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 الندوة الوطنية حول
 مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر

 (9142ديسمبر/ كانون أول  41 – 41القاهرة )
 

 تقرير المقرر

أعمال الندوة الوطنية حول  9142 ديسمبر/كانون أول 41 – 41ُعقدت في القاهرة يومي  
العربية لحقوق اإلنسان ، والتي نظمها كل من المنظمة ر"عة وتحديث قانون العقوبات في مصمراج"

اإليطالية، في  "هاندز أوف كاين"سان في مصر، وبالشراكة مع منظمة والمجلس القومي لحقوق اإلن
سياق المشروع الدولي حول تقوية مساهمة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية والحد من العقوبات 

 المغلظة.
مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون ومراكز وشارك في فعاليات الندوة خبراء وممثلين عن  

البحوث واإلعالميين، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما في ذلك وزارات 
الداخلية وشئون مجلس النواب والتضامن االجتماعي، واإلدارة العامة لحقوق االنسان بالنيابة العامة، 

ومجالس قومية متخصصة، واب، والهيئة العامة المصرية لالستعالمات، نسان بمجلس النحقوق اإل ةولجن
 .وممثلي بعثة االتحاد األوروبي وسفارة إيطاليا

لعربية لحقوق اإلنسان، رئيس المنظمة ا "عالء شلبي"ح فعاليات الندوة كل من األستاذ افتت
المجلس، والسيدة  عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان ممثاًل عن رئيس "محسن عوض"واألستاذ 

وكيل لجنة  "علي عبد الونيس"دز أوف كاين اإليطالية، والنائب ممثلة منظمة هان "اليزابيتا زامبروتي"
عضو مجلس نقابة  "سامح صديق"مثاًل عن مجلس النواب، والدكتور نسان بمجلس النواب محقوق اإل

 .المحامين ممثاًل عن نقيب المحامين
شكلت الندوة منصة حوار تفاعلي إلجراء  ،خمسة جلسات عمل وعلى مدار اليومين ومن خالل

مشاورات معمقة تضم كافة األطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات 
وتلمس خارطة طريق إلجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 

قه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء ، بما يتواكب مع تطور الف4291
االحتياجات الوطنية واالستحقاقات الدستورية، وتلبي المعايير الدولية لحقوق اإلنسان التي التزمت بها 

 مصر.
للنهوض بتحديث  9141وتعد هذه الفعالية الخامسة في سلسلة فعاليات ممتدة من العام 

العقابية في مصر، في اتساق مع استحقاقات الدستور المصري المتميزة والمتناغمة  منظومة التشريعات
مع االلتزامات المصرية بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وشملت هذه الفعاليات: "تطوير التشريعات 

، "بناء القدرات في مجال العدالة 9141مايو/آيار  يالعقابية في ضوء االستحقاقات الدستورية" ف
، 9142أكتوبر/تشرين أول  ي، "مائدة الخبراء حول العدالة الجنائية" ف9141أغسطس/آب  يالجنائية" ف

، "الندوة الوطنية حول تحديث 9142أكتوبر/تشرين أول  ي"ورشة العمل حول العدالة الجنائية" ف
 .9142أبريل/نيسان  يالتشريعات العقابية" ف
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 وتحديث قانون العقوبات المصري حول:مراجعة  تركزت محاور الندوة الوطنية حول
في ضوء تطور الفلسفة  4291الحاجة إلى مراجعة وتحديث قانون العقوبات الصادر في العام  -4

 العقابية.
( من الدستور 29تلبية مقاصد المواءمة بين التشريع والدستور والمعايير الدولية، بموجب المادة ) -9

 .9141المصري لعام 
درة عن اللجان التعاهدية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة واالتحاد النظر إلى التوصيات الصا -9

 األفريقي والصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة.
دراسة سبل معالجة قضايا العدالة الجنائية التي تشكل بواعث قلق في مجال حقوق اإلنسان على  -1

 الصعيد الدولي.
عقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية تشجيع تبني ال -1

 المتبعة وبما يستجيب لمعالجة األعباء االقتصادية واألمنية.
 تعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق. -6

 

إلى الجهود المبذولة في مجال تحديث وتطوير منظومة  "عالء شلبي"وفي كلمته، أشار األستاذ  
د مماثلة تقوم بها المنظمات الشريكة في عدد من بية في مصر، والتي تتواكب مع جهو التشريعات العقا

بلدان المنطقة، معتبرًا أن الفرصة باتت سانحة للمضي قدمًا في تنفيذ عملية التحديث في مصر، ال سيما 
لعرض ملف مصر أمام آلية المراجعة الشاملة لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، بعد التجربة الُمرضية 

واالستجابة المتزايدة من مؤسسات الدولة الرسمية للمشاركة في الحوارات السابقة والتفاعل بصورة إيجابية 
 مع آراء اللجان الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء القانون الجنائي.

