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 املقدمة:

ــأي قيــد جتــب معاملتــه بمــا حيفــظ عليــه كرامــة اإلنســان وال جيــوز  »كل مواطــن يقبــض عليــه أو حُيبــس أو تقيــد حريتــ�ه ب
إيــذاؤه بدنًيــ�ا أو معنوًيــا« هكــذا نصــت المــادة )40( مــن الدســتور املصري، وكذلــك نصت المــادة )51( إىل اعتبــ�ار »التعذيب 

بــكل أشــكاله جريمــة ال تســقط بالتقــادم«.

ــرة  ــم املض ــة اجلرائ ــن طائف ــب ضم ــة التعذي ــ�ار جريم ــري إىل اعتب ــات املص ــون العقوب ــن قان ــادة )126( م ــت الم ــا ذهب فيم
ــرة  ــادة وت ــظ زي ــتورية، ونالح ــواد الدس ــن وامل ــذه القوان ــزم به ــة ال تل ــلطات املختص ــن أن الس ــة، يف ح ــة العمومي باملصلح

ــم. ــد منه ــاة العدي ــودي حبي ــي ت ــجناء وال ــد الس ــاكات ض االنته

ــكل  ــجناء بش ــى الس ــ�ة عل ــر قانوني ــات غ ــع عقوب ــلطات بتوقي ــوم الس ــجناء تق ــاز بالس ــار االحتج ــام مق ــة إىل ازدح فباإلضاف
جماعــي، ممــا يزيــد مــن قســوة الظــروف الــي يعيشــونها والــي ال تتن�اســب مــع أدىن درجــة مــن الكرامــة اإلنســاني�ة، وحينمــا 
ــرة  ــض ف ــجون ليخف ــون الس ــل قان ــت بتعدي ــزالء، قام ــجون بال ــاظ الس ــة باكتظ ــكاوى احلقوقي ــأة الش ــف وط أرادت ختفي
ــاىن  ــل مع ــي حتم ــة ال ــم الفضفاض ــ�ه باملفاهي ــا إال أن تضمين ــن ثلثه ــدال م ــدة ب ــف امل ــجناء إىل نص ــن الس ــراج ع ــ�ة اإلف إمكاني
هالميــة كاســتثن�اء الســجناء اخلطريــن علــى األمــن القــويم، بمــا ينــ�اىف الغــرض مــن إنشــاء الســجن بتهيئــ�ة األفــراد لالندماج 

ــي. االجتماع

لــم تعتمــد الســلطات علــي مــا تمتلكــه مــن رصيــد تاريــي مــن التشــريعات والقوانــن الــي تراعــى حقــوق الســجناء، بــل 
اعتمــدت علــى مــا تمتلكــه مــن رصيــد قمعــي واعتمــاد أســاليب ملتويــة يف التحقيــق، وإرغــام املتهمــن علــى االعــراف جبرائــم 
ــا بمــا جيعلنــا نتحــر فيمــا تريــد أن تؤســس لــه الســلطات مــن منهجيــات يف  لــم يرتكبوهــا، وتزايــد أنمــاط االنتهــاكات يومًي

التعامــل؟! 

وإىل تقريرنــا هــذا الــذى يرصــد بعــض تفاصيــل حــاالت التعذيــب وأســاليب املعاملــة غــر القانونيــ�ة داخــل الســجون املصرية 
يف النصــف األول مــن العــام 2018.
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مصطلحات حقوقية وإحصائي�ة:

ــخص  ــدا بش ــق عم ــا يلح ــا أو معنوي ــا، مادي ــديا كان أو عقلي ــديد، جس ــذاب ش ــم أو ع ــه أل ــج عن ــل ينت ــو كل فع ــب: ه التعذي
مــا؛ بقصــد احلصــول مــن هــذا الشــخص علــى معلومــة مــا، أو إجبــاره علــى إعــراف مــا، أو إجبــار غــره علــى القيــام بفعــل أو 

االمتنــ�اع عــن فعــل مــا. 

اإلهمــال الطــي: هــو كل فشــل يف توفــر الرعايــة الطبيــ�ة للســجن أو املعتقــل، ســواء كان خــالل فــرة العــالج أو كانــت نت�اجئــه 
ظاهــرة بعــد العــالج, فهــو ُيســبب ضــررا للمريــض مــن قبــل إدارة الســجن أو الطبيــب, الطاقــم الطــي أو املؤسســة الطبيــ�ة 

القائمــة علــى عالجــه. 

الــوزن النســي لســبب اإلصابــة: حيــث يشــر إىل معــدل تكــرار ســبب اإلصابــة يف كل حالــة مريضــة يف الســجون املذكــورة، 
ــة يف  ــاالت اإلصاب ــتقراء حل ــى االس ــة عل ــبب اإلصاب ــف س ــا يف تصني ــد اعتمدن ــيوعا، وق ــر ش ــة األك ــبب اإلصاب ــد س لتحدي
الســجون، وحتديــد ثــالث أســباب أكــر شــيوعا جيــرى اختبــ�ار كل حالــة عليهــا وهــى : )ســوء ظــروف مقــر االحتجــاز\ أمــراض 

مزمنــة أو خطــرة\ التعذيــب( . 

الــوزن النســي لنمــط اإلهمــال: حيــث يشــر إىل معــدل تكــرار كل نمــط مــن أنمــاط اإلهمــال الــي تــم اســتقراؤها مــن جملــة 
ــة  ــر درج ــه يف توف ــ�ة في ــات الطبي ــجن واجله ــن الس ــى كال م ــة عل ــ�ة الواقع ــؤولية اجلنائي ــاق املس ــا لنط ــك تبع ــاالت وذل احل

معينــ�ة مــن الرعايــة الطبيــ�ة للســجناء، وتــم تصنيــف األنمــاط تصاعديــا مــن حيــث تكلفــة الرعايــة.

