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Abstract
The relationship between humanrights in general and the rights of prisoners in
particular, and democracy in a clear and stable relationship, because the view of
the detainees becomes different according to the political system of countries,
sothoseimprisoned are rightsthat must berespected and enshrined in a real way,
and we are not satisfied with writing them in the legaltexts or showingthem in
international forums. The will of society was manifested in the intention of the
Algerian legislator, whowasestablishedthrough the new provisions inspired by
international covenants and UN resolutions that respect humanrights in general
and the rights of prisoners in particular, as itprotected the latter fromviolating
basic rights, the foremost of whichis the right to life and the right to physical,
psychological and mental health. It wasadopted by the Algerian legislator in the
text of Law 04/05 of 27 Dhu al-Hijjah 1425 corresponding to February 06,
2005.The law regulating prisons and the social reintegration of detainees, which
repealed Order No. 72-02 of 25 Dhu al-Hijjah 1391 corresponding to February
10, 1972. By extrapolating the articles of the aforementioned law, it appearsthat
the legislator has relied on the principles of democracy, the rule of law, and
respect for humanrights, and not all imprisonedpersons are bad-minded people,
who maybe wronged, and the problem of prisonersis one of the fundamental
problems facing society, giventhatit affects one of the categories of society,
whichis a category. Socially disadvantaged, and this group thatcanplay the
leadingrole in the renaissance and progress of society, if care isgranted and
itisre-educated and directed and effective evaluation, especiallyduring the
implementation of the punishment so by recognizing their rights and protecting
the latter and supportingitThis was the subject of research in this law.
Key words: Prisoners' Rights, Prisons Organization Law, Social reintegration of
prisoners.
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حقوق ادلساجني يف ظل أحكام القانون 00/00
الدكتورة راضية عيمور  -جامعة عمار ثليجي– األغواط – اجلزائر
ملخص
إف العالقة ادلوجودة بُت حقوؽ اإلنساف بصورة عامة وحقوؽ السجناء بصفة خاصة وبُت
الدؽلوقراطية عالقة واضحة واثبتة فالنظرة،إذل احملبوسُت تصبح سلتلفة حسب النظاـ الساسي للبلداف
 ،فاللمحبوسُت حقوؽ غلب أف ربًتـ وأف تكرس بصورة فعلية وال نكتفي بتدوينها يف النصوص
القا نونية أو التباىي هبا يف احملافل الدولية  ،وذبلت إرادة اجملتمع يف نية ادلشرع اجلزائري الذي أرسى
من خالؿ األحكاـ اجلديدة ادلستوحاة من ادلواثيق الدولية والقرارات األشلية اليت ربًتـ حقوؽ اإلنساف
بصفة عامة وحقوؽ احملبوسُت بصفة خاصة  ،حيث ضبت ىذه األخَتة من إنتهاؾ احلقوؽ
األساسية ويف مقدمتها احلق يف احلياة واحلق يف الصحة اجلسدية والنفسية والعقلية  ،وقد تبناىا
ادلشرع اجلزائري يف نصوص القانوف  04/05ادلؤرخ يف  27ذي احلجة عاـ 1425ادلوافق ؿ06
فرباير  2005ادلتضمن قانوف تنظيم السجوف وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت الذي ألغى
األمر رقم  02-42ادلؤرخ يف  25ذي احلجة عاـ  1391ادلوافق ؿ  10فرباير  ، 1972ومن
خالؿ إستقراء مواد القانوف السالف الذكر يبدو أف ادلشرع قد إعتمد على مبادئ الدؽلوقراطية ودولة
القانوف واحًتاـ حقوؽ اإلنساف  ،وليس كل احملبوسُت أشرار وسيئي اخللق فقد يكوف منهم
ادلظلومُت  ،ومشكلة ادلساجُت من ادلشكالت اجلوىرية اليت ذبابو اجملتمع نظرا لكوهنا سبس فئة من
فئات اجملتمع اال وىي فئة ادلنحرفُت إجتماعيا  ،وىذه الفئة ؽلكن أف تلعب الدور الرايدي يف هنضة
وتقدـ اجملتمع  ،فإذا منحت الرعاية ومت إعادة تربيتها وتوجهيها وتقوؽلها الفعاؿ  ،وخاصة أثناء تنفيذ
العقوبة وضباية حقوقها ودعمها أثناء احلبس وإعدادىا خلدمة اجملتمع بعده نكوف قد أنسنة ىذا
القانوف من خالؿ آليات تطبيقو واليت ىي زلل حبثنا ىذا .
الكلما ا ا ا ااات ادل تاحي ا ا ا ا ااة:حقػ ػ ػ ػ ػػوؼ ادلسػ ػ ػ ػ ػػاجُت  ،قػ ػ ػ ػ ػػانوف تنظ ػ ػ ػ ػ ػػيم الس ػ ػ ػ ػ ػػجوف  ،إع ػ ػ ػ ػ ػػادة اإلدمػ ػ ػ ػ ػػاج
اإلجتماعي للمحبوسُت.
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ادلدخل:
إذا كاف السجن قد اقًتف منذ القدًن بسلب احلرية والتعذيب فإف ىذا ادلنظور التقليدي قد تغَت
وتغَتت معو السياسة اجلنائية الدولية والعربية واجلزائرية حيث جاء القانوف  04/05ادلتعلق بتنظيم
السجوف ػلمل يف طياتو عزؽلة وإرادة قوية يف رلاؿ إصالح السجوف وإضفاء روح العدؿ وإعادة تربية
وأتىيل ادلساجُت وإعطائهم حقوقهم كاحلق يف الصحة واإلقامة والنظافة وادلأكل إضافة إذل سياسة
إعادة إدماج ادلساجُت بناء على معايَت بيداغوجية وأساليب تقنية وبرامج ىادفة سبنع العودة إذل
اإلجراـ.

