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DISCIPLINARY PROCEDURE WITHIN THE PRISON
INSTITUTIONS
Youness ES SALHI1
Abstract
The growing interest of many human rights organizations and activities, and international
public opinion, both national and national, regarding the subject of punitive treatment of
convicts has led to the entrenchment of the idea of prisoners' rights, thus transforming
punitive treatment within the prison space and moving it from treatment and decree 23-98
to reform and discipline. The law constituted the number of discipline and discipline to be
applied in Morocco, a qualitative shift in the legal system regulating the prison field, as the
legislator worked to harmonize this law with the international conventions that it ratified to
treat prisoners. As the legislator's obsession with Morocco, or joining it with the standard
minimum rules in this law, is to reconcile the punishment equation with human dignity in
the sense of excluding the concept of revenge. the institution’s role in reform, rehabilitation
and training for reintegration. The prison issue is a matter of the supremacy of the system
and the commitment of the convicts to the rules of conduct within the founder and security,
which was discussed by the discipline necessary for the implementation of rehabilitation
and reform programs and the imposition of discipline, which included nine chapters,
including the fourth chapter of the issue of 23-98 the law) for a disciplinary system that
does not differ from two to what 62 (to 53) and security and touched on Articles from (Sawy
in maintaining security and controlling the system inside the prison institution, and so that
it is of the importance of Q. you can fulfill its primary role. The security approach alone is
not sufficient to maintain security and discipline within the integrated prison institutions
represented in education and vocational training programs.
Key words: disciplinary errors, disciplinary measures, administrative control, judicial
supervision, and human rights supervision.
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مسطرة التأديب داخل املؤسسات السجنية
يونس الصاحلي -ابحث الدكتوراه بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
اكدال الرابط
امللخص
ان االىتمام ادلتزايد للعديد من الفعاليات وادلنظمات احلقوقية ،والرأي العام الدويل والوطٍت ،دبوضوع ادلعاملة
العقابية للمحكوم عليهم أدى إىل ترسيخ فكرة حقوق السجناء ،وابلتايل ربول ادلعاملة العقابية داخل الفضاء
السجٍت واالنتقال هبا من معاملة اإليالم والتأديب إىل معاملة اإلصالح والتهذيب .وقد شكل القانون رقم -98
23ومرسومو التطبيقي يف ادلغرب ،رب وال نوعيا يف ادلنظومة القانونية ادلنظمة للمجال السجٍت ،حي عمل ادلررع
على مالءمة ىذا القانون مع ادلواثيق الدولية اليت صادق عليها ادلغرب أو انظم إليها مع القواعد النموذجية الدنيا
دلعاملة السجناء .إذ أن ىاجس ادلررع يف ىذا القانون ،ىو التوفيق بُت معادلة العقاب وكرامة اإلنسان دبعٌت
إقصاء مفهوم االنتقام واستحضار دور ادلؤسسة يف اإلصالح والتأىيل والتكوين من أجل إعادة اإلدماج .فسيادة
النظام والتزام احملكوم عليهم بقواعد السلوك داخل ادلؤسسة السجنية أمر ضروري لتطبيق برامج التأىيل واإلصالح
وفرض االنضباط واألمن ،وىو ما تطرق لو القانون  23-98والذي تضمن تسعة أبواب خصص منها الباب
الرابع دلسألة االنضباط واألمن وتطرقت ادلواد من ()53إىل ( )62لنظام التأديب الذي ال خيتلف اثنان على ما
يكتسيو من أمهية قصوى يف حفظ األمن وضبط النظام داخل ادلؤسسة السجنية ،وحىت تتمكن من النهوض
بدورىا األساسي .فادلقاربة األمنية وحدىا غَت كافية يف حفظ االمن واالنضباط داخل ادلؤسسات السجنية وينبغي
ربطها ابدلقاربة اإلدماجية وادلتمثلة يف برامج التعليم والتكوين ادلهٍت  .وخلصنا اىل رلموعة من ادلقًتحات هبدف
ضمان ما تبقى للسجُت من حقوق  ،وحفظ االنضباط داخل ادلؤسسات ومنها تفعيل الرقابة القضائية واحلقوقية .
الكلمات املفتاحية :نظام التأديب ،االنضباط ،الرقابة القضائية.
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املقدمة:
ال جيادل أحد يف كون ادلرحلة الالحقة على احلكم ىي االكثر حساسية نظرا دلا يعًتي نظامها من اختالالت لذا و
جب التعامل معها يف إطار قانوين يضبط العالقة بُت اإلدارة ادلررفة على التنفيذ واحملكوم عليو اخلاضع ذلذا اإلجر
اء 2امام ىذا الواقع كانت ضرورة التدخل القانوين دبقارنة مشولية واقعية دلعاجلة الوضع األمٍت واحلقوقي داخل الف
ضاء السجٍت والبح عن مالئمة جديدة وجدية لقانون ادلؤسسات السجنية مع القواعد وادلعايَت النموذجية دلعامل
ة السجناء قواعد نيلسون مانديال ،ومع كل ادلواثيق الدولية ،كإتفاقية منع التعذيب انىيكم عن اإلعالن العادلي حل
قوق اإلنسان الذي يظل متُت الصلة ابلفرد سواء كان سجينا أم حرا ،فالعدالة ال تتوقف عند مؤسسة القضاء وإص
دار احلكم بل يتوجب إسقاطها على مرحلة التنفيذ خصوصا فيما يتعلق بسلب احلرية أي داخل السجون .من ىنا
كان من الضروري مراجعة اإلطار القانوين ادلنظم ذلذه ادلؤسسة لتجسيد االلتزام واإلرادة يف تكريس حقوق السجنا
ء وفرض احًتامها ومراعاهتا والعمل على ربسُت ظروف عيش النزالء واالرتقاء بنمط التعامل معهم ،إىل ادلستوى ال
ذي يليق إبنسانيتهم وحيفظ كرامتهم بركل يفضي إىل معامل سياسة سجنية إصالحية حقيقية .ويف ىذا السياق يظ
ل موضوع التأديب داخل ادلؤسسات السجنية من ادلواضيع اليت تكتسي أمهية خاصة لدى السجناء ألنو يتعلق دبا
دة جزائية ،وىو جزاء فوق اجلزاء الذي ينفذونو وىو يطرح العديد من اإلشكاالت القانونية .فإذا كانت الررعية ا
جلنائية ضرورة ملحة سواء يف مرحلة التحقيق واحملاكمة فإن دورىا ال يقتصر على ىذه ادلرحلة فحسب وإمنا ديتد إ
ىل مرحلة التنفيذ نظرا دلا ذلذه ادلرحلة من أمهية على حياة السجُت ،وىذا ما أكدتو القوانُت ادلقارنة والقانون -98
 23ادلتعلق بتنظيم وتسَت ادلؤسسات السجنية ،الذي أرسى مبادئ وقواعد ديكن اعتبارىا إيذاان ابلدخول يف عص
ر جديد ،يقوم على احًتام اإلنسان واحلفاظ على كرامتو داخل السجن ويتجلى ذلك بوضوح يف حصر االخطاء ا
لتأديبية والتدابَت ادلقررة ذلا كل ذلك وفق ادلعايَت والقواعد الدولية.
