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شــركاء يف االنتهـــاك

يتيح القانون املرصي عدة مسارات لإلرشاف عىل السجون من قبل جهات مستقلة عن 
إداراتها. وميكن تصنيف هذا اإلرشاف إىل ثالثة أنواع بحسب جهة اإلرشاف، النوع األول هو 
التفتيش اإلداري، ويقوم به مصلحة السجون واملحافظني واملديرين املحليني، والثاين هو 
اإلرشاف القضايئ ويقوم به النيابة العامة والقضاء، والثالث واألخري هو الرقابة الحقوقية 
والتي تقترص عىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان. كام يتيح القانون للسجناء، ومحاميهم 
وذويهم، تقديم الشكاوى ضد االنتهاكات التي متارس بحقهم إىل جميع الجهات املنوطة 

باإلرشاف عىل السجون.

انتهاكات حقوق اإلنسان بحق  ويف حني تستمر إدارات السجون املرصية يف مامرسة 
أحد  السجناء  تلقي شكاوى  وآليات  هذا اإلرشاف  آليات  تفعيل  يكون  املحتجزين فيها، رمبا 
تسليط  إىل  ناحية  من  التقرير  هذا  يهدف  لها.  يتعرضون  التي  االنتهاكات  من  للحد  السبل 
الضوء عىل اإلطار الترشيعي لعملية اإلرشاف عىل السجون يف مرص، وكذلك عملية تلقي 
التقرير  يسعى  أخرى  ناحية  ومن  املعنية،  املختلفة  الجهات  قبل  من  املحتجزين  شكاوى 
الشكوى  وآليات  السجون  عىل  اإلرشاف  عملية  فعالية  ملدى  الفعيل  الواقع  الستكشاف 

املقررة قانونًا، ومدى تأثري كالهام عىل تحسني أوضاع املحتجزين. 

يتناول الفصل األول من التقرير اإلطار القانوين املرصي املنظم لعملية اإلرشاف عىل 
هي  وحيدة  حكومية  شبه  وجهة  وقضائية  تنفيذية  املختلفة،  الجهات  قبل  من  السجون 
املجلس القومي لحقوق اإلنسان، هذا باإلضافة إىل النصوص القانونية املنظمة لعملية 
عىل  القانونية  األطر  هذه  وتأثري  فعالية  مدى  الثاين  الجزء  ويستعرض  الشكاوى.  تلقي 
ومحامني  سابقني  سجناء  مع  املرصية  الجبهة  أجرته  استبيان  خالل  من  وذلك  الواقع،  أرض 

حقوقيني منخرطني يف الدفاع القانوين عن املحتجزين عىل خلفية قضايا سياسية.

ملخص تنفيذي
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يبنّي الفصل األول من هذا التقرير اإلطار القانوين الحاكم للرقابة عىل السجون من خالل 
دراسة الدستور املرصي املعدل عام 2019، وقانون تنظيم السجون رقم 396 لعام 1956، 
لسنة   150 رقم  الجنائية  اإلجراءات  وقانون   ،1972 لسنة   64 رقم  القضائية  السلطة  وقانون 
1950، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والتعليامت العامة للنيابات، والقانون املنشئ 
املرصية  الجبهة  استعانت  وقد   .2003 لسنة   94 رقم  اإلنسان  لحقوق  القومي  للمجلس 
العمل  يف  خبرية  مرصية  محامية  مع  شخصية  مبقابلة  القوانني  تلك  نصوص  دراسة  أثناء 
بالتقارير  الواردة  بالشكاوى  أيضا عىل املعلومات املتعلقة  التقرير  اعتمد  الحقوقي. كام 
الثاين بشكل  الفصل  بينام يعتمد  القومي لحقوق اإلنسان.  الصادرة عن املجلس  السنوية 
أسايس عىل معلومات أولية حصلت عليها الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان من استبيانات 
مألها محامون وسجناء سابقون. تم تصميم منوذج استبيان مخصص للمحامني ومنوذج آخر 

خصص للسجناء السابقني.
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أي  يف  القانون  بسيادة  االرتباط  شديدة  مسألة  السجون  عىل  الرقابة  مسألة  تعد 
مجتمع. فالسجون هي أماكن يحتجز فيها بشكل قرسي املحكوم عليهم بعقوبات سالبة 
للحرية، وتكون معزولة نسبيا عن املجتمع، لكنها كذلك مؤسسات قانونية رسمية البد أن 
يرسي فيها القانون عىل السجناء واملوظفني عىل السواء. إال أن اجتامع عنرصي القرس 
والعزلة – إىل جانب عنرص الوصم املجتمعي للمذنبني – يرفع احتامالت إساءة استعامل 
السلطة ومخالفة القوانني واللوائح داخل أسوار السجون من قبل املوظفني املسؤولني 
عن إنفاذ القانون، وهو ما قد يؤدي إىل خروج العقوبة السالبة للحرية عن الشكل الذي 
نّصت عليه القوانني، وبالتايل إىل تعطيل الوظيفة األساسية التي سّنها القانون للسجن 
بصفته دار إصالح وتأهيل. ألجل ذلك كانت مسألة الرقابة عىل السجون ركيزة أساسية يف 
وحقوق  اإلنسان  وحقوق  القانون  بسيادة  املتعلقة  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  أغلب 
 – مرص  بينها  من   – عديدة  لدول  الوطنية  بالترشيعات  تضمينها  وتم  والسجينات،  السجناء 

بدرجات مختلفة من الشمول والدقة.

الرقابة عىل السجون ذاته صار يتّسع  بالذكر يف هذا السياق أن مفهوم  الجدير  ومن 
يف  ينحرص  أن  من  بدال  السجون  عىل  املجتمعية  الرقابة  من  مختلفة  أشكال  ليشمل 
تضيفها  التي  املختلفة  الخربات  وصارت  فقط.  الحقوقية  واملنظامت  الرسمية  السلطات 
والرموز  والنفسيني  االجتامعيني  واألخصائيني  كاألطباء  مختلفة  اجتامعية  فئات  مشاركة 
املنظومة  سري  حسن  ضامن  يف  بالغة  أهمية  ذات  السجناء  شؤون  إدارة  يف  الدينية 
االحتياجات  بأخذ  املتنوعة  الخربات  هذه  تسمح  حيث  ألهدافها،1  وتحقيقها  العقابية 
تنفيذ  بها  املنوط  املؤسسات  عنها  تغفل  قد  والتي  االعتبار  بعني  للسجناء  املختلفة 
واإلصالحية،  العقابية  املنظومة  عىل  واحدة  رؤية  هيمنة  دون  ذلك  فيحول  العقوبة. 

1 أندرو كويل، منهجية حقوق اإلنسان يف إدارة السجون: كتيب للعاملني بالسجون، الطبعة الثانية، ترجمة وليد املربوك 
صافار )لندن: املركز الدويل لدراسات السجون، 2009(. ص119. 

مقدمة
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من  سواء  املنظومة  تلك  أداء  تقييم  يف  املجتمعية  املشاركة  من  أكرب  درجة  يتيح  كام 
ال  السجون  عىل  الرقابة  أن  إىل  أيضا  اإلشارة  وتجدر  التطبيق.  حيث  من  أو  النصوص  حيث 
لتعميم  الرقابة رضورية  إن  بل  االتهام،  الحكومات يف موضع  بالرضورة وضع  تعني دوما 
إلصالح  رضورية  هي  كام  بالضبط  األداء،  حسني  املسؤولني  ومكافأة  الجيدة  املامرسات 

االنتهاكات ومحاسبة املسؤولني.2

وتعد الرقابة عىل السجون من أكرث املواضيع إثارة للجدل يف مرص، وخاصة خالل العقد 
السلطات  ادعاءات  متاما  تتنافر  حيث  يناير.  من  والعرشين  الخامس  لثورة  التايل  األخري 
وتطبيق  القانون  سيادة  بشأن  املدين  املجتمع  من  املستقلني  املراقبني  وادعاءات 
املنظامت  وبعض  السلطات  رواية  تذهب  السجون.  داخل  اإلنسان  حقوق  ومراعاة  اللوائح 
اإلرشاف  عىل  تحرصان  العامة  والنيابة  السجون  مصلحة  أن  إىل  منها  القريبة  الحقوقية 
ذلك  يصاحب  ما  وكثريا  السجناء،  لشكاوى  واالستامع  السجون  داخل  القوانني  تطبيق  عىل 
والطعن  العقابية  سياساتها  لرتويج  الحكومة  بها  تسعى  دعائية  وصحفية  إعالمية  جوالت 
انتهاكات داخل السجون. وعىل الصعيد اآلخر تكرث ادعاءات السجناء  يف االدعاءات بوقوع 

واملحامني واملجتمع املدين بانتهاك القانون داخل السجون.

يف  السجون  عىل  الرقابة  حالة  استكشاف  التقرير  هذا  يحاول  الجدل  هذا  من  انطالقا 
كام  السجناء  حقوق  ومراعاة  القانون  سيادة  يضمن  بشكل  مفّعلة  كانت  إذا  وما  مرص 
استعراض  إىل  أوال  التقرير  يهدف  الدولية.  واملواثيق  املرصية  واللوائح  القوانني  كفلتها 
السجون والجهات املخّولة  الرقابة عىل  الذي فّصل مسألة  الدستوري والقانوين  اإلطار 
والحقوقية  والقضائية  اإلدارية  الرقابة  واقع  التقرير  يناقش  ثانيا،  سلطاتها.  ونطاق  بها 
عىل السجون. وينقسم التقرير إىل فصلني، يتناول الفصل األول اإلطار القانوين املرصي 
وقضائية  تنفيذية  املختلفة،  الجهات  قبل  من  السجون  عىل  اإلرشاف  لعملية  املنظم 
إىل  باإلضافة  هذا  اإلنسان،  لحقوق  القومي  املجلس  هي  وحيدة  حكومية  شبه  وجهة 
مدى  الثاين  الجزء  ويستعرض  الشكاوى.  تلقي  لعملية  املنظمة  القانونية  النصوص 
أجرته  استبيان  خالل  من  وذلك  الواقع،  أرض  عىل  القانونية  األطر  هذه  وتأثري  فعالية 
القانوين  الدفاع  يف  منخرطني  حقوقيني  ومحامني  سابقني  سجناء  مع  املرصية  الجبهة 

عن املحتجزين عىل خلفية قضايا سياسية.

