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 بْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 

َر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك 0ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُِّبينًا} { ِلَيْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأخَّ
 {3لَُّه َنْصرًا َعِزيزًا}{ َوَينُصَرَك ال2َوَيْهِدَيَك ِصَراطًا مُّْسَتِقيمًا}

 "3-1اآلية  –"سورة الفتح      صدق اهلل العظيم                                          

 انطالقا من أن :

 " المجتمعلحضارة انعكاس و  لسجن هي مرآةفي االحياة اليومية "  

 
 : من أجل أمل جديدو 

باعتبارهم ذوي احتياجات ، السجناء مجتمع خال من الجريمة ، متكافل في عالج  " 
رحلة من الواقع إلى نتجول سويا في  ، الرفاهةالعدالة العالجية و مجتمع خاصة ، في 

 المأمول  "
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 السجون إدارةفي مشاركة السجناء 
 وتنظيم الحياة داخل المؤسسات اإلصالحية والعقابية 

 المحتويات 
 لصفحةا الموضوع العنصر
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 21 قائمة المراجع .

 22 لفهرس التفصيلي .ا
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 مقدمة :

الشددئون العامددة أمددر حيددور و ددام لرفدد   إدارة فدديمشدداركة المعنيددين  أنمددن المتفددق عليدد   أصددبحلقددد 
، وباعتبددار إن المنشددآت العقابيددة المرافددق العامددة للدولددة فددي شددتا المجدداالت التنمويددة  إدارةكفدداءة وفاعليددة 

عدددادةالمندددوط بهدددا إصدددال  و  -لعامدددة الهامدددة احدددد تلدددا المرافدددق ا  دددي 1واإلصدددالحية " السدددجون " تأ يدددل  ا 
ومعاصددددرة علميدددة  إدارةفانددد  ال يمكدددن الحددددي  عدددن  –2بددددالمجتم   أخدددر إدمددداجهم مدددرة  عدددادةالسدددجناء إل

مناقشدة و شئونهم الحياتيدة  إدارةفي وجوب إقرار حق عام للسجناء في المشاركة إلا للسجون دون التطرق 
 . ة واألمناحتياجات حسن النظام ، والسالمب وبما ال يخل قة بظروف احتجاز مالمسائل المتعل

الدتعلم وبنداء الشخصدية السدوية االجتماعيدة ،  أدوات أ دماحدد   ديالمشداركة  أننعلم  أنوعلينا منذ البداية 
مدن خدالل المشدداركة ، ومدن خدالل الممارسددات  إالأن الرجدال ال يتعلمدون الفضددائل وكدم يقدول "أرسددطو " " 

، يريدد مند  وقدور جدرائم اذا كدان أن "المجتمد   .Tuck Mولدذلا يقدرر الحيداة المجتمعيدة . " االجتماعيدة فدي 
ذا كنددا نريددد  يددة.تبادلعالقددات  فديالعدداديين  األفددرادالدددخول مدد   الدولددة علدا   مؤسسددات تشددج أنينبغدي ف وا 

فددي لمشدداركة با أخر بدد أو يجددب أن يلزمددوا أنفسددهم بطريقددةعددن ارتكدداب الجددرائم والجنايددات ، ف ردر النددا 
  3االجتماعية للمجتم  ". واألعمالمجال االستخدامات 

 نجعل النا  في حالة أفضل "لكن ل –" السجن لي  للعقاب في السويد اروين جيم   ويقول

،Prison is not for punishment in Sweden. We get people into better shape’ 

Erwin James 

                                                           
جميد  المخدالفين الدذين  عامدة يوضد  بهدا مؤسسدة  بأند  السجن    1974 / 664القضية رقم    في court of law Hornbyوتعرف محكمة   . 1

الحكدم طبقددا  وفقددا لمدا يحدددد وذلدا رمددم إرادتهدم و لفتددرة محدددة مددن شدهر إلددا السدجن المؤبددد ومدن يصدددر ضدد م أحكددام باإلداندة ينتظدرون المحاكمددة ، 
أبقدا فدي السدجن لجريمدة ارتكبهدا و دو  الدذرشدخ  ال السجين بأند      818/1982، القضية   nationals, Sykes ، كما تعرف محكمة   للقانون

  . حكم علي  بالسجن لفترة معينة أو لمد  الحياةو ي انتظار المحاكمة ، أو الذر وجد مذنبا ف

- Lebogang R. Morodi ,The Constitutional Rights of Prisoners within the South African Criminal Justice 

System , http://www.crisa.org.za/downloads/rights.pd 

راج  حول مفهوم السجن واألصول التاريخية للسجون اإلسالمية :نسرين عبد الحميد ، السجون في ميزان العدالة والقانون ، منشأة المعارف  -
 .9،    2112باإلسكندرية ، 

  دفها يكون معاملة المسجونين معاملة السجون نظام يراعا أن يجب من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علا أن "  01/1ن  المادة ت. 2
عادة إصالحهم ساسياأل  المؤرخ(  ألف)  ٠٠٢٢ العامة الجمعية بقرار واالنضمام والتصديق للتوقي  وعرض اعتمد ...".  تأ يلهم االجتماعي وا 
 ٤ للمادة طبقا ، ٦٦٩١ مار /  آذار ٠٢ النفاذ بدء تاريخ ، ٦٦١١ديسمبر/  األول كانون في

3
 .  Tuck M., 1988, The future of corrections research, Current international trends in corrections, edited by 

David Biles, 93-100, The Federation Press, Sydney 

 

https://www.theguardian.com/profile/erwinjames
https://www.theguardian.com/profile/erwinjames
https://www.theguardian.com/profile/erwinjames
http://www.crisa.org.za/downloads/rights.pd
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في السويد أن األفراد المحكوم 
عليهم ال يزالون يعتبرون في 
المقام األول أشخاصًا ذوي 
احتياجات ، ويجب أن تتم 
مساعدتهم باإلضافة إلى إعادة 

لك في صلب التأهيل وادماج ذ
 السياسة العقابية

" ان العدالدددة :" ، المددددير العددام إلدارة السدددجون والمراقبدددة فدددي السدددويد  Nils Öbergيقددول نيلدددز أوبدددر  " و 
مدالق السدجون . دورندا  دو عددم المعاقبدة. ان  والجنائية السويدية تعمدل علدا  انخفداض أعدداد السدجناء وا 

 فعقوبة السجن: تعني أن السجناء قد حرموا من حريتهم ، لكنهم مازالوا معنا "

،  4002مندذ عدام وفي مقارنة ل  بين السجون في السويد والسجون في المملكة المتحدة يوضح كيدف اند  
مليددون ،  5.5البددال  مددن إجمددالي عدددد السددكان  2500إلددا  5،244انخفددض عدددد السددجناء السددويديين مددن 

في المقابل ، يبل  عدد نزالء السدجون  البالد البال  عدد ا سجون أربعة من تم إمالق وفي العام الماضي ،
 .مليون 52من أصل  05000في إنجلترا وويلز 

لعدة آالف من السجناء السويديين من أجل  إجراء "مسح وطنيكما اثبتت الدراسات في السويد من خالل 
 -تأكيًدا  الستبيان أر مفاجآت ، لكن  أعطييقدم الم جرامي ، تحديد القضايا التي أثرت علا سلوكهم اإل

، ولكن مشكلتين أو أكثر ، وأحياًنا ما يصل  واجهها السجناء اثرت علا سلوكهمأن  لي  مشكلة واحدة 
و ذ  المشاكل لم  .إلا سبعة أو ثمانية مختلفة ، بما في ذلا ربما المخدرات والكحول والمشاكل النفسية

حتاج لذلا ي  .تطورت علا مر السنينتراكمت و  ذ   ي األشياء التي  . اتظهر فقط بين عشية وضحا
التي تعرضوا مجموعة كاملة من المشاكل  االمر إلا البدء في استراتيجية إلعادة تأ يل السجناء تغطي

 لها .

علا عك  إنجلترا وويلز ، حي  يتم تصنيف أر و السويد  وفي
مجرم ، فإن  علا أن  4002شخ  أدانت  المحاكم منذ عام 

في النموذج السويدي هي أن األفراد المحكوم اآلثار المترتبة 
عليهم ال يزالون يعتبرون في المقام األول أشخاصًا ذوي 

أن تتم مساعدتهم باإلضافة إلا إعادة التأ يل يجب ، و  احتياجات
وبدل التركيز علا العقابية ،  السياسةصلب في  وادماج ذلا

التأ يل إلعادة ادماجهم مرة اخرر  العقاب يتم التركيز علا
 4فاعلين منتجين بالمجتم  .

 أهمية البحث :
تأ يدل  إعدادةمجدال  فديما تؤكد  كافة االتجا ات الحديثدة إلا ترج  أ مية تناول موضور البح  

 أخدددر االنددددماج بدددالمجتم  مدددرة  إعدددادة فددديالسدددجناء وضدددرورة اسدددتهداف  دددذا التأ يدددل مدددن تنميدددة قددددراتهم 
االقتصدددادية واالجتماعيدددة كبشدددر صدددالحين ، وان مشددداركة  دددؤالء  الحيددداة فددديااليجابيدددة الفاعلدددة والمسدددا مة 

                                                           
4 Erwin James, Prison is not for punishment in Sweden. We get people into better shape’ 

https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg 

https://www.theguardian.com/world/2013/nov/11/sweden-closes-prisons-number-inmates-plummets
https://www.theguardian.com/world/2013/nov/11/sweden-closes-prisons-number-inmates-plummets
https://www.theguardian.com/world/2013/nov/11/sweden-closes-prisons-number-inmates-plummets
https://www.theguardian.com/world/2013/nov/11/sweden-closes-prisons-number-inmates-plummets
https://www.theguardian.com/profile/erwinjames
https://www.theguardian.com/profile/erwinjames
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
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حيدددداتهم تتعلددددق بجددددودة  التددددي األمددددوركافددددة  فددددي" السددددجون "   اإلصددددالحيةالمؤسسددددات  إدارة فدددديالسددددجناء 
 ية للسجناء .التنمية البشر  في األ دافالداعمة لتحقيق تلا  اآلليات أ متأ يلهم وتنمية قدراتهم   و احد و 

 فيقامت بها بعض السجون  التيالكبيرة من خالل الممارسات والتجارب الفعلية  األ ميةولقد تأكدت تلا 
سن التشريعات  في ذا الصدد مما جعل تلا الدول تتسابق  فيتجارب ناجحة  وأفرزتدول العالم المتقدم 

 أصبح التيومن تلا الدول  .واإلصالحيةة العقابي المنشآت إدارة فيالمنظمة لمشاركة السجناء  األساسية
،  ولندا  ألمانيا، فنلندا ،   نمرااالدبلجيكا ، السجون ،  إدارة فيلها قوانين منظمة لحق مشاركة السجناء 

المنظمة لمشاركة  مالبا ما تكون األحكام تلا التشريعات أنوالمالحظ بشكل عام .  والسويد، ، اسبانيا 
تبرر  التيظروف البعض  ذ  القوانين تحدد   أنكما . وتتناول قواعد عام  قصيرة نسبيا ،  السجناء 

 أو لجانمن  ين مستبعد واكونيالسجناء الذين قد  ن  موم والمشاركة لتشاورافرض قيودا علا إجراءات 
 .مجال  المشاركة 

في ككل  وربياألاالتجا  الحدي  علا مستو  االتحاد تأكد  ذا الموضور فقد  أل ميةمير ان  ونظرا 
 le Comité des Ministres 5 وباإلجماعا روبأو  اعتمدت لجنة وزراء مجل حي   ، 2112يناير 

du Conseil de l ’Europe   ذ  التوصية صيغة منقحة لقواعد وتضمنت  . " 2112/  2" التوصية 
مع مراعاة احتياجات  " علا أن  تنص والتي 01المادة   يقاعدة جديدة ضمت  السجون األوروبية. 

مناقشة المسائل المتعلقة بظروف بحسن النظام ، والسالمة واألمن ، يجب أن يسمح للسجناء 
 عن ذلك". المسئولة السجن سلطات بالتصال با ماحتجازهم وينبغي تشجيعه

 : أنعلا  ذ  المادة يقول  Norman Bishop 6ق تعلي فيو 

حياتهم داخل  إدارةالمشاركة في  فيالسجناء  حقوفر المزيد من المبادئ التوجيهية لضمان ت 01المادة  "
طالما  لقيود ال داعي لها.  ذا الحق خض  أن ال ييجب  السجن من خالل المشاركة في إدارت  ، حي  

حسن النظام في جمي  جوانب  ، ومن المرجح أن يتحقق عندما تكون  ناا خطوط ذلا ال يضر ب أن

                                                           

5 . Norman Bishop, « La participation des personnes détenues à l’organisation de la vie en détention », Champ 

pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie [En ligne], Vol. III |  2006, mis en ligne le 13 

novembre 2009, Consulté le 30 juin 2011. URL : http://champpenal.revues.org/485 ; DOI : 

10.4000/champpenal.485  

6
عمل كخبير في التاب   و السويد. فيمدير مركز األبحا  في إدارة السجون والمراقبة  يشغل  وكان .0922تقاعد عام   Normanيذكر أن  . 

 العديد من اللجان التابعة لمجل  أوروبا ، فضال عن مشاري  إصال  السجون في ألبانيا وكازاخستان واالتحاد الروسي وأوكرانيا

- Norman Bishop a pris sa retraite en 1986. Il était alors directeur de la Recherche à l’Administration des 

prisons et de la  probationnaire, en Suède. Après il a continué à  travailler comme expert dans plusieurs 

comités du Conseil de l’Europe et ainsi que sur des projets de réforme pénitentiaire en Albania, 

Kazakhstan, Fédération de Russie et Ukraine 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                              

 القضاء أبوظبيدائرة  –بي القضائية أكاديمية أبوظ                                               / سامي الطوخي دكتور ال  7

وينبغي واألمن ، مشاكل السالمة  يتعارض ذلا م وبشرط أن ال  واضحة للتواصل بين جمي  األطراف. 
عادةذات الصلة بحياتهم و ائل مناقشة المسب السما  للسجناء  المتعلقة بظروف احتجاز م.تأ يلهم وتلا  ا 

 لدرنجد ان ناء في السجون  وأن  من الممكن أن حة جمي  السجفي مصلوال شا في إن ذلا يصب  
نهاية األمر علا األ داف حياتهم داخل السجن أفضل وبما يؤثر في  اقتراحات مفيدة لجعل السجناء
المجتم   في أخر تأ يل ودمج السجناء مرة  إعادة  يلتلا المؤسسات العقابية واإلصالحية و  األساسية

، فمن المستحسن أن  أخر وألسباب  األسبابلهذا و  . فترة سجنهم وان يكونوا نافعين ومنتجين أثناء 
متروا ال يزال األمر فأن سابقة الذكر  01ظل المادة  فيو  يتمكنوا من التعبير عن آرائهم في السجون. 
دارةو  التواصل بين السجناءوسائل واليات إلدارات السجون الوطنية أن تقرر ما شكل و   . السجن  ا 

شكل  فيجاءت  سالفة الذكر قد 01المادة  أنالموضور كون  أ مي وجدير بالذكر ان  ال يقلل من  
 وكما يقول  ألن  الدول األعضاء. في مواجهة قانونا ليست ملزمة  التوصيات وان رباأو  توصية من مجل 

Norman Bishop   وضعت بعناية من قبل لجنة مكونة من قد التوصية  تذكر أنيجب علينا أن نان
 32 تضم  التي األعضاءولجنة وزراء في الدول  اللجنة األوروبية المعنية بمشاكل الجريمةخبراء من 

بعد  ذا وان   باإلجمار.  التوصيةتلا  تبنواقد  وأنهم روبا عن طريق سفرائها. أو  للمجل  وتمثل دولة
ة وان  بعد ذلا يمكن متابع تنفيذ مقترحات التوصية وجوبق  علا عاتق الدول األعضاء ياإلجراء ، فإن  

لمن  التعذيب  Comité européen اللجنة األوروبية واللجنة  .رباأو  تنفيذ التوصية من قبل مجل 
قد كشفت عن تلا اللجنة  تقارير أنسيما ال (CPTالمهينة ) أو نسانيةالإل أو العقوبة القاسية أو املةوالمع
تلا السجون  إدارةتطوير  أ ميةو و ما يبرز .  ارويا السجون في بالد إدارةالقصور في ضعف و للنقاط 

  تلا السجون . إدارة فيالمشاركة  فيسيما من خالل ممارسة حق السجناء ال

السجون  فيفالدول المتقدمة عن نتائج  ائلة ،  في فلسفة إدارة السجون ببعض ولقد اسفر التحدي 
نخفض عدد السجناء في  ولندا . حي  ا فارمة لدرجة أنها تحولت إلا منازل لالجئيناضحت الهولندية 

 .2102في عام  01012إلا  2112في عام    21321من

موجز بيانات من السجن لا من السكان ، وفق 011111سجين لكل  09 ذا يساور حوالي 
سجين لكل  222في العالم ،  سجناءوبالمقارنة ، يوجد في الواليات المتحدة ، أعلا معدل  .العالمي

 .مليون سجين 2.0شخ  ، أو ما مجموع  أكثر من  011111

والتركيز علا إعادة  المريحةيعود السبب في انخفاض معدالت الحب  في  ولندا إلا قوانين المخدرات 
 .نظام مراقبة الكاحل اإللكترونيوالنظم البديلة للحب  مثل لتأ يل ا
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أسفرت  ذ  اإلجراءات عن إمالق سجون متعددة في جمي  أنحاء البالد في السنوات األخيرة ، وقد 
، والتي تم إمالقها " Bijlmerbajes in Amsterdam "بيلمرباجي  في أمستردامسجن  ذلا في بما

من المقرر  دم الموق  وتحويل  إلا مساكن  ذا العام ، ولكن في الوقت نفس  تم و  .2102في عام 
، والذر يتضمن مساحة للشركات الناشئة ومدرسة للغات  Lola Likتحويل  إلا مركز إبداعي يسما

.ومقها
7

 

ذا اشددد احتياجدا لتطبيدق تلددا  إنندا ناتقددير  فدديفاند  ، تقددما  واألكثددرالددول المتقدمدة  فدديكدان الحدال كدذلا  وا 
العربيدة  اإلمداراتالبيئدة العربيدة ومنهدا دولدة  فدي واإلصدالحيةتنا العقابيدة أمنشد إدارة فياالتجا ات الحديثة 

سدهاماتهمتتناسدب ومكاندة العدرب والمسدلمين  التدينأخدذ مكدان الريدادة  أنحتدا يمكدن لندا ، 8المتحدة   فدي وا 
 . اإلنسانيةلحضارة ا

 : البحثهدف 
 أخددر شدديء وار واإليددابالسددجون عنددد مجددرد فكددرة حرمددان السددجين مددن حريددة الددذ اب  إدارةال يقددف  دددف 

نما عدادةو السجن علدا عمليدة عدالج  إدارةتعمل  أنيجب  وا  التفكيدر سدلوكا  أسدوياءتأ يدل السدجناء كدأفراد  ا 
بددالمجتم   أخددر هدداء فتددرة حبسددهم علددا االندددماج مددرة المسددتقبل وبعددد انت فدديوعمددال وبمددا يجعلهددم قددادرين 

العقابيدددة  المنشدددآت إدارةعلدددا  ينبغدددي.ولدددذلا  لآلخدددريننظدددرة ايجابيدددة  وذركدددأفراد ميدددر خطدددرين ومنتجدددين 
التددي السددجن  إدارةت مددن المشدداركة فددي عملي ددا السددجناءتمكددين ل الكددافي التنظيمدديبددذل الجهددد  واإلصددالحية

لتطبيددق سياسددات اقتصددادي ة طاقددات السددجناء وقدددراتهم كبشددر اسددتغالل وتعظدديم فددر  تددؤث ر فددي حيدداتهم. 
                                                           
7 . Dutch prisons are so empty they're being turned into homes for refugees, 

https://www.weforum.org/agenda/2018/02/netherlands-prisons-now-homes-for-refugees/ 
8
دولدة اإلمدارات ويدذكر أن الخطدة  فديإدارة الشدؤون العامدة احدد المحداور األساسدية التدي يقدوم عليهدا العمدل العدام  فديركة المعنيدين تعد مسألة مشا.  

 اآلتي:يجب االعتماد علا  ان  إلا قد أشير بصدد تنفيذ ا  2102 -2112اإلستراتيجية إلمارة أبو ظبي 

 برسالة واحدة.  العمل كجسد واحد وبشكل متناسق ومتجان ، والتحد   -
 تبن ي المشاركة باالستمار، وتحس   احتياجات النا . -

 االنفتا  والشفافي ة.  -

 السعي لالرتقاء باألداء.  -
 اإليمان بأن اإلنسان محور التنمية. -

إطددار  فدديجددة لبحثهددا أن تلددا القدديم  ددي أيضددا ممددا تسددتوجب الحافددي وممددا الشددا فيدد  اندد  إذا كددان  ددذا  ددو اإلطددار العددام لقدديم المشدداركة فأندد  ال شددا 
كمدا ان رسدالة   ذا الصددد علدا مسدتو  مجلد  التعداون الخليجدي . فيمرفق المنشآت العقابية واإلصالحية وحتا تنبؤ دولة اإلمارات مكان الصدارة 

ول األولويددات  ددي القيددادة العامددة لشددرطة ابددوظبي والتددي تمثلددت فددي " العمددل مددن اجددل مجتمدد  آمددن لتحقيددق االسددتقرار وخفددض الجريمددة ...كمددا أن أ
السددديطرة علدددا الجريمدددة . و دددو مدددا يعندددا وجدددوب األخدددذ بأحدددد  االتجا دددات التدددي تسدددا م فدددي إعدددادة تأ يدددل ودمدددج السدددجناء فدددي المجتمددد  مدددرة أخدددر  

 كمواطنين صالحين قادرين علا المسا مة في حركة اإلعمار والتنمية التي تشهد ا الدولة . 
بوابة حكومة ابو ظبا 

http://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&

_pageLabel=P2200122431203592821330&lang=ar 
 

https://nltimes.nl/2016/06/02/amsterdam-prison-doors-slide-shut-last-time
https://nltimes.nl/2016/06/02/amsterdam-prison-doors-slide-shut-last-time
https://nltimes.nl/2016/06/02/amsterdam-prison-doors-slide-shut-last-time
https://nltimes.nl/2016/06/02/amsterdam-prison-doors-slide-shut-last-time
http://www.lolalik.nl/about/
https://www.weforum.org/agenda/2018/02/netherlands-prisons-now-homes-for-refugees/
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بالسدجن علدا نحدو يكفدل عدالج الخدمات العامة  دارةوإل للسجناء  تعزز التنمية البشري ةوتنموية واجتماعي ة 
عدادةالخطدورة اإلجراميدة للسدجناء وعالجهدم و   أن، وال شدا فدي المجتمد  كدأفراد ندافعين  أخدر دمجهدم مدرة  ا 

لكفالة حقدوقهم وتنمية ح  المساءلة   لاأو  من ناحية السجناءلد  إنشاء احترام الذات رتبط بتعزيز ذلا ي
مددن  الرفا ددةوحمايتدد  مددن الجريمددة وتنميددة مجتمدد  مسددؤولية تجددا  المجتمدد  مددن ناحيددة ثانيددة ، فضددال عددن ال

 .ناحية ثالثة 

 ولذلا فأن  دفنا من البح   و : 
وسدائل ومتطلبدات ومعدايير تحددي  إلدا الوصدول و البيئدة العربيدة  فديون السدج إدارة" رصد ممارسات واق  

وتنظديم الحيداة داخدل المؤسسدات اإلصدالحية  السدجون إدارةفدي مشداركة السدجناء  والتحول لمفدا يم تهاإدار 
 " الدولية عبر رصد ممارسات المقارنة والتجارب الناجحة والعقابية

 : البحثمنهجية 

 والممارسدداتاالتجا ددات  أحددد الهدددف مددن البحدد   ددو رصددد أن ضددوء مددا تقدددم ومددن حيدد   فددي 
والعقابيددة بغددرض تقددديم رؤيددة حددول تلددا الممارسددات ودراسددة مددد   اإلصددالحية المنشددآت إدارة فدديالدوليددة 
بدين  ، فإن  يضحا من المالئدم أتبدار منهجيدة الدراسدة التحليليدة المقارندةالعربية  البيئة فيتطبيقها  إمكانية

المفدا يم وطدرق وتددابير تلدا  أ دموالعربية وتقدديم  البيئتين الدولية فيتلا المؤسسات  دارةإنظم وتشريعات 
تمهيددددا البتغددداء الريدددادة علدددا  اآلخدددرون هدددي، لالنطدددالق بددد  مدددن حيددد  انت العربددديالواقددد   فدددياالتجا دددات 
 . الدوليالمستو  