ٌ 2ط١فح اٌّٙذاذ "ٟاٌششػ١ح ف ٟذٕف١ز اٌؼمٛتاخ اٌغاٌثح ٌٍذش٠ح" َ ط ص111 :
 ِٛال ٞادس٠ظ أوٍّاَ" اٌّذافظح ػٍ ٝا ِٓ٤داخً اٌّؤعغاخ اٌغجٕ١ح ٚدّا٠ح دمٛق اٌغجٕاء ِٕشٛساخ اٌّجٍظاٌٛؽٌٕ ٟذمٛق أ٦غاْ اٌطثؼح اٌشاتؼح ِ ،4112طثؼح اٌّؼاسف اٌجذ٠ذج ،اٌشتاؽ ،صِٚ 24 :ا تؼذ٘ا.
- Mohamed Jaouhar : Norme pénal et norme constitutionnelle in constitution de
droit pénal collectif S/d de M. AMZAZI imprimerie oumnia Rabat 1195/P :91
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فما ىو موقف الترريعات ادلقارنة من ىذه االخطاء والتدابَت التأديبية وكيف عاًف ادلررع ادلغريب ىذه ادلسألة .ىذا
ما سنحاول اإلجابة عنو من خالل تقسيم ىذا الفصل إىل مبحثُت سنتطرق يف ادلبح األول إىل األخطاء التأديبي
ة وموقف الترري عات ادلقارنة منها وكيف تطرق ادلررع ادلغريب ذلذه األخطاء يف حُت سنتطرق يف ادلبح الثاين إىل
موضوع التدابَت التأديبية.

املبحث األول :العناصر التكوينية للمخالفة التأديبية:
منذ ظهور العقوابت السالبة للحرية وحلوذلا زلل العقوابت البدنية ،والسجُت ال يعدو عن كونو رلرد رقم من أرقام
السجن ،يضاف إىل سجالت ،والسبب يف ذلك نظرة اجملتمع إليو أبنو إنسان شرير وخطَت ومنبوذ جيب التحرز من
ه وإبعاد اجملتمع عن شروره وحرمانو من كل حق يتمتع بو أفراد اجملتمع .3وابدلقابل كانت النظرة إىل عقوبة السج
ن أبهنا عذاب للسجُت وإيالم وانتقام منو لذلك فإن السجن يف ظل ذلك ال يعدو عنو كونو واقعة مادية متمثلة
يف رلموعة من وسائل القهر واإلذالل للسجُت تستخدمها سلطة التنفيذ .4لكن مع تعايل دعوات الفالسفة وادل
صلحُت ،بضرورة تغَت النظرة إىل السجن والسجناء تغَتت نظرة اجملتمع إىل السجُت من إنسان منبوذ وخطر على ا
جملتمع إىل إنسان أخطاء حبق نفسو ،وحبق اجملتمع وأضحى زلتاجا إىل مساعدة ىذا اجملتمع ،إلعادة إصالحو وأتى
يلو ليعود فردا سواي مرة أخرى األمر الذي رتب لو حقوق وواجبات ابعتباره إنساان .ورغم التطور الذي شهدتو ادل
عاملة العقابية للسجُت ،إال أن ىناك آاثر للقسوة والردة بقيت مائلة تروب ىذه ادلعاملة وتلقي بظالذلا على ادلب
دأ االىم الذي جيب أن حيكم ادلعاملة العقابية للسجُت وىو أنو ال جيوز إخضاعو ألي شكل من أشكال ادلعاملة ا
لقاسية والالإنسانية أو ادلهنية اليت زبدش كرامة اإلنسان وربط من آدميتو فالسجُت وإن فقد حقو يف احلرية إال أنو
ال يفقد حقو يف السالمة اجلسدية ومعاملتو كإنسان.

 3دغٓ دّٕ١ح :دمٛق اٌغجٕاء اٌؼّأاخ ٚا١ٌ٢اخ َ ط ص21 :
 4عؼذ ؽاػح" ِّاسعح اٌرؼز٠ة ف ٟعجِٚ ْٛؼرمالخ ِٕطمح ِؼغىش ِٓ خالي اٌشٙاداخ اٌغٕ٠ٛح ٌٍّجا٘ذ154-1592 ،ٓ٠
 َ 4ط صِٚ 22 :ا تؼذ٘ا
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وأتسيسا على ما سبق ذكره ،ورغم النص الدستوري فإن الررعية اجلنائية يف رلال أتديب السجناء ال تزال شرعية
منقوصة 5فجميع القوانُت ادلنظمة للسجون العربية منها أم األجنبية مل تنص على صور االخطاء التأديبية ،ويف ىذا
الصدد البد من التنويو ابدلررع ادلغريب الذي قام حبصر ىذه األخطاء والتدابَت فما ىو موقف الترريعات ادلقارنة
سواء العربية أم األجنبية من ىذا التعداد احلصري.
املطلب األول :مناذج من القانون املقارن
سنتناول يف ىذا ادلطلب مناذج من الترريعات الغربية (فرع أول) والعربية (فرع الثاين).
الفرع األول :الترريعات الغربية :يعد ادلررع الفرنسي من بُت أىم الترريعات ادلقارنة اليت هتتم حبقوق السجُت 6إ
ذ ربدث عن اجلرائم التأديبية وقسمها إىل ثالث درجات
جرائم أتديبية من الدرجة األوىل وتضم:
 العنف اجلسدي ضد أي موظف أو زائر
 العمل اجلماعي الذي يعرض خطر ادلؤسسة
 حيازة أو االذبار يف ادلخدرات
 التهديد ابلعنف
 ادلراركة أو زلاولة اذلروب
 اإلضرار يف ادلباين وادلعدات
 تعرض سالمة اآلخرين للخطر

ٌ 5ط١فح اٌّٙذاذ "ٟاٌششػ١ح ف ٟذٕف١ز اٌؼمٛتاخ اٌغاٌثح ٌٍذش٠ح" َ ط ص ،114:تذ١س ذجذ أْ اٌغٍطح اٌرأد٠ث١ح ذٛجذ تِٕ ٓ١
ؽك اٌذفاظ ػٍ ٝا ٚ ِٓ٤دّا٠ح ِا ذثمٌٍ ٝغج ِٓ ٓ١دمٛق إال أْ إٌظاَ اٌذاخٍ٠ ٟؼطٌّ ٟذ٠ش اٌّؤعغح عٍطح ذمذ٠ش٠ح ف ٟإل
ساس تؼغ ا٤خطاء اٌرأد٠ث١ح تّثشس اٌذفاظ ػٍ ٝا.ِٓ٤
6
L’article 726 du code de procédure pénal les articles D.L 49, DL49-1-D249, 2 et D.249 3
énuméret les fautes disciplinaires classé suivant leur gravité en bois degrés
Jean Paul celer, droit disciplinaire en prison collection sciences criminelles le Harmattan, P
aris 2001,P
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جرائم أتديبية من الدرجة الثانية وفيها:
 كل الرتائم والتهديد لكن ضد موظف أو زائر
 العمل على زعزعة النظام ابدلؤسسة
 السرقة أو زلاولتها
 أي فعل حيتمل أن يسيء إىل اآلداب العامة
 القيام ابلضوضاء لزعزعة النظام
 أي عمل من شانو تعريض خطر سالمة اآلخرين ابلالمباالة واإلمهال
 جرائم أتديبية من الدرجة الثالثة:
 الرتائم والتهديدات موجهة إىل الغدارة واجلهة القضائية ادلختصة.
