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ضــــــــــــــــد
السید/ رئیس مجلس الوزراء بصفت .ھ
السید / وزیر الداخلیة بصفت .ھ
السید / رئیس مصلحة السجون بصفتھ.

الموضوع

 وقف تنفیذ القرار السلبي باالمتناع عن دخول المستلزمات الصحیة الوقائیة من فیروس كوفید _19 المعروف
 باسم (كورونا) الالزمة  التخاذ  التدابیر  الوقائیة  من  عدوى  الفیروس  مع  ما  یترتب  على  ذلك  من  آثار،  أخصھا
إطالع ذوي الطاعن على كافة المعلومات والتدابیر الوقائیة التي تتخذھا مصلحة السجون ووزارة الداخلیة لمنع

انتشار عدوى فیروس كوفید 9- 1، داخل السجون، مع تمكین  ذوي الطاعن بالتراسل معھ بأي وسیلة كانت.

 الطاعن مسجون، و ُمودع بسجن المنیا شدید الحراسة، ونظ ًرا إلى الجائحة العالمیة التي تمر بھا جمیع دول  
  العالم من تفشي وباء فیروس كورونا COVID-19، والقرارات التي اتخذھا رئیس مجلس الوزراء بشأن
  التدابیر المؤقتة لمواجھة وباء فیروس كورونا COVID-19، منھا حظر التجوال من الساعة 7 مسا ًء حتى
الساعة 6 صبا ًحا وإغالق كافة المطاعم واألندیة الریاضیة، فقد تعذرذویھ ومحامیھ من التواصل معھ أو معرفة

أي معلومات عنھ منذ أكثر من شھ .ر

 ووفق منظمة الصحة العالمیة ومحاوالتھا في كبح جماح انتشار مرض فیروس كورونا، فقد أعلنت المنظمة  
مجموعة من التدابیر الوقائیة على األشخاص، وحكومات الدول بإلزام اتباعھا للحد من انتشار الوباء والمحافظة

 على أرواح مواطنیھا، نظ ًرا إلى خطورتھ الشدیدة التي یتسبب فیھا حیث أن الفیروس COVID-19 من  
 الفیروسات التي تصیب الجھاز التنفسي، وینتج عنھ أعراض مزمنة تؤدي إلى الوفاة، فبعد اكتشافھ بمدینة ووھان
 بالصین في دیسمبر 2019، نتج عنھ أكثر من 13 ألف حالة وفاة حول العالم حتى كتابة سطور ھذه العریضة،
 وبعد تفشي المرض في جمیع أنحاء دول العالم وصل الفیروس إلي األراضي المصریة، وأعلنت وزارة الصحة
في 5 مارس 2020 اكتشاف أول حالة إیجابیة تحمل فیروس كورونا المستجد لمصري، وعلى أثرھا فقد اتخذ
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 19- متضمًنا عدة إجراءات احترازیة للحد من انتشار فیروس كوفید  2020لسنة  768مجلس الوزراء قراًرا رقم 
منھا منع الزیارات داخل السجون المصریة، وتعلیق العمل بالمحاكم والمصالح الحكومیة، وإغالق المحال 

صباًحا، وفرض حظر  6مساًء حتى الساعة  7لساعة التجاریة ومحال بیع السلع الغذائیة والدوائیة بدًءا من ا
 .الحركة على الطرق العامة، ووقف المواصالت العامة

كالمطھرات الكحولیة، (وقد حاول ذوو الطاعن منذ ذلك التاریخ إدخال مجموعة من المستلزمات الوقائیة 
انتشار الفیروس بین التجمعات الكبرى والتدابیر التعقیمیة الالزمة التي تحد من ) والقفازات، والكمامات الطبیة

منظمة الصحة العالمیة، ووزارة الصحة المصریة بنشرھا وتوعیة الجماھیر للعمل بھا، في    عمًال بنصائح
محاولة لحمایة األشخاص من اإلصابة بالعدوى الفیروسیة، نظًرا إلى أن التجمعات البشریة ھي من أخطر 

، وھو ما أدى إلى اعتبار منظمة الصحة العالمیة أن اتباع الدولة منھج األسباب المؤدیة إلى انتشار الفیروس
التباعد االجتماعي بین المواطنین ھو من أكثر السبل لكبح جماح انتشار الفیروس، وكانت السجون علي مستوى 

ئة خصبة الدول بشكل عام ومنھا بطبیعة الحال السجون المصریة  تعد بمثابة أماكن تجمع للبشر وھو ما یخلق بی
ًا لما أوصت بھ منظمة الصحة  النتشار الفیروس وھو ما یستتبع مجموعة من اإلجراءات االحترازیة الخاصة وفق

بغض النظر عن السبب وخاصة مع منع _العالمیة وھو ما  یستلزم حتًما تمكین ذوي األشخاص مقیدي الحریة 
الموصي بھا من قبل وزارة الصحة المصریة  من إدخال كافة المستلزمات_ الزیارة كأحد التدابیر الوقائیة

 .ومنظمة الصحة العالمیة، التي تستخدم للتطھیر والتعقیم كسبیل مھم وفعال لكبح جماح ھذا الوباء
 

وعلى ھدي ما تقدم فقد توجھ ذوو الطاعن أكثر من مرة إلى إدارة سجن إلدخال مستلزمات التطھیر والتعقیم 
الطاعن من اتخاذ التدابیر الموصى بھا من خالل استعمال ھذه المستلزمات الالزمة في محاولة منھم لتمكین 

أثناء فترة ) كورونا(المعروف باسم  19استعماًال شخصیا استقر طبیا على أنھ الزم لكبح انتشار الفیروس كوفیدـ
بوسین حبسھ داخل السجن، ووقایتھ من وصول العدوى إلیھ والحفاظ علي صحتھ وحیاة اآلخرین من المح

والسجناء من الفیروس القاتل الذي قد یھدد حیاة كل من بداخل السجون، مستندین في طلبھم ھذا إلى مجموعة من 
التدابیر الوقائیة المجتمعیة، التي قامت وزارة الصحة بتوعیة جمیع المواطنین للقیام بھا، وحثھم علي اتباعھا 

