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جقدًم عام 

ت غمىما، ؤخض ؤهماؽ الجؼاء الجىاجي، الظي يهضف بلى جدهُو  حػخبر الػهىبت الؿالبت للحٍغ

ؤؾغاع مخػضصة، قطلها الكهه الجىاجي، وغلم الػهاب الخهلُضي، بلى زالزت، جخمثل في الغصع الػام، 

والغصع الخاص، وبعغاء الشػىع بالػضالت، نبل ؤن جكغع جىحهاث الؿُاؾت الجىاثُت الحضًثت، ؾغغا 

. عابػا ًخمثل في تهظًب وبضالح الجاوي، بؿاًت جإهُله إلغاصة إلاصماج

ت، جىهؿم بدؿب مجمىغت الهاهىن الجىاجي  وؾني غً البُان، ؤن الػهىبت الؿالبت للحٍغ

 بلى زالزت ؤهىاع، ؤولها الاغخهاُ والظي جتراوح مضجه ما بحن ًىم واخض وشهغ، زم الحبـ، وجتراوح 1املؿغبي،

ىهؿم بلى نؿمحن مىه املدضص والظي جتراوح  مضجه ما بحن شهغ واخض وزمـ ؾىىاث، زم السجً، ٍو

و ًدضص املشغع املؿغبي يُكُت جىكُظ الػهىباث . مضجه ما بحن زمـ ؾىىاث وزالزحن ؾىت، ومىه املابض

ت مً زالُ الكطُى  :  مً مجمىغت الهاهىن الجىاجي، وقو ما ًلي29 و 28، 24الؿالبت للحٍغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ِىشس 2640، ثبٌّظبدلخ ػٍٝ ِجّٛػخ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ، اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد 1962 ٔٛٔجش 26 طبدس فٟ 1.59.413ظ١ٙش شش٠ف سلُ -  

رجذس اإلشبسح أْ ِجّٛػخ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ اٌّغشثٟ، لذ ٌذمزٙب ِجّٛػخ ِٓ اٌزؼذ٠الد، اٌزغ١١شاد ٚاٌزز١ّّبد ػٍٝ )، 1963 ١ٔٛ٠ٛ 5ثزبس٠خ 

. (اِزذاد اٌغٕٛاد

:  24الفصل 

جىفر عقىبت السجً داخل سجً مسكزي مع الاهفساد باللُل كلما سمح املكان برلك ومع 

وال ًمكً مطلقا للمحكىم علُه بالسجً  .الشغل إلاحبازي فُما عدا حالت زبىث عجز بدوي

أن ٌشغل في الخازج قبل أن ًقض ي عشس سىىاث مً العقىبت إذا كان محكىما علُه 
 بالسجً املؤبد، أو قبل أن ًقض ي زبع العقىبت إذا كان محكىما علُه بالسجً املؤقذ

: 28الفصل 

جىفر عقىبت الحبس في إحدي املؤسساث املعدة لهرا الغسض أو في حىاح خاص مً أحد 

ت مع الشغل إلاحبازي في الداخل أو الخازج فُما عدا حالت زبىث عجز بدوي  السجىن املسكٍز
 

: 29الفصل 

جىفر عقىبت الاعخقال في السجىن املدهُت أو في ملحقاتها مع الشغل إلاحبازي في الداخل أو 

 الخازج فُما عدا حالت زبىث عجز بدوي
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ججضع إلاشاعة ؤن الىظام الجىاجي املؿغبي، نض ازخاع مىظ مضة لِؿذ بالهطحرة، جىحه الؿُاؾت 

الجىاثُت الهاثمت غلى قلؿكت خهىم إلاوؿان، ومنها، ازخُاع الؿُاؾت الػهابُت الهاصقت بلى الخإهُل 

بؿغع بغاصة إلاصماج باغخباعها ؾاًت ؾامُت مً ؾاًاث الجؼاء الجىاجي، زاضت مً زالُ بًالء الػىاًت 

ت، مؼ اخخكاظهم بالٌغامت  الالػمت للبػض الاحخماعي، لكئت السجىاء باغخباعهم ؤشخاضا مؿلىبي الحٍغ

إلاوؿاهُت، وهى ما صقؼ املؿغب بلى الاهخمام املتزاًض بهظه الكئت، زاضت بػض بخضار ماؾؿت مدمض 

 1.الؿاصؽ إلغاصة بصماج السجىاء

يما جظهغ جىحهاث الؿُاؾت الػهابُت املؿغبُت، الغامُت بلى التهظًب وإلاضالح وبغاصة إلاصماج، 

 ويظلَ املغؾىم 2مً زالُ اؾخهغاء مهخػُاث الهاهىن املخػلو بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت،

 باإلغاقت بلى بخضار املىضوبُت الػامت إلصاعة السجىن وبغاصة إلاصماج وجدضًض 3الطاصع بدىكُظه،

 خُث جغيؼ مػظم الىطىص املشاع بليها، غلى مكهىم بغاصة إلاصماج والخإهُل، باغخباعهما 4.ازخطاضاتها

ت اث الػهىبت الؿالبت للحٍغ ت مً ؤولٍى . ؤولٍى

ا، بال ؤهه ال  وغلى الغؾم مً ًىن مهخػُاث الهاهىن الجىاجي، حػخبر الػمل صازل السجً بحباٍع

ت في الىظام الجىاجي املؿغبي تهضف بلى إلاًالم  ًيبغي ؤن ًكهم مً طلَ ؤن الػهىبت الؿالبت للحٍغ

والانخطاص، ؤو الاؾخؿالُ الانخطاصي للسجحن، بل غلى الػٌـ مً طلَ، خُث بهه وباؾخهغاء 

الخجغبت املؿغبُت في مجاُ الخػامل مؼ السجىاء، ًخضح ؤنها جهىم غلى قلؿكت خهىم إلاوؿان، ولػل 

 املخػلو 23.98ؤيثر ما ًايض هظا الخىحه، هى ما جػمىه الكغع الثالث مً الباب الثالث مً الهاهىن عنم 

                                                           
1
ِب ١ٌٛٔٗ ِٓ سػب٠خ شبٍِخ ٌٍجؼذ االجزّبػٟ " أْ 2003 ٠ٕب٠ش 29أوذ جالٌخ اٌٍّه ِذّذ اٌغبدط، فٟ خطبثٗ ثّٕبعخ افززبح اٌغٕخ اٌمضبئ١خ ثزبس٠خ -  

". فٟ ِجبي اٌؼذاٌخ، ال ٠غزىًّ إال ثّب ٔٛفشٖ ِٓ اٌىشاِخ اإلٔغب١ٔخ ٌٍّٛاط١ٕٓ اٌغجٕبء اٌزٟ ال رجشدُ٘ ِٕٙب األدىبَ اٌمضبئ١خ اٌغبٌجخ ٌٍذش٠خ
2
، 1999 غشذ 25، ثزبس٠خ 1.99.200 اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ ٚرغ١١ش اٌّؤعغبد اٌغج١ٕخ، اٌظبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ 23.98اٌمبْٔٛ سلُ -  

. 1999 شزٕجش 16 ثزبس٠خ 4726اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد 
3
 اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ ٚرغ١١ش اٌّؤعغبد 23.98 رذذد ثّٛججٗ و١ف١خ رطج١ك اٌمبْٔٛ سلُ 2000 ٔٛٔجش 3، طبدس ثزبس٠خ 2.00.485ِشعَٛ سلُ -  

. 2000 ٔٛٔجش 16 ثزبس٠خ 4848اٌغج١ٕخ، اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد 
4
 ثزؼ١١ٓ إٌّذٚة اٌؼبَ إلداسح اٌغجْٛ ٚإػبدح اإلدِبج ٚثزذذ٠ذ اخزظبطبرٗ؛ 2008 أثش٠ً 29 اٌظبدس ثزبس٠خ 1.08.49اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ -  

