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 الفصل الثاني
 نظم املؤسسات العقابية

المقصود بالنظام هو ما يسمح به من االتصال بين نزالء المؤسسة 

في المؤسسات العقابية وكان لكل من  مطبقة  العقابية ، وهناك اربعة نظم

وعليه سوف نبحث هذه األنظمة هذه األنظمة مزاياها وعليها ثمة عيوب 

حسب ظهورها ، ومن ثم نتطرق في على انفراد في اربعة مباحث كال 

 المبحث الخامس لبيان موقف القوانين العربية منها 

 املبحث االول
 النظام اجلمعي

يقوم هذا النظام على اساس الجمع  بعين النعزالء  عالل فتعري تنفيعذ العقوبعة 

يعني  السالبة للحرية حيث اال تالط بينهم يكون ليالً ونهاراً علماً ان ذلك ال

الععى طوا ععف حيععث يقسععمون الععى طوا ععف االحعع ا  والنسععاء  ععع م تقسععيمهم

والرجال فاال تالط يكون بين افراد المجموعة الواح ي طيلة سعاعات اليعوم 

 فهم يجتمعون اثناء النوم والعمل وجمي  النشاطات اال رى كالرياضة مثالً 

 .  وهو اق م النظم من الناحية التاريخية
 

 تقدير هذا النظام 
فعي ذات الوقعت تععرل العى كثيعر معن  مزايعا ع يع ه ولكعنلهذا النظام 

 االنتقادات : 

 ان هذا النظام يحقق مزايا ع ي ه اهمها :  مزايا النظام : -اوالً 

انه يحفظ للنزيعل حعحته العقليعة والنفسعية حيعث ان االنسعان ميعال العى  -1

الحياي االجتماعية فتطبيعق هعذا النظعام يشعب  ل يعه نزعتعه االجتماعيعة 

 رية . الفط

يكلف ال ولة نفقات كثيعره حيعث انعه يطبعق ععن طريعق  ان هذا النظام ال -2

 حاجه الى بناء غرف حغيره لإلي اع .  بناء قاعات كبيره وال
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لمؤسسات العقابيعة ممعا يحقعق ان هذا النظام يكفل العمل الجماعي في ا -3

 .انتاجاً كبيراً 

 عيوب النظام :  -ثانيًا 

مععن المؤسسععة العقابيععة م رسععه للجريمععة فالنزيععل ان هععذا النظععام يجعععل  -1

يتلقن وسا ل وطرق اجراميه لم تكن معروفه ل يه عن طريق ا تالطه 

 بباقي النزالء . 

انه يؤدي الى انتشعار المخع رات واالعمعال غيعر األ القيعة بعين النعزالء  -2

 عن طريق ا تالطهم . 

انتهاء العقوبة يؤدي الى تكوين عصابات اجراميه تمارس نشاطها بع   -3

  وبذلك فأن هذا النظام يكون وباالً على ال ولة

حعوبة حفظ النظام دا ل المؤسسة العقابية اذ ان اال تالط ق  يساع   – 4

 .على تكوين راي معاد لإلداري العقابية 

 

 املبحث الثاني 
 النظام االنفرادي 

( نسععبة الععى واليععة  يطلععق علععى هععذا النظععام ن اسععم النظععام البنسععلفاني

م  1821بنسععلفانيا األمريكيععة التععي طبععق فيهععا هععذا النظععام ألول مععره عععام 

 با ...وومنها انتشر الى اور

ان هذا النظام يعني بأن النزيل يعزل عن باقي النزالء ليالً ونهعاراً فعي 

زنزانته المع ي له ويقضي مع ي محكوميتعه فيهعا وتطبعق عليعه بعرام  وهعو 

يث يقوم باألعمال التي يكلف بها وكذلك تعليمه وممارسة في هذا المكان ح

 جمي  النشاطات دون ان يلتقي النزالء اال رين ... 

ان هذا النظام شأنه شأن النظام االول له مزايا وعليه عيوب نسعتطي  

 ان نجملها بما يلي ...

 : مزايا النظام -اوالً  

 .انه يقضي على العيوب التي تشوب النظام الجمعي  -1
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يحقععق نظععام التفريعع  العقععابي فععيمكن بواسععطته مععن تطبيععق االسععاليب  -2

 العقابية المناسبة لظروف كل نزيل .

