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 ملخص البحث:
 حث وخامتة.امبثالثة متهيداً و البحث تضمن 

 ا.معوِّقات األخذ هبتها  أمهيّ ا  املقصود هبمن حيث  ماهّية الزايرة اخلاصة: املبحث األول
  مشروعّية السجن  من حيث: لزايرة اخلاصة يف النظام العقايب اإلسالميا: املبحث الثاين

 مدى جواز الزايرة اخلاصة الشرعية يف النظام العقايب اإلسالميه  و اهلدف منو 
ها يف كل أحكام ي  من حيث:الزايرة اخلاصة يف التشريعني األردين والسعود: املبحث الثالث

 نظام تشريعي منهما.
 ج البحث ما يلي:وكان من أهم نتائ

ال يوجد اتِّفاق حول االعرتاف للسجني حبّق الزايرة اخلاصة رغم التطوُّر الذي تشهده  .1
 .املعاملة العقابية يف الوقت احلاضر

أهنا تقّلل من اآلاثر النفسية املتمثلة ابحلرمان من اللقاء يف أمهية الزايرة اخلاصة تظهر  .2
عدم حرمان السجني من حّقه يف األُبّوة هلا أمهية يف و  اجلنسي بني السجني وزوجه 

تقليل حاالت الطالق الناجتة عن حرمان طالب الطالق من  تسهم يفأو األمومة  و 
  حيث ال مينح اميف حفظ النظ   وهلا دورحّقه يف االستمتاع جنسيًا بزوجه السجني

 من السجناء هذا احلق إالّ السجني حسن السرية والسلوك.

   ومنها:اليت ال يستهان هبا واجلديرة بوضع احللول الالزمة جد عدد من املعوقاتيو  .3
أنَّ فكرة األخذ يف الزايرة اخلاصة يف السجن ال تالقي ترحيبًا من أفراد اجملتمع ويرون 
أنَّ فيها تدلياًل للسجني  ويف نظران فإنَّ أكرب املعوقات اليت حتول دون األخذ هبا 

التجهيزات الالزمة يف حال األخذ بنظام يتمّثل يف حجم االحتياطات والتدابري و 
اخللوة الشرعية  فهي حتتاج إىل متابعة وتفتيش وجتهيز أبنية  كل هذه األمور حباجة 

 إىل نفقات كثرية تدفع الكثري من الدول إىل عدم األخذ هبا.
 الكلمات المفتاحية:

 ةالسعودي -األردن -والتشريع -اإلسالم-الفقه العقابي -لسجينا -الزيارة
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 المقّدمة:
السجين إنسان له حقوق تطوورت  تططوو ت حقووق اانسوان ل جالسوجين نجوت تن  ط طرو  
بج ي  الحقوق الطي  ط طرو  تاوا ريووأ َّتير نبسونت لون الحقووق إيا تنوت الطوي تونَّق تَّ  ب وطق  

ت ترووا  الوقو،وو ت حقووق السوجين ووالت تططوو  ل ل اا بسوبت ت ييوا الوقو،وول َّاوت اتتوبُّ تطوو 
تَّجاوا جوي الطيووتوا  الوقاتياوو  –ترم َّجود بوض الطجاَّزا   –َّات َّصنت حقوق السجين 

جووي  الواووت الحاوووو  َّبلووت بسووبت ت نيووت ال ووو  ااصوومحي لنوقو،ووو  نوو  لووا  ووتاأ لوون 
تروا ل جأصبح الاتف لن الوقو،و السالبو لنحوتو إصمح السجين َّتأهينه حطا  نوود إلو  

ة ا  لوقو،و جودًا صالحًا.ال جط   بوت انطااء لتا
جالطيوتوا  الوقاتياو ال واصوة توطوف لنسجين ب ج و و لون الحقووق الطوي تحيو  لوه 
آدلياطووه َّسنسووانيطه َّتسوواهم جووي الووتَّت ااصوومحي لنوقو،ووول هوواأ الحقوووق ا ووطقور  َّتصووبحت 
جوونءًا لوون ال والنووو الوقاتياووو دَّن جووتاقل جووم   لووو تحووت  نوو  السووجين الحوو  جووي تن نوالوو  

لنوو إنسوانياو َّ ووتذ توا بوهل َّالحوو ا جوي الالوحو َّالوووميل َّالحو ا جووي النتواتة َّال وا ووم ل لوا
 َّالح ا جي إاالو اليوائو الت  ياو َّريوها لن الحقوق األخوى.

جاواأ الحقوووق الطووي نبوطوووف تاووا لنسووجين تصووبحت حقواووًا تقنيتناووو ت ا وويو ي تنقوو  تنووو 
لتَّلياوووو  الةاصوووو بحقووووق السوووجينل َّووووالت لجادلوووو تَّ لواتووووول َّتلووواد واجوووو ايتياايوووا  ا

م ج يوو  األح،وواذ ال طونالقووو تاووال جوو با  الطيوووتوا  التاخنياووو جووي واجووو الووتَّق تج وو   نياووا َّتوو  ال
ي  وناق لحو   النتواتة الةاصووكان األلو والت بال سبو لااأ الحقوقل ج نر حو ا السوجين جوي 

نووت الطيووتوا  الوقاتياووو ي توطوووف تخوا َّ طوواء َّ جوتق تووين ل تالوتع لووه َّلوووات ل َّي توناق تر
 َّخالوصًا الطيوتوا  الوو،يو. تااا الح 

َّ نو  الوورم لون َّجاهوو حجوؤ ال  تالوت ن لوهل إيا تنر األخوا بوه  النتواتة الةاصووج  واذ 
اا  ي نسطاان تاال َّات  ب  جقااء اليوتوو اا ملياو جقااء  نم الوقاب جوي  نالطتذ ب ووال

َّلم نحال  اتالياق تي ام حولهل ج  ام لن نبجونأ َّتووى وووَّتة  النتاتة الةاصوبحث لوووع 
جوي  النتواتة الةاصوواألخا بهل َّلو ام لون ي نبجيونأ  لوالت ت اَّل وا لووووع حو  السوجين جوي 

ال  وووالين الوقوووواتيين اا ووووملي َّالووووووويل آخوووا ن بوووووين اي طبووووات تنر لوووووووع الوقو،ووووا  
ليوووتوو اا وومليول ج وو ام لوون اوواق ب يوووَّ ياو السووالبو لنحوتاووو لوويا لحوو  اتاليوواق تووين جقاوواء ا

 السجنل َّل ام لن تنلو هاأ ال يوَّ ياو.
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يتالالواله بحقووق اانسوان  النتاتة الةاصووَّات اخطونا بحث لوووع ح  السجين جي 
 جي لوحنو الط ييا الوقاتي ل َّألناه لن ال ووو ا  الطي ي تناق لوو  خمف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 499 

 المبحث األول
 الزيارة الخاصةماهّية 

هوووواأ ل الوقو،ووووول َّته ياوووو تاووواتيووووان ال قالوووود  النتووواتة الةاصوووونقطضوووي بحوووث لاهياووووو 
ووو  للووو ع لووون هووواأ ال وووووو ا  النتاتة اوووا  األخوووا تاوووال َّ نيوووه  ووووف نةالال اليووو ياول َّلووال

 لطنبًا لسطقًم.
 المطلب األول

 بالزيارة الخاصةالمقصود 
ل والنوووو الوقاتياوووو لن ح،ووووذ  نيوووه ت  ووواء جطووووة ب ووووووع ا النتووواتة الةاصوووو طرالووو  حووو  

الط ييا الوقاتيل َّترم هاأ الوماوول إيا تنر البواحنين جوي لجواق ال والنوو الوقاتياوو ي  وتتجون 
لن و ن حقوق ال ح،وذ  نيه ت  اء ت ييا الوقو،ا  السوالبو لنحوتاوول َّتووود  النتاتة الةاصو

ة لحوووتَّد جوووتًال جاوووو ريوووو لوووووَّف جوووي لو وووم النتووواتة الةاصووووبلوووت إلووو  تنر األخوووا ت  ووواذ 
 . (1)الطيوتوا  الوقاتياو

تًا بحيث نوطي هاا الطووتف لو ً  جي  النتاتة الةاصوَّي ن ،  ا تووتف  تووتيًا لوحر
كاجووو الطيوووتوا  الوقاتياووو الطووي ت وو ح السووجين هوواا الحوو ا  بلووت تنر جنسوويطه َّ وووَّ ه تةطنوو  

اا ووملياو نةطنوو    ووه جووي الووتَّق األبخوووى. َّللوون لوون تيوووت  إلوو  آخووول ج جووتأ جووي الووتَّق 
ن ،ن القوق إنر القا م ال يطوك تين ج ي  الطيوتوا  َّاألن  و الوقاتياو جوي الوتَّق ال ةطنيوو 

 بأنااا ن اذ نوطي الح  لنسجين جي ل ات و الج ا. النتاتة الةاصوبيأن 
اا ووملياو الطووي تسووطةتله الطيوووتوا  الوقاتياووو جووي الووتَّق  النتوواتة الةاصوووج الووطنح 

تأخا تااا ال  اذل حيث تخا  هاأ الطيوتوا  هاا ال الطنح لن اليقه الوقواتي اا ومليل 
. (2)جقووت تاووور الوووراجح لوون اليقووه اا ووملي لنسووجين حوو ا ايخووطمء تنَّجووه لقضوواء  وواوة اليوووي

                                                 

تي  يء بةالوص الح ا جي الةنوة  1957لم  ود جي القوا ت ال  وبجياو التنيا ل والنو السج اء لس و   (1)
ت ال ادة  لن هاأ  37اليو ياول ل  تنراا تاور  الح ا جي النتاتة َّايتالالاق جي الوالم الةاتجي. جقت نالر

: "نس ح لنسجين جي ظ ال الواابو الضوَّتتاو بايتالاق بأب وته َّ،اَّي الس وو الحس و لن القوا ت  ن   تنر
 تصتاائه  ن  جطوا ع ل ط  و بال وا نو َّ،طنقالي النتاتا   ن  السواء".

  وف نبيان لوا  اليقه الوقاتي اا ملي لن ن اذ الةنوة اليو ياو جي ال بحث الناني لن هاأ التتا و.  (2)
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نضووابُّ جح ا ل ات و الج ا نقطالو  ن  السجين ال طنَّاليل َّل ات و هاا الحو ا  وطما َّجقوًا ل
 اليو ياو لننَّايل لالت   ال  هاا الح ا بح  الةنوة اليو ياو.

َّجووي بوووض الطيوووتوا  األج بياووو ي نقطالووو حوو ا السووجين  نوو  ل ات ووو الجوو ا لوو  
دهم اداتة ال   سوو الوقاتياوو. جوم  زَّجهل َّسنا ا ن طتا ليي   األصتااء َّت ةاص آخووتن نحوتال

ا ال وع لن النتاتا ل َّسنا وا ن ،ون تسو يطاا بأنااوا نسططي  تن نطن  ا م خنوة  و يو  ن  ها
 زتاتة خاصو تَّ زتاتة ج سياو.

 conjugal Visits" جوي الن وو الوو،ياوو لالوطنح النتواتة الةاصووَّتقاتو  لالوطنح "
صوويو تو ووي  Conjugalل َّاووت جوواء جووي لو ووو و َّتبسووطو تنر ون ووو (3)جووي الن ووو اانجنينتووو

 .(4)بالنَّايل تَّ ح ا ل ات و الج ا تين األزَّاي  يء  وتبُّ بالنَّايل تَّ لينة لوتبطو
The sexual right confirmed on husband and wife by the marriage. 

ل َّتو ووي marriageتو ووي زَّاي  conjugalَّجوواء جووي اووالوو إكسوويوتد تنر ون ووو 
 conjugalizeل تَّ ال واجقو جي النَّايل َّتنر اليو  لون هواأ اللن وو هوو consortلوا وة 

 ووووتبُّ بوووالنَّايل إيا تنر  conjugal. َّتروووم تنا ال و ووو  الن ووووي ل الوووطنح (5)َّتو وووي  طووونَّي
 بوضًا لن التَّق األج بيو توطي السجين الح   بايتالاق ج سيًا بالتنقه.

َّجووي و ووتا تسوو ا  النتوواتة الطووي تاووتف إلوو  لوو ح السووجين الحوو ا جووي ل ات ووو الجوو ا 
ل َّاووت َّتد  هوواأ The Private Family Visit (PFV)بالنتوواتة الوائنياووو الةاصووو 

لون  71ل 60ل 59الطس يو جي اوا ت ل،طت ااصمح الوقاتي ل َّالطوي صوتت  َّجقوًا لن وواد 
 correction and 1992اوووووانون ااصووووومح َّااجوووووواي اليوووووو ي الل وووووتي لسووووو و 

conditional release act. 
 

 
 

                                                 

 .La visit conjugaleَّتس ا  جي الن و اليونسيو  (3)

(4)  Webster Encyclopedic an abridged dictionary of English language ,Edition 1996, 

New York, P.430. 

(5)  The Oxford English dictionary second edition, VIII, Oxford, 1989, P. 738.             
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 الثانيالمطلب 
 الزيارة الخاصةأهمّية 

ت ال والنوو الوقاتياوول جقوت ووان السوج اء جوي إنر صنو السجين بال  جط   تطووات  تططووا
ووا جوووي الواووت الحاووووول جقوووت تصووبح الاوووتف لووون  ال اوووي نونلوووون  وون الووووالم الةووواتجيل تلا
الوقو،ووووا  السووووالبو لنحوتووووو جووووي ال قوووواذ األَّق إصوووومح ال ح،وووووذ  نيووووه َّس ووووتادأ لنوووووودة إلوووو  

تحقيقووه إيا  وون  وتوو  اابقوواء  نوو  ال جط وو  َّا ووطوادة ل،انووه جيووهل َّهوواا الاووتف ي ن ،وون 
الالنو تين ال ح،وذ  نيه َّال جط   الةاتجي با طبات تنا هاأ الالنو هي الو وينو األ ا وياو 
لطحقي  هاا الاتف ل وا لاوا لون ته يوو جوي تقنيو  ال وات ال يسويو السويةو ال اتجوو  ون الوقو،وو 

 السالبو لنحوتو.
تحقا  ج يو  األهوتاف الطوي نحقاقاوا ن واذ هي جي ال قاذ األَّق زتاتة  جالنتاتة الةاصو

ل جاابقاء  ن  الالنو تين السوجين (6)النتاتا  الاي تأخا به ج ي  األن  و الوقاتيو الحت نو
ن حالطه ال يسيو  .(7)َّتب وته نيووأ باينط اء إلياال َّتال  لا انقط  تي ه َّ،ي اال َّتبحسال

قاووا النتوواتا ل جوو نر لاووا تهووتاجًا تحقاوو  األهووتاف الطووي تحقال  النتوواتة الةاصوووَّ وومَّة  نوو  
خاصووو ووناووا زتوواتة خاصووو تاووتف إلوو   ووتذ حولووان السووجين لوون حقالووه جووي اضوواء  وواوته 

                                                 

لوون اووانون لواكوون ااصوومح َّالطأهيوو  األتدنوويل جوو نر لن نتوو  الحوو ا جووي  5َّ  4َّ 1/ت/13 ووادة َّجقووًا لوو   ال  (6)
ايتالوواق ب حاليووه َّلقاتنطووهل َّلووه لوا وونو األهوو  َّاألصووتااء َّايتالوواق تاوومل َّلووه ا ووطقباق الوونَّرات لووا لووم ن،وون 

و وين احطيا يوًا( بالنتواتة ه اك لان  لن النتاتة بقوات لون لوت و ال ووون. َّجوي تنجي،يوا نسو ح لن واووجين )ال حب
 تنتاتة ت بو يو.  sentencedاليولياو َّال ح،وذ  نيام 

D. Van. And D. Frieder: Imprisonment. Today and tomorrow. Second edition, 

2001. P. 62. 
ل َّ ووم  َّجوي جونسووا جوو نا لن سوواجين الحو ا جووي النتوواتةل َّتلووون هواأ النتوواتة لووواة َّاحووتة ت وبو يًا لن ح،وووذ  نوويام

تصووبحت النتوواتة تووطم دَّن َّجووود حووواجن تووين ال سوواجين َّالوونَّاات  1983لووواا  ت ووبو يًا لن واوووجينل َّل ووا  وواذ
without physical barriers .ل إيا جي حاي  ا طن ائيوIbid: P. 266. 

 closed prisonsَّجووي تول ووتا جوو نا النتوواتا  تةطنوو  بوواخطمف ال   سووا  الوقاتيووول جيووي السووجون ال  نقووو 
نسوو ح توونم   semi-open prisonsنسوو ح تنتوواتتين ل ووتة  ووا و ووو   وواول َّجووي السووجون  ووبه ال يطوحووو 