 .ألشخاص من كافة األعمارلتحجیم انتشار الفیروس والحفاظ على أرواح وحیاة ا
 

 :وقد جاءت كالتالي من منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة المصریة

 :أو من انتشاره باتخاذ بعض االحتیاطات البسیطة 19-یمكنك الحد من احتمال إصابتك بمرض كوفید

 .نظف یدیك جیدًا بانتظام بفركھما بمطھر كحولي للیدین أو بغسلھما بالماء والصابون ●
o  لماذا؟ إن تنظیف یدیك بالماء والصابون أو فركھما بمطھر كحولي من شأنھ أن یقتل الفیروسات التي قد تكون على

 .یدیك
 .بینك وبین أي شخص یسعل أو یعطس) أقدام 3(احتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد  ●

o  ُطیرات سائلة صغیرة فإذا . قد تحتوي على الفیروسلماذا؟ عندما یسعل الشخص أو یعطس، تتناثر من أنفھ أو فمھ ق
ُطیرات، بما في ذلك الفیروس المسبب لمرض كوفید إذا كان  19-كنت شدید االقتراب منھ فیمكن أن تتنفس ھذه الق

 .الشخص مصابًا بھ
 .تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك ●

ھما قد تنقالن الفیروس إلى العینین أو األنف أو وإذا تلوثت الیدان فإن. لماذا؟ تلمس الیدان العدید من األسطح ویمكنھا أن تلتقط الفیروسات
 .ویمكن للفیروس أن یدخل الجسم عن طریق ھذه المنافذ ویصیبك بالمرض. الفم

ّباعك أنت والمحیطون بك لممارسات النظافة التنفسیة الجیدة ● ویعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو . تأكد من ات
 .العطس، ثم التخلص من المندیل المستعمل على الفوربمندیل ورقي عند السعال أو 
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ُطیرات تنشر الفیروس ّباع ممارسات النظافة التنفسیة الجیدة تحمي األشخاص من حولك من الفیروسات مثل فیروسات . لماذا؟ إن الق وبات
 .19-البرد واإلنفلونزا وكوفید

وصعوبة التنفس، التمس الرعایة الطبیة واتصل بمقدم الرعایة  إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال. الزم المنزل إذا شعرت بالمرض ●
ّبع توجیھات السلطات الصحیة المحلیة. قبل التوجھ إلیھ  .وات

واتصالك المسبق بمقدم الرعایة الصحیة سیسمح لھ . لماذا؟ تتوفر للسلطات الوطنیة والمحلیة أحدث المعلومات عن الوضع في منطقتك
ًا إلى مرفق ا  .ویسھم ذلك في حمایتك ومنع انتشار الفیروسات وسائر أنواع العدوى. لرعایة الصحیة المناسببتوجیھك سریع

لع باستمرار على آخر تطورات مرض كوفید ● ّبع المشورة التي یسدیھا مقدم الرعایة الصحیة أو سلطات الصحة . 19-اطَّ وات
 .19-واآلخرین من مرض كوفیدالعمومیة الوطنیة والمحلیة أو صاحب العمل بشأن كیفیة حمایة نفسك 

فھي األقدر على إسداء المشورة . ینتشر في منطقتك 19-لماذا؟ تتوفر للسلطات الوطنیة والمحلیة أحدث المعلومات عما إذا كان مرض كوفید
 .بشأن اإلجراءات التي یمكن أن یتخذھا األشخاص في منطقتك لحمایة أنفسھم

-المدن أو المناطق المحلیة التي ینتشر فیھا مرض كوفید( 19-ر تفشي عدوى كوفیداّطلع باستمرار على آخر المعلومات عن بؤ ●
ا أو مصابًا بداء السكري أو بأحد ). على نطاق واسع 19 وتجنب السفر إلى ھذه األماكن قدر اإلمكان، خصوًصا إذا كنت مسن

 .أمراض القلب أو الرئة

 .في إحدى ھذه المناطق 19-وفیدلماذا؟ ألن ھناك احتماًال أكبر أن تصاب بعدوى مرض ك

، )وباء عالمي(المعروف باسم كورونا جائحة عالمیة  19-واعتبرت منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كوفید 
السیطرة علیھ أو الوصول إلى لقاح أو مضادات، أو عالج قد تساعد في   وعدم تمكن األطباء حتى اآلن من

كون إال عن طریق التباعد االجتماعي وعدم وجود أي اختالط كبیر كبح جماحھ الفیروسیة تجاه اإلنسان، لن ی
 .بین المواطنین، وإلزام الكافة بالمكوث بالمنازل، وعدم التواجد باألماكن العامة، أو الوجود في أي تجمعات

مارس منع الزیارات في السجون كافة، وترتب علیھ منع دخول أي من  9وقد قرر وزیر الداخلیة في 
ت الوقائیة أو األطعمة أو المالبس، أو وجود أي وسیلة الطمئنان ذوي الطاعن علیھ، ولما یمثلھ ھذا المستلزما

، وھو دخول المستلزمات السجناءالقرار من انتقاص لحقوق الطاعن وحقوق ذویھ األصیلة والوثیقة بحق 
استثنائیة، تستلزم منا اتخاذ الوقائیة الالزمة وخاصة لما تمر بھ البالد والمجتمع المصري بظروف إنسانیة 

كافة التدابیر الوقائیة الالزمة والمساعدة في ذلك، وحق ذوي الطاعن باالطمئنان على نجلھم، ومساعدة 
وتكاتف المواطنین مع الدولة فقد یصعب على الدولة كبح زمام السیطرة على انتشار الفیروس، والعمل على 

 .للطاعن داخل السجن تحسین األوضاع الصحیة بالمجھودات الذاتیة

 .من األمراض المعدیة، واعتباره وباء 19-وقد صدر قرار وزیرة الصحة المصریة باعتبار الفیروس كوفید 

من تحقیق المنیا نفیذ القرار السلبي بامتناع مأمور سجن توھو ما حدا بذوي الطاعن اللجوء إلى القضاء لوقف 
الالزمة التخاذ التدابیر ) كورونا(المعروف باسم  19وفید ـدخول المستلزمات الصحیة الوقائیة من فیروس ك