تقديــم الــدواء: ففــي هــذه احلالــة قــد تــم تشــخيص الســجن باإلصابــة بمــرض معــن وحيتــاج إىل نمــط الرعايــة املذكــور، 
ــدم  ــارات، أو ع ــه يف الزي ــع دخول ــواًء بمن ــه س ــة ل ــم األدوي ــن تقدي ــا ع ــ�ة بامتن�اعه ــؤولية اجلنائي ــجن املس ــل إدارة الس فتتحم

توفــر مستشــفى الســجن لهــذا الــدواء. 

االســتجابة لطلبــات الفحــص: وهــو ذلــك النمــط الــذى يكــون الســجن فيــه حديــث عهــد باملــرض ويطالــب بفحصــه إمــا 
عــن طريــق طبيــب الســجن أو عــن طريــق إجــراء الفحــوص الطبيــ�ة التحليليــة، ويتحمــل املســؤولية اجلنائيــ�ة هنــا طبيــب 

الســجن، ســواء بتشــخيصه أو التوصيــة بفحصــه يف عيــاد خارجيــة. 

تقديــم الرعايــة الطبيــ�ة الالزمــة: وهــى الدرجــة املتطلبــة بعــد الفحــص والتشــخيص، فإمــا تتطلــب احلالــة إجــراء عمليــات 
طبيــ�ة أو توفــر نمــط معــن مــن ظــروف االحتجــاز، وتقــع املســؤولية اجلنائيــ�ة هنــا علــى طبيــب الســجن إذا لــم يكــن 
مستشــفى الســجن قــادر علــى توفــر الرعايــة الطبيــ�ة، وذلــك بالتوصيــة بنقــل الســجن إىل دور الرعايــة الصحيــة املناســبة. 

النقــل إىل املستشــفيات املختصــة: وهــو ذلــك النمــط مــن الرعايــة الــذى تكــون فيــه مستشــفى الســجن غــر قــادرة تقديــم 
الرعايــة الطبيــ�ة، وتوصيــة طبيــب الســجن بنقــل الســجن إىل دور الرعايــة الصحيــة املناســبة، و يــأيت دور إدارة الســجن يف 

تنظيــم هــذا األمــر، فتقــع املســؤولية اجلنائيــ�ة علــى عاتــق إدارة الســجن بنقــل الســجناء إىل املستشــفيات املختصــة

 الوزن النسي ألنماط التعذيب: معدل تكرار كل نمط من أنماط التعذيب لكل حالة.
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اإلطار املوضوعي:

ــك  ــة وذل ــجون املصري ــ�ة يف الس ــر القانوني ــة غ ــوف املعامل ــب وصن ــاالت التعذي ــور ح ــع تط ــنحاول تتب ــذا التقريــر س وىف ه
ــماتها. ــرز س ــى أب ــوف عل للوق

اإلطار الزمىن:

يغطى التقرير الفرة من أول ين�اير إىل آخر يونيو من العام 2018.

املنهجية املستخدمة :

يعتمــد هــذا التقريــر منهجيــة دراســة احلالــة وذلــك ملجمــوع احلاالت الــي رصدتهــا التنســيقية املصريــة للحقــوق واحلريات 
داخــل الســجون املصريــة، وذلــك عــن طريق:

- ما وثقته وحدة الرصد التابعة للمؤسسة.

- ما قام برصده الباحثون

- الشكاوى املقدمة من ِقبل أسر الضحايا.

- وسائل اإلعالم وما تم توثيقه من ِقبل منظمات حقوقية أخرى.

امللخص التنفيذي:

ــًدا ىف حــاالت التعذيــب واإلهمــال الطــى، وذلــك بالزامــن مــع نفــى  ــة األخــرة تزاي قــد شــهدت الســجون املصريــة يف األون
الســلطات املصريــة وجــود االنتهــاكات يف الســجون التابعــة لهــا، حيــث زادت وتــرة االنتهــاكات اجلماعيــة يف الســجون إىل 
ــاالت  ــه ح ــا زادت مع ــاكات، وأيًض ــن اإلنته ــدد م ــوع مح ــره يف ن ــص حص ــث املتخص ــى الباح ــب عل ــا يصع ــة؛ مم )13( حال
اإلهمــال الطــى والــى وصلــت إىل )41( حالــة، منهــم 4 حــاالت بالســجون غرالقانونيــ�ة، وبــاىق احلــاالت بالســجون ومقــار 
االحتجــاز القانونيــ�ة، فيمــا وصلــت حــاالت التعذيــب إىل )22( حالــة منهــا حالتــان بشــكل جماعــى، وازدادت أيًضــا حــاالت 
ــة إىل )5(  ــة، باإلضاف ــارة إىل )21( حال ــع الزي ــاالت من ــت ح ــد وصل ــجون، فق ــل إدارات الس ــن ِقب ــجون م ــواحئ الس ــاك ل انته
حــاالت بشــكل جماعــى، بينمــا زادت عــدد حــاالت اإلخفــاء القســرى مــن الســجون القانونيــ�ة إىل )9( حــاالت باإلضافــة إىل 
ــكل  ــدة بش ــة واح ــم حال ــاالت منه ــات )3( ح ــول اإلمتحان ــن دخ ــع م ــاالت املن ــت ح ــا بلغ ــى، كم ــكل جماع ــدة بش ــة واح حال

جماعــى. 
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تفاصيل حاالت التعذيب وأساليب املعاملة داخل مقرات االحتجاز
التعذيب واإلهمال الطي الطوارئ الدائمة

خصــص اإلعــالن العالــى حلقــوق اإلنســان المــادة )5( منــه للحديــث عــن القواعــد النموذجيــة الدنيــ�ا ملعاملــة الســجناء، 
فيمــا أصــدرت األمــم املتحــدة اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة غــر القانونيــ�ة أو الإلنســاني�ة 
نــت فيهــا مدِونــًة قواعــد ســلوك املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن، كمــا وضعــت مبــادئ  أو احلاّطــة مــن الكرامــة، وضمَّ
آلداب مهنــة الطــب املتصلــة بــدور املوظفــن الصحيــن واألطبــاء يف حمايــة املســجونن أو املحتجزيــن مــن التعذيــب وغــره 

مــن ضــروب املعاملــة الســيئ�ة، فيمــا أوصــت الــدول املوقعــة علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بتطبيــق معايــر مانديــال 1.  

