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َ حرر ،2012 ديسمبر  5وزير العدل  بمرسوم   َ وثبـت  ُ ُ
 """"ميثــاق حقــوق وواجبــات الــسجناء والمعتقلــينميثــاق حقــوق وواجبــات الــسجناء والمعتقلــينميثــاق حقــوق وواجبــات الــسجناء والمعتقلــينميثــاق حقــوق وواجبــات الــسجناء والمعتقلــين""""    مــضمون

 مـــن مرســـوم رئـــيس 2 البنــد 69ّالمــشار إليـــه فـــي المـــادة 
 النظـــام  (230، رقـــم 2000 يونيـــو 30ّالجمهوريـــة فـــي 

ّالمتــــضمن قواعــــد متعلقــــة بنظــــام الــــسجون واإلجــــراءات  ّ
ّالـــــسالبة والمحـــــددة للحريـــــة ّ ّكمـــــا عدلـــــه مرســـــوم رئـــــيس ) ّ

 136، رقم 2012 يونيو 5ة في ّالجمهوري
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 ميثاق حقوق وواجبات 
 لسجناء والمعتقلين ا

 
 
 

ّيـنص عليـه النظـام الـذي      السجناء والمعتقلـين السجناء والمعتقلـين السجناء والمعتقلـين السجناء والمعتقلـينّّّّإن ميثاق حقوق وواجباتإن ميثاق حقوق وواجباتإن ميثاق حقوق وواجباتإن ميثاق حقوق وواجبات
ـــسالبة والمحـــددة  ـــسجون وبـــاإلجراءات ال يتـــضمن قواعـــد متعلقـــة بنظـــام ال ّ ّ

ّللحريــة ّيــتم تــسليم الميثــاق لكــل ســجين أو معتقــل ـ فــي أثنــاء المقابلــة . ّ ّ
ـ عنـــد دخولـــه الـــى ّحي ٍاألولـــى مـــع مـــدير الـــسجن أو مـــع عامـــل إصـــال
ٍ إدراك أو ِ أكبـرِ ولـضمانّالمؤسسة، وذلك إلتاحة أفـضل ممارسـة لحقوقـه

ّمعرفة للقواعد التـي تـنظم الحيـاة فـي نطـاق الـسجن  ولتمكـين األهـل مـن .ٍ
ِطالع على الميثاق فإن هذا الميثاق منشور على موقع إنترنـت التـالي اإل ّ ّ
it.giustizia.www://http، ّوتوجــــــــد نــــــــسخة منــــــــه تحــــــــت التــــــــصرف 

ّطـــالع عليهـــا فـــي قاعـــة المقـــابالت فـــي كـــل مؤســـسةلإل ّ  باإلضـــافة الـــى .ّ
 1975 يوليــو 26ّالميثــاق، يــتم تــسليم الــسجين مــستخرجات مــن القــانون 

ـــسجون وبتنفيـــذ اإلجـــراءات الـــسالبة   (354رقـــم  ّقواعـــد متعلقـــة بنظـــام ال
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ّوالمحــددة للحر رقــم 2000 يونيــو 30ّ ومــن مرســوم رئــيس الجمهوريــة )ّيــة 
ّالنظــــام المتــــضمن قواعــــد متعلقــــة بنظــــام الــــسجون وبــــاإلجراءات  ( 230 ّ

ّالــسالبة والمحــددة للحريــة ّ  ( ّومــن النظــام الــداخلي للمؤســسة ومــن األحكــام
ـــــة بحقـــــوق وواجبـــــات الـــــسجين األخـــــرى،  ّفـــــوق الوطنيـــــة أيـــــضا، المتعلق ً ّ

ًة أيــــضا بنظــــام الــــسجن والمعاملــــة فيــــه، ومــــن بينهــــا ّوالمعتقــــل والمتعلقــــ
ّالمعاهــدة األوروبيــة لــصيانة حقــوق اإلنــسان والحريــات األساســية" ّ وفــي ". ّّ

ّهذا النطاق أيضا، يدل السجين الى المكـان الـذي يـستطيع فيـه أن يطلـع  ّ َ ُ ً
  .على النصوص الكاملة للقواعد السابقة الذكر

 
ّمن الحريةًقدوما الدخول  ّ 

 بمسألة الدخول الى المؤسسة أفراد شرطة السجون المكلفون بمكتب ّيهتم ّ
يحق للسجين أن ينبيحق للسجين أن ينبيحق للسجين أن ينبيحق للسجين أن ينب .التسجيل ، سـواء فـي حالـة المجـيء غ ذويـهغ ذويـهغ ذويـهغ ذويـهه أو يبله أو يبله أو يبله أو يبلّّّّ
ّمـن الحريـة أم فـي حالـة النقـل مـن مؤسـسة أخـرىًقدوما  ّ ّويحـق للـسجين . ّ

َواحـــدا أو محـــاميي ثقـــة ّأن يعـــين محـــامي ثقـــة  ّوفـــي عـــدم ذلـــك، يعــــين (ً
ومـا باإلضـافة الـى ذلـك، ). َِمن قبـل المحكمـة(ًبا َمنتدًالقاضي له محاميا 

ًلم تضع السلطة القضائية عند لحظة التوقيف حظرا أو منعا  ً ال يجـوز ( ّ
    ّّّّإجـراء مقـابالت مـع محاميـه الشخـصيإجـراء مقـابالت مـع محاميـه الشخـصيإجـراء مقـابالت مـع محاميـه الشخـصيإجـراء مقـابالت مـع محاميـه الشخـصيّ، يحق للسجين )ّ أيام5أن يفوق 

الــــسجن، فــــي األوقــــات وبــــالطرق  فــــي منــــذ لحظــــة دخولــــه وطــــوال بقائــــه
ّّّّيــتم إخــضاع الــسجين يــتم إخــضاع الــسجين يــتم إخــضاع الــسجين يــتم إخــضاع الــسجين     ....دة، بطلبــه ذلــك مــن خــالل مكتــب التــسجيلحــدالم

ّّّّأن يـسلم مالـه أن يـسلم مالـه أن يـسلم مالـه أن يـسلم مالـه  ويجـب علـى الـسجين    ....ألخذ بـصمات األصـابع وللتفتـيشألخذ بـصمات األصـابع وللتفتـيشألخذ بـصمات األصـابع وللتفتـيشألخذ بـصمات األصـابع وللتفتـيش
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                أن يخـــضع أن يخـــضع أن يخـــضع أن يخـــضع ً كمـــا يجـــب عليـــه أيـــضا ....وســـاعته وحزامـــه واألشـــياء الثمينـــةوســـاعته وحزامـــه واألشـــياء الثمينـــةوســـاعته وحزامـــه واألشـــياء الثمينـــةوســـاعته وحزامـــه واألشـــياء الثمينـــة
ة ونفـــسية ة ونفـــسيةلزيـــارة طبي ة ونفـــسيةلزيـــارة طبي ة ونفـــسيةلزيـــارة طبي ّلزيـــارة طبي ـــ ّّّ ـــ ّّّ ـــ ّّّ ـــ ِأن يخبـــر عـــن مـــشاكليمكنـــه فـــي أثنائهـــا     ّّ ّ صـــحية ُ ّ

احتمــاالت وعــن ضــرورة تنــاول محتملــة وعــن مــشاكل إدمــان وعــن عــدم 
ـــة  وذلـــك ن،ن،ن،ن،ّّّّويجـــوز لـــه أن يطلـــب أال يتعـــايش مـــع ســـجناء آخـــريويجـــوز لـــه أن يطلـــب أال يتعـــايش مـــع ســـجناء آخـــريويجـــوز لـــه أن يطلـــب أال يتعـــايش مـــع ســـجناء آخـــريويجـــوز لـــه أن يطلـــب أال يتعـــايش مـــع ســـجناء آخـــري .أدوي

    .ّألسباب حماية سالمته الشخصية
 

 ّالحياة اليومية
ّ تكـــون مؤســـسات الـــسجون مـــزودة بقاعـــات تلبـــي مقتـــضيات أو يجـــب أن ّ ّ

المـشتركة أو ّ خاصة للقيام بالنشاطات ّاحتياجات الحياة الفردية وبقاعات
ّ، ويجــب أن تكــون هــذه القاعـــات واســعة كفايــة ومهــواة ومـــدفأة ةّالجماعيــ ّ ً

ّومزودة بمرافق صحية خاصة ّ ّ ّ يحق للـسجين أن يحـصل علـى بياضـات .ّ
ُ لــوازم الــسرير أو الفــراش؛ ويجــب عليــه أن يعنــى بهــا وأن ومالبــس وعلــى

ــــة  ــــضم.ّونظافتــــه الشخــــصيةّيهــــتم بنظافــــة الزنزان َ وت ــــة ُ ــــسجين إمكاني ّن لل
االستحمام واالستفادة من حالقة ذقنه وقص شـعره دوريـا سجين  لـّّّّويحـقويحـقويحـقويحـق .ّ

ّلمـــدة ســـاعتين علـــى األقـــل فـــي  أن يمكـــث فـــي الهـــواء الطلـــقأن يمكـــث فـــي الهـــواء الطلـــقأن يمكـــث فـــي الهـــواء الطلـــقأن يمكـــث فـــي الهـــواء الطلـــقأو معتقـــل  ّ
ّسب أنظمـة حراسـة معينـة ـ لمـدة أقـصر ولكـن ال تقـل عـن اليـوم، أو ـ بحـ ٍ ّ ّ

ــــل فــــي      ويحــــق ويحــــق ويحــــق ويحــــق .احــــدةٍســــاعة و ــــسجين أو المعتق ــــم     ٍٍٍٍغــــذاء ســــليمغــــذاء ســــليمغــــذاء ســــليمغــــذاء ســــليملل ومالئ
ّيحق لـه فـي ثـالث وجبـات فـي اليـوم، يـتم توزيعهـا . ّألوضاعه الشخصية ّ

َِفي األوقات المقررة من قبل نظا ّويحق له أن يكون  .ّلمؤسسة الداخليم اّ
ّه قابلة للشرب، كما يحق له أن يستخدم ـ ضـمن احتـرام ّتحت تصرفه ميا
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قواعــد األمــن ـ فرنــا صــغيرا شخــصيا ً تــه نفقُ ويــسمح لــه أن يــشتري علــى .ً
ّالخاصة مواد غذائية ومقوية  ّ ّ ّن له الحق ُ، ويضم")ّسوبرافيتو"ّما يسمى ( ّ

ٍسلعا مماثلة في طرود ولكـن ضـمن حـدود وزن ّفي أن يتلقى من الخارج  ً
ً إن ممثلــين عــن الــسجناء يراقبــون تحــضير الطعــام وأيــضا .ًة مــسبقامحــدد ّ ّ

ّأسعار المواد المباعة في المؤسسة ّّّّالحـق فـي الـصحة والـسالمةالحـق فـي الـصحة والـسالمةالحـق فـي الـصحة والـسالمةالحـق فـي الـصحة والـسالمة يصان .ّ ّّّّ 
ٕلتــــــــشخيص والمعالجــــــــة واعــــــــادة التأهيــــــــل، وتقــــــــديم خــــــــدمات الوقايــــــــة وا

  اإلسعاف، مستوياتّالمنصوص عليها بالمستويات األساسية والمتساوية
ّإن الخــدمات المتاحــة داخــل كــل مؤســسة مــذكورة فــي . لمــساعدةوا ّ ميثــاق "ّ

ّالخـــدمات الـــصحية للـــسجناء والمعتقلـــين َويعتـــرف ". ّ ّّّّبـــالحق فـــي ممارســـة بـــالحق فـــي ممارســـة بـــالحق فـــي ممارســـة بـــالحق فـــي ممارســـة ُ
َِ ، وفــــي االســــتفادة مــــن المــــساعدة الروحيــــة مــــن قبــــل ّّّّالعبـــادة الشخــــصيةالعبـــادة الشخــــصيةالعبـــادة الشخــــصيةالعبـــادة الشخــــصية

ّ فـــي الكـــابالت ّالدينيـــةفـــي الطقـــوس كة المرشـــد الكـــاثوليكي، وفـــي المـــشار
ّأو فـــي القاعـــات المعـــد◌ة للعبـــادات ّالكاثوليكيـــة ) صغيرةلـــ اأي الكنـــائس( ّ

 . ّالكاثوليكية
 

 واجبات السلوك
ّيجــب علــى الــسجين أن يتقيــد بالقواعــد التــي تــنظم حيــاة المؤســسة   وباألحكــام ّ

َِأو التــدابير الخاصــة المعطــاة مــن قبـــل أفــراد شــرطة الــسجون فـــات خالّ إن م.ّ
ـــام الطـــوعي بإلزامـــات القيـــب، وعـــدم ومنهـــا إهمـــال النظافـــة والترت( النظـــام  ّي

مـال وأدوات قـادرة علـى تالك أو تهريب أشـياء غيـر مـسموح بهـا، العمل، وام
ّاإلهانـــة أو اإلســــاءة، واالتــــصاالت االحتياليــــة مــــع الخــــارج أو فــــي الــــداخل،  ّ
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نــصوص المّخويفــات والهيمنــة، والتــأخرات فــي العــودة، وجميــع األمــور  والــت
َتعاقـب ـ بحـسب خطورتهـا ـ ) أو جـرمٍ كجنحـة عليهـا فـي القـانون باالسـتدعاء ُ

ّعـــن النـــشاطات الترفيهيـــة والرياضـــية  أو اإلقـــصاءوالتنبيـــه واإلنـــذار واإلبعـــاد  ّ
ّحتى مدة أقصاها عشرة أيام( ٍ ّ ، وبالعزل في أثناء المكوث فـي الهـواء الطلـق )ّ
ّلمدة ال تتجاوز عشرة أيام( ٍ ركة لمـشتاعـن النـشاطات أو اإلقصاء وباإلبعاد ) ّ

ًلمـــدة أقـــصاها خمـــسة عـــشر يومـــا( ّالجماعيـــةأو  ٍ َ يلـــزم الـــسجين بالخـــضوع .)ّ ُ
ّللتفتــيش كلمــا لــزم األمــر ألســباب أمنيــة ّّّّويحــق للــسجين فــي عــدم التعــرض ويحــق للــسجين فــي عــدم التعــرض ويحــق للــسجين فــي عــدم التعــرض ويحــق للــسجين فــي عــدم التعــرض  .ّ ّّّّ
ّّّّألدوات قمع جسدي ألغراض تأديبية ألدوات قمع جسدي ألغراض تأديبية ألدوات قمع جسدي ألغراض تأديبية ألدوات قمع جسدي ألغراض تأديبية  ٍٍٍٍ ويجـوز لـه     ))))شاتشاتشاتشاتََََْْْْلبلبلبلبََََمثل استعمال الكمثل استعمال الكمثل استعمال الكمثل استعمال الك((((ّّّّ