، نظًرا إلى مخالفة القرار الطعین عدة أسباب ذلك من آثار الوقائیة من عدوى الفیروس مع ما یترتب على
 .قانونیة مسوغة نطرحھا أمام ھیئة المحكمة للفصل فیھا

 مخالفة القرار الطعین صحیح القانون والدستور: أوًال 

 :محكمة القضاء اإلداري إلىذھبت 
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ًا بمنع أو تقیید زیارة المسجون أو المحبوس احتیاطیا ( ومن نافلة القول إن ما یصدر عن جھة اإلدارة متعلق
ومدى ھذا المنع ونطاقھ إنما یخضع لرقابة القضاء اإلداري في ضوء ما تبدیھ اإلدارة من أسباب استندت إلیھا 

من قبیل فحص شخصیة المحكوم علیھم وأسالیب تأھیلھم احتراًما لحقوقھم  فى قرارھا، ومن حیث إن ذلك یعد
الدستوریة وكرامتھم عن طریق ربط السجن بالمجتمع بتوفیر اإلمكانیات وإتاحة الفرص التي تساعدھم على 

 ).الحیاة االجتماعیة والتجاوب مع المجتمع بدًال من االنفصال أو االنعزال عنھ أو تحدیھ واالصطدام بھ
 :نص النص الدستوري في مواده اآلتیة من باب الحقوق والحریات والواجبات العامة علي

  )53(دة الما
ال تمییز بینھم بسبب  المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون فى الحقوق والحریات والواجبات العامة،"

، أو اإلعاقة، أو المستوى االجتماعي، الدین، أو العقیدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة
التمییز والحض على الكراھیة جریمة، یعاقب علیھا . أو االنتماء السیاسي أو الجغرافي، أو ألي سبب آخر

تلتزم الدولة باتخاذ التدابیر الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمییز، وینظم القانون إنشاء مفوضیة . القانون
 ".مستقلة لھذا الغرض

 )55(لمادة ا
كل من یقبض علیھ، أو یحبس، أو تقید حریتھ تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامتھ، وال یجوز تعذیبھ، وال "

أو حبسھ إال فى أماكن مخصصة لذلك الئقة ترھیبھ، وال إكراھھ، وال إیذاؤه بدنیا أو معنویا، وال یكون حجزه، 
ومخالفة شيء من ذلك جریمة . ل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقةوتلتزم الدولة بتوفیر وسائ إنسانیا وصحیا،

ًا للقانون  ".یعاقب مرتكبھا وفق
    )56(ومادتھ 

ویحظر فیھا كل ما تخضع السجون، وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائى،  .السجن دار إصالح وتأھیل"
وتأھیل المحكوم علیھم، وتیسیر ، أو یعرض صحتھ للخطر، وینظم القانون أحكام إصالح ینافي كرامة اإلنسان

 ."سبل الحیاة الكریمة لھم بعد اإلفراج عنھم
قانون   والمقصود ھو –وظائف السجن في كونھ دار إصالح وتأھیل وعھد إلى القانون  56وقد حددت المادة 

 .1957لسنة  396تنظیم السجون رقم 
  :بوسین احتیاطیا داخل السجون علىوقد نصت مواد قانون تنظیم السجون اآلتیة فیما یتعلق بوضع المح

 )36(المادة 
بمرض یھدد حیاتھ بالخطر أو یعجزه عجًزا كلیا یُعرض كل محكوم علیھ یتبیَّن لطبیب السجن أنھ مصاب "

أمره على مدیر إدارة الخدمات الطبیة للسجون لفحصھ باالشتراك مع الطبیب الشرعي للنظر في اإلفراج 
 .عنھ

اإلفراج بعد اعتماده من مساعد الوزیر لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك وینفذ قرار 
 .جھة اإلدارة والنیابة المختصة

ویتعین على جھة اإلدارة التي یطلب المفرج عنھ اإلقامة في دائرتھا عرضھ على طبیب الصحة لتوقیع 
تھ یُرسل إلى مصلحة السجون لتتبین حالتھ الصحیة الكشف الطبي علیھ كل ستة أشھر وتقدیم تقریر عن حال

ً إللغاء أمر اإلفراج عنھ إذا اقتضى الحال ذلك  .توطئة
ویجوز لمساعد الوزیر لقطاع مصلحة السجون ندب مدیر إدارة الخدمات الطبیة للسجون والطبیب الشرعي 

 .للكشف على المفرج عنھ لتقریر حالتھ الصحیة كلما رؤي ذلك
 

ًا لما سبق إلى السجن الستیفاء العقوبة المحكوم بھا علیھ بأمر من النائب ویعاد المسجو فرج عنھ طبق ُ ن الذي أ
العام إذا تبیّن من إعادة الفحص التي یجریھا الطبیبان المذكوران أن األسباب الصحیة التي دعت إلى ھذا 
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ل إقامتھ دون إخطار الجھة اإلداریة اإلفراج قد زالت، ویجوز إعادتھ أیًضا بأمٍر من النائب العام إذا غیّر مح
 .التي یقیم في دائرتھا

 .وتستنزل المدة التي یقضیھا المریض المفرج عنھ خارج السجن من مدة العقوبة
 

  )37(المادة 
إذا بلغت حالة المسجون المریض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبالغ جھة اإلدارة "

 ".أھلھ إلخطارھم بذلك فوًرا، ویؤذن لھم بزیارتھالتي یقیم في دائرتھا 
إذا توفي المسجون یُخطر أھلھ فوًرا بنفس الطریقة وتسّلم إلیھم جثتھ إذا حضروا وطلبوا تسلمھا، فإن رغبوا  و
في نقل الجثة إلى بلده تتخذ اإلجراءات الصحیة على نفقة الحكومة قبل تسلیمھا إلیھم لنقلھا على نفقتھم وال 

 .قل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائيیُسمح بن
وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن یحضر أھلھ لتسلم جثتھ، أودعت أقرب مكان 

 .إلى السجن معد لحفظ الجثث
 .فإذا لم یتقدم أحد منھم لتسلمھا خالل سبعة أیام من تاریخ اإلیداع سلمت إلى إحدى الجھات الجامعیة