 ثشأْ إٌظبَ األعبعٟ اٌخبص ثّٛظفٟ إٌّذٚث١خ اٌؼبِخ إلداسح اٌغجْٛ ٚإػبدح 2008 ٔٛٔجش 7 طبدس ثزبس٠خ 2.088.599    اٌّشعَٛ سلُ 

اإلدِبج؛ 

.  ثزذذ٠ذ اخزظبطبد ٚرٕظ١ُ إٌّذٚث١خ اٌؼبِخ إلداسح اٌغجْٛ ٚإػبدح اإلدِبج2009 ِبٞ 21 طبدس ثزبس٠خ 2.08.772    اٌّشعَٛ سلُ 
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، خُث هطذ الكهغة ألاولى مً املاصة "عمل السجىاء"بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت، واملػىىن ب 

ًىفس للمداهين عمل ذو طبُعت غير مؤملت، وال ٌعفىن مىه إال اعخبازا " مً الهاهىن املظًىع غلى ؤهه 35

 غلى 36يما هطذ الكهغة ألاولى مً املاصة ". لسنهم، أو بعد اسدشازة طبُت جؤكد عجزهم عً العمل

وطلَ باغخباع الػمل خها ". ًمكً للمعخقلين احخُاطُا واملكسهين بدهُا أن ًطلبىا ممازست عمل"ؤهه 

للسجحن يما جىظ غلى طلَ املىازُو الضولُت طاث الطلت، زاضت الهىاغض الىمىطحُت الضهُا ملػاملت 

ًاهذ غباعة غً مجغص بغالن هىاًا، نبل ؤن جايضها الهىاغض مً 1السجىاء،  مً 103 بلى 96 والتي 

الىمىطحُت الضهُا ملػاملت السجىاء، والتي اغخمضتها الجمػُت الػامت لألمم  (هُلؿىن ماهضًال)نىاغض 

. 2015 صحىبر 17املخدضة في 

ونض غملذ املىضوبُت الػامت إلصاعة السجىن وبغاصة إلاصماج، غلى بًالء غىاًت زاضت، لػمل 

السجىاء، وجإهُلهم الحغفي، باغخباعه ؤصاة ووؾُلت للخإهُل نطض إلاصماج الاحخماعي بػض إلاقغاج، وفي 

، في بخضار وعشاث خغقُت صازل السجىن، وججهحز 2016هظا الطضص شغغذ املىضوبُت، زالُ ؾىت 

زمـ منها في بؾاع الاجكانُت املبرمت مؼ بغهامج ألامم املخدضة للخىمُت، زططذ للطباؾت والىهش غلى 

 يما غملذ غلى بؾالم 2الخشب وضىاغت الجلض والخُاؾت الخهلُضًت وخُايت الؼعابي وضىاغت الكساع،

ًاث املكىع لها زضماث الخؿظًت الجماغُت صازل السجىن،  ً في مجاُ الؿبش، مؼ الشغ بغامج للخٍٍى

ً الظي ًىضعج في بؾاع جىكُظ الالتزاماث املػمىت 2500اؾخكاص غلى بزغها خىالي   سجحن مً هظا الخٍٍى

. بالطكهاث املبرمت في هظا املجاُ

، جىنُؼ مظيغة جكاهم بحن ًل مً املىضوبُت الػامت 2016وججضع إلاشاعة بلى ؤهه نض شهضث ؾىت 

إلصاعة السجىن، واملجلـ الىؾني لحهىم إلاوؿان، ووػاعة الخجاعة والطىاغت والاؾدثماع والانخطاص 

الغنمي، وماؾؿت مدمض الؿاصؽ إلغاصة بصماج السجىاء والاجداص الػام ملهاوالث املؿغب، بشإن 

                                                           
1
، ٚألش٘ب اٌّجٍظ االلزظبدٞ 1955أٚطٝ ثبػزّبد٘ب ِؤرّش األُِ اٌّزذذح األٚي ٌّٕغ اٌجش٠ّخ ِٚؼبٍِخ اٌّجش١ِٓ، إٌّؼمذ ثج١ٕف عٕخ -  

. 1977 ِبٞ 13ثزبس٠خ  (62-د) 2076، 1957ٚ ١ٌٛ٠ٛص 31ثزبس٠خ  (24-د) ج١ُ 663ٚاالجزّبػٟ ٌألُِ اٌّزذذح ثّمزضٝ لشاس٠ٗ 
2
. 53، اٌظفذخ 2016إٌّذٚث١خ اٌؼبِخ إلداسح اٌغجْٛ ٚإػبدح اإلدِبج، رمش٠ش األٔشطخ -  
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حشؿُل السجىاء باملاؾؿاث السجىُت، وطلَ في بؾاع البدث غً ضُـ للشغايت مؼ الهؿاع الخاص 

و زلو وخضاث بهخاحُت صازل املاؾؿاث السجىُت وجبػا لظلَ، قهض غملذ املىضوبُت غلى  .غً ؾٍغ

ت في مشغوع جدُحن الهاهىن املخػلو بدىظُم وحؿُحر  بصعاج غمل السجىاء غمً املجاالث طاث ألاولٍى

 1.املاؾؿاث السجىُت

ال جسكى ؤهمُت الػمل في غملُت الخإهُل إلغاصة بصماج السجحن، باغخباع ؤن الػمل ٌشٍل ؤخض 

خه، ؾحر ؤن  الحهىم ألاؾاؾُت لػمان الٌغامت إلاوؿاهُت، والتي الًجغص منها السجحن ملجغص ؾلب خٍغ

هظا الىىع مً الػمل ًثحر غضة بشٍاالث غلى مؿخىي ألاحغؤة، ؾىاء في اعجباؾه بمػاًحر الػمل الضولُت، 

 ؤو في غالنخه باإلؾاع 2 املخػلهت بالػمل الجبري ؤو إلالؼامي،29زاضت اجكانُت الػمل الضولُت عنم 

. الهاهىوي املىظم لػالناث الػمل

واغخباعا لظلَ، ؾِخم جسطُظ هظه الضعاؾت، للىنىف، غلى ؤهمُت غمل السجىاء، ومسخلل 

ؤشٍاُ هظا الػمل، ومضي مالءمتها للمىازُو الضولُت، ؾىاء املخػلهت بهىاغض مػاملت السجىاء، ؤو مػاًحر 

. الػمل الضولُت، مؼ اؾخضغاء الخجاعب املهاعهت ًلما انخط ى ألامغ طلَ، بهضف ضُاؾت مهترخاث غملُت

 

 

 

 

 

                                                           
1
، إطذاس ِغٛدح أ١ٌٚخ ثشأْ لبْٔٛ اٌغجْٛ، ٚرُ رمذ٠ّٙب خالي ػذد ِٓ اٌٍمبءاد ٚإٌذٚاد، وّب رُ 2016رجذس اإلشبسح أٔٗ لذ رُ خالي عٕخ -  

رٛج١ٙٙب إٌٝ اٌّجٍظ اٌٛطٕٟ ٌذمٛق اإلٔغبْ، ٚػذد ِٓ اٌجّؼ١بد اٌؼبٍِخ فٟ ِجبي دمٛق اإلٔغبْ، ٚدمٛق اٌغجٕبء ػٍٝ اٌخظٛص، ٚثؼض 

، غ١ش 2017اٌمطبػبد اٌذى١ِٛخ، لظذ إثذاء اٌشأٞ ثشأٔٙب، ِٓ أجً ػشضٙب ػٍٝ لٕٛاد اٌّظبدلخ ثبٌجشٌّبْ فٟ إطبس اٌّخطظ اٌزشش٠ؼٟ ٌغٕخ 

. أْ رٌه ٌُ ٠زُ إٌٝ دذٚد ا١ٌَٛ
2
. 1932، ٚثذأ ٔفبر٘ب فٟ أٚي ِبٞ 1930 ١ٔٛ٠ٛ 22اػزّذ٘ب ِؤرّش اٌؼًّ اٌذٌٟٚ فٟ دٚسرٗ اٌشاثؼخ ػششح، ثزبس٠خ -  
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أهمُت العمل داخل السجً ومسحعُخه : املحىز  ول 