أهداف البحث :
يهدؼ البحث إذل:
 التعرؼ على حقوؽ ادلساجُت يف ظل أحكاـ القانوف  04/05ادلتعلق بتنظيم السجوفوإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت .
 إعطاء صورة دقيقة وواضحة عن احلقوؽ اليت يستفيد منها ادلساجُت ورغبة الدولة يف نزعالصورة القاسبة دلعاملة فئة ادلسجونُت .
 معرفة الضماانت العملية الستفادة ادلسجونُت من احلقوؽ ادلنصوص عنها ضمن القانوف. 04/05
 مدى استجابة التشريعات الداخلية ومن بينها ىذا القانوف للنداءات الدولية فيما ؼلص ضمافحقوؽ األفراد عموما وفئة ادلسجونُت خصوصا .

إشكالية البحث
نظرا ألعلية البحث العلمية والعملية جاء يطرح اإلشكاؿ التارل :ىل اجلرؽلة كسلوؾ غَت إجتماعي
ذبرد اجلاين من حقوقو اإلنسانية ؟
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 699-715

Radia AIMOUR

ولإلجابة عن ىذا اإلشكاؿ عاجلنا ادلوضوع يف زلورين:
احملور األوؿ :حقوؽ ادلسجونُت يف ادلواثيق الدولية .
احملور الثاين :ترقية حقوؽ ادلسجونُت يف ادلؤسسات العقابية وكفالة حقوقهم .
وفق منهج ربليلي وصفي لنصوص القانوف  04/05ادلتعلق بتنظيم السجوف وختمنا ىذا البحث
خباسبة ضمنها أىم النتائج والتوصيات

مقدمة :
إف كل إنساف لو احلق يف ادلعاملة اإلنسانية احلافظة لكرامتو مهما كانت ظروفو  ،ألف كرامة اإلنساف
 ،متأصلة فيو  ،حبكم الطبيعة البشرية  ،وابلتارل إذا نظران إذل ادلركز القانوين للمحكوـ عليو صلده
نفسو ذلك ادلركز الذي يسمح بو ادلواطن العادي من حيث التمتع ابحلقوؽ  ،عدا اليت حرـ منها
ابحلكم اجلزائي  ،وىي على اخلصوص ابحلرماف من احلرية فمع بداية القرف التاسع عشر عرفت
السجوف ثورة عارمة يف كل أضلاء العادل بغية ربسُت ظروؼ ادلساجُت داخل السجن والتخلي على
فكرة أف احملبوس إنساف من الدرجة الثانية وقد جاءت ىاتو الدراسة لبياف حقوؽ ادلسجونُت واليت
كفلها ادلشرع اجلزائري وكرسها دبوجب القانوف  04/05وإنطالقا من اإلشكالية ادلطروحة أعاله
قسمت البحث إذل زلورين خصصت األوؿ منهما دلا كرستو ادلواثيق الدولية من حقوؽ حلماية
ادلسجونُت يف اإلطار الدورل واحملور الثاين للحقوؽ ادلكفولة للمسجونُت يف التشريع اجلزائري وفق
منهج ربليلي وصفي وخاسبة ضمنتها أىم النتائج والتوصيات واإلقًتاحات .

