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 إلسيد إلمستشار نائب رئيس مجلس إلدولة ورئيس محكمة إلقضاء إؤلدإري             

 …تـحـيـة طـيـبـة وبـعـد

 حسن إلبنا مبارك  /مقدمه لسيادتكم

ة –                                                           /إلمقيم بـ ز  إلجي 

ي  2/مبارك إلكائن بالعقار رقممكتب إألستاذ عماد  /ومحله إلمختار
ز إلعرب جاردن سيت   –شارع إتحاد إلمحامي 

 إلقاهرة

ـــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ضـ

 .بصفته                                                                إلسيد/ رئيس مجلس إلوزرإء

 .بصفته                                                                        /  وزير إلدإخلية  إلسيد

 بصفته.                                                             إلسيد / رئيس مصلحة إلسجون 

 بصفته.                                                             إلسيد/ مأمور سجن طرة تحقيق 

  

 إلموضوع

ي ب وس كوفيد _ وقف تنفيذ إلقرإر إلسلت   99اإلمتناع عن دخول إلمستلزمات إلصحية إلوقائية من في 
تب عىل ذلك من آثار،  وس مع ما يي  إلمعروف باسم )كورونا( إلالزمة إلتخاذ إلتدإبي  إلوقائية من عدوى إلفي 
ي تتخذها مصلحة إلسجون ووزإرة 

أخصها ؤطالع ذوي إلطاعن عىل كافة إلمعلومات وإلتدإبي  إلوقائية إلت 
وس كوفيد   إلدإخلية إسل معه 99-لمنع إنتشار عدوى في  ز  ذوي إلطاعن بالي  ، دإخل إلسجون، مع تمكي 

 بأي وسيلة كانت. 

ا عىل ذمة إلقضية رقم   حرص نيابة أمن إلدولة إلعليا، وُمودع  8198لسنة  449إلطاعن محبوس إحتياطيًّ
 ، ز  من عامي 

ا أكير ي تمر بها بسجن طرة تحقيق ومرز عىل حبسه إحتياطيًّ
ونظًرإ ؤىل إلجائحة إلعالمية إلت 

وس كورونا،  ي وباء في 
ي إتخذها رئيس مجلس إلوزرإء COVID-19جميع دول إلعالم من تفد 

، وإلقرإرإت إلت 
وس كورونا  مساًء  7، منها حظر إلتجوإل من إلساعة COVID-19بشأن إلتدإبي  إلمؤقتة لموإجهة وباء في 

كافة إلمطاعم وإألندية إلرياضية، فقد تعذر نقل إلمتهم من محبسه لنظر أمر   صباًحا وإغالق 6حت  إلساعة 
تجديد حبسه، من محبسه ألكير من شهر، وهو ما منع ذويه ومحاميه من إلتوإصل معه أو معرفة أي 

 معلومات عنه منذ تاريــــخ آخر جلسة تجديد حبس له. 
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ي كبح جماح إنتش 
ز
وس كورونا، فقد أعلنت ووفق منظمة إلصحة إلعالمية ومحاوإلتها ف ار مرض في 

مجموعة من إلتدإبي  إلوقائية عىل إألشخاص، وحكومات إلدول بإلزإم إتباعها للحد من إنتشار إلوباء   إلمنظمة
وس  ي يتسبب فيها حيث أن إلفي 

 COVID -99وإلمحافظة عىل أروإح موإطنيها، نظًرإ ؤىل خطورته إلشديدة إلت 
ي تصيب إلجها

وسات إلت  ، وينتج عنه أعرإض مزمنة تؤدي ؤىل إلوفاة، فبعد إكتشافه بمدينة من إلفي  ز إلتنفدي
ي ديسمي  

ز
ز ف ألف حالة وفاة حول إلعالم حت  كتابة سطور هذه  91أكير من   ، نتج عنه8199ووهان بالصي 

ي إلمرصية، وأعلنت وزإ
وس ؤىلي إألرإذز ي جميع أنحاء دول إلعالم وصل إلفي 

ز
ي إلمرض ف

رة إلعريضة، وبعد تفد 
ي 
ز
وس كورونا إلمستجد لمرصي، وعىل أثرها فقد  8181مارس  5إلصحة ف إكتشاف أول حالة ؤيجابية تحمل في 

وس   8181لسنة  768إتخذ مجلس إلوزرإء قرإًرإ رقم  إزية للحد من إنتشار في 
ا عدة ؤجرإءإت إحي 

ً
متضمن

اكم وإلمصالح إلحكومية، وإغالق منها منع إلزيارإت دإخل إلسجون إلمرصية، وتعليق إلعمل بالمح 99-كوفيد 
صباًحا، وفرض  6مساًء حت  إلساعة  7إلمحال إلتجارية ومحال بيع إلسلع إلغذإئية وإلدوإئية بدًءإ من إلساعة 

 حظر إلحركة عىل إلطرق إلعامة، ووقف إلموإصالت إلعامة. 

كالمطهرإت إلكحولية، وقد حاول ذوو إلطاعن منذ ذلك إلتاريــــخ ؤدخال مجموعة من إلمستلزمات إلوقائية )
ى  ز إلتجمعات إلكي  وس بي  ي تحد من إنتشار إلفي 

وإلقفازإت، وإلكمامات إلطبية( وإلتدإبي  إلتعقيمية إلالزمة إلت 
 بنصائح

ً
ي   عمًل

ها وتوعية إلجماهي  للعمل بها، فز منظمة إلصحة إلعالمية، ووزإرة إلصحة إلمرصية بنش 
ية هي من أخطر محاولة لحماية إألشخاص من إؤلصابة بالعد وسية، نظًرإ ؤىل أن إلتجمعات إلبش  وى إلفي 

وس، وهو ما أدى ؤىل إعتبار منظمة إلصحة إلعالمية أن إتباع إلدولة منهج  إألسباب إلمؤدية ؤىل إنتشار إلفي 
وس، وكانت إلسجون عىلي   إلسبل لكبح جماح إنتشار إلفي 

ز هو من أكير ز إلموإطني  إلتباعد إإلجتماعي بي 
ول بشكل عام ومنها بطبيعة إلحال إلسجون إلمرصية  تعد بمثابة أماكن تجمع للبش  وهو ما يخلق مستوى إلد

ا لما أوصت به 
ً
إزية إلخاصة وفق وس وهو ما يستتبع مجموعة من إؤلجرإءإت إإلحي  بيئة خصبة إلنتشار إلفي 

ز ذوي إألشخاص مقيدي إلحرية  _بغض إلنظر عن إلسبب منظمة إلصحة إلعالمية وهو ما  يستلزم حتًما تمكي 

وخاصة مع منع إلزيارة كأحد إلتدإبي  إلوقائية_ من ؤدخال كافة إلمستلزمات إلموذي بها من قبل وزإرة إلصحة 
ي تستخدم للتطهي  وإلتعقيم كسبيل مهم وفعال لكبح جماح هذإ إلوباء. 

 إلمرصية ومنظمة إلصحة إلعالمية، إلت 
 

 من مرة ؤىل ؤدإرة سجن طرة ؤلدخال مستلزمات إلتطهي  وعىل هدي ما تقدم فقد توجه ذوو إلطاعن 
أكير

ز إلطاعن من إتخاذ إلتدإبي  إلموذ بها من خالل إستعمال هذه  ي محاولة منهم لتمكي 
وإلتعقيم إلالزمة فز

وس كوفيدـ ا عىل أنه إلزم لكبح إنتشار إلفي  ا إستقر طبيًّ  شخصيًّ
ً
إلمعروف باسم  99إلمستلزمات إستعماًل

ا دإخل إلسجن، ووقايته من وصول إلعدوى ؤليه وإلحفاظ عىلي صحته )كورونا( أ
ة حبسه إحتياطيًّ ثناء في 

وس إلقاتل إلذي قد يهدد حياة كل من بدإخل إلسجون،  ز وإلسجناء من إلفي  وحياة إآلخرين من إلمحبوسي 
ي قامت وزإرة إ

ي طلبهم هذإ ؤىل مجموعة من إلتدإبي  إلوقائية إلمجتمعية، إلت 
لصحة بتوعية جميع مستندين فز

وس وإلحفاظ عىل أروإح وحياة إألشخاص من    للقيام بها، وحثهم عىلي إتباعها لتحجيم إنتشار إلفي 
ز إلموإطني 

 كافة إألعمار. 
 