طلب  ونوه رئيس المنظمة في االفتتاح بموافقة السيد وزير الداخلية والسيد النائب العام على
المنظمة لزيارة السجون، مشيًرا إلى أن وفدًا مشتركًا سيزور خالل األسبوع الجاري أحد السجون، ويضم 

 .الوفد شركاء المنظمة من منظمة هاندز أوف كاين
المجلس القومي لحقوق اإلنسان على أهمية ممثل  وض""محسن عاألستاذ  وفي كلمته، أكد 

 -9تحقيق األمن،  -4المراجعة والتحديث الشامل لقانون العقوبات، لتلبية ثالثة مقاصد رئيسية، وهي: 
حماية المصالح المشتركة للمجتمع، بهدف توفير الطمأنينة وباالعتماد على  -9تلبية العدالة واإلنصاف، 
امة الجرم وبين نوع العقاب الرادع. وأكد المجلس على ضرورة دعم مرفق التناسب بين طبيعة وجس

 العدالة في مصر من خالل زيادة الموارد البشرية والتقنية لسلطة القضاء واألجهزة القضائية المعاونة.
"هاندز أوف كاين" عن سعادتها بالمشاركة مرة منظمة ممثلة  "اليزابيتا زمبورتي"السيدة وأعربت  
ي الفعاليات في مصر، مشيرة لسعادتها الخاصة بالتطور من خالل موافقة السلطات المصرية ثانية ف

على زيارة منظمات حقوقية غير حكومية للسجون المصرية، وأنها ستكون عضوًا في وفد المنظمة في 
 أول زيارة لها.

واب إلى أن وكيل لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الن "علي عبد الونيس"األستاذ وفي كلمته، أشار 
دستور لحماية كرامة المواطن  (11) ةمادكفل حماية المواطن من أي اعتداء وتعتبر الالدستور المصري 
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حرص مجلس النواب على إصدار تشريعات وطنية تتوافق مع ما جاء بنصوص  كما أكد  ،في مصر
متابعة مدى تمتع المحبوسين والمحتجزين ، كما أكد على اهتمام اللجنة التزامات مصر الدوليةو بالدستور 
قامت اللجنة بعدة زيارات ألقسام الشرطة والسجون للتأكد من تطبيق معايير حقوق  حيثبحقوقهم، 
وأشار لجنة تسعى للتواصل مع اللجان المعنية الستقبال العفو الرئاسي، الن أبها، كما أكد أيًضا  اإلنسان
 عن متابعة حاالت اإلفراج الصحي منذ بداية عمل اللجنة، فضاًل ألف نزيل  42تم اإلفراج عن  إلى أنه
 .9142حالة لإلفراج الصحي لهم في  49تم اعتماد  حيث

ممثل نقابة المحامين المصرية، عن الحاجة إلى  "سامح صديق"الدكتور وفي كلمته، أشار 
تطبيق عقوبة اإلعدام وايجاد تعديل قانون العقوبات وقانون االجراءات الجنائية، كما أشار إلى الحد من 

طرق بديلة عن اإلعدام في القانون المصري كنظام السعي لدى أولياء الدم حتى يمكن قبول الدية 
والعفو، وطالب بتعزيز جهود المجتمع المدني وخاصة العاملة في مجال حقوق اإلنسان في زيادة التوعية 

تفهم المجتمع وامكانية تقبلها، كما طالب بسرعة عقوبة اإلعدام ل فع الوعي العام حول العفو وتخفيفور 
إعادة النظر في الحبس االحتياطي مشيًرا إلى أن أغلب دول العالم تستخدم الحبس االحتياطي كوسيلة 

 استثنائية. 
 

 وشملت فعاليات الندوة ما يلي:
 قانون العقوبات وجوانب التحديث .. تحوالت الفلسفة العقابية -4

رئيس النيابة باإلدارة العامة لحقوق  "محمد عبد الرحمن"مستشار وترأس أعمال الجلسة ال
 ، اإلنسان بمكتب النائب العام

لمقتضيات تحديث القوانين الجنائية في ضوء  "محمود قنديل"وشهدت الجلسة عرض األستاذ 
، وخاصة االستحقاقات الدستورية في مجال التشريعات العقابية، 9141االستحقاقات التي ولدها دستور 

قانوًنا ذات صلة بالمحاكمة الجنائية والتشريعات العقابية، ويقع  49كما أشار إلى أن الدستور أشار إلى 
اهتمام خاص بإصدار التشريعات الجوهرية في سياق العدالة الجنائية على عاتق مجلس النواب إيالء 

والعقابية لما لها من تأكيد على االستحقاقات الدستورية صونا للحقوق والحريات العامة، ومن تلك 
، قانون العدالة استئناف األحكام الصادرة في الجنايات -االستحقاقات، قانون االجراءات الجنائية 

انون المساعدة القانونية لألشخاص ذوى اإلعاقة، قانون حماية المحتجزين وحق الوصول ق، االنتقالية
للعدالة لذوى اإلعاقة، قانون اإلشراف القضائي على السجون وأماكن االحتجاز، قانون حماية الشهود 

الجنائية  قانون حماية حق الدفاع لغير القادرين، قانون االجراءاتوالمجنى عليهم والمبلغين والمتهمين، 
تدخل المجلس القومي لحقوق االنسان في الدعوى المدنية منضما الى المضرور من االعتداء، قانون  -

التعويض عن الحبس االحتياطي. كما أشار إلى أنه ال نستطيع التحدث عن العدالة الجنائية دون 
فعلي للسلطة القضائية الحديث عن حقوق المتهم أو حقوق المتضرر من الجريمة واالستقالل الكامل وال

كما أشار أيًضا إلى أهمية االستفادة من األحكام التي تستند إلى المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق 
 اإلنسان.
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بات الذي لم يلق مراجعة و لمقتضيات تعديل قانون العق "معتز باهلل عثمان"وعرض األستاذ 
إعادة النظر في قانون العقوبات من إنه  ، وتأتي أهمية4291شاملة ومنسقة منذ صدوره في العام 

