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ملخص البحث
إن النظــرة إلــى العقوبــة وأهدافهــا تطــورت تبع ـا ً للتطــور الفكــري والحضــاري فــي المجتمعــات
البشــرية ومــن ضمنهــا مجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،التنفيــذ العقابــي فــي القانــون
اإلماراتــي قــد تــم تقديــره وتقريــره انطالق ـا ً مــن األهــداف األخالقيــة المتمثلــة فــي التكفيــر عــن
الذنــب ،وتحقيــق العدالــة بــكل معانــي هــذا المصطلــح ،وتحقيــق الــردع العــام ،فالعقوبــة فــي
التشــريع اإلماراتــي مقــدرة علــى أســاس جســامة الجريمــة واإلثــم ،كمــا أن العقوبــة ال تطبــق إذا مــا
انعدمــت أهليــة المحكــوم ،والحكمــة فــي ذلــك هــو عــدم إدراك ماهيــة الفعــل ،ويتــم األخــذ بعقوبــة
اإلعــدام فــي الجرائــم الخطيــرة والجســيمة ،ووظيفــة الجرائــم التعزيزيــة الوقايــة مــن الجرائــم
المســتقبلية اســتناداً إلــى الخطــورة اإلجراميــة ،أمــا بالنســبة لغــرض تحقيــق الــردع الخــاص ،فــإن
العقوبــة فــي قانــون العقوبــات االتحــادي قــد تقــررت لتحقيــق هــذا الغــرض.
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مقدمة
إن أهــداف التنفيــذ العقابــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتحــدد علــى أســاس األغــراض
التــي تتوخاهــا العقوبــة .فــإذا كانــت العقوبــة تهــدف إلــى اإليــام والزجــر فالبــد أن يتضمــن التنفيــذ
العقابــي الوســائل التــي تشــعر المحكــوم عليــه بألــم العقوبــة ،وينعكــس ذلــك علــى نظــام المعاملــة
العقابيــة داخــل المؤسســة العقابيــة فــي دولــة اإلمــارات ،وأيض ـا ً علــى كيفيــة تنفيــذ العقوبــة .أمــا
إذا انحصــر غــرض العقوبــة فــي اإلصــاح ،فيتــم التخفيــف مــن عنصــر اإليــام والتركيــز علــى
التأهيــل االجتماعــي للمحكــوم عليــه.

أهمية وأهداف الدراسة:
تتمثــل أهميــة موضــوع هــذه الدراســة فــي إبــراز حقــوق اإلنســان فــي مرحلــة مهمــة مــن مراحــل
حيــاة المتهــم – المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة – أال وهــي مرحلــة التنفيــذ العقابــي.
ويتــم ذلــك مــن خــال المقارنــة بيــن المواثيــق والعهــود والقوانيــن المنظمــة لذلــك ،لتكــون وســيلة
مــن وســائل التقــارب التشــريعي بيــن هــذه المواثيــق ،رغبــة فــي خدمــة التجمعــات الدوليــة
واإلقليميــة العربيــة واإلســامية حيــث يســعى هــذا البحــث إلــى إيجــاد أوجــه التشــابه واالختــاف
فــي هــذه النظــم والتشــريعات ،وذلــك تمهيــداً للســير فــي طريــق توحيــد التشــريعات المنظمــة للتنفيذ
العقابــي علــى المســتوى العربــي واإلســامي ،كمــا تبــدوا أهميــة موضــوع الدراســة فــي إلقــاء
الضــوء علــى الوضــع القائــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بغيــة الوصــول إلــى الهــدف
المنشــود الــذي يتمثــل فــي احتــرام حقــوق اإلنســان فــي مرحلــة التنفيــذ العقابــي.

مشكلة الدراسة:
أثبتــت الدراســات الحديثــة أن معــدل الجرائــم يقــل تدريجي ـا ً عنــد قيــام المؤسســات اإلصالحيــة
والعقابيــة بكامــل عملهــا اإلصالحــي ،ويرتبــط بكفاءتهــا فــي إعــادة المحكــوم عليهــم إلــى مجتمعهــم
أفــراد صالحيــن ،يشــاركون المجتمــع فــي تحقيــق أهدافــه وقيمــه الســائدة ،بــدالً مــن رجوعهــم
إلــى عالــم الجريمــة مــرة أخــرى مســلحين بســاح الخبــرة اإلجراميــة ،لذلــك وجــب البحــث فــي
أســاليب عمــل المؤسســات العقابيــة ،وأيض ـا ً تكمــن مشــكلة الدراســة فــي كيفيــة المحافظــة علــى
حقــوق اإلنســان المحكــوم عليــه فــي مرحلــة التنفيــذ العقابــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وأيضـا ً بســبب حداثــة قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا المجــال ،حيــث إن هنــاك
مشــكالت كثيــرة لــم يشــملها القانــون.
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منهجية الدراسة:
ستعتمد هذه الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن.

خطة الدراسة:
تنقســم هــذه الدراســة إلــى ثالثــة مباحــث وتتنــاول فــي المبحــث األول أهــداف التنفيــذ العقابــي مــن
خــال أربعــة مطالــب ،وهــي :التطــور التاريخــي للعقوبــة فــي المطلــب األول ،وأهــداف التنفيــذ
العقابــي للســجين مــن خــال المطلــب الثانــي ،أمــا المطلــب الثالــث فيشــمل األهــداف األخالقيــة
للتنفيــذ العقابــي ،وأخيــراً األهــداف النفعيــة للتنفيــذ العقابــي للســجين مــن خــال المطلــب الرابــع،
أمــا فــي المبحــث الثانــي فقــد تنــاول نظــام المؤسســات اإلصالحيــة والعقابيــة وأســاليب التنفيــذ مــن
خــال المطلــب األول ،وهــو النظــام الجمعــي والمطلــب الثانــي النظــام االنفــرادي ،أما فــي المطلب
الثالــث فقــد تــم دراســة النظــام المختلــط ،أمــا المطلــب الرابــع تنــاول النظــام التدريجــي ،وأخيــراً
تنــاول المطلــب الخامــس علــى نظــام المؤسســات العقابيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
أمــا فــي المبحــث الثالــث فقــد تنــاول المعاييــر الدوليــة واإلقليميــة لمعاملــة المســجونين مــن خــال
مطلبيــن تنــاول المطلــب األول المواثيــق المنظمــة للتنفيــذ العقابــي علــى المســتوى الدولــي ،أمــا
المطلــب الثانــي فقــد تنــاول المواثيــق المنظمــة للتنفيــذ العقابــي علــى المســتوى اإلقليمــي.

المبحث األول
أهداف التنفيذ العقابي في دولة اإلمارات
تمهيد وتقسيم:
لقــد تطــورت النظــرة إلــى العقوبــة وأهدافهــا تبعـا ً للتطــور الفكــري والحضــاري فــي المجتمعــات
البشــرية ،ومــن ضمنهــا مجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ممــا يزيــد ويدعــم أهميــة
الحفــاظ علــى حقــوق الســجين المحكــوم عليــه خــال مــدة التنفيــذ العقابي وفــق التشــريع اإلماراتي،
وفــي مكافحــة كل معاملــة غيــر إنســانية بصفــة عامــة(((.
(((«والهدف الحقيقي للعقوبة هو حماية الحقوق والمصالح التي قدر الشارع جدارتها بالحماية الجنائية أي مكافحة
اإلجرام .ولكن العقوبة تسعى إلى إدراك هذا الهدف عن طريق أغراض قريبة لها ،يعد تحقيقها بمثابة الوسيلة إلى
بلوغ ذلك الهدف» .انظر في ذلك د .محمود نجيب حسني ،دروس في علم اإلجرام والعقاب ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،1982 ،ص ،227د .عبدالحميد الشواربي ،التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه ،مرجع سابق ،ص.6
ولقد أخذ القانون اإلماراتي بفكرة الزجر واإليالم في العقوبة كقاعدة ،وهذا يظهر في تنوع العقوبات السالبة
للحرية ،وتنوع المعاملة العقابية لكل نوع منها ،كما راعى أيضا ً هدفها في اإلصالح والتأهيل االجتماعي للمحكوم
عليه ،وهذا يبدو في نظام اإلفراج الشرطي وفي نظام المعاملة العقابية التدريجية .ومع ذلك فهناك عقوبات راعى
فيها القانون اإلماراتي الزجر واإليالم فقط ،كما هو الشأن في عقوبة اإلعدام .وهناك عقوبات يراعى فيها جانب
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حيــث عنيــت النظريــات العقابيــة المختلفــة ببحــث أهــداف العقوبــة ،واختلفــت هــذه النظريــات
فــي النتائــج التــي انتهــت إليهــا باختــاف األســس التــي قامــت عليهــا ،وبحــث وتحديــد أغــراض
العقوبــة ليــس مجــرد مســألة فلســفية نظريــة ،وإنمــا يترتــب عليــه نتائــج بالغــة األهميــة ،تحــدد
معالــم السياســة العقابيــة ،ابتــدا ًء مــن فــرض العقوبــة وحتــى تنفيذهــا ،ومــن أهــم نتائجهــا المحافظــة
علــى حقــوق المحكــوم عليــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة(((.
سوف نقوم بتقسيم أهداف التنفيذ العقابي وفق المطالب األربعة اآلتية:
المطلب األول :التطور التاريخي للعقوبة
المطلب الثاني :أهداف التنفيذ العقابي للسجين وفق التشريع في دولة اإلمارات
المطلب الثالث :األهداف األخالقية للتنفيذ العقابي
المطلب الرابع :األهداف النفعية من التنفيذ العقابي للسجين في دولة اإلمارات
المطلب األول
التطور التاريخي للعقوبة
مــرت العقوبــة بمراحــل متعــددة علــى مــدار التاريــخ اإلنســاني ،واتخــذت على مــر األجيال أشــكاالً
متفاوتــة بتفــاوت السياســة التــي يعتنقهــا المجتمــع ،إلــى أن تخلصــت العقوبــة مــن أغراضهــا التــي
تعلقــت بهــا فــي مختلــف حقــب التطــور ،وصــار لهــا وظيفــة تؤديهــا فــي إطــار سياســة عقابيــة
محــددة تســتهدف منــع الجريمــة فــي المجتمــع وســوف نعــرض صــور هــذا التطــور وفــق اآلتــي:
أوالً :نشأة العقوبة:
نشــأت العقوبــة منــذ نشــأة المجتمــع اإلنســاني مــع بدايــة الخلــق األول الرتباطهــا بالظاهــرة
اإلصالح بصفة رئيسية كما هو الشأن في العقوبات والتدابير التي تطبق على األحداث .راجع في ذلك :د .حسن
محمد ربيع ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،القسم العام ،الجزء الثاني ،مطابع
البيان التجارية ،دبي ،1993 ،ص 47وما بعدها.
(((إذا كان الحكم بعقوبة اإلرسال إلى المؤسسة اإلصالحية والعقابية يعني في الجوهر الحد من حرية المحكوم عليه،
وحرمانه من هذا الحق الطبيعي ،فإن هذه المؤسسة العقابية تحولت مع الزمن إلى مكان لعالجه وتأهيله لحياة
اجتماعية فاضلة ،وقد أظهرت التجارب عدم استغناء المجتمعات البشرية عنها ،وبذلك استمرت كضرورة مالزمة
لوجود الجريمة ،من أجل القضاء عليها أو الحد منها ،أو التخفيف من آثارها الضارة ،ولم تعد وظيفة المؤسسات
العقابية تقتصر على الجانب المتعلق بسلب حرية المحكوم عليه ،إنما أصبح من أهدافها تأهيله لحياة بعيدة عن
االنحرافات والعلل االجتماعية ،لذلك فإن العناية التي يتلقاها تمثل مختلف نواحي الشخصية من أجل تزويدها
بالقدر الكافي لمواجهة كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترضها في المستقبل ولتحقيق أهداف العقوبة من جميع
جوانبها.
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اإلجراميــة ،وهــي رد الفعــل الطبيعــي للجريمــة التــي يرتبــط وجودهــا بوجــود المجتمــع البشــري
ولذلــك فهــي قديمــة قــدم هــذا المجتمــع .فالجريمــة بصفتهــا تعارضـا ً وتضاربـا ً بيــن الخيــر والشــر،
فكــرة ليســت بالغريبــة علــى اإلنســان منــذ نشــأته األولــى ،والعقوبــة هنــا بصــورة عامــة لــم يتــم
تحديدهــا فعنــد بدايــة نشــأتها اتخــذت صــورة الثــأر واالنتقــام الفــردي؛ إذ يقــوم بــه المجنــي عليــه أو
أقاربــه أو جماعتــه ،وهــي تعتبــر مرحلــة رد الفعــل الغريــزي بوصفهــا شــراً ينــزل بالجانــي كــرد
فعــل مقابــل مــا أحدثــه مــن شــر بالمجنــي عليــه ،األمــر الــذي أثــار الفوضــى والخــوف والهلــع،
فليــس كل فــرد قــادر علــى االنتقــام لنفســه ،فــي نفــس الوقــت الــذي يمكــن لشــخص المبالغــة
بانتقامــه ،وبالتالــي أصبحــت هنــاك عقوبــة دون رابــط وال حــدود لهــا(((.
ثانياً :العقوبة في المجتمعات البدائية القديمة:
عندمــا كان النــاس يعيشــون فــي قبائــل أو عشــائر متفرقــة فــي المجتمعــات البدائيــة القديمــة ،ال
يربطهــا نظــام وال يحكــم عالقاتهــا ومنازعاتهــا قانــون أو ســلطان ،كانــت العقوبــة عبــارة عــن
انتقــام فــردي ،وهــذا االنتقــام كان يبيــح أيــة صــورة مــن صــور العنــف ،ثــم مــا لبــث االنتقــام
الفــردي أن انتقــل تدريجيــا ً إلــى رب العائلــة ،حيــث كان العقــاب يأخــذ صــورة التأديــب الــذي
يمارســه رب العائلــة علــى أفــراده ومــن ســلطة رب العائلــة انتقلــت العقوبــة إلــى ســلطة رئيــس
العشــيرة أو القبيلــة ،الــذي جمــع فــي يــده ســلطة إجــراء المحاكمــة وإصــدار الحكــم وتنفيــذ العقوبــة
وكان للزعيــم أو الرئيــس ســلطة الحكــم بالحيــاة أو المــوت علــى أفــراد القبيلــة ،وكانــت العقوبــة
تتســم بطابــع االنتقــام الجماعــي مــن الجانــي باعتبــاره خارجـا ً علــى نظــام القبيلــة وإذا كان الجانــي
ينتمــي إلــى قبيلــة غيــر قبيلــة المجنــي عليــه ،فــإن الحــرب بيــن القبيلتيــن كانــت بمنزلــة االنتقــام
الجماعــي ،كمــا غلــب عليهــا الطابــع الدينــي(((.