 وقد جاءت كالتاىلي من منظمة إلصحة إلعالمية ووزإرة إلصحة إلمرصية: 

 عض إإلحتياطات إلبسيطة: أو من إنتشاره باتخاذ ب 99-يمكنك إلحد من إحتمال ؤصابتك بمرض كوفيد

إ بانتظام بفركهما بمطهر كحوىلي لليدين أو بغسلهما بالماء وإلصابون.  ●
ً
 نظف يديك جيد

o  ي قد تكون عىل
وسات إلت  لماذإ؟ ؤن تنظيف يديك بالماء وإلصابون أو فركهما بمطهر كحوىلي من شأنه أن يقتل إلفي 

 يديك. 
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ز أي شخص يسعل أو يعطس. أقدإم( بينك  1إحتفظ بمسافة إل تقل عن مي  وإحد ) ●  وبي 
o  .وس ة قد تحتوي عىل إلفي  إت سائلة صغي  طي 

ُ
لماذإ؟ عندما يسعل إلشخص أو يعطس، تتناثر من أنفه أو فمه ق

وس إلمسبب لمرض كوفيد ي ذلك إلفي 
ز
إت، بما ف طي 

ُ
إب منه فيمكن أن تتنفس هذه إلق  99-فإذإ كنت شديد إإلقي 

 ؤذإ كان إلشخص مصاًبا به. 
 عينيك وأنفك وفمك. تجنب لمس  ●

ز أو  وس ؤىل إلعيني  وسات. وإذإ تلوثت إليدإن فإنهما قد تنقالن إلفي  لماذإ؟ تلمس إليدإن إلعديد من إألسطح ويمكنها أن تلتقط إلفي 
وس أن يدخل إلجسم عن طريق هذه إلمنافذ ويصيبك بالمرض.   إألنف أو إلفم. ويمكن للفي 

باعك أنت وإلمحيطون بك لممار  ●
ّ
ي تأكد من إت

ي ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك إلمثتز
سات إلنظافة إلتنفسية إلجيدة. ويعتز

ي عند إلسعال أو إلعطس، ثم إلتخلص من إلمنديل إلمستعمل عىل إلفور. 
 
 أو بمنديل ورف

وسات  باع ممارسات إلنظافة إلتنفسية إلجيدة تحمي إألشخاص من حولك من إلفي 
ّ
وس. وبات إت تنش  إلفي  طي 

ُ
مثل لماذإ؟ ؤن إلق

د وإؤلنفلونزإ وكوفيد وسات إلي   .99-في 

ل ؤذإ شعرت بالمرض. ؤذإ كنت مصاًبا بالحم وإلسعال وصعوبة إلتنفس، إلتمس إلرعاية إلطبية وإتصل بمقدم  ● ز إلزم إلميز
بع توجيهات إلسلطات إلصحية إلمحلية. 

ّ
 إلرعاية قبل إلتوجه ؤليه. وإت

ي منطقتك. وإتصالك إلمسبق بمقدم إلرعاية إلصحية لماذإ؟ تتوفر للسلطات إلوطنية وإلمحلية أحدث إ
لمعلومات عن إلوضع فز

وسات وسائر أنوإع إلعدوى.  ي حمايتك ومنع إنتشار إلفي 
 سيسمح له بتوجيهك رسيًعا ؤىل مرفق إلرعاية إلصحية إلمناسب. ويسهم ذلك فز

لع باستمرإر عىل آخر تطورإت مرض كوفيد ●
َّ
ي يسديها 99-إط

بع إلمشورة إلت 
ّ
مقدم إلرعاية إلصحية أو سلطات إلصحة . وإت

 .99-إلعمومية إلوطنية وإلمحلية أو صاحب إلعمل بشأن كيفية حماية نفسك وإآلخرين من مرض كوفيد

ي منطقتك. فهي إألقدر عىل ؤسدإء  99-لماذإ؟ تتوفر للسلطات إلوطنية وإلمحلية أحدث إلمعلومات عما ؤذإ كان مرض كوفيد
ينتش  فز

ي منطقتك لحماية أنفسهم. إلمشورة بشأن إؤلج
ي يمكن أن يتخذها إألشخاص فز

 رإءإت إلت 

ي عدوى كوفيد ●
لع باستمرإر عىل آخر إلمعلومات عن بؤر تفد 

ّ
ي ينتش  فيها مرض   99-إط

)إلمدن أو إلمناطق إلمحلية إلت 
ا أو م 99-كوفيد

ًّ
صاًبا بدإء إلسكري أو عىل نطاق وإسع(. وتجنب إلسفر ؤىل هذه إألماكن قدر إؤلمكان، خصوًصا ؤذإ كنت مسن

 بأحد أمرإض إلقلب أو إلرئة. 

 أكي  أن تصاب بعدوى مرض كوفيد
ً
ي ؤحدى هذه إلمناطق.  99-لماذإ؟ ألن هناك إحتماًل

 فز

وس كوفيد  ت منظمة إلصحة إلعالمية أن في  إلمعروف باسم كورونا جائحة عالمية )وباء  99-وإعتي 
(، وعدم تمكن إألطباء حت  إآلن من طرة عليه أو إلوصول ؤىل لقاح أو مضادإت، أو عالج قد إلسي  عالمي

وسية تجاه إؤلنسان، لن يكون ؤإل عن طريق إلتباعد إإلجتماعي وعدم وجود أي  ي كبح جماحه إلفي 
تساعد فز

ي 
، وإلزإم إلكافة بالمكوث بالمنازل، وعدم إلتوإجد باألماكن إلعامة، أو إلوجود فز ز ز إلموإطني  إختالط كبي  بي 

 أي تجمعات. 

ي 
ي إلسجون كافة، وترتب عليه منع دخول أي من  9وقد قرر وزير إلدإخلية فز

مارس منع إلزيارإت فز
إلمستلزمات إلوقائية أو إألطعمة أو إلمالبس، أو وجود أي وسيلة إلطمئنان ذوي إلطاعن عليه، ولما يمثله 

ا، وهو هذإ إلقرإر من إنتقاص لحقوق إلطاعن وحقوق ذويه إألصيلة وإلوثيقة بحق إلمحب وس إحتياطيًّ
دخول إلمستلزمات إلوقائية إلالزمة وخاصة لما تمر به إلبالد وإلمجتمع إلمرصي بظروف ؤنسانية 
ي ذلك، وحق ذوي إلطاعن 

إستثنائية، تستلزم منا إتخاذ كافة إلتدإبي  إلوقائية إلالزمة وإلمساعدة فز
ز مع إلدولة ف قد يصعب عىل إلدولة كبح زمام باإلطمئنان عىل نجلهم، ومساعدة وتكاتف إلموإطني 
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ز إألوضاع إلصحية بالمجهودإت إلذإتية للطاعن دإخل  وس، وإلعمل عىل تحسي  إلسيطرة عىل إنتشار إلفي 
 إلسجن. 

