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 سـريـر.ود ـميل إشــراف: الدكتـور /        .بوسعيد زينب :إعـداد الطالـبة
 

 :أعضاء لجنة المناقشة

 رئـيسـا   األستاذ الدكتور: محمد اسطنبولي .1
 منـاقشـا   الـدكـتـور: أحسن زقـور .2
 منـاقشـا   الـدكـتـور:  مبروك المصري .3
 منـاقشـا    حمليل صـالـح الـدكـتـور:  .4
 ـا  ومقررا  مشـرف سـريـر ميلـود الـدكـتـور:  .5

 
 :* إشـكالية البحث

 
 :لين التاليينو تتلخص إشكالية البحث في طرح التساؤ 

مــا  ــي  ــذو الحقــوة األساســـية التــي يتمتـــ بــــا الســـالين فـــي الشـــريعة ا ســ مية والقـــانون  / 1
ــاو  ــري الخــاص بتناــيو الســالون لع ــة2005الالزائ وخاصــة  ،و الـــذي  ــو صــدا للمواديــة الدولي

 وذالية الدنيا لمعاملة السالناء؟القواعد النم
عــاد  مــا مــدا التــزاو المشـــر الالزائـــري بتقريــر تلــك الحقـــوة  / 2 مــن خــ ل قــانون تناــيو الســالون وا 

و؟ و ـــل اشـــترك مــــ مـــا قررتـــة وكرســـتة الشـــريعة 2005ا دمـــاال امالتمـــاعي للمحبوســـين لعـــاو 
 ا سـ مية في واقـ السالين أو اختلف عنـا؟

  
 :* أهمية البحـث

 ين ــــة للسجــــوق األساسيــــالحق
ة والقانون ـة اإلسالميــين الشريعـب

 الجزائري



ولــذلك اقت ـل ال ـرور  العلميــة معرفـة  ــذو  ،وة السـالناء األساســية مـن أ ـو الحقــوة ا نسـانيةحقـ
ـــ بـــا الســالناء ــاو  ،الحقــوة التــي يتمت و 2005وكيــف تعاطــل معـــا الشــريعة ا ســ مية والقــانون الالزائــري لع

   .ومقارنتـا بالموادية الدولية
 

  :حثـداف الـبـأه

 لتمييز بينة وبين غيرو من  المصطلحال المشابـة لة./ الوقـوف على حقيقة السالين وا 1
   .وتمييز ا عن الحقوة الدانوية ،/ إبراز أ و الحقوة األساسية التي يتمتـ بـا السالين 2
والقـانون  في كل من الشريعة ا س مية والقوانين الو ـعية عمومـا   / إاـار  ذو الحقوة األساسية 3

وبيـان السـبة التشـريعي  ،و علـى والـة الخصـوص2005الالزائري الخـاص بتناـيو السـالون لعـاو 
 .للشريعة الربانية

وحقـــوة  / محاولـــة امســـتناد  مـــن ترادنـــا النقــــي والتشـــريعي فـــي ميـــدان حقـــوة امنســـان عمومـــا   4
 .من خ ل الدراسال المقارنة ،السالين خصوصا  

 :بحثـهـج الـمن

 .المنـج امستقرائي في الميـ الوانب البحث/ اعتماد  1
 ./ اعتماد المنـج التحليلي لالميـ األفكار والمعطيال 2
   .الموادية الدوليةو  ية والقانون الالزائريس مد المنـج المقارن بين الشريعة ا / اعتما 3

 :هـم نتـائـج البـحـثأ

قـانون الالزائـري والقـوانين الدوليـة / الحقوة األساسـية للسـالين فـي كـل مـن الشـريعة ا سـ مية وال 1
 االتماعية واقتصادية.حقوة دينية ومعنوية و حقوة ، حقوة في التمتـ بالمعاملة ا نسانية : ي

وتطبيقـــا فــي واقـــ  ،/ الســبة التشــريعي والح ــاري للشــريعة ا ســ مية فــي تقريــر  ــذو الحقــوة 2
 .السالون

 و تماشـيا  2005 تناـيو السـالون لعـاو  قـانونفـي لحقـوة السـالين المشــر الالزائـري / تطور ناـر   3
 .و1955لسنة  القواعد النموذالية الدنيا لمعاملة السالناء خصوصا   ،مـ التزاماتة الدولية

وكـذا إمكانيـة إفـاد   ،/ إمكانية استناد  المشـر الوطني والدولي من المناومة التشـريعية ا سـ مية 4
خراال تـااغيســـو فــي إعــاد  صــي ،األخيــر  مــن كــل الديــد منيــد ـــا لتحتــل مكانتـــا الطبيعيــة بــين وا 
   .األنامة القانونية المعاصر 
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Problématique de la recherche : 

 

La problématique de la recherche se résume en ces deux 
questionnements : 
1. Quels sont les droits fondamentaux dont jouit le prisonnier dans le 

droit Musulman (Chari’aa) et dans le Droit Algérien relatif à 
l’organisation des prisons de 2005, qui est un écho aux conventions 
internationales, en particulier relatives aux principes de bases du 
traitement des prisonniers ? (règles minima des nations unies pour le 
traitement de prisonniers formulés dès 1955) . 

2. Est-ce que le législateur Algérien  s’engage à rapporter ces droits à 
travers le code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion 
sociale des détenus de 2005 ? Est-ce qu’il s’associe aux décisions prises 

 



par la Chari’aa Islamique concernant le prisonnier ou est-ce qu’il s’en 
différentie ?. 

 
Importance de la recherche : 

 

Les droits fondamentaux  des prisonniers sont parmi les droits 
humains les plus importants ; ainsi la nécessité scientifique a fait qu’il 
est impératif de connaître ces droits, et comment s’est appliqué la 
Chari’aa et le droit Algérien à les respecter en 2005, par comparaison 
avec les conventions internationales. 
 
Buts de la recherche : 

 

1. Examiner la réalité du prisonnier et la différencier du point de vue 
terminologique avec d’autres termes. 

2. Mettre en évidence les droits fondamentaux du prisonnier, et la 
différencier des droits secondaires. 

3. Mettre en évidence ces droits fondamentaux dans la Chari’aa 
Islamique et les droits posturaux en général, et le droit algérien 
relatif à l’organisation des prisons de 2005 en particulier, et 
démontrer la primauté du droit divin à travers le droit Musulman. 

4. Essayer de profiter  de notre patrimoine législatif et 
jurisprudentiel dans le domaine des droits de l’homme en général, 
et des droits du prisonnier en particulier, à travers des études 
comparées. 

 
Méthode de recherche : 

 

1. Utilisation de la méthode inductive dans les différentes parties de 
la recherche. 

2. utilisation de la méthode analytique pour toutes les idées et les 
données. 

3. utilisation de la méthode comparative entre la Chari’aa Islamique 
et le Droit Algérien et les  conventions internationales. 

 

Les Résultats de la recherche : 

 

1. Les droits fondamentaux du prisonnier dans la Chari’aa Islamique, 
le droit Algérien et les Droits Internationaux sont : droit à un 
traitement humain, droits religieux et matériels ainsi que des 
droits sociaux et économiques. 

2. la primauté du droit musulman dans la législation de ces droits, et 
leur application à la réalité des prisonniers. 

3. développement de la vision du législateur Algérien quant aux 
droits des prisonniers dans la loi de l’organisation pénitentiaire et 
de la réinsertion sociale des détenus de 2005 en parallèle avec les 
conventions internationales, en particulier les principes de bases 
du traitement des prisonnier de 1955. 

4. Possibilité pour les droits Algérien et International de tirer profit 
de la législation Musulmane, ainsi que cette dernière de toutes 
nouveautés utiles qui permettrai de la remodeler et la rééditer 
pour reprendre sa place naturelle entre les systèmes législatifs 
modernes. 
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The problematic 
 

        The problematic of this research is based on two main questions: 
1 /  What are the essential rights that the prisoner has in the Islamic chariaa 

and the Algerian law specific for organizing prisons in 2005 which is an 
echo of the international articles especially the main basic principles to 
treat prisoners. 

 2 /  To what extent the Algerian enactor  respects and preserves these rights 
through the law of organizing prisons and the social reintegration of 
prisoners of 2005 ? and are there effects of what the Islamic chariaa 
confessed for the prisoner or differs from it? 

 



   

Importance of the research: 
 

 Prisoner’s essential rights are among the most important human rights. 
Thus, the scientific necessity urged to know these rights that prisoner 
possess and how the Islamic chariaa and the Algerian law of 2005 deal 
with this comparing it with the international articles. 

 

 Objective of the research: 
 

1/ Make the difference between the term prisoner and the other terms which 
have similarities with it. 

2/ Stating the important and essential rights that the prisoner has and 
differing them from the other secondary rights. 

3/  Stating these essential rights in the Islamic chariaa, the other laws 
generally and the Algerian laws specific for organizing prisons in 2005 
exactly. 

4/ Trying to benefit from our fikeh patrimony in the field of human right 
generally and the prisoner’s rights especially through the comparative 
studies. 

 

  Approach of the research: 
 

1/ Depending on the analytical approach to tackle ideas and information. 
 
2/ Adopting the deductive approach in all fields of this research 
 
3/ Using the comparative approach between the Islamic chariaa , the Algerian 

law and the international articles. 
 

  Results of the research: 
 

 1/   The essential rights of the prisoner in the Islamic chariaa, the Algerian 
law and the international articles are: The right of human being treatment, 
religious, social and economic rights. 

 
2/ The Islamic chariaa was the first which tackled and discussed these rights 

and applying them in prisons. 
 
3/ The progress of the Algerian enactors  view to prisoner’s rights in the field 

of organizing prisons in 2005 in comparison with the international articles 
especially the main basic models of treating prisoners in 1955. 

 
4/ Seeing the possibility that the national and the international enactors could 

benefit from the Islamic chariaa.This latter could also benefit from any new 
that can help to rewrite them and this may lead it to its natural rank 
among the modern law organizations.   



 



 

إىل روح والدي الكريم الذي سهر على تربييت وتعليمي، وعلمين  ن  سينر الاحين ح    

 يف احلي ة هو اجلد واملث برة يف العمل وحمبة اآلخرين س ئلة اهلل تع ىل ن  يُكرم مثواه ... 

خر جهينداو يف سينبيل تينربييت    وإىل والدتي احلبيبة اليت غمرت  حمبينة وعفاين و وت تيند    

 وتعليمي ورعت  دوم و بدع ئه ، شا ه  اهلل ونط ل يف عمره  آمني...

كينين اوا س سينيناداو يف طلينينم العلينينم  وعواينين و علينينى شينين     الينينذين  إخينينوتي ونخينينواتيوإىل 

 ..مسريته الصعبة .

إىل نس تذتي الذين نا روا س طري  العلم وغرسوا يف  روح التحيندي ونشينعرواي   و

 ن هلم ب لعرف   واجلميل...بثقل املسؤولية وضرورة الصمود، فأدي

 إىل كل هؤالء نهدي هذا العمل املتواضع، وجزاهم اهلل ع  كل خري...

 
 



 

م ينروف لفلينم العلين  ينن  هيئ س الظ ،هينيناللينينة  جينينده محداو يلي  بعظمينينم  و نمحينينيني العظيينينينالعل   نشكر اهلل -

ُر : تع ىله ينينينينبإمت م هذا البحث، امتث الو لقول ونشكره على فتحه علي  ُِ ُُ ََُكهْ  َو َ َته َوإِن َتْشُكُروْا َيْرَضه

ُُ َ ِِههيٌ  ِ ههَ ا ِ  هه ْل ُمُكههبْ  ِ َكههم ُكْههُتْ  َتْفَكُِههوَن إِ َْ ل ُِْفُكههبْ  َكُي ْر ُكههْ  كل َّ َر ل َر أُْخههَرَ  ُمهه ل إََِهه ُْ َرةٌ ِو ُِ  َوا

ُدورِ   .  يشكر هللا  َْمس  يشكر اكن  الشريف  الابوي ويف احلديث  [7: اآلية ،: الزمرسورة] اَصل

ة ينو صين بم الالينل واملاين   ينه وتعين ىل فهين  ينينين د اهلل سبح اينيندى إس العو  بعينينينوال ياوت  ن  نشكر كل من نس -

بولينه اششينراف علينى هينذا     على قُ  اَدكتور كيِود سريري  ألست ذي املشرف يرِقدِكري وتَجزيل شُ مُفأقدِّ

ة ك   هل  ينم ت قي ينة علمية ومعلومينينمن ماهحي عٌينين فواَ دٌينايو مُينينخر جهداو  يف إمدادي بكل م  هالذي ت يدَّوالبحث  

ونوضينحه ، فتحابينت   عبين رة    بأقصينرِ يينتم  رة ينينالوصول إىل الاكن  ماه  متُراء البحث، وقد تعلَّينينر يف إثينينينرب األثينينيننك

ل الصينعوب ت املختلاينة وخ صينة ماينه      نمكينا  ن  نذل ين  االختص ر املخل والتفويل اململ والتأويينل املتكلينف ، ولقيند    

املاهحية واملعرفية بالل توجيه ته وإرش داته القي مة، فأتوجه إليه خب لص الشكر والتقدير راجية مينن اهلل العليني   

 القدير ن  جيزيه عن العلم وطلبته خري اجلزاء، ون  حيق  كل آم له ونم ايه إاه مسيع الدع ء.

طيلة مرابل وتوجيهي  ق موا بتدريسي الذين نتقدم ب لشكر اجلزيل إىل مجيع نس تذتي كم  ال ياوت  ن   -

  د.  يسّ قرقب أ.، وإىل الف قم اشداري املسري جل معة ندرار وعلى رنسه السيد رئيس اجل معة  الدراسة

 .  د هللا رُوقي أ.واألمني الع م للح معة  

  وكذا يف العمل على مؤازرتي ومس عدتي. نشكر زمالئي وزميالتي يف الدراسةكم   -
ومن بعيد ولو بسينؤال نو نمايينة   نكم  نسأل اهلل تع ىل ن  جيزي ع  خرياو كل من مد  س يد العو  من قريم  -

 .إجن ز هذا البحثو  إمت مبينينينينين

 اهلل اجلميع وشكر هلم مسع هم. ىفحز
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  وعوعــــموضموضــة الة الــــباجباجــديدي::  


مهن غليــح غدعغكـ  ليهــا غال ــلس غالرـلم ليــح مـن لاــل  حمـ  لياــ ل ،إن الحمـ    عاــ لح دحمـ س غدرــع   س
 :اآل  غال حب الك ام اله اس المه ههن أم  لا 

 ،لكــ  م   اعـــا غلد  ــ س حقـــ انسـاـــ  مغضـــغ  لاــ لم الما  ـ  المغاضــهح حر رـه  اــ  اإن مـن أطرــ  
قيهمهـ ـامن أجيا ق مت مدظمـ ت  غله عا ـغلحم هـ ،قـغ  غالمغاثهــغ غدـت الاهـ  تـالعش هاـغمن أجيا شـ لت  ، ـغمحيه   غا 

ـــلــ ،مـأقهمــت المح كــ ـــ ن ععدــ غ  جزئهـــ عا ذلــأ أن  ،لرــ ل  غال ــ ا لمغضـــغ  مغضــغ  ا ، غبـالحــ ا ق مــتـ  غألجي اإلدرـ
للر ر  ألن ذلأ  ،عحت أي ا ل ء أغ مل   احقغق ح   من األحغا  ادعه أال هجـغز ل ، غمحعـ م  مك م  ك ئدل لعل  س 

 .ال عرعقهم الحه س إذا اضر لت ،كيا مق س ا   ده  الاقلء
قــ  ارــعحغذ كمــ  درــمح غدــ ا ليــح ادعم مــ ت معاــ  س جــزء مــن حقــغق اإلدرــ ن غ  مغضــغ  حقــغق الرــجد ء

ـــأ   –كل حثـــ   –ممـــ  هجايدـــ   الـــ غ ،الههئـــ ت غالمدظمـــ ت غ مـــن رـــ    ل ل ـــ ،غ  غأدـــعم لـــا اـــ  دـــذا المجهـــغ   إلهـــا،    ش 
 .الايم 

لر ئـا المك دـ ، ي لـاـ   الجزائــدغ ادعم م المشأكث  المغضغ   د  إلحش   غم   مـن حهـل ع ههـ   ،  اللئقـ ـغا 
لــ از حقغقــا  اطــ  ملررــ  الرــجن ،الدظــ س إلــح الرــجهن ضــ  ء الرــ لح اإلدرــ د  ليههــ ،غا  غالع كهــز لشــك  أر رــ   ، غا 

ــغدــذا الــذي عجرــ  اــ     ،ل هــ  إ م جــا الحقــ  اــ  المجعمــح له هــ  غهرــع ه  ،ليــح الج دــب اإل ــلح  ليرــجهن   ـق ـ
ع دةنسدمـ  نججتمـ عللحمحس اـي   06ق لــ ـدــ المغااـ 1425  ـذي الحجـ 27    لعـ  ه  ـ  ال ـ تـظيمنلاج   ن 

ال ــ   س لــ م  رــجد ءلما ميــ  الالــ ده  غالــ  الدمغذجهــ  غ اــ  الحقهقــ  إاــ از رلهاــ  لعيــأ القـغالــذي دــ ،م 2005ال اهــ  
ضـ  ء  ، ـ  لهـذس الش هحــ  المهعمــ  الق دغدهــ س األدظمــ  ا  ع هه  دظــالع  ك ن له  ال غ  ال  لغ  ،ده ـم ا  ج1955 غا 

ن رـ لح إذ كـ  ،لهدم  ك دت عيأ الدظ س ليح الدقهض مـن ذلـأ ،نليح الرـجغالعأدهي   ،غاإل لح  ،الر لح اإلدر د 
 .غال    دغ ال  لب ليح عيأ العش ها ت الط    ل لرجهن ا  غ لب  غ  الا لم اإلد د غحعح  ،الاق ب غالعضههق

ه ق  لرللا أن  ق  ح  غ   ل  ض ارع  ل عيلس ا  حقهقعا دغ ك ئن آ م  نهغاإلدر ن الرج من  ائـ س حــق  ه ض 
ـلا  ،   ج دلـالـم ه  ف  ـغمـح دـذا  ،حانلحريةمن حقغقـا المق ر  أال غدـغ  لـ  حظـ  ـ اـ  ح لـ  االرعثدــ ء  ،غلـم ه عفـ  أف د مف

 غليــح مرــعغا الشــ ها  اإلرــلمه  أ رــغاءا أكــ ن ،ا المشــ غل ــ  عحمهـــا غعح ــظ  حقغقــق دغدهـــ  د مــ لمدظغمــ ذس ـ  ـدــ
 .محيه أم  ،أم إقيهمه  ،ت غله  ك د ،هن الغضاه القغاد
  :إشكاليــة البحث:إشكاليــة البحث  
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خص صـ  –  ات الـ غله  ـ ب، حهل أن المقـغ ت لشك  مي ت لإللجـن الرجهن ق  عر ـ س إلح اإلدرـإن الدظ
أغجلـت ليـح كــ   غلــ   ـ  قت  -نسعال نلع لمللحق انسـا  ، نلق نعدنلـم ذجيةنلدـي لمع محـةنلاـجـ  

ليرــجهن، غعيــزم الملررــ   ليههــ  أن عرــه  عشــ ها عه  الـــاق له  ال اطيهــ ، اــ  كدــ  مل  ئهــ ، اعقــ   د ــس عـــيأ الحقــغق
، غال  هـب لاـ  ذلـأ القـغ  أن الشـ ها  عقـ سةنلــاج الاق له  غمغظ هه  ليح عد هذد  لم  هضمن عحقهق المق   من 

 اإلرلمه  ك دت الرل ق  إلح عيأ الدظ س اإلدر ده  غاإل لحه  ليرجهن.
 

 لحث  ععيطص ا  ر ح العر للهن الع لههن: إشك ليةغليها اإن
 ــذانلحقــ انيا اــيةنلتــليتمتــيسفــ نلاــجي الــلنلشــريعةنساــالمية نلقــ ـ  مــ  ــل .1

خ صـةنلـذي ـ صـدللحم ن يـانلد ليـة، م،2005نلخـ  ستـظـيمنلاـج  لعـ منلجزنئري
 ؟لمع محةنلاجـ  نلق نعدنلـم ذجيةنلدـي 

عـ دةم مدلنلتزنمنلمشّرعنلجزنئريستقريرتحكنلحقـ امـ خـالاقـ ـ  تـ .2 ظـيمنلاـج   ن 
م؟  ــانشــتركمــيمــ قررتــل كراــتلنلشــريعة2005نسدمــ  نججتمــ عللحمحس اــي لعــ م

؟نساالميةالل نقينلاجي أمنختحفعـف 
 

  و حدودهو حدوده  التعريف بالموضوعالتعريف بالموضوع::  

 :د  ،رهعم ر قه  ا  دذا المغضغ  المق  نإن الجغادب الع  
اإلدر ن الذي هد ذ لقغلعا ا  الرـجن، غدـغ مـ ا   ليمحلـغس    دذا  لحثلد  لا اأغالذي  ،نسح طةس لاجي  :جاأ 

لــــ  س اإل مــــ    مــــن غجهــــ  دظــــ  الشــــ ها  اإلرــــلمه  غالمشــــ   الجزائــــ ي مــــن طــــل  قــــ دغن عدظــــهم الرــــجغن غا 
لــهن م ــريس الرــجهن غالمحلــغس لــا أثــ س اــ  قــ دغن  م، ذلــأ ألن الع  هــق2005االجعمــ ل  ليمحلغرــهن لاــ م 

 .مغضغ دذا الا  الاقغل ت ال 
ــ  س مــح م ــريس   حــرــعام   م ــريس المحكــغم ليهــا كمــ ا   ليرــجهن اــ  اللحــل مــن زاغهــ  اعمــن ا  غ ضــ :  ـي

أ هطـ   للقغلـ  رـ لل  ليح هـ ، غلـذاـ  حقـا ن الحكـم ال ـ    ذا كـغ الرجهن ا  ثلـغت اإل ادـ  لغجـا قـ رح، غكـ
 لم كز الق دغد .من حهل ا لن الرجهن مثلا المعهم. ألدا ه ع ق  لن ح غ  لحث

 المق غ ه  األر ر  غالث دغي، أم  ـ م  اط  الرجن، امدـهعا، غثلعت لا حقغق لشك  للت ح   ي  الرجهن إدر ن ر   :  ل  
 م  هعغا  اها أح  األم هن:ا  دذا اللحل ل لحقغق األر ره  

يـ  ك  حق لا اع    مل ش  غل هق لشطص غذات الرجهن ككهـ ن آ مـ  مكـ م لكـ لعمعح ل لما م .1
 اإلدر ده (.
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لـ  س إ م جــا، لمــ  هعم شــح غايرــ    .2 كـ  حــق لــا اع ــ   مل شـ  لاميهــ  إ ــلح الرــجهن غعأدهيــا غا 
لقغل  الرـجن غالره رـ  الاق لهـ  اـ  الشـ ها  اإلرـلمه  غالمغاثهـق ال غلهـ  غقـ دغن عدظـهم الرـجغن 

ل  س اإل م   االجعم ل  ليمحلغرهن لرد    .م2005غا 
أغ االد  ا  لعش هح ، اـغحقغقغ  الرجهن ـمغضغر ح لهن ك  العش هاـ ت ا  عد غ   االشع اأالغقغ  ليح ح غ  : سعنر

 .ليح آط  ا  عق ه س له 
عــ دةقــ ـ  مــن طــل  ،المشــ   الجزائــ ي مــح دــذس الحقــغق األر رــه  ليرــجهن مــ عا : خ ماــ تـظــيمنلاــج   ن 

 .م 2005ال     ل م  ،نسدم  نججتم عللحمحس اي 
نلشريعةنساالمية نلقـ ـ  نلجزنئـريسي نلحق انيا ايةلحاجي  »غدت مغضغ  لحث  لـ:لدغليها 

تـظــيمنلاــج  اا مــن الشــ ها  اإلرــلمه  غالمغاثهــق ال غلهــ  غادعهــ ءا لقــ دغن لــ ءالعدلهــا إلــح أن رــ ح المغضــغ  مـح  «
ع دةنسدم  نججتم عللحمحس اي لع م مـن الاـ م ش  لن األمغ  ل    ع  هجهـ  غهكغن االدعق   غالك، م2005 ن 

.إلح الط ص
   البحثالبحث  موضوعموضوعأسباب اختيار أسباب اختيار::  

 :لق   ااد  إلح اطعه   دذا المغضغ  جمي  من األرل ب أجميه  اهم  هي 
  الا لمهـــ  ال الهـــ  إلـــح عحرـــهن حـــ   ـال ـــهح ت المعا لهـــ  ددـــ  غددـــ أ مـــن قلـــ  المدظمـــ ت الحقغقهـــ -1

إلـح  ممـ   اادـ  ،غم  هـ ا   غحهـ ا  ،لقيه ا  ،غ ل هعهم ل ده ا  ،ل   إدم لهم غاالدعم م لهم ،الرجغن غدزالئه 
َ    عدعمــ  إلــح حضــ  س ل  إرــلمهأال هغجــ  مادــ  كأمــ   :العرــ ل   َ  َ ــ     ا مــت غه دــ  احعــ ام اإلدرــ ن أه 

ـــ ا  -غالرـــجهن إدرـــ ن -كـــ ن ـــح مرـــعغا  مـــ  هك ـــ  غه دـــ ، دظ هـــ ا غلميه ـــ ء ل لرـــجن إل ـــةلل عق نلترسي
 ؟هق   حقغق الرجهن غهك ره  ا  غاقح الح  غم   ؟ نسصالح

رـغاء اـ  الجزائـ  أم غه دـ   –ادعل د  الدرل  المعا ظم  من الرـجغن غالمرـجغدهن لشـك  مطهـ      ش   -2
الرجغن لد د  من إ لح دزالئه  لم  هرهم ا  عدقه  المجعمح من الج هم  د  لجزت  :اعر ءلت –

 لملررـ ت أ ـلحت عدـعت دعـ ئت لكرـه  ألهمـ  اـ  المجعمـحغالمج مهن ؟ غالحقهق  الم س دـ  أن دـذس ا
 .ا  لاض األحه ن

  ات غالملـ    غالعغجههـ ت غالعرلهقـ ت اـ  ـ  مـن المقــكثهل  ـ اء عزطـ  لأن ش هاعد  ال ـال ار العق  ي -3
ـــ ان حقـــغق الرـــجد ء ـــ  معك ميـــ  مـــ  هلديهـــ   ـــ ق ا  ،مه ، همكـــن إلـــح عشـــكه  مدظغمـــ  ق دغدهـــ  غحقغقه

 .له  غال جغ  إلهه  ا  ك  لميه  إ لح دلع هه  لشأن الرجن غالرجد ءاالرعا د  
 

  أهـداف البحثأهـداف البحث::            

 :غضات للحث  جمي  من األد ا  رأح غ  الغ غ  إلهه  غد  ليح الشك  الع ل 
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 –اـ ألغ    ـ  لـا ك ألرهــلاـض الم ـريح ت المش لهـهز لهدـا غلـهن ـالغقغ  ليح حقهقـ  الرـجهن غالعمهـ-1
هعدـ غ  رـيب الح هـ  ا  حهن أن الثـ د   ،إدم  هعد غ  عيأ الاقغل  الر لل  ليح ه  ا  الح الت الا  ه  – محانلدرناة

 .ا  الح الت االرعثد ئه  ك لح ب غالقع  
غله ن كه ه  ارعحق قه  غمضمغده  غعمههزد   ،الع  هعمعح له  الرجهن نلحق انيا ايةإل از أدم دذس –2

 .لن الحقغق الث دغه 
نلقـ ـ  غ لمغمـ  نلقـ نـي نل عـعيةغ ،نلشـريعةنساـالميةغق األر ره  ا  ك  من ـإظه   دذس الحق–3

اـ  مح غلـ  إلهجـ    ـه   عق هلهـ  أغ عغاهقهـ   ،ليح غجا الط غص م2005نلجزنئرينلخ  ستـظيمنلاج  لع م
اـ  مغضـغ   ،لقغادهن الغضاه  ال غلهـ  غالمحيهـ ليح ا ده  ل  له ن الرلق العش ها  غالامي  ليش ها  ال    م  غمن ث   ،لهدهم 

  . ءدحقغق الرج
حقغق الرجهن غ  ،لمغم ا مح غل  االرع   س من ع اثد  ال قه  غالعش ها  ا  مه ان حقغق اإلدر ن  –4
غال هكغن ذلأ إال ل ل  ار ت المق  د  الج  س الع  عق   إلح م  غعراهم مدظغم عـد  الق دغده  الا له   ،ط غ  ا 

ال قا اإلرلم  إلح مر ح   جغ لميه  عهره   م  ن شط هعد ، غمن ث  كغ  رلمه  من ذلأ الع ال الط ل  الذي ه  غاإل
 . الحه س

 

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة::  

لكـفـ تختحـفسطسيعـةنلحـ ا، ـ كدرنا تك يرةناتفدتمـف اللناتق  نلم دةنلعحميـةلسح ـل
يم يحل: أجمحف ال، طريقةعرعللل،ع م ع عسح ل

 

ة:"أحك منلاج  سي نلشريعة نلق ـ   -1 يةمق ـر  ."درناةالقفيةق ــ 

را لةم جاتيرم معفدنلدرنا تنساالميةنلعحيـ سسدـدند،. نئحلأحمدنلنلشيخ.كت ردحل
طسعف سمؤااةأ انلسيتسير تلسـ  .م ت 
العشـ هح اإلرـلم  اـ   ما ميـ ح لــا الرـجهن مـن دذس ال  ار  عد غ    حله  أحك م الرـجغن غمـ  هــعمعا  غ 
 .غمح غل  إج اء مق  د  لهن الدظ عهن ليمغضغ  ،الغضاه غالقغادهن 


دكتـ رنا،أطر حـةلـد.حا أسـ دـدةأحك منلاج  مع محةنلاجـ  اللنساالم""-2

س ةتـ  سةنلمـ رنلك يت.مسمكت1987- ـ1407، طسعتلحمرةني لىاـةنلد لة،ج معةنلزيتـ 
رـهب اـ  ع  ـه  أ إال أدـا ،د س عيأ األحك م المذكغ س اـ  الملل ـ  الرـ لق غق  عد غ  اهه    حب ال  ار 

ن ك دــت المق  دــ  اهــا مــح القــغادهن الغضــاه   ، مــح ع ههــ  اــ  المــدهت غالرــ حا للقــ  ل لرــجن غالرــجد ء، لــكــ  مــ   غا 
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لطــل  مــ  رــأعد غ  لــا  ،أال غدــغ رلهاــ  المغضــغ  الــذي ال هعرــم ل ل ــل   المق  دــ  ن  غالرــلب لــه   ،غلــ ل س ،مقعضــل 
 .المغضغ 


،أاـت ذنلقـ ـ  نلجــ ئلكحيـةحمددـ مم.دـ م"حق انسـا  اللنلاج  "لـد–3

.نلحق اج معةنلمـص رة ج معةنلك يت
.م1994ل م  الكع ب رلحع  ه  

مــح عقرــهما ليحقــغق إلــح قرــمهن:  ،نـأدــم الحقــغق العــ  هعمعــح لهــ  الرجهــ غقــ  عدــ غ  اهــا  ــ حب ال  ارــ 
 ،  مق  دـ  لكـن لـهن المغاثهـق ال غلهـ ـمن غجه  دظـ ،أر ره  غدرله ، غق   ل ألطه س عيأ الحقغق الع  ع   ليهه  قهغ 

 .ك لق دغن الم  ي غالكغهع  غاليلد د  ،غلهن لاض القغادهن الا له 
 
ـةحق انلاجـ  الل"–4 سحـ "نلممحكةنلعرسيةنلاع ديةدرناةتأصيحيةتطسيقيةمق ـر

فسج معـةــ ي،س عسدنهللس حاي مقدملححص اعحىدرجةنلم جاتيرم طرفنلس ح عسدنلحميد
،قامنلعدنلةنلجـ ئية،نلعرسيةلحعح منيمـية

  .م2007دـ  1428ع  ه  المد قش  ل م  -
 اــ  المميكــ  الرــاغ ه المعايقــ  ل لرــجن دظمــ    دــ  لــهن حقــغق الرــجد ء اــ  األ  مق  ارــغدــ  للــ  س لــن 

لط ــغص حــهن أن ال  ارــ  العــ  قمــت لهــ  ععايــق لــإج اء دــذس المق  دــ    اــ ،غالمغاثهــق ال غلهــ  ،رــلمه غالشــ ها  اإل
ــ لغالقــ دغن الجزائــ ي  ،لــهن كــ  مــن الشــ ها  اإلرــلمه  غالمغاثهــق ال غلهــ  ،الحقــغق األر رــه  نلاــج  ـ  تـظــيمق

ع دةنسدم  نججتم عللحمحس اي    .(م2005لع م ن 
 



ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــاملقدمة املقدمة ــ ــ  ز ــــــــــــــــ

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

 ز

 

يـة–ا ايةلحاجي أ ـ  تـفيـذنلعق سـة"نلحق اني-5 حس ح ـةمياـ  ل"–درناـةق ــ 
.را لةم جاتير،اعيدم اىنلسيد  

 .قدمت ذانلرا لةناتكم جالمتطحس تنلحص اعحىدرجةنلم جاتيراللنلق ـ 
             .  نج ما  آ  اللهت ل ألكيه  ال  ار ت ال قهه  غالق دغده ، ل 1998 -02-10 دغقشت غأجهزت لع  ه -

ط غ ـ  القغالـ  الدمغذجهـ  الـ ده  لما ميـ   ،غدذس ال  ار  ذات  ل   مق  د  لهن ك  من المق  ات ال غلهـ 
ن ك دت عغ   م ،غالق دغن األ  د  لشك  ط ص ،الرجد ء ن حهن آلطـ  لاـض القـغادهن الا لهـ  مـن لـ ب االرـعئد س غا 
،نلحــاالــلنلعمــانلرع يــةنلصــحيةل  :الع لهــ  غق األ لاــ ـز الل حثــ  ليــح الحقـــ  ددــ  دــغ ع كهـــلكــن مــ  هرجــ ،غالدقــ 
 غدذا من لـهن مـ  عطعيـ  اهـا   ارـع  ،غالعل  د  د  الحقغق األر ره  ليرجهن  غن غه د  ،اقر  نلتفذيب(،نلتعحيم

 .لن   ار  الل حث 


 أعـفتعحيفـ لســةجديـدة،ح  لـتنجاـتف دةمـفـ ، زسدةنلق اأ  ـذانلدرناـ تذنتماـحك نعـ 
ةس لق ـ  نلجزنئري  مـ جفـةأخـرل،م2005نلاج  لع متـظيم نلمتم االلق ـ  ،تتم االلإع الةنلمق ـر

الــل ــذانلحقــ امــينلت اــي،نلحقــ انل  ـ يــةمــ ،نقتصــرتدرناــتلعحــىنلحقــ انيا اــيةد  دير ــ 
  .م ع عية جعتس رنتأرن 

 
  الصعوبات التي القيتهاالصعوبات التي القيتها::  


إن أي لحل ال هطيغ من ال اغل ت العـ  هعاـ ض لهـ  مدجـزس، كثـ ت أم قيـت، غقـ  كـ ن ممـ  غاجهدـ  مدهـ  

 غأد  ل    إدج ز دذا اللحل م  هي :
س ال  ار ت المق  د  لـهن كـ  مـن الشـ ها  اإلرـلمه  غالقـ دغن د    أدم ال اغل ت الع  القهعه  عكمن ا     ا  ل  
 .غلاض قغادهن الرجغن ا  اللي ان الا له  ،م2005أغ حعح لهن الق دغن الجزائ ي الج ه   ،الجزائ ي

مـ  هرـه  لميهـ   ،أض  إلح ذلأ الاقل  الكله س المعمثي  ا  ادا ام شـ ح مرـع هض ليقـ دغن الج هـ  المـذكغ 
أجعهـ  اـ  رـل   ،غلاـض د غ ـا العدظهمهـ  لكد  غج ت د ر  غجه  لغجا مـح الـدص القـ دغد  ،العلرهر العامق أغ

  .غعغجهه عهم ،مرعاهد  ا  ذلأ لطل س األر عذس األا ض  ،غالغقغ  ليح مق   س غغ ه عا ،أغغا س
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  المنهج المتبعالمنهج المتبع::  
 

 :غد  ،مد دتلا   ارع  مزهت من ل س  تضاطالمدهت الذي 
د ــغص المغضــغ  غم  عــا الايمهــ  اــ  مظ دهــ  مــن كعــب العــ ال  تعلاــعحهــل :نجاــتقرنئلنلمـــف -أ ج

 .غالكعب الق دغده  الض غ ه  ليمغضغ  ،اإلرلم 
 ، أس ل لعحيهــ  غالعمحــهصـاألاكــ   غالمارهــ ت المرعقــ تا عد غلـــغالــذي مــن طللــ:نلتححيحــلنلمـــف -  ـيــ 

 .الدع ئت اللزم  ليعحيه  ترعدلراغ 
م غكـذا 2005ـ م لـهن الشـ ها  اإلرـلمه  غالقـ دغن الجزائـ ي لاـ تغمـن غ ائـا ق  دـ:نلمقـ ر نلمــف –  ل  

 .أغ ع  هل ،المغاثهق ال غله  الط    لمغضغ  الرجهن إجم ال

  طريقتي في البحثطريقتي في البحث::  

 قر مت اللحل إلح ا   عمهه ي غثلل ا غ ، ا  ك  ا   مل حل غمر لب. .1

 ع قهم اآله ت الك هم . .2

 األح  هل الدلغه  الش ه   غاق الر هق  الع له : عط هت .3

 .إن ك ن الح هل ا  ال حهحهن أغ أح دم ، هعم االكع  ء لا 

   إن لـــم هكـــن اـــ  ال ـــحهحهن أغ أحـــ دم ، هـــعم لـــزغ الحـــ هل إلـــح مظ دـــا اـــ  كعـــب الحـــ هل العـــ
 ط  جعا، كم  أدد  أح غ  الحكم ليح الح هل م  غج ت لذلأ رلهلا.

الملحـل غلم أع جم لم  غ   ذك س من األللم اـ   ،ا  معن ال ر ل اللحل  م     ط   غ   ق  لا لمن ك ن ع جمت  .4
 .ال    العمهه ي غكذا الما   هناألغ  من 

العزمـت اهـا لت ال ه  س ليح حرب الح   األغ  من الع عهب لاألل  لـ ئ ( لـ ا اهـ س اآلهـ ت اقـ  ع   .5
، غالعمــ ت  غاهــ  غ قــم اآلهــ  اههــ   سارــم الرــغ لاــزغ اآلهــ ت الق آدهــ  إلــح مغاضــاه  اــ  الرــغ ، اــذك ت 

ح ص لن ل  م، غ علت األللم ليح حرب م  ج ء اـ  المـعن مـن ذكـ  ارـم الايـم أغ لقلـا غدـذا مـح 
رق ر ك  من لالـ، الن، ألغ ( من ارم الايم.المح اظ  ليح الع عهب األل  ل ئ   ، غا 

  لاليقب غاالرم( ليح الملل   ثم  قم الرلا  ثم أم  اهم  هعايق ل لعغثهق اإدد  العم ت عق هم ارم الملل   .6
غأضـــ ت الجـــزء  ،دـــذا اـــ  ق ئمـــ  الم ـــ    غالم اجـــح إن غجـــ ت ليـــ  الدشـــ  ثـــم  ا  الدشـــ  ارـــد  الرلـــح

غال ــ ح  اــ  الهــ ما لدــ  االرــعام   األغ  ليم ــ   أغ الم جــح غلاــ  ذلــأ أكع ــ  لــذك  ارــم الملل ــ  
غا  ح ل  ارعام   الم    أغ الم جـح أكثـ  مـن مـ س  ا  الم جحا  ح ل  عك   غال  حـ غالملل   غالجزء 

 ليح العغال  اأكع   لذك  ارم  الم جح د را، غأرعام  لل  س الم جح الر لق لد  ل م العغال .

كم  أدد  أرع د  لن كع ل  لل  س ل غن رلا ( غل غن ع  ه ( لا م ذك د ، كم  ال أذك  مايغم ت كعـب 
 الم     غالم اجح. ع ه  لذك د  ا  ق ئم عط هت الح هل غش غحا مك
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الادـــغان كـــ ملا لدـــ  االرـــعام    اطع ــ ت األرـــم ء غلدـــ غهن الكعـــب الرغهيـــ  غدـــذا لاـــ  كع لـــ  االرـــم أغ .7
 األغ .

 .اللحلش حت م  غمض من الم ريح ت الغا  س ا   .8

ليمهــ  عقرــهمه  إلــح اــ غ  لضــ غ س   غن اــ  لاــض المل حــل قمــت لع  ــه  الكــلم اههــ  اــ  المر لــب .9
 م إمك ده  عقرهم المر لب إلح ا غ . ألجأعد  إلح ذلأ غد  ل

  

  ة البحثة البحثــــــــــخـطخـط::  

 قرمت اللحل إلح مق م  غا   عمهه ي غثلث  ا غ  غط عم .
أرـل ب اطعهـ    ، له ، اإلشـكغحـ غ س غاههـ  ذكـ  أدـم لد  ـ د  الماهـغ س: العا هـ  ل لمغضـغ  * المقدمةة:* المقدمةة:

 .لر لق ، المدهت المعلح غ اغل ت اللحل، ال  ار ت ا، أد ااااللحل مغضغ 
 .  مل حلأ لاغذلأ من طل   ل م  م  دهمغ  م ط  لي  ار  ضمدعا ::التمهيديالتمهيدي* الفصل * الفصل 

حقــغق الرــجهن اــ  العمعــح ل لما ميــ  اإلدرــ ده  اــ  الشــ ها  اإلرــلمه  اهــا:  تعد غلــ * الفصةةل الول:* الفصةةل الول:
 .قرمعا إلح مريلهنغالق دغن الجزائ ي، غذلأ من طل  أ لا  مل حل غك  ملحل 

عد غلت اها حقغق الرجهن ال هده  غالمادغه  ا  الش ها  اإلرلمه  غالقـ دغن الجزائـ ي،  * الفصل الثاني:* الفصل الثاني:
 .غذلأ من طل  أ لا  مل حل غك  ملحل قرمعا إلح مريلهن

غن عد غلـت اهـا حقـغق الرـجهن االجعم لهـ  غاالقع ـ  ه  اـ  الشـ ها  اإلرـلمه  غالقـ د * الفصل الثالةث:* الفصل الثالةث:
 .غذلأ من طل  أ لا  مل حل غك  ملحل قرمعا إلح مريلهنالجزائ ي، 

 العغ ه ت.كذا ذك  أدم غ  الع  طي ت إلهه  من طل  اللحل، دع ئتال أدمغاهه  ذك   * الخاتمة:* الخاتمة:
 :نلمجمحة  اليم يحلتفصيالفذانلخطة

:نلسح مقدمة

  نلفصانلتمفيدي:مدخالحدرناة مف  يمع مة

 تعريفنلحا.نلمسح ني ا: 

 تعريفنلاج .نلمسح نل  ـل: 

  تط رنلاج  اللنساالم نلجزنئر.نلمسح نل  ل: 

 ق ـ   نليةنساالمنلشريعةنلاج اللأ دنفعق سة:سينرنلمسح نل. 

II  ––  يةاللنلشريعةنساالمية نلق ـ  نلجزنئري.يةاللنلشريعةنساالمية نلق ـ  نلجزنئري.ـا ــا ـ لمع محةنس لمع محةنسنلتمتيسنلتمتيسنلفصاني ا:حق انلاجي اللنلفصاني ا:حق انلاجي الل
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 نلحم يةم نلتعذيبنلاجي اللاح:نلمسح ني ا.

 مـ اسةظر فمعيشيةحانلاجي الل: نلمسح نل  ـل.  

    نلرع يةنلصحيةنلرع يةنلصحيةحانلاجي اللحانلاجي الل: : ل ل نلمسح نل  نلمسح نل . .  

 نسالرن عـلس ـقع  نلمدةحانلاجي الل: لرنسينلمسح ن.  
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 مم راةنلشع ئرنلديـية:حانلاجي اللنلمسح ني ا.

 اللنلتعحيم:حانلاجي نلمسح نل  ـل.

   اللنلت قيف:حانلاجي ل نلمسح نل.

 اللنلتفذيب:حانلاجي رنسينلمسح نل.

IIIIII  ––   تص ديةاللنلشريعةنساالمية نلق ـ  نلجزنئري.تص ديةاللنلشريعةنساالمية نلق ـ  نلجزنئري.:حق انلاجي نججتم عية نجق:حق انلاجي نججتم عية نجقنلفصانل  ل نلفصانل  ل  

 اللنلرع يةنججتم عية:حانلاجي نلمسح ني ا.

 نلعالق تنججتم عيةنسسق  عحىالل:حانلاجي نلمسح نل  ـل.

   اللنلعما نلمق سا:حانلاجي ل نلمسح نل.

 حانلاجي اللنلرع يةنلالحقة.رنسينلمسح نل:

نلـت ئ  نلت صي ت : تمـــــةنلخ

الـذي هعدـ غ   نلفصـانلتمفيـديلحث ، أدعقـ  اآلن إلـح   لا  دذا الر ح الم    ألدم الجغادب الع  رععطي
 . ساطنلكالماللأ ممف  يمف ، نلمدخالحدرناة
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 األول المبحث

  قـــــــــالح فـريــتع

 وفيه ثالث مطالب
 

 .اللغة في الحق: األول المطلب
 .االصطالح الشرعي )الفقهي( في الحق: الثاني المطلب

 .االصطالح القانوني في الحق: الثالث المطلب
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 .اللغة في الحق: األول المطلب

 (1):يلي ما منها كثيرة، معانب العربية اللغة معاجم في الحق لفظ ورد
 يسىو  ال الىي  والثابى  الموجىود الحىق «: الزبيدي  قىا  والوجىود، الثبىو  على  الحق يطلق

 (2)». إنكاره
.  مَّْعُلومَ ََحقَ َأَْمَواِلِِمََِْفَََوالَِّذينََ :تعال  قوله ومنه النصيب، عل  ويطلق

(3) 
 وأحقَّىىه َحّقىىا   َيُحقُّىىهُ  وحقَّىىه » :سدديي  بدد ا قىىا  واليقىىين، الصىىدق بمعنىى  الحىىق لفىىظ ورد كمىىا

 وحىىقّ …  صىىّدَقه: وحّقَقىىهُ  وحّقىىه حقىىا   صىىّيره: وأحّقىىه فيىىه، ُيشىى ُ  ال حقىىا   عنىىده وصىىار أثبتىىه كالهمىىا
 (4).« يقين عل  كان وأَحقَّهُ  حق   َيُحقُّهُ  األمر

 صى أ إلى  الحقيقىة فىي ترجع معانيه أن إال متنوع، واسع الحق كلمة استعما  أن ويالحظ
 .هوموضوع بحثال بعنوان مباشرة صلة له وهيا الثبو ، معن  وهو واحد

 

                                              
؛ ابررس درري ي بنررس بررس  دررم،بي  حىىق  مرر،   318-315  ص 6  )بيرر : :  ا  درر،  (   تىىاا العىىرو : الزبيرر م مدمرر  م   رر   المعىىاجم اللغويىىةينظر   – (1)

 2   م(1973 - هـــ  1393  )معهررر  المط : ررر،  با،معرررل الررر :  الع بيرررل 1   دقيرررب ببررر  الدررر ،  ،دمررر   ررر ا    عظىىىم فىىىي اللغىىىةالمحكىىىم والمحىىىيط األ
 .50-49  ص 10     ) لبن،س  بي : :  ا  بي :  لن ب،بل :النش  :ال :زيع(لسان العرب؛ ابس منظ:   335-331ص

 .315  ص 6   تاا العرو الزبي م مدم  م       - (2)
 .24  اآليل: المعاراد:    - (3)
 .331  ص2   المحكم والمحيط األعظم في اللغةبنس بس  دم،بي    بس دي يا - (4)
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 .االصطالح الشرعي )الفقهي( في الحق: الثاني المطلب

 الفىرعين خىال  مىن ويلى  الشىرعي، االصطالح في الحق تعريف المطلب هيا في سأتناو 
 عنىىد أعرفىىه الثىىاني وفىىي واألصىىوليين، القىىدام  الفقهىىا  عنىىد أعرّفىىه األو  الفىىرع ففىىي التىىاليين،

 .المعاصرين
 .واألصوليي  الفقهاء قيامى عني الحق تعريف: األول الفرع

 :القيامى الفقهاء عني -01

 معنىاه بتوظيىف اهتمامهم بقدر للحق مانع جامع تعريف بإعطا  القدام  الفقها  يهتم لم
 كىى  أنّ  إي والحىىق، اجىىبالو  بىىين التالزميىىة العالقىىة ولوجىىود اللغىىو ، المعنىى  بوضىىوح مىىنهم اكتفىىا   
 عنايىة أنها أسا  عل  تعتبر إنما بالتكاليف الشرع عناية«: أن عل  فضال   عنده، حق يستلزم واجب

 (1)».غيره لحقوق صيانة واجب من عليه ما بأدا  مكلف فالفرد ومصونيتها، بالحقوق
 الحىق حىدّ  نجدي  بد  العابديي  زيد  أن إال الحىق، بتعريف الفقها  اهتمام عدم من وبالرغم

 (2)». الرج  يستحقه ما الحق «: بقوله
 ال بىيل  فهىو المحىددة، والحقىوق والمنىافع األعيىان يشىم  عىام أنه التعريف عل  ويالحظ

 معنىى  بمعرفىىة إال يعىىرف ال الحىىق معنىى  أن إي ر  وَ الىىدَّ  علىى  يحتىىو  أنىىه كمىىا الحىىق، ماهيىىة يحصىىر
 .االستحقاق

 

 :القيامى األصوليي  عني -02
 على  عّرفىه مىن فمنهم – اعتبارا  عدة عل  بنا    - الحق تعريف في نوصولياأل اختلف

 يلىىي وفيمىىا أقسىىامه، إلىى  حاجىىة دون بمضىىمونه مباشىرة عّرفىىه مىىن ومىىنهم تقسىىيماته، سىا  أهىىمأ
 :الحق تعريف في االتجاها  هيه ألهم عرض

 إمىا قىوقالح أن قالوا حيث للحق، الرباعية بالقسمة اشتهروا اليين: األحناف رأ  – 01
 اجتمعىىا مىىا أو المشىىتريا ، كأثمىىان للعبىىاد خالصىىة حقىىوق أو كاإليمىىان، تعىىال  هلل خالصىىة حقىىوق

                                              
 .211م(  ص 1984-ه 1404  )بي : : مؤددل  ا  ال د،لل 3   الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهال  ينس   دس   – (1)
 .184  ص المرجع نفسهال  ينس   دس   – (2)
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 اهلل حىق وفّسىروا كالقصىا،، غالىب العبىد وحىق يه،ف اجتمعا ما أو كالقيف، غالب اهلل وحق فيه،
 (1).خاصة مصلحة به تعلق  ما العبد وحق بأحد، اختصا، غير من العام بالنفع يتعلق ما بأنه

 وحىق اهلل لحىق بالنسىبة األفعىا  أن'' الموافقدا '' في الشاطبي يرى: الشاطبي رأ  - 02
   (2):أقسام ثالثة العبد

 .المعن  معقولية وعدم التعبد فيه واألص  كالعبادا  خال، هلل حق هو ما: أحدها
 دملعى األو  حكىم فحكمىه اهلل، حق فيه وغلب العبد وحق اهلل حق عل  اشتم  ما: والثاني

 دفىع حىق يملى  ال لكىن بحياتىه االسىتمتاع حىق يمل  فالعبد النف ، قت  ومثاله العبد، حق اعتبار
 .شرعية ضرورة غير من للهال  نفسه

 .المعن  معقولية فيه واألص  العبد، حق فيه وغلب الحقان فيه اشتر  ما: والثالث

 اهلل حىىق وربىىط ،األفعىىا  مىىن ومتعلقهمىىا والنهىىي األمىىر هىىو اهلل حىىق أن الشدداطبي ورأى
 عل  اهلل حق فإن التعبد، جهة وهو تعال  اهلل حق عن بخا    لي  شرعي حكم ك  أن «: فقا  بالعبادة
 ظىاهره ما جا  فإن بإطالق، نواهيه واجتناب أوامره امتثا  وعبادته شيئا ، به يشركوا وال يعبدوه أن العباد
 »الدنيويىة األحكىام فىي العبىد حىق غليبت عل  جا  ب  بإطالق، كيل  فلي  مجردا   للعبد حق أنه

 أمىا (3)
 .واألخروية الدنيوية مصالحه فيشم  العبد حق

 «: بقولىىه اللكنددو  الحكددي  عبددي الشدي  عّرفىىه فقىىد التقسىىيم، بغيىر الحىىق تعريىىف أمىا - 03

 ودالموجى الحىق «: بقولىه القاس  أبو اإلما  السيي وعّرفه ،(1)» يثب  حكم هنا به والمراد الموجود الحق
 (2)» .  وجوده في فيه ريب ال الي  وجه ك  من

                                              
  1  ف األسىىرارىكشىىز  ربرر ا الرر يس ببرر  العزيرر  ؛ البطرر، م289  ص 2)لبنرر،س  بيرر : :  ا  المع  ررل(   ي، أصىىو  السىىرخ : الد طدررس ،برر: ب رر   ينظرر – (1)

 .230  ص 4م(   1991 - ه 1411)بي : :  ا  ال  ،ب الع بس 
 .602-600  ص 2م(   1999 – ه 1420المع  ل  )لبن،س  بي : :  ا   4 الموافقا  في أصو  الشريعة،   مدم  ،ب:  دد،ب الش، بس – (2)
 .600  ص نفسه جعالمر الش، بس   – (3)
  ص 2  رح المنىارىوار شىىور األنىىار على  نىىقمىر األقمى  نقر   برس الن نر:م ببر  الدنريم  187  صالحق ومدى سلطان الدولىة فىي تقييىدهال  ينس   دس   – (1)

216. 
 .230  ص 4   كشف األسرارالبط، م ب ا ال يس بب  العزيز   – (2)
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 كمىا االصىطالحي، ال اللغىو  بىالمعن  للحىق تعريفىان أنهمىا التعريفين هيين عل  ويالحظ
 .ومميزاته الحق لجوهر جامعين غير عامان أنهما

 اصىىطالحي تعريىىف بوضىىع يهتمىىوا لىىم القىىدام  واألصىىوليين الفقهىىا  أن يتبىىين سددبق وممددا
 .وجوهره الحق ماهية تحديد إل  المعاصرين الباحثين  دع ي ال األمر للحق،

 القىو  يمكىن الىتمعن مىن بقليى  ب  كالمهم، ثنايا في موجود غير تعريفه أن يعني ال وهيا
 مىا هىو أو اهلل، حىق على  حقىه فيىه غلىب الىي  الحىق أو العبىد حق هو هنا بحثه المراد الحق أن

 فىىي شىىائع هىىو مىىا مىىع يتناسىىب تعريىىف لبلىىورة اصىىرينبالمع ىحىىد الىىي  وهىىيا بىىالوجود، فعىىال   ثبىى 
 .القانونية األوساط

 .المعاصري  عني الحق تعريف: الثاني الفرع
 :مياهب أربعة إل  للحق تعريفهم في المعاصرون اختلف

 (3) .بالمصلحة الحق عّرف :األول المذهب -01
 مصىلحة الحىق« :أن قا  حيث ،خفيف علي الشي  تعريف: يل  عل  الدالة التعريفا  ومن

 .(4)» شرعا   مستحقة

 .(5)» الشرع يمنعها ال مصلحة «:أنه طبلية القطب محمي القطب األستاذ وعّرفه

 أو ماديىىة أكانىى  سىىوا  بالشىىرع، ثابتىىة مصىىلحة الحىىق أن علىى  يىىدالن التعريفىىان فهىىيان
   .لغيره أو الحق لصاحب راجعة أكان  وسوا  معنوية،

 (1).بغايته حقال عّرف بأنه الميهب هيا وينتقد

                                              
 211م(  ص 1998 - هــــ1419  )القررر،:  :  ا  الفق، رررل الع بيرررل 1 نظريىىىة الحىىىق فىىىي الفقىىىه اإلسىىىالمي، دراسىىىة مقارنىىىة، مدمررر:  بررر     ينظرر : مهررر اس – (3)

؛ مدمرر:  مدمرر  09  ص 1 رر (     )لبنرر،س  بيرر : :  ا  ال مصىىادر الحىىق فىىي الفقىىه اإلسىىالمي، دراسىىة مقارنىىة بالفقىىه الغربىىيالدررنه: م ببرر  الرر زاب  
 .25-24   د،لل    : اي ب،ألز:   ص حق اهلل وحق العبد في الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة بالقانون الوضعيمدم   

 .37  ص الحق واليمة  نق   بس الشيخ بنس ط يف  14  ص 3   6   المدخ  الفقهي العامالز ق،ا مد    ،دم    – (4)
م( ص 1984 -هــ1414  )مدر   القر،:  :  ا  ال  ر  الع برس  2   محاضرا  في اإلسىالم وحقىوق اإلنسىان، دراسىة مقارنىةمدم  الق رب    بنيل الق ب – (5)

86. 
 .188  ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهال  ينس   دس   – (1)
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 كمىا. الحىق آثىار مىن أثىر والمصىلحة إليها، وسيلة هو ب  المصلحة يا  هو لي  والحق
 مصىلحة فيىه تعىال  هلل فلىي  اهلل حىق أمىا العبد، حق عل  تركيز فيه بالمصلحة الحق تعريف أن
 (2) .العبد إل  فيه عائدة المصلحة ب 

 .باالختصا، الحق عّرف :الثاني المذهب-02
 أو سىىلطة الشىىرع بىىه يقىىر اختصىىا، الحىىق «: بقولىىىه الزرقدداء مصطفددـى الشددي  هعّرفىى فقىىد

 .(3)»تكليفا  
 تحى  مىن على  التصىرف فىي الىولي كحىق شىخ، على  سىلطة إمىا التعريف في والسلطة

ما واليته،  .الشي  يا  عل  اإلنسان سلطة فإنها الملكية كحق شي  عل  سلطة وا 
مىا بعملىه األجيىر كقيىام شخصىية عهىدة مىاإ وهىو إنسان، عل  عهدة فهو: التكليف أما  وا 

 .بالدين كالوفا  مالية عهدة
 أو شىىي  علىى  سىىلطة الشىىرع بىىه يقىىر اختصىىا، الحىىق «:بقولىىه الدديريني الدديكتور وعّرفىىه

 .(4)»معينة لمصلحة تحقيقا   آخر من أدا  اقتضا 
 والسىىىلطة شىىرعا ، بىىه المقىىىر االختصىىا، عىىن ينفىىى  ال قىىرين أنهىىا علىىى  السىىلطة وفّسىىر

 .الملكية كحق العيني الحق هي الشي  عل  نصبةالم
 أو بعم  كالقيام إيجابيا   األدا  أكان سوا  آخر من أدا  اقتضا  فهي الشخ، سلطة أما

 (.الشخصي الحق) بالمرهون نتفاعإل ا عن متناعإلكا سلبيا  
 المصىىىلحة هىىىي التىىىي وغايتىىىه الحىىىق بىىىين يفرقىىىان أنهمىىىا التعىىىريفين هىىىيين علىىى  ويالحىىىظ

 الحىق شىموله عىدم عليىه يترتىب وهىيا باالختصا،، الحق عّرف الميهب هيا أن غير المشروعة،
 (1).الحق ألنواع جامع غير باالختصا، الحق تعريف يجع  مما المشتر ،

                                              
 .19م(  ص 1980 د،لل م،اد ي   )األز:  الش يف   حقوق اإلنسان السياسية والمدنية في الشريعة اإلسالميةالعم م ش:   مدم    – (2)
 :م، بع :،. 10  ص 3   المدخ  الفقهي العامالز ق،ا مد    ،دم    – (3)
 .193  ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهال  ينس   دس   – (4)
 .23  ص نظرية الحق في الفقه اإلسالميمه اس مدم:  ب     – (1)
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 .الثاب  بالشي  الحق عّرف :الثالث المذهب-03
 شىرعا   ثابى  حكم الحق أن «: قا  حين محمي محمي محموي اليكتور تعريف يل  عل  ويد 

 .(2)»  معينة مقاصد تحقيقل
 الشىرع بطريىق الثابى  الشىي  الحىق أن «: قىا  الىي  بدالل محموي مهرا  اليكتور وتعريف

 . (3)»  واجب به الوفا  وكان معا ، لهما أو غيره عل  لإلنسان أو عباده عل  تعال  هلل
 فسىهن الثبىو  يعنىي الىي  اللغىو  معنىاه مىن صىطالحيإلا الحىق معن  استمدا فالتعريفان

 .معينة مصالح تحقيق أج  من للشرع الثبو  هيا معن  وأسندا
 موضىوعه يبىين بى  الحىق، جىوهر يظهىر ال بأنىه منتقىد ثابى  هىو بما الحق تعريف أن إال

نما الثاب  الشي  هو لي  فالحق  الحىق مىانوا   الحىق هي ليس  المملوكة فالعين نفسه، الثبو  وا 
(4).معين لشخ، ملكيتها ثبو  هو

 

 .قانوني مركز أو اجتماعية وظيفة بأنه الحق عّرف :الرابع هبالمذ-04
 إن »: قىا  حيىث وصفدـي كمدال مصدطفى اليكتدـور تعريىف هىو يلى  عل  الدا  والتعريف

 أو تكليىىف عليىىه يترتىىب شىىرعي وصىىف أو رعيىشىى حكىىم بأنىىه الحىىق فىىىواعرَّ  اإلسىىالمية الشىىريعة فقهىىا 
 ي،ىقانونىى مركىىىز للفظىىة تمامىىا   مطابقىىىة وصىىف أو حكىىىم ولفظىىة معينىىة، مصىىلحة استحقىىىاق أو اختصىىا،

 ويلى  إليىه، وحقىوق ومزايىا تكىاليف عليىه تترتب معين بمح  القانون يلحقه وصف هو القانوني فالمركز
 ويترتىب بىالفرد تلحىق أوصىاف كلهىا فهىيه يلى ، غيىر أو المال  أو الموظف أو الزوا أو المصر  كمركز
 يلى  على  ورتىب ر ،ىمصى بأنىه وصفه أو شخ، عل  الجنسية نونقا حكىم فقد القانون، في أثر عليها
 أ  وصىف أو حكىم بأنىه يتحلى  اإلسىالمية الشريعىىة فىي فىالحق الوصىف، أو الحكم بهيا المرتبطة اآلثار
 وثانيهمىىا التكليىىف أحىىدهما: ثالثىىة آثىار عليىىه يترتىىب اإلسىىالمية الشىريعة مصىىدره قىىانوني وضىىع أو مركىز

: وهىىي القىىانوني للمركىىز الثالثىىة اآلثىىار يا  وهىىي االسىىتحقاق، وثالثهمىىا صىىا،اخت أو قىىدرة مىىن التمكىىين
  (1) .«المالي االستحقاقو  المزايا التكليف،

                                              
 .27  ص حق اهلل وحق العبدمدم:  مدم  مدم    – (2)
 .24  ص المرجع السابقمدم:  ب     مه اس – (3)
الملكيىىة فىىي الشىىريعة اإلسىىالمية: طبيعتهىىا ووظيفتهىىا ؛  . العبرر، م ببرر  الدرر م  ا:   190  ص الحىىق ومىىدى سىىلطان الدولىىة فىىي تقييىىدهالرر  ينس   دررس   – (4)

 .121  ص 1 ا  البشي   مؤددل ال د،لل(   بن،س  بي : : ل  )وقيودها، دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية
 :م، بع :،. 26  ص حق اهلل وحق العبدمدم:  مدم  مدم    – (1)
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 حقيقتىىه غيىىر علىى  اإلسىىالمية الشىىريعة فىىي الحىىق يصىىور أنىىه المىىيهب هىىيا علىى  فىىيالحظ
 مىىن علىىيهم يىىهتمل بمىىا أربابهىىا يقىىوم قانونيىىة مراكىىز مجىىرد الحقىىوق تعتبىىر ال اإلسىىالمية فالشىىريعة
نمىا بهىا، للقىائم تعطى  مزايىا مقابى  فىي اجتماعيىة غايىة لتحقيىق وسلبية إيجابية التزاما   تعتبىر وا 
 .معينة شرعية مقاصد لتحقيق تعال  اهلل شرعه ما الحقوق

 يقىوم لمىن يعطى  مىا أمىا تعىال ، هلل والخضىوع الطاعىة بقصد شرعا   واجب تعال  اهلل فحق
 القيىام يشىغله مىن بمصىالح القيام باب من يل  فإن كالقضا ، تماعيةاالج الصفة يا  اهلل بحقوق
 .وأهله نفسه بمصالح القيام عن تعال  اهلل بحق

 حىق انتىزاع يجىوز فال مصالحه، لتحقيق الشرع بمقتض  لصاحبه ثب  فقد العبد حق وأما
 (2).كالزكاة شرعي بسبب أو منه نف  بطيب إال صاحبه من

 :الترجيـــــــح

 الىي  الىراجح التعريىف بيىان إلى  أخلى، الحىق، تعريىف فىي المىياهب مختلىف عرض بعد
 عىىّرف حيىىث ،الدديريني الدديكتور تعريىىف وهىىو األساسىىية الحىق عناصىىر أغلىىب ويشىىم  بالدقىىة يمتىاز
 لمصىلحة تحقيقا   آخر من أدا  ا ىاقتض أو شي ، عل  سلطة الشرع به يقر اختصا، «: بكونه الحق
 (3):اآلتي في هيا وَبيَّنَ  محترزاته وأظهر لتعريفه شرحا   الدكتور وأورد »  معينة

 المخىىىىت، بىىىىين عالقىىىىة وهىىىىو واالسىىىىتئثار، االنفىىىىراد هىىىىو: االختصددددا  .01
 اإلنسىان أو تعىال  اهلل الحىق بموضوع المخت، يكون وقد به، والمخت،

 بمىا العامىة والحقىوق اإلباحىا  يخىرا واالختصا، المعنو ، الشخ، أو
 .استئثار دون شترا اال سبي  عل  للكافة مباح هو

 .والسارق كالغاصب الواقعي االختصا، عن به يحترز: الشرع به يقر .02

 عىىن تنفى  ال السىىلطة هىيه: آخىىر مىن أدا  اقتضىىا  أو شىي  علىى  سىلطة .03
 كحىىق العينىىي الحىىق وهىىو شىىي  علىى  إمىىا تنصىىب الشىىرعي، االختصىىا،

 وموضىوع آخىر مىن أدا  اقتضىا  عل  منصبة لشخ، تكون أو الملكية،
 .الشخصي الحق وهو المؤج  كالثمن معين التزام أدا  العالقة

                                              
 .27  ص نفسهالمرجع  مدم:  مدم  مدم   – (2)
 .195-193  ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهال  ينس   دس   – (3)
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 لىم الحىق ناقضىها فىإيا الشىرعية، المصىلحة وهىي: معينة لمصلحة تحقيقا   .04
 .مشروعا   يكن

 : هي الترجيح أوجه وأه 

 .المصلحة هي التي وغايته الحق بين التعريف يميز -1
 .ةواالعتباري الطبيعية األشخا، وحقوق تعال  اهلل حقوق التعريف يشم  -2

 ما وهيا معينة شرعية غاية تحقيق ألج  الشرع أقره بما الحق التعريف يقيد -3
 .المشروعية بعنصر يسم 

 .االصطالح القانوني في الحق: الثالث المطلب

 إرجىىاع ويمكىن والخىالف، للجىد  المثيىىرة القانونيىة المسىائ  أكثىر مىىن الحىق تعريىف يعتبىر
 :هي سيةأسا مياهب أربعة إل  القانونية الحق تعريفا 

 .الحديث والميهب المختلط الميهب الموضوعي، الميهب الشخصي، الميهب
 (1) :الشخصي المذهب -أوالا 

 أو قىىدرة «:الحىىق أن يىىرى فهىىو صىىاحبه، إلىى  النظىىر خىىال  مىىن الحىىق المىىيهب هىىيا يعىىرف
 (2).»حدودها ويرسم معينا   شخصا   القانون يخولها إرادية سلطة

 يباشىىره أو بىىه يتمتىىع مىىن بوجىىود إال حقىىا   يكىىون ال قالحىى أن يىىرون المىىيهب هىىيا فأنصىىار
 .تنهيه أو وتغيره الحق تنشئ التي هي فاإلرادة

 ا  ر ايىمع ليسى  اإلرادة أن حىين فىي واإلرادة، الحىق يىربط أنىه الميهب هيا به ينتقد ما وأهم
 المميىىىز غيىىىر والطفىىى  المجنىىىون كحالىىىة إرادة دون مىىىن الحىىىق يثبىىى  فقىىىد الحىىىق، لثبىىىو  دائمىىىا  
 اإلرادة فىإن هيا وعل  (1)الغائب، كحالة الشخ، علم دون من يثب  كما االعتبارية، خصيا والش
نما الحق لقيام تشترط ال  .واستعماله لمباشرته شرط هي وا 

                                              
 .54ص   الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهي  ش،ي (  ينظ : ال  ينس   دس   ن): (ي زبمه األلم،ني،س: )د، نينس – (1)
؛ نبير   بر ا:يم درع   60-59  ص محاضرا  في اإلسىالم وحقىوق اإلنسىان :ينظ :  بنيل الق ب مدم  الق ب  ؛54  ص المرجع نفسهال  ينس   دس   – (2)

حقىوق اإلنسىان وحرياتىه األساسىية فىي ؛ الشيشر،نس ببر  ال::ر،ب ببر  العزيرز  22-21م(  ص 2004  )بير : : منشر: ا  الدنبرس الدق:قيرل نظرية الحىق
 .349م(  ص 1980 –ه  1400  )الق،:  : المعه  الع،لمس لن    اإلد مس النظام اإلسالمي والنظم المعاصرة

 .60  ص را  في اإلسالم وحقوق اإلنسانمحاض؛  بنيل الق ب مدم  الق ب  55  ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهال  ينس   دس   – (1)
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 (2):الموضوعي المذهب -ثانياا 
 يحميهىا مصىلحة «:الحىق أنّ  يىرى فهىو موضىوعه، خىال  من الحق إل  الميهب هيا ينظر

  (3).» القانون
 .القانونية والحماية المصلحة: هما عنصرين عل  يحتو  التعريف هيا في والحق
   (4):يلي بما الميهب هيا عل  ويرد

 ليسى  المصىلحة أن حىين فىي المصىلحة، وهىي منىه بالغايىة الحق عّرف 
 .حقا   مصلحة ك  فلي  الحق، لوجود معيارا  

 ال مىا وتتىر  حقىا   تىراه مىا تحمىي فهىي للدولة، تابعا   الحق جع  التعريف 
 .حقا   تراه

 ال وهىيا الحىق، عناصىر مىن عنصرا   القانونية الحماية التعريف جع  كما 
 .ركنا   وليس  قيامه، بعد الحق تلحق صفة الحماية ألن يستقيم

                                              
 .55ص   الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهي زبمه ال قيه األلم،نس )ا: نج(  ينظ : ال  ينس   دس   – (2)
 .60  ص محاضرا  في اإلسالم وحقوق اإلنسانق ب  ال  :ينظ :  بنيل الق ب مدم  55  ص المرجع نفسهال  ينس   دس   – (3)
 .61-60  ص المرجع نفسهق ب  ال  :ينظ :  بنيل الق ب مدم  57-56  ص المرجع نفسهس   دس  ال  ين – (4)
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 :المختلط المذهب  -ثالثاا 
 يىرون فهىم للحىق، السىابقين المىيهبين نظىرة بىين الجمىع على  الميهب هيا أصحاب اتفق

 عنصىر قىّدم فمىن اآلخىر، على  العنصرين أحد تقديم في اختلفوا أنهم إال لحة،ومص إرادة الحق أن
 قىىّدم ومىىن (1) » مصىىلحة تحقيىىق سىىبي  فىىي لشىىخ، أعطيىى  إراديىىة قىىدرة «:هىىو الحىىق أن رأى اإلرادة
 إراديىة قىدرة عنها واليود تحقيقها عل  تسهر محمية ةىمصلح «:بكونه الحق ف عرّ  المصلحة عنصر

«.(2) 
 .السابقين الميهبين به انتقد ما الميهب ياه عل  ويتوجه

 (3):الحييث المذهب  -رابعاا 
 الكشىف أسىا  على  الحق تعريف الحديث الميهب حاو  السابقة، االنتقادا  ضو  عل 

 لشىخ، القىانون يمنحه معينة بقيمة استئثار «: أنه عل  الحق عّرف حيث وخصائصه، جوهره عن
 .(4) » ويحميه

   (5):وهي الحق عناصر يحدد فالتعريف
 الىىي  الحىىق بموضىىوع معىىين شىىخ، وانفىىراد اختصىىا، يعنىىي الىىي  االسىىتئثار 

 .كالحريا  والمعنوية المادية القيم يشم 
 الغاصىىىب اسىىىتئثار مىىىن احتىىىرازا   القىىىانون يقىىىّره أن االسىىىتئثار هىىىيا فىىىي ويشىىىترط
 .يقّره ال القانون ألن به، وانتفاعه المغصوب بالشي 

 حريىىة وتعنىىي الحىىق، موضىىوع علىى  الحىىق احبصىى سىىلطة بىىه ويقصىىد: التسىىلط 
   .القانون يحميه الي  الحق من والتمكين التصرف

 (6).نطاقه تحديد يصعب مما الحق فكرة توسيع إل  يؤد  بأنه( يابا ) تعريف انتقد وقد

مختلف المياهب في تعريىف الحىق، أخلى، إلى  بيىان التعريىف الىراجح وهىو لبعد عرضي 
حىىاو  تعريىىف الحىىق علىى  أسىىا  الكشىىف عىىن جىىوهره وخصائصىىه  تعريىىف المىىيهب الحىىديث الىىي 

                                              
 .57  ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهال  ينس   دس   – (2)و (1)

 

 .57  ص نفسهالمرجع   ينظ : ال  ينس   دس  (ي زبمه ال قيه البناي س )ا،س  اب،س – (3)
 .57  ص نفسه المرجعال  ينس   دس   – (4)
 .29-27  ص نظرية الحق؛ نبي   ب ا:يم دع   59-58  ص المرجع نفسهال  ينس   دس   – (5)
 .30  ص نفسهالمرجع نبي   ب ا:يم دع    – (6)
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الحىق ويسىتنت  أن حيث بّين أن الحق استئثارا  بقيمة معينة يمنحه القانون لشخ، ويحميه، هيا 
ِ  أغلىب الحقىوق ليسى  وهنا  ،ك  صالح مشروع يحميه القانون نمىا هىي   َ َبىق  الغيىر مىن النىا  وا 

يا  السلطة    .ح 
 .الوضعي والقانو  اإلسالمية الشريعة يف الحق مفهو  بي  مقارنة

 :هي النقاط من جملة في الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة في الحق يشتر  :التشابه أوجه -أ
 مىنح وغايىة وجىود مصىدر الوضىعي والقىانون اإلسىالمية الشىريعة فىي حىق لك  .01

 .ألجلها
 مضىاف وصىاحب بىه متعلىق محى  والوضىعي اإلسالمي التشريعين في حق لك  .02

 .ألجلها شرع التي لغايةا تحقيق له تكف  ةوحماي إليه
 .التشريعين كال في بالواجب الحق فكرة ارتباط .03

 :التالية النقاط في يختلفان كما :االختالف أوجه - ب
 مصىدر هىو تعىال  الشىارع فخطىاب شىرعي، معنى  اإلسالمية الشريعة في الحق .01

 أسىىباب إال هىىي مىىا قللحىى طريقىىا   الشىىريعة وضىىعتها التىىي األسىىباب وأمىىا الحىىق
 دورا   لىىإلرادة وجعىى  للحىىق، منشىىئة األسىىباب جعىى  فقىىد القىىانون أمىىا ،(1) جعليىىة
 .الحق وجود في هاما  

 االمتثىىا  وتحقيىىق تعىىال  اهلل طاعىىة هىىي اإلسىىالمية الشىىريعة فىىي الحىىق غايىىة .02
 تحقيىق وهو تبعي مقصد ويتبعه التشريع، من األعظم المقصد وهو له، والتعبد
 يعىود مىا كى  فهىي الوضىعي القىانون فىي الحىق مىن الغايىة أمىا العبىاد، مصلحة

 .والتعبدية الديانية الناحية إل  االلتفا  دون مصلحة من والجماعة الفرد عل 

 بينهمىا وتنسىق الجماعة ومصلحة الفرد مصلحة بين اإلسالمية الشريعة توازن .03
 امالعىى وأصىىلها الشىىريعة مقاصىىد مىىن ضىىو  وعلىى  محكمىىة، بقواعىىد التىىزاحم عنىىد
 النظىىىرة بهىىىيه القىىىانون ينظىىىر ال بينمىىىا (1)المفاسىىىد، ودر  المصىىىالح جلىىىب وهىىىو

 .للحق المتوازنة

 نظىىرة بينمىىا الغيىىر علىى  واجىىب أنىىه علىى  مبنيىىة للحىىق اإلسىىالمية الشىىريعة نظىىرة .04
 .لمباشره مستحق أنه له القانون

                                              
 .816  ص نظرية الحق في الفقه اإلسالميمه اس مدم:  ب     – (1)
 .217  ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهال  ينس   دس   – (1)
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 إلسىىالميا والفقىه األصىىو  وأهى  اللغىىة، أهى  عنىىد الحىق لمصىىطلح المقتضىب التعريىىف هىيا بعىد
 الي  المكان تعريف عل  بنا  السجين تعريف إل  اآلن انتق  مدارسه، بك  القانون وأه  وحديثا ، قديما  
 والىي  هىىيه، يدراسىت فىي ييعنينى الىي  الشخ، عل  للوقوف ويل  السجن، وهو أال عقوبته فيه يزاو 

 .الثاني المبحث في عليه فقأ ما ويل  المكان، هيا في بها يتمتع التي حقوقه أهم عرفأ أن ريدأ
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 المبحث الثاني
 .   ـــــــــج  ف الس  ــتعري

 وفيه ثالث مطالب
 

ج    : األول المطلب  .اللغة في الس 
ج    : الثاني المطلب  .مشروعيته ويليل( الفقهي)الشرعي  االصطالح في الس 

ج    : الثالث المطلب  .القانوني االصطالح في الس 
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ج    : األول المطلب  .اللغة في الس 

الَحىْبُ  وقىد )َسىَجَنُه( مىن بىاب َنَصىر ُيقىا  فىي المثى : لىي  شىي  أحىق  » السِّْجُن ُلَغة : 
ىىىْجن  مىىىن ل َسىىىان    » ،(2) عبدددي ن بددد  مسعدددـويوالقائىىى  هىىىو الصىىىحابي الجليىىى   (1)،«بطىىىو  س 

دَّ التَّْخل يَّة، ُيَقاُ : َأْحَبَ  َفَرسا  في سبي    (3).«اهلل أ : َوَقفَ و)الَحْبُ ( ض 
ْجنا  بمعن : َحَبَسُه.  »(4):لسا  العربومما جا  في   َسَجَنُه َيْسُجُنُه س 

يٌن: َمْسُجوٌن، وكيل  األنث  بغير ها . . ورج  َسج  اُن: صاحب السِّْجن   والسَّجَّ
 وبالجمع: ُسَجَنا  وَسْجَن .

يَنة، أ  َمْسُجوَنةٌ اللحيانيوقا   يٌن، وَسج  من نسىوة َسىْجَن ، وَسىَجائ ْن. ورجى   : امرأة: َسج 
يٌن في قوم َسْجَن .  َسج 

ين  موض جِّ يٌن: ف عِّيٌ  من السِّْجن  واد في جهنم. س  جِّ   ع فيه كتاب الفجىار، قا  تعىال :ىوس 

َِكَتاَبَالُفجَّاِرََلِفيَِسجِّيَن َِإنَّ .« َكَّلَّ
(5) 

َهمُّ لم َيُبثُُّه، والسِّْجُن بالكسر الَمْحب ُ  )َسَجَنه( َحَبَسه، وال» (6):القاموس المحيطوجا  في 
ين الَمْسُجون جمعه ُسَجَنا  وَسْجَن ، وهي  اٌن والسَّج  يَنة وَمْسىُجوَنٌة مىن وصاحبه َسجَّ يٌن وَسىج  َسىج 

 .«وَسَجائ نْ  َسْجَن 

                                              
 .287 : :  ا  القنم(  ص بي ) لبن،س  ن ا مختار الصحاح، مادة:  ال ازم مدم  بس ،بس ب   بس بب  الق،     – (1)
 .17م(  ص 2004 - ه  1425  )ال ي،ض: ا،معل ن،يف الع بيل لنعن:م األمنيل 1   فقه السجن والسجنا  . ال:ا بس دعي  بس مد     – (2)
 .120  ص   ب ، مادة: حمختار الصحاحال ازم   – (3)
 .203  ص13  المان  مادة سجنابس منظ:    – (4)
 .07  اآليل: سورة المطففين - (5)
 .235  ص 04    )بي : :  ا  الاي (ه، مادة سجنال ي :ز ،ب، م   - (6)
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 .(1)«والحب  والسجن في التعريف اللغو  بمعن  واحد » 

بحانه وتعىىال  قرنىىه مىىع العىىياب األلىىيم، وقىىد عىىدَّ فالسىىجن مىىن العقوبىىا  البليغىىة، ألنىىه سىى
 َوَقْدََأْحَسَنَََبَِإْذََأْخَرَجِِنَِمَنَالسِّْجنَِ  االنطالق من السجن إحسانا  في قوله:  يوسف

(2) . 

يُن إين في لغة العىرب هىو الرجى  أو المىرأة المحبىو  أو المحبوسىة، وهىو المعنى   فالسَّج 
يعة اإلسىىىالمية والقىىىانون الوضىىىعي فىىىي صىىىياغة تعريفىىىاتهم الىىىي  أخىىىي بىىىه كىىى  مىىىن فقهىىىا  الشىىىر 

 االصطالحية للسجين.