احملور األول  :حقوق ادلسجونني يف ادلواثق الدولية
بصدور اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف سنة  1948والعهد الدورل اخلاص ابحلقوؽ اإلقتصادية
واإلجتماعية وال سيما ادلادة  10من العهد الدورل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية والسياسية اليت نصت
على ضرورة معاملة األشخاص احملرومُت من حريتهم يف إطار الكرامة اإلنسانية دبعٌت احلث على
أنسنة السجوف وىذا ما جاءت بو قواعد احلد األدىن لعاملة ادلساجُت يف  1955/08/30ويف
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القواعد اليت صادؽ عليها اجمللس اإلقتصادي لالمم ادلتحدة يف الدورة ادلنعقدة يف جواف بتاريخ
 2 1957/07/31ويف سنة  1988مت وضع رلموعة ادلبادئ ادلتعلقة حبماية صبيع األشخاص
الذين يتعرضوف ألي شكل من أشكاؿ اإلحتجاز أو السجن  ،أما يف سنة  1990وابلتحديد يف
 1990/12/14وضعت ادلبادئ األساسية دلعاملة السجناء  ،وىي رلموع ادلبادئ والقواعد اليت
استند إليها ادلشرع اجلزائري يف سنو لقانوف تنظيم السجوف وإعادة تربية ادلساجُت  ،فبعد التعديل
األخَت جاء بسياسة عقابية جديدة تتضمن العديد من الضماانت واحلقوؽ اليت يتمتع هبا احملبوس
داخل ادلؤسسة العقابية  ،فماىي حقوؽ احملبوسُت يف الشرعية الدولية واليت تبنتها اجلزائر يف قوانينها
الداخلية وىو موضوع حبثنا يف الفرعيُت التاليُت :
ال رع األول  :حقوق السجناء الواردة يف بعض اإلت اقيات الدولية
العالقة بُت حقوؽ اإلنساف وعلى رأسها حقوؽ السجناء والدؽلوقراطية عالقة واضحة اثبتة  ،والنظرة
إذل السجناء زبتلف حسب النظاـ السياسي للبالد  ،فمن خالؿ النصوص القانونية اليت تصدرىا
اجلزائر واخلاصة دبجاالت حقوؽ اإلنساف قد تظهر كقرينة مبينة لتمسكها دببدأ السعي إلرساء دولة
القانوف والعمل على ذبسيدىا ميدنيا  ،مستوحيا من كافة التشريعات الداخلية وعلى رأسها الدستور
 ،دبا ال يتعارض مع مصاحل األمة  ،وملتزما ابلقواعد القانونية وادلعهدات الدولية الراعية حلقوؽ
اإلنساف  ،منسقا رلهودا هتا على الصعيد اجلهوي واإلقليمي والدورل ما يكفل إحًتاـ اإللتزامات
ادلتفق عليها عادليا  ،من بينها القواعد اخلاصة ابلسجناء إذ أف رلموع األحكاـ ادلتفق عليها تستند
أساسا وتنبثق عن مبادئ أساسية أقرىا اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف  ،ابعتبارىا القاعدة العامة
دلا تفرع عنو من حقوؽ زبص األشخاص  ،كحق ادلرأة والطفل وحقوؽ السجناء  3وحقوؽ ادلرأة
وعليو فاف قطاع السجوف يباشر تنفيذ األنظمة اليت يكرسها القانوف ذبسيدا لسياسة الدفاع
اإلجتماعي  ،وفق أسس علمية صحيحة ادلعادل هبدؼ إقامة نظاـ عقايب متطور يساير األنظمة
الدولية ادلعاصرة يف ترقية معاملة ادلساجُت يف إطار القواعد الدولية ادلتضمنة احلد األدىن دلعاملة
مرًن طريباش  /دور ادلؤسسة العقابية يف ظل السياسة العقابية اجلديدة /مذكرة زبرج لنيل إجازة ادلدرسة العليا للقضاء /2008-2005 /ص
. 022
3اعمر لعروـ  /الوجيز ادلعُت إلرشاد السجُت – على ضوء التشريع الدورل اجلزائري والشريعة اإلسالمية  /دوف طبعة  /دار ىومة  /اجلزائر
/2010/ص. 29
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ادلساجُت وتوفَت الرعاية الصحيحة والنفسانية الضرورية ذلم  ، 4وىذا ماسيتضح من خالؿ البنود
التالية :
أوالً  :القواعد النموذجية الدنيا دلعاملة السجناء

إعتمد مؤسبر األمم ادلتحدة األوؿ دلنع اجلرؽلة ومعاملة اجملرمُت ادلنعقد يف جنيف عاـ  ، 1955وأقرىا
اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي بقراريو  (663د ) 24-ادلؤرخ يف  31سبوز  /يوليو  1957و
 ( 2076د )62وادلؤرخ يف  13أاير  /مايو  ،1977وليس الغرض من القواعد التالية تقدًن
وصف تفصيلي لنظاـ ظلوذجي للسجوف  ،بل إف كل ما رباولو ىو أف ربدد التصورات العامة
والعناصر األساسية يف األنظمة ادلعاصرة األكثر صالحا شلا يعترب قواعد عملية يف معاملة ادلسجونُت
وإدارة السجوف ومن اجللي نظرا دلا تتصف هبا الظروؼ القانونية واإلجتماعية واجلغرافية يف سلتلف
أضلاء العادل من تنوع ابلغ  ،ومن غَت ادلمكن تطبيق صبيع القواعد يف كل مكاف ويف صبيع األحواؿ
ومع ذلك يرجى أف يكوف فيها ماػلفز على بدؿ اجلهد ابستمرار للتغلب على ادلصاعب العملية اليت
تعًتض تطبيقها  ،انطالقا من كوهنا سبثل  ،يف صبلتها الشروط الدنيا اليت تعًتؼ بصالحها األمم
ادلتحدة .5

ومن أهم هذه القواعد :

6

أ ) احلق يف الرعاية الصحية وادلنصوص عليها يف طبس قواعد من القاعدة 26-22
7
ب) احلق يف التعليم وادلنصوص عليو يف القواعد . 77 ،66 ،65 ،59 ،58 ،49 ،40

 4الطاىر بريك  /فلسفة النظاـ العقايب يف اجلزائر وحقوؽ السجُت على ضوء القواعد الدولية والتشريع اجلزائري والنصوص التنظيمية ادلتخذة لتطبيقو  /دط /دار
اذلدى  /اجلزائر  /2009 /ص. 05

 5قرار  663جيم (د ) 24 -ادلؤرخ يف  1سبوز /يوليو  1957وقرار ( 2076د) 26 -ادلؤرخ يف  13آاير  /مايو يتضمن القواعد النموذجية
الدنيا دلعاملة السجناء ومؤسبر األمم ادلتحدة األوؿ دلنع اجلرؽلة ومعاملة اجملرمُت  ،اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي  ،جنيف عاـ 1955
.
www.umn.edu/hunaurts/arab/b034.html
 6رؤوؼ عبيد /أصوؿ علم اإلجراـ والعقاب  /دوف طبعة  /دار اجليل للطباعة /مصر  /دوف سنة نشر /ص . 655-654
 7سليماف عبد ادلنعم سليماف  /أصوؿ علم اجلزاء اجلنائي – نظرية اجلزاء اجلنائي  /أصوؿ ادلعاملة العقابية /دوف طبعة  /دار اجلامعة اجلديدة
للنشر  /اإلسكندرية /مصر  /2001 /ص . 274
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ج ) احلق يف األتصاؿ ابلعادل اخلارجي  :ادلنصوص عليهم يف الواعد  37و  38و  39وادلتعلقة
8
بتزويد السجناء ابدلعلومات وحقهم يف الشكوى
اثنياً :اإلت اقيات الدولية ادلتعلقة حبقوق اإلنسان