وس كوفيد   من إألمرإض إلمعدية، وإعتباره وباء.  99-وقد صدر قرإر وزيرة إلصحة إلمرصية باعتبار إلفي 

ز ، وما ترتب عليه من آثار، نظًرإ ؤىل وهو ما حدإ بذوي إلطاعن إللجوء ؤىل  إلقضاء لوقف تنفيذ إلقرإر إلطعي 
ز عدة أسباب قانونية مسوغة نطرحها أمام هيئة إلمحكمة للفصل فيها.   مخالفة إلقرإر إلطعي 

ز صحيح إلقانون وإلدستور : مخالفة إلقرإر إلطعي 
ً
 أوًل

 ذهبت محكمة إلقضاء إؤلدإري ؤىل: 

ا )ومن نافلة إلقول ؤن ما يصد ا بمنع أو تقييد زيارة إلمسجون أو إلمحبوس إحتياطيًّ
ً
ر عن جهة إؤلدإرة متعلق

ي ضوء ما تبديه إؤلدإرة من أسباب إستندت 
ومدى هذإ إلمنع ونطاقه ؤنما يخضع لرقابة إلقضاء إؤلدإري فز

ؤليها فز قرإرها، ومن حيث ؤن ذلك يعد من قبيل فحص شخصية إلمحكوم عليهم وأساليب تأهيلهم 
إًما لحقوقهم إلدستورية وكرإمتهم عن طريق ربط إلسجن بالمجتمع بتوفي  إؤلمكانيات وإتاحة إلفرص إحي  

 من إإلنفصال أو إإلنعزإل عنه أو تحديه 
ً
ي تساعدهم عىل إلحياة إإلجتماعية وإلتجاوب مع إلمجتمع بدًل

إلت 
 وإإلصطدإم به(. 

ي موإده إآلتية من باب إلحقوق وإلحر 
: نص إلنص إلدستوري فز  يات وإلوإجبات إلعامة عىلي

  (51دة )إلما

ز بينهم  "إلموإطنون لدى إلقانون سوإء، وهم متساوون فز إلحقوق وإلحريات وإلوإجبات إلعامة، إل تميي 
بسبب إلدين، أو إلعقيدة، أو إلجنس، أو إألصل، أو إلعرق، أو إللون، أو إللغة، أو إؤلعاقة، أو إلمستوى 

، أو إإلنتماء  ز وإلحض عىل إلكرإهية جريمة، إإلجتماعي ، أو ألي سبب آخر. إلتميي  ي
إلسياخي أو إلجغرإفز

، وينظم إلقانون  ز م إلدولة باتخاذ إلتدإبي  إلالزمة للقضاء عىل كافة أشكال إلتميي  ز
يعاقب عليها إلقانون. تلي 

 ؤنشاء مفوضية مستقلة لهذإ إلغرض". 

 (55إلمادة )

يته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرإمته، وإل يجوز تعذيبه، "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حر 
ا، وإل يكون حجزه،  ا أو معنويًّ أو حبسه ؤإل فز أماكن مخصصة لذلك وإل ترهيبه، وإل ؤكرإهه، وإل ؤيذإؤه بدنيًّ

ا، ا وصحيًّ ء من ذل إلئقة ؤنسانيًّ ي
م إلدولة بتوفي  وسائل إؤلتاحة لألشخاص ذوي إؤلعاقة. ومخالفة خ  ز

ك وتلي 
ا للقانون". 

ً
 جريمة يعاقب مرتكبها وفق

   (56ومادته )

،  .إلسجن دإر ؤصالح وتأهيل" إف إلقضائى ي تخضع إلسجون، وأماكن إإلحتجاز لإلرس 
ويحظر فيها كل ما ينافز

، أو يعرض صحته للخطر، وينظم إلقانون أحكام ؤصالح وتأهيل إلمحكوم عليهم، وتيسي  كرإمة إؤلنسان
 هم بعد إؤلفرإج عنهم."سبل إلحياة إلكريمة ل

ي كونه دإر ؤصالح وتأهيل وعهد ؤىل إلقانون  56وقد حددت إلمادة 
وإلمقصود  –وظائف إلسجن فز

 .9957لسنة  196قانون تنظيم إلسجون رقم   هو

ا دإخل إلسجون عىل:  ز إحتياطيًّ   وقد نصت موإد قانون تنظيم إلسجون إآلتية فيما يتعلق بوضع إلمحبوسي 

  (94إلمادة )
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ي أماكن منفصلة يقيم "
ز
ا ف ، إلمحبوسون إحتياطيًّ ز هم من إلمسجوني  ويجوز إلترصيــــح عن أماكن غي 

ي غرفة مؤثثة 
ز
ا باؤلقامة ف مقابل مبلغ يحدده مساعد إلوزير لقطاع مصلحة إلسجون، إل للمحبوس إحتياطيًّ

ا، مع مرإعاة ما تسمح به إألماكن وإلمهمات بالسجن ا لإلجرإءإت يقل عن خمسة عش  جنيًها يوميًّ
ً
، ووفق

ي تحددها إلالئحة إلدإخلية". 
 وإلقوإعد إلت 

 (16إلمادة )

ز لطبيب إلسجن أنه مصاب  ا ُيعرض "كل محكوم عليه يتبي َّ إ كليًّ
ً
بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجز

ي إؤلفرإ 
ز
عي للنظر ف

إك مع إلطبيب إلش  ج أمره عىل مدير ؤدإرة إلخدمات إلطبية للسجون لفحصه باإلشي 
 عنه. 

وينفذ قرإر إؤلفرإج بعد إعتماده من مساعد إلوزير لقطاع مصلحة إلسجون وموإفقة إلنائب إلعام، وتخطر 
 بذلك جهة إؤلدإرة وإلنيابة إلمختصة. 

ي دإئرتها عرضه عىل طبيب إلصحة لتوقيع 
ز
ي يطلب إلمفرج عنه إؤلقامة ف

ز عىل جهة إؤلدإرة إلت  ويتعي 
ي عليه كل ستة أشهر و  ز حالته إلكشف إلطت  تقديم تقرير عن حالته ُيرسل ؤىل مصلحة إلسجون لتتبي 

 ؤللغاء أمر إؤلفرإج عنه ؤذإ إقترز إلحال ذلك. 
ً
 إلصحية توطئة

ويجوز لمساعد إلوزير لقطاع مصلحة إلسجون ندب مدير ؤدإرة إلخدمات إلطبية للسجون وإلطبيب 
عي للكشف عىل إلمفرج عنه لتقرير حالته إلصحية كلما رؤي 

 ذلك. إلش 
 

ا لما سبق ؤىل إلسجن إلستيفاء إلعقوبة إلمحكوم بها عليه بأمر من 
ً
فرج عنه طبق

ُ
ويعاد إلمسجون إلذي أ

ي دعت ؤىل 
ي يجريــها إلطبيبان إلمذكورإن أن إألسباب إلصحية إلت 

ز من ؤعادة إلفحص إلت  إلنائب إلعام ؤذإ تبي ّ
ا بأمٍر من إلنائب

ً
إلعام ؤذإ غي ّ محل ؤقامته دون ؤخطار إلجهة  هذإ إؤلفرإج قد زإلت، ويجوز ؤعادته أيض

ي دإئرتها. 
ي يقيم فز

 إؤلدإرية إلت 

ي يقضيها إلمريض إلمفرج عنه خارج إلسجن من مدة إلعقوبة. 
ل إلمدة إلت  ز  وتستيز

 

  (17إلمادة )

"ؤذإ بلغت حالة إلمسجون إلمريض درجة إلخطورة وجب عىل ؤدإرة إلسجن أن تبادر ؤىل ؤبالغ جهة إؤلدإرة 
ي دإئرتها أهله ؤلخطارهم بذلك فوًرإ، ويؤذن لهم بزيارته". 