ًان الشؿل، بدؿب الكطُى   مً مجمىغت الهاهىن الجىاجي املؿغبي، املشاع 29 و 28 ، 24بطا 

ت، بدُث جهغن الكطُى املىمإ بليها، وحىبا بحن ًل  بليها ؤغاله، ٌشٍل مغاصقا للػهىبت الؿالبت للحٍغ

ت، والشؿل الظي وضكخه بٍىهه   مً الهاهىن عنم 35، قةن املاصة "بحباعي "ؤهماؽ الػهىبت الؿالبت للحٍغ

 املخػلو بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت، نض هطذ غلى غمل ؤو شؿل السجىاء، باغخباعه 23.98

خها مً خهىنهم، التي ًجب جىقحرها مً ؾغف إلاصاعة السجىُت، يما زىلذ للمػخهلحن اخخُاؾُا 

. واملٌغهحن بضهُا، بمٍاهُت ؾلب مماعؾت الػمل

ب السجحن غلى خغقت، مً شإنها مؿاغضجه  قباإلغاقت بلى ًىهه وؾُلت جإهُلُت حؿتهضف جضٍع

م بػض إلاقغاج غىه، ٌشٍل الػمل، ؤخض البرامج الُىمُت ألاؾاؾُت صازل  غلى ؾلىى ؾبل الػِش الٌٍغ

املاؾؿت السجىُت، باغخباعه مبضؤ لحكظ الىظام صازلها، مً زالُ مأل ؤوناث قغاؽ السجىاء 

واملؿاغضة غلى ججىب ونىع الاغؿغاباث وإلازالالث التي مً شإنها الدؿبب في ؤغماُ الشؿب ؤو الخمغص 

صازل املاؾؿت السجىُت، هظا باإلغاقت بلى الىظُكت إلاوؿاهُت التي ًلػبها الػمل، باغخباع مؿاهمخه في 

ضُاهت الصحت الىكؿُت والبضهُت للسجحن، واملداقظت غلى عوابؿه الاحخماغُت، زاضت مً زالُ 

 1.الاؾخكاصة مً الػاثض املاصي الظي ًدطل غلُه السجحن هظحر غمله

ًان مػمىال به باملؿغب مىظ غهض  ومما ًجضع الخىبُه بلُه، ؤن هظام حشؿُل السجىاء، نض 

ش  ل ًخػلو باؾخسضام املؿاححن زاعج 1943 ماعؽ 18الاؾخػماع، خُث ضضع بخاٍع ، ظهحر شٍغ

ًان ٌػخبر غمل السجىاء ومىخجاتهم، حؼءا مً الػهىبت، باغخباع الػاثض املاصي مً وعاء 2السجىن،  خُث 

                                                           
1
٠ّٕخ ٌٍّؼز١ٍٓ اٌز٠ٓ ٠ضاٌْٚٛ ٔشبطب ِٕزجب، ِمبثً : " اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ ٚرغ١١ش اٌّؤعغبد اٌغج١ٕخ، ػٍٝ أ23.98ٗٔ ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ 45رٕض اٌّبدح -  

". ِٕظف، ٠ذذد ِجٍغٗ ثّمزضٝ لشاس ِشزشن ٌٍٛص٠ش اٌّىٍف ثبٌؼذي ٚاٌٛص٠ش اٌّىٍف ثبٌّب١ٌخ

     رجذس اإلشبسح أٔٗ طذس رطج١مب ٌٙزٖ اٌّبدح، ػذح لشاساد، ٠ؼزجش آخش٘ب، اٌمشاس اٌّشزشن ٌشئ١ظ اٌذىِٛخ ٚٚص٠ش االلزظبد ٚاٌّب١ٌخ، سلُ 

 ثزذذ٠ذ اٌّمبثً اٌزٞ ٠ّٕخ ٌٍّؼزم١ٍٓ اٌز٠ٓ ٠ضاٌْٚٛ ٔشبطب ِٕزجب ثبٌّؤعغبد اٌغج١ٕخ، ِٕشٛس ثبٌجش٠ذح 2015 ِبٞ 19 طبدس فٟ 1131.15

. 2015 ١ٔٛ٠ٛ 22 ثزبس٠خ 6371اٌشع١ّخ ػذد 
2
. 1943 أثش٠ً 30 ثزبس٠خ 1592اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد -  
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مت ومػاملت املجغمحن،  غمل السجحن، خها زالطا للضولت، بلى ؤن نغع ماجمغ حىُل بشإن مىؼ الجٍغ

نهم املنهي للغؾبت في "، في جىضِخه الثاهُت ؤهه 1955لؿىت  ال ًجىػ بزػاع مطلحت املدٍىم غليهم وجٍٍى

و الشؿل ". جدهُو الغبذ غً ؾٍغ

غ إلاخطاثُت ألازحرة املخىقغة، واملخػلهت بؿىت   مً % 97.27، ًالخظ ؤن 2016قباؾخهغاء الخهاٍع

ػخبر ؤؾلبهم مً اليشُؿحن، وجخىػع خغقهم 60 و 18الؿايىت السجىُت، جتراوح ؤغماعها ما بحن   ؾىت، َو

 1:ًالخالي

 املهىت عدد املعخقلين اليسبت املئىٍت

 الكالخت 4056 8.65

 الحغف 11612 24.77

 املهً الحغة 15555 33.18

 املىظكىن  1059 2.26

 املؿخسضمىن  6426 13.71

 البؿالت 6251 13.33

 املخهاغضون  317 0.68

 الؿلبت 340 0.73

 ؤوشؿت ؤزغي  1260 2.69

 

، خُى يُكُت جضبحر الؼمً الُىمي، صازل املاؾؿت السجىُت؟، وؤزغ  وهى ما ًضقؼ بلى الدؿاُئ

طلَ غلى الصحت الىكؿُت والجؿضًت للمػخهل، زاضت بطا لم جخىقغ لهظا ألازحر ؤي قغضت للػمل 

ًان ًبظله نبل الاغخهاُ؟، وؤًػا ؤزغ طلَ غلى ؤمً الىظام  ولبظُ املجهىص الكٌغي والػػلي، الظي 

صازل املاؾؿت السجىُت باغخباع ؤن ؤوناث الكغاؽ مً شإنها الخإزحر في ؾبُػت الػالناث بحن الجزالء؟، زم 

                                                           
1
 .2016ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفظ١ً ثشأْ ٘زٖ اإلدظبئ١بد ٠ّىٓ اٌشجٛع إٌٝ رمش٠ش إٌّذٚث١خ اٌؼبِخ إلداسح اٌغجْٛ ٚإػبدح اإلدِبج ثشعُ عٕخ -  
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، خُى ألازغ الانخطاصي والٍلكت، التي جسلكها وغػُت  التي ًمًٌ ؤن " الالغمل"ؤزحرا ًمًٌ الدؿاُئ

. جىلضها غملُت الاغخهاُ؟

طلَ ؤن ججاوػ مػظم هظه ألاؾئلت ًظل عهُىا بخكػُل املهخط ى املخػلو بدشؿُل السجىاء، لِـ 

مً ؤحل اؾخؿاللهم الانخطاصي، ؤو املخاحغة في مجهىصهم الكٌغي والػػلي، ولًٌ وبالضعحت ألاولى مً 

مت . ؤحل جإهُلهم لدؿهُل غملُت بغاصة بصماحهم الاحخماعي باغخباع الشؿل وؾُلت للحُاة الٌٍغ

 مً مجمىغت الهاهىن الجىاجي، 29 و28، 24 ًبهى ؤن وشحر في زخام هظا املدىع، ؤن الكطُى 

ت، حشٍل ألاؾاؽ الهاهىوي لػمل السجىاء، " الشؿل إلاحباعي "والتي جهغن غباعة  بالػهىبت الؿالبت للحٍغ

ت، صون خاحت للىؿو بها مً  غلى اغخباع ؤن غمل السجحن املضان، ٌشٍل مغاصقا للػهىبت الؿالبت للحٍغ

