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املواد املعادة من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق 

 م2007( لسنة 92للمرسوم امللكي رقم )

  أوصت بهاوذلك كما 

 مبجلس الشورى  نة الشؤون ااخاريية والدفاع وامأمن الوطيجل

 

 

 :كما أوصت بها اللجنة 47املادة 

حقوق اإلنسان امُلسجلة قانونًا بزيارة مراكز اإلصالح والتأهيل لالطالع "جيوز السماح جلمعيات 

على ظروف املركز ونزالئه بعد استطالع رأي وزارة حقوق اإلنسان، وذلك وفقًا للضوابط 

 )انتهى النص( القانونية واإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني واللوائح والتعليمات".

 

 املؤسسة:مرئيات 

بدأ ترى املؤسسة أن السماح جلهات معنية حبقوق اإلنسان بزيارة مراكز اإلصالح من حيث امل

مبا يضمن محاية فّعالة حلقوق  األحكام القضائيةمن الرقابة على منفذي  نوعًا  والتأهيل ُيوجد

بغّية التوصية  النزالء تدوين التعديات على حقوقمن قبيل الرصد وأيضًا النزالء، كما يعترب 

إجراء وقائي وتثقيفي، وهو ما يصّب يف النهاية يف تعزيز مسؤولية  أوباختاذ إجراء تصحيحي، 

 احلقوق.الدولة عن محاية 

يف مراكز اإلصالح باعتبارها ضور احلدور رقابي من خالل يضاف إىل ذلك اعتبار تلك اجلهات ذات 

إذ أواًل، وحلقوق السجناء ثانيًا،  قوق اإلنسانُيحتمل أن تقع فيها انتهاكات حل من األماكن اليت

 السجناءجتاه  موتصرفاته مأكثر حرصًا يف سلوكه من منفذي األحكام القضائيةجتعل 

 واحليلولة دون وقوع انتهاكات كي تدرك السلطات بأن هناك من يراقب تصرفاتها ويرصدها

مساألة محاياة    يال ااا، باعتباار أن   وعليه ترى املؤسسة إيكال عملية زياارة مراكاز اإلصاالح والتأه   

حقوق اإلنسان من املسائل اجلوهرية اليت أنشئت من أجلها املؤسسة الوطنية حلقاوق اإلنساان، وهاذا    

"توجيااه يف البنااد رابعااًا    يف بيااان اختصاااص املؤسسااات الوطنيااة  مااا نصاات عليااه مباااد  باااري  

البلاد وتقاديم مقاحاات إليهاا تتعلا       احلكومة إىل حاالت انتهاك حقوق اإلنساان يف أي جازء مان    

 2009لسانة   64ترمجاه األمار امللكاي رقام     هاذا ماا   ، وباملبادرات الرامية إىل وضع حٍد اذه احلاالت"
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املاادة األولاي    يف الوطنياة حلقاوق اإلنساان ،    بإنشااء املؤسساة   2012لسانة   28املعدل باألمر امللكي رقم 

   انه على همن

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تتوىل تعزيز "تنشأ مؤسسة مستقلة تسّمى 

وتنمية ومحاية حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بهاا واإلساهام يف   

 .ضمان ممارستها ..."

وال ميكن بأي حال من األحوال استبعاد مراكز اإلصالح والتأهيل من اعتبارها جزًء من البلد الايت  

 فيهاا ال ميكن للمؤسسة أن تضامن عادم وقاوع انتهااك     من احملتمل وقوع حاالت انتهاك فيها، كما 

املادة  ، وهو ما يدخل ضمن مفهوم احلماية اليت أشارت اادون تدخل منها من خالل القيام بعمل ما

 األوىل من أمر التشكيل، ويعترب إجراء الزيارة إحدى آليات تلك احلماية.

وإذا كان اادف هو مراقبة حالة حقوق اإلنسان، فإن تلاك املراقباة تتطلاب احلضاور باني األفاراد        

على مراكز اإلصالح والتأهيل أن العملية ال تقتصر فقط على تقديم  يةاإلشرافحتى تدرك اجلهة 

عن انتهاكات حلقوق اإلنسان، وإمنا أيضًا عن متابعة اإلجراءات اليت تتخاذها ملعاجلاة حالاة    تقارير 

 انتهاك.

