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 التعريف

 

 

 الفئات أحد دعم إلىتهدف  2019هي مبادرة فردية تأسست عام ثيميس مبادرة 
 ."الجناة" السجينات/السجناء فئة وهم المصري المجتمع داخل تهميشا األكثر

 وخارجها، السجون داخل لهم والتعليمي المهني التدريب برامج تفعيلمن خالل  
 تمكينهم سبيل في المجتمع، في دمجهم إعادة جوتعزيز برام الالحقة، الرعاية وبرامج
 وبمظلة ومنصف، عادل أجور بنظام فيها يتمتعوا ومستدامة كريمة عمل فرص من

 الدولية المعايير عليها التي نصت الحقوق وكافة وصحية، تأمينية، ورعاية اجتماعية،
 والمحلية.

 الحديثة، الجنائية عدالةال معايير وتفعيل القانون، سيادةوذلك إيماًنا من المبادرة ب
 معدل انخفاض عنه ينتج مام الجرائم، مرتكبي على الواقعة العقوبة حد وتجاوز
 نخفاضا علىالذي سينعكس بالضرورة ، وتطوير المنظومة العقابية الجرائم ارتكاب

 بما المتطرفة، الدينية الجماعات إلى المهمشة والفئات الشباب ستقطابا معدالت
 .من المنبع رهاباإل محاصرة يعزز
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 مقدمة
علن ي مصر أاهتمام مؤسسة الرئاسة المصرية بتطوير وتعزيز ملف حقوق اإلنسان فنطالقا من ا

عاما للمجتمع المدني في مصر، وذلك خالل  2022عام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ئاسة مجلس الوزراء إلطالق المؤتمر الذي عقدته اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة لر 

 (.2026 – 2021االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان )

، وهي في هذا الملفتعد االستراتيجية هي األولى من نوعها في السياسة الوطنية المصرية تجاه 
رأينا خطوة هامة لبناء طريق مشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بعد 

 ت كثيرة طالت هذا الملف إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير.صراعات وتأزما

بمهمة متابعة وتقييم تنفيذ هذه االستراتيجية اللجنة الدائمة العليا لحقوق االنسان  وحيث عنت
 الزًما أمًرا يعد وهو ما. منها المستهدفة النتائج إلى وصوالو  ،عليها ترتكز التي لرؤيةل اتحقيق

 شك من وما، لمعالجتها التنفيذ فجوات ومعرفةيها عل للبناء التنفيذ في لتقدما مواضع على للوقوف
 دراسة بهدف معها للتعامل السبل أفضل وتحديد بحثها مواصلــة تستوجب القضايا بعض أن

 .المستقبل في لتناولها السبل أفضل

 الدائمة رغبتنا من قانطالوا العظيمة، مصرنا تجاه األخالقية بالمسئولية منا يمانابناء على ذلك، وا  
 إلى الوصول بغية المصري بالمجتمع رتقاءاالو  اإلنسان حقوق قيم إلعالء اإليجابية المساهمة في

نصوص ل. نتقدم إليكم بقراءة متأنية العظيمة األمة بهذه تليق التي المجتمعية الصور أفضل
التي توليها المبادرة  األهدافيتعلق ويتفق مع فيما  ؛ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنساناال

ملة السجناء وغيرهم من بمعا)الرابع من المحور األول والخاص  البند اهتماماتها وهما
 (.بتدريب أعضاء هيئة الشرطة)الثالث من المحور الرابع والخاص وكذلك البند  ،(المحتجزين
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 معاملة السجناء وغيرهم
 من المحتجزين

 

على  -ة إنسانيا وصحيا والئقتوفير أماكن احتجاز آدمية ب -ركزت االستراتيجية فيما يتعلق 
أماكن االحتجاز سواء عن طريق االفراج الشرطي أو العفو الرئاسي،  فىتخفيض عدد السجناء 

نشاء سجون ج ديدة لتحسين ووضعت ضمن النتائج المستهدفة تحديث منشآت السجون الحالية وا 
 مستوي معيشة السجناء.

عد الجهات المعنية على تنفيذ برامج التأهيل المهني والتعليمي على وهى خطوة إيجابية ستسا
النزالء داخل السجون وأماكن االحتجاز؛ إال أن هذه الخطوة وحدها ال تكفي لتحقيق األهداف التي 

ها، حيث يجب االخذ في االعتبار منهج التقييم الفردي تستهدفها االستراتيجية ذات
في إنشاء البنية التحتية بما يخدم وجود العديد من المهن التي للسجناء/السجينات بهدف التنوع 

تأهيلهم الحتياجات سوق  إلىيمكن ممارستها من قبل السجناء/السجينات، مما يصب في النهاية 
 العمل.