 الرتائم ادلوجهة ضد أي شخص يف السلطة
 الرتائم والتهديدات ضد زميل سجُت
 رفض اإلنصياع لتعليمات ادلوظفُت
 إمهال صيانة الغرفة
 عرقلة أنرطة ادلؤسسة
 رمي النفاايت أو غَتىا من النوافذ
يتضح من خالل سرد ىذه اجلرائم التأديبية إهنا ربتوي على عررون جردية مقسمة إىل ثالثة فئات ،الفئة األوىل تع
ترب جرائم خطَتة والفئة الثانية متوسطة يف حُت أن الفئة الثالثة سلصصة للرتائم سواء ادلوجهة للسجناء فيما بينهم
أو للجهات القضائية .كذلك ديكن القول أن ادلررع الفرنسي استعمل مصطلح جرائم عوض أخطاء أتديبية أو
سلالفات أتديبية فهذه اجلرائم اليت ربدث عنها ادلررع الفرنسي يف قانون ادلسطرة اجلنائية رباول فرض االمن واإلن
ضباط داخل الفضاء السجٍت إن بكثرة تعداد ىذه اجلرائم صلدىا سلتزلة يف جردية العمل على زعزعة النظام ابدلؤسس
ة فالنظام داخل ادلؤسسة يعترب خط أضبر يعرض ادلخالف للعقوابت التأديبية.
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أما ادلررع األمريكي 7فقد وضع منظومة أمنية خاصة ابلتأديب وىي قواعد متعلقة ابلسلوك وتكون مكتوبة يتم الت
وقيع عليها ،من طرف ادلوظفُت كدليل على التزامهم هبا خالل أداء عملهم اليومي ،وأيضا يتم الرجوع إىل ىذه القو
اعد كسند قانوين عند كل سلالفة يرتكبها السجناء الذين من حقهم االطالع على ىذه القواعد.
فكيف يعرف السجناء قواعد السلوك؟ لدى دخول السجُت إىل ادلؤسسة ،يسلم لو دليل مدونة السلوك ،يتضمن
كمجموعة من القواعد تتعلق ابلنظام الداخلي دلؤسسة اليت يتعُت عليها االلتزام هبا واإلجراءات التأديبية اليت تتخذ
يف حقو يف حال سلالفتها ويتم ربيُت ىذا الدليل على األقل مرة كل سنتُت ابسترارة قضاة احملاكم وزلامون استناد
ا إىل ادلالحظات ادلثارة من طرفهم خالل الب يف الطعون ادلقدمة من طرف السجناء ضد العقوابت الصادرة يف
حقهم من طرف جلنة التأديب ،وىذا الدليل يتم تغَت لون غالفو كلما وقع تعديلو حىت ال خيتلط األمر على السجن
اء علما أن ىذا الدليل قد عُت شباين ( )8مرات منذ سنة  .2004فلجنة التأديب تتألف من ضابط التأديب وض
ابط اجللسة كما يتم اختيار أعضاءىا لعدة اعتبارات أمدىا الكفاءة ادلهنية والتجربة اليت ال تقل عن  5سنوات حبي
ث تصنف ادلخالفات ادلرتكبة من طرف السجناء داخل ادلؤسسة إىل سلالفات بسيطة أو سلالفات تستوجب ربري
ك متابعة برأهنا فبخصوص األوىل يتم الب فيها مباشرة وبصفة تلقائية ،ادلوظف الذي ضبطها مثل حرمان الس
جُت من اخلروج إىل الفسحة إذا مل يقم بتنظيف وترتيب غرفتو .أما الثانية ،فهي سلالفات تستوجب ربريك مسطرة
ادلتابعة التأديبية يف حق مرتكبيها ويف ىذه احلالة يقوم ضابط التأديب بعد تسلمو تقرير ادلوظف الذي ضبط ادلخال
فة إبجراء حب يف شأهنا واإلعالن عن ادلتابعة يف حق السجُت وإشعاره هبا وعرض ادللف على أنظار ضابط اجللس
ة الذي يلعب دور القاضي ويصدر العقوبة بناء على قانون العقوابت التأديبية الذي حيدد نوع ادلخالفة والعقوبة ادلن
اسبة ذلا .ويبقى من حق السجُت الذي صدرت يف حقو العقوبة أن يستأنفها داخل أجل عررة ()10أايم للطعن
يف ىذا القرار امام ضابط االستئناف وىو موظف معُت ذلذه ادلهمة وقد حيل زللو مدير ادلؤسسة الذي يتأكد من ا
حًتام ادلساطر وفيما إذا كان احلكم الصادر منصفا وعادال.8
 7ذمش٠ش دٛي اٌذٚسج اٌرذس٠ث١ح تاٌّشوض ٌٍرى ٓ٠ٛف١ِ ٟذاْ اٌغج ْٛتٛال٠ح وٌٛٛساد ٚتاٌٛال٠اخ اٌّرذذج االِش٠ى١ح ،ص44 :
8ذمش٠ش دٛي اٌذٚسج اٌرذس٠ث١ح فِٛ ٟػٛع اٌرذل١ك ا ِٟٕ٤تٛال٠ح وٌٛٛسادٚ
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أما الترريع البلجيكي فإن النظام التأدييب تؤطره الئحة عامة ال يتم استخدامها إال يف احلاالت اليت يكون فيها تط
بيق القانون أمرا ضروراي لضمان النظام والسالمة داخل ادلؤسسة السجنية ،كما ديكن استخدام وسائل أخرى كتطبي
ق مبادئ عامة للقانون اجلنائية حي خيتص مدير ادلؤسسة بتطبيق اإلجراءات التأديبية وتقسم ادلخالفات التأديبية
حبسب شدهتا 9فما ىو حال الترريعات العربية؟
الفرع الثاين :مناذج من التشريعات العربية
مل ينص ادلررع ادلصري يف القانون رقم  396لسنة  1956وادلعدل ابلقانون رقم  6لسنة  2009على االخطاء ا
لتأديبية وإمنا قرر وضع العقوابت واليت تتمحور حول اإلنذار واحلرمان من بعض اإلمتيازات واحلبس دلدة ال تزيد ع
ن أسبوع حبي يتم توقيع ىذه العقوابت بعد االستماع إىل ادلسجون وربقيق دفاعو .ويالحظ أن ادلررع ادلصري س
وى بُت احملكوم هنائيا وادلعتقل احتياطيا حُت نص يف ادلادة  48على أنو يعامل احملبوسُت احتياطيا فيما يتعلق ابلن
ظام التأدييب معاملة احملكوم عليهم ابحلبس أو ابلسجن ومع ذلك ال توقع عليهم عقوبة النقل إىل الليمان.
أما ادلررع التونسي فقد نص يف القانون عدد  52لسنة  2001يف الفصل  20من ىذا القانون على أن من واج
ابت السجُت:
 التقيد ابلتنظيم الداخلي للسجُت واحًتام الًتاتيب
 االمتثال ألوامر األعوان تطبيقا للًتاتيب اجلاري هبا العمل
 الوقوف أثناء التعداد اليومي
 عدم االمتناع عن اخلروج للفسحة اليومية
 ارتداء الزي اخلاص ابلنسبة إىل احملكوم عليو
 تنظيف ثيابو وما بعهدتو من فراش وغطاء واحملافظة عليو
 تنظيف غرفة اإليداع والورشة
 عدم اإلضرار دبركالت السجن
9أٔظش اٌّادج ٘ ِٓ 22زٖ اٌمأْٛ
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 احًتام االنظمة اإلدارية عند توجيو أو تلقي ادلراسالت
 اإلمساك عن االحتفاظ ابألشياء غَت ادلرخص فيها طبقا للًتاتيب اجلاري هبا العمل.