                                              
 .08  ص م(1988 -:ر 1409  ا  ال ب،بل المدم يل)الق،:  :   1   الحب  في الشريعة اإلسالميةدي  دنيم،س    بي:مس دمي   – (1)
 .100  اآليل: وسفسورة ي - (2)
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 .مشروعيته ويليل (الفقهي) الشرعي االصطالح في السج : الثاني المطلب
 .الفقهي االصطالح في السج : األول الفرع

 .الكاسانيو تيمية اب  هؤال  ومن ،(المصدر) السِّجن عرَّف من الفقها  من قلي 
تيميددة ابدد  اإلسددال  شددي  فعىىّرف

 الشىىخ، تعويىىق هىىو: »بأنىىه السىىجن - اهلل رحمىىه - (1)
 وكيلىه أو الغىريم نفى  بتوكيى  كىان أو ،مسىجد أو بي  في كان سوا  بنفسه، التصرف من ومنعه
 .(2)« له ومالزمته عليه

 فدي الحكميدة الطدرق '' كتابىه في التعريف نف  – اهلل رحمه - (3) الجوزية قي  اب  ويكر

 لشىيخه ينسىبه ولىم التعريف القيم ابن يكر فقد واإلثبا ، التقرير باب من ربما''  الشرعية السياسة
 (4).واضح هو كما له وهو تيمية ابن

 الدينيىىىة ومهماتىىىه أشىىىغاله إلىىى  الخىىىروا مىىىن الشىىىخ، منىىىىع هىىىو: »(5)الكاسددداني وقىىىا 
 .  (6)« واالجتماعية

 المعاوضىىىا  أنىىىواع كافىىىة إجىىىرا  لىىىه األهليىىىة كامىىى  شىىىخ، المسىىىجون أو فىىىالمحبو 
 تصرفا  حكم تأخي فتصرفاته بالقت  عليه المحكوم المحبو  عدا ما بالحقوق، واإلقرار والتبرعا 
 (7).المو  مرض المريض

                                              
 ةىالبداية والنهاي  :ر  ابس  في  728:ر : : س ب،م  661::  قس ال يس ،ب: العب،س ،دم  ابس  يميل  شيخ اإلد م   قيه دنبنس ،د:لس  :ل  ب،م  - (1)

 .135ص  14    بعل  ا  المع  ل( :)بي : 
 .398ص 35:ر(   1389ال ب، : نش  م  بل المع، ف المغ ب  امع بب  ال دمس بس ق،دم الع،دمس ::ل ي مدم   ) ،وىالفتامجموع ابس  يميل   - (2)
( ال  ب الد ميل): هل،طذ بس ابس  يميل :الما  الد انس   :ر 691:ل  دنل  قيه دنبنس ،د:لس  شمس ال يس  ب لمنقبا:: مدم  بس ،بس ب   بس ،ي:ب  - (3)

   ب ه :ددده 1  في أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة. ينظ : ابس دا  العدق نس  :ر751 : س دنل   ثي(  س الد لمع، زا  ا  س ال قه :)
 .243ص  03   م(1997 -:ر1418الشيخ بب  ال:ا ث مدم  بنس  ) بي : :  ا  ال  ب العنميل 

 .39ص  م(1987-:ر1407  )ال :ي : م  بل المن،   م بعل ال يد  1  ،في اإلسالم أحكام السجن ومعاملة السجنا   ددس ينظ : ،ب: غ   - (4)
 : س  س دنب دنل  -دبع مان ا   س ال قه   ''ب ائع الدن،ئع'': هل  مس ،:  دنب الدن س الع،لم الم قس  ب ا ال يس  د،نس،:: ،ب: ب   بس مدع:  ال  - (5)

 .70ص  2  م( 1999)بي : :  ا  العنم لنم ييس    14 ، األعالم  ال مشقسبس مدم:  بس بنس بس  ، س  طي  ال يس الزركلي .:ر( 587)
 7   (م1982:ر 1402نش   ا  ال  ،ب الع بس )لبن،س  بي : :  2   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  بس مدع: ب ا ال يس ،بس ب   د،نس ،ل ا – (6)

 .174ص
 .346ص  م(1994  :ر1404  )ال ي،ض: نش  م  بل ال ش  لننش  :ال :زيع  1   شريعة اإلسالميةم الحب  في الاحك،األدم  مدم  بس بب  اهلل   - (7)
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 مطلىق على  الىدا  اللغو  لمعناه مرادف( السجن) للحب  الشرعي المعن  أن يبدو وهكيا
 أو البيىى  فىىي والجعىى  سىىجن، بالشىىجرة الىىربط أن يفيىىد مىىا وغيىىره تيميددة ابدد  كىىالم وفىىي ،(1)المنىىع

 وهىيا (2) لىيل  ُيعىدّ  خىا، بنيىان فىي الجعى  الشىرعي السجن لوازم من لي  وعليه سجن، المسجد
 الحكىم تنفيىي على  السىجن يطلق حيث القانون، في وبخاصة اآلن عليه المتعارف المعن  من أعم
 .للحب  ُيعد مكان في

 .نفسه في التصرف من المنعو  للتعويق تعرض الي  اإلنسان هو فالسجين
 :التالية العناصر فيهما ورد  التعريفان فهيان
 فىي يملى  مىا أعىز مىن السىجين حرمىان وبالتىالي الشخصىية، للحرية تقييد السجن .1

 .حياته
 نشىىاطه مزاولىىة عىىن السىىجين عجىىز بسىىبب الخىىارجي، العىىالم عىىن انعىىزا  السىىجن .2

 .واالجتماعي الديني

 أ  السىجن بمعنى  والحىب  الحىب  بمعنى  السجن أن التعريفين هيين من كيل  ويالحظ
 المكىىان علىى  المحىىب  أو السىىجن أو الحىىب  كلمىىة الفقهىىا  ويطلىىق اآلخىىر، بمعنىى  منهمىىا كىى  أن

 أن يلى  مىن ويتضىح ،(3)المعنى  نفى  بالك  ويقصدون السجن، أو الحب  عقوبة فيه تنفي الي 
 .(4)المنع مطلق عل  الدا  اللغو  المعن  من مشتق اصطالحا   السجن معن 

 :يل  ومن يكرها، يحسن بالتعريف فقهية أو لغوية صلة يا  مصطلحا  وهنا 
س   -01 ، الَمْنعُ » هىو :الَحب   الموقىوف الخي  من والَحْبُ   َيْحب ُسُه، َحَبَسهُ  كَمقَعىد   كالَمْحَبى  

 والحديث الكىريم القرآن يفىرق ولم ،(5) «وَأْحَبَسىهُ  َحَبَسىهُ  وقد والُمْحىَب    و   ىكالَمْحبُ  اهلل سبيى  في

                                              
  1  ابن عابدين حاشية  مدم  ،ميس بس بم  بس بب  العزيز :ابس ب،ب يس؛ 213  ص 02    مادة الحب ، لقامو  المحيط، ال ي :ز ،ب، م،نظ : ا - (1)

 .63  ص 8(   م2000-:ر1420  ش  :ال :زيع  المع  ل لن ب،بل :الن ا :بي :   )لبن،س
فىىي السياسىىة  الطىىرق الحكميىىة  مدمرر  بررس ،بررس ب رر  بررس ،يرر:ب شررمس الرر يس ،برر: ببرر  اهلل الا:زيررل ؛ ابررس قرريم348ص  35   الفتىىاوىمجمىىوع ابررس  يميررل   - (2)

 .130  ص م(1996 -:ر 1416  )ال ي،ض: م  بل نزا  مد    الب،ز  1 الشرعية، 

 بررس   درر:سا ؛179ص  4  :ررر( 1313  )مدرر : الم بعررل األمي يررل ال برر   برر: ب 1   شىىرح كنىىز الىىدقائق تبيىىين الحقىىائق    الرر يس بررس بنررس طرر الزينعررس – (3)
 .273ص 2   م(1986  )الق،:  : م  بل ال ني،  األز: يل 1   في أصو  األقضية ومناه  األحكام تبصرة الحكام :،س ال يس  ب

 .46ص   )بي : : الم  بل العنميل(  في غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح المنير،لمق م  س بنس المع :ف بال ي:مس ،دم  بس مدم  ب – (4)

 .213   ص2   حب ال، مادة لقامو  المحيطا  ل ي :ز ،ب، ما – (5)
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، والتعويىق المنىع بمعن  ألنهىما الداللىة في والحبى  السجىن بين الشريف النبىو   قا  مطلقىا ِ 
 أَلِيمَ ََعَذابَ ََأوََُْيْسَجنََََأنَِإلَََّوءَ ـسََُبَِأْهِلكَََأَرَادََََمنَََْجزَاءَاـمَََقَاَلتَْ  :تعالى 

َِمنَُسونـَُهَماََتْبَِ ... أيضا   وقا   (1)
.... بِالّلهََِفـَيـُْقِسَمانََََِّلةَِـالصَََّبـَْعدَِ

 .(3) وجنة الكافر المؤمن سجن الدنيا  ديثىالح وفي  (2)

ر -02  على  كىالحجر الماليىة التصىرفا  مىن المنىع ،(4)المنىع به ويراد( فسكون بفتح) :الَحج 
 تعويىق الحجىر أن وواضح ،(6)لجاه ا والطبيب الماجن المفتي عل  كالحجر القولية أو ،(5)السفيه

 .الشخ، تعويق ال التصرف
ددـر -03   تعىىال  قولىىه ومنىىىه الَمْحب ىىىْ   أيضىىا   والحصيىىىر ،(7)والحىىب  التضىىييق أ  :الَحص 

ً اَلِْلَكاِفرِينََََجَهنَّمََََوَجَعْلَنا  َحِصـ
ْجىنا   أ  ،(8)  على  المنىىع فىي اإلحصىار الفقهىا  واسىتعم  ،(9) وَحْبسىا   س 

 .(10)بالمىرض أو بالحب  أو العدو من كان سىوا  الحى  أفعا  في ن المع
 بينهمىا والصلىىة المنىىع، ماىبهى ُيىىراد حيىىث والحبى  الحىصىر بيىن واضحىة اللغىويىة والصلىة

 .(11)والخصو، العموم في اصطالحا  

                                              
 .26  اآليل: وسفسورة ي -( 1)

 .106  اآليل: لمائدةسورة ا - (2)

 .2956 قم ( 4/2272)  الرقائقالزهد و  في:اي مدنم  س دديده     - (3)

 .04  ص 2   حجرالالقامو  المحيط، مادة ال ي :ز ،ب، م   - (4)

 .405ص  2   ( بعل مد:   بس الم  بل اإلد ميل: لبن،س)    المطالب شرح روض الطالبنأس  ،ب: يدس ز  ي، بس مدم  األند، م – (5)

 .169  ص7   بدائع الصنائع  ل ،د،نسا - (6)

 .139  ص ، مادة حصرختار الصحاحم  ل ازما ؛09ص   2   حصرال القامو  المحيط، مادة ي :ز ،ب، م ال  – (7)

 .08  اآليل: سورة اإلسرا  - (8)

  15  (1978-هــ1398لبنر،س  بير : : م بعرل  ا  المع  رل )، القرآن ) تفسىير الطبىر (آ  بيان عن تأوي  جامع الال ب م مدم  بس ا ي  ،ب: اع ر    - (9)
 .44 ص

مدمر  برس ببر  ال:ادر   ابرس الهمر،م؛ 12  ص (:رر1408لبنر،س  بير : : م بعرل  ا  ال  رب العنميرل  )  التعريفا   الدي  الش يف بنس بس مدمر  الا ا،نس – (10)
  .296ص  2  )الق،:  : م بعل مد    مدم (   فتح القدير شرح الهداية   م،  ال يس الدي:ادس

 .41  ص ن ومعاملة السجنا أحكام السج،ب: غ   ددس   – (11)
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ددـف   -04  ووَقْفىى  الدابىىةَ  وَقْفىى ُ  قولىى  مصىىدر فىالَوْقىى » العددرب لسددا  كتىىاب فىىي جىىا  :الَوقــ 
يا. وفا  ىُوقُى َوَقَفى ْ  ُقلى ُ  الزمىا   كىان فىإيا مجاوزٌ  وهيا ُوقفا ، الكلمة : ُقلٌى ُ  ة  ىكلمى على   َ ىالرَُّجى وقَّْفى َ  وا 
 وفىي (1)«حبَسىها: وْقفىا   للىىمساكين، الصىحاح وفىىي الىَمساكين، على  اأَلرَض  وَوَقف. تَىْوق يفا   وقَّْفُتهُ 
وار الَوْقفُ  »: الصحاح مختار ، من س    (2)«... ُوُقوفا   َتق فُ  الدابة وَوَقَف    عاا 

 ظىاهر اللغىو  والتوافىق ،(3)المعطىي مل  عل  وجوده مدة شي  منفعة إعطا  واصطالحا  
 علىى  والوقىىف األشىىخا، علىى  يصىىدق الحىىب  فىىإن: الفقهيىىة الصىىلة أمىىا والحىىب ، الوقىىف بىىين

 .األعيان
 أحكىامهم فىي القضىا  يُبى  لىم لىيينا السىجنا : القىانون فىي والموقىوف بىالتوقيف ويقصد

 مىن اآلخىرين، السىجنا  مىع منهىا تشىدّدا   أقى  معاملىة هىؤال  وُيعام  االتهام، مرحلة تجاوزهم لعدم
 .مقيدة حريتهم أن في ويشاركونهم ،(4)وغيرها والزيارة واللبا  المكان حيث

 إيا لسىىانه  واعتقىى حبسىىته، الرجىى ، اعتقلىى  ُيقىىا  الحىىب ،: اللغىىة فىىي هىىو :االعتقددال -05
 كمىا-المحاكمىة قبى  الموقىوف: القىانون فىي المعتقى  بالشىخ، وُيىراد ،(5)الكىالم عن وامتنع حب 
يكىىر  حتىى  أمىىوره مباشىىرة عىىن المىىتهم حىىب  بأنىىه ويصىىفونه التوقيىىف، هىىو االعتقىىا  ألن -آنفىىا   ُِ
 .الحب  صور بعض مع هيا في ويلتقي يحاكم،

 عىالمنىى بىىه رادىُيىى ماىفكالهىى اللغىىو ، لمعنىى ا فىىي الحىىب  مىىع اإلمسىىا  قىيتفىى :اإلمسددا  -06
: وَمسَّىى َ  واْسَتْمَسىى َ  وَتَمسَّىى َ  وَتَماَسىى َ  وأْمَسىى َ  بىىه، َمَسىى َ  » المحدديط القدداموس فىىي وجىىا  والتعويىىق،
َأَْربَعـ َ ََعلَـْيِهنََّ فَاْسَتْشـِهُدواََْنَِّسـئُِِكمََِْمـنَاْلَفاِحَشـ َََيَـْأِِيََََوالـَّلَِّ َ  :تعىال  قولىه وفىي (6) «.به واْعَتَصمَ  اْحَتَبَ ،
 .(1)أحبسوهن أ  (7) َسِبيَّلَ ََِلُنَََّاللَّهََََُيَْعلَََأَوََْاْلَمْوتََُيـَتَـَوفَّاُهنََََّحّتَََّاْلبـُُيوتََِِفََفََأْمِسُكوُهنََََّشِهُدواََْفَِإنَمِّنُكمَْ

                                              
 .359  ص 09  المان  وقفم،     بس منظ: ا – (1)
 .733ص  وقف  م،    ازمال – (2)
 .253  ص التعريفا الا ا،نس   ؛205  ص2   (بي : :  ا  ال     )جواهر اإلكلي  شرح مختصر خلي األز: م د،لح بب  الدميع اآلبس   - (3)
م ::ا قرره بنيهرر، 1955المؤ مررر  األ:  لممررم الم دررر   الطرر،ص ب،لا يمرررل  ررس انيررف دررنل  ،راب م :ر   اىة السجنىىىألدنىى  لمعاملىىمجموعىىة قواعىىد الحىىد انظر : ي - (4)

( 62-)  2076م :القرر ا   قررم 1957ي:لي:/ مرر:ز 31( المررؤ ف  ررس 24-ارريم )  663المانررس ا ق درر، م :ا ا مرر،بس ال رر،بع لممررم الم درر    ررس قرر ا ي  قررم 
 .القاعدة الرابعة وما بعدها ق،ب   نم:ذايل  95م  : يه، 1977، /م،ي:،ي 13المؤ ف  س 

 .448  ص مادة عق   مختار الصحاحال ازم   - (5)
 .329  ص 3   مس المادة  ال ي :ز ،ب، م  - (6)
 .15  اآليل: سورة النسا  - (7)
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 فىىي »: العدرب لسدا  فىي ا ىجى لمىىا واحىىد  ىبمعن اللغىة في والحب  اإلثبىا  :اإلثبا  -07
 قولىىه ومنىه (2)«ُيفارقىه ال مكانىىه فىىي ثابتىا   وَجَعْلتُىىه َحَبْسىُته: َأ  فْأْثَبتُّىه فَطَعْنتُىىه: َقتداي  أَبدـي حىديث
 بثبىو  الحكىم: الفقهىا  عنىد واإلثبا  (3) ُُيْرُِجـوكَََأَوََْيـَْقتـُلُـوكَََأَوََْلُِيْثِبُتوكََََكَفُرواََْالَِّذينَََِبكَََََيُْكرَََُوِإذَْ  :تعال 
 .الحب  وبين بينه قوية صلة من ولي  ونحوها، الدعوى وموضوعه (4)آخر شي 

 .(5)واإلبعاد والتغريب الطرد اللغة في هو :النفي -08
نـَْياَِفََِخـْز َ ََِلُـمَََْذلِـكَََاأَلْرضَِمـنَََيُنَفـْواََْأَوَْ  :الطرق قطاع عقوبة في تعال  قوله في جا  ََوَِلُـمََْالـدن

 . (6) َعِظيمَ ََعَذابَ َاآلِخرَةََِِفَ

 .(7)الحب  بمعن  الفقها  من طائفة عند اآلية في النفي لفظ استعم  وقد
 بىه يشىد ي ىالى القيىد هىو: واإلسىار أسير، دىللواح وُيقا  أسرته، مصدر لغة هو :األسر -09
 .(8)أسير له يقا  سجن أو قيد في محبو  وك  ومسجونا ، أسيرا   أّخيي ك  ويسم  األسير،

 حتى  الحىب : أنىه وهىو زائىد معن  للصبر ب  َحَبَسُه، بمعن : َصَبَرهُ : لغة يقا  :الصبر -10
 .(9)المو 

                                                                                                                                                       
 .106ص  2   (  ال    ا: لبن،س)  أحكام القرآن  اإلم،م ،ب: ب   ،دم  بس بنس ال ازم الاد،ص – (1)
 .20  ص 02  المان  ثب  م،    ابس منظ:  – (2)
 .30  اآليل: ألنفا سورة ا - (3)
 .09  ص التعريفا الا ا،نس   - (4)
 .337-336  ص15المان   ،مادة  نف  ،سان العربل  بس منظ: ا – (5)
 .33  اآليل: لمائدةسورة ا - (6)
 .237ص  2   تبصرة الحكامابس   د:س   - (7)
 .19  ص 04المان   مادة أسر، المرجع السابقابس منظ:    - (8)
 .355-354  ص مختار الصحاح، مادة صبرال ازم   - (9)
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 .(1)المحبو : والرهين والمرهون اللغوية، الحب  معاني من هو :الره  -11
 عنىد بىه ُيىراد هىأنى إال الحىب ، مىع يتفىق بىيا فهىو ،(2)المنىع اللغوية معانيه من :الحجز   -12
 .االحتراز  الحب  ويسمونه ،االحتياطي التدبير: القانونين
 .للحب  اللغو  بالمعن  القانوني معناها يلتقي :الجبرية اإلقامة -13
 السىالبة أو للحريىة المقيىدة العقوبة مصطلح الحب  عل  أطلق :للحرية السالبة العقوبة -14

 الشىىدة مىن بىىه اشىتهر لمىىا النفىو  علىى  السىجن مصىىطلح وطىأة مىىن التخفيىف يلىى  وعلىة ،(3)لهىا
 .خشونةوال

 فىىىي الباحثىىىة الدوليىىىة المىىىؤتمرا  فىىىي نمتىىىداولتا تىىىزاال ال والحىىىب  السىىىجن تىىىاكلم ولكىىىن
 .العقوبا 

التىي يتحقىق اإليىالم فيهىا عىن طريىق حرمىان المحكىوم  »والعقوبات السالبة للحرية هي: 
 (4)«عليه من حقه في التمتع بحريته إما نهائيا  أو ألج  معلوم يحدده الحكم الصادر باإلدانة 

والي  يعنينا في هيا البحث هي العقوبا  السىالبة التىي تكىون ألجى  معلىوم يحىدده الحكىم 
 الصادر باإلدانة.
 لغويىة داللىة يلى ، ونحىو واالعتقا ، والحجز واألسر والحب  للسجن أن: القول وخالصة

 .أشغاله إل  والخروا بنفسه التصرف عن الشخ، تعويق بها يراد متقاربة، واصطالحية
 .اإلسالمية الشريعة في السجــــ  مشروعية يليل  :الثاني الفرع

 ومنعىه الشىخ، تعويىق يعنىي االصىطالحية الناحيىة مىن السىجن فإن ،رَ ك  يُ  أنو  سبق كما
 .مكان في حبسه مجرد ال أشغاله إل  والخروا بنفسه التصرف من

 .والمعقو  اإلجماعو  والسنة الكتاب بداللة ومشروع ثاب  والسجن

                                              
 .189  ص 13  المان  لسان العرب، مادة رهن  بس منظ: ا – (1)

 ..124  ص زمادة حج  ختار الصحاحم  ال ازم – (2)

 .360ص   م(1969  ) الق،:  :  ا  ال    الع بس 3   اإلسالمية التعزير في الشريعةبب  العزيز   ب،م  – (3)

 .264م(  ص 2006 -:ر 1427)الازائ   بن،بل:  ا  العن:م لننش  :ال :زيع لم اإلجرام والسياسة الجنائية، ع   دم،نس مند:   . – (4)
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  :تابالك -أوالا 

 يلى  ومىن الكىريم، رآنىالقى من عديدة بآيا  السجن عقوبة مشروعية عل  العلما  استد 
 :يلي ما

ــنُكمََْأَْربَعــ َ ََعَلــْيِهنَََّفَاْسَتْشــِهُدواََْنَِّســئُِِكمََِْمــنَاْلَفاِحَشــ َََيَــْأِِيَََالــَّلَِّ َََ و  :تعىىال  قولىىه( 01) ََشــِهُدواََْفَــِإنَمِّ
 .(1) َسِبيَّلَ ََِلُنَََّالّلهََََُيَْعلَََأَوََْاْلَمْوتََُيـَتَـَوفَّاُهنََََّحّتََََّاْلبـُُيوتََِِفََفََأْمِسُكوُهنََّ

 شىىهود أربعىة بىىيل  عليهىا وشىىهد زنى  إيا اإلسىىالم صىدر فىىي المىرأة كانىى  أنىه هىىيا وبيىان
 .أخرى أحكاما   لها اهلل شّرع ثم ،(2)البي  في حبس 

 :اآلية هيه نسخ في أقوا  وللعلما 
نمىىىا تنسىىىخ لىىىم آليىىىةا أنّ  :األول القدددول  رهىظاهىىى حكىىىم رفىىىع النسىىىخ ألن وُبينىىى ، فسىىىر  وا 

 حتى  حبسىهن اهلل شىرط وهنىا نسىخا ، يكىون فىال الشىرط وزا  بشىرط مشروطا   كان ما أما اإلطالق،
 .(3)نسخا   ال بيانا   السبي  فكان سبيال ، لهن يجع 

 :أيضا   قولين عل  واختلفوا منسوخ، الحب  إن :الثاني القول
 المنسىوخ الحىب  في هؤال  واختلف ،(4)الجلد مع حكمه وبقي خاصة بالرجم نسخ :األول

 .(5)رأيين عل  ى ؟ بعدئي نز  الي  بالحدِّ  توعدا   أو بياته حّدا   كان ه  ى
 .(6)يل  غير في مشروعا   وبقي والرجم، بالجلد فقط الزنا في نسخ الحب  إن :لثانيا

ن فاآلية  .بالحب  التعزير جواز عل  بها ن يستأ قد الصحيح عل  منسوخة كان  وا 
 .زن  إيا المرأة لسجن معن  اآلية ففي

                                              
 .15  اآليل: لنسا سورة ا - (1)
 .106  ص2   أحكام القرآنالاد،ص   - (2)
 .38  ص9  :ر(  1405)بي : :  ا  ال     ،المغني ،ب: ،دم  م: ب ال يس المق دس ،دم بس بب  اهلل  ابس ق املظ : ين – (3)
 .106  ص2ح سابق،المرجع الالاد،ص   - (4)
،دمر  برس ببر  اهلل  ع برسابرس ال؛ 88  ص20  ) بير : :  ا  المع  رل لن ب،برل :النشر (   2   المبسىوط  مدم  بس ،دم  شمس ال يس ،ب: ب   الد طدس – (5)

 . 257م(  ص 1975 -:ر  1377  )مد   الق،:  : م بعل بيد  الب،بس الدنبس 1   أحكام القرآن  ،ب: ب  
  .257  ص نفسهالمرجع  ابس الع بس  – (6)
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ــْجنَََُربََِّقَـــا ََ :  يوسدددف لسىىىان علىىى  تعىىىال  قولىىىه (02) ََوِإلََّهَِـإِلَْيـــَيَـــْدُعوَنِِنََِمَـّـاَِإَلََََّأَحـــ َنَالسِّ
َُُاْلَعلِـيُمَ*ََاْْلَاِهِليَََمِّنََََوَأُكنَإِلَْيِهنََََّأْص َََُكْيَدُهنََََّعِنَََِِّْصِرفَْ ََكْيَدُهنََِّإنَُّهَُهَوَالسَّـِمي َبَـَداَُثََّفَاْسَتَجاَبََلُهََربنُهََفَصَرَفََعْنُه
 .(1) ِحيَنََحّتَََّلََيْسُجنـُنَّهََُاآليَاتََِرَأَُواَََْماَبـَْعدََِمِّنََِلُم

قراره السجن كلمة اآلية هيه في ورد  فقد  .كعقوبة وا 
 قصىة فىي يلى  جىا  حيىث الحىب ، مشىروعية على  تد  ةاآلي هيه أن عل  الداللة ووجه

 دخىو  أن ورد بى  ياتىه، فىي السىجن مشىروعية عىدم على  يىد  ما اآلية في يرد ولم ، يوسف
 .ظلما   كان السجن يوسف

 فىىاهلل»: (2)"اإلسددال  فددي السددجناء ومعاملددة السددج  أحكددا  " كتىىاب صىىاحب قىىا  هىىيا وفىىي
 ولكنىه الظلىم، مىن يلى  في لما السجن  يوسف ا إدخ أنكر القصة هيه علينا ق، حين تعال 

 .(3)« وأقره أورده ب  ياته، الحب  ينكر لم
َــا  :شىىأنه جىى َّ  وقولىىه (03) َأَوََْيـَُقتـَُّلــواََْأَنََفَســاد اَاأَلْرضََِِفَََوَيْســَعْونََََوَرُســوَلهََُالّلــهَََُُيَــارِبُونَََالَّــِذينََََجــزَاءَِإَّنَّ
َََُأَوََُْيَصـلَُّبواَْ نـَْياَِفََِخـْز َ ََِلـُـمَََْذلِـكَََاأَلْرضََِِمــنَََيُنَفـْواََْأَوََِْخــَّلفَنَمِّـنَََْوأَْرُجُلُهــمَيِهمَْأَيْـدََِِـَُقطَّــ  َعِظــيمَ ََعـَذابَ َاآلِخــرَةََِِفَََوَِلُـمََْالــدن

(4). 

 الطريىىق قطىىاع حىىق فىىي األرض مىىن النفىىي عقوبىىة علىى  نصىى  اآليىىة أن الداللىىة ووجىىه
 ال المسىجون ألن النفىي، عىن بىدي  الحىب  أن الفقهىا  بعىض رأى وقىد النفىي، حكىم فىي والحب 
 .اآلية بهيه مشروع الحب  أن عل  يد  مما وأصحابه، بأقاربه يجتمع وال الدنيا بطيبا  ينتفع

 .(5)بالسجن النفي والحنفية والمالكية العلما  بعض فسر وقد
َِإَذاَبـَْيـِنُكمَََْشَهاَدةََُُنواَْآمَََالَِّذينَََأَيـنَهاَيِا  :تعال  قوله كيل  الحب  مشروعية عل  يد  ومما (04)

ًُِْكمََِْمنََْآَخرَانََِأَوََْمِّنُكمَََْعْد َنََذَواَاثـَْنانََِاْلَوِصيَّ ََِِحيَََاْلَمْوتَََُأَحدَُكمَََُحَضرََ َمنِصـيَب ََُفََأَصـابـَْتُكم اأَلْرضََِِفَََضـَربـُْتمََْأَنـُتمََِْإنَََْغـ

                                              
 .35-33  اآليل: وسفسورة ي - (1)
 .61،ب: غ   ددس  ص  .  – (2)
 .61  ص فسهنالمرجع  ،ب: غ   ددس  .  – (3)
 .33 :اآليل  لمائدةسورة ا - (4)
بمر،  الر يس ،بر:  ابس  فير  ؛2150-2146:ر(  ص1387-86)الق،:  :  ا  القنم   3   الكريم الجامع ألحكام القرآن  األند، م مدم  بس ،دم  الق  بس – (5)

:مررر،  19ص 6   حاشىىىيةال  برررس ب،بررر يسا ؛49ص  2م(   1988 -:رررر1408 ) بيررر : : م  برررل المعررر، ف 1   تفسىىىير القىىىرآن العظىىىيم  ال ررر اا  درررم،بي 
 .286-285ص  2   جواهر اإلكلي   األز: م؛ 95ص  7   بدائع الصنائعال ،د،نس  ؛ بع :،
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الصَّـَّلَةََِبـَْعدََِِمنَََتِْبُسونـَُهَماَاْلَمْوتَِ
 حتى  الحىق عليىه توجىب مىن حب  إل  إرشاد اآلية هيه ففي''   (1)

 السىجن، شىرع الحكمىة هىيه وألجى  الىدين، أحكىام مىن وحكىىم الحكمىة أصو  من أص  وهو يؤديه،
 حىب  فىال بىالحق القىائم الشىاهد وأمىا بىالحق، القيىام وعىدم فللتهمىة اآلية في الشاهدين حب  أما

 .(2)''عليه
 إمارتىه زمىن بهىا عمى  موسدى األشدعر  أبدا أن اآليىة هىيه حكم نسخ عدم عل  يد  ومما

 .(3)الكوفة عل 
 جىواز على  تىد  وهىي الحىق، عليىه وجىب مىن حب  عل  تد  اآلية أن ةالدالل وجه إين؛

 .الحب  مشروعية عل  تد  أنها يعني مما العام، بالمعن  الحب 
َبـَْعـدَََُمنًّاَفَِإمَّاَاْلَوثَاقََََفُشدنواَأَْثَخنُتُموُهمََِْإَذاََحّتَََّالرِّقَابََِْربَََفضََََكَفُرواََْالَِّذينََََلِقيُتمََُفَِإذا  :تعال  قوله (05)

ََََُحّتَََّفِـَداءََوِإمَّا أَْوزَاَرَهـاَاْْلَـْربََََُِض
 جىواز على  دلى  وقىد بتقييده، األسير حب  اآلية هيه من يفهىم ،(4)

 محكمىة واآليىة( السىجن) الحىب  يةمشىروع على  يلى  فىد  محبو ، الحقيقة في واألسير األسر،
 .(5)المفسرين من المحققين من منسوخة غير

 .الهرب من لهم منعا   أسراهم وتقييد الكفار بمقاتلة األمر وفيها
ََحْيـ ََُاْلُمْشـرِِكيَََفَـاقْـتـُُلواَْ  :تعىال  قولىه السىجن مشروعية أص  عل  الدالة اآليا  ومن (06)
ُوُهمَْ وُهمَََْوَجدُّتن ُُ ُذ ُُ  .(6)  َواْحُصُروُهمَََْوخــُ

                                              
 .106  اآليل: لمائدةا د:   - (1)

 .60  ص أحكام السجن،ب: غ   ددس   – (2)

    .186  ص الطرق الحكميةابس القيم   – (3)

 .04  اآليل: حمدم د:   - (4)

 .173  ص4   العظيم تفسير القرآنبس  في   ا - (5)

 .05  اآليل: لتوبةاد:    - (6)
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 وهىىي المفسىىرين، مىىن جماعىىة عنىىد باآليىىة المقصىىود وهىىو الحىىب ، هىىو الحصىىر أن وتقىىدم
ل  ،(1)منسوخة ليس   .مسجونا   يسم  األسير إن ب  (2)الفقها  يهب األسر مشروعية وا 

 شىىدّ  وقىىد ،(3) اأْلَْصــَفادََِِفََُمَقــرَِّنيََََوآَخــرِينََ  :تعىىال  بقولىىه الحىىب  لمشىىروعية ويسىىتد  (07)
 صىىح إيا ىىى لنىىا شىىّرع قبلنىىا مىىن وشىىرع واعتىىدى، وعصىى  تمىىرد مىىن الوثىىاق فىىي  سددليما  النبىىي

 وبعىىض حنيفددة أبددي أصىىحاب وهىىم العلمىىا ، مىىن طائفىىة عنىىد ىىى بنسىىخه يصىىرح ولىىم الىىوحي بطريىىق
 .(4)عنه الروايتين إحدى في أحمي واإلمام الشافعي أصحاب
 

 :منها أحاديث عدة السنة في الحب  يةمشروع عل  د ّ  :النبوية السنة: ثانياا 
تهمىة في ال  ىرج حب   النبي أن جـي  عن أبيه عن حكي  ب  بهز عن (01)

(5). 
 فىي قىومي مىن أناسىا    النبىي أخىي  :قىا  جدي  عن أبيه عن كيل  حكي  ب  بهز وروى

 ب تحى عىالم !محمىد يىا: فقىا  يخطىب، وهىو  النبىي إلى  قىومي مىن رجى  فجىا  فحبسهم، تهمة
 الشىىر عىىن تنهى  إنىى  ليقولىون ناسىىا   إن: فقىا  عنىىه وسىىلم عليىه اهلل صىىل  النبىي فصىىم  جيرتىي،

 بىىالكالم بينهمىىا أعىىرض فجعلىى : قىىا  يقىىو  مىىا: وسىىلم عليىىه اهلل صىىل  النبىىي فقىىا  بىىه وتسىىتخلي
 عليىه اهلل صىل  النبىي يىز  فلىم أبىدا   بعدها يفلحون ال دعوة قومي عل  فيدعو يسمعها أن مخافة
 علىيهم كىان ومىا علىيَّ  لكىان فعلى  لىو واهلل مىنهم قائلهىا أو قالوهىا قىد: فقىا  فهمها حت  به وسلم
 .جيرانه عن له خلوا

(6). 
                                              

 .78ص  10   القرآنآ  بيان عن تأوي  جامع ال  مدم  بس ا ي  ال ب م – (1)

 .119  ص7   ، بدائع الصنائعال ،د،نس  - (2)

 .83  اآليل: سورة ، - (3)

 .190  ص4   (:ر1405 ا  ال  ب العنميل   :لبن،س)  1   اإلحكام في أصو  األحكام  دسبنس بس مدم  الفعنبس ديف ال يس ،ب: الد اآلم م – (4)

   ق،  ال  مذم د يث ددس. 1417(  قم 4/28)  باب ما جا  في الحب  والتهمة ،الديا في ، ،ط اه ال  مذم  س دننه  – (5)
  .3630(  قم 46 /4  )باب الحب  في الدين وغيره ،األقضية في  :،ب:  ا:  -
 .4876(  قم 8/67) باب امتحان السارق بالضرب والحب  ،قطع السارق:الند،ئس  س  -
دن، ي ددس  انظ   -  .7707(  قم 10/199) جامع األصو ق،  بب  الق،   األ ن،ؤ:  :ا 

،غنر  بنره  ب،  ره بنر  ،س شر:ا:  :رذا (. قر،  الدر، م: :قر   قر م القر:   رس دردي ل بهرز برس د ريم مر، 1/125) في المسىتدر  فىي العلىم بىه  اه الد، م،ط – (6)
 .الد يث مط ال  س الدديديس ::ا قه الذ:بس

 .به 18891(  قم 10/216)باب التهمة  ،في مصنفه في اللقطة بب  ال زاب -
 بمفنه مط د ا  : يه " ... طن:ا له بس اي انه ...". 3631(  قم 4/46) باب في الحب  في الدين ،في األقضية:،ط اه ،ب:  ا:   -
 .7708 قم  جامع األصو :بنب األ ن،ؤ:  بن   :ايل ،بس  ا:  :ق،   دن، ي ددس.  -
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 . الرسو  فعله وقد الحب ، مشروعية عل  الداللة واضح الحديث وهيا
د   َليُّ  : قا  أنه  النبي عن رو  (02) ْرَضهُ  هُ ُعُقوَبتَ  ُيح  ُّ  الَواج   . (1) َوع 

 يلىى  ضىىمن ومىىن العقوبىىة، تغلىىيظ: معنىىاه فىىإن ،« عرضىىه يحىى  »: قولىىه االسىىتدال ، وجىىه
 علىىى  بالحىىىديث الفقهىىىا  واسىىىتد  والشىىىكاية، القىىىو  إغىىىالظ كىىىيل  بىىىه ويقصىىىد بىىىالحب ، العقوبىىىة

 .(2) المماط  الموسر المدين حب  مشروعية
 بنىي مىن رجى ب فجىا   نجىد، قب  خيال    النبي بعث: قا  هرير  أبو رواه ما (03) 

: فقىا   النبىي إليىه راىفخى المسىجد، سىوار  مىن بسىارية فربطوه (3)أثال ب  ثمامة له يقا  حنيفة
ن دم، يا تقت  تقتلني أن محمد يا خير عند : فقا   ؟ثمامة يا عند  ما ن شىاكر، على  تىنعم وا   وا 

 عنىد  مىا: لىه ا قى ثم الغد، كان إيا حت   اهلل رسو  فتركه شئ ، ما عنه فس  الما  تريد كن 
 مثى  فىيكر ثمامىة؟ يىا عنىد  مىا: فقىا  الغد، بعد كان حت  فتركه الكالم، هيا مث  فأعاد ثمامة؟ يا

ثمامة أطلقوا:   رسو  فقا  هيا،
(4).  

 قبى  مىن يلى  إنكىار وعىدم حركتىه وتعويىق المسجد سارية في ثمامة ربط أن: الداللة وجه
 .حبسا   يعتبر الربط نأ حيث الحب ، مشروعية عل  يد   الرسو 

 قتىى  الىىي  فيقتىى  اآلخىىر، وقتىى  الرجىى  أمسىى  إيا  :قىىا  أنىىه  النبىىي عىىن جىىا  (04)
 .(5) أمس  الي  ويحب 

                                              
   .(5/62) الفتح'' لس ال:اا  ....''. :يذ   بس النبس   باب لصاحب الحق مقا  ،االستقراض س دديده  عنيق،   س البط، م  ،ط اه - (1)

  ب،ل رم بمعنر  القر     :ُيدر  ب رم ،:لره ُارس  مرس البر،لايم الغنر والواجىدبر،ل  ح الم ر   لر:  ينر:م   اللىيُّ ُه '' ق،  ابس دا  '' ِلسُّ الَ:اِاِ  ُيِد ُّ بق:َبَ ُه :ِبْ َ ر
دن، ي ددس. دد،ب  س مدن يهم، :،ب:  ا:  :الند،ئس :ا   ،م يا:ز :د ه ب :نه ظ،لم،   :الد يث المذ :  :دنه ،دم  :ا 

 بن ظه. 3628(  قم 4/45) باب في الحب  في الدين وغيره ،األقضية في،ب:  ا:   -

 بن ظه. 4689(  قم 7/316) باب مط  الغني ،في البيوعالند،ئس  -

 به. 2428(  قم 2/811) باب الحب  في الدين والمالزمة ،في الصدقا :ابس م،اه  -

 :ر(. 1411  )بي : :  ا  ال    فتح البار  شرح صحيح البخار ابس دا  العدق نس    - (2)

 رر ا  فم،مرل ،س يق نره   منعره بمره مرس ذلرج فرم طر    بس النعم،س بس دنمل بس ال ؤ  بس دني ل الدن رس  دري  ،:ر  اليم،مرل  مر ا بره النبرس فم،مل بس ،ف،    - (3)
 )لبنرر،س  الطبقىىا  الكبىىرى  مدمرر  بررس دررع  بررس منيررع فررم ،دررنم  :لمرر، ظهرر  مدررينمل ،ن رر  بنيرره فم،مررل ذلررج  ابررس دررع  ي يرر  العمرر    رطذ رره  درر   درر:  اهلل 

 .550  ص5  م( 1968  :ر1388بي : :  ا  د،   

 .بمفنه 2422(  قم 5/75)التوثيق ممن تخش  معّرته، الفتح باب  ،الخصوما  في البط، م ،ط اه  - (4)
 بن ظه م :  . 4372(  قم 8/87)الفتح  انظ باب وفد بني حنيفة،  ،وفي المغاز 

 بن ظه م :  . 1764(  قم 3/1386)واز المّن عليه، في الجهاد والسير، باب ربط األسير وحبسه وجمدنم  -

 =  .بمفنه 176(  قم 3/140) في الحدود،ط اه ال ا ق نس   – (5)
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 .الحب  مشروعية عل  دلي  وهيا الممس ، حب  عل  د ّ  الحديث أن: الداللة وجه
 يخطىب، وىوه رج  إليه فقام وليلة، يوم   بدم تهمة في رجال   حب   النبي أن رو  (05)

 فقىا  حولىه، ومىن نفسه يسمع شيئا   الرج  فيكر ، النبي عنه فأعرض أخيوا؟ بما جيراني: فقا 
 . (1) جيرانه عن له خلوا  :  النبي

 .  (2)بتهمة ولو السجن مشروعية عل  يد  الحديث أن العلما  يكر وقد
 مشىروعيته مىن اهيكرنى عمىا فضىال   النبويىة السىنة فىي السجن مشروعية تقي  مما ويتضح

 .الكريم القرآن في
 بىيل ، صريىىح قرآنىي نى، وجىود دمىع بحجة الحب  مشروعية أنكر الفقها  بعض ولكن

 نتيجىىة حبسىىا   ولىىي  وليلىىة، يىىوم لمىىدة احتياطيىىا   حبسىىا   كىىان إنمىىا  الرسىىو  عىىن رو  مىىا وأن
 .(3)للحكم

 لمىا بىه ُمَسىلَّمٌ  رىغيى ويلى  أحىدا   نىيسجى لىم  النبىي أن العلمىا  بعىض عىن نقى  وقىد هيا
 .(4) تقدم

                                                                                                                                                       
. :قر،   :اي الرر ا ق نس م:در:    :درردده ابرس الق رر،س  1201   قررم 248  ص بلىىو  المىىرام مىن أدلىىة األحكىىام فىىي الجنايىا :،:  ي ابرس دار   ررس   ،بره = 

 س البيهقس  اح الم د . :ل ظه ''  ذا ،مدج ال اُ  ال ا  :ق نه اآلط  ُيق   الذم ق    :ُيدبس الذم ،مدج '': ا،له فق،      ،

 .27دبب  ط يج الد يث  س الد دل   – (1)
؛ ابررس 316ص 8    )مدرر : م بعرل الدنبررس( 2   نيى  األوطىىار شىىرح منتقىى  األخبىار مىىن أحاديىىث سىىيد األخيىار  مدمرر  برس بنررس برس مدمرر  الشر: ،نس  - (2)

 .471  ص5   شرح الهداية فتح القديرهم،م  ال
)القرر،:     2   معىىين الحكىىام فيمىىا يتىىردد بىىين الخصىىمين مىىن األحكىىام؛ ال  ابندررس بنررس بررس طنيرر   226-225ص  2   تبصىىرة الحكىىامابررس   درر:س    - (3)

  )القررر،:  : نشررر   ا  ال عررر،:س النظىىىام العقىىىابي فىىىي اإلسىىىالم  ،بررر: ال  ررر:ح ؛ ،بررر: المعررر، س دررر، ظ196م(  ص 1973 -:رررر  1393مدرر    البررر،بس الدنبرررس 
 .502م : :زيع  ا  األند، (  ص 1976

 .316  ص2   تبصرة الحكامابس   د:س    - (4)
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 .اإلجماع  :ثالثاا 

 الصىحابة مىن أحىد عىن يلى  إنكىار يىىرد لىم حيىث الحىب ، مشروعيىىة على  األمىة أجمعى 
 جىىا  أنىىه كمىا (1)علدـيو وعثمدـا  بكدر أبدو الراشىىدون الخلفىىا  حىب  فقىىد بعدهىم، ومن والتابعيىن

 يهجىىوه كان التي قصائده بسبب الحطيئةشاعر ال سجىن أنىه عنه اهلل رضي الخطاب ب  عمر عىن
 .(2)بها

 والمىىىرسال  الياريىىىا  عىىن لسؤالىىىه بدد  علددي الحف لددي صبيددـ  عنىىه اهلل رضىىي سجىىىن كمىىا
 .مرا  عىدة يل  بسبب وضربىه والنىازعا 

 مىن بمكة للسجن دارا   الخطاب ب  لعمر اشترى قد الخزاعي الحارث عبي بـ  نافع أن كما
 بد  عثمدا  عىن ا ىجى كما الحب ، مشروعية يرى كان عمــر أن عل  دلي  وهيا ،أمية ب  صفوا 

 الزبيدر بد  ن عبدي وأن تمىيم، بني لصو، أحىد حارث ب  ضابئ سجىن أنه عنه اهلل رضي عفا 
 غيىىر مىىن واألمصىىار األعصىىار جميىىع فىىي بعىىدهم مىىن والقضىىاة الخلفىىا  أيضىىا   يلىى  وفعىى  (3)سىىجن
 .(4)إجماعا   يل  فكان إنكار،

 هىيا على  الدالىة النصىو، مىن العديىد وهنا  الفقها ، عند بها مسّلم الحب  ومشروعية
 مىا وأكثىر والحنابلىة، والشىافعية والمالكيىة الحنفيىة مىن األمصىار علمىا  مىياهب كتب في وبخاصة
 .(5)والتعزير والتفلي  القضا  أبواب في يل  تفاصي  يوردون

 تبيدي  » كتىاب صىاحب (6)الزيلعدي منهم حب ،ال عل  اإلجماع العلما  من كثير يكر وقد

 « عليىه أجمعوا بعدهم ومن عنهم اهلل رضي الصحابة ألنىف اإلجمىاع وأما »: قىا  حيث «الحقائـق

(7). 
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 فىي واقىع الحىب  أن والحاصى  »: قولىه فىي الحىب  على  اإلجمىاع (1)الشوكاني يكر كما
 دون مىن واألمصىار األعصىار جميىع في آلنا إل  بعدهم فمن والتابعين الصحابة وأيام النبوة زمن
 .(2) « إنكار

 يصىلح الحىب  أن على  اإلجمىاع انعقىد وقىد اإلجمىاع، فىي الحىب  مشروعية ثبت  وهكيا
 .(3)التعزير في بها يقض  التي العقوبا  بين الفقها  ووصفه التعزير، في عقوبة

 الجىىاني ألحىىوا  تبعىىا   تقىىديره فىىي الحىىاكم فىىوض الىىي  التعزيىىر مىىن أنىىه علىى  اتفقىىوا وقىىد
 العقوبىة هىو ولىي  الشىرعية، العقوبىا  أنىواع بىين واألولويىة الصىدارة له ولي  الجريمة، وصفا 
 وطأتىىه ألن االحتياطيىىة، بالعقوبىىة أشىىبه هىىو بىى  المعاصىىرة، الوضىىعية القىىوانين فىىي كمىىا الوحيىىدة،
 األخىرى التعزيىر نىواعأ دون به الحكم ولي  ويويه، وأسرته الفرد عل  كبيرة السلبية وآثاره شديدة

صىالحه، الجاني لردع وسيلة تعين إيا إال الشرعية الواجبا  من  الحكىم يجىوز ال أنىه عىن فضىال   وا 
همىىا  بىىه  هددارو  الخليفددة ينصىىح (4) يوسددف أبددوالقاضددي  قىىا  مىقديىى ومىىن والقصىىا،، الحىىدود وا 

 عمىا واىولتناهى عارةالىد وأهى  الفّسىاق ولخىاف الحب  أه  لق ّ  الحدود بإقامة أمر  ولو » :الرشيي
 .(5)« عليه هم

 . ولـــــمعقـال: رابعاا 

 ال الحىا  مجهىو  يكىون قىد المىتهم ألن الحىب ، عقوبىة إقىرار إلى  ى عقال   ى الحاجة تدعو
 بالفسىاد معروفىا   كىان فىإن الحىق، يضىيع وال حالىه ينكشىف حت  ُيحب  فهيا فجور، وال ببر   ٌيعرف

 مىا يخىرا حت  حبسه ينبغي جحده وقد عنده الحق أن ُعرف من أنّ  ثم ،(6)أول  فحبسه والجريمة
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 حبسىه إال يبىق فلىم غايىة، كى  إلى  بهىم اإلضىرار مىن بلغ النا ، وبين بينه وُخّلي ُتر  فإن عليه،
 في يسعون اليين للمحارم المنتهكين الجرائم أه  في يل  مث  وُيقا  ،(1)الظلم وبين بينه للحيلولة
 .(2)القصا، أو الحد يوجب ما يرتكبوا ولم منهم ُيعرف أو يل  ويعتادون فسادا   األرض

 النىا ، مصىالح ورعايىة الحقىوق ظىلحفى ضروريا   الحب  يكون األحوا  من كثير في وأنه
 تؤجى  قىد أو قصاصىا   أو حىدا   يوجىب ال فعىال   ارتكب من حق في بالحب  التعزير القاضي يرى فقد

 بىد ال ويكىون األسىباب مىن سىبب أل  يوجبهمىا فعىال   ارتكىب من حق في القصا، أو الحد عقوبة
 ضىروريا   الحىب  يكون كما عليه، العقوبة إقامة وق  يحين حت  المجرم عل  للتحفظ الحب  من
 يوجىىب حىىق وجىىه دون الدفىىىع عىىن امتناعىىه ألن دفعىىه، علىى  قىىادر ديىىن عليىىه وجىىب مىىن حىىق فىىي

يا لصىاحبه، لحىقا يىىؤد  حتى  حبسىه إال حقىه فىي مناسىبة عقوبىة هنىا  ولي  عقوبته،  كانى  وا 
 .إليه ويدعو مشروعيته ُيقر فالعق  سبق لما السجن إل  داعية الحاجة
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 .القانوني االصطالح في السج : الثالث المطلب

 فىي وبخاصىة اآلن عليىه متعىارف هو مما أعم ُيعدّ  سبق كما للسجن تيمية اب  تعريف إن
 .للسجن ُيعدّ  مكان في الحكم تنفيي عل  السجن ُيطلق حيث القانون،

 .(1)'' العقوبة مدة المحكوم فيه يقضي مكان: '' هو للسجن القانوني والتعريف
بأنىه المكىان المخصى، لتنفيىي  » وقد عّرف  المدرسة القانونية السجن بىالتعريف التىالي:

عىىداد الشىىخ، المنحىىرف للتكيىىف واالنىىدماا فىىي الحيىىاة العامىىة داخىى   العقوبىىا  السىىالبة للحريىىة وا 
 (2)«المجتمع

جنيىىف  فىىي عقىىد الىىي  الجريمددة ةـددـمكافحـل ي ـتحددـمـال  ــددـلألم األول رــددـالمؤتم أقىىرّ  وقىىد
 وسىىجون عقابيىىة، مؤسسىىا  الكبىىار سىىجون تسىىمية مستفيضىىة دراسىىة بعىىد م1955 عىىامبسويسىىرا 
 .(3)إصالحية مؤسسا  األحداث

 لسىىنة السىىجون تنظىىيم قىىانون مىىن( 25) المىىادة فىىي يصىىرح فنجىىده الجزائىىر  المشىىرع أمىىا
 العقوبىىا  لقىىانون طبقىىا   العقوبىىة فيىىه تنفىىي للحىىب  مكىىان هىىي العقابيىىة المؤسسىىة بىىأن » 2005
 والىي  (4)«االقتضىا  عنىد البدني واإلكراه القضائية، الجها  عن الصادرة واألوامر للحرية السالبة
 .للحرية السالبة العقوبا  التعريف هيا في يعنينا

 فىىي مطلقىىا   والمنىىع التعويىىق بمعنىى  ألنهمىىا اللىىة،الد فىىي والسىىجن الحىىب  بىىين يفىىرق ولىىم
 :مختلف فاألمر الوضعي القانون في أما اإلسالمية، الشريعة

 سىىىنين، ثىىىىالث عىىىن تنقىىىى، ال التىىىي دةىالمىىى السىىىجن بلفىىىىظ ُيريىىىىد المصىىىىر  فالتشريىىىىع -
 بلفىظ ويخى، سىنين، ثىالث عىن تزيىد وال سىاعة وعشىرين أربىع عىن تقى  ال التىي المىدة وبالحب 

 .(5)العقوبة تنفيي مكان جنالس
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 يومىا   مىدتها كانى  سىوا  والكثيىرة، القليلة للعقوبة الحب  كلمة الكويتي القانون ويستخدم
 لفىىظ يسىىتعم  بىى  العقوبىىة، علىى  للداللىىة يلىى  فىىي"  بىىالفتح"  السىىجن لفىىظ يسىىتعم  وال مؤبىىدا ، أو

 .(1)العقوبة تنفيي مكان عل  للداللة"  بالكسر"  السجن
 التىي المدة عل  للداللة"  المصدر"  السجن لفظ استعما  عل  التونسي قانونال ويقتصر

"  جنالسِّى ةىكلمى ويطلىق المىدة، بيان مع ةىالشاق األشغا  سماها زاد  فإن أعوام، عشرة تتجاوز ال
 .(2)المكان عل  للداللة" بالكسر

 ولفىىظ ا سىىنو  الخمىى  تتعىىدى التىىي للمىىدة السىىجن لفىىظ فيسىىتعم  الجزائىىر  القىىانون أمىىا
 .(3)سنوا  خم  عن تزيد وال واحد يوم عن تق  ال التي للمدة الحب 

والسجين هو اإلنسان الذي ينفذ عقوبته في السجن، وهو حسب ما جاء فيي نيا الميا   

ُيقصد بكلمة محبو  في مفهوم هيا القانون، ك  شخ، تم إيداعىه بمؤسسىىة عقابيىة،  »(: 07)
ضائي. ويصنف المحبوسون إل : محبوسين مؤقتا  وهم األشخا، تنفييا  ألمر، أو حكم، أو قرار ق

المتىىابعون جزائيىىا  والىىيين لىىم يصىىدر بشىىأنهم أمىىر، أو حكىىم، أو قىىرار قضىىائي نهىىائي. ومحبوسىىين 
محكىىوم علىىيهم، وهىىم األشىىخا، الىىيين صىىدر فىىي حقهىىم حكىىم أو قىىرار أصىىبح نهائيىىا . ومحبوسىىين 

 (4)«تنفييا  إلكراه بدني

المادة أن المحبو  الي  يعنينا في هيا البحث هو مىا ورد فىي  ويستخل، من ن، هيه
فقرتها الثانية وهم المحبوسىون المحكىوم علىيهم، وهىم األشىخا، الىيين صىدر فىي حقهىم حكىم أو 

 .قرار نهائي
 وقىد( الحب )  السجن عقوبة من القانون موقف عن اإلسالمية الشريعة موقف ويختلف

 هىيا فىي نفيسىا   كالمىا   ''الوضدعي بالقدانو  مقارنداا  اإلسدالمي الجندائي التشدريع '' كتاب صاحب يكر
 أو األولى  العقوبىة هىي الوضىعية القىوانين فىي الحىب  عقوبىة أن » :نصه ما قا  حيث الموضوع

 أو خطيىىرة الجىىرائم كانىى  سىىوا  تقريبىىا   الجىىرائم كىى  فىىي بهىىا يعاقىىب التىىي األساسىىية العقوبىىة هىىي
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 على  إال بهىا يعاقىب ال ثانوية عقوبة إال ليس  الحب  عقوبةف اإلسالمية الشريعة في أما بسيطة،
 بهىا يعاقىب أن لىه ولىي  يتركهىا أو بهىا يعاقىب أن للقاضي اختيارية عقوبة وهي البسيطة الجرائم

 كبيىر حد إل  يق  أن والقوانين الشريعة بين الفرق هيا عل  ويترتب مفيدة، أنها ظنه غلب إيا إال
 البالد في حد غير إل  عددهم يزيد وأن اإلسالمية الشريعة تطبق لتيا البالد في المحبوسين عدد
 (1).«الوضعية القوانين تطبق التي

 بينما اإلسالمية الشريعة في تعزيرية عقوبة( الحب ) السجن عقوبة أن لنا يتجل  وهكيا
 .أصلية عقوبة الوضعية القوانين في ُتعدُّ 

                                              
 .695ص 1م(   1987 -:ر 1408،لل ددل ال د  )بي : : مؤ 9   التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي . ب:   بب  الق،      – (1)
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 الثالث المبحث
 .و ـــــــــــــلسجا ورـــــــــــــتط

 فيه مطلبانو 
 

 .اإلسال  في السجو  تطور: األول المطلب
 .الجزائـر فـــي السجـو  تطـّور: الثاني المطلب
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 .اإلسال  في السجو  تطور: األول المطلب

 :وهي فروع، ثالثة وفيه
 .  الرسول عهي في السج : األول الفرع

 معينىا ، سىجنا   يتخىيا لىم  الصدييق بكدر أبدا الراشىد وخليفته  اهلل رسو  أن الثاب  من
 وار ىسىى مىىن سىىارية فىىي نىالسجيىى بىىربط المسىىجد فىىي أو البيىى  فىىي إمىىا عنىىدهما السىىجن كىىان بىى 

 أبدي سدن  فىي ورد بمىا ثابى  وهىيا حقىه، يقضىيه حت  لخصمه الخصم بمالزمة يكون أو المسجد،

 ريمىبغى  النبىي أتيى : قىا  ي ـدـج عن أبيه نىع حبيب ب  الهرماس عن ى تعال  اهلل رحمه ى ياووي
بأسير  تفع  أن تريد ما  تميم بني أخا يا  :لي قا  ثم  ألزمه  :لي فقا  يىل

(1). 

 يكىىون قىىد بىى  واحىىدة، صىىفة لىىه يكىىن لىىم  الرسىىو  أيىىام السىىجن أن علىى  الحىىديث فىىد ّ 
 .حاجته يقضيه حت  لخصمه الخصم بمالزمة

 بكىىر وأبىىي  النبىىي زمىىن فىىي للحىىب  مكانىىا   يتخىىي لىىم أنىىه علىى  تىىد  العلمىىا  أقىىوا  وأن
 . (2) الصديق

 خيىى  أن رو  لمىىا يبىىدو، فيمىىا نظىىىر هىىيا فىىي إن »: (3)ا ىقىى الىىدكتور حسىىن أبىىو غىىدة لكىىن
 المسجد، باب حظيرة في وجعل  طيئ، سبايا في بها فقىدم حات  بن  ةـسفان أصاب   اهلل و ىرس

 .(4)«شهورةوم معروفة والقصة... فيها تحب  السبايا كان 
 النبىي زمىن فىي فيىه وحبسىىوا للحب  مكانا   اتخيوا المسلمين بأن القو  يمكن عليه وبنا 

، المفهىوم بىالمعن  للسىجن بنيانىا   النىا  يتخىي فلىم اإلسىالم بىد  فىي بسىيطة الحيىاة كانى  ولما 
نما  .(5)والخيمة والمسجد والدهاليز البيو  في يوضع السجين كان وا 

                                              
 .2629(  قم 4/46)باب في الحب  في الدين وغيره،  ،في األقضية،ب:  ا::     - (1)

 .2428(  قم 2/811) باب الحب  في الدين والمالزمة ،في الصدقا ابس م،اه  -
 .7709 قم ، جامع األصو  ق،  األ ن،ؤ:  معنق،  بن   :ايل ،بس  ا:   : س دن ي ما،:ي  -

نيى  ؛ الشر: ،نس 317-316  ص 2   تبصىرة الحكىام؛ ابس   د:س  130  ص الطرق الحكمية؛ ابس القيم  398  ص35   الفتاوى مجموعابس  يميل    - (2)
 .316  ص8   األوطار

 .279  ص أحكام السجن ومعاملة السجنا  - (3)
ابرس   225ص 4:رر(   1355  )مدر : مدر    البر،بس الدنبرس 1   الدرق، :زمينره   دقيرب مدر   السىيرة النبويىة،ابس :شر،م ببر  الم،لرج ،بر: مدمر     - (4)

 .64  ص5   البداية والنهاية في   
 .130  ص الطرق الحكمية؛ ابس القيم  398  ص35   الفتاوى مجموع ابس  يميل  - (5)
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 .الحنفي أثال ب  ثمامة المسجد في  لرسو ا حبسهم اليين ومن
 بىدار عصىرنا فىي يسىم  فيما يجعله أن المسجد في ثمامة بحب  أراد  النبي أن ويبدو

 ألن االجتماعيىىىة، وأخالقهىىىم وعبىىىاداتهم العىىىام المسىىىلمين نظىىىام علىىى  ويعرفىىىه والتقىىىويم، اإلصىىىالح
 كبيىر كسىب إسىالمه ففي قومه، في زعيم ثمامة أن وبخاصة وملتقاهم، النا  مجمع كان المسجد

 .(1)إسالمه وأعلن دينه عن ثمامة تحو  ليا  ثالث فبعد يل ، كان وقد للمسلمين،
 :  النبو  العهد في السجنا  فيها حب  التي البيو  ومن
 . أصحابه من وغيرها  النبي زوا حفصة بي 
 .الحروب عقب يتم فكان الخيام في الحب  أما

 النبىو  المسىجد تعىدو ال كانى   الرسىو  عهىد فىي الحىب  نأمىاك أن لنىا يتجلى  وهكىيا
 هنىا  يكىن ولىم ، الصدييق بكدر أبدي األو  الخليفىة عهىد فىي كيل  األمر وظ  والخيام، والبيو 
 .حات  ابنة حب  موضع في ُيكر ما إال للسجن ُمعد دائم مكان

 .الراشيي  الخلفاء عهي في السج : الثاني الفرع

 خالفىة فىي األمىوا  ووجىد  بالخىائن األمىين واخىتلط النىا  عدد ثروك الرعية انتشر  لما
 بمكىىة دارا   (3)ابتىىاع اإلسىىالمية الخالفىىة رقعىىة وتوسىىع   (2) الخطدداب بدد  عمددر المىىؤمنين أميىىر

 .(4)والمتهمين الجناة فيها وحب  دائما   سجنا   واتخيها
 أن ثبى  وقىد اجين،للمسى ومخصصىا   ،(5)اإلسىالم في دائما   سجنا   اتخي بي  أو  يل  فكان

 أميددة بدد  صددفوا  مىىن للسىىجن دارا   لىىه فاشىىترى مكىىة علىى  لعمىر عىىامال   كىىان الحىىارث عبىىد بىىن نىافع
 .(6)درهم آالف بأربعة

                                              
م وأرق قلىوبهم إيا سىمعوا القىرآن ىإيا كىان يلى  إرجىا  إلسالمهىباب الرخصىة فىي إنىزا  المشىركين المسىجد غيىر المسىجد الحىرام  س دديح ابس طزيمرل   - (1)

 .(2/285)  واليكر
 . 130  ص الطرق الحكميةابس القيم   ؛398  ص35   مجموع الفتاوىابس  يميل   - (2)
 : بمعن  اش   .ابتاع - (3)
 .09  ص الحب  في الشريعة اإلسالميةدمي   دي  دنيم،س   بي:مس - (4)
 .152  ص 6   الجامع ألحكام القرآن؛ الق  بس  130  ص الطرق الحكمية؛ ابس القيم  398  ص 35   مجموع الفتاوى  ابس  يميل - (5)
م(  1980:رر  1400  )بير :  2   فقىه السىنة؛ در،بب الدري   215  ص2   تبصىرة الحكىام؛ ابرس   در:س  130  ص الطرق الحكميةابس قيم الا:زيل   - (6)

 .160  ص4   المغنيل  ؛ ابس ق ام464-436  ص3 
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 أميىىر بعىىد الخالفىىة – وجهىىه اهلل كىىّرم – طالددب أبددي بدد  علددي المىىؤمنين أميىىر تىىول  ولمىىا
 انفىال  سىّه  ممىا حصىينا   نيكى لىم ولكنىه نافعىا ، وسىماه سىجنا    بنى  عفدا  ب  عثما  المؤمنين
 :(1) قا  حيث شعرا   فيه وقا  مخيسا   وسماه آخر سجنا    فبن منه، المساجين

 مخيسا   نافع بعد بني ***   مكيسا   كيسا   تراني الأ
 كيسىىىا   وأميىىنا  ***  حصيىىىىنا   حصىنا  

 .(2)اإلسالم في سجنا    بن من أو  ، طالب أبي ب  علي المؤمنين أمير يكون وبهيا
 الشىرعي الحىب  »: أن تعىال  اهلل رحمىه الجوزيدة قي  اب  اإلما  فييكر: السجن صفة أما

نمىا ضىيق مكىان فىي الحىب  هىو لي   فىي مىن على  ينفىق وأن واسىعا   الحىب  يكىون أن ينبغىي وا 
 المسىاجين ومنىع » قىا  ،«واللبىا  الطعىام مىن كفايتىه واحد ك  يعط  وأن الما  بي  من السجن

 يتضىح وبهىىيا (3)«عليىه اهلل يعاقىب جىور الصحي والمسكن والكسا  الغيا  من إليه يحتاجون مما
 بد  عمدر أن مىن قيى  وما ، الصييق بكر أبي عهد بعد كان إنما اإلسالم في السجون اتخاي أن

  بنى مىن أو  هىو ، علّيداا  أن مىن قيى  ومىا صحيح، للسجن دارا   اتخي من أو  هو ، الخطاب
 .يضا  أ صحيح للسجن مكانا  

 للسىكن  معىدة دارا   اشىترى  الخطداب بد  عمدر أن: العلمىا  يكىر كمىا هيا في والتحقيق
 الىىدار اتخىىاي بىىين واضىىح والفىىرق قصىىدا ، سىىجنا   ليكىىون بنيانىىا   أنشىىأ عليدداا  وأن سىىجنا ، فجعلهىىا أصىال  
 .(4)سجنا   ليخص، المكان بنا  وبين سجنا  

                                              
 .63  ص8   الحاشية  ابس ب،ب يس – (1)
 .471  ص5   شرح الهداية فتح القديرابس الهم،م   – (2)
 .180-179  ص4   تبيين الحقائقالزينعس   - (3)
 .286  ص أحكام السجن ومعاملة السجنا  في اإلسالم،ب: غ   ددس   .  – (4)
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 . الراشيي الخلفاء  عصر بعي السج : الثالث الفرع
 األمىىم ودخلىى  الراشىىدين، الخلفىىا  بعىىد والغىىرب الشىىرق فىىي اإلسىىالمية الفتوحىىا  اتسىىع 

 فىىازداد  بطيئىىة، وآدابىىه اإلسىىالم لتعىىاليم هىىؤال  بعىىض اسىىتجابة وكانىى  اإلسىىالم، فىىي والشىىعوب
 مىن أحىدثوا مىا قىدر على  للنىا  أقضىية إحىداث مىن بىد ال فكىان اإلسالمي، المجتمع في المنكرا 
 مىن يلى  وعىدوا للسىجن خاصىة أبنيىة يلى  بعىد وأفىردوا السجون اتخاي في الحكام فتوسع الفجور،
لم يشهد لهىا الشىرع باالعتبىار وال باإللغىا ،  التي » :هي المرسلة المصالحو  (1).المرسلة المصالح

 (2).«ولهيا سمي  مرسلة ألنها مطلقة من االعتبار واإللغا  
 بد  معاويدة هىو حرّاسىا   لهىا وخصى، وفالمعىر  بمعناهىا السىجون اتخىي مىن أو  إن وقي 

 وفىي جاورهىا ومىا العىراق وفىي الشىام فىي أعىدادها وكثىر  السىجون انتشىر  ثم ،(3) سفيا  أبي
 .واألندل  المغرب بالد وفي مصر وفي العربية الجزيرة

 .الجزائـــر فـــي السجــو  تطــــّور: الثاني المطلب

 (4) :وهي فروع، ثالثة وفيه
 .العثماني العهي في السج  :األول الفرع 

 الشىريعة باعتمىاد قلىيال   االعتقىا  وكىان اإلسىالمية، المحىاكم وجىود هىو العهىد هىيا ميز ما
 .القصا، عقوبة عل 

 .الفرنسي االستعمار عهي في السج : الثاني الفرع 

 اإلعىىدام أحكىىام وتنفيىىي والتعىىييب كىىالقهر للمسىىاجين الالإنسىىانية والمعاملىىة االسىىتبداد كىىان
 فىي وخاصىة محاكمىة بىدون المسىاجين وتىر  السياسىية االعتقىاال  وكثىرة الشاقة باألعما  لقياموا

 .التحريرية الثورة فترة

                                              
 .150  ص2   الحكام تبصرةابس   د:س    - (1)
  )الازائرر   برر،ب الرر:ا م:  ا  اإلمرر،م 1   إيصىىا  السىىال  فىىي أصىىو  اإلمىىام مالىى   الشرريخ درري م مدمرر  يدررس بررس بمرر  المط رر،  بررس ال ،لررب بررس ببرر  اهلل  - (2)

  قىه األصىو تيسىير الوصىو  إلى  ف؛ الدن:درس ،دمر  الشر يف األ ر    127-126ص م(  ُبنس بره امدنر  ،:ير ي  مشرن،س 2006:ر  1427م،لج لن  ،ب 
 .170  ص 3(   2001):: اس:  ا  الغ ب لننش  :ال :زيع    

 .295  ص أحكام السجن،ب: غ   ددس   .  – (3)
  لمدر ،ذ  در: لددرس  الم  درل ال: نيرل إل ا   الدرا:س بدر:  الغرز س  مجموعىة درو  س ال  ،دي  ال:ا     س :ذا الم نب ب  :به الرف ث مدر ق،  مرس   – (4)

 .الازائ 
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 .االستقالل بعي ما السج  :الثالث الفرع

 فىىي المسىىاواة ومبىىدأ والجماعيىىة الفرديىىة الحريىىا  بحمايىىة دائمىىا   تمسىىكها الجزائىىر أعلنىى 
 تهىىدف للحريىىة المانعىىة العقوبىىة أن تىىرى وهىىي العىىد ، زارةلىىو  تطبيقهىىا فىىي تخضىىع والتىىي العقوبىىة
مىن قىانون تنظىيم السىجون  (01) المادة عليه نص  ما ويل  عليهم، المحكوم إصالح إل  أساسا  
 فىي المطبقىة بالقواعىد الخاصىة المتحىدة األمىم منظمىة توصيا  من يل  مستوحية م،1972لسنة 
 األعمىىا  فىىي والتكىىوين التربيىىة أن تىىرى جزائىىروال م،20/08/1955 فىىي بجنيىىف المسىىاجين معاملىىة
 وهىىي لترقيتهىىا، الىىدائم العمىى  الوقىى  نفىى  وفىىي التربيىىة إلعىىادة الفعالىىة الوسىىائ  مىىن هىىي التابعىىة
 فىي هىدفها دائمىة بصىفة واألخالقيىة الفكريىة المسىجون خاصىية تهىييب نحىو السىير على  حريصة

 (1).المجتمع حماية يل 

وبما أن الحقوق المقررة للمحكوم عليه خال  تنفيي العقوبة أساسها هو اإلعىالن العىالمي 
هىىا األصىىلي هىىو القىىانون الىىدولي االجتمىىاعي الىىي  قىىرر مركىىزا  قانونيىىا   لحقىىوق اإلنسىىان، وأن وعا

لمعاملىة السىجنا    للمحكوم عليهم، إي أن هيا المركز قد تجّسد بصفة فعلية في قواعد الحد األدن
التىىي يمكىىن اعتبارهىىا بمثابىىة اإلعىىالن العىىالمي لحقىىوق المحكىىوم علىىيهم، وتجّسىىد كىىيل  بالنسىىبة 

عادة اإلدماا االجتماعي للمحبوسين لسنة  م، كن، 2005للجزائر ضمن قانون تنظيم السجون وا 
 وضعي وطني قاب  للتطبيق.

                                              
-5ص ( م2005مس مام:بل   :س )د:  الغرز س: الم  درل ال: نيرل إل ا   الدرا:س  نشأة السجن وتطوره عبر التاريخ، الفص  األو ،  ،.  د: لددس – (1)

6. 
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 الرابع المبحث

 . ــالسج ةــعقوب يافـــأه
 

 أهىىم علىى  للوقىىوف ضىىرور ، السىىجن أداة ورا  مىىن المتوخىىاة فاألهىىدا عىىن الحىىديث إن
 الجزائىىر  القىىانون فيهىىا بمىىا يةىالوضعىى والقىىوانين اإلسىىالمية الشىىريعة مىىن كىى  تريىىد التىىي الغايىىا 
 والسىجنا ، السىجن منظومىة بهىا أحاطى  التىي والتنظيما  والترتيبا  را ا ىاإلج خال  من بلوغها
 :مطلبين إل  مقسما ثالمبح هيا في حديثال سيكون وعليه

 

 .اإلسالمية الشريعة في السج  عقوبة أهياف:  األول المطلب
 .الوضعي القانو  في السج  عقوبة أهياف: الثاني المطلب
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 . اإلسالميـة الشريعـة في السجـ  عقوبـة أهياف:  األول المطلب

 مقاصىدو  غايىا  لتحقيىق وسىيلة بى  ياتىه فىي غايىة لىي  اإلسىالمية الشىريعة في السجن
 :يل  من هامة،

 النىىا  توفيىىة إلىى  يصىىير ال فإنىىه المحبىىو ، الشىىخ، علىى  المترتبىىة الحقىىوق أدا  -
 .(1) حريته وسلب عليه، التطبيق بعد إال الثابتة التبعا  وأدا  حقوقهم،

 حتى  منىه يتىأيون الىيين النا  عن لشره در ا   السجن في والمينب الشر صاحب عز  -
 .(2) أمره وينصلح توبته، تظهر

صىالح الجريمة، معاودة من واالنزجار الردع -  الظىن على  يغلىب وأن وتأديبىه، الجىاني وا 
ال انصلح، فعال أنه  القاضىي يسىلط أن تلى ، وغايتىه وظيفتىه السىجن يؤدّ  لم إن له، األصلح كان وا 
 .(3) بحالته األليق هو ما الجاني عل 

 بىاب فىي إليهىا الوصىو  سىالمياإل النظىام يتىوخ  التىي األهىداف ألهىم تفصىي  يلىي وفيمىا
 وخىا  وآمىن متىوازن مجتمىع لتحقيىق بهىا يسىتعان التىي األدوا  أحىد والسىجن عىام، بشك  العقاب

 .والمجرمين الجريمة من بعيد   حد   إل 
 مىىن ينطلىىق متكامى  كىى ٌ  أنهىىا العقابيىة والفلسىىفة النظريىىة، هىيه عىىن القىىو  يمكىن مىىا وأقى 

 والنظريىىا  القىىوانين فىىي نظيرتهىىا عىىن تختلىىف ومرنىىة ثابتىىة بخصىىائ، ويخىىت، واحىىدة، مشىىكاة
 .الثاني المطلب في سيأتي كما الوضعية،

 تبنى  أن بىد ال اإلسىالمي التشىريع في يجب كما وظيفتها وغيره، بالسجن العقوبة ولتؤد 
 :التالية األصو  عل 

 قبىى  الجريمىىة معىىاقرة عىىن النىىا  مىىن الكافىىة منىىع إلىى  بالسىىجن العقوبىىة تىىؤد  أن -01
 عىن غيىره وتىردع جنايتىه، عل  الجاني تؤدب بحيث العقوبة كان  الجريمة وقع  ما فإيا وعها،وق

                                              
 .67  ص أحكام السجن . ،ب: غ   ددس   - (1)
 .696  ص01    التشريع الجنائي اإلسالمي . ب:   بب  الق،     - (2)
 .695  ص، المرجع نفسهب  الق،  ب  . ب:   - (3)
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 أ  بعىىده زواجىىر الفعىى  قبىى  موانىىع إنهىىا» العقوبىىا  عىىن الفقهىىا  بعىىض قىىا  ولهىىيا طريقىىه، سىىلو 
يقاعها الفع ، عل  اإلقدام منعي بشرعيتها العلم  .(1)«إليه العود يمنع بعده وا 

 طريىق عىن كافىة النىا  إنىيار أ  " العىام الىردع " القىانون أهى  يىهعل يطلق الي  وهيا
 اإلجىرام مواجهىة على  العىام الىردع فكىرة وتقىوم يجتنبىوه، كىي اإلجىرام عاقبىة بسو  بالعقاب التهديد
 .(2)بها التهديد أو العقوبة وأهمها لإلجرام مضادة بعوام  المجتمع في الكام 

 المجتمىىع مصىىلحة اسىىتدع  فىىإيا مصىىلحتها،و  الجماعىىة حاجىىة هىىو العقوبىىة مقىىدار -02
يا شدد ، العقوبة في التشديد  عىن تق  أو تزيد أن يصح فال خفف ، التخفيف مصلحته اقتض  وا 
 .(3)الحاجة مقدار

 شىره حىب  أو الجماعىة مىن استئصاله المجرم شر من الجماعة حماية اقتض  إيا -03
 ينصىلح أو يتىب لم ما يمو ، حت  حبسه أو المجرم قت  هي العقوبة تكون أن حينئي وجب عنها،
 .(4)حاله

نمىىا منىىه، االنتقىىام معنىىاه لىىي . بغيىىره أو بالسىىجن المجىىرم تأديىىب إن -04  استصىىالحه وا 
 الىينب اخىتالف بحسىب يختلىف وزجىىر استصالح تأديب » أنىها في تتفق اختالفها عل  والعقوبا 

رادة الخلقبىى رحمىىة عىىن صىىادرة فهىىي بعبىىاده تعىىال  اهلل مىىن رحمىىة شىىرع  إنمىىا " والعقوبىىا  "  وا 
 إلىىيهم اإلحسىىان بىىيل  يقصىىد أن ينىىوبهم علىى  النىىا  يعاقىىب لمىىن ينبغىىي ولهىىيا إلىىيهم، اإلحسىىان
 وأحىىوا  (5)« المىىريض معالجىىة الطبيىىب يقصىىد وكمىىا ولىىده، تأديىىب الوالىىد يقصىىد كمىىا لهىىم، والرحمىىة
 .وهيئته حالته حسب ك  مراتب يل  في النا 

صىالح تهىييب -05  اإلصىىالح ارىواعتبى اإلجراميىة، خطورتىه على  القضىىا  بغيىة الجىاني وا 
 العقابيىة المعاملىة تنظىيم يسىتدعي ممىا السجن، عقوبة أغراض من غرضا الشخ، لهيا والتأهي 
 بددالريع » الغىرض هىيا  ىويسمىى رضىالغى هىيا تحقيىىق إلى  يوصى  بشكىى  الحىىىرية سىلب فتىىرة أثنىا 

                                              
 .610ص  01   التشريع الجنائي اإلسالميبب  الق،      . ب:   – (1)
-285  ص (2002بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية  ،طبعة جديدة ومنقحة، )لبنان ،أصو  علمي اإلجرام والعقاب . القه:اس بنس بب  الق،     - (2)

286. 
 .610  صلمرجع السابقا  . ب:   بب  الق،    – (3)
 .610  صالمرجع نفسه  . ب:   بب  الق،    – (4)
 .288ص أصو  علمي اإلجرام والعقاب،  . القه:اس   - (5)
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 بقصىد شخصىه فىي الكامنىة اإلجراميىة ورةىالخطى باستئصىا  المجىرم إصالح يعني والي  « الخا 
 .(1)االجتماعية للحياة تأهيله

 بالسياسىة اشتغلوا من خصوصا مشاربهم، اختالف عل  اإلسالم فقها  أقوا  تصفح ومن
 عقوبىة إليهىا ترمىي التىي الراقيىة والمعىاني المبىادئ بهىيه تطفىح وجىدها القضىا ، فىن أو الشرعية،
 .ةاإلسالمي الشريعة في السجن

 والزجىر االستصىالح هىي -منىه نىوع والسجن -التعزير من الغاية أن (2) الماوري  يكر -
 .  (3)والتهييب والتقويم

 .  (4)والتأديب الردع التعزير من القصد أن إل  اهلل رحمه – تيمية اب  وأشار -
 التعزيىىر الحىىب  مىىن الغايىىة أن – تعىىال  اهلل رحمىىه –(5) المددالكي فرحددو  بدد ا ويكىىر -

 .  (6)أديبوالت
 الىىىيين الجىىىرائم أهىىى  حفىىىظ بىىىالحب  يقصىىىد »: هىىىى1255 سىىىنة المتىىىوف  الشدددوكاني وقىىىا 

 .(7)»التوبة منهم تصح حت  بالمسلمين ويضرون المحارم، ينتهكون
 الحىب  مىن الغايىة أن على  المحصىلة فىي واىاتفقى قىد المسىلمين الفقها  أن يتبّين وهكيا 

 إلىى  بىىه  وصىىومىىن ثمىىة الو  المنحىىرف، السىىلو  عىىن وردعىىه وتهييبىىه، السىىجين إصىىالح هىىي إنمىىا
 مهىىارا  مىىن يمتلىى  بمىىا مجتمعىىه ونمىىو تطىىور فىىي يسىىاهم صىىالحاَ  عنصىىراَ  منىىه تجعىى  التىىي التوبىىة
 .وقدرا 
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 أن حيىث المتىأخرة، القرون في إال – حقا  ال تضحسي كما – القوانين إليه تص  لم ما وهيا
 دائىرة إلى  واالنتقام واإلهما  بالتعييب السجين إنسانية إيابة دائرة من فيها تخرا لم السجن غاية

عادة والتقويم االستصالح  .(1)عشر الثامن القرن منتصف بعد إال ،التأهي  وا 
 إصىىالح شىىأنه مىىن مىىا تقريىىر فىىي السىىباقة كانىى  اإلسىىالمية الشىىريعة أن نسىىتخل، ومنىىه

 الجريمىة دائىرة قتضىي حتى  للمجتمىع بالنسىبة منىه العظمى  الغايىة مراعاة وكيا وتقويمه، السجين
 .فيه

 مستواها إل  ترق لم اإلسالمية، الشريعة في السجن عقوبة من النبيلة الغايا  هي فتل 
 .الثاني المطلب في نراه ما وهيا مؤخر ا، إال الدولية والمواثيق الحديثة، القوانين

 
 .الوضعي القانو  في السج  عقوبة  أهياف: الثاني المطلب

 تتماشى  شىت  أغىراض تحقيىق إلى  يرمىي إنمىا الشخصىية؛ ريىةللح سىالبة كعقوبة السجن
 طىرأ  التىي التطىورا  أهىم إلى  المطلىب هيا في تعرضأوس المجتمع، في المطبق القانون وطبيعة
 القىىوانين فىىي أشىىكالها، مىىن كشىىك  والسىىجن عىىام، بشىىك  العقوبىىة مىىن المتوخىىاة األهىىداف علىى 

 .يل  تفصي  ليي وفيما المشهورة، العقابية والنظريا  الوضعية،

 :التقلييية الميرسة – 01

 ثىم( .م1794-م1738) ''بكاريدا ي  سيزار'' اإليطالي العالىم أوربا في المدرسة هيه متزعّ 
 والفيلسىىوف( .م1788 – م1702) "فيالنجدر  " اإليطىالي كالعىىالم العلمىا ، مىن مجموعىة ناصىرها

 – م1775) "فويربددا  أسددنل  " انياأللمىى والعىىالم( .م1832 –م1748) "بنتددا  جيرمددي"  اإلنجليىىز 
 (..م1804 –م1724) "كان  إيمانويل " األلماني والفيلسوف ،(.م1833

 تحقيىىق هىىو العقوبىىة مىىن الغىىرض أن الجملىىة فىىي وأنصىىارها المدرسىىة هىىيه زعمىىا  ويىىرى
 .والردع المنع وكيا االجتماعية، المنفعة

 العدالىىة تحقيىىق هىىو بىىةالعقو  مىىن الغىىرض أن يىىرى "كاندد  إيمانويددل " الفيلسىىوف أن إال
 .(1) أدبية العقوبة وظيفة أن أ  المطلقة،

                                              
  )القر،:  :  ا  ا ب در،م لن ب،برل :النشر  فقىه السىجون والمعىتقال ؛ : ااع:  . ،ب: د يع مدم  بب  اله، م  70  ص أحكام السجن،ب: غ   ددس   .  – (1)

 . 51:ال :زيع(  ص 
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 عقوبىىة مىىن المتىىوخ  الغىىرض أن هىىي الىىرأ  هىىيا أنصىىار إليىىه يهىىب مىىا فمحصىىلة وعليىىه
 يقلىىدوه أن النىىا  مىىن غيىىره ومنىىع جريمتىىه، تكىىرار مىىن المجىىرم منىىع هىىو نوعهىىا، كىىان أيىىا   الجىىاني،
 أم نفسىه الجىاني مىن سىوا    مسىتقبال ، المجتمىع فىي جديدة جرائم وقوع أمام الطريق غلق وبالتالي

 .النا  باقي من
 مىن الغرض يكون وعليىه ،" الخا  والريع العا  الريع " بى قانونا   عنه يعبر الي  وهيا

 .(2)اجتماعي نفع أو اجتماعية مصلحة تحقيق أو المجتمع عن الدفاع هو النهاية في العقوبة

 خاصىىة وبصىىفة التقليديىىة المدرسىىة بهىىا نىىاد  التىىي بالمبىىادئ الىىدو  مىىن كثيىىر تىىأثر  وقىىد
 حيىىث م،1789 عىىام الفرنسىىية الثىىورة أصىىدرتها التىىي''  والمددواط  اإلنسددا  حقددوق إعددال ''  وثيقىىة
 العقوبىىا  قىىانون تضىىمن كمىىا. والعقوبىىا  الجىىرائم شىىرعية مبىىدأ علىى  منىىه الثامنىىة المىىادة نصىى 

 (3)." بكاريا " بها نادى التي المبادئ جميع م1791 سنة الصادر الفرنسي

 ورا  مىن "كاند  إيمانويدل" األلمىاني الفيلسىوف بهىا نىادى التىي المطلقىة العدالىة فكرة أما
 مجىردة العدالىة ورىلشعى إرضىا  شي  ك  قب  هما وغايته العقاب وظيفة أن في فتتلخ، العقوبة،

 فالعقوبة بالشر، مقابلته يجب الشرّ  أن فكرة من الجماعة في رسخ شعور وهو ة،ىالمنفع فكرة عن
 (4).الجريمة تعد 

 .الجييي  التقلييية الميرسة – 02

 "روسدي"و "جيدزو" الفرنسىيين نجىد الجديىدة التقليديىة المدرسىة هىيه شخصىيا  أهم من

 بلجيكىا في "هو"و "كرارا" إيطاليا وفي "أورتـوال "و "جارو "و "جارسو "و "لوكاس شارل"و

 .(5) ألمانيا في "ميترايير"و

                                                                                                                                                       
 .243  ص أصو  علمي اإلجرام والعقاب . القه:اس   – (1)
 .250  ص نفسه المرجع  . القه:اس  – (2)
 .623  ص01   التشريع الجنائيبب  الق،     ب:    .–  (3)
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 أ  للعقىاب المعنو  الغرض بين التوفيق الصعب من لي  أنه المدرسة هيه ارأنص ويرى
 العىام بنوعيىه الىردع تحقيىق أ  لهىا، النفعىي والغىرض "كاند  " قىا  كمىا ةىالمطلقى العدالىة تحقيق

 .والخا،
 أال يجىب العقوبىة » بىأن القائى  المبىدأ إلى  يسىتند بينهما والتوفيق الوظيفتين بين والجمع

 الجماعىىة لشىىعور جىىرح فيىىه كىىان يلىى  تجىىاوز  إن العقوبىىة ألن نىىافع، هىىو ومىىا لعىىد ا حىىد تتجىىاوز
ضرار بالعدالة  .(1)« بها وا 

 التىي العقوبىة بفكىرة الجديىدة التقليديىة المدرسىة أنصىار ىنىاد فقىد المبدأ هيا من وانطالقا  
 بالعقوبىة ديىةوالمنا سىابقا   السىائدة الفكرة عن التخلي وبالتالي وظروفه، الجاني وشخصية تتناسب
 (2) القاسية

 يلى  مىن المعاصىرة، التشىريعا  مىن كثير في الجديدة التقليدية المدرسة مبادئ أثر  وقد
 األلمىىاني العقوبىىا  قىىانون بهىىا تىىأثر كمىىا م،1810 سىىنة الصىىادر الفرنسىىي التشىىريع فىىي تأثيرهىىا
 في الصادر  المصر  القانون وكيا م،1889 سنة في الصادر واإليطالي م،1870 سنة في الصادر

 .(3) م1883 سنة

 .الوضعية الميرسة – 03

 سيزار" أشهرهم اإليطاليين، العلما  من مجموعة يد عل  المدرسة هيه ظهر 

 سابقاتها عك  ى المدرسة هىيه انطلق  دىوق ،"جاروفالو رافائيل" و "فير  أنريكو"و "لومبروزو
 الفيلسىوف بىه امىق ما وخصوصا   ،العلوم مختلف لحق الي  التقدم من فاستفاد  الواقع من ى

 عل  القائم التجريبي بالمنه  فتأثر " الوضعية الفلسفة" حو  دراسا  من " كون  أوجس "
 .(4)والتجربة المالحظة

 إنما السابقة الجنائية السياسا  فش  سبب أن المدرسة هيه زعيم "لمبروزو " رأى وقد
غفا  يها،عل بالتركيز الجريمة محاربة عل  اعتمادها كان  يقصد كان فطرحها الفاع ، المجرم وا 
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 بؤرة من وانتشاله لعالجه تمهيدا   المجرم إجرام إل  أد  التي األسباب في العلمي البحث إل 
 .(1) الجريمة

 .الفرنسية الميرسة – 04

 المجىىرم شخصىىية مىىع تناسىىبها وضىىرورة العقوبىىا  بتفريىىد المدرسىىة هىىيه أنصىىار يطالىىب
 اإلجىرام أسىباب على  للوقىوف العلمىي البحىث طريقىة باتبىاع ويلى  الوقائيىة، رالتىدابي بنظىام واألخي

 .(2)العقلي والطب كاإلحصا  شت  بعلوم الصدد هيا في واالستفادة
 ."كوش بول "و "سالي ريمو  "و "تاري جابرييل " المدرسة هيه أقطاب أهم ومن

 .اإليطالية الثالثة الميرسة – 05

 ."كرنفالي إيمانويل"و "أليمينا برناريينو" المدرسة هيه زعما  أبرز من

 الحتميىىة أو الجبريىىة بمبىىدأ يؤمنىىون حيىىث الوضىىعي، الطىىابع المدرسىىة هىىيه علىى  ويغلىىب
 االحترازيىىىة بالتىىىدابير الثالثىىىة المدرسىىىة آمنىىى  كمىىىا التجريبىىىي، العلمىىىي البحىىىث بأسىىىلوب ويؤمنىىىون
 فمجىىا  مجالهىىا، منهىىا لكىى   وحىىددّ  الرادعىىة، العقوبىىا  إلىى  إضىىافة المجىىرم، إصىىالح فىىي وبىىدورها
 تكتمى  لىم لمىن االحترازيىة التىدابير ومجىا  الجنائيىة، أهليتىه تكتم  الي  للمجرم بالنسبة العقوبا 
 .(3) أهليته

 .الجنائي للقانو  اليولي االتحاي – 06

 والبلجيكىىي "هاميددل فددا  " الهولنىىد : الجنىىائي القىىانون فىىي المختصىىون األسىىاتية أّسىى 
م، وجعلىىوا هدفىىه 1889االتحىىاد الىىدولي للقىىانون الجنىىائي عىىام  "ليسدد  فددو " واأللمىىاني "بددرا "

البحث عن أفض  الطرق لمكافحىة الجريمىة دون البحىث فىي الجوانىب الفلسىفية كىالجبر واالختيىار 
 .(4)التي كان  في المدار  السابقة الفرنسية، اإليطالية الثالثة 
م، وآخرهىا فىي كوبنهىاجن 1889سىنة  وقد عقد هيا االتحاد عدة مؤتمرا ، كان أولها فىي

م، أسفر  عن نتائ  عدة منها: استخدام المنه  العلمىي فىي دراسىة شخصىية المجىرم 1913سنة 
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والبحث عن دوافع إجرامه، ومن ثم اختيىار الجىزا  المالئىم حتى  ال يعىود لإلجىرام ثانيىة واالسىتعانة 
جىرمين وتقريىر الجىزا  المناسىب في يل  بدراسا  علم اإلجىرام، وخصوصىا  مىا يتعلىق بتصىنيف الم

 .(1)لك  فئة 
وُحىىّ  االتحىىاد بعىىد الحىىرب العالميىىة األولىى  بسىىبب وفىىاة مؤسسىىيه، وحّلىى  محلىىه الجمعيىىة 

م، واسىتأنف  نشىاطها فىي شىك  مىؤتمرا  إلى  اليىوم، مقتفيىة 1924الدولية للقانون الجنائي سىنة 
  مبىىدأ الجمىىع بىىين العقوبىىة نفىى  البرنىىام  الىىي  سىىّطره االتحىىاد، والمحافظىىة بشىىك  خىىا، علىى

 .(2)والتدابير االحترازية 
فإننىىا نجىىد التطىىور الملحىىوظ الىىي  طىىرأ علىى  القىىانون المىىنظم   أمددا القددانو  الجزائددر 

المتضىىمن قىىانون تنظىىيم السىىجون  1972فبرايىىر  10المىىؤرخ فىىي  02-72للسىىجون، فىىاألمر رقىىم 
عادة تربية المساجين قىد اقتضى  الضىرورة إعىادة النظىر فيى ه، ألن السياسىة العقابيىة التىي كىان وا 

 واالقتصىادية االجتماعيىة التطىورا  مىع تتماشى  َتُعىدْ  لىم غايىا  مىن إليىه كان  ترمي وما ينتهجها
 صىادق  التىي الدوليىة االتفاقىا  مىن كثيىر مىع تىتال م ال أنهىا كمىا الجزائىر ، المجتمىع فىي وغيرها
 (3).المساجين ومعاملة نساناإل  بحقوق المتعلقة خصوصا   الجزائرية، الدولة عليها

 2005 فبرايىر 06 فىي المىؤرخ 04-05 رقىم ىى الدراسىة محى  ىى الجديد القانون جا  وعليه
عادة السجون تنظيم قانون المتضمن  عقابيىة سياسىة لتكىري  للمحبوسىين االجتمىاعي اإلدمىاا وا 

 :التالية األهداف تحقيق اتجاه في تصب جديدة
 بنىا ة عناصىر إلى  يتحولىون بحيث للمساجين، اعياالجتم واإلدماا التربية إعادة .1

 .والمحيط المجتمع في وصالحة
 االنحىراف فيىه وتشىيع واسىتقراره، أمنه تهدد التي العناصر ك  من المجتمع حماية .2

 .واالنحال 

 حقىوق مجىا  في الدولية المعايير مع تماشيا   ويل  والسجن الحب  ظروف أنسنة .3
 .اإلنسانية والكرامة اإلنسان
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 فىي الجديىد القىانون تضىمنها السىجين اإلنسىان معاملىة فىي السىامية األهىداف وهيه
 :  التالية المواد
 عقابيىىة سياسىىة إلرسىىا  وقواعىىد مبىىادئ تكىىري  إلىى  القىىانون هىىيا يهىىدف :األولددى المدداي 

 وسىيلة العقوبىة تطبيىق مىن تجعى  التىي االجتمىاعي الىدفاع فكىرة عل  قائمة
 .للمحبوسين االجتماعي واإلدماا بيةالتر  إعادة بواسطة المجتمع لحماية

 مىن الرفىع على  وتعم  اإلنسانية كرامتهم تصون معاملة المحبوسون يعام  :الثانية الماي 
 (1)...دائمة بصفة والمعنو  الفكر  مستواهم

 الوضىعية، والقىوانين اإلسىالمية ةىالشريعى في وغايته السجن أهداف ألهم العرض هيا بعد
 :  يلي ما استخال، يمكنني

 اعتبىار على  الجىاني مىن االنتقىام هىو ىى وسىائلها أحد والسجن ى العقوبة من الغرض كان 
 .المجتمع حياة مسرح عل  من اإلزالة يستحق مينب عنصر أنه

 القىىىوانين نظىىرة وتطىىىوير بلىىورة فىىىي سىىاهم  الغىىىرب فىىي هامىىىة فلسىىفية نظريىىىا  ظهىىور 
 .السجين وغير السجين اإلنسان إل  أوربا في الجنائية

 الدوليىىة والمواثيىىق االتفاقىىا  فىىي المنطلىىق والعلميىىة الفلسىىفية النظريىىا  هىىيه شىىّكل  قىىدل
 .لها الفكرية والخلفية واإلقليمية

 وتطىور األحىداث تسىارع نتيجىىة كىان ابىالعقى فلسفىىة فىي أوربىا في انيىاإلنس رىالفك تطور
صالح الجريمة حاصرةم هو األعظم دفىواله إفادة، أّيما منها أفاد حيث العلمية، النظريا   الفرد وا 

 .الطبيعية حالته إل  ليتحو  ارتكبها الي 
 والقىىوانين اإلسىىالمية الشىىريعة فىىي السىىجن غايىىة بىىين يظهىىر اخىىتالف العىىرض هىىيا بعىىد

 :يل و  الجزائر ، القانون فيها بما الوضعية
 لىه ولي  والقاضي مىللحاك أمىره فوض تعزيريىة عقوبة اإلسالمية الشريعة في السجنأن 

 بى  المعاصىرة، وانينىالقى فىي كىيل  األمىر ولىي  الشىرعية، العقوبىا  واعىأنى بىين واألولوية الصدارة
صالحه الجاني لردع وسيلة أنه تأكد إيا إال القاضي به يحكم وال االحتياطية، بالعقوبة أشبه  .(1)وا 
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 ينالقىىوان تصىىلها لىىم السىىجين، معاملىىة فىىي متكاملىىة بنظريىىة جىىا   اإلسىىالمية الشىىريعة 
 النظريىىىا  تلىىى  بىىىه نىىىاد  مىىىا كىىى  طياتهىىىا فىىىي حىىىو  وقىىىىد( 18) القىىىرن بدايىىىة فىىىي إال الوضىىىعية
 .(2)مجتمعة

ولعىى  هىىيا واضىىح فىىي نظىىام السىىجون الىىي  وضىىعه الخليفىىة عمىىر بىىن عبىىد العزيىىز الىىي  
أوص  بتطبيقه في أقاليم الدولىة اإلسىالمية، وأن حقىوق السىجين تتضىح أكثىر فىي نظىام السىجون 

والي  أوص  بتطبيقىه فىي  هارو  الرشييبنا   عل  طلب الخليفة  قاضي أبو يوسفالالي  وضعه 
 أرجا  الدولة اإلسالمية.