ممارســــة  قُرُأو طــــالــــى قاضــــي الحراســــة علــــى أوضــــاع ًأن يرفــــع احتجاجــــا 
ً وبـــشكل أعـــم، يجـــوز لـــه أن يرفـــع احتجاجـــا الـــى قاضـــي .ّالـــسلطة التأديبيـــة ّ ٍ

سجون، ويجــوز َِ بهــا مــن قبــل قــانون الــَتــرفلكــي يغلــب الحقــوق المعالحراســة 
ُيـة ظالمـة ـ لـه أن يراجـع ـ بـشأن أ ّ المؤسـسة والمفتـشين ووزيـر العــدل َمـديرّ ّ

ّســة والــسلطات القــضائية والــصحيوقاضــي الحرا ّ ّة المؤســسة، ة، القــائمين بزيــارّ
 .ّيس الجمهوريةئور) ّّ اللجنة المحليةأو( ّورئيس المجلس اإلقليمي

 
ّالتعليم والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية  ّ ّ 

ّعلـــــى مـــــستوى المدرســـــة اإللزاميـــــة ّ مؤســـــسات الـــــسجون دروس ُتعطـــــى فـــــي
ًإعانــــة أو مخصــــصا ّ ويجــــوز للــــسجناء أن يتلقــــوا .العليــــاّوالمدرســــة الثانويــــة  

يوميـــا، بالقـــدر المحـــدد بمرســـوم وزار  ،ـــيم الثـــانوي لمتابعـــة دروسي مـــن ّ التعل
مــن الدرجــة  ّثــانوي تعلــيم ابعون دروستــين ّ إن الــسجناء الــذي.الدرجــة الثانيــة
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ّ جامعيــة والــذين نجحــوا فــي جميــع امتحانــات كــل ســنة، تــرد ًالثانيــة أو دروســا َُ ّ
ّلتـي تحملوهـا ّقتـصادي ـ النفقـات ا اٍاع ضـيقهم أوضـتلهـم ـ فـي حـال مـواجه

ّالمدرسية وكتب النصوصالرسوم لدفع الضرائب و  علـى ةأُ وتعطـى لهـم مكافـّ
ٍوان الـــــسجناء الـــــذين تميـــــزوا بـــــالتزام خـــــاص ونجـــــاح .أدائهـــــم ّ ٍ ّ ّ  فـــــي الـــــدروس ٕ

َالمدرســـية والتـــدريب المهنـــي يمنحـــون مكافـــآت ُ ّ ّ وتتـــاح أيـــضا إمكانيـــة القيـــام .ّ ً
ّفة شخــصية مــن أجــل الحــصول علــى شــهادة مدرســية ثانويــة بــصّبالتحــضر  ّ ّ

ّ إن المؤسسات مزودة بمكتبـة يتعـاون الـسجناء .ّعليا وعلى الشهادة الجامعية ّ ّ
 ويحـصل الـدخول الـى قاعـات المكتبـة بحـسب أقـسامها .م على إدارتهاُهُأنفس

َِفي أيام وأوقات محددة من قبل نظام  ّ تنظم فـي ال. سة الداخليّالمؤسّ ّمؤسـسة ُ
ّنــشاطات ثقافيــة ورياضــية  ًتــشكل جــزءا مــن معاملــة إعــادة التأهيــلّوترفيهيــة ّ ّ. 

تعنــى بتنظيمهــا لجنــة مكونــة مــن المــدير، ومــن مــرب واحــد أو أكثــر، ّ ومــن  ُ
ّ إجتمــاعي واحــد أو أكثــر، ومــن ممثلــين عــن الــسجناءٍفِسعُمــ وللمــشاركة   .ّ

 وفــي أثنــاء .تــابي يكفــي تقــديم طلــب كفــي الــدروس وفــي النــشاطات األخــرى
ّ يسمح للسجناء بالقيام بنشاطات رياضيةالمكوث في الهواء الطلق ُ. 

 
 العمل

 يجـوز للـسجناء .ّالعمل هو أحد العناصـر األساسـية للمعاملـة فـي الـسجن
ِالمتهمــين  َ ّأن يــشاركوا، بطلــب مــنهم، فــي نــشاطات رياضــية ســواء داخــل ّ ٍ
اه، حــالق، مخــزنطــ(ّالمؤســسة  ّ  العمــل فــي الخــارج. رجهــاأم خا...) ، إلــخٍ

المحكوم علـيهم بـسبب فهي قابلة التطبيق على : ٍهو طريقة تنفيذ للعقوبة
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ّجـــنح عامـــة ٍ َ ّ، دون أي حـــد، وهـــي قابلـــة التطبيـــق ُ ـــى المحكـــوم علـــيهم ّ عل
ّبعقوبة السجن بسبب جـنح خاصـة  ٍ َ ُ لعقوبـة، وهـي ا) 1/3(بعـد تنفيـذ ثلـث َ

ّبعـد تنفيـذ مـدة عـشر ّلمؤبـد قابلة التطبيق علـى المحكـوم علـيهم بالـسجن ا
علــــى إجــــراء مــــدير  يوافــــق قاضــــي الحراســــة .ّ علــــى األقــــلواتســــن) 10(

ّالمؤســــسة ويحـــــدد األحكـــــام الواجــــب ا َيلــــزم المحكـــــوم علـــــيهم. ّلتقيـــــد بهـــــاّ ُ 
عمــــل ّأمــــن المــــستعمرة الزراعيــــة ودار الوالمعتقلــــون الخاضــــعون لتــــدابير 

ّدة بقــدر ال يقــل عــن ّمحــد إن أجــرة القــائم بعمــل. بالقيــام بنــشاطات عمــل ٍ
  .ّالمنصوص عليها عقود العمل الجماعيةّثلثي المعاملة االقتصادية 

 
 المكافآت

ّالــذين تميــزوا بــالتزام خــاص فــي العمــل والدراســة ّإن الــسجناء والمعتقلــين 
ّ تــتم مكافــأتهم جــديرة بالتقــديروالمــساعدة المقدمــة لآلخــرين أو فــي أعمــال 

ّ ـ مـن قبـل المجلـس التـأديبي ـ ٍبمـديح مـن المـدير أو بـاقتراح بمـنح العفـو، َِ
ّأو اإلفـــــراج المـــــشروط، أو اإللغـــــاء المـــــسبق للتـــــدبير األمنـــــي، أو منـــــافع 

  .أخرى
 

 )نقل السجين(النقل 
يجــب ن توجــه ط ّالــى المفــتش ّلنقــل، مــن خــالل مــدير المؤســسة، ات لبــاُ

ّأو المحلــي(اإلقليمــي  س ُعنــدما يطلــب النقــل الــى ســجن موجــود فــي نفــ) ّ
ـــدائرة  ـــدما أو ال ـــسجون فـــي وزارة العـــدل عن القـــضاء، أو الـــى قـــسم إدارة ال
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ــدائرة أو القــضاءُي  يعــزز مقيــاس توجيــه .طلــب النقــل الــى ســجن خــارج ال ُ
ُ يحـق للـسجناء أال ينقلـوا .ّالسجناء الى مؤسـسات قريبـة مـن سـكن العائلـة ّ ّ

َ إال ألســـــباب أمنيـــــة خطيـــــرة ومثبتـــــة، أو لمقتـــــهممـــــن تلقـــــاء أنفـــــس ُ ّ ضيات ّ
ّالمؤسسة، أو ألسباب عدلية ّ.  

 
ّوادارة العالقات االقتصادية مع المؤسساتمكسب السجين  ّ ٕ 

ّيمنع امـتالك المـال؛ وان المبـالغ المتـوفرة للـسجين فـي لحظـة دخولـه الـى  ّ ٕ ُ
ّالمؤســـسة والمبـــالغ التـــي يتلقاهـــا الحقـــا مـــن خـــالل حوالـــة بريديـــة أو مـــن  ً ّ ّ

ّ، يـــتم إيـــداعها ويجـــوز أن )جينمكـــسب الـــس(ّخـــالل إيـــداع غرفـــة البـــواب 
ّيخصــــــصها الــــــسجين بحريــــــة لــــــشراء منتجــــــات وللتراســــــل أو للمكالمــــــات  ّ ّ

َ يلــزم الــسجين بتــسديد نفقــات اإلعالــة، التــي تــشمل كلفــة وجبــات .ّالهاتفيــة ُ
ِالطعــام واســتعمال األدوات الشخــصية المــزود بهــا مــن ق  َبــل إدارة الــسجون ّ

يجـــوز للقاضـــي، .). لمائـــدة، إلـــخشف، األطبـــاق، أدوات االفـــراش، الـــشرا(
ًبنـــاء علـــى طلـــب مـــن الـــسجين، أن يـــأمر باإلعفـــاء مـــن الـــدين فـــي حـــال 

ًقتـــصادية، إذا كـــان الـــسجين المعنـــي قـــد ســـلك ســـلوكا صاعب اوجـــود مـــ ّ ّ
  .ًحسنا

 
 العالقات مع المجتمع الخارجي

مـع ذويهـم أو  ّّّّمقـابالت بـصريةمقـابالت بـصريةمقـابالت بـصريةمقـابالت بـصريةّيحق للسجناء أو المعتقلين أن تكون لهم 
، باإلضـــافة الـــى )عنـــدما توجـــد أســـباب معقولـــة(مختلفـــين مـــع أشـــخاص 



 

- 15 -  

 وفي أثنـاء .ّالمقابالت البصرية مع المحامي ومع ضامن حقوق السجناء
ّالمقابلـة، التـي تجـري فــي قاعـات خاصـة بهــا دون وسـائل فاصـلة وتحــت 

ّالمراقبـة البـصرية ال الـسمعية  َِمـن قبـل أفـراد شـرطة الـسجون، يجـب علـى ّ
ًا صـحيحا أي مـستقيما؛ فـي حـال العكـس، يجـوز ًالسجين أن يسلك سلوك ً

َأن يبعد السجين عن المقابالت ّ يحق لكل سجين في النظام العادي في .ُ ّ ّ
ّســت مقــابالت فــي الــشهر، تــستغرق كــل واحــدة منهــا ســاعة واحــدة علــى  ّ

ّأشـــخاص علـــى األكثـــر كـــل مـــرة) ثالثـــة (3األكثـــر وتكـــون مـــع  ّ ويحـــق .ّ
 مـــــع ذويـــــه ومـــــع المتعايـــــشين أو ةةةةّـــــّـــــّـــــّـــــ مقـــــابالت هاتفي مقـــــابالت هاتفي مقـــــابالت هاتفي مقـــــابالت هاتفيًللـــــسجين أيـــــضا فـــــي

مع أشخاص مختلفين؛ ) ّألسباب أمنية(ّالمتساكنين، وفي حاالت خاصة 
ّمقابالت مرة واحدة في األسبوع لمدة أقصاها  الُتمنح هذه ّ دقائق لكل 10ّ

ّمقابلـــــة، وأيـــــضا عنـــــد العـــــودة الـــــى المؤســـــسة مـــــن اإلذن أو التـــــرخيص ً. 
ّ ويـــنص .النفقـــات هـــي علـــى حـــساب الـــسجين َ ًعلـــى قواعـــد أكثـــر تـــضييقا ُ

ِ بالنـسبة الـى المتهمـين، الـى يجـب أن يقـدم الطلـب،. ّبـشأن أنظمـة معينـة َ 
ّالـــسلطة القـــضائية المقاضـــية؛ أمـــا بالنـــسبة الـــى المحكـــوم علـــيهم  ًأيـــضا (ّ

وبالنــسبة الــى المعتقلــين فيجــب تقــديم الطلــب ) بحكــم مــن الدرجــة األولــى
  .ّالى مدير المؤسسة

فــي الــسجن دون حــدود فــي ) الرســائل(اســتالم المراســلة يمكــن :     التراســلالتراســلالتراســلالتراســل
ّالنظــام العــادي؛ أمــا المراســلة  َِالموجهــة مــن قبــل الــسجين الــى ) الرســائل(ّ 

ّمحامي الدفاع، أو الى أعضاء البرلمان، أو الى ممثليات ديبلوماسية أو  ّ ّ
ّقنصلية للبلد الذي ينتمي اليه، أو الى أجهزة حماية حقوق اإلنـسان، فـال 
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ّوز أن تخـــضع أليـــة تـــضييقات أو ألي حـــديجـــ ّ ّ يجـــوز لكـــل ســـجين أن . ّ
ًكيلوغرامــا، ) عـشرين (20ربعـة طـرود شـهريا ال يتجـاوز وزنهـا الــ ّيتلقـى أ

ســـواء بمناســـبة المقـــابالت، أم إذا كانـــت قـــد ُأرســـلت بالبريـــد، إذا كـــان لـــم 
ّيتمتـع ـ فـي األيـام الخمـسة عـشر الـسابقة ـ  ّبأيـة مقابلـة بـصريةّ ضمن ُ تـ.ّ

َيجب أن يعلم ذوو السجين بنقله .عائالتهمعائالتهمعائالتهمعائالتهمللسجناء العالقة مع   الى بنية ُ
ّ يحق للسجين أن يدل الى . أخرىاعتقال ًذويه الذين يريد أن يعطوا خبراّ ُ 

ّفوريـأ فـي حــال وفـاة أو مـرض خطيــر، والـذين يريـد أن يتلقــى مـنهم نفــس  
بمناســـــبة  تتتتأن يمارســـــوا التـــــصويأن يمارســـــوا التـــــصويأن يمارســـــوا التـــــصويأن يمارســـــوا التـــــصويّ يحـــــق للـــــسجناء والمعتقلـــــين .األخبـــــار

ًاالستــشارات االنتخابيــة فــي مركــز معــين، بنــاء علــى إعــالن مــسبق عــن  ّ ٍّ
ل اليــــوم الثالــــث الــــسابق ّيــــتم توجيهــــه خــــال الرغبــــة فــــي هــــذا التــــصويت

ــــصويت ا ــــه المؤســــسةللت ــــة المكــــان الموجــــودة في ــــى عمــــدة بلدي ّل ُ يــــسمح .ّ
، ألســــباب DVDّباســــتخدام جهــــاز راديــــو شخــــصي وكومبيــــوتر وقــــارىء 

 . عملدراسة أو 
 

 تدابير المكافآت
ـــات ـــاتاألذون ـــاتاألذون ـــاتاألذون ـــامج     :::: أو التـــراخيص أو التـــراخيص أو التـــراخيص أو التـــراخيصاألذون ّتـــشكل األذونـــات جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن برن ً ّ

ّت عاطفية وثقافية واهتمامـات عمـلماماتّالمعاملة، ألنها تتيح تعزيز اه ّ .
للمحكوم علـيهم الـذين ال ّيجوز أن يمنح قاضي الحراسة أذونات ـ مكافأة 

ّيتبـين أنهـم خطيـرون لكوا سـلوكا نظاميـا عاديـا و سـكـانوا قـدا ، إذّ  ذا كــانوا ٕاً
قــد نفــذوا جــزءا هامــا مــن العقوبــة ً ّ مــدة األذونــات ـ وقال يجــوز أن تفـــ .ّ