 
  )38(الماده 

یكون لكل محكوم علیھ الحق في التراسل، واالتصال التلیفوني مراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة، "
ًا للضوابط  بمقابل مادي، ولذویھ أن یزوروه مرتین شھریا، وذلك كلھ تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفق

 .واإلجراءات التي تحددھا الالئحة الداخلیة
ما لم یصدر قرار من النیابة العامة المختصة أو قاضي التحقیق المختص بغیر  احتیاطیا ھذا الحقوللمحبوس 

ًا لإلجراءات التي تحددھا الالئحة الداخلیة  .ذلك، وذلك وفق
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونین المعاملة اإلنسانیة وتكفل لھم األماكن المالئمة لالنتظار 

 ".والزیارة
 

  )40(المادة 

ینیبھ أن یأذنوا لذوي المسجون  للنائب العام أو المحامي العام ولمساعد الوزیر لقطاع مصلحة السجون أو من"
 .إذا دعت لذلك ضرورة بزیارتھ في غیر مواعید الزیارة العادیة،

 

دم أن الدستور ومن حیث إن المستفاد مما تق" :فقد أكدت أحكام محكمة القضاء اإلداري في أحكام عدة على
ًا دستوریا یستدعي تحقیقھ كافة المبادئ الدستوریة وحقوق اإلنسان  حرًصا على كرامة اإلنسان باعتبارھا ھدف
قد وجھ خطابًا دستوریا إلى كافة سلطات الدولة مفاده وجوب معاملة كل مقبوض علیھ أو محبوس المعاملة 

بدني أو معنوي علیھ وال خالف على أن حق زیارة  التي تحفظ علیھ كرامتھ مع عدم جواز توقیع إیذاء
المسجون من الحقوق المزدوجة التي یشارك في الحصول علیھا المسجون وأھلھ وذووه وال ینال من وجوب 
احترام ھذا المبدأ الدستوري الترخیص التشریعي الممنوح للسلطات القائمة على أمر السجون والمتضمنة حق 

ًا ًا مطلق ًا، فھذا المنع یرتبط تحققھ بظروف أمنیة أو صحیة، لكن ال یمتد التقدیر  منع الزیارة منع أو مؤقت
الممنوح لجھة اإلدارة إلى حق تأیید ھذا المنع بإصدار قرارات متتابعة تمنع زیارة المسجون من قبل أھلیھ 

ومن ناحیة أخرى  وذویھ لما فى ذلك من خروج على أحكام الدستور والسلطة التقدیریة المقررة لجھة اإلدارة،
لما یرئیھ ھذا اإلجراء من تأثیر سلبي في الھدف التشریعي للعقوبة والتي تحمل في النظام الحدیث ھدف 
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اإلصالح النفسي والمعنوي للمسجون أو المقبوض علیھ أو المعتقل لنشوء عالقة سویة بینھ وبین المجتمع 
ریتھ والذي تقوم وزارة الداخلیة على وضعھ منھا الذي یقتص منھ عن جریمة ارتكبھا لعقوبة بدنیة سالبة لح

 ".منھاًجا لھا فى أداء رسالتھا السامیة بحفظ األمن والنظام فى المجتمع

كما وأن االحتجاج بمنع الزیارة عن ھذا السجن لتتابع توافر معلومات عن استھداف السجون في المرحلة 
یقوم بطلب المدعي ركن الجدیة المبرر لوقف تنفیذه  الحالیة غیر كاٍف لعمل قرار المنع على أسبابھ ومن ثم

ر تداركھا یتمثل فى حرمان كما یتوافر للطلب ركن االستعجال لما یترتب على تنفیذ القرار من نتائج یتعذ
 ."فى سجن شدید الحراسة الحصول على المستلزماتمن المدعي وتمكنھ

ًا دون معرفة أعلى الرغم من الظروف الحالیة التي تمر بھا البالد،   ي معلومات ومنع الزیارة منًعا مطلق
لمسجون داخل السجن عن حالتھ سواء النفسیة أو الصحیة، فإن المنع المطلق ال یصب في تتوافر ألھال

مصلحة أي من أطراف التداعي غیر زیادة األمر سوًءا، وتأثیر المنع دون أن توفر الجھة اإلداریة المتمثلة في 
أخرى قد تمكن ذوي الطاعن من االطمئنان علیھ أو السماح لھم بدخول المستلزمات  مصلحة السجون بدائل

الطبیة الوقائیة الالزمة لمكافحة انتقال العدوى الفیروسیة لنجلھم، أو إجراء اتصال ھاتفي یمكنھم من التواصل 
سلطة والصالحیة الكاملة اإلنساني معھ وشد من أزره نفسیا ومعنویا، فھذا األمر إن كان المشرع قد أعطى ال

لجھة اإلدارة في التبریر لھا في إصدار قرارات المنع من الزیارة فإن سلطة ورقابة المحكمة على تلك 
القرارات أكبر وأعم علیھا، لتوافر مدى تطبیق قواعد العدالة الطبیعیة خاصة وأن كافة أجھزة الدولة تمر 

یة مًعا، جعل ذلك الوضع متعدیًا على الحقوق األصلیة والوثیقة بوضع استثنائي علي البیئة اإلجرائیة والقانون
ًا، وأبسط الحقوق االجتماعیة واإلنسانیة یصعب منالھا وبالرجوع إلى المبادئ  بحق المحبوس والسجین مع

 .الدولیة التي تحدثت عن حقوق المحبوسین والمسجونین البسیطة

 لمتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءالقرار الطعین یخل بأبسط قواعد األمم ا  :ثانیًا

 :فقد نصت قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجناءعلى

 قواعد عامة للتطبیق
 :علي) 3(فقد نصت في القاعدة رقم 

إن الحبس وغیره من التدابیر إلى عزل األشخاص عن العالم الخارجي تدابیر مؤلمة من حیث إنھا تسلب الفرد 
ولذلك ال ینبغي لنظام السجون، إال في حدود مبررات العزل أو . حرمانھ من حریتھحقھ في تقریر مصیره ب

