
 أدارة السجون ومهارات التعامل مع النزألء

 لواء .د. احمد عبد المقصود حبيب

 

 السجون            
 

 

فههى ملههال قاط الهامهها التههى جهتااههها الههدا   يد من الن نتناول فى هذه االملزمة العد
ئهها  العمل بالسلون وتهدف هذه الد اسهها الههى تعالههر الدا سههان والماهها  ان با اا 

القواعههد العمل ههة فههى معاملهها نههز ذ السههلن و ههذلق تعالههر بههالهقو  ا نسههان فههى و 
حماجة ا شخاص الخاضعان لالحتلههاا او السههلن وتهههدف هههذه ملال اقامة العدل و 

الد اسا اجضا الى تنم ا مها ا  الماا  ان فى الهااسههة الماههداه والعااجههة ونتنههاول 
اسههتعااب بعههم الموانههر مههن رههالل التلا ههة الاعل ههة والمادان ههة رههالل العمههل فههى 

اهها  عههن   قطاع السلون وقبل ان نتناول هذه النقههاط واههد اسههتعااب بعههم التعال 
 السلن العقاب والتقولم ( .

ان السلن جعتبا ضاو ة ااتماع ههة وقانون ههة   جمالههن ا سههتاناذ عنههها حاهه   ن   -
اللالمههة هههى ةههاهاة ااتماع ههة  جخلههو منههها ملتمههن و يتوقاههها امههن منههذ ناهه   
ا  ب وةهو  الباا والسلن هو عماا النظام العقابى الدائم فى  افههة الملتمعهها  

 العصو   على مختلف
 ن العقهههاب والتقهههولم همههها  مهههن ايسهههالاص ايساسههه ة المعا هههاة لمنهههههن اللالمهههة  -

وا نهههااف ولههذلق فهه ن ان تهسههان فههو مهها  التقههولم وا  ههالظ جعتبهها هههدفا  جهظههى 
 بالقبول.

وقبل استعااب النقاط الهاما والسههابا ا شهها ة الاههها نههدعو   سههباحنا وتعههالى ان 
لكههل اا   وماهها   فههى تنم ههة مههها تهم للعمههل فههى ملههال يههوفقنى وان انههون نههافن 

 السلون .
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 " مههاه ا النزلل والموقوف  "
 

 التعالر بالسلان والموقوف : 
 

هو  ل فاا   ذ هها  و  ن ههى ( قههام با تكههاب فعههل مخالاهها للقواعههد والقههوانان القضههائ ة 
 ههل مههتهم او المنصوص علاها من قبل المااع وتم الهالم عل ا نت لة ذلههق او هههو  

متهمة تم تون اهم على ذمة نظا فعل مخالف لقواعد القانون ولم يتم الهالم علاهم 
 بعد .

 
 " المباائ والقواعد العامة ا ساس ة فى معاملة النز ذ والموقوفان " 

 ن ف ة التعامل من السلان والموقوف :
 

 ن السههلن جاههالل ملتمعهها  رههاص يتماههز بنظمهها الخا ههة و قافتهها  -
السههلن هههو ملتمههن مهلههى مالهها تهالمهها موانههن   اههاة الخا ههة ف

تهههول اون حصههول السههلان علههى   اهها مههن الممتلكهها  المال ههة 
الخا هههة بههها والطعهههام والمالبههها بهههل والتها ههها   جضههها   ن ههههذا 
الملتمن تهالما  بواب و سوا  ومواعاد للالهها والاههتل وعل هها قمنهها 

جلتمههن  بتسم ة هذا الملتمن بعههالم السههلون ونظههاا  لكونهها ملتمههن
ف هها السههلناذ وتهالمهها  نظمههة و قافهها  را ههة واههص واههوا  اا ة 
لهههذا الملتمههن وهههذه اماا ة متم لههة فههى ملموعههة مههن ايشههخاص 
سواذ مدناان  و عسالالان جعملون تهت*  شااف مهه مو  السههلن 
وهو المسئول عن تنااههذ  حالههام القههانون وام ههن اللههوائل والقههوانان 

 المتعلقة بالسلون .
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الاص المعاملهههة اارهههل السهههلون جلهههص اتبهههاع انظمهههة مختلاهههة  لنلهههاظ  سههه  - -
وهى تقوم اساسهها علههى   اال ت ساا عمل ة ا نضباط وا  الظ  لتنااذها  من

 السلان ومدن تلاو ا من هذه ا سالاص ا اسة شخص ة

 
 اا ة السلون تخضن لتنظ م ااا ن وفنى جعتمد على اهاا متخصص لتنااذ  -

ها وم ل هذه الس اسههة تنسههلم مههن النظالهها  س اسة العالج المقا ة فى اارل
ا  ههالح ة التههى تتبنههى واهها الاعاجههة وا  ههالظ والت هاههل بالنسههبة للسههلناذ 
حا  ان او  ااا ة السلن لم جعد مهمتا قا اة على حااسههة المهالههوم عل هها 
بهههل مهههن اولهههى وةائاهههها ا هههالحا وت هالههها ااتماع ههها  سهههتاااا مالانتههها فهههى 

عانة باالهها مههن الخبههااذ المختصههان فههى الم ههااين الملتمن مما جستلزم ا ست 
الصههه ة والناسهه ة وا اتماع ههة حتههى تسههتط ن ا اا ة  سههم س اسههة ناههامها 
بما يتاا من التطو  العلمى من اهة ومههن تههداباا مالافهههة اللههاائم وا ههالظ 

 الملامان من اهة اران .

تتم ههل   القواعد ا س اس ة فى التعامههل مههن السههلان والموقههوف وهههذه القواعههد
 فى اسالاص التنااذ العقابى وا  الحى اارل السلن .

 
 هى : دهونتناول هذه ا سالاص فى نقاط ع

 
 -قبول المسلونان:

جقبل المسلونان بالسلن من الساعة ال امنة  باحا  حتى تمام السههاعة الاابعههة  -
 مساذا  شتاذ والساعة السااسة   ف ا  عدا اجام اللمن والعطال  الاسم ة .

 
د قبول المسلون بالسلن جطلص منا تسل م ما معا مههن نقههوا وحلههى و شهه اذ عن  -

ذا  ن مههة وممنوعهها   ههم جلههان تات اهها يهرههذ مهها قدمهها ومهها واههد معهها نت لههة 
 التات ش ولقاد بدفتا ا مانا  .
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    تقاد مالبا المسلون الخا ة عند قبولا بالسلن بدفتا امتعة المسلونان .   -

ب ههها علهههى المسهههلونان اللهههدا الهههى واابهههاتهم وحقهههوقهم تقهههوم  اا ة السهههلن بالتن  -
وامت ههاااتهم واللههزاذا  التههى جلههوا تون عههها علههاهم عنههد مخالاههة لههوائل السههلن 

 والى سلطة الهاا  فى استعمال اسلهتهم النا لة .

 

  جلهههوا  يهههداع  ن  نسهههان فهههو سهههلن ا  بههه ما  تهههابى موقهههن مهههن السهههلطا   -
قى ف ا بعد المدة المهههداة بهههذا ا مهها لههذا المختصة بذلق قانونا و  جلوا ان يب 

واص ا مالع وماااعة اواما التنااههذ الههوا اة مههن السههلان مههن الن ابههة المختصههة 
الى السلن للتنااذ عل ا من ا با  بداجة الهبا ونهايتهها علههى ملههف المسههلون 
الههذن يناهه  لهها فههو  قبولهها فههى السههلن علههى ان تكههون او ا  التنااههذ مختومههة 

 لدولة .بخاتم شعا  ا

 

  جلوا ان جهبا الصااا الذن تقل سنة عن ا نتى عااة سنة  املة بالسلن  -
 وانما جسلم الى مهسسة ا الح ة .

 

 -قاد المسلونان:
 هههههههههههه

عند حضو  المسلون الى السههلن تاهههص  و اقهها بمعافههة الكاتههص المخههتص للت نههد 
 من سالمتها ومطابقتها للقانون والتعل ما  . 

 
اههمل امهها الهههبا علههى اسههم المههتهم ولوبهها و ههناعتا ومهههل اقامتهها جلههص ان ج  -

المنسو ة ال ا ومواا القانون المطبقة على الواقعة وتا لخ  دو  ا ما   والتهمة
السلطة المختصة وراتم شعا  الدولة ولامل اما الهههبا علههى تكل ههر   وامضاذ

  بقبول المتهم ووضعا بالسلن لتنااذ الهالم الصاا  ضده م مو  السلن

 

جلههص علههى الكاتههص المخههتص بالسههلن فهههص نمههاذج الهههبا عنههد و واههها ال هها  -
للت ند من است ااذ الب انا  المختلاة بها من بههذل مزلههد مههن العناجههة فههى ماااعههة 
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الب انهها  المتعلقههة بمههدة ونههوع العقو ههة وتهها لخ مبههد ها ونهايتههها ومههدا سههوابا 
 ما يواههد بههها مههن ارطههاذ الهبا و ذا التهمة وتا لخ وقوعها وماااعة الن ابة ف 

 او نقص .

 

جلص ا با  تا لخ حضههو  المسههلون للسههلن و قههم قاههده بهها علههى  ههو  نمههاذج  -
اواما تنااذ ا حالههام واومهها الهههبا المهاوةههة بالسههلن والتون ههن علههى ذلههق مههن 
الكاتص المختص  واعتمااه من م مو  السههلن او مههن ينههوب عنهها و ههذلق ا بهها  

لن بهه على ام ههن اوامهها التنااههذ و افههة ا و ا   قم المسههلون مقاونهها  ب سههم السهه 
 التى تواع بملف المسلون .

 

 -تفتيش المسجونين :

 هههههههههههه    
 

لضههباط السههلن وحااسههة حهها تاتهه ش ان مسههلون فههى  ن وقههت وتاتهه ش  -
مالبسا وامتعتا وغافتا وضبط ما قد جهواه  و جهااه من ممنوعا   و مواا 

 ا  السلون ح ااتهم او احاااها . و  ش اذ   تلاز لا نظم وتعل م
 

علههى ضههابط العنبهها ان جقههوم بتاتهه ش بعههم المسههلونان العههاملان با قسههام  -
الصناع ة  و غااها تات اهها مااائهها قبههل الخههاوج مههن العنبهها  و عنههد عواتهها 

  ل ا.
 

جعهههان عهههدا مناسهههص مهههن الههههاا   هههباحا لتاتههه ش المسهههلونان المهههاحلان  -
قبههل رههاواهم مههن السههلن و ههذلق عنههد والماسههلان  لههى الللسهها   و غااههها 

 عواتهم الى السلن ولتم هذا التات ش تهت  شااف  حد الضبط .
 

جقهههوم مههه مو  السهههلن و هههذا الضهههباط  هههل فهههى حهههدوا ارتصا ههها بهههالتات ش  -
المااا  اللماعى والااان على المسلوناان ا ناذ العمل  و اارههل حلههااتهم 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



 أدارة السجون ومهارات التعامل مع النزألء

 لواء .د. احمد عبد المقصود حبيب

 

اجخههالف التعل مهها   و فى اوقا  مختلاة ومتقا  ههة للتهقهها مههن عههدم واههوا م
ماجخههل بهه من ونظههام السههلن مههن  عطههاذ الهلههاا  التههى تضههم مسههلوناان 

 رطالان مزلدا من العناجة .
 

 جخصص سلل م با  التات ش الذن جلان فى السلن . -

 

 -تسكين المسجونين :

 هههههههههههههه
 
جخصههص مقامههة المهبوسههان احت ام هها بالسههلن  حههد العنههابا  و اياوا   و اههزذ  -

او  يتناسص وتعداا مسلونى هذه الائة بالسلن للاصل بانهم و ان الائهها    من
ايران مههن المسههلونان وسههبا  ن  وضهههنا بالاصههل السههابا تخصهه ص سههلون 

 للمهبوسان احت ام ا .

 
جلههوا اللمههن بههان المهبوسههان احت ام هها علههى ذمههة قضهه ة واحههدة فههى غافههة    -

 م علاهم فى قض ة واحدة .واحدة ولطبا اجضا هذا النظام فى تسالان المهالو 

عنههد تسههالان فئهها  المهبوسههان بههالااف يااعههى اائمهها وضههن المهالههوم علههاهم فههى  -
ااائم متاابهة سولا فاوضن مقتافو ااائم التعدن على المال معا والتعدن على 

 الناا معا.....الخ.

