�آفاق الإ�صالح

جملة دورية ت�صدر عن املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي
مكتب ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا
مرحباً بكم يف العدد الثالث من اجمللة الدورية للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي «آفاق اإلصالح»  ،والتي تعتبر نافذه عن أنشطة وأخبار املنظمة ،
ونظم العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان ،إضافة إلى مجموعة متنوعة من مصادر ومراجع وإصدارات العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان.

تقدمي املديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي

احلق يف احلياة �أ�سا�س حقوق الإن�سان
األستاذه تغريد جبر
حينما أُطل���ق العدد األول من مجلة
آفاق االص�ل�اح كان الهدف منها ان
تكون منب���راً حراً ألخب���ار اإلصالح
اجلنائ���ي وأن تكون ناف���ذه للتعبير
ع���ن آراء الناش���طني يف مج���ال
حق���وق اإلنس���ان ,ومحط���ة معرفية
حول مس���تجدات وأخب���ار اإلصالح
اجلنائ���ي حول العالم ,واس���هاماً يف
جه���ود الدفاع عن حقوق الس���جناء
واجملردي���ن من حريتهم والدفاع عن
احلق يف احلياة الكرمية لكل إنسان,
وق���د كانت كذلك وحققت رس���التها
حينما تناولها الباحثون والناشطون
بالق���راءة والتحليل والنق���د العلمي
البن���اء ،وكم كان يس���رنا يف املنظمة
الدولي���ة لإلص�ل�اح اجلنائي حينما

كان يردن���ا تعليق أو إتصال من قبل
اخملتص�ي�ن والناش���طني واملهتم�ي�ن
يوجهن���ا إل���ى مج���االت حساس���ة
حلقوق اإلنس���ان من مبدأ ترس���يخ
ه���ذه احلق���وق وحمايته���ا والدفاع
عنه���ا ،وتتابع���ت األع���داد وتنوعت
املوضوع���ات وغدا احل���رص أكيداً
عل���ى أن تخ���رج ه���ذه اجملل���ة يف
موعده���ا وأن يكون ل���كل عدد منها
محور ترك���ز عليه وتس���تقطب آراء
اخلب���راء وتق���ارن بينه���ا لتصب يف
محصلته���ا يف مج���ال الدف���اع ع���ن
حقوق االنسان.
إن تناولن���ا يف ه���ذا الع���دد بش���كل
أساس���ي ملوض���وع إلغ���اء عقوب���ة
اإلع���دام لي���س اله���دف الرئي���س س���وف تج���دون يف طي���ات ه���ذا

الع���دد م���ن اجمللة بح���وث ومقاالت
قيم���ة تتحدث عن احل���ق يف احلياة
م���ن وجهة نظ���ر علم���اء وخبراء يف
مج���االت مختلفة تتف���ق يف مجملها
مع ضرورة النضال والعمل املستمر
م���ن أج���ل حماي���ة حي���اة اإلنس���ان
وكرامت���ه ،وبذل املزي���د من اجلهود
م���ن أجل زيادة التاييد إللغاء عقوبة
اإلع���دام بش���كل نهائ���ي الميانن���ا
العميق باإلنس���ان واإلنس���انية وألن
نهجنا من���ذ اإلنطالقة إلى اآلن هو
النهج القائم على حقوق اإلنسان.

للمجلة رغ���م أن املوضوع برمته هو
هدف إس���تراتيجي للمنظم���ة التي
تس���عى إلى إلغ���اء عقوب���ة اإلعدام
باعتباره���ا ماس���ة بح���ق اإلنس���ان
يف احلي���اه ،ولك���ن اله���دف هو بيان
أهمي���ة ه���ذا احلق باعتب���ارة احلق
األول واألساسي من حقوق اإلنسان
ألن اإلعت���داء على حق اإلنس���ان يف
احلي���اه هو إعت���داء عل���ى منظومة
احلق���وق كاملة فال ميك���ن احلديث
ع���ن موض���وع الكرام���ة واحلري���ة
وحري���ة ال���رأي والتعبي���ر والتمل���ك
واملعامل���ة احلس���نة ومن���ع التعذيب
إذا كان احل���ق يف احلي���اة مفق���وداً
تغــريــــد جــبــــــر
ومعتدى عليه.

يف هذا العدد
< احلق يف احلياة أول حقوق اإلنسان وطريق
الناشطني واملناضلني حلمايتها
بقلم األستاذه تغريد جبر

< فلسفة قانون األحداث اجلديد ضمن مفهوم
العدالة اإلصالحية
بقلم القاضي الدكتور ناصر السالمات

< عقوبة احلبس مدى احلياة والكرامة اإلنسانية
بقلم الدكتور محمد املوسى

< « آفاق اإلصالح»
عقوبة اإلعدام

واليوم العاملي ملناهضة

< مسيرة العالم مِن أجل إلغَاء عُقوبة اإلعدام
بقلم النقيب عبد الرحيم اجلامعي

< نظرات تأملية يف عقوبة اإلعدام يف القرآن
الكرمي
بقلم د .عامر احلافي

< مختارات من نشاطات املنظمة الدولية
لإلصالح اجلنائي
< آخر االصدارات
< الفعاليات القادمة

فل�سفة قانون الأحداث اجلديد
�ضمن مفهوم العدالة الإ�صالحية
بقلم القاضي الدكتور ناصر السالمات

,,

ان نظام العدالة اجلنائية مبنظورة اجلديد يقوم على
أساس معاملة احلدث بطريق تضمن تأهيله وإعادة
إدماجه باجملتمع مجدداً،وأن يكون له دور ًا ايجابي ًا في
ً
مسؤوال عن إصالح الضرر
بناء اجملتمع ،وجعل احلدث
الذي َس َب ُب ُه اجلرم املسند اليه،

,,

إذا كان اإلختالف بني إنحراف األحداث وإجرام
البالغني قد بات أمراً مؤكداً ،فإنه ال محيص عن
وجوب قيام معاملة األحداث على أسس ومبادئ
تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة البالغني
ال��ذي��ن يرتكبون اجل��رائ��م ذات��ه��ا ال��ت��ي يرتكبها
األح���داث ،وم��ا ذل��ك اإلخ��ت�لاف إال مظهراً من
مظاهر تفريد املعاملة اجلزائية واملوضوعية
واإلج��رائ��ي��ة ،التي غ��دت أح��د أه��م املبادئ التي
تشكل عصب السياسة اجلزائية احلديثة ،ومن
هنا بدأ اإلهتمام يف امليدان التشريعي ،من خالل
تضافر اجل��ه��ود يف اململكة األردن��ي��ة الهاشمية
لسن قانون جديد لألطفال الذين هم يف نزاع مع
القانون أو احملتاجني للحماية والرعاية ،والذي
يعد ت��ط��وراً ه��ام�اً يف فلسفة العدالة اجلنائية
ل�لأح��داث ،مل��ا تضمنه م��ن أح��ك��ام ج��دي��دة تتفق
مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان وحق الطفل،
ويتجلى ذلك يف إنشاء قضاء متخصص لألحداث
وإق����راره لتدابير ج��دي��دة ت��أخ��ذ بعني اإلعتبار
مصلحة احلدث الفُضلى ،بهدف تأهيله وإعادة
إدماجه باجملتمع .
وب��ذل��ك فقد تضمن ق��ان��ون األح����داث اجلديد
فلسفة جديدة ملفهوم العدالة اجلنائية تختلف
عن تلك التي يقوم عليها قانون األحداث الساري،
التي كانت تركز على اإلجراء القانوني الذي يتم
مبواجهة الطفل الذي يف نزاع مع القانون يف حال
إحالته إلى اجلهات اخملتصة ملالحقته ومحاكمته،
وهذا ما يطلق عليه اجلوانب التقليدية للعدالة
اجلنائية اخلاصة باألحداث.
أما يف قانون األحداث اجلديد فإن نظام العدالة
اجلنائية مبنظورة اجلديد يقوم على أساس معاملة
احل��دث بطريقة تضمن تأهيله وإع��ادة إدماجه
باجملتمع مجدداً ،وأن يكون له دوراً ايجابياً يف
بناء اجملتمع ،وجعل احلدث مسؤوالً عن إصالح
الضرر الذي سَبَبُهُ اجلرم املسند اليه ،وبذلك فإن
الفلسفة اجلديدة التي تضمنها قانون األحداث
اجلديد تقوم على أس��اس العدالة اإلصالحية
والتي تهدف إل��ى إيجاد الطرق التي ميكن من
خاللها للحدث أن يثبت سماته اإليجابية ،كما
تهدف إلى التعامل مع الضحية واجملتمع بهدف
إشراكهم يف حل النزاع.
وعليه ،فإن نظام العدالة اجلنائية اإلصالحية
وفقاً قانون األحداث اجلديد يركز على املعتدي
والضحية واجملتمع وبذلك تُعد العدالة اإلصالحية
وس��ي��ل��ة إلص�ل�اح وج��ب��ر ال��ض��رر ق���در اإلم��ك��ان،
وإن األخذ بنظام العدالة اإلصالحية يف قانون

