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ما بين التشريع المصري وطرق تطبيقه في الواقع، يركز التقرير باألساس على المرحلة التي تعقب 
التحقيق األول وتسبق الفصل في القضية والتي ينظمها الباب الثالث من قانون اإلجراءات الجنائية، 
في فصلين تحت مسمى »في أمر الحبس« و » في اإلفراج المؤقت«. وذلك بجانب  الباب الرابع في 
فصل بعنوان« في التحقيق بمعرفة النيابة العامة«. وبقراءة سريعة لتلك المواد  يتضح أن القانون أجاز 
لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهمين احتياطًيا، في أي وقت طوال فترة التحقيق، ولقاضي التحقيق 
أيًضا أن يأمر باإلفراج عن المتهم، بضمان أو بغير ضمان، وقد يكون هذا الضمان عبارة عن كفالة مالية، 
أو إلزام للمتهم بتقديم نفسه لمكتب البوليس في أوقات محددة. ومن الممكن أيًضا كما أقر القانون 
أن يحدد القاضي للمتهم مكان لإلقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه 
ارتياد مكان معين. وهو ما يعني أن المتهم قبل الحكم عليه غالًبا سيتعرض إلى نوع من سلب الحرية 

الجزئي أو الكلي حسب ما تراه جهة التحقيق. 

أشكال  من  شكل  كأنها  معهم،  التحقيق  بعد  المتهمين  على  المطبقة  اإلجراءات  تبدو  عام  بشكل 
العقوبة االستباقية، ألنهم إما يتعرضون لسلب الحرية باسم الحبس االحتياطي،  أو يخضعون للمراقبة 
الشرطية كما هو الحال في العقوبات التكميلية المفروضة على المدانين،ولكن بصورة أخف. وما يدعم 
فكرة تشابه التدابير االحترازية مع العقوبات، هو طول مدة الفصل في كثير من القضايا التي تستمر 

لسنوات، فضًل عن عدم وجود أي تفرقة حقيقية في التطبيق بين المتهمين والمدانين.

سريًعا وباختصار، يعرض التقرير لما يمكن أن يواجهه المتهم من تدابير احترازية وفًقا للقانون، قبل 
الحكم عليه، ولغرض التقرير، أجرت الجبهة المصرية عدد من المقابلت مع متهمين سابقين وحاليين، 
بجانب محاميين ينفذ موكليهم تدابير احترازية. يعرض التقرير أيًضا بشكل سريع لبعض التجارب الدولية 

التي من الممكن أن يكون إلقاء نظرة عليها أمًرا مفيًدا لتقييم الوضع الحالي في مصر.

ملخـص
   تنفيذي
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مقدمة
»المتهم برئ حتى تثبت إدانته«، قاعدة ال خلف عليها. ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 
المادة 14.  وبالتبعية التزم بها المشرع المصري وحافظ على  تضمينها في  دستور  1971 في مادته رقم 67 ومن بعده 
المادة 96 من دستور 2014 المعمول به حالًيا. وهو ما يؤكد أن المتهمين طوال فترات التحقيق والمحاكمة وحتى اللحظة 
التي تسبق النطق بالحكم عليهم، ال يمكن أن يكونوا مدانين، وبالتالي ال يمكن أن يطبق عليهم أي شكل من أشكال 

العقوبات.

إذن، تقع جريمة وتتوجه أصابع االتهام نحو شخص ما  لتبدأ مرحلة التحقيق ومن ثم تليها المحاكمة. وطالما لم يفصل 
القضاء  في شأن المتهمين ، يظل على الجهات المختصة أن تتعامل معهم بافتراض البراءة، لكن جرت العادة في أغلب 
الذين ينفذون عقوبات  المدانين  احتياطًيا ربما لعدة سنوات، في نفس ظروف  المتهمون للحبس  األحيان أن يخضع 

سالبة للحرية.

