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تمهيد: 

ال ُيخرج االتهام شخص ما أو االشتباه به من دائرة الحماية القانونية له كإنسان، ومرد ذلك إلى أن الجريمة أمر 

عارض في حياة اإلنسان، استثناء وليست قاعدة ومن ثم يتحول المتهم بجرم ما بعد محاكمته محاكمة عادلة 

ومنصفة وفق المعايير الدولية والوطنية لهذا الحق ، وبعد استفاد الوسائل واإلجراءات القانونية للطعن في الحكم 

الصادر ضده في محاكمة أعلي، إلى شخص مدان توجب عليه قضاء العقوبة التي قررها المشرع بحيث ال يهان 

وال تهدر كرامته وال يتم تعذيبه وال إكراهه وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا مع توافر حقوقه األخري وخاصة تلك 

الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية والتزاور والرسائل والتريض وغير ذلك مما قررته اللوائح والقوانين.

واألصل في تشريع العقوبة إال تكون مقصودة بذاتها وأال تكون مهينة وال قاسية، فوجب أن تكون لكل جريمة 

عقوبة محددة تتناسب مع الجرم الواقع من المتهم، وال يعاقب عليها غيره، وال يعاقب عليها غير مرة واحدة، 

تلك هي مبادئ التجريم والعقاب التي هي فرع من سيادة القانون.

واألصل في العقوبة هي الموازنة بين حق المجتمع في العقاب لحفظ وصون مصلحة عمومية في مقابل حماية 

المتهم وإحاطته بسياج من الضمانات القانونية فال تنحل العقوبة إلى انتقام وال تجاوز األغراض المحددة لها.

الوطنية  التشريعات  في  الحكم  تنفيذ  مرحلة  أثناء  للمتهم  القانونية  الضمانات  الورقة  هذه  تتناول  وعليه 

مردها  دولية  مرجعية  إلى  استنادا  وذلك  المفعول،  سارية  نافذة  قوانين  أو  دستورا  أكانت  سواء  المصرية 

بقوة  أضحت  والتي  الرسمية  الجريدة  في  ونشرتها  مصر  عليها  صدقت  التي  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 

الدستور تشريعات وطنية يتوجب العمل بها واحترام أحكامها.

والضمانات القانونية هنا تعني حقوقه كالتعليم والثقافة والتريض والقراءة والطعام وغير ذلك من الحقوق 

المتاحة لكل إنسان كي يبقى إنسان، شريطة أن يكون منصوص عليها في صلب التشريعات لحماية السجين من 

العصف بحقوقه وأهمها في هذا المجال هو آلية التفتيش على السجون، وحظر التعذيب، وحظر المعاملة القاسية 

أو المهينة، ومنع العقوبات االنضباطية الماسة بجسد السجين أو روحه، كما كان الحال في عقوبة الجلد التي 

تم الغاؤها من الالئحة التنفيذية لقانون السجون المصري.

١

١ / المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة، ورقة بعنوان "الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة المحاكمة".
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٢

مع مالحظة أن هذه المرجعية الدولية وهي في مرتبة القانون الوطني ال ترقى لتكون مبادئ دستورية يتعين 

على المشرع العادي أال يخالف أحكامها بحسب ما ذهبت إليه الدستورية العليا في أحد أحكامها فهي وفق تفسيرها 

مجرد قوانين قد يصدر من السلطة التشريعية قوانين أخرى تخالفها، وفيما ذهبت إليه الدستورية العليا نظر، 

فمن جهة أولى نرى أن االلتزام الدولي هو التزام قانوني يرقي على الدساتير الوطنية ويعلوها مرتبة وال يجوز 

مخالفته بقوانين أو تشريعات وطنية بحسبان االتفاقية الدولية تمثل ما استقر عليه المجتمع الدولي من مبادئ 

وقواعد قانونية حاكمة.

ومن ناحية ثانية فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أكدت:

أن نصوص االتفاقية الدولية تعتبر نصوصا خاصة بالنسبة لنصوص القانون الوطنى، فهى خاصة فى معناها، 

وخاصة فى طريقة وضعها، وبالتالى فهى ليست قانونا، وإنما لها قوة القانون، وهو ما نص عليه الدستور صراحة، 

فال تلغى أو تعدل إال بذات طريقة وضعها وإال ترتب على ذلك القول بتعديل أحكام االتفاقيات الدولية بموجب 

قوانين داخلية وهو امر غير جائز، فاذا كان المستقر عليه أن العام الالحق من القوانين ال ينسخ الخاص السابق 

منها، فإن النص الخاص يلزمه نص خاص مثله لتعديله، ومن ثم فال يسوغ القول بنسخ أحكام االتفاقية الدولية 

بموجب تشريع وطنى عام مراعاة ألوضاع القانون الدولى إزاء االتفاقيات الدولية وصونا لمصداقية الدول فى 

عالقاتها الخارجية .

ومن ناحية ثالثة فتصديق دولة ما على اتفاقية من االتفاقيات الدولية يعني رضاها بها أو ما يعرف بسلطان اإلرادة 

ومن ثم ال يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ المعاهدة .

وليس للدولة أن تتحلل من تنفيذ أحكام المعاهدة الدولية إال أن تحتج بأن التعبير عن رضاها االلتزام بالمعاهدة 

قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق باالختصاص بعقد المعاهدات كسبب إلبطال هـذا الرضا .

خالصة القول أن االتفاقيات الدولية ملزمة ألطرافها ما لم يكن هناك عيب في إرادتها ورضاها يتعلق باالختصاص 

بعقد المعاهدات، فيما عدا ذلك تلتزم الدولة بأحكام االتفاقيات الدولية وإن عارضت قوانين أو تشريعات وطنية 

معمول بها في هذه الدولة، وهنا يترتب على الدولة التزام آخر بضرورة تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتسق مع 

أحكام االتفاقية الدولية التي وقعت أو صدقت عليها.