. Ibid, P.535زتاتا  ل وتة  وا و وو   واول َّجوي السوجون ال يطوحوو نسو ح بالنتواتا  بالووتة ريوو لحوتدة. 
ن دايقووو جووي ووو  زتوواتة َّجووي إ ووبانيا جوو نا لنسووجين الحوو ا جووي ا ووطقباق زتوواتتين ت ووبو يًا ل ووتة ي تقوو   وون  يوووت

 .Ibid: P. 21  simultaneauslyَّلوتد نال  إل  تت،وو ت ةاص جي نيا الوات 
ل 1995/1996ل 7د.  بووود السووواي: الوووجين جووي  نووم ااجووواذ َّ نووم الوقووابل لطبوووو جالوووو دليوو ل    (7)

 .191ص
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الج سووياو بالوووتة  بيوياووول و ووا تنر زَّي السووجين نجووت تير نحوووذ لوون حقالووه جووي حيوواة ج سووياو 
،وووو تنااوووا   ج ووون خالوووائ  الوقو (8) بيوياوووو نطيجوووو الح،وووم  نووو  زَّجوووه بوقو،وووو  وووالبو لنحوتوووو

 ةالووياول َّتقطضووي هوواا  ووتذ الطووتاد ت وهووا إلوو  ريووو السووجينل جوو با حول ووا السووجين ال طوونَّاي 
 ن  ت او تنا هاا الحولان جنء لن الوقو،ول ج نر هاا الحولوان نبضوات  النتاتة الةاصولن 

 ل ه زَّي السجين.
تيوو   ن  تناه ليا لن   اصو اانمذ ال قالود لن الوقو،وو السوالبو لنحوتوو الطوي 

 ن  السجين ال طنَّاي حولانه لن حقاله جي حياة ج سياو  بيوياوو تو  تنا ال وو  ااصومحي 
لنوقو،ووو نحووطالم إن تل،وون ت ،ووين السووجين لوون ايخووطمء تنَّجووهل َّسن وووان هوواا األخيووو  ووجين 
كالتل جم لجاق انلات ال ات ال يسوياو الطوي تالويت السوجين ال طونَّالي لون  وتذ ت ،ي وه لون 

تنَّجهل ج با وان الحولان الج سي ليا له ت وو َّاووح  نو  الالوحو البتنيوول جو نا ايخطمء 
 .(9)له انو،ا ا   نبياو  ن  الالحو ال يسيو

النتواتة ج با وان الطةنالوي  ون الوقو،وا  السوالبو لنحوتوو تلووًا صووبًال جو نر األخوا ت  واذ 
اء الج سوووي توووين السوووجين ا نةيالووو  لووون آ اتهوووا ال يسوووياو ال ط نانوووو بالحولوووان لووون النقوووالةاصوووو

َّزَّجهل جم  وجت لا ن    لن اي طواف لنسجين بالح ال جي النَّاي إبا وان تهًم لالت َّوان 
ال  اذ الوقاتي نس ح له بالةنوة اليو يو تنَّجهل ج ن حو ا السوجين تن  طونَّي َّتن ن،وون لوه 

تتبوا  بوه  نو  تت اء َّخالوصًا ال ح،وذ  نيام ب تد  وتنو تَّ ل ،اتةل إبا َّجوت لون نقبو  اي
ل جووالح  بووالنَّاي (10)هوواا الحوواقل َّسبا وانووت ال   سووو الوقاتياووو تأخووا ت  وواذ الةنوووة اليووو ياو

                                                 

هتنوو تائووو لنوائنوو َّالسوجينل الةنوة اليوو ياو بأنااوا: والواحوو جوي ل طالو  الواصويول َّتنااوا  Wangerنال    (8)
 .Family unityَّ،اا نحاج   ن  ويان األب وة 

J. Wanger: Communication Option Available to Prisons Inmates and their 

Families. Families and Correction Journal, V. 7, No. 1. Jan/Feb. 2003, P. 2. 

 .450د. لح ود نجيت حس ي: لوج   ات ل ص  (9)

إنا ال وَّف اياطالادنو َّايجط ا يو ات تحوق دَّن زَّاي السجينل جال وَّف اياطالادنو ت    اليباب الاي   (10)
نووويح حيوواة  بيوووو خوواتي ت وووات السووجن لوون الوونَّاي لوووتذ ال قووتتة  نوو  اا الووو َّوووي  با  اليووت َّا طيووواء 

جووتًا خالوصووًا إبا وووان السووجين تننوو ل ظوواهوة البطالووول و ووا تنا جوووص َّجووود لوون نقبوو  ايتتبووا  بسووجين انينووو 
َّبلوت لن  وووة ايجط ا يوو التَّنيووو لنسوجين تناووًا وانوت الجوت ووو الطوي اتتلباووال ج وا الوواي نجوو     ةالووًا  ووو،ُّ 
لاليوأ ب اليو  ة   جين خالوصًا إبا وانت ال تة ال ح،وذ تاا  نيه  وتنول جلم لن السوج اء نسوططي  

ام نجووت لوون نقبوو  بووه حطوو  لوو  َّجووود ت ووازي   جوونَّاي السووجين اانيوواق  نوو  ت وووة َّهووو جووي  ووج ه  َّوووم لوو 
توطوووه  قبووا  ي نسووططي  تن نطجاهناووا تَّ نقنالوو  لوون  ووأناال َّللوون جووي حوواي  ا ووطن ائيو َّنووادتة اووت نجووت لوون 
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ح ا لطن  ي نقطالو  ن  لج و و تَّ  ائيو لن ال اول َّي ن ،ن القوق تنا السجن نسنت 
وووه جوووي الووونَّاي لوووا داذ باال،وووان تحقيووو  الةنووووة اليوووو ياو بااوووواجو إلووو   ووووَّ   السوووجين حقا

 . (11)نَّاي األخوى ال
 Right toته ياوو جوي  ووتذ حولوان السوجين لون حقاوه جووي األبتوواة  َّلننتواتة الةاصوو

father a child ل خالوصًا ال ح،وذ  نيام ب تد  وتنول ج ون حو ا تي  وة  تن ن،وون
 .(12)تبًا تَّ تلًا حط  َّسن وان لح،ولًا  نيه بوقو،و  البو لنحوتو

                                                                                                                                            

اياطالادنو لمئ و َّتجت لن نقب  به  ن  هاا الحاق ل جيوي لنو   ه ورت بالنَّاي َّهو  جين َّتلون تَّوا 
 ظ  َّجود ن اذ الةنوة اليو يو نسططي  إت اذ النَّاي بالوتته الطبيوياو. هاأ الحاي  َّجي

ت  نو  الحو ا جوي الونَّاي ايتياايوو الةاصوو بالوووا بوالنَّاي َّ ون الونَّاي َّتسوجي  الونَّاي َّالطوي دخنوت   (11) نالا
 ا جووي . حيووث جوواء جووي د باجووو هوواأ ايتياايووو: "إنا لن سوواء َّالوجوواق البووال ين الحوو9/9/1964حياوون الط ييووا جووي 

 النَّاي دَّن تي ايود تطونا  بالووق تَّ الج سيو تَّ الت ن َّلام الح ا جي تن ن،ون لام تب وة".
Men and women of full age without any limitation due to race nationality or 

religion have the right to marry and to find a family. 
الالادت جي األَّق لون  2018ويو الو وليو لأللم ال طحتة بالقوات تام َّجاء جي الطوصيا  الالادتة  ن الج 

بةالوص الووا بالنَّاي َّالحت األدن  لسن النَّاي َّتسجي  النَّاي تنا األ وة هي  1965تيوتن الناني  اذ 
 الوحتة األ ا ياو جي تي لجط   َّتنا لنوجاق َّال ساء البال ين الح ا جي النَّاي َّتن ن،ون لام ت وة.

The family is the basic unit of every society and men and women of full age have 

the right to marry and to found a family. 
ووت ال ووادة   نوو  تنا لنوجوواق َّال سوواء جووي  وون  1998لوون اووانون حقوووق اانسووان البوتطوواني لسوو و  12َّاووت نالا

 الو  يو ال طونقو تااا الح . النَّاي الح ا جي النَّاي َّتلوتن ت وة َّجقًا لنقوانين

Men and women of marriageable age have the right to marry and found a family 

according to the national laws governing the exercise of this right. 
ي لن ح،ووذ  نيوه لون ال وا ويم ال طونقوو بقوانون ااجوواءا  الج ائيوو اليونسو 426-424َّات تجاز  ال واد لون 

الةوَّي لن السجن ل تة لحتدةل َّبلوت لون تجو  الونَّايل تَّ إبا لوا  تحوت تاو،ائوه تَّ لنتاتتوه إبا ووان لوتضوًا 
 لووًا خطيوًا.

َّلووم نونووو جووي الطيوووتوا  الطووي ت نو ووا  نياووا بةالوووص حقوووق السووجين  نوو  تي نالوووص صوووتحو توطووي 
ا الحوو ا وحوو ا  وواذ ألي إنسووان إبا تحقاقووت اليوووَّ  الحوو  لنسووجين جووي الوونَّايل َّسن ووا ن ،وون اي طووواف لووه تاووا

 ال طنو،و جي النَّاي َّجقًا لنطيوتوا  الطي تح،م هاا النَّاي.

ت لو ال حاكم األلوت،يو  ن  ال ح،وذ  نيام الحو ا جوي الطنقويح الالو ا ي لنَّجواتام َّي توطبوو بلوت لون ابيو    (12)
البوال  لون الو وو  Willam Greberجوي اضويو الحقووق الت وطوتتول حيوث االوت لح، وو ا وطة اف والييوتنيوا 

  الًا إنا ال ساجين ليا لام ح ا د طوتي جي إجواء الطنقيح الال ا ي لنَّجاتام. 46
Prisoners do not have constitutional right to artificially inseminate wife. 

 بةالوص هاأ القضيول ان و ال وا  االلطوَّني الطالي:

http://www.metnews.com/articles/gerb052402.htm.  

http://www.metnews.com/articles/gerb052402.htm
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  حواي  الطومق ال اتجوو  ون الح،وم  نو  تحوت جي تقنيوالنتاتة الةاصوَّتساهم ن اذ 
النَّجين خالوصًا إبا وان  بت الطمق هوو حولوان زَّي السوجين لون حقاوه جوي اي وط طاع 

 .(13)ج سيًا تنَّجه السجين
دَّت جووي الحيوواى  نوو  ال  وواذ داخوو  ال   سووا  الوقاتياووول حيووث إنا  َّلننتوواتة الةاصووو

 لنسوج اء ال  ضوبطين َّبَّي السويوة َّالسونوك الطيوتوا  الطي تأخا تااا ال  واذ ي ت  حوه إيا 
ل لوالت نحووص السوج اء الوا ن  الحسنل َّتحوذ السجين الاي  وتلت لةاليا  لن هاا الحو ا

 .(14)ت طب   نيام  وَّ  الةنوة اليو ياو  ن  اينضبا  وي نحالنوا  ن  هاا الح 
لوون ال يوواك  هووي حوو ا بوووض  النتوواتة الةاصوووَّتبووتَّ ل ووا تنر تهووما ليوونة نحقالقاووا ن وواذ 

الطوي ت واتو الجو ال َّهواا  primatesالج سياو جي السجونل جاانسان لن تكنوو النوت يا  
ل جاينوتجاع اتَّاء ال وتونة الج سويو اووة (15)الحت لنج ا نساهم جي ا ط وات الج ا البيووي 

 .(16)ي تقاول َّو   ة  لتنه َّازع ج سي حبيا

                                                 

: "لنَّجووو  1976( لسوو و 61( لوون اووانون األحووواق اليةالوويو األتدنووي تاووم )130توو   ال ووادة )  (13)  نوو  تنر
تطنوت إلو  القاووي بووت لضوي ال حبوو ال ح،وذ  نيه ناائيًا بوقو،و لقياتة لنحوتو  م   و وا  جوأكنو تن 

   و لن تاتتخ حبسه َّتقييت حوتاطه الططني   نيه بائ ًا َّلو وان له لاق نسططي  اانياق ل ه".

( لون اوانون لواكون ااصومح 20( لن توني وا  الةنووة اليوو يو الالوادتة ب وجوت ال وادة )3/3ان و ال ادة )  (14)
حط  تطم الةنوة اليو يو تن ن،ون ال نت  حسون السويوة  َّالطي تيطو  2004( لس و 9َّالطأهي  األتدني تام )

 َّالسنوك داخ  ال وون َّلم  طووا  لوقو،و داخ  ال وون خمق الياوتن السابقين  ن  تقتنم الطنت.

(15)  O. Robert: Psychology the Study of Human Experience, second edition, New 

York, 1988, P. 254.                                                                                            
 َّحوق حاجو اانسان لنج ال ان و:        

P.G. Richard: Psychology the Science of Mind and Behavior, London, 1992, P. 

325; S. Edward and others: Introduction to Psychology, 14 edition, New 

York, 2003, P. 371.  

 .  464ل ص1986با  و وياق:  ي،ولوجيو ال وتةل ل  سو  ن الت نل تيوَّ ل   (16)

 نقوووق توووبا الالوووي ي  وون اليووواوة الج سوويو: "إناووا تلووووي األجسوواد َّت ل اوووا بووأكنو ل ووا تلووووى تجسوواد اليينوووو 
د اليوواوة الج سوويو. َّتقوووق بالحت ووت ال ح ووي". َّت طووتح اليينسوووف ) ووو، وت(  وويةوخطه ألنااووا تنقاتووه لوون جووم

تحووت تهبووان "لوواتتن لووو و" ل  ووا ال وواهت البوَّتسووطانطي: "إن لوون   لووو اليوواوة الج سوويو و وون   لووو َّجووود 
الوق  ََّّجود الطبيوو تَّ   لو تنا ال ات تحوق َّتن ال اء  بنو  َّتن اانسوان نأكو  َّتيووب". ال وجو  السوات ل 

 .462ص
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يويل َّتلاذ هاا الحولوانل ج ناوه جالسجين نحوذ لن حقاه جي ل ات و الج ا بي،   ب
إلاا تن نالبو َّهو لا تنطنله جةو انينو ل امل َّسلاا تن  نجأ إل  اا وباع الج سوي الوااتيل تَّ 

 . (17)تناه   نل  جي هاَّتو الياَّب الج سي َّهو السبي  الاي نسنله رالبيو السج اء
الجوو ال  َّ، ووا تنر ال   سووا  الوقاتياووو تطبوو  ت وونوب تالوو ي  ال ح،وووذ  نوويام حسووت

ج نا الياَّب تين ال ساجين ن،ون بالوتة ال ننيو الج سيول َّهي صوتة ريو  بيويو ل  ات وو 
ل َّنطيجووو ل  ات ووو الجوو ا بيوو،  ريووو  بيوووي َّ،الوووتة  يوووائيو َّ، وووَّف (19()18)الجوو ا

ووو  األلووووا  الج سووويو توووين السوووج اء َّخالوصوووًا لوووو  نقووو  ال  ا وووو  ريوووو صوووحياو تطييا
 . (20)لالتت ان  اداتا  ال   سا  الوقاتياوال ،طست )اا تز( الاي تصبح 

                                                 

لاوو َّالسجين األنن ل جلمه وا  وجوت لتنوه  واوة الجو ال َّسنا وا ن، ون ي جوق جي هاأ اليوَّ  تين السجين ا (17)
ايخوووطمف جوووي  وووي،ولوجيو هووواأ الو نيوووول جاوووي تةطنووو  جوووي الووواوو  ووون األننووو . تاجووو  حووووق السوووي،ولوجيو 
الج سيو لن وتة: لاتي تونابات :  ي،ولوجيو ال وتةل توج و د. صمح لةي و َّ بتأ ليةائي ل ل،طبو األنجنوو 

 .1969ل 2لقاهوة(ل  لالوتول )ا
ي تحت   لو َّحوود ليواك  ج سويو داخو  السوجونل َّووالت اتتلواب جووائم ج سويو ي نمحو  لوتلبوهوال جيقواق   (18)

د ن ب  ات وو اليواَّب الج سوي لو   إنا إداتا  بوض السجون األلوت،يو تس ح لبوض السج اء خاصو ال ط ووا
الوصوق إل  حالو لن الاتَّء جي السجن. ان وو  السج اء  ن  ت او تنا بلت نو    ن  تاتئطامل َّلن  ما 

تدَّتن  ات ينت: لبادئ  نم ااجواذل توج ول لح ود السبا يل حسن ال وصوياَّيلل،طبو األنجنوو لالووتول 
 . حوق ال ياك  الج سيو جي السجون ان و:695ل ص1968)القاهوة(ل  

Y. David and Others: Psychology In Prisons, New York, 1990, PP. 6-26. 

تبووتَّ ظوواهوة ال يوواك  الج سوويو جووي السووجون الةاصووو بالوواووت تظاووول َّهوواا تلووو  بيوووي  بلووت تنا ت ووتاد   (19)
ال ح،وذ  نيام بوقو،ا   البو لنحوتو لن الاووت تكنو ب،نيوو لون ت وتاد ال ح،ووذ  نويان لون اانوا ل َّهواا 

إجووواذ ال وووتة. ان ووو بةالوووص ال  وتووا   وووتبُّ بحقيقووو جووي  نووم ااجووواذ ليادهووا تنا إجووواذ الوجوو  تكنووو لوون 
وة لقنو نسبو اتتلاب ال وتة لنجوت و لقاتنو بالوج :  ال يسا

T. Lawson. T.Heaton:Crime and Deviance. London, 1990, PP. 192-222. 

% 38  ول َّتنر  35-18% لن السج اء هم لن السود َّتطواَّح ت  اتهم لا تين76جيي ج وب تجوتقيال ج نا   (20)
 اليووة  ي   إنر  : Kc. Goyerن هو يء لالواتين باا وتزل َّتونيقوًا  نو  هواأ ال سوبو ال وتيووول نقووق لو

 نحطاي ألكنو لن لينو َّاحتة نقضياا جي  جون ج وب تجوتقيا حط  ن،ون لووروًا لةطو ااصابو باا تز.