 اإلحجام عن ربرير العرائض اجلماعية أو التحريض على ذلك
 عدم ادلساس بسالمتو البدنية أو سالمة غَته
 االمتناع عن لعب القمار
من خالل ىذا الفصل يتضح أن ادلررع التونسي ينص على ثالثة عرر ()13خطأ يف حالة ارتكاهبا أحدىا يتم ت
وقيع العقوابت أتديبية على ادلخالف وكل ىذه األخطاء استعملت عبارات فضفاضة تتيح دلسؤويل ادلؤسسات الس
جنية إعمال سلطتهم التقديرية يف توقيع العقاب .أما ادلررع القطري ،فقد نص يف القانون رقم  3لسنة  2009ادل
تعلق بتنظيم ادلؤسسات العقابية واإلصالحية ادلادة  51على ان كل زلبوس خيالف القوانُت أو اللوائح او النظم ادلع
مول هبا يف ادلؤسسة جيازي أتديبيا ودون أن خيل ذلك دبسؤولية اجلنائية  .أما ادلادة  52فقد منحت للضابط أن
أيمر ابزباذ اإلجراءات التحفظية ادلناسبة ضد احملبوسُت الذي خيرى ىربو أو حياول اذلرب أو يصدر منو ىياج أو ت
عد شديد أو إذ خيف أن يلحق بنفسو أو بغَته ضررا ،وربدد االئحة التنفيذية ذلذا القانون اإلجراءات التحفظية ادل
شار إليها .أما ادلررع اللبناين 10فقد تطرق دلسألة التأديب يف ادلواد من  10إىل .104
حبي تنص ادلادة  102على الذنوب التأديبية التالية:
 ادلراجرات والتضارب بُت ادلسجونُت
 ادلخالفات لقواعد حفظ الصحة والنظافة رفض العمل
 تعطيل ادلعدات وادلباين
 زلاولة الفرار
 التمرد والعصيان

ِ 10شع َٛسلُ  9/12311اٌظادس فٚ 1525/4/11 ٟاٌّؼذي تراس٠خ 1551/9/4
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وبصورة عامة سلالفة أحكام ىذا النظام  .أما القانون النموذجي العريب ادلوحد لتنظيم السجون والذي اعتمده وزراء
العدل العرب كقانون اسًتشادي يف دورتو السادسة عرر ابلقرار رقم  2000-1-6-160-365فقد نص
يف الفصل التاسع حول أتديب ادلسجونُت يف ادلادة  51على أن كل سجُت خيالف القوانُت أو اللوائح أو النظم ادل
عمول هبا يف السجن يعاقب أتديبيا وذلك دون اإلخالل ابدلسؤولية اجلنائية .ادلادة  52جيب على مدير السجن إ
عالم كل مسجون ابلواجبات الرئيسية اليت جيب أن يلتزم هبا يف السجن وكذلك احملظورات الرئيسية اليت ينبغي أن
يتجنبها .وعليو ديكن القول أن القانون النموذجي العريب ادلوحد لتنظيم السجون مل يقم إبعطاء الئحة حصرية أو ع
ىل سبيل ادلثال لألخطاء التأديبية وإمنا اكتفى ابلقول دبخالفة القوانُت أو اللوائح التنظيمية مكتفيا ابلتوجو السائد ل
كن غالبية الدول العربية اليت اكتفت بسرد رلموعة من العقوابت التأديبية اليت جيب توقيعها للتأديب السجناء وابلت
ايل فالررعية اجلزائية يف رلال أتديب السجناء ال تزال شرعية منقوصة ألن اإلدارة العقابية تتمتع بسلطة تقديرية ك
بَتة قد يروهبا الكثَت من التحكم واالستبداد اذباه السجناء.
فما ىو موقف ادلررع ادلغريب يف ىذا اجملال؟
املطلب الثاين :موقف املشرع املغريب:
ال ينكر أحد ما تلعبو العقوابت التأديبية من دور ىام يف حفظ النظام واستباب األمن داخل ادلؤسسات السجنية،
ولكن ال يكفي أن نقرر نظاما للتأديب فحسب ،بل البد من النص فيو على ضماانت تكفل حقوق السجُت ،و
سالمة النظام العقايب نفسو من حي أداء العقوبة التأديبية دلهمتها ومن أوىل ىذه الضماانت التعريف ابألنظمة ادلت
علقة حبقوق السجناء وواجباهتم النافذة ومراعاة مبدأ الررعية القانونية ،وذلك بتحديد ادلخالفات التأديبية سلفا و
حصرىا ما امكن وتعيُت اجلزاءات التأديبية اليت جيوز إنزاذلا ابلسجُت .وىو ما تؤكده القواعد الدولية اخلاصة حبماية
السجناء واليت تنص على عدم جواز معاقبة أي مسجون ،إال بعد أن يكون قد سبق إخطاره ابلتهمة ادلوجهة ضد
ه والنظم ادلقررة دلعاملة السجناء والقواعد التأديبية ادلعمول هبا يف حالة سلالفة القوانُت.11
 11أظش لٛاػذ إٌّٛرج١ح اٌذٔ١ا ٌّؼاٍِح اٌغجٕاء 45
 لٛاػذ ٍٔ١غِ ْٛأذ٠ال ِٓ :اٌماػذج  31إٌ ٝاٌماػذج .24 لٛاػذ تأىٛنRESS Journal
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فما ىو موقف ادلررع ادلغريب؟
نص ادلررع ادلغريب يف ادلادة  54من قانون  23/98ادلتعلق بتنظيم وتسَت ادلؤسسات السجنية على األخطاء التأدي
بية 12وذلك يف  15فقرة حي نصت ىذه ادلادة يعترب خطأ أتديبيا:
 شلارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملُت ابدلؤسسة أو الزائرين ذلا أو ادلعتقلُت وكذا تعمد تعريضهم ل
دلخاطر
 حيازة أو ترويج األدوات وادلعدات اليت تركل خطرا على أمن ادلؤسسة وسالمة األشخاص.
 ادلسامهة يف كل حركة صباعية من شأهنا اإلخالل أبمن ادلؤسسة وابلنظام داخلها.
 حيازة أو تناول أو ترويج ادلخدرات أو ادلسكرات أو أي مادة من شاهنا أن ربدث اضطرااب يف سلو
ك ادلعتقل.
 السرقة او االستحواذ على أشياء شللوكة للغَت أو احلصول على تعهدات أو تنازالت وذلك بكل الو
سائل

12تاٌشجٛع إٌ ٝظ١ٙش ٔ 1519جذ ٕ٠ض ف ٟاٌفظً اٌؼشش ْٚأْ وً ِغج ْٛاسذىة جشّ٠ح أ ٚجٕا٠ح ذذش ٜػٍ ٗ١ا٤دى
اَ االػرثاس٠حٚ ،إرا خاٌف أُ٘ اٌمٛأ ٓ١اٌرأد٠ث١ح تذاخً اٌغجٓ٠ ،ؼالثٗ ِذ٠ش اٌغجٓ أ ٚلا٠ذ اٌذشاط تاٌؼمٛتاخ ا٢ذ١ح:
أٚال  :وً ِٓ ٌُ ٠ذرشَ اٌّغرخذِ ٓ١أ ٚفشؽ ف ٟخذِح ِأِٛسٙ٠ا ٚأٔشأ ٘شجا اِ ٚشاجشج ّٕ٠غ ِٓ جّ١غ اٌّأوٛالخ ِا ػذ
ا اٌخثض ٚاٌّاء ٌّذج ذرشاٚح ِٓ ٚ َٛ٠ادذ غٍ ٝشّأ١ح أ٠اَ.