٢ / األستاذ محمود فوزي عبد الباري، لماذا ال يراجع مجلس الدولة اتفاقيات مصر الدولية، جريدة الشروق األحد ٨ يونيو ٢٠١٤.
٣ / المادة ٢٧ من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اعتمدت من قبل المؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة 

لألمم المتحدة رقم ٢١٦٦ المؤرخ في ٥ ديسمبر ١٩٦٦، ورقم ٢٢٨٧ المؤرخ في ٦ ديسمبر ١٩٦٧، ودخلت حيز التنفيذ في ٢٧ يناير ١٩٨٠
٤ / المادة ٤٦ من اتفاقية فينا فقرة ١.
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٣

أوال: المرجعية الدولية للضمانات القانونية لحقوق المتهم أثناء مرحلة تنفيذ ا�حكام:

١- في ا�عالن العالمي لحقوق ا�نسان :

تنص المادة رقم (٥) منه على ا�تي :

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

٢- في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

تنص المادة رقم (٧) منه على ما يلي :

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه 

الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

مع مالحظة أن هذا الحق، وهو حظر التعذيب أو الحق في سالمة الجسد وحظر المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الال إنسانية هو من الحقوق ذوات الحصانة أي ال يجوز العصف به أو تقييده حتى في أثناء سريان حاالت 

الطوارئ وذلك بموجب نص المادة الرابعة من ذات العهد .

تنص المادة رقم (١٠) في فقرتها رقم ١ على التالي :

يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني.

تنص المادة رقم ١٠ في فقرتها رقم ٣ على التالي :

تأهيلهم  وإعادة  إصالحهم  األساسي  هدفها  يكون  معاملة  المسجونين  معاملة  السجون  نظام  يراعى  أن  يجب 

االجتماعي. ويفصل المذنبون األحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

٥ / تنص المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتيها ١، ٢ على ما يلي:

١/ في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي 

يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها 

بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.

٢/ ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد ٦ و ٧ و ٨ (الفقرتين ١ و ٢) و ١١ و ١٥ و ١٦ و ١٨.



٦ / بينما تعرف المادة األولى منها التعذيب بأنه: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا 
الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه 
هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو 
يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه 

العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
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٤

٣- فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الالإنسانية أو المهينة :

تنص المادة رقم ١١ على أنه :

تبقى كل دولة قيد االستعراض المنظم قواعد االستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات 

المتعلقة بحجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن في أي 

إقليم يخضع لواليتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب .

٤- فــي مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع ا�شــخاص الذيــن يتعرضون �ي شــكل 

من أشكال االحتجاز أو السجن :

ينص المبدأ رقم (١) على أنه :

يعامل جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة 

الشخص اإلنساني األصيلة.

ينص المبدأ رقم ٦ على أنه :

ال يجوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أوغيره من ضروب المعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية. وال يجوز االحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

ينص المبدأ رقم ١٩ على أنه :

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهم. 

وتتاح له فرصة كافية لالتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون 

أو اللوائح القانونية.
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٥

ينص المبدأ رقم ٢٠ على أنه :

يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو 

معقول من محل إقامته المعتاد.

ينص المبدأ ٢٤ على أنه :

تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان 

االحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا 

العالج بالمجان.

٥/ قواعد ا�مم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال) :

تنص القاعدة رقم ١ على أنه :

يعامل كلُّ السجناِء باالحترام الواجب لكرامتهم وقيمتـهم المتأصـلة كبشـر. وال يجـوز إخضـاع أي سـجين 

ر لجميـع السـجناء حمايـة مـن  للتعـذيب أو المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة، وتـوفَّ

ذلـك كلـه ، وال يجـوز التـذرع بـأي ظـروف باعتبارهـا مسـوغًا لـه.

ويجب ضمان سالمة وأمن السجناء والموظفين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع األوقات.

تنص القاعدة ٢٧ فقرة ١ على أنه :

تكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على  الرعاية الطبية في الحاالت العاجلة. أما السجناء الذين 

تتطلَّب حاالتهم عنايًة متخصصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن 

ر في السجن دائرة خدمات طبية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى ، أن تكون مزودًة  الواجب حين تتوفَّ

بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العالج والرعاية المناسبة للسجناء ُالمحالين إليها.

تنص القاعدة ٣٦ في فقرتها رقم د على أنه :

تكون األمور التالية مرهونًة دومًا بما تأذن به أحكام القانون أو اللوائح التنظيمية للسلطة اإلدارية المختصة:

أي شكل من أشكال الفصل غير الطوعي عن عموم نزالء السجن ، مثل الحبس االنفرادي والعزل والتفريق 

ووحدات الرعاية الخاصة أو اإلقامة المقيدة ، سواء كان ذلك من باب العقوبة التأديبية أو المحافظة على 

النظام واألمن، بما في ذلك إصدار سياسات وإجراءات تحكم استخدام ومراجعة تطبيق أي شكل من أشكال 

الفصل غير الطوعي أو رفعه.
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٦

تنص القاعدة ٤١ على ما يلي :

١/ تبلَّــغ الســلطة المختصــة فــورًا بــأي ادعــاء بارتــكاب ســجين لمخالفــة تســتوجب التأديــب، وعلــى تلــك 

ق في األمر دون إبطاء ال مبرر له. السلطة أْن تحقِّ

ــغ الســجناء دون إبطــاء وبلغــة يفهمونهــا بطبيعــة االتهامــات الموجهــة إليهــم ويمنحــون مــا يكفــي  ٢/ يبلَّ

من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعهم.

ــب  ٣/ يســمح للســجناء بالدفــاع عــن أنفســهم شــخصيا أو عــن طريــق المســاعدة القانونيــة عندمــا تتطلَّ

ر علــى  مصلحــة العدالــة ذلــك، وخصوصــًا فــي الحــاالت التــي تتعلــق بتهــم تأديبيــة خطيــرة. وإذا تعــذَّ

ــا، وجــب أن يســاعدهم مترجــم  ــب أو التحــدث به ــس التأدي ــي مجل ــة المســتخدمة ف ــم اللغ الســجناء فه

شفوي كفء دون مقابل.

٤/ تتاح للسجناء فرصة اللتماس مراجعة قضائية للعقوبات التأديبية المفروضة عليهم.

تنص القاعدة ٤٣ على أنه :

١/ ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن تصــل القيــود أو الجــزاءات التأديبيــة إلــى حــد التعذيــب أو غيــره 

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة . وتحَظــر الممارســات التاليــة علــى 

وجه الخصوص:

أ/ الحبس االنفرادي إلى أجل غير مسمى .

ب/ الحبس االنفرادي المطول.

ج/ حبس السجين في زنزانة مظلمة أو مضاءة دون انقطاع.

د/ العقاب البدني أو خفض كمية ما يقدم للسجين من الطعام أو مياه الشرب.

ه/ العقاب الجماعي.