 

يتبن بصاة عامة عند تسههالان المسههلونان مههن ام ههن فئهها  المهالههوم علههاهم او  -
 حت ام ا وضن ذو ا عما  المتقا  ة سولا اارل الهلاا  .المهبوسان ا

 

يالحههع عنههد تسههالان المسههلونان التكههولن اللسههمانى لهههم فالجلههوا اللمههن فههى  -
 حلاة واحدة بان ذون البن ة الضع اة وغااهم من ذون البن ة القولة .
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يالحع عند تسالان المسلونان الهالة ا اتماع ة وال قاف ة فتوضن الملموعا   -
 تلانسة فاهم سولا اارل الهلاا  .الم

                            

جعزل المسلونان المعههاوف عههنهم الاههذوذ اللنسههو فاوضههن  ههل مسههلون مههنهم  -
 فى حلاة انااااجة على حدن .

 

المسهههلونان الخطهههالن وههههم مهههن جخاهههى ههههاو هم ومهههن سهههبا لههههم الههههاوب او  -
ون سههلطانهم علههى غاههاهم الااوع ف ا او ا عتداذ على الهاا  او الذين بااض

مههن المسههلونان او جعملههون علههى ا هها ة الاههاص فههى السههلن فاههتم تسههالانهم فههى 
 حلاا  انااااجة اذا سمهت حالة السلن بذلق.

و   يتم تسالانهم فى الهلاا  المطلة علههى الانههاذ الههدارلى للسههلن و عاههده عههن  -
 ق .نل ماقد جستال فى الهاوب  تو اال  الم اه او الملا ن او غاا ذل

 

يههتم تسههالان المسههلونان بمعافههة ضههابط العنبهها شخصهه ا وعل هها ان ي بههت بخطهها  -
ب انهها  التسههالان بتههذانا المسههلونان مقاونههة بتون عهها ولههتم اعههداا سههلل رههاص 
لهصهها اسههماذ المسههلونان المواههواين بههالعنبا  ئاسههتا و  ف ههة تههوالعهم علههى 

 حلااتا .

 
 

  -تشغيل المسجونين:

 ههههههههههههه
 

ائاسههة مهه مو  السههلن  و مههن ينههوب عنهها وعضههولة  ههل مههن  ئهه ا تاالل للنة ب  -
مباحهههه  السههههلن والطباههههص وا رصههههائى ا اتمههههاعى والماههههاف علههههى ا قسههههام 
الصناع ة تقوم الللنة باههههص المسلونان ملهاقهم بايعمال والصناعا  التى 
تتناسص وقد اتهم ومها تهم وماولهم وحالتهم الصه ة وا اتماع ة بعد ا مههالع 

لهههى ملاهههاتهم واحالهههامهم وتهههدون الللنهههة اسهههماذ المسهههلونان المصهههنعان بعهههد ع
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استقاا  الا ن علاهم فى  اوف موضل نوع العمل الماللف با  ل مسلون ولتم 
 تدولن ذلق بتذ اة  ل مسلون .

 
جلوا تد لص المسلون على الصناعة التى ياغههص فههى تعلمههها بالسههلن للتعهه ش  -

 اتا لها وسمهت حالة السلن بذلق .منها بعد ا فااج عنا اذا  بت  الح

 

جلص فهص ام ن المسلونان الذين جاتالون فى تلهاز المواا الاذائ ة ونقلها  -
وتوالعههها للت نهههد مهههن رلههوهم مهههن ا مهههااب وت بهههت نت لههة الاههههص فهههى تهههذ اة 
المسهههلون و اهههف احوالههها واوامههها التنااهههذ  مههها  جلهههوا تاهههاال المسهههلونان 

 مل يتعلا بالاذاذ او م اه الااب للمسلونان. المعانان ب عمال النظافة ب ن ع
 

  جلههوا تاههاال المسههلونان فههى  جههام اللمههن وايع ههاا الاسههم ة ا  فههى رههدما   -
 السلن الضاو لة  المطبخ والاان . 

 

  جلوا تااال المهبو  احت ام ا فى  ن  عمال بالسلن    بنههاذ علههى  غبتهها  -
 ولا الها فى العدول فى ان وقت .

 

بالخدمههة بمخههاان ا مانهها  جختهها ون ممههن يتوسههم فههاهم ا سههتقامة العههاملون  -
 وا مانة من المسلونان .

 

يالحههع فههى تعاههان المسههلونان الهالقههان    جقههل عمهها المسههلون عههن رمسههة  -
 وعاالن عاما .

 

  جصههاظ لههذون السههوابا الك اههاة بالعمههل فههى  قسههام الهههدااة والسههمالاة    عنههد  -
 الضاو ة فقط .
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 اص توافاها فى حااسة المسااان:الااوط الوا
 

 ان حااسة المسااان تتطلص عنصالن هما : 
 الموا ا الباالة   المدنان والعسالالن ( - 

 ا اهزة المعاونة. -ب
الموا ا الباالة جلص  ن تتوافا فى العاملان بالسلون بعم الصاا  -

  للو ام بمهماتهم على  عاد تنااذ الباامج ام الح ة وهذا جستلزم  عدااا  
را ا  لهه ذ العاملان جمالنهم من معاللة تلق الظاوف وللعل الهدف 
ا  الحى هو اللانص الذن جطاى على ململ النااط المتبن ، وحتى  

يتهقا ذلق  بد من ان جالون للعاملان  اة ال با  وا ستماا  فى  
وةائاهم من توافا الضمانا  الضاو لة لهم فى المقابل فهم يلتزمون 

ا ان جالون لهم ف ا ت  اا حسن على المهالوم علاهم من بسلو  من ش ن 
ش نا اله  على احتاامهم ولمتنعون عن  ل فعل يهان الى ا رالل  
با من والنظام اارل السلن لذلق فهنا  تا از واهتمام على انااذ 

 معاهد لتد لص العاملان لالستزااة من العلم ب  ول المعاملة العقاب ة 

 
ان تنتقى موةااها على ارتالف ا ااتهم بالل عناجة جلص على  اا ة السلن  -

 اذ على نزاهتهم وانساناتهم و اائتهم المهن ة وقد اتهم الاخص ة للعمل .

 

 جلص على ااا ة السلن ان تعمل باستماا  على  جقاظ وتاس خ القناعة   -   
 لدن موةااها وان هذه المهمة هى ردمة ااتماع ة بالاة ا هم ة         
  اا ة السلن ان تنتقى موةااها على مستون  افى من ال قافة   جلص على -

 عطاؤهم او ا  تد لب ة على مهامهم العامة والخا ة وتكون هذه    والذ اذ من 
فتاا  مناسبة عالوة على تد لبهم تد لص اسدن راص لتمالانهم  دو ا  علىالهه 

  من  بههل اماظ السلناذ ذون التصاف العدوانو .
 واف من ايهل ة لمهمتا من حا   ا السلن على حعجلص ان جالون مدي   -
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 مباعا و ااذتا اماا لة وتد لبا المناسص ورباتا .      
ا اهزة المعاونة   -  

 الدفاتا الوااص توافاها فى  اا ة السلن

 -جالون فى  ل سلن الدفاتا والسلال  ا ت ة : -

 سلل عمومى لقاد المسلونان . .1
 افتا يوم ة حوااث السلن .  .2

 عة ومالبا و مانا  المسلونان .سلل  مت  .3

 سلل الاالاون والطلبا  المقدمة من المسلونان .  .4

 سلل تااال المسلونان. .5

 سلل ازاذا  المسلونان . .6

 سلل قاد الها  ان من السلن .  .7

 سلل الا ا  المسلونان. .8

 سلل الا ا  الزائالن الذين لهم  اة  سم ة .  .9

 سلل  هة المسلونان . .10

 والتاحاال  . سلل يوم ة امفااج والللسا  .11

سلل   با  الماو  على الهاا  وتات ش المسلونان و متعتهم   .12
 وغافهم 

سلل لكل مسلون با به  شامل عن حالة المسلون من النواحو   .13
 ا اتماع ة والطب ة والناس ة

 

و ذلق ان سلل ارا يان مديا السلون ضاو ة استعمالا ينتظام العمل 
تكون هذه السلال  والدفاتا ام عا   بالسلن واستكمال المنظومة ا نضبام ة و 

 تهت اشااف الم مو  و قابتا .
 

 الااوط الوااص توافاها امانن حلز الموقاان 
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       مبنى السلن:

            
ولامل هندسة المعما  فى بناذ السلن لخدمة ت مان حااسة المسلونان  

 ولقسم المبنى الى قسمان من الدارل ومن الخا ج 
ارل : جقسم السلن من الدارل الى مبانى مناصلة مهامة  مبنى السلن من الد

ب سوا  عال ة و بواب مهالمة و ل مبنى مقسم الى ااوا  و ل او  باب مهالم  
و ل او  مقسم الى ا  ن قطاعا  و ل قطاع لا باب مهالم و ل قطاع مقسم  

الى حلاا  و ل حلا لها باب مهالم عالوة على ان السلن الكامل مهاط  
 مزواه ب بااج للهااسة و اافا  لألضاذة و سال  شائكة .ب سوا  عال ة 

مبنى السلن من الخا ج : السلن مهاط من الخا ج ب سوا  قولة ذا  
 ا تااعا  عال ة مواع علاها نقاط الهااسة الالامة  

ا اهزة ا سلك ة : للا ط بان ام ن امقم الهااسة الدارل ة والخا ا ة لاافة  
 العمل ا  ون ااه السلن 

امااا  الماانبة : ولتم توالعها بطالقة تت ل لاافة الماانبا الس طاة الكاملة  ن
على السلن من الدارل ومن الخا ج حا  انها مواعا على ام ن المنافذ  

 وابواب السلن والطاقا  الدارل ة وعلى ا سوا  الخا ا ة .
تعزلز  جمالن ا ستعانة بالالب الهااسة وافااا الخ الا والس ا ا  المضاعا فى

 الهااسا  على السلن .
الدو ا  التد لب ا والتنا ط ة بصاة مستماة للهاا  لافن  اائتهم وتنم ة  

 مها تهم .
 الها فو ةاوف مع ا ة مناسبة

وتتلخص تلق الظاوف فو عدة  مههو  تتعلهها بتنظهه م  مههانن السههالن وامقامههة  
مضهههاذة للمسهههلونان اارهههل المهسسهههة مهههن حاههه  المسهههاحة المناسهههبة للاافهههة ، وا

 . الاال ، والتدفئة والتهولة شتاذا و  ا ةالطب ع ة  نها ا والصناع  
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المساحة المناسههبة للزنزانههة وماههاللة تكههد  السههلون لههم تهههدا قواعههد الهههد ايانههى 
لمعاملههة المسههلونان  و  جهها مههن الصههالو  الدول ههة  و امقل م ههة  المعن ههة المسههاحة 

ن قهها  ولكههن القواعههد   نههد   فهههو  المطلو ههة معاشههة  وسههالنو المسههلون تهديهههدا  ا
علههى ضههاو ة مااعههاة المسههاحة الههدن ا المخصصههة لكههل مسههلون  10القاعههدة   قههم 

هذه المساحة جلص    تكون مههن الصههاا بالنسههبة لعههدا المسههلونان  لههى الهههد   نفإ
الهههذن جصهههبل ف ههها تنااهههذ العقو هههة مهههن قباهههل المعاملهههة غاههها امنسهههان ة  و الهامهههة 

 1956لسههنة  396و مصهها لههم جهههدا قههانون السههلون  قههم بالكاامههة امنسههان ة وفهه 
 1961لسههنة  79والالئهههة الدارل ههة للسههلون الصههاا ة بقههاا  والهها الدارل ههة  قههم 

المساحة المخصصة لكل مسلون، وقد  د  اللزذ ايول من الال  اااذا  العمل 
ولم جهدا  جضا  المساحة المخصصة لكههل مسههلون، ولكههن 1966فو السلون عام 

منهها نصههت علههى  ن "لكههل سههلن مقهها  مههن المسههلونان جهههداه مههديا   2 قم  المااة  
السلون وفهها القواعههد الصههه ة. وعلههى مههديا السههلن  و مهه مو ه  رطهها  المصههلهة 

 فو ا   ذا ااا عدا المسلونان الااة جخاى منها على الصهة العامة".
( مههن  عههالن القههاهاة لهقههو  امنسههان الصههاا  عههن منظمههة 17نمهها نصههت المههااة  

على  ن "لكل  نسان الههها فههو  ن جعهه ش فههو بائههة   1990المهتما امسالمو سنة  
نظ اة من المااسد وايو ئة ايرالن ة تمالنا من بنههاذ ذاتهها معنولهها ، وعلههى الملتمههن 

( مههن ا تاان ههة 12والدولههة  ن يههوفا لهها هههذا الههها .. الههخ".  مهها  نههد  المههااة  
التههههو اعتمههههد  بقههههاا من  –ل قاف ههههة الدول ههههة للهقههههو  ا قتصههههااجة وا اتماع ههههة وا

علههى  – 1976ينايا  3و د  نااذها فو  1966اللمع ة العامة لألمم المتهدة عام 
حهها  ههل  نسههان فههو التمتههن بهه على مسههتون مههن الصهههة اللسههم ة والعقل ههة جمالههن 

 بلوغا.
 