أواًل: التعذيب

 حيــث احتلــت الســجون املركزيــة مرتبــ�ة مقــار االحتجــاز األكــر تعريًضــا للســجناء بالتعذيــب وذلــك بواقــع 20 حالــة، ويــأىت 
ــرج  ــ�ا، ب ــان املني ــة، ليم ــرون، جمص ــوىم، وادى النظ ــا العم ــجون )طنط ــأىت س ــم ت ــاالت، ث ــة ب7 ح ــرب يف املقدم ــجن العق س

العــرب( بواقــع حالتــن لــكل منهــم، ختللهــم حالــي تعذيــب جماعــي بســجىن طنطــا العمــوىم، وليمــان املنيــ�ا. 

  

1 قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة ملعاملــة الســجناء، قواعــد نيلســون مانديــال، اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، الــدورة الســبعون، البنــ�د 106 مــن جــدول األعمــال، قــرار 

اختذتــه اجلمعيــة العامــة يف 17 كانــون األول\ديســمرب 2015، صـ3
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أنماط التعذيب:

1- التعذيب البدين: حيث بلغ الوزن النسى لهذا النمط 59% وهو يعد األكرب بن أنماط التعذيب األخرى.

ــجن«  ــهرته »أكس ــوان« وش ــد رض ــم محم ــد إبراهي ــى »محم ــة الصحف ــرب حال وتعت
ــلطات  ــة الس ــى رعاي ــة عل ــاالت دالل ــر احل ــن أك ــرة م ــجن ط ــز بس ــنة، املحتج 32 س
ــوم  ــن ي ــرى م ــاء القس ــم« لإلخف ــد إبراهي ــرض »محم ــث تع ــب، حي ــة التعذي جلريم
6\3\2018 وذلــك ملــدة 10أيــام، تــم الكشــف بعدهــا عــن احتجــازه داخــل مقــر أمــن 
ــى  ــاره عل ــب إلجب ــواع التعذي ــى أن ــا لش ــرض خالله ــية، تع ــة العباس ــة بمنطق الدول
االعــراف بتهــم ملفقــة، فيمــا اســتمر تعرضــه للتعذيــب يف ســجن طــره باســتخدام 
العــى، وآلــة حــادة، والضــرب املــربح علــى مناطــق متفرقــة باجلســد مــن ِقبــل 
ــة  ــر معروف ــباب غ ــرادى، وألس ــس االنف ــل احلب ــازه داخ ــم احتج ــث، وت ــس املباح رئي
حــى اآلن، وانقطــاع التواصــل مــع أســرته، وقــد قامــت أســرته باإلبــالغ عــن واقعــة 

تعذيبــ�ه، ولــم تأخذهــا املحكمــة بعــن االعتبــ�ار، ولــم تقــم بالتحقيــق، وال بالكشــف علــى املجــىن عليــه، يف حــن لــم تقــم إدارة 
ــراف. ــى االع ــاره عل ــك إلجب ــه، وذل ــة ل ــة الصحي ــم الرعاي ــجن بتقدي الس

2- التعذيــب باإلهمــال الطــى: حيــث بلــغ الــوزن النســى لهــذا النمــط لـــ 15% مــن إجمــاىل األنمــاط حيــث هنــاك تعمــد مــن 
أطبــاء الســجن علــى عــدم معاجلتهــم إلجبارهــم علــى عــدم املطالبــة بالرعايــة الصحيــة.

حيــث تعــرض املعتقــل »أحمــد خبيــت« 30 ســنة، املتهــم يف قضيــة »فــض رابعــة« للضــرب املــربح حــى فقــد وعيــه تماًمــا، 
ــة،  ــب واإلهان ــه بالس ــاول علي ــذي تط ــجن ال ــه بالس ــج ل ــب املعال ــت« والطبي ــن »خبي ــه ب ــادة كالمي ــب مش ــك عق ــاء ذل ج
وتهديــده بإدخالــه عنــرب التأديــب، وقــام املخبريــن بســحله مقيــًدا مــن اخللــف إىل مكتــب رئيــس املباحــث اجلديــد، والــذي 

أعطــى أوامــره بتكميــم فمــه، ومحاولــة خنقــه، وضربــه بالعــي، والشــوم حــى فقــد وعيــه.
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3- التعذيب النفيس: وقد بلغ الوزن النسى لهذا النمط 26% من باىق األنماط

ــا يف 24\3\2018،  ــض عليه ــاء القب ــد إلق ــك بع ــرتها، وذل ــي وأس ــب ه ــنة، للتعذي ــوىس« 26س ــة م ــت »فاطم ــث تعرض حي
وقــد تعرضــت بعدهــا لإلخفــاء القســري مــدة عشــرة أيــام، هــى وطفلتهــا وزوجهــا وأخوهــا، وتــم عرضهــا علــى الني�ابــة يــوم 

25\3\2018، دونمــا محــاىم، وقالــت بــأن اعرافاتهــا جــاءت حتــت ضغــط 
ــن  ــا م ــا وأخيه ــراخ زوجه ــماع ص ــا بس ــا وترويعه ــب عينيه ــد تعصي ــى بع نف
ــى  ــا ال ــا أن طفلته ــف، كم ــرب العني ــرىب والض ــق الكه ــب بالصع ــدة التعذي ش
ــة  ــرض الطفل ــبب يف تع ــا تس ــا؛ مم ــت بصحبته ــام كان ــا الع ــاوز عمره ــم يتج ل
ــة  ــا الرضيع ــة وطفلته ــت  فاطم ــد عرض ــا، وق ــع والدته ــى م ــب النف للتعذي
أمــام ني�ابــة أمــن الدولــة يف 1\4\2018 بالتجمــع علــى ذمــة القضيــة رقــم 
ــر  ــ�ة، ونش ــة إرهابي ــام جلماع ــات انضم ــا اتهام ــت له ــد وجه ــة وق ــن دول 441أم
أخبــار كاذبــة، وقــد قــررت الني�ابــة اســتمرار حبســها يف ســجن القناطــر بصحبــة 
طفلتهــا ممــا أدى إىل مــرض الطفلــة أثنــ�اء احلبــس، بســبب ســوء أوضــاع 
لهــا مــع والدتهــا يف عربــة الرحيــالت؛  االحتجــاز دون رعايــة طبيــ�ة كافيــة وتنقُّ
ممــا اضطــرت والدتهــا إىل فصلهــا عنهــا، والطلــب مــن إدارة الســجن تســليمها 