تنص القاعدة ٨٣ على أنه :

١ - يوضع نظام لعمليات التفتيش المنتظمة في السجون والمرافق العقابية يتضمن عنصرين:

أ/ عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم بها اإلدارة المركزية للسجون.

ب/ عمليــات تفتيــش خارجيــة تقــوم بهــا هيئــة مســتقلة عــن إدارة الســجن، ممــا قــد يشــمل هيئــات دوليــة 

أو إقليمية مختصة.
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٢ - في كلتا الحالتين، يكون الهدف المنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق أسلوب إدارة السجون مع 

القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات واإلجراءات القائمة بغية تحقيق أهداف المرافق العقابية واإلصالحية، 

وضمان حماية حقوق السجناء.

ثانيــا: المرجعيــة الوطنيــة للضمانــات القانونيــة لحقــوق المتهــم أثنــاء مرحلــة تنفيــذ 

ا�حكام:

١ – في الدستور:

تنص المادة ٥٥ من الدستور المصري على أنه :

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال 

ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وال يكون حجزه، أو حبسه إال في أماكن مخصصة لذلك 

الئقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومخالفة شيء من ذلك 

جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة 

شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يعول عليه.

بينما تنص المادة ٥٦ من الدستور على ما يلي :

السجن دار إصالح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي 

كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصالح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل 

الحياة الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم.

٢ – في القوانين والتشريعات :

أ/ في قانون اإلجراءات الجنائية:

تنص المادة ٤٠ على أنه : 

" ال يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما 

يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.

٧ / اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ٤٣/١٧٣ المؤرخ في ٩ كانون األول/ديسمبر ١٩٨٨
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تنص القاعدة ٤١ على ما يلي :

١/ تبلَّــغ الســلطة المختصــة فــورًا بــأي ادعــاء بارتــكاب ســجين لمخالفــة تســتوجب التأديــب، وعلــى تلــك 

ق في األمر دون إبطاء ال مبرر له. السلطة أْن تحقِّ

ــغ الســجناء دون إبطــاء وبلغــة يفهمونهــا بطبيعــة االتهامــات الموجهــة إليهــم ويمنحــون مــا يكفــي  ٢/ يبلَّ

من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعهم.

ــب  ٣/ يســمح للســجناء بالدفــاع عــن أنفســهم شــخصيا أو عــن طريــق المســاعدة القانونيــة عندمــا تتطلَّ

ر علــى  مصلحــة العدالــة ذلــك، وخصوصــًا فــي الحــاالت التــي تتعلــق بتهــم تأديبيــة خطيــرة. وإذا تعــذَّ

ــا، وجــب أن يســاعدهم مترجــم  ــب أو التحــدث به ــس التأدي ــي مجل ــة المســتخدمة ف ــم اللغ الســجناء فه

شفوي كفء دون مقابل.

٤/ تتاح للسجناء فرصة اللتماس مراجعة قضائية للعقوبات التأديبية المفروضة عليهم.

تنص القاعدة ٤٣ على أنه :

١/ ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن تصــل القيــود أو الجــزاءات التأديبيــة إلــى حــد التعذيــب أو غيــره 

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة . وتحَظــر الممارســات التاليــة علــى 

وجه الخصوص:

أ/ الحبس االنفرادي إلى أجل غير مسمى .

ب/ الحبس االنفرادي المطول.

ج/ حبس السجين في زنزانة مظلمة أو مضاءة دون انقطاع.

د/ العقاب البدني أو خفض كمية ما يقدم للسجين من الطعام أو مياه الشرب.

ه/ العقاب الجماعي.

تنص القاعدة ٨٣ على أنه :

١ - يوضع نظام لعمليات التفتيش المنتظمة في السجون والمرافق العقابية يتضمن عنصرين:

أ/ عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم بها اإلدارة المركزية للسجون.

ب/ عمليــات تفتيــش خارجيــة تقــوم بهــا هيئــة مســتقلة عــن إدارة الســجن، ممــا قــد يشــمل هيئــات دوليــة 

أو إقليمية مختصة.

تنص المادة ٤٢ على أنه :

لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكالء المحاكم االبتدائية واالستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية 

الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يّطلعوا على دفاتر 

السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يّتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى 

يريد أن ُيبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن ُيقّدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي 

يطلبونها.

كما تنص المادة ٤٣ على ما يلي :

لكل مسجون الحق في أن ُيقّدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابةً  أو شفهيًا ويطلب منه تبليغها للنيابة 

العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل ُيعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن ُيخِطر أحد أعضاء النيابة 

العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر 

باإلفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن ُيحرر محضرًا بذلك.

بينما تنص المادة ١٤٠ على التالي :

ال يجوز لمأمور السجن أن يسمح ألحد من رجال السلطة باالتصال بالمحبوس داخل السجن إال بإذن كتابي 

من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ 

ومضمون اإلذن.

المادة ٤٨٥ تنص على أنه :

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها 

حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة 

المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

المادة ٤٨٦ تنص على ما يلي:

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز 

تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

٨ / وتوضح القاعدة ٤٤ حدود الحبس االنفرادي فتحظره تماما إذا زاد عن ١٥ يوما، أو ٢٢ ساعة يوميا دون أن يمكن السجين من إجراء اتصال
ذي معنى مع الغير.
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٢ - في كلتا الحالتين، يكون الهدف المنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق أسلوب إدارة السجون مع 

القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات واإلجراءات القائمة بغية تحقيق أهداف المرافق العقابية واإلصالحية، 

وضمان حماية حقوق السجناء.

ثانيــا: المرجعيــة الوطنيــة للضمانــات القانونيــة لحقــوق المتهــم أثنــاء مرحلــة تنفيــذ 

ا�حكام:

١ – في الدستور:

تنص المادة ٥٥ من الدستور المصري على أنه :

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال 

ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وال يكون حجزه، أو حبسه إال في أماكن مخصصة لذلك 

الئقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومخالفة شيء من ذلك 

جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة 

شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يعول عليه.

بينما تنص المادة ٥٦ من الدستور على ما يلي :

السجن دار إصالح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي 

كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصالح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل 

الحياة الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم.

٢ – في القوانين والتشريعات :

أ/ في قانون اإلجراءات الجنائية:

تنص المادة ٤٠ على أنه : 

" ال يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما 

يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.