 للتطىورا  يخضىع إنمىا القوانين من وغيىره الجزائر  القانون في السجين إل  النظرة تطور
 جنالسى هىىدف أنّ  حىين فىي اقتصىادية، أم سياسىية دولية، أو محليىة سوا  المجتمع من الحاصلة

 فىىي نفسىىها الشىىريعة مصىىادر مىىن أصىىال   مسىىتمد وهىىو متغيىىر، وغيىىر ثابىى  اإلسىىالمية الشىىريعة فىىي
 .للعقوبة مستحق مينب غير أم كان مينبا   لإلنسان نظرتها

 اتفاقىىا  مىىن الىىدولي المسىىتوى علىى  حولىىه جىىار   هىىو بمىىا تىىأثر الجديىىد الجزائىىر  القىىانون
يجابية إنسانية أكثر يجعله بما معها التكيف الجزائر  المشرع ومحاولة وقوانين،  .وا 
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 خالصة الفصل التمهيي :

 الخلو، إل  ما يلي: يالفص ، يمكننهيا بعد االنتها  من التفصي  في 

ف الحق في اللغة بمعن  الثبو  والوجود والصدق واليقين، ورغم أن استعما  ر  . عُ 1
 كلمة الحق واسع ومتنوع إال أن أصلها واحد وهو معن  الثبو .

في الشريعة اإلسالمية، ُعّرف الحق من مدرستين األول : قدما  الفقها  األصوليين  .2
والثانية: عند المعاصرين، والمدرسة األول  عّرف  الحق بشك  عام من خال  معرفة معن  

وجميع  ،من خال  ربطه باألفعا  والعبادة والمصالح الدنيوية واألخروية تهاالستحقاق، كما عّرف
الحق بالمعن  اللغو  ال االصطالحي، وجا   عامة وغير جامعة لجوهر    معن دّ حالتعريفا  

نه حق العبد الحق، ومميزاته، وبشك  عام فقد ُعّرف الحق في ضو  موقف هيه المدرسة عل  أ
أو الحق الي  غلب فيه حقه عل  حق اهلل، أما المدرسة الثانية: فقد عّرف  الحق بما يتناسب 

رع وُعّرف ىألوساط القانونية، فربطوا الحق بالمصلحة الثابتة بالشمع ما هو شائع في ا
باالختصا، والتكليف، وجميع التعريفا  تفرق بين الحق وغايته، التي هي المصلحة 

 المشروعة، وُعّرف أيضا  بالشي  الثاب ، أو وظيفة اجتماعية أو مركز قانوني.

ل  أربعة مياهب عالقانونية  . أما في القانون الوضعي فقد اعتمد  تعريفا  الحق3
أساسية، هي الميهب الشخصي الي  ينظر إل  الحق من خال  النظر إل  صاحبه، والميهب 
الموضوعي الي  ينظر إليه من خال  موضوعه، والميهب المختلط الي  يرى الحق عل  أنه 

 ه.إرادة ومصلحة، والميهب الحديث الي  يعرف الحق عل  أسا  الكشف عن جوهره وخصائص

. إن المقارنة بين مفهوم الحق في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي توضح لنا أن 4
، وله مح  اهما مصدر وجود وغاية منح ألجلهيلحق في كللأن في هنا  أوجه تشابه تتمث  

تحقق الغاية التي ُشر ع ألجلها، كما أنه يرتبط بالواجب  ةمتعلق به وصاحب مضاف إليه، وحماي
 .تشريعينفي كال ال
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فاهلل هو مصدر الحق  ،أما االختالف فإن الحق في الشريعة اإلسالمية له معن  شرعي
وأسباب الحق جعلّية، كما أن غاية الحق في الشريعة هي طاعة اهلل والعبادة له، يتبعها مقصد 
تبعي وهو مصلحة العباد، والتوازن بين مصلحة الفرد والجماعة يتم بقواعد محكمة أساسها جلب 
المصالح ودر  المفاسد، وهي تنظر إل  الحق باعتباره واجب عل  الغير، أما القانون الوضعي 
فينظر إل  األسباب المنشئة للحق وجع  لإلرادة دورا  في وجوده، وغاية الحق هي ك  ما يعود 

نه ينظر إل  أعل  الفرد والجماعة من مصلحة بغض النظر عن الناحية الدينية والتعبدية، كما 
 حق عل  أنه مستحق لمباشره.ال

. ُعّرف الّسْجن لغويا  بمعن  الحب ، والسِّْجن بالكسر المحَبْ ، والمحب  والسجن له 5
معن  واحد لغويا ، وفي االصطالح الفقهي، فهو مرادف لمعناه اللغو  الدا  عل  مطلق المنع 

 وهنا  مصطلحا  يا  صلة لغوية أو فقهية للتعريف.

احية االصطالحية يعني تعويق الشخ، ومنعه من التصرف بنفسه . إن السجن من الن6
والخروا إل  أشغاله ال مجرد حبسه في مكان وهو ثاب  ومشروع بداللة الكتاب والسنة واإلجماع 

 والمعقو .

. السجن في االصطالح القانوني هو مكان يقضي فيه المحكوم مدة العقوبة، وهو 7
المية كونه يفرق بين الحب  والسجن، فغالبا  ما تطلق يختلف عن االصطالح في الشريعة اإلس

كلمة الحب  عل  العقوبة القليلة أو ُيشار إل  كلمة الحب  بأنه العقوبة فإنه مكان تنفيي 
العقوبة وفي الغالب ُيشار إل  عقوبة الحب  عل  إنها العقوبة األول  واألساسية، عل  عك  

 عل  أنه عقوبة ثانوية.الشريعة اإلسالمية التي تنظر إل  الحب  

والتي كان  ال تعدو المسجد النبو   . تطور  السجون في اإلسالم مني زمن الرسو  8
فيه دارا  بمكة واتخي  سجنا    أحد الخلفا  الراشدين الي  ابتيععهد والبيو  والخيام، مرورا  ب

اتخي  السجون بمعناها دائما  للجناة والمتهمين، وانتها   بعصر ما بعد الخلفا  الراشدين حيث 
 المعروف وخص، لها حرا  وانتشر  وكثر عددها.
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. وفي الجزائر فقد تطور  السجون أيضا  مني العهد العثماني ثم عهد االستعمار 9
الفرنسي وأخيرا  ما بعد االستقال ، حيث أعلن  الجزائر تمسكها دائما  بحماية الحريا  الفردية 

 عقوبة.والجماعية ومبدأ المساواة في ال

ة ال تختلف كثيرا  ى. إن األهداف المتوخاة من ورا  أداة السجن في الشريعة اإلسالمي10
ة امتاز  بالسبق في تحقيق ىعن تل  الموجودة في القانون الوضعي، إال أن الشريعة اإلسالمي

ق غايا  ومقاصد هامة، ىهيه المقاصد، ففي الشريعة اإلسالمية ليس  غاية ب  وسيلة لتحقي
أداة يستعان بها لتحقيق مجتمع متوازن وآمن، ولها وسائ  عديدة غايتها هي االستصالح  وهو

والزجر والتقويم والتهييب، أما في القانون الوضعي فقد تطور الغرض من العقوبة من االنتقام 
من الجاني إل  نظرة إنسانية شكل  منطلقا  لالتفاقيا  والمواثيق الدولية واإلقليمية والخلفية 

الفكرية لها، والقانون الجزائر  واحد من القوانين الي  تأثر بما هو جار  حوله عل  المستوى و 
يجابية.  الدولي وحاو  التكيف معه بشك  يجعله أكثر إنسانية وا 

 

بعد هيا المدخ  العام الي  تناول  من خالله ألهم المفاهيم الخاصة بالسجن في ك  من 
 ه  لب  البحث وصُ  بِّ نتق  إل  لُ أضعية بما فيها القانون الجزائر ، الشريعة اإلسالمية والقوانين الو 

 وأبدأه بالفص  األو  الي  يكون عل  التفصي  اآلتي.
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 وفيما يلي تفصيل ما أجملته.
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 ث األول ـــــــــــــــــــــــالمبح

 الحماية من التعذيب.ن في ــــــــــيـحق السج

 فيه مطلبانو 

 في الشريعة اإلسالمية.األول: حق السجين في الحماية من التعذيب  لمطلبا
 في القانون الجزائري.: حق السجين في الحماية من التعذيب ثانيال لمطلبا
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 في الشريعة اإلسالمية.ل: حق السجين في الحماية من التعذيب األو لمطلبا

لقد عنت الشريعة اإلسالمية في جملة ماا عنات باه مان أ وااا ومباادا بالقاانون الجناا ي 
'' والمتتباا  اإلثبااات والم اوماة والتنفياا '' واإلجرا ااي ''ت ديااد الجاارا ا والعقوبااات''فااي جانبيااه المو ااوعي 

التشاري  اإلساالمي يجاد أناه هاد امتادع منا  علادل األول دلا  هواعاد  ألساليب تنفي  العقوبات في
بااارق وهصااار اإلياااالا علااا  القااادر ال ااارور  لت قيااا  و يفاااة تالعدالاااة اإلنساااانية والمصااال ة المع

، د  أن واال دنسااان مواارا ل اتااه وأن لااه  رمااة باصااة بوصاافه اباان  دا ملمااا وااان ماا ا اةالعقوباا
ََد ك ألن اهلل ساب انه وتعاال  هاال ما نبًا أو بري اًا، مًا ااإلنسان مسلمًا أو غير مسلا، متل َّمْ  كََ  ْ َوَلَقد

كآَدمَك بطباة د  أمرناا بالصادهة ونلاناا     ماا بطبناا رساول اهلل  عمران بن حصينويقول  (1) َبِني
عن المثلة

 (3).«بفتح الميا و ا الثاء الُعُقوبة والجم  الَمُثالت  »والَمثُلة   .(2)
 القتلة وا  اهتلتا فأ سنوا  شيء فإ ادن اهلل وتب اإل سان عل  ول   ويقول الرسول 

 أ دوا شفرته وليرح  بي ته ال بي ة ولي د ب تا فأ سنوا 
(4). 

 أ  المقصود من  لك عدا تع يب الجاني وعدا التمثيل به.
العزيزعبد عمر بن وفي ال بس يقول 

  تدعن فاي ساجونوا أ ادًا مان المسالمين فاي  »  (5)
تن في هيد د  رجاًل مطلوب بدا، وأجروا عليلا من الصدهة ما     يستطي  أن يصلي ها مًا، و  تبي  وثا

ومان ماات ولاا يوان لاه ولاي و  هراباة، غسال ووفان مان بيات الماال  …فاي طعااملا وأدملاا  يصل لا
«عليه ودفن يوصل

(6). 

                                              
 .70 :، اآليةاإلسراءسورة  - (1)
   .يخرجاه ووافقه الذهبي ( عن عمران بن حصين به قال الحاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ولم4/305) المستدرك في الن ورأخرجه الحاكم في  – (2)

 .1731( رقم 3/1357) باب تأمير اإلماا األمراء عل  البعوث، ووصيته دياما بآداب الغزو وغيرما ،الجلاد والسيروأخرج مسلم في  -
 ...''. اغزوا و  تُغلُّوا و  تمثلواعن بريدة مرفوعًا في حديث طويل وفيه '' ... 

 .614ص ث ل،  امادة مبتار الص اح، الرازي،  – (3)
 .1955رقم  (3/1548)، الصيد وال با ح، باب األمر بإ سان ال بح والقتل وت ديد الشفرقخرجه مسلم في أ - (4)
ولـد  والملـ  العـادل، وربمـا قيـل لـه خـامف الخلفـاا  شـبيهًا لـه بهـم، الخليفة الصالح، أبو حفص ،وي القرشيـمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم األمع - (5)

مـن أر  ر سـمعان ـديـب ـوفي  هــ، دامـخ خفف ـه سـن ين ونصـ ،99وولـي الخففـة بعهـد مـن سـليمان سـنة  (،م671 -هــ 61بالمدينـة المنـورة سـنة )ونشأ 
 .50، ص5ج، األعالا ،لزركليا، م(720 -هـ 101)سنة المعرة، قيل ُدّف له السم وهو بها 

 .151-150، ص جاوتاب البر ام أبي حنيفة، بو يوس  يعقوب بن إبراهيم، صاحب اإلمأ القاضي – (6)
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ل وليسات وسايلة والشريعة اإلسالمية تن ر دل  الساجون علا  أنلاا وساا ل دصاالح وتأميا
 عقاب مقصودق في  اتلا.

فقد اشتملت أ واملا عل  عدق وسا ل للمعاملة هصد بلا دصاالح الم واوا علياه ومراعااق 
 قوهه اإلنسانية، وتلي ة السبيل أمامه  ستعادق ثقته بنفسه والنلاو  مان وبوتاه بعاد الجريماة 

ء واإلبقااء علا  و يفتاه ساجناالول م ا م  ا  تفا  للسجن بو يفته التقليدية فاي الات ف  علا  
 في الردع والزجر للجاني ولغيرل.

فال يجوز دب اع السجين للتع يب أو لمعاملة هاسية أو غيار دنساانية أو  اطاة بالوراماة 
وملينة، ألنه   شك أن م ا ال   موفول في اإلسالا ال   يقرر تواريا اإلنساان وتشاريفه الا   

 ة.يتناف  م  التع يب وال ط من الورام
وت ث الشريعة اإلسالمية عل  التأدياب الال ا  للساجين، وهاد ي لار ألول وملاة أن منااك 
تناه ًا بين السجن وعقوبة و   السجين في التأديب الال  ، ولرفا  ما ا اللابس   باد مان بياان 

ب لت قي  معن  الاردع مان غيار دماناة أن المقصود ب   التأديب منا مو ديصال األلا دل  المؤد  
 .(1)الف أو دت

فالمقصااود د ن مااو أن   يصاال تأديااب السااجين درجااة اإليااالا المبااالف فيااه أو القسااوق فااي 
العاا اب والتنوياال، فماان  قااه أن ينااال نصاايبه الشاارعي ماان التأديااب ماان دون ال ااط ماان ورامتااه 
اإلنسااانية، ومااا ماان  قااه فااي التأديااب أن يماانح بعاا  المرغبااات والم فاازات، ألنلااا أدعاا  فااي 

جيه ووعدل بإنقاص مدق سجنه والتعجيل بتسري ه، ومما يروع في ما ا السايا  أن الصالح والتو 
جعل فداء بع  األسارع ياوا بادر أن يعلاا الوا اد مانلا عشارق مان المسالمين الوتاباة،  النبي 

 ، و لك تشجيعًا للا عل  التسريح من ال بس.(2)فعملوا  لك

                                              
 .322ص ،2، جتبصرق ال واا ،بن فرحونا  - (1)
فاداءما أن  عن ابن عباس هال  '' واان نااس مان األسارع ياوا بادر لاا يوان للاا فاداء، فجعال رساول  2216( رقـم 4/47)في مسندل أ مد  خرجهأ - (2)

 .: إسناده صحيحوقال أحمد شاكريعلموا أو د األنصار الوتابة ...'' 
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 بافال رب هبل أن يجرب ما ماو أ ول لك هرر الفقلاء أنه   يجوز للقا ي أن يبادر دل 
منه، وينزجر به الم بوس، وما هرروا أن ال رب في الغالب   يليا  د  بأمال البا اءق والسافامة 

 ، فمن    السجين د ن أ  يتجاوز القا ي في تأديبه القدر ال   يطيقه ويست قه.(1)والدناءق

 ون الجزائري.في القان: حق السجين في الحماية من التعذيب ثانيال لمطلبا

هد يتعر  السجين للتع يب وصورق من صور تشديد عقوبتاه، عان طريا  اإليا اء البادني 
عقليًا يل ا   أوأو المعنو ، ويقصد بالتع يب أ  عمل ينتج عنه ألا أو ع اب شديد جسديًا وان 

 عمدًا بل ا المبلو  ال   سلبت  ريته.
عل  تقنين القواعد المن ماة ل قاو   ،وهد أودت المواثي  الدولية المعنية ب قو  اإلنسان

اإلنسااان، بماااا ت ويااه مااان هواعااد منام اااة للتعااا يب ولغياارل مااان  ااروب المعاملاااة المليناااة أو 
 .(2)الالدنسانية في اتفاهيات دهليمية أو في صلب التشريعات الوطنية

وجاء ا متماا ب ماية األشباص الم ووا عليلا )السجناء( في صالب المو اوعات التاي 
باصاًا،  ياث صادرت مان المواثيا  الدولياة التاي تادل علا  مادع  اا المجتم  الدولي امتمامً أو م

 ا متماا ب ماية  قو  الم ووا عليلا، ومن م ل المواثي  
  القواعد النمو جية الدنيا لمعاملاة الساجناء، التاي اعتمادما ماؤتمر األماا المت ادق أولا  -

هرماااا المجلاااس ا هتصااااد  أ، والتاااي ا1955اا األول لمنااا  الجريماااة ومعاملاااة المساااجونين لعااا
 .ا1957وا جتماعي لألما المت دق سنة 

  دعالن  ماية جمي  األشباص من التعر  للتعا يب وغيارل مان  اروب المعاملاة ثانياا  -
أو العقوبة القاسية أو الالدنسانية أو الملينة، المعتمد بقارار الجمعياة العاماة لألماا المت ادق رهاا 

 .م1975يسمبر د 09 في 3452
ة القاسااية أو اة أو العقوباارل مان  اروب المعاملااة التعا يب وغيااا  اتفاهياة منام اثالثااا  -

 /10/12فااي  39/46رار رهااا اا المت اادق بالقاااة لألماااة العامااادق ماان هباال الجمعياااالملينااة المعتماا
 .ا1984

                                              
 .300، ص02ج ،تبصرق ال وااون، حبن فر ا -  (1)
…'' العدالاة الجنا ياة واإلصاال ات الساجنية … ، بحـث مقـدم إلـد نـدوة: '' مل ن ن في  اجة دلا  اتفاهياة عربياة لمنام اة التعا يب. حسني أمين، د -  (2)

 . 66، ص اإلنسانمنشوراخ المعهد العربي لحقوق م، 1991نوفمبر  29المنعقدة ب ونف في 
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ي دطااار وماان ماا ل المواثياا  وغيرمااا، يت ااح لنااا بااأن ا متماااا ب قااو  السااجناء يااأتي فاا
ا متماا العاا بالورامة اإلنسانية، والتي  رص ميثا  األما المت ادق علا  اعتبارماا مادباًل ل فا  

 .(1)السلا واألمن الدوليين
، والتااي ا1984وعلاا  الاارغا ماان واال ماا ل المواثياا ، فااإن اتفاهيااة منام ااة التعاا يب لعاااا 

لتاااي يقاااوا عليلاااا البنااااء ا، تمثااال القاعااادق األساساااية ا1987دبلااات  ياااز التنفيااا  فاااي جويلياااة 
التشااريعي المتعلاا  بمنام ااة التعاا يب وغياارل ماان  ااروب المعاملااة الملينااة والالدنسااانية، فقااد 
جاااءت ماا ل ا تفاهيااة بمبااادا تمثاال ال اامانات ل مايااة  قااو  المسااجونين،  يااث ساااوت بااين 

ما يواون ارتواب الفعل المؤد  دلا  التعا يب أو الت اري  أو الموافقاة أو الساووت عناه، أو عناد
 األلا أو الع اب لسبب من األسباب يقوا عل  التمييز أيًا وان نوعه.
باأن تتبا  مان اإلجاراءات  (2)وهد ألزمت ا تفاهية الدولية لمنام ة التع يب الدول األطراف

 أيًا وان نوعلا لمن  التع يب.
نناا نجااد أن ماا رواازت عليااه تلاك ا تفاهيااة مااو  ماياة السااجين ماان أناواع التعاا يب وافااة  وا 

و ااروب المعاملااة ال اطااة بالورامااة اإلنسااانية، و ااث الاادول األطااراف علاا  تعااديل تشااريعاتلا 
 .(3)الوطنية بما ينسجا م  أ واا تلك ا تفاهية

علاا  ماا ا ال اا  فااي مادتااه البامسااة التااي  (4)وهااد روااز اإلعااالن العااالمي ل قااو  اإلنسااان
أو المعااامالت القاسااية أو الو شااية أو   يعاار  أ  دنسااان للتعاا يب و  للعقوبااات » جاااء فيلااا 

 ياث  (5)، وما تطرهت ل لك ال   ا تفاهية الدولية لل قو  المدنياة والسياساية،«ال اطة بالورامة
  يجاوز دب ااع أ  فارد للتعا يب أو لعقوباة أو معاملاة » جاء بالماادق الساابعة منلاا علا  أناه 

إنااه   يجااوز دب اااع أ  فاارد دون هاسااية أو غياار دنسااانية أو ملينااة، وعلاا  وجااه البصااوص ف

                                              
 وما بعدها. 133، ص 1980عام  06، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد األما المت دق وانتلاوات  قو  اإلنسانعلي الشيخ،  إبراهيمبدوي  – (1)

رهاا للجملورياة الجزا رياة رسامية الجريادق ال، 1989ماي  16المؤرخ في  66-89وقد انضمخ الجزائر إلد هذه اال فاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - (2)
20-1989. 

 .75، ص (1983مطابع العهد  :قطر، الدوحة)،  قو  اإلنسان في القانون الو عي واإلسالميحسن،  . غازيد - (3)
كــانون  10ؤرخ فــي ( المــ3-ألــ  )د 217اع مــد ونشــر علــد المــق بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لقمــم الم حــدة  ،اإلعااالن العااالمي ل قااو  اإلنسااان - (4)

 .1948 أول/ديسمبر
 .1966 كانون أول/ديسمبر 16أقر ها الجمعية العامة لقمم الم حدة في  ا تفاهية الدولية لل قو  المدنية والسياسية، – (5)
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، وما أود من  التع يب العدياد مان المواثيا  وا تفاهياات «ر ا ه ال ر للتجارب الطبية أو العلمية
 .ا1987عاا  قتمدع، ومنلا و لك  لرت القواعد األوربية للسجون الم(1)اإلهليمية

  عليه من الميثا  العربي ل قو  اإلنسان ال   صاد (15) المادقنص وجاء في 
يجب أن يعامل الم ووا عليلا بعقوبة »  ا1994مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 

، ومن مجمل تلك النصوص نجد أن المواثي  وا تفاهيات الدولية «سالبة لل رية معاملة دنسانية
واإلهليمية المعنية ب قو  اإلنسان روزت عل  مجموعة من المبادا التي ت را التع يب وتشول 

فس الوهت  ماية ل قو  المسجونين ومنلا أنه  يعتبر جريمة في    الورامة اإلنسانية بن
وتدان باعتبارما دنوارًا ألمداف ميثا  األما المت دق وانتلاوًا ل قو  اإلنسان و رياته األساسية، 
أ  عمل من أعمال التع يب وغيرل من صنوف المعاملة والعقاب التي تتسا بالقسوق وعدا 

 يث  التع يبمنام ة ية والملانة،  يث جاء تعريف التع يب بالمادق األول  من اتفاهية اإلنسان
  (2)تنص عل  

ألغرا  م ل ا تفاهية، يقصد "بالتع يب" أ  عمل ينتج عنه ألا أو ع اب شديد  -1 »
جسديًا وان أا عقليًا، يل   عمدًا بشبص ما يقصد ال صول من م ا الشبص، أو من 

معلومات أو عل  اعتراف، أو معاهبته عل  عمل ارتوبه أو يشتبه شبص ثالث، عل  
أو  -في أنه ارتوبه، مو أو شبص ثالث أو تبويفه أو درغامه مو أو أ  شبص ثالث

عندما يل   مثل م ا األلا أو الع اب أل  سبب من األسباب يقوا عل  التمييز أيًا وان 
مو ف رسمي أو أ  شبص  بر نوعه. أو ي ر   عليه أو يواف  عليه أو يسوت عنه 

يتصرف بصفته الرسمية. و  يت من  لك األلا أو الع اب الناشئ فقط عن عقوبات 
 هانونية أو المالزا لل ل العقوبات أو ال   يوون نتيجة عر ية للا.

                                              
فـي نيروبـي )كينيـا( يونيـو  18ديـة رقـم ؤسـاا األفارقـة بدور ـه العاو  ه من قبل مجلف الر ز  مخ إجاالميثا  األفريقي ل قو  اإلنسان، المادق البامسة من  - (1)

 .1950والمادق الثالثة من ا تفاهية األوروبية ل قو  اإلنسان لسنة  ،1981

، اع مد ها الجمعية العامة لقمم الم حدة اتفاهية منام ة التع يب وغيرل من  روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالدنسانية أو الملينةنظر: ي -(2)
وفقًا  1987حزيران  26ريخ بدا ال نفيذ: .  ا1984كانون األول  10المؤرخ في  39/46قيع وال صديق عليها واالنضمام إليها في القرار وف حخ لل و 

 .27للمادة 
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  تبل  م ل المادق بأ  صك دولي أو تشري  وطني يت من أو يمون أن يت من  -2
 .«أ وامًا  ات تطبي  أشمل

د أشااار الدسااتور ا، فقااماان التعاا يب مااا عاان موهااف المشاارع الجزا اار  ماان  مايااة السااجينأ
دل علا   ا  وال اة مان باالل تأويااه عاا دل     السجين في المعاملة اإلنسانيابوج (1) الجزا ر 

 »منه عل  أناه  (34)ادق ادون استثناء، و لك عندما نص في المادنسان في المعاملة اإلنسانية ب
و  أو أ  مساااس ار أ  عنااف باادني أو معنااا  ااتان و اة اإلنساااة عاادا انتلاااك  رماات اامن الدولاا

عااا، ومااا نصاات المااادق الثانيااة ماان هااانون تن ياا« بالورامااة ي اادق اإلدماااج ا جتماعاااا السااجون وا 
«…ة تصون ورامتلا اإلنسانية ليعامل الم بوسون معام »ين  بوسللم

(2). 
 

فااي ال مايااة مان التعاا يب أو شاات  صاانوف يت اح لنااا أن  اا  الساجين  ،مان لاال مااا تقااد 
المعاملة القاسية مو من ال قو  الثابتة له وإنسان، ألن مدف العقوبة وفقًا للتشاريعات ال ديثاة 
ولسياسااات العقاااب الجدياادق لااا يعااد ووساايلة للزجاار واإليااالا والقسااوق، باال أصاابح ماادفًا تأميليااًا 

ددماجااه بااالمجتم  مجااددًا، وا  ا مااورس تقت اايه الن اارق اإلنسااانية للسااجين، وترمااي دلاا  دعااادق 
التع يب  د السجين وعومل معاملة هاسية و اطة من ورامته اإلنسانية، فإن  لك هد يدفعه بعاد 
تنفي  العقوبة الم ووا بلا دل  البروج للمجتم  مجددًا بشعور من ال قد والورامية، وربما ياؤد  

 .(3)تم  وتلدد  ياته و رية اآلبرين لك دل  تورار ارتوابه للجرا ا التي تبل بأمن المج
و  ر استبداا القسوق  د الم ووا عليه ينادرج فاي دطاار المعاملاة اإلنساانية لاه، وا لك 
والقساوق ت مال بعاا  صاور اإليا اء واإلواارال البادني التاي   تصاال دلا  درجاة التعاا يب، واأن يااتا 

املا علا  الوهاوف تعري  الم ووا علايلا لل و ااء بشاول مساتمر ي ارملا مان الناوا أو درغا
 بشول دا ا.

                                              
المم ا  فاي  03-02معادل بالقاانون رهاا ، 1996-12-08المؤرباة فاي  76الجريدق الرسمية رهاا دس ور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية،  - (1)

 .2002أبريل  14المؤربة في  25رها الرسمية ، الجريدق 2002أبريل  10
 .هانون تن يا السجون ، المت من2005فبراير 06ما، المواف  لا 1425   ال جة  27المؤرخ في  04-05هانون رها  - (2)
لمجلــة القضــائية ال ــي يصــدرها المعهــد القضــائي األردنــي، العــدد حــث منشــور فــي اب، دور مؤسسااة العقاااب فااي دعااادق اإلصااالح والتأمياالفــاروق،  نغــوي – (3)

   .وما بعدها 103، ص 1999الثالث، 
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وعليه ي  ار اساتبداا القساوق لادواعي األمان، د    يجاوز أن تو ا  السالسال أو القياود 
دون مربااه، فلناااك ماان  ةولاايلال ديديااة بأيااد  أو هاادمي الم وااوا عليااه  تاا  ولااو وااان  لااك لل 

شااول الوسااا ل مااا تسااتعين بااه المؤسسااة العقابيااة ل اامان أماان تلااك المؤسسااة دون المساااس ب
 .(1)مباشر بورامة الم ووا عليه

زياادق  وعادايجب أن يواون الساجن وعقوباة مقصاورًا فاي ديالماه علا  سالب  رياة النزيال 
ماا ا اإليااالا بااإجراءات أباارع تشااد دل، فااال يجااوز اسااتبداا األغااالل أو السالساال أو األصاافاد أو 

وال باصاة وتادبير ا تاراز  أدوات التنويل، وما أنه   يجوز اساتبداا القياود ال ديدياة د  فاي أ ا
 .(2)من مرب السجين بالل نقله

ومواا ا تااردد المواثياا  الدوليااة مااا ساابقلا دليااه اإلسااالا مناا  أربعااة عشاار هرنااًا فااي رسااالة 
دن اهلل يع ب ال ين يع بون الناس فاي عن التع يب في هوله   وا  ة، فقد نلانا رسول اهلل 

الدنيا
ع مسلماً   ي ل لمسلا أن يرو   ، وهوله(3)

(4). 
 د  أن جريمة التع يب تعتبر جريمة  د اإلنسانية.

                                              
(1) - Michal Jerme : Crime Law and Social Science, London, 1988, P.137. 

-16، المنعقـدة أيـام لشـرطة وحقـوق اإلنسـاننـدوة ا أعمـالمـن  الـمقـ ،الشرطة و قو  اإلنسان في المؤسساات العقابياة ،أ.د. عو  محمد محي الدين – (2)
 .205-204ص  ،م(2001أكاديمية ناي  للعلوم األمنية : الريا ) 1ط، م18/04/1995

 .بلفظه مطوالً ، 2613( رقم 4/2017، )باب الوعيد الشديد لمن ع ب الناس بغير   ، في البر والصلة واآلداب، أخرجه مسلم – (3)

 9527رقـم  جاام  األصاولنـاؤوط إسـناده صـحيح، انظـر األر  قـال .5004( رقـم 5/273)باب من يأب  الشيء عل  المازاح  ،في األدبأبو داود أخرجه  – (4)
-6/253) المجما عـن عبـد اب بـن عمـرو، وعـامر بـن ربيعـة وابـن عمـر، والنعمـان بـن بشـير، انظـر  مجم  الزوا دوله شواهد كثيرة أوردها الهيثمي في 

254). 
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 الثاني حثبمال

 ظروف معيشية مناسبة.حق السجين في 

 فيه مطلبانو 
 ظروف معيشية مناسبة في الشريعة اإلسالمية.حق السجين في المطلب األول: 
 زائري.ظروف معيشية مناسبة في القانون الجحق السجين في المطلب الثاني: 
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 ظروف معيشية مناسبة في الشريعة اإلسالمية.حق السجين في المطلب األول: 

وماان ال قاااو  الواجاااب  ااامانلا للساااجين والباصاااة باااه وإنساااان، وجاااوب تلي اااة  اااروف 
معيشااية مناساابة داباال السااجن، د  أنااه   يشااك فااي أن العقوبااة بالسااجن ألااا  ُيصاايب  قااًا ماان 

ه ا د  أن ماا ا ا نتلاااك يجااب أ  يصاايب  قوهااًا أباارع  قاااو  اإلنسااان ا أ  ومااو ساالب  ريتاا
 للم ووا عليه غير ال   ال   أصابته العقوبة وت منه  وا الق اء.

 (1).«وليس من أغرا  العقوبة ا نتقاا من الجاني بقدر ما يقصد منه دصال ه  »
ف تأديب استصالح وزجر يبتلاف ب ساب اباتال »وبما أن السجن من أنواع التعزير فإنه 

 (2).«ال نب 
ولقاد اعتناا  التشااري  اإلسااالمي بالسااجين واماتا برعايتااه باعتبااارل دنسااانًا مورمااًا، ألن ماان 

 مقاصدل دصالح الم نب والعمل عل  بنا ه بناًء ص ي ًا من جديد.
ن  اا  السااجين فااي  ااروف معيشااية مناساابة يباادأ ماان السااجن  اتااه، ورغااا ماا ا فماان  وا 

نما مو مواناًا لتنفيا  عقوباة ب ا  مان المعلوا أن السجن ليس موانًا للتر  فيه أو الللو والمتعة، وا 
صدر عليه  وا في جريمة من الجرا ا التعزيرية، وبالتالي وان مان العادل أن تتاوفر فاي الساجن 
وموان للعقوبة مواصفات تؤد  م ا الغار  لياردع  ا الجلالاة  ا رًا مان ألاا العقوباة وبيفاة مان 

 ااارا ممنوعااًا ومااا أماار بااه ماان فاارو  متبوعااًا فتوااون نوااال الف ااي ة ليوااون مااا   اار ماان م
ولااا تغفاال الشااريعة اإلسااالمية ماا ا األماار باال و ااعت للسااجن  (3)المصاال ة أعااا والتوليااف أتااا،

 (4)مواصفات  ورما بع  الفقلاء، منلا أن يوون في مو     يدبل عليه أ د ليستأنس به.
ن ال بس الشرعي ليس ماو ال ابس   أ- ر مه اهلل تعال  - ابن قي  الجوزيةو ور اإلماا 

نما ينبغي أن يوون ال بس واسعًا و  ن ينف  عل  من فيه من بيات الماال وأن أفي موان  ي ، وا 

                                              
 .610، ص1، جالتشري  الجنا ي اإلسالميادر، ـ عودة عبد الق (1)

 .386، ص األ واا السلطانيةالماوردي،  – (2)
 .386، ص المرج  نفسهالماوردي،  – (3)

 .64، ص 8، جال اشية ؛ ابن عابدين،174، ص7، جبدا   الصنا  الكاساني،  – (4)
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ومناا  المساااجين ممااا ي تاااجون دليااه ماان  »يعطاا  واال وا ااد وفايتااه ماان الطعاااا واللباااس، هااال  
 (1).«الغ اء والوساء والمسون الص ي، جور يعاهب اهلل عليه 

فقد نص الفقلاء عل  أن يوون بناء السجن مري ًا وواهيًا من ال ر والبارد مماا ورغا م ا 
ي اابس فااي الاادور ا عتياديااة التااي يسااونلا  يتااوفر معااه را ااة السااجين، وماان منااا وااان النبااي 

سا ر النااس ويتاوفر فيلاا الناور والساعة، فقاد  ابس األسارع المقااتلين الا ين  وملاا القتال فاي 
، وأ يانًا وان ي بسلا في دار وا ادق وماا  بسالا (2)عل  بيوت الص ابة دور اعتيادية د  فرهلا

في الادار  ، وو لك فعل البليفة الثاني لرسول اهلل (3)في دار امرأق من بني النجار من األنصار
التااي جعللااا سااجنًا وسااميت بعااد  لااك بسااجن عااارا، وواناات دارًا اعتياديااة يتااوفر فيلااا السااعة 

ء وافة السجون عل  اللي ة العمرانية المف لة عند العارب  ساا ة واساعة ، وهد وان بنا(4)والنور
وسط الدار ت يط بلا ال جرات والمراف  التي تعلوما أروهة تدف  عن السااونين شادق البارد وال ار 

 وتلطف الجو...
و  شاك أن تلاك األمااون وانات تاوفر للسااجناء هادرًا مناسابًا مان ال رواة والمشاي والتلويااة 

 .(5)تصال ببع لا. ومي في جملتلا أسباب أساسية ل ماية ص ة السجناء النفسيةوال وء وا  
الفقلاء عل  أن يوون بناء السجن م ومًا ل ال يسقط عل  السجناء، وما يراعا   وما نص  

فلاو ماات الساجين مان لساعة عقارب أو  ياة أو  »فيه أن يوون ن يفًا باليًا من اللواا وال شارات، 
أ  عل  السجان، إلمماله مراعاق البناء ون افة المواان الا    «عليه  مانهوه  عليه  ا ط، وان 

 .(6)ي بس فيه
 .(7)وما يجب أن ُيراع  في السجن التلوية وترك المجال لدبول اللواء الوافي

                                              
 .140ص ،الطر  ال ومية؛ ابن القيم، 467م(، ص 1990 -هــ 1411خ الحديثة، )دار البيان لل راث، مك بة الخدما2ط، فقه السنة، السيد سابق – (1)

 .410-409ص  ،م(1998 -هـ  1419، ) سوريا، دمشق: دار الفكر، 3ط،  ثار ال رب في الفقه اإلسالميد. الزحيلي وهبة،  – (2)

 .201ص  البراج،أبو يوس ،  – (3)

 .385ص هـ(،  1382)دمشق: دار الفكر، ، 1، طالمي ثار ال رب في الفقه اإلسد. الزحيلي وهبة،  – (4)

 .306، ص أ واا السجن ومعاملة السجناء، حسن أبو غدةد.  – (5)

 .137، ص2(، جم1970مطبعة العلمي، : طهران) البالف،الشيخ،  الطوسي – (6)
 .24، ص المسؤولية الجنا ية، ف حي بهنسي – (7)
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تمثال ي   وبعد م ا يأتي العنصر الثاني من ال روف المعيشية المناسبة دابل السجن والا
والوسوق والفراش، فللسجين ال ا  فاي األوال والشارب والملابس بانص في دمداد السجناء بالطعاا 

دد مط القاار ن الوااريا، هااال تعااال    دد كَوَ  ي َيَِم كَويََيِمم دد ِيكْي   ََ كطلطمَعدد َمكَىحَددهكُ ِسدد واألسااير مااو  (1) َويُط عيُمدد
 ال ربي ال   أسر في  ال ال رب م  المسلمين.

ا منلااا  تاا  ارورية للسااجناء وتموينلااار ال اجااات ال اااوهااد  اارص المساالمون علاا  توفياا
ا سلوولااا،  ياث ثبات أن رساول اة دنساانية تسااعدما علا  دصاالح أ اواللا وتقوياايعيشوا عيشا

 .(2)ال   أسر بجريرق  لفا ه بني ثقيف بني عقيلأمر بإطعاا أسير  اهلل 

ن ا ووااا ثمامااة باان أثااالوهااال ألصاا ابه  أن أجمعااوا مااا عناادوا ماان طعاااا فااابعثوا بااه دلاا  
 معاملة يلود بني هري ة معاملة  سنة. ، ووما أمر (3)م بوسًا في المسجد ا فجمعوا له

أن ي ابس   عماروهد عمل الص ابة ومن بعدما بل ا المبدأ الوريا، فقد أوصا  سايدنا 
 .(4)المرتد ثالثة أياا وُيطعا وُيسق  من الماء

سااارل، فااإن أول وأ ساانوا اطعمااول واسقااا بعاادما طعنااه  اباان ملجااـ فااي   علاايوهااال ساايدنا 
أناه أول مان أجارع الطعااا والشاراب علا  الساجناء،  ، والثابات عنااه (5)ياعشت فأناا ولاي دما
علا  ماا ا النلااج بالشااا، فواان يقادا  معاوياة، بعد تن يمااه الساجون. وسااار (6)فعل  لك بالعرا 

دلا  عمالااه  أن  زيازعمار بان عبااد العووتاب  (7)للساجناء ن او  لاك، ثااا فعلاه البلفااء مان بعاادل.
، ووتاب (1)أجروا عل  السجناء ما ُيصل لااا فاي طعااملا وأدملااا، فواانوا يرزهوناالا شالرًا بشالر  

يوصيه فيه بإطعاا السجناء وتغ يتلا، فقاال  هارون الرشيدوتابًا دل  البليفة  القاضي أبو يوسف
                                              

 .08 :، اآليةاإلنسانسورة  – (1)
 .1641( رقم 3/1262)الن ور، باب   وفاء لن ر في معصية اهلل و  فيما   يملك العبد في مسلم هأخرج – (2)

 .638، ص 4النبوية، ج السيرقابن هشام،  – (3)

 .349، ص أ واا السجنحسن،  أبو غدةد.  – (4)

 .(8/183، )السنن .ممتنعين يقتلون وا د وان عليلا القصاص أوباب الرجل يقتل وا دًا من المسلمين عل  التأويل،  ،هتال أمل البغي فيالبيهقي،  – (5)

 .150-149، ص البراجأبو يوس ،  – (6)

 .150، ص المرج  نفسهأبو يوس ،  – (7)

 .356، ص 5، جالطبقات الوبرعابن سعد،  – (1)
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ي واا فياه، فوياف  واألساير مان أسارع المشاروين   باد أن يطعاا وي سان دلياه  تا  »ما نصه  
نماا  ملاه علا  ماا صاار دلياه الق ااء أو  برجل مسالا هاد أبطاأ أو أ ناب  يتارك يمااوت جوعاًا، وا 
الجلاال، ولااا تاازل البلفاااء يااا أمياار المااؤمنين تجاار  علاا  أماال السااجون مااا يقااوتلا فااي طعاااملا 

وجلااه  واار ا اهللعلاايب باان أبااي طالااب وأدملااا ووسااوتلا الشااتاء والصاايف، وأول ماان فعاال  لااك 
«بالعرا ، ثا فعله معاوية بالشاا، ثا فعل  لك البلفاء من بعدل

(2). 

ن اإلسالا   يقر تلك التصرفات الشا ق التي بدرت من بع  ال واا؛ والفااطميين الا ين  وا 
وهاد باي ن الفقلااء  رماة  (3)وانوا يجوعون السجناء وي طرونلا دل  طلب الصادهات مان النااس،

 (4)م ا الفعل.
أسيرًا يوا بدر، ولا يون عليه ثاوب  بالعباسق السجين، لما رو  أنه أُتَي وتجب أي ًا وسو 

 .(5)له، فمن ه هميصًا ووسال ديال  فن ر النبي 
ا سنة وريماة في اإلساالا، فوان يوساو السجناء مارتين فاي  لرب  هللا وجههوهد سن  علي ا 

فعللاا البلفااااء مان بعادل، وأماار مااا ل الماأثرق و   معاوياة، والتازا (6)واال سانة  الشتاااء والصاايف
السااجناء فااي الصاايف   و تااه أن ي اااف وا عليلااا، باال زاد فيلااا  ااين وساا عماار باان عبااد العزيااز
أن يصاارف  الرشاايد هااارون الخليفااةعلاا  أبااو يوسااف القاضااي ، واهتاارح (7)والشااتاء ثااوبين ثااوبين

ا  ر  الصيفللسجناء مالبس ثقيلة ت ميلا من برد الشتاء، ومالبس بفيفة ُتَروُِّح عنل
(8). 

ووان للمسجونين مالبس باصة تميزما عن غيرما. لون د ا أ  ر السجناء مالباس للاا 
 .(1)من بارج السجن، فليس لل اوا أن يمنعلا من  لك ما داا في  دود المسموح به

                                              
 .151-149، ص البراجأبو يوس ،  – (2)
 .350، ص أ واا السجنحسن،  أبو غدةد.  – (3)
 .321، ص2، جتبصرق ال واان فرحون، اب  – (4)

 بلفظه. 3008( رقم 6/144) الفتح، باب الوسوق لألسارع ،في الجلادأخرجه البخاري،   – (5)

 .150ص البراج، أبو يوس ،   – (6)
 .357-356ص  ،5، جالطبقات الوبرعابن سعد،   – (7)

 .150، ص المرج  الساب أبو يوس ،   – (8)
 .294، ص فقه السجون والمعتقالتعبد الهادي،  د. أبو سريع محمد – (1)
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ومااا ينبغااي أن يفاارد للسااجين فراشااًا مسااتقل بااه  فا ااًا علاا  ورامتااه اإلنسااانية وت قيقااًا 
ش يوماًا فقاال  ا واار الفار  ة  ت  توتمل غاية  بسه وتل يبه. وثبات أن النباي للوصايا الشرعي

 فراش للرجل، وفراش للمرأق، وفراش لل يف
، ويستأنس بل ا ال ديث أناه ينبغاي أن يواون (2)

 لول فرد فراش باص به.
أصا ابه باإل ساان دلا  األسارع علا  مشاروعية رعاايتلا وبا ل  ويدل عموا أمر النبي 

، وما ا وغيارل يادل علا  أن المسالمين  رصاوا علا  با ل الرعاياة الصا ية (3)والفراش للااالطعاا 
للسجناء، وتقديا األدوية للا ومعالجتلا بدون أن يولفوما طعاماًا و  شارابًا و  وسااًء، و  فراشاًا 

 و  غطاًء ألنفسلا.
 تاا    يناااقلب  ينبغااي أن   يوااون لينااًا طري ااًا، »وهااد بااين الفقلاااء وصااف الفااراش فقااالوا  

ويقصااد الفقلاااء  ،(4) « السااجن دلاا  مو اا  للترفيااه وا سااتجماا، فيفقااد غايتااه فااي الزجاار والتأديااب
يواون الفاراش والغطااء ليناًا طرياًا مناسابًا الليونة والطراوق المبالف فيلما، أما العادية فال بأس أن 

 سجونين.تراع  فيه ال الة الص ية  ت    تنتقل العدوع واألمرا  بين الم
ف اارص المساالمون علاا  تااوفير األمااور ال اارورية للمسااجونين واإل سااان دلاايلا ل ف لااا 

 وت قي  المقصود من سجنلا.

                                              
 ".والراب  للشيطانبه. وزيادة "  2084( رقم 3/1651باب ورامة ما زاد عل  ال اجة من الفراش واللباس ) ،، في اللباس والزينةأخرجه مسلم – (2)

 .300، ص 2، جالسيرقابن هشام،  – (3)

 .90، ص20، جالمبسوطالسرخسي،  – (4)
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 ظروف معيشية مناسبة في القانون الجزائري.حق السجين في المطلب الثاني: 

تفا  الادولي فاي سانة دن أمر ا متماا بال روف المعيشية للسجناء لا تعرفه األن مة ال ديثة د  بعد أن تا ا  
ا، علاا  وجااوب العماال بمجموعااة هواعااد ال ااد األدناا  لمعاملااة المسااجونين، ومنلااا دلاازاا الاادول باإلنفااا  علاا  1957

 السجناء وما ي تاجونه من غ اء ووسوق وفراش وا  اءق وتلوية وتدف ة م  مراعاق العرف الم لي لول دولة.
   (1) القواعد التالية من بالل  لر م ا جليًا يو 

 وفر لجميع الغر  المعـدة السـ خدام المسـجونين، وال سـيما حجـراخ النـوم لـيًف، جميـع الم طلبـاخ الصـحية، مـع الحـرص علـد  – 10 »
 مراعاة الظرو  المناخية، وخصوصًا من حيث حجم الهواا والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين واإلضااة وال دفئة وال هوية.

 سجناا فيه أن يعيشوا أو يعملوا: في أي مكان يكون علد ال – 11
) أ ( يجب أن  كون النوافذ من اال ساع بحيث  مكن السجناا من اس خدام الضوا الطبيعي في القرااة وأن  كون مركبـة علـد نحـو ي ـيح 

 دخول الهواا النقي سواا وجدخ أم لم  وجد  هوية صناعية؛
 اا من القرااة والعمل دون إرهاق نظرهم.)ب(  يجب أن  كون اإلضااة الصناعية كافية ل مكين السجن

( كل سجين ال يسمح له بار داا األلبسة الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ علـد عافي ـه وال 1) – 17
 يجوز في أية حال أن  كون هذه الثياب مهينة أو حاطه بالكرامة.

جيـــدة، ويجـــب  بـــديل الثيـــاب الداخليـــة وغســـلها   بـــالو يرة  ةافظ عليهـــا فـــي حالـــ( يجـــب أن  كـــون جميـــع الثيـــاب نظيفـــة وأن يحـــ2)
 الضرورية للحفاظ علد الصحة.

يــزود كــل ســجين وفقــًا للعــاداخ المحليــة أو الوطنيــة، بســرير فــردي ولــوازم لهــذه الســرير مخصصــة لــه وكافيــة، و كــون نظيفــة لــدي  – 19
 واعيد م قاربة بالقدر الذي يحفظ نظاف ها. سليمه إياها، ويحافظ علي لياق ها و س بدل في م

(  ــوفر اإلدارة لكــل ســجين، فــي الســاعاخ المع ــادة، وجبــة طعــام ذاخ قيمــة غذائيــة كافيــة للحفــاظ علــد صــح ه وقــواه، جيــدة 1) – 20
 النوعية وحسنة اإلعداد وال قديم.

 .«(  وفر لكل سجين إمكانية الحصول علد ماا صالح للشرب كلما أح اج إليه2)
  يتماشاا  وليااًا ماا  مااا ورد فااي مدونااة هواعااد معاملااة السااجناء باال جاااء ساااوتًا عاان ماا ل  (2)  أن القااانون الجزا اار د

يجااب أن توااون الوجبااة الغ ا يااة للمسااجونين متوازنااة، و ات هيمااة  »منااه  ( 63الشااروط مااا عاادا الغاا اء الاا   جاااء فااي المااادق )
امل وم ا استدراك عل  القانون الجزا ار  الا   لاا يتماشا  ما  ماا جااءت ، وباصة لف ات  ات و   باص وال و «غ ا ية وافية

، اللتاان عالجتاا ما ا الدنيا لمعاملاة الساجناءالنمو جية به الشريعة الغراء و  م  ما جاء به القانون الدولي المجسد في القواعد 
 الجانب باستفا ة.

لااة السااجناء معاملااة طيبااة ماان النا يااة   أن المساالمين وااانوا أسااب  ماان غياارما فااي معاموممااا تقااد  يتضاا 
 اإلنسانية.

وفي تقرير دنفا  الدولة عل  طعاا السجناء ووسوتلا وفراشلا، وم ا ما يؤواد أن الشاريعة اإلساالمية 
 .هد سبقت األن مة القديمة وال ديثة في ا متماا بالمسجونين

 

                                              
 .مجموعة هواعد ال د األدن  لمعاملة السجناء، 20و  19، 17، 11، 10 قالقاعد – (1)

 .2005لسنة  هانون تن يا السجون – (2)
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 المطلب األول: حق السجين في الرعاية الصحية في الشريعة اإلسالمية.
 

ساالا بالصا ة ص ة اإلنسان وانت دا مًا م ط عناية ورعاية اإلساالا، ومان امتماماات اإل
أنه هد ملا عند ا عتالل بلا أو عند البشية من تدمورما علا  العباادات... فاال ج لمان اساتطاع 
دليه سبياًل )مااً  أو صا ة(، والصاياا علا  الا ين يطيقوناه. فال رواة فاي ال يااق تساتلزا الصا ة 

ر وأ ب عناد المؤمن القو  بي  هال  هال رسول   أبي هريرةوالص ة دليل القوق، رو  عن 
.اهلل من المؤمن ال عيف وفي ول بير

(1) 
ُصاابُّ فااي ت قياا  الغايااة ماان ال اابس وياارع اإلسااالا ا متماااا بصاا ة السااجين  اا  ثاباات يَ 

عل   لاك النصاوص الشارعية العاماة توجاب الم اف اة  د  نفساه، ومي اإلصالح وتقويا السلوك، ز  
ك عل  الانفس اإلنساانية هاال تعاال    َط ك ي ََط ك ي مككَو َنفيُقد دَُد دأيكَوَ    ي ََ ُح ك يَلكطلَدمك   ِ َُ ْيي َي د َط كبْي ِيكَو َكُُدح ُقد كطلحهد ِي َ دِيِ

َييَك كطل ُمح  ي  .(2) طلحهَِكُيُيبُّ
وهد  فال التااريا اإلساالمي بأبباار النشااطات الصا ية والطبياة التاي با لت فاي الساجون 

 ني، و لك عل  الن و اآلتي  اإلسالمية، باإل افة دل  النصوص الفقلية المقررق لل ل المعا

 أولا: العناية بصحة السجين الشخصية.

 ول او لاك ألن الرسا :نـاـاإلحسان إلى الـمريض السجين وإملان رعايته في السج – 01
فاي المساجد  ثماماةأناه  ابس  أوص  بمعاملته معاملة مميزق تبعًا ل اله، فاالمرو  عان النباي 

 .(3) سارلأا أ سنو  ووان علياًل فقال ألص ابه  
وبعيدًا عن بالف الفقلاء في  ابس الماري ، فاإن  ابس الماري  عموماًا مان المساا ل 
التعزيرية ا جتلادية، التي يرجا  فيلاا دلا  القا اي، مان باالل تقاديرل لموجاب ال ابس وبطاورق 

موان رعاية الم بوس في السجن.  المر  وا 
بع  أص ابه القياا علا   فا   أوول دل  ومما يستأنس به في م ا السيا  أي ًا، أنه 

 امرأتين  بلتين من الزنا  ت  ت عا  مللما.

                                              
 بلفظه مطواًل. 3664، رقم (4/2052)، في القدر، باب في األمر بالقوق وترك العجز وا ستعانة باهلل وتفوي  المقادير أخرجه مسلم – (1)

 .195، اآلية: البقرقسورة  – (2)

 .28، وسبق  خريجه بمثله في الصفحة (2/426)، تاريا المدينة المنورقابن شّبه عمر النميري البصري،  – (3)
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 .(1)وما أوول دل  بع  أص ابه القياا عل   ف  امرأق  بل  من الزنا  ت  ت  

ثااا دن هواعااد الشااريعة اإلسااالمية   تقاار أن يااؤد  ال اابس ماان غياار موجااب شاارعي دلاا  

س المري  نصوا عل   رورق تاوفير أساباب مالك السجين، عل  أن الفقلاء القا لين بجواز  ب

 .(2)معالجته

د ا مر  الم بوس في ساجنه وس المريض من سجنه إذا خيف عليه: إخراج المحب – 02

وأمواان عالجااه فااال يباارج ل صااول المقصااود، بشاارط أن   يمناا  الطبيااب والمماار  ماان الاادبول 

لاا  مالوااه و لااك غياار  ااي دن منعااه ممااا تاادعو دليااه ال اارورق يفعليااه لمعالجتااه وبدمتااه، أل 

 .(3)جا ز

 وا  ا لا يمون معالجته في السجن ورعايته ص يًا، فلل يبرج منه؟

ابن عابديننقل 
 .(5)  أنه   يبرج د  بوفيل ومو المفت  به عند ال نفية(4)

                                              
 .126، ص 12هـ(، ج 1379، )القاهرة: المطبعة السلفية فتح البار  بشرح الببار ابن حجر أحمد بن علد العسقفني شهاب الدين أبو الفضل،  – (1)
 .471، ص 5، ج دير شرح اللدايةفتح القبن الهمام، ا – (2)

 .471، ص 5، جنفسهالمرج  بن الهمام، ا – (3)
اشــ غل بعلــوم اللغــة العربيــة والحــديث كــان فقيــه الــديار الشــامية  ،دمشــقي، إمــام الحنفيــة فــي عصــرهالهــو محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين  – (4)

يـة فـي  نقـيح و)العقــود الدر  ب اشية ابن عابادين)رد المح ار علد الدر المخ ار( المشهور  به:من كهـ،  1253سنة  وفي  وال فسير وال صو  والفرائ ،
 .42ص  6ج  األعالا،و)نسماخ األسحار علد شرح المنار( في األصول، و)مجموعة رسائل(، الزركلي:  الف اوى الحامديـة(

 .65، ص 8، جال اشيةابن عابدين،  – (5)
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لالخصاافال   يبدو من والا الشافعية والمالوياة وباه صار ح بعا  ال نفياة 

واللماال ، (1)

بان الهمااا 
. بال دن الشااافعية يعاادون (3)باارج مان سااجنه للعاالج والمااداواق صايانة لنفسااه  أناه ي(2)

 .(4)المر  مانعًا من موان  ال بس، و  يجيزون  بس المري 
ويستفاد من هصاة المارأق الغامدياة مشاروعية رعاياة الساجين الماري ، وتوويال مان يقاوا 

 بمراهبته ومتابعته بارج السجن.
ملة بغ  الن ار عان ناوع المار  الا   اعتارال ساواء ويعامل السجين المري  م ل المعا

أنااه   يجااوز هفاال الباااب علاا   اباان تيميااةأوااان ماان جلااة بدنااه أا ماان جلااة نفسااه، وممااا  واارل 
 .(5)السجين و  جعله في بيت م لا و  دي اؤل ب ال

فول ما يل   به من أ ع في ص ته )بدنيًا، نفسيًا أو عقليًا( يتوجاب دبعاادل عناه ليتسان  
  ه وتقويمه.دصال

براجاه مان  ن  فإ ا جُ  الم بوس في سجنه فجملاور الفقلااء يقولاون بوهاف تنفيا   بساه وا 
 .(6)السجن

وأرجح اآلراء فإن السجين المري  يبرج من سجنه د ا بيف عليه، أما دن أموان عالجاه 
ومو في السجن أو عل   مته فال يبرج منه  ت  تنتلاي مادق عقوبتاه. علا  أن يووال بالساجين 

                                              
. فقيــه حنفــي إمــام، مــن أهــل بغــداد روى الحــديث. كــان فارضــًا حاســبًا عارفــًا بمــذهب أبااو بواار المعااروف بالبصااافالشــيباني، أحمــد عمــر بــن مهيــر هــو  – (1)

، كـان زاهـداً  يأكـل مـن عمـل يـده، قـال شـمف األئمـة الحلـواني: الخصـا  ''جاالخـر ''أصحابه. وكان مقدما عند المه دى بـاب، وصـن  للمه ـدى ك ابـًا فـي 
الزركلـي،  كمـا فـي  ـذكرة النـوادر )أدب القاضـي( ،(الوصـايا) ، )الشـروط(،(األوقا (، )الحيلأحكام لم يصح اإلق داا به، من مصنفا ه )رجل كبير في الع

 .185، ص1ج األعالا،
حـــو وغيرهـــا، صـــّن  ، كـــان إمامـــًا فــي األصـــول وال فســـير والفقــه والفـــرائ  والحســـاب وال صــو  والنبااان اللماااااهــو كمـــال الـــدين محمــد بـــن عبـــد الواحــد  – (2)

هــ. الشـوكاني محمـد  861فـي أصـول الـدين،  ـوفي سـنة  «المسايرة» في أصول الفقه، و «ال حرير» في الفقه، و « شرح الهداية »ال صاني  النافعة مثل 
 .202، ص 2ج بيروخ: دار المعرفة(، ، )بم اسن من بعد القرن الساب  البدر الطال  بن علي،

، 4ج  (هــ1313ة ـة الميمنيــ)مصـر: مصـورة بيـروخ عـن المطبعـ، أسان  المطالاب شارح روح الطالاب  بان المقار محمد أبو يحـي، األنصاري زكريا بن  – (3)
بـن ا؛ 282-281، ص 3، )القـاهرة: دار إحيـاا الك ـب العربيـة(، ج  اشية الدسوهي عل  الشرح الوبير،  محمد بن أحمد بن عرفة ؛ الدسوقي133ص 

، 2م(، ج1978 -هــ 1398، )بغـداد: وتااب شارح أدب القا اي؛ الخصـا  أحمـد بـن عمـرو الشـيباني، 471ص  ،5ج،اللداياة فتح القدير شرحالهمـام، 
 .375ص 

 .133، ص 4، جأسن  المطالباألنصاري،  – (4)
 .179، ص 34، ج الفتاوع مجموعابن  يمية،  – (5)
 .64، ص 7، جبدا   الصنا   ،الكاساني – (6)
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   يبرج عل  سبيل اإلفراج الص ي من مراهبة  تا    يرتواب جريماة ول ماياة المجتما  مناه ال
 .(1) ت  تطم ن الناس دليه

وممااا نااص عليااه الفقلاااء أن   يباارج المسااجون المااري  للمعالجاااة إلمواااان  لااك فااي 
سجنه، مما ياو ي باأن الساجن يجاب أن يتاوافر فياه مان  و  ا بتصااص فاي الص ااة ماا يفاي 

اجة وما هرر الفقلاء وثيرًا مان المباادا الداعياة دلا  العناياة بالساجين الماري  وعادا تقييادل ال 
 ووإعانته عل  النقامة والشفاء.

اماتا المسالمون برعاياة الساجون وتف اص : عناية المسلمين بالمرضاى فاي الساجون - 03
 السجناء والسؤال عن أ واللا والعناية بص تلا، و لك عل  الن و التالي 

فاي  ثماماة أمر باإل سان دل    ما سب   ورل من أنه سول اهلل ر  .أ 
 بساااه وتوصااايته أصااا ابه باااامرأتين  بلتاااين  تااا  الو ااا ، ومااان 
المعلوا أن ال مل شبيه بالمر ، لما فياه مان ال اعف المشاار دلياه 

َددد مكَىحَدددَهكفاااي هولاااه تعاااال    ُِكَو   ددد ْه ُِكُ  ِيكَ ََحَ ددد ي ددد َْ ن َ ددد َ كبيََطلي ْي ََ كط ددد  كَوَوصهدددِد  َو  
ي َكك يَِلهكطل َمصي ُك َْ كَوليََطلي كِلي  ََُّ كطش  يكَ  ي كَى َْي  ُِك ي َوفيَص ُل

(2). 
  واان يتفقاد السااجون بالووفاة ويف اص  ااال  علاي بان أباي طالااب .ب 

المسااااجونين، ويلاااازا ماااان  لااااك عنايتااااه بالسااااجناء المر اااا  وباااا ل 
 .(3)المعالجة للا

ان اروا مان  »يقاول  ر مه اهلل، وتب دل  عم اله  عمر بن عبد العزيز .ج 
  .(4) « في السجون وتعلدوا المر   . . .

                                              
 .296، ص فقه السجون والمعتقالتد الهادي، أبو سريع محمد عب – (1)
 .14 :يةاآل، لقمانسورة  – (2)
 .370، ص أ واا السجن ومعاملة السجناءأبو غدة حسن، د.  – (3)
 .356، ص 5، جالطبقاتابن سعد،  – (4)
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«الات ف  بالشايء وتجدياد العلاد باه»والتعلد في اللغة  
وَتَعل اَدل  »، و (1)

َد ب ه   دَث الَعل  َتَلدل َتَفق َدل وأ   «وَتَعامدل واع 
(2)

 

لمساجونين وما وان الوثير مان األماراء والبلفااء األموياون والعباسايون يتفقادون  جارات ا
ويرعون السجون برصاد األماوال فاي مصاال لا، وتن يفلاا وتوسايعلا وتاوفير المرافا  ال ارورية 

 بلا.

يعتباار اإلسااالا الن افااة هااواا الصاا ة وعنااوان هااوق : عنايااة المساالمين بنظافااة السااجنا  - 04
 الجسا وسالمته من األمرا .

دا الن افاة الشبصاية ومناك نصوص شرعية عاماة يموان اعتبارماا أصاوً  فاي تقريار مباا
في جسا الفرد المسلا ومالبسه، ف اًل عن  لك بع  النصوص والوها   في ن افة المساجونين 

 باصة.
كطل ُمَََطكسَّيي َك هال تعال    َمطبيَيكَوُيُيبُّ كطلَدم  .(3)  ي مكطلحهَِكُيُيبُّ

 .(4) َوثيَِ َبَككَفَطكسَّ ك وهوله جل  شأنه  
عشار مان الفطارق الفطرق التي تعتبر الن افاة  قيقاة أمرماا فقاال   أمور وهد بي ن النبي 

عفاء الل ية، والسواك، واستنشا  المااء، وهاص األ اافر، وغسال الباراجا ونتاف  هص الشارب، وا 
  ونساايت العاشاارق د  أن توااون مصااعب، هااال زلريااااإلبااط، و لاا  العانااة، وانتقاااص الماااء، هااال 

تقاص الماء يعني ا ستنجاء   انوليع، هال قتيبةالم م ة، زاد 
(5). 

و  شااك فااي أن م اف ااة السااجناء علاا  الن افااة والطلااارق جااديرق ب مااايتلا والتقلياال ماان 
ن م ل الن افة تستمد أسبابلا مان تعااليا اإلساالا التاي ت اث علا   دصابتلا بالعلل واألمرا ، وا 

  تعال .الطلارق في البدن والثوب والموان والمأول والمشرب للتقرب دل  اهلل

                                              
 .460، ص ، مبتار الص اح، مادق علدالرازي – (1)
 .331، ص 1ج، القاموس الم يط، مادق العلدالفيروز آبادي:  – (2)
 .222، اآلية: البقرقسورة  – (3)
 .04 :يةاآل، المدثرسورة  – (4)
 به. 261رقم  (،1/223)، باب بصال الفطرق ،في الطلارقأخرجه مسلم،  – (5)
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ما يساعاد عل  الن افة والطلارق النصيب األوفار فواان بوهد  فر الم بوسون في اإلسالا 
 الماء بجانب السجين يجدل مت  ا تاجه.

أ.  ور الفقلاء أن المسجون   يمن  من الماء والو وء ون ول، و  يبفا  األثار الصا ي 
 .(1)الناتج من دسباغ الو وء وتعددل في ول يوا

أبباااار فيلاااا  صاااول الساااجناء علااا  مااااء يوفاااي للو اااوء وا غتساااال فواااانوا ب. رويااات 
 ، ومنلا ما يلي  (2)يغتسلون في  بسلا

البااويطيوااان  -
يغتساال واال جمعااة ويتطيااب ويغساال ثيابااه فااي  الشااافعيماان أصاا اب  (3)

 .(4) بسه

اباان هبياارة الااوزيرو اارص 
علاا  تجنيااب السااجناء ا زد اااا فااي أماااون  اايقة و ااارق  (5)

  أعارف أناه  »وهاال   (6)ألساباب الن افاة والطلاارق، ومنعاًا مان انتشاار األوسااخ واألوب اةت قيقًا 
يجااوز عنااد أ ااد ماان المساالمين جماا  الوثياار فااي  اابس ي ااي  عاانلا غياار متمونااين ماان الو ااوء 

«والصالق
ابن تيميةومو مقت   والا  الماورديونقل مثل  لك عن  (7)

(8). 
رما الشاريعة اإلساالمية بال االسجون تعد  شو ا    تقافال ا ت السي ة التي وانت في بع  

 تعتبرما من األمور الم رمة.

                                              
هرة، عيســد البــابي ، ) مصــر، القــا1، مطبــوع بهــامش حاشــية الدســوقي، طالشاارح الوبياار لمبتصاار بلياالالــدردير أحمــد بــن محمــد العــدوي، أبــو البركــاخ،  – (1)

 .282، ص3الحلبي(، ج
 .119، ص 3جأ واا القر ن، ابن العربي أحمد بن عبد اب أبو بكر،  – (2)

. صــاحب اإلمــام الشــافعي )مــن أعمــال الصــعيد األدنــد(بــويط  أهــل مصــر، نســب ه إلــد البــويطي، مــنالقرشــي، أبــو يعقــوب هــو اإلمــام يوســ  بــن يحــي  – (3)
وثبـخ علـد رأيـه )فـي أيـام الواثـق( محمـواًل علـد بغـل مقيـد، إلـد بغـداد  ُحِمـلالقـرآن،  خلـق، امـُ حن فـي محنـة ة درسه بعد وفا ـهو لميذه، وقد خلفه في حلق

 فـي الفقـه، اق بسـه مـن كـفم (المخ صـر) م(، لـه846 -هــ 231)سـنة ببغـداد   هومـاخ فـي سـجن سـجنفي ذل  األمـر وقـال: هـو كـفم اب غيـر مخلـوق، ف
 .257، ص8جاألعالا،  ،يالزركل ،الشافعي

 .376، ص 1م(، ج1948، )مصر، القاهرة: دار الك اب العربي، 1،  طمعيد النعا ومبيد النقاالسبكي عبد الوهاب بن علي  اج الدين،  – (4)
. مـن  فميـذه ابـن الجــوزي. مـن بعـ  قـرى دجيـل بـالعراق، فقيـه حنبلـي، أديـب ،هـو يحـي بـن محمـد بـن هبيـرة الـذهلي الشـيباني، أبـو المظفـر عـون الـدين – (5)

فف ـين المق ـدى جمع ابن الجوزي بع  فوائده وما سمع منـه فـي ) ك ـاب المق ـبف مـن الفوائـد العونيـة (، كـان عالمـًا فاضـًف عابـدًا عـامًف ولـي الـوزارة للخ
 .165، ص 8جاألعالا، الزركلي،  ،هـ 560والمس نجد،  وفي عام 

، 1م( ج1978، )القـاهرة:  نشـر مؤسسـة السـعيد بالريـا ، مطبعـة الـدجوي اإلفصااح عان معااني الصا احمظفر الـوزير، ابن هبيرة يحي بن محمد أبو ال – (6)
 .39ص 

 .37، ص1، جالمرج  نفسه – (7)
 .398، ص 35، ج مجموع الفتاوعابن  يمية،  – (8)
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ونص اإلسالا عل  أنه ينبغي تموين السجين من دزالاة شاعرل فاي ال ابس، وهارر الفقلااء 
أن األف اال تقلاايا أ ااافرل، و ااف  شاااربه، و لاا  عانتااه وتن يااف بدنااه با غتسااال فااي واال أساابوع 

 .(1)مرق

 الصحية بملان الحبس. ثانياا: العناية

دن من مستلزمات الن افة الص ية لبادن الساجين ووماللاا أن يواون الساجن ن ياف وفياه 
من التلوية وأشعة الشمس وا تساع الوافي، وتوفر غير  لك من األمور والمراف  الص ية التاي 

ناه لاا أتاه و ة واإل سااس بآدميان الشاعور بالورامايتتطلبلا طبيعة ال ياق. وم ا ما يبعث في السج
نما لتقويمه  صالحيتواجد منا لالنتقاا منه، وا    اله. وا 

ل ا وانات أوثار أبنياة الساجون اإلساالمية وماا ساب   وارل مشايدق علا  الطاراز العرباي فاي 
فادتلاا  العمارق من  يث ا تساع والتلوية الجيدق ووصاول أشاعة الشامس دلا   جارات الساجن وا 

سااا ة السااجن، باال دعاات الشااريعة اإلسااالمية دلاا  أجساااا السااجناء وتموياانلا ماان المشااي فااي 
 رورق توفير المراف  الص ية التي تستلزملا طبيعة ال ياق وتوفير وال ماا مان شاأنه تاوفير هادر 
جيد من أسباب الرعاية الص ية، فلقد وردت أ اديث نبوية تأمر المسلمين وافة بالم اف ة علا  

إلباااالل باا لك دسااااءق دلاا  الصااا ة العاماااة طلااارق األمااااون وبباصااة اآلملاااة بالسااوان، وتعتبااار ا
، و لك ألن الوهاية بيار (3)في مجام  الناس وأماون جلوسلا والتبول في الماء الراود (2)والتبلي

 من العالج.
ل ا امتا المسلمون من  القديا بن افة هراما ومدنلا، ومن منا لزا أ  توون الساجون أهال 

 بين السجناء.من  لك، بل مي أول  لسرعة انتقال العدوع 
وبالفعل ثبت أن دجراءات الن افة شاملت الساجون  جراتلاا ومرافقلاا، ويؤياد  لاك ماا يلاي 

 مما تقدا  ور بع ه 
 السجون وتف صه عن أ وال السجناء.  علي بن أبي طالبتفقد  .01

                                              
 .126 ، ص1، ج(م1970 -هـ 1390بيروخ:  ) ،1ط، المصنف ،الصنعانيبن همام عبد الرزاق  – (1)
 : قضاا الحاجة.التبلي – (2)
 ةطبعـ)، حقيـق عبـد القـادر األرنـااوط (،118-7/116)،جاام  األصاول فاي أ ادياث الرساول ،ابن األثير المبار  بن محمد الشيباني مجد الـدين الجـزري - (3)

 .(م1969دمشق 
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 و ته بتعلد السجون ومن فيلا. عمر بن عبد العزيزتوصية  .02

 وال في مصال لا.رعاية الدولة العباسية للسجون ورصد األم .03

 برعاية السجون و رصه عل  ن افتلا وتوسي   جراتلا. بن هبيرة الوزيرامتماا  .04

 وايااة هصااص السااجناء الاا ين واااانوا يغتساالون فااي سااجونلا ويغساالون ثياااابلا  .05
 .لالبويطي

  أن المسااالمين امتماااوا بصااا ة الساااجناء ون افاااة ساااجونلا وخالصاااة القاااول مماااا تقاااد 
فااراد األطباااء وتبصاايص األمااوال ل نفااا  علاا   و رصاالا علاا  معالجااة المر اا  فااي السااجون وا 

 األدوية والعالج وغير  لك من ا  تياجات الطبية والص ية.
وأن  ال   في الرعاية الص ية مقرر فاي الشاريعة اإلساالمية وثابات ومماارس فعااًل و فار 

يعة تقرياارًا بااه السااجناء واهعااًا، وهااد ورساات الشااريعة الطااامرق ماا ا ال اا ، وامااتا بااه فقلاااء الشاار 
وشر ًا وتثبيتًا في  ياق السجين، ألن من مقاصد الشريعة اإلساالمية الم اف اة علا  ال ارورات 

 البمس.
وفااي الوهاات الاا    اارص المساالمون علاا  العنايااة الصاا ية والطبيااة بالسااجناء ون افااة 

 السجون، وانت السجون عند غيرما في أسوأ  ال.
نل ااة أشاابه بمقااابر جماعيااة ُيلقاا  دليلااا فواناات وثياار ماان السااجون الغربيااة فااي عصاار ال

 (1)السجناء أوداسًا ويتروون فيلا بع لا يموج في بع  عل  أه ر ال ا ت وأف علا.
ووانت بع  السجون مواناًا لمر ا  األعصااب والمجاانين، ب جاة أن لعناة الساماء جلات 

الياادين علاايلا عقابااًا علاا   ثاااملا، فوااانوا ي بسااون فااي غاارف م لمااة، وي ااربون ومااا مقياادو 
والرجلين، ويتول   لك رجال غال  شداد،   يعرفون د  ال ارب والتعا يب، و ال األمار وا لك فاي 

 (2)أوربا  ت  أوابر القرن الثامن عشر.

                                              
 .51-50، ص 5م(، ج1971 -هـ 1391، )بيروخ، 3، طدا رق معارف القرن الراب  عشر اللجرقوجدي محمد فريد،  – (1)
 .266-255ص م(،1964، )بيروخ، 1طة كمال دسوقي وزمفئه، ـ،  رجمشمس العرب تسط  عل  الغرب ،هونكة المس شرقة األلمانية هونكة – (2)
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 المطلب الثاني: حق السجين في الرعاية الصحية في القانون الجزائري.

تادابير ال رماان   شك أن اللدف ال   يمون في دطارل تبرير عقوباة ال ابس وغيرماا مان 
من ال رية مو  ماية المجتم  من الجريمة، وللوصول دل   لاك اللادف ينبغاي أن تساتبدا فتارق 
السااجن لت قياا  الغايااة ماان تلااك العقوبااة التااي تقيااد  ريااة اإلنسااان أوً ، وتتمثاال تلااك الغايااة فااي 

 تاراا القاانون، العمل عل  عودق السجين دل  المجتم  مواطنًا صال ًا هادرًا عل  العيش في  ل ا
بمااا فااي  لااك هدرتااه علاا  تاادبير ا تياجاتااه المعيشااية. و  يبفاا  أن ت قاا  تلااك الغايااات يسااتلزا 
تطااوير ن اااا السااجون علاا  جمياا  األطاار والوسااا ل اإلصااال ية والتعليميااة واألبالهيااة والرو يااة، 

بلادف  ف اًل عن  لك ش   جمي  الطاهات وصور المساعدق المناسابة والمتا اة فاي ما ا الشاأن
 توفير أوثر هدر مستطاع من ا تراا الورامة اإلنسانية للمواطن  ت  ومو سجين.

ومااا درجاات المواثياا  وا تفاهيااات الدوليااة علاا  تأويااد  اا  السااجين فااي الورامااة اإلنسااانية 
دون التمييز بينه وبين غيرل من البشر باارج الساجن،  باعتباار أن  قاو  اإلنساان ماي  قاو  

اعتبارات أبرع، وألزمت الادول ب ارورق شامول دسااتيرما الوطنياة ماا يوفال  ثابتة تسمو فو  أية
رعاية السجناء وتقديا الرعاية الص ية الالزمة للا. د  أن ا متماا بالرعاية الص ية يسامح مان 

ة األباارع وماان نا يااة انا يااة با تفااا  السااجناء بصاا ة جياادق تساالا فااي نجاااح األساااليب العقابياا
ن واان  »شار األوب ة واألمرا .أبرع يجنب المجتم  انت وتجدر اإلشارق دل  أن الم ووا علياه وا 

يلتاازا بالب ااوع لمااا تفر ااه واجبااات الرعايااة الصاا ية، د  أن تلااك األبياارق  اا  لااه تلتاازا اإلدارق 
العقابية بتوفيرل  ت  يساتوفي  قاه مان المجتما  فاي التأميال، وال ا  فاي الرعاياة الصا ية يجاد 

الرعاياة  قاًا عاماًا تلتازا باه الدولاة دزاء جميا  مواطنيلاا باال اساتثناء بماا تبريرًا له في وون تلاك 
فيلا الم ووا عليلا، وما أن  رمان مؤ ء األبيرين من الرعاية الص ية يت من ديالماًا د اافيًا 

 (1).«  يقرل القانون يزيد عن األلا القانوني الم دد والمتمثل في سلب ال رية فقط
ن ماان أمااا ال قااو  ال تااي يوفللااا الدسااتور ووافااة المواثياا  والعلااود الدوليااة، مااو  اا  وا 

المسجون في الرعاية الص ية. فقد جساد اإلعالن العالمي ل قو  اإلنسان الا   اعتمدتاه األماا 
 قوهًا تتصل بأممية أن يعامال ول دنسان بما ي ف  ورامته فأواد فاي الماادق ا 1948المت دق عاا 

                                              
 .422-421 ، صأصول علمي اإلجراا والعقاب، القهوجي – (1)
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فاي مساتوع معيشاة ي امن الصا ة والرفامياة لاه وألسارته منه علا  أن لوال شابص  ا   (25)
 عل  صعيد المأول، والملبس، والعناية الطبية والبدمات ا جتماعية ال رورية.

ا 1966وما أشار العلد الدولي لل قو  ا هتصادية وا جتماعياة والثقافياة الا   أهار عااا 
ي مادتاه الثانياة عشار ا، علا   ا  المساجون فاي الصا ة فا1989وصادهت عليه الجزا ار سانة 

 اا  وال دنسااان فاي التمتاا  باأعل  مساتوع ماان الصا ة الجساامية والعقلياة عاان  »وتانص علا   
طرياااا  الوهايااااة ماااان األماااارا  الوبا يااااة والمتوطنااااة والملنيااااة واألماااارا  األباااارع وعالجلااااا 

 .«ومواف تلا
 وهااد تأوااد  اا  الم بااوس فااي تااوفير الرعايااة الصاا ية والطبيااة الالزمااة لااه فااي القواعااد

 (.26دل  القاعدق  10في أوثر من مو   )من القاعدق  النمو جية الدنيا لمعاملة السجناء
وفصاالت القواعااد النمو جيااة الاادنيا لمعاملااة السااجناء  اا  الرعايااة الصاا ية ت اات عنااوان 

 .(22البدمات الطبية و لك في القاعدق )
ن الرعايااة الصاا ية تت اامن أساااليب وها يااة )القواعااد الاادنيا ماان  ( وأباارع 21لاا  د 10وا 

( و  تقتصر الرعاية الص ية عل  العالج فقط، بل يجاب 25دل   24عالجية ) القواعد الدنيا من 
أن تشاامل أي ااًا الوهايااة ماان األماارا  التااي تنتشاار داباال السااجون، و  تت قاا  ماا ل الوهايااة د  

وللمرافا ،  التلوياة الوافيااة، عادا ا وت اا ، الن افاة الشبصاية للساجين) بتلي ة الجو الصا ي 
 .( الوشف الدور ، نوعية الغ اء والومية المقدمة

ولا توتف القواعاد الادنيا لمعاملاة الساجناء علا  و ا  هواعاد عاماة للتطبيا  علايلا، بال 
و عت هواعاد باصاة تطبا  علا  ف اات الم بوساين المادانين الم واوا علايلا ت ات أ   اروف 

يلعاااب دورًا وبيااارًا فاااي تن ااايا الرعاياااة (، ونجاااد أن الطبياااب 63و  62وفاااي أياااة ه اااية )القاعااادق 
الص ية للم بوسين واإلشراف عليلا، ورغا أن الممر ين لا ي وروا صرا ة في القواعاد الادنيا، 
د  أن  ورما جاء بصورق  منية فيما أسمته '' البادمات الطبياة '' باعتباار أن ما ل البادمات   

د أشار المجلس الدولي للتماري  دباان تعمل بصورق مناسبة د  بمساممة مساعدين لألطباء. وه
 دل  أممية دور العاملين بالتمري  في رعاية الم بوسين.ا 1975انعقادل بسنغافورق سنة 
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وتجدر اإلشاارق دل  أن وال المواثي  أو العلااود أو التشاريعات أو المباادا التاي سابقت أو 
توفيااار الرعاياااة الصاا ية  جاااءت بعااد هواعااد ال ااد األدناا  لمعاملااة السااجناء أشااارت دلاا   ااارورق

 »  (09للسجين انطالهاًا من أممية  لك، فجااء في المبادا األسااسية لمعاملاة الساجناء المبادأ )
ينبغااي أن تااوفر للسااجناء ساابل ال صااول علاا  الباادمات الصاا ية المتااوفرق فااي البلااد دون تمييااز 

«عل  أساس و علا القانوني 
(1). 
ي هااد عنااي  بالرعايااة الصاا ية للم بااوس ماان أن المجتماا  الاادول ونسااتخلم ممااا ساابق

منطل  الورامة اإلنسانية، وجسد  لك من بالل القواعد النمو جية لمعاملة السجناء وعان طريا  
المن مات الدولية المتبصصة العاملة في المجال الطبي. وعل  غرار م ا سن اول اآلن الوهاوف 

 ال الرعاية الص ية للمساجين.عل  مدع أب  المشرع الجزا ر  بالتطور القانوني في مج
عتبااار الرعاياااة الصااا ية للم بوساااين وترهيتلاااا جااازًء   يتجااازأ مااان اإلصاااال ات د  أناااه ا

دل  توامل األنشاطة التاي تقاوا بلاا مصاالح الصا ة ومصاالح العدالاة   السياسية الجنا ية، ودع
من بالل ملا هصد تموين الم بوسين من ا ستفادق من برامج الص ة العمومية وبدماتلا وتن ي

 األ واا التشريعية والتن يمية التالية 
ا المت اامن هااانون تن اايا السااجون 1972فبراياار  10المااؤرخ فااي  02-72األماار رهااا  -

عادق تربية المساجين.  وا 
 المتعل  ب ماية الص ة وترهيتلا.ا 1985فبراير  16المؤرخ في  05-85القانون رها  -

 هانون األبالهيات الطبية. -

نون الجزا اار  تنفياا ًا للمواثياا  وا تفاهيااات الدوليااة ب مايااة السااجناء ماان لقااد امااتا القااا 
انتلاااك  قااوهلا األساسااية وفااي مقاادمتلا  قلااا فااي ال ياااق، وفااي الصاا ة الجساادية والنفسااية 

 والعقلية.
عاادق اإلدمااج  04-05وتوريسًا ل لك جاء القانون رها  المت من هانون تن ايا الساجون وا 

   يلادف المشاارع الجزا ار  مان باللااه رساا سياسااة وا ا ة المعااالا ا جتمااعي للم بوساين الاا

                                              
، مبـدأ رقـم 1990ديسـمبر  14فـي  ةالمؤرخـ 45/111د المـ  بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة اع مـدخ ونشـرخ علـ، لمعاملة الساجناء المبادا األساسية –( 1)

09. 
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للتوفاال األمثاال بالم بوسااين متبنيااًا مباادأ التأمياال واإلدماااج ا جتماااعي للم بوسااين علاا  أسااس 
علميااة  ديثااة وفاا  مااا تصاابو أن ترتقااي دليااه البشاارية وتماشاايًا ماا  مااا وصاالت دليااه المواثياا  

اردق فااي ماا ا القااانون مااي تاادعيا أطاار التوفاال الصاا ي الدوليااة. وماان بااين األ واااا الجدياادق الااو 
 األ سن للم بوسين و لك من بالل ما يلي  

( 65دل   57)من المادق  04-05ورود تسعة مواد في مجال الرعاية الص ية في القانون 
 (.43فلناك مادق وا دق )ا  (1)عل  عوس النص القديا،

 وم ل المواد التس  تنص عل  ما يلي 
عااادق اإلدماااج  (57لصاا ة  تاانص المااادق )ال اا  فااي ا - ماان هااانون تن اايا السااجون وا 

ال اااا  فااااي الرعايااااة الصاااا ية م اااامون لجمياااا  ف ااااات  »علاااا  أن  للم بوسااااين ا جتماااااعي 
 الم بوسين.

يستفيد الم بوس من البدمات الطبية في مص ة المؤسسة العقابية، وعناد ال ارورق فاي 
 .«أ  مؤسسة استشفا ية أبرع

شأ عيادات أو هاعات عاالج دابال وال المؤسساات و يفتلاا السالر علا  وألجل ول م ا تن
 السالمة الجسدية والعقلية للسجناء مجانًا.

دارق السجااوما عملت وزارق العا ن طريا  اون علا  تواريس ما ا ال اا  فاي الميادان عاادل وا 
ساامبر دي 10مااا الموافاا  1412جمااادع الثانيااة  03راران الوزاريااان المشااتروان المؤربااان فااي االقاا

والمت منان و ا  بعا  األساالك النوعياة التابعاة لاوزارق الصا ة والشاؤون ا جتماعياة  م1991
 في  الة البدمة لدع وزارق العدل.