شأ١ا :وً ِٓ ٚلغ ِٕغ اِرٕاع أ ٚعة داسط ٠ؼالة تأ٦فشاد ف ٟت١د اٌرأد٠ة ِٓ ٚ َٛ٠ادذ إٌ ٝشّأ١ح أ٠اَ
شاٌصا :وً ِٓ ػشب ِغجٔٛا أ ٚجشدٗ جشدا دم١م١ا٠..ؼالة تاالٔفشاد ف ٟت١د اٌرأد٠ة ِٓ ٚ َٛ٠ادذ إٌ ٝشّأ١ح أ٠اَ.
ساتؼا  :وً ٔد ػشب داسعا أ ٚػشب ِغجٔٛا٠ ..ؼمً تمٛ١د ِٓ دذ٠ذ ف ٟت١د اٌرأد٠ة ٌّذج ٠ؼٕٙ١ا اٌّذ٠ش أ ٚلائذ اٌذشا
ط.
ِٓ خالي ٘زٖ اٌّادج ٠رؼخ أْ اٌّغرؼّش اٌفشٔغ ٟػًّ ػٍٚ ٝػغ ا٤خطاس اٌرأد٠ث١ح ٚاٌر ٟذٛجد ذذات١ش ذأد٠ث١ح ،إرا و
ي ِخاٌفح ٌٙا ذذت١ش٘ا اٌخاص تٙا ٚذض٠ذ خطٛسذٙا دغة اٌفؼً اٌّشذىة.
وّا ػٍّد إٌّذٚت١ح اٌؼاِح ٦داسج اٌغجٚ ْٛإػادج إدِاض ػٍ ٝإػذاد ِغٛدج لأ ْٛاٌغجٔٚ ْٛظّد ِٓ أجً ِٛاوثح اٌرط
ٚساخ ٚا٦طالداخ اٌىثش ٜاٌر٠ ٟشٙذ٘ا اٌّغشب ٚذؼض٠ض ٌ ٌٗٚ ِٓ٣اٌذك ٚاٌمأٚ ْٛاٌّؤعغاخ فٙزٖ اٌّغٛدج ذذرٞٛ
ػٍِ 331 ٝادج ٚذؼغ د٠ثاجح ٚذغؼح أتٛاب  ِٓٚتٕ٘ ٟزٖ ا٤تٛاب ٔجذ تاب اٌغادط اٌز ٞخظض ٌٚ ِٓ٥اٌغالِح اٌؼاِ
ج ٚلغُ إٌ ٝأستؼح فشٚع ٔجذ اٌفشع اٌشاتغ ٠رذذز ػٓ اٌرأد٠ة ٚاٌز ٞذُ ذٕظ ّٗ١ف ٟخّغح ػشش ِادج ِٓ .اٌّادج  494إٌ
ٚ 411 ٜأٚي ِا ٠الدع ػٍ٘ ٝزٖ اٌّٛاد أْ إٌّذٚت١ح ػٍّد إٌ ٝذمغ ُ١ا٤خطاء اٌّشذىثح إٌ ٝشالز دسجاخ تغثة اٌخط
ٚسج اٌّشذىثح إر ٔجذ ِخاٌفاخ ِٓ اٌذسجح اِٚ ٌٝٚ٤خاٌفاخ ِٓ اٌذسجح اٌصأ١ح ٚاٌذسجح اٌصاٌصح وّا خٌٛد ٘زٖ اٌّٛاد عٍ
ؽح اٌثد ف ٟاٌطؼ ْٛإٌ ٝاٌّذ٠ش اٌجٚ ٞٛٙلاػ ٟذٕف١ز اٌؼمٛتح ِّا ٠طشح شىً ذؼذد اٌطؼ ْٛتذ١س ٌُ ذث ٓ١اٌطش٠مح اٌرٟ
٠جة عٍىٙا .أٚال ً٘ اٌّذ٠ش اٌج ٞٛٙتظفح اٌّغؤٚي ػٓ اٌغج ْٛاٌر ٟذٛجذ تذائشذٗ ٚرٌه ف ٟإؽاس ع١اعح اٌالِشوض٠ح
اٌر ٟاػرّذذٙا إٌّذٚت١ح ِٚالءِح ذٛص٠غ اٌّذ٠ش٠اخ اٌج٠ٛٙح ِغ اٌرم ُ١١اٌجغشاف ٟاٌجذ٠ذ تذ١س أطثذد إٌّذٚت١ح ذرٛفش
ػٍ ٝػشش ِذ٠ش٠اخ ج٠ٛٙح.
أَ إٌ ٝلاػ ٟذٕف١ز اٌؼمٛتح تاػرثاسٖ اٌغا٘ش ػٍِ ٝشاػاج ذطث١ك اٌمأ ْٛداخً اٌفؼاء اٌغجٓ دغة االخرظاطاخ اٌّٛو
ٌٚح ٌٗ ف ٟلأ ْٛاٌّغطشج اٌجٕائ١ح.
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 تعمد إحداث خسائر يف بناية ادلؤسسة أو ذبهيزاهتا
 التهديد أو القذف أو السب ادلوجو للسلطات اإلدارية والقضائية او للموظفُت أو الزوار أو ادلعتقل
ين.
 حيازة أشياء غَت مسموح هبا دبقتضى القانون الداخلي وكذا تروجيها أو التعامل هبا.
 القيام أبفعال من شأهنا اإلخالل ابحلياء
 إحداث الضوضاء
 عدم احملافظة على نظافة ادلؤسسة
 عرقلة األنرطة اليت تزاول ابدلؤسسة
 اذلروب أو زلاولتو
 عدم احًتام القانون الداخلي
 التحريض على القيام أبحد األفعال ادلنصوص عليها أعاله.
ومن خالل قراءتنا ذلذه ادلادة يتبُت لنا أن ادلررع ادلغريب أورد ىذه األخطاء على سبيل احلصر ال ادلثال ،واذلدف م
ن وراء ذلك ىو احلد من السلطة التقديرية دلدير ادلؤسسات السجنية حىت ال يلجأ إىل إضافة أخطاء أخرى يكون
اذلدف منها النيل شلا تبقى للسجناء من حقوق إذ أن التقييد دببدأ شرعية األخطاء والتدابَت يقتضي ورودىا على
سبيل احلصر ،والقول عكس ىذا فيو نوع من ادلساس هبذا ادلبدأ 13ويتناىف وغاية ادلررع من سلوك تقنية التعداد.
