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 مقدمة

 

إما  وكانت مجرد أماكن للتحفظ على المجرمٌن ,ظهرت السجون فً العصور القدٌمة      

ولم تهتم المجتمعات القدٌمة بأمر هذه  انتظارا لمحاكمتهم أو تمهٌدا لتنفٌذ العقوبة فٌهم ,

بظروف من ٌودعون فٌها من المجرمٌن , فكانت اما زنزانات مظلمة تحت السجون وال 

االرض أو حفر عمٌقة ٌصعب الخروج منها , ٌضاف الى ذلك قسوة الحٌاة داخل هذه 

السجون وعدم توافر الرعاٌة الصحٌة للنزالء وعدم االهتمام بتغذٌتهم , وتكدسهم فٌها دون 

الدٌانة المسٌحٌة وانتشارها  بعد ظهور تمٌٌز أو تصنٌف . واستمر الوضع كذلك حتى

,وظلت السجون أماكن لممارسة التعذٌب وتنفٌد العقوبات القاسٌة كقطع األطراف أوتشوٌهها 

ولم ٌكن هناك أي اهتمام وبقً المساجٌن عرضة للمعاملة القاسٌة و الالانسانٌة والمهٌنة  . 

خالل النصف الثانً من القرن إال حدٌثا عندما برز فً أوروبا  بأمر السجون والمساجٌن

الثامن عشر , مفكرٌن و فقهاء ورجال قانون نادوا بإصالح السجون وتصنٌف السجناء 

وإلغاء المعاملة القاسٌة لهم . وقد مهدت هذه االراء واالفكار لظهور مدارس علمٌة تهتم 

غراضها بدراسة مشكلة الجرٌمة وأسبابها , وبصفة خاصة السٌاسات العقابٌة المالئمة وأ

وكانت أولى هذه المدارس , هً المدرسة التقلٌدٌة والتى أقرت مبدأ شرعة الجرائم 

والعقوبات و مساواتها بٌن الناس فً مقدار حرٌة االختٌار والعقوبة , ثم تلتها المدرسة 

التقلٌدٌة الجدٌدة والتً حاولت التخفٌف من تطرفها من خالل التسلٌم بتفاوت الناس فً 

الختٌار الناس , وبالتالً تختلف مسؤولٌتهم الجنائٌة تبعا لذلك , ثم أعقب ذلك مقدار حرٌة ا

ظهور المدرسة الوضعٌة والتً انتهجت المنهج التجرٌبً مع تركٌز االهتمام بالمجرم وذلك 

بالبحث فً األسباب والدوافع التً دفعت المجرم الى ارتكاب الجرٌمة , و اعتناقها لمبدأ 

د ذلك محاوالت توفٌقٌة بٌن المدرستٌن السابقتٌن قام بها االتحاد الجبرٌة, ثم ظهرت بع

الدولً لقانون العقوبات من خالل الجمع بٌن العقوبة والتدبٌر االحترازي . وأخٌرا ظهرت 

حركة الدفاع االجتماعً والتً اختلفت عند جراماتٌكا منها عند انسل حٌث طالب جراماتٌكا 

س قانون الدفاع االجتماعً وتدابٌر الدفاع االجتماعً . أما بنظام قانونً جدٌد ٌقوم على أسا

انسل فقد رأى أن إعادة تأهٌل المجرم ٌمكن أن تتحقق باتخاد التدابٌر االجتماعٌة كما ٌمكنها 

 أن تتحقق كدلك بتطبٌق العقوبة .

عندما حاولت اللجنة الدولٌة للعقوبة واإلصالح  7593واستمرت هده الدعوات إلى غاٌة  

مشروع لقواعد دنٌا لمعاملة السجناء واستمر هدا االهتمام بمعاملة السجناء وضمان  وضع

واإلعالن  7591حقوقهم من خالل المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة كمٌثاق األمم المتحدة 

العالمً لحقوق اإلنسان الذي أكد على أن ٌعامل كل إنسان بما ٌحفظ كرامته اإلنسانٌة ثم 

ووافق  7511المتحدة األول لمنع الجرٌمة ومعاملة المجرمٌن فً عامانعقد مؤتمر األمم 



والذي أسس للقواعد النموذجٌة الدنٌا  7513علٌه المجلس االقتصادي واالجتماعً فً عام

لمعاملة السجناء , والتً تعتبر المرجع الرئٌسً و العالمً فً مجال معاملة السجناء 

لى المستوى الدولً من خالل العدٌد من وضمان حقوقهم , و تم تكرٌس هذه الحقوق ع

المعاهدات واالتفاقٌات , وكذا مختلف قرارات الجمعٌة العامة ألمم المتحدة كقواعد األمم 

و المبادئ األساسٌة لمعاملة السجناء لسنة  9272المتحدة لمعاملة السجٌنات لسنة 

القاسٌة او واتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة او العقوبة 7552

الالانسانٌة او المهٌنة. وكذا مختلف قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعً التً تعنى 

بمعاملة السجناء وضمان حقوقهم وحماٌتها من االنتهاكات . أما على المستوى اإلقلٌمً فمن 

 , 7511والتً دخلت حٌز التنفٌذ سنة  7512خالل االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان لسنة 

والمعاهدة األوروبٌة للحماٌة من التعذٌب والمعاملة الالانسانٌة او التنزٌل من المعاملة لسنة 

. وكذا اإلعالن األمرٌكً لحقوق اإلنسان  9222, و قواعد السجون األوروبٌة لسنة 7543

أما على المستوي  7525واالتفاقٌة الدول األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان لسنة  7549لعام 

والمٌثاق العربً  7547خالل المٌثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب عام  الجهوي فمن

 لحقوق اإلنسان .

كل هذه المعاهدات واالتفاقٌات و الصكوك الدولٌة المتعلقة بمعاملة السجناء و ضمان       

للدول  حقوقهم وحماٌتها من االنتهاكات , جرى تنفٌذها وتكرٌسها على المستوى الداخلً

خالل االنضمام إلٌها و المصادقة علٌها، وتكٌٌف قوانٌنها و تشرٌعاتها الوطنٌة مع  ودلك من

 29/39هذه االتفاقٌات والمعاهدات وهذا ما قام به المشرع الجزائري سواء من خالل األمر 

المتعلق بتنظٌم  29/21المتضمن تنظٌم السجون وإعادة تربٌة المساجٌن، وبعده القانون 

دماج االجتماعً للمحبوسٌن والذي ٌعتبر عصارة ما توصلت إلٌه السجون وإعادة اإل

كما ٌتطابق مع المعاهدات الدولٌة التً صادقت علٌها القوانٌن المقارنة فً المعاملة العقابٌة 

المتعلقة بالقواعد النموذجٌة الدنٌا وخصوصا المعاٌٌر التً أوصت بها األمم المتحدة  الجزائر

 .   7511لمعاملة السجناء

ومن أجل توفٌر الحماٌة الالزمة لحقوق السجناء وضمان معاملتهم معاملة قانونٌة كما      

نصت على ذلك االتفاقٌات الدولٌة ذات الصلة، تم وضع آلٌات للرصد والرقابة على حقوق 

السجناء ومعاملتهم باعتبارها جزءا ال ٌتجزْأ من حقوق اإلنسان,. فعلى المستوى الوطنً 

ت لرصد ورقابة حقوق السجناء ومعاملتهم ,منها  األلٌات الوطنٌة الحكومٌة  هناك عدة آلٌا

و األلٌات وطنٌة غٌر حكومٌة  والٌات دولٌة تعمل على رصد و مراقبة حقوق اإلنسان بما 

 فٌها حقوق السجناء فً الجزائر  .  

     



لكونه من  نظراتكتسً دراسة معاملة السجناء فً القانون الدولً أهمٌة كبٌرة ,      

لدلك ٌستوجب  اإلنسانٌةلصلته بالكرامة  ,وكذا اإلنسانبحقوق  الصلة وثٌقةالمواضٌع 

جنائٌة وفً مدى مساهمة قواعد القانون الدولً العام فً تطوٌر القوانٌن ال, البحث فٌه 

من خالل التعرف على المواثٌق  , وهدا معاملة المساجٌنب الوطنٌة فً الجزء المتعلق

وكذلك إلى موقف  معاملة المساجٌنبالمتعلقة الدولٌة ومختلف اآللٌات القانونٌة  اقٌاتواالتف

 المشرع الجزائري منها وكذلك إلى آلٌات الرصد والرقابة على معاملة السجناء.             

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز معاملة المساجٌن فً القانون الدولً السٌما على الصعٌد      

 التشرٌع التشرٌعات الوطنٌة ومن خاللها ن موقفاً واإلقلٌمً والجهوي وكذلك بٌالعالم

والرقابة  الجزائري من معاملة المساجٌن وكدا التعرف على أهم اآللٌات القانونٌة للرصد

على معاملة السجناء فً الجزائر وبالتالً إبراز الدور الذي تلعبه قواعد القانون الدولً العام 

 انٌن الجنائٌة الوطنٌة .                               فً تطوٌر القو

وقد تعددت المبررات التً جعلتنا نتناول هذا الموضوع منها الذاتٌة ومنها الموضوعٌة      

و أهمها التعرف على معاملة السجناء فً القانون الدولً العام  والٌات رصدها ودورها فً 

ها القانون الجزائري، وكذا رغبة منا فً تزوٌد المكتبة تطوٌر القوانٌن الجنائٌة الوطنٌة ومن

 الجامعٌة بمادة علمٌة تساعد الطلبة فً الرجوع إلٌها فً بحوثهم العلمٌة .                     

من المواضٌع المستحدثة فً القانون الدولً  تهممعاملحماٌة حقوق السجناء وعتبر ت     

  وخاصة من المدافعٌن عنها اإلنسانحٌث القت اهتماما كبٌرا فً مجال المهتمٌن بحقوق 

جنائٌة الوطنٌة فً الجزء فما مدى مساهمة قواعد القانون الدولً العام فً تطوٌر القوانٌن ال

مع مسألة معاملة  نائً الوطنًالتشرٌع الجكٌف تعامل و ؟  معاملة المساجٌنب المتعلق

 .        ؟        معاملة السجناء فً الجزائرعلى وما هً آلٌات الرصد والرقابة  السجناء ؟

من منهج للدراسة  أكثر إتباعنظرا ألهمٌة الموضوع المطروح واتساعه فقد حاولنا      

ام القانون الدولً تحلٌل كٌف تجسد اهتم الوصفً والتحلٌلً لوصف و فاعتمدنا على المنهج

وإلٌضاح و بٌان مدى تطبٌق القوانٌن الجنائٌة بحماٌة حقوق السجناء ومعاملتهم العام 

لمعاملة المساجٌن  ومنها  األدنىالوطنٌة لقواعد القانون الدولً العام  المتعلقة بضمان الحد 

 . الجزائر فً الرصد والرقابة على معاملة المساجٌن آلٌاتالتشرٌع الجزائري وكدا معرفة 

المطروحة بكل جوانب الموضوع وما ٌثٌره من تساؤالت فرعٌة  اإلشكالٌةلغرض معالجة   

 ارتأٌنا تقسٌم الدراسة على النحو التالً .                                                       

لدراسة مظاهر االهتمام الدولً بمعاملة السجناء , وقد قسمنا  األولالفصل فقد خصص      

هدا الفصل إلى مبحثٌن رئٌسٌٌن حٌث تناولنا فً المبحث األول التطور التدرٌجً لمفهوم 

السجن على المستوى الفقهً  أما المبحث الثانً فقد تطرقنا فٌه إلى األلٌات القانونٌة لمعاملة 



ام أما الفصل الثانً فقد خصص لدراسة مظاهر تأثٌر قواعد السجناء فً القانون الدولً الع

معاملة السجناء الدولٌة علً التشرٌعات الوطنٌة والذي قسمناه بدوره إلى مبحثٌن أساسٌن 

 معاملة السجناء فً الجزائرمظاهر تأثٌر قواعد الحد األدنى لحٌث سنتناول فً المبحث األول 

بة على معاملة السجناء فً الجزائر .  وفً المبحث الثانً آلٌات الرصد والرقا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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  األولالفصل 

 معاممة السجناء مظاىر االىتمام الدولي ب 

وقد كاف تطوره بطيئا ابتدءا مف , تطور مفيـو السجف بتطور الجماعات اإلنسانية المنظمة      
 (1)ينتظروف المحاكمةالمجرميف الذيف التي كانت تعتبر السجف كمكاف لحبس ,المجتمعات القديمة 

جاءت بمفاىيـ التي وبظيور الديانة المسيحية ،  قيمة أية بدوفشخص لمسجيف انو فكانت نظرتيـ 
، وصوال إلى القرف صبحت الكنيسة تنظر لممجـر أنو شخص مذنب يستوجب التوبة , أيدة ددينية ج

الثامف عشر وظيور العديد مف المدارس الفقيية ,والتي أحدثت ثورة في النظـ و األساليب العقابية 
, واستمر االىتماـ بمعاممة السجناء إلى غاية القرف (2)والتي انعكست إيجابا عمى معاممة السجناء 

فييا معاممة السجناء وتـ وضع  بموضوع حقوؽ اإلنساف بما ـالعشريف, والذي ازداد فيو االىتما
تكفؿ معاممة المحبوسيف و حماية حقوقيـ األساسية  العديد مف االتفاقيات والمعاىدات الدولية, التي

 وفي مقدمتيا الحؽ في الحياة وحقيـ في الصحة الجسدية والنفسية والعقمية .

التدريجي تطور ال المبحث األوؿ ندرس وعميو فقد قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف رئيسيف .في
القانونية لمعاممة  لياتنتعرؼ عمى األسالمبحث الثاني  وفي, عمى المستوى الفقيي مفيـو السجفل

 .العاـالسجناء في القانوف الدولي 

 المبحث األول

 عمى المستوى الفقيي مفيوم السجنالتدريجي لتطور ال

 لياتوكذا  األعمى المستوى الفقيي , مفيـو السجف ل التدريجي تطورالمف اجؿ دراسة و 
القانونية لمعاممة السجناء في القانوف الدولي ارتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب رئيسية 

والتأىيؿ  السجف وفي المطمب الثاني مفيـو السياسة العقابيةطمب األوؿ تطور محيث نتناوؿ في ال
 وفي المطمب الثالث أنظمة السجوف وأنواعيا .

                                                           

 . 239ص , 2002بيروت , دار النيضة العربية ,  , فوزية , مبادئ عمـ االجراـ والعقاب, )عبد الستار(: انظر (1)
)الصيفي( , عبد الفتاح , الجزاء الجنائي , دراسة تاريخية وفمسفية وفقيية ,بيروت , دار النيضة العربية : انظر (2)
 .  35. ص  1972,
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 األول المطمب

 تطور السياسة العقابية 

عند الحديث عف التطور التاريخي لنظـ السجوف ,البد مف أف نقرنو بتطور أغراض العقوبة , 
فكانت السجوف قديما مخصصة لحبس مف ينتظروف المحاكمة أو لتنفيذ عقوبة السجف في المحكـو 
عمييـ, ولـ تيتـ المجتمعات القديمة بأمر ىذه  السجوف وال بظروؼ مف يودعوف فييا مف 

انت إما زنزانات مظممة تحت سطح األرض, أو حفر عميقة يصعب الخروج منيا المجرميف, فك
لنواة السجوف الحالية, فيعتبر سجف  أما عف األماكف األولى(1)وخمت مف أي برامج إصالح . 

تحويؿ أحد القصور الممكية القديمة  7551برادويؿ في انجمترا النواة األولى ليذه السجوف، فتـ سنة 
سسة لمعمؿ والنظاـ لطائفة المشرديف و العاطميف عف العمؿ , أطمؽ عمييا دار في لندف إلى مؤ 

أنشأ في أمسترداـ بيولندا  7551اإلصالح يخضع فييا المحكـو عمييـ لمعمؿ والنظاـ , وفي سنة 
, حيث كاف يسود فييما العمؿ الجماعي نيارا والعزؿ ليال بيف  سجنا لمرجاؿ واخر لمنساء

قرف الثامف عشر أصبحت السجوف تمثؿ نظاما عقابيا استثنائيا, وأصبحت المسجونيف، و في ال
لحفظ المتيميف أو االحتفاظ بيـ حتى موعد تنفيذ األحكاـ بحقيـ, أو إعداميـ .وخالؿ  (2)تستخدـ

و لوؾ  7711 -7551ىذه الفترة و بعدىا برز العديد مف الفقياء و رجاؿ القانوف أمثاؿ ىوبز 
, الذيف أحدثوا ثورة في مجاؿ دور السجوف و معاممة  7111 -7165وبييكاريا   7762-7155

مف خالؿ ظيور الحركات الفكرية والتيارات المجددة, و التي كاف ليا األثر البالغ  السجناء ,وىذا
في التشريعات الجنائية الحديثة فيما بعد في تطوير النظـ العقابية, فظيرت العديد مف المدارس 
العقابية ,وعميو سندرس في الفرع األوؿ المدرسة التقميدية ,أما في الفرع الثاني فسنتعرؼ عمى 

أما في الفرع الرابع المدرسة الوضعية, فيما سنتطرؽ في الفرع الثالث إلى درسة التقميدية الجديدة, الم
حركة الدفاع في الفرع الخامس فسنتطرؽ الى  االتحاد الدوالي لقانوف العقوبات, وأخيرا فسندرس 

 6)االجتماعي.

                                                           

 124ص ,  1996طبعة  , عمـ العقاب, يؿ عبد الباقي مج (صغير) : انظر( 1)
 .8ص, و النظريات المفسرة ليا  ةأنظمة السجوف الدارس, مصطفى ( شريؾ  ) انظر:(2)
  1996)ثروت( ,جالؿ ,الظاىرة االجرامية دراسة في عمـ االجراـ والعقاب ,القاىرة , المطبوعات الجامعية  ( انظر:3)
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فرع األول ال  

مدرسة التقميديةال  

الثامف عشر ,وىدا بظيور عدة فقياء اعتنقوا فكرة الدفاع  ظيرت ىذه المدرسة في أواخر القرف
االجتماعي والمنفعة االجتماعية , فقد كانت العقوبات قبؿ ىذه الفترة ,تتميز بالقسوة واستبداد 

               .          .        (1)القضاة , فالقاضي ىو نفسو المشرع وىو مف يصدر العقوبة  

الى المناداة بتغيير المبادئ التي يقـو عمييا النظاـ الجنائي واالجتماعي  فقد اتجو ىؤالء الفقياء
ودلؾ بإقرار قواعد جديدة منيا المناداة بشرعية الجرائـ والعقوبات , و أف ال جريمة وال عقوبة إال 
بنص,الذي يعتبر مف أىـ المبادئ التي جاءت بيا ىذه المدرسة وجعؿ التجريـ مف اختصاص 

ادوا بالمساواة  في العقوبة بيف مف يرتكبوف الجريمة نفسيا , وأف يكوف غرض المشرع, كما ن
العقوبة ىو تحقيؽ الردع العاـ مف خالؿ ردع الجاني وزجره لمنعو مف تكرار ارتكاب الجرائـ , و قد 
تأثرت ىذه المدرسة باألفكار التي جاء بيا الفالسفة مف أمثاؿ مونتسكيو و تشيزاري بكاريا و جوف 

                                                                       .(2) روسوجاؾ 

 الفقرة األولى 

لمدرسةا مبادئ  

عف القوانيف التي كانت سائدة في القرف الثامف عشر و قد عبر كثيرا مونتسكيو انتقد أف فنجد   مف 
الدفاع لممتيـ و صعوبة حصوؿ خالؿ فقداف األفراد ألمنيـ و حريتيـ و إنعداـ وسائؿ دلؾ مف 

صاحب الحؽ عمى حقو و ىذا بسبب أف القوانيف كانت شديدة و بالغة القساوة ، أما تشيزاري 
بيكاريا فذىب إلى قوؿ بوجوب أف يكوف القانوف ىو محدد لمجرائـ و العقوبات المقابمة ليا و أف 

            .                    .  (6)يكوف العقد اإلجتماعي ىو أساس لحؽ الدولة في العقاب ذلؾ
                                                           

.761) منصور(. إسحاؽ إبراىيـ . الوجيز في عمـ اإلجراـ و العقاب ديواف المطبوعات الجامعية ص  أنظر:(7)    
بجامعة ميالنو و  ياإليطالي بيكاريا الذي كاف يعمؿ أستاذ اإلقتصاد السياس( لقد إقترنت حركة المدرسة التقميدية بالمفكر 2)

 قاضيا فيما بعد .
.265) القيوجي ( ، عمي عبد القادر ، أصوؿ عممي اإلجراـ و العقاب ، منشورات الحمبي الحقوقية ، ص  أنظر: (6)  
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أما روسو صاحب نظرية العقد اإلجتماعي و الذي يرى بأف العقوبة ىدفيا ضماف إستمرار و 
إستقرار الحياة اإلجتماعية و أف الفرد ال يتنازؿ عف حريتو إال بالقدر الالـز لحفظ و إستمرار ىذه 

قاب ال يكوف إال لضماف إستمرار الحياة الحياة اإلجتماعية و بالنتيجة فإف توقيع المجتمع لمع
اإلجتماعية و حماية المجتمع و ىذا ىو مضموف فكرة العقد اإلجتماعي ، و بالتالي فإف أي عقوبة 
تتجاوز حدود حماية المجتمع تصبح عقوبة قاسية و غير عادلة و ىذا يقتضي ضرورة التخفيؼ 

اة بيف جميع األفراد في الخضوع لمعقاب مف مف قسوة ىذه العقوبات و ذلؾ بالرجوع إلى مبدأ المساو 
             .(1)نفس الجرائـ المرتكبة و ىذا تطبيقا لنظرية العقد اإلجتماعي

و قد إستميمت العديد مف الدوؿ ىذه األفكار في تشريعاتيا العقابية و خاصة مبدأ العقوبة الثابتة و 
و بذلؾ  7576و التشريع البمغاري  7117ة مبدأ شرعية الجرائـ و العقوبات كالتشريع الفرنسي لسن

. (2)تـ إلغاء العقوبة التحكيمية  

 الفقرة الثانية

 تقييم المدرسة التقميدية

لقد ساىمت المدرسة التقميدية باألفكار التي جاءت بيا في إلغاء نظاـ القضاء التحكيمي و إرساء 
نظاـ جنائي جديد يقـو عمى أساس مبدأ شرعية الجرائـ و العقوبات و المناداة إلى التخفيؼ مف 

 و إستبعاد التعذيب لمحصوؿ عمى تنفيذىاقسوة و شدة العقوبات و منع إستعماؿ الوحشية في 
و عمى الرغـ مف أف المدرسة التقميدية  .(6)اإلعتراؼ و إقرار المساواة بيف مرتكبي الجرائـ الواحدة

 ات منيا أنيا  أـدأرست العديد مف األفكار و المبادئ الجديدة فمقد وجيت ليا العديد مف اإلنتقا
ي شخصية المجـر المدرسة التقميدية ركزت كثيرا عمى التجريد و الموضوعية و الجريمة و لـ تراع

                                                           

  667ص 2001،منشورات الحمبي الحقوقيةوت، بير أنظر:)الشاذلي(،فتوح عبد اهلل ،أساسيات عمـ اإلجراـ والعقاب ، (7)
.765: ) منصور(. إسحاؽ إبراىيـ . المرجع السابؽ ص  أنظر( 2)  
66,ص  2001دار الكتاب الحديث.، 7انوف الجزائري دراسة مقارنة ط: ) خوري (عمر ، الساسة العقابية في الق أنظر( 6)  
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فالمساواة المجردة في العقوبة بيف  و ظروؼ إرتكابو لمجريمة و العوامؿ التي ساقتو إلى اإلنحراؼ.
ختالؼ العوامؿ اؤدي إلى المساواة بيف الجاني المبتدئ و الجاني المتعود في العقاب رغـ تالجناة 

عؿ ، كما أف ج(7)جزاءا يعد مغاالة في الو الظروؼ المحيطة و شخصية كؿ منيما، و ىذا م
العقوبة ثابتة إستنادا عمى العوامؿ الموضوعية المجردة يؤدي إلى إنتفاء تحقيؽ العدالة بإعتبارىا 
أحد أغراض العقوبة . و مف اإلنتقادات الموجية أيضا ليذه المدرسة ىو إىتماميا بالردع العاـ و 

لعودتو لإلجراـ كما يعد إىماليا لتفريد إىماليا لمردع الخاص و تأىيؿ المجـر و إصالحو تالفيا 
ات ميدت لظيور المدرسة دالجزاء الجنائي أحد المأخد الرئيسية عمى ىذه المدرسة ، كؿ ىذه اإلنتقا

                                   .(2)التقميدية الجديدة

 الفرع الثاني

 المدرسة التقميدية الجديدة

النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر و إعتنقت ىذه المدرسة  ظيرت المدرسة التقميدية الجديدة في
أىـ المبادئ و األفكار التي جاءت بيا المدرسة التقميدية ، و لكنيا سعت لمعالجة القصور مف 
خالؿ السعي لمتخفيؼ مف الطابع التجريدي و إىماليا لفكرة الردع الخاص ، حيث ركزت إىتماميا 

اإلختيار ، و أف ساس المسؤولية الجنائية تقـو عمى حرية أكثر عمى شخصية المجـر و جعمت أ
فكرة العقوبة تقـو عمى المنفعة اإلجتماعية ، و قد إعتمدت ىذه المدرسة عمى أفكار و مبادئ 
الفمسفة المثالية التي جاء بيا كؿ مف الفيمسوفيف األلمانييف ىيجؿ و كانط ، و القائمة عمى 

لمطمقة و المنفعة اإلجتماعية لمعقوبة كأساس لممسؤولية عنصريف أساسيف ىما فكرة العدالة ا
                                                                        . (6) الجنائية

 (3)  

                                                           
 

)ٌسر( ,أنور علً و )عثمان( ,أمال ابراهٌم , أصول علمً االجرام والعقاب ,دار النهضة العربٌة ,القاهرة,  :( انظر7)

.  77ص   

, 665أنظر :) الشاذلي(، فتوح عبد اهلل , مرجع سابؽ , ص  (2)  
.765: ) منصور(. إسحاؽ إبراىيـ . المرجع السابؽ ص  أنظر (6)  
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 الفقرة األولى

 مبادئ المدرسة

مف فكرة العدالة المطمقة كأساس ينبغي أف تقـو عمييا العقوبة و " إيمانويؿ كانت " فقد إنطمؽ     
ممجتمع ذلؾ ألف الجريمة تعد عدوانا عمى المجتمع و توقيع العقاب عمى مرتكبي لىذا إلرضاء 

  .(7)الجريمة يعد ىدفا لتحقيؽ العدالة في المجتمع ، و ىذا يوجب عدـ إفالت المجـر مف العقاب 

إقتراف العقوبة مع فكرة المنفعة اإلجتماعية و ىذا ما يتطابؽ مع فكرة  فيرى أف وجوب "ىيغؿ"أما 
، فالجريمة نفي لمعدالة و القانوف و تطبيؽ العقوبة عمى "كانت"العدالة المطمقة التي جاء بيا 

و بالتالي فالعقوبة تحقؽ ,  (2)المجـر ىو نفي ليذا النفي و بالتالي إقرار لمعدالة و تأكيد لمقانوف 
و بالتالي يتضح مما تقدـ أف المدرسة قد سدت النقص الذي ساد  ىما العدالة و الردع العاـ.ىدفيف 

المجتمع ال ففي المدرسة التقميدية فقد أضافت لمعقوبة فكرة العدالة المطمقة و المنفعة اإلجتماعية ، 
ا و فيو منفعة يعاقب عمى الجريمة إال تطبيقا لفكرة العدالة كما ال يعاقب إال إذا كاف ذلؾ ضروري

إجتماعية فال ينبغي لمعقوبة أف تكوف أكثر مما ىو عادؿ و ال أكثر مما ىو نافع ، كما أف أنصار 
ىذه المدرسة آخذو بمبدأ التدرج في حرية اإلختيار في قياـ المسؤولية الجنائية فكمما كانت حرية 

اإلختيار فيخفؼ عندئد مف  أما إذا نقصت لديو حرية,كاممة سمطت عميو العقوبة كاممة  ,اإلختيار
 . (6)شدة العقوبة فاليدؼ مف العقوبة ىو ضماف حماية النظاـ اإلجتماعي و ليس إصالح المجـر

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

.767إبراىيـ . المرجع السابؽ ص : ) منصور(. إسحاؽ   : أنظر (7)  

  .257,ص  2001)عبد الستار( , فوزية ,مبادئ عمـ االجراـ والعقاب , القاىرة , دار المطبوعات الجامعية ,  : أنظر (2) 
.765: ) منصور(. إسحاؽ إبراىيـ . المرجع السابؽ ص  ( أنظر6)  
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 الفقرة الثانية                  

 تقييم المدرسة التقميدية الجديدة 

و ىذا نتيجة , يعود الفضؿ لممدرسة التقميدية الجديدة في إحداثيا لتقدـ كبير في الفكر الجنائي 
و بالتالي تناسب العقوبة حسب مقدار حرية  ,إلىتماميا بشخصية المجـر و درجة حرية اإلختيار

و ذلؾ إستنادا إلى األعذار القانونية و , اإلختيار التي يتمتع بيا المجـر كما خففت مف العقوبة 
رتكاب الجريمة ووقؼ التنفيذ و حصر العقوبات بيف حد أدنى و حد أقصى االظروؼ المحيطة ب

و قانوف العقوبات  7570العقوبات الفرنسي لسنة تشريعات جزائية مف بينيا قانوف  ت بياحيث تأثر 
، غير أف ىذه المدرسة قد تعرضت  7551و قانوف العقوبات اإليطالي لسنة  7510األلماني لسنة 

 و بالتالي تبرز صعوبة في تقدير  ،لعدة إنتقادات منيا صعوبة قياس حرية اإلختيار لدى المجـر 
 العقوباتكما أف اعتناقيا لنظاـ المسؤولية الجنائية المخففة وبالتالي تكوف ، (7)المناسبةالعقوبة 

السالبة لمحرية قصيرة المدة و ىذا ما يؤدي إلى إختالط بيف المجرميف المبتدئيف و معتادي اإلجراـ 
غفاليا لفكرة الردع الخاص أي و  ، إىمالياالمدرسة  ىذه عمى يؤخذ ماك إىتماميا لمجانب ا 

  عودتو لمجريمة جـر و عدـعقوبة و التي تتيح الفرصة لإلصالح و تيذيب الماإلصالحي لم
                                                                       . مستقبال

 الفرع الثالث

يةضعالمدرسة الو   

 "سيزار لومبروزو" نشأت ىذه المدرسة في إيطاليا في أواخر القرف التاسع عشر عمى يد
LOMBROZO  أنريكي فيري"و "FERRY  جارفالو"و "GARFALO  ، فقد رفضت ىذه المدرسة

التسميـ باألفكار الفمسفية المسبقة و المجردة و المطمقة، و قد تبنت ىذه المدرسة منيجا عمميا مبني 
 و حسب ىذه األبحاث و الدراسات،  (2) 2و التجربة في دراستيا لمظاىرة اإلجرامية،عمى المالحظة 

                                                           

. 705,ص  2007القاهرة ,دار الثقافة للنشر والتوزٌع, )صبحً( , محمد نجم , أصول علم االجرام والعقاب,: ( أنظر7)
. 611) الشاذلي(، فتوح عبد اهلل , مرجع سابؽ , ص :  أنظر (2)  
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نفسو راجعة   منيا عوامؿ داخمية بالمجـر,  ارتكاب الجريمة التي أنجزتيا فيناؾ عدة عوامؿ تساىـ 
فإذا إجتمعت ىذه   ،  بالظروؼ اإلجتماعية و عوامؿ خارجية تتعمؽ , لتكوينو النفسي و العضوي 

 .  (7)اإلجتماعيةالعوامؿ وقعت الجريمة حتما كما يرجع إلييا الفضؿ في وضع القواعد الوقائية 

 

 الفقرة األولى

 مبادئ المدرسة

تتمثؿ أىـ المبادئ التي جاءت بيا ىذه المدرسة بأنيا اعتنقت مبدأ الحتمية أو الجبرية في تفسير 
و ال دخؿ إلرادتو فييا متى إجتمعت  ، الظاىرة اإلجرامية، فالمجـر يكوف مدفوعا إلرتكاب الجريمة

و اصة بالمجـر نفسو كتكوينو العضوي و النفسي و العقمي،مجموعة مف العوامؿ الداخمية الخ
بعضيا خارجي يعود إلى الظروؼ الطبيعية و البيئة المحيطة بو ، و بالتالي فالمجـر ال يممؾ أي 
إرادة لإلختيار ، و عمى ىذا األساس استبعدت ىذه المدرسة مبدأ حرية اإلختيار كأساس لممسؤولية 

مع مف تالقائمة عمى إتخاد التدابير الالزمة لحماية المج ية اإلجتماعيةالجنائية ليحؿ محميا المسؤول
خطر الجريمة ، فالمسؤولية الجزائية تكوف في مواجية كؿ مجـر سواء أكاف غير مميز أو مجنوف 
طالما يعد مصدر خطر اجتماعي ييدد المجتمع ، فيدؼ ىذه التدابير ىو المجـر نفسو الذي يشكؿ 

الؿ إستئصاؿ العوامؿ اإلجرامية لديو و بالتالي الحؤوؿ دوف عودتو خمف  محور إىتماميا و ذلؾ
لتحؿ  ،كما تقـو ىذه المدرسة عمى فكرة إستبعاد العقوبة كأساس لممسؤولية (2)لإلجراـ مستقبال .

محميا التدابير اإلحترازية أو تدابير األمف التي قد تكوف إستئصالية كاإلعداـ أو المؤبد أو عازلة 
كالسجف أو عالجية في مستشفى األمراض العقمية فإختيار التدابير يكوف مرتبط بنوع خطورة 

د نوع المجـر ، و بالتالي يجب تصنيؼ المجرميف حسب نوع خطورتيـ اإلجرامية و ىذا لتحدي
                                                                                                      .               ..     المالئـ التدبير

2  

                                                                                                                                                                                     

, 216مرجع سابؽ , ص )القيوجي( , عمي عبد القادر , :  أنظر (7) 2  

, 665) الشاذلي(، فتوح عبد اهلل , مرجع سابؽ , ص :  أنظر (2)   
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 الفقرة الثانية

 تقييم المدرسة الوضعية 

المدرسة الوضعية تأثيرا كبيرا في السياسة الجنائية مف خالؿ تركيزىا عمى دراسة شخصية  تأثر  
المجـر كأساس لدراسة الظاىرة اإلجرامية ووضع التدابير الالزمة لموقاية منيا، و كذا إعتمادىا فكرة 

خالؿ تصنيؼ الخطورة اإلجرامية كأساس لممسؤولية الجنائية و كذا أخدىا بمبدأ التفريد العقابي مف 
كؿ مجموعة بما يتالئـ و الظروؼ المحيطة بيا ، و ىذا يعد مف أىـ المبادئ التي أخدت بيا 

غير أنو يعاب عمى ىذه المدرسة أنو أنكرت تماما فكرة حرية (7)التشريعات العقابية الحديثة.
وجود مجرميف  في مقابؿ اعتناقيا لمبدأ الجبرية و ىذا يعني ،اإلختيار كأساس لممسؤولية الجنائية

كشؼ ىذه  ياو إنما مجرد فرضيات و التي ال يمكن ،نو ال يوجد أي دليؿ عممي يؤكد ذلؾألبالفطرة 
الخطورة اإلجرامية إال بعد ارتكابو الجريمة، كذلؾ يعاب عمييا أخدىا بالردع الخاص القائـ عمى 

أخيرا يؤخد عمى ىذه المدرسة  و،  (2)التدابير في مقابؿ إىماليا لفكرة الردع العاـ و تحقيؽ العدالة
تركيزىا عمى المجـر و إىماليا لمجريمة و بالتالي إىماليا لكيفية معاممة المجـر عند ارتكابو ألي 

                                              نوع مف الجرائـ. 

 الفرع الرابع

 2اإلتحاد الدولي لقانون العقوبات

الدولي أساتذة القانوف  رعمى ثالثة مف كبا 7551العقوبات في سنة  نشأ اإلتحاد الدولي لقانوف    
و ىذا مف ،(6) " فوف ىامؿ" و اليولندي  " فوف لست" و األلماني العاـ و ىـ البمجيكي" برانس" 

خالؿ محاولتيـ التوفيؽ و إستخالص أىـ مزايا المدارس الفقيية الثالثة السالفة الذكر، و ىذا في 
و ذلؾ بدوف الدخوؿ في النقاشات الفمسفية لممدارس السابقة ، ة جنائية عممية سامحاولة لوضع سي

                                                                                                                                                                                     

. 215مرجع سابؽ , ص )عبد الستار( , فوزية, :  أنظر (7)  

11 , ,ص2070 :)خوري( ,عمر , السياسة العقابية في القانوف الجزائري ,الجزائر, دار الكتاب الحديث , أنظر  (2)2  

. 271مرجع سابؽ , ص )القيوجي( ,عمي عبد القادر,  : أنظر (6)  
2  



السجناء                                      معاملةمظاهر االهتمام الدلولي  ب  : لو      الفصل األ  

 

18 
 

و أسباب  ،حيث إتبعوا المنيج التجريبي القائـ عمى المالحظة و التجربة لدراسة شخصية المجـر
 كذلؾ أخدوا، إرتكابو لمجريمة تمييدا إلصالحو و تيذيبو لمنعو مف العودة إلى الجريمة مستقبال 

و كذا بمبدأ  الردع العاـ القائـ عمى التدابير اإلحترازية حيث ، دع العاـ القائـ عمى العقوبة بمبدأ الر 
أف لكؿ منيما مجاؿ تطبيقو بحيث يتظافر النظاماف مف أجؿ تحقيؽ العدالة و مكافحة الظاىرة 

، ىذا و قد توقؼ نشاط اإلتحاد الدولي لقانوف العقوبات بعد إندالع الحرب العالمية  (7)اإلجرامية 
عندما تأسست الجمعية الدولية  7121األولى و كذا وفاة مؤسسيو و إستمر الحاؿ كذلؾ إلى غاية 

      2                                    لقانوف العقوبات لتحؿ محمو .

 الفقرة األولى 

اإلتحاد الدولي لقانون العقوبات مبادئ   

مف أىـ المبادئ التي جاء بيا اإلتحاد الدولي لقانوف العقوبات أخدىـ بالعقوبة كأساس لمردع العاـ 
تفوؽ قيمة  (2)العقوبة كجزاء جنائيبوظيفة و بالتالي اإلعتراؼ ،و تحقيؽ العدالة و إصالح المجـر 

التدابير اإلحترازية في فعاليتيا و أنيا تكمؿ العقوبة بحيث ال يمجأ إلييا إال عند عجز العقوبة عف 
و إلى التدابير اإلحترازية و لكف يكوف توقيعيا بناءا عمى قانوف  تحقيؽ أىدافيا و بالتالي يتـ المجوء

 (6)و ىذا لضماف الحريات العامةأف يتـ توقيعيا بعد وقوع جريمة و بعد صدور حكـ مف القضاء 
كذلؾ تبنى اإلتحاد الدولي فكرة التفريد العقابي في تنفيذ العقوبة و القائـ عمى تصنيؼ المجرميف 
بحسب العوامؿ اإلجرامية إلى طائفتيف ، مجرموف بالطبيعة و ىـ الذيف يعود إجراميـ إلى تكوينيـ 

راميـ إلى تأثير العوامؿ المحيطة بيـ ، و العضوي و النفسي ، و مجرموف بالمصادفة و يرجع إج
بفكرة الخطورة اإلتحاد الدولي لكؿ طائفة منيما , كما اعترؼ بالتالي يختمؼ كيفية تنفيذ العقوبة 
مف خالؿ توقيع بعض الجزاءات و التدابير عمى األشخاص  ،اإلجرامية كأساس لمسياسة العقابية 

                                                           

 
. 211, ص  )عبد الستار( , فوزية, مرجع سابؽ :  أنظر (7)   
. 761)منصور(، إسحاؽ إبراىيـ, مرجع سابؽ , ص :  أنظر (2)  
. 656, ص  )الشاذلي( ,فتوح عبد اهلل , مرجع سابؽ  : أنظر (6)  2  
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كما إلتزمت ىذه المدرسة الحياد التاـ،  ، (7)ـ لمجريمة الذيف ليـ ميوالت إجرامية حتى قبؿ إرتكابي
                   و لـ تدخؿ في النقاشات الفمسفية حوؿ حرية اإلختيار و الجبرية ،أو الحتمية.

 الفقرة الثانية 

يم اإلتحاد الدولي لقانون العقوبات يتق  

تعد األفكار التي جاء بيا اإلتحاد الدولي لقانوف العقوبات المبنية عمى التوفيؽ بيف المدرستيف 
فضؿ في ضبط و ذات أثر كبير عمى التشريعات الجنائية حيث يرجع لو ال،التقميدية و الوضعية 

عو المنيج و جعميا مقننة مع العقوبة في نظاـ عقابي واحد، كذلؾ اتبا ، ترازيةير التدابير اإلحطتأ
الؿ تصنيؼ المجرميف خو كذا اىتمامو بالتفريد العقابي مف  ،العممي في وضع السياسات العقابية 

 ،كؿ حسب مواقعو و العوامؿ المحيطة بو ،غير أنو يعاب عمى اإلتحاد الدولي لقانوف العقوبات 
و الفمسفية ب النظرية أنو إستغرؽ في إيجاد الحموؿ العممية لممشاكؿ الجنائية دوف اإلىتماـ بالجوان

عمى خالؼ ما قامت بو المدرستيف التقميدية و  ، (2)التي تنظر ليذه الحموؿ التي جاؤوا بيا 
الوضعية و التي أعابو عمييا ذلؾ ، أما العيب األخر فيتمثؿ في أف اإلتحاد الدولي لقانوف 

دوف أف يكوف بينيا رابط منطقي يجعؿ  ،العقوبات قاـ بوضع أفكار و حموؿ لممشاكؿ اإلجرامية 
و بالتالي فاألفكار التي ،منيا مدرسة فقيية متكاممة عمى غرار المدرستيف التقميدية و الوضعية 

                         3)           . (6) طرحيا ما ىي إال مجموعة مف أراء عدد كبير مف كبار الفقياء

 

 

 

                                                           

. 15, ص  مرجع سابؽ  )خوري( , عمر ,: أنظر (7)   
. 710مرجع سابؽ , ص )منصور( ,إسحاؽ إبراىيـ , :  أنظر (2)  
. 651مرجع سابؽ , ص  فتوح عبد هللا ,)الشاذلً( ,  :  أنظر (6)  
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 الفرع الخامس 

 حركة الدفاع اإلجتماعي 

و لكف  ،السابقة  ال يعتبر الدفاع اإلجتماعي مفيوما جديدا و إنما تمتد جذوره إلى المدارس العقابية
نشأ بعد الحرب العالمية الثانية  ،ظيرت حركة الدفاع اإلجتماعي الحديث كإتجاه فكري مستقبؿ

و يعتبر  وتدعيميا بأفكار جديدة ،سائدةنتيجة لظيور الحاجة إلى تطوير و تحديث النظـ الجنائية ال
مؤسس حركة الدفاع اإلجتماعي الحديث في إيطاليا ثـ  ،الفقيو اإليطالي " فيميب جراماتيكا" 

و مفيـو الدفاع اإلجتماعي الحديث ينصب عمى حماية المجتمع  ،(1)إنتشرت في أنحاء العالـ 
ىذا  ،اإلجرامي و إعادة إدماجو في المجتمعو تأىيمو مف السموؾ  ،بالعمؿ عمى إستعادة المجـر 

يختمؼ مضموف حركة الدفاع اإلجتماعي عند " جراماتيكا" منو عند "إنسؿ" و سنتعرض لمضموف 
                                                                    . (2)ؿ واحد منياك

 الفقرة األولى

 الدفاع اإلجتماعي عند جراماتيكا

انتقد جراماتيكا األفكار و السياسات العقابية السابقة و القائمة عمى العقوبة و المسؤولية الجنائية و 
و ذلؾ مف خالؿ إلغائيا و  ،مف أف العقوبات تحدد عمى ضوء ما تخمقو الجريمة مف أضرار

                                                . (6)تعويضيا بأفكار و مفاىيـ الدفاع اإلجتماعي

فيرى أف الدفاع اإلجتماعي يتحقؽ عف طريؽ إلتزاـ  ،و إنطمؽ جراماتيكا مف فكرة الدفاع اإلجتماعي
ألنيـ ضحية عوامؿ و ،المجتمع بحماية المجرميف و ذلؾ بتأىيمييـ و إصالحيـ و إدماجيـ فيو 

اإلنحرافي  بالتالي فالمجتمع ىو المسؤوؿ عف ىذا السموؾو  ،ظروؼ إجتماعية غمبت عمييـ

                                                           

771, ص  مرجع سابؽ  )صبحي( , محمد نجـ , أنظر:(7)                                                                             .    
   . 712, ص  مرجع سابؽ  ) منصور(. إسحاؽ إبراىيـ أنظر:( 2)

. 602  )عبد الستار( , فوزية , مرجع سابؽ , ص  أنظر:( 6)  
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و مف ىذا المنطمؽ فيو ال يعترؼ و ال يقر ،و مف ىنا وجب تأىيؿ المجـر و ليس عقابو  ،المجـر
بتعبير الجريمة و المجـر في المقابؿ يرى ضرورة  و ال (7)بالعقوبة و ال بالمسؤولية الجنائية 

اإلنحرافي و المجـر بالسموؾ  إستبداؿ قانوف العقوبات بالدفاع اإلجتماعي و كذا الجريمة ،
دتكوف عالجية أو وقائية أو  و إستبداؿ العقوبة بتدابير الدفاع اإلجتماعي التي ؽ ؼ ،حر بالمن

كي تتناسب وشخصية كؿ فرد و التي يجوز توقيعيا حتى قبؿ إرتكاب الفعؿ المنحرؼ ،  تربوية ،
 ء وتحفظ كرامتو اإلنسانية ،ىذه التدابير اإلجتماعية يجب أف تكوف إنسانية بعيدة كؿ البعد عف إيذا

بمعنى تنفيذىا  حيث يمكف تعديميا و حتى إلغاءىا كما أف ىذه التدابير ىي إرادية و ليست قضائية
                                                      .  (2)ال يستمـز تدخؿ القضاء

جراماتيكا تطرفو و مغاالتو عندما بمعنى أف تنفيذىا ال يستمـز تدخؿ القضاء .غير أنو يعاب عمى  
و إستبدالو بالدفاع اإلجتماعي و كذلؾ إلغاءه لمجريمة و العقوبة  نادى بفكرة إلغاء قانوف العقوبات،

 .(6)و المسؤولية الجنائية ، و قد تعرضت أراءه إلى عدة إنتقاذات مف عمماء و فقياء عمـ اإلجراـ 
                                                                                 2 

 الفقرة الثانية

 الدفاع اإلجتماعي عند انسل 

الشؾ أف األفكار التي جاء بيا جراماتيكا قد تعرضت النتقاذات كثير مف العديد مف العمماء و 
الذي و إف إلتقى مع ,و الذي كاف مف بينيـ الفقيو و القاضي الفرنسي "مارؾ انسؿ" , الفقياء 

و المتمثمة في تأىيؿ و إصالح المجـر و  ,اعيةفي أغراض و أىداؼ التدابير اإلجتمجراماتيكا 
مراعاة أدامية و حفظ كرامتو ، غير أنو إختمؼ عنو في إقراره بقانوف العقوبات و بالقضاء و 

عدادبالمسؤولية الجنائية القائمة عمى حرية اإلختيار و كذلؾ اإلىتماـ بشخصي ممؼ عف  ة المجـر وا 
ويرى انسؿ أف تأىيؿ .(7)شخصيتو يعرض عمى القاضي قبؿ المحاكمة و ىذا لمتدبير المالئـ

                                                           

. 602مرجع سابؽ , ص )عبد الستار( , فوزية, :  أنظر (7)   
. 712, ص  )منصور( , إسحاؽ إبراىيـ , مرجع سابؽ :  أنظر (2)   
. 215, مرجع سابؽ , ص  )القيوجي( ,عمي عبد القادر:  أنظر (6)  
2  
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كما يمكف أف يتحقؽ  ,إما مف خالؿ تطبيؽ العقوبة بشرط خموىا مف عنصر اإليالـ ,المجـر يكوف
بير اإلحترازية في نظاـ بمعنى أنو نادى بتوحيد العقوبات و التدا,  مف خالؿ التدابير اإلجتماعية

                                                                        عقابي واحد .

و لكف رغـ الطابع اإلنساني لحركة الدفاع اإلجتماعي الحديث القائـ عمى اإلىتماـ بالمجـر و  
الفردية عف طريؽ مبدأ الشرعية  و و حماية الحريات ,تأىيمو و إصالحو و حفظ كرامتو اإلنسانية 

يعاب عمى ىذه الحركة أنيا ركزت كثيرا عمى  ,ة و رغـ ىذاحماية المجتمع مف الجريم بالتالي
و أىممت في المقابؿ الردع العاـ مف خالؿ الجزاء  ,الردع الخاص القائـ عمى تأىيؿ المجـر

يبقى ىدفو ىو مكافحة الجريمة مف و الذي ,الجنائي المتضمف لعنصر اإليالـ عند ارتكاب الجريمة 
يؤخد عمييا خمطيا بيف العقوبة و التدابير اإلجتماعية  ماك, (2)خالؿ تحقيؽ الردع العاـ و العدالة 

كما يعاب عمييا أنو يصعب اعتبارىا مدرسة  ,لكؿ منيما طبيعتو الخاصة و مجاؿ تطبيقو حيث أف
فكارىا المشتتة فيي مجرد حركة أو إتجاه فكري أومذىبا عقابيا إلفتقارىا لمرابط الذي يجمع بيف أ

                             .                                   (6)مستقؿ

 المطمب الثاني

 مفيوم السجن و التأىيل

 المشرع الجزائري لمسجفمنيا تعربؼ مختمؼ تعريفات السجف، و عمى في ىذا المطمب  عرؼنتس
وكدا التعرؼ عمى  الموجودة بيف السجف و غيره مف المفاىيـ المتشابية شرح الفوارؽ وكدا سنحاوؿ

 في الفرع األوؿ قسمنا ىذا المطمب الى ثالثة فرع رئيسية سنتناوؿ مفيـو التأىيؿ وأىذافو لدلؾ 
بيف السجف و غيره مف المفاىيـ الفرؽ  فسنتعرؼ عمىالثاني  أما في الفرع , تعريؼ السجف

ى تعريؼ التأىيؿ و أىدافو.تطرؽ الرع الثالث فسنأما في الف , المشابية  ( 

                                                           

(7)
. . 601مرجع سابق , ص أنظر )عبد الستار (, فوزٌة ,    

. 771أنظر  )صبحً( , محمد نجم, مرجع سابق , ص ( 2)  

. 51( أنظر  )خوري ( , عمر , مرجع سابق , ص 6)  
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 الفرع األول

 تعريف السجن

السجف لغة معناه المنع و الحبس و إعاقة الشخص عف التصرؼ في نفسو سواء أكاف في بمد     
,والسجف معناه الحبس وصاحب السجف السجاف .أو مسجد أو بيت أي مكاف معد لتنفيذ العقوبة  ) 

إعاقة الشخص عف التصرؼ في نفسو مطمقا . كما يعرؼ السجف أو الحبس بأنو يعرؼ بأنو  كما
أي بمعنى أخر المكاف المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة  ,مكاف لتطبيؽ العقوبات ضد المجرميف

 لمحرية و إعداد الشخص المجـر لمتكيؼ و اإلندماج في الحياة العامة مرة أخرى.

تمؾ المؤسسات المعدة خصيصا إلستقباؿ األشخاص المحكـو كما يعرؼ السجف أو الحبس بأنيا 
حيث يحـر المحكـو عمييـ مف الخروج و متابعة حياتيـ اإلعتيادية  ,عمييـ بعقوبات سالبة لمحرية

 في أجواء الحرية .

