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    جمموعة الدالئلإهداء
  
  

 رئـيس   –أمحد عثماين   / إىل روح األخ والصديق العزيز املرحوم       
 عرفانـاً   – PRI –املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي الـسابق       

 من أجل الدفاع عن حقوق السجناء واحملتجـزين         وتقديراً لنضاله 
  . ىف العامل

  
  املؤلف                          

  عبد اهللا خليل 
  احملامي                             

   ١٨/١١/٢٠٠٥القاهرة فى 
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  تقديم

منذ ما يقرب من ثالثة اعوام صدر عن الجمعية اولى اصدارتها من سلسلة االدلـة التدريبيـة                 

وهو الدليل الذى القي استحسان وتقـدير بـالغ مـن كـل             اية حقوق اإلنسان    علي وسائل حم  

دليل مهارات تطبيق االتفاقيـات     (المهتمين بمجال حقوق االنسان والتدريب وكان تحت عنوان         

والذى تولى اعداده االستاذ المحـامي بـالنقض        ) الدولية لحقوق االنسان امام القضاء المصري     

تهدف إلى تقديم   وهي   متنوعة  اعداد   حتى االن تسعة      منها ترصداوهى سلسلة   عبد اللة خليل    

معلومات وخبرات إلى العاملين فى هذا المجال من اجل زيادة رصيدهم المهني فـى مجـال                

التدريب من ناحية او إضافة معلومات قانونية ذات طبيعة عملية إلى معارفهم لتحسين وتطوير              

يمان جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة الـسجناء بـان         ة فى  إطار إ    لاألداء ، كما تأتى هذه السلس     

الخبرة التي تراكمت لديها في الدفاع عن حقوق المعتقلين و أسرهم هي من حق المجتمع كلـه                 

بشكل عام ومنظمات حقوق اإلنسان والمحامين الراغبين في العمل بهذا الميدان بشكل خاص ،              

من يريد علي أن ينضم إلى كتيبـة        وهى تري أن تعميم تلك الخبرة بنشرها سوف يساعد كل           

المدافعين عن حقوق اإلنسان علي االنخراط في هذا الميدان مسلحا بالخبرة والعلم الالزمـين ،          

فضال عما سوف يقدمه من عون  للمؤسسات التي ترغب في تطبيق برامج للمساعدة  القانونية                 

  .المحامين والتي يمكن أن تجد في مادة هذه األدلة  ما يعينها علي تدريب 

  

وها نحن وبعد ثالثة سنوات نقدم الى المكتبة المصرية والعربية ايضا ثالثـة ادلـة مجمعـه                 

 تولى تأليفها واحد من اهم الباحثين والمتخصصين        السجون فى مصر  ومتكامله ومتفرده بعنوان    

فى هذا المجال سواء على مستوي مصر او االقليم العربي باكمله وهـو االسـتاذ المحـامي                 

لنقض عبد اهللا خليل المدرب العربي المرموق صاحب الخبرة الطويله والمتصله فى مجـال              با

التدريب على اليات العمل فى مجال حقوق االنسان وصاحب االسهامات الكثيرة فـى مجـال               

البحث والتنظير فى مجال السجون والسجناء على المستوي المصري والعربي وهي الخبـرة             

نظام الـسجون فـى      حيث تناول فى الدليل االول      موعة من االدلة    المج التى ترجمها فى هذه     

مصر وحقوق المسجونين على ضوء قوانين ولوائح السجون فى مـصر والمعـايير الدوليـة               

المحبوسين احتياطياً  " تناول موضوع حماية السجناء والمحتجزين       ، اما الثاني ف    لحقوق اإلنسان 

، امـا   " معاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة       والمعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب ال      

الدليل الثالث فقسم الى جزئين االول خصص كمرشد للمدرب والمتـدرب حيـث يمكـن ان                

تستعين به اية مؤسسة او منظمة او ايا من الباحثين والمدربين المحترفين الستفادة فى منه فى                

صور وبيان أوجه اإلصالح الالزمة لعمليـة       يتعلق بنواحي التدريب والتنظيم او تقييم أوجه الق       



 ٤

التطوير ، اما الجزء الثاني من هذا الدليل فتضمن اهم الوثائق والقـوانين ذات الـصلة ليـتم                  

  .االستعانه به كملحق وثائقي 

    

ونحن اذ نفتخر بمؤلف هذه االدلة وبهذه المادة الثرية فاننا نهديها  لكـل البـاحثين والـى المكتبـة                    

ربية لتملئ فراغا فى منطقة حيوية ومهمة وفى ظل الظروف المتردية التى يمر بهـا               المصرية والع 

  السجناء والمحتجزين ليس فى مصر فحسب بل فى كافة بلدان المنطقة العربية

  محمد زارع المحامي 

 رئيس مجلس ادارة الجمعية 
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  :مقدمة
  

 ١٩٨٩ األوىل كانت عام     – مصر          هذا املؤلف اعتربه البداية الثانية للكتابة عن السجون ىف        
وطوال اخلمس سنوات املاضية كنت أدرك أن األمر حيتاج إىل بداية أخرى بعد أن جرى ىف النهر                 
الكثري فقد انقضي القرن العشرين ودخلنا إىل األلفية الثالثة، وطوال الفترة املاضية مل يتم سـوى                

  ملخالفتها للدستور املـصري وللمعـايري        عقوبة اجللد، وكانت البداية األوىل قد طالبت بإلغائها       
الدولية حلقوق اإلنسان، مث صدر قرار بإلغاء احلاجز السلكي ىف الزيارة، ومت إصدار قرار بـشان                
طعام املسجونني ومواصفاته،  إال أن تقرير منظمات اإلنسان املصرية اإلقليمية والدولية تـوترات              

إلنسان خلـف أسـوار الـسجون وأمـاكن         ىف تقاريرها على نشر انتهاكات صارخة حلقوق ا       
  .االحتجاز، وأدركت أنه قد حان الوقت للدخول ىف البداية الثانية لعامل ما وراء القضبان ىف مصر

  
      وأود ىف البداية أن أوجه الشكر ملنظمة العفو الدولية على اإلسهام الرائع ىف إنتـاج دليـل                 

ة اللذان كانا عونا للمؤلـف ىف اسـتخالص         حتركات التعذيب، ودليل ضمانات احملاكمة العادل     
التطبيقات واالجتهادات القضائية على املستوى الدويل، وهذا ال يقلل من عملها املتقن وتقاريرها             

 حقوق اإلنسان ىف العامل، وكـذلك املنظمـة         ءوأدلتها األخرى اليت تعرب دعماً وسنداً لكل نشطا       
 حلقوق اإلنسان على إسهاماا العديـدة ىف هـذا          الدولية لإلصالح اجلنائي ومركز األمم املتحدة     

 منها من دليل حقـوق      ٣اال، ومن خالل سلسلة التدريب املهين والعمل املبدع ىف احللقة رقم            
  .اإلنسان واالحتجاز السابق للمحاكمة
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  :االفتتاحية
  
  

        

عـن   ((  حممود درويـش   /عر  ا قصائد للش  أربعةهذا املؤلف هي    القسم األول من          افتتاحية  
وقـصيدة للـشاعر    ،  ))  ال جدران للزنزانة     – السجني والقمر    –  برقية من السجن      -إنسان    

أمحد فـؤاد  / شاعر العامية املصري الفاجومي وقصيدتني ل، )) رسالة من املعتقل   (( مسيح القاسم   /
  )) . ورقة من ملف قضية –تذكرة مسجون  (( جنم

  

ثالثة جـدران حلجـرة     (( معني بسيسو بعنوان    / ين تتضمن قصيدة الشاعر     وافتتاحية القسم الثا  
  )). التعذيب 

  

          وإن خروج شعر هؤالء الشعراء من خلف القضبان إىل الفضاء اخلارجي الواسع يعطـي              
إشارة ذات داللة ومغزى عميق بأن أدب السجن ال ميوت إال إذا ظل حبيس اجلدران وأسـوار                 

جنح ىف ختطي كل ذلك فإنه يعيش إىل األبد ألنه يعرب عن معاناة وجتربة إنـسانية                السجن،  أما إذا     
خالصة وصادقة خاصة إذا كان تعبرياً عن حقبة تارخيية مل يفلح السجان والـسجون ىف كبـت                 
أصوات أصحاا، ومل ينجحوا إال ىف أسر أجسادهم، أما أفكارهم فإن هلا أجنحة جتاوزت السجن               

  .فضاء رحب لتعرب عن آالم السجني وأماله ىف مستقبل أفضل ىف آن واحدوالسجان لتطري ىف 
إن االفتتاحية ما هي إال دعوة لكل املعنيني مبجال األدب والفن واملنظمات املعنية بالـسجون إىل                

  .االهتمام ذا النوع من األدب
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  :دالئلمنهجية إعداد ال
  

لقواعد الدولية وقانون السجون ىف مصر ولوائحه التنفيذية، وعلى               اعتمدت املنهجية على حتليل مضمون ا     
ضوء االجتهادات على املستوى الدويل، وأوضاع السجون ىف مصر من خالل تقارير منظمات حقوق اإلنسان،               
ومن خالل االجتهادات الفقهية ذات الصلة لذلك جيد القارئ نصوص املعايري الدولية ونصوص قوانني ولوائح               

 مصر والتطبيقات على املستوى، مث التطبيقات على املستوى  احمللي، ويتم عرضهم تبعاً تسهيالً على                السجون ىف 
  .القارئ حىت تسهل عملية املقارنة بني املعايري الدولية والقوانني احمللية واالجتهادات الدولية واحمللية

  

  :الصعوبات التي اعرتضت الباحث  -
 ىف مصر، وهي ندرة املعلومات نتيجة القيود على تداول املعلومـات ىف             هي الصعوبات اليت تعترض كل باحث     

مصر فغياب األرقام واإلحصائيات واملعلومات الدقيقة والصحيحة من أهم العراقيل اليت تعوق التقدم البحثي ىف               
يـة  مصر وجتعلنا أسري معلومات مبتورة ومشوهة نتيجة الحتكار الدولة للمعلومات وعدم وجود نظم معلومات             

  .متقدمة واستخدام األساليب البدائية ىف التوثيق
  

  :أقسام الدليل  -
 إىل حـني  ١٨٨٣يستهل هذا الدليل بفصل متهيدي عن تطور املؤسسة السجينة ىف مصر من عام          

  .١٩٥٦صدور قانون تنظيم السجون الساري عام 
  

  : وهي – دالئلثالثة  مت تقسيم الدليل إىل وقد

ليل نظام السجون ىف مصر وحقوق املسجونني على ضوء قوانني ولوائح السجون ىف مصر              د  : األول الـدليل
  .واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

احملبوسني احتياطياً واملعتقلني من التعذيب وغريه من ضـروب     "   دليل محاية السجناء احملتجزين       : الثاني الدليل
   ."املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  : تنـاول    ي والقـسم الثـاني  ، "  مرشد املدرب واملتـدرب    "  :يتضمن القـسم األول : الثالـثالدليل
يتضمن قانون السجون ىف مصر ولوائحه التنفيذية ومعايري األمم املتحـدة           " ملحق وثائقي    "

بشأن احلماية من التعذيب وغريه     ملعاملة السجناء واحملتجزين وقرارات اجلمعية الطبية العاملية        
  .من ضروب املعاملة القاسية و الالإنسانية

  
  



 ٨

  :األولالدليل ويتناول 
      تعريف بتطور نظام السجون ىف العامل حملاولة التعرف على النظام السائد ىف مصر مث ننتقل للتعـرف علـى                

ىف مصر،  مث نتناول القواعـد اخلاصـة         أنواع السجون ىف العامل حىت يسهل علينا التعرف على أنواع السجون            
بقبول املسجونني وتسجيلهم ىف السجون وأماكن االحتجاز، والقواعد اخلاصة بتفتيش املسجونني والزائرين، مث             
نظام فحص وتصنيف املسجونني، وأسلوبه وشروطه وأنواعه وما هي القواعد املطبقة ىف مصر ومدى مالئمتـها                

لى االشتراطات والشروط الصحية الواجب توافرها ىف السجن وتسكني السجناء          للمعايري الدولية،  مث نتعرف ع     
وىف منشأة السجن والنظافة الشخصية ونظافة الثياب والطعام ووضع القانون املصري، مث نـستعرض املعـايري                

راقبـة  الدولية املتعلقة بالرعاية الصحية للمسجونني املتعلقة باخلدمات الطبية وواجبـات الطبيـب ودوره ىف م              
الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتقدين النصح لإلدارة،  مث نتناول حقوق السجناء ىف التمـارين الرياضـية                 
وشغل أوقات الفراغ واملكتبة واألنشطة التروجيية والثقافية واحلق ىف التعليم املدرسي واالجتمـاعي واحلريـة               

تشغيل املسجونني وشروط العمـل وتنظيمـه بالـسجون         الدينية والتعليم الديين،  مث نتناول القواعد اخلاصة ب        
وإدارته واالحتياطات الواجب توافرها ىف منشآت العمل بالسجون والتعويض عن إصـابات العمـل وحتديـد      
ساعات العمل وأجور املسجونني، مث نستعرض حقوق السجني ىف االتصال بالعامل اخلارجي ىف الزيارة واملراسلة،               

ونتناول بعد ذلك احلديث عن     .   ملفتشي السجون وانتقال السجناء وظروف نقلهم      حق املسجونني ىف الشكوى   
اإلدارة والنظام ىف السجن وموظفو السجن وواجبام ومدير السجن ومعاونوه وقواعد استخدام القوة ضـد               

راف علـى  السجناء، وأساليب التقييد والتكبيل،  مث نتناول القواعد اخلاصة بتأديب املسجونني والتفتيش واإلش            
  . السجون والرعاية الالحقة للمسجونني واإلفراج الشرطي

   

معاملة "و  " احملبوسني احتياطياً واملعتقلني    "      وقد رأينا أن نفرد فصالً خاصاً ملعاملة بعض الفئات اخلاصة وهم            
  " .معاملة املصابون باجلنون والشذوذ العقلي"مث " السجناء األجانب" و " السجينات

  

  : الثانيدليلالأما 
      وتتناول قواعد محاية السجناء واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبـة القاسـية و                

كافتراض الرباءة وإبالغ أي شخص يقبض عليه بأسباب القبض ، وحبقوقه وبأي ـم              : " الالإنسانية أو املهينة  
ته وحماميه، وضرورة تنظيم عملية التـسجيل ىف الـسجون          موجهة إليه، واالتصال بالعامل اخلارجي بذويه وأسر      

وأماكن االحتجاز، واحلق ىف االستعانة مبحام ، والوقت الذي يغدو للشخص احملتجز احلق ىف االتصال مبحـام                 
متخصص وكفء ، وحق املتهم ىف احلصول على مساحة زمنية وتسهيالت كافية لالتصال باحملامي ، واحلـق ىف                  

وضرورة فصل السلطات املسئولة عن القبض واالعتقال عن تلك املسئولة عن االسـتجواب             االستعانة مبترجم   
وضرورة، حتديد هوية كل من حيضر خالل االستجواب ، واحلق ىف إجراء فحص طيب مبجرد القـبض عليـه،                   

فـراج  واحلق ىف أوضاع إنسانية داخل احلجز،  واحلق ىف املثول أمام حمكمة خمتصة للتظلم من أمر حبـسه واإل                  
عنه،  وان تكون مدة االحتجاز السابق للمحاكمة معقولة،  واحلق ىف الشكوى والتحقيق ىف إدعاءات التعذيب،                 



 ٩

وأخرياً  توصيات الباحث بشأن تعديالت قانوين العقوبات واإلجراءات اجلنائية املصري على ضوء املـتغريات               
  .الدولية حلقوق اإلنسان

  

  : الثالثالدليل
  :القسم األول

من دليل املدرب واملتدرب لوثائق حقوق اإلنسان اليت مت استخدامها ىف الدراسة ،  ومرشـد للعـاملني ىف                   يتض
رصد وتوثيق االنتهاكات ىف جمال السجون الستخدامها ىف إعداد حماور االسـتجواب والزيـارات امليدانيـة                

ون لتقييم وضعية الـسجن أو      للسجون ،  واستمارة استبيان للمعلومات املطلوب توافرها عن السجناء والسج          
أحد أماكن االحتجاز عن طريق حتليل املعلومات امعة، ومن خالهلا تستطيع املؤسسة أو املنظمة وتقييم أوجـه               

  .   القصور وبيان أوجه اإلصالح الالزمة لعملية التطوير
  

  :الثانيالقسم 
ائحه التنفيذية طبقاً ألخر تعديالا،  واملعايري الدولية حلقـوق  ملحق وثائقي يتضمن قانون السجون ىف مصر ولو 

اإلنسان ذات الصلة مبعاملة السجناء واحملتجزين ، وقرارات إعالنات اجلمعية الطبية العاملية حول دور األطبـاء                
القاسية و  واملمرضني واملمرضات ىف رعاية احملتجزين والسجناء ومحايتهم من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة              

  .الالإنسانية أو املهينة اليت تساعد الباحث ىف الرجوع إليها
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  :ا وكيف تستخدمه– دالئل الهملن هذ
  

 لنشطاء حقوق اإلنسان واملنظمات املعنية بأوضاع السجون والـسجناء واإلصـالحات            ة معد األدلة ه      هذ
قدم وصفه سحرية   ت ال   ا ىف إعداد التقارير واحلمالت والتدريب، إال أ       السجنية والعدالة اجلنائية لالستفادة منه    

 اتاج إىل مدرب ميتلك الثقافة القانونية ومهارات املدرب العام لتحويل فـصوهل           حتجاهزة لدورة تدريبية معينة، و    
وأبواا وعرض موضوعاته حسب احتياجات املنظمة املعنية وحسب خربات وختصص املتـدربني واألهـداف              

 بعناوين فرعية ميكن االستفادة منها ىف الشفافيات        ة مزود يحتقيقها، وه ليت ترغب املنظمة ىف     الرئيسية والفرعية ا  
العرضية، وتصلح التطبيقات على املستوى الدويل أو احمللي لصناعة دراسات حالة أو يستعني املدرب بدراسات               

 هي طيعة لالستخدام لكل وسائل التـدريب طبقـاً          افيهحالة واقعية لعملية التدريب واملادة املعرفية املوجودة        
  .الحتياجات املنظمة وطبقاً للربنامج التدرييب الذي تقوم بتصميمه املنظمة

  

 بذات الطريقة القائمني على إعداد الدورات التدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني أو         ا      ويستفاد منه 
يتعلق باالجتهادات القضائية على املـستوى      يما  تنمية اجلانب املعريف واملهارى ف    ىف  العامة  القضاة وأعضاء النيابة    

كما تستطيع مجاعات الضغط تزويد الربملانيون مبشروعات إصالحية لقوانني الـسجون واإلجـراءات          .  الدويل
  .اجلنائية

  

ختاما
ً

  :  
سان بداية ثانية مفيدة تعـني نـشطاء              أرجو من اهللا أن أكون قدمت للمكتبة املصرية والعربية حلقوق اإلن          

حقوق اإلنسان واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة وأعضاء النيابة العامة والربملانيون ىف مـصر علـى                
  .املسامهة ىف عملية اإلصالحات السجنية ىف مصر

  

  * ملصري ًوإىل اللقاء إن شاء اهللا فى مؤلف آخر أو بداية أخرى دفاعا عن حقوق اإلنسان ا* 
  

   الزيتون–القاهرة 
   ١٨/١١/٢٠٠٥  

  املؤلف                                                                                    
  عبد اهللا خليل

  احملامي                                                                                         
  



 ١١

  
  

  

  "فتتاحيـــــــة اال"   
  

  

  

  

  

  

  

  

  حممود درويش  )  ١( 

  مسيح القاسم  )  ٢( 

  أمحد فؤاد جنم  )  ٣(  
  



 ١٢

   ـعن إنسانـ 
  حممود درويش/ للشاعر 

  وضعوا على فمه السالسلْ
  ربطوا يديه بصخرة املوتى،

  أنت قاتلْ: وقالوا
***  

والبيارق ،واملالبس ،هأخذوا طعام  
  ورموه يف زنزانة املوتى،

  !أنت سارق: وقالوا 
  طردوه من كل املرافئْ
  أخذوا حبيبته الصغرية،

  !أنت الجئْ: مث قالوا
***  

  !يا دامي العينني، والكفني
  إن الليل زائلْ

  ال غرفةُ التوقيف باقيةٌ
  !وال زرد السالسلْ

***  

  ...نريون مات، ومل متت روما
  !بعينيها تقاتلْ

  وحبوب سنبلٍة متوت
  ... !نابلْستمُأل الوادي س

  
  
  
  



 ١٣

  ـ برقية من السجن ـ 

  حممود درويش/ للشاعر 
  من آخر السجن، طارت كف أشعاري 

  على نار ..تشد أيديكم رحيا 

  أنا هنا، ووراء السور، أشجاري 

  أشجاري .. تطوع اجلبل املغرور

  مذ جئت أدفع مهر احلرف، ما ارتفعت 

  غري النجوم على أسالك أسواري 

  :  حول يديأقول للمحكم األصفاد

  هذي أساور أشعاري و إصراري 

  يف حجم جمدكم نعلي، و قيد يدي 

  : يف طول عمركم ادول بالعار

  حنن هنا : أقول للناس ،لألحباب

  أسرى حمبتكم يف املوكب الساري 

  يف اليوم، أكرب عاما يف هوى وطين 

  فعانقوين عناق الريح للنار

   
  



 ١٤

 ـالسجني و القمر ـ 

  ويشحممود در/ للشاعر 
 يف آخر الليل التقينا حتت قنطرة اجلبال 

 منذ اعتقلت، و أنت أدرى بالسبب 

 اآلنّ أغنية تدافع عن عبري الربتقال 

 و عن التحدي و الغضب 

 دفنوا قرنفلة املغين يف الرمال؟ 

 علمان حنن، على متاثيل الغيوم الفستقية 

 باحلب حمكومان، باللون املغين؟ 

 يف أغانينا ضحية كلّ الليايل السود تسقط 

 و الضوء يشرب ليل أحزاين و سجين 

 ! فتعال، ما زالت لقصتنا بقية

 سأحدث السجان، حني يراك 

 عن حب قدمي 

 قلرمبا وصل احلديث بنا إىل مثن األغاين 

 هذا أنا يف القيد أمتشق النجوم 

 و هو الذي يقتات، حرا من دخاين 



 ١٥

 ! و من السالسل و الوجوم

 ينا من األزهار، كانت هويتنا مالي

 كنا يف الشوارع مهرجان 

 الريح مرتلنا، 

 . وصوت حبيبيت قبل

 و كنت املوعدا 

 لكنهم جاؤوا من املدن القدمية 

 من أقاليم الدخان 

 كي يسحبوها من شراييين، 

 . فعانقت املدى

 ! و املوت و امليالد يف وطين املؤله توأمان

 ستموت يوما حني تغنينا الرسوم عن الشجر 

 و تباع يف األسواق أجنحة البالبل 

 و أنا سأغرق يف الزحام غدا، و أحلم باملطر 

 و أحدث السمراء عن طعم السالسل 

 !و أقول موعدنا القمر

  
  
  



 ١٦

 ـ للزنزانةال جدران ـ 

  حممود درويش/ للشاعر 
 كعادا، 

 أنقذتين من املوت زنزانيت 
 و من صدأ الفكر، و االحتيال 

 على فكرة منهكة 
 دت على سقفها وجه حرييت وج

 و بيارة الربتقال 
 و أمساء من فقدوا أمس أمساءهم 

 على تربة املعركة 
 سأعترف اآلن، 

 ما أمجل االعتراف 
 فال حتزين أنت يوم األحد 

 : و قولة ألهل البلد
 سنرجيء حفل الزفاف 
 إىل مطلع السنة القادمة 
 تفر العصافري من قبضيت 

  و اليامسني ..و يبتعد النجم عني
 و تنقص أعداد من يرقصون 
 و يذبل صوتك قبل األوان 

 و لكن زنزانيت 
 كعادا، 

 أنقذتين من املوت 
 .. زنزانيت

 وجدت على سقفها وجه حرييت 
  ..فشع جبينك فوق اجلدار 



 ١٧

 ـ رسالة من املعتقلـ 

   مسيـــح القاســـــم/ للشاعر 
  

و ال قلم ،ورق ليس لدي  
  شدة احلر، و من مرارة األملمن .. لكنين

  مل أمنْ.. يا أصدقائي
  ماذا لو تسامرت مع األشعار: فقلت

  و زارين من كوِة الزنزانِة السوداء
  زارين وطواط.. ال تستخفّوا

  وراح، يف نشاط
  يقبل اجلدران يف زنزانيت السوداء

ار: و قلتويا اجلريء يف الز  
  !؟..عن عاملنا أخبار ؟أما لديك !.. حدث 

  فإنين يا سيدي، من مدٍة
  مل أمسع األخبار.. مل أقرأ الصحف هنا

  حدث عن الدنيا، عن األهل، عن األحباب
  ! لكنه بال جواب

  !و طار.. صفّق باألجنحة السوداء عرب كُويت
  يا الغريب يف الزوار: و صحت

  ..أال حتمل أنبائي إىل األصحاب ؟! مهالً 
***  

  من شدة احلر، من البق، من األمل
  مل أمن.. يا أصدقائي

  و احلارس املسكني، ما زال وراء الباب
  يف رتابٍة ينقّل القدم.. ما زال 

  مثلي مل ينم
  ! كأنه مثلي، حمكوم بال أسباب



 ١٨

***  
  أسندت ظهري للجدار

  و غصت يف دوامٍة بال قرار.. مهدماً
  التهبت يف جبهيت األفكارو 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . .  
  ! كم حيزنين! أماه

  أنِك، من أجلي يف ليٍل من العذاب
  تبكني يف صمٍت مىت يعود
  من شغلهم إخويتَ األحباب
  و تعجزين عن تناول الطعام

  و ال كالم.. فال ِضحك.. و مقعدي خاٍل
  ! كم يؤملين! أماه

  أنِك جتهشني بالبكاء
  إذا أتى يسألكم عني أصدقاء

  أومن يا أُماه.. لكنين
  احلياةأن روعة .. .. أومن

   يف معتقليأولد
  لن يكونْ.. أومن أن زائري األخري

  مدجلاً، بال عيون.. خفّاش ليٍل
أن يزورين النهار.. ال بد  

  و ينحين السجان يف إنبهار
  يرمتي معتقليو .. و يرمتي
 !! هليبه النهار.. مهدماً

  
  

  



 ١٩

 ـتذكرة مسجون ـ 

  "الفاجومي"أمحد فؤاد جنم / للشاعر 
  

  صابر : االسم 
  مصري : التهمه 

   عصري أهلاجهل : السن 
  رغم انسدال الشيب ضفاير 

  ري صملا لتحت خمن شوشىت 
  عن جدودي وارث  : املهنة

  ةاحلضارصنع والزمان 
  واألمان والنضارة
   قمحي : البشرة
   رحمي: القد 

  اخشن م الدريس : الشعر 
  اسود غطيس : لون العيون 
  حلصان نافر كا : األنف
  ثابت ىف املكان : الفم 
   أزحزحه جيت وأما

  عن مطرحه 
   كان الليكان 

   مضلمه ىف أي اوضه:  امليالدجهة
  حتت السما 

  على ارض مصر 
  النخيل من أي دار وسط 

  مطرح ما جيري النيل 
  ما دام ما يكونش قصر 

  من سبع تالف سنه : احلكم



 ٢٠

   راقد سجني وأنا
  اطحن على ضراسي احلجر 

  من الضجر 
   حزين وأبات
  سالىن سائل  : األسباب

  وليه حبستك طالت 
  والىن طيب 
   وابن نكته
   ارتكبتهاما فيش خمالفه 

  ضد القانون 
  الىن خايف 
   أديه والقانون سيفه ىف

  تسأل علي املخربين 
  ىف أي حني 

  تسمع وتفهم قصيت 
   وبيه ألف
   صابر ع البال :االسم

   محار أيوب
   قسميتشيل احلمول من 
  واالنتظار 

  اغرق ىف اار العرق 
  طول النهار 

   ىف املسا مهيوامل 
  وارقد عليه 
  عرفت ليه ؟

  ١٩٧٤ / القلعةمعتقل 

  
  



 ٢١

 ـ من ملف القضية.. ورقة ـ 

  "الفاجومي"أمحد فؤاد جنم / للشاعر 
  

  أنا مصراوي -
  ممكن أعرف مني األول بيكلمين -  

   مني ة دول-
   دولة مصر-

  مصر العشه وال القصر -
 إف 

 شايل طاجن خالك ...  مالك -
 ا ما اقصدش اهانتك طبعا  أن-

  الما اعرفش -
  إيه رأيك يف قضية مصر -

 هى وسوريا وليبيا والزم ييجي النصر 
  ييجي منني وازاى وملني -

  أنا من حقي -
  أنا بتكلم بيين وبينك -

  إذا كانش يسبب لك ضيق -
  مني مسئول ؟ -

  ع إللي جرى لنا ف غزه وسينا -
 هل فض دمغك من دي قضيه شعبنا جا

 مهما تقول له 
 مش حيآمن بالشيوعية 

  ما الشيوعية ىف فيتنام -
 إيه رأيك فيهم يا مهام 

 ورانا عيال .. لكن إحنا 
  طب ما حنارب جلل عيالنا -



 ٢٢

 يطلعوا أسعد من أجيالنا 
 وحتتعبين معاك ع الفاضي 
 وأنا حببحت معاك بكفايه 
 إبقي اتفلسف عند القاضي 

  هى قضيه ؟ -
 يه آمال هى الدولة دى لعب عيال أمال فاهم إ
  ممكن أعرف أنا هنا ليه -

 أمال إيه 
 يوم مخسه وعشرين املاضي 

 إيه مشاك عند التحرير 
  حترير إيه يا جناب القاضي -

  بكره تصري -
  أنا غلباوي كده من صغري -

 آخر غلبه وقله ذوق حيصل إيه لو متشي ف حالك 
 ما تفوق  ... فاكر نفسك مني

 ح افوق  لو را-
 مش من مصلحتك 

 إيه رأيك ىف حكايه الطلبه 
  حاجه عظيمه بشرة خري -
  وانت لسانك ينفع سري -

  كتر خريك -
 مني وداك بقي عند الطلبه رايح ضمن املندسني 

  رحت أناقشهم وامسع منهم -
 دول عايزين الدنيا تولع علشان أصال 

 مش فامهني 
 هى احلرب يا عامل لعبه 

 ملاليني دى بتتكلف با
  امال ح ادفع من جيب مني -

 إنت محار وخدوك ىف مشمك رحت هناك زى الباقيني 



 ٢٣

 عاملني جلنه 
 وقال وطنيه 

 مش ممكن دول وطنيني 
 ومجاعة أنصار الثورة 

 وفلسطني وهباب الطني 
 ما خنلينا يا سيدي يف حالنا 

 مالنا ومال الفدائني 
 هو إحنا اللي بنا بلدهم 

 اقدين دول عامل صيع ف
 قتلوا الراجل عند الشرياتون 
 وإحنا إللي طلعنا القاتلني 

  وصفي التل دا كلب وخاين -
 واحد صاحيب مراته مرافقه 

 ييجي عشرين ... وهو مرافق 
 أمريكا بتزعل وبتحرن 
 هو إحنا يا عامل ناقصني 

 مش نستعرب 
 م إللي جرالنا 

 ونعيش بقي زى العايشني 
 دي عيال عمال للشيوعيه 
 وإحنا عدو الشيوعيني 

 ق دمك بس يا بيه رو -
 مني مساعدكو بقالكو سنني 
 علشان أصال مش فامهني 
 إحنا حيلتنا منني نديهم 

 ونسددهم باملاليني 
  مبدا مني وزكايب مني -

 هي دى عامل تعرف مبدا 
 دوال باقول لك 



 ٢٤

 ناس جمانني 
 اخترعولنا السد العايل 
 علشان نبقي اشتراكيني 

 ه هناك ف بلدهم إشتراكي
 نعيش حرين ... وإحنا ف دارنا 

 عايزين الفالح اجلاهل 
 يتساوى باحملترامني 

 وكمان قال 
 حتديد ملكيه 
 أبو ألفني 

 يدوه مخسني 
 شغل مالحده وعامل كفره 

 وخمالفني أحكام الدين 
 والعمال رخرين اسم اهللا 

 فامهني روحهم 
 بين آدمني 

 ناس عايزين احلرق بولعه 
 له من الشيوعيني دا ك

 نشروا لنا األفكار السوده 
 أوالد الكلب املالعني 

 مني وداك بقي عند الطلبه 
 انطق قول 
 اتكلم مني 

  مها إيه مطالبهم ؟ -
  ألمش قصدى -

 بس أنا باسأل 
 كانوا طالبني كراريس ومساطر 

 وال مطالب ميه امليه 
 كل الشعب مآمن بيها 



 ٢٥

 مني جمنون بقي 
 حيمشيها 

 ين يدوا الرتش سالح عايز
 عشان حتصل فيها جمازر 

 أنا لو أشوف حلوف فالح 
 شايل شومه 
 الزم اهاجر 

  الزم بينه وبينك دم -
 هس اتلم 

 مث حنارب ليه 
 وبايه 

 بسالح ما ميوتش بعوضه 
 ق دمك بس يا بيه رو -

 احلرب ضروره ومفروضه 
 واهو نفس سالحنا املظلوم 

 يف فيتنام دابح أمريكا 
 لوا بقي كدب وبولوتيكا  بط-

 طب ما اهلند بنفس سالحنا 
 ىف باكستان 

 بعزقت الغرب 
 وحتما يعين خنش احلرب 

 حاضر ... طيب 
 فني املخرب 

 حتغري رأيك 
 بالضرب 

  
  
  



 ٢٦

  ١ املصطلحاتحترير 
  

  : فى جمموعة املبادئ 
  

  . طة ماابه جلرمية أو بإجراء من سلاعتقال شخص بدعوى ارتك" القبض " يعين )  أ  (  
  
أي شخص حمروم من احلرية الشخصية ما مل  يكـن            " تجزالشخص احمل " يعين  )  ب  ( 

على أي شخص مت توقيفـه أو       )) ويطلق صفة متهم    (( ،  ذلك إلدانته ىف جرمية   
حبسه بسبب خمالفة لقانون العقوبات أو أي قانون جزائي آخـر، ووضـع ىف              

  ٢.م عليه بعدعهدة الشرطة أو السجن، ولكنه مل حياكم ومل حيك
  
أي شخص حمروم من احلرية الشخصية إلدانته ىف        "  الشخص املسجون   " يعين  )  ج  ( 

  . جرمية 
  
  .حالة األشخاص احملتجزين حسب تعريفهم الوارد أعاله " االحتجاز " يعين )  د  ( 
  
  . حالة األشخاص املسجونني حسب تعريفهم الوارد أعاله " السجن " يعين )  هـ(

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 .مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ١
 . السجناء من قواعد الحد األدنى لمعاملة١ /٨٤القاعدة  ٢
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   -ـ فصل متهيدي 

  ١ "تطور مؤسسة السجون فى مصر " 
   ١٩٥٦  حىت عام ١٨٨٣من عام  

  

مل يكن للسجون ىف مصر إدارة مستقلة وال قوانني ثابتة توحد نظامها وتصونه من العبث وحتدد طرق تنفيذ                        
غرض بالذات، بل قـد يكـون      كما مل يكن بالقطر سجون مشيدة هلذا ال       .  العقوبات اليت تصدرها جهات القضاء    

 وقد أطلق   السجن ىف األصل ورشة معدة لصناعة من الصناعات أو أي بناء آخر كيفما اتفق اختذ ليكون سجناً،                  
ومل ،  " احلبسخانات"وكان يطلق على األماكن اليت كان يودع ا احملكوم عليهم           "  عهد الفوضى "على هذا العهد    

 ىف آخر   ١٨٧٨ ديسمرب سنة    ١٠معينة إال منذ األمر العايل الصادر بتاريخ        تتبع السجون ىف إدارا جهة رئيسية       
 إمساعيل بترتيب النظارات وتعيني اختصاصها، فإن هذا األمر جعل النظر ىف شئون احلبسخانات من               يعهد اخلديو 

  .اختصاص نظارة الداخلية
  

ثاين والثالث من الكتاب األول منـه        صدر قانون العقوبات، ونص ىف البابني ال       ١٨٨٣ نوفمرب سنة    ١٣وىف        
 بالنـسبة للـسجن     ٣٥ بالنسبة لألشغال الشاقة واملادة      ٣٣املادة  ( على أنواع العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها        

عقب صدور هذا القانون أحلقت السجون بالضبطيات مث بالبوليس ملا حـل    ).   بالنسبة لعقوبة احلبس     ٤٤واملادة  
  .١٨٨٣ ديسمرب سنة ٢١ايل الصادر ىف حمل الضبطيات، باألمر الع

  
 جعلت السجون مصلحة حتت إدارة مدير عمومي، ووضعت هلا الئحة داخلية            ١٨٨٤ فرباير سنة    ١٠وىف        

   .١٨٨٥ مارس سنة ١٢صدق عليها باألمر العايل الصادر ىف 
  

علها تفتيشاً عمومياً تابعـاً       صدر قرار نظارة الداخلية بإلغاء إدارة السجون وج         ١٨٨٥ إبريل سنة    ١٢وىف        
وظلت هـذه اإلدارة    .  وعني مستر هاري كروكشنك مفتشاً عمومياً هلا      )  البوليس سابقاً (لقسم الضبط والربط    

 ففصلت من قسم الضبط والربط وأحلقت بنظارة الداخلية         ١٨٨٩ أكتوبر سنة    ٢١تفتيشاً يرأسه مفتش عام إىل      
ار جملس الوزراء بإبدال لقب مفتش عام الـسجون مبـدير عـام              صدر قر  ١٩٢٥ يناير سنة    ١٥مباشرة، وىف   

  .السجون
  

 فقد عدلت بعدة أوامر عالية،  أمهها األمر العـايل           ١٨٨٥ مارس سنة    ١٢أما الئحتها الداخلية الصادرة ىف            
كما كملت أحكامها بكثري من القرارات حـىت        .   بشأن اإلفراج املشروط   ١٨٩٧ ديسمرب سنة    ٢٣الصادر ىف   

                                                 
 – الكتاب الذهبي للمحاكم األهلية –محمد باشا توفيق /  اللواء– مقالة تطور نظام السجون وإصالحها فى مصر –االقتباس )  ١(

 .        طبعة نادي القضاة ١٩٣٣ – ١٨٨٣
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 املعدلة بالقانونني   ١٩١٠ فرباير سنة    ٩در األمر العايل املشتمل على الئحة السجون اجلاري العمل ا اآلن ىف             ص
  .١٩١٣ يوليه سنة ٧ ىف ٢٦ ورقم ١٩٠٩ أبريل سنة ٢٥ ىف ٧رقم 
 صدر اتفاق بني احلكومة املصرية والدول األجنبيـة علـى كيفيـة معاملـة               ١٩٠٢ ديسمرب سنة    ١٤وىف       

 صدرت الئحة داخلية ملعاملة املسجونني      ١٩١٤ مارس سنة    ٢٥وىف  .  نني األجانب ىف السجون املصرية    املسجو
وإىل ما قبل صدور االتفاق والالئحة املشار إليهما كان ينفذ احلبس على            .  التابعني للمحاكم املختلطة ىف السجون    

  .  ىف سجون خاصة تابعة هلماألجانب بسجون قنصليام وعلى احملكوم عليهم من احملاكم املختلطة
  

  "حالة السجون فى وقت إنشاء احملاكم األهلية "
  

كانت السجون، ىف ذلك العهد، تابعة ىف إدارا والرقابة عليها للضبطيات فكان املدير أو احملافظ هو املشرف                      
وقـد أدى هـذا إىل      .  على السجون اليت بدائرته، والسجون املركزية كانت حتت إدارة مأموري املراكز مباشرة           

انعدام االنسجام ىف إدارة السجون املختلفة اليت كانت حاهلا ىف جهة ختتلف عنها ىف اجلهات األخرى تبعاً ملا تبديه                   
  .اإلدارة من العناية ا ىف مكان دون مكان آخر

 وقايتهم ضد أنفسهم من     كما أن طريقة حتقيق العقوبة املقيدة للحرية مل تكن مما يؤدي إىل إصالح املذنبني حىت وال               
خطر االجتماع،  بل كانت تقتصر على جمرد احلجر على حريتهم،  ويتضح ذلك من طريقة احلجـز ومعاملـة                    

  .املسجونني
  

  :طريقة احلجز.  ١
ـ مل تشغل السجون أبنية أعدت ىف األصل ألن تكون سجونا، بل أن أغلبها كان أبنية متداعية مل تتخذ في                         ا ه

حية الضرورية للمحافظة على صحة ساكنيها،  بل ومنها ما كان خاليـاً مـن مرافـق احليـاة                   االحتياطات الص 
وفضالً عن ذلك كـان     .  الضرورية كدورات املياه،  ومل يكن هناك من اإلعتمادات ما أعد إلصالحها وتنظيمها            

ض فيهم وارتفاع نـسبة     وهلذا االزدحام أثره السيئ ىف املسجونني وتفشي األمرا       .  حيشر فيها أضعاف ما تتسع له     
  .الوفيات بينهم خصوصاً مع انعدام االحتياطيات الصحية الالزمة

  
وكان املكان الواحد حيوي مجيع املسجونني من كل نوع، فلم تكن هناك تفرقة بني املسجونني تنفيذ ألحكام                       

 حيجزون جزافاً،  ال فرق بني قاطع        صادرة عليهم،  واحملبوسني احتياطياً ىف انتظار احملاكمة،  بل كان كل احملبوسني            
وكل ما كان هناك من     .  الطريق والقاتل الذي ينتظر ساعة تنفيذ القصاص فيه وبني احملبوس احتياطياً ألتفه اجلرائم            

وأما أماكن احلجز االنفرادي كوسيلة التقاء اهلرب أو كطريقة         .  تفرقة هو التفرقة ىف احلجز بني الرجال والنساء       
  .تكبون ذنباً ىف السجن فلم تكن معروفة ىف السجون املصرية ىف ذلك العهدتأديب ملن ير
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فأما عقوبة السجن فكانت تنفذ ىف      .  كانت العقوبات املقيدة للحرية مقصورة على السجن واألشغال الشاقة              
انت تنفذ ىف سجن    وأما عقوبة األشغال الشاقة فك    .  نا عن حالتها  ملالسجون العمومية والسجون املركزية اليت تك     

خاص ىف ميناء اإلسكندرية،  وكان هو الوحيد من نوعه ىف مجيع نواحي القطر وحالته أحسن مـن غـريه مـن                      
  .السجون نسبياً،  وللمسجونني به معاملة تفوق معاملة املسجونني ىف غريه كما سنبينه

  

  :معاملة املسجونني.  ٢
رمي إىل إصالحهم،  بل كانت ىف مجلتها معاملـة سـيئة، إذ             كانت معاملة املسجونني خالية من كل غرض ي             

فضالً عن خلط املسجونني بعضهم ببعض وعدم التفرقة بينهم بسبب جرائمهم وحالتهم وعدم تكليفهم بأي عمل                
داخل السجون أو خارجها،  قد كان على املسجون أن يأيت مبالبسه وفراشه إذ مل تكن السجون تقـدم لنازليهـا                    

  .  إال ىف سجن واحد هو سجن ميناء اإلسكندرية املعد إليواء املذنبني املقضي عليهم باألشغال الشاقةشيئاً من ذلك
  

أما الغذاء فكان يصرف من السجن للمذنبني احملكوم عليهم باألشغال الشاقة فقط،  ومـن عـداهم مـن                         
املديريات واحملافظات مل تكن األغذية     وىف سجون   .  املسجونني كان إطعامهم على ذويهم إطالقاً ىف سجون املراكز        

وكان ىف ذلك سبيل للتفرقة ىف املعاملة بـني         .  تصرف إال للمعدمني من املسجونني بناء على أمر املدير أو احملافظ          
املسجونني تفرقة ون السجن على البعض وجتعله جحيماً ال يطاق على البعض اآلخر،  فضالً عما ىف مثل تلـك                    

  .فرص التصال املسجون بأهله وذويه ىف اخلارجالطرق من يئة ال
  

على أنه حىت ىف احلاالت اليت كان الطعام يصرف فيها للمسجونني فإنه مل يكن كافياً،  إذ كان مقصوراً على                          
  . ىف اليومجرام ٣٠٠اخلبز واملاء فقط،  وكان خيص املسجون الواحد ثالثة أرغفة ال يتجاوز وزا 

 وسائل منع هرب املسجونني، كلما كان هناك مدعاة للخوف من هـرم، أن توضـع                وفوق ذلك قد كان من    
  .األغالل احلديدية ىف أعناقهم، مث استعيض عن ذلك بتثبيت أقدامهم ىف خشب ثقيلة متنعهم من احلركة

  

  :ـ  إصالح السجون فى مصر 
.  النظـام القـضائي ىف الـبالد      بدئ ىف حركة إصالح السجون املصرية ىف الوقت الذي بدئ فيه بإصالح                   

حينذاك أخذت نظارة الداخلية تصدر للمديريات واحملافظات منشورات متكررة حتض فيها على العنايـة بـأمر                
السجون واملسجونني وتوفري أسباب الراحة هلم والعمل على ما فيه صيانة صحتهم باختاذ اإلجـراءات الـصحية                 

إال أن هذه املنـشورات  .  ونني غري القادرين على إعالة أنفسهمداخل السجون وصرف األغذية واملالبس للمسج  
مل تأت بنظم وقواعد جديدة ملعاملة املسجونني لتسري عليها جهات اإلدارة، بل اقتصرت على إسداء إرشـادات                 

 بالتصديق علـى    ١٨٨٥ مارس سنة    ١٢ذات صفة عامة،  واستمر احلال كذلك حىت صدر األمر العايل املؤرخ             
  .ون الداخليةالئحة السج
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 صدر قرار من نظارة الداخلية بالئحة السجون الداخليـة اخلاصـة بتـشغيل              ١٨٩٣ يونيه سنة    ١٥وىف        
  صدر قرار من نظارة الداخلية بالنظام الداخلي للسجون،          ١٨٩٧ يوليه سنة    ٧املسجونني احملكوم عليهم، مث ىف      
 فربايـر سـنة     ٩ن اجلديدة باألمر العايل املؤرخ       إذ صدرت الئحة السجو    ١٩٠١واستمر العمل بذلك حىت سنة      

  .  فحلت حمل الالئحة القدمية ووضع النظام الداخلي للسجون تطبقاً هلا١٩٠١
  

  :١٨٨٥ مارس سنة ١٢صدور الئحة السجون فى ـ  
 نظمت هذه الالئحة السجون ورتبت املوظفني الذين        و،  ١٨٨٥ مارس سنة    ١٢صدرت الئحة السجون ىف           
ن باخلدمة فيها ووحدت اإلجراءات اليت تتبع ملعاملة املسجونني ىف مجيع اجلهات وحددت مسئولية كل من                يقومو

املسجونني احتياطياً،  واحملكوم عليهم     : ومبقتضاها قسم املسجونون إىل ثالث فئات     .  املوظفني عن أعمال السجن   
ونـص  .  واحملكوم عليهم بالسجن  ) لرد واملصاريف   لعدم القيام بأداء الغرامة وا    ( باحلبس أو باإلقامة ىف السجن      

على ختصيص حمال يعينها ناظر الداخلية للمحكوم عليهم باألشغال الشاقة وأن يكونوا ىف أداء تلـك األشـغال                  
كما نص على الفصل الكلي بني الفئـات الـثالث املعينـة            .  داخل احملال أو ىف اخلارج حتت مالحظة خصوصية       

ىت أثناء ساعات الفسحة ىف رحبات السجن،  وهذا الفصل يكون تاما عنـدما تكـون                للمسجونني املذكورين ح  
وكل ذلك مـا عـدا      .  ويؤخذ ىف وضعها على تلك املناسبة بقدر ما ميكن من االجتهاد          .  األماكن مناسبة لذلك  

ملـسجونني  كما بينت اإلجراءات اليت تتبع ىف قبـول ا        .  النساء فإن حيبسن مبعزل عن الرجال ىف كل األحوال        
ونظامهم الداخلي،  ونص على نظام األشغال داخل السجن كما نص على نظام لزيارات املسجونني ومراسالم،                
وحددت العقوبات التأديبية اليت توقع على املسجونني ىف داخل السجون حبيث حتول دون تعسف املوظفني املنوط                

نظافة السجن، وعلى االحتياطات الـصحية الالزمـة        م توقيعها، ونص على وجوب اختاذ االحتياطات الالزمة ل        
وجعلت الرقابة على السجون مبقتضي هذه الالئحة للنائب        . لوقاية املسجونني من األمراض واحملافظة على صحتهم      

  . العمومي واملديرين أو احملافظني كل ىف دائرة خاصة وشئون معينة حددا الالئحة
  

ار نظارة الداخلية بالوسائل اليت تتخذ للمحافظة على صحة املسجونني،            صدر قر  ١٨٩١ يناير سنة    ١١وىف        
 ١٥مث صدرت الئحة السجون الداخلية اخلاصة باملسجونني احملكوم عليهم،  وذلك بقرار نظارة الداخلية املؤرخ                

 وتقرر مبقتضاه نظام تشغيل احملكوم عليهم باحلبس أو السجن حبسب استعداد كـل شـخص                ١٨٩٣يونيه سنة   
وحددت ساعات العمل ، ونص على أن خيصص        .  للصناعة وحبسب بنيته،  ومن ال حرفه له بوضع حتت التعليم          

مخسة وعشرون ىف املائة على األقل من الربح احملتمل من األعمال الصناعية ىف حتسني حالة احملكوم عليهم احلسين                  
لك بناء على طلب مفتش عموم السجون       السرية سواء كان ذلك أثناء مكثهم بالسجن أو عند خروجهم منه، وذ           

  .وتصديق ناظر الداخلية
  

 صدر دكريتو بتحديد العقوبات التأديبية اليت توقع على مـن خيـالف مـن               ١٨٩٣ أغسطس سنة    ١٤وىف       
  . احملكوم عليهم باألشغال الشاقة، وقيدت هذه العقوبات حبدود حتول دون اإلساءة فيها
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 بنظام السجون حددت فيه طرق معاملة املسجونني على اخـتالف           ١٨٩٧نة   يوليه س  ٧مث صدر قرار وزاري ىف      
وروعي فيه أن يكون صغار     .  أنواعهم، أي سواء كانوا حمبوسني احتياطياً أو حمبوسني تنفيذ ألحكام صادرة عليهم           

ـ     .  احملبوسني ممن هم أقل من أربعة عشر عاماً ىف معزل عمن هم أكرب منهم سناً               ني مـن   كما نص على التفرقة ب
يكونون حمكوماً  عليهم ملدة أقل من ثالثة أشهر ومن يكونون حمكوماً عليهم ملدة أكثر من ذلك إذا مسحت أماكن                    

ورتب الشغل ىف السجن على ثالث درجات يتدرج إليها احملكوم عليه سواء ىف ذلك املـسجونون أو                 .  السجن
  . مذنبو األشغال الشاقة

  
فقد أظهر العمـل أن املـسجونني ال يرهبـون    .   تأت بكل الثمرة املطلوبة    إال أن حركة إصالح السجون هذه مل      

السجن كثرياً ومل يكونوا يقومون بأعمال جدية حىت أنه وجد ىف السجن طائفة من املسجونني اعتادوا ارتكـاب                  
  .اجلرائم ال لشيء إال لدخول السجن حيث جيدون مأوى هلم

 تبعاً ألنواعهم متبعة، فكان املكان الواحد جيمع احملكوم عليهم من           وفضالً عن ذلك مل تكن التفرقة بني املسجونني       
ولعل السبب ىف ذلك    .  كل نوع، وهلذا االختالط أثره السيئ ىف املسجونني السيما احلديثي العهد حبياة السجون            

سمح بإنشاء األبنية كان راجعاً إىل أن أماكن السجن مل تكن حتقق الغرض املنشود منها ومل تكن حالة البالد املالية ت                 
 ناقصة ىف كثري من نواحيها مما دعا        ١٨٨٥وفضالً عن ذلك فقد كانت الئحة السجون الصادرة ىف سنة           .  الالزمة

إىل تعديلها أكثر من مرة بقوانني أو بقرارات كانت سبباً العتراض السلطات القضائي،  إذ كانت ترى أن وزارة                   
  . بأمور ال حيتملها نص األمر العايل الصادر بالئحة السجونالداخلية ليس هلا احلق ىف إصدار قرارات

 وقد استمدت أحكامهـا     ١٩٠١ فرباير سنة    ٩وقد دعا ذلك إىل صدور الئحة السجون باألمر العايل املؤرخ ىف            
مشتملة على مجيع القوانني اجلاري العمل ا وقت صدورها فيما يتعلق            ريع الفرنسي واإلجنليزي واهلندي،   من التش 

وقد نص فيهـا علـى ترتيـب        .  لسجون،  وأدخل فيها من التعديالت ما دلت عليه التجارب وأوجبه العمل           با
وقـد بينـت    .  درجات السجون وحددت اختصاصات النائب العمومي واملفتش العمومي وموظفي الـسجون          

ـ              سجونني وتـشغيلهم   اإلجراءات اليت تتبع ىف قبول املسجونني وقواعد معاملة احملبوسني احتياطياً وزيـارات امل
  ١. عن املسجونني واإلفراج حتت شرطوتأديبهم وقواعد اإلفراج

  
 عـشرون   ١٩١٢ و   ١٩٠٠وقد اقترن هذا العهد بإنشاء مبان جديدة للسجون، فأنشئ ىف املدة بني سنة                    

ت سجناًُ ىف جهات القطر املختلفة، وأنشئ بكل سجن منها ما يلزمه مـن امللحقـات واملعـدات كاملستـشفيا                  
كما أنشئت ىف السجون العمومية معامل لتعليم املسجونني بعـض          .  واحلمامات واملغاسل واملطابخ لتسخني املياه    

  .الصناعات كالنسيج والنجارة واخلراطة وغريها
) حاليا دار رعاية األحداث   (  سجن ىف اجليزة      البدء ىف إنشاء السجون ىف مصر فأنشئ       ومن مظاهر هذا العهد هو    

  . م١٨٨٤سجن سوهاج سنة وسجن أسيوط و
  .م١٨٩٦وأنشئ ليمان طره وليمان أيب زعبل سنة 

  .  م١٩٠١وأنشئ سجن مصر واالستئناف واإلسكندرية وطنطا وبين سويف سنة 
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  .  م١٩٠١وأنشئ سجن جديد ىف أسيوط وآخر ىف قنا وسجن الرجال بالقناطر اخلريية سنة 
   .م ١٩١٠ وسجن بنها سنة ١٩٠٨منهور سنة وأنشئ سجن د

  . م ١٩١٢وأنشئ سجن املنيا سنة 
  . م ١٩٢٥وأنشئت إصالحية األحداث باملرج سنة 

وأنشئ سجن مزرعة طره على هضبة مساحتها ستمائة فدان للمحكوم علـيهم ىف االجتـار باملخـدرات سـنة                   
  .م١٩٢٨

  

قيم عنرب جديـد     ، وأ  ١٩٢٦كما أنشئ سجنان جديدان باملنيا وشبني الكوم إلنشاء حمكمتيهما الكليتني ىف سنة             
  ١.اإلسكندريةبسجن 

    

 ١٩٠١ فربايـر سـنة      ٩ على األمر العايل الصادر ىف       ىف ذلك الوقت كان قائماً    وتنظيم السجون ىف مصر           
  .والنظام الداخلي الذي وضع تنفيذاً له ومفسراً ألحكامه

تبت طرق الرقابة على    وقد نظمت السجون وإصالحيات األحداث من بنني وبنات، وحددت أنواع األعمال، ور           
  .  صحة املسجونني وإعالتهم داخل السجون وذيبهم، ووضعت القيود فيما يتعلق بتأديبهم

  

  سجون   - سجون عمومية    - إصالحية الرجال    -ليمانات  ((  :ىف ذلك الوقت تنقسم إىل     السجونوكانت أنواع   
  )) سجون مركزية-) بنني وبنات( داث  إصالحية األح-ثانوية 

  

  . م للمحكوم عليهم ىف جرائم الصحافة والرأي ١٩٣٦سنة  فرباير ٢٧ ىف ٢١مث صدر املرسوم بقانون رقم 
  . بالالئحة الداخلية للسجون١٩٤٥ لسنة ١٨٠مث صدر املرسوم بقانون 

  جند أا ىف البداية تأثرت باملدرسة الـسجنية بزعامـة          ١٩٠١ومن تتابع التشريعات املتعاقبة للسجون منذ             
واليت ظهرت ىف النصف األول من القرن املاضي واليت اختذت من السجن وسيلة أو فرصة حملاولة                "  شارل لوكا "

السجن " ما أمكن ذلك وكانت هذه السياسة العقابية اإلصالحية هي مصدر عبارة            تقومي ارم أخالقياً واجتماعياً     
لكن لألسف فإن نزعة العقاب اليت هـي        .  لسجوناواليت ال تزال نقرؤها عند مدخل       "  تأديب وذيب وإصالح  

ىف العبارة املذكورة تغلب على ما عداها ىف السجون املـصرية           "  تأديب"جوهر تلك السياسة واليت حتتويها كلمة       
يفقد السجني ىف داخلها شخصيته متاماً ويـصبح جمـرد          " معازل"فعادت السجون املصرية إىل سابق عهدها جمرد        

شديد حيرم اإلنسان العاقل من أعز ما       " عقاب"السالبة للحرية إىل كوا جمرد      ازا وعادت العقوبة    فعالً ال جم  " رقم"
  . ميلك ىف هذه الدنيا بعد احلياة

  

 إال أنه مل    ١٩٠١ فرباير سنة    ٩منذ صدور األمر العايل الرقيم      "  املدرسة السجنية " تأثر املشرع بسياسة     رغم     
جون عن الفصل بني النساء والرجال وبني البالغني واملراهقني وذلك ىف إطار نوعني             يزيد األمر عنده ىف تنويع الس     

من حيث القسوة أو اللني فقسم السجون       سوى العقوبة درجة املعاملة     أو ثالثة ىف السجون ال أساس للتفرقة بينها         
 باالجتاه احلديث ىف نظم     ،  ومل يأخذ املشرع ىف بادئ األمر       "سجون مركزية "و  " سجون عمومية " و  " ليمانات"إىل  
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السجون اخلاصة حمل السجون العامة القائمة على فكرة مجع احملكوم عليهم بعقوبة واحـدة ىف               السجون بإحالل   
 ىف فربايـر سـنة      ٢١م بإصداره املرسوم    ١٩٣٦االجتاه احلديث إال ىف عام      سجن واحدة فلم يتبع املشرع هذا       

كوم عليهم واحملبوسـني احتياطيـاً ىف جـرائم الـرأي           خاصة للمح خاصة أو أماكن     بتخصيص سجون    ١٩٣٦
إال أن املشرع    ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠ملسجوين هذه الفئة بصدور املرسوم بقانون رقم        والصحافة واستمر هذا احلق     

املعاملة هلـا    بشأن تنظيم السجون سلب هذا احلق من هذه الفئة وشدد أسلوب             ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ىف القانون   
ومل حيرص املشرع ىف هذا القـانون       "  ٣ فقرة   ٣٠مادة  " اء الصحف والكتب املتداولة     حىت حقها ىف شر   وسلبها  

أو بالنظر إىل نوع اجلرمية أو ظروفها       حرص التشريعات السابقة على متييز وتصنيف احملبوسني احتياطياُ ىف املعاملة           
 ١٩٤٩ لـسنة    ١٨٠م بقانون   الظروف االجتماعية للمحبوسني احتياطياً أو ثقافياً كما حرص املشرع ىف املرسو          

وأعطي احلق للنيابة العامة وقاضي التحقيق ىف األمر مبعاملة         )  ب(،  ) أ(إىل فئتني   على تصنيف احملبوسني احتياطياً     
ة بالنظر إىل نوع اجلرمية وظروفه، والظروف االجتماعية للمحبوسني         معاملة خاص ) أ(احملبوسني احتياطياً ومن الفئة     

إلدارة السجن هذا احلق املطلق وهذا االجتاه كان يهدف إىل حتقيق الوظيفة االجتماعية للسجون              احتياطياً ومل يترك    
األخذ بكل حمكوم عليه أو حمبـوس احتياطيـاً اسـتقالال           واملنشآت العقابية اليت تقتضي ىف مرحلة تنفيذ العقوبة         

هذه السياسة عنـد تنفيـذ العقوبـات        ومعاملته املعاملة اليت ترشحه هلا نتيجة فحصه من مجيع النواحي وتستلزم            
 وهتـك   – والسرقة   –كالقتل  "السالبة للحرية الفصل بني احملكوم عليهم واحملبوسني احتياطياً ىف اجلرائم التقليدية            

  . وبني احملكوم عليهم واحملبوسني احتياطياً ىف اجلرائم القانونية الصرف كاجلرائم السياسية مثالً  " اخل...العرض 

تطبيق هذا االجتاه وألغي هذا التصنيف واكتفـي بتقـسيم           د عدل املشرع املصري ىف التشريع احلايل عن       وق     
ال تقل عن ثالث وألغي تصنيف احملبوسني احتياطياً بل شدد املعاملة لطائفة منهم وهم              احملكوم عليهم إىل درجات     

وسلب منهم مزايـا وامتيـازات      "   فقرة ثالثة  ٣٠مادة  "احملكوم عليهم واحملبوسون احتياطياً ىف اجلرائم السياسية        
إال حقهم ىف ارتـداء املالبـس املدنيـة    كانت ممنوحة هلم ىف القوانني السابقة ومل يضع هلم مزايا حمددة ىف املعاملة             

وإحضار الغذاء من اخلارج وسلب حقهم ىف وجوب توفري غرف مؤثثة هلم وجعل هذا احلق جوازياً جلهة اإلدارة                  
ع املصري على نوع األعمال اليت كانت مفروضة ىف ظل التشريعات السابقة على احملكـوم علـيهم                 وأبقى املشر 

  .باألشغال الشاقة أو السجن أو احلبس مع الشغل وىف نظام تشغيلهم داخل السجن
  

ورغم اهتمامه بالرعاية الصحية للمسجونني إال أنه ىف الواقع العملي فإن نظم العـالج داخـل الـسجون                        
إما نتيجة لسوء إدارا وقدم مبانيهـا وتـدهورها وقلـة اإلمكانيـات             صرية والظروف الصحية قد تدهورت      امل

املخصصة هلا وازدحامها باملسجونني األمر الذي أدى إىل انتشار األمراض فيها بطريقة وبائية،  كمـا أدى هـذا                   
ير ارمني إىل اتمع نتيجة عدم العنايـة   اخللط والتعميم ىف القانون احلايل إىل أن أصبحت السجون مصدراً لتصد          

بفحص املسجونني اجتماعياً وصحياً وعدم وجود عدد كايف من املتخصصني للقيام بأعمال املالحظة االجتماعيـة               
وفحص املسجونني ىف مجيع النواحي الصحية والعقلية والبدنية فضالً عن دراستهم من الناحية االجتماعية، وذلك               

      . التقليديىف نطاق اإلجرام
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  ))  األول الفصل((  

  "نظام السجون " 
  

  ١  ـ فى العاملسجوننظام الراحل املختلفة لتطور املـ 
  

  :نظام اجلمع بني السجناء)  أ(
ء ع بني السجنا   ويقوم على أساس اجلم    من أقدم األنظمة املعروفة وأبسطها،    "  اجلمع بني السجناء  "يعترب نظام         

ىف العمل اراً وىف املبيت خالل الليل، وقد امتاز هذا النظام بقلة النفقات، سواء ىف تأسيس السجن أو ىف إدارته،                    
هذه احلالة منبعاً   ىف  وغري أنه من املالحظ على هذا النظام أنه كان مضراً من الناحية األخالقية ، إذا يصبح السجن                  

ن هم أقدم منهم ىف اإلجرام فيتأثرون م ويعودون إىل اإلجرام عند            لإلجرام بسبب اختالط السجناء اجلدد مع م      
تعرض لالنتقاد على أساس أن مجع املسجونني داخل الـسجن يهـدد النظـام              مغادرم للسجن، كما أن النظام      

  . الداخلي فيه
  

  ":فيالدلفيانظام " جن االنفرادي نظام الس)  ب(
 وهو يتميز بالفصل بني السجناء اراً وليالً،        " فيالدلفيانظام  " أو  وعرف بعد ذلك نظام السجن االنفرادي             

فيتناول فيها طعامه، ويعمل بداخلها ويقرأ ويستريح وينام فيها، وإذا           بأن يوضع كل منهم ىف زنزانته على انفراد،         
 يـسمح لـه      ال يعرفه غريه مـن املـسجونني، وال        حىتخرج منها لسبب أو ألخر فيلزم بوضع قناع على وجه           

الذي كان  بالتحدث إليهم، وأصل هذا النظام يرجع إىل الكنيسة ونظرة رجاهلا إىل اجلرمية والعقوبة والغرض منها                
نظر إىل اجلرمية باعتبارها خطيئة، ويري وجوب إعادة اجلاين إىل طريق الصالح عن طريق عزله ىف السجن بعيـداً   ي

" بنـسلفانيا "بواليـة   " فيالدلفيـا "مت تطبيق هذا النظام ىف مدينـة        وقد   عن الناس لرياجع نفسه ويتوب إىل اهللا،        
ويطلق على هذا   "  الفيالديلفي" بالواليات املتحدة األمريكية ىف مطلع القرن العشرين، ولذلك عرف باسم النظام            

واسع ىف بلجيكا،   لكونه طبق على نطاق     " البلجيكيالنظام  "أو  " نظام العزلة "أو  " نظام الزنزانات " النظام كذلك   
، للسجني ىف ظل هذا النظام بتلقي الزيارات، واملطالعة، والقيام بعمل يدوي داخل الزنزانة،              وقد أصبح مسموحاً  