انه يؤدي بالنزيل الى الن م .فالعزلة تجعله يفكر في جريمته االمر الذي  -3

 .التي ارتكبها  ق  يؤدي به الى الن م على الجريمة

 

  عيوب النظام : - ثانياً 

 عيوب هذا النظام ن االنفرادي ( باألتي :نستطي  ان نوجز 

ان تطبيقه يؤدي الى انفاق مبالغ كبيره حيث يجب اع اد السجن بحيعث  -1

يتوافر فيه ع د من الغرف ن الزنزانات ( بق ر ع د النزالء . اضافه الى 

تعععوفير عععع د كبيعععر معععن المعععوظفين العععذين يقعععوم باألشعععراف علعععى هعععذه 

ن المعععوظفين للقيعععام بمهمعععة الزنزانعععات ، وكعععذلك وجعععود عععع د كبيعععر مععع

االحالح والتأهيل كالمعلمين والواعظين حتى يمكن تعلعيم وتهعذيب كعل 

 نزيل على ح ه .

حعوبة ت ريب النزيل ليستطي  العمل علعى االالت الح يثعة عنع  عودتعه  -2

يتم فيهعا التع ريب  ال علعى االعمعال  الى المجتم  ألن الغرفة حغيره وال

تفاد منهععا عنعع   روجععه مععن المؤسسععة الي ويععة البسععيطة والتععي ال يسعع

 بشكل يؤمن له حياته . 

يؤدي هذا النظام الى احابة النزيل بعاألمرال النفسعية والعقليعة نتيجعة  -3

لعزله حيث ان ارادي النزيل تكون ضعيفة لع م وجود أي تعأثير  عارجي 

 ي رب ارادته على مقاومته ...

االحععالح  ان هععذا النظععام يتعععارل معع  مهمععة المؤسسععة العقابيععة فععي -4

والتأهيععل وهععو الهعع ف االول للعقوبععة . ونتيجععة للعيععوب الكثيععري لهععذا 

النظام فق  نبذت كثير من ال ول اال ذ بهذا النظعام وضعيقت معن تطبيقعه 

بشكل ادى الى انحساره وا ذ يطبق في حعاالت محع ده فعي المؤسسعات 

 دون اال ذ به كنظام مستقل . العقابية

 ومن اهم هذه احلاالت : 
ذا كان المحكوم عليه معن الخطعرين وتخشعى المؤسسعة ان يعؤثر علعى ا -1

 باقي النزالء .
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ق  يطبق لمصعلحة المحكعوم عليعه وقايعةً لعه معن تعأثير المحكعوم علعيهم  -2

 و احةً عن ما تكون العقوبة قصيري الم ي . 

3-   ً الجرا م السياسية حتعى  اذا كان المحكوم عليه من مرتكبي يطبق ايضا

 يختلط بمرتكبي الجرا م العادية .  ال

يطبق ايضاً في حالة مخالفة اح  المحكوم عليهم لقواعع  الضعبط وعع م  -4

 تقي هم باألنظمة دا ل المؤسسة .

 

 املبحث الثالث  
   ) النظام االوبراني (النظام املختلط

وتععم افتتاحععه عععام  1816شععي  هععذا السععجن فععي م ينععة اوبععرن عععام 

وق  لقي انتشاراً كبيراً في الواليات المتح ي نتيجة المزايعا الكثيعري   1818

 با كان مح داً . وال ان انتشاره في سجون اوراالتي ظهرت نتيجة تطبيقه 

ويقصعع  بهععذا النظععام : هععو الجمعع  بععين  صععا ا النظععامين السععابقين 

الععذكر حيععث ان هععذا النظععام يقععوم علععى اسععاس الجمعع  نهععاراً بععين النععزالء 

لعزلععة فععي الليععل وبععذلك يحقععق حيععاي اقععرب الععى الحيععاي العاديععة ل فععراد . وا

فالنزالء يلتقون اثناء الطعام والعمل والتعليم والقعاء المحاضعرات ال ينيعة . 

انه يفرل علعيهم الصعمت  ن تقابل المحكوم عليهم نهاراً االوعلى الرغم م

علعى العبع  ار لبعضعهم تجنب التأثير الفكري الض من المطلق حتى يتمكن

انهععم يتفرقععون عنعع  النععوم فيقضععي كععل مععنهم ليلععه منفععرداً فععي  اال ععر . أال

 زنزانته . 

 مزايا النظام املختلط : -اوالً 
 ان هذا النظام له ع ي مزايا اهمها : 

 انه يحقق للمحكوم عليه حياي اجتماعيه اشبه بالحياي العادية للناس  -1

ان اجتمععاع المحكععوم علععيهم نهععاراً يحقععق درجععه عاليععه لإلنتععا  عنعع ما  -2

يكون االجتماع من اجل اداء االعمال التعي يكلفعون بهعا معن قبعل المؤسسعة 

 العقابية . 