  ."الحفاظ علي االنضباط، أن یفاقم من المعاناة المالزمة لمثل ھذه الحال
 

 :النظافة الشخصیة
 

یجب أن تفرض على السجناء العنایة بنظافتھم الشخصیة، ومن أجل ذلك : "على) 18(نصت القاعدة رقم 
  ."وما تتطلبھ الصحة والنظافة من أدواتیجب أن یوفر لھم الماء 

 
 :خدمات الرعایة الصحیة

 
  :على) 24(صت القاعدة رقم ن
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نفس مستوي وینبغي أن یحصل السجناء على تتولي الدولة مسؤولیة توفیر الرعایة الصحیة للسجناء، -1   
، وینبغي أن یكون لھم الحق في الحصول على الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة المتاح في المجتمع

 .الضروریة مجانًا ودون تمییز على أساس وضعھم القانوني
وبطریقة ینبغي أن تنظم الخدمات الصحیة من خالل عالقة وثیقة باإلدارة العامة للصحة العمومیة  -2   

األمراض المعدیة ، بما في ذلك ما یخص فیروس نقص المناعة والسل وة العالج والرعایةتضمن استمراری
 ".، وكذلك االرتھان للمخدراتاألخري

 
 االتصال بالعالم الخارجي

 
یسمح للسجناء في ظل الرقابة الضروریة، باالتصال بأسرھم وأصدقائھم على : "على) 58(نصت القاعدة رقم 

  : لتاليفترات منتظمة على النحو ا
باستخدام وسائل االتصال أو الوسائل اإللكترونیة والرقمیة بالمراسلة كتابة، وحینما یكون متاًحا، ) أ   

 .وغیرھا
  .باستقبال الزیارات) ب   

 
 :اإلخطارات

، أو أي شخص آخر یعتبره واسطة اتصال، إبالغ أسرتھلكل سجین الحق في "على ) 68(نصت القاعدة رقم 
، ویجب وبما قد یلحق بھ من األمراض أو اإلصابات الخطرةعلى الفور بسجنھ أو نقلھ إلى أي مؤسسة أخرى 

ویخضع اإلفصاح عن معلومات السجناء . تمكینھ من ذلك وتزویده بما یحتاجھ من وسائل لھذا الغرض
  ".الشخصیة للتشریعات المحلیة

  
 :االجتماعیة والرعایة الالحقة العالقات

 
تبذل عنایة خاصة للحفاظ علي استمرار عالقة السجین بأسرتھ وتحسینھا، : "على) 106(نصت القاعدة رقم 

 ."بقدر ما یكون ذلك في صالح كال الطرفین
 
فالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء نصت على أبسط الحقوق التي یجب أن تتضمن للسجین أو 

محبوس من قبل اإلدارة القائمة على احتجازه ومنھا إجراء االتصال الھاتفي، توافر المعلومات الالزمة عن ال
 .السجین وحالتھ الصحیة، توافر الرعایة الصحیة الالزمة لھ خاصة في حالة حمایتھ من التعرض ألي عدوي

ین وعالقتھ بأسرتھ وضمان وشددت القواعد على بذل عنایة في الحفاظ على الترابط األسري بین السج
   .تحسینھا وعلى العمل في صالحھا قدر اإلمكان

إذا كانت تلك ھي قواعد الحدود الدنیا األبسط في معاملة السجناء لضمان أكبر قدر من حقوقھم، خاصة وھم 
عرض مسلوبون أكبر الحقوق وھي حریاتھم في الظروف العادیة أما إذا كان ھناك ظروف استثنائیة إنسانیة تت

لھا كافة حكومات الدول، فالالزم القیام بالحد األدنى من الحقوق ومنھا السماح للطاعن بالتراسل مع ذویھ بأي 
  .وسیلة كانت، والسماح بدخول كافة المستلزمات الالزمة لتوفیر الرعایة والحمایة الصحیة لھ

 
السامیة لحقوق اإلنسان دلیًال استرشادیا مع المفوضیة منظمة الصحة العالمیة مارس أصدرت  27في   كما أنھ

المعروف  19للحكومات والدول لألشخاص المحرومین من حریاتھم في ظل الوضع الوبائي لفیروس كوفید ـ
 ).كورونا(باسم 
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وجاء الدلیل بمجموعة من التوصیات والنصائح والتدابیر على الدول اتخاذھا لألشخاص المحرومین من 

ما یواجھون من نقاط ضعف أعلى من حیث انتشار الفیروس، وفي احتیاج للتركیز معھم حریاتھم نظًرا إلى 
لتوافر الرعایة الصحیة لھم، وتطبیق المعاییر الدولیة في تضمین وجود المحتجزین للحصول علي نفس 

  :مستوى الرعایة الصحیة المتاحة للجمیع وجاءت كاآلتي
 

  القواعد العامة : أوًال 
 

بما فیھا تدابیر الحترام طات العامة اتخاذ خطوات فوریة لمعالجة اكتظاظ السجون، ینبغي على السل
. إرشادات منظمة الصحة العالمیة فیما یخّص االبتعاد االجتماعي وغیرھا من التدابیر الصحیة

ینبغي إعطاء األولویة لإلفراج عن األفراد، ال سیما األطفال واألشخاص الذین یعانون من ظروف صحیة 
نة واألشخاص ذوي الملفات منخفضة المخاطر الذین ارتكبوا جنحة أو جریمة بسیطة، االشخاص ذوي كام

عند . تواریخ إفراج قریبة، األشخاص الذین تمَّ احتجازھم بسبب جرائم غیر معترف بھا حسب القانون الدولي
مجال حمایة الطفل  اإلفراج عن األطفال یجب أن یتّم ذلك بالتشاور والشراكة مع الجھات الفاعلة في

 .والسلطات الحكومیة ذات الصلة لضمان ترتیبات الرعایة المالئمة
 

  
 الرعایة الصحیة : ثانیًا

 
أنھ ینبغي على الدول ضمان نفس مستوى الرعایة الصحیة المتوفرة في المجتمع  1تُبرز المعاییر الدولیة