و ذلؾ بتقييد حريتو ووضعو  ,أما إصطالحا فيعرؼ السجف بأنو منع الشخص مف التصرؼ بنفسو
و ىذا تنفيذا لحكـ قضائي أو لقرار إداري صادر عف  ,و تسمب فيو حريتوفي مكاف يحتجز فيو 

إما تنفيذا لقانوف ينص عمى معاقبة الشخص إلرتكابو جريمة أو مجرد تقدير مف  ,سمطة مختصة
كإجراء احتياطي ووقائي تقـو بو جية أمنية بوصفيا سمطة  ,سمطة مخوؿ ليا بإحتجاز األشخاص

سجف أو الحبس عمى المكاف الذي يتـ فيو احتجاز أشخاص و سمبيـ كما يطمؽ إسـ ال (7)عامة ،
و ىو مكاف مقفؿ تـ إعداده خصيصا لسمب حرية إنساف أو أكثر و يكوف مف مظاىره  ,حريتيـ

و األسالؾ الشائكة ووضع الحراسات لمنع  ,و القضباف,و البوابات الحديدية  ,األسوار العالية
 .المساجيف مف الفرار

أو اإلصالحات أو مراكز  ,تبط مفيـو السجف ببعض التسميات كالمؤسسات العقابيةو عادة ما ير 
. (2)و غيرىا مف المفاىيـ المشابية  ,أو دور اإلصالح و التيذيب ,إعادة التربية  

                                                                                                                                                                                     

 7151أنظر ) خضر( , عبد الفتاح , تطور السجن ووظٌفته , المركز العربً للدراسات األمنٌة والتدرٌب الرٌاضً , ( 7) 

.  77ص   
. 776إسحاق إبراهٌم , مرجع سابق , ص )منصور( , ( أنظر 2)  
 



السجناء                                      معاملةمظاهر االهتمام الدلولي  ب  : لو      الفصل األ  

 

24 
 

 الفقرة األولى

 مفيوم السجن في التشريع الجزائري

إعادة اإلدماج اإلجتماعي المتعمؽ بقانوف السجوف و  05-01عرؼ المشرع الجزائري في القانوف 
ف أو المؤسسة العقابية بأنيا "" مكاف لمحبس تنفذ فيو وفقا لمقانوف العقوبات السالبة جلممحبوسيف الس

كما يعرؼ  (7)و األوامر الصادرة عف الجيات القضائية ،و اإلكراه البدني عند اإلقتضاء"" ،لمحرية
السجيف بأنو""الشخص الذي ارتكب جريمة أو أكثر، مخالفا بذلؾ نصا في القانوف،ومودعا في 

                                         .(2)إحدى المؤسسات العقابية ""

و حسب المفيـو المخالؼ ليذا التعريؼ فإف األشخاص المشتبو فييـ الذيف تـ احتجازىـ  و بالتالي)
تحفظ عمييـ في المراكز األمنية مف شرطة و درؾ ال يعتبروف وفقا ليذا التعريؼ سجناء حتى و ال،

                         .(6)و لو كانوا محروميف مف الدخوؿ و الخروج""

 وفقا ليذا التعريؼ يمكف تقسيـ المساجيف إلى ثالثة فئات الفئة األولى مف المساجيف و يتعمؽ األمر
الصادر في حقيـ إما أمر قضائي باإليداع في انتظار محاكمتيـ تصدره جية بكؿ المساجيف 

 قرارا قضائيا صادر عف القاضي الجزائي مع األمر باإليداع لتنفيذ العقوبة التحقيؽ و إما حكما أو
،أما الفئة الثانية مف المساجيف فتتعمؽ بالمساجيف المحكـو  المحكـو بيا عميو لكنو غير نيائي

 .       و الطرد أو التسميـيا  ، أما الفئة الثالثة فتتعمؽ بالمحبوسيف باإلبعاد أعمييـ نيائ

ومف خالؿ ىذه التعاريؼ يتضح لنا أف السجف ىو عبارة عف أماكف كبيرة مخصصة الحتجاز 
األشخاص المحكـو عمييـ أو الذيف صدر بحقيـ أمر أو حكـ أو قرار قضائي إليداعيـ و تنفيذ 

                                                                              .(1)عقوبة الحبس 

                                                           
 
 

, المتضمن لقانون السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً  2005, المؤرخ فً فٌفري  01/05(أنظر القانون رقم 7)

.    76/02/2005الصادر بتارٌخ ,  72للمحبوسٌن , الجرٌدة الرسمٌة , العدد   

. 75,  71السلطة لدى المسجونٌن , مجلة الثقافة النفسٌة العدد ( أنظر )غانم( , محمد حسٌن , دٌنامٌات صور 2)  

.76, ص  2005( أنظر ) حمدي( , باشا , عمر , قانون تنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن , 6)  

. ( أنظر )شرٌك( , مصطفى مقالة بعنوان نظام السجون الجدٌد , جامعة محمد بوضٌاف , المسٌلة , الجزائر1)   
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 الفقرة الثانية 

سجنأغراض ال  

و الذي ييدؼ أساسا إلى تأىيؿ و إصالح المنحرفيف  ,لقد ارتبط مفيـو إعادة التربية بمفيـو السجف
و ,اإلجرامي لدى السجيف  و تيذيب السموؾ,العوامؿ اإلجرامية انتزاع  وذلؾ مف خالؿ محاولة

و ذلؾ اعتمادا عمى التربية الجماعية و برامج إعادة التأىيؿ  ,عمى الشخصية اإلجرامية فيو القضاء
 ,بإعتبارىا مراكز لإلصالح و إعادة التربية و التأىيؿ ,و اإلصالح التي تقـو بيا مؤسسات السجوف

اإلجتماعية مييئيف نفسيا وثقافيا و مينيا و ج أكبر عدد ممكف مف نزالئو إلى الحياة يوذلؾ بتخر 
و كذا لمحؤوؿ دوف عودتيـ مرة أخرى إلى , (7)اجتماعيا إلعادة إدماجيـ مرة أخرى في المجتمع

و  ,و بيذا يكوف السجف قد تحوؿ في دوره مف مكاف لتنفيذ العقاب إلى مكاف لإلصالح ,اإلجراـ
جف اإلنتقاـ مف السجيف و القضاء عميو و التنكيؿ إعادة التربية و التأىيؿ فمـ يعد الغرض مف الس

ف محيطو اإلجتماعي خالؿ فترة عقوبتو لمراجعة ذاتو و بشعوره بالندـ و تييئة ع و إنما إبعاده,بو 
 )                                     .(2)نفسو لتقبؿ العالج و التأىيؿ 

بنجاح السجف  عندئذيمكف القوؿ  ,األىداؼفإذا نجحت المؤسسات المؤسسات العقابية بتحقيؽ ىذه 
بوصفو مؤسسة عالج و لإلصالح و التأىيؿ و حماية المجتمع مف ,في أداء دوره ووظيفتو 

                                                                                      اإلجراـ. 

 الفرع الثاني

المفاىيم المشابيةالفرق بين السجن و غيره من   

و التوقيؼ لمنظر  ,السجف عف غيره مف المفاىيـ المشابية لو كالحبس اإلحتياطي مفيـو  يختمؼ
 الذي يتكوف مف غرؼ أو ,فإذا كاف المقصود بالسجف ىو المكاف المغمؽ المعزوؿ عف المجتمع

األوامر التي صدرت المعد لتنفيذ العقوبات السالبة لمحرية و  ,متعددة األحجاـ و المساحةعنابر 
                                                           

.277, ص  7111القاهرة , دار النهضة العربٌة , ’ ( أنظر )سرور( , أحمد فتحً , الشرعٌة واإلجراءات الجنائٌة 7)  

,  2002القاهرة, المكتب الجامعً الحدٌث , ( أنظر) الصدٌقً( , سلوى عثمان , انحراف الصغار وجرائم الكبار ,2)

. 276ص (
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عف الجيات القضائية المختصة و كذا اإلكراه البدني ، أما فيما يتعمؽ بالحبس اإلحتياطي فيو 
الحبس بموجب أمر إيداع صادر عف جيات التحقيؽ وفؽ مدة زمنية  إيداعوو  ,سمب حرية المتيـ

إلحتياطي حتى و قد تمتد مدة الحبس ا ,معينة تقدرىا جية التحقيؽ تقتضييا مصمحة التحقيؽ
نو يمس حرية األفراد، لدى قاـ ألخطورة ىذا اإلجراء  و بالتالي يتضح لنا ,صدور الحكـ النيائي

المشرع بتقييده بقيود و ضوابط بحيث ال يستيدؼ مف وراءه إال المحافظة عمى التحقيؽ و حفظ 
الحبس اإلحتياطي و مف بيف ىذه الضوابط و الشروط أنو يشترط الصدار األمر باإليداع ,األدلة 

أو قضاة الحكـ و القاضي العسكري حسب المادة  ,أو غرفة اإلتياـ ,صادر عف قاضي التحقيؽ
إلى الحبس اإلحتياطي إال إذا لـ تكف  قانوف اإلجراءات الجزائية ، فال يجوز المجوء مف726

يقدـ ضمانات و لـ  ,لـ يكف لممتيـ موطف مستقر و كذلؾ إذا ,إلتزامات الرقابة القضائية كافية
كافية لممثوؿ لمعدالة أو كانت األفعاؿ جد خطيرة ، كذلؾ عندما يخالؼ المتيـ إجراءات الرقابة 

 .أو الحيمولة دوف وقوع جريمة جديدة ,و كذلؾ عندما يكوف ذلؾ ضروريا لحماية المتيـ,القضائية 
يا بأكثر مف شيريف ما أف الحبس اإلحتياطي ىو األصؿ في الجنايات إضافة لممتيـ المعاقب عميك

ىو  االحتياطيو أخيرا عندما يكوف الحبس  ,مع وجوب توافر دالئؿ قوية و متماسكة ضد المتيـ
و منع الضغوط عمى الشيود و الضحايا و لتفادي التواطؤ بيف ,الوسيمة الوحيدة لمحفاظ عمى األدلة 

 )                                                            . (7)الشركاء

و توقيؼ قصير  ,كما يختمؼ السجف عف التوقيؼ لمنظر ويتمثؿ ىذا األخير في أنو إجراء حجز
لتوافر أدلة قوية  (2)تحت رقابة النيابة العامة المدة المشتبو بو مف قبؿ ضابط الشرطة القضائية 

وىذا لضرورة التحريات األولية و تتمثؿ مبرراتو في منع المشتبو  ,تثبت اشتباىو بإرتكابو جريمة ما
و قد حدد القانوف مدة التوقيؼ بالنظر بػ  ,بو مف إتالؼ األدلة و كذا إلكماؿ التحريات و التحقيؽ

ساعة  عمى أكثر تقدير يجوز تمديدىا مرة واحدة عندما يتعمؽ األمر بالجرائـ العادية إلى  15
.                 (6)عمؽ األمر بالجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبيةخمسة مرات عندما يت

                                                                             ( 
                                                           

  (1) . 757, ص  7157أنظر ) بارش( , سلٌمان , شرح قانون االجراءات الجزائٌة, باتنة , دار الشهاب ,  
. 16, ص  2005أنظر )بلخضر( , مخلوف , قانون االجراءات الجزائٌة , عٌن ملٌلة , دار الهدى ,  (2)  

67,ص  2006الوطنً لألشغال التربوٌة , أنظر )بوسقٌعة( , أحسن , قانون االجراءات الجزائٌة, الجزائر, الدٌوان    (6)  
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لفرع الثالثا  

 تعريف التأىيل وأىدافو

réhabilitation لمغة الفرنسية كممةتعرؼ كممة التأىيؿ بأنو مساعدة الشخص وخدمتو وتقابمو با  

ويعني ذلؾ   ,أو العمؿ عمى إعادة تكييفو , والتي تعني مساعدة الشخص العاجز عمى التكيؼ
عدادىا وفؽ ما ليتمكف مف استعادتيا بعد أف   ,خدمتو تستدعيو العمؿ عمى تقوية وتنشئة قدراتو وا 

في مجموع اإلجراءات التي تتخذىا المؤسسات العقابية  "أما التعريؼ القانوني لمتأىيؿ يتمثؿ .فقدىا
صالح وتيذيب المساجيف والتي تتضمف اإلجراءات واألساليب النفسية والصحية   ,إلعادة تربية وا 

وىذا إلستعادة القدرات  ,وىي الرياضية والترفييية ,والتربوية واالجتماعية والمينية والتعميمية 
تمييدا إلعادة إدماجو في المجتمع بطريقة إيجابية   ,ممحكـو عمييـالجسمانية والنفسية والعقمية ل

 .       (7)وال انتقاـ وشعور بالنقص ولمحؤوؿ دوف عودتيـ مرة أخرى لإلجراـحقد  دوف

ولقد برز مفيـو التأىيؿ المساجيف مع التوجيات الحديثة لمفيـو العقوبة والدفاع اإلجتماعي الذي  
نما ىو تأىيميـ   ,وفى مف معاقبة المساجيفأتى بمفيـو أف الغرض المت يالميـ وا  ليس التنكيؿ بيـ وا 

صالحيـ إلعادة إدماجيـ في المجتمع  و تحويميـ مف أشخاص منحرفيف ييددوف  ,وتيذيبيـ وا 
  3.                                 (2)المجتمع إلى أشخاص أسوياء فاعميف في مجتمعيـ

وكذلؾ يعتبر   ,لممساجيف لتفادي تكرار سموكيـ اإلنحرافي في المستقبؿإذف فالتأىيؿ ىو عالج 
ىذا ويتوفى التأىيؿ تحقيؽ   ,التأىيؿ وسيمة فعالة لحماية المجتمع مف السموؾ اإلنحرافي لمسجيف

         وأىداؼ خاصة بالمؤسسة العقابية وأىداؼ خاصة بالمجتمع. ,أىداؼ خاصة بالنزيؿ نفسو

 

 

        
                                                           

. 71أنظر )شرٌك( , مصطفً , نظرة على قانون السجون ص  (7)  

. 615أنظر )قهوجً( , علً عبد القادر , مرجع سابق , ص  (2) 3  
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األولىالفقرة   

 األىداف الخاصة بالنزيل 

ييدؼ التأىيؿ النزيؿ إلى تقويمو وتيذيبو مف خالؿ إزالة األفكار اإلجرامية و القيـ الفاسدة فيو و 
سموكو اإلنحرافي و إرشاده إلى السموؾ القويـ و ذلؾ ببذؿ جيود إصالحية باإلبتعاد عف  إصالح

              ر النزيؿ بقيمتو داخؿ المجتمع .القسوة حفاظا عمى كرامة اإلنسانية عمى النحو يشع

كما ييدؼ تأىيؿ النزيؿ إلى تنمية احترامو لمنظـ و القوانيف و القيـ التي يقـو عمييا المجتمع و 
تعويذه عمييا و السير بمقتضاىا و كذا نزع الثقة لمنزالء في أنفسيـ و بمحيطيـ و بالتالي تييئتيـ 

تيذيب طباعيـ و تييئتيـ لمحياة العادية داخؿ المجتمع بعد اإلفراج عنيـ نفسيا لتقبؿ العقوبة و كذا 
ويصبحوا أفرادا أسوياء في سموكيـ يعتمدوف عمى أنفسيـ في تحصيميـ لمرزؽ بالطرؽ القانونية و 

 )                                                                     .(7)المشروعة

 الفقرة الثانية

اف خاصة بالمؤسسة العقابيةأىد  

و ذلؾ بتدريب  ,المساجيف إلى فرض النظاـ داخمياتستيدؼ المؤسسة العقابية مف وراء تأىيؿ 
فضال عف مأل فراغ النزالء و ذلؾ  ,النظـ و القوانيف داخؿ المؤسسة العقابيةعمى إحتراـ  النزالء

و المتوافرة داخؿ المؤسسة ,بتكوينيـ و تدريبيـ عمى مختمؼ الميف و الحرؼ التي يرغبوف فييا 
بيـ لمخبرات و الميارات الالزمة التي تمكنيـ مف إيجاد فرص العمؿ االعقابية و ىذا بيدؼ إكتس

لعقابية إلى إتاحة الفرصة لمنزالء بعد خروجيـ مف المؤسسة العقابية، كما تعمؿ المؤسسات ا
كما تيدؼ المؤسسات  ,الراغبيف في مواصمة تعميميـ داخميا و منحيـ الشيادات بعد تخرجيـ

و حؿ مشاكؿ المساجيف التي  ,العقابية إلى مساعدة المساجيف عمى التكيؼ مع الحياة داخميا
                                       . (2)يواجييا بيف السجناء أنفسيـ أو بينيـ و بيف اإلدارة 

                                                           

. 75أنظر )شرٌك ( , مصطفى ,مرجع سابق , ص  (7)  

. 12,ص  2006السجناء من وجهة العاملٌن بها أنظر )بن عبد الرشٌدي( , علً, دور إدارة السجون فً تأهٌل    (2)
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 الفقرة الثالثة

عمتجأىداف خاصة بالم  

و القوانيف و عادات المجتمع يساىـ بعد خروجو في  ،إف تأىيؿ السجيف و تدريبو عمى إحتراـ النظـ
و يسيؿ تأقممو و التكيؼ معو بعد اندماجو فيو،كما أف تدريبيـ و  ،إندماجو فيو بصفة طبيعية

و بالتالي يساىـ في المردود ،تكوينيـ عمى بعض الحرؼ و الميف يساىـ في رفع كفاءتيـ المينية 
 إبعاده في) كما أف عزلو في المؤسسة العقابية يساىـ ،اإلقتصادي لممجتمع بصفة فعالة بعد خروجو

و بالتالي فتأىيؿ السجيف يحقؽ أىدافا  ،بيذا يقمؿ مف خطورتيـ اإلجرامية و ،مؤقتا عف المجتمع
                                                        .(7)تربوية تنموية و وقائية 

 الفرع الرابع

 أنواع التأىيل

و إعادة إدماجيـ مف جديد في  ،و أىمية بالغة في تيذيب و إصالح المساجيف،لمتأىيؿ دور كبير 
و  ،و الميني ،و النفسي ،فيناؾ التأىيؿ اإلجتماعي .المجتمع ،و ينقسـ التأىيؿ إلى عدة أنواع

.(2) و األخالقي ،و الديني ،و الثقافي ،و التعميمي،التربوي   

 الفقرة األولى

التأىيل اإلحتماعي   

تنظيـ  ،مشاكؿ المحبوسيف دراسة  ىي ،رئيسيةيتـ التأىيؿ اإلجتماعي لمسجيف عمى ثالثة دعائـ 
. (6)و إقامة اإلتصاؿ بينيـ و بيف العالـ الخارجي ،أوقات فراغيـ  

ظروفو و مشكالتو اإلجتماعية سواء  التعرؼ عمى ،فدراسة مشاكؿ المحبوسيف تكوف مف خالؿ
و قد تكوف  ،لمسجفالتي تركيا بعد دخولو بأسرة قد تتعمؽ  ،داخؿ المؤسسة العقابية أو خارجيا

                                                           

. 16أنظر )بن عبد الرشٌدي( ,علً ,مرجع سابق , ص  (7)  

.555أنظر )الشاذلً( , فتوح عبد هللا, مرجع سابق , ص  (2)  

. 611أنظر )القهوجً( , علً عبد القادر  ,مرجع سابق , ص 
 (6)  
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و بالتالي  ،و إضطرابا ت و عدـ إستقرار ،بدوف معيؿ ليا ىذه المشاكؿ قد تخمؽ لدى السجيف قمقا 
اعي متعييف أخصائي اجت لذلؾ كاف لزاما  ،التي تبذؿ مف أجؿ تأىيموىذا ما قد يؤثر عمى الجيود 

مشاكميـ   حؿ عمى   ، أو إقامة ممحقة اجتماعية تتولى مساعدة المساجيف  ، في المؤسة العقابية
   إلى  كما ييدؼ التأىيؿ اإلجتماعي . (7)اإلجتماعية سواء داخؿ المؤسسة العقابية أو خارجيا

و كذا السماح بتمقي   ، و العالـ الخارجي عف طريؽ المراسالت  إقامة التواصؿ بيف السجيف
  لو يسمح   فيذا اإلتصاؿ .  و منتظمة و لفترة محددة  تو بصفة دوريةزيارات مف أفراد أسر 

منحو القوة المعنوية و األمؿ ما و ىذا   ، و بالتالي اإلطمئناف عمييـبمعرفة أحواؿ أسرتو و ذويو 
وضعو   إتصالو بمحاميو بمعرفة و اإلضطالع عمى يسمحفي إنتياء فترة محكوميتو ، كما 

                                                                                   . (2)القانوني

 الفقرة الثانية

 التأىيل النفسي

تتولد نتيجة لسمبو   ، يعاني السجيف في األياـ األولى عند دخولو لمسجف مف اضطرابات نفسية قد
بالتالي )و   ، في نمط حياتو و ابتعاده عف أسرتو و محيطو اإلجتماعي و التغير المفاجئ  ، حريتو
و مصير أسرتو إذا كاف ىو   ، لديو الشعور باإلكتئاب و اإلحباط و الخوؼ عمى مصيره ىيتنام

و مف ثمة يبرز ىنا دور األخصائي النفساني المتواجد بالمؤسسة العقابية في  ، معيميا الوحيد 
  ، ف و تشخيص حالتو النفسيةوز ىذه المشاكؿ النفسية و مراقبة السجيامساعدة السجيف عمى تج

ثـ تقديـ العالج النفسي المناسب   ، و معرفة أسباب عدـ التوافؽ النفسي و تحميؿ حالتو النفسية
أو فردية   إما مف خالؿ اعتماده برامج عالجية جماعية  ، وفؽ حالتو النفسية و الذي قد يكوف

و المعنوي لدى السجيف و معالجة اإلضطرابات النفسية   ، إلى إعادة خمؽ التوازف النفسيتيدؼ 
تساعد السجيف عمى   ، مف خالؿ القياـ بأنشطة رياضية جماعية أو تربوية يكوف كما قد  ، لديو

              و تنمية روح التعاوف و المشاركة لديو.  ، اإلندماج مع محيطو الجديد

                                                           

. 102أنظر )عبد الستار ( , فوزٌة  ,مرجع سابق , ص  (7)  

.656مرجع سابق , ص  أنظر )خوري( , عمر, 
 (2)
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 الفقرة الثالثة

 التأىيل الميني 

و ذلؾ خالؿ تكويف و  ,التأىيؿ الميني لمسجيف عامال ميما في إعادة تربيتو و إصالحويشكؿ 
أتي مف عمؿ شريؼ مشروع  الذي ي ,تدريب السجيف عمى مينة أو صنعة تضمف لو الرزؽ الحالؿ

فيتجنب بذلؾ البطالة بعد اإلفراج عنو باعتبارىا مف العوامؿ و األسباب الدافعة نحو السموؾ 
كما يعتبر العمؿ داخؿ السجف ذو أىمية كبيرة بالنسبة لمسجيف ألنو يحافظ عمى  ,(7)اإلجرامي 

كما أف عمؿ السجيف داخؿ السجف  ,استجابة لمتأىيؿ و بالتالي يكوف أكثر,توازنو النفسي و البدني 
فيرى أمامو إنتاج يديو فيمأله  ,يجعمو يكتشؼ نفسو و يزيدىا ثقة و يرفع الروح المعنوية لديو

و بقدرتو عمى الكسب و يشعر بأنو  ,تداد بالنفس و تزداد قيمتو لمعمؿ الشريؼ و المشروعاإلع
و بالتالي يؤدي إلى تغيير سموكو اإلجرامي نحو سموؾ سوي  ,شخص ذو قيمة في بناء المجتمع

وبالتالي توجيو نشاطو مف خالؿ  ,كما أف اعمؿ يولد في نفس السجيف اإلحتراـ لمحياة المنظمة ,(2)
يـ حياتو عف طريؽ اإلعتماد عمى ممارسة العمؿ في أوقات معينة والراحة في أوقات أخرى تنظ

                                                    وىذا بعد خروجو مف السجف .

ذلؾ أنو  ,فالتأىيؿ الميني يوفر فوائد كثيرة لمسجيف ولممؤسسة العقابية ولممجتمع عمى حد سواء
في ظؿ احتراـ  ,إلرادة والمؤىالت والخبرات الضرورية التي تمكنو مف العيش بشرؼينمي لديو ا

  )                                                                           . (6)القانوف 

 الفقرة الرابعة 

 التأىيل التربوي والتعميمي 

لما لو مف دور  ,الميمة في السياسة العقابية الحديثةالتأىيؿ التربوي والتعميمي أحد األساليب  يعتبر
صالح المساجيف صالح التأىيؿ التربوي والتعميمي  ويستيدؼ ,فعاؿ في تأىيؿ وا  إعادة تربية وا 

                                                           

. 561( انظر الشاذلً , فتوح , عبد هللا , مرجع سابق , ص 7)  

. 650, مرجع سابق , ص علً عبد القادر,   )القهوجً(أنظر  (2)  

. 605( أنظر )خوري( , عمر , مرجع سابق , ص 6)  
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كما تسمح لمسجيف ,وذلؾ مف خالؿ برامج إكماؿ دراستيـ داخؿ المؤسسة العقابية  ,السجيف
  . (1)بمواصمة تعمينيـ العالي وفؽ شروط معينة

وبالتالي , وال شؾ أف كؿ مف الجيؿ واألمية يعتبراف مف العوامؿ الدافعة نحو السموؾ اإلجرامي 
مما يوسع , القضاء عمى ىذيف العامميف يسمح لمسجيف باستئصاؿ إحدى العوامؿ اإلجرامية فيو 

مكانياتو الذىنية مما يساعده عمى تقدير العواقب والتفكير  ,ورفع مستواه الثقافي ,قدراتو الفكرية وا 
 . (2)المنطقي والسميـ وىذا يبعده عف السموؾ اإلنحرافي واإلجرامي

بناء إعادة بكما يسمح لو ,كما أف التعميـ يساىـ في مأل فراغ السجيف ويبعده عف الممؿ واإلحباط 
مح لو برفع فرصو في كما يس ,شخصيتو المحبوسة وذلؾ بتعزيز المباديء والقيـ األخالقية فيو

ألف فرصة المتعمـ أكثر مف غيره في ايجاد العمؿ ، كما أف  ,ايجاد عمؿ لو بعد خروجو مف السجف
الجريمة وىذا ما يعود بالفائدة عمى المجتمع والسجيف و التعميـ يساىـ في خفض مستوى العود 

 . (3)عمى حد سواء

 الفقرة الخامسة

 التأىيل الثقافي

فالسجيف عند ارتكابو لمجريمة يكوف  ،قافي عامال مكونا لمتأىيؿ التربوي والتعميمييعتبر التأىيؿ الث
يعني إعادة السجيف ثقافيا  وتأىيؿ ،قد تعدى وانتيؾ أعرافا وتقاليد وثقافة المجتمع الذي يعيش فيو

                                              تعريفو بقيـ وعادات وتقاليد وثقافة مجتمعو .

التي  ،ويشمؿ التأىيؿ الثقافي مختمؼ البرامج والوسائؿ الثقافية المقدمة داخؿ المؤسسة العقابية
ومف ثـ تعديؿ سموكو اإلجرامي إلى سموؾ سميـ ، ويشمؿ  ،تساىـ في رفع المستوى الثقافي لمسجيف

توفير مكتبة داخؿ  ،البرامج الثقافية التي يمكف أف يحصؿ عمييا السجيف داخؿ المؤسسة العقابية
وكذا الصحؼ تمكف السجيف مف تنمية  ،في شتى المجاالت ،السجف بما تحتويو مف كتب ومجالت

                                                           

. 17أنظر )بن عبد الرشبٌدي( ,علً ,مرجع سابق , ص   (1)  
. 650أنظر )القهوجً(  , علً عبد القادر, مرجع سابق , ص   (2)

  

. 605أنظر )خوري( , عمر , مرجع سابق , ص  (3)  
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كما توفر الصحؼ اليومية والمجالت لمسجيف فرصة اإلتصاؿ مع العالـ  ،معارفو الفكرية والثقافية
قرأ خمسة أضعاؼ فقد بينت إحصائيات أمريكية أف المسجوف المتعمـ ي ،الخارجي ومعرفة أخباره

تسيؿ إعادة اإلندماج فيو مف جديد ومف  يوبالتال.   (1)أكثر ما يقرأه األشخاص غير المجرميف
 .(2) كذلؾ المحاضرات والندوات ووسائؿ اإلعالف واإلتصاؿ ،الوسائؿ الثقافية

 الفقرة السادسة

 التأىيل الديني والخمقي 

المتصمة بالديف الحنيؼ التي  , المباديء والقيـ والمعتقدات الدينية في غرسيتمثؿ التأىيؿ الديني 
فقد أثبثت  كر يجب اتقاءه واإلبتعاد عنو،منوأف الجريمة شر و ,تأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر 

يعد أحد العوامؿ المؤدية إلى اإلجراـ وأف إعادة  ,العديد مف الدراسات أف ضعؼ الوازع الديني
يبعدىـ عف  يوبالتال ا لتمؾ القيـ الدينية يسيـ في إعادة الوازع الديني لمسجيف،تأىيؿ السجيف وفق

ويكوف التأىيؿ الديني مف خالؿ تعييف رجؿ ديف مؤىؿ , الجريمة ويستأصؿ فيو الدوافع اإلجرامية 
جماعية والرد المناقشات الليشرؼ عمى إلقاء المحاضرات والوعظ و  ,داخؿ المؤسسة العقابيةوكؼء 
 .(6) ستفسارات المساجيف ، وكذا السماح لممساجيف بإقامة شعائرىـ الدينيةعمى ا

بالقيـ األخالقية واإلجتماعية التي يقـو فييا  ,األخالقي فيعمؽ أساسا في إقناع السجيف التأىيؿأما 
ولمقياـ بيذه الوظيفة قد تستعيف المؤسسة  ,واإللتزاـ بيا يا المجتمع وتشجيعو عمى التمسؾ ب

ويكوف ذلؾ مف خالؿ ,بأشخاص متخصصيف في عمـ األخالؽ وعمـ النفس والقانوف واإلجتماع 
والتي تكوف أكثر فعالية ألنو مف خالليا التعرؼ عمى , المحاضرات والمقاءات الجماعية أو الفردية 

التي يقـو عبييا , رضيا مع القيـ واألخالؽ اإلجرامية وىذا بإظيار تعاشخصية السجيف ودوافعو 
 .  وبالتالي ابتعاده عف السموؾ اإلنحرافي يقيـ المجتمع وأخالقو ,المجتمع  

 
                                                           

. 671أنظر )عبد الستار( ,فوزٌة , مرجع سابق , ص  
(1)

  

.    627أنظر )خوري( , عمر , مرجع سابق , ص  (2)  

.    715, مرجع سابق , ص إسحاق إبراهٌم ( , منصورأنظر )
 (6)  
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 المطمب الثالث

و أنواعيا سجونأنظمة ال  

مف ناحية و عالقتيـ ،  تتنوع أنظمة السجوف و تتعدد عمى أساس عالقة السجناء بالعالـ الخارجي
                                                             . البعض مف ناحية أخرى ببعضيـ

المحبوسيف بعضيـ ببعض ، تختمؼ عندئد أنظمة السجوف بيف النظاـ عالقة فعندما يكوف األساس 
                                       .الجمعي ، و النظاـ اإلنفرادي ، و النظاـ المختمط 

ا إذا كاف األساس ىو عالقة المحبوسيف بالعالـ الخارجي ، فتتنوع السجوف إلى سجوف مغمقة و أم
 . (1) شبو مفتوحة و سجوف مفتوحةسجوف 

و معايير التفرقة بيف أنواع السجوف ، و سنتناوؿ في ىذا المطمب أنظمة السجوف في الفرع األوؿ  
                   . مؤسسات العقابيةأما في الفرع الثالث فسنتطرؽ إلى أنواع ال ،في الفرع الثاني

 الفرع األول

سجونأنظمة ال  

عف اختالؼ و تعدد في األنظمة التي تتبعيا تمؾ ، إف دراسة تاريخ المؤسسات العقابية يكشؼ لنا 
 ظاـ اإلنفرادي البعض النفيما فضؿ  حيث أف ىناؾ دوؿ أخدت بالنظاـ الجمعي،، المؤسسات 

في نظاـ واحد وىو النظاـ المختمط ، غير أف  ،و ىناؾ مف فضؿ أف يجمع بيف النظاميف السابقيف
لما فيو مف ميزة تييئة السجيف لإلندماج مف جديد ، أغمب الدوؿ اتجيت صوب النظاـ التدريجي 

 . (2)تعرؼ عمى مميزات كؿ نظاـ مف ىذه األنظمة و سوؼ ن، في المجتمع 

 

                                                           

. 576أنظر )الشاذلً( , فتوح عبد هللا , مرجع سابق , ص   (1)  

. 675أنظر )عبد الستار( ,فوزٌة , مرجع سابق , ص   (2)  
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األولىالفقرة   

 النظام الجمعي 

عشر، و  امفيعتبر النظاـ الجمعي مف أقدـ األنظمة العقابية تطبيقا، إذ استمر إلى نياية القرف الث
فترة تنفيذ العقوبة السالبة لمحرية و السماح خالؿ ، ىو يقـو عمى فكرة الجمع بيف المساجيف 

نبا جوف معا و يسمح ليـ بالحديث و العمؿ فيعيشوف معا و ينام، باإلختالط بينيـ ليال و نيارا 
و الرجاؿ و ، و يسعى ىذا النظاـ بتقسيـ المساجيف و تصنيفيـ إلى أصناؼ األحداث ، إلى جنب 

 . (1)و كاف اليدؼ مف ىذا النظاـ الردع و الزجر النساء،

كما أف  ، إدارتومف حيث تشييده أو ، و يمتاز ىذا النظاـ بأنو ال يكمؼ الدولة نفقات كبيرة سواء 
و بالتالي يسيؿ إندماجيـ في الحياة ، تنفيذه يكوف وفؽ شروط قريبة مف الحياة الطبيعية الحرة 

 .(2) اإلجتماعية بعد اإلفراج عنيـ

و ال يطبؽ  ،بحجة أف ىذا النظاـ مجرد مكاف لإلحتجاز ، غير أف ىذا النظاـ قد تعرض لإلنتقاذ
ناىيؾ عف اإلختالط ، قابية الخاصة باإلصالح و التأىيؿ أدنى أسموب مف أساليب المعاممة الع

مما يؤدي إلى إنتشار اإلجراـ وتكويف العصابات ، يؤدي إلى تأثر المجرميف المبتدئيف بالخطيريف 
و بالتالي يصبح السجف عبارة ، اإلجرامية ناىيؾ عف انتشار المظاىر الغير أخالقية بيف السجناء 

 . (3) وضا عف اإلصالح و التأىيؿو اإلجراـ ع لمفساد ةعف بؤر 

 الفقرة الثانية

ديمفيا"اإلنفرادي " نظام فيالالسجن  نظام  

، و يعتبر ىذا النظاـ عكس "النظاـ البنسمفاني"أو  "الفيالديفيا"عرؼ النظاـ اإلنفرادي أيضا بالنظاـ 
إذ  ،ليال و نياراالنظاـ الجمعي تماما، فيو يقـو عمى أساس الفصؿ التاـ و الكامؿ بيف السجناء 

                                                           

. 276, ص  2001أنظر) عقٌدة( , محمد أبو العال ,أصول علم العقاب , القاهرة , دار النهضة العربٌة ,   (1)  
.61أنظر )خلٌل( ,عبد هللا , استشاري فً القانون الدولً العام لحقوق االنسان , ص   (2)  
  (3) 165, ص  7156نهضة العربٌة , أنظر )حسنً( , محمد نجٌب , دروس فً علم االجرام والعقاب , القاهرة , دار ال 
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و يناـ فييا و يتمقى فييا  ،و يتناوؿ فييا طعامو،يعزؿ كؿ سجيف في زنزانة بمفرده يعيش فييا 
و إذا خرج منيا ألي ، بمعنى أنو يقضي كامؿ فترة عقوبتو في زنزانة  ،أساليب التيذيب و التأىيؿ

ال يكوف بينيـ اختالط و ، المساجيف  بأيكي ال يتعرؼ عميو كاف يوضع قناع عمى وحيو ،سبب 
و يرجع أصؿ ىذا النظاـ إلى السجوف الكنسية ثـ انتقمت فكرتو إلى السجوف المدنية في ،  (1)يذكر

و قد انتقؿ . 7151وتعتبر ىولندا أوؿ دولة طبقت ىذا النظاـ في سجونيا سنة ،القرف الثامف عشر 
نيا و بالضبط مدينة فيالدلفيا سنة ىذا النظاـ إلى الواليات المتحدة األمريكية في مقاطعة بنسمفا

و مف ميزاتو أنو يتفادى مساوئ اإلختالط ، (2) "النظاـ الفيالديمفيا"لدى يطمؽ عميو إسـ  .7521
لمراجعة  ،و يتيح الفصؿ التاـ بيف المساجيف الفرصة لكؿ منيـ ،معيلجالناجمة عف النظاـ ا

لنظاـ نجاحا كبيرا في ردع أخطر ظروؼ ارتكابو لمجريمة و الندـ عمييا ، و قد نجح ىذا ا
 ليـ أالما نفسية كبيرة .و القسوة في المعاممة تسبب ، ألف ازدواجية العزلة التامة ،المجرميف 

 بحيثأو تنفيذه  ، أو إدارتو ، سواء مف حيث إنشاء، ىذا و قد أخد عمى ىذا النظاـ ارتفاع تكاليفو 
د الحراس و المشرفيف عمى السجف كما يعاب عمى كثرة عدة زياد ، يجب تجييز زنزانة لكؿ سجيف

فالعزلة التامة و الدائمة و  ، نفسيا و عقمياأنو قد يؤدي إلى إضطراب المساجيف ، عمى ىذا النظاـ 
 قسوة المعاممة قد تدفع السجيف إلى اإلنتحار، كما ال يسيؿ اندماجو في المجتمع بعد اإلفراج عنو

(3). 

 الفقرة الثالثة

األوبرني"النظام "نظام السجن المختمط أو   

و اإلنفرادي في نظاـ واحد فيو  ،يقـو ىذا النظاـ عمى أساس الجمع بيف النظاميف السابقيف الجمعي
                                  يقـو بتطبيؽ النظاـ الجمعي نيارا و النظاـ اإلنفرادي ليال.

                                                           

. 577أنظر )الشاذلً( , فتوح عبد هللا و مرجع سابق , ص   (1)  
. 61أنظر )خلٌل( ,عبد هللا , مرجع سابق , ص   (2)  
. 670أنظر )القهوجً( , علً عبد القادر , مرجع سابق , ص   (3)  
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ناوؿ الطعاـ ، و التعميـ و العمؿ و تمقي برامج التيذيب ناء اإلختالط و تففي النيار يسمح لمسج
ؤثر المجـر المحترؼ عمى المبتدئ ، أما في الميؿ فيعود كؿ ي ،كي المع إلتزاـ الصمت التاـ 

ألنو يطبؽ ألوؿ مرة في األوبرني ،  ، و يطمؽ عمى ىذا النظاـ أيضا النظاـسجيف إلى زنزانتو
ثـ انتشر بعدىا، و يمتاز ىذا النظاـ  7526سجف مدينة أوبرف في الواليات المتحدة األمريكية سنة 

يحفظ لمسجناء توازنيـ  ، كما أف اإلختالط الذي يحققو،بانخفاض تكمفتو مقارنة بالنظاـ اإلنفرادي 
منعو لمحديث بيف السجناء أنو يخالؼ غير أنو يؤخذ عمى ىذا النظاـ ،أف  .(1)النفسي و العقمي 

 . (2)الطبيعة اإلنسانية لمبشر

 الفقرة الرابعة

 نظام السجن التدريحي "النظام اإليرلندي"

و إعادة إدماجو كعضو يقـو التدرج في إصالح السجيف , يتضمف ىذا النظاـ برنامجا تأىيميا 
العقوبة السالبة لمحرية إلى عدة مراحؿ إذ يقـو ىذا النظاـ عمى تقسيـ فترة  صالح في المجتمع،

وصوال إلى الحرية  ,مف النظاـ اإلنفرادي ابتداء , تخؼ فييا قسوة النظاـ الذي يخضع لو السجيف
فكمما كاف سموكو حسنا انتقؿ إلى  ,عمى سموؾ السجيف نفسو يتوقؼ فييا ىذا اإلنتقاؿو  (3)الكاممة 

 اتبع معو النظاـ األكثر شدة. ,غير حسفأما إذا كاف سموكو ,مرحمة أقؿ قسوة و شدة 

ثـ طبؽ بعد ذلؾ في  ,7510و قد طبؽ ىذا النظاـ أوؿ مرة في جزيرة نور قولؾ األسترالية سنة 
و بعدىا انتشر جميع أنحاء العالـ ، و يعد النظاـ  "بالنظاـ اإليرلندي "إيرلندا وانتشر فييا و سمي
ألنو يقـو عمى تطور سموؾ السجيف ,  (4)،كما يعد أحسف النظـ السابقة األكثر نجاحا و انتشارا 
و بالتالي يحرص , و مدى استعداده لمتجاوب مع المرحمة الموالية , داخؿ المؤسسة العقابية 

بإعتباره الوسيمة الوحيدة التي تضمف لو عمى اإلنتقاؿ إلى المرحمة , السجيف أف يكوف سموكو مثاليا 

                                                           

. 761أنظر )صبحً( , محمد نجم , مرجع سابق , ص   (1)  
. 716, ص 7115,  6لف( , محمد , مبادئ علم العقاب , بنغازي , مطابع الثورة للطباعة والنشر , الطبعة أنظر )خ  (2)  
. 620أنظر) عبد الستار( ,فوزٌة , مرجع سابق , ص   (3)  
. 671)القهوجً( , علً عبد القادر , مرجع سابق , ص   (4)  
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ف يصؿ إلى مرحمة اإلفراج التاـ، فسمب الحرية لـ يعد غاية و إنما وسيمة يعود بيا الموالية إلى أ
 . (1)السجيف تدريجيا إلى الحياة العادية 

 الفرع الثاني

 معايير التفرقة بين السجون

فيناؾ سجوف تقاـ عمى أساس درجة  وتتنوع السجوف باختالؼ و تنوع معايير التفرقة بينيا،تختمؼ 
و ىذا حسب المعيار , أو نوع العقوبة المحكـو بيا عمى السجيف  ,المرتكبة خطورة الجريمة

مف خالؿ تصنيؼ السجناء إلى  ,فيقـو عمى أساس تقسيـ السجوف , خراألأما المعيار  التقميدي،
 .(2)2و ىو ما يطمؽ عميو المعيار الحديث ,و حسب السف ,فئات محددة، حسب مدة العقوبة 

 الفقرة األولى

التقميديالمعيار   

، المعيار األوؿ في المعيار التقميدي يقـو عمي معياريف رئيسييف  التفرقة بيف السجوف إف أساس
يقابميا نوع مف السجوف مخصص  المحكـو بيا عمى السجيف،  فمكؿ عقوبة  عقوبة نوععمى أساس 

الي إخضاع كؿ و بالت ، و أف العقوبة مرتبطة أيضا بنوع الجريمة المرتكبة و خطورتيا ، لتنفيذىا
نوع مف الجريمة لممعاممة العقابية المالئمة الموحدة داخؿ كؿ سجف ، أما المعيار الثاني فيقـو عمى 

أما  . الكبيرة و الصغيرة، فالسجوف الكبيرة تمثؿ الشكؿ العادي لمسجوفالتمييز بيف السجوف 
تظروف المحاكمة الذيف ين، السجوف الصغيرة فيي مخصصة فقط إلحتجاز المحبوسيف إحتياطيا

 دوف غيرىـ.

ذلؾ  والتي طالت ، و قد تعرض المعيار التقميدي في التفرقة بيف السجوف إلى العديد مف اإلنتقاذات 
 تدعو إلى توحيد كافة أنواع العقوبات داخؿ السجف الواحد،، ألف أساليب المعاممة العقابية الجديدة 

رافضة بذلؾ أف تقاـ السجوف عمى  . ة منياو لكف مع إختالؼ في المعاممة العقابية لكؿ واحد
                                                           

. 761أنظر )صبح( , محمد نجم , مرجع سابق , ص  ( 1(  

. 52ص  7111أنظر )الرفاعً( , ٌاسٌن محمد ٌوسف , االصالح المعاصر وسجن القاهرة العمومً ,  
(2)2  
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كما أف السجوف الصغيرة ال تطبؽ فييا غالبا أساليب المعاممة العقابية ، أساس إختالؼ العقوبة 
يفضموف السجوف ذات القدرة  ، الحديثة ، كما أف أغمب فقياء وعمماء عمـ اإلجراـ و العقاب

1. السجوفو يعتبرونيا أفضؿ ، اإلستيعابية المتوسطية   

 الفقرة الثانية

 المعيار الحديث أو اإلتجاىات الحديثة

و منو ظيرت ثالثة  ,صنيؼ المساجيفتيقـو ىذا المعيار عمى أساس تقسيـ السجوف بحسب 
                                                                               إتجاىات رئيسية:

و كؿ فئة تجمع بيف أفرادىا , ساس تصنيؼ المحكـو عمييـ إلى فئات اإلتجاه األوؿ يقـو عمى أ
إنشاء سجوف متخصصة في معاممة كؿ فئة محددة مف السجناء عمى  فيتـ  ,تشابو في الظرؼ

فيناؾ سجوف تقاـ عمى , و بالتالي تكوف ىناؾ عدة سجوف مقامة عمى أساس التخصص , حدى 
كما أف  و أخرى خاصة بالبالغيف و كذا بالنساء. ,ىناؾ سجوف خاصة باألحداثو أساس السف، 

                        ىناؾ سجوف لتنفيذ العقوبات الطويمة و أخرى بتنفيذ العقوبات القصيرة .

بيف السجيف و  , أما اإلتجاه الثاني فيميؿ إلى إنشاء السجوف المفتوحة القائمة عمى أساس الثقة
فيدعو إلى التوسع في إنشاء و تأسيس السجوف المتخصصة , و أما اإلتجاه الثالث  إدارة السجف .

التقميؿ مف السجوف التقميدية التقميؿ مف السجوف التقميدية و ىذا  الشبو مفتوحة , و المفتوحة,و
 .(2) استجابة لمفكر العقابي الحديث

 

 

 

                                                           

. 67( أنظر )خلٌل( , عبد هللا , مرجع سابق ,  1 ( 

)الرفاعً ( , ٌاسٌن محمد ٌوسف , مرجع سابق , ص  أنظر 
55.

