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ال�شجون اأماكن خم�ش�شة لتاأهيل الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب جرائم وجتاوزات للقانون 
فيت���م اإيداعهم ال�شجون، لي�ص لتقييد حريتهم بل لإعادة تاأهيلهم وت�شحيح �شلوكهم، كون 
احلرية اأثمن واأهم حقوق الإن�شان، باعتبارها هي بوابة التمتع باحلقوق الإن�شانية الأخرى، 

وهي حق جلميع الأ�شخا�ص دون اأي متييز.
لذلك ولأهمية احلق يف احلرية فقد جرمت ومنعت املنظومة القانونية الدولية والوطنية اأي 

اعتداء على احلق يف احلرية، واعتربتها جرمية ل ت�شقط بالتقادم.
- ال�شجون وحقوق الإن�شان:

اإي���داع اأي �شخ�ص ال�شج���ن لي�ص معناه عدم متتع���ه بحقوقه كاإن�شان ولي����ص ذلك مربراً 
لنتقا�ص حقوقه الإن�شانية، فما زالت جميع حقوقه حمفوظة وم�شتحقة له، فقط يتم تقييد 
ح���ق واحد وهو احلق يف التنقل. ول يت���م تقييد احلق يف التنقل اإل ب�شوابط م�شددة وقيود 

حمددة اأهمها:
1. اأن تكون لفرتة زمنية حمددة.

2. اأن يك���ون اأم���ر احلب�ص �شادراً م���ن �شلطة خمت�ش���ة ويف حدود �شالحيته���ا القانونية 
)الأجه���زة الأمنية 24 �شاع���ة فقط- النيابة العام���ة اأ�شبوع فقط- ثم ال�شلط���ة الق�شائية(، 

وتكون جميع مراحل احلب�ص حتت اإ�رشاف ورقابة ال�شلطة الق�شائية امل�شتقلة.
3. اأن تتم يف الأماكن املخ�ش�شة لذلك )ال�شجون( ويجب اأن يتوافر فيها كافة اخلدمات 
والحتياج���ات الإن�شاني���ة، واأن تكون جمه���زة بكافة التجهيزات الالزم���ة ووفقاً  للمعايري 

الدولية.
4. امل�ش���اواة وع���دم التمييز يف معاملة ال�شجن���اء ب�شبب اللون اأو اجلن����ص اأو العن�رش اأو 

النتماء ال�شيا�شي اأو الدين.
5. اأن ل يكون الهدف حجز احلرية، بل التدريب والتاأهيل لل�شجني.

6. اأن يك���ون احلب�ص ب�شبب ارتكاب ال�شخ����ص جرمية يعاقب عليها القانون، ويف الدول 
الت���ي جتيز ا�شتخدام احلب�ص كاأ�شلوب واآلية تهديدي���ة لإجبار املحكوم عليه بحقوق مدنية 
مرتبط���ة بالق�ضية اجلنائية اأو تعاقدي���ة، يكون وفقاً ل�رشوط و�ضوابط حم���ددة، ومنها قدرة 
واإمكاني���ة املحكوم عليه على تنفي���ذ احلكم، فاإذا مل ي�شتط���ع اأو كان مع�رشاً ول ميلك املال 

املطلوب للتنفيذ فيتم الإفراج عنه بقوة القانون.

مقدمـــة ومتهيـــد املحتويــــــــــــات
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فتقييد احلق يف التنقل لي�ص الغر�ص منه حجز حريته ولي�ص فقط اإجراًء عقابياً، بل يهدف 
اأي�شاً لإعادة تاأهي���ل ال�شجني ج�شدياً ونف�شياً، ب�شبب ارتكابه جرمية متمثلة يف التعدي على 

حقوق اأ�شخا�ص اآخرين وجتاوز لن�شو�ص القانون.
ولأهمية متتع الإن�شان بكافة حقوق���ه وحرياته دون اأي انتقا�ص باعتبارها �شل�شلة واحدة ل 
يجوز النتقا�ص منها، لذل���ك فاإن تقييد اأي حق يجب اأن ل يكون ب�شكل كامل واإمنا جزئياً 

ويف نطاق �شيق، ودون النتقا�ص من احلقوق الإن�شانية الأخرى.
ب���ل اإنه - ومن العدالة - ي�شتلزم اأن يتم تعوي�ص ال�شخ�ص الذي مت تقييد حق من حقوقه 
بحق���وق اأخرى، فتقييد حق ال�شج���ني يف التنقل ي�شتلزم توفري و�شائ���ل ومتطلبات لتمتعه 
بحقوق���ه الإن�شانية الأخرى التي قد يك���ون تقييد حريته يحد اأو ينتق����ص منها مثل التعليم 
والتغذي���ة والك�شوة وال�شحة والعمل والتدريب والتاأهي���ل، وتكون واجبة على ال�شلطات 
املخت�ش���ة توفريها بفعالية وكف���اءة وجودة، ووفقاً للمعايري الدولي���ة ذات ال�شلة بال�شجون 

وال�شجناء.
فال�شج��ن لي�ص �شندوق��ًا اأو مكانًا مغلق��ًا فقط حلجز حري��ة الأ�شخا�ص، بل جمتمع 
جدي��د ومتكام��ل تتوافر فيه كاف��ة الحتياجات والإمكانيات، مث��ل املجتمع خارج 

ال�شجن بل واأف�شل.
فال�شج���ن كمدر�ش���ة داخلية اأو مع�شكر تدريب���ي، يتم خالل فرتة احلب����ص تاأهيل ال�شجني 
ج�شدي���اً ونف�شياً وتدريبه عل���ى اأعمال وحرف توفر له اإمكانية احل�ش���ول على لقمة عي�ص، 

وحياة كرمية له ولأ�رشته بعد خروجه من ال�شجن اأو حتى اأثناء فرتة احلب�ص.
والت���ي �شتحقق نتيجة ال�رشاكة الإيجابي���ة واجلهود التكاملية لتح�ش���ني اأو�شاع ال�شجون 
وال�شجناء، بناء على معلوم���ات كافية ومتاحة لالأطراف الأربعة الفاعلة )اجلهات الر�شمية 

ذات العالقة - منظمات املجتمع املدين الوطنية - املنظمات الدولية - القطاع اخلا�ص(.
 وال���ذي يعترب هذا التقرير ه���و اأول حلقات تلك املعلومات املمكن���ة، حيث �شيتم تركيز 
ال�شوء يف ه���ذا التقرير على املنظوم���ة الت�رشيعية والقانونية الدولي���ة والعربية والوطنية، 

باعتبارها اأ�شا�ص م�رشوعية حقوق ال�شجني.
حي���ث مت تق�شيم التقرير اإل���ى �شتة اأق�شام رئي�شي���ة يت�شمن كل ق�ش���م موا�شيع فرعية لها 

كالتايل:

الق�شم الأول: مقدمة ومتهيد
وتت�شمن املوا�شيع التالية:

1-  تعريف بالتقرير واأهميته. 
2- تعريف بال�شجون وتطورها التاريخي.

الق�شم الثاين: املنظومة القانونية لل�شجون
وتت�شمن املوا�شيع التالية:

1- املنظومة القانونية الدولية لل�شجون.
2- املنظومة القانونية العربية لل�شجون.
3- املنظومة القانونية اليمنية لل�شجون.

الق�شم الثالث: املعايري الدولية لل�شجون ومعايري املعاملة الدنيا
لل�شجون باملقارنة باأو�شاع ال�شجون يف اليمن

وتت�شمن املوا�شيع التالية:
1-  ال�شعة ال�شتيعابية.
2- اخلدمات ال�شحية.
3- اخلدمات النف�شية.

4- الرعاية الالحقة.
5- الرعاية التعليمية.

6- رعاية اأ�رشة ال�شجني اأثناء احلب�ص.

الق�شم الرابع: ت�شنيف ال�شجون ومراحل ال�شجني يف اليمن
ويت�شمن املوا�شيع التالية:

اأوًل: ت�شنيف ال�شجون يف اليمن:
1. الإ�شالحية املركزية.

2. احلب�ص الحتياطي.
3. مراكز التوقيف الأمنية.

ثانياً: مراحل ال�شجن يف اليمن )عمر ال�شجني(:
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1. توقيف اإداري.
2. حب�ص احتياطي )ق�شائي(.

3. حب�ص تنفيذي )حمكومني(.

الق�شم اخلام�ص: الدور الثقايف والجتماعي لل�شجون
ويت�شمن املوا�شيع التالية:

1. الدور الثقايف لل�شجون.
2. الدور الجتماعي لل�شجون.

الق�شم ال�شاد�ص: التدريب والتاأهيل يف ال�شجون
ويت�شمن املوا�شيع التالية:

1. اأهمية التدريب والتاأهيل لل�شجناء.
2. جتربة ال�شجون اليمنية يف التدريب والتاأهيل.

3. الطموح املمكن للتدريب والتاأهيل.

الق�شم ال�شابع: اخلامتة 
ويت�شمن املوا�شيع التالية:

1. اخلامتة.
2. التو�شيات.

3. املراجع.

اأوًل: اأهمية التقرير

تعترب ال�شجون من اأهم اآليات الإ�شالح والتاأهيل لفئة هامة يف املجتمع، وهم الأ�شخا�ص 
املتهمون بارتكاب جرائ���م متمثلة يف انتهاك حقوق اأ�شخا����ص اآخرين وجتاوزات للقانون 

والأنظمة.
ويف اليم���ن، هناك �شحة يف التقارير والبح���وث املتعلقة بال�شجون وهذا ما ي�شعب على 
اجله���ات املخت�شة ت�شخي�ص الخت���اللت وحتديد التدخالت املنا�شب���ة، والذي يعترب هذا 
التقرير ه���و بداية �شل�شلة تقارير �شيتم اإ�شدارها من قب���ل موؤ�ش�شة ال�شجني الوطنية ب�شكل 
دوري وم�شتم���ر عن اأو�شاع ال�شجون يف اليم���ن، وتقارير اأخرى مو�شوعية عن ال�شجون 
وال�شجناء، والغر�ص من ذلك توفري املعلومات والإح�شائيات الالزمة وتي�شريها لالأطراف 
ذات العالق���ة من جهات ر�شمية ومنظمات جمتمع م���دين ومنظمات دولية وقطاع خا�ص، 
لتحدي���د الحتياجات واأولويات التدخل لتح�شني اأو�ش���اع ال�شجون وفقاً ملعلومات كافية 
ومتاحة، وهذا ما ت�شعى اإليه موؤ�ش�شة ال�شجني الوطنية يف اإ�شدارها لهذا التقرير، والتقارير 
الدوري���ة ال�شاملة والتقارير املو�شوعية عن ال�شجون التي �شيتم ن�رشها خالل الفرتة القادمة 
والتي �شيكون لها اأثر اإيجابي يف تعزيز التن�شيق وال�رشاكة الإيجابية  بني اجلهات والأطراف 
الر�شمي���ة ذات العالقة فيم���ا بينها، واأي�شاً مع منظمات املجتمع امل���دين الوطنية واملنظمات 
الدولي���ة والقط���اع اخلا�ص، وتفعيل ال���دور التكاملي املفرت�ص بني اجله���ات الر�شمية وغري 
الر�شمية، حيث ي�شتلزم تفعيل دور اأداء اجلهات الر�شمية للقيام بواجباتها القانونية، وتقوم 
اجلهات غري الر�شمية بتكملة ذلك الدور الر�شمي، والذي لن يتحقق مامل يتم تاأ�شي�ص �شبكة 

وطنية لتح�شني اأو�شاع ال�شجون وال�شجناء ت�شم فيها الأطراف الفاعلة:
اجله���ات الر�شمي���ة )وزارة الداخلية - م�شلح���ة ال�شجون - ال�شلط���ة الق�شائية - جميع 

الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات ذات العالقة بال�شجون وال�شجناء...الخ(.
منظمات املجتمع املدين الوطنية.

املنظمات الدولية.
القطاع اخلا�ص.

حيث �شنقدم يف هذا التقري���ر اإح�شائيات متعلقة بال�شجون �شادرة من اجلهات املخت�شة 
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وا�شتعرا�ش���اً للمنظومة القانونية اليمنية والدولي���ة املتعلقة بال�شجون، وتقارير النزول التي 
نفذتها موؤ�ش�شة ال�شجني الوطنية لل�شجون، ومراجع متعلقة بال�شجون وال�شجناء للخروج 
بروؤي���ة وا�شحة ع���ن اأو�شاع ال�شجون يف اليم���ن، وت�شييق الفجوة ب���ني ن�شو�ص القانون 
والواق���ع، الذي لحظنا من خالل���ه اأن ن�شو�ص قانون تنظيم ال�شج���ون ولئحته التنفيذية 
يف اليم���ن تت�شمن ن�شو�شاً قانونية اإيجابية، لكن مل يت���م تنفيذها ب�شكل كامل، وقد قامت 
موؤ�ش�شة ال�شج���ني باإعداد م�شفوفة بكافة ن�شو�ص قانون ال�شج���ون ولئحته وما هو املنفذ 
واأي���ن يكمن الق�شور، ليتم تزمني تنفيذها لالنتقال اإلى مرحلة تطوير الت�رشيعات، لأنه من 
غري املعقول اأن يت���م اإجراء تعديالت وتطوير للمنظومة القانوني���ة لل�شجون قبل تنفيذها، 
فال�شعوب���ات واملعيقات التي خف�شت واأعاقت تنفيذ كاف���ة الن�شو�ص القانونية �شي�شتحيل 
تنفي���ذ التعديالت املط���ورة لها، بالإ�شافة اإل���ى اأن تطبيق كافة ن�شو����ص املنظومة القانونية 
لل�شجون �شيح���دد ب�شكل وا�ش���ح الن�شو�ص القانوني���ة املطلوب تعديله���ا، والتعديالت 
والإ�شافات املقرتحة، بحيث تكون تلك التعديالت ممكنة وقابلة للتنفيذ فور �شدورها، فال 
ج���دوى من ن�شو�ص قانونية رائعة ل يت���م تنفيذها ويتم و�شعها يف الأدراج دون تفعيل لها 

يف اأر�ص الواقع.
وكمرحل���ة ثانية بعد ا�شتكمال اإج���راءات تنفيذ كافة ن�شو�ص املنظوم���ة القانونية الوطنية 
يت���م مناق�شة التعديالت والتطوير املطلوب للمنظوم���ة القانونية لل�شجون، حيث ي�شتلزم 
اأن تتواك���ب املنظوم���ة القانوني���ة م���ع م�شتجدات وتط���ورات احلياة يف جمي���ع املجالت 
وباخل�شو����ص ما يتعلق بال�شجون، وهذا مامل يح�شل يف اليمن حيث مت جتميد الت�رشيعات 
املتعلق���ة بال�شج���ون منذ اأك���ر من ربع قرن » خم�ش���ة وع�رشين عام���اً » دون اأي تعديالت 
جوهري���ة حيث �شدر قان���ون تنظيم ال�شجون رقم )48( لع���ام 1991م، ومت اإجراء تعديل 

يتيم يف عام 2004م بخ�شو�ص رعاية املراأة ال�شجينة اأثناء احلمل والولدة.
كم���ا اأن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون �ش���درت عام 1999م وبالرغم من اأنها 
ت�شمنت ن�شو�شاً اإيجابية جتاوزت بها قانون ال�شجون ب�شبب الفرتة الزمنية فيما بني القانون 
والالئح���ة والتي جتاوزت ثم���ان �شنوات اإل اأنها اأي�شاً اأ�شبح���ت قدمية، حيث �شار لها فرتة 
جت���اوزت 18 عاماً، وهذا خطاأ ومعيق هام لتطوير وحت�شني اأداء ال�شجون التي من املفرت�ص 

اأن تكون هناك مرونة كبرية لتحديث ت�رشيعاتها.

ومن املفرت�ص اأن يتم اإعادة النظر يف كامل املنظومة الت�رشيعية الوطنية ب�شكل عام لتطويرها 
دون التوق���ف يف اإجراءات ترقيعية، لتتواءم مع املعاي���ري والقواعد الدولية وتتواكب مع 
التط���ورات احلا�شلة يف الوطن والعامل فيما يخ�ص حق���وق الإن�شان ب�شكل عام، وب�شكل 
خا�ص النظر والتعامل م���ع ال�شجون كاآليات اإ�شالح وتاأهيل لل�شجناء، ولي�ص اآلية احتجاز 

فقط. 

ونوؤك���د هنا اأن هدفنا من هذا التقرير هو رفع م�شت���وى اأداء واأو�شاع ال�شجون يف اليمن 
وفق���اً للمنظومة الت�رشيعية الوطنية والدولية، والتي بذلت ومازالت تبذل اجلهات املخت�شة 
جه���وداً اإيجابية لتح�شني اأو�شاع ال�شجون وقطع���ت �شوطاً اإيجابياً كبرياً، ولكن.. تعرت�ص 
تلك اجلهود �شعوبات ومعيقات ويف مقدمتها �شعف و�شحة املخ�ش�شات املالية لل�شجون، 

بالإ�شافة اإلى �شعوبات ت�رشيعية واإدارية.
- حي���ث يالحظ وبنظرة �شاملة لأو�شاع ال�شج���ون يف اليمن اأنها دون امل�شتوى املطلوب 
وفق���اً للمنظومة القانوني���ة واملعايري والقواع���د القانونية الدولية، وي�شتل���زم اأن يتم اإجراء 
وقفة جادة من قبل اجله���ات ذات العالقة ويف مقدمتها وزارة الداخلية وم�شلحة ال�شجون 
وال�شلطة الق�شائية، وغريها من اجلهات ذات العالقة لرفع م�شتوى اأو�شاع ال�شجون لتتوافق 
م���ع املعايري والقواعد الدولية باعتبار ذلك حقاً قانوني���اً لل�شجني، واأي تراٍخ اأو تراجٍع عن 
متكني ال�شجني من حقوقه هو انتهاك حلقوق الإن�شان والذي من املفرت�ص اأن يكون حت�شني 

اأو�شاع ال�شجون وتوفري احتياجاتها كاملة اأولوية ق�شوى لدى اأجهزة الدولة.
والذي يعترب هذا التقرير هو التقرير الأول من ناحية التفا�شيل املتوفرة فيه والإح�شائيات.
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ثانيًا: نبذه تاريخية عن ال�شجون ومراحل تطورها

يعترب تاريخ ال�شج���ون هاماً ملعرفة مراحل التطور التاريخ���ي لل�شجون من حيث املعاملة 
وبنية ال�شجون..

ويعترب تطور نظرة املجتمعات للعقوبة والغر����ص منها ووظيفتها مقرتناً بالتطور التاريخي 
لل�شجون، حيث كانت نظرة املجتمع���ات لل�شجون باأنها عقوبة وانتقام جمتمعي للمجرم 

حتى يدفع ثمن جرميته، عن طريق عزله عن املجتمع وحرمانه من حقوقه وحرياته.
وبعد التط���ور املجتمعي وما �شاحبه من تطور يف جميع جم���الت احلياة، مبا فيها التطور 
اجلنائ���ي والعقابي حتول���ت نظرة املجتمع اإلى ال�شجن باأنه لإ�ش���الح وتاأهيل ال�شجني حتى 
يع���ود للمجتمع مواطناً �شاحلاً ومفيداً للمجتمع، بع���د اأن كان عند ارتكابه للجرمية م�شدر 
قل���ق للمجتمع وتاأثري �شلبي ي�شتلزم ت�شحيحه، وهذا ما يتم خالل فرتة ال�شجن اإذا توفرت 

الو�شائل املطلوبة لتاأهيل ال�شجني وتغيري �شلوكياته اإيجاباً.
وقد تطورت ال�شجون مبراحل متعددة طوال التاريخ، ومتحورت يف املراحل التالية:

املرحلة الأولى: ال�شجون يف الع�شر القدمي:
يف بداي���ة احلياة الأولى والبدائية لالإن�شان كان يعي����ص كل فرد م�شتقاًل بذاته عن الآخرين 
وكان اأي اعت���داء يقابله انتقام مبا�رش، وكانت تنتهي ردة الفع���ل على اأي عمل اإجرامي اأو 
اعتداء مبعركة مبا�رشة بني الأطراف توؤدي اإلى اأ�رشار ج�شدية ومادية قد توؤدي اإلى وفاة اأحد 
الأطراف نتيجة العت���داء اأو النتقام، وكان يتم ت�شفية امل�شاكل ب�شكل مبا�رش بني الطرفني 
»املعت���دي واملعتدى عليه« دون اأي تدخل من قبل اأفراد املجتمع الآخرين باعتبارها م�شكلة 

�شخ�شية بني الطرفني ل عالقة للمجتمع بها، ح�شبما كان مفهومهم للجرمية والعقاب.
ويف تلك املرحلة البدائية مل تكن ال�شجون قد وجدت لعدم وجود مربر لها.

وبفع���ل التطور املجتمعي وحتوله من احلياة الفردية اإل���ى اجلماعية واندماج الإن�شان باأخيه 
 )TOMTEM( الإن�ش���ان تدريجياً على �شكل قبائل وع�شائر اأو م���ا ا�شطلح عليه بالطومطم
ونتيج���ة ذلك التطور املجتمعي ح�شل تطور يف اآلية التعامل مع اجلرمية والعقاب، حيث مت 
اعتبار اجلرمية والعتداء على اأي فرد من املجتمع هو اعتداء على اجلماعة كاملة وي�شتوجب 
ال���ردع والنتقام من اجلاين، وكان زعيم القبيلة اأو الع�ش���رية هو املخت�ص بتحديد العقوبة 

املقررة على املجرم.



1415 تقرير حقوقي عن اأو�ساع ال�سجون يف اليمنتقرير حقوقي عن اأو�ساع ال�سجون يف اليمن

ويف هذه املرحلة ورغم التطور الن�شبي للمجتمع نحو اجلرمية والعقاب لكن مازالت نظرة 
املجتم���ع للعقاب باأنه انتقام، والتط���ور الذي ح�شل هو اأنه بدًل م���ن اأن كان انتقاماً فردياً 

اأ�شبح انتقاماً جماعياً، اأي مازال يف اإطار نظرة النتقام.
وبع���د هذا التطور الن�شبي ب���داأ اأول ظهور لل�شجون يف التاريخ حي���ث كان يتم احتجاز 
ال�شخ�ص املرتكب للجرمية يف اأماكن مغلقة حتى ي�شدر زعيم القبيلة قراره ب�شاأنها وحتديد 
العقوبة التي يراها، والتي كانت ترتاوح بني القتل اأو التعذيب اأو النفي اأو ال�شجن، مبعنى 
العزل التام واحلرمان من احلقوق الإن�شانية، باعتبار اأن ال�شجن كان �شمن العقوبات التي 

ي�شدرها الزعيم كانتقام جمتمعي من اجلاين. 
وهنا كانت ال�شجون باعتبارها اأ�شل���وب انتقام جمتمعي عبارة عن اأماكن مغلقة ومظلمة 
حت���ت الأر�ص اأو �رشاديب عميقه لها متاهات �شعبة اخلروج منها اأو اأ�شجار �شخمة بداخلها 
فج���وات اأو اأقفا����ص يف الغابات، وكان يتم حرا�شة ال�شجون من قب���ل اأ�شخا�ص من اأفراد 

القبيلة مقابل مبالغ مالية يدفعها اجلاين اأو عائلته.
وكانت تت�شم ال�شجون ومعاملة ال�شجناء بالق�شوة املفرطة والعنف ال�شديد باعتبار ال�شجن 
هنا عقوبة انتقامية، كما كان يقرتن ال�شجن بالعذاب ال�شديد، ولال�شتدلل على ذلك نذكر 
اأن���ه يف عهد الفراعنة عند حب�ص �شيدنا يو�شف عليه ال�شالم وكما اأو�شح القراآن الكرمي يف 
�شورة يو�شف الآية )35(: )ما جزاآء من اأراد باأهلك �شوءاً اإل اأن ي�شجن اأو عذاب األيم(.

فهن���ا كان ال�شجن مقروناً بالعذاب الأليم بل يكون هو اأحد اأنواع العذاب، والعذاب هنا 
مبعنى التنكيل والق�ضوة والعنف املفرط واملعاملة ال�ضديدة.

ويف الع�رش القدمي ب�شكل عام كانت نظرة املجتمع التنكيل باملجرم وردعه واعتبار العقوبة 
- مب���ا فيه���ا ال�شجن -و�شيلة اإعادة ت���وازن لختالل اأحدثته اجلرمية املرتكب���ة، وباأن العقوبة 

تربرها العدالة.

املرحلة الثانية: ال�شجون يف الع�شور الو�شطى )حتى ما قبل القرن الثامن ع�شر(:
م���ع تطور املجتمع تطورت ال�شجون ونظرة املجتم���ع لل�شجون ومرتكبي اجلرائم، حيث 
اأ�شبح���ت نظرة املجتمع للمجرم باأنه �شخ�ص ع���ادي مثله مثل الآخرين من اأفراد املجتمع، 
ولكنه �شخ�ص مذنب، وعليه اأن يت���وب من جرميته الذي تعترب اإثماً وخطيئة ويطلب العفو 

والغفران من اهلل.
ويهدف اإلى القت�شا�ص التطهريي للمجرم حيث كان يتم عزله يف اأماكن مغلقة لإف�شاح 
املجال له ملناجاة اهلل وطلب العفو والغفران، والذي كان بنظر املجتمع يف حينه اأن احتكاك 

املجرم بالآخرين هو �شبب ارتكاب اجلرمية، واأي�شاً �شبب لإ�شغاله عن طلب العفو واملغفرة، 
وهنا كانت ن�شاأة ال�شجون النفرادية.

املرحلة الثالثة: ال�شجون يف الع�شر احلديث:
منذ القرن الثامن ع����رش وما بعده ح�شل تطور جمتمعي كبري بفعل النظريات الجتماعية 
والعلمي���ة، والتي ط���ورت نظرة املجتمع اإلى اجلرمية والعق���اب وكان لها تاأثري اإيجابي على 
ال�شجون يف اعتبار ال�شجون نظاماً عقابياً ا�شتثنائياً، يتم فيه حفظ املتهمني حتى تنفيذ الأحكام 
بحقهم اأو اإعدامهم اأو اإكراههم لدفع ديونهم من غرامة واأموال م�رشوقة، وتطور ذلك اإلى 
اأن و�شل���ت اإلى مفهوم اأن ال�شجون اأماكن لتاأهيل واإ�شالح ال�شجناء وت�شحيح مفاهيمهم 

املنحرفة، ليعودوا اإلى املجتمع بعد ال�شجن اأ�شخا�شاً �شاحلني لأنف�شهم وللمجتمع.
ومل ي���اأِت التط���ور لل�شجون يف الع�رش احلدي���ث مرة واحدة بل جاء ع���رب مراحل بداأت 

بتعديل وت�شحيح مفهوم العقاب، واآليات ومعايري العقاب.

فكان يف البداية يتم تف�شري ال�شلوك الإجرامي باأنه �شلوك نفعي مبعنى اأن املجرم ل يرتكب 
اجلرمية اإل بعد اأن يوازي بني اللذة التي يح�شل عليها من ارتكاب اجلرمية وبني مقدار الأمل 
الذي يتعر�ص له عند توقيع العقوبة، لهذا كانت هذه املوازنة اإما اأن تدفعه لرتكاب اجلرمية 
اأو المتن���اع عنها ح�شب تقديره، لذلك كان يتم حتديد العقوبة باأن يتجاوز اأملها ما ميكن اأن 

يح�شل عليه املجرم من لذة نتيجة اإقدامه على ارتكاب اجلرمية.
وهن���ا ب���داأ التفكري يف ت�شحيح تقدير املج���رم يف مربرات ارتكاب اجلرمي���ة واأنه ي�شتلزم 

اإ�شالح وتاأهيل التقدير املنحرف للمجرم يف ال�شجن.
ث���م تطورت نظ���رة املجتمع اإلى اجلرمية باأنه���ا ناجتة اأي�شاً من الظ���روف املجتمعية املحيطة 

باملجرم وقت ارتكاب اجلرمية، ولي�شت فقط نتيجة دوافعه الفردية.
لذل���ك كان ينظر اإلى اأن الغر����ص من ال�شجن هو عزل ال�شجني عن الظروف املحيطة به، 

والتي حفزته لرتكاب اجلرمية.
وهن���ا بداأ مفهوم الت�شنيف اجلرمي لل�شجناء )بح�ش���ب اجلرمية املرتكبة( حيث مت الإقرار 
باأهمي���ة ت�شني���ف وعزل ال�شجناء ع���ن بع�شهم بح�ش���ب اجلرمية، حتى ل يتاأث���ر ال�شجناء 

بالآخرين �شلباً.
واآخر تطوير حديث حول ال�شجون هو بظهور نظريات الدفاع الجتماعي والتي حولت 
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النظ���ر والبح���ث يف التعامل مع اجلرمي���ة واملجرم وعقابه اإلى بحث �شب���ل اإ�شالح املجرم 
وتاأهيله.

وتغريت بفعل ذلك ال�شيا�شة اجلنائية نحو ال�شجناء من اعتبار ال�شجن تدابري وقائية عقابية 
اإلى اعتباره حماية للمجتمع من املجرم و�رشوره باإ�شالحه وتاأهيله.

وتختل���ف فرتة ال�شجن املحكوم بها على املجرم بح�ش���ب حجم وفداحة اجلرم املرتكب 
والفرتة املفرت�شة لإعادة تاأهيل واإ�شالح ال�شجني من الناحية املادية والنف�شية.

- كما اأن ال�شجون اأي�شاً من ناحية التنظيم مرت باأربع مراحل:
 1- نظام اجلمع بني ال�شجناء: يقوم على اأ�شا�ص اجلمع بني ال�شجناء لياًل ونهاراً.

2- نظ��ام ال�شجن النفرادي: يقوم على اأ�شا�ص الف�شل بني ال�شجناء نهاراً ولياًل للتفرغ 
لطلب العفو واملغفرة من اهلل.

3- نظام ال�شجن املختلط: يقوم على الف�شل بني ال�شجناء لياًل وال�شماح لهم بالجتماع 
نهاراً، مع عدم ال�شماح لهم بالتحدث مع ال�شجناء الآخرين )ال�شجن ال�شامت(.

4- نظام ال�شجن التدريجي: يقوم على اأ�شا�ص التدرج بال�شجني من حالة عدم احلرية 
اإلى حالة احلرية، ومير ال�شجني بثالث مراحل:

اأ. النفراد لياًل ونهاراً.
ب. النفراد لياًل فقط.

ج. الإفراج النهائي قبل انتهاء فرتة العقوبة مبدة قليلة حتت نظر ال�شلطات املخت�شة، حتى 
الق�ســـــم الأول:تتاأكد من �شالمة تاأهيل ال�شجني واإ�شالحه قبل الإفراج النهائي عنه.

املنظومة القانونية لتنظيم ال�سجون 
وحقوق ال�سجناء
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هامة  وثائق  الدولية  واملبادئ  والقواعد  والتفاقيات  واملعاهدات  الوطنية  القوانني  تعترب 
لتنظيم حقوق وواجبات ال�شجناء وتنظيم ال�شجون.

حيث مت الن�ص يف الد�شاتري الوطنية على �شمانات وقيود حجز حرية الأ�شخا�ص وحقوقهم 
وحقوق  ال�شجون  لتنظيم  وطنية  ولوائح  قوانني  اإ�شدار  مت  كما  بذلك،  املخت�شة  وال�شلطات 

ال�شجناء.

والذي يت�شح اأن احتجاز اأي �شخ�ص واإيداعه ال�شجن ب�شبب ارتكابه جرمية وجتاوزه للقانون 
لي�ص مربراً لالنتقا�ص من حقوقه كاإن�شان ول من كرامته الإن�شانية، بل ما يزال اإن�شاناً، ويتمتع 
بكافة حقوقه املن�شو�ص عليها يف القوانني واللوائح، باعتبار حقوق الإن�شان حقاً قانونياً ن�ص 

عليه القانون.

احلقوق  من  النتقا�ص  دون  �شيق  اإطار  يف  يكون  التنقل  حرية  يف  ال�شجني  حق  تقييد  واأن 
الأخرى، بل ويكون لل�شجني مميزات وحقوق اأكر من ال�شخ�ص الطبيعي خارج ال�شجن، فيلزم 
على اجلهات املخت�شة توفري كافة احتياجات ال�شجني )ماأكل وم�رشب وك�شوة وتعليم و�شحة 

وتدريب وتاأهيل.... الخ(.

املتاأ�شلة  باإن�شانية واحرتام لكرامة الإن�شان  ال�شجناء  ويف مقدمة ذلك وجوب معاملة جميع 
فيه، والتي ل يجوز النتقا�ص منها اأو العتداء عليها يف اأي ظرف كان، مبا فيها املواقف املرتبطة 
من  يحرمه  لل�شجني ول  التنقل  ب�شكل جزئي حرية  يقيد  ال�شجن  بعدها، كون  وما  بالنزاعات 

حقوقه الإن�شانية الأخرى.

كما اأو�شحت ذلك املادة )10( من املعاهدة الدولية للحقوق املدنية وال�شيا�شية واأكدت عليه 
واإعالنات  والتفاقيات  املعاهدات  وكافة  ال�شجناء  ملعاملة  املتحدة  لالأمم  النموذجية  القواعد 

حقوق الإن�شان الدولية ب�شكل عام واملتعلقة بحقوق ال�شجناء ب�شكل خا�ص.

باعتبار  القوانني الوطنية  الدولية يف ن�شو�ص  الن�شو�ص والقواعد واملبادئ  وانعك�شت تلك 
احرتام كرامة االإن�ضان ال�ضجني و�رشوط ذلك حقوقاً ومبادئ اإن�ضانية ملزمة، ومرتبطة ارتباطاً ال 

يقبل التجزئة دون متييز بحقوق الإن�شان ب�شكل عام.

بل اإن املعاملة الإن�شانية لل�شجناء وعدم انتهاك الكرامة الإن�شانية لهم ت�شهم ب�شكل كبري يف 
تقلي�ص الإجرام واإحالل ال�شلم وال�شتقرار املجتمعي، وذلك نتيجة اإن�شاء �شجون م�شرية مدنياً 

والتي ترتبط بالأنظمة الوطنية وال�شمان الجتماعي، كما ترتبط بروابط قوية للم�شاعدة يف اإعادة 
الإدماج الجتماعي والتاأهيل.

ولذلك يجب على اجلهات ذات العالقة بال�شجون وخا�شة اإدارة ال�شجون وم�شلحة ال�شجون 
اللتزام بن�شو�ص القانون وعدم خمالفته حتت اأي مربر كان. 

بل  الوطنية  القانونية  املنظومة  عند  تتوقف  فلم  ال�شجناء  وحقوق  ال�شجون  لأهمية  ونظراً 
ل  هاماً  اإن�شانياً  حقاً  احلرية  باعتبار  دولية  ومبادئ  وقواعد  معاهدات  يف  ذلك  على  الن�ص  ومت 
يجوز النتقا�ص منه اإل يف حدود �شيقة و�شوابط دقيقة، حيث مت الن�ص يف جميع التفاقيات 
واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�شان باأحقية جميع الأ�شخا�ص التمتع بكافة احلقوق 
الإن�شانية  احلقوق  كافة  من  امل�شتفيدين  من  هاماً  ال�شجناء جزءاً  يكون  وبذلك  متييز،  اأي  دون 
واإفراد  ال�شجناء  بحقوق  بن�شو�ص خا�شة  املنظومة  تلك  الن�ص يف  مت  كما  ا�شتثنائهم،  يتم  ول 
املنظومة  �شنو�شح  وال��ذي  ال�شجون،  وتنظيم  بال�شجناء  خا�شة  وقواعد  ومبادئ  معاهدات 

القانونية بال�شجون وحقوق ال�شجناء يف ثالثة فروع كالتايل:

الفرع الأول: املنظومة القانونية الدولية لل�شجون وحقوق ال�شجناء

وتت�شمن املوا�شيع التالية:

الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان.. 1
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والثقافية والجتماعية.. 2
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية.. 3
اإعالن فيَّنا ب�شاأن اجلرمية والعدالة.. 4
من . 5 �شكل  لأي  يتعر�شون  الذين  الأ�شخا�ص  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  جمموعة 

اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن.
مبادئ اأدب مهنة الطب املت�شلة بدور املوظفني ال�شحيني، ول �شيما الأطباء يف حماية . 6

امل�شجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه.

الفرع الثاين: املنظومة القانونية العربية لل�شجون وحقوق ال�شجناء

وتت�شمن املوا�شيع التالية:

القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم ال�شجون.. 1
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قانون مراكز الإ�شالح والتاأهيل “ الأردين ».. 2
قانون تنظيم ال�شجون واإعادة الإدماج للمحبو�شني » اجلزائري ».. 3

الفرع الثالث: املنظومة القانونية الوطنية اليمنية لل�شجون وحقوق ال�شجناء

 وتت�شمن املوا�شيع التالية:
1-  قانون تنظيم ال�شجون. 

2- الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون.
3- القوانني الوطنية الأخرى ذات العالقة بال�شجون.

الفرع الأول: املنظومة القانونية لل�شجون وال�شجناء الدولية

مل يعد مو�شوع ال�شجون وحقوق ال�شجناء مو�شوعاً داخلياً للدول بل اأ�شبح مو�شوعاً دولياً 
باعتبار احلرية حقاً هاماً لالإن�شان، ي�شتلزم حمايته من اأي انتهاك، لذلك مت تفريد ن�شو�ص خا�شة 
املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  والتفاقيات  الإعالنات  معظم  يف  ال�شجناء  وحقوق  بال�شجون 
بحقوق الإن�شان، بل ومت اإ�شدار معاهدات واإعالنات واتفاقيات دولية خا�شة بال�شجون وحقوق 

ال�شجناء.

ومبناق�شة م�رشوعية وحجية التفاقيات واملعاهدات والإعالنات الدولية املعنية بحقوق الإن�شان 
املعاهدات  تلك  م�رشوعية  اأن  هنا  ونوؤكد  فنو�شح  اليمن،  يف  ال�شجناء  مو�شوع  وخ�شو�شاً 

والتفاقيات موؤ�ش�شة باأ�ش�ص وثيقة وهامة اأهمها:

 ن�ص الد�شتور اليمني على حجيتها.1. 
والإعالن  املت�ح�دة  الأمم  مبيثاق  العمل  الدولة  )توؤكد  على:   )6( املادة  ن�شت  حيث 
العاملي حلقوق الإن�شان وميث�اق ج�امعة الدول العربي�ة وقواعد القانون الدويل املعرتف 

بها ب�ش�ورة عام�ة(.

اأعلى  وهذا ن�ص �رشيح على حجيتها القانونية والت�رشيعية والذي يعترب الد�شتور يف 
واللوائح  القوانني  كافة  على  ي�شتلزم  والذي  الدولة،  يف  والت�رشيعي  القانوين  الهرم 
والأنظمة املوائمة مع ن�شو�ص الد�شتور وعدم التعار�ص معها، كون الد�شتور يت�شم مببداأ 

» �شمو الد�شتور » ويق�شد به علو الد�شتور.

قواعد القانون الدويل املتعلقة بحقوق الإن�شان اأ�شبحت لها قوة عرفية يتوافق اجلميع . 2

بالعمل  اأو مبوافقتهم ال�رشيحة  اإما مب�شادقة معظم دول العامل عليها  عليها والتزامهم بها 
والتي  الإن�شان  حلقوق  الأ�شا�شي  املحور  هي  وكرامته  الإن�شان  حقوق  حماية  كون  بها، 
ل ميكن انتهاكها باأي حال من الأحوال وحتت اأي مربر، واأوجبت املنظومة الدولية على 
اجلهات الر�شمية املخت�شة بال�شجون احلماية واحلفاظ على كرامة الإن�شان جلميع ال�شجناء 
دون متييز ب�شبب اللون والعن�رش والدين والنتماء ال�شيا�شي وغريها، باعتبار عدم التمييز 

مبداأ وقاعدة قانونية هامة للتمتع باحلقوق الإن�شانية كافة.

كما اأن حقوق الإن�شان �شل�شلة متكاملة ل يجوز النتقا�ص من اأي حق كونه يوؤثر على بقية 
احلقوق وي�شتلزم احلفاظ عليها كافة من اأي انتهاك غري قانوين.

ذلك  فلي�ص  القانون،  عليه  ويعاقب  للقانون  خمالفاً  عماًل  ارتكب  ال�شخ�ص  لوكان  حتى 
مربراً يف انتهاك الكرامة الإن�شانية، اإما ب�شكل مبا�رش بالحتجاز واحلب�ص خارج اإطار القانون اأو 

التعذيب واملعاملة القا�شية والعنيفة.

اأو ب�شكل غري مبا�رش عن طريق الإهمال والق�شور يف معاملة ال�شجناء، يف موؤ�ش�شات اإ�شالح 
بالن�شو�ص  اللتزام  اجلميع  على  يجب  بحيث  واحلب�ص،  التوقيف  واأماكن  ال�شجناء  وتاأهيل 

القانونية ب�شكل كامل كونها حقوق اإن�شانية لها اأ�شل وم�رشوعية قانونية.

الب�رش  متتع جميع  على  التاأكيد  ت�شمنت  اأنها  الدولية جند  القانونية  املنظومة  على  وبالطالع 
باحلقوق الإن�شانية دون ا�شتثناء، وبذلك يكون ال�شجناء �شمن الب�رش املتمتعني بحقوق الإن�شان، 

كون ال�شجني مازال اإن�شاناً ومازالت �شفة الإن�شانية متوافرة فيه.

ال�شجناء يف مواد  الن�ص على حقوق  الدولية يف ذلك بل مت  القانونية  املنظومة  تتوقف  ومل 
ال�شجناء  وحقوق  ال�شجون  بتنظيم  خا�شة  ومعاهدات  واتفاقيات  اإعالنات  اإفراد  ومت  خا�شة 

لأهميتها، والذي �شيتم تو�شيحها يف املوا�شيع التالية:

اجلزء الأول: حقوق ال�شجناء يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان

 – الأول  كانون   /10 يف  املوؤرخ  )د-3(  األف   )217( العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  اعتمد 
دي�شمرب /1948م..

بوابة  باعتبارها  الإن�شان  حقوق  على  ليوؤكد  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإع��الن  جاء  حيث 
�شقط  والتي  الثانية  العاملية  احلرب  عقب  �شدر  الإعالن  كون  العامل،  يف  وال�شتقرار  ال�شالم 
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خاللها ماليني ال�شحايا، وكان واجباً اإيقاف طاحونة احلرب باإجراءات اإن�شانية توؤكد على كرامة 
الإن�شان وحماية حقوقه الإن�شانية دون متييز.

على  واأكدت  متييز،  دون  للجميع  الإن�شان  حقوق  اأهمية  على  اأكدت  موجزة  ديباجة  وبعد 
اأهم تلك احلقوق الإن�شانية والتي يف مقدمتها احلق يف احلرية وغريها، واملو�شحة يف ن�شو�ص 

االإعالن نوجزها يف النقاط التالية:

احلق يف احلرية وامل�شاواة.. 1
عدم التمييز.. 2
احلق يف احلياة واحلرية وال�شالمة ال�شخ�شية.. 3
احلق يف عدم ال�شرتقاق وال�شتعباد.. 4
حظر التعذيب.. 5
احلق يف العرتاف بال�شخ�شية القانونية جلميع الأ�شخا�ص.. 6
امل�شاواة اأمام القانون.. 7
احلق يف التقا�شي العادل.. 8
احلق يف عدم احلجز التع�شفي.. 9
الأ�شل يف الإن�شان الرباءة.. 10
احلق يف امل�شاواة اأمام ق�شاء م�شتقل.. 11
احلق يف احلرية ال�شخ�شية.. 12
احلق يف التنقل.. 13
حق اللجوء من ال�شطهاد.. 14
احلق يف اجلن�شية وعدم احلرمان منها تع�شفاً.. 15
احلق يف الزواج والطالق بحرية.. 16
احلق يف التملك وعدم جتريد اأحد من ملكه.. 17
احلق يف حرية الدين والعقيدة والفكر وال�شمري.. 18

- عالقة الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان وحقوق ال�شجناء:

هناك عالقة قوية بني الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان وبني حقوق ال�شجناء باعتبار ال�شجني 
اإن�شاناً، وجميع ن�شو�ص الإعالن جاء يف مقدمتها عبارة “ لكل �شخ�ص “ اأي اأنها اأكدت على 

متتع كافة الب�رش باحلقوق الإن�شانية دون متييز.

حمل  وهي  ال�شجناء  بحقوق  تتعلق  قانونية  ن�شو�شاً  اأو�شح  قد  الإع��الن  اأن  اإلى  بالإ�شافة 
اهتمامهم كالتايل:

 احلق يف التقا�شي: ن�شت املادة )8( من الإعالن على: )لكل �شخ�ص احلق يف اأن يلجاأ 1. 
اإلى املحاكم الوطنية لإن�شافه من اأعمال فيها اعتداء على احلقوق الأ�شا�شية التي مينحها 

القانون(.

وهنا يت�شح حق هام لل�شجناء وهو حقهم يف اللجوء للمحاكم لإن�شافهم كون حب�شهم 
يعترب انتهاكاً حلقوقهم الإن�شانية املتمثلة يف احلرية، واأي انتقا�ص من ذلك احلق ي�شتوجب 
اأن ل يكون انتقا�شاً كاماًل و اإمنا ب�شكل �شيق ويف اإطار ال�شالحيات املخول بها اجلهة التي 
اأمرت باحلب�ص ومب�شوغ قانوين، واأي جتاوز لذلك ي�شبح احلب�ص والحتجاز جرمية حجز 

حرية.

وحق اللجوء للمحاكم الوطنية لالإن�شاف ل يكتفى فقط بالن�ص عليه واإبالغ الأ�شخا�ص 
بذلك، بل ي�شتلزم توفري كافة الو�شائل للتمتع بذلك احلق، وهنا يجب على اإدارة ال�شجون 
تذليل ال�شعوبات لتمكني ال�شجناء من تقدمي �شكاويهم ودعاويهم اأمام الق�شاء دون اأي 

قيود اأو تاأجيل.

ومنها  احلق،  بهذا  ال�شجني  لتمتع  الالزمة  امل�شاعدة  ال�شجناء  منح  اإلى وجوب  بالإ�شافة 
اجلهات  لدى  ق�شاياهم  ومتابعة  لل�شجناء  القانونية  وامل�شاعدة  الق�شائي  العون  تقدمي 

املخت�شة اأوًل باأول دون اأي تاأخري.

احلق يف عدم القب�ص التع�شفي:. 2

اأو نفيه  اأو حجزة  اإن�شان  ن�شت املادة )9( من الإعالن على: )ل يجوز القب�ص على اأي 
تع�شفاً(.

بالن�شبة لل�شجناء باعتباره �شمانة قانونية هامة تقيد اجلهات الأمنية  يعترب هذا احلق هاماً 
اإطار �شيق ويف حدود  اإل يف  القب�ص واحلب�ص  اإجراءات  التو�شع يف  والق�شائية يف عدم 

القانون، حيث اأن اأي جتاوز يف حجز حرية الأ�شخا�ص يعترب تع�شفاً غري مقبول.

كما اأنه ي�شتلزم مبوجب ن�ص الإعالن على اإدارة ال�شجون الإفراج عن ال�شجناء مبا�رشة 
عند انتهاء فرتة احتجازهم املحددة يف احلكم لأن اأي جتاوز يف احلب�ص يعترب تع�شفاً وجتاوزاً 

ي�شتلزم توقيفه.
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كما ت�شمنت موجهات عامة توؤكد على عدم م�رشوعية القب�ص والحتجاز والنفي لأي 
ا�شتثناء  اأو  متييز  دون  الب�رش  جميع  به  يتمتع  هاماً  اإن�شانياً  حقاً  احلرية  باعتبار  تع�شفاً  اإن�شان 
ودون قيود �شوى القيود القانونية ويف حدود معينة، واأن ل تكون تلك القيود على احلق يف 
احلرية تع�شفية بل من�شفة وعادلة ويف احلدود الآمنة التي ل تعر�ص كرامة الإن�شان للخطر 
التع�شف يف  يتم  تع�شفية واأن ل  اأن ل تكون  اأي�شاً يجب  القب�ص  اأو النتهاك كون طريقة 
ا�شتعمال احلق من قبل اجلهات املخت�شة واأن تكون وفقاً للقانون ومبا يحفظ كرامة الإن�شان.

احلق يف امل�شاواة يف التقا�شي:. 3

ن�شت املادة )10( من الإعالن على: )لكل اإن�شان احلق على قدم امل�شاواة التامة مع الآخرين 
للف�شل يف حقوقه والتزاماته  اأمام حمكمة م�شتقلة نزيهة نظراً عادًل علنياً  اأن تنظر ق�شيته  يف 

واأي تهمة جنائية توجه له(.

تو�شح هذه املادة كفالة حق التقا�شي للجميع على قدم امل�شاواة التامة دون اأي متييز وبعدالة، 
الت�شهيالت  تقدمي  يقت�شي ذلك من  وما  لهذا احلق  احتياجاً  الأكر  الفئات  ال�شجني من  ويعترب 
الالزمة لتحقيق ذلك احلق، واأهمها التو�شع يف الإفراج عن املحبو�شني التي مازالت ق�شاياهم 
ل�شالح  الق�شاء  اأم��ام  امل�شاواة  مببداأ  اإخ��الل  احتجازهم  ا�شتمرار  كون  الق�شاء  اأم��ام  منظورة 
توفري  ي�شتلزم  املحاكمة  اأو  التحقيق  اأثناء  �شخ�ص  اأي  واحتجاز  حب�ص  مت  واإن  الآخر،  الطرف 
ومنها  الق�شائية،  اخل�شومة  اأط��راف  بني  امل�شاواة  لتحقيق  والقانونية  املادية  الإمكانيات  كافة 
وجوب تقدمي العون الق�شائي لل�شجناء من حمامني وا�شت�شارات قانونية كونهم حمتجزين ول 

ي�شتطيعون ال�شتفادة من ذلك احلق اأ�شوة بالطرف الآخر املفرج عنه.

الأ�شل يف الإن�شان الرباءة:. 4

ن�شت املادة )11( من الإعالن على: )كل �شخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئاً اإلى اأن تثبت اإدانته 
قانوناً مبحاكمة علنية توؤمن له ال�شمانات ال�رشورية للدفاع عنه، ول يدان اأي �شخ�ص من جراء 
اأداء عمل اأو المتناع عن اأداء عمل اإل اإذا كان ذلك يعترب جرماً وفقاً للقانون الوطني اأو الدويل 
وقت الرتكاب، كذلك ل توقع عليه عقوبة اأكر من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب 

اجلرمية(.

اأكد ن�ص املادة املذكورة حقاً هاماً واأ�شياًل مرتبطاً بالإن�شان وهو احلق يف الرباءة وما يرتتب 
على ذلك احلق من وجوبية التعامل مع جميع الأ�شخا�ص معاملة الربيء مامل يتم اإثبات اإدانته 

بحكم ق�شائي، ويجب اأن تتوافر يف احلكم الق�شائي �شمانات هامة واأهمها م�رشوعية العقوبة 
واجلرمية مبعنى يجب اأن تكون اجلرمية والعقوبة حمددة يف القانون الوطني اأثناء ارتكاب اجلرمية 
فال عقوبة ول جرمية اإل بن�ص قانوين يو�شح ذلك، واأن الأ�شل يف الأ�شياء الإباحة وما هو جمرم 
اأكد على عدم رجعية العقوبة وعدم  القانون الوطني كما  اأن يكون من�شو�شاً عليه يف  يجب 

رجعية التجرمي.

وفيما يخ�ص حقوق ال�شجناء ي�شتلزم اأن يتم معاملة املتهمني يف ق�شايا جنائية معاملة الربيء 
التحقيق مع  يتم  اأن  الن�ص  لهذا  املفرت�ص وفقاً  اإدانته بحكم ق�شائي عادل وهنا من  تثبت  حتى 
بريء،  �شخ�ص  احتجاز وحب�ص  املعقول  لي�ص من  لأنه  ال�شجن  املتهم و حماكمته وهو خارج 
واملفرت�ص اأن تتو�شع اجلهات الأمنية والق�شائية يف الإفراج عن ال�شجناء رهن التحقيق واملحاكمة 
كونه مازال بريئاً، واأن يتم تقييد حرية الأ�شخا�ص وحب�شهم يف اإطار �شيق جداً والقت�شار قدر 
ال�شمانات  املحاكمة  تتوافر يف  الأ�شخا�ص املحكومني فقط، واأن  الإمكان يف احتجاز وحب�ص 

القانونية الالزمة.

الد�شاتري والقوانني  املادة املذكورة )الأ�شل يف الإن�شان الرباءة( ن�شت معظم  ولأهمية ن�ص 
الوطنية على ذلك ومنها الد�شتور اليمني الذي ن�ص يف املادة )47( على: )املتهم بريء حتى 

تثبت اإدانته(.

وبهذا اأ�شبح هذا احلق حقاً د�شتورياً ملزماً وواجباً التطبيق.
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اجلزء الثاين: حقوق ال�شجناء يف العهد الدويل اخلا�ص
 باحلقوق القت�شادية والثقافية والجتماعية

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  والن�شمام  والت�شديق  للتوقيع  وعر�ص  اعتمد 
2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16/كانون الأول –دي�شمرب /1966م.

تاريخ النفاذ: 3/ كانون الثاين – يناير/ 1976م.

�شدور  بعد  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  اإ�شدار  مت 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان وتف�شيل احلقوق التي ت�شمنتها ن�شو�ص الإعالن، ولتاأكيد تلك 
احلقوق والنتقال بحقوق الإن�شان من اإعالنات ذات اإلزامية اخالقية اإلى عهود دولية ملزمة مع 

التاأكيد على اأهمية الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان.

ا�شتثناء  اأو  الأ�شخا�ص دون متييز  الإن�شان باأنها حق جلميع  العامة حلقوق  القاعدة  وكماهي 
فاجلميع لهم تلك احلقوق الإن�شانية مبا فيهم ال�شجناء باعتبارهم مازالوا يحملون �شفة الإن�شان، 

ومل يجردهم ال�شجن من اإن�شانيتهم وحقوقهم املرتبطة بها.

له نف�ص حقوق الأ�شخا�ص الآخرين فيما يخ�ص احلقوق القت�شادية والجتماعية  فال�شجني 
والثقافية والتي وردت يف العهد الدويل واأهمها:

�حلق يف عمل وفق �سروط عادلة ومر�سية و�أجر منا�سب:- 1

اأو  التمييز  وعدم  الأ�شخا�ص  جلميع  مكفول  العمل  حق  اأن  على  الدويل  العهد  ن�ص 
ال�شتثناء لأحد، وبذلك يكون لل�شجني احلق يف العمل داخل ال�شجن.

اأماكن  وكون  للعمل  ال�شجن  اأ�شوار  خارج  التنقل  من  جزئياً  مقيداً  ال�شجني  ولكون 
العمل تقع عادة خارج اأ�شوار ال�شجن ويف اأماكن خمتلفة.

فكان من الواجب على اإدارة ال�شجون ت�شهيل ح�شول ال�شجني على احلق يف العمل 
بالقيام بتنفيذ برامج تدريب واإن�شاء ور�شات جنارة وحدادة وخياطة وغريها داخل ال�شجن، 
كي يكون متوفراً ومتاحاً لل�شجني العمل داخل ال�شجن، اأو اإمكانية اإن�شاء مع�شكرات عمل 

خارج اأ�شوار ال�شجن وفقاً لل�شوابط واملعايري القانونية.

الآخرين خارج  الأ�شخا�ص  نف�ص ظروف  لل�شجني  العمل  تكون ظروف  اأن  وي�شتلزم 
التي  العامة  وال�ضوابط  لل�رشوط  ووفقاً  االأ�ضخا�ص،  جلميع  عاماً  حقاً  باعتباره  ال�ضجن 

مع  يتنا�ضب  منا�ضب  واأجر  مر�ضية  عمل  �رشوط  حيث  من  العمل  نواحي  جميع  ت�ضبط 
العمل املنفذ.

احلق يف تكوين النقابات:- 2

ورد يف العهد الدويل اأن جلميع الأ�شخا�ص احلق يف تكوين نقابات، فكذلك ال�شجناء 
يجوز لهم اإن�شاء نقابات لهم داخل ال�شجن للتعبري عن مطالبهم وحقوقهم.

احلق يف ال�شمان الجتماعي:- 3

يكفل  وعائالتهم  الأ�شخا�ص  الجتماعي جلميع  ال�شمان  باحلق يف  الدويل  العهد  ن�ص 
لهم م�شتوًى معي�شي كايف، فكذلك ال�شجناء ي�شتوجب توفري ال�شمان الجتماعي لهم 
اإلى  بالإ�شافة  وتوفري كافة الحتياجات الالزمة لهم من ماأكل وم�رشب و�شحة وتعليم، 
اأثناء احلب�ص، ولكون ال�شجني مقيداً من حرية التنقل فيكون  �شمان اجتماعي لعائالتهم 
لتوفريه  الجتماعي  بال�شمان  املخت�شة  اجلهات  مع  التن�شيق  ال�شجون  اإدارة  على  لزاماً 

لعائالت ال�شجناء باعتباره حقاً اإن�شانياً للجميع.

احلق يف التحرر من اجلوع:- 4

يعترب التحرر من اجلوع حقاً اإن�شانياً هاماً كونه مرتبطاً باحلق يف احلياة، لذلك ن�ص العهد 
الدويل على حق جميع الأ�شخا�ص يف التمتع باحلق يف التحرر من اجلوع، وبذلك من 
حق ال�شجني اأي�شاً التحرر من اجلوع، ومبا اأن ال�شجني مقيد جزئياً عن التنقل مما يرتتب 
عليه �شعوبة يف احل�شول على الغذاء الالزم في�شتلزم اأن يتم توفري الوجبات الغذائية 

لل�شجني ب�شكل كايف وب�شكل يومي وم�شتمر من قبل اإدارة ال�شجن.

ال�شجن،  خارج  من  تغذية  على  احل�شول  يف  لل�شجني  املجال  اإتاحة  ي�شتلزم  واأي�شاً 
عائلته  واحتياجات  احتياجاته  ل�رشاء  الالزم  املال  على  للح�شول  العمل  اإمكانية  واأي�شاً 

خارج ال�شجن.