وقد كان نظام السجن االنفرادي ناجعاً ىف ردع كبار ارمني، ألن العزلة تسبب هلم آالما نفسانية كبرية، غري أن                   
دفعت بعض املفكرين والكتاب إىل توجيه كثري من النقد إىل هذا النظام لكونه             هذه العزلة كانت من األسباب اليت       

تدفعـه إىل   إىل كثري من االضطرابات النفسية والعصبية،  اليت تصيب السجني وتؤثر ىف سـلوكه، وقـد                 يؤدي  
اهظ التكاليف،   جه ىف اتمع بعد خروجه من السجن،  هذا باإلضافة إىل أن هذا النظام ب              االنتحار، وإىل عدم اندما   

  .ن بقدر عدد املسجوننييإذ حيتاج إىل بناء سجون حتتوى على عدد كبري من الزناز
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  :نظام السجن املختلط)  ج(
هذا النظام ألول مرة ىف سـجن        وقد طبق "  االوبرين"وهو املعروف بالنظام    "  نظام السجن املختلط  " ظهر         

،  ويقوم هذا النظام على أساس الفصل بني الـسجناء أثنـاء             ١٩٢١إحدى ضواحي نيويورك ىف عام      "  أوبرن"
وأثناء تناول الطعام،  وعند أداء الفرائض الدينية، مع         الليل، مع السماح هلم باالجتماع ساعة العمل ىف الورش،            

النظـام الـصامت،     : عدم السماح للسجني بالتحدث مع غريه من املسجونني، ولذلك عرف هذا النظام باسـم             
ير بالذكر أن هذا النظام انتقد هو بدوره لكون تشغيل السجناء فيه يتم بغرض حتقيق الـربح،  ولكونـه مل                     واجلد

يهتم بتصنيف املعتقلني اعتبارا لظروفهم،  باإلضافة إىل ذلك فإنه لوحظ أنه يتسم بالقسوة ألن فـرض الـصمت                   
  . على السجناء يتنايف مع الطبيعة البشرية

  

   : "األيرلنديالنظام  " ينظام السجن التدرج)  د(
ويقوم هذا النظام على أسـاس برنـامج        "  النظام االيرلندي "أو  " السجن التدرجي "مث ظهر بعد ذلك نظام            

السجن املوجود فيها إىل حالة احلرية، وقد عرف هـذا النظـام            خاص موضوع بغرض التدرج بالسجني من حالة        
النظـام  "ولذلك أطلق على هذا النظـام اسـم         " والتركز وفنت "المة  بإيعاز من الع  " ايرلندا"ىف  على نطاق واسع    

 خيضع فيها للسجن االنفرادي ليالً واراً،        –األوىل  : ومير السجني مبقتضي هذا النظام بثالث مراحل        " االيرلندي
باح لـه أن     يشترك فيها السجني ىف عمل مجاعي مع غريه من السجناء خالل النهار،  مث يعزل ليالً، وي                 –والثانية  

 فيفرج فيها عن السجني ائياً قبل أن تنتهي فترة عقوبته مبدة            –يشتغل خارج السجن مث يعود له ليالً،  أما الثالثة           
قليلة، ومن اجلدير بالذكر أن هذا النظام قد حقق جناحاً كبرياً واعتمدته كثري من الدول مثل إيطاليـا وبلجيكـا                    

  .والنرويج
  

   "نظام السجون فى مصر" 
يشري إىل األخذ بنظام التدرج، إال أنه ىف حقيقته يقوم على النظام اجلمعي بكل ما فيه مـن                  ظاهر هذا النظام          

تعرب عـن فلـسفة     وذلك ألن النظام املصري مل يضع خطة متكاملة واضحة          ،  عيوب، وما يوجه إليه من انتقادات     
ا احملكوم عليه عند دخوله     ،  ففترة العزل اليت خيضع هل      ذ نظاماً من أنظمة السجون على األنظمة األخرى       عقابية حتب 

كمرحلـة مـن   ، أنه ال ميكن أن نعتد ـا    من الالئحة الداخلية للسجون      ٤٦السجن، واليت نصت عليها املادة      
بيل فترات املالحظة   ال تعترب من ق   ة أيام    اليت ال تتجاوز عشر    ألن قصر هذه الفترة   مراحل النظام التدرجيي، وذلك     

عه ىف اموعة املالئمة لتأهيله، باإلضافة إىل أن فتـرة          حىت يتم وض  للمحكوم عليه، دف التعرف على شخصيته       
  ١.زل هذه مقررة فقط العتبارات صحيةالع

  

                                                 
  .٢٦٥ صـ – مرجع سابق –محمد أبو العال عقيدة / أنظر الدكتور  ١
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 من قانون تنظـيم     ١٣( هم إىل ثالثة درجات إدارية حسب ما نصت عليه املادة           كما أن فكرة تقسيم احملكوم علي     
ي إىل جمموعات، مع إخضاع كل جمموعـة لربنـامج          جيالسجون، ال يقارن بتقسيم احملكوم عليهم ىف النظام التدر        

    . تأهيلي خاص ا
  

حبسب  تقديرها   ترك للمختصني يهي مدا حمددة سلفاً، ومل      الشرطي  رة االنتقال السابقة على اإلفراج      إن فت       
لربامج التأهيل،  كما أن القانون مل يـنص         ودرجة التحسن الذي طرأ عليه نتيجة إخضاعه        يه  حالة كل حمكوم عل   

على ضرورة وضع احملكوم عليه خالل فترة االنتقال ىف مؤسسة مفتوحة، وختضه لنظام شبه احلرية قبل اإلفـراج                  
     .الشرطي عنهم
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  "أنواع السجون " 
  

    ـ السجونلتفرقة بني أنواعامعايري ـ  
  

  :املعيار التقليدي)  أ( 
السجون حسب املعيار التقليدي قام على أساس نوع العقوبة املقررة،  واحملكوم ا على              إن التمييز بني أنواع           

يرتبط بنـوع   خيصص لتنفيذها،  كما أن نوع العقوبة        اجلاين،  فلكل عقوبة حسب هذا املعيار نوعه من السجون           
وخطورة اجلرمية املرتكبة،  وهناك طريقة تقليدية أخرى ميزت بني السجون الكـبرية،  والـسجون الـصغرية ،                   
  .فاألوىل هي عبارة عن الشكل العادي من السجون،  والثانية هي اليت ختصص فقط الحتجاز املسجونني احتياطياً

األفكار اجلديدة للسياسة اجلنائية تدعو     ادات عديدة منها أن     وقد تعرض املعيار التقليدي للتمييز بني السجون النتق       
إىل توحيد كافة أنواع العقوبات،  رافضة بذلك تقيم السجون على أساس اختالف العقوبة احملكـوم ـا،  مث أن       

 علـم   الصغرية تفتقر إىل األساليب احلديثة للمعاملة العقابية، واجلدير بالذكر أن أغلب الباحثني ىف جمال             السجون  
العقاب حيبذون نوع السجون املتوسطة، ويعتربوا أفضل أنواع السجون،  ويقترحون أنه ينبغي أال يتجاوز عدد                

   .  سجني٥٠٠نزالء السجن الواحد، 
  

  :االجتاهات احلديثة)  ب(
   :كوم عليهم،  وهناك ثالثة اجتاهاتفإا تقسم السجون على أساس تصنيف احمل

  .إىل إنشاء سجون متخصصة ىف معاملة فئات حمددة من السجناءمييل   :اه األولــاالجت

    . حيبذ إنشاء سجون مفتوحة :االجتاه الثاني

إجياد السجون   يرمي إىل العمل على التقليل التدرجيي من عدد السجون التقليدية، والتوسع ىف               :االجتاه الثالث
  .املتخصصة، واملفتوحة، أو شبه مفتوحة

  

  :املعيار احلديث)  ج(
تقسيم للسجون على هذا األساس     يعتمد ىف تقسيم السجون على عامل تصنيف فئات احملكوم عليهم،  وأهم                  

هو تقسيمها إىل سجون معدة للمحكوم عليهم مبدد طويلة وأخرى للمحكوم عليهم مبدد قصرية، كما يتم تقسيم                 
فهناك سجون خاصة باألحداث    .  نحرفنيأو حلالة األشخاص امل   السجون حسب هذا املعيار كذلك اعتبارا للسن،        

القاصرين ، وأخرى خاصة بالراشدين، وسجون خمصصة لألصحاء، وأخرى للمرضي منهم، أو املصابني بنوع من               
           ١.أو السجون املدرسية" اإلصالحات "أنواع الشذوذ، ويطلق على هذه السجون 

   

                                                 
 . وما يليها٨٢ صـ – اإلصالح المعاصر وسجن القاهرة العمومي –" الرفاعىياسين محمد يوسف " راجع  ١
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  السجون فى الفكر العقابي احلديث ـ تقسيم ـ
  

 وسـجون  – وسجون مفتوحة –سجون مغلقة :  قسيم للسجون ىف الفكر العقايب احلديث هو تقسيمها إىل       أهم ت 
  ١.شبه مفتوحة

  :السجون املغلقة)  أ 
هي عبارة عن السجون بوضعها التقليدي، وتقوم على أساس عزل احملكوم عليهم عـن اتمـع، وتتميـز                        

شديد على احملكومني، وأن هذا النوع من السجن هو املـأخوذ بـه ىف              املادي ال بأساليب احلزم والرقابة والتحفظ     
  . معظم دول العامل

ضرورة وجود مؤسسة السجن املغلق بكون الرأي العام ينظر إىل مـرتكيب اجلـرائم              " علم العقاب "علماء  ويعلل  
هم، يضاف إىل هذا أن     عزهلم ملدة من الزمن حىت يأمن اتمع شر       على اعتبار أم مجاعة من اخلطرين الذين جيب         

( عن اتمع يتضمن معين الردع الذي هو أحد أهداف العقوبة، واجلدير بالذكر أن بعـض الـدول                   العزل التام 
اليت أخذت بنظام مؤسسة السجن املفتوح ما زالت حتتفظ ببعض السجون اليت ختصصها             ) ةاالسكندينافيكالدول  

  ٢.ة األمدطويل ، أو احملكوم عليهم بعقوباتللمجرمني اخلطريين
  

ويبدو ألول وهلة أن مؤسسة السجن املغلق تصلح للمحكوم عليهم الذين ميثلون خطورة كبرية على اتمع                      
وقوا، ممـا   ألا حتقق عزهلم التام عن اتمع اتقاء لشرهم، وجتنباً خلطره، وجعل ارمني يشعرون برهبة العقوبة                

بـصفة خاصـة ىف أن      سة من السجون تشوا بعض العيوب، ويتجلى ذلك         حقق معه ردعهم، غري أن هذه املؤس      
خضوع ارم احملكوم عليه للحراسة املشددة والنظام القاسي ينتج عنه كون السجني يفقد ثقته بنفسه، وشـعوره                 

مـع  ف ، كما أن عزله التام عن اتمع يؤدي إىل إصابته باالضطراب النفسي،  وعدم قدرته على التكيي          باملسئولية
معه بلوغ اهلدف األول املتوخي من العقوبة وهو التأهيل، وهكذا جنـد            املتجمع حني اإلفراج عنه ائياً، مما يتعذر        

ليقضوا ا فتـرة مـن الـزمن        مؤسسات مفتوحة أو شبه مفتوحة تنقل إليها احملكوم عليهم          بعض الدول تنشئ    
يعاب األصلي، كما   ر قبل مواجهتهم احلياة ىف جمتمعهم       التدريب على حياة احلرية ىف جمتمع مصغ      خالهلا  يستطيعون  

إقامة وتشييد األسوار العالية،  ووضع القـضبان        لضرورة  على هذا النوع من السجون كثرة تكاليفه املالية نظراً          
  .احلديدية الغليظة على النوافذ، وتعيني عدد كبري من املوظفني واحلراس واملراقبني

  :السجون املفتوحة)  ب
أما السجون املفتوحة هذه فقد كان ظهورها وليد ظروف أكدت احلاجة إليها،  وأصبحت حمل تأييـد مـن                        

طرف علماء علم العقاب،  فقد عرفت السجون زيادة ضخمة ىف عدد نزالئها بعد احلرب العاملية الثانية، وذلـك                   
الـسجون، فأنـشئت    ت عنـهم أبنيـة      لكثرة احملكوم عليهم جبرائم التعاون مع األعداء وجبرائم احلرب، فضاق         

                                                 
 يخصص المؤسسات العقابية –وما يليها ، والدكتور أحمد األلفي  ١٩٢ صـ– علم العقاب –أنظر الدكتور محمود نجيب حسني  ١

محمد أبو العال عقيدة /  ، الدكتور ٤١ صـ–أحمد عبد العزيز األلفي /  الدكتور–بحوث فى إصالح السجون ورعاية المسجونين 

 .   وما يليها٢٥٦ أصول علم العقاب صـ –
 .       وما يليها٣٢٧ صـ –إلجرام وعلم العقاب مبادئ علم ا" فوزية عبد الستار/ الدكتورة "أنظر  ٢
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،  ) سـجني  ٤٠,٠٠٠ إىل   ٥٠٠٠الفترة مـن    ارتفع عدد السجناء ىف بلجيكا خالل هذه         " إليوائهممعسكرات  
 مث إن احلياة داخل املعـسكرات       وقد أظهرت هذه التجربة أن عددا كبرياً من هؤالء املسجونني ال خيشي هروم              

ر عليها الكآبة والتوتر الذي تتميز به السجون التقليدية، ونشأت الثقـة            كانت قريبة من احلياة العادية، فلم تسيط      
  والتفاهم بني السجناء والقائمني عليهـا زيـادة علـى ذلـك فـإن تكـاليف إنـشاء هـذه املعـسكرات                      
وإدارا أقل كثرياً من تكاليف السجون التقليدية،  وهذه اخلصائص واملميزات دفعت بعض الدول إىل التفكري ىف                 

ء مؤسسات على شكل تلك املعسكرات وقد ساعد على ذلك أيضاً الظروف االقتـصادية الـصعبة الـيت                  إنشا
تعرضت هلا أغلب الدول عقب احلرب مما دفعها إىل التفكري ىف تقليل نفقات إنشاء سجون جديـدة، فأنـشأت                   

  .املؤسسات املفتوحة ألا أقل نفقات وأخبس تكاليف
  

، مؤسسة الـسجن املفتـوح      ١٩٥٠جلنائي والعقايب الذي عقد ىف سنة       الدوىل ا " الهاي" قد عرف مؤمتر    
  :بالتعريف اآليت

إن مؤسسة السجن الفتوح هي تلك املؤسسة اليت يستعان فيها بأساليب التحفظ املادية للحيلولة بني نزالئهـا                 (( 
 يعتمد ىف داخلها علـى      واهلروب، وال يلجأ فيها إىل وسائل القسر واإلكراه حلملهم على اخلضوع لنظامها،  وإمنا             

صاحلهم، فينمو بـذلك    اهلروب ىف غري مصلحتهم، وأن أساليب التهذيب والتأهيل وضعت من أجل            بأن  إقناعهم  
  ".وخيلق الثقة بينهم وبني القائمني على إدارة املؤسسةقبل املؤسسة وإزاء اتمع، لديهم الشعور باملسئولية 

م املتحدة األول ملكافحة اجلرمية ومعاملة ارمني الذي انعقد ىف جنيـف   كما أنه من املالحظ أن تعريف مؤمتر األم       
  .مع روح التعريف األولىف القرار الرابع، ينسجم ، واملذكور ١٩٥٥عام 

ويستخلص من هذا التعريف أن العناصر األوىل املميزة للمؤسسة املفتوحة ليست مادية تتمثل ىف اختفاء القضبان                
تتمثل ىف الثقة والشعور باملسئولية، وعليه فإن هذا النوع مـن أنـواع             عنوية أي كوا    ونظام احلراس، ولكنها م   

وبينـه وبـني   من جهـة،  السجون ميثل ميالد أسلوب عقايب جديد فيه روح الثقة بني السجني ومؤسسة السجن             
 فيه بصفة تلقائية بعـد  استعادة مكانته ىف اتمع واندماجهاتمع من جهة أخرى،  مما سيدفع بارم وال شك إىل  

  .إىل نشاطه وحياته العاديةانتهاء مدة احلكم وعودته 
  

وقد استقر الرأي لدى علماء العقاب على أنه لضمان جناح مؤسسة السجن املفتوح فإنه يـتعني أن تقـام                          
وم عليهم ىف األعمـال     ارج املدينة حىت يتوافر هلا االتساع ىف املساحة والنقاء ىف اجلو، وحىت ميكن تشغيل احملك              خ

وحىت يسهل  والصناعات املتصلة ا وأال تقام بعيدة جداً عن املدينة حىت ال ترهق املوظفني واملكلفني ا،                  الزراعية  
بتأهيـل  االتصال باهليئات املختلفة األخرى املعينـة    احلصول على ما يلزمها من الضروريات، ويصبح ىف اإلمكان          

املطلوب أن تتوفر فيها خمتلف احلرف واألشغال اليدوية حىت جيد كل سجني العمـل              احملكوم عليهم، كما أنه من      
مع استعداده،  وميوله، واجلدير بالذكر أن بعض علماء علم العقاب أوصى بقـصر اإلقامـة                الذي يناسبه ويتفق    

يـصها  مبؤسسة السجن املفتوح على أولئك احملكوم عليهم بعقوبات قصرية،  وذهب آخرون إىل القـول بتخص               
جرائمه أقل شأنا   للمجرمني املبتدئني الذي ال سوابق هلم، وذهب فريق ثالث إىل تطبيق هذا النظام على من تكون                 

  . وخطورة
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  :شبه املفتوحةالسجون )  ج
وهي تعترب حدا وسطاً بني املؤسسات املغلقة واملؤسسات املفتوحة،  وقد نشأت عندما أصبحت احلاجة ملحة                      

  .احلراسة فيه أشد منها ىف املؤسسات املفتوحة، وأكثر انفتاحاً وحترراً من املؤسسات املغلقة تكون إىل وجود مكان
مستقلة تلحق مبؤسسة السجن املغلـق      وقد تأخذ املؤسسة شبه املفتوحة صورة بناية مستقلة، أو ختصص هلا أمكنة             

  .أحوال وظروف احملكوم عليهمويتم اختيار نزالء املؤسسة شبه املفتوحة ىف ضوء ما تسفر عنه دراسة 
وبـصفة خاصـة ىف الـسويد،    السجون املفتوحة ىف عدد كبري من الدول ىف الوقت احلاضر، وقد انتشرت        

  والواليات املتحـدة     ١) رون مؤسسة مفتوحة  وتوجد ىف السويد ثالثة ومخسون مؤسسة سجن، منها ثالثة وعش         (
 هذان النوعان من مؤسسات السجون اهتمـام        لقييا وفرنسا،  كما     وإيطالاألمريكية وسويسرا واجنلترا وبلجيكا     

، ومـؤمتر األمـم   ١٩٥٠وتأييد املؤمترات الدولية وبصفة خاصة مؤمتر الهاي اجلنائي والعقايب الدويل املنعقد عام  
سـط  ، وحلقة دراسات الشرق األو    ١٩٥٥املتحدة األول ملكافحة اجلرمية ومعاقبة ارمني املنعقد ىف جنيف عام           

  .١٩٥٣ملكافحة اجلرمية ومعاملة املسجونني اليت عقدت ىف القاهرة سنة 
  

  

  " أنواع السجون فى مصر " 
 –الليمانـات   : ((  أنواع الـسجون وهـــي     –بشأن تنظيم السجون     ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦حدد القانون رقم    
  ))اخلاصة  السجون – السجون املركزية –السجون العمومية 

  

  :الليمانات   - ١
 تنفذ فيها األحكام اخلاصة الصادرة بعقوبة  السجن املشدد سواء كانت مؤبدة أو مؤقتة علي الرجال وعقوبة                   

من قانون العقوبات هي تشغيل احملكوم عليه أشق األشـغال الـيت تعينـها               " ١٤" السجن املشدد عرفتها املادة     
 إن كانت مؤقتة وال جيوز أن تنقص العقوبة املؤقتة          احلكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو املدة احملكوم ا          

  .عن ثالث سنني وال أن تزيد علي مخس عشرة سنة إال يف األحوال اخلصوصية املنصوص عليها قانوناً 
   

  : سجون عمومية - ٢
  -:      وتنفذ فيها العقوبات علي 

  :احملكوم عليهم بعقوبة السجن ] أ  
هي وضع احملكوم عليه يف أحد السجون العموميـة         " ات عقوبة السجن بأا      عقوب ١٦وقد عرفت املادة            

وتشغيله داخل السجن أو خارجه يف األعمال اليت تعينها احلكومة املدة احملكوم ا عليـه ، وال جيـوز أن                    
تنقص تلك املدة عن ثالث سنني  ور تزيد علي مخس عشرة سنة إال يف األحوال اخلـصوصية املنـصوص                    

  " .نوناً عليها قا
  .النساء احملكوم عليهم بعقوبة السجن املشدد  ]  ب 

                                                 
 – علم العقاب –محمود نجيب حسني /   الدكتور -  وما بعدها ١١٠ مبادئ علم العقاب صـ–غالي الذهبي / الدكتور ١

 .٢٠١صـ



 ٤١

الرجال احملكوم عليهم بعقوبة السجن املشدد الذين ينقلون من الليمانات ألسباب صحية أو لبلوغهم سن               ]  جـ
الستني أو لقضائهم فيها نصف املدة احملكوم عليهم ا أو ثالث سنوات أي املدتني أقل وكـان سـلوكهم       

  .الهلا حسناً خ
احملكوم عليهم باحلبس ملدة ال تزيد علي ثالثة أشهر إال إذا كانت املدة الباقية وقت صدور احلكم أقل من                   ]   د    

  .ذلك ومل يكونوا مودعني من قبل يف سجن عمومي 
أو يف وضع احملكوم عليه يف أحد السجون املركزية         " عقوبات عقوبة احلبس بأا      " ١٨"       وقد عرفت املادة    

العمومية املدة احملكوم ا عليه وال جيوز أن تنقض هذه املدة عن أربع وعشرين ساعة وال أن تزيـد علـي                     
  ".ثالث سنني إال يف األحوال اخلصوصية املنصوص عليها قانوناً 

  

.     احلبس مـع الـشغل      .  احلبس البسيط    :عقوبات علي نوعني من احلبس       " ١٩" وقد نصت املادة    ** 

  .عليهم باحلبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها يف األعمال اليت تعينها احلكومة واحملكوم 
  

  :        السجون املركزية- ٣
وتنفذ فيها العقوبات علي األشخاص الذين مل يرد ذكرهم يف املادتني السابقتني أو علي األشخاص الذين يكونون                 

  " ٥٢٣  إلــــي    ٥١١"  ، ويتم التنفيذ عليهم طبقاً ألحكام املواد         حمالً لإلكراه البدين تنفيذاً ألحكام مالية     
من قانون اإلجراءات اجلنائية لتحصيل املبالغ الناشئة عن اجلرمية املقضي ا للحكومة ضد مرتكب اجلرمية ويكون                

اد املخالفات  هذا اإلكراه باحلبس البسيط وتقدر مدته يوماً واحداً عن كل مائة قرش أو أقل ، ومع ذلك ففي مو                  
  .ال تزيد مدة اإلكراه علي سبعة أيام للغرامة ، وال علي سبعة أيام للمصاريف وما جيب رده والتعويضات 

ويف مواد اجلنح واجلنايات ال تزيد مدة اإلكراه علي ثالثة أشهر للغرامة وثالثة أشهر للمصاريف وما جيـب رده                   
  .والتعويضات 

 بالسجون املركزية علي أنه جيوز وضعهم يف سجن عمومي إذا كان أقـرب إيل               ما يتم إيداع احملبوسني احتياطياً    ك
  .النيابة وضاق م السجن املركزي 

  

 أن  ١٩٧١ لـسنة    ١٦٥٤من الالئحة الداخلية للسجون املركزيـة رقـم          " ١"ونصت املادة   **
  -:األشخاص الذين يدعون بالسجون املركزية هــم 

غل أو باحلبس البسيط مدة ال تزيد علي ثالثة أشهر ومن يكون البـاقي مـن              احملكوم عليهم باحلبس مع الش    ]  أ    
  .عقوبتهم مدة ال تزيد علي ثالثة أشهر ومل يكونوا مودعني من قبل يف سجن عمومي 

  .من يكونوا حمالً لإلكراه البدين ألحكام مالية ]  ب  
املركزي ويستثين من هؤالء األشخاص كـل       احملبوسني احتياطياً إذا قررت النيابة العامة إيداعهم السجن         ]  جـ

 هـذه   ذات محل يف شهرها السادس وكل والدة مل يبلغ طفلها سنتني من عمره وجيب إيداع املسجونة يف                
  .احلالة يف أقرب سجن عمومي

  



 ٤٢

  :  السجون اخلاصة - ٤
يس اجلمهورية يعني   على هذا النوع من السجون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئ           ) د  ( نصت املادة األوىل بند     

فيه فئات املسجونني الذين يودعون ا وكيفية معاملتهم وشروط اإلفراج عنهم  ،  والسجون اخلاصة هو نوع من             
السجون خيصص لنوع معني من احملكوم عليهم ال لتنفيذ نوع معني من العقوبات املقيدة للحرية واالجتاه احلـديث       

الل السجون اخلاصة حمل السجون العامة القائمة على فكـرة مجـع            ىف نظم السجون وعلم العقاب ينحو إىل إح       
  . احملكوم عليهم بعقوبة من نوع واحد ىف سجن واحد 

  

 وقـد حرصـت     ١٩٤٩ لـسنة    ١٨٠ولقد نص على هذا النوع من السجون ألول مرة ىف املرسوم بقانون             ** 
  . املذكرة التفسريية هلذا القانون على تأكيد املعين املتقدم 

 النص على هذا النوع من السجون إال  ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ أعادت املادة األوىل من قانون تنظيم السجون         وقد** 
إن القـانون اجلديـد تـرك       " إنه كل ما جاء باملذكرة اإليضاحية للقانون اجلديد متعلقا ذا النوع من السجون              

رية ،  ومل حيذ املشرع ىف القـانون         إلنشاء أنواع خاصة من السجون مستقبال بقرار من رئيس اجلمهو         "  الفرصة  
 من إيضاح الغرض من إنشاء هذا النوع من السجون          ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠احلايل حذو املشرع ىف املرسوم بقانون       

األمر الذي قد يؤدي إىل إساءة استخدام هذا النوع أو التعسف ىف استعماله ىف إنشاء السجون اخلاصـة لتنفيـذ                 
لحرية ال ختصيصها لنوع معني من احملكوم عليهم خاصة وأن إنشاءها يكون بقرار             نوع معني من العقوبات املقيدة ل     

وليس بقانون ونرى أنه جيب تعديل نص هذه الفقرة حبيث يكون إنشاء هذه الـسجون بقـانون حيـدد فئـات                     
 املسجونني الذين يودعون فيها وشروط معاملتهم وشروط اإلفراج عنهم حىت ال ينحرف ذا النوع من السجون               

بالغرض الذي خصصت من أجله ويكون مبنأى عن األهواء السياسية إذا قد يكون أداه للعصف بنوع معني مـن                   
  . احملكوم عليهم وتشديد معاملتهم وشروط اإلفراج عنهم 

  

  :التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية )) أحد األماكن   (( - ٥
 على إيداع كل من     ١٩٦٨ لسنة   ٥٧ املضافة بالقانون    ١٩٥٦ة   لسن ٣٩٦نصت املادة األوىل مكرراً من القانون       

الـيت  "  أحد األماكن   " حيجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته ىف أحد السجون املبينة باملادة األوىل أو                 
يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ويسري عليها مجيع األحكام الواردة ىف هذا القانون على أن يكون حق                  

 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة بدرجة رئـيس نيابـة علـى    ٨٥الدخول فيها املنصوص عليه ىف املادة  
  .األقل

  : من القواعد العامةونص املادة مكرراً يتضمن استثنائيني

لـسجون    هو جواز أن يكون إيداع احملبوسني احتياطيا واملعتقلني واحملكوم عليهم ىف غري ا              :االستثناء األول 
أحـد  " املخصصة لذلك واملنصوص عليها ىف املادة األوىل ، وجيوز إيداعهم ىف مكان أخر أطلق عليـه القـانون                   

ومل يضع ضابطا حمدداً هلذا املكان وبالتايل جيوز إيداع كل من حيتجز أو يعتقل أو يـتحفظ عليـه أو                    "  األماكن  
ة بقرار منه كمعـسكر أو عقـار أو مـبين وزارة            تسلب حريته على أي وجه ىف أي مكان حيدده وزير الداخلي          

  . ع األحكام الواردة ذا القانون ة وتسري على هذه األماكن مجيالداخلية أو املباحث العام



 ٤٣

  هو قصر حق اإلشراف القضائي املنصوص عليه ىف املادة من القانون للنائب العام أو من                 :االستثناء الثاني 
  . درجة رئيس نيابة على األقل ينيبه من رجال النيابة العامة ب

  

  :وقد تعرض هذا النص للعديد من االنتقادات أبرزها
حتويل مرتل أي شـخص إىل      خيول له   يراه  "  أي مكان   " أي شخص ىف    إن إعطاء وزير الداخلية سلطة إيداع       -١

سجونني الـذين   سجن بقرار منه وحيدد إقامته فيه ومل يقابل ذلك أي ضمانات للمودعني ا فلم يبني فئات امل                
يودعون ا أو كيفية معاملتهم ومعيشتهم خاصة وأن القانون مل يهتم بتحديد املعاملة و املعيشة للمـسجونني                 
وترك ذلك للوائح الداخلية اليت مل تبني هي األخرى معامل واضحة ملعاملة املسجونني وتركت ذلك لتعليمات                

الذي جيعل تطبيق أحكام القانون على هذه األمـاكن         األمر  "  بدليل العمل بالسجون    " غري منشورة تسمي    
االستثنائية جمرد لغو ال قيمة منه در أي ضمانة للمودعني ا كما أن القانون مل حيدد نوع هذه األماكن وهل                    
هي تأخذ حكم الليمانات أو السجون العمومية أو السجون املركزية أو السجون اخلاصة فكل ذلك مل حيدده                 

مر شاذ وغري مألوف وهذا النص ما هو إال إضفاء لشرعية األماكن االسـتثنائية كـاملعتقالت                القانون وهو أ  
  . وتقنني لنظم هذه األماكن االستثنائية ودسها على النظام القانوين العام 

كما أن قصر حق اإلشراف القضائي على هذه األماكن للنائب العام أو من يندبه بدرجة رئيس نيابـة علـى                    -٢
 سبل الرقابة القضائية عليه فإن النائب العام نظراً لكثرة وتعدد مسئولياته لن ينتقل للتفتـيش     تعقيد األقل هي 

على هذه األماكن ،  كما أن إجراءات ندب أحد رؤساء النيابة قد تستغرق وقتا طويال وقد تكـون هـذه                     
ته ومها عنصرا الـسرعة     األماكن بعيدة يصعب الوصول إليها األمر الذي يفقد اإلشراف القضائي أهم ميزا           

واملباغتة ،  ومها غري متحققني ىف اإلشراف القضائي على هذا النوع من األماكن األمر الذي جيعل احملبـوس                   
احتياطياً أو املعتقل أو املتحفظ عليه أو احملكوم عليه عرضة للتنكيل والتعذيب والوصول إليه صعب وجندتـه                 

  . شبه مستحيلة 
القضائي على هذه األماكن على النيابة العامة دون غريها ومفـاد ذلـك حرمـان          هذا النص قصر اإلشراف     -٣

رؤساء ووكالء حماكم االستئناف واحملاكم االبتدائية وقضاة التحقيق ورئيس ووكيل حمكمة النقض من حـق               
م السجون   بشأن تنظي  ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون    ٨٥دخول هذه األماكن باملخالفة ألحكام املادة رقم        

إن إلغاء هذا النص ميثل مطلبا هاما وضـرورة تـشريعية لتنقيـة             ت اجلنائية   اجراء من قانون اإل   ٤٢ادة  وامل
التشريعات من كافة النصوص االستثنائية اليت دست على النظام القانوين العام وخلعـت الـشرعية علـى                 

ي إىل خروج أماكن خاصة كمقـار       د، ويؤد األماكن االستثنائية اليت غالباً ما دد فيها كرامة وحريات األفرا         
مباحث أمن الدولة من اإلشراف القضائي الكامل عليها، وهي األماكن اليت تزداد فيها ادعاءات التعـرض                

  .  للتعذيب والوفاة أثناء االحتجاز
  
  
  

  



 ٤٤

  " هو النظام السائد فى مصر –السجون املغلقة " 
  

املغلقة، ويعترب الدعامة الرئاسية للنظام العقايب ىف مصر،               أخذ املشرع املصري كقاعدة أساسية بنظام السجون        
رغم العيوب الكثرية الذي تكشف عنه هذا النظام، وتأثريه السليب على صحة املـسجونني النفـسية، وإعـادة                  

، إدماجهم ىف اتمع مرة أخرى بعد انقضاء مدة العقوبة، ومن التكاليف الباهظة اليت تتكبدها الدولة لإلنفاق عليه                
  . باإلضافة إىل العيوب األخرى اليت أشرنا إليها عند تعريف هذا النوع من السجون

  "تأثري انتشار نظام السجون املغلقة " 
  

  :املغلقة عبء على اتمع احمللي السجون 
من املفترض أال تكون السجون عبء على اتمع احمللي، وان تكون وحدات منتجة ليس من أجل حتقيـق                        
  .فاء الذايت هلا، بل أيضاً من أجل خدمة اتمع احمللي احمليط ااالكت
 ٦٠٠ حيث أنشأ سجن مزرعة طره على هـضبة مـساحتها            –وتوجد جتربة فريدة للسجون شبه املفتوحة             

، وكان هذا السجن يقدم إنتاجه للمجتمـع     ١٩٢٨فدان ، خصصت للمحكوم عليهم ىف االجتار باملخدرات سنة          
ء من حمصوالت زراعية أو إنتاج حيواين فضالً عن حتقيقه لالكتفاء الذايت، إال أن هـذه التجربـة قـد        احمللي سوا 

احنصرت بعد أن طال االمتداد العمراين مبنطقة السجن، وأصبح جممع سجون طره يشكل عبء على اتمع احمللي            
 السجون املغلقة بعد أن كان ميثـل        احمليط به، وتبدلت السياسة العقابية ىف داخل هذا السجن، وأصبح واحد من           

منوذج لفلسفة ىف العالج والتأهيل، وبالتايل جاءت سياسة التوسع العمراين لتوأد هذه التجربة ، وتصبح السجون                
  . هي عبء على اتمعات احمللية احمليطة ا، بدالً من أن تكون عوناً هلا

  

  :ن املغلقة ىف مصرالتأثريات األخرى اليت تترتب على انتشار ظاهرة السجو
  

 من قواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء بأن جيب أن يكون هناك نظام             ٦٣تنص القاعدة   
  : مرن للتصنيف،  وهذا يستلزم

  

 املعاجلة ، وبالتايل يقتضي األخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء          إفراديةإن اإلنفاذ الكامل هلذه املبادئ يتطلب       ) ١( 
تصوب أن توزع هذه الفئات على مؤسسات منظمة تستطيع كل فئة أن جتد فيها              وعلى ذلك يس  .   ىف فئات   

  .  العالج الذي يناسبها 
وليس من الضروري أن يتوفر ىف كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات األمن بالنسبة لكل فئة ،  بـل إن                      )  ٢( 

والـسجون املفتوحـة   .  من املستصوب أن تتفاوت درجات هذا األمن تبعا الحتياجات خمتلـف الفئـات              
،  بسبب كوا ال تقيم حواجز أمن مادية حتول دون اهلرب ،  بل تعتمد ىف ذلك علـى انـضباط                      األبواب

  . السجني نفسه ، توفر ىف حالة انتقاء السجناء هلذه التجربة بعناية ، أفضل الظروف مواتاة إلعادة تأهيلهم 



 ٤٥

 أال يكون عدد املسجونني ىف كل منها من الكثرة حبيـث            ويستصوب ىف حالة السجون املغلقة األبواب ،       )  ٣( 
والرأي ىف بعض البلدان أنه ال ينبغي هلذا العدد ىف السجون املذكورة أن يتجاوز اخلمسمائة           .  إفرادية املعاجلة   

  . أما ىف السجون املفتوحة األبواب فيجب أن يكون عدد املسجونني صغريا بقدر املستطاع 
 املستصوب إقامة سجون تكون من فرط ضآلة احلجم حبيث ال يستطاع أن تـوفر فيهـا                  أنه ليس من   على)  ٤( 

  . التسهيالت املناسبة
  

السائد ىف مصر على اإلنفاذ الكامل لقواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء،           السجون املغلقة   يؤثر نظام         وبالتايل  
وبالتايل يؤثر على إفرادية املعاجلة ألنـه سـيؤدي         حيث يصعب تطبيق النظام املرن لتصنيف السجناء إىل فئات،          

بطبيعة احلال إىل توزيع هذه الفئات على مؤسسات منظمة تستطيع كل فئة أن جتد فيها العالج الـذي يناسـبها،                
نظراً ألن نظام السجون املغلقة املطبق ىف مصر سيؤدي إيل التطبيق بشكل آيل إىل توزيع السجناء طبقاً للعقوبـة                   

 ا سواء كانت سجن مشدد أو سجن أو حبس على أنواع السجون املذكورةاحملكوم.  
وهو ما يؤدي إىل انتشار ظاهرة االكتظاظ ىف داخل هذه السجون، وىف ظل هذه الظـاهرة تعجـز اإلدارة عـن                 
إعمال متطلبات إفرادية املعاجلة، كما يصعب توزيع هذه الفئات على مؤسسات تستطيع كل فئة أن جتـد فيهـا                   

  . ج الذي يناسبهاالعال
   

  :مناذج املؤسسات العقابية شبه املفتوحة ىف مصر
  )):الزراعيسجن القطا (( 

تحـدة   وبرنامج األمم امل   – روما   –مت هذا املشروع بالتعاون بني مركز األمم املتحدة للبحوث القضائية واجلنائية            
زراعي، الواقع ىف منطقة القطا، غرب القنـاطر        وقد اختري هلذه الغاية سجن القطا ال      .   اإلمنائي، واحلكومة املصرية  

تبلغ مساحة السجن ستمائة هكتار مـن األرض الـصحراوية          .  اخلريية وعلى بعد مخسني كيلوا مترا من القاهرة       
كـان  .  وكان قد سبق وأن مت زرع مساحة من هذه األرض وأعطت مثارا جيـدة             .  املتامخة لترعة من ترع النيل    

 سجينا بينما ال توجد إال أربعة عنابر إليوائهم ليالً مما يشكل اكتظاظاً بينمـا               ٥٤٠و  السجن يضم عند اختياره حن    
جيعل اإليواء للعنرب عقوبة مضافة لعقوبة السجن بالنظر إىل ما تسببه من ضيق لدى السجني ال ميكن ولكنه مـن                    

العام باحلرارة الشديدة ماعـدا     املمكن تصور أثره ىف نفسه ومعنوياته وظروفه املعيشية ىف بلد يتصف مناخه طوال              
  .ثالثة أشهر ىف السنة

  

وىف البداية متت زراعة ثالمثائة هكتار من األرض املستصلحة مع وضع نظام للـري بـالتنقيط، اشـتملت                         
الزراعة على شجر الليمون واحلامض واليوسف أفندي والزيتون والعريش مع زراعات موازيـة حتـت اخلـيم                 

وكذلك مت تزويد املـشروع الزراعـي       ) الفراولة  ( ات على أنواعها وكذلك زراعة الفريز       البالستيكية للخضرو 
واألدوات الالزمة للمرحلة األوىل للمشروع باعتبارها خطوة أوىل انتظار ملدى          ) تراكتورات  ( باآلالت الزراعية   

  .ااستيعاب هذه اآلالت وحسن استعماهلا وتوفري املهارات الالزمة حلسن االستعمال هذ
  



 ٤٦

وجدير بالذكر أن النظام العقايب ىف مصر قد بدأ ىف األخذ ببعض جوانب التطوير ىف نظام السجون ىف إنشاء                         
مؤسسات عقابية شبه مفتوحة باملرج ووادي النطرون بالطريق الصحراوي، ومبديريـة التحريـر، إال أن هـذه                 

  .املؤسسات حتولت إىل مؤسسات عقابية مغلقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧

  ))الفصل الثاني   ((
  

  "قبول املسجونني " 
  

   تباعها عند قبول املسجوننيإبشأن القواعد الواجب املعايري الدولية ـ 
  ز ـفى السجون وأماكن االحتجا

   
  

  :من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنه ٩أوجبت املعايري الدولية بشأن قبول املسجونني فى املادة ـ  
وال جيوز حرمـان  .   وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا   . لكل فرد حق ىف احلرية وىف األمان على شخصه        (( 

  )).فيه أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر 
  

  :   على أنه ٧ا ملعاملة السجناء فى القاعدة كما نصت القواعد النموذجية الدنيـ  
يف اى مكان يوجد فيه مسجونني ، يتوجب مسك سجل جملد ومرقم الصفحات  تورد فيـه املعلومـات                    )  ١( 

  :التالية بشأن كل معتقل 
  .تفاصيل هويته ) أ ( 
  .أسباب سجنه والسلطات املختصة اليت قررته ) ب ( 
  .راحه  سإطالقيوم وساعة دخوله و ) ج ( 
ال يقبل اى شخص يف اى مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قـد دونـت سـلفا يف           ) ٢( 

  .السجل 
  

  جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو الـسجنما نصت ـ  ك
  : على أن ٤ فى املبدأ 

حتجاز أو السجن وال يتخذ أي تدبري ميس حقوق اإلنسان اليت يتمتـع ـا أي                ال يتم أي شكل من أشكال اال      " 
شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن إال إذا كان ذلك بأمر من سلطة قـضائية أو سـلطة                     

   ". أو كان خاضعا لرقابتها الفعليةأخرى
  

  :   على أن ١٢ًكما نص أيضا فى املبدأ  ـ  
       وقت القبض ووقت اقتياد الـشخص املقبـوض عليـه إىل  مكـان احلجـز وكـذلك                    -أسباب القبض   ((( 
املعلومـات   -  هوية موظفي إنفاذ القوانني املعنيني        - وله ألول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى          ثقت م و



 ٤٨

  يه  ، إن وجد بالشكل      تبلغ هذه السجالت إىل  الشخص احملتجز أو إىل  حمام          ،     ))) الدقيقة املتعلقة مبكان احلجز     
  .الذي يقرره القانون 

 ٤٧/١٣٣كما نص اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الذي اعتمـد بقـرار اجلمعيـة العـام ـ  
  :على أنه" ١٠" فى املادة – ١٩٩٢ديسمرب /  كانون األول ١٨املؤرخ يف 

يف مكان احتجاز معترف به رمسياً ، وأن ميثـل وفقـاً             جيب أن يكون كل شخص حمروم من حريته موجوداً           – ١
  .للقانون الوطين ، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخري 

 توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز األشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم ، مبا يف ذلك حركة نقلـهم      – ٢
ي شخص آخر له مصلحة مشروعة يف اإلحاطة        من مكان إيل آخر ، يف متناول أفراد أسرهم أو حماميهم أو أ            

  .ذه املعلومات ، ما مل يعرب األشخاص احملتجزون عن رغبة خمالفة ذلك 
 جيب االحتفاظ بسجل رمسي جيري حتديثه باستمرار بأمساء مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم يف كل – ٣

أن تتخذ اخلطوات الالزمة إلنشاء مكان من أمكنة االحتجاز ، وإضافة إيل ذلك ، جيب علي كل دولة 
وتوضع املعلومات الواردة يف هذه السجالت يف متناول األشخاص املذكورين يف . سجالت مركزية مماثلة 

الفقرة السابقة ويف متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى وطنية خمتصة ومستقلة ، وأي سلطة خمتصة 
 أي صك قانوين دويل تكون الدولة املعينة طرفاً فيه ، تسعي ، مرخص هلا بذلك مبوجب التشريع الوطين أو

  .إيل تقصي مكان وجود أحد األشخاص احملتجزين 

  
     

ز إيـداع أي    ال جيـو  "   - بشأن تنظيم السجون على أنه       ١٩٥٦  لسنة ٣٩٦ من القانون    ٥نصت املادة         
 بعد املدة احملـددة     إنسان ىف سجن إال بأمر كتايب موقع من السلطات املختصة بذلك قانونا وال جيوز أن يبقي فيه                

دير السجن أو مأموره أو املوظف الذي يعني        م "  :من ذات القانون على      " ٦" ادة  كما أوجبت امل  ،    " ذا األمر 
ن يتسلم صورة من أمر اإليداع بعد أن يوقع على األصل باالستالم            هلذا الغرض قبل قبول أي إنسان ىف السجن أ        
 من   "٨" ادة   كما نصت امل   ،" /رة موقعة ممن أصدر األمر بالسجن       ويرد األصل ملن أحضر السجني وحيتفظ بصو      

عند دخول املسجون جيب تسجيل ملخص األمر حببسه بالسجل العمومي للمـسجونني            "   :القانون أيضا على أن   
  ".عليهور من أحضر املسجون مث يوقع ذا التسجيل حبضويتم ه

  

  : من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن٤١وتنص املادة ـ  
ال جيوز حبس أي إنسان إال ىف السجون املخصصة لذلك،  وجيوز ملأمور أي سجن قبول أي إنسان فيـه إال                     ((  

  )) .احملددة ذا األمرمبقتضي أمر موقع عليه السلطة املختصة، وال يبقيه بعد املدة 
  

سـجل   "– وهـي    –السجالت الواجب االحتفاظ ا ىف السجن       من القانون على     " ٧٥" املادة   نصت   و      
عمومي للمسجونني ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة املسجونني وسجل تشغيل املسجونني ، وسـجل               

 "  القانون املصري الوضع فى" 



 ٤٩

ت املقدمة من املسجونني ، وسـجل الزيـارات         اجلزاءات وسجل اهلاربني من السجن وسجل الشكاوى والطلبا       
لتدوين مالحظات الزائرين الذين هلم صفة رمسية ، السجالت القضائية اليت يري النائب العام ضرورة اسـتعماهلا                 
تنفيذاً ألحكام هذا القانون ، وكذلك أي سجل آخر يرى املدير العام للسجون ضرورة الستعماله ، وتكون هذه                  

  .مدير السجن أو مأمورة ورقابته ، ويكون مسئوالً عن تنظيمها واستيفائهاالسجالت حتت إشراف 
 ، فلم يرد ـا أي       ١٩٦١ لسنة   ٧٩أما الالئحة الداخلية للسجون العمومية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم           

جالت ىف  بيانات دقيقة عن السجالت الواجب االحتفاظ ا داخل السجون العمومية ، بينما ورد بيان هذه الـس                
  . بالالئحة الداخلية للسجون املركزية١٩٧١ لسنة ١٦٥٤من قرار وزير الداخلية رقم " ٥٦"املادة 

واملالحظ أن سجالت االحتجاز املشار إليها غري مسموح باالطالع عليها إال للجهات الرمسية ، وبالتايل فإن أفراد                 
  .طالع على هذه السجالتأسرة احملتجز أو حماميه ال جيوز هلم طلب أي بيانات أو اال

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٠

   " والزائرينتفتيش املسجونني" 
  

  
  

  : على أن١٩٥٦ لسنة ٣٩٦من قانون السجون املصري رقم  ٩املادة تنص 
  .ذات قيمةأو نقود أو أشياء ما يوجد معه من ممنوعات جيب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ 

  

  : من ذات القانون على أن٤١كما تنص املادة 
جن سواء كان من املـسجونني أو  لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه ىف حيازته أشياء ممنوعة داخل الس    

   .العاملني بالسجن أو غريهم
  

  
  

  
  

  جيب أن تتسم عمليات تفتيش السجناء وزوارهم بأقل درجة ممكنة من اإلزعاج وأن تقتصر فقـط علـي                       
 مما  االحتياجات األمنية وتفادي اإلذالل ، وأحياناً يتعمد احلراس تفتيش الزوار بطريقة مذلة أو إتالف أعراضهم ،               

يثري سخط السجناء الذين قد يشعرون نوعاً ما بأم مسئولون عما حلق بأولئك الذين جاؤوا لزيارم ، وأحيانـاً                   
  .نع مثل هذه املمارسات مجتري عملية التفتيش اجلسدي للسجناء أو لزوارهم بغرض تعمد إذالهلم ، وجيب 

ص احملرومني من حريتهم ال جيـوز أن يفتـشهم إال                 شددت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب علي أن األشخا       
ر مـوظفي   موظفون من اجلنس ذاته وأن أي تفتيش يقتضي من الرتيل خلع مالبسة جيب أن جيري بعيداً عن أنظا                 

   ٢.احلجز من اجلنس اآلخر
  
  
  

  :تفتيش املسجونني تطبيقات حمكمة النقض املصرية بشأن 
جن لالشتباه ىف حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن يعترب اسـتعماال           تفتيش السجني الذي يقوم به ضابط الس      .  ١

   ٣ .حلق

                                                 
  .٢٣ الفقرة ١٣(٢٠٠٠)CPT/Infلمنع التعذيب ، التقرير العام العاشر، اللجنة األوروبية  ٢
  ) .٥٧ لسنة ٢٨٤١ الطعن رقم ٢٢/١٠/١٩٨٧ (  ٣

 " الوضع فى القانون املصري " 

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 

 التطبيقات على املستوى احمللي" 



 ٥١

تفتيش السجني الذي يقوم به ضابط السجن لالشتباه ىف حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن يعترب اسـتعماال                 .  ٢
  ١ .  ىف شأن تنظيم السجون١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ من القرار بقانون رقم ٤٠حلق مبوجب املادة 

  ٢ .ملتهم قبل إيداعه سجن القسم صحيحتفتيش ا  .٣
ملا كانت الواقعة على الصورة اليت أثبتها احلكم املطعون فيه يبني منها أن التفتيش الذي أجـراه احلارسـان                   .  ٤

 إمنا كان حبثاً عن ماهية املمنوعات اليت مني إىل علمهما إنه توصل إليهـا               –مسجوناً   وكان   –للمطعون ضده   
الواجبات الـيت متليهـا عليهمـا       ، فإن ذلك التفتيش ال خمالفة فيه للقانون إذ هو من            أثناء وجوده باحملكمة  

الكشف عن ماهية املمنوعات اليت ىف حوزة املطعـون ضـده         اليت يؤديان فيها واجب احلراسة بغية       الظروف  
إبالغ السجن   ويتعني عليهما    إحرازهاىف إحلاق األذى بنفسه أو بغريه أو حتظر لوائح السجن           خشية استعماهلا   

ا عند عودما إليه، فهو ذه املثابة ال يعد تفتيشاً باملعين الذي قصد الشارع اعتباره عمـالً مـن أعمـال                     
على دليل من األدلة وال متلكه إال سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها،  وإمنا هو                التحقيق يهدف إىل احلصول     

يش القضائي وال يلزم إلجرائه أدلة كافية أو إذن سابق مـن            إجراء إداري حتفظي ال ينبغي أن خيتلط مع التفت        
سلطة التحقيق وال تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف                 
عن جرمية يعاقب عليها مبقتضي القانون العام فإنه يصح االستشهاد ذا الدليل على اعتبار أنه مثرة إجـراء                  

  ٣ .ذاته ومل يرتكب ىف سبيل احلصول عليه أية خمالفةمشروع ىف 
السجون املركزية جتري عليها أحكام لوائح السجن ونظامه ولضباط السجن وحراسـه حـق تفتـيش أي                 .  ٥

 بتنـاء األمـر    إمسجون ىف أي وقت وتفتيش مالبسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد حيرزه من ممنوعـات، و               
 وجه إلقامة الدعوى اجلنائية على بطالن التفتيش احلاصل مـن رئـيس             الصادر من مستشار اإلحالة بأن ال     

  ٤. وحدة مباحث قسم الدقي املشرف على سجن القسم ألحد الرتالء به خطأ ىف تطبيق القانون
تنص على إنه إذا اشتبه مدير السجن أو مـأموره           ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون رقم     ٤١مىت كانت املادة    .  ٦

 أن يأمر بتفتيشه فإذا عارض الزائر ىف التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هـذا                  ىف أي زائر جاز له    
املنع ىف سجل يومية السجن،  وكانت هذه املادة كما هو واضح من عبارا ال تستلزم الرضاء الذي يـصدر           

 تفتـيش مـأمور      فإن –فعل سليب    وهو   –بفعل إجيايب ممن حيصل تفتيشه بل يكفي عدم معارضته ىف التفتيش            
السجن للطاعنني حني اشتبه فيهما لدى دخوهلما سجن النساء ىف اليوم املخصص للزيارة يكـون صـحيحاً                 

على تفتيشهما مبعرفة مأمور الـسجن،      بالتطبيق ألحكام هذه املادة مادام أن الطاعنني مل يدفعا بأما اعترضا            
   ٥ .ومن مث يكون النعي ببطالن التفتيش ىف غري حمله

ال يصح االستناد إىل الئحة السجون ىف تربير تفتيش املتهم ما دام إنه ال يوجد أمر قانوين بإيداعه الـسجن                      . ٧
  ٦.  إجراءات جنائية٤١كما تنص به املادة 

                                                 
   ).٨٤٨ ص ١٥٢ ق ٣٨النقض س  أحكام ٢٢/١٠/١٩٨٧ (  ١
  ).٩٣٠ ص ١٤٠ ق ٣٩ أحكام النقض س ٢٠/١٠/١٩٨٨ (  ٢
  ). ٥٠٦ ص ١١٣ ق ٢٧  أحكام النقض س٢٣/٥/١٩٧٦ (  ٣
  ).٧١٩  ص ١٤٨  ق ٢٤ أحكام النقض س ٤/٦/١٩٧٣ (  ٤
   ). ٨٨ ص ١٩ ق ١٤س   أحكام النقض ٤/٢/١٩٦٣ (  ٥
  ).٢٩٢ ص ٨٩ ق ٦ أحكام النقض س ١٣/١٢/١٩٥٤ (  ٦



 ٥٢

إن تفتيش احملبوسني حبساً احتياطياً عند إدخاهلم السجن صحيح، وذلك على ما هو مفهوم مـن نـصوص                  .  ٨
  ١.  يطلق على احملبوسني إطالقاً،  سواء أكان احلبس احتياطياً أم تنفيذياًالقانون من أن لفظ املسجون

  
ي حىت بالتزام أديب على عاتق موظفي السجن ىف عدم تفتـيش            قوبالتايل فإن الوضع ىف القانون املصري ال يل             

أعبـاء  ناء وزوارهـم  السجناء أو الزوار بطريقة مذلة أو تؤدي إىل املساس حبيائهم أو أعراضهم مما حيمل الـسج               
  .  إضافية وآالم نفسية جسيمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤٥٣ ص٤٩٣ ق٧ مجموعة القواعد القانونية ج١٢/١/١٩٤٨ ( ١



 ٥٣

  )) الفصل الثالث ((

   " املسجونني وتصنيف فحص" 
  

  :ـ املقصود مبصطلح فحص املسجونني
د أا كلها دون متييز،  متفقة علـى         إذا استقرأنا التعاريف اليت وضعت للفحص ىف خمتلف املراجع املتخصصة، جن          

  :  التعريف اآليت وعناصره
إن الفحص هو نوع من الدراسة الفنية اليت يقوم ا أخصائيون ىف جماالت خمتلفة إلجراء الدراسة على احملكـوم                   " 

 بني ظروفـه    عليه لتحديد شخصيته،  وبيان العوامل اإلجرامية اليت دفعته إىل ارتكاب اجلرمية،  حىت ميكن املالئمة               
   ١." اجلنائي احملكوم به حيقق تأهيلهاإلجرامية وبني األساليب العقابية اليت جتعل اجلزاء

  

فالفحص على هذا األساس هو العملية الشاملة اليت يتعرض هلا احملكوم عليه من النواحي العضوية والعقلية                       
حملكوم عليه ونوع التدابري، وغري ذلك من األمور اليت         واالجتماعية، مع االعتداد بنوع العقوبة ومدا،  وسوابق ا        

يتوقف عليها إصالح احملكوم عليه،  وباإلضافة إىل ذلك فهو أسلوب فين تقوم به مصلحة متخصصة ودف مـن            
 من كل جوانبها الفيزيولوجية، والنفـسانية والعقليـة،         هت احملكوم عليه ودراسة شخصي    ميورائه إىل إصالح وتقو   

  .ءمة بني العقوبة وظروف احملكوم عليهبغرض املوا
 ومبا أن الفحص بطبيعته أسلوب فين،  فإنه يستلزم قيام تعاون بني جمموعة من األخصائيني والفنيني خيـتص                –هذا  

كل واحد منهم بفحص شخصية ارم من أحد جوانبها املختلفة،  للوصول إىل نتائج ملموسة، وإعدادها ىف إطار                  
تصنيف، وأثري االنتباه هنا إىل أن هناك عالقة قائمة بني الفحص والتـصنيف، باعتبارمهـا               خاص لتكون أساساً لل   

  .متكاملني، ذلك ألن الفحص يسبق التصنيف وميهد له، وال ميكن تصور التصنيف دون فحص سابق
  

   ـاحملكوم عليهمالقيام بعملية فحص التي توجب املعايري الدولية ـ  
  

  : على أن  ملعاملة السجناء األدنىد قواعد احل من ٦٥تنص املادة 
، بقدر مـا    إن اهلدف من معاجلة احملكوم عليهم بالسجن أو بتدبري مماثل حيرصهم من احلرية جيب أن يكون                       

، إكسام العزمية على أن يعيشوا ىف ظل القانون وأن يتـدبروا احتياجـام جبهـدهم                تسمح بذلك مدة العقوبة   
وجيب أن حيفظ هذا العالج حبيث يشجع احترامهم لـذوام وينمـي            .   هذه العزمية    وجعلهم قادرين على إنفاذ   

  . لديهم حس املسؤولية 
  

                                                 
 –محمود نجيب حسن /  أنظر الدكتور يليها، وما ٣٥١ صـ– اإلجرام وعلم العقاب علم" الستارفوزية عبد / الدكتور " أنظر  ١

 .٢١٣علم العقاب صـ 



 ٥٤

   :أن من قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء على ٦٦كما تنص املادة 
  

البلدان اليت يـستطاع    سيما الرعاية الدينية ىف     تخدم مجيع الوسائل املناسبة ، ال     وطلبا هلذه املقاصد ، جيب أن تس       )  ١( 
املهين ،  وأساليب املـساعدة االجتماعيـة اإلفراديـة           فيها ذلك ،  والتعليم ، والتوجيه والتكوين على الصعيد         

والنصح ىف جمال العمالة ، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية تبعا لالحتياجات الفردية لكل سجني ، مع مراعـاة                  
ه ومواهبه اجلسدية والذهنية ، ومزاجه الشخصي ، ومدة عقوبته ومـستقبله            تارخيه االجتماعي واجلنائي ، وقدرات    

  . بعد إطالق سراحه 
وجيب أن يتلقى مدير السجن ، بعدد كل وافد على السجن حمكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول  ، وىف أقرب                      )  ٢( 

 الفقرة السابقة ، يستوجب دائما أن       موعد ممكن بعد وصوله  ، تقارير كاملة حول خمتلف اجلوانب املشار إليها ىف             
  .تشمل تقريرا يضعه طبيب متخصص ىف األمراض النفسانية إذا أمكن ، حول حالة السجني اجلسدية والذهنية 

وجيب أن يستكمل هذا امللف بكل      .  توضع التقارير وغريها من الوثائق املناسبة املتعلقة بالسجني ىف ملف فردي             )  ٣( 
  . قادرين على الرجوع إليه كلما حاجة إىل ذلك املسئولنيعلى حنو جيعل املوظفني جديد ،  وأن يصنف 

  

  " عملية الفحص مراحل" 
  

جئ احملكمة إىل خربة ذوي االختصاص لدراسـة شخـصية          ففي هذا النوع من الفحص تل        :الفحـص الـسابق)  أ    (  
ويستعني القاضي  "  مبلف الشخصية   " يعرف  املدعي عليه من مجيع وجوهها، ودراسة ظروفه املختلفة وتكوين ما           

   .بنتائج هذا الفحص ىف حتديد نوع العقوبة أو التدبري الالزم إصداره ضد املتهم
  

  وهو عبارة عن الفحص الالحق على صدور احلكم بالعقوبة الواجب تنفيذها، وهـو ميهـد                 :الفحص الالحـق)  ب  ( 
  . الالزمة لكل فئةلتصنيف احملكوم عليهم إىل فئات لتحديد املعاملة

  

  ويقوم بـه  - السجن –  وهو الفحص الذي جيري بعد التحاق احملكوم باملؤسسة العقابية       :الفحص التجريبـي)  ج  ( 
مون مبالحظة سلوك الشخص احملكـوم عليـه        تهغالباً القائمون على املؤسسة وموظفوها من إداريني وحراس،  في         

،  والعالقة القائمة بينه وبني باقي احملكومني اآلخرين،  وتكـون نتـائج              أثناء إقامته باملؤسسة، ومدى جتاوبه معهم     
  .الفحص عامالً فاصالً ىف حتديد طريقة وأسلوب معاملته

  

  كيف حيقق الفحص أهدافه وغاياته ؟ـ  
ولكي حيقق الفحص أغراضه وأهدافه وغاياته،  جيب أن ينصب على شخصية احملكوم عليـه ىف عناصـرها                        

 وعلى العوامل اليت سامهت ىف دفع ارم على طريق اجلرمية،  وأهم جوانب الشخصية اليت جيـب أن                   األساسية،
واجلانب العقلي،  واجلانب النفسي ، كمـا ميتـد          ) الفسيولوجي( تكون موضوعا للفحص هو اجلانب العضوي       

  . الفحص إىل دراسة الوضع االجتماعي للمحكوم عليه



 ٥٥

 –ال ينبغي أن خيضع للفحص الواحد مجيع فئات املـسجونني دون متييـز، فبعـضهم                وأثري االنتباه هنا، إىل أنه      
 قد يكون خضوعهم لفحص تكميلي ضرورياً والبعض اآلخر منهم قـد    –كالشواذ ، ومدمين املخدرات واخلمور      

  .تبدوا شخصيام واضحة دون تعقيد فيستغين عن الفحص بالنسبة إليهم
ع مبجرد التحاقه بالسجن لفحص طيب عام وفحوص طبية أخرى متخصـصة،            وبصفة عامة فإن السجني خيض          

وذلك الكتشاف األمراض والعلل العضوية اليت يعاين منها ، واليت قد تقف عقبة ىف طريـق تأهيلـه وإصـالحه                    
وذيبه، فتوجه اجلهود لعالجها،  وقد يعامل السجني ىف هذه احلالة معاملة خاصة،  بإرساله إىل مؤسسة خمصـصة          

  .ورش امللحقة بالسجنجيهه إىل نوع خاص من العمل ىف الللمرضي،  أو تو
  

  : اجلرميةافقرتاعالقة بني األمراض العضوية وبني ـ  ال
ومن الثابت ىف علم اإلجرام أن هناك عالقة بني األمراض العضوية وبني اقتراف اجلرمية، وباكتشاف هـذه                       

  .النتيجة الدوافع اإلجرامية عند الشخص احملكوم إليهاألمراض عن طريق الفحص، وعالجها ختتفي ب

  

  :للمحكوم عليه أهمية الفحص النفسي ـ  
  

وختضع شخصية احملكوم عليه كذلك إىل فحص نفساين ملعرفة مستوى ذكائه وحالة ذاكرته،  وما ميكـن أن                        
لمعاملة داخل الـسجن، وقـد      يكون مصاباً به من أمراض نفسية تؤخذ بعني االعتبار عند إخضاع احملكوم عليه ل             

يكون املرض النفسي الذي يعاين منه السجني قد دفعه إىل ارتكاب اجلرمية احملكوم بسببها فيعمل الطبيب النفـسي    
  .على عالج هذه الناحية من شخصية ارم

  

ـ               د      كما يتعرض السجني من جهة أخرى إىل دراسة وفحص حالته العقلية والعصبية، ونتيجة هذا الفحـص مت
املسئولني ىف السجن مبعلومات عن التصرفات املنتظرة من طرف احملكوم عليه عند إخضاعه ألسـاليب املعاملـة                 
داخل السجن، مما يسمح هلم بأخذه، برفق والتصرف إزاءه على حنو سليم، وذلك ألن اتمع عندما قرر أن يعزل                

ف من وراء ذلك ليس رفض أولئك األشـخاص         بعض أفراده املنحرفني ىف السجون،  فإن ذلك يدل على أن اهلد           
رضه معاقبتهم وإخضاعهم ألساليب املعاملة اليت تـصلح مـن          غائياً من حظريته، والتهرب من مواجهتهم، وإمنا        

حاهلم مستقبالً، ويري البعض أن إخضاعهم للعمل واإلنتاجية داخل السجون وتقدمي األجور والتعويضات املناسبة              
وتطبيق قانون الشغل والضمان االجتماعي عليهم،  كباقي العمال اآلخرين، هو نوع إجيايب             هلم عن تلك األعمال     

  .سجني من أنواع املعاملة اليت ينبغي أن خيضع هلا ال
  

  :للمحكوم عليه أهمية دراسة الوسط االجتماعي ـ  
  

 احملكوم عليه،  وبيئته اخلاصـة وحالتـه         يه     أن الفحص قد ميتد إىل دراسة الوسط االجتماعي الذي ينتسب إل          
العائلية وعالقاته بزمالئه ىف العمل،  وأصدقائه، ويهدف هذا الفحص على اخلصوص إىل الكشف عن العوامـل                 
االجتماعية اليت قادت احملكوم عليه إىل اجلرمية حىت يتسىن مواجهة تأثريها عليه ودراسة وسائل اندماجه ىف اتمع                 



