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مقدمة

أزمة  اليوم، خاصة في ظل استمرار  انتهاكات متزايدة يعاني منها المحتجزون في مصر 
انتشار فيروس كورونا ) كوفيد 1٩(، فمنذ مارس 2٠2٠ يواجه السجناء المعزولون بمفردهم 
تفشي فيروس كورونا داخل السجون،  في ظل اإلجراءات الحترازية الصورية التي أعلنت عنها 
وزارة الداخلية. إلى جانب منظومة الرعاية الصحية المتردية بالسجون، وإصرار وزارة الداخلية 
الحالية والتي فاقمها انقطاع تواصلهم مع  التعتيم حول وضعية المحتجزين  على سياسة 
العالم الخارجي في مشهد هو أقرب لإلخفاء القسري، ما أدى إلى إضافة انتهاكات جديدة 

لقائمة ما يعاني منه المحتجزون داخل السجون المصرية في األساس.

تحرص السلطات المصرية أن تكون الرواية الرسمية عن أماكن الحتجاز وأوضاع المحتجزين 
هي التأكيد على تمتع النزلء بكافة حقوقهم القانونية، سواء فيما يخص الرعاية الصحية، أو 
الزيارة والتريض والمعاملة غير المهينة، وحتى تمكينهم من القراءة والتطور الذاتي، وهو 

األمر الذي ينافي الحقيقة، وفًقا لتقارير حقوقية مستقلة.1 

وبالرغم من الصعوبات التي تواجه المنظمات الحقوقية المصرية، وحتي الرسمية منها 
الداخلية  وزارة  من  موافقات  على  الحصول  في  اإلنسان  لحقوق  القومي  المجلس  مثل 
بالقانون، إل أن  المكفولة  ينالون حقوقهم  المحتجزين  أن  أماكن الحتجاز والتأكد من  لزيارة 
الشهادات الواردة من المحتجزين أنفسهم أو أسرهم أو محاميهم تكشف عن رؤية مغايرة 
الدولية واألممية، حيث  الجهات  أمام  ترويجه بهدف تحسين صورتها  السلطات  تحاول  عما 
بالمخالفة للقوانين  تتنوع النتهاكات داخل أماكن الحتجاز على أيدي موظفين وأفراد أمن 

المحلية والمواثيق الدولية.

جدير بالذكر أنه خالل الستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق اإلنسان في نوفمبر 
2٠1٩  تلقت مصر 23 توصية تتعلق بأماكن الحتجاز، 2٦ توصية  تتعلق بالتعذيب والمعاملة 
القاسية، كما تلقت مصر في نفس الجلسة 7 توصيات تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان من 

قبل موظفي الدولة.2 

يحاول هذا التقرير أن يرسم صورة شبه واضحة عن أوضاع أماكن الحتجاز في مصر، من 
خالل تسليط الضوء على أوضاع سبعة سجون على األقل،3 كان محتجًزا فيهم 1٠57 متهًما 
في سبع قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي. يقدم هذا التقرير قراءة وعرض لوثائق 

حقوق  انتهاكات  على  نظرة  القناطر:  في  منسيات   .2٠1٩ ديسمبر   23 اإلنسان.  لحقوق  المصرية  الجبهة   *  1
/https://egyptianfront.org/ar/2019/12/forgotten-in-al-qanater المحتجزات في سجن القناطر

https://www.hrw.org/ar/ العقرب  سجن  في  خطيرة  انتهاكات   .2٠1٦ سبتمبر   28 ووتش.  رايتس  هيومن   *
news/2016/09/28/294446

الجبهة المصرية لحقوق النسان، 13 ديسمبر 2٠1٩، تحليل الجبهة المصرية لموضوعات حقوق اإلنسان الواردة   2
https://egyptianfront.org/ 2٠1في توصيات الدول المقدمة لمصر في الستعراض الدوري الشامل في 13 نوفمبر ٩

/ar/2019/12/upr-analysis
سجن شديد الحراسة 1، سجن شديد الحراسة 2، طرة استقبال،  طرة تحقيق، القناطر رجال، الكيلو 1٠ ونصف،   3

والمؤسسة العقابية لألحداث بالمرج

"كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، 
ول يجوز تعذيبه، ول ترهيبه، ول إكراهه، ول إيذاؤه بدنًيا أو معنوًيا، ول يكون حجزه، أو 

حبسه إل فى أماكن مخصصة لذلك لئقة إنسانًيا وصحيًا،"
"السجن دار إصالح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الحتجاز لإلشراف القضائى، ويحظر 
فيها كل ما ينافى كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصالح 

و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم."

المواد ٥٥،٥٦ من الدستور المصري
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تتضمن شهادات 3٠٠ محتجًزا من بين هؤلء المحتجزين،  حيث استطاعت الجبهة أن تصل 
والتي سجلت  الحبس،  وتجديد  التحقيقات  محاضر  الموثقة في  الشفهية  إلى شهاداتهم 

شكواهم للنيابة مما يعانونه داخل أماكن الحتجاز.

ينقسم هذا التقرير إلي ثالثة أقسام رئيسية؛ األول يسلط الضوء على بيانات وتفاصيل 
يتضمنه من سير  بما  الموثقة شهاداتهم،  المحتجزون  ذمتها  المتهم على  السبع  القضايا 
القضية ووضعها النهائي، إلى جانب وقائع القضية وأعداد المتهمين والتهامات الموجهة 
إليهم. في حين يركز القسم الثاني على دور النيابة وتفاعلها مع أوضاع المحتجزين والستجابة 
لمطالبهم بتحسين أوضاع السجون ومحاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم هناك وذلك 
بالنظر لدورها في اإلشراف القضائي على أماكن الحتجاز. و يستعرض القسم الثالث أبرز 
أنماط النتهاكات التي يتعرض لها األشخاص داخل السجون، مثل اإلهمال الطبي، واألحوال 
المعيشية غير اآلدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو 

المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة. 

يصل هذا التقرير إلى عدة نتائج أبرزها أن المحتجزون في مصر يتعرضون إلى انتهاكات 
واسعة وممنهجة  على يد موظفي وزارة الداخلية وبعلم من النيابة العامة، حيث تكشف 
النتهاكات  كبير من  لعدد  المحتجزين  تعرض  أوراق رسمية-  عن  الموثقة في   - الشهادات 
والمعاملة  المعيشية،  األحوال  وتردي  الصحية  الرعاية  غياب  أبرزها  السجن،  إدارة  يد  على 
الزيارة  في  الحق  مثل  األساسية  الحقوق  من  التمكين  في  والتعسف  والمهينة،  القاسية 
والتريض، وغيرها من النتهاكات. وذلك في ظل غياب إشراف قضائي للتأكد من مطابقة 

أماكن الحتجاز للمعايير الدولية والقانونية لحقوق النزلء بها.
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منهجية التقرير
يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين داخل عدد من السجون المصرية 
المختلفة، ويرسم صورة عن التعسف الذي تمارسه إدارات السجون تجاه حقوق المحتجزين 
لمعاملة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  األمم  رأسها قواعد  الدولية وعلى  بالمواثيق  المكفولة 
السجون  رقم 3٩٦ لسنة  تنظيم  رأسها قانون  المنظمة وعلى  المحلية  السجناء والقوانين 
1٩5٦. كما يسعى التقرير لعرض شكل  تفاعل النيابة مع أقوال المتهمين عن النتهاكات 

التي يتعرضون لها أثناء احتجازهم في هذه األماكن.
يعتمد هذا التقرير بشكل رئيسي على األوراق الرسمية لسبعة قضايا تحتوي على وقائع 
تزال في  الحكم فيها وأخرى ما  عنف سياسي نظرتها محاكم عسكرية ومدنية، بعضها تم 
مرحلة المحاكمة. وذلك وفق منهجية طورتها الجبهة المصرية لتوثيق النتهاكات الحقوقية 
التي يتعرض لها المتهمون منذ لحظة القبض عليهم، من خالل تحليل أقوالهم المثبتة في 

محاضر التحقيقات وتجديدات الحبس أمام النيابة.4
 يستهدف التقرير عينة مركزة من أقوال 3٠٠  متهًما موزعين على سبعة سجون في هذه 
القضايا، وذلك أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام النيابة، من أصل 1٠57 شخًصا )حوالي ٪28( 
تم التحقيق معهم على ذمة هذه القضايا، وهي الفترة الزمنية التي يتحدث فيها المتهمون 
عن أوضاع حبسهم الحتياطي داخل السجون ويثبتون شكواهم من هذه األوضاع وإدارات 

السجون المحتجزين فيها، ويعرضون مطالبهم للنيابة بخصوص تحسينها. 

السجون محل الحتجاز إجمالي 
أقوال 

المتهمين 
محل العينة

إجمالي 
المتهمين  

غير 
الهاربين

إجمالي 
المتهمين 

في  
القضية

رقم القضية م

شديد الحراسة 2     
)العقرب 2(

78 153 278 123 لسنة 2٠18 جنايات 
شرق القاهرة العسكرية

1

شديد الحراسة 1
)العقرب 1(، سجن 

الستقبال

54 283 555 137 لسنة 2٠18 جنايات 
شمال القاهرة العسكرية

2

سجن الستقبال، شديد 
الحراسة 1 )العقرب 1(، 

المؤسسة العقابية

٩ 17٠ 3٠1 القضية 148 لسنة 2٠17 
جنايات شمال القاهرة 

العسكرية

3

شديد الحراسة 2     
)العقرب 2(

٩٦ 2٠3 2٩٩ ٦4 لسنة 2٠17 جنايات 
شمال القاهرة العسكرية

4

سجن الستقبال، شديد 
الحراسة 1 )العقرب 1(

34 11٦ 17٠ القضية 247 لسنة 2٠1٦ 
جنايات شرق القاهرة 

عسكرية

5

سجن طرة استقبال، طرة 
تحقيق، سجن القناطر رجال، 

سجن الكيلو 1٠ ونص، 
المؤسسة العقابية

5 23 2٦ القضية رقم 3٠1 لسنة 
2٠1٦ جنايات الطالبية

٦

سجن الستقبال، شديد 
الحراسة 1 )العقرب1(

24 1٠٩ 2٠8  5٠٦ لسنة 2٠14 كلي 
شرق القاهرة

7

7 سجون 3٠٠ محتجز  1٠57 
شخص

 1837
محتجز

اإلجمالي

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان، ٦ سبتمبر 2٠18. ُمثبت باألوراق: دليل توثيق النتهاكات الحقوقية من األوراق   4
/https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq الرسمية للقضايا
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السبع  على  عامة  نظرة  أوًل: 
قضايا محل التحليل

يتناول هذا الجزء من التقرير المعلومات األساسية حول السبع قضايا محل التحليل، ويعرض 
صدر،  إن  فيها  الحكم  وحتى  إحالتها  من  بداية  القضية،  هذه  في  والمحطات  التواريخ  أبرز 
فضاًل عن تسليط الضوء على أعداد المتهمين في هذه القضايا، وأبرز الوقائع والتهامات 
النيابة  من  الموجه  التهام  وقرارات  اإلحالة  أوامر  تحليل  واقع  من  وذلك  إليهم.  الموجهة 

العامة أو العسكرية إلي المحكمة.