أ  أنااه هباال ماا ا التاااريا واناات التغطيااة الصاا ية داباال السااجون ماان ابتصاااص أطباااء 
ء األطباء ومن  سانة  اليًا فإن السجون مي التي تو ف ماؤ  أمامنتدبين من هبل المستشفيات، 

 بطت الص ة بطوق عمالهة ن و األماا تجسدت بوجود ما يلي ا 1991
 المديرية الفرعية للص ة عل  مستوع اإلدارق المروزية. – 01

                                              
عااادق تربيااة المساااجين ،ا1972فبراياار  10مااا الموافاا  1391   ال جااة عاااا  25مااؤرخ فااي  72-02أماار رهااا  – (1)  يت اامن هااانون تن اايا السااجون وا 

 .م1972فبراير  22هـ الموافق 1392 محرم 07المؤرخة في  15الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 
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و دات صا ية دابال وال المؤسساات العقابياة يشارف عليلاا أطبااء ر يسايون وماي  – 02
 اا من األطباء يتراوح عددما  سب  جا المؤسسة.مشولة من عدد م

 * أطباء أسنان. نفسانيون. تقنيون سامون في الص ة. ممر ون. مببريون.
 وت تو  ول و دق ص ية عل  

 .هاعة الف ص الطبي 
 .هاعة لعالج األسنان مجلزق 

 .هاعة للتمري  والعالج 

 .هاعة لالستشفاء والمراهبة 

 .هاعة لألشعة 

 .صيدلية 

 .ة الصحية للمسجون* المتابع
الف ص األولي  ماو دجباار  لوال مساجون جدياد يادبل الساجن، ساواء واان هادماًا مان  -

ل مان ساجن  بار، وما ا لغار  فاتح ملاف طباي تساجل فياه وال المعلوماات   الة ال رياة أو  او 
الص ية تجنبًا لول األمرا  المعدية هبل و عه في القاعات، غير أنه د ا تبي ن أنه ي مال مر اًا 

ديًا؛ فلنا يجب عزله طبيًا هصد عالجه، وما ا  ساب الما ورق الوزارياة المتعلقاة بتاوفير شاروط مع
، وما ا ماا نصات م1999ماايو  17المؤربة في  49/99الص ة والن افة والوهاية من األوب ة رها 

عااادق اإلدماااج ا جتماااعي للم بوسااين  58عليااه المااادق ) يااتا »( ماان هااانون تن اايا السااجون وا 
وس وجوبااًا ماان طاارف الطبيااب واألبصااا ي النفساااني عنااد دبولااه دلاا  المؤسسااة ف ااص الم باا

 .«العقابية وعند اإلفراج عنه، وولما دعت ال رورق ل لك
، بناًء عل  طلباتلا المقدمة الفحم اليومي للمساجينويقصد بولما دعت ال رورق ل لك 

األدويااة لواال مااري  مباشاارق للطبيااب بالمؤسسااة العقابيااة هصااد ال صااول علاا  العااالج، وتماانح 
  سب ال الة.
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عادق اإلدمااج ا جتمااعي للم بوساين 59وهد أودت المادق ) ( من هانون تن يا السجون وا 
علاا  تقااديا اإلسااعافات والعالجااات ال اارورية للم بااوس، وتجاارع لااه الف وصااات ا، 2005لساانة 

 الطبية والتلقي ات والت اليل للوهاية من األمرا  المعدية تلقا يًا.
دير المؤسسااة العقابيااة بالتنسااي  ماا  الطبيااب، واتبااا  واال التاادابير ال اارورية وعلاا  ماا

للوهاية من  لور وانتشار األوب ة أو األمرا  المعدية بالمؤسساة، وماا نصات علا   لاك الماادق 
 ومو التلقيح الجماعي للمساجين. (1)( من ) .ت.س(62)

طاع الص ي، والتي تشارك في وتتا الوهاية بالعمل م  مصل ة األوب ة والطب الوها ي للق
مراهبة الن افة والمالءمة الص ية للم الت. وما ت رص عل  تطبي  البرامج الوطنية للص ة 
وت من التلقي ات ال رورية وتن ا معالجة األمرا  التابعة للبرامج الوطنية للص ة ) التلاب 

 الس ايا، مبية، شووية، مر  السل (.
( عل   رورق سلر الطبيب عل  مراعاق 60مادق )الن افة الجسدية  وما نصت ال -

هواعد الص ة والن افة الفردية والجماعية دابل أماون ا  تباس م  وجوب تفقدل مجموع 
األماون بالمؤسسة واإلبطار عن أ  شيء يتعل  بالص ة والن افة،  يث أن الن افة الجسدية 

ع عل  األهل وفقًا للم ورق الوزارية للمساجين دجبارية للجمي  من است ماا و الهة مرق ول أسبو 
ا، ويجب أن تستعمل شفرق  الهة وا دق لول مسجون 29/10/1995المؤربة في  95/476رها 

 تفاديًا لألمرا  المنتقلة عن طري  الدا مثل اإليدز )السيدا(.
ويتا تن يف المراف  و لك وفقًا لبرنامج ون اا معين باص بالن افة اليومية أو الدورية 

دجبارية وليست ابتيارية، يعين م بوسين لل ا الغر  ولالستشفاء يمون و   ال ا ت ومي 
المستعصية التي تتطلب المراهبة الطبية المروزق دما في القاعات الباصة لالستشفاء بالمؤسسة 
أو المستشفيات العمومية والتي تتوافر عل  أجن ة باصة بالمساجين المر   مؤمنة 

يو   الم بوس الم ووا  »( من ) .ت.س(  61عليه المادق ) وم روسة، وم ا ما نصت
عليه ال   ثبتت  ا ت مر اه العقالي أو ال   ثبت ددمانه عل  المبادرات، أو المدمان ال   

                                              
 وُيقصد بها قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين – (1)
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يرغب في دزالة التسماا، بليول استشفا ي متبصص لتلقياه العالج وفقًا للتشريا  المعماول به 
 ...». 

يجب أن توون  »( من هانون تن يا السجون  63لمادق)وبالنسبة للتغ ية  تنص ا -
 .«الوجبة الغ ا ية للمسجونين متوازنة،  ات هيمة غ ا ية وافية

ووفقًا لل ل المادق فإنه يتا دعداد برنامج للتغ ية أسبوعي يصاد  عليه طبيب المؤسسة 
 العقابية ويراعي فيه الومية والنوعية.

  الم بوسين المر  ، ويلزا أن ي ف  ويو   ( لبعRégimeويمون أن تمنح ال مية )
ساعة للتأود من نوع التلوث الغ ا ي بعد الت اليل  24بالعيادق الطب  الشامد لول وجبة لمدق 
 المببرية في  الة وهوع تسما جماعي.

ر والنصا ح التي يقدملا له الطبيب فإ ا اوعل  مدير السجن أن ي   في اعتبارل التقاري
د فورًا دل  اتبا  التدابير الالزمة لو   م ل التوصيات مو   التنفي  وفي تواف  الرأيان عم

  الة العوس يقدا تقريرًا برأيه الشبصي مرفقًا بآراء الطبيب دل  سلطة أعل .
ويفلا من استقراء مواد الرعاية الص ية أن المشرع الجزا ر  هد أب  بالقواعد الباصة 

من هواعد ال د األدن  لمعاملة المسجونين  (1) الفقرق( 63المنصوص عليلا في المادق )
المتعلقة بالمعالجة الطبية للم بوسين التي تتطلب دفرادية المعالجة، وبالتالي تقت ي األب  
بن اا مرن لتصنيف الم بوسين في ف ات، ب يث توزع م ل الف ات عل  مؤسسات أو و دات 

 ال   يناسبلا. استشفا ية منفصلة تستطي  ول ف ة أن تجد فيلا العالج
وما أشار القانون الجزا ر  عل  غرار ن اا القواعد الدنيا لمعاملة السجناء دل  أممية أن 

رورق أن ي ا ايشمل السجن العدد الوافي من المو فين واألطباء لبدمة المساجين، وعل   
مرا  العقلية اء األادر اإلموان عددًا وافيًا من األبصا يين وأطباجلاز المو فين دابل السجن بق

المؤرخ  276-92   رها اوأطباء النفس والمساعدين ا جتماعيين. و لك بموجب المرسوا التنفي
 م.1992يوليو  06في 

 التوهي  عل  اتفاهيتين مما   ل وهد أدع تطبي  م ل األ واا د
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و ت الص ة العمومية، والتي عُ  –العدالة –ا 1989يوليو  03ا تفاهية المؤربة في  -
 الص ة والسوان.  –العدالة  –ا 1997مايو  13فاهية المؤربة في ا تب

لقد نصت ا تفاهية األول  عل  انتداب الممارسين الطبيين وشبه الطبيين للمؤسسات 
 العقابية من هبل وزارق الص ة العمومية.

 وتنص الثانية والتي يسر  بلا العمل دل  يومنا م ا عل  ما يلي  
 لمعاونين من هبل وزارق العدل، يتعل  األمر منا بإجراء دما تو يف الممارسين وا

و   األسالك الباصة التابعة لوزارق الص ة في  الة بدمة لدع وزارق العدل طبقًا 
 ا.1991ديسمبر  10للقرارات الوزارية المؤربة في 

  ما تعيين الممارسين والمعاونين عل  مستوع المؤسسات العقابية من هبل أهرب وا 
  ية، وما تو ح م ل ا تفاهية تن يا األنشطة الطبية والص ية.اللياول الص

ويقوا باألنشطة الطبية المستبدمون المو عين في  الة بدمة لدع مصالح ددارق 
السجون أو المنتدبون من القطاعات الص ية للعمل بالدواا الوامل أو نصف الدواا، وتبص 

 م ل األنشطة 
 الباصة للطب العاا، الف ص الطبي اإلجبار   العالج في الوسط العقابي  ا ستشارق

عند الدبول، العالج التمري ي، توفير األدوية، العالج الباص بطب األسنان 
ا ستشارات الباصة بالطب النفساني والتي يقوا بلا المستبدمون الطبيون وشبه 

 ن والمبتصون في علا النفس بالمؤسسات العقابية.والطبي
 ي تتا في المستشفيات ومتابعة األمرا  من طرف ا ستشارات المتبصصة الت

 المستبدمين الطبيين والمعاونين بالمؤسسات العقابية.

وتجدر اإلشارق أن استشارق متبصصة   سيما في طب األمرا  العقلية يقوا بلا و لك 
 بصفة دورية أطباء متبصصون بالمؤسسات العقابية.

لمستشفيات العامة طبقًا للقرار الوزار  دن استشفاء مساجين المؤسسات العقابية يتا با
الصادر عن وزارق الص ة ا 1993مايو  22والمنشور المؤرخ في ا 1972فبراير  23المؤرخ في 

صالح المستشفيات.  والسوان وا 
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ومن جلة أبرع تجدر اإلشارق دل  أن مصالح وزارق الص ة ومصالح وزارق العدل هامتا 
مساجين بتن يا تقسيا هطاعي يتمثل في وون ول مجموعة مؤبرًا بت سين التوفل ا ستشفا ي لل

من المؤسسات العقابية تل   بمستشف  للتدبالت األولية،  يث يمنح العالج المتعل  
 با بتصاصات القاعدية.

وفيما يتعل  بالعالج    المستويات العليا، يتوفل ب لك مستشف  مرجعي، وتبصص 
ستقبال المساجين المر  ، يوون  لك عمومًا في اللياول ا ستشفا ية أجن ة أو هاعات  

ا، وال   ي دد 2004مارس  16مصالح الطب الشرعي طبقًا للقرار الوزار  المشترك المؤرخ في 
ها مة المؤسسات ا ستشفا ية التي تستقبل المساجين المر   والتقسيا القطاعي والمقرر 

 المبصصة للا. ا والمتعل  بت ديد عدد األسرق2004مارس  16المؤرخ في 
ولعل من أما المبادا التي أهرما القانون الجزا ر  ) .ت.س( فيما يتعل  بمعاملة 
الم بوسين، مو دهرارل ل   الم بوس في اإل راب عل  الطعاا أو رف  العالج، فقد نصت 

عل  أن يقدا الم بوس دل  مدير المؤسسة العقابية تصري ًا موتوبًا ب لك يبي ن فيه  (64المادق )
 أسباب اللجوء دل  اإل راب أو رف  العالج.

فإ ا أهر مدير المؤسسة  لك بعد استشارق الطبيب، أن يو   الم بوس في ن اا ال بس 
ا نفراد  وإجراء وها ي، وفي  الة تعدد الم ربون يتا عزللا عن غير الم ربين ويو عون 

 ت ت المتابعة الطبية.
اا أو الراف  للعالج معر ة للبطر وجب وا  ا أصب ت  ياق الم بوس الم رب عن الطع

 دب اعه للعالجات ال رورية ت ت رهابة طبية مستمرق.
وما يجب اإلبالغ عن ول  الة وفاق دل  المصالح المبتصة بوزارق العدل، السلطات 
الق ا ية واإلدارية م ليًا، عا لة المعني، وتسلا الجثة لعا لته، وفي  الة الوفاق المشبومة   

من هانون ( 65ثة للعا لة د  بعد دتماا عملية التشريح. وم ا ما نصت عليه المادق )تسلا الج
 تن يا السجون.

 31-30وما أنه يمون د داث مصالح ص ية بالمؤسسات العقابية ) المادق 
 ' .ت.س'(.
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د النمو جية ادن وان موهف المشرع الجزا ي الجزا ر  من ن اا القواع :خالصة عامة
ر جليًا ا، فقد  ل72-02انون االم بوسين لا يبرز بالشول الوافي في  ل هالدنيا لمعاملة 

، ويتجل  توريس م ا الن اا من بالل منح أممية باصة للص ة 04-05بموجب القانون 
بصفة عامة والص ة العقلية للمساجين بصفة باصة، عن طري  أبصا يين في علا النفس 

ستشارات الباصة باألمرا  العقلية، ف اًل عن العياد ، والعمل م  المستشفيات بالنسبة لال
 تطبي  المبططات العالجية التي توصي بلا وزارق الص ة العمومية.

ويسمح التواجد األوثر فعالية لمصالح الص ة العمومية   سيما مصل ة الوهاية وعلا 
رية للن افة األوب ة بشول أمثل في تطبي  البرامج الوطنية الص ية والتلقي ية، والمراهبة الدو 

 العامة للمؤسسات، د افة دل  تن يا  مالت التوعية لفا دق المساجين.
وتجسيدًا لل ل القواعد أب  المشرع الجزا ر  في دطار السياسة الجنا ية، ببرامج 
التووين المتواصل وت سين مستوع المستبدمين الطبيين وشبه الطبيين والمبتصين في علا 

ن ال الة الص ية للمساجين، ب يث تسمح م ل التقارير النفس، وو   تقارير دورية ع
بالمتابعة الص ية دابل المؤسسات العقابية وباتبا  اإلجراءات المال مة لت سين ص ة 

 الم بوسين.
ولن نجانب الصواب بالقول أن المشرع الجزا ر  هد أهر  قوهًا  ديثة في معاملة 

يا د  بالرجوع دل  األعمال الت  يرية الم بوسين تتجاوز المنصوص عليه في القواعد الدن
نستبلص أن درادق المشرع الجزا ر  اتسعت دل  درجة استيعاب دموانية  04-05لقانون 

التربيص للم بوسين با تصال بعا التلا بمناسبة الت ويل أو المر  أو البعد، باستعمال 
دراج ن اا اإلفراج وسا ل اتصال عن بعد ت ت رهابة المؤسسة م ا من جلة، ومن جلة أبرع د

 تسبرما النيابة العامة ل لك. (1)المشروط ألسباب ص ية بناًء عل  الببرق الطبية المتبصصة
د  أنه يمون للم ووا عليه ا ستفادق من اإلفراج المشروط ألسباب ص ية د ا وان 
ق مصابًا بمر  بطير أو دعاهة دا مة تتناف  م  بقا ه في ال بس وتؤثر سلبًا وبصفة مستمر 

 ( منه.148ومتزايدق عل   الته الص ية البدنية والنفسية، وم ا في المادق )

                                              
 .11، ص 25/12/2004، الف رة ال شريعية الخامسة، الدورة العادية السادسة، مداو ت المجلس الشعبي الوطني – (1)



 ـــ  والقانون اجلزائريوالقانون اجلزائري  اإلسالميةاإلسالميةالشريعة الشريعة ية يف ية يف إلنسانإلنساناااملعاملة املعاملة التمتع بالتمتع ب  حقوق السجني يفحقوق السجني يفــ  الفصل األول
91 

 

وعل  الرغا من ما ا وله؛ د  أن ا تجال الغالب في التشري  الجزا ر  هد جاء متوافقًا ا 
م  ا تجامات العقابية ال ديثة، ومو ما يت ح في عدا اهتصار م ل الرعاية  –بدرجة وبيرق 

ص ي المعتادق، ولونلا دل  شمول بع  الطوا ف الباصة من الم ووا عل  أوجه البلل ال
 عليلا وال وامل والمر عات ووالمر   عقليًا ونفسيًا.

( من هانون تن يا السجون 50ومو ما اتجه دليه المشرع الجزا ر  في نص المادق )
 ناء.( من مجموعة القواعد النمو جية الدنيا لمعاملة السج23وأشار دليه نص المادق )

وعل  م ا األساس فإن  مان م ا ال   مو ما يتف  وتوفير أساليب وريمة لل ياق دابل 
المؤسسات العقابية تقترب دل   د وبير م  ال روف الم يطة بارجلا، ومو ما اتجلت دليه 
غالبية النصوص الدولية والتشريعية ال ديثة ن رًا لألممية المتعلقة بلا، وبال قو  األساسية 

بوصفه دنسانًا والمتممة لمتطلبات التأميل من ديقا  وتنمية للمدارك ال سية والمشاعر للسجين 
اإلنسانية لديه بغر  تقوية د ساسه بالمسؤولية تجال المجتم  وفرد من مجموعه، ووأ د 

 األغرا  األساسية المرجو ت قيقلا بالل تلك المر لة. وت قي  األغرا  العقابية المنشودق.
وومة الجزا رية بالرعاية الص ية للسجين ووفرت ول ما ت تاجه م ل وهد امتمت ال 

 الرعاية و لك لألسباب التالية 
 المساممة في معالجة السجين من ول ما يوجد به من علل جسمية أو عقلية. -01
جعل السجين هادرًا جسميًا و منيًا ونفسيًا للعمل بعد بروجه من السجن والتطل   -02

 دل  مستقبل أف ل.

في تل يب سلوك السجين، ب يث تعودل عل  القواعد الص ية السليمة.  المساممة -03
والن افة الجسمانية ون افة المالبس وا عتناء بالم لر وا عتزاز بالنفس، مما 
يبل  لديه شعورًا مغايرًا لما وان عليه هبل دبوله السجن، فيجعله ين ر دل  

 .ما يه بأنه غير    ، فيميل دل  التغيير ن و األف ل

المساعدق عل  بل  بي ة ص ية سليمة دابل السجن لل د من انتشار األمرا   -04
بين السجناء أنفسلا وبين من يالهيلا والمو فين والعاملين والزا رين من بارج 

 السجن.
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  دل دراستنا لمب ث )    الرعاية الص ية للسجين ( بالل  وننتلي من
ت ال ياق وصال ة لول زمان وموان أن الشريعة اإلسالمية بوصفلا شاملة لول متطلبا

أعطت السجين    الرعاية الص ية، واعتبرته  قًا أساسيًا وثابتًا لل ل الف ة من البشر، بل أن 
من الفقلاء من أفت  بعدا جواز  بس المري  أصاًل،  ت  من أجاز  بسه ربص ببروجه 

 من السجن، د  اشتد عليه المر  للعالج بارج السجن.
وا ل هدموا للسجين    الرعاية الص ية، و لك بتوفير األطبااء والدواء، دن المسلمين األ 

وو لك العمل عل  ن افة الموان، وما أن القانون الجزا ر  وفل للمري  السجين    الرعاية 
الص ية و رورق توفير طبيب عل  األهل في ول سجن، ف اًل عن أن مناك مستشفيات ومراوز 

جمي  المعدات واألجلزق، وما أتاح الن اا الجزا ر  للسجين    يعالج فيلا السجناء مجلزق ب
البروج من السجن للعالج والمداواق د ا تع ر  لك بالدابل، ومو ما يتطاب  م  الشريعة 
اإلسالمية. د  ُأطل  عل  م ا البروج من السجن اإلفراج المشروط ألسباب ص ية، بالرغا من 

 جية الدنيا لمعاملة السجناء رغا أن ول المواثي  الدولية أن م ا ال   لا تشر له القواعد النمو 
دعت دل   رورق توفير سبل ال صول عل  البدمات الص ية المتوفرق في البلد دون تمييز بين 

 السجين وغيرل عل  أساس و علا القانوني.
ونجااد أن المشاارع الجزا اار  هااد أهاار للسااجين  اا  اإل ااراب عاان الطعاااا مبالفااًا فااي  لااك 

َط ك  اإلسالمية التي  ر مته، واألصل في  رمة اإل راب عان الطعااا هولاه تعاال   الشريعة َو َكُُدح ُقد
أيك ََ ُح ك يَلكطلَدمك   ِ َُ ْيي َي    .(1) بْي

ِ ك وهوله جل شأنه   َُ َط ك َنُفَ  َُدُح  .(2) َو َكَُدق 
عن الوصال في الصوا، لما فيه من المشقة وال عف م  أنه يت من  وهد نل  النبي 

 .(3)لعبادق، وهد  مب األوثرون دل  ت ريمها
 ويت ح أن د راب السجين عن الطعاا  راا ويأثا فاعله.

                                              
 .195 :اآلية ،البقرقسورة  – (1)
 .29 :اآلية ،لنساءسورة ا – (2)
 .425، ص أ واا السجن ومعاملة السجناءحسن،  أبو غدةد.  – (3)
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ومما سب  يت ح أن اإلسالا وان سباهًا ومفصاًل ل   السجين في الرعاية الصا ية علا  
 ن و فا  ما دعت دليه المواثي  الدولية والقانون الجزا ر .
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 المبحث الرابع 

 ين في اإلفراج عنه بانقضا  المدة.حق السج

 فيه مطلبانو 

 المطلب األول: حق السجين في اإلفراج عنه بانقضا  المدة   في الشريعة اإلسالمية.
 المطلب الثاني: حق السجين في اإلفراج عنه بانقضا  المدة في القانون الجزائري.

 

 



 ـــ  والقانون اجلزائريوالقانون اجلزائري  اإلسالميةاإلسالميةالشريعة الشريعة ية يف ية يف إلنسانإلنساناااملعاملة املعاملة التمتع بالتمتع ب  حقوق السجني يفحقوق السجني يفــ  الفصل األول
95 

 

 الشريعة اإلسالمية. المطلب األول: حق السجين في اإلفراج عنه بانقضا  المدة   في

ن العقوباة في التشري  اإلسالمي ماي الجزاء المقاادر لمصال ة المجتما ، وتلادف أساساًا د
دلاا  دصااالح الفاارد والجماعااة، وماان أغرا االا مناا  اإلفساااد فااي األر  وم اولااة مناا  الجريمااة 

 يعتقاد ابتداًء و مل الناس عل  ا بتعاد عماا ي ارما وتلازملا فعال ماا فياه بيارما وصاال لا و 
بالمن  م ا الق اء التاا عل  الجريمة بما تعني ولمة المن  من معن  فل ا أمار مسات يل، ولوان 
د ا علا الجمي  أن العقوبة عل  فعل ما رادعة وهوية، هل  اإلهاداا علا  ارتواباه بوفاًا مان الوهاوع 

 في العقوبة.
 .(1)صال هوليس من أغرا  العقوبة ا نتقاا من الجاني بقدر ما يقصد منه د

وأن من  ومة التعزير ا والسجن أ د أنواعه ا من  وهوع الجريماة مساتقباًل ساواًء بالنسابة 
للجاااني نفسااه أو بالنساابة لغياارل ماان بااالل الااردع والزجاار ماا  اإلصااالح والتلاا يب، وباا لك توااون 

يارل منفعة الزجر مزدوجة، فلو يمن  الجاني من العودق دل  الجريمة ويردل عنلا، ويمنا  وا لك غ
(2)من ارتوباما ويبعدل عن م يطلا، فإن اهلل يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقر ن

. 

ومااا داا أن القصااد ماان التعزياار مااو الااردع أو الزجاار، فااإن العقوبااة يجااب أن توااون عنااد 
ت قي  م ا الغر ، فال يجوز أن تقف دون ال د ال   يت ق  معاه الزجار والمنا ، و  أن تواون 

 لك، بل توون عل  هدر ال اجة بما يت ق  معه الغار  مان فر الا دون  أزيد مما يلزا لت قي 
 .(3)زيادق أو نقص، فتت ق  ب لك العدالة في فر لا

والشريعة اإلسالمية دل  جاناب التبوياف والاردع والزجاار لاا تتاارك جاناب الجااني نفساه، 
صااال ه ومداباال يااد ا ه ةمبالغاا مناااك وااونتو   ،باال عناات بااه يتااه وتوبتااه هااد أن تأديااب الجاااني وا 

و ااعت فااي الم اال األول  تاا  يوااون ابتعاااد الناااس عاان الجريمااة ناتجااًا عاان وازع  دينااي نفسااي 
بل مبعثه هبل  لك الرغباة عان الجريماة والعازوف عنلاا وا بتعااد  ،مبعثه البوف من العقاب فقط
 اعتباار  اهلل، ومما يدل عل  م ا ا تجال في الشريعة اإلسالمية  عن مجاللا ابتغاء ت صيل ر 

                                              
 .610، ص 1، ج التشري  الجنا ي اإلسالميعودة عبد القادر،  – (1)
 50، ص ال سبة في اإلسالا؛ ابن  يمية، 265، ص الطر  ال وميةابن القيم،  – (2)

 .77، ص العقوبةأبو زهرة،  – (3)
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صااال ه تسااتقيا نفسااه  التعزياار عقوبااة الغاار  منلااا التأديااب واإلصااالح، ألن بتأديااب الجاااني وا 
 وتبتعد عن الجريمة، وفي  لك صالح للجماعة وتقويا لبنا لا.

والعقوبة في الشاريعة اإلساالمية   تواون د  بانص وماي شبصاية أي اا وماي أن توها  
ََّى   عال عل  الم ووا عليه نفسه وليس غيرل هال ت َوَ كَُزيُركَوطزيَرٌةكويز َركُ خ 

 (1) . 
وتلاادف العقوبااة أساسااا ل مايااة المصااالح المعتباارق فااي اإلسااالا ومااي  فاا  ال ااروريات 

 البمس. 
ولمااا واناات الغايااة ماان السااجن فااي النلايااة  مايااة المجتماا  ماان الجريمااة، فااان  لااك   

غيرل من المؤثرات التاي تجعال الساجين هاادرا يت ق  د  بب ل العالج التربو  والبلقي والرو ي، و 
عل  العيش ا مستقبال ا ويواون دباراج الساجين دبراجاا دا ماا عاادق بانتلااء ماادق ال واا علياه د  
يجب اإلفراج عنه بانق اء مدق السجن وا   وان بقاؤل فيه بعادما اعتاداء علا   ريتاه الشبصاية 

ي اء له في غير م له.  وا 
ناه لاولي ا   قاا ثابتاا لاه، بال و  عدُّ عليه بعد انق اء مدق سجنه يُ ن اإلفراج عن الم ووا أل 

اااألماار والقا ااي الن اار فااي  الااة المسااجونين يوميااا واإلفااراج عَ  ن   يساات   البقاااء ماانلا فااي م 
نما يوثر أمل ال ابس لقلاة الن ار فاي أمارما، دنماا ماو  »: القاضي أبو يوسف، لما قاله السجن وا 

 باوس فاي وال أيااا، فمان واان مميعًا بالن ر في أمر أمال ال بس وليس فيه ن ر. فمر و تك ج
«عليه أدب  ُأد ب وُأطل ، ومن لا يون له ه ية بلي عنه

(2). 
نااه يجااب أن يباادأ أويتجلاا  ماا ا ال اا  فيمااا يجماا  عليااه الفقلاااء فااي  داب القا ااي ماان 

ل بساه  بالسؤال عن الم بوسين د ا ورد دل  بلد فين ار فاي أماورما ويعمال باإطال  مان لاا يبا 
 .(3)موجب أو سبب

ومن    السجين في الشريعة اإلسالمية أي ا د ا أفرج عنه أن يزود بوثيقة ي ور فيلاا 
عطا ه أي ا وثيقة أبرع فيلا بيان ال رف )شالادق  انتلاء تنفي  العقوبة، ووهت دطال  سرا ه وا 

 ببرق( والملن واألعمال التي تعلملا واشتغل فيلا.
                                              

 .18 :ية، اآلفاطرسورة  – (1)

 .151، ص البراجأبو يوس ،  – (2)

 .120ص ، ) لبنان، بيروخ: مؤسسة أهل البيخ(، دراسة فقلية هانونية مقارنة: أ واا السجون بين الشريعة والقانون، ينظر: د. الوائلي أحمد – (3)
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ناه د ا اسااتوف  ال ا  مان الم واوا عليااه ألمعنا  األول فا وروا وهاد أشاار الفقلااء دلاا  ا
 (1)ب بس وغيرل، فعل  ال اوا أن يوتب له م  را بما جرع ليبلص من الم  ور ال   يبافه.

ن وتابة الوثا   عادق هديمة عند المسلمين وبباصة في مجال ال قو  واأله اية ا  م ا و 
جون اإلسااالمية وااانوا يوتبااون الوثااا   عنااد وماان الثاباات أن المسااؤولين عاان الساا (2)واأل واااا،

دطال  الساجين، ويا ورون فيلاا اسامه ووصافه وسابب  بساه والوهات الا   أفارج عناه فياه مان 
 يث اليوا والشلر والسنة ويا ورون اساا الواتاب، وهاد ُعثار علا  وثيقاة دطاال  ساراح م باوس 

 (3).ة في اإلسال ''نظا  الشرطما ونشر م مونلا في وتاب '' 348يرج  تاريبلا دل  سنة 
والبالصة أن الشريعة اإلسالمية هد عنيت بمن يقتارف  نباًا باأن تعفاو عناه أ ياناًا عناد 
صد  توبته أو تؤجل تنفي  ال وا لمصال ته، وا  ا ت اتا تطبيا  ال واا فاإن اإلساالا ياأمر ب سان 

رت  ا  الساجين التنفي   ت    ُي لا الجاني و  ينال منه زيادق عل  ال وا الصادر  دل، ل ا أه
 في اإلفراج عنه بعد ه ا ه العقوبة وأنلا  رصت عل  تزويدل بوثيقة اإلفراج عنه.

وماا ا ُيعااد ماان م اساان التشااري  اإلسااالمي. فلاا ا األبياار لااا يواان دفااراز دراسااة دنسااانية 
يشوبلا النقص والقصور، ولونه جاء من لدن ال ويا العليا الا   بلا  الانفس البشارية فأ سان 

ط علمه بأد  أسرارما وأبفاما، ومي التي هد   يعلملاا اإلنساان عان نفساه، ثاا أنازل بلقلا وأ ا
من األوامر والنوامي ما يال ا الفطرق البشرية، ولا يون  لك لمجتم  معين أو زماان م ادد ولوناه 

 للناس جميعلا عل  وجه المعمورق دل  أن يرث اهلل األر  ومن عليلا.

                                              
 .128، ص 10، جالمغنيابن قدامة،  – (1)

 .120، ص 1هـ(، ج1396، )القاهرة: مطبعة المجد، 1، ط ية الرسول أه ،ابن فرحون إبراهيم بن علي برهان الدين – (2)

 .187م(، ص 1983، ) ونف: الدار العربية 1طن اا الشرطة في اإلسالا دل  أوابر القرن الراب  اللجر ،  ،محمد الشري  الرحموني – (3)
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 اإلفراج عنه بانقضا  المدة في القانون الجزائري.المطلب الثاني: حق السجين في 
 

بلاا من م اامر المعاملاة اإلنساانية عادا دبقااء الساجين مادق أطاول مان المادق الم واوا 
مان  ريتاه المادق المنصاوص عليلاا فاي ال واا  عليه ألن ا لتزاا مو أن يبقا  الساجين م رومااً 

عاملااة السااجناء، باال أننااا نجااد بعاا  ماان هواعااد ال ااد األدناا  لم (57وماا ا مااا يفلااا ماان المااادق )
و لاك الدول تعاهب من يشدد العقوبة علا  الساجين ومان باين صاورما دبقااؤل مادق أطاول ومصار 

 .(1) ( من هانون العقوبات المصر 127المادق )في 
وهااد  اارص المشاارع الجزا اار  علاا  أن تنفااا  العقوبااة السااالبة لل رياااة بموجااب مسااتبرج 

ا. وماااا أنااه 2005ماان هااانون تن اايا السجاااون لساانة  (12اادق ) وااا، ومااا ا مااا نصاات عليااه الماا
أناه د ا ماا صاادف نلايااة تنفيا   ،ل رصه عل  تسريح الم بوس مباشرق بعاد انق اء مادق  بسه

 »  (13  لاه وماا ا ماا نصات علياه الماادق )امادق العقاوبة يوا عطلة يفارج عناه فاي اليااوا السابا
السالبة لل رياة يوا عطلة، يفرج عان الم باوس فاي الياوا السااب   عندما يصادف نالاية تنفي  العقوبة

«لااه
ن دل  ماا ا علاا  شاايء فإنمااا ياادل علاا  العاادل وعلاا   (2)  وماا ا ي  سااب للقااانون الجزا اار ، وا 

 ا متماا بل ا الشبص ال   ه   مدته، وم ا وله يفي  باإلنسانية.
بااه ماا  مااا جاااءت  ا فااي ماا ا الصاادد متفقااَا ً 2005وهااد جاااء القااانون الجزا اار  لساانة 

الشريعة اإلسالمية، من  يث اإلفراج مباشرق بعد انق اء مدق ال بس ومن  ياث تزوياد الساجين 
 بوثيقة اإلفراج ُمبين  فيلا ول المعلومات الباصة به.

 

                                              
 .205ص  الشرطة و قو  اإلنسان في المؤسسات العقابية، ،أ.د. عو  محمد محي الدين – (1)

 .2005هانون تن يا السجون لسنة   من 13و  12المادة  – (2)
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 خالصة الفصل األول:

 الفصل، يمون البلوص دل  ما يلي معالجة المبا ث األربعة لل ا من  ا نتلاء بعد

امتمات باه الشاريعة اإلساالمية ومباادا هد السجين في ال ماية من التع يب . دن    1
علا   ااد ساواء باعتبااارل وا ااد مان أمااا ال قاو  ألنلااا تتعلا  ب رمااة اإلنسااان القاانون الو ااعي 

وورامته، فالشريعة اإلسالمية امتادت منا  علادما األول دلا  هواعاد العدالاة اإلنساانية والمصال ة 
 عل  القدر ال رور  لت قي  و يفة العقوبة.المعتبرق وهصر اإليالا 

. القانون الجزا ر  أو د ماا أو ادت علياه المواثيا  الدولياة المعنياة ب قاو  اإلنساان بماا 2
ت ويه من هواعد منام ة للتع يب ولغيرل من  روب المعاملة الملينة أو الالدنسانية، وماا جااء 

والجزا ار وا ادق  -لتاي فر ات علا  أطرافلاا ا وا1984متوافقًا م  اتفاهية منام ة التع يب لعاا 
اتبا  جمي  اإلجراءات لمن  التع يب، وما أشار الدستور الجزا ر  دلا   ا  الساجين فاي  –منلا 

المعاملة اإلنسانية من بالل تأويدل عل   ا  وال دنساان فاي المعاملاة اإلنساانية بادون اساتثناء 
وف المعاملااة القاسااية مااو ماان ن  اا  السااجين فااي ال مايااة ماان التعاا يب وشاات  صااندولاا لك 

 ال قو  الثابتة له وإنسان.

. دن    السجين في  روف معيشية مناسابة مان ال قاو  الواجاب  امانلا للساجين 3
والباصاة باه وإنساان، وما ا ال ا  يبادأ مان السااجن  اتاه الا   ماو مواناًا لتنفيا  عقوباة السااجن 

ر ، ولواان يجااب أن   ُيصاايب وبالتااالي يجااب أن تتااوفر فيااه مواصاافات تااؤد  بااه دلاا  ماا ا الغاا
 قوهااًا أباارع للم وااوا عليااه غياار ال اا  الاا   أصااابته العقوبااة وت اامنه  وااا الق اااء، ومواا ا 
تعاملت الشريعة اإلسالمية م  م ا ال ا  فاي بنااء الساجن وم توياتاه ون افتاه ووساوق الساجين 

نسانيته، وفي القانون الو عي، لا تبتعد و ثيرًا عان المباادا وول ما يصل ه في طعامه و ياته وا 
التي تعاملت بلا الشاريعة اإلساالمية علا  الارغا مان أن األبيارق سابقت بوثيار ما ل القاوانين فاي 

 ا.1957درساء دعا ا م ا ال  ،  يث لا يعرف م ا ال   د  بعد أن تا ا تفا  الدولي سنة 

صا ة . دن ص ة اإلنساان وانات دا ماًا م اط رعاياة وعناياة اإلساالا، وجااء ا متمااا ب4
فاي ت قيا  الغاياة مان ال ابس نفساه، وماي اإلصاالح وتقاويا السالوك  صب  السجين و   ثابت يُ 
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ف اااًل عاان أن النصااوص الشاارعية العامااة توجااب الم اف ااة علاا  الاانفس اإلنسااانية فيمااا يتعلاا   
بص ة السجين، فقد امتمات الشاريعة اإلساالمية بصا ة الساجين الشبصاية، والعناياة بالمر ا  

تلا ون افة ساجونلا، وبا لك فاإن ما ا ال ا  فاي الشاريعة اإلساالمية واان ثابتاًا المساجين ون اف
 وممارسًا.

. فااي الوهاات الاا   واناات فيااه الوثياار ماان السااجون الغربيااة فااي عصاار النل ااة أشاابه 5
 بمقابر جماعية، وان المسلمون ملتمين بشول وبير بالعناية الص ية والطبية للسجناء.

ة الصا ية وماا اثير من موادل عل     السجين فاي الرعايا.أو د القانون الجزا ر  في و6
ت من العديد من الماواد التاي تت امن األطار والوساا ل اإلصاال ية والتعليمياة والرو ياة لت قيا  
م ا ال  ، وول موادل مستو اق من المواثيا  وا تفاهياات الدولياة التاي تؤواد علا   ا  الساجين 

وبااين غياارل ماان البشاار بااارج السااجن، وفااي القااانون  فااي الورامااة اإلنسااانية دون التمييااز بينااه
الجزا ر  تعتبر الرعاياة الصا ية للم بوساين وتطويرماا جازءًا   يتجازأ مان اإلصاال ات السياساية 

 والجنا ية وتوامل األنشطة بين مصالح الص ة العمومية وبدماتلا.

، وفاااي . دن العقوباااة فاااي التشاااري  اإلساااالمي ماااي الجااازاء المقاااد ر لمصااال ة المجتمااا 7
دق المنصاوص عليلاا فاي ال واا اأن يبق  الساجين م روماًا مان  ريتاه الما يالقانون الو عي م

وم ا يعني عدا دبقاء السجين مدق أطول مان المادق الم واوا بلاا، ولا لك فاإن  ا  الساجين فاي 
 اإلفراج عنه بانق اء المدق    وفلته له الشريعة اإلسالمية والقوانين الو عية.

ف بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الو عية في تطبي  بع  ال قاو  . يبق  ا بتال8
المتعلقة بالسجين، ففي    السجين في اإلفراج عنه بانق ااء المادق، تجادل الشاريعة اإلساالمية 
 قًا ثابتًا له، وأ يانًا ي   ألولي األمر والقا ي الن ر في  الة المسجونين واإلفراج عان مان   

دابل الساجن، والعفاو عناه أ ياناًا عناد صاد  توبتاه أو تأجيال ال واا علياه  يست   منلا البقاء
لمصل ته، أما القاوانين الو اعية فلاا ت اا ما ل المروناة فاي التعامال ما   قاو  الساجين  ياث 

 تتعامل م  م ل ال قو  وفقًا لقوانين منصوصة   يمون تجاوزما.
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تمت  بالمعاملااة اإلنسااانية بعاد بسااط الوااالا فااي  قااو  الساجين األساسااية، والباصااة بااال
الوريمااة أنتقاال دلاا  تفصاايل نااوع  باار ماان ال قااو  ومااي ال قااو  الدينيااة والمعنويااة، و لااك فااي 

 الفصل الثاني.
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  المبحث األول

 .ةالشعائر الدينية ارسحق السجين في مم

 ه مطلبانيوف

 المطلب األول: حق السجين في ممارسة الشعائر الدينية في الشريعة اإلسالمية.

 المطلب الثاني: حق السجين في ممارسة الشعائر الدينية في القانون الجزائري.
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 ارسة الشعائر الدينية في الشريعة اإلسالمية.المطلب األول: حق السجين في مم

الدينية، إذ أن الشريعة اإلسالممية لالت تقال   همن الحقوق األساسية للسجين إقامة شعائر 
عند اعتبار ممارسة الشعائر العبادية والتعاليت التربوية وكذلك تعلت العلت وخاصالة الرالرورم مناله 

جب محتت يحمل عليه الناس حمًم وخاصالة مجرد حق يطالب به اإلنسان المسلت، بل ررورة ووا
السجناء الذين يفترض فيهت رع  اإليمان وقلة اليقين وهشاشة النفوس والعقالول وبالتالالي فهالت 
ذا مالا أخالذنا العبالادة بمفهومهالا الواسالي والالذم حالد د  أشد حاجة من غيرهت إلى ممارسة العبالادة، واذ

ت جالامي لكالل مالا يحباله ا  ويررالاه مالن األقالوال اسال »رحماله ا  بننهالا  شيخ اإلسالم ابن تيميةة إطاره 
 .(1)« واألعمال

فللسالالجين الحالالق فالالي ممارسالالة العبالالادة بحريالالة خصوصالالا إذا علمنالالا أن أداء العبالالادة مالالن 
الوسالالائل النافعالالة فالالي تهالالذيب النفالالوس وتطهيرهالالا وتركيتهالالا مالالن أدران المعاصالالي، كمالالا أنهالالا تسالالاعد 

كالل أسالباب احنحالرا ، ومالن هنالا فال ن  نعال على تقويت اعوجاجه، وتبعث فالي نفساله روا اإلحجالات
ِِ  لََّّدِ  ِهدَ   وهي شفاء قال تعالى   يالعبادة بمفهومها الشامل والواسي عمج ناج ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ِيْهد

 .(2) أَقْدَومُ 
إن هذا الدين متين فخذوا منه برفق ولن يشاد الدين أحد إح غلبه  وقال 

(3). 
صوت على رأس العبادات لمالا لهمالا مالن أفالر فعالال فالي الكال  عالن وتنتي عبادة الصمة وال

 الفواحش والمنكرات وفي إصما النفوس وتعويدها على الصبر وكذا توطيد الصلة بالخالق.

                                              
 .48هـ(، ص  1399، )لبنان، بيروت: نشر المكتب اإلسالمي سنة 5، طالعبوديةابن تيمية،  - (1)

 .09 :، اآليةاإلسراءسورة  – (2)

 ( بلفظ '' إن هذا متين فأوغلوا فيه برفق''.3/199، )المسند أحمد في –( 3)
 جاله موثوقون إال أن خلف بن مهران لم يدرك أنسًا.( عن أنس به. وقال الهيثمي رواه أحمد ور 1/62الهيثمي في مجمع الزوائد ) -
 ( وقال الهيثمي رواه البزار وفيه يحي بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب.1/62وأخرجه الهيثمي كذلك عن جابر بلفظ أحمد السابق ) -
َ  وقال هذا سند ضعيف له علتان جهالة مولى  08األلباني في السلسلة الضعيفة رقم  هوأورد - عمر بن عبد العزيز، وضعف أبي صالح ويسر مطواًل

 الدين فيه أحاديث كثيرة وصحيح منها )أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ...( أخرجه البخاري.
 (.11/257، وحكم عليه بالوقف، )معرض الكمت على التسديد والتقريبفي  فتح البارموحديث البيان أورده ابن حجر في  -
 (.1/195) ،التمهيدحديث استدل به ابن عبد البر في ونفس ال -
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ونجالالد أن الشريعالالالة اإلسالالممية تالالولي العبالالادة عنايالالة خاصالالة، وتنمالالالر بندائهالالا والمحاف الالة 
ه وتربيه علالى حالب النالاس وتعالوده التهذب سلوكعليها، وذلك ألن العبادة تقوم صلة الفرد بربه، و 

 على فعل الخير.

ن السجين مالن أحالوج النالاس إلالى تقالويت الساللوك والتوجاله إلالى التوبالة بعالد شالعوره بال فت  واذ
 الجريمة التي أودعته السجن.

وقالالد كانالالت السالالجون تتالالابي مالالن قبالالل المحتسالالب لمعرفالالة مالالن يقالالوت بهالالذه الفالالروض، ومالالن 
السالجن يراليقون ويمنعالون السالجناء مالن أدائهالاث ومبعالث هالذا  يتساهل فيها، وهل القائمون بنمر

احهتمالالالات إدراك الفقهالالالاء لمنرلالالالة العبالالالادة فالالالي اإلسالالالمت ووجالالالوب المحاف الالالة عليهالالالا فالالالي السالالالراء 
 .(1)والرراء

إن الشالالريعة اإلسالالممية تعكالالد علالالى وجالالوب أداء اإلنسالالان للفالالرائض الدينيالالة الواجبالالة عليالاله 
 .(2)مل بها أو تركها ألم عذروأخصها الصمة التي ح يسمح ألحد اإلخ

ن كانالت محرفالة،  ىوقد دع اإلسمت إلى حفال  حقالالوق األديالان والعقائالالد السماويالالة حتالى واذ
ول فيه حتى في حالة الحرب فاألصل فالي الوحف  لإلنسان حريته الدينية، فلت يكره أحدا على الدخ

ِ  ال ا  تبارك وتعالى  الاإلسمت أنه كما ق َ الَ ِإْكرَاَه ِف ال ُِ ِندَن اْل َديِن قَِ تدَّبَدّيَّ ان ال. وأمر باإلحس (3)    الرْشْد
َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِدينِ  ه على هذا المبدأ الإلى اإلنسان مهما كانت عقيدته والتعامل مع

 (4). 
هذا هو مبدأ اإلسمت في التعامل مالي اإلنسالان بصالفته منهجالا عالميالا أساساليا فالي جميالي 

ذا اإلنسان سواء أكالان سالجينا أو طليقالا وهالو الفي الحرب ومهما كانت حالة هالحاحت في السلت و 
  .حق اإلنسان في حرية العقيدة في الشريعة اإلسممية واحترامها

                                              
 .387، ص أحكات السجنأبو غدة حسن، د. ينظر:  –( 1)

، وقــد جــاك ذلــك ضــمن رســالة وجههــا أبــو يوســف صــاحب أبــو حنيفــة إلــى خليفــة المســلمين فــي عهــد 150، ص جاالخالالر يعقــوب بــن إبــراهيم.  أبــو يوســف –( 2)
 ع السجون في الدولة اإلسالمية.هارون الرشيد يأمر فيها بإصالح أوضا

 .256، اآلية: البقرةسورة  –( 3)

 .06 :، اآليةالكافرونسورة  –( 4)
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الومما يدل على ذلك  دخلالوا علياله مسالجده بعالد صالمة  ا قالدت وفالد نجالران علالى رسالول ا  لم 
، فالنراد النالاس مالنعهت فقالال رسالول ا  العصر فلما حانت صمتالهت قاموا يصلون فالي مسالجد الرسالول 

   دعوهت فاستقبلوا المشرق فصلوا صمتالهت
 (1). 

فيهالا جالوار دخالول أهالل الكتالاب  »فالي فقاله هالذه القصالة   ال رحمه ا ال  قيم الجوزية ابنقال 
مسالالاجد المسالاللمين والصالالمة فالالي مسالالاجدهت أيرالالا إذا كالالان هالالذا الحالالدث عاررالالا بشالالرط أن ح يمكنالالوا مالالن 

 .(2) «لكاعتياد ذ
لنصارى نجران الفرصة للصمة في مسجده وهت على غير ديالن  إن إعطاء رسول ا  

اإلسمت وصلوا صمتهت في مسجد الرسالول وبحرالرته يالدل علالى أن احتالرات اإلسالمت للسالجين فالي 
أداء شعائره الدينية أمر له أصل، سواء كان هالذا السالجين علالى ملالة اإلسالمت أت علالى غيرهالا مالن 

 رى.الملل األخ
ووارالالح أنالاله يحالالق للسالالجين إقامالالة جميالالي الشالالعائر الدينيالالة مالالن صالالمة وصيالالالات وركالالاة فالالي 

بخلالالق  لأكفالالر مالالن عالالامين فالالي السالالجن بسالالبب فتنالالة القالالو اإلمةةام محمةةد بةةن حنبةةلأموالالاله، فقالالد لبالالث 
 .(3) «إني كنت أصلي بنهل السجن وأنا مقيد»القرآن الكريت، وكان رحمه ا  يقول  

ح تالدعن فالي سجونكالالت  »إلالى األمالراء قولاله   ر بن عبد العزيةزعموجاء في كتاب الخليفة 
، دتبالن فالالي قيالد إح رجالالالم مطلوبالا تبي التأحدا مالن الالالمسلمين فالالي وفالالاق ح يسالتطيي أن يصلالالالي قائمالا وح 

 .(4) «وأجروا عليهت من الصدقة ما يصلحهت في طعامهت وأدمهت، والسمت

به دورات مياه لتمكالين السالجناء مالن  فاً ن ي ومقترى ذلك ينبغي أن يكون السجن صحياً 
الغسل والتطهالر وأداء مالا علاليهت مالن عبالادات تتطلالب الطهالارة فرالم عالن أنهالا فالي األصالل واجالب 

 . (1) ِإنَّ الََّّه ُيُِبْش التدَّوَّاِبَّي َوُيُِبْش اْلُمَتَطه رِينَ  لقوله تعالى  
                                              

، )لبنـان، بيـروت: دار 1، اعتنـى بـه محمـد عـز الـدين خطـاب، طإعالمت المالوقعين عالن رب العالالمين ،ابن القيم أبي عبد اهلل محمد بـن أبـي بكـر الدمشـقي –( 1)
 .680، ص 3، جم(2001إحياك التراث العربي 

 .685، ص 3، جالمرجي نفسهابن القيم،  –( 2)

 .238، ص في الشريعة اإلسممية حبسأحكات الاألحمد محمد بن عبد اهلل،  –( 3)

 .150 ، صالخراجأبو يوسف،  –( 4)

 .222 :، اآليةالبقرةسورة  –( 1)
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ين، للدحلالة علالى حالر  تصر ألهت األحكات العبادية الخاصة بالسالجخوفيما يلي عرض م
يجابالالاله وتالالالوفير ال الالال و  الممئمالالالة ر اإلسالالالمت وفقهائالالاله علالالالى إقالالالرار هالالالذا الحالالالق للسالالالجين، بالالالل واذ

 .(2)ارستهملم
 غسل السجين ما طال من أ فاره في الوروء. -
 صمة السجين بالتيمت إذا مني الماء. -

 صمة السجين فاقد الطهورين )الماء، الصعيد(. -

 تباه وقت الصمة على السجين.شا -

 صمة السجين بالفوب النجس. -

 صمة السجين عريانا. -

 صمة السجين في مكان نجس. -

 اشتباه القبلة على السجين. -

 جر عن القيات والركوع والسجود.اصمة السجين الع -

 صمة المحبوس في جماعة. -

 صمة المسافر إذا حبس. -

 أداء السجين صمة الجمعة. -

 أداء السجين صمة العيدين. -

 به المريض أو صمة الجنارة عليه.خروجه لريارة قري -

 الصمة على المحبوس إذا مات. -

 ما يتصل بالمحبوس من أحكات الركاة، وركاة الفطر عنه. -

 اإلكراه بالحبس على ترك الصوت. -

 حبوس لمجيء شهر رمران.مإخراج ال -
 اشتباه وقت الصوت على المحبوس. -

                                              
إلى  387من ص ،أبو غدة حسن د. ،ات السجن ومعاملة السجناء في اإلسمتمختصرة من كتاب أحك عبادة السجين،بالخاصة  التفصيليةاألحكام  ههذ - (2)

 .432ص 
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 صومه إذا اشتبه عليه شهر رمران. -

 وجوب الحج على المحبوس. -

 استنابته من يحج عنه. -

 واجب.لإنابة السجين الذم ح يرجى اإلفراج عنه في الحج ا -

 محارمه. إتماتحبس المحرت عن  -

دة سالليمة ومترنالة افالي عبال هفهذه األحكالات الفقهيالة التفصاليلية فالي ممارسالة السالجين لحقال
، وتهيئالة اً كمالا لالو كالان حالر  بنن اإلسمت قد رمن للسالجين هالذا الحالق تمامالاً  راسخاً  تعطينا اعتقاداً 

 كل ال رو  المناسبة للقيات بهذه العبادات.

ومن المناسالب فالي هالذا المقالات ذكالر بعالض المحبوسالين العب الاد وصالور مالن عبالاداتهت فالي 
 خلوات سجونهت، ومن هعحء 

عليه السالمت  اشالتهر عناله فالي السالجن أناله كالان يجتهالد فالي العبالادة  يوسفالنبي  – 01
َنا بَِتْأِويَِِّه ِإنَّا نَدرَاَك ِندَن  المحبوسين، ومن أجل هذا قيل له  ويصوت النهار ويقوت الليل ويحسن إلى نَدب ئدْ

اْلُمْحِسِنّيَ 
 (1). 

الالالد    لمالالالا أ  شةةةيخ اإلسةةةالم بةةةن تيميةةةةالمحبوسالالالون مالالالي  – 02 السالالالجن وجالالالالد  ابةةةن تيميةةةةل خ 
 المحبوسين مشتغلين بننواع من اللعب يلتهالون بها ويريعون الصمة، فننكر عليهالت الشالي  أشالد
اإلنكار، وأمرهت بممرمة الصمة والتوجه إلى ا  تعالالى باألعمالال الصالالحة والتسالبيح واحسالتغفار 
والدعاء، وعلمهت من السنة ما يحتاجون إليه... حتى صار السجن بما فيه من العبادة خير مالن 

 .  (1)الروايا

 ئري.المطلب الثاني: حق السجين في ممارسة الشعائر الدينية في القانون الجزا

                                              
 .36، اآلية: يوس سورة  –( 1)

477، ص 2، ج(طبع عيسى البابي الحلبي)مصر: ، تفسير القرآن الع يت ،بن كثير إسماعيل عماد الدين أبو الفداكاينظر:  -   
 

العقالالود الدريالالة فالالي مناقالالب شالالي   ،قــاًل عــن  أبــو عبــد اهلل بــن عبــد الهــادي محمــد بــن أحمــد شــمس الــدين، ن434ص أحكالالات السالالجن،  حســن، أبــو غــدة د. –( 1)
 .(مصورة دار الكتب العلمية :بيروت، لبنان) ، تحقيق محمد حامد الفقي،اإلسمت ابن تيمية
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مالالن الحقالالوق األساسالالية التالالي حرصالالت الدسالالاتير والموافيالالق الدوليالالة، والصالالكوك العالميالالة 
واإلقليمية والداخلية على كفالتها لإلنسان، حالق ممارسالة الشالعائر الدينيالة لجميالي األفالراد فالي أيالة 
دولة، وما دات اإلنسان السجين جرء من الكيان اإلنساني فوجب له حق التمتي بممارسالة شالعائره 

 ينية، والتي يقصد بها ال عادة ال القيات بواجباته الدينية العينية كالصمة والصيات وقراءة القرآن.الد

مالالن قواعالالد الحالالد األدنالالى لمعاملالالة المسالالجونين إلالالى هالالذا الحالالق ( 41)لقالالد تطر قالالت القاعالالدة 
 صراحة، حيث نصت في فقراتها الفمث على ما يلي  

تمالون لديانالالة واحالدة فيجالالب إذا كالان بالمعسسالالة عالدد كالالا ل مالن المسالالجونين ين .01
تعيين أو انتداب ممفل معهالل لتلالك الديانالة، علالى أسالاس أن تتخالذ اإلجالراءات 

 ألدائه لمهمته الدينية على أساس تفرغه لها متى سمحت ال رو .

يجالالب أن يسالالمح للممفالالل الالالديني المعتمالالد أو المنتالالدب بتن الاليت خالالدمات دينيالالة  .02
نتاله علالى انفالراد فالي األوقالات منت مة والقيات بريارة المسالجونين مالن أبنالاء ديا

 المناسبة.

يجب أن ح يمني أم مسالجون مالن حالق احتصالال بممفالل معهالل ألم ديالنل مالن  .03
 األديان.
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الالالالت علالالالالى أنالالالاله   (42ورادت القاعالالالالدة ) يجالالالالب أن  »الحالالالالق ورالالالالوحًا وتنكيالالالالدًا، حيالالالالث نص 
يسالالالمح لكالالالل مسالالالجون ب شالالالباع متطلبالالالات حياتالالاله الدينيالالالة علالالالى قالالالدر المسالالالتطاع عمليالالالًا، وذلالالالك عالالالن 

حرالالالالور الخالالالالدمات الدينيالالالالة التالالالالي تالالالالن  ت فالالالالي المعسسالالالالة، وحيارتالالالاله لكتالالالالب التعلالالالاليت واإلرشالالالالاد  طريالالالالق
 (1) .«الديني الخاصة بمذهبه

مالالالن هنالالالا يت رالالالح مالالالدى أهميالالالة ممارسالالالة الشعائالالالالر الدينيالالالة فالالالي هالالالذه القواعالالالالد الخاصالالالة 
بالسالالجين، وذلالالك لتغييالالر الرعيالالة المعاصالالرة للسالالجين نفسالاله إذ أصالالبح ي ن الالر إليالاله مالالن هالالذه الناحيالالة 

عادتاله إلالى رحالاب مجتمعاله، اللى أنه عنصر من المجتمي يجب إصما حاله وتقويت اعوجاجالع ه واذ
ولعالالل مالالن أهالالت تلالالك الوسالالائل إقامالالة الشالالعائر والموا بالالة علالالى العبالالادات بغيالالة تقويالالة وارعالاله الالالديني 

 واإليماني وبالتالي تهيئتهت إلعادة اإلدماج الطبيعي في الحياة.

جن بالكتالب والمجالمت الدينيالة حتالى يتسالنى للنالرحء ولهذا الغرض وجب ترويد مكتبالة السال
 (2)اإلطمع عليها واحستفادة منها.

 27والمالعر  فالي  04-05وقد وجد هذا الحق صداه في الجرائر من خمل القالانون رقالت  
عادة  2005فبراير  06هال، الموافق لال  1425ذم الحجة عات  والمترمن قانون تن يت السجون واذ

ين، على اعتبار أن  الدولة الجرائرية قد ترالم ن دسالتورها كفالالة هالذا سو حبماإلدماج احجتماعي لل
الحق، وأن الجرائر منروية تحت لواء احتفاقات والمعاهدات الدولية لحقالالوق اإلنسالان، بمالا فيهالا 

 القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

حيث نصت على  من هذا القانون في الفقرة الفالفة بهذا الحق، (66فقد صر حت المادة )
 ما يلي  

كما أنه للمحبالوس الحالق فالي ممارسالة واجباتاله الدينيالة وفالي أن يتلق الى ريالارة رجالل ديالن مالن  »
 .« ديانته

                                              
 .480، ص أصول علمي اإلجرات والعقاب ،د. القهوجي -  (1)
 .239م(، ص 2003)األردن، عمان: دار وائل للنشر  ،.  دراسة مقارنةقوق اإلنسان في الدعوى الجرائيةرمانات ح محمد، د. الطراونة -  (2)
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 وعليه ف ن  هذه الفقرة تدل على أن  

  ممارسالالالة الواجبالالالات والفالالالرائض الدينيالالالة حالالالق فابالالالت يكفلالالاله القالالالانون، وح يجالالالور
 تعطيله دون مبرر.

 رة عالالالالالت أو فقيالالالاله يوجهالالالاله ويلقالالالالي عليالالالاله للسالالالالجين الحالالالالق فالالالالي أن يتلقالالالالى ريالالالالا
 انشغاحتاله، ويكون غالبًا من خارج السجن.

  إذا كان السجين من غير الديانة اإلسممية فله أن يتلقى ريالارة رجالل ديالن مالن
عقيدتالاله كالمسالاليحي المسالالجون مالالفًم، وهالالذا طبعالالًا تمليالاله قاعالالدة الحريالالة الدينيالالة 

 داخليًا. المكفولة للجميي بقوة القانون، عالميًا كان أت

إن ما يمح  على هذا الن  أنه لت يورح اآلليات والكيفيات التي يالتت بهالا التمتالي بهالذا 
الحالالق، ربمالالا مالالن بالالاب تقريالالر المبالالدأ العالالات وتالالرك التطبيالالق للنصالالو  واللالالوائح التن يميالالة الداخليالالة 

 لمعسسة السجن والورارة المعنية باألمر، ألن األمر إجرائي بعد ذلك التقرير.

ن حالالق ممارسالالة الشالالعائر الدينيالالة ي عالالد رالالرورة فالالي أحكالالات الشالالريعة أ  قةةولوخالصةةة ال
اإلسممية وكذلك في نصو  القانون الورعي، ويمكن ممح ة ذلك من خالمل المقارنالة المبينالة 

  وفقًا لآلتي
الشالريعة والقالانون، يجالد أن هالذا  ن المتتبي لحق السجين في ممارسة شعائره الدينيالة فاليأ

مالن الشالريعة اإلسالممية والموافيالق الدوليالة، بمالا فيهالا اإلعالمن العالالمي  الحق متفق عليه في كالل
ت، والقواعالالالد النموذجيالالالة الالالالدنيا لمعاملالالالة السالالالجناء، وكالالالذا القالالالانون 1948لحقالالالوق اإلنسالالالان لعالالالات 

ت، إح أن الشالالريعة اإلسالالممية انفالالردت فالالي أنهالالا 2005الجرائالالرم الخالالا  بتن الاليت السالالجون لسالالنة 
رض فياله رالع  اإليمالان ولالذلك اليحمل عليه السجين الالذم يفتال اعتبرت هذا الحق واجب وررورة

فالشريعة اإلسممية تولي العبادة عناية خاصة، بحيث تتابي من قبل المحتسب لمعرفة مالن يقالوت 
بهذه الفروض ومن يتساهل بها ومراقبة القائمون بنمر السجون حول قرية العبالادة إرالافة إلالى 
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المحاف الالة علالالى حالالق حفالال  حقالالوق األديالالان والعقائالالد  تهيئالالة كالالل ال الالرو  الممئمالالة ألدائهالالا، مالالي
 السماوية األخرى، وحرية اإلنسان الدينية.

أما الموافيق والدساتير والصكوك الدولية فلت تعتبر هذا الحق محالتت وواجالب كمالا لالت تهيال  
 تتهالا السالجون اإلسالممية فبقيالنال رو  الممئمة لممارسة هذه الفروض والشعائر كتلك التي هي

فالالي إصالالما حالالالة السالالجين وتقالالويت  اللمسالالجون بالالالرغت مالالن دورهالال اختياريالالةذا الحالالق ممارسالالة هالال
اعوجاجه وعودته للمجتمي، وبذلك ف ن الشريعة اإلسممية كانت سالباقة فالي تقريالر حالق ممارسالة 
الشعائر الدينية للسجين منذ ما يريد على أربعة عشر قرنًا، بينما لت تقرر القوانين الورعية هالذا 

هايالة القالرن الفالامن عشالر، وهالذا احخالتم  جعالل المعسسالة العقابيالة فالي الشالالريعة الحالق إح بعالد ن
صمحية من الطرار العالي.  اإلسممية معسسة تهذيبي ة واذ

السجن معسسة إصمحية تهذيبية فالي الشالريعة اإلسالممية منالذ رمالن بعيالد، بينمالا الن الرة 
 لمعسسة السجن لت تتغير إح في القرن الفامن عشر.

ن ات رالم2005لسالنة  04-05الجرائرم رقت وفي القانون  ن هالذا الحالق للسالجين حتالى واذ
كان على ديانة غير اإلسمت، وبذلك فقد توافق مالي الشالريعة اإلسالممية والقالوانين الورالعية التالي 
 أصبحت الجرائر طرفًا فيها، إح أنه لت يورح اآلليات والكيفيات التي يتت بها التمتي بهذا الحق.
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  نيثاالمبحث ال

 التعليـــم.حق السجين في 
 ه مطلبانيوف

 حق السجين في التعليم في الشريعة اإلسالمية.  المطلب األول

 حق السجين في التعليم في القانون الجزائري.  المطلب الثاني
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  حق السجين في التعليم في الشريعة اإلسالمية.  المطلب األول
رمات تقيمه وتحاف  علالى اسالتمرار دوره كما أن للبدن حقوق فابتة، فللعقل حقوق ومستل

في حياة صالاحبه، ومالن هنالا جالاء حالر  اإلسالمت علالى تنالوير العقالل بالالعلت والالتعلت، فبالي ن القالرآن 
قُددْ  َهددْ   ه جالالل  شالالننه  الماء، وذلالالك فالالي قولالالالة التالالي ح الالي بهالالا العلالالت والعلالالالت المكانالالة المرموقالالالالكريالال

  يَدْعََُّمونَ َيْسَتِو  الَِّذيَن يَدْعََُّموَن َوالَِّذيَن اَل 
إلالى طلباله  ىت اإلسالمت بالالعلت اهتمامالًا كبيالرًا ودعالالوقالد اهتال ،(1) 

ون  كذلك على أن العلماء هالت أهالل  .(2) ت فريرة على كل مسلت ومسلمةالطلب العل  لقولاله 
َا ََيَْشى الَََّّه ِنْن ِعَباِدِه اْلُعَََّماء إِ  ه تعالى  الل  لقولالر  وجالالخشية من ا  ع نَّ الَََّّه َعزِيٌز َغُفورٌ ِإَّنَّ

(3). 

اد والنصالح خصوصالًا الوج النالاس إلالى الالتعلت والتقالويت واإلرشالالوفي تقديرنا ف ن السجين أح
وى وهالالي مشالالكمت الوا الهالالالإذا علمنالالا أن الالالدافي إلالالى اإلجالالرات فالالي الغالالالب هالالو الجهالالل والغفلالالة وجمالال

رالتها، لذا كان حق السجين فالي ا شالرعًا فقالد ورد  لتعلاليت أمالر مقالرريتكفل تعليت السجين تذليلها واذ
أنالاله كالالان عليالاله السالالمت يعلالالت السالالجناء معالاله وجالالوب عبالالادة ا  تعالالالى وحالالده  يوسةةففالالي سالالورة 

َ ِ  يَدا وتع يمه حتى يتت تصالحيح مسالار حيالاتهت وذلالك فالي قولاله تعالالى  ِِ نِ  َصدا ْْ د  نْشتَدَفر قُدونَ  أَأَْربَدا ٌ  الس 
رٌ  ُِ  الَّّهُ  أَمِ  َخيدْ ِِ ُِونَ َندا .  اْلَقهَّارُ  اْلَوا ُُُكم أَندُتمْ  َْسَّْيُتُموَهدا َأْْسَداء ِإالَّ  ُدونِدهِ  ِندن تَدْعبُد  اْلُْْكدمُ  ِإنِ  ُسدَّْطَان   ِندن ِِبَدا الَّّدهُ  أَندَز َ  نَّدا َوآبَدؤ
واْ  َأالَّ  أََنرَ  لَِّّهِ  ِإالَّ  ُِ ينُ  َذِلكَ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تَدْعُب  ِ  .(4)ََُّمونَ يَدعْ  الَ  النَّاسِ  َأْكثَدرَ  َولَدِكنَّ  اْلَقي مُ  ال

                                              
 .09 :، اآليةالرمر سورة -( 1)
، هـذا الحـديث ولفظـه: '' طلـب العلـم فريضـة علـى كـل مسـلم 224( رقـم 1/81) المقدمة باب فرالل العلمالاء والحالث علالى طلالب العلالتأخرج ابن ماجه في  –( 2)

 ضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب ''.ووا
قــال البوصــيري فــي الزوائــد: إســناده ضــعيف لضــعف حفــص بــن ســليمان، وقــال الســيوطي مثــل الشــيح محــي الــدين النــووي عــن هــذا الحــديث فقــال إنــه  -

ن كان صحيحًا، أي معنى. وقال تلميـذه جمـال الـدين المـزي: هـ ذا الحـديث روي مـن طـرق تبلـب رتبـة الحسـن. وهـو كمـا قـال: فـإني ضعيف أي سندًا، وا 
 رأيت له خمسين طريقًا قد جمعتها في جزك. اهـ كالم السيوطي.

سـناده ضـعيف، وقـد روي مـن أوجـه ـبلفـظ ابـن ماجـه وعـزاه إليـه وقـال هـذا الحـديث متـ 218( رقـم 1/76وأورده صاحب مشكاة المصابيح ) - نه مشـهور وا 
 كلها ضعاف.

ســناده ضـعيف جــدًا، واعلـم أن الســيوطي قـد جمـع هــذه الطـرق  قـال - أوصــلها إلـى الخمســين وحكـم مـن أجلهــا علـى الحــديث بالصـحة، وحكــى و األلبـاني وا 
تـي وضـعت العراقي صحته عن بعض األئمة وحسنه غير واحد، وأما زيادة '' ومسلمة '' التي اشتهرت على األلسـنة فـال أصـل لهـا البتـة. وأمـا الزيـادة ال

 أوله في بعض الطرق '' اطلبوا العلم ولو بالصين '' فباطلة. في

 .28 :، اآليةفاطرسورة  –( 3)
 .40-39 :، اآليةيوس سورة  –( 4)
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ن التشريي اإلسممي لت يق  عند اعتبار حق تعلت العلت وخاصة الررورم مناله مجالرد  واذ
حالالق يطالالالب بالاله اإلنسالالان المسالاللت بالالل رالالرورة وواجالالب محالالتت يحمالالل عليالاله النالالاس حمالالم وخاصالالة 
السجناء ألنهت أشد حاجة من غيرهت ال كما سالبق ذكالره ال وقالد نال  الفقهالاء علالى أن تعلاليت أحكالات 

 (1)يجهلها واجب، وبخاصة ما يعر  با  ويورح الحمل والحرات. الدين لمن

ن فقهاء اإلسمت ال كما تبين سالابقا ال متفقالون علالى أن الغايالة مالن الحالبس هالي إصالما  واذ
السالالجين وتقالالويت اعوجاجالاله وتهالالذيب سالاللوكه، وح شالالك أن العلالالت النالالافي مالالن العوامالالل المعينالالة علالالى 

، ويبعالالده عالالن الغفلالالة الخالالاط ح أسالاللوب تفكيالالره مالالدارك السالالجين ويصالالح ينمالالتحقيالالق ذلالالك، فهالالو ي  
 ، ويعرفه مكانتاله في الحيالاة، صالالدق ا  تعالالى فالي قولاله ةوالجهل، ويدفعه إلى تحمل المسعولي

َا يَدَتذَكَُّر أُْوُلوا اْْلَْلَبا ِ  ُقْ  َهْ  َيْسَتِو  الَِّذيَن يَدْعََُّموَن َوالَِّذيَن اَل يَدْعََُّموَن ِإَّنَّ
(2). 

لمساللمون بتعلاليت السالجناء فالي السالجون، ألناله مالن األسالباب المسالاعدة علالى ولقد اهتت ا
 الوصول إلى الغاية من الحبس ومما فبت في السنة من إقرار لهالذا الحالق قصالة حالبس النبالي 

ولت يكن حينها مساللما وتركاله يتعالر  إلالى حيالاة المساللمين ليتالنفر  (3)في المسجد فمفة أيات ثمامة
دفي به فمث ليال إلى من علمه اإلسمت فاغتسالل ودخالل  لرسول بهت وبنخمقهت، بل روم أن ا

 .  (4)المسجد مسلما

يتعر  على حياة المسلمين ليتنفر بهت وبنخمقهت، ألن تعليت  ثمامة وقد ترك الرسول 
السجناء من األسباب المساعدة على الوصول بهت إلى الهد  األسمى مالن الحالبس وبخاصالة مالا 

 .كان سببًا في الحبس ذاته

                                              
 )لبنــان ،، إخــراج الــدكتور محمــد حجــي و خــرينالمعيالالار المعالالرب والجالالامي المغالالرب علالالى علمالالاء إفريقيالالا واألنالالدلس والمغالالرب ،الونشريســي أحمــد بــن يحــي –( 1)

 .218، ص 11م(، ج1981دار الغرب اإلسالمي، بيروت: 
 .09 :، اآليةالرمرسورة  –( 2)
-555ص 1هــ(، ج 1379، )القـاهرة: المطبعـة السـلفية ارمالفتح البارم شالرا صالحيح البخالابن حجر العسقالني أحمد بن علي شهاب الدين أبو الفضل:  –( 3)

 .87، ص 8، وج556
 .437، ص 2ج، تاري  المدينة المنورةه، ابن شب   –( 4)
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كتب التاري  تعج بالنماذج الرائعة والقص  المعيدة لتعلت السجين وتعليماله، ومالن ذلالك و 
 على سبيل المفال ح الحصر 

يتفقالالد السالالجون ويتفقالالد أحالالوال السالالجناء،  علةةي بةةن مبةةي طالةةب كالالان  .1
 .(1)ومنها إرشادهت وتعليمهت، وهكذا فعل كفير من الخلفاء والحكات

ه أن يتفقدوا السجناء ويتعهالدوهت ولالو إلى وحت عمر بن عبد العزيزكتب  .2
 .(2)في كل يوت سبت، وذلك يترمن تعليمهت ونصحهت وتقويمهت

وفي محاولة للتعليت واإلصما بالقدوة واألسوة الحسنة ذكالر الفقهالاء أناله  .3
 .(3)يمكن حبس المرأة عند أمينة أو ذات روج معرو  بالخير والصما

ب دخالالال الكتالالب واألقالالمت وكالالان يسالالمح للسالالجناء فالالي السالالجون اإلسالالممية  .4
فالالالي  مبةةةي العتا يةةةةمالالالي  الرشةةةيدواألوراق للقالالالراءة والكتابالالالة، كمالالالا فعالالالل 

 .(4)حبسه

إليهالا  مجر دت له قاعة خاصة، وأ  فر  في قلعة دمشق، وأ  بن تيمية ن اج  وس   .5
 .(5)عطي األوراق والدواة والقلت، فكان يكتب فيها ويصن الماء، وأ  

ألدبالالاء واألطبالالاء والمفقفالالين أن يواصالاللوا علالالومهت وقالالد تعالالدى ذلالالك إلالالى السالالماا للعلمالالاء وا
 ويبدعوا فيها من داخل حبسهت، فكانت السجون بحق منارات علت وفقافة بهذا المسلك.

ذا كالالان اإلسالالمت قالالد دعالال إلالالى إفسالالاا المجالالال أمالالات تعلالالت السالالجناء وتعلالاليمهت حتالالى ح  ىواذ
دة غيرهت، وأفابهت علالى ذلالك يكونوا فريسة للفراغ والجهل، ف نه شجعهت على بذل طاقاتهت في إفا

بتنقي  مدة حبسهت واإلفراج عنهت، كما سبق ذكره من أنه روم أن أناسًا من األسالرى يالوت بالالدر 

                                              
 .298، ص فقه السجون والمعتقمتد. أبو سريع محمد عبد الهادي،  –( 1)
 .383، ص أحكات السجن ومعاملة السجناءأبو غدة حسن، د.  –( 2)
ص  2، ج(هــ1323مصورة القاهرة عـن الطبعـة األولـى بـدار السـعادة المصـرية سـنة )، المدونة الكبرى ) برواية سحنون عن ابن القاست(مالك بن أنس،  –( 3)

437. 
 .140، ص 14، جالبداية والنهايةابن كثير،  –( 4)
 .143و  123و  45، ص 14، جالمرجي نفسهابن كثير،  –( 5)
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لهت فداءهت أن يعلمالوا عشالرة مالن أوحد المساللمين الكتابالة،  لت يكن لهت فداء فجعل رسول ا  
 .(2)زيد بن ثابت، فكان ممن تعلت منهت (1)ففعلوا

ن مالالن أنجالالي ا لعوامالالل فالالي تحقيالالق تقالالويت سالاللوك السالالجين وغالالرس كراهيالالة الجريمالالة فالالي واذ
 نفسه إعطاء األولوية للتربية الدينية لقوة أفرها في اإلصما الديني واحجتماعي.

لذا ف ن دخول المرشد الالديني علالى السالجناء مالن الواجبالات الشالرعية ليبالذل معهالت جميالي 
وغيرهالالا مالالن المعشالالرات للوصالالول إلالالى هالالد  الوسالالائل العمجيالالة والتربويالالة واألخمقيالالة والروحيالالة 

 (3).إصمحهت

ن تعليت السجين أمور دينه، وتعريفه برباله لحملاله علالى الخلالق الفارالل، وغالرس بالذور  واذ
احستقامة في نفسه لينصلح حالاله، ويحسالن مهلاله، تالرك آفالارًا إيجابيالة علالى نالرحء السالجون علالى 

 فة عامة.مر العصور اإلسممية، ألن له صلة وطيدة بحق التعليت بص

فرًم عن ذلك، ف ن اإلسالمت يرغب في تعلالالت مالا أمكالالن مالن أصالنا  العلالوت، ويالدعو إلالى 
العنايالالة بتعلالاليت السالالجناء، ويشالالجي علالالى اسالالتخدات جميالالي الوسالالائل الممكنالالة فالالي ذلالالك، كاإلذاعالالة 
والتلفريون والصح  والمكتبات والكتب وغير ذلك، ويجب أن يكون هناك تناسق وتكامالل بالين مالا 

السالالجين داخالالل السالالجن ومالالي الن الالات التعليمالالي للدولالالة حتالالى يسالالتكمل السالالجين دراسالالته بعالالد يتعلمالاله 
 خروجه.

ذا كان السجين ينعت بالحق في التعليت في الشريعة اإلسممية منذ البدء، ف ن غيره لالت  واذ
يرق إلى ذلك حتى أواخر القرن الفامن عشر الهجرم، وهذا دحلة وارحة على السبق الحرارم 

لشالالريعة اإلسالالممية علالالى القالالوانين العالميالالة والموافيالالق الدوليالالة فالالي تقريالالر هالالذا الحالالق والقالالانوني ل

                                              
فالداءهت أن  عن ابن عبالاس قالال     كالان نالاس مالن األسالرى يالوت بالدر لالت يكالن لهالت فالداء، فجعالل رسالول  2216( رقم 4/47)في مسنده  أحمد خرجهأ –( 1)

 .وقال أحمد شاكر: إسناده صحيحاألنصار الكتابة ...    يعلموا أوحد
 .323، ص 7، جنيل األوطار؛ الشوكاني، 329، ص 3، جالبداية والنهايةابن كثير،  –( 2)
 .298، ص فقه السجون والمعتقمتد. أبو سريع محمد عبد الهادي،  –( 3)
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دخالالاله حيالالر التطبيالالق طيلالالة العصالالور الم لمالالة التالالي كالالان يعالاليش فيهالالا غيالالر المسالاللمين  للسالالجناء واذ
 بشكل عات.

  حق السجين في التعليم في القانون الجزائري.  المطلب الثاني

ق فابالالت لإلنسالالان، وهالالو مالالن أهالالت مالالا اهتمالالت بالاله إن التعلالاليت حاجالالة إنسالالانية أساسالالية وحالال
ألن بالالتعليت يسالتقيت حالاله فالي الحيالاة الطبيعيالة، ففرالًم عالن  (1)تشريعات السجن دوليًا أو محليالاً 

كونالاله فالالي حالالالة سالاللب حريتالاله لفعالالل اقترفالاله فهالالو أحالالوج مالالا يكالالون إلالالى التعلالاليت كالالي يحالالس بكرامتالاله 
 وينصلح حاله.

ذا الحالالق األساسالالي، نالالذكر منهالالا علالالى سالالبيل لالالذلك الغالالرض اهتمالالت الموافيالالق الدوليالالة بهالال
 األهمية ما يلي 

 ( منه على  26  ن   هذا اإلعمن في المادة )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان* 

لكل شخ  حق في التعليت، ويجالب أن يالوفر التعلاليت مجانالًا علالى األقالل فالي  » -1
والتعليت الفنالي  مرحلته احبتدائية أو األساسية، ويكون التعليت احبتدائي إلراميًا،

والمهنالالالالي متاحالالالالًا للعمالالالالوت، أمالالالالا التعلالالالاليت العالالالالالي فيكالالالالون متاحالالالالًا للجميالالالالي تبعالالالالًا 
 .«لكفاءتهت

يجب أن يستهد  التعليت التنمية الكاملة لشخصية اإلنسالان وتعريالر احتالرات  » -2
 «… حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

هذا الحق استنادًا إليهالا والسجين إنسان تشمله هذه المواد بنحكامها، وبالتالي فيستحق 
والجرائالر مالن  الون فالي كالل دولالةومن خمل تجليهالا فالي القالوانين الداخليالة المن مالة للسجال

 ححقًا. يتبي نبينها كما س

                                              
 1998دراسـة قانونيـة لنيـل درجـة الماجسـتير مـن الجامعـة األردنيـة سـنة  – تنفيالذ العقوبالةالحقوق األساسية للسالجين أفنالاء البيدون ميساك سعيد موسـى،  –( 1)

 .100ص 
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الالت ة والثقافيةةةـوق االقتصةةادية واالجتماعيةةـالعهةةد الةةدولي الخةةاق بالحقةة*    حيالالث نص 
 منه على ما يلي   (14،  13)المادتان 

تقالالر الالالدول األطالالرا  فالالي هالالذا العهالالد بحالالق كالالل فالالرد فالالي  »  (01)   فقالالرة(13)المالالادة  -1
التربية والتعليت، وهي متفقالة علالى وجالوب توجياله التربيالة والتعلاليت إلالى اإلنمالاء الكامالل للشخصالية 

لى توطيد احترات حقوق اإلنسان والحريات األساسية   «… اإلنسانية والحس بكرامتها واذ

العهد بنن رمان الممارسة التامة لهالذا الحالق  تقر الدول األطرا  في هذا »  (02فقرة )
 يتطلب  

تاحته مجانًا للجميي. . أ  جعل التعليت احبتدائي إلراميًا واذ

تعميت التعليت الفانوم بمختل  أنواعاله، بمالا فالي ذلالك التعلاليت الفالانوم والتقنالي  . ب
 « …والمهني

بعالد تتعهالد كالل دولالة طالر  فالي هالذا العهالد أو لالت تكالن  » نص ت علالى(  14والمادة ) -2
وهي تصبح طرفًا فيه أنها قد تمكنت من كفالة إلرامية ومجانية التعلاليت احبتالدائي فالي بلالدها ذاتاله 

 .«أو في أقاليت أخرى

بهالالذا الحالالق  ”هيئالالة األمالالت المتحالالدة  “ وقالالد اهتمالالت المن مالالات الدوليالالة وعلالالى رأسالالها  
قالالدة بتالالاري  األساسالالي ال التعلالاليت ال حيالالث أن المجلالالس احقتصالالادم واحجتمالالاعي فالالي جلسالالته المنع

تبنى قالرارات تتعلالق بالالتعليت فالي السالجون والتالدريب وتوعيالة الجمالاهير فالي مجالال  24/05/1990
، حيالالث ترالالمنت توصالاليات 24/1990و  20/1990منالالي الجريمالالة، ومالالن هالالذه القالالرارات  قالالرار رقالالت 

 (1) أهمها 
 تطوير التعليت في كل السجون، مي األخذ بعين احعتبار فقافة السجناء. .1

التعلالاليت كجالالرء متكامالالل مالالن ن الالات السالالجن مالالدعمًا بواسالالطة إدارة  التنكيالالد علالالى .2
 السجن.

                                              
 .102، ص الحقوق األساسية للسجينالبيدون ميساك سعيد موسى،  –( 1)
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 السماا للسجناء بتلقي جرء من التعليت خارج السجن. .3
ن مالالت حالالق أنهالالا  ي هالالرإلالالى مجموعالالة قواعالالد الحالالد األدنالالى لمعاملالالة السالالجناء  وبالالالن ر

الال (77)دة عالالاقال فالالي التعلالاليت فالالي موارالالي عالالدة، إح أنالسالالجين  ا جالالاء تن مالاله بصالالفة مسالالتقلة، ومم 
 فيها ما يلي 

تتخذ إجراءات لمواصاللة تعلاليت جميالي السالجناء القالادرين علالى احسالتفادة مناله  .1
بما في ذلك التعليت الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجالب أن يكالون 

 تعليت األميين واألحداث إلراميًا، وأن توجه إليه اإلدارة عناية خاصة.

اع تعليمالًا متناسالقًا مالي ن الات التعلاليت يجعل تعلاليت السالجناء فالي حالدود المسالتط .2
في البلد، بحيث يكون في مقدورهت بعد إطالمق سالراحهت أن يواصاللوا الدراسالة 

 (1) دون عناء.

مالالن تلالالك المجموعالالة، فقالالد ترالالمنت بصالالورة عامالالة حالالق التعلالاليت حيالالث  (59)أمالالا القاعالالدة 
لتعليميالة بغيالة أوجبت على ن ات السجون أن يستخدت جميالي الوسالائل اإلصالمحية الممكنالة وكالذا ا

 عمج المسجون.

مالن  (65)نجد توريح الوسائل المرمة لتحقيق ما جاء في القاعالدة  (66)وفي القاعدة 
 (2)…ذلك وسيلة الرعاية الدينية، والتعليت والتوجيه والتدريب والمساعدة احجتماعية وغيرها

َست  حق الس جين في التعلاليت فهذه القواعد والنصو  التي حوتها الموافيق الدولية قد أر 
وبي نت أهميته، وبالتالي فمن الواجب على مع ت التشريعات الداخلية التنصالي  علالى هالذا الحالق 
فالالي النصالالو  القانونيالالة التالالي تهالالتت بهالالذه الفئالالة، ألنهالالا ملرمالالة بالالذلك بحكالالت الترامهالالا دوليالالًا بتلالالك 

 الموافيق والمعاهدات.

                                              
خـــراج وطبــع مطبعـــة الفيصــل، ، نوحقالالالوق اإلنسالالالان فالالي السالالالجد. غنــام محمـــد غنــام،  –( 1) ث يــرأ أن صـــياغة . حيـــ166ص م(، 1994) الكويـــت: تنفيــذ وا 

 القاعدة جاكت في صورة حثٍّ وتشجيع لإلدارة العقابية لتعليم المسجونين وليست في تقرير لواجب.

 .مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونين من (66القاعدة )راجع:  –( 2)
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سي للسجين خصوصًا إذا علمنالا كما ح يفوتني اإلشارة إلى أن الحق في التعليت حق أسا
أنه من األساليب الناجعة في الفكر الجنائي الحديث لما يترتب عليه من تنفير إيجابي في عمليالة 

 (1)اإلصما والتهذيب.

عالادة اإلدمالاج  أم ا المشالر ع الجرائالرم َفَقالد  َرالمذن هالذا الحالق فالي قالانون تن اليت السالجون واذ
بالالاس وتالالنفر مباشالالر بالقواعالالد النموذجيالالة الالالدنيا ، وهالالو اقت2005احجتمالالاعي للمحبوسالالين لسالالنة 

 ( منه ما نصه  94لمعاملة السجناء، فقد جاء في المادة )

تن ت لفائدة المحبوسين دروس في التعليت العات والتقني والتكوين المهني والتمهين والتربية  »
 .«البدنية وفقًا للبرامج المعتمدة رسميًا، مي توفير الوسائل المرمة لذلك 

لعل من أهت الوسائل المساعدة على إنجاا عملية التعليت  إلقاء الدروس والمحارالرات و 
 من نفس القانون. (92)وتوريي الصح  والمجمت، وهذا ما أشارت إليه المادة 

ولالالاليس أدل  علالالالى ذلالالالك مالالالن اسالالالتحداث مصالالاللحة الصالالالحة والمسالالالاعدة احجتماعيالالالة، وهالالالي 
هالال الموافالالق  1427صفالالر  08المالعر  فالي  109-06موجودة أصًم، فالي المرسالوت التنفيالذم رقالت 

، الذم يحدد كيفيالات تن اليت المعسسالة العقابيالة وساليرها، حيالث حالد د مهالات عالد ة 2006مارس  08
 لتلك المصلحة منها 

 .متابعة تطبيق برامج تعليت وتكوين المحبوسين 
 .تن يت محاررات ذات طابي تربوم وديني 

 .تسيير المكتبة 

معسسالات إعالادة التربيالة يفتالرض توفرهالا علالى أقسالات لمراولالة وهذا يجعلنا نقالول أناله فالي 
الدراسة وأخرى لمحو األمية وتعليت القراءة والكتابة، وكذا مكتبات مالرودة بمراجالي تعليميالة تسالاعد 

 من يراولون دراستهت، على أن تكون تلك الدراسة متناسبة مي البرامج الوطنية الرسمية.

                                              
جامعــة القاهــرة )مصـر  ،، رسالــة دكتــوراه فـي الحقــوقدراسالة مقارنالة  رمانات المحكالوت عليه خمل مرحلالة التنفاليذ العقابي: الخمري خالد محمـود، ن ري –( 1)

 .449ص   ،(1999
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قالد ذهب إلى أبعالد مالن ذلالك،  2005لسنة  04-05 بل نجد المشالرع الجرائرم في القانون
 ( منه على  105حيث ن   في المادة )

تمنح احستفادة من ن ات الحرية النصفية للمحبوس، وفق الشروط المحددة فالي هالذا القسالت  »
لتمكينالاله مالالن تنديالالة عمالالل، أو مراولالالة دروس فالالي التعلالاليت العالالات أو التقنالالي، أو متابعالالة دراسالالات عليالالا أو 

 .«نيتكوين مه

 واإلحصاءات الواردة عن المديرية العامة للسجون الجرائرية تشير إلى ما يلي 
 %100ارتفالالي بنسالالبة  2007عالالدد المسالالجلين فالالي شالالهادة البكالوريالالا لعالالات  -1

 .2006عن عات 

عالات  %40، حيث كانت 2007في  %40نسبة نجاا الممتحنين فاقت الال  -2
2006. 

من ن ات  20، يستفيد منهت سجينًا يراولون الدراسة الجامعية 267حوالي  -3
 .(1)الحرية النصفية 

 

  يلي إلى ما( السجين في التعليتلمبحث )حق  التطرقمن خمل  ونخلق

حالالق السالالجين فالالي التعلالاليت حقالالًا مكفالالالوًح فالالي الشريعالالالة اإلسالالممية وكالالذا فالالي القالالانون ي عالالد 
ي بعالض الموارالي، الورعي، إح أنه اختل  في الشريعالة اإلسممية عنه في القوانين الورعيالة ف

فقالالد أعطالالى التشالالريي اإلسالالممي حالالق التعلالاليت طابعالالًا إلراميالالًا باعتبالالاره رالالرورة وواجالالب محالالتت يحمالالل 
عليه الناس حمًم وخاصة السجناء ألنهت أشد حاجة إلياله، وألن الغايالة مالن الحالبس فالي اإلسالمت 

حقيالق ذلالك، هي إصما السجين وتقويت اعوجاجه وسلوكه، والعلت النافي هو من أهالت الوسالائل لت
وتعالالالدى اهتمامالالاله بالالالالعلت إلالالالى السالالالماا للعلمالالالاء واألدبالالالاء واألطبالالالاء والمفقفالالالين لمواصالالاللة علالالالومهت 
ويبدعوا فيها داخل سجونهت، بل إن السجون كانت في أغلب األحيان منارات علت وفقافالة، وحالث 

                                              
ـــــاريح  ،http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1753916&Language=arراجـــــع:  –( 1) ت

 .14:00على الساعة  04/11/2007التحميل 

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1753916&Language=ar
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فابتهت على ذلك بتقليل مدة حبسهت كمالا شالج ي علالى اإلسمت أيرًا المتعلمين على تعليت غيرهت واذ
 استخدات جميي الوسائل للتعليت.