رغم ىذا التعداد ا لذي اجتهد فيو ادلررع ادلغريب ،والذي كان يهدف من ورائو احلد من ربكم مديري السجون فإن
الصياغة اليت جاءت هبا ىذه ادلادة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة وخَت مثال على ذلك إحداث الضوضاء إذ أ
ن ادلادة  30من ادلرسوم التطبيقي للقانون  23/88الصادر يف نونرب  2000مل تعرف لنا مصطلح الضوضاء وابل
اتيل ىل ديكن اعتبار ذبمع شخصُت أو اكثر دبثابة ضوضاء وبلبلة.ىذا من جهة أخرى ،وابلرجوع إىل ادلادة  31م
ن ادلرسوم التطبيقي ذلذا القانون تنص على أنو دينع على ادلعتقلُت كل تعامل مريب وكل مراىنة وصبيع االتصاالت ا
13ػثذ اٌؼاٌ ٟدف١ع :طالد١اخ لاػ ٟذطث١ك ف ٟاٌرشش٠غ اٌّغشتِ ،4112 ٟطثؼح اٌٛسلح اٌٛؽٕ١ح ،ص19 :
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لسرية أو استعمال مصطلحات متفق عليها .كذلك الدورية رقم  157واتريخ  15أكتوبر  2010حول ضبط ادل
منوعات يف قفة ادلؤونة ،ادلذكرة  137واتريخ  2000/09/1حول اذلاتف النقال.فمن خالل على ىذه الدوراي
ت وادلذكرات يالحظ أن إضافة بعض األخطاء التأديبية إىل ادلادة  54من قانون  23-98حبي أنو إذا مت ضبط
شلن وعات يف فقو ادلدونة فإن العقوبة ديكن أن تصل إىل ادلنع من التوصل ابدلؤونة دلدة  45يوميا وىذا فيو اجحاف
سواء ابلنسبة للسجُت أو عائلتو كل ذلك بسبب احملافظة على النظام داخل ادلؤسسة السجنية فمصطلح النظام،
يقضي على ما تبقى للسجُت من حقوق وابلتايل ال ديكن احلدي عن شرعية كاملة وإمنا شرعية انقصة تعطي دلدي
ر ادلؤسسة السلطة التقديرية يف إضافة بعض األخطاء التأديبية .ابإلضافة إىل ما سبق ذكره يالحظ أن ادلررع ادلغر
يب ومن خالل ادلادة السابق ذكرىا قام خبلط ما ىو جردية دبا ىو خطأ كالسرقة اليت جيرمها القانون اجلنائي يف ح
ين اعتربت خطأ أتديبيا إذا ارتكبت داخل ادلؤسسة السجنية (اذلروب ،االذبار يف ادلخدرات ،القذف) وىذا ما يتع
ارض مع القاعدة  30من القواعد الدولية ادلهتمة ابلسجناء.
فادلادة  54ديكن القول أهنا صبعت بُت  4أنواع منت ادلخالفات :
 ما يتعلق ابدلعتقلُت فيما بينهم
 ما يهم ادلعتقلُت وادلوظفُت
 ما يتعلق ابلًتويج للمسائل احملظورة
 ما يهم عصيان اإلدارة.

املبحث الثاين :أحكام التدابري التأديبية
تتخذ العقوبة التأديبية صورة إيالم ينزل ابحملكوم عليو ،ويضاف إىل إيالم العقوبة ،وجيعل دلن نزل بو وضعا دون سا
ئر احملكوم عليهم ،وديكن تعريفها أبهنا فرض نظام للحياة داخل ادلؤسسة السجنية أكثر مرقة داخل مدة معينة م
ن الزمن .14من كل ما تقدم يتضح لنا أن العقوبة /التدابَت التأديبية ىي فرض نظام من احلياة على السجُت داخ
ِ14ذّٛد ٔج١ة دغٕ ،ٟػٍُ اٌؼماب ؽثؼح  4داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح اٌما٘شج ،1513 ،ص284 :
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ل ادلؤسسة السجنية ،خيتلف عن ابقي السجناء بسبب خطأ ارتكبو نتيجة سلالفة األنظمة والتعليمات داخل ادلؤس
سة .ومل تدرج القوانُت اخلاصة ابلتنفيذ العقايب العربية منها أم األجنبية على إعطاء تعريف للتدابَت التأديبية وإمنا ع
مدت إىل االكتفاء ببيان صورىا وتطورت التدابَت التأديبية من حي معادلها ودورىا يف النظم العقابية فخفت قسوت
ىا على ضلو ملحوظ ،فثمة عقوابت أتديبية جسمية كانت معروفة يف النظام العقابية القددية وقد ألغيت غالبا و يع
لل ىذا التطور ابحلرص على صيانة آدمية السجُت وكرامتو إلعادة إدماجو داخل اجملتمع.بل أن التدابَت التأديبية ق
د ربولت إىل نظام عقايب بتجرد من الطابع االنتقامي ويستهدف ادلسامهة يف هتذيب السجُت سبهيدا إلعادتو فردا
سواي إىل اجملتمع مرة أخرى.15
فما ىو موقف الترريعات ادلقارنة من ىذه التدابَت؟
املطلب األول :مناذج من التشريعات املقارنة:
أشار ادلررع الفرنسي إىل العقوابت التأديبية اليت توقع على السجُت يف قانون ادلسطرة اجلنائية رقم  2000-31وا
ليت تًتاوح ما بُت اإلنذار والوضع يف العزلة والتسريح من العمل.16

ِ15ذّٛد ٔج١ة دغٕ ٟاٌّشجغ اٌغاتك ،ص281 :
 16ذٕض ػٍ ٗ١اٌفمشج اال ِٓ ٌٝٚاٌّادج  ِٓ 23لأ ْٛاٌّؤعغح اٌؼاِح ٦طالح إٌضالء
 اٌّششع اٌمطشٔ ،ٞض ف ٟاٌّادج  ِٓ 93لأ ْٛسلُ ٌ 3غٕح  4115اٌّرؼٍك ترٕظ ُ١اٌّؤعغاخ اٌؼمات١حٚا٦طالد١ح ػٍ ٝخّغح ذذات١ش ذأد٠ث١ح  ٟ٘ٚأ٦زاس ٚاٌذشِاْ ِٓ وً تؼغ االِر١اصاخ اٌّمشسج ٌّذج ال ذض٠ذ ػٍٝ
شٙش  ،اٌخظُ ِٓ اٌّىافأج ٌّذج ال ذرجاٚص عثؼح أ٠اَ ،ذٕض ً٠اٌّذثٛط لؼائ١ا ٌذسجح ألً ِٓ دسجرٗ ٚاٌذجض
االٔفشادٌّ ٞذج ال ذرجاٚص خّغح ػشش ِٛ٠ا.