 امضاذة الطب ع ة للزنزانة نها ا  والصناع ة ولاال :
 

عد الهد ايانى الو مسههتون امضههاذة  الوااههص /فقاة  من قوا11  ة شا   القاعد
توافاههها  فههى ام ههن  مههانن  قامههة المسههلونان  و تاههاالهم  ن تكههون النوافههذ مههن 
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ا تساع بها  جستط ن المسلونون القااذة   و العمل فههى الضههوذ الطب عههى و ن 
تكهههون ما بهههة علهههى نههههو يتههه ل ارهههول الههههواذ النقهههى. و  ن تكهههون امضهههاذة 

اهه    تمنههن المسههلونان مههن النههوم حتههى   تتهههول  لههى  يههذاذ الصناع ة لاال به
اوط مهههداة للمسلونان .و غم  ن  قههانون السههلون المصههان لههم يههنص علههو شهه 

 1529الاافة     ن الال  اااذا  العمل بالسلون  شا فو مههوااه مههن  مضاذة  
الاههاف و لههوان مالئههها   الههو تنظهه م امضههاذة بالسههلون وموا ههاا 1537الههو 

( جسههتلزم  ن 42مضاذة بها لاال تما ا من الدسههتو  المصههان  مههااة  ومستون ا
تتم معاملة  ل من جهبا بما جهاع عل ا  اامة امنسان، فإن مخالاههة الاههاوط 
الخا ة بامضاذة تلعل شاوط الزنزانة مخالاة للدستو .ونلد  ن القطاع حافع 

انههى را ههة }بلم ههن فقااتههها  مههن قواعههد الهههد اي11تماما علو شاوط القاعههدة  
فو السلون الهدي ة التههو يههتم بناؤههها حال هها  و السههلون التههو بناههت رههالل فتههاة 

 التسعانا  .
 
 
 
 
 
 
 

 االنماط المختلفة من السجناء وأنواعهم وهم :-

 

المسجون الجنائى :  -1  

 المهبو  حبا احت ام ا    تهقاا (           
 المهالوم عل ا بايشاال الاهههاقة           

 المهالوم عل ا بالهبا من الاال او بالسلن           
 المعتقل اللنهههائو          
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 المسلون الس اسى : -2

 المهبو  الس اسى ولم يتم الهالم عل ا   تهقاا ( . 
 المسلون الس اسى المهالوم عل ا . 
 المعتقل الس اسى . 
 
 
 

 ة النزلل او الموقوفااياااذا  المتبعة فى حال وف 
 هههههههههههههههههههههههههههه

 
 
و نت لة حااث   المهالوم عل ا  و المهبو  احت ام ا فل ة  المسلون   ذا توفى -

 ئاستا  بإبالغ و  انت هنا  شبها انائ ة فى سبص الوفاه جقوم م مو  السلن 
والن ابة التو جقن فى اائاتها السلن من البدذ فى مهضا تهقاا للوقوف على  

بة ومافا با تقالا مباص السلن  اهالنا اسباب الوفاه ولاسل المهضا  لى 
السلون وتعتبا الوفاة فلائ ة اذا حد ت لمسلون   ئاسةو ه المهضا  لى و 

 غاا ملها بالمستااى او المالحظة الطب ة . 

 
نتداب ماتش الصهة لتون ن الكاف الطبى على  تقوم الن ابة فو   رطا ها با -

وعماه ومااهدتا على  الل ة وا فااة بتقالا مبى موضل با اسم المتوفى 
الل ة واسباب الوفاه و  يتم ااااذ الصاة التااله ة على ا ة المتوفى مالم  

ت ما الن ابة المختصة بذلق و  تدفن الل ة او تسلم لالهل ة ا  بعد قاا  الن ابة  
 بذلق . 
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عند وفاه مسلون تخطا اللهة التى اما  ب يداعا بالسلن ف ذا  ان مهالوم   -
احت ام ا تخطا الن ابة المختصة من ا سال نموذج اما  عل ا او مهبو  

الهبا   التنااذ ( الاها مهشاا  عل ا بالمداا ا حما بهصول الوفاه وتا لخها 
وموقعا على ذلق من م مو  السلن واذا  ان المتوفى من العسالالان تخطا  

 الوحدة العسالالة التابن لها المسلون .

 

لمسلمان تخطا اللهة الدين ة المهل ة التى  عند وفاه احد المسلونان من غاا ا -
اوب وا اااذا  ا نان يتبعها   سال احد  اال الدين التابعان لها للو ام بال

 الدين ة التى تااضها الدجانة الخا ة با قبل الدفن .
 

المتوفى عن مالا الاامة المختصة والتابن لها مهل   هل ةيتم  رطا   -
 اقامتهم .

 

 ون المتوفى فى الخانة المعده لذلق بالب ان  قم يهشا قالن اسم المسل -

المبههه  ال الهه  مههن   –( بالسلل العمومى والسابا اجضاحا بالاصل الاابن  17   
قاد اسم المتوفى بسلل يوم ة ا فااج فى يوم حههدوث الوفههاه ولخصههم مههن تعههداا 

 فى باقى ا و ا  الخا ة با . السلن من التصاف
 
السههلن و اتههص ا مانهها  وامههان الخزلنههة   تاالل للنههة مالونههة مههن احههد ضههباط -

لهصا ايمانا  النقدجههة و افههة المتعلقهها  ذا  ن مههة وتسههلم  هل ههة المتههوفى 
بمواهههص شههههااة  اا لهههة معتمهههدة موقهههن علاهههها مهههن المسهههتلم وا اهههة قاابتههها 
للمتههوفى وذلههق فههى حالههة المهالههوم عل هها امهها بالنسههبة للمتههوفى والمهبههو  

لههى الن ابههة التههى  مهها  بهبسهها للتصههاف فاههها احت ام ا فتاسل  ل متعلقاتهها ا
  والمتعلقههها  الخا هههة ههههههاناوتهاهههع ام هههن ا و ا  الدالهههة علهههى تسهههل م ايم

     عنهههها قبههههول  بههههالمتوفى فههههى السههههلل الخههههاص بهههها والههههذن سههههبا امشهههها ة
 المسلونان بالسلن .
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 -ا اااذا  المتبعة بالتعامل من المصابان باللنون :
 هههههههههههه هههههههههههههههههههه 

 
نل مهالوم عل ا يتبان لطباص السلن انا مصاب بخلل فى قواه العقل ة جعاب   -

اماه على مديا القسم الطبى للسلون لاهصا ف ذا   ن ا سالا الى مستااى 
ا مااب العقل ة للت بت من حالتا ناذ ذلق فو ا  ف ذا اتضل انا مختل العقل  

اماا  ب يداعا فاها حتى يبا  وفى  ةل بالمستااى ولبلغ النائص العام ل صد   
حالة شاائا تبلغ ااا ة المستااى النائص العام بذلق الذن ج ما ب عااتا الى  

 السلن من استنزال من مدة العقو ة المدة التى قضاها فى المستااى . 

 
اذا ا اص احد المهبوسان احت ام ا بخلل فى قواه العقل ة او اشتبا فى  -

ن ابة المختصة ولبقى بالسلن تهت تصافها بماب عقلى تخطا ال ا ابتا
 واذا ملبت نقلا الى المستااى ا سل الاها بالتاب الن ابة . 

 

عند ايداع مسلونا مستااى ا مااب العقل ة   ياسل معها مالها بل جسلم   -
الى اب ا او احد اقا  ا فهذا تعذ  ذلق ياسل الى احد المالا  بواسطة اللهة  

 ا اا لة . 

 

ن الذن جعاا الى السلن بعد شاائا من ماب عقلى معاملة  جعامل المسلو  -
 مناسبة لهالتا .

 
 

 حماجة النزلل وضمان حقا من الضاب والتعذيص والمعامال  الالنسان ة  
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
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 -:  حقو  اينسان
 

  الهقو  ايساس ة

 

 ساسهه ة لسنسههان فههومنذ ناهه ة الملتمههن واللههدل   ينقطههن حههول الهقههو  اي
وفههو موااهههة السههلطة التههو تهالههم ذلههق الملتمههن موااهة الملتمن الذن جع ش ف هها  

بصاة را ة ...فامنسان بملاا ماالاه ت بههت لهها عههدة حقههو  جلههص  ن يتمتههن بههها 
حقو    الة ناهه   مههن امنسههان فههو  ههل امههان ومالههان     ولملاا  ونا  نسانا وه

اههزه عههن غاههاه مههن سههائا الكائنهها  وتلههق الطائاههة لا     لكونا  نسانا فهو التو تم
من الهقو  تدو   اما  حول مهههو  واحههد هههو  اامههة امنسههان ... ذا جمالههن القههول 
 ن الهقو  ايساس ة لنز ذ السلون  هو ا التو جسههتمدها المسههلون و المهبههو  

ههها احت ام ا  والمعتقل من  ونا  نسانا و  جمالن ب ن حههال مههن ايحههوال امنتقههاص من 
 و  ل  ن يتساون فاها بنو الباا ام عا من هم اارهه   ص و ازئ ا ولل  ا و  هدا ها  ل  

 را ج   سوا  السلون ولمالن تلخ صها فو النقاط اآلت ة :
 

  و  :الها فو الكاامة و المعاملة امنسان ة:  
 

 ن ا عتههااف لسنسههان عامههة بههالها فههو الكاامههة امنسههان ة  نمهها جلههد  ساسهها فههو 
تنظا لسنسان نظاة تكالم واحتههاام    ولسماولة را ة الاالعة امسالم ة الت الااائن ا

 اولتللههو ذلههق فههو قولهها تعههالو " ولقههد  امنهها بنههو اام وحملنههاهم فههو البهها والبههه 
و اقناهم من الطابا  وفضلناهم علو   اهها ممههن رلقنهها تاضههاال"  ههد    العظهه م 

عافت الدولة امسالم ة بدا   ن ومن هذا المنطلا فقد عنو امسالم بالمسلون منذ  
مههن حالههم  ماهها المهههمنان عمهها بههن الخطههاب والخل اههة العههاال عمهها بههن عبههد العزلههز 
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 –وةههها ذلههق ال هها مههن رطابههاتهم للههو ه التههو تلههزمهم بهسههن معاملههة المهبوسههان 
وللههها فههو الكاامههة امنسههان ة  هتمامهها را هها فههو  افههة الموا اهها والصههالو  الدول ههة 

واضههها فههو  سههتهالل  قالتنظهه م الههدولو بصههو تا الهال ههة فنلههد ذلهه المعن ههة منههذ بههد  
الذن ااذ ف هها " نهههن شههعوب ايمههم المتهههدة وقههد    1945ما ا  ايمم المتهدة عام

الانا علههو  ناسههنا  ن نه ههد مههن اديههد  جماننهها بههالهقو  ايساسهه ة لسنسههان و الاامههة 
  1948عههام   الصههاا الاههاا وقههد ه... "  ههم  نههدها امعههالن العههالمو لهقههو  امنسههان

بههالنص علههو " لمهها  ههان ا عتههااف بالكاامههة المت  ههلة فههو ام ههن  عضههاذ ايسههاة 
الباالة و هقوقهم ... "  م توالت الموا اهها الدول ههة التههو تلههزم الههدول بالهاههاظ علههو 

من العهههد الههدولو  1ناامة امنسان را ة المسلون ، فنلد  ن المااة العااة فقاة  
تههنص علههو     1966 اسهه ة الصههاا  عههن ايمههم المتهههدة عههام  للهقو  المدن ة والس

جعامل ام ن المهاومان من حالتهم معاملههة  نسههان ة ، تهتههام الكاامههة اي ههالة فههو 
الاههخص امنسههانو(   مهها  ن المبههد  ايول مههن ملموعههة المبههاائ المتعلقههة بهماجههة 

ة عههن ايشخاص الذين يتعاضون ين شالل من  شالال امحتلاا  و السههلن الصههاا  
ينص علو    جعامل ام ههن ايشههخاص الههذين يتعاضههون   1988ايمم المتهدة عام  

شالل من  شالال امحتلاا  و السلن معاملة  نسان ة و إحتاام لكاامههة الاههخص   ني
 امنسانو اي الة ( .