• األهرامات الثالثة )القضية رقم 301 لسنة 2016، 
جنايات الطالبية(

وفًقا ألمر اإلحالة، تضمنت القضية اتهامات بتجمهر بعض األشخاص حاملين أسلحة نارية 
يناير 2٠1٦، وقاموا   7 يوم  الهرم صباح  الثالثة بشارع  األهرامات  أمام فندق  حارقة  ومواد 
بأعمال عنف تزامًنا مع خروج فوج سياحي من الفندق وإطالق نار على عريف شرطة. وبعد 
إليهم قطاع األمن  القبض على 24 شخًصا ضمن 2٦ ممن أسند  ألقت قوات األمن  أيام 

الوطني هذه الواقعة بينما تبقى متهمان اثنان هاربان.

برئاسة  الجنايات  محكمة  إلى  المتهمين  بإحالة   2٠1٦ أبريل  في  العامة  النيابة  أمرت   
المستشار ناجي شحاتة، حيث وجهت إليهم اتهامات »تأسيس وتولي قيادة جماعة مخالفة 
ألحكام القانون والدستور »اللجان النوعية لإلخوان بالجيزة«، وإمداد عناصر الجماعة بأسلحة 
وذخائر وعبوات حارقة وألعاب نارية، كذلك التجمهر أمام فندق األهرامات الثالثة، وإمطاره 
من  سياحي  فوج  خروج  مع  بالتزامن  الحارقة،  بالعبوات  ورشقه  النارية،  األعيرة  من  بوابل 
النار على عريف شرطة كان  ا  الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وإطالق 
متواجًدا أمام الحافلة، وحيازة أسلحة نارية بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، ومسدسات بغير 
بقصد  أسود  وبارود  الكلورات  ومفرقعات  البوتاسيوم  كرات  عن  عبارة  ومتفجرات  ترخيص، 

استعماله في نشاط يخل باألمن العام«. 

وفي فبراير 2٠1٩ أصدرت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار ناجي شحاتة بمحكمة جنايات 
الجيزة حكمها بإحالة ستة متهمين لمفتي الجمهورية إلبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم 
باإلعدام، وهم: عبد العال علي، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد 
العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن علي، ُيذكر أن المتهم الطفل كريم حميدة تم إدراجه 
الُمحال أوراقهم إلى فضيلة المفتي غير أن المحكمة بعدها استثنته وحكمت عليه  ضمن 
المتهمين،  باقي  المحكمة حكمها على  أكتوبر 2٠1٩ أصدرت  بالسجن عشر سنوات. وفي 
وتضمن الحكم معاقبة ثمانية متهمين بالمؤبد وإلزامهم بالمصروفات وهم كريم منتصر 
وأحمد خالد ومصطفى محمود ومحمد خلف وأحمد بدوي ومحمود مصطفى وأحمد صالح 

ومحمود عبدالقادر إلى جانب معاقبة  12طفاًل بالسجن عشر سنوات.

رقم القضية

القضية رقم 
301 لسنة 

2016، جنايات 
الطالبية

مدنية - دوائر 
إرهاب

فبراير وأكتوبر 
2019

اإلعدام، المؤبد، السجن عشر 26أبريل 2016
سنوات

تاريخ إصدار نوع المحكمة
الحكم

تاريخ إحالة 
القضية للمحكمة

عدد المتهمين 
في القضية

األحــــكام فــــــــي الـــــــقضية
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 2017 لسنة   148 )القضية  عسكرية   148 القضية   •
شمال القاهرة العسكرية(

قام المستشار نبيل صادق النائب العام السابق في نوفمبر 2٠1٦ بإحالة 3٠1 متهًما إلى 
القضاء العسكري لتهامهم بتكوين  22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم »ولية سيناء«،واستمرت 
التحقيقات على مدى أكثر من عام حتى تمت إحالة القضية للمحكمة العسكرية، وبدأت أولى 

جلسات المحاكمة في أغسطس 2٠17. 

في  للمتهمين  العسكرية  القاهرة  شرق  نيابة  وجهت  القضية،  في  التهام  لقرار  ووفًقا 
القضاة  إقامة  مقر  واستهداف  بالعريش،  قضاة   3 اغتيال  رأسها  على  اتهامات  القضية 
أسفر  والتي  الفنادق،  بأحد  سيناء  شمال  بمحافظة  البرلمانية  النتخابات  على  المشرفين 
عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، ورصد واستهداف الكتيبة 1٠1 بشمال سيناء 
مدرعات  استهدفت  العريش  مطار  بطريق  ناسفة  عبوات  وزرع  مرات،  عدة  الهاون  بقذائف 
القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش 
وإدارة قوات أمن العريش باستخدام سيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء 
بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولت، وكذلك الرصد والتخطيط لغتيال رئيس الجمهورية 
إحداهما  خليتين  بين  تم  التخطيط  أن  التحقيقات  ذكرت  حيث  مرتين،  السيسي  الفتاح  عبد 
عن  كانت  الثانية  المحاولة  أما  العمرة،  مناسك  أدائه  خالل  لستهدافه  وذلك  بالسعودية، 
طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين »من بين الضباط الملتحين«. كما أنه من بين التهم:  
إطالق نيران على معسكر األمن المركزي واستهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال 
سيناء، و إطالق نيران على أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة في مناطق 

الوفاء والشالق والقمبذ وقبر عمير والخروبة. 

في 12 يونيو 2٠1٩ أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية أحكامها في القضية، حيث 
عاًما،  المشدد لمدة 15  بالسجن  المؤبد، وعلي 2٩ متهًما  بالسجن  حكمت على 32 متهًما 
وحكمت علي 3٦ متهًما آخرين بالسجن المشدد لمدة 1٠ سنوات، بالسجن المشدد لمدة 7 
سنوات لمتهم واحد، كما حكمت علي 81 متهًما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وبالمشدد 
لمدة 3 سنوات لـ117 متهمًا، وقضت ببراءة متهمين اثنين وانقضاء الدعوى القضائية لمتهم 

واحد لوفاته، وقررت عدم اختصاصها ولئيا تجاه متهم واحد »طفل«.5 

• »تصوير قاعدة بلبيس الجوية« القضية 247 لسنة 
2016 جنايات شرق القاهرة عسكرية

حّولت نيابة أمن الدولة العليا القضية )247( لسنة 2٠1٦ جنايات شمال عسكرية المقيدة 
لديها برقم )٦72( لسنة 2٠15 بمذكرة للقضاء العسكري في أغسطس ٦،2٠1٦  لتستكمل 
النيابة العسكرية هي التحقيق في القضية. وفي يناير 2٠17 أحالت النيابة العسكرية القضية 
لمحكمة شمال القاهرة العسكرية أوراق القضية 247 عسكرية والمتهم فيها 17٠ شخص، 

 https://bit.ly/3kDOQzD »أخبار اليوم، 12 يونيو 2٠1٩،أحكام رادعة على 3٠٠ متهما بـ»محاولة اغتيال السيسي  5
اليوم السابع، 2٠ أغسطس 2٠1٦، النيابة تتخذ قرارا جديدا بشأن المتهمين فى قضية »داعش مصر«.. تعرف   ٦

 http://www.youm7.com/2849743 عليها

رقم القضية

القضية 148 
لسنة 2017 

شمال القاهرة 
العسكرية

يونيو 2019عسكرية اإلعـــــدام، الــــمؤبد، الســــــــجن 5301 يوليو 2016
المشدد 15 سنة، 10 سنوات، 

7 سنوات، 5 سنوات، 3 
سنوات، براءة، انقضاء الدعوى 

الجنائية لوفاة أحدهم، عدم 
االختصاص لمتهم طفل.

تاريخ إصدار نوع المحكمة
الحكم

تاريخ إحالة 
القضية للمحكمة

عدد المتهمين 
في القضية
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وتحددت أول جلسة للمحاكمة في فبراير 2٠17، وذلك على خلفية عدة اتهامات من ضمنها 
الدستور  أحكام  تعطيل  منها  الغرض  القانون  خالف  على  أسست  جماعة  قيادة  »تولي 
على  أسست  لجماعة  والنضمام  عملها،  ممارسة  من  الدولة  ومنع مؤسسات  والقوانين 
خالف القانون، واللتحاق بجماعة داعش اإلرهابية بمقرها خارج البالد، والحصول بوسيلة غير 
مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد عن طريق التقاط صور لقاعدة بلبيس الجوية 

وتسليمها لدولة أجنبية«. 

في مايو 2٠18، حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 12 يونيو،  لكنها مدت أجل 
النطق بالحكم أكثر من مرة قبل إصدارها الحكم في أكتوبر 2٠18. وقضت المحكمة بالمؤبد 
لـ 4 متهمين أحدهم غيابًيا، و1٠ سنوات  على ٩ متهمين أحدهم غيابًيا، والسجن 15 سنة 
لـ4 متهمين آخرين مع تغريم أحدهم 1٠ آلف جنيه، و5 سنوات لـ5 متهمين، والبراءة وعدم 
الختصاص على  متهمين آخرين، وقضت المحكمة بإعفاء المتهم رقم )35( بالقضية من 
العقوبة، كما قضت المحكمة بعدم الختصاص على 145 متهًما آخرين، ويعود سبب إعفاء 

المتهم رقم )35( إلى إرشاده عن بعض المتهمين اآلخرين في القضية. 

وفي يناير 2٠1٩ قررت هيئة التصديق على األحكام العسكرية رفض التصديق على الحكم 
الصادر في القضية وإلغاء جميع األحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية، وإعادة 
أولى  بدأت  حيث  بطرة.7  الشرطة  أمناء  معهد  في  أخرى  دائرة  أمام  جديد  من  محاكمتهم 
الدائرة  المحاكمة إلى أن قررت  إجراءات  يناير 2٠1٩ واستمرت  المحاكمة في  إعادة  جلسات 

الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، حجز القضية لجلسة 1٠ سبتمبر 2٠2٠ للنطق بالحكم.