(2)  
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 الفرع الثالث

 أنواع المؤسسات العقابية

و بالتالي اإلىتماـ أكثر بشخص  ،المؤسسات العقابية الحديثة عمى تيذيب و تأىيؿ المساجيف ـتقو 
يتـ إيداع كؿ طائفة أو فئة في  ، ساجيف إلى فئات و طوائؼمتـ تقسيـ ال ،المحبوس و تبعا لذلؾ

يقتضي ذلؾ إختالؼ أنواع  ، نظرا إلختالؼ المعاممة العقابية و نوع مناسب مف السجوف،
بأنيا تمؾ المنشأت التي تخصصيا الدولة إلحتجاز " و التي يمكف أف نعرفيا ، ات العقابية المؤسس

تمييدا لعودتيـ إلى  ،و تطبؽ عمييـ أساليب المعاممة العقابية لتأىيميـ و تأذيبيـ ،المحكـو عمييـ
يا مف فمنيا مف يسمب حرية السجيف سمبا تاما و من ،. و ىي عمى عدة أنواع(1)" الحياة العادية

و منيا مف يقـو عمى أساس نوع مف الثقة بيف السجيف و إدارة  ،يسمح ببعض الحرية لمسجيف
و حرية أكبر، و بيذا تـ تقسيـ المؤسسات العقابية  بركأ يتمتع السجيف بإمتيازات ي لوبالتا السجف،

 . (2) و مؤسسات شبو مفتوحة،و مؤسسات مفتوحة ،إلى مؤسسات مغمقة ، 

 الفقرة األولى

 المؤسسات العقابية المغمقة

و ، أف السجيف شخص خطير عمى المجتمع  ،تقـو ىذه المؤسسات العقابية عمى أساس فكرة
و القضباف تحيط بو األسوار العالية و األسالؾ الشائكة  ، بالتالي يجب عزلو تماما في سجف مغمؽ

و . (3) ىروب المساجيف دوف ، و كذا توفير حراسة مشددة لمحيمولة  ، الحديدية مف كؿ الجوانب
و خارج المناطؽ العمرانية يودع فييا كبار  ،عادة ما تقاـ ىذه المؤسسات في المدف الكبرى

                                                           

. 221أنظر ) خوري( , عمر , مرجع سابق , ص   (1)
  

. 711أنظر )منصور( , إسحاق إبراهٌم , مرجع سابق , ص   (2)
  

.                                                                       522أنظر )الشاذلً( , فتوح عبد هللا , مرجع سابق ,  (6)
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تفاديا إلختالطيـ بباقي الفئات األخرى مف  ،و المجرميف المتعوديف عمى اإلجراـ ،المجرميف
 .(1)مف بمداف العالـ كثير في و ما يزاؿ ىذا النوع مف المؤسسات العقابية منتشرا ، المساجيف 

عمى أساس أف  , و يقـو أسموب المعاممة فيو عمى أساس الشدة و الصرامة و الحـز في المعاممة
و ال موضع لمرأفة ,  أىال لمثقة  واو بالتالي ليس,  نوع المساجيف النزالء فيو مف أخطر المجرميف 

و في حاؿ مخالفتو يتعرض ,  داخمي جد صاـر  نظاـ  و عمى ىذا األساس يوضع ,  و التقدير
 (2).قاسية وصارمة  تأديبيةالسجيف لعقوبات 

الذيف يمثموف خطورة كبيرة عمى ,  وال شؾ أف ىذا النوع مف المؤسسات العقابية يصمح لممساجيف 
و القضباف الحديدية و ,  المجتمع ، مف مظاىر السجف كثرة البوابات الحديدية و األسوار العالية 

تبعث عمى الرىبة و الخوؼ في كميا عوامؿ  ,  و المعاممة المشددة الصارمة ,  ةالحراسات المشدد
و تجنب العودة مرة أخرى إلرتكاب الجرائـ ،  ,  تحقؽ الردع العاـيو بالتالي  ,  نفوس المساجيف

منيا أف إخضاع السجيف ,  لعدة إنتقاذات ورغـ ذلؾ فقد تعرض ىذا النوع مؤسسات العقابية 
قد يصاب بإضطرابات نفسية و  ,  ارمة و الحراسة المشددة و إبعاده عف المجتمعلممعاممة الص

،كما يعاب عمى ىذا النوع مف  و بالتالي عدـ تكيفو مع المجتمع بعد خروجو,  إنييارات عصبية 
و كذلؾ مف توفير أعداد كبيرة  ,  ىو ارتفاع تكاليفو نظرا لبناء ىذا النوع مف السجوف,  المؤسسات 

 .(3) راس و المشرفيف مف الح

 الفقرة الثانية

 المؤسسات العقابية الشبو مفتوحة

تعتبر المؤسسات العقابية الشبو مفتوحة نظاما وسطا بيف المؤسات المغمقة و المؤسسات المفتوحة 
رىا ،حيث يقاـ ىذا النوع مف المؤسسات عادة في المناطؽ الزراعية و الصناعية و تكوف أسوا

و كذلؾ بالنسبة لباقي العوائؽ المادية،  ,مخففة مقارنة بالمؤسسات المغمقةمتوسطة و الحراسة 

                                                           

. 225أنظر )خوري( ,عمر , مرجع سابق , ص   (1)  
750ص 7152, 5المجلد 6أنظر ) األلفً( , أحمد , تخصٌص المؤسسات العقابٌة , المجلة الجنائٌة القومٌة , العدد   (2)  

. 675أنظر )القهوجً( , علً عبد القادر , مرجع سابق , ص  (3)  
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المصانع أو أف في المزارع أو  إما لمعمؿ ,عقابيةالمؤسسة ال خارج حيث يسمح فيو لمسجيف بالخروج
أو يتعمـ إحدى الميف  , و أف يخضع لبرامج عالجيةيتمقى تعميما في احدى المؤسسات التعميمية , أ

و لكف عمييـ إلتزامات و , (1)كؿ ىذا مف غير أف يرتدوا مالبس السجف. التي يختارىا و الحرؼ 
المالىي،  و عدـ ارتياده لبعض األماكف المعينة مثؿ, بعد اإلنتياء مف ذلؾ  جفىي أف يعودوا لمس

و تقـو المؤسسات .(2)و كذا عدـ إستالميـ ألجرىـ عف عمميـ بؿ تستممو إدارة السجف,الحانات 
يمكف اعتبار ىذا النظاـ مجرد مرحمة انتقالية في حيث  ,عمى صورة األولى, ابية الشبو مفتوحة العق

ثـ إلى الوسط  ,فينتقؿ السجيف مف الوسط المغمؽ إلى الوسط الشبو مفتوح, النظاـ التدريجي 
.أما الصورة الثانية فقد يمكف  طبقا لتطور و تحسف سموكيـ و إستجابتيـ لبرامج التأىيؿ,المفتوح 

لتفادي تأثير السجوف ت المتوسطة يستقبؿ فئة المساجيف مف الحاال ,اعتباره نظاما مستقال بذاتو
ثـ انتشر  ,و قد طبؽ ىذا النظاـ ألوؿ مرة في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية ,المغمقة عمييـ

                                                                  .(3)و الواليات المتحدة األمريكية ,جيكاو بم ,و إنجميترا ,إلى الكثير مف الدوؿ كإيطاليا

أف ىذا النوع مف المؤسسات يتيح فيو, الشؾ ومما و يطبؽ حاليا بصفة خاصة في السويد ، 
ة الطبيعية العادية و ألنو يقربو مف العمؿ مف الحيا, سي و المعنوي فلمسجيف الحفاظ عمى توازنو الن

بقمة تكاليفو  ,بالتالي يساىـ ذلؾ في سيولة إندماجو فيما بعد اإلفراج عنو ، كما يتميز ىذا النظاـ
نظرا لمقيود  ,مقارنة بالسجوف المغمقة ، غير أف ما يعاب عميو ىو سيولة اليرب بالنسبة لمسجناء

  . (4)المنخفضة فيو

 

 

 

                              

                                                           

. 17أنظر )خلٌل( , عبد هللا , مرجع سابق , ص   (1)  
. 521ابق , ص أنظر )الشاذلً( , فتوح عبد هللا ,  مرجع س  (2)  
. 671أنظر )القهوجً( , علً عبد القادر , مرجع سابق , ص   (3)  
. 752أنظر )منصور( , إسحاق إبراهٌم , مرجع سابق , ص   (4)
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 الفقرة الثالثة

 المؤسسات العقابية المفتوحة

و األسالؾ  ,في أنو ال يمجأ فيو إلى األسوار العالية , يتمثؿ ىذا النوع مف المؤسسات العقابية
كما ال يمجأ فيو إلى إستعماؿ أساليب الشدة و  ,لعزؿ السجناء و تجنب ىروبيـ ,الشائكة و الحراس

يقـو  ,بؿ إف أساس ىذا النوع مف المؤسسات العقابية, (1)القسوة في معاممة المساجيف و تأىيميـ
اعيـ بأف غرض سمبيـ لحريتيـ تنو إق ,عمى الثقة و قياـ مسؤولية ذاتية في إحتراـ النظاـ مف قبميـ

 ,كما أف ىذا النوع مف السجوف يتخد صورة المباني العادية(2)ىو مف أجؿ تأىيميـ و إصالحيـ 
و ظير ىذا النوع مف  لخروج داخؿ حيز المكاف لممؤسسة،لمسجيف بالدخوؿ و ا ايسمح فيي

الذي أنشأ مستعمرة ,  7517سنة "أوتوكمرىالس  "المؤسسات العقابية ألوؿ مرة عمى يد السويدي
ثـ انتشر أكثر عقب , و قد نجح ىذا النوع مف السجوف نجاحا كبيرا , (3)زراعية أطمؽ عييا فيتزينؿ
عدد السجناء فوؽ قدرة استيعاب السجوف و قد نجح ىذا النظاـ أف نتيجة ,الحرب العالمية الثانية 

و قد انتشر بعد ذلؾ في فرنسا و الواليات المتحدة األمريكية و  ,و تأىيؿ المساجيففي إصالح 
إلى درجة أف عدة مؤتمرات دولية تعنى بالجريمة و معاممة المجرميف أوصت بو مثؿ , ىولندا

و كدا مؤتمر األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة و  ,7150لمنعقد سنة مؤتمر الىاي الجنائي العقابي ا
و , ويتميز ىذا النظاـ بقمة تكاليف,و نتيجة ليذا  (4)بجنيؼ 7155معاممة المجرميف الذي عقد في 

و ىذا ما يسمح ليـ ,ساجيف اإلختالط فيما بينيـ مكما أنو يتيح لم ,قمة عدد الحراس و المشرفيف
نفسيـ و تحمؿ لمسؤولية و اإلجتماعي كما يغرس فييـ الثقة في أ,ـ النفسي بالحفاظ عمى توازني

ىروب السجيف، غير أنو يرد عمى ىذا النوع مف المؤسسات ىو سيولة  ما يعاب غير أفتصرفاتيـ،
بإيداعو ,فسوؼ يتعرض لعقوبة شديدة ,ذ بأنو حالة القبض عميو مرة أخرى عمى ىذا اإلنتقا
 (5)ا يجعمو يفكر كثيرا قبؿ المغامرة بذلؾم ىدا, بالمؤسسة المغمقة

                                                           

. 717أنظر )صبحً( , محمد نجم , مرجع سابق , ص  (1)  
. 610أنظر )ٌسر( ,أنور علً ,) عثمان( , أمال , مرجع سابق ,ص   (2)  
. 757( , محمد , مرجع سابق , ص أنظر )خلف  (3)  
. 667أنظر )القهوجً( , علً عبد القادر , مرجع سابق , ص   (4)  
. 667أنظر )عبد الستار( ,فوزٌة , مرجع سابق , ص   (5)
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 المبحث الثاني

 في القانون الدولي العام لمساجيناالقانونية لمعاممة  لياتاأل  

إف حقوؽ اإلنساف ىي تمؾ الحقوؽ والحريات المستحقة لكؿ شخص لمجرد أنو إنساف وقد كفؿ 
المجتمع الدولي حمايتيا وتعزيزىا عبر العديد مف االتفاقيات والمعاىدات الدولية كاإلعالف العالمي 

ولما كانت حقوؽ السجناء ىي جزء ال يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف (1)، 1948لحقوؽ اإلنساف سنة 
نجر عف ذلؾ أف لمسجيف حقوؽ واجب أف تحتـر وتكرس بصورة فعمية مف خالؿ معاىدات ا

واتفاقيات دولية تعنى بمعاممة المساجيف وحمايتيـ مف االنتياكات وفي مقدمتيا الحؽ في الحياة 
وحقيـ في الصحة الجسدية والنفسية والعقمية وقد تمثمت في الميثاؽ األمـ المتحدة واإلعالف 

 حقوؽ اإلنساف وكذلؾ في قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة والمجمس االقتصاديالعالمي ل
 واالجتماعي إضافة إلى االتفاقيات اإلقميمية والجيوية ذات الصمة.

ارتأينا تقسيـ ىذا المبحث في القانوف الدولي العاـ, القانونية لمعاممة المساجيف لياتوفي دراستنا لأل
لمعاممة السجناء عمى  القانونية لياتألاإلى ثالثة مطالب أساسية حيث تناولنا في المطمب األوؿ 

عمى المستوى اإلقميمي وفي لمعاممة السجناء القانونية  لياتوفي المطمب الثاني األالمستوى الدولي،
 ى المستوى الجيوي.عملمعاممة السجناء القانونية  لياتالمطمب الثالث األ

 المطمب األول 

 الدوليالقانونية لمعاممة المساجين عمى المستوى  لياتاأل 

لـ يقتصر دور ىيئة األمـ المتحدة في مجاؿ العناية باإلصالحات العقابية ومعاممة المساجيف بؿ 
مف أفكار تقميدية  ,العقابية اتاتخذت مف ذلؾ نقطة انطالؽ حقيقية نحو ىدـ ما توارثتو السياس

وأساليب بالية اعتمدت في معاممة المساجيف، وأخذت باألساليب اإلنسانية والمناداة باحتراـ حقوؽ 
قرارات و  ، وتعد كؿ مف االتفاقيات والمعاىدات الدولية (2)اإلنساف وكرامتو في معاممة المساجيف

                                                           

 .1948دسيمبر  10:ديباجة االعالف العالمي لحقوؽ االنساف المؤرخ في أنظر (1)
 . 66:عمر خوري  , مرجع سابؽ ص أنظر ( 2)
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الوسائؿ التي انتيجتيا ىيئة األمـ  واالجتماعي وكذا قرارات الجمعية العامة أىـ المجمس االقتصادي
 المتحدة في وضع األسس القانونية لمعاممة المساجيف.

 ألول الفرع ا

 االتفاقيات والمعاىدات الدولية.

نصت الكثير مف االتفاقيات والمعاىدات الدولية عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف وحماية حقوؽ السجناء  
اإلنسانية , ويعد كؿ مف ميثاؽ األمـ المتحدة ,  ـكرامتيومعاممتيـ وفقا ألساليب إنسانية  تحفظ 

واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف , والعيداف الدولياف لمحقوؽ المدنية والسياسية, واالقتصادية 
, وميثاؽ منظمة الصحة العالمية ,مف أبرز ىده االتفاقيات والمعاىدات عمى واالجتماعية والثقافية 

 المستوى الدولي.

 ألولىاالفقرة 

 ميثاق األمم المتحدة

 األساسيةو الحريات  اإلنسافحقوؽ أىمية كبيرة لتعزيز واحتراـ المتحدة  األمـميثاؽ  لقد أولى    
احتراـ  و تعزيز أف تعمؿ األمـ المتحدة عمى إشاعة  حيث نص "عمى(1)بما فييا حقوؽ السجناء . 

بال تمييز بيف الجنس أو المغة أو الديف  لشعوب العالـ جميعا,حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية 
. كما نص عمى إنشاء المجمس االقتصادي (2)"  أو أو الموف أو العرؽ الرأي السياسي 

حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية احتراـ وتعزيز الذي مف بيف ميامو إشاعة  (3)واالجتماعي , 

                                                           

:)أبو الوفا( , أحمد , الحماية الدولية لحقوؽ االنساف في اطار منظمة االمـ المتحدة والوكاالت الدولية أنظر (1)
 . 19ص ,  2008المتخصصة , دار النيضة العربية , القاىرة , الطبعة الثالثة , 

 , ص  2000:)فرج( , أمير يوسؼ , موسوعة حقوؽ االنساف . دار النشر , البمد , الطبعة , أنظر  (2)
 01/02/1946لجنة حقوؽ اإلنساف بموجب القراريف الصادريف بتاريخ  واالجتماعي االقتصاديأنشأ المجمس ( 3)
ء باعتبارىا جزء ال يتجزأ مف لمراقبة وحماية حقوؽ اإلنساف في الدوؿ األعضاء بما فييا حقوؽ السجنا 21/06/1946و

 حقوؽ اإلنساف بصفة عامة.
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حقوؽ   تعزيز الرئيسية  لجاف ميمتيا  إنشاء , كما يعمؿ عمى بما فييا حقوؽ السجناء  ومراعاتيا 
 . (1)مف خالؿ لجنة حقوؽ اإلنساف ,فييا معاممة السجناء في العالـ  الحريات األساسية بما اإلنساف

 

 الفقرة الثانية

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

شاعتيا اإلنساففي كثير مف نصوصو عمى احتراـ حقوؽ  اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعالفأكد  ,  وا 
وأف يتمتع كؿ انساف بكافة الحقوؽ والحريات الواردة في  كؿ إنساف بما يحفظ كرامتو وأف يعامؿ 

.كما دعا إلى (2)اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف دوف تمييز عمى أساس العرؽ أو الديف أو الجنس 
و  ،كرامة اإلنسانية االمتناع عف تعريض األشخاص لمتعذيب أو العقوبة الوحشية أو الحاطة مف ال

الحؽ في المجوء إلى  إنسافو أف لكؿ ، .عمى عدـ جواز اعتقاؿ أي إنساف أو حجزه تعسفيا 
 . (3)إلنصافو   المستقمةالمحاكـ 

لثالثةالفقرة ا  

 العيد الدولي لمحقوق السياسية و المدنية

المعترؼ  ةاألساسي اإلنسافأو التضييؽ عمى حقوؽ  ,حيث أكد العيد عمى عدـ جواز فرض القيود
عمى عدة حقوؽ لممساجيف في مجالي ، المدنية و السياسية كما تضمف العيد الدولي لمحقوؽ بيا ,
و بيدؼ تنمية شخصية  ،عميـتكؿ فرد في التربية و ال حؽ حيث ينص عمى ، و الصحة ، التعميـ

عمى عدـ جواز الخضوع لمتعذيب أكد و  ،الفرد و تعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف و الحريات األساسية
كما أكد عمى ضرورة الفصؿ بيف السجناء المتيميف  ،أو المعاممة القاسية أو الالانسانية أو الميينة 

                                                           

. 61أنظر )أبو الوفا( , أحمد , مرجع سابق , ص   (1)  
. 11أنظر  )فرج( , أمٌر ٌوسف , مرجع سابق , ص   (2)  

, الصادر فً الجرٌدة  7176من الدستور  77صادقت الجزائر على االعالن العالمً لحقوق االنسان بموجب المادة (6)

7172أكتوبر  05, كما انضمت الجزائر الى مٌثاق االمم المتحدة فً  7176دٌسمبر  70المؤرخة فً  71الرسمٌة رقم    
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العامة  الجمعيةو قد أقرتو ، از االعتقاؿ التعسفي لألشخاص و وعمى عدـ ج ،والمدانيف واألحداث
 .(1) 7177ديسمبر  77لألمـ المتحدة في 

الرابعةالفقرة   

  القتصادية واالجتماعية والثقافيةالعيد الدولي لمحقوق ا

، عمى عدة حقوؽ لممساجيف في  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتضمف العيد الدولي لمحقوؽ 
مجالي التعميـ ، و الصحة ، حيث ينص عمى حؽ كؿ فرد في التربية و التعميـ، و بيدؼ تنمية 

ـ حقوؽ اإلنساف و الحريات األساسية، وكدا بحؽ تمتع  كؿ إنساف و تعزيز احترا،شخصية الفرد 
بأعمى مستوى مف الصحة الجسدية والعقمية وعمى توفير الوسائؿ الالزمة لتوفير الخدمات الصحية 

 ديسمبر 77، و قد أقرتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  (2) بما فييـ السجناء لجميع المرضى 
7177 (3). 

الخامسةالفقرة   

 ميثاق منظمة الصحة العالمية

إلى تعزيز و ضماف  ،22/01/7117تسعى منظمة الصحة العالمية مف خالؿ ميثاقيا المعتمد في 
اكتماؿ السالمة البدنية و العقمية  "و تعرؼ الصحة بأنيا  ،الحؽ في الصحة و العالج لكؿ إنساف

و قد شاركت منظمة الصحة العالمية  ".و اإلجتماعية و ليس فقط مجرد انعداـ العجز و المرض 
السيما ،بدور كبير في اإلعداد لمبادئ أداب مينة الطب المتصمة بدور الموظفيف الصحييف 

 . (4) و المحتجزيف مف كافة أشكاؿ التعذيب،األطباء في حماية المحبوسيف 

 

                                                           

. 110, ص  2005أنظر ) مراد( , عبد الفتاح ,موسوعة حقوق اإلنسان , اإلسكندرٌة , شركة البهاء ,   (1)  
. 25أنظر )أبو الوفا( ,أحمد , مرجع سابق ,ص   (2)  

قت الجزائر على البروتكول الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وكدا البروتكول الخاص ٌالحقوق االقتصادٌة صاد (6) 
7151,لسنة 20رقم الجرٌدة الرسمٌة  77/05/7151المؤرخ فً  51/71واالجتماعٌة والثقافٌة بالمرسوم الرئاسً رقم    

.  22/01/7117ٌة العامة فً مٌثاق منظمة الصحة العالمٌة المعتمد من قبل الجمع’ أنظر   (4)  
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 الفرع الثاني

 قرارات المجمس اإلقتصادي و اإلجتماعي

 واالجتماعي عدة قرارات تتعمؽ بمعاممة السجناء وضماف حقوقيـاصدر المجمس االقتصادي   
مبادئ المنع والتقصي الفعاليف لعمميات اإلعداـ  , والقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناءمنيا , 

ضمانات تكفؿ حماية حقوؽ  , وخارج نطاؽ القانوف واإلعداـ التعسفي واإلعداـ دوف محاكمة 
 :سنتعرؼ عمييا فيما يمي و  اإلعداـيواجيوف عقوبة  اّلذيف

 الفقرة األولى

 القواعد النمودجية الدنيا لمعاممة السجناء

الدوؿ إلى اعتماد و تطبيؽ , قد دعت األمـ المتحدة عف طريؽ المجمس اإلقتصادي و اإلجتماعيل
تمثمو مف قواعد و ما ,جناءسالمعايير الدنيا المعترؼ بيا عالميا لمعاممة ال ,ىذه القواعد باعتبارىا

 . (1) إرشادية

و قد طمب المجمس اإلقتصادي و اإلجتماعي مف لجنة األمـ المتحدة لمنع الجريمة و العدالة 
بانتظاـ في  ,و كذلؾ المجمس اإلقتصادي و اإلجتماعي ,إبالغ األميف العاـ لألمـ المتحدة,الجنائية 

فالغرض مف القواعد  ,و تطبيقيا وطنياالتقدـ المحرز فيما يتعمؽ باعتماد الدوؿ ليذه القواعد 
ىو تطوير القوانيف و السياسات الخاصة بالمؤسسات العقابية ,  (2)النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء

و التي  ,و ذلؾ مف خالؿ وضع التصورات الدنيا التي يمكف قبوليا ,عمى الصعيد الوطني لمدوؿ
باإلدارة العامة  ,عمؽ الجزء األوؿ مف ىذه القواعدتتعمؽ بمعاممة المساجيف و إدارة السجوف ، و يت

سواء كانوا متيميف  ,تطبؽ عمى جميع فئات المحبوسيف يالتو ىي القواعد ,(3)لممؤسسات الجزائية 

                                                           

منه , المتضمن إعالن المبادئ وبرنامج عمل األمم المتحدة فً مجال  21الفقرة  17/752قرار الجمعٌة العامة  :أنظر (7)

 الجرٌمة والعدالة الجنائٌة     

( األمم المتحدة , الوثائق الرسمٌة للمجلس االقتصادي 21جٌم )دـ 766قرار المجلس االقتصادي واالجتماعً  :أنظر 

من النص االنجلٌزي . 77, ص  07واالجتماعً الملحق رقم 
 (2)  

. 7161عصبة األمم أحاطت علما بالقواعد سنة    (3)  
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أمر بيا  ,أو تدابير عقابية ,أو مدانيف ، بما في ذلؾ األشخاص الذيف تطبؽ بحقيـ تدابير أمنية
 ,ى فئات خاصة مف المساجيف المدانوفمالقاضي، أما الجزء الثاني فيتضمف قواعد ال تطبؽ إال ع

و السجناء  ,و الموقوفيف المحتجزيف رىف المحاكمة ,و الشذوذ العقمي, و المصابوف بالجنوف 
          و السجناء المدنيوف.,الموقوفيف المحتجزيف بدوف تيمة 

 ةنيالفقرة الثا

بادئ المنع والتقصي الفعالين لعمميات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام م 
  دون محاكمة

مايو/  24المؤرخ في  65/1989تـ اعتمادىا مف طرؼ المجمس االقتصادي واالجتماعي في قراره 
                                                                                 بندا ومقسـ إلى ثالث أجزاء. 20. وىو يتكوف مف 1989أيار 

 : الوقاية الأو 

تحظر الحكومات بموجب القانوف جميع عمميات اإلعداـ خارج القوانيف واإلعداـ التعسفي واإلعداـ 
يا بعقوبات مناسبة دوف محاكمة وتعتبر ىذه العمميات جرائـ بموجب قوانينيا الجنائية و يعاقب عمي

تراعي خطورتيا، وال يجوز التذرع بالحاالت االستثنائية، بما في ذلؾ حالة الحرب أو التيديد بيا أو 
عدـ االستقرار السياسي الداخمي أو حاالت النزاع المسمح الداخمي وتكفؿ الحكومات وضع 

فاة أقاربيـ أو محامييـ األشخاص المجرديف مف الحرية في أماكف االحتجاز معترؼ بيا رسميا وموا
 (1) أو غيرىـ بمعمومات دقيقة عف احتجازىـ وأماكف وجودىـ وعمميات نقميـ.

 التحقيق :اثاني

يجرى تحقيؽ شامؿ ونزيو وعاجؿ عند كؿ اشتباه لحالة إعداـ خارج نطاؽ القانوف أو إعداـ 
، ويتضمف التحقيؽ القياـ بتشريح الجثة لتوثيؽ النتائج التي (2)تعسفي أو إعداـ دوف محاكمة 

خمص إلييا التحقيؽ ويكوف لسمطة التحقيؽ كافة الصالحيات الالزمة لممارسة عمميا، كما تخطر 
                                                           

عداـ خارج نطاؽ القانوف واإلعداـ التعسفي دوف محاكمة تـ ( انظر إلى مبادئ المنع والتقصي الفعاليف لعمميات اإل1)
 .1989ماي  24الصادر بتاريخ  1989/65في قراره  واالجتماعي االقتصادياعتمادىا مف قبؿ المجمس 

 .  1031, ص 2000)فرج( , أمير يوسؼ , موسوعة حقوؽ اإلنساف . دار النشر , البمد , الطبعة ,  :أنظر (2)
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أسرة المتوفى بالمعمومات ذات الصمة بالتحقيؽ. وعند انتياء التحقيؽ يعد خالؿ مدة معقولة تقرير 
ائج التحقيؽ ويعمف عمى المأل يتضّمف النتائج المتوصؿ إلييا واألدّلة كتابي مّما أسفرت عميو نت

 المستند عمييا وتقـو الحكومة بالّرد عمى التقرير أو ببياف التدابير ستتخذىا لمّرد عميو.

              اإلجراءات القانونية  :اثالث 

عداـ خارج نطاؽ القانوف تكفؿ الحكومات محاكمة األشخاص اّلذيف يظير التحقيؽ توّرطيـ في اإل
أو لإلعداـ التعسفي أو اإلعداـ دوف محاكمة أو تسميميـ إلى بمداف أخرى اّلتي ترغب بممارسة 
إختصاصاتيا القانونية عمييـ ، كما ال يجوز التذّرع بأمر يصدر عف رئيس أو سمطة عامة لتبرير 

 اكمة.اإلعداـ خارج نطاؽ القانوف أو إلعداـ التعسفي أو إلعداـ دوف مح

 الفقرة الثالثة

 ضمانات تكفل حماية حقوق اّلذين يواجيون عقوبة اإلعدام.

في البمداف  25/05/1984المؤرخ في 50/1984اعتمدىا المجمس االقتصادي واالجتماعي بقراره 
التي لـ تمغي عقوبة اإلعداـ، فال يجوز أف تفرض عقوبة اإلعداـ إال في أخطر الجرائـ عمى أف 
 يكوف مفيوما أف نطاقيا ينبغي أف ال يتعدى الجرائـ المتعددة التي تسفر عف نتائج معينة أو ذلؾ
مف النتائج البالغة الخطورة وال يجوز أف تفرض عقوبة اإلعداـ إال في حاؿ الجريمة التي ينص 
القانوف وقت ارتكابيا عمى عقوبة الموت فييا كما ال يحكـ بالموت عمى األشخاص دوف سف 
الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة وال ينفذ الحكـ بالحوامؿ أو باألميات حديثات الوالدة وال 

شخاص الذيف فقدوا قواىـ العقمية، وال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعداـ إال حينما يكوف ذنب الشخص باأل
المتيـ قائما عمى دليؿ واضح ومقنع وال يدع مجاال لمشؾ أو ألي تفسير كما ال يجوز تنفيذ عقوبة 
اإلعداـ إال بموجب حكـ نيائي صادر عف محكمة مختصة مع توفر كافة الضمانات لمحاكمة 

مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  14دلة مماثمة عمى األقؿ لمضمانات الواردة في المادة عا
المدنية والسياسية بما في ذلؾ حؽ المشتبو فيو في الحصوؿ عمى مساعدة قانونية كافية خالؿ كافة 
أطوار المحاكمة ولكؿ مف يحكـ عميو باإلعداـ الحؽ في التماس العفو أو تخفيؼ الحكـ ويجوز 

ح العفو أو التخفيؼ الحكـ في جميع حاالت عقوبة اإلعداـ وال ينفذ حكـ اإلعداـ إلى أف يتـ من
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الفصؿ في إجراءات االستئناؼ أو أي إجراءات تتصؿ بالعفو أو تخفيؼ الحكـ، وحيث ينفذ حكـ 
 (1)اإلعداـ ينفذ بحيث ال يسفر إال عمى حد أدنى مف المعاناة.

 لثالفرع الثا

 لعامة لألمم المتحدةقرارات الجمعية ا 

معاممتيـ  أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عدة قرارات تخص حماية حقوؽ السجناء وأساليب
)قواعد بانكوؾ( قواعد األمـ المتحدة لمعاممة السجينات والتدابير غير االحتجازية لممجرمات منيا . 

يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ مجموعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف  و, 
المبادئ األساسية لمعاممة السجناء, و مدونة سموؾ الموظفيف المكمفيف  , و االحتجاز أو السجف

مبادئ آداب مينة الطب المتصمة بدور الموظفيف الصحييف وال سيما األطباء  , و بإنفاذ القوانيف
لمعاممة أو العقوبة القاسية أو في حماية المسجونيف والمحتجزيف مف التعذيب وغيره مف ضروب ا

اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية  و , الالإنسانية أو المينية
, و إعالف حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب وغيره مف ضروب  الالإنسانية أوالمينية

قواعد األمـ المتحدة الدنيا النموذجية  و, نةالمعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميي
)قواعد طوكيو( , واإلعالف المتعمؽ بحماية جميع األشخاص مف االختفاء  لمتدابير غير االحتجازية

وسنتعرؼ عمييا ,و قواعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ , القسري , 
  . فيما يمي

 

 

 

 
                                                           

. الموقع االلكتروني لممجمس 25/05/1984المؤرخ في 50/1984: قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي أنظر   (1)
   www.un.org/ar/docs/resdoc/2000 . shtml .-1946 االقتصادي واالجتماعي التابع لألمـ المتحدة

 .  1019)فرج( , أمير يوسؼ , مرجع سابؽ,  ص  :أنظر (2)

http://www.un.org/ar/docs/resdoc/
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 األولى الفقرة

 قواعد األمم المتحدة لمعاممة السجينات والتدابير غير االحتجازية لممجرمات 

 ( 0202)قواعد بانكوك 

بعقد اجتماع لفريؽ خبراء  18/01بعد أف أوصمت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قرارىا 
ت في حكومي دولي مف أجؿ وضع قواعد تكميمية خاصة بمعاممة النساء الموقوفات والمعتقال

نوفمبر  26و 23المرافؽ االحتجازية وغير االحتجازية، عقد اجتماع في بانكوؾ في الفترة بيف 
دولة وخرج بوضع قواعد لألمـ المتحدة لمعاممة السجينات والتدابير غير  25وحضره خبراء  2009

حيث أف (1) .2010ديسمبر  21دتيا األمـ المتحدة في تمعا االحتجازية لممجرمات )قواعد بانكوؾ(
ىذه القواعد جاءت لتكممة القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء، كما تطرقت إلى مجاالت 

 .(1)أخرى جديدة ولكنيا ال تحؿ بأي حاؿ مف األحواؿ محؿ القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء
لممؤسسات العقابية ويطبؽ عمى قواعد عامة التطبيؽ متعمقة باإلدارة العامة  يتناوؿ القسـ األوؿ.

جميع فئات النساء المحرومات مف حريتيف، بمف فييف النساء السجينات في قضايا جنائية أو 
مدنية أو النساء الالئي لـ يحاكمف بعد أو النساء المدانات باإلضافة إلى النساء المواتي يخضعف 

القسـ الثاني: فيتناوؿ قواعد ال تسري أما  .(2)لتدابير أمنية أو تدابير إصالحية يأمر بيا القاضي
المحتجزات أو  الموقوفات أو المدانات , والسجينات إال عمى الفئات الخاصة وتتضمف السجينات

 ويتضمف القسـ الثالث القواعد التي تشمؿ تطبيؽ العقوبات والتدابير غير رىف المحاكمة.
اعد المتعمقة باالعتقاؿ واالحتجاز رىف االحتجازية عمى النساء والمجرمات القاصرات بما فييا القو 

المحاكمة والمراحؿ التي تترافؽ مع إصدار الحكـ وتعقبو إجراءات العدالة الجنائية. أما القسـ الرابع 
عداد الخطط والتقييـ والتوعية وتبادؿ المعمومات تسري عمى جميع  فيتضمف قواعد بشأف األبحاث وا 

 .المجرمات المواتي تغطييف ىذه القواعد

                                                           

 

  876: )مراد( , عبد الفتاح , مرجع سابؽ , صأنظر( 1)
(2)

األمـ المتحدة لمعاممة السجينات قواعد  الموقع االلكتروني , جامعة منيسوتا ,المكتبة العربية لحقوؽ االنساف , :أنظر   
 .2010ديسمبر  21دتيا األمـ المتحدة في اعتم 2010والتدابير غير االحتجازية لممجرمات )قواعد بانكوؾ( 
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 الفقرة الثانية

 مجموعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذين ال يتعرضون 

 ألي شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجن

و  7155ديسمبر  01المؤرخ في  716/16اعتمدتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة بموجب القرار
الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ اإلحتجاز أو  ,تطبيؽ ىذه المبادئ لحماية جميع األشخاص

                                                                                       .(1)السجف

 أوال: القيود المفروضة عمى تنفيذ اإلحتجاز أو السجن: 

يجب عمى  ,شخص اء القبض أو إحتجاز أو سجف أيقتدعو ىذه المبادئ إلى أنو في حالة إل
و أف ال يتـ احتجاز أو  ,التقيد الصاـر بأحكاـ القانوف ,الموظفيف و األشخاص المرخص ليـ بذلؾ

 و أف يعامؿ ,و أف يكوف خاضعا لرقابتيا ,سجف أي شخص إال بأمر مف السمطة القضائية
و غيره مف كما ال يجوز إخضاعيـ لمتعذيب أ ,معاممة إنسانية تحفظ كرامتيـ اإلنسانية السجناء 

   .(2)و ال يجوز اإلحتجاج بأي مبرر يعمؿ ذلؾ, المينية  وضروب المعاممة القاسية أو الإلنسانية أ

 ثانيا : ضمانات المعتقمين:

وقت إلقاء القبض ، ب ذلؾ بفي حالة القبض عمى شخص أو إحتجازه أو سجنو يجب إبالغو بس
و كذا تسجيؿ ، و اقتياده إلى مكاف الحجز و مثولو أماـ السمطة القضائية المختصة  عميو

و أف تبمغ ىذه المعمومات إلى الشخص ، المعمومات عف األشخاص الذيف قاموا بإنفاذ القوانيف 
، كما (3)المحتجز أو محاميو، كما تتاح ليـ فرصة إجراء فحص طبي عقب احتجازه أو سجنو

أو المحبوسيف بغرض ، أو التيديد عمى المحتجزيف ، ع مف الضغوط اة أي أنو يحظر تماما ممارس
أو إرغاميـ عمى ذلؾ ،كما يحظر إجراء أي تجارب عممية أو طبية تكوف ، إنتزاع أي اعتراؼ 

                                                           

مجموعة مبادئ المتعلقة بحماٌة جمٌع األشخاص الذٌن ٌتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن تم  (7)

. 7155دٌسمبر  01المؤرخ فً  716/16األمم المتحدة بموجب القرار اعتمادها من قبل الجمعٌة العامة    
. 12أنظر )خوري( , عمر , مرجع سابق , ص   (2)  
. 156أنظر )فرج( , أمٌر ٌوسف , مرجع سابق , ص   (3)
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أو محامييـ تقديـ شكاوى بشأف  ، أو المحبوسيف، كما يمكف لألشخاص المحتجزيف ، ضارة بو
                                                             تيجة ذلؾ إلى الضرر.و أف ال يتعرض ن، معاممتو 

ة لثالفقرة الثا  

 المبادئ األساسية لمعاممة السجناء

و  777/15تحت رقـ  7110ديسمبر  71الصادر بتاريخ األمـ المتحدة بموجب القرار اعتمدتيا 
توصية مف مؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة و معاممة المجرميف المنعقد  ، ىذا بموجب

عمى أساس ، و تنص ىذه المبادئ عمى عدـ جواز التمييز بيف السجناء ، في ىافانا بكوبا 
، كما دعت إلى ضرورة  (1)عنصري أو ديني أو لغوي أو الموف أو الجنس أو الرأي السياسي

و عمى احتراـ معتقداتيـ الدينية و  ، و بما يحفظ قيمتيـ اإلنسانية ، حتراـمعاممة كؿ السجناء با
ت األساسية في اإلعالف العالمي و الحريا ، احتفاظيـ بحقوؽ اإلنسافو كذا  ،  مبادئيـ الثقافية

لحقوؽ اإلنساف و اإلتفاقيات التي تكوف الدولة طرفا فييا، كما يحؽ لمسجناء المشاركة في األنشطة 
 .(2)التربوية و الثقافية الرامية لتنمية شخصيتيـ اإلنسانية

بأف تتحمؿ و تضطمع السجوف بمسؤولياتيا ، أما فيما يتعمؽ بالسجوف فقد أوصت ىذه المبادئ
و تحقيؽ األىداؼ اإلجتماعية لمدولة و تعزيز  ، اتجاه السجناء اتجاه المجتمع بحمايتو مف الجريمة

بدوف أي تمييز عمى أساس وضعيـ  ، فير الخدمات الصحية لمسجناءالتكفؿ بالسجناء مف خالؿ تو 
و تمكيف السجناء مف العمؿ مقابؿ أجر يساعدىـ عمى اإلنخراط في ، القانوني و تييئة الظروؼ 

سوؽ العمؿ و عمى التكفؿ بأنفسيـ و بأسرىـ ، كما ينبغي العمؿ عمى تييئة الظروؼ المناسبة 
في أحسف الظروؼ و كذا العمؿ عمى  ، ؽ سراحيـ في المجتمعإلعادة إدماج السجناء بعد إطال

 .(3)إلغاء عقوبة الحبس اإلنفرادي أو التقميص مف استخداميا

 
                                                           

.الموقع االلكترونً , وثائق  7110دٌسمبر  71المؤرخ فً  15/777أنظر قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  (7)

إلى ٌومنا هدا  . 7117األمم المتحدة مند  تنصوص و قرارا األمم المتحدة ,  

. 7027أنظر )مراد( , عبد الفتاح , مرجع سابق , ص   (2)  
. 17أنظر )خوري( ,عمر , مرجع سابق , ص   (3)
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 الفقرة الرابعة

 مدونة سموك الموظفين بإنفاذ القوانين 

مع توصية إحالتيا إلى ,  717/61بموجب القرار  7111ديسمبر  71اعتمدتيا الجمعية العامة في 
                                                     (1)بغية تكريسيا في تشريعاتيا الداخمية الوطنية.الحكومات 

 أوال: التعريف بالموظفين المكمفين بإنفاذ القوانين

أو السمطات ,يشمؿ تعريؼ الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف جميع الموظفيف في الشرطة 
والذيف يمارسوف صالحيات ,أو المدني  ,سواء كانت بالزي الرسمي , ةأو قوات أمف الدول ,العسكرية
                                                                واإلعتقاؿ. ,اإلحتجاز

 ثانيا:  فكرة عامة عن المدونة

قوؽ اإلنساف إلى احتراـ ح ,تدعو المدونة الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف أثناء قياميـ بواجبيـ
فال يجوز ليـ استعماؿ القوة إال في حاالت الضرورة  ,واحتراـ الكرامة اإلنسانية لألشخاص

القصوى، كما تدعو المدونة إلى اإلمتناع عف القياـ بالتعذيب أو غيره مف ضروب المعاممة أو 
العميا أو بظروؼ وعدـ اإلحتجاج في ذلؾ باألوامر ,أو المينية  ةالعفوية القاسية أو الالإنساني

وكذا المحافظة عمى سرية المعمومات التي , (2)استثنائية أخرى كالحرب والحاالت الطوارئ لتبريره
ة عمميـ، كما تدعوا الموظفيف بإنفاذ القوانيف إلى توفير العناية يتحصموف عمييا بمناسبة ممارس

مستطاع عمى منع وقوع وكذا الحرص قدر ال, الصحية الالزمة لألشخاص المحتجزيف في عيدتيـ 
العميا  السمطاتوفي حاؿ وقوعيا إبالغ  ,ومواجيتيا بكؿ حـز وصرامة , أي انتياكات لمسجناء 

. ,وكذلؾ إلى عدـ ارتكاب أعماؿ إفساد الذمة المالية ,بذلؾ           ومواجيتيا بكؿ صرامة وحـز
                                                                       

                                                           
اذ فالمتعلق بمدونة لقواعد سلوك الموظفٌن المكلفٌن بإن 7111دٌسمبر  61/717أنضر: قرار الجمعٌة العامةرقم(7) 

 القوانٌن.جامعة منسٌوتا المكتبة العربٌة لحقوق اإلنسان مرجع سابق. 
.161ص أنظر : )بسٌونً( .محمد شرٌف.المرجع السابق ( 2)  
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 الفقرة الخامسة

مينة الطب المتصمة بحماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من  آدابمبادئ 
.ضروب المعاممة القاسية أو اإلنسانية أو المينية  

 و 711/61بموجب القرار رقـ  7152ديسمبر  75 , فياعتمدتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
والمحتجزيف ,عمى الموظفيف الصحييف المكمفيف بالرعاية الطبية لممسجونيف ,تنص ىذه المبادئ 

بنفس نوعية الخدمات المقدمة لألشخاص  ,توفير نفس الرعاية الصحية لممساجيف والمحتجزيف
تحريض مف قبؿ الموظفيف الصحييف في  وأ ,تواطؤأو وتعتبر ىذه المبادئ كؿ مشاركة , العادييف 

 أو غيره مف ضروب المعاممة القاسية أو اإلنسانية أو المينية ,محتجزيفأو ال ,تعذيب المساجيف
جريمة كما تمنع ىذه المبادئ الموظفيف الصحييف في الدخوؿ  مباشرة أو غير مباشرة , (1) بصفة

ال  ايكوف القصد مني أو المحتجزيف ال ,في أي عالقة مينية مع السجناء تقديـ الخدمات الطبية وا 
 ,كما تعتبر مخالفة في حاؿ استخداـ الموظفيف الصحييف لميارتيـ وخبرتيـ(2) .اعتبر ذلؾ مخالفة

, أو حياتيـ أو اإلشراؾ في  ذلؾ تيـعمى نحو ييدد صح,في استجواب المسجونيف أو المحتجزيف 
في تقييد حركة السجيف أو   ، كما يعد اإلشتراؾ  بأي كيفية ولو عف طريؽ األداء بالشيادة

وال يمحؽ أي ضرر ,إال في حالة اعتبر دلؾ ضروريا سالمة ليـ أو لمحرس  ,المحتجز مخالفة 
                                                                                           بيـ.

كما تدعو ىذه المبادئ الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف إلى إلتزاـ بيذه المبادئ وعدـ الخروج 
                                                                               (3)ألي سبب. عمييا

.                                                                                

 

                                                                                                 

                                                           
. 7077ر : )مراد(.عبد الفتاح.مرجع سابق صظأن (7)  
وثائق األمم  7152دٌسمبر  75المؤرخ فً  61/711اعتمدت هذه المبادئ بقرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم ( 2)

فصاعدا , مرجع سابق . 7117المتحدة . نصوص و قرارت األمم المتحدة منذ   
وما بعدها .  11ع السابق , ص)خوري( , عمر , المرج ر:ظأن  (  3( 
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 الفقرة السادسة 

 اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو المينية 

تاريخ بدأ  وحدد 61/ 17تحت رقـ 7151ديسمبر 70اعتمدتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 
                                                                  .7151جواف  27سريانيا في 

  التعذيبأوال: تعريف عبارة 

 يكوف جسديا أو ,كؿ عمؿ ينتج عنو ألـ أو عذاب شديد, يقصد بعبارة التعذيب وفقا ليذه اإلتفاقية 
أو مف شخص آخر عمى ,ألي سبب مف األسباب كالحصوؿ منو , عقميا يمحؽ بشخص ما عمدا 

أو إرغامو، , وأو تخويف,أو تسبب في إرتكابو ,أو معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو ,أو اعتراؼ ,معمومات 
أو تحريض مف جانب أي موظؼ ,أو موافقة  ,كؿ سكوت,وفقا لنص ىذه اإلتفاقية  تعذيباكما يعد 
                                                           (1) . أو أي شخص يحمؿ صفة رسمية,رسمي 

 ثانيا : فكرة موجزة عن اإلتفاقية 

إلى اتخاذ كؿ اإلجراءات التشريعية و القضائية ,حيث تدعو ىذه اإلتفاقية كؿ الدوؿ األطراؼ 
وال يجوز التدرع بأي ظروؼ أو حاالت استثنائية  ,واإلدارية لمنع أعماؿ التعذيب فوؽ إقميميا

وأف تنص عمى ذلؾ في قانونيا الجنائي الوطني ,كما تدعو الدوؿ (2) . كمبرر لممارسة التعذيب
والموظفيف ,األعضاء , إلى إدراج حظر التعذيب في برامج تدريب المكمفيف بإنفاذ القوانيف 

أو سجف أي شخص .وفي حالة وقوع التعذيب تقـو ,وكؿ مف لو عالقة باحتجاز ,الصحييف 
وتضمف لمف تعرض لمتعذيب الحؽ في ,يع ونزيو السمطات المختصة في الدولة بفتح تحقيؽ سر 

                     (3). وتعويضو تعويضا عادال ومناسبا عف ذلؾ, رفع شكوى إلى سمطاتيا المختصة 

                                                           
.105)بسٌونً (.محمد شرٌف . المرجع السابق ص  أنظر: ( 1( 

. 107) فرج(. أمٌر ٌوسف، مرجع سابق ص أنظر:(  2( 

3 تفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهنٌة بالمرسوم اصادقت الجزائر على  (6)

.7155لسنة  20الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة رقم  07/05/7151المؤرخ فً  77/51الرئاسً رقم   
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تتمقى فييا المجنة التقارير األولية والدورية مف , كما قامت اإلتفاقية بإنشاء لجنة مناىضة التعذيب
تقـو بإجراء تحقيؽ في الدوؿ  , كماحوؿ تطبيؽ التزاماتيا تنفيذا ليذه اإلتفاقية , الدوؿ  األطراؼ 

إلى جانب تقريرىا  ,في تقريرىا السنوي   ونشر النتائج التي تمارس التعذيب عمى نحو منظـ، 
ولكف   ىذا الحؽ لألفراد قررت , كما التي تمارس التعذيب , لمدوؿ بتقديـ بالغات ضد الدوؿ 

وأف يستنفد األفراد طرؽ التقاضي  ,قد جرى بحثيا مف قبؿ   تكوف ىذه الواقعة ال شرط أفب
                                                                              الداخمية.

 الفقرة السابعة

إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض لمتعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة 
 ية أو الالإنسانية أو الميينة.القاس

ديسمبر  9( المؤرخ في 30-)د 3452اعتمدتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة بموجب القرار 
مادة ,وقامت بتعريؼ مصطمح التعذيب كما أكدت أف  12، وتحتوي ىذه االتفاقية عمى 1975

نكار لمقاصد ميثاؽ التعذيب يعد انتياؾ لمواثيؽ األمـ المتحدة، و ىو انتياؾ لمكرامة  اإلنسانية وا 
األمـ المتحدة وانتياؾ لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية المنصوص عمييا في اإلعالف العالمي 

فال يجوز لمدولة أف تسمح بالتعذيب تحت أي ظرؼ كاف وعمييا اتخاذ التدابير  لحقوؽ اإلنساف,
في تدريب الموظفيف المكمفيف بإنفاذ  , كما يراعى (1) الفعالة لمنع التعذيب داخؿ إطار واليتيا

عمى و القوانيف الذيف قد تناط بيـ المسؤولية عف أشخاص محروميف مف حريتيـ حظر التعذيب.
كؿ دولة أف تجعؿ طرؽ االستجواب وممارستو محؿ مراجعة مستمرة بيدؼ تفادي جميع حاالت 

يينة وأف تنص تشريعاتيا عمى التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الم
و عمى حؽ كؿ شخص  (2)تجريـ فعؿ التعذيب، اشتراكا، أو تواطؤا، أو تحريضا أو محاولة ارتكابو.

تعرض لمتعذيب أو غيره مف ضروب المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة تقديـ شكوى , 

                                                           
الموقع االلكتروني , وثائؽ االمـ  .1975ديسمبر 09( الصادر بتاريخ 30-)د 3452قرار الجمعية العامة رقـ : أنظر  (1)

 فصاعدا . 1946المتحدة , نصوص قرارات االمـ المتحدة منذ 
(2)

 .101، ص السابؽ : )بسيوني( , محمد شريؼ , المرجع أنظر 
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ذا تبيف أف, وعمى السمطات المختصة فتح تحقيؽ فوري ومحايد  اإلدعاء يستند إلى سند صحيح  وا 
والتأديبية المناسبة وتعويض المجني عميو وفقا , يخضع المتيـ بجريمة التعذيب لإلجراءات الجنائية 

إذا ثبت أف اإلدالء ببياف ناجـ عف التعذيب أو غيره مف ضروب المعاممة و,  لمقانوف الوطني
لؾ البياف كدليؿ ضد الشخص المعني أو ضد فال يجوز اتخاذ ذ, القاسية أو الالإنسانية أو الميينة 
 أي شخص آخر في أي دعوى.

 الفقرة الثامنة

 قواعد األمم المتحدة الدنيا النمودجية لمتدابير غير اإلحتجازية ) قواعد طوكيو(

تستيدؼ ىذه القواعد  ,7110لعاـ  15/70اعتمدتيا الجمعية العامة ىذه القواعد بموجب القرار 
وىذا خدمة لحقوؽ  ,وضع تدابير غير احتجازيو وتوفير اختيارات أخرى تخفؼ مف إستخداـ السجف

عادة تأىيؿ المجرميف.,اإلنساف                              ومقتضيات العدالة الجنائية وا 

 أوال: التدابير غير االحتجازية

وذلؾ بتوفير , لحكـ ما  تنفيذاضعيف لممحاكمة أو تسري ىذه القواعد عمى جميع األشخاص الخ
أو بعد صدور الحكـ واختيار التدابير  ,سواءا قبؿ المحاكمة,طائفة مف التدابير الغير إحتجازية 

حقوؽ  ةمراعاو , (1) الغير اإلحتجازية المناسبة طبقا لممعايير ثابتة في تقييـ المجـر وخطورتو
أو النيابة العامة أف تسقط الدعوى ,ويؿ الشرطة خفي ذلؾ كرامة الجاني، فيجوز ت تصافالضحية و 

وكذا تجنب إحتجاز الجاني ,متى رأت في ذلؾ أنو ضروري لحماية المجتمع ,المقامة ضد المجـر 
وأف يكوف ذلؾ مقصورا عمى مرحمة التحقيؽ , إال في حاالت الضرورة القصوى , قبؿ المحاكمة 

حمة المحاكمة فيجوز اإلستعانة بتقارير إجتماعية عف الجاني حوؿ شخصيتو أما في مر .فقط 
مف بيف طائفة التدابير يجوز لمييئة القضائية أف تختار تدبير إحتجازي مناسب  كما.(2) .اإلجرامية

                                                           

57 عمر، مرجع سابق ص ( أنظر: )خوري(،  1( 

2  ..الموقع اإللكثرونً وثائق األمم المتحدة، 7110الصادر فً  15/70قرار الجمعً العامة لألمم المتحدة رقم ( أنظر: 2)

فصاعدا 7117نصوص، قرارات األمم المتحدة من   
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الغير اإلحتجازية وتطبيقو عمى الجاني يتالقى إيداع المجـر ويساىـ في مساعدتيـ عمى اإلندماج 
 في المجتمع.                                                          

 ثانيا: تنفيذ تدابير اإلحتجاز 

مف العود الحد ييدفاف إلى  ,والمذافأو العالج ,تدابير اإلحتجاز عف طريؽ اإلشراؼ  تنفيذويكوف 
ويجب أف التتجاوز فترة التدبير اإلحتجازي ,عند الجاني ومساعدتو عمى اإلندماج في المجتمع 

ويجوز إنياء التدبير اإلحتجازي مبكرا في حالة كانت ,المدة المقررة مف قبؿ الييئة المختصة 
                                                                       . ةإستجابة الجاني مرضي

لفقرة التاسعةا  

ريية جميع األشخاص من اإلختفاء القساإلعالن المتعمق بحما  

.766/11بموجب القرار رقـ , 7112ديسمبر  25اعتمدتو الجمعية العامة في   

كما دعا الدوؿ إلى , واعتباره جريمة ضد اإلنسانية ,أكد اإلعالف عمى تجريـ اإلختفاء القسري   
منع والقضاء عمى اإلختفاءات القسرية فييا، وىذا باتخاذ جميع التدابير اإلدارية والتشريعية 

ويشدد اإلعالف .بشدة  مرتكبيياوكذا تجريمو في تشريعاتيا الجنائية الوطنية و معاقبة ,والقضائية 
ي أختفاءات القسرية تحت أو أسباب لمقياـ بأعماؿ اإل,أو حجج , ذرائععمى عدـ التحجج بأي 

عادة األشخاص المختفييف قسريا , (1)كافظرؼ  وتحديد أماكنيـ , كما تبذؿ الدوؿ جيودىا لظيور وا 
دوؿ التي لمأي شخص  تسميـ أو ,كما يدعو اإلعالف الدوؿ إلى اإلمتناع عف ترحيؿ ,وتحريرىـ

يدعوا إلى التعريؼ بكافة كما , يعتقد بتعرض ىؤالء األشخاص إلى خطر اإلختفاء القسري فييا 
وأف تبمغ ىذه  ,وعف األشخاص المحتجزيف قانونا وأماكف نقميـ ,أماكف اإلحتجاز واإلعتقاؿ
. كما تعمؿ الدوؿ عمى تحديد األشخاص المكمفيف بإنفاذ القوانيف (2)المعمومات ألسرىـ ومحامييـ

ونزيو عند ورود أي  ,سريع والرقابة الصارمة عمى كؿ أعماليـ، وعمى الدوؿ أف تقـو بفتح تحقيؽ

                                                           

. 56أنظر )خوري( , عمر , مرجع سابق , ص   (1)  
. 7071أنظر )مراد( ,عبد الفتاح , مرجع سابق , ص  (2)
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وحماية المبمغيف والشيود ومعاقبة األشخاص ,معمومات حوؿ ارتكاب أعماؿ اإلختفاءات القسرية 
كما يجب تعويض األشخاص ضحايا ,محاكمتيـ  الديف مارسوا أعماؿ اإلختفاء القسري بشدة بعد

لقسري جريمة مستمرة ,وال كما تعتبر أعماؿ اإلختفاء ا ,أعماؿ اإلختفاء القسري تعويضا مناسبا 
تتقادـ ,وال يستفيد مرتكبوىا ,مف أي قانوف عفو خاص أو إجراء مماثؿ يعفييـ مف المحاكمة 

  .(1)والعقوبة 

 الفقرة العاشرة

 قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتيم 

 أوال: منظورات أساسية

األحداث وسالمتيـ، ويعزز استقرارىـ كما ينبغي عدـ ينبغي أف يساند نظاـ قضاء األحداث حقوؽ 
المجوء إلى السجف إال كمالذ أخير، وال ينبغي تجريد األحداث مف حريتيـ إال وفقا لممبادئ 
واإلجراءات الواردة في ىذه القواعد وكذا قواعد األمـ المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤوف قضاء 

كما ينبغي عمى الدوؿ إدراج ىذه , (1) (2)ة إطالؽ سراح األحداث.األحداث )قواعد بكيف(، مع إمكاني
 القواعد في تشريعاتيا الوطنية وتعدؿ قوانينيا وفقا ليا كما عمى الدوؿ مراقبة تطبيؽ ىذه القواعد.