ــا.  ألهله

ثاني�ًا: االهمال الطى

قــد بلغــت عــدد حــاالت اإلهمــال الطــي الناجتــة عــن التعذيــب )4( حــاالت، فيمــا بلغــت عــدد احلــاالت الناجتــة عــن ســوء 
ظــروف االحتجــاز )14( حالــة، وعــدد احلــاالت الناجتــة عــن احتجــاز ذوى األمــراض املزمنــة )23( حالــة.

 

وقــد احتلــت الســجون املركزيــة املقدمــة، حيــث ســجل هــذا الصنــف 31 حالــة، يقــع نصفهــا تقريبــ�ا يف مجمــع ســجون طــرة 
الــذى ينفــرد بـــ14 حالــة، تتنــوع أســبابها وتركــز بــن ســوء ظــروف مقــر االحتجــاز واإلصابــة باألمــراض املزمنــة واخلطــرة، 
ــراض  ــة بأم ــجن أو اإلصاب ــروف الس ــوء ظ ــن س ــم ع ــج إصابته ــن تنت ــن كل حالت ــن ب ــ�ا م ــدة تقريب ــة واح ــد حال ــث توج حي
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مزمنــة أو خطــرة، وهــو مــا دفــع أســر الســجناء برفــع دعــوى قضائيــ�ة إلغــالق »ســجن طــرة شــديد احلراســة« لعــدم توافــر 
ــاء  ــا إدارة وأطب ــوم به ــي تق ــاكات ال ــب االنته ــجناء جبان ــه الس ــا يتحمل ــ�ا إضافًي ــذا عبًئ ــد ه ــه، وُيع ــجن يف بن�ائ ــروط الس ش

الســجن، الذيــن يقومــون باالمتنــ�اع عــن تقديــم الرعايــة الطبيــ�ة الالزمــة رغــم تشــخيص احلالــة. 

ــاالت  ــد 6 ح ــاالت توج ــدد احل ــاىل ع ــن إجم ــن ب ــه م ــث أن ــاالت، حي ــع 7ح ــ�ة بواق ــ�ة الثاني ــة« يف املرتب ــجن جمص ــل »س وحي
مصابــة بأمــراض مزمنــة وخطــرة، وتوجــد حالتــان مصابــة بأمــراض نتيجــة للتعــرض للتعذيــب، ويركــز نمــط اإلهمــال يف 

االمتنــ�اع عــن تقديــم الرعايــة الطبيــ�ة الالزمــة، وذلــك بمعــدل النصــف مــن األنمــاط األخــرى.

وحيــل ســجن وادى النطــرون يف املرتبــ�ة الثالثــة بواقــع ثــالث حــاالت، وحتــل ســجون )األبعاديــة –القناطــر- وادى النطــرون( 
رابًعــا بواقــع حالتــن، تركــز يف نمــط اإلهمــال الســابق. 

فيمــا حتــل ســجون )املنيــ�ا – بــرج العــرب- املســتقبل- الفيوم-ســجن الشــالل( خامًســا بواقــع حالــة لــكل منهــم، تركــز نمــط 
اإلهمــال يف االمتنــ�اع عــن تقديــم الرعايــة الطبيــ�ة الالزمــة. 

وحتــل مراكــز وأقســام الشــرطة ومقــار االحتجــاز غــر القانونيــ�ة سادًســا، بواقــع 4 حــاالت لــكل منهــم، حيــث يتغــر الركــز 
النســى لنمــط اإلهمــال بــن مقــرات االحتجــاز، حيــث يــزداد تركــز نمــط التأخــر أو االمتن�اع عــن نقل الســجناء إىل املستشــفى 

يف األوىل، ويــزداد نمــط اإلمتنــ�اع عــن تقديــم الرعايــة الطبيــ�ة يف الثانيــ�ة.

 وتكون أشكال اإلهمال الطي على درجات:

1- التأخــر أو االمتنــ�اع عــن تقديــم الرعايــة الصحيــة الالزمــة بعــد التشــخيص أو بعــد إجــراء العمليــات اجلراحيــة: وذلــك 
تقريًبــ�ا بمعــدل 55.4% مــن مجمــوع 41 حالــة، وهــو مــا يعــىن أنــه يوجــد ســجن مريــض مــن كل ســجينن مــرىض ال حيصلــون 
علــى الرعايــة الطبيــ�ة الالزمــة، وذلــك لعــدم كفــاءة مشــفى الســجن يف تقديــم الرعايــة الطبيــ�ة أو تعمدهــا ذلــك؛ للضغــط 

علــى املعتقــل بعــد تعذيبــ�ه.
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وقــد أصيــب املعتقــل »رفعــت إبراهيــم الســيد شــردي« بتجمــع دمــوي حتــول إىل ورم باملــخ نتيجــة 
ــة  ــفى جامع ــورم بمستش ــزيئ لل ــتئصال ج ــة اس ــراء عملي ــم إج ــد ت ــه، وق ــرض ل ــذي تع ــب ال التعذي
صيــب بشــلل نصفــي نتيجــة 

ُ
صيــب جبلطــة باملــخ عقــب إجــراء العمليــة، وأ

ُ
املنصــورة، إال أنــه أ

اإلهمــال الطــي املتعمــد حبقــه داخــل محبســه بســجن جمصــة، وتعنــت إدارة الســجن يف عالجــه. 