ؾغف الهاض ي، يػهىبت بغاقُت، خُث بن الػهىباث إلاغاقُت املدضصة بمهخط ى قطُى الهاهىن 

. الجىاجي املؿغبي ال جخػمً غهىبت الػمل، ؤو ألاشؿاُ، بسالف مجمىغت مً ألاهظمت املهاعهت

واملشغع املؿغبي بظلَ، ًٍىن نض ؤزغج غمل السجىاء، مً صاثغة الػمل الجبري ؤو إلالؼامي، 

والظي ٌػخبر ممىىغا ؾبها ملػاًحر الػمل الضولُت، وقو ما ؾِخم الحضًث غىه بالخكطُل في املدىع الثاوي 

. مً هظه الضعاؾت
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أهم املىازُق الدولُت املؤطسة لعمل السجىاء، ومظامُنها : املحىز الثاوي

، ؤهم املىازُو (نىاغض هُلؿىن ماهضًال)حشٍل الهىاغض الىمىطحُت الضهُا ملػاملت السجىاء 

 املخػلهت 29الضولُت، التي جاؾغ غملُت حشؿُل السجىاء، باإلغاقت بلى اجكانُت الػمل الضولُت عنم 

: بالػمل الجبري ؤو إلالؼامي، وؾِخم جدلُل مػامحن هظه املىازُو في بؾاع الكهغاث الخالُت

 حػٍغل غمل السجىاء والؿاًت مىه - ؤ

 مً نىاغض هُلؿىن ماهضًال املشاع بليها ؤغاله، الػمل، ؤخض الحهىم 96حػخبر الهاغضة عنم 

ًالخػلُم، الخؿبِب، والغغاًت الالخهت،  الىاحب جىقحرها للسجحن، غلى ؾغاع مجمىغت ؤزغي مً الحهىم 

مُت للسجحن، بدُث اغخبر ماجمغ حىُل لؿىت   في 1955وطلَ باغخباعه، ؤخض وؾاثل املػاملت الخهٍى

الًيبغي الىظغ بلى الشؿل باغخباعه غهىبت بغاقُت، وبهما ًىؾُلت للؿحر نضما "جىضِخه ألاولى، ؤهه 

به غلى الشؿل وجلهُىه غاصاجه الحمُضة وملىؼ البؿالت وإلازالُ بالىظام الػام ". بخإهُل السجحن وجضٍع

ًٍىن الػمل الظي ًىقغ للسجحن، بلى " مً الهىاغض املشاع بليها غلى ؤهه 98يما جىظ الهاغضة 

ض نضعجه غلى جإمحن غِشه بٌؿب شٍغل بػض  ؤنص ى الحضوص املؿخؿاغت، مً الىىع الظي ًطىن ؤو ًٍؼ

 املخػلهت بالػمل الجبري 29، وغلى هظا ألاؾاؽ قهض ؾاعث اجكانُت الػمل الضولُت عنم "بؾالم ؾغاخه

ؤو إلالؼامي، بلى اغخباع ؤن مكهىم الػمل الجبري ال ًىؿبو غلى الػمل الظي ًخم جىكُظه جؿبُها إلصاهت ؤو 

 1.خٌم نػاجي

 شغوؽ اللجىء بلى حشؿُل السجىاء - ب

حػخبر غملُت حشؿُل السجىاء، ؤخض ؤيثر الػملُاث حػهُضا، وطلَ العجباؾها بمجمىغت مً 

الحهىم والىاحباث، ؾىاء باغخباع الشؿل خها للسجحن جسىله له ضكخه إلاوؿاهُت، ؤو باغخباعه واحبا 

                                                           
1
. 29ِٓ اٌفمشح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌّبدح اٌثب١ٔخ ِٓ ارفبل١خ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ سلُ  (ج)اٌجٕذ -  
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غلى الضولت، اللتزامها بخدهُو ؾغع الخإهُل إلغاصة إلاصماج، ؤو مً خُث التزامها بػمان خهىم 

 1.املىاؾىحن، وؾهغها غلى بنهاء ًل ؤشٍاُ الاؾترنام والاؾخػباص، والسخغة والػمل الجبري ؤو إلالؼامي

ًاهذ املاصة الثاهُت مً اجكانُت الػمل الضولُت عنم  ، نض اؾخثىذ مً هؿام جؿبُهها 29وبطا 

الػمل إلاحباعي الظي ًهىم به املضاهىن جؿبُها إلصاهت ؤو ؤخٍام نػاثُت، قةنها عبؿذ طلَ بمجمىغت 

ًالخالي : مً الشغوؽ 

 ؤن جٍىن إلاصاهت ضاصعة بمهخط ى خٌم ؤو ؤمغ نػاجي؛ -

 ؤن جخم مماعؾت الػمل، جدذ بشغاف ومغانبت ؾلؿت غامت؛ -

ًاث ؤو الهُئاث الخاضت -  .ؤن ال ًخم وغؼ ألاشخاص املضاهحن عهً بشاعة ؤو جطغف الشغ

يما خضصث نىاغض هُلؿىن ماهضًال، شغوؽ اللجىء بلى حشؿُل السجىاء، مً زالُ الهىاغض 

، خُث هطذ غلى ؤهه ال ًجىػ ؤن ًٍىن الػمل في السجً طا ؾبُػت ماملت، يما ال ًجىػ 100 و 99، 97

بهم املنهي  اؾترنام السجىاء ؤو اؾخػباصهم، باإلغاقت بلى غضم حىاػ ؤن جخدُى مطلحت السجىاء وجضٍع

بلى هضف جدهُو عبذ ماصي، زاضت لكاثضة مىظكي السجً، يما ؤقغصث هظه الهىاغض، ناغضة زاضت، 

بخكػُل نُام بصاعة السجً بشٍل مباشغ بدشؿُل املطاوؼ واملؼاعع التي ٌشخؿل صازلها السجىاء، بضُ 

 .املهاولحن الخاضحن

 الجهت املسُى لها إلاشغاف غلى حشؿُل السجىاء - ج

، ومجمىغت 29يما ؾبهذ إلاشاعة بلى طلَ ؤغاله، قهضث ؤقغصث اجكانُت الػمل الضولُت عنم 

نىاغض هُلؿىن ماهضًال، قهغاث زاضت، بٌُكُت إلاشغاف غلى غمل السجىاء، بط جىص ي مسخلل 

                                                           
1
، رذذ 2015 دٌٚخ فٟ شزٕجش 193، ٚاٌزٟ رُ اػزّبد٘ب ِٓ سع١ّب ِٓ طشف األُِ اٌّزذذح ثئجّبع 2030أفشدد خطخ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌؼبَ -  

اٌجبة اٌشاثغ ِٕٙب ٌٙذف رؼض٠ض إٌّٛ االلزظبدٞ اٌّطشد ٚاٌشبًِ ٌٍج١ّغ ٚاٌّغزذاَ، " 2030خطخ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ : رذ٠ًٛ ػبٌّب"شؼبس 

. ٚاٌؼّبٌخ اٌىبٍِخ ٚإٌّزجخ ٚرٛف١ش اٌؼًّ اٌالئك ٌٍج١ّغ، ٠ٚزضّٓ ٘زا اٌٙذف ِٓ ث١ٓ ِمبطذٖ، ِمظذا ٠زؼٍك ثئٔٙبء اٌغخشح ٚاالرجبس فٟ اٌجشش
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املىازُو الضولُت، بةشغاف الؿلؿاث الػمىمُت، وزاضت إلاصاعة السجىُت غلى غمل السجىاء، وغضم 

ًاث ل هظه الؿلؿت بلى الهُئاث الخاضت ؤو الشغ . جسٍى

ومما ججضع إلاشاعة بلُه في هظا الطضص، ؤن ماجمغ الػمل الضولي في صوعجه الغابػت غشغة، ؾبو 

ًان ًهط ي، بةمٍاهُت حشؿُل السجىاء، لكاثضة  له ؤن عقؼ حػضًال جم انتراخه في شإن هظه املاصة، 

