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اإلنسان عىل قاعدة عدم  الخاصة بحقوق  الدولية  تعتمد جميع املواثيق واملعاهدات 
االستثناء، إذ لكل إنسان حقوق أساسية دون أي متييز أو اعتبار ألي حالة، حتى ولو كانت حالة 
حرب أو كارثة طبيعية. ويبدو أن املرشع املرصي يتفق من حيث النص عىل األقل مع هذه 
القاعدة يف بعض ترشيعاته، لكن الوضع الحقوقي املأزوم الذي تعيشه مرص يف اآلونة 
األخرية يعكس حالة دامئة من االستثناء يف حصول املواطنني عىل حقوقهم. وهو االستثناء 
السلطات  بها  تتذرع  األخرى  هي  والتي  اإلرهاب،  عىل  الحرب  بحالة  السلطات  تربره  الذي 

إلهدار نصوص الدستور والقانون ورضب املواثيق واملعاهدات الدولية عرض الحائط.

إن ذلك الحرمان للمواطنني من حقوقهم يساهم يف إهدار ضامنات املحاكمة العادلة 
وحق اإلنسان واملجتمع يف محاكامت نزيهة وعادلة تضمن معاقبة الجناة الحقيقيني عىل 
التقرير  هذا  يسعى  ذلك  ضوء  ويف  انتقامي.  بربري  أساس  عىل  وليس  قانوين  أساس 
التقرير  محل  القضية  يف  املتهمون  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  عىل  الضوء  تسليط  إىل 
للقضية،  الرسمية  األوراق  يف  الواردة  املعلومات  تحليل  طريق  عن  التحقيق  مرحلة  خالل 

وبالتحديد محارض الضبط ومحارض تحقيقات النيابة.

لها  تعرض  التي  االنتهاكات  الضبط  وأسباب  القضية  وقائع  عرض  بعد  التقرير  يتناول 
االستعانة  يف  املتهمني  لحقوق  النيابة  انتهاك  ومنها  التحقيق  مرحلة  خالل  املتهمون 
مبحام خالل جلسات التحقيق األوىل، وانتهاك الحق يف عدم التواصل مع العامل الخارجي 
للتعذيب  وتعرضهم  متفاوتة،  ملدد  الوطني  األمن  مقار  داخل  قرسيا  إخفائهم  طريق  عن 
وغريه من رضوب املعاملة القاسية وذلك قبل العرض عىل النيابة. وأخريًا يستعرض التقرير 

بعض مظاهر تردي أوضاع السجناء داخل أماكن احتجازهم. 

وخلصت الجبهة املرصية يف نهاية التقرير إىل أن جهات تطبيق القانون والعدالة يف 
العادلة  التي تخل بضامنات املحاكمة  مرص ترتكب بشكل شبه ممنهج جملة من االنتهاكات 
وبنصوص الدستور والقانون املرصيني، وهو الذي يطعن يف صحة وسالمة إجراءات جميع 

مراحل املحاكمة ويطعن بالرضورة يف صحة األحكام وال يضمن معاقبة الجناة الحقيقيني. 

ملخص تنفيذي
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 2018 لسنة   844 للقضية  الرسمية  األوراق  دراسة  عىل  التقرير  هذا  منهجية  تعتمد 
والتي متكنت الجبهة املرصية من الحصول عىل نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك األوراق 
النيابة. يرصد التقرير االنتهاكات الواقعة بحق املتهمني  محارض الضبط، ومحارض تحقيقات 
تعتربها  والتي  النيابة،  تحقيقات  محارض  يف  املثبتة  أقوالهم  محتوى  تحليل  خالل  من 
االنتهاكات بشكل مبارش.  بها ضحايا  التي يديل  للمعلومات  الجبهة املرصية مصدر أويل 
أجهزة  لرواية  وفًقا  الضبط  تواريخ  ملقارنة  الضبط  محارض  املرصية  الجبهة  وتستخدم  هذا 
وبالتايل  النيابة،  تحقيقات  محارض  يف  املتهمني  ألقوال  وفًقا  الضبط  وتواريخ  األمن، 
تحديد إذا ما تعرض املتهمني لالختفاء القرسي. ويتخذ التقرير من دليل املحاكمة العادلة 
عىل  والوقوف  املحاكمة  ملراقبة  رئيسيًا  مرجًعا  الدولية  العفو  منظمة  عن  الصادر 
االنتهاكات التي تخل بضامنات املحاكمة العادلة يف القضية محل التقرير، وبالتحديد يف 

مرحلة التحقيق أو مرحلة ما قبل املحاكمة.