ب/ في قانون السلطة القضائية :

فيما يخص الضمانة الرئيسية للمتهم في مرحلة التنفيذ ونعني بها "التفتيش على السجون" فقد نصت المادة 

٢٧ على ما يلي:

تتولى النيابة العامة اإلشراف على السجون وغيرها من األماكن التي تنفذ فيها األحكام الجنائية ويحيط النائب 

العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من مالحظات في هذا الشأن .

ويدقق عضو النيابة أثناء التفتيش على ما يلي :

١/ أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على 

الوجه المبين فيها.

٢/ أنه ال يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

٣/ عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم ضده بتشغيله فيما عدا األحوال المبينة في القانون.

٤/ عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة األخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.

٥/ أن السجالت المفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين 

واللوائح واتخاذ ما يرى الزما بشأن ما يقع من مخالفات.

ج/ في قانون تنظيم السجون والئحته التنفيذية:

يعد قانون تنظيم السجون هو القانون المختص بمراعاة حقوق السجين وتبيان ضماناته القانونية أثناء مرحلة 

احتجازه وقد تم تعديل أحكامه عدد من المرات آخرها بالقانون رقم١٩لسنة٢٠٢٠ ، وقد تتبع هذا القانون المتهم 

المدان من لحظة تسجيل دخوله إلى السجن فال يجوز إيداع أحد في السجن إال بأمر كتابي موّقع من السلطات 

المختصة بذلك قانونًا وال يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا األمر .

٩ / الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢.
١٠ / تنص المادة ١٧٤٧ من تعليمات النيابة العامة على أنه: "يجب على المحامين العامين للنيابات الكلية أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي 
تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على األقل في 
المقررة وقبول شكاوي  القبض والحبس للتحقق في مطابقتها للنماذج  كل شهر، وعلى نحو مفاجئ، ولهم أن يفحصوا السجالت ويطلعوا على أوامر 

المسجونين، ويجب على مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن".
١١ / راجع المادة ١٧٤٨ من تعليمات النيابة العامة.

١٢ / منشور بالجريدة الرسمية العدد١١مكرر بتاريخ٢٠٢٠/٠٣/١٨.
١٣ / المادة ٥ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون المنشور في العدد ٩٦ مكرر ب في ٢٩ نوفمبر ١٩٥٦.
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وأولى القانون المدانة ذات الحمل معاملة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير 

طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع ، و يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن 

حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تالزمه خالل العامين األولين ، وتنشأ في كل سجن مكتبة  للمسجونين 

تحوي كتبًا دينية وعلمية وأخالقية يشجع المسجونون على االنتفاع بها في أوقات فراغهم. ويجوز للمسجونين 

أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجالت، وذلك وفق ما تقرره الالئحة الداخلية ، وفيما يخص 

الرعاية الصحية يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به األعمال 

الصحية وفقًا لما تحدده الالئحة الداخلية .

وفيما يخص التفتيش:

تنص المادة (١) مكرر من القانون على أنه :

يودع كل من ُيحجز أو ُيعتقل أو ُيتحفظ عليه أو ُتسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في 

المادة السابقة، أو أحد األماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع األحكام 

الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة٨٥للنائب العام أو من ينيبه 

من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على األقل .

وتنص المادة ٨٥ من القانون على ما يلي :

للنائب العام ووكالئه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من:

(١) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على 

الوجه المبين فيها.

(٢) أنه ال يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

(٣) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا األحوال المبينة في القانون.

(٤) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة األخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.

(٥) أن السجالت المفروضة طبقًا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
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وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه الزمًا بشأن ما يقع من مخالفات.

ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجالت واألوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.

وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم 

القيام بها.

كما أن للقضاة الحق ذاته حسب فئاتهم ودرجاتهم .

و لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون اإلشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون 

حق مقابلة من ُيجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من 

يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من اإلجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريرًا بالحاالت 

المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة .

وفيما يخص العقوبات االنضباطية وتأديب المسجونين:

تنص المادة ٤٣ على العقوبات التي يجوز توقيعها على المسجونين كما يلي :

١- اإلنذار.

٢- الحرمان من كل أو بعض االمتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة ال تزيد على ثالثين يومًا.

٣- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة ال تزيد على ستة أشهر إن كان محكومًا 

عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة ال تزيد على سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

٤- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة ال تزيد على ستة أشهر، إن كان محكومًا عليه 

بالحبس أو بالسجن، ولمدة ال تزيد على سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

٥- الحبس االنفرادي لمدة ال تزيد على ثالثين يومًا.

٦- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة ال تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي 

تبينه الالئحة الداخلية.

١٤ / المادة ١٩ من القانون.                                                  ١٥ / المادة ٢٠ من القانون.
١٦ / المادة ٣٠ من القانون.                                                  ١٧  / المادة ٣٣ من القانون.

١٨ / مضافة بالقانون رقم٥٧لسنة١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٥في١٩٦٨/١١/٧.
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وال يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إال إذا كان سنه ال يقل 

عن ثماني عشرة سنة، وال يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض االمتيازات 

المقررة بموجب القانون أو الالئحة الداخلية .

ثالثا: الضمانات القانونية للمدان في مرحلة تنفيذ الحكم :

١/ التفتيش على السجون :

القانونية للمدان أثناء مرحلة تنفيذ المدة المحوم بها عليه لذلك نجدها كضمانة في  أحد أهم الضمانات 

االتفاقيات والمواثيق الدولية  وفي التشريعات والقوانين الوطنية فبدونها قد يتحول حق الدولة في العقاب 

إلى آلية منتظمة لالنتقام.

والتفتيش على السجون والسجناء يحقق عدد من الغايات واألهداف فهو يضمن:أال يكون هناك مسجون دون 

وجه حق أو خارج إطار القانون، أال يقع السجين تحت طائلة التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، أن يتم 

التأكد من ضمانة الحقوق المتاحة للسجين وفق األحكام والقوانين، أن يتم منح السجين الحق في الشكوى 

من أي ما يرى فيه مساسا بحقوقه سواء الصحية أو االجتماعية أو الثقافية أو فيما يتعلق بتواصله مع أسرته 

والتراسل معهم وغير ذلك من األمور.

لذلك نجد أن التفتيش على السجون قد ورد أوال كضمانة دستورية ، نظمته القوانين المختلفة ذات الصلة .