القضية 64 لسنة  العام«  النائب  اغتيال  • »محاولة 
2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة 

أحالت نيابة شمال القاهرة العسكرية في 12 أكتوبر 2٠17 عدد 2٩٩ متهًما فى القضية ٦4 
لسنة 2٠17 والمعروفة إعالمًيا باسم قضية » النائب العام المساعد« أو » قضية حركة حسم 
» إلى محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية.8 وكانت النيابة العسكرية قد تسلمت ملف 
التحقيقات عن  أن كشفت  بعد  العليا فى شهر مارس 2٠17  الدولة  أمن  نيابة  القضية من 
سعى التنظيم لستهداف عدد من المنشآت التابعة للقوات المسلحة والشرطة والسفارات 
األجنبية. وُعقدت جلسات المحاكمة برئاسة العقيد هاني رامي وصدر الحكم على المتهمين 
تاريخ اإلحالة للمحاكمة، بالسجن  في ٩ مارس 2٠2٠، بعد ما يقرب من عامين ونصف من 
لـ7  سنة   15 لمدة  والسجن  متهمين،  لـ3  سنة   15 المشدد  والسجن  متهًما،  لـ112  المؤبد 
متهمين، والسجن المشدد 1٠ سنوات لـ17 متهًما.فيما عاقبت المحكمة 22 متهًما بالسجن 
المشدد 5 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ44 
متهًما والسجن 3 سنوات لـ٦ متهمين، وقضت ببراءة 8٠ متهًما، وانقضاء الدعوى الجنائية 

لمتهم واحد للوفاة.٩

https://bit. »أخبار اليوم، ٦ يناير 2٠1٩، العسكرية تلغي األحكام الصادرة علي متهمي »قاعدة بلبيس الجوية  7
ly/3kIOUhq

 ٦4 رقم  القضية  في  المحاكمة  مرحلة  انتهاكات  رصد  تقرير   ،2٠2٠ يوليو   2 اإلنسان،  لحقوق  المصرية  الجبهة   8
https://egyptianfront.org/ar/2020/07/64court-violations عسكرية

لـ1٠4  والمشدد  لـ112  والمؤبد   8٠ براءة  ٦4 عسكرية..  القضية  أحكام  باألسماء|   .2٠2٠ مارس   ٩ العربية.  مصر   ٩
 https://bit.ly/3kJQgsa متهمين

رقم القضية

القضية 247 
لسنة 2016 
جنايات شرق 

القاهرة 
عسكرية

أكتوبر 2018عسكرية المؤبد، 15 سنة، 10 سنوات، 170يناير 2017
5 سنوات، البراءة، عدم 

االختصاص.
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لسنة   506 رقم  القضية  المقدس«  بيت  »أنصار   •
2014 كلي شرق القاهرة/ 432 لسنة  2013 حصر أمن 

دولة عليا  

بدأت أول جلسات المحاكمة في القضية في فبراير 2٠15 برئاسة المستشار حسن فريد، 
بعد حوالي ٩ شهور من إحالة النيابة، في مايو 2٠14 أوراق 2٠٠ متهًما إلى محكمة جنايات 
القاهرة ثم ضمت إليهم فيما بعد عدًدا آخر من المتهمين، ليصبح إجمالي المتهمين على 
ذمة القضية 2٠8 متهًما، منهم 1٠1 متهًما هارًبا. ووفًقا لقرار اإلحالة، فقد أسندت النيابة 
إلى المتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب عدد 54 عملية إرهابية، ُقتل على إثرها أكثر من ٦٠ 

مواطًنا معظمهم من رجال الشرطة.1٠ 

العامة،  بالمنشآت  واإلضرار  القتل،  في  والشروع  بالقتل  اتهامات  إليهم  النيابة  وجهت 
أسرار  إفشاء  التهامات  شملت  كما  واستخدامها،  ومفرقعات  أسلحة  وحيازة  والسرقة، 
حكمت  وقد  إرهابية.  لجماعة  والنضمام  وتمويل  بقيادة  التهامات  عن  فضاًل  عسكرية، 
المحكمة في 2 مارس 2٠2٠ بعد أكثر من ٦ سنوات من إحالة القضية إليها أحكاًما باإلعدام 
لـ15  سنة   15 والسجن  شخًصا،  لـ٦1  المؤبد  والسجن  القضية،  هذه  في  شخًصا   37 على 
شخًصا، والسجن 1٠ سنوات لـ21 شخًصا، والسجن 5 سنوات لـ 52 شخًصا، وانقضاء الدعوى 

الجنائية لـ 22 شخًصا.11 

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان. 2 سبتمبر 2٠2٠. حكم قبل المداولة: تقرير حول انتهاكات ضمانات المحاكمة   1٠
العادلة في القضية رقم 5٠٦ لسنة 2٠14 كلي شرق القاهرة/ 432 لسنة 2٠13 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعالمًيا باسم 

/ansar-432year2٠13/٠٩/2٠1٩/https://egyptianfront.org/ar قضية أنصار بيت المقدس
المصري اليوم. 2 مارس 2٠2٠. الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان. اإلعدام شنقا لـ»عشماوى« و3٦ آخرين في   11

147٦٦52/https://www.almasryalyoum.com/news/details)أنصار بيت المقدس« )صور«

وجهت النيابة للمتهمين 34 اتهاًما يتوزع أغلبها بين القتل و الشروع فى القتل والشتراك 
بالتفاق والتحريض، في وقائع تمت فى الفترة بين العام 2٠14 -2٠1٦ ، فى ٦ محافظات 
مختلفة هم: البحيرة، والفيوم، والغربية، والقاهرة، ودمياط، والجيزة. وتتلخص وقائع القضية 
فى قتل 1٦ شخًصا والشروع فى قتل 15 آخرين أغلبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة وعدد 
من أفراد القوات المسلحة على رأسهم قائد الفرقة التاسعة مدرعات العميد عادل رجائى، 
باإلضافة إلى محاولة قتل النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز والمستشار أحمد أبو الفتوح. 

وأخيًرا محاولة اغتيال على جمعة المفتي السابق للجمهورية.

رقم القضية

القضية 
64 لسنة 

2017 جنايات 
عسكرية شمال 

القاهرة

مارس 2020عسكرية السجن المؤبد، السجن المشدد 299أكتوبر 2017
15 سنة، 10 سنوات، 5 

سنوات، والسجن 10 سنوات، 
5 سنوات، 3 سنوات، البراءة.

تاريخ إصدار نوع المحكمة
الحكم

تاريخ إحالة 
القضية للمحكمة

عدد المتهمين 
في القضية

األحــــكام فــــــــي الـــــــقضية
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506 لسنة 
2014 كلي 

شرق القاهرة

مارس 2020مدنية السجن المؤبد، 15 سنة، 10 208مايو 2014
سنوات، 5 سنوات، انقضاء 

الدعوى الجنائية
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 2018 لسنة   137 قضية  الثانية«  سيناء  »ولية   •
جنايات عسكرية شمال القاهرة 

نظرت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق القضيتين 7٩ و1٠٠٠ لسنة 2٠17 والمتهم 
فيهما 555 شخًصا، وأحالت القضيتين للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2٠18 جنايات 
محكمة  إلى  المتهمين   2٠18 ديسمبر  في  العسكرية  النيابة  أحالت  ثم  عسكرية.12  شمال 
الجنايات العسكرية، وذلك بعد اتهامهم بعدد من التهامات من ضمنها »تأسيس 43 خلية 
عنقودية تابعة لتنظيم »داعش« وارتكاب جرائم إرهابية وهي جنايات القتل والشروع في 
القتل العمد وتخريب ممتلكات تابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل أي شخص ينتمي 
إليهما وحيازة وإحراز األسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل 
باألمن والنظام العام«. وفي يناير 2٠1٩ بدأت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم 
مرحلة  التقرير في  كتابة صدور  لحظة  إلي  القضية  تزال  وما  القضية.13  أولى جلسات  طرة 

المحاكمة ولم يصدر فيها حكم حتى اآلن.

جنايات شرق   2018 لسنة   123 القضية   »2 • »حسم 
القاهرة العسكرية

بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية 123 لسنة 2٠18 في 1٦ يناير 2٠1٩، 
وهي القضية التي نتجت عن دمج القضية رقم 42٠ لسنة 2٠17 والمعروفة إعالمًيا باسم 
قضية حسم 2، والقضية رقم 1٠74 لسنة 2٠17 والمعروفة إعالمًيا بقضية لواء الثورة.14 حيث 
بدأ إلقاء القبض على المتهمين منذ النصف األول من عام 2٠17 واستمر إلى النصف األول 
النقيب  اغتيال  المتهمين في  إلى  النيابة  التي وجهتها  من عام 2٠18، وتمثلت التهامات 
أسفر  ما  نصر،  بمدينة  أمني  كمين  على  الهجوم  في  والشتراك  عزازي شريف،  إبراهيم 
عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، أما المتهمون 
بقضية »لواء الثورة« فوجهت لهم النيابة اتهامات النضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور 

عبادة األقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء. 

إرهابية،  لجماعة  النضمام  في  تتمثل  اتهامات  القضية  ذمة  على  المتهمون  ويواجه 
وجمع  مفرقعات،  حيازة  وكذلك  القانون،  بمخالفة  أسلحة  وحيازة  العنف،  على  والتحريض 
القتل،  القتل والشروع في  إرهابية، فضاًل عن تهم  معلومات دون سند، وتمويل جماعة 
واستخدام العنف، والشتراك في اتفاق جنائي. وما تزال القضية حتى لحظة صدور هذا 

التقرير في مرحلة المحاكمة ولم يصدر فيها حكم حتى اآلن.

https://www.  جريدة الشروق. 1٦ أبريل 2٠1٩. تأجيل محاكمة 555 متهما في قضية »ولية سيناء 4« لـ3٠ أبريل  12
   ٩٩2e-add732a4٦f٠2-4٠d5-٩٩c٠-id=b٠e٦٠d7٩&1٦٠42٠1٩=shorouknews.com/news/view.aspx?cdate

فى  اإلرهابية  الكيانات  بقضية  متهمًا   555 محاكمة  جلسات  أولى  قليل..  2٠1٩.«بعد  يناير   31 السابع،  اليوم   13
 4124245/com.http://www.youm7 »سيناء

اليوم السابع. 1٦ يناير 2٠1٩. تأجيل أولى جلسات محاكمة 271 متهًما بقضية »حسم 2 ولواء الثورة« لـ 3٠ يناير    14
3gYAojc/https://bit.ly
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يسعى هذا الجزء من التقرير إلي تسليط الضوء على دور النيابة العامة، وباألخص نيابة 
على  أوضاعهم  بتحسين  المحتجزين  وشكاوى  لمطالب  الستجابة  في  العليا،  الدولة  أمن 
خلفية اتهامهم في هذه القضايا وإيقاف ما يتعرضون له من انتهاكات، ومحاسبة المتسبب 
النيابة باعتبارها إحدى  في اإلخالل بحقوق المتهمين، وهو ما يدخل في صلب اختصاص 
عناصر السلطة القضائية المنوطة باإلشراف على أماكن الحتجاز وفًقا للمادة 42 من قانون 
اإلجراءات الجنائية، األمر الذي قد يلقي بتساؤلت حول تكوين النيابة لعقيدة تجاه المتهمين.