 
وفههو الدسههتو  المصههان نلههد  ساسهها  متانهها لههها المسههلون فههو المعاملههة   

علو }نل مههوامن جوههبم عل هها  و جهههبا  و تقاههد ( ينص 42امنسان ة فاو مااتا 
حالتهها بهه ن قاههد تلههص معاملتهها بمهها جهاههع عل هها  اامههة امنسههان ... و ههان هههذا هههو 
ايسهها  للههه  علههو مااعههاة  الكاامههة امنسههان ة للمسههلونان فههو  افههة التاههالعا  
المصالة ذا  الصلة فنلد قانون اماااذا  اللنائ ة  فو المههااة }  جلههوا الوههبم 

و  ن  نسههان   و حبسهها    بهه ما مههن السههلطة المختصههة بههذلق قانونهها  مهها تلههص علهه 
معاملتههها بمههها جهاهههع عل ههها  اامهههة امنسهههان ...  و للهههها فهههو الكاامهههة و المعاملهههة 

 فو  الث عنا ا  ما يلو : اامنسان ة للمسلونان عدة   واا جمالن  اماله 
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 :( الهماجة من التعذيص  1 
انتههها  حقههو  امنسههان فف هها انتههها  للسههم جعتبا التعذيص من  قسو  ههو   

امنسان وقد جصل  فو بعم ايح ان جصل الههو فقههدان اله ههاة ناسههها ، فضههال عههن 
مهها ف هها مههن  نتههها  وكمتهههان لكاامههة امنسههان وكهههدا  آلاماتهها ولألسههف فقههد  ههان 
التعههذيص  حههد الوسههائل التههو يللهه   لاههها للهصههول علههو  عتههااف  و الاههل و جهها  ههان 

ن يدفن لمما سة التعذيص فهو مافوب  رالن ا واين ا وقانون ا وقههد شههالل السبص الذ
القضاذ علو مما سا  التعذيص فو العالم تهدجا من التهههدجا  التههو وااهتههها ايمههم 
المتهدة منذ نا تها فبامضافة الو ما ا  ايمم المتهدة و امعالن العالمو لهقو  

س اسهه ة فقههد حاولههت تههوفاا الهماجههة امنسههان والعهههد الههدولو للهقههو  المدن ههة وال
لللم ن من التعذيص ويال ذلق فقد اعتمد  قواعد تطبا علو اللم ن   د تها فو 
 هههو   عالنههها  واتاان ههها   همهههها  عهههالن حماجهههة ام هههن ايشهههخاص مهههن التعهههاب 
للتعذيص وغااه من ضاوب المعاملة القاس ة  و الال نسان ة  و الهامة بالكاامة عههام 

(منهها علههو }علههو  ههل اولهها  ن تلعههل مهها  ا سههتلواب 6مههااة  الههذن نههص فههو ال
ومما ستا و ذلق التاتابا  المعمول بها فههو حلههز ومعاملههة ايشههخاص المهههاومان 
من حالتهم فو  قل مها مهل ماااعة مستماة ومنهل ة بهههدف تاههاان ام ههن حهها   

ة  و العقو هههة القاسههه ة   و الال نسهههان   و التعهههذيص  و غاهههاه مهههن ضهههاوب المعاملهههة  
الهامة بالكاامة وكتاان ة مناهضة التعههذيص وغاههاه مههن ضههاوب المعاملههة  و العقو ههة 

 -1فهههو المهههااة الاابعهههة منهههها علهههو}  1984القاسههه ة  و  الال نسهههان ة  و المهانهههة 
تضههمن  ههل اولههة مههاف  ن تكههون ام ههن   عمههال التعههذيص اههاائم بمواههص قانونههها 

ب جههة مهاولههة لمما سههة التعههذيص اللنائو ولنطبا ايمهها ذاتهها علههو ن ههام  ن شههخص 
تلعل  ههل اولههة   -2وعلو ن اما ب ن عمل ارا جاالل توامها وماا  ة فو التعذيص  

مههاف هههذه اللههاائم مسههتوابة للعقههاب بعقو هها  مناسههبة ت رههذ فههو امعتبهها  مب عتههها 
الخطاههاة  وقههد اههاذ   حالههام القههانون المصههان متاقههة مههن  حالههام اتاان ههة مناهضههة 

والتههو  ههدقت علاههها  1984يون هها سههنة   26حاههز التنااههذ فههو  التعذيص التو ارلههت  
 126الماههاع المصههان تعباهها التعههذيص فههو المههااة   م.وقههد اسههتخد1986مصا سنة  

عقو هها  التههو تههنص علههى  ن "نههل موةههف عههام  و مسههتخدم عمههومو  مهها بتعههذيص 
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متهم  و فعل ذلق بناسا لهملا علههى ا عتههااف جعاقههص بايشههاال الاههاقة  و السههلن 
 ث  لى عاا سنوا ".من  ال

ونظاا ين التعذيص مبقا لنص تلق المههااة االمههة مههن اههاائم السههلطة العامههة بمعنههى 
 نها تقن من الموةف استنااا  لى ما يتمتن با من سههلطة تتهه ل لهها فا ههة التعههذيص  
نما ينباو  ن جالون الملنو عل هها متهمهها  هههذا المههتهم قههد جالههون مهبوسهها احت ام هها 

و النسههبة للمسههلونان فلههن جالههون فههو ضههوذ تلههق  المههااة وقههد جالههون غاهها مهبو (
تعذيبا بالمعنى القههانونو وكنمهها هههو نههوع مههن الضههاب واللههاظ الههذن جالتسههص الو ههف 

عقو هها  وهههو عقههاب المهالههوم عل هها بعقو ههة  شههد  127القانونو الذن تقهها ه المههااة 
ولظها من العقو ة المهالوم بههها عل هها قانونهها  و عقابهها بعقو ههة لههم جهالههم بههها عل هها.

عقو هها   نههها   تسههان فههو رصههوص العقو هها  الت ايب ههة.  127من   اغة المههااة  
فال جسههتااد مههن حمايتههها المسههلون الههذن وقعههت عل هها  اا ة السههلن عقو ههة ت ايب ههة 
غاا قانون ة، مااامههت هههذه العقو هها  الت ايب ههة لههم تصههل  لههى حههد و ههاها ب نههها مههن 

حالههم بههها علههى المسههلون. غاهها  نهها فههو   تلق التو  ننوع العقو ا  اللنائ ة ايشد م
عقو هها  التههو   129هذه الهالة جمالن  ن ينههد ج هههذا الاعههل ضههمن    نطهها  المههااة  

تهمهههههى  افهههههة النههههها  مهههههن اسهههههتعمال القسهههههوة معههههههم مهههههن اانهههههص  المهههههوةاان 
عقو ا  بامضافة  لى ما تقا ه   129،  127، 126العموماان.وهالذا تتكامل المواا  

 ايحالام العامة فو الضاب
مهههن  42ومههها بعهههدها( فهههو تهقاههها مههها تامهههى المهههااة  240واللهههاظ  مهههااة 

 الدستو   ل ا من تلالم اميذاذ الماان والمعنون .
 

 ( حظا استخدام القسوة فو موااهة المسلون:2 
 

القسوة الماامة  انت فو الماضو سههمة  ساسهه ة للمعاملههة العقاب ههة بإعتبهها  
من اآل ام  ...     ن المعاملههة العقاب ههة  ن الملام  نسانا شالاا جلص تطهاا  وحا  

شهد  تطو ا  بااا بنمههو وك تقههاذ ماههاعا امنسههان ة وحقههو  امنسههان ، فالمسههلون 
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فههال جلههص  ن جاقههد حقهها فههو سههالمة اسههده  والمقصههوا بالقسههوة فههو   اوكن فقد حالت 
المعاملة العقاب ة  ل  يذاذ   جصل  لى ا اة التعههذيص. جسههتون فههو هههذا اميههذاذ  ن 
جالون اسههدجا  و معنولهها. وعلههى هههذا فههإن ملههال اميههذاذ هههو  ن هها شههمو  مههن ملههال 

مههن   42التعذيص، وللههد مبههد  حظهها اسههتعمال القسههوة  ساسهها الدسههتو ن فههو المههااة  
الدستو  المصان.وقد اام المااع المصان استخدام القسوة من الموةف العام فو 

المسهههلون بإعتبههها   ن موااههههة امههههو  النههها .و ههههذا التلهههالم جمالهههن  ن جهمهههى 
حا   السلن والمسئولان ف ا هم من الموةاان العموماان و ن النص جهمى  افههة 

عقو ا  مصان على  ن "نل موةههف  و   129النا  اون تمااز. فقد نصت المااة  
مستخدم عمومو و ل شههخص ماللههف بخدمههة عموم ههة  سههتعمل  القسههوة مههن النهها  

م   و  حههدث ا مهها ب بههدانهم جعاقههص  عتمههااا علههى وة اتهها بهاهه   نهها  رههل باههافه 
بااامههة   تزلههد علههى مههائتو ان هها". ولكههن علههى  و بههالهبا مههدة   تزلههد علههو سههنة  

عقو هها (   129الاغم من واوا تلالم  ستعمال القسوة فو معاملة النهها   المههااة  
 والذن جمالن  ن جستااد منا المسلون فو القانون المصان. 

 
 :  الهبا ا ناااان للت ايص

 
( علههى 44/4فههى مصهها  مههااة    1956لسههنة    396نص القههاا  بقههانون  قههم  

الهههبا ا ناههااان  صههو ة مههن  ههو  اللههزاذا  الت ايب ههة التههى لمههديا السههلن  و 
 م مو ه تون عها على المسلون المهالوم عل ا.

و  جعههد اههزاذ الوضههن فههى الزنزانههة الاااجههة مههن قباههل اللههزاذا  الال نسههان ة 
مههن قواعههد الهههد ايانههى لمعاملههة  32فقههد  اههاا  القاعههدة  حسههص المعههاياا الدول ههة،

المسلونان تون ن ازاذ الهبا ا ناااان، غاا  ن هذا اللزاذ جمالن  ن ينقلههص  لههى 
 عقو ة تتسم بالقسوة  و الال نسان ة  ذا لم يتوافا فاها عدة شاوط  همها:

وهههذا الاههاط رطو ة الخط  الذن يبا  هذا اللزاذ، وهو ما جعاف بااط التناسههص.    
 من قواعد الهد ايانى. 32لم يتهدث عنا القانون المصان  و القاعدة 
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من قواعد الهد ايانى، غاا  نهها   32ت قات المدة. هذا الااط   جظها من القاعدة  
مههن قههانون السههلون المصههان والتههو وضههعت حههدا  44/4جظههها مههن نههص المههااة 

  قصى   يزلد على  سبوعان لهذا اللزاذ.

لطبههو السههابا علههى تنااههذ اللههزاذ وهههو جظههها بوضههوظ فههى القاعههدة الاهص ا
من قواعد الهد ايانى. وعلى  جة حههال فههإن مهها ينطبهها علههى السههلن جلههص   32 قم  

 ن ينطبا على الزنزانة الاااجة من حا  ضاو ة مااعاة حد  انههى لله ههاة امنسههان ة 
ظلمههة   نههاذ اارههل هههذه الزنزانههة مهمهها  ههان الاههاب منههها، فههال جلههوا  ن تكههون م

النهههها .وعلى ههههذا فهههإن القاعهههدة  ن الههههبا ا ناهههااان لههه ا مهههن قباهههل اللهههزاذا  
وقد ذهبت  لى ذلق بالاعههل الللنههة الت ايب ة التى تخالف حقو  امنسان المسلون.  