والتفتيش على السجون في مصر نوعان، أولهما تفتيش على السجون من قبل وزارة الداخلية ذاتها، أو ما يمكننا 

تعريفه بالرقابة الذاتية نظمته المادة ٨٣ من قانون تنظيم السجون بقولها: " يكون لمصلحة السجون مفتشون 

ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة واألمن داخل السجن, ومن تنفيذ 

كافة النظم الموضوعة للسجن, ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مدير عام السجون".

١٩ / المادة ٨٦ من القانون.
٢٠ / المادة ٧٣ من القانون، معدلة بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥  المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر بتاريخ٢٠١٥/١٠/٢٠.

٢١ / معدلة  بالقانون رقم٩٥لسنة٢٠٠٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٥تابع بتاريخ٢٠٠٣/٠٦/١٩ثم تم تعديلها بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة 
الرسمية العدد٤٢مكرر بتاريخ٢٠١٥/١٠/٢٠.

٢٢ / راجع القاعدة ٨٣ من قواعد نلسون مانديال .                                           ٢٣ / راجع المادة ٥٦ من الدستور.
٢٤ / راجع المادة ٤٢ من قانون اإلجراءات الجنائية، والمادة ٢٧ من قانون السلطة القضائية، وكذلك المادة ٨٥ من قانون تنظيم السجون.

٢٥ / المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، أصول أعمال النيابات ١٩٩٦، بدون دار نشر، ص ٢٨.
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والثاني تفتيش قضائي نظمته المادة ٨٥ من القانون وتناولته تعليمات النيابة العامة بالتفصيل.

واألصل في الضمانة هو اإلشراف القضائي بحسبانه جهة مختلفة وسلطة لها حق اإلشراف بموجب الدستور بما 

يحقق الرقابة المتبادلة الهادفة إلى حماية السجناء وضمان تطبيق اإلجراءات القانونية دون غيرها عليهم.

ومن ثم فإن أعضاء النيابة العامة يتولون دون غيرهم وأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في السجون إال 

ما يكونمنها قليل األهمية، فيجوز لهم عنئذ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى المقدمة 

في حق أحد موفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير 

تأجيل ويحسن اإلنتقال إلى السجن للتحقيق وخاصة إذا دعا األمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه .

وألهمية اإلشراف القضائي على السجون وتفعيل تنفيذ دور النيابة العامة في هذا األمر يكفي أن نراجع الكتاب 

الدوري رقم ٥ لسنة ١٩٩٠ الصادر من النائب العام المستشار جمال شومان آنذاك، ومما جاء فيه:

ورد إلينا كتاب مدير عام مصلحة السجون مرفقا به مذكرة تضمنت أنه في سبيل تنفيذ األحكام، قامت المصلحة 

بالحصول من مديريات األمن المختلفة على كشوف بأسماء المحكوم عليهم الهاربين من أحكام الجنايات لمراجعة 

تلك الكشوف على أسماء المحكوم عليهم المودعين بالسجون الحتمال وجود أي منهم داخل السجن دون علم 

مديرية األمن الصادر الحكم بدائرتها.

وقد أسفر ذلك عن وجود أكثر من مسجون يحمل نفس االسم الخاص بالمحكوم عليه الهارب األمر الذي 

يستوجب تحديد أيهم المحكوم عليه الحقيقي، ويتطلب ذلك مضاهاة الفيش الخاص بالمحكوم عليه الحقيقي 

بفيشات المسجونين الذين يحملون نفس االسم ....

األمر الذي يعني وجود أبرياء في السجون يقضون أحكاما في جنايات بدال من مجرمين هاربين، وال شيء يدينهم 

سوى تشابه األسماء.

كما أن نص المادة األولى من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون وهو يمنح وزير الداخلية 

حق تحديد أماكن لتكون سجون خاصة قد قصر فيها الحق في التفتيش على النائب العام وحده أو من ينيبه من 

أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على األقل وذلك بالمخالفة لنص المادة ٨٥ من القانون ذاته.
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وهو استثناء يقلص من ضمانة اإلشراف القضائي على السجون، ويثير الشك في مدي ضمان حقوق السجين 

وخضوعه للتعذيب أو الترهيب أو المعاملة القاسية، وهو نص أتي في ظروف تاريخية مغايرة في أعقاب "هزيمة 

يونيو ١٩٦٧" وقضايا مجتمعية كبرى يمكن فهمه في سياقها، لكنه غير صالح للتطبيق اليوم وينتقص من ضمانة 

هامة أقرها الدستور للمدان.

أنها ضمانة  المصرية، إال  القوانين  التفتيش على السجون في صلب  أنه وبالرغم من وجود ضمانة  ويالحظ 

منقوصة من حيث:

• االستثناء الوارد عليها من قصر حق التفتيش على السجون الخاصة التي ينشؤها وزير الداخلية على النائب 

العام وحده أو من ينيبه من درجة رئيس نيابة على األقل، وبالنظر إلى كون النائب العام واحدا وكم األعباء 

القضائية والقانونية الملقاة على عاتقه فهو قد ال يقوم أو يتعذر عليه القيام بهذا الدور.

• العدد المحدود من السادة أعضاء النيابة العامة والعدد المهول من القضايا المناط بهم القيام بأدوار قضائية 

وتنفيذية متعددة بشأنها مثل التحقيق فيها والقيام بأعمال االدعاء العام فضال عن أعمال اإلحالة، وهو وما ينتقص 

كثيرا من هذه الضمانة.

• التوسع في التجريم واالعتقال وفقا ألحكام قانون الطوارئ مما يكبل عضو النيابة في مكتبه للقيام بأعباء 

عمله.

٢/ ضمانة حظر تعذيب المساجين ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة :

يحظر التعذيب في كل األحوال بموجب االتفاقيات والمواثيق الدولية وكذا بموجب الدستور المصري الحالي. 

وحظر التعذيب قاعدة عامة سواء كان الشخص بريئا أو مدانا فال تعني اإلدانة بابا لالنتقام أو لممارسة التعذيب 

والمعاملة القاسية أو المهينة على المدان.

وحظره فيما يخص المدانين لمعاقبين بعقوبة سالبة للحرية أولى وأجد بحسبان أنهم حرموا من حرياتهم فال 

يجوز بالتالي زيادة معاناتهم أو مفاقمتها بإجراءات أو تأديب يزيد من عزلتهم ومن العقاب الواقع عليهم وال أن 

يزيد ألمهم ومعاناتهم النفسية.