One need not spend a night in Jail to be at risk for HIV infection. 
Kc. Goyer: HIV/aids in prison problems policies and potential. 

http://www.iss.co.za/pubs/monographs/no79/intra.html.  

 . J.David: op. cit. PP.64-77ل نتت لن الطيالي  حوق لوووع اا تز جي السجونل ان و: 

توم  ونق ال ح،ووذ  نويام ال الواتين ب وو  اا وتز  1997جي السوتت ج ناه اتطتاًء لن األَّق لن نيسان  اذ 
 .P. Van. Op. cit. P. 639 ن بااي ال ح،وذ  نيام. 

http://www.iss.co.za/pubs/monographs/no79/intra.html
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َّي نقطالو ت و الياَّب الج سي  ن  نق  األلوا  الج سيول ت  تناه   داي إلو  خنو  
جووي الوماووا  الج سوويو الطبيويووول ج وون نوطوواد اليوواَّب نالوووت  نيووه تقب وو  اا ووباع الج سووي 

قووت انطاوواء لووتة الح،وومل الطبيووويل َّهوواا اينحووواف  ولالووت ليوواك  جووي حيوواة السووجين الوائنيووو  
 مَّة  ن  تناه  تج  السجين بووت خوَّجوه إلو  اتتلواب جووائم إتَّاًء لنيواَّب الواي تونر وه جوي 

 .(21)السجن
جووووي ح انووووو زَّي السووووجين ال وجووووود جووووي الةوووواتيل جوووو با  ادَّت َّتنوووووت النتوووواتة الةاصووووو 

بووايخطمء   ووج ت النَّجووول جوو نر الوونَّي ن،ووون لووروووًا يتتلوواب جوووائم زنووا إبا لووم نسوو ح لووه
تنَّجطووه السووجي ول َّسبا  ووجن الوونَّيل جوو نر زَّجطووه اووت تسووط  ا لوون الطووالوين الووا ن نسووط نون 
حاجاتاا الج سيو جطجت نيسواا ل سوااو إلو   وتو  الوب نوول َّلوا السوبي  إلو  تحا وي بلوت إيا 

 .النتاتة الةاصو ن  وت  األخا ت  اذ 
 
 الثالثالمطلب 
 اصةالزيارة الخمعوِّقات األخذ بنظام 

ل َّتوطبو الوقو،ا  (22)إنر تي ن اذ  قاتي جي  بي  تحقي  ترواوه  نجأ إل  الوقو،و
السالبو لنحوتو لن تهم الوقو،ا  الطي تأخا تاا لةطنو  األن  وو الوقاتيوول َّي  وبي  لنطةنالوي 
  اوووا  نووو  الوووورم لووون البحوووث َّ،يووو، ع جوووتالي  ووون توووتائ  لنوقو،وووا  السوووالبو لنحوتوووو َّ نووو  

 ال تة ل اا  َّبلت لنطةيي  لن آ اتها السنبياو الطي ي لجاق انلاتها.األخ ا االيوة 
جالوقو،ا  السالبو لنحوتو تلٌو لحطوذل  ن  تنا السجين ت  اء جطوة ت ييا الوقو،و نجت 
لوالنطه ب ا  طواج  ل  آدليطوهل َّجوي نيوا الواوت ب وا نحقالو  األرووا  ال وجوواة لون الوقو،وو 

. َّاوت تي روا جوي ال طالوت السوابقو لون هواا البحوث تنا األخوا َّ ن  تت واا ال وو  ااصومحي
النتووواتة ي نةووو ا بوووأروا  الوقو،وووول َّ،ي روووا ووووالت ته ياوووو األخوووا ت  ووواذ  النتووواتة الةاصووووت  ووواذ 

انينوو جوتًال َّالسوبت  النتواتة الةاصوول َّل  بلتل جو نر الطيووتوا  الطوي تأخوا ت  واذ الةاصو 
اا  ال  طي تحوق دَّن األخا تااا ال  اذ. جي بلت َّجود  تد لن ال ووال

                                                 

 .455د. لح ود نجيت حس ي: لوج   ات ل ص  (21)
(22)J-A. Sharpe: Crime in Seventeenth-Century, Cambridge University Press, 1983, P. 

14.                                                                                                                   
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هووو لااج ووو هوواا  النتوواتة الةاصوووإنر تَّق ال وواووا  الطووي تحوووق دَّن األخووا ت  وواذ 
ل جقت اي  بأنر حولوان ال ح،ووذ  نيوه لون (23)ال  اذ لن الَب  بوض الباحنين جي  نم الوقاب

ذ  نيه نجت تن الج ا ليا جيه اسوة  نيه جاو نطيجو يزلو لسنت الحوتول و ا تنر ال ح،و 
 وَّر   ن  السيطوة  ن   اواته وي نسنت جي ال جط    نووًا ي ت نوت جيوه  واوته  نو  

 إتادتهل  مَّة  ن  تنر اخطمء ال ح،وذ  نيه تنَّجه   دالي إل  ااخمق بال  اذ الوقاتي.
ل جووال جط   اووت ي النتوواتة الةاصوووَّلن وووَّف ايجط ا ياووو دَّت جووي  ووتذ األخووا ت  وواذ 

  جلوة اخطمء النَّي تنَّجوه داخو  ت ووات السوجنل َّاوت ن،وون الووجض لون تحوت الونَّجين  طقبر 
لاا  السبتل و ا تناه لو تما بلت َّحال  ح   ج نر النَّجو ات تلون لح   ت لن ال جط   
حوق  و يو الح  ل جااا الالت ايجط ا ي  نوت دَّتًا هالًا َّوبيووًا َّلو  وًا جوي  وتذ الطيليوو 

.جي اي طواف تيوت  ويًا لنسجين تااا الح ا
ك ووا تناووه لوويا لوون السووا   نوو  الوووالنين جووي ال   سووا  الوقاتيووو تقب وو  جلوووة اا ووواف  نوو  

ل جيي و تا يا  تونالؤ النتاتا  الوائنياو الةاصو لواتوًو  وت تًة لون النتاتة الةاصون اذ 
جوووردةل َّا طبوووَّا الوووالنين جووي ال   سووا  الوقاتياووول َّوانووت ن وووتام لنبونووالؤ ن وووة ج سوويو ل

 ما تم ت هاأ اليلوة ل  لوَّت النلن pimps  نام وو   القواد ن 
(24). 

َّنوووى تنر ال وواووا  ايجط ا ياووو َّلواتوووو الوووالنين جووي ال   سووا  الوقاتيووو ل  وواذ 
ن ،وون الط ن ووت  نياووا لوون خوومق الطو يووول َّلوون خوومق إاوووات  –إْن َّجووت   – النتوواتة الةاصووو

بلت  يالبح ال  اذ لألوجًا َّ يالوبح  ادنوًال َّبلوت ب ووَّت الونلن َّ وملو ال  اذ تًَّيل َّ،وت 
 الططبي .

ترووم ا ووا طام بأه يطاووا بسووبت  النتوواتة الةاصوووَّتوووات  آخوووَّن جلوووة األخووا ت  وواذ 
النتووواتة انطيوووات لوووو  اا وووتز توووين ال سووواجينل جيوووي زت بووواتوي توووما  ووووح جلووووة األخوووا ت  ووواذ 

توحيبًا إيا تنر ال س َّلين  وَّن  تذ إل،انياو األخوا تاوا  ل َّترم تنر هاأ اليلوة يات الةاصو

                                                 

 .454د. لح ود نجيت حس ي: لوج   ات ل ص  (23)
(24                                                )The importance of visits in Scottish prisons. 

http://www.scotland.gov.uk/library/documents1/hmp-vis1/htm. 
P. 3 of 5. date 16/6/2005.                                                           

http://www.scotland.gov.uk/library/documents1/hmp-vis1/htm


 508 

جي زت باتوي بسبت انطيات لو  اا وتزل جواحوت لون وو  تت،ووو ت وةاص لالواب باا وتزل 
 .(25)% لن  تد الوجيا  جي السجون  بباا لو  اا تز72ك ا تنا 

حوذ السوجين َّجي َّينو ال يسيسيبي األلوت،يو تأخا السجون ت  اذ الةنوة اليو ياو َّت
ال الاب باا تز لن هواا الحو ا إبا ووان  ووت،ه  وني ًال َّجوي حواق ووون تحوت الونَّجين ريوو 
ووت لوون الَبوو  إداتة السووجن بأنا ووا  لالوواب باا ووتز َّتوربووان جووي ايخووطمء جي،طووت  نيا ووا توا 

 . (27()26) وف ن ات ان ج سًا آل اً 
ل جاووواا ال ووووع لووون صووووالنتووواتة الةاَّتحووووق األ وووباب اياطالوووادناو دَّن األخوووا ت  ووواذ 

النتوووواتا  بحاجووووو إلوووو  تلوووواكن خاصووووو َّ، واصوووويا  لوي ووووول َّتيووووييت هوووواأ األلوووواكن داخوووو  
ال   سووا  الوقاتيووو نحطوواي إلوو  نيقووا ل جوو با وانووت لو ووم السووجون جووي الوووالم تووواني لووون 
ظوَّف  يةو لن حيث ايكط اى َّ تذ َّجود لواج  لنسج اء تنيسوامل جواألَّل  تحسوين تيةوو 

تياووووو تًَّي َّلوووون  ووووما إنجوووواد تلوووواكن لنةنوووووة تطووووواجو جياووووا ج يوووو  ال واصوووويا  ال   سووووا  الوقا
 .(28)الضوَّتتو ل ن  هاا ال وع لن النتاتا ل َّته ااا الحياى  ن  الةالوصياو

تقطضوووي ت ،وووين زَّي السوووجين لووون الوووتخوق إلووو  ال   سوووو النتووواتة الةاصوووو َّ، وووا تنا 
ا و َّو  األب ووة َّالطأك وت لون  وتذ َّجوود الوقاتيو حطا  تطما الةنوةل ج نر هاا األلو  ططنات دت 

ليووواك  توووين الووونَّجين َّ وووتذ َّجوووود   ووو  تب وووويل َّهووواا توووتَّتأ نحطووواي إلووو  إجوووواءا  إداتتاوووو 
 .(29)َّنيقا  لاليو ليا ب ل،ان و  التَّق القياذ تاا

                                                 

(25              )                       http://www.aegis.com/news/ips/1998/ip980704.html  

P. 7 of 2. date 9/6/2005. 

(26)   K. Wright: op. cit. p. 7.                                                                                            

َّتقالت ب  ات و الج ا اللنل اتةاب ااجواءا  الطي ت    انطقاق ال و   ن  وت  ل ات و الج ا    (27)
( لن توني ا  الةنوة اليو يو جي 3/6كا طةتاذ الوااي الاووي َّ تذ ل ات و الج ا الياب. تيطو  ال ادة )

ل نت   َّزَّجه  ن  تقوتو  بي لل  ل ا ا نييت خنوه ا لن األتدن حط  تطم الةنوة اليو يو حالوق ا
 األلوا  الساتتو َّال وتنو   ت و  زتاتة لن الَب  لت وتا  الالحو جي َّزاتة الالحو.

َّهي لن ال واتوين لألخا بالةنوة اليو يو جي السجون اي و،طن تنو اائنوو: ت ون  Dana Seetahalتطساءق   (28)
تجضوو  السووجون جووي ا وو،طن تا تووواني لوون ظوووَّف  وويةو َّتنا ال وجووو الالوو يوة  ووططم الةنوووة اليووو يو إبا وانووت 

 تةالا  لسطو ت ةاص.
Dana Seetahal: not ready for conjugal visits. Op. cit. P. 20 F3. 

جي و تال ج نر السجين الاي ن  ح ح ا النتواتة الوائنيوو الةاصوو  (PFV)َّج  لوا يو النتاتة الوائنيو الةاصو   (29)
لنوت ت لن التتا ا  ال يسيو َّايجط ا يو َّالطي تووالن  نو  بووض ال حواَّت ال طاالونو بحالطوه ال يسويو  نةض 

http://www.aegis.com/news/ips/1998/ip980704.html
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وووت لألخوووا ت  ووواذ  اتةووواب إجوووواءا  تضووو ن  وووتذ إدخووواق لوووواد  النتووواتة الةاصووووَّتطوجر
تيول جوالنائو جوي الةنووة اليوو يو   يوود بالسوجين ل وتة لون الونلنل ل  و و إل  ال   سو الوقا

َّات  بتخ  لواد خطوة تَّ ل  و ول لااا ج نا إداتة ال   سو الوقاتياوو الطوي تأخوا ت  واذ الةنووة 
اليو ياو لطالبو باتةاب ايحطيا ا  المزلو لطيادي إدخاق ت ياء لح وتةل لن خمق تيت ت 

ل َّهاا  ططنروت جاوتًا (30)نطيطيحل َّتيطيح زَّي السجين تيطييًا دايقاً الواابول َّا طةتاذ تجانة ل
َّ ااوووا  بيووووتو َّسل،انوووا  تل ولوجياوووو جوووي حووواق ا وووطو اق تجاووونة جوووي الطيطووويح اوووت ي ن،وووون 

 ب ل،ان ج ي  التَّق تن توجالوها
لووووون إداتا  ال   سوووووا  الوقاتياوووووو اتةووووواب  النتووووواتة الةاصووووووَّتططنروووووت األخوووووا ت  ووووواذ 

تلي  الطأك ت لن  ةالياو النائوو الواي نوأتي لمخوطمء تنَّجوهل جيجوت الطأك وت ااجواءا  الطي 
لوون تنا السووجين لطوونَّالي لوون النائووول َّتنر  ماووو النَّجيووو لووا زالووت اائ ووو خوجووًا لوون انت وواو 

 .(31)الب انا ال حطوجا  المتي ات   طحنن  ةاليو النَّجا 
 اح لاا بالةنوة اليو يو تنَّجاا َّسبا وان السجين تبنن  لطنَّاجول جقت  طوتات  ن  الس

ووا نسووطت ي توووجيو   انووو صووحيو خاصووو َّالسوو اح لاووا بايحطيوواى بووال ولود  حووتَّ  ح وو ل ل ا
ل َّهووواا  ططنروووت َّجوووود تجايووونا  َّا وووطوتادا  نجوووت تن ت خوووا (32)ليطووووة لوي وووو لم ط ووواء بوووه

                                                                                                                                            

َّ ماطه بأب وتهل َّي ن  ح الحو ا جوي النتواتة الوائنيوو الةاصوو إبا  بوت تناوه لون ال  ،ون تن  نجوأ ت  واء النتواتة 
 إل  الو   األب وي.

دة لنبحث  ن ال ةتتا  ل  النَّات جي النتاتة لنةنوة اليو يول  طم جي السجون البوازتنيو اتباع إجوا  (30) ءا  ليتا
جيجت  ن  الاووت تن نةنوووا لمبسوام َّتوطم تيطييوامل َّتوطم اتالبواع نيوا ااجوواء لو  اانوا ل بااوواجو إلو  

وووت  نووويانر اي وووطنقاء  توا وووطو   vaginal lips نووو  ل ضوووتة َّتوووطم جوووطح حوووواف ال ابووو   Lieبلوووت  طوجا
ال سائيو لنبحث  ن ال ةتتا ل َّات َّصيت لج و َّ وُّ تلوت،وا لحقووق اانسوان هواا ااجوواء بأناوه  الحوا ا 

  بوث  ن   ووت   ي  لن اللوب َّالةج  َّاي طيناز.
Provoke profound feelings of anguish and shame. 