األح��داث يؤدي إلى مساعدة اجملتمع والضحية
ومرتكب اجل��رم (احل���دث) على القيام ب��ادوار
فاعلة وتعمل على صيانة حقوقهم جميعاً ،وهي
بذلك تهدف إلى إعادة إدماج الطفل الذي يف نزاع
مع القانون أو من هو محتاج للرعاية واحلماية
يف مجتمعاتهم ،كونها  -العدالة اإلصالحية -
تراعي املصالح الفُضلى للحدث ،األم��ر الذي
ي��ؤدي إل��ى التخفيف من إزدح���ام احملاكم ودور
التربية والتأهيل والرعاية ،ذلك أن اإلكتظاظ
يف ه��ذه األم��اك��ن قد ينجم عنه تبادل األمن��اط
اجلرمية عند اإلختالط  -العدوى اجلرمية ،-
وكذلك تساعد العدالة اإلصالحية على تخفيف
الكلفة اإلقتصادية الناجمة عن إجراءات العدالة
اجلنائية التقليدية التي تتطلب تقدمي خدمات
قضائية وجهود رسمية وإي���داع وتوقيف الذي
يترتب عليه إضافة كلفة اقتصادية تتحمل الدولة
اجلزء األكبر منها ،األمر الذي ميكن تفاديه من
خالل املنظور اجلديد للعدالة اإلصالحية.
إض��اف �ةً مل��ا ت��ق��دم ،فالعدالة اإلص�لاح��ي��ة ت��ؤدي
إل��ى إن��ش��اء قضاء متخصص ل�لأح��داث ،ويتيح
للقاضي سلطة تقديرية يف التعامل مع قضايا
األح���داث ضمن امل��ب��ادئ األساسية للمحاكمات
ال��ع��ادي��ة ،وتساهم ب��إش��راك مؤسسات اجملتمع
املدني مشاركةً فعالة يف تطبيق بعض مجريات
العدالة من خ�لال تنفيذ بعض برامج العدالة
اإلصالحية مبساهمة مؤسسات اجملتمع املدني
مثل برامج التحويل واملساعدة القانونية والعمل
النافع للمجتمع وبرامج الرعاية والتأهيل ،وتؤدي
 العدالة اإلصالحية  -إلى تعزيز دور مراقبالسلوك يف مختلف مراحل العملية القضائية
سعياً لإلرتقاء بالعملية القانونية والتنفيذية مبا
يضمن رقابة ورعاية أعلى ملصالح وحقوق الطفل.
أما أهم تطبيقات العدالة اإلصالحية يف قانون
األحداث اجلديد فإنه يتمثل فيما يلي:
 .1القيام بعمل نافع للمجتمع،وميكن تحديد

طبيعة العمل أو اخل��دم��ة اإلجتماعية من
قبل القاضي أو بتنسيب من مراقب السلوك
بالتنسيق أو التشبيك مع املؤسسات واجلهات
ذات العالقة.
 .2تسوية النزاع بني الضحية والطفل الذي يف
ن��زاع مع القانون وم��ا قد يتضمنه من جبر
الضرر أو إصالحه أو تعويض الضحية عن
األضرار التي حلقت به ،سواءً يف مرحلة ما
قبل احملاكمة من قبل شرطة األحداث أو من
قبل قاضي تسوية النزاع (املادة  13من قانون
األحداث اجلديد).
 .3األخذ بآليات إخالء السبيل لقاء سندكفالة أو
تعهد شخصي أو تأمني نقدي ،حيث أوجبت
املادة (/9أ) من القانون إخالء سبيل احلدث
يف اجلنح.
 .4ميكن اللجوء إل��ى املراقبة القضائية كأحد
أس��ال��ي��ب ال��ع��دال��ة اإلص�لاح��ي��ة ،وق���د ح��دد
القانون يف امل��ادة (/24ز) أحكام اإلش��راف
القضائي على احلدث.
وإن ما تضمنه قانون األحداث اجلديد يف إطار
العدالة اإلصالحية لألحداث يترتب عليه إحداث
تغير ونقله يف املفاهيم اإلجتماعية التي أستقرت
يف األردن ،األم��ر ال��ذي يفترض معه بالضرورة
إحداث تغيير يف السلوكيات والتشريعات وطرق
ووسائل التعامل مع فئة األطفال الذين هم يف
نزاع مع القانون أو احملتاجني للحماية والرعاية
على إعتبار أنهم ضحايا وليسوا جناة ،األمر الذي
يتوجب أن يواكب عملية األخذ بأساليب العدالة
اإلصالحية،عملية توعية إعالميه مدروسة بعناية
لشرح فوائد نظام العدالة اإلصالحية مبفهومها
اجلديد وفوائدها على األسرة واجملتمع من ذوي
اإلخ��ت��ص��اص واخل��ب��رة على أن يتم ذل��ك ضمن
خطط إستراتيجية طويلة األمد ،حتى ال يصبح
اإلنطباع أن هذه األفكار مفروضة أو منقولة من
اخلارج .

عقوبة احلب�س مدى احلياة والكرامة الإن�سانية
مالحظات حول حكم املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ق�ضية
(فنرت  /اململكة املتحدة)2013/7/9 ،
بقلم الدكتور محمد املوسى  -خبير القانون الدولي حلقوق اإلنسان
أطول كلما ازدادت مدة عقوبته.