 
 : البحثخطة تساؤالت و

 : تدور حول البح   اتطر  نفسها من خالل  ذ التيوانطالقًا من  ذا المفهوم فإن التساؤالت 
 .؟ المؤسسات اإلصالحية والعقابية إدارةمفهوم ومجاالت مشاركة السجناء في ما ية  -
 . ؟ واإلصالحيةالعقابية  المنشآت إدارة فيوطرق مشاركة السجناء  كيفية تنظيم -

المؤسسات  إدارةفي إعمال حق السجناء في المشاركة إلا التدابير والضمانات الرامية ما  ي  -
 .؟ اإلصالحية والعقابية

المعايير استحدا  بعض البح  عن و من خالل السجون  إدارة فيكيف نقي  اتجا ات التحدي   -
 .؟ ذا الصدد فيالدولية 
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 المنهجيمن خالل التقسيم تعالا بمشيئة اهلل  لبح تناول ا -تقدير الباح   في -و و ما يقتضا 
 :التالي

 المؤسسات اإلصالحية والعقابية. إدارةفهوم ومجاالت مشاركة السجناء في م المبحث األول :
المنشآت العقابية  إدارة فيتنظيم وطرق مشاركة السجناء والزوار والمعنيين   المبحث الثاني :

 واإلصالحية .
اركة في إعمال حق السجناء والزوار والمعنيين في المشإلا التدابير والضمانات الرامية  : المبحث الثالث

 المؤسسات اإلصالحية والعقابية. إدارة
 الخاتمة .و التوصيات 
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 المبحث األول
 المؤسسات اإلصالحية والعقابية إدارةفي مفهوم ومجاالت مشاركة السجناء 

 
 
  ذا المبح  يتم تناول العناصر الرئيسية التالية : فيو 
 

ون المنشآت اإلصالحية شئ إدارة فيالسجناء  Participation مفهوم مشاركة  أوال :
 .والعقابية 

 بشكل عام .Participation مفهوم المشاركة  .1 
 اإلسالم. فيمفهوم المشاركة  .4
 شئون المنشآت اإلصالحية والعقابية . إدارةتعريف مشاركة السجناء في  .3
 مفهوم مشاركة السجناء في التشريعات المقارنة . .2
 سجون .ال إدارةنحو مشاركة مجتمعية فاعلة في  .5
 .الدول العربية  فيمفهوم مشاركة السجناء  .6

 المؤسسات اإلصالحية والعقابية . إدارةمجاالت مشاركة السجناء في  ثانيا :

 مجاالت المشاركة في التشريعات المقارنة . .1 
 القيود واالستثناءات علا مجاالت المشاركة في التشريعات المقارنة . .4
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 المبحث األول
 المؤسسات اإلصالحية والعقابية إدارةفي ومجاالت مشاركة السجناء مفهوم 

 
 : المؤسسات اإلصالحية والعقابية إدارةفي مفهوم مشاركة السجناء أوال : 

فددن إنجدداز األمددور مددن خددالل   ددي دارةاإل " الحديثددة إن  دارةعلددوم اإل مددن األمددور المسددلم بهددا فددي
 بار م بشرا و م أداة و دف المؤسسات اإلصالحية " السجن "السجناء باعت أ ميةو و ما يعنا  9 " النا 

السدجون باعتبار دا  أ ددافالدول المتقدمة الن  صراحة علا  فيوتتضمن العديد من التشريعات الحديثة 
 الدستور االسباني.:  أن، ومن ذلا علا سبيل المثال نجد  إصالحيةمؤسسات 

السدجناء تأ يدل  إعدادة إلداالتددابير األمنيدة الهادفدة تخداذ ا لهدالسدجون ا أن  4الفقدرة  45المدادة   فديين  
عادةو  المقصود  أنعلا  1525من قانون السجون العامة لعام 1المادة كما تؤكد  10.  االجتماعي دمجهم ا 
عادةالتأ يل و  إعادة  والمؤسسات اإلصالحية التي يشملها  ذا القانون ب اإلدماج االجتماعي لألشخا   ا 

أيضددا و  والمعتقلددين والمحكددومين امددات ، واسددتبقاء واحتجدداز السددجناءقوبددات الحددب  والغر المحكددوم علدديهم بع
 11هم .فرج عنالمت للسجناء المساعداتقديم عن الرعاية االجتماعية و  يةالمسؤول

ذا "  اإلصدددالحيةالمؤسسدددة  فدديتددوفير بيئدددة   دددو واإلصددالحيةالمؤسسددة العقابيدددة  إنشددداءمددن هددددف ال كددان وا 
تددوفير بددرامج تنمويددة لهددم مددن شددأنها كرامددة اإلنسددان ، و حقددوق  مدد  ضددمان للسددجناءآمنددة  السددجن " تكددون

حيداة  فديوبعدد تنفيدذ العقوبدة مدن العدي   أثنداءبحي  يتمكنوا تعزيز المسؤولية االجتماعية والتنمية البشرية 
حيداة  يفد أخدر قادرين علا االنددماج مدرة  واويكون 12المستقبل . فيوخالية من الجريمة  اجتماعيا مسئولة

 . مجتمعداتهم فديحلقات التواصل والتنمية االقتصادية واالجتماعية  فياجتماعية سليمة ويسا موا كغير م 
حيداتهم  إدارة فديلهدؤالء المسداجين  وحقيقدةالواق  دون مشداركة فعليدة  فيفأن  ذا الهدف ال يمكن تحقيقي  

تشدريعات  إليهداتسدعا  التدي األ دافتحقيق عدد من  في، فالمشاركة تسا م داخل المؤسسة اإلصالحية  
 السجون ومنها :

                                                           
9 . - Krishna Kumari Subedi , MODERN CONCEPT OF MANAGEMENT, 
http://www.sgnhc.org.np/anual_report_2007/MODERN%20CONCEPT%20OF%20MANAGEMENT.pdf 
10 . Cárceles españolas , Evolución histórica., www.prisiones.net 
11 . Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria., 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html 
لجنوب أفريقيا التي تحدد أ داف المؤسسة اإلصالحية " السجن "وتن  المادة  0992من قانون الخدمات اإلصالحية لعام  12. انظر المادة  12
 علا وجوب توفير برامج للتنمية البشرية  لتلبية االحتياجات التعليمية والتدريبية لجمي  السجناء . 30

- Amanda Dissel, Correctional Services Act: a survey of the latest amendments , Centre for the Study of 

Violence and Reconciliation, http://www.csvr.org.za/ 

http://www.sgnhc.org.np/anual_report_2007/MODERN%20CONCEPT%20OF%20MANAGEMENT.pdf
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ماديدة  أشدياءليسدوا مجدرد  إنهدممشداركتهم تعندا  أنمشاعر السدجناء باعتبدار  فيتقدم كبير  إحراز -
.  اإلنسددانلهددا ، بددل تشددعر م بددأنهم مددا زال مجددتمعهم يتوسددم فدديهم خيددر ويعدداملهم بكرامددة  إرادةال 

 اء شخصيتهم داخل السجن . ندسة وبن إعادةو ذا بدور  يساعد علا 

يخطط لها بمشاركة السجناء تلبا احتياجداتهم الفعليدة  التي واألنشطةالبرامج  أنتضمن المشاركة  -
 تتماشا م  قدراتهم وميولهم ورمباتهم . التي

 اإلصدالحيةشئون حيداتهم داخدل المؤسسدة  إدارة فيتعتبر المشاركة تدريب دائم ومستمر للسجناء  -
الحيداة االجتماعيدة واالقتصدادية  فديالمستقبل علا االندماج والمشداركة  فيرين ومن ثم يكونوا قاد

إلدا عدودتهم  أمدروبرامج التنمية داخل المجتم  بعد قضاء فترة العقوبة التقويمية ، ومن ثدم يكدون 
 بعيد االحتمال . أمرالجريمة بعد خروجهم 

السدجن لجعدل حيداتهم  إدارة فديركة ومعدايير المشدا وأدواتلة تعلدم السدجناء مفدا يم واليدات أمس أن -
التعلديم ،  دو ذلدا  أندوار وأفضدلحدد ذاتد  ،  في ام  تعليمي و  دف وبعد خروجهم  أثناء أفضل

التعليم المبنا علا الممارسة الفعلية للمفا يم التعليمة المدراد تزويدد السدجناء بمعارفهدا ومهاراتهدا . 
 لا :تعلم المشاركة يعنا زيادة قدرة السجناء ع أنذلا 

  لحددددل مشدددداكلهم الشخصددددية مددددن خددددالل المشدددداكل  رواالبتكددددار  اإلبددددداعيالتفكيددددر
 المجتمعية لمجتم  السجن ككل.

  داخددل السددجن وخارجدد  وزيددادة القدددرة علددا  االجتمدداعيالمشدداركة  امددة للتواصددل
 . اآلخرينبناء عالقات وثيقة وودية م  

  واالسددددتفادة  تعظدددديم فدددديالمشدددداركة  امددددة للتعددددرف علددددا مددددوارد السددددجن والتفكيددددر
القدديم المضددافة لهددا بجهددد وعمددل السددجناء بمددا  بإضددافةالقصددو  مددن تلددا المددوارد 

 فدددي. ويزيدددد قددددرتهم المسدددتقبلية علدددا االنددددماج  ورفدددا تهميدددنعك  علدددا حيددداتهم 
 الحياة االقتصادية لمجتمعهم والتفاعل م  مشكالت  االقتصادية .

  صددناعة واتخدداذ القددرارات  فدديتمكددن المشدداركة السددجناء مددن تعلددم كيفيددة المسددا مة
و دددو  الخدددارجيظدددل قواعدددد قانونيدددة تدددنظم سدددلوا مجتمددد  السدددجن والمجتمددد   فدددي

 .الجماعة  فيسارية ومعموال بها   يتدريب علا احترام القاعدة القانونية طالما 

يسدداعد علددا  مشداركة السددجناء تقددرب الحيدداة داخدل السددجن مددن الحيدداة خددارج السدجن ، و ددو مددا إن -
تضددمنت  والتدديالدددنيا لمعاملددة السددجناء  األساسدديةدمجهددم ويتوافددق مدد  القواعددد  إعددادةفددر  نجددا  
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ان يحافظ السجن علا كرامة السجين وحقوق  وان يقل  الفوارق بين حياة السجن والحياة وجوب 
 13الحرة .

أ م المحاور  تقويمهم  و فياستجابة السجناء والنجا  في أن  ولذلا فان  يمكننا القول
نهاالمنشات العقابية واإلصالحية ساسية لنجا  مقومات األوال وان المحدد األول واألساسي لهذا النجا   وا 

دارتهم تأ يلهم حسن   خر األالموارد  أنو  ،  اإلصالحيةالمثلا للمؤسسات  األ دافيعنا تحقيق   وا 
من  إالالستخدام المادية والمالية مهما توفرت وكبرت ، فأن  ال يمكن تحريكها واستثمار ا وجعلها نافعة ل

دمج السجناء وجعلهم مؤ لين وقادرين وممكنين من المشاركة بفاعلية وكفاءة واقتدار علا  خالل
باحتياجات األمن  إخاللحياتهم داخل السجن دون  إدارةالمسا مة في صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة ب

ا ية تلا المشاركة وحدود ا والجوانب م فييحتم علينا البح   الذر األمرو و . واحترام قواعد القانون 
 المختلفة لممارستها بكفاءة وفاعلية .

 

 بشكل عام :Participation مفهوم المشاركة   .0

والمشاركة . والمسا مة بالبح  في   األمرأخذ جزء من المشاركة بشكل عام  يقصد بمصطلح
العمل والنقا   أجندةعلا  األمور أو األسئلةالفعالة تتم عندما يكون لد  المعنيين الفرصة الكافية لطر  

عملية اتخاذ القرارات ، كما  إثناءحولها ، وليعبروا بشكل واضح عن اختياراتهم من المخرجات النهائية 
ذا14تتم مباشرة من خالل الممثلين الشرعيين . أنالمشاركة يمكن  أن  إدارة أساسياتكانت المشاركة من  وا 

لكفاءة  واألساسيةالهامة  األمورن ، ومن ثم تعد مشاركة السجناء من شئون المرافق العامة ومنها السجو 
عادةتقويم  ؤالء و  فيتحقيق أ دافها  فيوفعالية السجون   بالمجتم  . أخر دمجهم مرة  ا 

   واألنشطة برامجالالمشاركة في فوائد و تنفيذ البرامج ،  وتشمل  عمليات صن  القرار ،  15 مشاركةالو 
 : إنها فيالمشاركة  أمراضتتمثل كما امج .الخطط والبر تقييم و 

علا نحو أكثر والعقابية  اإلصالحيةلمرفق المؤسسات التنمية  تحقيقعملية يمكن من خاللها  -
ويمكن استخدام األساليب التشاركية والتقنيات  ناجحة. جائدعم التقدم و ضمان نتل، و فعالية 

عادةو  نمية واألنشطةفي خطط الت السجناء والمعنيينالمختلفة لدمج أفكار   .تأ يل ودمج السجناء ا 

 ي أداة ، و  تنميتهاو  م علا اكتساب المعارف والمهارات والخبرة الالزمة ساعدوت السجناءن تمك -
 للتغيير.

  
                                                           
13 .Penal Reform International, Making Standards Work: an international handbook on good prison 

practice, 2001,p17 

 . 00،    2111، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، قضايا وتطبيقات  Governance. د . ز ير عبد الكريم الكايد ، الحكمانية  14
15 Participation , http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1211 
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 : فيويمكن القول بان  ناا درجات للمشاركة تتمثل  

 دارةتيار المطلق إلوتكون باالخ يتفر  من مضمونها الحقيق التيالشكلية  أو المشاركة الصورية -
 .المعارضة  أو األخر رأال تؤمن أساسا بالمشاركة وال تقبل الر 

 .اإلبال  فقط بالمعلومات  -

 . إلزام رأقبل اتخاذ القرار دون أن يكون للمشورة التشاور  -
 بمشاركة السجناء والمعنيين . تنفيذ األنشطةفيذ : التن -
 .، وتحليل المشاكل والحلول معا  نوالمعنيي السجناء بناء توافق في اآلراء : تفاعل -

 . بشأن الحياة داخل السجن اتخاذ قرارات جماعية في مشاركة السجناء والمعنيينصن  القرار :  -
 .وتتعلق بتحديد األ داف وتقاسم المناف  في العمل الذر يتم تنفيذ   الشراكة -

 من خالل مجال  تضم ممثلين من السجناء والمعنيين .الذاتية  دارةاإل -

 اإلسالم : فيفهوم المشاركة م .2
يقول اهلل ، ف ياإلسالمالنظام  في يةأساسركيزة    يو  الشور  تعنا  اإلسالم فيالمشاركة  أن

ر او وعن قتادة ، قال ) أمر اهلل نبي  أن يش 16"ْم ِفي اأَلْمِر َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْر ُ  "تعالا
ر بعضهم او أطيب ألنف  القوم ، وأن القوم إذا ش ألن   وحا السماء ، األمور ، و و يأتي فيأصحاب  

ر قوم  وأصحاب  ولما او يش أنبعضا وأرادوا بذلا وج  اهلل عزم لهم علا الرشدة ( ، أن  إذن أمر للقائد 
من حاجة ، ولكن أراد أن  إليهمالحسن قال : " قد علم أن  ما ب   نْ مذلا من المناف  المذكورة( و  في
 ن ب  من بعد .يست
 ليكون من بعد  من القادة –صلا اهلل علي  وسلم  النبيسنة من السنن الملزمة للقائد ، مارسها  إذن فهي
 . إليهابممارستها والرجور  لاأو 
  يدائرة واحدة ، و  فيأمت  ، فنحن مازلنا  فيرة ويصير سنة او المش فيب  مير   ليقتدر: )  الرازرقال  و

 ، م  قواعد شعبية واسعة والتنظيمي واالجتماعي السياسيتخطيط   فييمارسها القائد  التيدائرة الشور  
يمكن أن تتس  لها الشور  ،  التيشأن من الشئون  فيم  تميز بخبرة خاصة  أو م  طليعة ممتازة ، أو

يمكن أن نحن إزاء شور   إذبيان  ،  في الشرعيةمن مير األحكام والتشريعات وما تخصصت النصو  
  17(طلق عليها) شور  الحاكمن
 ذا الصدد يقول المرحوم الشيخ محمود شلتوت " بنا  فيو  18"  َوَأْمُرُ ْم ُشوَر  َبْيَنُهمْ " الاتعيقول اهلل  و

من  أسا علا  –م  تعيين مصدر القوامة فيها  -إدارتها وتنظيم شئونها  فيالمجتمعات  اإلسالم

                                                           
16

 .009آل عمران -  
17

  اإلسالم فيالخالفة   أنظر : -  
http://www.raded.net/ books/aqued/khliafa/khilafa.htm. 

 .12سورة الشور  اآلية  -  18

http://www.raded.net/
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الفعل علا ما يتم  فيؤو  والحاكم المحكوم ، ويكون العزم ر الرئي  المر او . يش الرأرالشور  وتبادل 
 19مجتمعهم . في ذا وجعل  شأنًا من شئون المؤمنين  اإلسالمعن طريق المشورة . قرر 

 هاالمرافق ومن ثم فأن إدارة فيتشكل قواعد عامة  فهيمحمود  أمرالسجون  إدارةمجال  في الشور و 
تنظم حياتهم وتعيد تدريبهم وتعليمهم وتقويمهم  التيالقرارات صناعة واتخاذ  فيتعنا مشاركة السجناء 

بذلا تعيد تربية المسلم علا ممارسة قواعد المشاركة   يبالطب  ، و  األمنيبالجانب  اإلخاللدون 
  ب  . لالندماج أخر الصحيح عندما يخرج مرة  اإلسالميالمعمول بها بالمجتم  

 والعقابية : اإلصالحية لمنشآتاشئون  إدارة فيتعريف مشاركة السجناء   .3

 أن، باعتبدار  20السجون  و احدد المحداور الرئيسدية للحكدم الصدالح الرشديد إدارة فيالمشاركة تعد 
السددجون  إدارة فدياحددد المرافدق العامدة الحيويددة التابعدة لمرفدق العدالددة ومدن ثدم فددأن المشداركة   ديالسدجون 

باسدتثناء القيدود التدي مدن .  21 5وتدن  المدادة  حيدورالذلدا المرفدق العدام  أ دداف و احد مقومات تحقيق 
الواضح أن عملية السجن تقتضديها، يحدتفظ كدل السدجناء بحقدوق اإلنسدان والحريدات األساسدية المبيندة فدي 
اإلعالن العدالمي لحقدوق اإلنسدان، وحيد  تكدون الدولدة المعنيدة طرفدا، فدي العهدد الددولي الخدا  بدالحقوق 

 ثقافيددددة، والعهددددد الدددددولي الخددددا  بددددالحقوق المدنيددددة والسياسددددية، وبروتوكولدددد االقتصددددادية واالجتماعيددددة وال

يحدق لكدل علا ان  .  2والمادة .لألمم المتحدة. أخر االختيارر، ومير ذلا من الحقوق المبينة في عهود 
 النمو الكامل للشخصية البشرية. إلاالسجناء أن يشاركوا في األنشطة الثقافية والتربوية الرامية 

المرافددق العامددة بشددكل  أعمدال فدديالمحداور الرئيسددية للحكددم الصدالح الرشدديد الي التددالشددكل  ويوضدح
 المنشآت العقابية واإلصالحية .عام و و ما ينطبق بالضرورة علا مرفق 

                                                           
 .091،    0990المقارن ، القا رة ، دار الخماما ،  اإلسالميحمد  أمين عبد الهاد  ، " الفكر االدار   -  19
 شفافية،  ا ال 2111/ 23قرار ا  فينسان التابعة لألمم المتحدة السمات الرئيسية للحكم الصالح وفق تعريف لجنة حقوق اإل.  20
و ددو مددا يقتضددا تددوفير بيئددة مالئمددة للتمكددين مددن تحقيددق المزيددد مددن المعنيددين مدد  األخددذ بعددين االعتبددار احتياجددات ،  مشدداركة، الالمسدداءلة،  مسددؤولية، ال

 مة بمجالتها المختلفة ومنها التنمية المستدامة للمعنيين .المشاركة للمعنيين بما يسا م في تحقيق المزيد من التنمية المستدا
- Conférence des Nations Unies sur les Mesures Anti-Corruption, la Bonne Gouvernance et les Droits 

de l'Homme , Ville : Varsovie, Pologne , Date : 8-9 novembre 2006 , 

http://www2.ohchr.org/french/issues/development/governance/index.htm 

21
كانون  03المؤرخ في  30/000، اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ، المبادئ األساسية لمعاملة السجناء . 

 0991األول / ديسمبر 
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توفير البيئة المواتية " القانونية والتنظيمية والسلوكية ومير ا "  تستلزم ومشاركة السجناء المعنيين

عطاء م األمور علا أجندة العمل والنقا  حولها ، وليعبروا بشكل  أو األسئلةصة الكافية لطر  الفر  وا 
واضح عن اختياراتهم من المخرجات النهائية إثناء عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون حياتهم داخل 

عيين لهم . من خالل الممثلين الشر  أو تتم مباشرة من قبل كافة السجناء أنالمشاركة يمكن و السجن  ، 
 احترام القواعد القانونية السارية . أو األمنيبالجانب  إخاللوذلا كل  دون 

 اإلجدراءاتإلدا وبشكل عام يمكن تعريف مشاركة السجناء في تنظيم الحياة في السجن من خالل اإلشدارة 
ة حدول الحيداوالهياكل التي تسمح للسجناء بالتعبير عن آرائهم حول مجموعة واسدعة ومتنوعدة مدن األسدئلة 

مصددطلح المشدداركة مددن المصددطلحات الواسددعة  ، ويقتددر    أن Normanويقددرر  المجتمعيددة فددي السددجن. 
ببسددداطة " لجندددة السدددجناء "(. الن  دددذا التعريدددف  أو اسدددتخدام مصدددطلح " لجندددة استشدددارية مدددن السدددجناء" )

المستو  الفردر وبحي  خطة تدابير المعاملة علا  أو التي جرت بشأن كيفية عقوبتهم مشاوراتيستثني ال
 22يكون مجال مجال  السجناء  و العمل علا مستو  الحياة داخل السجن . 