منهجية التقرير
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خلفية حول 

واقعة القضية

الوطني  األمن  قطاع  يف  الضابط  محمد  أحمد  النقيب  سطر   2018 يونيو  من  العارش  يف 
محرض تحريات مبني عىل معلومات من مصادر رسية تفيد بعقد بعض قيادات تنظيم جامعة 
اإلخوان املسلمني عدة لقاءات، اتفقوا خاللها عىل تهريب بعض العنارص القيادية بالتنظيم 
والقيادات  تهريبها  املراد  للعنارص  مزورة  وثائق  توفري  خالل  من  مسلحة  ومجموعات 
واملجموعات  العنارص  تلك  أن  املحرض  أفاد  تحركاتهم.  تسهيل  بهدف  بالخارج  املتواجدة 
من  آخرين  و29  رئييس  بشكل  أشخاص   8 املحرض  واتهم  ضبطها.  ومطلوب  أمنيا  مرصودة 
األول  باملحرض  ألحقت  التي  املحارض  توالت  ثم  املحرض،  بحسب  التزوير  مجال  يف  العاملني 

حتى وصل عدد املتهمني يف القضية إىل 47 متهام، تم إلقاء القبض عىل 24 منهم. 

ملحكمة  أحالتها  حتى  شهور  عدة  القضية  يف  التحقيق  العليا  الدولة  أمن  نيابة  تولت 
النيابة املتهمني يف أمر إحالتها بعدة تهم  الدولة طوارئ يف 16-8-2020، واتهمت  أمن 
اتهمتهم  حيث  الوطني.  األمن  تحريات  محرض  يف  جاءت  التي  تقريبا  التهم  نفس  هي 
الدستور  بأحكام  العمل  تعطيل  منها  الغرض  إرهابية  جامعة  إىل  واالنضامم  بتويل  النيابة 
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من مامرسة أعاملها، وارتكاب جرمية من جرائم 
القبض  قبل  األشخاص  بعض  سفر  منها  الهدف  كان  أمريية  أوراق  يف  والتزوير  التمويل، 
عليها  املنصوص  والجنح  الجنايات  بعض  ارتكبوا  قد  املتهمني  أن  األحالة  أمر  وذكر  عليهم. 
قيد  القضية  ومازالت  املدنية.  األحوال  وقانون  اإلرهاب  وقانون  العقوبات  قانون  يف 

املحاكمة حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
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انتهاكات ضامنات 

املحاكمة العادلة يف 

مرحلة ما قبل املحاكمة

• أوال: انتهاك الحق يف االستعانة مبحام قبل املحاكمة

»لكل شخص الحق يف طلب املساعدة من محام يختاره بنفسه لحامية حقوقه 
وإثباتها، والدفاع عنه يف جميع مراحل اإلجراءات الجنائية.« 

»يكون لألشخاص الذين ليس لهم محامون الحق يف أن يعني لهم محامون ذو 
خربة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجرمية املتهمني بها، ليقدموا إليهم مساعدة 
قانونية فعالة، وذلك يف جميع الحاالت التي يقتيض فيها صالح العدالة ذلك، 

ودون أن يدفعوا مقابال لهذه الخدمة إذا مل يكن لديهم مورد كاف لذلك.«

مادة 1 و6 من املبادئ األساسية بشأن دور املحامني 

»ال يبدأ التحقيق مع املتهم إال يف حضور محاميه، فإن مل يكن له محاٍم، نُدب 
له محاٍم. ويف جميع األحوال ال يجوز محاكمة املتهم يف الجرائم التي يجوز 

الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب.«

مادة 54 من الدستور املرصي

يضمن حضور محام يف جلسات التحقيق األوىل مع املتهمني الحد األدىن من ضامنات 
الدستورية  بحقوقهم  املتهمني  معرفة  من  الحضور  هذا  يوفره  ملا  العادلة،  املحاكمة 
الطعن  التمكن من  التحقيق، إىل جانب  انتهاكها من قبل سلطات  والقانونية وضامن عدم 
لهم  يضمن  كام  القانونية.  الضبط  إجراءات  سالمة  عىل  واالطالع  االحتجاز  مرشوعية  عىل 
املعاملة  رضوب  من  غريه  أو  والتعذيب  القرسي  االختفاء  من  الحامية  القانوين  الدفاع 
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النيابة يف  إثبات تلك االنتهاكات أمام تحقيقات  التمكن من  القاسية، فضاًل عن  أو  املهينة 
حال وقوعها بعد القبض عليهم. ومن املهم للغاية أن التمثيل القانوين يحمي املتهمني 
تستخدمها  االعرتافات  هذه  وأن  خصوصا  تدينهم،  اعرتافات  بأي  اإلدالء  عىل  إكراههم  من 
أنكر املتهمني أقوالهم  املحاكم املرصية بشكل أسايس وقت صدور األحكام،1 حتى وإن 

الحقا. 