أصدرت الغرفة الكبرى للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتاريخ
 9متوز  /يوليو  2013حكماً مهماً يف قضية ( فنتر  /اململكة  - 3إن قيام الدولة بحرمان الشخص من حريته دون منحه فرصة
املتحدة) ،حيث قضت فيه بأن احلكم باحلبس مدى احلياة دون
استعادتها يعد أمراً غير متفق مع الكرامة اإلنسانية ،فيتعني
أن يتاح للمحكوم عليه فرصة اإلفراج عنه أو دون اإلعتراف له
على الدول أن تكفل لسائر األشخاص احملتجزين مبن فيهم
بإمكانية مراجعة احلكم أثناء تنفيذ العقوبة بحقه ،يعد مخالفاً
الذين حكموا بعقوبة احلبس مدى احلياة ،إمكانية التعديل
لنص املادة
واستعادة حريتهم .وقد أكدت احملكمة يف هذا السياق على
وجوب أن تكون عملية إعادة اإلدماج محور وغاية االحتجاز
( )3من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان الذي يحظر التعذيب
وهي مسألة معترف بها وراسخة أوروبياً وعاملياً؛ فأشارت إلى
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
نصوص صادرة عن مجلس أوروبا  ،وأعمال اللجنة األوروبية ملنع
املهينة .فهذا احلكم يعد حكماً غير مسبوق بالنسبة للمحكمة من
التعذيب ،وقانون اإلتحاد األوروبي والنظام األساسي للمحكمة
زاويتني هما  :رجوع احملكمة ذاتها فيه عن اجتهاداتها السابقة
اجلنائية الدولية.
التي ذهبت فيها إلى أن عقوبة احلبس مدى احلياة ال تخالف املادة
( )3من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،وبعدد القضاة الذين وانتهت احملكمة بالنتيجة إلى أن القانون الوطني الذي ال ينص
صوتوا لصاحله إذ تبنته الغرفة الكبرى للمحكمة بأغلبية  16صوتاً على إمكانية إعادة النظر يف أوضاع احملكومني بعقوبة احلبس
مقابل صوت واحد رفضه ؛ األمر الذي يضفي على مضمون احلكم مدى احلياة بغية تقييم أحوالهم وقياس مدى تحقيق احلبس لغايات
مشروعية كبيرة.
ومقتضيات النظام العقابي  ،فإنه يكون مخالفاً ملضمون املادة ()3
افتتحت احملكمة حكمها املذكور بالتذكير بأن عقوبة احلبس مدى من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
احلياة بحد ذاتها ليست عقوبة مخالفة لتحرمي التعذيب وغيره من وإذا كان املقام هنا ال يتسع لبسط مفردات هذا احلكم وما جاء فيه،
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .ولكنها فإنه يستطاع القول بإيجاز أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
شددت باملقابل على أن عقوبة باحلبس مدى احلياة حتى تكون أقرت فيه للمحكومني بعقوبة احلبس مدى احلياة «حقا يف األمل»
متفقة مع املادة ( )3من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ينبغي يستند إلى احلق يف تحرمي التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو
أن يتاح فيها للمحكوم عليه فرصة اإلفراج عنه أو إمكانية مراجعة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وهي بالنتيجة أحدثت
احلكم يف أثناء مدة تنفيذ العقوبة .وقد استندت احملكمة لتبرير تغييرا مهما بالنسبة ألوضاع احملكومني باحلبس مدى احلياة يف
هذا املوقف على ثالثة أسباب هي :
عدد من الدول األعضاء يف مجلس أوروبا .فضالً عن أنه يعد دليالً
 - 1مقتضيات النظام العقابي التي يجب أن تكون اساساً لإلدانة إضافياً على طريقة تفسيرها لفكرة إساءة املعاملة ،فهي تلجأ إلى
والتي مبوجبها ال يجوز اإلستمرار باحتجاز شخص عندما ال تفسير دينامكي وتطوري يتسق مع مقتضيات احلياة الفعلية حلظة
يتوافر أي من هذه املقتضيات ويف مقدمتها حماية اجملتمع التفسير وليس مع تلك التي كانت سائدة زمن إقرار النص.
وإعادة اإلدماج ،األمر الذي يعني من وجهة نظر احملكمة وجوب
املوازنة يف أثناء تنفيذ عقوبة احلبس مدى احلياة بني هذه
املقتضيات واإلستمرار يف تنفيذ العقوبة .وهذا ال يتحقق إال
عندما يتاح للمحكوم عليه بهذه العقوبة فرصة مراجعة احلكم
بغية التحقق من إستمرار مقتضيات ومبررات احتجازه.
أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أقرت
 - 2أوضحت احملكمة أنه إذا لم تكن هناك فرصة ملراجعة احلكم
فيه للمحكومني بعقوبة احلبس مدى احلياة
بعقوبة احلبس مدى احلياة أو اإلفراج عن احملكوم عليه يف أثناء
«حقا في األمل» يستند إلى احلق في حترمي
تنفيذ العقوبة ،فثمة خطورة من أنه لن يتاح له مطلقاً فرصة
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة
إصالح اخلطأ الذي اقترفه .فمهما أبدى احملكوم عليه من
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
استعداد للعودة إلى اجملتمع وقابلية لإلصالح ،فإنه لن يكون
لذلك أي أثر على طريقة التعامل معه وستغدو العقوبة غير
متضمنة حلل عادل أو متناسب ،فكلما عاش احملكوم عليه مدة
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َم�سرية العامل ِمن �أجل �إل َغاء ُعقوبة ال ْإعدام
 لأن احلق يف احلياة ملك للإن�سانية -بقلم النقيب عبد الرحيم اجلامعي
منسق شبكة احملاميات واحملامني ضد عقوبة اإلعدام
اإلعدام :ثقافة من التاريخ القدمي:
مناهضة عقوبة اإلعدام واملطالبة بإلغائها ،أخذت
مسافات واسعة من النقاش من قبل الساسة
والقانونيني واحلقوقيني والسوسيولوجيني وخبراء
عِلم اإلجرام  ،وحتى بني األئمة والقديسني
والقساوسة ،منذ تاريخ بعيد وإلى اليوم.
ويدخل يف العِلمِ العام أن عقوبة اإلعدام ،وتحت
تَسميات مختلفة ،اعتبرت ومن القِدمي ،من منظومة
الضبط ومقاومة اجلرمية ومعاقبة اجملرمني،
استعملتها البالطات ودواوين السلطة رمزا لقوتها،
وتأكيدا لنفوذها ووجودها ،صبغتها الكنيسة
ورجالها صبغة دينية ،طبعها الفالسفة بخالفات
بينهم يف طبيعتها وحُكمها وتأثيراتها السوسيو
ثقافية ،وأثار حولها املثقفون اسئلة مُحرقة من حيث
عالقاتها بالعقيدة وبالغيب والدين وباملقدس،....
إنها بحق العقوبة األكثر تَعقيدا وجَدال ،واألكبر
سِناً وإهتماماً إنطلقت منذ بداية التقنني والتشريع
من عهد حمورابي ،ويف حضارات اإلغريق واليونان
والرومان ثم القرون الوسطى وما طبعت به الكنيسة
هذه املرحلة ،وعهد األنوار وما أثاره نظام العقد
اإلجتماعي وعدد من املنظرين والفالسفة من
تبريرات لسياسة عقابية تبرز دور عقوبة اإلعدام
يف التنظيم اإلجتماعي ،مروراً بانطالق التفكير يف
الغائها مع بلورة مدرسة الفيلسوف باكاريا ونظرياته
يف كتاباته حول اجلرمية والعقاب ،مع القرن
الثامن عشر ثم التصدي لها منذ اجليل األول من
املواثيق العاملية حلقوق اإلنسان بالقرن العشرين و
اتساع دائرة مسيرة اإللغاء والتي تواصل نضالها
وإنتصاراتها شيئاً فشيئاً إلى اليوم.
واأليديولوجية
السياسية
املقاربة
واحلقوقية لعقوبة اإلعدام ؟
ال شك ان هناك قَناعة قوية بأن عقوبة اإلعدام
موضوع سياسي قبل ان يكون موضوعاً قانونياً
وحقوقياً ،فلم يكن النقاش يوماً حَولها محصُوراً
بني فاعلني من مجال القانون أو حكراً على نشطاء
يف مجال حقوق اإلنسان ،ومن املؤكد أن املُقاربة
السياسية واأليديولوجية كانت حاضرة بقوة يف
مراحل مختلفة من مراحل الصراع حول إلغاء هذه
العقوبة.
فمن الواضح أن التجرمي والعقاب موضوع سياسي
أصالً ،وهو من ضمن السياسات العمومية التي
تتحكم فيها السلطات احلاكمة يف كل بلد ،وتحدد
أفاقها موازين القوة داخل املؤسسات التشريعية
التي غالباً ما تكون فيها األغلبية تدافع عن برامجها
وأطروحاتها السياسية ذات الصلة بالعدالة عامة
والعدالة اجلنائية بصفة خاصة ،وذات الصلة
بالقضاء ومحاربة اجلرمية وفلسفة العقوبة مبا فيها
عقوبة اإلعدام داخل منظومة العقوبات اجلنائية.
ومن دروس التاريخ السياسي والتجارب القانونية
الدولية التي تؤكد هذا الطرح ،أن عقوبة اإلعدام
شكلت سالحاً بامتياز للمنتصرين السياسيني
والعسكريني يف صراعاتهم من أجل البقاء يف
السلطة او من أجل أخذ السلطة ويف مواجهتهم
خلصومهم املاسكني بها أو املهرولني إليها،
وشكلت عقوبة اإلعدام عنصر نفوذ ومظهر قوة

بالنسبة لألنظمة ،و حتى بالنسبة لبعض األنظمة
الدميقراطية اليوم كما هو الشأن بالنسبة للواليات
املتحدة األمريكية باخلصوص.
لكن ما هو أخطر ،هو اإلستعمال السياسوي لعقوبة
اإلعدام للنيل من إستقالل القضاء ونزاهته ومن
حِياده وجَره ملُواالته للسلطة السياسية وقَلبِه إلى
وسِيلة إللبَاس القتل السياسي بالقتل القضائي
والقتل خارج نطاق القانون بالقتل باسم القانون
وباسم عدالة الكواليس واألوامر.
مسار اإلنسانية إللغاء اإلعدام :مسار شاق،
عنيد ،لكنه ممتع :
إنجازات اإلنسانية خالل القرن املاضي على
اخلصوص ،كانت إنجازات بليغة ومشجعة إتجاه
إلغاء عقوبة اإلعدام ،أعطت نفساً قوياً للمناهضني
لها للسير يف مسار متطور ومُؤسس حلضارة حماية
جديدة للحق يف احلياة بعد مرحلة كبيرة و متميزة
من عهد األنوار حيث طرح املوضوع آنذاك بكل
أبعاده وبوعي كبير على يد مفكرين وفالسفة وكبار
الساسة ،غير ان ويالت احلربني يف القرن املاضي
ومآسيهما دفعت اإلنسانية لالنتفاضة ضد توحش
قانون احلروب وعنف سلطة األنظمة وأجهزتها
األمنية والقضائية ،و اقتنعت بأن العقاب كمحاربة
اجلرمية لهما ابعادهما اإلنسانية واألخالقية،
وقيمهما الكونية والتي تتعارض مع سيادة املوت
املُغَلفة بالقانون أو بالشريعة أو باملعتقدات الدينية
ومع سيادة التعذيب كما تتعارض مع كل اشكال
العنف والتعذيب و اإلهانة وهي بطبيعتها من جنس
اإلعدام ومن مسبباته.
لدى اإلنسانية اليوم ،ولدى نشطاء احلركة العاملية
ملناهضة عقوبة اإلعدام ،أرضية قوية صنعها تاريخ
نضال مرير ومستمر وعنيد تتمثل يف:
أوال :الشرعية الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق
اإلنسان ،واإلعالنات التي لها ارتباط بعقوبة
اإلعدام واحملكومني بها ،واإلجتهادات القضائية
الدولية ذات الصلة ،والرأي العام الدولي ممثال
يف بيانات ونداءات وتقارير وبالغات ذات الصلة
والصادرة عن هيئات ومنظمات غير حكومية،
ومسيرات العقدين األولني من القرن  21املمثلة
يف التشبيك الدولي ،يف قوة املرافع وقد مت انعقاد
أول مؤمتر عاملي ضد عقوبة اإلعدام ،مبدينة
ستراسبورغ سنة  2001وتأسيس اإلئتالف الدولي
ضد عقوبة اإلعدام بروما سنة  2002و اإلعالن عن
اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام سنة 2003
وإنعقاد خمس مؤمترات عاملية حول عقوبة اإلعدام:
باسترازبورغ -مونتريال -باريس -جنيف -مدريد.
أما املوراتوار( ،وقف التنفيذ) وهو آخر أهم
اإلنجازات على املستوى الدولي فيتمثل يف توصيات
إتخذتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتدعو إلى
تخلـّي دول العالم عن تنفيذ عقوبة اإلعدام وإيقافه،
إستناداً يف قرارات صوت عليها سنوات 2007
 ،2012 ،2010 ،2008 ،لكن دول شمال افريقيا
والشرق األوسط ،فتحتفظ كلّها بعقوبة اإلعدام،
مع وجود األمل يف نشطاء مناهضون يرافعون
ويضغطون يف املغرب و لبنان واألردن مثالً إللغاء
العقوبة أو وقف تنفيذها.