كما أن العملية تتطلب من اجلهة املنوط بها إجراء الزيارة لالطاالع علاى ظاروف املركاز ونزالئاه      

قوق اإلنسان، قدرًا من احليادية واالستقاللية وقد يصعب استيفاء ذلك يف اجلمعيات ذات العالقة حب

اليت رمبا تتحرك وف  توجهات معينة أو حتت ضغوط من منتسبيها من اجلمهور تقدح يف حيادهاا  

 واستقالاا.

بينمااا ال يتااأتى ذلااك للمؤسسااة الوطنيااة، حيااث أنهااا ملزمااة مبوجااب القااانون بااالتزام احلياااد           

 واالستقالل، وهذا ما نصت عليه املادة من أمر التشكيل على أنه 

 .".. ومتارس املؤسسة مهامها حبرية وحيادية واستقاللية تامة.......  " 

قوق املعنية حبمعيات اجلتقوم  وان بذلك،  اإلنسانتضطلع املؤسسة الوطنية حلقوق لذا من املهم أن 

من منطل  التعاون البناء ، املؤسسة إىل استفسارات تتعل  باحملكومني والنزالء أيةبتقديم اإلنسان 

 / و  3الذي نصت عليه املادة 

نية واملؤسساات ذات   التعاون مع املنظمات الدولية و اجلهات اإلقليمية والوط"

الصلة يف البلدان األخرى املعنية بتعزيز ومحاية حقاوق اإلنساان، وذلاك مباا     

 ."تيسهم يف حتقي  أهداف املؤسسة وتنمية العالقة بهذه اجلهات واملنظما

بزيارة من وجود تلك االنتهاكات والقيام  الوطنية التحق املؤسسة يقع على عات  ومن ثم 

 .حد أعضاء تلك اجلمعيات املعنيةأكن أن يضم وفد املؤسسة كما ميوالتأهيل،  اإلصالحمراكز 
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 أن يتم تعديل النصل ليكون كما يلي عليه يقاح و

مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز احلب  االحتياطي حلقوق اإلنسان زيارة  )للمؤسسة الوطنية

  .(لالطالع على ظروفها وأحوال نزالئها، وعلى اجلهة املعنّية تسهيل ذلك

 

 مالحظة 

متت اإلشارة إىل مراكز احلب  االحتياطي يف النص املقاح سالف البيان لشمول مشروع القانون 

" يف تعريف املؤسسة يف مشروع احتياطيًااحملبوس أماكن احلب  االحتياطي، ولورود عبارة "

هي اجلهة اليت تتوىل إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز اليت نصت على "  1القانون يف املادة 

املكان املخصص إليواء النزالء أو احملبوسني "، وكذلك يف تعريف املركز بأنه " احلب  االحتياطي

 املشروع. "، فضاًل عن ورودها يف بعض مواداحتياطيًا

 

 كما أوصت بها اللجنة:   55املادة 

"تنشأ جلنة التأديب يف كل مركز بقرار من الوزير برئاسة رئي  املركز وعضوية الضابط 

 )انتهى النص(. املسئول عن النزالء وعضو قانوني. وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة"

 

لتحقي  الرقابة الالحقة يلزم أيضًا توثي  مجيع اجلزاءات اليت توقع على النزيل ترى املؤسسة انه 

يف سجل حيتفظ به يف امللف اخلاص به، ملا لذلك من أهمية بالغة يف عملية فرض الرقابة على عمل 

مراكز التأهيل ومدى التزامها قانونًا حيال النزالء، وما ُيوقع حياام من جزاءات ومدى موافقتها 

 صحيح القانون. مع

 استحداث نص يف املشروع يتضمن ذلك اإلجراء على النحو التالي ترى املؤسسة وعليه 

"تقيد مجيع اجلزاءات اليت توقع على النزيل يف منوذج حيتفظ به يف ملفه، كما تقيد يف السجل 

 اخلاص باجلزاءات"
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 اللجنة: أوصت بهاكما    56 املادة