ي يقيم فز
 إلت 

وإ وطلبوإ تسلمها، فإن  م ؤليهم جثته ؤذإ حرصز
ّ
ي إلمسجون ُيخطر أهله فوًرإ بنفس إلطريقة وتسل

وإذإ توفز
ي نقل إلجثة ؤىل بلده تتخذ إؤلجرإءإت إلصحية عىل نفقة إلحكومة قبل تسليمها ؤليهم لنقلها عىل

 رغبوإ فز
 . ي
سمح بنقل إلجثة ؤذإ كانت إلوفاة بمرض وبائى  نفقتهم وإل يُ

ون ساعة دون أن يحرصز أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان  وإذإ مضت عىل وفاة إلمسجون أربــع وعش 
 ؤىل إلسجن معد لحفظ إلجثث. 

 إلجامعية. فإذإ لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خالل سبعة أيام من تاريــــخ إؤليدإع سلمت ؤىل ؤحدى إلجهات 
 

  (18إلماده )

ي "مرإعاة أحكام قانون إؤلجرإءإت إلجنائية، 
إسل، وإإلتصال إلتليفوئز ي إلي 

يكون لكل محكوم عليه إلحق فز
ا، ز شهريًّ ا للضوإبط  بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتي 

ً
إف ؤدإرة إلسجن ووفق وذلك كله تحت رقابة وإرس 

ي تحددها إلالئحة 
 إلدإخلية. وإؤلجرإءإت إلت 

ا هذإ إلحق ي إلتحقيق إلمختص  وللمحبوس إحتياطيًّ
ما لم يصدر قرإر من إلنيابة إلعامة إلمختصة أو قاذز

ي تحددها إلالئحة إلدإخلية. 
ا لإلجرإءإت إلت 

ً
 بغي  ذلك، وذلك وفق



[Type here] 
 

ز إلمعاملة إؤلنسانية وتكفل لهم إألماكن إلمالئمة  وتعمل ؤدإرة إلسجن عىل معاملة زإئري إلمسجوني 
 لالنتظار وإلزيارة". 

 

  (41إلمادة )

ينيبه أن يأذنوإ لذوي  "للنائب إلعام أو إلمحامي إلعام ولمساعد إلوزير لقطاع مصلحة إلسجون أو من
ي غي  موإعيد إلزيارة إلعادية،

ز
ورة.  إلمسجون بزيارته ف  ؤذإ دعت لذلك ضز

 

ي أحكام عدة عىل: 
ز
ؤن إلمستفاد مما تقدم أن  "ومن حيث فقد أكدت أحكام محكمة إلقضاء إؤلدإري ف

ا يستدعي تحقيقه كافة إلمبادئ إلدستورية  ا دستوريًّ
ً
إلدستور حرًصا عىل كرإمة إؤلنسان باعتبارها هدف

ا ؤىل كافة سلطات إلدولة مفاده وجوب معاملة كل مقبوض عليه أو  وحقوق إؤلنسان قد وجه خطاًبا دستوريًّ
ي تحفظ عليه كرإمته مع ع

ي أو معنوي عليه وإل خالف عىل محبوس إلمعاملة إلت 
دم جوإز توقيع ؤيذإء بدئز

ي إلحصول عليها إلمسجون وأهله وذووه وإل 
ي يشارك فز

أن حق زيارة إلمسجون من إلحقوق إلمزدوجة إلت 
يعي إلممنوح للسلطات إلقائمة عىل أمر  خيص إلتش  إم هذإ إلمبدأ إلدستوري إلي  ينال من وجوب إحي 

ا، فهذإ إلمنع يرتبط تحققه بظروف أمنية أو إلسجون وإلمتضمنة حق منع إ
ً
ا أو مؤقت

ً
لزيارة منًعا مطلق

صحية، لكن إل يمتد إلتقدير إلممنوح لجهة إؤلدإرة ؤىل حق تأييد هذإ إلمنع بإصدإر قرإرإت متتابعة تمنع 
مقررة زيارة إلمسجون من قبل أهليه وذويه لما فز ذلك من خروج عىل أحكام إلدستور وإلسلطة إلتقديرية إل

ي 
يعي للعقوبة وإلت  ي إلهدف إلتش 

ي فز لجهة إؤلدإرة، ومن ناحية أخرى لما يرئيه هذإ إؤلجرإء من تأثي  سلت 
ي إلنظام إلحديث هدف إؤلصالح إلنفدي وإلمعنوي للمسجون أو إلمقبوض عليه أو إلمعتقل 

تحمل فز
ز إلمجتمع إلذي يقتص منه عن جريمة إرتكبها لع قوبة بدنية سالبة لحريته لنشوء عالقة سوية بينه وبي 

وإلذي تقوم وزإرة إلدإخلية عىل وضعه منها منهاًجا لها فز أدإء رسالتها إلسامية بحفظ إألمن وإلنظام فز 
 إلمجتمع". 

ي إلمرحلة 
كما وأن إإلحتجاج بمنع إلزيارة عن هذإ إلسجن لتتابع توإفر معلومات عن إستهدإف إلسجون فز

ر لوقف تنفيذه  إلحالية غي  كاٍف لعمل قرإر إلمن ع عىل أسبابه ومن ثم يقوم بطلب إلمدعي ركن إلجدية إلمي 
تب عىل تنفيذ إلقرإر من نتائج يتعذر تدإركها يتمثل فز حرمان  كما يتوإفر للطلب ركن إإلستعجال لما يي 

 إلمدعية وتمكنها من زيارة نجلها فز سجن شديد إلحرإسة. 

ي تمر بها  
ا دون معرفة أي معلومات  عىل إلرغم من إلظروف إلحالية إلت 

ً
إلبالد، ومنع إلزيارة منًعا مطلق

تتوإفر ألهل إلمحبوس أو إلمسجون دإخل إلسجن عن حالته سوإء إلنفسية أو إلصحية، فإن إلمنع إلمطلق 
ي مصلحة أي من أطرإف إلتدإعي غي  زيادة إألمر سوًءإ، وتأثي  إلمنع دون أن توفر إلجهة إؤلدإرية 

إل يصب فز
ي مصلحة إلسجون بدإئل أخرى قد تمكن ذوي إلطاعن من إإلطمئنان عليه أو إلسماح لهم إلمتمثلة 
فز

وسية لنجلهم، أو ؤجرإء إتصال  بدخول إلمستلزمات إلطبية إلوقائية إلالزمة لمكافحة إنتقال إلعدوى إلفي 
ا، فهذإ إألمر ؤن   ا ومعنويًّ ي معه وشد من أزره نفسيًّ

ي يمكنهم من إلتوإصل إؤلنسائز
ع قد أعط هاتفز كان إلمش 

ي ؤصدإر قرإرإت إلمنع من إلزيارة فإن سلطة ورقابة 
ير لها فز ي إلتي 

إلسلطة وإلصالحية إلكاملة لجهة إؤلدإرة فز
إلمحكمة عىل تلك إلقرإرإت أكي  وأعم عليها، لتوإفر مدى تطبيق قوإعد إلعدإلة إلطبيعية خاصة وأن كافة 

ي عىلي إلبي
ئة إؤلجرإئية وإلقانونية مًعا، جعل ذلك إلوضع متعدًيا عىل أجهزة إلدولة تمر بوضع إستثنائى
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ز مًعا، وأبسط إلحقوق إإلجتماعية وإؤلنسانية يصعب  إلحقوق إألصلية وإلوثيقة بحق إلمحبوس وإلسجي 
ز إلبسيطة.  ز وإلمسجوني  ي تحدثت عن حقوق إلمحبوسي 

 منالها وبالرجوع ؤىل إلمبادئ إلدولية إلت 

ز يخ  ثانًيا:   ل بأبسط قوإعد إألمم إلمتحدة إلنموذجية إلدنيا لمعاملة إلسجناءإلقرإر إلطعي 

 فقد نصت قوإعد إألمم إلمتحدة لمعاملة إلسجناءعىل: 