تغيرت المسميات القانونية لتقييد حرية المتهمين سواء كان اعتقااًل إدارًيا بموجب قانون الطوارئ رقم 162  لسنة 
1958 أو كان حبًسا احتياطًيا  بموجب قانون اإلجراءات الجنائية وما طرأ عليه من تعديلت. في بداية تشكل التشريع 
المصري الحديث كان التعامل مع المتهمين أمام المحاكم األهلية يخضع ألحكام قانون التحقيق الجنائي، ولم يرد ذكر 
باعتباره  منه  مفروًغا  أمًرا  المتهمين  حبس  مع  التعامل  كان  بل  بالقانون،  أي موضع  االحتياطي في  الحبس  مصطلح 
القاعدة وأن اإلفراج عنهم هو االستثناء الذي يحتاج لتحديد، لذا جاء قانون 1833 منظًما لقواعد اإلفراج ال لقواعد الحبس. 
فنص على وجوب اإلفراج في مواد الجنح عن المتهم بالضمان بعد آخر استجواب له بثمانية أيام إذا كان له محل إقامة 

ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

أما في الجنايات فاإلفراج المؤقت ليس بواجب حتمي وإنما لقاضي التحقيق أن يأمر به مع اشتراط الضمان)1). ثم 
تطور األمر قليًل في تعديل قانون التحقيق الجنائي لسنة 1904 حيث ظهرت ألول مرة عملية عرض المتهم على النيابة 
لتجديد حبسه، فنص القانون على أن كل أمر صادر بالحبس ال يكون نافذ المفعول إال لمدة أربعة عشر يوًما ما لم يأذن 

القاضي الجزئي بامتداد هذه المدة، لكن دون تحديد الحد األقصى لمرات هذا التجديد.)2)

ومنذ اعتماد قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ليصبح هو مرجع التعامل مع المتهمين وحتى هذا الوقت، 
أصبح حبس المتهمين احتياطًيا أمًرا معروًفا وله مسمى، وأصبحت مدته محددة في أغلب الحاالت.

 في التعديل الذي خضع له قانون اإلجراءات الجنائية عام 2006 نصت المادة 129 على أن يكون الحد األقصى للحبس 
االحتياطى فى مواد الجنح ستة أشهر، وفى مواد الجنايات ثمانية عشر شهًرا، وسنتين فى حالة ما إذا كانت العقوبة 
المقررة  في حالة ثبوت التهمة هى السجن المؤبد أو اإلعدام. وهو ما يعني أن أقصى مدة يمكن أن يتعرض فيها 

المتهم لسلب حريته مع احتمالية كونه بريًئا هي 24 شهًرا.

للوضع  العودة  من  بسيطة  فترات  باستثناء   - به  العمل  واستمرار   1958 لسنة   162 رقم  الطوارئ  قانون  بصدور 
الطبيعي - حتى عام 2012 لم يعد هناك حبًسا احتياطًيا فقط، ولم يعد لمواد قانون اإلجراءات الجنائية معنى. ألنه بوجود 
حالة الطوارئ الدائمة، أصبح االعتقال اإلداري للمتهمين لفترات ال نهاية لها متاًحا، وهو الوضع الذي ظل قائًما لما يزيد 

عن ثلثين عاًما. 

المواد من 106 إلى 110 قانون التحقيقات 1883   (1(
المادة 39 قانون التحقيق الجنائي لسنة 1904.  (2(
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المتهمين بموجب قانون  التعامل مع  أن يعود  البديهي  كان من  الطوارئ في 2012،  بقانون  العمل  وبعد توقف 
اإلجراءات الجنائية وهو ما يعني أن عامين هما أقصى مدة حبس احتياطي. لكن األمر لم يستمر. وبرغم أنه نظرًيا لم 
الرئيس المؤقت عدلي منصور في 2013، أصبح  التعديل الذي أجراه  يعد االعتقال اإلداري مطبًقا، لكنه عملًيا، وبعد 
قانون اإلجراءات الجنائية ينص في مادته رقم 143، على عدم التقيد بمدة محددة في حبس المتهمين احتياطًيا في حال 

كانت عقوبة االتهامات الموجهة لهم هي السجن المؤبد أو اإلعدام.