ومع «الربيع العربي» ،أو الربيع الدميقراطي ،لم
تَسقط عقوبة اإلعدام بكل أسف عقب اسقاط
انظمة اإلستبداد بكل من تونس ومصر وليبيا قبل
ثالث سنوات ،بل كانت الدهشة من مصر و تونس ملا
سجل احملافظون زحفاً دستورياً من خالل التوافق
السياسي على اإلبقاء عليها عقوبة مشروعة وعدم
إلغائها ،بل نالحظ أن احكام اإلعدام قد نشطت
بشكل ملفت للنظر يف مصر.
ويف املغرب وهو منطقة يخوض فيها املناهضون
نضاالً متواصالً وضاغطاً من أجل إلغاء عقوبة
اإلعدام والتي لم تنفذ منذ سنة  ،1993واألردن
مثالً الذي لم ينفذ منذ سنة  ،2006فقد تعدى عدد
احملكومني باإلعدام املائة ،مبا فيهم النساء ،حيث
يقبع اجلميع يف السجون دون إستبدال عقوبتهم.
إن احلركة املغربية القوية املناهضة لعقوبة اإلعدام
و املتمثلة يف ثالث ائتالفات وهي :اإلئتالف املغربي
ضد عقوبة اإلعدام ،وشبكة البرملانيات والبرملانيني
ضد عقوبة اإلعدام ،وشبكة احملاميات واحملامني
ضد عقوبة اإلعدام ،تنادي بإحلاح وإصرار بضرورة
إلغاء عقوبة اإلعدام وإلغاء العمل بها قضائياً،
والقيام بكل شجاعة سياسية بصياغة مقومات
تشريع جنائي مبنظور حقوقي وحداثي ينظف
املنظومة القانونية املغربية من عقوبة اإلعدام
نهائيا  -وهي العقوبة التي تبلغ حاالتها يف القانون
اجلنائي وحده أكثر من  900حالة حسب دراسة
أعدتها شبكة احملامني ضد عقوبة اإلعدام-،
ويعترف باحلق يف احلياة و البقاء كما قرر الدستور
الصادر سنة  2011ذلك باملادة  20منه ،وينادون
بوعي نبيل غير ذي حساب ضيق بعدالة تحمي
احلياة وتنبذ ازهاق األرواح باسم قانون تاليون
 LOI DE TALIONومبدأ السن بالسن ،أي
بسياسة جنائية تتالءم مقوماتها مع املواثيق الدولية
حلقوق اإلنسان ومع مقتضيات البروتوكول امللحق
باتفاقية احلقوق املدنية والسياسية التي صادق
عليها املغرب.
بيد أن الشبكات املغربية ملناهضة عقوبة اإلعدام
ومن مرجعيتها الكونية غير اإلنتقائية املتأصلة
فكرياً وثقافياً ونضالياً ،كانت وما زال تعتبر ،كباقي
مكونات احلركة احلقوقية العاملية ،أن األمر بالنسبة
لعقوبة اإلعدام ال ميكن تغليفة بغالف العقيدة
الدينية أو اخلصوصية الثقافية ،وال ميكن اإللتفاف
على خطورة عقوبة اإلعدام باسم السلطة أو
الدولة أو نص القانون ،أو من وراء أصول احلضارة
واإلنتماء اجلغرايف أو العرقي أو الديني ،وال ميكن
استباحة أقدس حق باسم اإلرث اجملتمعي أو تدني
مستوى الوعي ،أو اخلوف من اجلرمية أو مقاومة
اإلرهاب واجلرمية عبر الوطنية.
إنه ال تعايش ما بني حقوق اإلنسان و التربية على
قيمها وحماية احلق يف احلياة ،وما بني عقوبة
اإلعدام نصا ومسطرة وقضاء وتنفيذاً أو تجميداً
أوتعليقاً ،وأن تالزمهما هو انتهاك لقيمة الفكر
واألخالق والقيم والقانون ولعاملية احلقوق ،وهو
اقصاء للمجتمع من مسار التاريخ من أجل تحقيق
املساواة بني البشر يف احلياة واألمن والسالمة
واحلق يف العدالة التي ال تَقْتُل.
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نظرات ت�أملية يف عقوبة الإعدام يف القر�آن الكرمي
بقلم د .عامر احلايف  /جامعة ال البيت  -األردن
ال بد لنا عند دراسة األحكام التشريعية يف القرآن
الكرمي من اعتبار التطور التشريعي ومراعاته
حلاجات اجملتمع إبان التنزيل ،كما ال بد من القول
أن هذا التدرج ليس مقصوراً على «عصر التنزيل»
وإمنا يتجاوز ذلك إلى العصور كلها من خالل
اإلجتهاد ،وال بد لنا من اإلنتقال من «عصر تنزيل
األحكام» إلى «التنزيل العصري لالحكام» تنزيالً من
شأنه ان يستوعب ما استجد للناس من أحوال ،ولنا
يف حكم الرق واإلستعباد أكبر أمنوذج على ذلك.
فاألمر ال يتوقف عند إيقاع عقوبة القتل بل يتجاوز
ذلك إلى البحث يف عموم أشكال العقوبات التي
أشارت إليها الشرائع الدينية يف تاريخنا اإلنساني
على وجه العموم .
األسس التي يقوم عليها القول بإيقاف
العقوبة بالقتل :
> أوالً :األصل يف اإلسالم هو درء العقوبات  ،وذلك
من خالل شروط مشددة يصعب الوصول إليها
 ،وألن أحكام اإلنسان يغلب عليها الظن فإن
الرسول عليه الصالة والسالم قال« :إدرأوا
احلدود بالشبهات» ،والشبهة تعني الشك وعدم
التأكد من وقوع اجلرمية ،أو الشك بشرط من
شروط إثباتها ،وهنا يجب على القاضي أن
يسعى لدرئها ،والنزول إلى عقوبات أدنى.
ثانيا :العقوبة بالقتل وإنسجامها مقاصد
>
الشريعة اإلسالمية.
تقوم الشريعة اإلسالمية على خمس مقاصد
أساسية يف عموم أحكامها العملية  ،وهي حفظ
الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ
النسل وحفظ املال .
قال اإلمام أبو حامد الغزالي« :إن مقصود
الشرع من اخللق خمسة :وهو أن يحفظ
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.
فكل من يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة
فهو مصلحة .وكل ما يفوت هذه األصول فهو
مفسدة ودفعها مصلحة .وتحرمي تفويت هذه
األصول اخلمسة والزجر عنها يستحيل أال
تشتمل عليها ملة من امللل وشريعة من الشرائع
التي أريد بها إصالح اخللق».
ولو تأملنا يف هذه املقاصد لوجدناها جميعها
تخدم اإلنسان وحياته على األرض  ،وهي
تؤدي إلى حفظ النفس  ،وحفظ النفس يعني
احترامها وصيانتها من كل ما يتلفها ودفع
األذى عنها واملوت هو أسوء أذى ميكن إحلاقه
بالنفس اإلنسانية ،وتحقيق هذا املقصد ينبني
عليه البحث اجلاد عن صيغ جديدة للعقوبة ملنع
عقوبة القتل.
> ثالثا :العقوبة بالقتل والالعنف يف القرآن
ذكر القتل يف القران الكرمي ألول مرة يف قصة
ولدي آدم عندما قتل قابيل أخيه هابيل « وَاتْلُ
عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَاً فَتُقُبِّلَ
مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ االْخَرِ قَالَ الَقْتُلَنَّكَ
قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اهللُ مِنَ الْمُتَّقِنيَ ،لَئِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ
يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا بِبَاسِط يَدِىَ إِلَيْكَ الِقْتُلَكَ
إِنِّى أَخَافُ اهللَ رَبَّ الْعَـلَمِنيَ» (املائدة) 27-28:
ويالحظ على هذه القصة ثالث مالحظات أساسية
تدفعنا إلى إعادة النظر مبوضوع القتل والعنف على
وجه العموم.
أ -أن األخ املقتول رفض أن يقابل القتل بالقتل
والعدوان بالعدوان وهذا يؤكد أن منطق
املعاملة باملثل ليس هو التعبير األمثل عن القيم
األخالقية والروحية يف اإلسالم.