 . Behind bars in Brazilان و تقوتو لواابو حقوق اانسان بالن و اانجنينتو 

http://www.hrw.org/reports98/brazil/brazil-10.htm.   P.3. 
 

( لوون توني ووا  الةنوووة اليووو يو جووي األتدن حطوو  تووطما الةنوووة اليووو ياو إ بووا   ماووو 3/2تيووطو  ال ووادة )  (31)
 لن الجاا  صاحبو ايخطالاص.النَّجيو تين ال نت  َّزَّجه ب،طاب ت  ي 

ن ا اانون لواكن ااصومح َّالطأهيو  األتدنوي  نو  لوالنوو خاصوو بال نتنوو الحالو ل حيوث جواء جوي ال وادة   (32)
( لووون هووواا القوووانون تناوووه: "ت: توالووو  ال نتنوووو الحالووو  لوالنوووو ل ا وووبو حسوووت توجياوووا  الطبيوووت ََّّجووو  15)

وت ال نتنو ح ناا داخ  ال وونل جوم  وتَّن جوي السوجم  توني ا  نالتتها الوزتو لااأ ال انو  ب: إبا َّو
الو  يو تَّ  اادة ال ويمد ل،وان الوويدة َّت،طيو  تطسوجي  لووون ال حاج وو الطوي نقو  جياوا ال ووون ي: لن نتنوو 

http://www.hrw.org/reports98/brazil/brazil-10.htm
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ل ي،نو  ن ل َّي نقب  لن َّجاو ن ونا ح ا هاأ االنتاتة الةاصوبالحسبان   ت األخا ت  اذ 
 وت  اي طواف جقُّ بح  الةنوة اليو يو جي حاق وون النَّي  جي ًا  ألنا بلت نةو ا ب بوتت 

ت لب ي  ن  ت او الج ا   .(33)ال ساَّاة جي ال والنو الوقاتيول َّجيه ت يين ريو لبور
 المبحث الثاني

 في النظام العقابي اإلسالمي الزيارة الخاصة
و جوووي ال  ووواذ الوقووواتي اا وووملي لووجوووو لوووتى نقطضوووي الحوووت ث  ووون الةنووووة اليوووو يا 

ل َّلوووا هوووو الاوووتف لووون هووواأ (34) ليووووَّ يو الوقو،وووا  السوووالبو لنحوتوووو )السوووجنل تَّ الحوووبا(
الوقو،ا ل َّ،وت بلت ن ،ن بحث لتى جواز الةنووة اليوو ياو جوي ال  واذ الوقواتي اا وملي. 

 وووووع ليوووَّ يو لوواا  وووف نقوووذ تطقسوويم هوواا ال بحووث إلوو   م ووو لطالووت: األَّق  ووي،ون ل
 قو،و السجن جي ال  واذ الوقواتي اا ومليل َّالنواني  و بيان لون خملوه الاوتف لون السوجن 

                                                                                                                                            

ايحطيوووواى ب ولودهووووا حطوووو  إك الووووه  ووووم   وووو وا  لوووون الو ووووول  ووووما نسوووونرم إلوووو  بَّتووووه تَّ إحووووتى دَّت الو انووووو 
 و".ال ةالالو لااأ ال ان

توصت ل   و لواابو حقوق اانسان لةاليا  جي السجون البوازتنيو جي الط يين تين الواووت َّاانوا ل حيوث   (33)
نسوو ح جووي  ووجون الوواووت بووالةنوة اليووو يول َّي نسوو ح تووالت جووي  ووجون اانووا ل تَّ نسوو ح تاووا  نوو  نطوواق 

ذ ب وجوت  discrimination of the basic of sexويال ل َّهاا الط يين ال ب ي  ن  ت او الجو ا  لحوور
ايتياايو التَّليو لنقضاء  ن  ج ي  ت ،اق الط يين وت ال وتة َّال الادق  نياا لن الَب  البوازت . َّت ،ن تد 
 ووتذ ال سوواَّاة تووين اانووا  َّالوواووت جووي الةنوووة اليووو يو إلوو  ت ووباب تاتتةيووو َّسنلووات حوو  ال وووتة جووي الجوو ال 

السونطا  لون تن  طوتاوت  نو  الةنووة حوتَّ  ح و  َّلوا  طوتاوت  نو  َّه الت ت باب إداتتوو تط ناو  جوي خووف 
بلت لن تبوا  تطونا  بالو انوو تاوا َّ،ج ي اوا. َّالجوت و بالواوو تنر ال وادة الةالسوو لون د وطوت البوازتو  ت و ح 

 ال ساء السجي ا  الح ا جي اصطحاب ت يالانا ت  اء لتة السجن. 
 لطالي:حوق هاا الطقوتو ان و ال وا  االلطوَّني ا

http://www.hrw.org/reports98/brazil/brazil/12.htm.  

ي نيووالق جقاواء اليووتوو اا وملياو توين لي ويا السوجن َّالحوبال َّسنا وا نسوطةتلون الني وين لنتيلوو  نو  نيوا   (34)
اتووووه الت  يووووو ال و وووو . َّاووووت  ووووورف اللا وووواني  السووووجن بأناووووه: "ل وووو  اليووووة  لوووون الةوووووَّي إلوووو  ت وووو اله َّلا ا

(. ان ووو اللا وواني ) وومء الووت ن توون لسوووود(: تووتائ  الالوو ائ  جووي توتيووت اليوووائ ل 7/174َّايجط ا يووو" )ي
جه اتن تي يو بأناه: "تووت  الية  َّل وه لن الطالو ف ت يسه  واء وان جي تيوت تَّ 174ل ص7لي   َّ ور

  تاجو  398ل ص35تطوو  الةالم تَّ َّوينه  نيه َّلمزلطه له". ان وو اتون تي يوو: اليطواَّىليلسجت َّوان 
   ووح جوطح القوت و 78تووتف السجن والت: اتن ايم الجوازتول الطوق الح،ي و جي السيا و اليو يول ل ص

 .278ل ص9يتن الا اذل لي

http://www.hrw.org/reports98/brazil/brazil/12.htm
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جووي ال  وواذ الوقوواتي اا وومليل َّجووي ال طنووت النالووث َّاألخيووو  وو بحث لوووووع لووتى جووواز 
 الةنوة اليو يو جي ال  اذ الوقاتي اا ملي.

 المطلب األول
 مشروعّية السجن

ال سوون ون  نوو  ليوووَّ يو السووجن ووقو،ووو  ووالبو لنحوتووو جووي ال  وواذ  لووم  طريوو  اليقاوواء
الوقاتي اا مليل ج  ام لن ااق ب يوَّ يو السجنل َّل ام لن تنلو ا طبات السجن  قو،و 
ليوَّ ول َّ اق و  ل ام تدلرطه  ن  بلوت  لوالت  و بيالن جوي اليووع األَّق الووتي األَّقل َّجوي 

 اليوع الناني الوتي الناني.
 ول: القاللون بمشروعّية السجن:الفرع األ 

ل َّالح اتنوووووووو جوووووووي الوووووووواجح (37)ل َّال اللياوووووووو(36)ل َّاليووووووواجوياو(35)َّهووووووواا الووووووووتي لنح يياوووووووو
 . َّات ا طتل وا بأدلرو لن القوآن َّالس رو َّاأل و َّااج اع َّال وقوق.(38)  تهم

 أَرْبَعية   فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْْهِنَّ  نِّسَآئِكُمْ نمِ الْفَاحِشَةَ يَأْتِنيَ وَالالَّتِيجقت ا طتل وا لن القوآن بقوله توال : 

سَيُِْالا  لَهُينَّ  اللّي ُ  يَجْعَي َ  أَوْ الْمَيهْ ُ  يَتَهَفَّياُُنَّ  حَتَّي َ  فِيي الُُُْْيه ِ   فَأَمْسِيكُهُُنَّ  شَيهِدُواْ  فَإِن مِّنكُمْ
ل جقوت (39)

البيوووو  حطووو   تَّى  ووون اتووون  باووواو جوووي تيسووويو هووواأ النوووو تنر ال ووووتة إبا زنوووت حبسوووت جوووي
 وَخُييوُوُُمْ وَجَييدتُمُهُُمْ حَْْيي ُ الْمُشْييكِيِنيَ فَيياتْتُلُهاْ. َّوووالت ا ووطتل وا بقولووه توووال : (40)ت وو 

وَاحْصُكُوُُمْ
ل ََّّجه اي طتيق جي هاأ النو تنر هللا تلو بقط  ال يووين َّتخا لون نجو  (41) 

                                                 

  اتون نجويم: البحوالوائو  185ل ص3ي   حا ويو الطحواَّيل179ل ص4تبيين الحقائ   وح و ون الوتاائ ل ي  (35)
 .282ل ص5 وح و ن التاائ ل ي

ل 8  ناانووو ال حطووايل ي155ل ص11  تَّوووو الطووالبين َّ  ووتة ال يطووينل ي390ل ص4(  ل  ووي ال حطووايل ي36)
 .294ل ص2  ال اابل ي253ص

 .276ل ص5  حا يو الةو يل ي48ل ص5  الطاي َّااكني ل ي280ل ص3حا يو الت وايل ي  (37)
 .158ل ص6  وياف الق اعل ي113ل ص9  ال بتع جي  وح ال ق  ل ي248ل ص10اانالافل ي  (38)
 .15 وتة ال ساء: النو تام   (39)
 .634ل ص3جال  البيان  ن تأَّت  القوآنل ي (40)
 .5 وتة الطو،و: النو تام  (41)
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ل َّا وطتل وا بقولوه (42)  لسجوناً ل ام ت وى  ألنر الحالو جي الن و هو الحبال َّاأل يو نس ر 
 تُقَطَّعَ أَوْ يُصَلَُُّهاْ أَوْ يُقَتَّلُهاْ أَن األَرْضِ فَسَاداا فِي وَيَسْعَهْنَ وَرَسُهلَ ُ اللّ َ يُحَارِبُهنَ الَّوِينَ إِنَّمَا جَزَاءتوال : 

األَرْضِ مِينَ  يُنفَيهْاْ  أَوْ خِيال    مِّينْ  أَيْيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُيم  
ل ََّّجوه التيلوو: إنر ال قالوود بوال يي هوو (43) 

 .(44)السجنل جالجاني ن ورب َّتبسجن حيث ن ورب
ل َّلا (45)حبا تجًم جي تا و  ولًا َّلينو َّا طتل وا بأدلاو لن الس رو ل اا: تنر ال بي 

جاء جي اوله  نيه الالمة َّالسمذ: "إبا تلسوت الوجو ب الوجوَ  َّاطنوه الخووب جيبقطو  الواي اطو  
تبحووبا الوواي تلسووت"َّ 

َبتووَ   ل َّاووت تَّى  وون تتووي هوتوووة تناووه اوواق: "بوووث ال بووي (46) خوويًم قل
ت الووو توون ت وواقل جو،طوووأ بسوواتتو لوون  ووواتي  لهههنجووت ججوواء  توجوو  لوون ت ووي ح ييووو نبقوواق 

ل َّتَّى  وواك تون لالوت تناووه: تابو  تجومن لون ت وي ريووات حطو  نوني ل ونًي   ووتأ (47)ال سوجت"
 بويوووتن لوون إتناووم جوواتا وا ال يوواتتين جووأابنوا تاووم إلوو  ال بووينوواو لوون رطيووان َّاووت تووونوا 

 .(48)َّبووَّا تلوهم جحبا تحت ال ياتتين"
ا ووطوى داتًا لون صوويوان إتوون  َّا وطتل وا لوون األ وو: لووا تَّى تنر   ووو تون الةطوواب 

 وجن الحطيةوو لاجائوه الن،واوانل َّتنر  ن وان  ل و ا تَّى تنر   و (49)تليو َّجوناا  ج اً 
  صوواتب توون الحووات  تحووت لالوووص ت ووي ت وويمل َّتَّى تنا  نووي توون تتووي  الووت  ووجن 

ت    ج ًا جي اللوجو لن القالت ج قبه النالوص َّهوب ال سجونون ل ه  ما ت    وج ًا لون 
 . (50)لتت َّ  اأ لةَيساً 

 الفرع الثاني: القاللون بعدم مشروعّية السجن:

                                                 

 .78ل ص10الطبوي: لوج   ات ل ي  (42)
 .33 وتة ال ائتة: النو تام   (43)
 .179ل ص4وني: لوج   ات ل يالنت  (44)
 .28ل ص4الطولايل ي  (45)
 .98ل ص9البةاتيل ي  (46)
 .91ل ص3البةاتي: الالحيحل وطاب الةالولا ل ي  (47)
 .308ل ص8ني  األَّ ات لنيوواني: ي  (48)
 .91ل ص3البةاتي: ي  (49)
 307،ص6يَّسًا. البحر الرالق،جويقول علي رضىَّ هللا عنه:أال تراني كيَّساً مكيَّسًا    بنيُت بعد نافع ُمخ  (50)
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ل َّتدلرطام  نو  هواا الووتي (52)ل َّ،وض الح اتنو(51)َّهاا الوتي نقوق به بوض ال اللياو
تنر لا وان نحت  جي زلن الو وق  َّالةنياء الوا ت ن توو  هللا  و ام لوم ن،ون حبسوًا َّسن وا 

ل َّتنا السووجن بحسووت  بيوطووه ل،ووان ووويال  جووم (53)هووو تووتوو  لنيووة  ب ،ووان لوون األل، ووو
جوووي  وووط ،ن ال سووواجين لووون الووووووء َّالالووومةل َّت،ا وووا تتى بوضوووام  ووووتة بووووض َّسن ووووانوا 

وقهال بعها الفقءهان أن السهجن  ويهد المهدة الالي  آباهم الحوا َّجي اليوطاء آباهوم القوول 
 .(54)فيه تعذيب للسجين

 المطلب الثاني
 الءدف من السجن في النظام العقابي اإلسالمي

ووا  نوو   ووبي   ووا وسووجن احطيووا يل َّسلا ن،ووون السووجن جووي ال  وواذ الوقوواتي اا ووملي إلا
طووازيل َّسلاوا ووقو،وو تونتوتوول َّ نيوه  ووف نط واَّق ووًم لون هواأ اي ط ااتل َّسلاا وطتتيو اح
 األروا  جي جوعع لسطق :

 الفرع األول: السجن االحتيا ي:
السجن ايحطيا ي نيبه ن واذ الطوايو  )الحوبا ايحطيوا ي( ال وووَّف جوي األن  وو 

دانطووه َّهووو نو ووي َّووو  ال ووطرام جووي السووجن حطاوو  تنبووت تواءتووه تَّ إ ل(55)ااجوائيووو الووووويو
                                                 

 . 316ل ص6تبالوة الح،اذ: ي  (51)

 . 290ل ص4ال بتع جي  وح ال ق  : ي  (52)

 . 78الطوق الح،ي و جي السيا يو اليو يول ص  (53)

 .160ل ص11لال حن  :ي290ال بتع جي  وح ال ق  : لوج   ات ل ص  (54)
عزيز حيث أصدر نظامًا للسجون وقد جان في هذا ُعرفت عقوبة السجن في عءد الخليفة عمر بن عبدال      

 النظام الذي وزعه على الوالة في األمصار أنه :" انظر من تجعد على حبسك ممن تثق بءم وممن ال
 عبه وال تدعن في سجونكم أحدًا من المسلمين في وثاق ال يستطي رفإن من ارتشى فعد ما أم ييرتش

ما يصلحءم في  عامءم وأدمءم ". البداية والنءاية: ابن كثير  أن يصلي قالمًا وأجروا عليءم من الصدقة
. وفي عءد الخليفة هارون الرشيد وضع القاضي أبو يوسف نظامًا للسجون بناًن على 198، ص9،ج

 لب الخليفة ووفقًا لءذا النظام تجري النفقة على المساجين من بيت مال المسلمين، ويفصد الذكور 
يجوز ضرب السجين إال في حد. راجع كتاب الخراج ألبي يوسف: المطبعة في السجن عن اإلناث، وال 

 . وما يليها 150،صھ1352، 2السلفية )القاهرة(، ط

تاجوو  جوي الحووبا ايحطيوا ي: د. حسون ال وصووياَّي: الحوبا ايحطيووا ي َّوو ان حوتوو اليووود جوي الطيوووت    (55)
لح ات  ملو: )الحوبا ايحطيوا ي(ل دتا وو   د. إ  ا ي  1954ال الويل ت الو دوطوتاأل جالوو القاهوةل 

  د. األخضووو تووحيوو : "الحووبا ايحطيووا ي جووي الطيوووت  الجنائوووي َّال قوواتن"ل ت ووالو 1983ل 2لقاتنووول  
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خوجووًا لوون تن  اوووب. جقووت اوواق اتوون تي يووو إنا ال ووانت إبا لووم نووووف جيووه ح،ووم اليوووعل ج نووه 
ووا بووه حووبا  . َّاووت تَّى تنا الو وووق (56)ن سووت جيحووبا حطاوو  نووووف جيووه ح،ووم اليوووع جي يا

 .(57)تجًم جي تا و  ما خنا    ه
َّاوووت  بنجوووأ إلووو  السوووجن ايحطيوووا ي لحوووين ت ،وووين صووواحت الحووو ا جوووي القالووواص لووون 

لقالوواصل تَّ ال وونَّق   ووهل َّاووت نسووجن ال ووطام لحووين ت ييووا الوقو،ووو ال ح،وووذ تاووا إبا َّجووت ا
 .(58) بت  ت و إل  تأجي  الط ييا

 الفرع الثاني: السجن لالستظءار:
لوون تهووم تطبيقووا  السووجن لم ووط اات  ووجن ال ووت نل َّ ووجن ال وتووتا  وون اا ووومذ. 

