اإلصبلح  قمةو  يوالتأىيؿ ألداء عمؿ المخوليف بالرقابة
 زالت جميع المراكز تعاني مف اإلشكاليات التالية: مافسواء كانت مادية أو بشرية.  يىيؿوالتأ

توفر الحد األدنى لمشروط التي نص عمييا قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ في أغمب  عدـ -1
أجؿ الفصؿ بيف النزالء والحد مف االكتظاظ  الكافية مف مساحاتمف خبلؿ افتقادىا لم يالمراكز
 الشديد.

التطور الحاصؿ في الموضوع الطبي إال أف بعض المراكز ما زالت تعاني بعض  رغـ -2
 يحيث تفتقر أغمب المراكز لعيادات طبية أو لوجود أطباء وممرضيف بشكؿ دائـ ياإلشكاليات

األمر الذي يضطر إدارة تمؾ  ياكزأسناف وأطباء نفسييف في اغمب المر  طباءوكذلؾ عدـ وجود أ
إضافة إلى  يالمركز لنقؿ الحاالت المرضية لممستشفيات الحكومية أو الخدمات الطبية العسكرية

 عدـ توفر العديد مف أدوية األمراض المزمنة.
وقد  يعدد كبير مف النزالء الذيف ينتظروف البت في ممفاتيـ مف قبؿ القضاء لفترة طويمة تواجد -3

بت بيا إلى اكتظاظ في تمؾ المراكز والى تذمر العديد مف النزالء مف طوؿ مدة أدى عدـ ال
 التوقيؼ.

عدـ وجود مراكز إصبلح وتأىيؿ في بعض المحافظات إلى احتجاز عدد كبير مف  أدى -4
أو نظارات تابعة لجياز الشرطة لفترات تصؿ في بعض األحياف  ياألشخاص في مراكز توقيؼ

 .1ونظارة القمعة في مدينة الخميؿ ةظارة شرطة قمقيميم ؿ ن تسنوا ولمدة أشير أ

وعدـ مراعاة حقيـ  يبذلؾ إلى انتياؾ حقوؽ النزالء أدتو عمؿ الرقابة  ضعؼ إلى أدت األسباب وىذه
عمى النزالء عند انقضاء مدة عقوبتيـ مف  ؤ روىذا ما ي يوحقيـ في اإلصبلح والتأىيؿ ياألمف يف

 .صعوبة إعادتيـ لممجتمع ودمجيـ فيو

تحتاج في الحقيقة إلى وسيمة أخرى تعد بم ابة  يالشخصي األمفالرقابة كوسيمة لحماية حؽ  فإ
فالرقابة تبدو  يوتتم ؿ بالجزاءات التي ينص عمييا القانوف عند مخالفة قواعده يالطريؽ الطبيعي ليا

حتى تتمكف السمطة القضائية  يعديمة الفعالية ما لـ تكف ىناؾ جزاءات معينة مقررة وفقا لمقانوف وسيمة
                                                           

 .53مرجع سابؽ, صسامي جباريف, صبحيو جمعة,  1
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خاصة وأف السمطة القضائية محكومة بمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات  يمف تطبيقيا عمى المخالفيف لو
الجزاء التنفيذي وييدؼ إلى إعادة  :ىما القانوني ينقسـ إلى قسميف الجزاءو  يالذي أشرنا لو سابقا

التوازف إلى المصالح التي اختمت نتيجة مخالفة المكمؼ لمقاعدة القانونية التي ألقت عمى عاتقو 
 .1كما ييدؼ إلى إعادة الحالة بما يحؿ محميا أو الى ما كانت عميو بذاتيا يالتكميؼ

ف تكوف خبلؿ فترة وجيزة حتى يتمكف ويجب أ يتكوف منتظمة ودورية أفالرقابة يجب  الباحث إفويرى 
صدار يالقائـ بالرقابة مف دراسة الوضع داخؿ المراكز تحافظ  أفبعض التعميمات التي مف شأنيا  وا 

 .وتساىـ في عممية اإلصبلح والتأىيؿ يعمى حقوؽ النزالء

 :الفعمي لمراكز اإلصالح والتأىيل الثالث: الواقع المطمب

نظرا لمتضخـ  يالسجوف بالنزالء سدّ مصمحة السجوف عمى مدى طويؿ تعاني مف مشكمة تك ظمت
 يبينما لـ يواكب ذلؾ إنشاء سجوف جديدة يوالزيادة المضطردة في تعداد المسجونيف يالسكاني المستمر

الحد األدنى لممعاممة اإلنسانية يتوقؼ عمى مستوى  توفيرف يتكدس النزالء في السجوف إلىوأدى ذلؾ 
ازدحاـ السجوف يعرقؿ عممية إعادة تأىيؿ  فوا   يوااللتزاـ بالسعة الصحية ليا مباني السجوف

ويشغؿ القائميف عمى إدارة السجوف بعمميات إدارية معقدة تصرفيـ عف ميمتيـ األساسية  يالمسجونيف
 .2في إصبلح المسجونيف وتأىيميـ

صعيد آخر تعاني مراكز اإلصبلح والتأىيؿ مف إشكالية عدـ تطبيؽ المواد القانونية الخاصة  وعمى
وتعاني أيضا مف إشكالية تواجد عدد  يبتخفيض فترة الحكـ بعد انقضاء  م ي المدة المحكوـ بيا النزيؿ
اب مراكز ليؤالء األحداث في ظؿ غي ايةمف األحداث في تمؾ المراكز ألسباب عدة منيا توفير الحم

نقؿ بعض األحداث إلى مراكز  ةإضافة إلى صعوب يمتخصصة ليؤالء األحداث يتوافر فييا الحماية
وعدـ قدرة تمؾ المراكز عمى استيعاب األعداد الكبيرة مف  ياألحداث التي ىي باألصؿ غير متوفرة

 .3األحداث الجانحيف

                                                           
 .471فرقد عبود عواد العارضي, مرجع سابؽ, ص 1
 .196د. حسنيف المحمدي بوادي, مرجع سابؽ, ص 2
سامي الجباريف, صبحيو جمعة, شكاوي المواطنيف والرقابة عمى أماكف االحتجاز, الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف)ديواف المظالـ(,  3

 .42, ص2010راـ اهلل, 
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سواء كانت متعمقة بمباني السجوف مف  -مف البيئة المبلئمة لمسجوف  ألدنىتوفير الحد ا عدـليذا فاف 
سواء كانت صحية أو  يأو كانت متعمقة بالخدمات عمى اختبلؼ أنواعيا وأشكاليا يالداخؿ أو الخارج
 :تؤدي بالتالي إلى األمور التالية قد -تنموية أو تأىيمية 

والتي ينتج عنيا مشكمة االكتظاظ وعدـ  يالبنية التحتية في بعض مراكز اإلصبلح والتأىيؿ ضعؼ -1
 ومحدودية الورش التأىيمية. يالقدرة عمى تصنيؼ النزالء

 في إعداد الطواقـ العاممة. نقص -2
 توافر خطط تتعمؽ باألزمات والكوارث واألدوات الخاصة بذلؾ. عدـ -3
 إمكانية الفصؿ بيف فئات النزالء المختمفة في كافة المراكز. عدـ -4
 .الخاصة بمراكز اإلصبلح والتأىيؿ زنةكفاية الموا عدـ -5
 كفاية البرامج التأىيمية الخاصة بالنزالء. عدـ -6
 .1في التدريب في مجاالت متخصصة نقص -7

 العديدىناؾ  ويوجد يعمى صعيد اإلشكاليات التي تواجييا مراكز اإلصبلح والتأىيؿ ذات نفسيا وىذا
االحتبلؿ والعقبات المتعمقة  أىميا يإرادة مراكز اإلصبلح والتأىيؿ مف المعيقات التي تكوف خارجة عف

 يوبطء إجراءات التقاضي يبو م ؿ تأخير التنسيؽ األمني المتعمؽ بنقؿ النزالء الموقوفيف إلى المحاكـ
إلى غير ذلؾ  يوعدـ وجود برامج رعاية الحقة لمنزالء يوضعؼ إمكانيات الخدمات الطبية والعسكرية

وعدـ  يمفالمعيقات التي تؤدي بنياية مجتمعة إلى انتياؾ حقوؽ النزالء وتحديدا حقيـ باأل الك ير مف
صبلحيـ إلعادة دمجيـ بالمجتمع ويعتبر مف أىـ ىذه األمور في مراكز اإلصبلح  يإمكانية تأىيميـ وا 

والظروؼ  يوالظروؼ الصحية والمعيشية )الفرع ال اني( يوالتأىيؿ القدرة االستيعابية )الفرع األوؿ(
 التشغيمية والتأىيمية )الفرع ال الث(.