  ثانيا: نطاق تطبيق ىذه القواعد

أف الحدث ىو كؿ شخص دوف الثامنة عشر مف العمر ويحدد القانوف السف التي ال ينبغي  
السماح بتجريد الطفؿ مف حريتو، ، وال يحرميـ مف التجريد و ألي سبب يتعمؽ بوضعيـ ىذا مف 
حقوقيـ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي خوليـ إياىا القانوف الوطني أو 

وتنطبؽ ىذه القواعد عمى كؿ أنواع وأشكاؿ  الدولي والتي ال تتعارض مع التجريد مف الحرية.
 (3) (1)حريتيـ. مرافؽ االحتجاز التي يجرد فييا األحداث مف

 

                                                           

  (1) . 1992الصادر في ديسمبر  47/133قرار الجمعية العامة رقـ  :أنظر   

 .1990ديسمبر  14المؤرخ في  113/45: قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة أنظر   (2)
 . 755أنظر : )بسيوني( , محمد شريؼ , المرجع السابؽ ، ص   (6)
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 ثالثا: األحداث المقبوض عمييم أو الذين ينتظرون المحاكمة.

أنيـ أبرياء ويحاكموف عمى ىذا يفترض في األحداث المقبوض عمييـ أو الذيف ينتظروف المحاكمة 
ذا ما  األساس ويتجنب ما أمكف احتجازىـ قبؿ المحاكمة ويقتصر ىذا عمى الظروؼ االستثنائية , وا 
استخدـ االحتجاز الوقائي يتـ التعجيؿ إلى أقصى حد ممكف بالبث في قضائيـ في أقصر فترة 

جبيا الحدث الذي لـ يحاكـ بعد, ممكنة في االحتجاز, ، وينبغي أف تكوف الشروط التي يحتجز بمو 
 متفقة مع قرينة البراءة ومدة االحتجاز واألوضاع والظروؼ القانونية لمحدث .

 

 المطمب الثاني 

 عمى المستوى اإلقميميلمعاممة السجناء القانونية  لياتاأل 

صعوبات في تحقيؽ حماية فعالة لحقوؽ  إلىوالثقافي  في العالـ , أدى  ياأليديولوجالتنوع  إف
 اإلنسافبما فييا حقوؽ السجناء , وىذا لصعوبة تحديد مفاىيـ موحدة في مجاؿ حقوؽ  اإلنساف

وعمى ىذا األساس فبعد صدور الصكوؾ الدولية (1)بصفة عامة وبصفة خاصة حقوؽ السجناء , 
, بعقد  اإلقميميةـ والتكتالت بما فييا حقوؽ السجناء , قامت العديد مف النظ اإلنسافلحقوؽ 
بما فييا حقوؽ السجناء ,وىذه االتفاقيات  اإلنسافبتعزيز وحماية حقوؽ تعنى  إقميميةاتفاقيات 

ليا دور كبير في ومرغوب, وىي تكمؿ الصكوؾ واالتفاقيات  اإلنسافلحقوؽ  اإلقميميةوالمعاىدات 
 (2). بما فييا حقوؽ السجناء  اإلنسافالدولية لحقوؽ 

القانونية لمعاممة السجناء عمى المستوى األوروبي في الفرع  لياتوسندرس في ىذا المطمب األ
أما في القانونية لمعاممة السجناء عمى مستوى الدوؿ األمريكية في الفرع الثاني . لياتاألوؿ واأل

 عربي .القانونية لمعاممة السجناء عمى المستوى اإلفريقي وال لياتالفرع الثالث فسنتناوؿ األ

                                                           

)عمواف( , محمد يوسؼ و )الموسى( , محمد خميؿ, القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف المصادر ووسائؿ الرقابة  : أنظر (1)
 . 153, عماف, ص   2008طبعة  ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,

القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ,الجزائر, ديواف المطبوعات الجامعية , طبعة ) سعد اهلل( , عمر , مدخؿ في  ( أنظر2)
 . 751, ص2006
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 الفرع األول 

 عمى المستوى األوروبي

 مف أكثر األنظمة االقميميةالسجناء االنساف بما فييا حقوؽ  النظاـ األوروبي لحماية حقوؽ عتبر ي
تقدما وتطورا عف غيره مف األنظمة االقميمية األخرى , وأكثرىا فعالية , ويستند ىذا النظاـ عمى 

القوة والفعالية الالزمة مف أجؿ ضماف أكبر حماية لحقوؽ عدة ىيئات أوروبية ساىمت في اعطاءه 
االنساف بما فييا معاممة السجناء , ويتعمؽ األمر بمجمس أوروبا , واالتحاد األوروبي , ومنظمة 
األمف والتعاوف األوروبي .وقد ساىمت جيود ىذه الييئات األوروبية في ظيور العديد مف 

متعمقة بحقوؽ االنساف بما فييا حقوؽ السجناء ويتعمؽ األمر المعاىدات واالتفاقيات األوروبية ال
وكذا المعاىدة األوروبية  . , (1)1950باالتفاقية األوروبية لحقوؽ االنساف والحريات األساسية لسنة 

 1987لمحماية مف التعذيب والمعاممة الالنسانية أو التنزيؿ مف المعاممة أو تخفيؼ العقوبة لسنة 
 : يعمييا فيما يم سنتعرؼ 2006ف األوروبية سنة وكذا قواعد السجو 

 الفقرة األولى 

 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية 

أوؿ ميثاؽ إقميمي لحقوؽ اإلنساف , تعتبر اإلتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف و الحريات األساسية 
اإلتفاقية األوروبية  لضماف حقوؽ وحرياتو األساسية  ,وقد أنشأ و أقر المجمس األوروبي, 

 7156ديسمبر  06والتي دخمت حيز النفاد في , 7150نوفمبر  01الموقعة في روما في (2)
 ,والتي تعتبر حؽ تشريعا أوربيا يتضمف العديد مف القواعد و النصوص المتعمقة بحقوؽ اإلنساف,(3)

وأىـ ما تدعو إليو ىده  ,ف آليات تنفيذية ورقابيةسيما بمعاممة المساجيف وما يتضمنو مو ال
, عمى حؽ كؿ إنساف في الحياة  تأكيدىا, ؿ معاممة المساجيف و ضماف حقوقيـ االتفاقية في مجا

إعداـ إي شخص إال تنفيذا لحكـ قضائي بإدانتو يقضي فييا القانوف بيده العقوبة عمى عدـ جواز و 
                                                           

 . 158)عمواف( , محمد يوسؼ و )الموسى( , محمد خميؿ , مرجع سابؽ , ص  : أنظر (1)
 .751) سعد اهلل( , عمر ,مرجع سابؽ ,  أنظر (2)
  6. 10، ص  مرجع سابق( ،عمر،خوري) أنظر: (6)

) 
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و كدا عمى , يجوز حرماف أي شخص مف حريتو إال وفقا لمقانوف  ، كما أكدت االتفاقية عمى أنو ال
يجوز إلقاء القبض  كما ال (1)عدـ جواز إخضاع أي فرد لمتعذيب وال لممعاممة أو العقوبة المينية 

وأف يبمغ بأسباب دلؾ ويقدـ فورا لسماعو و محاكمتو بعد فترة  ,أو حبس شخص إال طبقا لمقانوف
ديمو ضمانات لحضور المحاكمة ، وكؿ قبض أو حجز مخالفة ألحكاـ أو يفرج عنو مع تق ,قصيرة

كما أكدت عمى أف كؿ شخص بريء حتى تثبت  .ىده االتفاقية يحؽ لمف كاف ضحية في التعويض
كما أكدت  وأف كؿ شخص وقع ىدا االنتياؾ مف جانب أشخاص يحمموف الصفة الرسمية.,إدانتو 

اإلنساف ,  و المحكمة األوروبية لحقوؽ ,حقوؽ اإلنسافالمعاىدة عمى إنشاء المجنة األوروبية ل
و الدوؿ و المنظمات غير الحكومية المتعمقة بانتياؾ , تتولى األولى استقباؿ شكوى األشخاص 

لى النظر  ,أحد الحقوؽ التي تضمنيا المعاىدة ،أما الثانية فتختص بتفسير و تطبيؽ ىده المعاىدة وا 
                           حميا و كذلؾ الدعاوي التي يرفعيا . في الدعاوي التي فشمت المجنة في

 لثانيةالفقرة ا

المعاىدة األوربية لمحماية من التعذيب والمعاممة الالإنسانية أو التنزيل من المعاممة أو 
 .0891تخفيف العقوبة 

ونتج  1989ودخمت حيز التنفيذ في عاـ  1987تـ تبني المعاىدة لحماية مف التعذيب عاـ 
 44عنيا المجنة األوربية لمحماية مف التعذيب لمراقبة ىذه المعاىدة . تـ التصديؽ عمييا مف قبؿ 

، 2002باإلضافة إلى البروتوكوؿ األوؿ الذي دخؿ حيز التنفيذ عاـ  عضو في المجمس األوروبي.
المجنة ونستيؿ أىداؼ  (2)يسمح ألي دولة غير عضو في المجمس األوربي باالنضماـ لممعاىدة.

بالجممة التالية "أف عمى المجنة القياـ مف خالؿ زياراتيا بفحص الرعاية الممنوحة ألشخاص 
المحروميف مف حرياتيـ مف أجؿ تعزيز ىذه الحريات وفي حالة الضرورة منحيـ الحماية مف 

مراكز وتقـو المجنة بزيارة (3)التعذيب والمعاممة الالإنسانية أو تنزيؿ مف المعاممة أو العقاب" 
مثؿ السجوف ومراكز التوقيؼ مراكز الشرطة. و قد يكوف عمى المجنة أف تقـو  ؿاالحتجاز واالعتقا

                                                           
 )1 10) خوري ( ،عمر ، مرجع  سابق ص أنظر:(

 .1987(أنظر: المعاىدة األوربية لمحماية مف التعذيب والمعاممة الالإنسانية أو التنزيؿ مف المعاممة أو تخفيؼ العقوبة 2)
 . 151)فرج( , أمير يوسؼ , مرجع سابؽ,  ص  أنظر: (3)
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فييا بزيارات خاصة غير مرتبة مسبقا لمؤسسات االحتجاز و في ىذه الحالة البد أف يعمموا الدوؿ 
سسات المعنية  أو المؤسسة المعنية مسبقا ، وتمنح المجنة حؽ الدخوؿ و التحرؾ  بحرية ضمف المؤ 

, باإلضافة إلى التسييالت السابقة يمكنيا أف تجرى مقابالت خاصة مع المساجيف أو أي شخص 
 يمكف مدىـ بمعمومات أخرى ذات الصمة مثؿ المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف ,

صيات لتأميف منع وتقـو المجنة بعد ذلؾ بإعداد تقرير عف الدوؿ التي قامت بزيارتيا وتقديـ تو ( 3)
حدوث التعذيب أو المعاممة السيئة ويتوجب عمى الحكومات الرد عمى التوصيات وفي بعض 
الحاالت القميمة قد تقـو المجنة بتوجيو خطاب رسمي في حاؿ فشمت الدولة في التعاوف مع 

 توصيات المجنة بالرغـ مف ذلؾ عادة ما يتـ المحافظة عمى التوصيات قيد السرية.

  لثة الثاالفقرة 

 0222قواعد السجون األوروبية 

وضع مجمس أوروبا قواعد نموذجية دينا لمعاممة السجناء خاصة بو ، وفي  1973في عاـ 
اعتبر المجمس القضاء األوروبي أنو مف الضروري إعادة صياغة القواعد النموذجية  1987عاـ 

االجتماعية و التغييرات اليامة فيما  الدنيا لمعاممة السجناء وىذا حتى تأخذ في االعتبار االتجاىات
دارة السجف. وفي ثاني توجيو ليا اعتمدت لجنة وزراء  2006جانفي  11وفي  يتعمؽ بالمعاممة وا 

وأقرت بأف القواعد السابقة  1987مجمس أوروبا نسخة جديدة مف قواعد السجوف األوربية توصية 
 (1)تحؿ محؿ السابقة في مجمميا. 2006 يتـ تنقيحيا و تحديثيا بشكؿ جوىري وتبعا لذلؾ فقواعد

ومف اىـ ماجاءت بو ىذه االتفاقية أف تنفيد عقوبات السجف ومعاممة المساجيف , تستمـز مراعاة 
, وأف  اإلنسافمتطمبات السالمة واألمف واالنضباط , مع ضماف أف ظروؼ السجف ال تنتيؾ كرامة 

الندماج في المجتمع مف جديد  إعدادىـتقدـ أنشطة مينية ىاذفة , وبرامج عالج لمسجناء وبالتالي 
وىدا مف خالؿ تحديد كيفية وشروط قبوؿ السجناء وتسجيميـ وأماكف احتجازىـ والحرص عمى (2), 

تتـ إدارة  الشخصية والتغدية واالتصاؿ بالعالـ الخارجي بأف الرعاية الصحية والنظافة توفير

                                                           

 European PrisonRules أنظر : (1)

 www. wcd .coe . int /view doc .jsp : الموقع االلكترلوني  أنظر : (2)
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السجوف بمعايير عالية تتماشى مع الصكوؾ الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف مع االلتزاـ بمعاممة 
كما يجب تدريب جميع الموظفيف  السجناء معاممة إنسانية مع احتراـ كرامة السجيف اإلنسانية.

قية األوروبية لحقوؽ ويشمؿ تدريسيـ الصكوؾ الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف و، وخاصة االتفا
اإلنساف واالتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المينية 

مراقبة ظروؼ االحتجاز ومعاممة السجناء مف  يتعيف وكذلؾ في تطبيؽ قواعد السجوف األوروبية.و
عمنية وعمى ىيئات الرقابة المستقمة أف جانب ىيئة مستقمة أو الييئات التي يجب أف تكوف نتائجيا 

تشجع التعاوف مع المنظمات الدولية التي ليا الحؽ القانوني لزيارة السجوف. يمكف لمسجناء الذيف 
تمقي الزيارات والسماح ليـ باالتصاؿ مع أسرىـ ومع أشخاص آخريف كما ىو  لـ يحاكموا بعد مف

 الحاؿ مع السجناء المدانيف .
 

 الفرع الثاني 

 عمى المستوى االمريكي 

حيث ظيرت قبؿ ظيور نظيرتيا  , نشأة اإلقميميةالمنظمات  أقدـمف  األمريكيةتعتبر منظمة الدوؿ 
في مجاؿ حماية  األساسيوتعد صاحبة الدور الرئيسي و .(1) 7115فريؿ أ 20ودلؾ في  األوروبية
ا عمى مستوى الدوؿ وىد,السيما منيا حقوؽ السجناء  األساسيةو الحريات  اإلنسافحقوؽ 
ويستند  األمريكيةلحماية حقوؽ السجناء يرتبط بشكؿ رئيسي بالدوؿ  األمريكي، فالنظاـ  األمريكية

لحقوؽ  األمريكي واإلعالف اإلنسافلحقوؽ  األمريكيةوىما االتفاقية , رئيسيتيف  عمى منظومتيف
دولة عضو مف  65دولة مف مجموع  25والتي صادقت عمييا حتى اآلف  ( 2)وواجباتو اإلنساف

إلى أف الدوؿ األمريكية قد طورت نظاميا المتعمؽ بحماية  باإلضافةالدوؿ األعضاء بالمنطقة 
 السجناء مف خالؿ إبراـ عدد مف اإلتفاقيات األخرى ذات الصمة سنتعرؼ عمييا فيما يمي: 

 

                                                           
 )1 207) علوان ( محمد ٌوسف ،) موسى ( ،محمد خلٌل مرجع سابق ص  أنظر:(

.  711)فرج( أمٌر ٌوسف ،مرجع سابق ص  أنظر:( 2( 
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 الفقرة األولى

لحقوق اإلنسان وواجباتو اإلعالن اإلمريكي  

 ابكولومبيالذي أنعقد في بوغوثا , أقر ىذا اإلعالف في المؤتمر التاسع لمنظمة الدوؿ األمريكية 
والذي مف مبادئو إقامة , حتى قبؿ صدور اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف بقميؿ ,  7115سنة 

                سية أو الجنس.حقوؽ اإلنساف بدوف أي تمييز عمى أساس العرؽ أو الديف أو الجن

يجب أف تكوف ىي الدليؿ , فقد أكد اإلعالـ األمريكي عمى أف الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف 
متطور، ويتضمف اإلعالف األمريكي لحقوؽ اإلنساف فصميف األوؿ يتعمؽ  أمريكياألساسي لقانوف 

 .                                                           (1)بالحقوؽ والثاني بالواجبات

 أوال: الحقوق

وأف كؿ ، حؽ كؿ إنساف في الحياة والحرية وسالمتو الشخصية ،وأىـ ما يتضمنو اإلعالف  
وبدوف تمييز وحؽ كؿ شخص في ،  األشخاص متساووف أماـ القانوف ليـ نفس الحقوؽ والواجبات

كما أكد اإلعالف عمى أنو ال يجوز حرماف أي ، المجوء إلى المحاكـ لحماية حقوقو القانونية 
وأف كؿ متيـ بريء ،المعاممة اإلنسانية عند اإلحتجاز عمى و  ،شخص مف حريتو إال وفقا لمقانوف

           .(2)ى عقوبة قاسية يتمق وأالحتى يثبث إدانتو وحؽ كؿ متيـ في محاكمة عادلة وعامة 

الواجبات  :ثانيا   

فقد أكد اإلعالف عمى واجبات األفراد اتجاه المجتمع , وواجبات األبناء اتجاه اآلباء , وقد اعتبرت 
المحكمة العدؿ األمريكية لحقوؽ اإلنساف , أف اإلعالف يمثؿ تفسيرا لميثاؽ منظمة الدوؿ األمريكية 

اإلنساف , وبالتالي فيو يتمتع بالصفة اإللزامية التي تنبثؽ مف قواعد  , وخاصة فيما يتعمؽ بحقوؽ

                                                           
1 (7  )

251ص  2007ناشرون،طبعة  )زانغً(كلودٌر،الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان مكتبة لبنان أنظر:  

من اإلتفاقٌة اإلمرٌكٌة لحقوق اإلنسان أن القٌمة القانونٌة لإلعالن تحدد فً ضوء التطور الذي  71أوضحت المادة  (2)

  اعتدى نظام الدول اإلمرٌكٌة لحقوق اإلنسان الٌوم ومند إقرار اإلعالن داته ولٌس على طبٌعة اإلعالن وقٌمته الفعلٌة.
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منظمة الدوؿ األمريكية ذاتيا , كما أكدت المجنة األمريكية لحقوؽ اإلنساف عمى الطابع اإللزامي 
                    لإلعالف , وأي انتياؾ ألحكامو تتحمؿ الدولة المسؤولية عف ذلؾ .

 الفقرة الثانية

 اتفاقية الدول اإلمريكية لحقوق اإلنسان

وسيو دي خفقد إنعقد المؤتمر في ساف  ,لقد حدى النظاـ اإلقميمي األمريكي حدو النظاـ األوربي
وتـ التوقيع عمى اإلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف في , كوستاريكا نظمتو منظمة الدوؿ األمريكية

يداع لوثائؽ  7115جويمية  75ودخمت حيز النفاد في , 7177نوفمبر  22 بمجرد تصديؽ وا 
وقد صدؽ عمى اإلتفاقية حتى اآلف خمسة وعشروف دولة  ,(1)التصديؽ مف طرؼ إحدى عشرة دولة
 25وباغو مف اإلتفاقية في تريناداد و تسجؿ إنسحاب دولة ,عضو في منظمة الدوؿ اإلمريكية و

                                                                            .(2)7115جواف 

وتتضمف ىذه اإلتفاقية حقوؽ وواجبات، فمف ضمف الواجبات تدعو ىذه اإلتفاقية الدوؿ األطراؼ 
وبأف تضمف لجميع األشخاص الخاضعيف , باحتراـ الحقوؽ والحريات التي تضمنيا ىذه اإلتفاقية 

الممارسة الحرة والكاممة لتمؾ الحقوؽ والحريات، وىذا دوف تمييز عمى أساس , القانونية لوالياتيا 
العرؽ أو الجنس أو الموف أو الديف أو األراء السياسية، كما تدعو اإلتفاقية الدوؿ إلى إتخاد جميع 

فتناولت أما فيما يتعمؽ بالحقوؽ .(3)اإلجراءات التشريعية الالزمة إلنفاذ تمؾ الحقوؽ والحريات
الحقوؽ المعترؼ بيا في اإلتفاقيات  لذاتوىي مماثمة  ,اإلتفاقية حقوقا تتصؿ بمعاممة المساجيف

ومنيا اإلمتناع عف تعذيب األفراد أو خضوعيـ لمعقوبة أو المعاممة القاسية  ألوروبية ,وا, العالمية 
أكدت كما  ,رامتيـ اإلنسانيةوأكدت عمى أف يعامؿ السجناء باحتراـ يكفؿ ك,والالإنسانية أو الميينة 

وأف اليدؼ األساسي  ,عمى وجوب التفريؽ بيف األشخاص القصر والبالغيف في اإلجراءات الجزائية

                                                           
. 255ص  , مرجع سابقو , )زانغً( كلودٌأنظر:( 1( 

تتناول اإلتفاقٌة فً الباب الثانً منها وسائل الحماٌة حٌث ٌتضمن الباب المذكور األحكام الخاصة بلجنة الدول  ( 2).

األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان وهما الهٌئتان اللتان عهدت إلٌهما اإلتفاقٌة بتشجٌع وحماٌة حقوق اإلنسان على صعٌد القارة 
 األمرٌكٌة .

حقوق اإلنسان اإلتفاقٌة اإلمرٌكٌة لحقوق اإلنسان "سان خوسٌه" . مكتبة الموقع اإللكثرونً لجامعة مٌنٌسوتا أنظر:( 3( 



السجناء                                      معاملةمظاهر االهتمام الدلولي  ب  : لو      الفصل األ  

 

69 
 

 برتوكوليفوقد صدر ىذا . ىو إصالح المساجيف و إعادة تكيفييـ اإلجتماعي  ,مف العقوبة
 .                           (1)فييف لإلتفاقية إضا

الثالثةالفقرة   

والمعاقبة عميو  التعذيبلمنع  األمريكيةاتفاقية الدول   

تبنت منظمة الدوؿ األمريكية إقامة اإلتفاقية األمريكية , عمى غرار ما تحقؽ في المجمس األوروبي 
حت ىذه اإلتفاقية لمتوقيع في مدينة قرطاجنة دي الس إندياس فتو ,لمنع التعذيب والمعاقبة 

وتدعو ىذه اإلتفاقية الدوؿ . 7151فيفري  25ودخمت حيز النفاذ في , 7155الكولومبية سنة 
كما نصت اإلتفاقية عمى معاقبة كؿ موظؼ حكومي أو ,األطراؼ إلى منع التعذيب والمعاقبة عميو 

أي شخص آخر يقـو بالتعذيب أو يصدر أوامر بذلؾ أو يحرض عميو أو يشارؾ فيو وال يجوز 
باب أو ذرائع كالحرب أو حالة طوارئ أو غيرىا كما تدعو ظروؼ أو أس , بأيالتدرع في ذلؾ 
لمنع وتجريـ التعذيب في  ,اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية إلى اتخاذ الدوؿ األعضاء

كما يجري تدريب ضباط الشرطة والموظفيف ,تشريعاتيا الجنائية الوطنية والمعاقبة عميو بصرامة 
اإلتفاقية ألي شخص كاف  ؿوتكف, منع التعذيب أثناء قياميـ بعمميـ المكمفيف بإنفاذ القوانيف عمى 

أف تنظر في شكواه بشكؿ عادؿ ونزيو وأتاحت لو ,ضحية لمتعذيب داخؿ نطاؽ سمطتيا القضائية 
إحالة القضية لممحافؿ الدولية التي تعترؼ بإختصاصيا ,في حالة استنفاذ طرؽ التقاضي الداخمية 

                                         .         (2)تمؾ الدولة

 الفقرة الرابعة

بشأن اإلختفاء القسري لألشخاص  األمريكيةاتفاقية الدول   

 7111اعتمدت منظمة الدوؿ األمريكية اإلتفاقية األمريكية حوؿ اإلختفاء القسري لألشخاص سنة 
حيث اعتبرت اإلتفاقية اإلختفاء القسري جريمة , 7117مارس  25ودخمت حيز النفاذ في  ,بالبرازيؿ

                                                           
. 207)علوان( محمد ٌوسف )موسى(، محمد خلٌل، مرجع سابق ص   أنظر: ( 1( 

2 بٌروت ,منشورات ’ واإلقلٌمٌة )المدور(, هبة عبد العزٌز ,الحماٌة من التعذٌب فً إطار االتفاقٌات الدولٌة :أنظر( 2)

. 725ص   2001الحلبً الحقوقٌة,  
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إلى منع وعدـ ممارسة اإلختفاء القسري  ,حيث دعت اإلتفاقية الدوؿ أو األعضاء,ضد اإلنسانية 
وأف تتخذ كافة اإلجراءات التشريعية , (1)مح بو ميما كانت الظروؼ واألسباب الألشخاص أو التس

كما ال يجوز ألي شخص أو موظؼ , ري والمعاقبة عميو والقضائية واإلدارية لتجريـ اإلختفاء القس
في ذلؾ , أف يمارس اإلختفاء القسري أو يحرض عميو أو يشارؾ فيو وال يجوز التدرع  , رسمي

تدريب   الدوؿ األعضاء كما يقع عمى عاتؽ , بأوامر أو تعميمات صادرة مف مسؤوؿ أعمى 
وأنو يجب إحتجاز   ,ة جريمة اإلختفاء القسري وتكويف الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف بخطور 

في  وتقيد أسمائيـ  القضاء   مف حريتيـ في أماكف رسمية تحت رقابة األشخاص المحروميف 
وتعتبر جريمة اإلختفاء القسري   والتواصؿ معيـ , وتمكف أقاربيـ ومحامييـ مف زيارتيـ سجالت 

      كما تدعو اإلتفاقية ,كوف مدتيا طويمة كذلؾ يجب أف ت , جريمة مستمرة ال تتقادـ في حاؿ
بجريمة اإلختفاء  قاموا  مف المحاكمات لألشخاص الذيف  اإلعفاء وـ منح الحصانة  عد إلى 

                                                                 القسري.

ةالفقرة الخامس  

العنف ضد السجناء والمعاقبة عميوإتفاقية الدول األمريكية بشأن منع واستئصال   

ودخمت حيز ,  7111اعتمدت منظمة الدوؿ األمريكية خالؿ دورتيا المنعقدة في البرازيؿ سنة 
حيث تستند ىذه اإلتفاقية إلى اإلعالف األمريكي لحقوؽ وواجبات  , 7115مارس  05النفاذ في 
ف المبادئ والقواعد واألحكاـ التي وكذا إلى اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وغيرىا م, اإلنساف 

حيث أكدت اإلتفاقية أف العنؼ ضد النساء يشكؿ إنتياكا , وردت في الصكوؾ الدولية األخرى 
كما عرفت اإلتفاقية العنؼ ضد النساء , يشكؿ جريمة ضد الكرامة اإلنسانية  و لحقوقيف اإلنسانية

 .(2)أو الجنسي أو النفسي لمنساء , أو األذى البدني,أو سموؾ يسبب الوفاة , أي فعؿ  ,بأنو

 

 
                                                           

.171 مراد( ،عبد الفتاح، مرجع سابق)  :أنظر ( 1( 
. 7111ٌة الدول األمرٌكٌة بشأن اإلختفاء لألشخاص قاتفا أنظر: ( 2( 
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 أوال: الحقوق المتمتعة لمحماية 

الحؽ في اإلعتراؼ ليا بجميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية والتي ,تضمف اإلتفاقية لكؿ إمرأة 
ومف ضمف ىذه الحقوؽ احتراـ سالمتيا ,تكفميا الصكوؾ والوثائؽ الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف 

الحؽ في احتراـ كرامتيا وكذا حؽ المجوء إلى  ,والعقمية واألخالقية ، عدـ التعرض لتعذيبالبدنية 
وكذا الحؽ في التمتع بكافة الحقوؽ المدنية , المحاكـ المختصة في حالة إنتياؾ أي مف حقوقيا 

 .                          (1)والثقافية  واالجتماعية واالقتصاديةوالسياسية 

ات الدولثانيا: واجب  

والمعاقبة عميو في تشريعاتيا , تمتـز الدوؿ بمنع واستئصاؿ العنؼ ضد النساء والعمؿ عمى تجريمو 
كما تدعو  ,كما تنظر في جميع دعاوي النساء ضحايا العنؼ وتعويضيف عمى ذلؾ, الوطنية 

العنؼ ضد عمى منع ومحاربة ,الدوؿ األعضاء إلى تدريب األشخاص المكمفيف بإنفاد القوانيف 
                                                                             النساء.

 المطمب الثالث  

 القانونية لمعاممة المساجين عمى المستوى الجيوي لياتاأل 

تعنى بحماية وتعزيز ,واتفاقيات ومواثيؽ  آلياتاألمثؿ لوضع  اإلطارمات الجيوية ينظتتعد ال 
مستفيدة مميزات التقارب الجيوي بيف الدوؿ األعضاء ومف ,حقوؽ االنساف بما فييا حقوؽ السجناء 

لسياسية واالقتصادية المشتركة اوكدا مف المصالح ,حيث الظروؼ التاريخية التي مرت بيا 
ات والصكوؾ الدولية تأثرت المنظمات الجيوية بمختمؼ االتفاقي اإلطاروفي ىذا (2).واالجتماعية

مستفيدة أيضا مف تشجيع األمـ ,بما فييا حقوؽ السجناء  اإلنسافالمعنية بحماية وتعزيز حقوؽ 
يكفؿ ضماف احتراـ وتعزيز  واإلقميميةيات الدولية لأليات جيوية تتكامؿ مع األ إرساءالمتحدة عمى 

رساء . وقد عممت ىذه التنظيمات بما فييا حقوؽ السجناء  اإلنسافحقوؽ  الجيوية عمى وضع وا 
                                                           

. 7111اتفاقٌة الدول األمرٌكٌة بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة علٌه  أنظر: ( 1( 

أنظر: )بدوي الشيخ ( , إبراىيـ عمي , التطبيؽ الدولي التفاقيات حقوؽ اإلنساف اآلليات والقضايا الرئيسية , القاىرة , (2)
 .  40, ص 2008دار النيضة العربية , طبعة , 
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 ىذه األليات ومف بيف بما فييا حقوؽ السجناء , اإلنسافالحتراـ وحماية حقوؽ  مختمفة أليات
الجيوية نذكر ,الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب الذي سنتناولو بالدراسة في الفرع 

 ساف.االوؿ,أما في الفرع الثاني فسنتطرؽ الى الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلن

 الفرع األول

 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

 21ا بتاريخ ينيروبي بكين,أصدرت منظمة الوحدة اإلفريقية في مؤتمرىا الثامف عشر المنعقدة في 
، 7157نوفمبر  27والذي دخؿ حيز النفاذ في ,الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف  7157جواف 

حتراـ حقوؽ اإلنساف  بما فييا حقوؽ السجناء ,ويمثؿ ىذا األخير أكبر نظاـ إقميمي يكفؿ حماية وا 
دعا إليو مضموف اإلعالف  ويتوافؽ مع ما,مادة 75 ةالديباجالميثاؽ إضافة إلى  , ويتضمف(1)

حيث أنو باإلضافة إلى حقوؽ الواردة في  ,العالمي لحقوؽ اإلنساف ويتضمف حقوؽ وواجبات 
ركز الميثاؽ كثيرا عمى حقوؽ المدنية والسياسية  اإلتفاقيات والصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف .

وخاصة الحقوؽ اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وعمى حقوؽ الشعوب في إستغالؿ ثرواتيا 
                   . (2)مجتمع والدولةالطبيعية كما اىتـ بواجبات األفراد نحو األسرة وال

 الفقرة األولى 

 الحقوق

وسالمة شخصو  ينص الميثاؽ عمى انو ال يجوز انتياؾ حرمة اإلنساف  ومف حقو احتراـ حياتو
كما أكد عمى أنو لكؿ فرد الحؽ في (3) ، و ال يجوز حرمانو مف ىذا الحؽ تعسفا .البدنية والمعنوية 

                                                           
 

 . 216)زانغي( , كموديو , مرجع سابؽ , ص :  أنظر  (1)
.   87/37االفريقي لحقوؽ االنساف والشعوب , بالمرسـو الرئاسي رقـ وقد صادقت الجزائر عمى الميثاؽ  :أنظر ( 2)

 .  1987لسنة  06الجريدة الرسمية رقـ  03/02/1987في  المؤرخ
 .379سابؽ ، ص المرجع , المحمد شريؼ ,  (بسيوني):  أنظر( 3)
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احتراـ كرامتو واالعتراؼ بشخصيتو القانونية وحظر كافة أشكاؿ استغاللو وامتيانو واستعباده 
 خاصة االسترقاؽ والتعذيب بكافة أنواعو والعقوبات والمعامالت الوحشية أو الالإنسانية أو المذلة 

يجوز حرماف أي  كما أكد الميثاؽ عمى أنو لكؿ فرد الحؽ في الحرية واألمف الشخصي وال .(1)
يجوز بصفة خاصة  لمدوافع والحاالت التي يحددىا القانوف سمفا,  كما أنو ال إالشخص مف حريتو 

, كما يضيؼ  إدانتوبرئ حتى تثبت  اإلنسافالقبض عمى أي شخص أو احتجازه تعسفيا , وأف 
وصوؿ إلييا الميثاؽ في أنو لكؿ شخص الحؽ في التمتع بأفضؿ حالة صحية بدنية وعقمية يمكنو ال

, كما تتعيد الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صحة شعوبيا وضماف 
حصوليا عمى العناية الطبية في حالة المرض كما تتعيد الدوؿ بالقضاء عمى كؿ تمييز ضد المرأة 

 ات الدولية.وكفالة حقوقيا وحقوؽ الطفؿ عمى نحو ما ىو منصوص عميو في اإلعالنات واالتفاقي

 الفقرة الثانية 

 الواجبات

يختمؼ مفيـو حقوؽ اإلنساف في الميثاؽ اإلفريقي عند نظيره األوربي وحتى األمريكي ففي حيف أف 
المفيـو اإلفريقي فالنظاـ األوربي ركز كثيرا عمى قيمة الفرد وارتقى بو في مواجية المجموعة 

قيمة المجموعة وبالتالي فالفرد يذوب في المجموعة المعبر عنو في الميثاؽ يرى بأف قيمة الفرد مف 
تجاه المجتمع و  ويمارس حقوقو ضمنيا وداخميا وقد نص الميثاؽ عمى واجبات الفرد إتجاه أسرتو وا 

اتجاه الدولة ونحو المجتمع الدولي ومف ضمف ىذه الواجبات أنو يجب عمى كؿ شخص أف يحتـر 
واألمف الجماعي  اآلخريفت في ظؿ إحتراـ حقوؽ أقرانو دوف تمييز وممارسة الحقوؽ والحريا

ىذا وقد صدر لمميثاؽ بروتوكوؿ والمصمحة العامة والمحافظة عمى أسرتو وتماسكيا خدمة مجتمعو.
جواف  70إضافي لمميثاؽ اإلفريقي الخاص بإنشاء المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب في 

  .(2)2001جانفي  25دخمت حيز النفاذ في  7115

 

                                                           

. 277)علوان( , محمد ٌوسف , و)موسى( , محمد خلٌل , المرجع السابق , ص  : أنظر   (1)  

.380سابؽ ، ص المرجع , المحمد شريؼ ,  (بسيوني): أنظر    (2)  
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 الفرع الثاني 

 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

أقر مجمس جامعة الدوؿ العربية الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في دورتو الثانية بعد المائة      
، وقد أحجمت العديد مف الدوؿ العربية (4) 15/09/1994الصادر بتاريخ  5437بموجب القرار

لـ يكف محتاجا لمنفاذ سوى إلى تصديؽ أو انضماـ سبع عف إبداء أي تصديؽ عمى الميثاؽ، الذي 
,  إنسانيةينص الميثاؽ عمى معاممة المحكـو عمييـ بعقوبة سالبة لمحرية معاممة  و (1)دوؿ فقط.

عمى  األطراؼاالىانة في كؿ الظروؼ و يحث الدوؿ  كما أكد عمى حظر ممارسة التعذيب و
 أو نفسيا, أو أف يعامؿ معاممة قاسية أو ال مف التعذيب بدنيا إقميمياحماية كؿ شخص عمى 

لمنع ذلؾ , وأف تعتبر  ةالتدابير الفعالحاطة بالكرامة , والى اتخاذ كافة الأو ميينة أو  إنسانية
, كما أكد الميثاؽ عمى حؽ كؿ شخص في الحرية (2) ممارسة ىذه التصرفات جريمة يعاقب عمييا 

والسالمة الشخصية , فال يجوز القبض عميو أو حجزه , أو ايقافو تعسفيا بغير سند قانوني , وعمى 
الحؽ في طمب العفو أو  باإلعداـ. كما أكد عمى أنو لكؿ محكـو  إبطاءأف يقدـ الى القضاء بدوف 

بشكؿ غير قانوني  اإليقاؼكاف ضحية القبض , او  تخفيض العقوبة , كما يؤكد عمى حؽ كؿ مف
وقد أعربت بعض الدوؿ العربية قبؿ إقراره عف عدـ الحاجة إليو وطمبت االكتفاء  .(3)في التعويض

بإعالف القاىرة حوؿ حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ الذي سبؽ أف أقرتو منظمة المؤتمر اإلسالمي سنة 
1990 ،(4) 

        

 

                                                           

 .225مرجع سابؽ , ص ’ )عمواف( , محمد يوسؼ و )الموسى ( , محمد خميؿ أنظر (1)
 . 424)مراد( , عبد الفتاح , مرجع سابؽ , ص :أنظر  (2)
 .  95)فرج( , أمير يوسؼ , مرجع سابؽ,  ص  أنظر: (3)
الصادر  06/ 63بالمرسـو الرئاسي رقـ  11/06/2006الجزائر عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف فيوقد صادقت  (4)

 . 2006, لسنة 38في الجريدة الرسمية رقـ 
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األولخالصة الفصل   

ولـ تكف ييتـ بشأنيا ,  المحاكمةماكف لحبس مف ينتظروف عبارة عف ألقد كانت السجوف قديما 
فكاف السجناء يتعرضوف لشتى أنواع العقوبات والتعذيب , حيث كاف الغرض مف العقوبة ىو 

يالموباعتبار أف المحبوس ىو مجـر البد مف عقابو  اإليالـ ديد مف األفكار ع, ثـ ظيرت ال  وا 
والنظريات الفقيية والفمسفية التي تعنى بالمعاممة العقابية والتي جاءت بأفكار جناية جديدة ساىمت 

فظيرت بدلؾ قواعد لمسياسات الجنائية الحديثة و  أسسالتي وضعت  في ظيور المدارس العقابية 
تماعية ومنيا االتجاىات فمنيا مف رأى أف العقوبة غرضيا استمرار واستقرار الحياة االجمف  العديد

 إلىالعقوبات القاسية ووضع تشريعات لمجرائـ والعقوبات , فيما ذىب اتجاه أخر  إلغاء إلىمف دعا 
ضرورة االىتماـ بشخصية المجـر وجعمت المسؤولية الجنائية تقـو عمى أساس حرية االختيار, فيما 

بالتالي استبعدت قياـ بداخمو و  موجودةعضوية داخمية  ؿبعوامأف المجـر محكـو  آخروفدعا يرى 
أف تقـو مقاميا المسؤولية االجتماعية , فيما ذىب  إلىالمسؤولية عمى أساس حرية االختيار ونادت 

ارتكاب  إلى, تحيط بالمجـر فتؤدي بو عوامؿ اجتماعية واقتصادية  أف المجـر تحكمو إلى آخروف
عادةالتدابير الدفاع االجتماعي واالىتماـ بالمجـر  اتخاذ إلىالجرائـ ودعوا  كؿ ىده . تأىيمو وا 

في بروز اىتماـ دولي خاص واألفكار التي جاءت بيا ىده المدارس الفقيية ساىمت  تالنظريا
عدة قواعد دولية تيتـ  فعقدت عدة مؤتمرات واجتماعات دولية أدت إلى وضع بمعاممة المساجيف

والتي تعتبر , 7155قواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة برزىا ولعؿ أبمعاممة المساجيف 
المرجع األساسي في معاممة السجناء عمى المستوى الدولي ثـ تمتيا العديد مف االتفاقيات والصكوؾ 

قواعد الحد لالمتعمقة بحقوؽ اإلنساف بما فييا معاممة السجناء فكاف   ةالدولية و اإلقميمية و الجيوي
 التشريعاتمعاممة السجناء تأثير كبير عمى التشريعات الوطنية التي قامت بتكريسيا في األدنى ل

تأثير ىذه القواعد عمى التشريع  سنتناوؿسوؼ الجنائي الجزائري و  لتشريعالجنائية الوطنية ومنيا ا
   .   الثاني  في الفصؿ الجنائي الجزائري
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 الفصل الثاني           

وآليات الرصد والرقابة  معاممة السجناء في التشريعات الوطنية  

لقد تأثر المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الوطنية األخرى بقواعد الحد األدنى لمعاممة 
لما تمثمو من مرجعية قانونية دولية في مجال ضمان حقوق السجناء وضمان   5511السجناء لسنة 

معاممتيم معاممة إنسانية وعمى ىذا األساس استميم المشرع الجزائري بمناسبة إصداره ألول نص 
المتعمق  20/21والذي عدل بالقانون  37/27تشريعي يعنى بمعاممة السجناء ونعني بدلك األمر

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين الذي يعتبر ثمرة جيود إصالح العدالة في  بتنظيم السجون وا 
الجزائر ومن وراءىا تعزيز حقوق السجناء وضمان معاممتيم معاممة تتفق وقواعد الحد األدنى 
لمعاممة السجناء كما عمل المشرع الجزائر إلى وضع آليات لمرصد والرقابة عمى معاممة السجناء . 

تأثير  وعميو فقد ارتأينا تقسيم ىدا الفصل إلي مبحثين رئيسيين , سنتناول في البحث األول مظاىر
قواعد الحد ألدنى عمى معاممة السجناء في الجزائر , أما فالمبحث الثاني فسنتطرق إلى آليات 

                             الرصد والرقابة عمى معاممة السجناء .

 المبحث األول

 مظاهر تأثير قواعد الحد ألدنى عمى معاممة السجناء في الجزائر

بصفة  اإلنسانبمختمف الصكوك الدولية لحقوق  أولت العديد من الدول الكثير من االىتمام لقد
قام بتكريس ىذه القواعد  الذيعامة , وبقواعد الحد األدنى بصفة خاصة ومنيا المشرع الجزائري 

ء في القانون الجزائري من وسوف نتعرف عمى معاممة السجنا, (1)في التشريع الجنائي الجزائري 
عادةالمتعمق بتنظيم السجون  20/21لقانون الل اخ  .(2)االجتماعي لممحبوسين  اإلدماج وا 

                                                           

. 5511أنظر قواعد الحد األدنى لمعاملة السجناء لسنة   (1)
  

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين 20/21القانون الجزائري من خالل القانون أنظر  (7) (2)  المتعمق بتنظيم السجون وا 
. 7221, لسنة 57الجريدة الرسمية  رقم   
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ىدا وتتميز السياسة العقابية في الجزائر بمرحمتين أساسيتين , مرحمة ما قبل االستقالل ويمكن 
وتتميز بتطبيق أحكام الشريعة  اإلسالميثالثة مراحل أساسية , مرحمة الحكم  إلىتقسيميا 

في معاممة السجناء , من حيث الدية والقصاص , والحدود ثم أعقبتيا مرحمة الحكم  ميةاإلسال
العثماني وتميزت بظيور بعض العقوبات التي جاءت مع األتراك وتميزت بالقسوة في المعاممة 

مرحمة االحتالل الفرنسي لمجزائر , حيث يا ت, ثم أعقب اإلسالميةالعقابية , مع بقاء تطبيق الشريعة 
كافة المؤسسات  ألغىكمصدر لمتشريع والمعامالت , كما   اإلسالميةتطبيق الشريعة  بإلغاء قم

والقوانين التي كانت موجودة من قبل ,وأقام نظام فرنسي استعماري , وتميز بصدور عدة قوانين 
 فرنسية شديدة القسوة ,وعقوبات صارمة , واتسمت المعاممة العقابية باالنتياكات الخطيرة لحقوق

وترىيب الشعب  إخضاع بيدفالقسرية  واالختفاءبدون محاكمات  اإلعداماتالسجناء ,ناىيك عن 
وبعد االستقالل يمكن تقسيم السياسة العقابية إلى ثالثة مراحل رئيسية وتمتد األولى من  الجزائري .

, وتميزت ببقاء العمل بالقوانين الصادرة عن اإلدارة االستعمارية إال ما  5537االستقالل إلى غاية 
مة الثانية تعارض منيا مع السيادة الوطنية , وكانت السجون حينيا , تابعة لوزارة العدل ,ثم المرح

 37/27و تميزت ىذه المرحمة بصدور األمر  7221فيفري  21إلى غاية  5537وتمتد من فيفري 
عادة تربية المساجين , المستوحى من مجموعة الحد األدن(1)  ى, المتعمق بقانون تنظيم السجون وا 

رامة ,حيث تغيرت طرق المعاممة العقابية والتي كانت تمس بك 5511لمعاممة السجناء لسنة 
المحبوس وأصبح اليدف من المعاممة العقابية ىو إصالح وتأىيل المساجين وتمييدا إلعادة 
إدماجيم في المجتمع من جديد . ومع مطمع األلفية الجديدة وفي إطار اإلصالحات التي جرت في 

عادة اإلدماج  20/21قطاع العدالة والتي توجت بصدور القانون  المتعمق بتنظيم السجون وا 
, وىدا لمسايرة التطورات الجديدة في مجال  37/27, ليحل محل األمر  (2)تماعي لممحبوسيناالج

السياسة العقابية لممحبوسين, وبالتالي تعزيز ظروف المساجين وتحسين أوضاعيم من خالل 
عادة إدماجيم من جديد وكدا من أجل ضمان تنفيذ أحكام الصكوك الدولية والمعاىدات  تأىيميم وا 

                                                           

, والمتضمن قانون تنظٌم السجون واعادة تربٌة المحبوسٌن ,  52/27/5537, المؤرخ فً  37/27أنظر  األمر رقم  (5) 

.   5537, لسنة  51الجرٌدة الرسمٌة رقم   

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين 20/21القانون الجزائري من خالل القانون أنظر  (7)  المتعمق بتنظيم السجون وا 
. 7221, لسنة 57الرسمية  رقم  الجريدة  
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ىذا  بحقوق السجناء و بصفة خاصة حقوق السجناء التي صادقت عمييا الجزائر . المتعمقة
المتعمق بتنظيم  20/21وسنتعرف عمى مظاىر معاممة السجناء في الجزائر في ظل القانون 

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين , وفي ىذا اإلطار سنتطرق إلى أوضاع وحقوق  السجون وا 
ما في المطمب الثاني , فسنتعرف عمى أساليب إعادة التأىيل أ,  لالمحبوسين في المطمب األو 

الجديد إلعادة  باألسالي لمحبوسين , أما في المطمب الثالث فسنتناو لم االجتماعي  دماجاالو 
 اإلدماج االجتماعي لممحبوسين .                       

 المطمب األول

 أوضاع وحقوق المحبوسين

تمييدا لتصنيفو ،لسياسة العقابية بفحص المحبوس داخل المؤسسة العقابية تتمثل األساليب الحديثة 
وىذا يتم بفصل كل فئة من المحبوسين عمى حدة ،وبالتالي تحديد نوع المعاممة العقابية المالئمة لو 

كالجنس والسن والخطورة اإلجرامية والسوابق العدلية ومدة العقوبة ،اعتمادا عمى عدة معايير وأسس 
والتي تختمف بالضرورة عن الفئات األخرى، ،فكل فئة ليا برامج التأىيل واإلصالح الخاصة بيا ،

وبعد فحص وتصنيف ،(1)وبالتالي يعد كل من الفحص والتصنيف من أىم مراحل المعاممة العقابية
يداعي التي تتوفر عمى كافة ،في المؤسسات العقابية الخاصة بكل فئة عمى حدة  مالمحبوسين وا 

ظروف والشروط الضرورية التي تضمن قضاء عقوبتو من إيداعيا داخميا وحتى اإلفراج عنيم ، ال
وفي ىذا اإلطار كفل المشرع المحبوس عدة حقوق يتمتع بيا داخل المؤسسة العقابية كالرعاية 

كل ،الصحية والزيارات والمحادثات وحفظ أموال المحبوسين وحقيم في تقديم الشكاوي والتظممات 
ألجل تأىيمو وتسييل إعادة إدماجو في المجتمع بعد اإلفراج عنو، ىذا وسنتناول في الفرع ىذا 

األول فحص المحبوسين فيما سنتطرق في الفرع الثاني إلى تصنيف المحبوسين أما في الفرع 
 الثالث فسنتعرف عمى حقوق المحبوسين .

 

                                                           

دار وائل للنشر ، الطبعة األولى  ,، وظٌفة العقوبة ودورها فً إصالح والتأهٌل، عمانفهد ٌوسف, ) الكساسٌة( ر: ظأن (5)

. 552ص  7252  
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 الفرع األول

 فحص المحبوسين

فريد تنفيذ العقوبة السالبة لمحرية ويعد مرحمة تمييدية لتصنيف يعتبر الفحص الخطوة األولى في ت
المحبوسين يقوم بيا أخصائيون في مجاالت عديدة وىذا لمعرفة شخصية المحبوس وتحديد 

                  (1) المعاممة العقابية المالئمة ويكون الفحص وفقا لمعايير وأسس محددة.

 الفقرة األولى

 تعريف الفحص

عمى نحو دقيق لمختمف جوانبيا اإلجرامية المختمفة ،يقصد بالفحص دراسة شخصية المحكوم عميو 
لمحصول عمى المجموعة من المعمومات التي تكفل  ،من كل الجوانب البيولوجية والنفسية والعقمية

خصائيين بيا مجموعة من األ  وىذه الدراسة يقوم إختيار المعاممة العقابية المالئمة لممحكوم عميو، 
وىذا من أجل معرفة وتحديد األسباب والظروف التي دفعتو إلى ارتكاب  ، في عدة مجاالت

التي تحقق التأىيل واإلصالح  ، وبالتالي يسيل تحديد واختيار المعاممة العقابية المالئمة،الجريمة 
                                                                          . (2)الفعال

 الفقرة الثانية

 معايير الفحص

توجد ىناك ثالثة أنواع من الفحص لممحبوسين قبل صدور الحكم وفحص قبل إيداع المحبوس في 
 . (3)المؤسسة العقابية وفحص الحق عمى إيداع المحبوس في المؤسسة العقابية 

 

                                                           

.   745( أنظر : )خوري(،عمر، مرجع سابق ص  1( 

. 313)عبد الستار( , فوزٌة , مرجع سابق , ص  أنظر : (7)  

القٌام بإجراء  الفرنسً , و ألزم به قاضً التحقٌقمن قانون اإلجراءات الجزائٌة  45لقد أخد المشرع الفرنسً فً المادة  

)7فحص طبً و نفسً .
 (3)  
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. أوال : الفحص السابق لصدور الحكم   

حيث تستعين المحكمة باألخصائيين لدراسة , ىدا التدبير نادت بو اآلراء العقابية الحديثة   
يقومون بإيداع ثم  ,لمعرفة أسباب و ظروف ارتكابو لمجريمة ,شخصية المتيم من كل الجوانب

ن يعتمد عميو القاضي في أيمكن  الذي, فيما يسمى بالممف الشخصي ,  إليياالنتائج المتوصل 
وقد أخد المشرع الجزائري بالفحص الطبي و النفسي ,  .(1)معقوبة المناسبةلحكمو و تقديره  إصدار

يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء  »المعدلة من قانون اإلجراءات الجزائية بقولو  24في المادة 
اء فحص نفساني , أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه الفحص الطبي , كما لو أن يعيد إلى طبيب بإجر 

مفيدا و إدا كانت تمك الفحوص الطبية قد طمبيا المتيم أو محاميو فميس لقاضي التحقيق أن 
 .(2)«يرفضيا إال بقرار مسبب

في المؤسسة العقابية . اإليداعثانيا : الفحص قبل   

وىدا الفحص , تقوم بو المؤسسة العقابية  الذي  يعتبر ىدا الفحص مرحمة ميمة في التقرير العقابي
و يميد إلى تصنيف المحكوم عمييم الختيار المعاممة العقابية المالئمة  ,ىو امتداد لمفحص األول

 (3)25في مادتو  5537فيفري  52المؤرخ في  37/32.وقد أخد المشرع الجزائري في المرسوم 
خالصة الحكم المحكوم بو عمى  حيث يتم إنشاء ممف خاص بكل محبوس من بين مكوناتو,

من ذات  537وقام بإلغاء مركز المراقبة و التوجيو في المادة  20/21ثم جاء القانون  ,المحبوس
 . (4)القانون 

 

                                                           

. 752أنظر )خوري( , عمر , مرجع سابق , ص   (1)  
,المادة  7223الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة , ’ أنظر ) بوسقٌعة( , أحسن , قانون اإلجراءات الجزائٌة , الجزائر  (7) 

.  34منه ص  24 (2)  

, والمتضمن قانون تنظٌم السجون وإعادة تربٌة المحبوسٌن ,  52/27/5537, المؤرخ فً  37/27أنظر  األمر رقم  ( 3) 

.   5537, لسنة  51الجرٌدة الرسمٌة رقم   

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين 20/21القانون الجزائري من خالل القانون أنظر  (0)   المتعمق بتنظيم السجون وا 
. 7221, لسنة 57الجريدة الرسمية  رقم    
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 ثالثا  : الفحص الالحق عمى اإليداع في المؤسسة العقابية .