 التشريعات المقارنة : فيمفهوم مشاركة السجناء  .4

يدتم  أن ينبغدي م  السجناءالتعامل  أنالسجون  و  دارةإلالمداخل الجديدة  في آلنامن المسلمات  أن
 التديكاندت الجدرائم  إذاالنهايدة بشدر ، واند   فديالء السدجناء  دم  دؤ  أنتراعا  أدمية تومحددا أصولوفق 

مدن  لمشدروع االمجتمد  بشدر ال يجدوز االعتدداء علدا حقدوقهم  أفرادحق المجتم  تمتهن كون  فياقترفو ا 
يتجددداوز حقدددوقهم كبشدددر الن ذلدددا مدددن وسدددائل  إال ينبغدددي، فدددأن خضدددور السدددجين للعقددداب بالسدددجن  الجنددداة

                                                           
22 .Norman Bishop, op.cit   
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يدددتم  أن ينبغددديقهددم كبشدددر محمدددا ومحتددرم حتدددا داخددل المؤسسدددة العقابيدددة . ومددن ح أنالعددالج ولتعلددديمهم 
أن و  المدوظفينمدن تدؤدر  التيعلا العمليات واإلجراءات التقنية لي  فقط تركز من قبل سلطات السجن ال

السدجون  إدارةالن   .اآلالت أو تالاالغسد أو المصدن  الدذر يندتج سدياراتننسا أن السجن لدي   دو نفد  
و ذا يعني أن  ناا  .السجناء أو من الموظفينسواء كانوا  البشر ، إدارةعن مسئولة مقام األول في ال  ي

 دؤالء المخداطبين  أنكون  فيها تتمحور قرارات بشأنالعند اتخاذ  اتهاكفاءو فعاليتها  تراعا أنالبد  قضايا
ذر يجب طرح  دائمدا " دل بشر ، والسؤال األول التهم كمعامل  م  بشر ويجب بتلا القرارات من السجناء

كبشدر ، فمدن  اإلنسدانمن منظومة التعامل م   أساسي. والن المشاركة محور 23  ."؟ ما نقوم ب  صحيح
العقابيددة  المنشددآت إدارة فدديتلددا المفددا يم  إرسدداء فددي العددالميدرجددة النضددج إلددا ننظددر  أن يلدديالمهددم فيمددا 
 :  يليومن ذلا علا سبيل المثال ما  المقارنةالتشريعات  فيبتناول  ذ  المداخل الحديثة  واإلصالحية

 : يروبو دول االتحاد األ  في

علا  تنصا روبأو  لجنة وزراء مجل الصادرة عن  50حق المشاركة وفقا لن  المادة  أنقدمنا 
مناقشة المسائل بم  مراعاة احتياجات حسن النظام ، والسالمة واألمن ، يجب أن يسمح للسجناء  " أن 

 عن ذلا". المسئولة سلطات السجن بالتصال با مالمتعلقة بظروف احتجاز م وينبغي تشجيعه

سنت بالفعل التشري  الالزم لعمليات  األوروبية ناا العديد من الدول  أنإلا كما سبق واشرنا 
  ذا الصدد .  فيلديها تجارب وممارسات فعلية وناجحة  وأصبحتالمشاركة 

 : إفريقياجنوب  في

التقييم  كة في عمليةالمشار   سجينيحق لكل جنوب أفريقيا ، ب  قانون الخدمات اإلصالحيةوفقا 
القيام التأ يل و  إعادةعمليات تحقيق  إلابرنامج يهدف    أو تنميةخاصة بالخطة  ذ أريوتصميم وتنف
عالم  وأ والصناعة ، ما لم يكن الطبيبالعمل وتنمية القدرات عموما تعزيز عادات تهدف يس بأر عمل 

 24  .تنفيذ مثل  ذا العمل فيللمشاركة عقليا  أو جسديا السجين مير الئق أن ةكتابقد شهد  النف 
 كندا :  في

طالق التصويباتفأن  وفقا لقانون   CORRECTIONS AND المشروطالسرا   وا 

CONDITIONAL RELEASE ACT االحتفاظ بحقوق وامتيازات لجمي  أفراد  ، يحق للسجناء
  أنو  نتيجة للحكم ؛مقيدة بالضرورة بوصف   أو ما عدا تلا الحقوق واالمتيازات التي يتم إزالتها المجتم  ،

                                                           
23   . Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management, International Centre for Prison Studies, 

2009,p.13. 
24  . Adam Stapleton and Dirk van Zyl Smit with Dilafruz Nazarova  , A Compendium of Comparative, Prison 

Legislation, Penal Reform International 2008, p9 
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تتخذ القرارات  أنالمتصلة بعمليات الخدمة ؛  دائرة تسهيل إشراا أفراد الجمهور في المسائل علا يجب
أن السياسات كما ؛ جراء التظلم الفعال السجناء إلوصول حق اإلصالحية بطريقة صريحة ونزيهة ، م  

أن تستجيب لالحتياجات الخاصة للنساء ، وكذلا لتلبية يجب اإلصالحية والبرامج والممارسات 
  بهم .االحتياجات الخاصة من المجرمين م   أخر احتياجات مجموعات 

 التي ةطاألنشممارسة و  القواعد والشروط التي تحكم السجون طاعةإمن السجناء يتوق  ان  
دماجهم  إعادةتعزيز  إلااركة في البرامج الهادفة المشتستوجب   25.تأ يلهم وا 

 : ألمانيا في

ية قترب الحياة في المؤسسات العقابتأن يستوجب  يلماناأل PRISON ACTقانون السجون 
 بحي  تساعد السجين نفس  في االندماج .معيشية العامة ال الحياة شروطلبقدر اإلمكان 

 شاركة في وض  برنامج العالج ل الملذلا يجب علا السجين وان  حرية.  يف االجتماعية والعي   الحياة
.  أخر مرة   بالمجتمواالندماج  للتأ يل واالستجابة  ستعدادلال تشجيع و تحقيق الهدف من العالج. ل ،

 أو لحفاظ علا األمنالقانون بغرض ا فيبالخضور  لقيود الحرية المنصو  علي   اإلخاللوذلا دون 
 26طيرة اإلخالل بالنظام ن المؤسسة العقابية. لتفادر خ

 :السجون  إدارةنحو مشاركة مجتمعية فاعلة في  .6

 شراكة بين لتفعيل وتنظيمي قانوني إطار إيجاديعنا السجون  إدارةفي  27المجتم  المحلي إشراا
في  لجم  بين سلطات السجن والمجتم ل السعيويجب   ن.األفراد داخل المجتم  المدني وسلطات السج

السيما .بين الطرفين  مفيدالالتواصل والحوار ذلا محاولة لفهم المشاكل والمخاوف المتبادلة ، ويتطلب 
 إلامعالجتها بطريقة ذات معنا إال إذا تم إشراا المجتم  جنبا ال يمكن مشاكل داخل السجون  ناا  أن

 28السجن في محاولة لحل  ذ  المشاكل. مسئوليجنب م  

                                                           
25   . Adam Stapleton and Dirk van Zyl Smit with Dilafruz Nazarova  , op.cit,p.10   
26   . Adam Stapleton and Dirk van Zyl Smit with Dilafruz Nazarova  , op.cit,p11 

 ينبغ ي ، وال ذي تض من ان ه  س بتمبر"  الس جناء لمعامل ة األساس ية المب اد "  رمينلمج ا ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة األمم مؤتمر . 27
 المواتي ة الظ روف تهيئ ة  عل ى ، الض حايا الواجب لمص الح االعتبار إيالء ومع االجتماعية والمؤسسات المحلي المجتمع ومعاونة بمشاركة العمل
 . الممكنة الظروف ظل أحسن في المجتمع في سراحهم المطلق السجناء إدماج إلعادة

28  .  Mnyani, M, Community Involvement in Prisons , the Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 

August 1994, http://www.csvr.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=1378%3Acommunity-

involvement-in-prisons&Itemid=2 
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المجتم  المحلي في السجن يتطلب المشاركة النشطة والطوعية للجمهور ،  إشرااوجدير بالذكر أن 
إشراا المجتم  المحلي يفترض كما ان  لتصدر للمشاكل بطريقة مختلفة.االسجون  مسئوليمن ويتطلب 

زيادة المشاركة الشعبية في صن  القرار وقدر و سلطات السجن ،  مواجهة فيحاجة لمزيد من المساءلة ال
ويمكن تحقيق توافق في اآلراء حول  من اال تمام للحقوق المدنية والحريات من قبل سلطات السجن.أكبر 

التواصل في عملية صن  القرار ، ومن خالل  رمجدالو  كافيالالسجون والسجناء من خالل التمثيل 
 السجن. مسئوليالتفاعل م  و 

من حي  توفير  العبهيمكن أن ي التيومن المهم أن نالحظ الدور المحتمل للمجتم  والعملية 
لجماعات المحلية وموظفي السجون البد لإلشراا المجتم  الناجح في السجون ، و و  المدخالت والدعم.
زيادة التعاون في و  اآلخر.تجا  كل منهما لأفضل قبول  إلامن أجل التوصل  واعمليعلا السواء أن 

التخلي  و ادستعدا علا يكونوا أنالسجون  ليمسئو علا كال الجانبين ، ل أفضل ائجتنلتحقيق المفا يم 
 اإلصالحية في صالح الالمركزية في األنشطة التي تقوم بها المؤسسة ةالمسيطر  أدوار معن بعض 

 .والعقابية 

 األخذالسجون م  سلطات السجن ، من خالل  إدارة فيويمكن تصور المشاركة المجتمعة 
مركزية للسجون وكانت  ناا مجموعة من السجون  إدارةلدولة كان با فإذا، بمفهوم الالمركزية المجتمعية 

إشراا المجتم  المحلي في السجن تستهدف  دارةإلالدولة ، فأن المشاركة المجتمعية  أقاليمموزعة علا 
ت السجن م  سلطا للمساءلة وأيضاللتعاون السليمة والتنسيق السليم وخلق فر   دارةكل منطقة عن اإل

النظم  تعزيز م  ياإلقليمنطاق   فييق  السجن  الذرالتفاعل م  المجتم   لسجنعلا سلطات ايجب و  .
تأ يل  إعادةالسجن والعمل م  علا  مسئوليدور اكبر للمجتم  م   إلعطاءالقانونية والتدريبية والتوعوية 

كابهم ارت فيتسببت  التي اإلجراميةالخطورة  أسباببعد معالجة  أخر السجناء لالندماج بالمجتم  مرة 
 الجرائم .

داخل  التعليميةإشراا المجتم  المحلي تقييم البرامج القائمة والخدمات اإلصالحية يتطلب و 
من احتياجات المجتم  السجون ومد  مالئمة  ذ  البرامج والخدمات م  احتياجات السجناء من ناحية و 

تشكل مدخالت  والتي الحيةواإلصالسجناء بمثابة مخرجات للمؤسسة العقابية  أنباعتبار  أخر ناحية 
 في إدارةإلا من المشاركة المجتمعية المزايا التي يمكن أن تقدم  إبرازيمكن  أيضا،  أخر للمجتم  مرة 

ينبغي للمجتم  يكون ل  دور أكبر في الطريقة التي يتم فيها سجن ولذلا  . التأ يل إعادةعمليات 
لها ، ذلا الن السجناء  م جزء من المجتم   خضعونيالتأ يل التي  إعادةالسجناء ، والمعالجة وبرامج 

وينبغي النظر في الجهود  وينبغي أن يتم ذلا في سياق فهم الشوامل االجتماعية خارج السجن. المدني.
تأ يل السجناء وحمايتها وكذلا الجهود الجماعية في إصال   ذ  المؤسسات الحيوية  إعادةالفردية في 
واستعادة العالقة بين السجون والمجتم   بناء إعادة السجون يستلزم دارةإا  جنم  العلم بأن للسجون 
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جعل السجون أكثر قدرة علا التعامل ي، مما  السجون والمجتم  إدارةللتعاون بين  المالئم خلمنااوتوفيرا 
عادةو  م  السجناء  .السجنإلا  أخر عودة مرة التأ يلهم لالندماج بالمجتم  وعدم  ا 

العامة مثل  والمرافق المؤسسات فأن في مجتم  ديمقراطي ، Mnyani, M.29وكما يقول 
ذا كانت  إال  يما السجون  م ودعم تمت  بثقة واحتراتريد أن تالسجون  إدارةأدوات في خدمة المجتم  ، وا 

ومالبا ما يكون الجمهور لي   .هاصدقو  افعاليتهبقتن  متأكد من أن المجتم  تالمجتم  ، فإن  ينبغي أن 
أنشطتها  الن " السجون" م تام بشأن الخدمات والتسهيالت التي تقدمها الخدمات اإلصالحيةعلا عل

من أجل سد  ذا الفرا  ، ينبغي و  تحد  بشكل رئيسي وراء جدران عالية وبعيدا عن أنظار الجمهور.
الحية الخدمات اإلص إدارةصيامة صفقة كبيرة إلعالم الجمهور العام وقادة المجتم  حول أ داف ومهام 

 وتعزيز ا.

 السجون  ي : إدارة مشاركة المجتم  المحلي فيالخصائ  المهمة لبعض فأن باختصار و 

 .  العالقة بين السجون والمجتم دعم -
 معا . التركيز علا احتياجات المجتم  والسجناء يمكن من خالل  ذ  المشاركة -
 .مات بين سلطات السجن والمجتم  لمعلو ل المتبادل تبادلال -
 . السجون والمجتم  المحلي في شراكة وثيقةتوحيد  -

وقد السجن   إدارة فيالمشاركة المجتمعية  أ ميةالكثير من الدراسات والتقارير الدولية علا  أكدتولقد 
التعاون م   السجون " بوجوب دارةاستخل  من التشريعات المقارنة للسجون ان من المبادئ األساسية إل

الحياة في  إدارةيجب تشجي  المجتم  المدني في و   لمشاركةأقصا حد ممكن من ا إلاالخارج 
. السجن

 CANADA, CORRECTIONS AND CONDITIONAL RELEASEكما أن  30

ACT   تبادل المعلومات ذات الصلة م  المكونات و  االنفتا  في الوقت المناسبة فعاليو  تعزيز علاين
الجناة  عن سياساتها اإلصالحية وبرامجمهور لل اإلفصا ، ومن خالل  للعدالة الجنائيةلنظام  خر األ

 تسهيل إشراا أفراد الجمهور فيالسجن ب إدارةتقوم  أنكما ين  علا وجوب ،  والضحايا
 بعمليات السجن .المتصلة  المسائل

 الدول العربية : فيمفهوم مشاركة السجناء  .2
 : 31الموحد لتنظيم السجون العربي النموذجيالقانون  في

                                                           
29  .  Mnyani, M, Community Involvement in Prisons ,  op.cit. 

30  .  Adam Stapleton and Dirk van Zyl Smit with Dilafruz Nazarova, A Compendium of Comparative Prison 

Legislation, Penal Reform International 2008,p9. 
د جامعة الدول العربية ،األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ،القانون النموذجي العربى الموحد لتنظيم السجون ، والمعتم . 31

  6/11/4000- 16د-365من وزراء العدل العرب كقانون نموذجي استرشادي في دورته السادسة عشرة بالقرار رقم 
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تطبيقات لفكرة مفهوم مشاركة  أو مفهومال إشارة أرلتنظيم السجون من  العربي نموذجيالخال القانون 
ان يكون  ذا القانون  فيالباح   يأملالسجون كأحد المرافق العامة . وكان  إدارة فيالسجناء والمعنيين 

ات الجدو  ذ والممارساتعلا كافة المفا يم الحديثة والتطبيقات  ينطور نموذجي معيارربمثابة قانون 
 فيب  العديد من الدول المتقدمة  أخذتسيما وان مفهوم المشاركة السجون ال إدارة فيوالفاعلية التنظيمية 

يكون  أنفالبد  استرشادر نموذجيحين نتكلم عن قانون  وألننا.  النموذجيتاريخ سابق لهذا القانون 
مجال  فيالممارسات  ألفضلية مقارن  مرجع إعداد المعايير والمبادئ وان يسبق  أحد متضمنا 

يمكن مع  القول بان  ذا القانون ال  الذر األمرتشريعات السجون عالميا . ولكن  خال من كل ذلا و و 
كثير من التطوير حتا تشهد يمكن للدول إلا الفترة الرا نة ويحتاج  فييكون قانونا نموذجيا  أنيصح 

 السجون . إدارةمجال  في الممارسات بأفضلالعربية اللحاق 
 : وقطر والسعودية والكويت مصر في

 وزارة قرار و السجون تنظيم شأن في ٦٦٩١ لسنة ٢٦١ رقم بالقانون الجمهورية رئي  قرارخال في مصر 

 م ٦٦٩٦ لسنة ٦١٩٤ رقم الداخلية وزارة قرار،  للسجون الداخلية بالالئحة ٦٦١٦ لسنة ٩٦ رقم الداخلية
 فيممارسة تتعلق بحق السجناء والمعنيين  أو مفهومإلا إشارة  أيةمن  كزيةالمر  للسجون الداخلية بالالئحة

الكويت من  فيبتنظيم السجون  0922لسنة  22قانون رقم ال، كم خال أيضا  السجن إدارة فيالمشاركة 
 السعودر نَظام السجن والتوقيفإلا و و ذات األمر بالنسبة  ممارسة لمفهوم المشاركة أو إشارة أية 

تاريخ ب 10بالمرسوم الملكي رقم م/المعتمد   د2/2/0192وتاريخ  330مجل  الوزراء رقم ر بقرارالصاد
  0990/  1قانون بتنظيم السجون و و ذات األمر أيضا بالنسبة لدولة قطر ب  د20/2/0192
 : اإلمارات في

من خالل العديد علا رعاية مواطنيها وتوفير سبل العي  الكريم لهم  بو دءبشكل  اإلماراتتسعا دولة 
العديد من  فيعن السجناء  باإلفراجالقيادات  امرأو  التنفيذية ومن ذلا امرو األمن التشريعات والعديد من 
الوظائف المناسبة بما يكفل عدم عودتهم فير المجتم  وتو  فيدمجهم  إعادةالمناسبات المختلفة بعد 

 0992لسنة  31رقم العقابية واإلصالحية  تالمنشآكما أن  ناا جهود حالية لتطوير تشري   32للجريمة .

                                                           
 626خليفرة يررمر براافران عرن  -تكفّل بسداد المبالغ المترتبة عليهم وتشغيل المواطنين وإبعاد غيررمم انظر على سبيل المثال : .  32

سرجيناً  626سمو الشيخ خليفرة برن زايرد نل نهيران راريس الدولرة، حفظره ر، براافران عرن أمر صاحب ال  - رمضان بمناسبةسجيناً 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من نزالء المنشآت العقابية وااصالحية في الدولة ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وتكفّل سموه 
بة للمفررن عرنهم مرن المرواطنين حسرب ااجرراءات المتبعرة لرد  بتسديد المبالغ المترتبة عليهم، على أن يرتم إيجراد فررم عمرل مناسر

في إطار حرم صاحب السرمو راريس الدولرة علرى إعطراء  يرتي ذلك للتوطين وإبعاد غير المواطنين خارن البالد . أبو ظبيمجلس 
 السجناء المفرن عنهم فرصة أخر  لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرمم .

على الفور، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد نل نهيان نااب راريس مجلرس الروزراء  أبو ظبيعامة في وقد بدأت النيابة ال
وزير شؤون الرااسة رايس داارة القضاء، باتخاذ ااجراءات الالزمة لتنفيذ أمر صراحب السرمو راريس الدولرة، حفظره ر، براافران 

 ااصرررررررررالحية والعقابيررررررررة علررررررررى مسررررررررتو  الدولرررررررررة .  عررررررررن المشررررررررمولين بررررررررالعفو السرررررررررامي مررررررررن نررررررررزالء المنشررررررررآت
صاحب السمو رايس الدولة بالعفو عن بعض المحكروم ام مكرمة وقال سالم سعيد كبيش النااب العام لدولة اامارات العربية المتحدة 

صراً صرالحين عليهم تررتي فري إطرار حررم سرموه علرى مرنو المشرمولين برالعفو الفرصرة لمعراودة االنردمان فري نسري  المجتمر  أشخا
 ملتزمين بقوانين الدولة .
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، وتعديالتهم  0990لسنة  390رقم  الوزارربالقرار  التنفيذية والئحت شأن تنظيم المنشآت العقابية  في
عادة العالمية التجا ات االونأمل أن تأتا التعديالت بما يتوافق م   جديدة لتحدي  إدارة السجون وا 

 العالم . فيالمتمثلة في تحقيق الريادة كأفضل خم  حكومات  وبما يلبا رؤية الدولة، التأ يل

 :المؤسسات اإلصالحية والعقابية  إدارةثانيا : مجاالت مشاركة السجناء في 

 األطراف أو يحق للسجناء التيالمجاالت  أو تلا المواضي   ييتم تحديد ما  أنمن المهم 
 وأيضاحول تنظيميها والجوانب المختلفة لها  أرالر أ ومناقشتها وابد إدارتها فيالمعنية المشاركة  خر األ

بداءتكون محال للمناقشة  أنيجوز  ال التيتحديد الموضوعات   األبحا ولقد رصدت  حولها . أرالر  وا 
 ذا الشأن  فيرصدت مشاركة السجناء من خالل التشريعات والممارسات الدولية  التيوالتقارير الدولية 

الذين لم  وان عدد من اللجان  ،والمجاالت ناقشت مختلف القضايا اء " قد عددا من  " لجان السجن أن
بالموضوعات المطروحة ذات الصلة  أو األسئلة لم تكن مناسبة ربما شعروا انالقضايا بعض يناقشوا 

 مناقشة. لل

 معالجة القضايا التي تهم الحياة اليومية للسجناء ، مثل الموادكما يظهر جليا ان  تم مناقشة و 
الموظفين ، والبرامج التعليمية ، وعالج اإلدمان م  الغذائية ، والزيارات ، والعمل ، والتلفزيون ، العالقات 

القضايا المتعلقة بالعالقات العرقية وان بعض لجان السجناء لم تناق  الهاتف ، الخ. إلا صول الو ، و و 
 . للسجناء  او الشكالعالج من تعاطي المخدرات وبعض و ، 
 33التشريعات المقارنة : فيالمشاركة  مجاالت .0

 فديقدررت حدق السدجناء  التدي الددول المختلفدة فديالتشدريعات  أن دذا الصددد  فدينرصدد  أنيمكن 
عمليدددة  تتناولهدددا أنيمكدددن  التددديالسدددجن لدددم تقدددرر علدددا وجددد  دقيدددق ومحددددد المجددداالت  إدارة فددديالمشددداركة 
بنداء  فديمر ونا بمد  مسا مة تلا المشداركة  ومن ثم تبقا عملية ومجاالت المشاركة للسجناء المشاركة 

                                                                                                                                                                                    

، بدأت فوراً بالتنسيي  يأبو ظب، إن النيابة العامة في يأبو ظبوقال المستشار يوسف سعيد العبري، القائم بأعمال النائب العام في إمارة 

شيملتمم مكرمية ق سيرا  مين بشأن إجراءات تنفيذ األمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة إلطال يأبو ظبمع القيادة العامة لشرطة 

 .6122يوليو  62الثالثاء  -جريدة دار الخليج    سموه حفظه هللا، وتأمين عودتمم إلى أسرهم .

سرعود برن صرقر يررمر ،   2100يوليدو  31السدب   -جريددة دار الخيدي   - نزالء بمناسربة رمضران 106عن  باافران سلطان يرمر

 ....الخ 2100يوليو  22الخميس  -جريدة دار الخيي  نياتهم ونفقات ترحيل المبعدين تكفل بسداد مديو ، سجين 114باافران عن 
 

 

 

 
 

33   . Norman Bishop, op.cit 
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عادةو  عادةو  ندسة شخصية السجناء وتأ يلهم  ا  ظدل  دذا  فيالمجتم  كمواطنين صالحين ، و  فيدمجهم  ا 
وسددائل واليددات شددكل و مجدداالت و   دديإلدارات السددجون الوطنيددة أن تقددرر مددا  امتروكدد األمددرالوضدد  يبقددا 

دارةو  التواصل بين السجناء  فديبعضدا مدن  دذ  التشدريعات علدا سدبيل المثدال  يليد فيما ونرص .السجن  ا 
  الدول المختلفة .

 : بير و األ  االتحاد على مستوى

المادة  في إليها اإلشارةوالسابق  باإلجمارالتوصية الصادرة  فيربا قاعدة عامة متمثلة أو  وض  مجل 
علقة بظروف احتجازهم مناقشة المسائل المتبأن يسمح للسجناء " وجوب  قاعدة عامة مقتضا ا 50

 أنها المادةتفسير  ذ   فيوقد جاء عن ذلك". المسئولة السجن سلطات بالتصال با موينبغي تشجيعه
عادةذات الصلة بحياتهم و مناقشة المسائل ب السما  للسجناء تعنا المتعلقة بظروف تأ يلهم وتلا  ا 

 34احتجاز م.
 في ألمانيا :

السدجن و دم مسدئولين مسدئولية  إدارةعلدا السدجناء المشداركة مد   أن 021المدادة  فييحدد قانون السجون 
مشتركة عن المسائل الفنية المتعلقة بالمصدلحة الجماعيدة بشدأن طبيعدة ومهمدة السدجن ومدن الموضدوعات 

 التي محال للمناقشة المواضي  المتعلقة بالمواد الغذائية واألنشطة الترفيهية .