احلق يف ال�شحة العقلية واجل�شدية:- 5

ال�شحة العقلية واجل�شدية حق اإن�شاين ل�شتمرار حياة ال�شجني بكرامة وهذا يعترب حقاً 
اإن�شانياً جلميع الأ�شخا�ص، مبا فيهم ال�شجني الذي يكون واجباً على اإدارة ال�شجن توفري 

اخلدمات الطبية اجل�شدية والنف�شية جلميع ال�شجناء وب�شكل كاٍف باعتباره حقاً اإن�شانياً.
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احلق يف الرتبية والتعليم املجاين:- 6

الرتبية والتعليم حق اإن�شاين ي�شتلزم اإتاحته جلميع الأ�شخا�ص وكذلك ال�شجني يجب 
اأن يتمتع بحق التعليم املجاين ملا للتعليم من تاأثري اإيجابي لتغيري �شلوكيات ال�شجني ب�شكل 
اإيجابي، وخا�شة حمو اأمية ال�شجني وتعليمه القراءة والكتابة لإتاحة الفر�شة له لالطالع 
من  ال�شجني  متكني  واأي�شاً  والعلمي  الثقايف  م�شتواه  لرفع  واملجالت،  الكتب  وق��راءة 

موا�شلة تعليمه.

اجلزء الثالث: حقوق ال�شجناء يف العهد الدويل اخلا�ص
 باحلقوق املدنية وال�شيا�شية

اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�شديق والن�شمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
220 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون – دي�شمرب 1966م.

تاريخ بدء النفاذ: 23 / اآذار- مار�ص 1976.

وت�شمنت حقوقاً هامة، ومنها ن�شو�ص ذات عالقة بال�شجني وهي كالتايل:

احلق يف التظلم: والذي ن�شت عليه الفقرة )3( من املادة )2( من العهد والتي ن�شت - 1
على:

)تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باأن:

اأ - تكفل توفري �شبيل فعال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت حقوقه اأو حرياته املعرتف بها 
يف هذا العهد، حتى لو �شدر النتهاك من اأ�شخا�ص يت�رشفون ب�شفتهم الر�شمية.

ب - تكفل لكل متظلم على هذا النحو اأن تثبت يف احلقوق التي يدعي انتهاكها ب�شلطة 
ق�شائية اأو اإدارية اأو ت�رشيعية خمت�شة اأو اأي �شلطة خمت�شة اأخرى ين�ص عليها نظام الدولة 

القانوين، وباأن تنمي اإمكانيات التظلم الق�شائي.

ج� - تكفل قيام ال�شلطات املخت�شة باإنفاذ الأحكام ال�شادرة مل�شالح املتظلمني.

عدم التمييز يف احلقوق ب�شبب اجلن�ص:- 2

ن�شت املادة )3( من العهد على ما ن�شه: )تتعهد الأطراف يف هذا العهد بكفالة ت�شاوي 
الرجال والن�شاء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية وال�شيا�شية املن�شو�ص عليها يف هذا 

العهد.

عدم التمييز يف التمتع بحقوق الإن�شان ب�شبب العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو - 3
الدين اأو الأ�شل الجتماعي.

احلق يف احلياة وعدم حرمان اأحد من حياته تع�شفاً وعدم التو�شع يف اأحكام الإعدام - 4
اإل يف الق�شايا الأ�شد خطورة، وفقاً لت�رشيع نافذ اأثناء ارتكاب اجلرمية وعدم رجعيتها.

حق الأ�شخا�ص املحكوم عليهم بالإعدام يف التما�ص العفو اخلا�ص اأو اإبدال العقوبة.- 5

الثامنة - 6 دون  اأ�شخا�ص  ارتكبها  جرائم  على  �شخ�ص  اأي  باإعدام  احلكم  جوازية  عدم 
ع�رشة، وعدم تنفيذ الإعدام على املراأة احلامل.

احلق يف املعاملة الإن�شانية وعدم جواز اإخ�شاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة - 7
القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو احلاّطة بالكرامة، وعلى وجه اخل�شو�ص ل يجوز اإجراء اأي جتربة 

طبية اأو علمية على اأحد دون ر�شاه.

احلق يف احلرية وعدم العبودية وال�شرتقاق.- 8

احلق يف العمل املنا�شب بحرية دون اإكراه على ال�شخرة اأو العمل الإلزامي.- 9

تع�شفياً، ول - 10 اعتقاله  اأو  اأحد  احلق يف احلرية والأمان على �شخ�شه ول يجوز توقيف 
يجوز حرمان اأحد من حريته اإل لأ�شباب ين�ص عليها القانون وطبقا لالإجراء املقرر فيه.

يتوجب - 11 كما  وقوعه  لدى  التوقيف  هذا  باأ�شباب  بتوقيفه  �شخ�ص  اي  اإبالغ  يف  احلق 
اإبالغه �رشيعاً باأي تهمه توجه اإليه.

موقوف - 12 �شخ�ص  لكل  م�شتقلة  ق�شائية  جهة  اأم��ام  وعادلة  �رشيعة  حماكمة  يف  احلق 
اأن  يجوز  ول  معقولة،  مهلة  خالل  يحاكم  اأن  حقه  من  يكون  جزائية،  بتهمه  معتقل  اأو 
يكون احتجاز الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز 
تعليق الإفراج عنهم على �شمانات ح�شورهم املحاكمة يف اأي مرحلة اأخرى من مراحل 
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الإجراءات الق�شائية ولكفالة تنفيذ احلكم عند القت�شاء.

حق الرجوع اإلى املحكمة لتف�شل يف �شكوى جميع الأ�شخا�ص الذين مت حرمانهم من - 13
احلرية بالعتقال اأو التوقيف، ويلزم على املحكمة املخت�شة الف�شل يف ذلك ب�رشعة دون 

اإبطاء يف قانونية اعتقاله، وتقوم بالإفراج عنه اإذا كان العتقال غري قانوين.

على - 14 احل�شول  يف  القانوين  غري  والعتقال  التوقيف  نتيجة  ال�شحايا  الأ�شخا�ص  حق 
تعوي�ص.

ال�شخ�ص - 15 الأ�شيلة يف  الكرامة  الإن�شانية جلميع املحرومني من حريتهم حترتم  املعاملة 
الإن�شاين.

الأ�شا�شي - 16 هدفها  يكون  معاملة  امل�شجونني  معاملة  ال�شجون  نظام  يراعي  اأن  يجب 
اإ�شالحهم واإعادة تاأهيلهم الجتماعي، ويف�شل املذنبون الأحداث عن البالغني ويعاملون 

معاملة تتفق مع �شنهم ومركزهم القانوين.

معاملة جميع ال�شجناء معاملة اإن�شانية دون متييز.- 17

ف�شل الأ�شخا�ص املتهمون عن الأ�شخا�ص املدانون يف ال�شجون.- 18

ل يجوز �شجن اأي اإن�شان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.- 19

ل يجوز تقييد اأي من احلقوق املذكورة يف هذا العهد باأي قيود غري التي ين�ص عليها - 20
القانون، وتكون �رشورية حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب 
العامة اأو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متما�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها 

يف هذا العهد.

حق امل�شاواة اأمام الق�شاء واأن تنظر ق�شيته باإن�شاف وا�شتقالل وحيادية.- 21

حق كل متهم بارتكاب جرمية اأن يعترب بريئاً اإلى اأن يثبت عليه اجلرم قانوناً.- 22

قدم - 23 على  ق�شيته  نظر  اأثناء  بجرمية  متهم  لكل  القانونية  بال�شمانات  التمتع  يف  احلق 
امل�شاواة كالتايل:

اأن يتم اإعالنه �رشيعاً بالتف�شيل وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة املوجهة اإليه واأ�شبابه.. أ

يختاره . ب مبحام  ولالت�شال  دفاعه  لإع��داد  يكفيه  ما  والت�شهيالت  الوقت  من  يعطى  اأن 
بنف�شه.

اأن يحاكم دون تاأخري ل مربر له.. ت

اأن يحاكم ح�شورياً واأن يدافع عن نف�شه ب�شخ�شه اأو بوا�شطة حماٍم من اختياره واأن . ث
يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه اإذا مل يكن له من يدافع عنه، واأن تزوده املحكمة 
حكماً كلما كانت م�شلحة العدالة تقت�شي ذلك مبحاٍم يدافع عنه دون حتميله اأجراً على 

ذلك اإذا كان ل ميلك الو�شائل الكافية لدفع هذا الأجر.

اأو من قبل غريه واأن يح�شل على املوافقة وا�شتدعاء . ج اأن يناق�ص �شهود التهام بنف�شه 
�ضهود النفي بذات ال�رشوط املطبقة يف حالة �ضهود االتهام.

اأن يزود جماناً برتجمان اإذا كان ل يفهم ول يتكلم اللغة امل�شتخدمة يف املحكمة.. ح

ل يكره على ال�شهادة �شد نف�شه اأو على العرتاف بذنب.. خ

24. احلق يف التعوي�ص من اخلطاأ الق�شائي. 

25. احلق يف عدم تعري�ص اأحد جمدداً للمحاكمة اأو للعقاب على جرمية �شبق اأن اأدين 
اأو بريء منها بحكم نهائي، وفقاً للقانون ولالإجراءات اجلنائية يف كل بلد.

بعدم جواز  والعقوبة وذلك  التجرمي  القانوين وعدم رجعية  ال�شتقرار  26. احلق يف 
اإدانة �شخ�ص باأي جرمية مل تكن وقت ارتكابها جرمية مبقت�شى القانون.

27. احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين والراأي والتعبري.

اجلن�ص  اأو  اللون  اأو  كالعرق  �شبب  متييز لأي  اي  دون  القانونية  احلماية  28. احلق يف 
اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي وغري ال�شيا�شي اأو الأ�شل القومي اأو الجتماعي اأو 

الروة اأو الن�شب، اأو غري ذلك من الأ�شباب.
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     نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون لوحظ وجود ق�شور يف املنظومة القانونية الوطنية فيما 
يخ�ص مواءمة ن�شو�ص ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�شان فيما يخ�ص ال�شجناء 
التعديالت  واإجراء  تالفيها  ي�شتلزم  قانونية  فجوة  يعترب  والذي  وال�شجون، 
الدولية  ال�شرعة  القانونية لل�شجون لتتواءم مع  القانونية الالزمة يف املنظومة 

حلقوق الإن�شان.

اجلزء الرابع: 
اإعالن فينا ب�شاأن اجلرمية والعدالة – مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين 

– �شدر عن موؤمتر الأمم املتحدة العا�شر ملنع اجلرمية
 ومعاملة املجرمني املنعقدة يف فينا 

من 10- اإلى 17/ابريل / 2000م

اأو�شح الإعالن حقوقًا هامة متعلقة بال�شجناء وهي:

والفعالية - 1 والأخالقية  وامل�شوؤولية  بالإن�شاف  يت�شف  نظام عدالة جنائية  اأهمية وجود   
والكفاءة، كونه ميثل عاماًل هاماً يف تعزيز التنمية القت�شادية والجتماعية، واأمن الإن�شان 

واحلد من الإجرام.

الرتكيز على برامج اإعادة التاأهيل كونها برامج للوقاية من الوقوع يف الإجرام.- 2

واملنظمات - 3 والدولية  والإقليمية  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومات  بني  ال�رشاكة  اأهمية 
العمل  يف  الأهلي  املجتمع  قطاعات  وخمتلف   - احلكومية  وغري  احلكومية   - الدولية 

الفعال على منع اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية.

واإعادة - 4 العامة  النيابة  و�شلطات  الق�شائية  ال�شلطة  وا�شتقالل  ال�شجون  اإ�شالح  اأهمية 
النظر يف اأي ت�رشيعات تتعار�ص مع ذلك.

اأولوية للحد من تزايد ال�شجناء واكتظاظ ال�شجون باملحتجزين قبل - 5 باإعطاء  اللتزام 

املحاكمة وبعدها من خالل ترويج بدائل ماأمونة وفعالة للحب�ص ح�شب القت�شاء.

ت�شجيع �شياغة �شيا�شات واإجراءات وبرامج للعدالة الت�شاحلية حترتم حقوق الإن�شان - 6
واحتياجاته، وم�شالح ال�شحايا واجلناة واملجتمعات املحلية و�شائر الأطراف الأخرى.

     نظرة لواقع ال�شجون:
يف  تت�شمن  اأن  يفرت�ص  جيدة  قانونية  مبادئ  ت�شمن  فينا  اإعالن  اأن  يالحظ 
ن�شو�ص املنظومة القانونية الوطنية ملا لها من دور اإيجابي يف ت�شحيح املفاهيم 
القانونية ورفع م�شتواها لتحقيق حقوق الإن�شان ومبا يوؤدي اإلى حتقيق اأهداف 

ال�شجون.

اجلزء اخلام�ص:
جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�شون لأي �شكل 

من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن

اعتمدت ون�رشت على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 173/43 
املوؤرخ يف 9 كانون الأول / دي�شمرب 1988

اأو�شحت يف مقدمتها على اأن هذه املبادئ تطبق حلماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�شون 
لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن.

ومت التفريق بني القب�ص وال�شجن والحتجاز.

نطاق جمموعة املبادئ:
تطبق هذه املبادئ حلماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�شون لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو 

ال�شجن.

 امل�شطلحات امل�شتخدمة يف جمموعة املبادئ: 
 )اأ( يعنى » القب�ص » اعتقال �شخ�ص بدعوى ارتكابه جلرمية اأو باإجراء من �شلطة ما.
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)ب( يعنى » ال�شخ�ص املحتجز” اأي �شخ�ص حمروم من احلرية ال�شخ�شية ما مل يكن ذلك 
 لإدانته يف جرمية.

)ج( يعنى » ال�شخ�ص امل�شجون » اأي �شخ�ص حمروم من احلرية ال�شخ�شية لاإدانته يف 
 جرمية.

 )د( يعنى » الحتجاز » حالة الأ�شخا�ص املحتجزين ح�شب تعريفهم الوارد اأعاله.
 )ه�( يعنى “ ال�شجن » حالة الأ�شخا�ص امل�شجونني ح�شب تعريفهم الوارد اأعاله.

)و( يق�شد بعبارة » �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى » اأي �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى يحددها 
القانون ويوفر مركزها، وفرتة وليتها اأقوى ال�شمانات املمكنة للكفاءة والنزاهة وال�شتقالل.

املبداأ )1(:
 يعامل جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�شون لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن معاملة 

اإن�شانية وباحرتام لكرامة ال�شخ�ص الإن�شاين الأ�شيلة.

املبداأ )2(:
 ل يجوز اإلقاء القب�ص اأو الحتجاز اأو ال�شجن اإل مع التقيد ال�شارم باأحكام القانون وعلى يد 

موظفني خمت�شني اأو اأ�شخا�ص مرخ�ص لهم بذلك.

املبداأ )3(:
الذين  الأ�شخا�ص  بها  يتمتع  التي  الإن�شان  حقوق  من  حق  اأي  انتقا�ص  اأو  تقييد  يجوز  ل   
يتعر�شون لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن، والتي تكون معرتفاً بها اأو موجودة يف 
اأية دولة مبوجب القانون اأو التفاقيات اأو اللوائح اأو الأعراف، بحجة اأن جمموعة املبادئ هذه 

ل تعرتف بهذه احلقوق اأو تعرتف بها بدرجة اأقل.

املبداأ )4(:
 ل يتم اأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن ول يتخذ اأي تدبري مي�ص حقوق الإن�شان التي 
يتمتع بها اأي �شخ�ص يتعر�ص لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن اإل اإذا كان ذلك باأمر 

من �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى اأو كان خا�شعا لرقابتها الفعلية.

املبداأ )5(:
اأي����ة دول����ة معينة،  اأر�����ص  امل���ب���ادئ ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ���ش��خ��ا���ص داخ����ل  ت��ط��ب��ق ه���ذه   .1
اجلن�ص،  اأو  ال��ل��ون،  اأو  ال��ع��ن�����رش،  اأ���ش��ا���ص  ع��ل��ى  كالتمييز  ن���وع،  اأي  م��ن  متييز  دون 

اأو  ال�شيا�شي،  غ��ري  اأو  ال�شيا�شي  ال����راأي  اأو  ال��دي��ن��ي،  املعتقد  اأو  ال��دي��ن  اأو  ال��ل��غ��ة،  اأو 
اآخ��ر. مركز  اأي  اأو  امل��ول��د،  اأو  امللكية،  اأو  الجتماعي،  اأو  العرقي  اأو  الوطني   الأ���ش��ل 
2. ل تعترب من قبيل التمييز التدابري التي تطبق بحكم القانون والتي ل ت�شتهدف �شوى حماية 
الأطفال  اأو  واملر�شعات،  والأمهات  احلوامل  �شيما  ول  للن�شاء،  اخلا�شة  والأو�شاع  احلقوق 
والأحداث، اأو امل�شنني اأو املر�شى اأو املعوقني، وتكون �رشورة هذه التدابري وتطبيقها خا�شعني 

دائم�اً للمراجعة من جانب �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى.

املبداأ )6(:
ل يجوز اإخ�شاع اأي �شخ�ص يتعر�ص لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن للتعذيب 
اأو غريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة، ول يجوز الحتجاج 
باأي ظرف كان كمربر للتعذيب اأو غريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية 

اأو املهينة.

املبداأ )7(:
هذه  يف  ال��واردة  والواجبات  احلقوق  مع  يتنافى  فعل  اأي  قانوناً  حتظر  اأن  للدول  ينبغي   .1
املبادئ، واأن تخ�شع ارتكاب اأي فعل من هذه الأفعال جلزاءات منا�شبة، واأن جترى حتقيقات 

حمايدة عند ورود اأية �شكاوى.
2. على املوظفني الذين يكون لديهم �شبب لالعتقاد باأن انتهاكاً لهذه املجموعة من املبادئ 
قد حدث اأو على و�شك اأن يحدث اإبالغ الآمر اإلى ال�شلطات العليا التي يتبعونها، واإبالغه عند 

القت�شاء اإلى ال�شلطات اأو الأجهزة املنا�شبة الأخرى املخولة �شلطة املراجعة اأو الإن�شاف.
3. لأي �شخ�ص اآخر لديه �شبب لالعتقاد باأن انتهاكاً ملجموعة املبادئ قد حدث اأو على و�شك 
الأجهزة  اأو  ال�شلطات  واإلى  املعنيني  املوظفني  روؤ�شاء  اإلى  الآمر  يبلغ  اأن  يف  احلق  يحدث  اأن 

املنا�شبة الأخرى املخولة �شلطة املراجعة اأو الإن�شاف.

املبداأ )8(:
يعامل الأ�شخا�ص املحتجزون معاملة تتنا�شب مع و�شعهم كاأ�شخا�ص غري مدانني، وعلى هذا 

يتعني الف�شل بينهم وبني ال�شجناء كلما اأمكن ذلك.

املبداأ )9(:
ل يجوز لل�شلطات التي تلقى القب�ص على �شخ�ص اأو حتتجزه اأو حتقق يف الق�شية اأن متار�ص 
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تلك  ممار�شة  من  التظلم  ويجوز  القانون،  مبوجب  لها  املمنوحة  ال�شالحيات  غري  �شالحيات 
ال�شالحيات اأمام �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى.

املبداأ )10(:
يبلغ اأي �شخ�ص يقب�ص عليه وقت اإلقاء القب�ص ب�شبب ذلك، ويبلغ على وجه ال�رشعة باأية تهم 

تكون موجهة اإليه.

املبداأ )11(:
يف  باأقواله  ل��الإدلء  حقيقة  فر�شة  له  تتاح  اأن  دون  حمتجزاً  �شخ�ص  ا�شتبقاء  يجوز  ل   .1
يف  احل��ق  املحتجز  لل�شخ�ص  ويكون  اأخ���رى،  �شلطة  اأو  ق�شائية  �شلطة  اأم��ام  وق��ت  اأق��رب 
القانون. يحددها  التي  بالطريقة  حمام  م�شاعدة  على  يح�شل  اأن  اأو  نف�شه  عن  يدافع   اأن 

2. تعطى على وجه ال�رشعة لل�شخ�ص املحتجز وحماميه - اإن كان له حمام - معلومات كاملة 
عن اأي اأمر بالحتجاز وعن اأ�شبابه.

اإعادة النظر ح�شب القت�شاء يف ا�شتمرار  اأو �شلطة اأخرى �شالحية  3. تكون ل�شلطة ق�شائية 
الحتجاز.

املبداأ )12(:
 1. ت�شجل ح�شب الأ�شول:

 )اأ( اأ�شباب القب�ص.
)ب( وقت القب�ص ووقت اقتياد ال�شخ�ص املقبو�ص عليه اإلى مكان احلجز وكذلك وقت مثوله 

 لأول مرة اأمام �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى.
 )ج( هوية موظفي اأنفاذ القوانني املعنيني.

 )د( املعلومات الدقيقة املتعلقة بمكان احلجز.
2. تبلغ هذه املعلومات اإلى ال�شخ�ص املحتجز اأو حماميه - اإن وجد - بال�شكل الذي يقرره 

القانون.

املبداأ )13(:
تقوم ال�شلطة امل�شوؤولة عن اإلقاء القب�ص اأو الحتجاز اأو ال�شجن على التوايل بتزويد ال�شخ�ص 
حقوقه  عن  مبعلومات  مبا�رشة،  بعدهما  اأو  ال�شجن  اأو  الحتجاز  بدء  وعند  عليه  القب�ص  حلظة 

وبتف�شري لهذه احلقوق وكيفية ا�شتعمالها.

املبداأ )14(:
لكل �شخ�ص ل يفهم اأو يتكلم على نحو كاف اللغة التي ت�شتخدمها ال�شلطات امل�شوؤولة عن 
القب�ص عليه اأو احتجازه اأو �شجنه احلق يف اأن يبلغ على وجه ال�رشعة وبلغة يفهمها، املعلومات 
اأن  املبداأ 12 واملبداأ 13، وفى  املبداأ 11 والفقرة 1 من  املبداأ 10 والفقرة 2 من  اإليها يف  امل�شار 
يح�شل دون مقابل عند ال�رشورة على م�شاعدة مرتجم �شفوي فيما يت�شل بالإجراءات القانونية 

التي تلقي القب�ص عليه.

املبداأ )15(:
ب�رشف النظر عن ال�شتثناءات الواردة يف الفقرة 4 من املبداأ 16 والفقرة 3 من املبداأ 18 ل 
يجوز حرمان ال�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون من الت�شال بالعامل اخلارجي، وخا�شة باأ�رشته اأو 

حماميه لفرتة تزيد عن اأيام.

املبداأ )16(:
اإلقاء القب�ص عليه مبا�رشة وبعد كل مرة ينقل  اأو امل�شجون بعد  1. يكون لل�شخ�ص املحتجز 
فيها من مكان احتجاز اأو من �شجن اإلى اآخر، احلق يف اأن يخطر اأو يطلب من ال�شلطة املخت�شة 
اأن تخطر اأفراداً من اأ�رشته اأو اأ�شخا�شاً منا�شبني اآخرين يختارهم، بالقب�ص عليه اأو احتجازه اأو 

�شجنه، اأو بنقله وباملكان الذي هو حمتجز فيه.

2. اإذا كان ال�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون اأجنبي�اً، يتم اأي�شاً تعريفه فوراً بحقه يف اأن يت�شل 
اأو بالبعثة الدبلوما�شية للدولة التي يكون من رعاياها  باأحد املراكز القن�شلية  بالو�شائل املالئمة 
اأو التي يحق لها بوجه اآخر تلقى هذا الت�شال طبق�اً للقانون الدويل، اأو مبمثل املنظمة الدولية 
دولية. حكومية  منظمة  بحماية  م�شموًل  اآخر  وجه  اأي  على  كان  اأو  لجئاً  كان  اإذا   املخت�شة 

ال�شلطة  تتولى  فهم حقه،  قادر على  اأو غري  امل�شجون حدث�اً  اأو  املحتجز  ال�شخ�ص  اإذا كان   .3
املخت�شة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار امل�شار اإليه يف هذا املبداأ، ويولى اهتماماً خا�شاً لإخطار 

الوالدين اأو الأو�شياء.

4. يتم اأي اإخطار م�شار اإليه يف هذا املبداأ اأو ي�شمح باإمتامه دون تاأخري، غري اأنه يجوز لل�شلطة 
املخت�شة اأن ترجئ الإخطار لفرتة معقولة عندما تقت�شي ذلك �رشورات ا�شتثنائية يف التحقيق.

املبداأ )17(:
1. يحق لل�شخ�ص املحتجز اأن يح�شل على م�شاعدة حماٍم، وتقوم ال�شلطة املخت�شة باإبالغه 
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 بحقه هذا فور اإلقاء القب�ص عليه وتوفر له الت�شهيالت املعقولة ملمار�شته.

2. اإذا مل يكن لل�شخ�ص املحتجز حماٍم اختاره بنف�شه، يكون له احلق يف حمام تعينه له �شلطة 
اأن  العدالة ذلك، ودون  فيها م�شلحة  تقت�شي  التي  اأخرى يف جميع احلالت  �شلطة  اأو  ق�شائية 

يدفع �شيئا اإذا كان ل ميلك موارد كافية للدفع.

املبداأ )18(:
1. يحق لل�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون اأن يت�شل مبحاميه واأن يت�شاور معه.

 2. يتاح لل�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون الوقت الكايف والت�شهيالت الكافية للت�شاور مع حماميه.
ي���زوره  اأن  يف  امل�����ش��ج��ون  اأو  املحتجز  ال�شخ�ص  ح��ق  تقييد  اأو  وق���ف  ي��ج��وز  ل   .3
كاملة،  وب�رشية  مراقبة  اأو  ت��اأخ��ري  دون  ب��ه  ويت�شل  حماميه  ي�شت�شري  اأن  وف��ى  حماميه 
�شلطة  تعترب  عندما  القانونية  ال��ل��وائ��ح  اأو  ال��ق��ان��ون  يحددها  ا�شتثنائية  ظ��روف  يف  اإل 
النظام. وح�شن  الأم��ن  على  للمحافظة  منه  مفر  ل  اأم���راً  ذل��ك  اأخ��رى  �شلطة  اأو   ق�شائية 
على  وحم��ام��ي��ه  امل�شجون  اأو  املحتجز  ال�شخ�ص  ب��ني  امل��ق��اب��الت  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��وز   .4
منه. م�شمع  على  تكون  اأن  يجوز  ل  ولكن  ال��ق��وان��ني،  اإن��ف��اذ  موظفي  اأح��د  م��ن   م���راأى 

5. ل تكون الت�شالت بني ال�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون وحماميه امل�شار اإليها يف هذا املبداأ 
اأو  اأو امل�شجون ما مل تكن ذات �شلة بجرمية م�شتمرة  مقبولة كدليل �شد ال�شخ�ص املحتجز 

بجرمية تدبر.

املبداأ )19(:
يكون لل�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون احلق يف اأن يزوره اأفراد اأ�رشته ب�شورة خا�شة وفى اأن 
يرتا�ضل معهم، وتتاح له فر�ضة كافية لالت�ضال بالعامل اخلارجي، رهناً مبراعاة ال�رشوط والقيود 

املعقولة التي يحددها القانون اأو اللوائح القانونية.

املبداأ )20(:
يو�شع ال�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون - اإذا طلب وكان مطلبه ممكناً - يف مكان احتجاز اأو 

�شجن قريب على نحو معقول من حمل اإقامته املعتاد.

املبداأ )21(:
انتزاع  بغر�ص  ا�شتغالًل غري لئق  امل�شجون  اأو  املحتجز  ال�شخ�ص  ا�شتغالل حالة  يحظر   .1

اعرتاف منه اأو اإرغامه على جترمي نف�شه باأية طريقة اأخرى اأو ال�شهادة �شد اأي �شخ�ص اآخر.
2. ل يعر�ص اأي �شخ�ص اأثناء ا�شتجوابه للعنف اأو التهديد اأو لاأ�شاليب ا�شتجواب تنال من 

قدرته على اتخاذ القرارات اأو من حكمه على الأمور.

املبداأ )22(:
ل يكون اأي �شخ�ص حمتجزاً اأو م�شجوناً - حتى بر�شاه - عر�شة لأن جترى عليه اأية جتارب 

طبية اأو علمية قد تكون �شارة ب�شحته.

املبداأ )23(:
حمتجز  ل�شخ�ص  ا�شتجواب  اأي  مدة  القانون  يحددها  التي  بالطريقة  وتعتمد  ت�شجل   .1
يجرون  الذين  املوظفني  هوية  وكذلك  ال�شتجوابات،  بني  الفا�شلة  الفرتات  و  م�شجون  اأو 

ال�شتجوابات وغريهم من احلا�رشين.
2. يتاح لل�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون اأو ملحاميه - اإذا ما ن�ص القانون على ذلك - الطالع 

على املعلومات املذكورة يف الفقرة 1 من هذا املبداأ.

املبداأ )24(:
تتاح لكل �شخ�ص حمتجز اأو م�شجون فر�شة اإجراء فح�ص طبي منا�شب يف اأق�رش مدة ممكنة 
عقب اإدخاله مكان الحتجاز اأو ال�شجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت 

احلاجة، وتوفر هذه الرعاية وهذا العالج باملجان.

املبداأ )25(:
�شلطة  من  يلتم�ص  اأو  يطلب  اأن  يف  احلق  ملحاميه  اأو  امل�شجون  اأو  املحتجز  لل�شخ�ص  يكون 
ق�شائية اأو �شلطة اأخرى اأن يوقع الفح�ص الطبي عليه مرة ثانياً اأو اأن يح�شل على راأى طبي ثاٍن، 
وال يخ�ضع ذلك اإال ل�رشوط معقولة تتعلق بكفالة االأمن وح�ضن النظام يف مكان االحتجاز اأو 

ال�شجن.

املبداأ )26(:
امل�شجون  اأو  املحتجز  لل�شخ�ص  الطبي  الفح�ص  اإجراء  واقعة  الواجب  النحو  على  ت�شجل 
الو�شائل  وتكون  ال�شجالت،  هذه  على  الطالع  ويكفل  الفح�ص،  هذا  ونتائج  الطبيب  وا�شم 

املتبعة يف ذلك متفقة مع قواعد القانون املحلى ذات ال�شلة.
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املبداأ )27(:
البت يف جواز  لدى  الدليل  املبادئ يف احل�شول على  بهذه  التقيد  العتبار عدم  يوؤخذ يف 

قبول ذلك الدليل �شد �شخ�ص حمتجز اأو م�شجون.

املبداأ )28(:
يكون لل�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون احلق يف احل�شول - يف حدود املوارد املتاحة اإذا كانت 
من م�شادر عامة - على كميات معقولة من املوارد التعليمية والثقافية والإعالمية، مع مراعاة 

ال�رشوط املعقولة املتعلقة بكفالة االأمن وح�ضن النظام يف مكان االحتجاز اأو ال�ضجن.

املبداأ )29(:
اأماكن  بتفقد  يقوم  ال�شلة،  ذات  والأن��ظ��م��ة  بال��ق��وان��ني  التقيد  دق��ة  م��دى  ملراقبة   .1
خمت�شة  �شلطة  وت�شاألهم  تعينهم  ومتمر�شون  موؤهلون  اأ�شخا�ص  منتظمة  ب�شفة  الحتجاز 
ال�شجن. اأو  الح��ت��ج��از  م��ك��ان  اإدارة  م��ب��ا���رشة  تتولى  ال��ت��ي  ال�شلطة  ع��ن  مت��ام��اً   م�شتقلة 
الذين  بالأ�شخا�ص  تامة  �رشية  وفى  بحرية  الت�شال  امل�شجون  اأو  املحتجز  لل�شخ�ص  يحق   .2
يتفقدون اأماكن الحتجاز اأو ال�شجن وفقاً للفقرة 1، مع مراعاة ال�رشوط املعقولة املتعلقة بكفالة 

الأمن وح�شن النظام يف تلك الأماكن.

املبداأ )30(:
التي  امل�شجون  اأو  املحتجز  ال�شخ�ص  �شلوك  اأنواع  القانونية  اللوائح  اأو  القانون  يحدد   .1
التي  التاأديبية  العقوبة  وو�شف  ال�شجن،  اأو  الحتجاز  اأثناء  التاأديب  ت�شتوجب  جرائم  ت�شكل 
النحو  على  ذلك  ن�رش  ويتم  العقوبة،  تلك  بتوقيع  املخت�شة  وال�شلطات  ومدتها  توقيعها  يجوز 

الواجب.

2. يكون لل�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون احلق يف اأن ت�شمع اأقواله قبل اتخاذ الإجراء التاأديبي، 
ويحق له رفع هذا الإجراء اإلى �شلطات اأعلى ملراجعته. 

املبداأ )31(:
ت�شعى ال�شلطات املخت�شة اإلى اأن تكفل - وفقاً للقانون املحلى - تقدمي امل�شاعدة عند احلاجة 
اإلى املعالني، وخا�شة الق�رش من اأفراد اأ�رش الأ�شخا�ص املحتجزين اأو امل�شجونني، وتولى تلك 

ال�شلطات قدراً خا�شاً من العناية لتوفري الرعاية املنا�شبة لالأطفال الذين تركوا دون اإ�رشاف.

املبداأ )32(:
1. يحق لل�شخ�ص املحتجز اأو حماميه يف اأي وقت اأن يقيم - وفقاً للقانون املحلى - دعوى 
اأمام �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�شول على اأمر باإطالق 

�رشاحه دون تاأخري، اإذا كان احتجازه غري قانوين.

2. تكون الدعوى امل�شار اإليها يف الفقرة 1 ب�شيطة وعاجلة ودون تكاليف بالن�شبة لالأ�شخا�ص 
املحتجزين الذين ل ميلكون اإمكانيات كافية. وعلى ال�شلطة التي حتتجز ال�شخ�ص اإح�شاره دون 

تاأخري ل مربر له اأمام ال�شلطة التي تتولى املراجعة.

املبداأ )33(:
معاملته،  ب�شاأن  �شكوى  اأو  طلب  تقدمي  ملحاميه  اأو  امل�شجون  اأو  املحتجز  لل�شخ�ص  يحق   .1
ول �شيما يف حالة التعذيب اأو غريه من �رشوب املعاملة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة، اإلى 
اإلى  القت�شاء  وعند  الأعلى،  ال�شلطات  واإلى  الحتجاز  مكان  اإدارة  عن  امل�شوؤولة  ال�شلطات 

ال�شلطات املنا�شبة املنوطة بها �شالحيات املراجعة اأو الإن�شاف.

2. يف احلالت التي ل يكون فيها ال�شخ�ص املحتجز اأو امل�شجون اأو حماميه قادراً على ممار�شة 
لأي  اأو  امل�شجون  اأو  املحتجز  ال�شخ�ص  اأ�رشة  اأفراد  لأحد  يجوز   ،1 الفقرة  يف  املقررة  حقوقه 

�شخ�ص اآخر على معرفة بالق�شية اأن ميار�ص هذه احلقوق.

3. يحتفظ ب�رشية الطلب اأو ال�شكوى اإذا طلب ال�شاكي ذلك.

4. يبت على وجه ال�رشعة يف كل طلب اأو �شكوى ويرد عليه اأو عليها دون تاأخري ل مربر له، 
وفى حالة رف�ص الطلب اأو ال�ضكوى اأو وقوع تاأخري مفرط يحق لل�ضاكي عر�ص ذلك على �ضلطة 
ق�شائية اأو �شلطة اأخرى، ول يتعر�ص املحتجز اأو امل�شجون اأو اأي �شاٍك مبوجب الفقرة 1 لل�رشر 

نتيجة لتقدميه طلباً اأو �شكوى.

املبداأ )34(:
اإذا توفى �شخ�ص حمتجز اأو م�شجون اأو اختفى اأثناء احتجازه اأو �شجنه، تقوم �شلطة ق�شائية 
اأو �شلطة اأخرى بالتحقيق يف �شبب الوفاة اأو الختفاء، �شواًء من تلقاء نف�شها اأو بناء على طلب 
من اأحد اأفراد اأ�رشة ذلك ال�شخ�ص اأو من اأي �شخ�ص على معرفة بالق�شية، ويجرى هذا التحقيق 
اأو حدث الختفاء  الوفاة  اإذا حدثت  الأ�شا�ص الإجرائي  نف�ص  الظروف - على  اقت�شت  اإذا   -
عقب انتهاء الحتجاز اأو ال�شجن بفرتة وجيزة، وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق اأو تقرير 
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عنه ما مل يعر�ص ذلك للخطر حتقيقاً جنائياً جارياً.

املبداأ )35(:
1. يعو�ص - وفقا للقواعد املطبقة ب�شاأن امل�شوؤولية واملن�شو�ص عليها يف القانون املحلى - 
اأو عن  املبادئ  ال��واردة يف هذه  احلقوق  مع  تتنافى  عام  ملوظٍف  اأفعال  الناجت عن  ال�رشر  عن 

امتناعه عن اأفعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه احلقوق.

2. تتاح البيانات املطلوب ت�شجيلها مبوج ب هذه املبادئ وفقاً للإجراءات التي ين�ص القانون 
املحلى على اإتباعها عند املطالبة بالتعوي�ص مبوجب هذا املبداأ.

املبداأ )36(:
1. يعترب ال�شخ�ص املحتجز امل�شتبه يف ارتكابه جرمية جنائية اأو املتهم بذلك بريئاً ويعامل على 
هذا الأ�شا�ص اإلى اأن تثبت اإدانته وفقاً للقانون، يف حماكمة علنية تتوافر فيها جميع ال�شمانات 

ال�رشورية للدفاع عنه.

2. ل يجوز القب�ص على هذا ال�شخ�ص اأو احتجازه على ذمة التحقيق واملحاكمة اإل لأغرا�ص 
اإقامة العدل وفقاً لالأ�ض�ص وال�رشوط واالإجراءات التي ين�ص عليها القانون، ويحظر فر�ص قيود 
على هذا ال�شخ�ص ل تقت�شيها مطلقاً اأغرا�ص الحتجاز اأو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق اأو 

اإقامة العدل اأو حفظ الأمن وح�شن النظام يف مكان الحتجاز.

املبداأ )37(:
يح�رش ال�شخ�ص املحتجز املتهم بتهمة جنائية اأمام �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى - ين�ص عليها 
القانون - وذلك على وجه ال�رشعة عقب القب�ص عليه، وتبت هذه ال�شلطة دون تاأخري يف قانونية 
و�رشورة الحتجاز، ول يجوز اإبقاء اأي �شخ�ص حمتجزاً على ذمة التحقيق اأو املحاكمة اإل بناًء 
اأمام هذه  مثوله  املحتجز احلق - عند  لل�شخ�ص  ال�شلطة، ويكون  اأمر مكتوب من هذه  على 

ال�شلطة - يف الإدلء باأقواله ب�شاأن املعاملة التي لقيها اأثناء احتجازه.

املبداأ )38(:
يكون لل�شخ�ص املحتجز بتهمة جنائية احلق يف اأن يحاكم خالل مدة معقولة اأو اأن يفرج عنه 

رهن حماكمته.

�ملبد�أ )39(:

با�شتثناء احلالت اخلا�شة التي ين�ص عليها القانون، يحق لل�شخ�ص املحتجز بتهمة جنائية - ما 
مل تقرر خالف ذلك �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى ل�شالح اإقامة العدل - اأن يطلق �رشاحه اإلى 
االحتجاز  هذا  وتظل �رشورة  للقانون،  وفقاً  فر�ضها  يجوز  التي  بال�رشوط  رهناً  حني حماكمته 

حمل مراجعة من جانب هذه ال�شلطة.

حكم عام:
اأو حد من اأي حق من احلقوق التي  اأنه تقييد  لي�ص يف جمموعة املبادئ هذه ما يف�رش على 

حددها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية.

            نظرة لواقع ال�شجون:
جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  جمموعة  اأن  يالحظ  ال�شجون  لواقع  بالنظر 
الأ�شخا�ص الذين يتعر�شون لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن ت�شمنت 
الوطنية  القانونية  املنظومة  على  يفرت�ص  رائعة،  حقوقية  وقواعد  قانونية  مبادئ 
ا�شتيعابها يف ن�شو�شها باعتبارها ن�شو�شاً توؤ�ش�ص وتوؤكد على حقوق ال�شجني يف 
معاملة اإن�شانية وفقاً للمعايري الدولية ومبا يحافظ على كرامته الإن�شانية، وت�شمنت 
وحتديث  تطوير  اإجراء  يف  �شوئها  على  ال�شرت�شاد  بالإمكان  جيدة  قانونية  مبادئ 
وفقاً  م�شتواها  وتطوير  فيها  الق�شور  اأوج��ه  لتاليف  الوطنية  القانونية  للمنظومة 
لل�رشعة الدولية حلقوق الإن�شان، باعتبارها حقوقاً قانونية اإن�شانية لل�شجناء ي�شتلزم 

اللتزام بها وعدم اخرتاقها.
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اجلزء ال�شاد�ص:
مبادئ اآداب مهنة الطب املت�شلة بدور املوظفني ال�شحيني ول �شيما 

 الأطباء يف حماية امل�شجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه
 من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة.
اعتمدت ون�رشت على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 194/37 

املوؤرخ يف 8/ كانون الأول- دي�شمرب /1982م

ويتكون من �شتة مبادئ كالتايل:

املبداأ )1(: 
لغري  املتاحني  وامل�شتوى  النوعية  بنف�ص  لل�شجناء  والعقلية  والبدنية  ال�شحية  احلماية  توفري 

امل�شجونني اأو املحتجزين.

املبداأ )2(: 
جترمي م�شاركة املوظفني ال�شحيني ول�شيما الأطباء بطريقة اإيجابية اأو �شلبية باأي اأعمال ت�شكل 
اأو  املهينة  اأو  القا�شية والالاإن�شانية  العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �رشوب  م�شاركة يف 

تواطوؤاً اأو حتري�شاً على هذه الأعمال اأو محاولت لرتكابها.

املبداأ )3(:
 خمالفة اآداب مهنة الطب يف تورط املوظفني ال�ضحيني وال�ضيما االأطباء يف عالقة مهينة مع 
ال�شجناء اأو املحتجزين، ل يكون الق�شد منها جمرد تقييم اأو حماية اأو حت�شني ال�شحة البدنية اأو 

العقلية لل�شجني اأو املحتجز.

املبداأ )4(: 
ميثل خمالفة لاآداب مهنة الطب اأن يقوم املوظفون ال�شحيون ول�شيما الأطباء مبا يلي:

1- ا�شتخدام معارفهم ومهارتهم يف ا�شتجواب ال�شجناء واملحتجزين.
2- ال�شهادة اأو الإ�رشاك يف ال�شهادة بلياقة ال�شجني اأو املحتجز.

3- امل�شاركة يف اأي اإجراء لتقييد حركة ال�شجني اأو املحتجز اإل اإذا تقرر ملعايري طبية حم�شة اأن 
هذا الإجراء �رشوري حلمايته ال�شحية والبدنية والعقلية، اأو ال�شالمة لل�شجني اأو املحتجز ذاته 

اأو زمالئه ال�شجناء اأو حرا�شه، واأنه ل يعر�ص للخطر �شحته البدنية اأو العقلية.

املبداأ )6(: 
عدم جواز اخلروج على املبادئ ال�شابقة لأي �شبب من الأ�شباب مبا يف ذلك حالة الطوارئ.

            نظرة لواقع ال�شجون:
ول�شيما  ال�شحيني  املوظفني  بدور  املت�شلة  الطب  مهنة  اآداب  مبادئ  اأن  يالحظ 
الأطباء يف حماية امل�شجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 
وحقوقاً  واأ�شا�شية  هامة  مبادئاً  تعترب  املهينة،  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  العقوبة  اأو 
اجلانب  اأن  خا�شة  بها  اللتزام  امل�شوؤولة  اجلهات  على  ي�شتلزم  لل�شجني،  اإن�شانية 
الطبي وال�شحي هام باعتباره حقاً مرتبطاً باأهم حق حلقوق الإن�شان وهو احلق يف 
احلياة، باعتبار اجلانب ال�شحي هاماً للحفاظ على حياة ال�شجني من فقدانها ب�شبب 

الأمرا�ص اأو لأي �شبب اآخر.

اأدائه  �شبط  ووجوبية  ال�شجون  يف  وال�شحي  الطبي  اجلانب  اأهمية  من  وبالرغم 
والتي  خاطئاً  ا�شتخداماً  ا�شتخدامها  يف  انحراف  اأي  توقف  قانونية  لقواعد  وفقاً 
ق�شور كبري وفجوة كبرية  مازال هناك  لكن  عليها،  اأعاله  املذكورة  املبادئ  ن�شت 
بني املنظومة القانونية الوطنية املتعلقة بال�شجون وال�رشعة الدولية حلقوق الإن�شان 
ومن �شمنها هذا املبادئ، حيث ن�ص قانون ال�شجون ولئحته التنفيذية على �شدور 
لئحة تنظم اجلانب ال�شحي يف ال�شجون، لكن لوحظ عدم �شدور هذه الالئحة 

وعدم تفعيل اجلانب ال�شحي يف ال�شجون وفقاً لل�شوابط الإن�شانية والقانونية.

 والذي ناأمل اأن يتم �رشعة اإ�شدار الالئحة املنظمة للجانب ال�شحي يف ال�شجون 
بال�شتناد اإلى هذه املبادئ الإن�شانية اجليدة.
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الفرع ال�شابع:
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء 

)قواعد نيل�شون مانديال(
قرار اتخذته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 17/كانون الأول- دي�شمرب /2015م 

 175/70
القرار 217 األف )د-3(

جنوب  رئي�ص  لإرث  تكرمياً  مانديال(  نيل�شون  )قواعد  القواعد  ت�شمية  على  التوافق  مت  وقد 
اإفريقيا الراحل نيل�شون رولهالهال مانديال الذي ق�شى )27( عام يف ال�شجن يف �شياق كفاحه 

من اأجل حقوق الإن�شان العاملية وامل�شاواة والدميقراطية وتعزيز ثقافة ال�شالم.

ومت و�شع هذه القواعد كمعايري دنيا من املفرت�ص عدم جتاوزها، وتتكون من )122( قاعدة 
موزعة يف جزءين رئي�شيني:

اجلزء الأول: قواعد عامة للتطبيق  
اجلزء الثاين: قواعد تنظم فئات خا�شة 

   كالتايل:

اأوًل: قواعد عامة للتطبيق

وتتكون من )85( قاعدة موزعة يف ت�شعة ع�رش جزءاً كالتايل:

اجلزء الأول: املبادئ الأ�شا�شية:

وت�شمن خم�ص قواعد )1 ، 2، 3، 4، 5( متحورت يف:

وعدم . 1 كب�رش  املتاأ�شلة  وقيمتهم  لكرامتهم  الواجب  بالحرتام  ال�شجناء  كل  معاملة 
اإخ�شاع اأي �شجني للتعذيب اأو املعاملة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة.

ووجوب �شمان �شالمة واأمن ال�شجناء واملوظفني ومقدمي اخلدمات والزوار يف جميع 
الأوقات.

احليادية وعدم التمييز يف املعاملة ب�شبب العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو . 2
الراأي ال�شيا�شي اأو غري ال�شيا�شي.

اإل يف حدود مربرات . 3 لل�شجني  تدابري عزل وحرمان  اتخاذ  ال�شجون  لنظام  ينبغي  ل 
العزل اأو احلفاظ على االن�ضباط.

هدف ال�شجن حماية املجتمع من اجلرمية واحلد من حالت معاودة الإجرام و�شمان . 4
من  يتمكنون  بحيث  �رشاحهم،  اإطالق  بعد  املجتمع  الأ�شخا�ص يف  اأولئك  اإدماج  اإعادة 

العي�ص معتمدين على اأنف�شهم يف ظل احرتام القانون.
الإ�شالحي . 5 الطابع  ذات  امل�شاعدة  وتقدمي  املهني  والتدريب  التعليم  يف  ال�شجني  حق 

واأن�شطة  برامج  وفق  لل�شجني،  والريا�شي  وال�شحي  والجتماعي  والروحي  والأخالقي 
وخدمات لل�شجناء.

ينبغي لنظام ال�شجون التقلي�ص اإلى حد اأدنى الفوارق بني حياة ال�شجن واحلياة احلرة.. 6
تهيئة ال�شجون ل�شمان معي�شة ال�شجناء ذوي الإعاقات البدنية اأو العقلية اأو غريها من . 7

الإعاقات يف ال�شجن ب�شكل كامل وفعال على قدم امل�شاواة.

اجلزء الثاين: اإدارة ملفات ال�شجناء:

وت�شمنت خم�ص قواعد )6، 7، 8، 9، 10( ومتحورت يف النقاط التالية:

و�شع نظام ماأمون وموحد لإدارة ملفات ال�شجناء يف مكان احلب�ص، ويجوز اأن يكون . 1
النظام اإلكرتونياً رقمياً.

املعلومات يف . 2 كافة  وتدخل  اأمر حب�ص م�رشوع  دون  ال�شجن  �شخ�ص يف  قبول  عدم 
نظام اإدارة امللفات عند دخول كل �شجني ال�شجن وهي )معلومات �شخ�شية - اأ�شباب 
اأي اإ�شابات ظاهرة اأو �شكاوى ب�شوء  ال�شجن وتاريخه ووقته - تاريخ الإفراج و�شاعته – 

معاملة �شابق – قائمة باملمتلكات ال�شخ�شية – اأ�شماء اأع�شاء اأ�رشته وبيانات الت�شال(.
اإدخال كافة املعلومات عن الق�شية يف نظام اإدارة ملفات ال�شجناء اأثناء وجودهم يف . 3

والت�شنيف  التقييم   - القانوين  والتمثيل  املحاكمة  جل�شات  )تواريخ  واأهمها  ال�شجن، 
االأ�ضباب  التاأديبية -  الطلبات وال�ضكاوى - فر�ص اجلزاءات  ال�ضلوك واالن�ضباط -   -

واملالب�شات اخلا�شة باأي اإ�شابات، اأو حالت وفاة(.
الطالع . 4 يف  ال�شجني  وحق  ال�شجناء  ملفات  اإدارة  نظام  يف  املعلومات  جميع  �رشية 

عليها، كما يحق لل�شجني عند اإطالق �رشاحه احل�شول على ن�شخة ر�شمية من املعلومات 
اخلا�شة به. 
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ت�شتخدم نظم اإدارة ملفات ال�شجناء من اأجل تطوير وحت�شني اأو�شاع ال�شجن واحلد من . 5
الكتظاظ وحتديد الحتياجات.

اجلزء الثالث: الف�شل بني الفئات:

القانونية  والأ�شباب  وال�شوابق  والعمر  اجلن�ص  بح�شب  فئات  اإلى  ال�شجناء  ت�شنيف  يتم 
هذا  ومبوجب   – تنفيذ  رهن  اأم  وحماكمة  حتقيق  رهن   – الق�شية  ومرحلة  لالحتجاز 

الت�شنيف يتم و�شع كل فئة يف مكان منف�شل عن الفئة الأخرى.

اجلزء الرابع: اأماكن الحتجاز:

يف الزنزانات النفرادية اأو غرف النوم الفردية ل يجوز اأن يو�شع يف الواحدة منها . 1
اأكر من �شجني لياًل، ويف احلالت ال�شتثنائية والكتظاظ بالإمكان و�شع �شخ�شني فقط.

قدرتهم . 2 بح�شب  بعناية  يختارون  �شجناء  ي�شغلها  اأن  يجب  )العنابر(  النوم  مهاجع 
للتعاي�ص معاً يف كل عنرب، وو�شعهم حتت الرقابة امل�شتمرة املالئمة لطبيعة املوؤ�ش�شة.

توفري جميع املتطلبات ال�شحية للغرف املعدة ل�شتخدام ال�شجناء ول�شيما غرف النوم . 3
مع احلر�ص على مراعاة الظروف املناخية وحجم الهواء وامل�شاحة الدنيا املخ�ش�شة لكل 

�شجني والإ�شاءة والتدفئة والتهوية.
يجب توافر موا�شفات يف غرف امل�شتخدمة من قبل ال�شجناء لالإقامة اأو العمل وهي:. 4
اأن تكون النوافذ مت�شعه لو�شول �شوء وتهوية كافية لل�شجناء.. أ
كفاية الإ�شاءة ال�شناعية لل�شجناء لتمكينهم من القراءة والعمل دون اإرهاق نظرهم.. ب
اأو احلمامات( كافية لتمكني كل �شجني من . 5 اأن تكون املراحي�ص )دورات املياه  يجب 

ق�شاء حاجته الطبيعية عند ال�رشورة وب�شورة نظيفة ولئقة.
املعتدل . 6 املناخ  يف  الأقل  على  الأ�شبوع  يف  واحدة  مرة  ال�شتحمام  يف  ال�شجني  حق 

وي�شتلزم توفري مرافق ال�شتحمام والغت�شال بالد�ص.
ال�شيانة الدورية جلميع اجزاء ال�شجن واملحافظة على نظافتها التامة.. 7

اجلزء اخلام�ص: النظافة ال�شخ�شية:

حق ال�شجناء يف النظافة ال�شخ�شية، ويجب اأن تفر�ص على جميع ال�شجناء ومن اأجل . 1
ذلك يجب اأن يوفر لهم املاء وما تتطلبه ال�شحة والنظافة من اأدوات.

حق ال�شجناء يف احلفاظ على مظهر منا�شب ي�شاعدهم على الحرتام لذواتهم، ولذلك . 2
يجب اأن يزود ال�شجناء بالت�شهيالت الالزمة للعناية بال�شعر والذقن وتتاح للذكور اإمكانية 

احلالقة بانتظام.

اجلزء ال�شاد�ص: الثياب ولوازم ال�شرير:
يجب تزويد جميع ال�شجناء بثياب خا�شة منا�شبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيتهم . 1

ول ي�شمح بارتداء ثيابهم اخلا�شة، ول يجوز يف اأي حال اأن تكون هذه الثياب مهينة اأو 
حاّطة بالكرامة.

يجب اأن تكون جميع الثياب نظيفة وجيده وي�شتلزم تبديل الثياب الداخلية وغ�شلها . 2
بالوترية ال�رشورية للحفاظ على ال�شحة.

ي�شمح لل�شجني بارتداء ثيابه اخلا�شة يف حالت ا�شتثنائية حني ي�شمح له باخلروج من . 3
ال�شجن لغر�ص مرخ�ص به.

ترتيبات . 4 ال�شجن  دخولهم  لدى  تتخذ  اخلا�شة  ثيابهم  بارتداء  لل�شجناء  ي�شمح  حني 
نظافتها و�شالحيتها لالرتداء.

يزود كل �شجني وفقاً للمعايري املحلية اأو الوطنية ب�رشير فردي مع لوازمه كاملة نظيفة . 5
ولئقة، وت�شتبدل يف مواعيد متقاربة للحفاظ على نظافتها.

اجلزء ال�شابع: الطعام:

غذائية . 1 قيمة  ذات  طعام  وجبة  املعتادة  ال�شاعات  �شجني يف  لكل  ال�شجون  اإدارة  توفر 
كافية للحفاظ على �شحته وقواه، وجيدة النوعية وح�شنة الإعداد والتقدمي.

توفري املاء ال�شالح لل�رشب لكل �شجني كلما احتاج اإليه.. 2

اجلزء الثامن: التمارين الريا�شية:
حق جميع ال�شجناء يف �شاعة على الأقل يومياً ملمار�شة التمارين الريا�شية املنا�شبة يف . 1

الهواء الطلق اإذا �شمح الطق�ص بذلك.
ي�شمح . 2 ممن  للتمارين  املخ�ش�شة  الفرتة  خالل  لل�شجناء  وترفيهية  ريا�شية  تربية  توفري 

املكان  الغر�ص  لهذا  لهم حتقيقاً  يوفر  اأن  بذلك، ويجب  ال�شحي  لهم عمرهم وو�شعهم 
واملن�شاآت واملعدات الالزمة.
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اجلزء التا�شع: خدمات الرعاية ال�شحية:
الدولة . 1 وتتولى  املجتمع،  املتاحة يف  الرعاية  بنف�ص  ال�شحية  الرعاية  ال�شجناء يف  حق 

م�شوؤولية توفريها جماناً دون متييز على اأ�شا�ص و�شعهم القانوين.
ال�شجناء . 2 بني  الثقة  تعزز  اإجراءات  واتخاذ  ال�شجون  داخل  ال�شحية  اخلدمات  تنظيم 

والإدارة العامة لل�شحة العمومية ل�شمان ا�شتمرارية العالج والرعاية مبا يف ذلك ما يخ�ص 
فريو�ص نق�ص املناعة – الإيدز – وال�شل، والأمرا�ص املعدية الأخرى وكذلك املخدرات.

ال�شحة . 3 بتقييم  مكلفة  ال�شحية  الرعاية  خلدمات  دائرة  �شجن  كل  يف  يكون  اأن  يجب 
البدنية والعقلية لل�شجناء وتعزيزها وحمايتها وحت�شينها، مع اإيالء اهتمام خا�ص لل�شجناء 
الذين لديهم احتياجات الرعاية ال�شحية اخلا�شة اأو يعانون من م�شاكل �شحية تعيق اإعادة 

تاأهيلهم.
يجب اأن ت�شم دائرة الرعاية ال�شحية فريقاً متعدد التخ�ش�شات ي�شم عدداً من الأفراد . 4

املوؤهلني الذين يعملون با�شتقاللية اإكلينيكية تامة وت�شم ما يكفي من خرباء يف علم النف�ص 
والطب النف�شي، ويجب اأن تتاح لك �شجني خدمات طبيب اأ�شنان موؤهل.