 التأديبية اليت توقع على النزيل هي  "اجلزاءات

 .هالتنبي .1
 اإلنذار يف حضور احلراس أو النزالء. .2
 اإلنذار الكتابي. .3
 احلرمان من بعض أو كل االمتيازات املمنوحة له. .4
 احلرمان من الربامج الافيهية أو األنشطة الرياضية. .5
 طل  ملدة ال تزيد على سبعة أيام.لاحلرمان من التنزه يف ااواء ا .6
 احلرمان من املكافأة املالية املقررة له ملدة ال تزيد على مخسة عشرة يومًا. .7
 التصنيف إىل الدرجة األشد وذلك وفقًا للضوابط والقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية. .8
احلرمان من االتصال اااتفي مدة ال تزيد على مرتني وذلك وفقًا للضوابط والقواعد اليت  .9

 تنفيذية.حتددها الالئحة ال
احلرمان من الزيارة ملدة ال تزيد على زيارتني وذلك وفقًا للضوابط والقواعد اليت حتددها  .10

 التنفيذية. الالئحة
ختفيض املدة أو عدم ترشيحه لإلفراج حتت شرط بعد انقضاء ثالثة أرباع احلرمان من  .11

 املدة احملكوم بها.
 احلب  االنفرادي ملدة ال تزيد على عشرة أيام. .12

وجيوز إلدارة املركز اختاذ اجلزاء املناسب للمخالفات اليت يرتكبها احملبوسون احتياطيًا وذلك 

 )انتهى النص( وفقًا للضوابط والقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

 

 ملؤسسة:مرئيات ا

 اجلزاءات تعد  
 ،  التنبيه. 1) 

 .اإلنذار يف حضور احلراس أو النزالء. 2

 .الكتابي اإلنذار.  3 

 (، احلرمان من املكافأة املالية املقررة له ملدة ال تزيد على مخسة عشرة يومًا. 7 و

 

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية  7املادة من األمور اليت ال تتعارض مع ما أشارت له 

  ليت نصت على أنهوا والسياسية



 

5 
NIHR_Apr 2013 ©  املؤسسة لبعض املواد  يف مشروع قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل  مرئيات 

 أو القاسية العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب أحد تعريض جيوز ال"
 . ة"املهين أو الالإنسانية

  

 أن على  10/1املادة مانصت عليه و

"يعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتام الكرامة األصيلة يف 

 .الشخص"

 

   من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه 1ما نصت عليه املادة  كذلكو

"ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل وعذاب شديد جسديًا 

 .كان أم عقليًا، يلح  بشخص ما ..."

 

  على أن نصتمن ذات االتفاقية اليت  16واملادة 

"تتعهد كل دولة طرف بأن متنع يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال 

أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال تصل إىل حد 

 ."1التعذيب كما حددته املادة 

 

  بكرامة ات بسيطة، شريطة أن تتخذ على حنو ال ميوهي ال تعدو عن كونها جزاء

 ذلك انتهاكًا للمواد سالفة الذكر. ّدالنزيل املتأصلة يف نفسه كإنسان وإال ُع

 

  رقم  أما فيما خيص اجلزاء 
 بعض أو كل االمتيازات املمنوحة له(.احلرمان من .  4) 

 

عّما إذا كان احلرمان يعد للتوصل فإنه يلزم بيان تلك االمتيازات ومدى حاجتها للنزيل، 

 ، أو أنها على سبيل املنحة ال يضار النزيل حبرمانها.حلقوق النزيل من عدمهانتقاصًا 
 

 اجلزاءان  
 ،  الرياضيةاحلرمان من الربامج الافيهية أو األنشطة . 5 ) 

 .(طل  ملدة ال تزيد على سبعة أياملاحلرمان من التنزه يف ااواء ا. 6و 

 

ترى املؤسسة أن الغاية من فرض العقوبة املقيدة للحرية هو التقويم وإعادة التأهل  

انه جيب أن يكون هناك ضوابط يف فرض هذين اجلزائني من ووالتهيئة للعودة للمجتمع، 

 منمباشر حيث تقليل املدة لتكون ثالثة ايام حبد أقصى، وأن يكون النزيل حتت اشراف 

 اللجنة الطبية.قبل 
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أو مي  اادف املبتغى من العقوبة، حيث أن النزالء على حنو ال يضر بها يكون فرضوأن 

11 السجناءمن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة  21/1 رقم القاعدة