اخميا , فيراقبون يجرى لممحبوس بعد دخولو لممؤسسة العقابية , من قبل مصمحة مختصة متواجدة د
سموك المحبوس وتصرفاتو وعالقتو مع موظفي المؤسسة العقابية وعالقتو بالمحبوسين اآلخرين و 

                  ب المعاممة العقابية الذي يتناسب معو .و وعمى ضوء ذلك يتحدد أسم

 الفقرة الثالثة

 أنواع الفحص

ضمن الفحص دراسة شخصية المحبوس من الجوانب البيولوجية والعقمية والنفسية واالجتماعية يت  

 أوال :الفحص البيولوجي .

,وكدا فحوصات متخصصة عما  سكسف طبي عام عمى المحبو  إجراءيقصد بالفحص البيولوجي 
التالي تستدعي قد يعانيو من أمراض عضوية و التي قد تكون ىي السبب وراء ارتكابو لمجريمة ,وب

عمى ىده المسببات والدوافع االجرمية التي قد المعاممة العقابية معالجة ىذه األمراض والقضاء 
,  ضتكون عائقا أمام برامج التأىيل واإلصالح العقابي لممحبوس , مما يستمزم عالج ىذه األمرا

 . (1)وفي حالة الضرورة يتم إيداعو بإحدى المؤسسات العقابية الخاصة بالمرضى

الفحص العقمي . :ثانيا  

ييدف ىدا الفحص الى التعرف عمى الحالة العقمية والعصبية لممحبوس , فقد تكون االضطرابات 
العقمية والعصبية , ىي التي دفعت بو الرتكاب الجريمة , وبالتالي فحص المحبوس عقميا , يسمح 

د نوع المؤسسة العقابية المناسبة بتحديد  نوع المعاممة العقابية المالئمة , ويسمح كذلك بتحدي
 . (2)لممحبوس

 

                                                           

. 313أنظر )عبد الستار( , فوزٌة , مرجع سابق , ص    (1)  
. 737أنظر )نجٌب( , محمد حسنً , مرجع سابق , ص   (2)  
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 الفحص النفسي .:ثالثا 

ييدف الفحص النفسي لممحبوس بالتعرف عمى حالتو النفسية , وبدرجة خاصة درجات الذكاء 
والذاكرة , فقد يكون المحبوس يعاني من اضطرابات نفسية حادة , كانت ىي السبب في ارتكابو 

االضطرابات النفسية , يساعد عمى تحسين قدرات المحبوس عمى  لمجريمة وبالتالي عالج ىده
 .(1)تحديد نوع المعاممة العقابية المناسبة  يواإلدماج االجتماعي وبالتال االستجابة لبرامج التأىيل

 .الفحص االجتماعي :رابعا

ييدف ىدا الفحص إلى التعرف عمى الوسط أو البيئة االجتماعية التي كان المحبوس يعيش فييا , 
وذلك بالتعرف عمى عالقتو بأسرتو  وزوجتو وأوالده , وعالقتو بزمالئو في العمل وأصدقاءه و وكذا 

بما إلى التعرف عمى مستواه المعيشي والتعميمي وبالتالي التعرف عمى دوافعو االجتماعية التي ر 
 . (2)ارتكابو لمجريمة , وىذا ما يسمح بتحديد نوع المعاممة العقابية المناسبة  

 الفرع الثاني

 تصنيف المحبوسين

عمى اختالف سنيم و جنسيم و خطورتيم ,كانت السجون القديمة تقوم عمى فكرة االختالط 
نتائج عكسية نتيجة التأثير السيئ  إلى أدىوىو ما  اإليالم,الن الغرض من العقوبة ىو , اإلجرامية

ناىيك عن انتشار اآلفات الغير أخالقية بينيم ،غير  ,لممساجين المحترفين عن المساجين المبتدئين
وتطور أغراض العقوبة من اإليالم إلى التأىيل و إعادة ,أنو ومع تطور السياسات العقابية الحديثة  

   األساليب الفعالة لتحقيق دلك .ظير نظام التصنيف كأحد ,اإلدماج االجتماعي 

 

 

 
                                                           

. 755أنظر )خوري( , عمر , مرجع سابق , ص   (1)  
. 310أنظر )عبدالستار( , فوزٌة , مرجع سابق , ص   (2)  
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 الفقرة األولى

 تعريف التصنيف

من حيث الظروف و العوامل اإلجرامية يتم ,  ىو تقسيم المحبوسين إلى فئات متشابية و متجانسة 
بناء عمى نتائج الفحص الدي أجري لكل واحد  ,وضع كل فئة في المؤسسة العقابية المالئمة ليا

و في مؤسسات عقابية يكون عمى أساس السن و الجنس و الحالة العقمية و إيداع ,من المحبوسين
حسب خطورتيم االجرامية و ,و داخميا يتم تصنيفيم إلى مجموعات مختمفة . و االجتماعية 
بأنو تقسيم المحبوسين إلى طوائف كبيرة  »يمكن تعريفو أيضا  و. (1)و مدة العقوبة ,سوابقيم العدلية

,تقوم عمى األسس العامة  كالجنس و السن ثم تقسيميم إلى طوائف أصغر تتميز بتشابو في 
عادة اإلدماج    .(2)«ظروف ارتكابيم لمجرائم وكدا حالتيم الصحية ومدى استجابتيم لبرامج التأىيل وا 

الجنائي و العقابي أول تعريف عممي لمتصنيف و  ويعتبر التعريف الذي انتيى إليو المؤتمر الدولي
قسم المحكوم عمييم لفئات معينة طبقا لمجنس و العود و الحالة العقمية و  »الذي عرفو بأنو 

االجتماعية وتوزيعيم  بناء عمى دلك إلى أصناف مختمفة عمى المؤسسات العقابية أو عمى األقل 
خضوعو ألبحاث فرعية تحدد عل أسسيا أسموب ضمن أجنحة مستقمة عن المؤسسات الواحدة بعد 

الناس و  كباقيالمعاممة العقابية إلعادة التأىيل االجتماعي عمى اعتبار أن المحكوم عميو إنسان  
جريمتو ميما كانت جسامتيا ال تبعده عمى اآلليات النفسية التي يجب أن يخضع ليا ويتبعيا داخل 

 .(3)«جماعتو بيدف تأىيمو

 

 

 

                                                           

. 544أنظر )منصور( ,إسحاق إبراهٌم , مرجع سابق , ص,( 1(
 

   31فوزٌة , مرجع سابق , ص أنظر )عبد الستار( , (7)

  (3)   - 734ص  7225-الحدٌث عبد الرحمان محمد أبو توتة ، منشورات ، المكتب الجامعً –أصول علم العقاب أنظر



             السجناء في التشريعات الوطنية و أليات الرصد والرقابة معاملة   :   ثانيالفصل ال

 

84 
 

الثانيةالفقرة   

 معايير التصنيف

من القانون  7ف 70عمى المادة ,اعتمد المشرع الجزائري في تحديد معايير تصنيف المحبوسين  
حسب وضعيتيم الجزائية و خطورة ,تخص لجنة بترتيب وتوزيع المحبوسين  »ودلك بقوليا  20/21

 , (1)"«لإلصالح جنسيم وسنيم و شخصيتيم ودرجة استعدادىممن أجميا ,و الجريمة المحبوسين 
 كما يمي : 20/21وبالتالي يمكن تصنيف المحبوسين وفقا لمقانون 

 أوال:  السن 

المسجونين في مراكز   إيداعويتم , األحداثيتم فصل المحبوسين البالغين عن المحبوسين 
كل شخص لم ,من قانون اإلجراءات الجزائية 002ويعتبر حدثا حسب المادة ,متخصصة باألحداث 

كما يتم تقسيم المحبوسين البالغين أنفسيم إلى ,(2)سنة كاممة يوم إرتكابو لمجريمة  54يبمغ سن 
وىذا لتفادي تأثير محبوسين ,كاممة ومحبوسين بالغين  73محبوسين شباب الدين لم يبمغوا سن 

أىيل والتدريب وبالتالي التأثير عمى شخصيتيم وعمى برامج الت,الشباب بالمحبوسين األكبر سنا 
من  74،75طبقا لممواد  ,حيث يتم إيداعو في مؤسساتيم العقابية أو مؤسسات إعادة التربية,

 .20/21القانون 

الجنس  :ثانيا  

يداع كل فئة في المؤسسات العقابية الخاصة بيم  ,فيتم الفصل بين المحبوسين النساء والرجال وا 
من  74،75وىذا في المواد نساء ,وفي ىذا اإلطار قام المشرع الجزائري بإقامة مراكز متخصصة لم

عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسين20/21القانون   .(3). المتعمق بتنظيم السجون وا 

                                                           

عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسين 20/21,من القانون  7ف  70أنظر المادة  (5) الجريدة  المتعمق بتنظيم السجون وا 
  . 7221, لسنة  57الرسمية رقم 

. 531انظر )بوسقٌعة( أحسن , مرجع سابق ص   (2)  

عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسين 20/21( أنظر )بلخضر( , مخلوف القانون 3)  الجزائر ’  المتعمق بتنظيم السجون وا 
وما بعدىا . 025.ص  7222,دار اليدى ,    
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 ثالثا : السوابق العدلية 

وىذا خشية تأثر , ين دوي السوابق العدلية عن المحبوسين المبتدئين يتم الفصل بين المحبوس
وبالتالي تتحول المؤسسات العقابية إلى مكان لتعمم ,المحبوسين المبتدئين بمعتادي اإلجرامي 

فيما يوضع  ,وعمى ىذا األساس يتم وضع المحبوسين المبتدئين في المؤسسات الوقاية,اإلجرام 
من القانون  74وىذا حسب المادة  ,(1)م في مؤسسات إعادة التأىيلالمحبوسون معتادي اإلجرا

20/21.                                                                                       

 رابعا: الحكم

بين المحبوسين ,وبين المتيمين المحبوسين مؤقتا ,يتم الفصل بين المحبوسين المحكوم عمييم نيائيا 
تنفيذا لإلكراه البدني في مؤسسات  ,فيتم وضع المحبوسين مؤقتا والمحبوسين,تنفيذا باإلكراه البدني 

                                                الوقاية أو مؤسسات إعادة التربية. 

 خامسا : مدة العقوبة 

عن المحبوسين المحكوم عمييم بفترات ,يمة يتم الفصل بين المحبوسين المحكوم عمييم بفترات طو 
صالح طاولة ,فكمما كانت المدة طويمة يخضعون لمعاممة عقابية  ,قصيرة تعتمد برامج تأىيل وا 
                                                                                    المدة.

المؤسسات العقابية ,  20/21من القانون  74وعمى ىذا األساس قسم المشرع الجزائري في المادة 
                                                              .(2)المغمقة إلى عدة أنواع 

ىي مخصصة إلستقبال المحبوسين المحكوم عمييم نيائيا بعقوبة سالبة  :مؤسسة الوقاية -أ
تساوي أو تقل عن سنتين أو من بقي من عقوبتيم مدة تساوي أوتقل عن سنتين ,حرية لم

كما تستقبل المحبوسين مؤقتا وىذا النوع من المؤسسات متواجد بدائرة ,والمحبوسين لإلكراه البدني 
                                                                  إختصاص كل محكمة.

                                                           

.545إسحاق إبراهٌم، مرجع سابق ص ( أنظر: ) منصور (،  1( 

.025ص , 74المادة  ,المرجع نفسه )بلخضر( , مخلوف ( أنظر: 2( 
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ىي مخصصة إلستقبال المحبوسين المحكوم عمييم نيائيا بعقوبة  :إعادة التربيةمؤسسة  -ب
وكذا من بقى من عقوبتيم مدة تساوي أو تقل عن , سالبة الحرية تساوي أو تقل عن خمس سنوات 

وىذا النوع من المؤسسات العقابية ,خمس سنوات والمحبوسين لإلكراه البدني والمحبوسين مؤقتا 
                                        .(1)متواجد بدائرة إختصاص كل مجمس قضائي 

المساجين المحكوم عمييم بعقوبة الحبس لمدة  ىي مخصصة الستقبال :مؤسسة إعادة التأهيل -ج
والمحكوم عمييم باإلعدام والمحكوم عمييم بالمؤبد  ,تفوق الخمس سنوات وكذا بعقوبة السجن

                       والمحكوم عمييم معتادي اإلجرام والخطرين ميما تكن مدة عقوبتيم.,

 الفرع الثالث

السجناءحقوق   

عادة اإلدماج  20/21لقد كفل المشرع الجزائري من خالل القانون  المتعمق بتنظيم السجون وا 
لممحبوس كافة الظروف والوسائل التي تسمح لمسجين بقضاء عقوبتو المحكوم بيا عميو اإلجتماعي 

جراء  في ظروف مالئمة وىذا من خالل توفير الرعاية الصحية والنفسية لمسجين وتمقي الزيارات وا 
المحادثات مع أقربائو ومقربيو ومراسمتيم وكذا من خالل حقو في تمقي الحوالت البريدية التي ينفع 

                                   . (2)ا في حدود المسموح بيا قانونابي

 الفقرة األولي

 الرعاية الصحية

الحق كل محبوس في الرعاية الصحية وىذا طيمة فترة قضاء عقوبتو  20/21لقد أعطى القانون 
 داخل المؤسسة العقابية حيث يتم فحص كل سجين جديد عن دخولو المؤسسة العقابية وعند

، كما يتمقى السجين الفحوصات والعالجات واإلسعافات الطبية الضرورية لو (3)اإلفراج عنو وجوبا

                                                           

.755عمر ، مرجع سابق ص( أنظر:  )خوري (،  1( 

. 024و 023ص , 74المادة  ,المرجع نفسه )بلخضر( , مخلوف :أنظر   (2)  
المتعلق بتنظٌم السجون واعادة االدماج االجتماعً للمحبوسٌن ,الدٌوان الوطنً لألشغال  20/21( أنظر القانون 3)

.  53ص  7223التربوٌة الطبعة الرابعة ,   
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أو ينقل إلى مؤسسة إستشفائية إذا , سواء داخل العيادة الطبية المتواجدة داخل المؤسسة العقابية 
 دعت الضرورة ذلك.

باتخاذ كافة اإلحتياطات الالزمة , كما يتخذ مدير المؤسسة العقابية بالتنسيق مع الطبيب 
وذلك من خالل مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردية والجماعية لممساجين وداخل , والضرورية 

إلنتشار أمراض واألوبئة المتنقمة والمعدية. كما يقوم كذلك إجراء  , تفاديااألماكن اإلحتباس 
      .(1)لمعدوى تفادياصحاء التمقيحات الضرورية لذلك وعزل األشخاص المصابين عن األ

أو من اإلدمان عمى المخدرات من وضعيم داخل ,كما يستفيد المحبوسين المصابين بأمراض عقمية 
وىذا بناء عمى قرار من النائب العام مسبب برأي ,مراكز عالجية متخصصة لتمقي العالج المناسب 

حد األدنى لمعاممة السجناء من قواعد ل 55إلى  51الطبيب المختص. وىذا طبقا لممواد من 
                                                                           .(2) 5511لسنة

 الفقرة الثانية

 الزيارات والمحادثات

بشكل  20/21تساىم الزيارات والمحادثات التي يجرييا السجين مع أشخاص المحددين في القانون 
لكل سجين  20/21ن جديد في وسطو اإلجتماعي حيث كفل القانون دوري في إعادة إدماجو م

جراء محادثات مع أقاربو أصولو وفروعو حتى الدرجة الرابعة وأصياره حتى  الحق يتمقى الزيارات وا 
كما يحق لو أيضا تمقي زيارة  .((3)الدرجة الثالثة بعد تسمم رخصة من مدير المؤسسة العقابية

كما يحق لو تمقي ,عمى أموالو بعد تمقي رخصة من قبل قاض تطبيق العقوبات  الوصي عميو أو
أو الجمعيات الخيرية التي تساىم في  كأصدقائو,زيارة أشخاص آخرين من غير أقاربو وأصياره 

وتتم إجراء المحادثة السجين مع ,إعادة إدماجو اجتماعيا من جديد بعد تسمم رخصة من المدير 
كما يتمتع ,اصل لتعزيز العالقات األسرية واإلجتماعية مع المحيط الخارجي زائره مباشرة بدون ف

                                                           

05أنظر )الشافعً(,عبٌدي , قانون تنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن ,الجزائر , دار الهدى, ص   (1)  
.352ص  7252نظر )شالال(, نزٌه نعٌم , المرتكز فً حقوق االنسان و طرابلس, المؤسسة الحدٌثة للكتاب , طبعة (أ7)  

.025ص  المادة ,المرجع نفسه )بلخضر( , مخلوف :( أنظر3)   
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كما يحق لمحامي  ,(1)وفقا لمنظام الداخمي لممؤسسة العقابية ,بعد  عن االتصال إجراءالسجين بحق 
المحبوس زيارتو داخل المؤسسة العقابية بعد حصولو عمى رخصة اإلتصال من قبل قاضي تطبيق 

كما ,بدون قيود ومن دون حضور أعوان المؤسسة العقابية ,ال بو بكل حرية لمعقوبات واإلتص
تسمم ,زيارة من الممثل القنصمي لبمده  يتمقبيسمح أيضا لمسجين األجنبي في إطار المعاممة بالمثل 

           .(2)رخصة اإلتصال من المصالح المختصة بوزارة العدل

 الفقرة الثالثة

 المراسالت

من رسائل تكفل لو ,ت كل ما يتم تبادلو بين السجين واآلخرين خارج السجن يقصد بالمراسال
ويضمن القانون ,والتعرف عمى أموال عائمتو واالطمئنان عمييم ,التواصل مع العالم الخارجي 

ىذه المراسالت القصد منيا  نشرط أن ال تكو ,لمسجين مراسمة عائمتو وأصدقائو وأقربائو 20/21
أو المس بأىداف المؤسسة  ,أو تسييال لميرب,ظام داخل المؤسسة العقابية اإلخالل باألمن والن

العقابية بإعادة إدماج السجين اجتماعيا في المجتمع، كما يجوز لمسجين األجنبي مع مراعاة مبدأ 
وتخضع ىذه المراسالت لرقابة مدير المؤسسة ,المعاممة بالمثل مراسمة المصالح القنصمية لبمده 

 . (3)العقابية

وكذا مراسمة السمطات والييئات اإلدارية والقضائية  ,كما يتمتع السجين بحق التراسل مع محاميو
غير أن مراسالت المحبوس ,الوطنية وىذه المراسالت ال تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية 

                               قد تخضع لرقابة النيابة العامة حسب سمطاتيا التقديرية. ,ولمحامي

 

 
                                                           

.( وان , الجزائر , الدٌ 5545دٌسمبر  35المؤرخ فً 71/45( أنظر النظام الداخلً للمؤسسات العقابٌةا لقرار رقم 5)

   25ص   7220. الوطنً األشغال التربوٌة
المتعلق بتنظٌم السجون واعادة االدماج االجتماعً للمحبوسٌن , الجرٌدة الرسمٌة  20/21من القانون  22( انظر المادة 7)

  7221, لسنة  57رقم 

. 055ص  المادة ,المرجع نفسه )بلخضر( , مخلوف :أنظر  (3)  
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 الفقرة الرابعة

 أموال الحبوسين

يتم تفتيشو ويجرد منو كل النقود والمجوىرات وكافة , بعد دخول المحبوسين إلى المؤسسة العقابية 
وتممك كتابة ضبط المحاسبة داخل ,التي يحوزىا وحفظيا وتسميميا لو بعد خروجو ,األشياء الثمينة 

 .(1)المؤسسة العقابية سجال خاصا لتسجيل القيم الممموكة لكل سجين 

أن يتمقى الحواالت البريدية أو ,ىذا و يحق لكل سجين خالل وجوده داخل المؤسسة العقابية 
شرافيا وحسب ولكن تحت رقابة إدارة المؤسسة العقابية و ,البنكية والطرود التي يمكنو االنتفاع بيا  ا 

، كما يمكن لمسجين التصرف في أموالو بناء عمى  (2)ما يسمح بو النظام الداخمي لممؤسسة العقابية
إال  ,وال يصح أي إجراء أو تصرف من قبل السجين,تصريح قضائي وفي حدود أىميتو القانونية 

 ىل قانونا.أو أي شخص آخر مؤ ,داخل المؤسسة العقابية وذلك بمعرفة موثق أو محضر قضائي 

 الفقرة الخامسة

 شكاوي المحبوسين 

خالل تواجد المحبوس داخل المؤسسة العقابية قد يتعرض لضغوط جسدية أو نفسية من قبل 
لمسجين الذي تعرض  20/21المساجين أو من أعوان المؤسسة العقابية ذاتيا وقد كفل القانون 

مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عميو  لمساس ألحد حقوقو المكفولة قانونيا أن يتقدم بشكوى إلى
فتح تحقيق بشأنيا وعند التأكد من صحتيا يقوم برفع ىذه اإلكراىات والضغوطات واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بشأنيا وفي حال سكوت مدير المؤسسة العقابية عن الرد عمييا خالل ميمة 

 .(3)عقوبات بذلكعشرة أيام جاز لممحبوس المعني باألمر اضطر قاضي تطبيق ال

                                                           

.  13أنظر )الشافعً(,عبٌدي , مرجع سابق, ص   (1)  
. 50, مرجع سابق , ص  5545دٌسمبر  35المؤرخ فً 71/45النظام الداخلً للمؤسسات العقابٌةا لقرار رقم أنظر  (2)  

المتعلق بتنظٌم السجون واعادة االدماج االجتماعً للمحبوسٌن , الجرٌدة  20/21, من القانون 35( انظر المادة 3)

7221, لسنة   57لرسمٌة رقم ا   
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وكذا إلى القضاة المكمفين ,كما يحق لممحبوس أن يتقدم بشكواه أيضا إلى إطارات المؤسسة العقابية 
جراء مقابالت معيم لطرح انشغاالتو وشكاويو بدون ,بميمة التفتيش الدوري لممؤسسات العقابية  وا 

                                                حضور أعوان المؤسسة العقابية.

أو من شأنيا المساس بالنظام العام داخل  ,أما إذا كانت وقائع الشكاوي تحمل طابعا جزائيا
كان لزاما عمى مدير  .أو األعوان والموظفين لمخطر,أو تعريض المساجين ,المؤسسة العقابية 

  .(1)لكل من وكيل الجميورية المختص وقاضي العقوبات بذلك ,المؤسسة العقابية اإلخطار الفوري

 المطمب الثاني

 أساليب إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي لممحبوسين

دماج المحبوسين اجتماعيا بعد اإلفراج عنيم , إن الغرض األساسي من العقوبة   ىو إعادة تأىيل وا 
, لممحبوسين  ةطرق التأىيل واإلدماج االجتماعيتنوع األساليب المعاممة العقابية و توليذا الغرض , 

وقد نظم المشرع الجزائري أساليب إعادة التأىيل واإلدماج  سواء داخل أو خارج البيئة المغمقة.
, حيث تتمثل تدابير   20/21االجتماعي لممحبوسين ,  داخل وخارج البيئة المغمقة في القانون 

لممحبوسين داخل البيئة المغمقة  , في الرعاية النفسية  , إعادة التأىيل واإلدماج االجتماعي 
واالجتماعية  , والتكوين الميني  , والتعميم  , والعمل. أما فيما يتعمق بأساليب التربية خارج البيئة 

.كما حدد المشرع الجزائري مؤسسات (2)المغمقة ,  فتتضمن الورشات الخارجية ,  والحرية النصفية
مؤسسات البيئة المفتوحة ومميزات كل منيما .وعمى ىذا األساس سنتناول في الفرع البيئة المغمقة و 

األول إعادة التربية داخل البيئة المغمقة ,  فيما سنتطرق إلى إعادة التربية خارج البيئة المغمقة ,  
في الفرع الثاني . أما في الفرع الثالث فسنعرف مؤسسات إعادة التربية واإلدماج االجتماعي 

 ممحبوسين.ل

 

                                                           

. 055ص  المادة ,المرجع نفسه )بلخضر( , مخلوف :أنظر  (1)  
المتعلق بتنظٌم السجون واعادة االدماج االجتماعً للمحبوسٌن , الجرٌدة الرسمٌة رقم  20/21القانون ( أنظر7) (1)

7221, لسنة   57   
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 الفرع األول

 إعادة التربية داخل البيئة المغمقة

واإلجتماعية , الرعاية النفسية ,س و حبملم 20/21لقد كفل المشرع الجزائري من خالل القانون 
من أجل ضمان  ,وىذا خالل تواجده داخل المؤسسة العقابية ,والعمل ,والتكوين والتعميم الميني 

وىذا تطبيقا لما جاء في قواعد ,يدا إلعادة إدماجو من جديد في المجتمع يوتأىيمو تم ,وبيتإعادة تر 
 . 5511ى لمعاممة السجناء لسنة دنالحد األ

 الفقرة األولى

 الرعاية النفسية

قد يتعرض لضغوطات وأزمات نفسية حادة بسبب , خالل تواجد المحبوس داخل المؤسسة العقابية 
ا قد يؤدي بو إلى أن تصبح مم,وجوده داخل المؤسسة العقابية وتغيير في نمط حياتو اليومية 

مما يؤثر عمى استجابتو لبرامج التأىيل , تصرفاتو حادة وعدوانية ويميل أكثر لموحدة و االنعزالية
أىمية كبيرة لمرعاية النفسية لمسجين بتعين  20/21لذا فقد أولى المشرع الجزائري في القانون,

نشاء مصمحة لمعالج النفسي لمسجناء تقوم , (1)أخصائيين نفسانيين داخل المؤسسات العقابية  وا 
جراء حصص عالجية دورية ,بمينة التواصل مع المساجين وتعاطف مع مشاكميم النفسية   وا 

فكار السمبية واإلجرامية والرفع من حالتو النفسية إلبعاد األ,وتقديم النصائح و التوجييات الضرورية 
عطائو صورة عن كيفية التصرف داخل المؤسسة العقابية أو عقب اإلفراج عنو. كل ىذه التدابير , وا 

من خالل تقبمو لمعقوبة المحكوم بيا عميو وضمان استجابتو ,تعود بالفائدة عمى نفسية السجين 
الحد األذى لمعاممة  واعدمن ق 05ادة طبقا لمم,سة العقابية الفعالة لبرامج التأىيل داخل المؤس

 . (2)5511السجناء لسنة 

 

                                                           

. 10أنظر )الشافعً( , عبٌدي , مرجع سابق , ص   (1)  
. 353أنظر )شالال( , نزٌه , مرجع سابق , ص   (2)  
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 الفقرة الثانية

 الرعاية االجتماعية

ضروريا لممساعدة في تأىيل  ,عد توفير أخصائيين ومساعدين اجتماعيين داخل المؤسسات العقابيةي
 20/21وفي ىذا الصدد كفل القانون ,المساجين أو إعادة إدماجيم اجتماعيا بعد اإلفراج عنيم 

تتولى التواصل مع  ,إنشاء مصمحة اجتماعية تتوفر عمى أخصائيين ومساعدين اجتماعيين
الحمول ليا  إيجادالمساجين والتعرف عمى مشاكميم االجتماعية ، الشخصية، واألسرية ومحاولة 

المصمحة اإلجتماعية  فتقوم ,قد ترك وراءه أسرة وأطفال بدون معيل ,خاصة إذا كان السجين
فيذه التدابير  ,بالتواصل مع المصالح المختصة خارج المؤسسة العقابية لمساعدة عائمة المحبوس

وتمكنو من اإلستجابة بفعالية وبصورة حسنة لبرامج ,من شأنيا أن ترفع الحالة النفسية لمسجين 
                                                               .(1)التأىيل داخل المؤسسة العقابية

 الفقرة الثالثة

 التعميم والتكوين المهني

وىذا من خالل ,لمسجين اإلستفادة من برامج التعميم والتكوين الميني  20/21لقد كفل القانون 
وكذا من خالل فتح العديد التخصصات ,برامج التعميم المختمفة في كافة المستويات الدراسية 

يسمح بزيادة وعييم لدييم ورفع مستواىم التعميمي  وىذا ما,التكوينية داخل المؤسسات العقابية 
 .(2)وبذلك تكون استجابتيم كبيرة لبرامج التأىيل واإلدمادج ,والثقافي 

 أوال : التعميم 

عمى مختمف مستوياتيم الدراسية وىذا ,ين يتم ضمان التعميم داخل المؤسسات العقابية لكافة المساج
وتعميميم مبادئ القراءة والكتابة، ,األميين  (3)من إلقاء الدروس والمحاضرات عمى المساجين ابتداءا

                                                           

المتعلق بتنظٌم السجون و إعادة اإلدماج اإلجتماعً للمحبوس  الجرٌدة  20/21من القانون  52,  45( أنظر: المادة5)

  .7221سنة  57الرسمٌة رقم 

. 053ص  المادة ,المرجع نفسه أنظر: )بلخضر( , مخلوف (2)  
. 7250سنة  33402جون وإعادة اإلدماج فً مجال التعلٌم فقد بلػ عدد المحبوسحسب إحصائٌات إدارة الس  (3)  
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كل حسب مستواه التعميمي وىذا حتى نيمو ,وكذا من خالل تعيين أساتذة مختصين لتعميم المساجين 
جين بمتابعة تعميميو الجامعي خارج المؤسسة العقابية البكالوريا وعند النجاح يسمح لمس لشيادة

كما يتم توفير الكتب والمجالت والجرائد برفع مستواىم التعميمي والثقافي ,برخصة من وزارة العدل 
وكذا اإلتصال مع العالم الخارجي ومعرفة أخباره، كما يتم السماح ليم بإقامة نوادي أدبية وثقافية ,
صدار نشريات داخمية , ومجالت تعبر عن إيداعاتيم الثقافية واألدبية، كما يتم ضمان الترفيو وا 

 (1)والتثقيف من خالل البرامج التمفزية واإلداعية التربوية اليادفة

 ثانيا التكوين المهني :

من أنجع وسائل التأىيل لممحبوسين لما يوفره من ,يعد التكوين الميني داخل المؤسسات العقابية 
تساىم في ضمان مصدر رزق  ,تساب الميارات لمسجناء تمكنيم من اتقان مينفرص التكوين و اك

وقد عمدت وزارة العدل إلى إبرام اتفاقية مع ,حالل وترفع من مستواىم المعيشي بعد اإلفراج عنيم 
والمعدلة بتاريخ  5543جويمية  52ني لممساجين وىذا في يحول التكوين الم,وزارة التكوين الميني 

.5553جانفي  23  

 الفقرة الرابعة

 العمل داخل البيئة المغمقة

عادة اإلدماج االجتماعي ,يعتبر العمل داخل المؤسسة العقابية  من أىم أساليب التأىيل وا 
صالح وتأىيل السجين وفي ىذا اإلطار جاء القانون  ,لممحبوسين حيث يساىم في إعادة تربية وا 

لمسجين لالستفادة من العمل داخل  حيث أعطى الفرصة,(2) 54من خالل المادة  20/7221
وىذا مع مراعاة حالتو النفسية والبدنية وكذا قواعد النظام واألمن داخل المؤسسة  ,المؤسسة العقابية

من حيث عدد ساعات ,وفي ىذا اإلطار يستفيد السجين العامل من قواعد تشريع العمل ,(3)العقابية 
وتعويضات حوادث العمل  وىذا تحت متابعة ,العمل والعطل األسبوعية والتأمين االجتماعي 

شراف مدير المؤسسة العقابية  بعد أخد رأي قاضي تطبيق العقوبات. وفي ىذا اإلطار تقوم ,وا 
                                                           

, دور قاضً تطبٌق األحكام القضائٌة الجزائٌة فً سٌاسة إعادة التأهٌل االجتماعً فً .)طاشور( , عبد الحفٌظأنظر( 5)

. 523, ص  7225التشرٌع الجزائري , الجزائر , دٌوان المطبوعات الجامعٌة , طبعة   

اإلدماج اإلجتماعً للمحبوسٌن الجرٌدة الرسمٌة المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة  20/21من القانون  54أنظر: المادة (7)

  .7221لسنة  27رقم 

.  12أنظر )شافعً( عبٌدي , مرجع سابق , ص   (3)  
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حصة توزع  ويقسم إلى ثالثة حصص. ,المؤسسة العقابية بتحصيل المقابل المالي لصالح المحبوس
 ,المصاريف القضائية واإلشتراكات القانونيةوكذا  ,عمى السجين لتسديد الغرامات المحكوم بيا عميو

وحصة ثالثة تسمم لمسجين  ,وحصة قابمة لمتصرف تمنح لمسجين القتناء حاجاتو الشخصية والعائمية
لوقوعو في الجريمة مباشرة بعد خروجو  ,وتفادياعند اإلفراج عنو تشجيعا لو عمى الكسب المشروع 

تسب ميارة وكفاءة مينية خالل تواجده بالمؤسسة من السجن . ىذا ويتم تسميم السجين الذي اك
شيادات عمل بعد اإلفراج عنو تكون خالية من اإلشارة إلى حصولو عمييا داخل المؤسسة  ,العقابية
                                       .(1)العقابية

 الفرع الثاني

 إعادة التربية خارج البيئة المغمقة 

المساجين في البيئة المغمقة عمى عواتق مادية كاألسوار العالية والقضبان يعتمد أسموب إعادة تربية 
الحديدية والحراسة المشددة وتقييد الدخول والخروج تفاديا لميرب غير أن أسموب إعادة التربية خارج 
البيئة المغمقة يعتمد تقريب السجين من الحياة الحرة تمييدا لإلفراج فيو يتمتع بحرية الدخول 

ج في حدود المكان المتواجد فيو ويكون أساس ىذا النظام ىو مقدار أىمية السجين لتحمل والخرو 
قناع السجين بأن قضاءه لعقوبة  المسؤولية اتجاه النظام الداخمي لممؤسسة العقابية واتجاه المجتمع وا 

عادة إدماجو وبالتالي يكون تجا وبو سالبة الحرية إنما ىو ضروري لمصمحتو إلصالحو وتأىيمو وا 
عادة التأىيل تمييد إلدماجو اجتماعيا.  أكبر مع برامج اإلصالح وا 

 الفقرة األولى

الخارجية الورشات  

يعتبر نظام الورشات الخارجية أىم أساليب إعادة تربية وتأىيل المحبوسين خارج المؤسسة العقابية، 
يقصد بنظام  » (2)كما يمي 522الذي عرفتو المادة  20/21وقد عرفو المشرع الجزائري في قانون 

الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عميو نيائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية 
 .                 «تحت مراقبة إدارة السجون الحساب الييئات والمؤسسات العمومية

                                                           

محبوسٌن المستفدٌن من العمل حسب إحصائٌات إدارة السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعً للمحبوسٌن فقد بلػ عدد ال( 5)

  محبوس 522 .7250لسنة 

.72المتعلق بتنظٌم السجون الدماج الجتماعً للمحبوسٌن مرجع سابق 20/21( من القانون 522( أنظر: المادة ) 2( 
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ويتم وضع المحبوس لمعمل في الورشات الخارجية بناء عمى طمب يوجو إلى قاضي تطبيق 
وفي حال ,  (1)العقوبات الذي يصدر قرار بالقبول أو الرفض بعد إبداء لجنة تطبيق العقوبات لرأييا

تحدد فييا كافة الشروط الخاصة والعامة الستخدام , الموافقة يتم إبرام اتفاقية مع الييئة المستخدمة 
وممثل الييئة , ية ويتم التوقيع عمييا من قبل كل من مدير المؤسسة العقابية المعن, المساجين 

حيث يغادر  المستخدمة، ويتم اإلتفاق عمى أجرة عمل المحبوس أيام العمل وأماكن العمل.
المحبوس المؤسسة العقابية خالل أوقات محددة ويرجع بعد انتياء المدة المحددة في اإلتفاقية أو 

ة ميمة حراسة بعد فسخيا من قبل قاضي تطبيق العقوبات ىذا ,ويتولى حراس المؤسسة العقابي
السجين لذى نقمو لمعمل في الورشة الخارجية ,وكذا خالل أوقات اإلستراحة كما يحق لمييئة 

ىذا ويشرط لإلستفادة من إجراءات العمل في الورشات  .(2)المستخدمة المساىمة في ذلك جزئيا
قضى ثمث الخارجية لممحبوس المحكوم عميو نيائيا ، كما يجب أن يكون المحبوس المبتدئ قد 

العقوبة المحكوم بيا أما المحبوس المتعود فيجب أن يكون قد قضى نصف العقوبة عمى األقل 
 (3 (2ويراعي في ذلك أيضا قدرة السجين البدنية والصحية وكذا حسن سموكو .

 الفقرة الثانية

 نظام الحرية النصفية

خارج البيئة المغمقة مرحمة  ,اعييعتبر نظام الحرية النصفية أساليب إعادة التربية واإلدماج االجتم
 20/21في القانون  بو  وقد أخذ المشرع الجزائري, انتقالية بين المؤسسة العقابية والوسط الحر 

يقصد بنظام الحرية النصفية وضع المحبوس المحكوم عميو  »كما يمي: 520الذي عرفو في المادة 
 .«أو رقابة إدارية ليعود مساءا ,خالل النيار منفردا دون حراسة , نيائيا خارج المؤسسة العقابية 

ليتمكن من مزاولة دروسو في التعميم العام أو العالي  ,ويستفيد المحبوس من نظام الحرية النصفية
وكذا لمعمل ويوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بقرار من قاضي  ,أو التكوين الميني

رأي لجنة تطبيق العقوبات، ويتم إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بعد أخذ  «تطبيق العقوبات
                                                      .(3)بذلك 

                                                           

، عبد الحفٌظ، دور قاضً تطبٌق األحكام الجزائٌة فً سٌاسة إعادة التأهٌل اإلجتماعً فً التشرٌع (أنظر: )طاشور( 5)

. 524ص  7225الجزائري طبعة   

بلػ عدد المحبوسٌن المستفٌدن من نظام الورشات  إحصاءات إدارة السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً حسب أنظر:  (7)

.    7250محبوس سنة   7031ةالخارجٌ   

. 12)الشافعً( , عبٌدي , مرجع سابق , ص ( أنظر 3)  
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حيث أن المحبوس وقبل خروجو من المؤسسة العقابية تسمم لممحبوس لو وثيقة يقوم بإظيارىا 
وتمزم المحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية  (1)لمسمطات المختصة كمما تطمب األمر ذلك 

بتعيد مكتوب يتضمن شروط استفادتو من النظام كالسموك الحسن و احترام أوقات الرجوع إلى 
وفي حالة إخالل المحبوس بالتعيد الممضي من طرفو أو اخاللو بأحد شروط (2)المؤسسة العقابية 

اع المحبوس ويقوم بإخبار قاضي تطبيق العقوبات اإلستفادة بأمر مدير المؤسسة العقابية بإرج
الذي لو صالحية أن يقرر إما إلغاء اإلستفادة من نظام الحرية النصفية أو وقفيا أو اإلبقاء عمييا ، 
ىذا بعد أخد رأي لجنة تطبيق العقوبات ويشترط لكي يستفيد المحبوس من نظام الحرية النصفية أن 

داعو المؤسسة العقابية المحبوس المبتدأ الذي بقى عمى انقضاء يكون محكوما عميو نيائيا وتم اي
شيرا ، أما المحبوس المتعود والذي قضى نصف العقوبة أو بقى عمى انقضاءىا  70عقوبتو مدة 
                                                     .(3)شيرا  70مدة أقل من 

 الفرع الثالث

ماج االجتماعي لممحبوسينمؤسسات إعادة التربية واإلد  

تنقسم مؤسسات إعادة التربية واإلدماج االجتماعي لممحبوسين في الجزائر , إلى مؤسسات البيئة 
.كل نوع فيما يميالمغمقة , وكدا إلى مؤسسات البيئة المفتوحة ,وسنتعرف عمى مميزات   

 الفقرة األولى

 مؤسسات البيئة المغمقة

 20/21من القانون  74حدد المشرع الجزائري مؤسسات البيئة المغمقة وقام بتصنيفيا حسب المادة 
 .                                                    إلى مؤسسات ومراكز متخصصة 

 أوال: المؤسسات 

وتنقسم المؤسسات العقابية إلى عدة أنواع منيا مؤسسات الوقاية وىي مخصصة الستقبال 
المحبوسين مؤقتا والمحكوم عمييم بعقوبات سالبة لمحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين وكذا 

                                                           

. 054) لخضر( , مخلوف , مرجع سابق , ص  :( أنظر5)  

طبق هذا النظام فً فرنسا أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة بناءا على اتفاق خاص ، تم نص علٌه قانون اإلجراءات ( 7)

كالوالٌات المتحدة اإلمرٌكة سوٌسرا ، اٌطالٌا.ثم انتشر فً دول كثٌرة  5514الجزائٌة الفرنً لسنة   

.05ص  7221االجتماعً العدد الثانً دار الهدى للطابعة والنشر الجزائر أنظر: مجلة رسالة االدماج   (3)  



             السجناء في التشريعات الوطنية و أليات الرصد والرقابة معاملة   :   ثانيالفصل ال

 

97 
 

السجناء الذين بقي ليم مدة سنتين أو أقل لنياية عقوبة حبسيم كما تستقبل السجناء الذين ينفذون 
               ة اإلكراه البدني لمدة سنتين أو أقل وىي تتواجد بإقميم اختصاص كل محكمة.عقوب

أما النوع الثاني من المؤسسات فيي مؤسسات إعادة التربية وىي مخصصة الستقبال المحبوسي 
مؤقتا والمحكوم عمييم نيائيا بعقوبات تصل إلى خمسة سنوات أو أقل وكذا السجناء الذين ينفذون 

                                          .(1)وبة اإلكراه البدني بقي ليم خمس سنوات أو أقلعق

أما النوع الثالث من المؤسسات العقابية فيتمثل في مؤسسات إعادة التأىيل وىي مخصصة 
سنوات وكذا المحكوم عمييم باإلعدام وكذا  1الستقبال السجناء المحكوم عمييم بعقوبات أكثر من 

السجناء الخطرين معتادي اإلجرام، ىذا ويمكن أن يخصص النوعين السابقين الستقبال السجناء 
الذين لم تأتي معيم طرق إعادة التربية ووسائل األمن العادية كما يمكن أن تخصص بمؤسسات 
عادة التربية أجنحة خاصة بالمساجين األحداث والنساء المحبوسين مؤقتا وكذا المحكوم  الوقاية وا 

 . (2)عمييم نيائيا

 ثانيا: المراكز المتخصصة 

وتنقسم إلى نوعين مراكز متخصصة لمنساء الستقبال السجينات المحبوسات مؤقتا والمحكوم عميين 
                           نيائيا والمحبوسات لتنفيذ اإلكراه البدني ميما تكن مدة العقوبة.

المتخصصة األحداث الذين تقل أعمارىم عن ثمانية عشرة سنة أما النوع الثاني فيتعمق بالمراكز 
                                المحبوسين مؤقتا أو المحكوم عمييم نيائيا ميما تكن مدة العقوبة.

 الفقرة الثانية

 مؤسسات البيئة المفتوحة

 20/21من القانون  525أخذ المشرع الجزائري نظام مؤسسات البيئة المفتوحة وقد عرفو في المادة 
تتخد مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فالحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي »

ويتم الوضع في مؤسسات البيئة  (3)«أو ذات منفعة عامة وتتميز بتشغيل المحبوسين بعين المكان 

                                                           

. 03)الشافعً( , عبٌدي , مرجع سابق , ص  .نظر( أ 1( 

.025أنظر ) لخضر( , مخلوف , مرجع سابق , ص   (2)  
المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن  20/21من القانون  555إلى 525 من الموادأنظر: ( 3)

7221سنة  57الجرٌدة الرسمٌة رقم    
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يكون محكوم  المفتوحة المحبوس المستوفي لشروط الوضع في نظام الورشات الخارجية بمعنى أن
عميو نيائيا ومحبوس مبتدئا قد قضى ثمث العقوبة المحكوم بيا عميو، أما المحبوس المتعود أن 
يكون قد قضى نصف العقوبة المحكوم بيا عميو، ويتم اتخاد قرار الوضع في مؤسسات البيئة 

الح بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات عمى إشعار المص, المفتوحة قاضي تطبيق العقوبات 
رق المحبوس أو إخاللو بأحد الشروط المفروضة عميو خوفي حال ,المختصة بوزارة العدل بذلك 

لإلستفادة من الوضع في مؤسسات شبو المفتوحة، يتم إرجاعو لنظام البيئة المغمقة بنفس الطريقة 
 .1)التي وضع فييا نظام المؤسسات المفتوحة 

 

 المطمب الثالث

اإلدماج االجتماعي لممحبوسيناألساليب الجديدة إلعادة   

وىذا اإلىتمام ظير , لقد أولى المشروع الجزائري اىتماما كبيرا بإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا 
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين  20/21من خالل نصوص القانون  المتعمق بتنظيم السجون وا 

عي التي تجعل من العقوبة وسيمة لحماية سياسة عقابية تقوم عمى فكرة الدفاع االجتما ,إلرساء(2)
عن طريق سياسة اإلدماج االجتماعي  لممحبوس. وفي ىذا اإلطار يعتبر القانون ,المجتمع 

عصارة ما وصمت إليو السجون والدراسات القائمة في مجال السياسة العقابية وكذا تكريسا 20/21
السيما منيا قواعد الحد األدنى ,المساجين  الدولية ذات الصمة بمعاممة واالتفاقيات ,لممبادئ العامة

ومن أجل تحقيق ىذه بالمبادئ واألىداف أنشأ المشرع الجزائري  ,(3)5511لمعاممة المساجين لسنة 
دماج المحبوس اجتماعيا ,مجموعة من الييئات واآلليات القانونية  من شأنيا العمل عمى مساعدة وا 

انونية الجديدة إلعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسين أما وسنتطرق في النوع األول إلى الييئات الق.
في الفرع الثاني فسنتعرف عمى اآلليات القانونية الجديدة إلعادة إدماج المحبوسين أما في الفرع 

   الثالث فسنتعرف إلى دور المجتمع المدني في إعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسين .

 

                                                           

.23) الشافعً(،عبٌدي، مرجع سابق ص ( أنظر:  1( 

,  57الرسمٌة رقم المتعلق بتنظم السجون واعادة االدماج االجتماعً للمحبوسٌن , الجرٌدة  20/21( أنظر القانون 7) 

. 7221لسنة    
. 350أنظر )شالال( , نزٌه , مرجع سابق ,ص   (3)  
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 الفرع األول

الجديدة إلعادة إدماج المحبوسينالهيئات القانونية   

المتعمق بتنظيم السجون  20/21أنشأ القانون ,لغرض إنجاح عممية إدماج المحبوسين اجتماعيا 
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسين  عدة ىيئات تسير وتتولى تنفيذ برامج إعادة اإلدماج ,وا 

نسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين المجنة الوزارية المشتركة لت ,اإلجتماعي لممحبوسين تتمثل في
دماجيم، قاضي تطبيق العقوبات، لجنة تطبيق العقوبات  ولجنة تكييف العقوبات والمصالح ,وا 

                                         سنتعرف عمييا فيما يمي: ,الخارجية لمسجون

 الفقرة األولى

عادة إدماجهمالمجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة ت ربية المحبوسين وا   

  (1)7221نوفمبر  24المؤرخ في  21/575تم إنشاء المجنة الوزارية بموجب المرسوم التنفيدي رقم 
                                                                                   .  

عمى استحداث لجنة وزارية ، 75في مادتو  20/21في نص القانون  ،وقد أخذ بيا المشرع الجزائري
عادة إدماجيم اجتماعيا ىدفيا األساسي ،مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية لممحبوسين  وا 

                                                .(2)مكافحة الجنوح والدفاع اإلجتماعي 

واقتراح أي تدابير من ، عات وزارية ومصالح وىيئات عمومية ومن خالل اإلشتراكات مع عدة قطا
عادة إدماجيم اجتماعيا  وكذا تقييم وضعية ،شأنيا تحسين مناىج إعادة طالبية المحبوسين وا 

وكذا مختمف  ،ونظام اإلفراج المشروط وتقديم المقترحات في ىذا المجال،مؤسسات البيئة المفتوحة 
وكذا اقتراح كل التدابير  ،والحرية النصفية،الورشات الخارجية  النشاطات المتعمقة بالتشغيل في

 . (3) التي من شأنيا تحسين ظروف اإلحتباس داخل المؤسسات العقابية،

أو ممثمو و تقوم المجنة الوزارية ،ىذا ويرأس المجنة الوزارية المشتركة وزير العدل حافظ األختام 
مع آليات ولجان أخري لتنفيذ برامج إعادة التأىيل واإلدماج اإلجتماعي لممساجين ،بتنسيق نشاطيا 

                                                           

. 7221لسنة  30الجرٌدة الرسمٌة عدد  7221نوفمبر  4الصادر فً  21/075( أنظر: المرسوم التنفٌدي  1( 

للمحبوسٌن الجرٌدة الرسمٌة المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعً  20/21من القانون  75أنظر : اعادة ( 7)

.7221رقم لسنة   

.354أنظر ) لخضر( , مخلوف , مرجع سابق , ص  (3)  
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اضافة لجنة تطبيق العقوبات و لجنة تكييف العقوبات  , و ويتعمق األمر بقاضي تطبيق العقوبات
 .المصالح الخارجية إلدارة السجون  الى

                                                                

لثانيةالفقرة ا  

 قاضي تطبيق العقوبات

تختمف أساليب اإلشراف القضائي وتنفيذ العقوبات المحكوم بيا فيناك أنظمة قضائية عيدت ىذه 
الميمة إلى قاضي الحكم نفسو وىناك من األنظمة القضائية من اختيار أسموب القاضي 

نفيذ الألحكام الجزائية المحكوم المتخصص تكون ميمتو الرئيسية واألساسية ىي اإلشراف عمى ت
 .(1)بيا 

تعريف قاضي تطبيق العقوباتأوال   

بفكرة قاضي تطبيق القانون العقوبات أول مرة في  20/21أخذ المشرع الجزائري بمقتضى القانون 
منو غير أنو لم يعرف  77/ من خالل نص المادة 20/21الممغى ثم بالقانون  37/27األمر 

نما اقتصرت المادة  37/27كما لم يتطرق إلى ذلك في األمر قاضي تطبيق العقوبات  من  77وا 
يعين قاضي تطبيق » (2)عمى كيفية تعيينو واختصاصو اإلقميمي وذلك بقوليا: 20/21القانون 

العقوبات بموجب قرار من وزير العدل حافظ األختام في دائرة اختصاص كل مجمس قضائي 
بيق العقوبات ويختار ىذا األخير من بين القضاة قاضي أو أكثر تسند إليو ميام قاضي تط

غير «المصنفين في رتب المجمس القضائي عمى األقل ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون 
قاضي تطبيق ىو قاضي حكم ينتمي إلى »(1)أن قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي تم تعريفو كاآلتي  
رئيسية الخاصة بتنفيذ العقوبات السابقة لمحرية المحكمة الدعوى الكبرى مختص بتجديد األساليب ال

  .(3) «أو بعض العقوبات المقيدة ليا وذلك بتوجيو ومراقبة شروط تطبيقيا

                                                           

  

ويسمى بقاضي تطبيق العقوبات كما ىو الشأن في الجزائر وفرنسا وقد يسمى بقاضي اإلشراف في إيطاليا وتقاضي ( 5)
  التنفيذ في مصر.