 

- 17 -  

َ يومــا وال يجــوز أن تمــنح ألكثــر مــن 15فــأة االمك ُ  يومــا إجماليــا 45ً فــي ً
 إو إقـصاءاتٕوابعـادات أو تـضييقات ّ ومـن المقـرر تحديـدات .سنة واحدة

ٍ علـــيهم بـــسبب جـــنح خطيـــرة بالنـــسبة الـــى المحكـــوم َ وبالنـــسبة الـــى الـــذين ُ
في حال وجود خطـر . ٍأو حصلوا على إلغاء إجراء بديل ّيكونون قد فروا

، يجــوز للقاضــي هــل أو أحــد المتعايــشينأحــد أفــراد األوشــيك علــى حيــاة 
ـــــيهم ي أو لقاضـــــي الحراســـــة ِقاضـــــُالم ِأن يمـــــنح المتهمـــــين والمحكـــــوم عل َ 

ًوالمعتقلـــين إذنـــا للقيـــام ّإن الـــسجين الـــذي، لـــسبب غيـــر .  بزيـــارة المـــريضِ
َؤســــسة عنــــد انتهــــاء مــــدة اإلذن يعاقــــالممبــــرر، ال يعــــود الــــى  ّ ب بطريقــــة ّ

 سـاعة 12سـاعات حتـى ) ثثـال( 3مـن ّ إذا استمر غيابـه ألكثـر ّتأديبية
 . وفـي الحـاالت األخـرى، يجـوز معاقبتـه علـى جنحـة الفـرارعلى األكثر؛
ـــفـــض فـــي حـــال ر ـــة أو احتجاجـــا اإلذن، يجـــوز لل ًسجين أن يقتـــرح مطالب

خالل مدد وجيزة جدا ٍ ُ.  
    ::::اإلفراج المسبقاإلفراج المسبقاإلفراج المسبقاإلفراج المسبق

َحكـــــوم علـــــيهم اإلفـــــراج الميجـــــوز لقاضـــــي الحراســـــة أن يمـــــنح الـــــسجناء 
 6ً يومــا عــن كــل 45دار قــالمــسبق، الــذي يكمــن فــي تخفــيض العقوبــة بم

ّ إن التمتـع بـاإل.أشهر من العقوبة المنفذة بمـن ّراج المـسبق يخـتص فقـط فّ
ــــا حــــسنا  ًســــلك ســــلوكا نظامي  ) المالحظــــة(ّوشــــارك فــــي نــــشاطات التقيــــد ً

ّويعتــــرف بهــــذا التمتــــع .والمعاملــــة َ ً أيــــضا عــــن الفتــــرة التــــي انقــــضت فــــي ُ
ّويجــوز أن يمــنح هــذا التمتــع،  .ّجبريــةالّالحــبس االحتيــاطي وفــي اإلقامــة  ُ

ّمماثلــة، وذلــك أيــضا فــي مــا يتعلــق بــإجراء اإلفــراج المؤقــفــي أوضــاع  ّ ت ً
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ُ قـرار قاضـي الحراسـة يجـوز أن يقتـرح ّ ضد.ّجتماعيةل الى خدمة اَالموك
  .من تبليغ الرفضّ أيام 10احتجاج مبرر على محكمة الحراسة خالل 

 
 َاإلجراءات البديلة للسجن

ّّّّاإلفراج المؤقت الموكل الى خدمة إجتماعيةاإلفراج المؤقت الموكل الى خدمة إجتماعيةاإلفراج المؤقت الموكل الى خدمة إجتماعيةاإلفراج المؤقت الموكل الى خدمة إجتماعية ّّّّ::::    
ّأو المتبقـــي مـــن العقوبـــة أقـــل مـــن ثـــالث ســـنوات،إذا كـــان الحكـــم   يجـــوز ّ

َللـسجين ـ بنــاء علــى نتــائج مراقبــة شخــصية ـ أن يمــنح ا ُ ّ ّإلفــراج المؤقــت ً
ّجتماعية لمدة العقوبة المتبقية الواجب تنفيذها، والتي الموكل الى خدمة ا ّ ّ

ّيتتبعــه فيهــا مكتــب التنفيــذ الجزائــي الخــارجي  يوجــه طلــب اإل.ّ يكــال الــى ُ
ن تمـــــنح محكمـــــة ّجتماعيـــــة الـــــى قاضـــــي الحراســـــة ويجـــــوز أ االالخدمـــــة

ّمــــة الحراســـة نفــــسها، إذا أكــــدت النتيجــــة محكّإن . الحراســـة هــــذا اإلجــــراء
ّللمــــدة التــــي تــــم قــــضاؤّاإليجابيــــة  ّ الــــى خدمــــة اجتماعيــــة ها فــــي اإليكــــالّ

ِ، تعلن عن إنهاء العق)ّاإلفراج المؤقت( ّوبة وعن إنهاء أي أثر أو مفعول ُ
ّ إن الــشخص مــدمن المخــدرات و.آخــر للحكــم  الكحــول، الــذي أو مــدمن/ّ

ّحكـــم عليـــه أو تبقـــى مـــن عقوبتـــه أقـــل مـــن  ّ  ســـنوات بـــسبب 4( ســـنوات 6ُ
ّجــــنح خاصــــة َ يــــل أو ينــــوي ًي يكــــون خاضــــعا لبرنــــامج إعــــادة تأه، والــــذ)ُ
يجــوز لــه ) ّ إلدمــان المخــدراتAUSLّباالتفــاق مــع خدمــة (الخــضوع لــه 

ّالطبــــي العالجــــي"ّأن يتمتــــع باإليكــــال   فــــراج ال يجــــوز مــــنح إجــــراء اإل".ّ
  .ّألكثر من مرتين) ّجتماعيةاإليكال الى خدمة ا(ّالمؤقت 
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ة ةاإلقامــة الجبري ةاإلقامــة الجبري ةاإلقامــة الجبري  70ّ تمــنح محكمــة الحراســة اإلقامــة الجبريــة لمــن أكمــل ::::ّــّــّــّــاإلقامــة الجبري
ّعاما، إذا لم يكن قد ُأعلن أنه مجـرم معتـاد اإلجـرام، مهنـي أو يميـل الـى  ّ ً

اإلجرام وأنـه غيـر مكـرر للجـرم  ويجـوز أن يحـصل علـى نفـس اإلجـراء، .ّ
ّعقوبة أو لمتبقي عقوبة أقل من ل ّ سنوات، المرأة الحامل، األم أو األب 4ّ

 ســنوات، 10ّالمتــساكن التــي أو الــذي لديــه أوالد لهــم مــن العمــر أقــل مــن 
ّالــشخص الــذي يواجــه أوضــاعا صــحية خاصــة  ّ ّ أو يكــون عمــره أكثــر مــن ً

ً عامـا؛ الـشخص الـذي لديـه 21أو أدنـى مـن ) ًإذا كان عـاجزا(ً عاما 60
  .ّقوبة أو متبقي عقوبة أدنى من سنتينع

 ::::ًًًً التي ال تتجـاوز ثمانيـة عـشر شـهرا التي ال تتجـاوز ثمانيـة عـشر شـهرا التي ال تتجـاوز ثمانيـة عـشر شـهرا التي ال تتجـاوز ثمانيـة عـشر شـهراََََالتنفيذ في المنزل لعقوبات السجنالتنفيذ في المنزل لعقوبات السجنالتنفيذ في المنزل لعقوبات السجنالتنفيذ في المنزل لعقوبات السجن
ّباإلضــافة الــى الحــاالت المــذكورة ســابقا، يــنص القــانون علــى أن العقوبــة  ّ ً

ًبالـسجن التـي ال تتجـاوز ثمانيـة عـشر شـهرا  ًـ حتـى وان قـسمَ ٕ ًّ متبقيـا مـن اّ
ّفذ في المنزل أو في مكان سكن آخر، إال إذا كان األمر َُعقوبة أكبر ـ تن 

ّيعني أشخاصا محكوما عليهم بسبب جـنح خطيـرة وارد ذكرهـا فـي المـادة  ً ً
ّ إن األم ).راجع مجموعـة المـصطلحات( 354/75ّ مكرر من القانون 4 ّ

 سـنوات، إذا كانــت قــد قــضت ثلــث 10ّالتـي لــديها أوالد ال تتجــاوز ســنهم 
ّما إذا كانت العقوبة هي الـسجن المؤبـد عا15(عقوبتها  ، يجـوز لهـا أن )ً

سـتئناف التعـايش مـع  الّفي المنـزل إذا كـان هنالـك إمكانيـةّتتمتع بالتنفيذ 
  .البنين والبنات

ّنصف الحرية أو شبه الحريةنصف الحرية أو شبه الحريةنصف الحرية أو شبه الحريةنصف الحرية أو شبه الحرية ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ:::: 
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ّتـــيح نـــصف الحريـــة ي ّأو شـــبه الحريـــة ّ ًللمحكـــوم عليـــه أن يقـــضي جـــزءا مـــن ّ
ّارك فــي نــشاطات عمــل أو نــشاطات تعليميــة أو ّالنهــار خــارج المؤســسة ليــش

تمـــنح محكمـــة . ّجتماعيـــةمفيـــدة إلعـــادة الـــدمج فـــي الحيـــاة االّفـــي كـــل حـــال 
ّالحراسة نصف الحرية لمن هو ّ : 

 ّـ خاضع إلجراء أمني؛
  أشهر؛6ّجن لمدة ال تتجاوز َـ محكوم عليه بالتوقيف أو بالس
ضى منها نصف العقوبـة ون قد ق أشهر ويك6ـ محكوم عليه بعقوبة تتجاوز 

 4ّورة المــذكورة فــي المــادة ّ، الثلثــين فــي مــا يتعلــق بــالجنح األكثــر خطــ2/3(
 ؛) من نظام السجن1، البند ّمكرر

ّالمحكوم عليه بالسجن المؤبد ويكون قد قضى مدة ـ  َ عاما من السجن؛26ّ ً 
 : اإلفراج المشروطاإلفراج المشروطاإلفراج المشروطاإلفراج المشروط

ّن قـد قـضى مـدة لمن يكـو) اإلفراج تحت شرط(يجوز منح اإلفراج المشروط 
ّ شهرا على األقل 30 ّوفي كل حال نصف عقوبته على األقـل، فـي حـال ال ً

ًإذا كـــان مكـــررا للجـــرم، ( ســـنوات 5ّيتجـــاوز المتبقـــي مـــن العقوبـــة  4 ســـنوات 
ًإذا كــان األمـــر يعنــي محكومــا عليـــه ؛ 3/4ّعقوبــة علــى األقــل وال أقـــل مــن 

ّبالــسجن المؤبــد فيجــب أن تكــون الــسنوات المقــضية  ّ عامــا علــى األقــل26ّ ً.( 
ـــاء مـــدة تنفيـــذ  ـــه أن يكـــون، فـــي أثن ّللحـــصول علـــى هـــذه المنفعـــة يجـــب علي

ًالعقوبة قد سلك سلوكا يجعل اعتبار التوبـة أمـرا أكيـدا ً  يـرتبط اإلفـراج بإتمـام .ً
ّاإللزامات المدنية الناتجـة عـن الجنحـة، إال إذا ثبـت عـدم إمكانيـة  ُّ إتمامهـا أو ّ

  .اإليفاء بها
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  ::::ّّّّدمني المخدرات أو الكحولدمني المخدرات أو الكحولدمني المخدرات أو الكحولدمني المخدرات أو الكحولممممََََنفيذ العقوبة بالسجن لنفيذ العقوبة بالسجن لنفيذ العقوبة بالسجن لنفيذ العقوبة بالسجن لتوقيف تتوقيف تتوقيف تتوقيف ت
ّيجوز لمحكمة الحراسة أن تعلق تنفيذ العقوبـة لخمـس سـنوات لمـن يجـب 

ّعليه أن يقضي مدة عقوبة أو مدة متبقي عقوبـة ال تتجـاوز  ّ ( نوات  سـ6ّ
بــــسبب جــــنح ) ّ بــــسبب جــــنح خاصــــةعليــــه ًمحكومــــا ســــنوات إذا كــــان 4

َمرتكبـــة  ٕكحـــول واذا كـــان المحكـــوم عليـــه /ّمـــان مخـــدراتّمتعلقـــة بحالـــة إدَ
ّمخــضعا مــع نتيجــة إيجابيــة لبرنــامج طبــي ـ عالجــي واجتمــاعي إلعــادة  ّ ّ ّ ً َ ُ

  .بموجب القانون التأهيل لدى بنية عامة أو مخولة
 

ّأنظمة سجن خاصة َ 
ة ةنظـــام حراســـة خاص ةنظـــام حراســـة خاص ةنظـــام حراســـة خاص ـــنظـــام حراســـة خاص ـــّ ـــّ ـــّ ُ يجـــوز لنظـــام حراســـة خاصـــة أن يقـــره ::::ّ  ُِ قـــسم إدارة ّ

ًة منـــه أو بنـــاء علـــى إشـــارة مـــن المـــدير أو مـــن ّبمبـــادرة خاصـــ(الـــسجون 
ّالسلطة القـضائية مـع رأي مؤيـد مـن قبـل المجلـس التـأديبي َِ  بالنـسبة الـى ) ّ

ّرة تمـــــس بنظـــــام وأمـــــن مؤســـــسات الـــــسجون مكـــــرمـــــسالك ّ إنـــــه يتـــــضمن .ّ ّ
ّتضييقات خاصة تتعلق ب أو نشاطات عمل وبالنشاطات المشتركة القيام بّ

 أشــياء مــسموح  وبالحيــاز علــىّلمكالمــات الهاتفيــةوبالمراســلة وا ّالجماعيــة
ّ ال يجــوز أن تتعلــق التــضييقات بالنظافــة ومقتــضيات الــصحة .ًبهــا عــادة ّ

ّالــــــصحف والمجــــــالت ّوالطعــــــام والملــــــبس والمعــــــدات ومطالعــــــة الكتــــــب و
 واستعمال أجهزة راديو من النوع المسموح به والمكوث وممارسات العبادة

ّة علــــى األقــــل فــــي اليــــوم والمقــــابالت مــــع ّفــــي الهــــواء الطلــــق لمــــدة ســــاع ٍ
ــــدفاع وال   المتعايــــشينومــــع) او الزوجــــة(مقــــابالت مــــع الــــزوج محــــامي ال
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 ولمعارضــة إجــراء قــسم إدارة الــسجون يجــوز .واألبنــاء والوالــدين واإلخــوة
ّرفع احتجاج الى محكمة الحراسة خالل مدة عشرة أيام ّ . 