 :األول: القدرة االستيعابية الفرع

إضافة إلى عدـ  ياإلصبلح والتأىيؿ تعاني مف االكتظاظ الشديد في عدد النزالء راكززالت بعض م ما
مف قانوف مراكز اإلصبلح  25وفؽ ما جاءت بو المادة  يقدرة تمؾ المراكز عمى الفصؿ بيف النزالء

والتأىيؿ بحيث نصت عمى أف )يصنؼ النزالء مف كؿ جنس داخؿ المراكز ويوزعوف في أقساـ 

                                                           
 .392نوي الحادي والعشروف, مرجع سابؽ, صالتقرير الس 1
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النزالء الموقوفيف الذيف لـ تصدر ضدىـ أحكاـ  -1 يمنفصمة بالقدر الذي تسمح بو ظروؼ كؿ مركز
النزالء مف غير ذوي  -3 يوقية كدعوى الديف والنفقةالنزالء في دعاوي حق -2 يمف المحاكـ الخاصة

 .1النزالء مف ذوي السوابؽ.( -4 يالسوابؽ

ويتسع فقط لستة  يفقط عمى ستة غرؼ وي وتأىيؿ الظاىرية يحت إصبلحوعمى سبيؿ الم اؿ فاف مركز 
حيث  ينزيؿ 140-130 إلىأنو قد يصؿ عد النزالء والموقوفيف في ىذا المركز  إال يوتسعوف نزيؿ

 2يصعب الفصؿ بيف النزالء مف أصحاب الجنايات والجنح وبيف النزالء بسبب عدـ دفع الديف أو النفقة
انتقاد شديد بسبب ضيؽ  إلىوتأىيؿ راـ اهلل مما أدى ذلؾ  إصبلحونرى ذلؾ االكتظاظ في مركز  ي

 عدد النزالء وصغر مساحة المركز. ارتفاعو  المكاف

وتأىيؿ أريحا فنجد انو عالج المشاكؿ  إصبلحبالنسبة لمركز وعمى عكس ذلؾ وكما ذكرنا سابقا 
وتتسع كؿ  يأربعة غرؼ لمموقوفيفغرفة لمنزالء و  12فيحتوي المركز عمى  يالسابقة مف حيث المساحة

غرؼ خاصة بالنساء وغرفو خاصة لكؿ  3وجود  إلى باإلضافة ينزيؿ أو موقوؼ 12- 8غرفة مف 
 يم اال نموذجيا لمفصؿ بيف النزالء والموقوفيف أريحاوتأىيؿ  إصبلحويعتبر مركز  يزيمة تضع مولودن

 3بجنايات مف ذوي األحكاـ العاليةأو المحكوميف  يوالنزالء ذوي السوابؽ يوالنزالء بسبب ديف أو نفقة

 يإصبلح وتأىيؿ جنيف ونابمس باست ناء مركز يساـ خاصة بالنساءتفقد غالبية المراكز إلى أق كذلؾ
وتوفر طاقـ إضافي  ياألمر الذي يتطمب إيجاد أقساـ لمنساء في باقي مراكز اإلصبلح والتأىيؿ يوأريحا

خاصة بالنساء في بقية المراكز يمقي عبئا كبيرا  ـفعدـ وجود أقسا يمف أجؿ اإلشراؼ عمى تمؾ األقساـ
 إضافة إلى يالقدرة عمى التواصؿ مع األىؿ وذوييف مف حيث بعد المسافة وعدـ النزيبلتعمى 

نظرا لصعوبة نقؿ النزيبلت لممحاكـ في  ابنقؿ الممفات والنظر فيي مؽاإلشكاليات القانونية التي تتع
 .4مناطؽ اختصاص أخرى

عدة  لىإ كما يؤدي مراكز اإلصبلح والتأىيؿ لقانوفيشكؿ مخالفة  إنما النزالء يفأف عدـ الفصؿ ب كما
مشاكؿ تتعمؽ باالنضباط نتيجة زيادة االحتكاؾ  لىا  و  يالمعديةإشكاليات منيا انتشار بعض األمراض 

                                                           
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  25المادة  1
 .2017\10\2مقابمة شخصية مع مدير مركز اصبلح وتأىيؿ الظاىرية المقدـ حساـ أبو فرحة, اال نيف  2
 .2017\10\4مقابمة شخصية مع مدير مركز إصبلح وتأىيؿ أريحا العقيد تيسير األسطة عمي, األربعاء,   3
 .42سامي جباريف, صبحيو جمعة, مرجع سابؽ, ص 4
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وىي المشكمة األك ر تعقيدا بالنسبة  يكذلؾ يتسبب التباطؤ الشديد في نظر ممفات النزالء يبيف النزالء
 .إلدارة مراكز اإلصبلح والتأىيؿ

إلى "ازدحاـ السجوفي والذي يتم ؿ بزيادة عدد النزالء عمى  ىذه األسباب مجتمعة تؤدي وجميع
 يمما يؤدي إلى اختبلؿ وظيفتيا وتكوف لو آ ار سيئة عمى نزالئيا ياإلمكانيات االستيعابية ليذه السجوف

مف قواعد الحد األدنى لمعاممة المسجونيف عمى ضرورة مراعاة المساحة  10رقـ  لقاعدةا لذا أكدت
 ولكنيا لـ تحدد ىذه المساحة تحديدا دقيقا. يكؿ مسجوفالدنيا المخصصة ل

أسباب أية  معرفةف يتؤدي إلى ازدحاـ السجوف لتيإلى ذلؾ ىناؾ العديد مف األسباب ا باإلضافة
 ييياكيفية معالجتيا والقضاء عم معرفةمشكمة ىي الخطوة اليامة في طريؽ الوصوؿ إلى تشخيصيا و 

 :ومف أىـ ىذه األسباب ما يمي

)نظرا الف عقوبة الحبس البسيط تنطوي عمى العديد مف  السالبة لمحرية قصيرة المدة وباتالعق -1
 إالوبالتالي فاف القاضي ال يمجأ لمحكـ بيا  يمف نفعيا أك رجعؿ ضررىا  إلىالمساوئ مما يؤدي 
االستعاضة عف عقوبة  إلىريعات العقابية الحدي ة مما دفع العديد مف التش يفي حاالت است نائية
والعمؿ  يالوضع تحت االختبار القضائي يبدائؿ عديدة أىميا وقؼ التنفيذ إلىالحبس قصير المدة 

 .لممصمحة العامة(
 .االحتياطي الحبس -2
 إنشاء سجوف جديدة. عدـ -3

ويرجع ذلؾ إلى  يباىتماـ المؤتمرات الدولية حظيت قدو  يمشكمة عالمية فمشكمة ازدحاـ السجو  وتعتبر
 :يما يم اراآل ار السيئة الناجمة عف ىذا االزدحاـ ومف أىـ ىذه اآل 

واالزدحاـ يزيد  ياإلنساف ةاليواء: فاليواء وسيمة دائمة لمتعرض لمممو ات التي تضر بصح تموث -1
حيث أف نسبة عالية  يويزيد دخاف السجائر مف تموث اليواء في السجف يمف درجة تموث اليواء

وىذا  يطمقاءمف نزالء السجوف يدخنوف عمى نحو دائـ وأنيـ يدخنوف عمى نحو أك ر ك افة مف ال
عف القدرة  ءقد يؤدي إلى بعض حاالت االختناؽ لبعض النزالء نتيجة لزيادة النزال هبدور 

 .االستيعابية لمسجوف
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تواضع  اليتواضع معايير النظافة وبالتمستوى النظافة: فالمكاف المزدحـ يعاني مف مشكمة  تدني -2
 تحماـفنقص اإلمكانيات وعدـ تمبية حاجات النزالء مف النظافة واالس يمستوى النظافة الشخصية

ويكوف مف السيؿ انتقاؿ العدوى بيف النزالء الرتفاع معدؿ  ييؤدي إلى اإلصابة باألمراض
السجف عف  خارجوقد تنتقؿ إلى  ي1فاالزدحاـ مما يسيؿ في انتشار األمراض المعدية داخؿ السج

 طريؽ الزوار أو انتقاؿ الموظفيف مف مجتمع السجف إلى المجتمع الحر.
 عمى القدرةعمى  مبياً س نعكسي: إف ك رة العدد وضيؽ المكاف نوـالسيئ عمى عممية ال التأ ير -3

الشتاء أو  في - بدوف عازؿ - رضبعض النزالء لمنوـ عمى األ يضطر دحاـلبلز  فنتيجة يالنوـ
 .تجنبا لنوـ بعضيـ عمى األرض يقتوتحميؿ السرير فوؽ طا