تختلف االتهامات وتختلف جهات التحقيق وتطول مدة المحاكمة أو تقصر، وأًيا كان وضع المتهم، فإنه في أغلب 
األحيان يواجه إجراءات تغير حياته بسبب ما تعرض له خلل فترة اتهامه، وسواء كان هذا اإلجراء مقيًدا للحرية على نحو 
كامل أو بشكل جزئي كما يحدث في بعض التدابير االحترازية األخرى، فحتًما سيؤثر عليه طول مدة المحاكمة التي قد 

تمتد لسنوات.
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 أواًل: الحبس
االحـــتياطي

بالنظر إلى كيفية تطبيق القانون في الوقت الراهن، نجد أنه بعد انتهاء التحقيق األول يصبح  مجرى حياة المتهمين  
طوال الفترة التي تسبق النطق بالحكم عليهم، مرهون باألمر الصادر بحقهم من الجهة المسئولة عن التحقيق. وهو ما 

ينحصر بين تقييد الحرية بشكل كامل أو على نحو جزئي باستخدام تدابير بديلة للحبس االحتياطي.

  من المفترض أن األصل هو أن يكون الحبس االحتياطي نوًعا من تقييد الحرية المؤقت للمتهمين، للتأكد من سلمة 
سير التحقيقات، ليتطور فيما بعد ليكون شكًل من أشكال الحماية المجتمعية)3). الحبس االحتياطي ليس عقوبة جنائية، 
لكنه يظل تقييًدا لحرية شخص ليس مداًنا بعد، فضًل عن أن أسباب اللجوء إليه، تخضع إلى حد بعيد للسلطة التقديرية 

للجهات المعنية بإصدار أوامر الحبس االحتياطي المتمثلة في ممثلي النيابة وقضاة التحقيق.

إذا ضبط  المتهم  ليطبق على  الجنائية،  اإلجراءات  المادة 143 من قانون  احتياطًيا في  المتهم  جاءت أسباب حبس 
تحديد، وباستخدام مصطلحات فضفاضة،  القانون دون  ذكرها  التي  األخرى  الحاالت  أما  أمر منطقي.  متلبًسا، وذلك 
فهي الخشية من هروب المتهم وهو ما يمكن منعه بأساليب أخرى غير الحبس، خاصة في حالة المتهمين األطفال أو 
المرضى أو من لهم محل إقامة معلوم. أما بخصوص خشية اإلضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه 
أو الشهود ، أو العبث في األدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، 

فهي أمور ال تتوفر في كل الحاالت، مثل قضايا النشر أو التظاهر والتجمهر على سبيل المثال.

إشكاليات عملية ناتجة عن الحبس االحتياطى

فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  (3(
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بسبب طول فترات التحقيق، وعدم وجود حد أقصى للفصل في القضايا، يظل المتهمين مقيدي الحرية لسنوات، 
كثير من األفراد خصوًصا أولئك المرتبطين بقضايا لها طابع سياسي ال يوجد منهم خطر حقيقي، وال يمكن أن يشكلوا 
تهديًدا مباشًرا ألي شخص. لكن ألن القانون أغفل وضع تعريف محكم للحبس االحتياطي ولم يعطي أسباًبا واضحة 
للجوء إليه، أصبح توقيعه على المتهمين أمًرا خاضًعا بالكلية للتقديرات الشخصية لجهات التحقيق. وهو ما يمكن اعتباره 

عقاًبا سالًبا للحرية توقعه السلطات بشكل استباقي على المتهمين دون ثبوت إدانتهم.

أكد القانون الدولي على ضرورة محاكمة المتهمين دون تأخير ال مبرر له)4)، فضًل عن أن  المبادئ المتعلقة بحماية 
حق  على   39 رقم  المبدأ  في  شددت  السجن)5)،  أو  االحتجاز  أشكال  من  شكل  ألي  يتعرضون  الذين  األشخاص  جميع 
الشخص المحتجز بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل، أن يطلق 
سراحه إلى حين محاكمته رهًنا بالشروط التي يجوز فرضها وفًقا للقانون. وتظل ضرورة هذا االحتجاز محل مراجعة من 
جانب هذه السلطة. وذلك باستثناء الحاالت التي يحددها القانون. لكن ما حدده القانون لم يكن واضًحا، فأصبح جميع 
المتهمين دون استثناء عرضة للحبس االحتياطي، دون األخذ في االعتبار للظروف االجتماعية أو الصحية لكل متهم على 
حدة ، حتى أن كل ما جاء في قانون اإلجراءات الجنائية في شأن الحبس االحتياطي يطبق دون أي تغيير على المتهمين 
األقل من 18 عاًما،  ولم يشكل وجود قانون خاص باألطفال أي فرق في هذا األمر وذلك ألن المادة 119 منه أرجعت 

التعامل في شأن الحبس االحتياطي إلى قانون اإلجراءات الجنائية الخاص بالبالغين.