وبالنظر إىل األوراق الرسمية للقضية ودراستها دراسة مفصلة يتضح أن النيابة العامة 
انتهكت حقوق املتهمني يف التمثيل القانوين بشكل متعمد ومل تلتزم بنصوص الدستور 
األوراق  أظهرت  فقد  التحقيق.  أثناء  توافرها  يجب  التي  العادلة  املحاكمة  بضامنات  وال 
الرسمية للقضية ِبدء النيابة مبارشة التحقيق مع 18 متهام من أصل 24 حضوريا بدون حضور 
محام خاص أو منتدب معللًة هذا االنتهاك بـ«حالة الرضورة« وهو تربير غري منطقي، إذ من 

غري املمكن أن تتحق حالة الرضورة بهذا الشكل الجامعي ألكرث من 75% من املتهمني. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/ ،2014 ،1 »دليل املحاكمة العادلة،« منظمة العفو الدولية
.pol300022014ar.pdf

 عدد المتهمين الذين ُحرموا
 من التمثيل القانوني في

جلسة التحقيق األولى ١٨

 عدد المتهمين
المحبوسين ٢٤

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
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• ثانيا: انتهاك الحق يف التواصل مع العامل الخارجي

»الحرية الشخصية حق طبيعٌي، وهي مصونة ال ُتس، وفيام عدا حالة التلبس، 
ال يجوز القبض عىل أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمٍر 
قضايٍئ مسبٍَب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوًرا كل من تُقيد حريته بأسباب 
وأن  فوًرا،  ومبحاميه  بذويه  االتصال  من  ومُيكَُّن  كتابة،  بحقوقه  ويحاط  ذلك، 

يُقدَّم إىل سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين ساعة من وقت تقييد حريته.«

املادة 54 من دستور مرص  

1. ال يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القرسي.

أو  حرب  بحالة  األمر  تعلق  سواء  كان،  استثنايئ  ظرف  بأي  التذرع  يجوز  ال   .2
حالة  بأية  أو  الداخيل،  السيايس  االستقرار  بانعدام  أو  حرب،  باندالع  التهديد 

استثناء أخرى، لتربير االختفاء القرسي.

املادة 1 من  اتفاقية حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي

الشامل األخري لألمم املتحدة 5 توصيات من 5 دول  الدوري  تلقت مرص يف االستعراض 
تركزت عىل رضورة توقيع مرص عىل اتفاقية حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، 
والتحقيق يف مزاعم االختفاء القرسي وإعالن النتائج بشكل شفاف ومحاكمة املسؤولني 
عن تلك الجرمية.2 مع ذلك مل تحرز مرص أي تقدم يف مكافحة هذه الجرمية، وعىل األقل 
يف حدود متابعة الجبهة املرصية مللف حقوق اإلنسان يف مرص فإنه ال تتم أي تحقيقات 
ومل  سيايس.  طابع  ذات  قضية  أي  منها  تخلو  ال  تكاد  التي  القرسي  االختفاء  مزاعم  يف 
تخف وترية هذه الجرمية منذ الثالث من يوليو 2013، لكن وصلت إىل إخفاء بعض األشخاص 

مدد تصل إىل شهور وأحيانا سنوات. 

موضوع  القضية  أوراق  من  ضوئية  نسخة  عىل  الحصول  من  املرصية  الجبهة  متكنت 
التقرير، وعن طريق االطالع عىل محارض ضبط املتهمني الرسمية واملسطرة مبعرفة ضباط 
األمن الوطني ومقارنتها بتواريخ الضبط التي ذكرها املتهمني أثناء التحقيق معهم أمام 
النيابة، ميكن من خالل حساب الفرق بني هذين التاريخني التوصل إىل مدد االختفاء القرسي 
للمتهمني والتي يحرم فيها املتهمون من حقهم يف التواصل مع العامل الخارجي بشكل 

تام. 