والتبلصؽ واالحتكاؾ  يداخؿ المكاف المزدحـ وـالجنسية داخؿ السجوف: إف ظروؼ الن المشكمة -4
تؤجج باستمرار الغريزة الجنسية لدييـ مما يدفعيـ إلى  يجعميـ يعيشوف في بيئة زالءبيف الن
ويقضي عمى نخوة  يوىذا ينطوي عمى إىدار تاـ لكرامة اإلنساف يالجنسية الم مية ةالممارس

ىذه المشكمة قد تتفاقـ وتؤدي إلى مشكمة  فكما أ يتوالمسجوف وشرفو واحترامو لنفسو واعتزازه بذا
 .وىي اإلصابة باألمراض التناسمية أخرى

وىو عبارة  ي: تستمـز الخصوصية وجود حيز شخصي لئلنسافالخصوصية داخؿ السجوف فقداف -5
ويؤدي انتياؾ الحيز  يعف المساحة المكانية التي تحيط بو والمتسمة بطابع الخصوصية في نظره

الشخصي ليس مجرد رفاىية  زيوالح يالشخصي إلى است ارة ردود أفعاؿ سمبية مف جانبو
نما ىو بيئة مكانيو لو يستطيع أف يمارس فييا حقوقو التي كفميا القانوف لو دا يلممسجوف خؿ وا 
وعامبل مف أىـ عوامؿ  يوفقداف الخصوصية يعد واحدا مف أسباب تواضع قيمة الحياء يالسجف

 .ويؤدي إال الك ير مف اآل ار السمبية يوىو باب مف أقوى أبواب االنحراؼ ياىتزاز صورة الذات
اد متحفزة وتك ي: إف المكاف المزدحـ يكوف بيئة ساخنة حادة الفعؿ وردة الفعؿالنظاـ عف الخروج -6

يدور  نوإبؿ  يبتعدد مجاالت التفاعؿ يتعددألنو  يينتيي ال الذيتتسـ بالعدوانية واالحتكاؾ اليومي 
العدد وتعدد المشاحنات وتشعب الصراعات  ك رةف يكؿ األمور منذ الصباح حتى آخر الميؿ حوؿ

واالستعداد الفوري لمدخوؿ في  يلدائـتؤدي إلى سمة مميزة لكؿ نزالء المكاف المزدحـ ىي التحفز ا
 .االعتياد عمى تصعيده باستمرار لىواعتياد الصراع يؤدي إ يالصراع

                                                           
 .66, ص2003,  3, العدد 46دراسة مقارنة, المجمة الجنائية القومية, المجمد  –عطية مينا, مشكمة ازدحاـ السجوف  1
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 يعممية التأىيؿ: فاالزدحاـ يسيـ في عجز السجف عف أداء رسالتو في تأىيؿ المسجونيف إعاقة -7
برامج  ـأماو  يأماـ برامج اإلصبلح والتأىيؿ ع رةفيذا االزدحاـ يقؼ  يليـ اسياوالذي يعتبر حقا أس
 .1والتي تستوجب أف يمقى كؿ مسجوف ما يناسب حالتو مف المعاممة يالمعاممة العبلجية

 اإلصبلحعممية  إلعاقةتعتبر ضيؽ المساحة المتاحة لمنزالء داخؿ المراكز ىي السبب الرئيسي 
مراكز  إنشاءلذا يجب  يوسبب النتشار األمراض واألوبئة داخؿ المراكز وانتقاليا لمخارج يوالتأىيؿ

فم بل ال  يتطبيؽ القانوف إمكانيةلمعمؿ عمى  يقادرة عمى استيعاب عدد كبير مف النزالءجديدة تكوف 
ولضيؽ  يكاف يصعب عممية الفصؿ والتصنيؼ داخؿ المراكز إذازيؿ أي نوتأىيؿ  إلصبلحجدوى 

مف قانوف  لقانونيةالمراكز عمى تطبيؽ أىـ النصوص ا إدارةنجد عدـ قدرة  فإنناالمساحات المخصص 
 .والتأىيؿ اإلصبلحمراكز 

 :الصحية والمعيشية الظروفالثاني:  الفرع

 ؾبعض مراكز اإلصبلح والتأىيؿ مف عدـ وجود عيادات لمخدمات الطبية العسكرية داخؿ تم تعاني
لـ  أنيا إال يوالخدمات الطبية عياداتيتواجد فييا ال المراكزمف  اآلخر بعضال مف أف وبالرغـ يالمراكز

إذ أف ىناؾ نقص كبير في جميع مراكز اإلصبلح والتأىيؿ مف  يتكف تغطي جميع المتطمبات الصحية
مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ عمى أف )تنشأ في كؿ مركز  13المادة  صتفقد ن يىذه الناحية

ويقـو  يالبلزمة عيادة طبية وتزودىا الخدمات الطبية بطبيب وعدة مف الممرضيف والمعدات واألدوات
 : بالمياـ التالية الطبيب

ويدوف تقرير عف حالتو الصحية موضحا  يكؿ نزيؿ لدى وصولو المركز وقبؿ اإلفراج عنو معاينة -1
 فيو تاريخ وساعة إعداد ذلؾ التقرير.

 الصحي الدائـ عمى النزالء في حالة اإلضراب عف الطعاـ. اإلشراؼ -2
 .2ري عنيا إلى المدير متضمنا توصياتو بيذا الشأفبصحة النزالء وتقديـ تقرير دو  العناية -3

مف ذات القانوف عمى أف ) يتعيف عمى الطبيب تفقد أماكف نوـ النزالء والحجر  14تنص المادة  كما
والت بت مف حالة النزالء الصحية ومعالجة المرضى منيـ ونقؿ مف تتطمب حالتو المرضية  ياالنفرادي

                                                           
 .وما بعدىا 70رجع سابؽ, صعطية مينا, م 1
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المختص وعزؿ المشتبو في إصابتيـ بأمراض معدية أو وبائية لحيف إلى العيادة أو إلى المستشفى 
 .1الشفاء وتطيير األلبسة والفراش واألطعمة(

إدارة المركز إلى إببلغ  تبادرف يإذا استدعت حالتو ذلؾ شفىإحالة النزيؿ المريض فورا إلى الم ويجب
حيث يتـ  يويؤذف ليـ بزيارتو ياجية اإلدارة التي تعمـ في دائرة اختصاصيا أىمو إلخطارىـ بذلؾ فور 

كذلؾ تعاني تمؾ المراكز مف عدـ وجود عيادات  يإلى المستشفيات الحكومية رضيةتحويؿ الحاالت الم
 .األسبوععيادة تعمؿ لمرة واحدة ب وإصبلح وتأىيؿ نابمس التي توجد ب باست ناء مركز يلؤلسناف

فبعض المراكز ال تعاني مف ذلؾ  ياألمر يتفاوت بيف مركز وآخر فإاألدوية ف وفيربالنسبة لت أما
األمر ي ياألمراض المزمنة كالضغط والسكريوالبعض اآلخر تعاني بعضيا مف نقص األدوية خاصة 
كذلؾ ال يتوفر في تمؾ المراكز أي ممرض  يالذي يؤدي بالنزيؿ إلى شراء الدواء عمى حسابو الخاص

لحاالت المرضية الطارئة إلى المستشفيات الحكومية أو الخدمات الطبية أو طبيب مناوب ويتـ تحويؿ ا
 .2العسكرية

فم بل في مراكز إصبلح وتأىيؿ أريحا والظاىرية يوجد طبيب ويتـ توفير جميع األدوية البلزمة ألي 
وتأىيؿ ىذا إلى وجود طبيب أسناف مقيـ ودائـ في مركز إصبلح  ينزيؿ بتوصية مف طبيب المركز

 .3كما يوجد طبيب نفسي في مركز إصبلح وتأىيؿ الظاىرية ولكف بشكؿ غير دوري يأريحا

يكف  لـفبالنسبة لمطعاـ  يمركز إلى آخر عمى صعيد الظروؼ المعيشية فاألمر متفاوت أيضا مف أما
يتفاوت مف فترة ألخرى ومف مركز  ولكنو يىناؾ النقص الكبير سواء في نوعيات الطعاـ أو في كميتو

 فغالبية المراكز تقدـ الطعاـ بكميات كافية ومتنوعة في  بلث وجبات يوميا. ياآلخر ولكف لنسب قميمة

بزيارة األىؿ ضمف برنامج تحدده إدارة المركز  يسمح يبالعالـ الخارجي واألىؿ باالتصاؿ يتعمؽ وفيما
اكز اإلصبلح والتأىيؿ حيث نصت عمى أف )لمنزيؿ الحؽ مف قانوف مر  53وفقا لما نصت عميو المادة 