مبدأ احلرية يعد ادلرجع األساسي حلقوؽ اإلنساف فال حق دوف حرية وشلارسة أي من احلقوؽ
يستوجب على صاحبها حرية التصرؼ والتنقل والتعبَت عن رأيو واعتناؽ الدين الذي يناسبو  ،فما
جدوى حقوؽ سبنح لإلنساف فاقد احلرية رلمال فاحلقوؽ وردت يف نص اإلعالف العادلي حلقوؽ

اإلنساف ادلعتمد وادلنشور بتاريخ  10ديسمرب  9 1948وصلد أف اجلزائر قد وقعت على ادليثاؽ
العريب حلقوؽ اإلنساف الذي أقرتو اجلامعة العربية والذي نص يف ادلادة  15على أنو"  :غلب أف
يعامل احملكوـ عليو بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية
كما انضمت اجلزائر إاذل معاىدات عدة خاصة ابحلرايت العامة ومعاملة ادلساجُت  ،وسوؼ
نستعرض احلقوؽ الواردة يف ادلواثيق االدولية ال سيما :
 اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف . 1948

 إتفاقية مناىضة التعذيب واتفاقية حقوؽ الطفل .
 العهد الدورل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية والسياسية .
وتضمنت الشرعية الدولية حلقوؽ اإلنساف ال سيما اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف واإلتفاقية
الدولية بشأف احلقوؽ ادلدنية والسياسية  1966بعض ادلواد اليت سبنع فيها معاملة اإلنساف بقساوة
ووحشية وربمي حقوقهم بشكل عاـ  ،وتضمن حقوؽ ادلتهم يف قضية ما  ،أو ادلوقوؼ على ذمة
القضية عن طريق إجراء زلاكمة عادلة لو وتضمن كذلك حقوؽ السجُت الذي مت سجنو دبوجب
حكم قضائي .

 8سعدي دمحم اخلطيب  /حقوؽ السجناء وفقا ألحكاـ ادلواثيق الدولية حلقوؽ اإلنساف والدساتَت العربية وقوانيُت أصوؿ احملاكمات اجلزائية
والعقوابت وتنظيم السجوف وضباية األحداث  /الطبعة  / 1منشورات احلليب احلقوقية  /بَتوت  ،لبناف  /2010 /ص .48-47
 9أعمر لعروـ  /ادلرجع السابق  /ص .30
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أ – حقوق ادلساجني الواردة يف اإلعالن العادلي :

لقد جاء اإلعالف االدلي حلقوؽ اإلنساف متكوان من ديباجة وثالثُت مادة متضمنة حقوؽ وحرايت

كل فرد وكلها بنيت على مرجعية واحدة تتلخص يف كوف الكرامة اإلنساسية ىي األساس جلميع ما
يتمتع بو البشر من حقوؽ ففي ىذا اجملاؿ ؽلكن استخراج على سبيل ادلثاؿ أربعة من مواد اإلعالف
العادلي حلقوؽ اإلنساف تنص على ضباية حقوؽ اإلنساف بوجو عاـ وادلسجونُت بوجو خاص  ،تنص
يعرض أي إنساف للتعذيب وال للعقوابت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بكرامة
ادلادة  ": 5ال ّ
10

اإلنساف  ".وتنص ادلادة  ": 9ال غلوز القبض على أي إنساف أو حجزه أو نفيو تعسفا "
ويبدو واضحا  ،أنو ال غلوز تعذيب أي إنساف  ،أو معاملتو بقساوة أو وحشية  ،فلكل إنساف
كرامتو اليت غلب أف ربًتـ وتصاف  ،مهما كانت ظروفو  ،فإذا كاف ىذا اإلنساف متهما أو موقوفا
على ذمة التحقيق يف قضية ما  ،فال غلوز تعذيبو أو نزع معلومات منو ابلقوة أو ابدلعاملة القاسية أو
الوحشية لتحقيق إجراءات وضماانت احملاكمة العادلة والعلنية  ،يف زلكمة مستقلة وحيادية تؤمن لو
فيها حق الدفاع عن نفسو  ،وكذلك ال غلوز توقيف أو حجز أي إنساف بشكل تعسفي  ،ألف
ذلك يعترب إنتهاؾ حلريتو الشخصية  ،وؽلس بكرامتو اإلنسانية  ،وغلب أف يكوف التوقيف أو احلبس
أو احلجز قانونيا وبناء على قرار أو حكم قضائي  ،وأف يكوف اجلرـ الذي إرتكبو أو الذي اهتم
إبرتكابو منصوص عليو وعلى عقوبتو يف القانوف .وتنص ادلادة  ": 24لكل شخص احلق يف الراحة
ويف أوقات الفراغ وخاصة يف ربديد ساعات عمل معقولة ويف عطل دورية أبجر " .أما ادلادة 25
فقد جاء نصها  ":لكل شخص احلق يف مستوى من ادلعيشة للمحافظة على الصحة والرفاىية لو
وألسرتو  ،ويتضمن ذلك التغدية وادللبس وادلسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات اإلجتماعية
11
الالزمة "