 ٥٦

 حتقيقاً لتأهيله، والعمل على حل املشاكل االجتماعية اليت يعاين منها، للوصـول إىل اسـتقراره                بعد اإلفراج عنه  
  .           النفسي، أثناء تنفيذ العقوبة من ناحية، ومتهيداً الندماجه فيما بعد

  :فى التشريع املصري نظام الفحص ـ  
  

. لية للسجون مبدأ الفحص دون تنظيمه على حنـو مفـصل            من الالئحة الداخ     )٢٠ :١٦ (واد من   وضعت امل 

   : تنص على أن١٦فاملادة 
خيصص لكل مسجون سجل يتضمن حبثاً شامالً عن حالته من النواحي االجتماعية والنفسية وما يطرأ عليه مـن                  " 

   ."حتسن أو انتكاس

   : على١٧ونصت املادة 
 االجتماعيني به ويكون مسئويل عن تنـسيق العمـل          ائينياألخصيتوىل رئاسة اخلدمة االجتماعية بالسجن أقدم       " 

 عليه، وكذلك تدريب طلبة وطالبات املعاهد والكليات الذين تصرح مصلحة الـسجون             االجتماعي واإلشراف 
  ."ب مصلحة العمل بالسجن وطبيعتهاالجتماعي على حس خصائيبتدريبهم،  كما جيوز قيامه ببعض أعمال األ

  :ى أن عل١٨ًونصت أيضا املادة 
  : االجتماعيني ىف السجن على النحو اآليتاألخصائينييقسم العمل بني 

  .أخصائي اجتماعي أو أكثر لبحث احلاالت) أ ( 
  .أخصائي اجتماعي للعمل مع اجلماعات  ) ب(
                .أخصائي اجتماعي للرعاية اخلارجية عن طريق االتصال باهليئات واملؤسسات املختلفة) ج (

  : على أن١٩ة كما نصت املاد
  .سجونون على األخصائيني االجتماعيني املكلفني ببحث احلاالت حبيث خيتص كل منهم جمموعة معينةيقسم امل

  : فحددت واجبات األخصائي النفسي على النحو التايل :٢٠وجاءت املادة 
  .  دراسة شخصية املسجون دراسة كاملة- ١
  .  قياس ذكائه وقدراته املختلفة- ٢
  .  ميوله واجتاهاته والكشف عن النواحي االنفعالية واملزاجية عنده  معرفة- ٣
  " .  رسم سياسة خلطة املعاملة والعالج والتوجيه للناحية املهنية اليت يصلح هلا املسجون- ٤
 

كجهة مركزية للفحص والتصنيف حيـث      " سجن االستقبال والتوجيه  " مبنطقة طره    ١٩٦٣وقد أنشئ سنة          
 عليهم باألشغال الشاقة أو السجن أو احلبس ملدة تزيد على سنة ليمضوا فيه ثالثني يوماً يفحصهم                 يستقبل احملكوم 

خالهلا الطبيب واألخصائي االجتماعي واملدرس والواعظ الذين يقدمون تقاريرهم بعد ذلك إىل جلنـة التوجيـه                
  . فتقوم بتوزيعهم على أحد الليمانات أو أحد السجون املركزية
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  : على أن فى شأن كيفية معاملة املسجونني ومعيشتهم ١٩٩٨ لسنة ٦٩١القرار رقم من ) ٦(ادة كما نصت امل
تشكل جلنة يف كل سجن من مأمور السجن أو من يقوم مقامة رئيساً وعضوية طبيب السجن وضـابط مباحـث                    

النظر إيل ظروفـه  السجن واألخصائي االجتماعي ويكون اختصاصها وضع املسجون يف الدرجة اإلدارية املالئمة ب      
  .الشخصية ونوع اجلرمية اليت ارتكبها  والعقوبة احملكوم علية ا 

وتطبق قاعدة السن الواردة باملادة السابقة علي املودعني يف السجون وقت صدور هذا القرار وعلي من يـصلها                  
  .ممن كانوا موضوعني يف درجات أقل

  

  :التعليق 
مباين هـذا املركـز قـد        ألن   تصنيف املركزي مبركز استقبال طره،    ال لفحص ا ومفاد ذلك أنه مت إلغاء نظام          

،  الفحص تتم بواسطة جلنة ىف كل سجن، غاب عنها الطبيـب النفـسي  عملية وأصبح خصصت ألغراض أخرى    
لعدم معرفة القانون املصري ما يعـرف مبلـف         على احملاكمة   فال يعرف قانون السجون املصري الفحص السابق        

 القـانون   لذي يستعني به القاضي ىف حتديد نوع العقوبة أو التدبري الالزم إصداره،  كمـا ال يعـرف                 الشخصية ا 
  .املصري الفحص التجرييب

اللجنة هي وضع احملكوم عليه ىف الدرجة اإلدارية املالئمة بالنظر إىل ظروفه الشخـصية ونـوع                وكل دور هذه    
يد الربامج املناسبة للعالج والتأهيل، كما أغفل القانون واللوائح         اجلرمية اليت ارتكبها دون أن تكون هلا دور ىف حتد         

أمهية الفحص النفسي للمحكوم عليه، وفحص الوسط االجتماعي له، وهو قصور ينبغـي عالجـه ىف التـشريع                  
   .واللوائح والسياسة العقابية
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   "تصنيف املسجونني"
  

  :ـ  املقصود مبصطلح التصنيف 
لقد تضاربت اآلراء حول حتديد معين ومدلول التصنيف، فذهبت بذلك ىف اجتـاهني اثـنني، اجتـاه البـاحثني                    

الدويل اجلنائي والعقايب الذي    " مؤمتر الهاي "األمريكيني،  ومذهب الباحثني األوروبيني،  وقد كرس هذا اخلالف           
  .١٩٥٠عقد ىف شهر أغسطس ىف العام 

  

   :األمريكيففى مدلول االجتاه )  أ  (  

فحص احملكوم عليه ، وتشخيص حالته اإلجرامية، مث توجيهه إىل برنامج املعاملة املالئم، مث تطبيق               " يعين التصنيف      
فهو يشمل بذلك التشخيص والتوجيه واملعاملة،  ومن النظر من زاوية متشاة أخرى فـإن               ،    "هذا الربنامج عليه  

،  "ظام الذي ميدنا بالقواعد اليت من شأا أن تطبق على كل حالة على حدة             الن"التصنيف ىف املدلول األمريكي يعين      
  .وهو باملعين العقايب األسلوب الذي حيقق التنسيق بني التشخيص والتوجيه واملعاملة طول مدة التنفيذ العقايب

اليت يتعني إخضاعه هلا،    فحص احملكوم عليه،  مث تقرير املعاملة        :  ومير التصنيف ىف املدلول األمريكي بأربع مراحل      
  . ليعدل الربنامج وفقاً هلامث تطبيق برنامج املعاملة عليه، مث مالحظة التطورات الطارئة على شخصيته، 

واملالحظ أن املدلول األمريكي يتصف بالشمولية، حبيث ميكن أن يكون مرادفاً للفحص، شامالً ىف ذات الوقـت                 
  . م عليهاملعاملة العقابية اليت خيضع هلا احملكو

  

    :أما مدلول التصنيف ىف االجتاه األورويب)  ب ( 

وتقسيمهم داخل املؤسسة الواحدة إىل فئـات       على املؤسسات العقابية املختلفة     توزيع احملكوم عليهم    " فإنه يعين      
  ".طبقاً ألسلوب املعاملة املخصصة لكل فئة

ملة وتعديلها وفقا للتطور املالحـظ علـى شخـصية          والتصنيف ىف املدلول األورويب يستدعى حتديد برنامج املعا       
  . احملكوم عليه

  

واجلدير بالذكر أن مفهوم التصنيف ىف االجتاه األورويب، يتصف بالدقة واحملدودية ، خبالف مفهوم التصنيف                     
  .  ىف االجتاه األمريكي

  

  :ـ  أسلوب التصنيف 
رى حول وضع تعريف دقيق شامل ألسلوب تـصنيف  واختلفت آراء علماء علم العقاب، واإلجرام، من جهة أخ        

السجناء، وذلك بسبب اختالف مفهوم التصنيف ىف أوروبا،  عنه ىف أمريكا وهلـذا جنـد أن هنـاك تعـريفني                     
  .للتصنيف، مستمدين من اختالف النظرة العلمية والوظيفية إزاءه
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" الً من التعريف األول،  حيث قررت أن         تعريفاً آخر أكثر اتساعاً ومشو    "  اللجنة األمريكية للتصنيف    " وضعت  
 طوال مدة التنفيذ العقايب     التصنيف هو ىف املقام األول أسلوب ، حيقق التنسيق بني التشخيص والتوجيه واملعاملة              

  " . بصورة فعالةفهو يعطينا الوسائل الكفيلة بأن يطبق التوجيه واملعاملة ىف كل حالة على حدة 
ورويب فهو أسلوب آخر،  غري الفحص فهو حمدود ىف نطاقه فقـط،  وجـاء تعريـف                  أما التصنيف ىف املفهوم األ    

التصنيف هو وضع احملكوم عليه ىف مؤسسة عقابية مالئمة، بغرض تأهيلـه            :  التصنيف على هذا األساس كما يلي     
  .وإخضاعه ىف داخلها للمعاملة املتفقة مع ظروف إصالحه وذيبه

  

  :ـ  شروط عملية التصنيف
  : اخلرباء بشأن القيام بعملية التصنيف شرطنيوقد وضع

  .أن يكون للتصنيف هدف حمدد  :    األول

  جيب أن حيقق التصنيف االقتصاد ىف الوقت ، واهود ، ويـضاف إىل هـذا أن أسـلوب التـصنيف              :الثاني 
  .نسيب، قابل للتعديل والتغيريمؤقت ينبغي أن ينظر إليه دائماً على أنه أسلوب 

  

  :ع التصنيف ـ  أنوا
  .التصنيف القانوين، والتصنيف اإلجرامي، والتصنيف العقايب:  التصنيف على ثالثة أنواع

  

 وهـذا   –.   احملكوم عليهم وفقاً لنوع العقوبة،  وجسامة اجلرميـة         يمهو تقس   :التصنيف القـانوني  )  ١( 
 .النوع من التصنيف يتصف باملوضوعية والتجريد

  

  : من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه ٢ الفقرة ١٠نصت املادة * 
  

ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق       ،تثنائيةيفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني  ،  إال ىف ظروف اس              -
  . مع كوم أشخاصا غري مدانني 

  . ضاياها ق إىل القضاء للفصل ىف عة املمكنة، وحيالون بالسرل املتهمني األحداث عن البالغنييفص  -
  

  

  :لفصل بني الفئاتا* 

  : من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء على أن٨كما نصت القاعدة * 
 أجزاء خمتلفة من املؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمـرهم          أوتوضع فئات السجناء املختلفة يف املؤسسات خمتلفة          -

  : وعلى ذلك . ومتطلبات معاملتهم  احتجازهم أسبابوسجل سوابقهم و 
وحني تكون هناك مؤسـسة تـستقبل    .  يسجن الرجال والنساء  ، بقدر اإلمكان ، ىف مؤسسات خمتلفة            )  أ    (  

   .كليااجلنسني على السواء يتحتم أن يكون جمموع األماكن املخصصة للنساء منفصالً 
  . عليهم يفصل احملبوسني احتياطيا عن املسجونني احملكوم )  ب ( 
  .يفصل احملبوسون ألسباب مدنية  ،  مبا ىف ذلك الديون ، عن املسجونني بسبب جرمية جزائية )  ج ( 
  . يفصل األحداث عن البالغني )  د  ( 
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  هو عبارة عن تقسيم األشخاص املنحرفني طبقاً للعوامل اإلجرامية الدافعـة      :التـصنيف اإلجرامـي  )  ٢(  
 .يعتمد على حتليل أسباب الظاهرة اإلجراميةللجرمية،  وهذا التصنيف 

  : ملعاملة السجناء على أن األدنىمن قواعد احلد ) أ /  ٦٧( تنص املادة 
   -: تكـــون مقاصـــد التصنيــف الفئـــوي 

، أن  إن يفصل عن اآلخرين أولئك املسجونون الذين يرجح ، بسبب ماضيهم اجلنائي أو شراسـة طبـاعهم                  (( 
  )). عليهم ئسيثري يكونوا ذوي تأ

 
  فهو تقسيم األشخاص احملكوم عليهم إىل فئات ختضع لربنامج معاملة خاصـة               :التصنيف العقـابي )  ٣(  

 .بقصد تأهيلهم وإصالحهم

  : ملعاملة السجناء على أن األدنىمن قواعد احلد ) ب /  ٦٧( تنص املادة   -
   -: تكـــون مقاصـــد التصنيــف الفئـــوي 

  )) .ى هدف إعادة تأهيلهم االجتماعي يصنف املسجونون ىف فئات  بغية تيسري عالجهم علأن (( 
  

  :من قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء على أن  ) ٦٩( كما تنص املادة   -
يوضع من أجل كل سجني حمكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول ىف أقرب وقت ممكن بعد وصـوله وبعـد                    (( 

الفردية وقدراته ومزاجه   رنامج عالج يتم إعداده ىف ضوء املعلومات املكتسبة حول احتياجاته           دراسة شخصيته ، ب   
  )) .النفسي 

  

ومن الثابت أن هناك تداخالً، وصلة وثقي بني هذه األنواع الثالثة من التصنيف حىت أن التصنيف العقـايب                        
ألخري إىل أن التصنيف العقايب يتفـرع بـدوره إىل          ونشري ىف ا  .  يستمد كثرياً من مقاييسه من التصنيف اإلجرامي      

ي ، فالتصنيف العقايب األفقي هو عبارة عن توزيع احملكوم عليهم على املؤسـسات الـسجنية       س ورأ أفقينوعني ،   
  . املختلفة

 نـوع   الختالفأما التصنيف العقايب الرأسي فهو توزيع احملكوم عليهم داخل املؤسسة السجنية الواحدة، اعتباراً              
   .املعاملة املطبقة على كل فئة منهم

  

  :من قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء على أن) ٦٨(وتنص املادة 
  )) . تستخدم لعالج خمتلق فئات املسجونني بقدر اإلمكان سجون خمتلفة أو أقسام خمتلفة ىف السجن الواحد (( 

  

ري  للمعـايفـى تـشريع الـسجون املـصري قواعد التـصنيف مدى مالئمةـ  
   :الدولية حلقوق اإلنسان

بقاعدة الفصل على أساس اجلنس، فيفصل بني الرجال والنـساء، وعلـى أسـاس              أخذ املشرع املصري    )  أ    (  
، وللبالغني السجون والليمانات، وعلـى أسـاس نـوع          قابية اخلاصة السن، فلألحداث مؤسسام الع   
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عمومية والسجون املركزية طبقـاً ملـا هـو         على الليمانات والسجون ال   العقوبة، فيوزع احملكوم عليهم     
،   بشأن تنظـيم الـسجون     ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦من القانون رقم     ) ٤ : ١من  ( منصوص عليه ىف املواد     

  ) . من القانون ١٤مادة . ( واحملكوم عليهمبني حمبوسني احتياطياً كما أخذ بقاعدة الفصل 
، ونصت  درجاتثالث   على تقسيم احملكوم عليهم إىل       ) من القانون  ١٣(اقتصر املشرع املصري ىف املادة      )  ب  ( 

  :على أن  ىف شأن كيفية معاملة املسجونني ومعيشتهم ١٩٩٨ لسنة ٦٩١القرار رقم من ) ٥(املادة 
يف الدرجة الثالثة   اإلدارية ابتداء، أما        "  سنة   ٥٥" يوضع احملكوم عليهم اجلدد الذين تقل سنهم عن         ((   

فيضعون يف الدرجة الثانية ابتداء، ويوضع      "  سنة   ٦٠ سنة إيل أقل من      ٥٥ " من تقع سنهم يف احللقة من     
  )).فأكثر يف الدرجة األويل ابتداء "  سنة ٦٠" املسجون من 

  

      ومل ينص القانون على تقسيم فئات السجناء املختلفة ىف داخل املؤسسات املختلفة مع مراعـاة اجلـنس والعمـر                   
حتجاز ومتطلبات املعاملة بغية التيسري عليهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي،  ونتيجة           والتاريخ اإلجرامي وأسباب اال   
 السجون املغلقة، فأصبح متعذر على املشرع استخدام عـالج خمتلـف فئـات         وأن النظام السائد ىف السجون ه     

ا يترتب عليه تعذر    املسجونني بإيداعهم قدر اإلمكان ىف سجون خمتلفة أو أقسام خمتلفة ىف السجن الواحد، وهو م              
  .  إفرادية املعاجلة

  

مل يراعي قرار وزير الداخلية بشأن اللجنة املختصة بوضع السجناء ىف الدرجة اإلدارية املالئمة أن تشتمل                )  ج    ( 
على كافة التخصصات، وغاب عنها ضرورة مشاركة الطبيب أو األخصائي النفسي ضـمن اللجنـة،               

 حالة السجني اجلسدية والذهنية ومزاجه الشخصي، وضرورة أن         وضرورة أن يضع تقريره الكامل حول     
يتضمن تقرير األخصائي االجتماعي التاريخ االجتماعي واجلنائي للسجني، وأساليب تنمية الشخـصي            
تبعاً لالحتياجات الفردية لكل سجني، وطرق العالج املناسبة، وأساليب التوجيه والتكوين على الصعيد             

عدة االجتماعية، وأنظمة االمتياز اليت تواءم فئته، وباجلملة خمتلف مناهج العـالج            املهين، وأساليب املسا  
  .الالزمة

  

  "بالتصنيف فى مصر لقواعد اخلاصة اانتهاكات " 
  

ثبت من تقرير إحدى املنظمات الدولية أن عملية الفصل بني األحداث والبالغني غري مطبقة عملياً ىف مراكز                       
 االدعاءات بأم عادةً ميضون ىف احلجز ليلة واحدة وأحياناً عدة ليايل مع حمتجـزين               رتأشااحتجاز األحداث، و  

جنائيني بالغني ىف مقار احتجاز ىف أقسام الشرطة، وذلك قبل نقلهم ملقار احتجاز األحداث،  وىف العديـد مـن                    
ىل مقر احتجاز األحـداث     راحهم دون أن ينقلوا إ    س قال األطفال أنه مت القبض عليهم، ومن مث أطلق           –احلاالت  

  .على اإلطالق



 ٦٢

وأن األطفال احملتجزين ىف حجز األزبكية قد أوردو أن أفراد الشرطة هناك قد ضربوهم أو حترشواً م جنـسياً،                   
كما أن الشرطة ف األزبكية عادةً ما ختلط ىف احلجز األطفال صغار السن مع األكرب سناً، مما يعـرض األطفـال                     

  ١. ىف نشاطات منافية للقانون وخطر أن جيندواخلطر العنف واالبتزاز،
  

ىف تقصي احلقائق حول األوضـاع داخـل        جلمعية مساعدة السجناء    كما كشف تقرير آخر لفرق العمل امليداين        
مـن أنـواع    عن عدم وجود أي نـوع       أماكن االحتجاز ىف عدد من أقسام ومراكز الشرطة ىف حمافظات مصر            

كما جيري احتجاز   لبالغني مع األحداث ىف مكان واحد،        حيث جيرى احتجاز ا    التصنيف العقايب ىف تلك األماكن،    
  ٢.املتهمني ىف جرائم متنوعة معاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                 
 . متهمون بأنهم أطفال –تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  ١
 .٧٢ صـ– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٤االحتجاز والمحتجزون فى مصر  ٢
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  )) الفصل الرابع ((

  "االشرتاطات والشروط الصحية  "  
  

  :  املقصود باالشرتاطات الصحية ـ  
))  الدنيا املخصصة لكل سـجني       –املساحة  (( اجب توافرها ىف مباين السجن من حيث        هي االشتراطات الو       

-النوافذ اليت متكن السجناء من استخدام الـضوء الطبيعـي           (( وأيضاً االشتراطات الواجب توافرها من حيث       
عيـة للـسجناء     واإلضاءة الصناعية، واملنشآت الواجب توافرها لتلبية االحتياجات الطبي        –ودخول اهلواء النقي    

  )) . واالغتسال بالدش -كمنشآت االستحمام (( ومساعدم على العناية والنظافة الشخصية 
  

  ))املعايري الدولية ((  
  

  "ـ قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء
  

  "تسكني السجناء" 
  

  :٩القاعدة 
حدة منها أكثر من سجني واحـد       حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم ال جيوز أن يوضع ىف الوا             )  ١( 

، كاالكتظاظ املؤقت ، أن اضطرت اإلدارة املركزيـة للـسجون إىل            فإذا حدث ألسباب استثنائية   .  ال  لي
  . اخلروج عن هذه القاعدة  ،  يتفادى وضع مسجونني اثنني ىف زنزانة أو غرفة فردية 

ر ىف  شاختيارهم من حيث قدرم على التعا     ، جيب أن يشغلها مسجونون يعتين ب       وحيثما تستخدم املهاجع   )  ٢( 
  . وجيب أن يظل هؤالء ليال حتت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة املؤسسة.  هذه الظروف 

  

  " الواجب توافرها فى منشأة السجن الشرتاطات الصحيةا" 
  

  :١٠القاعدة 
، مـع   مجيع املتطلبات الصحية    سيما حجرات النوم ليال ،      عدة الستخدام املسجونني ،  وال     توفر جلميع الغرف امل   

سـجني  ، وخصوصا من حيث حجم اهلواء واملساحة الدنيا املخصصة لكل           اة الظروف املناخية  احلرص على مراع  
  . واإلضاءة والتدفئة والتهوية

  
  

  

   :١١القاعدة 
  :ىف أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا 
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اع حبيث متكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي ىف القراءة والعمل ،             جيب أن تكون النوافذ من االتس     )  أ    (  
  . وأن تكون مركبة على حنو يتيح دخول اهلواء النقي سواء وجدت أم مل توجد وية صناعية 

  . جيب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكني السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم )  ب ( 
  

  :١٢القاعدة 
جيب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كل سجني من تلبية احتياجاته الطبيعية ىف حني ضرورا وبصورة نظيفـة                  

  . والئقة 
  

   :١٣القاعدة 
جيب أن تتوفر منشآت االستحمام واالغتسال بالدش حبيث يكون ىف مقدور كل سـجني ومفروضـا عليـه أن                   

بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل  واملوقـع      ’ بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس    ’ يستخدم أو يغتسل    
  .اجلغرايف للمنطقة  ، علي إال يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف مناخ معتدل 

  

  :١٤القاعدة 
  .فاة الصيانة والنظافة يف كل حنيجيب أن تكون مجيع األماكن اليت يتردد عليها السجناء بانتظام يف املؤسسة مستو

  

  

   "لشخصيةالنظافة ا" 
  

   : والعناية بالشعر والذقنتوفري املاء*  
    :١٥القاعدة 

 ومن اجل ذلك جيب يوفر هلم املاء وما تتطلبه الـصحة            الشخصية،جيب أن تفرض علي السجناء العناية بنظافتهم        
  .أدواتوالنظافة من 

  

    :١٦القاعدة 
ام ذوام ، يزود الـسجن بالتـسهيالت        بغية متكني السجناء من احلفاظ علي مظهر مناسب يساعدهم علي احتر          

  .وجيب متكني الذكور من احلالقة بانتظام . الالزمة للعناية بالشعر والذقن 
  
  
  
  

  

  "نظافة الثياب " 
  :الثياب املناسبة النظيفة*  

 : ١٧القاعدة 
كافيـة  كل سجني ال يسمح له بارتداء مالبسه اخلاصة جيب أن يزود مبجموعة ثياب مناسـبة للمنـاخ و                  ) ١( 

  . وال جيوز يف أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطه بالكرامة .عافيتهللحفاظ علي 
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الثياب الداخليـة وغـسلها    ظ عليها يف حالة جيدة وجيب تبديل  جيب أن كون مجيع الثياب نظيفة وان حياف        ) ٢( 
  .بالوترية الضرورية  للحفاظ علي الصحة 

 يسمح له بارتداء ثيابه     به،مرخص    باخلروج من السجن لغرض    للسجني، سمح حني ي  استثنائية،يف حاالت    ) ٣( 
  .األنظاربارتداء مالبس أخرى ال تسترعي اخلاصة أو 

  

  :نظافة الثياب اخلاصة* 
  : ١٨القاعدة 

حني يسمح للسجناء بارتداء ثيام اخلاصة ، تتخذ لدى دخوهلم السجن ترتيبات لضمان كوا نظيفة وصـاحلة                 
   .لالرتداء 

  

   "امــــــالطع" 
  :٢٠القاعدة 

توفر اإلدارة لكل سجني يف الساعات املعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ علـي صـحته                   ) ١( 
  . جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي وقوامه،

   .توفر لكل سجني إمكانية احلصول علي ماء صاحل للشرب كلما احتاج إليه  ) ٢( 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  " االشرتاطات الصحية "
  

شتراطات لالأي ذكر    أو ىف اللوائح التنفيذية      ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ال يوجد ىف قانون تنظيم السجون املصري رقم         
  .الواجب توافرها ىف مباين السجن، وكل ما أشارت إليه قانون ولوائح السجون يتعلق باإلجراءات الصحية

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ٦٦

  

  "النظافة الشخصية " 
  

السجون املصري أي نصوص تتعلق بوجوب توفري املاء وما تتطلبه الصحة والنظافـة، أو العنايـة                مل يرد ىف قانون     
 واليت تنص   ١٩٦١ لسنة   ٧٩من الالئحة الداخلية للسجون رقم      ) ٤٥(بالشعر والذقن، وقد ورد ذلك ىف املادة        

  :على أن
لسجن وخالل مدة إيداعه فيه مـا       جيب قص شعر املسجون واستحمامه باملاء الساخن والصابون عند إيداعه ا           (( 

  )).مل يقر طبيا أو إداريا غري ذلك 
 بالالئحة الداخلية للسجون املركزيـة     م١٩٧١ لسنة   ١٦٥٤ الداخلية رقم قرار وزارة    من   ٣٠كما تنص املادة    

  :على أن
  

 مـن أول    باراجيب قص شعر املسجونني دوريا  ،  ويصرح هلم باالستحمام باملاء الساخن مرة كل أسبوع اعت                (( 
   )).ني ىف األسبوع باقي شهور السنة،  وباملاء البارد مرتنوفمرب حىت آخر مارس

  

  " الثياب الكايف ونظافته "
  

  : فى شأن كيفية معاملة املسجونني ومعيشتهم على أن ١٩٩٨ لسنة ٦٩١تنص املادة األوىل من  القرار رقم ـ  
  

  -:املالبس املقررة لكل املسجونني الرجال وهم  ) ١
  . احملبوسني احتياطيا واحملكوم عليهم باحلبس البسيط أو املنفذ عليهم باإلكراه البدين -
  ) .العمومي (  احملكوم عليهم املنقولون للسجن متوسط احلراسة -
  . احملكوم عليهم باحلبس مع الشغل أو السجن -
   احملكوم عليهم باألشغال الشاقة -
  

  -:تكون كما يلي
سـترة  ( قمـيص    ) ٢( عدد   –) من نفس نوع قماش البنطلون      ( جاكيت   ) ٢(  عدد   –بنطلون   ) ٢( عدد  " 

 جاكيت صـوف    –منديل يد    ) ٢( عدد   –لباس   ) ٢(  عدد   –طاقية   ) ٢(  عدد   –) تستخدم كافانلة داخلية    
قطـن  ) شـرايني   ( زوج جوارب    ) ٢( عدد  ) لالستحمام والوضوء   (  شبشب بالستيك    – حذاء   –قطن شتاء   

  صابونه  ) ٢(  عدد –فوطة وجه  ) ٢( عدد  –أبيض 
من يلحق باألعمال مبرافق السجن واملشروعات اإلنتاجية الصناعية والزراعيـة          ( وبالنسبة للمسجونني املصنعني    

جاكيت من نفس نوع قمـاش       ) ١ (يصرف له إضافة إيل املقرر من املالبس املشار إليها عالية عدد            ) والداجنة  
  .بنطلون + البنطلون 

  

   -:مالبس املسجونني املرضي مبستشفي السجن  ) ٢
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(  عدد   –لباس   ) ٢(  عدد   –شبشب بالستيك   –فوطة وجه    ) ٢(  عدد –قميص   ) ٢( عدد –طاقية   ) ٢( عدد"
وذلك " أكمام، أزرار، ياقة    " سترة بلون مساوي وبدون      ) ٢(  عدد   – جاكيت صوف قطن شتاء      –بنطلون   ) ٢

  .ودع باملستشفي عن باقي مسجوين السجنلتمييز املسجون املريض امل
  

  :السرير الفردي* 
 يزود كل سجني ، وفقا للعادات احمللية والوطنية بسرير فردي ولوازم هلذا السرير خمصصة له وكافيـة ،                   – ١٩

  .تكون نظيفة لدي تسليمه إياها ، وحيافظ علي لياقتها ، وتستبدل يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي حيفظ نظافتها 
  : على أن ىف شأن كيفية معاملة املسجونني ومعيشتهم ١٩٩٨ لسنة ٦٩١قرار رقم ال وتنص املادة األوىل من ** 

  -:خيصص لكل مسجون أو مسجونة األثاث واألدوات اآلتية
 – بطانية صوف صيفاً أو اثنتان شتاء        –كيس للوسادة    ) ٢(  عدد   – وسادة   – مالءة للسرير    – مرتبة   –سرير  " 

 ) ٢(  عـدد   – مشط للشعر للمسجونات     –ملعقة بالستيك    ) ٢(  عدد   –طبق بالستيك   ) ٣( دد   ع –حصرية  
  " صابونه 

  .صابونه لكل منهن ) ٤( وبالنسبة لألمهات احلاضنات واملرضعات يزاد صنف الصابون إيل 
  

  "الطعــــام " 
  

ضـمن   ومعايشتهم،  وهـو      معاملة املسجونني  ىف شأن كيفية     ١٩٩٨ لسنة   ٦٦١صدر قرار وزير الداخلية رقم      
والليمانـات،  املرفق ذا الدليل، وقد حدد مقرر أغذية املسجونني العاديني ىف السجون العمومية             امللحق الوثائقي   

  .، ووجبة العشاءىف وجبة اإلفطار، ووجبة الغذاء واحملبوسني احتياطياً 
 – مرضـي الـدرن      –ىت سن عـام      املرضعات ح  -احلوامل من الشهر السادس     كما حدد مقرر أغذية لكل من       

  . املسجونني املصنعني بالصرف الصحي–املسجونني العاملني باألفران 
،  كما حدد مقرر خاص ألغذية       )مرضي الغذاء السائل    ( كما حدد مقرر أغذية حاالت الرتالت املعوية القولونية         

لقصور الكلوي ومرضي الكبد،    وارتفاع ضغط الدم، وأيضاً مقرر خاص ألغذية ا       وتصلب الشرايني   مرضى القلب   
  .ستة شهور حىت سنة، ومقرر آخر هلم من سن سنة حىت سن عامنيلألطفال الرضع من سن ومقرر خاص 

  
  
  

  

  
ـ خالل الزيارة اليت قام ا إىل بوتريسكايا، دخل املقرر اخلاص إىل إحدى الزنازين الكبرية اليت كان في                 )  ١(  ا ه

ير انتقادية ومساعه روايات مباشرة حول أوضاع االعتقال ىف بوتريسكايا          ورغم قراءته لتقار  .   شخصاً ٨٣
، إال أن املقرر اخلاص مل يكن مهيئاً نفسياً ملواجهة احلقيقـة املروعـة       ١وسكو وىف ماتروسكايا تيشينا رقم    مب

وعندما يفتح باب زنزانة عامة كهذه، يشم املرء جرعة مـن غـاز سـاخن    .  اليت صادفها ىف ذلك املكان    

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 



 ٦٨

وقد ال يوجد ىف هذه الزنازين العامـة        . يظن املرء إنه هواء   ) العرق والبول والرباز    ( مظلم وكريه الرائحة  و
إال مغسلة واحدة قذرة وحنفية ماء ال جيرى منها املاء دائماً، بالقرب من مرحـاض موجـود ىف الطـابق                    

.  صوصية وإلخفاء قذارة املنـشأة    األرضي ميكن للرتالء أن يلفوا حوله قماشاً للشعور باحلد األدىن من اخل           
وال يدخل فعلياً ضوء النهار من النوافذ املغطاة أو املغلقة اليت ال مير خالهلا إال مقدار ضئيل مـن اهلـواء                     

  .واإلضاءة االصطناعية ضعيفة وال تعمل دائماً. النقي
سكايا وىف ماتروسكايا تيـشينا     وبسبب االكتظاظ الذي تشهده الزنازين العمومية اليت متت زيارا ىف بوتري                 

وىف ماتروسكايا  . ، ال يوجد حيز كاف للجميع كي يستلقوا أو جيلسوا أو حىت يقفوا ىف الوقت ذاته               ١رقم  
  ني وهم يفترشون األرض حتـت الـسرير األدىن ارتفاعـاً           لقتع شاهد املقرر اخلاص بعض امل     ١تيشينا رقم   

ني ىف هذه الزنازين من تورم القدمني والساقني        لقتععاين مجيع امل  وي)  سنتمترا عن األرض     ٥٠وايل  حيرتفع  ( 
بسبب حقيقة إنه جيب عليهم الوقوف فترات طويلة من الوقت، ويرتدي الرتالء مالبس تغطـي نـصف                 

على األقل ىف فصل الـصيف،      ( اجلسم فقط، حىت إم جيردون من كل مالبسهم باستثناء الداخلية منها            
ورغم وجود  . وتتصبب أجسادهم عرقاً وال جيف أي شيء بسبب الرطوبة        ) خلاص بزيارته عندما قام املقرر ا   

، إال أن الزنازين العامـة تـشكل        ) غالباً من دون عقاقري كافية      ( بعض املرافق الطبية وحىت االستشفائية      
م الـرتالء   وتتفشي القروح والبثور املتقيحة؛ ويعاين معظ     . نقيضاً لنظام املستشفي، فهي حاضنات لألمراض     

  .إن مل يكونوا مجيعاً من األمراض اجللدية اليت تسبب احلكاك للكثريين
  

وحيتاج املقرر اخلاص للمهارات الشعرية اليت كان ميتلكها دانىت أو املهارات الفنية اليت كان ميتلكها بوش كي                      
الشم واللمس والذوق والنظر    وتتعرض حواس   .  يصف بشكل واف األوضاع اجلهنمية السائدة ىف هذه الزنازين        

وبالقدر الذي حيتجز فيه املتهمون     . واألوضاع قاسية وال إنسانية ومهينة؛ وهي تشكل تعذيباً       .  هلجوم كريه ومقزز  
ىف ظل هذه األوضاع لتسهيل إجراء التحقيقات عن طريق حتطيم إرادم بقصد انتزاع اعترافـات ومعلومـات                 

  ".الة بأا تعرض املتهمني للتعذيبا ميكن وصفها دون مغامنهم، بقدر م
   ١ ]١٩٩٤تقرير املقرر لألمم املتحدة املعني بالتعذيب حول زيارة قام بها لروسيا االحتادية فى العام [ 

  
  
  

قاعـدة  " وذكرت جلنة حقوق اإلنسان أنه نظراً لكون شرط معاملة السجناء بإنسانية واحترام لكرامتهم               )  ٢( 
 تطبيق هذه القاعدة كحد أدىن، ال ميكن أن يتوقف على املوارد املادية املتوافرة ىف               فإن" أساسية وشاملة ،    

وأياً تكن القيود على املوارد، فمن الضروري أن متـنح احلكومـات النـاس بعـض                .  ٢ "الدولة الطرف 
  :فإنه. وحبسب ما قالته جلنة حقوق اإلنسان.  املستلزمات األساسية عندما تضعهم خلف القضبان

                                                 
١ E/CN.٤/١٩٩٥/٣٤/Add.استخداما الحتجاز ١جن بوتيرسكايا وماتروسكايا تيشينا رقم  ، س٧١ ، ٤٤ ، ٤٣  الفقرات ١ 

السجناء فى االعتقال السابق للمحاكمة مدة سبع سنوات، بصرف النظر عن األوضاع السائدة داخل المركز، يشكل بحد ذاته 

 ).٤٠الفقرة" ( انتهاكاً واضحاً لحقوق الشخص
 .٤ ، الفقرة ٢١التعليق العام  ٢
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ب مراعاة بعض املعايري الدنيا املتعلقة بأوضاع االعتقال بصرف النظر عن مستوى التنمية ىف الدولـة                جي"   
 من القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة         ٢٠و١٩و١٧و١٢و١٠وهي تتضمن وفق القواعد     .  الطرف

حية الكافيـة   السجناء، احلد األدىن من احليز األرضي واحلجم املكعب من اهلواء لكل سجني واملرافق الص             
واملالبس اليت جيب أال يكون بأي حال مهينة أو مذلة، وتقدمي سرير منفصل وتقدمي طعام له قيمة غذائيـة                   

وجتدر املالحظة بأن هذه املستلزمات الدنيا اليت تنظر فيها اللجنة جيب أن تراعـي              . كافية للصحة والقوة  
تعلقة بامليزانية جتعل من الـصعب التقيـد ـذه          دائماً، حىت إذا كانت االعتبارات االقتصادية أو تلك امل        

  ١".االلتزامات
وقضت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بأن بعض مستويات االكتظاظ ميكن أن تـصل إيل حـد املعاملـة                 )  ٣( 

 أو باالقتران مع جوانب قمعية أخري من جوانب احلجز ،وأوصـت   ٢ الالإنسانية أو املهينة ، إما حبد ذاا      
 ،  ٣ ل املعيار األساسي حليز اإلقامة لكل من السجناء والسجينات عن أربعة أمتار مربعه لكل سجني              بأال يق 

، وذكـرت أن     ٤ وأوصت بالتوقف عن استخدام زنازين السجن اليت تقل مساحتها عن ستة أمتار مربعه            
 واستخدمت  ،٥اً   سجين ١٢ أن يستوعب أكثر من       متراً مربعاً ال جيوز أبداً     ٦٠املهجع الذي تبلغ مساحته     
يف معرض إشارا إيل احلبس االنفرادي يف زنازين صغرية تعـاين           " التعذيب  " جلنة مناهضة التعذيب لفظة     

  .من أوضاع سيئة 
 ميكـن   وينبغي علي السلطات أن حتاول عموماً ، انطالقاً من مصلحة السجناء ، زيادة املـساحة الـيت                 )  ٤(  

 ليس هناك معيار عاملي متفق عليه حلجم الزنزانة ، وقـد تكـون              ه رغم أن  ،للسجناء أن يتحركوا ضمنها   
من الضروري أن ال يـتم      إال أنه    ،   ٦ توصيات جلنة مناهضة التعذيب صعبة التحقيق بالنسبة لبعض الدول        

 ٧ضهم لدرجات حرارة أو برودة قصوى       أبداً إبقاء  السجناء يف أوضاع تتسم باكتظاظ الشديد ، أو تعري           
  .محاية السجناء من الرطوبة ومن خطر احلرائق والفيضانات والزالزل ، كما ينبغي 

  

                                                 
 كان ألبرت ووماه موكونغ منتقداً بارزاً ٣- ٩، الفقرة ١٩٩٤تموز / يوليو٢١موكونغ ضد الكاميرون، قضية ألبرت ووماه  ١

للحكومة اشتكي من أنه خالل فترتي اعتقال تعرض لالكتظاظ الشديد والحرمان من الطعام وعدم توفير الفراش والمرافق 

بيان لجنة حقوق اإلنسان رداً على تأكيد الحكومة وجاء .  الصحية ولدرجات حرارة قصوى، فضالً عن التهديدات والضرب

  ).٦ .٢الفقرة ( يجب أن تربط بحالة التنمية االقتصادية واالجتماعية فى الكاميرون " بأن األوضاع فى سجون البالد 
 .٤٦ ، الفقرة ٣(٩٢)CPT/Infاللجنة األوروبية لمنع التعذيب،  التقرير العام الثاني،  ٢
 .٧٠ ، الفقرة CPT/Inf) ٩٨(١٣، ) ١٩٩٦(لية إلى بولندا تقرير حول زيارة أو ٣
 .المصدر اآلنف الذكر ٤
, Morgan and Evans ٢٠٠١ أنظر ٦٣ ، الفقرة CPT/Inf) ٩٦ (١٨٦٦) ١٩٩٥(تقرير حول الزيارة األولية إلى سلوفينيا  ٥

 بشأن أحجام الزنازين فى حجز   لالطالع على مناقشة لمعايير اللجنة األوروبية لمنع التعذيب١٠١- ٩٩ ، ٨٤- ٨٣، ص 

  .الشرطة وفى السجون
، أقل  ) ٤ والجدول ١٧الفقرة  ( ٥,١ التي ذكرت فى الفقرة ١٩٩٦ دولة شملتها دراسة األمم المتحدة للعام ٢٣قدمت حوالي  ٦

 .ازينكما تتضمن الدراسة معلومات حول الحجم المكعب للزن.  من ثالثة أمتار مربعة من المساحة األرضية للسجين

 درجات مئوية،  ١٠دراجات حرارة دنيا بلغت ) ١٩الفقرة  ( ١٩٩٦ذكرت خمس دول أجابت على دراسة األمم المتحدة للعام  ٧

 . درجة مئوية٤٠ درجات مئوية،  وذكرت خمس دول درجات حرارة قصوى بلغت ٥وذكرت أربع دول درجات حرارة بلغت 
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 من العهد الـدويل للحقـوق املدنيـة         )١ / ١٠(وقد انتهت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن املادة           )  ٥( 
 عام يعج بالفئران والقمـل      ٥٠٠ قد انتهكت ىف حالة حمتجز أدعي أنه احتجز ىف سجن عمره             والسياسية  

 شخصاً ىف الزنزانة الواحـدة،  ٣٠لصراصري ، حيث حيتجز الرتالء من األطفال والنساء والرجال مبعدل    وا
وادعى أن أرضه ملوثة بالغائط، وأن ماء البحـر يـستخدم ىف            ,  ويعانون فيه من الربد والتيارات اهلوائية     

إال أن املراتـب    االستحمام، وكثرياً ما يستخدم للشرب، ورغم أن مالءات األسـرة كانـت جديـدة،               
واألغطية كانت مشبعة بالبول، وكان معدل االنتحار مرتفعاً، وكذا نسبة اإلصابات اليت حيدثها الـرتالء               

كما أوضحت اللجنة املذكورة أن     .  بأنفسهم، ومعدل املشاجرات وحوادث االعتداء بالضرب فيما بينهم       
 من العهـد    ١٠رويح عن النفس انتهاك للمادة      عدم تقدمي الطعام الكايف أو التواين عن توفري إمكانيات الت         

وانتهت اللجنة األفريقية إىل أن الالجئني من النساء واألطفـال  .  الدويل، ما مل تكن هناك ظروف استثنائية    
   ١. من امليثاق األفريقي٥ للمادة والشيوخ حمتجزون ىف أوضاع مؤسفة ىف رواندا مما ميثل انتهاكاً

ية ملنع التعذيب الترتيبات ىف بعض السجون األوروبية، حيث تفتقر الزنـازين إىل             وصفت اللجنة األوروب   )  ٦( 
  .الصرف الصحي املالزم هلا بأا مهينة

يفضل أن يكـون    ( إما أن يكون املرحاض ىف الزنزانة نفسها        : " ذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أنه      )  ٧( 
ء الذين حيتاجون إىل استعمال املرحاض من اخلـروج         أو جيب توافر وسائل متكن السجنا     ) ىف ملحق صحي  

  ) "مبا ىف ذلك ليالً( من زنازينهم من دون تأخري غري الزم ىف مجيع األوقات 
استخدام مرافق االستحمام مرة واحدة ىف األسبوع على األقل         "ذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أن        )  ٨( 

ىف الطقس احلار جداً، يستحسن استخدام املرافق أكثـر مـن           وأنه  ،     ٢" يشكل شرطاً أدين ىف أي سجن     
  ٣. مرتني ىف األسبوع

وسلّمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن رداءة ظروف السجن تتعارض مع التزامـات الدول مبوجـب               )  ٩( 
ن سياسة   وتبني للجنة يف مناسبات عديدة أ      .٤من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ) ١ (١٠الفقرة  

السجن املتمثلة يف املضايقة والعقوبة التعسفية واحلراسة املتواصلة وانعدام االتصال باألسر واالفتقار للغذاء             
 وتبني للجنة أيضا    .٥)١ (١٠الكايف واملالئم واحلرمان من ضوء الشمس ومن التمارين كلها تنتهك املادة            

حلركة يف زنزانة رهن احلبس االنفرادي ويرتـدي        يف حالة أخرى أن شخصاً حمتجزاً وجد مغلوال وممنوع ا         

                                                 
 Morgan ٢٠٠١أنظر أيضاً  ) . ٥٧ ، الفقرة CPT/Inf) ٩١(١٥، )١٩٩٠(حدة تقرير حول زيادة أولية إلى المملكة المت ( ١

and Evans , ١٠٢، ١٠١ص. 
 )٧٤تقرير حول زيارة أولية إلى المملكة المتحدة، الفقرة (  ٢
  ).ة فقط، يتوافر باللغة الفرنسي١١٢، الفقرة )الجزء األول(  ، ٢(٩٣) CPT / Inf) ١٩٩١(تقرير حول زيارة أولية إلى فرنسا(  ٣

 

 على وجوب إتاحة المجال للسجناء لالستحمام أو أخذ الدش وإلزامهم بذلك مرة واحدة فى األسبوع على األقل ١٣تنص القاعدة  ٤

  فى مناخ معتدل
  

١ David Alberto Cámpora Schweizer v. Uruguay, loc. Cit. (footnote ٣٣ above), at pp. ٩٣-٩٢, 

paras. ١١ and ١٩; Miguel Angel Estrella v. Uruguay, loc. Cit. (footnote ٦٣ above), at p. ٩٥, 

para. ١,١٠, and p. ٩٨, para. ١٠; Juan Almirati Nieto v. Uruguay (٩٢/١٩٨١) (٢٥ July ١٩٨٣), 

ibid., p. ١٢٦, at pp. ١٢٨-١٢٧, para. ١,٧, and p. ١٣٠, para. ١١ (all dealing with conditions at 
Libertad   prison).  
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من الثياب ما ال يكاد يستر بدنه وال يتمتع بالغذاء الكايف قد تعرض النتهاك حقوقه اليت تكفلـها لــه                    
  ١. الدويل للحقوق املدنية والسياسيةمن العهد) ١(١٠ و٧املادتان 

  
  

  
  

للمسجونني واحملتجزين، وطبقاً   ىف أوقات منتظمة    ذائية  توفري وجبات غ  رغم أن قرار وزير الداخلية يتضمن             
مبا ىف ذلك احملتـوى     ملا ورد ىف هذا القرار، فإنه يقدم األطعمة اليت توفر االحتياجات التغذوية األساسية لإلنسان               

 إال أن    عندما تقضي الضرورة الطبية ذلك،        من احلراريات والقيمة الغذائية،  كما أنه يقدم األطعمة اخلاصة          الكايف
عن أشياء خمتلفة تتعلق بعملية إعداد األطعمة مع        يكشف  يثبت أن هذه األنظمة غري مطبقة فعليا ، و        الواقع العملي   

  .وكوا شهيةمذاقها ونسيجها الطبيعي ودرجة حرارا ومظهرها عدم مراعاة 
  

جاز، وهو ما يـؤثر علـى       ئيسية ىف السجون وأماكن االحت    إحدى املشاكل الر  كما متثل مشكلة االكتظاظ           
، حيث أن هناك عدد كبري       على األوضاع املادية للمحتجزين    انة العادية وتنظيم مرافق السجون، ويؤثر بالتايل      الصي

وقد يـصل عـدد     ها السعة الكافية إليواء السجناء،        من أماكن االحتجاز قدمية العهد سيئة الصيانة ال تتوافر في         
للسجن،  حيث أنه أصبح من املعتاد أن تأوي الزنزانة مـن            الطاقة اإليوائية   إىل ضعف   ىف بعض األماكن    السجناء  
اليت صممت هلا، وقد يصل االكتظاظ ىف الزنزانات إىل حد أن الرتالء ال ميلكون سوى               أربع أمثال السعة    ثالثة إىل   

  . أغلب الوقتمزنزانته،  وهو أيضاً ما يعين أن احملتجزين عادةً ما يكونون رهن اال الذي يتسع لوقوفهم
  

قد أشـار تقريـر مـصلحة       ، ف إحدى األسباب الرئيسية لعملية االكتظاظ         ومتثل مشكلة احلبس قصري املدة      
 %)٨٦,٩(أنه ىف مجهورية مصر العربية بلغت نسبة األحكام باحلبس ملدة أقل من ستة أشـهر                السجون املصرية   

،  ونـسبة    ١٩٧٧عـام   %) ٤٩,٨٨( ،  و     ١٩٧٦عام  %) ٥٤( ،  و     ١٩٧٣عام  %) ٦٦( و   ١٩٦٢عام  
عـام  %) ٦٩,٨٤(، و   ١٩٨٧عـام   %) ٧١,٥٧(،  و  ١٩٨٦عام  ) ٥٨,٧٩( احملكوم عليهم ملدة سنة فأقل      

،  هذا وقد بلغ عدد احملكـوم علـيهم          ١٩٩٠عام  %) ٦٩,٠٦(،  و    ١٩٨٩عام  %) ٧٢,٢٩(،  و    ١٩٨٨
 ،  ٥٣٨٣ ،   ٥٢٣١ ،   ٤٩٢٤ ،   ٤٧٤٢((  على التـوايل     ١٩٩٠ إىل عام    ١٩٨٦باحلبس االحتياطي من عام     

  ٣٤٧٩٣   وبذلك أصبح عدد املوجودين ىف السجون املصرية ىف األعوام اخلمسة السابقة على التـوايل                 ٥٦٠٩
   بينما املقرر الصحي كان ىف هذه األعوام على التـوايل             ٣١٨٩٠  و      ٣٨٨١٠  و      ٣٣١٧٧  و      ٣١٦٦١و  

 ،  وبذلك أصـبحت نـسبة        ١٩٩٠ و   ١٩٨٩   لعامي  ٢٣٩٠٥  و      ٢٢٥٠٧  و      ٢١١٩٠  و      ٢٠٤٠٧

                                                 
٢ John Wight v. Madagascar (١١٥/١٩٨٢) (١ April ١٩٨٥),   ibid., p. ١٥١, at p. ١٥٤, paras. ١٥,٢ 

and ١٧.  

  "احملليستوى املالتطبيقات على " 
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و  %  ٤٧,٤١و   %  ٤٩,٤١و    %  ٧٠,٥٠السجون املصرية هلـذه األعـوام علـى التـوايل             الزيادة ىف   
  ١%.٣٣,٤٠و  %  ٦٢,٣٥
ومل تفصح وزارة   ىف مصر،   طبقاً لقانون الطوارئ تشكل عبًء آخر على السجون         ظاهرة االعتقال السياسي     ومتثل
غـري   من منظمات    تصرحياتهناك  املودعني بالسجون املصرية، وإن كانت      خلية حىت اآلن عن عدد املعتقلني       الدا

   . معتقل١٦,٠٠٠حلقوق اإلنسان بأن عددهم يتجاوز  حكومية
  

رغم عدم وجود وصف دقيق يعتمد على منهجية مفصلة ودقيقة ملـدى تـوافر االشـتراطات                      
 ىف مصر، إال أن تقارير منظمات حقوق اإلنسان تدلل على تـردي             والشروط الصحية ىف السجون   

  .  لشروط ىف أماكن االحتجاز والسجونهذه االشتراطات وا
  

 إىل وجود ظاهرة اكتظاظ     –ويشري تقرير املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان ىف مصر                ]١
ة وتلوث املياه وقلة منافذ التهوية وقلة الطعام املقدمة مع          الزنازين بالسجناء واملعتقلني وتدين مستوى النظاف     

  ٢. الغذائيةيمته اخنفاض ق
  

  ففي سجن القناطر مبدينة القناطر اخلريية مبحافظة         -ساعدة السجناء   مل مجعية حقوق اإلنسان  ويشري تقرير      ]٢
ـ  ٢٥  والذي يبعد عن مدينة القاهرة حبوايل –القليوبية    مـسجونة بعنـرب   ١٣٠ن  كم تتكدس أكثـر م

للوافدات اجلدد يسمي عنرب اإليراد،  حيث ال توجد أسرة وال أغطية وتعاين املسجونات داخله من شـدة           
 ١٠الزحام وسوء الظروف املعيشية،  أما عنرب األحكام وهو عبارة عن طابقني حيتويان على أربعة عنابر ا                  

ء احلاجة فقط،  ولكن أيضاً تستغلها الـسجينات         محامات ىف داخل كل عنرب ال تستغل لالستحمام، وقضا        
للنوم لعدم كفاية األسرة وازدحام العنابر بالسجينات،  وجلوء بعض السجينات ذات األحكام الكبرية إىل               

 خرطوشة سجائر مقابل تأجري الـسرير ىف     ٢تأجري األسرة إىل السجينات ذات األحكام الصغرية ىف مقابل          
د تقدميه، حيث   ونات ميارسن السحاق بصورة كبرية، وعلى سوء الطعام وميعا        األسبوع ، وأن غالبية املسج    

 ويصرف طعام اإلفطار إىل كل زنزانة حوايل الساعة العاشرة صباحاً، وهو يتكون من              ،أن الوجبة ال تصلح   
 أما الغذاء والعشاء  ] البيض والعدس عليهم مع اخلبز    [ كوجبة أساسية وىف بعض األيام يتم توزيع        ] فول  [ 

ه لكل أربعة سجناء مـع اخلـضار وبعـض          خفيصرف مرة واحدة الساعة الثانية عصراً، ويتم صرف فر        
الفاكهة، وىف أحيان أخرى يتم صرف حلوم بدالً من الفراخ، ولقلة كميات الطعـام غالبـاً مـا يعـوض        

وقـد  نتني، وطهيه داخل الزنزانة، حيث يسمح للسجناء بإدخـال م         السجناء، ذلك بشراء طعام من الكا     
كهربائي للطهو فضالً عن بعض األواين البالستيكية، وىف بعض األحيان يستخدم السجناء علب الـسمن               

وأن الكثري من السجينات يعتمدن على الطعام الذي يأيت من اخلارج أثناء                ٣ .واملريب الفارغة للطهو فيها   

                                                 
 المجلد القومية،  بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، المجلة الجنائية مهنا،عطية . تقارير مصلحة السجون المصرية د ١

 .       ٦ صـ– ١٩٩٢ يوليو ٣٥
  .  ٢٠٠٣ التقرير السنوى عام –حالة حقوق اإلنسان فى مصر  ٢
 .٧٦ صـ– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٣االحتجاز والمحتجزون فى مصر  ٣
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  وكثرياً ما حتدث بعض حاالت       ه،لفسادالزيارات، وأن هناك نزيالت ال يقربن هذا الطعام على اإلطالق           
 .من التسمم والقيء املتكرر بعد تناول وجبات داخل السجن

  

 كما تعاين السجينات من نقص ىف التغطية واملفروشات، حيث تأكد الرتيالت على عدم اسـتخدامهن                          
،   اخلارج أثناء الزيارة   ألي من املفروشات أو أغطية السجن، واالعتماد الكلي على املفروشات اليت تأيت من            

نفية ملـلء    متراً للوصول إىل ح    ٢٠٠وإن السجينات تضطر إىل اخلروج من العنابر إىل مكان يبعد حوايل            
  ١. اجلرادل باملياه

سجن الفيوم والواقع ىف منطقة دميو       وضعية حالة    -ساعدة السجناء   مل  حقوق اإلنسان  وتناول تقرير مجعية     ]٣
 كيلو متراً  وحتيطه من اخلارج مزرعة كبرية بسور، يـضم            ٩٠ويبعد عن القاهرة حوايل     مبحافظة الفيوم،     

 عنابر منها املعتقلون السياسيون ويتواجد      ٩ عنرباً يوجد ىف     ١٢ آالف معتقل موزعني على      ٤السجن حنو   
زيع الـرتالء   السجناء اجلنائيون ىف عنربين، أما العنرب األخري فيستخدم للتأديب،  وتقوم إدارة السجن بتو             

   متراً مربعـاً    ٢٤ زنزانة، تبلغ مساحة الزنزانة      ١٨على العنابر حسب أقاليمهم،  ويشتمل كل عنرب على          
 سم وعرضها متر ، ويتخللها شبكة مـن         ٤٠ شبابيك يبلغ طول  كل منها        ٥وحتتوى على   )  م   ٤ × ٦( 

 من مخسة وعشرين معـتقالً دون       احلديد، باإلضافة إىل دورة مياه غري مسورة يتكدس ىف كل زنزانة أكثر           
 وهو أحد السجون املغلقة والذي يقع ىف منطقة سجون طره           –أما سجن االستقبال طره      . أغطية أو أسرة  
 معتقل وال يتمكن السجني داخل السجن سوى من احلـصول           ١٦٠٠ فيوجد به حوايل     –جنوب القاهرة   
   ٢ . سنتيمتراً فقط بطول السجنيعلى مخسني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣٥ ص – أحوال المرأة داخل السجون المصرية –مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء  ١
 
 .٩٤ ص– ٢٠٠٣ االحتجاز والمحتجزون فى مصر –ادس لجمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء التقرير السنوي الس ٢
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  )) الفصل اخلامس ((

  "الرعاية الصحية للمسجونني " 
  

  "املعايري الدولية املتعلقة بعالج املسجونني "
  
  
  

  ـ قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء ـ
  :اخلدمات الطبيةـ 

  

  : ٢٢القاعدة 
مات طبيب مؤهل واحد علي األقل ويكون علي بعض اإلملـام بالطـب             جيب أن توفر يف كل السجن خد       ) ١( 

 .الوطنية وينبغي أن يتم تنظيم اخلدمات الطبية علي حنو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة احمللية أو                 .النفسي
كما جيب أن تشتمل علي فرع للطب النفسي بغية تشخيص حاالت الشذوذ العقلـي وعالجهـا عنـد                  

   .الضرورة
ومن .  ما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إىل سجون متخصصة أو إىل مستشفيات مدنية               أ ) ٢( 

حني تتوفر ىف السجن خدمات العالج اليت تقدمها املستشفيات ،  أن تكون معـداا وأدواـا                  ،الواجب
الطبية الالزمة للسجناء املـرض  ،        واملنتجات الصيدالنية اليت تزود ا وافية بغرض توفري الرعاية واملعاجلة           

  . وأن تضم جهازا من املوظفني ذوي التأهيل املهين املناسب 
  . جيب أن يكون ىف وسع كل سجني أن يستعني خبدمات طبيب أسنان مؤهل  )  ٣( 
  

  :توجيهيــةمبادئ ـ  
  : ٦٢القاعدة 

 جسدية أو عقلية لدى الـسجني ،         وعلى اخلدمات الطبية ىف مؤسسة السجن أن حتاول رصد أي علل أو أمراض            
 ، وجيب على هذا اهلدف ،  أن توفر للـسجني مجيـع              هوأن تعاجلها حىت ال تكون عقبة دون إعادة تأهيل        
  .  اخلدمات الطبية واجلراحية والنفسانية الضرورية 
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  : أن على١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ من قانون السجون املصري رقم  " ٣٣" ادة املورد فى ـ 
يكون ىف كل ليمان أو سجن غري مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به األعمال الصحية وفقا ملا حتـدده                     

ويكون للسجن املركزي طبيب فإذا مل يعني له طبيب كلف أحد األطبـاء احلكـوميني أداء        .    الالئحة الداخلية   
  . العمال املنوطة بطبيب السجن 

  

 على القاعدة اخلاصـة بـالعزل ١٩٦١ لسنة ٧٩ من الالئحة الداخلية لقانون السجون " ٤٦" ادة ًـ وتنص أيضا امل
  :الطبي

خرين وال  ال خيتلط خالهلا باملسجونني اآل    ))  أيام   ١٠(( عند قبول مسجون بالسجن يوضع االختبار الصحي مدة         
يب غري ذلك ويستثين من ذلك      ،  مث ينقل بعدها إىل القسم املخصص له بالسجن ما مل ير الطب             يؤدى عمال وال يزار   

  .د أمضوا فيها مدة االختبار الصحياملسجونني املنقولني من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا ق
  

  "واجبات الطبيب " 
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ
  : ـ فحص السجناء

  : ٢٤ القاعدة
ـ   ي ممكن بعد دخوله السجن ، مث        يقوم الطبيب بفحص كل سجني ىف أقرب وقت              ك كلمـا  فحصه بعـد ذل

 به واختـاذ مجيـع   باً جسدي أو عقلي ميكن أن يكون مصاية اكتشاف أي مرضغاقتضت الضرورة ، وخصوصا ب 
ـ                رية، واسـتبانه   التدابري الضرورية لعالجه ، وعزل السجناء الذين يشك ىف كوم مصابني بأمراض معدية أو س

 البدنية على   أو العقلية اليت ميكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت ىف الطاقة              جوانب القصور اجلسدية    
  .العمل لدى كل سجني

  
  
  
  
  
  
  

  

 " الوضع فى القانون املصري " 
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  :ومعاودة املرضى فحص املسجون عند إيداعه السجن ـ  
  :ى عل  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩من قرار وزارة الداخلية رقم  ) ١فقرة (  ٢٧نصت املادة 

جيب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن ، على أال يتأخر ذلك عن صباح اليوم التايل                    
   .وأن يثبت حالته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به

  :  بالالئحة الداخلية للسجون على١٩٦١ لسنة ٧٩ من قرار وزارة الداخلية رقم ٣٠ املادة ًونصت أيضا
 السجن ضد اجلدري والتيفود وتطعيم املستخدمني من وقـت          إيداعهم تطعيم املسجونني عند     جيب على الطبيب  

  . د اجلدريآلخر ض

  :مصابني بأمراض معدية الذين يشك فى كونهم ـ عزل السجناء 
  : على أنه  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩ من قرار وزارة الداخلية رقم ٢٩كما نصت املادة 

يب أن يبلغ مدير السجن أو مأموره رأيه كتابة ىف شأن طلب عزل أي مسجون يرى أنه مـصاب                   جيب على الطب  
بأي مرض معد أو يشتبه ىف أنه مصاب ذا املرض ، وعليه أن يتخذ االحتياطات الصحية والوقائية ملنع انتشار أي                    

  . مرض بني املسجونني 
  

  :ـ مراقبة الصحة البدنية والعقلية
  :٢٥القاعدة 

 .املرضـى وعليه أن يقابل يوميا مجيع الـسجناء  .   يكلف الطبيب مبراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرض   ) ١( 
  . ومجيع أولئك الذين يشكون من اعتالل ،  وأي سجني استرعي انتباهه إليه على وجه خاص 

لية لسجني ما قد تـضررت  على الطبيب أن يقدم تقريرا إىل املدير كلما بدا له أن الصحة اجلسدية أو العق          )  ٢( 
  . أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "ون املصري ًدور الطبيب فى عملية فحص السجناء طبقا لقانون السج"  
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  :املرضىـ معاودة 
  :  بالالئحة الداخلية للسجون على١٩٦١ لسنة ٧٩من قرار وزارة الداخلية رقم  ) ٢فقرة  ( ٢٧كما نصت املادة 

 عيادة املسجونني املرضي يوميا وعيادة كل مسجون يشكوا املرض ، ويأمر بنقل املـريض               بيبى الط جيب عل       
إىل مستشفي السجن، كما جيب عليه أن يزور كل مسجون حمبوس انفراديا يوميا وأن يعود كل مسجون من غري                   

  . هؤالء مرة ىف األسبوع على األقل ليقف على حالته من حيث الصحة والنظافة 

مـن التي تصيب الـصحة اجلـسدية أو العقليـة للـسجني تقارير عن األضرار ـ تقديم ال
  : السجن أو من جراء أي ظروف من ظروف السجنجراء استمرار 

  

  

  :النقل بسبب العجز عن العمل* 

  :أن على ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦من قانون السجون املصري رقم " ٣٤"تنص املادة 
لليمان أنه عاجز عن العمل ىف الليمان يعرض أمره علـى مـدير             كل حمكوم عليه باألشغال الشاقة يتبني لطبيب ا       

القسم الطيب للسجون لفحصه باالشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية املختصة أو من يندبه من األطباء                 

  دور الطبيب فى مراقبة الصحة البدنية والعقلية للسجناء " 
  "فى قانون السجون املصري 

  مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني
وال سيما األطباء ،  فى محاية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه 

  هنيةمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

   املؤرخ ىف١٩٤ / ٣٧اعتمدا اجلمعية العامة بقرارها 

  ١٩٨٣ديسمبر  /  آانون األول  ١٨
  

   ) :١ (المبـدأ 
  

سيما األطباء من   الطبية للمسجونني واحملتجزين وال   من واجب املوظفني الصحيني املكلفني بالرعاية       
 ومعاجلة ألمراضهم تكونان مـن      هؤالء املوظفني ،  أن يوفروا هلم محاية لصحتهم البدنية والعقلية          

  . حني لغري املسجونني أو احملتجزيننفس النوعية واملستوى املتا
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قة العاملني باملديرية للنظر ىف نقله إىل سجن عمومي ، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون ومواف                  
  .  النائب العام 

وعلى السجن املنقول إليه املسجون املريض مراقبة حالته وتقدمي طيب عنه إىل مدير القسم الطيب للسجون إذا تبني                  
أن األسباب الصحية اليت دعت هلذا النقل قد زالت ،  وىف هذه احلالة يشترك مدير القسم الطيب مع مدير عـام                      