في أف يرى أسرتو وأصدقائو وأف يستمـ الرسائؿ منيـ وإلدارة المركز أف تطمع عمى الرسائؿ الواردة إليو 
ولكف عمى أرض الوقع قد نرى أحيانا بعض التعنت  ي4أو الصادرة منو مع الحفاظ عمى سرية الرسائؿ(

                                                           
 .1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  14المادة  1
 .45سامي جباريف, صبحيو جمعة, مرجع سابؽ,ص 2
 مقاببلت شخصية, مرجع سابؽ. 3
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والى أبعد مف ذلؾ قد  يكما أف إدارة المركز قد تتحكـ في وقت الزيارة يي الزيارةمف قبؿ إدارة المراكز ف
نجد أحيانا بعض المراكز قد تمنع مف اتصاؿ النزيؿ مع محاميو األمر الذي يعد انتياكا لحؽ مف أىـ 

إال أف الوقت  يأنو وبالرغـ مف تزويد المراكز باليواتؼ العمومية ماك يحقوؽ النزيؿ عمى وجو اإلطبلؽ
 .لمحديث مع أىمو غير كاؼ نيائيا ؿالذي يمنح لمنزي

نما عبارة عف عدد مف  يفيما يتعمؽ بالمكتبات فبل يتوفر في غالبية المراكز مكتبة بمفيوـ المكتبة أما وا 
كما ال يتوفر في تمؾ المكتبات كتب أو منشورات متخصصة  يالرفوؼ توضع عمييا بعض المنشورات

 يكما أف الصحؼ اليومية ال تتوفر في جميع المراكز ياؼ أو المستوى التعميمي لمنزالءتتناسب مع أصن
ويمارس ذلؾ في مركز  يبشكؿ جزئي وضئيؿ إالعدـ توفر عقد الدورات أو المسابقات  إلى باإلضافة
 .عض المسابقات ال قافية وبعض دورات التدريب المينيحيث سبؽ وقد أقيمت ب يوتأىيؿ أريحا إصبلح

بالنسبة لمترفيو فبعض المراكز يوجد بيا ساحات لمرياضة كما ىو الحاؿ في مركز إصبلح وتأىيؿ  أما
ممارسة بعض النشاطات كالمشي وممارسة بعض  جؿأحيث يخرج النزالء يوميا مف  يريةالظاى

لسمة فيسمح ليـ بممارسة كرة ا يوتأىيؿ أريحا إصبلحمركز  إلى باإلضافة ياأللعاب الرياضية البسيطة
الوسائؿ  اكزفي حيف تفتقد بقية المر  يلؤلدوات واألجيزة الرياضية اتتفتقد ىذه الساح لكفو  يوكرة القدـ

نظرا لعدـ وجود المساحة الكافية  يالرياضية الترفييية إال مف بعض األدوات البسيطة كطاوالت التنس
 لذلؾ.

 يأماكف سكناىـ فيعاني عدد كبير مف النزالء مف تواجدىـ في مراكز إصبلح وتأىيؿ تبعد ع كذلؾ
 يزيارتيـ جؿأعبئا ماليا وجيدا كبيرا مف  تقيـالذي يعيؽ زيارتيـ مف قبؿ ذوييـ ويمقي عمى عا مراأل

ماكف كما أف ذلؾ يشكؿ صعوبة في نظر ممفاتيـ مف قبؿ القضاء وصعوبة في نقميـ مرة أخرى إلى أ
 قريبة مف سكناىـ.

 :الثالث: الظروف التشغيمية والتأىيمية الفرع

المديرية العامة لمسجوف عمى وعي تاـ بالدور الياـ الذي يقع عمى عاتقيا في مجاؿ اإلصبلح  إف
والتأىيؿ وتشغيؿ السجناء تمعب دورا  دريبومما ال شؾ فيو أف برامج الت يوالرعاية التي يحتاجيا النزالء

الواقع تفتقد مراكز اإلصبلح والتأىيؿ  رضأ وعمىإال أنو  ياإلصبلحية السياسةفي إنجاح ىذه أساسيا 
نما يقتصر المر عمى بعض األشغاؿ اليدوية البسيطة م ؿ أعماؿ  لورش مينية إلعداد وتأىيؿ النزالء وا 
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اإلصبلح والتأىيؿ  اكزمف قانوف مر  41وفي ىذا المجاؿ تنص المادة  يوالمجسمات يالخرز والبراويز
كسابيـ حرفا أو مينا مفيدة خبلؿ  يعمى أف يعمؿ المركز عمى تدريب النزالء مينيا وتنمية مياراتيـ وا 

تساعدىـ عمى كسب عيشيـ بعد إطبلؽ سراحيـ ويتـ التدريب الميني النظري  يمدة تنفيذ العقوبة
ظـ والتعميمات التي تصدرىا والعممي في ورش التدريب والتشغيؿ داخؿ المركز أو خارجو وفؽ الن

 .1المديرية بيذا الخصوص(

المتوفر في  فأو  يوالت قيؼ يـتفتقد تمؾ المراكز إلى أنظمة صحية واضحة ومكتوبة حوؿ التعم كما
مراكز اإلصبلح والتأىيؿ في ىذا الصدد عبارة عف نشاطات محددة ومتفرقة وال تحقؽ المطموب بحسب 

 .2ما نص عميو القانوف

يقة لكسب العيش ىي أىـ جزء مف قدرة السجيف عمى االنخراط في المجتمع عند إطبلؽ طر  إيجادف
مينية ولمقياـ بعمؿ  تفالعديد مف السجناء قد يكوف سجنيـ أوؿ فرصة يممكونيا لتطوير ميارا يسراحو
األساسي مف دفع النزالء إلى العمؿ ىو تحضيرىـ لحياة عممية طبيعية عند اإلفراج  اليدؼف يمنتظـ

 يمصانع تابعة لجيات حكومية ةالماؿ لصالح إدارة السجوف أو إلدار  لجني وأعنيـ مف السجف 
ويتطمب اإلطار الكامؿ لبلنخراط  يليس إال واحد مف عناصر إعادة االنخراط االجتماعي التوظيؼف

كما أف المجتمعات المختمفة تتطمب  يلتطوير كافة الميارات المطموبة لمعودة إلى المجتمعإيجاد فرص 
 .3ميارات مختمفة

 :ىدفاف أساسياف وىما كـ يمي تأىيؿاإلصبلح وال مراكزفي  ولمعمؿ

والذىاب إلى مكاف  ياالستيقاظ ـالنزالء وبكؿ بساطة عمى إتباع روتيف دوري يفرض عميي تشجيع -1
 العمؿ وتمضية عدد مف الساعات يوميا لمعمؿ بجانب أشخاص آخريف بطريقة منظمة.

فيشعروف عندىا أنيـ يتعمموف  يالسجناء  قة وميارات تمكنيـ مف القياـ بعمؿ ذات ىدؼ إعطاء -2
 بطريقة تمكنيـ مف إيجاد عمؿ بعد إتماـ مدة الحكـ عمييـ.

                                                           
 ,.1998لسنة  6مف قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( رقـ  41المادة  1
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في السجوف بتدريب ييدؼ إلى أعطاء النزالء ميارات مينية تمكنيـ يعني أنو يجب ربط العمؿ  وىذا
وقد يجوز  يكالبناء واليندسة واإلدارة والزراعة يمف كسب مؤىبلت لمعمؿ كحرفييف في وظيفة تقميدية

 .شتى المجاالت المتاحة يف كالعمؿ إدخاؿ التدريب في ميارات جديدة

فييا النزالء إلى قوانيف الصحة والسبلمة والضرر تخضع الشروط التي يعمؿ  أف بمكاف ىميةاأل ومف
مما يعني أف عمى مديرية المراكز أف  يالصناعي والمرض الميني نفسيا التي يخضع ليا عادة العموـ

ويجب أيضا عمى ىذه اإلجراءات  يالخاصة بالصحة والسبلمة بالعمؿ وطنيةي التشريعات التنتع
 يفبل يجوز أف يكوف عدد الساعات كبيرا يالسجيف في العمؿ االوقائية أف تطبؽ طيمة المدة التي يقضيي

 كما يجب ترؾ وقتا لمنزالء لبلنصراؼ إلى نشاطات أخرى.

نظرا لعدـ توفر  يويتخمميا النقص الكبير ياييعتر  يؿقع نجد أف شروط التشغيؿ والتأىاأرض الو  وعمى
مف األفراد  الغالبفقد يرى  يناحية أخرى النزالء مف واقعو  يالمادية والبشرية مف ناحية اتاإلمكاني

 اءعميو جرّ  وقعتفترة ومدة العقوبة التي  قضيالقائميف عمى عمؿ السجوف أف النزيؿ في المركز جاء لي
 :اإلصبلح والتأىيؿ ىي كما يمي اكزالموجودة في مر  التشغيؿ ظروؼفارتكابو لمجريمة. 