 قوإعد عامة للتطبيق

ي إلقاعدة رقم )
ز
: 1فقد نصت ف  ( عىلي

ي تدإبي  مؤلمة من حيث ؤنها تسلب  ه من إلتدإبي  ؤىل عزل إألشخاص عن إلعالم إلخارج  ؤن إلحبس وغي 
ه بحرمانه من حريته.  إلفرد  ي تقرير مصي 

ز
رإت إلعزل حقه ف ي حدود مي 

ز
ي لنظام إلسجون، ؤإل ف

ولذلك إل ينبعز
  ."أو إلحفاظ عىلي إإلنضباط، أن يفاقم من إلمعاناة إلمالزمة لمثل هذه إلحال

 

 إلنظافة إلشخصية: 

 

ية، ومن أجل ذلك ( عىل: "يجب أن تفرض عىل إلسجناء إلعناية بنظافتهم إلشخص98نصت إلقاعدة رقم )
  .وما تتطلبه إلصحة وإلنظافة من أدوإت"يجب أن يوفر لهم إلماء 

 

 خدمات إلرعاية إلصحية: 

 

  ( عىل: 84صت إلقاعدة رقم )ن

ي أن يحصل إلسجناء عىل نفس مستوي تتوىلي إلدولة مسؤولية توفي  إلرعاية إلصحية للسجناء،  -9   
وينبعز

ي إلمجتمع
ي إلحصول عىل إلخدمات إلصحية ، و إلرعاية إلصحية إلمتاح فز

ي أن يكون لهم إلحق فز
ينبعز

 . ي
ز عىل أساس وضعهم إلقانوئز ا ودون تميي 

ً
ورية مجان  إلرصز

ي أن تنظم إلخدمات إلصحية من خالل عالقة وثيقة باؤلدإرة إلعامة للصحة إلعمومية  -8   
وبطريقة ينبعز

وس نقتضمن إستمرإرية إلعالج وإلرعاية ي ذلك ما يخص في 
إألمرإض إلمعدية ص إلمناعة وإلسل و ، بما فز

 ، وكذلك إإلرتهان للمخدرإت". إألخري

 

ي   إإلتصال بالعالم إلخارج 

 

ورية، باإلتصال بأرسهم وأصدقائهم 58نصت إلقاعدة رقم ) ي ظل إلرقابة إلرصز
( عىل: "يسمح للسجناء فز

 : إت منتظمة عىل إلنحو إلتاىلي
  عىل في 

ونية وإلرقمية تاًحا، أ( بالمرإسلة كتابة، وحينما يكون م    باستخدإم وسائل إإلتصال أو إلوسائل إؤللكي 
ها.   وغي 

  ب( باستقبال إلزيارإت.    

 

 إؤلخطارإت: 

ي 68نصت إلقاعدة رقم )
ز إلحق فز ه وإسطة إتصال، ؤبالغ أرسته( عىل "لكل سجي  ، أو أي شخص آخر يعتي 
، من إألمرإض أو إؤلصابات إلخطرةوبما قد يلحق به عىل إلفور بسجنه أو نقله ؤىل أي مؤسسة أخرى 
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ويجب تمكينه من ذلك وتزويده بما يحتاجه من وسائل لهذإ إلغرض. ويخضع إؤلفصاح عن معلومات 
يعات إلمحلية".    إلسجناء إلشخصية للتش 

  

 إلعالقات إإلجتماعية وإلرعاية إلالحقة: 
 

ز بأرسته تبذل عناية خاصة للحفاظ عىلي إستمرإر ( عىل: "916نصت إلقاعدة رقم ) عالقة إلسجي 
ز  ي صالح كال إلطرفي 

ز
 ."وتحسينها، بقدر ما يكون ذلك ف

 

ز أو  ي يجب أن تتضمن للسجي 
فالقوإعد إلنموذجية إلدنيا لمعاملة إلسجناء نصت عىل أبسط إلحقوق إلت 

، توإفر إلمعلومات إلالزمة  ي
عن إلمحبوس من قبل إؤلدإرة إلقائمة عىل إحتجازه ومنها ؤجرإء إإلتصال إلهاتفز

ي حالة حمايته من إلتعرض ألي عدوي. 
ز
ز وحالته إلصحية، توإفر إلرعاية إلصحية إلالزمة له خاصة ف  إلسجي 

ز وعالقته بأرسته وضمان  ز إلسجي  إبط إألرسي بي  ي إلحفاظ عىل إلي 
ز
وشددت إلقوإعد عىل بذل عناية ف

ي صالحها قدر إؤلمكان. 
   تحسينها وعىل إلعمل فز

ي معاملة إلسجناء لضمان أكي  قدر من حقوقهم، خاصة ؤذإ كانت تلك هي قوإعد إلحد
ود إلدنيا إألبسط فز

ي إلظروف إلعادية أما ؤذإ كان هناك ظروف إستثنائية ؤنسانية 
وهم مسلوبون أكي  إلحقوق وهي حرياتهم فز

إسل  تتعرض لها كافة حكومات إلدول، فالالزم إلقيام بالحد إألدئز من إلحقوق ومنها إلسماح للطاعن بالي 
  مع ذويه بأي وسيلة كانت، وإلسماح بدخول كافة إلمستلزمات إلالزمة لتوفي  إلرعاية وإلحماية إلصحية له. 

 

ي   كما أنه
ا  87فز شاديًّ  إسي 

ً
مارس أصدرت إألمم إلمتحدة مع إلمفوضية إلسامية لحقوق إؤلنسان دليًل

ي 
ي ظل إلوضع إلوبائى

ز من حرياتهم فز وس كوفيد ـ للحكومات وإلدول لألشخاص إلمحرومي  إلمعروف  99لفي 
 باسم )كورونا(. 

 

ز من  وجاء إلدليل بمجموعة من إلتوصيات وإلنصائح وإلتدإبي  عىل إلدول إتخاذها لألشخاص إلمحرومي 
ز معهم  كي 

ي إحتياج للي 
وس، وفز حرياتهم نظًرإ ؤىل ما يوإجهون من نقاط ضعف أعىل من حيث إنتشار إلفي 

 وجود إلمحتجزين للحصول عىلي نفس لتوإفر إلرعاية إلصحية لهم، وتطب
ز ي تضمي 

يق إلمعايي  إلدولية فز
 : ي
  مستوى إلرعاية إلصحية إلمتاحة للجميع وجاءت كاآلئ 

 

: إلقوإعد إلعامة 
ً
  أوًل

 

ي عىل إلسلطات إلعامة إتخاذ خطوإت فورية لمعالجة إكتظاظ إلسجون، 
إم ينبعز بما فيها تدإبي  إلحي 

ها من إلتدإبي  إلصحيةؤرشادإت منظمة إلصحة إلعالمية ف . يما يخّص إإلبتعاد إإلجتماعي وغي 

ي ؤعطاء إألولوية لإلفرإج عن إألفرإد، إل سيما إألطفال وإألشخاص إلذين يعانون من ظروف صحية  
ينبعز

كامنة وإألشخاص ذوي إلملفات منخفضة إلمخاطر إلذين إرتكبوإ جنحة أو جريمة بسيطة، إإلشخاص 
ف بها حسب إلقانون ذوي توإريــــخ ؤفرإج قريبة،  إألشخاص إلذين تمَّ إحتجازهم بسبب جرإئم غي  معي 

ي مجال حماية 
إكة مع إلجهات إلفاعلة فز . عند إؤلفرإج عن إألطفال يجب أن يتّم ذلك بالتشاور وإلش  إلدوىلي

 إلطفل وإلسلطات إلحكومية ذإت إلصلة لضمان ترتيبات إلرعاية إلمالئمة. 
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 ثانًيا: إلرعاية إلصحية 
 