(((د .محمود نجيب حسني ،علم العقاب ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة1973 ،م ،ص .25
(((التشريعات العقابية القديمة عرفت صوراً بشعة للعقاب كتمزيق الجسم عن طريق أربعة أحصنة تربط على
أطراف الجسم وينطلق كل منها في اتجاه خاص ،وتحطيم عظام الجسم فوق العجلة والقلي في الزيت والدفن حياً.
كما كانت قسوة العقوبة تهدف حسب المعتقد السائد إلى تطهير الجاني من األرواح الشريرة .وهذا الطابع الديني
وجد في تشريعات بابل وأشهرها قانون حمورابي مؤسس اإلمبراطورية البابلية والذي ينسب إلى القرن السابع
عشر ق .م ،وكذلك القانون المصري القديم حيث كانت الجرائم عبارة عن خطايا دينية تتبع النتقام اآللهة ،وقد كان
المبدأ البارز في كل هذه القوانين هو مبدأ القصاص .لمزيد من التفاصيل يُنظر في ذلك :د .محمود نجيب حسني،
المرجع السابق ص  ،45د .يسر أنور علي ،د .آمال عبدالرحيم عثمان ،علم العقاب ،ج ،2ط ،16دار النهضة
العربية ،القاهرة1998 ،م ،ص.19
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ثالثاً :تطور العقوبة من مرحلتها الوسطى إلى بداية العصور الحديثة:
 .أمرحلة السلطة السياسية:
مــع تطــور المجتمعــات البشــرية وظهــور الســلطة السياســية ،وهــي تقابــل مرحلــة الزراعــة،
كانــت الجريمــة عدوانـا ً علــى الســلطة السياســية ،ممثلــة فــي الجماعــة أو الدولــة ،وقــد أخــذت
العقوبــة طابــع االنتقــام العــام تتــواله الســلطة السياســية ضــد مرتكــب الجريمــة ،ولقــد كانــت
العقوبــات غايــة فــي الجســامة ،وإن كانــت تنطــوي علــى مبــدأ التــدرج مــع خطــورة الفعــل،
وذلــك علــى نقيــض المرحلــة األولــى ،حيــث كان القتــل والطــرد جــزا ًء للجانــب الغالــب مــن
الجرائــم إال أنــه كان هنــاك تطــور للعقوبــة مــن نــوع خــاص فــي هــذه الفتــرة وهــو ظهــور
الديــة إلــى جانــب القصــاص لتحــل محلــه فــي بعــض الحــاالت .ومفــاد الديــة هــو أن المجنــي
عليــه يتــم تعويضــه ليــس بإنــزال أذى مماثــل بالجانــي وإنمــا عــن طريــق تحقيــق فائــدة ماديــة
تلحــق به(((.
 .بالعصر اإلقطاعي:
كانــت العقوبــة فــي العصــر البربــري واإلقطاعــي الــذي أعقــب ســقوط الســلطة السياســية
المتمثلــة فــي (اإلمبراطوريــة الرومانيــة) هــي العــودة لنظــام االنتقــام الفــردي مــن قبــل
المجنــي عليــه .ومــن تكويــن اإلقطاعــات أصبــح كل قطــاع مســئول عــن نفســه ممــا خفــف
مــن ســلطات الســلطة العامــة فقــط ،وأصبــح اإلقطاعــي يفــرض العقوبــة حمايــة لرعايــاه،
وبذلــك أصبــح االنتقــام عامــا ً وخاصــا ً(((.
 .جدور الكنيسة:
كان مــن الطبيعــي فــي ظــل الديانــة المســيحية أن يــزداد األســاس الدينــي للعقوبــة عمقــا ً
ورســوخا ً فقــد كان للنفــوذ الدينــي فــي ذلــك العصــر تأثيــر كبيــر ،وكانــت النظــرة إلــى المجــرم
علــى أنــه شــخص قــد ارتكــب خطيئــة يمكــن معاونتــه علــى التكفيــر عنهــا عــن طريــق النــدم
والتوبــة حتــى يعــود إلــى المجتمــع مواطن ـا ً صالح ـاً ،وروي أن أفضــل ســبيل إلــى ذلــك هــو
عــزل المحكــوم عليــه فــي ســجن انفــرادي حتــى يتفــرغ فــي عزلتــه للعبــادة وطلــب الغفــران
ومــن هنــا ظهــرت فكــرة الســجن االنفــرادي « للمجرميــن» واالهتمــام بتعذيبهــم وتأهيلهــم

(((د .عبدالفتاح مصطفى الصيفي ،حق الدولة في العقاب ،ط ،2دار الهدى للمطبوعات ،اإلسكندرية1985 ،م،
ص.34
(((د .فوزية عبدالستار ،المبادئ العامة في علم اإلجرام والعقاب ،دار النهضة العربية ،القاهرة1972 ،م ،ص،13
د .عبدالفتاح الصيفي حق الدولة في العقاب ،مرجع سابق ،ص 19وما بعدها.
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حتــى إبــان قيــام الثــورة الفرنســية(((.
 .دقيام الثورة الفرنسية:
بظهــور حركــة التنويــر فــي أوروبــا والتــي تمثلــت فــي كتابــات الفالســفة والكتــاب وخاصــة
جــان جــاك روســو ،وأيضــا ً اتجاهــات بعــض رجــال الديــن فــي أوروبــا نحــو اإلنســانية
والرحمــة فــي معاملــة المجرميــن ،تبلــورت فــي األذهــان فكــرة العدالــة كأســاس للمعاملــة
العقابيــة إلــى أن جــاءت الثــورة الفرنســية وظهــور مبــدأ الشــرعية «ال جريمــة وال عقوبــة
إال بنــص».
وظهــرت المــدارس الجنائيــة المختلفــة حــول فلســفة العقوبــة والتــي اعتبرتهــا وســيلة إلرضــاء
الشــعور بالعدالــة لــدى األفــراد ،وفــي نفــس الوقــت االســتفادة منهــا فــي تأهيــل المحكــوم
عليــه وتهذيبــه ،وبظهــور المدرســة الوضعيــة ،وكذلــك نظريــة الدفــاع االجتماعــي فــي أواخــر
القــرن التاســع عشــر ،ونقــل مركــز الثقــل فــي السياســة العقابيــة مــن الجريمــة إلــى المجــرم
كشــخص لــه كيــان ،وتركيزهــا علــى شــخص الجانــي لبحــث األســاليب الدافعــة لــه علــى
اإلجــرام ،واختيــار الوســيلة المالئمــة لتفــادي تلــك األســباب ،بــدأ تقييــم دور العقوبــة فــي هــذا
الشــأن(((.
 .هقواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونين:
و نتيجــة لهــذه األفــكار الحديثــة فــي العقوبــة فقــد بــدأت األنظمــة الجنائيــة والعقابيــة تتخفــف
شــيئا ً فشــيئا ً مــن العقوبــات التــي تتســم بالقســوة ،حيــث بــدأ الباحثــون فــي األنظمــة العقابيــة
يضعــون القواعــد التــي تمثــل الحــد األدنــى لمعاملــة المســجونين بمــا يحفــظ عليهــم آدميتهــم،
ويســاعد فــي الوقــت ذاتــه علــى تحقيــق العقوبــة للغايــة منهــا أال وهــي تأهيــل المحكــوم عليــه
وتهذيبــه .وقــد عقــدت المؤتمــرات العديــدة فــي هــذا الخصــوص وانتهــت باتفاقيــة دوليــة
للقواعــد الخاصــة بالحــد األدنــى لمعاملــة المســجونين وذلــك فــي عــام 1955م.
و كان نتيجــة هــذه القواعــد ظهــور تطــور واضــح للعقوبــة مــن حيــث تحديــد العقوبــة ،وظهــور
فكــرة التناســب بيــن العقوبــة وجســامة الجريمــة ،والتفرقــة فــي العقــاب بيــن الجرائــم الخطيــرة
(((د .محمود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص ،41د .أحمد عوض بالل ،النظرية العامة للجزاء الجنائي،
دار النهضة العربية ،القاهرة1996 ،م ،ص 20وما بعدها.
(((جان جاك روسو هو الفقيه الفرنسي صاحب فكرة « العقد االجتماعي » والذي يجيز للدولة االلتجاء إلى العقاب،
وهدفها في ذلك هو تحقيق المصلحة االجتماعية والتي تتمثل في منع وقوع الجريمة مستقبالً سواء من جانب
الجاني نفسه أو من جانب أفراد المجتمع دون النظر إلى الماضي ،ولهذا يجب أن نحدد العقوبة بمقدار جسامة
الضرر الذي حددته الجريمة.
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والجرائــم البســيطة كمــا بــدت مظاهــر هــذا التطــور فــي اختفــاء العقوبــات المفرطــة فــي القســوة
مــن التشــريعات الحديثــة ،فقــد اســتبدلت العقوبــات البدنيــة بالعقوبــات الســالبة للحريــة(((.
رابعاً :فيما يتعلق بالشريعة اإلسالمية:
مــا ســبق عرضــه مــن قســوة فــي العقوبــة ال ينطبــق علــى النظــام العقابــي اإلســامي ،فعلــى
الرغــم مــن اعتــراف الشــريعة اإلســامية باإلعــدام والعقوبــات البدنيــة فهــي تحــد مــن نطاقهــا،
فحــاالت توقيعهــا محــدودة وعقوبــة القصــاص محصــورة بنصــوص الكتــاب والســنة ،ممــا يلــزم
مــن إجــراءات إلثبــات الجرائــم المســتوجبة لهــا فــي صــورة دقيقــة تضمــن اســتبعاد توقيــع الحــد
مــا لــم يقــم علــى الجريمــة دليــل قاطــع مــن إقــرار أو شــهادة عــدد معيــن مــن الشــهود ،ويقــرر
« درء الحــدود بالشــبهات» ،وقــد ســبقت الشــريعة اإلســامية فــي القــرن الســادس الميــادي
نفــس األفــكار والتــي نــادت بهــا المدرســة التقليديــة فــي القــرن الثامــن عشــر ،وهــي فكــرة حريــة
االختيــار ،وفكــرة المســئولية األخالقيــة وفكــرة الذنــب ،وفكــرة العقوبــة .واســتكماالً لهــذه األفــكار
تبنــت الشــريعة اإلســامية « مبــدأ قانونيــة الجرائــم والعقوبــات» و«مبــدأ المســاواة فــي العقوبــة»
و«مبــدأ شــخصية العقوبــة» ومبــدأ الدفــاع االجتماعــي عــن المجتمع بوســيلتين متكاملتيــن« :الردع
الخــاص» و«الــردع العــام» .وألغــت فــي نفــس الوقــت التعذيــب والعقوبــات الوحشــية فتبنــت
الشــريعة اإلســامية أنواع ـا ً مختلفــة مــن العقوبــات وعلــى رأســها العقوبــات البدنيــة والعقوبــات
الســالبة للحريــة(((.
المطلب الثاني
أهداف التنفيذ العقابي للسجين وفق التشريع اإلماراتي
إن التنفيــذ العقابــي فــي القانــون اإلماراتــي يحقــق األهــداف الثالثــة (األخالقيــة ،والعدالــة والردع)،
فمــن ناحيــة يحقــق األهــداف األخالقيــة المتمثلــة فــي التكفيــر عــن الذنــب ،ويحقــق العدالــة بــكل
معانــي هــذا المصطلــح ،فالعقوبــة فيــه تأخــذ الســمة التقليديــة بمــا تنطــوي عليــه مــن إيــام مقصــود
ينــزل بالجانــي كنتيجــة قانونيــة لثبــوت مســئوليته عــن الجريمــة ،أي عندمــا تســند هــذه األخيــرة
ماديـا ً ومعنويـا ً إليــه وهــذا يبــدو واضحـا ً فــي اآلتــي:
ً
مثــا يعاقــب
أوالً :أن العقوبــة مقــدرة علــى أســاس جســامة الجريمــة واإلثــم((( ،فالقتــل العمــد
(((د .فتوح عبدهللا الشاذلي ،أساسيات علم اإلجرام والعقاب ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية2000 ،م ،ص 82وما
بعدها.
(((وفي ذلك جاء قول هللا تعالى( :فمن يعمل مثقال ذر ٍة خيراً يره ( )7ومن يعمل مثقال ذر ٍة شراً يره (( .))8سورة
الزلزلة ،اآليتان  7و.)8
(((راجع المادة ( )332من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم  3لسنة .1987
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عليــه بالســجن المؤبــد أو المؤقــت ،إذا لــم يقتــرن بظــرف مشــدد أي أنــه يعــد جنايــة ،فــي حيــن أن
الضــرب البســيط يعتبــر جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس والغرامــة((( ،وإذا ترتــب علــى الضــرب
أو الجــرح إحــداث عاهــة مســتديمة بالمجنــي عليــه فــإن العقوبــة تكــون الســجن مــدة ال تزيــد علــى
خمــس ســنوات ،إذا كانــت العاهــة غيــر مقصــودة مــن الجانــي ،أو الســجن مــدة ال تزيــد عــن ســبع
ســنين إذا كان إحــداث العاهــة المســتديمة مقصــوداً فــي هــذه األخيــرة(((.
ثانيـاً :إن العقوبــة ال تطبــق إذا مــا انعدمــت أهليــة المحكــوم عليــه بســبب جنــون أو مــرض عقلــي،
والحكمــة مــن عــدم توقيــع العقــاب هــو عــدم اإلدراك لتجريــم الفعــل(((.
ثالثاً :األخذ بعقوبة اإلعدام في الجرائم الخطيرة والجسيمة(((.
رابعــا ً :تعــدد العقوبــات الســالبة للحريــة فــي دولــة اإلمــارات ومنهــا الســجن المؤبــد ،الســجن
المؤقــت والحبــس ومــا يقتضيــه ذلــك مــن اختــاف األماكــن التــي تخصــص لتنفيــذ هــذه العقوبــات
أمــا مــن ناحيــة تحقيــق الــردع العــام فقــد أدى بالقانــون اإلماراتــي إلــى تقســيم الجرائــم بحســب
جســامتها ،فقــرر للجرائــم الجســيمة عقوبــات شــديدة تتناســب مــع خطــورة الجريمــة ،وجســامة
األضــرار الناجمــة عــن الجريمــة ،وهــذا التشــديد للعقوبــة لتحقيــق إرهــاب وتخويــف الكافــة مــن
تبعــة ارتــكاب الجرائــم ،أي تحقيــق الــردع العــام لذلــك قــرر للجرائــم الخطيــرة (أي الجنايــات)
عقوبــات شــديدة وجســيمة تتمثــل فــي :اإلعــدام والســجن المؤبــد والســجن المؤقــت الــذي قــد
يصــل إلــى خمــس عشــرة ســنة أمــا بالنســبة للجرائــم التعزيزيــة ،وعقوبــات الحــدود والقصــاص
فوظيفتهــا الوقايــة مــن الجرائــم المســتقبلية اســتناداً إلــى الخطــورة اإلجراميــة للجانــي فقــد أخــذ
القانــون اإلماراتــي فــي االعتبــار بعــض الحــاالت ،مثــال تشــديد العقوبــة فــي حــاالت العــودة إلــى
الجريمــة(((.
أمــا بالنســبة لغــرض أو وظيفــة تحقيــق الــردع الخــاص ،فــإن العقوبــة فــي قانــون العقوبــات
((( راجع المادة ( )339من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم  3لسنة .1987
((( راجع المواد (من  337إلى  )339من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم  3لسنة .1987
(((راجع المواد (من  60إلى  )64من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم  3لسنة  .1987والمواد (من 295
إلى  )297من نفس القانون.
(((لقد نص قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة على اإلعدام كعقوبة لبعض الجرائم الخطيرة،
مثل :الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج في (المواد  149إلى  )151والمادتين ( 154و ،)158والجرائم
الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج في المواد ( 149إلى  )151والمادتين ( 154و ،)158والجرائم الماسة بأمن
الدولة من جهة الداخل (المواد  )199 ،194 ،187 ،186 ،179 ،175 ،174وجريمة شهادة الزور الكاذبة في
جريمة القتل المادة ( )308وجرائم القتل المقترف بأحد الظروف (المادة )332وجرائم االغتصاب وهتك العرض
المادتين (.)357 ،354
((( راجع المواد (من  87إلى  )93من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم  3لسنة .1987
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االتحــادي قــد تقــررت لتحقيــق هــذا الغــرض ســواء فــي معنــاه التقليــدي المتمثــل فــي ردع الجانــي
حتــى ال يعــود إلــى طريــق الجريمــة ،أم فــي معنــاه الحديــث الــذي يتجســد فــي ضــرورة العمــل
علــى إصــاح الجانــي بعالجــه وتقويمــه وتهذيبــه حتــى يتحقــق تأهيلــه االجتماعــي ،علــى نحــو
يــؤدي إلــى إعــادة اندماجــه فــي المجتمــع .فقــد شــدد القانــون العقــاب علــى الجانــي فــي حالــة
عودتــه إلــى الجرائــم كمــا أنــه أي القانــون ،قــد تبنــى مبــدأ العقوبــات فــي حالــة تعــدد الجرائــم ،مــا
لــم تكــن هــذه الجرائــم المتعــددة تعــدداً حقيقيـا ً قــد ارتكبهــا الجانــي تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي واحــد
علــى نحــو يجعلهــا مرتبطــة ببعضهــا ارتباطـا ً ال يقبــل التجزئــة ،حيــث أوجــب القانــون فــي هــذه
الحالــة الحكــم بالعقوبــة المقــررة ألشــد تلــك الجرائــم(((.
كمــا يحتــوي قانــون العقوبــات االتحــادي علــى بعــض األنظمــة التــي تؤكــد الغــرض اإلصالحــي
والتأهيلــي للعقوبــة((( ومــن ذلــك:
1 .1تنظيــم العمــل داخــل المؤسســات العقابيــة بتزويدهــا بالمعــدات الالزمــة لمزاولــة الحــرف
المختلفــة بمــا تســمح بــه ظــروف المنشــأة العقابيــة.
2 .2حق المحكوم عليه في مكافأة عن األعمال التي يزاولها أثناء مدة التنفيذ.
3 .3تعليم المحكوم عليه في مدارس تتواجد داخل المؤسسات العقابية.
4 .4تزويــده بالتعليــم الدينــي واألخالقــي واالجتماعــي عــن طريــق متخصصيــن داخل المؤسســات
اإلصالحيــة والعقابية.
5 .5اإلشراف القضائي أثناء التنفيذ عن طريق النيابة العامة(((.
6 .6األخــذ بالنظــام التدرجــي فــي معاملــة المحكــوم عليهــم أثنــاء التنفيــذ وذلــك تبعــا ً لدرجــة
التهذيــب واإلصــاح التــي يصيــر إليهــا بســلوكه داخــل المؤسســة اإلصالحيــة والعقابيــة.
ونجــد أن المشــرع الجزائــري ،مــن خــال المــادة األولــى مــن القانــون  05-04والمتضمــن قانــون