 تنص على أنه  اليت  

" لكل سجني غري مستخدم يف عمل ح  يف ساعة على األقل يف كل يوم 

يف ااواء الطل ، وتوفري تربية رياضية ميارس فيها التمارين الرياضية املناسبة 

وترفيهية خالل الفاة املخصصة للتمارين، للسجناء األحداث وغريهم ممن 

ما  يسمح ام بذلك عمرهم ووضعهم الصحي وجيب أن توفر اام اذه الغاية

 .يلزم من مكان ومنشآت ومعدات"

 

  وذلك وفقًا للضوابط والقواعد اليت حتددها الالئحة  التصنيف إىل الدرجة األشد. 8اجلزاء

 .التنفيذية
 

روط اليت ترى املؤسسة إن تصنيف النزيل على الدرجة األشد حيتاج إىل بيان املعايري والش

، كما يلزم الوقوف على  اإلجراءات اليت سوف تتخذ حياله على أساسها يتم التصنيف

 للنزيل. لبيان مدى عدم انتهاكها للحقوق األساسية

 
جة من الوضوح والثبات، كما جيب أن تكون وعليه جيب حتديد معايري التصنيف على در

اجلزاءات املاتبة على ذلك التصنيف تتناسب مع املخالفة ومبا ال يشكل نوعًا من أعمال 

من اتفاقية  1املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كما حددته املادة 

 التعذيب. مناهضة

 

 احلرمان من االتصال اااتفي مدة ال تزيد على مرتني وذلك وفقًا للضوابط . 9 ناجلزاءا

 ، والقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية 
احلرمان من الزيارة ملدة ال تزيد على زيارتني وذلك وفقًا للضوابط والقواعد اليت . 10 و

 .حتددها الالئحة التنفيذية 
 

األمور ذات من  بعملية االتصال اخلارجي سواء كان عرب اااتف أو الزيارة النزيليعترب قيام 

الصبغة االجتماعية، وهي ُتعد من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء 

ملا له من أهمية شديدة للصحة النفسية للمحتجزين وخاصة احملتجزين منهم لفاات 

رد من احلصول على مستوى كاٍف من التحفيز االجتماعي ، حيث أن حرمان الفطويلة

يعجز خالل فاة قصرية عن احلفاظ على حالة مناسبة من اليقظة واالنتباه إىل البيئة 

 احمليطة.
 

                                                           
اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف جنيف عام "  النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء القواعد"  1

 انظر املرف  .1977، ويف مايو 1957وأقرها اجملل  االقتصادي واالجتماعي يف يوليو  1955
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أما كما جتدر اإلشارة إىل وجوب أن تكون تلك االتصاالت أو الزيارات على فاات متقاربة، 

 يف هذه احلالة يزيد األمر معاناًة.اجلزاء  إذا كانت الفاات بينها بعيدة فإن فرض

 
وعليه ترى املؤسسة أنه ال ضري من فرض ذلك اجلزاء شريطة األخذ يف االعتبار أن التعسف 

، كما جيب أن يكون األصل يف يف اللجوء إليه يعترب ضربًا من ضروب املعاملة الالإنسانية

تأثري اجلزاء على النزيل لدرجة  الفاات بني كل اتصال أو زيارة متقاربة مبا يضمن عدم

 الوقوع يف دائرة االنتهاك حيث أن فرض اجلزاء نتيجة خمالفة ال ترقى حلد العقوبة.

 

  احلرمان من ختفيض املدة أو عدم ترشيحه لإلفراج حتت شرط بعد انقضاء . 11اجلزاء

 . ثالثة أرباع املدة احملكوم بها
 

يعترب اإلفراج حتت الشرط من قبيل املكافأة نظري حسن السلوك وااللتزام باللوائح واألنظمة 

 349داخل املؤسسة اإلصالحية أثناء قضاء العقوبة السالبة للحرية، وهو ما أشارت له املادة 

 أنه  من قانون اإلجراءات اليت نصت على

"جيوز اإلفراج حتت الشرط عن كل حمكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا 

كان قد أمضى يف السجن ثالثة أرباع مدة العقوبة وتبني أن سلوكه أثناء 

 .تقويم نفسه ..." يفوجوده يف السجن يدعو إىل الثقة 

مل  وعليه ترى املؤسسة أن ذلك اجلزاء ال ينتهك أي ح  من احلقوق املكفولة للنزيل ما

 ، وكان وف  الضوابط واإلجراءات.هُيتعسف يف استعمال

 

  احلب  االنفرادي ملدة ال تزيد على عشرة أيام.12اجلزاء  . 