وتاد ل َّتن  نبوت َّ،ةالوص  جن ال وت ن لحوين الوجواء بالطنالاتوه ج ناوه نيو طو  ل ا نطوه بالسر
ووو ال ووت نل َّتن نووألوأ القاوووي بالوجوواء . َّتيووطو  وووالت الحنوووق  تي تن ن،ووون (59)الووت ن تالا

 (61)ل َّتج وو  ج اوووت اليقووه  نوو   ووتذ جووواز حووبا ال ووت ن ال وسووو(60)الووت ن لسووطح ا األداء
مَْْسَكَة  إِلَ  فَنَظِكَةٌ عُسْكَة  يَانَ ذُو وَإِنلقوله توال : 

(62) . 

د  ة السووجن لنووت نل ج وو ام لوون اوواق تناووه ريووو لحووتا َّاووت اخطنوو  جقاوواء اليوووتوو جووي لووتا
ل جقوت جواء جوي األح،واذ السونطانياو تناوه: "لون (63)ال تةل َّلن  ما ج ناه ات ن طتا إل  َّجاة ال وت ن

ووا تصووحاب (64)ال ووت  ين لوون نحووبا  ولووًا َّلوو ام لوون نحووبا تكنووو إلوو  رانووو ريووو لقووتتة" . تلا
ني جيووَّن تنا  وجن ال وت ن لحوتد ب وتة لوي وول جقوت جواء جوي اليطواَّى الا تنوو: "تنا الوتي النا

                                                                                                                                            

  د. نائوو   بووتالوح ن: الطوايوو  ال  ااووت َّالواابووو القضووائيول دتا ووو تحنينيووو 1989دوطوووتاأل جالوووو القوواهوةل 
 .1985ليونسيل ل يوتا  الجالوو األتدنيول لقاتنو جي القانونين األتدني َّا

 .598ل ص4اليطاَّى اللبوى: ي  (56)
 .28الطولاي: لوج   ات ل ص  (57)
 .40ل  ي ال حطاي: لوج   ات ل ص  (58)
 .258ل ص3اليطاَّى الا تنو: ي  (59)
 .173ل ص7جقت جاء جي تتائ  الال ائ : "ي نحبا جي الت ن ال  ج "ل تتائ  الال ائ : ي  (60)
 .316ل ص3  األذ لإللاذ الياجوي: ي173ل ص7  تتائ  الال ائ : ي288ل ص4ال   ي: ي  (61)
 .280 وتة البقوة: النو تام   (62)
 .207ل ص1989ل 6تح ت جطحي تا سي: الوقو،و جي اليقه اا مليل دات اليوَّقل )القاهوة(ل    (63)
 .236األح،اذ السنطانيول ص  (64)
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. َّاوت تَّوو  بووض (65)بوض اليقااء اتتها بياوتن إل   م ول َّاتاتها بوضام تطسوو ت او"
 .(66)ل ن نقولون تطحت ت لتة  جن ال ت ن تلو تحت ت لتة السجن إل  القاوي

إلو  اا ومذ تَّ نالووا  نو  الليوو جاوو  اتوتل تلاا  جن ال وتت ا ط ااتًا حط   وج  
لوون ابوو  تتووي لو وو  األ وووويل جسووأله  جقووت تَّى تناووه اووتذ تجووٌ   نوو    ووو توون الةطوواب 

  و ه  وان جي،م لن ل و،و خبو  جقاق: نومل تج  ويو بوت إ ملهل ااق: ج ا جونوطم بوه  
  تلوو هللا.  وم اواق: ااق: اوت واأ جضوو، ا   قوه. جقواق   وو: تجوم حبسوط وأ لونوه  طووب َّتواجو

 .(67)النام تني لم تحضو َّلم آلو َّلم تت  إب تن  ي
 الفرع الثالث: السجن االحترازي:

 بوووف السووجن ايحطوووازي جووي ال  وواذ الوقوواتي اا ووملي ووو جواء ل وون ا طوواد ااجووواذل 
ل َّتقوووق (69)ل جقووت  ووجن   ووو  السوواتق جووي النالنووو(68)بحيووث لووم نبجووتل لوووه ي حووتاع َّي تونتووو

لو  –نقالت السجن ايحطوازي  –: "َّجيه لن ال الالح لا ي نةي  -تح ه هللا  –وواني الي
لم ن،ن ل اا إيا حي  ته  الجوائم ال  طا،ين لن حاتذ الا ن نسووون جوي ااوووات بال سون ين 
ًا َّي االاصوًا حطو  نقواذ  نويامل جيوواح لو ام الوبمد  َّتوطادَّن بلت َّلوم  وتلبووا لوا  وجوت حوتا

 .(70)َّالوباد"
 الفرع الرابع: السجن التعزيري:

ت ووقو،وو تونتوتوو  نو  ال واصوي الطوي ي  نبقالت بالسجن الطونتوي السجن الواي نقووا
ًا تَّ االاصًا ل   بو  ال اي   اا دة (71)توجت حتر . جالوقو،ا  جي جوائم الطونتو ريوو لحوتا

                                                 

 .415ل ص3اليطاَّى الا تنو: ي  (65)
  َّج  ن ا ال ادة 181ل ص4  تبيين الحقائ : ي475ل ص5  جطح القت ول ي311ل ص6البحو الوائ : ي  (66)

ج ناوه ي نجوووز تن تطجواَّز لووتة الحووبا  2002( لسوو و 36/ي( لون اووانون الط ييوا األتدنووي ال  اوت تاووم )22)
تخوووى بوووت انقضوواء تسوووين  ولووًا جووي السوو و الواحووتة  وون د وون َّاحووت َّي نحوووق بلووت دَّن  نووت الحووبا لوووة 

 الس و.

 .269ل ص13جطح الباتي: ي  (67)
 .125ل ص9  ال   ي: ي3272ل ص9تتائ  الال ائ : ي  (68)
 .343ل ص8ني  األَّ ات: ي  (69)
 ال وج  َّال وو  السابقين.  (70)

ت َّتو ي الود َّال    َّال الول َّتص  الطونتو الطأد ت. ان و : لسوان الوووبل ل  (71)  ح وت الطونتو ل ًو لالتتأ  نر
 .561ل ص 4ل دات صادت ل تيوَّ  ل ي1تن ل،وذ تن ل  وت األجوتقي ال الوي ل  
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ا حوواق الجوواني ل َّتوووود تقووت وها لووولي األلووو الوواي نأخووا بحسووبانه َّهووو نطباقاوو(72)لوون اليوواتع
َّال ج ي  نيه َّظوَّف اتتلاب الجوت و َّجسالطاال َّات تجاز بوض اليقااء السجن ووقو،وو 

 .(73)تونتوتو
 المطلب الثالث

 الشرعية في النظام العقابي اإلسالمي الزيارة الخاصةمدى جواز 
اتايوو  اليقاوواء  نوو  جووواز زتوواتة زَّجووو السووجين لووه لوطتطووه َّتنَّتووتأ بالطووواذل َّللوو ام 

ل  نو  تت وين: األَّق (74)وا جي لسألو زتاتة النَّجوو لنَّجاوا لم وط طاع َّالط ،وين بوالو ءاخطني
ل َّال الليوو جوي (75) وى ت ،ين السجين لن َّ ء زَّجطه َّهو تتي الح يياو جوي الوواجح   وتهم

 ل َّا طتل وا بجواز بلت بال وقوق َّالقياو.(78)ل َّالح اتنو(77) ل َّالياجويو جي اوق(76)اوق
ل (79)ا ووط طاع الوونَّي تنَّجطووه لوون حقواووه  نياووا جووم ن  وو  لوون بلووت ج وون ال وقوووق تنا 

ل بلووت تنا  وواوة الووبطن ووووَّتتو جووم (80)َّلوون القيوواو ايوواو  وواوة اليوووي  نوو   وواوة الووبطن
 ن    ل اا لتج  الضوت   ه جلاا  اوة اليوي ي ن    ل اا.

الووووتي النووواني:  ووووى  وووتذ ت ،وووين السوووجين لووون َّ ء زَّجطوووه َّهوووو تتي الح ييوووو جوووي 
. َّا وطتل وا لووت ام بوال وقوق لون (83)ل َّاليواجويو جوي تَّانوو(82)ل َّال الليوو جوي اووق(81)ال وجوح

                                                 

الجوائم الطونتوتو لح،ولو ب بتت اليو يو جم تت لن تحت تها لسبقًا اب  الوقاب  نياا. ان و د.لح ت  ومق:   (72)
 َّلا بوتها. 270ل ص1996ل   اانل 2الطيوت  الج ائي اا مليل  

اواء تن تالو   قو،وو الطونتوو إلو  القطو . ان وو األ وطاب  بوتالقادت  وودة: الطيووت  الج وائي تجواز بووض اليق  (73)
 .188ل ص1985  مؤسسة الرسالة)القاهرة(ل 1اا ملي لقاتنًا بالقانون الووويل ي

إنا لسوألو زتواتة تاواتب السوجين لوه لةطنو  جياوا  نو  تت وين: الووتي األَّق  ووى جوواز بلوت َّهوو تتي ج اووت   (74)
 ييوو  نو  ت وواو تن السوجين نحطوواي إلويام لييوواَّتهم جوي  و َّنهل َّتن دخوووق تاواتب السووجين  نيوه لواووت الح

االوويو  وو داي إلوو  الح، ووو لوون السووجن َّهووي تن نضووجو السووجين ليووووتأ بيقووت تهنووه َّتاات،ووه. ان ووو ال حوويُّ 
تهنووه لووه  . الوووتي النوواني  وووى تناووه ي نسوو ح تنتوواتة 182ل ص4  تبيووين الحقووائ لي214ل ص4البوهووانيل ي

 /ب( لةطو .)الجالوو األتدنيو(. 278لةم نسطأنا تام َّهاا اوق بوض الح ييو. ان و خمصو اليطاَّي )

 .224ل ص5  اليطاَّى البنازتو: ي377ل ص5تد ال حطات: ي  (75)
 .281ل ص3  حا يو الت واي: ي49ل ص5الطاي َّااكني : ي  (76)
 .155ل ص11: يالطالبينتَّوو   (77)
 .296ل ص4اليوَّع: ي  (78)
 ال وج  َّال وو  السابقين.  (79)

 .226تدب القاويل ص  (80)
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َّجاين: األَّق تنا السجن  وع لنطضويي   نو  السوجين جو با لوم ن  و  لواة الج واع لوم نضويا  
 .(85)ل َّتن الو ء ليا لن تصوق الحوائؤ حط  نوطاها لاا ج ناه ن    ل اا(84) نيه

ء ال سوون ون ل وووووع  وووجن النَّجووو لوو  زَّجاووا إبا  نووت بلوووت. َّاووت توووور  اليقاووا
َّبلووت  نوو  تت ووين: األَّق لووبوض الح ييووو تناووه ي نجوووز  ألنر الاووتف لوون السووجن الطضوويي  

وقد قال األحنهاف أنءها ال تسهجن معهه، ولكهن إتا احتهاج للجمهاع دخلهت ل (86) ن  السجين
سءا معه غاية االستئناس له إن كان فيه موضع سترة إت أن في حب هعليه زوجته أو أمت

لووهل َّاوواق ال طووأخوَّن  لوون األح وواف بجووواز  ووجن كههون المقصههود مههن تلههك ال ههجر  مههع
 . (87)النَّجو ل  زَّجاا إبا خي   نياا اليساد َّاليجوت

تلاا تصحاب الوتي النواني جاوم بووض اليواجويو َّالووتي   وتهم جوواز بلوت إبا توويت 
 .(88)النَّجو

و جووواز الج وو  تووين الوونَّجين ال سووجونينل جقووت اوواق َّاووت نووااح جقاوواء ال سوون ين لسووأل
ال اللياو إناه ي  وجت لا ن    لن اجط ا ا ا إبا وان السوجن خاليوًا َّبلوت ا وطيياء حو ا وو  

 .(89)ل ا ا  ن  الخو
َّسبا وانووووت النَّجووووو هووووي ال سووووجونول جقووووت تجوووواز ترنووووت جقاوووواء اليوووواجوياو لنوووونَّي حوووو ا 

 .(90)بلت لالنحواي ط طاع تاا إبا تتى القاوي تنا جي 
َّي نقطالووو ايخووطمف اليقاووي حووووق جووواز الةنوووة اليووو يو  نووو  السوون  لوون جقاووواء 
ال سون ينل َّسنا وا الطوتا هوواا الةومف إلو   الووونا الحواليل جقوت تصووتت جضوينو الوتوطوت نالووو 

تدًا  نوو   وو اق ل وووا ن لالوووي  2004ت وووز  29جوتووت ليطووي لالووو السووات  جطوووى تطوواتتخ 
                                                                                                                                            

 .186ل ص3حا يو الطحاَّي: ي  (81)
 .205ل ص2تبالوة الح،اذ: ي  (82)
 .140ل ص4: يالطالبينتَّوو   (83)
 .49ل ص5الطاي َّااكني : ي  (84)
 .182ل ص4تبيين الحقائ : ي  (85)
 .278ل ص7 وح جطح القت و: ي  (86)
 .377ل ص5 اتت ن:ي حا يو اتن  (87)
 .306ل ص4حا يو الولني: ي  (88)
 .49ل ص5الطاي َّااكني :ي  (89)
 .189ل ص2حا يو الولني  ن  ت    ال طالت: ي  (90)
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خطمء ال سوجون تنَّجطوه اواق جياوا: "إنا السوجن  قو،وو  ةالويو نسأق  ن ح،م اليوع جي ا
أُخْكَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَالَ َّليا  قو،و ج ا يو لقوله توال : 

تي تنا الوقو،و ي ت طق    (91) 
إل   ة  آخو َّلن ح  زَّجو ال سوجون تيا تحووذ لون الحقووق النَّجيوو َّالحيواة النَّجيوو 

م تطنت النَّجوو الطومق بووت دخووق زَّجاوا السوجنل جو نا ه واك إبا ا ط و  تين النَّجين َّل
حياظًا  نو  األ ووة.  –تي ال وا وة النَّجيو  –حقواًا زَّجيو  ةاليو خاصو تين النَّجين 

َّتواف جضينطه تنا الةنوة اليو يو تين ال سوجون َّزَّجطوه ليسوت نو وًا لون الطوجيوه تو  هوي 
 َّاجتل نحقا  رووين:

حًا ألناووه  ووي،ون لوتبطووًا بأ وووته َّ،الطووالي  وويحوص األَّق: تو،ووو اليووة  تو،ووو نالووو 
  ن   تذ الوودة لنجوت و لواة تخوى.

النواني: الحيوواى  نوو  األ ووة لوون الطيلووت َّاينحووواف َّخاصوو النَّجووو إبا وانووت  ووابو 
ص يوة َّليا لت اا الالبو  نو  البووت  ون زَّجاوا. إيا تنر جضوينو ال يطوي خوطم جطوواأ بوالقوق 

  إلووو  جاوووو ااداتة تيوووو  لوووا توووواأ صوووالحًا لن جط ووو  لووون ال  ووو  تَّ إنا األلوووو جوووي بلوووت  وجووو
 ااباحو".