يسععهل التعلعععيم والتهعععذيب دون الحاجععه العععى عععع د كبيععر معععن المعلمعععين  -3

 والمهذبين . 
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ط يكععون عععن طريععق يجنععب مسععاون النظععام الجمعععي ألن نظععام اال ععتال -4

فعععرل الصعععمت بعععين النعععزالء فعععال يجععععل معععن المؤسسعععة العقابيعععة م رسعععه 

 للجريمة .

 .  والعقليةألمرال النفسية با يقلل من مخاطر اإلحابة -5

 يقلل التكاليف ألن الزنزانات مع ه للنوم فقط .  -6

 

 

 

 عيوب النظام املختلط : - ثانياً 
حعوبة فرل الصمت على النزالء اثنعاء النهعار و احعه اذا كعان عع د  -1

 النزالء كبير . 

يكون النظام قاسي على النزالء حيعث يعاقعب النعزالء علعى مخالفعة هعذا  -2

 . تطبيقه النظام بعقوبات قاسيه لغرل 

 

 املبحث الرابع

 النظام التدرجي 

الجععزر م فععي احعع ى 1840ان هععذا النظععام طبععق ألول مععره فععي سععنة 

القريبة من استراليا ثم انتقل بعع  ذلعك العى انكلتعرا حيعث حع ر قعانون سعنة 

م يقضي تطبيقه ثم بع  ذلعك انتشعر بشعكل واسع  فعي ايرلنع ا ولعذلك 1857

يسععمى بالنظععام االيرلنعع ي ألن انتشععاره احععبح بشععكل واسعع  فععي ايرلنعع ا ثععم 

 يبعععا فأ عععذ بعععه القعععانون الفرنسعععي والسويسعععروانتقعععل بعععع  ذلعععك العععى اور

المطبعق  ويعتبعر حاليعاً معن اكثعر األنظمعة وااليطالي والبلجيكعي والنرويجعي

 .في سجون العالم 

وهععذا النظععام يقضععي بععأن فتععري العقوبععة تقسععم الععى ععع ي مراحععل تطبععق 

على النزيل في كل مرحلعه معن هعذه لمراحعل نظعام مععين حيعث يطبعق عليعه 

 النظام االكثر قسوي ثم اال ف وهكذا .

االمععر النظععام االنفععرادي ثععم النظععام المخععتلط وبععع ه فيطبععق عليععه اول 

النظام الجمعي حتعى تعأتي مرحلعه ا عرى وهعي مرحلعة التكيعف االجتمعاعي 
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حيث يصار في نهاية م ي العقوبة العى  عرو  النزيعل معن المؤسسعة نهعاراً 

إلداء االعمال فعي المنشعأي االقتصعادية والععودي لعيالً العى المؤسسعة . وبعع  

 م ي يصار الى االفرا  عنه افراجاً شرطياً . ذلك في نهاية ال

 ر  بالمحكوم عليه يكون من مرحلة الى التي تليهعا بنظعام حعارم فالت

 ثم تخفف وطأته ت ريجيا

 : مزايا النظام التدرجي -اوالً 
 شأنه شأن األنظمة اال رى مزايا منها : النظام ان لهذا  

النظام بإرادته دون االلتجاء تهذيب المحكوم عليه وتعوي ه على اطاعة  -1

بع  ان ينتهي  يتم تطبيق النظام التالي عليه اال الى القوه ألن النزيل ال

ألول وحيث ان المرحلة األولى هي اكثر قسوي فهعو يطبعق من النظام ا

االجراءات التي تتخعذ بحقعه فعي ظعل تطبيعق هعذا النظعام طواعيعة لكعي 

 .ه اقل قسويً تطبيق نظام ا ر علييستطي  ان ينتقل الى 

يحقععق التعع ر  بالعقوبععة مععن الشعع ه الععى اليسععر اسععترداد المحكععوم عليععه  -2

د كاملعه العى حريعه تامعه حريته فال يؤدي به االنتقال المفاجئ معن قيعو

 ل السبيل القويم مره ا رى .الى ان يض

 : عيوب النظام التدرجي - ثانياً  
النزيععل فععي فتععري ان التعع ر  مععن الشعع ي  الععى التخفيععف يقضععي بحرمععان  -1