سيكون انعكاس كبير كل المنطقة العربية. كما أشار إلى وجود بعض الصعوبات في تعديل قانون 
العقوبات في بلدان مثل مصر بالغ الصعوبة بسبب الثقافات الموروثة، وأهمية االستفادة من تجارب 

ماد التقسيم الثنائي للجرائم )الجنايات والجنح(، وتقنين العالم في تحديث التشريعات العقابية، منها: اعت
االجتهادات والسوابق القضائية، وتعزيز دور القاضي الجنائي في تفريد العقوبة، وتقرير المسؤولية 
الجنائية لألشخاص االعتبارية، والحد العقوبة على صور الخطأ غير العمدي، وتعزيز الحماية الجنائية 

ى عليهم واألشخاص المستهدفون من مرتكبي الجرائم كالقضاة والمحامون والشرطة لبعض الفئات كالمجن
وغيرهم، وتعويض المضرورين من الجريمة. كما أشار إلى أهمية اللجوء إلى بدائل عن توقيع العقوبة 
منها تجزئة العقوبة أو تأجيل الحكم بغرض إصالح شأن المتهم، وأيًضا تالفي الحبس في الجرائم 

، وكذلك أهمية إعادة النظر في جبر الضرر والتعويض القائم واآلخذ بنفس النهج الذي تتبعه البسيطة
 الدولة بإقرار تطبيق صندوق رعاية ضحايا العمليات االرهابية والذي تم إصدار الئحته منذ أيام.

 

 فلسفة العقوبات بين الفتوى والتطبيق ومشروع قانون العقوبات البديلة -9
 ، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان "المنصف سليمان"وترأس أعمال الجلسة المستشار 

وشهدت الجلسة عرض "مشروع قانون العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة" الذي أعده 
في ضوء المناقشات والمشاورات التي شهدها المشروع خالل العامين  "سامح عبد الحكم"المستشار 

يضا ح لفكرة العقوبات البديلة والمستقر عليها دوليا والمطبقة في العديد من الدول منذ األخيرين، وا 
واهتمام المجتمع الدولي من خالل مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة  ستينيات القرن الماضي،

لمناداة ومعاملة المجرمين بعالج المشكالت المتصلة بنظام العدالة الجنائية، واتجاه الفقه الجنائي إلي ا
بتطبيق العقوبات البديلة للسجن وبصفة خاصة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة،، وكذلك 
أشار إلى تجارب بعض الدول العربية التي استحدثت نظام العقوبات البديلة مثل )الجزائر واألردن 

حديثة ال تعاقب بالحبس في والمغرب واإلمارات والبحرين(. كما أشار أيًضا إلى أن أغلب التشريعات ال
 الجرائم المالية، ويجب استبدال الحبس بالعمل واكتساب حرفة للعيش منها. 

تحديد  -4كما أوضح إلى ما انتهت إليه اللجنة المعنية بمناقشة القانون الى عدة نقاط منها: 
للمنفعة العامة تحديد عقوبة العمل  -9نوعية الجرائم التي ال يسري عليها قانون العقوبات البديلة، 

)العمل لصالح المجتمع( كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة 
اعتبار الحد األقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما ال يجاوز مائة ألف جنيه،  -9االلتجاء إليها، 

ثالث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة، تحديد الحد األقصى للعقوبة األصلية بالحبس بما ال يجاوز  -1
ضرورة إنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للمساهمة في إنشاء  -1

 . ت صغيرة ومتوسطة لدعمهم وتشغيلهممشروعا
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حول مشروعية القانون الوضعي وعدم تعارضه مع  "أحمد ممدوح"كما شهدت مداخلة الشيخ 
أحكام الشريعة اإلسالمية وال تتصادم معه، كما أن الشريعة تأخذ بتجزئة العقوبة، كما تأخذ بالعفو عن 
العقوبة، وكذلك امكانية التخفيف، كما أن التوبة يمكن أن ُتسقط العقوبة في بعض الجرائم، وأيًضا جواز 

رر أو المرض، كما تأخذ بتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، وأهمية تأجيل العقوبة لدفع الض
 تقديم إصالح الجاني عن التشفي في عقابه. 

كما أشار إلى أن الغرض من إقرار العقوبة في الشريعة هو األمن في المقام األول، وبعض 
لتحقيق العدالة في المجتمع، العلماء يأخذون بأن األمن مقدم على اإليمان، وتأتي مشروعية العقوبة 

ولتحقيق الردع العام والردع الخاص، وتحقيق األمن والحفاظ على المجتمع ككل، وجلب المصالح ودرء 
المفاسد. كما أوضح أن المقاصد العليا للشريعة لحفظ النفس والعرض والدين والمال، كما أشار إلى أن 

ن الحدود تدرأ بالشبهات وأن تطبيق الحدود كثير من العلماء توصلوا أن العصر هو عصر شبهة وأ
 يمكن وقفها مع العصر الحالي.