 10ىوارية رزيوي – سعيد بن طيب  /مركز احملبوسُت ورسالة اإلدماج اإلجتماعي يف ميزاف حقوؽ اإلنساف  /مذكرة زبرج لنيل إجازة ادلدرسة
العليا للقضاء /2008/ص. 31
 11ىوارية رزيوي – سعيد بن طيب  /ادلرجع نفسو /ص 34
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ب ) ات اقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
ادلهينة:
وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضماـ دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة  74/39ادلؤرخ
يف  10كانوف األوؿ  /ديسمرب  ، 1984اتريخ بدأ النفاذ  26حزيراف يونيو  1987وفقا
ألحكاـ ادلادة  ، 27إف الدوؿ األطراؼ يف ىىذه االتفاقية ،ترى أف اإلعًتاؼ ابحلقوؽ ادلتساوية
وغَت القابلة للتصرؼ أعضاء األسرة البشرية وفقا للمبادئ ادلعلنة يف ميثاؽ األـ ادلتحدة ،أساس
احلرية العدالة والسلم يف العادل إذ تدرؾ أف ىذه احلقوؽ تستمد من الكرامة ادلتأصلة لإلنساف،
واذ تضع يف اعتبارىا الواجب الذي يقع على عاتق الدوؿ دبقتضى ادليثاؽ وخاصة دبوجب ادلادة 55
منو ،بتعزيز إحًتاـ حقوؽ اإلنساف وحرايتو األساسية ومراعاهتا على مستوى العادل ومراعاة ادلادة 5
من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف وادلادة  7من العهد الدورل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية والسياسية
وكلتاعلا تنص على عد ـ جواز تعرض أحد للتعذيب أو ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية
أو ادلهينة ،ومراعاة منها أيضا اإلعالف و ضباية صبيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغَته من
ضروب ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو ادلهينة الذي اعتمدتو اجلمعية العامة يف9
كانوف األوؿ  /ديسمرب  1975ورغبة منها يف زايدة فعالية النضاؿ ضد التعذيب ،وغَته من
ضروب ادلعاملة أوالعقوبة القاسية ،أو الال إنسانية يف العادل  .12وطلص ابلذكر ادلادة  11من
االتفاقية حيث تنص" :تبقى كل دولة قيد اإلستعراض ادلنظم لقواعد االستجواب وتعميماتو
وأساليبو وشلارستو  ،كذلك الًتتيبات ادلتعلقة حبجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضوف ألي شكل
من أشكاؿ التوقيف  ،أو اإلعتقاؿ أو السجن يف أي إقليم ؼلضع لواليتها القضائية وذلك
بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب  .13كما جاء يف ادلادة  : "4تضمن كل دولة طرؼ أف
تكوف صبيع أعماؿ التعذيب جرائم دبوجب قانوهنا اجلنائي،ويتطلب األمر ذاتو على قياـ أي
شخص أبية زلاولة دلمارسة التعذيب ،وعلى قيامو أبي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة يف

 12نسرين عبد احلميد نبيو  /قانوف السجوف ودليل احملاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية  /ط / 1مكتبة الوفاء القانونية /
اإلسكندرية  /مصر  /2009/ص . 492
 13الطاىر بريك  /ادلرجع السابق  /ص .243
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 699-715

Radia AIMOUR

التعذيب ،وذبعل كل دولة ىذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوابت مناسبة أتخذ يف االعتبار
14
طبيعتها اخلطَتة "
ج ) اتفاقية حقوق الطفل:

صادقت عليها اجلمعية العامة لألـ ادلتحدة بتاريخ  20نوفمرب  1989وانضمت إليها اجلزائر
بتاريخ  17نوفمرب  ، 1992ادلرسوـ التشريعي رقم  106 - 92يف  17نوفمرب.15 1992
واقتناعا منها أبف األسرة ابعتبارىا الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو رفاىية صبيع
أفراده وخباصة األطفاؿ ينبغي أف تورل احلماية وادلساعدة الالزمتُت لتتمكن من اإلطالع الكامل
دبسؤولياهتا داخل اجملتمع و نشَت إذل أف األمم ادلتحدة قد أعلنت يف اإلعالف العادلي حلقوؽ
اإلنساف  ،احلق يف الرعاية وادلساعدة خاصتُت واذ تقر أبف الطفل كي تًتعرع شخصيتو ترعرعا

كامال ،ومتناسقا ينبغي أف ينشأ يف البيئة العائلية يف حقل من السعادة واحملبة والتفاىم وطلص
ابلذكر ادلادة  37 :تضمن الدوؿ األطراؼ :

يعرض أي طفل للتعذيب أو لغَته من ضروب ادلعاملة القاسية أو الإلنسانية أو
 اف ال ّ
ادلهينة ،والتفرض عقوبة اإلعدا ـ أو السجن مدى احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص
تقل أعمارىم عن شباين عشرة سنة دوف وجود إمكانية لإلفراج عنهم.
غلرد أي طفل من حريتو بصورة غَت قانونية أو تعسفية ،وغلب أف غلري اعتقاؿ الطفل
ّ أال ّ
أو احتجازه أو سجنو وفقا للقانوف  ،كملجأ أخَت وألقصر فًتة زمنية مناسبة.