2  املرجع السابق، ص120.
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منهجية التقرير

يبنّي الفصل األول من هذا التقرير اإلطار القانوين الحاكم للرقابة عىل السجون من خالل 
دراسة الدستور املرصي املعدل عام 2019، وقانون تنظيم السجون رقم 396 لعام 1956، 
لسنة   150 رقم  الجنائية  اإلجراءات  وقانون   ،1972 لسنة   64 رقم  القضائية  السلطة  وقانون 
1950، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والتعليامت العامة للنيابات، والقانون املنشئ 
املرصية  الجبهة  استعانت  وقد   .2003 لسنة   94 رقم  اإلنسان  لحقوق  القومي  للمجلس 
العمل  يف  خبرية  مرصية  محامية  مع  شخصية  مبقابلة  القوانني  تلك  نصوص  دراسة  أثناء 
بالتقارير  الواردة  بالشكاوى  أيضا عىل املعلومات املتعلقة  التقرير  اعتمد  الحقوقي. كام 

السنوية الصادرة عن املجلس القومي لحقوق اإلنسان. 

يعتمد الفصل الثاين بشكل أسايس عىل معلومات أولية حصلت عليها الجبهة املرصية 
لحقوق اإلنسان من استبيانات مألها محامون وسجناء سابقون. تم تصميم منوذج استبيان 
عن  أسئلة  النموذجان  احتوى  السابقني.  للسجناء  خصص  آخر  ومنوذج  للمحامني  مخصص 
شكاوى السجناء أو موكليهم – من حيث عدد مرات الشكوى، وموضوعها، وإجراءات التقدم 
بالشكوى، والجهات املنوط بها استقبال الشكاوى والبت فيها، ونتائج التقدم بالشكاوى. 
باإلضافة لذلك، احتوى النموذج الخاص بالسجناء السابقني أسئلة إضافية عن مشاهداتهم 
القانون  منحها  التي  املختلفة  الجهات  قبل  من  السجون  عىل  واإلرشاف  التفتيش  لزيارات 
صالحيات الرقابة – وهي مصلحة السجون، واملحافظون ومديرو املجالس املحلية، والنيابة 
التي شاهدوا  اإلنسان. فتم سؤالهم عن عدد املرات  القومي لحقوق  العامة، واملجلس 
فيها مثل تلك الزيارات، وإجراءات التفتيش والرقابة، والنتائج املرتتبة عليها. وقد قام أحد 

عرش محاميا وعرشة سجناء سابقني مبلء االستبيانات. 

وأشمل  أعّم  تحليل  إىل  الوصول  دون  حالت  الصعوبات  من  عددا  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
الرقابة عىل السجون. وأول تلك الصعوبات هو غياب الشفافية، حيث ال توجد تقارير  لحالة 
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دورية معلنة من قبل جهات الرقابة الحكومية، وهو ما يجعل الوقوف بشكل دقيق عىل 
مدى التزام تلك الجهات بتنفيذ مهام اإلرشاف عىل السجون وكيفية قيامها بتلك املهام 

أمرا صعبا.

ثانيا، وبسبب غياب الشفافية، تنحرص املعلومات الرسمية عن الرقابة عىل السجون غالبا 
كشف  تقديم  من  بدال  األحيان  أغلب  يف  خطابيا  طابعا  تأخذ  دعائية  ومقاطع  ترصيحات  يف 
يدور  كام  العملية.  تلك  ونتائج  اإلرشاف  عىل  املبنية  والتوصيات  املتبعة  اإلجراءات  يوضح 
النقاش حول الرقابة عىل السجون يف مناخ استقطايب بشكل كبري، خاصة يف ظل تعامل 
الحكومة املرصية مع ادعاءات االنتهاكات داخل السجون وغياب اإلرشاف عىل أنها تهديدات 
الستقرار الدولة وسمعتها خارجيا. وخطورة ذلك أنه يدير دفة الحوار بعيدا عن مسألة سيادة 
القانون وحقوق السجناء ويُعيل عىل الصعيد اآلخر من الخطاب االستقطايب الذي يطلق يد 

املسؤولني يف إساءة استعامل سلطاتهم لحد قد يصل أحيانا لالنتقام من السجناء. 

ثالثا، واجهت الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان تحديًا كبريًا يف إيصال االستبيان لعدد أكرب 
الشخيص  التي قد تهدد حريتهم وأمنهم  السجناء واملحامني، وذلك بسبب املخاطر  من 

يف حال معرفة السلطات مبشاركتهم يف مثل هذا التقرير.
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الفصل األول: اإلطار الدستوري 

والـقانونـي الـحاكـم لإلشـراف 

عىل السجون وأماكن االحتجاز

أخضع الدستور املرصي املعدل عام 2019 يف املادة 56 السجون وأماكن االحتجاز لإلرشاف 
القضايئ، فنّصت املادة عىل أن »السجن دار إصالح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن االحتجاز 
لإلرشاف القضايئ، ويحظر فيها كل ما ينايف كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر.«3 ونظم 
التي  والجهات  وموضوعه  اإلرشاف  هذا  آليات  السجون  وتنظيم  القضائية  السلطة  قانونا 
تبارشه، باإلضافة إلجراءات التعامل مع شكاوى السجناء. وباإلضافة لإلرشاف القضايئ، نظّم 
القانون املرصي أيضا نوعني آخرين من الرقابة عىل السجون، هام التفتيش اإلداري والرقابة 

الحقوقية.

نظمت املادة 27 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مهام اإلرشاف عىل 
السجون وغريها من األماكن التي تنفذ بها أحكام جنائية، وكذلك التحقيق والبت يف شكاوى 
السجناء، وجعلها القانون من املهام األصيلة للنيابة العامة.4 كام نصت الفقرة أ باملادة 4 من 
تعليامت النيابات أنه من اختصاصات النيابة العامة »اإلرشاف عىل السجون وغريها من األماكن 
التي تنفذ فيها األحكام الجنائية أو املخصصة لحجز املعتقلني وذلك بزيارتها واالطالع عىل 
دفاترها واالتصال بأي محبوس فيها.«5 ومنحت املادة 86 من قانون تنظيم السجون للقضاة 
صالحيات دخول السجون واالستامع لشكاوى السجناء والوقوف عىل أوضاع احتجازهم ورفع 

تقارير مبالحظاتهم إىل قطاع مصلحة السجون.

يرشف  بحيث  القضايئ،  اإلرشاف  موضوع  السجون  تنظيم  قانون  من   85 املادة  أوضحت 

https://manshurat. ،2021 3  »الدستور املرصي املعدل عام 2019«، منشورات قانونية، متت زيارة الصفحة يف 3 مارس
org/node/14675

https:// ،2021 القضائية رقم 46 لسنة 1972«، منشورات قانونية، متت زيارة الصفحة يف 3 مارس 4  »قانون السلطة 
.manshurat.org/node/63718

5  التعليامت العامة للنيابات الكتاب األول التعليامت القضائية، الطبعة السادسة )القاهرة: وزارة العدل، 2007(.

https://manshurat.org/node/14675
https://manshurat.org/node/14675
https://manshurat.org/node/63718
https://manshurat.org/node/63718
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النائب العام أو من ينوبه يف نطاق اختصاص نيابتهم الجزئية عىل:

لتحقيقها  يندب  التي  القضايا  يف  التحقيق  وقايض  النيابة  أوامر  أن   .1«

وقرارات املحاكم يجري تنفيذها عىل الوجه املبني فيها.

2. أنه ل يوجد شخص مسجون بغري وجه قانوين.

عدا  فيام  بتشغيله  ضده  الصادر  الحكم  يقض  مل  مسجون  تشغيل  عدم   .3

األحوال املبينة يف القانون.

املعاملة  ومعاملتهم  األخرى  الفئة  عن  املسجونني  من  فئة  كل  عزل   .4

املقررة لفئتهم.

5. أن السجالت املفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

وعىل العموم مراعاة ما تقيض به القوانني واللوائح واتخاذ ما يرونه لزما 

بشأن ما يقع من مخالفات.

القضائية  واألوراق  السجالت  وفحص  املسجونني  شكاوى  قبول  ولهم 
للتحقق من مطابقتها للنامذج املقررة.«6

الجهات  فإن   7،2015 عام  املعدل   1956 لعام   396 رقم  السجون  تنظيم  قانون  وبحسب 
املنوط بها التفتيش اإلداري هي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون )مادة 73(، 
ومفتشو ومفتشات املصلحة، وعليهم »استيفاء رشوط النظافة والصحة واألمن ... وتنفيذ 
املحافظني  صالحية  عىل  أيضا  القانون  ونص   .)83 )مادة  للسجن«  املوضوعة  النظم  كافة 
ومديري املجالس املحلية للدخول لتفتيش السجون الواقعة يف نطاق اختصاصهم ورفع 

مالحظاتهم لرئيس مصلحة السجون )مادة 84(.

وتقترص الرقابة الحقوقية عىل السجون يف مرص عىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان 
الدخول  صالحية  للمجلس  السجون  تنظيم  قانون  أعطى  رسمية.  شبه  جهة  يعترب  الذي 
مصلحة  رئيس  إىل  تقارير  ورفع  السجناء  شكاوى  وتلقي  العام،  النائب  من  بإذن  للسجون، 
السجون وإىل النيابة العامة املختصة )مادة 73(. وقد نص قانون إنشاء املجلس القومي 
املعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 عىل اختصاص املجلس بالرقابة الحقوقية عىل حسن 
وألزم  الثالثة،  املادة  من  عرش  السادس  البند  يف  بحقوقهم  ومتتعهم  السجناء  معاملة 

القانون املجلس بتقديم تقارير زيارات السجون إىل النائب العام ومجلس النواب.8

بجانب اإلرشاف عىل السجون، كفل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 املعدل 
سنة 2015 للسجني أو من ينوب عنه من املحامني أو األهل الحق يف تقديم الشكوى كتابية 
أو شفهية إىل إدارة السجن وإىل الجهات املنوط بها التفتيش اإلداري أو اإلرشاف القضايئ 
أو الرقابة الحقوقية عىل أماكن االحتجاز )املواد 8 مكرر، 73، 80 عىل الرتتيب(. وأوجب القانون 

https:// ،2021 6  »قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956«، منشورات قانونية، متت زيارة الصفحة يف 2 مارس
.manshurat.org/node/63717

7  املرجع السابق.