(((راجع حول موقف قانون العقوبات اإلماراتي االتحادي من أغراضه العقوبة ،د .مصطفى فهمي الجوهري،
النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص .104
(((راجع :المواد ( )302من قانون اإلجراءات الجنائية االتحادي ،والمواد ( 44إلى  )48من القانون االتحادي رقم
( )43لسنة  1992في شأن تنظيم المنشآت العقابية.
(((تنص المادة العاشرة من القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  1976في شأن األحداث الجانحين والمشردين على
أن عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث « تنفذ في أماكن خاصة تتوفر فيها وسائل الرعاية االجتماعية
والتربية والتعليم».
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تنظيــم الســجون وإعــادة االندمــاج االجتماعــي للمحبوســين((( ،أعطــى الخطــوط العريضــة التــي
يتصــف بهــا التنفيــذ العقابــي فجــاء فــي هــذه المــادة كحكــم تمهيــدي للقانــون المذكــور بــأن التنفيــذ
العقابــي قائــم علــى فكــرة الدفــاع االجتماعــي وهــي نفــس الفكــرة القائمــة فــي المشــرع اإلماراتــي.
المطلب الثالث
األهداف األخالقية للتنفيذ العقابي في دولة اإلمارات
أوالً :التكفير عن الذنب:
العقوبــة شــر وألــم يقعــان علــى شــخص الجانــي فتحرمــه مــن بعــض حقوقــه ،إمــا حقــه فــي
الحريــة ،أو بعــض حقوقــه السياســية أو المدنيــة ويهــدف توقيعهــا إلــى تحقيــق معنــى أخالقــي
يتمثــل فــي تكفيــر المحكــوم عليــه عــن الذنــب الــذي اقترفــه ،وإيقــاظ الشــعور بالمســئولية لديــه
وهــذا الغــرض األخالقــي للعقوبــة أبرزتــه الديانــات الســماوية التــي تهــدف إلــى بنــاء اإلنســان على
أســاس أخالقــي ،ولهــذا نــادى الفالســفة والمفكــرون أمثــال « جــان جــاك روســو» و« بكاريــا»
إلــى الثــورة ضــد البربريــة وقســوة العقوبــة بحيــث يجــب أن تكــون العقوبــة عادلــة ،وكمقابــل
للخطــأ الــذي ارتكبــه الجانــي ،وأن تكــون متناســبة مــع جســامة الجريمــة وبقــدر أدائهــا لدورهــا
فــي التكفيــر عــن الذنــب ،فالعقوبــة هــي جــزاء مســاو لجســامة الجريمــة ،وبالتالــي فهــي ضــرورة
للنظــام األخالقــي تحقيقـا ً للتكفيــر عــن الذنــب فالعقوبــة تهــدف إلــى دعــم الحمايــة القانونيــة للنظــام
القانونــي(((.
ثانياً :تحقيق العدالة:
العدالــة قيمــة اجتماعيــة ال غنــى عنهــا ألي مجتمــع ومــن ضمنهــا مجتمــع دولــة اإلمــارات ،وهــي
تتعــرض للعــدوان عليهــا مــن قبــل الجانــي الــذي ارتكــب الجريمــة ووجــه العــدوان علــى العدالــة
(((«رأى بعض الفقه وأصحاب الفكر الفلسفي أن رد الفعل حيال الجريمة والتمثيل في العقوبة هو إجراء غير مجد
وغير مثمر .إذ يكفي لمكافحة اإلجرام اتخاذ الوسائل التي تحقق الوقاية من الجرائم المستقبلية ،دون االلتجاء إلى
العقوبة .ذلك أن العقوبة إنما تمثل ثأر الدولة من الجاني ،وهذا ال يجوز ،كما أن العقوبة باعتراف الجميع ،هي أذى
يمثل إيالم الجاني مقابل ما حققه من أذى بجريمته ،وبالتالي فليس للدولة أو الجماعة الحق في إيقاع هذا األذى
ولكن هذا الرأي هو مجرد رأي خاص واجتهاد لهؤالء الفقهاء تحت إطار فلسفي ناقص وهو مردود عليهم نظراً
ألهمية العقوبة خاصة وأنها في العصر الحديث تهدف إلى اإلصالح والتأهيل» انظر :د .مأمون محمد سالمة،
قانون العقوبات ،القسم العام ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ،القاهرة1990 ،ـ1991م ،ص .622
((( للمزيد راجع في ذلك:
د .هاللي عبد الاله أحمد ،شرح قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص  ،425د .عبدالفتاح مصطفى الصيفي ،األحكام
العامة للنظام الجنائي ،مرجع سابق ،ص ،490د .أسامة عبدهللا قايد ،مبادئ علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق،
ص ،266د .رؤوف عبيد ،مرجع سابق ،ص .770وأيضا ً راجع:
Jonathan Herring M.A., Marise Cremona B.A., Criminal Law, Second Edition, Macmillan, London, 1998, P. 25.
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يتضــح فــي مســاس الجريمــة بمــا وقــر فــي نفــوس أفــراد المجتمــع مــن احتــرام للعدالــة واالحتمــاء
بهــا ،وبمــا ترتكــز عليــه مــن أســس المســاواة فــي الحقــوق بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد ،وبارتــكاب
الجريمــة يحــدث خلــل فــي هــذه األســس لصالــح مرتكبهــا بمــا ال يســتقيم معــه القــول بوجــود هــذه
المســاواة وبفــرض العقوبــة وتنفيذهــا ،يعــود للعدالــة احترامهــا ،ذلــك أن توقيــع العقوبــة غالبــا ً
مــا يــؤدي إلــى شــفاء غيــظ المجنــي عليــه وكذلــك الجمهــور ،وبالتالــي يمنــع ارتــكاب جرائــم
جديــدة ،كمــا أن اعتبــارات العدالــة تمهــد لتفريــد العقوبــة وتســهل إعــادة تكيــف المحكــوم عليــه مــع
المجتمــع بعــد اإلفــراج عنــه(((.
ثالثا ً :تقدير العدالة كهدف من التنفيذ العقابي:
ذهــب بعضهــم إلــى أن وضــع العدالــة كغــرض تســتهدفه العقوبــة مــن شــأنه أن يعيــد العقوبــة إلــى
صورتهــا األولــى المبنيــة علــى االنتقــام مــن الجانــي والتشــفي فيــه ،ويطلــق رغبــة الجمهــور فــي
عقــاب ال تحــده قيــود ومــن ناحيــة أخــرى ،قيــل إن « الضميــر االجتماعــي» الــذي يتطلــب العدالــة
بصــورة غريزيــة ،ال يصلــح كأســاس للمعاملــة العقابيــة الســليمة :فهــو متغيــر متقلــب ال تحكمــه
قواعــد ثابتــة.
ولكــن القانــون الجنائــي ينبغــي أال يبنــى علــى مثــل هــذا النــوع مــن االعتبــارات ،بــل يجــب أن
يســتند إلــى معطيــات علميــة ثابتــة ويــرى رأي أن هــذا النقــد فــي غيــر موضعــه ،فالعدالــة مــن
أســمى القيــم االجتماعيــة وهــي تختلــف عــن االنتقــام ،كمــا إن االســتجابة إلــى األفــكار التــي تســود
لــدى الــرأي العــام ليســت عيب ـاً ،إذ ال تــؤدي العقوبــة وظيفتهــا فــي المجتمــع إال إذا التأمــت مــع
قيمــه ،إذ بغيــر ذلــك تعتبــر ظلم ـا ً وتثيــر شــعور العطــف علــى مــن توقــع عليــه ،وتكــون بذلــك
عام ـاً إجرامي ـاً ،بــل إن السياســة الجنائيــة الســليمة تقتضــي اســتغالل القيــم االجتماعيــة لتوجيــه
العقوبــة إلــى وظيفتهــا(((.
ويجــب أال يكــون تحقيــق العدالــة هــو الغــرض الوحيــد للعقوبــة بــل يجــب أن توافقــه األهــداف
(((يتكبد ضحايا الجريمة العديد من الخسائر المادية والمعنوية تتمثل في األموال المسلوبة والممتلكات المحطمة،
ونفقات العالج والنقص في اإلنتاجية واألجر أو العائدات الضائعة ،إضافة إلى الخسائر المعنوية نتيجة اإلحساس
باأللم والمعاناة والتوتر النفسي الناجم عن تذكر أحداث الجريمة وما يترتب عليه من خوف واضطراب .حول
خسائر ضحايا الجريمة ،انظر للمزيد باتنسي كالوس ،خسائر ضحايا الجريمة ،ترجمة د .محمد أحمد عبدالرحمن،
مركز البحوث والدراسات ،شرطة دبي ،العدد ( )48ديسمبر 1995م ،د .نبيل عبدالمنعم جاد ،حماية حقوق
ضحايا الجريمة ودور الشرطة ،مجلة كلية الدراسات العليا بأكاديمية مبارك لألمن ،العدد الثاني عشر ،القاهرة،
يناير  ،2005ص 107وما بعدها.
(((د .محمد أبو العال عقيدة ،مرجع سابق ،ص .230ويرى جانب من الفقه أن كانت بهذا المثل أو الفرض ال يقيم وزنا ً
للمنفعة أو المصلحة العامة التي يجنيها المجتمع من توقيع العقاب .بقدر ما يرى في هذا العقاب ضرورة تقتضيها
العدالة لذاتها .انظر في ذلك :د .علي راشد ،نظرية القانون الجنائي االجتماعي أو المفهوم االجتماعي للقانون
الجنائي ،دروس ألقيت على طلبة الدراسات العليا بجامعة بغداد ،خالل العام الجامعي 1967ـ ،1968ص31ـ.45
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األخــرى وهــي الــردع الخــاص والعــام(((.
ويــرى الباحــث أن هــذه األهــداف التــي تنصــب نحــو تحقيــق العدالــة للعقوبــة ســالبة الحريــة
قصيــرة المــدة ال تــؤدي الغــرض المرجــو منهــا بصــورة كاملــة ،ذلــك أن النتائــج التــي انتهــت
إليهــا الدراســات الميدانيــة التــي أجريــت علــى المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة قصيــرة المــدة
وأســرته ،أظهــرت أن اآلثــار الســلبية العديــدة التــي تترتــب عليهــا ال يقتصــر مداهــا علــى المحكــوم
عليــه بهــا ،بــل يمتــد ليطــول أفــراد أســرته وعائلتــه ومــن يرتبــط معهــم برابطــة اجتماعيــة أيـا ً كان
نمطهــا فالعقوبــة الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة تصيــب الروابــط االجتماعيــة بأضــرار جســيمة،
وهــي ال تحقــق للعدالــة أي احتــرام مطلــوب ،حيــث إنهــا تضــر باإلنســان المحكــوم عليــه وبأســرته
وبجميــع مــن يرتبطــون معــه بأضــرار تفــوق مــا ارتكبــه والــذي يفتــرض أن يكــون جرمـا ً بســيطا ً
ألنــه حكــم عليــه بمــدة قصيــرة مــن عقوبــة ســالبة الحريــة((( ،ولقــد حاولــت التدابيــر االحترازيــة
حــل العديــد مــن المشــكالت الجنائيــة ،ومنهــا مشــكلة الحبــس قصيــر المــدة ،ونــادى بعــض الفقهــاء
بعــرض بدائــل لتحــل محلــه ،ومنهــا االختبــار القضائــي ،وإيقــاف تنفيــذ العقوبــة ،أو الحكــم بعقوبــة
تبعيــة أو تكميليــة بصفــة أصليــة ،أو تدبيــر احتــرازي(((.
أمــا فــي الجمهوريــة الجزائريــة فــإن المــواد مــن  88إلــى  105والمــواد مــن  116إلــى  128التــي
نصــت علــى إعــادة التربيــة وإعــادة االندمــاج االجتماعــي للمحبوســين وإعــادة تربيــة واندمــاج
األحــداث فقــد طبقــت فيهــا األهــداف األخالقيــة للتنفيــذ العقابــي كمــا فــي دولــة اإلمــارات.

(((د .أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجراءات م1ط 4دار النهضة الوطنية القاهرة ،د .عوض محمد ،د.
محمد زكي أب عامر ،مبادئ علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص ،443د .أحمد عوض بالل ،النظرية العامة
للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص 219ـ ،223د .حسام الدين محمد أحمد ،النظرية العامة للعقوبة والتدابير
االحترازية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1977 ،ص12ـ ،13د .محمود نجيب حسني ،الموجز في شرح
قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص566ـ ،568د .محمد زكي أبو عامر ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار
المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،1986 ،ص 484ـ ،486د .فتوح الشاذلي ،د .علي عبدالقادر القهوجي ،شرح
قانون العقوبات ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص239ـ ،240د .جالل ثروت ،الظاهرة اإلجرامية ،مرجع سابق،
ص ،227د .مصطفى محمود الجوهري ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص.95
(((د .أحمد فتحي سرور ،أصول السياسة الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة1972 ،م ،ص ،203د .أحمد عوض
بالل ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص ،219د .أحمد عوض بالل ،محاضرات في الجزاء
الجنائي ،مرجع سابق ،ص ،21د .شريف سيد كامل ،مرجع سابق ،ص ،73د .محمود أبو العال عقيدة ،مرجع
سابق ،ص.223
(((للمزيد راجع في ذلك :د .أحمد فتحي سرور ،أصول السياسة الجنائية ،مرجع سابق ،ص ،115د .أحمد عوض
بالل ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص223ـ ،226أحمد عوض بالل ،محاضرات في الجزاء
الجنائي ،مرجع سابق ،ص ،23د .محمود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص93ـ.95
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المطلب الرابع
األهداف النفعية للعقوبة في دولة اإلمارات
تهــدف العقوبــة فــي دولــة اإلمــارات إلــى وقايــة المجتمــع مــن الخطــر وذلــك بتحقيــق الــردع ســواء
كان عامـا ً أو خاصـاً ،وذلــك علــى مــا ســوف يتضــح فيمــا يأتــي:
أوالً الردع العام:
يتحقــق الــردع العــام عــن طريــق التخويــف الجماعــي أو تهديــد النــاس كافــة بتوقيــع العقوبــة علــى
مــن يخالــف منهــم أوامــر القانــون ونواهيــه.
ولكــي يتحقــق للعقوبــة دورهــا التهديــدي ،فالبــد أن تكــون مهــددة بضــرر يلحــق بالفــرد يفــوق
النفــع الــذي ينبغــي تحقيقــه مــن الجريمــة ،وبهــذا يشــكل التهديــد بتوقيــع العقوبــة الباعــث المانــع
مــن ارتــكاب الجريمــة(((.
وعلــى ذلــك يجــب أن تتناســب جســامة العقوبــة مــع مــدى أهميــة الحــق المعتــدى عليــه ،وأن يشــعر
األفــراد جميعـا ً بأنــه ال مفــر مــن خضوعهــم للعقــاب إذا ارتكبــوا الجريمــة ،وهــو مــا يمثــل اليقيــن
مــن توقيــع العقوبــة عنــد مخالفــة القانــون.
ثانياً :تقدير الردع العام:
تعــرض الــردع العــام النتقــادات عديــدة ،فقيــل بــأن االعتــداد بــه يميــل بالعقوبــات إلــى القســوة،
إذ تــزداد فاعليــة التهديــد كلمــا ازدادت شــدتها .وقيــل باصطدامــه مــع المنطــق ،إذ ال يجــوز إيــام
إنســان مــن أجــل التأثيــر فــي غيــره ،وهــو ال شــأن لــه بــه ،وأثيــر الشــك فــي النهايــة حــول جــدواه،
واستشــهد فــي الداللــة علــى ذلــك بــأن التهديــد باإلعــدام لــم ينجــح فــي اإلقــال مــن الجرائــم التــي
يعاقــب عليهــا بهــا(((.
ويمكن الرد على هذه االنتقادات بما يأتي:
أوالً :ثمــة فــارق كبيــر بيــن االنتقــام وهــو شــهوة مدمــرة وبيــن العدالــة وهــي قيمــة اجتماعيــة
ســامية ،وتتجلــى أهميــة تحقيــق العدالــة فــي أنهــا ترضــي شــعور المجنــي عليــه وتبعــده بالتالــي عن
فكــرة االنتقــام والثــأر مــن الجانــي ،كمــا أنهــا ترضــي مشــاعر وأحاســيس األفــراد والتــي أثارتهــا
(((للمزيد حول هذا الموضوع انظر :د .أيمن رمضان محيي الدين ،العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها،
دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه في علوم الشرطة ،أكاديمية الشرطة كلية الدراسات العليا ،القاهرة ،مقدمة (ج).
(((د .عبدالرؤوف مهدي ،السجب كجزاء جنائي في ضوء العدالة الجنائية الحديثة ،مجلة القانون واالقتصاد ،السنة
 ،48العددين األول والثاني ،جامعة القاهرة ،ص.231
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الجريمــة ،فتعيــد الطمأنينــة إلــى النفــوس ،وتولــد لديهــم االســتعداد لتقبــل المجــرم كعنصــر جديــد
فــي المجتمــع عندمــا تنقضــي عقوبتــه فيتحقــق بذلــك تأهيلــه(((.
ثانيــاً :إن طوائــف النــاس الذيــن ال يتصــور الــردع العــام بالنســبة لهــم هــي طوائــف تتصــف
بالشــذوذ وال تمثــل النــوع الغالــب منهــم ،ويعنــي ذلــك أنــه ال محــل إلنــكار الــردع العــام بالنســبة
للشــخص العــادي وعلــى ذلــك أن للــردع العــام أهميتــه بالنســبة ألخطــر الجرائــم وأغلبهــا.
ثالثا ً :الردع الخاص:
 .أتحقيق الردع الخاص(((:
يقصــد بالــردع الخــاص :اختيــار العقوبــة التــي تناســب شــخصية الجانــي وتتفــق مــع جســامة
جريمتــه ،وتنفيذهــا باســتخدام أحــدث أســاليب المعاملــة العقابيــة التــي تعمــل علــى اســتئصال
نــوازع الشــر لديــه والقضــاء علــى الخطــورة اإلجراميــة التــي قــد تدفعــه مســتقبالً الرتــكاب
الجرائــم.
هذا ويمكن تحقيق الردع الخاص وفقا ً إلحدى الصور الثالث اآلتية:
1 .1تخويف:
فالعقوبــة هــي التــي تقــوم بهــذا الــدور لمــا تتضمنــه مــن إيــام مقصــود ينــزل بالمجــرم
فاإليــام الــذي تحدثــه العقوبــة بالمحكــوم عليــه ،ال ســيما إذا تــم تنفيذهــا بالفعــل ،مــن
شــأنه أن يدفعــه إلــى ســلوك الطريــق الســليم.
بــل إن هــذا التخويــف الفــردي يتحقــق بالنســبة لبعــض المجرميــن بمجــرد التهديــد بتوقيــع
العقوبــة ويتضــح ذلــك بصفــة خاصــة فــي حالــة الحكــم بهــا مــع وقــف التنفيــذ ،فخــوف
المحكــوم عليــه مــن إلغــاء وقــف التنفيــذ يحــول بينــه وبيــن العــودة إلــى الجريمــة.
(((يتجه انسلم فويرباخ (فقيه ألماني يعتبر أحد أقطاب المدرسة التقليدية األولى) إلى القول بضرورة تشديد العقوبة،
حتى الحد الذي تكون فيه اآلالم التي تترتب على توقيعها أكبر من المنفعة أو الفائدة التي يتوقعها الفرد من ارتكاب
الجريمة فعندئذ – وعندئذ فقط -يمكن للعقوبة أن تحقق غايتها المتمثلة في الردع أو المنع العام ،أي منع ارتكاب
الجرائم في المستقبل من جانب أفراد المجتمع ،ومنع الجاني ذاته من أن يعود إلى طريق الجريمة في المستقبل
بتكرار جريمته أو بارتكاب جرائم أخرى .د .مصطفى فهمي الجوهري :النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع
سابق ،ص.88
(((للمزيد حول تحقيق العقوبة للردع انظر :د .عمر الفاروق الحسيني ،أصول علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق،
ص ،323د .جالل ثروت ،مرجع سابق ،ص ،197د .يسر أنور علي ،د .آمال عثمان ،مرجع سابق ،ص 58وما
بعدها ،د .عوض محمد ،د .محمد زكي أبو عامر ،مبادئ علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص ،437د .مأمون
محمد سالمة ،العقوبة وخصائصها في التشريع اإلسالمي ،المجلة الجنائية القومية ،مجلد ( ،)19مارس -يوليو
 ،1976ص.219
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2 .2إصالح المحكوم عليه وتأهيله اجتماعياً:

إن أهــم الوســائل التــي يتخذهــا الجــزاء الجنائــي لتحقيــق الــردع الخــاص هــو إصــاح
المحكــوم عليــه حتــى يعــود إلــى المجتمــع مواطنــا ً صالحــا ً ال يفكــر فــي العــودة إلــى
الجريمــة مــرة أخــرى ،واإلصــاح أو التأهيــل يتحقــق فــي مرحلــة تنفيــذ العقوبــات
الســالبة للحريــة ،وقــد يقتضــي مســاعدة المفــرج عنــه علــى التكيــف مــع المجتمــع بتوفيــر
نــوع مــن الرعايــة الالحقــة لــه ،كمــا يتحقــق اإلصــاح أيضــا ً عــن طريــق التدابيــر
االحترازيــة التــي تتضمــن أســاليب عالجيــة أو تهذيبيــة تهــدف إلــى إزالــة العوامــل
اإلجراميــة المتوافــرة لــدى المجــرم(((.
3 .3استبعاد المجرم:
فــي حالــة ارتــكاب بعــض الجرائــم شــديدة الخطــورة ،فــإن وســيلة الجــزاء الجنائــي فــي
تحقيــق الــردع الخــاص قــد تتخــذ صــورة اســتبعاد المجــرم مــن المجتمــع ،خاصــة عندمــا
يثبــت أنــه مجــرم خطيــر وأنــه غيــر قابــل لإلصــاح ،واالســتبعاد يكــون باســتئصال
المجــرم مــن المجتمــع عــن طريــق الحكــم عليــه باإلعــدام ،وذلــك فــي القوانيــن التــي تأخــذ
بعقوبــة اإلعــدام ومنهــا القانــون اإلماراتــي ،أو الحكــم عليــه باألشــغال الشــاقة المؤبــدة
أو الســجن المؤبــد ،كمــا تســميه بعــض التشــريعات التــي ألغــت عقوبــة األشــغال الشــاقة،
وهنــاك أيضـا ً بعــض التدابيــر االحترازيــة التــي تتســم بطابــع االســتبعاد ،كإيــداع المجــرم
المجنــون فــي إحــدى المصحــات المخصصــة لذلــك علــى األقــل إلــى أن يتــم شــفاؤه،
وإبعــاد األجنبــي الــذي يرتكــب جريمــة معينــة مــن إقليــم الدولــة(((.

(((للمزيد راجع في ذلك :د .محمود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 95ـ ،96د .محمد أبو العال
عقيدة ،أصول علم العقاب ،مرجع سابق ص 224ـ ،226د .شريف سيد كامل ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص
168ـ ،175د .أحمد عوض بالل ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص 234ـ.236
(((راجع حول تحقيق العقوبة للردع الخاص :د .رؤوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،مرجع سابق،
ص 765ـ ،770د .عمر الفاروق الحسيني ،مرجع سابق ،ص  ،336د .محمود مصطفى ،مرجع سابق ،ص
373ـ ،379د .حسام الدين محمد ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص  ،15د .فتوح الشاذلي ،د.
علي عبد القادر القهوجي ،شرح قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص 241ـ ،242د .محمد أبو العال عقيدة ،أصول
علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 226ـ ،228د .شريف سيد كامل ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 170ـ.176
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 .بتقدير الردع الخاص(((:
وعلــى الرغــم ممــا يتميــز بــه الــردع الخــاص فــي صورتــه الثانيــة مــن طابــع إنســاني واضــح
ومــا يســتهدفه مــن تحويــل العقوبــة إلــى أداة نفعيــة ال تقصــد اإليــام لذاتــه ،وإنمــا تســعى إلــى
إصــاح المتهــم وإعــادة تكيفــه مــع المجتمــع ،إال أنــه قــد تعــرض للهجــوم مــن عــدة نــواح
فمــن ناحيــة أولــى:
قيــل بــأن وضــع الــردع الخــاص بالمعنــى الســابق كغــرض للعقوبــة مــن شــأنه القضــاء
علــى وظيفــة العقوبــة فــي الــردع العــام ،علــى الرغــم مــن أهميــة تلــك الوظيفــة فــي مكافحــة
الجريمــة وتعلــق الــرأي العــام بهــا.
ومن ناحية ثانية:
قيــل بــأن فكــرة الــردع الخــاص تصطــدم بقواعــد العدالــة التــي تقضــي بــأن ينــال كل مخطــئ
جــزاءه ،وبيــان ذلــك أن العقوبــة إذا اســتهدف منهــا فقــط تحقيــق الــردع الخــاص ،فمعنــى ذلــك
أن المجتمــع لــن يهتــم « بالعــاج العــادل» قــدر اهتمامــه بفكــرة العــاج فــي ذاتهــا ،وأنــه
لــن يســتهدف « الــردع العــادل» قــدر ســعيه نحــو تحقيــق الــردع فــي ذاتــه ،وهكــذا يخــرج
المجــرم عــن دائــرة العدالــة كليــة ،فقبــل الجريمــة كان لدينــا شــخص طبيعــي أهــل للتمتــع
بالحقــوق ،وبعدهــا تحــول الشــخص إلــى مجــرد « شــيء» أو « مريــض» أو « حالــة»(((.
و من ناحية ثالثة:
تشــير الدراســة التــي أجريــت فــي هــذا الصــدد إلــى أن الســجون والعقوبــات قــد فشــلت فــي
تأهيــل مــن ســاقهم مصيرهــم إليهــا والواقــع أن هــذه االنتقــادات مبالــغ فيهــا ،فالنقــد األول
يهــدر مــن قيمتــه أن الــردع العــام ال يرتبــط بقســوة العقوبــة أو الشــدة فــي نظــام تنفيذهــا بعالقــة
طرديــة ،فقــد ثبــت بالتجربــة أن مــا يحقــق الــردع العــام ليــس هــو قســوة العقوبــة بقــدر مــا هــو
الســرعة واليقيــن فــي تطبيقهــا ،والنقــد الثانــي ليــس صحيحـا ً علــى إطالقــه :فالــردع الخــاص
(((وهذا اإلصالح والتأهيل للمحكوم عليهم إلعادتهم للحياة الطبيعية في المجتمع ال يمكن أن يتحقق إذا كان أسلوب
تنفيذ العقوبة مناقضا ً للكرامة البشرية .راجع في ذلك :د .محمود نجيب حسني ،حقوق اإلنسان في اإلجراءات
الجنائية (مرحلة ما بعد المحاكمة) ،تقرير مقدم للمؤتمر الرابع للجمعية المصرية للقانون الجنائي ،القاهرة،
1989م.
(((راجع حول تقدير الردع الخاص :د .رؤوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،مرجع سابق ،ص770
وما بعدها ،د .محمود مصطفى ،مرجع سابق ،ص 379وما بعدها ،د .حسام الدين محمد ،النظرية العامة للجزاء
الجنائي ،مرجع سابق ،ص 16وما بعدها ،د .فتوح الشاذلي ،د .علي عبدالقادر القهوجي ،شرح قانون العقوبات،
مرجع سابق ،ص 242وما بعدها ،د .محمد أبو العال عقيدة ،أصول علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  228وما
بعدها ،د .شريف سيد كامل ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  176وما بعدها.
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التنفيذ العقايب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ) 303-265
ال يضحــي باعتبــارات العدالــة(((.
ألن المعاملــة العقابيــة  -مهمــا غلــب عليهــا مــن طابــع إنســاني -ســوف تتضمــن نوعـا ً مــن اإليــام
والمعانــاة يجعــل الحيــاة الخاضعــة للمعاملــة العقابيــة فــي الســجن أقــل راحــة مــن الحيــاة خارجــه،
وفــي هــذا مــا يكفــل تحقيــق العدالــة بالقــدر المطلــوب ،ومــن الــدول التــي تأخــذ بهــذا النظــام دولــة
الكويــت وفقـا ً للقانــون رقــم  26لســنة 1962م فــي تنظيــم الســجون حيــث نظمــت المــواد (85ـ)90
الرعايــة االجتماعيــة وتثقيــف المســجونين فــي مرحلــة التنفيــذ العقابــي ،ممــا يعــود بالنفــع علــى
الســجين بوجــه خــاص والمجتمــع بوجــه عــام(((.

المبحث الثاني
نظم المؤسسات اإلصالحية والعقابية وأساليب التنفيذ
تمهيد وتقسيم:
يــراد بنظــام المؤسســات اإلصالحيــة والعقابيــة وأســاليب التنفيــذ :مــدى مــا يســمح بــه مــن اتصــال
بيــن المحكــوم عليهــم فــي المؤسســة العقابيــة مــن ناحيــة ،وكذلــك عالقــة المحكــوم عليهــم بالعالــم
الخارجــي مــن ناحيــة أخــرى(((.
و يمكــن التمييــز فــي هــذا الصــدد بيــن أربعــة نظــم هــي :النظــام الجمعــي ،والنظــام االنفــرادي،
والنظــام المختلــط ،والنظــام التدريجــي ،ثــم نوضــح نظــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي
هــذه الجزئيــة ،وعليــه ســوف نقــوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى المطالــب اآلتيــة:
المطلب األول :النظام الجمعي
المطلب الثاني :النظام االنفرادي
المطلب الثالث :النظام المختلط
المطلب الرابع :النظام التدريجي
المطلب الخامس :نظام المؤسسات العقابية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