في تشريع دولة أرمينيا، على سبيل المثال، يأتي تنظيم حرمان المتهمين من حريتهم بشكل أكثر تفصياًل مما 
جاء في التشريع المصري، حيث نصت المادة 16 من الدستور األرمني على أسباب أكثر وضوًحا نوًعا ما، خاصة عندما 
يتعلق األمر باألطفال، حيث ال يخضعون لسلب الحرية المفروض على البالغين، وإنما يوضعون تحت وصاية جهات 

معنية باألطفال.)6)

أغلب  الجميع، ففي  المتبعة مع  القاعدة  إذا ظل تطبيقه  هو  المتهمين،  االحتياطي، أضرار جسيمة على  للحبس 
عن  تعطلهم  أو  أعمالهم  عن  انقطاعهم  في  سبًبا  المتهمين  حرية  بسلب  االستباقي  العقاب  هذا  يصبح  األوقات 
دراستهم، وتدهور حالتهم الصحية، خاصة إذا أخذنا في االعتبار سوء أوضاع أماكن االحتجاز، فضًل عن أن هذا األمر ال 
يضر بالمتهمين وعائلتهم فقط، بل يزيد من توابع التكدس في أماكن االحتجاز، ويصعب من عمليات نقل المتهمين 

من  وإلى أماكن التحقيق معهم.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )المادة 9-المادة 14)  (4(
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو   (5(

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx  السجن
Penal Reform International. Pre-trial justice. Last login 07/04/2019  (((

/https://www.penalreform.org/priorities/pre-trial-justice/issue 

http://https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
http:// https://www.penalreform.org/priorities/pre-trial-justice/issue/
http:// https://www.penalreform.org/priorities/pre-trial-justice/issue/
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 ثانًيا: بدائـــل
 الحـــــــــــــبس
االحـــتياطي

يمكن القول أن طول مدة القضية التي قد تستمر لسنوات دون حد أقصى للفصل فيها، من أهم العوامل التي 
تحول أي إجراء تتخذه السلطات القضائية بحق المتهمين سواء الحبس االحتياطي أو أحد بدائله من التدابير االحترازية 
إلى عقاب دون إدانة. تتشابه التدابير غير االحتجازية التي أقرها القانون المصري على المتهمين، مع معظم ما تقره 
قوانين دول أخرى، حيث أجمعت معظم التشريعات على استبدال الحبس االحتياطي، بالكفاالت وحظر السفر، والمراقبة 
الشرطية. بينما لم يتعرف نظام العدالة الجنائية المصري بعد على المراقبة اإللكترونية، وأغلب الظن أن السبب هو 
ضعف البنية التكنولوجية الخاصة بوزارتي الداخلية والعدل اللتان مازالتا تتبعان أساليب قديمة في ما يخص المراقبات 
كيفية  شرح  ويحاول  القانون،  عليها  ينص  التي  االحتياطي  الحبس  لبدائل  التقرير  من  الجزء  هذا  يعرض  والتسجيل.  

تطبيقها على أرض الواقع ليركز على المشكلت التي تواجه المتهمين عند تنفيذهم لها.

 البدائل الحالية 
منذ تعديل المادة 201 من قانون اإلجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، وحتى اآلن، يجوز للسلطة 
القضائية المختصة أن تصدر أمًرا بحق المتهمين بداًل من الحبس االحتياطي، وينحصر ذلك األمر بين  ثلثة أمور، وهي:

إذا خالف المتهم اإللتزامات التى يفرضها أي من تلك التدبير يجوز حبسه احتياطيًا مرة أخرى  
على أن يسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد األقصى لها واستئنافها ذات القواعد 

المقررة بالنسبة إلى الحبس االحتياطى.

ال يمكن إنكار أن المتهمين يتعرضون لما يمكن وصفه بالعقاب االستباقي طوال فترة التحقيق وحتى صدور حكم 
المحكمة، والتي يمكن أن تمتد لسنوات كما هو الحال في عدد من القضايا. خاصة أن اإلجراءات االحترازية تخضع لنفس 

قواعد التجديد المفروضة في الحبس االحتياطي.