لحقوق  القومي  املجلس  بإنشاء   2003 لسنة   94 رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل   2017 لسنة   197 رقم  »قانون    8
https://menarights. ،2021 اإلنسان«، املوقع اإللكرتوين ملنظمة منا لحقوق اإلنسان، متت زيارة الصفحة يف 2 مارس

org/sites/default/files/2019-11/EGY_LawNo.197-2017-EstablishingTheNationalCouncilForHumanRights_AR.pdf

https://manshurat.org/node/63717
https://manshurat.org/node/63717
https://menarights.org/sites/default/files/2019-11/EGY_LawNo.197-2017-EstablishingTheNationalCouncilForHumanRights_AR.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2019-11/EGY_LawNo.197-2017-EstablishingTheNationalCouncilForHumanRights_AR.pdf
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عىل القامئني عىل السجن تسجيل الشكاوى »الجدية« بسجل خاص بشكاوى السجناء، وإحالة 
اإلداري  التفتيش  جهة  تتوىل  أن  عىل  نص  كام  للتحقيق،  املختصة  للجهات  الشكاوى  تلك 
التحقيق بالشكوى التي تقدم إليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ملنع أسباب الشكوى، ورفع 

التقارير لوزير الداخلية أو النيابة املختصة.

• النطاق الجغرايف واملوضوعي لإلرشاف

القضايئ والتفتيش اإلداري

أخضع القانون كافة السجون وأماكن االحتجاز الرسمية التي تنفذ بها أحكام جنائية تحت 
اعتبارها  يتم  التي  األماكن  القضايئ، ويشمل ذلك كافة  اإلداري واإلرشاف  التفتيش  طائلة 
أماكن احتجاز طبًقا لقرار من وزير الداخلية. وعمليا تكون اختصاصات التفتيش واإلرشاف لغالبية 
الجهات محدودة بحدود االختصاص الجغرايف لتلك الجهات. تحدد املادتان 84 و86 من قانون 
دون  املحاكم،  ووكالء  ورؤساء  املحليني،  واملديرين  املحافظني  صالحيات  السجون  تنظيم 
املادة  وتُلزم  فقط.  الجغرايف  اختصاصهم  نطاق  يف  الواقعة  بالسجون  النقض،  محكمة 
1747 من تعليامت النيابة العامة »املحامني العامني للنيابات الكلية أو من يقوم مقامهم 
»رؤساء  تُلزم  كام  منهم«،  كل  اختصاص  دائرة  يف  تقع  التي  العمومية  السجون  تفتيش 
ذلك  يكون  أن  عىل  لهم  التابعة  املركزية  السجون  ]بـ[تفتيش  مديريها  أو  الجزئية  النيابات 

مرة عىل األقل يف كل شهر، وعىل نحو مفاجئ«.9

وقد خول القانون لبعض جهات التفتيش واإلرشاف الدخول لكافة أماكن االحتجاز يف أنحاء 
ورئيس  ووكيل  عنه،  ينوب  ومن  السجون  ملصلحة  الداخلية  وزير  مساعد  منها  الجمهورية، 
محكمة النقض، والنائب العام وأي عضو نيابة مكلّف من قبله حتى لو كان السجن املذكور 

9  التعليامت العامة للنيابات، مرجع سابق.
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خارج نطاق اختصاص النيابة التي ينتمي إليها، مبا يف ذلك أعضاء نيابات أمن الدولة. كام يحق 
جغرايف  بنطاق  التقيد  دون  السجون  إىل  لجانه  إرسال  اإلنسان  لحقوق  القومي  للمجلس 

محدد.

تفتيشات  فإن  السجون،  عىل  واإلرشاف  للتفتيش  املوضوعي  االختصاص  حيث  من  أما 
مصلحة السجون من املفرتض أن تهدف إىل التحقق من تنفيذ الالئحة التنظيمية للسجون، 
األمراض  ألصحاب  الصحية  والرعاية  والتغذية  والطعام  وامللبس  النظافة  معايري  وبالتحديد 
األصيلة  العامة – فبصفتها  النيابة  أما  الالئحة.  املزمنة والزيارات وغريها مام نظمته مواد 
كسلطة تحقيق وتختّص دونا عن غريها بتحريك الدعوى الجنائية – فلها سلطة التحقيق يف 
كل ما يعّد خرقًا للقوانني واللوائح داخل أماكن االحتجاز، سواء من خالل املشاهدات املبارشة 
لعضو النيابة أو شكاوى السجناء ضد أفراد بعينهم، أو ما يتعلق بأوضاع االحتجاز بشكل عام. 
والعقوبات،  الجنائية  اإلجراءات  قانونا  العامة  للنيابة  املوضوعي  االختصاص  ذلك  وينظم 
توصلت  حال  يف  املفرتض  ومن  العامة.  النيابة  بتعليامت  املوجودة  لإلرشادات  باإلضافة 
النيابة إىل وقوع مخالفات للوائح والقوانني أن يرتتب عىل ذلك تحديد املسؤولية الجنائية 

ملوظفي السجون ومبارشة التحقيق يف تلك الدعاوى. 

• آليات اإلرشاف القضايئ وحدود السلطات

النيابة،  تفتيش  أثناء  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  النيابات  تعليامت  من   1749 املادة  توضح 
من  والتأكد  السجن  سجالت  عىل  االطالع  ويبارش  النيابة،  أعضاء  أقدم  التفتيش  يتوىل  حيث 
عدم وجود أي محبوس أو محجوز بدون وجه قانوين، وإن ُوجد فعىل املفتش تحرير محرض 
بالواقعة، واألمر فوًرا باإلفراج عنه. يستكمل عضو النيابة محرض التفتيش ويضمن به كافة ما 
الحظه من »جرائم ومخالفات« حسب نص املادة، ويف حال لزم التحقيق يعهد عضو النيابة 
باملحرض إىل املحامي العام بالنيابة الكلية الذي يتوىل هو التحقيق يف املحرض )مادة 
العام املساعد عن طريق  النائب  بالرأي إىل  القضية مشفوعة  بدوره  1749 مكرر(، ويرسل 
أو  القضية،  بحفظ  النيابة  تقوم  إما  التحقيق  وبعد  االستئناف.  لنيابة  األول  العام  املحامي 
تكييف الواقعة جنائيا وإحالتها للمحكمة املختصة إذا أثبتت التحقيقات وجود مخالفة تستلزم 
التخاذ  السجون  مصلحة  إبالغ  يتم  السجن  موظفي  أحد  إدانة  حال  ويف  القضايئ.  املسار 

اإلجراءات املطلوبة، بصفتها الجهة التنفيذية املسؤولة عن ذلك املوظف.

ومن الجدير بالذكر أن املادة 63 من قانون اإلجراءات الجنائية ال تسمح ألعضاء النيابة بتحريك 
الدعاوى أو إصدار أوامر جنائية بحق موظفي السجون أو رجال الضبط إال فيام يخص الجرائم 
الوظيفة  سلطة  استعامل  وهي  العقوبات،10  قانون  من   123 املادة  يف  عليها  املنصوص 
»يف وقف تنفيذ األوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانني واللوائح أو تأخري تحصيل 
األموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من املحكمة أو من أية جهة مختصة ]أو 
االمتناع[ عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مام ذكر بعد ميض مثانية أيام من إنذاره عىل يد ُمحرَض 
للنائب  إال  القانون  أو األمر داخالً يف اختصاص املوظف.«11 ومل يسمح  الحكم  تنفيذ  إذا كان 
العام أو املحامي العام أو رئيس النيابة العامة باتخاذ إجراءات ضد موظفي السجون بشأن 

أي جرائم أخرى قد تصدر منهم وهم يف معرض القيام بوظيفتهم العامة.

مهام  ذلك  يف  مبا  العامة،  النيابة  أعامل  كافة  عىل  للقضاء  األعىل  املجلس  ويرشف 

https:// ،2021 10  »قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950«، منشورات قانونية، متت زيارة الصفحة يف 3 مارس
manshurat.org/node/14676

https://manshu- ،2021 11  »قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937«، منشورات قانونية، متت زيارة الصفحة يف 3 مارس
rat.org/node/14677

https://manshurat.org/node/14676
https://manshurat.org/node/14676
https://manshurat.org/node/14677
https://manshurat.org/node/14677
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تندرج مهام اإلرشاف  أن  للقانون،  أماكن االحتجاز. ومن املفرتض وذلك طبًقا  اإلرشاف عىل 
إىل   1776 )املواد  النيابات  أعضاء  أداء  عىل  القضايئ  التفتيش  معايري  ضمن  السجون  عىل 
أعامل  ضمن  عليها  املنصوص  االختصاصات  من  السجون  عىل  اإلرشاف  أن  حيث  من   ،)1786

أعضاء النيابة العامة.

النيابة  إىل  السجون  عىل  اإلرشاف  أوكلت  التي  النصوص  صياغة  أن  للنظر  الالفت  ومن 
العامة  النيابة  أداء  فعالية  عىل  كبري  بشكل  وتؤثر  الوضوح،  عدم  من  بدرجة  تتسم  العامة 
تبارش اإلرشاف عىل  العامة  النيابة  أن  السالف ذكرها وإن أوضحت  يف اإلرشاف. فالنصوص 
السجون بصفتها سلطة قضائية، إال أنها مل تعرّف مضمون اإلرشاف بشكل دقيق، ومل توضح 
السجن والتي  أركان عملية اإلرشاف خاصة يف املسائل غري املرتبطة بسجالت  كاٍف  بشكل 
عىل  الشمس  والتعرض ألشعة  والتهوية  الطعام  اليومية مثل جودة  السجناء  متس حياة 
سبيل املثال. كذلك أغفلت هذه النصوص تحديد معايري للمتابعة وتقييم نتائج اإلرشاف مثل 
نرش تقارير للرأي العام أو اصطحاب ذوي الخربة من الفئات االجتامعية املختلفة املستقلة 

عن السلطات.