يحق للمسجون تقديم أي شكوى عن انتهاك أو مطالبة بحقه، وفًقا للمادة 43 من قانون 
أى وقت  يقدم فى  أن  الحق فى  »لكل مسجون  أن:  على  تنص  التي  الجنائية  اإلجراءات 
لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية. ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور 

قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.«

النيابة العامة ضمن الهيئات القضائية التي يخّول لها الدستور والقانون سلطة اإلشراف 
و8٦   85 والمواد  الجنائية  اإلجراءات  قانون  42 من  المادة  السجون، فتنص  على  القضائي 
من قانون تنظيم السجون على أن للنائب العام ووكالئه ولرؤساء ووكالء محاكم الستئناف 
أماكن  الدخول فى جميع  التحقيق في دوائر اختصاصهم، حق  والمحاكم البتدائية وقضاة 
السجن فى أى وقت للتحقق من مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يلزم بشأن 
ما يقع من مخالفات، كذلك التحقق من أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق وقرارات المحاكم 
في القضايا يجرى تنفيذها على الوجه المبّين فيها، والتأكد من عدم وجود محتجز بغير وجه 
األحوال  عدا  فيما  بتشغيله  الصادر ضده  الحكم  يقض  لم  تشغيل مسجون  عدم  قانوني، 
المبينة في القانون، وعزل كل فئة من السجناء عن الفئة األخرى، وأن السجالت المفروضة 
طبًقا للقانون مستعملة بانتظام، أيًضا يحق لهم قبول شكاوى السجناء وفحص السجالت 

واألوراق القضائية. 

ثانًيا: النيابة تتجاهل شكاوى 
المتهمين حول أوضاع 

احتجازهم

زيارة  والستئنافية  البتدائية  المحاكم  ووكالء  ورؤساء  العامة  النيابة  أعضاء  من  لكل 
وجود  عدم  من  والتأكد  اختصاصهم  دوائر  فى  الموجودة  والمركزية  العامة  السجون 
محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يّطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض 
والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يّتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد 
أن ُيبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن ُيقّدموا لهم كل مساعدة لحصولهم 

على المعلومات التي يطلبونها.

المادة ٤٢ من قانون اإلجراءات الجنائية رقم 1٥0 لسنة 19٥0

أعطى القانون سلطة اإلشراف للهيئات القضائية، لكنه لم يلزمهم باإلشراف الدوري على 
السجون والتأكد من مراعاة والتزام إدارة السجون للقوانين واللوائح. ومع ذلك فالنيابة العامة 
السجون  السجناء وزيارة  لها من  المقدمة  الشكاوى والمطالب  النظر في  تملك صالحيات 
والسعي نحو منظومة عادلة ل تهدر أو تنتهك حقوق السجناء، وفي ظل سوء األوضاع في 
السجون والنتهاكات التي ل تتوقف بحق السجناء ل يمكن تجاهل مسئولية النيابة العامة 
لحماية  جادة  خطوات  اتخاذها  بعدم  مباشرة  غير  بصورة  فيه  وتورطها  الحالي  الوضع  في 

المحتجزين والسجناء.
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قال المتهم هالل عمر محمد احمد نصر في القضية ٦4 لسنة 2٠17 جنايات عسكرية شمال 
القاهرة في تجديد حبسه بتاريخ 28 فبراير 15:2٠17 »أنا عايز أعلن إني عامل إضراب من يوم 
الخميس اللي فات بسبب سوء المعاملة واالنتهاكات اللي بتتم في السجن والمخالفة 
للقانون والدستور وبتهم بممارسة انتهاكات ممنهجة وأنها ضربت عرض الحائط بقرارات 

النيابة الخاصة بتصريح الزيارة« 

من واقع تحليل أقوال 3٠٠ متهًما في محاضر التحقيق وتجديد الحبس أمام النيابة المؤيدة 
لشكواهم، لم يجد المتهمون تفاعاًل من النيابة إل في حالت تقتصر على وضعهم الصحي 
ومطالبهم بالعرض على طبيب، أما فيما يخص أي انتهاكات أخرى فلم تقم النيابة باللتفات 
لها، حتى لو تكررت بصورة واضحة بين السجناء. وهذا أدى إلى أن 33 متهًما من أصل 3٠٠ 
النيابة  وأبلغوا  الطعام  عن  أضربوا  أنهم  قالوا  حبسهم  وتجديد  التحقيق  محاضر  تحليل  تم 
باإلضراب وأوضحوا أسبابهم، والتي كانت تعود إلى النتهاكات التي يتعرضون لها داخل 
أماكن احتجازهم، وأوضح أحد السجناء استخدام العنف والتعدي عليهم عند إعالنهم اإلضراب 
عن الطعام. كما تبّين أن أغلب السجناء المضربين كانوا متهمين في القضية ٦4 لسنة 2٠17 

جنايات عسكرية شمال القاهرة.

المقدس  بيت  أنصار  قضية  في  المتهم  عبدالرحمن  أحمد  علي  عبدالرحمن  المتهم  قال 
في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ 1 فبراير 1٦:2٠14 »عايز أقول إن الشرطة في السجن 
جّردونى من األكل والمالبس الخاصة والبطاطين واألدوية وهددونا بالضرب والتعّدي علينا 

عشان قولنا إننا هنضرب عن األكل«.

ُتمارس  التي  النتهاكات  على  اعتراًضا  الطعام  عن  لإلضراب  اللجوء  إلى  السجناء  يضطر 
بحقهم من قبل إدارة السجن وذلك بعد استنفاد الوسائل التي يمكن من خاللها الحصول 
للحق  التابعة  اإلنسان  حقوق  من  الطعام  عن  واإلضراب  مطالبهم.  وتلبية  حقوقهم  على 
في حرية التعبير، بالتالي فهو حق مشروع للسجناء، من منطلق سعيهم للتعبير عن رأيهم 
والمناداة بمطالبهم. لم يتضمن قانون تنظيم السجون أو الالئحة أي بنود عن هذا الحق إل 
أن إدارة السجن ملزمة باحترامه، وتحرير محضر للنيابة العامة بواقعة اإلضراب وتقديم الرعاية 

الطبية الضرورية ومتابعة األطباء الوضع الصحي للسجناء المضربين. 

ما زالت النيابة العامة تتلقى أقوال وشكاوى المحتجزين عن سوء األوضاع والنتهاكات التي 
أو ممارسة مهام عملها واختصاصها  والمحاسبة،  بالتحقيق  بادرة  لكن دون  لها،  يتعرضون 
آلية  يتبقى  لم  السجناء.  والنظر في شكاوى ومطالب  السجون  القضائي على  باإلشراف 
للسجناء إل إضرابهم عن الطعام، األمر الذي يعرضهم لنتهاكات مضاعفة، وهذا ما لجأ إليه 
الكثير على مدار السنوات الماضية وأبلغوا به النيابة، لكن ما زالت النيابة متواطئة بتجاهل 

شكواهم بدًل من استخدام السلطات التي منحها إياها الدستور والقانون.

مرفق 1  15
مرفق 2  1٦
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انفوجراف يوضح عدد المضربين عن الطعام 
احتجاجا على أوضاع احتجازهم
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يستعرض هذا الجزء من التقرير أهم النتائج التي تم التوصل إليها تحليل محاضر التحقيق 
وتجديد الحبس لـ 3٠٠ متهم، في 7 قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي، موزعين على 
7 سجون وأماكن احتجاز مختلفة على األقل، حيث تعرض عدد كبير من المتهمين لنتهاكات 
التعليم والزيارة والتريض  المعاملة اآلدمية والرعاية الصحية ومواصلة  تتعلق بحقهم في 

وغيرها، وذلك بالمخالفة لحقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية 

انتهاك الحق في ظروف معيشة آدمية
تلتزم إدارة السجن باحترام حقوق السجناء وتقليص الفوارق بين وضع المعيشة داخل السجن 
وفي الخارج، بما يتضمن ذلك من طعام ومياه مناسبين وبكمية كافية، والحرص على توافر 
التهوية واإلضاءة المناسبين وإمكانية السجناء التحكم فيها، ومراعاة تغير الطقس من خالل 
توفير التهوية والمالبس والغطاء المناسب لدرجة الحرارة، كما أن كل سجين يجب أن يكون 
له سرير فردي ومساحة من الحركة كافية ومريحة له، أيًضا يجب الحرص على تقديم أدوات 

النظافة وأن تكون المراحيض نظيفة وصحية وتحترم الخصوصية.

ثالًثا: كيف تنتهك إدارة 
السجون حقوق المحتجزين؟

ر إدارة السجون لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية  1 - توفِّ
دة النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم. كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيِّ

ما احتاج إليه. ر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلَّ 2 - ُتوفَّ

القاعدة ٢٢ من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )نيلسون مانديال(

من خالل تحليل وإحصاء أقوال المتهمين في محاضر التحقيق، تبّين أن ٦2 شخًصا من أصل 
3٠٠ متهًما -فحصت الجبهة المصرية  أوراقهم-  تقدموا بشكاوى حول سوء التغذية وقلة 

الطعام والمياه. 

قلة وسوء التغذية
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قال المتهم محمد سالم صالح سالم في القضية ٦4 لسنة 
حبسه  تجديد  في  القاهرة  شمال  عسكرية  جنايات   2٠17

في  األوضاع  إن  أقول  عاوز  "أنا   :2٠17 يناير   4 بتاريخ 
السجن سيئة جًدا ومفيش أي وسائل للمعيشة وال 
محمد  الحسن  المتهم  طالب  كذلك  وال شرب"،  أكل 
موسي في القضية 137 لسنة 2٠18 جنايات عسكرية 
التجديد له  الطعام في حالة  القاهرة بتحسين  شمال 
"عاوز   :2٠18 يناير   ٩ بتاريخ  حبسه  تجديد  في  وذلك 
في  بيجيلنا  اللي  األكل  يحّسنو  لّيا  التجديد  هيتم  لو 

واحدة  وجبة  وكمان  أكل  بواقي  بيبقى  ألنه  السجن 
محمد  صالح  جمعه  عادل  المتهم  ويقول  اليوم"،  في 

شمال  عسكرية  جنايات   2٠17 لسنة   ٦4 القضية  في  النجار 
القاهرة أثناء تجديد حبسه بتاريخ 2 مايو 2٠15: "بيدخلولنا زجاجة 

مياه واحدة في اليوم واألكل ممكن اليوم كله ناخد رغيف عيش واحد"،17 بينما بّلغ محمد 
أحمد العسيلي النيابة بأنه لم يتناول طعاًما منذ يومين وهو متهم في القضية رقم 5٠٦ 
حبسه  تجديد  في  عليا  دولة  أمن  حصر   2٠13 لسنة    432 القاهرة/  كلي شرق   2٠14 لسنة 
بتاريخ 2٦ يناير 2٠14: "بقالي يومين ماكلتش". وفي القضية 247 لسنة 2٠1٦ جنايات شرق 
القاهرة عسكرية قال المتهم أحمد بشار إبراهيم في تجديد حبسه بتاريخ 15 نوفمبر 2٠15: 

"ال يوجد طعام يسّد جوع اإلنسان".18

مشاكل خاصة بالتهوية واإلضاءة

النيابة،  من خالل تحليل وإحصاء أقوال محاضر التحقيق وتجديد الحبس للمتهمين أمام 
تبّين بأن 11 شخص من أصل 3٠٠ متهًما تم فحص أوراقهم، تقدموا بشكاوى حول سوء 

التهوية واإلضاءة داخل الزنازين. 