ُى بليها الهُام بإشؿاُ غمىمُت، ًاث الخاضت املًى  وطلَ اغخباعا ألهه ال ًمًٌ ازتزاُ ؾبب 1الشغ

حشؿُل السجىاء، في الهُام بػمل طي ؾبُػت غمىمُت، بل ًجب ؤن ًخم هظا الػمل جدذ بشغاف 

. ؾلؿت غمىمُت

وباإلغاقت بلى طلَ قهض اغخبرث لجىت الخبراء الخابػت ملىظمت الػمل الضولُت، في مجمىغت مً 

مالخظاتها وجىضُاتها املىحهت بلى الضُو بمىاؾبت قدظ مضي التزامها بخؿبُو مػاًحر الػمل الضولُت، ؤن 

مبضؤي، مىؼ وغؼ السجىاء ؤو املضاهحن عهً بشاعة الخىاص، وغغوعة إلاشغاف غلى غملهم مً ؾغف 

هت جٍاملُت، بدُث ال ًمًٌ قغع الػمل غلى السجحن لكاثضة  ؾلؿت غمىمُت، ًجب ؤن ًؿبها بؿٍغ

الىغؼ "واغخبرث ؤن اؾخػماُ حػبحر . الهُئاث الخاضت، ولى جم طلَ جدذ بشغاف الؿلؿت الػمىمُت

ًاث الخاضت ػاث املهاعهت، ًدخاج بلى جضنُو، باغخباع ؤن " عهً بشاعة الشغ الظي حؿخػمله بػؼ الدشَغ

هظا الخػبحر، ًضُ غلى غضم مىاقهت، السجحن ؤو املضان، وهى ما مً شإهه بزغاج غملُت الدشؿُل هاجه 

 .مً صاثغة الاؾخثىاء وبصزالها غمً خضوص الػمل الجبري املمىىع

يُكُت جىظُم غمل السجىاء  - ص

باؾخهغاء مػامحن املىازُو الضولُت طاث الطلت، ًخضح، ؤن غملُت حشؿُل السجىاء، ؤو 

ًالخالي : املضاهحن، ًمًٌ ؤن جخسظ غضة ؤوحه، 

                                                           
1
- Eradiquer le travail forcé, étude d’ensemble relative à la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930, et à la 

convention (n°105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Rapport de la commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations, conférence internationale du travail 96° session 2007, 
page 28. 
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 غمل السجحن صازل السجً، لكاثضة بصاعة السجً؛ -

 غمل السجحن زاعج السجً، لكاثضة بصاعة السجً؛ -

 غمل السجحن صازل السجً، لكاثضة هُئت زاضت؛ -

 .غمل السجحن زاعج السجً، لكاثضة هُئت زاضت -

ًان الىحهان ألازحران، يما ؾبهذ إلاشاعة بلى طلَ، ٌؿخلؼمان، الحطُى غلى مىاقهت  وبطا 

السجحن، نطض جإححر زضماجه، لهُئت زاضت مً صازل ؤو زاعج السجً، قةن املػاًحر الضولُت، حؿخلؼم 

وهىا . ؤًػا ؤن جٍىن ظغوف غمل السجحن ممازلت لظغوف الػمل املػمُى بها في غالناث الشؿل الػاصًت

ًؿغح ؾااُ خُى الؿاًت التي ججػل الهُئاث الخاضت جلجإ بلى هظا الىىع مً الدشؿُل، ؾاملا ؤن ظغوف 

وشغوؽ الػمل، زاضت ما ًخػلو باألحغ، الحماًت الاحخماغُت، ومضة الشؿل، وشغوؽ الصحت 

والؿالمت، ال جسخلل غما هى مػمُى به زاعج السجً؟ 

الحهُهت، ؤن هظام غمل السجىاء لكاثضة الهُئاث الخاضت، ؾىاء صازل ؤو زاعج السجً، ًخم 

و جىاُػ إلاصاعة السجىُت، غً الُض الػاملت مً هؼالئها لكاثضة هُئت زاضت نطض حشؿُلها  غً ؾٍغ

 وؤهه ال جىحض ؤي عابؿت 2. مهابل التزام هظه ألازحرة بضقؼ مهابل ماصي مدضص لإلصاعة1لحؿابها الخاص،

ناهىهُت بحن السجحن وبحن املهاولت الخاضت، بط جخىلى بصاعة السجً صقؼ ؤحىع السجىاء الػاملحن لضي 

ؿلو غلى هظه الطُؿت  ومً ممحزاث هظا الىظام جسكُل ألاغباء . ، ؤو املىاولت"هظام الخىعٍض"املهاولت، ٍو

املالُت غً إلاصاعة السجىُت، في مهابل اؾخؿالُ الهُئت الخاضت لػمل السجىاء جدذ مغانبت وبشغاف 

إلاصاعة، وبظلَ جػمً هظه ألازحرة جىحُه الشؿل بلى جدهُو ؤؾغاغه ألاؾاؾُت املخمثلت في جإهُل 
                                                           

1
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌغشثٟ اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ ٚرغ١١ش اٌّؤعغبد اٌغج١ٕخ، ٠ّىٓ اٌٍجٛء إٌٝ رشغ١ً اٌغجٕبء ٌفبئذح 40رجذس اإلشبسح، أٔٗ ٚثذغت اٌّبدح -  

ا١ٌٙئبد اٌخبطخ ثٕبءا ػٍٝ اِز١بص رذظً ػ١ٍٗ ٘زٖ األخ١شح ثّٛجت ارفبل١خ إداس٠خ، ٚ٘ٛ ٔفظ األِش اٌزٞ رضّٕٗ اٌزشش٠غ اٌفشٔغٟ ِٓ خالي 

.  ِٓ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌجٕبئ١خD103اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح 
2
ِٓ إٌّبعت اإلشبسح فٟ ٘زا اٌظذد إٌٝ أٔٗ ٚفٟ اٌزجشثخ اٌفشٔغ١خ،رمَٛ اإلداسح اٌغج١ٕخ ثزؼ١١ٓ اٌغجٕبء ٌّضاٌٚخ ٘زا اٌشغً، ٚفك ِؼب١٠ش ِذذدح -  

ِٓ طشف اٌّمبٌٚخ، وّب رمذَ ثى١ف١خ ِجب١ٔخ أِبوٓ اٌشغً ٚرزىفً ثّشالجخ اٌغجٕبء ٚرٛف١ش األِٓ فٟ أِبوٓ اٌشغً، وّب رؼًّ ػٍٝ ضّبْ 

اٌظشٚف إٌّبعجخ ٌٍشغً ٚرٕظ١ُ أٚلبرٗ ثّب ٠زٕبعت ٚدبج١بد اٌّمبٌٚخ، ِٚٓ جٙزٙب رمَٛ اٌّمبٌٚخ ثبلزٕبء ا٢الد اٌّزؼٍمخ ثبإلٔزبج ٚرج١ٙض أِبوٓ 

. اٌشغً
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 يما جػمً املهاولت مً حهت ؤزغي، صغم نضعاتها إلاهخاحُت مً زالُ الخدٌم في التزاماتها 1.السجىاء

ًالٌهغباء واملاء وما  ل بغاقُت  ً، وإلاغكاء مً مطاٍع املالُت، غبر جىقحر ؤمايً الشؿل، وإلاهخاج والخسٍؼ

. بلى طلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
رجذس اإلشبسح أْ اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ إلداسح اٌغجْٛ ٚإػبدح اإلدِبج، لذ عبسد إٌٝ اػزّبد ٔفظ اٌّمبسثخ، ثظ١غخ اٌزى٠ٛٓ ثذي اٌشغً، ثذ١ث ٠زُ -  

. ٚضغ ِجّٛػخ ِٓ اٌغجٕبء، ٌذٜ اٌّمب١ٌٚٓ ٔبئٍٟ طفمبد اٌزغز٠خ داخً اٌغجْٛ، ِٓ أجً رى٠ُٕٛٙ ف١ال ِجبي اٌطجخ
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عاث املقازهت : املحىز الثالث ع الىطني والدشَس عمل السجىاء، بين الدشَس