ورش المخابز في مراكز إصبلح وتأىيؿ جنيف وطولكـر  وأريحا والخميؿ إال أف ىذه  توفير -1
 الورش لـ يتـ العمؿ بيا أو تشغيميا بسبب حاجتيا لمموارد المالية.

 الظاىرية. ىيؿورش خياطة وتصنيع لؤلحذية لدى مركز إصبلح وتأ تجييز -2
 .1ورش الفسيفساء وتصنيع العديد مف الموحات تجييز -3

 ياإلصبلح والتأىيؿ سببا مف أسباب انتياؾ حؽ النزالء في األمف اكزذا الضعؼ في مر ى ويعتبر
وىذا بحاجة إلى  يمف أسباب عدـ اندماج النزالء في المجتمع بعد مضي مدة العقوبة باوكذلؾ يعد سب

لفت نظر وانتباه جميع القائميف والعامميف بالسجوف لمعمؿ عمى تحسيف الوضع والحفاظ عمى حقوؽ 
 .فيفو النزالء والسجناء والموق حقوؽومف بينيـ  ينسافاإل
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 :الخاتمة

صبلحواليدؼ مف العقوبة السالبة لمحرية ىو تأىيؿ النزيؿ  إف دمجو بالمجتمع ليكوف  إلعادةتمييدا  يوا 
يقاع إيبلمووليس  يالمجتمع أفرادوأحد  يعضوا صالحا وفعاؿ جميع  إفوقد الحظنا  يالعقوبة بحقو وا 

جاءت  وقد لمعاممة السجناء الدنيا جيةذوالقواعد النمو  يوالموا يؽ واالتفاقيات الدولية يالقوانيف الداخمية
 إنسافأف السجيف ىو  إلىومتفقة  منسجمةوجاءت  يجميعيا تقر حقوؽ السجناء أ ناء فترة تنفيذ العقوبة

 الحفاظ عمييا.يجب االعتراؼ لو بكافو حقوقو و 

 يالنزيؿ مف خبلؿ تيذيب النزيؿ إصبلحأساليب عقابية مف شأنيا العمؿ عمى  إتباعويجب أف يتـ 
وتدعيـ  يوالعمؿ عمى ت قيؼ النزيؿ وتوعيتو يوتقديـ الرعاية الصحية واالقتصادية واالجتماعية يوتعميمو

ىذه الدراسة التي تحمؿ عنواف "حؽ  ضمنتتو  يومراعاة المعاممة القانونية  ياتصالو بالعالـ الخارج
 إنماأو المحكوـ عميو في األمف بعد المحاكمة  اإلنساف حؽ أفونرى  اإلنساف في األمف بعد المحاكمة"

عدة نتائج   ييشمؿ األمف ال قافي واألمف الوظيفي أو العممي واألمف الصحي واالجتماعي واالقتصادي
 وتوصياتي نذكر أىميا فيما يمي: 

  :النتائج

 يفي األمف اإلنسافتضمف الشرعة الدولية لمنصوص القانونية التي تكفؿ وتصوف حؽ  -1
 .إدانتوأف ت بت  إالوتضمنيا مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات وأف األصؿ في المتيـ البراءة 

 االتفاقياتويظير ذلؾ جميا في  يلئلنسافوالحرية الفردية  اإلنسانيةحفظ وصوف الكرامة  -2
وفي احتراـ حقوقيـ وحرياتيـ وعدـ  ياألحداثوالموا يؽ الدولية سواء لمنزالء البالغيف أو 

 تعريضيـ لمتعذيب.

والحرية  اإلنسانيةحد ما في الحفاظ عمى الكرامة  إلىانسجاـ القوانيف والتشريعات الداخمية  -3
العديد مف النصوص  إلىلتضمف موادىا  باإلضافة يالفردية مع المعايير واالتفاقيات الدولية

 التي تحفظ حقوؽ المتيميف والنزالء.

ماديا ومعنويا داخؿ  إصبلحو وتأىيمونيا أف تعمؿ عمى اكتساب النزيؿ الحقوؽ التي مف شأ -4
 فترة تنفيذ العقوبة. والتأىيؿ وأ ناء اإلصبلحمراكز 
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بشرط  يع الخاصالنتيجة الفعالة والقيمة لمعقوبة في تحقيؽ العدالة وتحقيؽ الردع العاـ والرد -5
 تناسب ىذه العقوبة مع جسامو الفعؿ المرتكب.

تنفيذ العقوبة  إلى باإلضافة ينظيـ السجوفالتطور الممحوظ في مرحمة تنفيذ العقوبة مف حيث ت -6
 خارج المؤسسات العقابية.

 اإلصبلحوالتأىيؿ وتتويج ذلؾ بقانوف مراكز  اإلصبلحالنيوض في وضع وواقع مراكز  -7
مع نصوص وقواعد المعايير حد ما  إلىومطابقة نصوصو  ي1998لسنة  6والتأىيؿ رقـ 

 .مع وجود بعض أوجو النقص والقصور لمقانوف يالدولية

والمعاممة غير البلئقة مف  يوجود النظرة السمبية لمنزيؿ وعدـ مراعاة حقوؽ النزيؿ كانساف -8
 ب واالحتجاز التعسفي.لوجود حاالت مف التعذي باإلضافة يموظفي السجوفبعض 

بالرغـ مف النصوص القانونية التي  يوالتأىيؿ اإلصبلحضعؼ وقصور الرقابة عمى مراكز  -9
 تخوؿ مف يحؽ لو الرقابة بالرقابة عمى المراكز.

مراكز  إنشاءوذلؾ لمتقصير في  يوالتأىيؿ اإلصبلحعدـ النيوض بالواقع الفعمي لمراكز  -10
لمعمؿ داخؿ إلى نقص الكادر الطبي  باإلضافة يوتأىيؿ تتحمؿ الكـ والقدرة البلزمة إصبلح
 وعدـ توفر الدعـ المناسب لتأميف الظروؼ التشغيمية لمنزالء. يوالتأىيؿ  اإلصبلحمراكز 

 : التوصيات

ظروؼ معيشية وصحية مناسبة تتوفر فييا  مف ظاىرة ازدحاـ السجوف لمحدسجوف جديدة  إنشاء -1
 .لمنزالء

وعدـ االلتجاء إليو إال في األحواؿ التي تستوجب  يمف اإلسراؼ في الحبس االحتياطي الحد -2
 مع الفعؿ الجرمي. ومتناسبامبلئما  اإلجراء ىذاذلؾي ويشترط أف يكوف 

 ومراجعة شروطو القانونية. يفي نظاـ إيقاؼ التنفيذ التوسع -3
والنفسي مف خبلؿ تغيير النظرة االجتماعي  صبلحوتدعيـ دور السجوف في اإل تحقيؽ -4

 .نسانيةلممفرج عنيـ والتعامؿ معيـ بإ عيةاالجتما
 ".البلحقة كالرعايةعنيـ " فراجبعد اإل السجناءتأىيمية لتوازف  دورات وتنظيـ عمؿ -5
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والتأىيؿ ومراكز التوقيؼ مف قبؿ الجيات  صبلحالرقابة والتفتيش عمى مراكز اإل ؿتفعي ضرورة -6
فكرة الزيارات  وضرورة تفعيؿ يوذلؾ لمتحقؽ مف مدى االلتزاـ بتطبيؽ القانوف يبالرقابة تصةالمخ

 .والتأىيؿ اإلصبلح الفجائية في مراكز
 طباءالخدمات الطبية في مراكز اإلصبلح والتأىيؿ مف حيث جود األ كافةتوفير  ضرورة -7

 والعيادات والكميات الكافية مكف األدوية.
الغاية مف وجودىـ  لتحقيؽتأىيميـ و  عادةالنزالء مف أجؿ إلتدريب وعمؿ  شاتمشاغؿ وور  توفير -8

 في السجوف.
 يما لـ يكف ذلؾ تنفيذا لحكـ قضائي واجب التنفيذ طبقا لمقانوف يتدبير وأ عقوبة ةتوقيع أي عدـ -9

 .داريأو أمر إ رارويقتضي ذلؾ استبعاد االعتقاؿ بق
متابعة النزالء بعد انتياء مدة العقوبة خارج المراكز مف فبؿ مؤسسات المجتمع المدني لمعمؿ  -10