.52المتعلق بتنظم السجون واعادة االدماج االجتماعً للمحبوسٌن مرجع سابق  20/21من القانون  77المادة   (2)  
(3) www.vie.pulique .fr/découverte – institutions / justice/ personnel- judiciaire/ juges/qu-est-ce-juge-applications des peines-h t m l a. 



             السجناء في التشريعات الوطنية و أليات الرصد والرقابة معاملة   :   ثانيالفصل ال

 

101 
 

ات                                                           قاضي تطبيق العقوب مهام اثاني  

يقوم  ,القضائي المعين فيويمارس قاضي التحقيق اختصاص في دائرة اختصاص المجمس 
وحل المنازعات المتعمقة بتنفيذ األحكام ,باإلشراف والمراقبة عمى تنفيذ العقوبات السالبة لمحرية 

والقيام بالزيارات  20/21من القانون  35وكذا تمقي شكاوي وتظممات المحبوسين المادة ,الجزائية 
                                                        .(1)لمعاينة المؤسسات العقابية

لثةالفقرة الثا  

 لجنة تطبيق العقوبات

تعد لجنة تطبيق العقوبات إحدى اآلليات الجديدة والفعالة في تطبيق سياسة إعادة اإلدماج 
ماي 53المؤرخ في  21/542بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ,اإلجتماعي لمسجين آلية مستحدثة

تنشأ لدى كل  »بقوليا  70في المادة  20/21وأخذ بيا المشرع الجزائري في القانون (2) 7221
مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة التربية وكل مؤسسة إعادة التأىيل وفي المراكز مخصصة لمنساء 

                              .     «لجنة لتطبيق العقوبات يرأسيا قاضي تطبيق العقوبات

تشكيمة لجنة تطبيق العقوباتأوال   

مدير المؤسسة العقابية أو  ,تتكون لجنة تطبيق العقوبات من عضوية قاضي تطبيق العقوبات رئيسا
المسؤول المكمف بإعادة التربية، رئيس اإلحتباس،  ،المركز المتخصص لنساء حسب الحالة عضو

سسة العقابية ، أخصائي في عمم مسؤول كتابة الضبط القضائية لممؤسسة العقابية، طبيب المؤ 
كما يعين  ،مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية النفس بالمؤسسة العقابية مربي من المؤسسة

الطبيب األخصائي والنفساني والمربي والمساعدة اإلجتماعية بموجب مقرر من المدير العام إلدارة 
ة إلى قاضي األحداث عندما يتعمق سنوات قابمة لمتجديد وتتوسع عضوية المجن 3السجون لمدة 

األمر بالبث في طمبات اإلفراج المشروط لممحبوس من األحداث وذلك بصفتو رئيس لجنة إعادة 
دماج األحداث     (3) .التربية األحداث وكذا بصفتو مدير مركز إعادة التربية وا 

                                                           

.33دار الهدى ص  ماج اإلجتماعً للمحبوسٌن الجزائر,عبٌدي، قانون تنظٌم السجون وإعادة اإلدفعً(، أنظر: ) الشا(5)  

من قانون تنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن ، الدٌوان الوطنً  20/21من القانون  70المادة ( أنظر 7)

.25ص  7223لألشغال التربوٌة ، الطبعة الرابعة الجزائر   

المتعلق بتشكل لجنة تطبٌق العقوبات وكٌفٌات سٌرها الجرٌدة  7221ماي 23المؤرخ فً  21/542ظر المرسوم ( أن3)

.7221سنة  31الرسمٌة العدد   
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مهام لجنة تطبيق العقوباتثانيا   

حيث تختص بترتيب وتوزيع المحبوسين حسب ,تتمتع لجنة تطبيق العقوبات بعدة صالحيات ىامة 
وضعيتيم الجزائية وخطورتيم اإلجرامية المحبوسين من أجميا، وكذا حسب جنسيم وسنيم 

من قواعد الحد  23وىذا تطبيقا لممادة ،(1) وشخصيتيم ودرجة استعدادىم لإلصالح بمعنى تصنيفيم
، كما تتابع تطبيق العقوبات السالبة لمحرية والعقوبات البديمة عند  5511حبوسين لسنة األدنى لمم
كما تختص لجنة العقوبات طمبات  ىذا وتجتمع لجنة تطبيق العقوبات مرة كل شير.، (2)اإلقتضاء.

جازات الخروج ،التوقيف المؤقت لمعقوبة وطمبات الوضع ،واإلفراج المشروط والحرية النصفية  ،وا 
وكذا متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل ،والورشات الخارجية ، مؤسسات البيئة المفتوحة في

                                              آلياتو .

 الفقرة الرابعة 

 لجنة تكييف العقوبات

عادة اإلدماج اإلجتماعي  20/21أخذ المشرع الجزائري في القانون  المتعمق بتنظيم السجون وا 
وزير العدل حافظ  لدىث دتح»بقولو  503بآلية لجنة تكييف العقوبات في المادة , لممحبوسين 

من ذات  505،525، 533تتولى البث في الطعون في المواد ,األختام لجنة تكييف العقوبات 
ودراسة طمبات اإلفراج المشروط التي يعود اختصاص البث فييا لوزير العدل حافظ ,القانون 

بداء رأييا فييا قبل إصدار مقررات بشأنيا  مؤرخ  21/545م صدر مرسوم تنفيذي رقم ث،األختام، وا 
وقد حدد مقرىا بالمديرية العامة إلدارة ،يحدد تشكيميا وتنظيميا وسيرىا ، 7221ماي  53في 

ع ويرأس لجنة تكييف العقوبات قاضي من قضاة المحكمة العميا باإلضافة ،ادة اإلدماج السجون وا 
السالفة  20/21من القانون  503إلى ميام لجنة تكييف العقوبات المنصوص عمييا في المادة 

التي يؤول فييا اإلختصاص إلى وزير ،رأييا في طمبات اإلفراج المشروط  جنةتبدي الم،الذكر 
 .(3)ختام خالل ثالثين يوما ابتداءا من تاريخ تسممياالعدل حافظ األ

                                                           

سٌرها الجرٌدة  تالمتعلق بتشكل لجنة تطبٌق العقوبات وكٌفٌا 7221ماي 23المؤرخ فً  21/542أنظر: المرسوم ( 5)

.7221سنة  31الرسمٌة العدد   

.5511ملة المساجٌن امن قواعد الحد األدنى لمع 23( أنظر: المادة  2( 

من قانون تنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن ،  20/21من القانون ,  503, 505, 533(المواد 3)

  . 7221, لسنة  57لجرٌدة الرسمٌة رقم ا
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والنائب العام في مقرر أ،من قبل المحبوس ،كما تبدي المجنة رأييا في الطعون المرفوعة إلييا 
أو مقرر الرفض خالل ثمانية أيام من تاريخ تبميغ القرار وتجتمع  ،التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

يمكنيا أن تجتمع بناء عمى استدعاء من رئيسيا كمما دعت الحاجة كما ،المجنة مرة كل شير 
تتداول المجنة بحضور ثمثي أعضاء عمى األقل وتصدر المجنة مقرراتيا بأغمبية األصوات  .لذلك

ويكون قرار المجنة نيائية وغير قابمة ألي ،وفي حال تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس ،
 .(1)طعن

 الفقرة الخامسة

لمسجون  الخارجيةالمصالح   

المكمفة  20/21من القانون  553تم النص عمى المصالح الخارجية إلدارة السجون في المادة 
بالتعاون مع المصالح المختصة لمدولة والجماعات المحمية بتطيق برامج إعادة اإلدماج اإلجتماعي 

,  7223فيفري  55المؤرخ في  23/23، وتم إنشائيا طبقا لممرسوم التنفيدي رقم (2)لممحبوسين
كما يمكن عند اإلقتضاء  ,حيث يتم استحداث مصمحة في دائرة اختصاص كل مجمس قضائي

إحداث فروع ليا بموجب قرار من وزير العدل، تمارس المصمحة نشاطيا بالتعاون مع السمطات 
، (3)القضائية والمصالح األخرى المختصة لمدولة والجماعات المحمية والمؤسسات والييئات العمومية

اعي بالنسبة لألشخاص المفرج وىي تقوم بميام السير عمى استمرارتو برامج إعادة اإلدماج اإلجتم
عنيم بناء عمى طمبيم ، وكذا متابعة وضعية األشخاص الخاضعين لمختمف األنظمة السيما 

وكذا اتخاذ جميع اإلجراءات ,أو التوقيف المؤقت لمعقوبة ,و الحرية النصفية ,اإلفراج المشروط أ
ولى التكفل بيم وتزويد الذين تت ,الخاصة لتسييل عممية إعادة اإلدماج اإلجتماعي لألشخاص

بكل المعمومات التي تمكنو من اتخاذ التدابير المالئمة  ,القاضي المختص بناء عمى طمبو أو تمقائيا
وفي ىذا اإلطار يتمقى المحبوسون الباقي من مدتيم ستة أشير عمى األكثر  ,لوضعية كل شخص

كن لكل محبوس بناء عمى كما يم,زيارة المستخدمين المصمحة قصد تحضيرىم ما بعد اإلفراج ,
 طمبو أن يستفيد من زيارة مستخدمي المصمحة.

                                                           

سٌرها الجرٌدة  تق بتشكل لجنة تطبٌق العقوبات وكٌفٌاالمتعل 7221ماي 23المؤرخ فً  21/542أنظر: المرسوم ( 5)

.7221سنة  31الرسمٌة العدد    
.   072)بلخضر( , مخلوف , مرجع سابق , ص أنظر:   (2)  

  (3)   . 7223, الجريدة الرسمية رقم    , لسنة  7223فيفري  55المؤرخ في  23/23لممرسوم التنفيدي رقم  أنظر: 
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ىذا وقصد مساعدة المحبوسين المعوزين بعد اإلفراج عنيم صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ 
الذي يحدد كيفيات وشروط منح المساعدة اإلجتماعية والمالية لفائدة  7222أوث  27في 

 . (1)ج عنيمالمحبوسين المعوزين عند اإلفرا

 الفرع الثاني 

 اآلليات القانونية الجديدة إلعادة الدماج االجتماعي لممحبوسين 

من اجل ضمان نجاح السياسة العقابية الجديدة التي اقرىا المشرع الجزائري في القانون      
وبالتالي تحسين ,االجتماعي لممحبوسين  اإلدماج إعادةوكدا لتحسين البرامج التأىيل و ,  20/21

تقوم عمى آليات قانونية ,و تدابير جديدة  إجراءاتالمعاممة العقابية ، كفل المشرع الجزائري  أساليب
عادةتأىيل  إعادةجديدة تكفل   إجازةوتتمثل ىده اآلليات في ,المحبوسين في المجتمع  إدماج وا 

 المشروط. اإلفراجالخروج و التوقيف المؤقت لمعقوبة و 

 ولى الفقرة اال 

 الخروج  إجازة

بيا في  أخدو ,الخروج من التدابير الجديدة التي استحدثيا المشرع الجزائري  اإلجازةيعتبر نظام 
 أخديجوز لمقاضي تطبيق العقوبات بعد  » .(7)منو بقوليا  575السيما المادة  20/21القانون 

المحكوم عميو بعقوبة سالبة  ,المحبوس حسن السيرة و السموك  مكافأةلجنة تطبيق العقوبات  رأي
 أيامعشرة  أقصاىاالخروج من دون حراسة لمدة  إجازةمنحو بتساوي ثالثة سنوات  أوالحرية تقل 

الخروج شروطا خاصة تحدد بموجب قرار من وزير العدل  إجازةيتضمن مقرر منح  أن،ويمكن 
مجموعة من الشروط التي تمكن المحبوس من  20/21،وقد اشترط القانون  (3)«(2)(1)األختامحافظ 

وىي أن يكون المحبوس محكوم عميو نيائيا وبالتالي ال يطبق ,االستفادة من تدبير إجازة الخروج 
                                                           

, الذي يحدد كيفيات وشروط منح المساعدة االجتماعية 7222 تأو  27الوزاري المشترك المؤرخ في القرار  :( انظر5) 
  . 7222لسنة  27والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند اإلفراج عنيم , الجريدة الرسمية , رقم 

  مرجع سابق.االجتماعً للمحبوسٌن ،من قانون تنظٌم السجون وإعادة اإلدماج  20/21القانون  من 575المادة انظر  (7)(

انظر : اقر المشرع الفرنسً نظام إجازة الخروج بالسماح للسجٌن بمغادرة المؤسسة العقابٌة لمدة تتراوح بٌن ٌوم ( 3)

  . من قانون اإلجراءات الجزائٌة الفرنسً 373المادة  وذلك فًوعشرة اٌام 
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ىدا النظام عمى المحبوس مؤقتا أو المحبوس لتنفيذ إكراه بدني كما يجب أن يكون المحبوس 
بمعنى أن يكون المحبوس محبوسا في المؤسسة العقابية و ،لمحرية  محكوم عميو بعقوبة سالبة

من  575أو تدابير األمن ولو كانت سالبة لمحرية ، كما يشترط المادة  د العقوباتبعستتبالتالي 
ات سموك حسن وسيرة حسنة ،  وبالتالي تشجيع المحبوس ذوان يكون المحبوس ، 20/21القانون 

كما يشترط أن تكون مدة المحكوم بيا عمى  .(1)سة العقابية عمى تحسين سموكو داخل المؤس
اك شروط أخرى لالستفادة من كما يمكن أن تكون ىن،ثالثة سنوات  المحبوس تساوي أو تقل عن

مع . ىدا بالنسبة لممحبوسين البالغين .إجازة الخروج يحددىا وزير العدل حافظ األختام بموجب قرار
و ليست حقا لممحبوس تخضع لتقرير قاضي تطبيق العقوبات ، أما ، العمم أن إجازة الخروج جوازية

 32فيما يتعمق بالمحبوسين األحداث فيمكنيم االستفادة من إجازة الخروج في فصل الصيف لمدة 
دما أو،يوم يقضييا مع عائمتو   جبإحدى المخيمات الصيفية ، يمنحيا مدير مركز إعادة تربية وا 

لعقابية لممحبوس الحدث مع إخطار لجنة إعادة التربية ، كما يمكن مدير المؤسسة ا أو،األحداث 
يستفيد من عطل استثنائية بمناسبة  أنلممحبوس الحدث لحسن السموك وحسن السيرة و السموك 

وىدا حسب المادة ، أشيرخالل كل ثالثة  أيام 52تجاوز مدتيا ت بما ال،وطنية  أو ،دينية أعياد
 575م خضوع المحبوس الحدث لمشروط المفروضة في المادة مع عد 20/21من القانون  571

 .  ( 2)من نفس القانون و الخاصة بالمحبوسين البالغين

 الفقرة الثالثة 

 التوقيف المؤقت لمعقوبة 

السيما في مادتو ، 20/21يعتبر التوقيف المؤقت لمعقوبة احد اآلليات المستحدثة بموجب القانون 
و يقصد ، 5511لمعاممة المساجين لسنة  األدنىمن قواعد الحد  00وىدا تطبيقا لممادة  532

باإلفراج عنو لفترة ،(3)سمب الحرية المحكوم بيا عمى المحبوس , تعميق بالتعميق المؤقت لمعقوبة 

                                                           

سجٌن .أنظر الموقع 0555بلػ  7250منح إجازة الخروج سنة ( بلغت حصٌلة نشاط لجنة تطبٌق العقوبات فً 5) 

www .mjustice .dz,. االلكترونً  لوزارة العدل        
المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمسجونٌن ،  20/21من القانون   575  , 571اد والم :انظر ( 7) 

. 33 الجزائر ، ص 7223الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة ، طبعة   

منها . 00المادة  5511قواعد الحد األدنى لمعاملة السجناء  :(أنظر3)    
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وىدا  ،باقي العقوبة داخل المؤسسة العقابية تنفيذثم يستكمل ، أشيرمحددة ال تتجاوز فترة ثالثة 
ضير لممشاركة في لمتح أو،عائمة المحبوس  أفرادألسباب إنسانية كوفاة احد ، أساساالتوقيف يكون 

يمحق الضرر باألوالد  أندا كان كال الزوجين محبوسين وىو ما من شانو وكدا إ ،امتحان  
وكدا في حالة خضوع المحبوس لعالج طبي ،ى العائمة العجزة و المرض أفرادبباقي  آو ،القصر

خاص ، ومن شروط االستفادة من ىدا اإلجراء أن يكون المحبوس محكوما عميو نيائيا سالبة 
لمحرية ومتواجدا داخل المؤسسة العقابية وان يكون باقيا من العقوبة المحكوم بيا عميو سنة واحدة 

 (1)السالفة الذكر 532الثة أشير وىدا طبقا لممادة وان ال يتجاوز مدة توقيف العقوبة مدة ث،او اقل 

غير انو يمكن إعفاء المحبوس من بعض أو كل ىده الشروط عندما يقدم بيانات أو معمومات , 
من نفس القانون .ىدا ولالستفادة من ىدا اإلجراء يقوم المحبوس أو  531حسب ما حددتو المادة 

بتقديم طمب التوقيف المؤقت لمعقوبة السالبة لمحرية إلى قاضي ،أو احد أفراد أسرتو ،ممثمو القانوني 
ن يبث في الطمب خالل ميمة عشرة أيام من تاريخ أ تطبيق العقوبات ، ويجب عمى ىدا األخير

يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإخطار النيابة العامة و المحبوس بمقرر التوقيف المؤقت و  ،إخطاره
جل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ البث في الطمب ، كما يجوز أو الرفض في ا،لتطبيق العقوبة 

أو قرار الرفض أمام لجنة ،لممحبوس و النائب العام الطعن في قرار التوقيف المؤقت لمعقوبة 
 .(2)تكييف العقوبات خالل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبميغ القرار

  رابعةالفقرة ال

 اإلفراج المشروط

والدي يمكن ، 20/21من القانون  530قد أخد المشرع الجزائري بنظام اإلفراج المشروط في المادة 
قبل انقضاء مدة ،بأنو إخالء سبيل المحكوم عميو الذي قضى فترة معينة من العقوبة "،تعريفو 

،ومن شروط "العقوبة كاممة بشرط أن يكون سموكو حسنا عند وضعو تحت المراقبة و االختبار
وأن ،ويقدم ضمانات عمى استقامتو ،االستفادة من ىدا اإلجراء أن يكون المحبوس حسن السموك 

                                                           

. انظر موقع وزارة العدل , 7255سجٌن  7250مؤقت للعقوبة سنة عدد السجناء المستفٌدٌن من التوقٌف البلغت ( 5)  

www. m justice .dz  
المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمسجونٌن ،  20/21من القانون   531,  532واد الم :انظر ( 7) 

.  7221, لسنة  57جرٌدة الرسمٌة رقم ال  



             السجناء في التشريعات الوطنية و أليات الرصد والرقابة معاملة   :   ثانيالفصل ال

 

107 
 

يكون المحبوس المبتدئ قد قضى نصف العقوبة المحكوم بيا عميو ، أما المحبوس معتاد اإلجرام 
ع األحوال يكون قد قضى ثمثي العقوبة المحكوم بيا عميو عمى أال تقل مدتيا في جمي أنفيشترط ،

بعد قضاءه  إال اإلجراءأما المحبوس المحكوم عميو بالمؤبد فال يستفيد من ىدا .عن سنة واحدة 
كافة المصاريف القضائية والمبالغ المحكوم بيا عميو  هتسديد ,وكدا لعقوبة خمسة عشرة سنة كاممة 

غير أنو يمكن إعفاء ,(    1)ما يثبت تنازل الطرف المدني لو فييا  آووكدا التعويضات المدنية ,
في حال قيامو بتبميغ السمطات المختصة عن حادث خطير قبل ,المحبوس من الشروط السابقة 

بية ,أو بتقديمو معمومات عن من شانو المساس باألمن و النظام الداخمي لممؤسسة العقا,وقوعو 
 و يكشف عن مجرمين ويساىم في توقيفيم .مديره 

بواسطة  و,أالمشروط شخصيا  اإلفراجالتقدم بطمب , اإلجراءا من ىذ دةستفالالىدا ويقوم المحبوس 
من مدير المؤسسة  أو ,يكون في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو,ممثمو القانوني 

لجنة تطبيق العقوبات  رأي أخديقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر لإلفراج بعد و  ,العقابية
يمكنيما  المذانو النائب العام ,المحبوس  إلى اإلفراجشيرا ويبمغ مقرر  وعشرون أربعةبقي مدة  اذإ,

 . (2)من تاريخ تبميغو  أياملجنة تكييف العقوبات خالل ثمانية  أمامالطعن فيو 

 الفرع الثالث

 االجتماعي لممحبوسين  اإلدماج إعادةدور المجتمع المدني في 

 إعادةباالستعانة بالمجتمع المدني في عممية ,  20/21القانون  طارإقام المشرع الجزائري في 
وىدا بالمساىمة في البرامج التي تسطرىا المجنة الوزارية المشتركة ,االجتماعي لممحبوسين  اإلدماج

من القانون  557حسب المادة ,االجتماعي لممحبوس  اإلدماجالتربية و  إعادةلتنسيق نشاطات 
من يص اليوة بين المجتمع و المحبوس و التخفيف ، وكدا مساىمتيا في تقم(3) ذكرهالسابق 

وكدا تعزيز التعاون بين مختمف مؤسسات و ىيئات الدولة و المجتمع المدني في ,معاناتيم النفسية
عدة اتفاقيات بين مختمف  إبرامتم  اإلطاروفي ىدا ,االجتماعي لممحبوسين  اإلدماج إعادةمجال 

                                                           

المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً  20/21من القانون  512إلى  530من , و  557, ( أنظر : المواد 5)

  . 7221سنة  57للمساجٌن ، الجرٌدة الرسمٌة 

محبوس  .أنظر : موقع وزارة العدل  5045بلػ 7250سنة ( بلػ عدد المساجٌن المستفٌدٌن من اإلفراج المشروط  2( 

  وما بعدها . 072)بلخضر( , مخلوف , مرجع سابق , ص  ( انظر :3)
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لتعزيز ىدا التعاون منيا اتفاقية بين المديرية العامة ,و جمعيات المجتمع المدني  ةىيئات الدول
 .( 1) 7223جويمية  25الجزائرية بتاريخ  اإلسالميةالسجون ، و الكشافة  إلدارة

 7223 أكتوبر 27بتاريخ  أملو جمعية  ,السجون وكدا االتفاقية المبرمة بين المديرية العامة إلدارة
لمقيام بدورات ,الحومة  أوالدو جمعية ,وكدا االتفاقية المبرمة بين المديرية العامة إلدارة السجون ,

اتفاقية مع  43السجون  إدارة أبرمتكما ,رياضية وحفالت عمى مستوى المؤسسات العقابية 
 (5)مستوى المؤسسات العقابية  طات و تظاىرات ثقافية وتربوية عمىجمعيات محمية لتنظيم نشا

ات الطابع الخيري لمقيام وغير الحكومية ذ,لمنظمات الحكومية ا أماكما تم فتح المؤسسات العقابية ,
تساىم ,ثقافية و رياضية و تربوية داخميا فكل ىده التدابير  بأنشطةو القيام ,بزيارات لممحبوسين 

 .(  2) عنو اإلفراجفي المجتمع بعد  المحبوس إدماج إعادةفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 53مرجع سابق  ص   7222( انظر :  مجلة رسالة االدماج العدد الثالث  سنة  1( 

.    705سابق  ص ( انظر :  )طاشور ( ، عبد الحفٌظ ، ملرجع  2( 
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 المبحث الثاني

 آليات الرصد والرقابة عمى معاممة السجناء في الجزائر

ال يكفي مجرد وضع الصكوك واالتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان وخاصة منيا معاممة 
السجناء , بل يجب وضعيا حيز التنفيذ , وذلك بالعمل عمى إدراجيا داخميا في التشريعات الوطنية 

, تكفل ضمان معاممة السجناء طبقا  (1)ت لمرصد والرقابة عمى معاممة السجناءلمدول مع وضع آليا
 وغير حكوميةلالتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصمة , وىدا من خالل وضع آليات وطنية 

تتولى ميمة الرصد والرقابة عمى معاممة السجناء, وكذا آليات دولية تضمنيا االتفاقيات حكومية ,
الدولية الخاصة بمعاممة السجناء التي صادقت عمييا الجزائر والتي تكفل بوضع آليات والمعاىدات 

دولية لمرصد والرقابة تخضع ليا جميع الدول األعضاء كما تتم الرقابة أيضا من خالل المنظمات 
الدولية غير الحكومية من خالل التقارير الدورية التي تصدرىا سنويا بصفة دورية حول حقوق 

,  اإلنسانمن حقوق  بما فييا حقوق السجناء وبما أن حقوق السجناء ىي جزء ال يتجزأ اإلنسان
 .(2)آليات الرقابة التي تخضع ليا حقوق اإلنسان  تخضع لنفس فإنيا

 الوطنية اآللياتىذا وقد قسمنا ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب رئيسية , سنتناول في المطمب األول 
غير  ,أما في المطمب الثاني فسندرس آليات الوطنيةى معاممة السجناء عم لمرصد والرقابة الحكومية
, أما في المطمب الثالث فسنتعرف عمى آليات عمى معاممة السجناء لمرصد والرقابة الحكومية

 .في الجزائر عمى معاممة السجناءالرصد والرقابة الدولية 

 المطمب األول 

 عمى معاممة السجناءلمرصد والرقابة الحكومية الوطنية  ياتاآلل

السيما حقوق السجناء وضمان حمايتيا من االنتياكات , كما  اإلنسانمن أجل تكريس حقوق 
سيما منيا قواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة ,تنص عميو الصكوك الدولية لمعاممة السجناء 

, ومن أجل تعزيز ىذه الحقوق وحمايتيا أكثر , قامت الكثير من التشريعات الوطنية ,عمى  5511
                                                           

أنظر دٌباجة مٌثاق األمم المتحدة .  (1)  

.5511 جناء لسنةقواعد الحد األدنى لمعاممة الس أنظر  (2)  
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وطنية لمرصد والرقابة عمى حقوق اإلنسان وخاصة حقوق السجناء ومن بينيا الجزائر  آليات إنشاء
لحماية وتعزيز حقوق السجناء ورصد االنتياكات التي وطنية  آليات إنشاء, التي حرصت عمى 

اآلليات القضائية أما في في الفرع األول عمى  اإلطار سندرسيمكن أن تتعرض ليا , وفي ىذا 
الفرع الثاني فسنتطرق إلى اآلليات البرلمانية , فيما سنتناول في الفرع الثالث إلى دور المجمس 

ما في الفرع الرابع فسنتعرف عمى المجنة االستشارية الوطنية الدستوري في حماية حقوق السجناء , أ
   لحماية حقوق اإلنسان . 

 األولالفرع 

 اآلليات القضائية

المساجين بصفة  حقوقو  ,بصفة عامة اإلنساناحترام حقوق ضمان الوطنية  القضائية لياتاآل كفلت
كان الحق  ,اإلنسان بما فييا حقوق السجناء   خاصة في حال وقع انتياك لحق من الحقوق 

وىدا ,حقوقو و استرجاعيا القانونية  لحماية التوفير  ,ممثمييم القانونيين المجوء لمقضاء أو,لمضحايا 
 ».(1)ي صادقت عميو الجزائرذال ,اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنالمادة الثامنة من  إليوما تشير 

تنتيك  أعمال أيةالمحاكم الوطنية المختصة إلنصافو الفعمي من  إلىق المجوء لكل شخص ح
ذلك المواد  كما تنص عمى,(2) «القانون  أوالدستور  إياهلإلنسان التي يمنحيا  األساسيةالحقوق 

و المواطن  اإلنسانو حقوق  األساسيةالحريات » بقوليا أن من الدستور الجزائري 33 , 37
 إلىينقموه من جيل  أنمضمونة وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات واجبيم 

الدفاع الفردي أو عن طريق  » وأن ,«عمى سالمة و عدم انتياك حرمتو  اجيل كي يحافظو 
يمعب القضاء دورا وعميو  . (3) , الجمعية عن حقوق اإلنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية

وىو الجية المختصة بتطبيق القوانين وتحقيق العدالة النتياك. منحقوق السجناء بارزا في حماية 
 :من خالل اآلليات التالية اوىذميما كان وضعيم بوصفيم مواطنين أحرارا أم سجناء ., بين أفراده 

 

                                                           

5504دٌسمبر52من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ,المعتمد من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً  4أنظرالمادة   (1)  
. 7224الجرٌدة الرسمٌة رقم   , لسنة ’  7224من الدستور الجزائري المؤرخ فً   37,33أنظر المواد    (2)  
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 األولىالفقرة 

 الشكاوي

 أون لممحبوس حيث يمك, اآلليات القضائية لرصد وحماية حقوق المساجين  أىمتعد الشكاوي من 
في الصكوك و االتفاقيات , ي تعرض ألي انتياك لحق من الحقوق المكرسةالذ,ممثميو القانوني 

وكيل  أمام أوالضبطية القضائية  أمامالتقدم بشكوى ,السارية المفعول ,  التي صادقت عمييا الجزائر
و (1)قاضي التحقيق لتحريك الدعوة العمومية  أماماالدعاء مدنيا  أو, إقميمياالجميورية المختص 

 مذيمةن تكون وأعريضة كتابية تتضمن ممخصا عن الوقائع التي كان ضحية ليا ,تتضمن الشكوى
و  ن يرفق الشاكي شكواه بأدلةأو ,ن يكون موضوع الشكوى محددا بدقة أو , و توقيعو ,باسمو 

عن  بعد تمقي الشكوى يتم التحقيق فييا من طرف الضبطية القضائية.,دلك  أمكن إنمستندات 
طريق القيام بإجراءات البحث و التحري أو من طرف قاضي التحقيق بطمب من وكيل الجميورية 

وعمى أساسيا تتحدد صالحية تقديم الشخص محل , في حالة الجناية أو الجنحة المتمبس بيا 
يتم سماع كل من  ,وعند ثبوت التيمة عمى الشخص المشتبو فيو, لمقضاء من عدمو  المتابعة

يتم إحالة ممف , و حد حقوق المحبوس المحمية قانونا لمتيم  لقيامو بانتياك ألو ا,الطرف المدني 
ما إحالتيا عمى محكمة ,  إذا كانت وقائع القضية تشكل جنحة حإما عمى محكمة الجن, القضية   وا 

 .(2)ا كانت الوقائع تشكل جناية ذت إالجنايا

 الفقرة الثانية

 النيابة العامة

 باإلضافة, فحماية حقوق السجناء الوطنية لتمعب النيابة العامة دورا كبيرا كآلية من آليات 
تختص النيابة العامة , المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات الجزائية  األخرىالختصاصاتيا 

التحقيق  أثناءقد يقع  الذي,و التعذيب  ,و حقوق السجناء اإلنسانبكافة القضايا المتعمقة بحقوق 
تتولى كما ، و عمييممعقوبة المحكوم بيا ل ىمتنفيذ أثناءأو  في الحجز,تواجدىم  أثناء المتيمين مع

                                                           

  (1)  02أنظر )بوسقٌعة( , أجسن , قانون اإلجراءات الجزائٌة , الجزائر , الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة , ص 
وما بعدها . 525, ص  7222أنظر )بلخضر( , مخلوف , قانون اإلجراءات الجزائٌة , الجزائر , دار الهدى  (2)  
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الشكاوي من طرف  أوبعد تمقييا لمبالغات ,تحريك الدعوى العمومية  أيضاالنيابة العامة 
تتولى النيابة ف(1) ,ألي حق من حقوقيم المحمية قانونا اتضحايا لالنتياكأو ممثمييم ,  ينالمحبوس
من  57واإلشراف عمى جياز الضبطية القضائية فتنص المادة  ,ومراقبة التحقيق اإلدارةالعامة 

يتولى وكيل الجميورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام  »قانون اإلجراءات الجزائية 
غمى الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجمس قضائي ودلمك تحت رقابة غرفة االتيام بدلك 

يدير وكيل الجميورية نشاط ضباط , الجزائيةمن قانون اإلجراءات  32كما نصت المادة ,المجمس 
ومن مظاىر ىدا ,ص المحكمة ويراقب تدابير التوقيف لمنظرالشرطة القضائية في دائرة اختصا

اإلشراف أن رجال الضبط القضائي يقومون بتبميغ وكيل الجميورية بكل ما يصل إلييم من 
معمومات عن الجريمة بواسطة الشكاوي و البالغات وتبدو مظاىر ىدا اإلشراف أن ضباط الشرطة 

الذي ,ستدالل فيقومون بإرساليا لوكيل الجميورية القضائية وعند االنتياء من تحرير محاضر اال
الجريمة  وقائع كانت حالفي  و يعود لو االختصاص بين تحريكيا أو حفظيا .وفي ىدا اإلطار

كيل الجميورية بطمب من اية أو جنحة متمبس بيا , يقوم و جن تشكل المرتكبة عمى احد المحبوسين
البحث و  إجراءاتفي الجريمة والقيام بالتحقيق ب قاضي التحقيق بفتح تحقيق و خالليا يقوم قاضي

من  22فيكون التحقيق االبتدائي وجوبي حسب المادة  (2).التحري بالتنسيق مع الضبطية القضائية 
 ةكما يقوم بزيار . الجزائية الجزائري و يكون جوازيا في الجنح و المخالفات اإلجراءاتقانون 

 .لممؤسسات العقابية داخل إقميم اختصاصو دوريا

 الثالثةالفقرة 

 قاضي تطبيق العقوبات

و تعزيزىا وىدا  ,يتمتع قاضي تطبيق العقوبات بصالحيات واسعة في مجال حماية حقوق السجناء
االجتماعي  اإلدماج إعادةالمتعمق بتنظيم السجون و  20/21القانون  إياهخولو  الذيطبقا لمدور 
القانون يعين قاضي تطبيق العقوبات بقرار  ذات من 77حسب المادة  اإلطارفي ىدا ,و لممحبوسين 

                                                           

الجزائٌة فً ضوء الممارسة القضائٌة ، الدٌوان الوطنً لالتشغال  تة ( ،أحسن ، قانون اإلجراءاعٌقأنظر : ) بوس (5)

وما بعدها . 70، الجزائر ص  7223التربوٌة الطبعة الثانٌة   

. 10نظر )بلخضر( , مخلوف , مرجع سابق ص (  2( 



             السجناء في التشريعات الوطنية و أليات الرصد والرقابة معاملة   :   ثانيالفصل ال

 

113 
 

من بين القضاة المصنفين في رتب المجمس القضائي ممن ليم ,  األختاممن وزير العدل حافظ 
ويتمثل دوره في السير عمى مراقبة مشروعية تطبيق ,(1)دراية ويولون عناية خاصة بمجال السجون 

العقوبات السالبة لمحرية و العقوبات البديمة عند االقتضاء و ضمان التطبيق السميم لتدابير تفريد 
 50و حسب المادة ,الجزائية  األحكامكما انو في حال وقوع نزاعات المتعمقة بتنفيذ ,العقوبة لمحرية 
الجية  أمامبموجب طمب ,الجزئية  األحكام يذفبتننزاعات المغمقة ترفع ال, 20/21من القانون 

 أووكيل الجميورية  أومن النائب العام  إماو يرفع ىدا الطمب ,القرار  أوالقضائية المصدرة لمحكم 
ال رفع الطمب من حوفي , محاميو  أوالمحبوس المحكوم عميو  أومن قاضي تطبيق العقوبات 

وكيل الجميورية  أوالنائب العام  إلىالمحكوم عميو يرسل الطمب  أو ,قاضي تطبيق العقوبات
 ,كما يختص قاضي تطبيق العقوبات أياملالطالع و تقديم التماساتو المكتوبة في غضون ثمانية ,

 أوكما يختص بتأييد , (2)المحددة سابقا اإلجراءاتضميا وفقا لنفس  أوبطمبات دمج العقوبات 
كما يتمقى ,يقوم بو مدير المؤسسة العقابية  الذي,وضع المحبوس في الحبس االنفرادي  أورفض 

بعد سكوت مدير المؤسسة العقابية عند  ,قاضي تطبيق العقوبات شكاوي و تظممات المحبوسين
من شانيا  أووفي حال كانت وقائع موضوع التظمم تكتسي طابعا جزائيا , أيام 52الرد لمدة 
مراجعة ,مدير المؤسسة العقابية  فانو يجب عمى,خل المؤسسة العقابية دا األمنم و بالنظا اإلخالل

, و التوقيف المؤقت لمعقوبات ,الخروج  إجازاتح ,كما بقوم بمنقاضي العقوبة  أووكيل الجميورية 
 المشروط . اإلفراجو 

 الفرع الثاني

 يةالبرلماناآلليات 

الرقابي عمى  اإلشرافبسن القوانين و التشريعات و  امكمف,يعتبر البرلمان ممثل لإلرادة الشعبية 
التي يتمتع بيا البرلمان يبرز ,ومن خالل ىده الصالحيات التشريعية و الرقابية ,عمل الحكومة 

 فييا حقوق السجناء . ابم,بصفة عامة  اإلنسانلحماية حقوق ,البرلمان كآلية من اآلليات الوطنية 
                                                           

, الجرٌدة المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن  20/21من القانون 73, 77( أنظر المواد 5)

. 7221, لسنة  57الرسمٌة رقم    
المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن ,الجزائر,  20/21( نظر )بلخضر( , مخلوف , القانون7) 

.350دار الهدى ص   
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من خالل دوره  ,والتي من ضمنيا حقوق السجناء اإلنسانفالبرلمان ىو خير حامي لحقوق 
 إصدارفالميمة التشريعية لمبرلمان المتمثمة في ,وكذا دوره الرقابي عمى عمل الحكومة ,التشريعي 

 أنتتضمن موضوعات معينة عمى سبيل الحصر ورغم ,القوانين تخضع إلجراءات شكمية محددة 
ىدا ال  أنغير ,و النصوص التشريعية قوانين السن و  التشريع ىي يى,رئيسية لمبرلمان الميمة ال

تحظى بموافقة ,ي المساىمة في اقتراح مشاريع قوانين ف ,يمنع السمطة التنفيذية المتمثمة في الحكومة
 ألنيم ,ةالشعبية المستقم اإلرادةالبرلمان ىم نتاج  أعضاء أنوىدا اعتمادا عمى ,رفضيا  أوالبرلمان 

 دور أىميةتبرز  من ىناو ,ال من حيث تنصيبيم وال من حيث عزليم  ,ليسوا مرتبطين بالحكومة
من خالل , (1)بما فييا حقوق السجناء  األساسيةو الحريات اإلنسان البرلمان في حماية الحقوق 

التشريعي في حماية وبالتالي يبرز دور البرلمان  ,سن قوانين تعزز من ىده الحقوق وتكفل حمايتيا 
الحقوق اإلنسان والتي من ضمنيا حقوق السجناء , اعتمادا عمى صالحياتو التشريعية , وكدا عمى 
تمثيمو لإلرادة الشعبية من خالل تصديو ألي اقتراح أو مشروع قانون من شأنو أن ييدد أو يمس 

السمطة التنفيذية من  بحقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء أو يحد منيا سواء كان صادرا من
 (2)قانون حخالل اقتراحيا لمشاريع قوانين أو يكون صادرا عن مجموعة من النواب في شكل مقتر 

مشروع قانون من شأنو المساس  وأ رحمقتفيفترض ألغمبية أعضاء البرلمان أن تتصدى ألي 
ىده الحقوق و ن إذا عممنا أخاصة بحقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء وذلك بالتصويت ضده ,

ده الحقوق المحمية بواسطة نصوص دستورية واضحة ،ومن ىيتم تنظيميا , األساسيةالحريات 
وتكون تراثا مشتركا بين جميع . والمواطنة مضمونة اإلنسانأن الحريات مضمونة وحقوق  ,دستوريا

جيل كي يحافظوا عمى سالمتو وعمى عدم  إلىالجزائريين والجزائريات واجبيم أن ينقموه من جيل 
وعمى  اإلنسانالدستور الجزائري عمى أن الدولة تضمن عدم انتياك حرمة  تأكيدانتياكو ,وكدا 

حظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة كما أكد عمى معاقبة عمى الجرائم المرتكبة 
دنية والمعنوية, ومن ىنا يتضح لنا أن الب اإلنسانضد الحقوق والحريات وعمى كل مساس بسالمة 

ينص عمييا ويقرىا في حين أن ضبط تفاصيل ىذه  الدستور يتولى يضع القواعد األساسية , و

                                                           

7224سنة ل 23الجرٌدة الرسمٌة رقم  7224نوفمبر  51المؤرخ فً  7224أنظر المواد من الدستور الجزائري لسنة   (1)  
.7222لسنة  02.الجرٌدة الرسمٌة رقم  7222جوٌلٌة  32أنظر النظام الداخلً لمجلس الشعبً الوطنً, المؤرخ فً   (2)  
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تركيا لممشرع ومن ىنا تتضح عالقة المشرع ومن وراءه البرلمان ,  ةاألساسيالحقوق والحريات 
من يتولى تشريع  , فيذا األخير ىو (1)بيا الدستور أتىوالحريات األساسية التي  اإلنسانبحقوق 

بما فييا حقوق السجناء , التي أقرىا الدستور  اإلنسانالنصوص والقوانين التي تكفل احترام حقوق 
, البرلمان الرقابي عمى عمل الحكومة  دوربرز ي, كما  اإلنسانمن حقوق يتجزأ ىا جزء ال باعتبار 

التي تتم خالل ,من خالل مراقبة عمميا والقيام بالتدخالت االستفسارات وتوجيو االنتقادات البناءة 
حول أي مسالة تتعمق بحقوق اإلنسان بما  جمسات المناقشات التي تعقدىا الحكومة مع البرلمان

عينين وكدا من خالل توجيو  أسئمة شفاىة الحكومة أو كتابية ألعضاء الم, فييا حقوق السجناء
كما يمكن لمبرلمان تشكيل لجان تحقيق في حالة حدوث انتياكات بالرد عمييا في أجال محددة. 

وىدا بجمع المعمومات الكافية عنيا واتخاذ خطيرة لحقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء ,
لحريات وفي ىذا اإلطار تعد لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وا اإلجراءات التشريعية لمعالجتيا

إحدى اآلليات البرلمانية ,بالمجمس الشعبي الوطني و, كدا لجنة حقوق اإلنسان بمجمس األمة 
الميام  إلى باإلضافةوتختص ىذه المجان ,لحماية حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء , الميمة 

 اإلنسان , تختص بالدفاع عن حقوق (2)من النظام الداخمي لمبرلمان 72المحددة بموجب المادة 
 , والعمل عمى تنقية التشريعات المعمول بيا من النصوص, والحريات بما فييا حقوق السجناء 

بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق اإلنسان والعمل عمى تعديميا  اإلنسانالتي تتعارض مع حقوق 
عداد الدراسات ذات الصمة , كما تقوم جيزة الحكومية بالرقابة عمى األ بما فييا حقوق السجناء  ,وا 
  ,لمتأكد من مدى التزاميا بحقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء.

 

 

 

 
                                                           

الجرٌدة الرسمٌة  7224نوفمبر  51المؤرخ فً  7224من الدستور الجزائري 30, 33,  37, 35, 75( أنظر المواد 5) 

. 7224لسنة  23رقم    

الجرٌدة الرسمٌة رقم  7222جوٌلٌة 32المؤرخة فً مجمس الشعبي الوطني, من النظام الداخمي لم 72المادة  ( أنظر7)

     7222لسنة  02
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 الفرع الثالث

 المجمس الدستوري

و منيا حقوق  في مجال حماية حقوق اإلنسان ,يعتبر المجمس الدستوري من أىم األليات الوطنية 
يتولى ميمة الرقابة عمى , 5545فيفري  73و قد أنشأ المجمس الدستوري بموجب دستور ,السجناء 

بما فييا المتعمقة بحقوق اإلنسان و معاممة المساجين ,دستورية القوانين و التشريعات و التنظيمات 
و كذلك الرقابة عمى صحة اإلستشارات السياسية باإلضافة ,و كذا المعاىدات و اإلتفاقيات الدولية ,

عمى العديد ,اإلطار صادقت الجزائر  ، و في ىذا(1)إلى صالحيات استشارية في حاالت خاصة 
فقد أخضع الدستور ,من اإلتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء 

و ىي ,ىذه اإلتفاقيات إلى رقابة المجمس الدستوري و ضمان عدم تعارضيا مع أحكام الدستور 
أثرىا القانوني بعد المصادقة  تأخذبالتالي تعتبر كميا أسمى من القانون بعد المصادقة عمييا و 

و رئيس مجمس ,أو رئيس المجمس الوطني أرأى رئيس الجميورية إذا عمييا ، و في ىذا اإلطار 
يتم ,األمة أن إحدى المعاىدات و اإلتفاقيات مخالفة لمدستور لتضمنيا قواعد تخرق حقوق اإلنسان 

 .(2)مع أحكام الدستورعرضيا عمى رقابة المجمس الدستوري لمطابقتيا 

عمى القوانين العادية و التنظيمات التي تصدرىا السمطة ,كما يمارس المجمس الدستوري الرقابة 
يمارسيا رئيس الجميورية بموجب ,التنفيذية في المواضيع خارج عن مواضيع التشريع البرلمان 

وانين العادية و من الدستور تعرض ىذه الق 571حسب المادة ,سمطتو التنظيمية المستقمة 
و يكون ,يبدي رأيو فييا قبل صدورىا  ,التنظيمات عمى المجمس الدستوري لمطابقتيا مع الدستور
واجب التنفيذ و بالتالي في حال عرض ,اختياريا و بعد صدورىا يكون قرار المجمس الدستوري 

توريا يفقد ىذا نص تشريعي أو تنظيمي غير دستوري يكون فيو انتياك لحقوق اإلنسان المقررة دس
 النص أثره من يوم قرار المجمس الدستوري و يسري بأثر فوري. 

                                                           

, الجرٌدة الرسمٌة  5545فٌفري  73المؤرخ فً  45/54المرسوم الرئاسً رقم  5545من دستور  513( أنظر المادة 5) 

   5545لسنة  25رقم
 7224نوفمبر  51المؤرخ فً  7224المتضمن الدستور الجزائري 24/55ن القانون رقم م 524( أنظر المادة 7) 

   7224لسنة  23الجرٌدة الرسمٌة رقم 
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كما يمارس المجمس الدستوري الرقابة الدستورية عمى األوامر التشريعية لرئيس الجميورية بين 
و تصبح الرقابة الدستورية عمييا مثميا مثل ,دورتي أو في حالة شغوره بعد مصادقة البرلمان عمييا 

أما األوامر التشريعية التى لم يوافق عمييا البرلمان فتمغى، كما يمارس المجمس .ن العادية القواني
و المجمس الدستوري و من خالل  .(1)  الدستوري الرقابة عمى القوانين العضوية قبل صدورىا

ممارستو إلختصاصاتو الرقابية ,فيو بذلك يتولى الدفاع عن حقوق اإلنسان و الحريات األساسية 
لواردة في الوثيقة الدستورية و بالتالي يساىم في الدفاع عن الحريات الفردية ميما كانت صفاتيم ا

 أحرار أم محبوسين ,و بالتالي فيو يحمي األفراد من تعسف المشرع. 

 الفرع الرابع

 المجنة اإلستشارية لحماية و ترقية حقوق اإلنسان

المنتدبة المكمفة  الوزارةإنشاء ,لقد سبق إنشاء المجنة اإلستشارية لحماية و ترقية حقوق اإلنسان 
و تم إسنادىا , (7) 5555جوان  54المؤرخ في  55/554بمقتضى المرسوم رقم ,بحقوق اإلنسان 

في  في الدستور ,و حدد مياميا بتطبيق الحقوق و الحريات المعترف بيا,السيد عمي ىارون  ,إلى
و العمل عمى ترقية و تعزيز و حماية حقوق اإلنسان بما فييا , العامة لمحكومة  ةالسياسإطار 

ز حقوق اإلنسان و تعزي ,وفقا لإلتفاقيات و المعاىدات الدولية ذات الصمة بحماية,حقوق السجناء 
 5555أوت  70المؤرخ في 55/322رقم وقد حدد المرسوم التنفيذي عمييا الجزائر.التي صادقت 

الرامية إلى تطبيق الحقوق ,العمل عمى اقتراح السياسة العامة من خالل مياميا و صالحياتيا , (3)
في الدستور و القوانين و التنظيمات الجاري العمل و ضمان  ,و الحريات المعترف بيا لممواطنين

مع المؤسسات  االتصالعمى ,كما يسير الوزير المنتدب لحقوق اإلنسان ,و الحريات  ىذه الحقوق
و ذلك عمال باألحكام ,و الييئات المعنية عمى الدفاع عن حقوق اإلنسان و إحتراميا و ترقيتيا 

                                                           

7224لسنة  23الجرٌدة الرسمٌة رقم  7224نوفمبر  51المؤرخ فً  7224من الدستور الجزائري521( أنظر المادة5)  

جوان  54المؤرخ فً  بإنشاء الوزارة المنتدبة المكمفة بحقوق اإلنسان المتعلق 55/557رسوم الرئاسً المأنظر:( 7)

.  5555لسنة  32، الجرٌدة الرسمٌة رقم 5555  

 70المؤرخ في  الوزارة المنتدبة المكمفة بحقوق اإلنسانميام و صالحيات المحدد ل 55/322أنظر:المرسوم التنفيذي (3)
.5555لسنة  02الجريدة الرسمية رقم  5555أوت    
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 ,فقا لممعاىدات و اإلتفاقيات الدولية المرتبطة بذلك,و الدستورية في مجال حقوق المواطن و حرياتو 
اإلتفاقيات الدولية المرتبطة كما تتولى اقتراح انضمام الجزائر إلى  ,و التي صادقت عمييا الجزائر

إلى اإلتفاقيات الدولية ,كما تتولى اقتراح انضمام الجزائر ,و التي صادقت عمييا الجزائر ,بذلك 
لتنفيذ  ,التي يتعمق موضوعيا بحقوق اإلنسان و كدا اقتراح اإلجراءات التنظيمية أو التشريعية

م إلغاء ت 5557فيفري  77في .و جزائر المعاىدات أو اإلتفاقيات الدولية التي تصادق عمييا ال
و حل محميا المرصد ,  (1) 57/32الوزارة المنتدبة لحقوق اإلنسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 (2) 5557فيفري  77المؤرخ في  57/33الوطني لحقوق اإلنسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
كما يعمل عمى ,ية بحقوق اإلنسان وىي ىيئة تابعة لرئاسة الجميورية يقوم بالعمل عمى التوع,

كما يقدم ,فيرصد اختالالت حقوق اإلنسان , بما فييا حقوق السجناء تجنب اإلخالل بحقوق اإلنسان
حصيمة سنوية عن حالة حقوق اإلنسان ، كما يعمل المرصد عمى رصد انتياكات حقوق اإلنسان 

ي شكل تقارير سنوية تتناول ف ,و يخطر بذلك رئيس الجميورية و رئيس المجمس الشعبي الوطني,
المرصد الوطني لحقوق اإلنسان تطور ميم  إنشاءق اإلنسان في الجزائر، ويعتبر و حالة تطور حق

و استمر في نشاطو إلى غاية  ,في مجال حماية حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء في الجزائر
الوطنية  المجنةحل محمو لت 7225مارس  71المؤرخ في  25/35حمو بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .(3)اإلستشارية لحماية وترقية حقوق اإلنسان

 

 

 
                                                           

 5557فيفري  77المؤرخ في  إلغاء الوزارة المنتدبة لحقوق اإلنسان, المتعمق ب 57/32أنظر المرسوم الرئاسي رقم (5)
 . 5557 لسنة 51الجريدة الرسمية رقم 

 5557فيفري  77المؤرخ في , المرصد الوطني لحقوق اإلنسان, المتعمق بإنشاء  57/33أنظر المرسوم الرئاسي رقم ( 7)
  . 5557 لسنة 51الرسمية رقم الجريدة 

, المؤرخ المجنة الوطنية اإلستشارية لحماية وترقية حقوق اإلنسانالمتعمق بإنشاء  25/35 أنظر المرسوم الرئاسي رقم (3)
. 7225لسنة  54الجريدة الرسمية رقم  7225مارس  71في   
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 المطمب الثاني

 عمى معاممة السجناءلمرصد والرقابة  الوطنية غير الحكومية اآلليات

ظيرت بالموازاة مع األحزاب , مع اإلنفتاح السياسي و التعددية السياسية و الحزبية في الجزائر 
عمل في مجال الدفاع و حماية ,تية ممنظمات المجتمع المدني غير حكو  ,السياسية و الجمعيات 

كافة الوسائل القانونية المتاحة لتعزيز و  عمالو ىذا باست.(1) حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء
لكشف عن مختمف ا وىدا بيدف,حماية الدفاع عن حقوق اإلنسان و منيا حقوق السجناء 

منظمات المجتمع المدني غير  ,ومن بما فييا حقوق السجناءاإلنتياكات المتعمقة بحقوق اإلنسان 
و الرابطة  ,الجزائرية لمدفاع عن حقوق اإلنسان ةالرابط الحكومية, التي ظيرت خالل ىاتو الفترة,

دا فرع منظمة العفو الدولية وكو جمعية ترقية المواطنة و حقوق اإلنسان ,الجزائرية لحقوق اإلنسان 
كما ،نتناول في الفرع األول الرابطة الجزائرية لمدفاع عن حقوق اإلنسان س، حيث في الجزائر

و في الفرع الثالث سنحاول التعرف ،الجزائرية لحقوق اإلنسان  ةفي الفرع الثاني الرابط درسسن
رابع فسنتطرق إلى فرع منظمة العفو ، أما في الفرع العمى جمعية ترقية المواطنة و حقوق اإلنسان 

السياسية في الفرع الخامس, أما في الفرع السادس  بكما سنتناول أألحزاالدولية في الجزائر .
 فنتطرق إلى وساءل االعالم .