ترى املؤسسة أن احلب  االنفرادي كنوع من اجلزاء التأدييب قد تشوبه شبهة الوقوع   

اليت نصت من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  7فيما أشارت إليه املادة 

  على أنه

 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب أحد تعريض جيوز ال" 
 ، ة"املهين

 ، اليت نصت على أنه منه 10/1واملادة 

   ،الكرامة األصيلة يف الشخص" يعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتام "

  من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه 1املادة  عليهوكذلك ما نصت 
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"ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل وعذاب شديد جسديًا 

"تتعهد من ذات االتفاقية اليت تنص على أن  16، واملادة كان أم عقليًا، يلح  بشخص ما ..."

كل دولة طرف بأن متنع يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى 

من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال تصل إىل حد التعذيب 

 ".1كما حددته املادة 

اآلثار  وذلك بسبب حدوثه يف ظروف قد ال تسمح برصده على حنو واضح، فضاًل عن

الصحية السلبية احلادة املاتبة على استخدام احلب  االنفرادي، فإنه قد يصل مستوى 

 األفعال اليت أشارت اا املواد سالفة الذكر.

وبناًء عليه فإن املؤسسة من حيث املبدأ توصي باللجوء إلجراءات تأديبية بديلة واستبعاد 

 ما أوصى به املقرر اخلاص املعين احلب  االنفرادي كجزاء تأدييب، وهي بذلك تتبنى

بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التابع جملل  

22 الشأنحقوق اإلنسان يف هذا 

. 

 مالحظة 

حالة املضي يف إقرار املشروع متضمنًا إيقاع احلب  االنفرادي كجزاء تأدييب فإن  ويف

 املؤسسة تضع مالحظاتها على ذلك على النحو التالي 

  أن ال يتم اللجوء إىل احلب  االنفرادي كجزاء إال بعد استنفاذ كافة الوسائل اليت

لك ُيعد تعسفًا يف حتق  معها حالة االنضباط داخل املؤسسة اإلصالحية، وخالف ذ

 فرضه كجزاء.
 .أن ال يفرض أي جزاء آخر مع احلب  االنفرادي 
  أن يتم التحق  من قدرة النزيل )اجلسدية واملعنوية( على حتمل احلب  االنفرادي

من خالل عرضه على جلنة طبية خمتصة من خارج املؤسسة اإلصالحية، ويفضل أن 

 تكون جلنة حمايدة.
 أو ممن  18ممن تقل أعمارهم عن سن  -كانوا أو رجال نساء  -استبعاد النزالء

 يعانون من أعراض صحية أو نفسية من احلب  االنفرادي كجزاء تأدييب.
 وهي عشرة أيام،  إنقاص املدة القصوى للحب  االنفرادي عن املدة احملدد يف املشروع

فقرة د من القانون النموذجي العربي املوحد  -أواًل  - 53متاشيًا مع ما ورد يف املادة 

" احلب  االنفرادي ملدة ال تزيد على حيث نصت على أن يكون لتنظيم السجون 

سبعة أيام".

3

3
   

                                                           
2
واملقدم إىل اجلمعية العامة لألمم  املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةتقرير املقرر اخلاص  

 انظر املرف  (.A/66/268املتحدة رقم ) 

3
 – 365اعتمد من قبل جمل  وزراء العدل العرب يف دورته السادسة عشر ) القرار رقم ،  القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم السجون 

 )مرف (  ..(6/11/2000-16د 
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  إجياد نظام يسمح بالنزول عن احلب  االنفرادي كجزاء عند توافر شروط معينة

 كحسن السلوك، ... إخل.
 للحب  االنفرادي على قدر تتوفر معه سبل الراحة  ضرورة أن يكون املكان املخصص