 اِا اٌّششع اٌٍثٕأ ،ٟفمذ ٔض ف ٟاٌّادج  ِٓ 113لأ ْٛذٕظ ُ١اٌغج ْٛػٍ ٝعرح ػمٛتاخ :ٟ٘ٚ -1ذغخ١ش اٌّغج ْٛف ٟغ١ش ٔٛترٗ
 -4إٌّغ ِٓ اٌرٕضٖ
 -3إٌّغ ِٓ اٌض٠اسج أ ٚاٌّخاتشج
 -2إٌّغ ِٓ دك لثٛي ٔمٛد أِ ٚغاػذاخ ** أؽؼّح ِٓ اٌخاسض
 -9اٌّىٛز ف ٟغشفح ِٕفشدج
 -4اٌّىٛز ف ٟغشفح ِٕفشدج ِغ ِٕغ ذمذ ُ٠ا٤وً
 اٌّششع اٌفشٔغ ٟف ٟدٔ ٓ١جذ اٌّششع ٔض ف ٟاٌّادج  491ذٕض ػٍ ٝاٌؼمٛتاخ اٌراٌ١ح/ اٌذشِاْ ٚإٌّغ ِٓ اٌرٛطً تاٌّؤٔٚح خالي شٙشٓ٠ إٌّغ ٌّذج ألظا٘ا شٙش ِٓ ٓ٠إِىأ١ح اٌم١اَ تّشرش٠اخ ِٓ ِمرظذ٠ح اٌّؤعغح اٌٛػغ تضٔضأح االٔفشاد٠ح اٌؼاد٠ح ال ذرؼذِٛ٠ 41 ٜا ٘زٖ اٌّذج لذ ذظً ِٛ٠ 31ا إر واْ إ٠زاء جغذ ٞػذا٤شخاص
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أما ادلررع العراقي ،فقد أشار إىل العقوابت التأديبية اليت توقع على السجُت يف الفصل الثال من قانون ادلؤسسة ا
لعامة صالح النزالء وادلودعُت ادلرقم ( )104لسنة  1981ادلعدل يف الفقرة األوىل من ادلادة  43منو واليت تًتاوح
بُت احلرمان من ادلراركة يف الفعاليات الرايضية والًتفيهية واحلجز االنفرادي دلدة ال تتجاوز ثالثة أشهر .وقد أشار
ادلررع ادلصري يف ادلادة  43من قانون تنظيم السجون رقم  396لسنة  1956ادلعدل بقانون  152لسنة 200
 1إىل ىذه العقوابت واليت تًتاوح بُت اإلنذار واحلبس االنفرادي دلدة ال تزيد عن أسبوع .أما ادلررع التونسي فقد أ
شار إىل ىذه العقوابت يف الفصل  22يف الفقرات من  1إىل  7من القانون ادلنظم للسجون ذي الرقم  52لسنة
 2001واليت تًتاوح بُت احلرمان من تلقي ادلؤونة والطرود دلدة معينة على أال تتجاوز طبسة عرر يوما إىل اإليداع
يف غرفة انفرادية تتوافر فيها ادلرافق الصحية وذلك دلدة أقصاىا عررة أايم.
املطلب الثاين :موقف املشرع املغريب
ادلررع ادلغريب تطرق للتدابَت التأديبية يف ادلادة  55من القانون ادلتعلق بتنظيم وتسيَت ادلؤسسات السجنية 17ونص
على سبعة تدابَت أتديبية إذ يركل التدبَت التأدييب العنصر الثابت يف مبدأ الررعية وعلى غرار التعداد احلصري ل
ألخطاء التأديبية فقد حدد ادلررع ادلغريب بدقة ىذه التدابَت فادلرعر استعمل مصطلح التدابَت عوض العقوابت التأ
ديبية ويرجع السبب يف ذلك إىل:
 رباشي التساؤل الذي يثَته الفقو بُت اجلردية اجلنائية واجلردية التأديبية من جهة وبُت العقوابت اجلنائي
ة والتأديبية من جهة أخرى
 ذباوز ادلطالبة ابلطعن يف ىذه العقوابت18
ومن خالل قراءتنا للتدابَت التأديبية الواردة يف ادلادة  55يتضح أهنا تتضمن الئحة مليئة أبشكال احلرمان اليت تنضا
ف إىل احلرمان االساسي من احلرية فالتدبَت التأدييب ،ويهدف إىل ايالم من نوع خاص ،وذلك عن طريق الزايدة
يف مظاىر التقييد احلرية ادلسلوبة أصال حي تكون ظروف اعتقال ادلخالف أكثر مرقة وأشد أدلا من ظروف اعتق
17أظش اٌّادج 99
ٌ 18ط١فح اٌّٙذاذ "ٟاٌششػ١ح ف ٟذٕف١ز اٌؼمٛتاخ اٌغاٌثح ٌٍذش٠ح َ ،ط ص:
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ال ابقي احملكوم عليهم .19وجيب التنويو ىنا ابدلررع ادلغريب الذي منع تطبيق ىذا التدبَت على األحداث مطابقا
بذلك ما جاء يف القاعدة  67من قواعد األمم ادلتحدة برأن ضباية األحداث اجملردين من حريتهم .كذلك يستخل
ص من خالل القراءة األولية ذلاتو التدابَت أهنا جاءت بصفة تسلسلية تزيد حدة اخلطورة فيها من نوع إىل آخر وب
صفة تدرجيية وتبعية واذلدف من ذلك إشعار ادلعتقل ادلتخذ يف حقو القرار التأدييب خبطورة األفعال اليت قام هبا ويف
نفس الوقت دبثابة تدابَت احًتازية وتكون رادعة للجميع حفاظا على النظام داخل ادلؤسسة السجنية .يتضح أيضا
أن ادلررع رفض فرض الغرامة ادلالية كتدبَت أتدييب وإن كان ابإلمكان إصدار األمر ابقتطاع قيمة األضرار ادلًتتبة ع
ن عمل ادلعتقل ادلقرر يف حقو تدبَت أتدييب من رصيده وذلك بقصد إصالح ىاتو األضرار.
خبصوص شخصية ادلخالف فإن جلنة التأديب قبل إقرار احلكم فهي تتأكد من شخصية ىذا النزيل وذلك من العق
وبة احملكوم هبا ومدهتا وهنايتها كما تعمل على وضع تقييم عالقة السجُت مع الوسط األسري وعالقتو مع ادلوظفُت
والنزالء وحالتو النفسية والصحية وىل ىذا السجُت يرارك يف العمل الًتفيهي والًتبوية داحل ادلؤسسة وعدد ادلخا
لفات ادلؤاخذ من أجلها ابإلضافة إىل سلوكو داخل ادلؤسسة .أن شخصية ادلخالف ربظى ابالىتمام من لدن سل
تلف الفاعلُت يف ادلؤسسة السجنية فكل من رئيس كتابة الضبط ورئيس مصلحة األمن واإلنضباط و طبيب ادلؤس
سة وادلررف االجتماعي يبداين رأيهما كل فيما خيصو قبل ازباذ التدابَت التأديبية ،وىذا كلو يعطي مزيد من الضما
انت القانونية للمخالف قبل ازباذ التدابَت .فإذا وضع طبيب ادلؤسسة مالحظة يقول فيها أن حالة السجُت الصح
ية ال تسمح بوضعو يف زنزانة التأديب فإن مدير ادلؤسسة أيخذ برأي ىذا األخَت.
وخبصوص اخلطورة اإلجرامية 20فقد نص ادلررع ادلغريب يف ادلادة  55من قانون  23/91يف الفقرة ما قبل األخَت
على انو جيب أن تكون التدابَت التأديبية من جنس ادلخالفة ومالءمتو خلطورة األفعال وشخصية ادلعتقل .فادلررع
ٔ ٟ٘ٚ 19فظ اٌرذات١ش إٌّظٛص ػٍٙ١ا فِ ٟغٛدج لأ ْٛاٌغج ْٛاٌّرذاٌٚح داٌ١ا تذ١س ػٍّد إٌّذٚت١ح ػٍ ٝإػافح ذذت١ش ا
ٌذشِاْ ِٓ اٌرذات١ش اٌرشج١ؼ١ح ٚاٌرمٍ١ض ِٓ تؼغ اٌؼذد ورمٍ١ض ِٓ ِذج اٌض٠اسج تذ ْٚفاطً إٌِ ٝذج شٙش ػٛع شالشح أ
شٙش اٌر ٟواْ ِؼّٛي تٙا ٚوزٌه اٌٛػغ تضٔضأح اٌرأد٠ث١ح ٌّذج خّشح ػشش ِٛ٠ا لاتً ٌٍرّذ٠ذ ػٛع خّغح ٚأستؼِٛ٠ ٓ١ا.
ٌ 20ط١فح اٌّٙذاذ ":ٟدذٚد عٍطح اٌماػ ٟاٌرمذ٠ش٠ح ف ٟذفش٠ذ اٌجضاء ،ؽثؼح  ،4111ؽٛب تش٠ظ ،اٌشتاؽ صِٚ 143 :ا ت
ػذ٘ا.