 

 العدالة الجنائية: االستحقاقات الدستورية ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية -3
 ، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان "صالح سالم"وترأس أعمال الجلسة الدكتور 

لضرورة مخاطبة الجذور االجتماعيةة واالقتصةادية  م خميس""كر وشهدت الجلسة عرض الدكتور 
 9191لجغرافيةةةا الجريمةةةة، واستشةةةراف آفةةةاق جهةةةود الدولةةةة المصةةةرية فةةةي تنفيةةةذ خطةةةة التنميةةةة المسةةةتدامة 

لمعالجة هذه الجذور، وحاجة الجهود التنمويةة لتتواكةب مةع التحةديث التشةريعي، كمةا أشةار إلةى أن العمةل 
ماعية للفقر باعتبارها المحدد الةرئيس ألنمةاط الجةرائم فةي معظةم دول العةالم مةن على مكافحة األثار االجت

خةةةالل سياسةةةات واقعيةةةة تنطلةةةق مةةةن المقاربةةةة التنمويةةةة/ االجتماعيةةةة، دون التخلةةةي عةةةن المقاربةةةة القانونيةةةة/ 
األمثةل  األمنية، يمثل مدخاًل إيجابيا للحد من تلك الجةرائم، بينمةا يمثةل القضةاء علةى الفقةر نفسةه، الطريةق

لمنعها. كما أشار إلى ما تقدمه التجربة المصرية في تطبيق برامج الحماية االجتماعية للفقراء، واحدة من 
المحاوالت اإلقليمية البارزة في مجال العمل لمعالجة الجذور االجتماعية/االقتصادية لظاهرة الفقةر، والحةد 

 من أثارها المختلفة وفي مقدمتها ممارسة الجريمة.
تعتمد التجربة المصرية على ثالثةة معطيةات أساسةية، تتمثةل فةي : تةوافر اإلرادة السياسةية،  كما 

"، ومةةن المتابعةةة 9191والتوافةةق المجتمعةةي، ووجةةود اسةةتراتيجية مسةةتقبلية شةةاملة  تتضةةمنها "رؤيةةة مصةةر 
بعضةةها فعليةةا  المعمقةةة لتنفيةةذ االسةةتراتيجية نجةةد أن الحكومةةة الزمةةت نفسةةها بااللتزامةةات كبيةةرة، ولقةةد تحقةةق

ال تأخذ حقها في المتابعة اإلعالمية إلقاء الضةوء عليهةا، وهنةاك مةا يشةبه تعهةد مةن الدولةة  9191ورؤية 
لتخفيةةف الفقةةر أو القضةةاء علةةى آثةةاره. كمةةا أشةةار إلةةى أن مسةةألة االنصةةاف التشةةريعي واجةةب علةةى الدولةةة 

ة االسةةتفادة مةةن تجةةارب التعةةاون بةةين ولةةيس حةةس إنسةةاني، والحاجةةة إلةةى الحمايةةة الثقافيةةة التوعويةةة، وأهميةة
 الدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني "في قضية الغارمات" في قضايا أخرى.

كمةةا أشةةار إلةةى أن الدولةةة ركةةزت علةةى ثالثةةة محةةاور أساسةةية تتةةرجم اسةةتراتيجيتها لحمايةةة الفقةةراء، 
ديا، ومةةةدهم  بالخةةةدمات أولهةةةا: القضةةةاء علةةةى أسةةةباب ظةةةاهرة الفقةةةر مةةةن خةةةالل تمكةةةين ضةةةحاياها اقتصةةةا
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الضرورية في مناطق تمركزهم، كالعشوائيات والقرى األكثر احتياًجا. وثانيها: إيجاد شبكة أمةان اجتمةاعي 
تسةتهدف بالدرجةة األولةةى دعةم الفئةةات األكثةر هشاشةة، كاألرامةةل وكبةار السةةن وذوي االحتياجةات الخاصةةة 

الةةةث: فةةةي تقةةةديم العةةةون المةةةالي للسةةةجناء ضةةةحايا والمهمشةةةين واألطفةةةال المشةةةردين، فيمةةةا تمثةةةل الجانةةةب الث
 الظروف االقتصادية، أو من يطلق عليهم "الغارمين والغارمات". 

ألهميةة مراجعةة وتحةديث التشةريعات العقابيةة، منوهةًا بةأن الفرصةة "عالء شلبي" وعرض األسةتاذ 
ومةا تضةمنها مةن ها بعةدالتي تمر بها حالة الرضاء و ، لشاملا الدوري االستعراضباتت مواتية بعد تجرية 

تفسةةير وتوضةةيح للمواقةةف المصةةرية والجهةةود المبذولةةة فةةي تعزيةةز حمايةةة حقةةوق اإلنسةةان وااللتزامةةات التةةي 
وفت بها على أصعدة حقوق اإلنسان، وهو ما أسفر عن انضمام حلفاء جدد مةن المجتمةع الةدولي وتفهةم أ

قبا ،لوضع مصر الحقيقي في ملف حقوق اإلنسان ل مصر على الوفاء بتقديم التقةارير الدوريةة المتةأخرة وا 
للجان األمم المتحدة التعاهدية في مجال حقوق اإلنسان، كما أشار إلى أن االنضمام إلى االتفاقيات جاء 
من دافةع االلتةزام بهةا وعلينةا احتةرام تعهةداتنا والتزاماتنةا مةن خةالل مواءمةة التشةريعات الوطنيةة لالتفاقيةات، 

عمال اال   .تفاقيات في الواقع العملي وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المجتمعوا 
كمةةا أشةةار إلةةى الةةدور البةةارز للخبةةرات المصةةرية داخةةل منظومةةة االمةةم المتحةةدة وتطويرهةةا ودورهةةم 