((( د .مصطفى فهمي الجوهري ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص .99
((( راجع المواد ( )90 – 85من قانون رقم ( )26لسنة 1962م بتنظيم السجون الخاص بدولة الكويت.
((( د .مصطفى فهمي الجوهري ،أصول علم اإلجرام والعقاب ،أكاديمية شرطة دبي2002 ،ـ ،2003ص .595
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أحمد عادل املعمري ( ) 303-265
المطلب األول
النظام الجماعي أو الجمعي
ماهية النظام الجمعي:
يقــوم هــذا النظــام علــى أســاس الجمــع أو االختــاط بيــن المحكــوم عليــه بمــدة تنفيــذ عقابــي فــي
مــكان واحــد ،ســواء أثنــاء النهــار أو الليــل أي أنــه يفتــرض االختــاط التــام بيــن جميــع نــزالء
المؤسســة العقابيــة فــي أماكــن العمــل والطعــام والرياضــة والثقافــة والنــوم ،وغيــر ذلــك مــن
األنشــطة األخــرى التــي يمارســونها داخــل المؤسســة العقابيــة ،ومــع ذلــك فــإن طبيعــة هــذا النظــام
تســمح بتقســيم المحكــوم عليهــم إلــى طوائــف بحســب الســن ،بحيــث يفصــل البالغــون ويودعــون
مع ـا ً فــي المؤسســات المخصصــة لهــم ،ويــودع األحــداث مع ـا ً فــي إحــدى المؤسســات الخاصــة
بهــم وبحســب الجنــس فيفصــل بيــن الرجــال والنســاء ،مــع اجتمــاع أفــراد كل طائفــة فــي جميــع
األوقــات(((.
تقدير النظام الجمعي:
يتميــز هــذا النظــام بالبســاطة ،ومــن أبــرز مزايــاه أنــه ال يكلــف الدولــة نفقــات باهظــة فإنشــاء
الســجون التــي يطبــق فيهــا هــذا النظــام ال يثيــر أيــة صعوبــة ،ومــن ناحيــة أخــرى قيــل إنــه يتيــح
تنظيــم العمــل العقابــي علــى نحــو يجعلــه أقــرب إلــى ظــروف مزاولــة العمــل خــارج المؤسســة
العقابيــة ،وبالتالــي يســاعد علــى تأهيــل المحكــوم عليــه((( وأخيــراً ،فــإن هــذا النظــام هــو أقــرب
األنظمــة إلــى طبيعــة اإلنســان باعتبــاره كائن ـا ً اجتماعي ـا ً يرفــض العزلــة ويميــل إلــى الحيــاة فــي
جماعــة ،ومــن ثــم يــؤدي إلــى الحفــاظ علــى الصحــة النفســية والعقليــة والبدنيــة للمحكــوم عليــه(((.
ولكــن أخــذ علــى هــذا النظــام أن االختــاط ال يســاعد حقيقــة فــي إصــاح المحكــوم عليــه ،بــل علــى
(((ويعتبر النظام الجمعي أقدم نظم السجون ،وقد استمر تطبيقه حتى نهاية القرن الثامن عشر ،حيث كان السجن حتى
ذلك التاريخ مجرد مكان للتحفظ على النزالء أو لمجرد إبعادهم عن المجتمع ،وحيث كان الهدف من العقوبة هو
الزجر أو الردع .انظر في ذلك :د .أحمد عوض بالل ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص.276
(((تدعو كثير من الدراسات إلى ضرورة الربط بين العمل اإلصالحي وعملية التنمية في المجتمع ،ألن العمل
على تطوير العمل اإلصالحي لن يأتي بثماره إال إذا تم في إطار التنمية الشاملة للمجتمع .انظر في ذلك د .أحمد
حويتي ،أسلوب تطوير العمل اإلصالحي والتهذيبي في الدول العربية ،مجلة الفكر الشرطي ،شرطة الشارقة،
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المجلد الرابع ،العدد الثاني ،سبتمبر  ،1995ص .122
(((وال يفوت في هذا المجال أن نؤكد على أن عقوبة السجن كما أنها تحقق ردع الجاني أحياناً؛ إال أنها أحيانا ً أخرى
قد تؤدي إلى العودة للجريمة بالنسبة لبعض الجناة ،وقد ذهب البعض إلى تسمية المؤسسات العقابية بمواطن
تفريخ للجريمة ،حيث أصبحت تدار عمليات تهريب المخدرات من داخل المؤسسة .راجع تفصيالً لذلك :د .أحمد
حبيب السماك ،عن ظاهرة العودة إلى الجريمة في الشريعة اإلسالمية والفقه الجنائي الوضعي ،مطبوعات جامعة
الكويت ،1985 ،ص.15
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التنفيذ العقايب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ) 303-265
العكــس يكــون مصــدر خطــر عظيم عليــه(((.
وكذلــك ،فــإن اجتمــاع المحكــوم عليهــم فــي مــكان واحــد طــوال مــدة ســلب الحريــة يمكــن أن
يــؤدي إلــى تشــكيل عصابــات إجراميــة داخــل المؤسســة العقابيــة للتمــرد ومحاولــة الهــرب ،بــل
والتخطيــط للجرائــم التــي ســوف يرتكبونهــا ســويا ً عقــب اإلفــراج عنهــم .ولــذا قيــل بحــق :إن
النظــام الجمعــي يحيــل المؤسســة العقابيــة إلــى «مدرســة للجريمــة»(((.
هــذا النظــام مطبــق فــي دولــة اإلمــارات وفقـا ً للمــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم ( )43لســنة 1992م
ومعظــم دول الخليــج والــدول العربيــة تطبــق هــذا النظــام.
المطلب الثاني
النظام االنفرادي (أو النظام البنسلفاني أو الفيالديلفي)
ماهية النظام االنفرادي
يعتبــر هــذا النظــام علــى العكــس تمام ـا ً مــن النظــام الجمعــي ،بحيــث ال تقــوم أيــة صلــة بيــن كل
محكــوم عليــه وغيــره مــن المحكــوم عليهــم اآلخريــن ،فيســتقل كل محكــوم فــي زنزانــة خاصــة
بــه وال يتصــل بغيــره مــن المحكــوم عليهــم .وتؤســس كل زنزانــة وتجهــز بــكل مــا يلــزم المحكــوم
عليــه أثنــاء إقامتــه الدائمــة فيهــا وتحتــوي المؤسســة العقابيــة القائمــة علــى هــذا النظــام علــى عــدد
مــن الزنزانــات بعــدد المحكــوم عليهــم فيهــا(((.
تقدير النظام االنفرادي:
يتميــز هــذا النظــام بأنــه يتفــادى مســاوئ االختــاط الناتجــة عــن النظــام الجمعــي ويســاعد علــى
تأهيــل المحكــوم عليــه ،ألن عــزل هــذا األخيــر تمام ـا ً عــن غيــره مــن النــزالء يتيــح لــه فرصــة
التأمــل والتفكيــر فيمــا فعــل ،والنــدم علــى ارتــكاب الجريمــة كمــا أنــه يعــد األكثــر فاعليــة فــي ردع
المجرميــن الخطريــن لمــا ينطــوي عليــه مــن قســوة تزيــد مــن إيــام ســلب الحريــة .ويتضــح ذلــك
بصفــة خاصــة بالنســبة للمجرميــن المحترفيــن ومعتــادي اإلجــرام وهــم فــي الغالــب ال يســتطيعون
(((د .عمر الفاروق الحسيني ،مرجع سابق ،ص ،389د .فتوح عبدهللا الشاذلي ،علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق،
ص .218
(((راجع في ذلك :د .محمد صبحي نجم ،أصول علمي اإلجرام والعقاب ،الطبعة األولى ،الدار العلمية الدولية للنشر
والتوزيع ،عمان – األردن ،2002 ،ص.104
(((ويصل األمر في النظام االنفرادي إلى أنه عند اضطراب المسجون للخروج من زنزانته يفرض عليه وضع قناع
على وجهه حتى ال يكون هناك مجال ألي اختالط يذكر بينه وبين زمالئه .ولذلك أطلق على هذا النظام (بالنظام
الصعب) .ألنه يؤدي إلى اختالل التوازن البدني والنفسي للسجين مما يعرضه ألمراض خطيرة كالجنون .انظر
في ذلك د .فتوح عبدهللا الشاذلي ،مرجع سابق ،ص 220وما بعدها.
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أحمد عادل املعمري ( ) 303-265
تحمــل حيــاة العزلــة(((.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن هذا النظام يعاب عليه ما يأتي:
أوالً :أنــه يكلــف الدولــة نفقــات باهظــة :إذ يفتــرض أن يتضمــن الســجن عــدداً كبيــراً مــن الزنزانات
بقــدر عــدد المحكــوم عليهــم ،وأن تعــد الزنزانــة علــى نحــو يســمح للمحكــوم عليــه أن يباشــر فيهــا
جميــع األنشــطة اليوميــة ،فضـاً عــن توافــر عــدد كبيــر مــن الحــراس والموظفيــن والفنييــن إلدارة
الســجن وتطبيــق أســاليب المعاملــة العقابيــة علــى المســجونين.
ثانيـاً :أنــه يصعــب مــع األخــذ بهــذا النظــام تنظيــم العمــل العقابــي وفقـا ً لألســاليب اآلليــة الحديثــة،
أي بالطريقــة التــي يســتطيع المحكــوم عليــه أن يباشــر العمــل بمقتضاهــا بعــد اإلفــراج عنــه(((.
ثالثــاً :أن هــذا النظــام يحــدث بالمحكــوم عليــه أضــراراً بالغــة ،ســواء مــن الناحيــة النفســية أو
العقليــة أو البدنيــة ،ممــا يحــول دون تأهيلــه اجتماعيــاً.
وهنــا يكــون عــزل المســجون بمنزلــة تدبيــر أمــر داخلــي أو عقوبــة تأديبيــة ،وفــي جميــع األحــوال
فــإن مرحلــة االنفــراد باتــت تشــكل فــي األنظمــة الحديثــة الخطــورة األولــى فــي النظــام التدريجــي،
ألنهــا تأتــي فــي إطــار دراســة شــخصية المحكــوم عليــه بصــورة متكاملــة حتــى يتــم اختيار أســاليب
التنفيــذ العقابــي المناســب لهــا ،والتــي مــن شــأنها المحافظــة علــى حقــوق اإلنســان المحكــوم عليــه
بمــدة تنفيــذ عقابــي(((.

(((ويكون النظام االنفرادي مالئما ً كذلك بالنسبة للمسجونين احتياطيا ً (التوقيف االحتياطي) وفي حاالت أخرى
يكون هذا النظام مالئماً ،وأهمها العقوبات ذات المدة القصيرة ،إذ االنفراد متطلب في هذه الحاالت ،كذلك إلشعار
المحكوم عليهم برهبة العقوبة ،وهو ال يكفي المدة القصيرة وحدها لتحقيقه .ومن الحاالت التي يمكن فيها هذا
النظام مالئما ً حالة مالحظة المحكوم عليه تمهيداً لتصنيفه وهو متصور كذلك إذا طلبه المحكوم عليه كما هو
بالنسبة لجرائم (الرأي) .انظر د .محمود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 166وما بعدها.
((( د .شريف سيد كامل ،المعاملة العقابية ،مرجع سابق ،ص.86
(((لقد طبق هذا النظام عام  1821حيث قرر الشارع في والية نيويورك تطبيق نظام تصنيف جديد في سجن مدينة
أوبرن  Auburnيقوم على تقسيم المحكوم عليهم إلى طوائف ثالث لكل منها نظام تتميز به :أخطر المجرمين،
وهؤالء تفرض عليهم العزلة في الليل والنهار ،وأوسطهم خطراً ،وتفرض عليهم العزلة أساسا ً ولكن يسمح لهم
خالل أوقات قليلة االجتماع ،أما الطائفة الثالثة فتفرض على أفرادها العزلة في الليل دون النهار .انظر في ذلك:
د .محمود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 168وما بعدها.
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التنفيذ العقايب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ) 303-265
المطلب الثالث
النظام المختلط
أوالً :المقصود بالنظام المختلط:
يقــوم هــذا النظــام علــى أســاس التوفيــق بيــن النظاميــن الســابقين فيؤخــذ بالنظــام الجمعــي نهــاراً،
وبالتالــي يجتمــع المحكــوم عليهــم أثنــاء تنــاول الطعــام أو مزاولــة العمــل العقابــي أو تلقــي دروس
العلــم والتهذيــب والراحــة أو غيــر ذلــك مــن األنشــطة اليوميــة ،ويطبــق النظــام االنفــرادي لي ـاً
بحيــث يقضــي كل مســجون ليلــه فــي زنزانــة خاصــة بــه(((.
ثانياً :تقدير النظام المختلط:
يتميــز النظــام المختلــط بأنــه أقــل تكلفــة مــن النظــام االنفــرادي ،ألن الزنزانــات فيــه ال تحتــوي
علــى التجهيــزات التــي يلــزم توافرهــا فــي زنزانــات النظــام االنفــرادي .فالزنزانــة فــي النظــام
المختلــط بيــن النــزالء ميــزة كبيــرة لهــم؛ إذ يتفــق وطبيعتهــم البشــرية ،ممــا يحفــظ لهــم توازنهــم
النفســي والبدنــي ،ويمهــد لتأهيلهــم(((.
ومــع ذلــك ،فقــد انتقــد هــذا النظــام ألنــه يفــرض علــى المحكــوم عليهــم قاعــدة الصمــت المطلــق
أثنــاء اجتماعهــم نهــاراً ،ولوحــظ أن تطبيــق هــذه القاعــدة ليــس باألمــر اليســير ،لكونهــا متناقضــة
مــع الطبيعــة البشــرية ومــن شــأن هــذه الجــزاءات أن تدفــع المحكــوم عليــه إلــى التمــرد ومعــاداة
القائميــن علــى إدارة المؤسســة العقابيــة وعلــى أيــة حــال ،فقــد تراجعــت أهميــة النظــام المختلــط
وأصبــح يعــد مــن مراحــل النظــام التدريجــي(((.
(((د .شريف سيد كامل ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص ،89د .فوزية عبدالستار ،مبادئ علم اإلجرام والعقاب ،مرجع
سابق ،ص ،8د .حسنين عبيد ،مرجع سابق ،ص 248ويضيف الدكتور محمود نجيب حسني بقوله « :وال شك
عندنا في أن النظام المختلط يفضل عن النظامين الجمعي واالنفرادي ،إذ يتفادى أغلب عيوبهما ويجتهد – قدر
ما تسمح بذلك طبيعة األشياء – في أن يجمع بين مزاياهما .ولكن نشهد في الوقت الحاضر تحوالً في دور هذا
النظام يميل به إلى أن يكون مجرد مرحلة من مراحل النظام التدريجي ،ويعني ذلك أنه يتجه إلى أن يفقد استقالله،
وتوجهنا هذه المالحظة إلى حقيقة مهمة هي ميل نظم السجون المختلفة إلى التقارب بل وإلى االندماج وسبيلها
في ذلك هو النظام التدريجي الذي يجمع بينها وفق تنسيق معين» .راجع في ذلك :د .محمود نجيب حسني ،علم
العقاب ،مرجع سابق ،ص.169
(((د .محمود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص ،171د .عمر الفاروق الحسيني ،أصول علمي اإلجرام
والعقاب ،مرجع سابق ،ص .391
(((وقد طبق النظام التدريجي ألول مرة سنة  1840في سجن جزيرة نورفلك « »Norfolkالقريبة من أستراليا على
يد اإلنجليزي ماكونوتشي « »Maconochieثم انتقل بعد ذلك إلى إنجلترا .وكان النظام التدريجي اإلنجليزي
ينقسم إلى ثالث مراحل :يطبق في المرحلة األولى على المحكوم عليه نظام الحبس االنفرادي لمدة تسعة أشهر،
ويطبق في المرحلة الثانية النظام المختلط ،أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة اإلفراج الشرطي .ثم انتقل هذا النظام
إلى أيرلندا عام  1854على يد كروفتون “ »Walter Croftonالذي أكد على وجوب تحسين ظروف حياة
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أحمد عادل املعمري ( ) 303-265
المطلب الرابع
النظام التدريجي
ماهية النظام التدريجي:
يقــوم هــذا النظــام علــى تقســيم مــدة العقوبــة إلــى فتــرات ،وتطبيــق نظــام خــاص فــي كل فتــرة
منهــا وفــق ترتيــب معيــن ،تتميــز األولــى فيــه بنظــام صــارم ،ثــم تخــف وطأتــه فــي المــدة التاليــة
تدريجيـا ً تبعـا ً الســتجابة المحكــوم عليــه لبرنامــج التأهيــل حتــى يصــل إلــى النهايــة ،وهكــذا يتميــز
هــذا النظــام بأنــه أقــل األنظمــة مشــقة(((.
ووفق ـا ً لهــذا النظــام فــإن ســلب الحريــة ليــس غايــة فــي ذاتــه ،وإنمــا وســيلة لمعاملــة المحكــوم
عليــه علــى نحــو يكفــل مســاعدته علــى التكيــف مــع المجتمــع .وهــذه المعاملــة ينبغــي أن تكــون
علــى نحــو يكفــل مســاعدته علــى التكيــف مــع المجتمــع ،بحيــث يخضــع المحكــوم عليــه فــي كل
مرحلــة منهــا لنظــام مختلــف ،يبــدأ بالشــدة والصرامــة (النظــام االنفــرادي) ثــم يميــل إلــى التخفيــف
(((
تدريجي ـا ً تبع ـا ً الســتجابة المحكــوم عليــه لبرنامــج التأهيــل حتــى يصــل إلــى الحريــة الكاملــة.