،  ن يندبه من األطباء العاملني باملديرية ىف فحصه للنظر ىف إعادته إىل الليمان              مديرية الشئون الصحية املختصة أو م     
  .جن من مدة العقوبة بالليمان من النائب  العام بإعادته وتسترتل املدة اليت يقضيها احملكوم عليه ىف السرويصدر أم

  

  :اإلفراج الصحي* 
  

   : من ذات القانون على أن "٣٦" ادة كما نصت امل
كل حمكوم عليه يتبني لطبيب السجن أنه مصاب مبرض يهدد حياته باخلطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره                        

  .  الشرعي للنظر ىف اإلفراج عنه على مدير القسم الطيب للسجون لفحصه باالشتراك مع الطبيب
 جهة اإلدارة والنيابـة     بذلكوينفذ قرار اإلفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وختطر              

ويتعني على جهة اإلدارة اليت يطلب املفرج عنه اإلقامة ىف دائرا عرضه على طبيب الـصحة لتوقيـع              .  املختصة
الكشف الطيب عليه كل ستة أشهر وتقدمي تقرير عن حالته يرسل إىل مصلحة السجون لتتبني حالته الصحية توطئه                  

  . ى احلال ذلكاإلفراج عنه إذا اقتضإللغاء أمر 
قرير حالته  وجيوز ملدير عام السجون ندب مدير قسم طيب السجون والطبيب الشرعي للكشف على املفرج عنه لت               

ويعاد املسجون الذي أفرج عنه طبقا ملا سبق إىل السجن الستيفاء العقوبة احملكوم ا              .   الصحية كلما رؤى ذلك   
 الفحص اليت جيريها الطبيبان املذكوران أن األسباب الـصحية الـيت         عليه بأمر من النائب العام إذا تبني من إعادة        

دعت إىل هذا اإلفراج قد زالت ، وجيوز إعادته أيضا بأمر من النائب العام إذا غري حمل إقامته دون إخطار اجلهـة                      
  .العقوبةدة وتسترتل املدة اليت يقضيها املريض املفرج عنه خارج السجن من م.  اإلدارية اليت يقيم ىف دائرا

  

  :األضرار من احلبس االنفرادي والعمل*  
  

  : بالالئحة الداخلية للسجون على أنه١٩٦١ لسنة ٧٩من قرار وزارة الداخلية رقم " ٣١"املادة ًأيضا نصت و
إذ تبني للطبيب أن هناك ضررا على صحة أي مسجون من جراء املدة اليت يقضيها ىف احلبس االنفرادي أو                         

لعمل أو من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه مدير السجن أو مأموره كتابة مبا يشري به من وسائل لدرء هذه                     ىف ا 
  .ملأمور تنفيذ ما يشري به الطبيبالضرر وعلى املدير أو ا
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  "بشأن تقديم النصح لإلدارة املعايري الدولية  "
   ملعاملة السجناء ـقواعد احلد األدنىـ 

  : ٢٦القاعدة 
  : على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية وأن يقدم النصح إىل املدير بشأا  )  ١(  

  .كمية الغذاء ونوعيته وإعداده )  أ  (  
  . القواعد الصحية والنظافة ىف السجن ولدى السجناء إتباعمدى )  ب ( 
  .لتهوية ىف السجن حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة وا)  ج  ( 
  .نوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم أسرم )  د  ( 
  . مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالتربية البدنية والرياضة ، حني يكون منظمو هذه األنشطة غري متخصصني)  هـ (

  ، ٢٦و )  ٢ ( ٢٥كام املادتني   يضع املدير ىف اعتباره التقارير والنصائح اليت يقدمها له الطبيب عمال بأح            )  ٢( 
أما إذا  .  فإذا ألتقي معه ىف الرأي عمد فورا إيل اختاذ التدابري الالزمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ               

 أو كانت التوصيات املقترحة خارج نطاق اختصاصه فعلية أن يقدم فورا تقريرا برأيـه               رأيهمل يوافقه على    
  . إيل سلطة أعليالشخصي ، مرفقا بآراء الطبيب ، 

  

  
  

  

بالالئحـة الداخليـة   ١٩٦١ لـسنة ٧٩مـن قـرار وزارة الداخليـة رقـم ) ٢٤(ورد النص العام فى املادة 
  :السجنطبيب  على أن للسجون

  

طبيب السجن مسئول عن اإلجراءات الصحية اليت تكفل سالمة صحة املسجونني وعلى األخص وقايتـهم مـن                 
ة األغذية واملالبس واملفروشات املخصصة للمسجونني وكفايتها ومالحظة نظافة         األمراض الوبائية ومراقبة صالحي   

   .الورش وعنابر النوم ومجيع أمكنة السجن
  

  

  "السجن إقامة طبيبالتي حتكم  املعايري الدولية " 
  

  عد احلد األدنى ملعاملة السجناء ـقواـ 
   :٥٢القاعدة 

ث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر كامل الوقت ،  جيب أن تكون إقامـة               ىف السجون اليت تبلغ من االتساع حبي       )  ١ ( 
  . واحد منهم على األقل داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه 

أما ىف السجون األخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية ، وأن جيعل إقامته على مقربة كافية من الـسجن                     )  ٢( 
  .الت الطوارئ حبيث يستطيع احلضور دون إبطاء ىف حا

 "القواعد الواردة ىف قانون ولوائح السجون ىف مصر واليت توجب على الطبيب تقدمي النصح لإلدارة"
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  : على أن١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ من قانون السجون املصري رقم  " ٣٣" ادة تنص امل ـ
يكون ىف كل ليمان أو سجن غري مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به األعمال الصحية وفقا ملا حتـدده                     

أحد األطبـاء احلكـوميني أداء   ويكون للسجن املركزي طبيب فإذا مل يعني له طبيب كلف      .    الالئحة الداخلية   
  .العمال املنوطة بطبيب السجن 

  

  "حالة اإلصابة بأمراض معدية " 
  "قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء " 

  : ٢٤ القاعدة
 وعزل السجناء الـذين يـشك ىف كـوم          ........................................... يقوم الطبيب بفحص    

ارية  ،  واستبانه جوانب القصور اجلسدية أو العقلية اليت ميكن أن تشكل عائقا دون                مصابني بأمراض معدية أو س    
  . البدنية على العمل لدى كل سجنيإعادة التأهيل ،  والبت ىف الطاقة 

  
  
  
  
  

  :اإلجراءات الصحية* 
  

  : من الالئحة الداخلية للسجون على أنه٤٧نصت املادة 
دارة الطبية مبصلحة السجون ومفتش صحة اجلهة عند إصابة مسجون          جيب على مدير أو مأمور السجن إخطار اإل       

وإذا كان املصاب منقوال من سجن آخر يذكر ىف اإلخطار ويستمر إخطـار             .  مبرض معدي أو االشتباه ىف ذلك     
  .ا إىل أن تنتهي اإلصابةيطبية يوماإلدارة ال

  : من ذات الالئحة على  " ٤٨" ادة ًونصت أيضا امل
يت حصلت ا إصابة مبرض معدي ويوضع املسجونون املوجودون فيها واملخالطون والواردون من             تطهر الغرف ال  

  .  الصحي املدة املقررة لذلك طبياًجهة موبوءة حتت احلجر

  : "٤٩" مادة 
 األواين  يعزل املسجونون املصابون بأمراض معدية عن باقي املسجونني وتوضـع عالمـات مميـزة علـى مجيـع                 

  . صصة هلمواملفروشات املخ
  

    "نص عليها قانون ولوائح السجون ىف مصر بشأن إقامة طبيب السجن اليتقواعد ال" 

 " الوضع فى القانون املصري " 
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  : بالالئحة الداخلية للسجون على أنه١٩٦١ لسنة ٧٩ من قرار وزارة الداخلية رقم ٢٩كما نصت املادة 
جيب على الطبيب أن يبلغ مدير السجن أو مأموره رأيه كتابة ىف شأن طلب عزل أي مسجون يرى أنه مـصاب                     

الحتياطات الصحية والوقائية ملنع انتشار أي      بأي مرض معد أو يشتبه ىف أنه مصاب ذا املرض ، وعليه أن يتخذ ا              
  . مرض بني املسجونني 

  
  :اإلجراءات الوقائية بشأن األمراض املعدية* 

  

  : بالالئحة الداخلية للسجون على أنه١٩٦١ لسنة ٧٩ من قرار وزارة الداخلية رقم ٣٠نصت املادة 
التيفود وتطعيم املستخدمني من وقـت       السجن ضد اجلدري و    إيداعهمجيب على الطبيب تطعيم املسجونني عند       

  . آلخر ضد اجلدري 
  

 بالالئحة الداخلية للسجون املركزيـة م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤رقم  قرار وزارة الداخلية  من  ٢٦كما نصت املادة 
  :على أن

  . اجلدري والتيفودالسجن ضدعهم جيب على الطبيب تطعيم املسجونني عند إيدا
  
  

  
  

أشارت تقارير منظمات حقوق اإلنسان إىل تردي أوضاع اخلدمات الطبية بالسجون، وأن العيادات الطبيـة                   
ت اليت تستدعي الفحص الدقيق كما       للمعدات واألجهزة الطبية الالزمة ىف احلاالت املرضية الشديدة واحلاال         رتفتق

  ١ .ال يوجد صيدلية لألدوية وغالباً ما يقوم السجناء بإحضار األدوية من اخلارج عن طريق ذويهم
  

 تليف وتضخم الكبد والطحـال      –      وتشري تقرير منظمات حقوق اإلنسان إىل انتشار أمراض الدرن الرئوي           
تآكل الغضاريف القطنية أو تيبـسها أو تآكـل         [  آالم العظام والفقرات     – االنزالق الغضرويف    – املعديوقرحة  

، واألمراض املعديـة    ] األنيميا   –أمراض العيون   [  ضعف السمع واإلبصار     –أمراض األذن   ]  النخاع العظمى   
، وهو ما يعكس تردي األوضاع الصحية ىف السجون وأماكن          ] التيفود   – اجلدري   – اجلرب   –الدرن  [ اجللدية  

  ٢.  الحتجازا
  

                                                 
 .٧٦ صـ– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٣االحتجاز والمحتجزون فى مصر  ١
  . وما يليها٢٠٤ صـ –رابع  المرفق ال– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٣ االحتجاز والمحتجزون فى مصر   ٢

 

 "التطبيقات على املستوى احمللي " 
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ت جديدة، فقد رصدت املنظمـة      ويبدو أن الشكوى من سوء الرعاية الصحية أو انعدامها ىف بعض األحيان ليس            
، ووقعت حاالت   ١٩٩٦خالل عام    معتقالً وسجيناً داخل السجون املصرية       ١٥ وفاة   –املصرية حلقوق اإلنسان    

 –وسجن الوادي اجلديد     –، وسجن ليمان طره      هي سجن الفيوم العمومي   )  ستة سجون ( الوفيات املذكورة ىف    
  .) شديد احلراسة(  وسجن املرج والعقرب – النطرونوادي وسجن 

  عن اإلصابة بأمراض الدرن واحلمى واهلبوط احلاد ىف الـدورة الدمويـة            حاالت الوفاة نتجت  ويشري التقرير أن    
سوء الرعاية الصحية، وعدم توافر     نتيجة  انت الوفيات   ، وك وااللتهاب الكبدي وتليفه، وااللتهاب الرئوي الشعيب     

  .العالج املناسب وسوء التغذية
وضعف إمكانياا البشرية والفنية،  حيث تعاين       إىل سوء حالة معظم مستشفيات السجون       كما أشار التقرير أيضاً     

 الواردة من سجن الوادي     أفادت الشهادات : هذه املستشفيات من نقص حاد ىف عدد األطباء، فعلي سبيل املثال          
  وبالرغم من أن عدد املودعني داخل سجن الفيـوم           .اجلديد بأنه ال يوجد طبيب مقيم أو وحدة صحية بالسجن         

ونفس األمر ىف سجن    ].   ممارس عام   [ واحد  فإنه ال يوجد سوى طبيب      ..  . نزيل ٤٠٠٠العمومي يبلغ حوايل    
  . نزيل٣٠٠يل ه حيث يوجد طبيب واحد حلوا بطر–شديد احلراسة 

  اعتماداً التقرير  السجناء واملعتقلني، فقد الحظ    ورغم القصور الشديد ىف عدد األطباء املكلفني بعالج املرضي من         
على شهادات بعض املعتقلني وذويهم،  أن هؤالء األطباء ال يقومون بأداء واجبام املهنية جتاه مرضاهم بـشكل                  

ويرجع ذلك ىف معظـم احلـاالت،  إىل         .  الطب والقانون وآلداب مهنة     باملخالفة لنصوص الدستور  . . .   كاف
  .تدخل إدارة السجون ىف عمل األطباء

  
  حصر أمـن     ١٩٩٣ / ١٠٢٨ىف القضية رقم     املتهم   – ...............أفاد السجني   :  وعلى سبيل املثال أيضاً   

املعاجلة للدرن واملتمثلة  ىف سبع حبـات        جلرعة  حتدث مع الطبيب ىف اآلثار السلبية اليت تسببها ا        وإنه  دولة عليا،     
 كما أن هناك أدوية هلا تأثري أسرع ولكنها غري          ،  ام جيد برشام مضاد حيوي، وإنه يأخذها بدون فيتامينات أو طع        

متوافرة،  وإجابة الطبيب بأن الدواء املتوافر هو املتاح وأنه ال ميلك إيداعه أي مستشفي إال بعد صدور قرار مـن   
  .الداخليةوزير 

  
ما أكدته املعلومـات    :  بعض حاالت إخالل بآداب املهنة من جانب األطباء، ومن أمثلة ذلك            التقرير رصدكما  

كثرياً ما يتجاهل طلبات املرضـي      بأنه  طبيب سجن شديد احلراسة     ............. / .الواردة من أن العقيد طبيب      
ثر من تسجيل أمسائهم ىف كشف العيادة، كمـا أفـادت           بدخول العيادة ويتم الكشف عليهم بعد أسبوعني أو أك        

 طلب  –  حصر أمن الدولة      ١٠٢٨/١٩٩٣املتهم ىف القضية رقم     ................./ .األنباء الواردة أن السجني     
ن، وبعد الكـشف قـرر      ر ود   نظراً إلصابته بانسداد شعيب     ٢٦/٥/١٩٩٦امسه بالعيادة   قيد  من ضباط السجن    
عليـه   لزمه عمل إشاعات وأن اإلمكانيات غري متوافرة ، على الرغم من أن القانون يفـرض              الطبيب املعاجل أنه ي   

  .فيات املتخصصة إلجراء األشعة الالزمةاملستش  إىل أحد هإرسال
الرتالء بتحويلـهم   وكذلك أوردت معظم الشكاوى معلومات بشأن عدم التفات إدارة وأطباء السجون لطلبات             

  .جراحية هلم ء عملياتاصصة إلجراء العالج الالزم حلالتهم أو إجر أحد املستشفيات املتخأى
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اخلاصة بالسجون مقارنة بعدد املرضي      كما تؤكد معظم املعلومات الواردة ىف التقرير قلة عدد عنابر املستشفيات          
دوات ، وعدم وجـود اآلالت واأل     عف قيمتها الغذائية  ضاملودعني بداخلها،  واخنفاض كمية الطعام املقدمة هلم و        

داخل هذه املستـشفيات بـشكل      واألجهزة الطبية احلديثة الالزمة املرضي يضاف إىل ذلك، نقص كمية األدوية            
كبري وعدم السماح للمرضي من السجناء واملعتقلني باحلصول على األدوية من خارج السجن خاصة ىف ظل منع                 

         ١. لزيارات املتواصل عن السجونا
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 . وما يليها٦٠ ص – ١٩٩٦ التقرير السنوى –  حالة حقوق اإلنسان فى مصر– المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان  ١
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  )) الفصل السادس ((

  "التمارين الرياضية وشغل أوقات فراغ املسجونني " 
   "التمارين الرياضية" 

  

  "قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء " 
  :٢١القاعدة

 احلق يف ساعة علي األقل يف كل يوم ميارس فيهـا التمـارين       لكل سجني غري مستخدم يف عمل يف اهلواء الطلق         ) ١( 
  .الرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق ، إذا مسح الطقس بذلك 

سمح هلم بـذلك    توفر تربية رياضية وترفيهية خالل الفترة املخصصة للتمارين للسجناء األحداث وغريهم ممن ي             ) ٢( 
  .الالزمةذا القصد األرض واملنشئات واملعدات وجيب أن توفر هلا علي ه. عمرهم ووضعهم الصحي

  

  
  بالالئحة الداخلية للسجون املركزية م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤رقم  قرار وزارة الداخلية فى ورد 

  

   " :١٥" مادة 
خيرج املسجونون حتت احلراسة ىف طابور للرياضة نصف ساعة صباحا ومثلها بعد الظهر عدا أيام اجلمع واليـوم                  

لعطلة عن يوم واحد فيسمح هلم باخلروج ىف طابور صباحي واحـد            فإذا زادت ا  .   األول من العطالت الرمسية     
  .ابتداء من اليوم التايل وذلك حتت احلراسة الكافية 

   

  
  

     وقد ذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب معيار ساعة واحدة للتمارين الرياضية علي األقل يف اهلواء الطلق                
مبن فيهم أولئك الذين خيضعون للحـبس  ( لسجناء دون استثناء  جيب منح مجيع ا   " -:كل يوم وتشددت علي أنه      

إمكانية ممارسة التمارين الرياضية يف اهلواء الطلق يومياً ، كذلك صرحت اللجنة املـذكورة   ) يف الزنزانة عقاباً هلم     
امسة لرفـاه   يكتسب أمهية ح  .... ) العمل ، التعليم ، الرياضة ، الــــخ        ( برناجماً مرضياً من األنشطة     " بأن  

  ٢.ألئك الذين ينتظرون حماكمتهممبن فيهم كل من السجناء املدانني و" السجناء 

                                                 
 .١٠٤ – ١٠٣، ص , ٢٠٠١Morgan and Evansأنظر أيضاً .  ٤٨و٤٧اللجنة األوروبية لمنع التعذيب، التقرير العام الثاني، الفقرتان )    ٢

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 
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بأن قضاء السجناء مدة طويلة بالزنزانة املغلقة، وعدم العمل اراً أو القيام بتمارين                   تشري الدراسات امليدانية    
سترخاء ليالً واراً، األمر الذي يؤدي إىل إصابته بـاألرق،          ستلقاء واال جتعل السجني ال عمل له سوى اال      رياضية  

 أن السجني قد يضطر لتناول ثالثـني  – اتالدراسإحدى  لعالج هذه احلالة، وقد أوضحت      وجلوئه إىل املخدرات    
خـل  يعيشه دا ان املشاكل واهلموم هروباً من الواقع الذي        يسونحملاولة استجالب النوم    قرصاً يومياً من املهدئات     

  ١.السجن
  

مبمارسـة التمـارين    أن املشرع املصري ال يعترف حبق املسجونني ىف الليمانات والسجون العمومية            ويبدو        
الرياضية املناسبة ىف اهلواء الطلق أو توفري التربية الرياضية والترفيهية هلم،  فقد جاء القانون والالئحة الداخليـة                  

السجناء ذا احلق، كما مل تلزم القوانني واللوائح إدارة السجون بضرورة           هؤالء  للسجون العمومية خلو من متتع      
للمحكـوم علـيهم    لالزمة ملمارسة التربية الرياضية،  ومل يرد هذا احلـق إال            توفري األرض واملنشآت واملعدات ا    

صباحاً، ومثلـها   طابور للرياضة نصف ساعة     ىف   اليت أعطت هلم احلق فقط       واحملبوسني احتياطياً بالسجون املركزية   
أو إلزام املـشرع بتخـصيص      بشكل كامل   ىف ممارسة التربية الرياضية والترفيهية      حقهم  بعد الظهر دون أن تقر      

    .املنشآت واملعدات الالزمة هلم
من وكان البد للمشرع مع توفري الضمانات اخلاصة للحفاظ على أمن وأمان السجن،  أن يسمح للسجناء                       

 ألعاب يستبعد فيها الربح املادي، وإجراء منافسات رياضية، بني          أو فرق بتكوين فرق رياضية     ةذوي السرية احلسن  
أي جتـاوزات   ال يترتب عنها    السجنية، أو مع فرق رياضية أخرى ما دامت هذه األنشطة           فرق خمتلف املؤسسات    

  .أو إخالل باألمن أو عدم انضباط أو اتصال غري قانوين مع اخلارج

   "ة ـــاملكتب" 
  "قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء " 

  :٤٠القاعدة 
يزود كل سجن مبكتبة خمصصة ملختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهيـة والتثقيفيـة علـى                   

  .ويشجع السجناء على اإلفادة منها إىل أبعد حد ممكن .  السواء 
  
  
  
  

  

                                                 
 . كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية –عبد اهللا عبد الغني غانم / الدكتور" مجتمع السجون"بعنوان نتروبولوجية إ دراسة  ١
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  :أن على ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦م من قانون السجون املصري رق  "٣٠" مادة وتنص 
تنشأ ىف كل سجن مكتبة للمسجونني حتوي كتبا دينية وعملية وأخالقية يشجع املسجونني على االنتفاع ـا ىف                  

 وجيوز للمسجونني أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف واالت ، وذلك وفـق مـا                .أوقات فراغهم 
  تقرره الالئحة الداخلية

  

  : على اآلتيبالالئحة الداخلية للسجون ١٩٦١ لسنة ٧٩وزارة الداخلية رقم قرار من  ١٥ت املادة كما نص
جيوز للمحكوم عليهم واحملبوسني احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب والصحف واالت               

  .املصرح بتداوهلا لإلطالع عليها ىف أوقات فراغهم 
حضره املسجونون من كتب وصحف وجمالت وال تسلمها هلم إال بعـد  وعلى إدارة السجن أن تطلع على ما يست     

التأكد من خلوها مما خيالف النظام أو يثري الشعور أو احلواس أو خيل باألمن والعقيدة والتوقيع عليها مبا يفيد ذلك                    
  .السجونلحة ر طبعة ونشره ختطر اجلهات املختصة ومصظفإذا كانت مما حي.    وختمها خبامت الليمان أو السجن 

  

  :التعليق
تعمال جهازي الراديو والتليفزيون، وعلى إجـازة       مل ينص املشرع املصري على حق السجناء أو احملتجزين ىف اس          

   .بصفة دورية على السجناءترفيهية التربوية والفالم األعرض 
أشد احلاجة إليهـا،    ىف   مل يذكر املشرع عن تزويد مكتبة السجن بكتب ترفيهية مع أن املسجونني قد يكونوا             كما  

ما ذكره هو تزويد مكتبـة الـسجن بالكتـب          وخاصة أن هذا ال يتعارض مع النظام أو األمن ىف السجن، وكل           
     . الدينية والعلمية واألخالقية فقط

  

  "ية والثقافية األنشطة الرتوحي" 
  "قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء " 

  : ٧٨ القاعدة 
  .ن حرصا على رفاه السجناء البدين والعقلي أنشطة تروحيية وثقافية تنظم ىف مجيع السجو
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مبمارسة أنشطة  أن يرخص للسجناء     يعترف حبق سجناء ىف هذه األنشطة، وكان ميكن له           الالقانون املصري         
الـسجناء  خالل أوقات الفراغ، ما دامت هذه األنشطة ال تـضر ببـاقي             من اختيارهم، وبصفة فردية، وذلك      

  .أو بالنظام أو باألمن وال تعرقل السري العادي للمؤسسة السجنيةواحملتجزين 
داخل املؤسسة مبسامهة أشخاص أو فـرق       بتنظيم عروض ترفيهية وتربوية وفنية      للمؤسسة  مل يرخص القانون    كما  

 بالنـشاط   مج خـاص  ناعدم وجود بر  دف شغل الفراغ وإعادة اإلدماج، وذلك يوضح        من خارج املؤسسات    
    .  أو ختصيص املنشآت الالزمة ملمارسة هذه األنشطة،لتأهيل ىف داخل املؤسسات السجنيةالثقايف والرياضي وا
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  )) الفصل السابع ((

  " مـــــالتعلي" 
  

  ـ قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء ـ
  : ٧٧ القاعدة

 ىف  راءات ملواصلة تعليم مجيع السجناء القادرين على االستفادة منه،  مبا ىف ذلك التعليم الـديين               تتخذ إج  )  ١( 
وجيب أن يكون تعليم األميني واألحداث إلزاما ، وأن توجـه إليـه اإلدارة              . البلدان اليت ميكن فيها ذلك    

  . عناية خاصة 
م ىف البلد حبيث يكـون ىف       قا مع نظام التعليم العا    متناس ىف حدود املستطاع عمليا،      ،جيعل تعليم السجناء   )  ٢( 

  . ، أن يواصلوا الدراسة دون عناء مقدورهم، بعد إطالق سراحهم
  
  
  

  

  :التعليم املدرسي** 
الـدروس األوىل ىف القـراءة      أبسط صور التعليم الرمسي أو املدرسي تتمثل ىف حمو أمية احملكوم عليهم بإعطائهم              

ية هذا التعليم األوىل حيث تكشف إحصائيات الـسجون أن        وتظهر أمه .  ومات األساسية والكتابة وجانباً من املعل   
.  والـسرقة األمية تتفشي بني احملكوم عليهم وعلى وجه اخلصوص مرتكيب جرائم القتل والعرض واحلريق العمد               

  .لذا فقد جعلته كثري من الدول إجبارياً
متمشياً مع برامج التعليم ىف الدولة لكي يتيسر للمحكوم عليـه    وجيب أن يكون التعليم العام باملؤسسات العقابية        

  .لتمكينه من حسن تكيفه مع اتمعدراسته بعد اإلفراج عنه،  ومواصلة 
  

 يضع وزير الداخلية باالتفاق مع وزيـر التربيـة          : ((منه على أن  ) ٢٩(وقد نص قانون السجون ىف املادة             
) ٣١(كما نصت املادة    ،  )) ك بعد أخذ رأي مدير مصلحة السجون      نساء، وذل منهج الدراسة للرجال وال   والتعليم  

على إدارة السجن أن تشجع املسجونني على االطـالع والتعلـيم وأن            : (( من قانون السجون املصري على أن     
ـ                ة تيسر االستذكار للمسجونني الذين لديهم الرغبة ىف مواصلة الدراسة وأن تسمح هلم بتأدية االمتحانات اخلاص

، وعلى ذلك أصبح من حق السجناء االنتـساب إىل اجلامعـات             )) م ىف مقار اللجان خارج املؤسسة العقابية      
الثانوية العامة أو اإلعدادية وغريها فيتم      واملعاهد واالنتقال إىل مقار اجلامعات واملعاهد ألداء االمتحان أما صفوف           

لسنة  ١٠٢٦القرار رقم   وقد صدر     )).وزارة التربية والتعليم  االمتحان داخل املؤسسة العقابية مبعرفة      عقد جلان   
ملا جاء مبناهج وزارة التربية والتعلـيم تنفيـذاً          بشأن منهج تعليم وتثقيف املسجونني، والذي جاء وفقاً          ١٩٧٢

 " الوضع فى القانون املصري " 
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ىل ىف شأن تعليم الكبار وحمو األمية،  وينقسم التعليم العام ىف السجون املـصرية إ               ١٩٧٠لسنة   ٦٧للقانون رقم   
  :مستويني

  .  املستوى األساسي اإلجباري-أ  
  .  املستوى االختياري-ب 

مبعرفة إدارة التعليم والوعظ مبصلحة السجون وتقوم إدارة املؤسسة العقابية بتنفيذ منهج             وجيري االمتحان للمنهج  
  :التعليم مبستوييه مع مراعاة الشروط اليت يتطلبها املشرع ممن يلتحق مبدرسة السجن وهي

  .  سنة٤٥أال يزيد سنه على  .  ١
  . ال تقل املدة الباقية من حكمه عن ستة أشهر .  ٢
  .ال يكون مصاباً بعاهة عقلية أو جسمية متنعه من التعليم .  ٣

والثاين االختياري الـذي يعـادل الـصف        ) حمو األمية   ( األساسي اإلجباري   باإلضافة إىل املستويني األول           
املستويني من التعليم العـام     وز للمحكوم عليهم الذين هم على درجة من التعليم فوق هذين            السادس االبتدائي جي  

وذلك عن طريق الدراسة باملنازل أو االنتساب للجامعـات         مواصلة تعليمهم واحلصول على الشهادات املختلفة       
  .واملعاهد

  
  
  

 من تيسري عكس ما ورد ىف البنية التشريعية       بأن الواقع العملي يؤكد     وتشري تقارير منظمات حقوق اإلنسان            
مستوى إعطاء انطباع كاذب عن حتسن      فرص التعليم واالطالع للمعتقلني، وأن الغرض األساسي من هذه البنية           

السجني متاماً عن العامل اخلارجي     تنحو حنو منحى عزل     ات العقابية ىف مصر، ألن سياسة مصلحة السجون         السياس
اليت مازالت اإلدارة العقابية ىف مصر       احملكوم ا، وذلك ىف إطار الفلسفة العقابية التقليدية          نوع من آثار العقوبة   ك

، إما بسبب إغـالق      منع دخول كتب دراسية إىل السجون      إىلاإلدارة  لذلك تلجأ   وترفض العدول عنها،    تتبناها  
يب زعبل ، وأبو زعبـل شـديد   شديدة احلراسة واستقبال طره وليمان أالسجون، كما هو احلال بالنسبة لسجون       

 الـسياسيني أو    واملعـتقلني لبعض الـسجناء    احلراسة، وإما بسبب رفض إدارة السجون دخول الكتب الدراسية          
  ١. العقاب غري القانوينبعد ذلك كنوع من أنواع استالمها من ذويهم، مث إعدامها 

  

مـن أداء    الداخلية مبنع بعض املعـتقلني        قرار وزير  وقف تنفيذ بت حمكمة القضاء اإلداري ىف مصر       قضوقد        
، وقالـت ىف    حتت زعم أن هناك حماذير أمنية حتول بينها وبني متكني املعتقلني مـن أداء االمتحانـات               االمتحانات  

جيب على الدولة تكفله له وال حيول دون االسـتفادة          حقاً مقرراً لكل مواطن     أن املشرع اعترب التعليم     (( : قضائها
سه أو اعتقاله، وقد أوجب املشرع على إدارة الـسجن أن تيـسر للمـسجونني الـراغبني ىف                  من هذا احلق حب   

استكمال تعليمهم وسائل االستذكار، وأن متكنهم من أداء االمتحانات ىف مقار اللجان اليت ينعقد فيها االمتحان،                 

                                                 
 .٩٢ صـ– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٣ر االحتجاز والمحتجزون فى مص  ١
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 ىف ذلك، ما هـو      ألعذار ملخالفتها وإنه ال حيول دون إعمال ما تقدم تذرع اإلدارة بأي حماذير أمنية أو غريها من ا               
١. ))للمعتقل أو املقيد حريتهمقرر من حق دستوري 

  

------------------------------------------------------  

  :التعليم االجتماعي **  
ىف تقدمي دروس أو حماضرات لتأهيل احملكوم عليهم للحـصول علـى            املتمثل  املدرسي  ال يكفي التعليم مبفهومة     

ادة معينة بل جيب أن ينصب التعليم أساساً على شخصية احملكوم عليه وما لديه من قـيم ومبـادئ وسـلوك             شه
تغيريها إىل األفضل واألصوب بصورة تغري من نظرتـه إىل اتمـع وإىل             وتصرفات،  ومفاهيم جيب العمل على       

انني ويفضل الطرق املشروعة ىف عملـه       القوالقوانني اليت تسوده والقيم واملبادئ اليت حتكمه فيتجه صوب احترام           
  .وتصرفاته فيبتعد بذلك عن طريق اإلجرام

.  وأخصائيني اجتماعيني أكثر من احتياجه إىل مدرسـني       هذا املفهوم االجتماعي للتعليم حيتاج إىل مرشدين تربويني         
لتعليميـة عـدد مـن      املفهوم مطبق ىف العديد من الدول ومنها فرنسا حيث يشتغل هذه املهمة التربويـة ا              وهذا  

وقد حقق املرشـدون جناحـاً كـبرياً ىف         .  ، واملتطوعني من خارج السجون    املرشدين واألخصائيني االجتماعيني  
من احملكوم عليهم والتواجد    اليت يعملون ا حيث تتلخص مهمتهم ىف تعليم ومالحظة جمموعة           املؤسسات العقابية   

ويوجهون سلوكهم ويعملون    األكل، ويشاركوم ىف أنشطتهم   والراحة و معهم طول الوقت ما عدا أوقات النوم        
على حل مشاكلهم،  ويسجلون مالحظام عن كل فرد ىف اموعة وعن مدى التطور ىف سـلوكه وتـصرفاته                   

  .ومعاون لدور املرشد التربويلتأهيل،  ويقوم األخصائي االجتماعي واملتطوع بدور مشابه ومدى استجابته ل
  

  

ومن هذه التشريعات قـانون     .  االجتماعي من التشريعات العقابية أمهية هذا النوع من التعليم          وتدرك كثري       
غرض الربنامج التعليمي هو متكني احملكوم عليهم من العودة         " اإلصالح العقايب لوالية نيويورك الذي نص على أن         

لك الرغبة ىف أن يتصرفوا كمواطنني صاحلني،       إىل اتمع ولديهم فكرة عن كيفية التصرف ىف احلياة، وعندهم كذ          
     ٢".  وذويهم عن طريق العمل الشريفولديهم املهارة واملعلومات اليت تتيح هلم فرص إعالة أنفسهم

  
  

  

والذي يؤدي إىل إبـراز وتنميـة مهـارم         )) العمل التربوي   (( هذا التعليم الذي يطلق عليه      ورغم أمهية        
أو حتت إشراف مربيني    راء املقابالت الفردية واحملاضرات والدروس واملناقشات اجلماعية         عن طريق إج   م  ءوكفا

االجتماعية خارج املؤسسة السجنية، وأيـضاً      مما له عالقة باحلياة     يتم اختيارها بعناية    بالتعليق على أفالم وأحداث     
الجتماعية، وإشراك القطاعـات    ، وبدورهن ىف التنمية ا    لتحسيسهن برسالتهن داخل أسرة   ختصيص برامج للنساء    

املشرع املصري مل يهتم بإبراز أمهية التعلـيم        احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة باملوضوع ىف هذا العمل، فإن           

                                                 
  والحكم الصادر بجلسة - ق ٥٩ لسنة ١٧١٩٤ فى الشق العاجل من الدعوى رقم ٥/٧/٢٠٠٥الحكم الصادر بجلسة    ١

 .   ق ٥٩ لسنة ١٧١٩٦ فى الشق العاجل من الدعوى رقم ٥/٧/٢٠٠٥
 .٣٤٧ صـ – مرجع سابق – أصول علم العقاب – وما بعدها ٧٠١  صـ–مبادئ علم اإلجرام :  سيزرالند وكريس ٢
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من القانون اليت حتدد    ) ١٨(، واملادة   االجتماعي، والعمل التربوي، سواء ىف قانون السجون أو اللوائح املنفذة له          
    .ذا الدور ال يتم تطبيقها ىف الواقع العملي خصائي االجتماعيلأل

  
---------------------------------------------------  

  

  :تنظيم التعليم **  
  :اختيار املدرسني وتصنيف الدارسني 

، نني مبجتمـع الـسجو    بأن تتوافر هلم اخلربة واملعرفة الالزمت     اختيار املدرسني   ىف    املؤسسة العقابية  تدققبد وأن   ال
 فـيمكن هلـا     ،  وبأحوال املسجونني، وقدر من املفاهيم التربوية اليت متكنهم من التعامل بنجاح مع احملكوم عليهم             

الستعانة ببعض املدرسني املدنيني، كما ميكن هلا االستعانة ببعض املتطوعني األكفاء من خارج الـسجن أو مـن                  ا
  .الراغبني ىف العمل كمدرسنيالرتالء حسن السري والسلوك 

ولتحديد مستوى التعلـيم     من التعليم،    قسطاًحبسب ما إذا كان أميني أو تلقوا        مث يتم بعد ذلك تصنيف الدارسني       
لعمـره العقلـي، أو     لوضع احملكوم عليه ىف املستوى املناسـب        املناسب للرتيل، ميكن اللجوء الختبارات الذكاء       

حسب استعداده، على أن ينقل إىل مستوى أعلـى         لرتيل  الختبارات ثقافية يتحدد بناًء عليها املستوى التعليمي ل       
  ١.كلما طرأ تقدم على مستواه

  
  
  

اً هلـذه   مل يضع تنظيم  وتصنيف الدارسني، فإن املشرع املصري      الختيار املدرسني   وضع تنظيم تشريعي    ورغم أمهية   
  . أو لوائحه التنفيذيةالعملية ىف قانون السجون

  

  :طرق التعليم** 
عن طريق الـدروس    سواء  املقصود منه ىف التأهيل     اليت حتقق الغرض    طرق التعليم   ار املؤسسة العقابية    البد وأن ختت  

أو طريقة املناقشات اجلماعية، حيـث جيتمـع        أو طريق املتابعة املستمرة للرتيل      أو الدروس العملية    أو احملاضرات   
ناقشة،  ويستمع إىل آرائهم بـشأنه، ويقـوم         لماملعلم أو املريب بعدد من الرتالء، ويطرح عليهم موضوعاً معيناً ل          

طريق الدراسة باملراسلة، وىف هـذه  تتبع أو أوجه الصواب واخلطأ حىت يتبني كل فرد  بتوجيههم وتصويب آرائهم    
، الوقت الـالزم لالسـتذكار      وتتيح للمحكوم عليهم    النظم اخلاصة بالدارسة،    السجن للرتالء   احلالة توفر إدارة    

عامل بني املؤسسة العقابية اليت تتم فيها هذه الطريقة من الدراسة، وبني األقـسام العلميـة ىف      وذلك عن طريق الت   
  ٢ .مناهجهااجلامعات اليت يدرس الرتالء 
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 اإلمكانياتأو نقص   جة لعدم توافر التعليم االجتماعي، وعدم توفري الوسائل السمعية البصرية           كما أشرنا نتي        
إىل عدم توافر طرق التعلـيم املناسـبة،   توافر القاعات واملنشآت املناسبة، تؤدي  عدم  ىف استخدام التكنولوجيا، و   
  .باجلامعاتلرتالئها الذين يدرسون ىف األقسام العملية على تقدمي خدماا وعجز املؤسسات العقابية 

  

-------------------------------------------------  
  

  :وسائل التعليم**  
للتدريب املهـين،   وأماكن  )) مدرسة السجن   (( ختصيص أماكن للتعليم    يراعي ىف املؤسسة العقابية     أن  جيب         

 مبصلحةويراعي ىف إنشائها وإعدادها أن تتوافر فيها الشروط الالزمة لتحقيق الغرض منها،  والبد من وجود هيئة                  
وأن يكون هناك تعـاون     كل سجن،   فضالً عن وجود للتعليم ب    التعليمية بالسجون،   تشرف على العملية    السجون  

تساعد شراف على التعليم مبصلحة السجون، وضرورة وجود مكتبة داخل السجون           وقسم اإل بني وزارة التعليم    
تقاء مبعارفهم وثقافام وتقدم هلم الكتب الدراسية أو الكتب األخرى ذات الصلة ـا،              رعلى اال احملكوم عليهم   

مع ضرورة ختصيص جانـب     ألنواع الكتب املفيدة له،     تم توجيه كل حمكوم عليه      ، وي ويتم اختيار الكتب املناسبة     
    ١ .ومفيد من الكتبلتزويدها مبا هو جديد من ميزانية املؤسسة العقابية للمكتبة 

  

قـرار  فيما عدا ما نص عليه      أو إنشاء مدارس السجن     مل ينص القانون على ضرورة ختصيص أماكن للتعليم               
ية الـصناعية بـسجن القنـاطر للرجـال،     بإنشاء املدرسة الثانو ٨/٨/١٩٧٣ بتاريخ ١٨٣رقم  وزير الداخلية 

  ." يوسف عباس الثانوية الصناعيةالشهيد"باسم واملسماة 
  
  
  

  

داخـل  والتـدريب   وتشري تقارير منظمات حقوق اإلنسان بأنه ال توجد قاعات خاصة وجمهـزة للتعلـيم                     
دائرة الـسجن   نطاق  تقع خارج   ماح للطالب بأداء امتحانام حبجة أن كليام        السالسجون،  كما أنه ال جيري       

ومعتقلني ىف زنازين مع سجناء     الذين هم ىف مراحل التعليم      واملعتقلني  ، وتودع إدارة السجن السجناء      املودعني فيه 
  .لالستذكاراجلو املالئم انات بسبب عدم توافر لالمتحمن االستعداد ليسوا ىف مراحل التعليم، فال يتمكنون 

وأنه على الرغم من إعالن مصلحة السجون أا تلتزم بسداد الرسوم الدراسية ملن يرغـب ىف اسـتكمال                        
دون حيـوالن   ىف وضع عقوبات إضافية على الـسجناء        والرغبة   اإلعتماداتنقص   السجن، إال أن     تعليمه داخل 
،  كما ترفض إدارات     والكليات بسبب عدم سداد املصروفات الدراسية     من التقدم للمدارس    ن منهم   متكن الكثريي 

داخل السجون، كما ترفض    مقار جلاا   السجون أن تسمح للكثريين من السجناء بدخول االمتحانات اليت تنعقد           
لك ألسباب أمنيـة، وىف     د خارج السجن، وذ   إىل مقر االمتحان اليت تعق    إدارة السجون السماح خبروج السجني      

  ضد وزارة الداخلية لتمكينه من أداء االمتحان متتنع  برفع دعوى قضائيةني فيها اليت يقوم السجبعض احلاالت 
من دخول االمتحـان    وىف بعض األحيان ال يتم متكني بعض املعتقلني           ٢. اإلدارة العقابية عن تنفيذ هذه األحكام     

  ١. جلماعيأو العقاب اكنوع من أنواع الضغط 
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   " والتعليم  الدينيــةـة الدينيـاحلريـ" 
  

  "قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء " 
   : ٤١القاعدة  

 هلـذا    الدين ، يعني أو يقر تعيني ممثل       سإذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء الذين يعتنقون نف           )  ١( 
وينبغي أن يكون هذا التعيني للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يـربر              .   الدين مؤهل هلذه املهمة     

  .ذلك وكانت الظروف تسمح به 
ام وأن يقوم كلما    أن يقيم الصلوات بانتظ    )  ١( مثل املعني أو الذي مت إقرار تعيينه وفقا للفقرة          ميسمح لل  )  ٢( 

  . ات خاصة للمسجونني من أهل دينه رعاية هلم ،  بزياركان ذلك مناسبا
 حيترم رأي السجني كليا إذا هو       ذلك،وىف مقابل   .  ال حيرم أي سجني من االتصال باملثل املؤهل ألي دين            )  ٣( 

   .لهاعترض على قيام أي ممثل ديين بزيارة 
  

   :٤٢القاعدة 
 حياته الدينية حبضور الـصلوات املقامـة ىف         يسمح لكل سجني ، بقدر ما يكون ذلك باإلمكان  ،  بأداء فروض             
  .السجن ، وحبيازة كتب الشعائر والتربية الدينية اليت تأخذ ا طائفته 

  
  

  

  :على أن ) ٤٦(نص الدستور فى املادة 
  .تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

  

  :أن " ٣٢" ادة امل فى ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ورد فى قانون السجون املصري رقم كما 
يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب املسجونني ىف الفضيلة وحثهم علـى أداء الفـرائض                   

  . الدينية ، كما يكون له أخصائي أو أكثر ىف العلوم االجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه الالئحة الداخلية 
   

  :  بالالئحة الداخلية للسجون فى املواد١٩٦١ لسنة ٧٩كما نص فى قرار وزارة الداخلية رقم 
   " :٢١" مادة 

جيب أن يكون الواعظ ملما بالنظم القائمة بالسجن مبا ميكنه من أداء رسالته على الوجـه األكمـل واملـشاركة                    
  . الروحية والفكرية مع أداء السجن ىف معاجلة نفوس الرتالء 
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   " :٢٢" مادة 
  .جون يغلب عليه الشذوذ وعدم االستقامة باذال جهده ىف إصالحه وذيبهعلى الواعظ أن يزور كل مس

   " :٢٣" مادة 
يقسم املسجونون ىف دروس الوعظ إىل جمموعات حبيث تستمع كل جمموعة إىل الواعظ مـرة علـى األقـل ىف                    

  .األسبوع 

   :٧٤مادة 
ويسمح هلم بتناول القربان الذي     دهم  يسمح لقسيس واحد بزيارة أبناء طائفته من املسجونني ىف كل عيد من أعيا            

 وتسلم إليهم ةاحلاخام خانحيضره هلم،  ويصرح لإلسرائيليني ىف أعيادهم بتناول أطعمة الكاشري اليت ترد إليهم من            
  .ىف أوانيها اخلاصة كما تقتضيه شريعتهم

  
  

  

لـه،  أو االعتراض على زيارته     مقابلة الواعظ   الداخلية على حق السجني ىف عدم       مل ينص القانون أو اللوائح            
وهو ما يعترب حقاً للسجني احتراماً حلرية العقيدة والفكر الديين، وفقاً ملا ورد ىف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة                  

 ، كما مل ينص القانون أو اللوائح على إمكانية حضور السجني لصلوات الديانة اليت               ٣ /٤١السجناء، ىف القاعدة    
، أو ختصيص أمـاكن     ىف تثبيت وتدعيم املكون الديين واألخالقي لدى السجناء       يعتنقها، مع أن ذلك له أشد األثر        

ىف السجن مناسبة إلتباع كل ديانة ألداء طقوس وشعائر ديانتهم حبرية وانتظام مبا ال خيـل بـاألمن واالنـضباط                    
  ١ .بالسجن

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

حسن المرصفاوي واللواء محمود    /  ترجمة الدكتور    –رالند وكريس   لسيز–مبادئ علم اإلجرام    :  فى تفصيل ذلك أنظر     ١

 . وما بعدها٦٧٩ ص –السباعي 

  

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ٩٥

  ))  الثامنالفصل ((
  

  "تشغيل املسجونني " 
  

   الدنيا ملعاملة السجناء ــ القواعد النموذجية
  

  " العمل "
  :  ٧١ القاعدة 

  . ال جيوز أن يكون العمل ىف السجن ذا طبيعة مؤملة  )  ١( 

  :التعليق 
ففي ظل  .  النظرة إىل العمل العقايب ىف املاضي واحلاضر ترتبط بالتطور الذي طرأ على العقوبة والغرض منها                    

ولقد انعكست هذه الفلسفة علـى      .  والتفكري واإليالم كأغراض للعقوبة   الفكر التقليدي سادت مفاهيم الردع      
العمل ىف السجون فكان ينظر إليه على أنه عنصر من عناصر العقوبة السالبة للحرية وبالتايل يرتد عنصر اإليـالم                   

يت تعـد انعكاسـاً     ه على العمل ىف املؤسسات العقابية ويزداد اإليالم ليتناسب مع جسامة العقوبة ال            ب تتميز   ىتال
٢٨ة  جلسامة اجلرمي 

فعقوبة األشغال الشاقة وهي أشد العقوبات السالبة للحرية كان تنفيذها يقتـرن بتـشغيل                ،      
 ،  وختف حـدة اإليـالم   ١ل  املهانة واإلذالمن   أشق األعمال،  وكان تنفيذ العمل يتم ىف جو           احملكوم عليهم  ىف   

ومن ناحية أخرى كان تشغيل احملكوم عليهم يعد حقـا  .  ة السجن أو احلبس بالنسبة لتشغيل احملكوم عليهم بعقوب    
فتقوم بتشغيلهم مىت تراءي هلا،  وحتدد هلم نوع العمـل           : للدولة متارسه عليهم دون أدين التزام من قبلها جتاههم        

على حنو حيقق   وكانت ظروف العمل حتدد     .  دون أن يكون لرغبتهم أو استعدادهم للقيام به دور ىف هذا التحديد           
    ٢ .هللدولة أعلى إيراد وبأقل التكاليف، فال تم بالظروف الصحية للقائمني ب

  

تطورت النظرة إىل العمل العقـايب      ووبتطور غرض العقوبة ىف الفكر احلديث ىف الردع واإليالم إىل التأهيل                  
وأصبحت الدولة ملتزمة بإعـداد احملكـوم       فلم يعد عنصراً ىف العقوبة أو عقوبة إضافية بل وسيلة تأهيل وذيب             

 واضحي العمل حقاً    عنصراً من عناصر التأهيل املطلوب    عليهم مهنياً وتقدمي العمل هلم ىف ظروف مالئمة باعتباره          

                                                 
عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبالتالي يحل تعريف عقوبة األشـغال الـشاقة             ٢٠٠٣ لسنة   ٩٥لم يعرف القانون رقم       ١

عقوبة :" من قانون العقوبات على أن ١٤ة األشغال الشاقة تنص المادة  محل تعريف عقوب–الواردة فى قانون العقوبات 

 ".  األشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه فى أشق األشغال التي تعينها الحكومة
 .  وما بعدها٤٦ ، الدكتور حسن عالم ص ٣٠٧ص : محمود نجيب حسني/  الدكتور  ٢



 ٩٦

على الدولة أن توفره لـه    :  ويترتب على اعتباره حقاً نتائج عدة منها      .  للمحكوم عليه والتزاماً عليه ىف آن واحد      
  .روف مواتية وأن يكون مالئماً لرغباته ومتناسباً مع قدراتهوميارسه ىف ظ

 إلغـاء   – ٢٠٠٣لـسنة    ٩٥القانون رقم   من  مبوجب املادة الثانية    ترتب على إلغاء عقوبة األشغال الشاقة             
جر أشغال احملـا  " ، ومن بينها    ١٩٥٩ لسنة   ٧٣ وزير الداخلية رقم     األعمال ذات الطبيعة املؤملة الواردة ىف قرار      

وهي من األعمال اليت كانت مرتبطة مبفهوم الـسخرة         "  وعمل اجلري وأعمال الشحن والتفريغ    وتكسري األحجار   
   .من حيث طبيعتها املؤملة

  

  :  ٧١/٢ القاعدة 
يفرض العمل على مجيع السجناء احملكوم عليهم  ، تبعاً للياقتهم البدنية والعقليـة كمـا حيـددها                  

  . الطبيب 

  :التعليق
فمن ناحية يقوم العمل بدور أساسي ىف احملافظة على الصحة البدنية والنفسية للمحكوم عليـه علـى حنـو                        

ويتمكن من مواجهة احلياة بعد اإلفراج عنه وهو حمتفظ بكـل           "يساعده على االستجابة لعناصر التأهيل األخرى       
على النظام والدقة واالعتياد على ممارسة عمـل  ومن ناحية أخرى يؤدي العمل إىل تعويد احملكوم عليه        "  إمكانياته

شرف فيزيد من تقديره لنفسه، ويطرد عوامل الكسل والبطالة اليت قد تكون هي الدافع إىل إجرامية، فضالً عـن                   
ذلك فإن تلقي الرتيل تدريباً مهنياً لتعلم حرفة معينة وممارسة العمل املتعلق ا ىف السجن يعد من عوامل تأهيلـه                    

وأخـرياً فـإن   .  ا بعد اإلفراج،  حيث جيد نفسه مؤهالً للحياة الشريفة من خالل هذه احلرفة اليت تعلمها              لفترة م 
فاألجر ميكنـه مـن     .  األجر الذي حيصل عليه مقابل عمله يساعده على التأهيل خالل فترة سلب احلرية وبعدها             

 ىف اإلنفاق عليها،  وميكن أن يدخر منـه          تسديد ديونه املستحقة للحكومة،  وتعويض اين عليه، ويساعد أسرته         
    ١.يساعده ىف حياته بعد اإلفراج عنهجزءاً 

  
  
  
  
  

  

  : بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم من " ١"ورد فى املادة 
الداخلية أو  جيب تشغيل كل حمكوم عليه باألشغال الشاقة أو السجن أو احلبس مع الشغل ىف خدمات السجن                 " 

ن العمل الذي يعني لالشـتغال      غريها ما مل يأمر طبيب السجن بغري ذلك ويثبت بكشف أحوال وتذكرة املسجو            
  ."به
  
  

                                                 
   .٣٢٦ صـ – مرجع سابق – العقاب  أصول علم–محمد أبو العال عقيدة /  الدكتور  ١

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ٩٧

  :على أن" ٥"ادة ًكما نص أيضا فى امل
  .معدية أو املصابني بأمراض عقلية املسجونني املرضيال جيوز تشغيل 

  

   " :٦" مادة 
يشتغلون يف جتهيز املواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأكد مـن خلـوهم مـن              جيب فحص مجيع املسجونني الذين      

  .األمراض وتثبت نتيجة الفحص يف تذكرة املسجونني وكشف أحواله أوامر التنفيذ 
  

  

   " :٧" مادة 
وات ال جيوز تشغيل املسجونني املعينني ألعمال النظافة يف أي عمل يتصل بغذاء املسجونني أو مياه الشرب أو األد                 

  .بذلكاخلاصة 
  

  : ٣/ ٧١ القاعدة 
  .العادييوفر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغيلهم طوال يوم العمل 

  : التعليق
لكي يؤيت العمل العقايب مثاره ىف تأهيل احملكوم عليه جيب أن يكون غرضه إنتاجياً،  فالعمل املنتج هو الـذي                          

رسته بإخالص ودقة وتفان ويزيد من تقديره لنفسه لشعوره بقيمة العمل           يدفع احملكوم عليه على اإلقبال عليه ومما      
الذي يؤديه فيحرص على أدائه ىف السجن ويواصل متسكه به بعد اإلفراج عنه،  أما العمل غري املنتج فال جدوى                    

  . اج عنهمنه ىف التأهيل بل هو دافع إىل اإلحباط والتكاسل فال يقبل عليه املسجون وال حيرص عليه بعد اإلفر
  

  :  ٧١/٤ القاعدة 
من نوع يصون أو يزيد قدرة السجني على تـأمني          يكون هذا العمل، إىل أقصي احلدود املستطاعة        

  . عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه 

  :التعليق
بل عليـه  جيب أن يتنوع العمل ىف املؤسسة الواحدة ليتناسب مع ميول وإمكانيات وقدرات احملكوم عليه فيق                  

ومن ناحية أخرى فإن التنوع يهدف إىل متكني احملكوم عليه من تعلم حرفة ملساعدته على أداء نفس                 .  ويتفوق فيه 
وهذان االعتباران يستلزمان من ناحية تغيري نوع العمل إذا ثبت عـدم            .  العمل ىف بيئته بعد اإلفراج النهائي عنه      

ة الصناعات واحلرف املنتشرة ىف البيئة وتوجيه الرتالء لألعمال         مالءمته للمحكوم عليه،  ومن ناحية أخرى دراس       
املتصلة ذه الصناعات وتلك احلرف فإذا كانت البيئة زراعية وغالباً ما سيوجه نشاط الرتيل بعـد اإلفـراج إىل                   
العمل الزراعي، فيجب أن ميارس األعمال الزراعية أو بتعلم حرفة أو عمل صناعي يكـون ملحقـاً بالنـشاط                   

  .لزراعيا



 ٩٨

فـى   م١٩٥٩ لسنة ٧٣قرار وزارة الداخلية رقم كما ورد فى الوضع فى القانون املصري و   -
  :شأن تنظيم السجون

أو بالسجن أو باحلبس   شدد  املؤبد أو السجن امل   بالسجن    تكون األشغال اليت تفرض على احملكوم عليهم           :١مـادة 
  :تية مع الشغل بالليمانات والسجون من بني األعمال اآل

  -:  بالليمانات بالسجن املشدد األشغال املفروضة على احملكوم عليهم :  أوالً 
  .استصالح األراضي البور واألعمال الزراعية وتنسيق اجلناين  )  ١( 
  .الشحن والتفريغ  )  ٢( 
  .عمل اجلري  )  ٣( 
ية  ،  السروجية  ،ـ  احلدادة ـ  النسيج  ،  الترزية  ،  نقش الصوف  ،  اجلزجم:  احلرف والصناعات  )  ٤( 

السمكرة  ،  الربادة ،  اخلراطة ، غاليات البخار ، النجارة ، نشر اخلشب ،  صناعة الصابون باملصبغة  ،                       
  .عمل اخلوص واحلصر وغريها مما يستحدث من الصناعات مستقبالً 

  .البناء وأعمال العمارة  )  ٥( 
  .أشغال املغسل  )  ٦( 
  . خبز أشغال امل )  ٧( 
  . العمل باملخازن  )  ٨( 
  . أعمال النظافة الداخلية بالسجن  )  ٩( 
  . األشغال اخلارجية )  ١٠( 
  . املعاونة ىف مكافحة األمية )  ١١(
  

  .األشغال املفروضة على احملكوم عليهم بالسجن أو احلبس مع الشغل :  ثانياً 
   .احلفر واستصالح األراضي واألعمال الزراعية  )  ١( 
النسيج ، الغزل ، الصباغة ، نقش الصوف ، الترزية ، احلدادة ، اخلراطـة ،                :  أعمال الورش الصناعية     )  ٢( 

الربادة ، غاليات البخار ، النجارة ، النقش ، اجلزجمية ، السروجية ، التجليد ، كـي املالبـس ، عمـل                      
  . ث من الصناعات مستقبال األمحال ، الفروض ، املقاطف ، احلصر ، األكياس وغريها مما يستحد

  . البناء وأشغال العمارة  )  ٣( 
  . أعمال النظافة  )  ٤( 
  .أشغال اجلناين  )  ٥( 
  . أشغال املغسل  )  ٦( 
  . أشغال املخبز  )  ٧( 
  . أشغال املطبخ  )  ٨( 
   .اخلارجيةاألشغال  ) ٩( 
  . املعاونة ىف مكافحة األمية )  ١٠(
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  :  ٧١/٥القاعدة 
  .يوفر تدريب مهين نافع للسجناء القادرين على االنتفاع به ،  والسيما الشباب 

  :التعليق
للتعليم الفين أمهية بالغة ىف تأهيل احملكوم عليه حيث يدريه على تعلم حرفة معينة وممارستها أثنـاء تنفيـذه                         

احملكوم عليه بقدرتـه علـى      لم احلرفة يشعر    وتع.  للعقوبة على حنو يساعده على احلياة الشريفة بعد اإلفراج عنه         
والدقة والتركيز،  وكل هذه العوامل تباعد بينه        التعلم وتزداد ثقته بنفسه وبقدرته على العمل ويتعود على النظام           

  .وبني طريق اجلرمية
ينة فيكـون هدفـه    املهين قائم ىف املؤسسات العقابية سواء أكان احملكوم عليه متعلماً سلفاً حرفة مع            والتعليم        

  فيـتم  - وهذا هو الوضع الغالب    –احملافظة على مستوى تعليمه بل ورفع كفاءته، أم كان غري متعلم ألي حرفة              
عـن  تعليمه حرفة تتناسب مع قدراته البدنية والعقلية، وجيب أن تزداد جرعات التدريب املهين قبيـل اإلفـراج                 

  . ويقوم به على حنو مرضاحملكوم عليه ليتمكن من البحث عن عمل مناسب له
  

وينقسم إىل   ىف شأن التعليم الفين      ١٩٧٠لسنة  ) ٧٥(بالقانون رقم   باملؤسسات العقابية   التعليم الفين   ويطبق        
  :االلتحاق به عدة شروط منهاويشترط .  التعليم الفين الصناعي والزراعي والتجاري

  .هلاأن يكون الطالب حاصالً على اإلعدادية أو ما يعاد .  ١
  .أال يزيد سن الطالب على مثاين عشرة سنة .  ٢

بإنشاء املدرسة الثانوية الصناعية بسجن القناطر للرجال والـذي         )  ١٨٣(  صدر القرار رقم      ٨/٨/١٩٧٣وىف  
) يوسف عباس الثانويـة الـصناعية       الشهيد  ( استثين احملكوم عليهم من شرط السن وتسمي هذه املدرسة باسم           

  .بالكليات أو املعاهد العليادراستهم تكمال وجيوز للخرجيني اس
على مستوى اجلمهورية مـن     ) حتريرياً وعملياً   ( ىف اية السنة الدراسية تعقد وزارة التربية والتعليم امتحاناً عاماً           

  .ثالث سنوات أو مخس سنواتدور واحد مينح الناجحون فيه شهادات من مستوى دبلوم 
بية بالسجون العمل على تعليم السجني الصناعة اليت يرغب ىف تعلمها للعيش منها             كما أجاز املشرع لإلدارة العقا    

  .بعد اإلفراج
  

  : ٦/ ٧١ القاعدة 
تتاح للسجناء ، ىف حدود ما يتمشي مع االختيار املهين السليم ومتطلبات إدارة السجن واالنضباط               

   .فيه ،  إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به 

  : بالالئحة الداخلية للسجون على أنه١٩٦١ لسنة ٧٩من قرار وزارة الداخلية رقم " ٣"كما نصت املادة   -
  

أمـا  .   بصلة إليها  إذا كان احملكوم عليه ذا مهارة فنية يف إحدى الصناعات يشتغل ا أو بأية حرفة أخرى متت                " 
  ".هحلساب له مبزاولة مهنته فيجوز السماحياطيا تاحملبوس اح

  
  



 ١٠٠

  "تنظيم العمل " 
  :٧٢/١ القاعدة

يتم تنظيم العمل وطرائقه ىف السجن على حنو يقترب به بقدر اإلمكان من األعمال املماثلة خـارج                 
  .السجن  بغية إعداد السجناء لظروف احلياة العملية الطبيعية 

  

  :تعليق
رج املؤسسة العقابية سواء من حيـث النـوع أو          جيب أن ينظم العمل العقايب على حنو مماثل للعمل احلر خا                

.  فالعمل الذي يؤديه املسجون جيب أن يكون مماثالً لألعمال املنتشرة ىف البيئة اخلارجية احمليطة             . الوسيلة أو الكيفية  
والوسيلة املستخدمة ىف العمل جيب أن تكون مماثلة أو على األقل مشاة للوسيلة املـستعملة ىف العمـل احلـر،                     

  ١. ي جيب مراعاا كذلكيفية أداء العمل على حنو فردي أو مجاعوك
  

واشترط التماثل بني العمل داخل املؤسسة والعمل خارجها مرده أن اهلدف من العمل هـو حتقيـق التأهيـل                   
املنشود للمحكوم عليه وذلك بتمكينه من أداء عمل ييسر له احلياة الشريفة بعد اإلفراج، ولن يتحقق ذلـك إال                   

  . إذا مت تنظيم العمل نوعاً وأسلوباً على غرار العمل احلر
  

  
  

ن نظام السجون ىف مصر يأخذ بالنظام اجلمعي، وبالتايل فإنه يتم إنشاء ورش متخصصة ىف احلرف                ألكنتيجة  و    
وبالتايل فإن  والصناعات املختلفة، وتوفر هلم إدارة السجون املعدات الالزمة على حنو ما هو متبع خارج السجون،                

احملكوم عليهم ميارسواً أعماالً وصناعات خمتلفة مثل صناعة اجللود واألحذيـة واألثـاث والطباعـة والنـسيج                 
  .واملالبس

إال أن نظام العمل داخل املؤسسات العقابية يواجه معوقات معظمها مادي، ألن األماكن مبعظم الـسجون ال                      
استخدام الوسائل الفنية والتقنية احلديثة ىف هذه األعمال، وصعوبة         تسمح بعمل صناعي أو حريف كبري، ويصعب        

  .توفري الكوادر الفنية املتخصصة لضعف الرواتب اليت تقدم إليهم

  

  : من قانون السجون املصري على أن" ٢٣"ادة فى املورغم النص 
بعيدة عن السجن جاز إيـواؤهم      إذا اقتضى األمر تشغيل املسجونني ىف أعمال تتعلق باملنافع العامة وىف جهات             (( 

.   ليال ىف معسكرات أو سجون مؤقتة ، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعـد موافقـة وزيـر الداخليـة         
وتراعى ىف هذه احلالة القواعد املقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ، ويتخذ املـدير                 

   )). ملنع هرب املسجوننيات الالزمةالعام ما يراه من االحتياط

                                                 
 . ١٤٦ ص – المرجع السابق –الدكتور حسن عالم :  قارن  ١

  "التنظيم املادي للعمل فى السجون املصرية " 



 ١٠١

  :تعليق 
وجود للعمل العقايب خارج أسوار السجن ىف نظام السجون املصري، فلم يعد هذا النظام يعترف بنظـام                 ال        

الثقة بالنسبة لطائفة من احملكوم عليهم، ألن نظام السجون املصري ال يعرف املؤسسات املفتوحة، كمـا أنـه ال                   
 الذي يسمح لطائفة من احملكوم عليهم بالعمل خارج السجن ىف أعمـال تراقبـها اإلدارة                يعرف نظام شبه احلرية   

  .العقابية
  

  :٧٢/٢ القاعدة
إال أن مصلحة السجناء وتدريبهم املهين ال جيوز أن يصريا خاضعني ملقصد حتقيق ربح مايل من وراء                 

  . العمل ىف السجن 

  :تعليق
،  وهذا اإليراد يعود بالنفع على املؤسسة وعلى الرتيل الذي يعمـل             ناجتةمل العقايب إيراداً من بيع      حيقق الع       
فاملؤسسة تستخدم هذا اإليراد ىف تغطية جانب من نفقاا املتعلقة بإعاشة احملكوم عليهم وحراستهم وتنفيـذ                .  ا

لذي حيصل عليه مقابل عمله يساعده ىف تلبية جانب مـن           وقد سبق أن رأينا أن أجر السجني ا       . برامج التأهيل ا  
احتياجاته املادية سواء خالل فترة سلب احلرية أو بعدها ويسدد ما عليه من التزامات جتاه الدولة واـين عليـه                    

  . وأسرته
لذي دعا البعض   وىف املاضي كان ينظر إىل العمل ىف السجون واإليراد الناتج عنه بشيء من املغاالة إىل احلد ا                      