اإعداد ملفات طبية فردية ودقيقة وحمدثة و�رشية جلميع ال�شجناء من قبل دائرة خدمات . 5
اأو  طلبهم  على  بناء  ملفاتهم  على  بالطالع  ال�شجناء  جلميع  وي�شمح  ال�شحية،  الرعاية 

تفوي�ص ال�شجني طرف ثالث لالطالع على ملفاتهم الطبية.
عند نقل ال�شجني يتم اإحالة امللفات الطبية اإلى دائرة اخلدمات ال�شحية يف املوؤ�ش�شات . 6

امل�ضتقبلة وحتاط بال�رشية الكاملة.
احلالت . 7 يف  ال�شحية  الرعاية  على  الفوري  احل�شول  اإمكانية  ال�شجون  جميع  تكفل 

العاجلة. 
ال�شجناء الذين تتطلب حالتهم عناية متخ�ش�شة اأو جراحة يتم نقلهم اإلى موؤ�ش�شات . 8

متخ�ش�شة اأو اإلى م�شت�شفيات مدنية.
يجب توفري ما يكفي من املوظفني واملعدات لتوفري العالج والرعاية املنا�شبة لل�شجناء.. 9
ول . 10 اإكلينيكية،  قرارات  اتخاذ  وامل�شوؤولني  ال�شحية  الرعاية  اإل لخت�شا�شي  يجوز  ل 

يجوز ملوظفي ال�شجون غري الطبيني اإلغاء تلك القرارات اأو جتاهلها.
الولدة وبعدها، . 11 قبل  والعالج  الرعاية  لتوفري  للن�شاء  ال�رشورية  اخلا�شة  املرافق  توفري 

وتتخذ ترتيبات حيثما اأمكن لولدة الأطفال يف م�شت�شفى خارج ال�شجن.
يف حالة ولدة الطفل داخل ال�شجن ل ي�شجل ذلك يف �شهادة امليالد.. 12

الطفل . 13 م�شلحة  اإل��ى  بال�شتناد  ال�شجن  داخ��ل  والديه  اأح��د  مع  البقاء  للطفل  ي�شمح 
الف�شلى، ويف حالة ال�شماح تتخذ الرتتيبات التالية:

توفري مرافق داخلية وخارجية لرعاية الأطفال يقوم عليها اأ�شخا�ص موؤهلون . أ
يودع الأطفال فيها عندما ل يكونون حتت رعاية والديهم.

عند . ب ال�شحي  الفح�ص  ذلك  يف  مبا  بالأطفال  خا�شة  �شحية  خدمات  توفري   
الدخول ور�شد منوهم با�شتمرار من قبل متخ�ش�شني.

ل يعامل الأطفال الذين يرافقون اأحد والديهم يف ال�شجن اإطالقاً ك�شجناء.. 14
مقابله الطبيب اأو غريه من اخت�شا�شيي الرعاية ال�شحية املوؤهلني كل �شجني والتحدث . 15

اقت�شت ال�رشورة بعد  ال�شجن، ثم كلما  اأقرب وقت ممكن بعد دخوله  معه وفح�شه يف 
ذلك، ويولى اهتمام خا�ص مبا يلي:

حتديد احتياجات الرعاية ال�شحية واتخاذ التدابري الالزمة لتقدمي العالج.. أ
قبل . ب لها  تعر�شوا  قد  الوافدون  ال�شجناء  يكون  قد  معاملة  �شوء  اأي  ك�شف 

دخولهم ال�شجن.
ال�شجن . ت ب�شبب واقعة  اأو غريه  نف�شي  اأي عالمات على حدوث توتر  ك�شف 

مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�رش خماطر النتحار واإيذاء النف�ص والأعرا�ص الناجتة 
عن النقطاع عن تعاطي املخدرات اأو الأدوية اأو الكحوليات، واتخاذ كل ما ينا�شب من 

التدابري الفردية العالجية.
وتقدمي . ث معدية  باأمرا�ص  اإ�شابتهم  املثبتة  لل�شجناء  الإكلينيكي  للعزل  الرتتيب 

العالج املالئم لهم خالل فرتة العدوى.
حتديد لياقة ال�شجناء للعمل وممار�شة التمارين الريا�شية وامل�شاركة يف الأن�شطة . ج

الأخرى ح�شب القت�شاء.
اإتاحة الفر�شة للطبيب ولغريه من اخت�شا�شي الرعاية ال�شحية املوؤهلني للو�شول يومياً . 16

اإلى جميع ال�شجناء املر�شى، وجميع ال�شجناء الذين ي�شكون من م�شاكل متعلقة بال�شحة 
البدنية اأو العقلية اأو الإ�شابة باأذى، واأي �شجني ي�شرتعى انتباههم اإليه على وجه خا�ص.

يتم اإجراء جميع الفحو�ص الطبية يف �رشية تامة.. 17
نف�ص . 18 وال�شجناء  ال�شحية  الرعاية  اخت�شا�شي  من  غريه  اأو  الطبيب  بني  العالقة  حتكم 

املبادئ
الأخالقية واملهنية التي تنطبق على املر�شى يف املجتمع، وخ�شو�شاً ما يلي:

الق�ســـــم الأول: املنظومة القانونية لتنظيم ال�سجون وحقوق ال�سجناء الق�ســـــم الأول: املنظومة القانونية لتنظيم ال�سجون وحقوق ال�سجناء 



5253 تقرير حقوقي عن اأو�ساع ال�سجون يف اليمنتقرير حقوقي عن اأو�ساع ال�سجون يف اليمن

الأمرا�ص . أ من  ووقايتهم  لل�شجناء  والعقلية  البدنية  ال�شحة  حماية  واجب 
ومعاجلتها على اأ�ش�ص طبية اإكلينيكية فقط.

امل�شتنرية . ب واملوافقة  ب�شحتهم  يتعلق  فيما  الذاتية  ال�شجناء  با�شتقاللية  التقيد 
)الوا�شحة( فيما يخ�ص العالقة بني الطبيب واملري�ص.

احرتام �رشية املعلومات الطبية مامل يوؤد ذلك اإلى خطر حقيقي وو�شيك يهدد . ت
باإحلاق ال�رشر باملري�ص اأو بغريه.

اأفعال قد ت�شكل . ث اأو غري فاعل يف  احلظر املطلق للم�شاركة �شواء ب�شكل فاعل 
تعذيباً اأو غريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة، مبا يف ذلك 
التجارب الطبية اأو العلمية التي قد ت�رش ب�شحة ال�شجني، مثل اإزالة خليا اأو اأن�شجة من 

ج�شم الإن�شان اأو نزع اأع�شائهم.
دون امل�شا�ص بالفقرة ال�شابقة يجوز ال�شماح لل�شجناء بناء على موافقتهم احلرة . ج

للقانون املنطبق بامل�شاركة يف التجارب الإكلينيكية والبحوث ال�شحية  وامل�شتنرية ووفقاً 
الأخرى املتاحة يف املجتمع، اإذا كان من املتوقع اأن تفيدهم �شحياً فائدة مبا�رشة ومعتربة، 

وبالتربع بخاليا اأو اأن�شجة من ج�شمهم اأو اأع�شاء لذويهم.

يجب تقدمي تقرير ملدير ال�شجن من الطبيب كلما ارتاأى اأن ال�شحة البدنية اأو العقلية . 19
من  ظرف  جراء  من  اأو  �شجنه  ا�شتمرار  جراء  من  �شتت�رشر  اأو  ت�رشرت  قد  ما  ل�شجني 

ظروف ال�شجن.
اأو . 20 الإدارية  اأو  الطبية  ال�شلطة  واإبالغ  توثيق  ال�شحية  الرعاية  اخت�شا�شيي  يجب على 

اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  بحالت  املخت�شة  الق�شائية 
الالاإن�شانية اأو املهينة اإذا تبني اأثناء فح�ص ال�شجني وجود عالمات بذلك، وتطبق ال�شمانات 
به ملخاطر  املرتبطني  الأ�شخا�ص  اأو  ال�شجني  تعري�ص  اأجل عدم  ال�شحيحة من  الإجرائية 

منظورة ت�شبب الأذى.
يواظب الطبيب اأو هيئة ال�شحة العمومية املخت�شة على اإجراء التفتي�ص وتقدمي امل�شورة . 21

اإلى مدير ال�شجن فيما يتعلق مبا يلي:
كمية الغذاء ونوعيته واإعداده وتقدميه.. أ
مدى اتباع القواعد ال�شحية والنظافة يف ال�شجن ولدى ال�شجناء.. ب
حالة املرافق ال�شحية والتدفئة والإ�شاءة والتهوية يف ال�شجن.. ت
مدى مالءمة ثياب ال�شجناء وفر�شهم ونظافتهم.. ث

ثمة . ج يكن  مل  اإذا  والريا�شية  البدنية  بالرتبية  املتعلقة  بالقواعد  التقيد  مدى 
متخ�ش�شون قائمون على هذه الأن�شطة.

اإذا كانت . 22 اآراء وتو�شيات الطبيب  يتخذ مدير ال�شجن خطوات فورية لإعمال وتنفيذ 
مع  اخت�شا�شه،  خارج  كانت  اإذا  اأعلى  �شلطة  اإلى  رفعها  يتم  اأو  اخت�شا�شه  �شمن  تقع 

تو�شيح راأيه ال�شخ�شي اإذا مل يتفق معها.

اجلزء العا�شر: القيود و�الن�سباط واجلزاءات:
يجب احلفاظ على االن�ضباط والنظام دون جتاوز احلد الالزم من القيود ل�ضمان �ضالمة . 1

الحتجاز وت�شيري �شوؤون ال�شجناء باأمان، وحتقيق حياة جمتمعية جيدة التنظيم.
تكون الإجراءات اجلزائية والعقابية وفقاً لأحكام القانون واللوائح التنظيمية لل�شلطة . 2

الإدارية املخت�شة فيما يتعلق بالآتي:

ال�شلوك الذي ي�شكل خمالفة تاأديبية. . أ
اأنواع اجلزاءات التاأديبية التي يجوز فر�شها ومدتها.. ب
ال�شلطة املخت�شة بتوقيع هذه العقوبات.. ت
احلب�ص النفرادي والعزل والتفريق.. ث

باآليات منع ن�شوب النزاعات . 3 اإدارات ال�شجون على ال�شتعانة قدر امل�شتطاع  ت�شجع 
وقوع  من  الوقاية  اأجل  من  النزاعات،  لت�شوية  اأخرى  بديلة  اآليات  اأي  اأو  الو�شاطة  اأو 

املخالفات التاأديبية اأو من اأجل ت�شوية النزاعات.
اأو . 4 ال�شجني  على  املحتملة  ال�شارة  الآثار  من  للتخفيف  يلزم  ما  ال�شجن  اإدارة  تتخذ 

املجتمع من اأي اإجراءات ف�شل وحب�ص انفرادي.
عدم معاقبة ال�شجني مرتني على نف�ص الفعل اأو املخالفة واأن تكون وفقاً لأحكام القانون . 5

واللوائح ومبادئ الإن�شاف و�شالمة الإجراءات القانونية.
احتفاظ اإدارة ال�شجن ب�شجالت �شليمة جلميع اجلزاءات التاأديبية املفرو�شة مع مراعاة . 6

التنا�شب بني اجلزاء التاأديبي واملخالفة التي ت�شتوجب فر�ص ذلك اجلزاء.
على اإدارة ال�شجن اأن تنظر قبل فر�ص جزاءات تاأديبية يف مدى وكيفية اإ�شهام مر�شى . 7

ال�شجن العقلي اأو اإعاقة منوه يف �شلوكه ويف ارتكابه املخالفة اأو الفعل الذي ي�شتوجب 
اجلزاء التاأديبي.

ملر�ص . 8 مبا�رشة  نتيجة  يعترب  �شلوك  اأي  على  �شجني  معاقبة  ال�شجن  لاإدارة  يجوز  ل 
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ال�شجني اأو اإعاقته الذهنية.
ل يجوز اأن ي�شتخدم اأي �شجني يف خدمة ال�شجن يف عمل ينطوي على �شفة تاأديبية.. 9
يتم اإبالغ ال�شلطة املخت�شة فوراً باي ادعاء بارتكاب �شجني ملخالفة ت�شتوجب التاأديب . 10

وعلى تلك ال�شلطة اأن حتقق يف الآمر دون اإبطاء ل مربر له.
ما . 11 ومينحون  اإليهم  املوجهة  التهامات  بطبيعة  يفهمونها  بلغه  اإبطاء  دون  ال�شجناء  يبلغ 

يكفي من الوقت والت�شهيالت لإعداد دفاعهم.
ي�شمح لل�شجناء بالدفاع عن اأنف�شهم �شخ�شياً اأو عن طيق امل�شاعدة القانونية.. 12
تتاح لل�شجناء فر�شة للتما�ص مراجعة ق�شائية للعقوبات التاأديبية املفرو�شة عليهم.. 13
عند حماكمة ال�شجني على جرمية متثل اإخالًل بالنظام يحق له احل�شول على �شمانات . 14

مراعاة الأ�شول الإجرائية القانونية، مبا فيها اإمكانية ا�شتعانته مبحاٍم دون قيود.
تطبق جميع القواعد على جميع ال�شجناء دون اأي ا�شتثناء. . 15
ل يجوز اأن ت�شل القيود اأو اجلزاءات التاأديبية اإلى حد التعذيب اأو املعاملة القا�شية اأو . 16

املهينة اأو الالاإن�شانية، وحتظر املمار�شات التالية على وجه اخل�شو�ص:

احلب�ص النفرادي اإلى اأجل غري م�شمى.. أ
احلب�ص النفرادي املطول.. ب
حب�ص ال�شجني يف زنزانة مظلمة اأو م�شاءة دون انقطاع.. ت
العقاب البدين اأو خف�ص كمية الطعام ومياه ال�رشب.. ث
العقاب اجلماعي.. ج
عدم جواز ا�شتخدام اأدوات تقييد احلرية كعقوبة تاأديبية.. ح
زمنية . خ لفرتة  اإل  تاأديبي  باأ�رشهم كاإجراء  الت�شال  ال�شجناء من  منع  ل يجوز 

حمدودة.
النفرادي . 17 واحلب�ص  اأكر  اأو  �شاعة   22 ملدة  تاأديبية  كعقوبة  لل�شجناء  النفرادي  احلب�ص 

املطول ل تزيد فرتته عن خم�شة ع�رش يوماً متتالية.
ل ي�شتخدم احلب�ص النفرادي اإل يف حالت ا�شتثنائية وكمالذ اأخري لأق�رش فرتة ممكنة . 18

وبت�رشيح من ال�شلطة املخت�شة.
يحظر فر�ص احلب�ص النفرادي على ال�شجناء ذوي الإعاقة العقلية اأو البدنية والن�شاء . 19

والأطفال اإذا كانت �شتوؤدي اإلى تفاقم حالتهم.
يجب اأن ل يكون ملوظفي الرعاية ال�شحية اأي دور يف فر�ص التدابري التاأديبية، ويجب . 20

اأو  بناء على طلبهم  الفوري  الطبية والعالج  امل�شاعدة  وتقدمي  عليهم فقط زيارتهم يومياً 
طلب موظفي ال�شجن، واإبالغ مدير ال�شجن باأي اآثار �شلبية للجزاءات التاأديبية.

يخول موظفوا الرعاية ال�شحية �شالحية مراجعة حالت الف�شل غري الطوعي لل�شجناء . 21
ورفع التو�شيات الالزمة.

اجلزء احلادي ع�شر: اأدوات التقييد:

مت تو�شيح اأدوات تقييد ال�شجناء واملحظور منها وحالتها كالتايل:

اأو . 1 التقييد التي قد تكون بطبيعتها مهينة  حظر ا�شتخدام ال�شال�شل والأ�شفاد واأدوات 
موؤملة، وغري ذلك من الأدوات ت�شتخدم يف احلالت التي يجيزها القانون.

ظروف ا�شتخدام اأدوات التقييد:. 2
كتدبري لالحرتاز من هرب ال�ضجني خالل نقله ب�رشط فكها حني مثوله اأمام �ضلطة ق�ضائية . أ

اأو اإدارية. 
باأمر من مدير ال�شجن يف حالة كبح جماح ال�شجني ملنعه من اإحلاق الأذى بنف�شه اأو بغريه، . ب

اأو الت�ضبب باأ�رشار مادية، ب�رشط تنبيه الطبيب واإبالغ ال�ضلطة االإدارية العليا بذلك.
ل يتم تقييد ال�شجني اإل اإذا تعذر ا�شتخدام و�شائل اأخف واأن تكون لفرتة زمنية حمددة . ت

وبو�شائل تقييد خفيفة ومعقولة، وبعد تدريب موظفي ال�شجن على تلك الو�شائل.
ل ت�شتخدم اأدوات التقييد مع الن�شاء اأثناء املخا�ص وبعده.. ث

اجلزء الثاين ع�شر: تفتي�ص ال�شجناء والزنازين:

مواءمة القوانني واللوائح الوطنية التي حتكم اإجراءات تفتي�ص ال�شجناء والزنازين مع . أ
اللتزامات الدولية – القواعد واملعايري الدولية -. 

مراعاة �رشورة �شمان الأمن يف ال�شجن عند التفتي�ص بطريقة حترتم الكرامة الإن�شانية . ب
وخ�شو�شيته وفقاً ملبادئ التنا�شب وامل�رشوعية وال�رشورة.

ل ي�شتخدم التفتي�ص للتحر�ص ب�شجني اأو تخويفه اأو التطفل دون داع على خ�شو�شياته، . ت
وتقييد  ال�شجني،  جن�ص  نف�ص  من  مدربني  موظفني  قبل  من  ال�شجني  تفتي�ص  يتم  واأن 

اإجراءات ونتائج التفتي�ص يف �شجالت منا�شبة.
القانونية . ث بالإجراءات  ال�شلة  ذات  الوثائق  على  واحليازة  الطالع  يف  ال�شجني  حق 

اخلا�شة بهم دون اأن يكون لإدارة ال�شجن الطالع عليها.
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اجلزء الثالث ع�شر: تزويد ال�شجناء باملعلومات وتقدمي �شكاويهم:

يزود كل �شجني فور دخوله مبعلومات مكتوبه عما يلي:. 1

قانون ال�شجن واللوائح التنظيمية يف ال�شجن.. أ
حقوقه وطرق تقدمي ال�شكاوى واآلية احل�شول على م�شورة اأو م�شاعدة قانونية.. ب
واجباته واجلزاءات التاأديبية.. ت
جميع املعلومات عن ال�شجن لتكييف نف�شه مع احلياة يف ال�شجن.. ث

يتم . 2 اإعاقة ح�شية  لديه  اأو  اأمياً  كان  واإذا  ال�شجني،  يفهمها  التي  باللغة  املعلومات  تتاح 
تالوتها عليه �شفاهة اأو بالطريقة املالئمة لإي�شال املعلومات اإلى ال�شجني.

عر�ص اإدارة ال�شجن ب�شكل بارز يف ال�شجن ملخ�شات لهذه املعلومات. . 3
حق ال�شجناء يف تقدمي �شكاويهم وطلباتهم ملدير ال�شجن اأو ممثله.. 4
دون . 5 و�رشية  بحرية  ال�شجون  مفت�ص  اإلى  وطلباتهم  �شكاويهم  تقدمي  يف  ال�شجناء  حق 

ح�شور مدير ال�شجن اأو موظفي ال�شجن.
اأو ال�شلطة . 6 اإلى الإدارة املركزية لل�شجون  حق ال�شجناء يف تقدمي �شكاويهم وطلباتهم 

الق�شائية اأو اأي �شلطات اأخرى.
حق ال�شجناء يف تقدمي طلباتهم و�شكاويهم مبا�رشة اأو عرب حماميهم اأو اأحد اأفراد الأ�رشة . 7

اأو اأي �شخ�ص ملم بالق�شية.
يعالج كل طلب اأو �شكوى فوراً ويف حالة الرف�ص يحق له عر�شها على ال�شلطة الق�شائية . 8

اأو �شلطة اأخرى.
باأمان وبطريقة �رشية . 9 ال�شجناء يف �شمانات تكفل لهم تقدمي الطلبات وال�شكاوى  حق 

دون تعري�شه لأي خماطر.
تعالج ادعاءات التعذيب اأو غريه من �رشوب املعاملة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة . 10

فوراً، وتف�شي اإلى حتقيق فوري حيادي جتريه �شلطة وطنية م�شتقلة.

اجلزء الرابع ع�شر: الت�شال بالعامل اخلارجي:
حق ال�شجناء بالت�شال باأ�رشهم واأ�شدقائهم على فرتات منتظمة باملرا�شلة كتابة اأو عرب . 1

الو�شائل الإلكرتونية والرقمية وغريها يف ظل الرقابة ال�رشورية.
حق ال�شجناء يف ا�شتقبال الزيارات العادية والزيارات الزوجية وتتاح لل�شجينات ذلك . 2

احلق على قدم امل�شاواة مع الرجال يف اأماكن منا�شبة ت�شون الكرامة.

تاأهيلهم . 3 اإعادة  اأماكن  اأو  منازلهم  قريبة من  الإمكان على �شجون  قدر  ال�شجناء  يوزع 
اجتماعياً.

حق ال�شجناء يف احل�شول على م�شاعدة قانونية فعالة.. 4
التي . 5 للدولة  والقن�شليني  الدبلوما�شيني  باملمثلني  الت�شال  الأجانب يف  ال�شجناء  حق 

ينتمون اإليها.
املجالت . 6 طريق  عن  الأح��داث  جمريات  على  الط��الع  موا�شلة  يف  ال�شجناء  حق 

وال�شحف واملن�شورات التي ت�شدرها موؤ�ش�شة ال�شجون، اأو الربامج الإذاعية ت�شمح بها 
اإدارة ال�شجون وحتت اإ�رشافها.

يزود كل �شجن مبكتبة خم�ش�شة ملختلف فئات ال�شجناء ت�شم قدراً وافياً من الكتب . 7
الرتفيهية والتثقيفية على ال�شواء.

حق ال�شجناء يف اإقامة ال�شعائر الدينية واعتماد ممثل ديني موؤهل لهذه املهمة.. 8

اجلزء اخلام�ص ع�شر: حفظ متاع ال�شجناء والإخطارات:

حفظ اأمتعة ال�شجناء عند دخولهم ال�شجن يف مكان اآمن وتوثيقها يف ك�شف، وت�شلم . 1
له عند اإطالق �رشاحه.

2 . - اإبالغه  ال�شجني  يرى  من  اأو   - واأ�شدقائه  واأقاربه  اأ�رشته  اإبالغ  يف  �شجني  كل  حق 
بمكان �شجنه واأي�شاً باأي معلومات عن حالة ال�شجني ال�شحية اأو الوفاة.

اجلزء ال�شاد�ص ع�رش: التحقيقات:
يبلغ مدير ال�شجن دون اإبطاء باأي حالت وفاة اأو اختفاء اأو اإ�شابة خطرية لل�شجناء . 1

عدم  مع  اأخرى،  �شلطات  اأو  ق�شائية  �شلطة  طريق  عن  فيها  ال�رشيع  الداخلي  والتحقيق 
اإ�رشاك الأ�شخا�ص الذين يحتمل تورطهم يف ذلك الفعل يف التحقيق اأو الت�شال بال�شهود 

اأو ال�شحية اأو عائلة ال�شحية.

اجلثة لأقاربه . 2 ت�شون كرامته وت�شليم  املتوفى يف معاملة حمرتمة  ال�شجني  حق جثمان 
لدفنها.
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اجلزء ال�شابع ع�شر: نقل ال�شجناء:

اأن ل يعر�ص لأنظار اجلمهور مع . 1 اأي مكان يجب  اإلى  عند نقل ال�شجناء من ال�شجن 
حمايتهم من اأي اعتداء.

يحظر نقل ال�شجناء يف ظروف �شيئة من تهوية واإ�شاءة وغريها.. 2
يتم نقل ال�شجناء على نفقه اإدارة ال�شجن ويعاملون جميعاً على قدم امل�شاواة.. 3

اجلزء الثامن ع�شر: موظفوا ال�شجن:
يجب اأن يتم اختيار موظفي ال�شجون بعناية ودقة من الأ�شخا�ص النزيهني الأكفاء مهنياً . 1

و�شخ�شياً.
الرجال . 2 من  الأكفاء  جتذب  بحيث  كافية  ال�شجون  موظفي  اأج��ور  تكون  اأن  يجب 

والن�شاء، وحتدد مزايا عملهم وظروف خدمتهم على نحو يراعي طبيعة عملهم املرهقة.
التعليم، وتدريبهم . 3 منا�ضب من  ق�ضط  ال�ضجون على  ي�ضرتط ح�ضول جميع موظفي 

املنا�شبني  املر�شحني  لختيار  تتم  اختبارات  بعد  ال�شجون،  يف  العمل  على  اخلدمة  قبل 
لذلك العمل. 

التدريب امل�شتمر ملوظفي ال�شجون على عملهم.. 4

يجب اأن يت�شمن التدريب ملوظفي ال�شجون على الأقل التايل:. 5
الت�رشيعات واللوائح التنظيمية وال�شيا�شات الوطنية ذات ال�شلة وال�شكوك. . أ
حقوق وواجبات موظفي ال�شجون اأثناء ممار�شتهم وظائفهم.. ب
الأمن وال�شالمة واأ�شاليب الوقاية ونزع فتيل التوتر مثل التفاو�ص والو�شاطة.. ت
ال�شعافات الأولية والحتياجات النف�شية الجتماعية لل�شجناء.. ث

اللتزام بالتعامل الإيجابي مع ال�شجناء على نحو يجعلهم قدوة طيبة لل�شجناء ومو�شع . 6
احرتامهم.

توفري كافة التخ�ش�شات املطلوبة وبعدد كايف من املتخ�ش�شني كاأطباء الأمرا�ص العقلية . 7
املهارات  على  واملدربني  واملعلمني  الجتماعيني  وامل�شاعدين  النف�ص  علم  واخت�شا�شيي 

املهنية، والتواجد على اأ�شا�ص دائم.

ينبغي اأن يكون مدير ال�شجن على حظ واف من الأهلية ملهمته من حيث طباعه وكفاءته . 8
اأو على مقربة  اإقامته داخل مبنى ال�شجن  الإدارية وتدريبه املن�شاب وخربته، واأن يجعل 

مبا�رشة منه.
عند تعيني مدير واحد لاأكر من �شجن يتعني عليه اأن يزورها يف مواعيد متقاربة واأن . 9

يتم تعيني م�رشف مقيم يف كل �شجن.
لغة . 10 تكلم  قادرين على  ال�شجن  واأكرية موظفي  ونائبه  ال�شجن  اأن يكون مدير  يجب 

معظم ال�شجناء، وي�شتعان مبرتجم �شفوي كفٍء عند ال�رشورة.
ذكوراً . 11 توؤوي  التي  ال�شجون  يف  للن�شاء  وم�شتقل  خا�ص  ق�شم  هناك  يكون  اأن  يجب 

واإناثاً، ويو�شع حتت رئا�شة موظفه م�شوؤولة، وتقوم مبهمة احلرا�شة والإ�رشاف موظفات 
من الن�شاء ح�رشاً، ول يجوز لأي من موظفي ال�شجن الذكور اأن يدخل ق�شم الن�شاء مامل 

ت�شحبه يف ذلك موظفة اأنثى.
ل يجوز ا�شتخدام القوة يف ال�شجن من قبل العاملني فيه اإل دفاعاً عن النف�ص اأو يف . 12

اإلى  ي�شتند  لآمر  ال�شلبي  المتناع  اأو  بالقوة  البدنية   املقاومة  اأو  الفرار  حماولة  حالت 
القانون واللوائح، وب�رشط عدم اللجوء للقوة اإال يف احلدود ال�رشورية مع تقدمي تقرير 

عن احلادث اإلى مدير ال�شجن.
ال�شجناء ذوي . 13 لتمكينهم من كبح جماح  ال�شجون تدريب بدين خا�ص  يوفر ملوظفي 

ا�شتعماله، ول  بعد تدريبه على  اإل  ت�شليم �شالح ملوظف  العدواين ول يجوز  الت�رشف 
ينبغي اأن يكون املوظفون م�شلحني والذين على احتكاك مبا�رش بال�شجناء ال يف ظروف 

ا�شتثنائية.

اجلزء التا�شع ع�شر: عمليات التفتي�ص الداخلية اأو اخلارجية:

يو�شع نظام لعمليات تفتي�ص منتظمة يف ال�شجون واملرافق العقابية، يهدف اإلى �شمان . 1
اأهدافها و�شمان  اإدارة ال�شجون مع القوانني واللوائح التنظيمية لتحقيق  اأ�شلوب  توافق 

حماية حقوق ال�شجناء، ويت�شمن عن�رشين:

عمليات تفتي�ص داخلية اأو اإدارية تقوم بها الإدارة املركزية لل�شجون.. أ
ي�شمل  . ب مما  ال�شجن  اإدارة  عن  م�شتقلة  هيئة  بها  تقوم  خارجية  تفتي�ص  عمليات 

هيئات دولية اأو اإقليمية خمت�شة.

تتاألف فرق التفتي�ص اخلارجي من مفت�شني موؤهلني وذوي خربة تعينهم �شلطة خمت�شة، . 2
وت�شمل اخت�شا�شيني يف الرعاية ال�شحية والتوازن يف متثيل اجلن�شني، ويتمتع املفت�شون 
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بال�شالحيات التالية:

الحتجاز . أ واأماكن  ال�شجناء  باأعداد  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  الطالع 
وظ��روف  و�شجالتهم  ال�شجناء  مبعاملة  ال�شلة  ذات  املعلومات  وجميع  ومواقعها، 

احتجازهم.
حرية اختيار ال�شجناء الذين يريدون زيارتهم واإجراء مقابالت على انفراد يف . ب

�رشية تامة مع ال�شجناء وموظفي ال�شجن.
تقدمي تو�شيات اإلى اإدارة ال�شجن وغريها من ال�شلطات املخت�شة. . ت

يقدم عقب كل تفتي�ص تقرير كتابي اإلى ال�شلطة املخت�شة، واطالع العامة على تقارير . 3
موافقتهم  يبدوا  مل  ما  بال�شجناء  تتعلق  �شخ�شية  بيانات  ا�شتبعاد  بعد  اخلارجي  التفتي�ص 

ال�رشيحة على ذلك.
�شتنفذ . 4 اإذا كانت  ما  املخت�شة خالل فرتة زمنية معقولة  ال�شجن وال�شلطات  اإدارة  تبني 

التو�شيات املنبثقة من التفتي�ص اخلارجي.

ثانيًا: قواعد تنطبق على فئات خا�شة
اأوًل: ال�شجناء املحكوم عليهم:

ينبغي قبل انتهاء مدة العقوبة اتخاذ تدابري �رشورية ت�شمن لل�شجني عودة تدريجية اإلى . أ
احلياة يف املجتمع وتقدمي م�شاعدة اجتماعية فعالة.

ال�شتعانة بهيئات املجتمع املحلي مل�شاعدة موظفي ال�شجن على اأداء مهمة اإعادة التاأهيل . ب
الجتماعي لل�شجناء وعدم اإق�شائهم من املجتمع بل ا�شتمرار كونهم جزءاً منه.

مبهام . ت يقومون  ال�شجني،  مع  يتعاونون  اجتماعيون  م�شاعدون  هناك  يكون  اأن  ينبغي 
احلفاظ على ا�شتمرار كل عالقات ال�شجني امل�شتح�شنة باأ�رشته واملنظمات الجتماعية 
وبتمتعه  املدنية  مب�شاحله  تت�شل  حقوق  من  لل�شجني  ما  حد  اأق�شى  وكفالة  وحت�شينها، 

بال�شمان الجتماعي وغري ذلك من املزايا الجتماعية.
مرونة ت�شنيف ال�شجناء يف فئات وتوزيعها على �شجون منف�شلة منا�شبة ملعاملة كل فئة، . ث

وتتفاوت اإجراءات الأمن مع كل فئة، فقد تكون �شجون مفتوحة وقد تكون مغلقة.
خم�شمائة . ج عن  الواحد  ال�شجن  يف  ال�شجناء  عدد  يزيد  ل  اأن  يجب  املغلقة  ال�شجون 

يتعذر توفري  ال�شجون �شغرية  واأن ل تكون  العدد �شغري،  املفتوحة  �شجني، وال�شجون 
الت�شهيالت املنا�شبة.

ل ينتهي واجب املجتمع باإطالق �رشاح ال�شجني وينبغي اأن تكون هناك هيئات حكومية . ح
اأو خا�شة قادرة على رعاية ال�شجني بعد اإطالق �رشاحه لإعادة تاأهيله للعودة اإلى املجتمع.

ثانيًا: معاملة ال�شجناء:

يجب اأن تهدف معاملة ال�شجناء املحكوم عليهم اإلى ت�شجيع احرتامهم لذواتهم وتنمية . 1
روح امل�شوؤولية لديهم.

والإر�شاد . 2 والتعليم  الدينية  الرعاية  لتقدمي  لل�شجناء  املنا�شبة  الو�شائل  كافة  ا�شتخدام 
والتدريب املهني وامل�شاعدة الجتماعية والتوجيه املهني والريا�شة وتنمية ال�شخ�شية، مع 
مراعاة تاريخه الجتماعي واجلنائي وقدراته وملكاته البدنية والذهنية ومزاجه ال�شخ�شي 

ومدة عقوبته وم�شتقبله بعد اإطالق �رشاحه.
ح�شول مدير ال�شجن على تقارير كاملة عن كل �شجني حمكوم عليه يف اأقرب موعد . 3

والذهنية  البدنية  ال�شجني  حالة  عن  الطبيب  تقرير  وت�شمل  ال�شجن،  دخوله  بعد  ممكن 
وحتفظ يف ملف فردي.

ثالثًا: الت�شنيف واإفرادية املعاملة:
الغر�ص من الت�شنيف هو:

اأن يف�شل ال�شجني عن الآخرين من ال�شجناء الذين يرجح اأن يكونوا ذوي تاأثري �شيء . 1
عليه ب�شبب �شجلهم اجلنائي.

تي�شري معاملتهم لإعادة تاأهيلهم الجتماعي.. 2
ا�شتخدام �شجون خمتلفة ملعاملة كل فئة اأو اأق�شام خمتلفة يف ال�شجن الواحد.. 3
يتم اإعداد برنامج معاملة خا�شة لكل �شجني حمكوم عليه يف �شوء املعلومات حول . 4

احتياجاته الفردية وقدراته وا�شتعداده ال�شخ�شي.
تن�شاأ يف كل �شجن نظم امتيازات لت�شجيع ال�شجناء على ح�شن ال�شلوك وتنمية روح . 5

امل�شوؤولية لديهم.

رابعًا: العمل:

م�شتوى . 1 لتحديد  الطبيب  يقرره  ما  بح�شب  تاأهيلهم  لإعادة  العمل  يف  ال�شجناء  حق 
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اللياقة البدنية والعقلية. 
توفري عمل منتج لل�شجناء طوال يوم العمل العادي.. 2
ل يجوز اأن يكون العمل يف ال�شجن ذو طبيعة موؤملة اأو من اأجل منفعة �شخ�شية لأي . 3

من موظفي ال�شجن.
ل يجوز ا�شرتقاق ال�شجناء اأو ا�شتعبادهم.. 4
يجب اأن يكون العمل من النوع الذي ي�شون اأو يزيد قدرة ال�شجني يف تاأمني ك�شب . 5

عي�شه بعد اإطالق �رشاحه، واأن يختار ال�شجني العمل الذي يرغب به.
يوفر تدريب مهني نافع لل�شجناء.. 6
ال�شجني . 7 لإع��داد  ال�شجن  خارج  حا�شل  هو  ما  ال�شجن  داخل  وطرائقه  العمل  مماثلة 

للظروف املهنية الطبيعية، واأن ل يكون الهدف من العمل حتقيق ربح مادي فقط.
يف�شل قيام اإدارة ال�شجن مبا�رشة بت�شغيل م�شانع ومزارع ال�شجن اأو على الأقل حتت . 8

اإ�رشافهم مع مراعاة احتياطات ال�شالمة فيها، ويكافاأ ال�شجناء وفقاً لنظام اأجور من�شف 
جزء  واإر�شال  ال�شخ�شية  احتياجاتهم  ل�رشاء  منه  جزء  ا�شتخدام  من  لل�شجناء  ي�شمح 

لأ�رشتهم، واحتجاز جزء منه لدخاره لهم ي�شلم لهم لدى اإطالق �رشاحهم. 
يوم 9.  ترك  مراعاة  مع  ال�شجن  خارج  موجود  هو  ملا  مماثلة  العمل  �شاعات  عدد  تكون   

العمل  اإ�شابات  عن  ال�شجناء  تعوي�ص  ويتم  للتعليم،  وقت  تخ�شي�ص  و  اأ�شبوعياً  راحة 
والأمرا�ص املهنية بنف�ص التعوي�شات املمنوحة للعمال الأحرار.

خام�شًا: التعليم والرتفيه:

ملوا�شلة . 1 ترتيبات  واتخاذ  اإلزامياً  والأحداث  الأميني  ال�شجناء  تعليم  يكون  اأن  يجب 
العام لكي  التعليم  نظام  امل�ضتطاع مع  قدر  متنا�ضقاً  اأن يكون  تعليمهم، ب�رشط  ال�ضجناء 

ي�شتطيعوا موا�شلة تعليمهم بعد اإطالق �رشاحهم دون عناء.

البدنية . 2 ال�شجناء  على �شحة  وثقافية حر�شاً  ترفيهية  اأن�شطة  ال�شجون  تنظم يف جميع 
والعقلية.

�شاد�شاً: العالقات الجتماعية والرعاية الالحقة:
ل�شالح . 1 وحت�شينها  باأ�رشته  ال�شجني  عالقات  ا�شتمرار  على  للحفاظ  خا�شة  عناية  تبذل 

الطرفني. 
يو�شع يف العتبار منذ بداية تنفيذ العقوبة م�شتقبل ال�شجني بعد اإطالق �رشاحه وحت�شني . 2

عالقاته مع املجتمع.
توفري الوثائق اأو اأوراق الهوية لل�شجناء بعد اإطالق �رشاحهم وتوفري امل�شكن والعمل . 3

املنا�شبني وثياٍب لئقة.
تنفيذ . 4 بداية  منذ  ال�شجني  م�شتقبل  ب�شاأن  خمت�شني  من  الالزمة  ال�شت�شارات  تقدمي 

العقوبة.

�شابعًا: ال�شجناء ذوو الإعاقة الذهنية اأو امل�شاكل ال�شحية العقلية:

اإلى مرافق لل�شحة العقلية . 1 اأو عقلية �شديدة  اإعاقات ذهنية  نقل ال�شجناء الذي لديهم 
يف اأقرب وقت ممكن اإذا كان بقاوؤهم يف ال�شجن يفاقم حالتهم اأو على الأقل اإذا اقت�شت 

ال�رشورة بقاءهم يف ال�شجن و و�شعهم حتت املراقبة والعالج يف مرافق متخ�ش�شة.

عند . 2 �رشاحه  اإطالق  بعد  لل�شجني  النف�شاين  العالج  ملوا�شلة  الالزمة  التدابري  اتخاذ 
ال�رشورة.

ثامنًا: ال�شجناء املوقوفون اأو املحتجزون رهن املحاكمة:

هذا . 1 على  ويعامل  بريء  حكم  حقه  يف  ي�شدر  ومل  املحاكم  غري  ال�شجني  اأن  يفرت�ص 
الأ�شا�ص.

يجب اأن يتمتع ال�شجناء غري املحكومني بنظام معاملة خا�ص يت�شمن:. 2

يف�شل ال�شجناء غري املحكومني عن املحكومني.. أ
يف�شل الأحداث عن البالغني.. ب
ينام كل �شجني غري حمكوم يف غرفة فردية.. ت
اإتاحة الفر�شة لهم ل�رشاء الطعام من خارج وتتكفل الإدارة باإطعامه.. ث
ارتداء الثياب اخلا�شة بهم اأو ثياب خمتلفة عن املحكومني.. ج
ل يجوز اإجبار ال�شجني غري املحكوم على العمل واإذا عمل يجب اأن يكون باأجر.. ح
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يرخ�ص له باحل�شول - على نفقته - على ال�شحف والكتب واأدوات الكتابة، . خ
دفع  على  قادراً  وكان  معقول  مربر  لطلبه  كان  اإذا  ال�شجن  اإلى  اخلا�ص  طبيبه  يزوره  واأن 

النفقات الالزمة.
حق اإبالغه ب�شبب احتجازه والتهم املوجهة له. . د
حق اختيار حماٍم على ح�شابه بنف�شه، واإن كان ل ميلك موارد كافية تعني له . ذ

ال�شلطة الق�شائية اأو اأي �شلطة اأخرى حماٍم مع توفري اأدوات الكتابة الالزمة لإعداد الوثائق 
املتعلقة بدفاعه.

يف البلدان التي يجيز فيها القانون ال�شجن من اأجل الديون اأو باأمر من املحكمة يف . 3
اأي دعوى اأخرى غري جنائية يعامل ال�شجني معاملة ال�شجناء غري املحكومني.

احلماية . 4 بنف�ص  تهمه  لهم  توجه  اأن  دون  املحتجزون  اأو  املوقوفون  الأ�شخا�ص  يتمتع 
املكفولة لل�شجناء غري املحكومني.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ اأن املعايري الدنيا ملعاملة ال�شجناء قد اأو�شحت احلدود 
الدنيا للمعاملة الإن�شانية لل�شجناء والذي ي�شتوجب على املنظومة القانونية الوطنية 

ا�شتيعابها �شمن ن�شو�شها وعدم النزول عنها.

يحظر  لكن  الدنيا  املعايري  ت�شمنته  مما  اأك��رب  اإل��ى  احلقوق  م�شتوى  رفع  بالإمكان 
لل�شجناء،  الإن�شانية  الكرامة  على  للحفاظ  دنيا  حدوداً  باعتبارها  منها  ال�شتنقا�ص 
تتواءم مع  بال�شجناء مل  املتعلقة  اليمن  الوطنية يف  القانونية  املنظومة  اأن  ويالحظ 
واملنظومة  عام 2014م  الدولية �شدرت  الدنيا  املعايري  اأن  ب�شبب  الدولية،  املعايري 
القانونية الوطنية مل يتم اإجراء اأي تعديالت لها منذ عام 1999م، وي�شتلزم اإجراء 
ول  ال�شجناء  ملعاملة  الدولية  املعايري  مع  تتوافق  بحيث  �شاملة  قانونية  تعديالت 

ت�شتنق�ص من حقوق ال�شجناء.

ثالثًا: القوانني العربية اخلا�شة بتنظيم ال�شجون وحقوق ال�شجناء

لأهمية تنظيم ال�شجون فقد اأ�شدرت جميع الدول العربية قوانني لتنظيم ال�شجون ومعظمها 
مت تطويرها وتعديلها، و�شيتم يف هذا التقرير مناق�شة وت�شليط ال�شوء على اثنني من القوانني 

العربية املنظمة لل�شجون وهما:

القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم ال�شجون.. 1
قانون مراكز الإ�شالح والتاأهيل الأردين رقم )9( ل�شنه 2004م.. 2
لعام . 3  )04-05( رقم  للمحبو�شني  الجتماعي  الإدماج  واإعادة  ال�شجون  تنظيم  قانون 

2005م.

والذي �شيتم ال�شرت�شاد على �شوئهما على مدى موائمتها للمعايري الدولية واملقارنة مع املنظومة 
القانونية الوطنية.

و�شيتم تو�شيح ذلك يف ثالثة اجزاء رئي�شية:

اجلزء الأول:
القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم ال�شجون

ال�شادر بناء على قرار املكتب التنفيذي رقم ج 20 واملوؤرخ يف 2000/4/23م بخ�شو�ص 
تقرير اللجنة املكلفة باإعداد م�رشوع قانون منوذجي موحد لتنظيم ال�شجون، واملعتمد من قبل 

جمل�ص وزراء العدل العرب كقانون منوذجي ا�شرت�شادي يف دورته ال�شاد�شة ع�رشة، بقرار رقم 
365 د 16 – 2000/11/6

حيث مت التفاق والإقرار بقانون منوذجي عربي موحد لتنظيم ال�شجون والذي ت�شمن 66 
مادة موزعة على خم�شة اأبواب:

الباب الأول: اأحكام متهيدية.
الباب الثاين: ال�شجون.

الباب الثالث: امل�شجونون.
الباب الرابع: الرعاية الالحقة.
الباب اخلام�ص: اأحكام ختامية.
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الباب الثاين: ال�شجون
ت�شمن هذا الباب عدد )14( فقرة موزعة على اأربعة ف�شول كالتايل:

الف�شل الأول: اإن�شاء ال�شجون واأنواعها:

1. �شدور قرار من اجلهة املخت�شة باإن�شاء ال�شجون وحتديد اأماكنها ودائرة الخت�شا�ص. 
2. اأنواع ال�شجون: 1- �شجن للرجال   2- �شجن للن�شاء.

3. الت�شنيف لل�شجناء بح�شب ال�شن وال�شوابق واملعيار اجلرمي.

الف�شل الثاين: النظام الإداري لل�شجون:

1.خ�شوع ال�شجون لالإ�رشاف الإداري للوزارة املخت�شة باإدارة عامة لل�شجون. 
2.م�شوؤولية مدير ال�شجن عن تنفيذ القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بال�شجون.

3. �شجون الن�شاء يكون القائمني عليها من الإناث اإن اأمكن.
4. اإن�شاء جمل�ص اأعلى لل�شجون من ذوي الخت�شا�ص والهتمام لتطوير دور ال�شجن 

مبا يحقق الهدف منها.

الف�شل الثالث: التفتي�ص الإداري:
1. التفتي�ص الدوي على ال�شجون للتاأكد من تنفيذ القانون. 

2. رفع تقارير دورية للجهات املخت�شة من قبل مدير ال�شجن.

الف�شل الرابع: الإ�شراف الق�شائي على ال�شجون:

1. الإ�رشاف الق�شائي على ال�شجون للتحقق من �شحة تطبيق اأحكام القانون ول�شيما 
التنفيذ اأوامر النيابة.

2. التاأكد من عدم وجود �شجني بغري وجه قانوين.
3. عدم ت�شغيل م�شجون مل يق�ِص احلكم بذلك. 

4. عزل وت�شنيف كل فئة من املحبو�شني عن الفئة الأخرى.
5. اخت�شا�ص اجلهات الق�شائية يف ا�شتالم ال�شكاوى من ال�شجناء وفح�شها واتخاذ ما 

يلزم ب�شاأنها، وحق ال�شجناء يف تقدمي �شكاواهم لهم.

اأوًل: اأحكام متهيدية )الباب الأول(

يت�شمن ف�شلني كالتايل:
الف�شل الأول: مبادئ واأهداف عامة، وتت�شمن التايل:

1. ال�شجن و�شيلة للدفاع الجتماعي لإعادة تربية وتاأهيل ال�شجناء.
2. هدف ال�شجون الإ�شالح والتاأهيل حتت اإ�رشاف الق�شاء.

3. تهياأ ال�شجون مبا يتنا�شب وكرامة الإن�شان واآدميته.
4. احرتام حقوق امل�شجونني.

5. املعاملة الإن�شانية جلميع ال�شجناء.
6. عدم التمييز بني امل�شجونني على اأ�شا�ص العن�رش اأو العرق اأو اللون اأو 

اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي

الف�شل الثاين: تعاريف: 
1. تعريف ال�شجن باأنه: املكان العد لإيواء الأ�شخا�ص الذين �شدرت بحقهم 

اأحكام واأوامر �شالبة للحرية من �شلطة خمت�شة.
2. تعريف امل�شجون باأنه: ال�شخ�ص املودع يف ال�شجن بناًء على حكم ق�شائي اأو 

اأمر �شادر من �شلطة خمت�شة.

            نظرة لواقع ال�شجون:

احتياطياً  املحبو�شني  اأو  املحكومني  لإيداع  املخ�ش�ص  املكان  على  يطلق  ال�شجن  اأن  يالحظ 
وبذلك يكون ال�شجن واحلب�ص الحتياطي له م�شمًى واحد » ال�شجن »، وهذا يعني اأن ما يتم من 
جتهيزات لل�شجون تت�شمن احلب�ص الحتياطي وال�شجن التنفيذي، وهذا التوحيد يف امل�شطلحات 

لل�شجن واحلب�ص يرفع م�شتوى احلب�ص الحتياطي ويجعله �شمن اإطار م�شلحة ال�شجون.
الو�شع يف اليمن: مازال احلب�ص الحتياطي خارج �شالحيات م�شلحة ال�شجون ويتبع مبا�رشة 
اإدارة م�شلحة  اإ�شدار قرار ب�شم احلب�ص الحتياطي حتت  باملحافظة، وكان قد بدء  اإدارة الأمن 
القرار ومت �شم عدد ب�شيط من احلب�ص الحتياطي يف  ال�شجون عام 2012 ولكن توقف ذلك 
اأمانة العا�شمة وحمافظة اإب فقط ومل ي�شتكمل �شم البقية، ثم جتمد القرار ب�شبب م�شاكل اإدارية 
وماليه واالأف�ضل اأن تتبع كافة ال�ضجون مل�ضلحة ال�ضجون كونها مرتبطة ببع�ضها ارتباط ال يقبل التجزئة.
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الباب الثالث: امل�شجونون
ويحتوي على اأحد ع�رش ف�شل ت�شمنت التايل:

الف�شل الأول: قبول ال�شجناء:
1- عدم جواز اإيداع اأي �شخ�ص ال�شجن اإل باأمر كتابي �شادر من اجلهة املخت�شة قانوناً 

وللفرتة املحددة فيه.
2- حق ال�شجني يف الت�شال بذويه لإبالغهم مبكان وجوده.

3- تفتي�ص ال�شجني عند دخوله ال�شجن وحفظ ممتلكاته يف خزانه ال�شجن.

الف�شل الثاين: ت�شنيف امل�شجونني:
1- ت�شنيف امل�شجونني وتوزيعهم يف ال�شجون ح�شب )العقوبات – خطورة اجلرائم 

       – ال�شن – ال�شخ�شية(.
2- ت�شنيف ال�شجناء اإلى اأربع فئات:

الفئة )اأ(: امل�شجونون احتياطياً و�شجناء الدين املدين اأو نفقة �رشعية.
الفئة )ب(: املودعون على ذمة تنفيذ عقوبات اإعدام اأو ق�شا�ص.

الفئة )ج(: املحكوم عليهم بعقوبة ال�شجن املوؤبد اأو املوؤقت.
الفئة )د(: الأحداث املحكوم عليهم بعقوبة احلب�ص. 

3- لكل فئة مميزات يف التعامل خمتلفة عن الفئة الأخرى.

الف�شل الثالث: حرية ممار�شة ال�شعائر الدينية:
- حق امل�شاجني باأداء �شعائر العبادة يف اأوقاتها وتوفري اإدارة ال�شجن اأماكن العبادة لهم.

الف�شل الرابع: تعليم امل�شجونني وتثقيفهم ووعظهم:

1- حق جميع ال�شجناء يف جميع ال�شجون حمو الأمية.
2- جواز تطوع امل�شجونني لتعليم زمالئهم بعد تدريبهم على ذلك.

3- حق ال�شجناء يف احل�شول على �شهادة ر�شمية معتمدة بالنجاح من قبل اجلهات 
املخت�شة مع مراعاة عدم ذكر مكان ال�شدور بها.

4- اإن�شاء مكتبة يف كل �شجن وال�شماح لل�شجناء ب�رشاء واإح�شار كتب خا�شة لهم.
5- حق ال�شجناء يف واعظ ديني لرتغيبهم على الف�شيلة وال�شتقامة.

الف�شل اخلام�ص: تاأهيل وت�شغيل ال�شجناء:
1- حق ال�شجناء يف التدريب والتاأهيل واإلزام اإدارة ال�شجون باإن�شاء وحدات تدريب 

يف جمال ال�شناعة والتجارة والفالحة.
2- حق امل�شجونني يف العمل واكت�شاب حرفة معينة.

3- جتهيز كل �شجن بور�ص ومزارع.
4- حق ال�شجناء بالتمتع بالعمل وال�شمان الجتماعي.

5- حق ال�شجني يف اأجر منا�شب لعمله.

الف�شل ال�شاد�ص: الرعاية ال�شحية والجتماعية: 
1- اإلزامية وجود طبيب مقيم يف كل �شجن على الأقل.

2- ت�شكل جلنة رعاية اجتماعية بال�شجن.
3- الهتمام �شحياً وغذائياً باملراأة احلامل وطفلها وعدم ذكر ذلك يف �شهادة امليالد مبا 

ي�شري اإلى ولدته يف ال�شجن اأو واقعة �شجن اأمه.
4- حق الطفل املولود يف البقاء مع والدته امل�شجونة ملدة عامني ثم ت�شليمه حلا�شنه 

ال�رشعي.
5- فح�ص جميع ال�شجناء عند دخولهم ال�شجن وتفح�ص الن�شاء طبيبة.

الف�شل ال�شابع: الزيارة واملرا�شالت: 
1- حق ال�شجناء يف ا�شتقبال الزوار وحماميهم.

2- حق الأجانب بالت�شال بقنا�شل بالدهم وبال�شلطات التي ترعى م�شاحلهم.
3- حق امل�شجون مبرا�شلة وا�شتقبال ر�شائل ذويه واأقاربه.

الف�شل الثامن: الإفراج عن امل�شجونني:

1- الإفراج الفوري عن كل م�شجون �شدر بحقه عفو من اجلهة املخت�شة.
2- الإفراج عن اأي م�شجون حفظ القراآن الكرمي اأثناء ق�شائه فرتة احلب�ص.

3- الإفراج عن ال�شجناء املر�شى امليوؤو�ص �شفاوؤهم.
4- حق ال�شجناء املر�شى امل�شابني مبر�ص خطري يف الإفراج ال�شحي.

الف�شل التا�شع: تاأديب امل�شجونني:
1- املعاقبة التاأديبية لل�شجناء املخالفني للقوانني واللوائح دون الإخالل بامل�شوؤولية اجلنائية.
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2- حق ال�شجناء يف تعريفهم بواجباتهم واملحظورات الرئي�شية عليهم.
3- اجلزاءات التاأديبية حمددة يف )اإنذار – حرمان من بع�ص املزايا ملدة ل تتجاوز �شهراً

 – اخل�شم من الأجر – احلجز النفرادي ملدة ل تزيد عن اأ�شبوع(.
4- حق امل�شجون يف �شماع اأقواله وحتقيق دفاعه يف حم�رش مكتوب.

الف�شل العا�شر: تظلمات امل�شجونني:

- حق ال�شجني يف التظلم للجهة املخت�شة �شد اأي قرار يتخذ مبوجب قرارات التاأديب.

الف�شل احلادي ع�شر: تنفيذ العقوبات:

1- تنفيذ عقوبات احلدود والق�شا�ص طبقاً لأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية. 
2- تنفيذ عقوبة الإعدام يف ال�شجن اأو اأي مكان حتدده اجلهة املخت�شة وفقاً للقانون.

3- ينفذ الإعدام بح�شور مندوبني من اجلهات املخت�شة قانوناً.
4- عدم جواز تاأخري تنفيذ اأحكام الإعدام واإتاحة املجال لذويه لزيارته قبل اإعدامه.

5- عدم تنفيذ الإعدام على املراأة احلامل.
6- م�شوؤولية مدير ال�شجن عن اإجراءات تنفيذ عقوبة الق�شا�ص بح�شور الطبيب 

امل�شوؤول وممثل عن اجلهة الق�شائية.

الباب الرابع: الرعاية الالحقة
- اإن�شاء جمل�ص الرعاية الالحقة لإعادة اإدماج املفرج عنهم يف املجتمع، ويجب متثيل 

اجلهات ذات ال�شلة مبا فيها اجلمعيات التطوعية.

الباب اخلام�ص: اأحكام ختامية
1- عدم جواز تكبيل امل�شجون اإل يف حاله الهياج اأو حماولة الهرب اأو حماولة 

النتحار اأو اختالل عقلي.
2- عدم جواز ا�شتخدام الأ�شلحة اإل يف حدود القانون.

            نظرة لواقع ال�شجون:

لتنظيم  املوحد  العربي  النموذجي  القانون  اأن  يالحظ  ال�شجون  لواقع  بالنظر 
ال�شجون  لتنظيم  الدنيا  املعايري  اأو�شح  قد  العربية  اجلامعة  من  ال�شادر  ال�شجون 
الوطنية  القانونية  املنظومة  ت�شتوعب  اأن  املفرت�ص  من  والذي  ال�شجناء  ومعاملة 
القانونية  التعديالت  اإج��راء  �رشعة  ي�شتوجب  ولذلك  �شمنها،  الن�شو�ص  تلك 
ن�شو�ص  مع  يتواءم  مبا  بال�شجون  يتعلق  فيما  الوطنية  القانونية  للمنظومة  الالزمة 
القانون النموذجي العربي والذي �شدر عام 2000 بينما املنظومة القانونية الوطنية 
يف اجلمهورية اليمنية �شدر القانون عام 1992م و لئحته التنفيذية �شدرت عام 
اإج��راء  يوجب   2000 عام  العربي  القانون  و�شدور  تعديلها،  يتم  ومل  1999م 

التعديالت الالزمة لتتواءم مع ن�شو�شه.