المسجونين ووجوب تأهيلهم تدريجيا ً للعودة إلى المجتمع ،ورأى أن النظام التدريجي يعد أفضل النظم لتحقيق
هذا الغرض .ولشهرة النظام التدريجي الذي طبق في أيرلندا فقد أطلق عليه اسم «النظام األيرلندي» Irlandais
 Systemوهو يقوم على أساس تقسيم مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى أربع مراحل :يخضع المحكوم عليه
في المرحلة األولى لنظام الحبس االنفرادي ويطبق عليه النظام المختلط في المرحلة الثانية ،ومع مالحظة أنه ال
يفرض على المحكوم عليهم نظام الصمت المطلق أثناء اجتماعهم نهاراً .وفي المرحلة الثالثة – يصرح للمسجونين
بالعمل خارج المؤسسة العقابية واإلقامة في مكان معين يقع خارجها أيضاً ،وهذه المرحلة تعتبر فترة انتقالية
تهدف إلى إعداد المسجون للحياة الحرة .والمرحلة الرابعة واألخيرة هي مرحلة اإلفراج الشرطي .انظر د .شريف
سيد كامل ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  90وما بعدها.
(((راجع كل من د .شريف سيد كامل ،علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  ،92د .محمود نجيب حسني ،علم العقاب،
مرجع سابق ،ص  ،173د .أحمد عوض بالل ،مرجع سابق ،ص .290
(((د .أحمد عوض بالل ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،مرجع سابق ،ص ،291د .فتوح عبدهللا الشاذلي ،مرجع
سابق ص - ،226وال نستطيع إال أن نشير إلى نظام شبه الحرية  Regime de le semi – Liberteوالذي
يفترض السماح للمحكوم عليه بالخروج من المؤسسة اإلصالحية والعقابية في وقت معين والعمل في حارجة إلى
جانب العمال األحرار دون أن يخضع لحراسة .حيث يتمتع المحكوم عليه بحرية شبه كاملة في الفترة التي يقتضيها
خارج أسوار المؤسسة العقابية .فال يضع مالبس المؤسسة العقابية الخاصة ،كما يمكنه االحتفاظ بقدر من األموال
تكفي للطعام والمواصالت ،ويعمل لدى رب العمل بذات الشروط التي تسري على العامل الحر .ومع ذلك فإن
عليه عدة التزامات أهمها العودة إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل ،وتناول طعامه بالقرب من
مكان العمل .وعدم استالمه ألجره بل تتسلمه إدارة المؤسسة العقابية ،ويخضع لنظام التأديب الخاص بالمحكوم
عليهم بفترة تنفيذ عقابي .راجع في نظام شبه الحرية :د .فوزية عبدالستار ،مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص
 .301د .يسر أنور علي ،د .آمال عثمان ،أصول علمي اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص  .391د .فتوح عبدهللا
الشاذلي ،علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص.230
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التنفيذ العقايب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ) 303-265
المطلب الخامس
نظام المؤسسات العقابية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
اتجاه القانون اإلماراتي نحو األخذ بالنظام التدريجي:
يتضــح مــن القانــون االتحــادي رقــم  43لســنة  1992فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة اإلماراتي
يتجــه نحــو األخــذ بالنظــام التدريجــي؛ حيــث نصــت المــادة  27مــن هــذا القانــون علــى أنــه إذا
زادت مــدة بقــاء المحكــوم عليــه فــي المنشــأة علــى أربــع ســنوات وجــب قبــل اإلفــراج عنــه أن يمــر
بفتــرة انتقــال ،علــى أن يراعــي خاللهــا التــدرج فــي تخفيــف القيــود ،ومنــح المزايــا وفقـا ً للشــروط
التــي تنــص عليهــا الالئحــة التنفيذيــة(((.
وقــد بينــت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون المشــار إليــه الصــادر ســنة  1995فــي المــادة ( )37منهــا
المزايــا التــي تمنــح للمحكــوم عليــه خــال مــدة االنتقــال وهــي تمتعــه بــذات المزايــا الممنوحــة للفئة
(أ) مــن فئــات المســجونين((( .ومــن أمثلتهــا ارتــداء المالبــس الخاصــة داخــل المنشــأة العقابيــة،
اســتحضار الطعــام مــن الخــارج علــى حســابه الخــاص بواســطة إدارة المنشــأة ،مقابلــة الزائريــن
مــرة فــي األســبوع باإلضافــة إلــى الزيــارة المســموح بهــا ،والســماح لــه بمراســلة مــن يشــاء
بمعــدل ســت رســائل أســبوعية واســتالم الرســائل الــواردة إليــه بمعــدل مرتيــن فــي األســبوع،
فضـاً عــن الســماح لــه بشــراء الكتــب والمجــات والجرائــد المســموح بقراءتهــا واالحتفــاظ بهــا...
وحــددت المــادة ( )38مــن الالئحــة التنفيذيــة أيضــا ً تمتــع المحكــوم عليــه فــي فتــرة االنتقــال
بالمزايــا الســابقة ،وتتلخــص هــذه الشــروط فــي ثالثــة هــي:
1 .1أال تزيد المدة المتبقية من مدة عقوبته على سنة واحدة.
2 .2أن يكون حسن السلوك.
3 .3أال تكون هناك خطورة أمنية من ذلك.
ومــن ناحيــة أخــري ،فــإن القانــون االتحــادي فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة يأخــذ بنظــام
اإلفــراج الشــرطي (المــادة  .)44وهــو يعــد مرحلــة مهمــة مــن مراحــل النظــام التدريجــي ،لمــا
يتضمنــه مــن نقــل المفــرج عنــه تحــت شــرط مــن ســلب الحريــة المطلقــة إلــي الحريــة المقيــدة،
إلعــداده للحريــة الكاملــة فــي المجتمــع الحــر ،األمــر الــذي يســاعد فــي تأهيــل المحكــوم عليــه
(((كما جاءت المادة ( )18من القانون المصري رقم ( )396والخاص بتنظيم السجون لسنة  ،1956مطابقة لذلك.
راجع في مظاهر تطبيق النظام التدريجي في مصر د .عمر الفاروق الحسيني ،أصول علمي اإلجرام والعقاب،
مرجع سابق ص 393وما بعدها.
(((راجع المادة ( )35من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )43لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية.
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وتكيفــه مــع المجتمــع(((.
اعتراف القانون بنظام الحبس االنفرادي في حاالت معينة:
نصــت الفقــرة السادســة مــن المــادة ( )35مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون االتحــادي رقــم ()43
لســنة  1992فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة علــي أنــه يحــق للمحبــوس احتياطيــا ً اإلقامــة
المنفــردة داخــل المنشــأًة العقابيــة متــي تقــدم المحبــوس بطلــب خطــي لمديــر المنشــاًة العقابيــة
وتوافــرت الغــرف المطلوبــة بعــد التحقــق مــن:
أن يكون حسن السلوك.
أال تكون هناك خطورة أمنية من بقائه منفرداً حسبما يراه مدير المنشأة العقابية.
والواضــح مــن هــذه الفقــرة أنــه يقصــر نظــام اإلقامــة المنفــردة أو الحبــس االنفــرادي علــي
المحبوســين احتياطيــاً ،ويتطلــب لذلــك ضــرورة توافــر أربعــة شــروط:
األول :أن يتقــدم المحبــوس احتياطيـا ً بطلــب كتابــي إلــى مديــر المنشـاًة العقابيــة معبــراً عــن رغبتــه
فــي أن يخضــع لهــذا النظــام مــن نظــم الحبــس.
الثاني :أن تتوافر الغرف المطلوبة داخل المنشأة.
الثالث :أن يكون المحبوس حسن السلوك.
الرابع :هو أال تكون هناك خطورة علي األمن من حبس المتهم حبسا انفراديا.
وتقديــر ذلــك مــن ســلطة مديــر المنشــأة العقابيــة .ويتضــح كذلــك مــن هــذا النــص أنــه يعتبــر الحبس
االنفــرادي ميــزة ،ألن المــادة  35المشــار إليهــا تحــدد المزايــا التــي للفئــة (أ) مــن المســجونين
التمتــع بهــا.
وباإلضافــة إلــي ذلــك فــإن القانــون يجعــل «الحجــز االنفــرادي» أحــد الجــزاءات التأديبيــة التــي
يجــوز أن توقــع علــي المســجونين ،ووضــع حــد أقصــي لمــدة هــذا الحجــز بحيــث ال تزيــد علــي
ســبعة أيــام (المــادة  38مــن القانــون االتحــادي فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة).
ولعلــه مــن المالئــم أن يراعــي القانــون اإلماراتــي فــي نظــام الحبــس االنفــرادي أكثــر مــن ذلــك،
بحيــث يجعلــه مرحلــة ضروريــة للمحكــوم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة -طويلــة أو متوســطة
المــدة -ويقــرره فــي حــاالت أخــري تقتضيهــا أصــول المعاملــة العقابيــة الســليمة لبعــض
(((كذلك جاء في القانون المصري لتنظيم السجون لينص في مواد (52ـ )64على نظام اإلفراج الشرطي والذي يعد
من أبرز مظاهر النظام التدريجي في القانون المصري.
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المســجونين ،كأن يكــون المســجون علــي درجــة معينــة مــن الخطــورة بحيــث يكــون اختالطــه
بغيــرة مــن النــزالء ضــاراً بهــم أو أن يكــون المســجون شــاذاً جنســياً ،ولبعــض المحكــوم عليهــم
بعقوبــة الحبــس قصيــرة المــدة إذا تبيــن أن شــخصياتهم تتطلــب خضوعهــم لهــذا النظــام إلشــعارهم
برهبــة العقوبــة(((.
وقــد تجــاوب المشــرع المصــري مــع النظــام العقابــي التدريجــي عندمــا نــص فــي المــادة ()13
مــن قانــون تنظيــم الســجون رقــم  396لســنة 1956م بــأن يقســم المحكــوم عليــه إلــى درجــات ال
تقــل عــن ثــاث(((.