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ىنا مل يعط تعريفا خلطورة االفعال والفقو ادلغريب مل يويل ىذه الفكرة ما تستحقو من االىتمام ورغم ىذا كلو فقد وح
د يف الفقو ادلغريب 21رأي أاثر بصورة عارضة إىل وجود ثالث معايَت لالعتماد عليها يف استخالص خطورة األفع
ال:
 جسامة االعتداء على احلق
 اسلوب تنفيذ الفعل
 العالقة بُت ادلتهم واجمليز عليو
 اجلانب النفسي الذي لو دور حاسم يف استخالص خطورة اجلاين
مفهوم خطورة االفعال أو اخلطورة اإلجرامية لو أمهية ابلغة يف النظام القانوين ادلعاصر بوصفو مفًتضا للجزاء ذلك أ
ن اخلطورة ىي الضابط الذي يستند إليو لتحديد نوع ومقدرا اجلزاء التدبَت أكثر من ذلك فادلررع جييز دلدير ادلؤس
سة عند انتفاء اخلطورة العدول عن تطبيق التدبَت وىو ما يسمى ابإلصالح القانوين بوقف التنفيذ إما كليا أو جزئي
ا .وعليو ديكن القول أن صورة االفعال ىي االعمال اليت هتدد السَت العادي داخل ادلؤسسة وزبًتق بذلك النظم وا
لقوانُت اجلارية داخل ادلؤسسة السجنية .وىذا وتتميز التدابَت ادلنصوص عليها يف ادلادة  55من القانون 98/23
دبجموعة من اخلصائص أمها الررعية ،الرخصية والنفيعة وذلك حسب منطوق الفقرة األخَتة من ىذه ادلادة جيب
أن تكون التدابَت التأديبية من جنس ادلخالفة ،تكون التدابَت التأديب شخصية وال ديكن إصدار تدابَت أتديبية صبا
عية" .فالغاية من التدابَت التأديبية ىي إصالح احملكوم عليو وإعادة إدماجو لذا وجب مراعاة شخصيتو وخطورتو ا
إلجرامية عند اختيار التدبَت ادلالئم وقد نصت على خاصية النفعية الفقرة العاشرة من ادلادة .55
فادلعيار ادلعتمد يف ربديد التدبَت ىو شخصية ادلخالف وخطورتو اإلجرامية إن ادلعيار ادلعتمد يف ربديد كون العقو
بة التأديبية للسجُت قاسية من عدمو ىو معيار موضوعي حيتكم فيو وليس جلنة التأديب إىل الرعور اإلنساين العام
 ،فإذا كانت العقوبة أو معاملة السجُت تصدم ادلراعر اإلنسانية ،فإن العقوبة تعترب قاسية وإذا مل يكن األمر كذل
ك فإن العقوبة ال تكتب ىذا الوصف.
ٌ 21ط١فح اٌّٙذاذ ":ٟدذٚد عٍطح اٌماػ ٟاٌرمذ٠ش٠ح ف ٟذفش٠ذ اٌجضاءِ /شجغ عاتك ،ص121 :
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وتصدم العقوابت التأديبية مراعر اإلنسانية يف األحوال اآلتية:
 إذا كانت تضر ابلصحة النفسية أو اجلسمانية للسجُت ،إضرارا واضحا
 إذا كانت ربط من كرامة وآدمية السجُت
 إذا كانت غَت متناسبة مع خطأ السجُت وبركل واضح أو مع ىدف احلفاظ على النظام واالمن
يف حياة رلتمع السجن ،فتصبح ىذه العقوابت مغاىل هبا.
وغٍت عن البيان من أن ادلقصود ابألضرار اليت تلحق ابلصحة اجلسمانية والنفسية للسجُت ىو ذلك القدر الزائد ع
ما تتضمنو العقوبة السالبة للحرية نفسها ،إذ الشك من أن دخول السجن يف حدة ذاتو يتضمن إضرارا تلحق ابل
صحة اجلسمانية والنفسية للسجُت ولكن ادلقصود ابدلعٌت ادلذكور ىو تلك األضرار الزائدة عن ىذا ادلقدار .22وق
د تكون العقوبة التأديبية قاسية يف حد ذاهتا ولكنها تركل معاملة غَت إنسانية مىت كانت غَت مناسبة مع اخلطأ ال
ذي صدر ضد السجُت كأن تعاقبو اإلدارة حببسو انفراداي بسبب عدم امتثالو ألوامرىا حبالقة ذقنو أو بسبب تكاس
لو يف العمل ،فإن ذلك يعد غَت مناسب مع خطأ السجُت لذلك فغنو يركل معاملة غَت إنسانية.23

٘ 22ثح ػثذ اٌؼض٠ض اٌّذٚس " :اٌظذٚس ٌذّا٠ح ِٓ اٌرؼز٠ة ف ٟإؽاس االذفال١اخ اٌذ١ٌٚحٚ ،ا٦لٍ١ّ١ح ؽ ِٕ ،1شٛساخ اٌذٍث ٟاٌ
دمٛل١ح ٌثٕاْ  ،4115صِٚ -412-114 :ا تؼذ٘ا.
 23غٕاَ دمحم غٕاَ :دك اٌّغج ْٛف ٟاٌىشاِح أ٦غأ١ح تذس ِٕشٛس ػّٓ دساعاخ دٛي اٌٛشائك اٌؼاٌّ١ح ٚا٦لٍ١ّ١ح ٌذمٛق
أ٦غاْ إػذاد ِذّٛد شش ٓ٠تغٚ ،ٟٔٛ١دمحم عؼ١ذ اٌذلاقٚ ،ػثذ اٌؼظٚ ُ١ص٠ش اٌّجٍذ اٌصأ ٟؽ  ،1داس اٌؼٍُ ٌٍّال ٓ١٠ت١شٚخ 1
 ،585ص415 :
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خامتة
من كل ما تقدم يتضح أن ادلررع ادلغريب عمل على مواكبة ادلستجدات الترريعية ومالءمة القوانُت الوطنية مع ادلواث
يق الدولية ومن بُت ىذه القوانُت صلد قانون السجون ألن اإلصالح وإعادة إدماج النزالء واالعًتاف ذلم أبدق احلق
وق قد أصبح قدرا وليس خيارا ،وانطالقا من الرغبة يف توفَت بعض الضماانت القانونية للسجناء وضباية ما تبقى ذل
م من حقوق ويف إطار احلفاظ على األمن العام ادلؤسسة السجنية فقد وضع ادلررع ادلغريب ضوابط قانونية تساىم
يف خلق توافق بُت ادلقاربة األمنية وضمان حقوق ىذه الفئة واضعا بذلك حد للعروائية يف إصدار العقوابت ربت
مربر احلفاظ على األمن وفرض االنضباط وأصبح النظام التأدييب يكتسي الررعية الالزمة على الرغم من أهنا شرعي
ة منقوصة .وىكذا فقد مت سرد أنواع االخطاء التأديبية اليت كما قلنا وصل عددىا طبسة عرر نوعا وكذا التدابَت ال
أتديبية ادلمكن ازباذىا ومت حصرىا يف سبعة أنواع لتتالءم مع خطورة اخلطأ ادلرتكب كما منع ىذا القانون تطبيق ال
وضع يف زنزانة التأديب على األحداث مراعاة خلصوصياهتم.
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