ب -لم يأمر اهلل آدم وهو نبي اهلل ووالد املقتول
وولي دمه أن يقتص من قابيل بعد قتله ألخيه.
ج -تشير اآلية إلى أن اإلميان باهلل واخلوف منه
والذي ينبع من ضمير اإلنسان هو الذي مينع
اإلنسان من اقتراف جرمية القتل أو مقابلة
الشر مبثله.
العقاب والعفو
ذكر القرآن عقوبة القتل إلى جانب حديثه على
العفو والتقوى ومنع الفساد وإقامة العدل ،بكل
أبعاده النفسية واإلجتماعية واألخالقية والتربوية.
ولذلك نقول أن عقوبة القتل وإن كانت موجودة يف
الكتاب والسنة ،إال أن تطبيقها يتوقف على جملة
من الشروط واملعطيات إضافة إلى نضج اجملتمع
ورقيه األخالقي والروحي.
كما أعطى اهلل ألقارب القتيل مجاالً ألن يعفوا
ويصفحوا عن القاتل ،بل نجد أن القرآن الكرمي
يحث على الصفح والعفو .وال شك أن العفو اذا
أصبح سمة للمجتمع فإن عقوبة القتل سوف تنتهي.
وميكن أن نلحظ أن عقوبة القتل يف اجملتمعات
اإلنسانية قد تطورت من القتل بغرض الثأر واإلنتقام
الشخصي إلى القتل بغرض اإلنتقام اإلجتماعي
أواإللهي إلى البحث عن صيغ جديدة تتجاوز نطاق
الثأر واإلنتقام وتستوعب األبعاد النفسية والتربوية.
التوبة تسقط احلد
من املقوالت األساسية التي ينبني عليها تطوير
اإلجتهاد اإلسالمي تجاه إيقاف تنفيذ عقوبة
اإلعدام مقولة «التوبة تذهب احلد»
وتفتح املقولة الباب واسعاً أمام من قد يستحقون
عقوبة القتل للعودة إلى مجتمعهم وحياتهم اإلنسانية
القومية  ،وذهب بعض العلماء املسلمني إلى هذا
القول واستدلوا بأدلة كثيرة منها .
فقال عن عقوبة الزنا« :واللذان يأتيانها منكم
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» ـ وعن
حد السرقة ،قال« :فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح
فإن اهلل يتوب عليه» ـ وقال النبي صلى اهلل عليه
وسلم« :التائب من الذنب كمن ال ذنب له ـ ومن ال
ذنب له ال حد عليه» ،وقال يف ماعز ملا أخبر بهربه:
«هال تركتموه يتوب فيتوب اهلل عليه».
عن أنس أن رجالً أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم
فقال :يا رسول اهلل  ،إني زنيت فأقم علي احلد ،
ثم أقيمت الصالة  ،فصلى مع النبي صلى اهلل عليه
وسلم فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم قد كفر
عنك بصالتك.1
إيقاف احلدود
جاء يف كتب الرواية ان عمر بن اخلطاب قد اوقف
حد السرقة عام الرمادة وذلك ملا حلق الناس من
جوع وفاقة يصعب معها تحقيق العدالة بني الناس.2
ولذا قال اإلمام ابن القيم رحمه اهلل« :وعام اجملاعة
يكثر فيه احملاويج واملضطرون  ،وال يتميز املستغنى
منهم والسارق لغير حاجة من غيره  ،فاشْتَبَه مَن
يَجب عليه الْحَدّ بِمَن ال يجب عليه  ،فَدُرِئ».3
وايقاف حد السرقة نتيجة لظروف الواقع اإلقتصادي
تعني مراعات األحكام الشرعية للواقع على سبيل
العموم  ،ومن هنا فإن تغير الفكر القانوني والتربية
اإلجتماعية التي تتعلق بعقوبة القتل هي أمر معتبر
 -1ابن حزم  ،احمللى  ،ج. 12
 -2ابن قدامة  ،املغني .462-463 / 12
 -3إعالم املوقعني 15 - 14 /3

يف الشريعة ويجب مراعاته.
إن اللجوء إلى عقوبة القتل غالباً ما يكون ناتجاُ عن
اإلحساس بالرغبة بالتشفي واإلنتقام .ويفترض أن
يؤدي رقي اإلنسان ونضجه إلى إشاعة قيم العفو
والصفح والبحث عن حلول أخرى تنسجم مع هذه
القيم .
ال بد اإلخذ باإلعتبار أن أي تغيير ال بد أن يبدأ من
الداخل وال بد أن ينسجم مع خصوصيات الدينية
والثقاية قبل أن يكون استجابة ملعاهدات خارجية
وإتفاقيات دولية أو نتاجا للعوملة الثقافية والقانونية.
القصاص حياة وليس قتل وموت
يقوم مبدأَ العقوبةِ يف اإلسالم على زجر اجملرم
وحفظ حياته وحياة غيره ،قال تعالى« :ولكم يف
القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون»،
(البقرة.)179:
والفرق بني كون القصاص حياة هو انتصار للحياة
يف حني كان العرب قبل اإلسالم ينطلقون من مقولة
«القتل أنفى للقتل» واآلية تقول{ :فِي الْقِصَاصِ}
ولم تقل يف القتل وهذا يفتح أمام العقل اجملال
لالجتهاد يف صيغ أخرى للقصاص غير القتل.
وما أجمل كالم الرافعي «ومن إعجاز هذه اللفظة
أنها باختيارها دون كلمة القتل تشير إلى أنه سيأتي
يف عصور اإلنسانية العاملة املتحضرة عصر ال يرى
فيه قتل القاتل بجنايته إال شرًّا من قتل املقتول؛ ألن
املقتول يهلك بأسباب كثيرة مختلفة ،على حني أن
أخذ القاتل لقتله ليس فيه إال نية قتله؛  ...التعبير
بالقصاص تعبير يدع اإلنسانية محلها إذا هي
تخلصت من وحشيتها األولى وجاهليتها القدمية،
فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو وغيرهما؛ أما
املثل فليس فيه إال حالة واحدة بعينها كأنه وحش
4
ليس من طبعه إال أن يفترس».
ليس املقصود بالقول بتوقيف عقوبة اإلعدام هو
مكافأة اجملرم أو اإلستخفاف بخطورة اجلرمية التي
اقترفها اجلاني أو مبشاعر عائالت الضحايا الذين
لن يحيي القتل ميتهم .وإمنا املقصود هو البحث عن
صيغ مدروسة للعقوبة يكون هدفها اإلصالح وفتح
باب التوبة وإعادة التأهيل واملصاحلة مع النفس
واجملتمع.
األصل يف األمر الذي اراده اإلسالم هو إقرار مبدأ
الرحمة واملسامحة بني الناس ،والقرآن حث على
العفو والصفح ومقابلة الكره باحلب ,وهذا ما فعله
رسول اهلل عندما فتح مكة وعفا مدينة باكملها .
العدالة املطلقة ليست يف هذا العالم وإمنا هي
«العدالة املمكنة» وال يتنافى عدم إيقاع القتل على
القاتل بسبب عفو أهل املقتول مع العدالة اإللهية
النهائية.
وال يجوز أن يبقى منطق اإلنتقام هو األصل يف
فكرنا التشريعي وإمنا يحب التفكير باالرتقاء بفكرنا
القانوني يف ضوء القيم األخالقية والروحية التي
تعمق معاني العفو واملسامحة يف النفس واجملتمع .
نعم إن قتل البريء هو جرمية كبرى تستحق العقاب
لكن قتل اجلاني ليس فضيلة كبرى تستحق اإلشادة
 .وقد يكون قتل اجلاني فيه معنى العدالة لكنه يشير
يف الوقت نفسه إلى العجز عن ايجاد صيغة أخرى
إلصالح اجلاني وإعادته إلى احلياة .إن ترك شكل
من أشكال العقوبة ،وهو القتل ،ال يعني ترك العقوبة
على اإلطالق  .كما ان إيقاف عقوبة اإلعدام ليس
انتصاراً ملنطق العنف واجلرمية وإمنا تقويضاً لهذا
املنطق من جذوره .
 -4الرافعي  ،وحي القلم .

« آفاق اإلصالح» واليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام
يصادف العاشر من أكتوبر/تشرين األول  2014الذكرى الثانية عشرة لليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام ،حيث يحتشد اجملتمع املدني واجلمعيات
املطالبة بإلغاء تلك العقوبة يف كافة أنحاء العالم لتوعية الرأي العام الدولي بعبثية تلك العقوبة وقسوة تنفيذها.
تدعو املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي الدول التي ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام على اإللتزام بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام واتخاذ اخلطوات القانونية
نحو إلغاء كامل للعقوبة يف القانون .وتقوم املنظمة بتنفيذ نشاطات موجهة نحو اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدني لكسب التأييد يف هذا اإلطار.
وضمن جهود املنظمة نحو احلد من إستخدام عقوبة اإلعدام يف جميع أنحاء العالم و تنفيذ العقوبات البديلة  ،تقدم املنظمة الدولية الإلصالح اجلنائي
قسم خاص من مجلة « آفاق اإلصالح»  ،حول اإلحتفال باليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام والذي يضم مقاالت ,ومواضيع مختلفة حول العقوبة.