أما النصو  الداخلية والموافيق الدولية، فعلى الرغت من اتفاقها مي الشريعة اإلسممية 
حول توفير وسائل التعليت وررورته، إح أنها اختلفت معها في الرالرورة واإللالرات فبينمالا اعتبالرت 

القواعالد النموذجيالة الالدنيا دعالت إلالى  الشريعة اإلسممية حق التعلاليت رالرورة وواجالب محالتت، فال ن
تعلالاليت السالالجناء فالالي حالالدود المسالالتطاع عمليالالًا ومتناسالالقًا مالالي ن الالات التعلالاليت العالالات فالالي البلالالد، فجعلتالاله 
إلراميًا في مرحلة محو األمية والمرحلة احبتدائية، بما في ذلك التعليت الديني بهد  تمكينهت مالن 

 عالالن أن التعلالاليت وسالاليلة مهمالالة للتقليالالل مالالن مواصالاللة دراسالالتهت بسالالهولة بعالالد اإلفالالراج عالالنهت، فرالالمً 
السالاللوك اإلجرامالالي وتقالالويت التفكيالالر والسالاللوك، ولالالت تختلالال  فالالي ذلالالك جميالالي النصالالو  والموافيالالق 
نمالا ربطتاله  الدولية، إح أنها لت تقرن بين التعلاليت ومالدة الحالبس كمالا ربطتاله الشالريعة اإلسالممية واذ

 بعد خروجهت من السجن. فقط بتنهيل السجناء علميًا وفقافيًا لمواجهة الحياة

عالالادة اإلدمالالاج احجتمالالاعي  أمالالا المشالالرع الجرائالالرم، فقالالد تالالنفر قالالانون تن الاليت السالالجون واذ
ت بالقواعالالالد النموذجيالالالة الالالالدنيا لمعاملالالالة السالالالجناء، وتفالالالوق عليهالالالا فالالالي 2005للمحبوسالالالين لسالالالنة 

ت عنالدما نال  علالى ن الات الحريالة النصالفية للمحبالوس لتمكيناله 2005لسنة  04-05القانون رقت 
   متابعة الدراسة والتعلت.من 
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  ثالثالمبحث ال

 التثقيف.حق السجين في 

 ه مطلبانيوف
 .حق السجين في التثقيف في الشريعة اإلسالمية  المطلب األول

 حق السجين في التثقيف في القانون الجزائري.  المطلب الثاني
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   .حق السجين في التثقيف في الشريعة اإلسالمية  المطلب األول
طالالمع علالالى الكتالالب والمجالالالمت  إن المقصالالود بالالالتفقي  هالالو الفقافالالة العامالالة مالالن قالالراءة واذ
وسماع اإلذاعة والتلفالار، باإلرالافة إلالى كالل مالا ينمالي مالدارك السالجين ويجعلاله علالى اتصالال دائالت 

 بالخارج وعلى دراية بما يدور خارج األسوار.
ن الفقافالالة ت عالالد  عنصالالرًا وبمالالا أن الالالتعلت والتعلالاليت حالالق فابالالت للسالالجين كمالالا سالالبق ذكالالره، فالال 

 جوهريًا من عناصر العملية اإلصمحية.
وعلالالى الالالرغت مالالن أن التعلالاليت والفقافالالة ي هالالران متمرمالالان وكننهمالالا مترادفالالان، إح أن لكالالل 

 منهما مدلوله الخا  ودوره الخا .
ه عالادة لحقاله فالي التعلاليت ولكنالإفقد ي ن البعض أن حق السجين في التفقي  ما هالو إح 

قالالالد يوجالالالد تالالالداخل بينهمالالالا، إح أن التعلالالاليت مشالالالروط بشالالالروط كمراعالالالاة السالالالن ومالالالدى ف لالالاليس كالالالذلك
احسالالتعداد ومالالدة العقوبالالة، علالالى عكالالس الفقافالالة التالالي هالالي فالالي متنالالاول الكالالل شالالريطة تالالوفر اإلرادة 

   والرغبة.

لالذا وجالب تهيئالة الجالو المناسالب لإلطالمع والقالراءة وي عد  التفقي  رافالد مالن روافالد التعلاليت، 
بالالة واحالالدة علالالى األقالالل فالالي كالل سالالجن علالالى أن تتناسالالب هالالذه المكتبالالة مالالي أحالالوال وذلالك ب نشالالاء مكت

أولئالالك السالالجناء وأن ت غالالذى بالجديالالد المفيالالد مالالن الكتالالب والمجالالمت النافعالالة مالالي تنوعهالالا، مالالن دينيالالة 
 وعلمية وغيرها، على أن يتت توجيه السجين إلى القراءة المفيدة.
يالالة نرلالالت مالالالن القالالرآن الكالالريت قولالالاله والشالالريعة اإلسالالممية تهالالالتت بالالالعلت والقالالراءة، فالالالنول آ

درَْأ بِاْسدِم َرب دَك الَّدِذ  َخََّد َ  تعالى  وهالي تالدعو للقالراءة ألنهالا توسالي مالدارك السالجين وتالدعوه  (1) اقدْ
 إلى التنمل في مخلوقات ا  تعالى واستحرار قدرة الخالق.

مالالن أسالالرى بالالدر تقالالديرًا لمالالن يسالالتطيي القالالراءة  وكمالالا سالالبق ذكالالره عالالن موقالال  الرسالالول 
 (2)الكتابة، أمر ب طمق سراحهت على أن يعلموا األميين من الصحابة القراءة والكتابة.و 

                                              
 .01 :اآلية العلقسورة  –( 1)

 .329، ص 3، جالبداية والنهابةابن كثير،  – (2)
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إلالى القالراءة والتفقيال  ألنهالا نافعالة للعقالل  وهذا الصنيي ي عد  دعوة من الرسالول الكالريت 
 وحماية له.

هداره، وح شك أن لدى السالجناء  ومن المعلوت أن للوقت قيمته شرعا ح ينبغي ترييعه واذ
ذا لت يوجهوا ويوري لهالت برنالامج من ا لفراغ ما يحتاجون إلى إشغاله واستفماره بالنافي المفيد، واذ

ت بالخسالالران المبالالين، ألن الالالنفس إذا لالالت ال ن ذلالالك سالاليعود عليهالالالمالالن ت ومتالالوارن لقرالالاء الفالالراغ فالال
ه بالرالار وهنالا يالنتي دور و ع ت بالنالافي ملالالا فراغهالع تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، ف ذا لالت يملال

شالعارهت بنهميتاله، وأناله إمالا يكالون نعمالة إذا  القائمين على السجون في استغمل فالراغ السالجناء واذ
ما يكون نقمة ووباًح إذا ما استغل في معاصيه.  استغل في طاعة ا  وفي األعمال المشروعة واذ

نعمتالان مغبالون فيهمالا   ررالي ا  عنهمالا قالال  قالال رسالول ا   ابةن عبةا روم عن 
 .(1)اس  الصحة والفراغكفير من الن

وبالمطالعة والقراءة يستنير عقل السجين ويتحصل على فوائد جمالة تبعالده عالن الجريمالة 
 وعن ما يدفي إلى ارتكابها.

نما هي متوقفة بالدرجة األولالى علالى إرادة  ن الفقافة غير مشروطة بشروط أو قيود، واذ واذ
كيفيالالة اسالالتغمله فالالي الصالالالح  السالالجين وحرصالاله علالالى احسالالتفادة مالالن وقتالاله داخالالل السالالجن ومعرفالالة

 المفيد.

فقد جاءت األخبار ودلت اآلفار التي يجالدها القالارف فالي كتالب التاريالال  واآلداب والسالير  »
وفي مدونات الفقه اإلسممي بنن العبادات الشرعية واآلداب التهذيبيالة والتعالاليت القرآنيالة والقالراءة 

حقةةوق ''، وقالالد ذكالالالر صالالاحب مقالالال(2) «...ة ومحتمالالالة فالالي النالالافي والمخالاليسعيالالوالكتابالالة كانالالت مر 
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ومالالن حالالق المحكالالوت عليالاله اإلطالالمع علالالى الصالالح   » ''المحكةةوم عليةة  فةةي الشةةريعة اإلسةةالمية
 (1) .«والمجمت وسماع اإلذاعة ولو لبعض الوقت من ليل أو نهار

ومما تقالدت يترالح بالنن حالق السالجين فالي اإلطالمع والقالراءة والتفقيال  كالان مرغالب ومحالتت 
 سجون اإلسممية، وقد  فر به السجناء في مع مها.على السجناء في ال

  حق السجين في التثقيف في القانون الجزائري.  المطلب الثاني
و رافد من روافده، ويالعدم نفالس مالعداه ال، وهتالحق في التفقي  فرع عن الحق في التعلي

ء باله إلالى ه والرفالي مالن مسالتواه الفكالرم والعقلالي واحرتقالاالصما حالإفي نفسية السجين من حيث 
منرلة يصبح معها مستغنيًا عالن التفكيالر فالي الورالعية قبالل سالجنه، فيعالي إلالى مالا آل إلياله ويعالرت 

 على بناء غدل أفرل.
وأهالالت وسالاليلة لإلطالالمع هالالي قالالراءة الكتالالب العلميالالة والفقافيالالة، ويسالالتدعي ذلالالك أن تحتالالوم 

علميالة تسالاعد يحتاجه النرحء من كتب ومجمت ودوريات  ماالمعسسة العقابية على مكتبة ترت 
 (2)الملل أو التفكير السي . تفي إصمحهت وتفقيفهت، واستغمل أوقات الفراغ، فتدفي عنه

علالى  الةدنيا لمعاملةة السةجنا  مجموعةة القواعةد النمويجيةةمن  (39)لقد حرصت القاعدة 
يالالرود كالالل سالالجن بمكتبالالة  »( إلالالى رالالرورة أن  40إيرالالاا هالالذا الحالالق، فالالت أشالالارت فالالي القاعالالدة )

تل  فئات السجناء ترت قدرًا وافيًا من الكتالب الترفيهيالة والتفقيفيالة علالى السالواء ويشالجي مخصصة لمخ
 .«السجناء على اإلفادة منها إلى أبعد حدٍّ ممكن

وقد حرصت من جهة أخرى هذه القواعد على إتاحة الفرصالة أمالات المسالجونين لممارسالة 
( 21) القاعالالدتينابيالة، وذلالك فالي األنشالطة الفقافيالة والترويحيالة والريارالية داخالل المعسسالات العق

   (3).(2) الفقرة( 78)و  (1) الفقرة

                                              
 -هـــ 1427)الريــاض: جامعــة نــايف للعلــوم األمنيــة   1، طالقرالالاء والعدالالالةمــن أبحــاث المــؤتمر الــدولي،  الفصــل الخــامس ،محمــد بــن أحمــد الصــالح د.أ. – (1)

 .371، ص 1م(، ج2006

 .417ص  ، صول علمي اإلجرات والعقابأ ،القهوجي د. – (2)

 .444، ص رمانات المحكوت عليه خمل مرحلة التنفيذ العقابي ،الخمري خالد محمود د. – (3)
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حالالق التفقيالال  ورالالوحًا وتنكيالالدًا، حيالالث  (1)« المبةةادا األساسةةية لمعاملةةة السةةجنا  »وتريالالد 
مالن المسالتحب مالي هالذا احتالرات المعتقالدات الدينيالة والمبالادف الفقافيالة  »ن  المبالدأ الفالالث علالى أناله  

 .«جناء، متى اقترت ال رو  المحلية ذلكللفئة التي ينتمي إليها الس

يحالالق لكالالل السالالجناء أن يشالالاركوا فالالي  »وفالالي المبالالدأ السالالادس نجالالد التنصالالي  علالالى أنالاله 
 (2).« األنشطة الفقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية

( مالالن 92أمالالا فالالي القالالانون الجرائالالرم فالالالحق أكفالالر ورالالوحًا وتصالالريحًا، حيالالث نجالالد المالالادة )
عالالالادة اإلدمالالالاج احجتمالالالاعي للمحبوسالالالين لسالالالنة  توجالالالب علالالالى  ت2005قالالالانون تن الالاليت السالالالجون واذ

أن تالن ت »( من قواعد الحد األدنى والتالي تالن  علالى 78المعسسة العقابية، وهذا تنفرًا بالقاعدة )
 .«في جميي السجون أنشطة ترويحية وفقافية للمحاف ة على صحة المسجونين العقلية والبدنية

يجالالالب علالالالى إدارة المعسسالالالة العقابيالالالة وتحالالالت إشالالالرافها  »الفة تالالالن  علالالالى أنالالاله والمالالالادة السالالال
ورقابتهالالا تمكالالين المحبوسالالين مالالن متابعالالة بالالرامج اإلذاعالالة والتلفريالالون، واإلطالالمع علالالى الجرائالالد والمجالالمت 

 .  «وتلقي المحاررات في المجال التربوم والفقافي والديني

الالت المالالادة ) يمكالالن إلدارة المعسسالالة العقابيالالة  »( مالالن نفالالس القالالانون علالالى أنالاله  93كمالالا نص 
 . « إصدار نشرية داخلية يساهت المحبوسون في إعدادها ب نتاجاتهت األدبية والفقافية

 لكن ما يمكن ممح ته على هذين النصين هو ما يلي  
المخاطالب بالقالانون فالي المالادة األولالى هالو اإلدارة العقابيالة، لكالن علالالى  -

لترامالات ينالتج عنهالا حالق سبيل احسترشاد، ولاليس علالى سالبيل تقريالر ا
 للمسجون.

 في المادة الفانية هناك أيرًا التخيير لها وليس اإللرات القانوني. -

                                              
 .م1990ديسمبر  14المؤرخ في  111/45عتمدت هذه المبادئ ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ا – (1)

 .260ص ، مانات حقوق اإلنسانر ،الطراونة محمد د.راجع:  – (2)
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وفالالي تقالالديرم هالالذا قصالالور يحالالول دون اسالالتحقاق السالالجين لحقالاله فالالي التفقيالال ، وبالتالالالي 
مراوحة عملية إصما السجين مكانهالا وعالدت بلالوغ األهالدا  المرجالوة مالن السالجن فالي ذاتاله، فلالذا 

  على سبيل اإللرات على هذا الحق كبالاقي الحقالوق، إذ ح تقالل أهميتاله فالي تكالوين وجب التنصي
 وتقويت شخصية السجين.

صفالالالر  08المالالعر  فالالي  109-06المرسالالالوت التنفيالالذم رقالالت  مالالن (04بي نالالت المالالادة ) قالالدو 
والمحالالالدد لكيفيالالالات تن الالاليت المعسسالالالات العقابيالالالة، أن  مالالالن  2006مالالالارس  08هالالالال الموافالالالق  1427

 العقابية مصلحة إعادة اإلدماج والتي مهامها  مصالح المعسسات

 .متابعة تطبيق برامج تعليت وتكوين المحبوسين 
 .تن يت محاررات ذات طابي تربوم وديني وفقافي 
  ذاعيالالة ومتابعالالة النشالالاط تسالاليير المكتبالالة، إذاعالالة بالالرامج تلفريونيالالة واذ

 اإلعممي.

تعلالق بن الات السالجون والم 2001مالام  14أما المشرع التونسي في القانون الصادر في 
 بال  يحق للسجين  (19)قد عنون الفصل 
الحصالالول علالالى أدوات الكتابالالة وكتالالب المطالعالالة والمجالالمت والصالالح   .1

اليوميالالة عالالن طريالالق إدارة السالالجن ووفقالالًا للتراتيالالب الجالالارم بهالالا العمالالل 
ويتت إيجاد مكتبة في كل سجن تحتوم علالى الكتالب والمجالمت المعالدة 

 للمطالعة.
 يت والتفقي  والتوعية التي تن مها إدارة السجن.متابعة برامج التعل .2

فالقانون التونسي في هذه المواد أكفر وروحًا في تقرير هذا الحق للسجين منه في 
 التشريي الجرائرم.
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، نجالد أن هالذا الحالق يقتالرب شالكًم ومرالمونًا فالي من خالل تتبعنا لمسةير  حةق التثقيةف
رحلالالة مهمالالة لمالالا بعالالد التعلالاليت ترالالمن اسالالتمرار كفيالالر مالالن جوانبالاله مالالن حالالق التعلالاليت، ويكالالاد يكالالون م

الشخ  في طلب العلت والتعلت، إح أن الوارح أن هذا الحق سواء كالان فالي الشالريعة اإلسالممية 
حالق التعلاليت، فلالت يحالدد لاله بالنسبة لأو القوانين الورعية لت ينخذ حقه من التفصيل والعناية كما 

ة لتنفيالالذ هالالذا الحالالق، علالالى عكالالس التعلالاليت الالالذم ن امالالًا أو برنامجالالًا تسالالير عليالاله المعسسالالة العقابيالال
ورالالعت لالاله الشالالريعة اإلسالالممية والموافيالالق الدوليالالة والقالالوانين الداخليالالة برنامجالالًا محالالددًا ومفصالالًم 

 وسعت لتطويره.
وعلى الرغت من التوافق فالي هالذا الشالنن، إح أن الشالريعة اإلسالممية اهتمالت بشالكل كبيالر 

شغال فراغ السجين واسالتفماره بالنالافي بالعلت والقراءة لتوسيي مدارك السجين وا لتنمل بقدرة ا ، واذ
المفيد، ولذلك يس رت للسجين كتب اآلداب والتاري  والسي ر دون استفناء أو تحديالد، أمالا القالوانين 
الداخليالالة فعلالالى الالالرغت مالالن تنكيالالدها علالالى حالالق التفقيالال  وأن تترالالمن المعسسالالة العقابيالالة كالالل مالالا 

هذا الحق لت يولى احهتمالات الكالافي، كمالا أناله محالد د فالي نالوع يحتاجه السجناء من مراجي، إح أن 
 الكتب والمراجي حسب ما ترتئيه المعسسة العقابية.

ن مجموعالالة القواعالالد النموذجيالالة لمعاملالالة السالالجناء فيمالالا عالالوالقالالانون الجرائالالرم لالالت يبتعالالد  
فالالي (، كمالالا أنالاله جالالاء أكفالالر ورالالوحًا وتصالالريحًا وخاصالالة 40( و )39يتعلالالق بهالالذا الحالالق كالقاعالالدة )

عالالادة اإلدمالالاج احجتمالالالاعي 93( والمالالادة )92مرالالمون المالالادة ) ( مالالالن قالالانون تن الاليت السالالالجون واذ
ت، إح أن إكفالالال هالالذا الحالالق مالالن اإلدارة العقابيالالة علالالى سالالبيل احسترشالالاد 2005للمحبوسالالين لسالالنة 

وليس على سبيل تقريالر احلترامالات. كمالا أن التخييالر ولاليس اإللالرات القالانوني جعالل قصالورًا يحالول 
 حقاق السجين لحقه في التفقي .دون است

الفالراغ وتنالوير عقلاله إح  حق التفقيال  ودوره فالي اإلصالما وماللءاتفاق بينهما في تقرير 
 أن هذا الحق محتت في الشريعة اإلسممية ومخير فيه في القوانين الدولية. 
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ففالالالي القواعالالالد النموذجيالالالة الالالالدنيا توسالالاليي مالالالن دائالالالرة التفقيالالال  )أنشالالالطة فقافيالالالة وتربويالالالة( 
ا السجين، وهذا ح تنباه الشريعة اإلسممية بل تشجعه وتحفر عليه، وقد تنفر به المشالرع إلصم

 (.93( و )92ت وذلك في المادتين )2005الجرائرم في قانون تن يت السجون لعات 
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 حق السجين في التهييب   في الشريعة اإلسالمية.: المطلب األول

صما وتعديل سلوك الفرد ولاليس   نحن نعلت أن السجن في اإلسمت لت يشرع إح لتهذيب واذ
هانته واحنتقات منه، ومن مقاصده   تحقيق الردع العات.لتعذيبه واذ

وانطمقالالًا مالالن الن الالرة التهذيبيالالة واإلصالالمحية للسالالجن التالالي هالالي عنالالوان وسالاليلة العقوبالالة 
بالسجن ف نه قد جاءت األخبار ودلت اآلفار في كتب التاري  واآلداب والسير وفي مالدونات الفقاله 

والكتابة كانالت مرغبالة اإلسممي أن العبادات الشرعية واآلداب التهذيبية والتعاليت القرآنية والقراءة 
ومحتمة في أشهر سجون المسلمين، وعلى هذا ف ن السجون فالي ن الر الشالريعة اإلسالممية دور  
صالمحهت والقرالاء علالى احنحرافالات التالي  يجب أن توفر فيها العنايالة الكاملالة بتوجياله السالجناء واذ

 (1).أدت إلى ارتكابهت للجرائت لئم يعودوا للسجون من جديد

ولعل من المفيد اإلشارة إلى أن التربية الدينية واألخمقية والعنايالة بهمالا  » أنه وقد ذكر 
ح يمفمن احترامًا لحق من حقوق اإلنسالان، بالل يالدخمن فالي إطالار العمليالة اإلصالمحية، وح ننكالر 
أهميالة تنميالالة الالالوارع الالالديني لالالدى اإلنسالالان فالي ترقيالالة مفاهيمالاله وتهالالذيب سالاللوكه، إذ ح يوجالالد ديالالن 

قرُّ ارتكاب الجريمة أو السلوك المنحر ، بل تعمل على محاربتها بكل الطالرق على وجه األرض ي  
والوسائل وعلى تنفيت مرتكبها وترهيبه من عواقبها الدنيوية واألخروية وترغيبه في التوبة والعودة 

 (2).«إلى الطريق المستقيت، وهو الهد  األساسي لإلصما العقابي
يالالة، ويقصالالد بالجانالالب العمجالالي منهجيالالة الشالالريعة ويعتبالالر التهالالذيب أحالالد العناصالالر العمج

اإلسالالممية فالالي إصالالما السالالجناء حتالالى يخرجالالوا مالالن سالالجونهت بعالالد تمالالات عقالالوبتهت وهالالت أسالالوياء 
متسلحون باإليمان والتقوى ومتحصنون باألخمق اإلسممية الفارلة من خمل ما يعالر  بتنميالة 

إيقالالالا  الرالالمير، أو تقويالالالة الالالالوارع الجانالالب الالالالديني واألخمقالالي أو التهالالالذيب الالالالديني واألخمقالالي أو 

                                              
 .119م(، ص 1963سوريا: مطبعة حلب  )، حو دائرة معار  الفقه اإلسممين حمد مهدي،األ نظر: خضرأ – (1)

 .372ص  ة،حقوق المحكوت عليه في الشريعة اإلسممي  ،محمد بن أحمد الصالح د.أ. – (2)
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فالالي احصالالطما والعبالالرة  مشالالاحةالالالديني، وَلَعالاللذ هالالذا هالالو األقالالرب إلالالى المصالالطلحات الشالالرعية وح 
 .(1)بالمقاصد والغايات

صالالما الفالالرد عمومالالًا، ألن الجريمالالة ال فالالي  ن للتالالدين أهميالالة كبالالرى فالالي منالالي احنحالالرا  واذ واذ
نسالاني وخالروج عالن الصالراط المسالتقيت الالذم مع الت حاحتهالا ال ناتجالة عالن انحالرا ل فالي الساللوك اإل 

ددُبَ  َِدتَدَفددرََّس ِبُكددْم َعددن َسددِبيَِِّه  شالالر عه رب العالالالمين لقولالاله تعالالالى  َوأَنَّ َهددَذا ِصددرَاِم  ُنْسددَتِقيمتا َِدداتَِّبُعوُه َوالَ تَدتَِّبعُددواْ السْش
   .(2) َذِلُكْم َوصَّاُكم بِِه َلَعََُّّكْم تَدتدَُّقونَ 

لسجناء أنها تصلهت بخالقهت وتركي أنفسهت وتطهرها من رجس ومن آفار العبادة على ا
المعاصي وهي من أع ت األسلحة وأهمها في محاربة الجريمة ومعالجة نوارع احنحرا  على 

رميره وفاق من غفلته بفرل العبادة التي تصله بخالقه  ىالسجناء، والسجين متى ما صح
طاها وكل معصية اقترفها، ومن فت وتقوم عمقته به سو  يحاسب نفسه على كل خطوة خ

يحصل الندت والتوبة واحستغفار واحنكسار بين يدم الملك الجبار يرجو مغفرة ربه ويخشى 
 .(3)عقابه

قال  النوا  بن سمعان األنصاري ولألخمق أيرًا أهمية كبرى في مني احنحرا ، عن
ما حاك في صدرك وكرهت أن البر حسن الخلق، واإلفت عن البر واإلفتث فقال   سنلت رسول 

 .(5) إنما بعفت ألتمت مكارت األخمق كما قال . (4)يط لي عليه الناس 

                                              
 .78ص  ،قه السجن والسجناءف . الوادعي سعيد بن مسفر،د  – (1)

 .153اآلية: األنعات،  سورة  – (2)
م( ص 1996 - هـــ 1417الريــاض: دار الــوطن للنشــر،  )، 1، طوء الكتالالاب والسالالنةالون فالالي رالالالوة إلالالى ا  فالالي السجالالالالدعالالد. الخليفــي عبــد الــرحمن،  – (3)

 بتصرف. 348-391

 .2553رقم  4/1980في البر والصلة واآلداب باب تفسير البر واإلفت،  أخرجه مسلم – (4)

بلفظـه، قـال ابـن عبـد البـر: هـو حـديث مـدني صـحيح متصـل  08رقـم  (2/904) في حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلالق الموطن أخرجه مالك فـي – (5)
 من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره.

 ( وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.2/613) المستدركأخرجه الحاكم في  -
 (.2/318) المسندوأخرجه أحمد في  -

 السابق. 2553 رقمفي البر والصلة واآلداب باب تفسير البر واإلفت، ، ويشهد له حديث مسلم 45في السلسلة الصحيحة رقت لباني وأورده األ
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كالان فقالالت  عالن خلالق رسالول ا   -ررالي ا  عنهالا  - عائشةةولما سالئلت الساليدة 
 .(1) خلقه القرآن

  على التحلي بالاألخمق الحسالنة فالي تعاملنالا مالي اآلخالرين فالي قولاله  وحفنا الرسول 
وخالق الناس بخلق حسن.(2) 

واألخالالمق هالالي الالالدرع الالالواقي والسالالياج الحصالالين الالالذم يحمالالي األمالالة ويقيهالالا مالالن احنالالرحق 
الل مًا  والغرق في مسالتنقي الرذائالل، ولقالد كانالت أخالمق المساللمين سالببًا قويالًا مالن أسالباب قالوتهت وس 

همالا كالان الالفمن ألن صعد بهت إلى درجات المجالد والسالعدد، تلالك األخالمق المتمفلالة فالي الصالدق م
، وكذا   مانةذ  (3)أفرل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فما كانت تنخذهت في ا  لومة حئالت

 ودفع  لظلم ورفضه و لصبر.

وهكذا يتجلى لنا ممالا تقالدت أن للالدين واألخالمق أهميالة فالي وقايالة اإلنسالان مالن احنحالرا  
كبالر، فهالت أحالوج مالا يكونالون إلالى تصالحيح والحد  من الوقوع في الجريمة وحاجالة السالجناء لالذلك أ

 مفاهيمهت في ن رتهت إلى القيت.

والوارع األخمقي يسير مي الوارع الالديني جنبالًا إلالى جنالب فيالدعت كالل منهمالا تالنفير اآلخالر 
قناعاله بنهميتهالا  »ومفهوت التهذيب األخمقي عند السجناء يعني   إبرار القاليت األخمقيالة للنريالل واذ

 .(4)«نها معايير السلوك في المجتمي فت يلترت بها وتدريبه على أن يستمد م

  (5) أما أهمية الوارع األخمقي فنذكرها من الروايا التالية

إن لالاله أهميالالة ع مالالى لالالدى نالالرحء السالالجون وح سالاليما السالالجناء الالالذين ح يحتالالل    .1
  الدين مكانه الطبيعي في نفوسهت إذ يخاطبهت بمنطق أدنى إلى عقولهت.  

                                              
 بمثله. 746( رقم 513-1/512، )مسلت في صمة المسافرين وقصرها باب جامي صمة الليل، ومن نات عنه أو مرض أخرجه – (1)

 به مطواًل، قال الترمذي هذا حديث حسن. 1987( رقم 4/355) ب ما جاء في معاشرة الناسفي البر با أخرجه الترمذي – (2)
 .9333، رقم جامي األصولقال األرناؤوط وهو حديث حسن،  -
 (.5/158) المسندأخرجه أحمد في  -

 .81ص ، قه السجن والسجناءف . الوادعي سعيد بن مسفر،د – (3)

 .87ص  لمرجي نفسها . الوادعي،د – (4)

 .137ص م(،1999 -هـ 1420 ، )الرياض: أكاديمية نايف للعلوم األمنية1طفر السجن في سلوك النريل، أ . غانم عبد اهلل عبد الغني،دأ. – (5)
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لمن يسيطر الوارع الالديني علاليهت، إذ يسالير مالي التهالذيب  إن له أهمية أيراً  .2
 الديني جنبًا إلى جنب فيدعت كل منهما تنفير اآلخر.    

إن التهالذيب األخمقالي ح يقتصالر تالنفيره علالالى الساللوك الخالارجي والعمالل علالالى  .3
مطابقته لقيت المجتمي، بل ينبغي أن يتعدى التنفير ذلك المفهوت ويتجاله إلالى 

غلغالل بالداخلها حتالى تكالون ساللوكيات النريالل المطابقالة لقاليت أعماق النفس ويت
نفسالي لقاليت المجتمالي  نٍّ بَ المجتمي بعد مغادرته للسجن صادرة عالن اقتنالاع وتال

 وتقاليده.    

إن مورالالوع التهالالذيب األخمقالالي هالالو اإلنرالالاج النفسالالي فالالي إطالالار القالالانون وح  .4
ال بل يتجاله ليت وفي ذلك يترح الفرق بينه وبين التعيتجه إلى المجال الذهني ال 

إلى مخاطبة الرمير والعاطفة لدى السجناء، ألنه متالى مالا كالان متجهالًا إلالى 
 رمائرهت وعواطفهت جعل جذور الن ات القانوني أكفر رسوخًا فيها وعمقًا.    

وللوارع الديني أهمية كبرى كذلك في تهذيب الفالرد ألناله حينمالا يتنصالل فالي الالنفس يكالون 
لتصالالرفات. ويكالالون كالالذلك وقايالالة مانعالالة مالالن الوقالالوع فالالي احنحالالرا  الموجالاله للسالاللوك والمالالتحكت فالالي ا

 وذلك بدفي صاحبه إلى الشعور واإلحساس بالرقابة اإللهية له دومًا.

وهناك عدة عوامل تساعد على تنمية الوارع الديني واألخمقي لدى السجناء، نذكر منهالا 
 على سبيل المفال ح الحصر ما يلي 

الى مالن خالمل إيرالاا مفهالوت العقيالدة واذ هالار فرالل ترسي  مفهوت العبوديالة   تعال .1
 العبادات من فرائض ونوافل.

 حسن التعامل مي السجناء من خمل  .2

مالالن أنجالالي طالالرق التهالالذيب حالالث  السالالجناء علالالى اإلقتالالداء باألخيالالار  القةةدو  الصةةالحة:*
والصالحين من سل  األمالة ومعاصالريها، ألناله غالبالًا مالا يكالون احنحالرا  وارتكالاب الجالرائت بسالبب 

 جلساء السوء وانعدات القدوة الصالحة الناصحة.
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وح يسعنا في هذا المقات إح أن نستشهد ببعض من س جنوا فكالانوا قالدوة حسالنة للسالجناء 
 اآلخرين، ومن أولئك  

ن بسالبب تهمالة امالرأة العريالر لاله، فكالان   وبـيوسةف بةن يعقةنبالي ا   –أ  الالذم س الج 
لالالى عبادتالاله وحالالده ح شالالري داعيالالة إلالالى ا   ِن أَأَْربَدداٌ   ل  شالالننه الك لالاله، لقولالاله جالالواذ ْْ دد َ ِ الس  ِِ يَددا َصددا

ُِوَن ِنن ُدونِِه ِإالَّ َأْْسَاء َْسَّْيُتُموَها أَنتُ  ُِ اْلَقهَّاُر * َنا تَدْعُب ِِ ٌر أَِم الَُّّه اْلَوا ُُُكم نَّا أَندَزَ  الَّّدُه ِِبَدا ِندن ُسدَّْطَان  ِإِن نْشتَدَفر ُقوَن َخيدْ ْم َوآبَؤ
يُن اْلَقي ُم َوَلِكنَّ َأْكثَدَر النَّاِس اَل يَدْعََُّمونَ دَر َأالَّ تَدْعبُ دالَّ لَِِّّه أَنَ اْلُْْكُم إِ   ِ واْ ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك ال ُِ (1). 

 وكان عليه الصالمة والسالمت خيالر قالدوة لهالت مالن خالمل الخصالال والشالمائل الحميالدة التالي

 (2).نلونه عن كل ما يعرض لهتكان يتمي ر بها حتى أحبوه حب ًا شديدًا وصاروا يس

ن فكالان ي صاللح مالن  ابةن تيميةةوالقدوة الفانية  شالي  اإلسالمت  –ب  رحماله ا ، الالذم س الج 
 .هحال المسجونين وي رشدهت وي عل مهت كما سبق ذكر 

  إشغال فراغ السجنا  بالنافع المفيد: *

غتالنت خمسالًا ا قال لرجل وهو يع اله   رري ا  عنهما أن رسول ا   ابن عبا عن 
قبل خمس  شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شالغلك وحياتالك قبالل 

 . (3) موتك

ومن هذا ينبغي أن ي نب ه السجناء بننهت سيسالنلون يالوت القيامالة عالن أوقالات فالراغهت مالاذا 
لسجناء وحساساليته عملوا بهاث كما أنه من واجب المعسسات العقابية إدراك أهمية الوقت وفراغ ا

وخطورته إذا لت يستغل في الصالح المفيد وفق برامج من مالة ومعالدة إعالدادًا جيالدًا يشالر  عليهالا 
وينف ذها معهلون، وينتي في مقدمتها ربط السجين بكتاب ا  وتعويده علالى تموتاله وحفال  القالرآن 

                                              
 .40-39اآلية: سورة يوس ،   – (1)

 .121-120ص فقه السجن والسجناء،  . الوادعي سعيد بن مسفر،دينظر:   – (2)

 ، صححه ووافقه الذهبي.(4/306)، ستدركالمفي  ،أخرجه الحاكم  – (3)
 بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون. الرهد لحاكم وقال: وأخرجه ابن المبارك فيل(، وعزاه 11/235، )فتح البارم في ،وأورده ابن حجر -
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ررورة تجديدها لئم يمالل الكريت، وكذلك التوجيه إلى القراءة المفيدة للكتب والمجمت النافعة مي 
 السجين من معاودة قراءة ما سبق.

شالالغال جالالرء مالالن فالالراغهت  وكالالذلك األلعالالاب المفيالالدة التالالي تسالالاعد علالالى تنشالاليط السالالجناء واذ
حياء روا المنافسة بينهت.  واذ

أن تعاليت الشريعة الغر اء تحر  على توجياله األفالراد إلالى القيالات بكالل  وخالصة ما تقدم:
اة ا  والفالالور بالسالالعادة فالالي الالالدارين حتالالى ولالالو كالالانوا معالالاقبين صالالالح مشالالروع يالالعدم إلالالى مررالال

 وترشدهت إلى كل ما يهذ ب نفوسهت ودينهت وأخمقهت.
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  حق السجين في التهييب   في القانون الجزائري.: المطلب الثاني
للتهالالذيب أهميالالة فالالي إصالالما المحكالالوت علالاليهت، فهالالو يمهالالد حندماجالاله فانيالالة فالالي المجتمالالي 

د كان التهذيب دينيًا في بداية األمر، خصوصًا في السجون الكنسية، فت انتقالل وتكيفهت معه، ولق
 (1).إلى السجون المدنية الحديفة واتسي نطاقه ليشمل التهذيب الديني والخلقي

وعليالاله فالتهالالذيب يشالالمل نالالاحيتين افنتالالين  التهالالذيب الالالديني والتهالالذيب الخلقالالي، والمقصالالود 
نسالان وتنميتهالا قصالد انصالمحه وتغيالر حالاله مالن األسالوأ بالتهذيب غرس قي ت معنويالة فالي روا اإل 

 إلى األحسن.

وهو غرس قيت معنويالة فالي السالجين عالن طريالق بالث تعالاليت الالدين  :التهييب الديني -موالً 
ََ على التوبة ومقلعًا عن خطاياه، راهدًا في الشر  مكفالرًا مالن الخيالر، نادمالًا عم الا  التي تجعله مقبًم

 صدر منه.
 يب في واقي السجين ح بد من وسائل أهمها ولتجسيد هذا التهذ

تن الالالاليت المحارالالالالرات والالالالالدروس الدينيالالالالة  ويسالالالالند أمرهالالالالا إلالالالالى العلمالالالالاء  .1
 المختصين والدعاة المصلحين ذوم الخبرة والعلت الغرير.

إقامة الشعائر الدينية، وذلك بتخصي  مكالان للصالمة لكالل طائفالة دينيالة  .2
 في حال تعددها.

د ندوات وحوارات دينيالة مفتوحالة وتن اليت إقامة مسابقات دينية، وذلك بعق .3
مسالالابقات فالالي المسالالائل الدينيالالة واألخمقيالالة وتقالالديت جالالوائر تحفيريالالة علالالى 

 ذلك.

                                              
 .418ص   صول علمي اإلجرات والعقاب،أ ،القهوجيد.  – (1)
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ويقصد به غرس وتنمية قيت خلقية في نفس المحكوت عليه حتالى  :التهييب الخلقي - ثانياً 
ور فريالالق مالالن تتشالالبي بمكالالارت األخالالمق فيبتعالالد عالالن مالالواطن اإلجالالرات وبالالعر الفسالالاد، ويقالالوت بهالالذا الالالد

المختصين في علت التربية وعلت النفس وعلت العقالاب، ويحصالل ذلالك فالي لقالاءات منفالردة، أو فالي 
 (1).ندوات جماعية بحرور المسجونين والمختصين

لقد أك دت الموافيق الدولية واحتجاهات العقابية الحديفة على حالق السالجناء فالي ممارسالة 
ر للقوانين العقابيالة فالي أيالة دولالة أن تسالقط هالذا الحالق الشعائر الدينية، وحرية احعتقاد، فم يجو 

صالمحهت، فقالد اتجهالت  أو تنتق  مناله لمالا يكتسالبه مالن أهميالة فالي تهالذيبهت ومالن فالت تقالويمهت واذ
 (41( )2( الفقالالالرة)6)مجموعالالة القواعالالد النموذجيالالالة الالالدنيا إلالالالى إيرالالاا هالالالذا الحالالق فالالالي القواعالالد 

مالالالن الرالالالرورم احتالالالرات المعتقالالالدات  »نالالاله  ورد التنصالالالي  أ( 2)الفقررر    (6)، ففالالالي القاعالالالدة (42و)
 . « الدينية والمبادف األخمقية التي ينتسب إليها السجين

بفقراتها الفمث تن ت هذا الحالق وتبالالرر مالدى أهميتاله وطالرق تفعيلاله،  (41)وفي القاعدة 
 ووسائل احتصال برجال الدين وكيفية مباشرته.

سالجين ال بقالدر مالا يكالون ذلالك فالي  يسالمح لكالل »نجالد الالن  علالى أناله   (42)وفي القاعالدة 
اإلمكالان ال بالنداء فالروض حياتاله الدينيالة بحرالور الصاللوات المقامالة فالي السالجن، وبحيالارة كتالب الشالعائر 

 .« والتربية الدينية التي تنخذ بها طائفته

صالالالما حالالالاله وتقالالالويت  وح شالالالك أن  هالالالذه األمالالالور أهالالالت آليالالالات تهالالالذيب نفالالالس السالالالجين واذ
 اعوجاجه.

                                              
 .186-185م(، ص 1989، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية 03 ط اإلجرات والعقاب،لموجر في علت ا . إسحاق إبراهيم منصور،د – (1)
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نجالالد مالالفًم القالالانون التونسالالي ح يشالالير إلالالى هالالذا الحالالق ح مالالن   القالالوانين المحليالالة أمالالا فالالي
قريالالالب وح مالالالن بعيالالالد فالالالي إشالالالارة منالالاله إلالالالى أن هالالالذا الحالالالق ح تالالالنفير لالالاله علالالالى السالالالجين أو يمكالالالن 

 (1).احستعارة عنه بغيره كحق متابعة التعليت والتفقي  والتوعية من قبل إدارة السجن

ي عالدت التراماله بالقواعالد النموذجيالة وأرى أن  في هذا قصور وتقصير مالن هالذا القالانون فال
الالالدنيا، ممالالا يجعالالل السالالجين مبتالالورًا مالالن حالالق جالالوهرم كالالان يفتالالرض أن يتمتالالي بالاله ك نسالالان سالالجين 

 يسعى من خمله إلى انصما حاله وتهذيب نفسه.

وأمالالا المشالالر ع الجرائالالرم فربمالالا كالالان أورالالح وأصالالرا مالالن ن يالالره التونسالالي، ولالالو مالالن ناحيالالة 
عالالادة اإلدمالالاج احجتمالالاعي للمحبوسالالين فالالي ترالالمينه لهالالذا الحالالق فالالي سالالياق ذكالالر  ه إعالالادة التربيالالة واذ

الباب الرابي والقست األول من الفصل األول تحالت عنالوان ) تن اليت إعالادة التربيالة ووسالائلها ( فالي 
الالب  فالالي الجانالالب الخلقالالي والتهالالذيبي وبيالالان وسالالائله. وفالالي 92( و )91و ) (88المالالادة ) ( وكلهالالا َتص 

والمحالالالالدد لكيفيالالالالات تن الالالاليت  2006مالالالالارس  08عر  فالالالالي المالالالال 109-06المرسالالالالوت التنفيالالالالذم رقالالالالت 
والتالي تبالي ن و يفالة مصاللحة إعالادة  (5) الفقرة (03المعسسة العقابية وسيرها، وخصوصًا المادة )

 اإلدماج، منها  
 .تن يت محاررات ذات طابي تربوم وديني وفقافي 
 .تن يت ورشات العمل التربوم 

المالالذكور يرالالفي قالالوة قانونيالالة وشالالبه  أن هالالذا القالالانون مالالي مرسالالومه التنفيالالذم والممحالال 
 إلرامية لهذا الحق، وهذا من األمور الجديدة التي دخلت على قانون السجون في الجرائر.

                                              
، الصــادر بالرائــد  يتعلالالق بن الالات السالالجون 2001مالالام  14مالالعر  فالالي  2001لسالالنة  52مالالن قالالانون عالالدد ' القســم الثــاني، 19مــن الفصــل ' ”03“لمــادة ا – (1)

 .1313، ص 2001ماي  18الرسمي للجمهورية التونسية بتاريح 
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ي عد أحد العناصالر العمجيالة التالي تمهالد حنالدماج السالجين فانيالة التهذيب أن   والخالصة
ميتاله سالواء كالان في المجتمي وتكيفه معهت وتكاليفهت معاله، ولالذلك فهالو حالق مهالت ومتفالق علالى أه

في الشالريعة اإلسالممية أو القالوانين الورالعية، إح أن الشالريعة اإلسالممية انطلقالت مالن أن الن الرة 
التهذيبيالالة واإلصالالمحية للسالالجن هالالي أسالالاس العقوبالالة وهالالي مرغبالالة ومحتمالالة فالالي أشالالهر سالالجون 
المسلمين، وهدفها إصما السجناء بعد خروجهت من السجن وهت أسوياء ومتحصالنون بالاألخمق 

سالممية مالالن خالمل تنميالالة الالوارع الالالديني واألخمقالي بوسالالائل أهمهالا ترسالالي  مفهالوت العبوديالالة   اإل
شالغال فالراغهت بمالا يهالذبهت دينيالًا وأخمقيالا وكالل  سبحانه وتعالى وخلق القدوة الصالحة للسالجناء واذ
ذلك انطمقًا من أن األخمق هالي الالدرع الالواقي والسالياج الحصالين الالذم يحمالي األمالة ويقيهالا مالن 

 حنرحق والغرق بالرذائل.ا

أما القوانين الورعية فلت تبتعد عن مفهوت وأهمية هذا الحق، إح أنها لالت تالولي األهميالة 
الكافية من خمل وسائل وأساليب متفق عليهالا فالي كالل الالن ت الداخليالة بحيالث أن بعالض القالوانين 

وليالالة فقالد أشالارت إلالالى المحليالة لالت تشالالر إلالى هالذا الحالالق، مفالل القالانون التونسالالي، أمالا الموافيالق الد
صما حاله وتقالويت اعوجاجاله فالي إشالارة إلالى هالذا الحالق كمالا جالاء  آليات تهذيب نفس السجين واذ

 (.42 - 41 – 06في مجموعة القواعد النموذجية الدنيا، كالقاعدة )

نمالالا جالالاء ترالالمينه لهالالذا  أمالالا القالالانون الجرائالالرم فلالالت ي شالالر إلالالى هالالذا الحالالق بشالالكل صالالريح واذ
عالادة اإلدمالاج احجتمالاعي فالي البالاب الرابالي والقسالت الحق مالن خالمل سالياق ذكالر  ه إعالادة التربيالة واذ
 األول في الفصل األول.

اإلسمت للسجين ن رة شفقة ورحمالة، إذ يجالب رده إلالى جالادة الصالواب بتغليالب لغالة ين ر 
العقل فيه ونرع نوارع الشر من نفسه لكي يخرج من سجنه عنصرًا آخر غير ذاك الذم كالان قبالل 

ما لت تصله الموافيق الدولية والقوانين الورعية بسبب النق  في الن رة  إلى هالذه دخوله، وهذا 
 المسنلة.
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السالالجن فالالي الشالالريعة اإلسالالممية هالالو مكالالان للتهالالذيب واإلصالالما وتعالالديل سالاللوك اإلجالالرات 
قامالالة  الصالاليات وتنميالالة الصالالمة و واحنحالالرا ، وذلالالك عالالن طريالالق ممارسالالة العبالالادة وتوجيالاله العلمالالاء واذ

ة هالذه الشالريعة الربانيالة، فالي حالين أن القالوانين يعاللتربية األخمقية وهذا راجي لطبالوارع الديني وا
ت ح تكتسالالي عمليالالة التهالالذيب هالالذا القالالدر مالالن الدقالالة والحالالر  2005الدوليالالة وكالالذا الجرائالالرم لعالالات 

 والمتابعة.

 إيمان القانون الدولي والجرائرم بنهمية هذا الحق في حياة السجين. -

 الشريعة اإلسممية والقانون، وهذا متفق عليه. التهذيب ديني وخلقي في -

تكتفي القوانين بتخصي  مكان لممارسة العبادة، لكن ح تركر على وجوب الممارسالة  -
الفعليالالة لهالالا، ودعالالوة المحارالالرين فيالاله، بينمالالا الشالالريعة اإلسالالممية تتعالالدى الشالالكل إلالالى المرالالمون 

 نية.باستخدات شتى الوسائل لترسي  هذه التربية الخلقية والدي
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  :لثانيخالصة الفصل ا

  وننتهي من دراسة هذا الفصل إلى أن

ن مالالن الحقالالوق األساسالالية للسالالجين إقامالالة شالالعائره الدينيالالة، وهالالذا الحالالق نصالالت عليالاله إ. 1
القوانين الورالعية واعتبرتاله الشالريعة اإلسالممية رالرورة وواجالب محالتت يحمالل علياله النالاس حمالًم 

مان وقلة اليقالين، وعلياله فال ن الشالريعة باإلرالافة وخاصة السجناء الذين يفترض فيهت رع  اإلي
إلى أنها اعتبرت ممارسة العبادة حق فهي عد تاله واجبالًا محتمالًا علالى السالجين وخاصالة مالا يتعلالق 

 بفرائض الدين مي إعطاء الحق لغير المسلمين بممارسة شعائرهت الدينية بحرية كاملة.

ين وهذه األحكات ليس الغايالة . ترمنت الشريعة اإلسممية أحكات عبادية خاصة بالسج2
نما أيرًا إلصما السجين وتنهيله، وهذه األحكات ت عدُّ سابقة مهمة لإلسمت.  منها العبادة فقط واذ

. وفي القوانين الورعية حرصت جميي الدسالاتير والقالوانين الورالعية المتعلقالة بحقالوق 3
ين، إح أنهالا لالت تالدخل اإلنسان وحقوق السالجين علالى كفالالة حالق ممارسالة الشالعائر الدينيالة للسالج

عنصر اإللرات في تنفيذ هالذه الشالعائر علالى عكالس الشالريعة اإلسالممية التالي جعلالت هالذه الشالعائر 
 حق وواجب في نفس الوقت.

. ترمن القانون الجرائرم علالى بعالض المالواد التالي تعكالد هالذا الحالق إح أناله لالت يورالح 4
لتطبيالق للنصالو  واللالوائح التن يميالة اآلليات والكيفية التي يتت بها التمتالي بهالذا الحالق، وتركالت ا

 الداخلية لمعسسة السجن والورارة المعنية باعتبار أن األمر إجرائي بعد التقرير.

. واحد من أهت الحقوق التي كف لتها الشريعة والقوانين الورعية هو حالق السالجين فالي 5
نمالالا ت ولالالت تعيت، فقالالد أولالالت الشالالريعة اإلسالالممية اهتمامالالًا كبيالالرًا لحالالق التعلالاليالتعلالال تبالالره حالالق فقالالط واذ

ررورة وواجب محتت يفرض على السجناء ألنهت أشد  حاجة من غيرهت بدءًا بتعليت أحكالات الالدين 
 خاصة قرايا الحمل والحرات وانتهاًء بالعلوت واآلداب األخرى التي يرغب السجين احطمع عليها.

اء علالى . سجلت الشريعة اإلسممية سبق حرارم وقانوني فالي تطبيالق هالذا الحالق سالو 6
 مستوى الدول الغربية أو القوانين العالمية والموافيق الدولية.
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هالالذا الحالالق مالالن حقيقالالة أن التعلالاليت حاجالالة إنسالالانية  مد  . وفالالي القالالانون الجرائالالرم قالالد اسالالت  7
أساسالالية وحالالق فابالالت لإلنسالالان، ولالالذلك فقالالد رالالم ن المشالالرع الجرائالالرم هالالذا الحالالق فالالي قالالانون تن الاليت 

عالالادة اإلدمالالاج احجتمالالاعي  ت، وهالالو اقتبالالاس وتالالنفر بالقواعالالد 2005للمحبوسالالين لسالالنة السالالجون واذ
 النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

.يتداخل مالي حالق التعلاليت حالق التفقيال  الالذم أكالدت علياله الشالريعة اإلسالممية باعتبالاره 8
حق فابت للسجين وعنصر مهالت مالن عناصالر العمليالة اإلصالمحية، وهنالا وفالي الوقالت الالذم عالدت 

حق التعليت واجب ومحتت اعتبرت حق التفقي  حق من الحقوق التي فالي  فيه الشريعة اإلسممية
متنالالاول الكالالل شالالريطة تالالوفر اإلرادة والرغبالالة وتالالوفر الجالالو المناسالالب لمطالالمع والقالالراءة، ولالالذلك لالالت 
تفرض هذا الحالق ولكنهالا شالج عت علياله وسالعت لتفعيلاله، سالواء مالا جالاء مالن نصالو  قرآنيالة فالي 

 أو أحكات السل  الصالح. ول الكريت طلب العلت والتعلت أو بنحاديث الرس

( 78. وفي القالانون الجرائالرم فقالد كالان هالذا الحالق وارالحًا وصالريحًا ومتالنفرًا بالقاعالدة )9
مالالن قواعالالد الحالالد األدنالالى لمعاملالالة السالالجناء والتالالي تعكالالد علالالى هالالذا الحالالق بشالالكل وارالالح، إح أن مالالا 

ولالالت تسالالتحدث إجالالراءات يعخالالذ علالالى هالالذا الحالالق فالالي القالالانون الجرائالالرم أنالاله لالالت يطالالور بشالالكل كالالافي 
 لتفعيله وبلوغ األهدا  المرجوة منه.

. يبقى الحق األكفر أهميالة والمالرتبط بشالكل مباشالر بغايالة السالجن وهدفاله فالي تحقيالق 10
الردع العات هو حق السجين في التهالذيب باعتبالاره أحالد العناصالر العمجيالة، والشالريعة اإلسالممية 

ء بعالد إتمالات عقالوبتهت وهالت أسالوياء مسالل حون اعتبرت التهالذيب هالو غايالة السالجن إلخالراج السالجنا
يقا  الرالمير، وقالد عملالت الشالريعة  باإليمان والتقوى من خمل تنمية الجانب الديني واألخمقي واذ
على تو ي  الحقوق األنفة الذكر منها حق التعليت وحق التفقيال  لتطبيالق هالذا الحالق والحصالول 

 على النتائج المرجوة من العقوبة.

يي الموافيالق الدوليالة واحتجاهالات العقابيالة الحديفالة علالى حالق السالجين . لقد أك دت جم11
فالالي التهالالذيب الالالديني والخلقالالي، والالالذم بالالدوره انعكالالس بممارسالالة حقالالوق أخالالرى مفالالل حالالق ممارسالالة 
الشالالعائر الدينيالالة وحريالالة احعتقالالاد وغيرهالالا، إح أن القالالوانين الداخليالالة لكالالل دولالالة لالالت تالالن  بشالالكل 
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القالالانون التونسالي ح يشالير إلالى هالذا الحالق، أمالا المشالالرع  متسالاوم وواحالد علالى هالذا الحالق، فمالفمً 
عادة اإلدمالاج م  الجرائرم كان أورح من المشرع التونسي ورَ  ن هذا الحق رمن إعادة التربية واذ

 احجتماعي للمحبوسين، الذم تصب جميي مواده في الخلقي والتهذيبي وبيان وسائله.

ينية والمعنوية ألتفت إلى صالن  آخالر بسط الكمت في الحقوق األساسية الد أنهيتبعدما 
من الحقوق، أح وهي الحقالوق احجتماعيالة واحقتصالادية، وهالي ح تقالل أهميالة وح تالنفيرًا فالي حيالاة 
السجين كي يشعر ب نسانيته، وينصلح حاله، ويستقيت أمره، ومن فت  يسهل اندماجاله فالي المحاليط 

 احجتماعي من جديد، وهذا ما سنفصله في الفصل الفالث.
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 المبحث األول

 الرعاية االجتماعية.حق السجين في 

 وفيه مطلبان
 

 المطلب األول: حق السجين في الرعاية االجتماعية في الشريعة اإلسالمية.
 المطلب الثاني: حق السجين في الرعاية االجتماعية في القانون الجزائري.
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ة فبببي الشبببريعة المطلبببب األول: حبببق السبببجين فبببي الرعايبببة االجتماعيببب
 اإلسالمية.

يمتاز التشريع اإلسالمي بنظرته اإلنسانية لذات السجين وغايته اإلصالاليية  فوالو يل ال  
 هذه الرعاية فيما يلي: ىللسجين أرقى أنواع الرعاية واالهتمام  وتتجل

 توفير الشروط الصحية في السجن. :أوالا 

الشالي  الالذي يالوفر الرايالة  (1)لبالر اليالر  واُيشترط في السجن أن يلون مرييًا وواقيًا من 
ييالالبف فالالي الالال ور االعتيا يالالة المسالاللونة ييالالا يتوفالالالر فيوالالا النالالور  للسالالجين  ف الال  لالالان النبالالي 

 (2)والسعة.
لما يجب أن يلون بنالا  السالجن ميلمالًا لالسال يسال ط علالى السالجنا   مالع مراعالا  النظافالة 

 والتووية.
صالالور  ييالالافظ فيوالالا علالالى وال صالال  مالالن مراعالالا  هالالذه الشالالروط فالالي السالالجن  هالالو جعلالاله فالالي 

آ مية السجين السوية في جو يبعا فيه الشالعور باللرامالة  وأناله لالم يتواجال  فالي السالجن لالنت الام 
صالالال  اليالالا   وقالال  لالالان  نمالالا لتالالرم الت الالويم وا  يت  الال  السالالجون   اإلمبباع علببيمالالن شهصالاله  وا 

ن يوصالي والتاله بتعوال  السالجون ومال عمبر ببن عببل العزيبزويت يص أيوا  المسالجونين لمالا لالان 
فيوا ولان لثير من أمرا  بني أمية وبني العباف يت   ون يجرات المسجونين ويرعون السالجون 
برصالال  اومالالوا  فالالي مصالالاليوا وتنظي والالا وتوسالاليعوا وتالالوفير المرافالالن الاالالرورية بوالالا مالالن يمامالالات 

 (3)ومراييم ومياه طاهر .
 

                                              
 .118-117، ص أيلام السجون بين الشريعة وال انوند. الوائلي أحمد،  –( 1)

 .385ص  ،هـ 1382طبعة ار اليرب في ال  ه اإلسالمي  أثد. الزحيلي وهبة،  –( 2)
 .376ص  أيلام السجن ومعاملة السجنا  د. أبو غدة حسن،  –( 3)
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 العناية بصحة السجين.: ثانياا 

لالالى تالالوفير الظالالروئ المالسمالالة للسالالجين فالالي باإلاالالافة ىلالالى يالالرص الشالالريعة اإلسالالالمية ع
ملان سجنه  فوي يريصة أياًا على صاليته وسالالمته مالن اومالرام المهتل الة  ف واعال ها ت الرر 

فالالي المسالالج  ولالالان  ثمامببةأنالاله يالالبف  معاملالالة مميالالز  للسالالجين المالالريم  ف الال  روي عالالن النبالالي 
 .(1) سارهأأيسنوا  علياًل ف ا  وصيابه 

المالالريم ىذا مالالرم فالالي سالالجنه واسالالتطاع أهالال  السالالجن  وقالال  قالالرر ال  والالا  أن السالالجين
سعافه فال يهرج من سجنه  وييار الطبيب والممالرم لمعالجتاله وال يالام علالى رايتاله   م اواته وا 
ذا لم يتملن ال اسمون بالممر السالجن مالن عالجاله لهطالور  مرااله أو ن الص الطالاقم الطبالي  اهال   وا 

علالى ن ساله  وهالذا مالا قالا  باله المالليالة السجن فإناله يتيالتم هروجاله مناله للعالالج والمال اوا  ي اظالًا 
   (2)والشافعية وبعم الين ية.

ويعام  السجين المريم هذه المعاملة بتم النظر عن نوع المرم الذي اعتالراه سالوا  
 ألان من جوة ب نه أم من جوة ن سه.

لما اعتبر جموور ال  وا  أن جنون السجين يوقالئ تن يالذ السالجن  ون المجنالون لاليف 
 (3) للع وبة  فوو ال يع   الم صو  من السجن ل   ه اإل را .ملل ًا وال أهالً 

وممالالا يهالال م يالالن رعايالالة السالالجين أياالالًا العنايالالة بنظافالالة أجسالالام السالالجنا  والتالالي تسالالتم   
أسبابوا من تعاليم اإلسالالم التالي تيالا علالى الطوالار  فالي البال ن والثيالاب والملالان للت الرب ىلالى ا  

  واومرام  وق  ل ي المسجونون فالي الشالريعة اإلسالالمية تعالى  وهذا من شمنه الت لي  من العل
 من تل  اوشيا  النصيب اووفر  فلان الما  بجانب السجين يج ه متى ايتاجه.

مالالن صالالور الرعايالالة أياالالًا مالالا يالالا  عليالاله ال  والالا  فالالي آ اب ال ااالالي مالالن أن مالالن  ثالثبباا:
مالنوم مالن أ هال  السالجن أوليات موامه السؤا  عن المسجونين والنظر فالي قاالاياهم  ف ال  يلالون 

                                              
 .28، وسبق تخريجه بمثله في الصفحة 426، ص 2ج  اريخ الم ينة المنور   تّبهابن ش – (1)

اب ن   282-281، ص 3رة: مطبع ة ييس ا الب ابي الحلب ي(، ج ، )القاه ر هليال ياشية ال سوقي على الشر  اللبير لل ر ير على مهتصالدسوقي محمد،  –( 2)
 .471، ص 5، )القاهرة: مطبعة مصطفا محمد(، جفتح ال  ير شر  الو ايةالهمام، 

 .64، ص 7، جب اسع الصناسع؛ الكاساني، 282، ص 3، جالسابنالمرجع  الدسوقي، –( 3)
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ويسالتيب أن يبال أ فالي نظالر  الميبوسالين  «فالي مومالات ال ااالي:  المهبببفالي  الشيرازيظلمًا  قا  
 (1).» ون اليبف ع وبة وعذاب وربما لان فيوم من تجب تهليته  فاستيب الب اية بالوم

ومن صور الرعاية االجتماعيالة أياالًا يالن السالجنا  فالي التواصال  مالع عالاسالتوم   رابعاا:
 معارفوم من  اه  وهارج السجن لما سيمتي بيانه الي ًا.و 

يجالب أن تتالوفر فيوالا العنايالة  ور  ومما سبن يتاح أن السجون في الشريعة اإلسالمية  ُ 
اللاملة  والسجين ىنسالان يتمتالع بلال  ي وقاله ىال مالا ساللبته مناله الع وبالة التالي م صال ها اإلصالال  

  .وال اا  على االنيرافات  ال االنت ام واإلفسا
 وهذا لله من باب رعاية السجين شهصيًا  وهنا  رعاية أهرى تتجه نيو من يعو .

 رعاية أسر  السجين. خامساا:
من المسلَِّم به أن ع وبة السجن ال ي تصر اررها على السجين فيسب  ب  اومر ألبالر 
مالالن ذلالال  بلثيالالر  فلالالم مالالن أسالالر االالاعت بسالالبب سالالجن عاسلوالالا وبهاصالالة فالالي مجتمعنالالا العربالالي 

مي الذي ُيع   اوب هو راعي اوسر  في التالب وهو لاسب رزقوا  لذا يالن  علالى المجتمالع واإلسال
 رعاية أسر  السجين طوا  فتر  ب اسه في السجن وت  يم العون الما ي واالجتماعي لوا.

وق  التسيت الرعاية االجتماعية بالسجون  ورها الييوي من الم والوم اإلسالالمي الواسالع 
  ل  المسالاجين أيالًا لانالت أعمالارهم  لمالا أن هالذه الرعايالة تشالم  أسالر هالؤال  لمعنى الرعاية لتشم

ىن لانالالت تلالال  اوسالالر بياجالالة ىلالالى رعايالالة  وهالالذه الرعايالالة تسالالمى بالرعايالالة المصالالايبة والمراف الالة ىن 
صي ت التسمية  وتب أ منذ ى ها  المذنب السجن  ولوالا ارتبالاط وطيال  بالرعايالة الالي الة التالي تعال  

 الساب ة لوا  وسيتم التطرن للرعاية الالي ة في المبايا اآلتية.م  مة لوا واليل ة 
وينطلالالن  ور مالالن يسالالاهم فالالي رعايالالة أسالالر السالالجنا  فالالي المجتمعالالات اإلسالالالمية مالالن بالالاب 
التلافالال  االجتمالالاعي النالالابع مالالن الشالالريعة اإلسالالالمية  ىذ أن هنالالا  الع يالال  مالالن النصالالوص الشالالرعية 

وا وت عيال  مبال أ التلافال  االجتمالاعي  ومالن هالذه التي تيا على رعاية اوسالر الميتاجالة ومسالاع ت
الصءماَا ِ ا:النصوص قولاله تعالالى ُااَلَِ َل ُِااالفلا وال َةصمَقا َل ا اَللُص ََ اَ َفااُ ََ ِف َِا َِ اَللُص َِ َكا ِ  ََ ااَء ِواَللُص ـَ اصُِفقل ّماَقاَ  ل َا الص ِإّنم

                                              
 .298، ص 2ج)مصر: مطبعة مصطفا البابي الحلبي(،   ل اايلموذب في مومات اا ،لشيرازي أبو إسحاقا – (1)
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َمَنالصفما ًُا اَسِباِلالصفمِهاَللُوِنالصكمِباِلاَفءِيَض اَلَِ ََ ا َِا َلُل لُا وقولاله جال   شالمنه: (1).ِهاَللصفمهلاَ ِفااٌااَحِكاااٌاَللُصَغ رَِِ َلتَا
ـل لُالصفمَهاِإنمالصفمَهاَشِقيقلا ِلُقَللِناَللتام اَللُص َِ َلُل لُاَ َفىالإِلْثُِ َ َىاَلالَاتَا ـُ ِِـَ  ِالَ َفىالُصربماَللصتام   (2).ُص

اُيِمِوْم َوَتَعاُطِ ِوْم  َمَثُ  اْلَجَسالِ  ِىَذا اْشالَتَلَى ِمْنالُه َمَثُ  اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوا  ِهْم َوَترَ   :وقا  النبي
 .(3) ُعْاو   َتَ اَعَى َلُه َساِسُر اْلَجَسِ  ِبالس َوِر َواْلُيم ىَ 

وون الع وبة في الشريعة اإلسالمية شهصالية  فالال يجالب أن تعاقالب مالن لاله صاللة وثي الة 
اَللزَِرةٌا بالمعاقب ل وله تعالى:   .(4). ِلُزَراألُخَءىَااَلالَاَتزِرل

                                              
 .60 اآلية:  سور  التوبة – (1)
 .02 اآلية:  سور  الماس   – (2)
 بمثله. 6011( رقم 10/473، )او ب  باب ريمة الناف والبواسمأخرجه البخاري في  – (3)
 .18 اآلية:  سور  فاطر – (4)
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المطلبببب الثببباني: حبببق السبببجين فبببي الرعايبببة االجتماعيبببة فبببي القبببانون 
 الجزائري.

من المعلوم أن ييا  اإلنسان ال تلون طبيعية ىال ىذا لانت في جماعة ينظم مالن هاللوالا 
ي يياته الهاصة  وعالقته بمسرته وبالتير  ولوذا فإن يرمان السجين من الوسط االجتماعي الالذ

   (1)لان يعيش فيه ي ئ يجر عثر  أمام تنظيم يياته لما لانت عليه قب  ىي اعه في السجن.

ولما لان الو ئ من ع وبة السجن في المااي هو الر ع واإليالم  لالم يلالن هنالا  ميال  
وال متسع لمجر  الت لير فالي مسالاع   المسالاجين علالى تنظاليم ييالاتوم بمساللوب يالؤ ي ىلالى سالرعة 

 (2)مع ع ب اإلفراج عنوم.ان ماجوم في المجت

فالرعايالالة االجتماعيالالة ليالالن أساسالالي للسالالجين تسالالاع ه علالالى ت بالال  الييالالا  الج يالال    اهالال  
 السجن وتلي ه معوا  لما تويئ عو ته ىلى المجتمع مواطنًا صاليًا وعنصرًا من مجًا ونافعًا.

 وتشم  الرعاية االجتماعية في ال انون أساليب ع   يملن ىجمالوا فيما يلي:

 المساعلة على حل مشاكل السجين.  – أوالا 
تتنوع مشالال  السالجين  فبعاالوا سالابن علالى  هولاله السالجن وبعاالوا اليالن  ومالن أهالم 
تل  الساب ة على  هالو  السالجن المتعل الة بمسالرته  أمالا الالي الة علالى  هولاله فترجالع أغلبوالا ىلالى 

ع الييالا  الج يال   سلب اليرية  وما ينجر عليه من آثار ن سية اار  وبالتالي صعوبة التليالئ مال
ومن هنا يبرز  ور اوهصاسي االجتماعي فالي مسالاع   السالجين فالي يال  المشالال  التالي يتعالرم 

 (3)لوا سوا  قب  أو بع   هوله السجن.

( مالالن ال واعالال  النموذجيالالة الالال نيا فالالي وجالالوب اشالالتما  22وهالالذا مالالا أشالالارت ىليالاله ال اعالال    
ة والن سالالية الشالالاذ   ولالالذا ال اعالال   السالالجن علالالى فالالرع للطالالب الن سالالي بتيالالة عالالالج اليالالاالت الع ليالال

 (.2( ال  ر   66( و  1( ال  ر   66 
                                              

 .428ص   والع اب صو  علمي اإلجرامأ ،القهوجي د. – (1)

 .242ص ، امانات ي ون اإلنسان في ال عوى الجزاسية  ،الطراونة محمد د. – (2)

 .190، ص لموجز في علم اإلجرام والع ابا ،إسحاق إبراهيم منصور د. – (3)



 ـــوالقانون اجلزائري والقانون اجلزائري   الشريعة اإلسالميةالشريعة اإلسالمية  يفيف  ماعية واالقتصاديةماعية واالقتصاديةاالجتاالجتحقوق السجني حقوق السجني ــ ـ الفصل الثالث
154 

 

م مالالن هالالالال  2005وهالالذا ن الالف مالالا ألالال  عليالاله المشالالر ع الجزاسالالري فالالي  ن.ت.ف( سالالنة 
تي ا في ل  مؤسسة ع ابية مصلية متهصصة  مومتوا االمان  »:(90)تصرييه في نص الما   

 .«يسة وتيسير ىعا   ى ماجوم االجتماعيالمساع   االجتماعية للميبوسين والمساهمة في تو

وهالالالالذا صالالالريح فالالالي الترليالالالالز علالالالى اوهميالالالة ال صالالالالوى للمساعالالالال   االجتماعيالالالالة للسجيالالالالن  
أواح في بيان الو ئ المتوهى مالن المساعالال   االجتماعيالالة ييالا أشالارت ىلالى مالا  (91والمالا    

سالة الع ابيالالة بالالتعرئ علالى يللئ المهتصالون فالي علالم الالن ف والمربالالون العاملالالون فالي المؤس »يلي: 
 …شهصية الميبوف  ورفع مستوى تلوينه العام  ومساع ته علالى يال  مشالالله الشهصالية والعاسليالة 

» 

االمن ي الون ال سالم الثالاني مالن  (18 وهذا ما أشار ىلياله المشالرع التونسالي فالي ال صال  
ت صالياًل فالي السجين تيت عنوان: للسجين الين في الي اظ على الروابط العاسلية واالجتماعيالة و 

تتالالولى اإل ار  »( جالالا  نصالاله:38ال سالالم السالالا ف فالالي الرعايالالة االجتماعيالالة وتيالالت عنالالوان ال صالال   
الملل ة بالسجون واإلصالال  تهصاليص ملتالب بلال  سالجن لمصالالح اإلرشالا  االجتمالاعي  وتتمثال  مومالة 

الالروابط أعوانالوا في ربط الصلة بين المساجين وعاسالتالوم ومساع تالوم على ي  مشاللوم ي اظالًا علالى 
 (1).«العاسلية واالجتماعية

 تنظيع الحياة الفرلية للسجين.  – ثانياا 
من الاروري تنظيم الييالا  ال ر يالة للميلالوم علياله  اهال  السالجن  ون ذلال  مالن ي وقاله 
االجتماعيالالة  ون هاالالوعه لنظالالام يالالومي صالالارم يترتالالب عليالاله أن ي  الال ه الشالالعور ب  ميتالاله وقيمتالاله 

جب أن يتمتع السجين ب  ر من يرية اليرلة بييا يتر  له يريالة و  مَّ وتوتز ث ته بن سه  ومن ثَ 
تنظالاليم زنزانتالاله فالالي يالالا  هاالالوعه لنظالالام السالالجن االن الالرا ي بالطري الالة التالالي تتناسالالب مالالع ميولالاله 
لاسالالته ام الصالالور والن الالوش والتيالالئ المناسالالبة  وأن يسالالمح لالاله بالل الالا ات ال ر يالالة المباشالالر  مالالع 

يين وغيالالرهم مالالن المسالالؤولين بالالاإل ار  الع ابيالالة  ولالالذا اوهصالالاسيين االجتمالالاعيين والمرشالال ين الالالروي

                                              
 .1315، ص انون نظام السجون التونسيق من، القسم السادس، 38الفصل  – (1)
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ولال   (1)ال را   للصيئ والمجالالت وسالماع المالذياع أو ال يالام بمعمالا  شهصالية هالي مالن هوايتاله 
 هذا من أج  ىبعا  يياته ال ر ية  اه  السجن عن المل  واإليباط.

ر ي الون السالجين فالي ت ريالال نيا من موا  وقواع  في ال واع  النموذجية ُذلر ساب ًا وما 
الث افية والتعليمية والتوذيبية وال ينيالة يصاللح أن يلالون هالو اوصال  فالي ت ريالر هالذا اوساللوب مالن 

 أساليب الرعاية االجتماعية.

( منالاله 105( و  92( و  91م  وال سالاليما المالالوا   2005ولالالذا ال الالانون الجزاسالالري لسالالنة 
 تل  ال واع  النموذجية.فوي صريية أياًا في تامينوا وهم ما جا  في السيان ن سه ل

 تنظيع الحياة الجماعية للسجين.  –ثالثاا 

بما أن الييا  الطبيعية لإلنسان تستلزم وجو ه وسط مجموعالة مالن أقراناله  فمالن الواجالب 
ىذًا ت ا ي عزله لليًا عالن بالاقي زمالساله  ون عزلاله بوالذه الطري الة يالؤ ي ىلالى عرقلالة ان ماجاله فالي 

يلالزم تنظاليم الييالا  االجتماعيالة للسالجنا  يتالى يتلي الوا مالع الجالو  المجتمع بع  اإلفراج عناله  لوالذا 
الج ي  ومن ثم  مساع توم علالى سالرعة انال ماجوم فالي المجتمالع بعال  اإلفالراج عالنوم  ومالن مظالاهر 
قامة الي الت  وع   النال وات  ذل  السما  للسجين بالمشارلة في اونشطة الريااية الجماعية وا 

   (2)الث افية المتنوعة.

( يالين 2    الر (وال1( ال  الر   21ي نصت عليه ال واع  النموذجيالة فالي ال اعال    وهذا الذ
تالالنظم فالالي جميالالع  »( يالالين نصالالت علالالى مالالا يلالالي:78اليالال يا عالالن التمالالارين الريااالالية  وال اعالال    

 .«السجون يرصًا على رفاه السجنا  الب ني والع لي  أنشطة تروييية وث افية

م في المبال أ السالا ف علالى هالذه 1990لسنة وأل ت المبا ئ اوساسية لمعاملة السجنا  
يين لل  السجنا  أن يشارلوا في اونشطة الث افيالة والتربويالة  » الي اسن والي ون  ييا جا  فيوا:

 .« الرامية ىلى النمو اللام  للشهصية البشرية

                                              
 .431، ص جرام والع ابصو  علمي اإلأ ،القهوجي د.  – (1)

 .243، ص امانات ي ون اإلنسان؛ د. الطراونة محمد، 431، ص رجع ن سهمال ،القهوجي د. – (2)
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( علالالى تويسالالة الظالالروئ إللتالالا  ع وبالالة السالالجن االن الالرا ي وتشالالجيع 07  أ بالاللمالالا يالالا  الم
 ة ىلى ذل .الجوو  الرامي

وقالال  أولالالى المشالالر ع الجزاسالالري هالالذه الناييالالة مالالا تسالالتي ه مالالن اهتمالالام وعنايالالة فالالي ال الالانون 
الج يالال   وذلالال  صالالراية بتملالالين السالالجنا  مالالن الييالالا  الجماعيالالة وال االالا  علالالى انالالزواسوم وعالالزلتوم 

يالز ( الترل92( الترليز على اونشطة الث افية والتربوية والريااالية  وفالي المالا    91ف ي الما    
علالالالى البالالالرامع اإلذاعيالالالة والتل زيونيالالالة ومطالعالالالة الجراسالالال  والمجالالالالت وتل الالالي الميااالالالرات الث افيالالالة 

 وال ينية  ول  ذل  من أج  ى هالوم في جو جماعي يساع هم على التليئ واالن ماج.

 ( فسات اوي اا عناية هاصة في هذه النايية.125( و  124لما أولت الموا   

 ن.رعاية أسرة السجي -رابعاا 

التاية الوااية للرعايالة االجتماعيالة للسالجين هالي تمهيلاله باسالتتال  ىملانالات التمهيال   ىن
االجتماعي لي يعو  بع  اإلفراج عنه في ظ  ال انون سويًا ملي ًا مع المجتمالع ال اال ه لمالا لالان 

 الواع قب  ارتلاب الجريمة.

ن لان هذا النوع من الرعاية ق  انصرئ ىلى السجين مباشر   فالإن  رعايالة أهالرى توجاله وا 
ىلالالى أسالالرته بعالال  سالالجنه  تعالال  يل الالة أهالالرى مالالن يل الالات الرعايالالة االجتماعيالالة لوالالذه ال سالالة مالالن أبنالالا  

 المجتمع.

 م1960م  ولنال ن سالنة 1955وفي مؤتمري ملافية اإلجرام اللذين ع  ا في جنيئ سنة 
ن تاالالمنت التوصالاليات بالالمن تتالالولى ال ولالالة رعايالالة أسالالر  المسالالجون أثنالالا  وجالالو ه بالسالالجن عالالن طريالال

 المساع   المالية.

ن للرعاية الموجوة وسالر  السالجين أهميالة لبالرى ىذ أنوالا تعمال  علالى اسالت رار معنويالات  وا 
السجين عن ما يطمسن ىلى است رار ظالروئ أسالرته التالي ترلوالا هالارج أسالوار السالجن وأصالبح مالن 
ن المستيي  عليه أن ي ئ على أمرها ويال  مشاللالتوا  ومالا آلالت ىلياله اويالوا  بعال   هولاله السالج

وأن هذه الرعاية االجتماعية التي ُتم   وسالرته تسالاع ه علالى ت بال  الييالا   اهال  السالجن والتليالئ 
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ع ا ه للمجتمالع لمالواطن صالالح  وهالذا بال وره  معوا وتمو  لما من شمنه ت ب  فلر  ىعا   تمهيله وا 
 يه ئ عنه اولم والمشاعر السلبية الناجمة عن سجنه.

سالالالر  علالالالى  عالالالم واسالالالتمرار صالالاللتوا بالمسالالالجون تتصالالال  بمسالالالاع   اوالرعايالالالة هنالالالا ىذن 
وا بع  ان طاع موار ها بسالبب سالجن إلعاشتومعاونتوا في ي  مشلالتوا  وت بير الموار  الالزمة 

ييا يملن أن تبا ر ال ولة وهيسات ومؤسسات المجتمع  الامان االجتماعي( وجمعيالات   العاس 
 رعاية أسر المسجونين.

تيجالة مؤ اهالا أن رعايالة أسالر  المسالجون يالن وواجالب هلذا ىذن صالار أمالر الرعايالة ىلالى ن
تلتزم به الويسة االجتماعية من مؤسسات اجتماعية سوا  لانالت يلوميالة أم أهليالة  فنتيجالة جالرم 
المالالذنب يجالالب أن تعالالو  عليالاله هالالو ف الالط بإهاالالاعه ب الالو  المجتمالالع لع وبالالة أو تالال بير سالالالب لليريالالة 

عالا   التمهيال  وم ي  ليرلته وت اعله  بل  ما فيوا من أما  اإلصالال  أمالا أسالرته فالال   والت الويم وا 
يجب أن تؤهذ بجرير  ذنب لم ترتلبه  ومن ثم اليصو  على رعاية المجتمالع لوالا  عمالًا لوجو هالا 

 (1)ولتي ين وظاس وا  ومن هنا نلمح ه فًا وقاسيًا وعالجًا واايًا.

ن تنظاليم وما يملن ماليظته في هذا الساليان أن  مالا جالا  باله المشالر ع الجزاسالري فالي قالانو
م هالالو صالال ى لمالالا ور  فالالي ال واعالال  النموذجيالالة لمعاملالالة السالالجنا   والمبالالا ئ 2005السالالجون لعالالام 

اوساسالالية لمعاملالالة السالالجنا   بييالالا تاالالمن لالال  مالالا قررتالاله تلالال  ال الالوانين مالالن ي الالالون جماعيالالة 
للسالالجين  وبالتالالالي فالتالالمثر بوالالا وااالالح ماليالالظ  وهالالذه التوجوالالات الع ابيالالة الج يالال   نجالال ها تتجسالال  

مت اوتة من بلال  عربالي ىلالى بلال  عربالي آهالر  فنجال  مالثاًل فالي ال الانون التونسالي فالي قسالم ب رجات 
( تتللمالالالان عالالالن 06( و 05( المالالالوا   19الي الالالون والواجبالالالات الهاصالالالة بالسالالالجين فالالالي ال صالالال   

 (1)اونشطة الث افية وال لرية والريااية  ومتابعة البرامع الترفيوية.

                                              
، )الري  ا : أكاديمي  ة ن  ايب العربي  ة للعل  وم ا مني   ة 1ط، عايالالة المسالالجونين والم الالرج عالالنوم وأسالالالرهم فالالي المجتمالالع العربالالير  د. مح  روس محم  ود خليف  ة، – (1)

 .18ص  ،م(1997 -ه  1418

 .1313، ص ون نظام السجون التونسيانق' القسم الثاني، 19'، الفصل '06' و '05المادتين ' – (1)
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السالجين االجتماعيالة علالى الشالل  السالالئ ما ت  م أنه في يالة مراعا  ي الون  وهالصة
ذلره  وبشل  يت ن مع ما َورَ  في قواع  الي  او نى النموذجية لمعاملة السجنا   ولذا المبالا ئ 
اوساسالالية اومميالالة لمعاملالالة السالالجنا  فالالإن ذلالال  يسالالاهم مسالالاهمة فعالالالة فالالي ىعالالا   انالال ماجوم فالالي 

 لوا.المجتمع الي ًا  وذل  بع  أن تؤ ي عملية اإلصال  ُأل

 :( يتاح ما يلياالجتماعيةالرعاية السجين في مبيا  ين  تيلي من هال  

سالالاع ه علالالى ت بالال  الييالالا  الج يالال   تىن الرعايالالة االجتماعيالالة ُتعالال  يالالن أساسالالي للسالالجين 
 اه  السجن وتلي ه معوا  وتويئ عو ته للمجتمع مر  ثانية لمواطن صالح ونافع  ولتي يالن أو 

لته في ال وانين المنظمة لعم  المؤسسة الع ابيالة  وعلالى الالرغم مالن تن يذ هذا الين ال ب  من ل ا
االت الالان اللامالال  بالالين الشالالريعة اإلسالالالمية وال الالانون الواالالعي يالالو  أهميالالة هالالذا اليالالن ىال أن لالال  
منومالالا انطلالالن مالالن وسالالاس  وميالال  ات مهتل الالة فالالي تن يالالذه  فبينمالالا انطلالالن التشالالريع اإلسالالالمي مالالن 

سالالمية فالي يالن اإلنسالان بالالعيش بلرامالة انطل الت ال الوانين مبا ئ الال ين اإلسالالمي والشالريعة اإل
الواالالعية مالالن الممارسالالات والتطالالورات التالالي اعتالالرت ال الالوانين والمواثيالالن ال وليالالة المتعل الالة بي الالون 

 اإلنسان.

ل   أل   التشريع اإلسالمي على ين السجين في الرعايالة االجتماعيالة التالي تتاالمن يالن 
بصية السجين  واشترط أن يلون السجن ميلمًا نظي ًا توفير الشروط الصيية للسجين والعناية 

ُييافظ فيه اإلنسان على آ ميته ولرامته اإلنسانية  وانطالقًا مالن مبال أ أن السالجين ىنسالان يتمتالع 
بلالال  ي وقالاله ىال مالالا سالاللبته منالاله الع وبالالة  لمالالا أن الشالالريعة اإلسالالالمية تعالال ت السالالجين ىلالالى أسالالرته 

اإلسالالالمي الواسالالع لتشالالم  المسالالاجين وأسالالرهم ات اقالالًا مالالع فتناولالالت الرعايالالة االجتماعيالالة بم ووموالالا 
مبالال أ التلافالال  االجتمالالاعي  وبالالذل  فالشالالريعة اإلسالالالمية تالالرى أن الع وبالالة شهصالالية ولالاليف للعاسلالالة 

 صلة بوا.

أما ال الوانين الواالعية ف ال  يال  ت الرعايالة االجتماعيالة االمن قالانون هالاص  وهالي بالذل  
 ذا الين لل  متلام  مع ي ون السجين.تهتلئ عن الشريعة اإلسالمية التي نظرت ىلى ه
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وفي ال انون الجزاسري تتجس   الرعاية االجتماعية بمساليب ع   منوالا المسالاع   فالي يال  
مشال  السجين وتنظيم يياته ال ر ية والجماعية ورعاية أسرته  وهو بمجمله ص ى لما ور  فالي 

 ال واع  النموذجية لمعاملة السجنا .
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 ثانيالمبحث ال

 اإلبقاء على العالقات االجتماعية.حق السجين في 

 وفيه مطلبان

المطلب األول: حق السجين في اإلبقاء على العالقات االجتماعية في الشريعة 
 اإلسالمية.

المطلب الثاني: حق السجين في اإلبقاء على العالقات االجتماعية في القانون 
 الجزائري.
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علببى العالقبات االجتماعيببة فببي الشببريعة حببق السببجين فبي اإلبقبباء المطلبب األول: 
 اإلسالمية.

ىن اوص  في واع ع وبة السالجن فالي الشالريعة اإلسالالمية هالو تعويالن السالجين ومنعاله 
مالالن الهالالروج ىلالالى أشالالتاله ف الالط  وعليالاله فالالإن ال  والالا  ألالال وا منالالذ ال الال م علالالى ب الالا  صالاللة السالالجين 

من شالمنه أن يبعالا فالي ن ساله بالمجتمع واستمرار عالقاته باآلهرين  اه  السجن وهارجه  وهذا 
الشالالعور بمنالاله ال يالالزا  ييظالالى بملانتالاله فالالي المجتمالالع  وأن سالالجنه أمالالر طالالارئ ال يجعلالاله منبالالوذًا أو 

 مرفواًا.

 (1)صلة السجين بغيره لاخل السجن.: الفرع األول
مالن يالن السالجين فالي الشالريعة اإلسالالالمية أن ي اليم عالقالات  اهليالة تربطاله بمالن يشالالارله 

  وبة وهذا هو اوص .مصير السجن وي اسمه الع
 وبيان هذه العالقات في اآلتي: 

يجوز للمسجون ىل الا  السالالم علالى أصال قاسه واليال يا  أوال: اتصال السجناء ببعضهع:
 معوم  ويمنع من االهتالط مع من يعلمه الييلة.

 (2 فال ي رن بين اوهوين لصلة الريم. ثانياا: حبس األقارب مع بعضهع:

من غير المالليالة  (3 ذهب جموور العلما   المحبوسين ببعضهما: ثالثاا: التقاء الزوجين
  ويسالمح لوالا أن تجلالف معاله ىذا ىلى أنه ال يمنع السجين مالن وط  زوجتاله أو أمتاله فالي السالجن

السجن من الرجا   واست لوا بال ياف على ع م منع السجين من قاا  شالوو  الالبطن فلالذا هلى 
    ويشم  هذا الين لون الزوجة ميبوسة أياًا.شوو  ال رج فال موجب لس وط ي ه في الوط

                                              
ي الالون السالالجنا  فالالي الممللالالة العربيالالة ؛ أ. يب  د الحمي  د ب  ن يب  د ان ب  ن حس  ين، 499-493، ص يلالالام السالالجن ومعاملالالة السالالجنا أ د. أب  و غ  دة حس  ن، – (1)

، بح  م مق  دم اس  تكماطل لمتطلب  ا  الحص ول يل  ا درج  ة الماجس  تير ف  ي السياس  ة الجنائي  ة، )الري  ا : جامع  ة  ارنالالةالسالالعو ية:  راسالالة تمصالاليلية تطبي يالالة م
 .94-91م(، ص 2007، هـ1428نايب للعلوم ا منية، 

مطبع  ة ب  وطق  :)مص  ر   الي علالالى مالالتن هليالالالشالالر  الهرشالال ،؛ الخرش  ي281، ص 3، مطب  وب بحاش  ية الدس  وقي، جالشالالر  اللبيالالر لمهتصالالر هليالال  ،ال  دردير – (2)
 .280، ص 5(، جهـ1318

 .306، ص 4ج 188، ص 2، جأسنى المطالبا نصاري زكريا،  ؛64، ص 8، جر   الميتار ،؛ ابن يابدين35-34، ص 7ج، المتنيابن قدامة،  – (3)
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وأجالالاز المالليالالة للسالالجين أن يسالالتمتع بزوجتالاله فالالي ملالالان ال يط لالالع عليالاله أيالال  ىذا يالالبف 
 (1)بي وا ونوا ىذا شا ت لم تيبسه  فال ت وت عليه ي ه في الوط .

لمالالا منعالالوا الت ريالالن فالالي السالالجن بالالين الالالزوجين الميبوسالالين فالالي يالالن عليومالالا  فيسالالمح 
السالجن مالن الرجالا   وال ُيملالن مالن وطسوالا  م علالى زوجوالا والجلالوف معاله ىذا هلالىلسالللزوجة با

منعا إل ها  الراية عليه والرفن باله  ون مالن غايالات السالجن ى هالا  الاالين والاالجر علالى قلباله 
لر عه وزجره  وال تايين مع تملينه من اللذ  والتنعم لما أن الوط  لاليف مالن اليالواسع اوصاللية 

 (2)المنع من الوط  يالة لون الزوجة غير ميبوسة.لالطعام  ويلين ب

لصالالال  الجماعالالة ىن لالالان فالالي السالالجن  رابعببا: مشبباركة السببجين فببي الشببعائر اللينيببة:
مسالالج  أو ملالالان يتسالالع للجماعالالة لمالالا روي عالالن اإلمالالام أيمالال  أنالاله لالالان يصالاللي فالالي أهالال  السالالجن و 

  (3).لمعتصمال يو  في رجليه وملا لذل  ثمانية وعشرين شورا في زمن المممون وا
فاوصال  عالال م منالالع السالالجنا  مالالن تم يتوالالا لتمليالال  الشالالرع عليوالالا  ولمالالا لوالالا مالالن أهميالالة فالالي 
لسابوم منافع رويية واجتماعية تساع  علالى ت الويموم ىال أناله ىن رأى اليالالم  ىصال  السجنا  وا 
المصالاللية فالالي منالالع السالالجنا  مالالن تم يتوالالا هشالالية تمالالر هم الجمالالاعي أو هالالربوم أو ىفسالالا  بعاالالوم 

 (4)االهتالط فله منعوم أو منع من يهشى عليوم ارره.بعاا ب

واهتلالالئ العلمالالا  فالالي تجالالويز أ ا  السالالجين لصالالالتي الجمعالالة والعيالال  بعالال  ات الالاقوم علالالى 
 ا وس وطوما عن أه  اوعذار.ممشروعيتو

                                              
، 2م( ج1937 - هــ1356، )مص ر: 2ط، ، بهامش فتح العل ي المال ل للش يل يل يشتبصر  اليلام؛ ابن فرحون، 281، ص 3جالشر  اللبير  الدردير،  – (1)

 .205ص 

 .281، ص 3جالمرجع السابن  الدردير،  – (2)

 .335، ص 10م(، ج1977، )بيرو : مكتبة المعارب، 2ط، الب اية والنوايةابن كثير،  – (3)

 .406-405ص أيلام السجن  د. أبو غدة حسن،  – (4)
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فجموور العلما  ذهبوا ىلى منع السجين من الهالروج ىلالى الصالال  لياالجر قلباله وينزجالر 
 (1)ي ذل .ىن رأى اليالم المصلية ف

من الشافعية وبعم الينابلة ىلى أنه يجالب علالى اليالالم ىطالالن السالجين  البغويوذهب 
 (2)و ا  صال  الجمعة.