فيجب عليها وفقاً هلذه النظرية أن حتصل على عائد مـن           " .  االعتماد الذايت للمؤسسة العقابية   "إىل القول بنظرية    
وأسـاس  .  العمل يغطي مجيع نفقاا بصورة جتعلها مستقلة عن الدولة فال تقدم هلا أي جزء من حصيلة الضرائب                

 ذنب هلم ىف اإلخطار اليت دفعت احملكوم علـيهم إىل سـلوك سـبيل               هذه النظرية القول بأن دافعي الضرائب ال      
وهذه النظرية اليت هجرت ىف الوقت احلاضر يعيبها أا تعد          .  اإلجرام فيجب أال يلتزموا بتمويل نفقات السجون      

للمـسجونني  عائقاً أمام تأهيل احملكوم عليهم وتقدمي االعتبار االقتصادي عليه،  فتؤدي إىل إمهال التدريب املهين                
واستغالهلم وتشغيلهم بأي صورة للحصول على عائد كبري،  وال ميكن القول بأن اتمع غري مسئول عن إجرام                  
أبنائه فالبيئة االجتماعية هلا حالياً دور كبري ىف إفراز العديد من صور اإلجرام،  ومن املنطقي أن يتحمل اتمـع                     

إىل التقليل من نسبة العود إىل      سجونني، حيث يؤدي جناح خطة التأهيل        السجون وتأهيل امل   جانباً كبرياً من نفقات   
   ١.  م وهو ما يفيد اتمع ككلاإلجرا
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  "ارة العمل بالسجون  إد"
  : ٧٣/١ القاعدة

  . يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة ،  ال املقاولون اخلاصون بتشغيل مصانعه ومزارعه 

  :تعليق
لنظام على استئثار اإلدارة العقابية للمؤسسة بتشغيل املسجونني حلساا وتقوم باإلشراف علـيهم     يقوم هذا ا        

واألدوات الالزمـة  فتقوم بشراء املواد األوليـة واآلالت  .  دون االستعانة بأصحاب األعمال من خارج املؤسسة   
وىف النهاية تقوم   .  وتدفع هلم أجورهم   تكاليف إعاشة املسجونني  لإلنتاج وحتضر املشرفني الفنيني للعمل،  وتتحمل        

  ١. بتسويق املنتجات حلساا اخلاص
  

جيعل اإلشراف الكامل على تشغيل املسجونني لإلدارة العقابية اليت تضع أو           ويتميز نظام اإلدارة املباشرة أنه            
ض مع برنامج تأهيلهم، فال يتم      الء ال يتعار  تنفذ برنامج التأهيل املالئم للمحكوم عليهم، وهو ما جيعل تشغيل الرت          

طبقاً الدولة  فاقتصاديا وال حيرمون من برامج التدريب املهين لتعلم حرفة مفيدة هلم بعد اإلفراج عنهم،               استغالهلم  
الربح من  تأهيل احملكوم عليهم من خالل العمل العقايب وليس حتقيق          تضع نصب أعينها ىف املقام األول       هلذا النظام   

     .ظام املطبق ىف السجون املصريةورائهم، وهو الن
  

  :٧٣/٢ القاعدة
 اإلدارة ، يتوجب أن يكونوا دائما حتت إشـراف مـوظفي            ت السجناء ىف أعمال ال ختضع لسلطا      حني يستخدم 

السجن ،  وما مل يكن العمل حلساب إدارات حكومية أخرى، يستوجب على األشخاص الذين يقـدم هلـم أن                    
  .  كامل اآلجر الذي يتقاضى عادة عنه ، ولكن مع مراعاة إنتاجه السجناء يدفعوا إلدارة 

  :تعليق
  :نظام التوريد** 

على توريد اليد العاملة ىف السجون إىل رجل أعمال يقوم بتشغيلهم حلسابه ىف مقابل مبلـغ                هذا النظام   يقوم        
ويقضي هـذا   .  هما والذي يتخذ صورة العقد اإلداري     من املال يقوم بدفعه لإلدارة العقابية وفقا لالتفاق املربم بين         

النظام بأن يقوم رجل األعمال بتقدمي األدوات واملواد األولية واإلدارة الفنية للعمل ىف مقابـل حـصوله علـى                   
املؤسسة باإلدارة االقتصادية للعمل،  ويقولون إعاشة       وحيتفظ املسئولون ىف    .  املنتجات اليت يقوم بتسويقها حلسابه    

سجونني وحيددون شروط العمل ملنع استغالل العمال وللمحافظة على صحتهم وأمنهم،  وحيافظون على النظام               امل
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ويباشر املسجونون عملهم سواء ىف ورش داخل السجن أو خارجـه ىف            .  واألمن داخل السجن بواسطة حراسة    
  ١.  ةراف عليهم لإلدارة العقابيمصانع أو ورش تابعة لرجل األعمال، مع بقاء اإلش

التأهيل ىف جمال العمل العقايب، ويباعد بني رجـال         ميكن اإلدارة العقابية من تنفيذ برنامج       ويتميز هذا النظام بأنه     
األعمال وبني استغالهلم للرتالء،  أال أن حظ هذا النظام من التطبيق ليس كبرياً نظراً لعدم إقبال رجال األعمـال                    

 وال وجود ملثل هذا النظـام ىف        ٢. اإلشراف على كيفية استغالهلا   رمهم من   عليه حيث يلزمهم بتقدمي أمواهلم مث حي      
  .مصر

  

  
  
  

   " : ٢١"مادة 
حتدد أنواع األشغال اليت تفرض على احملكوم عليهم باألشغال الشاقة أو السجن أو باحلبس مع الـشغل بقـرار                   

  . يصدر من وزير الداخلية باالتفاق مع وزير العدل 

  :  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩ارة الداخلية رقم كما نص فى قرار وز
   " :٩" مادة 

يشكل يف كل سجن بقرار من مدير مصلحة السجون جلنة برئاسة مدير أو مأمور السجن أو من ينيبه من ضـباط              
السجن ، وعضوية طبيب وأخصائي اجتماعي ومهندس أو مشرف فين ، وجيوز أن يضم إىل اللجنة مـن يـري                    

تعانة خبربم وختتص اللجنة بتحديد العمل الذي يناسب كل مسجون مبراعاة خربتـه واسـتعداده وميولـه                 االس
  .ها ومدة العقوبة وقدرته وحالته الصحية واالجتماعية ونوع اجلرمية اليت عوقب من اجل

  

  "اطات والتعويض عن إصابات العمل  االحتي"
  : ٧٤ القاعدة 

  .نفس االحتياطات املفروضة حلماية سالمة وصحة العمال األحرار تتخذ ىف مؤسسات السجون   )  ١( 
تتخذ تدابري لتعويض السجناء عن إصابات العمل واألمراض املهنية بشروط ال تكون أقل مواتاة من تلك                  )  ٢( 

  .اليت مينحها القانون للعمال األحرار 

  :تعليق
كوم عليهم باحلق ىف التعويض عـن إصـابات العمـل           تقوم السياسة العقابية احلديثة على االعتراف للمح            

مؤمتر الهاي أبرزت أنه    فالتوصية اخلامسة من    :  املؤمترات الدولية ىف توصياا هذا احلق     وتربز  .  واألمراض املهنية 
وينبغـي  .  على تعويضات عن إصابات العمل واألمراض املهنية وفقاً لقوانني بالدهم         ينبغي أن حيصل املسجونني     " 

                                                 
١  Stegani, Levasseur et Merlin: N. ٤٧٤. p. ٥١٣. 
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 أنـه   ١٩٥٥نظم التأمينات االجتماعية لسنة       ىف مجيع  –اق ممكن   ط ىف أوسع ن   –ؤخذ ىف االعتبار اشتراكهم     أن ي 
وفقاً لشروط ال تقل عما هو مقرر       احملكوم عليهم من إصابات العمل واألمراض املهنية        اختاذ تدابري لتعويض    " جيب  

 أوسع نطاق ممكن من نظـام       علىيد احملكوم عليهم    يتعني أن يستف  باإلضافة إىل ذلك فإنه     . قانونا للعمال األحرار  
  ".ني االجتماعي املطبق ىف بالدهمالتأم

  

  
  

ن االحتياطات املفروضة حلماية    عأو القرارات املنفذة له     مل ينص قانون السجون املصري أو لوائحه التنفيذية               
 ١٢رقـم   القواعد الواردة ىف قانون العمل اجلديد       وتطبيق  والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل للمسجونني       سالمة  ال

خضوع أي مشروع أو مرفق ميلكه أو يديره        "  من الكتاب اخلامس على      ٢٠٢الذي نص ىف املادة      ٢٠٠٣لسنة  
ـ         شخص من أشخاص القانون العام ألحكا      صحة املهنيـة   م الكتاب اخلامس من قانون العمل املتعلقة بالسالمة وال

على سريان أحكام هذا الكتاب علـى مجيـع مواقـع العمـل             ) ٢٠٣(كما نص ىف املادة     ".   وتأمني بيئة العمل  
   .  سواء كانت برية أو حبريةواملنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو تبعيتها 

  

  "ًا لقانون العمل اجلديد فى مصر تأمني بيئة العمل طبق" 
  

  :الوقاية من املخاطر الفيزيائية* 

  :على أن) ٢٠٨(تنص املادة 
تلتزم املنشأة وفروعها بتوفري وسائل السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل ىف أماكن العمل ا يكفل الوقايـة                  

  :من املخاطر الفيزيائية النامجة عما يلي بوجه خاص
  .طأة احلرارية والربودة  الو-أ  

  .الضوضاء واالهتزازات  -ب 
  .  اإلضاءة -ج 
  .  اإلشعاعات الضارة واخلطرة-د  
  .تغريات الضغط اجلوي -هـ
  .  الكهرباء االستاتيكية والديناميكية-و  
    .االنفجار  خماطر -ز  

  : الوقاية من املخاطر امليكانيكية*  

  :على أن) ٢٠٩( تنص املادة 
نشأة وفروعها باختاذ مجيع االحتياطات والتدابري الالزمة لتوفري وسائل السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة              تلتزم امل 

  :العمل للوقاية من املخاطر امليكانيكية واليت تنشأ من االصطدام بني جسم العامل وبني جسم صلب وعلى األخص

  "الوضع فى القانون املصري " 



 ١٠٥

ل االنتقال والتداول    وأدوات رفع وجر ووسائ      كل خطر ينشأ عن آالت وأدوات العمل من أجهزة وآالت           -أ    
  .ونقل احلركة

  .  كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء واحلفر وخماطر االيار والسقوط-ب 
  

  :الوقاية من املخاطر البيولوجية*  

  :على أن) ٢١٠(تنص املادة 
والفطريات والطفيليات  تريا والفريوسات   تلتزم املنشأة وفروعها باختاذ وسائل وقاية العمال من خطر اإلصابة بالبك          

  :وسائر املخاطر البيولوجية مىت كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف اإلصابة ا وعلى األخص
  .  التعامل مع احليوانات املصابة ومنتجاا وخملفاا-أ  

   . اآلدميني املرضي والقيام خبدمام من رعاية وحتاليل وفحوص طبية خمالطة-ب 
  

  :ةالوقاية من املخاطر الكيميائي*  

  :تنص على أن) ٢١١(املادة 
تلتزم املنشأة وفروعها بتوفري وسائل الوقاية من املخاطر الكيميائية الناجتة عن التعامل مع املواد الكيميائية الـصلبة         

  :والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي
  .هلا العمالواملواد املسببة للسرطان اليت يتعرض يماوية   عدم جتاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الك-أ  

  .  عدم جتاوز خمزون املواد الكيميائية اخلطرة كميات العتبة لكل منها-ب 
  توفري االحتياطات الالزمة لوقاية املنشأة والعمال عند نقل وختزين وتداول واستخدام املـواد الكيميائيـة                 -ج  

  .اخلطرة والتخلص من نفاياا
  االحتفاظ بسجل حلصر املواد الكيميائية اخلطرة املتداولة متضمناً مجيع البيانات اخلاصة بكل مادة وبـسجل                 -د  

  . لرصد بيئة العمل وتعرض العمال خلطر الكيماويات
وضع بطاقات تعريف جلميع املواد الكيميائية املتداولة ىف العمل موضحاً ا االسـم العمـل والتجـاري                   -هـ

يميائي هلا ودرجة خطورا واحتياطات السالمة وإجراءات الطوارئ املتعلقة ـا،  وعلـى              والتركيب الك 
  . املنشأة أن حتصل على البيانات املذكورة ىف هذه املواد من موردها عند التوريد

يهم   تدريب العمل على طرق التعامل مع املواد الكيميائية اخلطرة واملواد املسببة للسرطان وتعريفهم وتبصر               -و    
  . مبخاطر وبطرق األمان والوقاية من هذه املخاطر

  

  :الوقاية من املخاطر السلبية*  

  :على أنه) ٢١٢(ًوتنص أيضا املادة 
تلتزم املنشأة وفروعها بتوفري وسائل الوقاية من املخاطر السلبية واليت تنشأ أو يتفاقم الضرر أو اخلطر مـن                        

اف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملني          اذ واإلسع قعدم توافرها كوسائل اإلن   
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الوبائيـة  بأماكن طهو وتناول األطعمة واملشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من األمـراض                
  .واملعدية

  

    . احلريقالوقاية من خماطر*  

  ):٢١٤(املادة 
حتياطات واالشتراطات الالزمة للوقاية من خماطر احلريق طبقاً ملا حتدده اجلهة           تلتزم املنشأة وفروعها باختاذ اال          

املختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله املنشأة واخلواص الفيزيائيـة والكيميائيـة للمـواد                
  :املستخدمة واملنتجة مع مراعاة ما يأيت

  .تخدمة مطابقة للمواصفات القياسية املصرية  أن تكون كافة أجهزة وأدوات اإلطفاء املس-أ  
تطوير معدات اإلطفاء املستخدمة أحدث الوسائل وتوفري أجهزة التنبيه والتحذير واإلنذار املبكر والعـزل               -ب  

  . اآليل التلقائي كلما كان ذلك ضرورياً، حبسب طبيعة املنشأة ونشاطهاالوقائي واإلطفاء 
  

  : والكوارث الصناعية والطبيعيةإجراء تقييم وحتليل املخاطر*  

  : أنهعلى) ٢١٥(تنص املادة 
تلتزم املنشأة وفروعها بإجراء تقييم وحتليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية وإعداد خطـة طـوارئ               

  .ارثة،  على أن يتم اختبار وتدريب العمال ملواجهة متطلبااحلماية املنشأة والعمال ا عند وقوع الك
تزم املنشأة بإبالغ اجلهة اإلدارية املختصة خبطة الطوارئ وبأية تعديالت تطرأ عليها،  وكذلك ىف حالة ختـزين                  وتل

    . مواد خطرة أو استخدامها
  

  لتعويض السجناء الوضع فى القانون املصري " 
   "عن إصابات العمل واألمراض املهنية

  

الكتـاب  على تطبيق أحكام     ) ٢٠٢/١( نص ىف املادة     ٢٠٠٣ لسنة   ١٢رغم أن قانون العمل اجلديد رقم             
ف الواردة هلا ىف قـانون      يمراض املهنية، واألمراض املزمنة، طبقاً للتعار     اخلامس من القانون إىل إصابات العمل واأل      

يديرها أو يشرف عليها أي شخص      وقراراته التنفيذية، على أي منشأة       ١٩٧٥ لسنة   ٧٩التأمني االجتماعي رقم    
مبا فيها التعويض ىف    اص القانون العام، وهو ما يقتضي تطبيق أحكام قانون التأمني االجتماعي على العمال              من أشخ 

بصرف تعويض األجر   اجلهة املختصة    من القانون    ٤٦أو حدوث الوفاة، وتلزم املادة      حالة املرض أو ثبوت العجز      
جور وصرف التعويض طوال مدة عجـز       فترة ختلف العامل عن عمله بسبب اإلصابة ىف مواعيد صرف األ          خالل  

أو مـضاعفة تنـشأ   عن أداء عمله حىت ثبوت العجز املستدمي، وتعترب ىف حكم اإلصابة كل حالة انتكاس املصاب  
التأهيليـة   املنشأة بتقدمي العالج والرعاية الطبية إىل املصاب مبا فيها تـوفري اخلـدمات      ٤٨كما تلزم املادة     .عنها

  .زة الصناعية والتعويضيةوتقدمي األطراف واألجه
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  مـن    ١٣/٣املـادة   ، فقد نصت    على احملكوم عليه احلقوق اليت تقدم ذكرها      ينكر   القانون املصري    إال أن       
يصرف للمسجونني أجر مبا ال جياوز مخسة أيام ىف الشهر الواحـد أثنـاء              " لى أنه     عالالئحة الداخلية للسجون    

 ىف التعويض   العاملالسجني  حق  النص يتضمن إنكار    وهذا   " عمل الذي يؤديه  عالجه من إصابة أو مرض بسبب ال      
    .من أجره املتواضع جداًعن اإلصابة أو املرض، واكتفي بتقرير مقابل هزيل ال يتجاوز مخسة أيام ىف الشهر 

  

  "ساعات العمل حتديد  "
  : ٧٥ القاعدة 

األسبوعي بالقانون أو بنظام إداري ، مع مراعاة األنظمة أو          حيدد العدد األقصى لساعات العمل اليومي و       )  ١( 
  . العادات احمللية املتبعة ىف جمال استخدام العمال األحرار 

يشترط ىف حتديد الساعات املذكورة أن يترك للراحة األسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغريه من األنـشطة                 )  ٢( 
  . يلهم املقتضاة كجزء من عالج السجناء وإعادة  تأه

  

   ـاملبادئ األساسية ملعاملة السجناءـ 
 ينبغي يئة الظروف اليت متكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة اخنراطهم ىف سوق العمل                  ((

  )).  التكفل بأمرهم وبأنفسهم ماليا ىف بلدهم ويتيح هلم أن يسامهوا ىف
  
  
  

  

  :على أن من قانون السجون املصري " ٢٢"ت املادة نص  -
أو باحلبس مع الشغل عـن      أو بالسجن   أو املشدد   بالسجن املؤبد   احملكوم عليهم   ال جيوز أن تنقص مدة تشغيل       " 

ىف أيام اجلمعة واألعياد الرمسيـة، وال       تشغيل املسجونني   ست ساعات ىف اليوم، وال أن تزيد على مثان ، وال جيوز             
  " .الدينية، وذلك كله ىف غري حاالت الضرورة لمني ىف أعيادهم غري املس

  بالالئحة الداخلية للسجون املركزية  م ١٩٧١ لسنة ١٦٥٤ الداخلية رقمقرار وزارة وفى 
   " : ١٨" مادة 

 ىف  ىف غري حالة الضرورة ال جيوز تشغيل املسجونني ىف أيام اجلمع واألعياد الرمسية وال تشغل غري املسلمني منـهم                  
  .أعيادهم الدينية 

  
  
  

 " الوضع فى القانون املصري " 
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   "أجور املسجونني" 
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ
   –:  ٧٦القاعدة 

  . ى عملهم وفقا لنظام أجور منصف يكافأ السجناء عل )  ١( 
اء مـرخص ـا   جيب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على األقل من أجرهم ىف شراء أشي         )  ٢( 

  .الستعماهلم الشخصي و أن يرسلوا جزءا منه إىل أسرم 
وجيب أن ينص النظام أيضا على احتجاز اإلدارة جلزء من األجر حبيث يشكل كسبا مدخرا يتم تـسليمه                   )  ٣( 

  .للسجني لدى إطالق سراحه 

  :تعليق
لقاء أجر حيصل عليـه مـن إدارة املؤسـسة    من املتفق عليه ىف الفقه العقايب أن عمل املسجون جيب أن يتم                 
وأساس هذا املقابل أن العمل العقايب قد ختلص من مفهوم كونه عنصراً ىف العقوبة السالبة للحرية وأنـه                  .  العقابية

فالنظرة احلديثة للعمل العقايب تعتـربه أداة مـن         .  التزم على عاتق احملكوم عليه يؤديه دون أن يقابله أي حق له           
ذيب والتأهيل،  فاألجر يشجع احملكوم عليه على اإلقبال على العمل وعلى إجادته وإتقانه، ويـزداد                أدوات الته 

ومن ناحية أخرى فإن األجر يساعد احملكوم عليه على حسن التأهيـل            .  تقديره لنفسه ولقيمة العمل الذي يؤديه     
 الضرورية،  وجزء أخر يرسله إىل أسرته،        فجزء منه ينفقه ىف شراء حاجاته     : أثناء عمله باملؤسسة وبعد اإلفراج عنه     

وجزء ثالث خيصص لسداد مستحقات الدولة وتعويض اين عليه،  وجزء أخري تـدخره لـه اإلدارة العقابيـة                   
  .وتسلمه له عند اإلفراج النهائي عنه ليساعده على مواجهة متطلبات احلياة

  

 منحة من الدولة أم هو حق للمحكوم عليه؟   تتنـازع             وقد ثار اخلالف حول الطبيعة القانونية هلذا املقابل هل هو         
  . والثانية حديثة– األوىل تقليدية –اإلجابة على هذا السؤال نظريتان 

  

ترى أن املقابل للعمل العقايب هو منحة أو تربع من الدولة، وتستند هذه النظريـة إىل                :  فالنظرية التقليدية         
ب عدم نـشوء حـق      تالتعاقدية بني احملكوم عليه واإلدارة العقابية، وهذا ير        انتفاء العالقة    –األوىل  : عدة حجج 

احلجة الثانية تذهب إىل أن احملكوم عليه حينما يقـوم          .  للمحكوم عليه ىف األجرة، وعدم التزام اإلدارة بأدائه له        
العقابية،  ومنطقي أال حيـصل      بأداء العمل فهو ينفذ العقوبة املقضي ا عليه باعتبار أن العمل أحد عناصر املعاملة               

منـها  :  وأخرياً أن االعتراف بصفة األجر للمقابل يؤدي إىل نتائج غري مقبولـة           .  على أجر مقابل تنفيذه العقوبة    
جواز االلتجاء إىل القضاء للمطالبة به،  وهذا يؤدي إىل إضعاف سلطة اإلدارة العقابية ىف مواجهة احملكوم عليهم،                   
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واة ىف األجر بني املسجون والعامل احلر،  وهي مساواة يأباها املنطق ألا تـضع اـرم ىف   كذلك يؤدي إىل املسا   
  ١ .مصاف العامل الشريف

  

وهي األجدر باإلتباع تضفي على املقابل صفة األجر،  وتقدم من األسانيد ما تفند              :  إال أن النظرية احلديثة          
فاحلجج اليت يقدمها أنصار املـذهب التقليـدي ال         .  ذلك أسانيد أخرى  ا حجج النظرية التقليدية وتضيف إىل       

فال يشترط الستحقاق األجر أن تكون العالقة مصدرها العقد فحسب، بل يكفي أن يتقـرر               :  تصمد أمام النقد  
 احلالة واملسجون يتوافر بشأنه.  هذا األجر بنص القانون أو يتواجد العامل ىف مركز قانوين يرتب له احلق ىف األجر              

األخرية وهي وجوده ىف مركز قانوين معني تنفيذاً للعقوبة املقضي ا عليه،  وهذا املركز يرتب له احلق ىف األجـر                     
وكون العمل أحد عناصر املعاملة العقابية ال ينفى حـق املـسجون ىف             .  لقاء العمل الذي يؤديه باملؤسسة العقابية     
فكر احلديث ليس عقوبة إضافية وال عنصراً ىف العقوبة، فضالً عن ختلصه            األجر، فقد رأينا أن العمل العقايب ىف ال       

من عنصر اإليالم لكونه عنصراً ىف تأهيل احملكوم عليه،  ومن األمور الدافعة لنجاح التأهيل أن يشعر احملكوم عليه                   
 عن ذلك فـال     فضالً.  بقيمة العمل الذي يؤديه ومثرة جهده متمثلة ىف األجر الذي حيصل عليه كحق من حقوقه              

تثريب عليه إذا جلأ إىل القضاء للمطالبة حبقه ىف األجر، فاحملكوم عليه أثناء سلب حريته له من احلقـوق لـدليل                     
وأخرياً ليس معين االعتراف حبق العامل ىف األجـر أن  .  حاسم على قيمة حقوق املسجون وضرورة احملافظة عليها   

سؤال الذي طرح على بساط البحث يتعلق مببدأ استحقاق املـسجون           يكون أجره مساوياً ألجر العامل احلر، وال      
  .لألجر وليس بتحديد مقدار هذا األجر

  

 حججا أخرى مفادها أن العمل العقايب مبفهومـه         وبعد تفنيد حجج النظرية التقليدية تضيف النظرية احلديثة             
 األجـر   مبزايا ومن أمههـا   تمتع صاحبه   االعتراف باحلق أن ي     ويستتبع    .عليهللمحكوم  وواجب  احلديث هو حق    

 عاتق اإلدارة العقابية التزاماً بتـوفري       ذلك فإن تأهيل احملكوم عليه يلقي على      فضالً عن   . املقابل للعمل الذي يؤديه   
فالعالقة بني اإلدارة العقابيـة     .   بدفع مقابل هلذا العمل    عمل مالئم له،  وهذا االلتزام يتضمن االعتراف بالتزامها        

بالعمل مقابل حقه ىف األجر،  واإلدارة توفر لـه          املسجون يلتزم   :  كوم عليه مبناها حقوق والتزامات متبادلة     واحمل
  .العمل امللزم بأدائه وتقدم له األجر كحق من حقوقه

  
   " :٢٥" مادة 

يهم أجور مقابل أعماهلم ىف السجن وأوجه صـرف        تبني الالئحة الداخلية الشروط الالزمة الستحقاق احملكومة عل       
  . هذه األجور 

   " : ٢٦" مادة 
ال جيوز توقيع احلجز على أجور املسجونني ، وذلك دون إخالل حبق إدارة السجن ىف خصم مقابل اخلسائر الـيت                    

  . يتسبب فيها املسجون 

                                                 
  .٣٢٧ ص –السابق  المرجع –محمود نجيب حسني /  الدكتور  ١

 " الوضع فى القانون املصري " 
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   " :٢٧" مادة 
  . ه الشرعيني تإذ تويف املسجون يصرف أجره إىل ورث

  

  بالالئحة الداخلية للسجون  ١٩٦١ لسنة ٧٩كما نص فى قرار وزارة الداخلية رقم   -
   " :٨" مادة 

  .حتدد األعمال اليت يكلف ا املسجونني ويستحق عنها أجرا بقرار من مدير مصلحة السجون 

   " : ١٠" مادة 
  .ملغــــــــاة 

   " : ١١" مادة  
ليومي مبائة مليم وجيوز ملدير مصلحة السجون بناء علي طلب مدير أو مأمور             حيدد اجر املسجون عن عمله ا           

السجن وبتوصية من اللجنة املشار إليها يف املادة التاسعة أن يقرر منح املسجون أجرا علي مقابل قيامه بأعمـال                   
  .فنية ممتازة أو حتقيقه حجم إنتاج اكرب 

   " : ١٢" مادة 
كلف ا داخل السجن     و أي اجر أو مكافأة أخرى عن أعمال ي         املقرر له  األجر   جيوز أن جيمع املسجون بني          

وال يصرف للمسجون اجر عن األيام اليت ال يؤدي فيها عمال وال عن األيام اليت يقل فيها إنتاجه                   . أو عن طريقه  
  .عن معدل اإلنتاج املقرر 

  .لشهر الواحد إثناء عالجه من إصابة أو مرض بسبب العمل ويصرف للمسجون اجر مبا ال جياوز سبعة أيام يف ا

   " :١٣" مادة 
جيري التناوب بني املسجونني القائمني بالعمل والزائرين علي حاجته ميت تساوت املهارات إال إذا دعـت حاجـة             

  .اخلاصةالعمل إىل االستعانة مبسجونني معينني من ذوي املهارة الفنية 

   " : ١٤" مادة 
  :جون أن يتصرف يف نصف األجر املستحق له يف األغراض اآلتية جيوز للمس

  . احلصول علي ما حيتاجه من األصناف املسموح بيعها يف السجن -   أ
  . مساعدة أسرته -ب 

  .أما باقي ما يستحقه من اجر فيصرف له عند اإلفراج عنه 
  . سجن األمر علي مدير أو مأمور الوإذا رغب املسجون يف جتاوز النسبة املسموح له بالتصرف فيها يعرض

  
  
  
  



 ١١١

  :تعليق
ومسحاً من النظرية احلديثة، فقد حـددت املـادة         النظرية التقليدية   مجع بني   ويبدو أن املشرع املصري قد            

مـن  ) العاشـرة (من الالئحة الداخلية للسجون، األعمال اليت يستحق املسجون عنها أجر، إال أن املادة            ) الثامنة(
أعترب ربـع   ، ومفاده أن املشرع     " املسجون يشتغل ربع املدة احملكوم ا عليه دون أجر        "  أن   ة نصت على  الالئح
احملكوم عليه، وبالتايل ال حيصل السجني على أجر مقابـل          جزء من تنفيذ العقوبة املقضي ا على        احملكوم ا   املدة  

له صـفة    على املقابل الذي يقدم للسجني مقابل عم       ، مث أخذ مسحاً من النظرية احلديثة حني أضفى        تنفيذه العقوبة 
أعطاه مقابل ال يتناسب على اإلطالق مع مقتـضيات         ل أجره مساوياً ألجر العامل احلر، بل        مل جيع ،  إال أنه     األجر
  .العدالة
م ىف قانون السجون والئحته التنفيذية أضحت ختالف أحكام قانون العمل اجلديد رق           وهذه األحكام الواردة          
 وما بعدها على أساس أن حتديد األجر يتم طبقاً لعقد العمـل الفـردي أو                ٣٦ خاصة املواد    ٢٠٠٣ لسنة   ١٢

اتفاقية العمل اجلماعي أو الئحة املنشأة وأن الضوابط املتعلقة بتقدير األجر وفقاً ملقتـضيات العدالـة، وأصـبح                  
 من القانون من اختصاص الـس       ٣٤ للمادة   ختصاص بوضع احلد األدىن لألجور على املستوى القومي طبقاً        اال

 لألجور على املستوى القومي،     األدىن بوضع احلد     الذي خيتص  هالقومي لألجور برئاسة وزير التخطيط، وهو وحد      
ويبطل ما خيالف ذلك من أحكام، وذلك لتعلق قواعد قانون العمل بالنظام العام ىف مصر، وألن القانون مل يستثين                   

   .ه السجون من أحكامفئات العاملني ىف
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   )) تاسعالفصل ال ((
  

   "االتصال بالعامل اخلارجــي"  
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ 

   " الزيارة واملراسلة"
   : ٣٧القاعدة 

 الضرورية باالتصال بأسرته وبذوي السمعة احلسنة من أصدقائه ، علـى فتـرات              يسمح للسجني ىف ظل املراقبة    
  . منتظمة ، باملراسلة وبتلقي الزيارات على السواء 

  

  جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل ـ  
  ـمن أشكال االحتجاز أو السجن 

  

   "١٥" املبـــدأ 
ال جيوز   "  ١٨" من املبدأ    ٢ ٣والفقرة   "  ١٦"  من املبدأ    ١ ٤ناءات الواردة ىف الفقرة       بصرف النظر عن االستث   

  . حرمان الشخص احملتجز أو املسجون من االتصال بالعامل اخلارجي وخاصة بأسرته أو حماميه  ، لفترة تزيد عن أيام
  

   " ١٩" املبـــدأ 
  وتتـاح    . أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وىف أن يتراسل معهم          يكون للشخص احملتجز أو املسجون احلق ىف      

 رهنا مبراعاة الشروط والقيود املعقولة اليت حيددها القانون أو اللـوائح            ،له فرصة كافية لالتصال بالعامل اخلارجي     
  . القانونية 

  
  
  

                                                 
يتم أي إخطار مشار إليه فى هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير،  غيـر                : "  على أن  ١٦ من المبدأ    ٤تنص الفقرة     ١

  "   لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية فى التحقيقأنه يجوز للسلطة المختصة أن ترجئ اإلخطار
ال يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون فـى أن يـزوره               : "  على أن  ١٨ من المبدأ    ٣ تنص الفقرة     ٢

يحـددها  و مراقبة وبسرية كاملة، إال فى ظروف اسـتثنائية           به، دون تأخير أ    ل أن يستشير محاميه ويتص    محاميه وفى 

للمحافظة على األمن وحـسن     نية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى أمر ال مفر منه             القانون أو اللوائح القانو   

  .النظام
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  :الزيارة * 
  

م عليه باحلبس البسيط واحملبوسني احتياطيا لذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ىف أي يوم                للمحكو      
من أيام األسبوع عدا أيام اجلمع والعطالت الرمسية ما مل متنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلـك بالنـسبة إىل                     

قرار وزارة الداخلية رقـم من  ٦٠مادة (.  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ١٤١احملبوسني احتياطيا طبقا للمادة     
  )  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩

  

ويصرح لذوي احملكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهر من تاريخ تنفيذ العقوبة ، وذلك مرة كل شهر ميالدي مـن                    

 ٢ / ٦٤مادة ( " . هركل ش اليت ال تتم بانتهاء      راتتاريخ أول زيارة ما دام سلوكه حسنا ، ويسقط احلق ىف الزيا           
  ) بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم من 

  

قـرار وزارة  مـن ٣٦املـادة ( . ل احلق ىف زيارته مرة كـل أسـبوع   يكون لذوى احملكوم عليه باحلبس مع الشغ      
  ) بالالئحة الداخلية للسجون املركزية م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤ الداخلية رقم

  

  :الزيارةمدة * 
 من القانون فيجوز أن     ٤٠ أما الزيارة اخلاصة اليت يصرح ا بالتطبيق للمادة          ساعة،مدة الزيارة العادية ربع           

لة املـدة إذا دعـت لـذلك         وجيوز ملدير السجن أو املأمور إطا      ساعة،تزيد على هذه املدة على أال جتاوز نصف         

  )  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم من  ٧١مادة (. ضرورة
  

تكون الزيارة ملدة نصف ساعة ىف الفترة ما بني الساعة التاسعة صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرا ،  وتـتم                
.  ىف أيام اجلمع والعطالت الرمسية     ىف املكان املخصص لذلك بالسجن ىف حضور أحد املسئولني وال يصرح بالزيارة           

  ) بالالئحة الداخلية للسجون املركزية م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤ الداخلية رقموزارة قرار  من ٤٠املادة (
  

  :عدد الزائرين* 
ال جيوز ىف الزيارة العادية أن يزيد عدد الزائرين للمسجون ىف املرة الواحدة على شخصني إال مبوافقة مـدير                     

احلالة ال جيوز أن تزيد عدد الزائرين على        أو مأمور السجن بعد التثبت من وجود ضرورة تقتضي ذلك ، وىف هذه              
وجيب إثبات الضرورة اليت اقتضت زيادة عـدد        .    ا القيد على احملبوسني احتياطيا    أربعة أشخاص وال يسرى هذ    
وىف مجيع األحوال يتجاوز عمن يرافق الزائرين من األطفال أو األوالد الـذين ال              .  الزائرين ىف سجل املسجون     

 بالالئحـة ١٩٦١ لـسنة ٧٩قرار وزارة الداخليـة رقـم من  ٧٢مادة ( .اثنيت عشرة سنة  تزيد أعمارهم على    
  ) الداخلية للسجون

  

 " الوضع فى القانون املصري " 
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ال جيوز أن يزيد عدد الزائرين للمسجون ىف كل مرة على شخصني إال مبوافقة مأمور السجن حبيث ال يزيد عدد                    

 الداخليـة رقـمقـرار وزارة  مـن ٤١دة املا(. عمن يرافق الزائرين من األطفال    الزائرين على أربع مع التجاوز      
  .)بالالئحة الداخلية للسجون املركزية م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤

   

احملكوم زيارة احملكوم عليهم بعضهم لبعض وزيارة احملكوم عليه بإحدى * 
  :عليهن

لزيارة جيوز ملدير أو مأمور السجن أن يسمح للمسجونني ىف سجن واحد بزيارة بعضهم ىف احلدود املقررة ل                      
العادية وتتم الزيارة مبكتب املساعد وحبضوره ، وال جيوز السماح بزيارة أحد املسجونني بإحدى املـسجونات إال                 
إذا كانت زوجته أو حمرما له ،  وتتم هذه الزيارة حبضور إحدى مستخدمات السجن مع املـسجونة ومـساعد                    

 بزيارة ذويهم املودعني ىف سـجن آخـر إذا          السجن مع املسجون ،  وملدير عام السجون أن يسمح للمسجونني          

 بالالئحـة الداخليـة ١٩٦١ لـسنة ٧٩قرار وزارة الداخليـة رقـم من  ٧٥مادة (. دعت إىل ذلك ضرورة     
  ) للسجون

  
  :مكان الزيارة* 

تتم زيارة املسجون ىف املكان املخصص لذلك ىف السجن حبضور أحد مستخدمي الـسجن أثنـاء زيـارة                        
أما الزيارة اخلاصة فتتم ىف مكاتـب أحـد ضـباط           .    دى املستخدمات أثناء زيارة املسجونات      املسجونني وإح 

مـن  ٧٠مادة (. ي املسجون ىف مقابلته على انفراد     السجن وحبضوره أو من ينوب عنه مع عدم اإلخالل حبق حمام          
   )  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم 

  

  :رضي فى السجونزيارة امل* 
تتم زيارة املسجونني املرضى املودعني مستشفي الليمان أو السجن ىف حمل الزيارة العادية مىت كانت حالتهم                      

تسمح هلم باالنتقال إليها فإذا قرر طبيب السجن أن حالتهم ال تسمح بذلك ،  تتم  الزيارة باملستشفي حبـضور                     

 ٧٩قـرار وزارة الداخليـة رقـم من  ٧٦مادة (. الصحية قبل الزائرين    رئيس املمرضني وبعد اختاذ اإلجراءات      
   )  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١لسنة 

  

  :زيارة احملامي* 
أما الزيارة اخلاصة فتتم ىف مكاتب أحد ضباط السجن وحبضوره أو من ينوب عنه مع عدم اإلخـالل حبـق                          

 لـسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم من  الفقرة األخرية/ ٧٠مادة (. ي املسجون ىف مقابلته على انفراد     حمام
   )  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١
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يصرح حملامي احملبوس احتياطيا مبقابلته على انفراد بشرط احلصول على إذن كتايب من النيابة العامة سواء كانـت                  

 لـسنة ١٦٥٤ الداخليـة رقـمزارة قـرار و مـن ٣٩املـادة ( .حماميهاملقابلة بناء على طلب املسجون أو طلب        
  ) بالالئحة الداخلية للسجون املركزية م١٩٧١

  
على احملامني لعرقلة زيارم    أن هناك ضغوط متزايدة     صادر عن املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان       ويشري تقرير         

ني للتفتيش  وإخضاع احملام وىف أماكن غري معدة لالنتظار      قبل إمتام الزيارة    لساعات طويلة   مشلت االنتظار   للسجون  
 الزيارة بذرائع خمتلفة مـن      الذايت، ورفض إمتام الزيارات على انفراد، وقد يصل األمر إىل عدم متكني احملامني من             

على التصريح غري مطابق للتوقيعات، أو أن املعتقل املستهدف زيارتـه مـودع             أن التوقيع الرمسي املدون     :  بينها
   ١ . محلة تفتيشية بالسجنبزنازين التأديب أو أن هناك

  

  :إثبات الطالق* 
احملكوم عليهم الذين يرغبون أو ترغب زوجام ىف إثبات الطالق وما يتعلق به من إجراءات على حـسب                        

األصول الشرعية يسمح هلم بذلك بعد التأكد من قبول الطرفني الطالق وتتم اإلجراءات حبضور الزوجني وأحد                

 ١٩٦١ لسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم من  ٦٩مادة (. ذلك كله بدوسيه املسجونجن ويثبت  ضباط الس 
  .)بالالئحة الداخلية للسجون

    

  :أسباب منع الزيارة* 
جيوز أن متنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إىل الظروف أوقات معينة وذلك ألسباب صحية أو متعلقة                        

   )١٩٥٦ لسنة ٣٩٦نون السجون املصري رقم  من قا٤٢املادة (  . باألمن
  

  :املراسلة* 
لكل حمكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية احلق ىف إرسال خطابني شهريا اعتبارا من تاريخ تنفيذ العقوبة وملـدير         

أو مأمور السجن عند االقتضاء التصريح بإرسال أكثر من خطابني شهريا ،  كما يكون للمحكـوم عليـه حـق       

 بالالئحـة ١٩٦١ لـسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم من  ٦٤/١مادة (. مجيع ما يرد له من خطابات     استالم  
   ) الداخلية للسجون

  

  :مراقبة مراسالت احملكوم عليهم* 
على مدير السجن أو املأمور أن يطلع على كل ورقة ترد إىل املسجون أو يرغب املسجون ىف إرساهلا ، وذلك                         

ويـصرح جلميـع املـسجونني      .     املسجون وحماميه من مكاتبات ىف شأن القضية املتهم فيها           عدا ما يتبادل بني   

                                                 
  .١٩٩٤ التقرير السنوي لعام – حالة حقوق اإلنسان فى مصر  ١
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 .بـاألمن بتسليم ما يرد إليهم من خطابات إال إذا رأي مدير السجن أو املأمور أا تتضمن ما يثري الشبهة أو خيل                     
   ) جون بالالئحة الداخلية للس١٩٦١ لسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم من  ٦١مادة (
   

  : االتصال اهلاتفي *  
ىف االتصال اهلـاتفي    حبق احملكوم عليه أو احملبوس احتياطياً       ال يقر قانون السجون املصري ولوائحه الداخلية              

  .أو حماميهبأسرته أو ذويه 
  

  :الزيارات التفتيشية * 
  : من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن ٤٢تنص  املادة 

النيابة العامة ورؤساء ووكالء احملاكم االبتدائية واالستئنافية زيارة السجون العامة واملركزيـة            لكل من أعضاء    (( 
وهلم أن يوقعوا علـى دفـاتر       . املوجودة ىف دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود حمبوس بصفة غري قانونية           
 ويسمعوا منه أي شكوى يريـد       السجن وعلى أوامر القبض واحلبس وأن يأخذوا صوراً، وأن يتصلوا بأي حمبوس           

  )) .أن يبديها، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا هلم كل مساعدة حلصوهلم على املعلومات اليت يطلبوا 
  
  
  

  

من التدابري املهمة ملنع ممارسة التعذيب السماح للسجني مبقابلة األقرباء واحملامني واألطباء من دون تـأخري                       
يته وبصورة منتظمة بعد ذلك ، واالتصال بالعامل اخلارجي ضروري ليس فقط كضمانة ضـد  عقب حرمانه من حر   

  . ممارسة التعذيب ، بل أيضاً من أجل احترام حق السجناء يف احلياة األسرية واخلاصة
  - ٤ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الفقـرة           ١٧ على املادة    ١٦فقد ورد ىف التعليق العام      

 من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٧أن احلرمان غري املعقول من االتصال باألقرباء ميكن أن يشكل انتهاكاً للمادة             
ال جيوز تعريض أي شخص على حنو تعـسفي أو غـري قـانوين،    : " باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على أنه    

 جلنة حقوق اإلنـسان أن طـرح مفهـوم          وذكرت." ون أسرته أو بيته أو مراسالته     لتدخل ىف خصوصياته أو شئ    
يقصد به ضمان أن يكون حىت التدخل املنصوص عليه ىف القـانون وفـق النـصوص                  " ١٧التعسف ىف املادة    

   ."معقوالً ىف الظروف املعينة. واملقاصد واألهداف الواردة ىف العهد، وجيب أن يكون، على أية حال
    

  :هوصرحت بأن ١ أن زيارة واحدة يف الشهر مدا ساعة واحدة غري كافيةواعتربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب 
من األمهية مبكان بالنسبة للسجناء أن يكون يف وسعهم إجراء اتصاالت جيدة بشكل معقـول مـع العـامل                   "       

اخلارجي وقبل كل شئ جيب توفري وسيلة للسجني تضمن استمرار عالقاته مع عائلتـه وأصـدقائه احلمـيمني ،                   
،  املعنيةفشريكته وأطفاله ، ويتسم استمرار هذه العالقات بأمهية حامسة جلميع األطرا          / وبشكل خاص مع زوجته     

                                                 
  ،١٢٨فقرة ،  ال) الجزء األول٥(٩٦) CPT/Inf، ) ١٩٩٤( تقرير حول زيارة أولية إلى هنغاريا   ١

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 
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وخباصة من أجل إعادة تأهيل السجني اجتماعياً ، وجيب أن يكون تعزيز االتصاالت مع العامل اخلارجي هو املبـدأ                   
  ١ ".اهلادي 

 أن وضع السجناء احملبوسني احتياطياً ىف إحدى الدول والذين مسح           كما أن اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وجدت      
  ٢. دقيقة ىف األسبوع غري مقبول١٥هلم بزيارة واحدة خاضعة لإلشراف مدا 

  

     كذلك أيدت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بالزيارات احلميمة ، وذكرت أن منح السجناء حق تلقي زيارات               
، يشكل خطوة مستحسنة  ) يها اجلنسية   مبا ف ( احلفاظ علي العالقات العائلية والشخصية      ممتدة غري مراقبة من أجل      

   ٣ .شريطة أن تتم هذه الزيارات يف أوضاع حتترم كرامة اإلنسان
  

     ويف سبيل متكني السجناء من احلفاظ علي عالقات سليمة مع عائالم وأصدقائهم احلميمني  جيب أن يكون                 
رات مرحياً واإلشراف غري فضويل إيل أقصي حد ممكن ، ويسمح باالتـصال اجلـسدي إال يف                 اإلطار الفعلي للزيا  

حالة وجود خطر امين شديد ويكون االتصال أفضل بكثري إذا كان السجناء وزوارهم جيلسون حـول طاولـة                    
ون بوجود حارس قريب منهم ، مما إذا كانوا مفصولني بعضهم عن بعض بزجاج مقاوم للرصـاص وال يـستطيع                  

  ٤.نالتحدث مع بعضهم مع بعض إال من خالل امليكروفو
  

  
  

ىف أربعـة سـجون     أن السجناء واملعتقلون املودعـون      مجعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء      شري تقارير   ت      
ـ   ، وذلك لقيام وزارة الداخلية    ٢٠٠٣خالل عام   يعانون من احلرمان من الزيارة      مصرية   ك الـسجون    بإغالق تل

، فقد عانا السجناء املودعـون ىف       ٢٠٠٤عام  لدواعي األمن، كما استمرت تلك األوضاع بالنسبة للمحتجزين         
 شديد احلراسة، من منع الزيارة عنـهم        طره وسجن استقبال    ٢ ، وجزء من عنرب      ١كل من سجن أبو زعبل عنرب       

ثر بكـثري  عتقل اجلنائي يتمتع حبق الزيارة أكاداً لغلقهما من بضع سنوات ماضية، وأن امل   ، امتد  ٢٠٠٤خالل عام   
 بإزالة األسـالك    ٢٠٠٤ سبتمرب   ١١ىف  وزير الداخلية   من املعتقلني السياسيني، وإنه على الرغم من صدور قرار          

ـ     ي، وأيضاً مت التم   مت تنفيذه جزئياً على بعض السجون     إال أن هذا القرار     خالل الزيارة     بـني   قيز ىف التمتع ذا احل
 ١١ على   ٢٠٠٤، وأن اجلمعية قد حصلت ىف عام        ناء دون غريهم داخل السجن الواحد     لفئات من السج  بعض ا 

بإلغاء قرار وزير الداخلية السليب باالمتناع عن متكني السجناء من حقهـم ىف             حكماً من حمكمة القضاء اإلداري      
 لتمكني بعـض الـسجناء      ٢٠٠٤، كما قامت اجلمعية أيضاً برفع سبع دعاوي قضائية أخرى خالل العام             الزيارة

  .واملعتقلني من احلق ىف الزيارة

                                                 
 .١٢٧،  الفقرة ) الجزء األول٥(٩٦) CPT/Infتقرير حول زيارة أولية إلى هنغاريا،   ١
  ).٧٩تقرير حول زيارة أولية إلى سلوفينيا ، الفقرة (   ٢
، ٥٤ – ٥٣  ص Cassese  . cf، ١٦١، الفقـرة  ١٤(٩٥) CPT/Inf، )١٩٩٣(تقرير حول زيارة أولية إلى أيرلندا   ٣

  .لبيئة مناسبة للزيارات الحميمة حول الحاجة ٥٨

لالطالع على توصـيات إضـافية      ) ٢٣طبعة تجريبية ، الفصل     ( أنظر كتيب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والسجون          ٤

  .حول شروط الزيارات
 

 التطبيقات على املستوى احمللي" 



 ١١٨

بالنسبة للسجناء واملعتقلني   من وراء سلك مزدوج     إجراء الزيارة فيها    ومازالت هناك عدد من السجون يتم             
خلف اآلخر، ويفصل بني الـسلكني      خلف أحدمها وأسرته    املنتمني إىل تنظيم اجلهات إذ يقف السجني أو املعتقل          

مسـاع  من رجال األمن حبيـث يـستطيع        مندوب السجن   سم تستخدم كممر يتواجد بداخله      ١٢٠افة تبلغ   مس
يؤدي إىل ازدحام شـديد، حيـث       مع أسرته، كما أن حتديد موعد للزيارة        أو املعتقل   حمادثات السجني   وتفاصيل  

يعـوق  واحدة، األمـر الـذي   ىف الزيارة الإىل مخسني أسرة يصل عدد األسر اليت تقوم بالزيارة ىف بعض األحيان        
  ١.  هالتواصل بني السجني وأسرت

  

 قصر  منوأدعى إحدى املعتقلني بسجن وادي النطرون ىف شهادته جلمعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء                    
 مع من يقوم بزيارته، بينمـا أدعـى  أن يتحاور السجني وبشكل ال يتيح    دقائق   ١٠ مدة الزيارة اليت ال تزيد على     

  ٢.  دقائق فقط٥ر من أن مدة الزيارة معتقل أخ
  

  "االطالع على جمرى األحداث ذات األهمية  " 
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ 
  : ٣٩القاعدة 

جيب أن تتاح للسجناء مواصلة اإلطالع بانتظام على جمرى األحداث ذات األمهية عن طريـق الـصحف                       
لدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو االسـتماع أي حمطـات اإلذاعـة أو إىل                  اليومية أو ا  

  .احملاضرات ،  أو بأية وسيلة مماثلة تسمح ا اإلدارة أو تكون خاضعة إلشرافها 
  
  

  

  : على أن١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ من قانون السجون املصري رقم  "٣٠" مادة وتنص   -
بة للمسجونني حتوي كتبا دينية وعملية وأخالقية يشجع املسجونني على االنتفاع ا            تنشأ ىف كل سجن مكت          

وجيوز للمسجونني أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف واالت ، وذلك وفق ما             .   ىف أوقات فراغهم    
  .تقرره الالئحة الداخلية

  
  

  : بالالئحة الداخلية للسجون على اآلتي٦١١٩ لسنة ٧٩ من قرار وزارة الداخلية رقم ١٥كما نصت املادة   -
جيوز للمحكوم عليهم واحملبوسني احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتـب والـصحف                     

  .واالت املصرح بتداوهلا لإلطالع عليها ىف أوقات فراغهم 

                                                 
  . ١١٨ صـ– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٤االحتجاز والمحتجزون فى مصر   ١
  .٨٣ صـ– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٣لمحتجزون فى مصر االحتجاز وا  ٢

 " الوضع فى القانون املصري " 
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ف وجمالت وال تسلمها هلم إال      وعلى إدارة السجن أن تطلع على ما يستحضره املسجونون من كتب وصح                 
بعد التأكد من خلوها مما خيالف النظام أو يثري الشعور أو احلواس أو خيل باألمن والعقيدة والتوقيع عليها مبا يفيد                    

فإذا كانت مما خيطر طبعة ونشره ختطر اجلهات املختـصة ومـصلحة            .    ذلك وختمها خبامت الليمان أو السجن       
  .السجون

  

  
  

  

أن قانون السجون املصري ال يقر حبق املسجون ىف االستماع إىل حمطات اإلذاعة أو مشاهدة التليفزيون،                إال        
اآلن ال تعرف حمطات اإلذاعة أو شاشات التليفزيون طريقها إىل عنـابر أو             وحىت  حىت ولو حتت إشراف اإلدارة      

ارح أو قاعات حماضرات، والواضـح أن       زنازين السجناء حيث تعتربها إدارة السجون ترفاً زائداً وال يوجد مس          
هناك سلطات واسعة إلدارة السجن ىف الرقابة على الكتب والصحف واالت حتت شعارات مطاطة، وهي خمالفة                

  .، وهي األمر الذي يعطي هلا سلطات تقديرية واسعة لتعطيل هذا احلقلنظام أو إثارة الشعور أو احلواسا

   " اإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل "
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ 
   :٤٤ قاعدة ال
ىل مؤسسة لعالج األمـراض العقليـة،        إذا توىف السجني أو أصيب مبرض خطري أو حبادث خطري أو نقل إ             )  ١( 

وىف أية حـال أي     ، بإخطار زوجه، وإال فأقرب انتسابه إليه ،         ،  إذا كان السجني متزوجا     يقوم املدير فورا  
  .شخص أخر يكون السجني قد طلب إخطاره 

وإذا كان مرض هذا النـسيب      .  جني فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطري لنسيب قريب له            خيطر الس  )  ٢ ( 
  بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما        بذلك،  وإذا كانت الظروف تسمح       للسجني،بالغ اخلطورة يرخص    

   .مبفرده
  .يكون لكل سجني حق إعالم أسرته فوراً باعتقاله أو بنقله إىل سجن آخر )  ٣( 

  
  موعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل جمـ  

  ـمن أشكال االحتجاز أو السجن 
  

   " ١٦/١"   املبـــدأ
 بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز              ،يكون للشخص احملتجز أو املسجون    (( 

ر أو يطلب من السلطة املختصة أن ختطر أفرادا من أسرته أو أشخاصـا              احلق ىف أن خيط   ،  أو مكان سجن إىل آخر    
   )).بنقله باملكان الذي هو حمتجز فيه، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو مناسبني آخرين خيتارهم

 التطبيقات على املستوى احمللي" 



 ١٢٠

  
  

  

  

  :  على أنه١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ من قانون السجون املصري رقم ٣٧نصت املادة   -
ن املريض درجة اخلطورة جيب على إدارة السجن أن تبادر إىل إبـالغ جهـة اإلدارة         إذا بلغت حالة املسجو         

وإذا توىف املسجون خيطر أهلـه فـورا        .   اليت يقيم ىف دائرا أهله إلخطارهم بذلك فوراً ،  ويؤذون هلم بزيارته              
 إىل بلده تتخذ اإلجراءات     بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها ، فإن رغبوا ىف نقل اجلثة              

الصحية على نفقة احلكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم وال يسمح بنقل اجلثة إذا كانت الوفاة مبـرض                   
  .  وبائي 
وإذا مضت على وفاة املسجون أربع وعشرون ساعة دون أن حيضر أهله لتسلم جثته ، أودعت أقرب مكان                        

فإذا مل يتقدم أحد منهم لتسلمها خالل سبعة أيام من تاريخ اإليداع سلمت إىل              .    إىل السجن معد حلفظ اجلثث      
  . إحدى اجلهات اجلامعية 

  

  : بالالئحة الداخلية للسجون على أن ١٩٦١ لسنة ٧٩ من قرار وزارة الداخلية رقم ٥٨كما نصت املادة   -
م برؤيتها إذا رغبوا ىف ذلك ، وإذا اقتضى األمر          تسلم جثة املتوىف لذويه إذا حضروا لتسلمها مع السماح هل               

نقل جثة املسجون إىل بلده تتخذ إجراءات صحية تتوالها إدارة السجن على نفقة احلكومة وتشمل اإلجـراءات                 
الصحية املشار إليها أجر الطبيب ومثن األدوية واألدوات الالزمة للتحنيط والصندوق ، وأما النقل فيكون علـى                 

مع مراعاة اإلجراءات الصحية وال تتخذ هذه اإلجراءات الصحية إذا كانت اجلهة اليت ستدفن ـا                نفقة ذويه  ،     
اجلثة ال تزيد املدة الالزمة للوصول إليها على مثاين ساعات صيفا وعشرة شتاء ، وكان النقل بغري طريق الـسكة                    

  .من وقت الوفاة ))  ساعة ٢٤(( احلديد بشرط أن يتم الدفن ىف خالل 
  

  : من القرار على أنه "٥٩" ادة ًونصت أيضا امل  -
إذا رغب أقارب املتوىف ىف دفن اجلثة ىف مقربة غري مقربة السجن ، حيرر طبيب الـسجن شـهادة الوفـاة                           

ويقدمها السجن إىل مكتب الصحة الذي يقع السجن ىف دائرته للحصول على تصريح للدفن ، ويذكر بالتصريح                 
ا الدفن  ، وال تسلم اجلثة ألهل املتوىف إال مصحوبة ذا التصريح وال يصرح مطلقا بنقـل                  املقربة اليت حيصل فيه   

  .جثث املتوفني بأمراض معدية ألي جهة بل جيب أن تدفن ىف مقربة اجلهة اليت حصلت فيها الوفاة
  

  : بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩ من قرار وزارة الداخلية رقم ٦٣ونصت املادة   -
ملدير أو مأمور السجن إبالغ املسجون ىف أي وقت أي أمر ذي أمهية يتعلق باملسجون ، وجيوز له كذلك أن                          

  . على أصل الربقية واعتماد إرساهلايسمح للمسجون بإرسال برقية على نفقته إذا رأى ضرورة لذلك بعد إطالعه 
  

  

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٢١

  : بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩ من قرار وزارة الداخلية رقم ٦٦ونصت مادة   -
للمسجون عند نقله إىل سجن ىف بلد آخر احلق ىف التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحد قبل أو بعد نقله ولو مل                      

لزيارة العادية املستحقة له ،  وال حتسب هذه الزيارة واملراسلة من الزيارات أو املراسالت               حيل ميعاد املراسلة أو ا    
سجون اازي بالنقل   ويستثين من ذلك املسجون املنقول إىل سجن آخر لصاحل الضبط أو امل           . املقررة للمسجون   

  . إىل الليمان
  
    
  

اإلخطار ىف حالة الوفاة أو النقل، بـل         القواعد املتعلقة ب   إتباعتشري تقارير منظمات حقوق اإلنسان إىل عدم              
الـسجني أو املعتقـل     التواصل بني   ، بأن النقل يستخدم كعقاب للمعتقلني وللسجناء بقصد إعاقة          أن االدعاءات 

  .ويهوذوأسرته 
البعيـدة عـن    إىل إحدى السجون    إحدى وسائل هذا العقاب، حيث يتم نقل السجني         )) التغريبة  (( وتعترب        

 حمافظة مشال سـيناء، مت إيداعـه        –دائرة إقامة أسرته، ففي شكوى من إحدى املعتقلني من أبناء حمافظة العريش             
مل يقوموا بزيارته   ظة اإلسكندرية، الذي أكد أنه أهله       بسجن الغربنيات بربج العرب بالساحل الشمايل الغريب مبحاف       

منذ أكثر من سنتني، وذلك نظراً للحالة املادية الصعبة اليت متر ا األسرة منذ اعتقاله، وهو ال يستطيعون حتمـل                    
أخر من حمافظـة قنـا      وكذلك احلال مع معتقل     .  العرب مبحافظة اإلسكندرية  يناء إىل برج    ستكاليف السفر من    

سـوء  واملسافة  بعد  بسبب  مت إيداعه ذات السجن حيث يشتكي من عدم انتظام زيارة أسرته            وب صعيد مصر    جن
، وكذلك حالة سجني آخر مودع      فيها لتحمل تكاليف السفر لزيارته    ا ما يك  هلاحلالة املادية ألسرته واليت ال يتوافر       

  .ىف سجن الوادي اجلديد وحمل إقامته باملنيا
  :تقلني ىف شهاداعوتقول زوجة إحدى امل

 سجن الغربنيات، ومنذ ترحيله مل أزره إال مرة واحدة فقط ألن تكـاليف               إىل شإنه مت ترحيل زوجها من العري     " 
السفر كثرية وال أستطيع أن أوفرها ىف ظل هذه الظروف مما جعلين ىف حالة نفسية سيئة للغاية ألنين ال أسـتطيع                     

  ١ . احلياة دون زوجياتحتمل نفق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 .٨٣ صـ– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٣االحتجاز والمحتجزون فى مصر   ١

  املستوى احملليالتطبيقات على" 



 ١٢٢

   )) عاشرالفصل ال ((

   "وانتقال السجناء وىحق الشك"  
  ))لدولية املعايري ا ((  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ 
  

  :تزويد السجناء باملعلومات* 
  :٣٥القاعدة 

يزود كل سجني ، لدى دخوله السجن ، مبعلومات مكتوبة حول األنظمة املطبقة على فئته من السجناء ،                   )  ١( 
علومات وتقدمي الشكاوى ، وحول أية      وحول قواعد االنضباط ىف السجن ،  والطرق املرخص ا لطلب امل           

مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا حلياة           
  . السجن 

  .إذا كان السجني أمياً وجب أن تقدم له هذه املعلومات بصورة شفوية  )  ٢( 
  

   : فى الشكوى  السجناءحق* 
   :٣٦القاعدة 

 أن تتاح لكل سجني إمكانية التقدمي ،  ىف كل يوم عمل من أيام األسبوع ، بطلبات أو شكاوى إىل                     جيب )  ١ ( 
  . مدير السجن أو إىل املوظف املفوض بتمثيله 

جيب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إىل مفتش السجون خـالل جولتـه التفتيـشية ىف                   )  ٢( 
ة للتحدث مع املفتش أو مع أي موظف أخر مكلـف بـالتفتيش             وجيب أن تتاح للسجني فرص    .  السجن  

  . دون أن حيضر حديثه مدير السجن أو غريه من موظفيه 
جيب أن يسمح لكل سجني بتقدمي طلب أو شكوى إىل اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة القضائية أو                  )  ٣( 

ة من حيث اجلوهر ولكن على أن يتم        إىل غريها من السلطات ،  دون أن خيضع الطلب أو الشكوى للرقاب            
  .وفقا لألموال وعرب الطرق املقررة

ما مل يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بال أساس ، يتوجب أن يعاجل دون إبطاء ، وأن جياب عليه                      )  ٤( 
  .ىف الوقت املناسب 

  
  
  

  كل جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـ 



 ١٢٣

  ـمن أشكال االحتجاز أو السجن 
  

   "٣٣ "  املبـــدأ
  

سـيما ىف حالـة     لب أو شكوى بشأن معاملته  ،  وال          حيق للشخص احملتجز أو املسجون أو حملاميه تقدمي ط          - ١
 عـن إدارة    املسئولةإىل السلطات   .  ة  ينالتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو امله          

،  وعند االقتضاء إىل السلطات املنوطة ا صالحيات املراجعـة أو            االحتجاز وإىل السلطات األعلى   مكان  
  .اإلنصاف 

  ،    ١  ىف احلاالت اليت ال يكون فيها الشخص احملتجز أو حماميه قادرا على ممارسة حقوقه املقررة ىف الفقرة                      - ٢
ي شخص آخر على معرفة بالقضية أن ميـارس         جيوز ألحد أفراد أسرة الشخص احملتجز أو املسجون أو أل         

  . هذه احلقوق 
  .  حيتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك - ٣
وىف حالـة   .     يبت على وجه السرعة ىف كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخري ال مربر له                     - ٤

رض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة       رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخري مفرط  ،  حيق للشاكي ع             
 نتيجـة لتقدميـه طلبـا أو         للضرر ١الفقرة  تعرض احملتجز أو املسجون أو أي شاك مبوجب         وال ي . أخرى
   .شكوى

  
  
  

   " :٨٠" مادة 
وية أو كتابية وإبالغهـا إىل النيابـة        جيب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جدية من املسجون ، شف             

  . العامة أو اجلهة املختصة بعد إثباا ىف السجل املعد للشكاوى 

 فـى املـادة بالالئحة الداخلية للسجون املركزية م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤رقم  قرار وزارة الداخلية كما ورد فى   -
  : اآلتي٥٨

 ىف  وإثباـا ني سواء أبلغت شفاهه أو قدمت كتابة ،         جيب على مأمور السجن قبول الشكاوى اجلدية من املسجون        
  . سجل الشكاوى وإبالغها للنيابة العامة أو اجلهات املختصة حسب األحوال 

  :من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أن) ٤٣(كما تنص املادة   -
ويطلب منه تبليغها للنيابـة  .  لكل مسجون احلق ىف أن يقدم ىف أي وقت ملأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية  
  .العامة وعلى املأمور قبوهلا وتبليغها ىف احلال بعد إثباا ىف سجل يعد لذلك السجن

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٢٤

ولكل من علم بوجود حمبوس بصفة غري قانونية، أو ىف حمل غري خمصص للحبس أن خيطر أحد أعضاء النيابة العامة                    
د به احملبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر باإلفراج عن            وعليه مبجرد علمه أن ينتقل فوراً إىل احملل املوجو         –

  .    احملبوس بصفة غري قانونية وعليه أن حيرر حمضر بذلك
  
  
  

ال يعرف القانون املصري أو لوائحه احلق ىف تزويد كل سجني باملعلومات املكتوبة على األنظمة املطبقة على                       
 ٣٩٦لطلب املعلومات وتقدمي الشكاوى، وكل ما نص عليه القانون رقم           فئته ىف السجناء، والطرق املرخص ا       

 اخلارجي للسجن نص املـادة  ظاهر على البابكل   بأن يعلق ىف     ٩٣ بشأن تنظيم السجون ىف املادة       ١٩٥٦لسنة  
  : تنص على واليت – من القانون ٩٢

  