ويجدب ان يشدج  ين المشداركة فدي وضد  برندامج العدالج لد  ،يجب علدا السدجكما ين  القانون علا ان  
  .الهدف من العالج حققيت لكيعلا ذلا 

 اسبانيا : في

األنشطة واألعمال الثقافية و لدين كايمكن مناقشتها االسباني مسائل محدودة السجون يحدد قانون  
موضوعات  تتناوللكي  ةالسجون تمديد المناقش إدارةوالرياضية ، والغذاء. وم  ذلا ، يمكن لمجل  

 .  أخر 

 : كر الدانمفي 
يحددد موضدوعات     Sentence Enforcement Actبشدان إنفداذ القدانون  كير الددانمالقدانون  أننجدد 

 تتعلق بتنظيم الحياة في السجون . التيكافة المسائل  فيالمشاركة للسجناء كقاعدة عامة 
 
  

                                                           
34   . Norman Bishop, op.cit 
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 التشريعات المقارنة :مجاالت المشاركة في القيود واالستثناءات على  .2

 فيما يلي : تاالستثناءا  ذ تمثلت 

 ".  رباأو  مجل  001م  "  حسن النظام ، والسالمة واألمنالموضوعات المتعلقة ب -

القانون الدانمركي بشان إنفاذ   " المسائل األمنية. أو ال يسمح للسجناء لمناقشة الحاالت الفردية -
  "   Sentence Enforcement Act القانون 

يمكن للسجناء المشاركة  التيوجدير بالذكر ان  رمم خلوا التشريعات المقارنة من تحديد دقيق للمجاالت 
شمل  والذر الدانمركيصيامة بعض التشريعات وعلا سبيل المثال القانون  أن إالدارتها ، إالمتعلقة ب

مضمونها  فيتشمل  أنكن صيامة جيدة ويم  يالسجون ،  فيتتعلق بتنظيم الحياة  التيكافة المسائل 
 : ييل علا سبيل المثال ما

ساءة المعاملة االنتهاكات المتعلقة بتتضمن مناقشة  أنيمكن  والتيالسجناء معاملة  - التعذيب وا 
  . مير المبررة استخدام القوةو العزل وسائل تقييد الحرية و 

 المرافق الصحيةو ة النظافة الشخصيوسبل  والتهوية اإلضاءةو   الطعاموتشمل الظروف المادية  -

  . االكتظاظ والغرفو  األسرةالمالب  ولوازم و  األسرةالمالب  ولوازم و 

واالتصال بالمفتشين  إبال  المحتجزين بحقوقهم  و سجالت االحتجازوتشمل تدابير الحماية  -
  .فصل فئات المحتجزين  و  او الشكإجراءات   و اإلجراءات التأديبية  القضائيين و

التعليم ونظم  الخارجياالتصال بالعالم و االتصال باألسرة واألصدقاء  شملوتالنظام واألنشطة  -
وممارسة العبادات الثقافية   واألنشطةالفرا   قاتأو  أنشطةو  الهواء الطلق في الرياضيةالتمارين و 

 والصناعة ومد  ارتباطها باحتياجات السجناء وارتباطها بفر  العمل بالمجتم  . العملو  يةالدين

توفير الرعاية   والطبيون  نوتوافرا لموظفو  الحصول علا الرعاية الطبيةومد  لطبية الخدمات ا -
  .عقليتوفير الرعاية الصحية للسجناء المصابين بمرض   واألطفال والطبية للنساء 

تأ يلهم بما يتناسب  عادةإلومد  مناسبة تأ يلهم للتعامل وتلبية احتياجات السجناء  الموظفون -
  . المجتم   فيمجهم د إعادةواحتياجات 
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 الثانيالمبحث 

  واإلصالحيةالعقابية  المنشآت إدارة في والمعنيين هياكل وطرق مشاركة السجناء

 
 العناصر الرئيسية التالية : تناولتم  ذا المبح  ي فيو 
 
 

 المنشآت العقابية واإلصالحية . إدارة ياكل مشاركة السجناء والمعنيين في  ال :أو 
 . والدنمركهولندا وبلجيكا و ألمانيا و السويد و اسبانيا  في - 

 .روبا الوسطى والشرقية أو في بلدان -

 في انجلترا.  -

 في استراليا . -

 في كندا . -

 اليابان . فيو -

 المنشآت العقابية واإلصالحية . إدارة: طرق مشاركة السجناء والمعنيين في  ثانيا :
 

 مجال  السجناء والزوار والمعنيين ؟ تشكيلكيف يتم  .1 
 من الذر يقرر جدول األعمال ؟ .4

 كيف تتخذ القرارات داخل مجال  السجناء والزوار والمعنيين ؟ .3 
 عضاء المجال  عن تمثيلهم ؟ ل يجوز إعطاء أجور أل .2 
 أو تكدون محدل مناقشدات داخدل مجدال  السدجناء أنيمكدن  التديالمواضدي    دي مدا .5 

 الزوار والمعنيين ؟
وعضدوية تلدا  مشاوراتال فيالمعنيين مير المؤ لين للمشاركة  أو من  م السجناء .6 

 اللجان؟
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 قابية واإلصالحية :المنشآت الع إدارةفي والمعنيين ال : هياكل مشاركة السجناء أو 
بيدة المنشدآت العقا إدارة فديالمشاركة لممارسة السجناء والمعنيين حق  رسمي رتعددت األشكال ا 

 ،  واإلصالحية
المعنيدة ذات  واألطدرافبالسدجن والسدجناء للعداملين يتيح التنظيم من أ داف الفاعلية التنظيمية أن  ويعتبر

إلدا صناعة  واتخاذ القرارات المعنيين بها و ذا بدورة يقودنا  يفالقدرة علا التمكن من المشاركة  الصلة ،
بشكل يتيح بيئة تنظيمية جيدة تمكن  ؤالء بشكل فعال التواصل م  ضرورة ضمان بناء الهيكل التنظيمي 

. بحيددد  يدددتم تحديدددد االختصاصدددات الخاصدددة بسدددلطة البدددت واالعتمددداد للمسدددائل واألعمدددال سدددلطات السدددجن
العليدا  مدد  أعطداء صدالحية المشداركة والتوصدية لدذات المسددائل  دارةو  مركدزر لدإلاإلسدتراتيجية علدا مسدت

حدال اتخداذ القدرار علدا  فديالدرفض مكتوبدة  أسدبابمعرفدة  فديالحق ومنهم السجناء م   خر األ لألطراف
 . نحو مخالف لتوصية المعنيين 

 : اإلجابة عن التساؤل األساسي حول نا  ينبغيفان   أخروبمعنا 

 " السجنشئون  إدارةالمتعلقة ب كيف يتم صنع واتخاذ القرارات " أين و 

 :جديد يمكن تسميت  بنظام تنظيمي نهج  إتبارولتحقيق ذلا البد من  

 :" للسجون المؤسسية المجتمعية المجالس" 

السددجن " المتعلقددة ويقصددد بهددا نقددل السددلطة فيمددا يتعلددق بصددناعة واتخدداذ القددرارات المتعلقددة بشددئون  
مجدال  مؤسسدية مجتمعيدة يمثدل فيهدا كافدة األطدراف المعنيدة إلدا  سدجناء " عددا الندواحي األمنيدة "ال بحياة

مددن ميددر سددلطات السددجن ، ويددتم تشددكيل مالبيددة أعضدداء المجلدد   واإلصددالحيةالمؤسسددة العقابيددة  بشددئون
ية األعلدا بمسابقات تنافسية ولي  بالتعيين المطلق مدن السدلطات الرئاسد أو عن طريق االنتخاب اإلدارية

لجنة.و ددذا الشددكل مددن أشددكال  أو وسددواء كانددت تلددا المؤسسددية المجتمعيددة تأخددذ مسددما مجلدد للسددجون ، 
لمرفددق السددجن الرشدديدة والحوكمددة  دارةالددذر يتماشددا مدد  مفددا يم ومتطلبددات اإل المؤسسددية المجتمعيددة  ددو

 . اإلصالحيةالمؤسسات  أ دافويساعد علا تحقيق 

جيدد لتحقيدق االتصدال  تنظيمديسسية المجتمعية للسجون سوف يشكل بناء  يكل المجال  المؤ  أنوالشا 
 أ دافد وتحقيدق  إدارتد وبدين سدلطات السدجن المسدئولة عدن  خر األالمعنية  واألطرافالفعال بين السجناء 

المجتمددد  باعتبدددار م مواطندددون  فددديحركدددة التنميدددة  فددديدمدددج السدددجناء  إعدددادةحددددد ا المشدددرر ومنهدددا  التدددي
 صالحون .
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ال يزال األمر سابقة الذكر فأن  50ظل المادة  فيان  إلا يشير  Norman 35 أنإلا  اإلشارة وتجدر
دارةو  التواصل بين السجناءوسائل واليات متروا إلدارات السجون الوطنية أن تقرر ما شكل و  . السجن  ا 

تمثلهم  التي ناللجا فين عنهم نتخاب ممثليبالسجناء ل التنظيمية ما يسمح األشكال بعض  في قد يكونف
البعض اآلخر قد و عبر عن مشاعر ومصالح زمالئهم السجناء. ييمكن أن نموذج ك سلطات السجن أمام

مجال  وعلا  أو تختار أشكال مختلفة لالتصال. عندما يتم منح السجناء الحق في تكوين الجمعيات ،
دارةأر شكل من األشكال ، ينبغي علا الموظفين و  العموم فان  تمن  الهيئات التمثيلية  أنالسجن  ا 

ؤثر سلبا علا حياة بشكل يموقفهم  إلااإلساءة  أو من ممارسة أر تأثير علا السجناء اآلخرينللسجناء 
قيما في التصرف نيابة عن السجناء  السجناءقد تن  لوائح السجون أن  ال يحق لممثلي و . السجين

مصطلح "لجنة استشارية من السجناء"  استخدام Normanويقتر   .يتعلق بالمشاكل الخاصة بالسجين 
 ببساطة "لجنة السجناء"(. أو)

 الدول المختلفة : فياألشكال التنظيمية للمشاركة 

 هولندا : في

علا وجوب إنشاء  يكل مؤسسي لمشاركة  1550لم ين  قانون السجون الهولندر لعام 
نما اكت إجراء ب يقوم  مدير السجن نأبوجوب من القانون 36 22المادة  في فيالسجناء والمعنيين وا 

وتن  المذكرة التفسيرية ،  دون . السجناءحتجاز م  الابمنتظمة حول القضايا المتعلقة مباشرة  مشاورات
 مختلفة. السجون يختلف حسب ال مشاوراتالتنفيذ  أن، تفاصيل 

 بلجيكا : في

 the Law of 12 January 2005   4005لعام  ن البلجيكيو لسجلالقانون الجديد  

Concerning the Prison  تتألف من ممثلين عن السجناء " بالهيكل يتطلب "إنشاء  يئة استشارية
" في السجون. وسيتم تطوير طريقة عمل  ذ  الهيئة في وقت الحق ، بموجب راو التشلخلق "مناخ من 

 مرسوم ملكي.

للسجناء فقد فرضت تلا المادة  القانونيالسجون والوض   إدارةمن قانون  1فقرة  2وفقا لن  المادة و 
تحقيقا لهذ  الغاية ، سيكون علا كل السجون إنشاء  يئة و  مناخ للحوار. ئيته أنكل السجون علا 

من  التي يمكنحياتهم و من التحد  بشأن القضايا التي تهم  " المحتجزيناء "السجناستشارية لتمكين 

                                                           
35   . Norman Bishop, op.cit  

36  .  PENITENTIARY PRINCIPLES ACT, Penal Reform International, 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/4692 
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تصدر عن الملا  التيالالئحة التنفيذية إلىمن ذات المادة  4الفقرة  أحالتثم  ها تحقيق مشاركتهم.خالل
 علا نحو يحقق الهدف منها   ض  قواعد تشكيل وعمل الهيئات االستشارية.لو 
 : ألمانيا في

علا  160المادة فتن  مفهوم "المسؤولية المشتركة". إلا جمهورية ألمانيا االتحادية يشير قانون 
السجون ،  إدارةالمشاركة في المسؤولية المشتركة م  من السجناء  لتمكينأن  "ينبغي بذل الممكن 

السجن ".  ذا الحكم يحدد  دفا مهما  مهاميعة و والمسائل الفنية المتعلقة بالمصلحة الجماعية بشأن طب
للتشري   و القول ، وتقاسم المسؤولية. وم  ذلا ، فإن تنفيذ  ذا القانون ال يزال في أيدر حكومات 

 37.  تعقد اجتماعات م  مدير السجن مرة كل شهرين، وان  للسجناء لجان إنشاءويقتضا ذلا الواليات. 

 السويد : في

القضدايا  ن  علا أن "السدجناء لدديهم الحدق فدي مناقشدةشأن معاملة السجناء يون السويدر بالقان
لدديهم أيضدا الحدق فدي التنظديم السدجناء وبطريقة مناسدبة ، مد  الحكومدة المحليدة.  ذات اال تمام المشترا 

يجدددوز للسدددجين الدددذر يفصدددل عدددن السدددجناء  كمدددا ، وبطريقدددة مالئمدددة ، لمناقشدددة  دددذ  القضدددايا.واالجتمدددار 
ال تمددان  مددن قبددل السددلطة المختصددة أن مشدداركت   ،بشددرطالمشدداركة فددي مثددل  ددذ  االجتماعددات  اآلخددرين

 . ألسباب قانونية مشروعة

 اسبانيا : في

 ، الفصدل السداد  مدن فديينشدأ لجدان للسدجناء منتخبدة ويدنظم معاملة السدجناء لالقانون االسباني 
. وطريقة عمل تلدا اللجدان السجناء عقدت لجان انتخاباتممارسة  آلياتبالتفصيل  61إلا 55المواد  في

اقتراحددات  وكيفيددة عددرضالمسددئولة مدد  السددلطات . سددجن فددي كددل  السددجناءلجددان  مشدداورات إجددراءوكيفيددة 
 .السجن   إدارةالسجن ومجل   مديرعلا  لجانا

 : نمركاالدفي 

فدددي مقدمدددة   Sentence Enforcement Actالقدددانون الددددانمركي بشدددأن إنفددداذ األحكدددام    
لجدددان منتخبدددة  الحيدداة داخدددل السدددجن مدددن خدددالل إدارة فددديالتدددي نظمدددت مشددداركة السدددجناء الددددول ريعات تشدد

 : تمثلت في الشروط التالية الشروط األساسية لعمل لجان السجناء والتي  للسجناء  ، كما حدد

                                                           
37  .  Norman Bishop, op.cit 
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لج  ان لمشدداركة فددي تنظدديم الحيدداة فددي السددجون مددن خددالل ا فدديالحددق  السددجناء لددديهمأن  .1
 . منتخبة سجين

جميد  السدجناء  وانلفئات معينة من السجناء.  أو في كل منطقة يجب أن ينتخب ممثل  .4
 ممثلديهم الحدق فدي انتخداب ممثدل مشدترا.  أو السدجناءجميد  ولمؤ لون لمنصب تمثيلي. 

وممثلدي  دارةاإلمشترا عن طريق االقترار السرر تحت سديطرة الممثل الوينتخب النواب و 
 السجناء. 

 نية. المسائل األم أو مناقشة الحاالت الفرديةال يسمح للسجناء ب  .3

 لتنفيذ ومشاركة السجناء. تنفيذية علا وزارة العدل وض  قواعد  .2

  : روبا الوسطى والشرقيةأو  بلدانفي 

 روبا الوسطا والشرقية تشهد أيضداأو  سجون في بلدان ناا العديد من ال أن أيضا اإلشارةوتجدر 
بيددنهم وبددين سددلطة  التشدداوراء وتنظدديم عمليددات لمشدداركة السددجن مجددال   أو لجددان بإنشدداءتنظيمددا قانونيددا 

 38.البوسنة والهرسا وكرواتيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية ومن تلا الدول . السجن  

  :في انجلترا 

يددددتم تنظدددديم مشدددداركة السددددجناء مددددن خددددالل مجددددال  للسددددجناء وجمعيددددات تمثددددل السددددجناء ، وكددددذلا 
 إنشدداءبددالتزامن مدد   4001يندداير  فددي أنشددئت التدديالسددجون  إصددال منظمددات ميددر حكوميددة مثددل مؤسسددة 

 ددذا التنظدديم قددد سددمح  أنوممددا يددذكر  Boards of Visitorsفضددال عددن مجددال  الددزوار لجددان السددجناء 
داخدل السدجون  الحيداةالعديدد مدن جواندب  تناولدت التديعمليدة المشداركة  فديبتنمية وتشدجي  السدجناء علدا 

 البريطانية .
 : افي استرالي

، ويسدتلزم القدانون  Official Visitorsعنيين من خدالل مجدال  الدزوار الرسدميين يتم مشاركة الم
توجيهيددة المبددادئ مددن المجموعددة  دارةأن يكددون لكددل قسددم بدداإلمددن اجددل مشدداركة المجتمدد  المحلددا وجددوب 

دارة، و  community correction centre اإلصدال  المجتمعديواضدحة لتشدغيل السدجون ومراكدز ال  ا 
لضددمان  دارةبدداإل إدارةمراجعددة مددن قبددل كددل  أو inspectorialمين. ويجددب إنشدداء نظددام السددجناء والمجددر 

 . ومركز لإلصال  المجتمعيذ  المبادئ التوجيهية في كل سجن   إدارة

                                                           
38  .  Roy Walmsley  , PRISONS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE , The European Institute for Crime 

Prevention and Control , affiliated with the United Nations , Helsinki, 2005 
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 أو المعتمدة من قبل كل والية community representativesويجب إنشاء نظام ممثلي المجتمعات 
  دؤالء الممثلدينعلدا يجدب كمدا السدجون وبرامجهدا.  observeراقبدة وم  inspect لفحد   دارةبداإلوزارة 
الوصول إليهدا.  ؤالء الممثلين للمجتم  من الموظفين أن يمكن زيارة السجون والسجناء بانتظام يجب  من
يجب إنشاء نظام ضمان مشاركة السكان األصليين وسدكان جدزر مضديق تدوري  فدي بدرامج الزائدر أيضا و 

 . دارةوزارة باإل أو واليةالرسمي من جانب كل 

إنشددداء نظدددام ضدددمان مشددداركة ممثلدددي المجتمددد  المحلدددي فدددي المراكدددز المعتمددددة مدددن قبدددل كدددل  كدددذلا ويجدددب
 39. دارةباإلدائرة االختصا   أو اإلصال  المجتم  

 كندا : في
 المجالس االستشارية للمواطنين : -

 Citizens Advisory لمددددواطنينل االستشدددداريةمجددددال  اليددددتم مشدددداركة المعنيددددين مددددن خددددالل   

Committees  جمداعي( تسدهم بشدكل إيجدابي فدي العمليدة إجراء ك) للمواطنيناالستشارية  و ذ  المجال
، وتقددديم  السددجناء( والجمهدور و CSCمددن خدالل التفاعددل مدد  مدوظفي دائددرة السدجون فددي كندددا ) اإلصدالحية

 أساساكندا تقوم  في لمواطنلشارية االست . والمجال  CSC إلامحايد و  بشكل مستقلالمشورة والتوصيات 
 فديوحاليا يشدارا حيوية لحسن سير العمل في دائرة السجون في كندا. ال اآللياتمن   يو  تطوعيال علا

مدواطن فدي جميد  أنحداء كنددا. أعضداء  011مدنهم مشدارا  مواطن 011من ا يقرب علا م ذ  المجال  
ن عدادة بدالقرب مد األعضداءويعدي  رافيدة والمهدن ، جلثقافية والديمو يمثلون مختلف الخلفيات االجتماعية وا

 لمدة همعينيتم تاألعضاء  م من المتطوعين الذين و  .CSC .  االستشارريوجد ب  المجل   الذرالسجن 
 40. ديوان الخدمة المدنيةممثل  أو السجنمدير سنتين ، من قبل 

 المجلس التنفيذي للمجالس االستشارية للمواطنين : -

،  CAC)( عمدل  المجدال  االستشدارية للمدواطنين ) NECوتنظم لدوائح المجلد  التنفيدذر الدوطني )
ام وأ ددداف المجلدد  التنفيددذر وفقددا لرسددالة دائددرة اإلصددالحيات بكندددا علددا النحددو علددا مهدد 2فتددن  المددادة 

 :   التالي

قليمي  التنفيذريعمل المجل   - تشدارية للمجدال  االس ومحلدي ليكون بمثابة مجل  تنسيق وطني وا 
 للمواطنين .

                                                           
39 . Standard guidelines for corrections in Australia : 1996 , Conference of Correctional Administrators 

, The Australian Institute of Criminology is Australia's national research and knowledge centre on 

crime and justice , www.aic.gov.au/ 

40  .  Citizen Advisory Committees , Correctional Service Canada , www.csc - scc.gc.ca 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ae&u=http://www.csc-scc.gc.ca/text/benevols/index-eng.shtml&usg=ALkJrhgCX3ePF1kt6W8mqTxirVuUAhMvdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ae&u=http://www.csc-scc.gc.ca/text/frmlrs/pdf/1193E.pdf&usg=ALkJrhhVZRqElZtDRnDE7SdVzzaMiBl46g
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االعتددراف ودعددم اسددتقاللية كددل مددن المجددال  االستشددارية للمددواطنين فددي احتددرام مبددادئ توجيهيددة  -
 .وطنية 

 .فعالة وتطوير جمي  وحدات خدمة كندا اإلصالحية العادلة و النسانية و العملية اإلتعزيز  -
م  الخدمات اإلصالحية  بالتعاونتخطيط وتنظيم المؤتمر الوطني للمجال  االستشارية المواطن  -

 .لكندا 

تسدددهيل تبدددادل المعلومدددات بدددين دائدددرة اإلصدددالحيات لكنددددا والمجدددال  االستشدددارية للمدددواطنين علدددا  -
 الصعيد الوطني واإلقليمي والمحلي .

 تعزيز الوعي العام للبرامج اإلصالحية لخدمة كندا وأنشطتها . -
 .الستشارية للمواطنين لي والمستمر ألعضاء المجال  او تشجي  وتسهيل التوج  األ -
قددرارات مدن المندداطق فددي اللقدداء  أو ، ومناقشددة وتقددديم التوصديات للموافقددة عليهددا و / ائقوثددالتلقدي  -

  يعقد لهذا الغرض .الوطني الذر 
 لنظام السجون االتحادية لكندا . حول القضايا الوطنية ذات الصلة مشاوراتلمشاركة في الا -
خدمدددة كنددددا اإلصدددالحية بشدددأن العمليدددات إلدددا المشدددورة ،  لعمدددل بصدددفة مراقدددب محايدددد ، وتقدددديما -

 .  اإلصالحية والبرامج والسياسات والخطط
بما في ذلدا العدالدة الجنائيدة ،  خر التصال م  الموظفين والمخالفين وممثليهم ، والمنظمات األا -

 41، وجماعات الدعوة والمجتم  لمعالجة القضايا اإلصالحية. 

 لتفتيش على المؤسسات العقابية. "لزوار لا"مجالس  اليابان : فيو 

 خلفية تاريخية :
 السجن مسئوليعلا اعتداءات عنيفة من قبل  انطوتسلسلة من الحواد  التي وقعت ،  4004عام  في
 ، وأصبح Nagoya Prison  السجناء في سجن نامويا بينعن القتلا والجرحا  ذلا عن وقور عدد  كشفو 

 اإلصالحات دارةشكل بوزارة العدل مجل  إلنتيجة لهذ  الحواد  "، و  . عيال تمام االجتماا لمركز  ذلا 
أعلن  ذا  .2003 في نهاية مار و  بارزة من القطار الخا الشخصيات من المن خمسة عشر 
لسجون لتحقيق مكاسب  إلايهدف  اإلصالحات دارةمجال  إل إنشاءبخصو  ضرورة المجل  توصيت  

بعد مراجعة قوية  4003ديسمبر عام  44المواطنين "في طات السجن و بين سلالتفا م والدعم  وزيادة
الداخل والخارج  فيسجون ال إلاالزيارات  العديد من إجراء وبعد وتوسي  المناقشات لمدة تسعة أشهر في 

                                                           
41 . BY-LAWS OF THE NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE (NEC )OF CITIZEN ADVISORY 

COMMITTEES (CAC) , , Correctional Service Canada , www.csc - scc.gc.ca 
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 إجراءتم التوصية ،  تلا  بناء علاو  من خالل االستبيان والمسو  التي يتعرض لها السجناء والضباط.و 
"القانون المتعلق   و المسما سنة ، و  100يقرب من  الياباني بعد ماعلا قانون السجون  تعديالت

 Law Concerning theTreatment of Sentenced“  بالمؤسسات العقابية ومعاملة السجناء المحكوم عليهم"

Inmates”  في جمي  أنحاء اليابان. 4006مايو  42بدأ تطبيق ذلا اعتبارا من و 
 الزوار للتفتيش على المؤسسات العقابية اليابانية ؟ فما هو مجلس

What is the Board of Visitors for Inspections of Penal Institutions? 