َّات ت رت بوض الون اء هواأ اليطووى َّ اتوواا آخووَّن: جقوت ت روت  وتد وبيوو لون  ن واء 
األزهووو حوو ا الةنوووة اليووو يو لنسووجين با طبووات تنا الوقو،ووو  ةالوويو َّتجووت تير تطوواق آخوووتن 

 أق حيالو  ن اليطوة الطوي تالوبو جياوا ال ووتة  ةطاب كالنَّجول َّتنا الةنييو   و تن ال
 ن  زَّجاا جقالت تت،وو ت اول ل اا   والت ووَّتة تن تلون تين الةنوة َّالةنوة جطوة تاالواها 
هووواا الطووواتتخل َّاوووت  وووات  الوووبوض األخوووا ت  ووواذ الةنووووة اليوووو يو  نووو  ت ووواو تنا السووو اح 

 .(92)ة اليو يو جي السجن جيه اط  لنحياءبالةنوة نة ا بال و   الحقيقي لنوقو،ول َّتنا الةنو 
 حى الههرغم مههن عههدم اإلجمههاع فههي الفقههه اإلسههالمي علههى جههواز مههنونههرى أنههه علهه

السجين الحق في الخلوة الشرعية إال أنه البد من تأكيهد بعها الحقهالق، أن الحهب  فهي 
التشههريع الجنههالي اإلسههالمي مختلههف فههي مههدى جههواز اللجههون إليههه ، وأن الفقءههان الههذين 

جازوه وضهعوا لهه ضهوابح بحيهث اليهتم اللجهون إليهه إال فهي أضهيق نطهاق، كمها أن أغلهب أ
الفقءههان أقههروا للسههجين الحههق فههي الخلههوة الشههرعية، بههد أن بع ههءم نههاق  مسههألة سههجن 

                                                 

 164 وتة األنواذ: النو تام   (105)

 ان و ال وا  االلطوَّني الطالي:  (92)
http://www.bab.com/articles/full-article.cfm?id-8471.  

http://www.bab.com/articles/full-article.cfm?id-8471
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الزوجة مع زوجءا إتا خيف عليءها الفسهاد، والجمهع بهين الهزوجين المسهجونين، ونحهن ال 
في المسالد السابقة، إال أننا نسجد السبق لفقءان  نرجح بين اآلران الشرعية نلنا أ قيح

الشريعة في  رق موضوع حق السجين في الخلوة الشرعية واالختالف بشأنه منهذ قهرون 
 .خلت وفي وقٍت لم تعرف فيه حقوق اإلنسان الطليق فما بالك باإلنسان السجين

 المبحث الثالث
 التشريعين األردني والسعوديفي  الزيارة الخاصة

َّج   وَّ  َّووابُّ تةطنو   النتاتة الةاصوف بوض الطيوتوا  لنسجين بح ا توطو 
 النتواتة الةاصوولن تيوت  لخو. َّجي الحقيقول ج نر  تد التَّق الطي تأخا تيوتواتاا ت  واذ 

اني  جتًا لقاتنوو لو  تنوت الطوي ي توطووف لنسوجين تاواا الحو . َّ ووف نط واَّق هواا ال بحوث 
اله ل  وا ال طنوت الطيووت  األتدنويجي  النتاتة الةاصووووع جي لطنبين: األَّق   ةالا ل تلا

  .ألح،اذ النتاتة جي الطيوت  السووديالناني جسي،ون 
 في التشريع األردني: الزيارة الخاصة: أحكام المطلب األول

جوووي الطيووووت  األتدنوووي ا وووطحت اا اوووانون لواكووون ااصووومح َّالطأهيووو    النتووواتة الةاصوووو
( لسوووو و 23ل الوووواي حوووو ا لحوووو  اووووانون السووووجون تاووووم )(93)2001( لسوووو و 40ال  ااووووت تاووووم )

ت ال ادة )1953 ( لن اانون لواكون ااصومح َّالطأهيو   نو  تناوه: "للو  ننتو  20. جقت نالا
لح،وووذ  نيووه لووتة  وو و تَّ تكنووو ايخووطمء تنَّجووه اليووو ي جووي ل،ووان جووي ال وووون نةالوو  

 ا ال ت و".لااأ ال انو تطواجو جيه  وَّ  الةنوة اليو يو َّج  توني ا  نالتته
لحوو  اووانون لواكوون  2004( لسو و 9َّاوت حوو ر اووانون لواكون ااصوومح َّالطأهيوو  تاووم )

َّالطوي  -( ل وه20ل َّجواء جوي ال وادة )(94)2001( لسو و 40ااصمح َّالطأهي  ال  ااوت تاوم)

                                                 

( لن الت طوت األتدني ل جنا الوزتاء ب واجقو جملو ال نت  نا اوانين ل ااطو 94/1نجوز َّجقًا ل   ال ادة )  (93)
  تلا ن،ون لجنا األلو ريوو ل وقوت تَّ لو حًمل َّبلوت جوي األلووت الطوي تسوطوجت اتةواب توتاتيو وووَّتتو 
ي تحط   الطأخيول تَّ تسطت ي صوف نيقوا  لسوطوجنو ريوو ااتنوو لنطأجيو ل َّت،وون لاواأ القووانين ال  اطوو 
الطي نجت تيا تةال  تح،اذ الت طوت اوة القانونل َّتجوت تن تبووو   نو  لجنوا األلوو جوي تَّق اجط واع 

ق جي تح،الاال َّجوي حا لوو تجوض هواأ القووانين لون نوقتأل َّلن جنا تن نقوا هاأ القوانين و ا هيل تَّ نبوتال
ووت  نوو  لجنووا الوووزتاء ب واجقوو جملووو ال نووت تن نونوون بطمناووا جوووتًال َّلوون توواتتخ  لجنوا األلووو ج ناووه  طوجا

 بطمناا  نَّق ليوولاا َّي    او بلت  ن  الحقوق ال ،طسبو جي جطوة  وتاناا.

 .29/4/2004تاتتخ  4656لن  تد الجوتتة الو  يو تام 2045نبيو هاا القانون  ن  الاليحو   (94)
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تناه: "لل  ننتو  لح،ووذ  نيوه  -لن القانون ال  ات  20جاء  بالي و ل ا نو ل   ال ادة 
وو  لاوواأ ال انووو لووتة  وو و تَّ تكنووو  ايخووطمء تنَّجووه اليووو ي جووي ل،ووان جووي ال وووون نةالا

 .(95)تطواجو جيه  وَّ  الةنوة اليو ياو َّج  توني ا  نالتتها ال ت و"
( لوون اووانون لواكوون ااصوومح َّالطأهيوو  الحوو ا جووي الةنوووة 20جبوووت تن ل حووت ال ووادة )

يو  ال سوائ  ال طوناقوو اليو ياو لن نتو  ال ح،ووذ  نيوه لوتة  و و تَّ تكنوو توووت تلوو ت  ويم ج 
ة  وو،النت  ووتا بووالةنوة اليووو يو ل ووت و األلوون الووواذ َّجوو  توني ووا  نالووتتها لاوواأ ال انووو. َّاووت  ب

ل َّاوووت توووما النتووواتة الةاصوووولجووان جوووي لت وتوووو األلووون الووواذ لنةووووَّي بالوووي و لناليوووو لطوني ووا  
 .النتاتة الةاصواينطااء لن إ تاد توني ا  
النتاتة ( لن توني ا  ا3َّج  لا جاء جي ال ادة ) النتاتة الةاصوَّ وف نبيان  وَّ  

( لوون اووانون لواكوون ااصوومح َّالطأهيوو  الطووي تير ووت اليوووَّ  20َّوووالت ال ووادة )ل  الةاصووو
 ل َّهاأ اليوَّ  هي:لننتاتة الةاصوالوالو 

 وو و جووأكنو. نقالووت بال نتوو  الوواوو تَّ األننوو  الوواي  مههدةتن ن،ووون ال نتوو  لح،ولووًا  نيووه  -1
ااصووومح َّالطأهيووو  ت ييووواًا لقووووات صوووادت  ووون جاوووو اضوووائيو تَّ تناوووو جاوووو  وووودع جوووي لووووون 

ل َّتيطو  تن ن،ون ال نت  لح،ولًا  نيه بح،م جنائي اطوي )با (ل جم نسوطييت (96)لةطالو
ل (98)ل َّي ال نتوو  ال واوووف إداتتوواً (97)لوون ن وواذ الةنوووة اليووو يو ال نتوو  ال حبوووو تووت ن لووتني

                                                 

ا طحت  اانون لواكن ااصمح َّالطأهي  ونيوًا لن األلوت جي لجاق ااصمح الوقاتيل جقت ت ن  ليو  ننتو    (95)
 نو  وو  لون  وودع جوي ال   سووو الوقاتيوو توتًي لون ليو   وجين الوواي ووان لسوطةتلًا جوي اوانون السووجونل 

تووتًي لوون ا ووم السووجونل و ووا تناووه تووواف تالوو ييًا َّ وو ا  ال   سووا  الوقاتيووو ب واكوون ااصوومح َّالطأهيوو  
/ب(ل َّهوووواا الطالوووو ي  لووووم ن،وووون لوجووووودًا جووووي اووووانون 11جت ووووتًا لن وووونيء َّهووووو الةطوووووتة ااجواليووووو )ال ووووادة 

(  نوو  خوومف اووانون 15السووجون. َّنوو ا هوواا القووانون  نوو  حوو ا ال نتوو  الحالوو  ب والنووو خاصووو )ال ووادة 
َّتجاز اانون لواكون ااصومح َّالطأهيو  لن نتو  تنقوي الوومي  السجون ال ن ي الاي تري  ال    ن  بلتل

/ب(ل َّتخووا هوواا القووانون ت  وواذ 6جووي لسطيووي  خوواص   ووت تووواات لوالجطووه جووي ال سطيووييا  الح،وليووو )ذ
 وود لون ووو ن  ( َّلوم ن،ون ل الوصوًا  نياووا جوي القوانون ال ن ويل َّلوم 30الو انوو المحقوو لن ونيء )ال وادة 

يء  قو،وو الجنوت الطوي وانوت لون وو ن الوقو،وا  الطوي نو   نياوا اوانون السوجون الوقو،ا  ال سنليو لن ن 
 ال ن ي.

 ( لن توني ا  الةنوة اليو ياو.2ان و ال ادة )  (96)

نجوز لنتائن تن نطنت حبا لت  ه إبا لم نستد الت ن تَّ لم نوو  تسوتو تط ا ت ل  لقتتته ال اليو َّتلون   (97)
و الواحوتة  ون الوت ن الواحوتل َّت ،ون ا وط وات الحوبا بووت انقضواء لتتوه لتة الحبا تسووين  ولوًا جوي السو 
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ل حيوث االوو (99) ال واووف )ال حبووو احطيا ياوًا( الةاصوالنتاتة َّي نسطييت والت لن ن اذ 
 نو  ال نتوو  ال ح،وووذ  نيوهل َّهوواا لسوونت روتووت  النتوواتة الةاصوووال يوواع األتدنووي الحوو ا جوي 

النتاتة لن ال يوالع األتدنيل جال واوف ت  اء الطحقي  تَّ ال حاك و نجت تن نسطييت لن ن اذ 
جيجوت تن نوالو   نو  ت واو تناوه تووئ حطاو  جاو تَّل  بالو انو لن ال ح،وذ  نيوه  الةاصو

نةياو  لون  جي النتاتة الةاصول ج  حه الح  (100)تنبت إدانطه بح،م با  هو   وان الحقيقو
  وواء الطوايوو  الووواي هووو ا وووطن اء  نوو  تصوو  البوووواءة ي نجوووز النجووووء إليووه إيا إبا توووواجو  

تاتهل ج تة الطواي  ات تطوقل ج با َّو  ال يوالع األتدنوي  ًا تاالو  ل وتة الطوايو  جوي لبوا حوتر
 . (101)الج حل ج نر لتة الطواي  جي الج انا  ريو لح،ولو بحتا تاال 

                                                                                                                                            

لن تج  د ن آخو َّبلت ت اًء  ن   نت التائن نيسه تَّ دائن آخو. ان و جي تح،اذ حبا ال وت ن ال وادة 
 .2002( لس و 36( لن اانون الط ييا ال  اات تام )22)

ت اوووات لوون الحوواكم ااداتي تطواييووه َّجقووًا لقووانون ل وو  نقالووت بال نتوو  ال واوووف إداتتووًا هووو ال نتوو  الوواي نالووت  (98)
ت َّزتوو التاخنيوو تواييوه حطو  توطم إجوواءا  1954( لس و 7الجوائم تام) ل َّوالت ال نت  األج بي الواي نقووا

ل َّوووالت لوون 1973( لسوو و 24( لوون اووانون اااالووو َّ وو َّن األجانووت تاووم)37إبوووادأ  وو تًا لوو   ال ووادة )
إبا ووووان – 1952( لسووو و 13/ت( لووون اوووانون الوووتجاع تاوووم )4بأح،ووواذ ال وووادة ) نالوووتت اووووات با طقالوووه   ووومً 

َّهوو يء األ ووةاص  ووطم تووواييام جووي لواكوون ااصوومح َّالطأهيوو  دَّن تن نالووتت  نوويام تح،وواذ  –لو وووًي بووه 
 اضائيول َّسن ا لالتَّت اواتا  إداتتو تالت تلون ااتنو لنطون تاا باال اء تلاذ لح، و الوتق الونيا.

خطنيووت الطيووتوا  جووي تسو يو ااجووواء الواي  ووطم ب قطضواأ حجوون حوتوو ال ووطام خومق الطحقيوو  ايتطووتائي تَّ ا  (99)
لي     ال حاك و َّاب  صتَّت ح،م جيطن   نيه جي الطيوت  األتدني َّالطيوت  السوتي َّالطيوت  النب اني 

 100 ووووتيل  تصووووق لحاك وووا  جنائيوووو 102تصووووق لحاك وووا  جنائيوووو تتدنووويل  111توايووو " )ال وووواد "
تصووووق لحاك وووا  جنائيوووو لب ووواني(. َّتسووو   "حبسوووًا احطيا يوووًا" جوووي الطيووووت  ال الوووويل َّالطيووووت  النيبووويل 

لوون اووانون  69إجووواءا  ج ائيووو ليبوويل  115إجووواءا  ج ائيووو لالووويل  134َّالطيوووت  اللوووتطي )ال ووواد 
الحوووووبا ال  اوووووت  َّال حاك وووووا  الجنائيوووووو اللووووووتطي(ل َّتطنووووو   نيوووووه ال يووووووع اليونسوووووي ا وووووم تاإلجهههههرانا

deténtion provisoire ل َّابوو  بلووت وووان نسوو   الحووبا 1970ت وووز  17ل َّبلووت ل ووا صووتَّت اووانون
 . deténtion preventiveالواائي 

وت  نيوه ال وادة )  (100) ( 67تأكات لبتت تنا األص  جي ال طام البواءة جي الوت ت لن د اتيو التَّق الوو،يوول جقوت نالا
( لون الت وطوت اللووتطيل َّال وادة 34( لون الت وطوت السووتيل َّال وادة )28) لن الت طوت ال الوويل َّال وادة

( لون الت وطوت الجنائووي. 42( لن الت وطوت السوودانيل َّال وادة )69( لن الت طوت النيبيل َّال ادة )155)
ت  نيوه  من قانون 147الفقرة األولى من المادة َّلم     الت طوت األتدني  ن  تص  البواءة َّسن ا نالا

  2001لسنة  16المحاكمات الجزالية  الم افة بموجب القانون المعدل رقم أصول 
( لون اوانون تصووق ال حاك وا  الجنائيوو ج ناوه جوي الجو ح الطوي نجووز جياوا 114حسوت لوا جواء جوي ال وادة )  (101)

الطواي ل َّووالت جوي الج انوا  ال وااوت  نياوا بوقو،وا  ل اطوو ن نوت ال وتا ي الوواذ إصوتات لواووة توايو  
تة ي تطجاَّز خ سو  يو  ولًال َّتجوز لن تا ي الواذ تجت ت هاأ ال وتة ون وا ااطضوت لالونحو الطحقيو  ل 
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َّت ب ي تن تلون لتة الح،م   و  ن  األا ل َّهاا نيو   ج يو  الجو ح ال ح،ووذ تاوا 
. َّنوى تنر جوي ا وطوا  تن (102)ل تة   و جأكنول َّوالت  ائو األح،اذ الالادتة جي الج انا 

جيووه إجحوواف بحوو   النتوواتة الةاصووولح،ووم  وو و  نوو  األاوو  لم ووطيادة لوون ن وواذ تلووون لووتة ا
ل جااا اليو  لب ي  نو  لويوات تح، وي لويا لوه تي (103)ال ح،وذ  نيام ل تد تق   ن   و

ل جاألصووحا تن  طاةووا لوون لننتوواتة الةاصوووت وواو لوون حيووث لووتى حاجووو ال نتوو  اليسوويولوجيو 
ن ااصوومح َّالطأهيوو  لواوجووًا وووان تذ لح،ولووًا لوووَّت جطوووة زل يووو  نوو  َّجووود ال نتوو  جووي لوووو

ي تن  طاةوا لون لوتة الح،وم ت واو لوالتل َّهواا  النتاتة الةاصو نيه لويات ل  حه الح ا جي 
 ال وتلبو تَّ لتة الح،م َّهاا توت  ا ل اؤ  نيم.