وحيــدث هــذا النمــط أيضــا بشــكل احتمــاىل للمختفــن قســرًيا املصابــن بأمــراض مزمنــة أو خطــرة،  
لعــدم إمكانيــ�ة التوصــل للمعتقــل مــن ِقبــل أهلــه أو مــن قبــل الني�ابــة. ويكــون املعتقــل أو املختطــف 

يف هــذه احلالــة تــم تشــخيصه باإلصابــة بمــرض معــن .

ــغ مــن العمــر 41عــام والــذى قامــت قــوات  ــو زهــرة« البال وذلــك كمــا يف حالــة »مالــك مصطفــى اب
ــاب  ــون مص ــن القول ــزء م ــتئصال ج ــة إس ــه بعملي ــور قيام ــك ف ــه يف 8\5\2018، وذل ــن باعتقال األم

ــس. ــق تنف ــ�ه بضي ــة إىل إصابت ــرطان، باإلضاف بالس

2- التأخــر يف نقــل الســجناء إىل املستشــفيات املختصــة لتلقــى العــالج:  وذلــك بمعــدل )16.8%(، فتتعمــد إدارة الرحيــالت 
عــدم نقــل الســجناء املــرىض لتلقــى العــالج أو احتجازهــم فيهــا وقــت تلقــى العــالج.

حيــث قــام رئيــس مباحــث ســجن العقــرب بتهديــد الصحفــى »هشــام جعفــر« بتلفيــق تهمــة لــه 
ــرر  ــالت؛ لتك ــ�ة الرحي ــه بعربي ــه نقل ــبب رفض ــك بس ــام« وذل ــة النظ ــام بإهان ــجن »القي ــل الس داخ
نقلــه إلجــراء الفحوصــات الطبيــ�ة، وتركــه يف عربــة الرحيــالت دونمــا عرضــه علــى الطبيــب، 

ــرب.  ــه بالض ــداء علي ــث باالعت ــس املباح ــام رئي ــك ق ــى ذل ــام عل ــر هش ــا أص وعندم

3- التعنت\منــع دخــول األدويــة للســجناء: وذلــك بمعــدل )9.2%( حيــث تقــوم إدارة الســجن بمنــع دخــول األدويــة 
للســجناء أثنــ�اء زيــارة ذوى املعتقــل املريــض.

وتعتــرب حالــة »عصــام احلــداد«، 65عاًمــا، املعتقــل يف ســجن العقــرب، مــن أكــر احلــاالت الــى 
ــر  ــجن يف 22 فرباي ــلطات الس ــت س ــث قام ــل، حي ــد القت ــى إىل تعم ــال الط ــاء اإلهم ــل إرتق تدل
ــان،  ــفى الليم ــة يف مستش ــة االنفرادي ــرب إيل الزنزان ــجن العق ــه بس ــن محبس ــل م ــل املعتق بنق
بعــد إيهامــه بإجــراء عمليــة قســطرة القلــب الــي حيتاجهــا بشــدة منــذ إصابتــ�ه بــأول نوبــة 
قلبيــ�ة يف أكتوبــر 2016، حيــث خــاض املعتقــل إضراًبــا عــن الطعــام والــدواء يف نوفمــرب مــن العــام 
ــا  ــل أمامه ــي يمُث ــة ال ــاىض املحكم ــر ق ــد أم ــب، وق ــاري قل ــى استش ــه عل ــة بعرض 2017 للمطالب
»احلــداد« مــن إدارة الســجن عــدة مــرات بإجــراء العملية لــه، وبعد اســتيفاء االجــراءات، قامت 

بنقلــه إىل الزنزانــة االنفراديــة ومنــع األدويــة عنــه، وتــم غلــق الزنزانــة عليــه باألســابيع ال خيــرج منهــا إال جللســات املحاكمــة، 
فيمــا حتدثــت زوجتــه عــن معاناتــه قائلــة: »لقــد كانــوا خيرجونهــم نصــف ســاعة يومًيــا ماعــدا اجلمعــة للمــى ىف ممــر داخلــى 
بــدون شــمس ىف ســجن العقــرب، أمــا ىف مستشــفى الليمــان فقــد تــم عزلــه تماًمــا؛ ممــا يضعــه حتــت ضغــط نفــى رهيــب ال 
جيــد مــا يفعلــه طــوال الســاعات الــى تمــى ىف فــراغ تــام، فــكل يشٍء ممنــوع بمــا فيهــا الكتــب والورقــة والقلــم، وال جيــد حــى 
مــن يســتغيث بــه عنــد اشــتداد آالم صــدره، هــل يعاقــب ألنــه طالــب حبقــه يف عــالج قلبــه املريــض؟! أم هــل يعاقــب ألنــه 
خــاض ىف نوفمــرب إضراًبــا كامــاًل عــن الطعــام والــدواء عشــرة أيــام كاملــة؟! بعــد أن تدهــورت حالتــه الصحيــة بشــدة و لــم يتــم 

عرضــه حــى علــى استشــارى قلــب ليكتــب لــه عالًجــا مؤقًتــا حيــى قلبــه املريــض حلــن إجــراء العمليــة« .