  ::::ّّّّنظام المحكوم عليهم بسبب جنح خاصةنظام المحكوم عليهم بسبب جنح خاصةنظام المحكوم عليهم بسبب جنح خاصةنظام المحكوم عليهم بسبب جنح خاصة
ّمعـددة فـي المـادة لسجناء والمعتقلين بسبب جنح خطيرة يجوز ل 4 مكـرر ّ

ّأن يتمتعـوا بمـا ال يزيـد ) راجع مجموعة المصطلحات( 354/1975 ـ 1
ــــشهر، وانهــــم  ــــابلتين هــــاتفيتين فــــي ال ــــابالت بــــصرية وبمق ــــى أربــــع مق ّعل ٕ ّ ّ
َيخـــضعون لتـــضييقات أو حـــدود فـــي تطبيـــق منـــافع الفـــرض للعمـــل فــــي  ُ

ّالثقافيـة والرياضـية ولألذونـات ـ الالخـارج وللنـشاطات  كافـأة ولإلجـراءات مّ
  .البديلة

    ::::العزل المتواصلالعزل المتواصلالعزل المتواصلالعزل المتواصل
ّيــسمح بــه ألســباب صــحية فــي حــال مــرض معــد؛ يجــوز أن يــنص عليــه  َ ُ ٍُ ُ َ ٍَ َ ّ ّ

أو  طات المــشتركةاشنــعــن الأو اإلقــصاء فــي أثنــاء تنفيــذ عقوبــة اإلبعــاد 
ـــة  ًضا فـــي أثنـــاء أيـــ، )ّالمنـــع عـــن االتـــصال مـــع اآلخـــرينمـــع ( ّالجماعي

التحقيـــق الجنــــائي وفــــي إجــــراء الوقايــــة عنــــدما تعتبــــره الــــسلطة القــــضائية 
ّّيــضمن الطعــام العــادي وتــوفير الميــاه العاديــة والمراقبــات الطبيــة . ًالزمــا ّ ُ
ّ وفي كل حال، يجوز للسجناء المعزولين أن يتلقوا زيارة السلطات .ًأيضا

ّالــــسياسية والقـــــضائية واإلداريـــــة والدينيـــــة  ّ ّ  مـــــن 67ّالمــــذكورة فـــــي المـــــادة ّ
 .354/75القانون 

ّّّّالتوقيف المؤقت للقواعد العادية للمعاملةالتوقيف المؤقت للقواعد العادية للمعاملةالتوقيف المؤقت للقواعد العادية للمعاملةالتوقيف المؤقت للقواعد العادية للمعاملة ّ من صالحية وزير العدل، في ::::ّّّّ
ّمــن التمــرد أو األوضــاع الطارئــة الخطيــرة األخــرى، أن ّحــاالت إســتثنائية 
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ّيوقـــف فـــي المؤســـسة المعنيـــة أو فـــي جـــزء منهـــا تطبيـــق القواعـــد العاديـــة  ٍّ ّ
إحــالل النظـام واألمــن ء والمعتقلــين،  وذلـك بهــدف إعـادة لمعاملـة الـسجنا

ًوللمدة الالزمة حصرا لهذا الغرض ًالحية وزير العدل أيـضا أن  ومن ص.ّ ّ
ّ، كليـــــا أو جزئيـــــا، تطبيـــــق القواعـــــد العاديـــــة لمعاملـــــة الـــــسجناء أو يوقــــف  ّ

ٍالمعتقلين بـسبب جـنح مرتكبـة ألغـراض إرهـاب أو ألغـراض قلـب النظـام  َ
َي، أو بــــسبب جــــنح تجمــــع مــــن النــــوع المــــافيوي توجــــد بــــشأنها الــــديمقراط ّ ِ ّ ّ ّ

ّعناصــــر تحمــــل علــــى اعتبــــار وجــــود اتــــصاالت مــــع تجمــــع إجرامــــي أو  ّ ّ
إرهــابي أو مخـــرب ّ يتـــضمن الوقـــف التـــضييقات الالزمـــة لمنـــع أو إعاقـــة .ّ

ّاالتصاالت مع المنظمات اإلجرامية  ّ حدة في الشهر مـع األهـل مقابلة وا(ّ
ّـ باستثناء ما يتعلق بالمقابالت ) ّمع مراقبة سمعية وتسجيل، شينايوالمتع

ّالدفاعية؛ الحد من المبالغ والخيـور المتلقـاة مـن الخـارج، ّ ِ إبعـاد الممثلـين، ّ
ّبة المراسلة، الحد من المكوث في الهـواء الطلـق؛ قاّصري لراإلخضاع الب

يـــد  تجدو اإليقـــاف مـــساوية ألربـــع ســـنوات، ويجـــوزّوتكـــون مـــدة الوقـــف أ
ِيجـــب علـــى الـــسجناء المخـــضعين لنظـــام . ّالمـــدة لـــسنتين لفتـــرات متتاليـــة َ ُ
َســجن خــاص أن يحــصروا فــي َُ ّ ّ داخــل مؤســسات مخصــصة لهــم فقــط أوٍ ّ ،

ّفي كل حال، داخل أقسام خاصة ومنفصلة لوجيستيا عن باقي المؤسسة  ّ
ّومحروســـة مـــن قبـــل كتائـــب متخصـــصة  ًإعتراضـــا . مـــن شـــرطة الـــسجونَِ

ّ التطبيقــي يجــوز رفــع احتجــاج الــى محكمــة رومــا للحراســة، علــى اإلجــراء
 41ّ إن الــسجين أو المعتقــل فــي نظــام .ًل عــشرين يومــا مــن التبليــغخــال

يحـضر ) راجـع مجموعـة المـصطلحات (354/1975ّمكرر من القانون 
ّالجلـسات مـسافيا بــالطرق المنـصوص عليهـا فــي المـادة  146 مكـرر مــن ّ

  .ّالجزائيةلمرافعات قواعد وأحكام تطبيق قانون ا
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 :ّالسجينات الحوامل، النفساء واألمهات مع نسل
ّال يجـــوز فـــرض وال الحفـــاظ علـــى الحـــبس االحتيـــاطي فـــي الـــسجن بحـــق 
ّالنساء الحوامل أو األمهات مع نسل ال يتجاوز عمره الـست سـنوات، إال  ّ ّ

ّإذا وجدت مقتضيات حبس إحتياطي ذات أهميـة إسـتثنائية ّ ّ ّ ذ ُ يرجـأ التنفيـ.ُ
ّالجزائــي بحــق النــساء الحوامــل أو أمهــات أطفــال عمــرهم أقــل مــن ســنة؛  ّ ّ ّ
ّويجوز أيضا إرجاء التنفيذ الجزائي بحق أمهـات مـع نـسل عمـره أقـل مـن  ٍ ّ ّ ّ ً

عــن النــشاطات أو اإلقــصاء َثــالث ســنوات؛ يوقــف تنفيــذ عقوبــة اإلبعــاد 
ّبحـــق النـــساء الحوامـــل والنفـــساء حتـــى ّأو الجماعيـــة  المـــشتركة ر  أشـــه6ّ

ـــــيهن  ـــــى ســـــنة؛ يجـــــوز للمحكـــــوم عل ـــــسلهن حت ّواألمهـــــات المرضـــــعات لن ّّ ّ
ٍوللمعــــتقالت أن يقــــبلن فــــي معالجــــة واســــعاف أو مــــساعدة فــــي الخــــارج  ٍ ٍٕ َ َ ُ
ُلألبناء والبنات الذين ال يتجاوز عمرهم العـشر سـنوات؛ تـضمن للحوامـل 
ّواألمهــات مــع أطفــال المــساعدة المالئمــة مــن قبــل أطبــاء إختــصاصيين  ّ َِ ُ ّ

ُدات وعاملين في رعاية النسل، وتستضاف الـسجينات فـي أمـاكن ِ◌ومول
  .مالئمة

 
 :السجناء األجانب

ّيحــق للــسجناء األجانــب أن تعلــم الــسلطات القنــصلية لــبالدهم بــالتوقيف،  َ ُ ّ
ُويحــــق لهــــم أن يتلقــــوا مــــستخرج القواعــــد أو األحكــــام بلغــــتهم وأن يجــــروا  َ َ ّّ

ّويحــــق لهــــم فــــي تلبيــــة . رجمة متــــدّمكالمــــات أو مقــــابالت هاتفيــــة بمــــساع
ّعــاداتهم الغذائيــة ومقتــضيات حيــاتهم الدينيــة والروحيــة ّ ّويحــق للــسجناء . ّ
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ّاألجانــب الواجــب علــيهم أن يقــضوا مــدة عقوبــة، متبقيــة أيــضا، أقــل مــن  ً ّ ّ
ّســــنتين، أن يطــــردوا الــــى بالدهــــم األصــــلية مــــع الحكــــم الجزائــــي يجــــوز . ُ

تطبيـق اإلجــراء األمنـي للطــرد، المنفــذ  وفــي . َبعـد قــضاء العقوبـة بالــسجنّ
َكـــل حـــال، ال يجـــوز طـــرد الـــسجين الـــذي يتعـــرض فـــي بلـــد منـــشأه  البلـــد (ّ

ّسـباب عرقيـة أو سياسـية أو دينيـالضطهادات أل) اآلتي منه ّ ّة أو جنـسية ّ
ّأو لغويـــة أو لـــسبب الجنـــسية، إلـــخ طلـــب نقلـــه الـــى َيجـــوز للـــسجين أن ي. ّ

الــذي صــدر ) ّق ســتة أشــهريفــو(طنــه ليقــضي الحكــم االبلــد الــذي هــو مو
ّبحقه في إيطاليا؛ يجب تقديم طلب بذلك الى وزير العدل فـي إيطاليـا أو 
ّــ إذا كـان األمـر يـشكل جنحـة فـي كـال البلـدين ـ الـى وزيـر العـدل للدولـة 

  .التي هو مواطنها
 

 :الصرف
ّيتلقى السجناء والمعتقلون مـساعدة خاصـة فـي الفتـرة الزمنيـة التـي تـسبق  ّ ّ

ّصرفهم من المؤسسة، مـع مـشاًمباشرة  ومـع برنـامج ّجتماعيـة ريع خدمـة اَ
ّ موجـه نحـو حـل مـشاكل معينـة معاملـة ّ التـي ّوضـاع الحياتيـة مرتبطـة باأل

) ّأو اإلخـراج مـن المؤسـسة(جـري الـصرف  ي.سيجب عليهم أن يواجهوها
ّفــي اليــوم المــذكور فــي إجــراء الــصرف، إال إذا وجــب اتبــاع إجــراء أمنــي  ّ ّ

ّعند القيام بفعل الـصرف يـسلم المعنـي كـسبه واألشـياء األخـرى  .إعتقالي  َ ُ
  .التي هي ملك له

 



 

- 26 -  

    1111المرفق المرفق المرفق المرفق 
    

    مجموعة المصطلحاتمجموعة المصطلحاتمجموعة المصطلحاتمجموعة المصطلحات
    

 العفو الشامل
ّالملحقـة المتعلقــة ُيزيـل الجنحـة أو الجــرم ويوقـف تنفيـذ اإلدانــة والعقوبـات 

 مــن 672 مــن قــانون العقوبــات و151ّالمــادة (ُبــالجنح التــي مــنح عنهــا 
ـــــــانون ـــــــو الـــــــشامل). ّ المرافعـــــــات الجزائيـــــــةق ـــــــز بـــــــين العف ، يجـــــــب التميي

amnistia،والعفو الفـردي ّ ،grazia،واإلعفـاء مـن العقوبـة  ،indulto، 
 .ّاللذين يوقفان العقوبة ولكنهما ال يزيالن الجنحة أو الجرم

 
 المستأنف

ّهــو الــشخص المحكــوم عليــه فــي دعــوى أول درجــة والــذي يكــون إجـــراء 
 .ًه معلقاّاالستئناف بحق

 
 ّاإلقامة الجبرية

هـــــي إجـــــراء تحفظـــــي شخـــــصي قهـــــري يطبـــــق علـــــى المحقـــــق معهـــــم أو  َ ُُ َ ّ ّ ّ
ّالمتهمـــين فـــي أثنـــاء التحقيقـــات االبتدائيـــة والـــدعوى الجنائيـــة ِ َ . مـــدة هـــذا ّ

َاإلجــراء القــصوى تــرتبط بخطــورة الجنحــة أو الجــرم المنــازع فيــه وبمرحلــة 
ّإن ). ّ مــن قــانون المرافعــات الجزائيــة303ّ والمــادة 284ّالمــادة (الــدعوى 
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اإلقامــة الجبريــة، بــصفتها إجــراء تحفظيــ ّ ً ا، يجــب عــدم الخلــط بينهــا وبــين ّ
 .ّالحبس المنزلي

 
قواعــد بــشأن "، 354 رقــم 1975 يوليــو 26ّ مكــرر مــن قــانون 4ّالمــادة 

 "نظام السجون
ّتنص على نظام سجن خاص ّ يتضمن حظر منح منافع معينـة َّ  اإليكـال(ّ

َالــى العمــل الخــارجي، األذونــات ـ المكافــأة، اإلجــراءات البديلــة للــسجن ّ (
 : للمحكوم عليهم بسبب الجنح التالية

 ـ جنح مرتكبة ألغراض إرهاب أو تخريب؛
ّتجمـــع مـــن نـــوع مـــافيوي أو عـــصابة مافيويـــة ــــ  ّ ِ َ ّ مكـــرر مـــن 416ّالمـــادة (ّ

 ؛)قانون العقوبات
ّــــــ االســـــتعباد والمتـــــاجرة بـــــالرق   مـــــن قـــــانون 602، 601، 600ّاد المـــــو(ّ

 ؛)العقوبات
 ؛) من قانون العقوبات630ّالمادة (إحتجاز األشخاص ـ 
ٍ التجمــــع مــــن أجـــل اإلجــــرام، وهــــو تجمــــع رام الـــى تهريــــب أنــــواع التبــــغ ــــ ّ ّ

ّ مكرر من مرسوم رئيس الجمهورية 291ّالمادة (المختلفة   ؛)43/1983ّ
ّ التجمع الرامي الى المتـاجرة بالمخـدرات ـ  مـن مرسـوم رئـيس 74ّ المـادة (ّ

 ؛)309/1990ّالجمهورية 
ـــــ ّبهـــــدف تـــــسهيل نـــــشاط التجمعـــــات أو العـــــصابات ّ أي جنحـــــة مرتكبـــــة ـ

ٕالمافيوية النوع، إال إذا كـان المحكـوم عليـه قـد تعـاون مـع العدالـة واذا لـم  ّ ّ
ّتوجد اتصاالت مع اإلجرام المنظم ّ.  
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ّالمسعف اإلجتماعي ِ ُ 
ب عـــدم الخلـــط بينـــه وبـــين المــــسعف يجــــ(ّهـــو موظـــف فـــي وزارة العـــدل 

ّلوكالة الصحة المحلية أو ّي التابع للبلدية ماعاالجت ّّASL ( تـابع لمكاتـب
ّتنفيذ العقوبة الخارجية الجزائي  ّ)Uepe .( ّيقـيم االتـصاالت مـع عـائالت ُ