 أو وضعھم كمھاجرین   لألشخاص المحتجزین، وذلك بغض النظر عن المواطنة أو الجنسیة

یخضع األشخاص المحرومون من حریتھم لفحص طبي عند دخولھم، وبعد ذلك یتم توفیر الرعایة والعالج 
الغرض من الفحص الصحي ھو حمایة صحة المحتجزین وموظفي مراكز االحتجاز . 2الطبیین عند الضرورة

ینبغي أن یحصل جمیع . 3وضمان معالجة أي مرض في أقرب وقت ممكن لتجنب انتشار الفیروس
ینبغي السماح لألشخاص المحرومین من حریتھم الذین . 4المحتجزین على الرعایة الطبیة والعالج دون تمییز

ینبغي . یتعاطون المخدرات ویتلقون خدمات الحد من الضرر بالوصول إلى تلك الخدمات بصفة مستمرة
ة الشخصیة األساسیة مثل الصابون والمطھر، وكذلك وضع تدابیر ومراقبة استباقیة لضمان توفیر مواد النظاف

 .أدوات الحیض للنساء والفتیات دون تكلفة طوال استخدامھا

                                                             
 .من قواعد نیسلون ماندیال 24القاعدة   1
من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع األشخاص الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن  24المبدأ 2
.rImprisonment.aspxhttps://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionO 

 https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml: من قواعد نیلسون ماندیال 30والقاعدة 
: 63   دلیل تدریب موظفي السجون على حقوق اإلنسان، صفحة

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11ar.pdf 
تمتع بأعلى تقر الدول األطراف في ھذا العھد بحق كل إنسان في ال"، 12.1العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المادة 4

 ."مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغھ
َّى الدولة مسؤولیة توفیر الرعایة الصحیة للسجناء: "من قواعد نیلسون ماندیال 24القاعدة  وینبغي أن یحصل السجناء على نفس مستوى الرعایة . تتول

ى الخدمات الصحیة الضروریة مجانًا ودون تمییز على أساس وضعھم الصحیة المتاحة في المجتمع، وینبغي أن یكون لھم الحقُّ في الحصول عل
 ."القانوني

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionO
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11ar.pdf
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، یجب أن یتمكن جمیع األشخاص المحرومین من حریتھم 19في الحاالت المشتبھ فیھا أو المؤكدة لـلكوفید ـ
لة والمتخصصة، دون تأخیر غیر من الوصول إلى الرعایة الصحیة، بما في ذلك الرعایة الصحیة العاج

یجب عزل الحاالت المشتبھ بھا في ظروف كریمة بعیدًا عن عامة الناس، ویجب وضع تدابیر للتخفیف . مبرر
یجب على إدارات مراكز االحتجاز تطویر صالت وثیقة مع . من العنف أو الوصم ضد الحاالت المشتبھ فیھا

 .عایة الصحیةخدمات الصحة المجتمعیة وغیرھم من مقدمي الر

إذا تم اإلفراج عن األشخاص، فینبغي إجراء فحوصات طبیة واتخاذ إجراءات لضمان رعایة المرضى 
 .وتوفیر المتابعة المناسبة لھم، بما فیھا الرصد الصحي

 
 

ًا   المعلومات : ثالث
 

 
ذلك بلغة وصیغة ینبغي تقدیم المعلومات لكل األشخاص المحرومین من حریتھم عن تدابیر الصحة الوقائیة و 

على ھذه التدابیر أن تأخذ . مفھومة ومتاحة للجمیع، كما ینبغي بذل الجھود لتحسین نظافة أماكن االحتجاز
 .بعین االعتبار الجنس والعمر والثقافات والقدرات

أن فیما یتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابیر التخفیفیة لألشخاص المحرومین من حریتھم وعائالتھم، ینبغي 
وینبغي شرح أن مركز االحتجاز یتخذ تدابیر . تكون بلغة وصیغة مفھومة وواضحة ودقیقة ومتاحة للجمیع

یجب على أي قیود تُفرض على الحقوق . لحمایة صحة األشخاص المحرومین من حریتھم والجمھور عامة
عیة والتناسب والضرورة والحریات أن تتسق مع المعاییر والمبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان، وال سیما الشر

 .وعدم التمییز
 

     إجراء مكالمة ھاتفیةبالزیارات استبدال 
یجب على السلطات أیًضا ضمان أقصى قدر من الشفافیة في اعتماد التدابیر الوقائیة والرصد المستمر 

قد یتطلب استبدال بالزیارات العائلیة تدابیر أخرى، مثل الفیدیو، واالتصاالت اإللكترونیة . لتطبیقھا
بذل جھد تنظیمي مستدام من قبل إدارة ) الھواتف المدفوعة أو الھواتف المحمولة(واالتصاالت الھاتفیة المكثفة 

 5.وقانونيأي تدخل في الخصوصیة أو األسرة ال بد أن یكون غیر تعسفي . مكان االحتجاز
 

  حمایة أسر األشخاص المحرومین من حریتھم 
 

 
وینبغي تذكیر وكاالت الدولة التي ترعى األشخاص المحرومین من حریتھم بأن عائالت وأطفال أولئك ھم 

فالعائالت، خاصة النساء واألطفال، تتمتع . أصحاب حقوق ذوو احتیاجات خاصة یجب معرفتھا والنظر فیھا
 .دابیر الوقایة الالزمةبالحمایة وتتأثر بت

                                                             
 .من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 17المادة 5
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في حین أن بعض التدابیر الوقائیة ستغیر الحیاة العائلیة بما في ذلك زیارة السجن، یجب على الدول أن تقلل 
ینبغي للدول أن . إلى أدنى حد من ازدیاد قلق وتوتر كان یمكن تجنبھما، خاصة ضمن األطفال وكبار السن

 .تفاقم الصعوبات االقتصادیة على األسر التي تقودھا النساءتنتبھ إلى أن خطط االستجابة ال تؤدي إلى 

تحتاج خطط استجابة الدول إلى مراعاة الحقوق واالحتیاجات الخاصة، فضًال عن تجنب وضع عبء إضافي، 
وخاصة على النساء الالتي في عدید البلدان ھن التي تقدمن الرعایة األولیة للسجناء الذكور، أو التعرض 