صبلح النزالء مف أجؿ إعادة دمجيـ في المجتمع إكماؿعمى   .تأىيؿ وا 
فنيوف  لعمؿعمى أف يقوـ بيذا ا يالمحكوـ عمييـ تأىيؿيكوف ىدؼ السمطة المختصة  أف يجب -11

 يعدوف لذلؾ. داريوفوا  
بحيث يودع المحكـو عميو في المؤسسات العقابية  يخذ بالمؤسسات العقابية المتخصصةاأل يجب -12

 ظروفو وتفيد في تأىيمو. تبلءـالمتخصصة التي 
العمؿ عمى سد ال غرات التي وجدت في قانوف اإلصبلح والتأىيؿي والتي نصت عمييا  ضرورة -13

 .الدولية االتفاقيات
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 والمراجع. المصادر

 المصادر. 
 ياعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ياإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف .1

 .1948كانوف األوؿ  10المؤرخ في 
المؤرخ  ي5427اعتمد بموجب قرار مجمس جامعة الدوؿ العربية  يالمي اؽ العربي لحقوؽ اإلنساف .2

 .1997سبتمبر  15في 
دت ونشرت عمى المؤل بموجب قرار الجمعية العامة اعتم يالمبادئ األساسية لمعاممة السجناء .3

 .1990 يديسمبر  \كانوف األوؿ 14المؤرخ في  45\111 يلؤلمـ المتحدة
اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ  يالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية .4

 .1966ني لعاـ كانوف ال ا 16المؤرخ في  يبموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
 ي1955جنيؼي  يالقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء .5
 .1989تشريف ال اني  20المؤرخ في  25\44القرار رقـ  ياتفاقية حقوؽ الطفؿ .6
اعتمدتيا  يقواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤوف قضاء األحداث )قواعد بكيف( .7

 .1985تشريف ال اني  29المؤرخ في  33\40قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ال
أوصى باعتمادىا مؤتمر األمـ  يقواعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرميف مف حريتيـ .8

 ي1990المتحدة ال امف لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المعقود في ىافانا المؤرخ في أيموؿ 
المؤرخ في  25\113العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  واعتمدت ونشرت عمى المؤل بموجب قرار الجمعية

 .1990كانوف األوؿ  4
اعتمدتيا الجمعية  يمبادئ األمـ المتحدة التوجييية لمنع جنوح األحداث )قواعد الرياض التوجييية( .9

 .1990كانوف األوؿ  14المؤرخ في  112\45العامة لؤلمـ المتحدة في القرار رقـ 
بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ مجموعة المبادئ المتعمقة  .10

 ياعتمدت ونشرت عمى المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ياالحتجاز أو السجف
 .1988 يديسمبر \كانوف األوؿ  9المؤرخ في  ي43\173

 .2003\3\18 يصدر بمدينة راـ اهلل ي2003القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  .11
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 1487المنشور في الجريدة الرسمية رقـ  ي1960لسنة  16قانوف العقوبات األردني رقـ  .12
والمنشور في الجريدة الرسمية رقـ  ي2011\8والمعدؿ بآخر قانوف رقـ  ي1960\1\1بتاريخ 
 .2011\5\2بتاريخ  ي5090

صدر بمدينة غزة بتاريخ  ي2001لسنة  3قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  .13
12\5\2001. 

 .1998\5\28صدر بمدينة غزة بتاريخ  ي1998لسنة  6قانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ رقـ  .14
 .1984كانوف أوؿ \ 10المؤرخ في  ي46\39اتفاقية مناىضة التعذيبي القرار رقـ  .15
 .2002\5\14صدر بمدينة راـ اهلل بتاريخ  ي2002لسنة  1قانوف السمطة القضائية رقـ  .16
 المراجع. 

 .2008فمسطيفي  يالطبعة األولى ينسافالقانوف الدولي لحقوؽ اإل يشعبافإبراىيـ  -1
 يدار النيضة العربية يضمانات المحكوـ عميو في مرحؿ التنفيذ العقابي يمنصور الشحات إبراىيـ -2

 .1996 يالقاىرة
 يالقاىرة يدار النيضة العربية يالنظاـ القانوني لمعاممة المسجونيف في مصر يإبراىيـ محمد عمي -3

2007. 
الطبعة  يدار الطباعة لمنشر والنشر يالجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصبلحية يطالب أحسف -4

 .2002 يبيروت ياألولى
 .1972 يالقاىرة يدار النيضة العربية يأصوؿ السياسة الجنائية الحدي ة يفتحي سرور أحمد -5
 يالقاىرة يالجزء األوؿ يدار النيضة العربية يفي قانوف العقوبات يطالوس يفتحي سرور أحمد -6

1981. 
 .1999يالقاىرة يالطبعة األولى يدار الشروؽيوالحريات توريةالحماية الدس يفتحي سرور أحمد -7
دار النيضة  يالطبعة السادسة يالقسـ العاـ – عقوباتالوسيط في قانوف ال يفتحي سرور أحمد -8

 .1996 يالقاىرة يالعربية
 .1972 يالقاىرة يدار النيضة العربية ينائيمحاضرات في الجزاء الج يعوض ببلؿ أحمد -9

 .2013 يعماف يالطبعة األولى يدار وائؿ لمنشر والتوزيع يقرينة البراءة يالكسواني جياد -10
 يالطبعة األولى يحقوؽ السجيف وضماناتو في ضوء القانوف والمقررات الدولية ياألحمد حساـ -11

 .2010 يبيروت يمنشورات الحمبي الحقوقية



138 
 

لمنشر  ةالدار العممية الدولي يالشرعية في اإلجراءات الجزائية ييوسؼ مصطفى مقابمة حسف -12
 .2008 يعماف يالطبعة األولى يوالتوزيع

دار المطبوعات  يالمحاكمة دحقوؽ اإلنساف وضمانات المتيـ قبؿ وبع يمحمد بوادي حسنيف -13
 .2008 ياإلسكندرية يالجامعية

 .1978 يسكندريةاإل يالطبعة األولى يالمعارؼ نشأةم ييماالجـر تكوينا وتقو  يبيناـ رمسيس -14
لمطباعة  سبلميالمركز اإل يرعايتيا )المجرموف( بأساليالفئات الخاصة و  يالمغربي سعد -15

 .1967 يالقاىرة يالطبعة األولى يوالنشر
والدساتير العربية  نسافالموا يؽ الدولية لحقوؽ اإل حكاـحقوؽ السجناء وفقا أل يالخطيب سعدى -16

 يقوقيةمنشورات الحمبي الح يوحماية األحداث السجوفوقوانيف أصوؿ المحاكمات الجزائية وتنظيـ 
 .2010 يبيروت  يالطبعة األولى

)دراسة  ةالدولي لموا يؽواقع السجوف العربية بيف التشريعات الداخمية وا يزيفر ىبللي شريؼ -17
 .2000 يلمساعدة السجناء سافنمراكز حقوؽ اإل يمقارنة(

 يالقاىرة يالطبعة األولىيدار النيضة العربية يالحماية الجنائية لؤلطفاؿ يسيد كامؿ شريؼ -18
2001. 

 يدار النيضة العربية ينسافلحقوؽ اإل الدوليةضمانات الحماية الجنائية  يزيد قصيمة صالح -19
 .2009 يالقاىرة

الجيود الدولية والعربية لمكافحة  خرآو  يوالعقاب جراـأصوؿ عممي اإل يأبو عفيفة بلؿط -20
 القدس. يدار الجندي لمنشر يالجريمة المنظمة عبر الحدود

 يالقاىرة يألولىالطبعة ا يدار المكتبة والفكر القانوني يالسجوف في مصر يخميؿ اهلل عبد -21
1990. 

 يالطبعة األولى يدار ال قافة لمنشر والتوزيع يوالعقاب جراـعمـ اإل يالرحمف توفيؽ أحمد عبد -22
 . 2012يعماف

دراسة  –في مرحمة تنفيذ األحكاـ الجنائية  نسافحماية حقوؽ اإل يمحمد محسف العزيز عبد -23
 القاىرة. يدار النيضة العربية يمقارنة

الجريمة وعبلج السموؾ  أساليبدراسة تحميمية في  العقابوعمـ  جراـعمـ اإل يالسراج عبود -24
 .1981 يالكويت يذات السبلؿ  يالطبعة األولىيجرامياإل
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المؤسسة الجامعية لمدراسات  يفمسفة العقوبات في القانوف والشرع اإلسبلمي يعمى جعفر -25
 .1997يبيروت يالطبعة األولى يوالنشر والتوزيع

 يالييئة الخيرية ينسافالمحاموف العرب مف أجؿ حقوؽ اإل ينسافحقوؽ اإل يسالـ الناعوؽ عمي -26
 غزة.