ز إلمعايي  إلدولية ي 
ُ
ي إلمجتمع  1ت

ز
ي عىل إلدول ضمان نفس مستوى إلرعاية إلصحية إلمتوفرة ف

أنه ينبعز

 لألشخاص إلمحتجزين، وذلك بغض إلنظر عن إلموإطنة أو إلجنسية أو وضعهم كمهاجرين  

ي عند دخولهم، وبعد ذلك يتم توفي  إلرعاية  يخضع إألشخاص إلمحرومون من حريتهم لفحص طت 

ورة ز عند إلرصز وإلعالج إلطبيي 
ي مرإكز 2

. إلغرض من إلفحص إلصحي هو حماية صحة إلمحتجزين وموظفز

وس ي أقرب وقت ممكن لتجنب إنتشار إلفي 
ز
ي أن يحصل جميع 3إإلحتجاز وضمان معالجة أي مرض ف

. ينبعز

ز  إلمحتجزين عىل إلرعاية إلطبية وإلعالج دون تميي 
ز م4 ي إلسماح لألشخاص إلمحرومي 

ن حريتهم . ينبعز

ر بالوصول ؤىل تلك إلخدمات بصفة مستمرة.  إلذين يتعاطون إلمخدرإت ويتلقون خدمات إلحد من إلرصز

ي وضع تدإبي  ومرإقبة إستباقية لضمان توفي  موإد إلنظافة إلشخصية إألساسية مثل إلصابون 
ينبعز

 وإلمطهر، وكذلك أدوإت إلحيض للنساء وإلفتيات دون تكلفة طوإل إستخدإمها. 

ي 
ز من 99إلحاإلت إلمشتبه فيها أو إلمؤكدة لـلكوفيد ـ فز ، يجب أن يتمكن جميع إألشخاص إلمحرومي 

ي ذلك إلرعاية إلصحية إلعاجلة وإلمتخصصة، دون تأخي  
حريتهم من إلوصول ؤىل إلرعاية إلصحية، بما فز

إ عن عامة إلناس، ويجب
ً
ي ظروف كريمة بعيد

ر. يجب عزل إلحاإلت إلمشتبه بها فز وضع تدإبي   غي  مي 

للتخفيف من إلعنف أو إلوصم ضد إلحاإلت إلمشتبه فيها. يجب عىل ؤدإرإت مرإكز إإلحتجاز تطوير 

هم من مقدمي إلرعاية إلصحية.   صالت وثيقة مع خدمات إلصحة إلمجتمعية وغي 

ي ؤجرإء فحوصات طبية وإتخاذ ؤجرإءإت لضمان رعاية إلمرذز وتو 
في  ؤذإ تم إؤلفرإج عن إألشخاص، فينبعز

 .  إلمتابعة إلمناسبة لهم، بما فيها إلرصد إلصحي

 
 

ا: إلمعلومات 
ً
  ثالث

 
 

ز من حريتهم عن تدإبي  إلصحة إلوقائية وذلك بلغة   ي تقديم إلمعلومات لكل إألشخاص إلمحرومي 
ينبعز

ز نظافة أماكن إإلحتجاز. عىل هذه  ي بذل إلجهود لتحسي 
إلتدإبي  وصيغة مفهومة ومتاحة للجميع، كما ينبعز

ز إإلعتبار إلجنس وإلعمر وإلثقافات وإلقدرإت.   أن تأخذ بعي 

                                                             
 من قوإعد نيسلون مانديال.  84إلقاعدة   1
 من مجموعة إلمبادئ إلمتعلقة بحماية جميع إألشخاص إلذين يتعرضون ألي شكل من أشكال إإلحتجاز أو إلسجن 84إلمبدأ   2

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx. 
  https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtmlمن قوإعد نيلسون مانديال:  11وإلقاعدة 

ي إلسجون عىل حقوق إؤلنسان، صفحة   3
: 61دليل تدريب موظفز

g/Documents/Publications/training11ar.pdfhttps://www.ohchr.or  
ي إلتمتع بأعىل 98.9إلعهد إلدوىلي إلخاص بالحقوق إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلثقافية، إلمادة   4

ي هذإ إلعهد بحق كل ؤنسان فز
، "تقر إلدول إألطرإف فز

 مستوى من إلصحة إلجسمية وإلعقلية يمكن بلوغه."
ي أن يحصل إلسجناء عىل نفس مستوى إلرعاية من قوإعد نيلسون مان 84إلقاعدة 

 إلدولة مسؤولية توفي  إلرعاية إلصحية للسجناء. وينبعز
ى
ديال: "تتوىل

ز عىل أساس وضعهم  ا ودون تميي 
ً
ورية مجان ي إلحصول عىل إلخدمات إلصحية إلرصز

ز
 ف

ُّ
ي أن يكون لهم إلحق

ي إلمجتمع، وينبعز
ز
إلصحية إلمتاحة ف

". ي
 إلقانوئز

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11ar.pdf
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ز من حريتهم وعائالتهم،  فيما يتعلق بالمعلومات إلمقدمة عن إلتدإبي  إلتخفيفية لألشخاص إلمحرومي 
ح أن مركز إإلحتجاز  ي رس 

ي أن تكون بلغة وصيغة مفهومة ووإضحة ودقيقة ومتاحة للجميع. وينبعز
ينبعز

فرض يتخذ تدإبي  
ُ
ز من حريتهم وإلجمهور عامة. يجب عىل أي قيود ت لحماية صحة إألشخاص إلمحرومي 

عية  عىل إلحقوق وإلحريات أن تتسق مع إلمعايي  وإلمبادئ إلدولية لحقوق إؤلنسان، وإل سيما إلش 
 . ز ورة وعدم إلتميي   وإلتناسب وإلرصز

 
    إستبدإل بالزيارإت ؤجرإء مكالمة هاتفية

 

ي إعتماد إلتدإبي  إلوقائية وإلرصد إلمستمر يجب عىل إلسلطات 
ز
ا ضمان أقر قدر من إلشفافية ف

ً
أيض

ونية  لتطبيقها. قد يتطلب إستبدإل بالزيارإت إلعائلية تدإبي  أخرى، مثل إلفيديو، وإإلتصاإلت إؤللكي 
إم من وإإلتصاإلت إلهاتفية إلمكثفة )إلهوإتف إلمدفوعة أو إلهوإتف إلمحمولة( بذل جهد تنظيمي مستد

 . ي
ي وقانوئز

ي إلخصوصية أو إألرسة إل بد أن يكون غي  تعسفز
ز
 5 قبل ؤدإرة مكان إإلحتجاز. أي تدخل ف

 

ز من حريتهم    حماية أرس إألشخاص إلمحرومي 
 

 

ز من حريتهم بأن عائالت وأطفال أولئك هم  ي ترع إألشخاص إلمحرومي 
ي تذكي  وكاإلت إلدولة إلت 

وينبعز

اصة يجب معرفتها وإلنظر فيها. فالعائالت، خاصة إلنساء وإألطفال، أصحاب حقوق ذوو إحتياجات خ

 تتمتع بالحماية وتتأثر بتدإبي  إلوقاية إلالزمة. 

ي ذلك زيارة إلسجن، يجب عىل إلدول أن تقلل 
ز أن بعض إلتدإبي  إلوقائية ستغي  إلحياة إلعائلية بما فز ي حي 

فز

ي للدول أن ؤىل أدئز حد من إزدياد قلق وتوتر كان يمكن تجنبهم
ا، خاصة ضمن إألطفال وكبار إلسن. ينبعز

ي تقودها إلنساء. 
 تنتبه ؤىل أن خطط إإلستجابة إل تؤدي ؤىل تفاقم إلصعوبات إإلقتصادية عىل إألرس إلت 

 عن تجنب وضع عبء 
ً
تحتاج خطط إستجابة إلدول ؤىل مرإعاة إلحقوق وإإلحتياجات إلخاصة، فضًل

ي 
، وخاصة عىل إلنساء إلالئ  ي

ي تقدمن إلرعاية إألولية للسجناء إلذكور، أو  ؤضافز
ي عديد إلبلدإن هن إلت 

فز

 إلتعرض لخطر أعىل. 