إدارات  تسدددتلزم أن تنشدددأ 4006بموجدددب تعدددديالت قدددانون السدددجون سدددنة  أدخلدددتجديددددة  آليدددة دددو 
  المحلدددددددددددي  المجتمددددددددددددورا أكثدددددددددددر رسدددددددددددمية ألعضددددددددددداء  إعطددددددددددداء دددددددددددذ  المجدددددددددددال  بغدددددددددددرض السدددددددددددجون 

اتخداذ و رصدد ب دذ  الهيئدات المحليدة فتقدوم من خالل نظم الرصد المستقل.  السجون إدارة فيالمشاركة  في
 مزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقيق الرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمي للعمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجون

 إلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداوتقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديم التقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارير  دارةاإلبشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأن المسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤولية عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 
 ل  دددذ  األنظمدددة يمكدددن أن تدددوفر مثدددو المجتمددد  المحلدددي.  إلددداسدددلطات السدددجن ، وفدددي بعدددض الحددداالت ، 

 وسدددددددددددديلة فعالددددددددددددة للحفدددددددددددداظ علددددددددددددا وتعزيددددددددددددز حقددددددددددددوق اإلنسددددددددددددان ومندددددددددددد  االنتهاكددددددددددددات.  ددددددددددددم أيضددددددددددددا 
 42 عن .السجون نيابة  تدير السلطات الذرتوفير وصالت رسمية بين السجون والمجتم  

 "مجددددددال  للددددددزوار ، أنشددددددأت اليابددددددان  4006القددددددانون فددددددي عددددددام  علددددددا أدخلددددددت التدددددديالتعددددددديالت بعددددددد ف
 ينبغددددددددددي للمجددددددددددال  إشددددددددددراا المددددددددددواطنين العدددددددددداديين فددددددددددي و  ؤسسددددددددددات العقابيددددددددددة. "لتفتددددددددددي  علددددددددددا المل

 مددددددددددددوظفي السددددددددددددجن.  و والمعنيددددددددددددين لمددددددددددددواطنينل  م السددددددددددددجون وتقددددددددددددديم وجهددددددددددددة نظددددددددددددر  فدددددددددددديالعمددددددددددددل 
المحليدة ، و نقابدة المحدامين بنداء علدا توصدية مدن  اواحدد عضدو ن يكون في كل مجل  محدامي وينبغي أ

 عيدددددددددددددددددات الطبيدددددددددددددددددة المحليدددددددددددددددددة و مدددددددددددددددددن قبدددددددددددددددددل الجمعضدددددددددددددددددو بنددددددددددددددددداءا علدددددددددددددددددا توصدددددددددددددددددية طبيدددددددددددددددددب 
ويصدرا قرارا بتعينهم من وزير .أعضاء سبعةإلا المجل  أعضاء يصل عدد من حكومة البلدية و  مسئول
عطاء التغذية الراجعدة ة يوالعقاب اإلصالحيةزيارة المؤسسات القيام بمهام الزوار  مجل وعلا  العدل ، ، وا 

عطاء رأيهدو سنويا  انتج تقرير يينبغي للمجل  أن و ة. السجن ، وكذلا مقابلة السجناء عند الضرور  دارةإل  ما 
ويجددب أن ينشددر  ددذا  43. االتحدداد اليابدداني لنقابددات المحددامين ، والمعلومددات عددن السددجناء إلدداالسددجن فددي 

السدددجن ومدددد   إدارةشدددأن  فددديمدددن مالحظدددات  أبددددا التقريدددر سدددنويا ويوضدددح بددد  مدددا قدددام بددد  المجلددد  ومدددا 
 44تصحيحات المقترحة من قبل المجل  .ال إلجراءاستجابة سلطات السجن 

                                                           
42  .  Japan Federation of Bar Associations , Information for Prison Inmates , October 2006 (Third Edition) , 

http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/data/jukeisha_en.pdf 

43   . Andrew Coyle, op.cit ,p.122. 

44  .  Japan Federation of Bar Associations , Information for Prison Inmates , op.cit 
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 المنشآت العقابية واإلصالحية . إدارةثانيا : طرق مشاركة السجناء والمعنيين في 

تمكددن السددجناء  آليدداتالسددجون اقتضددت اسددتحدا   إدارة فددي ندداا توجهددات حديثددة  أنرأينددا ، فيمددا سددبق 
 اآلليدداتكددان مسددما تلددا  وآيددا،  الحيةواإلصددالعقابيددة  المنشددآت إدارة فدديوجمهددور المعنيددين مددن المشدداركة 

وضدعها موضد  البحد  فيمدا يخد  كيفيدة  ينبغدي التدي التؤ التسدامجل  ، فدان  نداا العديدد مدن  أو لجنة
 الت التالية :اؤ عن التس اإلجابةالمجال  .و ذا يقتضا  أو تشكيل وعمل تلا اللجان

 كيف يتم تشكيل مجال  السجناء والزوار والمعنيين ؟ .1

 ر جدول األعمال ؟من الذر يقر  .4
 كيف تتخذ القرارات ؟ .3

  ل يجوز إعطاء أجور ألعضاء المجال  عن تمثيلهم ؟ .3

الزوار  أو يمكن ان تكون محل مناقشات داخل مجال  السجناء التيالمواضي    ي ما .0
 والمعنيين ؟

وعضوية تلا  مشاوراتال فيالمعنيين مير المؤ لين للمشاركة  أو من  م السجناء .2
 اللجان؟

 باختصار طرق تشكيل وعمل  ذ  مجال  المشاركة المذكورة : لاو نتن يليوفيما 

 مجالس السجناء والزوار والمعنيين ؟ تشكيلكيف يتم  .0

أن تنشأ لجان لمشاركة  ينبغي في معظم السجون ، وخصوصا تلا التي تضم أعدادا كبيرة من السجناء ،
والمشاركة الفعالة من قبدل  يلتمثيل الحقيقا اإلمكان فيفئة بحي  يكون  أو السجناء علا مستو  كل قسم

السجناء وبحي  يكونوا قادرين علا اختيار ممثلين عنهم معروفين ويمكنهم التواصل معهم بطريقة سلسلة 
وال تكون تعبيدرا  اآلخرينمن يمثلونهم من السجناء  أراءالممثلين تعبر حقيقة عن  أراءوبسيطة حتا تكون 

ر السدجناء المعنيدين علدا جمهدو  األعمالطيعون عرض جدول وبحي  يستعن مجرد وجهة نظر م الذاتية 
شدكلية ال تحقدق  أدواتومقترحداتهم حدول موضدوعات  . وحتدا ال تكدون  دذ  المجدال  مجدرد  آراء موتلقا 

 حياتهم داخل السجن . دارةتتضمن تدريب السجناء علا المشاركة الفعالة إل التيالغاية منها و 

تشكيل تلا المجال  عن طريدق االختيدار والتعيدين مدن قبدل  إال األفضلكون من يومن  ذا المنطلق فأن  
نماسلطات السجن ،   السدررأن تكون يتم تشكيل مجال  السجناء عن طريق االنتخاب باالقترار  ينبغي وا 

 فديوجود ممثلين مدن منظمدات تفتدي  حقوقيدة مسدتقلة ، وكمدا يقدول الدبعض اند  وفقدا للتقدارير الدوليدة  في
ال يوجد سبب وان  ،  واختيار ممثليهم  تشجي  السجناء علا المشاركة فيعلا موظ ينبغيالصدد ان   ذا 
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ال  األمدرنهايدة  فديو .  كفداء"األ"ميدر مدن لسجناء مجال   لإلا يمكن أن يؤد  لالعتقاد بأن  ذا اإلجراء 
 45.السجون  إدارةمن السلطة المختصة ب الرسميباالعتماد  إاليصبح التمثيل صحيحا 

للعددول عدن  يدايمكدن أن تكدون مبدررا منطق ثلدين الميمكننا القول أن نق  الكفاءة للم فإننافضال عن ذلا 
حددد ذاتدد   ددو جددو ر عمليددة المشدداركة االيجابيددة  فدديطريددق التعيددين ، الن االنتخدداب إلددا طريددق االنتخدداب 

العامدة  الحيداة فديهم لالنددماج تدأ يل عدادةيجب أن يتحمل مسئوليتها السدجناء إل التيو  اإلرادةوالتعبير عن 
مددن السددجناء  المنتخبددينأن يتلقددا الممثلددين  األحددوالجميدد   فددي ينبغددي. فضددال عددن ذلددا فأندد   أخددر مددرة 

علدا عالقداتهم  األمدرنهايدة  فديالعمل والمشاركة الفعالة و و مدا يدنعك   إدارةيتضمن كيفية  فيتدريب كا
 . عملية المشاركة فيورف  مستو  زمالء م السجناء 

عدن  أعضداءوقد تبنت بالفعل بعض التشريعات تلدا المدداخل الحديثدة فأسسدت لجدان للسدجناء يدتم اختيدار 
 . الدنمراطريق االنتخاب ومنها كم بينا سلفا حالة 

تم  بحي  جالم أفرادلجان الزوار والمعنيين فيجب أن يتم تشكيلها من  أو التفتي  فيما يتعلق بمجال  أما
 : يليعضويتها علا سبيل المثال ما إلا فة المعنية وبحي  تضم تمثل الطوائف المختل

 محاما يرشح بناءا علا توصية من مجل  نقابة المحامين . .1

 قبل الجمعيات الطبية المحلية طبيب يرشح بناءا علا توصية من  .4

بخطة  إدراجهايمكن  التيويلم باحتياجات الحكومة من المشتريات من حكومة البلدية  مسئول .3
 .مصلحة السجون  أنتاج

 عضو من اتحاد الصناعات يرشح  المجل  المعنا . .2

 يرشح من قبل االتحاد المعنا . اإلنسانعضو من جمعيات حقوق  .5

دارةويراعددا أن يشددكل األعضدداء بعدددد فددرد  وان يتلقددون تدددريب كددافي عددن قددانون السددجون و  المؤسسددات  ا 
لمددة سدن   اللجندة أو المجلد  أعضداءمن قبل وان يترأ  المجل  من يتم اختيار  العقابية واالصطالحية .
بشدكل مسدتمر وعلدا  الثدانيكدوادر الصدف  إلعدداد أخدرويدتم ترشديح عضدو  أخدر قابلة للتجديد لمدة سدن  

تفعيدل  إلمكانيدةسنوات ويجب ترشديح ميدر م بمقددار الثلد  كدل سدنتين  5يتعد  مدة عضوية المجل   إال
بتأ يل السجناء.ولتوسدي   المهتمةلخبرات التطوعية بالمجتم  ولالستفادة القصو  من ا المجتمعياال تمام 

فرامهددادائددرة المشدداركة المجتمعيددة بشددكل عددام السددتيعاب الطاقددات الكامنددة داخددل المجتمدد   بشددكل مددنظم  وا 
 وقد بينا سابقا أمثل  علا تشكيل مثل  ذ  المجال  كما في نموذج الحالة اليابانية . . ومؤسسي

 

                                                           
45   . Norman Bishop, op.cit 
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 عمال ؟من الذي يقرر جدول األ .2

أن  ينبغدديوالن دور الددرئي   اللجنددة أو مددن قبددل رئددي  المجلدد  األعمددالأن يددتم وضدد  جدددول  ينبغددي
 إدراجهدايجدب  التدي، فهو يجم  وينسق الجهود الخاصة بالموضدوعات  اإلطار ذا  فييكون دورا تنسيقيا 

 اآلراءلتجميد   إليد  السدجن علدا أن ينشدأ إدارةمن  أو السجناء ممثلي األعضاءسواء من  األعمالبجدول 
ويراعدا تلدا اللجدان ومايتهدا . أ ددافباعتبدار أنهدم محدور  رسدميوميدر  عفدوربشدكل مباشرة من السجناء 

للسددجناء وظددروف معيشددتهم وحيدداتهم داخددل السددجن  حقيقددة أ ميددةدائمددا أن تكددون المسددائل المقترحددة ذات 
بعدد خدروجهم وضدمانات عددم  اعيواالجتمد واالقتصادر المهنيوبالضرورة خطط مستقبلهم  أيضاوتعك  

 . أخر عودتهم للجريمة مرة 

 كيف تتخذ القرارات داخل مجالس السجناء والزوار والمعنيين ؟ .3

كيفيددة اتخدداذ القددرارات ، فددبعض  فددي متباينددة ددذا الصدددد اختالفددات  فدديترصددد الممارسددات الدوليددة المقارنددة 
إلددا ولكددن فقددط لتقدديم وجهددات نظددر السددجناء  والمجدال  باتخدداذ القددرارات  أو الددول ال تسددمح لتلددا اللجددان

 ددذ  الحالددة مهمددة اتخدداذ القددرارات  فدديالسددجن  إدارةشددكل توصدديات . وتقدد  علددا عدداتق  فدديالسددجن  إدارة
 التدي ذ  الحالدة ووفقدا لتشدريعات  دذ  الددول  فيحياة السجناء داخل السجن .وبالطب  فأن   إدارةالمتعلقة ب

حالة  فيالسجن  إدارةعلا  ينبغيفأن   46كأصل عام  اإلداريةالقرارات  يبببتس قانوني وجوبيالتزام  لديها
 اإلداررالرفض ويجوز بالطب  التظلم والطعن علا القرار  أسبابتسبب قرارا ا وتبين  أنرفضها التوصية 

 .القضاء المخت   وأمام األعلاالسلطات الرئاسية  أمامالصادر 

علدا  األعضداءاذ القدرار للدرئي  بعدد مناقشدات وافيد  مدن قبدل مختلف فتجعل اتخباتجا   أخر دول  وتأخذ
 .يكون القرار مسببا  أن

 األفضل، وال شا ان  الطريقة 47 األملبيةيجعل اتخاذ القرارات تتم بالتصويت وفقا لرأ   أخرو ناا اتجا  
لالزمة لعملية تنفيدذ تتا  كافة المعلومات وخا  الموارد البشرية والمادية ا أنلعملية اتخاذ القرارات بشرط 

ووافيد  تمكدن مدن تنفيدذ ا دون معوقدات محتملد   كاملدةتلا القرارات بحي  تكون قائمدة علدا دراسدة جددو  
علددا نجاحهددا  فدديحددد كبيددر إلددا المعنيددين تعتمددد  مجددال  السددجناء والددزوار أنوال شددا مددن حيدد  الواقدد  .

                                                           
كأصل عام ومن تلك  اإلداريةبتسبيب القرارات  اإلدارةأن كافة الدول المتقدمة تمتلك تشريعات عامة تخص االلتزام الوجوبى على  . يالحظ 46

 وفرنسا وجنوب أفريقيا ...الخ . ة، كندا ، السويد وكافة الدول االسكندينافي األمريكيةالدول على سبيل المثال ، الواليات المتحدة 
 يال :راجع في ذلك تفص

، دار  اإلداريةالطوخى ، اإلدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية واإلصالح االدارى ، دراسة مقارنة بالتطبيق على تسبيب القرارات  ساميد . 
 . 6112النهضة العربية ، القاهرة ، 

47   . Norman Bishop, op.cit 
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ت وطبيعددة القددرارات الصددادرة مددن حيدد  ورئاسددة االجتماعددا علددا كيفيددة تنظدديمو  التشدداور إجددراءاتمصددداقية 
 لزاميتها . إمد  

 باألملبيدة أو الحاضدرين األعضاءالبسيطة لعدد  باألملبيةيمكن أن يكون اتخاذ القرارات بالتصويت  أيضا
القرارات الهامة ويمكن اعتماد جدول لصالحيات مجال   فيخاصة  بأملبية أو المجل  ألعضاءالمطلقة 

موضدددوعات يمكدددن اتخددداذ إلدددا نيدددين يمكدددن مدددن خدددالل تقسددديم صدددالحيات المجدددال  السدددجناء والدددزوار والمع
مقترحددات ويمكدددن  أو توصددديات إصدددارتكدددون الصددالحية فيهدددا  أخددر وموضدددوعات  بشددأنهاقددرارات نهائيدددة 

 عام . سنورمؤتمر  أو مركزر تنفيذرمجل  إلا  واألساسيةتصعيد التوصيات الهامة 

 فدديأن ينعقددد فيهددا مجددال  السددجناء والددزوار ومددن لدد  الحددق يجددب  التددييجددب تحديددد عدددد المددرات  أيضددا
رئددي  المجلدد   أو بندداءا علدا دعددوة مدن سددلطة السدجن أو دعدوتهم لالنعقدداد كدأن ينعقددد ثدال  مددرات سدنويا

 الزوار والمعنيين . أو من السجناء أو األعضاءبناءا علا عدد معين من  أو المشاركة

 تمثيلهم ؟هل يجوز إعطاء أجور ألعضاء المجالس عن   .4

 أو أجرا إعطاءتكون عضوية مجال  السجناء والزوار والمعنيين عضوية تطوعية ال يتم  أن األصل
 اإلصدداباتحالدد   فدي لألعضدداءتأميندات تعويضددية  إجددراءوتقددرر بعددض التشدريعات وجددوب  . مقابدل عليهددا

  .48 تلا المجال  فيلمهامهم  األعضاءبسبب ممارسة  أو إثناءوالحواد  الواقعة 

جددزء مددن تقيدديم  التطددوعيالعديددد مددن تشددريعات الدددول المتقدمددة تعتبددر العمددل  أنبشددكل عددام يالحددظ و 
ومدن ذلدا علدا سدبيل المثدال تشدريعات الجامعدات ، حيد  يعدد خدمدة المجتمد  جدزء  لألفدرادالبشدر   األداء
 . يئة التدري   أعضاءمن معايير ترقية  يأساس

 أو اقش ات داخ ل مج الس الس جناءتك ون مح ل من أنيمك ن  الت يالمواض يع  هي ما .6
 الزوار والمعنيين ؟

49ذلا سابقا  تناولتم 
. 

وعض وية تل ك  مشاوراتال فيالمعنيين غير المؤهلين للمشاركة  أو من هم السجناء .2
 اللجان؟

                                                           
48   . Standard guidelines for corrections in Australia : 1996 , op.cit . 

 
 . راجع صفحة     من هذا البحث . 49
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 إلسدداءة إالال يجددوز االنتقددا  منهددا  التدديحددد ذاتهددا حددق مددن الحقددوق  فددي  دديعمليددة المشدداركة  أن
 أمددراضالسددتخدامها لخدمددة  أو السددجناء مددثال كإثددارةتسددتهدفها  التددي اإلمددراضاسددتخدامها وخروجهددا عددن 

ذلدددا بأحدددد يتصدددور  أنطبيعدددة جزائيدددة ويمكدددن  ذريكدددون الحرمدددان منهدددا  أنشخصدددية . وعلدددا ذلدددا يجدددب 
يكون القرار قابال للمراجعة والطعن  أنبالحرمان علا  دارةمسبب من اإل إدارر تين أما بموجب قراررطريق

المخدت   القاضدييصددر مدن  قضدائيحكدم  أو والئدييكون جزاء الحرمان بموجب قدرارا  أن وأما القضائي
 ة .السجن والشخ  المطلوب حرمان  من المشارك إدارةبناء علا طلب سلطة السجن بعد سمار 

نمايكون الحرمان دائما  إاليجب  األحوالجمي   فيو  يكون محدد بفترة زمنية معينة الن  أن ينبغي وا 
 . المجتمعي واالندماجالتدريب  آلياتحد ذات  من  في  ي والتشاورعملية المشاركة 
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 الثالثالمبحث 

 السجناء والزوار والمعنيين إعمال حق  إلىالرامية والضمانات التدابير 

 المؤسسات اإلصالحية والعقابية إدارةفي المشاركة في 
 العناصر الرئيسية التالية : تناول ذا المبح  يتم  فيو 

 

 . السجون إدارة فيالمشاركة  فيعنيين التدابير القانونية والتنظيمية لفاعلية حق الم ال :أو 

 .الدول المتقدمة  فيالتدابير القانونية والتنظيمية لفاعلية حق المشاركة  .1 

نشاءالحاجة للتعليم المجتمعي حول السجون والسجناء  .2  شبكة وطنية مستقلة  وا 

 .إعمال الحق في المشاركة إلا التدابير الرامية  .3

 .لسجن الجيدة لملفات ا دارةاإل .4
 .مؤتمر قومي إلصال  السجون سنويا  .5
الدول  فياستحدا  تدابير قانونية وتنظيمية لفاعلية حق المشاركة إلا الحاجة  .6

 العربية .

 ضمانات فاعلية حق المشاركة : ثانيا :

وض  معايير موضوعية الختيار أعضاء مجال  السجون ولجان السجناء  .1 
 .لمجال  واللجان والزوار وممثلي المجتم  في تلا ا

 .الشفافية والمساءلة  .2
النشر الدورر لتقارير سلطات السجن ومجال  التفتي  والزوار والمعنيين  .3

 ومجال  السجناء .
 .المساءلة الفعالة والرقابة المستقلة في مواجهة سلطات السجن  .4
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 المبحث الثالث

 الزوار والمعنيين السجناء و إعمال حق  إلىالرامية والضمانات التدابير 

 المؤسسات اإلصالحية والعقابية إدارةفي المشاركة في 

لحددق  يالحدددي  عددن وجددود حقيقدد إلمكددان ندداا العديددد مددن التدددابير والضددمانات الواجددب اسددتحداثها 
ال،  واإلصالحيةالمؤسسات العقابية  إدارة فيالمشاركة  كنا بصدد الحدي  عدن حدق ال تتدوافر لد  البيئدة  وا 
عددادةتقددويم السددجناء و  إعددادة فدديالتنمويددة  أل دافدد نمددو  وتحقيقدد  لالمناسددبة   أخددر دمجهددم بددالمجتم  مددرة  ا 

المجتمد  . و دذ  التددابير والضدمانات منهدا مدا يتعلدق  فدي ومنتحيدينكمواطنين صدالحين يحترمدون القدانون 
لمرافقددد  العامدددة ومنهدددا مرفدددق المؤسسدددات  إدارتددد بالبيئدددة التشدددريعية والثقافيدددة العامدددة للمجتمددد  ككدددل وكيفيدددة 

 التعليمديدرجدة النضدج  فدييتمثدل  ومنها مدا يخد  مرفدق السدجون ذاتهدا . ومنهدا مدا واإلصالحيةالعقابية 
اللحداق  فديعلدا المسدتو  المقدارن ، ومنهدا مدد  حدر  الحكومدة والدولدة  العامةالمرافق  إدارة فيللشعب 

المرافدق العامددة بشدكل عددام ومرفدق السددجون  إدارةمجدال  فدديء سدوا الدددوليبمنظومدة التطدور علددا المسدتو  
مجدددال التسدددابق  فددديبدددنظم تطويريددة تكدددون محدددال لريادتهدددا  تدددأتا أنبشددكل خدددا  ومدددد  حدددر  الحكومدددة 

 والعمران والتنمية . الدولةلتحدي   الدولي

كبيدرة  أ ميدةتشدكل  التديتلدا التددابير والضدمانات  أ دمنبدرز  أن لاو نحدالقا مدن  دذا السدياق ، سدوف وانط
 فدديالسددجن  إدارةالسددجون والمسددا مة كشددركاء مدد   إدارة فدديممارسددة حددق السددجناء والددزوار والمعنيددين  فددي

 ذلا من خالل النقاط الرئيسية التالية : لاو نتن، وسوف  واإلصالحيةالعقابية  المؤسسات أ دافتحقيق 

 السجون إدارة فيالمشاركة  فيالتدابير القانونية والتنظيمية لفاعلية حق المعنيين ال : أو  

 : الدول المتقدمة  فيلفاعلية حق المشاركة تنظيمية الو قانونية التدابير ال .1

الددول  أنالسدجون  إدارة فديمن خالل استعراضنا السابق للمنظومدة القانونيدة المتعلقدة بحدق المعنيدين  رأينا
فمدن الددول حيد  المدد  والنطداق السدجون مدن  إدارة فديتقريدر حدق مشداركة المعنيدين  فديتتبداين المتقدمدة 

 فدديمددن يقددرر  ددذا الحددق بموجددب ندد  عددام يقددرر المبدددأ ويتددرا لسددلطة السددجن السددلطة التقديريددة الكبيددرة 
تقددرر المبدددأ والقواعددد التنظيميددة  التدديومنهددا مددن يضدد  العديددد مددن التدددابير .وضددع  موضددور التنفيددذ ومدددا  

مددد  التطبيددق  فدديمددن حيدد  واقدد  الممارسددة الفعليددة  الدددول المختلفددة أيضدداوتتبدداين   ددذا الحددق  ةللممارسدد
 لهذا الحق . الفعلي

السجون ،  إدارة فيلها قوانين منظمة لحق مشاركة السجناء  أصبح التيمن تلا الدول  أنرأينا وقد 
نوب وج ،  ولندا ، اسبانيا ، والسويد وانجلترا واستراليا وكندا واليابان ألمانيا، فنلندا ،  الدانمرابلجيكا ، 
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 أنونطاق  . كما  مد  تقرير  ذا الحق فيالدول تتباين تباينا كبيرا  أنالمالحظ  أنمير  .،...الخ أفريقيا
كام المنظمة لمشاركة السجناء  قصيرة نسبيا ، مالبا ما تكون األح المالحظ بشكل عام ان تلا التشريعات

تبرر فرض قيودا علا إجراءات  التيبعض  ذ  القوانين تحدد  الظروف  أنقواعد عام  . كما  وتتناول
 مجال  المشاركة . أو والمشاركة ومن  م السجناء الذين قد يكونوا مستبعدين  من لجان التشاور

 اسبانيا : فيف
ا علد 31/4يدن  فدي المدادة   1525/  1رقدم علا سبيل المثال قانون السدجون العامدة االسدباني  وجدنا 

" كما تن  المادة  مشاركة النزالء في تنظيم وتخطيط العملعلا   تشج أنالسجن  إدارةان  " يجب علا 
 نيدداتاو التع إدارة أو لتوجيدد   ويددتم تشددكيل دارةالسددجناء جددزءا مددن مجلدد  اإليكددون  أنعلددا اندد  " يجددب  34

ام االجتمددداعي وفقددددا لمسدددا مة فددددي تحقيدددق النظدددل،  الشدددراكةالحصدددول علدددا نوعيددددة تلدددا  دارةاإل وان علدددا
جددزء  وأنهددمويالحددظ  نددا أن القددانون المددذكور قددد ندد  علددا مبدددأ مشدداركة السددجناء  50. للتشددريعات الحاليددة

التفصديالت الضدرورية لممارسدة  دذا الحدق ، ككيفيدة اختيدار الممثلدين  يتنداول، لكند  لدم  دارةمن مجل  اإل
المادة أن  أخر . وان كان يالحظ من جهة والتصويت ..الخ   األعمالمن السجناء وقواعد تحديد جدول 

الضدمانات وضدمن الحددود  تدوفير السدجن مد ب ةطنشداأليتم تطدوير سد ن همن ذات القانون نص ت عل ى ا2
لسدجن ا داخدل ةطنشداأل اس توجبت ان تم ارس 3الم ادة و التي وضعتها األنظمة والقانون وأحكدام القضداء

ال تتأثر بهذ  اإلدانة ، للسجين والمصالح القانونية وق الحق وان كإنسانالسجين شخصية بمراعاة احترام  ،
أر  أو المركددز االجتمدداعي أو المعتقدددات الدينيددة أو اآلراء السياسددية أو دون أر تمييددز علددا أسددا  العددرق

يمكدن للندزالء ممارسدة حقدوقهم المدنيدة  علدا اند  3/1كما نصت المادة  ذات طبيعة مماثلة. أخر ظروف 
يدة واالقتصدادية والثقافيدة ، مدن دون اسدتبعاد حدق التصدويت ، إال إذا كاندت تتعدارض والسياسية واالجتماع

التدددابير  فضددال عددن ذلددا فاندد  يجددب اتخدداذ.ندد  الحكددم بحرماندد  مددن بعضددها أو هدددف مددن اعتقالدد المدد  
 التدديالالزمددة للسددجناء وعددائالتهم لالحتفدداظ حقهددم فددي الحصددول علددا مخصصددات الضددمان االجتمدداعي ، 

 قبل دخول السجن. وا عليهاحصل

تنظم حق  التيالمختلفة  القوانينوضوابط   مالمح يرسم  إنحق المشاركة يمكن  أنو نا يمكن القول 
 اإلصالحيةوطبيعة المؤسسات  أ دافالشئون العامة بشكل عام بما ال يتعارض م   إدارة فيالمشاركة 

 المواطنينن التشريعات الفعالة المنظمة لحق الدول المتقدمة تمتلا بالفعل العديد م أنوالعقابية . ال سيما 
 واالقتصادر . اإلدارر أو السياسيالشئون العامة سواء من حي  التنظيم  إدارة فيبشكل عام 

 

                                                           

50   . Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria., 
http://www.lexureditorial.com/leyes/logp6pbk.htm 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html 
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 بلجيكا : فيو 

 the Law of 12 January 2005   4005لعام  القانون الجديد للسجون البلجيكي 164كيف ان  رأينا

Concerning the Prison  " يتطلب "إنشاء  يئة استشارية بالهيكل تتألف من ممثلين عن السجناء
عمل  ذ  الهيئة في وقت الحق ، بموجب " في السجون. وسيتم تطوير طريقة التشاورلخلق "مناخ من 

 مرسوم ملكي.