 يمنشورات الحمبي الحقوقية يوالعقاب راـجأصوؿ عممي اإل يجيالقادر القيو  بدع عمي -27
 .2002يبيروت

 يةمنشورات الحمبي الحقوقي يشرح قانوف العقوبات القسـ العاـ يعبد القادر القيوجي عمي -28
 .2002 يبيروت

 .1998 ياإلسكندرية يعمـ اإلجراـ والعقاب يوفتوح الشاذلي يعمي عبد القادر القيوجي -29
أصوؿ عممي  يد. محمد عبد الكريـ العفيؼ يد. فتحي توفيؽ الفاعوري يربيع مدمح عماد -30

 .2009 يعماف يالطبعة األولى يدار وائؿ لمنشر والتوزيع ياالجراـ والعقاب
الطبعة  يالنسر الذىبي لمطباعة يوعمـ العقاب جراـأصوؿ عمـ اإل يالحسيني وؽفار  عمر -31

 .2005 يالقاىرة يالخامسة
 .1978 يالقاىرة يدار النيضة العربية يحقوؽ اإلنساف المسجوف يمحمد غناـغناـ  -32
دار الكتب  يدراسة قانونية –مف الشخصي وضماناتو القانونية حؽ األ يعبود العارضي فرقد -33

 .2011 يالقاىرة يالقانونية
 .1992 يبغداد يمطبعة أوفست يالقسـ العاـ –شرح قانوف العقوبات  يالحدي ي فخري -34
دار وائؿ  يدراسة مقارنة – ىيؿأوالت صبلحوظيفة العقوبة ودورىا في اإل يسبةيوسؼ الكسا فيد -35

 .2010 يالطبعة األولى يوالتوزيع نشرلم
 .1985 يالقاىرة يدار النيضة العربية يوعمـ العقاب جراـمبادئ عمـ اإل يعبد الستار فوزية -36
 .1992 يالقاىرة يدار النيضة العربية يمبادئ عمـ العقاب يفوزية عبد الستار  -37
 يتحدةالعربية الم ماراتمطبوعات جامعة اإل يعمـ العقاب وؿصأ يأبو العبلة عقيدة محمد -38

 .1999 يماراتاإل
 .1978 يبنغازي يالطبعة ال ال ة يمطبعة التورة يمبادئ عمـ العقاب يخمؼ محمد -39
مكتبة دار ال قافة لمنشر  ياـالقسـ الع –صبحي نجـ شرح قانوف العقوبات األردني  محمد -40

 .1991 يعماف يالطبعة ال انية يزيعو والت
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 يعماف يزيعو مكتبة دار ال قافة لمنشر والت يوالعقاب جراـالوجيز في عمـ اإل يصبحي نجـ محمد -41
1991 . 

 .2014 يعماف يالتوزيعدار الحمبي لمنشر و  يالحؽ في المحاكمة العادلة يالطراونة محمد -42
دار وائؿ  يفي الدعوى الجزائية )دراسة مقارنة( نسافضمانات حقوؽ اإل يالطراونة محمد -43

 .2003 يالطبعة األولى يلمنشر
 –أ ر الردع الخاص في الوقاية مف الجريمة في القانوف األردني  يوريكاتعبد اهلل ال محمد -44

 .2007 يعماف يالطبعة األولى يدراسة مقارنة مع القانوف االيطالي والقانوف المصري
 يعماف يالطبعة األولى يزيعو دار وائؿ لمنشر والت يمبادئ عمـ العقاب يالوريكات اهلل عبد محمد -45

2009. 
الطبعة  يبيف سيادة السمطة وحكـ القانوف نسافالشرعية الدولية لحقوؽ اإل يدرويشفييـ  محمود -46

 .2007 ياألولى
 .1967 يالقاىرة يالعربية ضةدار الني يعمـ العقاب ينجيب حسني محمود -47
 .1988 يالقاىرة يدار النيضة العربية يوالعقاب جراـاإل مـدروس في ع ينجيب حسني محمود -48
 .1973 يالقاىرة يالطبعة ال انية يلعربيةدار النيضة ا يعمـ العقاب ينجيب حسني محمود -49
 ي)الحقوؽ المحمية( نسافالقانوف الدولي لحقوؽ اإل يالموسىمحمد خميؿ  ييوسؼ عمواف محمد -50

 .2009 يعماف يالطبعة األولى يالجزء ال اني يزيعو ال قافة لمنشر والت ارد
مركز الدراسات والبحوث التابع ألكاديمية نايؼ العربية  يسجوف النساء يالتركي مصطفى -51

 .1997 يالرياض يلمعمـو األمنية
 يدار النيضة العربية يدراسة مقارنة –أساليب تنفيذ العقوبة وضماناتو  ييوسؼ مصطفى -52

 . 2010 ياىرةالق
ودار  يزيعو الدار العممية الدولية لمنشر والت يوالعقاب جراـدراسة في عممي اإل يصالح نبيو -53

 .2003 يعماف يالطبعة األولى يزيعو ال قافة لمنشر والت
 والرسائل الجامعية. األبحاث 

كمية  يمذكرة لنيؿ شيادة الدراسات المعمقة في العموـ الجنائية يالمرأة السجينة يإيماف العجمي -1
 .2002يتونس يالحقوؽ والعمـو السياسية
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األمنية الفمسطينية ودورىا في نشر الحريات  جيزةاأل اءدأالرقابة عمى  يسالـ محمد مرشود ـباس -2
 .2014 يجامعة النجاح يرسالة ماجستير يوتحقيؽ السمـ األىمي

جامعة  يفي العموـ الجنائية يمذكرة لنيؿ الدراسات المعمقة يحقوؽ السجيف يبسمة الفضبلوي -3
 .1996 يتونس يالمنار

 يدكتوراه طروحةأ يالردع الخاص )دراسة ميدانية( يتنفيذ العقوبة وأ ره ف يطاىر الجادر تميـ -4
 .1995 يجامعة بغداد

تأىيؿ السجيف وفقا لقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ الفمسطيني رقـ  يتياني راشد مصطفى بواقنو -5
 .2009 يجامعة النجاح الوطنية –كمية الدراسات العميا  يرسالة ماجستير ي1998لسنة  6

 ياالسكندرية يمنشأة المعارؼ يهرسالة دكتورا يفي محاكمة عادلة ـحماية حؽ المتي يبكار حاتـ -6
1996. 

كمية  يرسالة دكتوراه يفي الظروؼ االست نائية جرائيةإلالشرعية انطاؽ  ييوسؼ قدورة ميؿج -7
 .1987 يجامعة القاىرة يالحقوؽ

كمية الحقوؽ والعمـو  يمذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية يالسجف يرفيقة العيادي -8
 .2005يتونس يالسياسية

أكاديمية نايؼ العربية  يالبرامج التعميمية والتأىيمية في المؤسسات اإلصبلحية يسعود الضحياف -9
 .2001 يالطبعة األولى يالرياض يلمعمـو األمنية

 يأكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية يوالتأىيؿ الميني اإلصبلحمراكز  يسعد جميؿ العجرمي -10
 .2006 يالرياض

 يرسالة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو الجنائية يالحياة الجنسية لمسجيف يسوسف الميذبي -11
 .2004 يتونس يجامعة المنار

جامعة  يمذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ الجنائية يتأىيؿ السجيف يسوسف حامي -12
 .2006يتونس يالمنار

دور األنشطة ال قافية والرياضية في تأىيؿ األحداث في  يطارؽ بف محمد الزىراني -13
دراسة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في العمـو  ياإلصبلحيات
 .2004 يالسعودية يجامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ياالجتماعية
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 صبلحالتشريعية في قانوف مراكز اإل اسةالسي يالجواد عبد المعطي محمد سبلودة عبد -14
 .2016 يجامعة القدس يرسالة ماجستير يىيؿأوالت

حقوؽ السجناء وفاعمية ىيئة التحقيؽ واالدعاء العاـ في  يلوىاب بف سعود السديريعبد ا -15
أطروحة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة دكتوراه الفمسفة في العمـو  يحمايتيا
 .2008 يالرياض يجامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ياألمنية

 يوالقانوف الوضعي ةسبلميإلدراسة مقارنة بيف الشريعة ا –وظائؼ العقوبة  يالحسيني عمار -16
 .2005 يبغداد يجامعة النيريف يكمية الحقوؽ يهرسالة دكتورا

جامعة  يرسالة لنية شيادة الماجستير في العموـ الجنائية يالحياة األسرية لمسجيف يغادة النبالي -17
 .2002يتونس يالمنار