حمدي  القاهرة  شمال  عسكرية  جنايات   2٠17 لسنة   ٦4 القضية  في  المتهم  طالب 
إضاءة  بوجود  "أطالب  بـ:   2٠17 يناير   2 بتاريخ  حبسه  تجديد  في  العبسي  الحليم  عبد  طه 
حمدان  محمد  عبدالله  المتهم  له  أشار  ما  وهذا  كمسجون"،  حقوقي  وكل  السجن  في 
تجديد  في  القاهرة  شمال  عسكرية  جنايات   2٠18 لسنة   137 القضية  في  سليمان 
أحمد  إبراهيم  بشار  أحمد  المتهم  وذكر  نور".1٩  "مفيش   :2٠17 يوليو   4 بتاريخ  حبسه 

مرفق 3  17
مرفق 4  18
مرفق  5  1٩

شكاوي
بخصوص سوء 
التغذية

جميع  لياًل،  النوم  حجرات  سيما  ول  السجناء،  لستخدام  ة  المعدَّ الغرف  لجميع  ر  ُتوفَّ
بات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصًا من حيث حجم  المتطلَّ

صة لكلِّ سجين واإلضاءة والتدفئة والتهوية. الهواء والمساحة الدنيا المخصَّ

القاعدة 13 و 1٤ من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )نيلسون مانديال(

في أيِّ مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:
ساع بحيث تمكِّن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي  )أ( يجب أن تكون النوافذ من التِّ
بًة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء ُوجدت  في القراءة والعمل، وأن تكون مركَّ

تهوية صناعية َأْم ل.
القراءة والعمل دون  السجناء من  لتمكين  كافيًة  الصناعية  تكون اإلضاءة  أن  )ب( يجب 

إرهاق نظرهم.

1٤

13
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القاهرة  شرق  جنايات   2٠1٦ لسنة   247 القضية  في  عاشور 
"وال  نوفمبر 2٠15:   15 بتاريخ  تجديد حبسه  عسكرية في 
توجد إضاءة جيدة أو تهوية"،2٠ أيًضا قال متهم آخر في 
متولي  درويش  احمد  حسام  وهو   123 رقم  القضية 
في تجديد حبسه بتاريخ 12 سبتمبر 2٠17: "وال توجد 
مرافق وال تهوية"، وهذا ما اشتكى منه أيًضا المتهم 
محمد مجدي عبد الصادق في القضية 123 لسنة 2٠18 
حبسه  تجديد  في  العسكرية  القاهرة  شرق  جنايات 
بتاريخ 13 أغسطس 2٠17: "عشان اتنفس بتنفس من 

تحت عقب الباب".

التكدس داخل الزنازين
األمم  قواعد  من  و21   13 القاعدة  تؤكد 
المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
وجود  ضرورة  على  مانديال(،  )نيلسون 
إدارة  والتزام  سجين،  لكل  الدنيا  المساحة 
يلزمه  ما  وكل  فردي  سرير  بتوفير  السجن 
من أدوات نظيفة. حــــــيث أن ازدحام أعداد 
السجناء في زنزانة واحدة يهدد حق السجين 
في توفير بيئة صحية ول يحترم حقه في 

وضع معيشة آدمي.

الداخلية رقم 81 لسنة   قرار وزير  وينص 
1959 في شأن كيفية معاملة المسجونين 
ومعيشتهم على: "يخصص لكل مسجون 
 : اآلتية  واألدوات  األثاث  مسجونة  أو 
سرير، مرتبة، مالءة سرير، وسادة، 2كيس

مرفق  ٦  2٠

"يكون األثاث المقرر للمحبوسين احتياطّيا 
مؤثثة،  غرف  باإلقامة في  لهم  المصرح 
كما يلي: سرير طراز المستشفى، مرتبة، 
وسادة، 2 كيس وسادة،  2مالية سرير، 
حصيرة  شتاًء،   2 صيًفا،  صوف  بطانية 
ليف، كرسي خشب، حمالة حديد وطشت 
مدهون  صاج  وإبريق  مدهون  صاج 
وصّبانة، وذلك في حالة عدم وجود حوض 
مرآة،  صغيرة،  منضدة  بالغرفة،  وحنفية 
شعر،  فرشاة  الشرب،  لمياه  وطبق  إناء 
وقروانة  كوب  ملعقة،  شوكة،  مشط، 

وطبق صغير من المعدن."

المادة 83 من الالئحة الداخلية للسجون

شكاوي
بخصوص

التهوية واإلضاءة
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 للوسادة، بطانية صوف صيًفاأو اثنان شتاًء، حصيرة، قروانة، 2 طبق، ملعقة من األلومنيوم.."

محاضر  في  المتهمين  أقوال  وتحليل  إحصاء  من  تبّين 
بأن  4 أشخاص من أصل 3٠٠ متهًما تم فحص  التحقيق 

داخل  التكدس  أزمة  حول  بشكاوى  تقدموا  أوراقهم، 
الزنازين.  حيث تحدث المتهم حازم محمود عبداللطيف 
القاهرة  شرق  جنايات   2٠1٦ لسنة   247 القضية  في 
عسكرية عن وضع الزنزانة المحتجز فيها وذلك في تجديد 
حبسه بتاريخ 1٦ نوفمبر 2٠15: "الزنزانة اللي أنا فيها 
2 متر وقاعد فيها 4 أشخاص والحمام فيها غير ساتر"، 
إبراهيم  القضية أحمد بشار  المتهم في نفس  وقال 

في تجديد حبسه بتاريخ 13 يناير 2٠1٦: "عايز اتنقل من 
آدمية ومكان االحتجاز  الحياة فيه غير  العقرب ألن  سجن 

غرفة ثالث أمتار في ثالثة ومحتجز بها ثالث أشخاص تقريًبا 
وحمام الغرفة بدون ساتر"، وذكر المتهم عبد الرحمن نصر الدين 

 14 بتاريخ  تجديد حبسه  القاهرة في  جنايات عسكرية شمال  القضية 137 لسنة 2٠18  في 
مارس 2٠17: "عايز أقول إني محبوس في عنبر استقبال طرة والعنبر سيء جًدا إني أقعد 
فيه ألن العدد كبير"،21 وأوضح للنيابة المتهم عمرو محمد شعبان في القضية ٦4 لسنة 2٠17 
جنايات عسكرية شمال القاهرة في تجديد حبسه بتاريخ 1٦ فبراير 2٠17: "حاطين كل ستة 

في غرفة واحدة صغيرة".22 

انتهاك الحق في مواصلة التعليم
تلتزم السجون بالعمل على تمكين نزلئها من سجناء ومحتجزين على مواصلة دراستهم 
وتعليمهم، خاصة الطالب في المراحل الدراسية المختلفة، بما يتضمنه من تمكينهم من 
الستذكار وإدخال الكتب والمواد المتعلقة بالعملية التعليمية وتمكينهم من أداء امتحاناتهم، 

وضمان أن ل يتحول السجون إلي عائق من تطور الشخص الذاتي. 

مرفق 7  21
مرفق 8  22

شكاوي
بخصوص
التكدس
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مـــــــن واقـــــع تـــــحليل مـــــحاضر التحقيق وتجديدات الحبس 
للمتهمين أمام النيابة، تبين بأن 28 شخًصا من أصل 3٠٠ 
تم فحص أوراقهم، قاموا بالشكوى أثناء تجديد حبسهم 
أمام النيابة من تعسف إدارة السجن في تمكينهم من 
المتهمين  هؤلء  غالبية  وطالب  دراستهم.  مواصلة 
النيابة بتمكينهم من أداء المتحانات، ويكشف تحليل 
محاضر جلسات شكاوي المتهمين للنيابة قيام إدارات 
السجون بمنع بعضهم من دخول المتحانات، ورفض 
المتحانات  أدائهم  من  بالتمكين  النيابة  أوامر  تنفيذ 
الدراسية،  فضاًل عن رفض إدخال الكتب الدراسية أثناء 
الذي يؤدي إلعاقة مسيرتهم  الزيارات من ذويهم، األمر 

الدراسية والتعليمية.

في  قال  عسكرية   ٦4 القضية  في  المتهمين  أحد  عشماوي  مصطفي  أسامة  الله  عبد 
أحد جلسات تجديد حبسه بتاريخ 2٠ فبراير 2٠17 بأن إدارة السجن تعسفت في تمكينه أداء 
اللي  الترم  النيابة عن  رابعة، أخذت تصريح من  أنا في سنة  امتحانات،  " عندي  امتحاناته: 
فات، والسجن مرضيش، وبطلب تصريح للترم الجاي و بتمنى تنفيذها".23 أما المتهم في 
القضية ٦4 عسكرية احمد محمد حسنى توفيق فقال في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ 
السجن  النيابة، وفي  أخذت موافقة من  أنا  امتحن،  عايز  أنا  إن  أقول  :"عايز  يناير 2٠17   3

رفضوا تمكيني من دخول االمتحان، والنهاردة كان أول امتحان ليا".

ويقول المتهم حسين محمد يسر  إبراهيم السيد أبو الليف في القضية 123 عسكرية عن 
تعسف السجن في إدخال المواد والكتب الدراسية في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 24 ديسمبر 
2٠17 : "عاوز أدخل مذكرات أذاكر، والسجن مش سامح لي بإدخال الكتب واألدوات"24، وهو 
إبراهيم  علي محمود  القضية  المتهم في نفس  حيث طالب  متكررة،  أنه مشكلة  يبدو  ما 
الكتب  "عايز   :  2٠18 أبريل   2٩ بتاريخ  حبسه  تجديد  جلسة  أثناء  للنيابة  شكواه  في  محمود 

تدخلي عشان عندي امتحانات".

انتهاك الحق في الرعاية الصحية
الــــــــــرعاية  توفر  أن  الـــسجون   عــلــــى  يــــجب 
من  تــمكنهم  وأن  المــــحتجزين،  لكافة  الصحية 
بيــــــئة  وتوفير  الصحية  الخدمات  على  الحصول 
انتقــال  عــــدم  لــضــمان  بــــــهم  للــعناية  مالئمة 
تـــــحسين أوضاعهم  العــــــدوى واألمراض، وضمان 

الصحية سواء داخل مستشفى السجن أو خارجه. 