4- التأخــر يف االســتجابة لطلبــات الفحــص وذلــك بمعــدل )4.6%( حيــث تقــوم إدارة الســجن بــرك الســجناء يعانــون مــن 
أعــراض مرضيــة دونمــا عرضهــم علــى الطبيــب املختــص. 
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ثالًثا: السجون املصرية وصنوف  املعاملة غر اآلدمية 

  مقر اإلحتجاز عدد احلاالت نمط اإلنتهاك
احتجــاز بالقــوة بعــد انتهــاء احلــد األقــى للحبــس اإلحتي�اطــى/
تســليح الســجناء اجلنائين/منع مــن أداء إمتحانات\نقل تعســفى/

/ســرقة األمــوال املخصصــة للتهوية/منــع زيــارة
5  سجن طرة

مــن قســرا/التجريد  باحللــق  نفــى   تأديب/تغريب/تعذيــب 
بهــم/ والتحــرش  األهــاىل  علــى  الشــخصية/اإلعتداء  املتعلقــات 

اإلهمــال الطــى املتعــد بمنــع دخــول األدويــة
2 سجن املني�ا

1 منع من الزيارة مركز شرطة ناصر

منع زيارة /سوء ظروف مقر اإلحتجاز /منع دخول األطعمة 2  مركز شرطة الفشن

الزنازيــن/ نظــارات  علــى  حلــام  اجلنائين/عمــل  مــع  احلبــس 
اللفظيــة باإلهانــة  النفــى  التعذيــب  1  سجن برج العرب

1 إساءة ظروف مقر اإلحتجاز/اإلستغالل الماىل  سجن الزقازيق العموىم

1 تغريب  سجن دمنهور العموىم

1 منع الزيارة والطعام  سجن الشالل بأسيوط

1 عدم اإلستجابة لقرار املحكمة بإخالء السبي�ل  قسم أول مدين�ة نصر

 أساليب العقاب غر القانوني�ة

1- احلبــس مــع اجلنائيــن: تقــوم إدارة حببــس الســجناء علــى ذمــة قضايــا سياســية مع الســجناء 
ــا يف  ــك كم ــدرات، وذل ــى املخ ــم تعاط ــرىق إيل جرائ ــة وت ــر صحي ــادات غ ــن بع ــن املعروف اجلنائي
حالــة »عمــرو جمــال«، املعتقــل بالعقــرب، حيــث أصيــب بأمــراض جلديــة بســبب ســجنه مــع 

اجلنائيــن الذيــن يتعاطــون املخــدرات والســجائر.

2- املنع من الزيارة لفرات طويلة 

ــة  ــع االدوي ــع من ــن، م ــل إىل عام ــارة تص ــع الزي ــدة من ــرة« »م.م.ع« أن م ــة ط ــق مزرع ــجناء بـ«ملح ــد الس ــة أح ــر زوج وتذك
وخاصــة يف الفــرة االخــرة، والــى تصــل للســجن عــن طريــق املحكمــة فيمنــع دخولهــا للمعتقلــن، كمــا أن )الكانتــن( مغلــق 
مــن 4 شــهور، باإلضافــة إىل تعــرض زوجهــا للحبــس االنفــرادي منــذ 5 ســنوات، وقــد تــم جتريــد زنزانتــ�ه مــن كل يشء بشــكل 
دوري، وُيمنــع أي نــوع مــن الدراســة أو الكتــب وحــى الريــض، ويف بعــض األحيــان وصــل لدرجــة أن الزنزانــة مغلقــه عليــه 
ــرة  ــن ف ــق م ــن( مغل ــزة ألن )الكانت ــل بمعج ــنان دخ ــون األس ــمس، معج ــوء الش ــا ض ــرى فيه ــة، ال ي ــا متواصل ــدة 20 يوًم مل
طويلــة، وفرشــاة األســنان ال تــزال املحــاوالت جاريــة إلدخالهــا! الزنازيــن ال يوجــد بهــا ســراير مــن عامــن، يفرشــون األرض 

صيًفــا وشــتاًءا«

ــى  ــايل عل ــراه لأله ــط وإك ــارة كأداة ضغ ــق الزي ــتخدم ح ــل ُيس ــية ب ــباب سياس ــارة ألس ــن الزي ــع ع ــد املن ــر عن ــف األم وال يتوق
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ــث  ــويف، حي ــي س ــن بب ــ�ة الفش ــي مدين ــايل معتقل ــة أه ــا يف حال ــك كم ــة، وذل ــلطة احلاكم ــايب للس ــد االنتخ ــام باحلش القي
ــارات إىل  ــول الزي ــع دخ ــام، بمن ــذا الع ــن ه ــارس م ــق 28 م ــية املواف ــات الرئاس ــن االنتخاب ــوم م ــن يف أول ي ــوات األم ــت ق قام
الســجناء أو الســماح لألهــايل برؤيــة ذويهــم إال بعــد الذهــاب إىل اللجــان االنتخابيــ�ة واإلدالء بأصواتهــم، وإظهــار احلــرب 

ــارة. ــم بالزي ــماح له ــل الس ــن أج ــور م ــفوري للمأم الفس

كما تقوم بعض السجون بمنع الزيارة مطلقا عن السجناء على ذمة قضايا دونما إبدائها أسباب واضحة لقرارها.

وكمــا يوضــح اجلــدول شــمول االنتهــاكات اجلماعيــة علــى جميــع أنمــاط االنتهــاك وهــو مــا يصعــب معــه حســاب األوزان 
وذلــك يف عــدة ســجون: 

1- سجن الزقازيق العموىم 

حيــث حتدثــت والــدة أحــد الســجناء )عبــد الرحمــن الشــويخ( عــن أشــكال املعانــاة واالنتهــاكات 
الــي تتعــرض لهــا وابنهــا املعتقــل بالقــول: »شــوفت كميــة قهــر وذل عمــرى مــا شــوفتها »، 
حيــث حتكــى معاناتهــا بــدًءا مــن حجــز الزيــارة الــذى يبــ�دأ مــن الفجــر وينتهــى الســابعة صباحــا، 
وبعدهــا بثــ�الث ســاعات تبــ�دأ إجــراءات التفتيــش يف تعمــد إدارة الســجن تقليــل الوقــت املتــاح 
للزيــارة، وإرهــاق األهــاىل الذيــن ينتظــرون علــى األرصفــة طــوال هــذه املــدة، وىف ظــل عــدم وجــود 
ــف، وال  ــا للتل ــى حيملونه ــ�ة ال ــواد الغذائي ــرض امل ــا يع ــو م ــجن؛ وه ــارج الس ــراحة خ ــن لإلس أماك
يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد بــل يقــف األهــاىل ىف طوابــر طويلــة انتظــاًرا للتفتيــش علــى الســر 
ــيدتن  ــطة س ــرة بواس ــة صغ ــاىل ىف غرف ــذاىت لأله ــش ال ــة التفتي ــ�دأ مرحل ــا تب ــاىئ وبعده الكهرب
والــى قــد تقومــان بالتفتيــش بطريقــة مهينــ�ة تــرىق إىل التحــرش باألهــاىل، ثــم تبــ�دأ مرحلــة 