والههذن قهها   ف هها  ن  1983ايو و  ههة لهقههو  امنسههان فههى قاا ههها الصههاا  سههنة 
الهبا ا ناااان   يتهول  لى عقاب غاا  نسههانى     ذا  ههان مهطمهها للاخصهه ة. 
ولالون الهبا ا ناااان من هذا النوع  ذا  ان جااب عزلة سههمع ة ومائ ههة وعزلههة 

ى هههذه النت لههة انتهههى القضههاذ ايمالالههو  جضهها عنههدما قضههى بعههدم ااتماع ههة، وكلهه 
تعهها ب هههذا اللههزاذ فههى ذاتهها مههن الدسههتو . لكنهها  نههد علههى  ن هههذا اللههزاذ جالههون 
متعا ضا من الدسههتو   ذا  انههت ةههاوف ذلههق الهههبا غاهها  نسههان ة  ضههاا مسههاحة 

 الزنزانة باالل ملهوظ ومخالاة القواعد الصه ة اارل الزنزانة.
 

 :الها فو التقاضو ان ا  
 
"   6الههها  امعههالن العههالمو لهقههو  امنسههان بههالنص فههو المههااة  ق نههد ذلهه   

لكل  نسان فو  ل مالههان الههها بهه ن بعتههاف لهها بالاخصهه ة القانون ههة  ... "  ههم فههو 
" لكل شههخص حهها الللههوذ الههو المهههانم الومن ههة ............ "  مهها نلههد   8المااة  

عهد الدولو للهقو  المدن ة والس اس ة تنص علههو    ن المااة الاابعة عاا  من ال
النا  ام عا سواذ  مام القضههاذ............ ..( وفههو  المههااة السااسههة والعاههالن   

 مههام القههانون ولتمتعههون بههدون  ن  تمااههز بههها  ذعلههو   النهها  ام عهها سههوا صيههن 
مبههاائ متساو فو التمتن بهمايتا (   ما  شا  المبد  الهاان عاا مههن ملموعههة ال
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المتعلقة بهماجة ام ن  ايشخاص الذين يتعاضون ين شالل مههن  شههالال امحتلههاا 
الههو ذلههق الههها   1988 و السلن الصاا ة عن اللمع ة العامة لألمم المتهدة عههام  

منهها الههو حهها  ههل فاافههو التقاضههو "    68وفو الدستو  المصان  شهها   المههااة     -
وامن حهها ا لتلههاذ الههو قاضهه ا التقاضو حا مصون ومالاول للنا   افههة ولكههل مهه 

الطب عهههو  ..." والمقصهههوا بالقاضهههو الطب عهههو هنههها ههههو مههها ينطبههها عل ههها القهههول 
بالمهانمة العاالة من سماع القض ة باالل عاال و صو ة علن ا من اانص مهالمههة 

وقههد   ههبل هههذا الههها مبههد   ساسهه ا فههو الواقههن العملههو  –مسههتقلة غاهها منهههااة 
 ن هذ الها  حقا ارا هو:للسلون المصالة  ما ينب ا ع

 الها فو ا تصال بمدافن   مهامو ( 
/ ب مههن المههااة الاابعههة  3قا تهها ا لاقههاة   االههها  سهها  اول هها ف مهه   انلد لهذ

عاههههههها  مهههههههن العههههههههد الهههههههدولو للهقهههههههو  المدن هههههههة والس اسههههههه ة تهههههههنص علهههههههو 
بناسا ( وفو الاقههاة ا    ن جهههانم  ه .....................ولالتصال بمهامو جختا  

مهههامو مههن  رت هها ه و ن جخطهها  ةحضو لا و ن يدافن عن ناسا باخصا  و بواسههط
بهقا فو واوا من يدافن عنا  ذا لههم جالههن لهها مههن يههدافن عنهها و ن تههزواه المهالمههة 
حالما  لما  انت مصلهة العدالة تقتضههو ذلههق بمهههام يههدافن عنهها اون تهمالهها  اههاا 

منهها   69لمصههان فههو المههااة  علو ذلق ........ ( وعلو هذا الههنهج حههدا الدسههتو  ا
  حهها الههدفاع   ههالة  و بالو الههة مالاههول ولالاههل القههانون لااهها  وذلههق بههالنص علهه 

القههاا لن مال هها وسههائل ا لتلههاذ الههو القضههاذ والههدفاع عههن حقههوقهم ( ذا مههن حهها 
من   اغة الدستو  المصان  نا   فا  بههان   االمسلون  ن يتصل بمدافعا ولظه 

لتمتن بهذا الها الدستو ن. ولتخذ هههذا الههها ًبعههدا  المسلون وغاا المسلون فى ا
را ا بالنسبة للمسلون باهه ن الههها فههو ا تصههال باللههها  القضههائ ة والههها فههو 

ولاتههاب هههذا عههااة  ن فو الطعههن علههى ايحالههام والقههاا ا   ا تصال بالمدافن والها  
قههد المههتهم مهبههو  احت ام هها  و معتقههل، فهههو عندئههذ مههن حقهها ا سههتعانة بمهههام. ف

مههن قههانون اماههااذا  اللنائ ههة المصههان علههى  نهها "وفههى ام ههن   125نصت المههااة  
غاهها  ن   ايحوال   جلوا الاصل بان المتهم ومهام ا الهاضا معا   ناذ التهقاهها"

هذا الها جمتد ل امل المهالوم عل ا المسلون عندما جما   حقا فى الطعن على 
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توبال مهام هها فههى مختلههف الهالههم الصههاا  ضههده. بههل  ن المسههلون مههن حقهها اسهه 
 الدعاون   ن تكون من مب عة مدن ة  و  اا لة  و  حوال شخص ة  و غاا ذلق.

ولتاتص على حا المسلون فههى ا تصههال بمهام هها عههدة نتههائج هههى:  ن مههن 
حا المسلون الا ة مهام ا فى السلن و ن تتم المقابلة على اناااا اون  قابة من 

ة(،  مهها  نهها مههن حقهها اسههتوبال المااسههال  مههن مههن الالئههه  70 اا ة السههلن  مههااة 
 من الالئهة(. 61مهام ا   م 

 
 :ج ال ا :الها فو الاعاجة الصه ة والعال

 
 هتمهههت قواعهههد الههههد ايانهههى بالاعاجهههة الصهههه ة والخدمهههة الطب هههة المقدمهههة 

وحتههى  22من القاعههدة  للمسههلون  هتمامهها را هها فهه فاا  لتنظ مههها عههدة قواعههد بههد
شههملت الهههد ايانههى مههن الخدمههة الصههه ة التههو تقههدم للمسههلون  منههها  26القاعدة  

اهتمههههت بالمسههههلونان   اوالمسههههلونة وتههههوافا ايمبههههاذ بالمهسسهههها  العقاب ههههة  مهههه 
 ( .83، 82المصابان باللنون  و الاذوذ العقلو  القاعدتان 

 
ونظاا لما تااللا الاعاجة الصه ة للمسلونان من  هم ة قصون  مهو   ساسو   – 

ت هاههل وتلمههن الس اسههة  العقاب ههة الهدي ههة علههى ا عتههااف للمسههلون مههن مهههاو  ال
بالها فو الاعاجة الصه ة والعالج  ذا   ابا ماب   ناذ رضوعا لتنااذ العقو ههة. 
بل  ن هذا الها جمتد  لى العالج من ايمااب التو  ان المسلون مصابا بههها قبههل 

دم للنزلههل  ضههاو لة  جضهها والاعاجة الصه ة التههو تقهه –ارولا فو المهسسة العقاب ة  
 لألسباب اآلت ة:  

 المهافظة على المستون الصهو فو المهسسة العقاب ة  -1  
 توفاا الظاوف المالئمة لبانامج التهذيص والت هال   -2  

دم اواا الزلااة من مقدا  اميههالم الههذن تنطههون عل هها العقو ههة عمهها نههص ع   -  3  
نزلل من سلص الهالههة و جلههص  ن جضههاف القانون وحالم القضاذ ف الاو  ن جعانو ال

جلههص  ن يتهههول اههزذ مههن العقو ههة  مههن  بدن ههة فههال  م لاههها  ا م المههاب، وهههو ا 
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عقو هههة سهههالبة للهالهههة  لهههى عقو هههة بدن هههة وههههو مههها جعتبههها راقههها  وكههههدا ا  لهقهههو  
 المسلون.

 
وللههههد هههههذا الههههها  ساسهههها  جضهههها فههههو العهههههد الههههدولو  للهقههههو  ا قتصههههااجة  -

 بالنص فو المااة ال ان ة عااة منهها} علههى حهها   1966ة وال قاف ة لعام  وا اتماع  
ممالن من الصهة اللسم ة والعقل ة جمالههن بلوغهها نل فاا فو التمتن ب على مستون  

 ، وذلق عن مالا عدا من اماااذا  والتداباا   .
وقد سايا المااع المصان ا تلاه العالمو با ن حا المسههلون بالاعاجههة الصههه ة 

 ةج فهه فاا لههها الاصههل السههابن  ههامال مههن القههانون والاصههل الاابههن مههن الالئههه والعههال
من ايمو  الصه ة  و العالا ة  ن  ماا   ةالتنااذجة حا  لم جاال القانون  و الالئه

بد  من ارول السلن وحتى الخاوج  منا بل ااا علاها ف عتاف بها المسلون فو 
امفههااج عههن مههن القههانون ماههااذا   36 جقههاف تنااههذ العقو ههة حاهه   فههاا المههااة 

مصههاب بمههاب يهههدا ح اتهها بههالخطا  و  االههذن يتبههان لطباههص السههلن  نهه المسههلون 
جعلزه علزا  ل ا،ولكل مهها سههبا جمالههن اعتبهها  الاعاجههة الصههه ة حقهها للمهالههوم عل هها 
تلتزم الدولههة بتوفااههها لهها حتههى جمالههن  ن جهصههل علههو حقهها فههو الت هاههل .فههال جمالههن 

 غااضههها ا اتماع ههة  ذا لههم جالههن المسههلون قههاا ا  علههى تهملههها للعقو ههة  ن تهقهها 
لههذلق نلههد الهههالو الاعلههو  اومتمتعهها  بالصههالح ة العقل ههة واللسههدجة للتنااههذ وتطب قهه 

 للاعاجة الصه ة بالسلون المصالة تقوم علو مهو لن  ئ ساان هما :
 
 ايسالاص الوقائ ة  
 نالمهسسة العقاب ة ولمال  وهو تستاا   ل ما يتعلا به اة المسلون اارل   

ملموعة ا حت امهها  والاههاوط الوااههص توافاههها فههو المهسسههة العقاب ههة   وتهديدها ف
وفههو الم نههل والملههبا الههذن جقههدم للنزلههل  لههو اانههص ا هتمههام بالنظافههة الاخصهه ة 
للمهالههوم عل هها وتقضههو المههااة ايولههو مههن الاصههل السههابن مههن القههانون المصههان 

لن مباههص  و  ن هها ولالههون مسههئو  عههن اماههااذا  بضههاو ة  ن جالههون فههو  ههل سهه 
الصه ة التو تكال  هة المسلونان وعلو ايرص وقايتهم مههن ايمههااب الو ائ ههة 
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وماانبة  الح ة ايغذجة والمالبهها والمااوشهها  المخصصههة للمسههلونان و اايتههها 
ومالحظهههة نظافهههة  مهههانن النهههوم وام هههن  مالنهههة السهههلن و ن يتهههوافا فاهههها الاهههاوط 

من حا  المسههاحة المخصصههة لكههل مسههلون والتهولههة وامضههاذة والماافهها الصه ة  
الصههه ة  و النظافههة ولههتم التنسههاا  مههن اماا ا  الصههه ة الواقههن بههدائاتها السههلون 

ضههد الهاههاا   اعلههو الو ههام بالافههة اماههااذا  الصههه ة الوقائ ههة م ههل الهها  والتعااهه 
الااب والتطع م الههدو ن لكافههة الطائاة والزاحاة والقوا ب وكاااذ تهلال او ن لم اه 

النز ذ ضد  مااب ا لتهاب السهائو وشلل ايماال و مااب الص ر هذا بامضافة 
علو سبال  ا لو اشتاا  السلون فو ام ن الهمال  القوم ة لمقاومة ايمااب منه 

فهههو ام هههن الهمهههال  القوم هههة لمقاومهههة  1998الم هههال اشهههتاا  القطهههاع منهههذ عهههام 
لون عضوا بالهائة العل ا للبانامج القومو لمالافهة الد ن منذ ايمااب وقطاع الس

بههد  العمههل بهها ومافههت قوافههل هههذا البانههامج  افههة سههلون القطههاع وتلههان الاهههوص 
وايشههعا  والتهالاههل الالامههة لكافههة النههز ذ والعههالج والمتابعههة عنههد ةهههو   عههااب 

ولمتلههق قطههاع للمههاب بامضههافة للتنسههاا مههن الماههاوع القههومو لمالافهههة اميههدا 
السهههلون  حهههدث سههه ا ة  اهههف امهههاعو تطهههوف سهههلون مصههها لالنتاهههاف المبالههها 

 لألمااب .
 