• شكاوى السجناء

توضح املادة 75 من قانون تنظيم السجون اآللية الرسمية املفرتضة للتعامل مع شكاوى 
السجناء وتقييدها بسجل الشكاوى، وهي أن يبلّغ السجني شكواه كتابيًا أو شفهيًا إىل رئيس 
مباحث السجن، الذي له سلطة التدخل لحّل مشكلة السجني بإجراء أي تغيريات أو إصالحات 
الحقوقيات،  املحاميات  إحدى  من  املرصية  الجبهة  عليها  حصلت  معلومات  وحسب  الزمة. 
فإن مل يبت رئيس املباحث يف الشكوى فإنها تنتقل إىل مأمور السجن، الذي يحرر محرًضا 
إداريًا بالشكوى ويحيله إىل قسم الرشطة التابع له السجن، والذي بدوره يحرر محرًضا جنائيًا 

بها ويحيلها إىل النيابة املختصة.

النيابات  تستقبل  الزيارات،  عقب  الجزئية  النيابات  أعضاء  يحررها  التي  للمحارض  وباإلضافة 
ومكتب النائب العام كذلك الشكاوى املقدمة من السجناء أو محاميهم أو ذويهم، وتبارش 
النظر فيها بإثبات محرض بها والتحقيق مبا ورد فيها. وميكن للسجني إرسال شكواه مبارشة 
النيابة.  مع  التحقيق  جلسة  أثناء  الشكوى  بإثبات  أو  السجن،  مأمور  طريق  عن  النيابة  إىل 
وبإمكان محامي السجني أن يقدم بالًغا نيابة عنه إىل مكتب النائب العام، ويحيل األخري البالغ 
خالل  من  التحقيق  مجريات  متابعة  للمحامي  وميكن  للتحقيق،  مكانيًا  املختصة  النيابة  إىل 
أو  املحافظ  إليها  يحيلها  التي  الشكاوى  كذلك  النيابة  وتتلقى  به.  تقدم  الذي  البالغ  رقم 

املدير املحيل أو املجلس القومي لحقوق اإلنسان.

تتوىل النيابة التي تتلقى الشكوى مسئولية إحالتها إىل النيابة املختصة مكانيًا لتبارش 
التحقيق فيها، أو نظر الشكوى بصفتها النيابة املسؤولة عن التحقيق يف القضية املحتجز 
فيها السجني عىل ذمتها. وحسب معلومات أدلت بها محامية حقوقية إىل الجبهة املرصية، 
فإن النيابة تبارش التحقيق يف تلك الشكاوى كام تجري تحقيقاتها يف أي محارض جنائية 
أخرى، فبحسب درجة االنتهاك )مخالفة إدارية، جنحة، جناية( يصدر بحق مرتكبه جزاء إداري، 
القضية أمام املحاكم. ويرفق  الجنائية لعرض  الدعوى  أو تحرك  أمرًا جنائيًا  النيابة  أو تصدر 

محرض باإلجراءات التي تتخذها النيابة بشكوى السجني.

فعادة  املحاكمة،  جلسات  أثناء  للقضاة  السجناء  يقدمها  التي  والشكاوى  البالغات  أما 
تُحال إىل عضو النيابة الحارض باملحكمة لتتوىل النيابة التحقيق فيها، أو يصدر القايض قراره 
بشأن شكوى املحتجز ويكلف النيابة بإلزام السجن االلتزام بالقرار، وذلك بحسب املعلومات 
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للقايض يف هذه  أمام املحاكم. ويكون  بها محامية حقوقية من واقع مامرستها  أدلت 
فشل  أو  القايض  أمر  تنفيذ  عن  تقاعس  إذا  النيابة  عضو  عىل  الجزاء  توقيع  صالحية  الحالة 
يف إلزام إدارة السجن به، ويكون لعضو النيابة حق اختصام القايض أمام املجلس األعىل 

للقضاء.

أما آليات تقديم الشكاوى للمجلس القومي لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بتطبيق اللوائح 
باللجان  أنفسهم  السجناء  لقاء  خالل  من  إما  فتتم  السجون،  داخل  اإلنسان  حقوق  واحرتام 
التي يوفدها املجلس لزيارة السجون، أو من خالل إرسال شكاوى خطية إىل املجلس من 
قبل ذوي السجناء أو محاميهم. وحسب التقارير السنوية التي تصدر عن املجلس القومي 
والتي تحتوي كلها عىل فصل خاص يوضح جهود مكتب الشكاوى خالل العام الذي يغطيه 
التقرير، فإن آلية املكتب يف التعامل مع الشكاوى هي التحقق أوال مام ورد بالشكوى، ثم 
تصنيفها وتوثيقها، ثم »إعداد البالغات القانونية بشأنها من أجل إزالة أسبابها، ثم إرسالها 
إىل جهة االختصاص املعينة بتمكني املواطن من حقوقه.«12 ويف حال قامت الجهة املشكو 
بحقها بالرد عىل خطاب املجلس القومي، فإن األخري يقوم بإخطار الشايك مبضمون الرد.13 

• اإلطار القانوين املرصي لإلرشاف عىل

السجون يف ضوء القواعد النموذجية الدنيا

ملعاملة السجناء

)قواعد  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  من  و85-83   57-54 القواعد  تنص 
نيلسون مانديال(14 عىل اآلليات املثىل لإلرشاف عىل السجون وتلقي شكاوى السجناء والبت 
فيها. وباملقارنة بأفضل املامرسات املنصوص عليها يف تلك القواعد ميكن الوقوف عىل 
بعض أوجه القصور يف الترشيع املرصي. أول، سكت القانون املرصي عن البنود املحتواة 
يف  البت  يجب  الذي  الزمني  باملدى  املتعلقة  مانديال،  نيلسون  قواعد  من   57 بالقاعدة 
الشكوى خالله، ووضع ضامنات ألمان الشايك وتجريم إيقاع أية عواقب سلبية به عىل إثر 

لحقوق  القومي  للمجلس  اإللكرتوين  املوقع   ،»2018-2017 عرش  الثالث  اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  »تقرير    12
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report131606412086.pdf ،66-65 اإلنسان، 16 ديسمرب 2018، ص

13  املرجع السابق، ص66-63.

14  »قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(«، املوقع اإللكرتوين ملكتب األمم 
https://www.unodc.org/documents/ ،2021 املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، متت زيارة الصفحة بتاريخ 2 مارس

justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf

https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report131606412086.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
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تقدمه بالشكوى، وكذلك آلية خاصة للتعامل مع شكاوى التعذيب. وكذلك سكت القانون عن 
آليات إخطار السجني بتطور سري شكواه وما انبنى عليها من إجراءات.

ثانيا، بخالف الفقرة 1-ب من القاعدة 83 التي وسعت نطاق الجهات التي من شأنها القيام 

بعمليات تفتيش خارجي عىل السجون لتشمل الهيئات الدولية أو اإلقليمية املختصة، حرص 
لحقوق  القومي  املجلس  يف  القضائية  أو  الحكومية  غري  الرقابة  جهات  املرصي  القانون 
أوضاع  حقيقة  لتعكس  الكافية  باالستقاللية  تتمتع  ال  رسمية  شبه  منظمة  وهو  اإلنسان، 
السجناء بنزاهة وشفافية. كام يفتقر القانون املرصي ملعايري تشكيل لجان التفتيش عىل 
السجون بحيث تجمع عددا من املتخصصني وذوي الخربة كاألطباء واملهندسني وغريهم كام 
تنص الفقرة 2 من القاعدة 84. وفيام عدا املادة املنظمة لتفتيش قطاع مصلحة السجون 
تواجد  مراعاة  عىل  املرصي  القانون  ينّص  مل  أيًضا   ،)1956 لسنة   396 قانون  من   83 )مادة 

أفراد من الجنسني يف لجان اإلرشاف القضايئ.

ثالثا، فيام عدا زيارات املجلس القومي لحقوق اإلنسان، مل يرش القانون املرصي إىل 

اإلعالن واالطالع العام عىل أية تقارير أو مالحظات عىل أوضاع السجون، سواء عقب تفتيش 
إداري أو إرشاف من النيابة أو القضاء، وذلك بخالف ما ورد يف الفقرة 1 من القاعدة 85 من 

قواعد نيلسون مانديال.

رابعا، خالف ما نصت عليه الفقرة 2 من القاعدة 85، مل يلزم القانون املرصي إدارة السجن 

بالرد عىل املالحظات أو التوصيات التي تصلها من جهات التفتيش، أو اإلفصاح عام إذا كانت 
تنوي أخذها بالحسبان وتحسني أوضاع السجناء، وخالل فرتة زمنية محددة.