 

ز ُمشوب بعيب ؤساءة إستخدإم إلسلطة ا: إلقرإر إلطعي 
ً
 ثالث

ؤن عيب ؤساءة إستعمال إلسلطة من إلعيوب إلقصدية وقوإمه أن يكون لدى إؤلدإرة عند ؤصدإرها قرإرها "
وإإلنحرإف بها، وإل وجه للتحدي فز مقام ؤثبات هذإ إلعيب بوقائع جدت بعد  قصد ؤساءة إستعمال إلسلطة
 صدور إلقرإر إلمطعون فيه". 

إمها للحقوق  ي حيثيات حكمها وتأصيلها لدولة إلقانون ومدى إحي 
ومن أهم مبادئ محكمة إلقضاء إؤلدإري فز

ا وإلمسلوب حرياته أكدت عىل:    وإلحريات إلخاصة للمحبوس إحتياطيًّ

ي بخضوع إلدولة للقانون _فز ضوء "و 
من حيث ؤن إلمستفاد مما تقدم أن إلمبدأ إلدستوري إلذي يقرز

يعات إلسارية بالحقوق وإلضمانات إلمقررة  إلمفاهيم إلديمقرإطية_ ؤنما يقوم عىل عدم ؤخالل إلتش 
                                                             

 إلعهد إلدوىلي إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلسياسية. من  97إلمادة   5
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ضات إألولية لقيام إلدولة إلقانونية، وأن إلدس إمها بحسبانها من إلمفي  تور باعتباره إلقانون للموإطن وإحي 
إألساخي إألعىل إلذي أرخ قوإعد وأصول نظام إلحكم عىل أسس تتحدد معها وظائف إلسلطات إلعامة 
ا مؤدإه  إًما دستوريًّ ز وحدود نشاطها مع كفالة وصيانة إلحقوق وإلحريات إلعامة وسبل حمايتها، وأن ثمة إلي 

ي  معاملة إلموإطن إلمحبوس أو إلمقيدة حريته إلمعاملة
إلت  تحفظ عليه كرإمة إؤلنسان، وأن إلجزإء إلجنائى

ورة تهيئة إلمذنب   إؤلجرإم ومدإركه ولرصز
ز
 دون إلولوج ف

ً
وما يتبعه من ؤجرإءإت تنفيذه يجب أن تكون حائًل

ز وإللوإئح إلمنفذة لها بما تحقق ؤشباع   ؤإل بمرإعاة حقوقه إلت  حددتها إلقوإني 
لحياة أفضل وهو أمر إل يتأئ 

ة حبسه بما ينعكس ؤيجاًبا عىل بعض إ ي رؤيته أثناء في 
ز
وعة ومنها حقه وذويه ف حتياجاته وحقوقه إلمش 

 . ي  سلوكه دإخل إلسجن توطئة لحياة قوإمها إإلستقامة خارج إلسجن يتحقق بها هدف إلنظام إلعقائ 

ي مجال إلحفاظ عىل إلحري
ز
 مجال إلتجريم وإلعقاب وف

ز
عية ف ات هو ومن حيث ؤن إلتمسك بأصول إلش 

ز دولة إلقانون ودولة إإلستبدإد ؤنما يكون بالنظر ؤىل  ز بي  أمر يتصل بأصول إلدولة إلقانونية. وضابط إلتميي 
إ ؤىل سلطتها وما تنتهجه 

ً
ز عقابية إستناد ترصف إلدولة تجاه موإطنيها، وذلك من خالل ما تصدره من قوإني 

، ؤذ إل يجوز للدو  ز  موإجهة إلخروج عىل إلقانون من سبل وإجرإءإت لتطبيق تلك إلقوإني 
ز
لة أن تلجأ ف

عيتها".   بخروج مماثل، ألن من شأن ذلك أن ينال من رس 

ي دعونا 
ي ضوء مبادئها إلقانونية، نجد أن جهة إؤلدإرة وإلمتمثلة فز

ا لما أقرته محكمة إلقضاء إؤلدإري فز
ً
وتطبيق

ا وصالحياتها ضاربة عرض لمصلحة إلسجون ووزإرة إلدإخلية إستأثرت وحدها دونها، بكافة سلطاته
ا، وعدم تطبيقها ألي من إلموإد  ز وإلمحبوس إحتياطيًّ إلحائط بجميع إلحقوق وإلحريات إألساسية للسجي 
إسل  إلدستورية أو نصوص إلموإد إلقانونية إلمنصوص عليها بقانون تنظيم إلسجون، فيما يخص حق إلي 

 مع إلمحبوس وإلمسجون. 

ز دون   إل إؤلتاحة وفرضتها عىل إلسجون، وما من فيها وعملت عىل إتخاذ ؤجرإءإت إلمنع من إلمحبوسي 
ي معرفة أي أخبار أو معلومات عن إلطاعن 

إطات إلسالمة إلصحية أو إؤلنسانية، فز  معايي  وإشي 
توإفر أدئز

إسل مع أرسته، ومنع أرسته من دخول أي مستلزمات صحية ووقائية له دإخل  دإخل محبسه ومنعه من إلي 
ي 
وس كورونا إلمستجد، ما يعرض حياة  محبسه فز ي وباء في 

ي تشهدها إلبالد من تفد 
ظل إألزمة إلعالمية إلت 

ا ألبسط قوإعد إلعدإلة إلطبيعية، وضمانة للحقوق 
ً
إلطاعن وحياة أرسته للخطر، وما يستدعي ويستلزم وفق

إسَل مع أرسته لالطمئنان عليه، وإلسماح ز إلتوإصَل وإلي  بدخول إلمستلزمات  وإلحريات إلعامة للسجي 
وس.    إلصحية إلوقائية له من عدوى إلفي 

حق تدإول إلمعلومات عما تتخذه وزإرة إلدإخلية ومصلحة إلسجون من ؤجرإءإت وتدإبي  وقائية لمنع 
وس كوفيد ـ  دإخل إلسجون  99إنتشار في 

ي مادته رقم )
 (68لقد نص إلنص إلدستوري فز

ائق إلرسمية ملك للشعب، وإؤلفصاح عنها من مصادرها "إلمعلومات وإلبيانات وإؤلحصاءإت وإلوث
ز بشفافية، وينظم  ها وإتاحتها للموإطني  م إلدولة بتوفي  ز

إلمختلفة، حق تكفله إلدولة لكل موإطن، وتلي 
إلقانون ضوإبط إلحصول عليها وإتاحتها ورسيتها، وقوإعد ؤيدإعها وحفظها، وإلتظلم من رفض ؤعطائها، كما 

إ". يحدد عقوبة حجب إلم
ً
 علومات أو ؤعطاء معلومات مغلوطة عمد

ي مبادئها عىل: 
  كما أكدت أحكام محكمة إلقضاء إؤلدإري فز

ي إلمعرفة" "
ا مقرًرإ لمحض إلمعرفة دون  Right to knowحيث ؤنه يضاف ؤىل ما تقدم أن "إلحق فز ا ترفيًّ

ًّ
ليس حق

ا يعي  عن إلغاية من تقرير إلحق، وإنما يرت ا ؤيجابيًّ
ً
ي موقف

ا بحق آخر هو تبتز
ً
ا وثيق

ً
ي إلمعرفة" إرتباط

ز
بط "إلحق ف

ي تدفق إلمعلومات وتدإولها" 
، وكالهما يرتبط بحق right to information flow and circulation"إلحق فز

ي إلتنمية"
إلذي نصت عليه إلمادة إألوىل من إلعهد إلدوىلي  Right to Developmentأوسع وأشمل هو "إلحق فز