اجلزء الثاين :
قانون مراكز الإ�شالح والتاأهيل الأردين رقم )9( ل�شنة 2004م

ن�رش يف اجلريدة الر�شمية رقم 4656 بتاريخ 2004/4/26م

يتكون القانون من )45( مادة وت�شمنت التايل:
التعاريف: . 1

املركز: املعلن عنه مركزاً لالإ�شالح والتاأهيل. . أ
النزيل: ال�شخ�ص - ذكراً اأو اأنثى - الذي يودع يف املركز تنفيذاً لقرار �شادر . ب

عن جهة ق�شائية اأو اإدارية خمت�شة.
هدف املركز: تناط بهم مهمة االحتفاظ بالنزالء وتاأمني الرعاية الالزمة لهم وتاأهيلهم لت�ضاعدهم . 2

على العودة اإلى املجتمع ومتكينهم من العي�ص الكرمي.
عدم جواز ا�شتعمال القوة �شد النزيل اإل عند ال�رشورة وبالقدر الالزم وبعد ا�شتنفاد الو�شائل . 3

العادية.
عدم ا�شتعمال ال�شالح الناري اإل يف حالت الفرار اأو حماولة الفرار اأو ال�شرتاك يف هياج اأو . 4

حماولة اقتحام اأو ا�شتعمال العنف �شد اأفراد املركز اأو اأي �شخ�ص اآخر يف املركز.
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ي�ضرتط ال�ضتعمال اأفراد ال�رشطة ال�ضالح اإنذار النزيل باأن ال�رشطة على و�ضك ا�ضتخدام . 5
اأعلى رتبة يف املركز، واإعاقة  اأو ممن هو  اأمر من مدير املركز  ال�شالح �شده، و�شدور 

حركة النزيل بقدر الإمكان.
التفتي�ص على املراكز من قبل الوزير للتاأكد من تنفيذ اأحكام القانون والأنظمة.. 6
وجوب رفع تقارير دورية كل ثالثة اأ�شهر من قبل مدير املركز للوزير.. 7
حق وزير العدل والنائب العام وروؤ�شاء املحاكم واأع�شاء النيابة يف كل منطقة اخت�شا�شه . 8

قرارات  وتنفيذ  قانونية،  ب�شورة غري  نزيل  للتحقق من عدم وجود  املركز  اإلى  الدخول 
املحكمة والنيابة العامة وعزل كل فئة من النزلء واإعداد �شجالت منظمة، ومتابعة �شكاوى 

النزلء. 
عدم جواز اإدخال اأي نزيل اإلى املركز اإل اإذا �شدر قرار بحقه قرار من اجلهة املخت�شة، . 9

ول يجوز الحتفاظ به يف املركز بعد انتهاء املدة املحددة يف القرار مامل يتم جتديده.
عزل الذكور عن الإناث واملوقوفني عن املحكومني.. 10
ت�شنيف النزلء ح�شب العمر ونوع اجلرمية ومدة العقوبة.. 11
ارتداء النزلء لبا�شاً موحداً.. 12
حق النزيل يف الت�شال مبحاميه واأقاربه ومرا�شلتهم وا�شتقبال زيارتهم وممار�شة ال�شعائر . 13

الدينية.
حق النزيل يف الطالع على �شورة لئحة التهام والأحكام والقرارات ال�شادرة بحقه . 14

�شواء مبا�رشة اأو عرب حماميه.
حق النزيل يف التدريب والتاأهيل.. 15
اإدارة املكان املخ�ش�ص للنزيالت من ال�رشطة الن�شائية.. 16
مكان . 17 ذكر  يتم  ول  الطبيب  توجيهات  ح�شب  منا�شبة  معاملة  احلامل  النزيلة  معاملة 

ثالث  عمر  بالطفل حتى  الحتفاظ  النزيلة يف  وت�شتمر  الر�شمية،  ال�شجالت  الولدة يف 
�شنوات ثم ي�شلم لذويه اأو اإحدى دور الرعاية.

عزل املحكوم عليه بالإعدام عن �شائر النزلء.. 18
اإطالق �رشاح النزيل عند انتهاء مدة احلكم اأو التوقيف، وت�شليمه ممتلكاته املحفوظة يف . 19

الأمانات.
لكل نزيل حمكوم عليه مدة �شنة اأو اأكر الختالء بزوجه ال�رشعي يف مكان يف املركز . 20

يخ�ض�ص لهذه الغاية تتوافر فيه �رشوط اخللوة ال�رشعية.

حق النزيل يف الرعاية ال�شحية والك�شف الطبي عند اإدخاله املركز ونقله اإلى امل�شت�شفى . 21
عند احلاجة.

تعليمات . 22 وفق  املركز،  يف  فتحها  يتم  خا�شة  مراكز  بوا�شطة  للنزلء  الالحقة  الرعاية 
ي�شدرها وزير التنمية الجتماعية.

ت�شكل جلنة عليا لالإ�شالح والتاأهيل برئا�شة الوزير وع�شوية:. 23
املدير نائباً للرئي�ص.. 1
اأمني عام وزارة العدل.. 2
اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم.. 3
اأمني عام وزارة ال�شحة.. 4
اأمني عام وزارة الأوقاف والإر�شاد.. 5
اأمني عام وزارة التنمية الجتماعية.. 6
مدير عام موؤ�ش�شة التدريب املهني.. 7
مدير اإدارة مراكز الإ�شالح والتاأهيل مقرراً.. 8
للجنة ال�شتعانة باأي �شخ�ص من ذوي اخلربة.. 9

23. تتولى اللجنة املهام وال�شالحيات التالية: 
و�شع ال�شيا�شات العامة ملعاملة ال�شجناء واإ�شالحهم وتاأهيلهم ومتابعة تنفيذها.. 1
التن�شيق بني الأجهزة املعنية.. 2
اعتماد اأ�ش�ص برامج تدريب النزلء.. 3
و�شع اأ�ش�ص متابعة توفري الرعاية الجتماعية والرعاية الالحقة للنزلء واأ�رشةم.. 4
و�شع اأ�ش�ص متابعة توفري الرعاية ال�شحية للنزلء.. 5
اأي اأمور اأخرى يرى رئي�ص اللجنة �رشورة عر�شها عليهم. . 6

24. جتتمع اللجنة العليا كل �شتة اأ�شهر على الأقل.
25. ت�شجيع النزلء على حت�شني �شلوكهم والإفراج عنهم بثالثة اأرباع املدة.

ال�شرية  اإذا كان ح�شن  املوؤبدة الإفراج عنه  ال�شاقة  بالأ�شغال  النزيل املحكوم  26. حق 
وال�شلوك و اأم�شى من العقوبة ع�رشين عاماً.

حتى  اأقاربه  اأحد  اأو  زوجه  اأو  فروعه  اأو  اأ�شوله  اأحد  جنازة  بح�شور  النزيل  حق   .27
الدرجة الثانية بتوجيه من الوزير وحتت احلرا�شة الالزمة.

28. ح�رش الخمالفات والعقوبات امل�شلكية. 
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من  احلرمان   – الإن��ذار   – )التنبيه  امل�شلكية يف  والعقوبات  اجل��زاءات  29. تحديد 
الزيارة مدة ل تزيد عن ثالثني يوم - الحرمان من جزء من املدة املنزلة من املدة املحكوم 
بها على األ تزيد مدة احلرمان عن )14( يوماً يف كل مرة – الو�شع يف احلجز النفرادي 
من  النزيل  بعد متكني  اإل  م�شلكية  اأي عقوبة  اإيقاع  – عدم  اأيام  �شبعة  تزيد عن  ل  ملدة 

الدفاع عن نف�شه. 
30- اإحالة اأي نزيل ارتكب جرمية للمحكمة املخت�شة.

31. رئي�ص الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

            نظرة لواقع ال�شجون:
لوحظ اأن القانون الأردين قانون متطور ويت�شمن ن�شو�شاً رائعة يفرت�ص اأن حتذوا 

املنظومة الوطنية حذوها وت�شتفيد من التجارب العربية لتطويرها.

اجلزء الثالث:
القانون رقم )05- 04(  تنظيم ال�شجون واإعادة الإدماج الجتماعي

 للمحبو�شني لعام 2005م – اجلزائر
املوؤرخ يف6/ فرباير/2005م

يتكون القانون من )174( مادة موزعة يف ع�رشه اأبواب وت�شمن التايل:

يهدف القانون اإلى تكري�ص مبادئ وقواعد لإر�شاء �شيا�شة عقابية مبنية على فكرة الدفاع . 1
الجتماعي.

املعاملة الإن�شانية للمحبو�شني مبا ت�شون كرامتهم دون متييز.. 2
ل يحرم املحبو�ص كلياً اأو جزئياً من ممار�شة حقوقه اإل وفقاً لهذا القانون.. 3
ح�شن اختيار موظفي املوؤ�ش�شات العقابية.. 4
تتولى اإدارة ال�شجون �شمان تطبيق العقوبات ال�شالبة للحرية.. 5
قرار . 6 اأو  اأو حكم  لآمر  تنفيذاً  اإيداعه مبوؤ�ش�شة عقابية  باملحبو�ص: كل �شخ�ص مت  يق�شد 

ق�شائي.
ي�شنف املحبو�شون اإلى:. 7
حمبو�شون موؤقتاً: وهم الأ�شخا�ص املتابعون جزائياً ومل ي�شدر ب�شاأنهم اأمر اأو حكم اأو . أ

قرار ق�شائي نهائي.
حمبو�شون حمكوم عليهم: وهم الأ�شخا�ص الذي �شدر بحقهم حكم اأو قرار اأ�شبح . ب

نهائياً.
حمبو�شون تنفيذاً لإكراه مدين.. ت
تخت�ص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام اجلزائية.. 8
يخ�ش�ص يف كل موؤ�ش�شة عقابية �شجل للحب�ص.. 9
عندما . 10 يكونوا حمبو�شني  اإذا مل  للحرية  ال�شالبة  العقوبة  لتنفيذ  املوؤقت  التاأجيل  ميكن 

اأ�شبح احلكم اأو القرار نهائياً.
يجوز منح املحكوم عليه نهائياً من التاأجيل املوؤقت يف احلالت التالية:. 11

اإذا كان م�شاباً مبر�ص خطري. . أ
اإذا تويف اأو اأ�شيب اأحد اأفراد عائلته وهو املتكفل بالعائلة. . ب
اأو . ت فالحية  اأ�شغال  اإمتام  من  عليه  املحكوم  لتمكني  �رشورياً  التاأجيل  كان  اإذا 

�شناعية اأو اأ�شغال �شناعة تقليدية.
اإذا ثبت م�شاركته يف اإجناز هام بالن�شبة مل�شتقبله.. ث
اإذا كان زوجه حمبو�شاً اأي�شاً وكان من �شاأن ذلك اإحلاق ال�رشر بالأولد الق�رش . ج

اأو العجزة. 
 اإذا كانت املراأة حاماًل اأو اأماً لولد يقل �شنه عن )24( �شهراً. . ح
 اإذا كانت مدة احلب�ص املحكوم بها عليه تقل عن �شتة اأ�شهر وقدم طلب عفو . خ

عنها.
اإذا كان املحكوم عليه غرامة وقدم ب�شاأنها طلب عفو.. د
اإذا كان املحكوم عليه م�شتدعًى لاأداء واجب اخلدمة الوطنية.. ذ

موؤ�ش�شات الدفاع الجتماعي: حتدث جلنة وزارية م�شرتكة لتن�شيق ن�شاطات اإعادة تربية . 12
املحبو�شني واإعادة اإدماجهم الجتماعي هدفها مكافحة اجلنوح وتنظيم الدفاع الجتماعي.

يعني مبوجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام قا�شي اأو اأكر ت�شند له مهام قا�شي . 13
تطبيق العقوبات. 
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تن�شاأ لدى كل موؤ�ش�شة وقائية وكل موؤ�ش�شة اإعادة الرتبية وكل موؤ�ش�شة اإعادة تاأهيل ويف . 14
املراكز املخ�ش�شة للن�شاء جلنة تطبيق العقوبات، يراأ�شها قا�شي تطبيق العقوبات.

تعريف املوؤ�ش�شة العقابية: هي مكان خم�ش�ص للحب�ص تنفذ فيه وفقاً للقانون العقوبات . 15
ال�شالبة للحرية، والأوامر ال�شادرة من اجلهات الق�شائية والإكراه البدين عند القت�شاء.

قد تكون املوؤ�ش�شات العقابية مغلقة وقد تكون مفتوحة.. 16
ت�شنف موؤ�ش�شات البيئة املغلقة اإلى موؤ�ش�شات ومراكز متخ�ش�شة:. 17

اأوًل: املوؤ�ش�شات:

موؤ�ش�شات وقائية: يف دائرة كل حمكمة ل�شتقبال املحبو�شني موؤقتاً اأو املحكوم عليهم . أ
نهائياً باحلب�ص �شنتني، اأو تبقت منها �شنتان، اأو اإكراه بدين.

موؤ�ش�شة اإعادة الرتبية: بدائرة اخت�شا�ص كل جمل�ص ق�شائي ل�شتقبال املحبو�شني موؤقتاً . ب
واملحكوم عليهم باحلب�ص تقل اأو ت�شاوي خم�ص �شنوات. 

موؤ�ش�شة اإعادة التاأهيل: حلب�ص املحكوم عليهم نهائياً بعقوبة احلب�ص تفوق خم�ص �شنوات . ت
ومعتادي الإجرام واملحكوم عليهم بالإعدام.

ثانيًا: املراكز املتخ�ش�شة:

مراكز متخ�ش�شة للن�شاء.. أ
مراكز متخ�ش�شة لالأحداث الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاماً.. ب

ميكن اأن حتدث باملوؤ�ش�شات العقابية م�شالح �شحية.. 18
داخلياً . 19 نظاماً  ال�شجون  اإدارة  من  اقرتاح  على  بناًء  الأختام  حافظ  العدل  وزير  يقرر 

منوذجياً للموؤ�ش�شات العقابية.
تخ�شع املوؤ�ش�شات العقابية واملراكز املتخ�ش�شة مبراقبه دورية يقوم بها ق�شاه. 20
اأن . 21 اإقليمياً  املخت�ص  العام  النائب  اأو  الأختام  حافظ  العدل  وزير  من  برتخي�ص  ميكن 

غري  اأو  احلكومية  واملنظمات  واجلمعيات  الباحثني  زي��ارة  العقابية  املوؤ�ش�شات  ت�شتقبل 
احلكومية، ذات الطابع الإن�شاين اأو اخلريي املهتمة بعامل ال�شجون.

ل يجوز ملوظفي املوؤ�ش�شة ا�شتعمال ال�شالح الناري اأو اللجوء اإلى ا�شتخدام القوة جتاه . 22
املحبو�شني اإل يف حالة الدفاع ال�رشعي، اأو الت�شدي لتمرد، اأو عنف، اأو حماولة هروب.

يجب اإخبار كل حمبو�ص بالنظم املقررة ملعاملة املحبو�شني والقواعد. . 23

يطبق نظام الحتبا�ص اجلماعي يف املوؤ�ش�شات العقابية اأو النفرادي.. 24
ل يلزم املحبو�ص موؤقتاً بارتداء البدلة اجلزائية ول بالعمل.. 25
العناية ال�شحية والغذائية باملحبو�شة احلامل.. 26
احلق يف الرعاية ال�شحية م�شمونه جلميع فئات املحبو�شني، ويتم الفح�ص عند الإيداع. . 27
احلق يف تغذية متوازنة وذات قيمة غذائية كافية.. 28
ومرا�شلتهم، . 29 الرابعة  الدرجة  لغاية  وفروعه  اأ�شوله  زيارة  تلقي  يف  احلق  للمحبو�ص 

وزوجته ومكفوله، واأقاربه بامل�شاهرة اإلى الدرجة الثالثة.
حق املحبو�ص يف ممار�شة واجباته الدينية.. 30
حق املحبو�ص يف تلقي احلوالت الربيدية وامل�رشفية والطرود.. 31
يتلقَّ رداً على . 32 باأي حق من حقوقه، واإذا مل  امل�شا�ص  ال�شكوى عند  حق املحبو�ص يف 

تطبيق  قا�شي  اإخطار  له  جاز  اأيام  ع�رشة  مرور  بعد  العقابية  املوؤ�ش�شة  مدير  من  �شكواه 
العقوبات مبا�رشة.

يجب على املحبو�ص اأن يحرتم قواعد االن�ضباط ويحافظ على النظام واالأمن وال�ضحة . 33
والنظافة داخل املوؤ�ش�شة العقابية.

يجب على املحبو�ص المتثال للتفتي�ص يف كل حني.. 34
والرفع . 35 ال�شخ�شية  وموؤهالته  قدراته  تنمية  اإلى  املحبو�ص  تربية  اإع��ادة  عملية  تهدف 

امل�شتمر من م�شتواه الفكري والأخالقي واإح�شا�شه بامل�شوؤولية، وبعث الرغبة فيه للعي�ص 
يف املجتمع يف ظل احرتام القانون.

يعني يف كل موؤ�ش�شة عقابية مربون واأ�شاتذة وخمت�شون يف علم النف�ص وم�شاعدات . 36
وم�شاعدون.

حق املحبو�ص يف متابعه برامج التلفزة والإذاعة والطالع على اجلرائد واملجالت.. 37
حق املحبو�ص يف التعليم العام والتقني والتكويني والرتبية البدنية.. 38
حق املحبو�ص يف العمل داخل ال�شجن وتقا�شي اأجر منا�شب.. 39
حق املحبو�ص وفقاً ل�رشوط حمددة التمتع باحلرية الن�ضفية: وهي و�ضع املحكوم عليه . 40

نهائياً خارج املوؤ�ش�شة العقابية خالل النهار ومنفرداً دون حرا�شة اأو رقابة، ليعود اإليها م�شاء 
كل يوم.

تتخذ موؤ�ش�شات البيئة املفتوحة �شكل مراكز ذات طابع فالحي اأو �شناعي اأو حريف اأو . 41
خدماتي اأو ذات منفعة عامة. 
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اإعادة الإدماج الجتماعي للمحبو�شني مهمة ت�شطلع بها الدولة وي�شاهم فيها املجتمع . 42
املدين.

توؤ�ش�ص م�شاعدة اجتماعية مالية متنح للمحبو�شني املعوزين عند الإفراج عنهم.. 43
يتم ترتيب وتوزيع الأحداث ح�شب جن�شهم و�شنهم وو�شعهم اجلزائي.. 44
يجوز لقا�شي تطبيق العقوبات مكافاأة املحبو�ص ح�شن ال�شرية وال�شلوك املحكوم عليه . 45

ملدة  حرا�شة  دون  خروج  اإجازة  منحه  عنها  تقل  اأو  �شنوات  ثالث  ت�شاوي  �شالبة  بعقوبة 
اأق�شاها ع�رشة اأيام.

يخ�شع املكوم عليه بالإعدام لنظام احلب�ص النفرادي لياًل ونهاراً ملدة خم�ص �شنوات.. 46
ل تنفذ عقوبة الإعدام ال بعد رف�ص طلب العفو.. 47
ل تنفذ عقوبة الإعدام على احلامل واملر�شعة دون العامني.. 48
م�شتواهم . 49 ال�شجون وحت�شني  اإدارة  تكوين موظفي  ت�شمن  متخ�ش�شة  مدار�ص  َّدث  حتحُ

املهني.
اأو خا�شة بغر�ص حت�شني ت�شيري . 50 اتفاقيات مع هيئات عمومية  اأن تربم  ال�شجون  لإدارة 

املوؤ�ش�شات العقابية، وجت�شيد اأهداف اإعادة الرتبية، والإدماج الجتماعي للمحبو�شني.
يعاقب كل موظف تابع لإدارة ال�شجون اإذا ارتكب خمالفة مو�شحة يف القانون.. 51

            نظرة لواقع ال�شجون:
قانون  وال�شجناء  لل�شجون  املنظم  اجلزائري  القانون  اأن  لوحظ  ال�شجون  لواقع 
مبداأ  وه��ذا  لل�شجناء،  الجتماعي  الإدم��اج  اأهمية  على  يوؤكد  اأن��ه  حيث  متقدم 
املنظومة  ناأمل من  ت�شمن ن�شو�شاً جيدة  ال�شجون، وقد  الهدف من  لتحقيق  هام 
القانونية الوطنية يف اليمن اأن ت�شتفيد من تلك الن�شو�ص، واإجراء تعديالت �شاملة 
الواقع وعدم  التطورات احلا�شلة يف  يتوافق مع  لل�شجون مبا  القانونية  للمنظومة 

التقوقع يف ن�شو�ص جامدة.

الق�ســـــم الـثـانـــي:
املنظومة القانونية الوطنية

 اليمنية لل�سجون
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تتكون املنظومة القانونية لل�شجون يف اليمن من قانون تنظيم ال�شجون رقم )48( لعام 
1991م والالئحة التنفيذية له رقم )221( ل�شنه 1999م 

ولأهمية احلق يف احلرية وعدم جواز تقييد حرية اأي �شخ�ص وحب�شه اإل وفق �شوابط �شيقة 
وحمددة مينع جتاوزها فقد ن�ص الد�شتور اليمني على �شمانات واأ�ش�ص كفالة احلق يف احلرية 
وعدم احلب�ص اإل وفقاً ل�شوابط د�شتورية حمددة مينع جتاوزها، حيث ن�شت املادة )48( من 

الد�شتور على الآتي:
اأ- تكفل الدولة للمواطنني حريتهم ال�شخ�شية وحتافظ على كرامتهم واأمنهم، ويحدد 
القانون احلالت التي تقيد فيها حرية املواطن، ول يجوز تقييد حرية اأحد اإل بحك�م من 

حم�ك�م�ة خمت���ش�ة.
ب- ل يجوز القب�ص على اأي �شخ�ص اأو تفتي�شه اأو حجزه اإل يف حالة التلب�ص، اأو باأمر 

توجبه �رشورة التحقيق و�شيانة الأمن ي�شدره القا�شي اأو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، 
كما ل يجوز مراقب�ة اأي �شخ�ص اأو التحري عنه اإل وفق�اً للقانون.

وكل اإن�شان تقيد حريته باأي قيد يجب اأن ت�شان كرامته ويحظر التعذيب ج�شدياً اأو نف�شياً اأو 
معنوياً، ويحظر الق�رش على العرتاف اأثناء التحقيقات، ولالإن�شان الذي تقيد حريته احلق يف 
المتناع عن الإدلء باأية اأقوال اإل بح�شور حماميه، ويحظر حب�ص اأو حجز اأي اإن�شان يف غري 

الأماكن اخلا�شعة لقانون تنظيم ال�شجون، ويحرم التعذيب واملعاملة غري الإن�شانية عند القب�ص 
اأو اأثناء فرتة الحتجاز اأو ال�شجن.

ج- كل من يقب�ص عليه ب�شفة موؤقتة ب�شبب ال�شتباه يف ارتكابه جرمية يجب اأن يقدم اإلى 
الق�شاء خالل اأربع وع�رشين �شاعة من تاريخ القب�ص عليه على الأكر وعلى القا�شي اأو النيابة 

العامة تبلي�غه باأ�شباب القب�ص وا�شتجوابه ومتكينه من اإبداء دفاعه واعرتا�شاته، ويجب على 
الفور اإ�شدار اأمر م�شبب با�شتمرار القب�ص اأو الإفراج عنه، ويف كل الأحوال ل يجوز للنيابة 

العامة ال�شتمرار يف احلجز لأكر من �شبعة اأيام اإل باأمر ق�شائي، ويحدد القانون املدة الق�شوى 
للحب��ص الحتياطي.

د- عند اإلقاء القب�ص على اأي �شخ�ص لأي �شبب يجب اأن يخطر فوراً من يختاره املقبو�ص 
عليه كما يجب ذلك عند �شدور كل اأمر ق�شائي با�شتمرار احلجز، فاإذا تعذر على املقبو�ص 

عليه الختيار وجب اإبالغ اأقاربه اأو م�ن يهم�ه الآمر.
ه�- يحدد القانون عقاب من يخالف اأحكام اأي فقرة من فقرات هذه املادة، ك�ما يح�دد 

التعوي�ص املنا�شب عن الأ�رشار التي قد تلحق بال�شخ�ص من جراء املخالفة، ويعترب التعذيب 
اجل��شدي اأو النف�شي عند القب�ص اأو الحتجاز اأو ال�شجن جرمية ل ت�شقط بالتقادم، ويعاقب 

عليها كل من ميار�شها اأو ياأمر بها اأو ي�ش�ارك فيه�ا.
مادة )49(: )حق الدفاع اأ�شالة اأو وكالة مكفول يف جميع مراحل التحقيق والدعوى واأمام 

جميع املحاكم وفق�اً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون الق�شائي لغري القادرين وفق�اً 
للقانون(.

والذي جاء قانون تنظيم ال�شجون ولئحته التنفيذية لتف�شيل ما ورد من ن�شو�ص د�شتورية 
دون الإخالل اأو التعار�ص مع ن�شو�ص الد�شتور، احرتاماً ملبداأ �شمو الد�شتور وعدم جواز 

تعار�ص ن�شو�ص القوانني واللوائح مع ن�شو�ص الد�شتور.
وبالرغم من الفرتة الزمنية الطويلة منذ �شدور قانون تنظيم ال�شجون ولئحته اإل اأن القانون 

والالئحة ت�شمنا ن�شو�شاً قانونية جيدة، بالرغم من ق�شورها ب�شبب عدم مواكبة القانون 
للمتغريات املجتمعية والتي تطورت فيها جميع جمالت احلياة مبا فيها ال�شجون، والتي كان 

من املفرت�ص اأن تتواكب املنظومة القانونية لل�شجون بذلك.
ولكن لالأ�شف ال�شديد مازالت منظومة ال�شجون القانونية متاأخرة وقدمية حتتاج اإلى تطوير 

وحتديث..
حيث مت رفع م�شاريع لقانون ال�شجون خالل الفرتة املا�شية ولكنه كان يتوقف فجاأة، وي�شتمر 
القانون العتيق يف النفاذ اجلزئي، ولو مت تنفيذ كافة الن�شو�ص لقانون تنظيم ال�شجون ولئحته 

لقطعت اليمن �شوطاً كبرياً يف تعزيز حريات وحقوق ال�شجناء والرفع مب�شتواهم ب�شكل اأف�شل 
من الو�شع احلايل والذي تعاين ال�شجون وال�شجناء من قانون قدمي ينظمها ومن واقع اأكر 

�شوءاً بعدم تنفيذ قانون تنظيم ال�شجون ب�شكل كامل، حيث مازالت كثري من املواد القانونية 
معطلة وموقفة ي�شتلزم تفعيلها ب�شكل كامل قبل اإجراء اأي تعديالت لزمة لن�شو�ص القانون.

فلي�ص من املعقول اإجراء تعديالت لن�شو�ص قانون ال�شجون بالرغم من اأنه مل ينفذ 
وي�شتلزم تنفيذ كافة ن�شو�شه ليتم تقييمه ومعرفة اأوجه الق�شور ليتم تالفيها، واإجراء تعديالت 

من واقع عملي جمرب ولي�ص نظرياً يف ن�شو�ص قوانني حتت�شنها الأدراج بني ثناياها.
كما اأن تنفيذ كافة ن�شو�ص املنظومة القانونية لل�شجون �شيوؤ�ش�ص لقناعة كبرية لدى جميع 

الأطراف يف تطويرها، فاإذا مل يتم تنفيذ ن�شو�ص املنظومة احلالية بالرغم من ق�شورها 
ف�شي�شتحيل تنفيذ املنظومة بعد تطويرها وتعديلها. 

وللتف�شيل حول املنظومة القانونية لل�شجون �شنو�شح ذلك يف فرعني رئي�شيني:
الفرع الأول: قانون تنظيم ال�شجون.

الفرع الثاين: الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون. 
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الفرع الأول:
قانون تنظيم ال�شجون اليمني رقم )48( لعام 1991م

ت�شمن قانون تنظيم ال�شجون )45( مادة موزعة يف اثنا ع�رش ف�شل كالتايل:

اأوًل: الف�شل الأول: الت�شمية والتعاريف
ت�شمن مادتني )2،1( مت ت�شمية القانون بقانون تنظيم م�شلحة ال�شجون، والتعاريف 

الأخرى حيث فرق القانون بني املحبو�ص احتياطياً وال�شجني حيث عرف ال�شجني باأنه: كل 
�شخ�ص �شدر بحقه حكم نافذ يق�شي بحب�شه.

بينما عرف املحبو�ص احتياطياً باأنه: كل �شخ�ص �شدر بحقة اأمر اأو قرار يق�شي بحب�شه 
احتياطياً من �شلطة خمت�شة.

اأما ال�شجن فقد مت اإطالقه ملكان احتجاز ال�شجني واملحبو�ص احتياطياً حيث ن�ص على: 
ال�شجن هو: املكان الذي يودع فيه ال�شجناء وامل�شجونون احتياطياً.

ثانيًا: الف�شل الثاين اأحكام عامة
مت تو�شيح الأحكام العامة لقانون ال�شجون يف �شت مواد )3 ،4 ،5 ،6 ، 7 ، 8( 

واأو�شحت التايل:
اأهداف معاملة امل�شجونني والتي اأو�شحت ذلك بهدفني:  .1

الهدف الأول: اإ�شالح وتاأهيل امل�شجونني.
الهدف الثاين: خلق الرغبة لدى امل�شجونني نحو احلياة ال�شريفة واملواطنة ال�شاحلة.

2.اأهداف ال�شجون:
 اأ. اإعادة تربية امل�شجونني.

 ب. غر�ص روح حب العمل لدى امل�شجونني.
 ج. التقيد بالقوانني لدى ال�شجناء.

 د. عدم اإحلاق ال�رشر املادي واملعنوي بامل�شجونني اأثناء تنفيذ العقوبة يف 
ال�شجن.

            نظرة لواقع ال�شجون:
وتتوافق  ومتطورة  متقدمة  املذكورة  الأهداف  اأن  يالحظ  ال�شجون  لواقع  بالنظر 
مع اأهداف املنظومة الدولية حلقوق الإن�شان واملتمثلة يف اأن ال�شجن مكان تاأهيل 
وتدريب ولي�ص اأداة انتقام وعقوبة، ويف هذه النقطة يكون قانون ال�شجون اليمني 

متقدماً ومواكباً لتطورات مفهوم ال�شجون واأهدافها، ولكن الواقع خمتلف..
الن�ص جيد، والتطبيق بحاجة اإلى ت�شحيح وتطوير، حيث اأن حتقيق هدف الإ�شالح 
والتاأهيل ي�شتلزم لتنفيذه توفري الو�شائل الالزمة لتحقيقه ولي�ص التوقف عند اأوراق 
ن�شو�ص القانون، يجب اأن تتحول تلك الن�شو�ص اإلى واقع تنفيذي، فلكي يتم 
يف  املتمثلة  لتحقيقها،  الالزمة  الو�شائل  اتخاذ  ي�شتلزم  الأه��داف  وحتقيق  تفعيل 

الو�شائل واملوؤثرات الرتبوية والتدريب والأن�شطة الريا�شية والثقافية.
مفهوم  وك��اأن  الأن�شطة  لتلك  توقف  هو  اليمنية  ال�شجون  يف  حالياً  يح�شل  فما 

ال�شجون عاد اإلى الع�شور القدمية كو�شيلة عقاب وانتقام ل اإ�شالح وتاأهيل.
ال�شجون مت  ال�شجون واإدارات  باملخت�شني يف م�شلحة  امليداين واللقاء  وبالنزول 
الإفادة لنا باأن اأهم اأ�شباب توقف الأن�شطة الثقافية والتدريب وغريها من الأن�شطة 
يلزم  خاطئ  اإج��راء  وهذا  الأن�شطة،  تلك  لتنفيذ  املالية  املخ�ش�شات  توقيف  هو 
ت�شحيحه ومنح املخ�ش�شات املالية لل�شجون ب�شكل كامل دون اأي انتقا�ص، بل كان 
من املفرت�ص رفعها ل تخفي�شها، كون ذلك يوؤثر على جوهر وهدف ال�شجون يف 
الإ�شالح والتاأهيل واأ�شبحت جميع املتطلبات املالية بنف�ص الأهمية، فمخ�ش�شات 
الأن�شطة الثقافية والريا�شية والتاأهيل والتدريب اأمر هام، ول يقل اأهمية عن الغذاء 
والأمن، لأنها تهدف تلك الأن�شطة اإلى اإعادة دمج ال�شجني يف املجتمع وت�شحيح 
اأي انحرافات �شلوكية لديه، ولن يتحقق ذلك اإل عرب تنفيذ اأن�شطة متميزة ومفيدة 

تغري �شلوكه اإيجابياً.
الأه��داف  حتققت  ف��اإذا  حتققها،  ومدى  اأهدافها  اإلى  النظر  يتم  جهة  اأي  ولتقييم 
اإلى  التقييم �شلبياً ويحتاج  اإيجابي واإن مل تتحقق الأهداف يكون  لها  التقييم  فاإن 
ت�شحيح �رشيع لذلك النحراف عن حتقيق الأهداف، وتوفري الو�شائل والإمكانيات 

الالزمة للعودة لتحقيق الأهداف.
فكما نوؤكد على اجلهات الر�شمية اأهمية منح ال�شجون اأولوية ق�شوى يف املخ�ش�شات 
الدولية  واملنظمات  اخلا�ص  والقطاع  املدين  املجتمع  منظمات  نحث  كذلك  املالية 
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2. بخ�شو�ص الإفراج عن ال�شجناء:
اأو�شح القانون حق ال�شجني يف الإفراج عنه �شباح نف�ص يوم انتهاء مدة ال�شجن عليه 

املو�شحة يف احلكم الق�شائي.
وبخ�شو�ص املحبو�ص احتياطياً )رهن املحاكمة اأو رهن التحقيق( يفرج عن ال�شجني بعد 

انتهاء مدة احلب�ص املحددة يف اأمر احلب�ص الحتياطي املكتوب ال�شادر من ال�شلطة م�شدرة 
القرار.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ ق�شور كبري يف الواقع العملي لل�شجون فيما يخ�ص 

الإيداع والإفراج.
فالإيداع مازال مفتوحاً دون التقيد مبا ورد يف القانون، فيتم اإيداع اأ�شخا�ص دون 
املخت�شة، وهذا  املحكمة  اأو  العامة  النيابة  احتياطي من  اأوامر حب�ص  اأحكام ودون 

خطاأ ي�شتلزم توقيفه واللتزام بن�شو�ص القانون.
بالإ�شافة اإلى اأنه لوحظ يف بع�ص احلالت عدم حتديد فرتة احلب�ص يف اأمر الإيداع 
يف ال�شجن واإمنا يكتفى باأن يتم اإيداعه ول يتم الإفراج عنه اإل باأمر من اجلهة م�شدرة 
الإيداع، وهذا خمالف لن�شو�ص القانون التي اأوجبت اأن يتم حتديد فرتة احلب�ص 

لتحديد وقت الإفراج.
من  حيث  العملي  الواقع  يف  ق�شور  فهناك  ال�شجناء  عن  الإفراج  بخ�شو�ص  اأما 
اأن يتم الإفراج الفوري واملبا�رش  املفرت�ص - بح�شب ن�شو�ص قانون ال�شجون - 
اأمر احلب�ص الحتياطي  اأو  املحددة يف احلكم  انتهاء فرتة احلب�ص  ال�شجني عند  عن 

ولكن.. 
ما يح�شل على اأر�ص الواقع هو ا�شتمرار احتجاز ال�شجناء بعد انتهاء فرتة احلب�ص 
وينتظر مدير ال�شجن اأمر اإفراج من النيابة العامة عن ال�شجني، بحيث اإذا تاأخر اأمر 
الإفراج عن ال�شجني ي�شتمر ال�شجني يف حمب�شه اأو يتم التخاطب من اإدارة ال�شجن 
وهذا خطاأ  فرتة حمبو�شيتهم،  انتهت  الذي  ال�شجناء  بخ�شو�ص  العامة  النيابة  مع 
اأوجب الإفراج الفوري عند انتهاء فرتة  وغري موجود يف ن�شو�ص القانون الذي 

احلب�ص.

اإلى اأهمية اإعادة الإنعا�ص لل�شجون وتوفري امل�شتلزمات الالزمة لإعادتها اإلى دورها 
واإزالة  املجتمعي،  الأم��ان  لتحقيق  ال�شجناء  وتاأهيل  لإ�شالح  واملن�شود  احلقيقي 
باأن يخرج  اأي تخوفات من ال�شجني بعد خروجه من ال�شجن واخل�شية املجتمعية 

ال�شجني كما دخل اأو اأكر �شوءاً.
كون ال�شجني ميتلك وقت فراغ كبري اإذا مل يتم ملوؤه باأن�شطة اإيجابية ي�شتفيد منها 
ال�شجني فاإنه حتماً �شيذهب بعيداً عن ذلك، وميالأ الفراغ باأن�شطة �شلبية واإجرامية قد 

ت�شل اإلى حد اجلرمية والعتداء على نف�شه اأو الآخرين.
نطاق  يف  التحرك  حمدودية  نتيجة  ال�شجني  يف  الكامنة  الطاقة  اأن  اإلى  بالإ�شافة 
ال�شجن اإن مل يتم تنفي�شها باأن�شطة اإيجابية فاإنها حتماً �شتتفجر �شلباً بعمليات عنف 
الأمان  على  ويوؤثر  خطري  وهذا  ال�شجن،  موظفي  اأو  ال�شجناء  من  زمالئه  نحو 
املجتمعي، ويحرف هدف ال�شجون من خلق الرغبة لدى ال�شجناء للجنوح نحو 

حياة �رشيفة اإلى فراخة اإجرام.

تقييد امل�شلحة وجميع العاملني يف ال�شجون باأحكام قانون ال�شجون والقوانني   .3
الأخرى.

م�شاعدة العاملني يف ال�شجون لل�شجناء والتاأثري عليهم من خالل القدوة احل�شنة   .4
واملثال اجليد لإ�شالحهم.

عدم قبول اإيداع اأي �شخ�ص يف ال�شجون اإل باأمر حب�ص مكتوب �شادر من القا�شي   .5
املخت�ص للتنفيذ مبوجب احلكم الق�شائي النهائي، مو�شح فيه ال�شيغة التنفيذية اأو اأمر حب�ص 

موقع وخمتوم من النيابة العامة املخت�شة قانوناً.

ثالثًا: نظام قبول الإفراج عن امل�شجونني )الف�شل الثالث(

والذي يتكون من ثمان مواد )11،10،9(
1.  بخ�شو�ص الإيداع يف ال�شجن:

قيدت ن�شو�ص القانون �شالحية قبول ال�شجناء يف ال�شجون واإيداعهم ب�شدور حكم 
ق�ضائي، اأو ال�ضجناء على ذمة ق�ضايا خطرية اجتماعياً وب�رشط �ضدور اأمر مكتوب باحلب�ص من 

النيابة اأو املحكمة املخت�شة، واإ�شعار اأ�رشة ال�شجني مبكان �شجنه واأي انتقال له ل�شجن اآخر.
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رابعًا: التاأهيل والتدريب لل�شجناء )الف�شل الرابع(

لأهمية التدريب والتاأهيل لل�شجني فقد اأفرد القانون اليمني ف�شاًل كاماًل له يت�شمن اأحد ع�رش 
مادة )12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22( ويعترب اأكرب الف�شول واأكرها 

مواداً يف القانون الرتباط التدريب والتاأهيل بهدف ال�ضجون، ومتحورت ن�ضو�ص تلك املواد 
يف النقاط التالية:

حق جميع ال�شجناء يف التدريب والتاأهيل.   -1
وجوب توفري اإدارة ال�شجن و�شائل التدريب والتاأهيل لل�شجناء.  -2

اإن�شاء الور�ص واملعامل داخل ال�شجون لت�شغيل ال�شجناء.  -3
حق ال�شجناء يف العمل مقابل اأجر منا�شب.  -4

العمل جزء من تنفيذ عقوبة احلب�ص ولي�ص جزءاً من العقوبة، وحت�شب فرتة العمل   -5
داخل ال�شجن من مدة احلب�ص املحكوم بها.

الهدف من العمل احلفاظ على كيان ال�شجني وم�شاعدته يف الندماج يف املجتمع،   -6
ولي�ص املردود املادي لل�شجن.

عدم جواز ت�شغيل ال�شجناء يف اأعمال �شاقة.  -7
عدم جواز ت�شغيل ال�شجناء احتياطياً لن�شغالهم مبتابعة ق�شاياهم لدى النيابة العامة   -8

واملحاكم.
وجوب توفري و�شائل الأمن ال�شناعي يف حمالت العمل داخل ال�شجون.  -9

حق ال�شجناء يف التعليم واإلزامية توفري و�شائلة من قبل اإدارة ال�شجن  -10
حق ال�شجناء يف الوعظ الديني والإر�شاد اإلى الف�شيلة والدعم النف�شي والجتماعي.  -11

حق ال�شجناء يف امل�شاركة يف الربامج والأن�شطة الثقافية والريا�شية والرتفيهية داخل   -12
ال�شجن.

خام�شًا: الرعاية ال�شحية لل�شجناء )الف�شل اخلام�ص(

ت�شمنت �شبع مواد )23، 24، 25، 26، 27، 28، 29( ومتحورت يف النقاط التالية:
1- مراعاة ال�شحة العامة داخل ال�شجن من قبل اإدارة ال�شجن.

2- حق ال�شجناء يف الرعاية ال�شحية.

3- توفري اإدارة ال�شجن الرعاية ال�شحية الوقائية لل�شجناء وتعيني اأطباء متخ�ش�شني 
بالتن�شيق مع وزارة ال�شحة.

4- اإلزامية تنفيذ اإدارة ال�شجن لإر�شادات ومالحظات الأطباء يف ال�شجون يف اجلوانب 
ال�شحية والوقائية والعالجية والغذائية.

5- اإ�شدار لئحة تف�شيلية لتنظيم ال�شوؤون الطبية وال�شحية داخل ال�شجون لتحديد مهام 
وواجبات الأطباء، ت�شدر بقرار من وزير الداخلية.

6- حق ال�شجناء امل�شابني مبر�ص عقلي اأو نف�شي يف النقل اإلى م�شت�شفى الأمرا�ص العقلية 
والنف�شية.

7- حق املراأة احلامل يف الرعاية ال�شحية والغذائية املنا�شبة قبل واأثناء وبعد الو�شع.
8- حق الطفل املولود يف ال�شجن يف البقاء مع والدته ملدة عامني بعدها يتم ت�شليمه لأقاربه 

اأو لدور الرعاية.

            نظرة لواقع ال�شجون:

يالحظ عدم �شدور الالئحة التف�شيلية لتنظيم اخلدمات الطبية وال�شحية داخل   اأ. 
ال�شجون ح�شبما ن�ص عليه القانون.

 ب. ق�شور يف توفري الرعاية ال�شحية لل�شجناء ومبتابعة ذلك لدى املخت�شني اأفادوا 
باأن ال�شبب هو عدم وجود خم�ش�شات مالية لتغطية ذلك الحتياج، بالإ�شافة اإلى 

عدم جتاوب اجلهات ذات العالقة بتوفري الرعاية ال�شحية لل�شجناء.
 ج. عدم التزام اإدارة ال�شجون بتخ�شي�ص وجبات غذائية ملر�شى ال�شكر وال�شغط 

وغريهم، وفقاً لتعليمات الطبيب وتنفيذاً ملا ن�ص عليه القانون.
ل  املثال  �شبيل  وعلى  ال�شحة،  وزارة  قبل  من  لل�شجناء  الأدوي��ة  توفري   د. توقف 
احل�رش بخ�شو�ص عالج الأن�شولني ملر�شى ال�شكر مت متابعة اإ�شدار كروت �رشف 
الأن�شولني لل�شجناء املر�شى بال�شكر، وكان يتم �رشف عبوات اأن�شولني ولكن مت 
توقيف ال�رشف منذ عدة اأ�شهر بالرغم من اأهميتها لهم ودومنا مربر، بالرغم من اأن 

املر�شى خارج ال�شجن مازالت وزارة ال�شحة ت�رشف لهم الأن�شولني.
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            نظرة لواقع ال�شجون:
ال�شجناء  ت�شنيف  وجوبية  على  ن�ص  القانون  اأن  يالحظ  ال�شجون  لواقع  بالنظر 
اإدارة  على  وواجباً  لل�شجناء  قانوين  حقاً  يعترب  وبذلك  املذكورة  للمعايري  وفقاً 
ال�شجون اللتزام بتنفيذه، ملا لذلك الت�شنيف من دور يف احلد من انت�شار اجلرمية 
ب�شبب احتكاك املجرمني املبتدئني مع اأرباب ال�شوابق، وكذلك تفاوت العمر بني 
كبار  قبل  من  واجلن�شية  اجل�شدية  العتداءات  �شلبي يف  دور  له  والذي  ال�شجناء، 

ال�شن مع �شغار ال�شن.
- يف الواقع ما يتم حالياً يف ال�شجون اليمنية هو فقط الت�شنيف بح�شب اجلن�ص 
)عزل الذكور عن الإناث( وعزل الأحداث عن البالغني، ول يتم اللتزام ببقية 
الت�شنيف وخا�شة الت�شنيف اجلرمي بح�شب اجلرمية املرتكبة نظراً خلطورة احتكاك 

مرتكبي اجلرائم اخلطرية ومعتادي الإجرام مع مبتدئيه.

ثامنًا: التدابري التاأديبية لل�شجناء )الف�شل الثامن(

التاأديبية  العقوبات  فيها  فقرات حددت  مادة واحدة )34( مكونة من خم�ص  الف�شل  ت�شمن 
لل�شجناء عند خمالفتهم الأنظمة واللوائح بخم�ص عقوبات تاأديبية كالتايل:

�شهر،  عن  تزيد  ل  ملدة  والرتفيهية  الريا�شية  الفعاليات  يف  امل�شاركة  من  احلرمان   .1
وخ�شم ما ل يزيد عن �شبع درجات من ال�شلوك.

2. احلرمان من املرا�شالت ملدة ل تزيد عن �شهرين وخ�شم ما ل يزيد عن �شبع درجات 
من ال�شلوك.

3. احلرمان من �رشاء مواد ا�شتهالكية ملدة ل تزيد عن �شهر، وخ�شم ما ل يزيد عن �شبع 
درجات من ال�شلوك.

من  درج��ات  خم�ص  عن  يزيد  ل  ما  وخ�شم  مرتني  الدورية  الزيارة  من  احلرمان   .4
ال�شلوك.

5. احلجز النفرادي ملدة ل تزيد عن اأ�شبوعني وخ�شم ما ل يزيد عن ع�رش درجات من 
ال�شلوك.

�شاد�شًا: الت�شهيالت املمنوحة لل�شجناء )الف�شل ال�شاد�ص(

يتكون هذا الف�شل من مادتني )30، 31( مت تو�شيح حقوق ال�شجناء يف ت�شهيالت كالتايل:
1. حق ال�شجني يف مقابلة اأ�رشته وذويه واأ�شدقائه.

2. حق ال�شجني يف ا�شتالم واإر�شال املرا�شالت.
3. حق ال�شجني يف ا�شتالم وحتويل الأموال.

4. حق املحبو�ص احتياطياً يف مقابلة ذويه وحماميه مبوجب اإذن كتابي من اجلهة
     م�شدرة اأمر احلب�ص.

            نظرة لواقع ال�شجون:
يالحظ اأن هذا احلق من�شو�ص عليه يف القانون ولكنه يف اأر�ص الواقع غري مفعل، 
لعدم قيام اإدارة ال�شجون بكفالة متكني ال�شجناء من احلق يف املرا�شلة والتحويالت 
املالية، حيث مل يتم اإن�شاء فرع للربيد داخل ال�شجون للمرا�شلة وحتويالت الأموال، 
بالإ�شافة اإلى اأن القانون مل يذكر م�شتجدات التوا�شل احلديثة مثل حق ال�شجني يف 
التوا�شل الهاتفي اأو التوا�شل عن طريق و�شائل التوا�شل الجتماعي )الفي�شبوك 
– الوات�ص اأب وغريها من الو�شائل وفقاً لإجراءات و�شوابط حمددة(. – التويرت 

�شابعًا: ت�شنيف امل�شجونني )الف�شل ال�شابع(

يتكون الف�شل من مادتني )32، 33( وت�شمنت وجوب ت�شنيف ال�شجناء عند دخولهم 
ال�شجن يف مركز ال�شتقبال وفقاً للمعايري التالية:

الت�شنيف اجلرمي )بح�شب اجلرمية املرتكبة(.  .1
الت�شنيف العمري )عزل الأحداث عن البالغني(.  .2

الت�شنيف اجلن�شي )بح�شب جن�ص ال�شجني(.  .3
الت�شنيف بح�شب اجلن�شية )ف�شل ال�شجناء الأجانب عن اليمنيني(.  .4

حق ال�شجينات يف رعايتهن وحرا�شتهن من قبل كادر ن�شائي.  .5
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            نظرة لواقع ال�شجون:
- لوحظ اأنه مل يتم تو�شيح نوعيه املخالفة مقرونة بالعقوبة املقررة لها.

- لوحظ منح مدراء ال�شجون �شالحية فر�ص العقوبة التاأديبية وعدم اإيكالها للجنة 
التاأديب.

- مل يتم حتديد اآلية للتظلم من العقوبات التاأديبية.
- عدم تو�شيح وجوبية التحقيق يف املخالفات ال�شادرة من ال�شجناء وتوثيقها يف 

حما�رش ر�شمية.

تا�شعًا: الإجراءات املتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام )الف�شل التا�شع(

نظراً خلطورة عقوبة الإعدام كونها توؤدي اإلى حرمان ال�شخ�ص من احلق يف احلياة فقد اأفرد 
قانون تنظيم ال�شجون ف�شاًل م�شتقاًل لتو�شيح اإجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام، ت�شمنت مادة 

واحدة مكونة من )8( فقرات كالتايل:
1. وجوبية تفتي�ص الأ�شخا�ص املحكومني بالإعدام بدقة وحذر عند ا�شتالمهم 

وو�شعهم يف زنزانة منفردة تخ�شع للرقابة الدائمة.
2. م�شوؤولية مدير ال�شجن يف اإثبات �شخ�شية املحكوم عليه بالإعدام عند 

التنفيذ.
3. ا�شتيفاء كافة الإجراءات املو�شحة يف قانون الإجراءات اجلنائية بناء على اأمر 

كتابي من النائب العام اإلى الوزير بالتنفيذ.
4. اإلزامية اإبالغ الوزير للنائب العام مبوعد التنفيذ بوقت كايف.

5. ال�شماح لل�شجني با�شتخدام ال�شعائر الدينية قبل تنفيذ الإعدام.
6. حق املحكوم بالإعدام مبقابلة عائلته قبل التنفيذ بيوم.

7. تنفيذ الإعدام بح�شور النائب العام اأو من ميثله ومدير ال�شجن وطبيب ال�شجن، 
وعدم ال�شماح لغريهم اإل باإذن من النائب العام.

8. ت�شليم جثة املحكوم عليه بالإعدام لأقاربه لدفنها بعد التنفيذ، واإن مل يطالب بجثته 
اأقاربه يتم دفنها على نفقة احلكومة.

            نظرة لواقع ال�شجون:
- مل يحدد القانون اآليات وو�شائل تنفيذ عقوبة الإعدام.
- ل يتم يف الغالب اإبالغ اأقارب املحكوم عليه بالإعدام

     مبوعد التنفيذ ملقابلته قبل التنفيذ بيوم.

عا�شرًا: الأنظمة واللوائح الداخلية لل�شجن )الف�شل العا�شر(

يتكون هذا الف�شل من مادة واحدة )36( اأو�شحت املادة �شالحية وزير الداخلية يف اإ�شدار 
الأنظمة واللوائح الداخلية لل�شجون، مكونة من خم�ص فقرات ت�شمنت التايل:

1. نظام دخول وخروج ال�شجناء والزوار والتفتي�ص واحلرا�شة ونقل امل�شجونني وغريها 
من امل�شائل الأمنية.

2. حتديد اأنواع ال�شجالت والبيانات املتعلقة بامل�شجون.
3. حتديد اأنواع الزي املقرر للم�شجونني واملحكومني بالإعدام.

4. حتديد ت�شنيف ال�شجناء وفقاً للمعايري املحددة.
5. حتديد القوة الب�رشية العاملة يف ال�شجون، ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم.

احلادي ع�شر: حالت ا�شتخدام الو�شائل اجلربية )الف�شل احلادي ع�شر(

خلطورة ا�شتخدام الو�شائل اجلربية، فقد حدد القانون احلالت التي يتم فيها ا�شتخدام الو�شائل 
اجلربية يف مادتني )37، 38( الأولى مكونة من ثالث فقرات، والثانية من اأربع فقرات كالتايل:

1.  حالت ا�شتخدام الو�شائل اجلربية على ال�شجناء:
 اأ.  الهروب اأو حماولة الهروب.

 ب.  ال�شغب والهياج والتجمع املخل بالأمن والنظام.
 ج. مقاومة �رشطة ال�شجن.

2. حاالت ا�ضتخدام ال�ضالح الناري: اإذا مل جتدي الو�ضائل اجلربية االأخرى وب�رشط اأن 
ي�ضبق ذلك نداء بالتوقف واإطالق اأعرية نارية يف الهواء، وبال�رشوط التالية:
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 اأ. يجب الإبقاء على حياة ال�شجني قدر الإمكان وتقدمي الإ�شعافات الأولية له.
 ب. عدم ا�شتخدام ال�شالح الناري يف احلالت التي تهدد حياة الآخرين باخلطر.

 ج. وجوب اإبالغ النيابة العامة عند وقوع اأحد الأفعال ال�شابقة.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ على ن�شو�ص القانون عدم حتديد الو�شائل اجلربية 
وعدم الن�ص على اإلزامية اتخاذ الإجراءات الالزمة لالإبقاء على حياة ال�شجني بل 

مت الن�ص على قدر الإمكان ولي�ص على �شبيل الإلزام.

الثاين ع�شر: اأحكام ختامية )الف�شل الثاين ع�شر(

يف نهاية القانون مت اإفراد ف�شل لتو�شيح الأحكام اخلتامية واملكون من �شبع مواد )39، 40، 
.)45 ،44 ،43 ،42 ،41

وت�شمنت عقوبات خمالفة ن�شو�ص القانون وموجهات عامة كالتايل:
1. عقوبات خمالفة ن�شو�ص القانون وقد ت�شمنت التايل:

 اأ. ال�شجن فرتة ل تزيد عن ثالثة اأ�شهر وبغرامة مالية ل تزيد عن خم�شة اآلف 
ريال اأو باإحداهما كل من اأدخل اأو حاول اإدخال �شيء اأو مرا�شالت واأوراق اأو 

ممنوعات لل�شجون على خالف القوانني والأنظمة واللوائح لل�شجن، وت�شاعف 
عقوبة احلب�ص وتخف�ص الغرامة اإلى األف ريال اإذا كان مرتكب اجلرمية اأحد 

العاملني يف ال�شجن.
 ب. ال�شجن مدة ل تزيد عن خم�ص �شنوات اأو بغرامة ل تزيد عن ع�رشة األف 

ريال كل من �شاعد اأو �شهل هروب اأحد امل�شاجني اأو املحبو�شني احتياطياً، 
وت�شاعف العقوبة اإذا كان املرتكب للجرمية اأحد العاملني يف ال�شجن.

ال�شجن مدة ل تقل عن خم�ص �شنوات اأو بغرامة ل تقل عن ع�رشة األف ريال   ج. 
اأو بالعقوبتني معاً كل من قبل �شخ�شاً دون اأمر كتابي من املحكمة املخت�شة اأو 

النيابة العامة.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون لوحظ خمالفة الن�شو�ص العقابية املذكورة للقواعد القانونية 
بخ�شو�ص عدم توقيع عقوبتني ب�شبب ارتكاب جرمية واحدة حيث ن�شت املواد 

العقابية املذكورة على جوازية العقوبة باحلب�ص والغرامة معاً وهذا خطاأ.

2.  اخت�شا�ص الق�شاء والنيابة العامة بالرقابة على �شحة تنفيذ الأحكام القا�شية بال�شجن 
واتخاذ اإجراءات اإزالة اأي خمالفات من قبل اإدارة ال�شجون اأو امل�شجونني اأو اأية جهة اأخرى.

اإلزامية اإدارة ال�شجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والق�شاء املتعلقة بتنفيذ   .3
عقوبة احلب�ص.

4. اإ�شدار لئحة تنفيذية للقانون.
5. اإلغاء قوانني تنظيم ال�شجون ال�شابقة ال�شادرة يف عدن ويف �شنعاء، واإلغاء اأي حكم اأو 

ن�ص يتعار�ص مع اأحكامه.
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الفرع الثاين:
الالئحة التنفيذية رقم 221 ل�شنه 1999م للقانون رقم 48 ل�شنة 1991م

  ب�شاأن تنظيم ال�شجون

تعترب الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون اأكر تطوراً من قانون تنظيم ال�شجون ب�شبب 
الفرتة الزمنية الفا�شلة بني تاريخ �شدور القانون وتاريخ �شدور الالئحة، والتي جتاوزت ثمان 

�شنوات.
تتجاوز  ل  اأن  ت�شتلزم  الذي  القانون  قواعد  لأبجديات  خمالفة  يعترب  ذلك  اأن  من  وبالرغم 
الالئحة القانون فاإننا مع الراأي باأن يتم تعديل وتطوير القانون ولي�ص تعديل الالئحة، وبالإمكان 
تعديل وتطوير القانون والالئحة معاً كونه قد م�شى عليهما اأكر من ربع قرن )25 عاماً( بالن�شبة 
جميع  يف  احلا�شلة  التطورات  مع  لتتواكب  التنفيذية  لالئحة  بالن�شبة  عاماً(  و)18  للقانون 

جمالت احلياة ومنها تطور ال�شيا�شية اجلنائية والعقابية.
خا�شة واأن اليمن بداأ احلراك ال�شعبي واملجتمعي من بعد عام 2000  لتطوير املنظومة القانونية 
املتعلقة بحقوق الإن�شان ملواءمتها مع التفاقيات واملعاهدات الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان، 
وبذلك تكون املنظومة الوطنية لل�شجون مل تقم مبواءمة ن�شو�شها مع ن�شو�ص املنظومة القانونية 

الدولية حلقوق الإن�شان وي�شتلزم معاجلتها.
لل�شجون  الوطنية  القانونية  املنظومة  املتكررة ب�رشورة تعديل وتطوير  النداءات  وبالرغم من 
لكننا مع احرتامنا وتقديرنا لتلك اجلهود ناأمل اأن يتم اأوًل تطبيق كافة ن�شو�ص املنظومة الوطنية 

ب�شكل كامل ليتم بعدها تطويرها فال ميكن تطويرها ومل يتم تنفيذها اأوًل.
مادة   )102( من  تتكون  اأنها  جند  ال�شجون  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  على  وبالطالع 

موزعة على بابني:
الباب الأول: باب الت�شمية والتعاريف، مكون من مادتني. 

الباب الثاين: واجبات العاملني يف ال�شجون، مكون من )100( مادة.
كالتايل:

الفرع الأول: الت�شمية والتعاريف )الباب الأول(

وت�شمن مادتني )1،2( مت تو�شيح ت�شمية الالئحة بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون 
وتعريف القانون باأنه قانون تنظيم ال�شجون رقم 48 لعام 1991م، ومل يتم اأي تعديل يف 

الت�شمية والتعاريف عنها يف القانون.