خامسا، يؤدي تركيز صياغة املادة 85 من قانون تنظيم السجون، التي تنص عىل نطاق 

تفتيش النيابة وال تفّصل إال يف املسائل اإلجرائية، إىل إهامل التفتيش الجاد عىل الجوانب 
ونظافة  واملياه  الطعام  جودة  مثل  السجن  داخل  للمحتجز  املعييش  بالوضع  املتعلقة 
بالفعل،  الجوانب  تلك  كافة  تنظم  لوائح  وجود  من  الرغم  عىل  وذلك  وغريها،15  الزنازين 
ويطرح  أيًضا.  اللوائح  لتلك  وفًقا  السجن  عىل  القامئني  محاسبة  إمكانية  من  الرغم  وعىل 
ذلك تساؤال حول ما إذا كان من املمكن تحديد إجراءات اإلرشاف والهدف النهايئ منه بشكل 
أوضح يف القانون. وقد نصت الفقرة 2 من القاعدة 83 عىل أن »يكون الهدف املنشود من 
عمليات التفتيش هو ضامن توافق أسلوب إدارة السجون مع القوانني واللوائح التنظيمية 
والسياسات واإلجراءات القامئة بغية تحقيق أهداف املرافق العقابية واإلصالحية، وحامية 
حقوق السجناء.«16 أما نص املادة 85 من قانون تنظيم السجون اكتفى بذكر »اتخاذ ما ]تراه 
السجناء.  لحقوق  النظر  أهمية  عىل  تأكيد  دون  مخالفات«،  من  يقع  ما  بشأن  الزًما  النيابة[ 
النيابة  لعضو  وتسمح  فضفاضة  الصياغة  هذه  تعترب  الشأن  بهذا  ذكره  سبق  ملا  وباإلضافة 
دون  لحظيًا  عنها  الرتاجع  عىل  السجن  إدارة  إجبار  أو  املخالفة  إزالة  أمر  بإصدار  باالكتفاء 
يضمن  الذي  الدوري  اإلرشاف  غياب  ظل  يف  خاصة  املخالفة،  ملرتكب  قانونية  محاسبة 

استمرارية تطبيق القانون وتصحيح املخالفات ومراجعتها.

15  وقد تأكد بالفعل للجبهة املرصية من خالل االستبيانات واملعلومات الواردة من املحامني أن هذه املسائل النظامية 
واإلجرائية تحوز النصيب األكرب من اهتامم الجهات القامئة عىل اإلرشاف عىل السجون، كام سيتبني بالفصل التايل.

16  »القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.«، مرجع سابق.
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1-غياب املدى الزمني الذي يجب البت يف الشكوى 

خالله.

2- غياب ضامنات ألمان الشايك وتجريم إيقاع أية 

عواقب سلبية به عىل إثر تقدمه بالشكوى

3-  غياب آلية خاصة للتعامل مع شكاوى التعذيب

4- غياب النص عىل آليات إخطار السجني بتطور سري 

شكواه

5- حرص القانون املرصي جهات الرقابة غري الحكومية أو 

القضائية يف املجلس القومي لحقوق اإلنسان

6- مل ينّص القانون املرصي عىل مراعاة تواجد أفراد من 

الجنسني يف لجان اإلرشاف القضايئ.

7- غياب النص عىل اإلعالن واالطالع عىل تقارير االرشاف 

القضايئ

8- غياب إلزام إدارة السجن بالرد عىل املالحظات أو 

التوصيات التي تصلها من جهات التفتيش

أبرز وجوه القصور 

الترشيعي فيام يتعلق 

باإلرشاف عىل السجون:
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الفصل الثاين: واقع اإلرشاف 

عىل السجون يف مرص

وخربات  املرصية  بالسجون  سابقني  محتجزين  خربات  عىل  نظرة  الفصل  هذا  يلقي 
محاميهم مع جهات اإلرشاف املختلفة عىل السجون، ومع تقديم الشكاوى. بناًء عىل تلك 
تغيري  عىل  اإلداري  والتفتيش  القضايئ  اإلرشاف  تأثري  ملدى  تحليال  الفصل  يقدم  الخربات، 
أوضاع السجناء. كام يلقي الفصل الضوء عىل مدى فاعلية آلية تقديم الشكاوى كحق من 
لها  تنفيذية  هيئة  بصفتها  السجون  مصلحة  أو  السجن،  إدارة  أمام  سواء  السجناء  حقوق 

سلطة وصالحيات مبارشة، أو النيابة العامة واملحاكم بصفتها هيئات قضائية مستقلة.

أوًل: مدى فاعلية التفتيش اإلداري واإلرشاف القضايئ عىل السجون

• التفتيش اإلداري

املرصية،  الجبهة  أجرته  الذي  االستبيان  لنتائج  وفًقا 
زيارات  أي  يشهدوا  مل  أنهم  السابقني  السجناء  جميع  أكد 
أكّد  بينام  محليني،  مديرين  أو  محافظني  قبل  من  للسجن 
تفتيشا  شهدوا  بالفعل  أنهم  السابقني  السجناء  من   %90
تجريه مصلحة السجون مرة أو أكرث. وقد أفاد بعض السجناء 
السابقني بأن حمالت املصلحة كانت غالبًا ما تركز عىل اإلرشاف 
عىل حالة األمن والنظافة العامة داخل السجن )30% و%20 
عىل الرتتيب(. وذكر 33,3% فقط ممن شهدوا تلك الزيارات 
أنه كانت لديهم إمكانية مقابلة مفتيش املصلحة، لكن مل 
ترُش أي إجابة إىل أن مصلحة السجون كانت تستمع لشكاوى 
ير  مل  عامة  وبصفة  السجون.  عىل  حمالتها  خالل  السجناء 
كانت  السجون  مصلحة  زيارات  أن  السابقني  السجناء  من  أيًا 



20

شــركاء يف االنتهـــاك

تساهم بأي شكل يف نظر شكاواهم أو البت فيها، أو تحسني أوضاع االحتجاز بالسجن.

وأشار أقل من نصف السجناء السابقني )40%( إىل أن حمالت مصلحة السجون كانت تشكل 
بذاتها انتهاكًا، حيث كان يصاحبها تجريد املحتجزين من متعلقاتهم )حتى ولو مل تكن مخالِفة( 
أو إساءة معاملتهم بشكل ميكن وصفه باملعاملة املهينة. وميكن اإلشارة هنا إىل اإلرضاب 
الحاالت  وأبرز  أحدث  ضمن  يعترب  والذي   17،2020 أكتوبر  يف  طرة  استقبال  بسجن  وقع  الذي 
مصادرة  مثل  املحتجزين  عىل  التضييق  تعمد  السجون  مصلحة  تفتيش  فيها  صاحب  التي 
كافة األدوات واملتعلقات الشخصية للمحتجزين مبا يف ذلك صناديق الثلج »األيس بوكس«، 
واملراوح، والطعام، والوسادات، واملالبس، وجرادل تخزين املياه، وهو ما دفع املحتجزين 

إىل اإلرضاب. 

• اإلرشاف القضايئ

باإلشارة إىل الزيارات التي تنظمها الهيئات القضائية للسجون، وبسؤال االستبيان لعدد 

للجبهة املرصية  املوقع اإللكرتوين  احتجاجا عىل سوء املعاملة«،  السابع  17 »إرضاب سجن استقبال طرة يف يومه 
./https://egyptianfront.org/ar/2020/10/strike-istiqbal ،2020 لحقوق اإلنسان، 17 أكتوبر

https://egyptianfront.org/ar/2020/10/strike-istiqbal/
https://egyptianfront.org/ar/2020/10/strike-istiqbal/
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من السجناء السابقني عن عدد املرات التي سبق لهم رؤية زيارة أعضاء من النيابة العامة 
للسجن، نفى 40% رؤيتهم لها خالل فرتة احتجازهم، بينام ذكر 40% أنهم رأوا لجنة من النيابة 
العامة مرة واحدة، و20% منهم سبق لهم رؤيتها أكرث من مرة. ويف املقابل بسؤالهم 
عن مدى إمكانية مقابلة أيًا من أعضاء النيابة العامة، كانت نسبة 80% ذكرت أنهم مل يكونوا 
قادرين عىل ذلك، بينام متكن 20% من مقابلة اللجنة خالل الزيارة. وعند تقييم املشاركني 
يف االستبيان ملدى تحسن أوضاعهم ونظر لجنة اإلرشاف يف شكاواهم، ذكر 70% منهم 
أنه مل يحدث أي تطور يف أوضاعهم، و20% أنهم شهدوا تحسنا طفيفا، بينام ذكر 10% فقط 

أنهم شهدوا تحسنا ملحوظا.

ومن ناحية ما يتعلق باستجابة مصلحة السجون لقرارات وتوصيات هيئات اإلرشاف القضايئ 
عىل السجون، فلم يرُش إىل حدوث أي تغيري يُذكر داخل السجن بعد زيارات النيابة العامة 
سوى 30% من السجناء السابقني – فأفادت نسبة 10% فقط بأن التغيري كان إيجابيا وملموسا 
و20% آخرون أشاروا إىل أن التحسن كان طفيفا للغاية. وهو ما تتفق معه بنسبة كبرية آراء 
املحامني، الذين ذكروا أن مصلحة السجون تتعامل مع توصيات النيابة العامة بشكل صوري أو 
تهملها متاما، فمثال قد تتباطأ املصلحة أو تتعنت يف تنفيذ قرارات النيابة املتعلقة بإجراء 
امتحانات الطالب املحتجزين أو تقوم بإجراء فحوصات طبية روتينية دون مستوى الفحوصات 
داخل  الطبي  اإلهامل  من  لشكوى  استجابتها  يف  العامة  النيابة  بها  أوصت  التي  الطبية 

السجن.
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ثانًيا: الرقابة الحقوقية عىل السجون متمثلة يف

املجلس القومي لحقوق اإلنسان

زيارة  السابقني  السجناء  من   %70 شهد  املرصية،  الجبهة  أجرته  الذي  االستبيان  بحسب 
بها.  محتجزين  كانوا  التي  السجون  إىل  اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  قبل  من  أكرث  أو 
لكن من بني هذه النسبة مل يتمكن سوى 12.5% فقط من مقابلة أعضاء املجلس أثناء تلك 
الزيارات. وأشار 80% من السجناء السابقني إىل أن هذه الزيارات مل تؤثر عىل اإلطالق يف 
شهدت  السجن  داخل  األوضاع  بأن  فقط   %12.5 أفاد  بينام  بالسجن،  االحتجاز  ظروف  تحسني 

تحسنا ضعيفا بعد زيارة املجلس القومي.