أو بإحـدى هـاتني     يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ألف قـرش                
  : العقوبتني 

كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل ىف السجن أو ىف أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شـيئا                    .   ١
  . من األشياء على خالف القوانني واللوائح املنظمة للسجون 

لـسجن  كل شخص أدخل ىف السجن أو املعسكر أو أخرج منه وسائل على خالف النظـام املقـرر ىف ا                   .   ٢
  . وبالقوانني واللوائح 

  .  كل شخص أعطى شيئا ممنوعا ملسجون حمكوم عليه أو حمبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إىل أخرى  .   ٣
 وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنة وغرامة ال تزيد على ألفى قرش أو إحدى هاتني العقوبتني إذا             

  .و من أحد املكلفني حراسة املسجوننيوقعت اجلرمية من أحد موظفي السجن أ
   

 آلية تقدمي الشكاوى وحقوقه وواجباته أو حىت قواعـد االنـضباط             تفيد تزويد كل سجني مبعلومات عن      وهي ال 
   .بالسجن أو األنظمة املطبقة على فئته

سلطة تقدير هذه   وترك له   "  اجلدية  " الشكوى   من القانون مل تلزم مأمور السجن إال بقبول          ٨٠فضالً عن املادة    
اجلدية، وبالتايل رخص له حبجب الشكاوى اليت ال يري عدم جديتها عن النيابة العامة، واجلهات املختصة وهو ما                  

اإلجراءات اجلنائية اليت توجب عليه إبالغ أي شكاوى كتابيـة أو شـفهية إىل               من قانون    ٤٣يتعارض مع املادة    
  .النيابة العامة

  
  
  
  
  
    

 التطبيقات على املستوى احمللي" 



 ١٢٥

  " السجون تقديم الشكوى ملفتشي ية االتصال وحر" 
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ 
   :٢ /٣٦القاعدة 

.  جيب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إىل مفتش السجون خالل جولته التفتيشية ىف السجن                     
ثه ف بالتفتيش دون أن حيضر حدي     وجيب أن تتاح للسجني فرصة للتحدث مع املفتش أو مع أي موظف أخر مكل             

  . مدير السجن أو غريه من موظفيه
  

  جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل ـ 
  ـمن أشكال االحتجاز أو السجن 

  

   "٢٩" املبــــدأ 
  

 ن يتفقـدون أمـاكن    حيق للشخص احملتجز أو املسجون االتصال حبرية وىف سرية تامة باألشـخاص  الـذي                    
  مع مراعاة الشروط املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام ىف تلـك               ١االحتجاز أو السجن وفقا للفقرة      

  .األماكن 
  

  
  

   " :٨٣" مادة 
 من استيفاء الـشروط النظافـة    يكون ملصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق              

، ومن تنفيذ كافة النظم املوضوعة للسجن ، ويرفعون تقاريرهم ىف هذه الشأن إىل              ل السجن والصحة واألمن داخ  
  . مدير عام السجون 

   " :٨٤" مادة 
للمحافظني واملديرين حق الدخول ىف السجون الكائنة ىف دوائر اختصاصهم ىف كل وقت  ، وعلـى إدارة                        
  . سجن أن تبلغ املالحظات اليت يدوا إىل مدير عام السجون ال

  

  
  

الدور الذي وضعه القانون ملفتشي ومفتشات السجون أو حىت للمحافظني أو املديرين، ال يتـضمن حـق                       
األوىل ال متلـك سـوى رفـع          فالطائفة ،هؤالء باالتصال بالسجناء وتلقي الطلبات أو الشكاوى منهم وحتقيقها        

رها استيفاء الشروط والنظافة والصحة واألمن داخل السجن، والثانية تبلـغ مالحظاـا إىل مـدير عـام                  تقاري
  .السجون

 " الوضع فى القانون املصري " 

 املستوى احملليالتطبيقات على " 



 ١٢٦

  "انتقـــــال السجنــــــاء " 
  
  

  ـ قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء ـ 
   :٤٥القاعدة 

ىل السجن أو منه ، جيب عدم تعريضه ألنظار اجلمهور إال بأدىن قدر ممكن ،  وجيـب                  حني ينقل السجني إ    )  ١( 
  . ة من شتائم اجلمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكاهلا تاختاذ تدابري حلماي

أو بأية وسيلة تفرض علـيهم      .  جيب أن حيظر نقل السجناء ىف ظروف سيئة من حيث التهوية واإلضاءة              )  ٢( 
  . سديا ال ضرورة له عناء ج

  . جيب أن يتم نقل السجناء على نفقة اإلدارة ، وأن تسود املساواة بينهم مجيعا  )  ٣( 
  

   :٣ / ١٧القاعدة 
 يسمح له بارتداء ثيابـه      به،مرخص    باخلروج من السجن لغرض    للسجني،  حني يسمح  استثنائية،يف حاالت         

  .ألنظارابارتداء مالبس أخرى ال تسترعي اخلاصة أو 
  

      ومن الظروف السيئة اليت يتم فيها نقل السجناء، واليت تفرض عليهم عناء جسدياً قد يؤدي إىل إهدار احلق                  
ة ىف ىف احلياة ىف ظل غياب النصوص التشريعية والالئحية اليت حتدد الضوابط اليت جيب أن يلزم ا رجال الـشرط                 

  .عملية نقل السجناء واجلزاء على خمالفتها
  
  
  

  
  

 ١٨مصرع شـابني واختنـاق      إىل  الشرطة واستخفافهم بالكرامة اإلنسانية للمواطن      أدى استهتار رجال       )١( 
يشهد   . يكشف مدى استهانة املشرع وبعض رجال الشرطة، باحترام احلق ىف احلياة           ، مما داخل سيارة الترحيالت  

 إداري اخلليفة بالقاهرة ـ عن واقعة مصرع شابني خنقاً من شدة التكـدس ىف   ٢٠٠٤ لسنة ٧١٣٤ضر رقم احمل
 آخرين باالختناق، مت إنقاذهم وهم علـى مـشارف          ١٨سيارة الترحيالت من اإلسكندرية إىل القاهرة، وإصابة        

رية الليبية ىف أثناء حماولتهم للتسلل       شاباً مصرياً على احلدود املص     ٤٠وتبدأ هذه القصة بإلقاء القبض على       . املوت
 متـهماً   ٣٨إىل ليبيا، ومت ترحيلهم من مديرية أمن مطروح إىل مديرية أمن اإلسكندرية، حيـث مت ضـمهم إىل                   

آخرين، فتكدسوا ىف سيارتني للترحيالت من اإلسكندرية إىل القاهرة، ويروي الناجون لصحيفة األهرام القوميـة               
 ظروف وضعهم ىف زنزانة االختناق املسماة بسيارة الترحيالت،         ٢٠٠٤ أغسطس   ٣١ىف عددها الصادر بتاريخ     

بأا سيارة ال تزيد سعتها عن ستة أمتار، وليس ا سوى فتحات صغرية للتهوية، وىف الطريق الطويل الشاق بدأنا                   
كاملـة، وبـدأنا    نشعر باجلوع والعطش، وبدأت أنفاسنا تذهب بال عودة وحتاملنا على أنفسنا ملدة ست ساعات               

نشعر بأن أرواحنا تكاد تفارق أجسادنا فرحنا نطرق بأيدينا على جوانب السيارة طالبني اإلغاثة، ولكن مل يلتفت                 

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٢٧

إلينا أي من الضباط الثالثة املوجودين، وبدأ البعض منا يفقد السيطرة على نفسه ويتبول ال إرادياً، حىت توقفـت                   
ننا أم سوف يفتحون لنا الباب لنلتقط أنفاسنا،  إال أننا فوجئنا بالضباط             وظ. السيارة أمام إحدى حمطات البرتين    

ينهروننا بأن نلوذ بالصمت، وىف هذه اللحظة تصادف مرور سائحة مدت إلينا يدها بزجاجة ميـاه، إال أن أحـد          
ملكـان، وطـوال    اندين أطاح بالزجاجة، وعادت السيارة بالتحرك وسط حرارة اجلو القاتلة وانعدام اهلواء ىف ا             

الطريق وحنن نصرخ ونستغيث، وما كان من اندين الذين كانوا يستقلون السيارة معنا سوى أم االوا علينـا                  
بني أيدينا مغشياً عليه، واعتقد " حممد إبراهيم البنداري"بالضرب املربح والركل باألقدام، وسقط أحدانا ـ وهو  

فاالوا عليه ركالً باألقدام مبنتهي الوحشية، حىت فارق احلياة، وأمام قسم       اندون أنه ميثل عليهم كي يستعطفهم،       
اخلليفة، تركونا ملدة ساعتني حمبوسني داخل هذا الصندوق األزرق، فرحنا نستغيث باملارة ونصرخ حىت جاء أحد                

أشرف عبـد   / شابوهنا اندفع ال  . الضباط ليفتح الباب ليس إلنقاذنا ولكن للسماح للمجندين بالرتول وتوبيخنا         
  . خلف اجلنود يصرخ مبوت زميله حممد فلقي حتفه–الغفار 

  

أشرف عبد الغفار ـ بأنه بعد أن علم بوجود جثته مبستشفي القصر العـيين فوجـده    / ويروي والد املتوىف      
مـد إبـراهيم    حم/ ممدداً عارياً على السرير، والدماء خترج من أذنيه وعينيه وأنفه وفمه، ويروي أبن عم املتـوىف               

  . والكدمات اليت تغطي جسده من آثار ضربجثمانهالبنداري ـ أنه شاهد 
  

وتدلل هذه احلادثة اليت هزت الرأي العام والذي يهتز كثرياً هذه األيام من هول الفاجعة والقـسوة الـيت                          
 ىف احلياة ويف سالمة أبدام      انتابت رجال الشرطة، ومدى استهانتهم حبقوق املواطنني وعلى وجه اخلصوص حقهم          

واحترام الكرامة اإلنسانية املتأصلة فيهم، فالسيارتان كانتا حتمالن شباباً مصرياً ضاقت م سبل العيش ىف وطنهم                
فآثروا على أنفسهم املخاطرة واهلروب واخلروج ىف هجرة، حبثاً عن لقمة العيش الشريفة، فبعـد أن ضـن ـم                 

ة ذهبوا إىل طريق جمهول على مشارف حدوده، ومل يكن وطن الغري أحن عليهم من               وطنهم عن توفري هذه الفرص    
وطنهم، فعادوا إليه وبدالَ من أن حيتضن أوالده، فإذا به يقسو عليهم مرة أخرى فيقعون ىف قبضة بعـض غلظـة                     

ترفق به وحتميـه    القلوب اليت ال ترحم وال تعرف التفرقة بني اإلنسان واحلشرات الضارة، ألن احليوان له مجعية                
أيضاً من قسوة اإلنسان، فيلقي م ىف غياهب جب متحرك يسمى سيارة ترحيالت تتأفف احليوانـات واملاشـية                  

وكان نصيب هؤالء الشباب بعد أن حرموا من لقمة العيش أن حيرموا من             .  املتوجهة إىل اازر اآللية من دخوله     
  .هواء وطنهم

 تراب الوطن أجسادهم متخنة جبراح مشرية باالام لبعض رجال السلطة           مث كتب القدر على بعضهم بأن حيتضن      
  .العامة ىف مصر،  كانوا من املفترض أن حيموا هذه األجساد وحيتضنوها كعنوان لترحيب الوطن بأبنائه

  

 -"  وفاة مسجونة داخل سيارة الترحيالت    " بعنوان   نشرت جريدة الوفد خرب      – ٦/٧/٢٠٠٥وبتاريخ     )٢( 
بالسجن ملدة ستة سنوات،     عاماً واحملكوم عليها     ٤١البالغة من العمر    / ....................... فاة السجينة   عن و 

امعي باملنيل، وقـد لفظـت      اجلوكانت تعاين من سرطان بالرحم، وكانت تتلقى العالج مبستشفي القصر العيين            
وبدالً من  ،  بسجن القناطر فة إىل حمبسها الدائم     الضحية أنفاسها داخل عربة الترحيالت أثناء نقلها من سجن اخللي         

ىف إحدى سيارات اإلسعاف اهزة مراعاةً حلالتها املرضية، وحالة اهلزال الشديد اليت كانت             الضحية  أن يتم نقل    



 ١٢٨

للعالج الكيماوي، مت تقييدها بالكلبشات مع إحـدى املـسجونات داخـل سـيارة              من جراء تلقيها    تعاين منه   
وهي صورة أخرى توضـح     ،    ا، حيث اعتقدت أا كانت نائمة     ت دون أن تدري زميلتها مبو     الترحيالت، ومات 

يـل  حانتقـال أو تر   ىف عمليـة    للكرامة اإلنسانية واحلق ىف احلياة واإلمهال اجلسيم        رجال الشرطة   مدى استهانة   
    .جوننياملس

  

معتادة ومتكررة، فقد ورد    هي أمور    عملية ترحيلهم    أثناءللسجناء واحملتجزين     ويبدو أن املعاملة اإلنسانية        )٣( 
أثناء ترحيل إحدى املعتقلني من سـجن         ١٢/٦/١٩٩٦ىف تقرير عن حالة حقوق اإلنسان ىف مصر، أنه بتاريخ           

أثناء ترحيله، وأفـادت األسـرة أن عربـة         / .........  تويف املعتقل    –إىل مباحث أمن الدولة بالسويس      الفيوم  
تقرير مستشفي السويس، إىل     حبالة املعتقل، وقد أفاد       رغم صياح زمالئه ىف العربة للتنبيه عليها       الترحيالت مل تقف  

   ١" . هبوط بالدورة الدموية أدى إىل هبوط مفاجئ بالقلب" أن سبب الوفاة 
  

كما ال ختلو عملية ترحيل األحداث من األقسام إىل النيابة العامة من أشكال عديدة من ممارسـة العنـف                           
وذلك أيا ما كان سنهم، ويتم ذلك بواسطة تكبيل احلدث بالقيود احلديدية من القسم إىل النيابة؛ وهو ما يـؤدي                    

على نفسية هؤالء األحداث، وىف حالة ترحيل عدة أحداث فإن املخرب يقوم بتكبيلهم معـاً علـى              إىل نتائج بشعة    
شكل قطيع، ويكون سريهم على شكل طابور، ويسري خلفهم املخربون؛ ناهيك عن اإلهانات والـشتائم الـيت                 

ام، وهو مشهد مألوف أمام     يتعرضون هلا أثناء ذهام إىل النيابة، وذلك على مرأى ومسمع من املارة ىف الطريق الع              
  .أقسام رعاية األحداث
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 ١٢٩

   )) حلادي عشر الفصل ا(( 
  

  "اإلدارة والنظام " 
  

  "موظفــو السجـــن " 
  

  ))ير الدولية يالمعا(( 
  ـ قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء ـ 

  :٤٦القاعدة 
  :ة املهنية النزاهة والكفاء* 
على إدارة السجون أن تنتقي موظفيها على اختالف درجام بكل عناية ، إذ على نزاهتـهم وإنـسانيتهم       ) ١( 

  . وكفاءم املهنية وقدرام الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة املؤسسات اجلزائية 

  :القناعة* 
لقناعة لدى موظفيها ولدى الرأي العام ، بأن        على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ ا          )  ٢( 

هذه املهمة هي خدمة اجتماعية بالغة األمهية ، وعليها ، طلبا هلذا اهلدف ، أن تستخدم مجيـع الوسـائل                    
  . املناسبة لتنوير اجلمهور 

  :املعتادة باحرتافساعات العمل العمل طوال * 
ظفو السجون على أساس العمل طـوال سـاعات العمـل           ية حتقيق األهداف السابقة الذكر ، يعني مو       غب )  ٣( 

املعتادة ، بوصفهم موظفي سجون حمترفني  ،  ويعتربون موظفني مدنيني يضمن هلم بالتايل أمن العمل دون                  
وجيب أن تكون األجور من الكفاية حبيث       .  أن يكون مرهونا إال حبسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية          

ل والنساء ،  كما جيب أن حتدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم علـى حنـو                جتتذب األكفاء من الرجا   
  . يراعي طبيعة عملهم املرهقة 

  

  : ٤٧ القاعدة
  :الثقافة والذكاء* 
  . مستوى كاف من الثقافة والذكاء جيب أن يكون املوظفون على )  ١( 

  :التدريب واجتياز االختبارات*  
 املوظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة واخلاصة ، وعليهم أن جيتازوا            قبل الدخول ىف اخلدمة ،  يعطي       )  ٢( 

  . اختبارات نظرية وعملية 

  :التدريب املستمر* 



 ١٣٠

على املوظفني ، بعد مباشرم العمل وطوال احترافهم املهنة ، أن يرسخوا وحيسنوا معـارفهم وكفـاءم                  )  ٣( 
  . ظيم على فترات مناسبة املهنية حبضور دورات تدريبية أثناء اخلدمة تن

  

  : ٤٨ القاعدة
  :القدوة الطيبة* 

طلعوا مبهامهم على حنو جيعل منهم قدوة طيبـة للـسجناء ويبعـث             املوظفني أن جيعلوا سلوكهم وأن ي     على مجيع   
  . احترامهم هلم 

  

   :٤٩القاعدة 
  :العدد الكايف من األخصائيني*  
كان عددا كافيا من األخصائيني كأطباء األمراض العقلية وعلماء         جيب أن يضم جهاز املوظفني ، بقدر اإلم        )  ١( 

  . النفس واملساعدين االجتماعيني واملعلمني ومدرسي احلرف 
  

  :خدمات املهنيني*  
يكفل جعل خدمات املساعدين االجتماعيني واملعلمني ومدرسي املهن احلرة على أساس دائم ، ولكن دون                )  ٢( 

  . وقت أو العاملني املتطوعني استبعاد العاملني لبعض ال
  

  "واجبات موظفي السجون " 
  

  مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني
  بإنفاذ القوانني

   " ١" املادة 
على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  ،  ىف مجيع األوقات  ، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم ،                       

ة مجيع األشخاص من األعمال غري القانونية  ، على حنو يتفق مع علو درجة املسؤولية                وذلك خبدمة اتمع وحبماي   
  . اليت تتطلبها مهنتهم 

  : تعليـــق 
 عن تنفيذ القـانون الـذين       املسئولنيمجيع املوظفني   "  املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني     " تشمل عبارة   )  أ    (  

  وال سيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز ، سـواء أكـانوا معيـنني أم                ميارسون صالحيات الشرطة ،   
  .منتخبني 

 الرمسي أو ال ،  او       بالزىىف البلدان اليت تتويل صالحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية سواء أكانت            )  ب  ( 
  .  ملوظفي تلك األجهزة شامال" املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني " قوات أمن الدولة  ،  يعترب تعريف 



 ١٣١

يقصد خبدمة اتمع أن تشمل ، بوجه خاص تقدمي خدمات ملساعدة أفراد اتمع احملتاجني إىل مـساعدة                 )  ج  ( 
  .فورية ألسباب طارئة ،  شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي  نوع آخر 

ل العنف والسلب واألذى وحدها بل أن يتخطـي         يقصد ذا احلكم أن ال يقتصر على تغطية مجيع أعما         )  د    (  
وهو يشمل أيضا سـلوك     .  ذلك ليشمل كامل جمموعة احملظورات اليت تقع حتت طائلة القانون اجلنائي            

  .رين على حتمل املسؤولية اجلنائيةاألشخاص غري القاد
  

   " ٢" املـــادة 
جبام الكرامة اإلنسانية وحيموا  ،  وحيافظون علـى          حيترم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني  ، أثناء قيامهم بوا         

  . حقوق اإلنسان لكل األشخاص  ويوطدوا 

  : تعليـــق 
ومن الصكوك الدوليـة ذات     .   إن حقوق اإلنسان املشار إليها حمددة وحممية بالقانون الوطين  والدويل            )  أ    (  

د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    وإعـالن           اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ،  والعه       : الصلة  
محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                
املهنية ،  وإعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  ، واالتفاقية الدولية للقـضاء                  

أشكال التمييز العنصري  ،  واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليهـا  ،                  على مجيع   
واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ، والقواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء  ،                   

  واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ، 
 الوطنية على هذه املادة األحكام القانونية اإلقليمية أو الوطنية اليت حتدد هـذه              ينبغي أن تذكر التعليقات   )  ب  ( 

  . احلقوق وتنص على محايتها 
  

  
   " ٤" املــــادة 

حيافظ املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني على سرية ما ىف حوزم من أمور ذات طبيعة سرية مـا مل يقـتض                          
  . جب أو متطلبات العدالة خالف ذلك كل االقتضاء أداء الوا

  : تعليــــق 
حيصل املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني  ، حبكم واجبام ، على معلومات قد تتعلق باحلياة اخلاصة لألفراد                       

ولذلك ينبغي توخي احلرص الـشديد ىف       .   أو ميكن أن تضر مبصاحل اآلخرين ،  وبسمعتهم على وجه اخلصوص             
ذه املعلومات واستخدامها ،  وال ينبغي إفشاء هذه املعلومات إال حبكم أداء الواجـب أو خدمـة                  احلفاظ على ه  

  . وأي إفشاء هلذه املعلومات ألغراض أخرى أمر غري مشروع على اإلطالق .   العدالة 
  



 ١٣٢

   " ٨" املــــادة 
ليهم أيضا ، قدر اسـتطاعتهم ، منـع              على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احترام القانون وهذه املدونة وع         

  .وقوع أي انتهاكات هلما ومواجهة هذه االنتهاكات بكل صراحة 
       

     وعلى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  ،  الذين يتوفر لديهم ما حيملهم على االعتقاد بوقوع أو وشك وقع                   
 وكذلك عن اللزوم إىل غريها من الـسلطات واألجهـزة           انتهاك هلذه املدونة ،  إبالغ األمر إىل سلطام العليا ،          
  .املختصة اليت تتمتع بصالحية املراجعة أو رفع الظالمة 

  : تعليـــق 
فـإذا تـضمنت التـشريعات أو       .   يعمل ذه املدونة مبجرد إدماجها ىف التشريع أو املمارسة الوطنية           )  أ    (  

  . هذه املدونة يعمل بتلك احلكام األصرم املمارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة ىف
تتوخى هذه املادة احملافظة على التوازن بني احلاجة إىل االنضباط الداخلي للهيئة الـيت تتوقـف عليهـا                  )  ب  ( 

السالمة العامة إىل حد كبري من جهة ،  واحلاجة إىل معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية من جهـة                   
ظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يبلغوا عن االنتـهاكات الـيت تقـع ىف إطـار                وجيب على املو  .   أخرى  

التسلسل القيادي وإال يقدموا على اختاذ أية إجراءات قانونية أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إال ىف                
املوظفني ومن املفهوم أنه ال جيوز تعريض       .  احلاالت اليت ال يوجد فيها طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة              

املكلفني بإنفاذ القوانني ألية عقوبات إدارية أو غري إدارية بسبب قيامهم باإلبالغ عن وقوع انتهاك هلـذه                 
  . املدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا االنتهاك 

أيـة سـلطة   " السلطات أو األجهزة املناسبة اليت تتمتع بصالحية املراجعة أو رفع الظالمة         " يقصد بعبارة   )  ج  ( 
ئمة أو جهاز قائم مبقتضى القانون الوطين سواء داخل هيئة إنفاذ القوانني أو على حنو مـستقل عنـها ،                     قا

وتكون هلا أو له صالحية ، مستمدة من القانون أو العرف أو من أي مصدر آخر للنظـر ىف التظلمـات                     
  . والشكاوي النامجة عن انتهاكات تدخل ىف نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه 

ميكن ىف بعض البلدان ، اعتبار أن وسائط االتصال اجلماهريي تضطلع بوظائف مماثلة للوظائف املبينـة ىف                 ) د    (  
ومن مث فقد يكون هناك ما يربر قيام املـوظفني          .  أعاله بشأن النظر ىف الشكاوى      )  ج  ( الفقرة الفرعية   

 من  ٤ وأعراف بلدام وكذلك مع أحكام املادة        املكلفني بإنفاذ القوانني كوسيلة أخرية ومبا يتفق مع قوانني        
  . هذه املدونة ، بتوجيه انتباه الرأي العام إىل االنتهاكات عن طريق وسائط االتصال اجلماهريي 

يستحق املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني  ،  الذين يتقدمون بأحكام مدونة قواعد السلوك هـذه ،  أن                   ) هـ( 
 عن تنفيذ القـوانني الـيت   املسئولةالكامل والتعاون من قبل اتمع ومن قبل اهليئة         ينالوا االحترام والدعم    

  .    يعلمون فيها ،  وكذلك من قبل مجيع العاملني ىف إنفاذ القوانني 
  
  
  
  

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٣٣

  :  بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩كما نص فى قرار وزارة الداخلية رقم   -
   " :١٧" ادة م

يتوىل رئاسة اخلدمة االجتماعية بالسجن أقدم األخصائيني االجتماعيني به ويكون مسئوال عـن تنـسيق العمـل                 
االجتماعي واإلشراف عليه ،  وكذلك تدريب طلبة وطالبات املعاهد والكليات الذين تصرح مصلحة الـسجون                

  . اعي على حسب مصلحة العمل بالسجن وطبيعته بتدريبهم  ،  كما جيوز قيامه ببعض أعمال األخصائي االجتم
  

   " :١٨" مادة 
   -: يقسم العمل بني األخصائيني االجتماعيني ىف السجن على النحو اآلتــي 

  . أخصائي اجتماعي أو أكثر لبحث احلاالت )  أ  (  
  . أخصائي اجتماعي للعمل مع اجلماعات )  ب ( 
  .ة عن طريق االتصال باهليئات واملؤسسات املختلفة أخصائي اجتماعي للرعاية اخلارجي)  ج  ( 

  

   " :١٩" مادة 
  . يقسم املسجونون على األخصائيني االجتماعيني املكلفني ببحث احلاالت حبيث خيتص كل منهم جمموعة معينة 

  

   " :٢٠" مادة 
   -: خيتص األخصائي النفسي بالسجن مبا يأيت 

   .دراسة شخصية املسجون دراسة كاملة )  ١( 
  .قياس ذكاؤه وقدراته املختلفة  )  ٢( 
  .معرفة ميوله واجتاهاته والكشف عن النواحي االنفعالية واملزاجية عنده  )  ٣( 
  .رسم سياسة خلطة املعاملة والعالج والتوجيه مبا فيها التوجيه للناحية املهنية اليت يصلح هلا املسجون )  ٤( 
  
  
  
  
  
  
  

  

  "مدير السجن ومعاونوه " 
  

   ملعاملة السجناء ـاألدنى  قواعد احلد ـ



 ١٣٤

  : ٥٠ القاعدة 
  :األهلية * 
جيب أن يكون مدير السجن على حظ واف من األهلية ملهمته ،  من حيث طباعـة وكفاءتـه اإلداريـة                      )  ١( 

  . وتدريبه املناسب  وخربته 

  :اإلقامة كامل الوقت*  
  . ة ، فال يعني على أساس العمل بعض الوقت فحسبوعليه أن يكرس كامل وقته ملهامه الرمسي )  ٢( 

  :اإلقامة داخل السجن أو على مقربة منه*  
  . لسجن أو على مقربة مباشرة منه وعليه أن جيعل إقامته داخل ا )  ٣( 

  :السلطات املتوازنة*  
نها ىف مواعيـد    حني يوضع سجنان أو أكثر حتت سلطة مدير واحد ، يكون عليه أن يزور كال منهما أو م                  )  ٤( 

   . مسئولمتقاربة ، كما جيب أن يرأس كال من هذه السجون بالنيابة موظف مقيم 
  

  : ٥١ القاعدة
  :التكلم لغة معظم السجناء أو فهمها*  
جيب أن يكون املدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين قادرين على تكلم لغة معظم السجناء ، أو                  )  ١( 

  . ء لغة يفهمها معظم هؤال

  :االستعانة خبدمات مرتجم* 
  . يستعان كلما اقتضت الضرورة ذلك خبدمات مترجم  )  ٢( 
  

  : ٥٣ القاعدة
  :إدارة سجون النساء*  
ىف السجون املختلطة املستخدمة للذكور واإلناث معا ،  يوضع القسم املخصص للنساء من مبين السجن                 )  ١( 

  . مفاتيح مجيع أبواب هذا القسم  تكون ىف عهدا مسئولةحتت رئاسة موظفه 

  :دخول قسم النساء* 
  .ال جيوز ألي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما مل يكن مصحوبا مبوظفة أنثي  )  ٢( 

  
  
  

  :رعاية السجينات واإلشراف عليهن* 



 ١٣٥

على أن  .  را  تكون مهمة رعاية السجينات واإلشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حص            )  ٣( 
هذا ال مينع املوظفني الذكور ،  والسيما األطباء واملعلمني من ممارسة مهامهم املهنية ىف السجون أو أقسام                  

  .السجون املخصصة للنساء 

  
  

  

   " :٧٣" مادة 
ــا          ــل ــري العم ــى س ــراف عل ــسجون واإلش ــسجون إدارة ال ــام ال ــدير ع ــوىل م   .يت

   " :٧٤ "مادة 
مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة املسجونني ىف السجن ويتوىل تنفيذ أحكام هذا القانون ومجيـع                       

القوانني واللوائح اخلاصة بالسجون داخل السجن الذي يتوىل إدارته ويلتزم بتنفيذ األوامر اليت يصدرها له املدير                
  .  سجن ويعملون طبقا ألوامره العام للسجون وخيضع إلشرافه موظفو ومستخدمو كل

   " :٧٥" مادة 
   -: يكون ىف كل سجن السجالت اآلتيــــة 

سجل عمومي للمسجونني ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونني وسجل تشغيل املسجونني                   
جل الزيارات  وسجل اجلزاءات وسجل اهلاربني من السجن وسجل الشكاوى والطلبات املقدمة من املسجونني وس            

يعد لتدوين مالحظات الزائرين الذين هلم صفة رمسية ، السجالت القضائية اليت يرى النائـب العـام ضـرورة                   
وينشأ كذلك لكل مسجون به حبث شامل عن حالة املـسجونني مـن             .   استعماهلا تنفيذا ألحكام هذا القانون      

 يطرأ عليه من حتسن أو انتكاس وكذلك يـذكر فيـه            النواحي االجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما       
  ،  وكذلك أي سجل آخر يرى املدير العام للسجون            ٣٢توصيات األخصائي االجتماعي الوارد ذكره ىف املادة        

وتكون هذه السجالت حتت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته ، ويكون مسئوال عن              .    ضرورة استعماله   
  . تنظيمها واستيفائها 

   " :٧٦" مادة 
يكون ملديري ومأموري السجون ووكالئهم وضباط مصلحة السجون صفة مأموري الضبط القضائي كل ىف                    

  . دائرة اختصاصه 

   " :٧٧" مادة 
مدير السجن  أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق ىف القضايا                           

حقيقها أو من احملكمة بطلب إحضار أحد املسجونني ، وعليه أن يالحظ إرسال املسجونني املطلوب               اليت يندب لت  
  . إحضاره ىف اليوم والساعة احملددين 

  
   " :٧٨" مادة 

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٣٦

جيب على مدير السجن أو مأموره إبالغ النيابة العامة واجلهات املختصة فورا بوفاة أي مسجون ميوت فجأة                       
وجيب عليـه أيـضا   . أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره ، وكل جناية تقع مع املسجونني أو عليهم         

ذا كانت خطرية أو كانت ظروف املتهم مـن         إبالغ النيابة حوادث اجلنح اليت ترتكب من املسجونني أو عليهم إ          
  . شأا أن جتعل اجلزاء التأدييب غري كاف 

  

  :بالالئحة الداخلية للسجون املركزية م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤رقم  قرار وزارة الداخلية فى   -
   " :٥٥" مادة 

 ورد ىف هـذه الالئحـة        مأمور السجن املركزي مسئول عن حراسة املسجونني ىف السجن ، وعن تنفيذ كل مـا              
  .وخيضع إلشرافه مجيع العاملني ىف السجن 

   " :٥٦"مادة 
   -: يكون ىف كل سجن مركزي السجالت اآلتيــة 

  .سجل عمومي لكل املسجونني  )  ١( 
  . دفتر يومية حوادث السجن  )  ٢( 
  . سجل أمتعة ومالبس وأمانات املسجونني  )  ٣( 
  . ملقدمة من املسجونني سجل الشكاوى والطلبات ا )  ٤( 
  .سجل جزاءات املسجونني  )  ٥( 
  .سجل قيد اهلاربني  )  ٦( 
  . سجل زيارات املسجونني  )  ٧( 
  .سجل صحة املسجونني  )  ٨( 
  .سجل يومية اإلفراج واجللسات والترحيالت  )  ٩( 
  . سجل زيارات الزائرين الذين هلم صفة رمسية )  ١٠(
  . على احلراس وتفتيش املسجونني وأمتعتهم وغرفهم سجل إثبات املرور )  ١١(
  

  .وتكـــون هـــذه الـــسجالت مجيعـــا حتـــت إشـــراف املـــأمور ورقابتـــه        

   " :٥٧" مادة 
يقوم مأمور السجن ىف أوقات متقاربة بتفتيش السجن ومرافقته والتحقق من سالمة أبنيتـه ونوافـذه وأبوابـه                  

مة فورا ،  وعليه تكليف الضباط الذين حتت رئاسته بـإجراء            ومشتمالته واختاذ الالزم إلجراء اإلصالحات الالز     
  . مثل هذا التفتيش دواماً 

  
  



 ١٣٧

  "استخدام القوة ضد السجناء " 
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ
  

  " السجـــن ي موظفـواجبات " 
  : ٥٤ القاعدة 

 يلجئوا إىل القوة، ىف عالقام مع املسجونني ، إال دفاعا عن أنفـسهم أو ىف                ال جيوز ملوظفي السجون أن     )  ١( 
.  مر يستند إىل القانون أو األنظمـة      حاالت حماولة الفرار أو املقاومة اجلسدية بالقوة أو باالمتناع السليب أل          

ن يقدموا فـورا    وعلى املوظفني الذين يلجئون إىل القوة آال يستخدموها إال ىف أدين احلدود الضرورية وأ             
  . تقريرا عن احلادث إىل مدير السجن 

  .يوفر ملوظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح مجاح السجناء ذوي التصرف العدواين ) ٢( 
  

   ـبإنفاذ القوانني مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفنيـ 
   :٣ادة املـ

ال القوة إال ىف حالة الضرورة القصوى وىف احلدود الالزمة ألداء           ال جيوز للمواطنني املكلفني بإنفاذ القوانني استعم      
  . واجبهم 

   -: تعليــــق 
يشدد هذا احلكم على أن استعمال القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ينبغي أن يكون أمـرا                  )  أ    (  

فني بإنفاذ القوانني أن يـستخدموا مـن   استثنائيا  ، ومع انه يوحي قد يكون من املأذون به للموظفني املكل       
القوة ما جتعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادي وقوع اجلرائم أو ىف تنفيذ االعتقـال القـانوين                  
للمجرمني أو املثبتة بأم جمرمون  ، أو املساعدة على ذلك  ، فهو ال جييز استخدام القوة بشكل يتعـدى                     

  . هذا احلد 
لوطين ىف العادة استعمال القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وفقا ملبدأ التناسبية              يقيد القانون ا  )  ب  ( 

.  وجيب أن يفهم أنه يتعني احترام مبادئ التناسبية املعمول ا على الصعيد الوطين ىف تفسري هذا احلكم               .   
 ال يتناسب مع اهلـدف املـشروع        وال جيوز بأية حال تفسري هذا احلكم مبا يسمح باستعمال القوة بشكل           

  . املطلوب حتقيقه 
  

  
  



 ١٣٨

  بادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة الناريةـ  م
    ـمن جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

  

  "تعامل الشرطة مع األشخاص احملتجزين أو املعتقلني "
  

   "١٥"   املبدأ
ني أال يستخدموا القوة ىف تعاملهم مع األشخاص احملتجـزين أو املعـتقلني إال              على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوان    

  . عندما يتحتم عليهم ذلك حلفظ األمن والنظام داخل املؤسسة ،  أو عندما تتعرض سالمتهم الشخصية للخطر 

  "١٦ "املبدأ 
لهم مـع األشـخاص احملتجـزين أو        على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أال يستخدموا األسلحة النارية ىف تعام          

املعتقلني إال للدفاع عن النفس ،  أو لدفع خطر مباشر عن اآلخرين يهدد باملوت أو بإحداث إصابة خطرية  ،  أو                       
   . ٩عندما يتحتم عليهم ذلك ملنع فرار شخص حمتجز أو معتقل ميثل اخلطر املشار إليه ىف املبدأ 

  "١٧"  املبدأ
 عن السجون وواجبام ومسؤوليام كما هي حمددة ىف القواعد          املسئولني حقوق املوظفني    ال متس املبادئ السابقة   

   . ٥٤ ، ٣٤ ، ٣٣القواعد ية ملعاملة السجناء وخباصة الدنيا النموذج
  

   "ؤهالت والتدريب وإسداء اإلرشــادامل" 
  "١٨ "املبدأ 

 إتبـاع مجيع املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني  ،          تراعي احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني  ،  ىف اختيار                 
إجراءات انتقاء مناسبة  ،  ومتتعهم بالصفات األخالقية والنفسية والبدنية املالئمة ملمارسة مهـامهم بكفـاءة  ،                    

وينبغي أن جترى استعراضات دورية يبحث فيها استمرار مالءمتهم ألداء          .   وتلقيهم تدريبا مهنيا مستمرا وشامال      
  . هذه املهام 

  

  "١٩  "املبدأ
تتكفل احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني مجيع موظفي إنفاذ القوانني ،  وختتربهم وفقا ملعايري الكفاءة املهنيـة            

املناسبة ىف استخدام القوة ،  وال يرخص حبمل األسلحة ملوظفي إنفاذ القوانني الذين يقتضي عملهم محل السالح                  
  .  تدريبا خاصا على استخدامها إال بعد تلقيتهم

  

  "٢٠"  املبدأ
تويل احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني  ،  ىف تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،  اهتمامـا خاصـا                          

ملسائل آداب الشرطة وحقوق اإلنسان  ،  والسيما ىف عمليات التحقيق  ولبدائل استخدام القـوة واألسـلحة                   



 ١٣٩

،  ،  مبا ىف ذلك تسوية الرتاعات سلميا وتفهم سلوك اجلماهري  ،  وأساليب االقتناع والتفاوض والوساطة                   النارية    
وينبغي هليئات إنفاذ القوانني أن تراجـع       . والوسائل التقنية ،  دف احلد من استخدام القوة واألسلحة النارية              

  . حوادث ذات طابع خاص براجمها التدريبية وإجراءاا العملية ىف ضوء ما يقع من
  

  "٢١ "املبدأ
تتيح احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني املشورة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  ، الذين يواجهون حاالت                     

  . تستخدم فيها القوة أو األسلحة النارية بشأن مسألة الضغط النفسي
  
  
  

  

   " :٨٧" مادة 
ملـسجونني ىف   جيوز للسجانني ولرجال احلفظ املكلفني حبراسة املسجونني أن يستعملوا أسلحتهم الناريـة ضـد ا              

  :األحوال اآلتيـــة 
  صدها بوسائل أخرى  ال القوة إذا مل يكن ىف مقدورهم ضد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعم .   ١
منع فرار مسجون إذا مل ميكن منعه بوسائل أخرى  ، وىف هذه احلالة يتعني أن يكون إطالق أول عيار ناري                      .  ٢

ملسجون على حماولته الفرار بعد هذا اإلنذار  ، جـاز لألشـخاص املكلفـني               ىف الفضاء  ،  فإذا أستمر ا       
  .حراسته أن يطلقوا النار ىف اجتاه ساقه 

   " :٨٨" مادة 
  .ما نص عليه ىف املادة السابقة وعندما يربحونه للعمل خارجه إىل جيب أن ينبه املسجونني عند دخوهلم السجن 

  
  
  

 للضرب علي أيدي موظفي السجن بعد رفضهم الرضوخ إلجراء التفتيش،                 ويف قضية تعرض فيها السجناء    
من االتفاقيـة    ) ٣( تبني للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن السجناء تعرضوا لسوء معاملة يف انتهاك للمادة              

إن أي جلوء   فيما يتعلق بشخص حمروم من حريته ف      " ل أنه   ئاألوروبية حلقوق اإلنسان ، وكررت احملكمة املبدأ القا       
إيل القوة اجلسدية مل تقتضيه بسبب سلوكه ينتقص من الكرامة اإلنسانية ويشكل من حيث املبدأ انتهاكاً للحـق                  

من االتفاقية ، وذكرت أنه ينطبق علي كل شخص حمروم من حريته مبن يف  ذلك األشخاص                 ) ٣(احملدد يف املادة    
   .اح انتهاكاً للحق يف احلياةفرطة املؤدية إيل خسارة يف األرووعلي العموم تشكل القوة امل.  احملتجزون يف السجون

  

ىف قضية نريا ألغرييا وآخرين ضد بريو، واليت انطوت على استخدام قدر هائل من القوة لقمع شغب وقـع             و
ىف السجن، حيث سحق العديد من السجناء حتت أنقاض مبين مهدم، أشارت حمكمة الدول األمريكيـة حلقـوق                  

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٤٠

مـن     ٤١االستخدام املبالغ به للقوة، وقضت أن الضحايا حرموا بصورة تعسفية ىف انتهاك للمادة            "سان إىل   اإلن
 سجني ىف قمـع     ١٠٠وىف قضية كاراندير اليت تضمنت ذبح أكثر من            ٢ . اناالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس   

  تبني للجنة الـدول األمريكيـة        ،١٩٩٢تشرين األول   /الضطرابات وقعت ىف أحد سجون الربازيل ىف أكتوبر       
احلق ىف السالمة الشخصية، مبـا ىف ذلـك          ( ٥و) احلق ىف احلياة   (٤حلقوق اإلنسان حدوث انتهاكات للمادتني      

من االتفاقية ذاا ىف قتل العديد من السجناء أو إساءة معاملتهم،           ) احلق ىف عدم التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة       
 مع هذه األوضاع من دون اللجوء إىل االستخدام املفرط للقوة وتأخري إبالغ األقربـاء               وانعدام التخطيط للتعامل  

  ٣. مبصري السجناء القتلى أو اجلرحى أو حبالتهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٥٤ ، الفقرة ٢٠٠٠تشرين األول /  أكتوبر١٠وآخرون ضد تركيا، ساتك   ١
   .٧٦، الفقرة ١٩٩٥كانون الثاني / يناير ١٩نيرا الغيريا وآخرون ضد بيرو،   ٢
  .٩١ – ٨٨، الفقرات ٢٠٠٠نيسان /  إبريل١٣قضية كاراندير،   ٣



 ١٤١

  "التحقيق فى حالة حدوث وفاة أو إصابة خطرية "  
  

  مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة الناريةـ  
   ـ  جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القواننيمن

  

  :٢٢القاعدة 
  

  :إجـراءات اإلبـالغ واملراجعــة *  
 ٦حتدد احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني إجراءات فعالة لإلبالغ عن مجيع احلوادث املشار إليها ىف املبدأين                      

 عنها طبقا هلذين املبدأين  ،  تكفل احلكومات وهيئـات            وبالنسبة للحوادث املبلغ  .  ، والستعراضها ) و   ( ١١و  
 وتأمني وضع تستطيع فيه السلطات اإلداريـة املـستقلة أو           .إنفاذ القوانني تسهيل القيام بعملية استعراض فعالة        

 وىف حاالت حدوث وفاة أو إصابة خطرية        .سلطات النيابة املستقلة ممارسة اختصاصها القضائي ىف ظروف مالئمة        
 عـن االسـتعراض     املـسئولة   يرسل على الفور تقرير مفصل إىل السلطات املختصة           أخرى،و عواقب جسيمة    أ

  اإلداري والرقابة القضائية 
  

  "التحقيق فى حاالت الوفاة أو اإلصابة فى قانون السجون املصري " 
   " :٧٨" مادة 

صة فورا بوفاة أي مسجون ميوت فجـأة أو         جيب على مدير السجن أو مأموره إبالغ النيابة العامة واجلهات املخت          
وجيب عليه أيضا إبالغ    . نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره ، وكل جناية تقع مع املسجونني أو عليهم                 

النيابة حوادث اجلنح اليت ترتكب من املسجونني أو عليهم إذا كانت خطرية أو كانت ظروف املتهم من شأا أن                   
  . ييب غري كاف جتعل اجلزاء التأد

  

  
  
  



 ١٤٢

  "أساليب التقييد والتكبيل " 
  

  ـ قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء ـ
  : ٣٣ القاعدة
 كاألغالل والسالسل واألصفاد وثياب التكبيـل كوسـائل         احلرية،ال جيوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد              
  أما غري ذلك مـن       .احلريةفاد كأدوات لتقييد      وباإلضافة إىل ذلك ال جيوز استخدام السالسل أو األص          .للعقاب

  : أدوات تقييد احلرية فال تستخدم إال ىف الظروف التاليــة 
كتدبري لالحتراز من هرب السجني خالل نقله، شريطة أن تفك مبجرد مثوله أمـام سـلطة قـضائية أو                   )  أ    (  

  . إدارية
  . ألسباب طبية ، بناء على توجيه الطبيب )  ب ( 
  بأمر من املدير ، إذا أخفقت الوسائل األخرى ىف كبح مجاح السجني ملنعه من إحلـاق األذى بنفـسه أو                      )ج    ( 

وعلى املدير ىف مثل هذه احلالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ             .  بغريه أو من تسبيب خسائر مادية       
  .األمر إىل السلطة اإلدارية األعلى 

  

  : ٣٤ القاعدة
ركزية للسجون هى اليت جيب أن حتدد مناذج أدوات تقييد احلرية وطريقة استخدامها أبـدا ملـدة                 اإلدارة امل       

  .أطول من املدة الضرورية كل الضرورة 
  

  
  

   " :٨٩" مادة 
قع منه هياج أو تعد       بتكبيل املسجون حبديد األيدي إذا و       -  كإجراء حتفظي       -ملدير السجن أو مأموره أن يأمر         

  .  ساعـــة٧٢وال جيوز أن جياوز مدة التكبيل .   شديد  ، وعليه أن يرفع األمور فورا إىل مدير عام السجون 

   " :٩٠" مادة 
جيوز ملدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل احملبوس احتياطيا حبديد األرجل إذا حاول اهلرب أو إذا خيف هربـه           

  . وعليه إبالغ ذلك فورا إىل النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب األحوال، باب معقولةوكان هلذا اخلوف أس
وجيوز ملدير السجن أو      .ل باحلديد إذا مل ير ما يقتضيه        وجيوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبي         

السابقة  ،  وعليه أن يبلغ ذلك فوراً إىل مدير عـام  مأموره أن يأمر بقيد املسجون حبديد األرجل ىف مثل احلاالت          
  . السجون 

  

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٤٣

    " :٩١" مادة 
  .جيب أن يقيد كل أمر بالتكبيل باحلديد ىف سجل يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك 

  

  : اآلتيبالالئحة الداخلية للسجون املركزية م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤رقم  قرار وزارة الداخلية ـ كما ورد فى 
  

   " :٥٢" ادة م
ىف حالة حدوث هياج أو عصيان مجاعي أو هروب أو شروع فيه من املسجونني يتعني على مأمور السجن إخطار                   

  . النيابة العامة ومدير األمن بالواقعة ، مع اختاذ اإلجراءات الكفيلة باستتباب األمن والنظام 

   " :٥٣" مادة 
 ، فلمأمور السجن أن يأمر بإجراء حتفظي بتكبيلـه حبديـد            إذا وقع من املسجون هياج أو تعد شديد على الغري         

األيدي ملدة ال جتاوز اثنني وسبعني ساعة ويثبت هذا اإلجراء وأسبابه ىف سجل يومية احلوادث  وختطر به مديريـة                    
  . األمن 

   " :٥٤" مادة 
يأمر بتكبيله بتحديد   إذا شرع مسجون حمكوم عليه ىف اهلرب أو خيف هربه ألسباب معقولة فلمأمور السجن أن                

األرجل  ،  ويثبت هذا اإلجراء وأسبابه ىف سجل يومية احلوادث  ،  وخيطر مديرية األمن فورا بذلك للحـصول                      
على موافقته على هذا اإلجراء على أنه بالنسبة للمحبوس احتياطيا تبلغ النيابة العامة ىف احلال ، وهلا أن تأمر برفع                    

  .القيود احلديدية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٤

   )) عشر ثانيالفصل ال(( 
  

  "تأديب املسجونني " 
  

  "احلماية من التعذيب " حظر عام  
  

  ـ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ـ
   " ٥" املادة 

  .ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة
  

   ـوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقـ 
   " ٧" املادة 

وعلى وجـه   .   ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة                
  .اخلصوص  ،  ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر 

  

  ألشخاص الذين جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع اـ  
  ـ يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 

  

  : " ٦" املبـــدأ 
ال جيوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو غريه من ضـروب                   

ف كان مربر للتعذيب    وال جيوز االحتجاج بأي ظرف من ظرو      .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         
  .أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  

  

  مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفنيـ  
   ـبإنفاذ القوانني

    : "٥" املــــادة 
لتعذيب أو غريه من    ال جيوز ألي موظف من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يقوم بأي عمل من أعمال ا                     

ة ،  أو أن حيرض عليه أو أن يتغاضى عنه ،  كما ال جيوز              ينضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله        
ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة احلرب،  أو التهديـد                   

اخلطر باألمن القومي أو تقلقل االستقرار السياسي الداخلي ،  أو أية حالة أخرى من حاالت                 اقحلباحلرب ،  أو إ    
  . ة ينالطوارئ العامة ،  لتربير التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله



 ١٤٥

  : تعليـــق 
ألشخاص من التعرض للتعـذيب وغـريه مـن          مستمد من إعالن محاية مجيع ا      رهذا احلظ )  أ    (  

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية ،  وهو اإلعالن الذي اعتمدته               
  -:اجلمعية العامة ، والذي جاء فيه

  

ثـاق  امتهان للكرامة اإلنسانية وجيب أن يدان بوصفه إنكار ملقاصـد مي          ]  أن أي عمل من هذه األعمال        " [ ((
    األمم املتحدة وانتهاكا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املنصوص عليها ىف اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان               

  )).] " أو غريه من الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان [ 
  

   -: يعرف اإلعالن التعذيب كما يلي )  ب ( 
 أو عناء شديد  ، جسديا كان أو عقليا يتم إحلاقه عمدا بشخص ما               يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل      " . . .  

يفعل أحد املوظفني العموميني أو بتحريض منه ،  ألغراض مثل احلصول من هذا الشخص أو من شخص آخـر                    
على معلومات أو اعتراف ،  أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه ىف انه ارتكبه ،  أو ختويفه أو ختويف أشخاص                       

وال يشمل التعذيب األمل أو العناء الذي يكون ناشئا عن جمرد جزاءات مشروعة او مالزمـا هلـا او                   .   ين  آخر
  " . . لنموذجية الدنيا ملعاملة السجناءمترتبا عليها ىف حدود متشي ذلك مع القواعد ا

،  ولكن ينبغي تفسريه     " او املهنية   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       " مل تعرف اجلمعية العامة تعبري      )  ج  ( 
  . بشكل يضمن أكرب محاية ممكنة من مجيع أشكال اإلساءة ، جسدية كانت أو عقلية 

  
  

   "العقاب االنضباط و" 
  : ٢٧ القاعدة

يؤخذ باحلزم ىف احملافظة على االنضباط والنظام  ، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالـة                     
  . سن انتظام احلياة اتمعية األمن وح

   :٢٨القاعدة  
  . ال جيوز أن يستخدم أي سجني ، ىف خدمة املؤسسة ،  ىف عمل ينطوي على صفة تأديبية  ) ١(  

إال أنه ال جيوز تطبيق هذه القاعدة على حنو يعيق جناح أنظمة قائمة على احلكم الذايت ، تتمثل ىف أن تناط                      )  ٢( 
قيفية أو رياضة حمددة ، حتت إشراف اإلدارة ، بسجناء مـنظمني ىف             ثؤوليات اجتماعية أو ت   أنشطة أو مس  

  . جمموعات ألغراض العالج 
  
  
  



 ١٤٦

  "االلتزام مببدأ الشرعية القانونية واإلجرائية " 
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ 
   :٢٩القاعدة 

  :  إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة اإلدارية املختصة حتدد النقاط التالية ، دائما  -
  . السلوك الذي يشكل خمالفة تأديبية )  أ  (  
  . أنواع ومدة العقوبات التأديبية اليت ميكن فرضها )  ب ( 
  . نزال هذه العقوبات ‘السلطة املختصة بتقرير )  ج  ( 

  

   :١/ ٣٠القاعدة 
عاقب مرتني على املخالفة    كام القانون أو النظام املذكورين ، وال جيوز أبدا أن ي          ال يعاقب أي سجني إال وفقا ألح      "

   "الواحدة

   جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين ـ  
  ـ يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 

  " ١ / ٣٠"  املبـــدأ
سلوك الشخص احملتجز أو املسجون اليت تشكل جرائم تـستوجب          حيدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع             

التأديب أثناء االحتجاز أو السجن  ،  ووصف العقوبة التأديبية اليت جيوز توقيعها ومدا والـسلطات املختـصة                   
  . بتوقيع تلك العقوبة  ،  ويتم نشر ذلك على النحو الواجب 

  
  
  

وبية ملنع التعذيب أن السجون جيب أن تتوافر فيها إجراءات تأديبية واضحة تتـضمن              ذكرت اللجنة األور        
 بشأن موضوع اجلرائم اليت زعم ارتكاا وتقدمي استئناف إيل سلطة أعلي ضد أية              همنح السجني حق االستماع إلي    

  ١.عقوبات تفرض عليه
وضة علي السجناء املصابني بأمراض عقليـة ، ويف              وقد تنطبق اعتبارات خاصة علي العقوبات التأديبية املفر       

قضية كينان ضد اململكة املتحدة ، واليت تتعلق بسجني عرف عنه أنه قد يقدم علي االنتحار وما لبث أنـه أقـدم     
الفرض املتأخر يف تلك الظروف لعقوبة      " علي االنتحار يف السجن ، قضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن            

 يوماً إضافياً إيل عقوبتـه بعـد مـضي          ٢٨ عزلة ملدة سبعة أيام يف قسم العقوبة وفرض          -ة عليه     ديستأديبية ج 

                                                 
 ١١٨ – ١١٧ الصفحتان ٢٠٠١.Morgan and Evansظر ، أن٥٥للجنة األوروبية لمنع التعذيب، التقرير العام الثاني، الفقرة   ١

 .، لالطالع على بحث حول مقاربة اللجنة المذكورة لنظام السجون

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 



 ١٤٧

 مما قد يكون عرض مقاومته اجلسدية       –أسبوعني علي احلادثة وقبل تسعة أيام فقط من التاريخ املتوقع لإلفراج عنه             
شخص مصاب مبرض عقلي وأنـه شـكل        واملعنوية للخطر احلقيقي يتعارض مع معيار املعاملة املطلوب بالنسبة ل         

  ١ .عقوبة  ال إنسانية ومهينةمعاملة أو 
  

   :  "٤٣" مادة 
  -: اجلزاءات التي جيوز توقيعها على املسجونني هــي 

  .اإلنــــذار  .   ١
  . سجون أو فئة ملدة ال تزيد على ثالثني يوماً احلرمان من كل أو بعض االمتيازات املقررة لدرجة امل .   ٢
تأخري نقل املسجون إىل درجة أعلى من درجته ىف السجن ملدة ال تزيد على ستة أشهر إن كان حمكوم عليه                     .   ٣

  .باحلبس أو بالسجن  ، وملدة ال تزيد على سنة إن كان حمكوما عليه باألشغال الشاقة 
 من درجته ىف السجن ملدة ال تزيد على ستة أشهر إن كـان حمكومـا عليـه                  ترتل املسجون إىل درجة أقل     .   ٤

  . وملدة ال تزيد على سنة إن كان حمكوما عليه باألشغال الشاقة .  باحلبس أو بالسجن 
  . احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على مخسة عشر يوما  .   ٥
.     ا الالئحة الداخلية ملدة ال تزيد على ستة أشـهر           وضع احملكوم عليه بفرقة التأديب املخصوصة اليت تعينه        .   ٦

وال جيوز نقل احملكوم عليه من السجن إىل فرقة التأديب املخصوصة بالليمان إال إذا كانت سنة ال تقل عـن                    
ويترتب على ذلك احلرمان من الزيارة      . سبع عشرة سنة ، وال جتاوز الستني وذلك بعد موافقة النائب العام             

  .ل املدة اليت تقضى ذه الفرقةالوالتراسل خ

  ٢ . ملغاة .  ٧
  

   " : ٤٤" مادة 
   -: ملدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات اآلتيــة 

  .اإلنـــــذار  .   ١
  . احلرمان من بعض االمتيازات املقررة لفئة السجون  .   ٢
 أشهر  إن كان حمكوما عليه باألشغال الشاقة أو          تأخري نقل املسجون إىل درجة أعلى ملدة ال تزيد على ثالثة           .   ٣

  . ملدة ال تزيد على شهر إن كان حمكوما عليه بالسجن أو باحلبس مع الشغل 
  . احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على أسبوع  .   ٤

                                                 
  .١١٥قضية كينان ضد المملكة المتحدة ، الفقرة   ١

 

بـل   وكان نـصها الـسابق ق  – ٢٠٠٢ يناير سنة  ١٠ فى   ٢ العدد   – الجريدة الرسمية    – ٢٠٠١ لسنة   ١٥٢ملغاة بالقانون رقم      ٢

   - :اإللغاء 

 جلدة  ، فإذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا                 ٣٦جلد المسجون بما ال يزيد على       " 

  . رفيعة بما ال يجاوز عشر عصى 

اء علـى   وال يجوز توقيع عقوبة الجلد إال فى حالتي االعتـد         .  وتبين الالئحة الداخلية وصف األداة التي تستعمل فى الجلد          

الموظفين المنوطين بحفظ النظام فى السجن أو التمرد الجماعي ،  وما إلى ذلك من حاالت الضرورة التي يقررهـا وزيـر                   

 "وال يجوز أن يوقع على المسجونات عقوبة الجلد أو النقل إلى فرقة التأديب المخصوصة أو النقل إلى الليمان .   الداخلية 



 ١٤٨

  "وإعطائه فرصة لعرض دفاعه باملخالفة إعالم السجني " 
  

  : ٣ ، ٢ /٣٠القاعدة 
وعلى السلطة املختـصة أن     .   وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه       إعالمه باملخالفة  يعاقب أي سجني إال بعد        ال -

  .للحالةتقوم بدراسة مستفيضة 
  . ا وممكنا ، بعرض دفاعه عن طريق مترجم  حني يكون ذلك ضروريللسجني،  يسمح-
  

   جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين ـ  
  ـ يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 

  "٢ / ٣٠"   املبـــدأ
هذا اإلجراء  يكون للشخص احملتجز أو املسجون احلق ىف أن تسمع أقواله قبل اختاذ اإلجراء التأدييب وحيق له رفع                  

  . إىل سلطات أعلى ملراجعته 
  

  
  

   :٥ /٤٤املادة 
ويكون قرار مـدير    .  توقع هذه العقوبات بعد إعالن املسجون بالفعل املنسوب إليه ومساع أقواله وحتقيق دفاعه              

ا مدير عام السجون بناء علـى طلـب         أما العقوبات األخرى فيوقعه   .    السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة ائيا       
  . مدير السجن أو مأموره  ،  وذلك بعد حترير حمضر يتضمن أقوال املسجون وحتقيق دفاعه وشهادة الشهود 

  

بالالئحـة الداخليـة للـسجون  م١٩٧١ لـسنة ١٦٥٤رقـم  قرار وزارة الداخلية  من ٥٠كما ورد فى املادة    -
  :املركزية

اءات التالية على ما يرتكبه املسجون داخل السجن من خمالفات بعد إعالنـه مبـا هـو    للمأمور سلطة توقيع اجلز   
   -: منسوب إليه وحتقيق دفاعه 

  .اإلنـــذار )  أ  (  
  .احلرمان من قراءة اجلرائد واالت أو التعامل مع املقصف ملدة أقصاها مخسة عشر يوما )  ب ( 
  . احلرمان من الزيارة دفعة واحدة )  جـ(
  . احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على أسبوع )   د  (

  
  
  

 " نون املصري الوضع فى القا" 



 ١٤٩

  الضوابط العامة للعقوبات التي قد تلحق األذى " 
  "بصحة السجني اجلسدية أو العقلية 

  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ 
  :٣١القاعدة 

ة عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة ، حمظـورة كليـا             العقوبة اجلسدية والعقوبة بالوضع ىف زنزانة مظلمة ، وأي        
  . كعقوبات تأديبية 

  :٣٢القاعدة 
ال جيوز ىف أي حني أن يعاقب السجني باحلبس املنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطي له إال بعد أن يكون                     )  ١( 

  . الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على حتمل مثل هذه العقوبة 
وال .  ينطبق األمر نفسه على أية عقوبة أخرى حيتمل أن تلحق األذى بصحة السجني اجلسدية أو العقلية                 )   ٢( 

  .  أو أن خترج عنه ٣١جيوز ىف أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع املبدأ املقرر ىف القاعدة 
ت ، وأن يشري على املدير بوقـف        على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء اخلاضعني ملثل هذه العقوبا           )  ٣( 

  . العقوبة أو تغيريها إذا رأي ذلك ضروريا ألسباب تتعلق بالصحة اجلسدية أو العقلية 
  

  
  

  : بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩ قرار وزارة الداخلية رقم من ) ٨٢(ورد فى املادة   -
  

 ، وختصص الغرف الالزمة ليوضع فيها مـن توقيـع           يكون مقر فرقة التأديب املخصوصة ىف الليمانات فقط             
 السجون لليمان   مسجوينوىف حالة نقل أحد     .  السجون   مسجوين الليمانات أو    مسجوينعليهم هذه العقوبة من     

  . لوضعه ذه الفرقة تنفيذ عليه النظم املقررة ىف الليمانات 
  

  
  
  
  
  
  
  

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٥٠

   "بـــيدالتأ" 
  

  :التشريعي هرتطو
احلـبس   ة ىف نظام التأديـب بالـسجون واعتـرب   ق عن التشريعات الساب   احلايلع ىف القانون    مل خيتلف املشر        

، املرسوم  ١٩٠١  فرباير سنة  ٩ احلايلاألمر  (  هو القاعدة ىف نظام التأديب ىف ظل التشريعات املختلفة           االنفرادي
وصفا آخر حتت مـسمى      وان أعطى هلذه العقوبة   )  ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ن  و م، القان  ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠بقانون  

 حبسب األصل   االنفراديعقوبة احلبس     خصيصا لتنفيذ  أعدتغرف التأديب املخصوصة ىف الليمانات وهى غرف        
بة وعات املتعاقبة بنظام التدرج ىف هذه العقوبات بدء ا من عق          ريشوأخذ املشرع ىف الت    .ويطلق عليها عنابر التجربة   

  درجة أدىن ممـا    إىل درجة أعلى من درجته أو نزوله        إىل تأخر نقل الرتيل     إىلواحلد من صنف الطعام املقرر      اإلنذار  
وافقـة  هو فيها واإليداع يف غرف التخصيص املخصوصة بالليمانات ملدة ال تتجاوز ستة أشهر واشترط لتوقيعها م  

 وحدد القانون حد أقصي له وهو مخس عشر يوماً أعطي ملدير مصلحة الـسجون               االنفراديالنائب العام واحلبس    
 اليت جيوز ملدير السجن أو املأمور توقيعهـا          لعقوبة احلبس    األقصىسلطة توقيع العقوبة يف هذه احلالة وحدد احلد         

   .بأسبوع
  

فكرة القدمية من املدرسة التقليدية اليت كانت تقوم علي          املشرع نظام التأديب يف السجون من ال       أستمدوقد        
 إيلال وظيفة هلا إال تنفيذ العقاب احملكوم به وما يصاحب ذلـك مـن نزعـة                 "" معازل  "" اعتبار السجون جمرد    
أخذة بالشدة والقسوة وتغليظ العقاب عليه يف حالـة          وما يستتبع ذلك  من ضرورة        وإذاللهاالنتقام من السجني    

  ارتكابه اقل خطأ وهو معدل عنة معظم التشريعات املتقدمة بعد  أن ثبت خطأ هذه السياسة يف تقومي السجون أو 
 جنونه أو انتحاره وقد ثبت أنه غالبا ما يسيء إىل السجون استخدام هذه              إيلإصالحه فقد تؤدي يف بعض األحيان       

طة وتوقيعها علي املسجون بسبب أخطاء تافهة وقد تكون العقوبة بتوقيعها ال تتناسب علـي مـا يرتكبـه                   السل
 ألن  املسجون من أخطاء كما قد تستخدم يف العصف حبقوق بعض الفئات من املسجونني كاملسجونني السياسيني              

لسجون باخلصومة الشخصية  هلم     معاملتهم تتم علي اعتبارهم خصوماً  للنظام وما يستتبع ذلك من شعور رجال ا             
والتخلص من احلياد والتجريد يف تطبيق القوانني واللوائح وقد أثبت الواقع العملي أا قد تـستخدم يف أحيـان                   
 كثرية كوسيلة للتنكيل بأصحاب جرائم الرأي والعصف حبقوقهم أو الضغط عليهم ـذه العقوبـات كوسـيلة                

ة السجن عدم خضوعها ألي رقابة أو تعقيب علي سـلطتها يف توقيـع              إلكراههم وإضعاف إرادم وتستغل إدار    
  .هذه العقوبة بالعصف حبقوق املسجونني 