 .لخطر أعلى

 
ًاث  القرار الطعین ُمشوب بعیب إساءة استخدام السلطة: الث

إن عیب إساءة استعمال السلطة من العیوب القصدیة وقوامھ أن یكون لدى اإلدارة عند إصدارھا قرارھا "
قصد إساءة استعمال السلطة واالنحراف بھا، وال وجھ للتحدي فى مقام إثبات ھذا العیب بوقائع جدت بعد 

 ". المطعون فیھصدور القرار 
ومن أھم مبادئ محكمة القضاء اإلداري في حیثیات حكمھا وتأصیلھا لدولة القانون ومدى احترامھا للحقوق 

  :والحریات الخاصة للمحبوس والمسلوب حریاتھ أكدت على
المفاھیم فى ضوء _ومن حیث إن المستفاد مما تقدم أن المبدأ الدستوري الذي یقضي بخضوع الدولة للقانون "

إنما یقوم على عدم إخالل التشریعات الساریة بالحقوق والضمانات المقررة للمواطن واحترامھا _ الدیمقراطیة
بحسبانھا من المفترضات األولیة لقیام الدولة القانونیة، وأن الدستور باعتباره القانون األساسي األعلى الذي 

ا وظائف السلطات العامة وحدود نشاطھا مع كفالة أرسى قواعد وأصول نظام الحكم على أسس تتحدد معھ
وصیانة الحقوق والحریات العامة وسبل حمایتھا، وأن ثمة التزاًما دستوریا مؤداه معاملة المواطن المحبوس 
أو المقیدة حریتھ المعاملة التى تحفظ علیھ كرامة اإلنسان، وأن الجزاء الجنائي وما یتبعھ من إجراءات تنفیذه 

كون حائًال دون الولوج فى اإلجرام ومداركھ ولضرورة تھیئة المذنب لحیاة أفضل وھو أمر ال یتأتى یجب أن ت
إال بمراعاة حقوقھ التى حددتھا القوانین واللوائح المنفذة لھا بما تحقق إشباع بعض احتیاجاتھ وحقوقھ 

ى سلوكھ داخل السجن توطئة المشروعة ومنھا حقھ وذویھ في رؤیتھ أثناء فترة حبسھ بما ینعكس إیجابًا عل
 .لحیاة قوامھا االستقامة خارج السجن یتحقق بھا ھدف النظام العقابي

ومن حیث إن التمسك بأصول الشرعیة فى مجال التجریم والعقاب وفي مجال الحفاظ على الحریات ھو أمر 
إنما یكون بالنظر إلى وضابط التمییز بین دولة القانون ودولة االستبداد . یتصل بأصول الدولة القانونیة

تصرف الدولة تجاه مواطنیھا، وذلك من خالل ما تصدره من قوانین عقابیة استنادًا إلى سلطتھا وما تنتھجھ 
من سبل وإجراءات لتطبیق تلك القوانین، إذ ال یجوز للدولة أن تلجأ فى مواجھة الخروج على القانون بخروج 

 ".مماثل، ألن من شأن ذلك أن ینال من شرعیتھا
وتطبیًقا لما أقرتھ محكمة القضاء اإلداري في ضوء مبادئھا القانونیة، نجد أن جھة اإلدارة والمتمثلة في 
دعوانا مصلحة السجون ووزارة الداخلیة استأثرت وحدھا دونھا، بكافة سلطاتھا وصالحیاتھا ضاربة عرض 

یقھا ألي من المواد الدستوریة أو الحائط بجمیع الحقوق والحریات األساسیة للسجین والمحبوس، وعدم تطب
نصوص المواد القانونیة المنصوص علیھا بقانون تنظیم السجون، فیما یخص حق التراسل مع المحبوس 

 .والمسجون
من المحبوسین دون   وعملت على اتخاذ إجراءات المنع ال اإلتاحة وفرضتھا على السجون، وما من فیھا

الصحیة أو اإلنسانیة، في معرفة أي أخبار أو معلومات عن الطاعن  توافر أدنى معاییر واشتراطات السالمة
داخل محبسھ ومنعھ من التراسل مع أسرتھ، ومنع أسرتھ من دخول أي مستلزمات صحیة ووقائیة لھ داخل 
محبسھ في ظل األزمة العالمیة التي تشھدھا البالد من تفشي وباء فیروس كورونا المستجد، ما یعرض حیاة 
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ًا ألبسط قواعد العدالة الطبیعیة، وضمانة للحقوق الطاعن وحی اة أسرتھ للخطر، وما یستدعي ویستلزم وفق
والحریات العامة للسجین التواصَل والتراسَل مع أسرتھ لالطمئنان علیھ، والسماح بدخول المستلزمات 

  .الصحیة الوقائیة لھ من عدوى الفیروس
ة ومصلحة السجون من إجراءات وتدابیر وقائیة لمنع انتشار حق تداول المعلومات عما تتخذه وزارة الداخلی

 داخل السجون  19فیروس كوفید ـ
 )68(لقد نص النص الدستوري في مادتھ رقم 

المعلومات والبیانات واإلحصاءات والوثائق الرسمیة ملك للشعب، واإلفصاح عنھا من مصادرھا المختلفة، "
الدولة بتوفیرھا وإتاحتھا للمواطنین بشفافیة، وینظم القانون ضوابط حق تكفلھ الدولة لكل مواطن، وتلتزم 

الحصول علیھا وإتاحتھا وسریتھا، وقواعد إیداعھا وحفظھا، والتظلم من رفض إعطائھا، كما یحدد عقوبة 
 ".حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا

  :كما أكدت أحكام محكمة القضاء اإلداري في مبادئھا على
ا ترفیا مقرًرا لمحض المعرفة دون  Right to know" الحق في المعرفة"حیث إنھ یضاف إلى ما تقدم أن " لیس حق

ًا إیجابیا یعبر عن الغایة من تقریر الحق، وإنما یرتبط  ًا بحق آخر ھو " الحق في المعرفة"تبني موقف الحق "ارتباًطا وثیق
، وكالھما یرتبط بحق أوسع nformation flow and circulationright to i" في تدفق المعلومات وتداولھا