محاميي  من  تصله  التي  الشكاوى  إزاء  اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  أداء  عن  أما 
املجلس،  عن  الصادرة  السنوية  التقارير  دراسة  خالل  من  القول  ميكن  ذويهم،  أو  السجناء 
بني عامي 2013 و2019، أن أقىص ما يتخذه املجلس من إجراءات هو مخاطبة وزارة الداخلية 
أو النيابة العامة أو مكتب حقوق اإلنسان بالنيابة العامة مبحتوى الشكوى، ثم إدراج الرد 
الصادر عن تلك الجهة بالتقرير، من دون أن يقوم املجلس بتقيص الحقائق الواردة بالرد، أو 
عىل األقل بتفنيد املعلومات الواردة به والتعقيب عليها. ومن الالفت للنظر أثناء التدقيق 
يف بعض األمثلة التي أوردها املجلس بالتقارير السنوية، أن املجلس كان يتوجه باملخاطبة 
بشكل أكرب إىل وزارة الداخلية وليس إىل النيابة العامة، وحتى يف حالة توجهه إىل النيابة 
العامة بالشكوى، فإن األخرية كانت أحيانا متتنع عن الرد أو تتوجه بالسؤال للسجن أو قطاع 
تلك  بعض  أن  من  الرغم  عىل  تحقيق،  دون  للمجلس  الرد  بنقل  وتكتفي  السجون  مصلحة 

الشكاوى كانت تتضمن ادعاءات بالتعرض للرضب عىل يد العاملني بالسجن.18

عليه  ردت  التقارير  أوردتها  التي  الشكاوى  أمثلة  من  عددا  أن  إىل  أيضا  اإلشارة  وتجدر 
مصلحة السجون بأنه »يرجح كيديتها للنيل من أداء قطاع السجون.«19 من ضمن تلك األمثلة 

18  »التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق اإلنسان الرابع عرش 2018-2019«، املوقع اإللكرتوين للمجلس القومي 
htt ،2020 لحقوق اإلنسان، 22 سبتمرب

19  »التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق اإلنسان الثاين عرش 2016-2017«، املوقع اإللكرتوين للمجلس القومي 
 .https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report121606540392.pdf ،2017 لحقوق اإلنسان، 13 ديسمرب

https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report121606540392.pdf
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البارزة هي الشكوى املقدمة من املواطنة ز.ع.ع. بشأن تعرض اثنني من نزالء سجن وادي 
النطرون 440 لسوء املعاملة واإلهانة والرضب، حيث خاطب املجلس القومي لحقوق اإلنسان 

وزارة الداخلية مبحتوى تلك الشكوى. وقد ردت األخرية بأن:

مراعاة  بالليامن  واحدة  بغرفة  مودعني  كانوا  املذكورين  »النزلء 

الفنت  إثارة  يف  ذلك  استغلوا  أنهم  إل  اإلنسانية  لظروفهم 

ومحاولة فرض السيطرة والنفوذ عىل باقي نزلء الغرفة مام دفع 

إدارة الليامن لتخاذ التدابري واإلجراءات الالزمة وإعادة تسكينهم 

بغرف منفردة حفاظاً عىل أمن الليامن، والشاكية تتخذ من أسلوب 

السجون  لوائح  تطبيق  عن  السجن  إدارة  يد  لغل  وسيله  الشكاية 

عيل ذويها والحد من إجراءات تفتيشها ومرافقيها أثناء الزيارة، 

ومل تتوصل املعلومات إيل حدوث تعدي عيل الشاكية و كرميتها 
أو النزلء ذويها أو إساءة معاملة أي منهم حال الزيارة.«20

ويعكس هذا الرد تصور فئة كبرية داخل إدارات السجون عن رؤيتها للشكاوى التي يتقدم 
بها السجناء. فعىل الرغم من أن الشكوى مل ترُش إىل اعرتاض الشاكية عىل العقاب باإليداع 
بغرف منفردة، وأشارت فقط إىل تعرض ذويها لسوء املعاملة واإلهانة والرضب باملخالفة 
الشكوى وطعن يف جديتها  يتعرض ملحتوى  الداخلية مل  رد وزارة  أن  إال  السجون،  لالئحة 
هذه  وتشري  السجون.«  لوائح  تطبيق  »عن  السجن  إدارة  يد  لغل  بالسعي  الشاكية  باتهام 
الرؤية إىل قصور شديد يف تأهيل العاملني بقطاع مصلحة السجون للتعامل مع شكاوى 
السجناء، ويشري أيًضا إىل غياب تدريب موظفي السجون عىل الحفاظ عىل األمن والنظام 

داخل السجن دون مخالفة اللوائح والقوانني وانتهاك حقوق اإلنسان. 

العارش  اإلنسان  القومي لحقوق  تقرير املجلس  أورده  ما  أيًضا بوضوح  وقد عكس ذلك 
)لعام 2013-2014( بأن ردود الجهات املعنية باستقبال الشكاوى بشكل عام )وليس الشكاوى 
املتعلقة بالسجون فقط( تندرج تحت أحد هذه األمناط: : »إبراء الساحة، ]أو[ محاولة إثبات عدم 
]أو[  الواردة يف الشكوى،  إعادة طرح املعلومات  ]أو[  إقرار واقع،  أو  الجهة،  تقصري لدى 
ردود منطية ومنهجية سلبية، ]أو[ ردود ذات مردود إيجايب محدود.«21 كام أشار التقرير ذاته 
إىل وجود فجوة كبرية بني عدد الشكاوى التي يبعث بها املجلس إىل الجهات املختصة، 
وعدد الردود التي ترده من تلك الجهات.22 وبدراسة التقارير السنوية التي وردت منذ عام 

2014 وحتى عام 2020، يتبني أن أمناط استجابة جهات التحقيق ال تزال كام هي.

20  املرجع السابق، ص62-61.

القومي  للمجلس  اإللكرتوين  املوقع   ،»2014-2013 العارش  اإلنسان  لحقوق  القومي  للمجلس  السنوي  »التقرير    21
 .https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report101570449516.pdf ،2015 لحقوق اإلنسان، 31 مايو

22  املرجع السابق، ص86.

https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report101570449516.pdf
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ثالًثا: استقبال شكاوى السجناء

وفًقا لنتائج االستبيان الذي أجرته الجبهة املرصية، يتضح من تصنيف مواضيع الشكاوى 
التي تقدم بها السجناء السابقون واملحامون نيابة عن موكليهم أن إدارة السجن ال تلتزم 
اضطرارهم  واملحامون  السابقون  السجناء  أكد  حيث  كامل،  بشكل  السجون  الئحة  مبواد 
الصحية،  بالرعاية  بالتحديد فيام يتعلق  الالئحة،  تتعلق بعدم تطبيق مواد  لتقديم شكاوى 
من  العقابية  اإلجراءات  يف  والتعسف  االحتجاز،  ملقر  العامة  واألوضاع  والزيارات،  والرتيض، 

قبل إدارة السجن. 

بني  سواء  نسبة  األعىل  هي  السجن  داخل  الطبي  باإلهامل  املتعلقة  الشكاوى  وكانت 
سوء  بخصوص  والسجناء  املحامني  شكاوى  تليها   ،)%90( والسجناء   )%91( املحامني  إجابات 
االحتجاز  أوضاع  تردي  حول  وشكاواهم  الرتتيب(،  عىل  و%70   %82( السجن  داخل  املعاملة 
)60%، 64% عىل الرتتيب(، وشكاواهم بشأن منع الزيارات أو التضييق عليها )73%، 50% عىل 
الرتتيب(، وشكاواهم أيًضا بخصوص منع الرتيض )64%، 30% عىل الرتتيب(. كام أكد 54,5 % من 
املحامني بأن شكاواهم كانت تهدف لوقف انتهاك أو مخالفة بحق موكليهم، ومن ضمنها 
أيًضا، باإلضافة ملا سبق ذكره، املنع من تأدية االمتحانات وسوء التغذية وتكدس وارتفاع درجة 
حرارة عربة الرتحيالت. ومن الالفت للنظر أن ما يزيد عن 75% من شكاوى السجناء السابقني 
بإدارة السجن، احتلت النسبة األكرب منها شكاوى ضد ضباط املباحث )%25(،  كانت ضد أفراد 
يف الوقت ذاته أكد 60% من السجناء السابقني أن رئيس مباحث السجن هو من كان يستقبل 

شكاواهم.
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• الشكوى إىل إدارة السجن

أن  السابقني  السجناء  من   %30 أفاد  السجناء،  لشكاوى  السجن  إدارة  الستجابة  بالنسبة 
اإلدارة مل تقم بأي استجابة لشكاواهم، و50% أفادوا بأن اإلدارة استجابت لشكاواهم مرة 
واحدة، بينام 20% أفادوا باستجابة إدارة السجن لشكاواهم ثالث مرات أو أكرث، وهو ما يحدث 
غالبًا بسبب أن تفاعل إدارة السجن مع الشكاوى يكون متباطئا ويأيت بعد اضطرار السجني 
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لتكرارها. ونتيجة لهذا التباطؤ يف التفاعل مع الشكاوى، أوضح 40% من السجناء السابقني 
أنهم   %30 أفاد  بينام  مرة،  من  أكرث  السجن  إلدارة  الشكوى  بنفس  للتقدم  اضطروا  أنهم 

اضطروا للتقدم بنفس الشكوى لجهات أخرى غري إدارة السجن.

هناك أيًضا أسباب أخرى تدفع السجناء إىل تقديم الشكاوى إىل جهات أخرى غري إدارة 
السجن، منها صعوبة تتبع هذه الشكوى، حيث ذكر كافة السجناء السابقني أنهم مل يتمكنوا 
من متابعة مسار شكواهم، ومنها أيًضا أن اإلدارة ال تلتزم يف األساس بالقانون الذي يلزمها 
بتسجيل هذه الشكاوى، حيث علم 20% فقط من السجناء السابقني بتدوين شكاواهم يف 
دفرت شكاوى السجن، بينام أكد 20% آخرون أن شكاواهم مل تكن تقيّد بالسجل، وأفاد %60 
عدم علمهم بقيد الشكاوى من عدمه. باإلضافة إىل أن الشكوى قد تعرضهم ملزيد من 
االنتهاكات، حيث أفاد 70% من السجناء السابقني أن محاوالتهم للتقدم بالشكاوى قوبلت 

بالتعنت أو االنتهاكات اإلضافية من قبل إدارة السجن.