ّالــــــسجناء ومــــــع المؤســــــسات أو الهيئــــــات المحليــــــة، ويتتبــــــ ّّ ألشــــــخاص  اعّ
ّماعيـة، ولـه دور هـام فـي مـنح وتنفيـذ المنـافع جتَِالموكلين الى الخدمـة اال ّ

  .ّالتي يوفرها القانون
 

 ّالسوار اإللكتروني
ت أو ءاأن يـأمر بـإجراّيجوز للقاضي، عند أمره بإجراء اإلقامـة الجبريـة، 

ـــذلك  ـــل المـــتهم ب ـــة إذا قب ـــة بواســـطة وســـائل إلكتروني ـــدابير مراقب َت  َ َِ ّالمـــادة (ّ
ُ يطلـــــب قبـــــول الـــــسجين ).ّلجزائيـــــةّ مكـــــرر مـــــن قـــــانون المرافعـــــات ا275

 23ّالمـاد (باحتمال استعمال تدابير المراقبة هذه عند دخوله الى السجن 
 ).ّمن النظام الداخلي

 
 صندوق الغرامات

ـــــدى قـــــسم إدارة  ـــــة منـــــشأة ل ـــــة أو مؤســـــسة ذات شخـــــصية قانوني َهـــــو هيئ ُ ّ ّ ّ
ـــسجناء والمعتقلـــين  ـــرامج إعـــادة الـــدمج لـــصالح ال ـــذي يمـــول ب ـــسجون ال ّال

ائالتهم ومــــــشاريع تعميــــــر الــــــسجون الراميــــــة الــــــى تحــــــسين أوضــــــاع وعــــــ
ِ من بين العائدات والمداخيل التي تسهم .السجون في تكوين حـساب هـذا ُ
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ّالــصندوق توجــد العائــدات الناتجــة عــن األعمــال الــصناعية فــي الــسجون 
  .ّوعن الجزاءات والعقوبات المالية والجزاءات المرتبطة بالدعوى

 
 )ّ االنتهائيأو(المحكوم عليه 

ّهــو المــتهم الــذ ي صــدر بحقــه حكــم باإلدانــة حــاز قــوة القــضية المقــضية  ّ ّ ّ َ 
  ).الشيء المحكوم به(
 

ّالجمعيات التعاونية اال  ّجتماعيةّ
ــــة ينظمهــــا ال ّهــــي شــــركات تعاوني ــــانون ّ ــــدير الخــــدمات 381/1991ق ، ت

ّجتماعيــة ـ الـــصحية والتربويـــة ونــشاطات مختلفـــة راميـــة الـــى إدخـــااال ّ ّ ل ّ
  .األشخاص المعاقين في سوق العمل

 
 محكمة الجنايات

ّفـــي الجـــنح أو الجـــرائم التـــي يـــنص القـــانون بـــشأنها تحكـــم محكمـــة الجنايـــات 
ّعلـــى عقوبـــة الـــسجن المؤبـــد أو الحـــبس مـــع األشـــغال لمـــدة ال تقـــل ـ فـــي  ّ ّ
ًأقصاها ـ عن أربعة وعشرين عاما، وجميع الجنح الخطيرة األخـرى المـذكورة 

ّتتـــألف محكمــة الجنايــات مـــن .  مــن قـــانون المرافعــات الجزائيــة5 ّفــي المــادة
  ).في مجلس قضاء(ِ جالسين كمحلفين 6قاضيين برداء القضاء ومن 

 
 قسم إدارة السجون 

ّهو بنية في وزارة العدل منتدبة للقيام بالمهام المتعلقة بنظام السجون ّ َ.  
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 السجين
ّهو المصطلح العام الذي يشار به الى شخص مقيد الحريـة فـي مؤسـسة  ّ ّ 

  .ّيندون تحديد وضعه القانو) سجن(عقوبات 
 

 Graziaالعفو عن عقوبة، 
إنــه يعفــو، كليــا أو جزئيــا،  ّ ٍعــن العقوبــة المحكــوم بهــا أو يــستبدلها بعقوبــة ّ
 681ّوالمـادة  من قـانون العقوبـات 174ّالمادة (ّأخرى مقررة في القانون 

ّ إنه إجـراء تـسامح فـردي الطـابع، بخـالف ).ّمن قانون المرافعات الجزائية ّ
ّيوجــه طلــب . ّالــذي هــو ذو طــابع عــام، indultoاإلعفـاء مــن العقوبــات، 

َالموقـع مـن قبـل المحكـوم عليـه أو مـن قبـل ، graziaالعفـو عـن عقوبـة،  َِ ِ 
ّهوريـة بواسـطة وزيـر مج أنـسبائه أو محاميـه، الـى رئـيس الأحد أقربائـه أو

ً إذا كان المحكـوم عليـه سـجينا أو معـتقال.العدل ّ، فيـتم تقـديم الطلـب الـى ً
قاضي الحراسة الذي ينقله مصحوبا برأيه المبرر الى وزير العدل ً. 

 
َالمتهم  

ّررت إحالتـــــه الـــــى ُهـــــو الـــــشخص الـــــذي ُأجـــــري تحقيـــــق بـــــشأنه والـــــذي قـــــ
 ).ّات الجزائية من قانون المرافع60ّالمادة (المحاكمة 

 
  Indagatoالمحقق بشأنه، 

 347ّالمـادة  (هجارية بشأنّهو الشخص الذي تكون التحقيقات االبتدائية 
 ).ّ من قانون المرافعات الجزائية2 البند
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 Indultoاإلعفاء من العقوبة، 
يعفـــــي، كليـــــا أو جزئيـــــا،  ّ َمـــــن العقوبـــــة المنزلـــــة أو يـــــستبدلها بعقوبـــــة أخـــــرى َ ُ

ّ مـــن قـــانون العقوبـــات والمـــادة 174ّالمـــادة (هـــا فـــي القـــانون منـــصوص علي
َِ يــتم تطبيقــه مباشــرة مــن قبــل القاضــي ).ّ مــن قــانون المرافعــات الجزائيــة672 ً ّ

ـــة ـــذي أصـــدر حكـــم اإلدان ـــى تطبيـــق إجـــراءات .ال ّ إذا كـــان الحكـــم يـــنص عل
ّأمنية، فـإن التعيـدالت المحتملـة الناتجـة عـن   ،indultoاإلعفـاء مـن العقوبـة،ّ

ُ إنــه إجــراء تــساهل ذي .ّتكــون مــن صــالحية أو اختــصاص قاضــي الحراســة ّ
  .ّ، هو إجراء ذو طابع فرديgraziaّطابع عام، بينما العفو عن عقوبة، 

 
 Internatoالمعتقل، 

ّ مخــضع إلجــراءات أمنيــة داخــل ســجن جتماعيــاهــو شــخص خطيــر ا َ أو (ُ
ّمؤسسة إصالحية ّ.(  

 
 )السجن(ّالمؤسسة اإلصالحية 

ًمى عـادة ُتس "وهـي المكـان المقفـل والمعـزول عـن المجتمـع، والمعـد "الـسجن ،ّ َ ُ
 :من بينها. السجون هي تابعة لقسم إدارة السجون. الستقبال السجناء

َالــذي يــسجن فيــه األشــخاص ) الحــبس( أو الــدائرة للتوقيــف ـــ دار القــضاء ُ
ّبانتظار المحاكمة أو األشخاص المحكوم عليهم بعقوبات لمـدة أقـل ّ 

ّأو لمدة متبقية من العقوبة أقل من ( سنوات 5من  ّ  ). سنوات5ّ
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ّ، وهـــي المؤســـسة المعـــدة )مـــع أشـــغال(دار الحـــبس ــــ  َ ُ َلقـــضاء مـــدد العقوبـــات ّ ُ
  .الكبيرة الحجم

َالمؤسسة العقابية للقاصرين المعدة لسجن القاصرين ـ  ّ ّ ً عامـا 14ما فـوق الــ (ّ
 ).من العمر

ـــ  ـــذ اإلجـــراءات األـ ـــةّمؤســـسات تنفي ـــة، دور عمـــل، دور : ّمني ُمـــستعمرة زراعي ُ ّ
ّالمعالجة والحراسة، مستشفيات األمراض العقليـة والنفـسية القـضائية، ّ ّOPG ،

َالتــي ستــستبدل بالبنيــات الــوارد ذكرهــا فــي البنــد  َ ّ مكــرر مــن 3ّ مــن المــادة 2ُ
الـــذي حـــول ( 211رقـــم  22/12/2011ّالمرســـوم التـــشريعي  الـــى المرســـوم ُ

 ).9 رقم 17/2/2012التشريعي 
 

مؤسسة الحراسة المخففة   ICATTّلمعالجة مدمني المخدرات، ّ
سة يعنــــى فيهـــا بإعــــادة تأهيــــل مـــدمني المخــــدرات تــــأهيال  ًهـــي مؤس ّ ُ ّــــ
جـــسديا ونفـــسيا مـــن خـــالل بـــرامج نـــشاطات تتعـــاون معهـــا الخـــدمات  

ة  ّمــان المخــدرات والخدمــة الــصحية إلدّــالعام ّ ة ّ ة(ّــاإلقليمي ّــأو المحلي ّ (
ة والقطــــاع الثالــــث والتطــــوع وجماعــــات المعالجــــة و ّالهيئــــات الوطني ــــ ّ

ّالطبية    ).ّالعالجية(ّ
 

مؤسسة الحراسة المخففة   ICAMّللسجينات األمهات، ّ
ـــــارز ـــــر الب ـــــة غي ـــــضيات التحفظي ـــــشكل ةّبالتطـــــابق مـــــع المقت ّ أو الهامـــــة ب

ـــدى مؤســـسات الحراســـة المخففـــة،  ّّاســـتثنائي، يجـــوز للقاضـــي أن يـــأمر ل ّ ّ
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ICAM بالحراســة التحفظيــة أو بقــضاء مــدة العقوبــة للنــساء الحوامــل أو ،ّ ّ ّ
ّلألمهــــات اللــــواتي لــــديهن أوالد تحــــت الــــسادسة مــــن العمــــر أو لــــألب إذا  ّ

ُكانت األم قد توفيت أو أصبح من المتعذر إطالقا مساعدتها ً َ ّ ّ.  
 

ّمؤسسة القاصرين العقابية ّ 
َهي مؤسسة يتم فيها سجن القاصرين  ّ   ).ً عاما من العمر14ما فوق (ّ

 
ّمؤسسات تنفيذ اإلجراءات األمنية ّ 

ّمؤســسات الــسجون لتنفيــذ اإلجــراءات األمنيــة هــي المــستعمرات الزراعيــة  ّ ّ
ّودور العمــــل ودور المعالجــــة والحراســــة ومستــــشفيات األمــــراض العقليــــة  ُ ُ

ـــانون 62ّالمـــادة (ّوالنفـــسية  قواعـــد "، 354 رقـــم 1975 يوليـــو 26 مـــن ق
 ". سجونبشأن نظام ال

 
     اإلفراج المسبق

َإن المحكـــوم عليـــه بعقوبـــة ســـجن ّ الـــذي يثبـــت أنـــه قـــد شـــارك فـــي عمـــل ،ّ ِ ُ
َ يمــنح،إعــادة التربيــة ّ يومــا عــن كــل ســتة أشــهر 45ً تخفيــضا بنــسبة ُ ّ أو (ً
ـــة المقـــضية) نـــصف ســـنة َِالمـــسبق مـــن قبـــل إلفـــراج اُ يطلـــب .ّمـــن العقوب

َ ويمــنح مــن قبــل قاضــي الحراســالمحكــوم عليــه ّ يــسمى مــنح التخفــيض .ةُِ ُ
َوان المـــــوكلين فـــــي امتحـــــان إلـــــى الخدمـــــة ". ّاأليـــــام"مـــــنح بلغـــــة الـــــسجن  ّ ٕ

بتـون ثُ يجوز لهم الحصول على هذه المنفعة عنـدما ي)إنظر(االجتماعية 
 .ًاستعادتهم االجتماعية فعال
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 وزارة العدل
ــــاإل ــــى ب ــــي تعن ــــة الت ــــرة الحكومــــة اإليطالي ــــة ُهــــي دائ ــــضائية المدني ّدارة الق

  .ّ والخاصة بالقاصرين، وبإدارة السجون والقضاةّجنائيةوال
 

ّاإلجراءات التحفظية القهرية الشخصية ّ ّ 
َيجوز تطبيقها على األشخاص الجاري تحقيق بشأنهم أو المتهمين بجن ُ ِ َ  ٍح

َسجن، أكثر من ثالث سنوات تكون عقوبتها القصوى المنصوص عليها 
َ أو ارتكــاب جــنج جديــدةّألدلــةُوفقــط إذا وجــدت مخــاطر فــرار أو إفــساد ا ُ. 