التش ي  من مزايعا تقع م اليعه فعي المرحلعة التاليعة ، بينمعا هعذه المزايعا 

تكون ضرورية في المرحلة األولى حتى يسهل عملية اجتيازها لبلوغ 

 ية ومنها السماح له بالزياري وتبادل الرسا ل .التالالمرحلة 

اسععته فتها ان االنتقععال قعع  يععؤدي الععى ان تععزول االثععار التهذيبيععة التععي  -2

األولعى ادت  ألولى . فمثالً ان العزلة التي تلقاها في المرحلعةا المرحلة

بالمجرمين الخطرين ولكنه ق  يتأثر في المرحلعة به الى ع م اال تالط 

 التي تليها وهي مرحلة اال تالط بالمجرمين 

 

 املبحث اخلامس
 ع يف املؤسسات العقابية العربية النظام املتب
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 تقسم مواقف القوانين العربية من نظم السجون الى ثالثة اتجاهات 

هنععاك مععن التشععريعات مععن نصععت حععراحة علععى  – االجتاااه االول

 ععري جزاأ ععذ المشععرع ال تبنععي النظععام التعع ريجي عنعع  تنفيععذ العقوبععة حيععث

 تنظيم، و هذا ما نستخلصه من قانون الح يثةبالنظام الت رجي في حورته 

، و ذلعك معن  عالل المعادي للمحبوسيناالجتماعي  االدما السجون و  عادي 

هعي مكعان للحعبس  العقابيعةالتعي تعنا علعى: مالمؤسسعة  2و 1فقري  25

ادري ععن ، و األوامعر الصعةللحريعوفقا للقعانون العقوبعات السعالبة  يهتنفذ ف

  ،كما نا القانون الليبي ه الب ني عن  االقتضاءار، و اإلكالقضا يةالجهات 

سععجن ر يسعي  لععى سعجن محلععي ومععن ينقععل النزيعل مععن ) ( 8ي نالمععاد فعي

المحلي  لى سعجن  عال لقضعاء معا تبقعى لعه معن عقوبعة وذلعك بقعرار معن 

 للسجون ......( الم ير العام لإلداري العامة

لععم تشععر بععع  القععوانين الععى اال ععذ بالنظععام  – االجتاااه الثاااني

التعع ريجي حععراحة اال ان النصععول الععواردي فيععه تععوحي بانععه النظععام الععذي 

اعتمععع ه ومعععن مظعععاهر اقعععرار المشعععرع فعععي بعععع  الععع ول العربيعععة للنظعععام 

التعع ريجي الععنا علععى انععه اذا زادت معع ي المحكععوم عليععه فععي السععجن علععى 

مععر بفتععري انتقععال .....علععى ان اربعع  سععنوات وجععب قبععل االفععرا  عنععه ان ي

يراععى التعع ر  فععي تخفيععف القيععود او معنح المزايععا ، وهععذا مععا يالحععظ علععى 

( مععن قععانون  47، 11، 18نصععول القععوانين لععثال  دول هععي ن المععواد 

تنظععيم السععجون المصععري ، ونظععام السععجن والتوقععف فععي المملكععة العربيععة 

 السعودية ، وقانون السجون الكويتي

هناك من التشريعات لم توضح اي نظام تتبع   – الثاالجتاه الث 

كقععانون السععجون فععي المملكععة االردنيععة الهاشععمية ، وقععانون السععجون فععي 

دولة االمارات العربية المتح ي ، وقانون السعجون فعي جمهوريعة السعودان 

 ال يمقراطية

 موقف القانون العراقي 
حريحاً ولكن  ن موقف القانون العراقي تجاه نظام السجون لم يكنال   

من المالحظ والمشاه  للسجون العراقيعة انهعا تأ عذ بالنظعام الجمععي وذلعك 
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ألن النزالء موزعين الى مجامي  كل منهعا يضعمه عع د معن الغعرف ويكعون 

اال ععتالط بيععنهم تامععاً ومطلقععاً فععي النهععار ويمكععن التغلععب علععى عيععوب هععذا 

م معععين بحيععث النظععام وذلععك بجمعع  النععزالء ذوي الصععفات المقاربععة فععي قسعع

يسهل على القا مين بإداري المؤسسة العقابية ضعبط النظعام وتعلعيم النعزالء 

وهو ايضعاً يعتبعر مرحلعه معن مراحعل النظعام التع رجي المنتشعر فعي الوقعت 

 الحاضر في كافة دول العالم ...
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