عىل  »يجب   1950 لسنة   150 رقم  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   36 املادة  نص  مبخالفة 
مأمور الضبط القضايئ أن يسمع فوًرا أقوال املتهم املضبوط، وإذا مل يأت مبا يربئه، يرسله 

2 »تحليل الجبهة املرصية موضوعات حقوق اإلنسان الواردة يف توصيات الدول املقدمة ملرص يف االستعراض الدوري 
https://egyptianfront.org/ar/wp-content/up- ،2019 ،13 نوفمرب 2019،«الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان  الشامل يف

pdf.3االستعراض-الدوري-الشامل/loads/2019/12

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/12
https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/12
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النيابة العامة أن  النيابة العامة املختصة. ويجب عىل  يف مدى أربع وعرشين ساعة إىل 
تستجوبه يف ظرف أربع وعرشين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق رساحه.« تعرض 20 
متهام من املتهمني املحبوسني احتياطيا لالختفاء القرسي عىل يد ضباط وموظفي قطاع 
النيابة ملبارشة  أمام  القبض عليهم حتى مثولهم  إلقاء  الوطني، وذلك منذ لحظة  األمن 

التحقيق معهم. 

العامل  مع  التواصل  يف  حقهم  من  وحرمانهم  املتهمني  إخفاء  مدد  تراوحت  وقد 
وسالمة  صحة  يف  القرسي  اإلخفاء  هذا  يطعن  يوما.   142 إىل  يوما   12 بني  ما  الخارجي 
اإلجراءات القانونية املتبعة يف عملية ضبط املتهمني وفًقا ملا جاء يف املادة السابقة 
بها  أدىل  التي  واالعرتافات  األقوال  صحة  يف  أيًضا  ويطعن  الجنائية.  اإلجراءات  قانون  من 
املتهمون أمام النيابة كونها نابعة من التهديد والضغط اللذين يتعرضون لهام يف مقرات 
املعدل  املرصي  الدستور  من   55 املادة  بحسب  وذلك  االختفاء،  فرتة  أثناء  الوطني  األمن 
عام 2019 »كل قول صدر من متهم تحت وطأة التعذيب أو الرتهيب أو الحبس يف أماكن غري 
مخصصة للحبس يهدر وال يعول عليه.« وكاملعتاد مل تأمر النيابة بفتح تحقيق مع القامئني 
من  تسرتا  يعد  ما  أيضا  وهو  القرسي،  لالختفاء  بتعرضهم  املتهمني  مزاعم  حول  بالضبط 

النيابة عىل مامرسة قطاع األمن الوطني لتلك الجرمية. 

عىل  الحاالت  بعض  يف  القضية  هذه  يف  الضبط  سلطات  استناد  ظهر  أخرى  ناحية  من 
قانون اإلرهاب الذي يتيح لسلطات التحقيق التحفظ عىل املتهمني عىل ذمة قضايا إرهاب 
املحامي  من  تحفظ«  »مذكرة  إصدار   بعد  وذلك  للتمديد  وقابلة  األسبوعني  تتجاوز  ملدة 
أن  عن  ناهيك  تلك،  التحفظ  مذكرة  عىل  للقضية  الرسمية  األوراق  احتواء  عدم  لكن  العام. 
تعرض  يؤكد  التحقيق،  سلطات  وليس  الوطني  األمن  قطاع  هو  االحتجاز  بعملية  قام  من 
القانونية  املتهمني لجرمية االختفاء القرسي. ومن املهم اإلشارة إىل أن هذه الرشعنة 
انتهاك لحقوق املتهمني، ال سيام وأنها تأيت يف  تنفي كونه  بدون وجه حق ال  لالحتجاز 

إطار قوانني استثنائية ترسخ لالنتهاكات تحت ذريعة الحرب عىل اإلرهاب.

• أمثلة من أقوال متهمني أمام تحقيقات النيابة

تفيد تعرضهم لالختفاء القرسي

)مرفق  النيابة  أمام  استجوابه  أثناء  عيد  السيد  محمد  محمود  املتهم  أفاد 
صورة من محرض التحقيق أدناه( بأنه كان قد ألقي القبض عليه من محل إقامته 
يف 25-5-2018، بينام جاء يف محرض الضبط الرسمي الصادر من األمن الوطني 
 140 يقارب  ما  بعد  أي   ،2018-10-13 يف  تم  عليه  القبض  إلقاء  أن  أدناه(  )مرفق 

يوما من تاريخ الضبط الذي أفاد به املتهم.
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قال املتهم مصطفي السيد عبد الحي إبراهيم يف التحقيق معه أمام النيابة 
)مرفق صورة من محرض التحقيق أدناه( أن قوات األمن ألقت القبض عليه يف 
10-5-2018، بينام سطر محرض ضبطه )مرفق أدناه( يف 12-6-2018، أي بعد مرور 

أكرث من شهر ظل خاللها مختفيا قرسيا حتى تم عرضه عىل النيابة.