المصةةةةرية وخاصةةةةة المحكمةةةةة  المحةةةةاكم، كمةةةةا أشةةةةار إلةةةةى أحكةةةةام يةةةةات الدوليةةةةةالسةةةةابق فةةةةي صةةةةياغة االتفاق
الدسةةةتور اتخةةةذ أن  كمةةةا أشةةةار إلةةةى أكيةةةدها علةةةى معةةةايير حقةةةوق اإلنسةةةان وتعزيزهةةةا.الدسةةةتورية العليةةةا فةةةي ت

خطوات مهمةة فةي كفالةة حمايةة الحقةوق والحريةات ونحتةاج إلةى خطةوات أكثةر فةي مجةال العدالةة الجنائيةة 
 من جانب المشرع المصري. 

ار إلةةى كمةةا أشةةار إلةةى أن أخطةةر شةةيء يغةةذي اإلرهةةاب االحسةةاس بةةالظلم وعةةدم العدالةةة. كمةةا أشةة
قةةةانون االجةةةراءات الجنائيةةةة و  قةةةانونقتراحةةةات بتعةةةديل عةةةدد كبيةةةر مةةةن المةةةواد فةةةي االاشةةةكالية هامةةةة حةةةول 

العقوبات وما قد يتسبب فيه التطبيق من اشكاليات متعددة واألفضل هو إعةداد قةوانين جديةدة )االجةراءات 
ن االجةراءات الجنائيةة متوقفةة منةذ الجنائية والعقوبات(. كةذلك اشةكالية أن المقترحةات المقدمةة لتعةديل قةانو 

عةةامين. كمةةا أوضةةح أن العمةةل مةةع الجهةةات التنفيذيةةة ومؤسسةةات الدولةةة المختلفةةة أظهةةرت اشةةكالية عةةدم 
التواصل فيما بينها وبين بعضها وبينها وبين المجتمع، كما أشار إلى أهمية مواءمة التشريعات في مجال 

سةةةفة العقوبةةةة واحتياجةةةات وتحةةةديات المجتمةةةع الجديةةةدة، العدالةةةة الجنائيةةةة مةةةع مقتضةةةيات العصةةةر وتطةةةور فل
 عاًما دون إعادة نظر شاملة لها. 21خاصة وأن تلك التشريعات قد مر عليها أكثر من 

 

 عرض ومناقشة مقترحات بشأن تعزيز ضمانات العدالة الجنائية -1
 ، نائب رئيس محكمة النقض "أحمد أبو العينين"المستشار وترأس أعمال الجلسة 

الحبس االحتياطي ألهمية إقرار الحق في التعويض عن  "أحمد أبو العينين"عرض المستشار و 
، واألولوية التي تكتسبها هذه القضية في سياق تحديث قانون اإلجراءات الجنائية إلعادة براءتهلمن تثبت 

أشار إلى أن التشريع الحبس االحتياطي إلى مكانته كتدبير احترازي وليس تدبيرًا أساسيًا مطلوبًا، كما 
المصري كان خالًيا من نص يقرر التعويض عن الحبس االحتياطي، مما عرضه للكثير من االنتقادات، 
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مكرر( من قانون االجراءات الجنائية التي أقرت مبدأ  949إلى أن تدخل المشرع بإضافة المادة رقم )
نيابة العامة بنشر كل حكم صادر التعويض المعنوي عن الحبس االحتياطي، حيث نصت على التزام ال

ببراءة من سبق حبسه احتياطًيا، وكذلك كل أمر صادر بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية قبله في 
 جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر بناًء على طلب النيابة العامة، أو

الدولة الحق في التعويض المادي، وهو ما أكد عليه دستور كفلت  وصواًل إلى أن  ،تهالمتهم أو أحد ورث
كما أشار إلى أهمية االستفادة من التجارب  .وتكون الدولة هي المسئولة عن هذا التعويض 9141عام 

التشريعات الدولية المعنية بالتعويض عن الحبس االحتياطي مثل التشريع البلجيكي والفرنسي والسويسري 
إلى ضرورة اإلسراع في إصدار التشريعات الخاصة بتنفيذ حق التعويض المادي  كما أشاروالهولندي، 

جراءات الحصول عليه أسوة بالتشريعات  لمن تضرر من الحبس االحتياطي وتحديد شروط قواعد وا 
  .الجنائية التي أقرته خصوًصا التشريع الفرنسي

لعقوبات والتي أنتجتها عدد من المقترحات لتعديل قانون ا "أحمد رضا"عرض األستاذ كما 
مناقشات الفعاليات األربعة السابقة، والتي شارك ممثلو السلطات في اثنتين منها، حيث أشار إلى اتفاق 

في البناء  عامالمشاركين والخبراء في النقاشات السابقة على بذل الجهود من أجل إعادة النظر بوجه 
لحالية لالتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق التشريعي العقابي، والعمل على مواءمة التشريعات ا

اإلنسان منها المتعلقة بجريمتي التعذيب واالختفاء القسري، وأيًضا العمل على تقليل النصوص التشريعية 
التي تقضي بعقوبة اإلعدام في قوانين )العقوبات واألحكام العسكرية واألسلحة والذخائر ومكافحة 