واملالحظ أن التشريع احلايل مل حيدد ال يف اللوائح أو القوانني املنشورة كما كان احلال يف التـشريعات الـسابقة                    
 أنة ترك إلدارة السجون السلطة التقديرية يف حتديـد      األحوال اليت جيوز فيها توقيع هذه العقوبات،  وهذا معناها           

 وهو أن املشرع ما دام قـد حـدد        " مببدأ الشرعية النصية    "" األحوال اليت جيوز فيها هذه العقوبات وهو إخالل         



 ١٥١

وهو املبدأ السائد   " قانونية العقوبات   " العقاب فكان جيب أن حيدد هو مقابل كل جرمية نوعاً ومقدار عمالً مببدأ              
   .٦٦ أغلبية التشريعات يف العامل ، وقد أخذ ذا املبدأ التشريع املصري ونص عليه الدستور يف املادة يف

  

  -:ًفكان جيب إعماال هلذا املبدأ الدستوري أن يبني 
 يستطيع أن نبني أن هناك تناسباً بني درجـة جـسامة            حىت مقدار جسامة الضرر الذي تنطوي عليه اجلرمية         :ًأوال 

  . ومقدار العقاب الضرر

 درجة جسامة الذنب أو اخلطأ الذي ينطوي عليه السلوك الذهين املؤمث للمسجون أي درجـة مـسؤولية                  :ًثانيـا 
ألن العدالة تقتضي تناسب مقدار اجلزاء مـع        " مببدأ العدالة   " السجون املرتكب هلذا الذنب وذلك عمالً       

  .الذنب 
يها عقوبات جسيمة فكان البد أن حيدد األحوال اليت جيوز فيهـا            وما دام املشرع قد حدد العقوبات وحصرها وف       

 وقد أثبت الواقـع     استعماهلاتوقيع كل عقوبة وأال يترك إلدارة السجن هذه السلطة التقديرية اليت قد تتعسف يف               
قـوم بتوقيعهـا    العملي أن كثرياً من األخطاء اليت ترتكب يف السجون ال تتناسب يف العقوبات واجلزاءات اليت ت               

  .إدارة السجن علي املسجون 
فقد يتصور البعض أن العقوبات اخلفيفة اليت نص عليها يف القانون قد تنتهي مبجرد توقيعها علي املـسجون                        

كعقوبة اإلنذار أو تأخري نقلة إيل درجة أعلي أو ترتيله درجة فهذه العقوبات هلا آثار خطرية علي املسجون بعـد                    
ليها عدم متتع املسجون بنظام اإلفراج الشرطي وقضائه مدة العقوبة كاملة وهي عقوبة قاسية علي               ذلك ويترتب ع  

السجني وقد يترتب عليها إيذاء معنوي علي املسجون من حرمانه من زيارة أهلة أو مراسلتهم طوال فترة توقيـع                   
 وإعطاء احلق للمسجون يف الطعـن       العقوبة وكلها آثار لتوقيع هذه العقوبة تستوجب بذلك حتديد أحوال توقيعها          

  .علي القرارات واألوامر الصادرة بتوقيع تلك العقوبات 
  

  "احلبس اإلنفرادى هو األصل فى القانون " 
  

  :اإليداع يف غرف التأديب املخصوصة بالليمان •
وبة حـبس املـسجون     وتستوجب هذه العق   " التجربةعنابر   " باسموغرف التأديب املخصوصة هي معروفة اآلن       

 مع عزلة عن غرية من املـسجونني أو         حوائجه ويقضي فيها    وارهحبساً انفرادياً يف غرف مظلمة يقضي فيها ليلة         
 لنظام خمصوص من القسوة يف املعاملة وهـو         هخضاعإ من الزيارة أو املراسلة و     حرمانهالسجن بالكامل ويتبع ذلك     

   .ظلمم املسجون يف جب بإلقاء والذي كان يطبق يف العصور الوسطي االنفرادي مأخوذ من نظام احلبس
 غرف التأديب املخصوصة ويف الواقع العملي فإن        عبارةإيل  املظلم  وكل ما فعلة املشرع احلايل أن غري عبارة اجلب          
 جب مظلم قد يقيد فية املسجون بالقيود احلديـدة وكـل مـا    هذه الغرف املوجودة بالليمانات ال خترج عن أا      

 التسمية  اختالف يف احلقيقة مع     بأشترطه القانون يف ذلك هو إخطار النيابة اليت تأمر برفع القيود احلديدة فهو ج             
صوصة أو  املخأديب  الت"  إيداع املسجون يف اجلب      إيل القانون لتطبيق هذه العقوبة اليت قد تصل         اشترطهوكل ما   

وهذه الغرف أو عنابر التجربة تـستخدمها       " النائب العام   "  ستة أشهر وهو موافقة      إيلمدة تصل   " عنابر التجربة   



 ١٥٢

إدارة السجون يف إيداع احملبوسني احتياطياً إذ غالباً ما توجد مثل هذه الغرف يف السجون العمومية وتستخدم يف                  
زهلم عن غريهم من احملبوسني نظراً لبعد هذه الغرف والعنابر عن مباين الـسجن أو               تأديب احملبوسني احتياطياً أو ع    

الليمان ووجودها يف مكان منعزل عنة األمر الذي جيعلها بعيدة عن التفتيش والرقابة وهذه العقوبة نري أا حمـل                   
بل أنة قد تراجعت أغلب التشريعات       تقوميهإعادة النظر فيها ملا فيها من قسوة قد ال جتدي يف عالج  السجني أو                

 إيلل كـثرية    عن هذه العقوبة ألنة قد ثبت أا تـؤدي يف أحـوا           "" بلجيكا ، فرنسا ،     "" يف األنظمة احلرة مثل     
  . أو اجلنوناالنتحار

  
ن السياسة  أخذ املشرع ىف القانون بنظام احلبس االنفرادي كقاعدة التأديب وهو نظام مأخوذ كما قدمنا م                    و

الكنسية للعقاب اليت كانت تستهدف من وراء هذا النظام عزل احملكوم عليه بأقل قدر من املاء والغذاء لفتـرات                   
طويلة جداً حىت يطهر من أخطائه ،  وىف العصور الوسطي كان احلبس االنفرادي  تطبيقا للحبس ذاتـه وكـان                     

ىف أمريكا ،  وقد عدلت معظم التشريعات عن األخذ          " نيا  بنسلفا" أشهر النظم اليت أخذت ذا النظام هي والية         
  . النامجة عنه إذا قد أدى ىف أغلب األحيان إىل االنتحار أو اجلنون ئذا النظام بعد أن ثبت تفاقم املساو

وقد يستخدم احلبس االنفرادي إلكراه املسجون أو الضغط عليه إلضعاف إرادته للحصول منه علـى اعتـراف                 
لط القائمون على نظام السجون ىف مصر بني احلبس االنفرادي كعقوبة ويبني التـسكني االنفـرادي                وغالبا ما خي  

كميزة للمحبوس االحتياطي أو احملكوم عليه املمتاز وهو ما يقومون بالفعـل بتطبيقـه اآلن ىف الواقـع العملـي         
يا السياسة إىل تطبيق هذا النظام      فيستخدم التسكني االنفرادي للمحبوسني احتياطيا ىف بعض القضايا خاصة القضا         

كعقوبة توقع على احملبوس احتياطيا وتقضي عزله وعدم منحه أي حقوق وغلق الزنزانة عليه ليال وـاراً وعـدم         
 ىف ساحة السجن أو االتصال بغريه من احملبوسني حىت بدون أمر من النيابة العامة أو قاضـى                  ضالسماح له بالتعري  

يؤدي إىل ذات نتائج احلبس االنفرادي ىف عزله احملبوسني وإصابته باالكتئاب وقـد             التحقيق وهو خلط مقصود و    
يدفعه إىل اجلنون واالنتحار وهو عقوبة غالبا ما يتم توقيعها ىف غرف خاصة بالتأديب وقد يكون اإليداع ىف غرف                   

   .التأديب املخصوصة لتطابق العقوبتني ىف كيفية تنفيذها وأوجه الشبه الكبري بينهما 
  

 لـسنة   ٣٢٦٥     وقد طرح موضوع احلبس االنفرادي ألول مرة أمام حمكمة القضاء اإلداري ىف الدعوى رقم               
 يوم وقد أكدت املذكرة املقدمة من هيئـة         ة وقد تبني فيه أن املتهمني قد حبسوا انفراديا ملدة تزيد عن ثالمثائ            ٤٢

السجون بأنه تأخذ من قاعدة عدم جواز اجلمع بـني          قضايا الدولة ىف هذه الدعوى هذا اخللط املقصود من إدارة           
  .احملبوسني على ذمة قضية واحدة ىف غرفة واحدة يعين تقريراً ملبدأ احلبس االنفرادي 

وقد آثار الدفاع ىف هذه القضية دفوعا موضوعية تتعلق مبا هية احلبس االنفرادي إذا اعتربه قيـداً جديـداً                         
 جيوز تقييد هذا احلبس أو إضافة عقوبة جديدة إال بأمر من القاضي املخـتص أو                يضاف إىل احلبس االحتياطي فال    

 تقرير هذا احلق ىف منـع       ١٤١للنيابة العامة وقاضي التحقيق طبقا لنص املادة        سوى  من النيابة العامة وإنه ال حيق       
        حمددة، مما يعين أيضاً تقـنني      ، والذي جييز هلما منع االتصال ملدة غري       وس احتياطيا بغريه من املسجونني    اتصال احملب 

على هذا النحو من حيث نوعه وطبيعته خيرج عن كونه جمرد جـزاء             ملدة غري حمددة، وهو أيضاً      احلبس االنفرادي   



 ١٥٣

 من الدستور فنرى لذلك أن هذا ٦٦تأدييب إىل عقوبة بدنيه تلزم لتوقيعها صدور حكم قضائي إعماال  لنص املادة             
  . ي ويستوجب إلغاؤهالنص أيضا غري دستور

  
  

  
  

       ميكن للحبس االنفرادي أن يكون قاسياً وغري ضروري ومضراً بالصحة اجلسدية والعقلية للسجني، وحتبـذ               
من املبادئ األساسـية لألمـم املتحـدة         ) ٧( فاملادة  .املعايري الدولية بشكل متزايد احلد من استخدامه أو إلغاؤه        

يضطلع مبجهود إللغاء عقوبة احلبس االنفرادي أو احلد من اسـتخدامه           " -: علي أن  املتعلقة مبعاملة السجناء تنص   
قد يـصل إيل حـد      ... احلبس االنفرادي الطويل    " ، وصرحت جلنة حقوق اإلنسان أن       " وتشجع تلك اجلهود    

ق اإلنـسان     وعثرت جلنة حقو    ١ .من العهد الدويل اخلاص من احلقوق املدنية والسياسية       ) ٧(أفعال حتظرها املادة    
علي انتهاكات حلظر التعذيب وسوء املعاملة وواجب احترام كرامة اإلنسان يف احلاالت اليت وضع فيها السجناء                

  ٢ .يف احلبس االنفرادي
      وقضت حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان أن العزلة واحلرمان الطويلني من االتصال يصالن إيل حـد                

  يف قضية كاستيلو بتروتزى وآخرين ضد بيور قضت احملكمة أن العقوبة اليت تبـدأ                ٣ نيةاملعاملة القاسية الالإنسا  
 من االتفاقية األمريكية    ٥بعام من احلبس االنفرادي شكلت معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة يف انتهاك للمادة                

بإجراءات أمنية قصوى يف بـريو      ت مركز اعتقال حماط     روتبني للجنة مناهضة التعذيب اليت زا      ٤ حلقوق اإلنسان 
حيث كان قادة حركة معارضة مسلحة يقضون أحكاماً طويلة يف احلبس االنفرادي التام ، إن احلرمـان احلـسي                   

أن كما استخدمت اللجنة كلمـة تعـذيب  يف معـرض             ٥ واحلظر شبة الكلي  لالتصال وصل إيل حد التعذيب        
  ٦ .ذات أوضاع سيئةإشارا إيل احلبس االنفرادي يف زنازين صغرية 

  

                                                 
  

 ، استنسخت فى الملحق     ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة          ٧ حول المادة    ٢٠التعليق العام     ١

 . المرفق بهذا الدليل١١
للسجين لمدة عام، مع فرض قيود على المراسلة مع عائلته شكلت           " العزل التام " فى قضية واحدة، مثالً تبين للجنة أن          ٢

 ) . ٨,٦، الفقـرة    ١٩٩٧تشرين الثـاني    /  نوفمبر   ٦قضية روزا إسبينوزا دي بوالي ضد بيرو،        " ( عاملة الإنسانية م"

  .٢٩٧ – ٢٩٤ ، الصفحات Rodley، ١٩٩٩أنظر عموماً 
  .١٨٧ ، الفقرة ١٩٩٨تموز /  يوليو٢٩قضية فالسكيز رودريغر ضد هندوراس،   ٣
  .١٩٨ ، الفقرة ١٩٩٩أيار /  مايو ٣٠ قضية كاستيلو بتروتزي وآخرين ضد بيرو،  ٤
٥  A/من هذا الدليل ٣,٤أنظر الفقرة  ( ١٨٦  ، الفقرة ٥٦/٤٤   .( 
الهدم الفوري والمنهجي لجميـع     "فى تركيا، حيث تبين أن التعذيب مورس بصورة منهجية، دعت اللجنة السلطات إلى                ٦

ويبلغ مقاس هذه الزنـازين     .  حد ذاتها نوعاً من التعذيب    ، التي تشكل ب   " بالنعوش"زنازين الحبس االنفرادي المعروفة     

"  سنتمتراً،  وال توجد فيها إضاءة وال درجة كافية من التهوية، وال يمكن للنزيل إال أن يقف أو ينحني                   ٨٠ ×٦٠حوالي  

 )A/٤٨/٤٤/Add.قاب مـن   باإلشارة إلى بوليفيا، ذكرت اللجنة أن الحبس التأديبي فى زنازين الع          ).  ٥٢ ، الفقرة    ١

ويبلغ مقاس الزنازين المذكورة ، ) ).  ز (٥٩ ، الفقرة ٥٦/٤٤/A" ( إلى حد التعذيب"وصل " بالعلبة" النوع المعروف 

  .  متر وهي باردة ورطبة ومن دون فراش أو وسائل صحية الئقة٢ × ١,٥والتي تستخدم للحبس االنفرادي حوالي 

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 



 ١٥٤

القضاة ال جيوز أن يتمتعوا بسلطة إصدار أمر باحلبس االنفـرادي           :       وذكر املقرر اخلاص املعين بالتعذيب أن       
  ١ .ملدة تزيد علي يومني إال كإجراء ىف حاالت انتهاك نظام السجن

  

دي ميكن أن تترتب عليـه عواقـب        نظاماً من نوع احلبس االنفرا    "       وذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب      
ضارة جداً بالنسبة للشخص املعين وميكن للحبس االنفرادي ىف بعض الظروف أن يصل إىل حد معاملة ال إنسانية                  

  ٢.  "ومهينة ،  وعلى أية حالة ال جيوز فرض كافة أشكال احلبس االنفرادي إال ألقصر مدة ممكنة
  

ية ملنع التعذيب أن السجناء احملتجزين ىف السجون ذات اإلجـراءات                وىف إحدى احلاالت تبني للجنة األوروب     
األمنية القسرى لفترات تصل إىل سنة أو أكثر ، قد ختضع لنظام عزل يف  أوضاع اعتقال فعلية قاسية مـن دون                      

  ٣ .ر تعرضوا ملعاملة ال إنسانيةوجود أنشطة تذك
  

  

  
  
  

 بعدم مطابقة املكان املخصص للحبس االنفرادي للسجون املصرية         –وتشري تقارير منظمات حقوق اإلنسان            
أو القوانني احمللية، فالغرفـة املخصـصة        ضمانات سواء وردت ىف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان          ألي معايري أو  

× يقة للغاية ىف بعض السجون تكون مساحتها حـوايل متـر            ىف أغلب السجون هي غرفة ض     للحبس االنفرادي   
أرضـيتها مـن القـار      ثالثة أمتار وهي شديدة الظالم      × سجون أخرى تكون مساحتها حوايل مترين       مترين وىف   

يـسمح  ىف بعض األحيان يتم إيداع ثالثة سجناء داخلها مرة واحدة وال يوجد ا دورة مياه إال أنه                  " األسفلت"
مع بقية احملبوسـني    ام دورة املياه مرتني ىف اليوم الواحد ال تزيد املرة على ربع الساعة وبالتناوب               للسجني باستخد 

انفرادياً، وىف بعض األحيان مينع من اخلروج إىل دورة املياه حيث يتم تسليمه دلوا لقضاء حاجته فيـه،  كمـا ال             
 على طعامه مرة واحدة ىف اليوم وال يسمح         السجنيأي زيارات له أثناء حبسه االنفرادي وحيصل        يسمح له بتلقي    

به بالفسحة بأي شكل كان وىف بعض األحيان يتم تعذيب السجني داخل زنزانة احلبس االنفرادي، األمر الـذي                  
،  وكشف التقرير أيضاً عن جتـاوز  يؤدي إىل تدمري الصحة النفسية واجلسدية للمحتجزين ويرتع عنهم إنسانيتهم     

يداع السجني ىف احلبس االنفرادي، حيث أشار إىل قيام مصلحة الـسجون بنقـل إحـدى                املدة اليت يتم فيها إ    
السجناء من سجن القناطر إىل سجن الغربنيات بربج العرب وإيداعه بزنزانة احلبس االنفرادي أكثر من شهرين،                

  ٤ .ومنع الزيارة عنه خالل هذه املدة
  

 حبكـم قـضائي وأن      إلغائهاونري أن حيذو املشرع املصري حنو إلغاء هذه العقوبة وأن يكون توقيعها حلني                     
السجن قـد ال تتـوافر فيـه    يكون ذلك بعد حتقيق قضائي تتواله النيابة العامة وليس حتقيقاً إدارياً تقوم به إدارة           
 أو التعذيب مع    لإلكراه وتعرضهللمسجونني الضمانات القانونية من حيادة احملقق وخلو السجني من التأثري علية            

                                                 
 ).ج (٧٦  ، الفقرة ٢.Add/٤/١٩٩٦/٢٥.E/CNتقرير حول زيارة إلى شيلي،   ١
 .٥٦التقرير العام الثاني، الفقرة .  اللجنة األوروبية لمنع التعذيب  ٢
 .  ١١٣ ، الفقرة ٩(٩٦)CPT/Inf، )١٩٩١(تقرير حول الزيارة األولية إلى أسبانيا   ٣
 .٩٧ صـ– تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٣االحتجاز والمحتجزون فى مصر   ٤

 التطبيقات على املستوى احمللي" 



 ١٥٥

 لنظام رقايب خاص من املتابعة الطبية واالجتماعية وخضوعها إلشراف النيابة العامـة والتفتـيش               هضرورة خضوع 
  .لنيابة طرف أصيل يف توقيعها يف ظل هذا النص الدوري املستمر ألن ا

  

  -: التأديبية عليه العقوبة ضمانات املسجون قبل توقيع * 
 ىف قانون تنظيم السجون بأنه ال جيوز توقيع أي عقوبة تأديبية على املسجون قبل إعالنه باملخالفة                 ٤٤نصت املادة   

أقواله وحتقيق دفاعه ومساع الشهود ،  وإذا مل يتم ذلك فإن القرار الصادر بتوقيع العقوبة عليه يعترب باطال                   ومساع  
كما أن جتاوز حدود النصاب املقرر لتوقيع العقوبة أو جتاوز حدود النصاب املقرر ملصدر القرار واملدير أو املأمور                  

  . يعطي املسجون حق التظلم أمام سلطة أعلى  ىف توقيع مثل هذه العقوبة يبطله،  إال أنه مل -

  

  : طبيعة القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات التأديبية على املسجونني  •
مدير مصلحة السجون والضباط العاملون فيها ىف حدود األوامر واإلجراءات الـيت تـصدر عنـهم ىف نطـاق                   

 الوالية القضائية هي وحدها اليت تعترب أوامـر         االختصاص القضائي الذي خوهلم القانون أياه وأضفى عليهم تلك        
أما األوامر والقرارات الـيت تـصدر       .   وقرارات قضائية ويعتربون ىف هذه احلالة من مأموري الضبطية القضائية           

عنهم خارج نطاق ذلك االختصاص القضائي املخول هلم ىف القانون فإا ال تعدو أن تكون إال من قبيل القرارات                   
  . ختضع لرقابة القضاء اإلداري اإلدارية و

 ى مثل إجراءات احملافظة عل    السلطة العامة فاألعمال اليت يؤديها رجال الشرطة أما إن تقع منهم بصفتهم من رجال             
النظام واألمن العام ومنع وقوع اجلرائم ومحاية األرواح ،   واألموال وتنفيذ ما تفرضه القوانني واللـوائح مـن                    

 قضائية هب اليت تتصل بكشف      أعماهلمفتعترب  " ن تقع منهم بصفتهم من رجال الضبطية القضائية           تكاليف وأما أ  
من قـانون اإلجـراءات      )  ٢١( اجلرائم ومجع االستدالالت املوصلة للتحقيق والدعوى حسبما تقضي به املادة           

 )  ٢٢( إشرافها وهو ما تقضي به املادة       اجلنائية ألم ىف قيامهم ذه األعمال إمنا يقومون ا حلساب النيابة وحتت             
من ذات القانون ،  وذه املثابة فأعماهلم ىف احلالة األوىل ختضع لرقابة حمكمة القضاء اإلداري من حيث طلـب                    

  " اإللغاء وما يتفرع عنه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٦

   )) عشر لث الفصل الثا(( 
  

  "التفتيش واإلشراف على السجون " 
  دنى ملعاملة السجناء ــ قواعد احلد األ

   "التفتيش" 
   :٥٥ القاعدة

جيب أن يكون هناك تفتيش منتظم ملؤسسات السجون وخدماا ،  يكلف به مفتشون مؤهلون ذو خربة تعينـهم                   
سلطة خمتصة ،  وعلى هؤالء املفتشني بوجه خاص واجب االستيقان من كون هذه املؤسسات تدار طبقا للقوانني                  

  . حتقيق أهداف اخلدمات التأديبية واإلصالحية واألنظمة وعلى قصد
  

  
  
  - :اختصاصاتهممن هلم حق دخول السجن يف دوائر *

قومـون   قضاة حتقيـق يف اجلـرائم الـذين ي   باعتبارهم العام   االختصاصوكالء النائب العام ويعترب من أصحاب       
 ٢٠٠٣ لـسنة  ٩٥بتحقيقها ، وكالء النائب العامة يف نيابة أمن الدولة العليا واألموال العامة العليا طبقاً للقانون      

  .تحقيقها بوبالتايل فإن هلم حق دخول مجيع سجون اجلمهورية يف القضايا اليت يقومون 
  

  -: من هذا احلق االستثناء* 
 ال جيوز دخول أحد األماكن اليت يصدر قرار من وزيـر الداخليـة              ٨٦ ،   ٨٥ملواد من   استثناء مبا هو مقرر يف ا     
 فيقتصر حق الـدخول فيهـا واإلشـراف    ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ مكررا من القانون رقم  ١بتحديدها طبقاً للمادة    

  .القضائي عليها للنائب العام أو من يندبة بدرجة رئيس نيابة علي األقل 
  

  -:م االختصاصات املخولة هل* 
التحقيق يف أن أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق يف القضايا اليت يندب لتحقيقها وقرارات احملاكم  جيري                   - ١

  . ال يوجد شخص مسجون بدون وجه حق وإنه املبني  فيها الوجهتنفيذها علي 
 .ال املبينة يف القانون  بتشغيله فيما عدا األحوهعدم تشغيل مسجون مل يقض احلكم الصادر ضد  - ٢
 .ئتهم ف ومعاملتهم املعاملة املقررة لاألخرىعزل كل فئة من املسجونني عن الفئة   - ٣
 .قة منتظمة ي أن السجالت املفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطر  - ٤

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٥٧

 .الفات  بشأن ما يقع من خميرونه ما واختاذمراعاة كل ما تقضي به القوانني واللوائح   - ٥
قبول الشكاوي من املسجونني وفحص السجالت واألوراق القضائية للتحقيق مـن مطابقتـها للنمـاذج                 - ٦

 .املقررة

   " :٨٦" مادة 
لرؤساء ووكالء حماكم االستئناف واحملاكم االبتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول ىف كل وقت ىف السجون       

ولرئيس ووكيل حمكمة النقض حق الدخول ىف مجيع .    ليت يعملون ا الكائنة ىف دوائر اختصاص احملاكم ا
  . وعلى إدارة السجن أن تبلغ املالحظات اليت يدونوها إىل املدير العام .    السجون 

  

  -:ضرورة إحلاق مصلحة السجون بوزارة العادل * 
لقضائي علي تنفيذ العقوبة متـشياً مـع        وهذه النصوص الذي خيوهلا القانون للنيابة والقضاء يف  األشراف ا                

 التشريع ويبدأ تطبيقها الفعلي     إيلاخلطة املتكاملة يف السياسة اجلنائية احلديثة يف التفريد العلمي اليت متتد جذورها             
علي يد القضاء الذي يرسم صورة ملا ينبغي أن يكون عليه مستقبل احملكوم عليه فلم يعد بد من أن يتابع القـضاء          

الصورة باملراقبة واإلشراف ليتحقق من أمر التنفيذ جيري علي النحو الذي يكفل حتقيق أكـرب قـسط مـن                   هذه  
  .النجاح يف بلوغها 

إال أن الذي حيدث عمالً أن التنفيذ يترك عمالً للهيئات اإلدارية القائمة علي تنفيذ العقاب ويدلل الواقع العملي                  
ألمر الذي يستوجب أن يكون اإلشراف القضائي كامالً علي هـذه           علي الفشل الكامل يف تطبيق هذه السياسة ا       

  .السجون ملراقبة تنفيذ هذه السياسة 
 أجانب عن أماكن السجون حىت صارت       أنفسهمفالواقع العملي يف النظام القائم إذا يعترب القضاء ووكالء النيابة           

  . متاماً االهتمام هذا أختفيل شيئاً فشيئاً لدرجة أنة  بأمر السجون يقاهتمامهمزيارم هلا متباعدة وأصبح 
 حـىت اً وضرورياً حىت يكتمل هذا اإلشراف القضائي أن يتم إحلاق السجون بوزارة العدل              وقد أصبح مطلباً ملح   

ألمـر بإيـداع   تكتمل السياسة وال يقف دور القاضي عند النطق بالعقوبة أو يقف دور النيابة علي حترير منوذج ا               
م ونـودي بـه يف      ١٩٨٣احملكوم عليه السجن وهذا املطلب أكدت عليه مقررات مؤمتر العدالة الذي عقد سنة              

  .م ١٩٥٣مؤمتر الهاي سنة 
  

  -:اجلنائينظام قاضي التنفيذ * 
بة أو احلكـم    اجلنائي أو قاضي تنفيذ العقو    " قاضي التنفيذ   " فكرة  ظهرت يف علم السياسة اجلنائية احلديثة             

اجلنائي ، وقد أصبح هذا النظام أمر ال مفر منه العتبار آخر جوهري هو أن الصورة الـيت يرمسهـا القاضـي يف             
مرحلة التفريد القضائي للمعاملة اجلنائية الواجبة ال ميكن أن تكون صورة ائية ، ألا مازالت علي كـل حـال                    

 مـصلحة احملكـوم عليـه       فيهمي عن احلاجة إيل تعديلها مبا       حد كبري وقد يكشف التطبيق العل      إيلصورة نظرية   
 تدخل القاضي لتعـديل     إيلومصلحة اتمع ، وكالمها يف صميم أهداف الدفاع االجتماعي ، فقد تدعو احلاجة              

، أو لتقرير اإلفراج يف حالة األحكام غري حمـددة          طريقة التنفيذ أو العدول عن تدبري مل يأت بالنتيجة املرجوة منه          
جلمعيـة  اوتوصيات  املدة بالنسبة للمرضي والشواذ ومعتادي األجرام وهذا ما قررته قواعد احلد األدىن للسجون              



 ١٥٨

الدولية للدفاع االجتماعي وهذا يعد  من أبرز مسات سياسة الدفاع االجتماعي وهذا ومل يأخذ املشرع املـصري                  
التدابري وخاصة تدابري الوضـع حتـت مراقبـة         بنظام قاضي اإلشراف علي التنفيذ إال يف نطاق حمدود يف بعض            

  .الشرطة
 مع السياسة اجلنائية احلديثة اليت هي جوهر علم السجون ونري           تتالءمويعترب هذا النظام من أصلح األنظمة اليت        

أن يكون هذا القاضي خمتصاً أيضاً بالنظر يف الطعون وتظلمات املسجونني يف اجلزاءات اليت توقع عليهم داخـل                  
هذا القضاء نيابة متخصصة ا عدد كاف من أعضاء النيابة العامة وهـو مطلـب ضـروري                ن  و وأن يعا  السجن

  .لضمان رقابة وإشراف قضائي علي السجون املصرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٩

   )) عشر رابع الفصل ال((  

  "الرعاية الالحقة للسجناء " 
  

  مشاركة اجملتمع احمللى واملؤسسات االجتماعية " 

  "فى الرعاية الالحقة للسجناء 
  

   ـ جناءالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السـ 
  

  :العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن *  

  : ٨١القاعدة 
على اإلدارات واهليئات احلكومية أو اخلاصة ، اليت تساعد اخلارجني من السجن على العودة إىل احـتالل                  ) ١( 

ـ               مكام ىف اتمع     ضرورية ،  ،  أن تسعي بقدر اإلمكان جلعلهم حيصلون على  الوثائق وأوراق اهلويـة ال
وعلى السكن والعمل املناسبني وعلى ثياب الئقة تناسب املناخ والفصل ، وأن توفر هلم من املـوارد مـا                   

  يكفي لوصوهلم إىل وجهتهم ولتأمني أسباب العيش خالل الفترة اليت تلي مباشرة إطالق سراحهم
ول الـسجن وااللتقـاء بالـسجناء     مثلني الذين تعتمدهم األجهزة املذكورة إمكانية دخ      مجيب أن تتاح لل    )  ٢( 

  . وجيب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجني منذ بداية تنفيذ عقوبته 
يستصوب أن تكون أنشطة اهليئات املذكورة ممركزة أو منسقة بقدر اإلمكان كيما ينتفع جبهودها علـى                 )  ٣ ( 

  .أفضل وجه 
  

  ـ  املبادئ األساسية ملعاملة السجناء ـ 
غي العمل مبشاركة ومعاونة اتمع احمللي واملؤسسات االجتماعية ومع إيالء االعتبار  الواجـب ملـصاحل                 ينب (( 

 على يئة الظروف املؤاتية إلعادة إدماج السجناء املطلق سراحهم ىف اتمع ىف ظل أحسن الظـروف                 ،الضحايا
  )).املمكنة

  

  



 ١٦٠

  

  
  " :  ٤٩" مادة 

ــة       ــدة العقوبـ ــهاء مـ ــايل النتـ ــوم التـ ــر اليـ ــسجون ظهـ ــن املـ ــرج عـ   .يفـ

   " : ٥٠" مادة 
إذا مل يكن مقررا وضع املسجون حتت مراقبة البوليس أو مطلوبا تسليمه إليه أو ممن يقتضي تسليمهم إليه بالنسبة                   

 أخرى خيتارها ىف اجلمهورية     إىل نوع جرائمهم جاز إلدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إىل بلده أو إىل آية جهة               
  . املصرية تكون أقرب من بلده مسافة إذا طلب املسجون ذلك 

   " :٥١" مادة 
إذا مل يكن للمسجون مالبس أو مل يكن ىف قدرته احلصول عليها تصرف له مالبس طبقا ملا تقرره الالئحة الداخلية                    

  .للسجون 

   " :٦٤" مادة 
ن االجتماعية والعمل بأمساء احملكوم عليهم قبل اإلفراج عنهم مبدة كافية ال            على إدارة السجن إخطار وزارة الشئو     

تقل عن شهرين لكي يتسىن ىف هذه املدة تأهيلهم اجتماعيا وأعدادهم للبيئة اخلارجية مع بذل كل أسباب الرعاية                  
  . والتوجيه الالزمة هلم 

   " : ٨٨" مادة 
ليس هلم مالبس أو ليس ىف قـدرم احلـصول عليهـا            تصرف مالبس من قماش مناسب للمفرج عنهم الذين         

   -: كاآلتـــي 

  .مالبس داخلية وخارجية وحذاء :    للرجــال :ًأوال  

  . مالبس داخلية وخارجية وغطاء رأس وحذاء :     للنســاء  :ًثانيا  

  :تعليق 
اسب وتأمني أسباب العيش له وكل      مل يتضمن القانون أي إشارة إىل توفري السكن للسجني املفرج عنه أو العمل املن             

   . هي التزامات أدبية وإحالتها إىل وزارة الشئون االجتماعية لتنفيذها٦٤ القانون ىف املادة ما نص عليه

  
  
  
  

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٦١

  "اإلفراج حتت شرط " 
  

 فيمـا نـصت عليـه ١٩٥٦ لـسنة ٣٩٦فقد ورد النص عليه فى قانون تنظيم السجون رقـم ـ  
  : على أن ٥٢ فنصت املادة –   )٦٤ حىت  ٥٢( املواد من 

جيوز اإلفراج حتت شرط عن كل حمكوم عليه ائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى ىف السجن ثالثة أرباع مدة                   (( 
العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده ىف السجن يدعو إىل الثقة بتقومي نفسه وذلك ما مل يكن ىف اإلفراج عنه خطـر                     

  . على األمن العام
ز أن تقل املدة اليت تقضي ىف السجن عن تسعة أشهر على أية حال،  وإذا كانت العقوبة هـي األشـغال                      وال جيو 

  )).الشاقة املؤبدة فال جيوز اإلفراج إال إذا قضى احملكوم عليه ىف السجن عشرين سنة على األقل 
  

جون طبقـاً لألوضـاع    نصت على أن يكون اإلفراج حتت شرط بأمر من مدير عام الـس           ٥٣      إال أن املادة    
واإلجراءات اليت تقررها الالئحة الداخلية ، وبالتايل استقلت جهة اإلدارة ذا اإلجراء ، وإن كانـت أحكـام                  
القضاء اإلداري قد حنت إىل مراقبة جهة اإلدارة ىف قراراا بشأن اإلفراج حتت شرط لبيان مدى مـشروعيتها ىف                   

  .رفض قرار اإلفراج
لى عدم جواز منح اإلفراج حتت شرط إال إذا أوىف احملكوم عليه االلتزامات املالية احملكوم                ع ٥٦كما نصت املادة    

  .ا عليه من احملكمة اجلنائية ىف اجلرمية 
  

بناء على  سلطة مدير عام السجون فى إصدار قرار إلغاء اإلفراج املـشروط على ٥٩      كما نصت املادة    
 لرئيس النيابة من تلقاء نفـسه أو بنـاء       - من قانون تنظيم السجون      ٦٠طلب رئيس النيابة، كما رخصت املادة       

على طلب املدير أو احملافظ إذا رؤى إلغاء اإلفراج أن يأمر بالقبض على املفرج عنه وحبسه إىل أن يصدر مـدير                     
اوى بشأن   للنائب العام وحده النظر ىف الشك      – من قانون السجون     ٦٣عام السجون قراراً بشأنه،  وطبقاً للمادة        

وبالتايل فإن قانون تنظيم السجون جاء خلو من        .  اإلفراج حتت شرط وفحصها واختاذ ما يراه كفيالً برفع أسباا         
النص على وجوب اإلشراف القضائي واختصاص اهليئة القضائية هيئة مستقلة من رفض أو إلغاء قرار اإلفـراج                  

  .حتت شرط
  

 من الالئحة الداخلية    ٨٦ فقد نصت املادة     –النسبة للجرائم السياسية    وكعادة املشرع املصري ىف التشدد ب            
  على أنه ال جيوز اإلفراج حتت شرط         ١٩٦١ لسنة   ٧٩لقانون تنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم         

ول والثـاين   عن احملكوم عليهم ىف اجلرائم املضرة بأمن احلكومة من الداخل واخلارج املنصوص عليها ىف البابني األ               
من الكتاب الثاين من قانون العقوبات إال بعد أخذ رأي جهات األمن املختصة ، وقد ساوى بني هذه اجلرائم وبني                    
جرائم القتل العمد وجرائم التزييف والسرقة وريب النقد وجرائم املخدرات والقبض على النـاس دون وجـه                 

  .حق
  



 ١٦٢

  )) عشر امس الفصل اخل((
  

  "ة بعض الفئات اخلاصة معامل" 
  

   . معاملة احملبوسني احتياطيا واملعتقلني واحملتفظ عليهم  فى مصر )  ١( 
  

  -: مقدمة
إن حقوق احملبوسني احتياطيا واملعتقلني ونظم معاملتهم ومعايشتهم داخل السجون صارت ال ختتلف شـيئا                     

يتمتعون مبعاملة أفضل من احملبوسني احتياطيا،  كما أن معاملة          عن معاملة احملكوم عليهم،  بل كاد احملكوم عليهم          
املعتقلني تشبه معاملة احملكوم عليهم باألشغال الشاقة من حيث القسوة ىف املعاملة أو الظروف السيئة اليت يعيشون                 

كوم عليهم  فيها داخل السجون وإن النظم الداخلية للسجون واليت ترك هلا القانون حتديد نوع معاملة كل من احمل                
واحملبوسني احتياطيا قد وحدت تقريبا من أسلوب ونظم املعاملة واملعايشة بينهم ومل تفرق بينـهم سـوى بعـض                   
الفوارق البسيطة على الرغم من أن التشريعات السابقة قد نصت على أسلوب معاملة احملبوسني احتياطيا بطريقة                

 أن املشرع ىف القانون احلايل ترك للنظم الداخلية تنظيم هـذا            ال تسمح للقائمني على التنفيذ باالحنراف عنها إال       
  .احلق مما ترتب عليه أن سلبت حقوق كثرية كانت مقررة هلذه الفئة ىف التشريعات السابقة 

  
  

  :توحيد املعاملة بني احملبوسني احتياطيا واملعتقلني واحملتفظ عليهم** 
 ٢٠"  احملبوسني احتياطيا واملعتقلني فقد نص ىف املـادة           بني معاملة  ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦وحد تنظيم السجون رقم     

يعامل كل من تسلب حريته بغري حكم قضائي ،  املعاملة املقررة للمحبوسني احتياطيـا ىف     : ((( على أنه   "  مكرر  
 لـسنة   ١٦٢ مكرراً من القانون رقـم       ٣،  كما نصت املادة      )))  هذا القانون ويلغي ما خيالف ذلك من أحكام         

وعلـى ذلـك يتـساوى      )))  بأن يعامل املعتقل معاملة احملبوس احتياطيـا        (((   بشأن حالة الطوارئ        م١٩٥٨
احملبوسون احتياطيا واملعتقلون ىف كافة احلقوق ىف املعاملة واملعيشة املنصوص عليها ىف قـانون تنظـيم الـسجون              

  .يةولوائحه التنفيذ
  

  

 فى اإلقامة فى أماكن منفصلة عن أماكن غريهم من  واملعتقلنيحملبوسني احتياطياحق ا** 
  :املسجونني

يقيم احملبوسني احتياطيـا    : ((( من القانون واليت تنص على      )   فقرة أوىل    ٤( وقد نصت على ذلك صراحة املادة       
ا هية هذه األماكن أو شروطها وهذا ،  ومل حيدد القانون م   )))  ىف أماكن منفصلة عن أماكن غريهم من املسجونني         

النص ىف الواقع العملي ىف السجون ال جيد طريقة إىل التطبيق نظراً لقلة السجون وسوء حالتها ،  والغي القـانون                    



 ١٦٣

م  ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠احلايل تفريد املعاملة وتصنيف احملبوسني احتياطيا والذي كان منصوص عليه ىف املرسوم رقم              
  . باع هذه السياسة رغم سالمتهان إتوهو  عدول منه ع

  

  

  : جواز إقامة احملبوسني احتياطيا فى غرفة مؤثثة ** 
جيوز التصريح للمحبوس احتياطيا باإلقامة ىف غرفة       ((( من القانون على أنه     )   فقرة ثانية    ١٤( نصت املادة         

 به األماكن واملهمات بالسجن وفقا       مليما يومياً  ،  وذلك ىف حدود ما تسمح          ١٥٠مؤثثة مقابل مبلغ ال يتجاوز      
  ))) . ملا تبينه الالئحة الداخلية 

م  نـص    ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠وقد سلب القانون احلايل حقا كان مقررا للمحبوسني احتياطيا ىف املرسوم رقم                  
وهي ) أ  ( واليت كانت تنص على وجوب توفري غرفة مؤثثة للمحبوسني احتياطياً من الفئة              ) ٢١( عليه ىف املادة    

م  وهم احملبوسني احتياطيا املصرح هلم من النيابة أو          ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠من املرسوم    ) ٩( الفئة اليت حددا املادة     
من قاضي التحقيق بتلك امليزة لالعتبارات اليت حددها القانون نظراً لنوع املعيشة اليت اعتادوها أو لنوع اجلرميـة                  

م  ١٩٨٠ لـسنة    ١٨٠واهلم االجتماعية وقد راعي املشرع ىف املرسوم بقانون         املتهمني ا أو ظروفها أو نظراً ألح      
هذا التصنيف متشياً مع السياسة اجلنائية احلديثة ىف التفريد التنفيذي ألن هناك نوعا من اجلـرائم ومـن أمثلتـها            

ع اجلرمية معاملة خاصة    الشهرية جرائم الرأي البد أن يتمتع فيها احملبوس احتياطيا سواء بالنظر إىل ظروفها أو لنو              
أو نظراً لظروفه االجتماعية أو معيشته كأن يكون احملبوس احتياطيا من محلة املـؤهالت العليـا فتقـضي هـذه                    
االعتبارات ضرورة عزله عن معتادي اإلجرام وأصحاب السوابق من احملبوسني احتياطيا وعن غريهم من احملكوم               

تفريد احملبوسني احتياطيا عن غريهم لالعتبـارات العمليـة الـيت           عليهم وهي اعتبارات أوردها املشرع وأوجب       
  . ساقها
لكن املشرع ىف القانون احلايل جعل إقامة احملبوسني احتياطيا ىف غرف مؤثثة أمراً جوازيا ىف حدود ما تسمح                        

لتقديرية إلدارة الـسجن ىف  به األماكن واملهمات بالسجن وفقا ملا تبينه الالئحة الداخلية ، وبالتايل أطلق السلطة ا            
توفري هذه الغرف للمحبوسني احتياطيا من عدمه وحنن نرى ضرورة إعادة النص على هذا التصنيف ألنه يتماشى                 
مع السياسات العقابية احلديثة واألسلوب العلمي ىف التفريد ىف تنفيذ العقوبات السالبة احلرية ووجـوب تـوفري                 

 ترك األمر جوازيا لسلطة إدارة السجن ينفذه طبقا ألهوائها وغالبـا مـا              ما وعد يغرف مؤثثة للمحبوسني احتياط   
  . تتحجج إدارة السجن بقلة اإلمكانيات لعدم منح احملبوس احتياطيا هذا احلق 

  

  -:ًحق احملبوسني احتياطيا يف ارتداء مالبسهم اخلاصة ** 
ياطياً يف ارتداء مالبسهم اخلاصة، إال إا   من قانون تنظيم السجون علي حق احملبوسني احت        ) ١٥( نصت املادة     -

إلدارة السجن احلق يف إلغائه مراعاة للصحة العامة أو النظافة أو لصاحل األمن ويف هـذه احلالـة يرتـدي                    
  .احملبوسني احتياطياً املالبس املقررة لغريهم من املسجونني

 إال أن اختلف عنـة      ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠قم  من املرسوم بقانون ر    ) ٢٢( يقابل نص املادة     ) ١٥( نص املادة     -
 كانت تعترب هذا احلق حقاً دائماً للمحبوسني وكانت ترخص     ١٩٤٩لسنة  ١٨٠ من املرسوم    ٢٢يف أن املادة    

 االعتباران تصرف هلم    ن، فإذا توافر هذا   ""الصحة والنظافة   ""  السجن احلد منه مراعاة العتبارين مها        إلدارة
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خاصة تتميز عن الثياب املقررة لغريهم من املسجونني، وهذا يتماشى من الـسياسة             علي نفقة احلكومة ثياب     
م للتفريد دائماً بـني احملبوسـني احتياطيـاً         ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠اليت ينهجها املشرع يف املرسوم بقانون رقم        

 .واحملكوم عليهم
ـ دم فقد زاد حالة ج    ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦من القانون    ) ١٥(  املادة   ىفأما املشرع     - دة رخـص فيهـا إلدارة      ي

السجن عدم منح احملبوس االحتياطي هذه امليزة وهو صاحل األمن وذلك حىت تكون إلدارة الـسجن دائمـا                  
سلطة مرنة يف تعطيل هذا احلق كما أنة قد ألزم احملبوس احتياطياً بارتداء مالبس غرية من املسجونني يف حالة                   

يعياً للمشرع يف العدول عن التفريد بني احملبوسـني احتياطيـاً           توافر هذه االعتبارات وهذا ميثل ارتداداً تشر      
واحملكوم عليهم وهذا خروج عن متطلبات التفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية وتنويعها بتفريد معاملـة               

  . كل طائفة واليت هي جوهر عليم السجون اآلن 
 

  -:لكًال جيوز تشغيل احملبوسني احتياطيا إال إذا رغبوا يف ذ** 
 ونصت الالئحة الداخلية للسجون     ، نص القانون علي عدم تشغيل احملبوسني احتياطياً إال إذا رغبوا يف ذلك                   

 علي ال جيوز تشغيل احملبوسني احتياطياً إال يف تلك األعمـال إال إذا              ١٩٦١ لسنة   ٧٩العمومية والليمانات رقم    
احلق يف اختيار نوع العمل الذي يباشـرونه يف حـدود نظـام             رغبوا يف ذلك وبناء علي إقرار كتايب ويكون هلم          

  .من الالئحة " ٢مادة" السجن 
 بـشأن الالئحـة الداخليـة    ١٩٧١ لـسنة  ١٦٥٤من قرار وزير الداخلية رقم       )١٦( وقد نصت املادة          

 ٩ يف األمر العـايل  للسجون املركزية علي هذا احلق للمحبوسني احتياطياً، و هذا احلق مقرر للمحبوسني احتياطياً         
  .م ١٩٤٩ لسنة ١٨٠ واملرسوم بقانون رقم ١٩٠١فرباير سنة 

  

  

  -:حق الزيارة واملراسلة ** 
  

    لنص املـادة   أعماالبه احملبوس احتياطيا واملعتقلون واملتحفظ عليهم       .  أن هذا احلق يتمتع    إىلوجيدر اإلشارة           
 م  ١٩٥٨  لـسنة  ١٦٢ القانون مكرراً من    ٣لسجون، املادة    م بشان تنظيم ا    ٣٩٦مكررا من القانون     "  ٢٠" 

 إالجيوز  لذويه زيارته     " البعض من أن املعتقل    أليهاملعتقل معاملة احملبوس احتياطيا فليس صحيحا ما يذهب         مبعاملة  
ويـه   فيحق لذ  اإلجرائيةالقوانني   بعد مضى ثالثني يوما من اعتقاله قياسا على حق التظلم وهو قياس غري جائز ىف              

 أعماال التحقيق   ولقاضيللنيابة العامة   إال   زال جيو زيارته كل أسبوع ال جيوز منع هذه الزيارة ألن حق منع الزيارة             
يبلغ كل من يقبض    "  تنص   واليتمن الدستور    ٧١ للمادة   وإعماال اجلنائية   اإلجراءات من قانون    ١٤١لنص املادة   

 به  االستعانة مبا وقع أو     إبالغهويكون له حق االتصال مبن يرى        وراًعليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ف        
  . ينظمه القانونالذيعلى الوجه 

واحملبـوس   وحق االتصال املنصوص عليه ىف هذه املادة هو حق الزيارة وقد سوى الدستور بني املقبوض عليه         
احتياطيـا واملعـتقلني      املعاملة بني احملبوسـني     يدلل أن الدستور أيضا قد وحد      الذياحتياطيا وبني املعتقل، األمر     

 نظمه  الذي على الوجه    الزيارة،وصال  تاالينهم يف حق    ب يستتبع التسوية    الذيوحرص على النص على ذلك األمر       
 مشروعة ويتعني عـدم     ري غ الدستوريالنص    خمالفة هلذا  أحكام قرارات أو    أيالقانون للمحبوس احتياطيا، وتعترب     
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 م  ١ ٩٦٨ لـسنة    ٥٨ م املعدلة بالقانون     ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ مكررا من القانون     ٢٠حرصت املادة    وقد   أعماهلا
قضائي، املعاملة املقررة للمحبوسني احتياطيا ىف هذا      يعامل كل من تسلب حريته بغري حكم      " على ذلك بأن نصت     

ة للمحبوسني احتياطيا ىف هـذا      أمر أو قرار خيالف املعاملة املقرر      فكل"  خيالف ذلك من أحكام       ويلغي ما  القانون  
ملعتقل باحملكوم عليه وهو    االدستور والقانون ألنه يعترب من ناحية أخرى مساواة         أحكام  الفته  ملخالقانون يعترب الغيا    
  .غري جائز قانونا

  

  

  :حق احملبوس احتياطيا يف شراء اجملالت والكتب والصحف املصرح تداوهلا** 
  اء الكتب واالت والصحف املتداولة وذلك وفقا ملا تقرره الالئحةحيق للمحبوس احتياطيا شر      

  . فقرة ثانية من القانون٣مادة " الداخلية 
احتياطيا أن    م على أنه جيوز للمحبوسني     ١٩٦١ لسنة   ٧٩ من الالئحة الداخلية رقم      ١٥وقد نصت املادة          

 أوقـات   يفعليها  لإلطالع   املصرح بتداوهلا     من الكتب والصحف واالت    يشاءونيستحضروا على نفقتهم ما     
الفقرة األخرية من املـادة      فراغهم وكانت املادة حتظر على احملكوم عليهم واحملبوسني احتياطيا املنصوص عليهم ىف           

 فئـات احملكـوم     لباقياالمتياز املقرر     ىف االنتفاع من هذا    ١٩٧٣ لسنة   ٢٣ من القانون قبل تعديلها بالقانون       ٣
 ٩٨ د ،      ٩٨ ج ،    ٩٨ب مكـررا ،      ٩٨ أ ،    ٩٨احملكوم عليهم واحملبوسون احتياطيا طبقا للمادة       عليهم وهم   

 وكان النص علـى حرمـان    الرأي م جرائ  هى اجلرائم الفكرية أو    ماجلرائ من قانون العقوبات وهذه      ١٧٤هـ ،   
انت تفـرض علـى احملبوسـني        ك اليتالعقوبة   احملكوم عليهم واحملبوسني احتياطيا من هذا االمتياز نوعا من أنواع         

  العاديـة    ماجلرائ يف االحتياطييتمتع احملبوس    احتياطيا واحملكوم عليهم ىف هذه اجلرائم وكان من غري املألوف أن          
 عن  لال يق قضية رأى فهذا االمتياز ميثل قيمة أساسية        يف   عليه وم أو احملك  االحتياطيذا االمتياز حترم منه احملبوس      

 كانت سائدة ىف القـانون الرومـاين        اليتاملشرع متأثرا بالنظرة     وكان. لمسجونني من هذه الفئة   املأكل وامللبس ل  
 املقررة لغريهم من    االمتيازاتمن القسوة ىف معامالم وحرمام من         للمسجونني من هذه الفئة    الوسطيوالقرون    

 املشرع صـنعا    وأحسنالواقع هو جرميتهم احلقيقية      يف ألنه   واإلطالعبالقراءة   . اخلاص االمتيازاملسجونني خاصة   
 واكب هذه السياسات من ضرورة متييـز         الذيالسياسات العقابية احلديثة والتطور       هذه الفقرة متشيا مع    بإلغائه

مباحـة   أاواحلق ىف شراء الصحف واالت والكتب املصرح بتداوهلا حق مطلق ألن األصل              .معاملة هذه الفئة  
  . بتداوهلا  بني الناس دون متييز سابقصبترخي

  
  -:ًحق احملبوسني احتياطيا يف العالج  ** 

لقـانون ىف    ا  املقررة للمحبوسني احتياطيا احلق ىف العالج املقرر للمحكوم عليهم كما نص عليها            احلقوقمن        
 لسنة  ٧٦عمومية رقم   ال  من الالئحة الداخلية لليمانات والسجون     ٥٢ إىل ٢٤ واملواد من    ٣٤ إىل ٣٣املواد من   
من متتعهم برقابة طبية علـى األغذيـة وحـق           . من الئحة السجون املركزية    ٣٥ إىل ٣١ م واملواد من     ١٩٦١

 مستـشفى   أي يف مستشفى السجن أو     يفمريضا وحق العالج      كان إذا عليهم أسبوعيا وعيادم       الطيبالكشف  
ألدوية  الالزمـة لعالجهـم باـان وخـضوعهم          السجن وصرف ا  يف   مل تتوافر هلم أسباب العالج       إذا حكومي

 كان حمبوسا انفراديا ونرى أنه جيب السـتكمال         إذاوالكشف عليه يوميا      هللمالحظة الطبية الدائمة وحق زيارت    
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من قانون تنظيم السجون    ) ٣٦( املادة   يف املنصوص عليه    حىصال اإلفراجاحتياطيا حبق    هذا احلق أن يتمتع احملبوس    
 أصـيب   إذا هذه املادة    أحكاماحلق على احملكوم عليهم فقط وأن خيضع احملبوس احتياطيا لذات            وعدم قصر هذا  

  .خطري يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزاً  كليا مبرض
  

  -:ًحظر اتصال رجال السلطة باحملبوس احتياطيا يسري علي املعتقلني ** 
 مكرراً من القانون رقم     ٢٠ بشأن الطوارئ و     ١٩٥٨ لسنة   ١٦٢مكرراً من القانون     " ٣" نصت املادتان         
 علي معاملة املعتقلني ، وكل من تسلب حريتـهم          ١٩٦٨ لسنة   ٥٧ املضاف بالقانون رقم     ١٩٥٦ لسنة   ٣٦٦

بغري حكم قضائي معاملة احملبوسني احتياطياً واملعاملة تقتضي سريان كافة احلقوق والواجبـات علـي احملبـوس                 
 بأمر من النيابة العامـة أو   إيداعه وليس صحيحاً ما يقال من أن احملبوس احتياطياً يكون           احتياطياً مبا فيها هذا احلق    

 وهي جهة قضائية وهي صاحبة األمر فهي اليت متلك إصدار األمر ومنعة ، أما املعتقـل فهـو                   قمن قاضي التحقي  
 باملعتقل أو منع أحد من      االتصالية يف   مودع بأمر من رجال السلطة التنفيذية وبالتايل فأن هلم مطلق التقدير واحلر           

 يعد خمالفاً لروح التشريع ونصوصه فاألصل أن النيابة العامة أو قاضي التحقيق هي اجلهة               الرأياالتصال به وهذا    
در أمر بتقييـد     أن يص  واالستثناء) احتياطية أو تنفيذية    ( املختصة بإصدار األمر بالتنفيذ ألي عقوبة مقيدة للحرية         

 أو  االسـتثناء احلرية من رجال السلطة العامة يف حدود السلطة املخولة هلم بقانون الطوارئ وال جيوز التوسع يف                 
 ومن ضمن حقـوق احملبـوس       حقوقهالقياس عليه هي فالقاعدة أن يتساوي املعتقل مع احملبوس احتياطياً يف كافة             

صال رجال السلطة به إال بأمر من النيابة العامة ومل يرد استثناء علي هـذا األصـل                 احتياطياً األصلية هي حظر ات    
 جاء عاماً دون ختصيص حقوق بعينها وكذا الـنص          ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ مكرراً من القانون رقم      ٢٠نص املادة   و

 من أي   استثناؤه بشأن حالة الطوارئ فال جيوز       ١٩٥٨ لسنة   ١٦٢مكرراً يف القانون رقم      " ٣" الوارد يف املادة    
 النيابة العامة وليس السلطة     تصدره به   االتصال الصادر بزيارة املعتقل أو      فاإلذنحق من احلقوق ما مل يرد ا نص         

 ال يتضمن حرية رجال السلطة      هعتقالامر الصادر ب  األف وهو املعمول به فعالً وبالتايل       باعتقاله أو   بإيداعهاليت قامت   
 شخص بغايـة غـري      باعتقال أي وقت ألنة قد ثبت فعالً أن رجال السلطة قد يصدرون أمراً              يفمن االتصال به    

 النيابة  إيلقدم بعض املعتقلني    من القضايا   كبري  مشروعة كاحلصول منه علي اعترافات وهو ما حدث فعالً يف عدد            
، وان هذه االعترافات كانت نتيجة التعذيب أثنـاء         لإلدالء باعترافات عن قضايا ثبت فيما بعد عدم ارتكام هلا         

لذلك فأننا إعماالً لصحيح القانون وروح التشريع نري أن هذا احلظر ينطبق علي املعتقل وعلي احملبوس                االعتقال،  
  .احتياطياً 

  

  -:ًا تأديب احملبوس احتياطي** 
يعامل احملبوس احتياطياً فيما يتعلق بالنظام      ""  علي أنة    ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون رقم     ٤٨نصت املادة         

  "".التأدييب معاملة احملكوم عليهم باحلبس أو بالسجن ، ومع ذلك ال توقع عليهم عقوبة النقل الليمان 
جاَ يف توحيد املعاملة بني احملكوم عليم وبـني احملبوسـني           وذكرنا من قبل أن املشرع يف القانون احلايل قد ج منه          

احتياطياً أو علي األقل تقليل الفارق يف املعاملة إيل أقصي حد ومل يأخذ بقاعدة التفريد التنفيذي يف تنفيذ العقوبات                
يهم علـي ـج     عاملة بني احملكوم عل   ييز احملبوسني احتياطياً يف امل    السالبة للحرية وضرورة تصنيف املسجونني ومت     



 ١٦٧

 فكان هذا القانون يكتفي مبعاملة احملبوسني احتياطياً فيمـا يتعلـق       ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠املشرع يف املرسوم بقانون     
بالعقوبات التأديبية معاملة احملكوم عليهم بالسجن أو باحلبس ومفاد ذلك أنة أجاز توقيع كافة العقوبات املنصوص                

ون فيما عدا النقل إيل فرقة التأديب املخصوصة يف الليمان فـال جيـوز              من القان  " ٤٤ ،   ٤٣" عليها يف املادتني    
أمر ال   علي احملبوسني احتياطياً وهو      االنفرادي اإلنذار واحلبس    إيداع احملبوس احتياطيا فيها فيجوز توقيع عقوبات      

 إدانته ومساواته باحملكوم عليه يف      يتفق مع أبسط قواعد العدالة فاألصل يف احملبوس احتياطياً أنة برئ إيل أن تثبت             
التأديب أمر خيل ذه القواعد والنص عليه يف التشريع يعترب خروجاً علي مقتضيات العدالة يف ضرورة التمييز بني                  

  .احملبوسني احتياطياً واحملكوم عليه 
  

 ١٤١ نصت عليه املادة     ورغم ذلك فإن املشرع املصري قد قنن احلبس االنفرادي للمحبوسني احتياطياً فيما                 
للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ىف القضايا اليت يندب لتحقيقهـا ىف           "  من قانون اإلجراءات اجلنائية واليت تنص على        

كل األحوال أن يأمر بعدم اتصال املتهم احملبوس بغريه من املسجونني و بأال يزوره أحد وذلك بدون إخالل حبق املتهم                    
 والقاعدة الواردة ىف هذا الـنص تقـنن احلـبس االنفـرادي             ".   دافع عنه بدون حضور أحد    باالتصال دائماً بامل  

للمحبوسني احتياطياً وتسبغ عليه الشرعية مبوجب قرار صادر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق،  كما أـا                   
لنيابة العامة أو قاضي التحقيق     أطلقت احلبس االنفرادي دون حتديد حد أقصى للمدة اليت جيب أن يلتزم ا قرار ا              

بأال (( ىف حرمان املتهم باالتصال بغريه من املسجونني، أو باالتصال بالعامل اخلارجي طبقا للعبارة الواردة ىف النص                 
من الدستور  ) ٧١(وهو نص خيالف املعايري الدولية ويشوبه العيب بعدم الدستورية ملخالفته للمادة            ))  يزوره أحد   

 حق كل من يقبض عليه أو يعتقل باالتصال مبن يري إبالغه مبا وقع، أو االستعانة به على الوجـه                    اليت تنص على  
  .الذي ينظمه القانون
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   سجونة احلامل وأطفاهلامعاملة امل )  ٢( 
  

   :  ٢٣ القاعدة
  :الرعاية والعالج قبل الوالدة*  
.  عاية والعالج قبل الوالدة وبعدها ، جيب أن تتوفر املنشآت اخلاصة الضرورية لتوفري الر        ىف سجون النساء     )  ١( 

 مدين  وإذا ولـد       حيثما كان ذلك باإلمكان ، اختاذ ترتيبات جلعل األطفال يولدون ىف مستشفي            -وجيب  
  . ،  ال ينبغي أن يذكر ذلك ىف شهادة ميالده الطفل ىف السجن

  :أطفال السجينات*  
  حني يكون من املسموح به بقاء األطفال الرضع إىل جانب أمهام ىف السجن ، تتخذ التـدابري الالزمـة                      )٢( 

لتوفري دار حضانة جمهزة مبوظفني مؤهلني ، يوضع فيها الرضع خالل الفترات اليت ال يكونـوا أثنائهـا ىف                   
  . رعاية أمهام 

  

   : ٥٣القاعدة 
  :إدارة سجون النساء* 
ون املختلطة املستخدمة للذكور واإلناث معا ،  يوضع القسم املخصص للنساء من مبين السجن               ىف السج  )  ١( 

  .  تكون ىف عهدا مفاتيح مجيع أبواب هذا القسم مسئولةحتت رئاسة موظفه 

  :دخول قسم النساء* 
  .نثي ال جيوز ألي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما مل يكن مصحوبا مبوظفة أ )  ٢( 

  :اتينرعاية السج*  
على أن  .  تكون مهمة رعاية السجينات واإلشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا              )  ٣( 

 أو أقـسام    سيما األطباء واملعلمني من ممارسة مهامهم املهنية ىف السجون         ال مينع املوظفني الذكور، وال     هذا
  .السجون املخصصة للنساء

  

  
  ": ١٩" مادة 

تعامل املسجونة احلامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل       
 الالزمة مع  وجيب أن يبذل لألم وطفلها العناية الصحية .الوضعوالنوم حىت تضع محلها ومتضي أربعون يوما على 

   .كانحلامل أو األم من الغذاء املقرر هلا ألي سبب   وال جيوز حرمان املسجونة اوالراحة،الغذاء وامللبس املناسب 
  
  

 " الوضع فى القانون املصري " 
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   " : ٢٠" مادة 
 ألبيه فإن مل ترغب ىف بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم.  يبقي مع املسجونة طفلها حىت يبلغ العمر سنتني       

 مأموره إخطار فإن مل يكن للطفل أب أو أقارب يكلفونه وجب على مدير السجن أو.  أو ملن ختتاره من األقارب
احملافظ أو املدير لتسليمه للعناية به خارج السجن ىف أحد املالجئ وإخطار األم املسجونة مبكانه وتيسري رؤيتها له 

  . ىف أوقات دورية على الوجه الذي تبينه الالئحة الداخلية 

   " :٦٨" مادة 
  .يوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام على احلبلى إىل ما بعد شهرين من وضعها 

  

  : بالالئحة الداخلية للسجون ١٩٦١ لسنة ٧٩ـ  كما نص فى قرار وزارة الداخلية رقم 
  

  :تشغيل املرأة*  
  : " ٤" مادة 

  .شغال اليت تتفق وطبيعة املرأة ال يشتغل احملكوم عليهن إال داخل السجن يف األ
  

  :  رؤية وزيارة أبناء املسجونات* 
   -" ٨٠" مادة 

ع أحد املالجئ وجب تيسري رؤيتها إياه بإحضاره إىل السجن مرتني ىف الشهر على              إذا كان للمسجونة طفل مود    
األكثر مىت طلبت املسجونة ذلك ومل يكن هناك مانع صحي ، وتتم الزيارة ىف غري املكان املعد للزيـارة العاديـة                     

ق بـسلوك األم    حبضور إحدى موظفات السجن وملدة ال جتاوز نصف ساعة وال متنع هذه الزيارة ألي سبب يتعل               
وال حتول الزيارات املذكورة دون الزيارات املستحقة مبقتضى هذه الالئحة  ،  ومـىت جـاوز                 .   داخل السجن   

  . االبن الثانية عشرة سنة تتم الزيارة ىف املكان املخصص للزيارة العادية وىف مواعيدها 
  

  :الزيارة*  
  : " ٧٠" مادة 

لذلك ىف السجن حبضور أحد مستخدمي السجن أثناء زيارة املـسجونني           تتم زيارة املسجون ىف املكان املخصص       
أما الزيارة اخلاصة فتتم ىف مكاتب أحد ضباط السجن وحبضوره          .    وإحدى املستخدمات أثناء زيارة املسجونات      

  . أو من ينوب عنه مع عدم اإلخالل حبق حمامي املسجون ىف مقابلته على انفراد 
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   " :٧٥" مادة 
 جيوز السماح بزيارة أحد املسجونني بإحدى املسجونات إال إذا كانت زوجته أو حمرما له ،  وتتم هـذه                    ال      

الزيارة حبضور إحدى مستخدمات السجن مع املسجونة ومساعد السجن مع املسجون ،  وملدير عام السجون أن                 
  . ة يسمح للمسجونني بزيارة ذويهم املودعني ىف سجن آخر إذا دعت إىل ذلك ضرور

  