أساليب المعاممة العقابية داخؿ السجف وفقا لقانوف مراكز اإلصبلح والتأىيؿ  يفادي قسيـ شديد -18
 .2006 يفمسطيف يبحث مقدـ إلى نقابة المحاميف الفمسطينييف ي1998لسنة  6رقـ 

واقعا وقانونا في ظؿ  مسطيفف )السجوف( في صبلحمراكز اإل يالريفي فصالح حس محمد -19
 .2002 يأطروحة عممية مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه يوالمعايير الدولية عداو الق
مذكرة لنيؿ شيادة الدراسات المعمقة في  يالنظاـ الجديد لمسجوف في تونس يمنى العيساوي -20

 .2002 يجامعة الوسط يقانوف األعماؿ
 والمنشورات. التقارير 

 صبلحالدولية إل ظمةالمن إصدارات يجناءتفعيؿ القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة الس يالدليؿ -1
لدى نقابة المحامييف في بيروت ووزارة الخارجية  نسافبالتعاوف مع معيد حقوؽ اإل يجنائيال

 .1997 يالسويسرية
 نسافمشروع التعميـ الشعبي لحقوؽ اإل تسمسمة منشورا ينسافالدولية لحقوؽ اإل الشرعية -2

 القدس. ي1رقـ  ي)القانوف(
 ويتجاوزالتوقيؼ عمى ذمة المحافظ أو السمطة التنفيذية إجراء مخالؼ لمقانوف  يسويطي أحمد -3

 .2014 يالمركز الفمسطيني الستقبلؿ المحاماة والقضاء )مساواة( يالصبلحيات
 كتيب موجو لموظفي السجوف. يدراسة حوؿ حقوؽ اإلنساف في إدارة السجوف يكويؿ اندرو -4
 .2003 يببيرزيت يمعيد الحقوؽ يطموحالسجوف بيف الواقع وال يإياد البرغو ي -5
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الحمقة الخاصة بمكافحة الجريمة التي نظميا المركز القومي لمبحوث االجتماعية  توصيات -6
والذي تـ تأكيده في المؤتمر الرابع لممنظمة العربية لمدفاع  ي1961يناير  5والجنائية في 

 .1973االجتماعي المنعقد في بغداد في يناير 
 .2003 يالرقابة والمسائمة في القطاع العاـ الفمسطينيأجيزة  يحرب جياد -7
جامعة  -معيد الحقوؽ يدراسة اجتماعية وقانونية ينظاـ العدالة الجنائية في فمسطيف يىبلؿ جميؿ -8

 .2003 يراـ اهلل يبيرزيت
الييئة المستقمة لحقوؽ  يتقرير حوؿ مراكز اإلصبلح والتأىيؿ الفمسطينية يأبو ىنود حسيف -9

 .2001 يراـ اهلل ي27سمسمة تقارير القانونية رقـ  يالمواطف
سمطة التدريب  يوالسجوف نسافحقوؽ اإل ينسافتدريب موظفي السجوف عمى حقوؽ اإل دليؿ -10

 .2004 ي11العدد رقـ  يالميني
 يمؤسسة الحؽ ياالنقساـ الفمسطيني صفحة سوداء في مسار الحقوؽ والحريات يحميداف زياد -11

 .2011 يراـ اهلل
الندوة العربية  إلىتقرير مقدـ  يالسجنية صبلحاتالعدالة الجنائية واإل يبف حميمة ساس -12
تشريف ال اني  24المنعقدة في تونس  يالسجنية صبلحاتحوؿ العدالة الجنائية واإل إلفريقيةا

 .نسافلحقوؽ اإل لعربيمنشورات المعيد ا ي1991
الييئة  يحتجازمى أماكف االشكاوي المواطنيف والرقابة ع يصبحية جمعة يجباريف سامي -13

 .2013 يراـ اهلل ي)ديواف المظالـ( نسافالمستقمة لحقوؽ اإل
الييئة  يحتجازشكاوي المواطنيف والرقابة عمى أماكف اال يصبحية جمعة يجباريف سامي -14

 .2010 يراـ اهلل ي)ديواف المظالـ( نسافالمستقمة لحقوؽ اإل
 يتعذيبعدد خاص بال يالفمسطيني نساففصمية حقوؽ اإل يالفصمية يالعاطي عبد صبلح -15

 .2015 ي54العدد  ي)ديواف المظالـ( نسافالييئة المستقمة لحقوؽ اإل
ورقة عمؿ قانونية حوؿ مناىضة التعذيب في الموا يؽ الدولية والواقع  يعابديف عصاـ -16

 .2012 يمؤسسة الحؽ يالفمسطيني
 يمؤسسة الحؽ ينسافحقوؽ اإلحوؿ الشرطة الفمسطينية و  دليؿ يناصر الريس يعابديف عصاـ -17

 .2013 يراـ اهلل
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العدد  ي46المجمد  يالمجمة الجنائية القومية يدراسة مقارنة يمشكمة ازدحاـ السجوف يمينا عطية -18
 .2003 يال الث

مجمة مؤتة لمبحوث  يحماية الحياة الخاصة لنزالء المؤسسات العقابية يعمي حسف الطوالبة -19
 .2006 ي2عدد  ي2مجمد يوالدراسات

دليؿ العدالة الجنائية لؤلحداث وفؽ القواعد الدولية والقوانيف الوطنية في  يربعي غاندي -20
 .2010 يراـ اهلل يالييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف يفمسطيف

 عداو المحاكمة العادلة وفؽ الق ضماناتدليؿ رصد  يربا ياسيف ينورا براىمة يربعي غاندي -21
 .2012 ي)ديواف المظالـ( نسافالييئة المستقمة لحقوؽ اإل يمسطيفالدولية والقوانيف الوطنية في ف

 يالمجمة الجنائية القومية يمؤتمر السجوف والسياسة العقابية )منظور دولي( يأبو شيبة فادية -22
 القاىرة. يوؿالعدد األ ي48المجمد  يالمركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية

 يراـ اهلل يمؤسسة الحؽ يالقانوف نفاذإة لممكمفيف بوالقواعد الدولي ادئمختارة مف المب مجموعة -23
2004. 

 يتعذيبعدد خاص حوؿ جريمة ال يالفمسطيني نسافحقوؽ اإل فصمية يالفصمية يكمنجي محمد -24
 .2010 ي40العدد  ي)ديواف المظالـ( نسافالييئة المستقمة لحقوؽ اإل

الييئة  يسطينيمراجعة قانونية ألحكاـ التعذيب في النظاـ القانوني الفم يشحدة ادعيس معف -25
 .2009 يراـ اهلل ي69سمسمة تقارير قانونية  ي)ديواف المظالـ( نسافالمستقمة لحقوؽ اإل

 .2000 يكانوف ال اني يالطبعة العربية األولى يدليؿ المحاكمات العادلة يالعفو الدولية منظمة -26
 .2007 يراـ اهلل يمؤسسة الحؽ يجناءحقوؽ الس يعامر ىناء -27
الييئة المستقمة لحقوؽ  يعشر عالتقرير السنوي التاس يفي فمسطيف  نسافحقوؽ اإل وضع -28

 .2013 يراـ اهلل ي)ديواف المظالـ( نسافاإل
 يالييئة المستقمة لحقوؽ المواطف يالتقرير السنوي ال الث يفي فمسطيف  سافنحقوؽ اإل وضع -29

 .1997يراـ اهلل
 اإلنسافالييئة المستقمة لحقوؽ  يالتقرير السنوي العشروف يفي فمسطيف نسافحقوؽ اإل وضع -30

 .2014 يراـ اهلل ي)ديواف المظالـ(
الييئة المستقمة لحقوؽ  يعشروفالتقرير السنوي الواحد وال يفي فمسطيف نسافحقوؽ اإل وضع -31

 .2015 ي( راـ اهلللـ)ديواف المظا نسافاإل



145 
 

 يعشر عالتقرير السنوي الساب يفي مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية نسافحقوؽ اإل وضع -32
  .2011 يراـ اهلل ي)ديواف المظالـ( نسافالييئة المستقمة لحقوؽ اإل

فمسطيف )دراسات ومبلحظات  فيفي قوانيف العقوبات السارية  نسافحقوؽ اإل يصالح نبيو -33
 .1999 يراـ اهلل يالمظالـ( ديواف) نسافالييئة المستقمة لحقوؽ اإل ي(قديةن

 :المقابالت الشخصية
اال نيف  يمقابمة شخصية مع مدير مركز إصبلح وتأىيؿ الظاىرية المقدـ حساـ أبو فرحة -1

2\10\2017. 
 األربعاء ير األسطى عمى يمقابمة شخصية مع مدير مركز إصبلح وتأىيؿ أريحا العقيد تيس -2

4\10\2017. 
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