 الممارس والنبذ والرفض المجتمعي التمييز معالجة ضرورة عن ةيالوطن ستراتيجيةاال تأيضا التفت
 تم كما اإلجرام. لبيئة  عودتهم فرص وزيادة مدمجه فرص تقليل وبالتالي الجناة السجناء ضد

داخل  والتعليمي المهني التدريب برامج في السجناء مشاركة تعزيز إلى الرامية تالمحفزا إغفال
 .السجون

 العاملين السجينات/السجناءكما لم تذكر االستراتيجية أية معلومات عن اآللية التي يعامل بها 
 والضمانات والحوافز األجور مستويات في األحرار العمالبمساواتهم  من حيث، السجون داخل
 .جتماعيةاال

وهو ما  ،(الجناة)من أهم وسائل إعادة تأهيل ودمج السجناء  داخل السجون يعد العمل ولما كان
 العديد من األبحاث العلمية ذات الصلة. يتم التأكيد عليه ف
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فرص عمل مستدامة فئة ال بأس بها من للسجناء وتمكينهم  من  يبرامج التدريب المهن"تفيد ف
قبل لت يياتها، حيث إن إجاد العامل النفسعملها وحي غير مستقرة ف - عادة – ونين كانتالمسج

 يالنمط السلوك يباشرة فجتماعيا، إذ يؤثر ماتأهيال  - في الواقع - العمل واالستمرار فيه يشكل
 .1اتية واالقتصادية"بغية تطويره نحو االنتظام واالنضباط والفاعلية الذ

 

 تدريب أعضاء هيئة
 الشرطة

 

عملية شاقة وصعبة ومعقده لذلك  ياء داخل السجون، هلما كانت عملية اإلشراف على السجن
 تطلب التطوير المستمر لقدرات من ُيسند إليهم هذه المهمة. فهي ت

ولن يتم لك عشوائيا نه ال يمكن القيام بذأكدت عليه المواثيق الدولية. كما وهو األمر الذى أ
ستراتيجية متماسكة ترتكز علي فرضية أن الكادر الجيد اإال بوجود  هبالصدفة، وال يمكن إنجاز 

 المعترف بجهوده علنا هو مفتاح النجاح ألي نظام جيد في السجون.

ا السجن هو البعد اإلنساني وحيث أن السجون تعني أساسً هر اأهم مظ"ولما كان ذلك، وكانت 
 لسجناء والعاملون القائمين عليهما -جموعتين في أي سجن هما مجموعتي  وهم م باألشخاص،

وحيث أن السجون  وبالتالي يكمن األساس في اإلدارة الجيدة للسجن في طبيعة العالقة بينهما -
ختيار العاملين بها،  ومن اعهم لديها، ولكن يمكنها ادإينتقاء السجناء الذين يتم اال تستطيع عادة 

ختيار العاملين بعناية وتدريبهم بشكل مناسب واإلشراف ار األساسية في هذا الصدد أن يتم مو األ
 عليهم ودعمهم، فالعمل في السجون يتطلب الكثير فهو يتطلب العمل مع رجال سلبت منهم
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الندوة الدولية لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين،  إلىالمؤسسات العقابية، ورقة مقدمة  يأهيل االجتماعي فمصطفي، الت يالعوج 

دور العمل في تأهيل المسجونين، دراسة مقارنة، المجلة الجنائية القومية،  6ص  1991يناير  25 – 23مية الشرطة يالقاهرة، أكاد
 . المؤلف مهنا عطية .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية
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اإلدمان وتنقصم المهارات االجتماعية من ضطرابات عقلية و اريتهم وقد يعاني الكثير منهم من ح
 2مية"والتعلي

ع فقط على حرية الحركة بما يرمى ا هي عقوبة تقولما كانت عقوبة السجن المحكوم بها قضائيً 
 داعهم داخل مراكز اإلصالح والتأهيل. يتقييد حركة األفراد وا   إلى

وق اإلنسان وعقوبة نتقاص أخر لحقوق اإلنسان غير تقييد الحركة فهو يعتبر تجاوز لحقافإن أي 
 .يبغير حكم قضائ

ن البوصلة المعيارية بيانها. فإنها تؤكد على أ يالتال توصياتديم اليث أن المبادرة تتشرف بتقوح
 :يلها تتحدد ف

 معايير ومبادئ مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات باألمم المتحدة. (1

 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. (2
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 ( 15منهجية حقوق اإلنسان في إدارة السجون ) كتيب للعاملين بالسجون ؛ منشورات المركز الدولي لدراسات السجون ص  
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 التوصيات
 

اللجنة العليا الدائمة لحقوق  إلىتوصية  (17)من خالل االستعراض السابق تقدم المبادرة 
لىاإلنسان و  كافة الجهات الحكومية المعنية للمساعدة على تطوير االستراتيجية الوطنية  ا 

لحقوق اإلنسان وتحقيق األهداف المشتركة فيما يخص دعم وتمكين السجناء/السجينات داخل 
 وخارج مؤسسات التأهيل واإلصالح )السجون(.