• الشكوى إىل الهيئات القضائية

كشف املحامون من خالل االستبيان أن 54,5% من الطلبات التي تقدموا بها إىل الهيئات 
القضائية كانت تتعلق بوقف مخالفة أو انتهاك مُيارس بحق موكليهم مثل املنع من الرتيض 
أو ما يالقيه من إهامل طبي، ييل ذلك بنسبة 36,4% املطالبة بصدور قرار من الجهة املختصة 
سواء كانت النيابة العامة أو املحكمة، بعد ذلك وبنسبة 9% املطالبة بإصدار تصاريح من قبل 

الجهة املختصة مثل ترصيح إلدارة السجن بأداء السجني لحقه يف الزيارة.
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بجانب ذلك أوضح االستبيان أن املحامني، ويف محاولة للضغط من أجل النظر يف شكاوى 
أو مطالب موكليهم بخصوص أوضاعهم داخل السجن، بنسبة 72,7% يقومون بتقديم نفس 
الشكوى ألكرث من مرة أمام الجهة ذاتها، بينام كانت نسبة 27,3% من املحامني يقومون 
بقدرة  يتعلق  فيام  ذاتها  النسب  وكانت  مختلفة.  لجهات  ولكن  الشكوى  نفس  بتقديم 
املحامني عىل تتبع مسار الشكوى وما حدث بها، حيث أكد 72,7% قدرتهم عىل تتبع مسار 

الشكوى، بينام أوضح 27,3% منهم أنهم مل يتمكنوا من ذلك. 

إدارة السجن بعد  التعنت من قبل  أو  أما فيام يخص احتاملية تعرّض موكليهم لالنتهاك 
ملوكليهم،  انتهاكات  بحدوث  علمهم  أقّروا   %54,5 أن  االستبيان  أوضح  الشكوى،  تقديم 
ونفت نسبة 27,3% وقوع ذلك، بينام مل يعرف املحامون بنسبة 18,2% ما إذا كان وقع حيال 
موكليهم أية انتهاكات نتيجة الشكاوى املقدمة، وذلك يرجع ألسباب مختلفة أهمها عدم 
متكن غالبية السجناء من استقبال محاميهم يف السجن، حيث ال يتم التواصل معهم سوى 

خالل مواعيد جلسات تجديد الحبس أو املحاكمة.

السابقون أنهم عادة  الجبهة املرصية، أوضح السجناء  الذي أجرته  ومن خالل االستبيان 
أثناء  أو   ،)%22,2( التحقيقات  جلسات  أثناء  العامة  النيابة  إىل  شكاواهم  لتقديم  يلجأون  ما 
تقدم  عملية  أن  إىل  االستبيان،  نتائج  بحسب  ذلك،  ويرجع   ،)%66,7( الحبس  تجديد  جلسات 
الصحيح إىل حد  بالشكل اإلجرايئ  العامة ال تسري  النيابة  املحتجز من محبسه بشكوى إىل 
كبري، حيث أفاد 80% من السجناء السابقني بأن مأمور السجن تجاهل طلباتهم بعمل محارض 
بالشكاوى للنيابة العامة. ويوضح االستبيان أيًضا أن إثبات الشكاوى أمام الهيئات القضائية 
بصفة عامة يكون مضمونًا بشكل كبري، حيث أفاد 88,9% من السجناء بإثبات شكاواهم أمام 
الهيئات القضائية، يف مقابل نسبة 11,1% من السجناء اقترصت شكاواهم عىل ذكرهم لها 
إثبات  من  السجناء  متكن  من  العالية  النسبة  هذه  وبرغم  وإثباتها.  تدوينها  دون  شفاهًة 
متابعة  بها  ميكنهم  آلية  أي  غياب  إىل  أشاروا  جميًعا  أنهم  إال  رسمي،  بشكل  شكاواهم 

مسارة تلك الشكاوى من داخل محبسهم.

ويظهر تقييم السجناء ضعف استجابة السلطة القضائية ملطالبهم وتحسني أوضاعهم 
تستجب  مل  العامة  النيابة  أن  السابقني  السجناء  من   %70 أكد  حيث  شكاواهم،  تقديم  بعد 
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لشكواهم عىل اإلطالق، بينام أفادت النسبة املتبقية )30%( أنه قد تم نظر شكاواهم لكن 
دون أن تتحسن أوضاعهم بشكل ملحوظ. وكانت نتائج االستبيان تشري إىل عدم نظر املحكمة 
يف الشكاوى املقدمة لها يف أغلب الحاالت، وبالتايل غياب أي تحّسن يف أوضاع السجناء 

يف حال تقديم الشكاوى أمام املحكمة.

مع  القضائية  الهيئات  تفاعل  أن  االستبيان  عىل  إجاباتهم  خالل  من  املحامون  أوضح 
الشكاوى املقدمة لها يرتاوح ما بني غياب التفاعل بشكل كليص إىل توافره بصورة نسبية. 
ورصد االستبيان تفاعل أكرب نسبيًا من قبل النيابة املختصة بالنظر يف القضية عن النيابة العامة 
محل االختصاص الجغرايف. أما النائب العام فكان األقل بصورة واضحة يف نظره للشكاوى 

• نتيجة الشكاوى املقدمة من املحامني عن موكليهم
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النائب  مكتب  يحيل  ما  عادًة  أن  املحامون  أوضح  حيث  املحامني،  من  له  املقدمة  والطلبات 
بالنظر يف القضية أو املختصة جغرافيًا دون  العامة املختصة  النيابة  العام الشكوى إىل 
فتح تحقيق من قبل املكتب نفسه أو النيابة الجزئية، فينتهي األمر بحفظ غالبية الشكاوى 
دون اتخاذ إجراءات حيالها. وأشار املحامون أيًضا إىل أن تفاعل قضاة املحاكم مع الشكاوى 
التي أشار  القايض  الرغم من صالحية  العامة بصورة ملحوظة، وذلك عىل  النيابة  أقل من 
إليها املحامون والتي تسمح له بإصدار أوامر مبارشة إلدارة السجن أو تكليف النيابة العامة 

بالنظر يف موضوع الشكوى عىل األقل. 

من  اتضح  ذكرها،  السابق  الجهات  بقرارات  السجن  إدارة  التزام  مدى  إىل  وباالنتقال 
االستبيان أن إدارة السجن تلتزم يف حالة القرارات الصادرة من النيابة العامة ومكتب النائب 
العام بشكل أكرب من حالة القرارات الصادرة من قايض املحكمة. وقد أشارت نسبة 27,3% من 
إجابات املحامني إىل أن إدارة السجن ال تلتزم بقرارات النيابة العامة، ونفس النسبة رأت أنها 
تلتزم بتلك القرارات نسبيا، ونسبة 36,4% رأت أن اإلدارة تلتزم بتلك القرارات بشكل ملحوظ. أما 
النائب العام كانت نسبة عدم التزام إدارة السجن بقراراته 36,4%، بينام جاءت نسبة %27,3 
التزاًما  أوضحت  مساوية  ونسبة  القرارات،  بهذه  السجن  إدارة  قبل  من  نسبيًا  التزاًما  توضح 
ملحوظًا. وأشار 54,5% من املحامني إىل عدم التزام إدارة السجن بقرارات املحكمة، بينام 
نسبة 18,2% من املحامني رأت أن هناك استجابة نسبية لهذه القرارات من قبل إدارة السجن، 

ونسبة مساوية أيًضا رأت أن هناك استجابة ملحوظة. 

أو  اإلداري  سواء   – السجون  عىل  اإلرشاف  بأن  القول  السابق  العرض  من  إذا  ميكن 
القانون واللوائح  الذي يضمن سيادة  الكايف  بالشكل  الحقوقي – غري مفّعل  أو  القضايئ 
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ومراعاة حقوق السجناء داخل السجون املرصية. فباإلضافة ألن أغلب عمليات التفتيش ال تتم 
أصال بشكل دوري – مثل زيارات املحافظني وأعضاء النيابة العامة، فحتى إجراءات التفتيش 
حالة  يف  كام   – اإلنسان  وحقوق  للوائح  جسيمة  انتهاكات  تصاحبها  إما  تتم  التي  والرقابة 

تفتيشات مصلحة السجون، أو تفّرغ من مضمونها بسبب عدم التزام إدارات السجون بها.
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خامتة وتوصيات

وجد التقرير أن النصوص القانونية التي أوكلت مهام اإلرشاف عىل السجون إىل النيابة 
اإلجرائية  املسائل  عىل  بحرصه  واكتفت  اإلرشاف،  هذا  مضمون  بالتحديد  تعرّف  مل  العامة 
النيابة من جرائم ومخالفات، وهي جملة  املرتبطة بالسجالت الورقية للسجن، وكل ما تراه 
املعيشية  األوضاع  يف  النظر  إىل  العامة  النيابة  انتباه  تثري  ال  رمبا  وفضفاضة  مقتضبة 
للسجناء. ومل يراع القانون تنوع لجان النيابة العامة املرشفة عىل السجون لتشمل الجنسني، 

كام تفتقر معايري تشكيل هذه اللجان إىل عضوية املتخصصني وذوي الخربة. 

توصل التقرير أيًضا إىل غياب مبادئ الشفافية وإتاحة املعلومات عن النصوص القانونية 
املنظمة لعملية التفتيش اإلداري واإلرشاف القضايئ، حيث أنها مل تلزم الجهات ذات الصلة 
هذا  ونتائجه.  السجون  عىل  اإلرشاف  بخصوص  عملها  حول  العام  الرأي  إىل  تقارير  بإصدار 
ومل يتح القانون املرصي ملنظامت املجتمع املدين اإلرشاف عىل السجون بأي شكل من 
الذي يعد  القومي لحقوق اإلنسان،  الحكومي عىل املجلس  األشكال، وحرص اإلرشاف غري 
أيًضا يرى غالبية املحتجزين عدم فعالية زياراته للسجون، كام  جهة شبه حكومية. والذي 
لوحظ أن سياسته يف التعامل مع شكاوى املحتجزين ال تتعدى مخاطبة الجهات املعنية 

ونقل الرد إىل ذوي املحتجزين دون تحقيق محايد.