 يعامل كل طفل زلرو ـ من حريتو إبنسانية واحًتاـ لكرامتو ادلتأصلة يف اإلنساف ،بطريقة
تراعي احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنو ،وبوجو خاص ،يفصل كل طفل زلروـ
من حريتو عن البالغُت مادل يعترب أف مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالؼ ذلك ،
ويكوف لو احلق يف البقاء على اتصاؿ مع أسرتو عن طريق ادلراسالت والزايرات  ،إال يف
الظروؼ االستثنائية .
14نسرين عبد احلميد نبيو /ادلرجع السابق  /ص . 494
 15الطاىر بريك  /ادلرجع السابق  /ص .253
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 يكوف جلميع األطفاؿ احملرومُت من حريتهم احلق يف احلصوؿ بسرعة على مساندة
قانونية وغَتىا من ادلساعدة ادلناسبة فضال عن احلق يف الطعن يف شرعية حرمانو من احلرية
أماـ زلكمة أو سلطة سلتصة مستقلة وزلايدة أخرى ويف أف غلري البث بسرعة يف اي
إجراء من ىذا القبيل

16

إضافة إذل العهد الدورل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية والسياسية من ادلواد  7إذل  10ومعاملة السجناء يف
إطار مبادئ األمم ادلتحدة وادلتعلقة حبماية احملتجزين قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة  43يف 09
كانوف األوؿ  /ديسمرب  1988وتطرؽ النص إذل ادلبادئ وعددىا تسعة وثالثوف مبدأ ،مؤكدا
على إلزامية معاملة األشخاص الذين يكونوف زلل االحتجاز ،أو السجن من قبل أي سلطة
سلتصة ،ويف أي معاملة إنسانية دبا ػلفظ كرامتو وسالمتو العقلية والنفسية والبدنية وادلبادئ

األساسية دلعاملة السجناء  . 17واعتمدت ىذه ادلبادئ دبوجب قرار اجلمعية العامة لألـ ادلتحدة
ربت رقم 45ادلؤرخ يف كانوف األوؿ  1990وجاءت ىذه ادلبادئ إلضفاء ادلزيد من الكرامة
واإلحًتاـ للسجناء ،وكذا ضباية حقوقهم الطبيعية دوف سبييز  . 18وتتمثل حوصلة ادلبادئ األساسية
اليت جاءت هبا التشريعات الدولية أساسا فيما ورد يف نص ادلبادئ األساسية دلعاملة السجناء .19
أف جوىر احلبس ىو سلب احلرية ،ومهمة السلطات العقابية ىو ضماف السالمة و ذلك يتم
بشكل يكوف احلبس ضمن حدوده القانونية  ،وتكمن وظيفة السلطات العقابية يف فرض أسلوب
عقايب على من ىم يف رعايتها مع مراعاة ىذه احلدود و ادلبادئ  ،ومن أىم ىذه ادلبادئ :
-1

احلق يف معاملة إنسانية .

-2

احلق يف الرعاية الصحية .

-3

احلق يف العمل .

 16الطاىر بريك  /ادلرجع نفسو  /ص . 267
 17أعمر لعروـ /ادلرجع السابق ص . 74
 18سليم يعيش /حقوؽ وواجبات احملبوسُت – مذكرة هناية التكوين القاعدي  /-ادلدرسة الوطنية لكتاب الضبط  /ادلركز الوطٍت ادلتخصص يف
التكوين حدادي شريف  /اذلضاب ،سطيف /2010-2009 /ص. 09
 19أعمر لعروـ  /ادلرجع السابق  /ص. 36
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ال رع الثاين  :حقوق السجناء يف بعض القوانني الداخلية

إف احملبوس رلرد من حريتو لكن رغم ذلك فال يتجرد من حقوقو كإنساف،ابلتارل فهذه األخَتة
ال تتوقف عند ابب السجن،بل ىي متصلة بشخصو و لصيقة بو ،لذا غلب معاملة احملبوس معاملة
إنسانية تكتسي طابع اإلحًتاـ بغض النظر عما أوصلو إذل تلك ادلؤسسة ،فلو ما ذلم من حقوؽ
وعليو ما عليهم من واجبات  ،ابلتارل التخلي عن فكرة كوف احملبوس جرثومة اجتماعية غلب
استئصاذلا ورميهاداخل ادلؤسسات العقابيةكوهنا خطر على اجملتمع كثَتا ما أتيحت الفرصة لتهضم
حقوقو وهتدر كرامتو حبجة أنو قد أضر ابلفرد أورلتمع ،والتارل فهو اليستحق تعامال إنسانيا،
متناسيا أف ىذا اإلنساف جزء من اجملتمع ال يتجزأ منو ،جاء منو وسيعود إليو.لقد حث ادلشرع على
أنسنة ظروؼ احلبس فجاء أبساليب من شأهنا مساعدة إدماج احملبو س كاصالحو كتحضَته إذل
مرحلة ما بعد اإلفراج  ،ابلتارل حرص على ضباية حقو ،و ؽلكن أف نتجرأ ونقوؿ أف ادلشرع ضيق
من ىذه األخَتة وحصرىا يف احلق يف الصحة و ادلراسالت والزايرات  ،واإلتصاؿ ابلعادل
اخلارجي،وىي واردة يف القانوف  04/05بيد أف الدستور أدرج صراحة حقوؽ األفراد اليت يندرج
ربت طائفيت احملبوسُت فيتمتع هبا مثلو مثل أي مواطن كاحلق يف التعليم والعمل والتكوين  ،اليت
اعتربىا ادلشرع يف قانوف تنظيم السجوف أساليب إلعادة التأىيل وكأنو عبء يقع على الدولة فقط
رغم أنو حق للمحبوس قبل الدولة  ، 20والسؤاؿ الذي يتبادر إذل الذىن فيما تتمثل حقوؽ
احملبوسُت وما ىي الضماانت اليت تصوهنا الدولة ؟ وىو زلل إجابة من خالؿ احملور التارل .