الفرع الثاين: واجبات العاملني يف ال�شجون )الباب الثاين(
وت�شمن )100( مادة من املادة الثالثة وحتى نهاية الالئحة وتوزعت يف ع�رشة ف�شول 

كالتايل:

اأوًل: الواجبات العامة:
ت�شمن هذا الف�شل مادة وحيدة وهي املادة )3(، ت�شمنت الواجبات التالية:

1. التقيد باأحكام قانون تنظيم ال�شجون ولئحته والقوانني النافذة.
2. عدم اإدخال اأو اإخراج اأ�شخا�ص اأو ا�شياء اأو املحاولة اإل يف حدود اللوائح 

والأنظمة املقررة.
3. اأن ل يتحدث اأو ي�رشح بال�شجن وامل�شجونني اأو بعمله اإل لالأ�شخا�ص امل�شوح لهم 

وفقاً لالأنظمة، وح�رش الت�شالت اخلارجية عرب مدير ال�شجن وموافقة رئي�ص امل�شلحة.
4. منع كل الت�شالت غري امل�رشح بها لأي م�شجون.

5. مراعاة احلالت القانونية ل�شتخدام ال�شلحة النارية.
6. عدم ا�شتخدام ال�شجناء لأي غر�ص خا�ص.

7. التعامل بحزم مع ال�شجناء مع مراعاة اجلوانب الإن�شانية.
8. اإبالغ مدير ال�شجن فوراً باي اختالل.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ بانه مت الن�ص على التعامل بحزم مع ال�شجناء وهذا 
باإجراءات قا�شية،  اإلى مفهوم خاطئ متمثل يف قيام موظف ال�شجن  ميكن يوؤدي 
فيها  ي�ضتخدم  اأن ال  ي�ضرتط  احلازمة  االإجراءات  اأن  تو�ضيح  يتم  اأن  ي�ضتلزم  وهنا 
العنف اللفظي اأو اجل�شدي ول يكتفى فقط مبا ن�ص عليه القانون بخ�شو�ص فقط 

مراعاة اجلوانب الإن�شانية.
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ثانيًا: واجبات مدير ال�شجن:
ت�شمنت الالئحة واجبات كثرية ومتعددة ملدير ال�شجن )23( واجبًا، مو�شحة يف 

ثالثة وع�شرين فقرة كالتايل:
1. القيام بامل�شوؤوليات والواجبات املن�شو�ص عليها يف القوانني واللوائح وقرارات 

الوزير ورئي�ص امل�شلحة.
2. التحفظ ال�شليم على امل�شجون وت�شنيفه وفقاً للقانون.

3. التاأكد من اأن الأحكام والأوامر وقرارات ال�شجن واحلب�ص والإطالق �شادرة من 
�شلطة قانونية خمت�شة ومطابقة للقانون من الناحية ال�شكلية.

4.مقابلة كل �شجني فور اإيداعه ال�شجن اأو بعد اثنتي ع�رش �شاعة على الأقل، والتو�شيح 
له واجباته وحقوقه واحلالت التي قد يتعر�ص فيها لإطالق نار.

5. اإثبات كافة الأوامر والتعليمات التي ي�شدرها يف �شجل الأوامر.
6. تو�شيح الخت�شا�شات وتوزيع الأعمال والواجبات على جميع العاملني يف ال�شجن 

ويراقبهم ويتخذ الإجراءات نحو املتغيب اأو املتخلف.
7. توزيع ال�شجناء على الأعمال املخ�ش�شة لهم والتفتي�ص على اأعمالهم وعلى اأماكن 

�شكن وعمل ال�شجناء وجميع اجزاء ال�شجن.
8. املرور على مرافق ال�شجن وكافة املباين واملن�شاآت التابعة له والأبواب والنوافذ 
والأ�شوار للتاأكد من �شالمتها واتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�شالحها واإبالغ رئي�ص 

امل�شلحة بذلك اإذا لزم الآمر، والعناية بالأماكن التي ت�شم امل�شجونني اخلطرين اأو من 
يخ�شى هروبهم.

9. التاأكد من كفاية وكفاءة احلرا�شات والتفتي�ص املفاجئ عليها.
10. التاأكد من كفاية احتياطات منع احلريق ومكافحته واأدوات الطفاء.

11. اتخاذ الإجراءات للحيلولة دون اإدخال اأ�شياء ممنوعه لل�شجن والتفتي�ص الدوري 
واملفاجئ لل�شجن وامل�شجونني فجائياً و�شبط املمنوعات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

12. عدم الت�رشيح لأي �شخ�ص بدخول ال�شجن اأو خماطبة امل�شجونني دون اإذن من 
اجلهات املخت�شة وعدم ال�شماح بفتح ال�شجن لياًل اإل لالأ�شخا�ص امل�رشح لهم بذلك 

واإثباته.
13. التفتي�ص على املطبخ والفرن للتاأكد من ح�شن طهو الطعام و�شالمة توزيعه ومطابقة 

مقاديره واأنواعه للمقررات والتاأكد من �رشف اإعا�شة ال�شجناء يف مواعيدها.
14. التفتي�ص على البقالت داخل ال�شجن من حيث اجلودة والأ�شعار.

15. تفقد م�شتودعات ال�شجن والتاأكد من �شالمة التخزين واجلرد املفاجئ لها.

16. تفقد موجود اخلزائن والدواليب املخ�ش�شة حلفظ الأمانات وجردها فجائياً مرتني 
يف ال�شهر على الأقل.

17. ا�شتالم وت�شليم كل الأوراق الق�شائية املتعلقة بامل�شجونني.
18. ال�شتماع ل�شكوى اأي م�شجون ويتخذ الإجراء الالزم.

19. عدم الت�رشيح لأي �شخ�ص بدخول �شجن الن�شاء فيما عدا الأ�شخا�ص امل�رشح لهم 
قانوناً وبح�شور امل�رشفة.

20. الرقابة التنفيذية على ال�شجن وامل�شجونني والعاملني يف ال�شجن من ع�شكريني 
ومدنيني.

21. الإ�رشاف على كافة اأن�شطة التدريب املهني والتعليم والوعظ والعمل الجتماعي.
22. رفع التقارير والح�شاءات الدورية وال�شنوية والبيانات واملعلومات لرئي�ص 

امل�شلحة.
23. اإبالغ النيابة العامة ورئي�ص امل�شلحة بحالة امل�شجون بالوفاة اأو الإ�شابة مبر�ص خطري 

والهروب اأو حدوث �شغب.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ اأنه مت تركيز كافة الأعمال واملهام على مدير ال�شجن مما 
يعيق ماأ�ش�شة ال�شجن ويتحول اإلى جانب �شخ�شي من اخت�شا�ص املدير، بالإ�شافة 
اإلى اأن كرة املهام وامل�شوؤوليات على مدير ال�شجن يعطل تلك الأعمال ويفقد مدير 
ال�شجن حقه يف الرقابة على تنفيذها لأنه من غري املعقول اأن يراقب اأداءه، وكان 
تنفيذياً  املدير م�رشفاً  ال�شجن ويكون  املهام على كادر  يتم توزيع  اأن  من املفرت�ص 

عليها وفق هيكل تنظيمي دقيق ولوائح وانظمة ادارية حتقق اهداف ال�شجون.

ثالثًا: واجبات الأخ�شائي الجتماعي والنف�شاين )الف�شل الثالث(:
ت�شمن الف�شل مادتني )5، 6( الأولى لواجبات الأخ�شائي الجتماعي والثانية 

لواجبات الأخ�شائي النف�شاين كالتايل:
1. واجبات الأخ�شائي الجتماعي:

اأوًل: يف جمال ا�شتقبال وبحث احلالت:
نف�شه وبحث حالته  الثقة يف  للتعرف عليه وبث  اأقرب فر�شة  ال�شجني يف   اأ.  مقابله 
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ودرا�شتها وت�شخي�شها ور�شم خطة العالج واملعاملة.
والنماذج  ال�شجالت  يف  امل�شجون  عن  واملعلومات  البيانات  جميع  ت�شجيل   ب. 

املخ�ش�شة.
الأ�رشية  عالقاته  وتقوية  وحت�شني  ال�شخ�شية  م�شاكلة  حل  يف  امل�شجون  م�شاعدة   ج. 

وعالقاته يف حميط ال�شجن.
وزارة  واإخطار  م�شاعدة  اإلى  حتتاج  التي  امل�شجونني  اأ�رش  حالت  وت�شجيل  ح�رش   د. 

ال�شوؤون الجتماعية بذلك عن طريق مدير ال�شجن.
 ه. تعريف امل�شجون مبجتمع ال�شجن واأهدافه.

 و. ال�شرتاك يف اللجان املتعلقة بال�شجني.
 ز. اإن�شاء �شجل �شكاوى لل�شجناء واأ�رشهم وتتبعها والعمل على حلها.

 ح. تتبع حالة امل�شجون طوال فرتة العقوبة واإن�شاء ملف اجتماعي لكل م�شجون يت�شمن 
كافة املعلومات والبيانات والبحوث عنه.

ثانياً: يف جمال العمل مع امل�شجونني و�شغل اأوقات فراغهم:
والريا�شية  الثقافية  املجالت  يف  امل�شجونني  من  ومتجان�شة  منظمة  جماعات  تكوين   اأ. 

وت�شجيع ال�شجناء لالن�شمام اإليها.
 ب. و�شع برنامج اأن�شطة وتنظيم م�شابقات.

 ج. الإ�رشاف على مكتبة ال�شجن ون�شاطها وت�شجيع امل�شجونني على الطالع.
 د. الإ�رشاف على الإذاعة املحلية لل�شجن واإ�شدار املجالت واإقامة الندوات واملحا�رشات 

واإحياء املنا�شبات الدينية والوطنية.

ثالثاً: يف جمال الرعاية الالحقة:
 اأ. مقابله امل�شجونني قبل موعد الإفراج عنهم ب�شهرين لتاأهيليهم اجتماعياً.

 ب. الطالع على امللفات الجتماعية للم�شجونني املفرج عنهم للوقوف على حالتهم 
والعمل على حل م�شاكلهم اخلارجية.

لرعاية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  من  وغريها  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مع  التوا�شل   ج. 
الطلقاء وتقدمي امل�شاعدة لهم.

 د. تتبع حالت املفرج عنهم وم�شاعدتهم يف حل م�شاكلهم.
 ه. موافاة اإدارة ال�شجن ورئا�شة امل�شلحة بتقارير م�شتوفاة عن عمله.

رابعاً: واجبات عامة:
الإح�شائيات والتقارير  واإعداد  ال�شجالت وال�شتمارات وامللفات الجتماعية  تنظيم   اأ. 

الدورية والبيانات واملعلومات والتو�شيات ورفعها لإدارة ال�شجن وامل�شلحة.
 ب. التعاون مع طبيب ال�شجن والتخ�ش�شات الأخرى يف درا�شة حالت امل�شجونني.

2.  واجبات الأخ�شائي النف�شاين:
 اأ. مقابلة امل�شجون يف اأقرب فر�شة والطالع على كافة التقارير والبحوث الجتماعية 
النف�شية واأ�شباب  العائلية لت�شخي�ص حالته  عن تاريخ حياة امل�شجون وعالقاته وم�شاكله 
ارتكابه للجرمية، والعمل على ر�شم خطة عالجه خالل فرتة العقوبة واإعداد تقرير بذلك.

 ب. اإجراء الختبارات والتحاليل النف�شية للم�شجون ومعاجلته.
امل�شجون  حالة  ودرا�شة  ت�شخي�ص  يف  الأخرى  التخ�ش�شات  خمتلف  مع  التعاون   ج. 

وتقدمي امل�شاعدة لهم.
 د. اأن يراقب �شلوك امل�شجونني من خالل املعلومات الدورية من التخ�ش�شات الأخرى.
بالإح�شائيات  مدعمة  ورفعها  وتقارير  وملفات  وا�شتمارات  �شجالت  وتنظيم  اإعداد   ه. 

والبيانات واملعلومات.

رابعاً: الإدارة والنظام )الف�شل الرابع(
وت�شمن )8( مواد )7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15( موزعة يف فرعني:

الفرع الأول: اإدارة ال�شجن: 
وت�شمن اأربع مواد )7، 8، 9، 10( اأو�ضحت النقاط التالية:

1. تخ�شي�ص قوة ثابتة ومدربة لتنفيذ ال�شيا�شية الإ�شالحية والعقابية.
2. مدير ال�شجن م�شوؤول عن الإ�شالحات والعقوبات واحلرا�شة وتنفيذ اأوامر وتعليمات 

رئي�ص امل�شلحة.
3. مدير ال�شجن خمت�ص بتنفيذ كافة اأوامر النيابة اأو املحاكم املخت�شة قانوناً واإح�شار 

املحبو�شني احتياطياً.
4. وزير الداخلية يتولى اإ�شدار اللوائح والقرارات التنظيمية اخلا�شة بدخول وخروج 
امل�شجونني والزوار والتفتي�ص والزيارة وحتديد )ال�شجالت - والزي املقرر للم�شجونني 
واملحكومني بالإعدام – القوة الب�رشية العاملة يف ال�شجن ونظام عملهم ونقلهم وندبهم 

وتعيينهم( وحتديد و�شع امل�شجونني ح�شب ت�شنيفهم.
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الفرع الثاين: اإن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا لل�شجون:
وت�شمن اأربع مواد )11، 12، 13، 14( اأو�شحت التايل:

1. ت�شكل اللجنة العليا لل�شجون على النحو التايل:
1.  وزير الداخلية                                                        رئي�شاً

2. ممثل وزارة العدل                                                    ع�شواً
3. ممثل النائب العام                                                   ع�شواً
4. ممثل وزارة الرتبية والتعليم                                     ع�شواً
5. ممثل التاأمينات وال�شوؤون الجتماعية                      ع�شواً
6. ممثل وزارة العمل والتدريب املهني                        ع�شواً
7. ممثل وزارة ال�شباب والريا�شة                                ع�شواً
8. ممثل وزارة ال�شحة العامة                                       ع�شواً
9. ممثل وزارة الأوقاف والإر�شاد                                 ع�شواً
10. ممثل وزارة املالية                                                   ع�شواً
11. رئي�ص امل�شلحة                                                    مقرراً 

2. لوزير الداخلية اإ�شافة من يراه اإلى ع�شوية اللجنة العليا متى كانت له عالقة كتقدمي 
اأي عمل يعود بالنفع والفائدة يف اأن�شطة واأعمال ال�شجون.

3. تتولى كل جهة ت�شمية ممثلها يف اللجنة مبا ل يقل عن درجة وكيل وزارة.
4. تتولى الخت�شا�شات التالية:

 اأ. تطوير ال�شجون وحت�شينها ورفع الأداء فيها.
 ب.درا�شة امل�رشوعات املتعلقة بتح�شني حالة امل�شجونني وو�شع الأ�ش�ص 

واملقرتحات املتعلقة مبعامالتهم واإعا�شتهم وعالجهم.
و�شع برامج تدريب وتاأهيل امل�شجونني.  ج. 

5. تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة كل �شهرين، ولرئي�ص اللجنة احلق يف دعوتها 
لجتماعات ا�شتثنائية.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون لوحظ عدم تفعيل اللجنة العليا لل�شجون حيث ل تلتزم 
ممثليها  تكليف  يف  الأع�شاء  اجلهات  اهتمام  وع��دم  ال��دوري  الجتماع  مبوعد 
عن  وفني  واقعي  بتقييم  تفعيلها  ي�شتلزم  ولأهميتها  اللجنة،  اجتماعات  حل�شور 

دورها خالل الفرتة املا�شية وحتديد اأوجه الق�شور ملعاجلتها.
كما لوحظ تاأخر املنظومة القانونية الوطنية فيما يخ�ص اإ�رشاك منظمات املجتمع 

املدين يف ع�شوية جلنة ال�شجون والذي من املفرت�ص اإ�رشاكها لأهميتها.
باعتباره  الداخلية  وزير  �شالحية  بتفعيل  لذلك  اأولية  معاجلات  اإيجاد  وبالإمكان 
رئي�ص اللجنة وله �شالحيات قانونية ب�شم من يراه يف ع�شوية اللجنة والذي ناأمل 
اأن يقوم باإ�شدار قرار ب�شم منظمات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين املتخ�ش�شة يف 
رغم  ال�شجون  جلنة  ع�شوية  �شمن  اخلا�ص  والقطاع  ال�شجناء  ورعاية  ال�شجون 

اأهميتهم.

خام�شًا: الإ�شالح والتاأهيل )الف�شل اخلام�ص(
يتكون هذا الف�شل من فرعني تت�شمن �شبع مواد )16، 17، 18، 19، 20، 21، 22( 

الفرع الأول: التعليم والتثقيف والوعظ:
وهي عبارة عن واجبات كل �شجن، وحقوق لل�شجناء كالتايل:

1.  تنفيذ برامج ومناهج تعليم امل�شجونني.
2.  ت�شجيع الأميني على التعليم وتوفري كافة امل�شتلزمات وم�شاعدة امل�شجونني على 

موا�شلة تعليمهم.
3. جترى كافة المتحانات داخل ال�شجن.

4. ت�شجيع امل�شجونني على ممار�شة الأن�شطة الثقافية والجتماعية والفنية.
5. على الواعظ الديني بذل ق�شارى جهده لإ�شالح امل�شجونني.

الفرع الثاين: اخلدمة الجتماعية:
1. يخ�ش�ص لكل �شجن عدد كايف من املخت�شني الجتماعيني لتطبيق العمل 

الجتماعي يف ال�شجون.
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2. ت�شجيع امل�شجونني على ممار�شة الأن�شطة الريا�شية يف كل �شجن بالتن�شيق مع 
وزارة ال�شباب والريا�شة، باإن�شاء مالعب وقواعد كرة طائرة و�شلة واألعاب ذهنية 

كال�شطرجن.

�شاد�شًا: اأحكام ت�شغيل امل�شجونني والتدريب املهني )الف�شل ال�شابع(

يتكون من �شبعة فروع موزعة يف )31( مادة كالتايل:

الفرع الأول: ت�شغيل امل�شجونني:
 اأ. يجب ت�شغيل كل م�شجون حمكوم عليه بعقوبة �شالبة للحرية يف الأعمال التي حتددها 

اإدارة ال�شجن.
التي  الأعمال  يف  فقط  ال�شجن  داخل  عليهن  املحكوم  ال�شجينات  ت�شغيل  يجب   ب. 

تتنا�شب وطبيعة املراأة.
 ج. ل يجوز ت�شغيل امل�شجونني املر�شى وامل�شابني.

جوار  اإلى  و�رشبهم  ال�شجناء  باأغذية  تت�شل  اأعمال  يف  امل�شجونني  ت�شغيل  يجوز  ل   د. 
عملهم يف النظافة.

الفرع الثاين: اأجور امل�شجونني:
 اأ. يوزع امل�شجونون تبعاً لدرجة املهارة والكفاءة يف كل مهنة اإلى ثالث فئات )اأ، ب، 
ج( ويتم منحهم اأجراً يومياً وفقاً لكل درجة يف حدود العتمادات املالية، يكون النقل من 

درجة اإلى اأخرى بعد اجتياز امتحان مهني.
 ب. ل ي�شتحق امل�شجون اأجراً على الأيام التي ل يوؤدي فيها عماًل اإل اإذا كان غيابه ب�شبب 
مر�ص ناجت عن العمل، ويف احلالت املر�شية الأخرى ي�شتحق امل�شجون اأجراً عن اأيام 

غيابة ب�رشط اأن ال يتجاوز ثالثة اأيام يف كل مرة.
 ج. يت�رشف امل�شجون فيما ل يتجاوز ن�شف اأجره امل�شتحق والبقية حتتفظ له كاأمانات 

حتى يتم الإفراج عنه، و ل يجوز لإدارة ال�شجن الت�رشف يف اأجور امل�شجونني.

الفرع الثالث: اأهداف وو�شائل واأ�شاليب التدريب املهني: 
يتكون هذا الفرع من ثالث مواد )36، 37، 38( وت�شمنت التايل:

1. اأهداف التدريب املهني كالتايل:
 اأ. تدريب امل�شجونني املحكوم عليهم بعقوبة �شالبة للحرية تدريباً مهنياً بغر�ص اإك�شابهم 

حرفة اأو مهنة �شناعية اأو زراعية.
واحتياجات  ورغبات  ق��درات  مع  الإم��ك��ان  ق��در  املهني  التدريب  برامج  توافق   ب. 

امل�شجونني.
 ج. تهيئة امل�شجونني بعد الإفراج على اإيجاد عمل �رشيف يقيهم �رشور البطالة والعودة 

للجرمية.
 د. تنمية مهارات اأ�شحاب اخلربات من امل�شجونني.

من  الق�شوى  وال�شتفادة  ن�شاطهم  على  وال�شتحواذ  امل�شجونني  فراغ  اأوقات  �شغل   ه. 
طاقتهم الب�رشية خلدمة اأنف�شهم واملجتمع.

2. و�شائل التدريب:
 اأ. تن�شاأ ور�ص للتدريب املهني يف كل �شجن ح�شب الإمكانيات واملوا�شفات على نحو 

مماثل ملا هو موجود خارج ال�شجن.
 ب. تنا�شب عدد الور�ص وموا�شفاتها مع عدد امل�شجونني.

 ج. تن�شاأ مزارع لغر�ص تدريب امل�شجونني.
 د. اختيار مدربني متخ�ش�شني يف احلرف واملهن ذوي كفاءة وخربة و�شلوك عايل.

3. اأ�شاليب التدريب:
 اأ. و�شع معايري منا�شبة مل�شتويات التدريب تتنا�شب مع ظروف كل فئة.

 ب. تالوؤم م�شتويات التدريب مع العمل يف مواقع الإنتاج.
 ج. تنا�شب الفرتة الزمنية للتدريب مع مدة ال�شجن املحكوم بها على ال�شجني.

الفرع الرابع: احلرف واملهن:
 و�شمنت املادة )39( باأن ي�شدر الوزير قراراً برتتيب احلرف واملهن املقررة للتدريب املهني 

بناًء على تو�شية اللجنة العليا لل�شجون، يت�شمن م�شتوياتها وموا�شفاتها واأدواتها.

الفرع اخلام�ص: هيئة التدريب:
ت�شمن مادتني )40، 41( حددت �رشوط اأع�ضاء هيئة التدريب كالتايل:

 اأ. حا�شل على موؤهل منا�شب.
 ب. اإتقان طرق التدريب اخلا�شة باملهن.

 ج. اإتقان املهنة واملعدات الالزمة مو�شوع التدريب.
 د. القدرة على اختيار وا�شتخدام طرق وو�شائل التدريب.

 ه. ح�شن ال�شرية وال�شلوك مل ي�شدر �شده حكم تتعلق بالأمانة.
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 و. لديه ملكة البتكار واإنتاج املعينات التدريبية املالئمة.
 ز. حتديد الحتياجات الوظيفية من القوة العاملة يف كل �شجن وفق طبيعة املهن وعدد 

امل�شجونني.

الفرع ال�شاد�ص: �رشوط الختبارات العامة والقبول يف املهن املختلفة:
ت�شمنت )12( مادة )42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53( كالتايل:

واأن  التدريب  فرتة  تغطي  امل�ضجون  بها على  للمحكوم  الباقية  املدة  تكون  اأن  ي�ضرتط   .1
يكون لئقاً �شحياً، ولديه م�شتوى تعليمي وخربة تتنا�شب مع املهنة.

الإملام اجليد بالقراءة والكتابة ويف�شل الإملام بالقواعد احل�شابية اأي�شاً.  .2
اأن تكون له خربة �شابقة يف املهنة.  .3

خ�شوعهم  بعد  عليها  التدريب  امل��راد  املهن  اختيار  يف  امل�شجونني  رغبات  مراعاة   .4
لختبارات اأولية.

عنه  ينوب  من  اأو  ال�شجن  مدير  برئا�شة  �شجن  كل  يف  املهني  التدريب  جلنة  ت�شكل   .5
لها لختيار  مقرراً  التدريب  هيئة  ال�شجن والأخ�شائي الجتماعي ورئي�ص  وع�شوية طبيب 
بعد  جناح  �شهادة  امل�شجون  ومينح  اأ�شبوع،  كل  اللجنة  وجتتمع  املنا�شبة،  للمهن  امل�شجونني 

امتامه الدورة، واأن تتوافر ال�شرتاطات ال�شحية يف اأماكن العمل.

�شابعًا: ال���ف��رع ال��شاب����ع

وت�شمن املادة )54( والتي ن�شت على: )تطبق اأحكام وقوانني ولوائح تعوي�شات العمال عند 
الذين يعملون يف ور�ص  امل�شجونني والعمال  بها على  املهنة املعمول  اأمرا�ص  فيها  اإ�شابتهم مبا 

التدريب املهني يف ال�شجون(.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ اأن التدريب والتاأهيل يف ال�شجون موقف يف معظم 
اأهمية لدى  التدريب  اإيالء  يتم  اأهميته ول  بالرغم من  اليمنية  �شجون اجلمهورية 
اجلهات امل�شوؤولة، ويتم الرتكيز فقط على التغذية اجل�شدية بالرغم من ق�شورها 

ال�شديد وعدم الهتمام بتدريب ال�شجناء.
وكانت هناك جتارب ناجحة للتدريب والتاأهيل وور�شات ت�شغيل ال�شجناء خالل 

الأعوام املا�شية يف معظم ال�شجون اليمنية، لكن لالأ�شف ال�شديد توقفت معظمها 
اأن  ي�شتلزم  والذي  لها،  الناجح  ال�شتثمار  وفنية وعدم  اإدارية  اختاللت  ب�شبب 
املجتمع  ومنظمات  اخلا�ص  القطاع  باإ�رشاك  تفعيلها  واإعادة  فيها  النظر  اإعادة  يتم 
املدين يف تفعيلها ومعاجلة اأي جتاوزات اأو اأخطاء متت، ملا للتدريب والتاأهيل من 
ومن�شاآت  اأماكن  ال�شجون  باعتبار  ال�شجون  من  الهدف  حتقيق  يف  اأ�شا�شي  دور 

خم�ش�شة للتدريب والتاأهيل ولي�شت فقط اأماكن احتجاز.

الف�شل ال�شابع: الت�شنيف والت�شكني: 
ت�شمن ثالث مواد )55، 56، 57( اأو�شحت توزيع امل�شجونني على ثالث فئات من ال�شجون 

كالتايل:
 اأ. ال�شجون املركزية:

وت�شتوعب الفئات التالية:
1. ال�شواذ من املرتددين وذوي ال�شوابق.

2. املحكوم عليهم باحلب�ص اأكر من ثالث �شنوات.
3. الأجانب املحبو�شني احتياطاً واملحكومني عليهم.

4. املحكوم عليهم واملنقولني من ال�شجون الفرعية ل�شوء ال�شلوك.
5. املحكوم عليهم من غري الفئات ال�شابقة والذين يقرر الوزير التنفيذ عليهم بال�شجن 

املركزي.

 ب. ال�شجون الفرعية:
وت�شتوعب الفئات التالية:

1. املحكوم عليهم باحلب�ص �شنة. 
2. املرتددين وذوي ال�شوابق من ذوي ال�شلوك العادي.

3. املحكوم عليهم واملنقولني من ال�شجن املركزي بغر�ص التدرج يف املعاملة.
4. املحكوم عليهم واملنقولني من ال�شجون املحلية ب�شبب �شوء ال�شلوك.

5. املحبو�شني احتياطياً يف ق�شايا عادية.
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 ج. ال�شجون املحلية:
وت�شتوعب الفئات التالية:   د. 

1. املحكوم عليهم مدة تقل عن �شنة. 
2. املحكوم عليهم املنقولني من ال�شجون املركزية والفرعية بغر�ص التدرج يف املعاملة.

3. املحبو�شني احتياطياً يف ق�شايا عادية.
4. املحكوم عليهم ب�شبب دين مدين.

)ل ينقل �شجني من �شجن اإلى اآخر اإل بت�شديق من رئي�ص امل�شلحة وفقاً للنظم(.

ت�شنيف العنابر والغرف داخل كل �شجن كالتايل:
1. عدم اجلمع بني ذوي ال�شوابق املحكومني اأو املحبو�شني احتياطياً مع الآخرين.

وعزل  حالته  ح�شب  كال  ال�شجن  اأمن  على  واخلطرين  ال�شواذ  املحبو�شني  و�شع   .2
ال�شاذين يف غرف انفرادية.

3. يو�شع امل�شجونون املحكومون بق�شايا مت�شابهة مع عزل مدمني اخلمر واملخدرات 
وغريهم.

4. يو�شع املحكوم عليهم ب�شبب دين مدين اأو اإكراه بدين �شوياً
5. عزل الأجانب عن اليمنيني.

6. و�شع ذوي الأعمار امل�شابهة �شوياً.
7. و�شع امل�شجونني املتجان�شني اجتماعياً وثقافياً �شوياً.

8. عزل اأفراد القوات امل�شلحة والأمن يف مكان منف�شل عن بقية ال�شجناء.
9. على مدير ال�شجن التاأكد من وقت لآخر اأن الت�شنيف والت�شكني يتم وفقاً ملا ن�ص 

عليه القانون ولئحته.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ يف واقع ال�شجون يف اليمن عدم التزام ال�شجون 
من  العنف  وقائع  انت�شار  اإلى  يوؤدي  مما  لل�شجناء  القانوين  والت�شكني  بالت�شنيف 
من  املبتدئني  لدى  الإجرام  وتف�شي  انت�شار  واأي�شاً  ال�شن  �شغار  �شد  ال�شن  كبار 

ذوي ال�شوابق ب�شبب عدم الف�شل فيما بينهم وفقاً ملا ر�شمه القانون.

كما لوحظ ق�شور يف تنفيذ املنظومة القانونية لل�شجون يف واقع ال�شجون فيما 
ال�شجون )مركزية وفرعية وحملية( حيث ل  باإن�شاء ثالثة م�شتويات من  يتعلق 
يوجد يف الواقع اإل �شجون حملية، وهذه خمالفة للقانون الذي حدد امل�شتويات 
للجرم  وفقاً  فيها  لحتجازهم  املحددة  ال�شجناء  من  والفئات  لل�شجون  الثالثة 

املرتكب، وغريها من املعايري القانونية.

الف�شل الثامن: معاملة امل�شجونني:
يت�شمن )14( مادة موزعة على ثالثة فروع كالتايل:

الفرع الأول: معاملة املحبو�ص احتياطياً:
1. ي�شمح للمحبو�ص احتياطياً مبقابلة ذويه وحماميه كلما دعت احلاجة، مبوجب اإذن 

كتابي من اجلهة م�شدرة اأمر احلب�ص.
2. ي�شمح للمحبو�ص احتياطياً با�شتالم غذائه اخلا�ص من خارج ال�شجن.

3. يجوز لرئي�ص امل�شلحة منح اأي من املحكوم عليهم ب�شبب دين مدين اأو اإكراه بدين 
كل اأو بع�ص مزايا املحبو�شني احتياطياً.

الفرع الثاين: التدرج يف املعاملة:
1. كل م�شجون حمكوم عليه بال�شجن ق�شى مدة خم�ص �شنوات مت�شلة يجب قبل 

الإفراج عنه اأن مير بفرتة انتقال حت�شب على اأ�شا�ص �شهر واحد عن كل �شنة �رشيطة اأن ل 
تقل فرتة النتقال عن �شتة اأ�شهر ول تزيد عن �شنتني.

2. يتمتع املحكوم عليه بال�شجن خالل فرتة النتقال باملزايا التالية:
 اأ. ينتقل اإلى ال�شجن الأقرب اإلى مكان اإقامته.

 ب. يعامل معاملة املحبو�ص احتياطياً فيما يخ�ص الزيارة واملرا�شلة.
 ج. مينح يف حالة ال�رشورة اإجازة ل تتجاوز ثمانية واأربعني �شاعة بخالف م�شافة 
الطريق بت�رشيح من رئي�ص امل�شلحة وموافقة النيابة العامة، وت�شتنزل املدة التي 

يق�شيها خارج ال�شجن من مدة العقوبة.
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            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ يف واقع ال�شجون يف اليمن عدم التزام ال�شجون 
بالآلية التدريجية يف معاملة ال�شجناء بالرغم من اأهميتها يف تاأهيل وتهيئة ال�شجني 

لالندماج يف املجتمع، وبح�شب املعايري الناظمة لها وفقاً لن�شو�ص القانون.

الفرع الثالث: املحكوم عليه بالإعدام:
 اأ. ت�رشف للمحكوم عليه بالإعدام نف�ص املقادير املقررة لبقية ال�شجناء من مالب�ص وفر�ص 

وطعام.
 ب. عند خروجه من النفرادي يتم تكبيل يديه.

اجلنائي  البحث  اإلى  وتر�شل  بالإعدام  احلكم  �شدور  بعد  في�شات  اأربع  منه  توؤخذ   ج. 
للتحقق من �شخ�شية املحكوم عليه.

 د. اإبالغ مدير ال�شجن باأي حادث غري عادي يقع عليه.
اأماكن  ال�شجناء الآخرين داخل  ال�شجن والإبقاء على  الداخلية يف   ه. توقيف الأعمال 

�شكنهم، ول ي�شمح بخروجهم اإل بعد نقل اجلثة خارج ال�شجن.
 و. تعيني حرا�شة كافية عليه لياًل ونهاراً.

 ز. عدم الت�رشيح له باحرتاز مواد م�شتعلة اأو قابله لال�شتعال اأو اآلت حادة ومنع الأواين 
املعدنية والزجاجية.

 ح. التاأكد امل�شتمر من اأ�شالك الكهرباء وبعدها عن متناول اأيديهم.
 ط. اإبالغ النائب العام باليوم وال�ضاعة واملكان املحدد لتنفيذ حكم االإعدام قبل التنفيذ 

ب)48( �شاعة مع و�شع الرتتيبات الأمنية الالزمة.
 ي. ال�شماح له مبمار�شة الطقو�ص الدينية قبل تنفيذ الإعدام.

 ك. ت�شهيل اإجراءات كتابة و�شيته وال�شماح لأقاربه بزيارته قبل تنفيذ الإعدام بيوم.

الف�شل التا�شع: املخالفات واجلزاءات:
يتكون من )19( مادة -)74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 

88، 89، 90( موزعة يف ثالثة فروع كالتايل:

فيها  مو�شح  فقرة   )25( من  مكونة   )74( واح��دة  مادة  ت�شمنت  املخالفات  الأول:  الفرع 
املخالفات املرتكبة كالتايل:

1. عدم اإطاعة الأوامر والمتناع عن اأداء العمل اأو الإهمال والتق�شري. 
2. وجوده يف غري املكان املخ�ش�ص ل�شكنه اأو عمله.

3. حيازة اأ�شياء غري م�رشح بها.
4. الت�شبب يف اإيذاء نف�شه اأو ادعاء اجلنون اأو املر�ص.

5. رف�ص الك�شف الطبي والعالج.
6. البالغ الكاذب اأو اتهام اأي م�شجون اتهاماً باطاًل.

7. رف�ص الإجابة اأو تعمد الإجابة اخلاطئة.
8. الهروب اأو �رشقه مفاتيح اأو ن�شخها.

9. اإتالف �شجالت اأو م�شتندات ال�شجن عمداً، اأو اإحداث تغيري فيها.
10. حيازة اأي �شالح اأو اآلة خطرية اأو مواد �شامة اأو قابلة لال�شتعال.

11. اإحداث حريق عمداً يف ال�شجن.
12. العتداء على اي م�شجون اأو العاملني اأو الزوار.

13. البذاءة يف الفعل اأو القول.
14. التخريب اأو اإتالف الطعام وال�رشاب.

15. الت�شال غري امل�رشح به.
16. الهياج اأو الع�شيان اأو التمرد اجلماعي اأو التحري�ص على ذلك.

17. اإتالف اأي �شيء من متعلقات ال�شجن عن عند اأو اإهمال.
18. اإدخال اأو اإخراج ر�شائل غري م�رشح بها.

19. عدم الإبالغ عن هروب اأو حماولة هروب م�شجون.
20. اإحداث فو�شى اأو اإزعاج اأو الإخالل بنظام ال�شجن واأمنه.

21. ارتكاب اأي جرمية داخل ال�شجن.

الفرع الثاين: اجلزاءات: 
املحكمة  بوا�شطة  ال�شجن  داخل  املرتكبة  اجلرائم  على  اجلزائية  العقوبات  توقيع  مينع  1.ل 

املخت�شة من توقيع اجلزاء الإداري.
2.ل يوقع اجلزاء على امل�شجون اإل بعد �شماع دفاعه.

3. اإذا ارتكب امل�شجون عدة خمالفات يف وقت اآخر تطبق عليه العقوبة الأ�شد.
4. يجب على مدير ال�شجن اإبالغ رئي�ص امل�شلحة والنيابة العامة فوراً مبا يقع من مترد جماعي 

اأو هياج اأو ع�شيان.
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الفرع الثالث: الهروب:
ت�شمنت )9( مواد اأو�شحت التايل:

1. مراقبة الأدوات واملعدات اخلطرية واإبعادها عن متناول ال�شجناء.
2. عندما يتم ت�شغيل ال�شجناء خارج ال�شجن يجب اأن يعملوا يف جماعات.

واإلى  من  اأو  اآخر  اإلى  �شجن  من  ال�شجني  نقل  حالة  يف  م�شددة  اأمنية  اإج��راءات  اتخاذ   .3
املحاكم والنيابات وامل�شت�شفيات وغريه.

4. عدم اإخراج امل�شجون من ال�شجن يف حالة ظروف الطق�ص ال�شيئة.
اأقرب ق�شم �رشطة وقيد ا�شمه يف �شجل خا�ص وي�شتنزل  اإبالغ  اإذا هرب م�شجون يتم   .5

ا�شمه من متام ال�شجن.
6. يجوز لرئي�ص امل�شلحة اأن ياأمر باأن يرتدي امل�شجون معتاد الهروب مالب�ص اأو عالمات 

مميزة.
والأبواب  والنوافذ  ال�شجناء  �شكن  مبنى  �شالمة  من  التاأكد  ال�شجن  مدير  على  يجب   .7

ب�شفة دائمة.

            نظرة لواقع ال�شجون:
للمخالفات  املقررة  العقوبات  يف  اختالل  وجود  يالحظ  ال�شجون  لواقع  بالنظر 
القانون  لقواعد  خمالفتها  من  بالرغم  للعقوبات،  وتكرار  ازدواج  يوجد  حيث 

الذي يقرر عقوبة واحدة لكل خمالفة، وي�شتلزم اإعادة النظر يف ذلك.
 

الف�شل العا�رش: الإفراج اخلا�ص والإفراج النهائي:
يتكون الف�شل من )10( مواد موزعة يف فرعني كالتايل:

الفرع الأول: الإفراج اخلا�ص:
 ت�شمن )8( مواد كالتايل:

بعقوبة  عليهم  املحكوم  باأ�شماء  ك�شفاً  اجلمهورية  رئي�ص  اإلى  امل�شلحة  رئي�ص  يرفع   .1
�ضالبة للحرية ممن تنطبق عليهم �رشوط االإفراج اخلا�ص، ليتم االإفراج عنهم يف املنا�ضبات 

القومية اأو الدينية.
2. على مديري ال�شجن يف املحافظات رفع ك�شف باأ�شماء امل�شتحقني لالإفراج اخلا�ص 

فيمن تنطبق عليهم ال�رشوط التالية:

عنه  الإفراج  تاريخ  يقع  والذي  اأكر  اأو  عاماً   )15( باحلب�ص  عليه  املحكوم  امل�شجون   اأ. 
خالل ثمانية اأ�شهر من املنا�شبة.

الإفراج  تاريخ  يقع  والذي  واأقل  �شنوات   )10( باحلب�ص  عليه  املحكوم  امل�شجون   ب. 
خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ املنا�شبة.

يقع  والذي  �شنوات  واأقل من ع�رش  �شنوات  باحلب�ص )4(  عليه  املحكوم  امل�شجون   ج. 
تاريخ الإفراج عنه خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ املنا�شبة

 د. امل�شجون املحكوم عليه بعقوبة �شالبة للحرية مدة �شنة واحدة واأقل من اأربع �شنوات، 
والذي يقع تاريخ الإفراج عنه خالل �شهرين من تاريخ املنا�شبة املعينة.

الجتماعي  الأخ�شائي  وع�شوية  ال�شجن  مدير  برئا�شة  �شجن  كل  يف  جلنة  ت�شكل   .3
ورئي�ص هيئة التدريب املهني، تقوم بفح�ص ملفات امل�ضجونني التي تتوافر فيها ال�رشوط 

لتقرير التو�شية بالإفراج

اأو احلرمان وفقاً لتوافر القواعد التالية:
 اأ. ح�شن ال�شرية وال�شلوك.

 ب. ا�شتفادته من برامج التاأهيل املهني والجتماعي.
 ج. اأن تكون فرتة ال�شجن كافية لتقوميه واإ�شالحه.

 د. الإيفاء بجميع اللتزامات املالية املرتتبة على احلكم.
 ه. ل يوجد خطورة من اإطالقه على الأمن العام اأو اآثار اجلرمية.

4. تر�شل تو�شيات اللجنة على ا�شتمارات خم�ش�شة من ثالث �شور، وت�شكل جلنة من وزير 
العدل والنائب العام واأجهزة الأمن املخت�شة لفح�ص كل حاله. 

اأو  الوزير  من  ر�شمياً  اإخطاراً  ال�شجن  مدير  ا�شتالم  بعد  اإل  م�شجون  اأي  اإطالق  يتم  5. ل 
اخلا�ص،  الإفراج  مبنحهم  اجلمهورية  رئي�ص  قرار  �شدر  الذين  بامل�شجونني  امل�شلحة  رئي�ص 

ويفرج عنهم �شباح يوم املنا�شبة.
6. يحق لرئي�ص امل�شلحة اإ�شعار النائب العام بامل�شتحقني لالإفراج ال�رشطي اإذا توافرت فيهم 

ال�رشوط القانونية.
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            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ ق�شور يف اأداء هذه اللجنة مما يوؤدي اإلى عدم تفعيل 
اأداء اللجنة ملا لها  اأن يتم معاجلته وتفعيل  وحتقيق الهدف املرجو والذي ي�شتلزم 
والقوانني  بالأنظمة  والتزامهم  �شلوكهم  حت�شني  يف  ال�شجناء  حتفيز  يف  دور  من 
بال�شجناء  ال�شجون  اكتظاظ  حدة  تخفي�ص  يف  دور  له  تفعيلها  اأن  كما  واللوائح، 

والإفراج عنهم وفقاً ملا ر�شمه القانون.

الفرع الثاين: الإفراج النهائي:
وت�شمن ثالث مواد )100، 101، 102( اأو�شحت الإفراج النهائي:

1. يجب اإطالق املحبو�ص احتياطياً فور انتهاء مدة حب�شة اأو مبوجب اأمر كتابي من النيابة 
املخت�شة.

2. يجب اأن يفرج عن امل�شجون املحكوم عليه �شباح اليوم الذي تنق�شي فيه مدة العقوبة 
املن�شو�ص عليها يف احلكم مامل تقت�شي اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ما يخالف ذلك.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالنظر لواقع ال�شجون يالحظ يف واقع ال�شجون يف اليمن ا�شتمرار بقاء ال�شجناء 
ب�شبب ق�شور يف  بها  املحكوم  العقوبة  تتجاوز فرتة  لفرتات طويلة  ال�شجون  يف 
تنفيذ ن�شو�ص القانون خا�شة ما يخ�ص ا�شتمرار بقاء ال�شجناء على ذمة احلقوق 
اخلا�شة وجمود ملفاتهم يف النيابة العامة، والذي ي�شتلزم حتريكها وفقاً للقانون مبا 

ي�شمن عدم ا�شتمرارية احتجاز ال�شجناء خارج اإطار القانون.

بالبيانات  التقيد  دون  املركزية  ال�شجون  اإيداعهم  مت  �شجناء  هناك  اأن  لوحظ  كما 
الواجب توافرها يف اأمر احلب�ص واأهمها فرتة احلب�ص وتاريخ الإفراج مما يوؤدي اإلى 

ا�شتمرار بقاء ال�شجناء فرتة طويلة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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الق�ســـــم الثالث:
املعايري والقواعد الدولية لل�سجون 

وحقوق ال�سجناء
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على ال�شجون اليمنية جند اأنها جميعاً تعاين من اكتظاظ كبري وجتاوز لل�شعة ال�شتيعابية الطبيعية، 
وبالطالع على الإح�شائيات عن عدد ال�شجناء حالياً يف ال�شجون اليمنية حتى نهاية عام 2016م 
للم�شاحة  وفقاً  الطبيعية  �شعتها  اإلى  بالنظر  كبري  ب�شكل  لها  ال�شتيعابية  ال�شعة  تتجاوز  اأنها  جند 
والإ�شالح  التاأهيل  م�شلحة  اإح�شائيات  على  ال�شتناد  مت  والذي  بال�شجون،  اخلا�شة  واملرافق 
للجمهورية اليمنية مبوجب اآخر اإح�شائيات ر�شمية �شادرة منها حتى نهاية عام 2016م لبع�ص 
املحافظات، ومبوجب اآخر اإح�شائيات ر�شمية للم�شلحة للمحافظات الأخرى، والتي �شنو�شحها 
اليمن  املركزية يف  ال�شجون  اأن جميع  يو�شح  والذي  التايل،  الإح�شائي  اجلدول  تف�شياًل يف 
تنظيم  قانون  بن�شو�ص  اللتزام  اأهمية  اإلى  بالإ�شافة  ودورية،  كاملة  �شيانة  اإلى  وبحاجة  قدمية 
ال�شجون ولئحته التنفيذية بخ�شو�ص اإن�شاء ثالثة �شجون يف كل حمافظة بحيث يكون هناك 
�شجن مركزي و�شجن فرعي و�شجن حملي، وحالياً ل يوجد فقط اإل �شجن مركزي يف معظم 
القانونية  املنظومة  تطبيق  يتم  كما مل  الآخر،  البع�ص  مركزي يف  �شجن  يوجد  املحافظات ول 
لل�شجون ومل يتم ا�شتكمال اإن�شاء ال�شجون الفرعية وال�شجون املحلية وفقاً ملا هو من�شو�ص فيها 
والتي �شدرت عام 1999، وكان من املفرت�ص اأن يكون اليمن قد قطع �شوطاً كبرياً يف ا�شتكمال 
البنية التحتية لل�شجون واإن�شاء بقية ال�شجون وفقاً وتنفيذاً لن�شو�ص القانون  والتي �شنو�شحها 

يف اجلدول الإح�شائي التايل:

باعتبار ال�شجون من اآليات اإ�شالح وتاأهيل ال�شجناء فمن املفرت�ص توافر العنا�رش الالزمة 
خللق بيئة حتفز لالإ�شالح والتاأهيل، وتقوم بتغيريات اإيجابية يف �شخ�شية و�شلوك ال�شجني.

الإن�شان  حلقوق  الدولية  ال�رشعة  يف  اأولوية  العاملية  ال�شجون  وقواعد  ملعايري  كان  فقد  لذلك 
وموائمة  املعايري  انطباق  مدى  ويتفاوت  والوطنية،  العربية  واأي�شاً  الدولية  املنظومة  واهتمام 
قانون  كون  ال�شجون،  مبو�شوع  يتعلق  فيما  وخا�شة  الدولية  ال�رشعة  مع  الوطنية  الت�رشيعات 
م�شتجدات وحتديثات  مع  ليتواكب  يتم حتديثه  قدمي ومل  التنفيذية  ولئحته  الوطني  ال�شجون 
املنظومة  لل�شجون  الوطنية  املنظومة  اإيجاباً  تتجاوز  اأن  املفرت�ص  من  والذي  الدولية،  املنظومة 
الدولية كون املنظومة الدولية اأو�شحت القواعد واملبادئ الدنيا لل�شجون ومتاح رفع م�شتواها، 

ولكن ل يجوز النتقا�ص منها دون تلك املعايري.
و�شيتم هنا التو�شيح عن القواعد واملعايري الدولية لأهم عنا�رش ال�شجون واحتياجات وحقوق 
ال�شجناء ومطابقتها مع املنظومة القانونية الوطنية والتطبيق يف الواقع لها، وقد مت اختيار اأهم 

موا�شيع ال�شجون لتو�شيح مدى انطباق املعايري الدولية اأم ل، واملتمثلة يف املوا�شيع التالية:
ال�شعة ال�شتيعابية لل�شجون.. 1
اخلدمات ال�شحية.. 2
اخلدمات النف�شية.. 3
الرعاية التعليمية.. 4
الرعاية الالحقة لل�شجني.. 5
رعاية اأ�رشة ال�شجني اأثناء الحتجاز.. 6

وقد مت اأفراد فرع لكل عن�رش وح�شبما �شيتم تو�شيحه.

الفرع الأول: ال�شعة ال�شتيعابية لل�شجون:

من اأهم ال�رشوط واملعايري الواجب توافرها يف ال�ضجون هو ال�ضعة اال�ضتيعابية، ونق�ضد بها هنا 
للتاأكد من  باملقارنة ما هو واقع يف اليمن،  هو ال�شعة الطبيعية لل�شجون وفقاً للمعايري الدولية 

مدى توافر هذا العن�رش الهام ب�شكل جيد اأم ل.
الكتظاظ  من  للحد  هاماً  مو�شوعاً  ال�شجناء  عدد  مع  وتنا�شبها  ال�شتيعابية  ال�شعة  تعترب  حيث 
ال�شجناء  كرامة  على  احلفاظ  يف  بدوره  ال�شجن  قيام  �شعوبة  اإلى  توؤدي  كونها  ال�شجون  يف 
وتاأهيليهم وتدريبهم، ويتحول ال�شجن اإلى جتمع ب�رشي كبري ومزدحم ، كما اأنها اأهم م�شببات 
تراجع دور ال�شجون وق�شور خدماتها ال�شحية والغذائية والتعليمية وكافة احلقوق، وبالطالع 
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ويرجع اأهم اأ�شباب اكتظاظ ال�شجون اإلى عدة عوامل اأهمها:

 كفاءة نظام العدالة اجلنائية:
نظام العدالة اجلنائية من اأكر العنا�رش تاأثرياً يف مو�شوع ال�شجون، ونق�شد بها هنا اأداء النيابة 
العامة واملحاكم بحيث اأن اأي ق�شور يف عملها يوؤثر �شلباً على ال�شجون وال�شجناء ويكد�شهم 

يف ال�شجون حتى تتجاوز ال�شجون طاقتها ال�شتيعابية، وهذا خطاأ ج�شيم.
حيث اأن �شعف العدالة اجلنائية يوؤدي اإلى ارتفاع عدد ال�شجناء ب�شبب التباطوؤ وتاأخري البت يف 
الق�شايا املنظورة لدى الأجهزة الأمنية والق�شائية، فقد يتجاوز احتجاز ال�شخ�ص رهن التحقيق 
اأو املحاكمة �شنوات دون الف�شل يف ق�شاياهم، والذي من املفرت�ص اأن تكون اإجراءات التحقيق 
واملحاكمة يف الق�شايا التي على ذمتها �شجناء �رشيعة وباإجراءات م�شتعجلة وفقاً ملا ن�ص عليه 

القانون ومنحها الأولوية على الق�شايا الأخرى.
ال�شعة  باأ�شعاف  ال�شجناء  من  كبري  بعدد  تكتظ  اليمن  يف  ال�شجون  اأن  املوؤمل  الواقع  اأن  اإل 

ال�شتيعابية املفرت�شة لل�شجون.

�شعف البنية التحتية لل�شجون وعدم حتديثها:. 1
بالطالع على ال�شجون يف اليمن جند اأنها تت�شمن مباين متهالكة قد اأكل الدهر عليها و�رشب، 
اأي حتديثات  دون  القرن )50( عاماً  اليمن ن�شف  ال�شجون يف  اإن�شاء معظم  وقد يتجاوز فرتة 
كبرية ويف ظل ارتفاع م�شتوى اجلرمية ي�شتلزم اأن يتم م�شاعفة املباين و�شيانة املن�شاآت العقابية 

ب�شكل دوري للحفاظ على جهوزيتها، لتتواكب مع املعايري والقواعد الدولية يف هذا املجال.
حيث ومت حتديد قواعد وحمددات دنيا للم�شاحة الدنيا لل�شجني داخل ال�شجن كالتايل:

امل�شاحة املخ�ش�شة لل�شخ�ص الواحد داخل ال�شجن للنوم والإقامة من 3،4مرت – 5،4 . أ
مرت يف حالة عدم وجود اأ�رشة تراكيبية )اأ�رشة نوم فوق بع�ص(.

ويف حالة وجود اأ�رشة تراكبية تكون امل�شاحة املخ�ش�شة لكل �شجني يف احلد الأدنى 2 . ب
مرت × 0،8 مرت = 1،6 مرت مربع، مع مراعاة احرتام املعايري النموذجية الدنيا للم�شاحة 
الأر�شية والتهوية ل�شمان عدم التكد�ص، وبحيث اأن تكون هناك م�شافات حمددة بني 

طوابق الأ�رشة، كالتايل:
امل�شافة الدنيا بني الأر�ص وامل�شتوى الأول ل�رشير النوم )20( �شم. . أ
امل�شافة الدنيا بني خمتلف م�شتويات اأ�رشة النوم )1،2( مرت.. ب
احلد الأق�شى مل�شتويات وطوابق الأ�رشة = 3 م�شتويات. . ت
العلو الأدنى بني امل�شتوى الأخري لالأ�رشة وال�شقف )3( مرت.. ث

جدول اإح�شائي عددي لل�شجون املركزية يف اليمن وطاقتها ال�شتيعابية وعدد النزلء فيها حاليًا

م
ال�شجن 

املركزي

امل�شاحة / 

مرت مربع

تاريخ 

الإن�شاء

عدد 

العنابر

ال�شعة 

الطبيعية
عدد النزلء حاليًا

1
اأمانة 

العا�شمة
19758913002280م74،800

52،156196522600عدن2
743 مبوجب اإح�شائية

 عام 2013

51،2401985تعز3
 21+17

غرفة
600

1333 مبوجب اإح�شائيات
 عام 2013

58،8741981224001653احلديدة4
21،5041980695001423اإب5
40300911+4غرفة27،1841987ذم���ار6
5،041198619250709حجة7
95،725198736300682�شعدة8
532 مبوجب اإح�شائيات عام 39،1802001133002013املكال9

87،912199910300520عمران10

415 مبوجب اإح�شائيات عام 23،2101999103002013ال�شالع11
22،351199810300269املحويت12
40 مبوجب اإح�شائيات عام 2013م21،60020048300اأبني13
147 مبوجب اإح�شائيات عام 23،716200483002013البي�شاء14

4250غرف21،6002004�شبوة15
207 مبوجب اإح�شائيات

 عام 2013
293 مبوجب اإح�شائيات عام 319،8021972112002013حلج16
غرف40،1102010املهرة17 119 مبوجب اإح�شائيات عام 62002013 
32،126199319250097رداع18

�شيئون19
�شمن مبنى 

اإدارة الأمن
110 مبوجب اإح�شائيات عام 200462002013

20
حمافظة 

�شنعاء
ل يوجد �شجن مركزي يف حمافظة �شنعاء ويتم اإيداع ال�شجناء يف �شجن اأمانة العا�شمة وموؤخرا مت ان�شاء 

�شجن مركزي ملحافظة �شنعاء م�شتقل عن �شجن المانة 

ماأرب21
ل يوجد �شجن مركزي يف حمافظة ماأرب يوجد فقط مبنى �شغري غري لئق ملحق باأمن املحافظة،

 ويوجد به )101( �شجني
ل يوجد �شجن مركزي يف حمافظة رمية و يوجد فقط مبنى �شغري غري لئق ملحق باأمن املحافظةرمة22

اجلوف23
ل يوجد �شجن مركزي يف حمافظة اجلوف يوجد فقط مبنى �شغري غري لئق ملحق باأمن املحافظة 

ويوجد به )44( �شجني
ل يوجد �شجن مركزي يف حمافظة �شقطرى�شقطرى24
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تكون  اأن  ي�شتلزم  فاإنه  والقانونية  الق�شائية  للقواعد  وفقاً  ب��ريء  �شخ�ص  اأم��ام  ولأننا 
ال�شمانات غري م�شددة، فيكتفى يف اأغلب الأحوال ب�شمان حمل الإقامة للمتهم لتحديد 

مكان لاإعالنه بتكاليف ح�شور جل�شات التحقيق واملحاكمة.
ويف احلالت ال�شيقة يف احتجاز الأ�شخا�ص اأثناء التحقيق واملحاكمة وحتت مربرات كبرية 
يتم منح ق�شايا ال�شجناء اأولوية، وحالة ال�شتعجال عن الق�شايا الأخرى يف التحقيق فيها 
اأو املحاكمة، فقد ن�شت على  اأثناء التحقيق  تاأجيلها لفرتات طويلة �شواء  ونظرها وعدم 

ذلك معظم القوانني الوطنية.

الفرع الثاين: اخلدمات ال�شحية لل�شجناء

احلق يف ال�شحة حق اإن�شاين هام جلميع الأ�شخا�ص مبا فيهم ال�شجناء وي�شتوجب على اإدارة 
ال�شجون توفريها بكفاءة وفعالية جلميع ال�شجناء دون اأي متييز اأو ا�شتثناء.

لأن اأي ق�شور يف اجلانب ال�شحي داخل ال�شجون يعترب اإخالًل ج�شيماً يف حق احلياة لل�شجني 
ويعر�شه للوفاة اأو املر�ص، بالإ�شافة اإلى اأن اأي ق�شور يف اجلانب ال�شحي �شيوؤدي اإلى تف�شي 
الأمرا�ص  انت�شار  ال�شجن يف حالة  اإدارة  ال�شجناء ويلقي ذلك بعبٍء كبري على  الأمرا�ص بني 
تفعيل  حاله  يف  توفريها  بالإمكان  كان  طائلة  مبالغ  ال�شجن  اإدارة  ويكلف  ال�شجون،  داخل 

اجلانب ال�شحي الوقائي يف توفري اخلدمات ال�شحية اأوًل باأول دون اأي تاأخري.
اأهمية  على  والوطنية  الدولية  القانونية  القواعد  ن�شت  لل�شجناء  ال�شحة  يف  احلق  ولتحقيق 
تتبع حالة ال�شجني املر�شية منذ دخوله ال�شجن وحتى خروجه، بحيث يتم فح�ص ال�شجني عند 
اإيداعه ال�شجن لت�شخي�ص الأمرا�ص امل�شاب بها وحتديد الأدوية والإجراءات الالزمة له للحد 
اإ�شابة ال�شجني بالأمرا�ص املعدية مثل الإيدز  من تدهور حالته املر�شية، خا�شة يتم التاأكد من 
والكبد البائي وغريها من الأمرا�ص املعدية الذي ي�شتوجب �رشعة اتخاذ اإجراءات مالئمه حتد 

من انت�شاره وانتقاله اإلى �شجناء اآخرين.