تفتيــش محتويــات الزيــارة والــى يتعمــد القائمــون عليهــا تلويــث الطعــام بأيديهــم، ثــم حتديــد كميــات قليلــة مــن الطعــام 
إلدخالهــا للســجناء الذيــن تتكــرر زيارتهــم فقــط كل أســبوعن، حيــث يتــم إدخــال كميــات 4 مالعــق أرز و4 مالعــق خضــار 
وربــع دجاجــة، وذلــك داخــل كيــس بالســتيكى ال يضمــن حفــظ الطعــام، وحتديــد حبــوب اخلضــار والفاكهــة الــى تتكــون مــن 
ثــالث حبــات مــن اخليــار والليمــون والطماطــم، ونصــف كيلــو جــرام مــن التفــاح واملــوز، وذلــك إلجبارهــم علــى الشــراء مــن 
كانتــن الســجن الــذي يبيــع األطعمــة بأســعار باهظــة ومكلفــة جــًدا لألهــاىل، وقــد حتدثــت عــن املالبــس املســموح الدخــول 
ــا إدارة  ــى تفرضه ــيئ�ة ال ــاز الس ــروف االحتج ــع ظ ــب م ــذى ال يتن�اس ــبوعن، وال ــن كل أس ــول غياري ــمح بدخ ــث يس ــا حي به
الســجن عليهــم حببــس 10أفــراد ىف زنازيــن ال تتجــاوز 2م×2م ختلــو مــن دورة امليــاه وال يســمح لهــم بقضــاء حواجئهــم إال نصــف 

ســاعة يوميــا؛ ممــا يضطرهــم لقضــاء حواجئهــم ىف أكيــاس بالســتيكية.

2- سجن ليمان املني�ا العموىم 

ــا يف  ــة خصوًص ــوء املعامل ــن س ــتمرة م ــايل املس ــكوى األه ــد ش ــاكات بع ــادة االنته ــ�ا بزي ــان املني ــجن ليم ــت إدارة س ــد قام فق
ــن ــم املعتقل ــالج لذويه ــس والع ــول املالب ــع دخ ــاء و من ــش النس تفتي

وقــد قامــت بتغريــب وترحيــل 14 مــن الســجناء إىل ســجن أســيوط بــدون أي أســباب لزيــادة معانــاة األهــايل يف بعــد املســافة 
حيــث أن الغالبيــ�ة العظــى مــن املعتقلــن بهــذا الســجن مــن محافظــات الوجــه البحــري، وقــد تعرضــوا للمعاملــة الســيئ�ة 
و اإلهانــة عنــد وصولهــم لســجن أســيوط وأخــذوا منهــم مالبســهم وأغطيتهــم وتــم حبســهم انفرادًيــا ىف غــرف ضيقــة بــال 

حمامــات ومنــع أهاليهــم مــن زيارتهــم .

ــد  ــوادي اجلدي ــجن ال ــابق إىل س ــن الس ــرب م ــد وأك ــدد جدي ــب ع ــل وتغري ــن برحي ــد املعتقل ــ�ا بتهدي ــان املني ــوم إدارة ليم وتق
) الواحــات ( الــذى يبعــد مئــات الكيلــو مــرات عــن محافظــات الوجــه البحــري وحتتــاج األهــايل إىل أكــر مــن يومــن ســفر؛ 

ــن . ــايل املعتقل ــل أله ــادًة ىف التنكي ــىن زي ــذا يع ــودة ، وه ــم والع ــارة ذويه ــه وزي ــول إلي ــن الوص ــوا م ليتمكن

فيمــا تقــوم مباحــث الســجن بالدخــول إىل بعــض الغــرف شــبه يومًيــا، ومعهــم قــوات مــن القــوة الضاربــة مــن قــوات األمــن 
املركــزي والــكالب البوليســية، ويقومــوا بأخــذ األغطيــة واملالبــس وحرقهــا، وترويــع وإهانــة املعتقلــن بالضــرب والســب، 
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وحلــق الشــعر واللحيــة، وحبــس بعضهــم انفراديــا ىف غــرف التأديــب، كمــا قامــوا بتجريــد املعتقلــن مــن كل وســائل املعيشــة، 
بــوا بعضهــم لســجن الــوادي اجلديــد . وغرَّ

السجون القانوني�ة معابر للسجون غر القانوني�ة 

لــم تنتــ�ِه اجلهــات األمنيــ�ة عــن عــدم االســتجابة لقــرارات املحكمــة بإخــالء ســبي�ل بعــض املتهمــن، أو اإلفــراج عــن املتهمــن 
الذيــن انقضــت مــدة حبســهم االحتي�اطيــة، بــل ذهبــت إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك حيــث تقــوم  باملشــاركة يف اإلخفــاء 
القســري لهــم، فتقــوم بنقــل الســجناء علــى ذمــة قضايــا أو املتهمــن املنــوط بهــا اإلفــراج عنهــم بتســليمهم إىل دور االحتجــاز 

غــر القانونيــ�ة، حيــث تنقطــع أخبــار املعتقــل عــن أهلــه وختربهــم الســلطات األمنيــ�ة بأنــه ليــس موجــوًدا يف ســجونها.