الجرائم األشد خطورة، والنظر في بعقوبة االعدام في ظر في حصر المواد المتعلقة المخدرات(، وأهمية الن
النصوص التي تقضي بعقوبة اإلعدام بشكل وجوبي أو اجباري، كذلك النظر في النصوص التي تتعلق 
بعقوبة اإلعدام بشأن الجرائم الشكلية خاصة عدم تناسب تلك العقوبة مع السلوك المجرم والتي ال يلزم 

عدم خضوع المشرع ضرورة توافرها تحقيق نتيجة معينة وتعتبر جريمة حدث غير مؤذ، كما شدد على ل
لرغبات التشدد المتكررة نتيجة ضغط الرأي العام أو لظروف أو حالة استثنائية، وكذا الحد من العقوبة 

قوبات البديلة عن على صور الخطأ غير العمدي ألنها ال تعبر عن خطورة إجرامية، ودعوة إلى إقرار الع
 العقوبات السالبة للحرية والتشجيع على اللجوء إليها وكذلك تعزيز العدالة التعويضية.  

 

 آفاق مساهمة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية -1
 األمين العام للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، "عصام شيحة"وترأس أعمال الجلسة األستاذ 

ألهمية التقاط الدولة للمبادرة الهادفة لتعزيز العدالة الجنائية  شيحة""عصام عرض األستاذ و 
، انطالقًا من التحديث التشريعي الواجب، كما أشار إلى الحاجة إلى تطبيق نظام للعقوبات البديلة

الدول المتقدمة  ، وسعيوتتوافق مع المواثيق الدوليةوالحاجة إلى تحديث عدد من القوانين بحيث تتواءم 
، ولدينا في التشريع الحد من العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المغلظة ومنها عقوبة اإلعدام إلى

، وحصر تلك العقوبة في نص تشريعي يعاقب باإلعدام ونأمل في تخفيض ذلك 411المصري نحو 
، وأشار أيًضا التعذيبجريمة ضرورة تبني تشريعات جديدة خاصة بالجرائم األشد خطورة، كما أشار إلى 
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كما أشار إلى منصفة، على حق المتهم في محاكمة عادلة و  نصت معايير حقوق االنسانإلى أن 
أهمية إعادة النظر في الحبس االحتياطي والعودة إلى األصل و الحبس االحتياطي المطول أصبح عقوبة 

لمشرع تواكب التطور في جديدة لشار إلى الحاجة إلى تبني فلسفة ، كما أأنه إجراء احترازي استثنائي
عادة التأهيل واالندماج.   تحوالت الفلسفة العقابية في العام وتتجه نحو التخفيف وا 

" ألهمية مواكبة تحوالت الفلسفة العقابية في العالم، منوها "عماد الفقيوعرض الدكتور 
كما  ذا الصدد.بمبادرات سابقة لم تكتمل منذ منتصف القرن الماضي، وبتجارب الدول المماثلة في ه

عادة التأهيل واالندماج في المجتمع أشار إلى أن  الفلسفة العقابية في العالم تتجه نحو التخفيف وا 
أهمية أن يجري تعديل كامل على كذلك أشار إلى و لالستفادة من كل فرد في المجتمع وليس اقصاؤه، 

ن تفيد في تطوير النظام التشريعي قانون العقوبات المصري والتخلي عن منهج التعديالت الجزئية التي ل
كما طرح بعض االستفسارات منها: هل مصر في حاجة إلى قانون إجراءات  وتعزيز العدالة الجنائية.

جنائية جديد أم التعديالت المطروحة تكفي؟، هل مصر في حاجة إلى قانون عقوبات جديد أم أن 
 لحديثة بشأن الفلسفة العقابية؟.المقترحات المقدمة تكفي وتسمح له أن يواكب االتجاهات ا

من  اعامً  91استغرقت والتي الجديد الفرنسي  العقوبات قانونكما أشار إلى مرحلة تطوير 
كما أشار إلى  الدراسة ويعبر ذلك على رغبة القانونيين والمختصين في تطوير التشريع رغم أي صعاب،

خاصة قانون االجراءات الجنائية الحالي ال يحقق العدالة الناجزة، أن الواقع العملي يظهر بوضوح أن 
الضغط على  وأن دوائر المحاكم غير كافية لكم القضايا المنظورة ويجب استحداث دوائر جديدة لتخفيف

القضاة، كذلك إعادة النظر في توزيع القضاة على الدوائر فنجد بعض الدوائر يتواجد بها عدد قضاة 
في مصر ويجب  ةالعدالنظام في  ةزمكما أشار إلى أن هناك أ المناسب والقانوني. أكبر من العدد

 .ة بشكل مناسب ويعيد بعض الثقة المفقودة من المجتمعتطوير مرفق العدال
بدائل الحبس االحتياطي موجودة في القانون ولكن غير مفعلة، كما أنه ال كما أشار إلى أن 

شد خطورة. كما أشار أيًضا المجرم يدخل لديه جرم بسيط ويخرج أتزال السجون بحاجة إلى تطوير ألن 
والندوات المعنية بتطوير التشريعات ونظام العدالة قامه مثل هذه المؤتمرات إكان يجب علي الدولة أنه 

 .متوافرة إلى اآلنرادة غير لكن اإل
 

 وشملت أبرز المقترحات والتوصيات:
عن منهج التعديالت الجزئية التي  يالعقوبات المصري والتخل أهمية أن يجرى تعديل كامل على قانون -

 لن تفيد في تطوير النظام التشريعي وتعزيز العدالة الجنائية.
األخذ برأي مجلس الدولة في أن إعداد قانون جديد يشكل الحل المالئم واألفضل من إدخال تعديالت  -

 موسعة على التشريع قائم.
ة الجرائم التي تفضي لعقوبة اإلعدام، والحد منها بما يتناسب مع آراء أهمية إعادة النظر في نوعي -

الفقه اإلسالمي المستنيرة، وتعزيز االلتزام بالحد من العقوبة وقصرها على أشد الجرائم غلظة وفق التزام 
 مصر المعلن.
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هذا الصدد في  الحاجة لتعزيز حظر التعذيب في التشريع، والدعوة إلى توحيد مواد قانون العقوبات في -
 مادة واحدة. 