احملور الثاين  :ترقية حقوق ادلسجونني يف ادلؤسسات العقابية وك الة حقوقهم

أوالً  :ترقية حقوق ادلسجونني يف ادلؤسسات العقابية

كل اذليئات الدولية  ،وكل ادلؤسبرات يف العادل توصي دبعاملة احملبوسُت بطرؽ إنسانية حىت ال يقنطوا
من أنفسهم ونذكر أهنم مواطنوف ال ينبغي التفريط فيهم رغم ما اقًتفوه من جرائم  ،وما وقعوا فيو
من أخطاء ،فهم مواطنوف و بصفتهم أداميُت ال يفقدوف بعض احلقوؽ ادلرتبطة إبنسانيتهم  ،وىم
 20عمر خوري  /تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يف التشريع اجلزائري  /مذكرة ادلاجستَت يف العلوـ اجلنائية  /اجلزائر  / 2001/ص . 18-17
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بصفتهم مواطنُت ذلم احلق يف الرعاية الصحية والًتبية والتعليم والتكوين والعمل واإلتصاؿ ابلعادل
اخلارجي  .21وتتصدر عملية التأىيل واإلصالح قائمة احلقوؽ اليت يتمتع هبا احملبوس ،فتتمثل
وسائل اإلصالح و التأىيل يف ادلؤسسات العقابية يف الربامج اليت تشكل يف رلموعها سياسة
متكاملة تغطي احتياجات ادلسجونُت ،منذ دخوذلم السجن إذل ما بعد اإلفراج عنهم  ،تساعدىم
على استعادهتم الثقة أبنفسهم وتزويدىم ابخلربات احلرفيةكالعملية اليت أتىلهم دلمارسة حياة سوية
وشريفة بعد اإلفراج عنهم  .22وأماـ استنكار الرأي العاـ القائم على احتجاجو على ادلعاملة العقابية
الالإنسانية للمحكوـ عليو  ،ظهرت حركة اإلصالح العقايب ،نتيجة لفساد سياسة االنتقاـ من
اجملرـ ،حيث دعا الكثَت من رجاؿ اإلصالح كادلفكرين إذل :ضباية اجملتمع غلب أف ال يكوف
اذلدؼ الوحيد لعقوبة السجن ،وأف ضباية اجملتمع لن تتحقق إال إذا أصبحت وظيفة السجن ىي
زلاولة العمل على تنشيط وايقاظ الدوافع واحملفزات احلميدة يف نفوس نزالئو  ،كالعمل على
إخراجهم منو يف حالة صحية وعقلية و نفسية وثقافية وحرفية...اخل ،أفضل من احلاؿ اليت كانو ا
عليها عند إيداعهم فيو  23وإف إنسانية السجُت ال تتوقف فقط على األكل والشرب واحلق يف
التطبيب ،فيجب أف تتجلى كذلك يف احًتاـ كرامتو  ،فالسجن ال غلب أف يكوف دار مذلة و
ىواف  ،فالفًتة اليت يقضيهااحملبوس يف ادلؤسسة العقابية يفًتض أف تكوف مناسبة لتذكره إبنسانيتو
وكرامتو  ،ال فًتة انتقاـ ،قد يربرىا احملبوس بعد قضاء سجنو كحق اإلنتقاـ من جديد بعد خروجو
وأكد ادلشرع على ادلعاملة اإلنسانية بنصو عليها يف ادلادة " 2يعامل احملبوسُت معاملة تصوف كرامتهم
اإلنسانية ،وتعمل على الرفع من مستواىم الفكري وادلعنوي بصفة دائمة دوف سبييز"...
وابإلضافة إذل النصوص السابقة الذكر وخبصوص احلقوؽ ادلوضوعية للسجناء فمنها ما ىو متعلق
ابلرعاية الصحية والنفسية للمحبوسُت فقد نص عليو القانوف  04/05يف نص ادلادة  58فتحدث
عن وجود أطباء داخل السجن معينوف من طرؼ وزارة الصحة والسكاف يشرفوف على رعاية ادلرضى
السجن اء كما ربدث ىذا القانوف عن دور األخصائي يف علم النفس كما تتخذ اإلحتياطات
 21مكي دروس  /ادلوجز يف علم العقاب  /الطبعة  /دوف دار نشر  /اجلزائر  /2010 /ص . 121
 22فهد يوسف الكساسنة  /وظيفة العقوبة ودورىا يف اإلصالح والتأىيل –دراسة مقارنة  /الطبعة األوذل /دار وائل للنشر  /عماف األردف /
 /2010ص . 197
 23عمر خوري  /ادلرجع السابق  /ص . 18
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الضرورية لوقايتهم من األمراض وىو ادلؤكد عليو يف ادلادتُت  59و  62وذلم احلق يف اإلتصاؿ
ابلعادل اخلارجي وادلتمثلة يف حق الزايرة واحملادثة واليت نظمها ادلشرع اجلزائري من خالؿ النصوص من
66إذل 72من القانوف  04/05وقد نظمت ادلادة  72كيفية استعماؿ وسائل اإلتصاؿ من قبل
احملبوسُت كما حددت ادلؤسسات عدد مرات الزايرة وضماف احلق يف ادلراسالت ادلنصوص عليها من
ادلادة  73إذل ادلادة  75دلا ذلا من فعالية يف احلفاظ على الصحة النفسية السليمة للمحبوسُت أما
فما ؼلص شكاوي احملبوسُت وتظلماهتم واليت تقدـ إذل مدير ادلؤسسة العقابية طبقا لنص ادلادة 79
من ىذا القانوف كما غلوز للمحبوس إخطار قاض تطبيق العقوابت بذلك ولو احلق يف رفع التظلم
للقضاة ادلكلفُت ابلتفتيش الدوري للمؤسسات العقابية وغلب أف تكوف التظلمات فردية ألف
اجلماعية شلنوعة .24
اثنياً :ك الة حقوق ادلسجونني