 

 تاحة نشر  العام األمن قطاع من والصادرة بالجريمة الخاصة الرقمية والبيانات صاءاتاإلح وا 
 .الداخلية بوزارة

 القرارات تخاذا في مشاركته خالل من والجنائية جتماعيةاال للبحوث القومي المركز دور تعزيز 
 على دورية بصفة عنه الصادرة األبحاث وعرض السجون، داخل (الجناة) بالسجناء الخاصة
  .السجناء ىعل المباشرين ينالمشرف

 االستبياني المسح مراعاة وكذلك حدا، على حالة كل ومعاملة للسجناء الفردي التقييم برامج زيادة 
 لنوع الشخصية ختياراتهمبا لتزامواال. عليهم المنفذة والبرامج اإلجراءات في مشاركتهم بهدف ألرائهم
 .ممارسته في يرغبون الذى العمل

 من والتعليمي، المهني التدريب برامج في المشاركين الجناة للسجناء النفسية المحفزات تفعيل 
 .وخارجها السجون داخل الحياة بين  الفجوة وتقليل تنوعها حيث
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 أجور نظام على وصريح واضح بشكل والنص للسجون، المنظمة التشريعية البيئة وتطوير تعديل 
 حيث من جتماعيةاال قوقهمح ضمان وكذلك السجون، داخل العاملين للسجناء وعادل منصف
 خارج األحرار العمال مثل مثلهم صحية، ورعاية معاشات ونظام جتماعيةا بتأمينات تمتعهم
 .السجون

 ال عنهم، الُمفرج الجناة السجناء لفئة المجتمعي الرفض من للحد المجتمعية التوعيةحمالت  زيادة 
 .االجتماعي التواصل وسائل عبر سيما

  الذين عنهم المفرج للسجناء مستدامة عمل فرص ضمان بهدف اصالخ القطاع مشاركةتعزيز 
 .السجون داخل والتعليمي المهني التدريب برامج عليهم طبق

 على برهنوا الذين بالسجناء الخاصة الجنائية الحالة سجالت في اإلجرامية السوابق تداول منع 
بالسجل  ظهورها دون الداخلية رةوزا قطاع داخل بيانتهم بحفظ كتفاءواال الصحيح، بالسلوك لتزامهما

 إعادة يسهل مما الخاص، بالقطاع توظيفهم أمام العوائق إلزالة وذلك (والتشبيه الفيشالجنائي )
 .دمجهم

 السجون داخل المهني التدريب برامج تنفيذ في الخاص القطاع مشاركة تعزيز. 

 اإلشراف مهمة إسناد وحظر السجون، داخل العاملين ختيارال المنظمة التشريعية البيئة تعديل 
 .العالي التعليم بدرجة التعليمية الشهادات غير من أشخاص إلى السجناء على

 أن على السجناء على المباشرين للمشرفين العملي األداء من والتطوير التدريب برامج تعزيز 
 .أشهر ثالثة كل مرة عن يقل ال دوري شكلب يكون

 المدافعين من أخصائيين إلى السجناء على المباشرين للمشرفين العملي األداء تطوير مهام إسناد 
 وزارة من وخبير العدل وزارة من وخبير المختلفة المدني المجتمع منظمات من اإلنسان حقوق عن

 .والجنائية جتماعيةاال حوثللب القومي المركز من وخبير االجتماعي التضامن
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  تعديل نظام العمل الحالي للمشرفين المباشرين على السجناء بما يعزز رفع مستويات األجور
 تكوين الكادر الوظيفي المطلوب لهذه المهمة الشاقة. إلىوتحقيق الرفاهية المعيشية الرامية 

 على  مهام اإلشراف المباشر في األخصائيين ومساهمة مشاركةستراتيجية خاصة با إعداد
  جتماعواال النفس علم تخصص الماجستير لطلبة  التقدم باب  فتح السجناء وذلك من خالل

 كيالسلو  النفس علم برامجتنفيذ و  اإلشراف مهام لهم على أن يسند المصرية. الحكومية بالجامعات
 المواقف في السجناء مع للتعامل األقل على أشهر 6 لمدة المتقدمين تدريب بعد وذلك ،اإلدراكي
 .العدل وزارة إلشراف يخضعوا أن على. ضدهم السجناء لعنف المحتملة ومواقف الخطرة

  )ضمن تنفيذ برامج وطرح بدائل تعديل أنماط العقوبة التكميلية المحكوم بها )المراقبة الشرطية
وم عليهم بالعقوبة سالفة الذكر، مما والتعليمي على السجناء المفرج عنهم والمحك التدريب المهني

 يعزز فرص إعادة التأهيل والدمج.

 دوري بشكل تكون أن على المصرية، والكنيسة األزهر مشيخة خالل من الروحية البرامج تعزيز 
 .والتعليمي المهني بلتدريا لبرامج الخاضعين للسجناء

 السجون داخل والتعليمي المهني التدريب لبرامج الخاضعين السجناء تصالا حق إتاحة 
 السجين خاللها من يستطيع يوميا، متاحة تليفونية خطوط خالل من خارجها النفسيين باألخصائيين

 .النفسي األخصائي مع وقت أي وفى  بسهولة يتواصل أن