 ايسالاص العالا ة  
 
ايمههااب التههو  لمههت  جتلههق ايسههالاص فهههص المهالههوم علههاهم وعههال ل وتاههم  

المهمههة بسههلون مصهها   هبهم سواذ قبل ارولهم السلن  و   ناذ التنااذ ولتولى هههذ
الو جضم  مباذ متمازلن بالافة التخصصا  جعملون مههن اهاا مبو علو مستون ع

علههو  افههة منههاما السههلون   ةرالل عدا مناسص من المستاف ا  الما زلة المواعهه 
تضههم  حههدث اياهههزة الطب ههة والمعمل ههة الالامههة بامضههافة  لههو ع ههااا  اسههتوبال 
 و سنان بالل سلن وللتزم قطاع السلون بامضافة  لو ذلق بتههدباا ا حت ااهها  مههن

لهههواا ة الصههههة الواقهههن  ةايمبهههاذ المتخصصهههان مهههن المستاهههف ا  الما زلهههة التابعههه 
بدائاتها السلون  ما تلان بمستاف ا  السلون بعم العمل ا  اللااح ههة الكبههان 
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والمتوسطة والصههاان وتضههم السههلون عههدا مههن الماانههز الطب ههة المتخصصههة لعههالج 
تههوفاا العههالج  م ن ولههت عدا من ايمااب م ههل الااههل الكلههون و مصههها  عههالج الههد

نقل الههها   التههو تهتههاج   م ما يت    -الالام لكافة ايمااب من مستاف ا  القطاع  
 لههو نههوع مههن  نههواع الاعاجههة الطب ههة  المتخصصههة  لههو المستاههف ا  اللامع ههة   و 

 مستاف ا  واا ة الصهة والماانز الطب ة المتخصصة 
بههإاااذ التلهها ب الطب ههة علههو السههلون المصههالة  واللههديا بالههذ ا  نهها   جسههمل فهه 

المسلونان و تلقو  اولة مااالت فو مو  التلهها ب  و غاهها مصههاظ بتههداولها رهها ج 
 السلون   .

 
 
 

 الاههههذاذ
الاذاذ ضههاو ة مههن ضههاو لا  اله ههاة التههو يتاتههص علههو  ن ف هها ضهها  بههالغ 
بصهههة امنسههان  ولالههون عاضهها لألمههااب الخطاههاة واللسههم امنسههانو فههو حااههة 

لو الاذاذ الكامل جعوب ماجانو منا بها تهها ولزلههل  لههم اللههوع  و جلههد هههذا اائمة ا
الههها  ساسهها فههو العهههد الههدولو  للهقههو  ا قتصههااجة وا اتماع ههة وال قاف ههة لعههام 

بالنص فو المااة الهااجة عاا منا والتو تقا حا  ل شههخص فههو الاههذاذ   1966
لههههد ايانهههى القاعهههد ومسهههتون مع اهههو  هههاف لههها ويسهههاتا ...  مههها  فهههاا  قواعهههد ا

العااون منها للتاذجة فنصت علو } جلص علو  اا ة السلن  ن تزوا  ل مسلون  
غذائ ة   اف ة للمهافظههة علههو الصهههة والقههوة   ةفو ايوقا  المعتااة بطعام ذن ن م

و ن جالون من نوع ااههد مههن حسههن امعههداا والتقههدجم........ و ضههافت الاقههاة ال ان ههة 
للااب  وفو المقابل نلد التاالن العقابو المصان قههد  و ههل   منها الم اه الصالهة  

للاصل الاابن من الالئهة التنااذجة للقههانون المعنههون عههالج المسههلونان فههو المههااة 
للطباههص  التو هه ة بنههوع  و تعههديل  المعاملههة الاذائ ههة للمسههلون فههنص علههو  33
ف مهها جخههتص علو مديا السلن  و م مو ه تنااذ ما جاههاا بهها مباههص السههلن    ص}جل

حالتهها الصههه ة  ولههم تقتصهها  ابتعههديل معاملههة  و غههذاذ مسههلون وفهها مهها تسههتدع  
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قههانون السههلون مههن حهها  هالمعاملههة الاذائ ههة فههو السههلون المصههالة عل مهها قهها  
 1998لسهههنة 691للمسهههلون فهههو  واههها الاعاجهههة فقهههد  هههد  القهههاا  الهههواا ن  قهههم 

ملههههة المسههههلونان بتعههههديل  حالههههام وقواعههههد   ف ههههة معا 7/3/1998والصههههاا  فههههو 
فتم تعديل المقا ا  الاذائ ههة للمسههلونان بنههاذ علههو ا اسهها  مستف ضههة   مومع اته 

 اااههها قطههاع السههلون مههن المعهههد القههومو للتاذجههة بههواا ة الصهههة حتههى   ههبهت 
الوابههة الاذائ ههة التههو تقههدم للمسههلون مسههاولة تمامهها لمتوسههط مهها يتناولهها المههوامن 

 ةالقههاا  الماهها   ل هها  جضهها تقالهها  غذجهه  تضههمن االمصههان مههن وابهها  غذائ ههة  مهه 
من المسههلونان وللمسههلونا  الهههامال  والماضههعا  مههنهن ومعههام   ورا ة للماض

 راص للاضن فو ماحلة الاطام .
 
 
 الملبا 

المقهها ا  الاذائ ههة حههدا  جضهها فههو  691/1998و مهها حههدا القههاا  الههواا ن   
ونان ولههتم  ههافها مههن مااتهها ايولههو المالبهها المقهها ة لكههل فئههة مههن فئهها  المسههل

لكههل الائهها  الااههال والنسههاذ والماضههو ايماههال  جضهها    السلون مبقا للقاا  المذ و 
و وعو فاها التناسص من ا اا  الهاا ة والباواة و   جالون فههو ا تههدائها تهقاهها  و 

المسلون ولتم تااااها او لا جلد هذا الها  ساسا فو العهههد الههدولو    ة هدا  لكاام
بههالنص فههو المههااة الهااجههة   1966تصااجة وا اتماع ة وال قاف ة لعههام  للهقو  ا ق

عاا منا والتو تقا حا  ل شخص فو الاذاذ ومستون مع او  اف لهها ويسههاتا 
 ضافت لذلق الها الكساذ  ن الملبا ...  ما  فاا  قواعد الهد ايانى القاعدتان 

انههص اآلرهها نلههد  ن عاهها   لمالبهها المسههلونان وعلههو الل  ةالسابعة عاهها وال امنهه 
معانهها لمالبهها المسههلون وكن  شهها   فههو المههااة  القههانون المصههان لههم جهههدا شههالال

الخامسههة عاهها الههو  ن المهبوسههان  حت ام هها لهههم الههها فههو   تههداذ   مالبسهههم 
وقههد  فههاا  -الخا ههة ممهها جعنههو واههوا مالبهها مماههزة للمسههلونان المهالههوم علههاهم

ل ههانو مههن المههااة ايولههو منهها لمالبهها  ههل البند ا   1998لسنة  691القاا  الواا ن  
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جااههل القههاا  الههواا ن مالبهها را ههة  مفئهها  المسههلونان وحتههى الدارل ههة منههها ولهه 
 للماضو وايماال المسموظ لهم بالتوااد من  مهاتهن.

 
  الهقو  النسب ة

قصهههد بالنسهههب ة فهههو تلهههق الطائاهههة مهههن الهقهههو  التهههو جلهههص  ن يتمتهههن بهههها 
مالن  ن تاا علاها بعم القاوا و  تكههون حقهها مطلقهها المسلون هو الهقو  التو ج 

نالطائاة السابقة وتهد منها اعتبا ا     اههاة  همههها بطب عههة الهههال  عتبهها ا  ايمههن 
 اارل السلن  ونواز عضها فو اآلتو :

 
 الها فو الت هال 

الت هال هو الها ايساسو للمهالههوم عل هها والههذن تصههد  عنهها سههائا حقههو  
هال هههو ملموعههة العمل هها   و ايسههالاص التههو جقصههد بههها تقههولم المهالوم عل ا فالت 

 و  عههااة تقههولم وتوا هها ايشههخاص المنهههافان  و الملههامان نهههو اله ههاة السههولة 
  ا ة الهوافز امجلاب ة عند الاخص بهاهه  يهههمن بههالو م والموانههر اللديههدة   وبمعن 

علاههها ولنههدمج فههو   التو يااا غاسها فو ناسا ف هتام القوانان بعههد  ن  ههان متمههااا
رلص فقهاذ علم العقاب  لو  ن الت هال حقا للمهالوم عل ا   داله اة ا اتماع ة وق

ولكنهها حهها لهها قبههل الدولههة.   افهههو لهه ا التههزام تااضهها الدولههة علههو المهالههوم عل هه 
وحتههى يتهقهها الت هاههل فههإن تنااههذ العقو ههة فههو السههلون المصههالة جهههاط ببانههامج 

ص جامل     تااال المهالوم علههاهم وتههد لبهم مهن هها   ت هالو متكامل متعدا اللوان 
الاعاجههة ا اتماع ههة(  وسههنعاب   -التهذيص الدينو والخلقههو    -التعل م     -العمل(   

 بإجلاا  لكل عنصا من تلق العنا ا  اآلتو:    
 

 تااال المهالوم علاهم وتد لبهم مهن ا   العمل ( 
عقو ههة و هههدافها ... فعنههدما يههاتبط العمههل العقههابو   تبامهها و  قهها بوة اههة ال

مههن المسههلون تههم تاههاال المسههلون فههو  شهها و حههط   وا نتقههامحملت مههابن اميههالم  
فههو المنههاام والمسههتعماا  وشهههن وتاالههغ السههان والههذن  تسههم  ل ايعمههال م ههل العمهه 
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و تطو  التنااذ العقههابو تهههول العمههل العقههابو  –بالوحا ة البالاة والعمل المتوا ل  
 ااف ة الههو ن مههة عقاب ههة ذات ههة تهههدف الههو تقههولم المهالههوم عل هه الههو مههن عقو هها  ضهه 

وكعههااة تفلاهها ا اتمههاعو .. وقههد   ههبل العمههل العقههابو مهههال مهتمههام العديههد مههن 
ومهههتما  1847المهههتماا  الدول ههة المعن ههة بالعقههاب بههدامن مهههتما باو سههل عههام 

 هم ههة   وقد  ند  هذه المهتماا  ام عا علههو  1955ومهتما ان ر    1950 هان  
العمههل العقههابو بإعتبهها ه عنصههاا  ساسهه ا مههن عنا هها التهههذيص وام ههالظ و عههد هههذ 
العههاب المههواز يهم ههة العمههل بالسههلون فنلههد  ن هههذا الههها جسههتند  لههى مهها هههو 
مااوب على الدولة من التزام بالتهذيص والت هال  ها  ساسههو و ابههت. ولههذلق فقههد 

قو  امنسان مه دا  على ذلق الها ( من امعالن العالمو له23ااذ نص المااة  
وحالة  االة ارت ا ه لسائا ايفااا اون تمااز، ووفقا  لالشتااما  التو تهاع لهها مهها 
جاهههاع عهههن مما سهههتا لههها مهههن التزامههها  علهههى عهههاتا اماا ة السهههلن ة سهههواذ  نانهههت 
التزامهها  مااجههة  م مالافههف .وهو مهها  نههد  عل هها قواعههد الهههد ايانههى  القواعههد مههن 

فقهههد ذهبهههت ههههذه القواعهههد  لهههى تهههوفاا ا حت امههها  ايمن هههة وا شهههتااما   (71-76
(، وذلق اون  رالل 2،  76/1الصه ة والضمانا  ا اتماع ة والت مانا   القاعدة  

( سههواذ 72/1ب سهها المسههاواة ومهها يتبههن مههن غاههاهم مههن ايو ا ايحههاا   القاعههدة 
ا بالتههداباا التعولضهه ة عمهها (  م ف مهها يتعلهه 75ف ما يتعلا بساعا  العمل  القاعههدة  