البدنية والنفسية ومبا ال يؤثر على النزيل، فضاًل عن احلفاظ على كرامته 

اإلنسانية املتأصلة يف نفسه كإنسان، وإال ُعد ذلك من قبيل التعذيب وغريه من 

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
  النزيل من الطعن على القرار الصادر بتوقيع اجلزاء كما ورد يف الضمانات متكني

املشار إليها سلفًا، ويستلزم ذلك إحاطته باملخالفات اليت استوجبت إيقاع اجلزاء واملربرات 

 ومدة احلب  مع متكينه من التواصل مع حماميه.
 وف على حالته عرض النزيل خالل فاة احلب  االنفرادي على اللجنة الطبية للوق

 الصحية.
  إحاطة النيابة العامة بتقرير عن كل حالة يتم توقيع احلب  االنفرادي عليها

 كجزاء تأدييب وذلك بهدف إجياد رقابة قضائية.

 عدم خالاا من تأمل اليت الضمانات قبيل من تعد املالحظات تلك أن املؤسسة وترى

 .زالءللن املكفولة للحقوق انتهاكًا  يشكل فيما الوقوع

كما ميكن الرجوع إىل تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 

، املقدم مبوجب قرار هينة، التابع جملل  حقوق اإلنسانالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

مرف  ) التفصيل.حنو ، حيث تناول موضوع احلب  االنفرادي على 65/205اجلمعية العامة 

 نسخة منه(.

 

 :كما أوصت بها اللجنة   56املادة الفقرة الثانية من 

"وجيوز إلدارة املركز اختاذ اجلزاء املناسب للمخالفات اليت يرتكبها احملبوسون احتياطيًا وذلك وفقًا 

 )انتهى النص(.للضوابط والقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية" 

 

 املؤسسة: مرئيات

 يوضع مبوجبه املتهم يف مكان معني ساب  على احملاكمة احتياطي هو إجراءاالحتياطي  احلب 

 التأكدحتاول اجلهات املختصة من خالاا  املقررة قانونًا خمتصة وللمدةمن جهة قضائية  بأمر

 .من ثبوت التهمة من عدمها
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ى احملاكمة من أخطر املراحل حساسية، نظرًا إىل إمكانية تأثري أي إجراء تعد املرحلة السابقة علو

جيب أن ُيساشد يف ُيتخذ حيال احملتجز على الضمانات اليت تكفل حقه يف احملاكمة العادلة، لذلك 

 ة املفاضة للمحتجز قبل احملاكمةالرباءمببدأ  على حنٍو ال خيّل اجلزاءات التأديبيةاستخدام 

  اليت نصت على أنه 14/2دة مبوجب املا

 "من ح  كل متهم بارتكاب جرمية أن ُيعترب بريئًا إىل أن يثبت عليه اجلرم قانونًا "

 ُتعطى أولية الفااض الرباءة كنقطة انطالق جلميع املعايري يف جمال االحتجاز الساب  للمحاكمة. و

ام احل  يف  أن يكونوا حمل فاألشخاص الذين مل يدانوا جبرمية هم متهمون بارتكابها ُيكفل 

من العهد اخلاص أ -10/2مبوجب املادة  معاملة على حدة تتف  مع كونهم أشخاصًا غري مدانني

"يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني، اليت تنص على أنه  باحلقوق املدنية والسياسية

 .كونهم أشخاصًا غري مداننيإال يف ظروف استثنائية، ويكونون حمل معاملة على حدة تتف  مع 

قيود إال ما يضمن مثوام أمام احملكمة ومينع التدخل أية فرض   وعليه ترى املؤسسة عدم جواز

 يف مجيع الشواهد وحيول دون ارتكاب جرائم جديدة. 

 يقتضيها احلفاظ على النظام واألمن يف فرض جزاءات أو قيود إلدارة املركز ضرورةوإذا تبني 

مبركزهم ومبا ال يؤثر الضمانات اليت  على حنو ال خيل تكون تلك اجلزاءاتن جيب أ املركز

  هعلى أن 20 نصت اليت و من الدستور 20أشارت اا املادة 

ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون، وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي  - أ

 ينص عليها.

 العقوبة شخصية. - ب

حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارسة املتهم بريء  - ت

 ح  الدفاع يف مجيع مراحل التحقي  واحملاكمة وفقُا للقانون.