ؾىداُو الىنىف مً زالُ هظا املدىع، غلى ههؿخحن ؤؾاؾِخحن، جغجبـ ألاولى بةشٍالُت 

ت، في مجاُ حشؿُل السجىاء، قُما جغجبـ الثاهُت، بػالنت الشؿل بحن السجحن  ت والازخُاٍع إلاحباٍع

ػُت  وبصاعة السجً، ؤو الهُئاث الخاضت، وطلَ باؾخضغاء الخجاعب املهاعهت نطض جهُُم املىظىمت الدشَغ

. الىؾىُت في هظا املجاُ

ت  - ؤ ت والازخُاٍع غمل السجىاء، بحن إلاحباٍع

ػاث  ٌشٍل خو السجىاء في الػمل، ؤخض الحهىم ألاؾاؾُت التي جهغها مجمىغت مً الدشَغ

املهاعهت، التي اهخهلذ مً هظام الشؿل إلاحباعي، بلى هظام الحو في الػمل، وهى ألامغ الظي ما ًؼاُ 

ؼ املؿغبي مخسبؿا بشإهه، بحن ما جىظ غلُه قطُى مجمىغت الهاهىن الجىاجي، ومىاص الهاهىن  الدشَغ

. املخػلو بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت

 ًىهُى 22 الطاصع في 432-87وغمىما، وباؾخهغاء الخجغبت الكغوؿُت، ومىظ ضضوع الهاهىن عنم 

، واملخػلو باملطلحت الػامت للسجىن، الظي ؤلغى هظام الشؿل إلاحباعي في السجىن الكغوؿُت، 1987

قهض ؤضبذ خو السجىاء في الػمل، ًدظى بمٍاهت ؤؾاؾُت في الىظام الجىاجي الكغوس ي، خُث هطذ 

ت ( خالُا717-3املاصة ) مً ناهىن املؿؿغة الجىاثُت 720الكهغة ألاولى مً املاصة  ، غلى بغؿاء ألاولٍى

ً املنهي في هؿام بغامج بغاصة بصماج السجىاء وجدؿحن ؾلىيهم مً حهت، واجساط الخضابحر  للشؿل والخٍٍى

الالػمت صازل املاؾؿاث السجىُت نطض غمان وشاؽ منهي للسجىاء الظًً ًغؾبىن في مؼاولخه مً 

. حهت ؤزغي 
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ؤما في الىظام إلاؾباوي قخجضع إلاشاعة ؤهه نض جم الخىطُظ غلى خو السجىاء في الػمل، مً 

، التي جىظ 25، وطلَ بمهخط ى الكهغة الثاهُت مً املاصة 1978زالُ الضؾخىع إلاؾباوي الطاصع ؾىت 

 1".في ًل الحاالث الحو في شؿل مإحىع والاؾخكاصة مً بغاهاث الػمان الاحخماعي"غلى ؤهه للسجحن 

ت ؤو  ؼ املؿغبي، قُمًٌ وػخه باملخسبـ، وؾحر الحاؾم في مؿإلت إلاحباٍع ؤما بسطىص الدشَغ

ت، لًٌ وباؾخهغاء مػظم الىطىص الهاهىهُت املاؾغة لػمل السجىاء، هجضها جمُل بلى  الازخُاٍع

ت، بدُث جىظ غليها ضغاخت قطُى الهاهىن الجىاجي، قُما جكهم غمىُا مً مىاص الهاهىن  إلاحباٍع

املخػلو بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت، والتي جىظ غلى ؤهه ال ٌػكى مً الػمل بال السجحن الظي 

 2.ؤزبذ عجؼه البضوي

ت، بط ٌػخبر الػمل صازل  ٌُت في هظا الطضص، قةنها حػخمض مبضؤ إلاحباٍع ؤما الخجغبت ألامٍغ

ا باليؿبت للمضاهحن، ؾحر ؤهه وغلى مؿخىي الخؿبُو، وبدؿب مالخظاث لجىت زبراء  السجً بحباٍع

ٌُت زاضت غلى مؿخىي 3مىظمت الػمل الضولُت، ت مً ؾغف الؿلؿاث ألامٍغ  قةن جؿبُو هظه إلاحباٍع

هُت ؤو إلاؾباهُت  .بػؼ الىالًاث، ًخطل بالخمُحز الػىطغي ججاه بػؼ الكئاث طاث ألاضُى إلاقٍغ

وغلى غٌـ  وقُما ًخػلو بالخجغبت الٌىضًت، قخجضع إلاشاعة، ؤن الهاهىن الكُضعالي الٌىضي،

ت  الهىاهحن املدلُت ؤو الهىاهحن الخاضت بالىالًاث، ال ًخػمً ؤي مهخط ى ٌشحر بلى بلؼامُت ؤو بحباٍع

الػمل صازل السجىن الكُضعالُت، لٌىه ومً حهت ؤزغي، قالىظام الجىاجي الٌىضي، والهاهىن املخػلو 

ت املشغوؾت، ًخػمىان مهخػُاث حصجؼ ألاشخاص املضاهحن مً ؤحل حغاثم قُضعالُت، غلى  بالحٍغ

ً املنهي، بدُث ًمًٌ لهاالء الاشخؿاُ لكاثضة  املشاعيت في ألاشؿاُ الػامت، والبرامج املخػلهت بالخٍٍى

                                                           
1
٠ؼزجش إٌظبَ اإلعجبٟٔ، جذ ِجبٌغ فٟ الشاس دك اٌؼًّ ٌٍغجٕبء، ػٍٝ اػزجبس أٔٗ ٠جؼً اٌغجٕبء فٟ ِشوض أفضً فٟ ِجبي اٌذك فٟ اٌشغً ِٓ -  

. ثبلٟ أفشاد اٌّجزّغ
2
. 41ِثً اٌّبدح . رٛجذ أ٠ضب ِٛاد أخشٜ فٟ ٘زا اٌمبْٔٛ ٠فُٙ ِٕٙب اْ اٌؼًّ داخً اٌغجٓ، دك ٌٍغج١ٓ، ثٕبءا ػٍٝ طٍجٗ ٚلذسرٗ-  

3
، 2017 ٌّؤرّش اٌؼًّ اٌذٌٟٚ 107ِالدظخ ٌجٕخ اٌخجشاء اٌزبثؼخ ٌّىزت اٌؼًّ اٌذٌٟٚ، دٛي ِشالجخ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ، ثشعُ اٌذٚسح -  

. ، ثشأْ إٔٙبء اٌؼًّ اٌججش105ٞدٛي رطج١ك اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ الرفبل١خ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ سلُ 
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وطلَ . الجمػُاث ؾحر الغبدُت، ؤو لكاثضة املهاوالث الخاضت في بؾاع ألاشؿاُ طاث الؿابؼ الػمىمي

ا في بػػها . بسالف السجىن الىالثُت ؤو املدلُت، بط ٌػخبر الشؿل بحباٍع

غمل السجىاء لكاثضة الهُئاث الخاضت  - ب

ٌشٍل غمل السجىاء، لكاثضة الهُئاث الخاضت، ؤهم غىطغ مً الػىاضغ إلاشٍالُت لىظام 

الػمل صازل السجً، طلَ ؤن هظه الػملُت جؿغح بشٍاال ؤؾاؾُا ًخػلو بشغغُت حشؿُل هؼالء 

، وغىضما حؿدثني غمل 29املاؾؿاث السجىُت، باغخباع ؤن املاصة الثاهُت مً اجكانُت الػمل الضولُت عنم 

السجىاء مً هؿام مكهىم الػمل الجبري، قهي جىظ غلى طلَ بشغؽ ؤن ًخم طلَ جدذ مغانبت 

ًاث ؤو حمػُاث، خُث  ل ماحغا ؤو مىغىع عهً بشاعة شغ وبشغاف ؾلؿت غامت، وؤن ال ًٍىن هظا الجًز

الخظذ لجىت زبراء مىظمت الػمل الضولُت، بمىاؾبت صعاؾتها الشاملت خُى اجكانُاث الػمل الضولُت 