ــ�ة  ــم أول مدين ــل قس ــن داخ ــري م ــاء القس ــا، لإلخف ــاىج« ، 25عام ــس البلت ــرض »أن ــث تع حي
ــم  ــس« ت ــر أن »أن ــوم 22\2\2018، ُيذك ــرباءة ي ــض بال ــة النق ــه محكم ــت ل ــد أن حكم ــر بع نص
ــد  ــب، وبع ــري والتعذي ــاء القس ــا إىل اإلخف ــرض بعده ــذ 13\12\2013، وتع ــه من ــض علي القب
ــو  ــى ول ــه ح ــل حبس ــرًيا، لتواص ــه قس ــلطات بإخفائ ــت الس ــرباءة قام ــم ال ــى حك ــه عل حصول

ــه. ــا حبق ــن القضاي ــدة م ــلة جدي ــل سلس ــ�ة، لتكم ــر قانوني ــة غ بطريق

يونيو مايو مارس أبريل فرباير ين�اير الشهور
6 3 4 0 2  عدد احلاالت

 قسم شرطة
 املنصورة\

 قسم شرطة
مني�ا القمح\
 قسم شرطة
الشيخ زايد

 سجن طرة

سجن طرة \
 مقر األمن
 الوطىن يف
الزقازيق

 مركز شرطة أبو
 كبر\ املحلة

 الكربى
 السجن

1:3:1:1 3 3:1 1:1  الوزن النسى
 لكل سجن

التوصيات 
1- تفعيل القانون من أجل التحقيق يف وقائع التعذيب اجلماعية والفردية واالنتهاكات اجلماعية داخل مقار االحتجاز.

2- تعديــل القوانــن؛ بمــا يضيــف معيــار مــدى جســامة األفعــال لتضيــف القصــد اجلنــايئ بالقتــل مــن وراء القيــام بالتعذيب 
أو اإلهمــال الطــى واملعاملة القاســية.

ــات  ــاركة منظم ــجون، بمش ــى الس ــراف عل ــا اإلش ــوكل إليه ــة ي ــتقلة منتخب ــ�ة مس ــاء هيئ ــون بإنش ــل القان ــان تفعي 3- ضم
ــجناء. ــة للس ــر احلماي ــا، لتوف ــوق الضحاي ــ�ة حبق ــة املعني ــات احلقوقي ــدىن واملؤسس ــع امل املجتم

4- العمل على منع انقضاء الدعوى اجلنائي�ة الناشئة عن التعذيب أو استخدام القسوة، وضمان عدم انقضائها.

5- تشــكيل جلنــة تتوافــر فيهــا معايــر الزاهــة واملصداقيــة لإلشــراف علــى تفعيــل التعديــالت الــى أقرتهــا إدارة الســجن 
مؤخــًرا باإلفــراج عــن الســجناء بعــد انقضــاء نصــف املــدة.

ــن  ــى األم ــر عل ــكلون خط ــن يش ــجناء الذي ــتثن�اء )الس ــق بإس ــا يتعل ــة فيم ــات الفضفاض ــد املصطلح ــى حتدي ــل عل 6- العم
ــجون. ــة الس ــى الحئ ــر عل ــل األخ ــك يف التعدي ــوىم( وذل الق
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املالحق 
ملحق 1: اإلحصاءات 
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جدول )1( اإلهمال الطى
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 2 الوزن النسي لسبب اإلصابة، حيث يشر إىل معدل تكرار سبب اإلصابة يف كل حالة مريضة يف السجون املذكورة، لتحديد سبب 
اإلصابة األكر شيوعا، وقد اعتمدنا يف تصنيف سبب اإلصابة على اإلستقراء حلاالت اإلصابة يف السجون، وحتديد ثالثة أسباب 

أكر شيوعا جيرى اختب�ار كل حالة عليها وهى : )سوء ظروف مقر اإلحتجاز/ أمراض مزمنة أو خطرة/ التعذيب( .  

 3 الوزن النسي لنمط اإلهمال، حيث يشر إىل معدل تكرار كل نمط من أنماط اإلهمال الى تم إستقراؤها من جملة احلاالت 
وذلك تبعا لنطاق املسئولية اجلنائي�ة الواقعة على كال من  السجن واجلهات الطبي�ة فيه يف توفر درجة معين�ة من الرعاية الطبي�ة 

للسجناء، وتم تصنيف األنماط تصاعديا من حيث تكلفة الرعاية:

1- تقديم الدواء: ففي هذه احلالة قد تم تشخيص املعتقل باإلصابة بمرض معن وحيتاج إىل نمط الرعاية املذكور، فتتحمل إدراة 
السجن املسؤلية اجلنائي�ة بامتن�اعها عن تقديم األدوية له سواًء بمنع دخوله يف الزيارات، أو عدم توفر مستشفى السجن لهذا 

الدواء.

2- االستجابة لطلبات الفحص: وهو ذلك النمط الذى يكون املعتقل فيه حديث عهد باملرض ويطالب بفحصه إما عن طريق 
طبيب السجن أو عن طريق إجراء الفحوص الطبي�ة التحليلية، ويتحمل املسؤلية اجلنائي�ة هنا طبيب السجن، سواء بتشخيصه، 

أو التوصية بفحصه يف عيادة خارجية. 

3- تقديم الرعاية الطبي�ة الالزمة: وهى الدرجة املتطلبة بعد الفحص والتشخيص، فإما تتطلب احلالة إجراء عمليات طبي�ة أو 
توفر نمط معن من ظروف االحتجاز، وتقع املسؤلية اجلنائي�ة هنا على طبيب السجن إذا لم يكن مستشفى السجن قادر على 

توفر الرعاية الطبي�ة، وذلك بالتوصية بنقل املعتقل إىل دور الرعاية الصحية املناسبة.

4-  النقل إىل املستشفيات املختصة:  وهو ذلك النمط  من الرعاية الذى تكون فيه مستشفى السجن غر قادرة تقديم الرعاية 
الطبي�ة، وتوصية طبيب السجن بنقل املعتقل إىل دور الرعاية الصحية املناسبة، ويأىت دور إدارة السجن يف تنظيم هذا األمر، فتقع 

املسئولية اجلنائي�ة على عاتق إدارة السجن بنقل السجناء إىل املستشفيات املختصة.
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جدول )2( التعذيب

 4 معدل تكرار كل نمط من أنماط التعذيب لكل حالة.