بتحليل شكاوي المتهمين في القضايا أثناء جلسات 
تجديد حبسهم أمام النيابة، تبين بأن 1٠٦ متهم من 
متنوعة  صحية  لمشاكل  تعرضهم  أكدوا   3٠٠ أصل 
من بتمكينهم  النيابة  وطالبوا  احتجازهم  فترة  أثناء 

مرفق ٩  23
مرفق 1٠  24

“علي إدارة السجن أن تشجع المسجونين على اإلطالع والتعليم وأن تيسر الستذكار 
للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية المتحانات 

الخاصة بها في مقار اللجان.”

سجن  أو  ليمان  كل  في  يكون 
أحدهم  أكثر  أو  غير مركزي طبيب 
الصحية  األعمال  به  تناط  مقيم 
وفقًا لما تحدده الالئحة الداخلية. 
طبيب  المركزي  للســجن  ويكون 
فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد 
األعمال  أداء  الحكوميين  األطباء 

المنوطة بطبيب السجن

المادة 31 من قانون تنظيم السجون  رقم 39٦ لسنة 19٥٦ 

المادة 33 من قانون تنظيم 
السجون  رقم 39٦ لسنة 19٥٦

شكاوي
بخصوص

الحق في مواصلة التعليم
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السجن  مستشفى  في  سواء  أطباء  على  العرض   
التحاليل  عمل  من  تمكينهم  و  خارجية،  مستشفيات  أو 

تدني مستوى   كشفت  األقوال  بعض  أن  كما  الالزمة، 
في  اإلدارة  وتعسف  السجن  داخل  الصحية  الرعاية 
على  العرض  أو  التحويالت  وعمل  األدوية  إدخال 

الجهات الطبية المختصة.

في إشارة إلى تدني مستوى الرعاية الصحية خاصة 
المتهم في  قال  المزمنة،  باألمراض  المصابين  تجاه 

القضية ٦4 عسكرية حمدى طه عبدالحليم العبسى في 
إحدى جلسات تجديد حبسه أمام النيابة بتاريخ 18 ديسمبر 

2٠1٦: "عالج السكر مش متوفر بانتظام" . في حين يقول 
المتهم في نفس القضية محمود حموده محمد مصطفى 

ايًضا في احدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ 14 ديسمبر 2٠1٦: "أنا بشتكي من الغدة الدرقية 
وماخدتش العالج بتاعي بقالي 42 يوم ".  أما المتهم في القضية 148 عسكرية صالح 
الدين سليمان على سليمان فقال في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 25 يوليو 2٠15 : "بطلب 
احتجازي  بمحل  إهمال طبي  أعاني من  الخارجية ألني  المستشفيات  إحدى  على  عرضي 

بسجن استقبال طرة لحدوث توّرم لي بأسناني".25

وحول تعسف اإلدارة في إدخال األدوية الالزمة أو عرض المحتجزين على الجهات الطبية 
المختصة يقول المتهم في  القضية ٦4 عسكرية  حسن خطيرى طلبة خطيرى  في جلسة 
تجديد حبسه بتاريخ 22 نوفمبر 2٠1٦:" مفيش أدوية بتدخلنا ". في حين يقول المتهم في 
القضية 247 عسكرية محمود محمد السيد غرباوي في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 23 فبراير 
2٠1٦: " أنا عندي مرض القلب ومحتاج لعملية ضروري وأخدت من النيابة هنا تحويل أكثر 
من مرة قبل كده عشان أتعرض عالمستشفى ومفيش أي إستجابة من إدارة السجن".2٦ 
أما المتهم في نفس القضية احمد عبدالرحمن محمود احمد فقال في جلسة تجديد حبسه 
بتاريخ 28 ديسمبر 2٠15 : "بطلب توفير الرعاية الصحية ليا فى السجن عشان حصلى ورم 

في الغدد وطلبت الرعاية محدش استجاب ليا".  

وجود  وغياب  الصحية،  الرعاية  أوضاع  تدني  ظل  في  المتهمين  أوضاع  تدهور  يخشى 
القضية رقم  المتهم في  الذي يؤكده  السجون، األمر  تخصصات معينة في مستشفيات 
 1٩ بتاريخ  حبسه  تجديد  جلسة  قال في  والذي  عياد  إسماعيل  محمد  عبدالله  123 عسكرية 

مرفق 11  25
مرفق 12  2٦

شكاوي
بخصوص
الرعاية الصحية
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فبراير 2٠18: "عايز أتعرض علي دكتور عظام في مستشفى سجن 
ليمان، ألن أنا في السجن اللي أنا فيه اللي هو شديد 1 قالولي 
ان مفيش تخصص عظام، وعشان نوديك في مستشفي الليمان 

الزم قرار من النيابة".

النيابة  من  طلبوا  متهمين  هناك  أن  أيًضا  النيابة  أوراق  ُتظهر 
تمكينهم من الرعاية الصحية على المستوى النفسي، حيث يقول 
أحد المتهمين في القضية ٦4 عسكرية: "أنا عندي مرض نفسي 
بعاني منه من حوالي 8 سنين، بيخليني مش بعرف اتكلم وكنت 
خفيت منه بعد ست شهور، بس رجعلي تاني وأنا في السجن، 

بس أنا ناسي الدوا اللي كنت باخده".

 ويقول متهم في القضية 137 عسكرية : "أنا عندي حالة نفسية، وبتعالج نفسي وعصبي، 
وتعرضت لحالة عصبية وأنا في السجن وبتجيني تشنجات". 

المعاملة القاسية والمهينة

أصل  من  متهم   1٠1 اشتكى  الرسمية،  األوراق  حسب 
إدارة  قبل  من  للغاية  سيئة  لمعاملة  تعرضهم  من   3٠٠

احتجازهم.  أوضاع  بتحسين  النيابة  ويطالبون  السجن 
مختلفة  أنماط  عن  المتهمين  هؤلء  أقوال  وتكشف 
لهذه المعاملة السيئة، على رأسها تعرضهم للضرب 
واإلهانة، وتعسف اإلدارة في حصولهم على أغطية 
وتجاهل  الحرارة،  لدرجات  مالئمة  ومالبس  وأحذية 
موضوعات مثل النظافة الشخصية للمحتجزين، األمر 

الذي أدي لقيام بعضهم بإضراب عن الطعام لالحتجاج 
ما  وهو  النتهاكات،  من  وغيرها  األوضاع  هذه  على 

تفاعلت اإلدارة معه في أحيان عدة بشكل عنيف.

أكد عدد كبير من المحتجزين أنهم  تعرضوا للضرب واإلهانة من قبل القائمين على إدارة 
السجن، ووفًقا ألوراق القضية ٦4 عسكرية يقول المتهم عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن خليفة 
في إحدى جلسات تجديد حبسه أمام النيابة بتاريخ 14 يناير 2٠17 : "وأنا داخل السجن،كانوا 
بيضربوني وخبطوني في األبواب  وقعوني على األرض وكان عندي كدمات، لكنها خّفت، 
ما عدا إصابة في دراعي الشمال".27 أما المتهم عمر محمد عبدالوهاب عبدالرحمن شندى 
فيقول: " عايز أقول إن أنا بتضرب في السجن من غير أسباب".  أما المتهم  احمد عبدالرحيم 
حنفى عبدالرحيم فيقول أيًضا في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ 15 يناير 2٠17 : " عايز 
أقول إننا بننضرب كل يوم في السجن"، وهو ما يؤكده المتهم في نفس القضية نبيل 
إبراهيم الدسوقي قائاًل: " عاوز أشكو إدارة سجن شديد الحراسة ألنهم تعّدوا علّيا بالضرب 

بالعصي". 

أحذية   على  الحصول  من  المحتجزين  تمكين  السجن في  إدارة  تتعسف  آخر،  على صعيد 
وأغطية ومالبس مالئمة أو تمكينهم من النظافة الشخصية، يقول المتهم في القضية ٦4 
عسكرية محمد أشرف سيد أحمد في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ   1 نوفمبر 2٠1٦: 
حين  الشبشب"،  في  مني  أخدوا  النيابة ألنهم  النهاردة  حافي  جاي  إني  أثبت  عايز  "أنا 
يقول المتهم عمرو حسن محمد عبدالعال في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ   28 نوفمبر 
2٠1٦:" أنا عايز اشتكي أننا في السجن بردانين ومفيش غطاء أو هدوم وحافيين". في 
حين يقول المتهم في قضية أنصار بيت المقدس شريف محمود محمد عاشور  في إحدى 
جلسات تجديد حبسه بتاريخ  ٩ ديسمبر 2٠13: "عاوز أقول إن ظروف الزنزانة اللي أنا فيها 

مرفق 13  27

الطبيب  على  يجب 
أن يكشف على كل 
مسجون فور إيداعه 
أل  على  بالسجن, 
يتأخر ذلك عن صباح 

اليوم التالي

المادة ٢7 من  قرار 
وزير الداخلية رقم 79 
لسنة 19٦1 )الالئحة 

الداخلية للسجون(

شكاوي
بخصوص
المعاملة القاسية
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غير إنسانية ومش مدّيني حاجة أنام عليها". ويقول المتهم في القضية ٦4 عسكرية أيًضا 
"مانعين  محمد أحمد أبو النجا حامد في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ  8 يناير 2٠17: 
استخدام الصابون وحتى الشباشب اللي بنلبسها لما بيبقى عندنا ترحيل على النيابة بس، 
مش بستلم أي هدوم نضيفة، والزم لما يبقي فيه مرور في السجن يوقفونا صف ونرفع 
إيدينا لفوق ووشنا للحيطة، وأي حد يرفض يعمل كده يضربوه، وأنا عن نفسي اتضربت 
قبل كده في ضهري بالبوكس وبالقفا عشان رفضت"، كما يتحدث المتهم في القضية ٦4 
عسكرية أيمن مصطفى محمد في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ  1٩ ديسمبر 2٠1٦ " انا 
بشتكي من سوء المعاملة في السجن ومن عدم وجود هدوم كافية خاصة أننا في الشتاء 
ومن عدم وجود زيارات". أما المتهم في القضية 137عسكرية أحمد سعيد فرحات سالمة 
فيقول في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ  12 مارس 2٠14 : "عايز أقول إن أنا اتهددت 
في السجن وجردوني من هدومي". كما يقول المتهم في القضية 137 عسكرية محمد 
أحمد محمد العسيلي خالل  إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ  2٦ يناير 2٠14: " عايز أقول 
إن فيه سوء معاملة في السجن خدوا كل هدومنا والبطاطين وشتمونا الصبح و بيتعاملوا 
معانا معاملة غير آدمية".28 ويقول المتهم  في القضية ٦4 عسكرية عبدالرحمن على محمد 
على في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ  8 يناير 2٠17: " ممنوعين إننا نقص شعرنا أو 
أظافرنا وممنوعين من الزيارة باإلضافة أنهم بيقطعوا النور علينا بالليل و بنبقى قاعدين 

في كحل".