ضافة جريمة االختفاء القسري إلى  - تعزيز نص المواد الخاصة بحظر االحتجاز غير القانوني وا 
 نصوص تلك المواد سيكون كافيًا لتأكيد نبذ مصر لهذه الظاهرة.

العامة  الحاجة إلى تطبيق نظام للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتخفيف عن كاهل الميزانية -
 للدولة وقطاع السجون.

 إعادة النظر في الحبس االحتياطي والعودة إلى األصل أنه إجراء احترازي استثنائي. -
عدام في بعض الجرائم، مثل الحبس مدى الحياة المطبق في كثير النظر في عقوبات بديلة لعقوبة اإل -

رى، من قبيل تنشيط نظام السعي لدى من دول العالم، والتخفيف من الحاجة للعقوبة في الجرائم األخ
أولياء الدم لقبول "الدية" أو العفو واالكتفاء بعقوبة السجن، واالستفادة من دور المجتمع المدني في رفع 

 عدام. الوعي لدى المجتمع لتفهم وتقبل أهمية الحد من عقوبة اإل
ل التشريعات الجنائية خاصة التأكيد على ضرورة تحقيق الضمانات واالستحقاقات الدستورية في مجا -

ومنها قوانين التعويض عن الحبس االحتياطي، وتدخل المجلس القومي لحقوق اإلنسان في الدعوى 
 ا إلى المضرور من االعتداء.  المدنية منضمً 

إعادة النظر في تلبية جبر الضرر والتعويض القائم واآلخذ بنفس النهج الذي تتبعه الدولة بإقرار   -
 صدار الئحته منذ أيام.إق رعاية ضحايا العمليات االرهابية والذي تم تطبيق صندو 

رفع قدرات كل من له مصلحة "المتعاملين في نظام العدالة الجنائية" من المحامين وأعضاء النيابة  -
 العامة والقضاة واألجهزة القضائية المعاونة.

وهريًا البت في قرارات اإلحالة للمحاكمة النظر في إعادة العمل بنظام "قاضي المشورة" الذي يتولى ج -
 الجنائية.

النظر في االستفادة من التجارب الخارجية في تحديث التشريعات العقابية، منها: التقسيم الثنائي  -
للجرائم، تقنين االجتهادات والسوابق القضائية، تعزيز دور القاضي الجنائي في تفريد العقوبة، تقرير 

شخاص االعتبارية، الحد العقوبة على صور الخطأ غير العمدي، تعزيز الحماية المسؤولية الجنائية لأل
الجنائية لبعض الفئات كالمجنى عليهم واألشخاص المستهدفون من مرتكبي الجرائم كالقضاة والمحامون 

 والشرطة وغيرهم، وتعويض المضرورين من الجريمة.
 إلى المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.التي تستند القضائية أهمية االستفادة من األحكام  -
سالمية تتفق مع القانون الوضعي وال تتصادم معه، كما أن الشريعة شارة إلى أن الشريعة اإلأهمية اإل -

تأخذ بتجزئة العقوبة، والعفو، والتخفيف، وتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، وتقديم إصالح 
 عقابه.الجاني عن التشفي في 

أهمية تطبيق العقوبات البديلة على األشخاص ذوي االعاقة الذين تصدر بشأنهم عقوبات سالبة  -
 للحرية.
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دعوة المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة العدل بإنشاء مكاتب مساعدة قانونية  -
 لجزئية، ومحاكم مجلس الدولة.لألشخاص ذوى اإلعاقة، ويكون مقر هذه المكاتب النيابات والمحاكم ا

و أن، بالتعاون مع نقابة المحامين، دعوة وزارة العدل إلنشاء مكاتب المساعدة القانونية لغير القادري -
االستعانة بالمحامين بالوزارة، ونظرا ألن االمر يتطلب موارد مالية وبشرية، فيمكن البدء في محافظات 

 "صغيرة" تمهيدا لتعميم التجربة.
اهتمام نقابة المحامين برفع قدرات المحامين المنتدبين في قضايا الجنايات بصورة تسمح بتقديمهم  -

 واجب الدفاع بحسب نوعية القضايا وطبيعتها.
( من 22رفع قدرات المحامين بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان، لتمكينهم من إعمال نص المادة ) -

 دنية للمتضرر من الجريمة.الدستور بشأن تدخل المجلس في الدعوى الم
طلب عقد لقاء مع السيد النائب العام للبحث في سبل تنفيذ البدائل القانونية في نظام الحبس  -

 االحتياطي المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية الحالي.
دارة حقوق االنسان في مكتب النائب العا - م، طلب اجتماع مشترك مع المجلس القومي للطفولة وا 