حقائق و�أرقام حول واقع عقوبة الإعدام يف العامل

�إ�صدارات املنظمة اخلا�صة بعقوبة الإعدام
 مناهضة عقوبة اإلعدام يف العالم العربي -عقوبات بديلة لعقوبة اإلعدام

 -عقوبة اإلعدام  -حقيبة معلومات

 -دليل حماية اللذين يواجهون عقوبة اإلعدام

 دليل أدوات كسب التأييد واملناصرة يف مناهضة عقوبة اإلعدام -كيفية إعداد تقارير حول عقوبة اإلعدام

 نحو إلغاء عقوبة اإلعدام والعقوبات البديلة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا النضال من أجل حياة املوكلني :تأثير عقوبة اإلعدام على محامي الدفاع -عقوبة اإلعدام واإلرهاب والقانون الدولي

« آفاق اإلصالح» واليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام

امثلة لعدد اجلرائم والقوانني يف بع�ض البلدان
البلد

عدد اجلرائم اجملرمة
باالعدام

املغرب

361

اجلزائر

البيانات غير متوفرة

تونس

 21دون احتساب قانون
االرهاب واجمللة العسكرية
واجلمارك

مصر

 44مادة ولكن اجلرائم اكثر
من ذلك

اليمن

 41مادة تشتمل على 315
جرمية معاقب عليها باالعدام

لبنان

على االقل  24مادة تنطوي
على اكبر عدد من احلاالت

االردن

اكثر من  23نصا قانونيا يف
التشريعات

القوانني املستعملة التي تنص على عقوبة االعدام
>

القانون اجلنائي الصادر يف  11-26- 1962مبقتضى الظهير رقم 1-59-413

>

قانون العدل العسكري الصادر مبقتضى الظهيرة رقم  1-56-270املؤرخ يف 11-10-1956

>

قانون العقوبات رقم  06-23املؤرخ يف  20ديسمبر 2006

>

االمر رقم  75-47املؤالخ يف يونيو 1975

>

اجمللة اجلزائية  ،القانون عدد  89لسنة  1999والتعديالت يف القانون عدد  46لسنة
 ، 2005والقانون عدد  45لسنة 2005

>

مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية صارة باالمر املؤرخ يف  10جانفي 1957

>

تنقيح الفص  126للمجلة اجلزائية مبوجب القانون عدد  9لسنة 1985

>

مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية

>

اجمللة التاديبية واجلزائية البحرية

>

قانون السكك احلديدية عدد  74لسنة 1998

>

قانون االسلحة والذخائر رقم  394لسنة 1954

>

قانون العقوبات

>

قانون اخملدرات رقم  182لسنة  1960املعدل بالقانون رقم  122لسنة 1989

>

قانون اجلرائم والعقوبات

>

قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية

>

قانون مكافحة جرائم االختطاف والتقطع

>

قانون االثبات

>

قانون العقوبات املدني

>

قانون العقوبات العسكري

>

قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية والسالئف وتعديالته

>

قانون احملافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة واملواد اخلطيرة

>

قانون القضاء العسكري

>

قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960وتعديالته قانو العقوبات رقم  58لسنة 2006

>

قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية رقم  11لسنة 1988

>

قانون املفرقعات رقم  13لسنة 1953

>

قانون حماية واسرار ووثائق الدولة رقم  50لسنة 1971

خمتارات من ن�شاطات املنظمة الدولية
للإ�صالح اجلنائي
لقاءات �إقليمية ودولية
تعزيز �ضمانات حماية حقوق الإن�سان
يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل

مذكرة تفاهم بني املنظمة الدولية
للإ�صالح اجلنائي وامل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان
مت على هامش املؤمتر الدولي حول احملكمة العربية حلقوق اإلنسان
توقيع مذكرة تفاهم بني املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي /املكتب
اإلقليمي للشرق األوسط وشمال افريقيا و املؤسسة الوطنية حلقوق
اإلنسان مبملكة البحرين بتاريخ  26أيار  /مايو  ،2014بهدف العمل
على وضع آلية للتعاون املشترك بني الطرفني على نحو يعزز دور
كل منهما ،ويوطد مجاالت التنسيق بينهما على املستويني اإلقليمي
والدولي ،ومبا بخدم أهداف تبادل اخلبرات وفقا ألهدافهما ومجاالت
اختصاصاتهما.

ناقش متخصصون ومعنيون  ،اخلدمات التي تقدم لنزالء
مراكز اإلصالح والتأهيل  ،ومدى تلبيتها وتوافقها مع املعايير
الدولية اخلاصة مبعاملة األشخاص يف املرافق االحتجازية،
جاء ذلك يف حلقة نقاشية نظمتها املنظمة الدولية لإلصالح
اجلنائي بتاريخ  27أيار  /مايو  ،2014بالتعاون مع وزارات
العدل والتنمية اإلجتماعية والصحة ومديرية األمن العام ،
بهدف تطوير الدليل اإلجرائي للتفتيش على أماكن االحتجاز
لضمان احترام ضمانات املعاملة اإلنسانية لنزالء تلك املراكز.
ومن إحدى األولويات التي تركز عليها املنظمة ببرامجها هي «ضمانات
املعاملة احلسنة ومناهضة التعذيب وسوء املعاملة» يف أماكن
االحتجاز ،وتأتي احللقة ضمن برامج العمل املشتركة بني املنظمة
وشركائها يف القطاع الرسمي ،لتحسني نوعية اخلدمات املقدمة
للمحتجزين باملؤسسات العقابية ودور رعاية األحداث ،وبدعم من
مشروع تعزيز عدالة األطفال املمول من مفوضية اإلتحاد األوروبي.
تطوير هذا الدليل ينطلق من معايير حقوق اإلنسان وإدارة
اجلودة الشاملة التي تركز على توفير األسس واألدوات والوسائل
الالزمة لضمان البيئة اآلمنة باملؤسسات االحتجازية ودور
ومؤسسات ومراكز الرعاية اإلجتماعية ،من خالل رصد ومراقبة
وتقييم مدى التزامها بحقوق منتفعيها وفق نهج حقوق اإلنسان.

دورة تدريبية حول رفع كفاءة دور
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف تطبيق
معايري حقوق الأ�شخا�ص املحرومني من
حريتهم
بهدف زيادة الوعي حول دور ومسؤولية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،
وتقوية قدرات العاملني يف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،وزيادة
معرفته باملعايير الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة بإدارة املؤسسات
األمنية  ،عقدت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي دورة تدريبية بعنوان
« تحسني دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تطبيق معايير حقوق
األشخاص احملرومني من حريتهم» ،وذلك يف الفترة ما بني  25 23-أيلول
 /سبتمبر .2014
وشارك يف الدورة عدد من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ،باإلضافة الى عدد من النشطاء العاملني يف مجال حقوق األشخاص احملرومني من احلرية.
مت خالل الدورة تطبيق منهجية املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان التفاعلية يف التدريب .وذلك من خالل أساليب تدريبية كاجملموعات
النقاشية ،ومجموعات العمل ،ودراسات احلالة ،ومشاركة اخلبرات لتمكني املشاركني من اإلستفادة من والنظر يف أفضل املمارسات.
كما مت تغطية مواضيع مختلفة منها اإلطار القانوني حلقوق األشخاص احملرومني من احلرية واآلليات الدولية ذات الصلة ،ودور املؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان فيما يتعلق بحقوق األشخاص احملرومني من احلرية وسبل تفعيل هذا الدور ،باالضافة إلى القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  ،وقواعد
األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،وغيرها من املواضيع املتعلقة مبوضوع الورشة

الدورة ال�سابعة والع�شرون ملجل�س حقوق الإن�سان  -اجلل�سة املخ�ص�صة ملناق�شة �أو�ضاع
الأ�شخا�ص املحتجزين والإكتظاظ يف ال�سجون
دعت املنظمة الدولية لالصالح اجلنائي مجلس حقوق اإلنسان وكافة
هيئاته إلى إعتبار اإلفراط يف اللجوء إلى االحتجاز ومسألة اإلكتظاظ
يف السجون والظروف القاسية الناتجة عنه كإحدى قضايا حقوق
اإلنسان امللحة ،وذلك يف الدورة السابعه والعشرون جمللس حقوق
اإلنسان واخملصصة التي انعقدت يف جنيف يف الفترة ما بني 8-26
أيلول  /سبتمبر .2014

جاء ذلك يف كلمة األستاذة تغريد جبر املديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية
لإلصالح اجلنائي يف شمال افريقيا والشرق األوسط ضمن اجللسة
اخملصصة ملناقشة أوضاع األشخاص احملتجزين ومسلوبي احلرية.
حيث بينت فيها ان اإلحصائيات الصادرة عن الهيئات املشرفة على
أماكن االحتجاز( السجون) تشير إلى نسبة اكتظاظ يف العالم العربي
وصلت إلى  150%من الطاقة اإلستيعابية لتلك األماكن  ،األمر الذي
يؤدي بالضرورة إلى نقص يف املوارد واملوظفني وضعف األمن داخل أماكن اإلحتجاز ،ففي مجال املوارد البشرية قد يخصص حارس واحد
لإلشراف على أكثر من  300محتجز(سجني) ،مما جعل هذه الظروف والنقص املصاحب لها يف اإلمكانيات ذو تأثير مباشر على األشخاص رهن
االحتجاز.