يحظي سجن شديد الحراسة 2 بنصيب كبير من شكاوى المتهمين من سوء معاملة اإلدارة 
للمحتجزين، وهو السجن المحتجز فيه المتهمين في القضايا ٦4 و 123 عسكرية، مثال لهذا 
يقول المتهم في القضية 123 عسكرية عادل جمعه، في إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ  
21 مايو 2٠17:   "لكنهم في السجن، وبالتحديد سجن العقرب اللي انا فيه بيعاملونا أسوأ 
معاملة وانا بكون متغمي في السجن بتاع العقرب"، في حين يقول المتهم في القضية 
يناير   8 بتاريخ   تجديد حبسه  إحدى جلسات  على  في  عبدالرحمن على محمد  ٦4 عسكرية 
2٠17: " أنا عايز أقول إن في سجن شديد الحراسة إن المعاملة هناك سيئة، ألني كنت 
بتعامل أحسن لما كنت محتجز في أمن الدولة، لما رحت السجن اتعملت ليا حاجة بيسموها 
حفلة استقبال ودي حصلي فيها أن فيه واحد من اللي في السجن مسكني من رقبتي 
وجرجرني منها زي البهيمة، وهددني إني لو مجريتش هيجبلي كلب يغتصبني، باإلضافة 
أو مرور على  تفتيش  انفرادي وأي  زنزانة  السجن قعدوني في  أسبوع لي في  أول  إن 
الزنزانات الزم يوقفونا ويخلو وشنا للحيطة و رافعين إيدينا لفوق، وكنت نايم وجه تفتيش 
فلقيت واحد من اللي في السجن هجم عليا ومسك راسي وخبطها في الحيطة كذا مرة، 

الحمد لله محصليش إصابات".

انتهاك الحق في الزيارة

من خالل رصد أقوال المتهمين في محاضر التحقيق وتجديد الحبس أمام النيابة، تبين أن 
1٩٠ شخًصا من أصل 3٠٠ متهًما تتبعت الجبهة المصرية أقوالهم، قاموا بالشكوى أثناء تجديد 

مرفق 14  28

يجوز  ول  كبشر.  لة  المتأصِّ وقيمتهم  لكرامتهم  الواجب  بالحترام  السجناِء  كلُّ  “ُيعاَمل 
إخضاع أيِّ سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 
غًا  ع بأيِّ ظروف باعتبارها مسوِّ ر لجميع السجناء حماية من ذلك كله، ول يجوز التذرُّ وُتوفَّ
في  ار  والزوَّ الخدمات  مي  ومقدِّ والموظفين  السجناء  وأمن  سالمة  ضمان  ويجب  له. 

جميع األوقات.”

القاعدة 1 من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )نيلسون مانديال(
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حبسهم أمام النيابة من تعسف إدارة السجن في تمكينهم 
من رؤية ذويهم والتواصل معهم أثناء فترة احتجازهم.

بمنع  السجون  إدارات  قيام  من  المتهمون  شكى 
الكثير منهم من حق الزيارة، ورفض تنفيذ أوامر النيابة 
بالتمكين من الزيارة أو التواصل بالرسائل أو المكالمات 
النيابة طبًقا لمحاضر  التليفونية، وأبلغ عدة متهمون 
النيابة  تصريح  تمزق  السجن  إدارة  أن  الحبس  تجديد 
أبلغ  كما  الزيارات،  بمنع  التعنت  بالزيارة وتستمر في 

البعض عن رفض دخول اإلعاشات أو أن الزيارات تكون 
من خلف حاجز زجاجي. ذكر المتهم أحمد مصطفى أحمد 

حسين في القضية ٦4 لسنة 2٠17 جنايات عسكرية شمال 
القاهرة في تجديد حبسه بتاريخ 27 فبراير 2٠13: "أنا بشتكي 

من عدم وجود زيارة برغم من حصولي على تصريح من النيابة وإن السجن قطع التصريح 
ولم يمكن أحد من الزيارة"، كما قال المتهم في نفس القضية، عبد الرحمن محمد عبد الفتاح 
في تجديد حبسه بتاريخ 11 يناير 2٠17: "الزيارة ممنوعة باإلضافة إلى منع دخول المأكوالت 
والمالبس اللي بتجيلنا أثناء تواجدنا بالنيابة"،2٩ وأبلغ المتهم عبدالرازق محمود عبدالمجيد  
المتهم في القضية رقم 5٠٦ لسنة 2٠14 كلي شرق القاهرة/ 432 لسنة  2٠13 حصر أمن 
دولة عليا في تجديد حبسه بتاريخ 4 مايو 2٠14: "الزيارات أصبحت من وراء حاجز زجاجي"، 
النيابة  اللطيف فطلب من  المتهم محمد فهمي عبد  أما  القضية 148 لسنة 2٠17،  وفي 

تمكينه من الزيارة خالل جلسة تجديد حبسه بتاريخ 31 مايو 2٠1٦.3٠ 

مرفق 15  2٩
مرفق 1٦  3٠

يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والتصال التليفوني بمقابل مادى ولذويه أن 
يزوروه مرتين شهرًيا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن.

المادة 38 من قانون تنظيم السجون  رقم 39٦ لسنة 19٥٦

شكاوي
بخصوص
المنع من الزيارة
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انتهاك الحق في التريض

2٩ شخًصا من أصل 3٠٠ متهًما اشتكوا في أقوالهم أمام 
النيابة طبًقا لمحاضر التحقيق وتجديدات الحبس من منع 
التريض أو قلة ساعات التريض، كما اشتكى البعض من 

أثر قلة التعرض للشمس عليهم بدنًيا.

 247 القضية  في  المتهم  محمد  الرحمن  عبد  قال 
في  عسكرية  القاهرة  شرق  جنايات   2٠1٦ لسنة 
حبوب  "ظهرلي   :2٠17 فبراير   7 بتاريخ  حبسه  تجديد 
أيًضا  للشمس"،31  التعرض  عدم  بسبب  في ظهري 
وهو  للشمس  بالتعّرض  حجازي  السيد  محمد  طالب 
شرق  كلي   2٠14 لسنة   5٠٦ رقم  القضية  في  المتهم 
القاهرة/ 432 لسنة  2٠13 حصر أمن دولة عليا في تجديد 
التريض  فترة  زيادة  "بطلب   :2٠13 فبراير   17 بتاريخ  حبسه 
والتعرض  للشمس ألني بدأت أصاب بأضرار بدنية علشان مش بخرج للشمس"، وبينما 
اشتكى المتهم الحسن محمد حسن في القضية 137 لسنة 2٠18 جنايات عسكرية شمال 
التريض"، ذكر  أنه يعاني من: "قلة  يناير 2٠18 وقال  بتاريخ 23  تجديد حبسه  القاهرة في 
بأن  بتاريخ 4 مايو 2٠17  تجديد حبسه  القضية في  المتهم في نفس  عياد سليمان حسن 
إدارة السجن: "مانعين التريض"، أيًضا هذا ما ذكره المتهم في القضية 148 عسكرية لسنة 
2٠17 إبراهيم سالمة عياش عمر في تجديد حبسه بتاريخ 24 يوليو 2٠1٦ بقوله: "ما بنخرجش 
جنايات   2٠17 لسنة   ٦4 القضية  في  المتهم  أحمد  سيد  فتحى  إمام  ذكر  كذلك  تريض"،32 
عسكرية شمال القاهرة في تجديد حبسه بتاريخ 28 يناير 2٠1٦ حيث قال : "أنا متضرر من 
محبسي وعدم وجود تريض وعدم وجود أدوات نظافة شخصية"، وفي القضية 123 لسنة 
2٠18 جنايات شرق القاهرة العسكرية ذكر المتهم عاصم عبد المطلب في تجديد حبسه بتاريخ 

2 أكتوبر 2٠17 بأنه: "ممنوع من التريض".

التوسع في الحبس النفرادي
18 شخًصا من أصل 3٠٠ متهًما قدموا شكاوى للنيابة 
عن حبسهم انفرادًيا لمدة طويلة وذكر بعضهم أنه قيد 
يرد  لم  أنه  يذكر  عليه.  القبض  النفرادي منذ  الحبس 
تفصيلًيا مع غالبية المتهمين مدة حبسهم النفرادي، 
وإذا كانت عقوبة تأديبية طبًقا للقانون أم تعنت من 
في  السجناء  كبير  عدد  مع  يحدث  كما  السجن  إدارة 

مصر، وخاصة مع السجناء السياسيين.

قال أحمد محمد قاسم المتهم في القضية رقم 3٠1 
 5 بتاريخ  حبسه  تجديد  في  الطالبية  جنايات   ،2٠1٦ لسنة 

مرفق 17  31
مرفق 18  32

لكل سجين غير مستخَدم في عمل في الهواء الطلق الحقُّ في ساعة على األقل في 
كلِّ يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس 

بذلك.

القاعدة ٢3 من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )نيلسون مانديال( 

شكاوي
بخصوص

التريض

شكاوي
بخصوص
الحبس النفرادي
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أبريل 2٠1٦ بأنه: "عاوز أقول أن تم إيداعي في حبس انفرادي"،33 بينما ذكر المتهم محمد 
تجديد  القاهرة في  القضية ٦4 لسنة 2٠17 جنايات عسكرية شمال  الدين في  السيد فتح 
ذكر  كما  اتمسكت"،  ما  ساعة  من  انفرادي  محبوس  "أنا   :2٠1٦ ديسمبر   27 بتاريخ  حبسه 
القاهرة  القضية رقم 137 لسنة 2٠18 جنايات عسكرية شمال  الله محمد في  المتهم عبد 
في تجديد حبسه بتاريخ 4 يوليو 2٠17: "عايز أثبت أني محبوس في حبس انفرادي"، وطلب 
زكريا فهمي علي من النيابة نقله من الحبس النفرادي وهو متهم في القضية 123 لسنة 
2٠18 جنايات شرق القاهرة العسكرية في تجديد حبسه بتاريخ 3 يوليو 2٠17: "بطلب نقلي 

من الحبس االنفرادي".34 

مرفق 1٩  33
مرفق 2٠  34

يوًما،  على خمسة عشر  تزيد  ل  لمدة  النفرادي  الحبس  عقوبة  توقيع  السجن  لمأمور 
أقواله  وسماع  إليه  المنسوب  بالفعل  المسجون  إعالن  بعد  العقوبات  هذه  وتوقع 

وتحقيق دفاعه ويكون قرار مأمور السجن بتوقيع العقوبة نهائيًا.
على طلب  بناًء  السجون  لقطاع مصلحة  الوزير  األخرى فيوقعها مساعد  العقوبات  أما 
مأمور السجن, وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة 

الشهود.