والظاهر ىن لان الميبوف قا را علالى ىزالالة سالبب اليالبف والهالروج مالن السالجن للصالال  
ن يبف ظلما أو لم يملنه ىزالة سبب اليبف لالان معالذورا  لالم ين الموسر ولم ي ع  فوو آثم  وا 

وال ىثالم عليالاله  فالإن تالالوفرت شالروط الجمعالالة فالي السالالجن وأملالن أ اؤهالالا لالم يجالالز منالع السالالجنا  مالالن 
 (3)تم يتوا ولذا صال  العي  ىال ىذا رأى اليالم المصلية في منعوم أو منع بعاوم فله ذل .

ة ىلالى عالال م منالع السالجين مالالن الذهب الشافعيال : تجول السجين في ساحة السجن:خامساا 
و  في سايات السجن للوصو  ىلى ملان الزرع وقط اله وقالالوا الن مما يسمح له بالتجشم الريايي

 (4 .«ىذا شا  ال ااي تم يبه في يبسه فيمنعه من شمه للترفه ال لياجة مرم ونيوه»

عالال ا ه فالالي سالالجونوم وهالالذا  ومالالن صالالور التجالالو  أياالالا السالالما  للسالالجنا  بطالالبخ الطعالالام وا 
 (5)ي تاي التجو  في السجن.

جالالو  أياالالا ال يالالام بالنشالالاطات االجتماعيالالة الم يالال   ف الال  روي أن النبالالي ومالالن صالالور الت
ذا ايتالاج أيال  مالنوم ىلالى ىعانالة  يوسئ عليه السالالم لالان يرعالى أهال  السالجن ويعالو  مراالاهم  وا 
قالال موا لالاله ولالالان يتجالالو  بالالين الميبوسالالين يبشالالرهم بالالال رج ويالالممرهم بالصالالبر ويسالالليوم وييسالالن 

 (1)ىليوم.

                                              
 .339، ص 2، جالمتنيابن قدامة،  – (1)

 .140، ص 4، )دمشق: مطبعة المكتب اإلسالمي(، جرواة الطالبين وعم   الم تينمحي الدين، النووي  – (2)

 .412-409، ص أيلام السجند. أبو غدة حسن،  – (3)

لب  ي ، )الق  اهرة: مطبع  ة مص  طفا الب  ابي الح3ط، ياشالالية ال ليالالوبي علالالى شالالر  جالالال  الالال ين الميلالالى لمنوالالاج الطالالالبين للنالالوويالقلي  وبي ش  هاب ال  دين،  – (4)
 .292، ص 2ج ،م(1956 -ه  1375

 .115، ص 4، )بيرو : دار الكتاب العربي(، ج3ط، اللام  في التاريخالشيباني،  يابن ا ثير يل – (5)

 . 128، ص 12، ججامع البيان عن تموي  آي ال رآن ،الطبري – (1)



 ـــوالقانون اجلزائري والقانون اجلزائري   الشريعة اإلسالميةالشريعة اإلسالمية  يفيف  ماعية واالقتصاديةماعية واالقتصاديةاالجتاالجتحقوق السجني حقوق السجني ــ ـ الفصل الثالث
164 

 

ريعة اإلسالالمية علالى صالية السالجين الن سالية والب نيالة ومما ت  م يتبين م ى يرص الش
وذل  بالميافظة على ين السجنا  في االتصا  ببعاوم  اه  السجن ولذا السما  لوالم بتم يالة 
شالالعاسرهم ال ينيالالة  وهالالذا مالالا ياالالمن اسالالتمرار الت ليالالر الصالالييح للسالالجين ويمايتالاله مالالن الوقالالوع فالالي 

 . اومرام العصبية والعاهات الع لية والعجز الب ني

 صلة السجين بغيره خارج السجن. الفرع الثاني:

 تتجلى صلة السجين بتيره من هارج السجن في الصور اآلتية:

  أوالا: زيارة األقرباء و األصلقاء للسجين.
 »وارج المن أيال  الهاللاله في شالتب ىلى عم -ريمه ا   - ر بن عبل العزيزـعمروي أن 

 (2).«نه يتى يتوب من رأي السو  استو عوه السجن واجعلوا أهله قريبا م

وهالالالذا  ليالالال  علالالالى أن الشالالالريعة اإلسالالالالمية ال تمنالالالع السالالالجين مالالالن  هالالالو  أهلالالاله وجيرانالالاله 
وأص قاسه للسالم عليه  والملوا معه بعم الوقت  ون اإلطالة  لربما ذل  ي اي ىلالى مسالاع   

نالع مالن ويم (3) السجين في ىصال  ن سه واإليساف بالمسؤولية عن طريالن مشالورتوم ونصاليوم
 (4)الزيار  من يهشى منه أن يعلم السجين الييلة في هالصه وهروبه.

 ثانياا: مراسلة المحبوس غيره واطالعه على وسائل اإلعالع. 
ال يمنع السجين من مراسلة أهله وأص قاسه الصاليين  فذل  من وساس  امان استمرار 

بعالالا مالالن سالالجنه رسالالاس   -ا ريمالاله  –الشالالعور باالنتمالالا  االجتمالالاعي  وقالال  روي أن ابالالن تيميالالة 
هوته وأصيابه.  (1)ع ي   ىلى وال ته وا 

ذا رأى اليالالالم المصالالاللية فالالي اطالالالالع السالالجين علالالالى أنالالواع اللتالالالب والصالاليئ الوا فالالالة  وا 
صالاليه فلاله  وتملينه من االستماع ىلى المذياع ورؤية التل از لمشاه   برامع ىرشالا ية لتث ي اله وا 

 (2)ذل .
                                              

 .118، ص10، جالمصن ئالصنعاني، يبد الرزاق بن همام  – (2)

 .174، ص 7، ج اسع الصناسعبالكاساني،  – (3)

 .280، ص 5، جشر  الهرشي على متن هلي الخرشي،  – (4)

 وما بعدها. 17م(، ص 1983 -ه 1403، )الريا : 3ط، جمع وتقديم العبدة محمد، رساس  ابن تيمية من السجنالعبدة محمد،  – (1)
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اهالالر  للياالالار  اإلسالالالمية تعالالع  بوالالذه العالقالالات  ف الال  وقالال  لانالالت السالالجون فالالي العصالالور الز 
لانت اوهبار تتي ا عن  هو  الطلبة والمري ين علالى لثيالر مالن العلمالا  اوصال قا  الميبوسالين 

: أناله لم الا يالبف اسالتمر فالي سالجنه ُيسالت تى وي صال ه -ريماله ا   – اببن تيميبةمنوا ما ور  عن 
 (3)الناف ويزورونه.

 ت فـي تصرفاته أو  إخراجه من السجن لبلك.ثالثاا: زيارة المحبوس للب

يجوز للسجين ممارسة بعم المعامالت الم نية لالبيع واإلجار  واإلقرار والهلع وغيرهالا  
ون اليبف ليف مالن العالوارم المن صالة ليهليالة أو المبطلالة لوالا  وينبتالي علالى اليالالم ىهراجاله 

ن اسالالتي ا  هالالذه او مالالور يسالالتلزم اسالالتمرار الصالالالت مالالن السالالجن لمباشالالر  مالالا تعالالين عليالاله ... وا 
 (4)االجتماعية بين الميبوسين وبين اوطرائ اوهرى في هارج السجن.

حق السجين في اإلبقباء علبى العالقبات االجتماعيبة فبي القبانون المطلب الثاني: 

 الجزائري.

فالي تعريالئ السالجن مالن الناييالة الشالرعية أناله تعويالن الشالهص السالجين ومنعاله  ُذِلرل   
  وبالالالرغم مالالن ذلالال  فالالال مالالانع مالالن أن يلالالون للسالالجين يالالن ىقامالالة عالقالالات (5)سالالهمالالن التصالالرئ بن 

اجتماعية هارج السجن تساع ه على التواص  بالعالالم الهالارجي وبصال ة هاصالة أسالرته وهالذا مالن 
شمنه أن يه ئ عنه قسو  سلب يريته وال ي صله عن ظروئ المجتمع الهالارجي ممالا يبعالا فالي 

اًل بليانه الهارجي  وأن سجنه أمر  طارئ  ساليزو  بعالال  يالين  ن سه أياًا أنه ال يزا  عنصرًا متص
   (1)وفي ذل  اوثر الطيب على سوولة ان ماجه في المجتمع بع  الهروج.

قامة العالقات به صورًا ع   منوا: الزيارات والمراسالالت   ولالتصا  بالمجتمع الهارجي وا 
 والهروج المؤقت من السجن والعزلة.

                                                                                                                                                      
 .497، ص أيلام السجند. أبو غدة حسن،  – (2)

 .48، ص 14، جالنوايةالب اية و ابن كثير،  – (3)
 .498-497، ص سابنالمرجع الد. أبو غدة حسن،  – (4)

 .130، ص الطرن اليلميةابن القيم،  –( 5)

 .432، ص صو  علمي اإلجرام والع ابأ، راجع: د. القهوجي –( 1)
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فالالي المالالوا   نصالالتيته مالالن ال واعالال  النموذجيالالة الالال نيا  ييالالا يسالالتم  هالالذا اليالالن مشالالروع
 التالية:

( تبذ  عناية هاصة لصاليانة وتيسالين عالقالات السالجين بمسالرته  ب ال ر مالا 79ال اع     
 يلون ذل  في صالح لال الطرفين.

( يواع في االعتبار منذ ب ايالة تن يالذ اليلالم  مسالت ب  السالجين بعال  ىطالالن 80ال اع    
ساع  على أن يواص  أو ي يم من العالقالات مالع اوشالهاص أو الويسالات هالارج سرايه  ويشجع وي

 السجن  ل  ما من شمنه ه مة مصالح أسرته وتيسير ىعا   تمهيله االجتماعي.
ثلالالالين الالالالذين تعتمالالال هم اوجوالالالز  المالالالذلور  ميجالالالب أن تتالالالا  للم (2( ال  الالالر   81ال اعالالال    

ُيستشالالاروا بشالالمن مسالالت ب  السالالجين منالالذ  ىملانيالالة  هالالو  السالالجن وااللت الالا  بالسالالجنا   ويجالالب أن
 ب اية تن يذ ع وبته.

يسالمح للسالجين فالي ظال  الرقابالة  »( ييالا جالا  فيوالا: 37فوذه ال واع  وقبلوالا ال اعال    
الارورية االتصا  بمسرته وبذوي السمعة اليسالنة مالن أصال قاسه علالى فتالرات منتظمالة بالمراساللة 

 .« وبتل ي الزيارات على السوا 
تتيالالال ا عالالالن السالالالجين اوجنبالالالي وي الالاله فالالالي االتصالالالا   (2(و 1ل  الالالر   ( ا38وال اعالالال    

 بالممثلين ال بلوماسيين أو ال نصليين لبال هم اوصلية أو البال  التي ترعى مصاليوم.
وذه ال واع  مجموعالة تيالرص لال  اليالرص علالى ممارسالة هالذا اليالن مالن هالال  وسالاس  ف
 (1) ثالا هي:

 تملي  ين السجين في المراسلة واالتصا . (1

 لي  ين السجين في الزيار .تم (2
   التي ن الت ريجي من العزلة االجتماعية  اه  المؤسسة الع ابية. (3

وهالالي وسالالاس  بالالال شالال  تت الالن ولالالون العمالال  علالالى تنميالالة تلالال  الصالالالت والالالروابط اوسالالرية 
واالجتماعية للسجين هو أمر بالات مالن قبيال  ألثالر اوسالاليب فاعليالة فالي مجالا  المعاملالة الع ابيالة 

الواجب التوسالع فالي ت ويالة تلال  الالروابط والصالالت تي ي الًا آلثارهالا التمهيليالة الوامالة الي يثة  فمن 
                                              

 .419 - 418، صامانات الميلوم عليه هال  مريلة التن يذ الع ابيد. الخمري خالد محمود،   –( 1)
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وذلال  بتيالة يمايالة أسالرته مالن الاالياع  (2)،وعلى وجه الهصوص ما تعلن منوا بمسالر  المسالجون
( في ظ  الرقابة الارورية المطب الة فالي السالجن 79الهل ي وهو ما يرصت على ىبرازه ال اع    

 (.37ال اع    
م فإننا سنج  موا  لثير  تصالب 2005جسنا ىلى قانون تنظيم السجون الجزاسري لعالام  فإذا

فالالي هالالذا المصالالب  بييالالا نجالال  المشالالر ع الجزاسالالري قالالال  أعطالالى هالالذا اليالالن مالالا يسالالتي ه مالالن عنايالالة 
عالا   ى ماجاله مالن  واهتمام  وذل  لله بتية تلريف فلسال ة ع ابيالة ها فالة ىلالى ىصالال  السالجين وا 

 سه بمن واعيته طارسة وليست  اسمة.ج ي  في مجتمعه  وتيسي
للميبوسالين  »( والتالي تالنص علالى أن:1 الفقرة   (66وأهالم هالذه المالوا  مالا يلالي: المالا    

الين في أن يتل ى زيار  أصوله وفروعه ىلى غاية ال رجة الرابعة  وزوجه ومل وله وأقارباله بالمصالاهر  
 .«ىلى غاية ال رجة الثالثة
ملانيالة التالرهيص اسالتثنا  فالي الزيالار  الم يال   فالي ىعالا   ( ى2 الفقرة   (66وفي المالا    

 اإل ماج االجتماعي لزيار  أص قا  أو جمعيات هيرية أو ىنسانية.
تل ي زيار  رج   ين من  يانته  وهذا ىذا لان من غير مل الة  (3 ال  ر   (66 وفي الما   

 اإلسالم.
أو المتصالرئ فالي أموالاله  ت رر للسجين الين في تل ي زيار  الوصي علياله (68 والما   

 أو مياميه لسبب مشروع.
بمنه يسمح له باليوار واليال يا مالع زواره  ون فاصال  أو يالاجز بمالا  (69 وتبين الما   

تسمح به ال الوانين ال اهليالة للمؤسسالة  هصوصالًا زوجتاله وأوال ه  وجال  تمتالين العالقالات العاسليالة 
 عنه. تموي ًا إلعا   ى ماجه ثانية في مجتمعه بع  اإلفراج

( يالالن السالالجين فالالي االتصالالا  بمياميالاله بلالال  يريالالة 2و  (1( ال  الالر  70وتتاالالمن المالالا    
 وفي يا  تل يه ع وبات تم يبية  في ه ثابت هنا ب و  ال انون.

قاالالية الميبوسالالين اوجانالالب وت ريالالر ي والالم فالالي االتصالالا  بالممثالال   (71 وتتاالمن المالالا   
 ال نصلي لبال هم.

                                              
 .80القايدة  –( 2)
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واااليًا  ىلمشالرع الجزاسالري فالي هالذا المواالوع قال  بال وفي باب مراسالت السجنا   نجال  ا
للميبوسالين تيالت رقابالة  يين »  ( تنص على:73وصرييًا في ت رير هذا الين لوم  فنج  الما    

مالال ير المؤسسالالة الع ابيالالة مراسالاللة أقاربالاله أو أي شالالهص آهالالر شالالريطة أال يلالالون ذلالال  سالالببًا فالالي اإلهالالال  
 .« أو بإعا   تربية الميبوف وا  ماجه في المجتمعباومن وي ظ النظام  اه  المؤسسة الع ابية  

فالنص على ين المراسلة مشروط بع م اإلهال  باومن ال اهلي للمؤسسالة وعال م ف ال ان 
 وظي ة ىعا   التربية ل ورها في اإل ماج.

مراسالالالت السالالجين لمياميالاله صالالراية مالالن االالرب الرقابالالة مالالن  (74 وقالال  اسالالتثنت المالالا   
 ة السلطات ال ااسية واإل ارية.طرئ م ير السجن  ولذا مراسل

( ت الالرر التالالرهيص للميبالالوف االتصالالا  عالالن بعالال   وهالالذا 72وقبالال  هالالذا وذا   نجالال  المالالا    
 باستعما  الوساس  التي توفرها له المؤسسة الع ابية.

ميالال  ًا لوسالالاس  االتصالالا  عالالن بعالال  ولي يالالة  430-05ثالالم جالالا  المرسالالوم التن يالالذي رقالالم 
 (1  استعمالوا من طرئ الميبوسين.

( مناله يعالرئ الم صالو  بوسالاس  االتصالا  بمنوالا الوالاتئ  وهلالذا ىلالى غايالة 2ف ي الما    
( منالاله  فتيالال   جميعوالالا الشالالروط واللي يالالات المعمالالالو  بوالالا فالالي ممارسالالة السجالالالن لوالالذا 11المالالا    

 الين  وهذا من شمنه مساع   السجين في ب اسه مع عالمه الهارجي واالجتماعي.
( لملافالالم  105( و  104اليريالالة النصالال ية فالالي المالالوا    وقالال  تللالالم المشالالرع الجزاسالالري عالالن

للسالالجين اليسالالن السالاللو  بتيالالة تويستالاله لالنالال ماج فالالي مجتمعالاله ثانيالالة  فيهالالرج ىلالالى المجتمالالع  ون 
( 105يراسالالة فالالي النوالالار ليعالالو  ىلالالى السالالجن فالالي الليالال  وفالالن شالالروط ميالال    قانونالالًا فالالي المالالوا   

 (.106و 
( لمالالال ير مرلالالالز ىعالالالا   تربيالالالة وا  مالالالاج 2( و  1( فالالالي ال  الالالر   125لمالالالا أجالالالازت المالالالا    

( يومالًا لليال ا فالي فصال  الصاليئ فالي ياالن 30اوي اا أو المؤسسة الع ابيالة أن يمالنح ىجالاز   
 العاسلة  وفي اوعيا  الوطنية وال ينية  بشرط يسن سلوله واست امة سيرته.

                                              
 ( ما   قانونية.11  وفيه  2005نوفمبر عام  08هال  الموافن لال  1426شوا  عام  06  مؤرخ في 430-05مرسوم تن يذي رقم:  –( 1)
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 الميبالوف َيَسالن السالير  والساللو  بإعطاساله ىجالاز  هالروج  ون (129 لما لافالمت المالا   
( أيالام مالن أجال  تسالوي  عيشاله فالي ريالاب مجتمعاله هطالو  هطالوً  10يراسة لم   أقصاها عشالر   

 وب ون مشال .
ظوالار 134ونج  الما     ( تتي ا عن اإلفراج المشروط بشالرط يسالن السالير  والساللو  وا 

 امانات ج ية الست امته.
ي تتيال ا م  والتال2005ىذن هذه هي أهم النصوص ال انونية في التشريع الجزاسري لعام 

عن ين السجين في ىقامة العالقات االجتماعية مع العالم الهالارجي للمؤسسالة الع ابيالة وأهالم مالا 
 عليه ما يلي: يملن الوقوئ
ت ريالالر يالالن السالالجين سالالوا  فالالي بلالال ه أو أجنبالالي عليالاله فالالي ىقامالالة عالقالالات  .1

 اجتماعية وعاسلية وث افية ....

 ت.توفير الامانات والشروط الالزمة إلقامة هذه العالقا .2

تيسير سب  االتصا  بالجمعيات الهيرية والشهصالية المالؤثر  فالي السالجين  .3
 والمنظمات ال ولية  ويع  هذا مسل  ج ي  في التشريع الجزاسري.

 ىا ا  طابع اإلنسانية على هذه التشريعات الج ي  . .4

الترليالالالالز علالالالالى م صالالالال  وغايالالالالة التشالالالالريع فالالالالي مسالالالالملة ىقامالالالالة العالقالالالالات  .5
صالالال  السالالجين  وبالتالالالي فالالإن االجتماعيالالالة  ونعنالالي بالاله تسالالوي   ى مالالاج وا 

ال لسالال ة الع ابيالالة قالال  تتي الالرت وأصالالبيت علالالى هالالالئ مالالا لانالالت عليالاله فالالي 
 المااي.

مالا  ىلالى( السجين في اإلب ا  على العالقالات االجتماعيالةمبيا  ين   صي من توننتوي 
 :يلي

لهلالالن نالالوع مالالن التالالوازن بالالين واالالع السالالجين وسالاللبه يريتالاله ومنعالاله مالالن التصالالرئ بن سالاله 
مالالع مييطالاله الهالالارجي وهاصالالة أسالالرته ال بالال  مالالن قالالوانين تالالنظم ذلالال  بييالالا يظالال  واصالالله وبالالين ت
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السجين علالى اتصالا  بالعالالم الهالارجي بمالا يشالعره بمناله ال زا  ليانالًا متصالاًل بلياناله الهالارجي وأن 
 السجن أمر طارئ وستزو  أثاره مع هروجه وان ماجه في المجتمع.

لواالعية  ىال أن اوولالى سالب ت الثانيالة فالي ولم تهتلئ الشريعة اإلسالمية عن ال الوانين ا
لثيالالر مالالن اوسالالاليب والوسالالاس  التالالي أسالالومت بشالالل  فعالالا  فالالي ب الالا  واسالالتمرار صالاللة السالالجين فالالي 
المجتمالالع  وعالقاتالاله بالالاآلهرين  اهالال  السالالجن وهارجالاله  وهالالذا سالالبن موالالم جالال  ًا لتالالرويم سالاللو  

عالال  أهالالم هالالذه السالالجين ليسالالتطيع فيمالالا بعالال  مالالن ىقامالالة عالقالالات أوسالالع وعلالالى أسالالف صالالييية  ول
ي الالاظ الالالوازع الالال يني  الوسالالاس  لالالان مالالا يتعلالالن بتوثيالالن صالاللة ال ربالالى وتعميالالن الييالالا  الزوجيالالة وا 
فسالا  نالوع مالن اليريالة النسالبي ة للسالجين  اهال  السالجن ليتيسالف قيمالة اليريالة التالي  الجماعي وا 
ف  ها  وهذا للاله يصالب فالي صاللة السالجين فيمالا بعال  بتيالره هالارج السالجن  ييالا يسالمح للسالجين 

  مع مييطه الهارجي ولو بي و  ليتسنى له ىتمالام أمالوره ومسالاير  تطالور المجتمالع هالال  التواص
 م   غيابه وهذا جميعه ُيع  فوم عمين لسلوليات اإلنسان الذي هو بطبيعته لاسن اجتماعي.

أما ال وانين الواعية  ف   تناولت ال واع  النموذجية ال نيا صورًا ع ي   لامان تواصال  
قامالة عالقالات اجتماعيالة بال واعال   السجين فالي مجتمعال رها وفالي قالانون ال( وغيال81 -80 -79ه وا 

م أولى هذا الين أهمية لبير  لتلريف فلسال ة ع ابيالة قاسمالة 2005تنظيم السجون الجزاسري لعام 
عالالا   اإل مالالاج باعتبالالار أن اليالالالة الياليالالة طارسالالة  وبشالالل  عالالام فالالإن الشالالريعة  علالالى اإلصالالال  وا 

وانين الواعية في لثير مالن الوسالاس  التالي اجتوال ت لثيالر مالن المرالالز اإلسالمية سب ت بلثير ال 
البيثية المعنية بعلم االجتماع والن ف في التوص  ىليوا  وفي وقت لانالت السالجون التربيالة تعالع  
بسالاللوليات تتعالالارم مالالع ي الالون اإلنسالالان  لانالالت السالالجون اإلسالالالمية زاهالالر  بالالمبوى صالالور لي الالون 

 اإلنسان.
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 الثثالمبحث ال

 العمل والمقابل.حق السجين في 

 وفيه مطلبان

 المطلب األول: حق السجين في العمل والمقابل في الشريعة اإلسالمية
 حق السجين في العمل والمقابل في القانون الجزائري.المطلب الثاني: 
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 المطلب األول: حق السجين في العمل والمقابل في الشريعة اإلسالمية.

 البخبـاريعمال  وبالار  جوالو  العالاملين ونوالى عالن اللسال   ف الال  روى يا  اإلسالم علالى ال
 ما ألال  أي لالم طعامالًا قالالط هيالر لاله مالالن أن يملالال  مالن عمالال  يال ه  قالا : عن النبي   المقلالعن 

(1). 

فالعم  واجب في اوص   وعلالى هالذا قالرر ال  والا  مشالروعية عمال  السالجين  والمالرا  باله 
ن على يرفة أو  يعطى صالنعة بوالا يسالتطيع اللسالب اليالال  الطيالب بعال  هروجاله أن يشتت  ويتمر 

 من سجنه يسو  عليه االن ماج في مييطه االجتماعي ويصبح عنصرًا فاعاًل.
وق  يجبر السجين على العم   ف ال  يلالون مال ينا وسالجن وجال  ذلال   وهنالا نالص ال  والا  

عليه التلسب لوفالا  على أن ال وي ال ا ر على التلسب يعتبر غنيا فوو في يلم المماط  فيجب 
 (2)  ينه فيؤجر ويجبره اليالم  واومر ذاته ىذا سجن لجرم غير ال ين وعليه  ين.

يلالالزم ىجبالالار م لالالف ميتالالرئ علالالى ىيجالالار ن سالاله فيمالالا يليالالن بالاله لب يالالة  »: (3)ابببن النجببارقالالا  
  (4).« ينه

علالى أجبالر علالى التلسالب لإلن الان  اً وق  يلون السجين ملزما بن  الة أهلاله  فالإذا لالان قالا ر 
ىذا يجالر علالى الم لالف ولالان ذا لسالب ي الي بن  تاله ون  الة »: (5)ابن قلامةن سه وعلى أهله. قا  

مالالن تلزمالاله ن  تالاله فن  تالاله فالالي لسالالبه  فإنالاله ال ياجالالة ىلالالى ىهالالراج مالالاله مالالع غنالالاه بلسالالبه... وممالالن 
وال  الشبافعيو مالبكو أببو حنيفبةأوجب اإلن ان على الم لالف وزوجتاله وأوال ه الصالتار مالن مالاله: 

 (6) .«هال وم أي اً  نعلم

                                              
 .2027رقم  (،4/303)في البيوع  باب لسب الرج  وعمله بي ه  أخرجه البخاري  –( 1)
 .116-112ص  وال انون أيلام السجون بين الشريعة د. الوائلي أحمد،  –( 2)
م(، ل  ه )منته  ا 1492 -ه   898محم  د ب  ن أحم  د ب  ن يب  د العزي  ز الفت  وحي، تق  ي ال  دين أب  و البق  ا ، الش  هير ب  ابن النج  ار، فقي  ه حنبل  ي مص  ري، ول  د س  نة ) –( 3)

 .6، ص6، جاوعالمم(. ينظر: الزركلي، 1564 -ه 972اإلرادا ( مع شرحه للبهوتي في فقه الحنابلة، توفي سنة )
 .434، ص 2م(، ج1961 -ه  1381، )مصر: مطبعة السنة المحمدية منتوى اإلرا ات في جمع الم نع مع التن يح وزيا ات –( 4)
ه  ، أخ ع ي ن أب ي المك ارم ب ن ه الل وهب ة ان ال دقاق، وأخ ع ين ه 541هو يبد ان بن أحمد بن محمد الملقب بموفق الدين، فقيه حنبلي أصولي، ولد س نة  –( 5)

 .ه    620، ت   وفي ي   ام ''المتنالالالي''''و مختص   ر العل   ل للخ   الل'' و ''  الك   افي ف   ي الفق   هخي   ه ش   مس ال   دين يب   د ال   رحمن، ورول ين   ه المن   عري، ل   ه: '' اب   ن أ
 .15ص  2ج، الم ص  اورش ، و88، ص5م(، ج1994-ه 1414،) بيرو : دار القكر، في أهبار من ذهب شذرات الذهبينظر:ابن العماد، 

 .441ص  ،4، جالمتني –( 6)
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مالالن  تشالالتي  السالالجين مشالالروع بالجملالالة  ف الالي بعالالم اليالالاالت يلالالون جالالز اً  »وعليالاله فالالإن: 
مالالن الع وبالالة  الع وبالالة يجبالالر عليالاله السالالجين  وفالالي بعاالالوا يجالالوز لالاله  وفالالي بعاالالوا ال يلالالون جالالز اً 

نما هو يلم من ر   (1).« اوصلية وا 

منه أن يسالالاهم فالالالي ىن ال الالو  بجالالواز تشالالالتي  السالالجين وتملينالالاله مالالن هالالذا اليالالالن مالالن شالالال
 ىصالياله  ويظور ذل  من هال  اومور اآلتية:

تشتي  السجين يسوم فالي تعال ي  ساللوله وتعليماله يالرئ  وتمهيلاله للهالروج ىلالى  .01
المجتمالالع وهالالذا أسالالمى غايالالات السالالجن هاصالالة أن معظالالم مالالن يالال هلون بطالالالون 

 ليف لوم يرئ يشتتلون بوا.
ه  والوفالا  ب يوناله وهالذا مالا ىي ا  الميبوف بالتزاماته المالية لالن  الة علالى أهلال .02

 يسبب له الشعور بالطممنينة فتتيسن ياله.

ىن تر  السجين  ون عم  وتسليمه لل راغ ال اسم يبعالا فالي ن ساله الت ليالر فالي  .03
طالالرن االيتيالالا  وال سالالا  وتلالالوين العصالالالابات اإلجراميالالة وهالالذا معالالارم لتايالالالات 

 السجن الشرعية.

ذا لان اإلسالم ي عو ىلى العم  فوو في الوق ت ذاته ي ي ه باالوابط تراعالى فالي تشالتي  وا 
 (2) السجين منوا:

تيبيبالالاله لليالالالرئ اللريمالالالة  فيجالالالب تالالال ريب المسالالالجونين علالالالى الصالالالناعات  .أ 
والموالالن المومالالة ممالالا ييتاجالاله غالالالب أهالال  البلالال  واالسالالتعانة بالالذوي الهبالالر  

 والصناسع لتعليم السجنا  ما ي ي هم من اليرئ.

فالالالي  م  قالالالا  النبالالالي الرفالالالن بالعالالالاملين وعالالال م تللالالالي وم بمالالالا يشالالالن علالالاليو .ب 
ويليالالن بالعبيالال  السالالجنا   فالالال  (3) ... وال تلل الالوهم مالالا يتلالالبوم الرقيالالالن: 

                                              
 .116ص أيلام السجون   أحمد، د. الوائلي –( 1)
 .439-438ص أيلام السجن  أبو غدة حسن، د. –( 2)
 .به مطوطل  30رقم  (1/84)، اإليمان  باب المعاصي من أمر الجاهلية وال يل ر صايبوا في  أخرجه البخاري –( 3)
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يجوز تللي وم باوشتا  الشاقة التي ي ص  بوا االنت الام والتعالذيب واإليالالم 
وال ىلراهوم على العم  ساعات طويلة أو في ظالروئ قاسالية  لالعمال  فالي 

 أشعة الشمف المؤذية أو البر  الش ي .

ال أُ و  ين العامالال  ِعالالالاالالابط فالالي التلليالالئ بالعمالال  العالالا   التالالي ي الال ر عليوالالا عامالالة النالالاف وا 
 (1)بتيره.

ثالثالالة أنالالا  التيالالذير مالالن انت الالاص أجالالر السالالجين  ف الالي اليالال يا ال  سالالي:  .ج 
هصموم ... ورج  استمجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 

(2). 

عمله في م   اليالبف  ون هالذا  لوذا ال يجوز يرمان السجين ي ه أو بهسه ي ه بعذر
ب  يجب أن يعطى أجالر مثلاله  ونه ين ملتسب له تمل له بجوالال ه وعملاله...  »ظلم والظلم ميرم 

نما تمنعوم يرياتوم   (3) .« وليف لل ولة سلطان على ي ون السجنا  وأموالوم  وا 

وع لالاله وقالال  ي الال  التالالاريخ اإلسالالالمي بممثلالالة لثيالالر   الالالة علالالى تشالالتي  اإلسالالالم للسالالجنا  
أناله اسالتمجر بعالم اوسالرى الميبوسالين  معوالم  ومن بين تل  اومثلة ما ي ا في زمن النبالي 

 (4) يوم ب ر على تعليم أوال  المسلمين اللتابة ل  بم  ار ف اسه.

وقالال  اهالالتم المسالاللمون فيمالالا بعالال  بتشالالتي  السالالجنا  هاصالالة فالالي العصالالر العباسالالي  فلالالان 
ع السالالال  ونسالالع التلالال  وغيرهالالا مالالن اوعمالالا  المسالالجونون يلل الالون بالعمالال  فالالي السالالجون لصالالن

 (5) اله ي ة التي تيتاج ىلى ي ن وصبر.

                                              
 .175، ص 5ه (، ج1379لمطبعة السلفية ، )القاهرة: افتح الباري شر  صييح البهاري  ،ابن حجر –( 1)
 .2270رقم (، 4/447 اإلجار   باب ىثم من منع أجر اوجير   في  البخاري –( 2)
 .439ص أيلام السجن  أبو غدة حسن، د.  –( 3)
 .329ص  ،3جالب اية والنواية  ابن كثير،  –( 4)
 .439ص المرجع السابن  أبو غدة حسن، د.  –( 5)
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 ري.ـل في القانون الجزائـحق السجين في العمل والمقابالمطلب الثاني: 

ي وقالالًا لثيالالر   يتسالالاوى فيوالالا مالالع أي ىنسالالان يالالر  –مالالن لونالاله ىنسالالانًا  -يسالالتم  السالالجين 
نسالالانًا لالاله لرامالالة لمالالا قالالررت معظالالم المواثيالالن طليالالن عالالن قيالال  السالالجن  فلالاله اليالالن فالالي أن يلالالون ى

 » م ممالا يؤلال  هالالذه اللرامالة:1945ال ولية  جا  في  يباجة ميثان اومالم المتيالال   الصالالا ر عالام 
 وجيالا  وأن نؤلال  مالن ج يال  ىيماننالانين شعوب اومم المتيال   وقال  أهالذنا علالى أن سالنا أن نن الذ ا

  بما للرجا  والنسا  واومم لبيرها وصالتيرها مالن بالي ون اوساسية لإلنسان وبلرامة ال ر  وق ره
 .«ي ون متساوية 

وهذا معناه أن ال فرن بين اإلنسان المجالرم وغيالر المجالرم  وفالي ذات الساليان استرساللت 
( من اإلعالالن 02اإلعالنات العالمية مؤل   هذا الين في اللرامة اإلنسانية  ييا نصت الما    

لل  ىنسان يالن التمتالع بجميالع الي الون  » م على أنه:1948ة العالمي لي ون اإلنسان الصا ر سن
واليريالالات المالالذلور  فالالي هالالذا اإلعالالالن   ونمالالا تمييالالز مالالن أي نالالوع وال سالاليما التمييالالز بسالالبب العنصالالر  أو 
اللون  أو الجنف  أو اللتة  أو الال ين  أو الالرأي سياساليًا لالان أو غيالر سياسالي  أو اوصال  الالوطني أو 

 .« المول  أو أي واع آهر...االجتماعي  أو الثرو  أو 
هذا من ييا اللرامة  فاإلنسالان هالو اإلنسالان  ومالا  ام السالجين لالذل  فيسالري علياله مالا 
يسري على أي ىنسان آهر  ويت رع ين السجين في العم  من هذا المب أ العام  وذل  من هال  

 من ين ل  ىنسان في العم . (25ما قررته الما    
لهالاص بالالي ون االقتصالا ية واالجتماعيالة والث افيالة الصالا ر وما ور  في العوال  الال ولي ا

تعتالرئ الال و  اوطالرائ فالي هالالذا العوالال  باليالالن فالي  »(:1( ال  الر   6م فالي نالص المالا    1966عام 
العم   الذي يشم  ما لل  شهص من ين في أن تتا  له ىملانيالة لسالب رزقاله بعمال  يهتالاره أو ي بلاله 

 .«ة لصون هذا الينبيرية  وت وم باتهاذ ت ابير مناسب
مالن هالذا العوال  علالى وجالوب تمتالع لال  شالهص بشالروط عمال  عا لالة  (07وأل ت المالا    

 ومراية وعلى رأسوا اوجر المناسب.
أمالالا علالالى مسالالتوى التشالالريعات ال وليالالة التالالي تناولالالت اإلنسالالان السالالجين  ف الالررت لالاله يالالن 

لمعاملالة السالجنا  التالي العم  وما ي ابله من أجر  نج  في طليعتوا مجموعة قواعال  اليال  او نالى 
 ب عليوا.يع التلر أهم هذه ال واع  الهاصة بين العم   ثم ساب ًا  وفيما يلي ذِ  رتُذلِ 
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 ييا نصت على ما يلي:  :(71ال اع   رقم   -1
 (: يجب أن ال يلون طابع العم  في السجون التعذيب واإليالم.01ف ر   
علالاليوم بالعمالال  مالالع مراعالالا  مالال ى (: يجالالب أن يلالالزم جميالالع المسالالجونين الميلالالوم 02ف الالر   

 استع ا هم الجسماني والع لي وفن ما ي رره الطبيب.
(: يجالب تالوفير العمال  المناسالب والم يال  فالي طبيعتاله بييالا يشالتت  المسالجونين 03ف ر   

 ويستيوذ على نشاطوم طوا  ال تر  العا ية ليوم من أيام العم .
متالالا  مالن النالوع الالذي يسالالاع  (: يجالب علالى قالال ر المسالتطاع أن يلالون العمال  ال04ف الر   

المسجونين بع  اإلفراج عالنوم علالى االيت الاظ بم ال رتوم علالى لسالب أرزاقوالم 
 بطري ة شري ة أو ينمي هذه ال  ر  ل يوم.

(: يجالالب تالالوفير التالال ريب المونالالي فالالي يالالرئ م يالال   للمسالالجونين ال الالا رين علالالى 05ف الالر   
 االست ا   منه  وهاصة صتار السن منوم.

يملالن المسالجونين مالن اهتيالار نالوع العمال  الالذي يرغبالون فالي أ اساله (: يجب أن 06ف ر   
وذلالال  فالالي اليالال و  التالالي تت الالن مالالع ال واعالال  السالالليمة لالهتيالالار المونالالي ومالالع 

 ايتياجات ى ار  المؤسسة والنظام فيوا.
 ف   نصت هي اوهرى على ما يلي:  :(72ال اع   رقم   -2

لمؤسسالات علالى غالرار مثيلاله فالي (: يجب أن يلون تنظيم العمال  ووسالاسله فالي ا01ف ر   
عال ا هم  المجتمع الهارجي ق ر المستطاع  يتى ُيْملالن تويسالة المسالجونين وا 

 لمواجوة الظروئ الطبيعية للييا  المونية.
(: ومالالع ذلالال  فالالإن صالالالح المسالالجونين وتالال ريبوم المونالالي يجالالب أال يلالالون ثانويالالًا 02ف الالر   

 لمؤسسة.بالنسبة للرغبة في تي ين ربح مالي من صناعة ما في ا
ف الالال  ألالالال ت علالالالى االالالرور  أن ت الالالوم ى ار  السالالالجن بن سالالالوا علالالالى ى ار   (73ال اعالالال     -3

 مصانعوا ومزارعوا. 
تناولالالالت مبالالال أ يمايالالالة السالالالجنا  مالالالن مهالالالاطر العمالالال   ييالالالا قالالالررت لوالالالم  (74ال اعالالال     -4

 التعويم عن أارار العم .
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 اوسبوعية.( تي ي  ساعات العم  يوميًا أو أسبوعيا واإلجاز  75ال اع      -5
تناولت مواوع اوجالور التالي تال فع للسالجنا   واالرور  السالما  لوالم  ف   (76ال اع     -6

 بإن ان جز  منوا  وتوفير الباقي لما بع  اإلفراج عنوم.
وعليالاله فيملننالالا ال الالو  أن ال واعالال  التالالي تالالم ذلرهالالا قالال  عالجالالت يالالن السالالجين فالالي العمالال  

وقالال  صالا قت ال   (1) يا شروطه وطري ة تنظيمالهمست ياة من ييا تليي ه واعتباره ي ًا  ومن ي
لما هو معلوم ال لثير من ال و  على هذه المجموعة  فلالان لزامالًا عليوالا أن تلتالزم فالي تشالريعاتوا 

 ال اهلية بمبا سوا.
للسالجين ويرتالب علياله أجالره  (07  بوالذا اليالن فالي المالا    لمشرع التونسالي  صالر  امثاًل ف

بالاالالمانات الل يلالالة بيالالوا ا الشالالت  واومالالرام المونيالالة  يعطالالي لالاله يالالن التمتالالع (08وفالالي المالالا    
  (2) اه  السجن بما ي رره ال انون الهارجي. 

ألثالالر ت صالالياًل ليالالن العمالال   اهالال  السالالجن مالالن المشالالرع  ىأمالالا التشالالريع الليبالالي ف الال  بالال 
( ىلالى المالا   29وا  مالن المالا    الر  له ال ص  الهامف لاماًل بمجمالوع ثمانيالة مالالالتونسي ييا أف

 36.)(3) 
وأما التشالريع الجزاسالري هالو اآلهالر يالريص علالى امتثالا  وتجسالي  تلال  ال واعال  لنموذجيالة 
من هال   ستور البال  أواًل  وذل  بالنص على ين العم  لجميع المواطنين وأنه يالن  سالتوري  

 ( منه: 55ييا جا  في الما    

 لل  المواطنين الين في العم . »
 .ي اليماية  واومن والنظافةيامن ال انون في أثنا  العم  الين ف

 (1).«الين في الراية مامون  ويي   ال انون لي يات ممارسته 

                                              
 .29، ص الي ون اوساسية للسجين أثنا  تن يذ الع وبةا  سعيد موسا، البيدون ميس –( 1)
 .2001ماي  08، الرائد الرسمي ل  قانون السجون التونسي –( 2)
 .1975يونيو  23 -ه ، 1395جمادل الثانية  31-30، الجريدة الرسمية الليبية، العدد في شمن السجون 1975لعام  47قانون رقم  –( 3)
 .1996ديسمبر  08المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم 1996الجزاسري لسنة ال ستور  –( 1)
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عالالا   اإل مالالاج 2005أمالالا ال الالانون الجزاسالالري الج يالال  لسالالنة  م المتعلالالن بتنظالاليم السالالجون وا 
االجتمالاعي للميبوسالين  ف ال  أفالام فالالي هالذا اليالن ونظماله وتالالابع السالجين فياله  اهال  المؤسسالالة 

 الع ابية وهارجوا.

فتيالال ا فالالي ال سالالم الثالالاني مالالن البالالاب الرابالالع وال صالال  اوو  عالالن تنظالاليم العمالال  فالالي البيسالالة 
(  للالالن مالالا ياليالالظ هنالالا أن 99( ىلالالى المالالا    96 المتل الالة  فالالمور  أربعالالة مالالوا  متتاليالالة مالالن المالالا   

المشرع لم يور  هذا الين االمن مالا تالم ىيالرا ه مالن ي الون للسالجين  بال  نتلمساله مالن هالال  هالذه 
  .الموا  المذلور 

( ي رر المشرع ىسنا  بعم اوعما  للسجين بع  استشار  م ير السالجن 96ف ي الما    
للجنة الع وبات  وذل  بتية تسوي  عملية اإل ماج االجتمالاعي لاله  وذلال  بمالا ال يتنالافى وال واعال  

 والتنظيمات المعمو  بوا  اه  السجن.

 ون سالالواها مومالالة تيصالالي  ( أولالال  المشالالرع الجزاسالالري لالالإل ار  الع ابيالالة 97وفالالي المالالا    
 الم اب  المالي والذي هو ي ه عن العم  المؤ ى.

م  يتلالالون الملسالالب المالالالي للسالالجين ولي يالالة ت سالاليمه ( لتواالالح ِمالال98ثالالم جالالا ت المالالا    
( هو ما يملله الميبالوف مالن مالا  زاسال  المالنح التالي يتيصال  01فالملسب المالي لما في ال  ر   

 عليوا م اب  العم .

ليي   ج و  ونسب هذه المنية المالية التالي تتل اهالا  (2)،وزاري المشتر ثم جا  ال رار ال
تتالالراو  نسالالبة  «( منالاله ال  الالر  الثانيالالة مالالا نصالاله:01اليالال  العاملالالة الع ابيالالة  ييالالا جالالا  فالالي المالالا    

من اوجالر الالوطني او نالى الماالمون بالالنظر ىلالى  رجالة التمهيال   %60و  %20المنية المالية ما بين 
 .«بالوذا ال رار وفن الج و  الملين

 ج  الج و  التالي: يو وفي الملين 

                                              
 .2005 يسمبر  12هال الموافن لال  1426ذي ال ع    10قرار مؤرخ في  –( 2)
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 النسبة تصنيئ الي  العاملة
 % 20 غير مؤهلة

 % 40 مؤهلالالة

 % 60 متهصصة

    
 .ج  فالي  العاملة غيالر  12000فإذا لان مثاًل اوجر الوطني او نى المامون ياليًا هو 

 ج.  4800مناله أي  % 40هلالة تمهالذ  .ج  واليال  العاملالة المؤ  2400مناله أي  % 20المؤهلة تمهذ 
  .ج. 7200منه  أي  % 60والي  العاملة المتهصصة تمهذ 

بالالي ن المشالالر ع لي يالالة توزيالالع هالالذه الملاسالالب الماليالالة  (98)( مالالن المالالا   02وفالالي ال  الالر   
 للميبوف  وذل  وفن ثالا يصص وهي: 

 يصة لامان  فع الترامات والمصاريئ ال ااسية. .1
القتنالالالا  الميبالالالوف لياجاتالالاله الشهصالالالية يصالالالة قابلالالالة للتصالالالرئ  تهصالالالص  .2

 والعاسلية.

 يصة ايتياط تسلم للميبوف عن  اإلفراج عنه. .3

تسالالل م للميبالالوف الالالذي التسالالب ل الالا   مونيالالة مالالن  » ( ف الال  نصالالت علالالى أن:99أمالالا المالالا    
وهالذا لتثمالين معنالوي للعمال  المالؤ ى  «هال  عمله أثنا  قااسه لع وبة شوا   عم  يوم اإلفراج عناله

 لسجن.هال  فتر  ا

في ال ص  الثاني من هذا ال سم نج  المشرع يتجه ىلى تنظاليم هالذا اليالن هالارج السالجن 
وللوالا  (103 ىلى المالا    (100 فيتللم في ال سم اوو  عن نظام الورشات الهارجية من الما   

 تتي ا عن لي ية تسيير الي  العاملة هارج المؤسسة وشروط عملوا  ومن يتولى مسؤوليتوا.

الالالذي ور  فالالي  التشالالريع الجزاسالالري يالالاو  تالال ار  الالالن ص ىلالالى أنلالالن الهلالالوص وعليالاله يم
بالر ولمينه   وذلال  مالن هالال  تاالين السالجين فالي العمال والمتعلن ب م1972ال انون ال  يم لعام 
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م  يتالى يتماشالى مالع 2005فالي التعال ي  الج يال  لعالام  ق ر مملن مالن االمانات ايتالرام هالذا اليالن
لع ابيالة الي يثالة  ويالز ا  اومالر اتاالايًا هاصالة ىذا علمنالا أن م اص  وغايات ال لس ة الي وقية وا

ات ال ولية ذات العالقة  فال منالاص مالن االلتالزام يالجزاسر مناوية ومصا قة على أهم هذه االت اق
 بوا وتجنب مهال توا.

هنا  ين مت رع عن ين العم  وسابن عليه هو ين التموين والتلالوين  :مالحظة هامة
ساليب التمهي   فبه يستطيع السجين اليصو  على مونة بعال  اإلفراج عناله  وبما أن العم  أي  أ

هالذا من جوة  ومن جوالة ثانيالة فالإن هالذا اليالن يتال اه  مالع بالاقي الي الون اوهالرى ليالن التعلاليم 
 » علالى مالا يلالي: (94 يالنص فالي المالا    2005مثاًل لالذا نجال  المشالرع الجزاسالري فالي قالانون عالام 

فالالي التعلالاليم العالالام والت نالالي والتلالالوين المونالالي والتموالالين والتربيالالة تالالنظم ل اسالال   الميبوسالالين  روف 
 .   « الب نية وف ًا للبرامع المعتم   رسميًا  مع توفير الوساس  الالزمة لذل 

يالتم  »تشير ىلى أمالالن مباشالر  هالذا التموالين والتلالوين  فتالنص علالى أناله:  (95 والما   
 الورشالالاتامال  المؤسسالات الع ابيالة  أو فالي التلوين الموني  اهال  المؤسسالة الع ابيالة  أو فالي مع

 .«الهارجية  أو في مرالز التلوين الموني

العالقالة  نُ بالي  هذا الين في سيان ي يثه عن التعليم ممالا يُ  نق  تللم عالجزاسري لمشرع اف
لالم علالالى يالالن العمالال  والتعلالاليم سالالاب ًا لالالان يتاالالمن هالالذا اليالالن الالوطيالال   بالالين الي الالين  وعليالاله فالال

 واإلشار  ىليه.
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مالا  يتبالين( السالجين فالي العمال  والم ابال  يالن مالا ت ال م ت صاليله فالي مبيالا من منطلالن و 
 :يلي

ين السجين في العم  والم ابال  ولالذل  تناولت الشريعة اإلسالمية وأن   أن العم  عبا  
أو أن يلالون السالجين قالوي وقالا ر   فرات العم  ليتجاوز لوناله يالن ىلالى واجالب فالي يالالة الال  ين

ن بجرم غير الال  ين أو ملزمالًا بن  الة أهلاله  ولال  ذلال  يصالب فالي جانالب وايال  على اللسب  أو ُسجِ 
ن هذا الين ُيع  من ألثر الوساس  التي تسالاهم أأما الجانب اولثر أهمية في الشريعة اإلسالمية 

رم  ولالذل  اعتبالرت الشالريعة في ىصال  السجين  وناله بالاالرور  قال  يلالون سالببًا فالي يال وا الُجال
يالاله فالالإن الشالالريعة لواجالالب وي  تالاله بشالالروط وأعطالالت م ابلالاله اوجالالر  وع اإلسالالالمية عمالال  السالالجين

اإلسالالالمية أولالالت أهميالالة لبيالالر  لوالالذا اليالالن ولالالم تهتلالالئ عنوالالا ال الالوانين الواالالعية ال اهليالالة منوالالا 
وال ولية باعتبار أن هذا اليالن يصالب فالي اللرامالة اإلنسالانية  ييالا أل ال ت جميعوالا علياله ويال  ت 

تجاوزها  وفي بعم ال ساتير هنا  ت صاليالت واسالعة  ذل  امن قواع  وموا  وشروط يجب ع م
لوذا اليالن مثال  ال الانون الليبالي والجزاسالري  وقال  أفالام ال الانون الجزاسالري فالي ت صالي  هالذا اليالن 

م  ييالالا تجالالاوز يالالن العمالال  2005وتالال ار  اللثيالالر مالالن جوانالالب الالالن ص فالالي التعالال ي  الج يالال  لعالالام 
نيالالو التمهيالال   ييالالا يسالالتطيع السالالجين  والم ابالال  ىلالالى يالالن التموالالين والتلالالوين  وهالالذه هطالالو  مومالالة

 اليصو  على مونة بع  اإلفراج عنه  وهو ما لم تتناوله اللثير من ال وانين ال اهلية.

علالالى الالالرغم مالالن أن الشالالريعة اإلسالالالمية وال الالوانين الواالالعية أل الال تا علالالى هالالذا اليالالن  ىال 
ال الرآن والسالنة لت صالي ا أساللوبًا مهتل الًا فالي تطبي اله  فالشالريعة اإلسالالمية اعتمال ت تأنوما اعتمال 

ال وليالالة  فاالالاًل عالالن  المواثيالالنأسالالاليب تطبيالالن هالالذا اليالالن  أمالالا ال الالوانين ال اهليالالة ف الال  اعتمالال ت 
الشالالريعة اإلسالالالمية فالالي الالال و  اإلسالالالمية لتطبيالالن هالالذا اليالالن  ىال أن التالالالب فيوالالا هالالو ال الالوانين 

 ال ولية التي تناولت ي ون اإلنسان وي ون السجين بشل  هاص.
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 .حق السجين في الرعاية الالحقة في الشريعة اإلسالمية: ولاأل مطلبال

ت الرعايالالالة االجتماعيالالالة بالسالالالجون  ورهالالالا الييالالالوي مالالالن ييالالالا الم والالالوم اإلسالالالالمي التسالالالب
 الواسع لمعنى الرعاية لتشم  ل  اله مات ولل  المسجونين.

ن الع وبالالة بالسالالجن ينبتالالي أن تلالالون متلاملالالة لمالالا يجالالب أن تتالالوفر فيوالالا شالالروطوا ىذا  وا 
لالالى اإلجالالرام مالالر  أهالالرى( أر نالالا لوالالا النجالالا   وُي صالال  بالنجالالا  هنالالا  صالالال  المجالالرم وعالال م عو تالاله ى

 وشروطوا ثالثة:

 رعاية السجين وتمهيله تمهياًل مونيًا   راسيًا  ن سيًا  اجتماعيًا وروييًا. .1
رعاية أسر  السجين طوا  فتر  ب اسه فالي السالجن وت ال يم العالون المالا ي واالجتمالاعي  .2

 لوا.

 يا ون سيًا.رعاية الي ة بع  اإلفراج عن السجين والتمل  من است راره ما يًا واجتماع .3

وهذه الرعايالة الشالاملة ىن لالم تلالن نابعالة مالن مرتلالزات أساسالية تلالون هالي الباعثالة علالى 
ىصال  السجين فوي ه ر مالي وب ني على يساب المجتمعات. فب اية ينبتي أن ننظر ىلالى ذلال  

الظروئ المناسبة له  لما يجالب  تسي  المجرم بمنه ىنسان قاب  لإلصال  وتع ي  السلو  متى ما هُ 
ن لالالان أهطالالم بيالالن المجتمالالع فمالالن يالالالن المجتمالالع أن ا لنظالالر ىليالاله علالالى أنالاله مالالواطن لالاله ي الالون وا 

يعاقبه  ومالن ي اله علالى المجتمالع وال ولالة ىصالاليه وت ويماله بالالطرن اإلنسالانية ورعايتاله بصال ته 
 ىنسانًا.

ويتى نتملن من تصور م ووم مصطلح الرعايالة الالي الة نيتالاج ىلالى معرفالة معانياله فالي 
الماليظالالالة  »للمالالالة رعايالالالة تالالالمتي بمعالالالان عالالال   وهالالالي تالالال ور فالالالي مجملوالالالا علالالالى: اللتالالالة العربيالالالة  ف

 (1).«والميافظة على الشي  ومراقبته

لال  جوال  يبالذ  للمجالرم أو وسالرته  »وتعالرئ الشالريعة اإلسالالمية الرعايالة الالي الة بمنوالا: 
 (1).«أثنا  أو بع  تن يذ الع وبة عليه لامان ع م عو ته إلجرامه مر  أهرى
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اإلسالالمية التالي تؤلال  علالى يمايالة ال الر  والمجتمالع تؤلال  أياالًا علالى يالن ىذن فالشريعة 
 الم رج عنه في اليصو  على رعاية الي ة.

ىن الشالالريعة اإلسالالالمية تيالال   ي الالون ال الالر  المسالاللم فالالي المجتمالالع وتالالنظم أياالالًا واجباتالاله 
تياسالالب ال الالر  فالالي يالالا  وقوعالاله فالالي الهطالالم ولالالذل  تعمالال  علالالى ىصالالاليه وت ويمالاله وتويستالاله للييالالا  

 (2).لسوية بع  المياسبة وني  الع ابا

ومالالن الم الالرر أن الشالالريعة اإلسالالالمية توالالتم بالرعايالالة الالي الالة للم الالرج عنالاله باعتبالالار أنوالالا 
رشالالا ه لسالال  ايتياجاتالاله  العالالالج الملمالال  لعالالالج السالالجن والوسالاليلة العمليالالة لتوجيالاله الم الالرج عنالاله وا 

عالن طريالن مجموعالة مالن  (3).ومعاونته على االست رار في يياته واالن ماج والتليئ مع مجتمعاله
الجوو  العلمية والعملية التي ت وم بوا اوجوز  المهتصالة لتالوفير أوجاله الرعايالة للمسالجون هالال  

 (4).فتر  الع وبة وقب  اإلفراج عنه وبع ه

لما تعال  الرعايالة الالي الة التالي ت ال م لمالن تالم ع اباله والم الرج عناله مالن السالجن جالز  مالن 
انيالرئ مالن أفرا هالا وعوقالب  وهالي جانالب مالن جوانالب الرعايالة واجبات ال ولة اإلسالمية تجاه من 

و  عالن رعيتاله ؤ لللالم راِع ولللالم مسال  :بم ووموا الشام  التالي ور ت فالي يال يا رسالو  ا  
 .(5)و  عن رعيته ...ؤ فاإلمام راع ومس

وللم الرج عنه في المجتمع المسلم يالن على المجتمع وذل  بتشتيله واالرور  مسالاع ته 
ال  على تهليصه من ل  عوامال  اإلجالالرام واالنيالالرائ وعو تاله ىلالى المجتمالع ىنسالانًاً  ورعايته والعم

                                                                                                                                                      
 -ه   1424، ) الريا : أكاديمي ة ن ايب العربي ة للعل وم ا مني ة 1ط ؤسسات اإلصاليية رعاية الجمعيات اوهلية لنزال  الم ،د. حافظ نجول يبد الوهاب – (1)

 .37م(، ص 2003
 .37ص  المرجع ن سه  ،نجولحافظ د.  – (2)
ول للرياي  ة ، ورق  ة يم  ل مقدم  ة للم  ؤتمر ال  دولي العرب  ي ا ''مشالاللالت الميبوسالالين الم الالرج عالالنوم وواالالع الرعايالالة الالي الالة فالالي اور ن''، الربايي  ة أحم  د – (3)

)مص ر: المجل ة الجنائي ة القومي ة، ، الرعاية الالي ة لهريجي المؤسسات الع ابية واإلصالاليية ،يس الرفاييه ؛  1410الالحقة، القاهرة، جمادل اآلخرة 
 .950ص م(، 1969يوليو  ، 01، العدد 12المجلد 

 .14ص م(، 1996 -ه 1417 لعبيكان،، )الريا : مكتبة ا1ط، الرعاية الالي ة، يبد ان ناصر السدحان – (4)
 .به 2409رقم  (9/69)ه،   باب العب  راع في ما  سي االست رام فيالبخاري،  أخرجه –( 5)

 به 1829، رقم في اإلجار   باب فايلة اإلمام العا  وأخرجه مسلم  -
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مث  المؤمنيالن في توا هالم وترايموالم وتعاط وم لمث  الجس    :ج ي ًا ميبوبالًا ال منبوذًا  قالا  
 .(1)الواي  ىذا اشتلى منه عاو ت اعى له ساسر الجسال  بالسور واليمى

ن لالالم يعالالرئ فالالي تطبي اتالاله نظالالم الرعايالالة الالي الالة ىال أن أن ال  الاله اإلسالالال والماليالالظ مي وا 
اوسف التي ي وم عليوا هذا النظام تب و منسجمة مع مبا ئ الشريعة اإلسالالمية وأصالولوا التالي 
تويب بالمسلم أن يلون عونًا وهيه المسلم  وتيا على التعالاون علالى البالر والت الوى والنصالوص 

ا نه:فالالالي هالالالذا المجالالالا  مست ياالالالة ل ولالالاله جالالال  شالالالم َِااا َلُل لُاَ فَاااىالإِلْثُِ اااَ َىاَلالَاتَا ـُ َِااا َلُل لُاَ فَاااىالصُاااربماَللصتام َلتَا
ِِـَ  ِا ـل ُلالصفمَهاِإنمالصفمَهاَشِقيقلالُص ِلُقَللِناَللتام .َللُص

وا  فالي عالون العبال  مالا  ام العبال  فالي  وفي اليال يا:  (2)
  (3)عون أهيه

  اسن ع    وهي:وتستن  جوو  الرعاية الالي ة في اإلسالم على ي
قابالال   شالالهص لالالى أن ال الالر  لالاليف شالاليسًا جامالال ًا  وللنالالهىتنظالالر الشالالريعة اإلسالالالمية  -

ااا ااقالالالا  تعالالالالى:   لإلصالالالال  وتتييالالالر السالالاللو  ََ ايالَغاا اااءلللُا َّْ اَحااا اااُ َي ـَ ااا اِو ََ ا ِإنَّالصفماااَهاالَايالَغاا اااءل
اُا َِ  وِأَُُاقلِك

(4). 

لعنصالالر مالالن عناصالالر التوبالالة مالالن العناصالالر اوساسالالية التالالي يؤلالال  عليوالالا اإلسالالالم  -
اإلصال   لذا تيا الشريعة اإلسالمية من سالل  طالالرين االنيالرائ والجريمالة وأتالم 

   وتالالب ىليالالهااستتال الالالر   :ا  رسالالالو  ا  الع ابالالاله  علالالى التوبالالالة مالالن الالالذنب. قالال
.(5) 

                                              
 .152سبق تخريج الحديم في الصفحة  –( 1)

 .02 اآلية: سور  الماس    – (2)
 .به مطوطل  2699(، رقم 4/2074، )في الذلر وال عا   باب فا  االجتماع على تالو  ال رآنمسلم  أخرجه – (3)
 .11 اآلية: سور  الرع   – (4)
 . =4380( رقم 4/54، )باب في التل ين في الي   في الي و  أبو داود أخرجه –( 5)
ه إس  حاق ب  ن يب  د ان ب  ن أب  ي طلح  ة، ل  م يوثق  ه غي  ر اب  ن حب  ان وب  اقي رجال  ه ، وف  ي س  ندبالالاب تل الالين السالالارن  فالالي السالالارن( 8/67وأخرج  ه النس  ائي ) -=  

 .1878، رقم جامع اوصو ثقا . انظر هامش 
 (.5/293، )مسن هوأخرجه أحمد في  -
 ورجاله ثقا . 1259رقم  بلوغ المرامقال ابن حجر في  -
 ( وله شواهد تعضده.17/113) ال تح الربانيوقال الساماتي في  -
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 تيا الشريعة أفرا  المجتمع على ت ب  المجرم بع  انتوا  فتر  ع وبته. -
ا  الفرا  أسر  السجين بييا ال تتيم  اوسر  نتاسع أفعتؤل  الشريعة على يماية أ -

اَللزَِرٌةاِلُزَرااى: الن  قالالالا  تعالالالالالالمجالالالرم وال يمتالالال  الع الالالاب لوالالالا  ون وجالالاله يالالال َلاَلاتَااازِرل
ألُخَءى

(1). 

 .(2)وبذل  تؤل  ين ال ر  على المجتمع -

ل الالة وهنالالا  مالالن يالالرى أن الرعايالالة الالي الالة تبالال أ بالال هو  المالالذنب السالالجن مباشالالر  للنوالالا الي
اوهير  من يل ات الرعاية الشاملة لوذه ال سة من النالاف ونوالا ت ال م لمالن تالم ع اباله وأفالرج عناله 
بان اا  الم   الميلوم بوا عليه  وأن ين الرعاية الالي ة للسجين ين ثابالت وم الرر لاله يتمتالع 

جين الالي الة يل الة متممالة للجوالو  المبذولالة للنوالوم باإلنسالان السال ةبه هارج اوسالوار  فالرعايال
صاليه و ىرجاعه عنصرا صاليا للمجتمع.  وا 

ىن  قالا :  ول   يا اإلسالم على ىت ان العم   ف ي الي يا الشالريئ أن رسالو  ا  
 .(3)ا  ييب ىذا عم  أي لم عمال أن يت نه... 

وال ش  أن من ىت ان العم  اإلصاليي مع الم رج عنه من السجن تويسته للعاليش وسالط 
 مجتمعه بتليئ جي .

                                              
 .18 اآلية: ور  فاطر س – (1)
 .(هـ1417، 16، )الريا : مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد الرعاية الالي ة في اإلسالمالسدحان يبد ان ناصر،  – (2)
 حبان وضعفه جماية.( قال الهيثمي: رواه أبو يعلا ين يائشة وفيه مصعب بن ثاب ، وثقه ابن 4/98، )مجمع الزواس أخرجه الهيثمي في  –( 3)

 ( وصححه ووافقه العهبي.2/301) المست ر وأخرجه الحاكم في  -
 .1113رقم  السلسلة الصيييةوصححه ا لباني بشواهده، انظر  -
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 ما يلي:فيوتتمث  أوجه وصور الرعاية الالي ة التي ت  م لمن تم  ع ابه في اإلسالم 

 أوالا: رعاية الحقة تتمثل في حث المجتمع على تقبل من تّع عقابه.

  علالى عال م نبالذه بال  الىن اإلسالم يريص ل  اليرص أن يت ب  المجتمع من عوقب ويؤل
شعاره بمظاهر ال  أنه قالا :   أبو هريــرةر   من ذل  ما رواه اللمت و  والريمة بال عا  له باالوا 

: فمنالالا الاالالارب أبببـو هريببـرةقالالا : ااالالربوه  قالالا   –أي شالالرب الهمالالر  –برجالال  قالالال  شالالرب  أتالي النبالالي 
نعلالاله  والاالالارب بثوبالالاله  فلمالالا انصالالرئ قالالا  بعالالم ال الالوم: أهالالزا  ا  قالالالا  أي الرسالالو  ببيالال ه  والاالالارب 

الشالاليطان (: ال ت ولالالوا هلالالذا  ال تعينالالوا عليالاله .(1)  ولالاليف اومالالر م صالالالورًا علالالى النوالالي عالالن سالالب ه
وجالاله مجتمالالالع الصيابالالالة ال وال شالال  أنالاله توجيالاله ليمالالة ال بالالمن يالال عو لالاله  ف الالط  بالال  ىن الرسالالو  

... قالا  فالي آهالالر اليال يا:   ال ريمه ا  ال أن الرسالالو  ابن حجـربالمت الر  والريمة  ف   ذلالالر 
 .(2)ريمه  بع  الاربوللن قولوا: اللوم اغ ر له  اللوم ا

ولم تلن هذه اليا ثة فري   من نوعوا  وللنوا تلررت مر  أهرى مع شالهص آهالر ولالان 
اللوم العنه  ما ألثالر مالا  ق  جل ه في الشراب  فمتي به يومًا فممر به فُجِلَ   ف ا  رج :  النبي 
 .(3) ورسولهفوا  ما علمت ىال أنه ييب ا  !ال تلعنوه  :  ف ا  النبي، يؤتى به

فالشالالريعة اإلسالالالمية تيالال   مالالا لل الالر  مالالن ي الالون فالالي المجتمالالع ومالالا عليالاله مالالن واجبالالات 
تجاهالالاله  ف الالي الوقالالت الالالذي تياسالالبه فالالي يالالالة مهال تالاله  فوالالي تعمالال  علالالى ىصالالاليه وت ويمالاله بعالال  
الوقوع في الزل   وتلزم أفرا ها بالتعام  مع المهطالئ مالن هالال  واقعاله الج يال   بعال  ع اباله. فوالي 

مالالن أذنالالب فالالي الالال نيا ذنبالالًا  :  م فيالاله التطوالالر مالالن الالالذنب بعالال  ىي الالاع الع وبالالة عليالاله ل ولالالهت تالالر 
عناله  اعوقب به  فا  أع   من أن يثني ع وبته على عب ه  ومن أذنب في ال نيا فستر ا  عليه وع 

  .(1) عنه افا  ألرم من أن يعو  في شي  ق  ع 

                                              
بهالارج مالن  باب ما يلره من لعن شالارب الهمالر  وأناله لاليف، و6777( رق م 12/66) ،ال تح الي و   باب الارب بالجري  والنعا   فيالبخاري،  أخرجه –( 1)

 .به 6780رقم ، الملة

 بلفظه. 4478، رقم (4/620) باب الي  في الهمر  الي و  في أخرجه أبو داود –( 2)
 .'(1)وسبق بلفظ مثله يند البخاري في الحديم السابق 'هامش رقم 

 .به 6780( رقم 12/75) الي و   باب ما يلره من لعن شارب الهمرفي  البخاري أخرجه –( 3)

ولفظ  ه '' م ن أص  اب ح  ّدال فعوجت  ل يقوبتو  ه ف  ي ال  دنيا، ف  ان  2626رق  م ( 5/16)، بالالاب مالالا جالالا  ال يزنالالي الزانالالي وهالالو مالالؤمن  اإليمالالان فالاليالترم  عي،  ج هأخر  –( 1)
. وق  ال أي  دل م  ن أن يثن  ي يل  ا يب  ده العقوب  ة ف  ي اآلخ  رة، وم  ن أص  اب ح  ّدال فس  تره ان يلي  ه ويف  ا ين  ه ف  ان أك  رم م  ن يع  ود إل  ا ش  ي  ق  د يف  ا ين  ه ''

   الترمعي هعا حديم حسن غريب صحيح.
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نه نظر  ىيجابيالة علالى أناله تالم ىصالاليه وتتيالر لما أن الشريعة اإلسالمية تنظر للم رج ع
سلوله  وال تنظر ىليه نظر  از را  وايت ار  ب  تيالرص علالى الميافظالة علالى شالعوره وعال م جالواز 

يين سب    لخالـل بن الوليل سبه أو شتمه أو وص ه بص ة مذمومة  و لي  ذل  قو  النبي 
توبالة لو قسمت بين أه  الم ينة لوسالعتوم ل   تابت  التام ية عن ما أصابه من  موا وهي ترجالم: 

. 2) 
فشالالعور المعاقالالب بنبالالذ المجتمالالع لالاله يرسالالخ االنيالالرائ ل يالاله  وقالال  يالال عوه ذلالال  ىلالالى معالالاو   
االنيالالرائ مالالر  أهالالرى بعالال  أن زا  ذلالال  اليالالاجز بينالاله وبالالين مجتمعالاله  ذلالال  اليالالاجز الالالذي نسالالتطيع 

 وير عه عن ارتلاب جرمًا آهر. اعتباره نوعًا من االستييا  الذي يشعر به المذنب من مجتمعه
ار الللمجتمالالع علالالى ت بالال  المعاقالالب  وعلالالى ذلالال  سالال وهالالذا تشالالجيع عملالالي مالالن الرسالالو  

عمـر ببن ر المالؤمنين الف ا  أمي -عليوالم أفا  راوان ا  وسالماله-الهل ا  والصيابة من بع ه 

 (3 .» روا أي ًا في شوا فيلم البال ال تعي   « : الخطاب
ريماله  – بــن المسيـابر المجرم بع  ع ابه  ف   سس  نلي  من يعي  وأجمع ال  وا  على ت

يريماله  -  ذلال  ف الا  ال  ا قباليُ  رأ : يا زانية  وق  لاناالني  والمر يا زاالعن رج  قا  لرج  آه –ا  
ينل  به ليرمة المسلم. وهنا  من ال  وا  من ي الو  بإقامالة يال  ال الذئ علالى مالن يعيالر  » –ا  

ييالالا تلالالزم الشالالريعة اإلسالالالمية أفرا هالالا  (4).«    ومالالنوم مالالن ي الالو  بتعزيالالرهمالالن أقالاليم عليالاله اليالال
بالتعامالال  مالالع مالالن تالالم  ع ابالاله مالالن المجالالرمين وفالالن واقعالاله الج يالال   فوالالي ت تالالرم فيالاله بعالال  الع الالاب 

 ه.هال تطويره من الذنب الذي ارتلبه ون ا  ص يته  فبالتوبة ي تح ص ية ج ي   بينه وبين 
المجتمع ىلى ايتاان من عوقب واإليسان ىلياله واعتبالاره ول    عت الشريعة اإلسالمية 

جزً  من المجتمع والتعام  معه وفن واقعه الج يال  ويااالره بعال  أن تالم تطويالره مالن الجالراسم التالي 
 ارتلبوا وبع  أن تاب ىلى ا  عز  وج   من الذنب.

                                                                                                                                                      
 ( بمثله، وقال الحاكم: هعا حديم صحيح يلا شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه العهبي.4/388وأخرجه الحاكم في المستدرل في الحدود ) -     
 بلفظه، قال أحمد شاكر إسناده صحيح. 775(، رقم 2/118في المسند، )وأخرجه أحمد  -

 .( به مطوطل 23) 1695رقم ( 3/1323)، باب من اعترئ على ن سه بالزنى  الي و  فيلم، ه مسأخرج –( 2)

 .10/204، المصنئ، بن همام الصنعانييبد الرزاق  –( 3)

 .431، ص 07ج ،(م1970 -ه  1390بيرو :  ) ،1ط، المرجع السابن، الصنعاني همام يبد الرزاق بن –( 4)
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ول الال  انعلسالالت تلالال  الالال عو  وتلالال  النصالالوص والمواقالالئ السالالاب ة علالالى سالاللوليات المجتمالالع 
المسلم وأفرا ه  فنج  أي هم وق  ُسِرن له شي  ف ي  له ا ع على السالارن  ف الا  صالايب المالا  

ن لان غنيًا فاقب  توبته  »المسرون:   (1).«اللوم ىن لان ف يرًا فمغنه  وا 
ن ل  هذه اويلام التالي نالص  عليوالا ال  والا  وقرروهالا مالن هالال  اسالتظوار النصالوص  وا 

االالي ىلالالى تي يالالن الت بالال  بالالين  عة فالالي ىصالالال  السالالجين  للوالالا تالشالالرعية وتي ي الالًا لم اصالال  الشالالري
 الم رج عنه وبين مجتمعه الهاص  والمجتمع بشل  عام.

 ثانياا: رعاية الحقة تتمثل في اإلعانة االقتصالية لمن تّع عقابه.

من ه ي اإلسالم في معاملة الميبالوف ىذا أفرج عناله َر   أمواله وممتللاته التالي ُواالعت 
َلءل لُااَأناتلاةامللُالاََ َُا ِ اِإَ َا سجالالن أو ُأهالالذت منالاله قوالرًا لعمالوم قولاله تعالالى: أمانالة في ال ِإنمالصفماَهايَاُأ

ََ ا أَُهِف
َنكلُااوِ ُصَب ِطلِا وقوله أياًا:  (2) َ لَصكلُااوَاااُ َُ ََنل لُاالَاتَُأ لفلَ لُاَأ ََ الصمِذيَنا  يَ اأَيما

(3) 
هجريالالة باإليسالالان ىلالالى  622أمالالر سالالنة  لظبباهراوروي فالالي هالالذا: أن الهلي الالة العباسالالي 

 (4)السجنا   وأن يعي وا لوم ىذا أفرج عنوم ما ُأهذ منوم.
فينبتالالي علالالى ال ولالالة والمجتمالالع رعايالالة الم الالرج عنالاله لالالسال تالالذهب الجوالالو  التالالي بالالذلت معالاله 

اِقااالا مةياأَُكَاُس ًى  ل وله تعالى:  ُِ اناوَا ََُزَهَا اَِ ا ُْ ـََضا َا َُكلُااَاَخا ًاَلاَلاَتكل ُل ُلاَ  صمِِتاَُا اذللَناأََُ ِِ اَنكلُاا  ثا ًاتَاتم وَاااُ
ُِاََ ا لنُا ََ َا  ـِ َ ايَاباُفل  لالالصفمهلاِوِهاَلصَالبَااامَننماَصكلُاايَاُ ََالُص ُياِإّنم ُناألَم ٌُاِهَياأَُرََباَِ َََُتِفقل نَاَأناَتكل َناألَم تلُااِفاِها

(1) 
آلثالار النبويالة  وفالي الع يال  مالن اإلعانة االقتصا ية للم رج عنه فالي الع يال  مالن ا وتتجلى

ن هيال  المساللمين أ : اليوا ا في التاريخ اإلسالمي  ومن ذل  ما ور  في السنة مالن أناله روي
في يظيالر  بباب المسجالال  ثالم مالالر  بوالا  ف امالت ىلياله  الطاسي فيبسوا النبي ابنة حاتـع بأمسلت 

 نْ نُ ع يًا الالذي لالان ي الوم بممرهالا( فالامْ ف الت: يا رسو  ا   هل  الوال   وغاب الواف   تعني أهاها 
ثالم أمالر لوالا بلسالا  وأعطاهالا ن  الة وأمالر لوالا  قال  فعلالتُ   ا  عليال  ... ف الا  لوالا النبالي  مالنَّ  عليَّ 

                                              
 .405، ص 07ج  ،المصنئ ،الصنعاني يبد الرزاق بن همام –( 1)

 .58 ، اآلية:سور  النسا  – (2)
 .29 ، اآلية:سور  النسا  - (3 

 .116ص  ،13، جالب اية والنواية؛ ابن كثير، 362 ، ص9جاللام  في التاريخ  ابن ا ثير،  – (4)
 .92 اآلية: سور  الني   – (1)
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  واف ها( في الشام ال ولان ق  هرب من هي  المسلمين يين أمسلوا بوالا عليبظور ييملوا ىلي أهيوا 
وأثنالت علياله هيالرًا ويث تاله علالى   وذلالرت لاله ملالارم النباليال فجا ته تيم  مشاعر اإلعجاب بالمساللمين  
 .(2) الليان به في الم ينة وال هو  في اإلسالم. ف ع 
ن ما فعله الهلي ة الثاني سي نا  مالع امالرأ  مالن أهال  الاليمن لانالت   عمر بن الخطبابوا 

م لسالالاها وأعطاهالالا مالالااًل وأمالالر بيملوالالا وعالال م ذلالالر فعلتوالالا ل وموالالا قالال  زنالالت وجلالال ها ماسالالة جلالال   ثالال
 (3)والتستر عليوا.

 المتالوفى  المعتضبلوالتاريخ ياف  بوذه المواقئ النبيلة  ف   روي عن الهلي ة العباسالي 
هالالال( أنالاله أطلالالن بعالالم المسالالجونين فالالي جالالراسم يسالالير  بعالال ما اسالالتتابوم وأمالالر لوالالم بمالالا   289عالالام 

 (4)م.ولسو  ور هم ىلى أعمالو
هالال( أناله أهالرج مالن لالان فالي 623 المتالوفى عالام  الظباهر ببرمر هلما روي عالن الهلي الة 

  لمالا ذلالرت لتالب (5)السجون وأرس  لل  ميبوف عشر  آالئ  ينار لمن لان منوم ليف له مالا 
التالالالاريخ أن المسالالاللمين لالالالانوا يجعلالالالون أوقافالالالًا هاصالالالة يعطالالالى ربعوالالالا لتيسالالالين أيالالالوا  المسالالالاجين 

 (6)م.االقتصا ية وأسره
ومما ت  م يتاح أن اإلسالم لان يريصًا على متابعة الم رج عنه بالرعاية االقتصالا ية  
عانته على الوصو  ىلى أهلاله ىن لالان ميتاجالًا ىلالى جميالع ذلال    ومن ذل  ىعطاؤه لسو  ون  ة وا 
ر وال ش  في أن التصرئ النبي  يتر  أثرًا يمي ًا في ن سه  ويشعره باهتمام المجتمع به وأنه غيال

 منبوذ منه  ويلسبه الث ة ويعينه على سرعة االن ماج في الييا  العامة.
ولذا يتطلب اومالر تشالتي  السالجين الم الرج عناله بعال  هروجاله فالورًا فالي أيال  الموالن التالي 

 تل اها في السجن  وهذا يبع ه عن االنيرائ والرجوع ىلى الجريمة.

                                              
 .194، ص 02، ج اللام  في التاريخابن ا ثير،  –( 2)

 .405، ص 07، جالمصنئ، بد الرزاق بن همام الصنعانيي –( 3)

 .87، ص11جالب اية والنواية  ابن كثير،  – (4)
 .362، ص 09، ج اللام  في التاريخابن ا ثير،  –( 5)

 .191 اطتحاد اإلسالمي العالمي، صمن رواسع ياارتنا  السبايي مصطفا،  – (6)
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رج عنالاله وم اطعتالاله وعالال م وقالال  أشالالارت اإليصالالاسيات ىلالالى أن نبالالذ المجتمالالع السالالجين الم الال
تشتيله في اوعما  والصناعات مالن أهالم أسالباب عو تاله ىلالى الجريمالة  فالالعو   ىلالى السالجن مالر  

 (1)أهرى وهلذا ُييا  بينه وبين أسباب الييا  الشري ة.
لذا من الاروري تعاون الجوالات الهيريالة ووزارات ال ولالة وأجوزتوالا علالى رعايالة الم الرج 

وعمالالا  التالالي تعلموالالا فالالي السالالجن  وتزويالال ه بالن  الالة الالزمالالة ريثمالالا عنالاله  وتشالالتيله فالالي الموالالن وا
 .ابنة حاتعمع  لما سبن أن ذلر ما فعله الرسو  اللريم  (2)يستتنى.

 ثالثاا: رعاية الحقة تتمثل في اإلبعال عن البيئة السابقة لمن تّع عقابه.

ي أ ت ىلالى الالزج باله البيسة الساب ة: هي البيسة التي ارتلب فيوا الم رج عنه جريمتاله التال
في السجن وأعانته على الجريمة  والتي غالبًا ما يلون لوا  ور في ارتلابه جريمته  لالذا يالرص 

ىبعا ه عنوا  وينبتي امه ىلى بيسة صالية يج  فيوا الرعايالة االجتماعيالة السالليمة على اإلسالم 
نه ىلى الرف ة الساب ة التي والتوجيه ال يني والهل ي. ومن فواس  هذا اإلبعا  ع م ىعا   الم رج ع

ق  تلون أعانته على انيرافه  ولم تع  ن ساله تشالعر بييالا  فيوالا  وجعلاله يعاليش فالي بيسالة ج يال   
فاتيًا ص ية ج ي   في يياته  ونما تذلير من أيال  بجرماله الالذي ارتلباله أو وصال ه بالاإلجرام مالن 

ايالة ذلال  المجالرم الالذي نالا  قب  أفرا  تلال  البيسالة  فلال  هالذه العوامال  مجتمعالة تعمال  سالويًا علالى وق
ع ابه من العو   لالنيرائ  وهذه العمليالة نسالتطيع أن نعال ها عنصالرًا مومالًا مالن عناصالر الرعايالة 

 الالي ة للم رج عنه.
القاضي سحنونومن اآلثار في هذا الشمن  ما روي عن 

أنه أتالي بالامرأ  لانالت تجمالع  (1)
وفعلاله مسالت ي مالن  (2)قالوم صالاليين  بين الرجا  والنسا  فممر بيبسوا ثالم أهرجوالا وجعلوالا بالين

                                              
 14/1102مق  ال منش  ور ف  ي مجل  ة ال  ويي اإلس  المي الكويتي  ة، الموس  وية البريطاني  ة ف  ي ي  دد ى الجريمالالة '' نظريالالة العالالو   ىلالالد. مج  دوب أحم  د يل  ي، ''  –(1)

 .م1973نوفمبر  28 -ه   1393شهر عي القعدة 
 .558ص أيلام السجن ومعاملة السجنا  في اإلسالم  أبو غدة حسن، د.  – (2)
ول د ب  القيروان  كثي  ر التص انيب، لكي ة ب المبرب العرب يا. م ن أش هر فقه  ا  الم، أب  و يب د انخيب ن س عيد ب  ن حبي ب التن و  (س حنون)يب د الس  الم محم د ب ن  – (1)

يم ل يل ا نش ر الم عهب الم الكي ليص بح ب علل الم عهب ا كث ر انتش ارال ف ي إفريقي ة ل م يك ن ف ي يص ره أح د أجم ع لفن ون العل م،  م(818 -ه  202)سنة 
خ( ف   ي فق   ه المالكي   ة  –ط( و )الرس   الة الس   حنونية  –كتب   ه: ) بداب المعلم   ين ف   ن ب   القيروان. م   ن ود م(870 -ه    256ت   وفي بالس   احل س   نة )وا ن  دلس، 

 .205-204ص، 6جاوعالم   الزركلي: المدونة الكبرل التي جمع فيها مسائل الفقه يلا معهب مالل بن أنس،و 
-133م( ص1975، )ت ونس: الش ركة التونس ية للتوزي ع، السالونأيلالام ؛ يح ي ب ن يم ر، 389، ص 07، ج المصالنئ، يبد ال رزاق ب ن هم ام الص نعاني –( 2)

134. 
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ارور  البيا للم رج عنه عن بيسة ج ي   تعينه على ع م النلوص والتالر ي في ُسب  االنيالرائ 
ن هجالره لبيستاله ىلالى بيسالة ج يال   تعيناله علالى ساللو  الطريالن المسالت يم وهجالالر موقالع  مر  أهرى  وا 

ى ارتلالاب الالذنوب والمعاصالي  المعصية وأهلوا  ون الب ا  معوم ومشالاه توم يتالالري اإلنسالان علال
وال سيما من لان متلبسًا بشي  من ذل  فتاب فإنه ال يممن من الرجوع ىلى ما لان عليه مالا  ام 

 بين ظوراني أه  المعصية.

 من تّع عقابه. اترابعاا: رعاية الحقة تتمثل في رفع معنوي

نظالالره لن سالاله ال شالال  أن نظالالر  اإلنسالالان لمالالن يولالاله وتعاملالاله فالالي الييالالا  ينبالالع أساسالالًا مالالن 
من عوقب فالي المجتمالع المساللم  اتوم ى ت  يره لذاته  ومن ذل  يرص اإلسالم على رفع معنوي

وجعلالاله ينظالالر لن سالاله بمنظالالار ج يالال   بمنظالالار مالالن تالالم تطويالالره وأصالالبح عاالالوًا ج يالال ًا فعالالالااًل فالالي 
مجتمعه  ولع  أولى الهطوات في ذل  اومر يا الم رج عنه على ىصالال  مالا بيناله وبالين هال اله 

هالال   عوتاله للتوبالة والنال م علالى مالا فالات والتصالريح بالذل  فالي جمالع مالن النالاف فوالو أ عالالى  مالن
لاللتزام بذل  العو  الج ي  بينه وبين ربه أال يعصيه  ومن ذل  ما ور  في الشالرع مالن يالا علالى 
شالعاره أناله فالتح صال ية ج يال   بيناله وبالين هال اله  التوبة بشل  عام  ولمن عوقب بشالل  هالاص وا 

رم علالى التوبالة بعال  الع ابه  فل   ور  في السير  النبوية مالا يال   علالى يالا المجال بع  ىتمام عملية
قطالع يال  السالارن  ثالم جالي  باله  ف الا  لاله اسالتت ر ا  وتالب   ع ابه مباشر  ومن ذلال  أن النبالي 

اللوم ُتب عليه ثالثاً : ىليه. ف ا : أستت ر ا  وأتوب ىليه  ف ا  النبي
  وفي ذل  رفع لمعنويات (1)

 تم ع ابه.من 
أصيابه على ال عا  بالتوبة والمت ر  لمن أقيم عليه اليال    ومن ذل  أياًا يا النبي

 في يا ثة الذي ُجِل  لشربه الهمر. ُذلرلما 
من عوقالب وجعلاله يعاليش بالرو   اتذل  فيه رفع لبير لمعنوي وال ش  أن فع  الرسو  

هالا   مالن الالذنوب  ناساليًا لماااليه  ج ي   تتمث  في أنه مطوالر مالن الالذنوب فوالو ليالوم ول تاله أماله

                                              
 .4380( رقم 4/54، )باب في التل ين في الي   في الي و  أبو داود أخرجه – (1)

ه (، وف ي س  نده إس حاق ب  ن يب د ان ب  ن أب ي طلح  ة، ل م يوثق  ه غي ر اب  ن حب ان وب  اقي رجال  8/67)  بالالاب تل الالين السالالارن  فالي السالالارنوأخرج ه النس  ائي   -
 .1878، رقم هامش جامع اوصو ثقا . انظر: 
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وبا سًا لييا  مست يمة بع  أن امن المت ر . وفيه لذل  العم  على زيالا   ث تاله فالي ا  ثالم ث تاله 
 في ن سه في أنه يستطيع الصمو  من ج ي  ومواجوة الييا .

ورفالالع  واسالالتمرارًا لالال عم ن سالالية اإلنسالالان المعاقالالب وعالال م جعلالاله ي الالنط مالالن ريمالالة ا  
 معنوياته.

ينالالال ب تسالالاللية الميبالالالوف ومواسالالالاته وتونستالالاله بهروجالالاله مالالالن  »وقالالال  ذلالالالر ال  والالالا  أنالالالاله:
«اليبف... 

والمواسا  ق  تلون ببذ  الما   أو تال بير عمال  أو مالور  مالالي لاله  أو ت بلاله مالن  (2)
أفرا  المجتمالع  وعال م تالذليره بماااليه الساليئ يال ه  فالي مجالا  المواسالا   فجميالع جوانالب الرعايالة 

 تل  المواسا .الالي ة متي  ة في 
وتالرايموم مثال  المالؤمنين فالي تالوا هم   :وفي هذه المعاني اللريمة ي الو  النبالي اللالريم 

 .(3)وتعاط وم لمث  الجس  الواي  ىذا اشتلى منه عاو ت اعى له ساسر الجس  بالسور واليمى
ولما أشير ىلى أناله مالن يالن السالجين ىذا أفالرج عناله أن ُيالزو   بوثي الة يالذلر فيوالا انتوالا  

ن يالالذ الع وبالالة فيالاله ووقالالت ىطالالالن سالالرايه  وُيستيسالالن ىعطالالاؤه وثي الالة أهالالرى فيوالالا بيالالان اليالالرئ ت
   (4)والمون واوعما  التي تعلموا واشتت  فيوا.