 (.وتتضل  هم ة العمل العقابو فو  مالن :74/2قد جهدث من   ابا  عمل   م 
 نهها جعمههل علههى  عههااة ت هاههل المهالههوم علههاهم مههن المسههلونان، وتقههولمهم  ايول: 

 ااتماع ا ،
تههوفاا سههبل العهه ش والكسههص الاههالر لهههم   حههد و هههم  سههالاص الاعاجههة  وال ههانو: 

فههااج عههنهم، والتههو جلههص ايرههذ بههها منههذ اللهظههة ايولههى لبههدذ التنااههذ الالحقههة لس
العقابو علاهم. واعتههدااا  بهههذه ايهم ههة المزاواههة للعمههل العقههابو حا ههت ملموعههة 
القواعد النموذا ة على التذ اا ب   جالههون ذلههق العمههل مهلمهها  بههل منتلهها  يتاهها وقههد  

(.  ما حا ت علههى  ن 71عدة  ما يتمتن با السلان من  هة بدن ة وناس ة  القا
جالههون ذلههق العمههل مههن النههوع الماههلن علههى تهه مان مسههتقبل المهالههوم عل هها عقههص 
ا نتهاذ من التنااذ العقابو وانقضاذ العقو ة.ولتلا الاقا العقابو  لى تكا ر عمههل 
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المسههلون باعتبهها ه حقهها وواابهها عل هها للمسههلون فههو ان واحههد. ولاتههص  نصهها  هههذا 
بالنسههبة لههساا ة العقاب ههة فمههن ناح ههة، تلتههزم اماا ة بتههوفاا  الو ههف نتههائج قانون ههة

العمل للمسههلون. ومههن ناح ههة  رههان، يلتههزم المسههلون بالعمههل. فههايما لههديهم لهه ا 
من قانون تنظ م السلون وضن المهبوسههان   24حقا رالصا لا.وقد حسمت المااة  

البههدنو، بالنسههبة احت ام ا والمهالوم علههاهم بههالهبا البسهه ط المناههذ علههاهم بههامنااه  
للعمههل عنههدما نصههت علههى  نهها   جلههوا تاههاالهم     ذا  غبههوا فههو ذلههق. فبالنسههبة 
لهههاتان الطههائاتان جاههالل العمههل العقههابو حقهها  ولهه ا  لتزامهها  و النسههبة للمهبههو  

مههن الالئهههة الدارل ههة  2احت ام ا جلههوا السههماظ لهها بمزاولههة مهنتهها لهسههابا  مههااة 
العمهههل ههههو التهههزام علهههى المسهههلون     ن الماهههاع  للسهههلون(.وعلى الهههاغم مهههن  ن

 المصان و ذلق القواعد الدول ة قا   للمسلون بعم الهقو  بمناسبتا  همها: 
 *   استهقا  مقابل العمل.  *   استبعاا العمل الاا .

وفو التاالن المصههان  جضهها تههم   لاههاذ  تسههماتا ايشههاال الاههاقة  نههوع مههن   
، فههإن 2003يون ههة    19الصههاا  فههو    2003لسههنة    95  العقو ة وذلق بالقانون  قم

ذلههق جعنههو  ن العمههل اارههل السههلون هههو وسههالة للتهههذيص وامعههداا المهنههو. وقههد 
من قواعد الهههد ايانههى  نهها "   جلههوا  ن جالههون العمههل فههو  71/1تضمنت القاعدة  

السلون ذا مب عة مهلمة". فالمسلون فو القانون المصان، لهها الههها فههو المقابههل 
ن تهداه السلطا ، مااام لم جهاما القانون من تقاضو هذا المقابل. فقد حامت الذ

 ل الالئهة الدارل ة للسلون المهالههوم علههاهم بالمه ههد  و بالسههلن الماههدا    ايشههاا
الااقة( من مازة ايااة مدة تعاال   ن مههدة العقو ههة المهالههوم بههها علههاهم باههاط    

بصههاف النظهها عههن المههدة التههو جالههون قههد   تقل عن سنة، و  تزلد على  الث سههنوا 
(  مهها قهها   الالئهههة الدارل ههة حامههان 10قضههاها فههو الهههبا ا حت ههامو   مههااة 

المسههلونان المهالههوم علههاهم بالسههلن والمهالههوم علههاهم بههالهبا مههن اياهها لمههدة 
معانة. فبالنسبة للطائاة ايولى تستواص الالئهة  ن جعملههوا بههدون  اهها مههدة تعههاال 

 و النسبة للطائاة ال ان ة جالون ذلق لمدة ستة  شها.   ن العقو ة،
 

 الها فو مما سة ايناطة المختلاة لاال  وقا  الاااغ:
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شههال  وقهها  فههااغ المهالههوم علههاهم بالمهسسهها  العقاب ههة عههامال   جتعههد بههاام

اوهالهها  مههن العوامههل المسههاعدة لااعل ههة العههالج والت هاههل والتقههولم، ذلههق  ن سههلص 
 ا  ناس ة رطااة، ومن هنا تو و الس اسة العقاب ة الهدي ههة بتنظهه م الهالة يتا  ا ا

اله ههاة اارههل المهسسههة العقاب ههة بطالقههة تاههال  وقهها  فههااغ النههز ذ وتهههد مههن تلههق 
الههنظم العقاب ههة الهدي ههة ب هم ههة شههال  وقهها  الاههااغ   سههلوب مههن  فاآل هها  وتعتهها 

ملموعههة   تا. فقههد تهههد   سالاص المعاملههة العقاب ههة يهههدف  لههى ت هاههل المهالههوم عل هه 
( 12قواعههد الهههد ايانههى لمعاملههة المسههلونان عههن ايناههطة الالاضهه ة  القاعهههدة 

(. 78( وايناههطة التافاه ههة والتاوله ههة القاعههدة   40، 39وال قاف ههة القاعههدتان  
( مهههن قهههانون تنظههه م 30نمههها نلهههد الماهههاع المصهههان يهههنص  هههااحة فهههو المهههااة  

قاف ههة فههو  ههل مهسسههة عقاب ههة ينتاههن بههها السههلون، علههى ضههاو ة  ناههاذ مالتبههة   
النههز ذ فههو  وقهها  فههااغهم،  ههم اههاذ  الالئهههة الدارل ههة للسههلون و اههاا  للمهالههوم 
علاهم ا مالع على الكتص والصهف، وااذ  القاا ا  المنظمة للعمل فههو السههلون 

( الههوا اة بالاصههل الاابههن وال ال ههان  الخههاص 1118 -1086فنصههت المههواا مههن  
فااغ المسلونان( على  ناطة مختلاة لاال  وقا  الاههااغ بالسههلون. باال  وقا   

و اسههتقااذ تلههق النصههوص نلههد  ن  ناههطة شههال  وقهها  الاههااغ فههو النظههام العقههابو 
المصهههان تاهههمل: ايناهههطة ال قاف هههة، والالاضههه ة والتاوله هههة، ومما سهههة الهواجههها  

                  اياب ة والان ة، والماا  ة فو ا حتاال بايع اا.         
             

 -:التعههل م 
 

 ن التعل م جساهم مساهمة فعالة فو استئصال بعم عوامل امااام   ل   ادا
مههن الملههامان وكجمانهها مههن السههلون المصههالة  ن التعلهه م حهها لكههل المههوامنان اون 
تااقة بسبص  وضاعهم ا اتماع ة فكان  ن  عتبا التعل م  حد  هم وسائل و سههالاص 
الت هال وام الظ للنز ذ لكونا ينمو قههد اتهم الذات ههة ولسههاعد علههو التاكاهها السههل م 

ولسههاعد التعلهه م علههى المسلونان  لو السلو  امااامو    ولوسن المدا   ولااا نظاة
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  الظ اوانص عديدة فو شخص ة المهالوم عل ا حتى جستط ن التعامل من مختلف 
بههاائ  رالن ههة تسههاعده علههى التك ههر اارههل  فههااا الملتمههن،  مهها ينمههو ف هها ن مهها  وم

المهسسههة العقاب ههة ورا اههها. فههالتعل م جقههون فههو المهالههوم عل هها القههد ة علههى ضههبط 
الههناا، ممهها جلعلهها  ن هها اسههتعدااا   حتههاام النظههام وتنااههذ مختلههف ا لتزامهها  التههو 

لههى ع  اتااب عل ا. ومن ناح ة  ال ة، جساعد التعل م من لم يتلقههوا نصههابا  وافههاا منهه 
تهائههة السههبال  مهههامهم لعمههل شههالر فهههو الملتمههن بعههد امفهههااج عههنهم. واسهههتعااة 
مالانتهم ف ا،  ما جساعد فو حالة ةههاوف سههلص حههالتهم اون تكملههة التعلهه م، علههى 
موا ههلة الد اسههة والهصههول علههى الههد اا  العلم ههة المناسههبة. ومههن ناح ههة  ابعههة، 

اغ فو المهسسا  العقاب ههة، وتبعههد جعتبا التعل م وسالة نموذا ة لتمض ة  وقا  الاا 
عههن ا نطههواذ وا سههتااا  فههو التاكاهها المتاههائم،  و  –ولههو لاتههاة  –المهالههوم عل هها 

التخطهه ط   تكههاب اههاائم وقههد  وضهههت هههذا المعنههى ملموعههة قواعههد الهههد ايانههى 
( تعتهههاف ب هم هههة ا مهههالع علهههى الكتهههص 40لمعاملهههة المسهههلونان فنلهههد القاعهههدة  

الت و ههر ولههذا تلههدها تلههزم المسههئولان عههن  اا ة المهسسهها  نوسههالة مههن وسههائل 
العقاب ة بتوفاا مالتبههة لكههل مهسسههة لتسههتااد منههها ام ههن موائههف المسههلونان.  مهها 

الههوا اتان تهههت عنههوان  المعاملههة  66( والاقههاة ايولههى للقاعههدة 65نلههد القاعههدة  
نههو تعتبهها وسههائل والعههالج( قههد ذ اتهها  ن التعلهه م وام شههاا والتوا هها والتههد لص المه 

مالئمهههة لعهههالج المهالهههوم علهههاهم وفههها الهااههها  الاااجهههة لكهههل مهالهههوم عل ههها ومهههدة 
( الوا اة تهت عنوان  العمل( تااا 71العقو ة. ونلد الاقاة الخامسة للقاعدة  قم  

( الههوا اة 77 لى واوب  مههداا المهالههوم علههاهم بههالتعل م المهنههو.  مهها القاعههدة  قههم  
تهههاولل" فقهههد  وابهههت  ن جالهههون التعلههه م ايساسهههو  ابا لههها  تههههت عنهههوان "التعلههه م وال

 مهها  ة السههلن ة بههذلق اهتمامهها  را هها  بالنسبة لألماان و اا  السن، و ن تهههتم اماا
بالنسبة للمااحل التعل م ة ايعلى فإن حا المهالوم عل ا جقتصا على التههزام اماا ة 

لماههاع المصههان بههها وقههد اعتههاف اسههائل تنم ههة تعلهه م القههاا لن علاههها بتههوفاا و 
المسلون فو استهضهها  الكتههص والملههال  مههن رهها ج السههلن. جسههتون فههو ذلههق  ن 
جالههون مهبوسهها  احت ام هها   و مهالومهها  عل هها، اون امرههالل بسههلطة  اا ة السههلن فههو 
الاقابة على هذه المطبوعا . فمن سههلطتها  ن تعتههاب علههى مهها تقههد   نهها يتضههمن 
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لاهههعو  والههههوا   و  رهههال   بهههايمن. وتظهههها ههههذه  رهههال   بالنظهههام العهههام  و   ههها ة ل
مههن الالئهههة الدارل ههة للسههلون.وقد اسههتخدمت  15السههلطة فههو الاقابههة فههو المههااة 

من قانون تنظ م السلون   اة قد تبدو  ن ا وضوحا فههو تقالهها الههها   28المااة  
فو التعل م عنههدما قهها   ب نهها " تقههوم  اا ة السههلن بتعلهه م المسههلونان.." و وضهههت 

من ذا  القانون ذلههق بقولههها " جضههن والهها الدارل ههة با تاهها  مههن والهها   29المااة  
التا  ههة والتعلهه م مههنهج الد اسههة للااههال والنسههاذ، وذلههق بعههد  رههذ   ن مههديا عههام 
السههلون". وعلههى ذلههق فههإن اماا ة العقاب ههة فههو مصهها جقههن علاههها التههزام بمقتضههى 

سههتذ ا  للمسههلونان الههذين علههى مههن قههانون السههلون بهه ن " ت سههاا ا  31المههااة 
ا اههة مههن ال قافههة ولههديهم الاوبههة فههو موا ههلة الد اسههة" . وهههذا مبعهها جخلهها حقهها 

 .للمسلون فو موا لة استذ ا ه للتعل م را ج السلن 
 

 -:التهذيص الدينو والخلقو  
 

للتههههذيص  هم ههها فهههو   هههالظ المهالهههوم عل ههها  ذ جمههههد معهههااة  نهههدمااهم 
عههد امفههااج ولقههد  ههان التهههذيص اين هها فههو بههاائ ايمهها عههن بالملتمن وتكهه اهم معهها ب 

 مالا الكن سة  م  تسن وتهول ل امل التهذيص الخلقو  جضا .
 