المادة ٤٤ من قانون تنظيم السجون  رقم 39٦ لسنة 19٥٦
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خاتمة وتوصيات
بعيًدا عن ضلوع إدارات السجون في انتهاك حقوق المحتجزين بشكل مباشر، فإن تقاعس 
بشكل  يؤثر  الحتجاز  أماكن  على  القضائي  اإلشراف  بدورها في  القيام  عن  العامة  النيابة 
واضح على استمرار وامتداد انتهاكات وزارة الداخلية، حتى وإن قام السجناء باإلبالغ والشكوى 
مما يتعرضون له من انتهاكات، األمر الذي يؤثر سلًبا على المحتجزين وهم يشهدون آليات 
اإلبالغ القانونية عن مطالبهم وشكواهم معطوبة، ما يجعل الحل الوحيد أمامهم هو اللجوء 
إلى اإلضراب عن الطعام، في محاولة للضغط على إدارات السجون والسلطات والرأي العام 
لتخاذ إجراء والتحرك  بهدف إيقاف النتهاكات التي يواجهونها، ومحاسبة المتورطين فيها.

جدير بالذكر، أنه وعلى مدار السنوات الماضية تكررت موجات اإلضراب عن الطعام داخل 
ُتمارس  التي  النتهاكات  لستمرار  وذلك  مصر  محافظات  مستوى  على  مختلفة  سجون 
ضدهم وتردي أوضاع السجون واحتجاًجا على غياب أي آلية للمطالبة بحقوقهم وتنفيذها. لم 
تلتزم إدارة السجون بتقديم الرعاية الطبية الالزمة للمضربين عن الطعام، وهدد ذلك الوضع 
الطعام  عن  أضرب  الذي  قاسم  وفاة مصطفى  إلى  ذلك  أدى  حتى  منهم  للكثير  الصحي 
باإلفراج  أشهر  عدة  استمرت  مطالبات  رغم  محتجًزا  استمر  والذي  سراحه،  بإطالق  مطالًبا 
الصحي عنه نظًرا ألن حالته الصحية تدهورت خاصًة بعد دخوله في اإلضراب، وكان يعاني 
من السكري وأمراض أخرى. لجأ الكثير من المحتجزين إلى اإلضراب أكثر من مرة، فأضرب عالء 
عبد الفتاح عن الطعام في إبريل 2٠2٠ بعد تعليق الزيارات بعد انتشار جائحة كورونا في مصر، 
وكان أضرب عن الطعام سابًقا للمطالبة باإلفراج عنه في أغسطس 2٠14. وأعلنت إسراء عبد 
الفتاح دخولها في إضراب عن الطعام في أكتوبر 2٠1٩ بعدما تم القبض عليها وطالبت بفتح 
التحقيق في واقعة تعذيب تعّرضت لها في يوم القبض عليها وقبل عرضها على النيابة، 

لكن لم يتم التحقيق في هذه الواقعة حتى اآلن.

السجون  ومصلحة  الداخلية  ووزارة  العامة  النيابة  من  لكل  المصرية  الجبهة  تتوجه  وعليه 
والمجلس القومي لحقوق اإلنسان بعدد من التوصيات:

أوًل: إلى النيابة العامة
• تفعيل آلية التفتيش القضائي والرقابة على أماكن الحتجاز، والتأكد من حصول 
السجناء على حقوقهم وعدم اإلخالل بها من قبل إدارة السجون، وفتح تحقيقات 

فورية تجاه النتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون ومالحقة المتورطين فيها.

ما  حول  المحتجزين  ادعاءات  تحقيقات مستقلة في  إجراء  الفوري في  البدء   •
يتعرضون له من انتهاكات داخل أماكن الحتجاز، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة 
بوفاة األشخاص داخل مراكز الحتجاز. ووضع قواعد ومعايير محددة تمكن ضحايا 

هذه النتهاكات من اإلنصاف، وجبر الضرر.

ثانًيا: إلى وزارة الداخلية ومصلحة السجون
• اللتزام بنص المادة 8 مكرر من قانون تنظيم السجون، على أهمية أن يحاط 
السجين علًما فور دخوله بحقوقه وواجباته واألعمال المحظورة عليه والجزاءات 
التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، 

وما تم فيها من إجراءات.

وتقديمها  ومراجعتها  فيها  للنظر  وتسجيلها  السجناء  الشكاوى من  استقبال   •
للنيابة العامة.

• تقديم الرعاية الصحية الالزمة للمحتجزين، وتفعيل المادة 27 من لئحة تنظيم 
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يضمن  بما  جديد،  عمل كشف طبي ألي سجين  على  تنص  والتى  السجون، 
معرفة تاريخه المرضي ويسهل عملية متابعة حالته الصحية.

• توفير سبل المعيشة اآلدمية من طعام ومياه وتهوية وعدد كافي للسجناء 
داخل الزنزانة الواحدة، والتمكين من حق المحتجز في التريض وممارسة الرياضة.

• التوقف عن التعسف في تمكين المحتجزين في التواصل مع العالم الخارجي 
سواء من خالل الزيارة أو من خالل المراسلة أو حتى التصال الهاتفي

القوانين واللوائح عند  القاسية وعدم مخالفة  الكريمة غير  بالمعاملة  • اللتزام 
تطبيق اإلجراءات التأديبية وعدم استخدامها كأداة للتنكيل بالمحتجزين..

• وقف استخدام الحبس النفرادي كعقوبة إضافية بالمحتجزين خاصة الخصوم 
استخدام  في  التوسع  حظرت  التي  الدولية  بالمعايير  واللتزام  السياسيين. 

الحبس النفرادي وإجازته في حالت استثنائية و ألقصر مدة ممكنة.

ثالًثا: إلي المجلس القومي لحقوق اإلنسان
متابعة  بينها  ومن   ،2٠17 لسنة   1٩7 رقم  القانون  في  اختصاصاته  تفعيل   •
التي صدقت  اإلنسان  بحقوق  المرتبطة  الدولية  والمواثيق  التفاقيات  تطبيق 
عليها مصر، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والتوصيات الالزمة في 

هذا الشأن.

بالنتهاكات  المتعلقة  ومحاميهم  وأسرهم  الضحايا  لشكاوى  الجادة  الدراسة   •
التي يتعرضون لها داخل أماكن الحتجاز ومتابعتها، وتقديم ما يلزم من توصيات 

في شأنها للجهات المختصة، وتضمينها في التقارير الدورية الصادرة منهم.

وشهادات  شكاوى  وتلقي  اإلصالحية،  والمؤسسات  الحتجاز  أماكن  زيارة   •
زيارة  كل  عن  مفصلة  تقارير  وإعداد  األماكن،  هذه  في  والمحبوسين  السجناء 
ومجلس  العام  النائب  إلى  وتقديمها  وتوصياته  مالحظاته  يتضمن  بها  يقوم 
النواب، وذلك بعيًدا عن تجميل صورة الحكومة والكشف عن العقبات والتحديات 

التي يواجهونها في سبيل إتمام/ منعهم من هذه الزيارات.

الحقوقية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  منظمات  مع  الجاد  التشبيك   •
الحتجاز،  أماكن  داخل  األوضاع  عن  المتداولة  المعلومات  ومشاركة  المستقلة 

والضغط لتحسين هذه األوضاع.



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

2٩

مرفقات
1- المتهم هالل عمر محمد احمد نصر في القضية 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال 

القاهرة في تجديد حبسه بتاريخ 28 فبراير 2017  



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

3٠

2- المتهم عبدالرحمن علي أحمد عبدالرحمن المتهم في قضية أنصار بيت المقدس في 
إحدى جلسات تجديد حبسه بتاريخ 1 فبراير 2014



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

31

جنايات عسكرية  لسنة 2017   64 القضية  النجار في  عادل جمعه صالح محمد  المتهم   -3
شمال القاهرة أثناء تجديد حبسه بتاريخ 2 مايو 2015



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

32

4-القضية 247 لسنة 2016 جنايات شرق القاهرة عسكرية المتهم أحمد بشار إبراهيم في 
تجديد حبسه بتاريخ 15 نوفمبر 2015



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

33

جنايات عسكرية  القضية 137 لسنة 2018  عبدالله محمد حمدان سليمان في  5-المتهم 
شمال القاهرة في تجديد حبسه بتاريخ 4 يوليو 2017



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

34

جنايات شرق   2016 لسنة   247 القضية  عاشور في  أحمد  إبراهيم  بشار  أحمد  6-المتهم 
القاهرة عسكرية في تجديد حبسه بتاريخ 15 نوفمبر 2015 



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

35

7- المتهم عبد الرحمن نصر الدين في القضية 137 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال 
القاهرة في تجديد حبسه بتاريخ 14 مارس 2017



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

3٦

8- المتهم عمرو محمد شعبان في القضية 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة 
في تجديد حبسه بتاريخ 16 فبراير 2017 



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

37

9- المتهم عبد الله أسامة مصطفي عشماوي أحد المتهمين في القضية 64 عسكرية قال 
في أحد جلسات تجديد حبسه بتاريخ 20 فبراير 2017



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

38

10-المتهم حسين محمد يسر  إبراهيم السيد أبو الليف في القضية 123 عسكرية في 
جلسة تجديد حبسه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

3٩

في  فقال  سليمان  على  سليمان  الدين  صالح  عسكرية   148 القضية  في  المتهم   -11
جلسة تجديد حبسه بتاريخ 25 يوليو 2015



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

4٠

12-المتهم في القضية 247 عسكرية محمود محمد السيد غرباوي في جلسة تجديد حبسه 
بتاريخ 23 فبراير 2016



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

41

13-المتهم في القضية 64 عسكرية عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن خليفة في إحدى جلسات 
تجديد حبسه أمام النيابة بتاريخ 14 يناير 2017



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

42

إحدى جلسات  العسيلي في  أحمد محمد  القضية 137 عسكرية محمد  المتهم في   -14
تجديد حبسه بتاريخ  26 يناير 2014:



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

43

15- المتهم في القضية 64 عسكرية عبد الرحمن محمد عبد الفتاح في تجديد حبسه بتاريخ 
11 يناير 2017



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

44

16-المتهم في القضية 148 لسنة 2017 المتهم الطالب محمد فهمي عبد اللطيف من 
النيابة في تجديد حبسه بتاريخ 31 مايو 2016



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

45

17- المتهم عبد الرحمن محمد المتهم في القضية 247 لسنة 2016 جنايات شرق القاهرة 
عسكرية في تجديد حبسه بتاريخ 7 فبراير 2017



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

4٦

18-المتهم في القضية 148 عسكرية لسنة 2017 إبراهيم سالمة عياش عمر في تجديد 
حبسه بتاريخ 24 يوليو 2016



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

47

19-المتهم أحمد محمد قاسم المتهم في القضية رقم 301 لسنة 2016، جنايات الطالبية 
في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 5 ابريل 2016



انتهاكات ُممنهجة، شكاوى ُمتجاهلة

48

20- المتهم زكريا فهمي في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية في 
جلسة تجديد حبسه بتاريخ 3 يوليو 2017