المبحث الثالث
المعايير الدولية واإلقليمية لمعاملة المسجونين
تمهيد وتقسيم:
نعــرض فــي هــذا المبحــث أوجــه الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان بصفــة عامــة ومعاملــة
المســجونين بصفــة خاصــة مــن خــال دراســة ميثــاق منظمــة األمــم المتحــدة ،واإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان والعهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق اإلنســان موضحيــن نطــاق تلــك الحمايــة
ومــدى فاعليتهــا وجدواهــا.
وعلى ضوء ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين وهما كاآلتي:
المطلب األول :المواثيق المنظمة للتنفيذ العقابي على المستوى الدولي.
تختلــف التشــريعات اإلجرائيــة المقارنــة بحســب النظــام الوضعــي الــذي تنتمــي إليــه والفلســفة
التــي تهيمــن علــى المنظومــة القانونيــة فــي مجملهــا ،وكان طبيعيــا ً والحــال هكــذا أن تختلــف
هــذه التشــريعات فــي طبيعــة ومــدى الضمانــات والحقــوق التــي تكفلهــا للمحكــوم عليــه خــال
مــدة التنفيــذ العقابــي ،وإزاء هــذا االختــاف والتبايــن نشــطت هيئــة األمــم المتحــدة ومجالســها
المتخصصــة ولجانهــا المعنيــة بالعدالــة الجنائيــة ،وذلــك مــن أجــل وضــع معاييــر وأســس للعدالــة
الجنائيــة ،كل ذلــك فــي إطــار جهودهــا مــن أجــل توفيــر « حمايــة حقــوق اإلنســان» ويبــدو أن
هــذه الجهــود كانــت بدايــة تشــكيل المنــاخ المالئــم لحملــة دوليــة نحــو توحيــد المعاييــر التــي تــم بهــا
تحديــد وتأكيــد مبــادئ حقــوق اإلنســان ،فــي قالــب عملــي وفاعــل ،وعليــه يمكننــا أن نخلــص إلــى
أن ميثــاق األمــم المتحــدة لعــام 1945م قــد حــدد معالــم تلــك الغايــة الجماعيــة ،وعليــه ســنعرض
((( د .شريف سيد كامل ،المعاملة العقابية ،مرجع سابق ،ص.96
((( راجع المادة ( )13من قانون تنظيم السجون المصري رقم  396لسنة 1956م.
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فــي هــذا المطلــب الشــرعية الدوليــة لحقــوق اإلنســان عبــر االتفاقــات الدوليــة لهــذه الحقــوق
بصورهــا العامــة((( ،والتــي تأتــي كجــزء منهــا حمايــة حقــوق اإلنســان المحكــوم عليــه ،وذلــك
ألهميــة الدعــوة العامــة لتدعيــم واحتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للنــاس جميعـا ً(((،
ثــم نأتــي بعــد ذلــك الســتعراض أهــم المعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي مجــال
إقامــة العــدل مــن ناحيــة التنفيــذ العقابــي وهــي كاآلتــي:
أوالً :حماية حقوق اإلنسان وفقا ً لميثاق األمم المتحدة
جــاء ميثــاق األمــم المتحــدة ( )The U.N Charterفــي  26حزيــران  /يونيــو  1945مؤكــداً
الدعــوة إلــى تدعيــم احتــرام حقــوق اإلنســان ،فقــد ورد فــي ديباجــة الميثــاق:
«إن شــعوب األمــم المتحــدة تؤكــد إيمانهــا بالحقــوق األساســية لإلنســان ،وبكرامــة الفــرد وقــدره،
وبمــا للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاوية».
وقــد ناشــدت جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة أال تدخــر جهــداً فــي توفيــر آليــات
وإجــراءات قضائيــة وتشــريعية فعالــة فــي ضــوء توصيــات الجمعيــة العامــة الــواردة فــي قرارهــا
رقــم ( )43/152المــؤرخ فــي  8ديســمبر ســنة  ،1988بوضــع إســتراتيجيات وطنية لهــذا الغرض.
وفــي عــام  1947قامــت لجنــة حقــوق اإلنســان بإنشــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة
األقليــات لمعاونتهــا فــي التحقيــق فــي الممارســات التــي ترتكبهــا بعــض الــدول ،وفــي عــام 1991
أنشــأت لجنــة حقــوق اإلنســان أيضــا ً آليــة جديــدة تعنــي بحمايــة األشــخاص الذيــن يتعرضــون
لالعتقــال ،وقــد أدان فريــق العمــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي الممارســات التــي تقــوم بهــا عــدة
بلــدان ،بإنشــاء محاكــم خاصــة بمــا فــي ذلــك محاكــم الطــوارئ والمحاكــم الثوريــة والمحاكــم
العســكرية ومحاكــم الشــعب ومحاكــم أمــن الدولــة ،وأصــدر الفريــق العامــل قــراره رقــم
( )50/1993بــأن الحبــس االنفــرادي والتعذيــب وعــدم تحديــد أســباب االعتقــال وعــدم تمكيــن
المعتقــل مــن االتصــال بمحاميــه يعــد انتهــاكا ً لحقــوق اإلنســان(((.
(((اتفاقية حقوق اإلنسان هي تلك المعاهدات الدولية التي تتضمن أحكاما ً لتعزيز أو حماية واحد أو أكثر من حقوق
اإلنسان وحرياته األساسية ،وعادة ما تسمى هذه المعاهدات باالتفاقات أما المعاهدات التي تدخل تعديالت على
شروط االتفاقات أو تضيف أحكاما ً أخرى فتعرف عموما ً باسم البروتوكوالت .أنظر د .وائل أحمد عالم ،االتفاقات
الدولية لحقوق اإلنسان ،المرجع السابق ،ص.13
(((المقصود بالحرية هي :االحتفاظ للفرد بممارسة حياته في مجتمع متمدين باألساسيات المعقولة للحفاظ على كرامة
وحياة اإلنسان .أنظر في ذلك :روسكو باوند ،ترجمة :د .محمد لبيب شنب ،ضمانات الحرية ،دار المعرفة ،د.ت،
القاهرة ،ص  9وما بعدها.
(((أن موضوعات حماية حقوق اإلنسان ال تمثل مفهوما ً عاما ً صالحا ً لكل المجتمعات ولكنها مرتبطة إلى حد كبير
بأطر فكرية وعقائدية وتاريخية أي أنها تختلف باختالف القيم الثقافية واالجتماعية لكل مجتمع وطبيعة تكوينها
والقيم السائدة فيها وبالتالي ال يمكن الزعم بأن ضمانات حماية حقوق اإلنسان في دول أوروبا أو الواليات المتحدة
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ثانياً :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
صــدر اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي العاشــر مــن ديســمبر لســنة 1948م ،والــذي أقرتــه
الجمعيــة العامــة لمنظمــة األمــم المتحــدة ،فــي دورتهــا الثالثــة بقرارهــا رقــم ( ،)217وقــد وافقــت
عليــه ( )48دولــة دون اعتــراض ،وامتنعــت ثمانــي دول عــن التصويــت.
وتضمــن اإلعــان مقدمــة وثالثيــن مــادة ،ويعــد اإلعــان المثــل العــام لجميــع الشــعوب واألمــم،
أمــا عــن الحقــوق التــي وردت اإلشــارة إليهــا فــي هــذا اإلعــان ،فقــد تــم تصنيفهــا إلــى مجموعتيــن
رئيســتين همــا:
أوال ً :مجموعــة الحقــوق المدنيــة والسياســية ،وقــد نصــت عليهــا المــواد (3ـ )21وقــد شــملت
هــذه المجموعــة حــق كل إنســان فــي الحيــاة والحريــة وســامة الجســد ،وحقــه فــي التحــرر مــن
العبوديــة أو االســترقاق ،وحقــه فــي التحــرر مــن التعذيــب أو التعــرض ألي شــكل مــن أشــكال
المعاملــة القاســية أو المهنيــة والمنافيــة للكرامــة اإلنســانية.
ثاني ـاً :مجموعــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والتــي أوردتهــا المــواد (22ـ)27
مــن اإلعــان ،ويأتــي علــى رأس هــذه الحقــوق حــق كل فــرد فــي الضمــان االجتماعــي ،وحقــه فــي
العمــل والراحــة ،وحقــه فــي مســتوى معيشــة مناســب يكفــل لــه الصحــة والرفاهيــة.
ثالثاً :العهدان الدوليات الخاصان بحقوق اإلنسان
لقــد تضمــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية األســس والضوابــط التــي تكفــل تحقيــق
اإلشــراف الدولــي الفاعــل مــن أجــل حمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،وتحقيــق نظــام
فاعــل للرقابــة مــع توفيــر الوســائل الكافيــة لالتصــال باألشــخاص الذيــن يتعرضــون النتهــاكات
حقــوق اإلنســان الــواردة فيــه وفيمــا يتعلــق بالعدالــة الجنائيــة والتنفيــذ العقابــي ،فقــد نصــت المــادة
( )10مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا يأتــي:
« ال يجــوز إخضــاع أي فــرد لتعذيــب أو لعقوبــة أو معاملــة قاســية أو غيــر إنســانية أو مهينــة،
وعلــى وجــه الخصــوص فإنــه ال يجــوز إخضــاع أي فــرد دون رضــاه التــام والحــر للتجــارب
الطبيــة أو المعمليــة» وتنــص المــادة الحاديــة عشــرة علــى أنــه:
 1 .1يعامــل جميــع األشــخاص المحروميــن مــن حرياتهــم معاملــة إنســانية مــع احتــرام الكرامــة
المتأصلــة فــي اإلنســان.
األمريكية تماثل مفهوم الضمانات في الدول العربية أو بتطابق مفهومها في الدول اإلسالمية .أنظر في ذلك :د.
أحمد جاد منصور ،الحماية القضائية لحقوق اإلنسان ،دراسة خاصة في حرية التنقل واإلقامة في القضاء اإلداري
المصري :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس كلية الحقوق 1997م ،ص 45وما بعدها.
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 2 .2يعــزل األشــخاص المتهمــون ،إال فــي حــاالت اســتثنائية عــن األشــخاص المحكــوم عليهــم
كمــا يعاملــون معاملــة خاصــة تتناســب مــع مراكزهــم كأشــخاص غيــر محكــوم عليهــم.
3 .3يتضمــن النظــام اإلصالحــي معاملــة الســجناء معاملــة تســتهدف أساس ـا ً إصالحهــم وإعــادة
تأهيلهــم اجتماعي ـاً.
رابعاً :القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أقــر مؤتمــر األمــم المتحــدة األول « فــي الوقايــة مــن الجريمــة ومعاملــة المذنبيــن الــذي انعقــد فــي
جنيــف فــي شــهر أغســطس 1955م القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء ،وقــد اعتمدهــا
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي قــراره رقــم (.((()663
إن معاملــة الســجناء تقــع ضمــن حقــوق اإلنســان الخاصــة بعــدم التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو المهنيــة أو الحاطــة مــن الكرامــة ،فــإذا كان القانــون الدولــي يمنــع توقيــع
التعذيــب أو المعاملــة الســيئة أو المهينــة ،فإنــه كذلــك يمنــع توقيــع العقوبــات التــي تنطــوي علــى
تعذيــب أو معاملــة قاســية ،مــن أجــل ذلــك فــإن مؤتمــر األمــم المتحــدة األول فــي ســنة  1955الــذي
انعقــد للوقايــة مــن الجريمــة ومعاملــة المذنبيــن اعتمــد القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء،
وتتألــف هــذه القواعــد مــن ( )95مــادة بعــد أن أضيفــت إليهــا مــواد أخــرى ،وقــد عالجــت المــواد
(1ـ )5مســائل تمهيديــة ،أمــا المادتــان (6ـ )7فقــد حــددت مبــادئ أساســية ،وفــي المــواد الالحقــة
فإنهــا تحدثــت عــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي أماكــن االحتجــاز ،والنظافــة الشــخصية
والمالبــس ولــوازم الســرير والطعــام والتماريــن الرياضيــة والخدمــات الطبيــة ،وتحدثــت المــواد
(27ـ )31عــن قواعــد االنضبــاط والعقــاب ،والمــواد (33ـ )34عــن أدوات تقييــد الحريــة ،أمــا
المادتــان (35ـ )36فإنهــا تتحــدث عــن تزويــد الســجناء بالمعلومــات وحقهــم فــي الشــكوى ،والمــواد
(37ـ38ـ )39تتحــدث عــن حــق الســجناء فــي االتصــال بالعالــم الخارجــي ،والمــادة ( )40عــن
المكاتبــة والمراســات ،والمادتــان (41ـ )42عــن ممارســة الشــعائر الدينيــة ،والمــادة ( )43عــن
حفــظ متــاع الســجناء ،والمادتــان ( )44،45عــن األخطــار وحــاالت الوفــاة أو المــرض أو النقــل،
والمادتــان (46ـ )54عــن موظفــي الســجن والمــادة ( )55عــن التفتيــش.
(((على المستوى اإلقليمي :مجلس أوروبا – االتحاد الدولي ،منظمة الدول األمريكية ،جامعة الدول العربية ،وقد
أنشئت لجنة دائمة لحقوق اإلنسان في عام 1967م ،ولجنة إقليمية لحقوق اإلنسان في عام 1969م.
 على المستوى الوطنية :أسست بعض النقابات – نقابة المحامين بوجه خاص –وبعض األكاديميين والمعنيينباإلصالح االجتماعي تيارات وكيانات تعني بمسألة حقوق اإلنسان ،كما أن بعض المؤسسات العامة في بعض
الدول عمدت إلى إصدار تقارير سنوية بشأن حقوق اإلنسان بوجه عام ،ومنها مثال « :وزارة الخارجية األمريكية»
التي – بغض النظر عن المصداقية – تصدر تقارير دورية عن ممارسات حقوق اإلنسان في العالم ينشرها «مكتب
الديموقراطية وحقوق اإلنسان والعمل » أنظر :محمد خليفة المعال ،قانون الشرطة وحقوق اإلنسان ،مرجع سابق،
ص.7 ،6
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خامساً :اتفاقات مناهضة التعذيب
أوالً( :إعــان حمايــة جميــع األشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة مــن الكرامــة ،اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
يــوم  9كانــون األول /ديســمبر ســنة 1975م) ويتكــون هــذا اإلعــان مــن ( )12مــادة أوضحــت
المقصــود بالتعذيــب بأنــه كل عمــل ينتــج عنــه ألــم وعنــاء شــديد ،جســديا ً كان أم عقليـا ً يتــم إلحاقــه
عمــداً بشــخص مــا بفعــل أحــد الموظفيــن العمومييــن ،أو بتحريــض منــه بغــرض الحصــول علــى
معلومــات أو اعتراضــه أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه أو تخويــف
أشــخاص آخريــن.
ثانياً :االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1984م
تنص المادة ( ،)2/1والمادة ( )12من االتفاقية على اآلتي:
« تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فاعلــة أو أيــة إجــراءات
أخــرى لمنــع أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع الختصاصهــا القضائــي» وتضمــن كل دولــة
طــرف قيــام ســلطاتها المختصــة بإجــراء تحقيــق ســريع ونزيــه كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو
إلــى االعتقــاد بــأن عمـاً مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتكــب فــي أي مــن األقاليــم الخاضعــة لواليتهــا
القضائيــة.
ولقد أكدت هذه االتفاقية في مادتها الثانية على ما يأتي:
ال يجــوز التــذرع بــأي ظــروف اســتثنائية أي ـا ً كانــت ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب،
أم تهديــد بالحــرب ،أم عــدم اســتقرار سياســي داخلــي ،أم أيــة حالــة مــن حــاالت الطــوارئ العامــة
األخــرى كمبــرر للتعذيــب.
ال يجــوز التــذرع باألوامــر الصــادرة عــن موظــف أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمبــرر
للتعذيــب(((.
المطلب الثاني :المواثيق المنظمة للتنفيذ العقابي على المستوى اإلقليمي
لــم يقتصــر االهتمــام الدولــي بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية وتوفيــر الضمانــات التــي تكفــل
(((هذا ما دعت إليه المنظمة العربية لحقوق اإلنسان األمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة على وجه السرعة
للتحقيق في ما وصفته بفضائح التعذيب الهمجي ،الذي تمارسه قوات االحتالل األمريكية والبريطانية للمعتقلين
في العراق .وطالبت المنظمة في بيان لها بإيفاد لجنة للتحقيق على وجه السرعة لضمان عدم إفالت المجرمين
من العقاب ...كما طالبت المنظمة لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بعقد دورة طارئة خاصة بأوضاع حقوق
اإلنسان في العراق وإيفاد بعثة تقصي الحقائق تضم المقرر الخاص بمناهضة التعذيب.
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التمتــع بهــا علــى منظمــة األمــم المتحــدة وحدهــا ،وإنمــا كان هنــاك أيض ـا ً اهتمــام دولــي مماثــل
علــى المســتوى اإلقليمــي بالنســبة للعديــد مــن المنظمــات التــي تربــط بيــن أعضائهــا روابــط
جغرافيــة وحضاريــة مشــتركة ،وهــذا مــا ينطبــق علــى جميــع الحريــات والحقــوق التــي مــن
ضمنهــا الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المحكــوم عليهــم بتنفيــذ عقابــي(((.
أوالً :االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية
الهــدف األســاس مــن توقيــع هــذه االتفاقيــة حمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،وتحســين
مركــز الفــرد األوروبــي انطالقـا ً مــن القانــون المحلــي لبلــده ،وإنشــاء آليــات محــددة تســمح للفــرد
باالنتصــاف أمامهــا مــن االنتهــاكات التــي قــد تحــدث لحقــوق اإلنســان خاصــة ،وأن أحــكام هــذه
االتفاقيــة تطبــق بشــكل نافــذ علــى الصعيــد الوطنــي بالنســبة للــدول األطــراف ،وقــد كان مــن
الشــروط المهمــة لقبــول أيــة دولــة فــي عضويــة مجلــس أوروبــا هــو الدخــول بهــذه االتفاقيــة
لمــا تمثلــه مــن االعتــراف بالقيــم الديمقراطيــة وبمبــدأ ســيادة القانــون ،والتمكيــن لــكل األفــراد
الموجوديــن تحــت واليتهــا مــن التمتــع بحقوقهــم وحرياتهــم األساســية.
وقــد لوحــظ علــى االتفاقيــة أنهــا اهتمــت بالحقــوق المدنيــة والسياســية وأولــت لهــا عنايــة خاصــة،
أمــا بالنســبة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فقــد كان لهــا إغفــال كبيــر ســرعان مــا تــم تداركــه
مــن قبــل جــدول األعضــاء وبــادروا بالتوقيــع فــي الميثــاق االجتماعــي األوروبــي ،وذلــك فــي 18
أكتوبــر ســنة  1961والــذي دخــل حيــز التنفيــذ الفعلــي فــي  26فبرايــر ســنة .1965
كما نصت المادة ( )6من هذه االتفاقية على ما يأتي:
1 .1لــكل شــخص الحــق فــي عــرض قضيتــه بطريقــة عادلــة وعلنيــة خــال مــدة معقولــة أمــام
محكمــة مســتقلة ونزيهــة تنشــأ وفقـا ً للقانــون ،ســواء للفصــل فــي التزاماتــه الخاصــة بحقــوق
والتزاماتــه ذات الطابــع المدنــي ،أو الفصــل فــي صحــة كل اتهــام جنائــي يوجــه إليــه ويجــب
أن تصــدر الحكــم عالنيــة.
2 .2يعد بريئا ً كل شخص متهم بارتكاب جريمة حتى تثبت إدانته قانوناً.
3 .3لكل متهم الحق فيما يلي:
 .أأن يبلــغ فــي أقصــى ســرعة ،وبلغــة يفهمهــا بالتفصيــل ،بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليــه
وســببها.

(((عمر سعدهللا ،مدخل القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،د.ت ،ص  172وما
بعدها ،الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق اإلنسان ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة1996 ،م ،ص .30
ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

295

التنفيذ العقايب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ) 303-265
 .بأن يمنح الوقت والتسهيالت لتحضير دفاعه.
 .جأن يدافــع عــن نفســه بنفســه ،أو أن يســاعده محــام يختــاره ،وإذا لــم تتوافــر لديــه إمكانــات
دفــع أتعــاب المحامــي ،فلــه الحــق فــي مســاعدة محــام معيــن للدفــاع عنــه مجانــا ً إذا
تطلبــت مصلحــة العدالــة ذلــك.
 .داســتجواب شــهود اإلثبــات إذا طلــب اســتجوابهم ،والحصــول علــى اســتدعاء شــهود النفــي
واســتجوابهم بنفــس شــروط اإلثبات.
ثانيا ً :النظام األمريكي لحماية حقوق اإلنسان
يستند النظام األمريكي على دعامتين:
األولــى هــي ميثــاق منظمــة الــدول األمريكيــة والثانيــة تتمثــل فــي االتفاقيــة األمريكيــة الخاصــة
بحقــوق اإلنســان ،ولقــد تضمنــت االتفاقيــة األحــكام التــي تكفــل حمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية بصفــة عامــة ،وكذلــك مــا ينــص علــى حــق العدالــة والتنفيــذ العقابــي ،فقــد جــاءت المــادة
( )7تنــص علــى حــق كل شــخص فــي الحريــة الشــخصية ،وال يجــوز تعريــض أي شــخص
لالعتقــال التعســفي ،وأنــه يجــب إبــاغ المعتقــل بأســباب اعتقالــه وإعالنــه فــوراً بالتهــم الموجهــة
إليــه مــع تمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه ومثولــه أمــام محكمــة قانونيــة خــال مــدة معقولــة(((.
ثالثاً :الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
تــم إجــازة هــذا الميثــاق بواســطة مجلــس رؤســاء الــدول والحكومــات لمنظمــة الوحــدة األفريقيــة
(مؤتمــر القمــة) فــي دورتــه العاديــة رقــم  18فــي يونيــو  1981بنيروبــي ،ثــم دخــل حيــز التنفيــذ
فــي عــام  1986ويتكــون الميثــاق مــن ديباجــة و 68مــادة وقــد أوضحــت الديباجــة أن الموافقــة
علــى هــذا الميثــاق تأتــي تتويج ـا ً للجهــود األفريقيــة ،وينقســم الميثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان
والشــعوب إلــى ثالثــة أجــزاء اختــص كل واحــد منهــا بمعالجــة جانــب معيــن مــن هــذه الحقــوق.
فمثالً ركز الجزء األول على بيان الحقوق والواجبات ،وذلك من خالل بابين:
البــاب األول (المــواد 1ـ )26يتحــدث عــن جانــب الحقــوق وقــد بــدأ هــذا البــاب بالتعبيــر عــن
اعتــراف الــدول األعضــاء فــي منظمــة الوحــدة األفريقيــة ،كمــا تحدثــت المــواد التاليــة عــن
(((أبرمت االتفاقية األمريكية الخاصة بحقوق اإلنسان في عام 1969م في مؤتمر للحكومات األمريكية عقدته
منظمة الدول األمريكية في سان جوزيه بكوستاريكا .ولذلك عرفت االتفاقية أيضا ً باسم حلف سان جوزيه .وقد
دخلت االتفاقية طور التنفيذ في يوليو 1978م وقد بلغ عدد األطراف في سنة 1981م خمس عشرة دولة .وقد
وقعت الواليات المتحدة األمريكية على االتفاقية في عهد الرئيس كارتر وعرض الموضوع على مجلس الشيوخ
األمريكي للتصديق ولم يتم هذا بعد.
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المســاواة بيــن النــاس ،والحــق فــي التقاضــي وفــي المحاكمــة العادلــة(((.
و أمــا البــاب الثانــي (المــواد 27ـ ،)29فقــد ركــز علــى بيــان الواجبــات التــي تقــع علــى عاتــق كل
شــخص نحــو أســرته والمجتمــع ،ونحــو الدولــة ونحــو المجتمــع الدولــي.
و تنــاول الجــزء الثانــي مــن اإلعــان (المــواد 30ـ )63مــن خــال أبوابه األربعــة التدابيــر المختلفة
التــي يلــزم اللجــوء إليهــا لكفالــة الحــق لــكل إنســان فــي التمتــع بحقوقــه وحرياتــه األساســية التــي
مــن بينهــا إنشــاء لجنــة ســميت بـــ « اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب».
و أمــا الجــزء الثالــث واألخيــر مــن الميثــاق األفريقــي لحقوق اإلنســان والشــعوب (المــواد 64ـ)68
فقــد خصــص لإلشــارة إلــى بعــض األحــكام الخاصــة ،كتاريــخ ســريان هــذا الميثــاق وطريقــة
تعديلــه عنــد اللــزوم.
رابعاً :مشروع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
ترجــع فكــرة االهتمــام العربــي بتنظيــم التنفيــذ العقابــي إلــى عــام 1961م ،حيــث أوصــت «الحلقــة
األولــى لمكافحــة الجريمــة» التــي نظمهــا المركــز القومــي للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة
المصــري مــن 2ـ 5ينايــر  1961بتوصيــات مهمــة فــي هــذا الشــأن منهــا:
التوصيــة  :36والتــي تدعــو إلــى إنشــاء جهــاز تصنيفــي كامــل تكــون مهمتــه التفريــد التنفيــذي
للعقوبــة عــن طريــق دراســة وتشــخيص حــاالت نــزالء الســجون ،وإنشــاء مجلــس لإلشــراف
علــى عمليــات التصنيــف والتنفيــذ يضــم عناصــر قضائيــة وفنيــة وإداريــة تحــت إشــراف ســلطة
قضائيــة.
التوصيــة  :41العنايــة باختيــار موظفــي الســجون وتدريبهــم واعتبــار الخدمــة فــي الســجون مهنــة
تخصصيــة مســتقلة مــع توفيــر الضمانــات الالزمــة وتهيئــة الوســائل المعيشــية الالزمــة.
(((نص المادة ( )7من ميثاق األفريقي العربي لحقوق اإلنسان والشعوب:
أ -يتمتع كل فرد في عرض قضيته والضمانات ويتضمن ذلك ما يلي :الحق باالحتكام لدى السلطات الوطنية
المعنية بشأن أي اعتداء أو انتهاك لحقوقه األساسية المعترف بها والمضمونة بموجب االتفاقات والقوانين
واللوائح واألعراف والعادات المعمول بها.
ب -الحق بأن يعتبر بريئا إلى أن يصدر ضده حكم من المحاكم صاحبة الصالحية.
ج -الحق بالدفاع بما في ذلك الحق بأن تدافع عنه هيئة دفاع من اختياره.
د -الحق بالمثول أمام المحكمة أو هيئة قضائية محايدة خالل فترة معقولة من الزمن.
هـ-ال يجوز أن يحكم على أحد لفعل أو إهمال ال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون عند ارتكابها والعقاب
الشخصي ال يجوز تسليطه إال على مرتكب الفعل نفسه.
وتضمن الميثاق في المادة ( )6النص على حق كل فرد في الحرية واألمن وأنه ال يجوز القبض بصورة تعسفية
على أحد بتهمة جنائية أو اعتقاله بصورة تعسفية ألسباب أخرى ويحق للمعتقل إعالنه بأسباب اعتقاله فوراً،
ومثوله أمام القضاء خالل فترة معقولة.
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وفــي عــام 1973م عقــدت المنظمــة العربيــة للدفــاع االجتماعــي ضــد الجريمــة مؤتمرهــا الدولــي
العربــي الرابــع فــي بغــداد(((.
والذي تمخض عنه المطالبة بما يلي:
أوال ً :أن يعامــل الســجين كإنســان ومواطــن فتحفــظ لــه كرامتــه اإلنســانية ،وأن يراعــى فــي كل
مــا يفــرض عليــه مــن قيــود والتزامــات عــدم المســاس بحقوقــه األساســية الناجمــة عــن صفتــه
كإنســان ومواطــن.
ثانيــاً :أن يشــكل فــي كل دولــة عربيــة مجلــس أعلــى للســجون مؤلــف مــن أشــخاص يمثلــون
الجهــات المعنيــة بالتنفيــذ العقابــي وذوي الخبــرة فيــه.
ثالثــاً :أن تكــون للســجون قــدر اإلمــكان هيئــة مســتقلة تتبــع وزارة العــدل ،أو وزارة الشــئون
االجتماعيــة حســب ظــروف كل دولــة ونظامهــا القانونــي.
رابعـاً :أن تتشــكل فــي نطــاق المنظمــة الدوليــة العربيــة للدفــاع االجتماعــي لجنــة استشــارية دائمــة
للســجون ،تمثــل فيهــا كل الــدول العربيــة ،وتختــص لتخطيــط وضمــان تنفيــذ قواعــد الحــد األدنــى
لمعاملــة المســجونين.
خامس ـاً :أن تشــرع الــدول العربيــة فــي إنشــاء ســجون حديثــة تكــون متوســطة الســعة ومكتملــة
المرافــق ،ومهيــأة مــن مختلــف الوجهــات لكفالــة تطبيــق ســليم وفاعــل لقواعــد الحــد األدنــى
لمعاملــة المســجونين.
سادسـاً :أن يكــون أســاس التنفيــذ العقابــي الفحــص الدقيــق الشــامل لشــخصية المحكــوم عليــه مــن
الجوانــب البيولوجيــة والعقليــة والنفســية واالجتماعيــة.