 الفرع األول

 الرابطة الجزائرية لمدفاع عن حقوق اإلنسان

و تيدف الرابطة  ,ت حقوق اإلنسانو تتمتع ىذه الرابطة بصفتو عضو في الفدرالية الدولية لرابطا
 دوفقا لمميثاق العالمي لحقوق اإلنسان و كذا التندي,إلى الدفاع و ترقية الحريات الفردية و الجماعية 

(3) بانتياكات لحقوق اإلنسان بما فييا حقوق المساجين 
و العمل عمى تقديم ,ميما كانت الدوافع ,(2) 

و أن تكون حرياتو ميددة و التنديد عالنية بممارسة أ ,المساعدة لكل شخص انتيكت حقوقو
                                                           

. 5545ة رقم   لسنة , الجريدة الرسمي 5545فيفري  73, المؤرخ في  5545دستور فيفري أنظر   (1)  
www . laddah .org / ? lang =ar . حقوق اإلنسانمدفاع عن الموقع الرسمي لمرابطة الجزائرية لأنظر    (7)  
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ستمرار لمقضاء عمى ىذه الظاىرة و بصفة عامة الدفاع و ترقية ال بمو الع,التعذيب و ممارسيو 
عمل عمى إعداد تقارير سنوية لحالة حقوق اإلنسان في تجزأة ,كما تحقوق اإلنسان العالمية بدون 

 . (1) مصطفى بوشاشيسيد حاليا يترأس الرابطة  ال ,والجزائر 

 رع الثانيالف

 الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان

تيتم وطنية ,و ىي منظمة غير حكومية ,  5543تأسست الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان سنة 
و الحريات األساسية الفردية و الجماعية ,بالدفاع عن حقوق المساجين بما فييا حقوق المساجين 

و كذا ,،كما تعمل عمى مساعدة األشخاص ضحايا اإلنتياكات حقوق اإلنسان و الدفاع عنيم 
كما تعمل عمى إعداد تقارير سنوية  ,أينما كانت و أينما وجدت,التنديد بانتياكات حقوق اإلنسان 

زائرية لحقوق اإلنسان بصفة المراسل لدى ىذا و تتمتع الرابطة الج .لحقوق اإلنسان في الجزائر
و كذا , وعضوية المنظمة العربية لحقوق اإلنسان , الفدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان 

و حاليا يترأس الرابطة الجزائرية لحقوق ,كمراقب لدى المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب 
 .(2)مختارين سعيدالسيد اإلنسان 

 الثالث رعالف

 النسانجمعية ترقية المواطنة و حقوق ا

و رئيسيا ىو ادريس زيطوني و تعمل  7227تأسست جمعية ترقية المواطنة و حقوق اإلنسان سنة 
الجمعية عمى الدفاع عن حقوق اإلنسان بما فييا السجناء و التنديد بانتياكات حقوق اإلنسان و 

 ((3)2)إعداد تقارير سنوية عن تطور حالة حقوق اإلنسان في الجزائر 

 

                                                           

www . laddah .org / ? lang =ar . .حقوق اإلنسانلمدفاع عن  الموقع الرسمي لمرابطة الجزائريةأنظر    (5)  

 www . ladah .dz الرسمي لمرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسانأنظر الموقع    (7)  
 www.apdh.dz. لجمعية ترقية الموطنة وحقوق اإلنسان أنظر الموقع الرسمي   (3)  
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 الرابع رعالف

 فو الدولية الجزائرمنظمة الع

دولة في العالم ليا  23أنشأت منظمة العفو الدولية و ىي منظمة دولية غير حكومية متواجدة في 
و يعتبر فرعيا بالجزائر منظمة غير حكومية (1) 5555فرع بالجزائر و تحصمت عمى اإلعتماد سنة 

وطنية مكونة من  حيث تتكون من جمعية, وطنية و ىذا لخضوعو لقانون الجمعيات الجزائري 
و رئيس منظمة العفو الدولية في الجزائر ىو سعيدي  ,والية عبر الوطن 71أعضاء في أكثر من 

,وكد و تيتم منظمة الدولية في الجزائر بالدفاع عن حقوق اإلنسان بما فييم حقوق السجناء ,يونس 
و المياجرين ،منع  معارضة التعذيب و حماية حقوق الالجئينو العمل عمى إلغاء عقوبة اإلعدام 
منظمة العفو الدولية في الجزائر بإعداد تقارير دورية سنوية عن  مانتياكات حقوق اإلنسان كما تقو 

 . (2)تطور حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء في الجزائر

 خامسالفرع ال

 األحزاب السياسية

في حماية حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء , ىاما  دور األنظمة السياسية الديمقراطية تمعب
تدخل في صميم الوظيفة األساسية لمممارسة السياسية ألي حزب ،و تعتبر األحزاب  األني,

نظرا لممكانة األساسية و المحورية , الديمقراطيةفي الدول  الديمقراطيةالسياسية أحد المظاىر 
و بالتالي فيي الحديثة ,  المدنية و الديمقراطيةالدولة  باعتبارىا أحد أسسلألحزاب السياسية و 

بما  والحريات العامة حقوق الدفاع عن التسعى إلى  ,وار بالغة األىمية داخل المجتمع تضطمع بأد
و يعتبر حق ممارسة السياسة و إنشاء األحزاب السياسية ,أحد  .فييا حقوق السجناء و ترقيتيا 

من ىذا ارتبط مفيوم حقوق اإلنسان و الحريات العامة  المضامين المرتبطة بحقوق اإلنسان و
باعتبارىا تسعى إلى ترقية ىذه الحقوق ووضعيا حيز , بالنضال الحزبي لمممارسة السياسية 

                                                           

0/57/5552المؤرخ فً  52/35بمقتضى قانون الجمعٌات  5555تم اعتماد منظمة العفو الدولٌة الجزائر سنة   (1)  
  الدولٌة الجزائر أنظر الموقع االلكترونً لمنظمة العفو 

www amenesty .org /ar /countrie /middle /east – and north – africa / algeria /        (2)  
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لألحزاب و من ثمة كانت حماية حقوق الممارسة السياسية خل في صميم دالممارسة ألنيا ت
ة السياسية لألحزاب ، سحجر الزاوية في الممار , اإلنسان و الحريات العامة بما فييا حقوق السجناء

  (2)ال يمكنو ممارسة السياسة  ،فاإلنسان إذا لم يكن حرا متمتعا بكافة حقوقو األساسية

في جميع ميادين الحياة  ،لممجتمععمى تشكيل اإلرادة السياسية  ةالسياسيوتعمل األحزاب   
حماية و احترام حقوق اإلنسان و  كدا من خالل والسياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية 

ع المساىمة في تكوين الرأي العام و تشجيب، و ىذا (3)الحريات العامة بما فييا حقوق السجناء
تسعى  كما ,المساىمة الفعمية لممواطنين عمى حماية واحترام حقوق االنسان بما فييا حقوق السجناء

مع من خالل الممارسة الفعمية لمسياسة عن طريق تكوين لحماية و تعزيز حقوق اإلنسان في المجت
تحضير النخب السياسية المتشعبة بثقافة حقوق اإلنسان و الحريات العامة ,و القادرة عمى تحمل و 

و كذا العمل عمى ترقية الحياة السياسية و تيذيب االنتخابات  من خالل المسؤوليات العامة
و كذا اإلىتمام بتكريس الفعل , (1)ممارستيا و تثبيت القيم و المقومات األساسية لممجتمع الجزائري 

اإلنسان و قيم التسامح و العمل عمى حقوق  السممي عمى السمطة و ترقية  لالتداو و  الديمقراطي
سياسية تمعب دور الوسيط بين الشعب و الحكومة فيي تصغي حمايتيا و تعزيزىا، فاألحزاب ال

و من ىنا يتضح أىمية األحزاب ور و تعمل عمى توصيميا لمحكومة ،لمطالب و انشغاالت الجمي
تعمل عمى إبراز أىمية تعزيز و حماية , باعتبارىا أحد األدوات الرئيسية لمديمقراطية, السياسية 

و ىذا من خالل ,و تعميق ممارستيا , ا فييا حقوق السجناءبم حقوق اإلنسان في الحياة العامة
شره من مقاالت و نو كذا ما ت,و اجتماعات و مؤتمرات و مناقشات ,من ندوات  انشاطاتيمختمف 

لمتأكيد عمى ,و كذا من خالل ورشاتيا التكوينية الحزبية ,خطابات عبر مختمف إصداراتيا الحزبية 
و الحريات العامة و الدفاع عنيا ,سان بما فييا حقوق السجناء أىمية احترام و حماية حقوق اإلن

 ()(2) الديمقراطيةباعتبارىا أحد أسس 

                                                           
 
 

، الجريدة الرسمية رقم7257جانفي  57المؤرخ في  57/20القانون العضوي المتعمق باألحزاب السياسية  أنظر:   (1)  
7257لسنة  27   
  7224لسنة   23, الجريدة الرسمية رقم  7224نوفمبر 51من دستور   07( أنظر المادة 7)
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 سادسالفرع ال

 وسائل اإلعالم

فحرية اإلعالم تشكل األساس  الديمقراطية,يعتبر وجود إعالم حر من أىم مميزات المجتمعات 
ت االصحف و المجالت و إقامة قنو  قتضى ذلك حق إصداريو , الذي تقوم عميو الحريات األخرى 

مع اإلنفتاح  و وفي الجزائر وعدم التضييق عمى النشر و اإلشيار. ,حرة إذاعيةتمفزيونية و 
الجديدة ظيرت العديد من الوسائل اإلعالمية , (1)5545السياسي و اإلعالمي الذي جاء بو دستور 

نظم  سائط وو لالتكنولوجي مع التطور و المسموعة عمقت من حرية الرأي و التعبير، و , المكتوبة 
أصبح لوسائل اإلعالم أىمية كبيرة في مخاطبة مختمف الشرائح اإلجتماعية بشكل , اإلتصاالت 

السياسية واالقتصادية قضايا الو معالجة العديد من , أكثر فعالية و شمولية في التعبير عن األراء 
 .حقوق اإلنسان و الحريات العامة واالجتماعية والثقافية و قضايا 

اإلعالم  مفذلك يستدعي أن يقو  , و باعتبار أن حرية اإلعالم تشكل أحد مضامين حقوق اإلنسان
والمناداة لتعزيزىا ,حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء حماية وتعزيز بدور ريادي في مجال 
إلعالم في تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان وال يمكن الحديث عن دور فاعل لوحمايتيا والتعريف بيا ,
و فق ضوابط و  ديمقراطيةو يعمل في بيئة  ,دون أن يكون إعالما حرا, بما فييا حقوق السجناء 

  (2) .أطر قانونية محددة 

و ترقيتيا  ,بما فييا حقوق السجناء في تعزيز ثقافة حقوق اإلنساناإلعالم فمن أبرز ميام وسائل 
ليا وتكريس المفاىيم الخاصة بيا ,وتحسيس الرأي العام بحقوق ىده  مالحتراو إشاعة ا و حمايتيا,

بما فييا  اإلنسانوأيضا من خالل  العمل عمى رصد وتوثيق انتياكات حقوق  ,الفئة من المجتمع
الضحية و الشيود لتأكيد  إفادةو ذكر ,تقارير بشأنيا و بثيا و نشرىا الإعداد حقوق السجناء , و 

و كذا القيام بالتحقيقات اإلخبارية و الصحفية حول وضعية المحبوسين و ظروف ,الموضوع 

                                                                                                                                                                                     

 
. 7257لسنة  57الجرٌدة الرسمٌة رقم  7257جانفً  57المؤرخ فً  57/21أنظر القانون العضوي لالعالم رقم   (1)  

www.anhir.net .   لمعلومات حقوق االنسان ظر الشبكة العربٌةنأ( 7)    

http://www.anhir.net/
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لمتظاىرات  الصحفية  باس داخل السجون باإلضافة إلى نشر التغطيات اإلعالمية و التقاريرتاإلح
و بالتالي فال حقوق اإلنسان السيما حقوق السجناء .بحماية وتعزيز المعنية ,و األنشطة الوطنية 

 فالكل متكامل. , إعالم و ال إعالم بال حقوق اإلنسان سان بالحقوق اإلن

 المطمب الثالث

 اآلليات الدولية لمرصد والرقابة عمى معاممة السجناء

و التي تتولى ميمة السير عمى حماية , ومية كومية وغير الحكالوطنية الح اآلليات إلى إضافة
دولية تعنى بحماية حقوق  آلياتبما فييا حقوق السجناء , ىناك  اإلنسانواحترام وتعزيز حقوق 

ميمة الرصد  ىوتتول بوضعيامة األمم المتحدة ظتقوم من إما,  بما فييا حقوق السجناء اإلنسان
ماوالرقابة عمى حقوق السجناء في البمدان األعضاء ,  االتفاقيات الدولية  بإنشائياتقوم  آليات وا 

السيما منيا معاممة السجناء ,و التي تتولى ميام الرصد ومتابعة احترام  اناإلنسبحقوق  ةالمتعمق
كما يمكن االتفاقيات , ىدهفي  ءاألعضا دولفي ال السجناء بما فييا حقوق اإلنسانحقوق 

لممنظمات الدولية غير الحكومية إجراء الرصد والرقابة عمى احترام حقوق اإلنسان بما فييا حقوق 
خالل الصالحيات المخولة ليا في إطار القانون الدولي العام, وكدا من خالل  ىذا من,السجناء و 

كما يمكن لمدول  عضويتيا في عدة لجان تابعة لألمم المتحدة و ذات العالقة بحقوق اإلنسان .
في الخارج في حال انتياك ألي حق من حقوقيم المكرسة في  ءالسجنا حقوق رعاياىاحماية 

,  ةدولية ذات الصمة بمعاممة السجناء , وىدا عن طريق الحماية الدبموماسيالصكوك واالتفاقيات ال
حقوق  مرصد والرقابة عمىوعمى ىدا األساس سنتطرق في الفرع األول إلى اآلليات المؤسسية ل

لمرصد  االتفاقية اآللياتاإلنسان بما فييا حقوق السجناء , أما في الفرع الثاني فسنتعرف عمى 
بالدراسة  لأما في الفرع الثالث فسوف نتناو ,ق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء حقو  والرقابة عمى

أما في  ,حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء الرصد والرقابة عمىدور منظمة العفو الدولية في 
حقوق اإلنسان  الرصد والرقابة عمىالفرع الرابع فسندرس دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في 

الرصد في  ةييا حقوق السجناء .أما في الفرع الخامس فسنتطرق إلى دور الحماية الدبموماسيبما ف
 . حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء و الرقابة عمى
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 الفرع األول

 جناءحقوق اإلنسان بما فيها معاممة السوالرقابة عمى رصد مة لياآلليات المؤسس

يعد قفزة نوعية كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق ,شك أن إنشاء منظمة األمم المتحدة  ال
رق حقوق اإلنسان بما فييا خو  كاإلنسان السيما منيا حقوق السجناء، وبسبب تزايد حاالت اإلنتيا

التي تتمقاىا األمم المتحدة من قبل ضحايا ىذه  تإاللتماسا حقوق السجناء، وكثرة المراسالت و
قام المجمس اإلقتصادي  والمنظمات غير الحكومية،أسواء من جانب األفراد , اإلنتياكات 

بوصفيا أحد األجيزة ,(1) 5502فيفري  52واإلجتماعي بتأسيس لجنة حقوق اإلنسان بتاريخ 
المكمفة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان بما فييا حماية حقوق السجناء  , الرئيسية لألمم المتحدة

الخاصة بحقوق اإلنسان، وتتكون لجنة حقوق استنادا إلى مختمف الوثائق والصكوك الدولية 
دولة وتتركز مياميا في تقديم تقارير وتوضيحات ومقترحات لممجمس اإلقتصادي  13اإلنسان من 

 واإلجتماعي بخصوص حالة حقوق اإلنسان في الدول األعضاء في األمم المتحدة .

وكذا العديد من , 5504نة وقد ساىمت ىذه المجنة في صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لس
والعيد الدولي لمحقوق  ,كالعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ,الدولية واالتفاقياتالمعاىدات 

، ورغم ىذا لم يكن مسموحا لمجنة حقوق اإلنسان  5522اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لسنة
النظر في البالغات المتعمقة بانتياكات حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء التي تتمقاىا األمم 

, الصادر عن  المجمس (2) 5503 تأو  23المؤرخ في  41وىذا استنادا إلى القرار  , المتحدة
وأمام استمرار ىذا الوضع أصدر المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي القرار اإلقتصادي واإلجتماعي 

الذي وضع نظاما موحدا لمتعامل مع ,(3) 5515جويمية  32( المؤرخ في  74-) د  374رقم 
إلى األمم المتحدة   دي تر الت بما فييا حقوق السجناء, البالغات المتعمقة بانتياكات حقوق اإلنسان

وردود الحكومات المعنية  ,من خالل وضع قائمة سرية لمبالغات المتعمقة بانتياك حقوق اإلنسان

                                                           

  (1) . 5502فيفري  52 المؤرخ في لجنة حقوق اإلنسان المتعمق بإنشاء المجمس اإلقتصادي واإلجتماعيأنظر  قرار 

. 5503أوت 32المؤرخ في  41رقم  المجمس اإلقتصادي واإلجتماعيأنظر  قرار (2)  

5515 جويمية  32( المؤرخ في  74-) د  374رقم  المجمس اإلقتصادي واإلجتماعيأنظر  قرار  (3)  
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لى المجنة الفرعية لمنع  و  حماية األقميات سابقا التمييز وترسل إلى كل من لجنة حقوق اإلنسان وا 
      .(1)اإلنسان والتي استبدلت الحقا بالمجنة الفرعية لتشجيع وحماية حقوق

من المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع  ,(07-د)5731صدر قرار رقم  5523جوان  22وفي 
خراج نطاق  آلية جديدة عمنية تمثل األساس القانوني لإلجراءات,  يتضمن (2)لألمم المتحدة 

الشاممة والمنظمة  ,من دراسة وفحص االنتياكات اإلنسانالمعاىدات , حيث مكن لجنة حقوق 
ووضع تقارير وتوصيات بشأنيا  ,لحقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء في الدول األعضاء

وقد تتم رقابة لجنة حقوق اإلنسان لالنتياكات عن  وتقديميا إلى المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي .
نيج ومنظم لحقوق طريق تعيين مقرر ,أو مبعوث خاص, أو خيري إلى الدولة المتيمة بانتياك مم

اإلنسان ,وجمع المعمومات والتحري حول ىذه االنتياكات لحقوق اإلنسان, وما مدى وجود خروقات 
لممواثيق الدولية لحقوق اإلنسان, كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيرىا من الصكوك الدولية 

ىذا وقد حل  توصيات .ذات الصمة ,ثم يقوم بوضع تقرير يسمم إلى لجنة حقوق اإلنسان مع تقديم 
الصالحيات مجمس حقوق اإلنسان محل لجنة حقوق اإلنسان , وأوكل لممجمس جميع الوظائف و 

 715/22بموجب قرار الجمعية العامة رقم  وىذا  المتعمقة بمجنة حقوق اإلنسان تاآلليات والوالياو 
عمى أن يقوم بمراجعتيا وتحسينيا بغرض جعميا أكثر فعالية , , (3)7222مارس  51المؤرخ في  ,

اإلنسان في عممو عمى آليات مستمدة  من الميثاق, تقوم بميمة الرصد ويستند مجمس حقوق 
واإلجراءات  5123والرقابة عمى احترام حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء وتتمثل في االجراء 

    الشامل .وسنتعرف عمييا فيما يمي .الخاصة و آلية االستعراض الدوري 

 

 

  
                                                           

محمد موسى  القانون الدولً لحقوق االنسان المصادر ووسائل الرقابة , عمان ’( أنظر )علوان( /حمد ٌوسف , )خلٌل( 5) 

.705ص  7224, دار الثقافة للنشر والتوزٌع طبعة  

  (2) . 5523جوان  22مؤرخ في ال (,07-)د5731المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي رقم قرار  أنظر  

. 7222مارس  51المؤرخ في  715/22قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  أنظر    (3)  
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 الفقرة األولى

3051اإلجراء   

( 04 -) د 5123قرار المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي رقم  ,طبقا إلى 5123اإلجراء  أنشأ
زيادة  يدفبو , (1) 5123ومنو جاءت تسمية ىذه اآللية باإلجراء  ,5532ماي  73المؤرخ في 

ن آخرىا التعديل بموجب قرار اك,لعدة تعديالت  5123فعالية وكفاءة ىذا اإلجراء خضع اإلجراء 
ويتولى مجمس .(2) 7222جوان  52المؤرخ في  23/7222المجمس اإلٌقتصادي واإلجتماعي رقم 

 وىذا من خالل قيامو بصالحية النظر في ,5123حقوق اإلنسان حاليا ميمة تنفيذ آلية اإلجراء 
وكذا وضع نظام لمشكاوى ,اإلنتياكات المنيجية والثابثة لحقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء 

لحقوق اإلنسان  الثابتة, و النمطية , والجماعات ضحايا اإلنتياكات ,ال شكاوى األفرادقبمن أجل است
خبراء العاممين وقد تم تعيين فريق من ال,يدف التصدي ليذه اإلنتياكات,ب(3)بما فييا حقوق السجناء

لفحص ىذه الشكاوى والبالغات التي تكشف عن نمط منيجي ثابث من اإلنتياكات لحقوق اإلنسان 
بل ,ال يسعى إلى إنصاف الضحايا وجبر الضرر  5123ويعتبر اإلجراء ,بما فييا حقوق السجناء 

ويعتبر اإلجراء  ثم وضع تقرير نيائي ,يسعى إلى الحوار مع ممثل الدولة المعنية لتقديم مالحظتيا
ويتم فقط اإلعالن عن أسماء الدول التي ,نتيجة الشكوى بسري فال يتم إعالم الطرف الثاني  5123

 ويعتبر اإلجراء,  5123خضعت لفحص حقوق اإلنسان بما فييا معاممة  السجناء بموجب اإلجراء 
وفي جميع الدول  ,يتم فيو فحص جميع حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء,  عالمي الرصد 

وىذا خالفا إلجراءات الشكاوى التي تكون وفقا لإلتفاقيات الدولية ,  األعضاء في األمم المتحدة 
   لحقوق اإلنسان أو تكون وفقا لإلجراءات الخاصة.

    

 
                                                           

.5532ماي  73( الصادر فً 04 -)د 5123أنظر: قرار المجلس اإلقتصادي واإلجتماعً التابع لألمم المتحدة رقم  ( 1( 

7222 جوان  52المؤرخ في  23/7222قرار المجمس اإلٌقتصادي واإلجتماعي رقم  ( 2( 

أنظر: )قادري( ، عبد العزٌز، حقوق اإلنسان فً القانون الدولً والعالقات الدولٌة المحتوى واآللٌات الجزائر , دار (3)

. 511ص   7227هومه للطباعة والنشر والتوزٌع , طبعة   
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 الفقرة الثانية

 اإلجراءات الخاصة

لفحص حالة حقوق اإلنسان بما فييا السجناء  ,أنشأت لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة آليات
ىذه اإلجراءات تسمى باإلجراءات ,و تقديم التقارير بشأنيا  صدر في البمدان أو مناطق معينة و 

المقرر الخاص أو الخبير المستقل كقد تأخذ ىذه اإلجراءات الخاصة أشكاال مختمفة .  و,الخاصة 
ومن بعده مجمس حقوق اإلنسان بموجب قرار  ,اإلنسانحيث قامت لجنة حقوق ,أو الممثل الخاص 

بتحديد مدة ىذا اإلجراء ونطاقو ، ويتم تعديل ىذا القرار أو إعادة النظر فيو أو إنيائو ، وبيدف 
وبين اإلجراءات الخاصة  ,زيادة التعاون بين المجان المشرفة عمى تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان

إرساء نظام لمتنسيق والتعاون بينيما ييدف إلى  5555تم سنة  ,ما المعمومات والخبرات بيني تبادلو 
بين عمل المجان المشرفة عمى تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان بين اإلجراءات , تحقيق التكامل 

وازدادت وتيرة ىذا (1)وزيادة فعاليتيا  ,أي قصور في عمل المجان المذكورة ,الخاصة وذلك بمعالجة
شكل بو ,  7222س حقوق اإلنسان ليحل محل لجنة حقوق اإلنسان سنة التنسيق مع إنشاء مجم

وتحميل المعمومات عن حاالت حقوق بفحص عام يقوم ممثل اإلجراء الخاص أو الخبير المستقل 
من مصادر مختمفة وتقاسميا مع الييئات المختصة التابعة  , اإلنسان بما فييا حقوق السجناء

, ود انتياكات جسمية لحقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء وأنو في حالة وج, لألمم المتحدة 
 , يا إلى تقديم توضيحات شأنياتودعو  , يقوم بمفت انتباه حكومات الدول المعنية ليذه اإلنتياكات

وفي حال دعت الضرورة يمكنو القيام بزيارات إلى الدول المعنية بيذه اإلنتياكات واإلضطالع عمى 
وفي ىذا اإلطار إذا  , (2)لمجمس حقوق اإلنسان اوتسميمي بشأنيا قاريرع توضو  , حقوق اإلنسان

يتعاون ممثل اإلجراءات الخاصة مع ممثمي المجان المشرفة عمى تطبيق  , كان الموضوع واحد
الخاص المعني بالتعذيب مع لجنة مناىضة  مثل التعاون بين المقرر .اتفاقيات حقوق اإلنسان

ووضع التقارير , حيث يتم تبادل المعمومات والتنسيق فيما بينيا في رصد اإلنتياكات , التعذيب 
                      .بشأنيا لمجمس حقوق اإلنسان والمجان

                                                           

.42مرجع سابق ص أنظر: ) بدوي( الشٌخ، ( 1( 

.53أنظر: )كلودٌو( ,زانغً، مرجع سابق ص  ( 2( 
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 الفقرة الثالثة

 آلية اإلستعراض الدوري الشامل

لرصد مدى وفاء الدول األعضاء  ،تعتبر آلية اإلستعراض الدوري الشامل أحد اآلليات المستحدثة
بموجب قرار مجمس حقوق اإلنسان رقم  ،وتم إنشاء آلية اإلستعراض الدوري الشامل بالتزاماتيا،

استعراض  فيويتمثل اإلستعراض الدوري الشامل ،(1' 7223جوان  54المؤرخ في  25/21
مجال حقوق  ا فيومدى وفائيا بالتزاماتي ،لسجالت حقوق اإلنسان في جميع الدول األعضاء 

وىذه اآللية مصممة لضمان معاممة كل البمدان عمى قدم المساواة بينيا  عند تقييم  ،اإلنسان
استنادا إلى ميثاق األمم المتحدة واإلعالن  ،بما فييا معاممة السجناء  أوضاع حقوق اإلنسان فييا

اإلنسان ويكون من خالل ومختمف الصكوك الدولية المتعمقة بحالة حقوق ،العالمي لحقوق اإلنسان 
وذلك  بتقديم معمومات حول ،حوار بين ممثمي الدولة المعنية باالستعراض ومجمس حقوق اإلنسان 

تجميع المعمومات من بلحقوق اإلنسان  الساميةكما تقوم المفوضية ، بمدحالة حقوق اإلنسان في ال
في تقرير يتضمن موجزا لوقائع وتعرض ىذه النتائج ،مختمف المجان اإلتفاقية واإلجراءات الخاصة 

وتتاح خالليا الفرصة لممنظمات غير  ،اإللتزامات المتخذة من قبل الدولة المعنية و، اإلستعراض
آلية تعاونية  ،تقارير ، ويعتبر اإلستعراض الدوري الشاملالالحكومية الدولية لممشاركة في عرض 

 اإلستعراض ما ىي التطورات التيومن خالل ىذا اإلستعراض يتم ،من جانب الدولة المعنية 
 ،وتحديد كيفية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان عمى أرض الواقع  ،اإلستعراض السابق  حدثت منذ

ديد اإلنجازات والصعوبات في تنفيذ التزاماتيا في مجال حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء حوت
تعزيز و في مجال حماية الوطنية رات تيا فيما يخص المساعدة والدعم في بناء القداوكذا طمب ،

ىذا وقد قامت الجزائر باستعراض دوري شامل  في مجمس ،حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء 
خالل الدورة األولى لمجمس حقوق ،حقوق اإلنسان لحالة حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء 

                                                           

المتعلق بإنشاء ألٌة االستعراض   7223جوان  54المؤرخ في  25/21مجمس حقوق اإلنسان رقم  ( أنظر القرار5)

 الدوري الشامل

( أنظر الموقع االلكترونً لألمم المتحدة 7)  
  www.Lib.ohchr.org/hrbodies/upr/documents/sessions1/dz/a.hrc.wgg-1-dza-2.pdf. 
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عراض دوري شامل ثاني خالل الدورة ثم أعقبيا است 7224أفريل 54و 3المنعقدة بين (2)اإلنسان 
 .(1) 7257جوان  20ماي و  75بين لمجمس حقوق اإلنسان المنعقدة  53

 

 الفرع الثاني

حقوق اإلنسان بما فيها حقوق السجناء بالرصد والرقابة عمىالمعنية  االتفاقيةليات األ   

صدار إتفاقيات دولية خاص لكن ىذا كمو  ,بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان عمل كبير ة ,إن وضع وا 
لذلك أنشأت  ,إدا لم تكن تصاحبيا آليات لمرصد والرقابة عمى إحترام حقوق اإلنسان ,غير كافي

العديد من المجان لرصد  ,المتعمقة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان,اإلتفاقيات والصكوك الدولية 
نتياكات  ,العمل عمى التحقيق والتوفيق وكذا ,ومتابعة إنتياكات ىذه الحقوق ورصد الخروقات وا 

فرغم تعدد وتنوع ىذه المجان إال أنيا تتشابو  ,لمحقوق التي قررتيا ىذه اإلتفاقيات ,الدول األطراف
في رصد والتحقيق في ىذه اإلنتياكات ، ومن بين ىذه المجان المنشأة بموجب اإلتفاقيات الدولية 

المتعمقة بالعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ,المعنية بحقوق اإلنسانلحقوق اإلنسان ،المجنة 
وكذا لجنة مناىضة التعذيب المنشأة طبقا لإلتفاقية مناىضة التعذيب ,(2) 5522والسياسية لسنة 

ولجنة الحقوق  5540وغيره من ضروب المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو المينية لسنة 
طبقا لمعيد الدولي الخاص بالحقوق اإلجتماعية , 5541ة والثقافية المنشأة واإلجتماعي اإلقتصادية

لجنة القضاء عمى التمييز العنصري المنشأة طبقا لإلتفاقية القضاء عمى ,و 5522والثقافية لسنة 
المستندة , وكذا المجنة المعنية بحاالت اإلختفاء القسري , 5521كافة أشكال التمييز العنصري لسنة 

                                                                         .  (3)5552تفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من حاالت اإلختفاء القسري لسنة إلى اإل

                                                           
 

أنظر الموقع االلكترونً لألمم المتحدة  (5)  

 www.Lib.ohchr.org/hrbodies/upr/documents/sessions7/dz/a.hrc.wgg-1-dza-2.pdf.  
.  713ص أنظر)علوان( , محمد و )موسى( , محمد خلٌل , المرجع السابق   (2)  

5552إلى اإلتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من حاالت اإلختفاء القسري لسنة  أنظر   (3)  
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وكذا نظرىا في تقارير الدورية اآلتية ,غم من تشابو ىذه المجان في طابعيا التحقيقي والتوقيفي الر بو 
أسموب عمميا عن بعضيا البعض، حيث يقوم البعض من ىذه , فقد يختمف من الدول األعضاء 

فيما يتعمق بانتياكات حقوق اإلنسان بما فييا ,المجان بفحص ودراسة شكاوى الدول وبالغات األفراد
برصد مدى وفاء الدول  ,لحقوق اإلنسانتقوم لجان اإلتفاقيات الدولية فيما  .معاممة المساجين

تتمثل في , وىذا من خالل مجموعة من اآلليات ,األعضاء بالتزاماتيا بموجب اإلتفاقيات المعنية 
                                                                                                       والمبادرة الخاصة .,وشكاوي وتبميغات األفراد  ,والبالغات الدولية,نظام تقارير الدول 

 الفقرة األولى

 نظام تقارير الدول

بالتزاماتيا إتجاه  ,عمى وفاء الدول األعضاء,يعتبر ىذا النظام األكثر إتباعا لرصد والرقابة 
اإلتفاقيات المعنية بحقوق اإلنسان بما فييا معاممة المساجين، وتمتزم دول األعضاء من خاللو 

والذي يحيميا إلى المجان المختصة التي تتبعيا لتقوم ,تقديم تقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة 
عادة بتقديم تقرير  ,لدولية لحقوق اإلنسانبدراستيا وتحميميا، وتمتزم الدول األطراف في اإلتفاقيات ا

وتقارير دورية خالل فترة كل ,(1)يا لأولي بعد سنة أو سنتين من دخول اإلتفاقية حيز النفاذ بالنسبة 
رتكز التقرير األولى عمى اإلستعراض الشامل لمختمف جوانب إتفاقية يو  .(2)ثالثة إلى أربع سنوات

السيما من ,من قبل الدولة العضو  , واإلجراءات المتخذة  قيةوالحقوق المعترف بيا من قبل اإلتفا
كافة المعمومات  تحتوي عمىخالل إدراجيا في تشريعاتيا الوطنية،  أما بالنسبة لمتقارير الدورية ف

لوضع ىذه الحقوق التي تكفميا  ,الصحيحة والرسمية عن اإلجراءات اإلدارية والتشريعية والقضائية
وكذا عمى الصعوبات التي تواجييا في ىذا  ,التنفيذ داخل الدولة العضو ىذه اإلتفاقيات موضع

الشأن بشكل يسمح بإجراء المقارنة، وتيدف ىذه التقارير إلى مساعدة الدول األعضاء في الوفاء 
ثم يتم تحديد موعد ,وتتاح لمدولة العضو عدة أشير لتقديم تقريرىا  ,اإلتفاقية المعنية اتجاه ابالتزاماتي

غير  ويتم إعالم الدولة بذلك ويتم إعطاء الفرصة ألعضاء المجنة لطرح األسئمة. ,قشة التقريرلمنا
أن أىم ما يعاب عمى ىذه التقارير ,أنيا محدودة الفعالية ألن الدولة عند كتابتيا لمتقارير قد تخفي 

                                                           

. 35أنظر )كلودٌو( , زانغً , مرجع سابق , ص   (1)  
.  525أنظر )قادري( , عبد العزٌز , مرجع سابق .ص  (2)  
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تتبعيا ىذه وتقوم كل لجنة في المجان التي  التي يمكن أن يكون موضع إنتقاد تتعمق بحقيقة .
اإلتفاقية بوضع تقارير سنوية وتحال إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة تتضمن أىم خروقات الدول 

 األعضاء في اإلتفاقيات التي تتولى ىذه المجان تنفيذىا.

 الفقرة الثانية

 البالغات الدولية

بالغات الدول األطراف في ىذه اإلتفاقيات  ,النظر وفحص ودراسةب ,بعض المجان اإلتفاقية تقوم
بالتزاماتيا المنبثقة عن ىذه اإلتفاقيات  تفي ال ,ضد دول األخرى أطراف في ىذه اإلتفاقيات المعنية

 ومن بين ىذه المجان لجنة حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء , المتعمقة بحقوق اإلنسان
بإيداع دولة وتبدأ ىده األلية  , 5522ة والسياسية لسنة المنشئة طبقا لمعيد الدولي لمحقوق المدني

عدم تنفيذ إلتزامتيا الناجمة عن ىذه اإلتفاقية فتقوم ,لبالغ ضد دولة أخرى طرف في اإلتفاقية 
بين  التواصل يكونوفي ىذه المرحمة , الدولة المعنية بتقديم كافة المعمومات حول ىذه المسألة 

وفي حال تعذر حل الخالف وتسويتو بشكل يرضي الطرفين خالل ميممة ستة أشير ,الدولتين فقط 
د لجنة حقوق اإلنسان لمقيام بالمساعي الحميدة بين الدولتين لموصول إلى من البالغ, تتدخل عندئ

كما يمكنيا طمب معمومات إضافية من الدولة المعنية كما يمكن ليذه الدولة المعنية ,(1)حل ودي 
ظاتيا إلى المجنة أو إيفاد ممثمييا لمناقشة المسألة وعمى المجنة أن تضع تقريرىا خالل تقديم مالح

بالغو لمدول ، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ودي (2)ميمة إثني عشرة شيرا من اإلخطار وا 
من أعضائيا ال يكونوا  من مواطني  21بينيما رغم تدخل المجنة تقوم ىذه األخيرة بانتخاب 

تقوم ىيئة المصالحة بالتوسط بين الدولتين المعنيتين ،  (3)المعنيتين وتشكل ىيئة لممصالحةالدولتين 
إلى حل يرضي الطرفين تقوم ىيئة المصالحة برفع تقرير إلى المجنة يتضمن  وفي حال توصميا

الوقائع والحل المتوصل إليو، أما في حال فشميا في الوصول إلى حل يرضي الطرفين تقوم الييئة 
                                                           

( أنظر )بدوي( الشٌخ , ابراهٌم , التطبٌق الدولً , االتفاقٌانوحقوق االنسان , األلٌات والقضاٌا الرئٌسٌة , القاهرة , دار 5)

  515, ص  7227النهضة العربٌة , طبعة 

وطنً و (أنظر )ناصر الدٌن(, نبٌل عبد الرحمن , ضمانات حقوق االنسان وحماٌتها وفقا للقانون الدولً والتشرٌع ال7) 

. 575ص  7225االسكندرٌة , دار المطبوعات الجامعٌة طبعة  )  
. 33) كلودٌو( , زانغً , مرجع سابق , ص   (3)  
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فع تقرير إلى المجنة يتضمن الوقائع  أراءىا وتوصيتيا بشأن إمكانية الحل مع تقديم الدولتين بر 
 عمى ىذه اآللية أنيا بلرأييما في قبول أو رفض تقرير ىيئة المصالحة إلى رئيس المجنة، ىذا ويعا

قامت ببالغ  لدول والتي تخشى إذا ماعمى افقط  مقصورة ما يمجأ إلييا من قبل الدول ألنيا  قميال،
 . (1) ىي نفسيا موضوع بالغ من الدول األخرى تصبح ضد دولة معنية أن 

 الفقرة الثالثة

 نظام شكاوى أو تبميغات األفراد

يعتبر نظام التبميغات وشكاوي األفراد أحد األليات االتفاقية األكثر فعمية في مجال الرصد والرقابة 
لجان إتفاقية  العديد منوفقا ليذه اآللية تممك و  عمى حقوق االنسان بما فييا حقوق السجناء ,

المكمفة بالرقابة وتنفيد إتفاقيات حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء، صالحية تمقي شكاوى 
البالغات األفراد التابعين لوالية  الدول األطراف بشأن تعرضيم اإلنتياك أحد حقوقيم المحمية 

 ىذه المجان المختصة بيده الصالحية لجنة حقوق اإلنسانن من بيو (2)بمقتضى اإلتفاقية المعنية 
المنشأة ولجنة مناىضة التعذيب   5522المنشئة طبقا لمعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية لسنة 

طبقا لإلتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو المينية لسنة 
إال بالنسبة لمدول التي تعترف المجان باختصاص تمقي شكاوى  ةآلليوال تطبق ىذه ا, 5540

يكون مجيول وأن  وبالغات األفراد، ومن شروط نظر المجنة في شكاوى وبالغات األفراد أن ال
وأن يكون الفرد قد  (3)تكون المسألة محل نظر من جيات دولية أخرى تكون الشكوى جدية وأن ال

خمية وأن يكون داخال في اختصاص المجنة فإذا ما تحققت ىذه أستنفد إجراءات التقاضي الدا
الشروط تنظر المجنة في شكاوى وتبميغات األفراد في جمسات سرية وتتم مناقشتيا مع الدولة 

ويمكنيا اتخاد التدابير المؤقتة في الحاالت التي تتعرض فييا حياة , المعنية المشتكي منيا 
أو توقيف عقوبة اإلعدام ريثما يتم البث في  , شخص لبمد ماالضحايا لمخطر كعدم الطرد وتسميم 

                                                           

. 522أنظر )بدوي( , الشٌخ , مرجع سابق ص   (1)  
.727مرجع سابق ص’ أنظر ) علوان( , محمد ٌوسف و)الموسى( , محمد خلٌل   (2)  

( ٌشار الى أن لجنة حقوق اإلنسان جعلت عبأ اإلثبات استنفاد طرق التقاضً الداخلٌة على عاتق الدولة المشتكً منها 3)

  ولٌس على عاتق الفرد المتضرر صاحب البالغ المقدم . 
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وتقوم المجنة بتقديم توصيات الدولة المعنية بإتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية  , التبميغ الفردي
إلزالة الضرر وفق اإلنتياكات والتأكد من ذلك، وتقوم المجان بإعداد تقارير سنوية عن ىذه 

وما انتيت إليو ىذه الشكاوى إلى الجمعية العامة  , دية وأراءىا وتوصياتياالشكاوى والتبميغات الفر 
لألمم المتحدة، ويعاب عمى ىذه اآللية أنيا إختيارية وليست إجبارية فال تطبق إال عمى الدول التي 

 ارتضت العمل بيذه اآللية.

 الفقرة الرابعة

 حق المبادرة الخاصة

غيرىا من المجان اإلتفاقية األخرى المعنية بحقوق اإلنسان  تختص لجنة مناىضة التعذيب دون
عند وصوليا معمومات تتضمن وجود دالئل قوية وموثوقة ,بإجراء تحقيقات ذاتية من تمقاء نفسيا 

إحدى دول األعضاء في اإلتفاقية مناىضة التعذيب  ل ممارسة التعذيب بصفة منتظمة,  فيحو 
يتميز عمل المجنة أنيا يمكنيا و  .(1)من اإلتفاقية ذاتيا 72وىذا استناد إلى المادة , 5540لعام 

 الدولية بشأن التعذيب بأي مصدر متاح كالدول والمنظمات ,اإلستعانة في جمع المعمومات
الحكومية وغير الحكومية بل حتى األفراد العاديين شريطة أن تكون الدولة المعنية الطرف في 

ذا رأت المجنة ما يبر ذلك تقوم بتعيين  اإلتفاقية قد اعترفت لمجنة باختصاصيا لمقيام بالمبادرة . وا 
جراء تحقيقعضو أو أكثر من أعضاء المجنة وبالتعاون مع الدول سري يرفع  ة المعنية بزيارتيا وا 

مع اإلقتراحات والتوصيات  ,التي تقوم بدراستو وتحميمو وتقديم النتائج لمدولة المعنية,(2)إلى المجنة 
ويتم إدراج النتائج ىذه اإلجراءات التي تقريرىا السنوي المدفوع إلى الجمعية ,ئمة التي تراىا مال

 لالبروتوكو   إنشاء المجنة الفرعية لمناىضة التعذيب , بموجب وتم وىذا .(3)العامة لألمم المتحدة 
وتتمخص مياميا في ,7222دخل حيز النفاذ في جوان  الدياإلختياري لإلتفاقية مناىضة التعذيب 

إلى جميع أماكن اإلحتجاز األشخاص  لالقيام بزيارة منتظمة إلى الدول األطراف في البروتوكو 

                                                           

. 323أنظر )شالال( , نزٌه , مرجع سابق , ص   (1)  
. 523أنظر ) بدوي الشٌخ( , إبراهٌم,  مرجع سابق, ص   (2)  

. 733مرجع سابق ص ’ أنظر ) علوان( , محمد ٌوسف و)الموسى( , محمد خلٌل   (3)  
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عمى إنشاء آليات وقائية  لالمحرومين من حريتيم وكذا مساعدة الدول األطراف في البروتوكو 
                                                       .(1)7223عمميا في فيفري مناىضة التعذيب ت لجنة أوطنية لمكافحة التعذيب وقد بد

 الثالثالفرع 

 في الرصد والرقابة عمى معاممة السجناء جنة الدولية لمصميب األحمردور الم

اية و مأسند إلييا ميام ح ,تعد المجنة الدولية لمصميب األحمر منظمة دولية مستقمة و محايدة 
وبروتوكوالتيا إلى  5505جنيف األربعة لسنة  بموجب اتفاقيات,مساعدة ضحايا النزاعات المسمحة 

و خاصة األسرى و المعتقمين المدنيين و العسكريين عمى حد  ,رصد انتياكات حقوق اإلنسان
,حيث وقعت معركة ضارية  5415و تعود نشأة المجنة الدولية لمصميب األحمر إلى سنة  سواء.

ينو شمال إيطاليا. و بعد انتياءىا وقع بين الجيشين الفرنسي و النمساوي بالمكان المسمى سولفر 
أكثر من أربعين ألف من الجانبين بين قتيل و جريح, فكان المدعو "ىنري دونان" مارا من مكان 
المعركة, , فقام بإحضار السكان طالبا مساعدة كافة الجنود من الطرفين بدون أي تمييز ,ثم قام 

"تذكار سولفرنيو" ,ووجو من خاللو نداء يدعو فيو فيما بعد ذلك بتدوين ما قام بو في كتاب بعنوان 
إلى تشكيل جمعية إغاثة في وقت السمم و الحرب, و كذا اإلعتراف بخدمات المتطوعين و حمايتيم 

و عقدت  5424أكتوبر  72بموجب القانون الدولي .فتم تأسيس المجنة الدولية لمصميب األحمر في 
,و التي تعد أول معاىدة (2)بجنيف  5420حرب سنة أول إتفاقية دولية لتحسين حاالت جرحى ال

لمقانون اإلنساني ثم بعد ذلك انتياء الحرب العالمية الثانية ثم اعتماد اتفاقية جنيف األربعة لسنة 
و تقيم المجنة الدولية لمصميب األحمر عالقات .(3) 5533و بروتوكولين إضافيين سنة  5505

لية األخرى التابعة لألمم المتحدة ,و تقوم بالتنسيق معيا كما دبموماسية مع الدول ,و المنظمات الدو 
تقوم المجنة بالحرص عمى تطبيق اتفاقيات جنيف األربعة خالل النزاعات المسمحة ,و حماية 

                                                           

 w.w.w. icrc.org/ar/who-we-are ( أنظر الموقع االلكترونً للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً 5)    
واالقلٌمٌة , بٌروت , منشورات  ( أنظر )المدور( , هبة عبد العزٌز , الحماٌة من التعذٌب فً اطار االتفاقٌات الدولٌة7)

. 22ص  7225الحلبً الحقوقٌة , طبعة       

5533و بروتوكولين إضافيين سنة  5505اتفاقية جنيف األربعة لسنة أنظر  (3)  
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المدنيين, و الحرص عمى وقف اإلنتياكات حقوق األسرى السجناء باالتصال مع سمطات الدولة 
 .(1)ةالمسؤول

في زيارة أسرى الحرب و , بحق المجنة الدولية لمصميب األحمر  ,نيفاتفاقيات جر ىذا و تق
االقتتال  المحتجزين المدنيين في النزاعات المسمحة الدولية و غير الدولية و كدا خالل أوضاع

و الغرض من الزيارة , (2)و كذا بعرض خدماتيا بزيارة األشخاص المحتجزين في الدول ,الداخمي 
ظروف اإلحتجاز و  سينمن أجل تح,ىو مطالبة السمطات المعنية بإتخاد اإلجراءات الالزمة 

و قد تقوم المجنة بتوزيع مساعدات عمى السجناء من ألبسة و أغطية و أدوية ,معاممة المحتجزين 
ين ظروف اإلحتجاز خالل زيارتيا لممحتجزين تحس(3)و تحاول المجنة ,و أدوات النظافة الشخصية 

و إعادة ربط اإلتصال بين الشخص المحبوس و عائمتو من جديد و كذا ,و الوقاية من التعذيب 
ذلك ألن من بين ,تعمل عمى الحد و الوقاية من اإلختفاء القسري و القتل خارج القضاء 

ء المعاممة سو و ىي ظروف اإلحتجاز القاسية ,المالحظات التي عادة ما تبرز أماميا خالل زيارتيا 
و عمميات اإلعدام خارج القضاء و القانون و كدا قمة الزيارات ,و التعذيب المنيجي لممحبوسين 

.وتقوم المجنة باالتفاق مع السمطات المعنية عمى زيارة أماكن اإلحتباس ,و  العائمية و انعداميا
وبي المجنة بمقابمة خالليا تطرح المجنة عمى الدولة مجموعة من الشروط و ىي سماح الدولة لمند

المحبوسين الذين يدخمون في نطاق ميمة المجنة ، و كذا دخول جميع األماكن التي يتواجدون بيا 
,و مقابمة المحبوسين الراغبين في ذلك بدون رقابة, و تكرار الزيارات من يختارونيم من المحبوسين 

لذين تعتبرىم في نطاق ميمتيا أو عند الضرورة, و إعداد قائمة بأسماء المحبوسين أثناء الزيارة ا
الحصول عمى ىذه القائمة من السمطات و التحقق منيا و استكماليا إذا دعت الضرورة ذلك ،و 
تسعى المجنة من خالل الزيارة إلى الحصول عمى المالحظات و المعمومات التي يعاينونيا و كذا 

ظروف اإلحتجاز و كذا من من خالل اإلستماع إلى كل من سمطات السجن حول نظام السجن و 

                                                           
 

سنة التفاقٌة جنٌف الرابعة و بموجب المرسوم الرئاسً  5533البروتوكولٌن اإلضافٌٌن  ( لقد صادقت الجزائر على5) 

   5545لسنة   72المؤرخ فً الجرٌدة الرسمٌة  45/24رقم 
 w.w.w. icrc.org/ar/who-we-are أنظر الموقع االلكترونً للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً   (7)   



             السجناء في التشريعات الوطنية و أليات الرصد والرقابة معاملة   :   ثانيالفصل ال

 

137 
 

و في حالة كانت  (1)السجناء الذين يصفون المعاممة التي يتعرض ليا ثم تقوم باستخالص النتائج
حالة السجين تستدعي أي تدخل تقوم المجنة ببذل مساعي دبموماسية لدى أعمى المسؤولين في 

از ,من أجل اتخاذ الدولة ,من نقل اإلنشغاالت الخاصة بسوء المعاممة و سوء ظروف اإلحتج
و تتبع المجنة في  اإلجراءات الالزمة و تحسين األوضاع مع الحرص عمى مصمحة السجين .