 أنالسددجون والوضدد  القددانوني للسددجناء فرضددت علددا كددل السددجون  إدارةمددن قددانون  1فقددرة  2وان المددادة 
وتحقيقا لهذ  الغاية ، سيكون علا كل السجون إنشاء  يئة استشارية لتمكين السدجناء  تهيئ مناخ للحوار.

ثدم  ن القضدايا التدي تهدم حيداتهم والتدي يمكدن مدن خاللهدا تحقيدق مشداركتهم."المحتجزين " من التحد  بشدأ
الالئحدة التنفيذيدة التدي تصددر عدن الملدا لوضد  قواعدد تشدكيل وعمدل إلدا من ذات المادة  4أحالت الفقرة 

 .علا نحو يحقق الهدف منها   الهيئات االستشارية.

 يخضد  أليدة قيدود علدا الحقدوق السياسدية ال  السدجين أنتؤكدد علدا  6/1المدادة  أننجدد فضال عن ذلدا 
 الجندائيالحكدم  فيمير المنصو  علي   خر الثقافية األ أو االقتصادية أو والمدنية ، والقيود االجتماعية

بموجدب  المحدددةتلدا  أو تلا التدي ال يمكدن فصدلها عدن الحرمدان مدن الحريدة ، أو الحرمان من الحرية ،ب
  القانون.

جهود حثيثة نحو تقنين وتنظيم حق مشاركة السجناء ، بل  عديد من الدول المتقدمةال فيفقد رأينا و كذا 
 51. السجون  إدارة فيوالمعنيين والمجتمعات المحلية 

نشاء الحاجة للتعليم المجتمعي حول السجون والسجناء .2  52شبكة وطنية مستقلة  وا 

 إدارة فددياء والمجتمدد  والمعنيددين الشددا أن مددن التدددابير الضددرورية الالزمددة لتحقيددق عمليددة مشدداركة السددجن
فددي مايددة األ ميددة لكددل مددن  أمددر هددوفتثقيددف المجتمدد  حددول السددجون والسددجناء  إلدداالحاجددة السددجون  ددو 

 .والسجنالمجتم  

 أخدر وتربيدة ثقافيدة و  أيدلوجيدةالصين علا أن " يقدم السجن تربية  فيمن قانون السجن  2وتن  المادة 
الدراسددة والتعلدديم  فددييضددمن حقددوق األشددخا  فحسددب بددل حتددا حقهددم  تقنيددة " و ددذا يعنددا بددان السددجن ال

عدددم قطدد  صددلة الددرحم بددين المجتمدد  إلددا والتربيددة "، كمددا  ددذا يعنددا بددان تهدددف المعاملددة داخددل السددجون 
تنظم بها السجون ويعامل بها السجناء ، علا قيم المسدؤولية  التيوالسجناء . كما يجب أن تركز الطريقة 

                                                           
 . المبحث الثانى في. راجع ماسبق  51

52 Mnyani, M, Community Involvement in Prisons ,  op.cit. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=fr%7Car&rurl=translate.google.ae&u=http://champpenal.revues.org/485&usg=ALkJrhg8S56epilcMe-7458_bhzFPnmyRA#ftn4
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حياتهم االجتماعية فيما  فيدل ، بحي  ال يكون السجناء موصومون بعار دخولهم السجن واالحترام المتبا
 53بعد .

ال يمكددن أن يسددا م  حددد  داخددل السددجونت التدديعلددا األحدددا  والبددرامج  مطلدد الالمجتمدد  ميددر  أنكمددا  
 أ دددافبلمجتمدد  أن يكددون علددا علددم تحددد  المشدداركة البددد ل ولكددي .السددجناء بدد  إدمدداج إعددادة فدديايجابيددا 
عدادةتأ يل المجدرمين و  عادةومشروعاتها إل،   برامجالسجن و   نداا حاجدة  أيضدا فدي المجتمد . همدمداجإ ا 

تفاعددل مدد  التواصدل وال آليدداتوينبغدي تثقيددف المجتمد  حددول  المجتمدد  حقدوق السددجناء والددزوار.الن يعدرف 
  السجون.

و دذ   ظمدات و ياكدل المجتمد .منتضدم مختلدف  ، بحيد  السدجونوينبغي إنشاء شبكة وطنية مستقلة عن 
تمكدين المجتمعدات المحليدة  إلداالشدبكة تعمدل علدا تدوفير المعلومدات والتثقيدف التدي مدن شدأنها أن تسدعا 

أفددراد المجتمدد   إلدداالوصددول  أ دددافهاأن يكددون مددن  ينبغدديو ددذ  الشددبكة  وتشددجي  مشدداركتهم فددي السددجون.
قيديم سياسدات وبدرامج ومشدروعات السدجون وكيفيدة ت فديوكيفية المشاركة  وأ دافهابدور السجون وتعليمهم 
 .تطوير ا فيالمسا مة 

وينبغدي تدوفير المدوارد والخبدرات للمجتمعدات  تدريب قادة المجتم  من خالل  ذ  الشبكة.بيمكن القيام كما 
وعلدددا المنظمدددات ميدددر الحكوميدددة  المحليدددة مدددن أجدددل تعزيدددز المسددداعدة فدددي تعاملهدددا مددد  سدددلطات السدددجن.

وينبغدي تنظديم حلقدات  مسداعدة فدي  دذ  العمليدة.الالتصدويبات و ي تعمل من أجل اإلصدال  المنظمات التو 
السددجون المحليددة والمجتمدد  المحلددي فددي عمليددة مناقشددة  مسددئولونعمددل المجتمدد  حيدد  يمكددن أن يشددارا 

 .مشتركة عمل اتتأسي  عالق

د عددددد مددن السددداعات ومددن األمددور الجيددددة أن تددن  القددوانين المتعلقدددة بالسددجون علددا وجدددوب تنظدديم وعقدد
 . السجون إدارة فيالتدريبية والتعليمية والتثقيفية المتعلقة بحق مشاركة السجناء والمعنيين والمجتم  

عدالج أن ت البدرامج اإلصدالحية ينبغديأن  المبدادئ التوجيهيدة النموذجيدة الددنيا للسدجون االسدتراليةوقد جاء ب
روف الخاصدة للجدرائم وبيئدتهم االجتماعيدة ، وتلبيدة احتياجات ومشاكل المجرمين والسدجناء فدي ضدوء الظد

، والدددردر والحمايدددة ضدددد السدددلوا اإلجرامدددي كمدددا يتبدددين مدددن قدددرارات الحكدددم  السدددجنتوقعدددات المجتمددد  مدددن 
المختلفددة التعليميددة ، والتددأثيرات االجتماعيددة والترفيهيددة اسددتخدام الوسددائل واإلفددراج عددن السددلطات. وينبغددي 

المسدتمر فدي المجتمد   د دور يدكأت دو لاإلشراف علا المجرمين والسجناء ة أن معرفينبغي و . قيق ذلا حلت

                                                           
 . 3.المقترح التوجيهي التاسع ، الرقى بمعاملة السجناء الى مستوى إنسانى ، مقترحات توجيهية حول إصالح المؤسسات السجنية ، ص  53

  انظر :
- International Centre for Prison Studies, http://www.prisonstudies.org/ 

 

http://www.prisonstudies.org/
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لمسداعدة  المختلفدة بطوائفد يجدب بدذل كدل جهدد ممكدن إلشدراا المجتمد  الي مند . وبالتد م، ولي  استبعاد 
 . أخر الالزمة لتأ يل ودمج السجناء بالمجتم  مرة  في تطوير وصيانة البرامج بالسجونالموظفين 

جمي  الموظفين العاملين في البرامج اإلصالحية التدريب المناسب قبل الشرور في لر توفأن يجب يولذلا 
تبر ن علا التزامها  أن ذلا ، إلاباإلضافة  دارةيجب علا جمي  اإلدارات باإلو . لوظائفهم واجباتهم

اسبة لجمي  السجون من خالل توفير فر  التدريب والتطوير المن إدارةالمستمر لتحقيق التميز في 
يكون  ؤالء المدربين أن السجون و  وموظفيأشخا  لتدريب الضباط تعيين  ويجب العاملين في السجون

هارات مو هارات االتصال الشفور والكتابي حسن ملفة للسجناء و تالمخ األنماطمؤ لين علميا للتعامل م  
 كلمامقدمة للسجناء والمجرمين مهارات تقدير وتقييم البرامج والخدمات الو االتصال بالمجتم  المحلي 

 54.اقتضا األمر 

أن معظم التشريعات المتقدمة المتعلقة بالسجون تنظم المسائل المتعلقة بتعليم وتدريب  إلا اإلشارةوتجدر 
مجال   في األعضاءخاصة  وقادة المجتم  المعنا  46،55المادة   “ 55السجون وموظفيالسجناء 

 . ولجان السجناء والزوار

 : إعمال الحق في المشاركة إلىير الرامية التداب  .3

 إدارة فيو نا يجب الحدي  عن ضرورة اتخاذ التدابير المالئمة للتمكين الفعلي من حق المشاركة 
المجتم  والمعنيين ، ومن  ذ  التدابير علا سبيل المثال ،  أو الزوار أو السجون سواء من قبل السجناء

 : يليما 

 راو التشإجراءات ذلا شمل وي المجتم  المحلا جمهورعنيين الممشاركة إجراءات تيسير  -
االعتبار من تقريب ذلا للمشاركين عندما يكون  في األخذم  واالستفتاءات المحلية والعرائض ، 

 سكان واس  جغرافيا ومكتظ بالسكان .لل البلدر أو ياإلقليمالنطاق 

تحتفظ بها  التيئق الرسمية من الوثاوالحصول علا نسخ  واإلطالر الوصول إجراءاتتيسير  -
علا خطط وبرامج  اإلطالرللقانون بما يمكن من وفقا  ياألمنم  مراعاة البعد ، سلطات السجن 

تنمية قدرات السجناء وتعليمهم وتدريبهم ومراعاة المعايير والضوابط المتعلقة  وأنشطةومشروعات 
للدولة وبما يمكن من مشاركة حقيقية  والمعا دات الدولية الملزمة يالوطنبمعاملتهم طبقا للتشري  

 ج  القصور.أو  وفعالة ومساءلة عن

                                                           
54  .  Standard guidelines for corrections in Australia,  Conference of Correctional Administrators 1996 

http://www.aic.gov.au/criminal_justice_system/corrections/reform/standards/aust-stand_1996.aspx 

 
55 . Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. 
http://www.lexureditorial.com/leyes/logp6pbk.htm 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html 
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تهم م  مشاركن يواجهون عوائق خاصة تحول دون مراعاة احتياجات الفئات من النا  الذي -
 رمبتهم في ذلا كذور االحتياجات الخاصة .

بشأن أداء السلطات  واالقتراحات  او للشكواإلجراءات الالزمة لمعالجتها واالستجابة  آللياتتوفيرا  -
 المحلية والخدمات العامة المحلية 

 الحق في المشاركة.علومات واالتصاالت من أجل تعزيز تشجي  استخدام تكنولوجيا الم -

المعنيين م   للتشاورها وبرامجها خطط إعدادالسجن عند  لسلطاتصريحة وملزمة  آلياتتقرير  -
 قبل اتخاذ القرارات المتعلقة باعتمادها .

 :الجيدة لملفات السجن  رةدااإل .4

تحسين  في تلعب دورا  اما هيالسجن بطريقة فعالة ف دارةإل أساسيةأداة   يملفات السجناء ،  أن
 فيجم  المعلومات الخاصة بالمحتجزين  أثناء. وايالء العناية السجون  إدارة فيالشفافية والمساءلة 

ويوفر الطويل ،  األمدالسجن وتخطيط السجن علا  دارةإل اليومي لإلبال  األ ميةبال   أمرالسجن ،  و 
لية يجنب م  احتياجاتهم الصحية والتأ  إلاالمحتجزين ، وتصنيفهم ، جنبا  األشخا عدد إجمالي 

دارةمعلومات  ام  لمدراء السجون لتحديد االحتياجات من الموارد ووض  الميزانيات ، و  الصحة  ا 
، تمكن  التنفيذرالتأ يل والعالج . وعلا المستو   إعادةة بوالسالمة ، ووض  البرامج المناسبة الخاص

 الطبياليومية مثل وجبات الطعام والعالج  األنشطةالسجون علا تخطيط  مديررالمعلومات عن السجين 
ومخصصات الزنزانة ، وكذلا تحديد مستويات التوظيف المناسبة وتوزي  المسئوليات الفردية . وعلا 

تخطيطهم لتطوير وتقديم خدمات  أثناءرشد حجم وبيانات نزالء السجون المديرون ي االستراتيجيالمستو  
التأ يل ، فضال عن دعم  إعادةوالتعليم وبرامج  المهنيالسجن ، مثل الرعاية الصحية ، والتدريب 

 56الموظفين ذو  الصلة .

 إالركة الجيدة والفعالة وعلا مستو  مشاركة السجناء والزوار والمشاركة المجتمعية ال يمكن تحقيق المشا
 السجن . مسئوليملفات السجن م  تقرير حق مشاركة المعلومات م   دارةإلمن خالل توافر نظام جيد 

 : 57يليفعالة لملفات السجن ، فيما  إدارةوجود  أ ميةوتتخل  

 . القضائيالنظام  فيزيادة ثقة جمهور المجتم   -

 خضور مرافق االحتجاز للشفافية والمساءلة . -

                                                           
56 . Handbook on prisoner file management , CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES , UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME , Vienna , UNITED NATIONS, New York, 2008 ,p.2 
57  .  Handbook on prisoner file management , ,  op.cit, ,p.3 
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 مرافق االحتجاز . فيالفعالة  دارةعم اإلد -

 القضية الجنائية . فيالفعالة للموارد وتسري  التقدم  دارةاإل -

 الوطنية والدولية . اإلنسانحماية وتعزيز معايير حقوق  -

 االحتجاز . أماكن في اإلنسانكات حقوق امن  انته -

عادةو السجون  إدارة فيتمكين السجناء والمجتم  من المشاركة الفعالة  -  كأفرادتأ يل السجناء  ا 
 المجتم  . إلاصالحين وعودتهم 

 اإلمارات : فيو 

يجب علا كل منشأة عقابية  التيالسجالت  1554لسنة  23رقم  االتحادرمن القانون  2تحدد المادة 
تقتضيها ضرورة  أخر المختصة استحدا  سجالت  دارةاإلمدير  أو وتعطا الحق للنائب العام إمساكها
من الالئحة التنفيذية علا أن يجر  القيد بالسجالت المذكورة  2وتن  المادة ل بالمنشأة .االستعما
يكون مسئوال عن استيفائها وانتظامها . ولعضو النيابة العامة ومدير  الذرالمنشأة  ضابط إشراف...تحت 

لسجالت أن تكون جمي  ا 0وتستوجب المادة  وقت .  أر فيالمختصين حق التفتي  عليها  دارةاإل
 تدوين بالمنشأة العقابية مجلدة ومرقمة الصفحات ومختومة بخاتم المنشأة ويلزم أن تشمل كل بيان يتم 

 عن التدوين .  المسئولجانب توقي  الموظف  إلافيها تحديدا لساعة وتاريخ القيد 

 التطويرية ،منها : النواحيوتحتاج السجالت وفقا لهذ  التحديد العديد من 

 تخدام السجالت االلكترونية وضوابط وضمانات صحتها .الن  علا اس -

لوزارة الداخلية  التابعةأن تتيح السجالت تدوين مالحظات الجهات المعنية بالتفتي  سواء  -
الوطنية  المدنيمنظمات المجتم   أو التفتي  من قبل النيابة العامة والقضاء أو كمتابعة داخلية

 والدولية .

ما يتعلق بهذ  السجالت بين المنشأة والنيابة العامة بحي  يمكن مراقبة أن يراعا الربط الدائم في -
 السجن . إلاالسجالت لحظيا ومراجعتها من مقر النيابة العامة دون الحاجة لالنتقال 

 أن يتم استحدا  بعض السجالت الخاصة بمالحظات ونتائج التفتي  والمتابعة والتصحيح . -

 السجون . إدارة فية السجناء والمعنيين أن يتم استحدا  سجالت خاصة بمشارك -

التطوير لتحسين  ج أو و للسجناء والمعنيين  اإلبداعية باألفكارأن يتم استحدا  سجالت خاصة  -
 للسجن . المؤسسي األداء
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 :السجون سنويا  إلصالحمؤتمر قومي  .5

شكل عام السجون ب إلصال الهامة  اآللياتالسجون سنويا يعد احد  إلصال  قوميان تنظيم مؤتمر 
 تنظيم  بعض المعايير العلمية الهامة ومنها : في روعي إذاخاصة  أل دافهاودعم تحقيقها 

أن تطر  من خالل  التقارير الرسمية الحكومية سواء الصادرة عن الوزارة واإلدارات المنظمة  -
 والقضائي . اإلداررالتقارير الصادقة الرسمية الصادرة من جهات التفتي   أو للسجون

يتم مشاركة كافة األطراف المعنية بالسجون ومنها المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتم  أن  -
 المدني .

 أن تطر  من خالل المؤتمر كافة البحو  والدراسات المعنية بالسجون . -

 –صحة  –أن يصدر عن المؤتمر توصيات مفصلة ومصنف  نوعيا حسب القطار " تعليم  -
كافة الجهات المعنية وان تطر  المشكالت المتعلقة  ...الخ " وان يتم مخاطبة -صناعة 

 كأبحا  ماجستير ودكتورا  .الي بالسجن كموضوعات بحثية للمؤسسات المعنية والتعليم الع

المعنية  األطرافأن يتم متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر من خالل لجن  حكومية ويمثل فيها  -
. 

 الدول العربية . فيحق المشاركة  لفاعلية تدابير قانونية وتنظيميةاستحداث  إلىالحاجة  .6

خطددورتهم علددا المجتمدد  ذات  أنالسددجناء باعتبددار  إلدداتنظددر  التدديعوائدق الثقافددة المجتمعيددة  -
يرتكبهدددا السدددجناء  التددديمعظدددم الجدددرائم  أن إلددداالحقيقدددة تشدددير  أنحدددين  فدددينيدددة ، يطبيعدددة تكو 

ر  التعلدددديم والعمددددل والتكافددددل العدالددددة االجتماعيددددة وتددددوفير فدددد إلدددداتفتقددددر  التددددينتيجددددة البيئددددة 
 الصحيح . االجتماعي

 اإلمددداراتعلدددا سدددبيل المثدددال دولدددة  أخدددذتوتبدددين العديدددد مدددن التجدددارب الجيددددة صدددحة ذلدددا ، فقدددد 
تغييددر بيئددة المجددرم مددن خددالل جهددود الرعايددة الالحقددة للمفددرج عددنهم وطبقتدد  حيدد   آليدداتبددبعض 

المسددلحة حيدد  تددم تعيددنهم بوظددائف القددوات  فدديالشددرطية و  األعمددالبعددض  فدديدمجددت  ددذ  الفئددة 
 58مختلفة تتناسب م  قدراتهم الفكرية والعلمية ، وقد اثبت  ذ  التجربة فاعليتها .

                                                           
  ذ  التجربة : فيراج  .  58
لشرطة أبو ظبي ، مركز البحو  والدراسات  د. إيمان محمد الجابرر ، دراسة تقييم تجربة المفرج عنهم في شرطة أبو ظبي ، القيادة العامة -

 م . 2112األمنية ، 
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سوق العمل  تافتقار المنظومة التعليمية العربية للخبرات الالزمة لربط خطط التعليم باحتياجا -
المجدددداالت  فدددديومددددن ثددددم تعلدددديم وتأ يددددل السددددجناء لتلبيددددة احتياجددددات سددددوق العمددددل ، خاصددددة 

 الصناعية .

 فديمدن التجدارب الجيددة  أنوجود العديد من التجارب المتميزة ، ويذكر  فيذلا ال ين أنمير 
 االتحددادرمددن القددانون  55مددا تتيحد  المددادة  اإلمدداراتدولددة  فديمجدال تعلدديم وتأ يددل السددجناء 

ارة التربيدة الدراسدة بالتسدجيل لدد  وز  فديالعقابية للرامدب  المنشآتبتنظيم  1992لسنة  43
حضددداروالتعلددديم   والتدددي. قددددر المسدددتطار الدراسددديالكتدددب المخصصدددة لددد  ، ويهيدددأ لددد  الجدددو  وا 

تأ يل المساجين لسوق  فيبتطوير تخص   ظبي أبوتطبيقا لها قامت القيادة العامة لشرطة 
كليدات التقنيدة العليدا لمدن لديد   فيالتطبيقية والتدريب  لألبحا من خالل مركز التفوق  العمل

، ويتألف البرندامج الدراسدي مدن أربعدة فصدول دراسدية  األمرالالزمة لهذا  واإلمكاناتلخبرات ا
أسبوعا " فصليين دراسيين داخل السجن وفصليين دراسيين خارج السدجن حدين  16كل منها 

يدتم اإلفدراج عددنهم ، ويحصدل الخريجدون بعددد ا علدا شددهادة االنجداز مدن كليددات التقنيدة العليددا 
59   العاليوزارة التعليم  المعترف ب  من

 

منظمدات األعمدال العربيددة  إدارةثقافدة وقددوانين تتديح الشدفافية فدي  إلداومدة العربيدة افتقداد المنظ -
 الحكومية والخاصة ، وتبين الخريطة التالية المستويات األربعة للشفافية في الدول المختلفة :

 
  األخضر الغامق : قوانين شاملة للشفافية  لو األالمستو  

جراءات لتطبيق الشفافية الثانيالمستو    األخضر الفاتح : نظم وا 
 المستو  الثال  األصفر : مجهودات عالية لسن قوانين للشفافية 

 للشدفافية مشدروعات قدوانين أو توجدد أيدة قدوانين للشدفافية : ال  األبديضالمسدتو  الرابد  
 60ل و األ وخاصة المستو  خر نظيرة بالدول المتقدمة في المستويات األ

                                                           
وما  93،   2101د. ايمان محمد علا الجابرر ، الرعاية الالحقة للمفرج عنهم كتدبير احترازر ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، .  59

 بعد ا.