فيما يخص البديل األول الذي يلزم المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، نجد أن عدم مغادرة المنزل على الخصوص  
أمر يفتقد للعملية، خاصة مع طول الوقت الذي تأخذه المحاكم المصرية للفصل في القضايا، وعدم مراعاته لضرورة 
الحبس  عن  كثيًرا  يختلف  ال  المسكن  مبارحة  بعدم  اإللزام  أن  عن  إدانته. فضًل  ثبوت  حتى  المتهم  براءة  مبدأ  احترام 
االحتياطي، حيث بتطبيقه َيحرم المتهمين من ممارسة حقهم في  التنقل والعمل والدراسة بخلف تقييد اتصالهم 

 إلزام المتهم بأن يقدم 
 نفسه لمقر الشرطة فى

أوقات محددة

 إلزام المتهم بعدم
 مبارحة مسكنه أو

موطنه

 حظر ارتياد المتهم
أماكن محددة
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بالعالم الخارجي.

يتشابه البديل الثاني الذي يوجه بتقديم المتهم نفسه لمقر الشرطة مع العقوبة التكميلية التي تفرضها المحاكم 
المصرية على المدانين بجانب أحكام تقييد حريتهم. وهو ما يعني عقاب متهمين، شأنهم شأن المدانين، لكن لفترات 

أقصر.

توجد عدة مشكلت مرتبطة بتقديم الفرد لنفسه لمقار االحتجاز، كبديل للحبس االحتياطي، فرغم أن المتهم ال يضطر 
إلى بقاء ما يقرب من نصف يومه في قسم الشرط كام هو الحال في العقوبات التكميلية الخاصة بالمراقبة الشرطية، 

إال أن المتهم يواجه صعوبات مشابهة.



من باب االحتياط

14

جدير بالذكر أن إجراءات الحبس االحتياطي ال تختلف بين طفل وبالغ، والتدابير االحترازية األخرى لم يتم اإلشارة إلى 
التكميلية،  أنه بمقارنة تدبير مراقبة الشرطة للمتهمين وتشابهها مع العقوبات  كيفية تطبيقها على األطفال. خاصة 
تظهر مشكلة، حيث أن التعليمات العامة للنيابات تؤكد عدم جواز الحكم بالمراقبة الشرطية على األطفال، بينما في 
الوقت ذاته يتم تطبيقها عليهم في صورة تدبير احترازي، دون أي مراعاة لموقفهم القانوني، في حال كانوا متهمين.

إن البديل الخاص بإلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة ، هو الحل األكثر شيوًعا، الذي تلجأ 
له النيابة أو المحكمة في حال قررت عدم حبس المتهم، وفي 2018 رصدت الجبهة المصرية إخلء 174 متهًما بتدابير 
احترازية، كلهم في قضايا ذات طابع سياسي. وهوما يعد أمًرا أهون وأقل قسوة بكثير من الحبس االحتياطي، لكن 
طريقة إصدار األمر التي  ال تخضع إلى أي معايير أو ضوابط، تجعل منه حمًل ثقيًل، خاصة أن األمر متروك بالكلية 
للتقدير الشخصي لوكيل النيابة أو القاضي المختص.  وبخلف غياب التنسيق بين الجهات القضائية التي تأمر بمثل 
هذا البديل وبين أقسام الشرطة التي تعمل على تنفيذه. يؤكد الوضع الحالي أن مثل هذا التدبير يطبق بشكل يفتقد 
المهنية من جهة ممثلي وزارة الداخلية، وأن مثل هذا التدبير يحتاج إلى ضوابط، وإشراف على تنفيذه من قبل وزارة 

العدل.