استخلص التقرير من تجارب سجناء سابقني أن املحافظني واملديرين املحليني ال يقومون 
بأي تفتيش إداري، عىل عكس مصلحة السجون، إال أن حمالت تفتيشها ال ينتج عنها تحسن 
يف أوضاع املحتجزين، بل يف مرات غري قليلة يصاحبها عدة انتهاكات مثل التجريد واملعاملة 
املهينة. ورأى غالبية السجناء أن زيارات النيابة العامة هي األخرى غري فعالة وال ينتج عنها 

أي تحسن يف أوضاعهم.

وحيث أن القانون مل ينص عىل مدى زمني للبت يف شكاوى السجناء، يضطر املحامون 
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إىل تقديم نفس الشكوى أكرث من مرة أمام الجهة ذاتها، أو تقدميها لجهات مختلفة يف 
املشتيك  عىل  سلبية  عواقب  أي  متنع  آلية  عىل  أيًضا  القانون  نص  وعدم  الوقت.  نفس 
يجعل املحتجز عرضة لالنتهاكات من قبل إدارة السجن كعقاب له، وهو ما أكدته نسبة كبرية 
من املحتجزين السابقني. وبصفة عامة ال تستجيب النيابة العامة لغالبية الشكاوى املقدمة 
من السجناء مبارشة، بينام ال تنظر فيها املحكمة من األساس يف أغلب األحيان. وذلك عىل 
من  ملحوظًا  تفاعاًل  تالقي  والتي  موكليهم،  عن  املحامني  من  املقدمة  الشكاوى  عكس 

النيابة التي تنظر القضية بالتحديد، وتالقي تفاعل أقل نسبيًا من املحكمة.

من  املحتجزين  شكاوى  مع  بجدية  والتعامل  فعال  بشكل  السجون  عىل  اإلرشاف  يعد 
املسائل الجوهرية التي من املمكن أن تحسن من أوضاع االحتجاز يف مرص بشكل ما وتقلل 
من االنتهاكات الجسيمة التي تشهدها أماكن االحتجاز بحق املحتجزين، وتزداد الحاجة ملثل 
هذا اإلرشاف من جهات مستقلة عن إدارات السجون وقطاع مصلحة السجون، واللذان يعتربان 
الجبهة  تتقدم  األهمية  هذه  ومن  املحتجزين.  بحق  لالنتهاكات  الرتكاب  الرئيسية  الجهة 

املرصية بعدة توصيات للسلطات املرصية املختلفة:

أواًل: مجلس النواب

إعادة النظر يف الترشيعات املتعلقة بتنظيم السجون وإدخال نصوص ترشيعية 
مفصل،  بشكل  االحتجاز  أماكن  عىل  واإلرشاف  الشكاوى  استقبال  آليات  تحدد 
للمسائلة يف حال وقوع تقصري من قبل  آليات جادة  أيًضا تضع  وإدخال نصوص 

إحدى جهات اإلرشاف.

مؤسسات  حق  تضمن  السجون  تنظيم  قانون  إىل  ترشيعية  نصوص  إدخال 
السجون، ونصوص تضمن صالحيات  يف عملية اإلرشاف عىل  املجتمع املدين 

أكرب إىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان.

اللجان  تنظمها  التي  الزيارات  عن  العام  للرأي  وشفافة  مفصلة  تقارير  إصدار 
املتخصصة داخل مجلس النواب للسجون.

ثانيًا: النيابة العامة واملحاكم

للوقوف عىل  االحتجاز بشكل جدي،  أماكن  القضايئ عىل  آلية اإلرشاف  تفعيل 
أوضاع هذه األماكن ومدى التزامها مبا يكفله الدستور والقانون.

إصدار بيانات شفافة توضح األوضاع داخل السجون بناًء عىل الجوالت التي تقوم 
هذه  استقبلتها  التي  الشكاوى  وطبيعة  القضاء،  أو  العامة  النيابة  لجان  بها 

اللجان وتفاعل هذه السلطات معها.

بدء النظر بشكل جدي يف شكاوى ومطالبات السجناء واالستجابة لها، إضافة 
إىل فتح التحقيق مع كل من يتورط يف مامرسة انتهاك بحق السجناء، سواء 

كان انتهاك يخالف الدستور املرصي أو انتهاك يخالف التزامات مرص الدولية. 

ثالثًا: وزارة الداخلية ومصلحة السجون

االلتزام مبا ينص عليه قانون تنظيم السجون والالئحة الخاصة به، والعمل عىل 
ضامن عدم وقوع مخالفات لهذه النصوص عىل األقل. 

استقبال شكاوى السجناء كافة وتسجيلها يف الدفاتر املخصصة لها حتى تسري 
يف املسار القانوين املحدد.
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بها  ومتنع  السجون  مصلحة  تتبعها  التي  التعسفية  املامرسات  عن  التوقف 
الخارجي،  العامل  الزيارة والتواصل مع  املحتجزين من حقوقهم، كحقهم يف 
والرتيّض، وأداء الطلبة املحتجزين المتحاناتهم، وغري ذلك من الحقوق املنصوص 

عليها يف الدستور والترشيعات الوطنية.



34

شــركاء يف االنتهـــاك

قامئة املراجع

1. »إرضاب سجن استقبال طرة يف يومه السابع احتجاجا عىل سوء املعاملة.« املوقع 
https://egyptianfront.org/ .2020 اإللكرتوين للجبهة املرصية لحقوق اإلنسان. 17 أكتوبر

  ./ar/2020/10/strike-istiqbal

بالزيارة.«  له  والسامح  ملحبسه  اتصال  وسائل  إلدخال  الفتاح  عبد  عالء  دعوى  »رفض   .2
 .https://bit.ly/2Ok31hi .2020 بوابة أخبار اليوم. 26 ديسمرب

3. »مرص.. دعوى قضائية لتشكيل لجنة لتفقد السجون وتأكيد حامية السجناء.« الحرة. 20 
 .https://arbne.ws/2M6qu4v .2020 مايو

»قواعد  والجرمية.  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  اإللكرتوين  املوقع   .4
األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(.«  متت زيارة 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-pris-  .2021 مارس   2 بتاريخ  الصفحة 
 .on-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf

السادسة.  الطبعة  القضائية.  التعليامت  األول  الكتاب  للنيابات  العامة  التعليامت   .5
القاهرة: وزارة العدل، 2007. 

منهجية حقوق اإلنسان يف إدارة السجون: كتيب للعاملني بالسجون.  أندرو.  6. كويل، 
الطبعة الثانية. ترجمة وليد املربوك صافار. لندن: املركز الدويل لدراسات السجون، 2009.

7. منشورات قانونية. »الدستور املرصي املعدل عام 2019.«  متت زيارة الصفحة يف 3 
.https://manshurat.org/node/14675 .2021 مارس

8. منشورات قانونية. »قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.« متت زيارة الصفحة 
.https://manshurat.org/node/14676 .2021 يف 3 مارس

https://egyptianfront.org/ar/2020/10/strike-istiqbal/
https://egyptianfront.org/ar/2020/10/strike-istiqbal/
https://egyptianfront.org/ar/2020/10/strike-istiqbal/
https://bit.ly/2Ok31hi
https://arbne.ws/2M6qu4v
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://manshurat.org/node/14675
https://manshurat.org/node/14676


35

شــركاء يف االنتهـــاك

9. منشورات قانونية. »قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.« متت زيارة الصفحة 
.https://manshurat.org/node/63718 .2021 يف 3 مارس

10. منشورات قانونية. »قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.«  متت زيارة الصفحة يف 3 
.https://manshurat.org/node/14677 .2021 مارس

11. منشورات قانونية. »قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.« متت زيارة الصفحة 
.https://manshurat.org/node/63717 .2021 يف 2 مارس

12. املوقع اإللكرتوين للمجلس القومي لحقوق اإلنسان. »التقرير السنوي للمجلس 
https://www.nchr.eg/Up-  .2015 مايو   31  ».2014-2013 العارش اإلنسان  لحقوق   القومي 

.loads/publication/ar/report101570449516.pdf

للمجلس  السنوي  »التقرير  اإلنسان.  لحقوق  القومي  للمجلس  اإللكرتوين  املوقع   .13
https://www.nchr.  .2017 ديسمرب   13  ».2017-2016 عرش  الثاين  اإلنسان  لحقوق  القومي 

 .eg/Uploads/publication/ar/report121606540392.pdf

القومي  املجلس  »تقرير  اإلنسان.  لحقوق  القومي  للمجلس  اإللكرتوين  املوقع   .14
https://www.nchr.eg/Up-  .2018 ديسمرب   16  ».2018-2017 عرش الثالث  اإلنسان   لحقوق 

 .loads/publication/ar/report131606412086.pdf

للمجلس  السنوي  »التقرير  اإلنسان.  لحقوق  القومي  للمجلس  اإللكرتوين  املوقع   .15
https://www.nchr.eg/ .2020 القومي لحقوق اإلنسان الرابع عرش 2018-2019.« 22 سبتمرب

.Uploads/publication/ar/report141606541178.pdf

16. املوقع اإللكرتوين ملنظمة منا لحقوق اإلنسان. »قانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء املجلس القومي لحقوق اإلنسان.« متت 

https://menarights.org/sites/default/files/2019-11/  .2021 مارس   2 ف  الصفحة  زيارة 
EGY_LawNo.197-2017-EstablishingTheNationalCouncilForHumanRights_AR.pdf

https://manshurat.org/node/63718
https://manshurat.org/node/14677
https://manshurat.org/node/63717
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report101570449516.pdf
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report101570449516.pdf
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report121606540392.pdf
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report121606540392.pdf
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report131606412086.pdf
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report131606412086.pdf
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report141606541178.pdf
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report141606541178.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2019-11/EGY_LawNo.197-2017-EstablishingTheNationalCouncilForHumanRights_AR.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2019-11/EGY_LawNo.197-2017-EstablishingTheNationalCouncilForHumanRights_AR.pdf


36

شــركاء يف االنتهـــاك