  : على أن١٧ فى املادة  الالئحة املركزية لقانون السجونكما نصت ـ 
يعمل احملكوم عليهم باحلبس مع الشغل ىف أعمال نظافة املركز وأعمال اخلدمات اخلاصة به ، وتعمل النساء                       

  . منهم ىف األشغال اليت تتفق مع طبيعة املرأة 
  

 ٧٦  العدد -الوقائع املصرية  [[ ن كيفية معاملة املسجونني ومعيشتهم   فى شأ١٩٩٨ لسنة ٦٩١ـ  ثم صدر قرار رقم 
   ]]:١٩٩٨ إبريل سنة ٢فى 

  

  -:مالبس املسجونات احملكوم عليهن واحملبوسات احتياطياً من النساء) ١
 – شبشب بالستيك    –فوطة وجه    ) ٢(  عدد   –لباس   ) ٢(  عدد   –قميص   ) ٢(  عدد   –جلباب   ) ٢( عدد  " 

 جاكتة صـوف    –فوطة للطمث    ) ٤(  عدد   –منديل للرأس    ) ٢(  عدد   –طرحة من قماش خفيف     )  ٢( عدد  
ـ " منديل يـد     ) ٢(  عدد   –صابونه   ) ٢(  عدد   – حذاء   –علي قطن شتاء     ة لألمهـات احلاضـنات     سبوبالن

  . صابونه لكل منهن ) ٤( واملرضعات يزاد صنف الصابون إيل 
  

  -:مالبس املسجونات املريضات ) ٢
 عـدد   -منديل يد    ) ٢(  عدد   -اء  قميص كستور شت   ) ٢(  عدد   –لباس   ) ٢(  عدد   -جلباب   ) ٢( عدد  " 
لتميـز املـسجونات    " أكمام، أزرار، ياقـة     "  سترة بلون مساوي وبدون      - شبشب بالستيك    -فوطة وجه   ) ٢(

  .املرضي املودعني باملستشفي عن باقي املسجونات
  

  -:مالبس األطفال الرضع ) ٣
) ٢(  عدد   –منديل   ) ٢(  عدد   -قميص كستور شتاء     ) ٢(  عدد   -لباس   ) ٤(  عدد   -جلباب   ) ٢ ( عدد" 

بنطلون صـوف    ) ٢(  عدد   –قطن أبيض   ) شرايني  ( زوج جوارب    ) ٢(  عدد   -بلوفر صوف علي قطن شتاء      
  .قميص ) ٢(  عدد -بطانية أو كوفرتة أطفال  ) ١(  عدد –تريكو شتاء 

جن إذا رأي ضرورة صحية أن يوصي بصرف مالبس داخلية إضافية علي حساب مـصلحة             وجيوز لطبيب الس   -
  .السجون للمسجونني الذين ليس يف قدورهم شراؤها وذلك بعد موافقة رئيس قطاع مصلحة السجون

 ويعاد الكشف طبياً علي من يوصي الطبيب بصرف مالبس هلم علي حساب قطاع مصلحة السجون دفعتني يف                 -
ر يف دفتر التقريرات الطبية ودفتر املعاملة االستثنائية بنتيجة الكشف، وإذا رأي ضرورة إعادة صرف               السنة، ويؤش 

  .هذه األصناف الستمرار األسباب املوجبة للصرف جماناً ويكون صرفها هلم مبوافقة رئيس قطاع مصلحة السجون
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  : من  الالئحة الداخلية للسجون على أن٥١ًونصت أيضا املادة 
  :نات املصابات بأمراض عقليةاملسجو* 

  .املسجونون املصابون بأمراض عقليــة  :  رابعالفرع ال

   " :٥١" مادة 
 فإذا تعـذر    أقاربه،عند إيداع مسجونة مستشفي األمراض العقلية ال يرسل معها طفلها بل يسلم إىل أبيه أو أحد                 

  . ذلك يرسل إىل أحد املالجئ بواسطة حمافظ اجلهة 
  
  
  

  :نثىتفتيش األ* 
  : من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن٤٦تنص املادة 

وإذا كان املتهم أنثى    .  ىف األحوال اليت جيوز فيها القبض قانوناً على املتهم جيوز ملأمور الضبط القضائي أن يفتشه              
  .  وجب أن يكون التفتيش مبعرفة أنثى يندا لذلك مأمور الضبط القضائي

  

 :لى احملكوم عليهن تأجيل تنفيذ العقوبة ع*  

  :نص قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أن
  :٤٨٥مادة 

إذا كانت احملكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي ىف الشهر السادس من احلمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حـىت                   
  . تضع محلها ومتضي مدة شهرين على الوضع

 أثناء التنفيذ أا حبلي وجبت معاملتـها ىف الـسجن معاملـة             فإذا رؤى التنفيذ على احملكوم عليها،  أو ظهر ىف         
  . احملبوسني احتياطياً حىت متضي املدة املقررة بالفقرة السابقة

  

  :٤٨٨مادة 
إذا كان حمكوما على الرجل وزوجته باحلبس مدة ال تزيد على سنة ولو عن جرائم خمتلفة ومل يكونا مسجونني من                    

ات على أحدمها حىت يفرج عن اآلخر وذلك إذا كانا يكفالن صغري مل يتجاوز مخسة               قبل،  جاز تأجيل تنفيذ العقوب     
  .     عشر سنة كاملة وكان هلما حمل إقامة معروف مبصر

  
  
  
  
  

"الوضع فى قانون اإلجراءات اجلنائية املصري " 
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ىف تقريرهـا العـام   " بالنساء احملرومات من حريتهن"      قد أعدت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب معايري تتعلق    
أنه من حيث املبدأ، ينبغي احتجاز النساء احملرومات من حريتهن ىف مكـان             "أا شددت على     وىف حني    ١العاشر  

ترتيبـات  " فقد رحبـت بوضـع        " .  منفصل فعلياً عن ذلك الذي يشغله أي رجال حمتجزين ىف املؤسسة ذاا           
" .   اجلنسني ىف السجون   أو لدرجة معينة من اختالط    / للجمع بينهما و    ) احملرومني كليهما من حريتهما     ( للزوجني  

  .شريطة أن يوافق السجناء املعنيون على املشاركة وأن يتم اختيارهم بعناية واإلشراف عليهم بشكل واٍف" 
( ب أن ميـارس أنـشطة مفيـدة         النساء احملرومات من حريتهن جي    " والحظت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أن       

تبعـاً  " وذكـرت أنـه     ."  على قدم املساواة مع نظران الذكور      )  اخل، التدريب ، التعليم ، الرياضة ،        العمل
  ". للظروف فإن حرمان النساء من االستفادة املتكافئة من أنشطة النظام ميكن اعتباره معاملة مهينة

التقـاعس  " جيب تلبية احتياجات الصحة الشخصية للنساء بشكل واٍف وبأن          " وصرحت اللجنة األوروبية بأنه     
وجيب أن تكون الرعاية الصحية ذات      ".  الضروريات األساسية ميكن أن يصل حبد ذاته إىل معاملة مهينة         عن تقدمي   

جيب بذلك كل جهد ممكن لتلبية االحتياجات الغذائيـة احملـددة           " كذلك  .  معيار مواز لذلك السائد ىف اتمع     
  لـربوتني وغـين بالفاكهـة واخلـضار        للسجينات احلوامل اللوايت جيب تقدمي غذاء هلن يتضمن نسبة عالية من ا           

     ٢. الطازجة
  

  

  
  

  :تطبيقات حمكمة النقض املصرية ىف شأن تفتيش النساء السجينات* 
مراد القانون من اشترط تفتيش األنثى مبعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من املواضع اجلسمانية اليت ال                 .  ١

هدا هو احلفاظ على عورات املرأة اليت ختدش حياءها إذا          جيوز لرجل الضبط القضائي االطالع عليها ومشا      
   ٣.مست

تنفيذ اإلذن بتفتيش الطاعنة دون االستعانة بأنثى ال يعيب إجراءات التفتيش طاملا اقتصر على مواضع ال تعترب             .  ٢
  ٤. من عورات املرأة اليت ال جيوز لرجل اإلطالع عليها

  
  

                                                 
  . ٣٣ – ٢١ اللجنة األوروبية لمنع التعذيب، التقرير العام العاشر ، الفقرات  ١
، ٢٠٠١  ,Morgan and Evans لالطالع على مناقشة حول أنشطة اللجنة األوروبية لمنع التعذيب المتعلقة بالسجينات ، أنظر  ٢

   .١٢٤ – ١٢١ص 
 ).٧٥٩ ص ١٦٩ ق ٢١/٥/١٩٧٢ – ٣٥٩ ص ٨١ ق ٢٣ أحكام النقض س ١٢/٣/١٩٧٢ (  ٣
 ). ٦٤  س١٤  ق٣٧ أحكام النقض س١٤/١/١٩٨٦( ٤

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 

 التطبيقات على املستوى احمللي" 



 ١٧٣

ات جنائية أن يكون مثة تفتيش قد وقع على األنثى ىف موضـع مـن                إجراء ٤٦/٢جمال أعمال حكم املادة     .  ٣
جسمها ال جيوز لرجل الضبط القضائي االطالع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات املـرأة الـيت خيـدش                  

   ١. حياءها إذا مس
 القضائي   إجراءات جنائية أن حتلف الشاهدة اليت ندبت لتفتيش أنثى من مأمور الضبط            ٤٦ال تستلزم املادة    .  ٤

وأثبت امسها ىف حمضر ضبط الواقعة اليمني إال إذا خيف أال يستطاع فيما بعد مساعها بيمني طبقاً للقاعدة اليت                   
  ٢.  إجراءات جنائية٢٩وضعتها املادة 

الكشف عن املخدر ىف مكان حساس من جسم الطاعنة مبعرفة طبيب املستشفي ال تأثري لـه علـى سـالمة                    .  ٥
قيامه ذه اإلجراءات إمنا كان بوصفه خبرياً،  وما أجراه ال يعدو أن يكـون تعرضـاً                 اإلجراءات، ذلك أن    

للطاعنة بالقدر الذي تستلزمه عملية التداخل الطيب الالزمة إلخراج املخدر من موضع إخفائـه ىف جـسم                 
  ٣. الطاعنة

ناث وإنه ال غـضاضة عنـد   إن القول بأن الطبيب يباح له حبكم مهنته ما ال يباح لغريه من الكشف على اإل   .  ٦
  ٤. استحالة تفتيش متهمة مبعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش املطلوب، ذلك تقدير خاطئ ىف القانون

مل يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن تفتـيش، إذ أن هـذا                   .  ٧
وجذب الضابط املخدر مـن     .   مواضع تعترب من عورات املرأة     االلتزام مقصورا على إجراء التفتيش ذاته ىف      

  ٥. الطاعنة ليس فيه مساس بعورة املرأة مما جيوز إجراؤه إال مبعرفة أنثى
 ال  – بفرض صحة ذلك     –قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش              .  ٨

   ٦. عليها حبيث يبطل التفتيشيتحقق به املساس بعورة هلا أو االطالع
 إجراءات جنائية أن هو أمسك بيد املتهمة وأخذ العلبة اليت           ٤٦/٢ال يكون ضابط البوليس قد خالف املادة        .  ٩

  ٧. كانت ا
 ىف وضعها الظاهر بني     اإن ضابط البوليس ال يكون قد خالف القانون أن هو التقط لفافة املخدر اليت طالعه              .  ١٠

  ٨. همة وهي عارية املتمأصابع قد
 من قانون اإلجراءات اجلنائية إذا كان املتهم أنثى أن يكون التفتيش مبعرفة أنثـى               ٤٦/٢استلزم نص املادة    . ١١

يندا لذلك مأمور الضبط القضائي،  ومل يشترط القانون كتابة ىف هذا الندب ألن املقصود بندب األنثى ليس                  
 اشتراط ندب األنثى جاء عندما يكون التفتـيش ىف املواضـع   حتقيق ضمانات حرية من جيرى تفتيشها ولكن 

                                                 
 ).٩٨ ص٢٧ ق١٣ س– ٣٠/١/١٩٦٢ – ٢٥٨ ص٥١ ق١٧ أحكام النقض س٧/٣/١٩٦٦ ( ١
 ).٨٢٥ ص١٨٧ ق٢٣ أحكام النقض س٢٩/٥/١٩٧٢ (  ٢
  ).٩ ص١ ق٢٧ أحكام النقض س٤/١/١٩٧٦ (  ٣
  ).٨٠٧ ص٢٤٩ ق٦ أحكام النقض س١١/٤/١٩٥٥ (  ٤
 ).٩٥ ص١٩ ق٣٥ أحكام النقض س٣١/١/١٩٨٤ (  ٥
  ).٢٥٧ ص٤٩ ق٣٤ أحكام النقض س٢/١٩٨٣/ ٢٢ (  ٦
 ).١٤٨ ص٣٠ ق٢١ أحكام النقض س٨/٢/١٩٧٠ ( ٧
 ).٥٢١ ص١٤٣ ق٨ أحكام النقض س٢٠/٥/١٩٥٧ (  ٨



 ١٧٤

اجلسمانية اليت ال جيوز لرجل الضبط القضائي االطالع عليها ومشاهدا بقصد احلفاظ على عورات املـرأة                
  ١. اليت ختدش حياءها إذا مست،  بل يكتفي بالندب الشفوي

ا يكون مكان التفتيش من املواضع اجلسمانية اليت ال         مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى مبعرفة أنثى عندم        .  ١٢
جيوز لرجل الضبط القضائي االطالع عليها ومشاهدا هو احلفاظ على عورات املرأة اليت ختدش حياءها إذا                

اليت ون ضدها وجذا عنوة من صدرها       مست ، وملا كان ما قام به الضابط من إمساكه باليد اليسرى للمطع            
خدرات ينطوي بال شك على مساس بصدر املرأة الذي يعد من العورات لديها ملا يقتضيه               كانت ختفى فيه امل   

ومن مث فإن احلكم املطعون فيه إذ قضى بقبول         .  ذلك بالضرورة من مالمسة هذا اجلزء احلساس من جسمها        
  ٢.  سليماًالدفع ببطالن تفتيش املطعون ضدها لألسباب السابقة اليت أوردها يكون قد طبق القانون تطبيقاً

إذا كان احلكم املطعون فيه قد أجاز تفتيش صدر املرأة وسوغة مبقولة أن التقاط العلبة احملتوية على خمـدر                   .  ١٣
من صدر املتهمة ال يعترب تفتيشاً ميس مواطن العفة منها،  وقضى بإدانتها اعتماداً على الدليل املستمد من هذا                 

  ٣. ىف تطبيق القانون وتأويلهالتفتيش الباطل وحده فإنه يكون خمطئاً
  

  ٤ :تقارير منظمات حقوق اإلنسان * 
      وتشري تقارير منظمات حقوق اإلنسان أنه بسجن القناطر للنساء فإن املعلومات تؤكد أن إدارة الـسجن ال                 

ـ          ٧ و   ٦تقيم أي وزن لعملية التصنيف العقايب ففي عنربي          ر   ختلط الرتيالت دون مراعاة لذلك التـصنيف األم
الذي يساعد على تبادل اخلربات اإلجرامية بني الرتيالت، فضالً على ذلك فإن العديد من القاصـرات جيـري                  

  .احتجازهن مع البالغات ىف مكان واحد رغم املخالفة الصارخة للقانون
ل السجن        وعن األحوال املعيشية داخل سجن القناطر تؤكد سجينة ملندويب اجلمعية أن الطعام املقدم هلن داخ              

غري كاف باملرة فضالً عن عدم نظافته وعدم نضجه مما يضطر أغلب السجينات إىل إعادة طهيه مـرة أخـرى،                    
( والغـداء   ) خبـز   + فـول   : (  أرغفة ىف اليوم، وأن وجبة اإلفطار عبارة عـن           ٣وتقول إن كل مسجونة هلا      

  . جونةويوم االثنني يتم توزيع قطعة حلم وبيضتني لكل مس)  أرز + خضروات 
      وتقول إا مت وضعها ىف التأديب مرة واحدة ملدة يوم واحد بسبب اكتشاف السجانات وجود نقود معهـا                  

كما .     وال يوجد ا دورة مياه      ١,٥ × ١,٥بعد انتهاء الزيارة ومت إيداعها ىف غرفة التأديب ومساحتها حوايل           
 سجينة ىف حني أن سعته احلقيقية ال        ١٢٠داخل العنرب عن    تؤكد على أنه ىف أحيان كثرية ما يزيد عدد السجينات           

  . سجينة مما جيعل بعضهن يلجأن إىل النوم على األرض لعدم وجود أسرة هلن داخل العنرب٩٠ميكن أن تزيد على 
وعن األوضاع والرعاية الصحية داخل السجن فتؤكد السجينة نفسها أنه ال يوصف إال املسكنات للمـرض وىف                 

وهذا ما تؤكده سجينة لبنانية اجلنسية واليت تبلغ        .   هن ألية أدوية فعليهن شراءها من حسام اخلاص       حالة احتياج 

                                                 
 ).٥٨٨ ص١٢٥ ق٣٠ أحكام النقض س١٧/٥/١٩٧٩ ( ١
  ).٦٦٨ ص١٣٢ ق١٥ أحكام النقض س١٦/١١/١٩٦٤ (  ٢
  ).١٣١٤ ص ٣٩٤ ق٦ أحكام النقض س١٩/١١/١٩٥٥ ( ٣
  .٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٢ أعوام – االحتجاز والمحتجزون فى مصر – راجع فى ذلك تقارير مساعدة السجناء  ٤



 ١٧٥

 عاماً  حيث أشارت إىل أا أجرت عملية فتاق داخل مستشفي السجن، وكان لزاماً عليها شـراء                  ٤٦من العمر   
  .األدوية املقررة هلا على حساا اخلاص

  

   عاماً وكان معها طفالها الصغريان واللـذان مت  ١٥ا أنه قد مت القبض عليها منذ         كما أوضحت السجينة ذا 
إيداعهما ىف قرية األمل لرعاية األحداث بالعاشر من رمضان، وتتظلم من عدم متكينهما من زيارا بشكل منتظم                 

  . خاصة وأا سجنت ومها ىف سن صغرية
  

 إا وبالرغم من مرضها مبرض السكر، إال        – سجينة أخرى          وعن سوء الرعاية الصحية داخل السجن تقول      
أنه ال يتم صرف أدوية السكر هلا من عيادة السجن وأا تضطر لشرائه على حساا اخلاص،  كما تؤكـد أنـه                      
وبالرغم من ختصيص عيادة وطبيب بالسجن إال أنه غالباً يكون غري متواجد،  أما عن األطعمـة فتأكـد أـا ال               

  .لطعام املخصص لبقية السجينات، وال يري نوعية األطعمة املفترضة حلالتها الصحيةتصرف إال ا
  

 عاماً وتقضي عقوبة األشغال     ٤٥      وتقول إحدى السجينات اليت طلبت عدم ذكر امسها، وهي تبلغ من العمر             
را أو تقدمي ما حتتاجه     الشاقة ملدة عشر سنوات بعد إدانتها ىف قضية خمدرات والمتناع أسرا بعد سجنها عن زيا              

من نقود، فإا تضطر للقيام بدور اخلادمة للسجينات األغنياء فتقوم بغسل مالبسهن وترتيب أسرن، وىف النهاية                
يعطوا مقابل ذلك أم بعض النقود أو علب السجائر واليت تستخدمها ىف شراء األدوية الـيت ال توفرهـا إدارة                    

  .     آلة ورداءة ما يقدم للسجينات السجن أو لشراء الطعام ىف ظل ض
  

 حيث ال يوجـد     –      وتؤكد إحدى الرتيالت داخل السجن ىف شهادا أن العناية الصحية ىف السجن منهارة              
الدواء الكايف وال تتوافر الرعاية الصحية الالزمة لكل من السجينة احلامل والسجينة األم،  وعدم تـوافر ألبـان                   

تؤكد السجينات على انتشار األمراض داخل السجن مثل أمـراض سـوء التغذيـة،              األطفال داخل السجن، و   
وذكرت إحدى الرتيالت أن عنرب األمهات واحلوامل ال يأخذ الرعاية الصحية الكافية،  فعند حدوث أي حالـة                  

 القـصوى   مرض ال جتد املريضة أي اهتمام،  وال توجد أي متابعة طبية هلؤالء الرتيالت، بل إنه ىف حاالت املرض                  
للمرأة للحامل فإا تؤخذ إىل مبين املستشفي ملدة يوم واحد مث تعاد إىل عنرب األمهات مرة أخرى دون أي متابعة                    
بعد ذلك،  أما األطفال الرضع فال حيصلن على الرعاية الكافية داخل السجن فال تتوافر لديهن املالبس الكافية،                  

عاية صحية، بل إن الرتيالت أكدن علـى قلـة الـدواء، واألغذيـة               أو العالج ، أو اللنب ، وال يوجد هلم أي ر          
  . ويعتمدون ىف األساس على األطعمة واللنب واألدوية اليت تأتيهن أثناء الزيارات

  
وجدير بالذكر أن القانون املصري مل ينص على ضرورة توفري دار حضانة جمهزة مبوظفني مؤهلني يوضـع فيهـا                   

  .يكونوا أبنائها ىف رعاية أمهانالرضع خالل الفترات اليت ال 
  

  

  

  

  

  



 ١٧٦

  "محاية النساء املسجونات من العنف والتعذيب " 
 عن حـاالت    ٢٠٠٠ إىل   ١٩٩٧كشفت تقارير مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء ىف الفترة من           

عتداء على  منوذجية النتهاك حقوق النساء، وعن بعض احلاالت الصارخة اليت قام ا رجال السلطات األمنية باال              
السيدات املتهمات أو زوجات املتهمني أو أخوان أو بنان رغبة ىف انتزاع االعتراف منهن على أنفسهن أو على                  
ذويهن، ذلك االعتداء الذي وصل ىف بعض احلاالت إىل االعتداء اجلنسي أو الصعق بالكهرباء ىف أماكن حساسة                 

االعتداء ىف بعض احلاالت إىل اإلجهاض باإلضـافة إىل         من اجلسد أو الكشف عن أجزاء جسدها، وكذلك وصل          
الترويع النفسي واملعنوي للنساء أثناء عملية التفتيش والقبض وتكسري حمتويات املرتل وأثاثه، وقد وصل األمر إىل                
حماوالت األمن ىف نشر األكاذيب حول نساء املعتقلني املشاع عنهم انضمامهم إىل اجلماعات اإلسـالمية تـدور                 

ويقوم رجال األمن مبحاولة سحبهن إىل      " إن ميارسن البغي واجلنس مع الغري أثناء اعتقال أزواجهن          " إشاعة   حول
  .ذلك املستنقع عن طريق عمالء هلم من النساء

وإيداع النساء ىف األماكن املخصصة الحتجاز الرجال، واحتجاز السيدات أو البنات من أقارب املتهمني              
وأخرياً تتعرض السيدات لضغوط قوية عليهن بغرض إكبارهن        . تهم نفسه للسلطات األمنية   كرهائن حلني تسليم امل   

على طلب الطالق من أزواجهن املسجونني على ذمة القضايا السياسية بغرض حتطيم معنويان وانكـسارهن، أو                
  .١ إكبارهن على العمل مع املباحث كمرشدين

 – عن حاالت التعذيب املنهجي      – النفسي لضحايا العنف     للعالج والتأهيل " الندمي"ويشري تقرير ملركز    
. وهو الذي يتم بأماكن االحتجاز ويهدف الوصول لنتائج حمددة اإلجبار على االعتراف للمعذب أو طرف آخـر      

 سيدة للتعذيب   ١٢٦وقد تعرضت   .  اخل. . .اإلذالل اإلهانة والتأديب  . اإلجبار على التنازل عن قضية أو ملكية      
احتجازهن وتعذيبهن بعد التعرض للعنف اجلماعي فبعد اإلغارة على املنطقة املعنية وتكدير كل مـن      منهن مت    ٣٦

فيها، يتم القبض على عدد من املواطنني، ويتم اقتيادهم ألقسام الشرطة، حيث يتعرض لصنوف شىت من صنوف                 
  .فقط) اجلماعي( سيدة وفتاة تعرضن لعنف الدولة ٤٣التعذيب، إضافة 

وىف حالة النـساء املتـرددات      .  قبض على فرد أو أكثر كجزء من التحريات حول جرمية ما          وقد يتم ال  
وهي نسبة  % ٤٩,٣ الاليت تعرضن نسبة مئوية من حاالت تعذيب النساء تصل إىل            ١٢٦على الندمي جند أن بني      

الواقع الفعلي وما يـصل     خميفة إذا وضعن ىف االعتبار قلة عدد املترددات على مراكز املساندة مقارنة مبا جيرى ىف                
  . لصفحات اجلرائد

                                                 
 وراجع فى ذلك الحاالت النموذجية الواردة فى إصدار مركز مساعدة السجناء دفاعـا عـن حقـوق                  –انتهي االقتباس     ١

   ،  ٢٠٠٠ إلى ١٩٩٧ اإلنسان لمساعدة السجناء فى الفترة من  تقارير مركز حقوق–السجناء 

 خبرات النساء في أقـسام      - كتاب أيام التعذيب    " راجع فى ذلك أيضاً تقرير مركز النديم لعالج وتأهيل ضحايا العنف              ٢

  .٢٠٠٤إصدار " الشرطة



 ١٧٧

ومبراجعة الشهادات اليت تناوهلا التقرير جند أن مجيع حاالت النساء عدا واحدة مت تعذيبـهن اجلنـسي                 
للنساء كأقصى وسيلة تعذيب وضغط على أحد الرجال لالعتراف على جرمية يشتبه ىف ارتكاا هو أو رجل آخر                  

  .على صلة به
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    معاملة السجناء األجانب )  ٣( 
  

  ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ـ 
  

  : ٣٨ القاعدة
  : االتصال بالعامل اخلارجي للسجناء األجانب* 
مينح السجني األجنيب قدرا معقوال من التسهيالت لالتصال باملمثلني الدبلوماسيني و القنصليني للدولة اليت               )  ١( 

  .  إليها ينتمي
مينح السجناء املنتمون إيل دول ليس هلا ممثلون دبلوماسيون ،  وقنصليون ىف البلد الالجئـون وعـدميو                   )  ٢( 

اجلنسية ، تسهيال مماثلة لالتصال باملمثل الدبلوماسي للدولة املكلفة برعاية مصاحلهم أو بآية سلطة وطنيـة                
  .أو دولية تكون مهمتها محاية مثل هؤالء األشخاص 

  

  جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ـ  
  ـألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 

  " ٢ /  ١٦" املبـــدأ 
 يتم أيضا تعريفه فورا حبقه ىف أن يتصل بالوسائل املالئمة بأحد            ،احملتجز أو املسجون أجنبيا   إذا كان الشخص          

لبعثة الدبلوماسية للدولة اليت يكون من رعاياها أو اليت حيق هلا بوجه آخر تلقي هذا االتصال                املراكز القنصلية أو با   
 إذا كان الجئا أو كان على أي وجه آخر مشموال حبماية منظمة             ،أو مبمثل املنظمة املختصة   ،  طبقا للقانون الدويل  

  . حكومية دولية 
  

هناك قواعد حول هذا املوضوع ملزمة )  ١٩٦٣-٤-٢٤( قات القنصلية من اتفاقية فيينا للعال) ٣٦( وتنص املادة   -
  :للدول املوقعة

ويكـون  .  يكون املمثلون القنصليون أحراراً ىف االتصال باملواطنني التابعني لدولتهم وهلم حق الدخول إليهم    )  أ    
  . ولة التابعني هلاللمواطنني التابعني نفس احلرية ىف االتصال والتخاطب مع املمثلني القنصليني للد

وعند طلب ذلك تقوم السلطات املختصة للدولة املستضيفة بدون تأخري بإعالم مقر القنصلية التابعة للدولة               )  ب  
املرسلة أن مواطناً تابعاً هلا قد قبض عليه أو أودع ىف السجن أو ىف احلبس االحتياطي أو مت حبـسه بطريقـة               

ن تأخري أي اتصال يوجهه الشخص املقبوض عليه،  أو املوجود           وتقدم نفس السلطات املختصة بدو    .  أخرى
وتقوم السلطات السابق ذكرها بتبليغ الـشخص       .  ىف السجن أو احلجز أو احلبس االحتياطي إىل القنصلية        
  . املعين بدون تأخري حبقوقه اليت تنص عليها هذه الفقرة



 ١٧٩

هلم املوجـودين ىف الـسجن أو احلجـز أو احلـبس            للممثلني القنصليني حق زيارة املواطنني التابعني لدو      )  ج    
االحتياطي وحق التخاطب والتراسل معهم وترتيب ممثلني للدفاع عنهم،  وهلم أيضاً حق زيارة أي مواطن                

ومع ذلك ميتنع .  تابع لدولتهم موجود  ىف السجن، أو احلجز أو احلبس االحتياطي ىف إطار جماهلم اإلقليمي         
اذ مبادرة باسم املواطن الذي يوجد ىف السجن أو احلجز أو احلبس االحتياطي إذا              على املمثلني القنصلني اخت   

  . ما عارض هو ذلك صراحة هذه املبادرة
  

  "اعتقال الالجئني وطالبي اللجوء " 
  

وجيـب  .        يستحق طالبو اللجوء احلماية مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل للمهاجرين           
وتنظمها املعايري الدوليـة حلقـوق     .   اعتقال طاليب اللجوء على أنه أساساً قضية هلا صلة حبقوق اإلنسان           النظر إىل 

وحيظر اعتقـال   .  اإلنسان مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وجمموعة املبادئ املتعلقة باالعتقال           
  ١. ضع ملراجعة دورية جتريها هيئة مستقلةطاليب اللجوء ما مل ميكن تربيره ىف احلاالت الفردية وخي

  : كذلك شددت اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشئون الالجئني على أن
وبشكل خاص، جيب كلما أمكن عدم وضع       .  أوضاع اعتقال الالجئني وطاليب اللجوء جيب أن تكون إنسانية        (( 

يني،  وال جيوز وضعهم ىف أماكن تتعـرض فيهـا           الالجئني وطاليب اللجوء مع األشخاص املعتقلني كمجرمني عاد       
  ٢)). سالمتهم الفعلية للخطر

  
 أصدرت املفوضية العليا لشئون الالجئني مبادئ توجيهية منقحة حول املعايري واملقـاييس             ١٩٩٩وىف العام         

غري مرغوب فيه   " لجوء  وتنص املبادئ التوجيهية على أن اعتقال طاليب ال       .  املنطبقة املتعلقة باعتقال طاليب اللجوء    
٣". بطبيعته

مـع  .  وتسهب ىف احلديث عن األسباب املسموح ا لالعتقال، وحتدد سلسلة من البدائل لالعتقال              
أحكام خاصة تتعلق باعتقال النساء واألطفال وكبار السن غري املصحوبني واألشخاص الذين يعانون من إعاقـات               

وتنص على أنه إذا مت اعتقال طاليب اللجوء، فيحق هلم احلـد            .  يبعقلية أو جسدية وضحايا الصدمات أو التعذ      
 من الضمانات اإلجرائية،  مبا ىف ذلك إبالغهم حبقهم ىف االستعانة مبستشار قانوين والتمكن من االتـصال                  األدىن

الجئني أو سواها   مبكتب املفوضية العليا لشئون الالجئني واتصال املكتب املذكور م،  واهليئات الوطنية املتوافرة ل             
كما حتدد املبادئ التوجيهية املعايري املتعلقة بأوضـاع        .  من اهليئات ومبحام والتمكن من االتصال م على انفراد        

                                                 
  .   ٩,٤ الفقرة ١٩٩٧نيسان /   إبريل٣أنظر لجنة حقوق اإلنسان، قضية إية ضد استراليا    ١
اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشئون الالجئين هي هيئة        ) . و(اللجنة التنفيذية، الفقرة     ) XXXVII ( ٤٤الخالصة     ٢

وتعتبر خالصاتها التي تعتمد عادة باإلجماع ، موضع ثقة ويمكن العثور على            .  دولة ٦٠حكومية دولية تضم أكثر من      

   . ch.unhcr.wwwضية العليا لشئون الالجئين على شبكة اإلنترنت النصوص فى موقع المفو
حبساً ضمن مكان ذي حدود ضيقة      " تنص المبادئ التوجيهية على أن المفوضية العليا لشئون الالجئين تعتبر االعتقال              ٣

 مرافق االعتقال أو مناطق الترانزيت فى المطارات، حيث         أو محصور، بما فى ذلك السجون أو المعسكرات المغلقة أو         

 ". يتم تقييد حرية الحركة بشدة، وحيث إن الفرصة الوحيدة لمغادرة هذه المنطقة المحصورة هي مغادرة البالد
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مبا ىف ذلك األحكام املتعلقة باالتصال بالعامل اخلارجي والقيام بعملية تدقيق للتعـرف علـى ضـحايا                 .  االعتقال
  ١.  الذين جيب أن حيصلوا على العالجالصدمات املؤملة أو ضحايا التعذيب

  

  : وتنص املبادئ التوجيهية على
وإذا مل يـتم    .  وجوب استخدام مرافق اعتقال منفصلة إليواء طاليب اللجوء وجيب تفادي استخدام الـسجون            " 

ون استخدام مرافق اعتقال منفصلة، فيجب إبعاد طاليب اللجوء عن ارمني املدانني أو الـسجناء الـذين ينتظـر      
  ٢". حماكمتهم، وال جيوز اختالط اموعتني

  

  
   " :٩٤" مادة 
لوزير الداخلية أن خيصص مكانا ىف السجن العمومي لقبول األجانب الذين يأمر حبجز من يرى أبعاده منهم                       

انني  ىف شأن جوازات السفر وإقامة األجانب والقو       ١٩٥٢ لسنة   ٧٤مؤقتا بالتطبيق ألحكام املرسوم بقانون رقم       
  .املعدلة له ، ويعاملون املعاملة اليت يقررها وزير الداخلية 

  

  
  

  

      وقد أعدت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ىف تقريرها العام السابع معايري ملعاملة طاليب اللجـوء املعـتقلني                 
بادئ التوجيهية املعتمدة    ، مشاة للم   ٣وسواهم من الرعايا األجانب احملرومني من حريتهم مبوجب قانون األجانب           

" من جانب املفوضية العليا لشئون الالجئني املذكورة أعاله ،  وحبسب ما قالته اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب                   
جيب أن حيق للمعتقلني لدواعي اهلجرة، أسوة بالفئات األخرى من األشخاص احملرومني من حريتهم، اعتباراً مـن                 

،  وجيب أن ينطبق احلـق ىف        "تارونه بأنفسهم بوضعهم واالستعانة مبحام وطبيب       بداية اعتقاهلم، إبالغ شخص خي    
إىل تفـادي قـدر     " تعيني حمام طوال فترة االعتقال، وإذا احتجزوا لفترة ممتدة، فيجب أن يهدف مكان اإلقامة               

 تظل ىف حدها األدىن   جيب أن " اإلمكان أي انطباع بالتواجد ىف بيئة احتجازية،  وإن فترة البقاء ىف مراكز الشرطة               
،  ألـم    "تشوا شوائب جوهرية  " ،  علماً أن ممارسة احتجاز املعتقلني لدواعي اهلجرة ىف السجون            " الضروري

                                                 
رقـم  ( جـوء    اعتقال طالبي الل   –تقرير منظمة العفو الدولية، الواليات المتحدة األمريكية، ضائعون فى المتاهة             نظر     ١

الفصل الخامس لالطالع على بحث تطبيق المبادئ التوجيهية للمفوضـية العليـا لـشئون     )  (٥١/٩٩ AMR: الوثيقة

 .الالجئين وسواها من المعايير الدولية على اعتقال طالب اللجوء فى الواليات المتحدة األمريكية
ن حول المعايير والمقاييس المعمول بها المتعلقـة باعتقـال            المبادئ التوجيهية المنقحة للمفوضية العليا لشئون الالجئي        ٢

  .١٠ ) iii( طالبي اللجوء، المبدأ التوجيهي 
يمكن أن تشمل األشخاص الذين احتجزوا بعد رفض إدخالهم إلى البالد ، واألشخاص الذين دخلوا البالد بصورة غيـر                     ٣

 .مشروعة واألشخاص الذين انتهى التصريح لهم باإلقامة

  "التطبيقات على املستوى الدويل " 

 " الوضع فى القانون املصري " 



 ١٨١

وإذا مت ىف حاالت استثنائية احتجاز املعـتقلني ألسـباب تتعلـق       .  ليسوا مدانني أو متهمني بارتكاب جرم جنائي      
  ١". صورة منفصلة متاماً عن السجناء،  سواء أكانوا متهمني أم مداننياحتجازهم ب" باهلجرة ىف السجن، فيجب  

  
  
  

  

      مل ينص القانون أو اللوائح على ضرورة تعريف املسجون أو احملتجز األجنيب ىف االتصال بالوسائل املالئمـة                 
  .ابعة مبجرد القبض عليهبأحد املراكز القنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة أو ضرورة إعالم مقر القنصلية الت

  

يرغب بالضرورة مجيع املسجونني ىف إبالغ املمثلني الدبلوماسيني لبالدهم بواقعـة تواجـدهم ىف              ال  ألنه قد         
ولذلك فإنه من املمارسات احملمودة إلدارة السجن أال تتطوع بإعطاء معلومات عن سجن الشخص إال               .  السجن

 سلطات السجن أن تبلغ املسجونني أوالً حبقوقهم الـيت نـصت عليهـا              وجيب على .  بعد احلصول على موافقته   
ولكن جتب مراعـاة    .  أو قنصليام /  واتفاقية فيينا وتتضمن هذه احلقوق حق االتصال بسفارام و           ٣٨القاعدة  

ثلـيهم  تقرر أيضاً حق املسجونني ىف االعتراض على نشاط قنـصليام أو مم           )  ج  – ٣٦املادة  ( أن اتفاقية فيينا      
  .الدبلوماسيني نيابة عنهم بدون موافقتهم

وجتدر اإلشارة إىل أن على اجلمعية الدولية للصليب األمحر مسئولية مساعدة املسجونني األجانب ىف الدول اليت ال                 
يوجد هلم فيها متثيل قنصلي أو دبلوماسي دائم يطلب منها ذلك كوسيط حمايد وحني يكون هلـا وفـد دائـم أو             

  . ظمةاتصاالت منت
  

      ونتيجة لعدم وجود قانون خاص بتنظيم أوضاع الالجئني أو طاليب اللجوء، كما مل يتضمن قانون الـسجون                 
الضمانات املتعلقة بطالب اللجوء أو أسلوب معاملتهم، وكل ما نص عليه القانون هو ختصيص مكاناً ىف الـسجن                

  .العمومي لقبول األجانب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 لالطالع على مناقشة لعمل اللجنة األوروبيـة لمنـع التعـذيب    ٨٨- ٨٤ ، ص ,Morgan and Evans ٢٠٠١نظر  أ ١

  .المتعلق بالمعتقلين لدواعي الهجرة، ومن بينهم أشخاص احتجزوا فى موانئ الدخول إلى البالد

 التطبيقات على املستوى احمللي" 
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   .نون والشذوذ العقليملصابون باجل ا )  ٤( 
  

   ـعد احلد األدنى ملعاملة السجناء قواـ 

   :٨٢القاعدة 
ال جيوز احتجاز الشخص ىف السجن إذا ظهر إنه خمتل العقل  ،  بل جيب اختاذ ترتيبات لنقله إىل مستشفي                      ) ١( 

  .لألمراض العقلية بأسرع ما ميكن 
خرى حتت املراقبة والعالج فين مـصحات حتـت إدارة          يوضع املصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أ        )  ٢( 

  . طبية 
  .يوضع هؤالء األشخاص طوال بقائهم ىف السجن ، حتت إشراف طيب خاص  )  ٣( 
على اإلدارة الطبية أو النفسانية ىف السجون أن تكفل عالج مجيع السجناء اآلخرين الذين حيتـاجون إىل                  )  ٤( 

  . مثل هذا العالج 

  : ٨٣ القاعدة
 املستحسن أن تتخذ ، باالتفاق مع األجهزة املختصة تدابري ملواصلة العالج النفساين للسجني ولتقدمي مساعدة                من

  .له بعد إطالق سراحه عند الضرورةاجتماعية نفسانية 
  

   ـ  مبادئ محاية األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقليةـ
  ٤٦/١١٩اعتمدت بقرار اجلمعية العامة 

   ١٩٩١ديسمرب /  كانون األول ١٧املؤرخ ىف 
  

  "١ "املبدأ
  ـ احلريات األساسية واحلقوق األساسية ـ

  يتمتع مجيع األشخاص حبق احلصول على أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية اليت تشكل جزءاً من                    - ١
  .نظام الرعاية الصحية واالجتماعية

 مبرض عقلي أو الذين يعاجلون ذه الصفة معاملة إنسانية مع احتـرام مـا                 يعامل مجيع األشخاص املصابني     - ٢
  .لإلنسان من كرامة أصلية

  جلميع األشخاص املصابني مبرض عقلي أو الذين يعاجلون ذه الصفة احلق ىف احلمايـة مـن االسـتغالل                    - ٣
 اجلـسدي واملعاملـة     االقتصادي واجلنسي وغريمها من أشكال االستغالل، ومن اإليذاء اجلسدي أو غري          

  .املهينة
أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي       " التمييز"  ال جيوز أن يكون هناك متييز بدعوى املرض العقلي،  ويعين              - ٤

وال تعترب التدابري اخلاصة اليت تتخذ رد محاية حقـوق          .  إىل إبطال أو إضعاف املساواة ىف التمتع باحلقوق       
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وال يشمل التمييز أي تفريق، أو اسـتبعاد  .  لي، أو ضمان النهوض م متييزاًاألشخاص املصابني مبرض عق   
أو تفضيل جيري وفقاً ألحكام هذه املبادئ ويكون ضرورياً حلماية ما لشخص مصاب مبـرض عقلـي أو                  

  .ألفراد آخرين من حقوق اإلنسان
سية واالقتصادية واالجتماعية     لكل شخص مصاب مبرض عقلي احلق ىف ممارسة مجيع احلقوق املدنية والسيا             - ٥

والثقافية املعترف ا ىف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                
واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وىف الـصكوك األخـرى ذات              

موعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون        الصلة مثل اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني وجم      
  .ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن

  أي قرار يتخذ،  بسبب إصابة شخص مبرض عقلي،  بأن هذا الشخص عدمي األهلية القانونية،  وأي قـرار     - ٦
اكمة عادلة جتريها حمكمة مستقلة     يتخذ، نتيجة لعدم األهلية، بتعيني ممثل شخصي، ال جيوز اختاذه إال بعد حم            

وحيق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن ميثلـه حمـام،             .  ونزيهة،  منشأة مبوجب القانون احمللي     
وإذا مل حيصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر على هذا التمثيل بنفسه،  وجب أن يوفر له هـذا                    

وال جيوز أن ميثل احملامي     .  ن تتوفر له اإلمكانيات الكافية للدفع     التمثيل دون أن يدفع أجراً عنه طاملا مل تك        
ىف نفس الدعوى مصحة لألمراض العقلية أو العاملني فيها،  وال جيوز أيضاً أن ميثل أحـد أفـراد أسـرة                     

 يعاد أنوجيب .  الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ما مل تقتنع احملكمة بانعدام التعارض ىف املصلحة             
ر ىف القرارات املتعلقة باألهلية وباحلاجة إىل ممثل شخصي على فترات متفرقة معقولة حيددها القـانون                النظ

احمللي، وحيق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر،  وملمثله الشخصي، إن وجد، وألي شخص آخر                
  .معين أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام حمكمة أعلى

 أو هيئة قضائية خمتصة أخرى أن الشخص املصاب مبرض عقلي عاجز عن إدارة شئونه،                 عندما تتبني حمكمة    - ٧
  .تتخذ التدابري ىف حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان محاية مصاحله

  

  "٤ "املبدأ 
  "تقرير اإلصابة باملرض العقلي  "  

  .املقبولة دولياً  يكون تقرير أن شخصاً مصاب مبرض عقلي وفقاً للمعايري الطبية - ١
  ال جيوز أبداً تقرير اإلصابة مبرض عقلي على أساس املركز السياسي أو االقتـصادي أو االجتمـاعي، أو                    - ٢

  .العضوية ىف مجاعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو ألي سبب آخر ال ميت بصلة مباشرة حلالة الصحة العقلية
ملهين أو عدم االمتثال للقيم األخالقية أو االجتماعية أو الثقافيـة             ال جيوز أبداً أن يكون الرتاع األسري أو ا          - ٣

أو السياسية أو املعتقدات الدينية السائدة ىف اتمع احمللي لشخص ما،  عامال مقرراً ىف تشخيص املـرض                  
  .العقلي

أن يكـون     ال جيوز أن يربر أي قرار يتخذ ىف احلاضر أو املستقبل بشأن إصابة شخص مبرض عقلي مبجرد                    - ٤
  .هذا الشخص قد سبق عالجه أو دخوله ىف مستشفي بصفته مريضاً



 ١٨٤

  ال جيوز ألي شخص أو ألي هيئة تصنيف شخص ما على أنه مصاب مبرض عقلي،  أو اإلشارة إىل ذلـك                       - ٥
  .بأي طريقة أخرى،  إال لألغراض اليت تتصل مباشرة باملرض العقلي أو بعواقبه

  "٥ "املبدأ 
  "الفحص الطبي  " 

ال جيوز إجبار أي شخص على إجراء فحص طيب يستهدف تقرير ما إذا كان مصاباً أو غري مـصاب مبـرض              
  .عقلي إال وفقاً إلجراء مصرح به ىف القانون احمللي

  "١١"دأ املب
  "املوافقة على العالج " 

 ٨ و   ٧ و   ٦ الفقرات     ال جيوز إعطاء أي عالج ملريض دون موافقته عن علم باستثناء ما يرد النص عليه ىف                 - ١
  . من هذا املبدأ١٥ و ١٢و 

  املوافقة عن علم هي املوافقة اليت يتم احلصول عليها حبرية دون ديدات أو إغراءات غري الئقة، بعـد أن                     - ٢
  :يكشف للمريض بطريقة مناسبة عن معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغة يفهمها املريض ، عن

  .التقييم التشخيصي)  أ ( 
  . الغرض من العالج املقترح، وطريقته ومدته احملتملة والفوائد املتوقعة منه) ب(

  .أساليب العالج البديلة، مبا فيها تلك األقل جتاوزاً)  ج( 
  . أو الضيق احملتمل، وإخطار العالج املقترح وأثاره اجلانبيةاألمل)  د ( 
  .اء إجراء إعطاء املوافقة  جيوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختياره أثن- ٣
 و  ٨ و   ٧ و   ٦  للمريض احلق ىف رفض أو إيقاف العالج، باستثناء احلاالت املنصوص عليها ىف الفقـرات                 - ٤

  . من هذا املبدأ، وينبغي أن تشرح للمريض عواقب رفض أو إيقاف العالج١٥ و ١٣
عطاء املوافقة عن علم وإذا طلب املـريض          ال جيوز بأي حالة دعوة املريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه ىف إ              - ٥

  . هذا التنازل، وجب أن يوضح له أنه ال ميكن إعطاء العالج دون املوافقة عن علم
 من هذا املبدأ، وجيوز أن تنفـذ علـى          ١٥ و   ١٤ و   ١٣ و   ١٢ و   ٨ و   ٧  باستثناء ما تنص عليه الفقرات        - ٦

  :ةحتقق الوفاء بالشروط التالياملريض خطة عالج مقترح دون موافقة املريض عن علم إذا 
  .إذا كان املريض ىف وقت اقتراح العالج، حمتجزاً كمريض رغم إرادته)  أ ( 
إذا اقتنعت سلطة مستقلة ىف حوزا كل املعلومات املتعقلة باملوضوع، مبا ىف ذلك املعلومـات احملـددة ىف                  )  ب(

لعالج األهلية إلعطاء أو رفض املوافقـة عـن    من هذا املبدأ، بأنه مل تكن للمريض وقت اقتراح ا  ٢الفقرة  
علم على خطة العالج املقترحة، أو إذا اقتنعت السلطة املذكورة بأن امتناع املريض عن إعطـاء املوافقـة                  
املذكورة هو حسبما تنص عليه القوانني احمللية، امتناع خمالف للمنطق املعقول وفقا ملـا تقتـضيه سـالمة                  

  . اص اآلخريناملريض نفسه أو سالمة األشخ
  . إذا اقتنعت السلطة املستقلة بأن خطة العالج املقترحة تفي باحتياجات املريض الصحية على أفضل وجه)  ج (
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 أعاله على مريض له ممثل شخصي خيوله القانون سلطة املوافقة على عـالج املـريض،                ٦  ال تنطبق الفقرة      - ٧
 من هذا املبدأ، ميكـن إعطـاء        ١٥ و   ١٤ و   ١٣ و   ١٢ولكن باستثناء ما هو منصوص عليه ىف الفقرات         

العالج للمريض دون موافقته عن علم إذا وافق املمثل الشخصي بالنيابة عن املريض، وذلك بعد إعطـاء                 
  . أعاله٣املمثل الشخصي املعلومات الواردة وصفها ىف الفقرة 

وز أيضاً إعطـاء العـالج ألي        من هذا املبدأ، جي    ١٥ و   ١٤ و   ١٣ و   ١٢  باستثناء ما تنص عليه الفقرات        - ٨
مريض دون موافقته عن علم إذا قرر طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل يسمح له القانون بذلك أن العالج                  
ضروري بصورة عاجلة ملنع حدوث ضرر فوري أو وشيك للمريض أو ألشخاص آخرين، وال جتوز إطالة                

  . رضمدة هذا العالج إىل ما بعد الفترة الضرورية متاماً هلذا الغ
  عندما يؤذن بإجراء أي عالج دون موافقة املريض عن علم، جيب مع ذلك بذل كل جهد إلعالم املـريض                     - ٩

  .بطبيعة العالج وبأي بدائل ممكنة، وإلشراك املريض ىف وضع اخلطة العالجية بالقدر املستطاع عملياً
 ما إذا كان العالج اختياريـاً أو          جيب تسجيل كل عالج على الفور ىف سجالت املريض الطبية،  مع بيان              -١٠

  .غري اختياري
  ال يستخدم التقييد اجلسدي أو العزل غري االختياري للمريض إال حسب اإلجراءات املعتمدة رمسياً ملصحة                -١١

لألمراض العقلية، وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة املتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فـوري    
وجيب أن ال ميتد هذا اإلجراء إىل ما بعد الفترة الضرورية متاماً لتحقيـق              .  خرينأو وشيك للمريض أو لآل    

هذا الغرض، وتسجيل مجيع حاالت التقييد اجلسدي أو العزل غري االختياري وأسباا وطبيعتها ومداها ىف               
ة واملراقبـة   وجيب إبقاء املريض املقيد أو املعزول ىف ظروف إنسانية وحتت الرعاي          .  السجل الطيب للمريض  

وجيب إشعار املمثل الشخصي، إن وجد وإذا كـان         .  الدقيقة واملنتظمة من جانب موظفي املصحة املؤهلني      
  .لذلك صلة باملوضوع، على الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غري اختياري للمريض

  .  ال جيوز مطلقاً إجراء التعقيم كعالج للمرض العقلي-١٢
بية أو جراحية كبرية لشخص مصاب مبرض عقلي إال إذا كان القـانون احمللـي                 ال جيوز إجراء معاجلة ط      -١٣

يسمح بذلك، وفقط ىف حالة اعتبار أن ذلك يفي على أفضل وجه باحتياجات املريض الصحي، وبـشرط                 
موافقة املريض عن علم على ذلك إال ىف احلالة اليت يكون فيها املريض عاجزاً عن إعطاء املوافقة عن علم،                   

  .وز اإلذن باملعاجلة إال بعد استعراض مستقل للحالةوال جي
  ال جيوز إجراء معاجلة نفسية أو غريها من أنواع العالج التجاوزى الذي ال ميكن تدارك آثـاره للمـرض                     -١٤

 احلدود اليت   العقلي ملريض مودع ىف مصحة لألمراض العقلية دون إرادته، وجيوز إجراء هذه العالجات يف             
 احمللي ألي مريض آخر فقط عندما يكون املريض قد أعطى موافقته عن علـم وتكـون                 يسمح ا القانون  

هيئة خارجية مستقلة قد اقتنعت بأن هناك موافقة حقيقية عن علم وبأن العالج يفي على أفـضل وجـه                   
  . باحتياجات املريض الصحية

 موافقته عن علم، ويستثين من        ال جيوز مطلقاً إجراء جتارب إكلينيكية وعالج جترييب على أي مريض دون             -١٥
ذلك حالة عجز املريض عن إعطاء املوافقة عن علم، حيث ال جيوز عندئذ أن جتري عليه جتربة إكلينيكيـة                   
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أو أن يعطي عالجاً جتريبياً إال مبوافقة هيئة فحص خمتصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصاً                
  . هلذا الغرض

 من هذا املبدأ،  حيق للمريض أو ملمثلـه          ١٥ و   ١٤ و   ١٣ و   ٨ و   ٧ و   ٦الفقرات    ىف احلاالت احملددة ىف       -١٦
الشخصي، أو ألي شخص معين أن يطعن أمام هيئة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى ىف أي عالج يعطـي                   

  .   للمريض
  

  "٢٠ "املبدأ 
  "مرتكبو اجلرائم " 

سجن بسبب ارتكام جرائم،  أو الذين حيتجزون         ينطبق هذا املبدأ على األشخاص الذين ينفذون أحكاماً بال         – ١
على حنو آخر أثناء إجراءات أو حتقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أم مصابون مبرض عقلـي                 

  . أو يعتقد ىف احتمال إصابتهم مبثل هذا املرض
  نـصوص عليـه ىف       ينبغي أن يتلقي مجيع هؤالء األشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما هـو م                - ٢

  من هذه املبادئ،  وتنطبق هذه املبادئ عليهم إىل أقصى حد ممكن، باستثناء مـا تقتـضيه هـذه                     ١املبدأ  
الظروف فقط من تعديالت واستثناءات حمدودة،  وال جيوز أن ختل هذه التعديالت واالسـتثناءات مبـا                 

  .  أعاله١ من املبدأ ٥لألشخاص من حقوق مبوجب الصكوك املذكورة ىف الفقرة 
  جيوز أن يسمح القانون احمللي حملكمة أو سلطة أخرى خمتصة، تعمل على أساس مـشورة طبيـة خمتـصة                     - ٣

  . ومستقلة،  بأن تأمر بإدخال هؤالء األشخاص ىف مصحة لألمراض العقلية
ـ                   - ٤  ١١دأ    ينبغي ىف مجيع األحوال أن يتفق عالج األشخاص الذين يتقرر أم مصابون مبرض عقلي مـع املب

  .  أعاله
  

  
  
  

  

    : على أنه ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ من قانون السجون املصري رقم ٣٥نصت املادة   -
كل مسجون حمكوم عليه ائيا يتبني لطبيب السجن أنه مصاب خبلل ىف قواه العقلية يعرض أمره على مدير                        

ية لتثبت من حالته نفذ ذلك فـوراً ،          القسم الطيب للسجون لفحصه فإذا رأي إرساله إىل مستشفي األمراض العقل          
فإذا اتضح أنه خمتل العقل ظل باملستشفي ويبلغ النائب العام ليصدر أمر بإيداعه فيها حىت يربأ  ،  وعنـد شـفاء                       
املسجون تبلغ إدارة املستشفي النائب العام بذلك ، فيأمر بإعادته إىل السجن وتسترتل من مدة عقوبته املدة اليت                  

  . تشفي قضاها ىف املس
  

  
  
  
  

 " الوضع فى القانون املصري " 
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  :من الالئحة الداخلية لقانون السجون على أنه  ) ٥٢ ، ٥٠( ًكما نصت أيضا املادتني   -
  :٥٠مادة 

إذا أصيب أحد احملبوسني احتياطيا أو احملكوم عليهم الذين قرروا استئناف األحكام الصادرة ضدهم خبلل ىف قواه                 
 املختصة ويبقي بالسجن حتت تصرفها وإذا طلبـت نقلـه إىل          العقلية أو اشتبه ىف أصابته مبرض عقلي ختطر النيابة        

  . املستشفي أرسل إليها بكتاب النيابة 

  :٥٢مادة 
  .يعامل املسجون الـذي يعـاد إىل الـسجن بعـد شـفائه مـن مـرض عقلـي معاملـة مناسـبة حلالتـه                          

  

لداخليـة للـسجون بالالئحـة ا م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤ الداخلية رقمقرار وزارة  من ٢٩ًونصت أيضا املادة    -
  : على أنهاملركزية

إذا أصيب مسجون خبلل ىف قواه العقلية أو أشتبه ىف إصابته مبرض عقلي ختطر النيابة املختـصة فـورا ، يبقـي                      
   .تشفي أرسل إليه مع كتاب النيابةاملسجون بالسجن حتت تصرفها ،  فإذا أشارت بنقله إىل املس

  

  :راءات اجلنائية املصري على أن من قانون اإلج) ٤٨٧(كما نصت املادة   -
إذا أصيب احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جبنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حىت يربأ، وجيوز للنيابة العامة                      

أن تأمر بوضعه ىف أحد احملال املعدة لألمراض العقلية، وىف هذه احلالة تسترتل املدة اليت يقضيها ىف هذا احملل مـن                     
  .وبة احملكوم امدة العق
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  الفهرس
  رقم الصفحة  املوضـــــــــــــــــــــــوع 

  " األولالدليل"

دليل نظام السجون فى مصر وحقوق املـسجونني علـى ضـوء قـوانني ولـوائح 
  .السجون فى مصر واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

  

   ..................................................................املقدمة 

    ..............................................................االفتتاحية 

  "فصل متهيدي "
 ..........................................تطور مؤسسة السجون ىف مصر 

  

    ..............................حالة السجون ىف وقت إنشاء احملاكم األهلية

    ................................................إصالح السجون ىف مصر

    ........................١٨٨٥ مارس سنة ١٢صدور الئحة السجون ىف 

  "الفصل األول " 
  ...........................................................نظام السجون

  

     ............................ام السجون ىف العاملاملراحل املختلفة لتطور نظ

     ..................................................نظام السجون ىف مصر

    ..........................................................أنواع السجون

   .........................................معايري التفرقة بني أنواع السجون 

    .................................تقسيم السجون ىف الفكر العقايب احلديث

    ..................................................أنواع السجون ىف مصر

    .........................................................  الليمانات- ١

   .................................................... سجون عمومية - ٢

    .................................................  السجون املركزية- ٣

    ..................................................  السجون اخلاصة- ٤
    .....اخليةاليت يصدر بتحديدها قرار من وزير الد)) أحد األماكن   (( - ٥

    ............................. هو النظام السائد ىف مصر–السجون املغلقة 

   ........................................تأثري انتشار نظام السجون املغلقة
  

  



 ١٨٩

  "الفصل الثاني " 
  .........................................................قبول املسجونني

  

    ..............................................تفتيش املسجونني والزائرين

   "الفصل الثالث" 
  ..............................................فحص وتصنيف  املسجونني

  

    .......................................املقصود مبصطلح فحص املسجونني

   ............................................... ....مراحل عملية الفحص

     ......................................كيف حيقق الفحص أهدافه وغاياته

     ........................العالقة بني األمراض العضوية وبني اقتراف اجلرمية

    ....... ............................أمهية الفحص النفسي للمحكوم عليه

     ...........................أمهية دراسة الوسط االجتماعي للمحكوم عليه

    .........................................نظام الفحص ىف التشريع املصري

    ......................................................تصنيف املسجونني

    ........................................ ......املقصود مبصطلح التصنيف

     .................................................شروط عملية التصنيف

    .........................................................أنواع التصنيف

مدى مالئمة قواعد التصنيف ىف تشريع السجون املصري للمعايري الدوليـة           
   .........................................................وق اإلنسانحلق

  

    .............................انتهاكات القواعد اخلاصة بالتصنيف ىف مصر

  "الفصل الرابع " 
  ..........................................االشتراطات والشروط الصحية

  

    ...........................................ةاملقصود باالشتراطات الصحي

    .........................................................تسكني السجناء

   ....................االشتراطات الصحية الواجب توافرها ىف منشأة السجن

   ........ ................................................النظافة الشخصية

    ............................................................نظافة الثياب

    ................................................................الطعـام

  "لفصل اخلامس ا"
   .............................................الرعاية الصحية للمسجونني

  

    ........................................................ت الطبيبواجبا

    .............................................حالة اإلصابة بأمراض معدية



 ١٩٠

  " الفصل السادس "
  ..........................التمارين الرياضية وشغل أوقات فراغ املسجونني

  

    ................................................ ......التمارين الرياضية

     .............................................................ةــاملكتب

     ..............................................األنشطة التروحيية والثقافية

  "الفصل السابع " 
 .................................. ...........................التعليــم

  

   ......................................................  التعليم املدرسي -

    ...................................................التعليم االجتماعي  -

   ..... ...................................................تنظيم التعليم  -

    .........................................................طرق التعليم  -

    .......................................................وسائل التعليم  -

     ................................احلريــة الدينيـــة والتعليم  الديين

  " ثامن الفصل ال"
  .......................................................سجوننيتشغيل امل

  

    ...............................................................العمل  -

     ........................................................تنظيم العمل  -

   ............................. ...................إدارة العمل بالسجون  -

    ............................االحتياطات والتعويض عن إصابات العمل  -

    ....................تأمني بيئة العمل طبقاً لقانون العمل اجلديد ىف مصر  -

الوضع ىف القانون املصري لتعويض الـسجناء عـن إصـابات العمـل               -
  .................................................... ...واألمراض املهنية

  

    .................................................حتديد ساعات العمل  -

    .........................................................أجور املسجونني

  "  تاسع الفصل ال"
 .................................... .........االتصال بالعامل اخلارجــي

  

    .....................................................الزيارة واملراسلة  -

     ...........................االطالع على جمرى األحداث ذات األمهية  -

     ...........................اإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل  -

  "  عاشر الفصل ال"
  ...........................................حق الشكوى وانتقال السجناء

  



 ١٩١

    ......................حرية االتصال وتقدمي الشكوى ملفتشي  السجون  -

    .................................انتقـــــال السجنــــــاء

  " ادي عشر الفصل احل"
  .........................................................لنظاماإلدارة وا

  

    ...........................................موظفــو السجـــن  -

    ............................................واجبات موظفي السجون  -

   ............... ................................مدير السجن ومعاونوه  -

    .........................................استخدام القوة ضد السجناء  -

    ...................................واجبات موظفـي  السجـــن  -

   ....................تعامل الشرطة مع األشخاص احملتجزين أو املعتقلني   -
    .............................اإلرشــاداملؤهالت والتدريب وإسداء   -

    ........................التحقيق ىف حالة حدوث وفاة أو إصابة خطرية  -

   ..............................................أساليب التقييد والتكبيل  -

  " عشر ثاني الفصل ال"
 ......................... ...............................تأديب املسجونني

  

    ..................................."احلماية من التعذيب " حظر عام    -

     .................................................االنضباط و العقاب  -

     ............................االلتزام مببدأ الشرعية القانونية واإلجرائية  -

   ...................ه عالم السجني باملخالفة وإعطائه فرصة لعرض دفاعإ  -

بصحة السجني اجلسدية    الضوابط العامة للعقوبات اليت قد تلحق األذى        -
  ...............................................................أو العقلية

  

   ........................ ..................................التأديـــب

    ....................................................تطورها التشريعي  -

    ...................................احلبس اإلنفرادى هو األصل ىف القانون

  " عشر لثالفصل الثا" 
 ........ ................................التفتيش واإلشراف على السجون

  

    .............................................................التفتيش  -

    ......................من هلم حق دخول السجن يف دوائر اختصاصام  -

     ..............................................اإلستثناء من هذا احلق  -

   ........................................... .االختصاصات املخولة هلم  -

    ........................ضرورة إحلاق مصلحة السجون بوزارة العادل  -



 ١٩٢

   ............................................نظام قاضي التنفيذ اجلنائي  -

  " عشر رابعالفصل ال" 
  ............................ ....................الرعاية الالحقة للسجناء

  

مشاركة اتمع احمللى واملؤسسات االجتماعيـة ىف الرعايـة الالحقـة             -
  ................................................................للسجناء

  

  " عشر امس الفصل اخل"
 ....... .......................................معاملة بعض الفئات اخلاصة

  

    .......معاملة احملبوسني احتياطيا واملعتقلني واحملتفظ عليهم  ىف مصر) ١(

    ..............................................................مقدمة     

    ........توحيد املعاملة بني احملبوسني احتياطيا واملعتقلني واحملتفظ عليهم     

 احتياطيا ىف اإلقامة ىف أماكن منفصلة عن أماكن غريهـم           حق احملبوسني      
   .....................................................من املسجونني      

  

    .........................جواز إقامة احملبوسني احتياطيا ىف غرفة مؤثثة      

   ....................صةحق احملبوسني احتياطياً يف ارتداء مالبسهم اخلا      
    ..............ال جيوز تشغيل احملبوسني احتياطياً إال إذا رغبوا يف ذلك      

    ...............................................حق الزيارة واملراسلة      

حق احملبوس احتياطيا يف شراء االت والكتب والـصحف املـصرح                 
 .............................................................ا تداوهل      

  

    ....................................حق احملبوسني احتياطياً يف العالج      

   .....حظر اتصال رجال السلطة باحملبوس احتياطياً يسري علي املعتقلني      

   .................................... .........تأديب احملبوس احتياطياً      

    ....................................معاملة املسجونة احلامل وأطفاهلا)  ٢(

    ..................................معاملة املسجونة ىف قانون السجون      

   ..... ...................محاية النساء املسجونات من العنف والتعذيب      

    ............................................معاملة السجناء األجانب) ٣(

    .....................................اعتقال الالجئني وطاليب اللجوء      

    ...................................املصابون باجلنون والشذوذ العقلي) ٤(

  
  

                                                 