 م يتجلى أن الشريعة الترا  ق  عرفت ما يسالمى بيالن الرعايالة الالي الة الوبناً  على ما ت 
   والصاليابة والهل الا  والتالابعين للم رج عنوم  وظ ر به المسلمون ي ي ة في أيام الرسو  

ن لم ُيعرئ بن ف اال  سم.وا 

 .حق السجين في الرعاية الالحقة في القانون الجزائري الثاني: مطلبال

العالالج الملمال  لعالالج السالجن  » :عر ئ االصطال  المعاصر الرعايالة الالي الة علالى أنوالا
رشالالا  ومسالالاع   الم الالرج عنالاله علالالى سالال  اي تياجاتالاله ومعاونتالاله علالالى والوسالاليلة العمليالالة لتوجيالاله وا 

                                              
 .558ص   نأيلام السجأبو غدة حسن، د.  – (2)
 .152سبق تخريج الحدم في الصفحة  –( 3)

 .556ص   المرجع السابنأبو غدة حسن، د.  – (4)
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االست رار في يياته واالن ماج والتليئ مع مجتمعه  وبالتالي فوالي تعال  المريلالة اوهيالر  للمرايال  
 (1 .«الهمف الملونة للعملية اإلصاليية بم ووموا الي يا 

رشالالا  الم الالرج عنالاله  »لمالالا عرفالالت علالالى أنوالالا:  تلالال  الوسالاليلة التالالي توالال ئ ىلالالى توجيالاله وا 
 (2).«فالي المجتمالع  فالرعايالة الالي الة تعتبالر جالزً  مالن السياسالة الع ابيالة ومعونته على االنال ماج 

مجموعة من الجوو  العلمية والعملية ت الوم بوالا أجوالز   »لما عرفوا اوستاذ فوزي الصاوي بمنوا:
متهصصة يلومية وتطوعية  بييا تتظافالر تل  الجوو  لتوفير أوجه الرعاية للمسالجون وأسالرته 

اإلفراج وبعال ه بو ئ تي ين التليئ االجتماعي والتوافن الن سي للم الرج  هال  م   الع وبة وقب 
ه ال فعالالالال  اإلفالالالراج ليصالالالبح فالالالالر ًا منتجالالالًا  سالالالويًا وال تالعنالالاله مالالالع المجتمالالالع  وت بالالالال  المجتمالالالع لالالاله بعالالال

جراسالالال (3).«اب جريمالالالالة الات ىلالالالى ارتلالالالالالصعوبالالال مجموعالالالة  »ة بمنوالالالا: اليًا عرفالالالت الرعايالالالة الالي الالالالوا 
لمسالالجونين وأسالالرهم وهالالي تبالال أ منالالذ تن يالالذ الع وبالالة ويتالالى بعالال  اإلفالالراج عنالاله الهالال مات التالالي ت الال م ل

جوو  اإلصال  التي تالين المجالرم يتالى بعال  اإلفالراج عناله  وبعال   »لما عرفت على أنوا:  (4) «
ن الم بالاله عليالاله  وبالتالالالي فوالالو نظالالام يجالالب أن ياليالالالاسي الالالذي يلالالالون قالال  قاالالى الجالالزا  الجنالالالأن يلالال

 (1).«يلم عليه به من جزا  الم رج عنه بع  أن قاى ما 

 وتستن  فلس ة الرعاية الالي ة ىلى ي اسن ع  : 
أن الم الالرج عالالنوم هالالم قطالالاع مالالن البشالالر  فعالالتوم ظالالروئ معيشالالية الرتلالالاب الجريمالالة  :أوالً 

ولالالذل  فإنالاله يملالالن أن يصالالبيوا مالالواطنين صالالاليين ويسالالاهموا فالالي ت الال م المجتمالالع ىذا قالال مت لوالالم 
 المساع   للتليئ معه. 

أفا  وساليلة ليمالايتوم مالن العالو   ىلالى ارتلالاب الجريمالة هالو بتالوفير اإلشالرائ  ثانيًا: أن
   .الواعي على سلولوم مع ىعطاسوم معونة معنوية ومالية تملنوم من التتلب على مشاللوم

                                              
 .950، ص الرعاية الالي ة لهريجي المؤسسات الع ابية واإلصاليية ،الرفايي يس – (1)
 .41ص (2006، القاهرة: الوكالة العربية للصحافة والنشر واإليالن)، ي ون اإلنسان والرعاية الالي ة وأثرها في البيسة االجتماعية ،محمديند. سيد  – (2)
 .42، ص المرجع ن سه ،د. سيد محمدين – (4)و(3)

 

 

 .170، ص ة المسجونين والم رج عنوم وأسرهمرعاي ،د خليفةو د. محروس محم – (1)
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في يماية ال ر  من الوقالوع فالي الجريمالة.  اً موم اً تلعب  ور  عليه ن أسر  الميلومىثالثًا: 
ر  الع وبة وبعال  اإلفالراج تعال  ىجالراً  وقاسيالًا مومالًا لتجنالب جالر  الميلالوم وعليه فإن رعايتوا هال  فت

مر  ثانية ىلى  اسر  االنيرائ  وهنا يمتي  ور المجتمع مالن هالال  المؤسسالات اليلوميالة واوهليالة 
في التمهي  االجتماعي للميلوم  اه  السجن وهارجاله  وتويسالة السالب  التالي مالن شالمنوا أن تتيالر 

ة ال ابلالالة للتعالال ي  والتتييالالر سالاليما وأن السالاللو  اإلنسالالاني مع الال  وغالالامم بعالالم اونمالالاط السالاللولي
ويتالالمثر بعوامالال  ع يالال   يملالالن أن ن الالو  ىنالاله ميصالاللة ونتيجالالة لت اعالال  عوامالال  ع يالال   سالالوا  لانالالت 

ويملالن أن ن الو  بشالل  آهالر أن الرعايالة الالي الة   (2)ن سية أو اجتماعيالة أو اقتصالا ية أو بيسيالة
ميلالالوم بعالال  تطالالور نظرتالاله للع الالاب مالالن نظالالر  انت اميالالة ور ع يالالن ارتاالالاه المجتمالالع اإلنسالالاني لل

وقصالالاص ىلالالى عالالالج ووقايالالة و فالالاع اجتمالالاعي االال  الهطالالر اإلجرامالالي المتوقالالع وبالتالالالي يملالالن أن 
ن الو  أن فلسال ة الرعايالة الالي الة تسالالتن  ىلالى اسالتب ا  فلالر  الع الالاب التلميلالي بال هر ىنسالاني وفالالن 

تلميلي لعمليالة اإلصالال  التوالذيبي الالذي هاالع  أساليب الرعاية الالي ة ليصبح عالج أو ىصال 
لالاله الم الالرج عنالاله عنالال ما لالالان مسالالجونًا  وعليالاله فالالإن الرعايالالة الالي الالة يملالالن أن تعالال  للم الالرج عنالاله 
والمجتمالالع معالالًا ووسالاليلة لهلالالن مجتمالالع آمالالن ومسالالت ر يسالالتطيع فيالاله ال الالر  الالالذي أهطالالم أن يعالالاو  

 .(1)التليئ مر  ثانية وبشل  صييح  اهله
 تستن  ىليوا الرعاية الالي ة يملن تي ي ها باآلتي: أما المبا ئ التي

ىن السياسة الع ابية لويال ها ال تي الن النتالاسع المرجالو  مالن الالر ع وهاصالة مالا  .1
يتعلن بته يم نسبة الجريمة وهلن ىنسان ج يال  ومسالت يم  بال  علالى العلالف 
يصالالاسيات ع يالال   مالالن  و  مهتل الالة  أن الع الالاب لويالال ه أيالال ا  لشالال ت ت الالارير وا 

ر   في نسالب الجريمالة  ولالذل  لالان ال بال  مالن البيالا عالن أسالاليب زيا   ماط
ج يال   مهتل الة عالن سالاب اتوا لملافيالة الجريمالة واليال  منوالا  وتالرتبط بالتعامال  
مالالع المجالالرم بم الالاهيم وأسالالاليب أهالالرى ج يالال   توالال ئ ىلالالى رعايتالاله وتمهيلالاله بعالال  
هروجالالاله مالالالن السالالالجن واإلفالالالراج عنالالاله  وبالتالالالالي فالالالإن مبالالالا ئ الرعايالالالة الالي الالالة 

                                              
 .71-70، ص ي ون اإلنسان والرعاية الالي ةسيد محمدين، د.  – (2)

 .171-170، ص رعاية المسجونين والم رج عنوم وأسرهمد خليفة، و د. محروس محم – (1)
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ن ت على أسالاف ت ال يم المسالاع   للمسالجون ووسالرته منالذ  هولاله السالجن است
وتسالالتمر يتالالى بعالال  اإلفالالراج عنالاله  وعليالاله فالالإن أو  مبالال أ هالالو أن تبالال أ الرعايالالة 

 الالي ة منذ ب اية الع وبة في المؤسسة الع ابية.
ىن الرعاية الالي ة تسير جنبًا ىلى جنب مع برامع التال ريب والتمهيال  لمسالاع    .2

مواجوة العالم الهارجي بع  اإلفراج عنه  وت ب  يياته الج يال    المسجون على
مع أسرته والمجتمع  والتهلص مما يطلن علياله بمزمالة اإلفالراج مالن هالال  ع ال  
مصالية مع الن ف قب  المصالية مالع المجتمالع  وهالذا يشالير بواالو  ىلالى أن 

 ام الرعاية الالي ة تمهذ مب أ الت رج في عالج مشال  هريجي السجون باسته
اوسالالالاليب ال نيالالالة للهالالال مات االجتماعيالالالة والن سالالالية والع ليالالالة لالالالت وم المسالالالجون 
عالالالا   الث الالالة بن سالالاله  والتعالالالرئ علالالالى مشالالالاعره وأياسيسالالاله واتجاهاتالالاله وق راتالالاله وا 
وتبصيره  وتي يز ق راته الذاتية لليصو  علالى تعاوناله مالن أجال  تن يالذ هطالوات 

جتمعاله بالتوجياله برنامع مي   ومرسوم لرعايته واالمان ان ماجاله السالليم مالع م
واإلرشا  والمسالاع   واإلشالرائ ال نالي مالع التعال ي  للمالا تطلالب اومالر ذلال  ومالع 
تطالالالور اليالالالالة الن سالالالية واالجتماعيالالالة واالقتصالالالا ية للم الالالرج عنالالاله  وعليالالاله فالالالإن 

 الرعاية الالي ة يجب أن تستن  ىلى ثالا هطوات أساسية مي    هي:

مالؤهلين متهصصالين  الهطو  اوولى: أن تعو  الرعايالة الالي الة وشالهاص .1.2
ومال ربين وفالالن أسالالاليب علميالة ي يثالالة تسالالتن  مالن الناييالالة التطبي يالالة علالالى 
ثالالالالا هطالالالوات أساسالالالية هالالالي: بيالالالا اليالالالالة قبالالال  اإلفالالالراج بعالالال   شالالالوور 
واليصالالو  علالالى لالال  المعلومالالات والبيانالالات المتعل الالة بالمسالالجون مالالن ييالالا 
سالالالالالجله ال االالالالالاسي واإلجرامالالالالالي  وق راتالالالالاله واتجاهاتالالالالاله  ويالتالالالالاله الع ليالالالالالة 

ة  ويشالم  هالذا البيالا الت صالي عالن يالالة عاسلالة التصا ية واالجتماعيواالق
 المسجون أياًا.

أما الهطو  الثانية: فوي بيا اليالالة عنال  اإلفالراج  ييالا يالتم الل الا  بالين  .2.2
الم الالرج عنالاله والبايالالا المللالالئ بمتابعتالاله  وفالالي هالالذه اليالالالة يلالالون الم الالرج 



 ـــوالقانون اجلزائري والقانون اجلزائري   الشريعة اإلسالميةالشريعة اإلسالمية  يفيف  ماعية واالقتصاديةماعية واالقتصاديةاالجتاالجتحقوق السجني حقوق السجني ــ ـ الفصل الثالث
198 

 

لوالا مالن  عنه على علم لامال  بالمشالال  التالي ساليواجووا ولي يالة التصال ي
أجالال  ىعالالا   اسالالت راره فالالي المجتمالالع  وهنالالا يالالمتي  ور البايالالا فالالي التنبيالاله 
المستمر للم رج عنه للمشالال  ولي يالة التتلالب عليوالا  وهالذه الهطالو  هالي 

تعنالالالى بتتبالالالع اليالالالالة مالالالن هالالالال   يالتالالالي سالالالت و  ىلالالالى الهطالالالو  الثالثالالالة التالالال
ليصال  اإلشرائ والرقابة  وهذه الهطو  تيتاج ىلى تجاوز الالروتين العالا ي 

البايا ىلى  واه  ومشاعر الم رج عنه  بييا يلون مسالتع ًا  اسمالًا وي 
ىجرا  سالريع ىذا اقتاالى اومالر سالوا  بالتشالجيع أو اإلرشالا  أو المسالاع   

(1)أو التوبيخ واإلنذار وأي شل  آهر من المساع   المعنوية أو الما ية.
 

ون ىجباريالة أو ىن الرعاية الالي ة رغم أن فلسال توا وايال   ىال أنوالا قال  تلال .3.2
اهتيارية أو ىجبارية واهتيارية في الوقت ن سه وف ًا للنظام ال ااسي للال  
 ولة  وهي في للتا اليالالتين تعنالى بتال بير المالموى والطعالام للم الرج عالنوم 

العمالال  بصالال ة فالالي بصالال ة مؤقتالالة  ثالالم تالال بير العمالال  الشالالريئ لمالالن يرغالالب 
يتسالالالالالنى  اسمالالالالالة  وتبالالالالال أ منالالالالالذ الوقالالالالالت السالالالالالابن مباشالالالالالر  علالالالالالى اإلفالالالالالراج ل

للمتهصصين تمهي  المسجون أواًل واالست ا   من الرعاية الالي الة عنال ما 
ييالالالين وقتوالالالا ثانيالالالًا  وفالالالي جميالالالع اويالالالوا  فالالالإن الرعايالالالة الالي الالالة تلالالالون 
اهتيارية ىذا لان اإلفراج عن المسجون ىفراجًا نواسيًا  وتلون ىجباريالة ىذا 

راج مشالروط لان اإلفراج ق  منح للمسجون قبال  ان االا  مال   ع وبتاله لالإف
(1)بمي شل  من اوشلا .

 

ىن المبا ئ اوساسية للرعاية الالي ة تشالم  بشالل  عالام ي الون أعطيالت للمسالجون منالذ 
 هولالاله المؤسسالالة الع ابيالالة وتسالالتمر يتالالى بعالال  هروجالاله  وهالالذه الي الالون تالالتلهص بوجالالوب العنايالالة 

  وجالوب بمست بله  وجوب االستعانة بل  من يستطيع ت ال يم المسالاع   لاله مالن هيسالات ومنظمالات

                                              
. لمزي  د م  ن التفاص  يل، انظ  ر أيض  ا: د. ي  و  محم  د مح  ي 97-95، ص الرعايالالة الالي الالة لهريجالالي المؤسسالالات الع ابيالالة واإلصالالالييةالرف  ايي ي  س،  – (1)

( ص 2001، )الري ا : أكاديمي ة ن ايب العربي ة للعل وم ا مني ة، مرك ز الدراس ا  والبح وم 1ط، الشرطة وي ون اإلنسان في المؤسسات الع ابيةدين، ال
219. 

 .615-614م(، ص 1989، )مصر: دار الجيل للطباية، 8ط، أصو  علمي اإلجرام والع ابب، ؤو د. يبيد ر  – (1)
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االتصا  بين هيسات الرعايالة الالي الة المعتمال   والمسالجون ل راسالة يالتاله وايتياجاتاله ومسالاع ته 
فالالي يالال  مشالالالله  وجالالوب معاونالالة المسالالجون قبالال  اإلفالالراج عنالاله فالالي ىعالال ا  برنالالامع لامالال  وم بالالو  
ة ليياته بع  اإلفراج عناله  وجالوب اسالته ام اوسالاليب العلميالة الي يثالة فالي تال ابير الرعايالة الالي ال

واالعتما  على مشرفين متهصصين ومالؤهلين فالي هالذه المومالة  وجالوب سال  االيتياجالات الما يالة 
العاجلالة للم الرج عناله عنال  اإلفالراج مثال  الملالبف  والمالا  الالالزم لالنت الا  واإلقامالة والعمال  وقاالا  

 (  2)ياجته اوولية.
فلالر   أما ما يتعلن بنطان تطور الرعاية الالي الة ليالن مالن ي الون السالجين  ف ال  ظوالرت

الرعاية الالي ة في ب اية نشمتوا علالى يال  مؤسسالات  وليالة هاصالة  ينيالة م نيالة تعمال  العتبالارات 
ىنسانية ولم تت ه  ال ولة في هذا المجا  يتى نواية ال رن التاسع عشر  والسبب يعالو  ىلالى أن 

ومتوالا الع وبة لانت تعني اإليالم الذي يو ئ ىلالى الالر ع والع الالة ولالذل  لانالت ال ولالة تهتصالر م
على مراقبة وتنظيم الرعاية الهاصة من هذه المؤسسات للي ال تنيرئ عن أهال افوا االجتماعيالة 
واإلنسانية  لمالا لانالت ت الوم أييانالًا بالال عم المالالي  ولالذل  فالإن هالذه الب ايالة تعال  ن طالة االنطالالن 

صالال  وأصالبيت الرعايالة الال ي الة لتطور أغرام الع وبة وتيولوالا مالن ر ع وع الالة ىلالى تمهيال  وا 
 ( 1)واي   من أهم أساليب المعاملة الع ابية التي يجب ال يام بوا الستلما  الو ئ من الع وبة.

وعلالالى المسالالتوى الالال ولي ف الال  ظوالالرت فلالالر  الرعايالالة الالي الالة فالالي الب ايالالة فالالي المالالؤتمرات 
 بالمؤتمر ال ولي اوو  ليمم المتيال   الهالاص بملافيالة الجريمالة ومعاملالة المالذنبين اً ال ولية ب  

  وق  أوصى وأقر هالذا المالؤتمر قواعال  اليال  او نالى 1955الذي ع   في جنيئ في سويسرا سنة 
لمعاملة المسجونين والتي تامنت ثالا قواع  أساسية لي  أ نى لبرنامع الرعايالة الالي الة وهالي 

( وجمعت تيت عنوان العالقات االجتماعيالة والرعاية الالي ة  وقواعال  81( ىلى  79ال واع  من  
رى جالالا ت علالالى شالالل  توصالاليات وهالالي ذات اتصالالا  مباشالالر ببرنالالامع الرعايالالة الالي الالة  أهموالالا أهالال

( التالي ألال ت علالى أهميالة الرعايالة الالي الة 58  فااًل عالن ال اعال    (65   (64(   61ال واع   
طالما لان الترم مالن ع وبالة السالجن أو أي تال بير مماثال  هالو يمايالة المجتمالع  »نصت على: و 

                                              
 .100، ص الالي ة لهريجي المؤسسات الع ابية واإلصالييةالرعاية  ،يس الرفايي  –( 2)
 .447، ص أصو  علمي اإلجرام والع ابد. القهوجي،   –( 1)
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سالالتلزم اسالالته ام مالال   السالالجن لجعالال  المالالذنب عنالال  هروجالاله منالاله وعو تالاله مالالن الجريمالالة فالالإن ذلالال  ي
 (2).«للمجتمع قا رًا وراغبًا في ذل  

يجالب أن تبالذ   »( علالى أناله: 79أما ما يتعلن بال واع  اوساسالية  ف ال  نصالت ال اعال    
عنايالالة هاصالالة للميافظالالة علالالى عالقالالة المسالالجون بعاسلتالاله وتيسالالين هالالذه العالقالالة متالالى اقتاالالت 

يجالب أن توجاله العنايالة مالن  »( ف ال  نصالت علالى أناله: 80  أمالا ال اعال    «ن ذل  مصلية الطرفي
ب اية تن يذ الع وبة ىلى مست ب  المسجون بع  اإلفراج  ويجب أن يشجع ويساع  على الميافظة 
علالالى عالقاتالاله باوشالالهاص أو الويسالالات الهارجيالالة التالالي يملنوالالا ىفالالا   مصالالاليه ومصالالالح أسالالرته 

( 81  أمالا ال اعال    «المجتمع  أو ىنشالا  عالقالات مالن هالذا ال بيال   وتسوي  عو ته لالن ماج في
ف ال  االمت ثالالالا ف الرات اوولالالى ألال ت علالى أن المصالالالح أو الويسالات اليلوميالالة واوهليالة المعني الالة 
بمسالالاع   المسالالجونين يجالالب أن تبالالذ  قصالالارى جوالال ها لتزويالال  الم الالرج عالالنوم بالمسالالتن ات وأوران 

هم بالمعونات الما ية والمعنوية في الم   التالية مباشر  تي ين الشهصية الارورية لوم وتزوي 
مثلالالين المعتمالال ين مالالن هالالذه الويسالالات ملإلفالالراج عالالنوم  أمالالا ال  الالر  الثانيالالة  ألالال ت علالالى أن يلالالون لل

الين في  هو  المؤسسات الع ابية واالتصا  بالمسجونين وأهالذ رأيوالم منالذ ب ايالة تن يالذ الع وبالة 
ن يرلز وينظم وينسن نشاط هذه الويسات لتي ين أقصالى قال ر مالن أما ال  ر  الثالثة  أل ت على أ

 (1)ال اس   أو استتال  جوو ها على ألم  وجه.
أما ال واع  ال ولية اوهرى التي جا ت على شل  توصيات وذات اتصا  مباشر ببرنامع 

 الرعاية الالي ة فوي: 
ولالالذل  ينبتالالي ( التالالي ألالال ت علالالى أن المسالالجونين هالالم جالالز  مالالن المجتمالالع  61ال اعالال    

تجنيالال  هيسالالات المجتمالالع لمسالالاع   المهتصالالين فالالي مومالالة تمهيالال  السالالجنا  وأن ي الالوم مسالالاع ين 
اجتماعيين بمومة الميافظة على عالقة المسجون بمسالرته وبالويسالات االجتماعيالة التالي تسالاع ه 

ج  يماية الي الون الم نيالة وي اله فالي الاالمان أواتهاذ جميع الهطوات واإلجرا ات ال انونية من 
 الجتماعي. ا

                                              
 .19ص  رعاية الجمعيات اوهلية لنزال  المؤسسات اإلصاليية  ،د. حافظ نجول يبد الوهاب –( 2)

 .74-73ص   ي ون اإلنسان والرعاية الالي ةد. سيد محمدين،  –( 1)
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( ف الال  ألالال ت علالالى الرعايالالة الالي الالة بعالال  هالالروج السالالجين مالالن المؤسسالالة 64أمالالا ال اعالال    
 الع ابية وارور  شموله برعاية الي ة ت ل  التيام  عليه وتمهيله اجتماعيًا.

( ف ال  ألال ت علالى االرور  هلالن الرغبالة فالي اوشالهاص الميلالوم علاليوم 65أما ال اع    
ج عنوم في ظ  ال انون وباالعتما  على أن سالوم ويسالن المعاملالة بالسجن ون يعيشوا بع  اإلفرا

 (2)هذه من شمنوا أن تزي  من ايتراموم ون سوم وتنمي فيوم الشعور بالمسؤولية.
أما على المستوى اإلقليمي والميلي ف   أل ت الع ي  من المؤتمرات على قاية الرعايالة 

م 1964لعالالرب الالالذي ع الال  فالالي ال الالاهر  سالالنة مالالؤتمر هبالالرا  الشالالؤون االجتماعيالالة ا :الالي الالة ومنوالالا
وأوصى باالرور  االهتمالام بمسالت ب  السالجين منالذ بال   الع وبالة ويتالى اإلفالراج عناله وتسالتمر هالذه 
العنايالالة يتالالى بعالال  اإلفالالراج مالالن هالالال  ل الالالة العالاليش اللالالريم والشالالريئ لالاله  لالالذل  فالالإن علالالى هيسالالات 

جين  لمالالالا ألالالال ت جميالالالع يلوميالالالة وأهليالالالة أن تتبنالالالى مواالالالوع الرعايالالالة الالي الالالة بشالالالل  فعالالالا  للسالالال
المؤتمرات التي ع  ت في ع  ي الهمسينات والستينات مالن ال الرن العشالرين علالى يالن السالجين 
بع  اإلفراج و ور الويسات بجانالب اليلوميالة فالي تالوفير وصاليانة هالذا اليالن  فاالاًل عالن ذلال  ف ال  

يالة والجناسيالة أل ت اليل ة اوولى لملافية الجريمة التي نظموا المرلز ال الومي للبيالوا االجتماع
م على أهمية ىص ار تشريع ينظم الرعاية الالي الة للم الرج عالنوم وهالذا مالا 1961في ال اهر  سنة 

أل ت عليه أياًا اليل ة ال راسية التي ع  توا المنظمة العربية لل فاع االجتماعي في ليبيالا سالنة 
ين التالي ع ال ت فالي أما اليل ة العلمية ل راسالة قواعال  اليال  او نالى لمعاملالة المسالجون (1)م 1971

م ف الال  هرجالالت بتوصالالية هامالالة م ا هالالا أن  ور الرعايالالة الالي الالة للم الالرج عالالنوم 1973بتالال ا  سالالنة 
لمريلة ململة للتن يذ الع ابي ىجرا  ال غنى عنه لتجنب عو   الم رج عنه ىلالى الجريمالة  ولالذل  

أمالوا   يجب أن تيظى باهتمام جميع الجوات  وأن يع  لوا أجوز  متهصصة وم ربة ويرصال  لوالا
لافية وت وم ال ولة بمومة تنظيموا  فااًل عن  ور الويسالات واوفالرا   وهالذا اإلجالرا  يثبالت ي ي الة 

لمالا  (2)أن الساب ة اوولالى لالن تلالون يالاساًل أمالام الم الرج عناله  ون اليصالو  علالى عمال  شالريئ.
ا  م بإنشالا  اتيالال1975المالؤتمر الثالاني عشالر للرعايالالة الالي الة الالذي ع ال  فالالي ال الاهر  سالنة  ى عال

                                              
 .100، ص الرعاية الالي ة لهريجي المؤسسات الع ابية واإلصاليية ،يس الرفايي – (2)
 .20، ص رعاية الجمعيات اوهلية لنزال  المؤسسات اإلصاليية ،نجول يبد الوهاب د. حافظ –( 1)
 .613، ص أصو  علمي اإلجرام والع ابوب، ؤ د. يبيد ر  –( 2)
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عربي للرعاية الالي ة وهي ن ف م ررات المؤتمر الهامف للجمعية العامة لالنال ماج االجتمالاعي 
م وأصال ر توصاليات توال ئ ىلالى تطالوير بالرامع الرعايالة الالي الة  1984الذي ع   في ال اهر  سنة 

م علالى 1986وأل ت ن و  الرعاية الالي ة التي ع  ت في المرلز العربالي لل راسالات اومنيالة سالنة 
وبالذل  فالإن يالن الرعايالة  (3)مية تطالوير  ور الرعايالة الالي الة مالن أجال  ه الم نسالبة الجريمالة أه

الالي الالة تاالالمنته أغلالالب المالالؤتمرات ال وليالالة واإلقليميالالة واعتبرتالاله ىجالالراً  مومالالًا للت ليالال  مالالن نسالالب 
الجريمالالة أواًل وهلالالن مجتمالالع متلامالال  ومتلالالافئ يسالالتطيع بالاله اإلنسالالان أن يتليالالئ مالالر  ثانيالالة معالاله 

 ون أن ين الالر منالاله المجتمالالع  بمعنالالى آهالالر الالالتهلص ممالالا يطلالالن عليالاله ت ليالال يًا بمزمالالة وينالال مع بالاله 
 اإلفراج.

أن ما ور  من م ونات وأيلام في نطان ال انون ال ولي أو ما تالم ىيالرازه مالن جوال  قاليم و 
فالالي نطالالان المنظمالالات اإلقليميالالة أو أيالالة أيلالالام ف ويالالة أهالالرى قالال  تالالم اعتمالالا ه فالالي تشالالريعات الالال و  

ىيجابيالالًا علالالى قوانينوالالا والتسالالب الصالال ة اإللزاميالالة  سالالوا  مالالن الالال و  التربيالالة أو ال اهليالالة وانعلالالف 
 العربية على ي ٍّ سوا .

وب الال ر تعلالالن اومالالر بتشالالريعات الالال و  التربيالالة فالالإن الرعايالالة الالي الالة تطالالورت مالالع تطالالور 
النظام الع ابي وغلب ال و  وتيو  معظم الع وبات الب نيالة ىلالى الع وبالات السالالبة لليريالة  ومالع 
انتشالالار مبالالالا ئ اليريالالة والمسالالاوا  وايتالالرام ال الالالر  فالالي ذاتالاله والميافظالالالة علالالى ي وقالاله اوساسالالية  
لتا  ل  صور الع وبات التي تتامن امتوان لرامة ال الر . ولالذل  ف ال  تطالورت الرعايالة الالي الة  وا 
ا في أغلالب الال و  التربيالة وهاصالة فالي ىنجلتالرا وفرنسالا والواليالات المتيال   اومريليالة  ف الي ىنجلتالر 

تلون الرعاية الالي ة ىجبارية للم رج عنوم ىفراجًا شرطيًا  واهتيارية متامنة بعم المسالاع ات 
 .المالية لمن يطلبوا من الم الرج عنوم وغالبًا ما ت  موا المؤسسات غير اليلومية

وبناً  على مالا ت ال م ف ال  ي الن نظالام الرعايالالة الالي الة فالي ىنجلتالالرا نجايالات ع يال   ييالا 
ام الم الالرج عالالنوم مالالن الشالالباب والهطالالرين بالرعايالالة الالي الالالة اإلجباريالالة  لمالالا أوجالال  شالالم  هالالذا النظالال

تنسالين بالالين أجوالز  الرعايالالة الالي الة سالالوا  لانالت يلوميالالة أو أهليالة لتعمالال  لويال   وايالال   لمالالا أن 
الرعايالالة الالي الالة غيالالر اليلوميالالة يظيالالت برعايالالة ال ولالالة اإلشالالرافية والما يالالة  وأسالالن ت الرعايالالة ىلالالى 
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هصاسيين المونيين  ولع  أهم تطور في نظام الرعايالة الالي الة اإلنجليالزي هالو متهصصين من او
تطبيالالن نالالوع ج يالال  مالالن الرعايالالة الالي الالة اإلجباريالالة وهالالي اله مالالة المجتمعيالالة التالالي تتمثالال  بالعمالال  
اإلجباري الذي يؤ ى في وقت فراغ الم رج عنه ىفراجًا شرطيًا لساعات مي    ولم   ال تزيال  عالن 

 (1)سنة.
واليالالالات المتيالالال   اومريليالالالة ف الالال  بالالال أت الرعايالالالة الالي الالالة بصالالالور  ب اسيالالالة غيالالالر أمالالا فالالالي ال

ملموسالة منالالذ قيالام السالالجون ولالان يتبناهالالا أشالالهاص هيالرين لنالالوع مالن أنالالواع البالر واإليسالالان  ثالالم 
أهالالذت شالالل  ألثالالر تنظالاليم مالالع تالال ه  رجالالا  اللنيسالالة والمنظمالالات ال ينيالالة وتطالالورت ألثالالر مالالع قيالالام 

ات التالي لانالت ت ال م للم الرج عالنوم تتمثال  فالي الطعالام واللسالا  الجمعيات الهيرية  وهذه المسالاع 
وبعم الما   وبع  ت ه  ال ولة في تموي  وتنظيم وتوجيه واإلشرائ علالى تلال  الجمعيالات أهالذت 
الرعاية الالي ة ت وم على فن ه مة ال ر  فيمالا يسال  ايتياجاتاله ال عليالة والرعايالة بجميالع أشاللالوا 

فالالن والتليالئ مالالع المجتمالع. ىن بالالرامع الرعايالة الالي الالة للم الالرج ليالين مالالا يالتملن الم الالرج عناله التوا
عالنوم فالي سالجون الواليالات المتيال   ت الوم بوالا منظمالات يلوميالة وأهليالة متهصصالة متعاونالة مالع 

صالالالال  الشالالالباب وجمعيالالالات  مجبببالس الببببارولمجبببالس الببببارولى ارات السالالالجون مثالالال   وهيسالالالات ىصالالالال  البالالالالتين وا 
ات ذات طالالابع  ينالالي  لالال  هالالذه الويسالالات السالالجون والميالالاربين ال الال ما  وغيالالرهم  فاالالاًل عالالن جمعيالال

والمنظمات ت  م الرعاية الالي ة على أسف فلس ية ج ي   ولاليف علالى أسالاف ال لسال ة ال  يمالة 
ع ا  مشروع لام   نما على أساف  راسة اليالة وا  ال اسمة على أساف نظرية التجربة والهطم  وا 

العلميالالة وال نيالالة فالالي التوجيالاله  وميالال   للمسالالجون قبالال  اإلفالالراج عنالاله ومتابعتالاله باسالالته ام اوسالالاليب
لما أن الرعاية الالي ة في الواليات المتي   أهذت صورتين صالور  ىجباريالة  (1)واإلرشا  والعالج.

للم رج عنوم لمريلة انت الية ت وم بوا ى ارات السجون وبعم الجمعيالات اوهليالة  وأهالرى رعايالة 
والمعنويالة والصاليية  وهالذا النالوع ت الوم  اهتيارية بع  اإلفراج النواسي  وتتامن المساع   الماليالة

بالاله جمعيالالات أهليالالة تيالالت ىشالالرائ الجوالالات اليلوميالالة  وتعتمالال  ميزانيتوالالا علالالى اإلعانالالات اليلوميالالة 
 (2)والهاصة.
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أمالالا المشالالرع ال رنسالالي ف الال  جعالال  الرعايالالة الالي الالة ىجباريالالة للم الالرج عنالاله تيالالت شالالرط بعالال  
ة للم الالرج عالالنوم نواسيالالًا  وفالالي جميالالع اسالالتي ا  مالال   معينالالة مالالن الع وبالالة السالالالبة لليريالالة واهتياريالال

اويوا  فإن الرعايالة الالي الة تاالمن للم الرج عناله المالموى والعمال   وتتالولى وزار  العمال  ال رنسالية 
بتوفير العم  المناسب للميلوم عليوم بع وبات سالبة لليرية  ونص قالانون اإلجالرا ات ال رنسالي 

اعيًا وتشلي  لجان لمسالاع ته يالرأف ( على أهمية ىصال  الميلوم وتمهيله اجتم728في الما    
لالالال  منوالالالا قااالالالي تطبيالالالن الع وبالالالات وبعالالالم العالالالاملين فالالالي المؤسسالالالات الع ابيالالالة واوهصالالالاسيين 
االجتمالالاعيين  ويالالرأف لجنالالة الرعايالالة الالي الالة أيالال  ال االالا  والالالذي يلعالالب  ور فالالي التنسالالين بالالين 

باتسالاع نطالان الرعايالالة أنشطة الرعاية الالي ة المهتل ة  ونظالام الرعايالة الالي الالة ال رنسالي يتسالم 
الالي ة االهتيارية عن اإلجبارية وهي بسيطة بإجرا اتوا ويلعالب فيوا اوهصاسي االجتماعي  ور 

 (1)لبير  ييا يمث  الجانب ال ني.
أمالالا ىجالالرا ات تطبيالالن الرعايالالة الالي الالة فالالي الالال و  العربيالالة فإنوالالا ال ت الال  أهميالالة مالالن ييالالا 

التربيالالة  ف الال  تطالالورت ىجالالرا ات الرعايالالة الالي الالة فالالي التشالريع والتطبيالالن عالالن سالالاب اتوا فالالي الالال و  
ال و  العربية مالع التطالور العالالمي واإلقليمالي لوالذه اإلجالرا ات  لمالا أن الال و  العربيالالة تنظالر ىلالى 
هذا المواوع من منظور ىسالمي والتراا اإلنساني للتاريخ العربالي اليافالال  بمثال  هالالذه التجالارب  

ًا واالمانًا لموالبالة تطالالور المجتمالع الال ولي فالي هالالذا المجالا  ولذل  فإن جميع ال و  العربية ت ريبال
صالالالال  هالالالالذه ال سالالالة االجتماعيالالالة مالالالن أجالالال  ىصالالالال  المجتمالالالع وتي يالالالن التنميالالالة  اهتمالالالت برعايالالالة وا 
البشرية  وبالرغم من السعي اليثيا من قب  ال و  العربية لتطوير نظم الرعاية الالي الة ىال أنوالا 

 وص  ىليه العالم في هذا المجا .بمجملوا ما زالت بسيطة م ارنة بما 
ف الالي الممللالالة العربيالالة السالالعو ية تنبالالع فلالالر  الرعايالالة الالي الالة مالالن تعالالاليم اإلسالالالم الينيالالئ 

الهمسالة وتطالورت مالن أعمالا  هيالر  سالالمفيما يتعلن بالتلاف  االجتماعي  والزلالا  لميال  أرلالان اإل
نميالة االجتماعيالة واالقتصالا ية يتبناها أفرا  ىلى أعما  ت وم بوا جمعيالات متهصصالة بالرعايالة والت

  ثالالم ظوالالرت ملاتالالب الامالالالان هــ  1384مالالع صالال ور نظالالام الجمعيالالات والمؤسسالالات الهيريالالة سالالنة 
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االجتمالالاعي  ييالالا شالالملت لافالالة أسالالر السالالجنا  فالالي ىطالالار الاالالمان االجتمالالاعي بنالالاً  علالالى اومالالر 
1394المللي في سنة 

  العمال  تم ىنشا  قسم للرعاية الالي الة االمن وزار  هـ  1396  وفي سنة ه 
أهذت التشريعات بعال ًا اجتماعيًا  ه  1398والشؤون االجتماعية  ومع ص ور ال رار الوزاري سنة 

واسعًا وتربويًا إل ماج السجين في بيسته ومجتمعاله وأسالرته ممالا يسالمح لاله بالالتليئ بعالال  اإلفالراج  
ته مالن هالال  ( منه على ال عم المالي والمعنوي للسجين  وتم ربطاله وأسالر 04ييا أل ت الما    

وتطورت لتص  ىلى السالما  للسالجين يسالن  ه  1398نظام الهلو  الشرعية التي طب ت منذ سنة 
السير والسلو  بالهروج يوم لام  ل  شور بع  ماي نصئ الم   التي ال ت   عن سنة  فاالاًل 

1416 ر قالرار ر   االعتبالار سالنة ال  السالجن  لمالا صالالعن  عم السالجين ما يالًا  اهال
   والالذي أبعال هـ 

1422وزرا  سالنة الالتو ي  ال اسم للسجين لصاليي ة سالواب ه أمالا قالرار مجلالف الال
ف ال  أقالر ىنشالا   هـ 

اللجنة الوطنية العليا لرعايالة أسالر السالجنا  ونالزال  اإلصالالييات والم الرج عالنوم والتالي تهصصالت 
 (1)برعاية أسر السجنا  ما يًا ومعنويًا واجتماعيًا وصييًا.

جون واسالتي ثت ميلوالا المؤسسالة العامالة لإلصالال  وفي العران ف ال  ألتيالت مصاللية السال
م وهالالي تعنالالى بت الالويم السالالجنا  وت الال يم 1981( لسالالنة 104االجتمالالاعي بم تاالالى ال الالانون رقالالم  

المسالالاع   وسالالرهم ومعالجالالة آثالالار الجريمالالة ورعايالالة الم الالرج عالالنوم  وجوالالاز الرعايالالة الالي الالة فالالي 
نجالاز جميالع المعالامالت العران يتولى مومة  راسة يالة المسجون ونوع الرعايالة التالي  ييتاجوالا وا 

عطاسالاله لافالالة المعونالالات التالالي ييتاجوالالا فالالي سالالبي  تجالالاوز  واإلجالالرا ات المتعل الالة بالاله قبالال  اإلفالالراج وا 
المشال  التي تعتراه بع  اإلفراج وتي ين است راره الما ي والمعنوي  وهذه اإلجرا ات تمالر عبالر 

 ثالا مراي .
يا تتم  راسة أيوا  السجين االجتماعيالة تب أ اوولى هال  م   الع وبة  اه  السجن  ي

ملانياتالاله  أمالالا  ملانياتالاله وت ريبالاله علالالى العمالال  الالالذي يتناسالالب مالالع ق راتالاله وا  والن سالالية وايتياجاتالاله وا 
الثانية: فتب أ قب  ستة أشور من اإلفراج  ييا ييو  ىلى قسالم اإلفالراج الشالرطي ويالوفر للسالجين 
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وتوثيالن عالقتاله بمسالرته  أمالا المريلالة الثالثالة المساع   واإليوا  في يالالة طلباله وتويستاله لإلفالراج 
 (2)فوي بع  اإلفراج  ييا يتم ىعا ته ىلى عمله ب ون موانع ومعوقات.

تونف فإن مصلية الرعاية الالي ة ت وم بإعطا  امان أ بي وصالياب اوعمالا  في أما 
ن للمواف ة على تشتي  الم رج عنوم  وعمال  بيالا م صال  عالن يالالة السالجين فالور  هولاله للسالج

عال ا  ت ريالر عناله  فالإذا  وسلوله  وبع  التيان السجين بالعمال  ت الوم المصاللية بمتابعالة ساللوله وا 
 جا  الت رير سلبيًا يعا  مر  أهرى ىلى السجن.

م والمتاالمن 2005فبرايالر  27المالؤرخ فالي  04-05أما في الجزاسر ف ال  ألال   قالانون رقالم 
عالا   اإل مالاج االجتمالاعي للميبوسال   الين  وفالي ما تاله اوولالى مالن ال صالقانون تنظاليم السالجون وا 

ة الاوو  على ارور  ىرسا  سياسة ع ابية قاسمة على فلر  ال فاع االجتماعي والنظر ىلى الع وبال
على أنوا وسيلة ليماية المجتمع بواسطة ىعا   التربيالة واإل مالاج االجتمالاعي للميبوسالين  وفالي 

عا   اإل ماج اال    ال انون الجزاسالري الجتماعي للميبوسين يالباب الرابع المعني بإعا   التربية وا 
ا   تربيالة الميبالوف توال ئ ال( بالمن عمليالة ىعال88ا    الة بتملي ه فالي المالالالو ئ من الرعاية الالي 

ىلى تنمية ق راته ومؤهالته الشهصية ورفع مستالواه ال لالري واوهالقالي وبعالا الرغبالة فياله للعاليش 
 ت المالالالالالالالالالالالوا  فالالالالالالالالالالالي المجتمالالالالالالالالالالالع فالالالالالالالالالالالي ظالالالالالالالالالالال  ايتالالالالالالالالالالالرام ال الالالالالالالالالالالانون ولالالالالالالالالالالالذل  ف الالالالالالالالالالالال  ألالالالالالالالالالالال

( علالالالى ىجالالالرا ات رعايالالالة الي الالالة تبالالال أ منالالالذ  هالالالو  السالالالجين 94(  93(  92(  91(  90(  89 
المؤسسة الع ابية  فملال ت جميالع هالذه المالوا  أن يلالون فالي لال  مؤسسالة ع ابيالة مالربين وأسالاتذ  
متهصصين في علم الن ف وأهصاسيون اجتماعيون  وللال  مؤسسالة ع ابيالة مصاللية متهصصالة 

جتماعية للميبوسين  وتعم  على تويسة وتسيير ىعا   ى ماجه االجتماعي مع ت  م المساع   اال
ه العاسليالالة والن سالالية الوم وتلوينالاله العالالام ومشاللالالالة شهصالالية الميلالالالا  الالالن ف ب راسالالالتلليالالئ علمالال

ز  الوهواياتالالاله وأنشالالطته الث افيالالة والتربويالالة والريااالالية وتملنالالاله مالالن متابعالالة بالالرامع اإلذاعالالة والتل الال
يئ والمجالالالت وتل الالي الميااالالرات التربويالالة والث افيالالة وال ينيالالة  والسالالما  لالاله واإلطالالالع علالالى الصالال

ي ه  فالي ىطالار تساليير بالتعبير عن ىب اعاته او بية والث افية فااًل عن تملينه مونيًا  ول  ذل  
هلالن تواصال  مسالتمر بالين  ىعا   االن ماج االجتماعي للسجين في مجتمعه بع  اإلفراج من هالال 
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هارجيالالالة مالالالع تمهيلالالاله مونيالالالًا واجتماعيالالالًا وث افيالالالًا لت بالالال  ومواجوالالالة المشالالالال  السالالالجين وبيستالالاله ال
 والصعوبات التي سوئ يواجووا بع  اإلفراج.

( ف الالال  ألالالال ت علالالالى نظالالالام اليريالالالة النصالالال ية والتالالالي سالالالميت للميبالالالوف 104أمالالالا المالالالا    
والميلالالوم عليالاله نواسيالالًا ووفالالن االالوابط وشالالروط معينالالة نصالالت عليوالالا المالالوا  الالي الالة مالالن ال الالانون 
الهالالروج هالالارج المؤسسالالة الع ابيالالة أثنالالا  النوالالار من الالر ًا و ون يراسالالة ورقابالالة اإل ار  ليعالالو  ىليوالالا 
مسالالاً  لتملينالاله مالالن تم يالالة عمالال  أو مزاولالالة  روف فالالي التعلالاليم  ومتابعالالة  راسالالات عليالالا أو تلالالوين 

مالالن التواصالال  مالالع مييطالاله الهالالارجي عليالاله مونالالي  وهالالذه المالالا   سالالميت بشالالل  أو بالال هر للميلالالوم 
( والتالالي 108له  اهالال  وهالالارج السالالجن ووف الالًا لل الالانون وهالالي بالتواصالال  مالالع المالالا    واالالبط سالاللو 

هصصت يال  عاملالة مالن الميبوسالين االمن شالروط معينالة للعمال  فالي المؤسسالات الهاصالة والتالي 
تساهم في ىنجاز مشاريع ذات من عة عامة  ق   هلت امن ىطار الرعاية الالي ة للمسجون في 

 مريلتوا اوولى وهي  اه  السجن.
ؤ إلعالالالا   اإل مالالاج الأمالالا المريلالالة الثانيالالة فلالالم يت لوالالا ال انالالالون الجزاسالالالري وهالالي مريلالالة التويالال

ي المالالالالالالوا  الاالجتمالالالالالالاعي للميبوسالالالالالالين  ييالالالالالالا شالالالالالالم  ال الالالالالالانون الجزاسالالالالالالالري مالالالالالالوا  عالالالالالالال    وهالالالالالال
(  والتالالي ألالال ت علالالى ىعالالا   اإل مالالاج االجتمالالاعي للميبوسالالين لمالالا 115(  114(  113(  112 

االطلع بوالا هيسالات ال ولالة بالتعالاون مالع مؤسسالات المجتمالع المال ني أل ت على أن هذه المومة ت
ووف الالالًا لبالالالرامع تاالالالعوا اللجنالالالة الوزاريالالالة المشالالالترلة لتنسالالالين نشالالالاطات ىعالالالا   التربيالالالة واإل مالالالاج 

(  لمالالا أجالالاز ال الالانون فالالي المالالا   21االجتمالالاعي للميبوسالالين والمنصالالوص عليوالالا فالالي المالالا    
سجون تللئ بالتعاون مالع هيسالات ال ولالة المهتصالة ( ىنشا  مصالح هارجية تابعة إل ار  ال113 

( ف ال  114والجماعات الميلية لتطبين برامع ىعا   اإل ماج االجتماعي للميبوسين  أما المالا    
 أل ت على المساع ات االجتماعية والمالية التي تمنح للميبوسين بع  اإلفراج عنوم.

المسالجون اجتماعيالًا واقتصالا يًا ىن ال انون الجزاسري سعى من هالال  أيلاماله ىلالى تمهيال  
ون سيًا منذ ليظة  هوله ىلى السجن من هال  البرامع الث افيالة أو المالنح الماليالة التالي تالمتي ىمالا 
على شل  مسالاع ات اقتصالا ية أو علالى شالل  منيالة ماليالة م ابال  عمال  يؤ ياله السالجين وهالو مالا 

الصالالاليية والث افيالالالة  وقالالال  اهالالالتم المشالالالرع الجزاسالالالري بيالالالالة السالالالجين  (162ألالالال ت عليالالاله المالالالا    
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واالقتصا ية والن سية في موا ه المتعل ة بتمهي  السجين وصواًل ىلى المريلة اوهير  وهي مريلالة 
اإلفراج التي يلون فيوا السجين ق  تويم ن سيًا وجس يًا واجتماعيًا واقتصا يًا باالن ماج بمجتمعاله 

 وأسرته.
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 :أن( الالي ةالرعاية السجين في بيا  ين بع  ووااح 
من أهم الي ون التي أعطيت للسجين  ورغم تعال   أسالاليبوا وطالرن ع  تُ الرعاية الالي ة 

جرا ات تن يذها ىال أنوالا تلالا  تلالون وايال   فالي جميالع الال و   فوالي تعنالى بالسالجين منالذ ليظالة  وا 
 هوله السجن ىلى ليظة اإلفراج عناله ومالا بعال  اإلفالراج  بوال ئ ىعالا   الث الة للم الرج عناله بن ساله 

شعاره بمنه مالواطن عالا ي ال يهتلالئ عالن غيالره مالن المالواطنين  ويسالتطيع العالو   ىلالى المجتمالع  وا 
بث ة لاملة والتي تمتي من المؤهالت االجتماعيالة واالقتصالا ية والن سالية التالي ي تالرم أن هيستوالا 
لالالاله الرعايالالالة الالي الالالة فالالالي المؤسسالالالة الع ابيالالالة  لمالالالا ىن ىجالالالرا ات الرعايالالالة الالي الالالة والمؤسسالالالات 

ذها هي اوهرى تلا  تلالون متشالابوة فالي جميالع الال و   فال ولالالة الراعالالي اوسالاف المهتصة بتن ي
لوذه الرعاية في مال   الرعاية  اهال  المؤسسالة الع ابيالة  وال ولالة ماالافًا ىليالالوا الجمعيالات وبعالم 
المؤسسات الهيرية وال ينية هالالي التالي ت الوم بمومالة الرعايالة الالي الة بعالال  اإلفالالراج عالن السالجين  

ان على أهمية الرعاية الالي الة ىال أن الالبعم يالرى أن هالذه الرعايالة صالور  مالن صالور ورغم االت 
السلبية واالتلا  وع م الرغبة في تيم  مسؤولية السجين إلعالة ن سه وأسرته ربما تمتي بنتاسع 
علسي ة عن ما ال ت  م فرصة إلعا   ى ماج الم رج عنوم في المشارلة االجتماعيالة واالقتصالا ية  

ذه اآلرا  االالعي ة وغيالالر مسالالن   لونوالالا ال تسالالتن  ىلالالى ي الالاسن مواالالوعية وعلميالالة و راسالالة ىال أن هال
معم الالة ليالالالة السالالجين فيمالالا لالالو يشالالم  بالرعايالالة الالي الالة والتالبيالالة العظمالالى تالالذهب مالالع االالرور  
وأهميالالة الرعايالالة الالي الالة وتالالرى االالرور  تطويرهالالا للت ليالال  مالالن نسالالب الجريمالالة و عالالم المؤسسالالات 

المومات بجانب ال ولة والمؤسسات اليلومية وغير اليلومية وغالرام  والويسات التي ت وم بوذه
  ينية أو اقتصا ية أو هيرية.

فالالي ال صالالو  السالالاب ة تيظالالى بمهميالالة لبيالالر  فالالي  ُ رسالالتىذا لانالالت ي الالون السالالجين التالالي 
الشريعة اإلسالمية وال وانين الواعية  فإن ين الرعاية الالي ة يظي بت ر  وهصوصية وااية 

 هولاله السالجن ىلالى  ذوالسبب في ذل  أنوا عملية متلاملة تشالم  رعايالة السالجين منالفي لالهما  
جالرا ات  التايالة منوالا ىصالال  وت الويم الشالهص  ما بع  اإلفراج عنه  في ىطالار سلساللة عمليالات وا 

 السجين وتهليصه من ل  عوام  اإلجرام واالنيرائ  بو ئ ىع ا  مجتمع ها   من الجريمة.
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 ت هالذا اليالن باعتبالاره عالالج ملم ال  لعالالج السالجن  وهالي أو  ىن الشريعة اإلسالمية أل  
و  ؤ لللالم راِع ولللالم مسال :  من تي ا عالن الرعايالة بم ووموالا الشالام  فالي قالو  الرسالو  اللالريم

وق  ي  ت شروط هذه الرعايالة والتالي اسالتم توا مالن   و  عن رعيته ...ؤ عن رعيته فاإلمام راع ومس
ري ة معتمالال   علالالى ي الالاسن ثابتالالة  أهموالالا أن اإلنسالالان قابالال  ال الالرآن اللالالريم والسالالنة النبويالالة الشالال

والتوبة عنصر من عناصر اإلصال   واوسر  ال تتيمال  وزر المجالرم وال يمتال    لإلصال  والتتيير
لوا الع اب  ول  ىنسان يتيم  نتيجة أوزاره  وهذا جز  من يالن ال الر  علالى المجتمالع فاالاًل عالن 

سلوليات معينة في السجين والتي تؤثر فيما بع  علالى  الريمة والمو   التي يجب أن تترف عبر
شالالعوره وان ماجالاله فالالي المجتمالالع  وقالال  قرنالالت الشالالريعة الجانالالب المعنالالوي بالجانالالب المالالا ي  عنالال ما 
ربطالالت بالالين مسالالتلزمات الرعايالالة المعنويالالة والما يالالة المتمثلالالة بشالالموله بالرعايالالة االقتصالالا ية بعالال  

 ولة العباسية  وعرفت به ال ولة اإلسالمية فالي اإلفراج عنه  وق  توايت هذه الممارسات في ال
 جميع مرايلوا ولو لان بتسميات أهرى وسلوليات ال يشترط فيوا قانون وااح.

أما في ال وانين الواعية فال تهتلئ فلس ة الرعاية الالي ة فيوالا عالن تلال  فالي الشالريعة 
مشللة تواجه السجين بع   اإلسالمية  ىال أن اوساليب تهتلئ  ييا تعتبر هذه ال وانين أن ألبر

اإلفراج عنه هي مواجوة الييا   لذل   عت ال واع  النموذجية ىلى أن توجاله العنايالة اعتبالارًا مالن 
تن يذ اليلم ومست ب  السجين بع  ىطالن سرايه  وُيشجع وُيسالاع  علالى الميافظالة علالى صالالته 

عالالا   تمهيلالاله باوشالالهاص والويسالالات هالالارج السالالجن ولالال  مالالا مالالن شالالمنه ه مالالة مصالالالح أسالالرته  وا 
اجتماعيالالالًا وبعالالال  قاالالالا  مالالال   اليالالالبف ييتالالالاج ىلالالالى مالي تالالاله بالرعايالالالة مالي الالالة الزمالالالة ومصالالالايبة 
لاالالمانات مالالن شالالمنوا عالال م ارتماسالاله فالالي الجريمالالة مالالر  ثانيالالة  وهالالو بياجالالة ىلالالى مالالن يسالالاع ه بعالال  

 يصوله على يرية  سلبت منه  ق  يسي  استه اموا.
   لتمهي  السجين ب  ًا ب هوله السالجن ل  هذا است عى ىجرا ات وأساليب صارمة ومي 

ومرورًا ب تر  اإلفراج وانتواً  بهروج السجين ىلى المجتمع في ىطالار نالوعين مالن الرعايالة السالاب ة 
 والالي ة.

ورغالالم االت الالان اللامالال  بالالين ال الالوانين الواالالالعية علالالى أهميالالة الرعايالالة الالي الالة  ىال أنوالالالا 
اعتبرها اهتيارية وهنا  من اعتبرها اهتياريالة  اهتل ت في اللثير من أساليب تطبي وا  فونا  من
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جبارية فالي مرايال  أهالرى  وهالي بالذل  تهتلالئ عالن الشالريعة اإلسالالمية التالي تناولالت  في مريلة وا 
الرعاية الالي ة للسجين باعتبارهالا لال  متلامال  وجالز  مالن اسالتلما  العمليالة الع ابيالة أو العالجيالة 

يه نطان الرعاية الالي ة في ال وانين الواالعية في الوقت ن سه  لما أنه في الوقت الذي تطور ف
م نيالة ذات طالابع ىنسالاني فالي ال الرن التاسالع عشالر ىلالى و من ىطار مؤسسات  ولية هاصة  ينية 

أسلوب موم من أساليب المؤسسة الع ابية التي تعنى فيوا ال ولة بشل  رسيسي وتصبح فيه تلال  
الشالالريعة اإلسالالالمية اتهالالذت أسالاللوبًا  المؤسسالالات ذات  ور ملمالال  لالال ور ال ولالالة فالالي التمهيالال   فالالإن

وايالال ًا ىال أنوالالا اعتمالال ت مصالال رًا رسيسالاليًا فالالي التشالالريع وتنظالاليم ال الالوانين هاصالالة مالالا يتعلالالن بالسالالجن 
  ولذل  ف   أصبح هذا المص ر هو اوساف  والسجنا  وهو ال رآن اللريم والسنة النبوية المطور 

 اهالال  ال ولالالة اإلسالالالمية  وهالالو علالالى ومالالا تطالالور عنالاله لالالان يمثالال  نتيجالالة لتطالالور الييالالا  والمجتمالالع 
 علف النظم ال اهلية التي تطورت فيوا الرعاية الالي ة مع تطور النظام الع ابي لوا.

م  ف الال  قسالالمت الرعايالالة الالي الالة ىلالالى 2005لسالالنة  04-05وفالالي ال الالانون الجزاسالالري رقالالم 
-93-92-91-90-89اوولى منذ  هو  السجين المؤسسة الع ابية فالي المالوا    :ثالا مراي 

(  والمريلالالة الثانيالالة هالالي مريلالالة التويالالؤ إلعالالا   اإل مالالاج االجتمالالاعي للميبوسالالين فالالي المالالوا  94
(  ومريلة أهير  هي مريلة اإلفراج التالي يلالون فيوالا السالجين قال  تويالم 112-113-114-115 

ن سالاليًا وجسالال يًا واجتماعيالالًا واقتصالالا يًا لالنالال ماج فالالي مجتمعالاله  وبالالذل  فالالإن ال الالانون الجزاسالالري قالال  
 شى مع ال وانين الواعية والشريعة اإلسالمية المتعل ة بالرعاية الالي ة.تما

ن اهتلالالئ فالالي أسالاللوب وآليالالات التطبيالالن  ىال أن االت الالان العالالام بالالين جميالالع ال الالوانين أن  وا 
 اتاالح أنوالا ال قينتمم  بع  الالرعاية الالي ة تب ى الين اولثر أهمية من ي ون السجين  ون 

وا على م ار ال صو  السالاب ة  فيال ه  يالن التعلاليم ويالن الرعايالة ناُولتم تتام ل  الي ون التي 
أن جميالالع الي الالون السالالاب ة ُتعالال    تجالالافي الي ي الالة ىذا قلالالأالصالاليية والتث يالالئ والتوالالذيب  وربمالالا ال 

 وساس  فعالة لتي ين رعاية الي ة فعالة  وبالتالي مجتمع ها   أو مي و  الجريمة.
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  :لثالثالصة الفصل اخ

 الهلوص ىلى ما يلي: يال ص   يملنهذا وا  من الت صي  في بع  االنت
. ُيعالالال  يالالالن الرعايالالالة االجتماعيالالالة مالالالن أهالالالم  الي الالالون التالالالي االالالم نتوا ال الالالوانين ال وليالالالة 1

لونوالا ال تعنالى ف الط بيالالة السالجين فالي  اهال  وال اهلية للسالجين وتاالم نتوا الشالريعة اإلسالالمية 
جن ييالالا أن التايالالة اوولالالى مالالن الرعايالالة السالالجن ب الال ر مالالا توالالتم بيالتالاله بعالال  الهالالروج مالالن السالال

 االجتماعية هو تمهي  السجين لمواجوة الييا  بع  السجن  وي ظ آ ميته ولرامته  اه  السجن.
. امتاز التشريع اإلسالالمي بت الر ه فالي مسالملة ل الالة يالن الرعايالة االجتماعيالة للسالجين 2

والتعليميالالة والث افيالالة لالاله بالال  ًا ب هولالاله السالالجن ومالالا ي راالاله مالالن ي الالون لتالالوفير الرعايالالة الصالاليية 
وتوفير الرعاية وسرته التي يعيلوا في ىطار نوع مالن عالقالة التلافال  االجتمالاعي التالي أل ال  عليوالا 

 اإلسالم.
. أل   ال انون الجزاسري على ين الرعاية االجتماعيالة ليالن أساسالي وسالار علالى هطالى 3

ي الاله بمسالالاليب ع يالال   منوالالا جميالالع ال الالوانين والمواثيالالن ال وليالالة التالالي أل الال ت علالالى هالالذا اليالالن وتطب
المسالالاع   فالالي يالال  مشالالال  السالالجين وتنظالاليم الييالالا  ال ر يالالة والجماعيالالة لالاله  وقالال  أولالالى المش الالر ع 
الجزاسري هذا الين أهمية وعنايالة لبيالر  فالي ال الانون الج يال   وذلال  بتملالين السالجنا  مالن الييالا  

على التليالئ واالنال ماج  الجماعية وتلثيئ اونشطة الث افية والتربوية والريااية بشل  يساع هم
 فااًل عن رعاية أسر  السجين ليل ة من يل ات الرعاية االجتماعية للسجين.

. ال يهرج ين السجين في اإلب ا  على العالقات االجتماعية من ىطار يل الات الرعايالة 4
االجتماعية ن سوا  لونه يؤل  على الييا  الجماعية للسجين  وفي الشريعة اإلسالمية أل ال  علالى 
هذا الين من هال  تعمين صلة السالجين بتيالره  اهال  السالجن وتنظاليم اتصالا  السالجنا  ببعاالوم 
سالالوا  لالالانوا أقالالارب أو زوجالالين  فاالالاًل عالالن الممارسالالات ال ينيالالة واالجتماعيالالة التالالي تل الال  للسالالجين 

 ييا  طبيعية واجتماعية تؤهله فيما بع  للييا  هارجه.
ب في تطبين هالذا اليالن لتلالريف فلسال ة . وفي ال انون الجزاسري فونا  موا  لثير  تص5

عا   ى ماجه من ج ي  في مجتمعه  من هالال  عال   وسالاس   ع ابية ها فة ىلى ىصال  السجين وا 
 منوا ين السجين في المراسلة واالتصا  والزيار   والتي ن الت ريجي من العزلة االجتماعية.
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عال ا  6 مالواطن صالالح نالافع . لع  من أهم الي ون التالي لوالا أثالر فالي ىصالال  السالجين وا 
لن سالاله وللمجتمالالع هالالو يالالن السالالجين فالالي العمالال  والم ابالال   والشالالريعة اإلسالالالمية انطل الالت مالالن أن 
العم  واجب في اوص   وعلالى هالذا اوسالاف قالرر ال  والا  مشالروعية عمال  السالجين بالمن يشالتت  

ن علالالى يرفالالة يسالالتطيع  اللسالالب اليالالال  وتسالالو  عليالاله عمليالالة االنالال ماج فالالي مييطالاله بوالالا ويتمالالر 
عي بعالال  هروجالاله مالالن السالالجن  وقالال  جعلالالت الشالالريعة اإلسالالالمية فالالي بعالالم اوييالالان عمالال  االجتمالالا

ذا لان قويًا  أو يلالون ملزمالًا بن  الة أهلاله  وفالي الوقالت ذاتاله قُ  ي ال  السجين ىجباري ىذا لان م ينًا وا 
 .يسن المعاملةهذا الين باوابط يراعى فيوا الريمة والرفن و 

اإلعالنالالات العالميالالة المؤلالال   لوالالذا اليالالن فالالي  ال الالانون الجزاسالالري لثيالالرًا عالالنلالالم يبتعالال  . 7
اللرامالالة اإلنسالالانية  وجالالا  التشالالريع الجزاسالالري يريصالالًا علالالى امتثالالا  وتجسالالي  ال واعالال  النموذجيالالة 
لمعاملة السجنا  من هال   ستور البل  أواًل بالنص علالى يالن العمال  لجميالع المالواطنين باعتبالاره 

عالا   2005ة في ال انون الجزاسري الج يال  لسالنلذا ين  ستوري   م والمتعلالن بتنظاليم السالجون وا 
 اإل ماج االجتماعي للميبوسين.

فالالت الشالالريعة اإلسالالالمية الرعايالالة الالي الالة علالالى أنوالالا لالال  جوالال  يبالالذ  للمجالالرم أو . قالال  عر  8
وسرته أثنا  أو بع  تن يذ الع وبالة لاالمان عال م عو تاله إلجراماله مالر  أهالرى  وبالذل  فوالي وساليلة 

أنوالا جالز  مالن واجبالات ال ولالة اإلسالالمية تجالاه انيالرائ أفرا هالا  ململة لعالج السجين  فااًل عالن
وقالال  تملالال ت الرعايالالة الالي الالة فالالي اإلسالالالم مالالن هالالال  ي الالاسن عالال    مثلالالت أوجالاله وصالالور للرعايالالة 
الالي ة وأهموا هي يا  المجتمع على ت بال  مالن تالم ع اباله واإلعانالة االقتصالا ية لاله  فاالاًل عالن 

  ووجال  أن تعطالي ريمالة واالنيالرائ بعال  هروجاله مالن السالجنالرعاية البيسية بابتعا ه عن بيسة الج
المؤسسالالة الع ابيالالة الوالال ئ المتالالوهى مالالن ىيجا هالالا وهالالو ىعالال ا  ىنسالالان صالالالح قابالال  لالنالال ماج فالالي 
المجتمالالع بمالالا ي لالال  مالالن الجريمالالة والمجالالرمين وجالالب تويسالالة الظالالروئ المناسالالبة لالاله  اهالال  السالالجن 

 وهارجه.
  وااالالح ل وليالالة وال اهليالالة التالالي ألالال ت بشالالال الالانون الجزاسالالري شالالمنه شالالمن ال الالوانين الو . 9

نسالالانية  علالالى يالالن الرعايالالة الالي الالة للسالالجين باعتبالالاره مالالن الي الالون المومالالة التالالي تمالالف لرامالالة وا 
السجين  فااًل عالن أنوالا تمثال  الوال ئ اوو  واوهيالر مالن وجالو  المؤسسالة الع ابيالة  ىال أن هالذا 
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ب نظاموالا وقال راتوا وتوجواتوالا الين تطور ليتهذ أشلااًل ع ي   اهتل ت من  ولة ىلى أهالرى يسال
السياسية واالقتصا ية  ف ي التشريعات التربية تطورت الرعاية الالي ة مع تطور النظام الع الابي 
وغلالالب الالال و  التربيالالة وتيالالو   الع وبالالات الب نيالالة ىلالالى الع وبالالات السالالالبة لليريالالة وانتشالالار مبالالا ئ 

فوالالي ال ت الال  أهميالالة مالالن ييالالا التشالالريع اليريالالة والمسالالاوا  وايتالالرام ال الالر   أمالالا فالالي الالال و  العربيالالة 
والتطبيالالن عالالن تلالال  فالالي الالال و  التربيالالة  وتنظالالر ىلالالى هالالذا اليالالن مالالن منظالالور ىسالالالمي ومالالن التالالراا 
اإلنساني للتاريخ العربي الياف  بمثال  هالذه التجالارب  ىال أن ال الوانين الواالعية بمجملوالا اهتل الت 

باريالًا فالي مريلالة مالن مرايلاله في مال ى ىجباريالة أو اهتياريالة هالذا اليالن  فالبعم الال و  تجعلاله ىج
 واهتياريًا في مريلة أهرى  أو أن تجعله ىجباريًا بشل  مشروط  أو اهتياريًا.

م فالالي مالالوا ه 2005لسالالنة  04-05. وفالالي ال الالانون الجزاسالالري  ف الال  أل الال  ال الالانون رقالالم 10
( علالالى ىجالالرا ات رعايالالة الي الالة تبالال أ منالالذ  هالالو  السالالجين 94(   93(   92(   91(   90(   89 

سسة الع ابية وتمهي  المسجون اجتماعيًا واقتصا يًا ون سيًا منذ ليظالة  هولاله السالجن وفالي المؤ 
 جميع المراي  ومالي ته بع  اإلفراج عنه.

 
بعالال  أن أنويالالت ت صالالي  اللالالالم عالالن لالال  هالالذه الي الالون اوساسالالية للسالالجين فالالي لالال  مالالن 

التعالرم لل الوانين والصاللو  ال جوال  المسالتطاع ال  ةً َلالاوِ يَ الشالريعة اإلسالالمية وال الانون الجزاسالري  مُ 
  أهلالالص ىلالالى اسالالتنتاج بعالالم ال وليالالة الموتمالالة بوالالذا الشالالمن  وهرجالالت ب لالالر  ولالالو مهتصالالر  عنوالالا

 .البيا وأعرم ما رأيته مومًا لتوصيات اذه النتاسع المرجو  من
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 :البحـث خاتمة

الشررعة ا االمرر  ةا   عرفددمال نة ددمالنن ددق  ال األ اددةالني ن دد مالفدد ال دد ال دد بعدداالنتهاءددن ال دد ال
إندد الأصدد ال ، 2005والقررونو  الائايررعخ البرروي  انسررة  المرراو  ل ررو   ،الدولةرراوال واثةرر  القرروانة  و 
ال:ننانن ما ص نتالننهانئجال النن

 ث.ـــحـج البــــأوالً: نتائ

ال  هن الفد ال د ال د الننعدر عمالني دال  مال ننألدا عةف المراة   أ ن ال الخال الننباثالاب  ال  ال .10
لال األدددنرحالبا دددثال  دددناالأ ال2115نعدددنلالناهظددد لالنن دددق  ال  دددانالننألدددنه  الننق نئدددر الال،ننا ن دددم
 .ا عةفًو واحداً     ال

نعددنلالالننق نئددر اهظدد لالنن ددق  الننا ن ددم،ال  ددانالاددنه  الالث دد  ن نافألددتالننعددر عمالني ددال  مال نن .12
فدد الا ددنسالنن ددق  اللحقررو  اامومررةا ال رر ووعر، واوعةمرر و ضرر و  هرر   ا علدد الل2115
 د الإصدالاةال األد  لالنع قنقدة،الن خدراال د النن دق العهصدرًنال هدا قًنالب دء نمالال  ال  ال  الا الاا ال  ال

 ا.حال تال  ف  الن ًنال  صل الف النن ا طالنتقا نع ،ال بننانن ال    الفراًنالبه ال

ننعدددر عمالفددد ال ق لءدددنالفددد الاوامرررا عرررو ا االلرررئا  والوارررو   ال دعومررراالحقرررو   ةدددا  .10
 عررو ا االعشررود ني ددال  مالب ه ددنالفدد الننعءدد اال نن  نث دد الننا ن ددمالنا دد تالفدد النن ننددحال هءددنال

الدالالني در الالك الر ال،ال ا دوالابةةرع فد الا ر  دءنالفد ال نادحالننادن النلدا  ال ننا   دنت،ال  دنال اد حالنءدن
سالننا ن دمالفد الانندمالددال دء نمالنناهصد ال د الطنئلدمالنن  دن نمال نن  نخداالف ال ث درال د النيا دن 

القواعد الن و اةرا الردنةو  الكالةا النن بنائال ننأل نعاالف الا نه هءنالنن طه م،الالعالالاض   
 ل  و لا المانوء.

ننعد  الال ننا ن دمالعلدالنتةدانع نلالاابل رالفد النن  نث د ال نناامومةا وغةعهو،  الحقو  ةا  .10
 نهدتالالءن،الف الا  الأهنف الأ ر ب ( 18القع  الثو   عشع )  الة العل ةالنآل الإتالبعاانن
 فد ال ،( قعنروً 14شعة انو الغرعاء  نر  بع  را عشرع )  ق اسال)هظر ًنال ع ل ًن(الفد  ر  مال    ال

  انالا ر سالاألد  النن دقهن الأ دنال دن الهد  الال،األر رال قن ف الالحضوعخ واشعة اةانال ب ال
 نن ق  ،ال  بحال قهة،الب ضالننهظرالع الا هةالأ ال ر   النتقا نع .
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ف ءدنال قاءاالا ئةعةا  عقو ا ب الة الما  فا الشعة ا االم  ةا لةس عقو ا بصلةا،  .15
فدد العقو ررا بصررلةا  اددرفالفدد النن ددق الالقرروانة  الوضرر ةاننألنضدد ال نناددن ل،الفدد الادد  الأ ال

 .ننقرنئلالأغلح

عدد ال ،صرروعر  عضررةا للمررا  والمررانوء علدد النن صدد  الإندد الدولةررا حررعي ال واثةرر   .10
نن قا ددحالننددا ن العلدد الال نن عنةددانتالالدد النن عنةددانت،ال اددث الال،طر دد الننألددرنرنتالالدد الننألددرنرنت

، ال ا رونا فة روشعة انو  ر  ااشرةوء الارا لالإن ءن،ال نت افناسال  الانكال لةالفد النتهض ن
  ضددحالنءددا ال، نسررو  واشررعةاوررو  رر  باررو الوصرروو للررا ع لةررا االصرر   ال عاررور فررا 

نالنن درن الفد الفألدةالنن دق  البصد رسالاا ثدمال قانبدم،الءدف البلد رسال بنائانكال  نةلال ب ال ،ننفئم
 .االإن الاه نالنناطب  ال ننفنعل مف ال ان نماليعناسالةا الننعر عمال  القا 

 ددنال  عددن الفدد البعددضالنياألددنحالننانر خ ددمالنل  ددل   ال دد ال قدد اال ددق  العق بددمالاءددارالف ءددنال .10
ةنهدم،الةد الفد النناأل ألدمالخدر االعد النن د ن الننعدنلالنلعدر عم،النن رن مالنيه نه مالبنناعا حال ني

ددلا ال   ددتالفءددا النناصدرفنتال ا   ددمالبننعددر عمال نال–الآهفددناًلال-ءنال  در  العدد ال بنائءددنالنناد الفص 
 .ءن لعان  مال

شر ويع  الدةنةررا    وعمرا   دانحر  المراة  فرا الا لرة ،  اعد سالننعدر عمالني دال  مالإند  .10
نع ل ددمالإصددالاةال الانددكال  دد لمالهنقعددمالأ هءددنالإ  نهددًنالال،بددا  الا   دد البدد  ال  ددل لال غ ددرال  ددلل

فد الاألر درنتالالمر   وااللرئا  الاد    ال دحال الاظدمالال–الشرعة ا االمر  ةا   ف الةدانالالاألد 
القرونو  الائايرعخ البروي  انسرة  المراو  ل رو    دانال ،القوانة  الدولةرا حالال-ننعر عم
2005.  

رإ الننعدر عمالني دال  مال نهدتال .10 ن دنالأق لاددةالنن  نث د الننا ن دمالفد ال قددن الاللاالمرر وقا وال فص 
لال عدد الفدد الةددانال2115،ال  ددنالأ الاددنه  الاهظدد لالنن ددق  النعددنلالنل ددق  نناألدد  الني ن دد مال

رال  ددنالةدد العل ددةالني دددرالفدد النن  نث دد البددأ عدد  الب ددنالبنن دد ن الا ددثالفصدد الةددا النناألدد  ،الرال
 ننا ن م.

نمرونةا ،ال ن الأ ثر 2005قونو  انسة  الماو  ل و   إ  .01  د الننألدنه  الننألدا لال واق ةا، وا 
نناددد ال اخلدددتالعل دددة،ال ننفل دددفمل،ال اندددكالظنةددددرال ددد الخدددال النناعدددا التالنناددد الأ ال0002نعدددنلال
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ال،ال  ددانالنناألدد  الننادد الابهنةددنالنن عددر الننق نئددر الفدد الهظراددةالنل ددق  ال عأل بددمالنن ددق  ه دد  
النت دف ة،ال انكال لةالا نعد نال ننا ن دنال د النن عدر الننق نئدر الب دنالةد ال ألدررالفد النتافناالعل ءن

 ننا ن م،ال عل الرأ ءنالننأل نعاالننه  اق مالنناه نالن عن لمالنن  ق ه  .ال نن  نث  
ةددد الادددار حالنن دددقهن النندددا  الااددد فرالفددد ءلالحررر  ال  رررو  إ الةدددالالنن عدددر الننق نئدددر ال ددد  .00

مالت ا ددنحالارفددمالأ ال ءهددمالأثهددن الإاددن اءلالبنن ددق النادد ف رالا ددنسال ر  ددمالنءددلالفدد الننصددالا 
 اه  ددددمال ءددددنرنتالأصددددانحالننخبددددرسالنال ددددافناسالبطناددددناءلالال، قددددا عءلالبعدددداالإطددددال ال ددددرناءل

 .ننألنا الننع ل مالنن عطلمال ننألضن العل ال اتالننفرنغ

قضرروي   ررو ةذبرر   المرراة  ناةاررا ال  ررو ال  رر د    رردر  أ الندد ال دد الخددال الننباددثالابدد    .02
نعألاالع  ،ال ع  النن دق  التال ا  دةالالناًلي النيقرال  عا الأثراللل قو ا ة وّةف و قو و ال وذاع 

ع  ال تالانه  الع  الب الة ال قراال ألنب الااداا الننقءدنتالنن عه دم،ال ةدانال الادظالفد ال عألا
 (.97ف النن ناسال)  2005القونو  الائايعخ ل و  

ر نفدداالبهددن ال    ددمالعألنب ددمال رنفدداالةددنلال دد الالاشررعةا االمرر  ا   دد الخددال الننباددثالبددر  .00
   دددد الأ ال لعددددحالننددددا رالننبددددنر ال ننءددددنلالفدددد ال عننقددددمالني ضددددن الننخنصددددمالبعددددننلالنن ددددق ال
ال  نن دددقهن ،ال بننادددنن الني دددءنلالفددد الإصدددالجالنن قا دددحال ددد الننقر  دددمال نتهادددرنل،ال ندددانالأن دددح 

أ ال ق داالاعل  نادةال  ألررنادةالال شرّع  الائايرعخ بصوصرًو وال ع را ع و رًو،  بناثدمالعلد ال
رالفد الةدانالنن د ن ،ال تالبدعسالبعداالاندكال د البدنحالنتناد نلالنندا ن الأ ال ط النه  الننا الا الف الننأل ال

با ددثالتال هدد  الالقواعررد الن و اةررا الرردنةو ل  و لررا المررانوء فدد الال   ارعدداالب ددنالةدد ال ألددرر ال
 .ااتال أللال نالارراةال  الاأل  النل قهن ،ال ن  الب نال ا نع ال أا نلالننعر عمالني ال  م

  دنال دا العل دةالأ ال ةدا  االص   ال قو ا  ني قنب الف اارقةال نل عر الننق نئر    ا ح .00
نأل تالاطد رًنال ل   دًنالبا دثالهقداالالحقو  اامومةا الاا ةا اا   و الماة  فا الائايع 

اهن نادةال دناسال ناداسالفد الادنه  الحر  المراة  فرا الععوةرا الصرحةا  أ عل ال ب  النن ثن ال
(ال50لال د النن دناسال)2115 ال(،الب ه نالاهن ناةالا دحال د ناالفد الادنه ال00نن ناسال)ال ة الل0002

 ةانال نال ف رالأ النناأل  الننءن دمالنناد ال ا ادحالبءدنالنن دق  الفد الننق نئدرال،ال(05إن النن ناسال)
 ابأل الانبلمالنل   اال  النناعلال نناا   .
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  حرر  المرراة  فررا 2005قررونو  انسررة  المرراو  ل ررو   نن عددر الننق نئددر الفدد  نألدداالأا ددر ال .05
فد النن دناسالاالفعاج ال شعوع ام و  صرحةا     ن بعوا     مان  ام و  صحةا، 

القواعررد  فدد الادد  الأ  ررو قععارر  الشررعة ا االمرر  ةا،  ،ال ادداال نفدد الفدد الةددان هددةال(000)
 ااالأغفلتالةانالننا ال نلالا را ال ا ال ا احالبةالنن ق  .الن و اةا الدنةو 

  2005قررونو  انسررة  المرراو  ل ررو   ندد الأ النن عددر الننق نئددر الاددن  ال دد الخددال الناضددح .00
ررّو حقوقرر ، ةضرر    أ  ال  ممررا ال قو ةررا   ممررا لصرر    أ ال قعدد ال دد الللمرراة  ا 

ْرالبعضالنناأل  الافصد اًل،ال  دنالةد ال نضدحالفد الصد اةالعد الننده الوا  ة ،  إتالأهةالنلال  ع 
 ددنالعددانالحرر  المرراة  فررا الا اررا  سررعوف   ةشررةا  نومرر ا فررا المررا ،  صدرنامالعدد 

الشرررعة ا بخددداللال، وارررو  اررروائ  الوا رررا الغ ايةرررا إنددد الة(ال هددد00إعدددنراةالفددد النن دددناسال)
 ةانالننا .افص  ال  الأ ءبانال أفنضانالف اللانناالم  ةا والقواعد الن و اةا 

الشرررعة ا االمررر  ةا وال واثةررر  الدولةرررا   ددد ال  البنةا دددنلال  دددالععوةرررا ال حقرررا  اددداالاظ دددت .00
يهءددنالفدد الاألددا ر الن  ددتالإا ددنهًنال دد الننا نددمالبدد ال ، 2005وقررونو  انسررة  المرراو  ل ررو  

حررر  رناتالااأل ددد الننءدددالالنناأل ألددد ال ددد العأل بدددمالنن دددق ،ال ةددد الةددد ال نقدددحالعل ءدددن،الإ الأ
ال،،ال اعاركالف الافع لءنال اق  اةنال  ال  الننا ندم)الأ ن دن الني د ر(بموما وثو ت للماة 

ةددنالعلدد العددنا ال ال نن قا دحالنن دداه ال)ننق ع ددنتالننخ ر ددمال نيةل ددم...ننال(،البا ددثالتال ألددحالعب
 .ننا نمال ااةن

إاال الععررروةا ال حقررا به ةررا قصررو   ادداالأ ندد  2005قررونو  انسررة  المرراو  لمررنا  إ  .00
ن األ النن ق الغن اةال  القءم،ال   القءمالثنه مالن نالنءنال د الال،أهءنالا عاال  الأةلال نالقن البة

ا رالفعن الف الاا مالننع ل مالنيصالا مالن    مالنن ق ،الا ثالأفنضالف الافصد لءنالأ ثدرال
 ة  اءن. ةانال  البنحالنناتنمالعل الأالقواعد الن و اةا الدنةو ل  و لا المانوء،    

قررونو   يغلددحالا  الننعددننل،الهقدداالأ النن عددر الننق نئددر الفدد القرروانة  الدابلةررا  علد الغددرنر .00
والقواعررد الن و اةررا ع   ددًنالال واثةرر  الدولةررا   رقع اددة ، 2005انسررة  المرراو  ل ررو  

نصروي  ف الةانالنن  ض  ال غ در الةد الشعة ا االم  ةا  أ نال رقع م، خص صناًلالدنةو 
 .ف الفء ءلالنءا الننهص  الات عل وي ووااا ود،الالواو  والمنا
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ةد ال  1955القواعد الن و اةا الدنةو ل  و لا المانوء ل و   ناضحالن البعاالننارن مالأ  .21
لإلعر   ال رول ا ا ن دًنال  دنالةد الننعدع البننه دبمال، المانوء لحقو  لع   عول ا ب ثنبدم

 ،الننا ال ع  النيه ن البع  العنل. 1948لحقو  االنمو  ل و  

بهص صءنال هظر ناءنال ا نعاةنالني ن  مال نف مالبانقمالننهنسالفد الم  ةا الشعة ا اال إ  .20
ْ دب ه نال   الع  هءل،ال صننامالن  ال  ن ال   دن الب دنال األد ال دعنااءلالنناه   دمال نيخر  دمال ا 

 أهءنالخنا مالننعرنئح.

 

 .اتـــــوصيــــالت انياً:ث

االبددددبعضالننهاددددنئجالننادددد الا صددددلتالإن ءددددنال دددد الخددددال الةددددانالننباددددث،الرأ ددددتالأ الأخددددرالعددددرضالبعدددداال
الننا ص نتال ة العل الننع  الننانن :

وحقررو  المرراة   ،ضررعوعر لثررعاء االعرروع النسررعخ لحقررو  االنمررو   ررولائايع  صررفا عو ررا  ..1010
 .، وه ا  إنشوء  عوئ  حث ة ا   وو  و ةا ل       الشعةحا    ال شع صفا بوصا

و حقررو  المررانوء  ، شرروو عررو  اشرراةا االها ررو   ول حررث فررا  ارروو المرراو وصررا  ب  ..1212
  ررو ةا ررو الاومررا فررا  ثررو هرر   الدعامرروت ب ررعًا ضررعوعةًو فررا الوقررت  ،برروي  شرروو

 .بصوصًو الدعاموت ال قوعنا ،الحوضع

إاعاء دعاموت  محّةا و ةدانةا ل  عفا  د  انفة  حقو  المراة  فرا   بوصا ال وحثة   ..1010
، انر  ال ة ور  اارووئ المرو قا والائايرع  صرفا بوصرا ،ال اا  وت ال ع ةا  صفا عو ا

 .ا ةا لال    ب و   مما عقو ةا ا عاعا فة و الحقو االاع 

االمافودر    ا ةا ومويو االع    نشع الوعا االاا روعا وا ةيرا الرعبخ ال رو  ضعوعر   ..1010
وورر ا  ال فررعج عررن   و مرروعدا   فررا لعررودر الاوةررف واالنررد وج فررا ال اا رراو للررا اقّ رر

ا وفلا ررو ل رر  الشررعة ا اوعةررا بفررعاد ال اا ررا  حقرروق   ال نصرروي علة ررو قونونررًو والارر
 .االم  ةا
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فررا  عاحررو الا لررة  ال بالفررا وغةررع  ضررعوعر ارردعةس  ررودر حقررو  االنمررو  فررا االمرر     ..1515
و ررودر  مرراقلا، بصوصررًو فررا ال  وهررد والولةرروت الاررا ةابررعج  ن ررو ال ررو لو  فررا با ررئر 

 .لقضوءاو  ال دالا

ا ررودات االصرر حةا بوصررا  اف ةررو  ررعا ا الععوةررا ال حقررا، ان ررو الحلقررا ال ا  ررا لل   ..1010
 ال   ولا دابو الما .

االهارداء  –عند ورو اشرعةا بو اقنرة   -بوصا ال شع  الائايعخ  ذ  ةذب  فا الحم و    ..1010
 ذحوو  الشعة ا االم  ةا علا اعا وع بن رو  ر  ال وونروت اامومرةا لل اا را الائايرعخ 

علرا الاونر  مواء فا اشرعة وت المراو  بو غةعهرو   رو ةانومر  و قععاا رو الارا اعورئ 
 .االنمونا بوثع    غةع 

المرراو  واعمررةا قنوعررا عنررده  فررا االها ررو   ول ررو لة  ضررعوعر بوصررا ال مرر ولة     ..1010
 ات به ةررا دنةوةررا وببعوةررا  ن رروا  ول   ررا الاررا ة دون ررو وواررو  لة ررون    ذه ةا ررو، 

انفةر  هر   الحقرو  فرا واقرا المرا ، وال  رد  ر  ب  ةر    اوعةس و للوقوف علا  د  
ئ ررو ، فررإ ا وررونوا المرراو   ررذ  صررولت ال اا ررا وصررولت الاررونا  ا   لررا ولو  عال مرر

علا شبي الاونا،     ه  اء  د  ةش عو  حع ًو علا الاعة ا فلةس   نا  لك ب  ة مقعوا ع  
فةا لو     الما   وونًو ل ناقو     الاعة ا فا شبي الاونا،  و ال  رد ب  ةورو  

عاوعرر  للررا اررودر  ،لاعة ررا وعهررًو بو عوعرروً المررا     رردًا الناشرروو  رر  عا  ضررحةا ا وا 
الصرروا  عرر  ععةرر  الاواةرر  المررلة ، وا ررو فاررعر واررود  فررا المررا   اررعد  عحلررا  رر  

، وعلةرر   رر  الضررعوعخ حةوارر  ة  ررود فة ررو اقرروة  مررلوو  لوررا ة ررود فررعدًا صررولحًو لل اا ررا
لنشرروء المرراو  فررا ب ررروو  اليقررا وورر ا  نرروء هةورررو لداعخ ةضررا نصرر  عةنةرر  هررردف 

 .ص   والا  ة  ق و ال قو ااال

 

وباو ًو؛ ه ا  و بوصلنا الا د والوقت للا ا    وواو ا    و     اهلل واوفةقر ، ف رو ورو  
وبمراغفع اهلل   فة     الصوا  ف اوفة   ر  اهلل ا رولا و رو ورو  فةر   ر  بعرذ ف نرا و ر  الشرةعو 

 .286البقرة، آية   اِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَاَرب ََّنا الَ تُ ؤَ  وال حوو وال قور لال  وهلل ال لا ال سة  
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وآبع دعوانو ب  الح رد هلل عّ  ال رول ة ، وصرلا اهلل ومرّل  علرا مرةدنو  ح رد  ر  ع رد اهلل 
 ا  و  ال عملة ، وعلا آل  وصح   با  ة بوا  الن ةية  و 
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 المعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية. (:01ملحق رقم )

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية.  .1

 رقم القرار عنوان االتفاقيات أو المعاهدات
 وسنة االعتماد

معاهدة، مع تاريخ دخولها حيز 
 التنفيذ

 الهيئة المعتمدة

 10( المـرر  يــي 3-د) ألـ  217 اإلعـــالن العالمي لحقـــــوق اإلنسان
 م1948 كانون األول/ديسمبر

 الجمعية العامة لألمم المتحدة م1948 كانون األول/ديسمبر 10

 يــــــي المــــــرر  A (XXI) 2200 والثقايية ةالجتماعيالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وا
 م1966 ديسمبر 16

 م1976 يناير/كــانون الثــاني 03 يــي

  27 طبقًا للمادة
 الجمعية العامة لألمم المتحدة

 16 المرر  يي A (XXI) 2200 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 م1966 ديسمبر

طبقـــــًا  1976 مـــــارر/ ذار 23 يـــــي
  49 للمادة

 الجمعية العامة لألمم المتحدة

وغيـر  مـن  إعالن حماية جميع األشخاص من التعـر  للتعـذي 
 أو الالإنسانية أو المهينة ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية

ــــ (30 - )د 3452 ــــي ـالم  9رر  ي
 الجمعية العامة لألمم المتحدة  م1975 كانون األول/ديسمبر

من ضرو  المعاملة القاسـية أو وغير    اتفاقية مناهضة التعذي
 الالإنسانية أو المهنية ) اتفاقية مناهضة التعذي (

كـــــانون  10المـــــرر  يـــــي  39/46
 م1984 األول/ ديسمبر

 م1987 يونيــــــو/ حزيــــــران 26يــــــي 

ًً للمادة   27طبقًا
 الجمعية العامة لألمم المتحدة

 المعاهدات واالتفاقيات اإلقليمية.  .2

 رقم القرار اتعنوان االتفاقيات أو المعاهد
 وسنة االعتماد

معاهدة، مع تاريخ دخولها حيز 
 الهيئة المعتمدة التنفيذ

 م1986 األولأكتوبر /تشرين  21 م1981 الميثاق اإليريقي لحقوق اإلنسان
الجمعية العامة لمنظمة الوحدة 

 اإليريقية
 اللجنة الوزارية لمجلر أوروبا  1987وعدلت يي  1973 للسجون ةالقواعد األوروبي

 منظمة المرتمر اإلسالمي  05/08/1990 إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يي اإلسالم
 ول العربيةجامعة الد  1994ديسمبر  15 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
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 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. (:02ملحق رقم )

 

 1955تم تبنيها يي المرتمر األول لألمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين الذي أنعقد يي جني  يي 
  2076موز /يوليو ت 31( يي XXXIV) 663وأقرت من قبل المجلر االقتصادي واالجتماعي يي قراريه رقم 

(L X II  1977أيار / مايو  13يي  .) 
  