أما البديل الثالث واألخير الذي ينص عليه القانون، والذي يوجه بحظر أماكن بعينها، فيعتبر بديل معقول ومحايد، 
وسيكون من المناسب أن تلجأ إليه الجهات المعنية لتطبيقه على المتهمين خلل الفترة التي تسبق الفصل في أمرهم. 
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تعديل جديد 

تضيف المادة 117 من المشروع الذي تقدمت به رئاسة الوزراء مؤخًرا لتعديل قانون اإلجراءات الجنائية بديًل جديًدا 
إلى بدائل الحبس االحتياطي الثلثة التي أقرها القانون منذ عام 2006. البديل الرابع هو منع المتهم من مزاولة أنشطة 
يضيف  لن  القانون،  في  المذكورة  الثلثة  البدائل  من  أي  تطبيق  عند  تلقائي  بشكل  يطبق  الذي  األمر  وهو  معينة، 
التعديل جديًدا، فبأي حال سيظل القانون وتطبيقاته في الوضع الحال يشكلن أزمة للمتهمين من حيث تعطيلهم عن 
ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، خاصة مع طول المدة التي يستغرقها صدور حكم المحكمة، وهو ما يشكل ضغًطا من 
ناحية أخرى على الجهات المعنية بالتنفيذ، إما بسبب تكدس أماكن االحتجاز بالمحبوسين احتياطًيا، أو بأقسام الشرطة 
تكلفته  بسبب  اإللكترونية،  المراقبة  نظام  تطبيق  يحتمل  لن  الحالي  الوضع  وألن  ألنفسهم،  المتهمين  تقديم  محل 
الضخمة، وصعوبة التنفيذ التقنية في الوقت الحالي، إال أن ربط أقسام الشرطة في مصر بشبكة إلكترونية تتيح تحرك 
المتهمين الخاضعين لتقديم أنفسهم ألي قسم شرطة، تحت مسمى التدبير االحترازي، سيعطيهم حرية أكبر حيث ال 

يضطرون إلى تعطيل حيواتهم الرتباطهم بقسم الشرطة التابع لمحل إقامتهم فقط.
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خــــــــــاتمة
وتوصيات

رغم أن إخلء السبيل  بتدابير احترازية في الوقت الحالي، يعد انتصاًرا صغيًرا للمتهم ومحاميه، نظًرا لصعوبة أوضاع 
الحبس االحتياطي، وتكرار تجديد حبس العديد من المتهمين دون داٍع حقيقي، ورغم أن الفارق كبير جًدا بين تقييد الحرية 
بشكل كامل، وبين زيارة قسم الشرطة لعدد من الساعات في األسبوع، إال أن أوضاع المتهمين الخاضعين للتدابير 

االحترازية تحتاج إلى إعادة نظر بشكل عام.

باستعراض أوضاع المتهمين وما يطرأ على حياتهم من تغيير بسبب التدابير االحترازية المفروضة عليهم بشكلها 
الحالي، يظهر أن التشريع يحتاج إلى تفصيل بخصوص كيفية تطبيق البديل االحترازي وأسبابه. فضًل عن ضرورة التفرقة 
بين أطياف المتهمين حسب أعمارهم وأوضاعهم الصحية، والتهم الموجهة لهم عند نظر أمرهم بعد التحقيق.لذا ترى 

الجبهة المصرية ضرورة أخذ بعض النقاط في االعتبار عند صدور أي أوامر بحق المتهمين وهي كاآلتي:

أواًل:  خلق بدائل أكثر مرونة، تتناسب مع حاالت المتهمين، والمحاولة ألخذ خطوات 
جدية ألخذ المراقبة اإللكترونية في االعتبار بشكل أو بآخر، بجانب  ضرورة تدريب رجال 
الحالة، وخلق شكل من أشكال  المتهمين في هذه  التعامل مع  الشرطة على كيفية 

الرقابة على كيفية تطبيق الموظفين المعنيين لمثل هذه التدابير.
ثانًيا: الشروع في وضع حد أقصى للفصل في القضايا، وحد أقصى وااللتزام به، 
لفترات تطبيق الحبس االحتياطي وبدائله على المتهمين، دون استثناءات، وذلك مثل 
ما يتم في التشريع األوكراني الذي جعل الحد األقصى للحبس االحتياطي 12 شهًرا.

السن  وكبار  والمرضى  األطفال  أوضاع  خصوصية  االعتبار  في  األخذ  يجب  ثالًثا:  
المتهمين، عند إصدار أمر حبس أو تدبير احترازي بحقهم، على أن يكون الحبس االحتياطي 

هو الحل األخير وألقصر فترة زمنية ممكنة.