للوقوف علي أفضل الممارسات لتفعيل دور لجان الحماية للطفل المنصوص عليها في قانون الطفل 
 .9112لسنة  496بالتعديل 

حث مجلس القضاء األعلى على توجيه المحاكم للقبول بحضور المحامي بتوكيل خاص في غيبة  -
 حاكم الجنايات.المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة أسوة بالحضور بالتوكيل أمام م

 

، أشار األستاذ "عالء شلبي" إلى عزم المنظمة إعداد مقترحات لتعديل قانون الختاموفي  
العقوبات، تشمل مذكرة إيضاحية لجوهر واسباب التعديل، وتقديمها رسميًا إلى السلطات المختصة، 

وشئون مجلس النواب، والعمل على عقد لقاءات مع السلطات، تشمل وزراء الخارجية والداخلية والعدل 
ورئيس مجلس القضاء األعلى والنائب العام، ورئيس مجلس النواب ورئيسي لجنتي الشئون الدستورية 

 والتشريعية بمجلس النواب.
كما أشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان لطالما كانت قادرة على التنبؤ بإمكانية إجراز  

عربية متنوعة، وأن تنبؤاتها كانت دومًا صحيحة في تجارب أشار التقدم في مراحل عدة وفي بلدان 
لبعضها تفصياًل، منوهًا بأن المنظمة على يقين بأن اللحظة أصبحت مواتية في مصر إلحراز تقدمات 
كبيرة في مجال حقوق اإلنسان بصفة عامة ومجال العدالة الجنائية بصفة خاصة، على نحو يلبي 

ويلبي االحتياجات األساسية للدولة المصرية في سياق جهودها طموحات حركة حقوق اإلنسان 
 المتسارعة لتحقيق الرفاه والتقدم.

*** 
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 ة:ـــفيـخل
في سياق جهود المنظمة العربية لحقوق اإلنسان لتعزيز احترام وحماية حقوق اإلنسان في  

ة برنامجًا مستدامًا البلدان العربية، ُعنيت المنظمة بتعزيز ضمانات العدالة الجنائية، وتبنت المنظم
، وعكست من خالل سلسلة تقريرها 4222ومتجددًا لتعزيز العدالة الجنائية في البلدان العربية منذ العام 

عددًا( وأدبياتها الفكرية والمحافل اإلقليمية والوطنية التي نظمتها في غالبية البلدان العربية  94السنوي )
لمقترحات ذات الطبيعة العملية القابلة للتبني والتطبيق، بما العديد من التوصيات العامة والمتخصصة وا

 في ذلك تقديم مسودات لتعديالت تشريعية مرتجاة.
، نهض المجلس القومي لحقوق اإلنسان بمسئوليات كبيرة في 9111ومنذ تأسيسه في العام  

لفكرية التي تضمنت العديد عددًا( وأدبياته ا 49مجاالت تعزيز العدالة الجنائية، وعكست تقاريره السنوية )
من التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الجنائية، وانشغل القسم البارز من فعالياته وأنشطته المتعلقة 
بالتشريعات بقضايا العدالة الجنائية، وكان قادرًا على إغناء مؤسسات الدولة بمقترحات عملية كان لها 

اختصاصًا جوهريًا بالمساهمة في  9141حه دستور أثرها اإليجابي في الممارسة العملية، كما من
 التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان، والتي تأتي في مقدمتها قضايا العدالة الجنائية المتنوعة.

، كثفت المنظمة مجهوداتها في الساحة المصرية )دولة المقر 9142 – 9141وخالل الفترة  
، وما تضمنه 9141عن دستور البالد الصادر في يناير للمنظمة( على نحو يتفق واالستحقاقات النابعة 

من ضمانات ثرية في مجال حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، واإلقرار بأن المعايير الدولية 
 (.29التي انضمت إليها مصر جزء من التشريع الوطني )المادة 

يل قانون اإلجراءات وشارك كل من المجلس والمنظمة بصورة نشطة في المؤتمر العام لتعد 
(، وتقدمت بمقترحات 9141الجنائية الذي نظمته اللجنة العليا لإلصالح التشريعي )يناير/كانون ثان 

عملية متنوعة، وتم تبني جانب رئيسي منها في تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية التي قدمها مجلس 
 .9141الوزراء إلى مجلس النواب في مايو/آيار 

مة خالل تلك المرحلة خمسة فعاليات بارزة تركزت حول تطوير التشريعات وعقدت المنظ 
العقابية، بينها فعاليتين بالتعاون والشراكة مع المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر )المؤسسة 
الوطنية المختصة(، وفعالية بالتعاون والشراكة مع المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان )أقدم منظمة 

 وشملت هذه الفعاليات:(، حقوقية مصرية
 9141مايو/آيار  - القاهرة   بية في ضوء االستحقاقات الدستوريةتطوير التشريعات العقا 
 9141أغسطس/آب  – الغردقة      بناء القدرات في مجال العدالة الجنائية 
 9142أكتوبر/تشرين أول  - القاهرة      لخبراء حول العدالة الجنائيةمائدة ا 
 9142أكتوبر/تشرين أول  - القاهرة      العدالة الجنائية ورشة العمل حول 
 9142أبريل/نيسان  - القاهرة             قابيةت العاالندوة الوطنية حول تحديث التشريع 

* * * 