 حيضر إيذاء املتهم جسمانيًا أو معنويًا. - ث

 جيب أن يكون لكل متهم يف جناية حمام يدافع عنه مبوافقته. - ج

 ح  التقاضي مكفول وفقًا للقانون. - ح

 
ونرى يف هذا الشأن استبعاد اجلزاءات املتمثلة يف احلرمان من الربامج الافيهية أو األنشطة الرياضية، 

أو التنزه يف ااواء الطل ، أو احلرمان من الزيارة أو االتصال اااتفي، فضاًل عن استبعاد احلب  

 االنفرادي إال للضرورة القصوى مع إحاطة النيابة العامة بذلك.

  النص على أهميةىل ا إضافة
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 لإلفراجسبيل املسجون يف امليعاد املقرر قانونا  إخالءان توقيع تلك اجلزاءات التأديبية ال حيول دون  

 عنه.

 

 كما أوصت بها اللجنة: 57املادة 

من هذا القانون.  56"ختتص جلنة التأديب بتوقيع اجلزاءات التأديبية املنصوص عليها يف املادة 

، 2، 1وجيوز لرئي  املركز أو من ينوب عنه توقيع اجلزاءات التأديبية املنصوص عليها يف البنود 

 )انتهى النص(.من هذا القانون"  56يف املادة  6، 5، 4، 3

 

 املؤسسة: مرئيات

 ُيعّدإن اضطالع جلنة تأديب خمتصة بالنظر يف املخالفات الصادرة من النزيل أثناء فاة االحتجاز 

النزيل  لدفوعضمانة حقيقية للنزيل، من خالل إجراء التحقي  الالزم وما يستتبعه من مساع 

 واإلحاطة بظروف ومالبسات املخالفة وصواًل إىل تقرير اجلزاء املناسب.

ة لغري اللجنة املذكورة رمبا يثري شبهة اإلخالل بتلك الضمانات، أو يقود إىل وإناطة تلك املهم

 .اجلزاءالتعسف يف فرض 

على النزيل يف التنبيه، وعليه ترى املؤسسة قصر اجلزاءات اليت ميكن لرئي  املركز فرضها 

بسيطة، شريطة أن تتخذ  جزاءاتباعتبارها واإلنذار الكتابي واإلنذار يف حضور احلراس أو النزالء، 

 مع اخلضوع إىل رقابة اللجنة التأديبية.املتأصلة يف نفسه  حقوقه أو كرامته على حنو ال مي 

 

 كما أوصت بها اللجنة:  60املادة 

"ال جيوز استخدام القيد احلديدي على النزالء أو احملبوسني احتياطيًا داخل املركز إال يف احلاالت 

 اآلتية 

 إذا وقع مترد أو هياج أو عصيان أو تعٍد شديد أو أعمال شغب. .1
إذا حاول النزيل اارب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان اذا اخلوف أسباب  .2

 معقولة.
 حماولة اإلضرار بالنف  أو بالغري أو أموال الغري. .3
 تهى النص()ان .إي حاالت أخرى ضرورية تؤدي إىل اإلخالل باألمن والنظام داخل املركز .4
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 املؤسسة: مرئيات

، داخل أماكن االحتجاز من أنواع تقييد احلرّيةيعد استخدام القيد احلديدي على النزالء نوعًا 

كما ُينظر إليه على أنه عقوبة مضافة على العقوبة األصلّية، إىل جانب اعتباره نوعًا من 

أنواع املعاملة غري اإلنسانية ملا ينطوي عليه هذا اجلزاء من مساس بالسالمة اجلسدية، إىل جانب 

ما ياكه من أثر يف نف  النزيل مي  كرامته املتأصلة يف نفسه كإنسان، وعليه فقد 

  على أن العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن  10/1 ملادةانصت 

ُيعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتام الكرامة األصيلة يف الشخص "

 ."اإلنساني

 اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه  من 1ما نصت  أيضًا املادة ك

"ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل وعذاب شديد جسديًا كان 

 أم عقليًا، يلح  بشخص ما ..."