من السرية وتدنا األداء والفساد الا الشفافية والتسبيب وتطوير  –اإلدارر  د .سامي الطوخي ، " اإلدارة بالشفافية الطريق للتنمية واإلصال .  60
 . 9،     2112األداء البشر  والمؤسسي " ، دار النهضة العربية ، القا رة ، 
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الشددددئون العامددددة علددددا مددددرار قددددانون الواليددددات المتحدددددة  إدارةعدددددم وجددددود قددددانون للشددددفافية فددددي  -
 61األمريكية وكافة الدول المتقدمة .

المدددوارد  إدارةمجدددال  فددديخاصدددة  قراراتهدددابتسدددبيب كافدددة  دارةعددددم وجدددود قدددانون عدددام إللدددزام اإل -
 البشرية .

. Sunshine lawsكقدوانين أشدعة الشدم   ةعدم وجدود قدانون لالجتماعدات اإلداريدة المفتوحد -
 the Texas 1562قددانون اجتماعددات تكسددا  المفتوحددة لعددام الواليددات المتحدددة مثددل  فددي

open meetings act  معظددم تشددريعات الخدمددة المدنيددة  فدديبددل ووجددود نصددو  قانونيددة
 فددي 4003لسددنة  14مددن قددرار مجلدد  الددوزراء رقددم  14العربيددة عكدد  ذلددا مثددل ندد  المددادة

 فدديشددأن الخدمددة المدنيددة  فددي 4001لسددنة  41ن الالئحددة التنفيذيددة للقددانون االتحددادر رقددم شددأ
لجندددة شدددؤون المدددوظفين  التاو مددددالحكومدددة االتحاديدددة لدولدددة اإلمدددارات والتدددي تدددن  علدددا إن 

 واآلراء التي تبد  فيها سرية ...... الخ .

 ثانيا : ضمانات فاعلية حق المشاركة :

 وممثليمجالس السجون ولجان السجناء والزوار  أعضاءيار ختوضع معايير موضوعية ال .1
 تلك المجالس واللجان : فيالمجتمع 

التقديرية لسلطات السجون  أو معايير موضوعية بعيدة عن السلطة المطلقة إطار فيان يكون ذلا  ينبغي
المعنيدة  المددنيم  لمنظمات المجت المؤسسيوالمسابقات التنافسية والتمثيل  الوظيفيكاالنتخاب و التمثيل 

السدجن وتمثيدل  إدارةوعلا المثال يمكدن األخدذ بطريقدة االنتخداب فيمدا يتعلدق بتمثيدل السدجناء داخدل لجدان 
 اتحاد المحاميين ...الخ أو القانونين بترشيح ممثل من نقابة

 : الشفافية والمساءلة .2

جتمدددددددد  منفددددددددتح م أيددددددددة فددددددددي  يددددددددةاو الز الشددددددددفافية والمسدددددددداءلة باعتبار ددددددددا حجددددددددر  إلددددددددايجددددددددب أن ينظددددددددر 
،  السددجون إدارةالجمهور يجددب أن يكددون علددا علددم والمشدداركة فددي عمليددة بدددء التغييددر فددي فدد وديمقراطددي.

يعتبددر وسددديلة نحدددو بندداء األمدددة أيضدددا ، ويعدددزز مفهددوم المسددداءلة ودور المجتمددد  المدددني فدددي التدددأثير علدددا 
رفد  شدأن  إلامتد أيضا أن ي بناء المجتم  عادةإلينبغي و  .السجون اسات الحكومة وبرامجها في داخلسي

 بوصفهم أعضاء في المجتم  بأسر . سجناءحياة ال

                                                           
والتسبيب وتطوير األداء  من السرية وتدنا األداء والفساد الا الشفافية –للمزيد راج  " اإلدارة بالشفافية الطريق للتنمية واإلصال  اإلدارر .  61

   2112البشر  والمؤسسي " ، دار النهضة العربية ، القا رة ، 
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تأ يدددل  إعدددادةعلدددا  المسدددتأمنالسدددجن  إدارةمدددن المجتمددد   وقعددداتحقدددوق واحتياجدددات السدددجناء وتولضدددمان 
معاملددة  فدديالسددجن  وأنشددطةمددن الشددفافية حددول خطددط وبددرامج  ادندديا حددد ندداا أن يكددون يجددب و السددجناء 
مواجهددة  فدديلمسدداءلة وان تكددون  ندداا وسددائل جددادة وواضددحة لواضددح وظددا ر للعيددان  ، موتددأ يلهالسددجناء 

شدرطا مسدبقا لمزيدد مدن المشداركة المجتمعيدة  دذا و  .سلطات السجن من قبل السجناء والمعنيين والمجتمد  
 .في السجون 

 ألمدددن ةألمنيددداالشدددفافية تقتضدددا حدددق الوصدددول للبياندددات والمعلومدددات عددددا المتعلقدددة بالتددددابير  أنوال شدددا 
 . السجن

والمشدداركة لحريددة المعلومددات  يحقيقددأن يكددون  ندداا قددانون ، ينبغددي  المسدداءلة و  لبندداء مزيددد مددن الشددفافيةو 
إنشددداء آليدددات مثدددل مكتدددب أمدددين مظدددالم المرافدددق العامدددة ومنهدددا السدددجون فضدددال عدددن  إدارة فددديالمجتمعيدددة 

المقدمدددة مدددن السدددجناء   او الشدددكتحقيدددق فدددي السدددتمار والامسدددؤولية السدددجناء يتمتددد   باالسدددتقالل وينددداط بددد  
 يداولي  منطق ضمن عدم إساءة استعمال السلطة من الدولة."ن كيوضمان أن يتم التعامل بشكل صحيح 

المجتمدد   ألفددرادصددالحيات  إعطدداء ينبغدديحقهددا .كمددا  فدديسددلطات السددجن المشددكو  إلدداأن تقدددم الشددكو  
 بتنظيم زيارات منتظمة ومفاجئة . المعنيين

تأ يل السدجناء ، سدواء كدان  دذا  عادةإلو ام  ضرورر أمر السجون إلاال م  المجتم  والوصول االتصو 
الوصدددول للمعومدددات وتبادلهدددا بدددين السدددجناء  أو المددددنيمنظمدددات المجتمددد   أفدددراد أو االتصدددال مددد  العائلدددة

سدددبيل والمجتمددد  ولدددذلا تحدددر  التشدددريعات المقارندددة علدددا سدددن القواعدددد القانونيدددة المنظمدددة لدددذلا وعلدددا 
 : 62المثال

 حالة وفاة  أو لألسرةحضور ميالد طفل  أو خارج السجن لزيارة عائالتهم بإجازةالسما  للسجناء  -

 خارج السجن  أماكن في بأطفالهمالسما  بااللتقاء  -

 فديمعظم تشريعات السجون  فيساعة كما  و الحال  24إلاالسما  بالخلوة الزوجية لمدة تصل  -
 أحدوال فدي إال وأسدرت حدواجز ماديدة بدين السدجين  أيةوجود  الكندرري  الشرقية ويحظر التش رباأو 

 محددة 

  و ددددددذا يشددددددمل الحصددددددول علددددددا الصددددددحف ، .سددددددجناء الحددددددق فددددددي الحصددددددول علددددددا المعلومدددددداتلل -

تقضدديها العقوبددة  التددي الحقددوقمددن  إالال يحددرم و .شددمل حقددوق التصددويتي، و   .اإلذاعددة والتلفزيددونو 
 فرضت علي  . التي

  مقابلددددددددددددددددةو   السددددددددددددددددجون  إلددددددددددددددددامددددددددددددددددن الوصددددددددددددددددول  اإلعددددددددددددددددالمئل وسدددددددددددددددداالسددددددددددددددددما  ليجددددددددددددددددب  -

 السجينيتطلب موافقة كولومبيا علا أن ذلا  فيمن قانون السجون  115السجناء وتن  المادة 
                                                           
62  .  Adam Stapleton and Dirk van Zyl Smit with Dilafruz Nazarova, A Compendium of 

Comparative Prison Legislation, Penal Reform International 2008,p60-66 
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ذن  أكثر فيحتا  اإلشكالياتكما يواج   ذا الحق بعض  .مدير العام للمعهد الوطني للسجونال وا 
يتصددل بدددالفرا  مشدددكالت  ددذا الحدددق و "  األمريكيددة بمبدددأ الشدددفافية " الواليددات المتحددددة أخدددذاالدددول 
 المتعلق بوجود  ذا الحق : القانوني

تأخددذ بمبدددأ الشدفافية للعديددد مددن  التديولقدد اتضددح للباحدد  مدن مطالعددة الكثيددر مدن الددنظم القانونيددة 
األمداكن العامدة  إلداتنظديم حدق الوصدول  أو البلدان . أن  ذ  التشريعات لم تتضدمن الدن  علدا

لم  هيللحكومة باعتبار ا جزًءا من مضمون مبدأ الشفافية و و ما يشكل فرامًا تشريعيًا ف المملوكة
. ومالبددا مددا يددتم تعتبددر  مددن االسددتثناءات علددا مبدددأ الشددفافية  أو تؤكددد الحددق ، كمددا أنهددا لددم تنفدد 

ل المانعددة لحددق الدددخو  أو المانحددة أو امددر اإلداريددة المنظمددةو مجموعددة مددن التعليمددات واألب تنظيمدد 
تلدا  فدي ذا الصددد  نداا سدلطة تقديريدة واسدعة للسدلطة المختصدة  فياألماكن الحكومية ، و  إلا

سدوف   ديامدر والقدرارات والتعليمدات دون معقدب عليهدا . و و تملا إصدار  دذ  األ التيالمؤسسات 
ا الجدو  ، وعلد أو تقييد  بما يجعل  عديم الفائدة أو سلب  أو من  الحق  إلاتميل بطبيعة الحال 

كثيدر مدن األحيدان مؤشدرًا ، علدا وجدود  فديالمند  إنمدا قدد يعدد  أو حال فإن زيدادة حجدم القيدود يةأ
 تلا المؤسسات .  إلاحالة تسهيل حق الدخول  فيما يخشا كشف   يءش أو انتهاكات

 فديتتس  نظمها القانونية لتشمل صورًا عديدة لمبدأ الشدفافية  التيالواليات المتحدة األمريكية  فيف
الشئون العامة ، بما يجعل مضدمون مبددأ الشدفافية لدديها أكثدر اتسداعًا مدن العديدد مدن الددول  دارةإ

تأخددددذ بددددذات المبدددددأ . نجددددد أن حددددق الوصددددول ودخددددول أمدددداكن الحكومددددة  التدددديالنظيددددرة و  خددددر األ
الواليات المتحددة األمريكيدة  فيومؤسساتها من قبل الجمهور ، قاصرًا أيضًا عن الحماية القانونية 

معتدددرف بددد  للمدددواطنين بددددخول  دددذ  المؤسسدددات  قدددانونيحدددق  أر، ذلدددا أنددد  ال يوجدددد ، تقليدددديًا ، 
يجوز للسجون أن تمن  فويمكن تقييد الدخول إليها بالذين توكل إليهم مهمة يجب تنفيذ ا  ناا . 

، وحتا  أخر السجن والمحامين . ومن ناحية  فيفرد كان إليها ما عدا السجناء وموظ أردخول 
يمكن تطبيق   دستوررحق  بأروقت الحاضر لم تظهر المحاكم األمريكية أنها رامبة باالعتراف ال

 فدي. بصورة عامة يسمح بدخول مثل  ذ  المؤسسات ، إن ما أظهرت  بعض المحاكم من الرمبة 
االعتراف بهذا الحدق كدان سدبب  مبددأ مند  التمييدز ، فدإذا منحدت مؤسسدات بعدض الحقدوق لددخول 

فددال تسددتطي   ددذ  المؤسسددات  –مثددل دورات زيددارات عموميددة للسددجون مددثال  –ب إليهددا أفددراد الشددع
دورة زيدددارة لغدددرض مراقبدددة وجمددد  إلىدددضدددد مدددواطنين ينضدددمون  أو التمييدددز ضدددد وسدددائل اإلعدددالم ،

63 المؤسسة فيانتقاد أسلوب العمل  فيمعلومات محتمل استعمالها 
 . 

اإلعالم لي  لها الحق لإلصرار علا مقابلة سجناء وقد حكمت المحكمة العليا األمريكية بأن أجهزة 
إن ذلا يحد   فيالسجن  مسئوليمعينين .كما أقرت القيود علا وصول الصحفيين مستندة علا حجج 

                                                           
63

 Rodney A.Smolla  : The People’s right to Know ...,op.cit-  أنظر - 
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والواق   64واستياء بين السجناء الذين يرفضون امتيازات مقابلة الصحفيين لبعض السجناء دونهم . ةاو عد
 التياألماكن المملوكة للحكومة ومؤسسات  و إلىالدخول  فيفل الحق يك إيجابي قانونيأن  بدون تنظيم 

 إدارة فيتدار فيها األنشطة واألعمال الروتينية اليومية ، فإن  ال يمكن اعتبار مضمون مبدأ الشفافية 
 الشئون العامة ، مضمونا مكتماًل .

برندددامج  فددي أساسددياعددامال  اإلعددالممددن الثوابدددت المقددررة علميددا أن العمددل الندداجح مددد   أصددبحميددر اندد  ، 
أن يكدددون المجتمددد  علدددا علدددم دقيدددق بمشددداكل السدددجون ومدددا يمكدددن للسدددجون  ينبغدددي إذالسدددجون .  إصدددال 

 فدديعلددا المددد  البعيددد لتجنددب المبالغددة  اإلعددالممدد   التعدداون ينبغدديتحقيقدد  ومددا ال يمكنهددا تحقيقدد  .كمددا 
خطدر تبداين التقدارير بدين وصدفها  جداوزوتترد حول السجون  التيتصاحب التقارير  التيتصوير المواقف 

السددجن أن تسددتفيد  إلدارات. ويمكددن  أخددر مخيمددات للراحددة وزنزانددات للمددوت تددارة  إنهدداللسددجون تددارة علددا 
مكتدب فعدال خدا  بالصدحافة وتمكدين المدوظفين العداملين بالسدجون  إنشاء فيكثيرا من استثمار جهود ا 

 65. اإلعالم  من االستفادة من تدريب حول كيفية التعامل م

مجالس التفتيش والزوار والمعنيين ومجالس سلطات السجن و لتقارير  الدوريالنشر  .3
 السجناء .

يق  علا  إذ،  اإلنسانالمشتركة بين جمي  معا دات حقوق  اإللزامية اإلجراءاتتعد التقارير من 
مير ذلا  أو وتقارير طارئة تقارير دورية تعقب ليا أو  كل  يئة رصد تقريرا إلاالحكومات التزام بأن تقدم 

الدول خطوطا توجيهية  إلاتطلبها  يئة رصد المعا دة . وتقدم  يئات المعا دات  التيمن التقارير 
 66تقارير ا . إعداد فيمساعدتها  إلاتهدف 

  السجون ومنها : دارةتوفر عملية النشر العديد من المفا يم اإلصالحية إل

السجون ومعاملة السجناء بما يتفدق وحقدوق اإلنسدان المقدررة  ضار فيو ضمان المراقبة الفعالة لأل -
  الدولة . فيوفق للقانون والمعا دات الدولية النافذة 

السجون لعلم القدائمين عليهدا بنشدر تقدارير التفتدي   دارةضمان االلتزام واحترام القوانين المنظمة إل -
ثارة مسئولياتهم إمام جمهور المعنيين .   وا 
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 أنظر:- 

- The Reporters Committee for Freedom of the press : Not all public property is a public form,1997. 

  www.splc.org/legal/research.asp?maincat 
 . 7نى ، مقترحات توجيهية حول إصالح المؤسسات السجنية ، ص المقترح التوجيهي الثاني عشر ، تشجيع مشاركة المجتمع المد . 65

  انظر :
- International Centre for Prison Studies, http://www.prisonstudies.org/ 

 
66 .HUMAN RIGHTS: A HANDBOOK FOR PARLIAMENTARIANS, INTER-PARLIAMENTARY UNION, 

OFFICE OF THE UNITED NATIONS, Nº 8 – 2005,p28 

HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 

http://www.prisonstudies.org/


                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                              

 القضاء أبوظبيدائرة  –بي القضائية أكاديمية أبوظ                                               / سامي الطوخي دكتور ال  53

عدن  زاو التجدصدعوبة  أو السدجون وعددم إدارةية القانونية األساسدية للقدائمين علدا فاعلية المسؤول  -
أخطدداء م الجسدديمة المتعلقددة بحقددوق معاملددة السددجناء للمتابعددة الفعالددة مددن الجمهددور والمنظمددات 

  المعنية نتيجة نشر تقارير التفتي  .

و  االجتماعيدة والصدحية م  أصحاب المصالح والمعنيين بالسجناء كمراكز البح راو التشإمكانية  -
تأ يدل  إعدادة فدينظم تقويميدة تسدا م إلىدوالتنموية إلدمداج خطدط إصدال  الدنظم العقابيدة وتحويلهدا 

  المسجونين كمواطنين صالحين .

ومبددادئ  أسدد النشددر يعنددا أيضددا اإلفصددا  الرسددمي مددن الدولددة بأنهددا دولددة مؤسسددات تقددوم علددا  -
  ت  فوق الجمي  .الشرعية القانونية واحترام القانون وسياد

السدجون ، كمدا يعدد وسديل   امدة لتنبيد   إدارة فديالمشداركة المجتمعيدة  فديويعد النشر احد الوسائل الهامة 
السدجون ، وقدد رأيندا  إدارةالقانونية والتنظيمية المتعلقدة بد اإلصالحات إلاالحكومة والبرلمان بمد  الحاجة 

ضددار سددجونها علددا أو  تقددارير عددنلل دوررة تقددوم بنشددر كافددة الدددول المتقدمدد فدديالعديددد مددن الحكومددات  أن
تقوم بنشر تقدارير الدراسدات المقارندة حدول سدجونها مقارندة  وأيضامواق  وزارات العدل ومؤسسات السجون 

، فضدال عدن  وميدر  التشدريعي واإلصدال وسجون العدالم مد  اقتدرا  التوصديات الخاصدة بدالتطوير  بأنظمة
 .67ذلا نشر تقارير  أمثلة،ومن  تفتي  علا السجونالمعايير الوطنية والدولية لل

 الهند : فيو 
 إلددداضدددار المؤسدددفة السدددائدة داخدددل السدددجون ، ممدددا أد  و المحكمدددة العليدددا والمحددداكم العليدددا علدددا األعلقدددت 

العديدد مدن  يئدات الخبدراء التدي شدكلتها و السدجن  إدارةوقد درست المشكلة من قبل  انتهاا حقوق السجين.
،  0891-0891 السدددجون لجندددة عمدددوم الهندددد إلصدددال بواسدددطة د تدددم فحددد  أشدددمل وقددد حكومدددة الهندددد.

اللجنة الوطنية واللجندة الحكوميدة لحقدوق اإلنسدان أيضدا ، فدي تقارير دا  والمعروف شعبيا باسم لجنة المال.
  68 ظروف مروعة في السجون ، وحثت الحكومات علا إدخال إصالحات. إلاالسنوية ، ولفت االنتبا  

 : في مواجهة سلطات السجنالمستقلة الرقابة الفعالة و المساءلة  .4

 لجنة من  التعذيب تقارير المنظمات مير الحكومية الوطنية والدولية والنتائج التي توصلت إليهالقد أكدت 

(CPT) ونظدام  لدديها  التيالمتقدمة  روبية لحقوق اإلنسان أن  حتا في البلدانو المحكمة األ ومختلف قرارات
صدددد ظدددروف لر  مسدددتقلة ، يئدددات تفتدددي  ورقابدددة  إلدددافدددأن  نددداا حاجدددة نسدددبيا  شدددفافو  ورمتطددد لسدددجونل

                                                           
67  .  The Irish Prison Population, Office of the Inspector of Prisons,The Minister for Justice, Equality and Law 

Reform published a Report on the inspection of Castlerea Prison by the Inspector of Prisons, 
http://www.inspectorofprisons.gov.ie/en/IOP/Pages/PR09000031 

 انظر ايضا :

- Prison Facilities in Ireland,Prison Reports, http://www.iprt.ie/prison-reports/2 

68  .  PRISONS AND HUMAN RIGHTS, 

http://www.humanrightsinitiative.org/publications/prisons/bhopal_98__workshop_report.doc 

 

http://www.inspectorofprisons.gov.ie/en/IOP/Pages/PR09000031
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ae&u=http://www.iprt.ie/prison-facilities-in-ireland&usg=ALkJrhj7yZ3FF4iv2ak4uSLBfSi6IJKt4g
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دارةحسددددددددددددددددددددددين نوعيددددددددددددددددددددددة االحتجدددددددددددددددددددددداز و وت االحتجدددددددددددددددددددددداز ومعاملددددددددددددددددددددددة السددددددددددددددددددددددجناء   و . السددددددددددددددددددددددجون ا 

 ال. و ومير ددا  69مدددنيمددن قبددل جهددات قضددائية ومنظمددات مجتمدد  لرصددد للتفتددي  واإنشدداء  يئددات مسددتقلة 
  ، بددددددل باعتبار ددددددا ضدددددددروريةتدددددددير ا الحكومدددددددة  التدددددديتفتدددددددي   يئددددددات ال فدددددديانعدددددددام الثقدددددددة ذلددددددا يعنددددددا 

  أنهددداوتطبيدددق القدددانون علدددا نحدددو صدددحيح ، كمدددا  ضدددمانة إضدددافية للوقايدددة مدددن إسددداءة معاملدددة السدددجناءو 

   .أيضا بمثابة ضمانة لموظفي السجون ضد االدعاءات الظالمة
  وزارةمن قبل فريق المراجعة  أو أنفسهمالسجن  مسئوليمن قبل تنظيم عمليات التفتي  داخليا ) وعادة يتم

( ، وكالء النيابة العامة قاضي /  قبل زيارة منقضائيا )و السجن المركزر( ،  إدارةموظفون من  أو
 أو مفت  السجون( و / أو عينت لهذا الغرض من قبل لجنة خاصة ودستوريا

لتفتددي   ددذ  تشددمل عمليددات او  .ضددم أعضدداء مددن المجتمدد  المدددنييسددجن المسددتقلين لل الددزوار مددن خددالل
آليدددات  نددداا و   ذلاإلىددمجموعددة واسدددعة مددن المواضدددي  مثدددل الظددروف ، واألمدددن ،المظددالم ، والتمويدددل ومدددا 

مقرر األمم المتحدة الخا  المعني بالتعدذيب وميدر  مدن ضدروب  لتفتي  الدولية واإلقليمية ، مثلل ةمختلف
الفريددق و االحتجدداز التعسددفي  مددل المعنددي بمسددألةمددم المتحدددة العا، وفريددق األ نسددانيةألإل أو لعقوبددة القاسدديةا

سددجون وأحددوال االحتجدداز فددي أفريقيددا )تقددديم التقددارير ب المعنددي حدداالت االختفدداء القسددرر ، والمقددررالمعندي ب
لجندة وال وقايدة مدن التعدذيبلل  روبيدةو لحقوق اإلنسدان والشدعوب( ، ومجلد  اللجندة األ  اللجنة األفريقية إلا

   ددددددددددددددددددددددددددددددددددو (ICRC) رالدوليددددددددددددددددددددددددددددددددددة للصددددددددددددددددددددددددددددددددددليب األحمدددددددددددددددددددددددددددددددددد

لجمعيدة الوطنيدة يدتم تعييدنهم مدن قبدل البرلمدان / ا [ يئدات التفتدي   .نشط في السجون في منداطق الصدرار
  المعددددددددايير الدوليددددددددة تتطلددددددددب أن جميدددددددد  السددددددددجون وأمدددددددداكن االحتجددددددددازو  المجلدددددددد  إلدددددددداوتقددددددددديم تقريددددددددر 

عن  المسئولةالسلطة  عن مستقلالا معسكرات الجي  ومراكز الشرطة( تخض  لنظام التفتي  بما في ذل)
يمكدن الرصدد مدن  أيضدا .سرية للمفتشدينبيمنح السجناء حق الوصول الكامل و   م أيضا .تلا األماكن إدارة
ا . هتمدين المعيندين مدن المجتمد  المحلدالمتطدوعين الم نيدين ومهالمشدكل مدن قبدل مجال  الزوار ،  خالل

مدن و يئات التفتي  المسدتقلة ، لة حكومية التفتي  علا السجون بشكل منتظم من قبل وكايتم  أنويجب 
 .القانون الوطني والدولي  تقييم ما إذا كانت تدار وفقا لمتطلبات أجل

                                                           
وجوب فتح السجون لهيئات المجتم   اإلصال المؤسسات العقابية أن من ضمن عناصر  ذا  إصال وقد جاء بالمقترحات التوجيهية حول .  69

دخال المدني  .مستقلة للمراقبة  آليات وا 
 انظر 

- International Centre for Prison Studies, http://www.prisonstudies.org 

 

http://www.prisonstudies.org/
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الفعالددة لتنفيددذ المراقبددة علددا السددجون قيددام البرلمددانيين والخبددراء بددإجراء  اآلليدداتمددن بددين  أنويؤكددد  علددا 
 70لة دون وقوعها .انتهاكات والحيلو  أية تلا المواق  والكشف عن  إلازيارات 

 في جنوب إفريقيا :
  إنشدددددددددددداء  يئددددددددددددة التفتددددددددددددي  القضددددددددددددائي  أفريقيددددددددددددابجنددددددددددددوب  اإلصددددددددددددالحيةوفقددددددددددددا لقددددددددددددانون الخدددددددددددددمات 

 إشدددددددددددددددددددددرافوالتفتدددددددددددددددددددددي  القضدددددددددددددددددددددائي علدددددددددددددددددددددا السدددددددددددددددددددددجون  دددددددددددددددددددددو مكتدددددددددددددددددددددب مسدددددددددددددددددددددتقل تحدددددددددددددددددددددت  

 ممارسات مير سليمة للوزير وعلاأية يقدم تقريرا عن مد  االلتزام بتطبيق القانون و  الذر قاضي التفتي 
فضددال  تقدددم لد  التدي الشددكاو البرلمددان كمدا لدد  صدالحيات التعامدل معهددا ومد   إلدايقددم التقريددر  أنالدوزير 

قدداض  إبددال مجددال الرصددد والتفتددي  ويسددتطيعون  فدديعددن ذلددا فهندداا لجددان الددزوار يجددب تسددهيل مهددامهم 
لجهدات الحكوميدة عديدة للتفتي  منها ا أخر  آليات ذا الصدد ، فضال عن  فيمالحظات  أية التفتي  ب
 ذاتها .