 وحىص مماعؾت آزظة في الاهدشاع لضي ؤؾلب الضُو ألاغػاء في مىظمت الػمل 2012،1ألاؾاؾُت، ؾىت 

الضولُت، جخػلو بدشؿُل السجىاء لكاثضة مهاوالث الهؿاع الخاص، صازل السجىن، ؤو حشؿُل 

السجىاء زاعج السجىن لكاثضة مهاوالث الهؿاع الخاص، وزلطذ بلى ًىن هظه املماعؾت ال ًمًٌ ؤن 

دت للسجحن 29جٍىن مىاقُت للماصة الثاهُت مً اجكانُت الػمل الضولُت عنم  ، بال في خالت املىاقهت الطٍغ

. املػني، بػُضا غً ًل غؿـ ؤو بيغاه ؤو تهضًض بالػهاب

، التي ٌؿمذ ناهىنها الىؾني،  وفي هظا الطضص، ًمًٌ إلاشاعة بلى ججاعب مجمىغت مً الضُو

: بػمل السجىاء لكاثضة الهُئاث الخاضت، ومىنل لجىت الخبراء الخابػت ملىظمت الػمل الضولُت منها

ا، ًلما ؾلبذ إلاصاعة :الخجسبت التركُت - ي، الػمل صازل السجً بحباٍع   ٌػخبر الهاهىن التًر

خُث جىظ مجمىغت مً . السجىُت طلَ مً السجحن، بدُث ال ًمٌىه الامخىاع غً طلَ

مىاص الهاهىن املخػلو بةصاعة املاؾؿاث السجىُت، زاضت بػض الخػضًالث التي لحهخه ؾىتي 
                                                           
1
-Bureau internationale du travail Géneve. Donner un visage humain à al mondialisation, confernce 

internationale du travail 101 session, 2012. 
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ًمًٌ ؤن ًؿلب مً السجحن الػمل صازل السجً، وال ًمٌىه "، غلى ؤهه 2006، و 2005

ؾحر ؤن بػؼ الضوعٍاث الطاصعة غً إلاصاعة السجىُت، وغً املجلـ ". الامخىاع غً طلَ

 بشإن مغايؼ الػمل، اغخبرث ؤهه ًمًٌ 03/137ألاغلى للشؿل، زاضت الضوعٍت عنم 

للسجىاء الاشخؿاُ لكاثضة الخىاص، صازل املغايؼ املسططت لظلَ في املغايؼ السجىُت، 

 . بىاءا غلى اجكام همىطجي بحن املهاولت الخاضت، ومغيؼ الػمل صازل املاؾؿت السجىُت

ت -  مً الهاهىن املخػلو بدىكُظ 43 ؾبها للكهغة الثالثت مً املاصة :الخجسبت الىمساٍو

الػهىباث، قةن غمل السجىاء صازل وعشاث الػمل التي حؿحرها هُئاث زاضت، ٌػخبر 

ا، مؼ إلاشغاف املباشغ ملىظكي إلاصاعة السجىُت، غلى هظا الػمل وجدبؼ نُام السجىاء  بحباٍع

ًان  ػاتهم، ؾحر ؤن هظا الىغؼ  باملهام املىىؾت بهم، يما جخىلى إلاصاعة السجىُت، ؤصاء حػٍى

لؿىىاث والًؼاُ مدـ اهخهاصاث مؿخمغة للجىت الخبراء الخابػت ملىظمت الػمل الضولُت، 

ت في هظا الشإن  .والتي جىحه املالخظاث باؾخمغاع  بلى الحٍىمت الىمؿاٍو

 ٌػخبر الىظام الكغوس ي، في هظا الشإن ؤنغب ألاهظمت بلى ما هى مػمُى :الخجسبت الفسوسُت -

الهاهىن الكغوس ي، للهُئاث واملهاوالث الخاضت، بمٍاهُت به في املؿغب، بدُث ًسُى 

ت جبرم مؼ إلاصاعة السجىُت، جدُذ  اؾخؿالُ الُض الػاملت السجىُت، بىاءا غلى اجكانُت بصاٍع

لها الامخُاػ، ؾحر ؤن الكغم بحن الىظام الكغوس ي، والىظام املؿغبي، ًٌمً في ًىن ألاُو 

دت للسجحن، قُما الىظام املؿغبي ال ٌشترؽ طلَ وججضع إلاشاعة بلى . ٌشترؽ املىاقهت الطٍغ

ًىن الهاهىن الكغوس ي، ًىظ ضغاخت غلى ؤهه ال جىحض ؤي عابؿت ناهىهُت بحن السجحن 

الػامل، واملهاولت التي ٌشخؿل لكاثضتها، باغخباع ؤن هظام الخىعٍض ؤو املىاولت التي ًخم حشؿُل 

السجىاء في بؾاعه، ًجػل مً هظه الػالنت، طاث ؾبُػت زالزُت، جغبـ بحن ًل مً إلاصاعة 
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السجىُت، واملهاولت الخاضت مً حهت، زم إلاصاعة السجىُت والسجحن الػامل مً حهت 

 .ؤزغي 

ومما ججضع إلاشاعة بلُه، في زخام هظا املدىع، ؤن الخجغبت املؿغبُت، وغلى الغؾم مً مغوع خىالي 

ً ؾىت، غلى اغخماص الهاهىن عنم   املخػلو بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت، والظي ًدُذ  23.98غشٍغ

بمٍاهُت حشؿُل السجىاء، ؾىاء لكاثضة إلاصاعة السجىُت، ؤو لكاثضة الخىاص بىاءا غلى امخُاػ، بال ؤن 

، لم ًخم حسجُل ؤي اجكانُت 2016ألاعنام جبهى ضاصمت، وؾحر مػبرة باملغة، بدُث وبلى خضوص ؾىت 

ت مؼ هُئاث الهؿاع الخاص، مً ؤحل الاؾخكاصة مً الامخُاػ املظًىع  . بصاٍع

ؤما قُما ًخػلو بػمل السجىاء لكاثضة إلاصاعة السجىُت، قبدؿب ألاعنام املخىقغة، والتي ٌػىص 

 1:، بدؿب غُىت مً زالر سجىن 2008آزغها لؿىت 

املؤسست السجىُت 
مجمىع السجىاء 

 2008سىت 

عدد السجىاء 

املشخغلين 
اليسبت املئىٍت 

 21,93 464 2115السجً املسكزي بالقىُطسة 

السجً املحلي بعين السبع الداز 

البُظاء 
6872 225 3,27 

 8,27 120 1450السجً الفالحي بعلي مىمً سطاث 

ً املنهي في مجمىغت مً  وبمهابل طلَ ًالخظ، اعجكاع في غضص املػخهلحن املؿخكُضًً مً الخٍٍى

  2.الشػب املهىُت

 

  

                                                           
1
رشغ١ً اٌغجٕبء ثبٌّغشة، "٘زٖ اإلدظبءاد اٚسد٘ب اٌذوزٛس، ػجذ اٌج١ًٍ ػ١ٕٛعٟ، فٟ أطشٚدزٗ ١ًٌٕ شٙبدح اٌذوزٛساح فٟ اٌذمٛق، رذذ ػٕٛاْ -  

. 2010 دجٕجش 25اٌشثبط ثزبس٠خ - ، رّذ ِٕبلشزٙب ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌغ٠ٛغٟ"ث١ٓ اٌمبْٔٛ ٚاٌٛالغ
2
، اٌظبدس ػٓ اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ إلداسح اٌغجْٛ ٚإػبدح ٠2016ّىٓ اٌشجٛع فٟ ٘زا اٌظذد إٌٝ ِب رضّٕٗ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌألٔشطخ ثشعُ عٕخ -  

. اإلدِبج
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أهم الخالصاث والخىصُاث : املحىز السابع

يما ؾبهذ إلاشاعة بلى طلَ في الخهضًم الػام لهظه الضعاؾت، قةن، زالضاتها ؾتريؼ باألؾاؽ، 