٢٥ / المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، أصول أعمال النيابات ١٩٩٦، بدون دار نشر، ص ٢٨.
٢٦ / ورد نص الكتاب الدوري في كتاب: أصول أعمال النيابات، مرجع سابق، ص ١٦٨-١٦٩.
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فالغرض األساسي من العقوبة في الفلسفة الجنائية الحديثة هو إصالح المتهم ما أمكن إلعادة دمجه في المجتمع مرة 

ثانية وليس االنتقام منه أو تعذيبه أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بكرامته اإلنسانية المتأصلة فيه.

إلى وصف ما يعرف بحفل  السجون  الحقوقية في فترات سابقة، وكذا مذكرات نزالء  التقارير  دأبت  وقد 

االستقبال وهو عبارة عن تعذيب يتم أثناء استقبال مساجين جدد في أي من السجون المصرية .

وما يعنينا هنا هو مقابلة القوانين المصرية ذات الصلة بالمواثيق الدولية لنرى مدى االتساق أو التناقض فيما 

يخص حماية المساجين من التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أثناء قضاء فترات عقوباتهم المحددة وفق 

أحكام قضائية نهائية:

•  نصــت المــادة (٤٣) و (٤٤) على العقوبات الجائز توقيعها على المدان سواء كان اآلمر بها مدير السجن 

أو مدير السجون وذلك دون أن توضح تلك المادة األفعال التي يرتكبها السجين والمستوجبة لتوقيع هذه 

الجزاءات التي تبدأ من اإلنذار وتنتهي بالوضع في غرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة ال تزيد على ستة أشهر، 

وذلك حسبما تبينه الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون.

•  تم تعديل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون باســتبدال نص المادة ٨٢ بنص جديد يحدد أحكام 

وشروط وضع السجين بالغرف الخاصة شديدة الحراسة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر إذا ما ارتكب أي من األفعال 

اآلتية :

أ/ إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو ألمن السجن.

ب/ سرقة مفاتيح السجن أو تقليدها.

ج/ الهروب أو الشروع فيه.

د/ التعدي على أحد الموظفين الذين يدخلون السجن ألداء عمل يتعلق بوظيفتهم أو على أحد الزائرين.

ه/ إتالف سجالت السجن، أو أوراق المسجونين عمدا، أو إحداث تغيير فيها.

و/ إتالف شيء من محتويات السجن عمدا.

ز/ إشعال النار داخل غرف السجن.

ح/ إحداث حريق عمدا بالسجن أو مرافقه.

ط/ ضرب مسجون إذا أحدث الضرب إصابة تحتاج إلى عالج.

ي/ ارتكاب أي أفعال من شأنها اإلخالل بأمن السجن.
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وهذه المادة مخالفة جملة وتفصيال للمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وألحكام الدستور المصري، ولمبادئ 

وقواعد الفلسفة الجنائية الحديثة في علم العقاب. 

فهي أوال: عبارة عن حبس انفرادي تصل مدته إلى ستة أشهر، وهو حبس من حيث مدته ال يجوز، حيث عدته 

قواعد نلسون مانديال من قبيل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة إذا وصلت مدته 

إلى خمسة عشر يوما متواصلة أو ٢٢ ساعة يوميا دون سبيل إلجراء اتصال ذي معنى مع الغير .

وثانيا: تعد عقوبة غير قضائية بالمخالفة لمبدأ المشروعية حيث ال توقع عقوبة بغير حكم قضائي. 

فال يكفي أن تكون العقوبة منصوص عليها في القانون كي توقع على شخص مرتكبها بل البد من حكم قضائي 

يصدر بها تأكيدا لسيادة القانون ومنعا للغير سواء أفراد أو سلطة من توقيع العقوبات بأنفسهم مما يسقط معه 

الشرعية ودولة القانون في آن .

وثالثا: فتحت هذه المادة بعد أن عددت تسعة أسباب تستوجب وضع المدان في غرف شديدة الحراسة الباب 

واسعا أمام وضع أي سجين في تلك الغرف حتى ولو لم يرتكب أي من األسباب الواردة وذلك بحسب العبارة 

الواردة في البند العاشر من تلك المادة والتي يجري نصها كما يلي: (ارتكاب أي أفعال من شأنها اإلخالل 

بأمن السجن)، فالعبارة مطاطة غامضة، يمكن إخضاع أي فعل يرتكبه المدان لحكمها ومن ثم يوضع في تلك 

الغرف غير اآلدمية، بل إننا نرى تلك الغرف بحسب تصور المادة لها ومدة وضع المدان فيها أشد قسوة من 

عقوبة الجلد التي كانت توقع في السجون المصرية قبل إلغائها .

٢٧ / يراجع في ذلك: تقرير منظمة العفو الدولية المعنون: سحق اإلنسانية إساءة استخدام الحبس االنفرادي في السجون المصرية، ٢٠١٨.

٢٨ / راجع قرار وزير الداخلية رقم ٣٤٥ لسنة ٢٠١٧، الوقائع المصرية عدد ٣٨ ب تابع بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٧.

٢٩ / راجع القاعدة ٤٣ و٤٤ و٤٥ من قواعد نلسون مانديال.

٣٠ / راجع المادة ٩٥ من الدستور المصري.

٣١ / ألغيت عقوبة الجلد في السجون المصري في عام ٢٠٠١.

٣٢ / حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١١٤ لسنة ٢١ قضائية دستورية، جلسة ٢ يونيو ٢٠٠١.

٣٣ / راجع المواد ٤٣، ٤٤ من قانون تنظيم السجون.

٣٤ / حقوق اإلنسان والسجون، دليل تدريب موظفي السجون على حقوق اإلنسان، سلسلة التدريب المهني العدد ١١، األمم المتحدة، جنيف ٢٠٠٤، ص ٢٧.
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١٧

فالنص الجزائي يجب أن يتميز بالوضوح الالزم كي يفهمه ويعيه المخاطبون بأحكامه، فمن القواعد المبدئية 

التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلى مستوياتها، 

وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية 

أخطر القيود وأبلغها أثرا، ويتعين بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون األفعال التي تؤثمها هذه القوانين 

محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود 

الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها ال يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة 

األفعال التي يتعين عليهم تجنبها .