كما أن الرعاية الصحية غير كافية يف ضوء انتشار األمراض ونقص اخلدمات الصحية  ،والنقص يف الطعام الذي يؤدي يف بعض احلاالت الشديده
إلى حدوث الوفاة بسبب سوء التغذية ،كما أن ظروف االحتجاز السيئة تؤدي بالضرورة إلى انتهاك احلق يف احلياة والسالمه الشخصية واألمن
ليس فقط لألشخاص مسلوبي احلرية بل ايضاً ملوظفي السجون .وال نغفل الزيارات للسجناء واحلق يف اإلتصال بالعائلة واحلياة األسرية التي
تكون صعبة يف تلك الظروف  ،واحلق يف احملاكمة العادلة والعون والتمثيل القانوني يصبح محدوداً ،يف البلدان التي يوجد بها اعداد كبيرة من
األشخاص املوقوفني بانتظار احملاكمة من نساء ورجال يث أن حقهم يف املثول السريع أمام على محاكمة عادلة واإلستماع اليهم يكون غير مضمون
لعدم توفر وسائل النقل املناسبة من أماكن االحتجاز إلى احملاكم.
ان مسألة انتهاك حقوق اإلنسان يف السجون الناتجة عن اإلكتظاظ يجب أن ال تستمر ،إن موضوع التوسع يف استخدام بدائل االحتجاز اكثر من
اللجوء إلى التوسع يف بناء سجون وأماكن احتجاز جديده ( غير املستدام واملكلف من الناحية املادية ) وتقليل اعداد األشخاص احملتجزين ومتكني
السجناء من احلصول على فرص إلعادة التأهيل واإلندماج هو خيار استراتيجي ،ففي اجلزائر على سبيل املثال مت اللجوء إلى استعمال اخلدمات
اجملتمعية كبديل لالحتجاز واعطى هذا البديل نتائج فعالة على صعيد اجملتمع وعلى اجلناة انفسهم ،ويف اململكة املغربية ساهمت برامج اعادة
اإلدماج يف تقليل اعداد نزالء السجون وتقليل نسبة التكرار والعود اجلرمي .

ان املنظمة الدولية لالصالح اجلنائي وشركائها املتمثلني يف اإلتحاد األمريكي للحريات املدنية ( ،)ACLUومركز الدراسات القانونية واإلجتماعية
( ،)CELSواملؤسسة القانونية الدولية ( )ILFيدعون الدول األعضاء يف مجلس حقوق اإلنسان وهيئاتها التخاذ خطوات وقائية ملنع انتهاكات
حقوق اإلنسان وتطبيق اجراءات عملية للحد من اللجوء غير الضروري لالحتجاز وسلب احلرية باعتبار ذلك نهجاً اساسياً يف املعاملة اجلنائية ،
واقتصار اللجوء إلى االحتجاز يف احلاالت اإلستثنائية واملتناسبة مع اجلرائم املرتكبة واإلسترشاد مببادىء طوكيو لتبني وتعزيز استعمال تدابير
غير احتجازية اثناء اصدار األحكام القضائية.

ويف حالة عدم البدء باتخاذ إجراءات عملية ملعاجلة مسألة اإلكتظاظ يف اماكن االحتجاز فإن آليات حقوق اإلنسان الدولية سوف تستمر يف تلقي
البالغات عن انتهاك حقوق اإلنسان واملعاملة غير العادلة واللجوء غير الضروري لالحتجاز والظروف غير اإلنسانية يف السجون دون ان يكون
هناك امكانية ملتابعتها ومعاجلتها.
ميكن قراءة املداخلة املشتركة للمنظمة الدولية لالصالح اجلنائي وشركائها أمام اجللسة السابعة والعشرون مللجس حقوق اإلنسان على العنوان
التالي:
/http://www.penalreform.org/resource/joint-oral-statement-human-rights-impact-overcrowding-human

ندوة تقييمة للأ�صالحات يف جمال
النظم ال�سجنية يف اجلزائر وم�ؤائمتها مع
املعايري الدولية
عقدت املنظمة الدولية لألصالح اجلنائي واإلدارة العامة للسجون
واعادة اإلدماج يف اجلزائر بتاريخ  4حزيران  /يونيو  2014 ،ندوة
تقييمة لإلصالحات يف مجال النظم السجنية ومؤائمتها مع املعايير
الدولية واثر األنشطة املنفذة بالشراكة مع املنظمة يف دفع وتسريع
السير نحو انسنة السجون .

ور�شات تدريبية
مراجعة الإطار القانوين لعقوبة الإعدام اهم
مطالب املجتمع املدين احلقوقي يف تون�س
عقدت املنظمة الدولية لالصالح اجلنائي يف تونس بتاريخ  24أيار/
مايو  2014ورشة تدريبية بعنوان «عقوبة اإلعدام على ضوء مبادئ
حقوق اإلنسان» ،وذلك بالتعاون مع املنظمة التونسية لإلصالح اجلزائي
واألمني ومبشاركة ممثلني عن املنظمات احلقوقية وخبراء يف القانون.

مائدة م�ستديرة حول �آليات تنفيذ
قانون الأحداث اجلديد
عقدت املنظمة الدولية لألصالح اجلنائي ووزارة العدل األردنية
بتاريخ  21آب /اغسطس  2014وعلى مدى يومني مائدة مستديرة
حول آليات تنفيذ قانون األحداث اجلديد ضمن مشروع عدالة
األحداث املمول من مفوضية األوروبي ومبشاركة  15قاضياً.
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال خالل افتتاحية أعمال الورشة،
لقد مت إقرار قانون األحداث اجلديد والذي يتضمن مستجدات عدة
منها استحداث جلان تسوية النزاع لضمان تخفيف العبء عن محاكم
ودور تربية وتأهيل األحداث والعمل على استحداث بدائل للعقوبات
من خالل التدابير غير السالبة للحرية،كإلزام احلدث باخلدمة للمنفعة
العامة باإلضافة إلى التدابير السالبة للحرية ،والعمل على حضور
مراقب السلوك جلميع مراحل التحقيق واحملاكمة واستحداث نظام
قاضي تنفيذ احلكم لإلشراف على تنفيذ احلكم القضائي القطعي
الصادر بحق احلدث أسوةُ بغيرنا من الدول صاحبة هذه التجربة
وضمان تقدمي املساعدة القانونية للحدث يف الدعاوي اجلزائية.
األستاذه تغريد جبر ،املديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية لإلصالح
اجلنائي للشرق األوسط وشمال افريقيا أكدت على أهمية هذا
القانون اجلديد الذي يضع األردن يف مصاف الدول املتقدمة يف مجال
عدالة االحداث ويكفل األمن اجملتمعي مع تخفيض الكلف اإلجتماعية
واإلقتصادية التي يتكبدها اجملتمع ،ناهيك عن الكلفة النفسية التي
تصاحب الطفل نتيجة إجراءات التقاضي واإلحتجاز طوال فترة حياته.
وناقشت املائدة املستديرة عدة مواضيع من ضمنها التطرق إلى معايير
معاملة األطفال ضمن املعايير الدولية حلقوق اإلنسان ،وضمانات
احلماية واحملاكمة العادلة والتدابير املقترحة لتأهيل األطفال وسمات
العادلة الصديقة لألطفال.

وتضمن برنامج الورشة جلسات حول عقوبة اإلعدام واحلق يف احلياة ضمن
التشريعات ويف اطار التطبيق  ،وتخلل جلسات العمل نقاشات وحورات
حول تحديات إلغاء عقوبة اإلعدام ودور اجملتمع املدني يف تجاوزها وكسب
التاييد لتفعيل النصوص الدستورية للحد من تطبيق عقوبة اإلعدام .ودعا
املشاركني خالل اعمال الورشة إلى ممارسة الضغط على املشرع التونسي
ملراجعة القوانني التي تتعارض مع الفصل  22املتعلق بهذه العقوبة  ،كما
ﺧلصت إلى تبني جملة من التوصيات العملية النشطة خاصة بوقف والغاء
عقوبة اإلعدام يف تونس.
عقدت هذه الورشة بتمويل من اإلتحاد األوروبي وضمن اجلهود الوطنية
واإلقليمية والدولية التي تدعو إلى مناهضة عقوبة اإلعدام.