ّإن اإلجــراءات التحفظيـــة القهريـــة الشخـــصية هــي ّ ّ ّ منـــع الترحيـــل، اإللـــزام : ّ
منـــع الاإلبعـــاد عـــن البيـــت العـــائلي،  ،ّبالحـــضور أمـــام الـــشرطة القـــضائية

ّوالـزام الـسكن، اإلقامــة الجبريـة  ّ، الحــبس االحتيـاطي فـي الــسجن )أنظـر (ٕ
 مــن 286 ـ 272 ّاد اإلجــراءات المــوتــنظم هــذه. أو فــي مكــان معالجــة

ـــة ـــات الجزائي ـــذ اإلجـــّقـــانون العقوب ـــق بتنفي ـــنظم مـــا يتعل ّ، وت ّءات ومـــدتها ار
  .ّ من قانون العقوبات المدنية308 ـ 291ّالمواد 

 
 ّاإلجراءات األمنية

ّتطبق اإلجراءات األمنية.  وتوابعها من قانون العقوبات199تنظمها المواد  َ ُ: 
اص المعتبرين خطيرين اجتماعيا؛ على األشخـ  َِ 
ّفــي حــال ارتكــاب جنحــة أو جــرم، أو جــرم مــستحيل بموجــب المــادة ـــ  ُ  مــن 49ُ

 اب جنحة أو جرم؛ تكّ، أو في حال اتفاق أو تحريض على ارقانون العقوبات
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ّعنــدما يعتبـــر أن باإلمكــان ارتكــاب أفعـــال جديــدة يــنص عليهـــا القــانون أنهـــا ـــ  ّ ّ َ َُ
  .جنحة أو جرم

فقــط  دورهــا لــيس  ويقــوم.ذه اإلجــراءات يــأمر بهــا القاضــي فــي حكــم اإلدانــةهــ
ًعلـــى احتـــواء الخطـــورة االجتماعيـــة، بـــل أيـــضا علـــى إعـــادة ال ّ، أي إنهـــا يـــةتربّ

ّ مـدتها غيـر .ّزيز إعادة دمج الفرد في الحيـاة االجتماعيـةتعترمي إلى تسهيل و
ّيحدد القانون المدة الدنيى: محدودة  عنـد حلـول ُتقييمهـا قاضـيالّ ثـم يعـود إلـى ،

ًأجـــــــل الفتـــــــرة أو المـــــــدة، إذا كـــــــان الـــــــشخص ال يـــــــزال خطيـــــــرا مـــــــن الناحيـــــــة  ّ
ّ اإلجـراءات األمنيــة هـي شخــصية عنـدما تحـد مــن الحريـة الفرديــة.ّاالجتماعيـة ّ ّ ّّ ّ 

ّاالعتقاليـة أو غيـر االعتقاليـة( ّمـال الـشخص أو ذمتــه ّدما تــؤثر فقـط فـي عنـ، )ّ
 : ّاالعتقالية هيّاإلجراءات األمنية ).  الحسن والمصادرةكفالة السلوك(ّالمالية 

للجـانحين، أي مرتكبـي ( دار عمل لىّاإليكال الى مستعمرة زراعية أو اـ 
َجنحة، العاديين أو المهنيين أو بالميل ّ  ؛)ّ

َللمحكـــوم علـــيهم بعقوبـــة مخفـــضة ( وحراســـة الـــى دار معالجـــةاإلدخـــال ــــ  
ّبسبب مرض نفسي أو بسبب تسمم  ّ مزمن بالكحول والمواد المخدرةٍ  ؛ )ّ

ــ  ّاإلدخــال الــى مستــشفى قــضائي لألمــراض العقليــة والنفــسيةـ ِللمتهمــين  (ّ َ 
ّالــذين تمــت تبــرئتهم لألســباب المــذكورة أعــاله؛ وهــو غيــر قابــل التطبيــق 

 ؛)على القاصرين
 ّاإلدخال الى إصالحية قضائية للقاصرين؛ ـ 

 : ّية هيّـ اإلجراءات األمنية غير االعتقال
ََالحريــة المراقبــة  ّ  أو ٍالتــي تنطــوي علــى اإللــزام بوجــود نــشاط عمــل ثابــت( ّ

 ؛)ّبالبحث عنه، واإللزام بالرجوع الى البيت خالل ساعة معينة
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ٍفي بلدية أو أكثر أو في محافظة أو أكثر(منع اإلقامة ـ  ٍ  ؛)ّ
ّ منع التردد الى مطاعم وأماكن عامة لمشروبات كحولية؛ـ ّ ّ 
 ).أنظر  (ّّّّألجنبي من الدولةألجنبي من الدولةألجنبي من الدولةألجنبي من الدولةااااطرد ـ 

ّيشرف قاضي الحراسة على تنفيذ اإلجراءات األمنية الشخصية؛ ويتثبـت  ّ ّ ُ
ممـــا إذا كـــان الـــشخص المعنـــي شخـــصا خطيـــرا اجتماعيـــا؛  ً َ ّ ُ ويـــصدر أو ّ

وتصريحات العادة أو ُيبطل تصريحات الميل الى ارتكاب جنح أو جرائم 
ّمة والمعنـي أو المحـامي  يجوز للنيابة العا.ّالمهنية في الجنحة ّالمادتـان (ّ

أن يعترضــــوا علــــى هــــذه ) ّ مــــن قــــانون المرافعــــات الجزائيــــة680 و679
  .اإلجراءات بتقديم استئناف الى محكمة الحراسة أو الرقابة

 
 التبليغ 

هـــو النــــشاط الــــذي يقــــوم بــــه المــــأمور القــــضائي أو شــــخص آخــــر يــــذكره 
 اًنــعيا مًأمــرًســميا ر ل إليــهَســرّفيبلــغ الم) ة القــضائية الــشرطمثــل ( القــانون

َويجب على المرسل إليه، عند  .مطابقة لألصلمن خالل تسليمه نسخة 
ًخة، أن يوقــــع نــــسخةمه النــــسّتــــسل يقــــوم ") تــــسلم تبليــــغ("ّ كإيــــصال تــــسلم ّ

  .ّالمأمور القضائي بإرسالها الى السلطة التي أصدرتها
 

 ")ّانيةّمساعدة مج("المساعدة القضائية على نفقة الدولة 
ّلمجانيــة اّتقــوم علــى اإلقــرار بالمــساعدة القانونيــة  ِغيــر الموســرينلــصالح ّ ِ 

ّالجنــــائي فــــي لكــــي يرفعــــوا دعــــوى ويــــدافعوا عــــن أنفــــسهم أمــــام القاضــــي 
  .المحاكمة وفي إجراءات الحراسة
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 ّالعقوبة المالية
ــــذين يفرضــــهما القاضــــي الجنــــائي علــــى  هــــي أحــــد نــــوعي العقوبــــة الل

ّ تتميــــز بغرامــــة ).َلنــــوع الثــــاني هــــو عقوبــــة الــــسجنا( المحكــــوم عليــــه 
ة ّـجزائية، مطبقة على الجنح، وبغرامة نقدي َّ ُ مطبقـة علـى المخالفـات ، .

َلعقوبـــــات الـــــسجن ) أنظـــــر (البديلـــــة ًوهـــــي أيـــــضا إحـــــدى االجـــــزاءات 
عدم  "689، رقم 1981 نوفمبر 24ّالقصيرة التي ينص عليها قانون 
 ). وتوابعهـــا53ّالمـــواد " ( ّام الجنـــائيالمعاقبـــة والتعـــديالت علـــى النظـــ

َيجوز تقسيط العقوبة المالية أو تحويلها الى عقوبة سجن ّ.  
 

 جتماعيةالورة االخط
ا الــشخص الــذي ارتكـب جٌهـو خطيــر ُ إجتماعي ا، عنــدما يكــون مــن َنــ ــح ً

ا مــــــن جديــــــد  ــــــالمحتمــــــل أن يرتكــــــب جنح  مــــــن قــــــانون 203ّالمــــــادة (ً
 ).العقوبات

 
 إذن اإلقامة

ة لألجنبـي هو اإل ّذن اإلداري الذي تعطيـه الدولـة اإليطالي ّـ لكـي يقـيم ّ
ام عمــل مــن .فــي إيطاليــا ــ يجــب تقــديم طلــب اإلذن خــالل ثمانيــة أي ّ

ّتــاريخ الــدخول الــى إيطاليــا الــى الــشباك الوحيــد للهجــرة إذا كــان قــد 
ًاعطـــي ســـابقا  ّاللتحـــاق العـــائلي أو مـــن أجـــل مـــن أجـــل ا" الالمـــانع"ُ

ّالعمل، واال فإن ط ّ ّلب إذن اإلقامة يقدم الى مديرية الشرطةٕ  َ ُ.  
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 التفتيش الشخصي
ّيجـــوز أن يخـــضع الـــسجناء لتفتـــيش، وذلـــك ألســـباب أمنيـــة ضـــمن االحتـــرام  َ ُ

ــــشخص  ــــام لل ــــسجون والمــــادة 34ّالمــــادة (ّالت  مــــن النظــــام 74ّ مــــن نظــــام ال
  ).ّالداخلي

 
 ّالنيابة العامة

ّ ويمـارس العمـل الجزائـي، ّهو القاضي الذي يحصل خبـر الجنحـة أو الجـرم،
ّويمثل االدعاء في الدعاوى الجزائية، ويحرك مرحلة تنفيذ العقوبات ّ ّ ّ.  

 
 Recidivaود الى ارتكاب الجنحة، َع

َالعود الى ارتكاب الجنحة هو وضع الشخص الذي، بعد أن يكون قد 
ّحكم عليه بسبب جنحة وصدر بحقه حكم حاز قوة القضية المقـضية  ّ ّ ّ ُ

 مــن قــانون 99ّالمــادة (، يرتكــب جنحــة أخــرى )حكــوم بــهالــشيء الم(
ة ).العقوبــات سمى باآلثــار أو المفاعيــل الجزائي ه يــشكل أحــد مــا ي ــ إن ّ ّ َ ــ ُ ّ ــ ّ

للحكم أو اإلدانة، ويجب إدخاله في إطار الظروف المالزمة لشخص 
ة زيـــــادة .المـــــذنب ود الـــــى ارتكـــــاب الجنحـــــة يـــــستوجب إمكاني ّـــــ إن الع َـــــ ّ
  .العقوبة

 
 Reclusioneالحبس، 

جن هـو العقوبـة المفروضـة علـى المحكـوم عليـه بـسبب َالحبس أو الس
ا و15بــين ّتتـــراوح مـــدتها . حَنُــج ا، وتقــضى فـــي منـــشأة 24ًـــ يوم ُ عام ًُـــ
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ّ يجوز تحويل عقوبة الحبس أو السجن، عنـدما تتـوفر شـروط .سجون َ
  .ّالتحويل، الى عقوبة مالية

 
 ّتقسيط العقوبة المالية

ّالية أو بتحويل عقوبـة الحـبس الـى عقوبـة ماليـة، في حال إدانة بعقوبة م ّ
ّإذا وجـــدت أوضـــاع أو حـــاالت إعـــسار بـــسبب االســـتحالة المؤقتـــة للقيـــام  ُ

ّالمــادة (بالـدفع، يجـوز للمحكــوم عليـه أن يطلـب تأجيــل الـدفع أو تقـسيطه 
ـــــث660 ـــــد الثال ـــــة البن يجـــــوز لقاضـــــي ).  مـــــن قـــــانون المرافعـــــات الجزائي

ّاع االقتصادية للمحكوم عليه، أن يأمر بدفع الحراسة، بعد تقييمه األوض
ًالعقوبــة الماليــة تقــسيطا  الــى ثالثــين قــسطا شــهريا ّ  133ّالمــادة (ال أكثــر ً

ًمكرر ثالثا من قانون العقوبات ٍيجوز تحويل العقوبة المالية الى حرية  ).ّ ّ ّّ
ٍمراقبة أو الى عمل بديل َ. 

 
 إعادة التأهيل

ّ وتوابعهــا مــن قــانون العقوبــات والمــادة 178ّالمــادة (ّهــي منفعــة قانونيــة 
ـــانون المرافعـــات الجزائيـــة683 ـــة ) ّ مـــن ق ـــار إدان ّتلغـــي أو تمحـــو كليـــا آث

 ســنوات علــى 3ُ تمــنح إعــادة التأهيــل بعــد أن يكــون قــد انقــضى .ّجزائيــة
ّاألقل من تاريخ اليوم الذي انقضت فيه مدة العقوبة  في السجن، أو في (ّ

، أو per indultoضل اإلعفــاء مــن العقوبــة،بفــّإجــراء بــديل، أو إمحــت 
ًيجب أن ينقضي ثمان سـنوات علـى األقـل فـي حـال عـود ). منافع أخرى ّ
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نوات فـي وعـشر سـ)  مـن قـانون العقوبـات99 ّالمـادة(الى ارتكـاب جنحـة 
َِح عـــادي، مهنـــي أو مـــن قبـــل ِ جـــانهّحـــال ُأعلـــن عـــن المحكـــوم عليـــه بأنـــ ّ ّ

إذا زم أن يكــون المحكــوم عليــه، للحــصول علــى إعــادة التأهيــل يلــ. الميــل
ـــهّكـــان قـــد ُأخـــضع إلجـــراء أمنـــي، قـــد حـــصل علـــى إلغ أن يكـــون قـــد  ،ائ

 أي أن يكـون قـد عـوضّاستوفى اإللزامات المدنية الناتجـة عـن الجنحـة، 
 للحــصول علـى إعـادة التأهيـل، يلـزم أن يكــون .عـن الـضرر الـذي أحدثـه

َقــد ســلك ســلوكا حــسنا طــوال المــدة المعتبــرة، لــي ّ ً ًس فقــط متحاشــيا ارتكــاب ً
ًح، بــل أيــضا محافظــا علــى ســلوك صــحيح أو ســليم ومــسؤولَنُجــ  يقــدم .ً َ ُ

ّطلب إعادة التأهيل الى محكمة الحراسة، التي تقرر بشكل جماعي ّ.  
 

 الطاعن
ًهو المتهم المحكوم عليه الذي قدم طعنا الى محكمة النقض أو التمييز ّ َ . 

 
 ييزالطعن أمام محكمة النقض أو التم
َيجــــوز للمــــتهم أو المــــدعى عليــــه   َ طعــــن أمــــام محكمــــة ّوللنيابــــة العامــــة ال

ّ ضــــد حكــــم االســــتئناف أو ضــــد الــــنقض أو التمييــــز الحكــــم غيــــر قابــــل ّ
 مــن 607ّالمــادة (االســتئناف، أي أمــر بعــدم وجــود وجــه إلقامــة الــدعوى 

ّ يجــوز للنيابــة العامــة والمعنــي، وفــي حــاال).ّقــانون المرافعــات الجزائيــة ت ّ
إلدارة الـــسجون القيـــام بـــالطعن أمـــام محكمـــة الـــنقض أو التمييـــز ّمعينـــة، 

 يوليــــو 26 مــــن قــــانون  ثالــــث71ّالمــــادة  (ّضــــد أوامــــر محكمــــة الحراســــة
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ّ إن األســــباب التــــي ").قواعــــد بــــشأن نظــــام الــــسجون" ،354 رقــــم 1975
مـــــن قـــــانون  606ّتجيـــــز تقـــــديم الطعـــــن منـــــصوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة 

ّ وانهـــــا تتعلـــــق بـــــشكل أساســـــي، فـــــي حـــــال محكمـــــة ّالمرافعـــــات الجزائيـــــة ٍ ّ ّ ٕ
أي (ّالحراسـة، بعيـوب فــي الـشرعية أو عيـوب تعليــل أو تبريـر فـي األمــر 

  ).أمر المحكمة
 

 اإلرجاء االختياري لتنفيذ العقوبة
 684ّ من قانون العقوبات والمادة 147ّالمادة (يجوز إرجاء تنفيذ عقوبة 

 :حال التي يكون فيهافي ال) ّمن قانون المرافعات الجزائية
 ؛ ُgraziaقد قدم طلب عفو عن العقوبة، ـ 

ــ الــشخص المحكــوم عليــه بعقوبــة تــضييقية للحريــة الشخــصية فــي حالــة  ّـ ّ ّّ
ّمرض جسدي خطير؛  ٍ 

 الــشخص المحكـــوم عليــه بعقوبـــة تــضييقية للحريــة الشخـــصية أمــا لولـــد ـــ ّ ّ ّّ
 . سنوات3ّعمره أقل من 

 
 العقوبةّاإلرجاء اإللزامي لتنفيذ 

ّإن تنفيـــذ عقوبـــات الـــسجن، وعقوبـــات نـــصف االعتقـــال، وعقوبـــات الحريـــة ّ َ ّ 
ُالمراقبة يجب أن يرجأ   مـن 684ّ من قـانون العقوبـات والمـادة 146ّالمادة ( ََ