فضال عن هناك عقوبة الحبس االنفرادي الذي ال تجاوز مدته عن ثالثين يوما إذا كان اآلمر به مساعد الوزير 

لقطاع السجون، و١٥ يوما إذا كان األمر به مأمور السجن . وهو الحبس المطول الذي نهت عنه قواعد نلسون 

مانديال أيا كان اآلمر به باعتباره يرقي للمعاملة القاسية أو الالإنسانية والمهينة، بحسبان أن القانون والالئحة 

لم يبينا أسباب أو أفعاال يرتكبها المدان فيتم تطبيق العقوبة عليه، وهي من ثم عقوبة غير شرعية ال يجوز 

تطبيقها على المدانين دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أمام محكمة عادلة ومستقلة.

ال يتعرض أي شخص للتعذ يب أو للمعا ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.  وال توجد استثناءات 

لهذا المبدأ .

ويلحق بهذا األمر إضافة مادة جديدة إلى الالئحة التنفيذية للسجون بشأن استخدام القوة مع المدانين، حيث أنه 

وبموجب قرار وزير الداخلية ٣٤٥ لسنة ٢٠١٧، أدخلت مادة رقم ٨١ إلى الالئحة سمحت للمرة األولى باستخدام 

القوة مع المدانين، فنصت على أنه:

مع عدم اإلخالل بحق الدفاع الشرعي وأحكام المادة (٨٧) من قانون تنظيم السجون، يجوز لقوات األمن استعمال 

القوة مع المسجون بالقدر الكافي وفي الحدود الضرورية دفاعا عن أنفسهم، أو في حالة محاولة الفرار، أو 

المقاومة الجسدية بالقوة، أو اإلمتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن".
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١٨

ويراعى أن يكون استعمال القوة مع المسجونين بقدر اإلمكان على الترتيب اآلتي:

توجيه إنذارات شفوية مسموعة للمسجونين من مأمور السجن أو أقدم ضابط موجود بالسجن بضرورة اإللتزام 

بنظم ولوائح السجن، وأنه في حالة عدم اإللتزام سيتم اللجوء الستخدام القوة.

استخدام خراطيم المياه.

استخدام الغاز المسيل للدموع.

استخدام الهراوات البالستيكية.

إطالق طلقات خرطوش.

وبالنظر إلى أحكام هذه المادة المستحدثة في ضوء المواد المرتبطة بها، نجد أن المادة ٨٧ المشار إليها قد 

حددت استخدام القوة النارية ضد المساجين في حالتين هما:

أ/ صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.

ب/ منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى, وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطالق أول عيار ناري 

في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا اإلنذار جاز لألشخاص المكّلفين حراسته أن يطلقوا 

النار في اتجاه ساقه.

بينما نجد المادة المستحدثة قد حددت أربعة حاالت بما يعني إسرافا في استخدام القوة النارية وغيرها مع 

المساجين، ونجد أن الحالة الرابعة المذكورة في هذه المادة قد جاءت –كالعهد بالمشرع في مثل هذه الحاالت- 

بعبارة يتسع مدلولها ليشمل أي فعل قد يرتكبه السجين حتى ولو كان سلبيا بالقول: " أو اإلمتناع عن تنفيذ 

أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن".

٣/ الضمانات الصحية والطبية :

لكل سجين الحق في رعاية طبية، وتوفير األدوية الالزمة لحالته، وكذا عرضه على أطباء ومستشفيات، تلك 

حقوق مستقرة، سواء في المواثيق الدولية أو في التشريعات المصرية، وهي من الضمانات القانونية للمتهم 

أثناء تنفيذ عقوبته المقضي بها.



المركزالعربي الستقالل القضاء والمحاماة

١٩

وقد نظم قانون تنظيم السجون الرعاية الطبية في الفصل السابع منه تحت عنوان: "عالج المسجونين"، فيجب 

وجود طبيب أو أكثر في كل ليمان أو سجن غير مركزي أحدهم مقيم. ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا 

لم يعين له طبيب كلف للقيام بأعبائه أحد األطباء الحكوميين . 

وتلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعالج المسجونين المحالين إليها من السجون لعالجهم .

كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره 

على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه باالشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة 

للنظر في نقله إلى سجن عمومي .

لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية .وإذا تبين لطبيب السجن 

أن المحكوم عليه  مصاب بخلل في قواه العقلية ُيعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه 

فإذا رأى إرساله إلى مستشفى األمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فورًا .

و كل محكوم عليه يتبّين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا ُيعرض أمره 

على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه باالشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في اإلفراج عنه .

والواقع أن الضمانات الطبية للمدانين قد ووجهت بكثير من الشكاوى التي أيدتها التقارير الحقوقية نقال عن 

شهادات حية لمساجين أو لذويهم تؤكد وجود اإلهمال الطبي داخل السجون .

فضال عن وجود بعض المشكالت القانونية في المواد المنظمة لعالج المسجونين سواء في الالئحة أو في القانون، 

من بينها النص على وجود طبيب أو أكثر في الليمانات دون أن يكون النص على وجود عدد كاف من األطباء 

بالنظر لعدد المساجين.

كذلك عدم النص على وجود هيئة معاونة لألطباء كالتمريض مثال ال في القانون وال في الالئحة.

٣٥ / المادة ٣٣ من القانون.

٣٦ / المادة ٣٣ مكرر من القانون.

٣٧ / المادة ٣٤ من القانون.

٣٨ / المادة ٤٣ مكرر من القانون.

٣٩ / المادة ٣٥ من القانون.                                    ٤٠ / المادة ٣٦ من القانون.

٤١ / يراجع في ذلك لمزيد من امعلومات على سبيل المثال، تقرير : يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم اإلهمال الطبي في السجون جريمة، تقرير صادر عن 

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ص ١٤-٢٢.
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٢٠

كما أن نص المادة ٣٣ من الالئحة والذي يجري على نحو ما يلي :

يجب على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون 

وفق ما تستدعيه حالته الصحية.

وإذا لم ير مدير السجن أو مأموره الموافقة على التوصيات التى يشير بها الطبيب يخطر مصلحة السجون 

بذلك فى الحال ويرسل لها صورة من هذه التوصيات ومالحظاته عليها.