ور�شة عمل حول ت�شجيع العمل بالعقوبات
البديلة غري ال�سالبة للحرية وبدائل
االحتجاز
ضمن برنامج التعاون بني املنظمة الدولية لالصالح اجلنائي ووزارة العدل
واملنظمة التونسية لإلصالح اجلزائي واألمني ،عقدت يف تونس ورشة عمل
تدريبية يف الفترة ما بني  27-28أيار  /مايو  ، 2014حول تشجيع العمل
بالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية وبدائل االحتجاز.
وهدفت الورشة إلى زيادة معارف املشاركني فيها واللذين ميثلون جميع
املعنيني مبؤسسات انفاذ القانون بالبدائل غير السالبة للحرية وفعاليتها يف
حماية اجملتمع واعادة تاهيل األشخاص الذين يقعون يف نزاع مع القانون،
وضرورة ان تعزز تلك البدائل املعاملة اإلنسانية والعادلة للفئات املستضعفة،
وتشجيع تبني أجهزة إنفاذ القانون النهج اإلصالحي القائم على فكرة
التأهيل وإعادة اإلدماج بديالً عن النظرة العقابية التقليدية.
قدمت خالل جلسات العمل مواضيع متخصصة حول املعايير الدولية
اخلاصة بالعقوبات البديلة وبدائل التدابير االحتجازية كما عرضت نتائج
دراسة العقوبات البديلة وبدائل التدابير االحتجازية التي أجريت من قبل
املنظمة يف ثالث دول يف املنطقة هي تونس واليمن واألردن وتحدثت عن
واقع العقوبات البديله يف هذه الدول.

تلبية احتياجات الأطفال من خالل
م�شاريع موازنة وزارة العدل حمور الور�شة
التدريبية حول املوازنة ال�صديقة
واحل�سا�سة للأطفال

�إطالق �شبكة «�إعالميون من �أجل العدالة
اجلنائية»

من أجل تضمني موازنة وزارة العدل مخصصات موجهة نحو األطفال
ومستجيبة إلحتياجاتهم ولتدريب موظفي الوزارة على معايير إعداد
موازنات موجهة باألهداف ومرتبطة مع اخلطة اإلستراتيجية للوزارة،
عقدت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي بالتعاون مع وزارة العدل ورشة
تدريبية حول املوازنة الصديقة واحلساسة لألطفال ،وذلك يف الفترة بني
 24-25حزيران  /يونيو  2014ومبشاركة عدد من موظفي وزارة العدل.

أعلنت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي عن إطالقها شبكة «إعالم
من أجل العدالة اجلنائية» لهدف حشد الرأي العام نحو دعم
مشاريع ومبادرات إصالح منظومة العدالة اجلنائية يف األردن .وكان
ذلك يف ختام أعمال املائدة املستديرة التي نظمتها املنظمة ملمثلني
عن مختلف وسائل اإلعالم الوطنية على مدى يومني وتحت عنوان
« دور اإلعالم يف توفير احلماية القانونية لألحداث :مشروع قانون
األحداث اجلديد واملعايير الدولية» بإشراف خبراء يف القانون
الدولي والوطني.

مت خالل الورشة تدريب املشاركني على املفاهيم املتعلقة باعداد مشاريع
املوازنة العامة وأهميتها ومراحل اعدادها  ،واهمية اإلعتماد على منوذج
املوازنة املوجهة بالنتائج لغايات املتابعه والتقييم والربط بني اخلطة
اإلستراتيجية لوزارة العدل واملوارد املالية ،وكيفية اعداد وتوجيه املوازنة
لتكون صديقة وحساسة للطفل .
وتضمنت اجللسة اخلتامية وضع توصيات لكيفية تطبيق املعايير لضمان
صداقة موازنة الوزارة خالل األعوام  2015-2017للطفل .تأتي هذه
الدورة ضمن مشروع املنظمة املمول من اإلتحاد األوروبي بعنوان « تعزيز
احلماية املتخصصة لألحداث ضمن منظومة عدالة األطفال»
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وكانت املنظمة إلى جانب عدد من املؤسسات الوطنية قد عملت
على اخراج قانون احداث عصري يراعي خصوصية اجملتمع
األردني واملعايير الدولية ويكفل حماية اجملتمع وحماية فئة األطفال
يف نزاع مع القانون لضمان إعادة ادماجهم يف اجملتمع وعدم
عودتهم ثانية إلى اجلرمية .كما يتسم قانون األحداث اجلديد على
العديد من القواعد القانونية احلديثة التي تاخذ باإلعتبار مصلحة
احلدث الفضلى من حيث تخصيص نيابة عامة ومحاكمة لالحداث
واستحداث ادارة خاصة بشرطة األحداث وقاضي تسوية النزاعات
وقاضي تنفيذ احلكم إضافة إلى رفع سن املسؤولية اجلزائية من
سبع سنوات إلى  12سنة وعدم األخذ بأية أسبقيات عند بلوغ
احلدث سن األهلية وإعتبار كافة األفعال التي إرتكبها خالل
تلك الفترة كان لم تكن مع اإلشارة إلى صالحية قاضي األحداث
باإلستئناف بها عند إصدار احلكم.
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الفعاليات القادمة:
املؤمتر الدولي حول «اإلصالح اجلنائي وحقوق االنسان :
واقع وتطلعات»  3-4تشرين الثاني  /نوفمبر  2014يف
عمان – االردن
 30-27تشرين الثاني  /نوفمبر  2014على هامش املؤمتر
العاملي حلقوق اإلنسان يف مراكش – ورشة نقاشية حول
مستقبل عقوبة اإلعدام يف العالم العربي بالتعاون مع
اإلئتالف املغربي ملناهضة عقوبة اإلعدام واجمللس الوطني
حلقوق اإلنسان يف اململكة املغربية.

 27تشرين األول  /أكتوبر  2014إطالق التحالف البرملاني
األردني ملناهضة عقوبة اإلعدام
متابعة تنفيذ مشروع الرعاية الالحقة الريادي يف سجن
منوبة للنساء يف تونس

هذه الن�شرة ت�صدر بدعم ومتويل من الوكالة ال�سويدية للتنمية والتعاون الدويل ()SIDA
الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)  :شراكة مع املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي منذ اقتتاح املكتب اإلقليمي يف عمان لشمال إفريقيا والشرق األوسط
عام .2004
وتعمل الوكالة السويدية ضمن أهداف رئيسة يف املنطقة هي :احلكم الدميقراطي وحقوق اإلنسان (تطوير األطر القانونية واملؤسسية يف املنطقة و تعزيز حقوق املرأة) واالستفادة
املستدامة من املوارد املائية عبر احلدود والتكامل االقتصادي اإلقليمي
وقد دعمت الوكالة مشاريع للمنظمة يف شمال إفريقيا والشرق األوسط ركزت على تعزيز املعاملة اإلنسانية والعادلة للفئات املستضعفة واملهمشة ضمن منظومة العدالة اجلنائية
من خالل تطبيق املعايير الدولية حلقوق اإلنسان وإدارة العدالة  .ومتثلت هذه الفئات بالنساء واألطفال.
وكان للشراكة ما بني الوكالة واملنظمة بصمات هامة يف املنطقة متثلت بتعزيز إطر احلماية والبرامج واخلدمات املقدمة للنساء واألطفال ضمن منظومة العدالة اجلنائية ورفع
بعض أوجه التمييز الواقع على النساء من خالل مباشرة مشاريع للرعاية الالحقة وإنشاء مراكز لتدريب العاملني يف السجون وإعداد مناهج وأدلة تدريبية لكافة العاملني يف
املنظومة العقابية ،وانشاء شبكات مجتمعية حلماية الفئات املستضعفة يف نزاع مع القانون  ،وانشاء محاكم ومراكز احتجاز صديقة باألطفال  ،وتبادل املمارسات الفضلى ما بني
الدول واالطالع عل التجارب الدولية ونقل تجارب عملية إلى دول املنطقة .

إن اآلراء الواردة يف هذه املادة ال تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي ()Sida
يتحمل املؤلف كامل املسؤولية عن مضامينها .

يف حال رغبتك إستالم اجمللة الدورية التي تصدر عن املنظمة
الدولية لإلصالح اجلنائي الرجاء التواصل عبر البريد
اإللتكروني التالي:

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ( )PRIمنظمة دولية غير حكومية
مستقلة تُعنى بإصالح العدالة اجلنائية واجلزائية يف أنحاء العالم.
وتنتشر برامج املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي اإلقليمية يف الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب
القوقاز وأمريكا الشمالية .وقد عملنا مع منظمات شريكة يف إفريقيا
جنوب الصحراء وآسيا اجلنوبية وأمريكا الالتينية والكاريبي.

تواصل معنا عبر صفحتنا
على الفيس بوك:
www.facebook.com/menaregion