 :في الحال التي يكون فيها المحكوم عليه) ّقانون المرافعات الجزائية 
 ً إمرأة حامال؛ـ
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 نة؛ّد يقل عمرهم عن سـ أما ألوال
ـــ  ًشخـــصا مـــصابا بـــداء األيـــدس ـ بنـــوع  خطيـــر أو بمـــرض آخـــر) الـــسيدا(ً

ّخـــاص وغيـــر متطـــابق مـــع حالـــة الحـــبس فـــي الـــسجن، بـــشرط أن يتـــوفر  ّ
 ".عدم التجاوب مع العالجالت"ًدائما شرط 

  
 والـذين يجـوز لكـل سـجين أن سة الـسجنّاألشخاص العاملون داخل مؤسـ

 ّيطلب التحدث معهم
عــن توجيــه الــسجن الــذين هــم مــسؤولون  الــسجن، ّمــدير أو نــواب مــديرـــ 

 ٕوادارته الصحيحة؛
 الــذين ّالقائــد والمفتــشون والمــشرفون والمــساعدون وأفــراد شــرطة الــسجونـــ 

 والـــذين يــشاركون فـــي ّالنظــام ويحمـــون األمــن داخـــل المؤســسةيــضمنون 
 ويقومون بخدمة نقـل ونشاطات المعاملة إلعادة التربيةنشاطات المراقبة 

 السجناء؛
 علــى ونُ يــشرفن، الــذيمكتــب التــسجيلّأفــراد شــرطة الــسجون المكلفــون بـــ 

ّعمليــــات تـــــسجيل الــــسجناء وعمليـــــات اإل ّوالــــذين ينظمـــــون راج عـــــنهم، فــــّ
ســـــــتنطاقات والمقـــــــابالت مـــــــع حـــــــضور الجلـــــــسات واالســـــــتجوابات أو اال

ّالمحــامين ومــع المحققــين والــذين يتلقــون الطلبــات  ") الطلبــات الــصغيرة("ّ
ّن قبل السجين الى مدير المؤسسة؛الموجهة م َِ 

ــــ  ــــذين يقــــررون وينظمــــون  ،ّالمــــسؤول عــــن القــــسم التربــــوي والمربــــون ـ ّال ّ
ّوينـــــــسقون النـــــــشاطات التربويـــــــة ّ الداخليـــــــة المالزمـــــــة للمدرســـــــة والعمـــــــل ّ
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ّوالمبادرات الثقافية والترفيهية والرياضية ّ ّ إنهم ينتمـون الـى فريـق المراقبـة .ّ
  .والمعاملة

يرمــي الــى  الـذين يقومــون بنـشاط ،معالجـة اإلدمــان فـي خدمــة العــاملون ــ
 ّمشاكل إدمان مخدرات وكحول؛مساعدة السجناء الذين يعانون من 

ذين يــــشاركون، فــــي نطــــاق مكتــــب تنفيــــذ الــــ، ّعفون االجتمــــاعيونسالمــــ ـــــ
ـــةّلعقوبـــة الخـــارجي، فـــي نـــشاط المراقبـــة وا َ فيعنـــون بالعالقـــة بـــين المعامل ُ

ّلوسـط الخـارجي وذلـك أيـضا بتوقـع القبـوالسجين والبيئة أو ا ً ل فـي منـافع ّ
، ّتوقــع التــسريح مــن الــسجنأو ) اإلجــراءات البديلــة(قــانون يهــا الّيــنص عل

ٍويقومون أيضا بأعمال لصالح عائالت السجناء؛ ً 
ًالذين يشاركون في نشاطات معاملة وذلك أيـضا ّالمسعفون المتطوعون ـ 

بأشكال منظ  ومتضامنة؛ٍمة ٍ
 ّد الروحي وخدام العبادة؛المرشـ 
ـــ  ّعقليـــة والنفـــسية والمـــسؤول عـــن القـــسم عـــالم الـــنفس وعـــالم األمـــراض الـ ّ

ّالصحي ّ واألطباء والممرضون؛ ّ ّ 
  .وقسم المحاسبة والمحاسبونّـ المسؤول عن القسم اإلداري 

 
والـــذين يجـــوز للـــسجين أن ّاألشـــخاص العـــاملون خـــارج مؤســـسة الـــسجن 

 :يراجعهم
ـــ  الـــذي يبـــرمج نـــشاطات  ،دارة الـــسجونإل) ّالمحلـــيأو( ّليمـــيّالمفـــتش اإلقـ

ّالمعاملة وينسق النشاطات المتعلقة بالعمل و ّدريب المهنـي والنـشاطات التّ
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ّمدرسـية والرياضـية والثقافيـة، ال ّ ّوهـو مخـتص ـ فـي مـا هـو مخـتص فيـه ـ ّ ّ
 بشؤون اإليكال ونقل السجناء في نطاق الدائرة أو المنطقة؛

 ّية التي تقاضي؛ طة القضائلالسـ 
ّ الــذي يــسهر علــى تنظــيم مؤســسات الوقايــة والعقــاب، قاضــي الحراســة ـــ

ٍبخاصــة، لــه صــالحية القــرار بــشأن طلبــات الــسجناء والــذي،  الراميــة الــى ّ
 االحتجاجــــات المقدمــــة مــــن وبــــشأنالحــــصول علــــى اإلجــــراءات البديلــــة 

  وبــــــشأن طلبــــــات األذونــــــات أوّضــــــد إجــــــراءات إدارة الــــــسجونالـــــسجناء 
َِالمقدمــة مــن قبــل الــسجناءالتــراخيص  ، ومــن أجــل تطبيــق والغــاء التــدابير ٕ

 ّاألمنية؛
ّال بعـد التـي ال يمكـن اللجـوء إليهـا إّالمحكمة األوروبيـة لحقـوق اإلنـسان ـ 

ّأن تكـــون قـــد نفـــدت كـــل العالجـــات القـــضائية أمـــام القـــضاة القـــوميين أو  ّ
ـــوطنيين  ـــازة الحكـــم قـــوةخـــال(ّال َل ســـتة أشـــهر مـــن حي ّ ّ القـــضية المقـــضية ّ ّ

ّعتبر أن قواعد المعاهدة األوروبية لحقـوق ُ، عندما ي)الشيء المحكوم به( ّ ََ
 ُ قد انتهكت؛4/11/1950اإلنسان لـ 

 أو ه إليـه طلـب العفـو مـن العقوبـةالذي يجوز أن يوجـّرئيس الجمهورية ـ 
ديم طلب إجراء العفو الى وزيـر العـدل بواسـطة  يجب تق.استبدال العقوبة

 اضي الحراسة؛ق
ّضامن حقوق األشخاص المحرومين من الحرية الشخصية ـ  ّ ، حيثمـا يكـون ّ

ّمنــشًأ فــي نطــاق تــراب مؤســسة الــسجن؛  َ ّيقــوم الــضامن بنــشاط توعيــة عامــة ُ
  . وعلى هدف العقوبة أي إعادة التربيةعلى موضوع حقوق اإلنسان
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 ّاألغذية اإلضافية
ّهي المواد الغذائية التي يجوز للسجنا ّ نفقتهم الخاصة ء أن يشتروها علىّ

  .ضمن حدود محددة
 

 رطي أو المشروطوقف العقوبة الش
ّإذا أصدر القاضي حكما بالـسجن أو بـالتوقيف لمـدة ال تتجـاوز سـنت َ ين ًـ

ّأو لمــدة ســنتين (ّ إذا لمــدة خمــس ســنوات .فيجــوز لــه أن يوقــف تنفيــذها
ا أخـــ) ِفـــي حـــال مخالفـــة د ًـــلـــم يرتكـــب المحكـــوم عليـــه جنح ّـــرى، واذا تقي ٕ

دن بإدانــات أخــرى، فــإن جنحتــه  ّباإللزامــات المفروضــة عليــه، واذا لــم ي َ ُــ ٕ
َــتعل ذ اإلدانــةُ فــي حــال العكــس، يلغــى الوقــف.ن منتهيــةُ ــ ويجــب أن تنف َُ. 

ا، فـــــإن الوقـــــف 18إذا كـــــان عمـــــر المحكـــــوم عليـــــه أصـــــغر مـــــن  ّ عام ًـــــ
َيجـوز أن يمـنحالشرطي أو المشروط   3يـة اّـ حتى فـي حـال عقوبـات لغُ

ٕ واذا كــان عمــر المحكــوم عليــه يتــراوح .َســنوات مــن التوقيــف أو الــسجن
ّ عاما، فإن عقوبـة 70ً عاما، أو إذا كان عمره أكثر من 21 و18بين  ً
ّيجــب أال تفــوق ســنتين وســتة أشــهرجن التــي يجــوز إيقافهــا َالــس  يجــوز .ّ

ّإذا افترض القاضي أو ظن أن المذنب لن  العقوبة المشروط ِوقف ُنحَم ّ
ٕيرتكب جنحا أخرى، واذا لم توجد إدانات سابقة بعقوبات سجن واذا لـم  َٕ ً

ــــ ــــدابير أمــــن شخــــصي تكــــن ق ّد فرضــــت إجــــراءات أو ت ــــسبب خطــــورة ُ ب
َِجتماعية من قبل المحكوم عليها َ تـنظم و.ّ ّ العقوبـة المـشروط المـواد َفْـقّ

 .  من قانون العقوبات168 ـ 163
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 مصاريف الدعوى
تقي في السجن، التي هي مصاريف الدعوى والعناية َد بحساب المتهم في ُ 

ـــة ـــة ضـــيق ا يجـــوز إلغ.حكـــم اإلدان ـــه فـــي حال ؤهـــا إذا كـــان المحكـــوم علي
ٕاقتصادي واذا كان قد حافظ على سلوك صحيح أو سليم ّ.  

 
 المعاملة

 تهــدف ّوالمعتقلــين معاملــة إعــادة تربويــةُيجــب أن تجــرى بحــق الــسجناء 
علـــى المعاملـــة بنـــاء  ُ تجـــرى.اعيـــةالـــى إعـــادة دمجهـــم فـــي الحيـــاة االجتم

ّ بالنسبة الى أوضاع األفراد الخاصـة أو ّمعيار تحديد الخصائص الفردية
ّالمعينــة، ويجــب أن تتطــابق مــع الـــروح اإلنــساني كمــا يجــب أن تـــضمن  ّ

ّ تجــــرى المعاملــــة مــــستفيدة بــــشكل أساســــي مــــن .احتــــرام كرامــــة الــــشخص ٍ ً ُ
ّوالترفيهيــة والرياضــيةة ّقافيــلــيم والعمــل والــدين والنــشاطات الثالتع ً ومــسهلة ّ 

ّومعززة ات ً ٍاالت مالئمة مع العالم الخارجي وعالقات مع األسرةص ّ.  
 

 محكمة الحراسة
) ّمتعلقــة بـأرض الــوطن(ّإقليميـة ّلمحكمـة الحراسـة اختــصاص أو صـالحية 

 إنها جهاز جماعي متخـصص، مكـون مـن .في منطقة محكمة االستئناف ّ ّ ّ
ن خبراء في علم النفس والخدمة االجتماعية وعلم التربية ّقضاة عاديين وم

ً العيــادي، ومكــون أيــضا مــن أســاتذة ّوالطــب العقلــي والنفــسي وعلــم اإلجــرام  ّ
 إجـــراءات محكمـــة الحراســـة يعتمـــدها مجلـــس .ّفـــي علـــوم التحقيـــق الجنـــائي
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ــــرئيس وقاضــــي حراســــة وخبيــــرين: ّمكــــون مــــن أربعــــة أشــــخاص ــــرر .ال ّ تق
ٍء بــصفة قــاض مــن الدرجــة األولــى أم بــصفة قاضــي محكمــة الحراســة ســوا

ّفي الدرجة األولى، تبـت فـي مـنح أو إلغـاء اإليكـال الـى الخدمـة  .استئناف
ّاالجتماعيـــة كفتـــرة امتحـــان، وتبـــت أيـــضا فـــي اإلقامـــة الجبريـــة وفـــي شـــبه  ًّ ّ

ّالحريـــة  ّأو نـــصف الحريـــة( ّ ّوتبـــت فـــي اإلرجـــاء وفـــي اإلفـــراج المـــشروط؛ ) ّ
ّختيـــاري لتنفيـــذ عقوبـــات الـــسجن؛ وتبـــت فـــي طلبـــات إعـــادة اإللزامـــي أو اال َ

ّبــصفة قاضــي اســتئناف، تبــت المحكمــة فــي  فــي الدرجــة الثانيــة، .التأهيــل
ّالمعارضات المقدمة ضد  مع تطبيق سياقي إلجـراءات أمنيـة أحكام التبرئة ّ ّ

ّصــادرة عــن المحــاكم الجزائيــة العاديــة وضــد األوامــر الناتجــة عــن جلــسات  ّ
ًوتبت أيضا، بشأن االحتجاج علـى اإلجـراءات .راسةقضاة الح   أو التـدابيرّ

ّ في ما يتعلـق باألذونـات واإلفـراج المـسبق َِالمعتمدة من قبل قضاة الحراسة
 أو تـــدابير صـــادرة عـــن إدارة والطـــرد مـــن الدولـــة، وبـــشأن بـــضعة إجـــراءات

ّإن محكمــة رومــا للحراســة لهــا صــالحية لتبــت فــي االحتجاجــات . الــسجون ّ ّ
 البنـد ّ مكـرر41ّى إجراء أو تدبير تطبيق النظام الـوارد ذكـره فـي المـادة عل
 ويجوز الطعن أمام محكمة النقض .1975 لعام 354 من القانون رقم 2

  .ّأو التمييز ضد أوامر محكمة الحراسة
 

ّالمحكمة الجنائية أو الجزائية ّ 
ّتحكم المحكمـة الجنايـة أو الجزائيـة ّ، فـي تكونهـا الجمـاعي ّ ) الثـة قـضاةث(ّ

ّ مكـرر مـن قـانون العقوبـات؛ 33ّفي الجـنح الخطيـرة المـذكورة فـي المـادة 
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ّوفـــي تكونهــــا األحـــادي  ّتحكــــم فـــي الجــــنح األقــــل ) ٍأي مــــن قــــاض واحـــد(ّ
ـــــر المنـــــصوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة  ـــــانون 33ّخطـــــورة غي ّ مكـــــرر مـــــن ق

 .العقوبات
 

 )Uepe(مكتب تنفيذ العقوبة الخارجي 
بقـانون إصـالح الـسجون   أنـشىءيالـذ ،ّ الخارجيّإن مكتب تنفيذ العقوبة

تـابع لـوزارة العـدل، قـسم إدارة ّ هو مكتب ضاحي ،1975 لعام 354رقم 
ّ يجري تحقيقات الخدمـة االجتماعيـة .السجون َِالمطلوبـة مـن قبـل محكمـة ُ
 مــن أجــل معرفــة الواقــع الشخــصي والعــائلي والعملــي لألشــخاص الحراســة