كما اأن ال�شجناء امل�شابني باأمرا�ص مزمنة مثل ال�شكر وال�شغط والقلب وغريها ي�شتلزم اتخاذ 
اإجراءات طبية مالئمة بتقدمي الأدوية الالزمة لهم يف الأوقات املحددة من قبل الطبيب املخت�ص، 
وتوجيه مطبخ ال�شجن باإعداد وجبات تنا�شب حالتهم املر�شية تكون خالية من ال�شكر وخفيفة 

امللح وبح�شب حالة كل مري�ص.

وبالطالع على اإح�شائيات الأمرا�ص املنت�رشة يف ال�شجون اليمنية جند اأنها ل تطبق ذلك.

امل�شافة الدنيا بني كل م�شتوى والآخر = 1،5 مرت.. ج
امل�شاحة الإجمالية داخل حميط ال�شجن 20- 30 مرت مربع لل�شخ�ص الواحد.. ت

�شعوبة احل�شول على م�شاعدة قانونية و�شعف الوعي القانوين:. 2
�شعوبة ح�شول ال�شجني على م�شاعدة قانونية يوؤدي اإلى تاأخري البت يف ق�شايا ال�شجناء 
لعدم اإملام ال�شجني بالأبجديات القانونية يف ق�شيته وعدم وجود م�شاعدة قانونية فعالة، 
ال�ضجناء  اأو�ضاط  القانوين بني  الوعي  ن�رش  ي�ضتوجب  ما  تاأجيل نظرها وهذا  اإلى  ويوؤدي 
مكتبة  يف  القوانني  جميع  من  ن�شخ  وتوفري  وتو�شيحها  و�رشحها  القوانني  وتوزيع  بن�رش 
ال�شجن واإتاحة الفر�شة لل�شجناء ملطالعتها لرفع م�شتوى الوعي القانوين، وهذا ل مينع من 
اأهمية اإتاحة املجال لل�شجناء لختيار حمامني للرتافع عنهم وتقدمي امل�شاعدة القانونية لهم 
على نفقتهم اخلا�شة والذين ل ي�شتطيعون دفع تكاليف املحامني يتم تقدمي العون الق�شائي 
املجتمع  منظمات  بني  فاعلة  �رشاكة  حتقيق  وبالإمكان  الدولة،  نفقة  على  لهم  والقانوين 
املدين والقطاع اخلا�ص مع اجلانب الر�شمي بعالقة ت�شاركية تكاملية، ي�شاهم اجلميع بن�شبة 

من تكاليف العون الق�شائي لتفعيله لل�شجناء غري القادرين.

احلد من الحتجاز ال�شابق ل�شدور الأحكام الق�شائية:. 3
فقط،  بالإدانة  ق�شائية  اأحكام  ملن �شدرت �شدهم  ال�شجون خم�ش�شة  اأن  املفرت�ص  من   
ولكن مبطالعة حجم ال�شجناء يف ال�شجون جند اأن هناك عدداً كبرياً من ال�شجناء مل ت�شدر 
بحقهم اأحكام نهائية وباّتة ومازالوا رهن التحقيق واملحاكمة، مما ي�شكل عباأً على املن�شاآت 
يجب  والقانونية  الد�شتورية  للقواعد  ووفقاً  اأنه  بالرغم  ال�شجون،  يف  واكتظاظ  العقابية 
بريء حتى  فاملتهم  وباّت،  نهائي  ق�شائي  بحكم  اإدانته  بعد  اإل  �شخ�ص  اأي  احتجاز  عدم 
تثبت اإدانته بحكم ق�شائي نهائي وبات مبعنى اأنه ي�شتلزم اأن ال�شخ�ص املتهم بجرمية ومازال 
رهن التحقيق اأو املحاكمة يجب معاملته معاملة الربيء والذي ي�شتلزم اأن يكون مفرجاً 
التي  احلالت  وت�شييق  النهائي،  الق�شائي  احلكم  �شدور  بعد  اإل  احتجازه  يتم  ول  عنه، 
بالإمكان احلب�ص فيها اأثناء التحقيق واملحاكمة يف الق�شايا اخلطرية للحفاظ على حياة املتهم 

من انتقام املجني عليه اأو اأقاربه اأو للحفاظ على الأمان املجتمعي.
مع اأهمية مراعاة الإفراج عن جميع املتهمني قبل �شدور احلكم الق�شائي باعتبار ذلك من 
مقت�شيات حتقيق العدالة احلقيقية وامل�شاواة بني اأطراف اخل�شومة الق�شائية التي يخل بها 
الإفراج  التو�شع يف  مع  احلب�ص يف حدود �شيقة جداً  يكون  واأن  الأطراف،  اأحد  �شجن 
بال�شمان عنهم عند توفري �شمانات تكفل ح�شورهم اإجراءات التحقيق واملحاكمة عند 

الطلب.
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ول يتوقف الدور ال�شحي يف ال�شجون على ت�شخي�ص الأمرا�ص وعالجها بل اأي�شاً ي�شتلزم 
اتخاذ اإجراءات وقائية خللق بيئة نظيفة خالية من الأمرا�ص واأهم تلك الإجراءات:

للنظافة . 1 املخ�ش�شة  املياه  توفري  ال�شجون عن طريق  داخل  النظافة  م�شتوى  تعزيز ورفع 
ب�شكل كاٍف لتحقيق نظافة �شخ�شية لل�شجون وال�شجناء. 

داخل . 2 املياه  دورات  بتوفري  واللتزام  ال�شجون  داخل  املياه  لدورات  الدورية  ال�شيانة 
ال�شجون باأعداد كافية وبح�شب املعايري الدولية.

توفري اإمدادات املياه ب�شكل كاٍف لكل �شجن وفقاً للمعايري الدنيا والذي حددت الكمية . 3
اإلى – 15 ليرت يف اليوم لل�شجني  الدنيا من املياه لتغطية جممل الحتياجات من 10 – 

الواحد.
واحد – لكل خم�شني �شجني على الأقل. . 4 توفري حمامات اغت�شال – 
ت�رشيف املياه امل�شتعملة والتخل�ص من الف�شالت عن طريق اأنظمة املياه امل�شتعملة بطريقة . 5

جيدة وفعالة، بحيث يتم ت�رشيفها اأوًل باأول دون اأن ترتك روائح اأو بقايا ووفقاً لقيا�شات 
وميول علمي منا�شب.

جتميع وت�رشيف الف�شالت ال�شلبة – القمامة – لل�شجناء يف براميل قمامة ذات غطاء . 6
ملنع انت�شار الذباب والبعو�ص واحل�رشات ال�شارة، واأن يتم تفريغها ب�شكل دوري ودون 

اأي تاأخري.
تقدمي اخلدمات ال�شحية لل�شجناء:	 

الإن�شان ب�شكل عام يتعر�ص لالإ�شابة بالأمرا�ص وي�شتلزم الفح�ص الدوري يف 
لل�شخ�ص  بالن�شبة  تفاقمه، هذا  املر�ص قبل  الطبيعية لك�شف وت�شخي�ص  الأوقات 
ال�شجن  كون  ذلك  من  اأخطر  فاملو�شوع  ال�شجون  يف  اأما  الطبيعي  املجتمع  يف 
يحتوي عدد كبري من الأ�شخا�ص يف اإطار مكاين �شيق، فاأي مر�ص ينتقل ب�رشعة 
واأي خلل يف النظافة يتفاقم ب�رشعة، حيث يعترب ال�شجن جمتمعاً ا�شتثنائياً يجب 
اأن يتم التعامل معه ليكون كمثيل املجتمع الطبيعي خارج ال�شجن مبا ي�شتوجب 
ولذلك  و�رشيعة،  مالئمة  �شحية  خدمات  لتوفري  الالزمة  الإج���راءات  اتخاذ 
ي�شتوجب توفري على الأقل مركز �شحي متكامل يف كل �شجن لفح�ص ومعاينه 
ال�شجناء وتقدمي الأدوية واملعاجلات الطبية الالزمة ب�شكل �رشيع وفعال  ودون اأي 
التجاوب  ت�شتوجب  التي  امل�شتعجلة  احلقوق  من  ال�شحة  احلق يف  لاأن  تاأخري، 

معها وتغطيتها ب�رشعة، كون اأي تاأخري معناه فقدان الإن�شان حياته.
عالقة حق ال�شجني يف ال�شحة باحلقوق الأخرى:	 

احلق يف ال�شحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً وموؤثراً باحلقوق الإن�شانية الأخرى ومنها:

لل�شجني 	  ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  يف  تاأخري  اأي  اأن  حيث  احلياة:  يف  احلق 
�شيوؤدي اإلى وفاته وحرمانه من احلق يف ال�شحة.

باأن يقوم 	  ال�شجون  اأوجبت معظم قوانني واأنظمة  املنا�شبة:  التغذية  احلق يف 
فيها  يتم  لل�شجناء  املقدمة  والوجبات  الطعام  نوعية  بتحديد  املخت�ص  الطبيب 
مراعاة احلد الدنى من ال�شعرات احلرارية والفيتامينات الكافية، وتكون لتوجيهات 
الطبيب يف جمال التغذية �شفة الإلزام وي�شتوجب على اإدارة ال�شجون اللتزام 
بها وتنفيذها فوراً دون اي مماطلة اأو ت�شويف خلطورتها على �شحة ال�شجناء، كون 

التغذية اجليدة هامة للحفاظ على �شحة ال�شجناء من اأي اأمرا�ص.
كما اأن هناك فئات حتتاج اإلى عناية وتغذية خا�شة يحددها الطبيب املخت�ص 	 

ومنها تغذية املراأة احلامل قبل واأثناء وبعد الو�شع، والتي حتتاج اإلى عناية وتغذية 
خا�شة يحددها الطبيب املخت�ص، كما اأن املر�شى باأمرا�ص مزمنة للطعام تاأثري على 
حالتهم املر�شية ي�شتوجب اأن يكون حتديد وجبات الطعام بناء على اإر�شادات 

الطبيب.
طبيبة الن�شاء: من املفرت�ص توفري طبيبة ن�شاء يف جميع ال�شجون حتى تقوم 	 

حالت  عند  اأو  باملر�ص،  اإ�شابتهن  عند  ال�شجينات  وعالج  وت�شخي�ص  بفح�ص 
اأمرا�ص الن�شاء والولدة والتي ت�شتوجب عدم اطالع الأطباء الذكور عليها.

ا�شتمرارية اخلدمات ال�شحية لل�شجناء طوال اليوم: 	 
اأن  ي�شتوجب  لذلك  امل�شاء،  اأو  ال�شباح  فجاأة  ياأتي  م�شبق  ياأتي مبوعد  ل  املر�ص 
للمناوبة  اليوم  ط��وال  ال�شجون  جميع  يف  وم�شاعديه  الطبيب  تواجد  يكون 
موؤ�ش�شة  نزول  وعند  تفاقمه،  وقبل  ب�رشعة  وعالجها  املر�شية  احلالت  ل�شتقبال 
اأفاد  الذي  الإ�شالحية  طبيب  لقاء  مت  املركزية  الإ�شالحية  اإلى  الوطنية  ال�شجني 
واأن هناك  ما بني 30-50 حاله يومياً  لل�شجناء  اليومية  املر�شية  اأن عدد احلالت 
امل�شت�شفيات،  جميع  يف  متكامل  طبي  فريق  هناك  يكون  اأن  ي�شتلزم  كبرياً  عباأً 
على الأقل �شبعة اأطباء لتقدمي اخلدمات ال�شحية جلميع ال�شجناء دون اأي تاأخري، 
ويف نف�ص الوقت املناوبة كل يوم يناوب طبيب طوال الليل وبعد انتهاء الدوام 
الر�شمي ل�شتقبال احلالت املر�شية وعالجها، واأفاد اأنه قبل حوايل ع�رشين عاماً 
طوال  يناوب  وكان  اأطباء،  �شبعة  ب�شنعاء  املركزية  الإ�شالحية  يف  موجود  كان 

الليل طبيب من ال�شبعة.
كما اأفاد بتوقيف اإمداد الإ�شالحية املركزية بالأدوية وامل�شتلزمات الطبية من قبل 
وزارة ال�شحة واملنظمات الدولية دون مربر، ومن ذلك توقيف عبوات الأن�شولني 
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ملر�شى ال�شكر بالرغم من حيازة املر�شى كروت �رشف �شادرة من وزارة ال�شحة، 
للأمرا�ص  اأخ��رى  وعالجات  الأن�شولني  عالج  ت�رشف  ال�شحة  وزارة  وحالياً 
املزمنة جماناً للمر�شى خارج ال�شجن، اأما نزلء ال�شجن فتوقف الإمداد الدوائي 

وي�شتلزم التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة ل�شتعادة ذلك وا�شتمراره.

الفرع الثالث: اخلدمات النف�شية لل�شجناء

الإن�شان لي�ص ج�شداً فقط بل ج�شد وروح، فلكل اإن�شان دوافع نف�شية يكون لها تاأثري كبري يف 
دفع ال�شخ�ص لرتكاب اجلرمية ب�شبب �شغط نف�شي يتعر�ص له.

وباعتبار ال�شجن اآلية اإ�شالح وتاأهيل فهنا من املفرت�ص اأن ل يتوقف الإ�شالح والتاأهيل فقط 
جل�شد ال�شجني، بل اأي�شاً يجب اأن يتم اإيالء العناية النف�شية لل�شجني اأثناء ال�شجن اهتماماً ل يقل 

عن قدراً الهتمام بج�شده.
ملف  فتح  اأهمية  على  بال�شجون  املتعلقة  والدولية  الوطنية  والقوانني  الأنظمة  اأكدت  حيث 
نف�شي لكل �شجني، يحتوي على حتليل كامل لل�شجني من الناحية النف�شية، وت�شخي�ص فيما اإذا 
كان يعاين ال�شجني من مر�ص نف�شي، لتحديد الإجراءات املطلوبة للتعامل معه وتاأهيله ومعاجلته 

نف�شياً خالل فرتة ال�شجن.
كما اأكدت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء يف املادة )49( على: )يجب اأن يتوفر 

بني املوظفني يف ال�شجن عدد كاف من املخت�شني مثل الأطباء النف�شيني(.

- اأهمية الرعاية النف�شية لل�شجني:
تعود اأهمية الرعاية النف�شية لل�شجني اإلى اأهمية العامل النف�شي يف تاأهيل واإ�شالح ال�شجناء 
يف  عنيفة  بحوادث  مروا  قد  ال�شجناء  معظم  كون  لل�شجون،  الأ�شا�شي  الهدف  تعترب  والتي 
العمل  ال�شجني وي�شتلزم  نف�شياً على  توؤثر  ب�شببها، وهذه  التي مت ارتكابها ومت حب�شهم  اجلرمية 
لاإجناح التاأهيل والإ�شالح، وكما يتم معاجلته من اجلروح والإ�شابات اجل�شدية يجب اأن يتم 
وروح  جل�شد  و�شاملة  كاملة  الإ�شالح  عملية  لتكون  النف�شية،  الإ�شابات  وترميم  معاجلة  اأي�شاً 

ال�شجني معاً.
حتى يكون ال�شجني عن�رشاً اإيجابياً وملتزماً بتعليمات و�شوابط ال�شجون ي�شتوجب معاملته 
ب�شكل اإن�شاين مع مراعاة اجلانب النف�شي لكل �شجني، فيكون اأي اإجراء من اإدارة ال�شجن مبنياً 
على اأ�شا�ص امللف النف�شي لل�شجني، ويتم معاملة كل �شجني مبا يتوافق مع حالته النف�شية بح�شب 
ال�شجني  لدى  نف�شية  اأي اختاللت  لت�شحيح  ال�شجن،  النف�شي خالل فرتة  الطبيب  توجيهات 

باتخاذ  ال�ضجني  على  النف�ضية  ال�ضغوط  وتخفيف  واالأ�ضباب،  والدوافع  التخوفات  باإزالة 
الإجراءات الالزمة لذلك ومنها:

التوا�شل مع عائلة ال�شجني واأقاربه واأ�شدقائه ملعرفة اأي معلومات عن اجلوانب النف�شية . 1
لل�شجني، ويف نف�ص الوقت لتخاذ الإجراءات الفعالة لاإعادة العالقة الإيجابية الإن�شانية 
اآخر،  �شبب  لأي  اأو  اجلرمية  نتيجة  اأو  ب�شبب  منقطعة  كانت  اإذا  وعوائلهم  ال�شجناء  بني 
باعتبار العالقة االإن�ضانية اجليدة تخفف ال�ضغوط النف�ضية لل�ضجناء وتك�رش حاجز العزلة 

الذي يعاين منه، ويرفع م�شتوى الثقة يف نف�شه.

ي�شتلزم . 2 والذي  اجلرمية  ارتكابه  دوافع  لتو�شيح  لل�شجني  النف�شية  احلالة  ملف  درا�شة 
من  الدوافع  وتختلف  العقوبة،  فرتة  ال�شجني  ق�شاء  اأثناء  ملعاجلتها  وحتليلها  فكفكتها 

�شخ�ص اإلى اآخر بح�شب اجلرمية وغريها، و�شنو�شحها يف الفقرات التالية:
ال�رشقة: مرتبطة عادة باحلاجة والفقر والعوز، وقد تكون مرتبطة بالأ�شخا�ص . أ

املدمنني على املخدرات والكحول لإ�شباع حاجات خا�شة بهم ول ميلكون 
واإ�شباع  ماآربهم  لتنفيذ  الآخرين  اأموال  اإلى �رشقة  فيلجوؤون  لإ�شباعها،  املال 
ب�شبب  ال�رشقة  تكون  فقد  املراهقني  عند  اأما  العاطفية،  اأو  النف�شية  نزواتهم 

م�شاكل �شلوكية.
الطي�ص . ب اأو  ح��ادة  نف�شية  ا�شطرابات  ب�شبب  تكون  قد  امل��روري��ة:  احل��وادث 

والإهمال.
من . ت احلرمان  اأو  بال�شخ�ص  املحيطة  بالبيئة  مرتبطة  تكون  اجلن�شية:  اجلرائم 

املتنف�ص الطبيعي للغريزة اجلن�شية ب�شبب التاأخر يف الزواج وعدم ال�شتطاعة 
بالعتداء  اإ�شباعها  فيتم  م�رشوعة،  بطريقة  اجلن�شية  الغريزة  اإ�شباع  على 
املعاجلة  يف  الرتكيز  يتم  اأن  ت�شتلزم  جرمية  يعترب  وال��ذي  والغت�شاب، 
وبالفعل  املظاهر،  فقط  ولي�ص  امل�شكلة  واأ�شباب  جذور  معاجلة  على  النف�شية 
والإناث  الذكور  لل�شجناء من  نف�شية  مل�شاكل  اإيجابية  معاجلة  اإجراءات  متت 
النف�شية،  اجلرائم  وتزويجهم لإغالق مربرات  اليمنية  ال�شجون  بع�ص  في 
لكن بع�ص املعاجلات النف�شية مل تكن كاملة لتهياأة ال�شجني للمعاجلة الكاملة، 
الأمر الذي ي�شتدعي اأن تتم التهياأة النف�شية ال�شاملة ملعاجلة ال�شجني واإزالة اأي 

تخوفات.
و�شخ�شية . ث بنف�شية  والقتل  العتداء  ق�شايا  ترتبط  والقتل:  العتداء  ق�شايا 

ي�شبح  بحيث  ا�شتفزاز  اأو  اأحداث  اأي  مع  تفاعاًل  اأكر  يكون  فقد  ال�شجني 
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القتل  حد  اإلى  ي�شل  وقد  اجل�شدي،  العتداء  ارتكاب  على  ويقدم  متهوراً 
ال�شجني،  بتهدئة  العقوبة  تنفيذ  اأثناء  معاجلته  ي�شتوجب  نف�شي  خلل  ب�شبب 
وعقد دورات تاأهيل منا�شبة ل�شبط اآلية التحكم يف ت�رشفاتهم والإدارة اجليدة 

لها و�شبط اأع�شابهم من اأي تهور.

لي�ص بال�رشورة اأن كل �شجني قد اأودع ال�شجن ب�شبب ارتكابه جرمية كان �شببها خلل . 3
يكون  اأن  ال�شجني  واإ�شالح  تاأهيل  لنجاح  ال�رشوري  من  ولكن  ا�شطراب،  اأو  نف�شي 

املدخل واملعاجلة النف�شية من اأهمها، لعدة اأ�شباب:
ارتكبوا . أ ب�شببه  نف�شي  وا�شطراب  يعانون من خلل  ال�شجناء  بع�ص  يكون  قد 

والدوافع  ذلك  اأ�شباب  ومعاجلة  نف�شياً  ال�شجني  تاأهيل  ي�شتلزم  وهنا  اجلرمية، 
النف�شية لها.

لفرتات . ب ال�شجني  بقاء  ي�شبب  قد  املقفلة:  ال�شجن  اأ�شوار  داخل  ال�شجني  بقاء 
طويلة داخل اأ�شوار ال�شجن املغلقة �شغطاً نف�شياً لل�شجني ب�شبب العزلة وفقدان 
املنبهات  ا�شتعمال  اإلى  ويلجوؤه  ال�شجني  لدى  القلق  م�شتوى  يرفع  مما  احلرية، 
واملخدرات والكحول داخل ال�شجن للتخفيف من ذلك القلق، اأو يتم التنفي�ص 
عن ذلك القلق عن طريق العنف �شد الآخرين اأو �شد موظفي ومن�شاآت ال�شجن، 
ذلك  ملعاجلة  بدائل  ا�شتحداث  وي�شتلزم  القلق  ملعاجلة  خاطئة  طرقاً  تعترب  وهذه 
بالأن�شطة الثقافية والريا�شية والتدريب والتاأهيل والتعليم، مما يحول الطاقة ال�شلبية 
اإيجابي مل�شلحة  ب�شكل  الطاقة  تنفي�ص تلك  اإيجابية ويتم  اإلى طاقة  ال�شجني  لدى 

ال�شجني واملجتمع، وبذلك يزول القلق ويرتفع م�شتوى ثقة ال�شجني بنف�شه.

ت�شنيف ال�شجناء بح�شب احلالة النف�شية:. 4
عند دخول ال�شجني ال�شجن لأول مرة ي�شتلزم فح�شه ج�شدياً ونف�شياً للتاأكد من �شحته 
اأو عقلية يتم تقييمها من قبل  اأن هناك اختاللت نف�شية  اجل�شدية والنف�شية، فاإذا ات�شح 

الطبيب املخت�ص والتقرير ب�شاأنها، لتحديد حالته واملعاجلة املنا�شبة لها كالتايل:
ال�شجني امل�شاب مبر�ص نف�شي اأو اختالل عقلي ج�شيم:. أ

م�شاب  ال�شجني  اأن  تو�شح  لل�شجني  النف�شية  للحالة  الفح�ص  نتيجة  تكون  قد 
النف�شي،  للعالج  خم�ش�شاً  مكاناً  اإيداعه  ي�شتوجب  ج�شيم  عقلي  با�شطراب 
ويتم معاجلته واإعطاوؤه الأدوية والعالجات الالزمة، ويكون حتت اإ�رشاف الطبيب 
ال�شجناء  عن  مبعزل  النف�شية(  )امل�شحة  لذلك  خم�ش�ص  مكان  ويف  املخت�ص 
الآخرين حتى ل يوؤذي ال�شجني امل�شطرب ال�شجناء الآخرين، ويكون حتت نظر 

ال�شجناء  مع  دجمه  يتم  ول  اليوم،  طوال  متخ�ش�ص  نف�شي  طبي  طاقم  وعناية 
الآخرين اإل بعد التاأكد من معاجلته نف�شياً.

ال�شجني الذي ل يعاين من ا�شطراب نف�شي عنيف ولكن العامل النف�شي موؤثر . ب
عليه:

جميع ال�شجناء تكون حالتهم النف�شية غالباً عند الإيداع م�شطربة، وتختلف درجة 
ال�شطراب النف�شي من �شخ�ص اإلى اآخر بح�شب �شخ�شية ال�شجني ولكن..

تتاأثر من الإيداع يف ال�شجن واحلرمان  مهما كانت �شخ�شية ال�شجني قوية فهي 
من احلرية ول تظهر على البع�ص كونهم يكابرون ولكن اجلميع ي�شطرب نف�شياً، 
وتختلف فرتة ا�شتمرار ال�شطراب، فالبع�ص لفرتة ب�شيطة وتنتهي وبع�شهم ت�شتمر 

ال�شطرابات النف�شية وتتفاقم.
لذلك العامل النف�شي هو من اأهم بوابات اإ�شالحهم وتاأهيلهم.

وتختلف اأنواع ال�شطرابات النف�شية لل�شجناء ولكن اأهمها تتمحور يف التايل:
حالة الذهان: وهم ال�شجناء الذين يت�رشفون بطرق غريبة ويكلمون اأ�شخا�شاً . 1

وهميني اأو يكلمون اأنف�شهم.
اأعرا�ص نف�شية ناجتة عن النقطاع عن تناول الكحول واملخدرات وهذه ت�شبب . 2

املنا�شبة  املعاجلات  اإجراء  معها  وي�شتلزم  النقطاع،  نتيجة  �شديدة  توتر  اأعرا�ص 
وال�رشيعة، وهوؤلء معظمهم يكون قد مت اإيداعهم ال�شجن ب�شبب تناول الكحول 

واملخدرات، اأو يكون تعاطيها �شبباً رئي�شياً يف ارتكاب اجلرمية.
الكتئاب والقلق:. 3

هذه احلالة يعاين منها معظم ال�شجناء عند الدخول اإلى ال�شجن لأول مرة ب�شبب 
حتى  وجيزة  لفرتة  وت�شتمر   - ال�شجن   – اجلديد  للمجتمع  اجلديدة  التغيريات 
يندمج ال�شجني مع ذلك املجتمع اجلديد، لذلك ي�شتوجب التعامل مع ال�شجناء 
الروح  وبث  والقلق  الكتئاب  من  للتخفيف  مرتفعة  باإيجابية  الإي��داع  عند 
املعنوية الإيجابية والثقة يف ال�شجناء، وي�شتوجب املعاجلة ال�رشيعة لذلك قبل اأن 
تتفاقم وتتحول اإلى مر�ص نف�شي اأو عقلي، بل قد يوؤدي التاأخري يف املعاجلة اإلى 
ارتفاع م�شتوى العنف لديهم على اأنف�شهم اأو على الآخرين، وقد يوؤدي بالبع�ص 

اإلى النتحار.
�رشورة الرعاية النف�شية لل�شجناء:	 

ال�شجون ب�شكل عام و البقاء وراء الأ�شوار لفرتة طويلة هو اأمر قا�ٍص وموؤثر على 
نف�شية الإن�شان دون �شك، فال�شجني عند دخوله ال�شجن مثل املري�ص عند دخوله 
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غرفة العناية املركزة ي�شتوجب بذل كافة اجلهود املمكنة وب�رشعة ملعاجلته قبل تدهور 
حالته النف�شية و�شعوبة معاجلتها، وقبل اأن ي�شبح ال�شجني عباأً على اإدارة ال�شجن 
وهلة  اأول  منذ  ال�شجني  مع  النف�شي  الإيجابي  الت�رشف  �شعف  اأو  �شوء  ب�شبب 
لإيداعه ال�شجن واملراحل التالية لها، والذي ي�شتوجب اأن ي�شارك جميع موظفي 
املخت�ص، والإحجام  الطبيب  لإر�شادات  وفقاً  النف�شية  احلالة  ال�شجن يف معاجلة 
ال�شجني  بت�رشف خاطئ وغري مدرو�ص مع  الت�رشف  اأو  نابية  باألفاظ  التلفظ  عن 
مهما كانت اجلرمية املرتكبة الذي مت اإيداعه ال�شجن ب�شببها واأن ل يتم تذكريه بها.

- وحت�شني حالة ال�شجني النف�شية ي�شتلزم اتخاذ الإجراءات التالية:
الإر�شاد الفردي:. 1

باأن يتم اإف�شاح املجال لل�شجني لي�شارك الآخرين م�شاعره والتعبري عما يدور يف 
املكبوت  الحتقان  لتخفيف  وذلك  له،  اجليد  وال�شتماع  الهتمام  واإبداء  فكره 

لديه واأي�شاً لتحليل حالته النف�شية والتاأكد من عدم وجود ا�شطراب نف�شي. 
النقا�ص مع ال�شجني عن احتياجاته:. 2

من  ويعاين  واأ�شدقاءه  بعائلته  واللقاء  التوا�شل  اإلى  بحاجة  ال�شجني  يكون  قد 
الفقدان واحلرمان، وبالإمكان ملعاجلة ذلك التن�شيق لزيارة اإيجابية لعائلته لتخفيف 

الحتقان املكبوت لديه واإ�شباع احتياجاته.
ال�رشعي  ال�رشيك  مع  العائلي  لالندماج  لل�شجني  التن�شيق  اإمكانية  ذلك  ومن 
)الزوج اأو الزوجة( يف غرف اخللوة ال�رشعية لإ�شباع الحتياج اجلن�شي لغريزة 

ال�شجني بطريقة م�رشوعة مع مراعاة حفظ كرامة ال�شجني وعائلته.
اإر�شاد ال�شجناء لزمالئهم:. 3

قد يكون لبع�ص ال�شجناء �شخ�شيات اإيجابية ميكن العتماد عليها للتوجيه الإيجابي 
لل�شجناء وال�شتماع مل�شاكلهم ومعاجلتها، وبالإمكان ال�شتعانة بهم لتقدمي الدعم 
النف�شي لزمالئهم ال�شجناء لأن تاأثريهم �شيكون اأكرب من تاأثري الطبيب النف�شي، 

لأن الثقة للفريق اأكر من الطبيب.

العمل اجلماعي:. 4
الناجعة  املعاجلة  تكون  بالعزلة  ال�شجني  اإح�شا�ص  نتيجة  الكتئاب  لتخفيف 
العزلة  ال�شجناء يف جمموعات وتنفيذ عمل جماعي لك�رش حاجز  لها بدمج 
وفتح ف�شاء وا�شع داخل اأ�شوار ال�شجون، حتى ي�شعر ال�شجني اأنه يف جمتمع 

جديد ومتكامل ولي�ص يف �شجن.

معاجلة احلالت النف�شية امل�شطربة:. 5
احلالت  حتديد  يتم  الإي��داع  عند  �شجني  لكل  النف�شية  احلالة  حتليل  يتم  اأن  بعد 
امل�شطربة نف�شياً واقرتاح املعاجلة املنا�شبة لها من قبل املخت�ص اأو الطبيب النف�شي 

كل حالة بح�شب ت�شخي�شها.
حت�شني اآلية التعامل والأن�شطة يف ال�شجون:. 6

لك�رش رتابة ال�شجن وروتينية البقاء بداخله ي�شتلزم التقييم الدوري لآليه التعامل 
تطويرها  ليتم  معها  وجتاوبهم  ال�شجناء  ا�شتجابة  ومدى  ال�شجون  يف  والأن�شطة 
اآرائهم بحرية مطلقة وفتح حوار  وحتديثها مبا يف�شح املجال لل�شجناء للتعبري عن 
ال�شجون  تهم  التي  املوا�شيع  ملناق�شة  وال�شجناء  ال�شجن  موظفي  بني  اإيجابي 
ومعاجلتها ب�شكل جماعي، لأن ذلك �شيعزز من الثقة النف�شية بني الطرفني، وهذا 
عامل مهم لتح�شني احلالة النف�شية لل�شجني وال�شجان معاً، لتحقيق هدف ال�شجون 

يف التاأهيل والتدريب والتغيري الإيجابي ل�شلوك ال�شجني ونف�شياته.
 

الفرع الرابع: الرعاية التعليمية لل�شجناء

التعليم حق كفله الد�شتور والقانون جلميع الأ�شخا�ص ب�شكل عام دون متييز اأو ا�شتثناء، ويف 
يتم  اأن  املنطقي  غري  فمن  ال�شجناء،  وتاأهيل  لإ�شالح  الأولى  الركيزة  التعليم  يعترب  ال�شجون 
اإ�شالح وتاأهيل ال�شجناء دون اأي تطوير يف التعليم لديهم، فاإذا كان ال�شجني اأمياً ل يقراأ ول 
يكتب فمن الأولوية تعليمه القراءة والكتابة لاإحداث تغيري �شلوكي لل�شجناء، وفتح جمالت 
الطالع والقراءة لهم لتطوير �شخ�شياتهم اإيجاباً، فقد يكون من اأهم اأ�شباب دخولهم ال�شجن 

هو ف�شو اجلهل وانعدام التعليم لديهم.
اخلاطئة  املفاهيم  وت�شحيح  اأنف�شهم  لتثقيف  فر�شة  ال�شجناء  ملنح  هاماً  التعليم  يكون  لذلك 

لديهم.
لهم  املجال  اإف�شاح  بل  فقط،  والكتابة  القراءة  ال�شجناء  تعليم  عند  التعليم  يتوقف  ل  وهنا 
)ماج�شتري  العليا  والدرا�شات  اجلامعية  وحتى  والثانوية،  الإع��دادي��ة  درا�شتهم  ل�شتكمال 

ودكتوراه(.
لإ�شغال وقت ال�شجناء باأعمال مفيدة، وهل هناك اأكر فائدة من التعليم والعلم؟

ولأهمية التعليم فقد ن�شت القاعدة )23( من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء على: 
1(. تتخذ اإجراءات ملوا�شلة تعليم ال�شجناء القادرين على ال�شتفادة منه مبا يف ذلك 

التعليم الديني التي ميكن فيها ذلك.
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ويجب اأن يكون تعليم الأميني والأحداث اإلزامياً واأن توجه اإليه الإدارة عناية خا�شة.
2. يجعل تعليم ال�شجناء يف حدود امل�شتطاع عملياً ومتنا�شقاً مع نظام التعليم العام 
يف البلد بحيث يكون يف مقدورهم بعد اإطالق �رشاحهم اأن يوا�شلوا التعليم دون عناء.
وبالطالع على ن�شو�ص القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء جند اأنها اأو �شحت 
وجوب قيام امل�شوؤولني عن ال�شجن بواجبهم يف اتخاذ اإجراءات موا�شلة التعليم جلميع 
ال�شجناء، مبعنى اإتاحة الفر�شة جلميع ال�شجناء للتعليم دون متييز ب�شبب اجلن�ص اأو العمر 

اأو اأي متييز اآخر.
)وزارة  املخت�شة  اجلهات  مع  بالتن�شيق  التعليم  �شفوف  جتهيز  املق�شودة  والإجراءات 

الرتبية والتعليم - وزارة التعليم العايل – اجلامعات – وغريها من اجلهات(.
لكي يكون هناك تنا�شق وتوافق بني ما مت تدري�شه داخل ال�شجون مبثيله خارج ال�شجون.
حتى ي�شتطيع ال�شجني بعد اإطالق �رشاحه موا�شلة تعليمة من املرحلة التي و�شل اإليها، 
ومن ذلك اأهمية توافق مناهج التعليم داخل ال�شجن مع خارج ال�شجن، واأهمية ح�شول 
ال�شدور يف  املخت�شة مع عدم ذكر مكان  �شهادات معتمدة من اجلهات  ال�شجناء على 

ال�شهادة.
ومنها  درا�شتهم،  موا�شلة  يف  لل�شجناء  الفر�شة  لإتاحة  الو�شائل  كافة  توفري  ي�شتلزم 
متكينهم من اأداء الختبارات داخل ال�شجن باإ�رشاف اجلهات املخت�شة بانتداب موظفني 
عنها ل�شتكمال الإجراءات بطريقة �شهلة وغري معقدة وبح�شب الظروف الأمنية املتاحة، 
لتكون حافزاً اإيجابياً لدفع ال�شجناء ل�شتكمال تعليمهم ومنح الناجحني �شهادات معتمدة.

وجمانياً،  الزامياً  جعلته  الت�رشيعات  فمعظم  ال�شجناء  اأمية  حمو  بخ�شو�ص  اأما   -
انقطاع  دون  اأمية، واأن يكون عملها م�شتمراً  بفتح ف�شول حمو  ال�شجن  اإدارة  واألزمت 
الكوادر  ل�شتقطاب  التعليمي  للكادر  واإداري��ة  مالية  حوافز  تخ�شي�ص  ذلك  وي�شتلزم 
املتميزة، كما بالإمكان ال�شتفادة من قدرات ال�شجناء لتعليم زمالئهم بعد تدريبهم على 

ذلك، ومبوجب عقود مع اإدارة ال�شجن وباأجر مايل حمدد.
- وقد اأو�شح القانون النموذجي العربي املوحد اخلا�ص بال�شجون اأهمية التعليم، واأفرد 
له الف�شل الرابع مو�شحاً وجوبية التعليم حيث ن�شت املادة )26( منه على: )تنظم يف 
جميع ال�شجون دورات تعليمية يف حمو الأمية للم�شجونني الذين ل يح�شنون القراءة 

والكتابة، وحتدد اإدارة ال�شجن الربامج التف�شيلية لذلك(.
وهنا يت�شح لنا اأن التعليم وجوبي وي�شتلزم على اإدارة ال�شجون اإعداد برامج تف�شيلية 
و�شائل  توفري  واأوج��ب  باحلق  اأقر  فهنا  الأمية،  حمو  جمال  يف  تعليمية  دورات  لتنفيذ 
التمتع بهذا احلق ملا للتعليم من دور هام يف عملية الإ�شالح والتاأهيل لل�شجناء وتغيري 

�شلوكياتهم  انحراف  م�شببات  اأحد  والأمية  اجلهل  يكون  قد  والتي  اإيجاباً،  �شلوكياتهم 
وبالتعليم يت�شحح ذلك.

لل�شجون: )يجوز  النموذجي  العربي  القانون  من  املادة )27(  ن�ص  اأو�شحت  كما   -
التدريب  اأو  التقني  اأو  العام  للتعليم  اأي جمال  ن�شاطاً درا�شياً يف  اأن يزاول  للم�شجون 
بني  من  يتطوع  اأن  ويجوز  باملرا�ضلة،  اأو  الن�ضاط  لذلك  املخ�ض�ص  املكان  يف  املهني 
للتدريب  اإخ�شاعه  بعد  التعليم  بهذا  للقيام  كاٍف  درا�شي  م�شتوى  له  من  امل�شجونني 
لل�شجني  حق  للم�شجونني  التعليم  اأن  املذكورة  املادة  ن�ص  من  لنا  ويت�شح  املنا�شب(، 
وواجب على اإدارة ال�شجن توفري م�شتلزماته من كادر تعليمي وو�شائل وجتهيزات تعليمية 
قبول  متقدمة كون  نقطة  يعترب  بتعليم زمالئهم، وهذا  املتعلمني  ال�شجناء  قيام  واإمكانية 
امل�شجون التعليم من زميله ال�شجني اأقوى واأجدى من التعليم عن طريق معلم خارجي 
كما اأن نفقات ومرتبات املعلم اخلارجي تنخف�ص اإذا ما قام امل�شجون املتعلم للقيام بهذا 
العمل، كما اأن امل�شجون قد ي�شتفيد من زميلة ال�شجني يف حل واجباته ومراجعة درو�شه 

لأن املعلم مودع مثلهم ال�شجن.

من  حال  باأي  يجوز  )ل  على:  النموذجي  العربي  القانون  من   )28( املادة  اأو�شحت 
اأو املهنية التي يح�شل عليها امل�شجون خالل  الأحوال اأن يبني يف ال�شهادات الدرا�شية 
فرتة ال�شجن مبكان �شدورها، لكي ل ي�شعب على امل�شجون موا�شلة درا�شته بعد اإطالق 

�رشاحه.

موقف القانون اليمني:
ن�ص القانون اليمني لتنظيم ال�شجون يف املادة )20(: )يجب اأن توفر قدر الإمكان 

الو�شائل الالزمة مل�شاعدة ال�شجناء على الدرا�شة، وبدرجة رئي�شية الأميني(.
وبالطالع على الن�ص املذكور جند اأن القانون جعل من التعليم واجباً، واأوجب 

على اإدارة ال�شجن توفري و�شائله وخا�شة ما يخ�ص حمو الأمية لأهميته.
كما اأو�شحت الالئحة التنفيذية لل�شجون حق ال�شجني يف التعليم، فن�شت املادة 

)17( على:
)وجوبية ت�شجيع الأميني من ال�شجناء على التعليم وخا�شة حمو الأمية واإتاحة 
الفر�شة لل�شجناء ملوا�شلة تعليمهم، وهنا كانت املادة القانونية اأكر تقدماً فبعد اأن 
اأكدت على  التعليم  التعليم لل�شجناء ووجوبية توفري م�شتلزمات  اأو�شحت حق 

اأهمية ت�شجيع ال�شجناء الأميني يف التعلم(.
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            نظرة لواقع ال�شجون:
بالرغم من الن�شو�ص القانونية اجليدة التي ن�شت على حق ال�شجناء يف التعليم، 
لكن الواقع موؤمل وي�شتلزم اإعادة تفعيل دور التعليم يف ال�شجون وتقييم الأدوار 
ال�شابقة وال�شتفادة من التجارب الأخرى، والذي لالأ�شف توقفت معظم املدار�ص 
داخل ال�شجون ب�شبب �شحة و توقف املخ�ش�شات املالية لذلك، وبالإمكان معاجلة 
له  ملا  ال�رشف  اأولوية يف  التعليم  مبنح  املخت�شة  اجلهات  منا�شدة  ذلك عن طريق 
من دور يف التعليم واإ�رشاك منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف تكامل 
اجلهود الر�شمية مع اجلهود ال�شخ�شية، عن طريق خطط وا�شحة و �شفافة لتنفيذ 

برامج درا�شية جلميع ال�شجناء يف جميع حمافظات اجلمهورية.

الفرع اخلام�ص: الرعاية الالحقة لل�شجني

بعد  ما  اإلى  ت�شتمر  بل  ال�شجن،  يف  بقاءه  اأثناء  يف  حالته  ومتابعة  ال�شجني  رعاية  تتوقف  ل 
خروجه من ال�شجن للمحافظة على عدم انحرافه عن ال�شلوكيات الإيجابية والتاأهيل الذي مت 

اكت�شابه اأثناء ال�شجن.
ول يتحقق ذلك اإل برعاية لحقة لل�شجني بعد خروجه من ال�شجن وتكون ب�شكل كبري وفعال 
من  خروجه  بعد  ال�شجني  على  توجب  الت�رشيعات  معظم  لذلك  ال�شجن،  من  خروجه  بعد 
ال�شجن متابعة اأقرب ق�شم �رشطة ملتابعه حالته والتدرج يف الإفراج، حيث يكون لفرتة مفرج 

عنه ولكن حتت رقابة واختبار.
فحو�ص  من  ذلك  �شاحب  وما  ال�شجن  داخل  الطويلة  ال�شجني  بقاء  فرتة  اأن  اإلى  بالإ�شافة 
ملعاجلة  اأداة هامة  ال�شجن  والنف�شية والجتماعية جتعل من  اجل�شدية  ال�شحية  وت�شخي�ص حلالته 
وتاأهيل  اإ�شالح  اأداة  ال�شجون  تعترب  لذلك  ودوافعه،  بال�شجني  اإملاماً  واأكر  وتاأهيلهم  ال�شجناء 
لل�شجني واأي�شاً من الأدوات املجتمعية لالإ�شالح اجلنائي وت�شحيح اختاللت املجتمع، كون 
ما يتم من بحوث واإجراءات يف ال�شجن يجب اأن تكون خمرجاتها ممتدة لإفادة املجتمع خارج 
يف  اإدماجه  على  والعمل  بل  ال�شجني  تاأهيل  فقط   لي�ص  ال�شجن  من  الغر�ص  لاأن  ال�شجن، 
املجتمع، والإدماج يف املجتمع ي�شتلزم اأن يكون برعاية ومتابعة اإيجابية للحفاظ على ال�شجني 
فت�شيع جهود وعمليات  ال�شجن  بعد اخلروج من  الإجرام  براثن  والوقوع يف  النحراف  من 

الإ�شالح والتاأهيل داخل ال�شجن �شدى.

اهتماماً  والوطنية  الدولية  القانونية  املنظومة  اأولت  فقد  لل�شجني  الالحقة  الرعاية  ولأهمية   -
كبرياً.. 

نيل�شون  قواعد   - ال�شجناء  ملعاملة  الدنيا  املتحدة  الأمم  قواعد  من   )90( املادة  ن�شت  حيث 
اأن  ينبغي  ال�شجني، لذلك  باإطالق �رشاح  املجتمع  ينتهي واجب  ما ن�شه: )ل  مانديال - على 
تكون هناك هيئات حكومية اأو خا�شة قادرة على اأن تعري ال�شجني الذي ا�شرتجع حريته رعاية 
ناجعة بعد اإطالق �رشاحه، تهدف اإلى تخفيف حدة العداء العفوية �شده، وت�شمح باإعادة تاأهيله 

للعودة للمجتمع(.
حقاً  فقط  لي�شت  الالحقة  الرعاية  اأن  اأو�شحت  اأنها  جند  املذكورة  القاعدة  على  وبالطالع 
اأفراد ومكونات املجتمع خلطورة واأهمية  لل�شجني، بل واجباً جمتمعياً تتظافر فيه جهود جميع 
الرعاية الالحقة لل�شجني، كون خروجه دون رعاية �شيخرج ال�شجني يف بع�ص الأحيان منتقماً 
من املجتمع ب�شبب حجز وتقييد حريته، وقد يرتكب جرائم اأخرى كما اأن البيئة املحيطة لل�شجني 
بعد خروجه من ال�شجن اإذا مل تتغري عن ما قبل ال�شجن فقد تتوافر البيئة ال�شيئة وتتكر اجلرمية 
وما  انتهت،  كلما  جديد  من  تبداأ  الإج��رام  من  م�رشوخة  ا�شطوانة  اأمام  ونكون  �شببها  لتكرار 
كلف ذلك من ثمن باهظ يدفعه املجتمع من اأمنه وا�شتقراره ب�شبب ق�شور يف الرعاية الالحقة 
اآخرين داخل  باأ�شخا�ص  ال�شجني  لل�شجني واحتكاك  الالحقة  الرعاية  اأن غياب  لل�شجني، كما 
احلقيقي  واملحك  فردية،  كانت جرائم  اأن  من  بدًل  اإجرامية  ع�شابات  ذلك  ي�شكل  قد  ال�شجن 
لذلك هو الرعاية الالحقة لل�شجني، والتي �شتك�رش حلقات الإجرام وت�شتبدلها بحلقات اإ�شالح 

وتاأهيل وعمل.
اإن�شاء  بل  احلكومية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  تعاون  فقط  لي�ص  املذكورة  القاعدة  اأو�شحت  كما 
الهتمام  يكون  اأن  يجب  وهنا  لل�شجني،  الالحقة  الرعاية  يف  متخ�ش�شة  وموؤ�ش�شات  هيئات 
اأن تكون لكل  جلميع فئات ال�شجناء الذكور والإناث و�شغار ال�شن وكبار ال�شن لذلك يجب 
حالة ما حتتاجه من رعاية خا�شة، فمثاًل الن�شاء يف بع�ص الدول ومنها اليمن تعاين بعد خروجها 
وتنكر  ال�شجينة  للمراأة  املجتمع  تقبل  لعدم  وذلك  ال�شجن،  داخل  بقائها  من  اأكر  ال�شجن  من 
بال�رشف والأمانة، وبذلك ت�شبح تلك  املا�شة  الق�شايا  لها خا�شة يف  عائلتها يف بع�ص الأحيان 
اإن�شاء دور  اأهمية  املراأة لقمة �شائغة لالنحراف اإن مل يتم احلفاظ عليها ورعايتها، ويف مقدمتها 
اأو غريها من احلرف  اخلياطة  ملمار�شة حرفة  لهن  املجال  واإف�شاح  فيها  اإيواوؤهن  يتم  لهن  اإيواء 
واملهن املحرتمة، وجتهيز تلك الدور باملعامل وامل�شاغل ال�رشورية لكي تكون املراأة عن�رشاً اإيجابياً 
واملادية  القانونية  امل�شاعدة  وتقدمي  اأ�رشتها  مع  التوا�شل  مع  �شلبياً،  عن�رشاً  ولي�ص  املجتمع  يف 
يتم  عادة  والتي  واملالية،  القانونية  حقوقها  من  لتمكينها  �رشاحها  اإطالق  بعد  لل�شجينة  الالزمة 
ال�شتيالء عليها عند دخولها ال�شجن وحرمانها منها، والذي �شيكون لتلك احلقوق اأثر اإيجابي 

يف حتقيق الكتفاء املادي والنف�شي لها.
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يف  )يو�شع  على:  النموذجية  املتحدة  الأمم  قواعد  من   )107( رقم  القاعدة  اأو�شحت  كما 
العتبار منذ بداية تنفيذ عقوبة ال�شجن م�شتقبل ال�شجني بعد اإطالق �رشاحه، وي�شجع وي�شاعد 

على اأن ي�شون اأو يقيم العالقات بالأ�شخا�ص اأو الهيئات خارج ال�شجن.... الخ(.
فهنا توؤكد القاعدة على اأن الرعاية الالحقة لل�شجني تبداأ من اأول دخوله ال�شجن ويتم التمهيد 
لها وحتديد احتياجاته منذ دخوله ال�شجن، ول يتم فقط تفعيلها عند خروجه من ال�شجن لكي 

تكون الرعاية الالحقة �شمن خطة الإ�شالح والتاأهيل وحلقة م�شتمرة وجزءاً منها.
كما اأو�شحت القاعدة اأن الرعاية الالحقة واإعادة اإدماج ال�شجني يف املجتمع تبداأ منذ دخوله 
اإيجابية مع الهيئات والأ�شخا�ص ذوي العالقة بال�شجني حتى يخرج  ال�شجن، ون�شج عالقات 
ال�شجني ولي�ص لديه اأي م�شاكل مع اأي هيئة اأو �شخ�ص، وتكون قد متت معاجلتها اأثناء ال�شجن.

كما اأو�شحت املادة )107( من قواعد الأمم املتحدة النموذجية على: )على الأجهزة والهيئات 
احلكومية واخلا�شة التي ت�شاعد اخلارجني من ال�شجن على اإعادة تثبيت اأقدامهم يف املجتمع اأن 
اإثبات  واأوراق  الوثائق  املطلق �رشاحهم على  ال�شجناء  والالزم ح�شول  املمكن  بالقدر  ت�شمن 
املناخ والف�شل،  تنا�شب  املنا�شبني وعلى ثياب لئقة  الهوية ال�رشورية، وعلى امل�شكن والعمل 
واأن توفر لهم من الو�شائل ما يكفي لو�شولهم وجهتهم، وتاأمني اأ�شباب العي�ص لهم خالل الفرتة 

التي تلي مبا�رشة اإطالق �رشاحهم.
بالطالع على ما ن�شت عليه القاعدة املذكورة يت�شح لنا وجوب التن�شيق بني الأجهزة والهيئات 
�شلوكياته  لت�شحيح  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  املجتمع،  ال�شجني يف  اإدماج  لإعادة  احلكومية 

لعدم تكرار اجلرمية مرة اأخرى.
�شخ�شية  بطائق  من  الهوية  اإثبات  وثائق  احل�شول على  ال�شجني يف  اأو�شحت على حق  كما 
وجواز �شفر وغريها من داخل ال�شجن قبل خروجه من ال�شجن، لاأنه عادة �شيكون هناك �شعوبة 
يف ا�شتخراجها خارج اأ�شوار ال�شجن ملا لها من اأهمية لل�شجني يف العرتاف ب�شخ�شيته القانونية 

وممار�شة حقوقه كاملة، ومنها حق التنقل وغريها من احلقوق. 
املنا�شبني  والعمل  امل�شكن  توفري  اإلى  متتد  بل  ذلك  يف  لل�شجني  الالحقة  الرعاية  تتوقف  ومل 
لل�شجني، فال�شجني خالل فرتة ال�شجن يكون قد اكت�شب حرفة اأو مهنة منا�شبة لي�ص فقط للعمل 
داخل ال�شجن فقط بل اأي�شاً للعمل خارج ال�شجن، وهناك �شعوبة من تقبل املجتمع لل�شجني 
العمل  توفري  احلكومية  الهيئات  على  ي�شتلزم  لذلك  ال�شجن،  من  خروجه  بعد  مبا�رشة  للعمل 
له  املجتمع  تقبل  بالإمكان  فرتة  وبعد  املجتمع،  يف  ودجمه  ال�شجن  خارج  للعمل  له  املنا�شب 
بالتدريج لاأنه رمبا يكون من م�شببات اإيداع ال�شخ�ص ال�شجن هو عدم وجود حرفة اأو مهنة له 

لك�شب عي�شه، فتوفري تلك املهنة �شينزع مربر ذلك.

            نظرة لواقع ال�شجون:
ن�شت املادة )5( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون على:

يف جمال الرعاية الالحقة ي�شتلزم:
1/ مقابلة امل�شجونني الذي اقرتب موعد الإفراج عنهم قبل �شهرين من تاريخ 
الإفراج يف �شورة جل�شات اأ�شبوعية، وتاأهيلهم اجتماعياً ملواجهة املجتمع بعد 

خروجهم.
2/ الطالع على امللفات الجتماعية للم�شجونني املفرج عنهم للوقوف على 

حالتهم والعمل على حل م�شاكلهم اخلارجية.
/ الت�شال بوزارة ال�شوؤون الجتماعية وغريها من املوؤ�ش�شات والهيئات التي 
الإفراج  قبل  ما  لو�شع خطة  معهم  والتعاون  الطلقاء،  رعاية  تعمل يف جمال 

وتقدمي امل�شاعدات الالزمة.
التي  وامل�شاكل  اأو�شاعهم  على  والوقوف  عنهم  املفرج  ح��الت  تتبع   /4
لتتبع حالت  اتخذت  التي  الإجراءات  وقيد  وامل�شاعدة يف حلها،  تعرت�شهم 

املفرج عنهم يف ال�شجل املعد لذلك.
5/ موافاة ال�شجن ورئا�شة امل�شلحة ح�شب احلالة بتقارير م�شتوفاة عن عمله.

- بعد الطالع على ن�ص املادة املذكورة جند اأنها ت�شمنت نقاطاً هامة يف جمال 
الإفراج عنه، والتمهيد لدمج  قبل  لها من  لل�شجني والتجهيز  الالحقة  الرعاية 
ال�شجني يف املجتمع بحل م�شاكله ومتابعه حالته خارج ال�شجن بحيث يكون 
العالقة ويف مقدمتها  له مع اجلهات والهيئات ذات  ومن�شقاً  الإفراج مدرو�شاً 
ت�شحيح  يف  دور  لها  يكون  اأن  ي�شتوجب  التي  الجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة 

اأو�شاع ال�شجني وتوفري العمل املنا�شب له عقب خروجه من ال�شجن. 
ذات  املوؤ�ش�شات  لكافة  التن�شيق  اأن  املذكورة  القانونية  املادة  اأو�شحت  كما   -
من  الر�شمية  وغري  الر�شمية  بها  ويق�شد  لل�شجني  الالحقة  بالرعاية  العالقة 
منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص، حتى تكون اجلهود تكاملية واإيجابية 
تعيد  بوابة  اأي  واإغالق  ال�شجني  وتاأهيل  ت�شحيح  يف  املرجو  الهدف  لتحقيق 
تاأهيله داخل  التاأهيل، حتى ل تذهب جهود  اإلى �شابق عهده ما قبل  ال�شجني 

ال�شجن اأدراج الرياح.
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- اأو�شاع ال�شجون يف اليمن يف جمال الرعاية الالحقة لل�شجني:
بالرغم من الن�شو�ص القانونية الوا�شحة حول الرعاية الالحقة لل�شجني لكن يف الواقع 
هناك ق�شور و�شعف كبري يف هذا املجال، حيث مت تنفيذ نزول اإلى بع�ص ال�شجون يف 
اليمن ومنها الإ�شالحية املركزية يف �شنعاء، والذي اأفاد املخت�شني اأن الرعاية الالحقة 
تعاون  و�شعف  الوطن،  يعي�شها  الذي  الظروف  نتيجة  متوقفة  وحالياً  �شعيفة  لل�شجني 
اجلهات ذات العالقة، واأنه كانت هناك جهود اإيجابية قبل عدة �شنوات يف جمال الرعاية 
ويف  ال�شعبة  الظروف  نتيجة  توقفت  حالياً  ولكن  قا�رشة  كانت  واإن  لل�شجني  الالحقة 
ال�شجون  لقيام  الالزمة  املادية  الإمكانيات  القت�شادية، وعدم وجود  الظروف  مقدمتها 
بدورها يف الإ�شالح والتاأهيل داخل ال�شجون ليعقب ذلك مرحلة الرعاية الالحقة بعد 
فاإنه �شيكون  ال�شجني  اإطالق �رشاح  قبل  ما  فاإذا كان هناك ق�شور يف مراحل  الإفراج، 
دخوله  منذ  تبداأ  كاملة  منظومة  ال�شجني  رعاية  لأن  �رشاحه،  اإطالق  بعد  له  تاأثري  لذلك 
ال�شجن وت�شتمر اإلى ما بعد خروجه، واأي �شعف يف اأي مرحلة �شي�شعف كافة املراحل.

- موقف القانون العربي النموذجي من الرعاية الالحقة لل�شجني:
ن�شت املادة )63( بخ�شو�ص الرعاية الالحقة لل�شجني على: )ين�شاأ جمل�ص ي�شمى 
جمل�ص الرعاية الالحقة يخت�ص باإعادة اإدماج املفرج عنهم يف املجتمع، وي�شكل 
مبوجب قرار ي�شدره الوزير املخت�ص، ويراعى يف ت�شكيله اجلهات ذات ال�شلة مبا 

يف ذلك اجلمعيات التطوعية(.
الالحقة  الرعاية  تو�شيح  عند  تتوقف  مل  اأنها  جند  املذكورة  املادة  ن�ص  ومبطالعة 
الالحقة  للرعاية  تن�شيق  جمل�ص  باإن�شاء  ذلك  عززت  بل  امل�شوؤوليات،  وتوزيع 
لل�شجني من جميع املوؤ�ش�شات املخت�شة ومب�شاركة من املنظمات الطوعية، وهذه 
منظومة  طريق  عن  لل�شجني،  الالحقة  الرعاية  لتعزيز  واإيجابية  هامة  نقطة  تعترب 
متكاملة تتكامل فيها جهود جميع الأجهزة الر�شمية، وتتكامل اأي�شاً مع املنظمات 

الطوعية لكي تكون اجلهود اإيجابية و�شاملة(.