  من ذات االتفاقية اليت تنص على أن 16املادة وكذلك 

"تتعهد كل دولة طرف بأن متنع يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال 

أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال تصل إىل حد 

 ."1التعذيب كما حددته املادة 

 -سب  اإلشارة إليه-ة السجناء من القواعد النموذجية الدنيا ملعامل 33ويف هذا الصدد أشار املبدأ 

" ال جيوز أن تستخدم أدوات تقييد احلرية،  كاألغالل والسالسل واألصفاد وثياب إىل أنه 

 التكبيل كوسيلة للعقاب ... إال يف الظروف التالية 

كتدبري لالحااز من هروب السجني خالل نقله، شريطة أن تفك مبجرد مثوله أمام  -أ 

 ة أو إدارية.يسلطة قضائ

 ألسباب طبية، بناًء على توجيه الطبيب. -ب 

بأمر من املدير، إذا أخفقت الوسائل األخرى يف كبح مجاح السجني ملنعه من إحلاق  -ج 

مادية، وعلى املدير ف ميثل هذه احلالة  راألذى بنفسه، أو بغريه، أو من تسبيب خسائ

 أن يتشاور فورًا مع الطبيب وأن يبلغ األمر إىل السلطة اإلدارية".

 

مت حتديدها  تسنًا جاء نص املادة صرحيًا بعدم جواز استخدام القيد احلديدي إال يف حاالوح

املركز قد تلجأ الضرورة احلفاظ على النظام واألمن يف أنه ويف سبيل على سبيل احلصر، حيث 

 إىل فرض هذا النوع من اجلزاء.
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التعامل القاسي والعنيف مع  مع التشديد إىل أن الدواعي األمنية جيب أن ال تكون حجة مربرة يف

النزيل كوضع القيود احلديدية وهو داخل املركز، صحيح أن من مهام إدارة املركز التحفظ 

على النزالء ومنعهم من ااروب، كما أن عليها التعامل مبا حيفظ النظام، لكن جيب أن يتم 

إجراًء حتفظيًا  وفقًا إلجراءات ال متّ  بشكل مباشر كرامة النزالء، وهو ال يعدو كونه

 ولي  جزاًء تأديبيًا.

ي حاالت أخرى ضرورية تؤدي إىل اإلخالل باألمن والنظام أ"اليت نصها  إال أن احلالة الرابعة 

ة التعسف يف اللجوء هنرى أنها توسعت يف حاالت اللجوء للقيد، مما قد يثري شب داخل املركز"

الت على سبيل االنص، وضرورة حتديد تلك احلاذا النوع من اإلجراء، وعليه نرى عدم إطالق 

 احلصر.

من الالزم إحاطته بالضمانات النوع من اإلجراء فويف هذا الشأن ترى املؤسسة أنه عند فرض  

 التالية 

  إال بعد استنفاذ كافة الوسائل املمكنة لوقف األسباب املؤدية  اإلجراءعدم اللجوء إىل هذا

 لفرضه.
 تزيد عن  مدة معينة، وميكن االستئناس مبقاح احلكومة والذي حدده مبدة ال حتديد

 .أسبوع
 من قبيل تكبيل والنفسية أن يكون استعماله على حنٍو ال مي  بسالمة النزيل اجلسدية ،

 .اليدين من اخللف، أو تكبيل اليدين مع الرجلني يف قيد واحد
 إزالة القيد احلديدي متى ما انتفت مربراته وزالت أسبابه. جتب 
  املركز، لفحصه بصفه دورية للتأكد من عدم اللجنة الطبية بعرض النزيل على

من  33 املبدأ يف جاء ما مع يتواف  ما وهوعفات جراء استخدام القيد احلديدي، حدوث مضا

 .هبيانسالف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ال
 

 

  مالحظة

 نص على أنأن قرار جمل  النواب خبصوص استخدام القيد احلديدي قد  إىل اإلشارةكما جتب 

حتفظي يف حالة مقاومته مؤقتا وعرض  كإجراءاملركز ميكنها أن تأمر بتكبيل النزيل  إدارة

 .على رئي  املركز وجلنة التأديب األمر

 

على استخدام القيد احلديدي  إجراءالنظر يف باملؤسسة بانه لي  للجنة التأديب عالقة وترى 

 إجراءبل هو ،  56ة الواردة تفصيال يف املادة تأديبيات الزاءمن ضمن اجلكونه لي  ، النزيل

 . احاازي حتفظي
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