ِالمخـــضعين إلدانـــة أو إلجـــرا َ ّ، وذلـــك أيـــضا بهـــدف البـــت فـــي ّءات أمنيـــةُ ً
ّاءات التــي تحــد مــن الحريــة، َتطبيــق اإلجــراءات البديلــة للــسجن، أو اإلجــر ّ ّ

 .ّأو البت في برنامج المعاملة
 

 مكتب المراقبة أو الحراسة
ّإن لمكتب الحراسة صالحية إ ّقليمية متعـددة المنـاطقّ ّ تـدل المنطقـة الـى .ّ

ّص أو صــالحية المحكمــة العاديـــةبقعــة األرض التــي هــي مـــن اختــصا ّ. 
ٍيتكــون مكتــب الحراســة مــن قــاض واحــد أو أكثــر ّل الــى كــل قــاض َ توكــ.ّ

 مكتـب الحراسـة .ّمؤسسات العقاب والمحكوم عليهم الواجب االهتمام بهم
ــــى تنظــــيم . ّ أحــــاديهــــو جهــــاز ــــسهر عل ّمهمــــة قاضــــي الحراســــة هــــي ال

ر الموافقـة علـى أمـود الـى قاضـي الحراسـة عـ ي.ّمؤسسات الوقاية والعقاب
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ّعـــادة التربيـــة الفرديـــة لكـــل ســـجين برنـــامج المعاملـــة إل إدارة الـــسجن (فـــرد ّ
ـــانون ـــامج بموجـــب الق ـــر هـــذا البرن ـــات، )َملزمـــة بتحري ، وأمـــر مـــنح األذون

ة، واإلدخــال الــى ّوالقبــول فــي العمــل، والــسماح بــإجراء زيــارات متخصــص
الـى ّي، ويعـود ٍدخال الى المستشفى بسبب مرض نفـسالمستشفيات أو اإل

ّقاضي الحراسة أيضا القرار بشأن اإلفراج المسبق والغاء الدين المتوجب  ٕ ً
ّبــــسبب نفقــــات المحاكمــــات الجنائيــــة أو الجزائيــــة أو نفقــــات العنايــــة فــــي 

ـــسجن ـــانون علـــى قاضـــي الحراســـة.ال ـــزام التـــردد مـــرارا الـــى  يفـــرض الق ً إل ّ
ّكلم معه، وينـسب  الذين يطلبون التالسجن واالستماع الى جميع السجناء

القـــــانون اليـــــه مهمـــــة تقيـــــيم االحتجاجـــــات المقد مـــــة مـــــن الـــــسجناء علـــــى ّ
َِالمتخــذة مــن قبــل إدارة الــسجون أو ألســباب أخــرىّاإلجــراءات التأديبيــة  ّ. 

 .ّإنـــه يـــأذن بالمكالمـــات الهاتفيـــة للـــسجناء، وبالمراقبـــة المحتملـــة للمراســـلة
ّوانـــــه يـــــأذن أيـــــضا، بنـــــاء علـــــى رأي إدارة المؤســـــ ً ّ سة، بـــــدخول أشـــــخاص ٕ

ّ، وأيضا بدخول من يقـدمون نـشاطات تطـوع أو غريبين عن إدارة السجن ّ ً
 وباإلضـافة .هـة الـى الـسجناءيشاركون في مبادرات تـدريب أو عمـل موج

 بشأن الوقف واإلرجاء في تنفيذ العقوبـة، ّالى ذلك، يقرر قاضي الحراسة
اإليكــال الــى (جن  للحــبس فــي الــسُويــشرف علــى تنفيــذ اإلجــراءات البديلــة

ّ، وشـبه الحريـة أو واالعتقال المنزليّاعية كفترة امتحان، متالخدمات االج ّ
ّنصف الحرية ّ ويعنى بإعادة النظر في الخطورة االجتماعية ).ّ وبالتطبيق ُ

َِ المتخذة من قبـل ّالتدابير األمنيةٕالناتج عنه وبتنفيذ والغاء اإلجراءات أو  ّ
 أن ّ ويقرر بش.ّالمحكمة العادية
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ّالمطالب المتعلقة باستبدال أو تقسيط العقوبـات الماليـة ّ ويقـرر بـشأن مـا .ّ
ــــق بطــــرد الــــسجناء األجانــــب واألحكــــام المتعلقــــة بالحريــــة المراقبــــة ََيتعل ّ ّ ّ ّ. 

  .ًويعطي رأيا في طلبات أو اقتراحات العفو
 

 ّالمتطوعون في السجن
ّيدخل متطوع الى السجن لكي يقدم إسهامه في عمـل إعـادة  التربيـة وفـي ّ

).  مــن نظــام الــسجون78ّ والمــادة 17ّالمــادة (إعــادة الــدمج فــي المجتمــع 
ٍ تتيح لفرد من الخاصة أو لجمعية17ّالمادة  ّ ّ ٍشروع علـى  بعرض مـَ القيامٍ

ّاإلدارة معتبر مفيدا لتقريب جماعة السجن من المجتمع الحر ً ٍ ّالمادة ّأما  .ََ
كي يقدموا عونا أدبيـا للـسجناء ّفتتيح دخول المتطوعين الى السجن ل 78 ً ّ

ّويسهلوا ويعززوا إعادة دمجهم في المجتمع ّ.  
 



 

- 51 -  

 
    2222مرفق مرفق مرفق مرفق 

    

    مصادر أو مراجع قانون السجونمصادر أو مراجع قانون السجونمصادر أو مراجع قانون السجونمصادر أو مراجع قانون السجون
 

 المبادىء الدستورية
 

ًـ تضمن حقوق اإلنسان التي ال تنتهك حتى وان سجينا 2ّالمادة  ٕ ّ َ َ ُ. 
ـــ تـــضمن مبـــدأ المـــساواة الرســـمية ســـواء فـــي  1 البنـــد 3ّالمـــادة  ـــة ّـ المعامل

ّ المـــــساواة الفعليـــــة أو 2يـــــنظم البنـــــد . ّالـــــسجنية أم فـــــي طريقـــــة الحراســـــة
 . ّاألساسية

ّ ـ تنص في النظام القضائي اإليطالي على التطابق مع قواعد 10ّالمادة 
 . أو أحكام القانون الدولي

ّــ تفـرض علـى بلـدنا إيطاليـا تخليـا عـن الـسيادة لـصالح االتحـاد 11ّالمادة  ًّ
 . في شأن العدالةاألوروبي
ـــ تقـــر اختـــصاص القـــضاء 2 البنـــد 13ّالمـــادة  ّـ ًمـــال مبـــررا ّ، ولـــذا فـــإن عُ  ً

ّيجــوز لــه أن يحــرم مــن الحريــة الشخــصية أو أن يحــد ّللــسلطة القــضائية  ّ ّ ّ
 . منها

ّـ تضمن كون الدفاع حقا غيـر قابـل لالنتهـاك فـي أي  2 البند 24ّالمادة  
 لغيـــر 3يـــضمن البنـــد . ء الحراســـةًحالـــة ودرجـــة إجـــراء، وأيـــضا فـــي إجـــرا
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ًالموسرين الوسائل الالزمة للدفاع عن أنفـسهم فـي إجـراء الحراسـة أيـضا ِ .
ّ الــنص التــشريعي علــى إعــادة النظــر فــي أحكــام اإلدانــة 4َيفــرض البنــد 
 . غير العادلة

ًــ يـضمن أن يكـون اختـصاص القاضـي محـددا مـسبقا  1 البند 25ّالمادة  ً 
ّعلــى أنــه ال يجــوز  2ّيــنص البنــد . ّاييس موضــوعيةبمقــَِمــن قبــل القــانون 

ّمعاقبــــة أحــــد إال بقــــوة قــــانون يكــــون قــــد دخــــل حيــــز التنفيــــذ قبــــل الفعــــل  ٍ ّ ّ
َالمرتكــب ّ علــى أنــه ال يجــوز إخــضاع أحــد لتــدابير أمنيــة 3ّيــنص البنــد . َ ٍ ّ

 . ّإال في الحاالت المنصوص عليها في القانون
َعدم ذنب المتهمّـ تنص على افتراض  2 البند 27ّالمادة  ّتـنص المـادة .  ّ ّ

 فـــي معـــامالت تتنـــافى والـــروح ّلـــى أن العقوبـــات ال يجـــوز أن تكمـــن ع3
. اإلنــساني وأنــه يجــب عليهــا أن تهــدف إلــى إعــادة تربيــة المحكــوم عليــه

 .  الحكم باإلعدام4ينفي البند 
ـــان  ـــان العمـــل بجميـــع أشـــكاله، وبالتـــالي، العمـــل  36 و35ّالمادت ــــ تحمي

 . به السجناءالذي يقوم 
والعفـو الـشامل  ّلقـوانين المتعلقـة بـالعفوـ تنظم إجـراء صـياغة ا 79ّالمادة 

 . من العقوبة
ّة صـــالحية مـــنح العفـــو مـــن ّ ـ تنـــسب إلـــى رئـــيس الجمهوريـــ87ّالمـــادة 
 . ّ وصالحية استبدال العقوبة أو تخفيفهاالعقوبة
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ّــــــ تؤكـــــد أن العدالــــــة تـــــدار باســـــم الـــــشعب وأن ا 101ّالمـــــادة  لقــــــضاة ال ّ
ـ  تـضمن سـلطان القـضاء واسـتقالله  104ّالمادة . ّيخضعون إال للقانون

 . الذاتي
ّــ تـضمن الحـق فـي محاكمـة عادلـة، مـدتها معقولـة، ينظمهـا  111ّالمادة  ّ ّ

ٍالقــانون، فــي المواجهــة بــين الخــصمين، فــي حالــة تكــافؤ أو تــساو وأمــام 
 . ٍقاض ثالث ومحايد

ّــــ تــنص علـــى أن  117ّالمــادة  َالــسلطة التـــشريعية تمــارس ضـــمن احتـــرام ّ ّ
 . ّلزامات الدولية واإلّلروابط النابعة من النظام االتحاديالدستور وا

 
 ّالمصادر أو المراجع الوطنية

ّالــذي وافقــت عليــه الجمعيــة العموميــة اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنــسان  ّ
 . 1948 ديسمبر 10ّلألمم المتحدة في نيويورك في 

 فـــــي التوصـــــية ت اّالتـــــي تـــــم التـــــذكير بهـــــوبيـــــة للـــــسجون، القواعـــــد األور
 .  للجنة وزراء الدول األعضاء2) 2006(

ّالمعاهـــدة األوروبيـــة لـــصيانة حقـــوق اإلنـــسان والحريـــات األساســـية ، التـــي ّّ
ّ وجعلـــت تنفيذيـــة فـــي إيطاليـــا 1950 نـــوفمبر 4ُاعتمـــدت فـــي رومـــا فـــي  ُ

 .848 رقم 1955 أغسطس 4بقانون 
ّحقـوق المدنيـة والـسياسية الميثـاق الـدولي لل  16المعتمـد فـي نيويـورك فـي ّ

ّ والــــذي جعــــل تنفيــــذيا فــــي إيطاليــــا بقــــانون 1966ديــــسمبر   أكتــــوبر 25ُ
 . 881 رقم 1977
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، مـن بينهـا قرارات وتوصيات لجنة وزراء مجلس أوروبـا للـدول األعـضاء
ــــــــشأن 13)2006(بــــــــشأن اإلزدحــــــــام بالنــــــــاس، ت) 1999(ًأخيــــــــرا ت  ب

) 2012( بشأن اإلثبـات، ت1) 2010(حتياطي، تاستعمال الحبس اال
 . بشأن السجناء األجانب12

ّالمعــايير القياســـية للجنـــة الوقايـــة مـــن التعـــذيب والعقوبـــات أو المعـــامالت 
ّغيـــــر اإلنــــــسانية أو المعــــــامالت المذلــــــة  ِ ُ ّ)CPT أي لجنــــــة الوقايــــــة مــــــن 

ّ والمتــــضمنة للنقــــاط األساســــية 2006ُالتــــي نــــشرت فــــي عــــام ) التعــــذيب ّ
 .ّلعامة لتقارير لجنة الوقاية من التعذيبوا
 
 

 القانون العادي
 وبـشأن نظـام الـسجونقواعـد بـشأن  " 354 رقـم 1975 يوليو 26قانون 

ّتنفيذ اإلجراءات السالبة والمحددة للحرية ّ  ." 
) " ّالمــــــسمى قــــــانون غوتــــــسيني (662 رقــــــم 1986 أكتــــــوبر 10قــــــانون 

وبتنفيــــذ اإلجــــراءات الــــسالبة ّتعــــديالت القــــانون المتعلــــق بنظــــام الــــسجون 
ّوالمحددة للحرية ّ ." 

) ّالمـسى قـانون سـيميوني ـ ساراشـيني (165 رقم 1998 مايو 27قانون 
 يوليـو 26 من القانون الجنـائي وعلـى قـانون 656ّتعديالت على المادة "

 ". والتعديالت الالحقة354 رقم 1975
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ّالمــسمى قــانون شــيرييل (251 رقــم 2005 ديــسمبر 5قــانون  ) ي الــسابقّ
 رقــــم 1975 يوليــــو 26 وعلــــى قــــانون عقوبــــاتتعــــديالت علــــى قــــانون ال"

ّ بشأن الظروف المخففة العامة، وتكرار الجنحـة أو354  الجـرم، وقـضاء 
 أو الجـــــرم لمكــــرري الجنحـــــة أو الجـــــرم، والربـــــا مقارنــــة ظـــــروف الجنحـــــة ّ

 ". والتقادم
  .1930النافذ منذ عام : قانون العقوبات

ّالذي تم إدخاله بمرسـوم رئـيس الجمهوريـة رقـم : ّفعات الجزائيةقانون المرا ّ
 .1988 لعام 447

ّالــــذي تمــــت الموافقــــة عليــــه بمرســــوم رئــــيس ّالــــنص الوحيــــد عــــن الهجــــرة 
ّالنص الوحيد لألحكام المتعلقة بنظـام  "1988 لعام 286ّالجمهورية رقم  ّ

 ".الهجرة وقواعد بشأن وضع األجنبي
قواعـــد مـــن ) "ّالمـــسمى قـــانون ســـموراليا (2000 لعـــام 193القـــانون رقـــم 

 ".أجل تسهيل نشاط عمل السجناء
إجراءات بديلـة ) "ّالمسمى قانون فينوكيارو (2001 لعام 40القانون رقم 

 ".َللسجن من أجل حماية العالقة بين السجينات واألبناء القاصرين
 ّالمتضمن قواعـدالنظام  "2000 لعام 230ّمرسوم رئيس الجمهورية رقم 

ّبشأن نظام السجون وبشأن اإلجراءات السالبة والمحددة للحرية ّ ّ ." 
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