إ بوووا  ايووواذ  ماوووو النَّجيوووو توووين ال نتووو  َّزَّجوووه ب،طووواب ت ووو ي لووون الجاوووا  صووواحبو  -2
 ن  إداتة لوون ااصمح َّالطأهي  الطأكوت لون ايواذ  ماوو زَّجيوو توين ايخطالاص. جيجت 

إيا توين األزَّايل َّتوطم  النتواتة الةاصووحطو  ي توطم  النتاتة الةاصوال نت  َّزَّجه النائو لن 
النتواتة ( لون توني وا  4/1الطأكت لن اياذ  ماو النَّجيو جي و  زتواتةل جقوت تطنابوت ال وادة )

ذ لووون ال نتووو  تَّ زَّجوووه لوووا  نبوووت  النتووواتة الةاصوووواء  نوووت تن  وجووو  با وووطت  الةاصوووو ال قوووتا
ا ط وات النَّايل َّهاأ الو يقو  طم الحالوق  نياوا لون ال ح، وو اليوو يو بال سوبو لن سون ينل 

                                                                                                                                            

بلووتل  نوو  تن ي  طجوواَّز الط ت ووت  ووطو ت وواو جووي الج انووا ل َّ وواوتن جووي الجوو حل َّسبا ااطضووت لالوونحو 
ي الووواذ  ووو  الطحقيوو  ا ووط وات توايوو  ال يووطل   نيووه بوووت انطاوواء ال ووتد ال بيا ووو آنيووًا َّجووت  نوو  ال ووت 

لن  الت وى  ن  ال ح، و ال ةطالو ت  و الت وىل َّلااأ ال ح، و بوت اي مع  ن  لطالووو ال وت ي 
ت ت ت وت لوتة الطوايو  ل وتة ي  َّ  اع تاواق ال يطل   نيه تَّ َّوينه َّاي مع  ن  تَّتاق الطحقي  تن تقووا

جووي ج يوو  األحووواق جووي الجوو ح  نوو  تطجوواَّز  وواوًا َّاحووتًا جووي ووو  لوووةل  نوو  تن ي  نتووت لج وووع الط ت ووت 
وووا   ووواوتن. َّتمحووو  تن ال ح، وووو لننلوووو بالطقيوووت ب وووتة اليووواوتن جوووي الجووو ح َّبلوووت   وووت ت ت وووت الطوايووو ل تلا
بال سبو لنج انا  جقت  ،ت ال يوع األتدني  ن تيان حت تاال  ل تة الطوايو    وت الط ت وت ل وا نو وي تن 

ن اليالوو  جوي الوت وى الجنائيوو َّ،ووالت اوت تطجواَّز لووتة ال يوطل   نيوه بج انوو ن ،وون تن نسوط و تواييوه لحوي
وووانل   ل 1الطوايووو  السووو و. ان وووو د. لح وووت  وووويت ن ووووت: تصووووق ااجوووواءا  الجنائيوووول دات النقاجوووول   ا

 .379ل ص2005
تة لنج انوا    (102)  قو،وا  الجو ح جوي الطيووت  األتدنوي هوي: الحوبال ال والوول الوو،ُّ ب،يالوو. تلوا الوقو،وا  ال قووا

 وووتاذل األ ووو اق اليوووااو ال  ،اوووتةل اي طقووواق ال  ،اوووتل األ ووو اق اليوووااو ال  اطوووول اي طقووواق ال  ااوووت جاوووي: اا
 (.1960لس و  16لن اانون الوقو،ا  تام  15ل 14)ان و ال ادتين 

(  حست ااحالاءا  الالادتة  ن لت وتو األلن الواذل ج نر  تد ال نيء ال طنَّجين َّال ح،وذ  نيام بوقو،ا  103)
 .7/6/2005ننتًمل َّبلت ل انو تاتتخ  1055لنحوتو ل تة   و جأكنو  بن    البو
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َّلوون لجنوووا الطائيوووو بال سوووبو لن سووويحيينل َّتجوووت تن  وجووو  باي وووطت اء ووووالت صووووتة  ووون 
 الاوتو اليةاليو َّ قت النَّاي َّدجطو الوائنو.

تن ن،ون ال نت  حسن السيوة َّالسنوك َّلم  طووا  لوقو،و داخ  ال وون خمق الياوتن  -3
السووابقين  نوو  تقووتنم الطنووت. هوواا اليووو  لووه ته يووو جووي تيووجي  ال وونيء الووا ن نسووطييتَّن لوون 

ايلطووناذ بالطوني ووا ل َّ ووتذ اتتلوواب لةاليووا  لسوونليو حطوو  ي نحولوووا  النتوواتة الةاصووون وواذ 
ل َّتحييونًا لن ونيء بَّي السونوك الحسون َّال بوت ين َّال يوطووين جوي تووالؤ والنتاتة الةاصولن 

الطأهي  ال ا ي َّاألكادن يل ج ناه نجوز الس اح لام بايخطمء بأزَّاجام تكنو لن لوة خومق 
 .(104)الياوتن

ج ن آليا  ت ييوا الةنووة اليوو يو تقوتنم  نوت لون الَبو   النتاتةلواجقو ال نت  َّزَّجه  ن   -4
تَّ زَّجوووه ل وووت و ال ووووونل َّتجوووت  نيوووه الوووودا  نووو  الطنوووت خووومق ت وووبوع لووون تووواتتخ ال نتووو  

تقتن هل َّ نيه والت الطأكات لن لواجقو النَّي جي حاق تقتنم  نت الةنوة لن الَبو  ال نتو ل تَّ 
جووي ال   سووو الوقاتيووو  جالنتوواتة الةاصووو. (105)الو،ووا جووي حوواق تقووتنم الطنووت لوون ابوو  الوونَّي

،ووون الاووتف ل اووا ت ،ووين ال نتوو  لوون زَّجووه لمخووطمء بووه َّبلووت تهوون توووا ال نتوو  َّزَّجووهل ن
ل  ات ووو الجوو ال جوو با وووان ال نتوو  ي ن ،وون إجبوواتأ  نوو  تنقاووي النتوواتا  الوادنووو حطوو  لوون 
زَّجوووهل َّ،ووو يا الواوووت ي نجبوووو الووونَّي  نووو  زتووواتة زَّجوووه ال نتووو ل ج ناوووه ي ن ،ووون إجبوووات تي  

 قو الطوجين.ل جم تبتر لن لواجالنتاتة الةاصول ا ا  ن  
حالوووق ال نتوو  َّزَّجووه  نوو  تقوتووو  بووي نييووت خنواه ووا لوون األلوووا  السوواتتو َّال وتنووو  -5

  وت وو  زتواتة لون الَبوو  لوت وتا  الالوحو جوي َّزاتة الالوحو. َّالاووتف لون هواا اليوو  الطأك ووت 
لووون  وووتذ إصوووابو ال نتووو  تَّ زَّجوووه بوووأي لووون األلووووا  الطوووي ت طقووو   ووون  وتووو  ايتالووواق 

جووي بوووض  النتوواتة الةاصووولو ووا  ووابقًال تنا لوون لوواووا  األخووا ت  وواذ الج سوويل جل ووا لوووا 
التَّق انطيات األلوا  الج سيو جي السوجونل َّ نو  تت واا لوو  نقو  ال  ا وو ال ،طسوت 
)اا وتز(ل جو با ووان ال نتو  لالوابًا تاواأ األلووا  لون خومق السونوويا  اليوابة جوي لجط و  

لووون الةنووووة خيووويو تن   طقووو  ال وووو  لووون  السوووجنل تَّ ووووان زَّجوووه لالوووابًا ج ناا وووا ن  ووووان
تحته ا إل  األخول َّلن  ما تطاس  دائوة ال و  لن خومق ايتالواق ج سويًا لون الَبو  ال نتو  
ت نيء آخوتن تَّ  ن  وت  اتالاق زَّي ال نت  بأ ةاص آخوتن تنضًال جو با  نوم ال نتو  تَّ 

                                                 

 .النتاتة الةاصو( لن توني ا  7/1ال ادة )  (104)
 .النتاتة الةاصو( لن توني ا  2َّ  4/1ال ادة )  (105)
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اذ تَّ اتةواب َّ وائ  زَّجه بأناه  يةض  ليحو   بوي ابو  الةنووة ج ناوه  ويحوص  نو  ايلطون 
األلووووان   ووووت ل ات ووووو الجوووو ا لوووو  ت ووووةاص آخوووووتن خوجووووًا لوووون حولانووووه لوووون حوووو ا الةنوووووة 

اليح  ج يو  األلووا  السواتتو َّال وتنوو َّي نقطالوو جقوُّ  نو  األلووا   ويشمداليو يو.
الج سووويو  ألنا ج يووو  هووواأ األلووووا  اوووت ت طقووو  لووون ال الووواب إلووو  ال ةوووالطين لوووه تَّ الوووا ن 

  طال  تام ج سيًا.
وو  لاوواأ ال انووو داخوو  ت وووات لوووون ااصوومح  النتوواتة الةاصوووَّتووطما  جووي ل،ووان نةالا

 )العهههاملين فهههيَّالطأهيووو ل  نووو  تن ن،وووون الب ووواء لسوووطقًم  ووون ت ووواء ل الوووا  لوتاوووت ال ووووون
ل َّوووالت ت وواء ل الووا  ال وونيءل َّتن تطووواجو جووي ال ،ووان ال ةالوو  لنةنوووة اليوووَّ  المركههز(

طتوو لون تتاخنوه تَّ  وو ا امل َّووالت تونَّد وو  روجووو الالوحيو َّالةالوصويو بحيوث  طووواات ت 
 .(106)لةالالو لنةنوة تطجاينا  روف ال وذ الةاصو َّ، واج  صحيو ل ا بو

َّتحوو ا لن نتوو  ايخووطمء تنَّجووه لوووة ووو   وواوتن  نوو  األاوو  َّتأخووا بالحسووبان ال نتوو  
ل ج وون حوو ا (107)لطوووتد النَّجووا  ليطسوو ا  لووه الةنوووة ب،وو  زَّجووو لوون زَّجاتووه َّ،يوو،   ووادق

 نت  ال طنَّي بأكنو لن زَّجوو تن نةطنوي ب،و  َّاحوتأ لون زَّجاتوه لووة وو   واوتن بلوت تنا ال
 ح ا الةنوة اليو يو ح ا نيطوك به ال نت  َّزَّجه.

ل بالنتواتة الةاصووَّسبا وان وم النَّجين ننتنين جوي لواكون ااصومح َّالطأهيو  َّتربوا 
حواق ال واجقوو توطم الةنووة  جيجت  ن  و  ل ا ا تقتنم  نت ل ت و ال وون ال وجود بهل َّجوي

 . (108)جي ال وون ال وجود جيه النَّي
َّتووطما تحت ووت تناوواذ الةنوووة جووي ووو  لوووون لوون الَبوو  لووت و ااداتةل بحيووث تووطما الةنوووة لوون 
السووا و الطا وووو صووباحًا َّحطوو  ابوو  ال وووَّبل َّتلووون لووتة الةنوووة لوون  ووا طين إلوو   ووم  

                                                 

 .النتاتة الةاصو( لن توني ا  3/5ال ادة )  (106)
 .النتاتة الةاصو( لن توني ا  4/4ال ادة )  (107)
 .النتاتة الةاصو( لن توني ا  4/5ال ادة )  (108)

( لوون اووانون الوقو،ووا  تناووه: "إبا وووان ال ح،وووذ  نيا ووا بوقو،ووو الحووبا لووتة ي تنتووت 27/3جواء جووي ال ووادة )
وا الوقو،وو بحقاا وا  نو  الطووالي   ن    و زَّجوين َّجوي ت ا طا وا لون هوو دَّن النال وو  يووة لون الو وو ت يا

 اتت". ن  تن ن،ون لا ا لح  إاالو  
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لن ووونيء ال سووون ين جوووي  ووواو  لةاصووووالنتوواتة ال َّ بيووووي تن ت  ووو  (109) ووا ا  جوووي وووو  لووووة
 تلضان ال باتك.

تيطيح ال نت  َّزَّجه تيطييًا دايقًا اب   النتاتة الةاصوَّلن ااجواءا  الطي تطاةا اب  
التخوق َّ،وت اينطااء لن الةنوةل  ن  تن  طم تيطيح ال نت  األنن  تَّ زَّجو ال نت  لن الَب  

 .(110)تجواد اليو و ال سائيو
جووطح  ووج  خوواص بووالةنوة  النتوواتة الةاصوووالةالسووو لوون توني ووا   َّاووت تَّجبووت ال ووادة

اليوو يو جووي ووو  لوووون نسوو ا   ووج  الةنوووة اليووو يو  ووطم بووه تسووجي   وووذ َّتوواتتخ ََّّاووت ووو  
خنووووةل َّتوااووو   نووو  هووواا السوووج  ال نتووو  َّزَّجوووه َّووووابُّ الةنووووةل َّتوووطم ووووالت تسوووجي  َّاوووت 

ته يووووو تسووووجيناا جووووي هوووواا الووووتخوق َّالةوووووَّيل َّتناووووو لمح ووووا  تخوووووى  وووووى وووووابُّ الةنوووووة 
 .(111)السج 

 في التشريع السعودي. المطلب الثاني : أحكام الزيارة الخاصة 
جووي ال  وواذ الوقوواتي السوووودي إلوو  توواتتخ  النتوواتة الةاصوووتوووود تووتانا  إاوووات ن وواذ 

َّالواي  3919ذ( َّهو الطاتتخ الاي نح نه اوات َّزتو التاخنيوو تاوم 1976هول)22/9/1398
( لن ن اذ السجن َّالطوايو ل َّاوت نو ا هواا القووات  نو  تن: "تطواح 12دة )صتت ت يياًا لن ا

لن ح،ووووذ  نووويام َّال واووووجين الووواي لضووو   نووويام جوووي السوووجن  م وووو ت ووواو جوووأكنو جوصوووو 
 ايخطمء اليو ي تنَّجاتام لواة َّاحتة و   او ل تة  م   ا ا ".