 التهذيص الدينو 
 
ونعنههو بالتهههذيص الههدينو  عههااة غهها  المبههاائ والوهه م الدين ههة والتههو تهههم   

وعقابهها   علو الخاا وتنهو عن الاا وتذ ا بههاس سههبهانا و تعههالو و قد تهها و عدلهها
علو الاهها و وابهها علههو الخاهها وقبولهها تو ههة التههائبان متههو  ههدقت تههو تهم ورلصههت 

مههن قواعههد الهههد   41المسههتقبل لههم تااههل القاعههدة    وناتهم فههو عههدم ا تكههاب اآل ههام فهه 
ايانى حا المسلون فو مما سة الاعائا الدين ة ولتاتص على ذلق حا المسلون 

ج تو من را ج السلن وعندئذ تلتزم اماا ة فى ا تصال باال الدين، هذا ايراا قد  
العقاب ة بتسهال اتصالا بالمسلونان الذين ينتمههون  لههى ناهها الههدين. وكذا لههم جالههن 
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تتطلص من اماا ة العقاب ة  ن تعان  ال اين  41هنا  م ل هذا الاال فإن القاعدة 
 ههل سههلن، للمسلونان  ذا  ان عدا المسلونان المعتنقان لهذا الدين  بااا .ولسمل  

بقههد  مهها جالههون ذلههق فههو اممالههان، بهه ااذ المسههلون لاههاوب ح اتهها الدين ههة. منههها 
الصههلوا  وح ههااة  تههص الاههعائا. واحتههاام   ن المسههلون  ذا  فههم الهها ة  اههل ايههن 
معان.   تكال المهسسههة العقاب ههة المصههالة حالههة العقاههدة وحالههة مما سههة الاههعائا 

مههن الدسههتو  المصههان   46ضمنت المااة  ت    ن الدين ة"  عما  لنص الدستو  المصا 
الهالههة الدين ههة باههقاها: حالههة ا عتقههاا وحالههة مما سههة الاههعائا الدين ههة.و غم  ن 

من ا تاان ة ايو و  ة لهقو  امنسان على  ن اعتبا ا  المهافظة علههى   9المااة  
ا نضهههباط اارهههل السهههلن ههههى مهههن اماهههااذا  الضهههاو لة التهههى تبههها  فهههى ملتمهههن 

قااههد الهالههة فههى مما سههة الاههعائا الدين ههة، وهههذا القاههد   تههنص عل هها اجمقاامههو ت 
من الدستو  المصان التى ااذ  مطلقة. ومن ذلق فإن المما سة جلص   46المااة  

   تعو  ا لتزاما  القانون ة للمسلون.وقد عالج قانون السلون فى مصهها وضههن 
مهههان  و سهههلن "جالهههون لكهههل ل   33 اهههل الهههدين اارهههل السهههلن بهههالنص فهههى المهههااة "

عمومو واعع  و  ن ا لتاغاص المسلونان فى الاضههالة وحهه هم علههى  ااذ الاههاائم 
مههن الالئهههة الدارل ههة علههى  ن "جسههمل لقسهه ا  74الدين ههة..."،  مهها تههنص المههااة 

واحههد بزلهها ة  بنههاذ مائاتهها مههن المسههلونان فههى  ههل عاههد مههن  ع ههااهم .. ولصههاظ 
الكاشههاا التههى تههاا  لههاهم مههن الهارانههة". لسسههاائالاان فههى  ع ههااهم بتنههاول  معمههة 

وكجمانا من قطاع السلون  بدو  التهذيص الدينو فقههد التههزم بالتنسههاا المسههتما مههن 
علهههو حضهههو  واعهههع   الاهههالر والمطاان ههها  والبطالا  ههها ا اا ا  ايوقهههاف واياهههه 

  سبوع ا لكل سلن  و ل مان بامضافة  لو وعاظ القطاع .
 

 :التهذيص الخلقو 
 
  -صد با غا  الو م ايرالن ة وتنم ة  وظ التعاون لدن المهالوم عل ا  ولق  

ولعتمد التهذيص ايرالقو  ساسا علو علم ايرال  ولكن فههو  ههو ة مبسههطة بب ههان 
الو م اماتماع ة والمباائ السام ة موضها الهدوا التو تاصل بههان الههها والبامههل 
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ص ذلههق غهها  هههذه الوهه م فههو فاضل وماذول و ان الاا والخاا  ههم جعقهه   و و ان ما ه
ضماا المهالههوم عل هها ل مالنهها مههن تلقههاذ ناسهها  مههن معافههة وااباتهها تلههاه الملتمههن 
وفو هذا الصدا فقد حدا  قواعد الهد ايانى حا المسلون فو مهها حوتهها القاعههدة 

من وضن ايسا الالامة للعالج من بانها تقولة الصاا  الخلو ة وفا   1فقا    66
سههلون وفههو هههذا اممهها   اعههت المههذ اة امجضههاح ة لقههانون الههها   الاااجههة لكههل م

السلون المصان  امشا ة  الو ايسا التو يبتااها المااع من القههانون والالئهههة 
من  نا قصد من  حالاما ب   وظ الاضالة والسلو  القههولم فههو ناههو  المسههلونان 

القههولم   والن ن بهم عن المعا ههو وحمههايتهم مههن المااسههد وتهه هالهم بسههلو  الطالهها 
ت اماا ة العقاب ة فو مصا  علههو امهتمههام بالتهههذيص ايرالقههو بامضههافة  نما حا 

للتهههذيص الههدينو فخصههص الاصههل السههاا  وال ال ههون مههن الاههل  اههااذا  العمههل 
بالسلون للوعع وام شاا الدينو والخلقو مهداا  افة اماااذا  التو جالال تنااههذها 

 تهذيص المسلون اين ا ورلو ا 
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   -حا النزلل فى الزلا ة وا اااذا  القانون ة المتبعة للزلا ة :  -
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 

   جها للمهبوسان احت ام ا -

 

بالزلا ة ماة واحدة فى ا سبوع ماعدا اللمن والعطال  وا اااا  الاسم ة وتكون  
حتى الساعة ال ان ة عااة ةهاا وتتم  مواعاد الزلا ة من الساعة التاسعة  باحا

ن  ههالزلا ة فى المالان المخصص من قبل ااا ة السلن وتكون مدة الزلا ة العااجة    
( من قانون العقو ا   40ساعة  ما الزلا ة الخا ة مبقا  حالام القانون المااة    

زلا ة  ا نصف ساعة ولالون عدا الزائالن من ا نان الى ا  ن اائالن وتكون الهمدته هف
 اف  اا ة السلن.ا تهت  ش

 
فى المقابلة   جسوغ للمهامى مقابلة المسلون احت ام ا مناااا اون حضو  احد  -

 ذن  تابو من الن ابة المختصة سواذ  ان المهامى  ولالون ذلق بناذ على 
قبلا  و من قبل المهالمة وتكون الزلا ة فو هذه  ان للدفاع عن المتهم من مع

 ا   اون مامى سمعا . الهالة على مامى نظا اله

 
 

   جها للمهالوم عل ا با شاال الااقة -
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التصالل لذولا لزلا تا ماة واحدة  ل شها وتتم اول الا ة بعد انقضاذ شها من  
تنااذ العقو ة شالطة ان جالون المهالوم عل ا حسن الساا والسلو  ولسقط الها  

هداة بزمن قد ه   ن  فى الزلا ة التى   تتم ب نتهاذ  ل شها وتكون مدة الزلا ة م
ساعة وعدا الزائالن باااين جلوا الااتهم الى ا  عة بعد موافقة ااا ة السلن ولتم 

سنة وتتم  12التلاوا عمن ياافا الزائالن من ا ماال بااط ا  تزلد اعما هم عن 
الزلا ة فى الاتاة من الساعة التاسعة  باحا  حتى الساعة ال ان ة عاا ةهاا   

فى المالان المخصص لذلق فى السلن بهضو  احد العاملان     وتكون الزلا ة
العااجة اما الزلا ة الخا ة فتتم فى حضو  احد   الهاا  ( وذلق بالنسبة للزلا ة 

 .ضباط السلن 

 

 لم مو  السلن ان جصاظ لذون المهالوم عل ا با عدام  -

 

بتا او  بزلا تا ماة واحدة  ل شها ابتداذ من تا لخ النطا بالهالم بناذ على  غ 
بناذ على ملص ذولا وموافقتا على الزلا ة وتتم الزلا ة فى المالان المخصص  

للزلا ة العااجة بعد ارالئا وحضو  مساعد السلن والهااسة المخصصة للمهالوم  
عل ا وتهت اشااف احد الضباط على ان   يتلاوا عدا الزائالن ا  عة اشخاص  

 و عد التهقا من شخص اتهم وتات اهم ان قا . 
 

 ا اااذا  القانون ة المتبعا للزلا ة : 
 هههههههههههههههههههههههه 

 
تقاد اسماذ مالبى الزلا ة والمسلونان الماغوب فى الا تهم فى  اوف  -1

 من ا ل و و ة بمعافا  اتص السلن . 

 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



 أدارة السجون ومهارات التعامل مع النزألء

 لواء .د. احمد عبد المقصود حبيب

 

تسلم الكاوف بعد تهالاها الى المختص ل قوم ب  با  ا قام اوساها   -2
والت شاا اما اسم المسلون الذن  المسلونان المطلوب الا تهم علاها 

جهول مانن  هى    جصاظ الى المسلون بالزلا ة العااجة فى رالل مدة  
واواه تهت الهلز الطبى او تهت ا رتبا  الصهى ( او مانن ااا ن   

 جصاظ للمسلون بالزلا ة العااجة ا ناذ وضعا فى ا ناااا تنااذا  للزاذ او  
ضده ( او الذن لم جستدل على واواه  انتظا ا  للاصل فى مهضا مها  

 بالسلن بما جااد ذلق . 

بعد ماااعة الكاوف واستبعاا المسلونان لواوا مانن  هى او ااا ن او   -3
غاا مواوا بالسلن يتم فهص ملاا  المسلونان الباقان بالكاوفا  

ولتمن ايشاا امام  ل اسم ب ستهقا   احبا للزلا ة او عدم استهقاقا 
 رااة جالتص السبص وموعد الزلا ة الالحقة المستهقا . وفى الهالة ا 

 

جقوم  اتص اول السلن بالماااعة النهائ ة ومطابقة الكاوف على الملاا    -4
وذلق قبل امتام الزلا ة  م تعاا الكاوف الى الكاتص المختص لتنااذها 

وا شا ة امام اسم  ل مسلون بهصول الزلا ة او عدم حصولها ولوضل  
 المسلون او تخلف الزائا او ماشابا ذلق .  السبص اما بافم

 

جقوم الكاتص المختص ب بالغ الذين حضاوا لزلا ة المسلون غاا المستها   -5
 بسبص عدم اتما الزلا ة و موعد استهقاقا المقبل .

 

عند بد  الزلا ة يتم ا با  اسم الزائا و  اناتا والعالقا التى تا طا   -6
 بالمسلون فى النماذج المعده لذلق .

 

تم الزلا ة فى المالان المخصص بالسلن و هضو  الهاا  وتل اشااف ت  -7
احد الضباط على ان  يتلاوا عدا الزائالن عن ا  عا اشخاص و عد  

 التهقاا من شخص اتهم وتات اهم جسمل لهم بالزلا ة . 
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