الفرع اخلام�ص: الرعاية لأ�شرة ال�شجني
عند اإيداع ال�شجني ال�شجن يجب اأن يتم الأخذ يف العتبار كل الظروف املحيطة بال�شجني 
ال�شجني  يكون  فقد  ال�شجني،  اأ�رشة  رعاية  ذلك  ومن  ال�شجن  نتيجة  �شلبي  تاأثري  اأي  ومعاجلة 
هو العائل الوحيد لأ�رشته اأو ي�شارك بجزء كبري من اأعباء نفقات وم�شاريف اأ�رشته، وباإيداعه 
ال�شجني،  اأ�رشة  انحراف و�شياع  اإلى  توؤدي  ال�شجني وقد  الرعاية لأ�رشة  تلك  تتوقف  ال�شجن 
وبدًل من تاأهيل واإ�شالح ال�شجني نكون اأمام حالت اإجرامية جديدة دخلت الإجرام ب�شغط 
الرعاية  مبنح  لها  وال�رشيعة  الالزمة  املعاجلة  واأهمية  الهامة  النقطة  هذه  لتجاهل  وذلك  احلاجة، 
املمكنة لاأ�رشة ال�شجني من قبل اجلهات الر�شمية واملنظمات غري الر�شمية تكفل ا�شتمرار عائلة 
ال�شجني على قيد احلياة، وتوفري م�شتوى معي�شي يحفظ كرامتهم ويحافظ عليهم من اي انحراف 

حتت �شغط الحتياج.

موقف القانون اليمني من الرعاية لأ�شرة ال�شجني:
اأورد قانون تنظيم ال�شجون اليمني ن�شو�شاً اأكدت على رعاية اأ�رشة ال�شجني حيث 
ن�شت املادة من اخت�شا�ص الأخ�شائي الجتماعي - الفقرة الرابعة: )ح�رش وت�شجيل 
حالت اأ�رش امل�شجونني التي حتتاج اإلى م�شاعدة واإخطار وزارة ال�شوؤون الجتماعية 

عن طريق مدير ال�شجن(.
دخول  منذ  تبدء  ال�شجني  اأ�رشة  رعاية  اأن  جند  املذكورة  املادة  ن�ص  على  وبالطالع 
ال�شجني ال�شجن حيث يتم ح�رش حالت اأ�رش ال�شجناء التي حتتاج م�شاعدة، والتي 
املخت�شة  اجلهات  عرب  منها  التاأكد  وبالإمكان  ال�شجني  من  املعلومات  تلك  تكون 
وحتديد وزارة ال�شوؤون الجتماعية لإخطارها بذلك، كون الوزارة خمت�شة بال�شمان 
الجتماعي واأي�شاً لها عالقة باملوؤ�ش�شات واملنظمات الر�شمية وغري الر�شمية يف جمال 
تقوم  فهي  اجلهود  بكافة  ال��وزارة  تقوم  اأن  بال�رشورة  ولي�ص  الجتماعي،  ال�شمان 
اإيداعه  اأثناء  ال�شجني  لأ�رشة  الرعاية  لتحقيق  الأخرى  اجلهات  مع  وتن�شق  بواجبها 

ال�شجن، حيث �شيكون لتلك الرعاية اأثراً اإيجابياً على املجتمع.
متكني  بل  لهم  امل�شاعدة  تقدمي  على  ال�شجن  اأثناء  ال�شجني  اأ�رشة  رعاية  تتوقف  ومل 
ال�شجني من العمل داخل ال�شجن لتغطية احتياجاته اخلا�شة واإر�شال جزء من اأجره 
والتي  ال�شجني  لأ�رشة  الرعاية  �شور  اإحدى  تعترب  اأ�رشته، وهذه  اإلى  عليه  املتح�شل 
يكون لها تاأثري اإيجابي يف رعاية الأ�رشة وتعزيز العالق الإيجابية بني ال�شجني واأ�رشته.
حمددة،  جزئيات  ولي�شت  متكاملة  �شل�شلة  هي  ال�شجني  حقوق  اأن  لنا  يوؤكد  وهذا 
فحق العمل له تاأثري على رعاية اأ�رشة ال�شجني وهكذا جميع احلقوق توؤثر وتتاأثر اإيجاباً 

ببع�شها البع�ص.
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الـــقــ�ســم الرابــــع:

ت�شنيف ال�شجون وال�شجناء
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املعايري  من  وغريها  واجلرم  والعمر  اجلن�ص  نواحي  من  ال�شجناء  �شفات  لتعدد  نظراً 
املو�شوعية.

ي�شتلزم معه ت�شنيف ال�شجناء اإلى فئات بح�شب تلك املعايري، وعزل كل فئة يف �شجن 
م�شتقل اأو على الأقل ق�شم م�شتقل داخل ال�شجن لكل فئة، ملا لذلك الت�شنيف والعزل 
بني  واجلن�شية  اجل�شدية  العتداءات  من  احلد  كبرية يف  اأهمية  من  بع�شها  للفئات عن 

ال�شجناء نظراً للفوارق البيولوجية )اجلن�ص والعمر( اأو الفوارق الأخرى.
فيتم ت�شنيف ال�شجناء اإلى فئات كالتايل:

ت�شنيف ال�شجناء بح�شب جن�ص ال�شجني: يتم ت�شنيفه اإلى جزئيني:. 1
الذكور.. أ
الإناث.. ب

ت�شنيف ال�شجناء بح�شب العمر:. 2
 البالغون، ويتوزع اإلى فئات ح�شب عمر ال�شجني.. أ
الأحداث )يخ�ش�ص ل�شغار ال�شن ما دون عمر 18�شنة(.. ب

ت�شنيف ال�شجناء بح�شب اجلرم:. 3
 ملرتكبي اجلرائم العادية.. أ
ملرتكبي اجلرائم الإرهابية واملا�شة باأمن الدولة.. ب

للجرائم ذات اخلطورة الجتماعية. . ت
بالإ�شافة اإلى اأن تعدد واختالف مراحل ال�شجني ي�شتلزم معه تعدد واختالف ال�شجن بح�شب 

املرحلة:
 )التحقيق – املحاكمة – التنفيذ(.

اإذاً نحن اأمام ت�شنيف بح�شب ال�شجناء وت�شنيف بح�شب مرحلة ال�شجن، و�شنو�شح ذلك يف 
فرعني رئي�شيني:

الفرع الأول: الت�شنيف بح�شب ال�شجناء.
الفرع الثاين: الت�شنيف بح�شب مرحلة ال�شجن.

الفرع الأول: الت�شنيف بح�شب ال�شجناء
يختلف ال�شجناء بح�شب �شفاتهم البيولوجية )اجلن�ص والعمر وغريه( واأي�شاً بح�شب العمل 

الإجرامي املرتكب، وغريها من املعايري املو�شوعية كالتايل:
اأوًل: ت�شنيف ال�شجون بح�شب جن�ص ال�شجناء:

باعتبار ال�شجون اأماكن مغلقة تت�شمن عدداً كبرياً من الب�رش ميكثون معاً يف مكان واحد طوال 

اليوم - 24 �شاعة يف الليل والنهار - لذلك ي�شتلزم مراعاة الفوارق البيولوجية ويف مقدمتها 
جن�ص ال�شجني، لتمكني ال�شجناء من الإقامة يف ال�شجون باأمان، ودون خوف من اأي اعتداء 
جن�شي اأو ج�شدي �شببه الختالف اجلن�شي وما ي�شاحبه من تخوف من اأي اعتداء نتيجة ذلك.
لذلك ن�شت املعايري الدولية والوطنية لل�شجون على عزل ال�شجناء الذكور عن الإناث، بحيث 
يكون هناك �شجن خا�ص بالرجال و�شجن خا�ص بالن�شاء اأو على الأقل ق�شم خا�ص م�شتقل يف 
كل �ضجن للذكور واآخر لالإناث، ومنع اأي اختالط بينهما، واتخاذ االحتياطات الالزمة لتحقيق 

ذلك.
لي�ص ذلك فقط بل وجوبية اأن يكون الطاقم من موظفي ال�شجن لكل ق�شم من نف�ص اجلن�ص، 

فللذكور موظفون ذكور، ولالإناث اإناث.

ثانيًا: ت�شنيف ال�شجون ح�شب عمر ال�شجناء:
يتم ت�شنيف ال�شجون بح�شب عمر ال�شجناء حيث يتم اأفراد وتخ�شي�ص �شجون خا�شة لكل 
فئة عمرية، وخا�شة الأحداث يتم عزلهم عن البالغني، واأي�شاً البالغون يتم عزلهم بح�شب الفئة 

العمرية لهم.
وذلك لالختالف فيما بينهم يف البنية اجل�شدية وحتى التفكري والحتياجات فبنية �شغار ال�شن 
تختلف عن البالغني وتفكريهم كذلك، ف�شغار ال�شن يكون تفكريهم حمدود بعك�ص البالغني 

الذي يكون تفكريهم اأو�شع.
ومن املعروف اأن كل فئة تندمج يف احلياة مع ما مياثلها يف العمر، ف�شغار ال�شن يحبون احلياة 

مع اقراأنهم والبالغون كذلك.
بالإ�شافة اإلى اأن الختالف يف البنية اجل�شدية والنف�شية بني ال�شجناء يوؤدي اإلى ت�شلط البالغني 
مت  فقد  لذلك  ومنعاً  والغت�شاب،  اجلن�شي  ال�شتغالل  حد  اإلى  ي�شل  وقد  ال�شن  �شغار  على 
الفئة  بح�شب  البالغني  عزل  واأي�شاً  البالغني،  عن  ال�شن  �شغار  ال�شجناء  عزل  على  التوافق 

العمرية املنا�شبة.

            نظرة لواقع ال�شجون:
مبطالعة اأو�شاع ال�شجون يف اليمن جند اأنه منذ عدة �شنوات كان مو�شوع عزل 
وت�شنيف ال�شجناء بح�شب عمر ال�شجني وخ�شو�شاً عزل الأحداث عن البالغني 
حمل اهتمام املجتمع، وبداأ اإن�شاء مراكز ودور لرعاية الأحداث اأثناء اإجراءات 
ال�شجون  يف  ل��الأح��داث  خم�ش�شة  عنابر  وتخ�شي�ص  واملحاكمة،  التحقيق 
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الحتياطية والإ�شالحيات املركزية وحتى يف مراكز الحتجاز يف اأق�شام ال�رشطة 
مت تخ�شي�ص غرف خا�شة لحتجاز �شغار ال�شن بعيداً عن البالغني، ومت ال�رشوع 
يف اإن�شاء مراكز احتجاز ورعاية لالأحداث يف بع�ص املحافظات �شمن خطة ت�شمل 
جميع املحافظات، ولكن توقفت تلك اخلطة يف حمافظات معدودة ومل ت�شتكمل، 
ومن املفرت�ص اأن ت�شتكمل يف جميع املحافظات ب�شكل كامل بحيث تكون مراكز 
الحتجاز والرعاية لالأحداث خمتلفة عن �شواها من حيث املباين والتجهيزات 
التي من املفرت�ص اأن تراعي طفولتهم واحتياجهم للعب وغريها من الحتياجات 
ال�شن  ل�شغار  عنابر خا�شة  تخ�شي�ص  فتم  املركزية  الإ�شالحية  اأما يف  الب�شيطة، 
جتهيزاتها  تكون  اأن  واملفرت�ص  البالغني  عن  خمتلفة  جتهيزات  اأي  دون  ولكن 

خمتلفة عن الآخرين.
كما اأن العزل بح�شب الفئات العمرية للبالغني مل يتم تنفيذها، بحيث جتد �شجناء 
بعمر ع�رشين عام مع �شجناء بعمر اأربعني �شنة وغريها، وهذا خطاأ ي�شتلزم تالفيه. 

ثالثًا: ت�شنيف ال�شجون بح�شب اجلرمية املرتكبة:
يدخل ال�شجون �شجناء نتيجة ارتكابهم جرائم وتختلف هذه اجلرائم:

جرائم اعتداءات جن�شية. . 1
جرائم �رشقة.. 2
جرائم ن�شب واحتيال.. 3
جرائم اعتداء ج�شدي وقتل.. 4
جرائم املخدرات والكحول.. 5
جرائم الإرهاب.. 6
اجلرائم ذات اخلطورة الجتماعية والأمنية.. 7

اإلى غريها من اجلرائم املتعددة ومبا اأن ال�شجون اأماكن تدريب وتاأهيل بح�شب هدف اأن�شائها، 
في�شتلزم اأن يتم عزل ال�شجناء يف فئات م�شتقلة بح�شب اجلرمية املرتكبة حتى ل يوؤدي اختالطهم 
اإلى نقل وتبادل اخلربات الإجرامية بني ال�شجناء، ويتحول ال�شجن من مكان تاأهيل واإ�شالح اإلى 

مكان اإجرام وتفريخ للجرمية.
وموا�شفات  مبعايري  �شجن  كل  يكون  ال�شجناء،  من  فئة  لكل  خا�شة  �شجون  اإفراد  يتم  وعادة 
خمتلفة عن ال�شجون الأخرى من النواحي الأمنية وغريها، فيتم الت�شديد الأمني على ال�شجناء 

الفئات  بعك�ص  كبرية  فرارهم  اإمكانية  لأن  اجتماعية  خطورة  ذات  اأو  اإرهابية  جرائم  ذمة  على 
الأخرى، كما اأن جرائم القتل يتم الت�شديد على ال�شجناء على ذمتها، وعادة يتم مبا�رشة اإيداع 

املتهمني بجرائم قتل يف الإ�شالحية املركزية مبا�رشة كونها اأكر اأماناً من ال�شجون الحتياطية.
التاأهيل  يف  ال�شجون  دور  من  وت�شهل  تعزز  املرتكبة  اجلرمية  بح�شب  ال�شجناء  عزل  واأهمية 
والتدريب واإ�شالح ال�شجناء وتوقيف اي احتماًلت يف انتقال ال�شفة الإجرامية بني ال�شجناء 
نظراً لحتكاك ال�شجناء طوال اليوم مع بع�شهم، وتبادل الكالم الذي عادة يكون عن اجلرمية 
املرتكبة واآلية تنفيذها والق�شور الذي مت فيها و�شبب اإلى القب�ص عليه وحب�شه، فترتاكم اخلربات 

الإجرامية لدى ال�شجناء بدًل من تراكم خربات التدريب والتاأهيل الإيجابي.
بالإ�شافة اإلى اأن هناك �شجناء لأول مرة يتم �شجنهم لرتكابهم جرائم لاأول مرة، واآخرون من 
اأ�شحاب ال�شوابق والذين �شبق احتجازهم عدة مرات ب�شبب ارتكاب جرائم متعددة واأ�شبحوا 
من ذوي اخلربة واخلطورة الإجرامية، وي�شتوجب عزلهم عن ال�شجناء امل�شتجدين حتى ل يوؤثر 
الآخرين  ال�شوابق يجب عزلهم عن  فال�شجناء ذووا  واإ�شالحهم،  تاأهيلهم  �شلباً ويعيق  عليهم 
لاأن بقاءهم مع الآخرين �شيف�شدهم، مثل و�شع تفاحة تالفة مع تفاحات غري تالفه فيوؤدي ذلك 
لإ�شالح  املنا�شبة  البيئة  لتهيئة  بينهم  الفوري  العزل  واملفرت�ص  خطاأ  وهذا  اجلميع،  تلف  اإلى 

وتاأهيل ال�شجناء.

موقف القانون اليمني من ت�شنيف ال�شجون بح�شب اجلرمية: 

ن�ص قانون تنظيم ال�شجون يف املادة )32( الفقرة )3( على عزل ال�شجناء مرتكبي 
اجلرائم ذات اخلطورة الإجرامية عن ال�شجناء الآخرين، وقد يكون العزل يف �شجون 
م�شتقلة مثل )�شجون الأمن ال�شيا�شي والقومي – والبحث اجلنائي( اأو بعزلهم يف 

عنابر م�شتقلة داخل ال�شجون العادية نف�شها مع ت�شديد الإجراءات الأمنية عليهم.

رابعًا: ت�شنيف ال�شجناء ح�شب اجلن�شية:
قد يتم احتجاز اأ�شخا�ص اأجانب نتيجة ارتكابهم جرائم داخل اليمن وقد يكون اأولئك ال�شجناء 
من ذوي اخلطورة الإجرامية، كما اأن ال�شجناء من دول اأخرى لهم عادات وتقاليد خمتلفة عن 
تقاليد واأعراف اليمنيني ي�شتلزم املحافظة على تلك اخل�شو�شية، ويتم ذلك عن طريق عزلهم 
يف اأماكن خا�شة بهم مع كفاله حقوقهم القانونية يف التوا�شل مع �شفارات بلدانهم يف اليمن 
ملتابعة الإجراءات القانونية املتعلقة بق�شاياهم، وكلما كان ت�شنيف ال�شجناء الأجانب يف اأماكن 
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لتوافق  بع�شهم  مع  والتعاي�ص  بلدانهم،  ب�شفارات  اجلماعي  توا�شلهم  ذلك  �شهل  كلما  خا�شة 
العادات والتقاليد واللغة وغريها بحيث يكون جمتمع ال�شجن مماثاًل ملجتمعاتهم يف بلدانهم، 

مع اإف�شاح املجال ملمار�شة �شعائرهم الدينية اخلا�شة بهم بحرية.

خام�شًا: ت�شنيف ال�شجناء ح�شب �شفتهم الوظيفية: 
اأفراد  من  والأم��ن  اجلي�ص  يف  العاملني  وخ�شو�شاً  وظيفتهم  بح�شب  ال�شجناء  ت�شنيف  يتم 
و�ضباط، يتم عزلهم عن بقية ال�ضجناء يف �ضجون خا�ضة بهم )ال�ضجن احلربي( اأو يف اأق�ضام 
اأي  من  اجلي�ص  وهيبة  الع�شكري  يحافظ على �رشفه  بحيث  العادية،  ال�شجون  بهم يف  م�شتقلة 

انك�شار.
بالإ�شافة اإلى اأن اإجراءات التحقيق واملحاكمة للع�شكريني يف جهات اأخرى خا�شة بهم )النيابة 

والق�شاء الع�شكري( وباإجراءات خمتلفة ومغايرة عن ال�شجناء املدنيني.
اإلى  بالإ�شافة  الآخرين،  ال�شجناء  اإلى  الع�شكرية  املعلومات  انتقال  من  اخل�شية  اإلى  بالإ�شافة 
املدنيني  مع  ودجمهم  الآخرين،  عن  تختلف  للع�شكرين  والقا�شية  اخل�شنة  اجل�شمانية  البنية  اأن 

�شيوؤدي اإلى اإ�شكاليات وم�شاكل متعددة لذلك ا�شتلزم عزلهم يف اأماكن خا�شة بهم.
موقف القانون اليمني: 

ن�شت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون يف املادة )58( على: )اإذا دعت ال�رشورة حلب�ص اأفراد 
القوات امل�شلحة والأمن حب�شاً ل يوؤدي اإلى ف�شلهم من اخلدمة يجب عزلهم يف مكان منف�شل(.

ثانيًا: مراحل ال�شجن )عمر ال�شجني(
تتغري حالة ال�شجني منذ اإيداعه احلجز بقرار اإداري من اجلهة الأمنية املخت�شة يف مركز حجز 
بحيث  العامة  النيابة  التحقيق معه يف  ثم مرحلة  املرحلة )موقوف(،  موؤقت وي�شمى يف هذه 
تقوم  حيث  املحاكمة  مرحلة  ثم  التحقيق،  فرتة  اأثناء  الحتياطي  احلب�ص  باإيداعه  النيابة  تقوم 
النيابة العامة باإحالة املتهم للمحاكمة وي�شبح ال�شجني رهن املحاكمة، وت�شتمر هذه املرحلة حتى 
�شدور حكم ق�شائي نهائي وباّت ب�شاأنه، ثم اآخر مرحلة من مراحل ال�شجني وهو مرحلة تنفيذ 
الأحكام الق�شائية، فبعد �شدور حكم نهائي لل�شجني تقوم النيابة العامة بتحرير اأمر تنفيذ عقوبة 
�شالبة للحرية ويتم اإيداع املحكوم عليه ال�شجن حتى انتهاء فرتة العقوبة املحكوم بها، وحتت�شب 
اإدارة ال�شجن  كافة مراحل احلب�ص �شمن العقوبة املحكوم عليه بها وي�شبح ال�شجني يف عهدة 

وفقاً للحكم.

وبذلك مير ال�شجني باأربع مراحل يف ال�شجن وتتغري �شفته ومكان حب�شه بتغيري املرحلة كالتايل:
1. الحتجاز الإداري )موقوف(: 

عند ارتكاب اأو اتهام اأي �شخ�ص بارتكاب جرمية وتوافر دلئل قوية على ذلك يتم احتجازه 
من قبل الأجهزة الأمنية املخت�شة )اأق�شام �رشطة – مناطق اأمنية – بحث جنائي – وغريها من 
املتهمني  الأ�شخا�ص  توقيف  يف  اإداري��ة  �شلطة  من  الأمنية  الأجهزة  متتلكه  ملا  الأمنية(  الأجهزة 

بجرائم.
بحب�ص  املخولة  فاجلهة  الأ�شخا�ص  حرية  تقييد  وخطورة  لالإن�شان  احلرية  يف  احلق  ولأهمية 
الأ�شخا�ص هي ال�شلطة الق�شائية ح�رشاً، لكونها جهة م�شتقلة وحمايدة مع توفري كافة ال�شمانات 
الالزمة للمثول اأمامها والدفاع عن نف�شه، ومت منح الأجهزة الأمنية �شلطات توقيف الأ�شخا�ص 
يف نطاق زمني �شيق، وهو التوقيف لفرتة ل تتجاوز الأربعة وع�رشين �شاعة فقط، ح�شبما ن�ص 

عليه الد�شتور اليمني يف املادة )48( والتي ن�شت على الآتي:
اأ- تكفل الدولة للمواطنني حريتهم ال�شخ�شية وحتافظ على كرامتهم واأمنهم ويحدد القانون 
حم�ك�م�ة  من  بحك�م  اإل  اأحد  حرية  تقييد  يجوز  ول  املواطن،  حرية  فيها  تقيد  التي  احلالت 

خمت�شة.
ب- ل يجوز القب�ص على اأي �شخ�ص اأو تفتي�شه اأو حجزه اإل يف حالة التلب�ص اأو باأمر توجب�ه 
�رشورة التح�قيق و�شيانة الأمن، ي�شدره القا�شي اأو النيابة العامة وفًقا لأحكام القانون، كما ل 

يجوز مراقب�ة اأي �شخ�ص اأو التحري عنه اإل وفق�اً للقانون.
وكل اإن�شان تقيد حريته باأي قيد يجب اأن ت�شان كرامته ويحظر التعذيب ج�شدياً اأو نف�شياً اأو 
اأثناء التحقيقات، ولالإن�شان الذي تقيد حريته احلق يف  معنوياً، ويحظر الق�رش على العرتاف 
المتناع عن الإدلء باأية اأقوال اإل بح�شور حماميه، ويحظر حب�ص اأو حجز اأي اإن�شان يف غري 
الأماكن اخلا�شعة لقانون تنظيم ال�شجون، ويحرم التعذيب واملعاملة غري الإن�شانية عند القب�ص 

اأو اأثناء فرتة الحتجاز اأو ال�شجن.
اإلى  اأن يقدم  ب�شبب ال�شتباه يف ارتكابه جرمية يجب  ج- كل من يقب�ص عليه ب�شفة موؤقتة 
الق�شاء خالل اأربع وع�رشين �شاعة من تاريخ القب�ص عليه على الأكر، وعلى القا�شي اأو النيابة 
على  ويجب  واعرتا�شاته،  دفاعه  اإبداء  من  ومتكينه  وا�شتجوابه  القب�ص  باأ�شباب  تبلي�غه  العامة 
اأو الإفراج عنه، ويف كل الأحوال ل يجوز للنيابة  اأمر م�شبب با�شتمرار القب�ص  اإ�شدار  الفور 
العامة ال�شتمرار يف احلجز لأكر من �شبعة اأيام اإل باأمر ق�شائي، ويحدد القانون املدة الق�ش�وى 

للحب��ص الحتياط�ي.
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� جتاوز الأجهزة الأمنية لفرتة التوقيف:
بالرغم من الن�شو�ص الد�شتورية والقانونية بوجوب تقيد الأجهزة الأمنية يف توقيف الأ�شخا�ص 
على ذمة ارتكابهم جرائم لفرتة ل تتجاوز الأربعة وع�رشين �شاعة، اإل اأن جميع الأجهزة الأمنية 
يف  �شهور،  اإلى  ت�شل  وقد  اأ�شابيع  اأو  اأيام  لعدة  الأ�شخا�ص  توقيف  يف  وت�شتمر  ذلك  تخالف 
الأمنية  الأجهزة  بذلك  تعترب  والتي  والقانون،  الد�شتور  لن�شو�ص  و�رشيحة  وا�شحة  خمالفة 
بالتقادم،  ت�شقط  ول  القانون  عليها  يحا�شب  ج�شيمة  جرمية  وهي  حرية  حجز  جلرمية  مرتكبة 
اأي  القانون دون  ن�شو�ص  بتطبيق  الأمنية  الأجهزة  لإلزام  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  وي�شتلزم 
جتاوز، لأن الأجهزة الأمنية تقوم مبهمة حماية القانون من اأي جتاوز، فكيف بها تتجاوز القانون 

والد�شتور ففاقد ال�شيء ل يعطيه.
طويلة  لفرتات  الأ�شخا�ص  توقيف  يف  خاطئة  اجتهادات  جتتهد  الأمنية  الأجهزة  ومازالت 
تلك  ومن  والقانون،  الد�شتور  ر�شمه  ملا  وفقاً  العامة  للنيابة  اإحالتهم  ودون  عنهم  الإفراج  دون 
الجتهادات اأن ح�رش فرتة التوقيف باأربعة وع�رشين �شاعة فقط �شعب التنفيذ لأنه لي�ص كافياً 
القانونية تن�ص  القاعدة  للنيابة وهذا اجتهاد خاطئ، فمن جهة  ل�شتكمال الإجراءات والإحالة 
على عدم الجتهاد عند وجود ن�ص �رشيح، بالإ�شافة اإلى اأن فرتة الأربعة وع�رشين �شاعة لتوقيف 
الأ�شخا�ص فرتة كافية جداً حيث من املفرت�ص اأن ل يتم توقيف اأي �شخ�ص اإل اإذا توافرت الأدلة 
الكافية لإ�شناد التهمة له، وبعد ذلك تقوم الأجهزة الأمنية فقط ب�شماع اأقوال املوقوف والإحالة 

الفورية له.
ا�شتكمال جمع  قبل  الأ�شخا�ص  توقيف  من  الأمنية  الأجهزة  لدى  كما هو حا�شل حالياً  ولي�ص 
الأدلة، لأنه بذلك قد جتاوزت الأجهزة الأمنية �شالحيتها املقيدة يف توقيف الأ�شخا�ص فقط عند 
اأدلة كافية بارتكابه اجلرمية، واحتجازه قبل ذلك اإجراء خاطئ وحجز حرية ل ي�شححه  وجود 

ا�شتكمال الأدلة، فالأدلة تكون قبل التوقيف ل بعده.
� تعترب فرتة التوقيف الإداري من اأهم مراحل ال�شجن كونها البداية لها والذي �شيوؤثر ذلك على 
اإن�شانياً وجيد فاإنها �شتكون بداية اإيجابية و�شيعزز  بقية املراحل، فاإذا كان التعامل مع املوقوف 
اإجراءات خاطئة  كانت  واأن  وال�شجون،  الأمنية  الأجهزة  واملجتمع يف  املوقوف  ثقه  من  ذلك 

ف�شينعك�ص ذلك �شلباً.

� لذا من املفرت�ص اأن يكون مل�شلحة ال�شجون حق الإ�رشاف والتدقيق على الرقابة والتفتي�ص على 
اأماكن التوقيف لأنها البوابة الأولى لدخول ال�شجني، وتوؤثر ب�شكل كبري على املراحل التالية.

د- عند اإلقاء القب�ص على اأي �شخ�ص لأي �شبب يجب اأن يخطر فوراً من يختاره املقبو�ص 
عليه كما يجب ذلك عند �شدور كل اأمر ق�شائي با�شتمرار احلجز، فاإذا تعذر على املقبو�ص عليه 

الختيار وجب اإبالغ اأقاربه اأو من يهمه الآمر.
يح�دد  ك�ما  امل��ادة،  هذه  فقرات  من  فقرة  اأي  اأحكام  يخالف  من  عقاب  القانون  يحدد  ه�- 
التعوي�ص املنا�شب عن الأ�رشار التي قد تلحق بال�شخ�ص من جراء املخالفة، ويعترب التعذيب 
اجل��شدي اأو النف�شي عند القب�ص اأو الحتجاز اأو ال�شجن جرمية ل ت�شقط بالتقادم ويعاقب عليها 

كل من ميار�شها اأو ياأمر بها اأو ي�شارك فيها.
والن�ص يف الد�شتور على تقييد �شالحيات الأجهزة الأمنية يف احتجاز الأ�شخا�ص لفرتة اأربعة 
الأجهزة  على  وم�شوؤولية  واجباً،  واأي�شاً  لل�شجني،  وحقاً  اإيجابية  �شمانة  تعترب  �شاعة  وع�رشين 

الأمنية عدم جتاوزها.
املتهمني  الأ�شخا�ص  الأمنية يف احتجاز  الأجهزة  الد�شتوري على �شالحيات  الن�ص  فاأوجب 
اإحالته  اأو  الإفراج عنه  يتم  اأن  اإما  الأربعة وع�رشين �شاعة خاللها  تتجاوز  بق�شايا جنائية ملدة ل 

للنيابة العامة ل�شتكمال اإجراءات التحقيق، والت�رشف ب�شاأنه وفقاً للقانون.
- ويتم معاملة ال�شخ�ص املوقوف معاملة الربيء تنفيذاً للقاعدة الد�شتورية » املتهم بريء حتى 
تثبت اإدانته بحكم نهائي وبات »، وهنا ال�شخ�ص املوقوف مازال بريئاً بل ومل ي�شل حد التهام 

لأنه مل يتم اإحالته اإلى النيابة العامة لتهامه.
- ومن املفرت�ص اأن يتم معاملة املوقوف معاملة اإن�شانية جيدة مع توفري كافة امل�شتلزمات الالزمة 
حلفظ كرامته، واأن تكون اأماكن التوقيف جمهزة جتهيزاً كاماًل لتوقيف الأ�شخا�ص ب�شكل لئق، 

وتوفري كافية الحتياجات الالزمة لهم من اأكل و�رشب وغريها من اخلدمات الإن�شانية.

            نظرة لواقع ال�شجون:
بالرغم من الن�شو�ص القانونية املوؤكدة على اأهمية معاملة جميع الأ�شخا�ص معاملة 
اإن�شانية اإل اأنه مازال لدى اأق�شام ال�رشطة والأجهزة الأمنية ق�شور كبري يف التعامل 

مع املوقوف، اأهمها:
� عدم جتهيز اأماكن التوقيف ب�شكل اإن�شاين ومالئم: 

حيث تكون اأماكن التوقيف لدى الأجهزة الأمنية غرفاً ملحقة وغري نظيفة ل حتتوي 
على اأي خدمات، فال يتوفر الفرا�ص والبطانيات والتهوية والإ�شاءة ودورات مياه 
نظيفة، كما ل يتم تويف التغذية للموقوفني، ويتم تكدي�ص ال�شجناء ب�شكل يفوق 

الطاقة ال�شتيعابية لها.
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 2. احلب�ص الحتياطي:
بعد اأن يتجاوز املوقوف فرتة التوقيف ويتم اإحالته اإلى النيابة العامة للتحقيق معه تبداأ املرحلة 
الثانية من مراحل ال�شجن، وهي ما ي�شمى احلب�ص الحتياطي حيث يتم احتجاز ال�شخ�ص حتوطاً 
من قبل النيابة حتى ا�شتكمال اإجراءات التحقيق معه، وقد قيد الد�شتور اليمني حق النيابة العامة 
يف حب�ص املتهمني احتياطياً يف اإطار زمني �شبعة اأيام ل�شتكمال اإجراءات التحقيق والت�رشف 
الق�شية  ملف  عر�ص  القانون  ا�شتوجب  الحتياطي  احلب�ص  فرتة  انق�شاء  بعد  املحبو�ص،  ب�شاأن 
وال�شجني على القا�شي املخت�ص لطلب متديد احلب�ص والقا�شي املخت�ص ي�شمع اأقوال املحبو�ص 
ويطالع امللف ويقرر الت�رشف ب�شاأن املحبو�ص، اإما الإفراج اأو التمديد لفرتة حمددة، وقد قيد 
طلب  على  بناًء  الحتياطي  احلب�ص  بتمديد  املخت�ص  للقا�شي  امل�شموح  التمديد  فرتة  القانون 
النيابة العامة ل�شتكمال اإجراءات التحقيق بفرتات ل تزيد عن فرتة �شتة اأ�شهر، بعدها اإما اأن يتم 

الإفراج عن املتهم اأو الإحالة للمحاكمة.
بعد ذلك يكون املتهم بحوزة املحكمة ملحاكمته وفقاً للقانون حتى �شدور حكم ق�شائي مع مراعاة 
امل�شتعجلة،  الق�شايا  �شفة  حمابي�ص  ذمتها  وعلى  املحاكم  اأمام  املنظورة  الق�شايا  منح  �رشورة 

ومنحها الأولوية الق�شوى يف نظر الق�شايا.
)كل  بالآتي:  عرفه  اأنه  جند  احتياطياً  للمحبو�ص  ال�شجون  تنظيم  قانون  تعريف  اإلى  وبالرجوع 

�شخ�ص �شدر بحقه اأمر اأو قرار يق�شي بحب�شه احتياطياً من �شلطة خمت�شة قانوناً(.
وي�شتمر حب�ص املتهم احتياطياً رهن املحاكمة حتى �شدور حكم ق�شائي.

مع مالحظة اأنه ل يتم التو�شع يف حب�ص الأ�شخا�ص احتياطياً قبل �شدور اأحكام ق�شائية ب�شاأنهم 
ب�شاأنه، والرباءة  املتهم بريء حتى �شدور حكم ق�شائي  وباأن  الرباءة  بقاعدة  اإخالل  كون ذلك 

تفرت�ص معاملة املتهم معاملة الربيء والذي يكون مفرجاً عنه ومطلق ال�رشاح.
بالإ�شافة اإلى اأن احتجاز املتهم اأثناء التحقيق معه اأمام النيابة العامة واملحاكمة يعترب اإخالًل مببداأ 
امل�شاواة املفرت�شة بني اأطراف اخل�شومة الق�شائية فبحب�ص املتهم يختل التوازن وامل�شاواة وي�شبح 
الحتياطي  احلب�ص  يتم  ل  اأن  ي�شتلزم  لذلك  الآخ��ر،  الطرف  و�شع  من  اأقل  و�شع  يف  املتهم 

للمتهمني اإل يف حدود �شيقة ولفرتة وجيزة.

تبعية احلب�ص الحتياطي:
مبطالعة قانون تنظيم ال�شجون اليمني جند اأنه عرف ال�شجن باأنه: )املكان الذي يودع فيه ال�شجناء 

واملحبو�شون احتياطياً(.
مبعنى اأن م�شطلح ال�شجون �شامل للحب�ص الحتياطي واأي�شاً الإ�شالحيات املعدة لتنفيذ الأحكام 

من  وبذلك  عليها،  التنفيذية  والإدارة  بالإ�رشاف  ال�شجون  م�شلحة  تخت�ص  والتي  الق�شائية، 
املفرت�ص اأن تكون مراكز احلب�ص الحتياطي تابعة مبا�رشة مل�شلحة ال�شجون وتخ�شع ل�شوابط 

واأحكام ومعايري قانون تنظيم ال�شجون.
م�شلحة  تتبع  ول  باملحافظة  الأم��ن  اإدارة  تتبع  الحتياطي  احلب�ص  مراكز  اأن  الواقع  يف  لكن 
ال�شجون وموظفوها  اإدارة  اأن تكون  تن�ص على  التي  الدولية  املعايري  ال�شجون، وهذا يخالف 

موظفني مدنيني وغري تابعة لل�رشطة.
اإيجابي من ناحية تبعية مراكز احلب�ص الحتياطي حيث �شدر  ويف عام 2012م ح�شل حراك 
مراكز  لبع�ص  التدريجي  ال�شم  اإج��راءات  متت  وبالفعل  ال�شجون،  م�شلحة  اإلى  ب�شمها  قرار 
تلك  تقوفت  ال�شديد  لالأ�شف  لكن  املحافظات  العا�شمة �شنعاء وبع�ص  الحتياطي يف  احلب�ص 
الإجراءات ومت جتميد القرار وتوقيف �شمها مل�شلحة ال�شجون ب�شبب خالفات اإدارية ب�شيطة كان 
من املفرت�ص تالفيها ومعاجلتها، حيث ان �شم مراكز احلب�ص الحتياطي اإلى م�شلحة ال�شجون 
كان �شيوؤدي بها اإلى قفزة كبرية ونوعية لتح�شني ظروف احلب�ص الحتياطي التي تعترب حالياً �شيئة 
جداً وتتناق�ص مع واقع احلال واملنطق الذي يفرت�ص اأن تكون مراكز احلب�ص الحتياطي اأف�شل 
من الإ�شالحية املركزية، كون املحبو�ص احتياطياً اأوجب القانون معاملته كربيء بالإ�شافة اإلى 

متييزه مبميزات قانونية ن�ص عليها القانون.
من  واأ�شواأ  النواحي  جميع  من  �شيئة  الحتياطي  احلب�ص  مراكز  احل��ال  واق��ع  يف  لكن 
الإ�شالحيات، فاملباين عادة قدمية اأو حتت الأر�ص و�شيقة ول يتوافر فيها املرافق الهامة 
لها والتغذية متدهورة، ويف بع�ص مراكز احلب�ص الحتياطي ل يوجد تغذية ول تتوافر 
اخلدمات الإن�شانية من �شحة وتعليم وتاأهيل وغريها من اخلدمات التي من املفرت�ص اأن 

يتمتع بها ال�شجني ب�شكل عام مبا فيها املحبو�ص احتياطياً.
وقد قامت خالل الفرتة املا�شية بع�ص منظمات املجتمع املدين ومنها موؤ�ش�شة ال�شجني الوطنية 
بزيارة مراكز احلب�ص الحتياطي وتلم�ص احتياجاتها والتي ر�شدت معاناة �شديدة وق�شوراً يف 
بتنفيذ حمالت نظافة و�شيانة وتقدمي تغذية وطاقة ومياه  اخلدمات الإن�شانية املفرت�شة، وقامت 

لتلك املراكز.
ولكن..

مهما بذلت منظمات املجتمع املدين من جهود فلن تثمر مامل يتم تفعيل دور اجلهات الر�شمية 
للقيام بدورها وم�شوؤولياتها القانونية.

به  املنوط  االأ�ضا�ضي  للدور  تكميلي  دور  اخلا�ص  والقطاع  املدين  املجتمع  منظمات  دور  كون 
اجلهات الر�شمية.

ال�شجون  تنظيم  قانون  بن�شو�ص  الحتياطي  احلب�ص  مراكز  التزام  عدم  لوحظ  كما   -
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والذي ن�ص يف املادة )11( الفقرة )2( على: )وجوب الإفراج عن املحبو�ص احتياطياً 
بعد انتهاء املدة املحددة للحب�ص الحتياطي(.

وكذلك ن�ص املادة رقم )100( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون والتي ن�شت على: 
النيابة  من  كتابي  اأمر  مبوجب  اأو  حب�شه  مدة  انتهاء  فور  احتياطياً  املحبو�ص  اإطالق  )وجوب 

املخت�شة(.
حيث ما يتم يف الواقع هو ا�شتمرار حب�ص املتهم احتياطياً حتى بعد انتهاء فرتة احلب�ص املدونة 
يف اأمر احلب�ص ويف اأف�شل احلالت تقوم اإدارات مراكز احلب�ص الحتياطي بالتوا�شل والتخاطب 
مع النيابة املخت�شة لتمديد حب�ص املتهمني، وهذا اجتهاد خاطئ كون الن�شو�ص القانونية وا�شحة 
بالإفراج الفوري عنه مامل ي�شل اإليه فرتة التمديد قبل انتهاء فرتة احلب�ص الحتياطي، مامل فاإن 
مدير مركز احلب�ص الحتياطي قد ارتكب جرمية حجز حرية ول ميكن ت�شحيحها بتمديد حب�ص 

املتهم باأمر لحق.

3. احلب�ص التنفيذي: 
بعد �شدور احلكم الق�شائي النهائي �شد املتهم تقوم النيابة العامة بتحرير اأمر تنفيذ عقوبة �شالبة 
للحرية تت�شمن بيانات املتهم والق�شية، وحتدد فيها فرتة احلب�ص املحكوم بها وموعد انتهاء فرتة 
احلب�ص وبيانات كافية ووافية عن احلكم ويتم ت�شليمه اإلى مدير ال�شجن لنقل ال�شجني من ق�شم 
املركزي،  ال�شجن  املحكوم عليه مودعاً يف  اإذا كان  املحكومني  ق�شم  اإلى  احتياطياً  املحبو�شني 
اأما اإذا  كان مودعاً يف مركز احلب�ص الحتياطي فيتم ت�شليم ن�شخة من اأمر تنفيذ العقوبة ال�شالبة 
اإلى ال�شجن املخ�ش�ص  للحرية اإلى مدير مركز احلب�ص الحتياطي، ليتم اإر�شال املحكوم عليه 

لتنفيذ العقوبات ال�شالبة للحرية.
وبالرغم من و�شوح البيانات يف اأمر تنفيذ العقوبة ال�شالبة للحرية وخ�شو�شاً تاريخ انتهاء فرتة 
احلب�ص املحكوم بها اإل اأن مدير ال�شجن ل يقوم بالإفراج الفوري عنه وفقاً للقانون بل ينتظر 
حتى و�شول اأمر الإفراج من النيابة العامة بالإفراج عن املتهم، وهذا ت�رشف خاطئ ويخالف 
ن�ص املادة )11( الفقرة )1( من قانون تنظيم ال�شجون، والتي ن�شت على وجوب الإفراج عن 

ال�شجني �شباح نف�ص اليوم لنتهاء مدة ال�شجن املحكوم بها عليه(.
كما يالحظ تاأخري الإفراج عن ال�شجني بعد انتهاء فرتة العقوبة املحكوم بها عليه ب�شبب 	 

اإجراءات اإدارية خاطئة ومتاأخرة، حيث يتم بعد �شدور احلكم اإيداع املحكوم به ال�شجن 
لتنفيذ العقوبة وتقوم النيابة العامة بكتابة مدة احلب�ص واأي�شاً احلقوق اخلا�شة املحكوم بها 
عليه يف اأمر تنفيذ العقوبة ال�شالبة للحرية، وي�شتمر حب�ص املتهم �شنوات طائلة بعد انتهاء 

فرتة العقوبة املحكوم بها مبربر ت�شليم احلقوق اخلا�شة، بالرغم من اأن القانون ن�ص على 
اأن يتم اإحالة تنفيذ احلقوق اخلا�شة )اجلانب املدين( اإلى القا�شي املدين املخت�ص لل�شري 
يف اإجراءات التنفيذ وفقاً لقانون املرافعات املدين، والذي مل يخول احتجاز املحكوم 
عليه اإل كو�شيلة تهديدية لفرتة ب�شيطة حلمله على تنفيذ اجلانب املدين مامل يثبت اإع�شاره، 
فاإذا اأثبت ال�شجني اإع�شاره وعدم قدرته على تنفيذ احلكم الق�شائي فيتم الإفراج الفوري 

عن املحكوم عليه، وتتوقف اإجراءات التنفيذ املدين حتي اإي�شاره ومتكنه من التنفيذ.

كما اأن النيابة العامة ل تقوم باإجراءاتها فور �شدور احلكم الق�شائي واملتمثل يف ا�شتن�شاخ 	 
املدين فور حترير  تنفيذ اجلانب  لنظر  املدين،  للقا�شي  واإحالته  الق�شية  �شورة من ملف 
فرتة  انتهاء  بعد  ما  اإلى  العامة  النيابة  تتاأخر  حيث  للحرية،  ال�شالبة  العقوبة  تنفيذ  اأمر 
العقوبة املحكوم بها عليه، ثم تقوم النيابة العامة مببا�رشة تنفيذ اجلانب املدين، يف خمالفة 
�رشيحة لن�شو�ص القانون، واملفرت�ص اأنها من اخت�شا�ص القا�شي املدين – قا�شي التنفيذ 

باملحكمة املخت�شة.
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الق�سم الرابع:

التدريب والتاأهيل 
والعمل لل�شجناء



154155 تقرير حقوقي عن اأو�ساع ال�سجون يف اليمنتقرير حقوقي عن اأو�ساع ال�سجون يف اليمن

يف  واملتمثل  منها،  والهدف  ال�شجون  مفهوم  يف  التطور  اإليه  و�شل  ملا  وفقاً  ال�شجن  اأن  مبا 
اإ�شالح ال�شجني وتغيري �شلوكياته اإيجاباً.

 والذي ل ميكن اأن يتحقق مامل يتم تدريب وتاأهيل ال�شجني ب�شكل منا�شب اأثناء فرتة احلب�ص، 
باعتباره حقاً لل�شجني ن�شت عليه القوانني واللوائح ذات ال�شلة بال�شجون.

وهناك عدة تعريفات لتدريب وتاأهيل ال�شجني ومنها )م�شاعدة ال�شجني وتنمية قدراته ال�شخ�شية 
ورفع م�شتواه الفكري والخالقي والفني، واإح�شا�شه بامل�شوؤولية لتحفيزه على الرغبة يف العي�ص 

مع املجتمع يف ظل احرتام القانون والعالقات الإن�شانية(.
اإدماجه  اإعادة  اآلية وو�شيلة اإ�شالح ال�شجني لت�شهيل  حيث تعترب برامج التدريب والتاأهيل هي 
يف املجتمع بعد خروجه من ال�شجن ملا للتدريب من دور يف التاأثري الإيجابي على �شلوكيات 
ال�شجناء وت�شحيحها، وتخلي�شهم من �شلوكيات الإجرام التي اأودعوا ال�شجن ب�شببها، كون 
التدريب والتاأهيل ل يقوم فقط بو�شع مفاهيم ومعلومات بل يتم تطبيقها يف الواقع العملي، 
اإلى  ذلك  ف�شيوؤدي  بنجاح  والتدريب  التاأهيل  تنفيذ  مت  فاإذا  واأ�شمل،  اأكرب  يكون  تاأثريها  لذلك 
بعد  ال�شجني  املجتمعي، كون  املجتمع ويرفع م�شتوى ال�شتقرار  الإجرام يف  خف�ص م�شتوى 
برامج  تت�شمن  حيث  املجتمع،  يف  اإيجابياً  �شخ�شاً  ال�شجن  من  �شيخرج  والتاأهيل  التدريب 
التدريب والتاأهيل اإثارة للحوافز اإيجابية لدى ال�شجني للقيام بتفعيل التغيري الإيجابي ل�شلوكياته 

عرب موجهات تطبيقية.
فبعد اأن كان ال�شجني متمرداً وخمالفاً للقوانني والأنظمة �شي�شبح اأكر التزاماً بها، لاأن التدريب 

ل مينح فقط املعلومات بل يغري ال�شلوكيات وي�شقلها وي�شحح انحرافاتها.
كما اأن التدريب والتاأهيل يقوم باإخراج الطاقة الكامنة لدى ال�شجني ب�شكل اإيجابي ومفيد له 
اإلى انفجارها وخروجها  وللمجتمع بدًل من كبت تلك الطاقة، والذي يوؤدي ا�شتمرار الكبت 
ب�شكل �شلبي اإما بعنف نحو زمالئه ال�شجناء اأو نحو موظفي ال�شجن ومن�شاآته، ويف نهاية املطاف 
فاإن الطاقة الكامنة غري امل�شتثمرة �شرتتفع لدى ال�شجني وتخرج ب�شكل �شلبي، لي�ص فقط داخل 
اأي�شاً، فبعد خروجه من ال�شجن دون تدريب وتاأهيل �شيت�رشر منه  ال�شجن بل خارج ال�شجن 
املجتمع لأنه �شيكون اأكر عنفاً لتجمع الطاقة الكامنة دون ا�شتثمارها مل�شلحته يف برامج تدريب 

وتاأهيل.
وكم هي الهواج�ص واملخاوف التي يعاين منها املجتمع حالياً عند خروج �شجني من ال�شجن، 

ب�شبب اخلوف والنتقام والعودة اإلى دوره الإجرامي والعنف.
املخاوف  تلك  تبديد  �شيتم  ال�شجن  قبل خروجه من  لل�شجني  والتاأهيل  التدريب  بربامج  لكن 

املجتمعية، فيخرج ال�شجني و�شلوكياته اأكر اإيجابية وميتلك حرفه اأو مهنة متنحه فر�شة العي�ص 
املهن  من  وغريها  �شباكاً،  اأو  كهربائياً  مهند�شاً  اأو  ميكانيكياً  اأو  خياطاً  اأو  جناراً  فيخرج  الكرمي، 

واحلرف.
ليعود ال�شجني عن�رشاً اإيجابي يندمج يف املجتمع ب�شهولة بعد اأن كان دون عمل اأو يعمل دون 

كفاءة وفعالية.
وكلما كانت برامج التدريب والتاأهيل اأكر جودة كان الدمج املجتمعي اأ�شهل، وكانت اإمكانية 
احل�شول على عمل بعد اخلروج من ال�شجن اأف�شل واأ�رشع، لأنه �شيكون امتلك املهارة الالزمة 

لذلك.
لذلك ل يكتفى فقط ب�شياغة وتنفيذ خطط وبرامج تدريب وتاأهيل بل ي�شتلزم الهتمام بجودتها 
ورفع م�شتواها، لتكون خمرجات تلك الربامج ملبية احتياج ال�شجني واملجتمع، لأن العن�رش 
املدرب بكفاءة تكون اإمكانية ح�شوله على عمل اأ�رشع من غري املتدربني، الأمر الذي ي�شتلزم 
الهدف  لتحقيق  اأدائها  وحت�شني  لتطويرها  التدريبية  الربامج  لتلك  وامل�شتمر  الدوري  التقييم 
املن�شود لل�شجون بكفاءة وفعالية، وهو اإ�شالح ال�شجني وتاأهيله، كون اإعداد ال�شجني وتهيئته 
دينياً وعلمياً وعملياً واجتماعياً مينحه قابلية يف املجتمع للتزامه بالنظم ال�شائدة يف املجتمع، ومبا 

يحفظ اأمن وا�شتقرار املجتمع.

- حق ال�شجني يف التدريب والتاأهيل وفقًا للقواعد الدنيا ملعاملة امل�شجونني:
ن�شت القاعدة الرابعة من قواعد الأمم املتحدة الدنيا ملعاملة امل�شجونني على:

)1- ترمي عقوبة احلب�ص وغريها من تدابري حرمان الأ�شخا�ص من حرياتهم ب�شفة اأ�شا�شية 
اإلى حماية املجتمع من اجلرمية واحلد من حالت معاودة الإجرام، ول �شبيل اإلى حتقيق 
م�شتطاع  مدى  اأق�شى  حتى  للو�شول  احلب�ص  فرتة  ا�شتخدمت  اإذا  اإل  الغر�شني  هذين 
ل�شمان اإعادة اإدماج اأولئك الأ�شخا�ص يف املجتمع بعد اإطالق �رشاحهم، بحيث يتمكنون 

من العي�ص معتمدين على اأنف�شهم يف ظل احرتام القانون.
2- �شعياً اإلى حتقيق ذلك الغر�ص ينبغي لإدارات ال�شجون وال�شلطات املخت�شة اأن توفر 

التعليم والتدريب املهني والعمل(.
- وبالطالع على ن�شو�ص القاعدة املذكورة جند اأن التدريب والتاأهيل يقع يف مقدمة 
ال�شجني حتى يعود للمجتمع  تاأهيل وتدريب  ال�شجن وهو  عمليات حتقيق الهدف من 
بالقوانني واللوائح والنظم، ولن يتحقق ما اأو�شحته القاعدة املذكورة اإل  �شاحلاً ملتزماً 

اإذا مت تنفيذ برامج تدريب وتاأهيل لل�شجني.
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بل  والتاأهيل  التدريب  يف  ال�شجني  حق  بتو�شيح  الدنيا  النموذجية  القواعد  تكتِف  ومل 
ون�شت على حق امل�شجون يف العمل باعتبار العمل هو جانب تطبيقي للتدريب والتاأهيل 
لتحقيق الثمرة منه واملتمثل يف العمل، ويف نف�ص الوقت توفري العمل للم�شجون يعطيه 

فر�شة مالية لإعا�شة نف�شه واأ�رشته خارج ال�شجن.
حيث ن�شت املادة )96( من القواعد الدنيا على:

اإعادة 1.  يف  بن�ضاط  امل�ضاركة  اأو  للعمل  عليهم  املحكوم  لل�ضجناء  الفر�ضة  اإتاحة  يجب   
تاأهيلهم، على اأن يقرر طبيب اأو غريه من اخت�شا�شيي الرعاية ال�شحية املوؤهلني لياقتهم 

البدنية والعقلية.
يوفر لل�شجناء عمل منتج يكفي لت�شغيلهم طوال يوم العمل العادي.. 2

وهنا يت�شح لنا يف ن�ص القاعدة املذكورة على اأن التدريب والتاأهيل ل يجب اأن يتوقف 
يف اجلانب النظري بل ي�شتلزم اأن يكون هناك جانب تطبيقي كربامج التدريب والتاأهيل، 
مبا�رشة  عليه  تدربوا  ما  ال�شجناء  لتطبيق  ال�شجن  داخل  العمل  و�شائل  توفري  يتم  بحيث 
لل�شجني  نافع  اإيجابي  عمل  مهنة  اأو  حرفه  لإجادة  الالزمتني  واملهارة  اخلربة  ليكت�شبوا 

واملجتمع.
لكي يكون تدريب وتاأهيل ال�شجني ناجحاً ويحقق الهدف املن�شود ي�شتلزم اأن تتوافر فيه 

�رشوط اأهمها:
التنوع يف التخ�ش�شات واحلرف.. 1
توافق التخ�ش�ص يف التدريب ملهنة حمددة بح�شب رغبه ال�شجني )جتارة . 2

– �شباكة – خياطة – ميكانيك -... الخ(.
املالئمة والتوافق مع قدرة ال�شجني ولياقته اجل�شدية والعقلية.. 3
البتعاد عن العمل ال�شاق اأو ال�شخرة.. 4
اأو . 5 املقاول  ترك  وعدم  العمل  ور�ص  على  املبا�رشة  ال�شجن  اإدارة  اإ�رشاف 

املتعهد دون اإ�رشاف.
اأن يكون العمل بعد التدريب وفقاً لعقود عمل وا�شحة و�شفافة بني ال�شجني . 6

ومدير امل�رشوع، حتدد فيه احلقوق والواجبات بني الطرفني.
يجب اأن يتقا�شى ال�شجني اأجراً عادًل على عمله بح�شب ما هو موجود يف . 7

املجتمع خارج ال�شجن.
للتجار . 8 ال�شجن  داخل  امل�شاريع  وفر�ص  والتعهدات  املقاولة  تخ�شع  اأن 

والقطاع اخلا�ص ب�شكل مت�شاوي وعادل ووفقاً ملزايدة علنية و�شفافة، واأن 
حتدد عقود امل�شاريع بفرتة زمنية حمددة يتم اإعادتها للمزايدة بعد انتهائها 

ول يتم متديدها.

            نظرة لواقع ال�شجون:
الرابع  الف�شل  القانون  خ�ش�ص  فقد  لل�شجناء  والتاأهيل  التدريب  لأهمية  نظراً 

واملكون من ثمان مواد لتو�شيح ذلك.
ال�شجون  يف  العمل  تنظيم  ال�شجن  اإدارة  )على  على:   )12( املادة  ن�شت  حيث 
مع تقريب ظروفه اإلى ظروف العمل يف خارج ال�شجن، من حيث النوع وطرق 

الأداء واأنواع الأدوات والآلت امل�شتخدمة(.

- ون�شتخل�ص من هذه املادة اعتبار العمل يف ور�شات ال�شجن تطبيقاً عملياً لإك�شاب ال�شجني 
يتمكن  حتى  ال�شجن،  خارج  امل�شتخدمة  والأدوات  العمل  اآلية  مع  تتوافق  جيدة  ومهنة  حرفة 
ال�شجني من بعد خروجه من ال�شجن يف الندماج يف املجتمع والعمل باحرتافية على الآلت 

واملعدات اخلا�شة باملهنة التي اكت�شبها يف ال�شجن.
العمل جزءاً  يكون  اأن  ال�شجون على: )يجب  تنظيم  قانون  من   )13( املادة  ن�شت  كما   -
اإليها ك�رشورة للحفاظ على كيان  من تنفيذ العقوبة ولي�ص جزء من العقوبة نف�شها، واأن ينظر 

ال�شجن وم�شلحة املجتمع(.
تو�شح هذه املادة باأن العمل داخل ور�ص ال�شجن جزء من تنفيذ عقوبة احلب�ص ولي�ص جزءاً من 
اأن  املادة  ال�شاق لذلك تو�شح  العمل  فيه عقوبة  اليمني ل يوجد  القانون  نف�شها، كون  العقوبة 
العمل داخل ال�شجون جزء من تنفيذ عقوبة احلب�ص، ويتم ح�شاب فرتة العمل من مدة احلب�ص 
املحكوم بها ول يكون العمل جزءاً من العقوبة مبعني اأن العمل داخل ال�شجن اختياري لل�شجني 

وغري اإجباري، كون العمل لي�ص عقوبة بذاتها.
كما اأو�شحت اأن الهدف من العمل لي�ص حتقيق ربح مايل لل�شجن فقط بل هو �رشورة للحفاظ 

على م�شلحة املجتمع.
- كما ن�شت املادة )14( من قانون تنظيم ال�شجون على: )ل يجوز اأن تقل �شاعات العمل 
عن اأربع �شاعات ول تزيد عن �شت �شاعات، كما ل يجوز ت�شغيل امل�شجونني يف اأيام العطل 

الأ�شبوعية والر�شمية(.
النظم والقواعد  ال�شجن حتكمها نف�ص  العمل داخل  اأن  املادة املذكورة توؤكد على  اأو�شحته  ما 
التي تنظم العمل خارج ال�شجن، باعتبار العمل حقاً قانونياً لكل �شخ�ص لذلك يلزم اأن يكون 

متاحاً بنف�ص ال�ضوابط وال�رشوط.
اأي ا�شتغالل حلاجة ال�شجني على ح�شاب �شحته  اإيقاف  وحتديد �شاعات العمل الغر�ص منها 
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وراحته اجل�شدية والنف�شية، واأنه من حقه العمل ولكن يف نف�ص الوقت من حقة الراحة والعمل 
ل�شاعات حمدودة.