ي إلتنمية إلصادر بقرإر إلجمعية إلعامة لألمم إلمتحدة للحقوق إلمدنية وإ
لسياسية وإلمادة إألوىل من ؤعالن إلحق فز



[Type here] 
 

ي إلرإبع من ديسمي   49/988
ي إلحياة 9986فز

وكذلك بالحق  The right to life، وهو بدوره وثيق إلصلة بالحق فز
 عن ذلك فإنه ومما يي  

ً
ي بناء قاعدة إقتصادية تتوإفر أسبابها، وفضًل

ز خدمات فز تب عىل إإلرتباط إلوثيق بي 
 : ي تدفق إلمعلومات وتدإولها ما يىلي

ز إلحق فز  إإلتصاإلت، ومنها خدمة إلرسائل إلنصية إلمجمعة، وبي 

ي هو  -9   
، وإلثائز ي إلتعبي 

ز من حقوق إؤلنسان، إألول هو إلحق فز ز أساسيي  أن حرية تدإول إلمعلومات ترتبط بحقي 
ي إلمعرفة، وتمثل حرية 

ي إلحق فز
_ لحرية إلرأي بصورها إلمختلفة فحق إؤلنسان فز تدإول إلمعلومات _إلرإفد إلرئيدي

ي إلمعلومات وإألفكار ونقلها ؤىل إآلخرين دون إعتبار للحدود وذلك من خالل  
ي تلف 

حرية إلرأي وإلتعبي  يشمل حقه فز
ها وتدإ ولها من خاللها، فبدون إلقدرة عىل كافة وسائل إلتعبي  وإؤلعالم أو بأية وسيلة أخرى يمكن نقل إآلرإء ونش 

ي دإخل 
إلحصول عىل إلمعلومات وإمتالك حق تدإولها وإبالغها للرأي إلعام لن يكون لحرية إلرأي أي مدلول حقيف 

 إلمجتمع. 

وعة كالدعاية للحرب وإلكرإهية  -8    يعية إلمش  أن حرية إلتعبي  وتدإول إلمعلومات إل يقيدها ؤإل بعض إلقيود إلتش 
ا لحكم إلمادة )وإلعن

ً
( من إلعهد إلدوىلي إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلسياسية 81رصية أو إلقومية أو إلدينية وفق

إعات إلمسلحة وإعالن 4وإلمادة ) ز ز إلعنرصي، وإلحروب وإليز ( من إإلتفاقية إلدولية للقضاء عىل كافة أشكال إلتميي 
ي وإلنظام إل

إم حقوق إآلخرين وحرياتهم. حالة إلطوإرئ إلعامة، ومقتضيات إألمن إلوطتز  عام، وإحي 

ا(  -1    إًما )سلبيًّ ز ي وجهه إألول يفرض إلي 
ي تدفق إلمعلومات وتدإولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة، فهو فز

أن إلحق فز
يعية أو ؤدإرية للحيلولة دون إلتدفق إلحر لألنباء وإلمعلومات  مفاده إمتناع إلجهة إؤلدإرية عن إتخاذ أية ؤجرإءإت تش 

ي إلدإخل أو من إلخارج، ومن ثم يمتنع عىل إلدولة وضع إلعوإئق ضد تدفق إلمعلومات أو إلسماح باحتكار سوإ 
ء فز

ا( مفاده  إًما )ؤيجابيًّ ز ي يفرض إلي 
ي وجهه إلثائز

ي حدود إلمحافظة عىل إلنظام إلعام، وهو فز
ها ؤإل فز إلمعلومات ومنع نش 

ي تتعل
إم إلدولة بنش  إلمعلومات إلرئيسية إلت  ز ق بالمصلحة إلعامة عىل أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان إلي 

 "إلشفافية وإلرقابة عىل أدإء إلسلطات إلعامة. 

ي تتخذها 
 عىل وزإرة إلدإخلية ومصلحة إلسجون ؤطالع ذوي إلطاعن عىلي كافة إؤلجرإءإت إلت 

ز وهو ما يتعي 
وس كوفيد ـ ي 99حيال منع إنتشار عدوى إلفي 

تتخذها إلسجون حيال ؤجرإءإت  ، وما هي إلتدإبي  إلوقائية إلت 
ي معرفة إألوضاع دإخل سجن طرة تحقيق 

إلتعقيم ومنع إنتشار إلعدوى، كحق معرفة ذوي إلطاعن فز
ي حال 

ي سوف تتخذها ؤدإرة إلسجن فز
ا، وما هي إلتدإبي  إلت  ة حبسه إحتياطيًّ إلُمودع به نجلهم لقضاء في 

ز نزإلء إلسجن، وما هي ؤجرإءإت إ ي سوف يتلقاها إلمريض حالة إشتباه إنتشار إلعدوى بي 
لرعاية إلصحية إلت 

 بالمرض أو تأكيد ؤصابته. 

 
ً
 ركن إلجدية :أوًل

يتوإفر ركن إلجدية نظًرإ ؤىل رجحان ؤلغاء إلقرإر إلمطعون فيه بناًء عىل أن هذإ إلقرإر مشوب بالكثي  من عيوب 
ي 
إسل وتلف  ي إلي 

ز
ي إلحق ف

ز
ي إلحصول عىل إلقرإر إؤلدإري، وإنتهاكه حقوق إلطاعن ف

ز
 إلرعاية إلصحية إلالزمة، وإلحق ف

 إلمعلومات، وهو ما ينم عن مخالفته إلرصيحة للقانون وإلدستور. 

 ركن إإلستعجال :ثانًيا

ر  تب عليه إنتهاك للحقوق إلدستورية إلمذكورة وضز ي أن إلقرإر إلمطعون فيه سوف يي 
يتوإفر ركن إإلستعجال فز

ت وس كوفيد ـعىل إلطاعن وعىل ذويه وسوف يي  ي حال إنتشار عدوى في 
ر حال لم يتم تدإركه فز  99ب عليه ضز

إسل مع ذويه وإإلطمئنان عليهم.   وعدم تمكنه من إلي 
 

 وبناًء عليه

 فإن إلطاعن يلتمس تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة إلقضاء إؤلدإري للحكم. 

 
ً
.  :أوًل

ً
 بقبول إلدعوى شكًل

 : وبصفة مستعجلة. ثانًيا 



[Type here] 
 

ي بامتناع مأمور سجن طرة من تحقيق دخول إلمستلزمات إلصحية إلوقائية من وقف   تنفيذ إلقرإر إلسلت 
وس كوفيد ـ وس مع ما  99في  إلمعروف باسم )كورونا( إلالزمة إلتخاذ إلتدإبي  إلوقائية من عدوى إلفي 

تب عىل ذلك من آثار أخصها:   يي 

وس كوفيد إلسماح بدخول إلمستلزمات إلصحية إلوقائية إل -9    )كورونا( ومنها  99-الزمة لحماية إلطاعن من في 
  )إلمطهرإت إلكحولية ـ إلقفازإت ـ إلكمامات(. 

إسل مع نجلهم بأي وسيلة كانت سوإء عن طريق ؤرسال أو إستقبال إلرسائل  -8    ز ذوي إلطاعن من إلي  تمكي 
 إلمكتوبة أو عن طريق ؤجرإء مكالمة هاتفية. 

ي تتخذها ؤدإرة سجن طرة لتحقيق منع إنتشار عدوى ؤطالع ذوي إلطاع -1   
ن عن إؤلجرإءإت وإلتدإبي  إلوقائية إلت 

وس كوفيد  ز نزإلئه.  99 -في    دإخل إلسجن وبي 

ا 
ً
تب عىل ذلك من آثار وإلزإم إلجهة إؤلدإرية بالمرصوفات ثالث ي إلموضوع ؤلغاء إلقرإر إلمطعون فيه بما يي 

: وفز

 ومقابل أتعاب إلمحاماة. 

  
  
  

 

 