 كندا : في
فدأن مدن لهدم حدق التفتدي  علدا السدجون  CORRECTIONS AND CONDITIONAL RELEASE ACTوفقدا لقدانون  

  م :
 كل عضو من أعضاء مجل  العموم البريطاني ، والسناتور -

  زيددددددارة أر جددددددزء مددددددن السددددددجون ، و : فدددددديلديدددددد  الحددددددق كندددددددا ب محكمددددددة كددددددل كددددددل قدددددداض فددددددي   -

 .ن زيارة أر سجي

 ...الخ -

 
 
 

 
 

                                                           
70 .Inter-Parliamentary Union, Parliamentary oversight of the security sector,  Principles, mechanisms and practices, 

Geneva, 2003,p.156. 
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 التوصيات

 على مستوى جامعة الدول العربية :ال : أو 

الموحد لتنظيم السجون ، والمعتمد من وزراء العدل العرب كقانون  العربي النموذجيالقانون إلغاء 
عداد مشرو   6/11/4000- 16د-365نموذجي استرشادر في دورت  السادسة عشرة بالقرار رقم  ر وا 

 : ييل منهجيت  ما فيراعا ي أخر نموذجيقانون 
 أفضلعلا  واإلطالرالدول المتقدمة  فيمشرور القانون ترجمة كافة التشريعات  إعدادأن يسبق  -

  ذا الشأن . فيالممارسات الدولية 

ينشر علا موق  جامعة الدول العربية ويوصا بنشرة علا مواق  وزارات  تفصيليأن يعد تقرير  -
 السجون . إدارةعربية وخاصة الجهات القائمة علا الداخلية والعدل لكافة الدول ال

 نموذجيالممارسات الدولية كقانون  أحد أن يعد مشرور القانون النموذجي العربي وفق  -
المشاركة في  فيم  تضمين القانون المواد القانونية المنظمة لحق السجناء والمعنيين   استرشادر

 .إدارة المنشآت اإلصالحية والعقابية

 إقرار لكافة المعنيين قبل  عربيللنقا  العام من قبل المهتمين ثم ينظم مؤتمر استمار أن يطر   -
. 

لوزارات الداخلية  الحكوميبمراعاة التمثيل  النموذجيالقانون  بإعدادالمكلفة  اللجنةأن تشكل  -
 ذات اال تمام . المدنيوالعدل ومنظمات المجتم  

 : " وزارتي العدل والداخلية "ة العربي على مستوى الجهات الحكوميةثانيا : 

 إدارةمجال  فيتشكيل لجان لجم  وتوثيق وترجمة التشريعات والممارسات الناجحة الدولية  -
 السجون .

دارةلمشرور قانون لتنظيم  اإلعداد - التشريعات الدولية والعقابية يتوافق م   اإلصالحية المنشآت وا 
انونية المنظمة لحق السجناء والمعنيين في م  تضمين القانون المواد القالمقارنة الناجحة 

 .المشاركة في إدارة المنشآت اإلصالحية والعقابية
يراعا في تشكيل اللجان تمثيل األطراف المعنية من الجامعات ومنظمات المجتم  المدني  -

 ومنظمات األعمال الخاصة ذات االرتباط .
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 فيا ان يكون التمثيل ألعضاء بارزين تمثيل كافة الجهات المعنية ومنها العدل والداخلية ، عل -
 بالموضور . المتعلقةالمقارنة  األبحا مجال 

لوية التعاقد علا تلبية احتياجات أو  إدخال تعديالت علا قانون المناقصات والمزايدات تفيد -
  يتلا الفئة و  أنحي  الجهات الحكومية من منتجات السجناء بطريق االتفاق المباشر .

"  التربية والتعليم والتأ يل فينطلق عليها ضحية المجتم   أنيمكن  التي السجناء من الفئات
ن جعلهم قادرين يتضم أن، والن المشاركة والتأ يل الجيد للسجناء البد  النسبة الغالبة "  يو 

تكون لتلا المنتجات ميزة نسبية  أن إذنصالحين ومنتجين ، فالبد  مواطنينعلا ان يكونوا 
تم تأ يل السجناء  إذا، وعلا سبيل المثال  الحكوميوتلبية احتياجات القطار الشراء  في لويةأو و 

يسد ذلا احتياجات جهاز الشرطة والعدل و و ما يرسخ فكرة  أنفيمكن  المكتبي األثا لصناعة 
 . التأ يلنجا  عمليات 

 على مستوى الجامعات :ثالثا : 

اإلصالحية والعقابية " بكليات الشرطة تدري  مقرر حول " االتجا ات الحديثة إلدارة المنشآت  -
 . والقانون وكليات الخدمة االجتماعية ...ومير ا من الكليات ذات االرتباط

والعقابية بكليات  اإلصالحيةالمؤسسات  إلدارةاالتجا ات الحديثة  فياستحدا  درجة ماجستير  -
 الشرطة وكليات الحقوق ومعا د الدراسات القضائية والتدريب المتخص  .

استحدا  دبلومات في مجال الدراسات العليا بكليات الحقوق والشرطة والمعا د القضائية معنية  -
بالدراسات المتخصصة في مجال علوم السجون ، مثل دبلوم في " مشاركة السجناء والمعنيين 
في إدارة السجون " ،  دبلوم في " اقتصاديات السجون " ، دبلوم في " العدالة التصالحية 

" إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي بالسجون " دبلوم في "  فيات البديلة " دبلوم والعقوب
 تأ يل المجرمين األحدا  ".....الخ فياالتجا ات الحديثة 

 على مستوى شغل الوظائف القيادية بالسجون :رابعا : 

االتجا ات  فياشتراط شغل الوظائف القيادية للسجون علا الحاصلين علا درجة الماجستير  -
 . الحديثة إلدارة المؤسسات اإلصالحية والعقابية

اشتراط شغل الوظائف القيادية لإلدارة المتخصصة بالمنشآت اإلصالحية والعقابية بالحصول  -
 القسم .  أو علا درجة الدبلوم المتخص  المرتبط بنشاط اإلدارة
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دماجهم للمجتم  كمواطنين ربط نتائج تقييم أداء القيادات العليا للسجن بمد  تأ يل السجن - اء وا 
صالحين وعدم عودتهم للجريمة مرة أخر  " تقييم األداء باأل داف والنتائج ". ونتائج رضا كافة 

 .بما فيهم السجناءالجهات المعنية ذات الصلة 

 : المدنيعلى مستوى منظمات المجتمع خامسا:

إلصالحية ومكافحة الجريمة معنية بتطوير أداء المؤسسات ا مدنيدعم إنشاء منظمات مجتم   -
 واستحدا  نظم للعدالة التصالحية وخدمة المجتم  .

السجون من خالل  إلدارةالمجال  المجتمعية  فيمشاركة منظمات المجتم  المدني المعنية  -
السجن  إدارةمعايير موضوعية ذات استقاللية عن نظم االختيار التقديرر المطلق لسلطات 

القانونية والحقوقية اتحاد نوعا يقوم بانتخاب وترشيح ممثل عن  في بمعنا أن يكون للمنظمات .
األعمال الخاصة بتلا  جداولتلا المجال  م  إحاطة تلا المنظمات بتقارير دورية عن 

 المجال  .

ودعم  ناو بالتعتبنا منظمات المجتم  المدني لعدة مبادرات للتوعية بأ مية تحدي  إدارة السجون  -
 لداخلية.من وزارات العدل وا

 بالقطاع الخاص : األعمالعلى مستوى منظمات سادسا:

نتاج وتشغيل مصان  أومشاركات في ش ناو تععقد اتفاقية  ن منح فرانشيز لمشروعات تدريب وا 
 بواسطة السجناء .وور  ومير ا 

 على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة :سابعا:

  النظم والتطل  الدائم للريادة  أحد التحدي  ومالحقة وراء  للسعي بو الدء اإلماراتنظرا لحر  دولة
منارا للنظم علا  اوبما يحقق لها التواجد الالئق بين دول العالم وبما يمكنها من تحقيق الريادة باعتبار 

اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية  أروقة في، فأن  يجر   الخليجي ناو التعمستو  مجل  
الترتيبات إلعداد عرض تقديمي لمسودة مشرور قانون المؤسسات اآلن باإلمارات  يةفي وزارة الداخل

ليق بمكانتها يوتوجهاتها الحضارية واإلنسانية و الدولة  لبي تطلعاتوبما يالعقابية واإلصالحية 
 : ياألتفأن  يوصا باتخاذ 71 . المرموقة بين الدول

الر علا أفضل ات في الدول المتقدمة واإلطأن يسبق إعداد مشرور القانون ترجمة كافة التشريع -
  ذا الشأن . الممارسات الدولية في

                                                           
 ، اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية في وزارة الداخلية، . وزارة الداخلية  71

 http://www.moi.gov.ae/ar/Departments/Menu/index.aspx?Dept_ID=33&MenuID=68&mnu=Pri 

http://www.moi.gov.ae/ar/Departments/Menu/index.aspx?Dept_ID=33&MenuID=68&mnu=Pri
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، وان تراعا في  االتجا ات الحديثة  أن يعد مشرور القانون وفق أحد  الممارسات الدولية -
لمشاركة السجناء في إدارة المنشآت اإلصالحية والعقابية ، فضال عن االتجا ات األخر  

 فييقتضا بطبيعة الحال النظر  الة التصالحية والعقوبات البديلة ، و و ماالحديثة المتعلقة بالعد
 تطوير قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية .

 لكافة المعنيين قبل إقرار  . وطنيأن يطر  للنقا  العام من قبل المهتمين ثم ينظم مؤتمر  -

الحكومي لوزارات الداخلية والعدل أن تشكل اللجنة المكلفة بإعداد القانون بمراعاة التمثيل  -
حتا يمكن االستفادة من كافة الخبرات المجتمعية ومنظمات المجتم  المدني ذات اال تمام 

 . ذا المجال علا المستو  العالمي فيمشرور قانون يحقق للدولة الريادة  إلاالمتاحة وصوال 

 اإلصالحيةالمنشآت  وموظفيات سلط فيالموارد البشرية المتمثلة حسن إعداد وتأ يل الن  ونظرا 
، يعد من األمور األساسية الالزمة لتحدي  إدارة السجون وبما ف ذلا اتجا ات مشاركة والعقابية 

  السجناء والمعنيين في اإلدارة ، فأن  يقتر  لتحقيق ذلا ما يلي :

والرقابة  بيةاستحدا  درجة الماجستير في االتجا ات الحديثة إلدارة المؤسسات اإلصالحية والعقا -
 أو بكليات الشرطة/ أوالقضائية عليها ، بأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخص  /

ية للسجون علا الحاصلين علا تلا شغل الوظائف القيادلوية لأو  أعطاء أو /. واشتراط الحقوق
 الدرجة .

معنية العا د القضائية استحدا  دبلومات في مجال الدراسات العليا بكليات الحقوق والشرطة والم -
بالدراسات المتخصصة في مجال علوم السجون ، مثل دبلوم في " مشاركة السجناء والمعنيين 
في إدارة السجون " ،  دبلوم في " اقتصاديات السجون " ، دبلوم في " العدالة التصالحية 

لسجون " دبلوم في " والعقوبات البديلة " دبلوم فا " إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي با
شغل  لويةأو  أعطاء أو واشتراط /.  االتجا ات الحديثة في تأ يل المجرمين األحدا  ".....الخ

المتخصصة بالمنشآت اإلصالحية والعقابية بالحصول علا درجة  اتالوظائف القيادية لإلدار 
 القسم .  أو الدبلوم المتخص  المرتبط بنشاط اإلدارة

دماجهم للمجتم  كمواطنين  ربط نتائج تقييم أداء - القيادات العليا للسجن بمد  تأ يل السجناء وا 
صالحين وعدم عودتهم للجريمة مرة أخر  " تقييم األداء باأل داف والنتائج ". ونتائج رضا كافة 

 الجهات المعنية ذات الصلة بما فيهم السجناء.
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 خاتمة :

وتنظدديم الحيدداة داخددل  فددي إدارة السددجونوالمعنيددين قضددايا مشدداركة السددجناء أن نضدد   البحدد  فددي  ددذا لنددااو ح
الهامددة فددي  المحدداورباعتبار ددا احددد  فددي ميددزان التقيدديم ، فددي البيئددة العربيددة  المؤسسددات اإلصددالحية والعقابيددة

وذلدددا مدددن خدددالل رصدددد وتقيددديم وذلدددا بأتبدددار مدددنهج الدراسدددة التحليليدددة المقارندددة  تحددددي  إدارة السدددجون عالميدددا
وذلدا انطالقددا الددول المتقدمدة ،  تلدا الممارسدات فديمقارندة بحدال  ون فدي الدنظم العربيدة ممارسدات إدارة السدج

أ دددداف السدددجون  دددي إعدددادة تعلددديم وتأ يدددل السدددجناء مدددرة أخدددر   أنمدددن األ ميدددة المحوريدددة المتفدددق عليهدددا مدددن 
 المجرم ما أن كمواطنين صالحين قادرين علا االندماج في المجتم  والتفاعل االيجابي ب  وانطالقا من حقيقة

ارتكاب الجريمة  إلاأسوء  ما لد  اإلنسان فتدفع   أظهاروليد البيئة التي تتفاعل بنظمها المختلفة في  إال و 
. 

وتركيدددز ا علدددا قضدددية التحددددي  مدددن محدددور مشددداركة السدددجناء والمعنيدددين فدددي إدارة السدددجون فقدددد طرحندددا عددددة 
 لي :شكلت إطار منهجيا للدراسة ، وتمثلت فيما يتساؤالت 

 .؟ المؤسسات اإلصالحية والعقابية إدارةمفهوم ومجاالت مشاركة السجناء في ما ية  -
 . ؟المنشآت العقابية واإلصالحية  إدارة فيوطرق مشاركة السجناء  كيفية تنظيم -

المؤسسات اإلصالحية  إدارةإعمال حق السجناء في المشاركة في  إلاما  ي التدابير والضمانات الرامية  -
 .؟ ةوالعقابي

وقددد تبددين لنددا مددن خددالل مطالعددة العديددد مددن التشددريعات والددنظم القانونيددة المنظمددة للسددجون بالبيئددة العربيددة أنهددا 
إدارة السدجون ، وعلدا العكد  نجدد  فيتنظيم حق مشاركة السجناء والمعنيين  أو مفهوم إلاخالية من اإلشارة 

تها المنظمة إلدارة السجون بتفصيالت مختلفة ،وتكاد تشريعا فيذلا  تناولتكثيرا من الدول األجنبية المتقدمة 
تكون الدول االسكندينافية من الددول السدباقة والرائددة فدي ذلدا و دو مدا يدنعك  علدا تحددي  إدارة السدجون بهدا 

 بشكل خا  وعلا إدارة نظم العدالة فيها بشكل عام .

 مفهوم مشاركة  لوفي المبحث األ  لنااو تنمن خالل ثال  مباح  . تناول البح  فقد تم  أمراضولخدمة 

السجناء في إدارة شئون المنشآت اإلصالحية والعقابية وأبرزنا معنا المشاركة بشكل عام ومفهومها في 
الشريعة اإلسالمية ثم بينا تعريف مشاركة السجناء في التشريعات المقارنة وتبين لنا مياب  ذا المفهوم في 

القيود واالستثناءات  مجاالت المشاركة في التشريعات المقارنة و تناول تشريعات بيئة السجون العربية كما تم
 ياكل مشاركة السجناء  لاو تنتم  وفى المبحث الثانيعلا مجاالت المشاركة في التشريعات المقارنة .
باعتبار ا الوعاء الذر يمكن من خالل  المشاركة في  والمعنيين في إدارة المنشآت العقابية واإلصالحية 

" بالمجالس المؤسسية المجتمعية و و ما أسمينا   اعة واتخاذ القرارات  المتعلقة بإدارة شئون السجن "صن
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ثم استعرضنا طرق مشاركة السجناء والمعنيين في إدارة المنشآت العقابية واإلصالحية من خالل للسجون " 
قرر جدول األعمال ؟ كيف تتخذ اإلجابة علا كيف  تشكيل مجال  السجناء والزوار والمعنيين ؟ من الذر ي
تكون  أنالمواضي  التي يمكن   يالقرارات ؟  ل يجوز إعطاء أجور ألعضاء المجال  عن تمثيلهم ؟ ما 

المعنيين مير المؤ لين  أو الزوار والمعنيين ؟ ومن  م السجناء أو محل مناقشات داخل مجال  السجناء
 إلاالتدابير والضمانات الرامية  لاو تنالمبح  الثال  تم  وعضوية تلا اللجان؟ وفا مشاوراتللمشاركة في ال

إعمال حق السجناء والزوار والمعنيين في المشاركة في إدارة المؤسسات اإلصالحية والعقابية واستعرضنا 
العديد من التدابير في التشريعات المقارنة الخاصة بتنظيم السجون والحاجة للتعليم المجتمعي حول السجون 

نشاء شبكة وطنية مستقلة و لزوم اإلدارة والسجناء لمؤتمر قومي سنور  الجيدة لملفات السجن والحاجة وا 
وتنظيمية لفاعلية حق المشاركة في استحدا  تدابير قانونية  إلاالحاجة  لقضايا إصال  السجون ، فضال عن

  الدول العربية . 
ومنهدددا وضددد  معدددايير موضدددوعية  كمدددا تدددم اسدددتعراض العديدددد مدددن الضدددمانات لفاعليدددة عمليدددة المشددداركة

وتدوفير .الختيار أعضاء مجال  السجون ولجان السجناء والزوار وممثلي المجتم  في تلدا المجدال  واللجدان 
والرقابدددة مدددن جهدددات مسدددتقلة فدددي مواجهدددة سدددلطات إدارة المنشدددآت العقابيدددة .منددداج يتسدددم بالشدددفافية والمسددداءلة 

السدددجون  إدارةالمختلفدددة لتحددددي   راو المحدددتشدددكل  التدددي اتمجموعدددة مدددن التوصدددي إلددداواإلصدددالحية .وانتهيندددا 
وتنظددديم الحيددداة داخدددل المؤسسدددات  فدددي إدارة السدددجونوخاصدددة مدددا يتعلدددق بمحدددور مشددداركة السدددجناء والمعنيدددين 

 : الاتعحديثي بخير الكالم علا األرض ، بقول اهلل  هيوختامًا فإن  ليسعدني أن أناإلصالحية والعقابية . 

 

َلْيِه أُِنيُب "" ِإْن ُأِريُد إِ   72الَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالّلِه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َواِ 
 

 صدق اهلل العظيم                                                     
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 قائمة المراجع
 : مراجع باللغة العربيةأوال : 

 .2112يزان العدالة والقانون ، منشأة المعارف باإلسكندرية ، نسرين عبد الحميد ، السجون في م -

 المسدجونين معاملدة السدجون نظام يراعا أن يجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علا أن "  -
عدددادة إصددالحهم األساسددي  ددددفها يكددون معاملددة  للتوقيددد  وعددرض ..." اعتمدددد.  تددأ يلهم االجتمدداعي وا 

/  األول كددددددددانون فددددددددي المددددددددؤرخ(  ألددددددددف)  ٠٠٢٢ العامددددددددة الجمعيددددددددة ربقددددددددرا واالنضددددددددمام والتصددددددددديق
 .٦٦٩١ مار /  آذار ٠٢ النفاذ بدء تاريخ ، ٦٦١١ديسمبر

 بوابة حكومة ابو ظبا -

http://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen

?_nfpb=true&_pageLabel=P2200122431203592821330&lang=ar 
قضدايا وتطبيقدات، المنظمدة العربيدة للتنميدة   Governanceبد الكدريم الكايدد ، الحكمانيدة د . ز ير ع -

 .2111اإلدارية ، 
  اإلسالمالخالفة في  -
- http://www.raded.net/ books/aqued/khliafa/khilafa.htm. 

 .0990مي المقارن ، القا رة ، دار الخماما ، حمد  أمين عبد الهاد  ، " الفكر االدار  اإلسال -

اعتمدت ونشرت علي المدأل بموجدب قدرار الجمعيدة العامدة لألمدم ، المبادئ األساسية لمعاملة السجناء  -
 . 0991كانون األول / ديسمبر  03المؤرخ في  30/000، المتحدة 

"  السدجناء لمعاملدة األساسدية دئالمبدا"  المجدرمين الجريمدة ومعاملدة لمند  الثامن المتحدة األمم مؤتمر -
 سبتمبر .

الموحددد  العربدديجامعددة الدددول العربيددة ،األمانددة الفنيددة لمجلدد  وزراء العدددل العددرب ،القددانون النمددوذجي  -
لتنظدديم السددجون ، والمعتمددد مددن وزراء العدددل العددرب كقددانون نمددوذجي استرشددادر فددي دورتدد  السادسددة 

 . 2/00/2111- 02د-120عشرة بالقرار رقم 

، دراسدة مقارندة بدالتطبيق  دارراإل. سامي الطوخا ، اإلدارة بالشفافية ، الطريدق للتنميدة واإلصدال   د -
 . 2112علا تسبيب القرارات اإلدارية ، دار النهضة العربية ، القا رة ، 

د. إيمدددان محمدددد الجدددابرر ، دراسدددة تقيددديم تجربدددة المفدددرج عدددنهم فدددي شدددرطة أبدددو ظبدددي ، القيدددادة العامدددة  -
 م . 2112و ظبي ، مركز البحو  والدراسات األمنية ، لشرطة أب

. د. ايمدددان محمدددد علدددا الجددددابرر ، الرعايدددة الالحقدددة للمفدددرج عددددنهم كتددددبير احتدددرازر ، دار الجامعددددة  -
 وما بعد ا. 93،   2101الجديدة ، اإلسكندرية ، 

 ، ليةاإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية في وزارة الداخوزارة الداخلية ،  -

http://www.raded.net/
http://www.raded.net/
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-  
http://www.moi.gov.ae/ar/Departments/Menu/index.aspx?Dept_ID=33&Me

nuID=68&mnu=Pri 

جريددة دار الخلدديج ،  2100يوليدو  22الثالثداء  -جريدددة دار الخلديج اإلفدراج عدن السدجناء وتشدغيلهم ، -
 . 2100يوليو  22الخمي   -جريدة دار الخليج ،  2100يوليو  11السبت  -
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