- ن�شت املادة )15( على: )ل يجوز ت�شغيل املحبو�ص احتياطياً(.
جاء ن�ص املادة املذكورة ليحدد �شوابط العمل يف ال�شجن وحتديد الفئات التي يحظر ت�شغيلها 
يف ال�شجن، ومن تلك الفئات املحظورة )املحبو�ص احتياطياً( كونه مازالت ق�شيته منظورة لدى 
النيابة اأو املحكمة املخت�شة، وي�شتوجب عدم اإ�شغاله واإنهاكه بالعمل و�شغله عن متابعة ق�شيته 

وال�شتعداد لتقدمي دفاعه، كون العمل �شي�شغله عن ذلك.
ون�شت املادة )16( على: )اإذا اقت�شى ت�شغيل امل�شجونني يف اأعمال تتعلق باملنافع العامة ويف 
اأماكن خارجية وبعيدة عن ال�شجن، يجوز اإيواوؤهم لياًل يف مع�شكرات اأو �شجون موؤقتة، وذلك 

باأمر من مدير ال�شجن املعني ومبوافقة الوزير(.
فكرة  تعترب  وهذه  ال�شجن،  خارج  ال�شجناء  ت�شغيل  اإمكانية  لتو�شح  املذكورة  املادة  ن�ص  جاء 
اإيجابية لك�رش عزلة ال�شجني وك�رش الروتني داخل ال�شجن واإتاحة الفر�شة لل�شجني ل�شتن�شاق 
عبق احلرية، كما اأن املادة اأو�شحت اإمكانية ا�شتمرارية بقاء ال�شجني خارج ال�شجن للعمل طوال 
اأمر  �شدور  املذكورة  املادة  وا�شرتطت  العمل،  مع�شكرات  يف  كذلك  النوم  واإمكانية  اليوم، 
من مدير ال�شجن وموافقة الوزير لتاأمني ال�شجناء واأماكن العمل، واحليلولة دون ح�شول اأي 

جتاوزات.
ال�شجني  تاأهيل  م�شتهدفاً  ال�شجن  يف  العمل  يكون  اأن  )يجب  على:   )17( املادة  ن�شت   -

وتدريبه مهنياً مل�شاعدته على الندماج يف املجتمع ويجعل منه مواطناً �شاحلاً.
والتاأهيل  املهارة والتدريب  اإك�شابه  ال�شجني هو  الهدف من عمل  اأن  املذكورة  املادة  اأو�شحت 
التاأهيل  على  العمل  اأداء  اأثناء  الرتكيز  اأهمية  واأوجبت  لل�شجني،  املايل  املردود  فقط  ولي�ص 

والتدريب لتطوير اأداء ومهارات ال�شجني لحرتاف مهنة وحرفة مبهارة عالية.
- ن�شت املادة )18(: على )يجب توفري و�شائل الأمن ال�شناعي يف حمالت عمل ال�شجناء 

على نحو مماثل ملا هو موجود يف نظم العمل خارج ال�شجن(.
عمل  مكان  يف  الالزمة  وال�شوابط  ال�شمانات  توفري  اأهمية  على  املذكورة  املادة  ن�ص  اأو�شح 

ال�شجناء، حتى ل ي�شاب ال�شجني نتيجة ذلك.
وهذا يوؤكد اأن العمل يف ال�شجن لي�ص اأقل �شاأناً من العمل خارجه، وي�شتلزم معه توفري نف�ص 
بها  واملق�شود  ال�شناعي  الأمن  و�شائل  توفري  وجوب  ذلك  ومن  انتقا�ص،  اأي  دون  العمل  بيئة 
واأحذية، وغريها من  الالزمة من طفايات حريق وكفوف وخوذ وبدلت  الوقائية  التجهيزات 

لل�شجناء  اأو حوادث حت�شل  اإ�شابات  اأي  من  للحد  العمل  نوعية  بح�شب  الالزمة  التجهيزات 
اأثناء العمل.

- املادة )19( ن�شت على: )يتقا�شى ال�شجني اأجراً عن العمل الذي يوؤديه ومينح تعوي�شاً عن 
اإ�شابات العمل وفقاً لقانون العمل، ويتم حتديد الأجور والتعوي�شات بقرار من الوزير بالتن�شيق 

مع وزير اخلدمة املدنية ووزير العمل ووزير التدريب املهني(.
مبا اأنه من حق ال�شجني العمل فكذلك يرتبط باحلق يف العمل احلق يف تقا�شي اأجر منا�شب.

بقرار  حتدده  يتم  اأن  القانون  اأوجب  بل  العمل  ل�شاحب  الراتب  مو�شوع  ترك  يتم  ل  حيث 
وزاري و�رشاكة الوزراء املخت�شني يف ذلك، بحيث يتم حتديد اأجر منا�شب ومماثل لالأجور التي 
يتم تقا�شيها خارج ال�شجن يف اأعمال مماثلة، وهذا يعترب حقاً هاماً يحد من البتزاز وا�شتغالل 

حاجة ال�شجناء.

- ولأهمية التدريب والتاأهيل فقد مت تخ�شي�ص الف�شل ال�شاد�ص من الالئحة التنفيذية 
للقانون لتنظيم حق ال�شجناء يف التدريب والتاأهيل واأو�شحت التايل:

املادة )23( مع مراعاة  املهني  امل�شجونني والتدريب  ت�شغيل  اأحكام  ال�شاد�ص:  الف�شل 
اأحكام القانون:

ا. يجب على كل م�شجون حمكوم عليه بعقوبة �شالبة للحرية اأن ي�شتغل يف الأعمال 
التي حتددها له اإدارة ال�شجن.

ب. يجب ت�شغيل امل�شجونات املحكوم عليهن داخل ال�شجن فقط يف الأعمال التي 
تتنا�شب وطبيعة املراأة.

- اأو�شح القانون باأن العمل لي�ص فقط حقاً لل�شجني بل واجباً، لاأن ال�شجن يهدف 
اإلى الإ�شالح والتاأهيل ول ميكن تحقيق ذلك مامل يتم ت�شغيل ال�شجناء.

كتابة  ال�شجن  طبيب  قرر  اإذا  اإل  امل�شابني  املر�شى  امل�شجونني  ت�شغيل  يجوز  ل   :)24( امل��ادة 
�شفائهم ولياقتهم للعمل.

- قيدت الالئحة ت�شغيل ال�شجناء بوجوب فح�شهم طبياً ملعرفة وحتديد لياقتهم ال�شحية للعمل 
وعدم اإ�شابتهم باأي مر�ص، بالإ�شافة اإلى اأن الطبيب �شيحدد ماهي الأعمال التي يرى اأن ال�شجني 

قادر عليها، وحظر ت�شغيل ال�شجني املري�ص.

عمل  اأي  يف  ت�شغيلهم  يجوز  ل  النظافة  اأعمال  يف  يعملون  الذين  امل�شجونون   :)25( امل��ادة 
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يت�شل باأغذية امل�شجونني اأو مياه ال�رشب.
تكليف  وعدم  ال�شجناء  على  الأعمال  وتوزيع  ال�شجناء  وت�شنيف  فرز  اأهمية  املادة  اأو�شحت 
النظافة  وخ�شو�شاً  العملني  يف  تعار�ص  هناك  كان  اإذا  خا�شة  عمل،  من  اأكر  باإجناز  عامل  اأي 
والطباخة، فال يجوز ت�شغيل من يعمل يف النظافة يف القيام باأعمال تت�شل باأغذية امل�شجونني اأو 

املياه خ�شية تلوثها. 

امل��ادة )27(: مينح امل�شجونون اأجراً يومياً على الأعمال الإنتاجية والفنية التي يقومون بها يف 
حدود العتمادات املالية امل�شادق عليها لهذا الغر�ص. 

حق ال�شجني يف اأجر للعمل الذي ينجزه مبعنى اأن ال�شجني اإن�شان ول ميكن ا�شتخدامه لل�شخرة 
والعمل املجاين، فيتم معاملته مثل الآخرين يف املجتمع خارج ال�شجن بدفع اأجر منا�شب على 

الأعمال الذي يقوم بها.

امل��ادة )33(: يجوز للم�شجون اأن يت�رشف فيما ل يزيد عن ن�شف اأجره امل�شتحق للح�شول 
على احتياجاته من الأ�شياء امل�رشح بها يف ال�شجن اأو تقدمي امل�شاعدة لأ�رشته بناء على تو�شية 
عند  له  ت�شلم  كاأمانات  بها  له  فيحتفظ  اأجور  من  ي�شتحقه  ما  باقي  اأما  الجتماعي،  الأخ�شائي 

الإفراج عنه.
حددت  بحيث  ال�شجني،  يتح�شلها  التي  الأج��رة  واإنفاق  الت�رشف  اآلية  الالئحة  اأو�شحت 
�شالحيات ال�شجني يف الت�رشف يف ن�شف الأجرة ل�رشاء احتياجاته واإر�شال جزء من الن�شف 

لأ�رشته.
اإطالق �رشاحه فيتم ت�شليمة البقية ليبداأ ال�شجني حياته ولديه  ويتم الحتفاظ ببقية املبلغ حتى 

مبلغ مايل حمرتم يبداأ به م�رشوعه اخلا�ص. 
امل��ادة )35(: ل يجوز لإدارة ال�شجن الت�رشف باأجور امل�شجون التي لديها اإل بناء على اأمر 
منه، وذلك دون اإخالل بحق اإدارة ال�شجن يف خ�شم مقابل اخل�شائر التي يت�شبب فيها امل�شجون، 

اأو بناء على اأمر ق�شائي.
مت التاأكيد على حفظ اأجور ال�شجني يف مكان اأمن وعدم الت�رشف بها اإل باإذنه، فقط يتم ال�رشف 

من اأجوره لتغطية تكاليف اإ�شالح ما ت�شبب بها ال�شجني فيه من خ�شائر يف ال�شجن ومرفقاته.
امل��ادة )36(: ترتكز اأهداف التدريب املهني فيما يلي:

1- تدريب امل�شجونني املحكوم عليهم بعقوبة �شالبة للحرية ذكوراً واإناثاً اأثناء فرتة عقوبتهم، 

تدريباً مهنياً بغر�ص اكت�شاب حرفة، اأو مهنة �شناعية، اأو زراعية.
ورغباتهم  امل�شجونني  ق��درات  مع  الإم��ك��ان  بقدر  املهني  التدريب  برامج  تتوافق  اأن   -2
ونظام  واإمكانيات  املهني،  لالختيار  ال�شليمة  القواعد  مع  تتفق  التي  احلدود  واحتياجاتهم، يف 

ال�شجن.
3- تهيئة الفر�ص للم�شجونني بعد الإفراج عنهم على اإيجاد العمل ال�رشيف الذي يقيهم �رشور 

البطالة والعودة للجرمية.
4- تنمية مهارات اأ�شحاب اخلربات من امل�شجونني والنهو�ص بقدراتهم العلمية.

5- �شغل اأوقات فراغ امل�شجونني وال�شتحواذ على ن�شاطهم.
وعلى  عليهم  يعود  مبا  ال�شجن  داخل  املعطلة  الب�رشية  الطاقات  من  الق�شوى  ال�شتفادة   -6

املجتمع بالنفع.
اإك�شابهم حرفة ومهنة  ال�شجناء والتي متحورت حول  اأهداف تدريب وتاأهيل  فيها  - حددت 

حمددة، بالإ�شافة اإلى التاأكيد على اأن حق التدريب والتاأهيل جلميع ال�شجون ذكوراً واإناثاً. 

امل��ادة )37(: تكون و�شائل التدريب وفقا ملا يلي:
1- تن�شاأ ور�ص للتدريب املهني يف كل �شجن يف حدود ما ت�شمح به الإمكانيات، وفق موا�شفات 
تتوفر فيها ال�شرتاطات ال�شحية ومتطلبات الأمن ال�شناعي على نحو مماثل ملا هو موجود يف 

نظم العمل خارج ال�شجن.
2- يجب اأن يكون عدد الور�ص وموا�شفاتها متنا�شباً وعدد امل�شجونني املراد تدريبهم، وكذا 

نوعية املهن التي �شوف يتم تدريبهم عليها.
3- تن�شاأ مزارع لغر�ص تدريب امل�شجونني يف جمال الزراعة على اأن تزود هذه املزارع بكل 

الإمكانيات الالزمة لتطبيق م�شتويات التدريب املقررة.
4- يتم اختيار مدربني متخ�ش�شني يف احلرف واملهن املختلفة، على م�شتوى عال من الكفاءة 

واخلربة وال�شلوك.
عدم  مبعنى  تطبيقية،  عمل  ور�ص  باأنها  لل�شجني  التدريب  و�شائل  املذكورة  املادة  اأو�شحت   -
الكتفاء باجلانب النظري لأن اكت�شاب احلرفة اأو املهنة ي�شتوجب اأن يتم عن طريق التطبيق ل 

التنظري، كما مت حتديد موا�شفات ور�ص العمل واأهمية توفري كافة امل�شتلزمات. 
امل��ادة )38(: تكون اأ�شاليب التدريب على النحو التايل:

1. يجب و�شع املعايري املنا�شبة عند الإعداد مل�شتويات التدريب على اأ�شا�ص اأنها تخ�ص 
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فئة تتميز بظروف خا�شة.
مبا ميار�ص من عمل يف مواقع  امل�شتطاع  بقدر  التدريب  م�شتويات  تتالءم  اأن  2. يجب 

الإنتاج.
يق�شيها  �شوف  التي  واملدة  تتنا�شب  للم�شتويات  الزمنية  الفرتات  تكون  اأن  يجب   .3

امل�شجون بال�شجن.
الزمنية  الفرتة  للتدريب مع  منا�شبة ومالئمة  توافر معايري  املذكورة وجوب  املادة  اأو�شحت   -

التي �شيق�شيها ال�شجني يف ال�شجن.
امل��ادة )40(: يجب اأن تتوفر يف اأع�ضاء هيئة التدريب ال�رشوط التالية: 

1- اأن يكون حا�شاًل على املوؤهل املنا�شب.
2- اإتقان املهنة مو�شوع التدريب واإجادة ا�شتخدام املعدات الالزمة لها.

3- اإتقان طرق التدريب اخلا�شة باملهن وعدد من املهن املتقاربة.
4- القدرة على اختيار وا�شتخدام طرق وو�شائل التدريب.

5- اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شدر �شده حكم يف ق�شية تتعلق 
بالأمانة.

6- اأن يكون لديه ملكة ابتكار واإنتاج العينات التدريبية املالئمة.
اأن يكون  اأو مهنة معينة ي�شتوجب  - لكي يكون التدريب حمرتفاً لإك�شاب ال�شجني حرفة 

كادر التدريب موؤهاًل وذا موا�ضفات عالية، والذي حددت له �ضتة �رشوط كما هو مو�ضح.
كما اأوردت الالئحة اأحكام وموا�شيع هامة خا�شة بالتدريب والتاأهيل، اأهمها اأن تتوافق رغبة 
وميول ال�شجني مع احلرفة اأو املهنة التي يتم اإك�شابه مهاراتها واأن يكون لئقاً ج�شدياً ونف�شياً بها.

            نظرة لواقع ال�شجون:
هو  ال�شجن  هدف  باعتباره  ال�شجون  يف  والتاأهيل  التدريب  اهمية  من  بالرغم 
�شعيف  ال�شجون  يف  والتاأهيل  التدريب  ان  يالحظ  ولكن  والتاأهيل  ال�شالح 
ويف  اليمن  يف  ال�شجون  داخل  التدريب  ومراكز  املعامل  توقفت  وموؤخراً  جداً 
جميع ال�شجون وي�شتوجب اعادة تفعيلها ورفع م�شتواها وتو�شيعها بال�رشاكة مع 
ت�شخي�ص  بعد  بال�شجون والقطاع اخلا�ص  العالقة  املجتمع املدين ذات  منظمات 
حقيقي و�شفاف لأ�شباب توقف التدريب والتاأهيل وال�رشوع يف اجراءات ت�شمن 

احلفاظ عليها وعدم تكرار توقفها ومعاجلة اأ�شباب التعر.

الق�سم اخلام�س:

الدور الجتماعي والثقايف لل�شجون



164165 تقرير حقوقي عن اأو�ساع ال�سجون يف اليمنتقرير حقوقي عن اأو�ساع ال�سجون يف اليمن

ال�شجون تعترب جمتمعاً جديداً ومتكاماًل لل�شجني يت�شمن جميع عنا�رش املجتمع ومنها العن�رش 
الجتماعي والثقايف، والتي ي�شتلزم توافرها يف جميع املجتمعات عامة ويف جمتمع ال�شجون 
خا�شة، كون ال�شجون تهدف اإلى اإ�شالح وتاأهيل ال�شجني حتى يخرج ال�شجني مواطناً �شاحلاً 
يلتزم بالنظم والقوانني، ويكون عن�رشاً اإيجابياً، حيث ويحتل الدور الجتماعي والثقايف مرتبة 
هامة يف عنا�رش الإ�شالح والتاأهيل لل�شجني، ولن يتحقق ذلك مامل يتم معاجلة اأو�شاع ال�شجني 
فكما  وروحاً،  ج�شداً  الإن�شان  باعتبار  له  الإيجابي  املجتمعي  والدور  الإيجابية  الثقافة  وتعزيز 
يلزم للج�شد توفري املاأكل وامل�رشب وغريها من الحتياجات املادية لإ�شباع احتياجات وغريزة 
والفن  الثقافة  واأهمها  احتياجاتها  واإ�شباع  م�شتلزماتها  توفري  يلزم  الروح  فكذلك  الإن�شان، 
الإيجابي والدور الجتماعي الذي يقوم على تعزيز الروابط والعالقات الجتماعية بني الب�رش.
وكذلك ال�شجني هو اإن�شان وينطبق عليه ذلك ب�شكل كامل دون انتقا�ص، لاأنه اإن�شان ومازال 
تفعيلها  لأن  ال�شجن  اأكر يف جمتمع  تكون  لل�شجني  ذلك  اأهمية  اأن  كما  اإن�شان،  �شفة  يحمل 

ب�شكل اإيجابي يعزز من الندماج ال�رشيع والفعال لل�شجني يف املجتمع عند اإطالق �رشاحه.
- بعد الطالع على قانون تنظيم ال�شجون اليمني جند اأن الدور الثقايف والجتماعي لل�شجون 

كان اأول اأهداف ال�شجون، حيث ن�شت املادة )3( منه على: 
)تهدف معاملة امل�شجونني داخل ال�شجون اإلى حتقيق الآتي:

الو�شائل . 1 كافة  ا�شتخدام  خالل  من  امل�شجونني،  وتاأهيل  وتقومي  اإ�شالح 
الجتماعية  واخلدمة  املهني  والتدريب  والتعليمية  الرتبوية  وامل��وؤث��رات 

والأن�شطة الريا�شية والثقافية والرتبوية.
واملواطنة . 2 ال�رشيفة  احلياة  نحو  امل�شجونني  لدى  واجلنوح  الرغبة  خلق 

ال�شاحلة(.
وبهذا الن�ص ال�رشيح يف القانون التاأكيد على الدور الجتماعي والثقايف لل�شجون، واعتباره 
اأهداف  تكون  بنجاحه  الذي  الهام  الدور  لهذا  كبرية  اأهمية  عن  ينم  لل�شجون  اأ�شا�شياً  هدفاً 
ال�شجون يف اإ�شالح وتاأهيل ال�شجني قد قطعت �شوطاً كبرياً لتحقيق التغيري الإيجابي لل�شجناء، 
عن طريق تنفيذ الأن�شطة الثقافية والجتماعية لتخفيف حدة التوتر النف�شي وك�رش حاجز العزلة 
الذي يعاين منه ال�شجني نتيجة ال�شجن، لأنه ي�شعر باأنه يف جمتمع كامل، وي�شهل بذلك عملية 

الندماج ال�رشيع يف املجتمع عقب اإطالق �رشاحه وخروجه من ال�شجن.
ولأهمية الدور الجتماعي والثقايف لل�شجون ف�شنو�شح ذلك يف فرعني رئي�شيني..

فرع يخ�ش�ص للدور الثقايف، وفرع اآخر يخ�ش�ص للدور الجتماعي.

الفرع الأول: الدور الثقايف لل�شجون
لأي  ال�شلبية  الثقافة  ولتغيري  الإن�شان،  �شخ�شية  مكونات  اأهم  واملجتمع  ال�شخ�ص  ثقافة  تعترب 
�شخ�ص وا�شتبدالها بثقافة اإيجابية ي�شتلزم تنفيذ اأن�شطة ثقافية م�شتمرة، واإ�رشاك جميع الأفراد 

يف تلك الأن�شطة..
فالثقافة املجتمعية للب�رش يتم بناوؤها عرب �شنوات من الت�رشفات والأن�شطة.

وكذلك يف جمتمع ال�شجن ي�شتلزم تنفيذ اأن�شطة ثقافية م�شتمرة داخل ال�شجون واإ�رشاك جميع 
ال�شجناء يف تلك الأن�شطة ومبا يوؤدي اإلى حتقيق عدة نتائج اإيجابية اأهمها:

ت�شحيح ذاتي لأي انحراف �شلوكي لل�شجني نتيجة اجلرمية املرتكبة التي . 1
قد تكون نتاج ثقافة اجتماعية اأو �شخ�شية خاطئة.

ترقى . 2 ثقافية وفنية  اأن�شطة  ال�شجني عرب  الكامنة يف  الروحية  الطاقة  تنفي�ص 
بروح ال�شجني وت�شقلها ب�شكل اإيجابي.

اأن�شطة  تفريغها يف  ي�شتلزم  ال�شجني  الكامنة يف  الطاقة اجل�شدية  اأن  فكما 
بدنية اإيجابية فكذلك الروح.

ولأهمية الثقافة فاإن قانون تنظيم ال�شجون قد ن�ص عليها، وبذلك تعترب حقاً لل�شجني وواجباً 
على اإدارة ال�شجن توفري و�شائلها.

يف  الثقافية  الأن�شطة  ا�شتخدام  )وجوب  على:  ال�شجون  تنظيم  قانون  من   )3( املادة  فن�شت 
ال�شجون لإ�شالح وتقومي وتاأهيل ال�شجني(.

ومت اعتبار ذلك الهدف الأول واجلوهري لل�شجن.
)وجوب  على:  ال�شجون  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  )ثانياً(  الفقرة   :)5( املادة  ن�شت  كما 

القيام باأن�شطة ل�شغل اأوقات فراغ ال�شجناء، واأو�شح تلك الأن�شطة الثقافية يف التايل:
املجالت . 1 يف  املحبو�شني  من  ومتجان�شة  منظمة  جماعات  بتكوين  القيام 

اإليها  الن�شمام  على  ال�شجناء  وت�شجيع  والرتفيهية،  والريا�شية  الثقافية 
بغر�ص خلق روح التعاون والتناف�ص وح�شن ال�شلوك بني ال�شجناء.

و�شع برنامج ملمار�شة هذه الأن�شطة وتنظيم امل�شابقات. . 2
الإ�رشاف على مكتبة ال�شجن ون�شاطها وت�شجيع ال�شجناء على الطالع.. 3
الندوات . 4 واإقامة  املجالت  واإ�شدار  لل�شجن  حملية  اإذاعة  على  الإ�رشاف 

واملحا�رشات، واإحياء املنا�شبات الدينية والوطنية.
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بخ�شو�ص  وجوبي  اأمر  ب�شكل  جاءت  اأنها  جند  والالئحة  القانون  ن�شو�ص  على  وبالطالع 
الأن�شطة الثقافية داخل ال�شجون لأهميتها يف حتقيق هدف ال�شجون.

ومبا ت�شمنه قانون ال�شجون ولئحته التنفيذية يت�شح لنا اأهمية الدور الثقايف لل�شجون، وتو�شيحه 
والتن�شي�ص عليه يف القانون، ولكن..

يف الواقع هناك فجوة كبرية بني ن�شو�ص القانون وواقع ال�شجون حيث لوحظ �شعف الدور 
الثقايف والأن�شطة يف ال�شجون، بالرغم من ن�شو�ص القانون الوا�شحة باأهميتها واعتبارها حقاً 
لل�شجني وواجباً على اإدارة ال�شجون، حيث مازال هناك من يت�شور اأن الربامج الثقافية كمالية 

ولي�شت اأ�شا�شية ول اأولوية.
الثقافة  يف  واملتمثل  الروح  غذاء  ويرتكون  و�رشب  اأكل  من  اجل�شد  لغذاء  الأولوية  في�شعون 

والفن.
ول ميكن ت�شحيح وتاأهيل ال�شجني مامل يتم الهتمام بت�شحيح وتغذية الروح واجل�شد ب�شكل 

متوازن.
فكما اأن الغذاء للج�شد هام لل�شجني للحفاظ على حياته فكذلك الثقافة والفن هامان لل�شجني 

للحفاظ على حياته الروحية، فاجل�شد بال روح لي�ص اإن�شاناً.
كما اأن الهتمام فقط باجل�شد دون الروح يوؤدي اإلى انف�شام وتراجع اجلانب النف�شي والروحي، 

ويوؤثر هذا اأي�شاً على اجلانب اجل�شدي.
واإجماًل الثقافة يف ال�شجون مو�شوع ذو �شجون حيث تعاين ال�شجون يف اليمن من ق�شور 
و�شعف كبري يف الدور والأن�شطة الثقافية، والتي لو مت تفعيلها خلطونا خطوات هامة ومتقدمة 

نحو حتقيق اأهداف ال�شجون يف الإ�شالح والتاأهيل.
�شمن  وكان  لل�شجون،  وا�شتطالعاً  ميدانياً  نزوًل  الوطنية  ال�شجني  موؤ�ش�شة  نفذت  - حيث 
ال�شجون وعدم  الثقافية يف  لل�شجون، ومتت مالحظة توقف الأن�شطة  الثقايف  الدور  حماوره 
تفعيل هذا الدور وب�شوؤال املخت�شني اأفادوا اأنه كانت هناك جهود اإيجابية تنفيذية للدور الثقايف 
لل�شجون واأن هذا الدور توقف ب�شبب �شعوبات مالية، وتوقفت املخ�ش�شات املالية لالأن�شطة 
الثقافية حيث كانت ت�شدر جملة يف ال�شجن وتوقفت، كما اأنه كان هناك جتهيز لتنفيذ اأن�شطة 
ثقافية ولكنها توقفت مبربر عدم وجود اإمكانيات مالية لتغطيتها وتنفيذها، والآن اأ�شبحت جميع 

ال�شجون يف اليمن بال ثقافة.
وبالرغم اأن تلك ال�شورة لل�شجون ودورها الثقايف �شوداء قامتة ال�شواد وموؤملة، لكنها حقيقية 

ومن اأر�ص الواقع وتعترب احلقيقية املوؤملة، ولكنها اأي�شاً تعترب اخلطوة الأولى نحو الت�شحيح.

خا�شة واأننا وجدنا جتاوب وتفاعل كبري من قيادة ال�شجون يف تفعيل الدور الثقايف واأهميته، 
الإمكانيات  ق�شور  اأن  مبعنى  ق�شرية(،  واليد  ب�شرية  )العني  العربي:  املثل  يف  يقال  كما  ولكن 

املادية هي �شبب توقيف الأن�شطة الثقافية يف ال�شجون وي�شتلزم اإعادة تفعيلها ومنحها اأولوية.
ومتابعة  لل�شجون  الثقايف  الدور  وتفعيل  تنفيذ  يف  ال�شجون  م�شلحة  اأداء  تفعيل  وي�شتوجب 

تغطية املتطلبات املالية لتنفيذها.
وبعد اأن تقوم اجلهات الر�ضمية املخت�ضة ممثلة يف م�ضلحة ال�ضجون يف قطع �ضوط وخطوات 
اإيجابية لتفعيل الدور الثقايف لل�شجون وتنفيذ اأن�شطة ثقافية، ياأتي دور منظمات املجتمع املدين 
املحلي واملنظمات الدولية والقطاع اخلا�ص لتكميل هذا الدور الهام واملحوري يف حتقيق هدف 

ال�شجون.
لأن�شطة  متكاملة  اإعداد م�شفوفة  ال�شجون  قبل م�شلحة  اإجنازها من  املطلوب  واأول اخلطوات 
ثقافية مزمنة يف جميع ال�شجون، وتو�شيح التكلفة التقديرية لها وال�رشوع يف تنفيذها بح�شب 
يف  للم�شاركة  واملنظمات  اخلا�ص  القطاع  دعوة  بالإمكان  ذلك  بعد  ثم  املتاحة،  الإمكانيات 

تطويرها.
ولأهمية الدور الثقايف لل�شجون فقد ن�شت القاعدة رقم )23( من القواعد النموذجية لالأمم 
الفرتة  خالل  لل�شجناء  وترفيهية  ريا�شية  تربية  ال�شجون  اإدارة  توفري  )وجوبية  على:  املتحدة 

املخ�ش�شة، ويجب اأن يوفر لهم حتقيقاً لهذا الغر�ص املكان واملن�شاآت واملعدات الالزمة.
كما ن�شت القاعدة رقم )63( على: )حق ال�شجناء يف الطالع بانتظام على جمرى الأحداث 
ذات الأهمية عن طريق قراءة ال�شحف اليومية والدورية، اأو املن�شورات التي ت�شدرها موؤ�ش�شة 

ال�شجون، اأو بال�شتماع اإلى برامج اإذاعية وحما�رشات(.
ملختلف  متخ�ش�شة  مبكتبة  �شجن  كل  تزويد  )وجوبية  على:   )64( رقم  القاعدة  ن�شت  كما 
الفئات، ت�شم قدراً وافياً من الكتب الرتفيهية والتثقيفية على ال�شواء، وي�شجع ال�شجناء على 

الإفادة منها اإلى اأبعد حد ممكن(.
اأن املعايري الدنيا يف ال�شجون ت�شتوجب توفري امل�شتلزمات والأدوات  وتو�شح هذه القواعد 

الالزمة لتفعيل الدور الثقايف لل�شجون.
- الثقافة الدينية:

الديني  الدافع  يعترب  دينية حيث  ثقافة  اأي�شاً  بل  واأدبية،  ثقافية  واأن�شطة  فناً  فقط  لي�شت  الثقافة 
والثقافة الدينية يف املجتمع اليمني لهما دور كبري يف ت�شحيح واإ�شالح ال�شجناء، كون الدين له 

تاأثري كبري على �شلوك الإن�شان.
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وقد ن�ص قانون تنظيم ال�شجون اليمني يف املادة )21( على: )يخ�ش�ص لكل �شجن واعظ اأو 
اأكر لرتغيب ال�شجناء يف الف�شيلة وحثهم على اأداء الفرو�ص الدينية.

وهذا الن�ص وا�شح يف تو�شيح دور الثقافة الدينية باأنها لن�رش الف�شيلة، كما اأقرت املادة وجوبية 
تخ�شي�ص واعظ اأو اأكر يف ال�شجون.

كما اأكدت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شجون على اأهمية الثقافة الدينية يف ال�شجون حيث 
ن�شت املادة )20( من الالئحة على: )يجب على الواعظ الديني بذل ق�شارى جهده بالتعاون 
مع اإدارة ال�شجن لإ�شالح امل�شجونني عن طريق الوعظ والإر�شاد الديني، وفقاً للمناهج والربامج 
الجتماعية  والرتبية  الديني  الوعظ  يركز  اأن  وعليه  امل�شلحة،  رئي�ص  من  قرار  بها  ي�شدر  التي 

والقانونية ب�شفة خا�شة على امل�شجونني الذي يغلب عليهم ال�شذوذ وال�شلوك ال�شيء(.
- وهنا اأو�شحت الالئحة اأن الثقافة لي�شت فقط حقاً لل�شجني بل اأي�شاً اأداة من اأدوات معاجلة 

وت�شحيح �شلوك ال�شجناء.
كما اأكدت على ذلك قواعد الأمم املتحدة النموذجية والتي ن�شت القاعدة رقم )65( على: )اإذا 
كان ال�شجن ي�شم عدداً كافياً من ال�شجناء الذين يعتنقون نف�ص الدين، يعني ويحُعتمد ممثل لهذا 
الدين موؤهل لهذه املهمة، وينبغي اأن يكون التعيني للعمل بدوام كامل، اإذا كان عدد ال�شجناء 

يربر ذلك وكانت الظروف ت�شمح بذلك(.
اأو املعتمد وفقاً للفقرة )1( من هذه القاعدة اأن يقيم ال�شعائر  2- ي�شمح للمثل املوؤهل املعني 
الدينية بانتظام، واأن يقوم - كلما كان ذلك منا�شباً - بزيارات خا�شة لل�شجناء ممن اأهمل دينه 

رعاية لهم. 
راأي  يحرتم  ذلك  مقابل  ويف  دين  لأي  املوؤهل  باملمثل  الت�شال  من  �شجني  اأي  يحرم  ل   -3

ال�شجني كلياً اإذا اعرت�ص على قيام اأي ممثل دين بزيارة له.
باأداء فرو�ص حياته 	  القاعدة )66(: ي�شمح لكل �شجني بقدر ما يكون ذلك ممكناً عملياً 

الدينية بح�شور ال�شلوات املقامة يف ال�شجن، وحيازة الكتب، وال�شعائر والرتبية الدينية التي 
تاأخذ بها طائفته.

الثقافة 	  اأن  اأو�شحت  اأنها  جند  �شابقاً  املذكورة  النموذجية  القواعد  ن�شو�ص  با�شتطالع 
الدينية حق لكل �شجني، واأي�شاً يف نف�ص الوقت واجب على اإدارة ال�شجن توفري الحتياجات 
الالزمة لتمكني ال�شجناء من التمتع باحلق يف الثقافة الدينية، فاألزمت ال�شجن بتوفر واعظ موؤهل 
ملمار�شة  لل�شجناء  املجال  واإف�شاح  ال�شجناء،  دين  نف�ص  يعتنق  الواعظ  اأن  مراعاة  لل�شجناء مع 

�شعائرهم الدينية.

الفرع الثاين: الدور الجتماعي لل�شجون

التطور يف اأنظمة ال�شجون والنظر اإليها كموؤ�ش�شات اجتماعية لإ�شالح وتاأهيل ال�شجناء بعد اأن 
كانت يف ال�شابق و�شيلة عقاب.

وبذلك يكون ال�شجن جمتمعاً جديداً متكاماًل و�شبيهاً باملجتمع خارج ال�شجن، بالإ�شافة اإلى 
اأن مهام ال�شجن اأي�شاً اجتماعية تقوم بدور اجتماعي فاعل.

في�شتلزم عند دخول ال�شجني ال�شجن اأن يتم تعريفه بال�شوابط واللوائح الناظمة لهذا املجتمع 
اجلديد، ويجب على اإدارة ال�شجن اأن توفر كافة الإمكانيات الالزمة لل�شجناء يف هذا املجتمع 
ال�شجن،  للمجتمع خارج  اأمكن  اإن  التطابق  اإلى حد  ب�شكل كبري  �شبيهاً  اجلديد، بحيث يكون 
ليكون اإدماج ال�شجني يف املجتمع بعد اإطالق �رشاحه �شهاًل وب�شيطاً لعدم وجود فوارق كبرية 

بني جمتمع ال�شجن واملجتمع الطبيعي خارج ال�شجن.
ن�شت  حيث  بال�شجون..  اخلا�شة  املتحدة  لالأمم  النموذجية  القواعد  ذلك  اأو�شحت  وقد 
القاعدة رقم )5( على: )ي�شعى نظام ال�شجون اإلى اأن يقل�ص اإلى اأدنى حد من الفوارق بني 
حياة ال�شجن واحلياة احلرة، وهي فوارق من �شاأنها اأن تهبط بح�ص امل�شوؤولية لدى ال�شجناء اأو 

بالحرتام الواجب لكرامتهم الب�رشية(.
البيئة 	  توفري  هو  لل�شجون  الجتماعي  ال��دور  اأن  على  املذكورة  القاعدة  توؤكد  وهنا 

ال�شجن، منعاً لنخفا�ص الحرتام  لبيئة املجتمع خارج  ال�شجن لتكون مطابقة  الجتماعية يف 
الواجب لكرامتهم الإن�شانية، ويعترب هذا الدور الجتماعي هاماً، لاأن �شعور ال�شجني اأنه يعي�ص 
يف جمتمع �شبيه باملجتمع احلر خارج ال�شجن يحد من �شعوره بالكتئاب والعزلة، ويجعل فرتة 

ال�شجن غري رتيبة اأو مملة.
واإ�شالحهم 	  ال�شجناء  على  تاأثري  له  لل�شجون  الجتماعي  ال��دور  اأن  اإل��ى  بالإ�شافة 

وتاأهيلهم.
حيث اأن عزل ال�شجني عن املجتمع والبيئة التي مت ارتكاب اجلرمية بها واإدخاله جمتمعاً جديداً 
من  املرتكبة  اجلرمية  اأن  حيث  ال�شجن،  خارج  للمجتمع  املجتمعية  املهددات  م�شتوى  يخف�ص 
ال�شجناء قد تكون اأحدثت خلاًل يف الأمن املجتمعي، فعزلهم عن املجتمع نقطة اإيجابية لاإعادة 

التوازن الطبيعي للمجتمع.
م�شاعداً  عاماًل  يعترب  اجلرمية  فيه  ارتكب  الذي  املجتمع  عن  ال�شجني  عزل  الوقت  نف�ص  ويف 
البيئة  ال�شجني يف املجتمع اجلديد )ال�شجن(، لأن املجتمع اجلديد �شتكون  لاإ�شالح وتاأهيل 
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اجلرمية  ارتكاب  الذي مت  للمجتمع  البيئة  تلك  به خمتلفة عن  املحيطة  واملوؤثرات  والأ�شخا�ص 
املوؤثرات  بعيدّا عن  لل�شجني،  والتاأهيل  الإ�شالح  م�شتوى عملية  ويرفع من  �شيعزز  به، وهذا 

الأخرى.
وهذا يعترب من اأهم الأدوار الجتماعية لل�شجون التي ي�شتلزم اأن تتوافر يف املجتمع اجلديد 
بيئة  يوفر  منوذجياً  جمتمعاً  يكون  واأن  املجتمعي،  والتاأهيل  الإ�شالح  و�شائل  كافة  لل�شجن 

لت�شحيح اأي اختالل كان املجتمع م�شبباً فيه.
واأنه 	  جديد،  جمتمع  ال�شجن  اأن  املتحدة  لالأمم  النموذجية  القواعد  اأو�شحت  وقد 

واأنظمته  ال�شجن  عن  كاملة  ومعلومات  ب�شوابط  ال�شجن  دخوله  عند  ال�شجني  اإبالغ  ي�شتلزم 
ال�شجن مبعلومات  القاعدة )54( على: )يزود كل �شجني فور دخوله  ولوائحه، حيث ن�شت 

مكتوبة عما يلي:
قانون ال�شجن واللوائح التنظيمية ال�شارية يف ال�شجن. . 1
من . 2 قانونية  م�شورة  على  واحل�شول  واملعلومات  الطلبات  تقدمي  طرائق  ومنها  حقوقه 

خالل برامج امل�شاعدة القانونية، واإجراءات تقدمي الطلبات اأو ال�شكاوى. 
واجباته مبا فيها اجلزاءات التاأديبية ال�شارية. . 3
جميع امل�شائل الأخرى الالزمة لتمكني ال�شجني من تكييف نف�شه مع احلياة يف ال�شجن. . 4

بحيث 	  لل�شجون،  الجتماعي  الدور  لتفعيل  جداً  هاماً  املعلومات  تلك  تقدمي  ويعترب 
تكييف  بغر�ص  للمجتمع اجلديد )ال�شجن(  الناظمة  بالأنظمة واللوائح  ال�شجني م�شبقاً  يعرف 

نف�شه مع احلياة يف ال�شجن دون ال�شعور باأي عزلة.

الق�سم ال�ساد�س:

ال�خ�ات�م�ة وال��ت�و�ش��يات
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ال���خ�����ات������م����������ة

ويف نهاية هذا التقرير نو�شح ب�شكل موجز ما مت ا�شتعرا�شه يف هذا التقرير حيث مت التمهيد 
ا�شتعرا�ص  مت  ثم  لل�شجون،  التاريخي  التطور  عن  تاريخية  نبذة  ثم  اأهميته،  وتو�شيح  للتقرير 
اأو�شاع ال�شجون وفقاً للمنظومة الوطنية واملتمثلة يف قانون تنظيم ال�شجون ولئحته التنفيذية، 
ثم اأو�شاع ال�شجون يف اليمن وفقاً للمنظومة القانونية الدولية ومت ا�شتعرا�ص حقوق ال�شجني 

ومدى توافرها يف ال�شجون يف اليمن.
كما مت ا�شتعرا�ص ال�شعة ال�شتيعابية لل�شجون واخلدمات والرعاية لل�شجني منذ دخوله ال�شجن 

حتى ما بعد مغادرته لل�شجن وفقاً للمعايري والقواعد الدولية.
الثقايف  ال��دور  وتو�شيح  ال�شجن  ومراحل  وال�شجناء  ال�شجون  ت�شنيف  تو�شيح  مت  ثم 

والجتماعي لل�شجون، ثم و�شلنا اإلى اخلامتة التي �شيعقبها تو�شيات التقرير.
عدم  اأهمها  ومن   - التقرير  اإع��داد  اأثناء  جهودنا  اعرت�شت  التي  ال�شعوبات  من  وبالرغم 
وجود تقارير عن ال�شجون يف اليمن ب�شكل دوري كما اأن هناك ق�شور يف جانب املعلومات 
ال�شجون منذ عام  الإح�شائيات عن  اإ�شدار  ال�شجون حيث لوحظ توقف  والإح�شائيات عن 
2013م حيث اآخر تقرير اإح�شائي ر�شمي مت اإ�شداره من م�شلحة ال�شجون كان لعام 2013م، 
وهذا يعترب معيقاً يف اإعداد التقارير واأي�شاً معيقاً للتخطيط والتنفيذ خلطط تطوير اأداء ال�شجن، 
وتفاعل و�رشاكة اجلهات الر�شمية ذات العالقة بال�شجون اأو اجلهات غري الر�شمية من منظمات 
جمتمع مدين وقطاع خا�ص ومنظمات دولية لعدم و�شوح الإح�شائيات واملعلومات املطلوبة 

لتحديد الحتياجات املطلوبة لل�شجون – رغم ذلك كله مت اإجناز هذا التقرير.
وحيث اأن لكل عمل ثمرة ونتيجة فاإن ثمرة هذا التقرير اإلى جانب تو�شيح الحتياجات املطلوبة 
لل�شجون هي التو�شيات التي �شيخرج بها التقرير بناء على ما مت اإيراده يف التقرير، و�شتكون 

التو�شيات على ثالثة اجزاء:
اجلزء الأول: تو�شيات عامة.

اجلزء الثاين: تو�شيات لتفعيل وتطبيق ن�شو�ص املنظومة القانونية الوطنية.
اجلزء الثالث: تو�شيات لتطوير وتعديل املنظومة القانونية الوطنية لتتواءم مع ن�شو�ص القانون 

الدويل.

ال�ت��و�ش���ي������ات:

تعترب التو�شيات نتاج وثمرة التقرير، والتي �شيتم فيها طرح املعاجلات الالزمة للم�شاكل واملعيقات 
يف اأداء ال�شجون، والذي ي�شتلزم تفعيلها وتطويرها وفقاً للمنظومة القانونية الوطنية والدولية، 
اأي�شاً  ثم  الواقع،  الوطنية وبني  القانونية  املنظومة  الفجوة بني  التقرير هو حتديد  والذي مت يف 
فجوة اأخرى متمثلة يف الفجوة بني املنظومة القانونية الوطنية واملنظومة الدولية، والذي ي�شتلزم 
ردم تلك الفجوات اأو على الأقل تقلي�شها، حيث �شتكون التو�شيات مو�شحة للمعاجلات لتلك 

الفجوات وتقلي�شها كالتايل:
اجلزء الأول: تو�شيات عامة

وجوبية ا�شتمرارية اإ�شدار الإح�شائيات واملعلومات عن ال�شجون من قبل . 1
اجلهات الر�شمية ممثلة يف م�شلحة ال�شجون ب�شكل دوري ودون انقطاع.

م�شلحة . 2 اإل��ى  الحتياطي  احلب�ص  مراكز  جميع  �شم  ق��رار  تفعيل  اإع��ادة 
تلك  وخدمات  اأداء  م�شتوى  ولرفع  املخت�شة،  اجلهة  باعتبارها  ال�شجون 

املراكز املرتدية.
اإ�شالح منظومة العدالة اجلنائية املتمثلة يف النيابة العامة واملحاكم الق�شائية . 3

من  للحد  واملحاكمة  التقا�شي  اإج��راءات  وت�رشيع  وتفعيلها،  لت�شحيحها 
اكتظاظ ال�شجون.

يف . 4 والإدارية  الأمنية  اجلهات  لإلزام  الالزمة  والتدابري  الإجراءات  اتخاذ 
الأ�شخا�ص  توقيف  يخ�ص  فيما  والد�شتور،  القانون  بن�شو�ص  اللتزام 

وحجز حريتهم واملقيدة بفرتة زمنية 24 �شاعة فقط.
لدى . 5 التوقيف  واأماكن  الحتياطية  ال�شجون  وخدمات  اأداء  م�شتوى  رفع 

اأق�شام ال�رشطة واملناطق والأجهزة الأمنية.
حتديد ال�شعة الطبيعية لل�شجون احلالية مقارنه بالواقع والعمل على تو�شعة . 6

باإن�شاء  القانون  عليه  ن�ص  ملا  وفقاً  �شجون جديدة،  وبناء  احلالية  ال�شجون 
ثالثة م�شتويات من ال�شجون )مركزية – فرعية – حملية( وعدم القت�شار 

على �شجن واحد يف كل حمافظة.
اجلزء الثاين: تو�شيات تفعيل ن�شو�ص املنظومة القانونية الوطنية بخ�شو�ص ال�شجون

تفعيل اللجنة العليا لل�شجون امل�شكلة من اجلهات والوزارات ذات العالقة.. 1
املدين . 2 املجتمع  وموؤ�ش�شات  منظمات  لإ�رشاك  الالزمة  الإج��راءات  اتخاذ 

املتخ�ش�شة يف ال�شجون ورعاية ال�شجناء وكذا القطاع اخلا�ص يف اللجنة 
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اللجنة  رئي�ص  باعتباره  الداخلية  وزير  قيام  وبالإمكان  لل�شجون،  العليا 
العليا لل�شجون باإ�شدار قرار ب�شمها �شمن ع�شوية اللجنة - ملا ميتلكه من 
�شالحيات قانونية - وب�شم من يراه وفقاً للقانون لتفعيل ال�رشاكة احلقيقية 
بني اجلانب احلكومي وغري احلكومي، على اأن يتم اإجراء تعديالت قانونية 

لحقة تن�ص على تلك ال�رشاكة بن�شو�ص قانونية وا�شحة.
ال�شجون وال�شجون املركزية والحتياطية، والتي توزع . 3 اإ�شدار لئحة تنظيمية مل�شلحة 

املهام والخت�شا�شات وحتدد على �شوئها امل�شوؤوليات، وعدم تركيزها يف �شخ�ص مدير 
ال�شجن اأو رئي�ص امل�شلحة.

تفعيل ن�شو�ص القانون املتعلقة باأهمية فتح ملف اجتماعي وملف نف�شي جلميع ال�شجناء.. 4
ال�شوؤون . 5 بالتن�شيق مع وزارة  لل�شجني  الالحقة  بالرعاية  املتعلقة  القانون  تفعيل ن�شو�ص 

الجتماعية لرعاية ال�شجني بعد اإطالق �رشاحه.
تفعيل ن�شو�ص القانون املتعلقة برعاية اأ�رشة ال�شجني اأثناء احلب�ص بالتن�شيق مع اجلهات . 6

ذات العالقة.
تقدمي . 7 وخا�شة  لل�شجناء  املقدمة  ال�شحية  باخلدمات  املتعلقة  القانون  ن�شو�ص  تفعيل 

اخلدمات الطبية بكفاءة وفعالية ودون اأي تاأخري ووفقاً لآلية �شفافة و�رشيعة، �شواء بتقدمي 
تلك اخلدمات ال�شحية داخل ال�شجن اأو يف امل�شت�شفيات العامة.

وتقلي�ص . 8 التنفيذية  الالئحة  مع  يتواءم  مبا  ال�شجون  تنظيم  قانون  وتعديل  تنظيم  اإعادة 
الفجوة بينهما. 

اإعداد اخلطط التنفيذية لأداء ال�شجون وفقاً لأهداف اأن�شائها واملتمثلة يف اإ�شالح وتاأهيل . 9
ال�شجني 

العمل . 10 ور�ص  توقف  م�شاكل  ومعاجلة  والتاأهيل  التدريب  ال�شجون يف  دور  تفعيل  اإعادة 
داخل ال�شجون وفقاً لآلية وا�شحة و�شفافة، ي�شرتك فيها جميع الأطراف من موؤ�ش�شات 

ر�شمية وقطاع خا�ص ومنظمات، لأهمية التدريب يف حتقيق اأهداف ال�شجون.
تفعيل ن�شو�ص القانون فيما يخ�ص ا�شتكمال اإن�شاء البنية التحتية لل�شجون واملتمثلة يف . 11

 – القانون واملو�شحة يف ثالث فئات )مركزية  املن�شو�ص عليها يف  ال�شجون  من�شاآت 
الثالث ومازالت مقت�رشة  الفئات  تلك  اإن�شاء  ا�شتكمال  يتم  فرعية( حيث مل   – حملية 
على ال�شجون املركزية فقط وبع�ص ال�شجون املحلية، وي�شتلزم تفعيل ذلك ومبا يوؤدي 

اإلى رفع الطاقة ال�شتيعابية لل�شجون واحلد من الكتظاظ.
تفعيل دور ال�شجون الجتماعي والثقايف.. 12

اجلزء الثالث: تو�شيات بتفعيل املنظومة القانونية الدولية املتعلقة بال�شجون

والإعالنات . 1 املعاهدات  يف  ال��دويل  القانون  ن�شو�ص  بجميع  كاملة  م�شفوفة  اإع��داد 
واملواثيق وغريها من الن�شو�ص املتعلقة بال�شجون، والنظر يف مواءمتها مع الت�رشيعات 
الوطنية، واإجراء التعديالت القانونية الالزمة، ومبا يوؤدي اإلى تطوير املنظومة الت�رشيعية 

الوطنية مبا يتالءم ويتوافق معها.
املنظومة . 2 يف  د�شتوري  �شند  لها  باعتبارها  ال��دويل  القانون  لن�شو�ص  املبا�رش  التفعيل 

القانونية الوطنية.
املجال . 3 لاإتاحة  بال�شجون،  املتعلقة  الدولية  القانونية  باملنظومة  القانوين  الوعي  ن�رش 

للدرا�شات والبحوث واملقرتحات حولها ومبا يوؤدي اإلى تطوير اأداء ال�شجون.
هو . 4 ملا  وفقاً  ال�شجون  يف  التعذيب  حظر  على  الوطنية  القانونية  املنظومة  يف  الن�ص 

من�شو�ص عليه يف املنظومة الدولية.
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مراجع التقرير احلقوقي عن اأو�شاع ال�شجون يف اليمن

ال�م�رج����عم

حقوق الإن�شان وال�شجون- �شل�شلة التدريب املهني العدد رقم 11 ال�شافة 2 ، مفو�شية الأمم �شاملتحدة 1-
حلقوق الإن�شان ، جنيف نيويورك 2004م

املعايري الدولية حلقوق الإن�شان لأجل م�شوؤويل ال�شجون ، مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان ، �شل�شلة 2
التدريب رقم 11 الإ�شافة 3 ، نيويورك وجنيف 2004م

حقوقك يف ال�شجن اإلى دليل الغرباء – من�شورات وزارة العدل الفرن�شية 2014م3

تقرير املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي حول اأو�شاع ال�شجون وال�شجناء يف بع�ص الدول العربية ،42004

منهجية حقوق الإن�شان يف اإدارة ال�شجون ، من�شورات املركز الدويل لدرا�شات ال�شجون ، لندن ، 5
اأندروكويل ،2009

كتاب ال�شحة النف�شية للجميع حيث ل يوجد طبيب، فيكرتام باتل ، الطبعة العربية املعدلة الأولى ، النا�رش 6
ور�شة املوارد العربية بريوت ، 2008م

7
دليل ب�شاأن ال�شرتاتيجيات الرامية اإلى احلد من الكتظاظ يف ال�شجون ، �شل�شلة كتيبات العدالة اجلنائية 
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر ، نيويورك 

وفينا ،2014
اأزمة ال�شجون م�شوؤولية م�شرتكة ، من�شورات املجل�ص الوطني حلقوق الإن�شان ، املغرب ، اأكتوبر 2012م8
قواعد الأمم املتحدة النموذجية ملعاملة ال�شجناء )قواعد نيل�شون مانديال( 92015/12/17

ال�شحة يف ال�شجن ، من�شورات املكتب الفيدرايل لل�شحة العامة ال�شوي�رشية بالتعاون مع ال�شليب الأحمر 10
ال�شوي�رشي ، فرباير 2014م

11
تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي يف جمال حقوق الإن�شان ال�شجون وال�شجناء ، معهد الدرا�شات 
الن�شائية يف العامل العربي – اجلامعة الأمريكية – بريوت – ومركز ري�شتارت لتاأهيل �شحايا العنف 

والتعذيب ، الطبعة الأولى بريوت 2013.
وثيقة حقوق ال�شجني ، �شل�شة املعارف القانونية الإ�شدار الرابع ، النيابة العامة حكومة دبي12

املياه وال�رشف ال�شحي والنظافة ال�شحية وظروف الإقامة يف ال�شجون ، بريجيوجبيو منرب تيني ، من 13
من�شورات اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر ، م�رش ، مايو 2009م

عبداهلل خليل ، نظام ال�شجون يف م�رش وحقوق الإن�شان ، القاهرة ، 2005م14
ال�شجون يف اليمن ، معهد ال�شالم الأمريكي ، املوؤلفتني فيول مانغان واإيريكا غا�شتون ، مار�ص 2015م15

م�شطفى �رشيك ، نظرة على عملية التاأهيل كما خربها ال�شجناء ، اأطروحة دكتوراة ، ق�شم علم الجتماع ، 16
جامعة عنتابة ، اجلزائر ،2011م

د. م�شطفى �رشيك ، الدور الجتماعي لل�شجون ، جامعة �شوق مهرا�ص اجلزائر ، من�شور يف جملة 17
الدرا�شات والبحوث الجتماعية ، العدد 14/13 دي�شمرب 2015 �شفحة 302-289

علي الدميني ، زمن لل�شجن اأزمنة للحرية ،الطبعة الأولى ، دار الكنوز ، بريوت ، 2004م18

عبدالوهاب م�شطفى ظاهر ، عمارة ال�شجون يف الإ�شالم ، اأبحاث متهيدية كلية الإمام الأوزاعي 19
للدرا�شات الإ�شالمية ، لبنان بريوت ، 2014م

اأدب ال�شجون – مناذج من اأ�شعار ال�شعراء حممود دروي�ص و �شميح القا�شم واأحمد فوؤاد جنم20
قانون تنظيم ال�شجون اليمني ولئحته التنفيذية21
قانون الإجراءات اجلزائية اليمني والد�شتور اليمني22
قانون تنظيم ال�شجون الأردين28
الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان29
العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية30
العهد الدويل للحقوق الثقافية وال�شيا�شية31
القانون الدويل الإن�شاين )اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولتها امللحقة(32
اتفاقية مناه�شة التعذيب33
قانون تنظيم ال�شجون واإعادة الإدماج الجتماعي للمحبو�شني اجلزائري لعام 2005م34

35
قانون مراكز الإ�شالح والتاأهيل الأردين رقم )9( ل�شنة 2004م

ن�رش يف اجلريدة الر�شمية رقم 4656 بتاريخ 2004/4/26م

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء)قواعد نيل�شون مانديال( قرار اتخذته اجلمعية العامة 36
لالأمم املتحدة يف 17/كانون الأول- دي�شمرب /2015م 175/70 القرار 217 األف )د-3(

اإعالن فيّنا ب�شاأن اجلرمية والعدالة – مواجهة حتديات القرن احلادي والع�رشين – �شدر عن موؤمتر الأمم 37
املتحدة العا�رش ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف فيّنا من10- اإلى 17/اإبريل/ 2000م.

38
جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�شون لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو 
ال�شجن اعتمدت ون�رشت على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 173/43 املوؤرخ يف 9 

كانون الأول/دي�شمرب 1988م

39

مبادئ اآداب مهنة الطب املت�شلة بدور املوظفني ال�شحيني ول�شيما الأطباء يف حماية امل�شجونني 
واملحتجزين من التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهنية.

اعتمدت ون�رشت على املالء مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 194/37 
املوؤرخ يف 8/ كانون الأول- دي�شمرب /1982م

40

القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم ال�شجون، ال�شادر بناء على قرار املكتب التنفيذي رقم ج 
20واملوؤرخ يف 2000/4/23م بخ�شو�ص تقرير اللجنة املكلفة باإعداد م�رشوع قانون منوذجي موحد 
لتنظيم ال�شجون، واملعتمد من قبل جمل�ص وزراء العدل العرب كقانون منوذجي ا�شرت�شادي يف دورته 

ال�شاد�شة ع�رشة بقرار رقم 365 د 16 – 2000/11/6
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