                                                 

 .النتاتة الةاصو( لن توني ا  9ال ادة )  (109)
 اتف هاا ااجواء إل  تجوتت ال نت  َّزَّجه لن تي لواد تَّ ت ياء ل  ووع حيازتاوا تَّ إدخالاوا إلو  ال ووون.   (110)

َّهاا ال وع لن الطيطيح نس   تيطييًا إداتتًال جاو  با و ل و ل ي  طال  بج و  األدلوو جوي جوت وو لوي وول 
ت  وون نطوواق ت  وواق الطحقيوو  جووم نيووطو  يتةووابأ َّاوووع جوت ووو لوي ووول َّي نيووطو  تووواجو صوويو َّتةوووي تووال

الضابطو الوتليو جي ن  با وأل َّلل ه لط  تو و صحيحًا َّت ويو  ون دليو  صوح اي وط اد إليوه. تاجو  جوي 
 ل1996ل 1ل جوووووي الطيطووووويحل  1الطيطووووويح ااداتي. د.  بوووووتال اي ن ب،وووووو: إجوووووواءا  األدلوووووو الج ائيوووووولي

  د.  الي الحسي ي: ال  وتو الوالو لنطيطيح جي القانون ال الوي َّال قواتنل دات ال اضوو الوو،يوو 71ص
 .72ل ص1972)القاهوة(ل 

بااواجو إل  الوظييو الط  ي يو لااا السوج  جوي حسواب  وتد لووا  الةنووة لن نتو ل جو نر لوه دَّتًا جوي إ بوا    (111)
ا التَّت جي حاق إبا حت  ح   لننَّجو َّتدا   الونَّي تناوه لوم حتَّ  الةنوة تين ال نت  َّزَّجهل َّت او ها

 نجال  زَّجطه ج ن خمق  ج  الةنوة اليو يو  طم إ با  حتَّ  الةنوة اليو ياو.
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)    هوووووو17/6/1411تووووواتتخ  1745اوووووم َّاوووووت صوووووتت بووووووتأ ووووووالت القووووووات الووووووزاتي ت 
ذ( َّتض ان هواا القووات ت  ويم بووض األح،واذ الةاصوو بوالةنوة اليوو ياول جقوت زاد هواا 1990

إلوو  لووتين جوي اليوواول  نو  تن ي تنتوت  وون تت،و  لووواا   النتواتة الةاصووالقووات  وتد لووواا  
 اوتًا جي حالو توتد النَّجا ل و ا ل ح هاا القوات لت و السجن الح ا جوي تقوتنم تَّ توأخيو 

النتوواتة ب وا  ط ا وت َّظووَّف السوجينل َّاوت ا وطو  هواا القووات تن توطم  نتواتة الةاصوواللو وت 
جوي لب و  لةالو  ل يالو   ون تن وات الونَّات َّال وواجوين داخو  ت ووات السوجنل الةاصو 

 َّتن  طم تأ ينه بي، ع ل ا ت.
جووووي ال  نلووووو الوو،يووووو السوووووودنو نسووووطييت ل ووووه  النتوووواتة الةاصوووووَّال محوووو  تنر ن وووواذ 

يامل َّوووالت ال واوجووون )ال حبو ووون احطيا يووًا(ل َّهوواا لوون األلوووت الطووي تحسووت ال ح،وووذ  نوو
ت الطيواوووو توووين ال ح،ووووذ  نووويام َّال واووووجين. و وووا نبحسوووت لوووه  لاووواا ال  ووواذ جوووم  وجوووت لوووا  بووووا

إل  تت،  لوا   اوتًا جوي  النتاتةلوا اته ل سألو توتد النَّجا ل بحيث ات نال   تد لواا  
تناوه   خوا  نيوه تناوه االوو هواا الحو   نو  السوج اء لون الوجواقل حالو توتد النَّجا .  ن  

 َّلم نوطوف تااا الح  لنسجي ا .
في المملكة العربية السعودية فحص الزوجين  بيًا للتأكهد مهن  التشريعولم يشترط 

عهههدم إصهههابتءم بهههاألمرا  المعديهههة مهههع أن ههههذا اإلجهههران ضهههروري ل هههمان عهههدم إنتقهههال 
ؤدي ههذا اإلجهران إلهى تحاشهي السهجين وزوجتهه اإلصهابة األمرا  من وإلى السجون، وي

، وخشهية الزيهارة الخاصهةباألمرا  المعدية واألمرا  الجنسهية خشهية مهن أن ُيحهرم مهن 
بههين اإلصههابة  حمعرفههة زوجههه أنههه مصههاب بمههرٍ  جنسههي تلههك أن المجتمههع غالبههًا مهها يههرب

 .وارتكاب الفواح  واالنحرافباألمرا  الجنسية 
جوي السوجون السووودنول جقوت تاووا القووات  النتواتة الةاصووألخوا ت  واذ َّ،ااواجو إلو  ا

ن ووواذ ااجوووازا  لنسوووجينل َّبلوووت لووون تجووو  خووووَّي السوووجين لمخوووطمء  1745الووووزاتي تاوووم 
تنَّجهل جوجقًا لنب ت الواب  لن هاا القوات ج ناه نبالورح لنسجين السوودي حسن السيوة َّالسنوك 

تاا تت،و  َّ يووَّن  وا و  بوت لضي نال  لح،ولياطه الطي ي تق   ن   و َّاحتة إجازة لوتا
خاتي السجن لنةنوة اليوو ياو جوي اليواو الواحوت ب وض ال  وو  ون  وتد النَّجوا ل  نو  تن 

وووه جوووي الةنووووة اليوووو ياو داخووو  السوووج وووت  نيوووه تقوووتنم وييووو  حضووووتي تَّ نسوووقُّ حقا نل َّتطوجا
د دَّن  وات  وو ي لقبووق  روليل َّتبحوذ السجين الاي  طةنا   ن الوودة جي الوات ال حتا
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لوون اي ووطيادة لوون إجووازة الةنوووة اليووو ياو خوواتي السووجن َّي تبحسووت جطوووة الطووأخيو  وون الوووودة 
 إل  السجن لن لتة لح،ولياطه.

الذي أخهذ بهه المشهرع السهعودي  لزيارة الخاصةاومن مزايا نظام اإلجازات من أجد 
تههتم فههي منههزل الزوجيههة بههداًل مههن أن تههتم داخههد أسههوار السههجن وبههذلك يحفهه  الحيههان  ءههاأن

للسههجين وزوجتههه، فقههد يههرفا السههجين أو زوجتههه الخلههوة الشههرعية فههي السههجن ، ومههن 
 -اإلجهازة خالل هذا النظام يبقى السجين المتزوج على اتصال مع العالم الخهارجي فخهالل

يتواصد السجين مع جميع أفراد أسهرته ومهع أصهدقانه .ويسهاهم  -عاى الرغم من قصرها
هههذا النظههام فههي حفهه  النظههام فههي السههجن فمههن شههروط الحصههول علههى اإلجههازة أن يكههون 

 السجين حسن السيرة والسلوك.
 الخاتمة

 جوووي ال  وووالين النتووواتة الةاصووووت اَّل وووا جوووي هووواا البحوووث لووووووع حووو ا السوووجين جوووي 
ووون هواا الحو ا لووو  خومف جوي  َّجوي الطيووتوين األتدنوي َّالسوووديالوقاتيين اا ملي 

ت  النتواتة الةاصوووكوم ال  والين. جووم  وجوت اتاليوواق حووق اي طووواف لنسوجين بحوو ا  تروم الططووو 
الوواي تيوواتأ ال والنووو الوقاتيووو جووي الواووت الحاوووول جووم  ووناق  ووتد الطيوووتوا  الطووي توطووي 

انوويًم جوتًا لقاتنووو لو  تنووت الطوي جوواء  تيووتواتاا خاليووو  النتوواتة الةاصوو السوجين الحوو ا جوي
 لن ل ح السجين هاا الح .

جي اليقه الوقاتي اا ملي َّجي تيووتوا  السووودنو  النتاتة الةاصوَّات تبيان ل ا تنر 
َّاألتدن  بوواتة  وون زتوواتة خاصووو لنسووجين لوون الَبوو  زَّجووه ن،ووون ال ووو  ل اووا ت ،ي ا ووا لوون 

 .جوع لن الةالوصيول َّبلت لقضاء الياوة الج سيو بوض جي
تقناوو  لوون ال ووات ال يسوويو ال ط ننووو  تناووا النتوواتة الةاصوووَّاترضووح ل ووا   ووت بحووث ته يووو 

ته يوووو جوووي  وووتذ حولوووان تن لاوووا بالحولوووان لووون النقووواء الج سوووي توووين السوووجين َّزَّجوووهل و وووا 
ة اليووو ياو جووي تقنيوو  حوواي  السووجين لوون حقاووه جووي األبتووواة تَّ األلولووول َّتسوواهم األخووا بووالةنو 

الطمق ال اتجو  ن الح،م  ن  تحت النَّجين جي الحاي  الطي ن،ون  بت الطمق حولان 
 الووت الطوومق لوون حقاووه جووي اي ووط طاع ج سوويًا تنَّجووه السووجينل و ووا تنوووت دَّتًا جووي حيوو  

إيا السوووجين حسووون السوووويوة  هووواا الحوووو ال  ووواذ جوووي السووووجونل حيوووث ي ن ووو ح لوووون السوووج اء 
 سنوك.َّال
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دَّت جووي حوو ال جوونء لوون ال يوواك  الج سوويو جووي السووجون َّ ووتذ الطجوواء ال سوواجين  َّلاووا
ال طنَّاجين  ن  األا  إل  ل ات و الج ا الياب َّلوا نسوبابه بلوت لون ليواك  داخو  السوجن 

 َّخاتجه بوت خوَّجام.
ل إيا تنر  تذ األخا تاوا  نو  نطواق َّا و ل اوت النتاتة الةاصوَّ ن  الورم لن ته ياو 

أ َّجووود  ووتد لوون ال وواووا  الطووي ي نسووطاان تاووا َّالجووت وة توووو  الحنوووق المزلووو ن،وو ون لووودر
للوو  َّاحووت ل اووا ابوو  الطسووو ع جووي إاوووات ن وواذ الةنوووة اليووو يو. جووم  ووناق اللنيوووَّن لوون جقاوواء 

جي السجن ي تماي توحيبًا لن  جي النتاتة الةاصواليوتوو اا مليول. و ا تنر جلوة األخا 
ال جط   َّتوَّن تنر جياا تتليًم لنسجينل َّتحووق انطيوات األلووا  الج سويو َّخالوصوًا تجواد 

جووي الووتَّق الطووي ت طيووو جياووا هوواأ األلوووا ل َّجووي  النتوواتة الةاصووواا ووتز دَّن األخووا ت  وواذ 
 ط نا  جي حجوم ايحطيا وا  َّالطوتاتيو  تاان ونا ج نر تكبو ال وواا  الطي تحوق دَّن األخا 

زلو جي حاق األخا ت  اذ الةنووة اليوو يول جاوي تحطواي إلو  لطابووو َّتيطويح َّالطجاينا  الم
َّتجايوون تت يووول ووو  هوواأ األلوووت بحاجووو إلوو  نيقووا  ونيوووة تووتج  اللنيووو لوون الووتَّق إلوو   ووتذ 

 .تاااألخا 
جوووووي ال  ووووواذ الوقووووواتي اا وووووملي تن نبووووويان  النتووووواتة الةاصووووووَّااطضوووو  ت اَّل وووووا لحووووو ا 

تيطووو   وونت حوتووو السووجينل  اووا وومليو  نوو  ا طبووات تنا ليوووَّ يو السووجن جووي اليوووتوو اا
َّتبووووويان ل وووووا تنا جقاووووواء اليووووووتوو ريوووووو لطايقوووووين حووووووق ليووووووَّ يو السوووووجنل ج ووووو ام لووووون اووووواق 
ب يوَّ يطهل َّل ام لن ا طبو السجن  قو،و ريو ليوَّ و َّ واق وو ع لو ام تدلاطوهل  نو  تنا 

ا وووط ااتي تَّ وطوووتتيو  الوووواجح جوووي اليقوووه اا وووملي تنر السوووجن جوووائن وسوووجن احطيوووا ي تَّ
وا جي وا  طوناو  بجوواز الةنووة اليوو ياول جقوت اتايو  اليقاواء  نو   احطوازي تَّ ووقو،و تونتوتو. تلا
جووواز زتوواتة زَّجووو السووجين لووهل َّللوو ام اخطنيوووا جووي لسووألو زتوواتة النَّجووو لنَّجاووا لم ووط طاع 

  جقاواء األلوو َّالط ،ين لن الو ء َّلم نقطالو الةمف  ن  اليقااء لن السون  تو  الطوت إلو
 ال واصوتنل َّات  وو ا تتي وم الجانبين حوق هاأ ال سألو.

 . 
 وبعد أن استعرضنا أهم مفردات ونتالج البحث، فإّننا نوصي بما يلي:

َّاي طووواف لنسووجين تاووا ل إيا تناووه ي تبووتر ابوو  األخووا النتوواتة الةاصوووتًَّي: لوو  إن ان ووا بأه ياووو 
جون بيوو، ع  وواذل َّالقضوواء  نوو  ليوو،نو اكط وواى تاوواا الحوو ا لوون تحسووين تحووواق السوو
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السجونل َّال ياك  األخووىل و وا نجوت دتا وو ج يو  ال يواك  الطوي اوت توووق األخوا 
ت  ووواذ الةنووووة اليوووو يو لووون ج يووو  جوانباوووال ََّّوووو  خطوووو لطووواليناا َّاي وووطيادة لووون 

َّ قوووت  ال وو ت وا  َّال ووتَّا  جووي هوواا ال جووواقل  تجوواتب الووتَّق األخوووى تاوواا الالووتدل
هواأ ةو ال جط   َّالوالنين جي السجون لقبوق بلتل َّتوويح ال نانا الطي تحققاوا َّتاي

ل َّال يواك  الطوي ن ،ون تياد اوا إبا لوا توما الو و  تاوا بيو،  صوحيح. َّ، وا تنا النتاتة 
ال وَّف ايجط ا ياو َّاياطالادنو َّالسيا يو تةطن  لون دَّلوو إلو  تخووىل ج نا وا نووى 

احيو الطيووتويو ب وا  وطمءذ لو  ظووَّف وو  تنوت جوم لن ال  النتاتة الةاصوتن تالاغ 
وووتة تأخوووا تاوووا ج يووو  الوووتَّق َّبلوووت انسوووططي  تن نأخوووا بالوووي و َّتح،ووواذ لو  خوووطمف حا

 ال وَّف.
َّجووود  ووة  لح،وووذ  نيووه بوقو،ووو  ووالبو  النتوواتة الةاصوووب ووا تناووه لوون ليطووووا   ثانيهها:

و لنحوتوو  وو ي تبوتا لنحوتو تَّ لواوف )لحبوو احطيا يوًا(ل َّ، وا تنر الوقو،وا  السوالب
ل ه َّتناه ي ن ،ن الطةنالي   اال َّ، ا تنر ه الت آ اتًا  نبيو لنوقو،ا  السالبو لنحوتوول 
ج نا وا نوت و إلو  وووَّتة إنجواد توتائ  لنوقو،وا  السوالبو لنحوتوو االويوة ال وتةل َّه الوت 

تَّ تأخا تاوا  تتائ  ونيوة تأخا تاا التَّق األج بيو ي تووجاا األن  و الوقاتيو الوو،يول
 نووو  نطووواق وووويال ل جقوووت آن األَّان جوووي الوووبمد الوو،يوووو ا وووادة ال  وووو جوووي الوقو،وووا  
السووووووالبو لنحوتووووووو االوووووويوة ال ووووووتةل و ووووووا نجووووووت حالووووووو حوووووواي  الطوايوووووو  )الحووووووبا 
ايحطيووا ي(  ألناووه إجووواء ا ووطن ائي نجووت  ووتذ النجوووء إليووه إيا لنضوووَّتةل َّتن ن،ووون 

 ي ج ي  الجوائم.لح،ولًا بحت ت ن  ي نجوز تجاَّزأ ج
السووووجين ال ح،وووووذ  نيووووهل َّوووووالت ال واوووووف  النتوووواتة الةاصووووونجووووت تن نسووووطييت لوووون  :ثالثهههها

)ال حبووو احطيا يوًا( َّالواي هوو تَّلو  ب  حوه هواا الحو   نو  ا طبوات تناوه تووئ حطوو  
جونء لون ال والنوو الوقاتيوو الطوي  النتواتة الةاصووتنبت إدانطه بح،م با ل ج  حه حو ا 

اءة الووواي ي  نحنحوووه إيا الح،وووم القضوووائي البوووا . لوووالت نوووت و تحيووو  لوووه تصووو  البوووو 
( لون اووانون لواكون ااصومح َّالطأهيوو  20ال يووالع األتدنوي إلو  توووت   نو ا ال وادة )

إل  ال واووجين َّ وتذ االوو بلوت  جي النتاتة الةاصوَّل ح الح   2004لس و  9تام 
  ن  ال ح،وذ  نيام.

( لون اوانون ااصومح َّالطأهيو  حطو  نسوطييت 20ادة ): ا وطو  ال يووالع األتدنوي جوي ال ورابعا
تن تلون لتة الح،م  و و  نو  األاو ل َّنووى  النتاتة الةاصوال ح،وذ  نيه لن ن اذ 



 530 

ل ج وا هوو ال ويوات هاأ النتواتةتنا هاا اليو  نحوذ ال ح،وذ  نيام ب تد تق   ن   و 
ي ي ليا لوه ت واو الاي ا ط تأ ال يوالع األتدني جي بلت . جااا اليو  تح،ا ي ت  

.َّنوى تنا ال ويوات الواي لننتواتة الةاصوولن حيوث حاجوو ال ح،ووذ  نيوه اليسويولوجيو 
نحقاوو   تالووو تووين ال ح،وووذ  نوويام هووو ا ووطوا  لوووَّت جطوووة زل يووو لوي ووو  نوو  َّجووود 

ل ي تن  بطاةا لن لوتة النتاتة الةاصوال نت  جي لوون ااصمح َّالطأهي  ل  حه ح ا 
َّنووووى تن تلوووون هووواأ ال وووتة هوووي با  ال وووتة الطوووي تيالووو  توووين الح،وووم ت ووواو لوووالتل 

 َّالطي تنياا.  النتاتةا
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