نجد تناقضا بين فقرتيه األولى والثانية، فبينما تشير الفقرة األولى بوضوح إلى وجوب التزام مأمور السجن 

بتنفيذ ما يشير إليه الطبيب بتعديل معاملة أو غذاء المسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وهي الحالة التي 

يستطيع تحديدها الطبيب وحده بحسب تخصصه وعلمه وال يمكن لمأمور السجن اإلحاطة بها، نجد أن الفقرة 

الثانية تتيح لمأمور السجن أن يرفض تنفيذ توصيات الطبيب ويرفع بذلك مذكرة مرفقا بها مالحظاته عليها 

إلى مصلحة السجون.

وهو أمر يعني سلب الطبيب اختصاصاته ووقف تنفيذ التوصيات التي يشير بها، التي قد يؤدي التأخر في تنفيذها 

إلى تدهور صحة المسجون وتعر يض حياته للخطر .

٤/ ضمانات التواصل مع ا�سرة والمجتمع :

من أهم ضمانات المدان القانونية أثناء قضاء فترة عقوبته أن يسمح له بالتواصل مع محيطه الخارجي وأسرته 

وذويه، سواء تليفونيا كلما أمكن أو عن طريق الرسائل. 

أو إذا أمكن عن طريق وسائل التواصل االجتماعي فضال عن الزيارات الدورية المنتظمة .

نظمت الئحة السجون في فصلها الخامس المعنون الزيارة والمراسلة في المواد من ٦٠ : ٨٠ حقوق المسجون في 

الزيارة والمراسلة لتفصيل ما ورد بالمادة ٣٨ من القانون والتي أتاحت لكل مسجون الحق في التراسل، واالتصال 

التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من 

النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك.
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وفصلت الالئحة هذا الحق بجعله:

(أ ) تكون الزيارة مرة واحدة شهريا للمحكوم عليه باألشغال الشاقة المنفذ عليهم بالليمانات.

(ب) تكون الزيارة مرة كل ثالثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل أو المحكوم عليهم 

باألشغال الشاقة المنقولين من الليمانات للسجون العمومية.

(ج) لجميع المسجونين حق إرسال خطابين كل شهر وتلقى ما يرد من مراسالت.

وبالرغم من هذا التنظيم الواضح للحق في التراسل والتزاور –والذي يعد من أهم ضمانات المدان أثناء تنفيذ 

مدة العقوبة- كما أنه يعد من وسائل اإلصالح وإبقاء السجين على تواصل مع مجتمعه ومحيطه الخارجي وأحد 

وسائل الحفاظ على اتزانه النفسي وإصالحه إال أن المادة ٤٢ من القانون قد عصفت به تماما حين نصت على أنه:

يجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك ألسباب صحية أو 

متعلقة باألمن.

وهي ذريعة واسعة وفضفاضة تمكن مديرو السجون ومأموريه من العصف بهذا الحق وهذه الضمان بحجة 

الزيارات –كما حدث  الظروف لمنع  التذرع ببعض  الحاالت  أنه يجوز في بعض  األمنية، وإذا نرى  األحوال 

في ٢٠٢٠ في بداية جائحة كورونا- إال أن هذا ال يجوز التذرع به مثال لمنع التواصل عبر وسيلة أخرى غير 

التزاور كالرسائل والمحادثات الهاتفية .

رابعا: االستنتاجات :

مما سبق نستنتج ما يلي:

• وجود الحقوق والضمانات في القوانين واللوائح، مع وجود بعض النصوص األخرى التي تسلب هذه الحقوق 

وتهدرها.

• وجود بون وفجوة بين القانون وتطبيقه وهو أمر يسلتزم إرادة سياسية وجهات تفتيش ورقابة تعمل على 

تدريب موظفي السجون لتقليل حجم هذه الفجوة.

٤٢ / المرجع السابق، ص ١٠.

٤٣ / نظمت هذه الضمانات قواعد نلسون مانديال في القاعدة رقم  ٥٨.

٤٤ / نذكر مثال واقعة إصرار أسرة عالء عبد الفتاح على تسليم رسائل له في سجنه وتعنت إدارة السجن في ذلك منذ بدأ اإلجراءات االحترازية لمواجهة 

جائحة كورونا في مارس ٢٠٢٠ حتى استطاعت تسلم رسالة منه في يونيو من العام ذاته.
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خامسا: التوصيات :

• ضرورة مراجعة قانون تنظيم السجون في ضوء المتغيرات القانونية ورسوخ أفكار حقوق اإلنسان والنص 

عليها في صلب الدستور المصري بما يتواءم مع نصوصه ومرجعياته الوطنية والدولية. حيث أن القانون وضع 

في ظروف سياسية مغايرة لما هو عليه الحال اآلن.

• وضع نظام متكامل يكون الغرض منه تنفيذ العقوبات بما يستلزمه ذلك من ضمان تنفيذ القوانين ودون 

وضع أية استثناءات تسمح باستعمال سلطة تقديرية واسعة لموظفي السجون تمكنهم من االنتقاص من الحقوق 

الجوهرية للسجناء وعلى األخص في مجال الرعاية الصحية والتواصل مع ذويهم والتراسل معهم.

• ضرورة تفعيل مبدأ تفتيش السجون وخاصة من قبل أعضاء النيابة العامة والقضاة والنص على أن يكون 

التفتيش دوريا للتأكد من تطبيق القانون، فضال عن التفتيش اإلداري الذي يقوم به ممثلو األمن ورؤسائهم.

• يتعين النظر في العقوبات االنضباطية والتأديبية، ووضع فعل لكل جزاء يمكن توقيعه، بعد سماع أقوال المدان 

من قبل وتسجيلها سواء صوتا أو كتابة قبل توقيع العقوبة.

• كما يتعين النظر في العقوبات اإلدارية القاسية كالحبس االنفرادي الذي تصل مدته إلى ثالثين يوما أو 

الوضع في الغرف شديدة الحراسة لتكون تلك العقوبات محل تحقيق من هيئة قضائية تصدر ما تراه بشأنها 

وليست عقوبة إدارية توقع دون محاكمة.

• يتعين النظر في أن يكون لكل سجن عدد كاف من األطباء لمتابعة الحالة الصحية للمساجين وشكاواهم، 

بحيث يتواجد أطباء طول الوقت في السجن سواء تابعين لمصلحة السجون أو أطباء حكوميين تابعين لوزارة 

الصحة.

• كما يتعين النظر إلى المواد الخاصة بضرورة تنفيذ ما يشير به الطبيب دون التوقف في تنفيذه على إرادة 

أو رؤية مدير السجن أو اللجنة الطبية العليا، فبعض التأخير قد يودي بحياة السجين.



المركزالعربي

الستقالل القضاء والمحاماة