والواضح أف ضباية الفئات الضعيفة كاحلوامل واألحداث وادلصابُت ابجلنوف والشذوذ العقلي تظمنتها
نصوص القانوف  04/05حيث نصت ادلواد  53 -51-50من ىذا القانوف على حق األـ يف
إبقاء ابنها معها إذل غاية ثالث سنوات كما يؤجل تنفيذ العقوبة على احلامل إذل ما بعد الوضع ب

 42شهر إذا كاف حيا وإذل شهرين كاملُت يف حالة وضعيو ميتا ونصت ادلادة  2/155ال تنفذ
عقوبة اإلعداـ على ادلرأة احلامل أو ادلرضعة لطفل دوف  24شهر .كما أف للقضاة وأعواف إدارة
السجن دور يف ضباية حقوؽ ادلساجُت فدور قاضي تطبيق العقوابت تتمثل يف صبلة من
الصالحيات يسهر على تطبيقها فهو يزور ادلؤسسة مرة كل شهر وػلدد أساليب ادلعاملة  ،كما اف
القضاة يعتربوف جهة رقابية حسب نص ادلادتُت  36-33من ىذا القانوف وترفع التقارير إذل وزير
العدؿ من قبل النائب العاـ ورئيس اجمللس القضائي ابحلالة السائدة مع ذكر النقائص والتجاوزات
وإزب اذ إجراءات إدارية وقضائية أما مدير ادلؤسسة العقابية فالؽلكن أف نغفل عنو  ،فدوره ىاـ يف
تكريس حقوؽ ادلساجُت واحلفاظ على نظاـ ادلؤسسة حسب ادلادة  171من القانوف . 04/05

 24اسحاؽ ابراىيم منصور  /موجز يف علم اإلجراـ  /ديواف ادلطبوعات اجلامعية  /ص . 204
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اخلامتة
إف احلق يف احًتاـ إنسانية احملبوس ،منبعو فطرة اإلنساف  ،حيث واكب ادلشرع اجلزائري الفكر
العقايب ادلعاصر فاستند إذل توصيات القوانُت الدولية ادلتعارؼ عليها يف إطار القواعد النموذجية
الدنيا دلعاملة السجناء واإلتفاقيات الدولية ادلتعلقة حبقوؽ اإلنساف ،فأصبح تنظيم السجوف نوعا ما
ذو طابع إنساين  ،رغم وجود بعض النقائص ويتجلى ذلك يف األساليب ادلستعملة قصد إعادة
التأىيل  ،فتحفظ للمحبوس كرامتو  ،و ابلتارل اليستعمل أسلوب ردع قاسي ،أو مهُت ضده
رغم انصياعو وراء الطريق اخلطأ  ،ابلتارل انزالقو وراء عالقات أدت بو إذل اذلاوية واإلقامة وراء
جدراف السجن فحىت نضمن القطع النهائي والتاـ حلبل عودة اجلناة للرذيلة واإلجراـ  ،وجب تبٍت
سياسة عقابية انجعة ،واالىتماـ خاصة ابلشق ادلتعلق ابحلقوؽ  ،ويف ىذا ادلقاـ أوجد ادلشرع
مكانة قانونية ،تتمثل يف الطعوف اليت ؽلكن تقدؽلها على ادلستوى احمللي أماـ قاضي تطبيق العقوابت
ضد قرارت مدير ادلؤسسة العقابية ،أو على ادلستوى ادلركزي أماـ جلنة تكييف العقوبة وادلتخذة
بشأف التدابَت ادلتعمقة بعملية العالج العقايب ،وىو أمر غَت مستصاغ من الناحية القانونية فكاف
األوذل ابدلشرع أف يوجو سبيل الطعن القضائي لفائدة احملبوسُت ألجل توفَت احلماية الفعلية ذلم .
ولتدارؾ مواطن اخللل اليت شابت الشق ادلتعلق ابحلقوؽ نظراً حلداثة قانوف تنظيم السجوف
وقصد تكريسها وضرورة اإلعًتاؼ هبا والتأكيد على ضبايتها عمدت إذل إقًتاح مايلي:
 .1هنيب ابدلشرع اجلزائري أف يستفيد من التجربة األجنبية وحىت العربية يف رلاؿ معاملة
احملبوسُت ذلك أف بعضا من الدوؿ العربية اذبهت بقطاع السجوف إذل حالة من التطور
والتقدـ .
 .2ربسُت ظروؼ االحتباس فبعض ادلؤسسات العقابية ادلتواجدة يف سلتلف أضلاء الوطن
ترجع إذل احلقبة االستعمارية.
 .3اإلعًتاؼ صراحة يف قانوف تنظيم السجوف ابحلقوؽ يف التعليم والتكوين والعمل على
غرار الدستور والتشريعات ادلقارنة.
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 .4توفَت وسائل اإلتصاؿ احلديثة على مستوى ادلؤسسات العقابيىة وإخضاعها للرقابة
الضرورية وادلتمثلة يف االنًتنيت حىت يتسٌت لذوي احملبوسُت احملادثة والًتاسل  ،والزايرة دوؼ
تكبد عناء التنقل وربت مظلة الرقابة .
 .5توفَت وسائل ترفيهية لينشغل احملبوس نفسو أبفكار إغلابية ودحض األفكار السوداء.
 .6اكتشاؼ ادلواىب على مستوى ادلؤسسة العقابية وتوفَت مايلزـ لتجسيدىا واقعيا.
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