عمميا مع الدول أسموب الحوار البناء و السعي إلقناعيا بأىمية احترام حقوق اإلنسان و القانون 
م المالحظات و اإلنساني و تقوم المجنة بإعداد تقارير سرية تسمم لمدولة المعنية ,تتضمن أى

النقائص بغية العمل عمى استدراكيا و عالجيا  ,و إذا استمرت الدولة في تمك اإلنتياكات أو 
قامت بنشر تقارير جزئية أو غير كاممة بما يخدم تمك الدول تقوم المجنة حينئذ بنشر التقرير كامال 

لية لمصميب األحمر الدولي ، و قد أثبتت التجارب و الزيارات السابقة التي قامت بيا المجنة الدو 
,ألماكن اإلحتجاز و السجون و المعتقالت ,بأنيا وسيمة فعالة لمنع حدوث التجاوزات و اإلنتياكات 

عمى زيارة المجنة الدولية  7252لحقوق المحبوسين ,ىذا و قد وافقت الحكومة الجزائرية سنة 
 .(2)لمصميب األحمر لسجون والية المدية

 

الرابعالفرع   

منظمة العفو الدولية في الرصد والرقابة عمى معاممة السجناء دور  

ىي منظمة دولية غير حكومية تيتم بالدفاع عن حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء بصفة 
خاصة عن طريق فضح انتياكات حقوق السجناء و العمل عمى الحد منيا و كذا الدعوة إلى توفير 

ارض التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاممة الالإنسانية أو محاكمة عادلة لجميع السجناء كما تع
، و تعود فكرة إنشاء منظمة العفو الدولية (3)المينية لمسجناء كما تدعو إلى إلغاء عقوبة اإلعدام 

عندما قام مؤسسيا اإلنجميزي "بيتر بينيسون" بكتابة مقال صحفي يندد فيو ، 5525إلى عام 
                                                           

w.w.w. icrc.org/ar/who-we-are أنظر الموقع االلكترونً للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً   (1)  
. 3423عدد 50/20/7252أنظر صحٌفة الشروق لٌوم   (2)  

صادره وتطبٌقاته الوطنٌة والدولٌة , القاهرة , منشأة ممحمد بشٌر , قانون حقوق اإلنسان و ( , ( أنظر ) الشافع3ً)

  353ص  7225 المعارف طبعة
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و ، (1)أطمق حممة دولية لمتضامن من أجل إطالق سراح سجناء الرأي و ،باعتقال طالبين برتغاليين
تم تأسيس أول مكتب ،قد حققت دعوتو استجابة كبيرة في عدة أنحاء من العالم و عمى إثرىا 

ثم توسع نشاطيا إلى مختمف دول العالم بفتحيا عدة مقرات ليا في  ،لمنظمة العفو الدولية في لندن
الذي ،و يتكون الييكل التنظيمي لمنظمة العفو الدولية من المجمس الدولي ،الكثير من أنحاء العالم 

إلى ،العامة لممنظمة  تاإلستراتجياووظيفتو وضع السياسات و ،يجتمع دوريا كل سنتين عمى األقل 
الذي تدى الرؤساء و كذا من،القرارات الدولية باسم المنظمة  باتخاذجانب المجنة التنفيذية التي تقوم 

و أخيرا من األمانة العامة التي تتولى التسيير اليومي ألعمال ،لممنظمة  االستشارةيساىم في تقديم 
ضمان اإلستقاللية عن الحكومات فيي تتمقى الدعم لو تسعى المنظمة إلى  ،منظمة العفو الدولية

مد منظمة العفو و تعتأعضائيا في جميع أنحاء العالم . و كذا من،المالي من األفراد العاديين 
(2) 5504ديسمبر 52الدولية في مبادئيا عمى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 

 () 
باعتبارىا ترتبط بعالقات رسمية مع المجمس اإلقتصادي و اإلستشاري التابع لألمم المتحدة ,و كذا 

دف إلى المساىمة في و تيالمنظمات الدولية األخرى ذات الصمة بحماية و تعزيز حقوق اإلنسان ،
و بخاصة الحقوق ،في جميع أنحاء العالم بما فييا حقوق السجناء  تعزيز و احترام حقوق اإلنسان 

 ،و كذا بقية الصكوك الدولية المعنية بحقوق اإلنسان،الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
كما ،و بخاصة حقوق السجناء  كما تسعى منظمة العفو الدولية إلى فضح انتياكات حقوق اإلنسان

رضة اتيدف إلى محاربة التعذيب و كل أشكال ضروب المعاممة الالإنسانية و المينية  و كذا مع
الل خكل أشكال انتياكات حقوق اإلنسان و إعتقال السجناء السياسين من دون تقديميم لممحاكمة 

كما تسعى إلى الحد من  الدولية. و خضوعيم لمحاكمة عادلة و فقا لممعايير(2)معقولة  زمنيةميمة 
تيدف أيضا إلى  إعدام األشخاص خارج القانون و القضاء سواء كانوا سجناء أو معتقمين تيدف و

الحد من اإلختفاءات القسرية لمسجناء أو المعتقمين, و تقوم بالتعاون و التنسيق مع األمم المتحدة  
و تعزيز حقوق اإلنسان من أجل تنفيذ ىده  ,و كذا المنظمات الدولية األخرى ذات الصمة بحماية

                                                           

.ALimdex :pol20/001   (1) 7225ماع أنتالٌا بتركٌا سنة أنظر القانون األساسً لمنظمة العفو الدولٌة المعدل فً اجت 
محمد بشٌر , قانون حقوق اإلنسان وصادره وتطبٌقاته الوطنٌة والدولٌة , القاهرة , منشأة  ( , أنظر ) الشافعً (7) 

    353ص  7225 المعارف طبعة

5504ديسمبر 52اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  أنظر (3)  
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األىداف, حيث تقوم منظمة العفو الدولية بالتقصي عن انتياكات حقوق اإلنسان بما فييا حقوق 
السجناء ,و ىذا من خالل إيفاد مندوبييا إلى الدول المعنية و مقابمة الضحايا أو ذوييم و تدوين 

,كما تستعين المنظمة بالتقارير التي (1)لين  و شكاوييم ,و كذا حضور محاكمات و مقابمة المسؤ 
يرسميا فروع أعضائيا المنتشرين في عدة أنحاء من العالم ,و كذا من خالل ما تبثو وسائل اإلعالم 
المختمفة من تقارير حول انتياكات حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء ,كما تقوم منظمة العفو 

لجان تقصي حقائق و جمع  إيفاد (2)الدول المعنية ,و كدا الدولية بتوجيو رسائل و خطابات إلى
لممعمومات حول انتياكات حقوق اإلنسان بما فييا حقوق السجناء ,كما تقوم بإعداد تقارير السنوية 
عن تطور حالة حقوق اإلنسان في مختمف دول العالم و نشرىا في جميع وسائل اإلعالم ، و كذا 

ىذا  اإلجراءات الفعالة . اتخاذلمعنية بالمعمومات الموثقة من أجل إعالم األمم المتحدة و الدول ا
وتعد تقارير منظمة العفو الدولية ,ذات أىمية كبيرة لمساىمتيا في كشف العديد من اإلنتياكات 
لحقوق اإلنسان و خاصة حقوق السجناء ,عمى مستوى العديد من دول العالم, و بذلك تكون تكون 

أكثر المنظمات الحقوقية الدولية نشاطا و حضورا عمى مستوى تعزيز و  منظمة العفو الدولية من
ىذا وقد قامت منظمة العفو الدولية بزيارة إلى  حماية حقوق اإلنسان و خاصة حقوق السجناء.

و احتوى تقريرىا السنوي عمى بعض  7257في الفترة ما بين فبفري و مارس سنة , الجزائر 
ر أن الجزائر تصدر أحكام باإلعدام غير أنيا لم تطبق منذ حيث جاء في التقري,المالحظات 

5553 (3). 

 

 

 

 

                                                           

. 353مرجع سابق ص  محمد بشٌر ( , أنظر ) الشافعً   (5) 

w.w.w amnesty .org /ar/who-we- are . أنظر الموقع االلكترونً لمنظمة العفو الدولٌة (7)  

 www .myjustce.dz أنظر احصائٌات وزارة العدل   (3)  
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 خامسالفرع ال

 في الرصد والرقابة عمى معاممة السجناء الحماية الدبموماسيةدور 

بما فييا , من أىم أليات و أساليب حماية حقوق الرعايا في الخارج,تعتبر الحماية الدبموماسية 
في تدخل الدولة التي ينتمي إلييا األفراد و ,و تتمثل الحماية الدبموماسية ,سجناء الدولة في الخارج 

أحكام القانون الدولي في معاممة  مومطالبتيا باحترا ,الذين لحقيم ضرر لدى الدولة المسؤولة
و يتم ىذا اإلتصال عن طريق ,عمى التعويض المناسب  الحصول رعاياىا بما فييم المساجين أو

حول ,و إذا تبين أن ىناك خالف في وجيات النظر بين الدولتين ,أوالبعثات الدبموماسية  ةالقناصم
تضرر من األفراد أن تتبنى من كان لمدولة التي يتبعيا ,أو حول تقدير التعويض ,مبدأ المسؤولية 

كما  " (1)مطالبيم ، و بيذا تتحول طبيعة النزاع من نزاع داخمي بين دولة و أجانب إلى نزاع دولي 
حافظ غانم ، كما تعرف الحماية الدبموماسية حسب الفقيو ىنري كابتانت "  يعرف األستاذ محمد

عمى عاتقيا نزاع أحد مواطنييا أو رعاياىا ضد دولة  تأخذبأنيا تصرف تقر دولة ما بموجبو أن 
و ترفع بذلك النزاع إلى المستوى الدولي من خالل الطريق الدبموماسي أو الطريق  ,أخرى

 . (2)القضائي"

و إنما ىي حق لمدولة بموجب القانون الدولي ,تالي فالحماية الدبموماسية ليست حقا لألفراد الو ب
التي تحركيا الدولة لفائدة أفرادىا الذين انتيكت أحد حقوقيم ,و عميو فدعوى المسؤولية الدولية (3)

فال دخل إطالقا لمفرد  (المدعى عميو ىي عالقة قانونية بين الدولتين المدعية و,لحمايتيم دبموماسيا 
الذي يتمتع بجنسيتيا ,فبمجرد تدخل الدولة المدعية لحماية الفرد ,في موضوع الحماية الدبموماسية 

لتحل محميا العالقة بين الدولة المدعية ,المدعى عمييا  الدوليالعالقة بينو و بين  عندئذتنتيي 
و بين الدولة المدعى عمييا .و يشترط لقيام الحماية الدبموماسية أن ,التي يتمتع الفرد بجنسيتيا 

و ىذا ما ,متمتعا بجنسية تمك الدولة و أحد رعاياىا , الحماية الدبموماسيةيكون الفرد الخاضع 
                                                           

. 55أنظر)علوان( , محمد )الموسى( خلٌل محمد , مرجع سابق ص   (1)  

ابين إستونيا و ليتواني القائم في النزاع 74/27/5535الدولية الدائمة بتاريخ محكمة العدل م حكأنظر    (2)  

     ,في القضية المثارة بين "لشيينشتاين  5511أفريل  22قرارىا الصادر بتاريخ في محكمة العدل الدولية م حك( أنظر 3)
و " غواتيماال" أو ما تعرف بقضية نوتيبوىم    
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في النزاع بين  74/27/5535قضت بو محكمة العدل الدولية الدائمة في حكميا الصادر بتاريخ 
وليا " بأنو إذا لم يوجد اتفاق أو معاىدة تنص عمى حكم مخالفا فإن رابطة إستونيا و ليتوانيا بق

غير أنو يثور الخالف حينما يكون الفرد المضرور متمتعا بأكثر من ,نسية بين الدولة و الفرد"جال
ما ىي الدولة األحق بحمايتو دبموماسيا . ىنا حددت محكمة العدل الدولية في ,فجنسية واحدة 
" و " غواتيماال" أو ما ينشتاين في القضية المثارة بين "لشي, 5511أفريل  22بتاريخ  قرارىا الصادر

أي ,بأن العبرة في مجال الحماية الدبموماسية إنما يكون بالجنسية الفعمية ,(1)وىمبقضية نوتيبتعرف 
كما و يتمتع فييا بكافة حقوقو ،,جنسية الدولة التي يمارس فييا الشخص فعميا كافة إلتزاماتو 

يشترط لممارسة الحماية الدبموماسية استنفاذ طرق التظمم الداخمية الممارسة و المسموح بيا داخل 
عمى الصعيد الدولي ,و ذلك قبل طرح النزاع من قبل دولتو  ,التي وقع فييا الفعل الضار,الدولة 
و القضية  ةالل الحماية الدبموماسية ، و ىذا ما أخدت بو محكمة العدل الدولية الدائمخمن 

حيث رفضت المحكمة مطالب إستونيا إلنعدام استنفاذ  5535المطروحة بين إستونيا و لتوانيا سنة 
و ,إال إذا توفر إتفاق سابق بين الدولة المدعية الممارسة لمحماية الدبموماسية  ,طرق التظمم الداخمية

كما  ,رسة الحماية الدبموماسيةمما ,بين الدولة المدعى عمييا يجيز لكالىما أو لمدولة المدعية فقط
لمدولة كالتجسس أو  ,أن ال يكون الفرد أتى سموكا يمس بأمن و النظام العام الداخمييشترط 

كارتكاب  ,كما يجب أن ال يكون قد سمك سموك مخالف لمقانون الدولي(3)محاولة قمب نظام الحكم ،
األجنبية عن الدولة التي يقيم بيا و جرائم القرصنة و تجارة النشر ، كما ال يجب أن يخفي جنسيتو 

ىو ما يسمى بشروط األيادي النظيفة ، ىذا و قد شيد نظام الحماية الدبموماسية توسيعا ليمتد إلى 
الحقوق المقررة لألفراد بموجب القانون الدولي و ىذا ما قضت بو محكمة العدل الدولية في حكميا 

، و بالتالي بات بإمكان الدول  (2)د و الشاد بما يعرف بقضية الجران 73/22/7225المؤرخ في 
إذا .المتعمق بقضية الجران  73/22/7225اإلعتماد عمى حكم محكمة العدل الدولية المؤرخ في 

                                                           

 

,في القضية المثارة  5511أفريل  22محكمة العدل الدولية في قرارىا الصادر بتاريخ دل الدولٌة أنظر حكم محكمة الع (5)
  بين "لشيينشتاين " و " غواتيماال" أو ما تعرف بقضية نوتيبوىم

بٌن ألمانٌا  بما يعرف بقضية الجراند و الشاد 73/22/7225محكمة العدل الدولية في حكميا المؤرخ في  ( أنظر حكم7)

       والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .  
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انتياكا ألحد الحقوق  ,وقع أحد األفراد أو رعايا إحدى الدول مقيم في إحدى الدول األجنبية األخرى
و السيما منيا قواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء ,الدولية  االنسانالمعترف بيا في صكوك حقوق 

و يستثنى من  حقوقيم . تانتيكبإمكان دولتو التدخل و طمب الحماية الدبموماسية لرعاياىا الذين 
الحماية الدبموماسية موظفي البعثات الدبموماسية ,و كذا موظفي المنظمات الدولية وىدا لخضوعيم 

و يستثنى من الحماية الدبموماسية موظفي البعثات  5525قات الدبموماسية لسنة لمعال فييناإلتفاقية 
و كذا موظفي المنظمات  5525الدبموماسية ,.الخاضعين إلتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لسنة 

  (1)لمحماية الوظيفية عمى التوالي . الدولية الخاضعين

بحث مشروع صياغة اتفاقية دولية ب ,حدة المجنة القانونيةىذا و حاليا تقوم المجنة السادسة لألمم المت
 52و قد عقدت عدة دورات كان أخرىا الدورة الثامنة و الستين المنعقد في ,لمحماية الدبموماسية 

أوصت الجمعية العامة لألمم المتحدة بفتح باب الناقشات لمدول األعضاء  يو الت, 7253ديسمبر 
  (2)تمييدا إلقرارىا.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 5525والقنصلٌة لسنة  ةأنظر اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌ  (1)  
www.un.org/ar/ga/68/résolision.shtml دة أنظر الموقع االلكترونً لجمعٌة األمم المتح  (2)  

http://www.un.org/ar/ga/68/résolision.shtml
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 خالصة الفصل الثاني

لمعاممة السجناء  قواعد الحد األدنى إلى أن من خالل ما سبق عرضو في ىذا الفصل نخمص 
في مجال احترام حقوق السجناء  ,اوية والمرجع الرئيس والعالميز حجر ال تعتبر ,  5511لسنة 

كريس ىده القواعد قامت أن العديد من الدول بت اإلطاروفي ىدا  ,إنسانية معاممةوضمان معاممتيم 
من خالل تكييف منظومتيا القانونية مع ىده القواعد ومن بينيا ,في تشريعاتيا الجنائية الوطنية 

المتعمق  20/21من خالل القانون ,واكب ىده القواعد وقام بتكريسيا  الذي,التشريع الجزائري 
عادةبتنظيم السجون   إعادةة نوعية في مجال والذي يعتبر نقم ,االجتماعي لممحبوسين اإلدماج وا 

الجديد التي أتى بيا  اآللياتوىذا من خالل مختمف التدابير و  ,المحبوسين اجتماعيا وتأىيلتربية 
, والتي تكرس ىده القواعد وتعززىا تحقيقا لمبادئ وأىداف الدفاع االجتماعي التي تنشدىا ىده 

 القواعد .                                                          

تم وضع العديد من التدابير و اآلليات التي تكفل ومن أجل احترام ىده الحقوق ضمان حمايتيا 
منيا أليات وطنية حكومية  ,معاممة السجناء وضمان حقوقيم في الجزائر  رصد والرقابة عمى

  .وأليات وطنية غير حكومية , وأليات دولية  
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 الخاتمة          

لقد تم تكرٌس معاملة السجناء فً القانون الدولً العام , من خالل عدة  قرارات صادرة      

سواء من الجمعٌة العامة لألمم المتحدة , وكدا قرارا المجلس االقتصادي و االجتماعً 

,والتً صادقت علٌها األمم  5511المتمثلة فً القواعد النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء لعام

.و تعد األساس القانونً والمرجع الرئٌسً الذي تقاس علٌه المعاٌٌر  5511دة سنة المتح

المتعلق  51/51/5591الصادر بتارٌخ  15/5591األخرى لمعاملة السجناء كذلك القرار 

المإرخ فً  51/5595بالضمانات التً تكفل حقوق الذٌن ٌواجهون عقوبة اإلعدام والقرار 

المنع والتقصً الفعالٌن لعملٌات اإلعدام خارج نطاق المتعلق بمبادئ  51/51/5595

القانون واإلعدام التعسفً دون محاكمة. أما أهم قرارات الجمعٌة العامة والمتعلقة بمعاملة 

 11/555السجناء وضمان حقوقهم , فهناك مجموعة كبٌرة من القرارات لعل أهمها القرار 

ة لمعاملة السجناء , وكذلك القرار والمتعلق بمبادئ األساسٌ 51/55/5555المإرخ فً 

والمتعلق بمدونة سلوك الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ  51/55/5515المإرخ فً  41/555

المتعلق بمبادئ مهنة الطب  59/55/5595والمإرخ فً  41/551القوانٌن , وكذلك القرار 

تجزٌن من المتصلة بدور الموظفٌن الصحٌٌن و السٌما األطباء فً حماٌة المسجونٌن والمح

التعذٌب و غٌره من ضروب المعاملة القاسٌة او الالإنسانٌة أو المهٌنة , وكذا اتفاقٌة 

مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة التً أقرتها 

 5555دٌسمبر  51المإرخ فً  554/11وكد القرار   5591دٌسمبر 55الجمعٌة العامة فً 

ق بقواعد األمم المتحدة بشؤن حماٌة األحداث المجردٌن من حرٌتهم وغٌرها من المتعل

قرارات الجمعٌة األمة المتعلقة بمعاملة السجناء . فضال عن ما أشار إلٌه كل من مٌثاق 

األمم المتحدة واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان من أن ٌعامل كل إنسان بما ٌحفظ كرامته 

        اإلنسانٌة .           

كذلك تم تكرٌس معاملة السجناء وضمان حقوقهم على المستوى اإلقلٌمً و الجهوي من      

ودخلت  5515خالل االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة الصادرة سنة 

, وكدا المعاهدة األوروبٌة للحماٌة من التعذٌب و المعاملة  5514حٌز النفاذ فً سنة 

ودخلت حٌز النفاذ فً سنة  5591ٌة أو التنزٌل من المعاملة أو تخفٌف العقوبة لسنة الالإنسان

هذا أوروبٌا . أما فً القارة األمرٌكٌة  5555,وكذلك قواعد السجون األوروبٌة لسنة  5595

فهناك اإلعالن األمرٌكً لحقوق اإلنسان وواجباته وكذا اتفاقٌة الدول األمرٌكٌة لحقوق 

, وكذا اتفاقٌة الدول األمرٌكٌة بشؤن  5519ودخلت حٌز النفاذ سنة  5555اإلنسان لسنة 

و اتفاقٌة الدول  5555ودخلت حٌز النفاذ سنة  5551االختفاء القسري لألشخاص لسنة 

.أما على  5551األمرٌكٌة بشان منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة علٌه لسنة 
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 5595لسنة  والشعوب اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان الصعٌد اإلفرٌقً والعربً فهناك المٌثاق

 والمٌثاق العربً لحقوق اإلنسان .        

وقد بادرت العدٌد من الدول إلى تجسٌد هذه القرارات واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة      

بمعاملة السجناء وضمان حقوقهم , ضمن تشرٌعاتها الجنائٌة الوطنٌة وتكٌٌفها معها، ومنها 

جزائري فبعد االستقالل  ترك العمل بالقوانٌن الفرنسٌة الموروثة عن االستعمار التشرٌع ال

 55/ المإرخ ف15/55ًباستثناء ما تعارض منها مع السٌادة الوطنٌة , ثم صدر اآلمر 

المتعلق بتنظٌم السجون وإعادة تربٌة السجناء , الذي غٌر من طبٌعة السٌاسة  5515فٌفري 

ث لم ٌعد الهدف من سلب الحرٌة هو النٌل من كرامة المحبوس, العقابٌة فً الجزائر , حٌ

بل أصبح وسٌلة إلعادة اإلصالح والتؤهٌل وهو مستوحى من توصٌات األمم المتحدة , 

واستمر العمل به. ثم  5511السٌما مجموعة القواعد النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء لعام 

فترة تحول كبٌرة من خالل تنصٌب  5551 و 5555شهد جهاز العدالة فً  الفترة ما بٌن

المإرخ فً  51/51لجنة إصالح العدالة والتً توجت أعمالها بصدور القانون 

ماج المحبوسٌن كبدٌل , والمتضمن قانون تنظٌم السجون إعادة اإلد 55/55/5551

 ن أسالٌب إعادة التربٌة و اإلدماج االجتماعً للمساجٌ 51/51وقد نظم القانون .15/55لألمر

إعادة كدا  بإعادة التربٌة فً البٌئة المغلقة أي داخل المإسسات العقابٌة , و تعلق األمرٌ و

وكدا من خالل اعتماد أسالٌب جدٌدة إلعادة اإلدماج االجتماعً التربٌة خارج البٌئة المغلقة، 

 وجعلها تخضع لرقابة هٌئات قضائٌة تسهر على متابعتها ودعمها ,بهدف تعزٌزللمحبوسٌن 

السجٌن واحترام معاملة السجناء , وكذا مساٌرة الرإٌة الجدٌدة حول مسالة إعادة  حقوق

تربٌة وتؤهٌل المساجٌن وإدماجهم فً المجتمع كؤفراد أسوٌاء .ومن جهة أخرى احترام 

وتنفٌذ ألحكام ونصوص المعاهدات الدولٌة التً صادق علٌها الجزائر والمتعلقة باحترام 

 ومعاملتهم بصفة خاصة.     لسجناءامة وحقوق احقوق اإلنسان بصفة ع

وباعتبار أن حقوق السجناء هً جزء ال ٌتجزأ من حقوق اإلنسان, ولضمان احترام وحماٌة   

حقوق السجناء وضمان معاملتهم معاملة قانونٌة كما تإكده االتفاقٌات الدولٌة ذات الصلة , 

تم وضع آلٌات للرصد والرقابة على معاملة السجناء وضمان حقوقهم , هً نفسها آلٌات 

التً تخضع لها حقوق اإلنسان وعلٌه تم وضع العدٌد من  األلٌات للرصد  الرصد والرقابة

والرقابة لحماٌة حقوق السجناء فً الجزائر, منها ألٌات وطنٌة حكومٌة وتتمثل فً األلٌات 

القضائٌة وما تشكله من ضمانة للمحبوسٌن ضحاٌا االنتهاكات بؤن ٌتقدموا بشكواهم أمام 

إلطار تلعب النٌابة العامة دورا هاما فً تحرٌك الدعوى القضاء إلنصافهم , وفً هدا ا

العمومٌة و التحقٌق فً انتهاكات حقوق السجناء وسوء معاملتهم ومتابعة المتسببٌن فٌها كما 

ٌتولى قاضً تطبٌق العقوبات السهر على مراقبة مشروعٌة تطبٌق العقوبات السالبة للحرٌة 

ات البرلمانٌة فتتمثل فً سن قوانٌن وتشرٌعات تجرم والعقوبات البدٌلة عند االقتضاء اما آلٌ
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التعذٌب تعاقب كل من ٌقوم به أو ٌؤمر به أو ٌسكت عنه  باعتباره جرٌمة ٌعاقب علٌه 

القانون، كما ٌبرز دور البرلمان أٌضا من خالل لجنة الشإون القانونٌة والحرٌات بالمجلس 

ة ودورهما فً حماٌة حقوق اإلنسان الوطنً الشعبً , ولجنة حقوق اإلنسان فً مجلس األم

والحرٌات ودفاع عنها بما فٌها حقوق السجناء و .كما ٌتولى المجلس الدستوري مهام 

الرقابة على دستورٌة القوانٌن من خالل منع صدور قوانٌن مخالفة للدستور بما فٌها حقوق 

ق باآللٌات الوطنٌة السجناء ولعل أهم آلٌة الرصد و الرقابة على معاملة السجناء فٌما ٌتعل

الحكومٌة ,هً اللجنة الوطنٌة االستشارٌة لترقٌة حقوق اإلنسان وحماٌتها , وهدا من خالل 

دورها كآلٌة للرقابة واإلنذار المبكر كما تقوم بدراسة جمٌع وضعٌات حقوق اإلنسان بما 

تجاز , فٌها حقوق السجناء ومعاملتهم , من خالل القٌام بزٌارات للسجون , ومراكز االح

واالضطالع على أوضاع السجناء وظروف االحتباس , وتضع  تقارٌر سنوٌة مع تقدٌم 

توصٌات بشؤنها,  كما تمثل الجزائر فً مجلس حقوق اإلنسان .كما تتم حماٌة ورصد 

السجناء من خالل آلٌات وطنٌة غٌر حكومٌة وتتمثل فً المنظمات الوطنٌة غٌر  معاملة

ما فً ضمان احترام حقوق السجناء , من خالل من خالل الحكومٌة التً تلعب دور ها

األحزاب السٌاسٌة  خالل من وكدامتابعة أوضاعهم وتقدٌم تقارٌر وتوصٌات بشان ترقٌتها 

األولى , دورا كبٌر فً متابعة ورصد أي انتهاكا لحقوق السجناء اللذان ٌلعبان و اإلعالم 

حقوق اإلنسان والحرٌات العامة بما فٌها من خالل  توعٌة المناضلٌن وتكونهم على احترام 

حقوق السجناء والتندٌد باالنتهاكات والثانٌة من خالل التعرٌف ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 

بما فٌها حقوق السجناء ورصد معاملة السجناء و إثارتها لمختلف القضاٌا المتعلقة بحقوق 

لمكتوبة المرئٌة والمسموعة .أما السجناء ومعاملتهم ومتابعتها على مختلف وسائل اإلعالم ا

بالنسبة لأللٌات الدولٌة التً تقوم برصد معاملة السجناء فً الجزائر فتتمثل فً مختلف 

األلٌات المإسسٌة التً أنشؤتها األمم المتحدة بقرارات داخلٌة صادرة عن أجهزتها. وهناك 

ا فٌها حقوق السجناء. تها االتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان بمؤنشأآلٌات رصد اتفاقٌة 

كانت لجنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي  5555فاآللٌات المإسسٌة قبل 

واالجتماعً , تقوم بتلقً الشكاوى والبالغات , ثم تقوم بدراسة شاملة لألوضاع التً تكشف 

 عن غطاء منهجً وثابت من انتهاكات حقوق اإلنسان بما فٌها حقوق السجناء , وان تقدم

تقرٌرا للمجلس االقتصادي واالجتماعً مشفوعا بتوصٌات, كما ٌمكنها تعٌٌن مقرر خاص 

لدراسة حقوق اإلنسان بما فٌها حقوق السجناء , فً حالة االنتهاكات الخطٌرة فً أي دولة 

عبر قرار  5555والذي تمت مراجعته سنة  5154فً العالم ,وهدا ما ٌسمى باإلجراء 

حل مجلس حقوق  5555. وفً سنة  54/5555جتماعً رقمالمجلس االقتصادي و اال

المإرخ فً  515/55اإلنسان , محل لجنة حقوق اإلنسان بموجب قرار الجمعٌة العامة 

, وأوكل للمجلس جمٌع والٌات والٌات ووظائف لجنة حقوق اإلنسان ,  5555مارس 51

مجلس حقوق اإلنسان على أن ٌقوم بمراجعتها وتحسٌنها وجعلها أكثر فعالٌة .وبدلك أصبح 
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تابعا للجمعٌة العامة لألمم المتحدة مباشرة ولٌس للمجلس االقتصادي واالجتماعً , كما 

,, وكذلك اإلجراءات  5154كانت علٌه لجنة حقوق اإلنسان مع استمراره العمل باإلجراء 

بما  الخاصة وألٌة االستعراض الدوري الشامل أما اآللٌات االتفاقٌة لحماٌة حقوق اإلنسان

فٌها حقوق السجناء , فتتضمن إنشاء لجان التوفٌق و التحقٌق تتولى مهمة رصد مدى احترام 

الدول األطراف فً هده االتفاقٌات ألحكامها وللحقوق المقررة بمقتضاها , منها اللجنة 

المعنٌة بحقوق اإلنسان المنشاة استنادا على العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 

, ولجنة  5591, ولجنة مناهضة التعذٌب المنشاة وفقا التفاقٌة مناهضة التعذٌب لعام  5555

القضاء على التمٌٌز ضد المرأة وغٌرها تتولى استقبال تقارٌر الدول وبالغات األفراد 

وتتولى دراستها , ثم تقوم اللجان بوضع تقارٌر سنوٌة عن أنشطتها , وعرض خروقات 

فاقٌة وإرساله للجمعٌة العامة لألمم المتحدة .كما تتضمن الحماٌة الدول ذات الصلة باالت

الدبلوماسٌة التً تقوم بها الدولة لرعاٌاها فً الخارج بما فٌهم السجناء فً حال انتهاك أي 

تبنً مطالبهم بحق من حقوقهم فتتولى الدولة التً ٌنتمون إلٌها الرعاٌا بما فٌهم السجناء 

لمعنٌة إما لتغٌٌر سلوكها بما ٌتفق وأحكام القانون الدولً أو إلقرار والدفاع عنها مع الدولة ا

 تعوٌض مناسب لضحاٌا انتهاكات حقوق السجناء. 

وبهذا تكون قواعد القانون الدولً العام المتعلقة بمعاملة السجناء, قد تم تكرٌسها على      

خلٌة لتنسجم وتتطابق مع الصعٌد الوطنً للدول , من خالل تكٌٌف تشرٌعاتها وقوانٌنها الدا

هده القواعد , وكدا من خالل إرساء آلٌات للرصد والرقابة تتولى مراقبة وحماٌة حقوق 

قواعد القانون الدولً العام المتمثلة فً قواعد الحد  السجناء من االنتهاك  وبالتالً تكون

مجال معاملة  فً الوطنٌةاألدنى لمعاملة السجناء قد ساهمت فً تطوٌر القوانٌن الجنائٌة 

 . السجناء 
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 التوصٌات 

 تكرٌسهاو, 5511القواعد الدنٌا لمعاملة السجناء لسنة  إلىاالنضمام تشجٌع الدول على  -

 . فً تشرٌعاتها الداخلٌة

 العمل على وضع آلٌات وطنٌة فعالة تشرف على احترام وحماٌة على معاملة السجناء. -

من خالل فتح , وحمايتها  اإلنسانعمل المجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق  آلياتتعزيز  -
بهدف زيادة , وتعزيز قدراتها البشرية والمادية البشرية والمادية , فروع لها عبر كافة الواليات 

 بما فيها معاممة السجناء . اإلنسانقدراتها عمى رصد حقوق 

المإسسات العقابٌة بؤهمٌة احترام حقوق السجناء طبقا لقواعد وأعوان  تعرٌف وتكوٌن إطارات -

  الحد األدنى لمعاملة السجناء

العمل على نشر الوعً بؤهمٌة احترام حقوق السجناء باعتبارها جزأ ال ٌتجزأ من حقوق  -

 اإلنسان . 
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)ناصر الدٌن ( , نبٌل عبد الرحمن  , ضمانات حقوق االنسان وحماٌتها وفقا للقانون الدولً  -45

. 5555والتشرٌع الوطنً , االسكندرٌة , دار المطبوعات الجامعٌة ,   

)عوض( , خلٌفة عبد الكرٌم , القانون الدولً لحقوق االنسان , االسكندرٌة , دار الجامعة  -44

. 5559الجدٌدة ,   

. 5555)صاٌغً( , عبد العزٌز , قانون العقوبات , قسنطٌنة , منشورات نومٌدٌا ,  -41  

. 5594)عوض( , أحمد بالل , علم االجرام والعقاب , دار الثقافة العربٌة ,  -41  

 5595الجزائٌة الجزائري , باتنة , دار الشهاب ,  اإلجراءات)بارش( ,سلٌمان , شرح قانون -45

. 

الجزائٌة فً ضوء الممارسة القضائٌة , دٌوان  اإلجراءات)بوسقٌعة( , أحسن , قانون  -41

. 5554الوطنً لالشغال التربوٌة ,   

. 5559الجزائٌة  , عٌن ملٌلة , دار الهدى ,  اإلجراءات)بلخضر( , مخلوف , قانون  -49  

وحماٌتها وفقا للقانون الدولً  اإلنسان)ناصرالدٌن( , نبٌل عبد الرحمن , ضمانات حقوق  -15

. 5555طبوعات الجامعٌة , طبعة م, دار ال اإلسكندرٌةوالتشرٌع الوطنً ,   

)الكساسبة( , فهد ٌوسف , وظٌفة العقوبة ودورها فً اإلصالح والتؤهٌل , عمان , دار وائل  -15

. 5555للنشر , طبعة   

االتفاقٌات الدولٌة و االقلٌمٌة ,  إطارفً  التعذٌب)المدور( , هبة عبد العزٌز , الحماٌة من  -15

. 5555بٌروت , منشورات الحلبً الحقوقٌة طبعة   
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ومصادره وتطبٌقاته الوطنٌة والدولٌة ,  اإلنسان)الشافعً( , محمد بشٌر , قانون حقوق  -14

. 5555القاهرة , المنشؤة المعارف , طبعة   

 

الرسائل والمذكرات الجامعٌة  -ثانٌا   

من اعداد الطالبة بن ماجستٌر بعنوان نظام االفراج المشروط فً التشرٌع الجزائري ,مذكرة  - 

.  5555قسنطٌنة  الشٌخ نبٌلة ,  

 

  االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة ثالثا  

5511مٌثاق األمم المتحدة  – 5  

. 5519دٌسمبر  55اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان المإرخ فً  -5  

المدنٌة والسٌاسٌة وكذا بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة  قالعهدان الدولٌان المتعلقان بالحقو – 4

. 5555لسنة والثقافٌة   

 .                                                             مٌثاق منظمة الصحة العالمٌة -1

                                                           

  قرارات الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  -رابعا  

المتعلق بالبادئ المتعلقة            5599دٌسمبر  55المإرخ فً  14/514القرار رقم  – 5

شكل من أشكال االحتجاز أو السجن .  أليالذٌن ٌتعرضون  األشخاصبحماٌة   

         األساسٌةالمتعلق بالمبادئ  5555دٌسمبر  51المإرخ فً  11/555القرار رقم  – 5

 لمعاملة السجناء .

مهنة          آدابالمتعلق بمبادئ  5591دٌسمبر  59المإرخ فً  41/551القرار رقم  – 4

فً حماٌة المسجونٌن و        األطباءالطب المتصلة بدور الموظفٌن الصحٌٌن ال سٌما 

  .المهٌنة أوالالإنسانٌة لمعاملة أو العقوبة القاسٌة أو محتجزٌن من التعذٌب وغٌره من ضروب اال

المتعلق باتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من  5591دٌسمبر  55المإرخ فً  15/45القرار  – 1

العقوبة القاسٌة او الالإنسانٌة او المهٌنة . أوضروب المعاملة   
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المتعلق بحماٌة             5511/دٌسمبر 55( المإرخ فً 45 –)د  4115القرار رقم  – 1

 أوالالإنسانٌة  لمعاملة أو العقوبة القاسٌة أومن التعرض للتعذٌب وغٌره من ضروب ا األشخاص

 المهٌنة .

          األممالمتعلق بقواعد  5555دٌسمبر  51فً  الصادر سنة  11/55القرار رقم  – 5

 المتحدة الدنٌا النموذجٌة للتدابٌر غٌر االحتجازٌة )قواعد طوكٌو( .

 األشخاصالمتعلق بحماٌة  اإلعالنالمتضمن  5555دٌسمبر 59المإرخ فً  11/544القرار  – 1

 من االختفاء القسري .

اٌة المتعلق بقواعد االمم المتحدة بشان حم 5555دٌسمبر  51المإرخ فً  11/554القرار  – 9

المجردٌن من حرٌتهم . األحداث  

المتعلق باتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال  5555دٌسمبر  51المإرخ فً  11/551القرار – 5

المرأة . التمٌٌز ضد  

المتعلق بالمعاهدة النموذجٌة بشان نقل       5555دٌسمبر 51المإرخ فً  11/555القرار  - 55

مشروطا . إفراجاوطة أو المفرج عنهم المجرمٌن  المحكوم علٌهم بؤحكام مشر     

.اإلنسانالمتعلق بإنشاء مجلس حقوق  5555مارس 51المإرخ فً  55/515القرار رقم  – 55  

ٌة      لبالتنفٌذ الفعال للصكوك الدو المتعلق 5555دٌسمبر  51المإرخ فً  11/91القرار  – 55

. اإلنسانالمتعلقة بحقوق        

االختٌاري التفاقٌة        بالبرتوكولالمتعلق  5555ٌسمبر59المإرخ فً  11/555القرار  – 54

المهٌنة .  أوالالإنسانٌة  أومناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة القاسٌة       

 

  اإلقلٌمٌةالمعاهدات واالتفاقٌات  - خامسا  

. 5515لسنة  األساسٌةوالحرٌات  اإلنسانلحقوق  األوروبٌةاالتفاقٌة – 5  

التنزٌل من المعاملة أو         أو الالإنسانٌةللحماٌة من التعذٌب والمعاملة  األوروبٌةالمعاهدة  -5

.تخفٌف العقوبة    

.5555 األوروبٌةقواعد السجون – 4  

.  5555 لسنة  اإلنسانلحقوق  األمرٌكٌةاتفاقٌة الدول  -1  

  5551المعاقبة علٌه لسنة بشان منع واستئصال العنف ضد النساء و األمرٌكٌةاتفاقٌة الدول  - 1
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. 5595والشعوب لسنة  اإلنسانلحقوق  اإلفرٌقًالمٌثاق  – 5  

 5551سبتمبر 51المإرخ فً  1141الصادر بموجب القرار  اإلنسانالمٌثاق العربً لحقوق  – 1

. 

. 5551لسنة  اإلنسانلحقوق  األوروبٌةالبروتوكول الحادي عشر الملحق باالتفاقٌة  - 9  

( المتعلق بالقواعد النموذجٌة الدنٌا لمعاملة              1-14) األوروبٌةقرار اللجنة الوزارٌة -5

. 5514لسنة  أوروباالسجناء فً   

 

قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعً التابع للجمعٌة العامة لألمم المتحدة  -سادسا   

المتعلق بإنشاء  5515فٌفري  55االقتصادي واالجتماعً المإرخ فً قرار المجلس – 5

 لجنة حقوق اإلنسان .

الحق  فً  اإلنسانمنح لجنة حقوق المتعلق ب 5511أوت 45المإرخ فً  91القرار  - 5 

. فٌها معاملة السجناء بما اإلنسانالنظر فً انتهاكات حقوق   

المتعلق بالقواعد النموذجٌة         5511جوٌلٌة 45( المإرخ فً 51 -جٌم ) د 554القرار – 4

 الدنٌا لمعاملة السجناء  . 

المتعلق بالضمانات التً تكفل حماٌة           5591ماي  51المإرخ فً  15/5591القرار  – 1

حقوق الذٌن ٌواجهون عقوبة اإلعدام .    

المتعلق بمبادئ المنع والتقصً الفعالٌن         5595ماي  51ً الصادر ف 5595/51القرار  –1

 لعملٌات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفً دون محاكمة .  

 المتعلق بالصٌغة الموحدة 5515جوٌلٌة  45( المإرخ فً 59-)د  159القرار رقم  –5

 إلجراءات التصرف والبالغات المتصلة بحقوق اإلنسان .

المتعلق بإنشاء  نظام للنظر المعلومات  5551جوان 55( المإرخ فً 15-)د  4541القرار  -1

 المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان الجسٌمة فً كافة الدول .

المتعلق بالٌة لرصد حقوق          5515ماي  51( المإرخ فً 19 -) د 5154القرار رقم  –9

. 5154اإلنسان المسمى اإلجراء   

. 5154المتعلق بتعدٌل اإلجراء  5555جوان  55المإرخ فً  54/5555 القرار –5  

المتعلق بآلٌة االستعراض الدوري الشامل. 5551جوان  59المإرخ فً  5/1القرار  –55  
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والقرارات الوزارٌة  والمراسٌم الرئاسٌة والتنفٌذٌة األوامر -سابعا   

 وإعادةالمتضمن قانون تنظٌم السجون  5515فٌفري  55المإرخ فً  15/55 األمر – 5

 تربٌة المساجٌن .

المتعلق بانضمام الجزائر  5595ماي  55المإرخ فً  95/59لمرسوم الرئاسً رقم - 5

 55الى البروتوكولٌن اإلضافٌٌن الملحقٌن باتفاقٌة جنٌف الرابعة , الجرٌدة الرسمٌة رقم 

5595لسنة   

 5595المتعلق بدستور  5595فٌفري  54رسوم الرئاسً رقم  المإرخ فً الم - 4

5595,  55الجرٌدة الرسمٌة رقم   

المتعلق بانشاء الوزارة  5555جوان  59المإرخ فً  55/555المرسوم الرئاسً رقم  - 1

. 5555لسنة  45المنتدبة بحقوق االنسان الجرٌدة الرسمٌة رقم   

المتعلق بإلغاء الوزارة  5555فٌفري  55المإرخ فً  55/15المرسوم الرئاسً رقم  - 1

. 5555لسنة  51حقوق االنسان الجرٌدة الرسمٌة رقم لالمنتدبة   

المتعلق بانشاء المرصد 5555فٌفري  55المإرخ فً  55/11المرسوم الرئاسً رقم  - 5

  . 5555لسنة  51الوطنً لحقوق االنسان الجرٌدة الرسمٌة رقم 

المتعلق بإحداث اللجنة الوطنٌة  5555مارس 51المإرخ فً  55/15األمر الرئاسً  – 9

  االستشارٌة لترقٌة حقوق اإلنسان وحماٌتها .

المتعلق بتنظٌم السجون  55/55/5551المإرخ فً  51/51المرسوم الرئاسً رقم  – 5

 إعادة اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن .

الذي ٌحدد كٌفٌة تنظٌم  55/5551/ 55المإرخ فً  55/51المرسوم الرئاسً رقم  – 55

.المصالح الخارجٌة إلدارة السجون  

المتعلق  باللجنة الوطنٌة  5555اوت  51المإرخ فً  55/51األمر الرئاسً  – 55

 االستشارٌة لترقٌة حقوق اإلنسان وحماٌتها .

المحدد لمهام  45/59/5555المإرخ فً  55/455المرسوم التنفٌذي رقم  - 55

الجرٌدة الرسمٌة  5555أوت  51الوزارة المنتدبة لحقوق االنسان المإرخ فً وصالحٌات 

. 5555لسنة  15رقم   

المتعلق بمهام لجنة  59/55/5551الصادر بتارٌخ  51/155المرسوم التنفٌذي رقم  – 54

 تكٌٌف العقوبات .

الذي ٌحدد كٌفٌات وشروط  55/59/5555القرار الوزاري المشترك المإرخ فً  -51

المساعدة االجتماعٌة والمالٌة لفائدة المحبوسٌن المعوزٌن عند اإلفراج عنهم .  منح  

 

و التنظٌمات القوانٌن   

جانفً  55المإرخ فً  55/51القانون العضوي رقم المتعلق باألحزاب السٌاسٌة - 5

. 5555لسنة  55الجرٌدة الرسمٌة رقم  5555  
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جانفً الجرٌدة الرسمٌة رقم  55فً المإرخ  55/51القانون العضوي لالعالم رقم  - 5

. 5555لسنة 55  

, المتعلق بتنظٌم السجون واعادة االدماج االجتماعً للمحبوسن  51/51القانون  - 4

. 5551الجزائر الدوان الوطنٌة لألشغال التربوٌة .طبعة   

 . 5595دٌسمبر  45المإرخ فً  51النظام الداخلً للمإسسات العقابٌة قرار رقم  - 1

. 5551ئر الدوان الوطنٌة لألشغال التربوٌة .طبعة الجزا  

 

 

:مراجع اخرى  -ثامنا    

. القاهرة اإلنسانعبد هللا خلٌل استشاري القانون الدولً لحقوق – 5  

 1المجلد  54أحمد االلفً تخصٌص المإسسات العقابٌة , المجلة الجنائٌة القومٌة العدد  – 5

.  5555نوفمبر  

. 5515الدولً الجنائً والعقابً لسنة نتائج مإتمر الهاي  - 4  

مارس  55و 59كلمة رئٌس الجمهورٌة فً افتتاحٌة الندوة الوطنٌة إلصالح العدالة ٌومً  - 1

بالجزائر العاصمة . 5551  

دار الهدى للطباعة والنشر .5551العدد الثانً لسنة  اإلدماجمجلة رسالة  - 1  

. 5555سنة  اإلدماج وإعادةن المدٌرٌة العامة إلدارة السجو إحصائٌات – 5  

قانون العقوبات الجزائري . – 1  

النظام الداخلً للمجلس الشعبً الوطنً الجزائري . 55المادة  – 9   

. 5559وحماٌتها  الصادر فً  اإلنسانتقرٌر اللجنة الوطنٌة االستشارٌة لترقٌة حقوق  – 5  

 اإلنسانالوطنٌة االستشارٌة لترقٌة حقوق  تصرٌح السٌد فاروق قسنطٌنً رئٌس اللجنة – 55

. 5554وحماٌتها  الصادر فٌفري   

  5555-55 -55تصرٌح السٌد مختار فٌلون المدٌر العام إلدارة السجون فً الجزائر فً  – 55

نظرة على قانون السجون الجزائري ., مصطفى , شرٌك - 55   

دور السجون فً تؤهٌل السجناء من جهة العاملٌن بها              –على بن عبٌد , الرشٌدي  -54

. 5555الرٌاض .  
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المقال المتعلق بزٌارة وفد عن اللجنة  4954عدد  51/51/5555جرٌدة الشروق لٌوم  - 51

 الدولٌة للصلٌب االحمر للجزائر .

 

المواقع اإللكترونٌة -تاسعا    

1 – www. 1.umn.edu./humanrts /arabic/aradoc.hrml.                           

. المكتبة العربية لحقوق االنسان جامعة منيسوتالالموقع االلكتروني   

2 –w.w.w.la.laddh.org حقوق االنسان . للدفاع عن موقع الرابطة الجزائرٌة  

                    www.un.org/ar/ecosoc/docs/resdoc 1946 -2000 .shtml  3 - 
 الموقع االلكترونً للمجلس االقتصادي واالجتماعً التابع لألمم المتحدة . 

1 -w.w.w.justice .dz . الموقع االلكترونً لوزارة العدل الجزائرٌة 

 1  -www. wcd .coe . int /view doc .jsp . . لقواعد السجون االوروبيت  الموقع االلكترونً    

6- www.vie publique .fr découverte - institutions /justice/personnel-judiciaire 

/juge – applications des peines –html.     

 1 - www.ladah.dz. احقوق االنسان . للدفاع عن موقع الرابطة الجزائرٌة       

9-  www .amenesty .org /countrie /midle/east-and north –africa /algeria/   

لدولٌة الجزائر  .الموقع االلكترونً لمنظمة العفو ا   

9- www.lib.ohbir .org/hrbedies/upr/documents/sessions1/dz/z.hrc.wgg.1/dz. 

   الموقع االلكترونً لمنظمة األمم المتحدة .      

 10 –alimdex : pol20/001 . القانون األساسً لمنظمة العفو الدولً   

11- www icrcr .org/who-we-are . الموقع االلكترونً للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  

12- www.amnesty .org /who-we-are. الموقع االلكترونً لمنظمة العفو الدولٌة     

13 – www.anhir.net.  االنسان .الشبكة العربٌة لحقوق  

 

 

 

http://www.un.org/ar/ecosoc/docs/resdoc%201946%20-2000%20.shtml
http://www.vie/
http://www.ladah.dz.الموقع/
http://www.lib.ohbir/
http://www.amnesty/
http://www.anhir.net/
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5 _ NASROUNE NOUARE . le contrôle de l’exécution des sanction pénales                                                                                                              

en droit algérien l. g .d .j . paris 1991 . 

2 _ j chapper «  la régle de l’puisemen t des recours internes «  paris 

pedone1972 . 

3_ CH2RIF BOUDRAA .défence et organisation pénitentiaire en Algérie 

mémoire de magister en science criminelles 1973 . 

1- J . L CHAROE , L’ARTICLE 50E PETTITIE ET H . LMBERT ; OP 
.CIT ; PP .809 . 

 

 المراجع باللغة االنكلٌزٌة  

1 _ roberston «  the inplentation system : international measures «  in l 

henkin (ed) « the international bill of humain rights : the covenant on civil 

and political rights « clombiauniversitypress1981 . 

2 _ j donnely «  the  emerging regimeagainst torture «  nethrlands 

international law review ( nilr) .vol .33 1986 . 
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  519............................................................. .......................... التوصٌات

  515........................................................................................... المراجع

  515.......................................................................................... الفهرس

555.......................................................................................... الملخص  
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 ملخص 

 وخاصة منها قواعد الحد األدنى لمعاملة السجناء مساهمة قواعد القانون الدولً العام إن    

ا من خالل معرفة مختلف ذفً تطوٌر القوانٌن الجنائٌة الوطنٌة ٌكتسً أهمٌة بالغة وه

على وخاصة منها قواعد الحد األدنى لمعاملة السجناء القانونٌة لمعاملة السجناء  اآللٌات

التشرٌعات الوطنٌة وخاصة  فًوتكرٌس هده القواعد والجهوي  واإلقلٌمًالمستوى العالمً 

 51/51ي شهد تحسنا ملحوظا وخاصة بعد صدور القانونذوال يالجزائر لتشرٌعامنها 

ولحماٌة وتعزٌز معاملة سٌن .االجتماعً للمحبو اإلدماج وإعادةوالمتعلق بتنظٌم السجون 

منها للرصد والرقابة على معاملة السجناء  آلٌات وضعالسجناء وضمان حقوقهم فقد تم 

آلٌات وطنٌة حكومٌة وآلٌات وطنٌة غٌر حكومٌة والٌات دولٌة تضمن رصد معاملة 

 السجناء فً الجزائر.                                                            

 

Résumé 

La contribution des règles du droit international, public et privé, y 

compris le traitement minimum de prisonniers dans l'élaboration des 

règles nationales de lois pénales est d'une importance primordiale et 

que par la connaissance des différents mécanismes juridiques pour le 

traitement des prisonniers, en particulier ceux règles minima pour le 

traitement des prisonniers au niveau mondial, continental et régional 

et de consacrer ce sujet des règles dans la législation nationale et 

privés La législation algérienne, qui a vu une nette amélioration, 

surtout après la promulgation de la loi 04/05 sur l'organisation des 

prisons et de la réinsertion sociale des prisonniers. Et pour protéger 

et promouvoir le traitement des prisonniers et de garantir leurs 

droits ont été mis en place des mécanismes de surveillance et de 

contrôle du traitement des prisonniers, y compris les mécanismes 

nationaux gouvernementaux et des mécanismes nationaux non-

gouvernementales et des mécanismes internationales pour assurer le 

suivi du traitement des prisonniers dans Algérie. 