ػاث املهاعهت التي  ؼ الىؾني لجػله مالثما للمػاًحر الضولُت، ومؿاًغا للدشَغ غ الدشَغ خُى ؾبل جؿٍى

هدى جدهُو ؤهضاقها املخمثلت ؤؾاؾا في جإهُل هؼالء املاؾؿاث " حشؿُل السجىاء"هجحذ في الضقؼ بألُت 

ت جىاقؿُت الانخطاص الىؾني والضقؼ  السجُىت، إلغاصة إلاصماج، واؾدثماع نىة غملهم، مً ؤحل جهٍى

. بعجلخه، باإلغاقت بلى جسكُل ألاغباء املالُت غً إلاصاعة السجُىت مً زالُ املؿاهمت في جىمُت مىاعصها

هترح ما ًلي ًُ : وفي هظا الطضص 

حػضًل إلاؾاع الهاهىوي املىظم لػمل السجىاء، مً زالُ انتراح حػضًل الكغع الثالث : ؤوال -

. مً الباب الثالث مً الهاهىن املخػلو بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت

 مً الهاهىن املخػلو بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت، في 40انتراح جكػُل املاصة : زاهُا -

ً السجىاء، بضُ غملهم  .بؾاع جٍٍى

انتراح مجمىغت مً الخػضًالث بشإن مشغوع الهاهىن املىظم للسجىن، في خاُ : زالثا -

 .وغػه في نىىاث املطاصنت
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 -مقترح قاهىن بخعدًل القاهىن املخعلق بدىظُم وحسُير املؤسساث السجىُت-
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: جقدًم

ت، ؤصاة بضالخُت، إلغاصة جإهُل الجاوي، وجِؿحر بهضماحه الاحخماعي  حػخبر الػهىبت الؿالبت للحٍغ

غ الغؾمُت، وإلاغالمُت،  بػض إلاقغاج غىه، ؾحر ؤهه وباؾخهغاء ألاعنام التي جؿالػىا غليها الخهاٍع

والحهىنُت، قةن املالخظ هى الاعجكاع املهُى لحاالث الػىص، وهى ما ًؿغح ؤيثر مً غالمت اؾخكهام بشإن 

. مضي هجاغت الؿُاؾت الػهابُت املخبػت، باغخباعها حؼءا ال ًخجؼؤ مً الؿُاؾت الجىاثُت

داث الغؾمُت، جهىم غلى زهاقت، جغؾُش  ًاهذ الؿُاؾت الجىاثُت املؿغبُت، خؿب الخطٍغ وبطا 

ا وجإهُلُا، ال ًجب ؤن  مباصت خهىم إلاوؿان الٍىهُت، قةن الحُاة صازل السجً، باغخباعه قػاء جغبٍى

 70/175حشظ غً هظا الخىحه، خُث شغغذ الجمػُت الػامت لألمم املخدضة وبمهخط ى نغاعها عنم 

ش  ، نىاغضها الىمىطحُت الضهُا ملػاملت السجىاء، والتي ؤؾلهذ غليها حؿمُت 2015 صحىبر 17بخاٍع

. ، والتي حػخبر بمثابت مُثام خهىقي للحُاة صازل الكػاء السجني"قىاعد هُلسىن ماهدًال"

، للػمل صازل السجً، 103 منها بلى 96لهض ؤقغصث نىاغض هُلؿىن ماهضًال الهىاغض مً 

باغخباعه خها ؤؾاؾُا للسجحن، ووؾُلت إلغاصة بصماحه الاحخماعي، هاهَُ غً ًىهه قغضت للضقؼ 

بعجلت الخىمُت الانخطاصًت الىؾىُت، مً زالُ جِؿحر ؾبل اؾخكاصة املهاوالث املىاؾىت مً الُض الػاملت 

ًل طلَ في بؾاع ما جهخػُه . السجىُت، في بؾاع جسكُل ألاغباء املالُت، غلى املحزاهُت الػامت للضولت

. املىازُو الضولُت لحهىم إلاوؿان، ومػاًحر الػمل الضولُت

 23.98واغخباعا لظلَ، وجإؾِؿا غلى ما جػمىه الكغع الثالث مً الباب الثالث مً الهاهىن عنم 

املخػلو بدىظُم وحؿُحر املاؾؿاث السجىُت، ًإحي انتراح هظا الهاهىن، مً ؤحل حػل املىظىمت 

الهاهىهُت الىؾىُت املخػلهت بدشؿُل السجىاء، زاضت مً زالُ وغػهم عهً بشاعة املهاوالث الخاضت، 

 105 و 29مخالثما مؼ ما جهخػُه املىازُو الضولُت في هظا الطضص، زاضت اجكانُتي الػمل الضولُخحن عنم 

املخػلهخحن بالػمل الجبري، مؼ ألازظ بػحن الاغخباع، مالخظاث وجىضُاث الهُئاث الضولُت املػىُت 

. بمغانبت جؿبُو هظه املػاًحر

 

  املخعلق بدىظُم وحسُير املؤسساث السجىُت23.98مقترح قاهىن بخعدًل القاهىن زقم 
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  املخعلق بدىظُم وحسُير املؤسساث السجىُت23.98مقترح قاهىن بخعدًل القاهىن زقم 

 

املاصة ألاولى 

 املخػلو بدىظُم وحؿُحر 23.98 مً الهاهىن عنم 45 و 40، 35حؿحر غلى الىدى الخالي، ؤخٍام املىاص 

. 1999 ؾشذ 25 املاعر في 1.99.200املاؾؿاث السجىُت، الطاصع بدىكُظه الظهحر الشٍغل عنم 

 

: 35املاصة 

ًىقغ للمضاهحن غمل طو ؾبُػت ؾحر ماملت والٌػكىن مىه بال اغخباعا لؿنهم، ؤو بػض اؾدشاعة ؾبُت جايض 

عجؼهم غً الػمل؛ 

ًمكً أن ًىفر العمل لصالح إدازة املؤسست السجىُت، أو لصالح هُئت خاصت، بىاءا على اجفاقُت 

ت، وفق مقخظُاث املادة   بعده؛ 40إداٍز

ب مً أحل  ًمكً أن ٌسخفُد املدان، الري ًقض ي مدة عقىبت أقل مً سيخين، مً عقد الخدٍز

إلادماج املنهي، على أن ًخم إدماحه بعد إلافساج عىه؛ 

ًىفر في حمُع  حىال، العمل املسىد للمداهين جحذ إشساف ومساقبت، مىظفي إدازة املؤسست 

. السجىُت، الخاطعين لها

 (خظف الباقي)

 

: 40املاصة 

ال ًمًٌ ألي مػخهل الاشخؿاُ لكاثضة الخىاص، ؤو لحؿاب هُئت زاضت، بال بىاءا غلى امخُاػ بمىحب 

ت، جدضص غلى الخطىص شغوؽ الدشؿُل، وألاحغ املؿخدو؛  اجكانُت بصاٍع

حت مً املعخقل، جحسز في  ال ًمكً جفعُل املقخض ى الىازد في الفقسة أعاله، إال بعد مىافقت صٍس

عقد ًحدد همىذحه بمىحب هص جىظُمي؛ وال ًسجبط السجين في حمُع  حىال بأي عالقت شغلُت 

. بالهُئت املركىزة

 

: 45املاصة 

 مهابل مىطل ًدضص لفائدة إدازة املؤسست السجىُت،ًمىذ للمػخهلحن الظًً ًؼاولىن وشاؾا مىخجا، 

قساز لسئِس الحكىمت؛ مبلؿه بمهخط ى 
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إذا حعلق  مس باألشغال التي جخم مباشستها مً طسف السجىاء لفائدة الخىاص، فال ًمكً أن ًقل 

الخعىٍع املخىل للسجين عً الحد  دوى لألحس، كما هى محدد بمقخض ى الىصىص الخىظُمُت 

. الجازي بها العمل

 

املاصة الثاهُت 

ضة الغؾمُت  .ًيشغ هظا الهاهىن في الجٍغ