(((أنشأت جامعة الدول العربية في العاشر من أبريل عام 1960م المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة
ومقرها األول كان بالقاهرة ،أما مقرها الحالي أصبح المغرب ،وتستهدف المنظمة التعاون بين الدول األعضاء
على استتباب األمن بقمع اإلجرام الدولي ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها ومكافحة المخدرات عن طريق اآلزر
المشترك بين سلطات األمن في بالد الحكومات المشتركة فيها متخذة في سبيل ذلك جميع الوسائل العلمية والوقائية
والدفاعية وبخاصة دراسة أسباب الجريمة ومعاملة المجرمين وتألمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية
العربية وتقوم المنظمة بتنفيذ أهدافها بواسطة جمعية عامة ومجلس تنفيذي ومكاتب متخصصة .وتعقد المنظمة
حلقات دراسية دورية عن الدفاع االجتماعي باإلضافة إلى المؤتمرات ،وتصدر أيضا ً المنظمة مجلة متخصصة
هي « المجلة العربية للدفاع االجتماعي « أنظر :د .مدحت محمد أبو النصر ،الدفاع االجتماعي :المفهوم –
المجاالت – المنظمات مع اإلشارة إلى تجربتي مصر واإلمارات :صندوق التكافل االجتماعي ،الطبعة األولى،
1999م ،ص 221ـ.223
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خاتمة البحث
تناولــت هــذه الدراســة موضوعــا ً حديثــا ً يتعلــق باألهــداف التــي ترمــي إليهــا دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة مــن التنفيــذ العقابــي علــى المحكــوم عليــه ،وحتــى ينعكــس علــى نظــام المعاملــة
العقابيــة داخــل المؤسســة العقابيــة بدولــة اإلمــارات ،وكيفيــة تنفيــذ العقوبــة ومــدى تطــور النظــرة
للعقوبــة وأهدافهــا تبعـا ً للتطــور الفكــري والحضــاري فــي مجتمــع دولــة اإلمــارات بصفــة خاصــة
والمجتمعــات البشــرية بصفــة عامــة؛ ممــا يزيــد ويدعــم أهميــة الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان
المحكــوم عليــه أثنــاء مــدة التنفيــذ العقابــي ،وفــي مكافحــة كل معاملــة غيــر إنســانية بصفــة عامــة.
وال نريــد أن نجعــل مــن خاتمــة هــذه الدراســة تلخيصـا ً فيمــا ورد فــي متنهــا ،إال أن الواقــع يتطلــب
منــا أن نتعــرض لمــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج وتوصيــات التــي تتمثــل بمــا يأتــي:
أوالً :النتائج
من خالل دراستنا توصلنا إلى عدد من االستنتاجات أهمها:
1 .1أن حقــوق اإلنســان المســجون لــم تعــد كمــا كانــت فــي الماضــي مســألة فرديــة تعالــج فــي
نطــاق القوانيــن واألنظمــة الداخليــة ،بــل أصبحــت قضيــة عالميــة وإنســانية تهــم كل إنســان،
فاإلنســان فــي األنظمــة الديمقراطيــة هــو محــور كل الحقــوق ،ومــن ضمنهــا الحــق فــي أن يتــم
التخفيــف عليــه مــن عنصــر اإليــام والتركيــز علــى التأهيــل االجتماعــي لإلنســان المحكــوم
عليــه.
2 .2المحكــوم عليــه خــال مــدة التنفيــذ العقابــي بالمؤسســات اإلصالحيــة والعقابيــة بدولــة
اإلمــارات يلقــى الكثيــر مــن الرعايــة لتحقيــق األهــداف األخالقيــة للتنفيــذ العقابــي كالرعايــة
االجتماعيــة والنفســية للمحكــوم عليــه التــي تتــم عــن طريــق الجمعيــات الخيريــة المختلفــة
التــي تقــدم الدعــم للمحكــوم عليــه خــال مــدة التنفيــذ العقابــي.
3 .3إن أفضــل نظــام عقابــي هــو الــذي يجمــع بيــن أغــراض العقوبــة مــن ناحيــة ،والتــي تتمثــل
فــي الــردع العــام والخــاص وتحقيــق العدالــة ،وينســق بينهمــا حتــى يتحقــق الهــدف مــن التنفيــذ
العقابــي وهــو حمايــة المجتمــع مــن الجريمــة وإصــاح المحكــوم عليــه مــن ناحيــة أخــرى؛
حتــى يعــود صالحـا ً للمجتمــع.
4 .4إن أســاليب التنفيــذ العقابــي تنحصــر فــي أربعــة أنظمــة (النظــام الجمعــي – النظــام االنفــرادي
– النظــام المختلــط – النظــام التدريجــي) واألخيــر هــو الــذي يفضــل فــي األنظمــة الســابقة
ويتفــوق عليهــا الحتوائــه علــى برنامــج تأهيــل المحكــوم عليــه وإصالحــه بالتــدرج وقــد أخــذ
قانــون اإلمــارات بأهــداف العقوبــة والنظــام التدريجــي فــي التنفيــذ.
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5 .5نظــراً لحداثــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــكان مــن الطبيعــي أن تتســم قوانينهــا
بالحداثــة ومنهــا القانــون االتحــادي رقــم ( )43لســنه 1992م الخــاص بتنظيــم المؤسســات
اإلصالحيــة والعقابيــة.
ثانياً :التوصيات
1 .1البــد مــن األخــذ بأفــكار وتوجيهــات المغفــور لــه بــإذن هللا صاحــب الســمو الشــيخ زايــد نحــو
تحقيــق العــدل والمســاواة والمحافظــة علــى حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة وحقــوق اإلنســان
المحكــوم عليــه فــي مــدة التنفيــذ العقابــي بصفــة خاصــة.
2 .2البــد مــن تدريــس مــادة تهتــم بحقــوق الســجين أثنــاء مــدة التنفيــذ العقابــي فــي الجامعــات
والمــدارس ،وبخاصــة كليــات الشــرطة لمــا لذلــك مــن دور فــي تثبيــت مفاهيــم دعــم حقــوق
اإلنســان والمحافظــة عليــه.
3 .3تشــكيل لجنــه تضــم فــي عضويتهــا مختلــف التخصصــات القانونيــة واإلداريــة والنفســية
واالجتماعيــة؛ لتعمــل علــى تعديــل قانــون تنظيــم المؤسســات اإلصالحيــة والعقابيــة بمــا
يتوافــق مــع الضــرورة العمليــة.
4 .4اإلعــداد الجيــد والتدريــب المســتمر للعامليــن بالمؤسســات اإلصالحيــة والعقابيــة بدولــة
اإلمــارات الــذي يرتبــط بالبحــث العلمــي لألخــذ بالفكــر الحديــث المتطــور للنظــام العقابــي
وأهدافــه.
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أحمد عادل املعمري ( ) 303-265
المصادر والمراجع:
أ -قائمة المراجع العربية:

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهنيــة» والتــي
اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم ( )93/46بتاريــخ  10ديســمبر .1984
أحمــد حبيــب الســماك ،عــن ظاهــرة العــودة إلــى الجريمــة فــي الشــريعة اإلســامية والفقــه الجنائــي الوضعــي،
مطبوعــات جامعــة الكويــت1985 ،م.
أحمــد حويتــي ،أســلوب تطويــر العمــل اإلصالحــي والتهذيبــي فــي الــدول العربيــة ،مجلــة الفكــر الشــرطي ،شــرطة
الشــارقة ،دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ج  ،4العــدد الثانــي ،ســبتمبر 1995م.
أحمــد عــوض بــال ،النظريــة العامــة للجــزاء الجنائــي ،الطبعــة الثانيــة (القاهــرة :دار النهضــة العربيــة1996 ،م)
ط ،2ج  ،8ص.123 :
أحمد فتحي سرور ،أصول السياسة الجنائية(،القاهرة :دار النهضة العربية1972 ،م) ط ،1ج  ،3ص .231
أحمد فتحي سرور ،الوسيط في القانون العام( ،القاهرة :دار المطبوعات1997 ،م) ط ،2ج  ،4ص .301
أسامة عبدهللا قايد ،مبادئ علم اإلجرام والعقاب (القاهرة :دار النهضة العربية1990 ،م) ط ،3ج  ،1ص .95
إعــان بشــأن المبــادئ األساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة « والــذي اعتمدتــه
الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم ( )40/34بتاريــخ  29نوفمبــر 1985م.
أيمــن رمضــان محيــي الديــن ،العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة وبدائلهــا ،دراســة مقارنــة ،رســالة دكتــوراه
فــي علــوم الشــرطة ،أكاديميــة الشــرطة كليــة الدراســات العليــا ،القاهــرة.
باتنســي كالوس ،خســائر ضحايــا الجريمــة ،ترجمــة د .محمــد أحمــد عبدالرحمــن ،مركــز البحــوث والدراســات،
شــرطة دبــي ،العــدد ( )48ديســمبر 1995م.
حسام الدين محمد أحمد ،النظرية العامة للعقوبة والتدابير االحترازية (القاهرة :دار النهضة العربية 1977م).
حســن محمــد ربيــع ،شــرح قانــون العقوبــات االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،القســم العــام ،الجــزء
الثانــي ،مطابــع البيــان التجاريــة ،دبــي1993 ،م.
رؤوف عبيد ،أصول علمي اإلجرام والعقاب (القاهرة :دار الجليل للطباعة 1988م) ط  ،3ج  ،5ص .87
شريف سيد كامل ،علم العقاب (القاهرة :دار النهضة العربية 1992م).
عبدالــرؤوف مهــدي ،الســجب كجــزاء جنائــي فــي ضــوء العدالــة الجنائيــة الحديثــة ،مجلــة القانــون واالقتصــاد ،الســنة
 ،48العدديــن األول والثانــي ،جامعــة القاهــرة.
علــي راشــد ،نظريــة القانــون الجنائــي االجتماعــي أو المفهــوم االجتماعــي للقانــون الجنائــي ،دروس ألقيــت علــى
طلبــة الدراســات العليــا بجامعــة بغــداد ،خــال العــام الجامعــي 1967ـ1968م.
قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــئون قضــاء األحــداث قواعــد بكيــن» والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة
العامــة بقرارهــا رقــم (40ـ )144بتاريــخ  13ديســمبر 1985م.
مأمــون محمــد ســامة ،العقوبــة وخصائصهــا فــي التشــريع اإلســامي ،المجلــة الجنائيــة القوميــة ،ج ( ،)19مــارس-
يوليــو 1976م.
مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات ،القسم العام (القاهرة :دار الفكر العربي 1990ـ1991م) ط .2
مبــادئ آداب الطــب المتعلقــة بــدور الموظفيــن الصحييــن ،وال ســيما األطبــاء فــي حمايــة المســجونين والمحتجزيــن
مــن التعذيــب وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهنيــة» والتــي اعتمدتهــا
الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم ( )37/194بتاريــخ  18ديســمبر 1984م.
محمد زكي أبو عامر ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية1986 ،م.
محمــد صبحــي نجــم ،أصــول علمــي اإلجــرام والعقــاب ،الطبعــة األولــى ،الــدار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع،
عمــان – األردن2002 ،م.
محمــود نجيــب حســني ،حقــوق اإلنســان فــي اإلجــراءات الجنائيــة (مرحلــة مــا بعــد المحاكمــة) ،تقريــر مقــدم للمؤتمــر
الرابــع للجمعيــة المصريــة للقانــون الجنائــي ،القاهــرة1989 ،م.
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الكتب والمؤلفات:
الجبــور ،خالــد ســعود ،التفريــد العقابــي فــي القانــون األردنــي ،دراســة مقارنــة مــع القانــون المصــري والقانــون
الفرنســي ،دار وائــل للنشــر والتوزيــع ،عمــان.2009 ،
حســني ،محمــود نجيــب ،الســجون اللبنانيــة فــي ضــوء النظريــات الحديثــة فــي معاملــة الســجناء ،جامعــة الــدول
العربيــة ،القاهــرة1970.،
الحديثي ،فخري ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،مطبعة أو فيس ،بغداد1992 .،
غانم ،عبد هللا عبد الغني ،أثر السجن في سلوك النزيل ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض1999.،
عقيدة ،محمد أبو العال ،أصول علم العقاب ،دار الفكر العربي ،القاهرة1999.،
المجالي ،نظام توفيق ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع2009 .،
نمور ،محمد سعيد ،دراسات في فقه القانون الجنائي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع2004.،
اليوســف ،عبــد هللا بــن عبــد العزيــز ،التدابيــر المجتمعيــة كبدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة ،أكاديميــة نايــف للعلــوم
األمنيــة ،الريــاض2003.،

ب -قائمة المراجع األجنبية:
E. Van den Haug, The Ultimate Punishment: A Defense, Harvard Law Review, 1986.
J. Andenges, General Prevention revisited: Research and Policy Implications, Journal of
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Abstract
The perception of punishment and its objectives have evolved according to the
evolution of the intellect and culture in human societies, including the society of
the United Arab Emirates. The implementation of punitive measures in United
Arab Emirates law has been carefully calculated to achieve justice in every
sense of the term by enhancing general deterrence. Punishment in the United
Arab Emirates legislation is exacted on the basis of the gravity of the crime and
wrongdoing, and the penalty does not apply if there is lack of civil qualification;
the idea being that not to criminalize the act. The law reserves death penalty only
for grave and serious crimes. The goal of special deterrence is the prevention of
crime.
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