الذي نصت علیھ المادة األولى من العھد الدولي للحقوق  Right to Development"الحق في التنمیة"وأشمل ھو 
في  41/128المدنیة والسیاسیة والمادة األولى من إعالن الحق في التنمیة الصادر بقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

وكذلك بالحق في بناء قاعدة  The right to life، وھو بدوره وثیق الصلة بالحق في الحیاة 1986الرابع من دیسمبر 
اقتصادیة تتوافر أسبابھا، وفضًال عن ذلك فإنھ ومما یترتب على االرتباط الوثیق بین خدمات االتصاالت، ومنھا خدمة 

 :تدفق المعلومات وتداولھا ما یليالرسائل النصیة المجمعة، وبین الحق في 
أن حریة تداول المعلومات ترتبط بحقین أساسیین من حقوق اإلنسان، األول ھو الحق في التعبیر، والثاني ھو  -1   

لحریة الرأي بصورھا المختلفة فحق اإلنسان في  _الرافد الرئیسي_الحق في المعرفة، وتمثل حریة تداول المعلومات 
بیر یشمل حقھ في تلقي المعلومات واألفكار ونقلھا إلى اآلخرین دون اعتبار للحدود وذلك من خالل حریة الرأي والتع

كافة وسائل التعبیر واإلعالم أو بأیة وسیلة أخرى یمكن نقل اآلراء ونشرھا وتداولھا من خاللھا، فبدون القدرة على 
م لن یكون لحریة الرأي أي مدلول حقیقي داخل الحصول على المعلومات وامتالك حق تداولھا وإبالغھا للرأي العا

  .المجتمع
أن حریة التعبیر وتداول المعلومات ال یقیدھا إال بعض القیود التشریعیة المشروعة كالدعایة للحرب والكراھیة  -2   

ًا لحكم المادة  یاسیة والمادة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والس) 20(والعنصریة أو القومیة أو الدینیة وفق
من االتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري، والحروب والنزاعات المسلحة وإعالن حالة ) 4(

 .الطوارئ العامة، ومقتضیات األمن الوطني والنظام العام، واحترام حقوق اآلخرین وحریاتھم
) سلبیا(مزدوجة، فھو في وجھھ األول یفرض التزاًما أن الحق في تدفق المعلومات وتداولھا ھو حق ذو طبیعة  -3   

مفاده امتناع الجھة اإلداریة عن اتخاذ أیة إجراءات تشریعیة أو إداریة للحیلولة دون التدفق الحر لألنباء والمعلومات 
سواء في الداخل أو من الخارج، ومن ثم یمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكار 

مفاده ) إیجابیا(ى النظام العام، وھو في وجھھ الثاني یفرض التزاًما المعلومات ومنع نشرھا إال في حدود المحافظة عل
التزام الدولة بنشر المعلومات الرئیسیة التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافیة 

 ".والرقابة على أداء السلطات العامة
ع ذوي الطاعن علي كافة اإلجراءات التي تتخذھا وھو ما یتعین على وزارة الداخلیة ومصلحة السجون إطال

، وما ھي التدابیر الوقائیة التي تتخذھا السجون حیال إجراءات 19حیال منع انتشار عدوى الفیروس كوفید ـ
لُمودع بھ نجلھم التعقیم ومنع انتشار العدوى، كحق معرفة ذوي الطاعن في معرفة األوضاع داخل سجن ا

، سجناءن في حال انتشار العدوى بین  الي التدابیر التي سوف تتخذھا إدارة السج، وما ھلقضاء فترة حبسھ
 .وما ھي إجراءات الرعایة الصحیة التي سوف یتلقاھا المریض حالة اشتباه بالمرض أو تأكید إصابتھ
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 ركن الجدیة :أوًال 
ا القرار مشوب بالكثیر من عیوب یتوافر ركن الجدیة نظًرا إلى رجحان إلغاء القرار المطعون فیھ بناًء على أن ھذ

القرار اإلداري، وانتھاكھ حقوق الطاعن في الحق في التراسل وتلقي الرعایة الصحیة الالزمة، والحق في الحصول 
 .على المعلومات، وھو ما ینم عن مخالفتھ الصریحة للقانون والدستور

 ركن االستعجال :ثانیًا
المطعون فیھ سوف یترتب علیھ انتھاك للحقوق الدستوریة المذكورة وضرر یتوافر ركن االستعجال في أن القرار 

 19على الطاعن وعلى ذویھ وسوف یترتب علیھ ضرر حال لم یتم تداركھ في حال انتشار عدوى فیروس كوفید ـ
 .وعدم تمكنھ من التراسل مع ذویھ واالطمئنان علیھم

 
 وبناًء علیھ

 .لنظرھا أمام محكمة القضاء اإلداري للحكمفإن الطاعن یلتمس تحدید أقرب جلسة 
 .بقبول الدعوى شكًال  :أوًال 
 .وبصفة مستعجلة: ثانیًا

من ) شدید الحراسة (المنیا سجنل دخول المستلزمات الصحیة الوقائیة القرار السلبي بامتناع وقف تنفیذ 
من عدوى الفیروس مع ما یترتب الالزمة التخاذ التدابیر الوقائیة ) كورونا(المعروف باسم  19فیروس كوفید ـ

 :على ذلك من آثار أخصھا
ومنھا ) كورونا( 19- السماح بدخول المستلزمات الصحیة الوقائیة الالزمة لحمایة الطاعن من فیروس كوفید  -1   
  ).المطھرات الكحولیة ـ القفازات ـ الكمامات(

واء عن طریق إرسال أو استقبال الرسائل تمكین ذوي الطاعن من التراسل مع نجلھم بأي وسیلة كانت س -2   
 .المكتوبة أو عن طریق إجراء مكالمة ھاتفیة

منع انتشار عدوى فیروس السجن من  الوقائیة التي تتخذھا إدارة إطالع ذوي الطاعن عن اإلجراءات والتدابیر -3   
   .داخل السجن وبین نزالئھ 19 -كوفید 

ا ً المطعون فیھ بما یترتب على ذلك من آثار وإلزام الجھة اإلداریة بالمصروفات وفي الموضوع إلغاء القرار : ثالث
 .ومقابل أتعاب المحاماة

  
 وكیل الطاعن

  
  

 

 