 مالحظات تمهيدية
علاى ببولااا  ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون، بل أن كل ما تحاوله وهو أن تحدد، على أسااس التصاوراا المتوا ا  – 1

دارة عمومااا  اااي أيامناااا هاااذا واليناصااار ا ساساااية  اااي ا ن ظمااة المياصااارة ا كحااار صاااتحا ، ماااا ييتبااار عموماااا  ياار المباااادم والقواعاااد اليملياااة  اااي مياملاااة المساااجونين وا 
 السجون.

جميا  القواعاد  اي  ومن الجلي نظرا لما تتصف به الظروف القانونية واالجتماعية والجغرا ياة  اي م تلاف أنحااع الياالم مان تناو  باال ، أن مان نيار الممكان تطبيا  – 2
باا مان كونااا مكان و ى أي حين، وم  ذلا  برجاي أن يكاون  يااا ماا يحفاب علاى باذل الجااد باساتمرار للتغلاع علاى المصااعع اليملياة التاي تتيارض تطبيقااا انطتكل 

 تمحل،  ي جملتاا، الشروط الدنيا التي تيرف بصتحاا ا مم المتحدة.
رأي  يه  ي تطور مستمر، وهي بالتالي ال تستبيد إمكانية التجربة والممارسة ماا دامتاا متفقاين ما  المباادم حم أن هذا القواعد، من جاة أ ري تتناول ميدانا يظل ال – 3

باال رو  االساتحناقي التي تستشف من مجموعة القواعد  اي جملتااا وما  السايي لتحقيا  مقاصادها وبااذا الاروئ يظال داقماًا مان حا  ايدارة المركبياة للساجون أن تسام  
 د.على هذا القواع

واع كااان ساابع ( والجاابع ا ول ماان هااذا المجموعااة يتناااول القواعااد المتيلقااة بااايدارة اليامااة للم سساااا الجباقيااة وهااو ينطباا  علااى جمياا   قاااا المسااجونين، ساا1) – 4
 ابير إصتحية أمر باا القا ي.حبسام جناقيًا أو مدنيا وسواع كانوا متامين أو مدانين، وبما  ي ذل  أولق  الذين تطب  بحقام " تدابير أمنية " أو تد

ر  "ألاف" مناه بشاان الساجناع ( أما الجبع الحاني  يت من بواعد ال تنطب  إال على  قاا المسجونين الذين يتناولام كل  ر   يه. وم  ذل   إن القواعد الاواردة  اي الفا2) 
 ااي حادود عادم تيار اااا ما  القواعاد ال اصااة بااذا الفقااا وكوناااا ((  دال))  و((  يمجا)) و(( بااع ))المادانين تنطبا  أي ااا علاى  قااا السااجناع الاذين تتنااولام الفاارو  

  ي صال  ه الع السجناع.
الجاابع ا ول ( وال تحاااول القواعااد تنظاايم إدارة الم سساااا الم صصااة لنحاادا  الجااانحين ) محاال ايصااتحياا أو مياهااد التاااذيع ومااا إلياااا (، وماا  ذلاا   ااإن 1) – 5

 على وجه اليموم، للتطبي   ي هذا الم سساا. مناا يصل  أي اً 
يحكام علاى  ( ويجع اعتبار  قة ا حدا  شاملة على ا بل لجميا  القاصارين الاذين ي  ايون لصاتحية محااكم ا حادا ،  ويجاع أن تكاون القاعادة الياماة أال2)     

 ه الع الجانحين الصغار بيقوبة السجن.
 الجزء األول

 قواعد عامة التطبيق
 أ األساسيالمبد

سياساايًا أو نياار  ( تطباا  القواعااد التاليااة بصااورة حياديااة. وال يجااوب أن يكااون هنااا  تمييااب  ااي المياملااة بساابع الينصاار أو اللااون أو الجاانس أو الاادين، أو الاارأي1) – 6
 سياسيًا أو المنشا القومي أو االجتماعي أو الحروة أو المولد أو أي و   أ ر.

 وري احترام الميتقداا الدينية والمبادم ا  تبية للفقة التي ينتسع إلياا السجين.( و ى الوبا نفسه من ال ر 2)
 السجل       

 (  ي أي مكان يتواجد مسجونون يتوجع مس  سجل مجلد ومربم الصفحاا تورد  ياا الميلوماا التالية   بشان كل ميتقل:1) – 7
 تفصيل هويته؛ –أ 

 بررته؛ أسباع سجنه والسلطة الم تصة التي –ع 
طت  سراحه؛  -جا  يوم وساعة د وله وا 
 ( ال يقبل أي ش ص  ي أية م سسة جباقية دون أمر حبس مشرو  تكون تفاصيله بد دونا سلفًا  ي السجل 2)
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 الفصل بين الفئات    
م وسااجل سااوابقام وأسااباع احتجااابهم ومتطلباااا تو اا   قاااا السااجناع الم تلفااة  ااي م سساااا م تلفااة أو أجااباع م تلفااة ماان الم سساااا ماا  مراعاااة جنسااام وعمااره – 8

 مياملتام وعلى ذل : 
يساااجن الرجاااال والنسااااع بقااادر ايمكاااان  اااي م سسااااا م تلفاااة وحاااين تكاااون هناااا  م سساااة تساااتقبل الجنساااين علاااى الساااواع يتحاااتم أن يكاااون مجماااو  ا مااااكن  –أ 

 الم صصة للنساع منفصًت كليا؛
 ين المحكوم عليام؛يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجون -ع 
 يفصل المحبوسون  سباع مدنية،  بما  ي ذل  الديون عن المسجونين بسبع جريمة جباقية؛ -جا
 يفصل ا حدا  عن البالغين. –د 

 أماكن االحتجاز 
   ساباع اساتحناقية كاالكتظااظ الم باا، ( حيحما وجدا بنباناا أو نرف  ردية للنوم ال يجوب أن يو    ي الوحادة منااا أكحار مان ساجين واحاد لايًت  اإذا حاد1) – 9

 أن ا طرا ايدارة المركبية إلى ال رو  عن هذا القاعدة يتفادى و   مسجونين أحنين  ي بنبانة أو نر ة  ردية.
ها الع لايًت تحاا رباباه  ( وحيحما تست دم الماااج ، يجاع أن يشاغلاا مساجونون ييتناي با تياارهم مان حيا  بادرتام علاى التياشار  اي هاذا الظاروف. ويجاع أن يظال2)

 مستمرة مواقمة لطبيية الم سسة.
نا ياااة تاااو ر لجميااا  الغااارف الميااادة السااات دام المساااجونين، وال سااايما حجاااراا الناااوم لااايًت، جميااا  المتطلبااااا الصاااحية، مااا  الحااارص علاااى مراعااااة الظاااروف الم – 10

 والتد قة والتاوية. و صوصًا من حي  حجم الاواع والمساحة الدنيا الم صصة لكل سجين واي اعة
  ي أي مكان يكون على السجناع  يه أن يييشوا أو ييملوا:  – 11

لاااواع النقااي سااواع ) أ ( يجااع أن تكااون النوا ااذ ماان االتسااا  بحياا  تمكاان السااجناع ماان اساات دام ال ااوع الطبييااي  ااي القااراعة وأن تكااون مركبااة علااى نحااو يتااي  د ااول ا
 وجدا أم لم توجد تاوية صناعية؛

 يجع أن تكون اي اعة الصناعية كا ية لتمكين السجناع من القراعة واليمل دون إرها  نظرهم.)ع(  
 يجع أن تكون المراحيض كا ية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبييية  ي حين  رورتاا وبصورة نظيفة والققة. – 12
 اي مقادور كال ساجين ومفرو اًا علياه أن يساتحم أو يغتسال بدرجاة حارارة متكيفاة ما  الطقاس  يجع أن تتوا ر منشآا االساتحمام واالنتساال بالادح بحيا  يكاون – 13

 بالقدر الذي تتطلبه الصحة اليامة تبيًا للفصل والموب  الجغرا ي للمنطقة على أال يقل ذل  عن مرة  ي ا سبو   ي مناخ ميتدل.
 ام  ي الم سسة مستو اة الصيانة والنظا ة  ي كل حين.يجع أن تكون جمي  ا ماكن التي يتردد علياا السجناع بانتظ – 14

 النظاية الشخصية 
 يجع أن تفرض على السجناع اليناية بنظا تام الش صية، ومن أجل ذل  يجع أن يو ر لام الماع و ما تتطلبه الصحة والنظا ة من أدواا. – 15
تاارام ذواتااام، ياابود السااجن بالتسااايتا التبمااة للينايااة بالشااير والااذبن، ويجااع تمكااين بغيااة تمكااين السااجناع ماان الحفاااظ علااى مظااار مناسااع يساااعدهم علااى اح – 16

 الذكور من الحتبة بانتظام.
حاال أن تكاون ( كل سجين ال يسم  له بارتداع ا لبسة ال اصة يجع أن يبود بمجموعة حياع مناسابة للمنااخ وكا ياة للحفااظ علاى عا يتاه، وال يجاوب  اي أياة 1) – 17

 اع ماينة أو حاطه بالكرامة.هذا الحي
 ى الصحة.( يجع أن تكون جمي  الحياع نظيفة وأن يحا ظ علياا  ي حاله جيدة، ويجع تبديل الحياع الدا لية ونسلاا   بالوتيرة ال رورية للحفاظ عل2)

 صالحة لترتداع.حين يسم  للسجناع بارتداع حيابام ال اص، تت ذ لدي د ولام السجن ترتيباا ل مان كوناا نظيفة و  – 18
يحاا ظ علاي ليابتااا يبود كل سجين و قًا للياداا المحلية أو الوطنية، بسرير  ردي ولوابم لاذا السرير م صصاة لاه وكا ياة، وتكاون نظيفاة لادي تساليمه إياهاا، و  – 19

 وتستبدل  ي مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظا تاا.
 اا الميتادة، وجبة طيام ذاا بيمة نذاقية كا ية للحفاظ على صحته وبواا، جيدة النوعية وحسنة ايعداد والتقديم.( تو ر ايدارة لكل سجين،  ي الساع1) – 20
 ( تو ر لكل سجين إمكانية الحصول على ماع صال  للشرع كلما أحتا  إليه.2)

 التمارين الرياضية 
علاى ا بال  اي كال ياوم يماارس  يااا التماارين الريا اية المناسابة  اي الااواع الطلا  إذا ( لكل سجين نير مست دم  ي عمل  ي الااواع الطلا  حا   اي سااعة 1) – 21

 سم  الطقس بذل .
أن تاو ر لاام، ( تو ر تربية ريا ية وتر ياياة،  اتل الفتارة الم صصاة للتماارين للساجناع ا حادا  ونيارهم ممان يسام  لاام باذل  عمارهم وو ايام الصاحي، ويجاع 2)

 لمنشآا والميداا التبمة.على هذا القصد ا رض وا
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 الخدمات الطبية 
علاى  ( يجع أن تو ر  ي كل سجن  دماا طبيع م هل واحد على ا بل، يكون علاى بياض ايلماام بالطاع النفساي. وينبغاي أن ياتم تنظايم ال ادماا الطبياة1) – 22

  يص حاالا الشذوذ اليقلي وعتجاا عند ال رورة.نحو وحي  الصلة بإدارة الصحة اليامة كما يجع أن تشمل على  ر  الطع النفسي بغية تش
لمنتجااا ( أما السجناع الاذين يتطلباون عناياة مت صصاة  ينقلاون إلاى ساجون مت صصاة أو إلاى مستشافياا مدنياة ومان الواجاع أن تكاون مياداتاا وأدواتااا وا2)

لسااجناع المر ااي، وأن ت اام جاااابًا ماان المااوظفين ذوي التاهياال المانااي الصاايدالنية التااي تاابود باااا وا يااة بغاارض تااو ير الرعايااة والميالجااة الطبيااة التبمااة ل
 المناسع.

 ( يجع أن يكون  ي وس  كل سجين أن يستيين ب دماا طبيع أسنان م هل.3)
   ااي ايمكااان ات اااذ (  ااي سااجون النساااع يجااع أن تتااو ر المنشااآا ال اصااة ال اارورية لتااو ير الرعايااة والياات  بباال الااوالدة وبياادها، ويجااع حيحمااا كااان ذلاا1) – 23

ذ ولد الطفل  ي السجن ال ينبغي أن يذكر ذل   ي شاادة ميتدا.  ترتيباا لجيل ا طفال يولدون  ي مستشفي مدني، وا 
يو ا   يااا  هلين،( حين يكون من المسموئ باه بقااع ا طفاال الر ا  إلاى جاناع أماااتام  اي الساجن تت اذ التادابير التبماة لتاو ير دار ح اانة مجاابة بماوظفين ما  2)

 الر    تل الفتراا التي ال يكونون أحناعها  ي رعاية أمااتام.  
ي يقوم الطبيع بفحص كل سجين  ي أبرع وبا ممكن بيد د وله السجن، حم يفحصه بيد ذل  كلما ابت اا ال ارورة بغياة اكتشااف أي مارض جسادي أو عقلا – 24

ة ليتجاه وعابل الساجناع الاذين يشا   اي كاونام مصاابين باامراض ميدياة أو ساارية، واساتبانه جواناع القصاور يمكن أن يكون مصابًا به وات اذ جمي  التدابير ال اروري
 الجسدية أو اليقلية التي يمكن أن تشكل عاققًا دون إعادة التاهيل، والبا  ي الطابة البدنية على اليمل لدي كل سجين.

لمر ى، وعليه أن يقابل يوميا  جمي  السجناع المر ي، وجميا  أولقا  الاذين يشاكون مان اعاتتل وأي ساجين ( يكلف الطبيع بمراببة الصحة البدنية واليقلية ل1) – 25
 أسترعي انتباهه إليه.

ي نه أو مان جاراع أ( على الطبيع أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصاحة الجسادية أو اليقلياة لساجين ماا باد ت اررا أو ستت ارر مان جاراع اساتمرار ساج2)
 ظرف من ظروف هذا السجن.

 ( على الطبيع أن يقوم بصورة منتظمة بمياينة الجوانع التالية وأن يقدم النص  إلى المدير بشاناا:1) -26
عدادا؛  ) أ ( كمية الغذاع ونوعيته وا 

 ) ع( مدي أتبا  القواعد الصحية والنظا ة  ي السجن ولدي السجناع.
 ي اعة والتاوية  ي السجن.)  ( حاله المرا   الصحية والتد قة وا

 ) د ( نوعية ونظا ة متبس السجناع ولوابم أسرتام.
 )ها( مدي التقيد بالقواعد المتيلقة بالتربية البدنية والريا ية، حين يكون منظمو هذا ا نشطة نير مت صصين.

 اإذا التقاي مياه  اي الارأي عمادًا  اورًا إلاى ات ااذ التادابير التبماة  26و25ماادتين ( ي   المدير  ي اعتبارا التقارير والنصاق  التي يقدماا له الطبيع عمات باحكاام ال2)
را برأياه الش صاي مر قاًا لو   هذا التوصياا مو   التنفيذ أما إذا لم يوا قاه علاى رأياه أو كاناا التوصاياا المقترحاة  اار  نطاا  ا تصاصاه  يلياه أن يقادم  اورا تقريا

 باط واليقاع.بآراع الطبيع إلي سلطة أعلي لتن 
 مجتميية.ي  ذ بالحبم  ي المحا ظة على االن باط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكحر مما هو  روري لكفالة ا من وحسن انتظام الحياة ال -27
  ي عمل ينطوي على صفة تاديبية. - ي  دمة الم سسة  -( ال يجوب أن يست دم أي سجين 1) -28
طبياا  هااذا القاعاادة علااى نحااو ييياا  نجااائ أنظمااة باقمااة علااى الحكاام الااذاتي، تتمحاال  ااي أن تناااط أنشااطة أو مسااقولياا اجتماعيااة أو تحقيفيااة أو ( أال أنااه ال يجااوب ت2)

 ريا ية محددة تحا إشراف ايدارة بسجناع منظمين  ي مجموعاا  نراض اليت .
ما بنظام ت يه29   السلطة ايدارية الم تصة: ا تحدد النقاط التالية، داقما، إما بالقانون، وا 

 ) أ ( السلو  الذي شكل م الفة تاديبية.     
 )ع( أنوا  ومدة اليقوباا التاديبية التي يمكن  ر اا.

 ) ( السلطة الم تصة بتقدير إنبال هذا اليقوباا. 
 ييابع مرتين على الم الفة الواحدة. ( ال ييابع أي سجين أال و قًا  حكام القانون أو النظام المذكورين، وال يجوب أبدًا أن1) – 30

عطاقه  رصة  يلية ليرض د اعه وعلى السلطة الم تصة أن تقوم بدراسة مستفي ة للحالة.2)         ( ال ييابع أي سجين إال بيد إعتمه بالم الفة وا 
 بيرض د اعه عن طري  مترجم.   -( يسم  للسجين، حين يكون ذل   روريا وممكنا 3)     

 وبة الجسدية واليقوبة بالو    ي بنبانة مظلمة، وأية عقوبة باسية أو ال إنسانية أو ماينة، محظورة كليًا كيقوباا تاديبية.اليق – 31



 ــــــــــــــــــــــــــــ املـــــــــــــــــالحقــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 

228 

 

ه بااادر ( ال يجاوب  اي أي حاين أن يياباع الساجين باالحبس المنفارد أو بت فايض الطياام الاذي ييطاي لاه إال بياد أن يكاون الطبياع باد  حصاه وشااد  طياا بانا1) – 32
 لى تحمل محل هذا اليقوبة. ع
ا ما  المبادأ المقارر ( ينطب  ا مر نفسه على أية عقوبة يحتمل أن تلح  ا ذى بصحة السجين الجسدية أو اليقلية وال يجوب  اي أي حالاه أن تتياارض هاذا اليقوباا2)

 أو أن ت ر  عنه. 31 ي القاعدة 
لمحل هذا اليقوبااا، وأن يشاير علاى المادير بوباف اليقوباة أو تغييرهاا إذا رأي ذلا   اروريا  ساباع تتيلا  ( على الطبيع أن يقوم  يوميا ببيارة السجناع ال ا يين 3)

 بالصحة الجسدية أو اليقلية.
   أدوات تقييد الحرية

لاى ذلا  ال يجاوب اسات دام الستسال أو ال يجوب أبدا أن تست دم أدواا تقييد الحرية كاا نتل والستسال وا صافاد وحيااع التكبيال كوسااقل لليقااع. وباي اا ة إ – 33
 ا صفاد كادواا لتقييد الحرية. أما نير ذل  من أدواا تقييد الحرية  ت تست دم إال  ي الظروف التالية:

 كتدبير لتحتراب من هرع السجين  تل نقله، شريطة أن تف  بمجرد محوله أمام سلطة ب اقية أو إدارية. –أ 
 وجيه الطبيع. سباع طبية بناع على ت –ع 
لاى المادير  اي باامر مان المادير إذا أ فقاا الوسااقل ا  ارى  اي كاب  جماائ الساجين لمنياه مان إلحاا  ا ذى بنفساه أو بغيارا أو مان التسابع  اي  سااقر مادياة وع -جا

 محل هذا الحالة أن يتشاور  ورا م  الطبيع وأن يبل  ا مر إلى السلطة ايدارية ا على. 
 .كبية للسجون هي التي يجع أن تحدد نماذ  أدواا تقييد الحرية وطريقة است داماا وال يجوب است داماا أبدا لمدة أطول من المدة ال روريةايدارة المر  – 34

 تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم يي الشكوى        
تاه مان الساجناع وحاول بواعاد االن اباط  اي الساجن والطار  المار ص ( يبود كل سجين لدي د وله السجن، بميلوماا مكتوبة حول ا نظمة المطبقاة علاى  ق1) -35

 لحياة السجن.باا لطلع الميلوماا وتقديم الشكاوي وحول أي مساقل أ ري تكون  رورية لتمكينه من مير ة حقوبه وواجباته على السواع وتكييف نفسه و قا 
 وية.( إذا كان السجين أميا وجع أن تقدم له هذا الميلوماا بصورة شف2)

 شفوية. ( يجع أن تتائ لكل سجين إمكانية التقدم  ي كل يوم عمل من أيام ا سبو  بطلباا أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بصورة1) – 36
ساجين  رصاة للتحاد  ما  المفاتح أو ( يجع أن يستطي  السجناع التقدم بطلباا أو شكاوى إلى مفتح السجون  تل جولته التفتيشية  اي الساجن، ويجاع أن تتاائ لل2)

 م  أي موظف آ ر مكلف بالتفتيح دون أن يح ر حديحه مدير السجن أو نيرا من موظفيه 
  الطلااع أو ( يجااع أن يساام  لكاال سااجين بتقااديم طلااع أو شااكوى إلااى ايدارة المركبيااة للسااجون أو الساالطة الق اااقية أو إلااى نيرهمااا ماان الساالطاا، دون أن ي  اا3)

 ابة من حي  الجوهر ولكن على أن يتم و قا لنصول وعبر الطر  المقررة.الشكوى للرب
 (ما لم يكن الطلع أو الشكوى جلي التفاهة أو بت أساس يتوجع أن ييالج دون إبطاع وأن يجاع عليه  ي الوبا نفسه. 4)

 االتصال بالعالم الخارجي          
 البياراا على السواع. وبتلقيتصال باسرته وبذوي السمية الحسنة من أصدباقه، على  تراا منتظمة بالمراسلة ا يسم  للسجين،  ي ظل الربابة ال رورية، باال 37   

 ( يمن  السجين ا جنبي بدرًا ميقواًل من التسايتا لتتصال بالممحلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إلياا.1) – 38
ليس لاا ممحلاون دبلوماسايون أو بنصاليون  اي البلاد والتجقاون وعاديمو الجنساية، تساايتا مماحلاة لتتصاال بالممحال الدبلوماساي ( يمن  السجناع المنتمون إلى دول 2)

 للدولة المكلفة برعاية مصالحام أو باية سلطة وطنية أو دولية تكون مامتاا حماية محل ه الع ا ش اص.
على مجرياا ا حادا  ذاا ا همياة عان طريا  الصاحف اليومياة أو الدورياة أو أياة منشاوراا  اصاة تصادرها  يجع أن تتائ للسجناع مواصلة االطت  بانتظام – 39

 إدارة السجون أو باالستما  إلى محطاا ايذاعة أو إلى المحا راا أو باية وسيلة مماحلة تسم  باا ايدارة أو تكون  ا ية يشرا اا.
 الكتـــ   

لم تلف  قاا السجناع ت م بدرا وا يا من الكتع التر ياية والتحقيفية علاى الساواع ويشاج  الساجناع علاى اي اادة منااا إلاى أبياد  يبود كل سجين بمكتبة م صصة – 40
 حد ممكن.
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 الديـــن
لماماة، وينبغاي أن يكاون هاذا ( إذا كان السجن ي م عدد كا يا من الساجناع الاذين ييتنقاون نفاس الادين، يياين أو يتقارر تيياين ممحال لااذا الادين م هال لااذا ا1) - 41

 التييين لليمل كل الوبا إذا كان عدد السجناع يبرر ذل  وكانا الظروف تسم  به.
( أن يقايم الصالواا بانتظاام وأن يقاوم كلماا كاان ذلا  مناسابًا ببيااراا  اصاة للمساجونين مان 1( يسم  للممحل الميين أو الذي تم إبرار تيييناه و قاا للفقارة )2)

 ة لام.أهل دينه رعاي
 بيارة له.( ال يحرم أي سجين من االتصال بالممحل الم هل  ي دين و ي مقابل ذل  يحترم رأي السجين كليًا إذا أعترض هو على بيام أي ممحل ديني ب3)

بة كتاع الشاياقر والتربياة الدينياة يسم  لكل سجين بقدر ما يكون ذل   اي ايمكاان، بااداع  اروض حياتاه الدينياة بح اور الصالواا المقاماة  اي الساجون، و بحياا – 42
 التي تا ذ باا طاقفته.

ن لادي ( حين ال يسم  نظام السجن للساجين باالحتفااظ بماا يحمال مان نقاود أو أشاياع حميناة أو حيااع أو نيار ذلا  مان متاعاه، يو ا  كال ذلا   اي حارب أماي1) – 43
 التبمة لإلبقاع على هذا ا شياع  ي حالة جيدة.د وله السجن، ويو   كشف باذا المتا  يوبيه السجين، وتت ذ التدابير 

دعاا المقت اياا ( لدي إطت  سرائ السجين تياد إليه هذا النقود والحواقج باستحناع ما سم  له بإنفابه من مال أو ما أرسله إلى ال اار  مان متاا  أو ماا 2)
 تي أعيدا إليه.الصحية إلي إتت ه من حياع، ويوب  السجين على إيصال بالنقود والحواقج ال

 ( تطب  هذا المياملة ذاتاا على أية نقود أو حواقج ترسل إلى السجين من  ار  السجن.3)
 ( إذا كان السجين لدي د وله السجن، يحمل أية عقابير أو أدوية، يقرر مصيرها طبيع السجن.4)

 .اإلخطار بحاالت الوياة أو المر  أو النقل...الخ
الماادير  ااورا، إذا كااان السااجين متبوجااا  مأصاايع بماارض  طياار أو بحاااد   طياار أو نقاال إلااى م سسااة لياات  ا مااراض اليقليااة، يقااو ( إذا تااو ي السااجين أو 1)– 44

ال  ابرع أنسباا إليه، و ى أية حال أي ش ص آ ر يكون السجين بد طلع إ طارا.  بإ طار بوجته، وا 
ذا كااان ماارض هااذا النساايع بااال  ال طااورة ياار ص للسااجين، إذا كانااا الظااروف تساام  ( ي طاار السااجين  ااورا باااي حاااد  و اااة أو ماارض  طياار لنساايع بريااع لاا2) ه. وا 

 بذل ، بالذهاع لييادته إما بر قة حرس وأما بمفردا.
 انتقال السجناء            

ير لحمايتاه مان شاتاقم الجمااور و  اوله ( حين ينقل السجين إلى السجن أو منه، يجع عدم تيري ه  نظار الجماور إال بادنى بادر ممكان، ويجاع ات ااذ تاداب1)-45
 ومن اليلنية باي شكل من أشكالاا.

 ( يجع أن يحظر نقل السجناع  ي ظروف سيقة من حي  التاوية واي اعة أو باية وسيله تفرض عليام عناع جسديًا ال  رورة له.2)
 .( يجع أن يتم نقل السجناع على نفقة ايدارة. وأن تسود المساواة بينام جميياً 3)

 موظفو السجن  
نسااانيتام وكفاااعتام المانيااة وباادراتام الش صااية1)– 46 لليماال يتوبااف  ( علااى إدارة السااجون أن تنتقااي موظفياااا علااى ا ااتتف درجاااتام بكاال عنايااة، إذ علااى نااباهتام وا 

 حسن إدارة الم سساا الجباقية.
ي موظفيااا ولادي الارأي الياام، باان هاذا الماماة  دماة اجتماعياة بالغاة ا همياة وعليااا طلباا ( على إدارة السجون أن تسار باستمرار على إيقاظ وترساي  القناعاة، لاد2)

 لاذا الادف أن تست دم جمي  الوساقل المناسبة لتنوير الجماور.
تاار ين، وييتباارون ن مح( بغيااة تحقياا  ا هااداف السااابقة الااذكر، ييااين موظفااو السااجون علااى أساااس اليماال طااوال ساااعاا اليماال الميتااادة، بوصاافام مااوظفي سااجو 3)

مان الكفاياة بحيا  تجتاذع  موظفين مدنيين ي من لام بالتالي أمن اليمل دون أن يكون مرهونا آال بحسن السلو  والكفااعة واللياباة البدنياة، كماا يجاع أن تكاون ا جاور
 لام المرهقة.ا كفاع من الرجال والنساع كما يجع أن تحدد مبايا احترا ام وظروف  دمتام على نحو يراعي طبيية عم

 ( يجع أن يكون الموظفون على مستوي كاف من الحقا ة والذكاع.1)-47
 ( ببل الد ول  ي ال دمة، ييطي الموظفون دورة تدريبية على ماامام اليامة وال اصة، وعليام أن يجتابوا ا تباراا نظرية وعملية.2)     
الماناة، أن يرسا وا ويحسانوا مياار ام وكفااعتام المانياة بح اور دوراا تدريبياة أحنااع ال دماة تانظم علاى  ( على الموظفين، بيد مباشرتام اليمل وطوال احترا ام3)    

  تراا مناسبة.
 على جمي  الموظفين أن يجيلوا سلوكام وأن ي طليوا بماامام على نحو يجيل منام بدوة طيبة للسجناع ويبي  احترامام لام. – 48
ن، بقاادر ايمكااان عااددا كا يااا ماان ا  صاااقيين كاطباااع ا مااراض اليقليااة وعلماااع الاانفس والمساااعدين االجتماااعيين والميلمااين ( يجااع أن ي اام جااااب المااوظفي1) – 49

 ومدرسي الحرف.
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ياااملين ( يكفاال جياال  اادماا المساااعدين االجتماااعيين والميلمااين ومدرسااي المااان الحاارة علااى أساااس داقاام ولكاان دون اسااتجماد الياااملين لاابيض الوبااا أو ال2)      
 المتطوعين.

 ( يجع أن يكون مدير السجن على حظ وا ر من ا هلية لمامته من حي  طباعه وكفاعته ايدارية وتدريبه المناسع و برته.1)-50
 ( وعليه أن يكرس كامل وبته لمامته الرسمية  ت ييين على أساس اليمل بيض الوبا  حسع. 2)     
 سجن أو على مقربة مباشرة منه.( وعليه أن يجيل إبامته دا ل ال3)     
يجاع أن يارأس كات مان هاذا الساجون بالنياباة  اعلياه أن يابور كال مناماا  اي مواعياد متقارباة، كما ن( حين يو   سجينان أو أكحر تحا سلطة مدير واحد، يكاو 4)    

 موظف مقيم مسقول.
 على تحد  لغة ميظم السجناع، أو لغة يفاماا ميظم ه الع.( يجع أن يكون المدير ومياونه وأكحرية موظفي السجن اآل رين بادرين 1)-51

 ( يستيان، كلما ابت ا ال رورة ذل  ب دماا مترجم.2)     
و علاى (  ي السجون التي تبل  مان االتساا  بحيا  تقت اي  ادماا طبياع أو أكحار كامال الوباا، يجاع أن تكاون إباماة واحاد مانام علاى ا بال دا ال الساجن أ1)-52

 منه.مقربة مباشرة 
اع  ااي ( أمااا  ااي السااجون ا  اارى  يلااي الطبيااع أن يقااوم ببياااراا يوميااة، وأن يجياال إبامتااه علااى مقربااة كا يااة ماان السااجن بحياا  يسااتطي  الح ااور دون إبطاا2)     

 حاالا الطوارم. 
حااا رقاسااة موظفااة مسااقولة تكااون  ااي عااادتاا (  ااي السااجون الم تلطااة، المساات دمة للااذكور واينااا  ميااا، يو اا  القساام الم صااص للنساااع ماان مبنااي السااجن ت1)-53

 مفاتي  جمي  أبواع هذا القسم.
 ( ال يجوب  ي من موظفي السجن الذكور أن يد ل بسم النساع ما لم يكن مصحوبا بموظفة أنحي.2)     
منااا  الماااوظفين الاااذكور وال سااايما ا طبااااع ( تكااون ماماااة رعاياااة الساااجيناا وايشاااراف علااايان مااان ا تصااااص موظفااااا الساااجن النسااااع حصااارا علاااى أن هاااذا ال ي3)    

 والميلمين من ممارسة ماامام المانية  ي السجون أو أبسام السجون الم صصة للنساع.
قوة أو الجسادية باال ( ال يجوب لموظفي السجون أن يلجقوا إلى القوة  ي عتبتام ما  المساجونين إال د اعاا عان أنفساام أو  اي حااالا محاولاة الفارار أو المقاوماة1)-54

إلى القوة أال يست دموها إال  ي أدني الحادود ال ارورية وأن يقادموا  اورا تقريارا عان  يلجقونباالمتنا  السلبي  مر يستند إلى القانون أو ا نظمة. وعلى الموظفين الذين 
 الحاد  إلى مدير السجن.

 ذوي التصرف اليدواني.( يو ر لموظفي السجون تدريع جسدي  اص يمكنام من كب  جمائ السجناع 2)     
 اي ظاروف اساتحناقية، باي اا ة إلاى ذلا  ال يجاوب أياا  إال( ال ينبغي للموظفين الذين يقومون بمامة تجيلام  ي تماس مباشر ما  الساجناع أن يكوناوا مسالحين، 3)    

 كانا الظروف تسليم ستئ  ي موظف ما لم يكن بد تم تدريبه على استيماله.
 التفتيش

يكون هنا  تفتيح منتظم لم سساا السجون و دماتاا يكلف به مفتشون م هلون ذوو  برة تييانام سالطة م تصاة، وعلاى ها الع المفتشاين بوجاه  ااص يجع أن  -55
 واجع االستقصاع من كون هذا الم سساا تدار طبقا  للقوانين وا نظمة وعلى بصد تحقي  أهداف ال دماا التاديبية وايصتحية.

 الجزء الثاني
 عد تنطبق على يئات خاصةقوا

 السجناء المدانون –أل  
 مبادئ توجيهية

ا للبيااان الااوارد  ااي ( تااادف المبااادم التوجيايااة التاليااة إلااى تبيااان الااروئ التااي ينبغااي أن ي  ااذ باااا  ااي إدارة السااجون وا هااداف  التااي يجااع أن تساايى إلياااا، طبقاا56)
 من هذا النص.  1المتحظة التمايدية ربم 

حريتاه. حبس ونيرا من التدابير اآليلة إلى عابل المجارم عان الياالم ال اارجي تادابير م سساية باذاا كونااا تسالع الفارد حا  التصارف بش صاه بحرماناه مان ( إن ال57)
 ولذل  ال ينبغي لنظام السجون، إال  ي حدود مبرراا اليبل أو الحفاظ على االن باط، أن يفابم من اآلالم المتبمة لمحل هذا الحال. 

لاو  محال هاذا الاادف ( والادف الذي يبرر عقوبة الحبس ونيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو  ي نااية المطاف حماية المجتم  من الجريماة. وال سابيل إلاى ب58)
القااانون وتاادبر  احتاارام ااي ظاال إال إذا اساات دما  تاارة الحاابس للوصااول، حتااى أبصااى ماادى مسااتطا ، إلااى جياال المجاارم وهااو ييااود إلااى المجتماا   ال رانبااا  ااي الياايح 

 احتياجاته بجادا  حسع، بل بادرا أي ا على ذل . 
اسابة المتاحاة لاه سااعيا ( وطلبا لاذا الغاية، ينبغي لنظام السجون أن يستيين بجمي  الوساقل ايصتحية وا  تبية ونيرهاا وبجميا  طابااا وأشاكال المسااعدة المن59)

   الفردي للسجناع. إلى تطبيقاا على هدى مقت ياا اليت
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لنظاااام السااجون أن يلاااتمس الساابل إلاااى تقلااايص الفااوار  التاااي يمكاان أن تقاااوم بااين حيااااة الساااجن والحياااة الحااارة، والتااي مااان شاااناا أن تاااابط بحاااس  إذنينبغااي  -1( 60)
 المس ولية لدى السجناع أو باالحترام الواجع لكرامتام البشرية. 

دة اليقوباة، إلااى ات ااذ التادابير ال ارورية لكااي ت امن للساجين عاودة تدريجيااة إلاى الحيااة  اي المجتماا . وهاذا هادف يمكاان ومان المستحسان أن ييماد، بباال انتاااع ما -2
سرائ السجين تنظم  ي السجن نفساه أو  اي م سساة أ ارى متقماة، أو مان  اتل إطات  ساراحه تحاا التجرباة ما   يطت بلونه، تبيا للحالة، من  تل مرحلة تماد 

 ع من  ا شراف والربابة  ال يجوب أن يياد به إلى الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية  يالة. إ  اعه ل ر 
علااى كااونام يظلااون جاابعا منااه. وعلااى هااذا الااادف  –علااى نقاايض ذلاا   –(  وال ينبغااي،  ااي ميالجااة السااجناع، أن يكااون التركيااب علااى إبصاااقام عاان المجتماا ، باال 61)

المسااتطا ، إلااى الماا ابرة التااي يمكاان أن تو رهااا هيقاااا المجتماا  المحلااي لمساااعدة جااااب مااوظفي السااجن علااى إعااادة التاهياال االجتماااعي للسااجناع ينبغااي اللجااوع، بقاادر 
ظمااا وبالمن.ويجع أن يكون هنا  مساعدون اجتماعيون يتياونون م  كل م سساة احتجااب وتنااط باام ماماة إداماة وتحساين كال صاتا الساجين المستصاوبة باسارته 

حقااو  تتصاال بمصااالحه  االجتماعيااة الجبيلااة الفاقاادة. كمااا يجااع أن تت ااذ، إلااى أبصااى الحاادود المتفقااة ماا  القااانون وماا  طبييااة اليقوبااة، تاادابير لحمايااة مااا للسااجين ماان
 المدنية وبتمتيه بال مان االجتماعي ونير ذل  من المبايا االجتماعية. 

أن تحاااول رصااد أي علاال أو أمااراض جساادية أو عقليااة لاادي السااجين، وأن تيالجاااا حتااى ال تكااون عقبااة دون إعااادة  (  وعلااى ال اادماا الطبيااة  ااي م سسااة السااجن62)
 أن تو ر للسجين جمي  ال دماا الطبية والجراحية والنفسانية ال رورية.  تاهيله. ويجع، على هذا الادف،

بالتالي يقت ي ا  ذ بنظام مرن لتصانيف الساجناع  اي  قااا. وعلاى ذلا  يستصاوع أن تاوب  هاذا الميالجة، و  إ راديةإن اينفاذ الكامل لاذا المبادم يتطلع  -1( 63)
 الفقاا على م سساا منفصلة تستطي  كل  قة أن تجد  ياا اليت  الذي يناسباا. 

تتفااوا درجااا هاذا ا مان تبياا الحتياجااا  وليس من ال روري أن يتو ر  ي كل م سسة نفس القدر من متطلباا ا من بالنسبة لكل  قة، بال أن المستصاوع أن -2
نفساه تاو ر،  اي حالاة م تلف الفقاا. والسجون المفتوحة ا بواع، بسبع كوناا ال تقيم حواجب أمن مادية تحول دون الارع ،بل تيتمد  اي ذلا  علاى ان اباط الساجين 

 هيلام. تا يعادةانتقاع السجناع المرشحين لاذا التجربة بيناية، أ  ل الظروف مواتاة 
الميالجاة. والارأي  اي بياض البلادان أناه ال  إ رادياةويستصوع،  ي حالة السجون المغلقة ا بواع، أال يكون عدد المساجونين  اي كال منااا مان الكحارة بحيا  ييربال  -3

 د المسجونين صغيرا بقدر المستطا . ينبغي لاذا اليدد  ي السجون المذكورة أن يتجاوب ال مسماقة أما  ي السجون المفتوحة ا بواع  يجع أن يكون عد
 على أنه ليس من المستصوع إبامة سجون تكون من  رط  آلة الحجم بحي  ال يستطا  أن تو ر  ياا التسايتا المناسبة.  -4
للساجين الاذي اساترد حريتاه رعاياة  (  وال ينتاي واجع المجتم  بإطت  سرائ السجين. ولذل  ينبغي أن تكون هنا  هيقاا حكومياة أو  اصاة باادرة علاى أن تاو ر64)

 ناجية، تادف إلى ت فيف موابف اليداع اليفوية  دا وتسم  بتاهيله لليودة إلى مكانه من المجتم . 
 المعالجة   
إكساابام اليبيماة علاى أن ( إن الادف من ميالجة المحكوم عليام بالسجن أو بتدبير مماحل يحرمام من الحرية يجع أن يكون، بقادر ماا تسام  باذل  مادة اليقوباة، 65)

تارامام لاذواتام وينماي يييشوا  ي ظل القاانون وأن يتادبروا احتياجااتام بجاادهم، وجيلاام باادرين علاى إنفااذ هاذا اليبيماة. ويجاع أن ي طاط هاذا اليات  بحيا  يشاج  اح
 لديام حس المس ولية. 

ال ساايما الرعايااة الدينيااة  ااي البلاادان التااي يسااتطا   ياااا ذلاا ، والتيلاايم، والتوجيااه والتكااوين وطلبااا لاااذا المقاصااد، يجااع أن تساات دم جمياا  الوساااقل المناساابة، و  -1( 66)
 رادية، والنص   اي مجاال اليمالاة، والريا اة البدنياة وتنمياة الش صاية، تبياا لتحتياجااا  الفردياة لكال ساجين، يعلى الصييد الماني، وأساليع المساعدة االجتماعية ا

 تماعي والجناقي، وبدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومباجه الش صي، ومدة عقوبته، ومستقبله بيد إطت  سراحه. م  مراعاة تاري ه االج
ة حااول ويجاع أن يتلقاى ماادير الساجن، بصادد كاال وا اد علااى الساجن محكاوم عليااه بيقوباة طويلاة بيااض الطاول، و ااي أبارع موعاد ممكاان بياد وصاوله، تقااارير كاملا -2

ية شار إلياا  ي الفقرة السابقة، يتوجع داقما أن نشمل تقريرا ي يه طبيع، مت صص  ي ا ماراض النفساانية إذا أمكان، حاول حالاة الساجين الجسادم تلف الجوانع الم
 والذهنية.  

نف علاى نحاو بجيال الماوظفين تو   التقارير ونيرها من الوحاق  المناسبة المتيلقة بالسجين  ي ملف  ردي. ويجاع أن  يساتكمل هاذا الملاف بكال جدياد، وأن يصا -3
 المس ولين بادرين على الرجو  إليه كلما طرأا حاجة إلى ذل . 

 يرادية العالجا  التصني  الفئوي و 
 (  تكون مقاصد التصنيف الفقوي : 67)

 ير سيع عليام،          )أ( أن يفصل عن اآل رين  أولق  المسجونون الذين يرج ، بسبع ما يام الجناقي أو شراسة طباعام ن أن يكونوا ذوي تاح
 )ع(أن يصنف المسجونون  ي  قاا، بغية تيسير عتجام على هدف إعادة تاهيلام االجتماعي. 

 ( تست دم ليت  م تلف  قاا المسجونين، بقدر ايمكان، سجون م تلفة أو أبسام م تلفة  ي السجن الواحد.  68)
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بياض الطاول،  اي أبارع وباا ممكان بياد وصاوله وبياد دراساة ش صايته، برناامج عات  ياتم إعادادا  اي ( يو   مان أجال كال ساجين محكاوم علياة بيقوباة طويلاة 69)
  وع الميلوماا المكتسبة حول احتياجاته الفردية وبدراته ومباجه النفسي. 

 االمتياباا
السجناع على حسان السالو  وتنمياة حاس المسا ولية لاديام ( تنشا  ي كل سجن أنظمة امتياباا تواقم م تلف  قاا المسجونين وم تلف مناهج اليت  بغية تشجي  70)

 وحفبهم على االهتمام بيتجام والم ابرة  يه. 
 اليمل 

 ال يجوب أن يكون اليمل  ي السجن ذاا طبيية م لمة.  -1( 71)
 يفرض اليمل  على جمي  السجناع المحكوم عليام، تبيا لليابتام البدنية واليقلية كما يحددها الطبيع.  -2
 يو ر للسجناع عمل منتج يكفي لتشغيلام طوال يوم اليمل اليادي  -3
 يكون هذا اليمل إلى أبصى الحدود المستطاعة، من نو  يصون أو يبيد بدرة السجين على تامين عيشه بكسع شريف بيد إطت  سراحه.  -4
 يو ر تدريع ماني نا   للسجناع القادرين على االنتفا  به، وال سيما الشباع.  -5
 نبون القيام به.  تتائ للسجناع،  ي حدود ما يتمشى م  اال تيار الماني السليم ومتطلباا إدارة السجن واالن باط  يه، إمكانية ا تيار نو  اليمل الذي ير   -6
إعااداد السااجناع لظااروف الحياااة اليمليااة يااتم تنظاايم اليماال وطراققااه  ااي السااجن علااى نحااو يقتاارع بااه بقاادر ايمكااان ماان ا عمااال المماحلااة  ااار  السااجن، بغيااة  -1( 72)

 الطبييية. 
ا حكوميااة حااين يساات دم السااجناع  ااي أعمااال ال ت  اا  لساالطان ايدارة، يتوجااع أن يكونااوا داقمااا تحااا إشااراف مااوظفي السااجن. ومااا لاام يكاان اليماال لحساااع إدارا -2

 يتقا ى عادة عنه، ولكن م  مراعاة إنتاجية السجناع. أ ري، يتوجع على ا ش اص الذين يقدم لام أن يد يوا لإلدارة كامل ا جر الذي 
 تت ذ  ي م سساا السجون نفس االحتياطاا المفرو ة لحماية ستمة وصحة اليمال ا حرار.  -1( 74)
 ليمال ا حرار. تت ذ تدابير لتيويض السجناع عن إصاباا اليمل وا مراض المانية، بشروط ال تكون أبل مواتاة من تل  التي يمنحاا القانون ل -2
اسات دام اليماال  يحدد اليدد ا بصى لساعاا اليمل اليومي وا سبوعي بالقانون أو بنظام إداري، م  مراعاة ا نظماة أو اليااداا المحلياة المتبياة  اي مجاال -1( 75)

 ا حرار. 
عادة تاهيلام. يشترط  ي تحديد الساعاا المذكورة  أن يتر  يوما للراحة ا سبوعية ووبتا كا يا للت -2  يليم ونيرا من ا نشطة المقت اة كجبع  من عت  السجناع وا 
 يكا ا السجناع على عملام و قا لنظام أجور منصف.  -1( 76)
إلااى  منااهيجااع أن يساام  النظااام للسااجناع بااان يساات دموا جاابعا علااى ا باال ماان أجاارهم  ااي شااراع أشااياع ماار ص باااا السااتيمالام الش صااي وأن يوصاالوا جاابعا آ اار  -2

 أسرتام. 
 ويجع أن ينص النظام أي ا على احتجاب ايدارة لجبع من ا جر بحي  يشكل كسبا مد را يتم تسليمه للسجين لدى الطت  سراحه.  -3

 التيليم والتر يه
البلادان التاي يمكان  يااا ذلا . ويجاع أن يكاون تت ذ إجراعاا لمواصلة تيلايم جميا  الساجناع القاادرين علاى االساتفادة مناه، بماا  اي ذلا  التيلايم الاديني  اي  -1( 77)  

 تيليم ا ميين وا حدا  إلباميا، وأن توجه إليه ايدارة عناية  اصة. 
ن يواصاالوا الدراسااة يجيال تيلاايم السااجناع،  ااي حاادود المسااتطا  عمليااا، متناسااقا ماا  نظااام التيلاايم الياام  ااي البلااد، بحياا  يكااون  ااي مقاادورهم، بيااد إطاات  سااراحام، أ -2
 ن عناع. دو 
 ( تنظم  ي جمي  السجون، حرصا على ر اا السجناع البدني واليقلي، أنشطة ترويحية وحقا ية. 78)

 اليتباا االجتماعية والرعاية بيد السجن 
 ( تبذل عناية  اصة لصيانة وتحسين عتباا السجين باسرته، بقدر ما يكون ذل   ي صال  كت الطر ين. 79)  
، منااذ بداياة تنفياذ  الحكاام، مساتقبل الساجين بياد إطاات  ساراحه، ويشاج  ويساااعد علاى أن يواصال أو يقايم، ماان  اليتبااا ما  ا شاا اص أو ( يو ا   اي االعتباار80)

 الايقاا  ار  السجن، كل ما من شانه  دمة مصال  أسرته وتيسير إعادة تاهيله االجتماعي. 
 تساعد ال ارجين من السجن على اليودة  على ايداراا والايقاا الحكومية أو ال اصة، التي -1( 81)

سابين، وعلاى حيااع الققاة إلى احتتل مكانام  ي المجتم ، أن تسيى بقدر ايمكان لجيلام يحصلون على الوحاق  وأورا  الاوية ال ارورية، وعلاى المساكن واليمال المنا
 ولتامين أسباع الييح لام  تل الفترة التي تلي مباشرة إطت  سراحام تناسع المناخ والفصل، وأن تو ر لام من الموارد ما يكفي لوصولام إلى وجاتام 

ن منااذ بدايااة تنفيااذ يجااع أن تتااائ للممحلااين الااذين تيتماادهم ا جااابة المااذكورة إمكانيااة د ااول السااجن وااللتقاااع بالسااجناع، ويجااع أن يستشاااروا بشااان مسااتقبل السااجي -2
 عقوبته. 
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 ذكورة ممركبة أو منسقة بقدر ايمكان كيما ينتف  بجاودها على أ  ل وجه. يستصوع أن تكون أنشطة الايقاا الم -3
 المصابون بالجنون والشذوذ العقلي  –باء 

 ال يجوب احتجاب الش ص  ي السجن إذا ظار أنه م تل اليقل، بل يجع ات اذ ترتيباا لنقله إلى مستشفى لنمراض اليقلية باسر  ما يمكن.  -1( 82)  
 ون بامراض أو ظواهر شذوذ عقلية أ رى تحا المراببة واليت   ي مصحاا مت صصة تحا إدارة طبية. يو   المصاب -2
 يو   ه الع ا ش اص، طوال بقاقام  ي السجن، تحا إشراف طبي  اص.  -3
 ذا اليت . على ايدارة الطبية أو النفسانية  ي السجون أن تكفل عت  جمي  السجناع اآل رين الذين يحتاجون إلى محل ه -4
بياد إطات  ساراحه عناد ( من المستحسن أن تت ذ، باالتفا  م  ا جابة الم تصة، تدابير لمواصلة اليت  النفساني للسجين ولتقاديم مسااعدة اجتماعياة نفساانية لاه 83)

 ال رورة. 
 الموقويون والمحتجزون رهن المحاكمة  –جيم 

لى أي ش ص تم توبيفه أو حبسه بسبع م الفة لقانون اليقوباا وو ا   اي   عاادة الشارطة  أو الساجن ولكناه لام  ي الفقراا التالية تطل  صفة )متام ( ع -1( 84)
 يحكم عليه بيد. 

 يفترض  ي المتام أنه برم وييامل على هذا ا ساسي.  -2
لواجباة االتباا  إباع المتاماين، يجاع إن يتمتا  ها الع بنظاام مياملاة دون المساس بالقواعد القانونياة المتيلقاة بحماياة الحرياة الفردياة أو التاي تانص علاى ايجاراعاا ا -3

  اص تحدد القواعد الواردة أدناا عناصرا ا ساسية. 
 يفصل المتامون عن السجناع المحكوم عليام.  -1( 85)
 يفصل المتامون ا حدا  عن البالغين. ويجع من حي  المبدأ أن يحتجبوا  ي م سساا منفصلة.  -2
 المتامون  ي نرف نوم  ردية، ولكن رهنا بمراعاة الياداا المحلية الم تلفة تبيا للمناخ.  ( يو  86)
امام مان ال اار  إماا ( للمتامين إذا رنبوا  ي ذل ،  ي الحدود المتفقة م  حسن سير النظام  ي الم سسة، أن ياكلوا ما يريادون علاى نفقاتام باان يحصالوا علاى طيا87)

 بإطيامام. بواسطة ايدارة أن تتكفل 
 يسم  للمتام بارتداع حيابه ال اصة إذا كانا نظيفة والققة ،  -1( 88)
 أما إذا ارتدى حياع السجن  يجع أن تكون هذا م تلفة عن اللباس الموحد الذي يرتديه المحكوم عليام.  -2
 مل وجع أن ي جر عليه. ( يجع داقما أن ييطى المتام  رصة لليمل، ولكن ال يجوب إجبارا عليه.  إذا ا تار الي89)
ا يشااع مان الكتاع ( ير ص لكل متام بان يحصل، على نفقته أو نفقة آ رين، و ي الحدود المتفقة م  صال  إبامة اليدل وم  أمن السجن وانتظاام إدارتاه، علاى ما90)

 والصحف وأدواا الكتابة ونيرها من وساقل ب اع الوبا. 
 ه أو طبيع أسنانه ال اص، إذا كان لطلبه مبرر ميقول وكان بادرا على د   النفقاا المقت اة. ( ير ص للمتام بان يبورا وييالجه طبيب91)
يكاون ذلا  مرهوناا إال  ( ير ص للمتام بان يقوم  ورا باإبت  أسارته نباا احتجاابا، وييطاى كال التساايتا الميقولاة لتتصاال باسارته وأصادباقه وباساتقبالام، دون أن92)

 رورية لصال  إبامة اليدل وأمن السجن وانتظام إدارته. بالقيود والربابة ال 
ا محامياه ير ص للماتام، بغياة الاد ا  عان نفساه، باان يطلاع تسامية محاام تييناه المحكماة مجاناا حاين يانص القاانون علاى هاذا ايمكانياة، وباان يتلقاى بياارا -1( 93)

أن ييطااى أدواا للكتاباة إذا طلااع ذلا . ويجااوب أن تاتم المقااابتا باين المااتام ومحامياه علااى  وعلاى هااذا القصاد يحاا  لاه -2أعادادا لد اعاه وأن يساالمه تيليمااا ساارية. 
 مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون تكون على مرمى سميه. 

 السجناء المدنيون  -دال  
وى أ اارى نياار جباقيااة، ال يجااوب إ  ااا  المسااجونين علااى هااذا (  ااي البلاادان التااي يجيااب  ياااا القااانون السااجن ماان أجاال الااديون أو بقاارار ماان المحكمااة  ااي أيااة دعاا94)

ممنوحاة للساجناع نيار النحو  ية بيود أو  ية صرامة تتجاوب ما هو  روري ل مان عدم هربام وللحفاظ على ا من. ويجاع أال تكاون ميااملتام أبال يسارا مان تلا  ال
 المحاكمين باستحناع أنه يمكن إجبارهم على اليمل. 

مان اليااد الاادولي ال ااص باالحقو  المدنياة والسياساية يتمتا  ا شاا اص الموبفاون أو المحتجابون دون أن توجاه إلايام تاماة بااذاا  9 اتل باحكاام الماادة ( دون اي95)
الحااني حيحماا كاان مان الممكان أن الحماية التي ي مناا الجبع ا ول والفر  " جيم " من الجبع الحاني كذل  تنطب  عليام ا حكام المناسبة من الفر  " ألاف " مان الجابع 

يمكاان علااى أي نحااو أن  ييااود تطبيقاااا بالفاقاادة علااى هااذا الفقااة ال اصااة ماان المحتجاابين، شااريطة أال يت ااذ أي تاادبير يفتاارض  اامنا أن إعااادة التيلاايم أو إعااادة التاهياال
 يكونا مناسبين  ش اص لم يدانوا باية جريمة جباقية.     
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 .ساسية لمعاملة السجناءالمبادئ األ (:03ملحق رقم )

 
 45/111اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 

 1990كانون األول  14المرر  يي  

 
 لكرامتام المتاصلة وبيمتام كبشر. االحترامييامل كل السجناع بما يلبم من  .1

ي السياساااي أو نيااار السياساااي، أو ا صااال القاااومي أو ال يجااوب التميياااب باااين الساااجناع علاااى أسااااس الينصااار أو اللاااون أو الجااانس أو اللغاااة أو الااادين أو الااارأ .2
 أو الحورة أو المولد أو أي و   آ ر. االجتماعي

 الحقا ية للفقة التي ينتمي إلياا السجناع، متى ابت ا الظروف المحلية ذل . مالميتقداا الدينية والمباد احتراممن المستحع، م  هذا،  .3

ا  ارى للدولاة ومسا ولياتاا ا ساساية  االجتماعياةماية المجتما  مان الجريماة بشاكل يتوا ا  ما  ا هاداف ت طل  السجون بمس وليتاا عن حبس السجناع وح .4
 عن تيبيب و اع كل أ راد المجتم .

لحقاو   لياالميباستحناع القيود التي مان الوا ا  أنع عملياة الساجن تقت اياا، يحاتفظ كال الساجناع بحقاو  اينساان والحريااا ا ساساية المبيناة  اي ايعاتن ا .5
(، واليااااد الااادولي ال ااااص 33والحقا ياااة) واالجتماعياااة االبتصاااادية(، وحيااا  تكاااون الدولياااة المينياااة طر اااًا،  اااي اليااااد الااادولي ال ااااص باااالحقو  5اينساااان )

 (، ونير ذل  من الحقو  المبينة  ي عاود أ رى لنمم المتحدة.33) اال تياريبالحقو  المدنية والسياسية، وبروتوكوله 

 النمو الكامل للش صية البشرية. إلىل السجناع أن يشاركوا  ي ا نشطة الحقا ية والتربوية الرامية يح  لك .6

 ، وتشجي  تل  الجاود.است دامااأو للحد من  االنفراديي طل  بجاود يلغاع عقوبة الحبس  .7

طام  اي ساو  اليمال  اي بلادهم ويتاي  لاام أن يسااهموا  اي بيمال مفياد مااجور ييسار إعاادة ان ارا اال اطت ينبغي تايقة الظروف التي تمكان الساجناع مان  .8
 التكفل باسرهم وبانفسام ماليًا.

 ينبغي أن تو ر للسجناع سبل الحصول على ال دماا الصحية المتو رة  ي البلد دون تمييب على أساس و يام القانوني. .9

اتيااة و الواجااع لصااال  ال ااحايا، علااى تايقااة الظااروف الم االعتباااريااتع وماا  إ االجتماعيااةينبغااي اليماال، بمشاااركة ومياونااة المجتماا  المحلااي والم سساااا  .10
 يعادة إدما  السجناع المطل  سراحام  ي المجتم   ي ظل أحسن الظروف الممكنة.

 تطبي  المبادم المذكورة أعتا بكل تجرد. .11
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يتضةمن  2005فبرايةر  6الموافة   1425ذي الحجةة عةام  27مؤرخ في  04-05قانون رقم (: 04) ملحق رقم

 قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين.
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 القرآنية فهرس اآليات  - 01

 نص اآلية
اسم 
 السورة

 الصفحة رقم اآلية

 ِإنَّ الّلهَ َوأَنِفُقواْ ِف َسِبيِل الّلِه َواَل تُ ْلُقواْ بِأَْيِديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكِة َوَأْحِسنُ َواْ 
  ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ  

 البقرة

195 73-93 

 107-77 222  ِإنَّ الّلَه ُيُِبُّ الت َّوَّاِبَي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  يِن َقد ت َّبَ يَّ  105 256  اَل ِإْكرَاَه ِف الدِّ

 فَِإن مِّنُكمْ  أَْربَعة   َعَلْيِهنَّ  فَاْسَتْشِهُدواْ  نَِّسآِئُكمْ  ِمن اْلَفاِحَشةَ  يَْأِتيَ  َوالالَِّت 
 ... اْلبُ ُيوتِ  ِف  فََأْمِسُكوُهنَّ  َشِهُدواْ 

 النساء

15 22-24 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِِتَارَة  َعن يََ  ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 ... مِّنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلواْ أَنُفَسُكمْ  تَ رَاض  

29 93-190 

 190 58  ِإّن الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن تُؤّدواْ األَمانَاِت ِإََلَ َأْهِلَها

َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلرّب َوالتّ ْقَوَى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن َواتّ ُقوْا الّلَه ِإّن الّلَه 
  .َشِديُد اْلِعَقابِ 

 المائدة

02 152-186 

َا  َأوْ  يُ َقت َُّلواْ  َأن َفَساد ا اأَلْرضِ  ِف  َوَيْسَعْونَ  َوَرُسوَلهُ  الّلهَ  ُُيَارِبُونَ  الَِّذينَ  َجزَاء ِإَّنَّ
 25-22 33  اأَلْرضِ  ِمنَ  يُنَفْواْ  أَوْ  ِخالف   مِّنْ  َوأَْرُجُلُهم أَْيِديِهمْ  تُ َقطَّعَ  أَوْ  ُيَصلَُّبواْ 

 اثْ َنانِ  اْلَوِصيَّةِ  ِحيَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُكمُ  َحَضرَ  ِإَذا بَ ْيِنُكمْ  َشَهاَدةُ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يِا
 فََأَصابَ ْتُكم اأَلْرضِ  ِف  َضَربْ ُتمْ  أَنُتمْ  ِإنْ  َغْْيُِكمْ  ِمنْ  آَخرَانِ  أَوْ  مِّنُكمْ  َعْدل   َذَوا

  الصَّاَلةِ  بَ ْعدِ  ِمن ََتِْبُسونَ ُهَما اْلَمْوتِ  مُِّصيَبةُ 
106 20-26 

ا فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوْا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه  َوأَنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيم 
 134 153 األنعام  َذِلُكْم َوصَّاُكم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

 22 30 األنفال  ُُيْرُِجوكَ  َأوْ  يَ ْقتُ ُلوكَ  أَوْ  لُِيْثِبُتوكَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِبكَ  ََيُْكرُ  َوِإذْ 

ُوُهمْ  َحْيثُ  اْلُمْشرِِكيَ  فَاقْ تُ ُلواْ  وُهمْ  َوَجدُّتُّ َُ  َواْحُصُروُهمْ  َوُخُذ

 التوبة

05 26 

َها  َواْلُمَؤلَّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِف ِإَّّنَا الّصَدقَاُت لِْلُفَق َرآِء َواْلَمَساِكِي َواْلَعاِمِلَي َعَلي ْ
الرّقَاِب َواْلَغارِِم َي َوِف َسِبيِل الّلِه َواْبِن الّسِبيِل َفرِيَضة  ّمَن الّلِه َوالّلُه َعِلي ٌم 

  .َحِكيمٌ 

60 152 

 20 26 يوسف أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َأوْ  ُيْسَجنَ  َأن ِإالَّ  ُسَوء   بَِأْهِلكَ  أَرَادَ  َمنْ  َجزَاء َما قَاَلتْ 



 ــــــــــــــــــــــــــــ الفهـــــــــــــارســــــــ ــــــــــــــــــــ

 

256 

 

 َأْصبُ  َكْيَدُهنَّ  َعنِّ  َتْصِرفْ  َوِإالَّ  إِلَْيهِ  يَْدُعوَنِن  ِمَّا ِإَلَّ  َأَحبُّ  السِّْجنُ  َربِّ  قَالَ 
 َحّتَّ  لََيْسُجنُ نَّهُ  اآليَاتِ  رَأَُواْ  َما بَ ْعدِ  مِّن ََلُم بََدا ُْثَّ *  اْْلَاِهِليَ  مِّنَ  َوَأُكن إِلَْيِهنَّ 
  ِحي  

 

33-35 25 

َنا بَِتْأِويِلِه ِإنَّا نَ رَاَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَ    108 36 نَ بِّئ ْ

رٌ  مُّتَ َفرُِّقونَ  أَأَْربَابٌ  السِّْجنِ  َصاِحَبِ  يَا  تَ ْعُبُدونَ َما .  اْلَقهَّارُ  اْلَواِحدُ  الّلهُ  أَمِ  َخي ْ
 137 -114 40-39  ُسْلطَان   ِمن ِِبَا الّلهُ  أَنَزلَ  مَّا َوآبَآؤُُكم أَنُتمْ  َْسَّْيُتُموَها َأْْسَاء ِإالَّ  ُدونِهِ  ِمن

 17 100  َوَقْد َأْحَسَن ََب ِإْذ َأْخَرَجِن ِمَن السِّْجنِ 

 186 11 الرعد  ِإنَّ الّلَه الَ يُ َغي ُِّر َما بَِقْوم  َحّتَّ يُ َغي ُِّرواْ َما بِأَنْ ُفِسِهمْ 

 ِمن بَ ْعِد قُ ّوة  أَنَكاثا  تَ ّتِخُذوَن أََْيَاَنُكْم َدَخال  َواَل َتُكونُوْا َكاّلِِت نَ َقَضْت َغْزََلَا 

َنُكْم   ...بَ ي ْ
 191 92 النحل

  َحِصْي ا لِْلَكاِفرِينَ  َجَهنَّمَ  َوَجَعْلَنا

 اإلسراء

08 20 

 104 09  ِدي لِلَِِّت ِهَي أَقْ َومُ  ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ِيهْ 

 58 70  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن آَدمَ 

َنا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ََحََلْتُه أُّمُه َوْهنا  َعَلَى َوْهن  َوِفَصالُُه ِف َعاَمْيِ َأِن اْشُكْر  َوَوّصي ْ
 ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَلّ اْلَمِصْيُ 

 76 14 لقمان

 َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى
 فاطر

18 96-152-187 

َا َُيَْشى اللََّه   114 28 ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفورٌ ِإَّنَّ

 27 83 ص  اأْلَْصَفادِ  ِف  ُمَقرَِّنيَ  َوآَخرِينَ 

 115-114 09 الزمر ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ 

 فَِإمَّا اْلَوثَاقَ  َفُشدُّوا أَْثَخنُتُموُهمْ  ِإَذا َحّتَّ  الرِّقَابِ  َفَضْربَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  فَِإذا
 أَْوزَاَرَها اْْلَ ْربُ  َتَضعَ  َحّتَّ  فِ َداء َوِإمَّا بَ ْعدُ  َمنًّا

 26 04 محمد

 03 24 المعارج   مَّْعُلومٌ  َحق   أَْمَواَلِِمْ  ِف  َوالَِّذينَ 

 77 04 المدثر  َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ 

 68 08 اإلنسان َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكين ا َويَِتيم ا َوَأِسْي ا

 16 07 المطففين َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب الُفجَّاِر َلِفي ِسجِّي  

 125 01 العلق اقْ رَأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  

 105 06 الكافرون َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِدينِ 
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 النبوية واآلثار فهرس األحاديث – 02
 الصفحة نص الحديث

 188 قال: اضربوه... –أي شرب الخمر  –برجل قد شرب  أتي النبي 
 37 بغريـم لي فقال لي: ألزمه  .... أتيت النبي 

 73 .سارهأأحسنوا 
 27 أناسًا من قومي في تهمة فحبسهم...  أخذ النبي 

 28 اآلخر، فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك.إذا أمسك الرجل وقتل 
 194، 186 استغـفـر هلل وتب إليه.

 68 ساره، فإن عشت فأنا ولي دميأأطعموه واسقـوه وأحسنوا 
 137 ....اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل 

 68 ...أمر بإطعام أسير بني عقيل الذي أسر بجريرة
 58 القتلة ...قتلتم فأحسنوا  شيء فإذاإن اهلل كتب اإلحسان على كل 

 187 إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه....
 64 .إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا

 27 حبس رجاًل في تهمة. أن النبي 
 117 ،59 أن أناسًا من األسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء...

 104 هذا الدين متين فخذوا منه برفق ولن يشاد الدين أحد إال غلبه.إن 
 134 إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق.

 69 أنه أُتَي بالعباس أسيرًا يوم بدر، ولم يكن عليه ثوب ...
 134 البر حسن الخلق، واإلثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يّطلع عليه الناس 

 28 خياًل قبل نجد، فجاءت برجل ...  بعث النبي
 175 ثالثة أنا خصمهم ...
 29، 27 خلوا له عن جيرانه.

 20 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
 114 طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

عفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء...  77 عشر من الفطرة قص الشارب، وا 
 70 للمرأة، وفراش للضيف.فراش للرجل، وفراش 

 135 كان خلقه القرآن.
 185 كلكم راِع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راع ومسئول عن رعيته ....
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 188 فواهلل ما علمت إال أنه يحب اهلل ورسوله. !ال تلعنوه
 64 .ال يحل لمسلم أن يروع مسلماً 

 189 لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم.
 28 ُيِحلُّ ُعُقوَبُتُه َوِعْرَضُه. َليُّ الَواِجدِ 

 73 .المؤمن القوي خير وأحب عند اهلل من المؤمن الضعيف وفي كل خير
 173 ما أكـل أحدكـم طعامًا قط خير له مـن أن يأكـل من عمـل يده.

 58 .خطبة إال أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة    ما خطبنا رسول اهلل
 194، 186، 152 المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد...مثل 

 189 من أذنب في الدنيا ذنبًا عوقب به، فاهلل أعدل من أن يثني...
 126 نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ.

 186 .واهلل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
 135 وخالق الناس بخلق حسن.

 174 وال تكلفوهم ما يغلبهم.
 188 ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بعد الضرب.
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 فهرس األعالم - 03

 الصفحـــــــــــة العــلــــم

 162، 106، 27 أحمد بن حنبل

 48 أنريكو فيري

 11 اهرنج

 48 أوجست كونت

 47 أورتـوالن

 48، 47، 46 إيمانويل كانت

 49 إيمانويل كرنفالي

 46 أسنلم فويرباج

 173 البخاري

 49 بران

 49 برناردينو أليمينا

 03 بن سيده

 163 البغوي

 39، 38، 37، 30 بكر الصديق وأب

 27 بهز بن حكيم

 49 بول كوش

 80، 78 البويطي

 165، 137، 116، 108، 104، 75، 45، 33، 19، 18 ابن تيمية

 150 115، 76، 73، 68، 38، 28 ثمامة بن أثال

 49 جابرييل تارد

 47 جارسون

 47 جاروه

 12 جان دابان

 46 جيرمي بنتام

 47 جيزو

 188 ابن حجر

 30 الحطيئة

 38  حفصة

 173 حنيفة وأب

 189 خالد بن الوليد

 75 الخصاف

 37 داود وأب

 09، 07 الدريني

 48 رافائيل جاروفالو

 47 روسي

 49 ريمون سالي
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 03 الزبيدي   

 77 زكريا

 117 زيد بن ثابت

 30 الزيلعي

 04 زين العابدين بن نجيم

 10 سافنيني 

 192، 191، 38، 37 سفانة بنت حاتم

 27 سليمان

 48 سيزار لومبروزو

 47، 46 اسيزاردي بكاري

 47 شارل لوكاس

 05 الشاطبي

 173، 78، 27 الشافعي

 45، 31 الشوكاني

 151 الشيرازي

 30 بن علي الحفظلي صبيغ

 38، 30 صفوان بن أمية

 30 ضابئ بن حارث

 191، 190 الظاهر بأمر هللا

 74 ابن عابدين

 135 عائشة 

 69 العباس

 137، 126 ابن عباس

 06 عبد الحكيم اللكنوي

 30 عبد هللا بن الزبير

 116 العتاهية وأب

 39، 30 عثمان بن عفان

 191 عدي

 149، 116 ،79 ،76، 69، 68، 39، 30 طالبعلي بن أبي 

 06 على خفيف

 189،  68، 39، 38، 30 عمر بن الخطاب

 164، 149، 116، 106، 80، 76، 69، 68، 58 عمر بن عبد العزيز

 58 عمران بن حصين

 49 فان هاميل

 45 ابن فرحون المالكي

 10 فنيد شايد

 49 فون ليست

 46 فيالنجري

 06 أبو القاسم

 193 القاضي سحنون
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 96، 69، 52، 31 القاضي أبو يوسف

 22 قتادة وأب

 77 قتيبة

 173 قدامة  ابن

محمبببببد القطبببببب قطبببببب ال
 طبلية

06 

 106، 66، 39، 18 ابن قيم الجوزية

 18 الكاساني

 47 كرارا

 75 الكمال بن الهمام

 16 اللحياني

 173 مالك

 78، 45 الماوردي

 08 محمود محمد محمد

 189 ابـن المسيــب

 07 مصطفـى الزرقاء

 08 مصطفى كمال وصفي

 77 مصعب

 69، 68، 40 معاوية بن أبي سفيان

 191 المعتضد

 173 المقداد

 68 ابن ملجم

 08 بالل محمود مهران

 47 ميترايير

 26 موسى األشعري وأب

 30 نافع بن عبد الحارث

سبببببببمعان النبببببببواس ببببببببن 
 األنصاري

134 

 116، 69، 52، 31 الرشيدهارون 

 80، 78 ابن هبيرة الوزير

 37 الهرماس بن حبيب

 188، 73، 28 هريرة وأب

 47 هو

 77 وكيع

 137 يعقوب

 163، 137 ،114 ،108، 25، 17 يوسف 
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 فهرس األعالم المترجم لهم  – 04
 الصفحة مــالعل

 78 البويطي
 18 تيمية ابن

 28 أثال بن ثمامة
 75 الخصاف
 30 الزيلعي

 31 الشوكاني
 74 ابن عابدين

 58 عمر بن عبد العزيز
 45 ابن فرحون

 193 القاضي سحنون
 31 القاضي أبو يوسف 

 173 ابن قدامة
 18 الجوزية قيم ابن

 18 الكاساني
 75 الكمال بن الهمام

 45 الماوردي
 173 ابن النجار
 78 الوزير ابن هبيرة
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 فهرس المحتويات. -06

   ملخص البحث باللغة العربية والفرنسية واإلنجليزية.

   اإلهــداء.

   شكر وتقدير.

  يي--أ أ   .............................................................................................................................. ..لمقدمةلمقدمةا

  5555--0101    مدخل للدراسة ومفاهيم عامة.مدخل للدراسة ومفاهيم عامة.: : الفصل التمهيديالفصل التمهيدي

  0202  ........................................................................................................ . : تعريف الحق: تعريف الحقالمبحث األولالمبحث األول

  0303  ..........................................................................................  : الحق في اللغة.: الحق في اللغة.المطلب األولالمطلب األول

  0404  ..............................................  ..االصطالح الشرعي )الفقهي(االصطالح الشرعي )الفقهي(: الحق في : الحق في المطلب الثانيالمطلب الثاني

  0404  ..............................  : تعريف الحق عند قدامى الفقهاء واألصوليين.: تعريف الحق عند قدامى الفقهاء واألصوليين.الفرع األولالفرع األول

  0404  ........................................................................  عند الفقهاء القدامى.عند الفقهاء القدامى.  --0101

  0404  ...................................................................  عند األصوليين القدامى.عند األصوليين القدامى.  --0000

  0606  ......................................................  الفرع الثاني: تعريف الحق عند المعاصرين.الفرع الثاني: تعريف الحق عند المعاصرين.

  0066  ......................................... بالمصلحة الحق عّرف   ::المذهب األولالمذهب األول    --0101

  0077   .................................. .باالختصاص الحق عّرف  ::المذهب الثانيالمذهب الثاني    --0000

  0088  ................................ .الثابت بالشيء الحق عّرف  ::المذهب الثالثالمذهب الثالث    --0000

  0088  .... .قانوني مركز أو اجتماعية وظيفة بأنه الحق عّرف  ::المذهب الرابعالمذهب الرابع    --0000

  1100  ...............................................................  ..طالح القانونيطالح القانونيصصاالاالالحق في الحق في المطلب الثالث: المطلب الثالث: 

  1100  ......................................................................................  : المذهب الشخصي.: المذهب الشخصي.أولا أولا 

  1111  ..................................................................................  : المذهب الموضوعي.: المذهب الموضوعي.ثانياا ثانياا 

  1122  .........................................................................................  : المذهب المختلط.: المذهب المختلط.ثالثاا ثالثاا 

  1122  ........................................................................................  : المذهب الحديث.: المذهب الحديث.رابعاا رابعاا 

  1133  ...........................................  مقارنة بين مفهوم الحق في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي.مقارنة بين مفهوم الحق في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي.

  1155  ...................................................................................................  تعريف السجن.تعريف السجن.: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  1166  .......................................................................................  : السجن في اللغة.: السجن في اللغة.المطلب األولالمطلب األول

  1818  .............  : السجن في االصطالح الفقهي )الشرعي( ودليل مشروعيته.: السجن في االصطالح الفقهي )الشرعي( ودليل مشروعيته.المطلب الثانيالمطلب الثاني

  1818  .......................................................  في الصطالح الفقهي.في الصطالح الفقهي.الفرع األول: السجن الفرع األول: السجن 
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  2233  .........................  الفرع الثاني: دليل مشروعية السجن في الشريعة اإلسالمية.الفرع الثاني: دليل مشروعية السجن في الشريعة اإلسالمية.

  2244  ..................................................................................................  أولا: الكتاب.أولا: الكتاب.

  2277  .....................................................................................  ثانياا: السنة النبوية.ثانياا: السنة النبوية.

  3300  ...............................................................................................  ثالثاا: اإلجماع.ثالثاا: اإلجماع.

  3311  .............................................................................................  رابعاا: المعقول.رابعاا: المعقول.

  3333  ............................................................  : السجن في االصطالح القانوني.: السجن في االصطالح القانوني.المطلب الثالثالمطلب الثالث

  3366  .................................................................................  ون.ون.ــــــور السجور السجــــتطتطالمبحث الثالث: المبحث الثالث: 

  3377  ..................................................................... . : تطور السجون في اإلسالم: تطور السجون في اإلسالمالمطلب األولالمطلب األول

   . .........................................................  3377  : السجن في عهد الرسول: السجن في عهد الرسولالفرع األولالفرع األول

  3838  ..............................................  : السجن في عهد الخلفاء الراشدين.: السجن في عهد الخلفاء الراشدين.الفرع الثانيالفرع الثاني

  4400  ..........................................  : السجن بعد عصر الخلفاء الراشدين.: السجن بعد عصر الخلفاء الراشدين.الفرع الثالثالفرع الثالث

  4400  ...................................................................  : تطور السجون في الجزائر.: تطور السجون في الجزائر.الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  4400  ............................................................  : السجن في العهد العثماني.: السجن في العهد العثماني.الفرع األولالفرع األول

  4400  ..........................................  : السجن في عهد االستعمار الفرنسي.: السجن في عهد االستعمار الفرنسي.الفرع الثانيالفرع الثاني

  4411  .............................................................. . : السجن ما بعد االستقالل: السجن ما بعد االستقاللالفرع الثالثالفرع الثالث

  4422  .....................................................................  ن.ن.ــــــــــالمبحث الرابع: أهداف عقوبة السجالمبحث الرابع: أهداف عقوبة السج

  4433  .......................................  : أهداف عقوبة السجن في الشريعة اإلسالمية.: أهداف عقوبة السجن في الشريعة اإلسالمية.المطلب األولالمطلب األول

  4466  .........................................  : أهداف عقوبة السجن في القانون الوضعي.: أهداف عقوبة السجن في القانون الوضعي.المطلب الثانيالمطلب الثاني

  5533  ........................................................................................................... . خالصة الفصل التمهيديخالصة الفصل التمهيدي

        حقوق السجين في التمتع بالمعاملـة اإلنسـانية فـي الشـريعة اإلسـالمية والقـانون حقوق السجين في التمتع بالمعاملـة اإلنسـانية فـي الشـريعة اإلسـالمية والقـانون الفصل األول: الفصل األول: 
  101011--5566  الجزائري.الجزائري.

  5577  ..........................................................  ..التعذيبالتعذيب  منمن  الحمايةالحماية  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  مبحثمبحثالال

  5858  ............. .اإلسالمية الشريعة في التعذيب من الحماية في السجين حق :األول المطلب

  6600  .............  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  التعذيبالتعذيب  منمن  الحمايةالحماية  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  6655  ......................................................  ..مناسبةمناسبة  معيشيةمعيشية  ظروفظروف  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  6666  .......  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  مناسبةمناسبة  معيشيةمعيشية  ظروفظروف  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  7711  ......  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  مناسبةمناسبة  معيشيةمعيشية  ظروفظروف    فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  7722  ..................................................................  ..الصحيةالصحية  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثالثالثالث  المبحثالمبحث
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  7733  ...................  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  الصحيةالصحية  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  8811  ...................  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  الصحيةالصحية  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  9944  ...............................................  ..المدةالمدة  بانقضاءبانقضاء  عنهعنه  اإلفراجاإلفراج  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الرابعالرابع  المبحثالمبحث

  9955  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  المدةالمدة  بانقضاءبانقضاء  عنهعنه  اإلفراجاإلفراج  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  9898  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  المدةالمدة  بانقضاءبانقضاء  عنهعنه  اإلفراجاإلفراج  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  9999  ...........................................................................................................................  خالصة الفصل األول.خالصة الفصل األول.

  106106--101000  والقانون الجزائريوالقانون الجزائري  الشريعة اإلسالميةالشريعة اإلسالمية  الدينية والمعنوية فيالدينية والمعنوية فيحقوق السجين حقوق السجين  الفصل الثاني:الفصل الثاني:

  101033  ......................................................  ..الدينيةالدينية  الشعائرالشعائر  ممارسةممارسة  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المبحثالمبحث

  101044  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  الدينيةالدينية  الشعائرالشعائر  ممارسةممارسة  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  110909  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  الدينيةالدينية  الشعائرالشعائر  ممارسةممارسة  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  111133  ..........................................................................  ..التعليـــمالتعليـــم  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  111144  ....................................  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  التعليمالتعليم  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  111818  ....................................  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  التعليمالتعليم  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  121244  .................................................................................  ..التثقيفالتثقيف  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  121255  ..................................  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  التثقيفالتثقيف  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  121277    ..................................  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  التثقيفالتثقيف  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  131322  .................................................................................  ..التهذيبالتهذيب  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الرابعالرابع  المبحثالمبحث

  131333  ..................................  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  التهذيبالتهذيب  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  113939  ..................................  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  التهذيبالتهذيب  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  144144  ..........................................................................................................................  ..ثانيثانيخالصة الفصل الخالصة الفصل ال

  010100--107107  والقانون الجزائريوالقانون الجزائري  الشريعة اإلسالميةالشريعة اإلسالمية  الجتماعية والقتصادية فيالجتماعية والقتصادية فيحقوق السجين حقوق السجين الفصل الثالث: الفصل الثالث: 

  148148  ..............................................................  ..الجتماعيةالجتماعية  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المبحثالمبحث

  149149  ..............  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  االجتماعيةاالجتماعية  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  153153  ..............  ..القانون الجزائريالقانون الجزائري  فيفي  االجتماعيةاالجتماعية  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق  ::ثانيثانيالال  المطلبالمطلب

  160160  ......................................  ..الجتماعيةالجتماعية  العالقاتالعالقات  علىعلى  اإلبقاءاإلبقاء  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  161161  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  االجتماعيةاالجتماعية  العالقاتالعالقات  علىعلى  اإلبقاءاإلبقاء  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  161161  ...............................................  ..السجنالسجن  داخلداخل  بغيرهبغيره  السجينالسجين  صلةصلة: : األولاألول  الفرعالفرع

  161161  ................................................................. . ببعضهمببعضهم  السجناءالسجناء  اتصالاتصال: : أولأول
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  161161  .............................................................. . بعضهمبعضهم  معمع  األقارباألقارب  حبسحبس: : ثانياا ثانياا 

  161161  ............................................. . ببعضهماببعضهما  المحبوسينالمحبوسين  الزوجينالزوجين  التقاءالتقاء: : ثالثاا ثالثاا 

  162162  ............................................. . الدينيةالدينية  الشعائرالشعائر  فيفي  السجينالسجين  مشاركةمشاركة: : رابعاا رابعاا 

  163163  ................................................ . السجنالسجن  ساحةساحة  فيفي  السجينالسجين  تجولتجول: : خامساا خامساا 

  164164  .............................................  ..السجنالسجن  خارجخارج  بغيرهبغيره  السجينالسجين  صلةصلة: : الثانيالثاني  الفرعالفرع

  164164  ..............................................  ..للسجينللسجين  األصدقاءاألصدقاء  وو  األقرباءاألقرباء  زيارةزيارة  ::أولا أولا 

  161655  .............  ..اإلعالماإلعالم  وسائلوسائل  علىعلى  واطالعهواطالعه  غيرهغيره  المحبوسالمحبوس  مراسلةمراسلة  ::ثانياا ثانياا 

  165165  ......  ..لذلكلذلك  السجنالسجن  منمن  إخراجهإخراجه  أوأو  تصرفاتهتصرفاته  فيفي  للبتللبت  المحبوسالمحبوس  زيارةزيارة  ::ثالثاا ثالثاا 

  161655  ....الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  االجتماعيةاالجتماعية  العالقاتالعالقات  علىعلى  اإلبقاءاإلبقاء  فيفي  السجينالسجين  حقحق  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  171722  .....................................................................  ..والمقابلوالمقابل  العملالعمل  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  171733  ......................  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  والمقابلوالمقابل  العملالعمل  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : األولاألول  المطلبالمطلب

  171766  ......................  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  والمقابلوالمقابل  العملالعمل  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  181833  ...................................................................  ..الالحقةالالحقة  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق: : الرابعالرابع  المبحثالمبحث

  181844  ....................  ..اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فيفي  الالحقةالالحقة  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  181888  ...............  ..عقابهعقابه  تمّ تمّ   منمن  تقبلتقبل  علىعلى  المجتمعالمجتمع  حثحث  فيفي  تتمثلتتمثل  الحقةالحقة  رعايةرعاية: : أولا أولا 

  119090  .....................  ..عقابهعقابه  تمّ تمّ   لمنلمن  االقتصاديةاالقتصادية  اإلعانةاإلعانة  فيفي  تتمثلتتمثل  الحقةالحقة  رعايةرعاية  ::ثانياا ثانياا 

  191922  ...........  ..عقابهعقابه  تمّ تمّ   لمنلمن  السابقةالسابقة  البيئةالبيئة  عنعن  اإلبعاداإلبعاد  فيفي  تتمثلتتمثل  الحقةالحقة  رعايةرعاية: : ثالثاا ثالثاا 

  191933  .............................  ..عقابهعقابه  تمّ تمّ   منمن  اتاتمعنويمعنوي  رفعرفع  فيفي  تتمثلتتمثل  الحقةالحقة  رعايةرعاية  ::رابعاا رابعاا 

  191955  ....................  ..الجزائريالجزائري  القانونالقانون  فيفي  الالحقةالالحقة  الرعايةالرعاية  فيفي  السجينالسجين  حقحق  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  212122  ..........................................................................................................................  ..ثالثثالثخالصة الفصل الخالصة الفصل ال

  000000--010155  ..................................................................................................................................................  ..الخاتمةالخاتمة

  005500--000000  ........................................................................................................................................... المــالحق

  222244 ......................................................... (: المعاهدات والتفاقيات الدولية واإلقليمية.01ملحق رقم )

  222244 ........................................................................... المعاهدات واالتفاقيات الدولية .1

  222244 ........................................................................ المعاهدات واالتفاقيات اإلقليمية .2

  222255 ...................................................... (: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.02ملحق رقم )

  232344 .................................................................. .المبادئ األساسية لمعاملة السجناء (:03ملحق رقم )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرس احملتوياتــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   
293 

 

 

 

يتضــمن  2005فبرايــر  06الموافــق  1425ذي الحجــة عــام  27مــخرف فــي  04-05قــانون رقــم (: 04ملحــق رقــم )
عــــــــــادة اإلدمــــــــــاج الجتمــــــــــاعي للمحبوســــــــــين  .بــــــــــالجزائر قــــــــــانون تنظــــــــــيم الســــــــــجون وان

............................................................................................................................................................. 
  
  

232355  

  009900--005500 العامة الفهارس

  225544 ..............................................................................................القرآنية  فهرس اآليات -01

  252577 .............................................................................النبوية واآلثار  فهرس األحاديث -02

  226060 ............................................................................................................ فهرس األعالم -03

    262655 ..................................................................................... فهرس األعالم المترجم لهم -04

  262677 ........................................................................... قائمة بأسماء المصادر والمراجع -05

  009900--080888  ..................................................................................................... فهرس المحتويات  --0606