عدد املحبوسني عىل ذمة القضية

 من أسبوعني إىلأقل من أسبوعني

شهر

أكرث من شهر

2٤

3٥12
 عدد املتهمني الذين تعرضوا

لالختفاء القرسي

2٠

 مدة االختفاء

باأليام

 تاريخ الضبط

وفًقا لالعرتافات

 تاريخ الضبط

الرسمي

االسم

32 2018-5-9 2018-6-11 مالك مصطفى إبراهيم عبد الله
142 2018-5-25 2018-10-13 محمود محمد السيد عيد

14 2018-9-27 2018-10-11 وليد عصمت حسن خليل إبراهيم
12 2018-12-11 2018-12-23 ريا عبد الله حسن عيل
14 2018-3-31 2018-7-14 محمد عبد الفتاح محمد املليجي

31 2018-5-10 2018-6-11 أحمد السيد عبد العال معوض
32 2018-5-10 2018-6-12 مصطفي السيد عبد الحي إبراهيم
32 2018-5-10 2018-6-12 محمد مصطفي السيد عبد الحي
31 2018-5-10 2018-6-11 عزت عيل محمد شاهني
31 2019-10-2 2019-11-3 سامي محمد السيد عبد القادر
24 2018-5-19 2018-6-12 خالد محمد محمد شعبان بشري



13

بــ » أوامر عليا«

25 2018-5-20 2018-6-12 محمد السيد خميس السيد عيل
25 2018-5-23 2016-6-18 صالح عبد الرحيم مغيب يونس
26 2018-5-24 2018-6-18 محمد محمود بشري خليل
17 2018-5-25 2018-6-11 خميس عبد العال أحمد عبد الله
65 2018-5-10 2018-7-5 مجدي شعبان محمد مصطفي
71 2018-5-15 2018-7-5 هاين محروس محمد سحلول

53 2018-5-12 2018-7-4 عمرو فضل أحمد رشيف
69 2018-12-23 2019-4-3 محمد معوض نور حسن
69 2018-12-23 2019-4-3 هادي محمد عبد العظيم أحمد

جدول1: تاريخ ضبط املتهمني وفًقا ملحرض الضبط الرسمي، تاريخ ضبط املتهمني وفًقا العرتافاتهم أمام 
النيابة، مدة االختفاء باأليام.

ضبط  عمليات  يف  آخر  قانوين  عوار  يالحظ  أيضا  للقضية  الرسمية  األوراق  وبتحليل 
املتهمني، وهو االختالف يف أماكن الضبط التي أفادوا بها أثناء التحقيق معهم، واألماكن 

التي تم ذكرها يف محارض الضبط الصادرة من األمن الوطني.

 مكان الضبط وفقا ألقوال

 املتهم أمام النيابة

 مكان الضبط وفقا ملحرض

الضبط الرسمي

االسم

محل إقامة شقيقته محل إقامته  مالك مصطفى إبراهيم عبد
الله

 إستدعاء من قبل األمن
الوطني بزفتى

محل إقامته محمود محمد السيد عيد

املستشفى املريي كمني بشارع املكس  وليد عصمت حسن خليل
إبراهيم

مطار القاهرة مطار القاهرة ريا عبد الله حسن عيل
محل إقامته كمني منطقة كوبري العوايد  محمد عبد الفتاح محمد

املليجي
محل إقامته محل عمله أحمد السيد عبد العال معوض

محيط محل إقامته محل إقامته  مصطفي السيد عبد الحي
إبراهيم

قسم رشطة املنتزه محل إقامته  محمد مصطفي السيد عبد
الحي

محل عمله محل إقامته عزت عيل محمد شاهني
محل عمله مبنطقة املنشية  كمني بشارع امللك حفني

دائرة قسم رشطة أول املنتزه
سامي محمد السيد عبد القادر

كمني مبنطقة العصافرة كمني مبنطقة العصافرة خالد محمد محمد شعبان بشري
محل عمله محل إقامته  محمد السيد خميس السيد

عيل
كمني مبنطقة البيطاش كمني مبنطقة البيطاش صالح عبد الرحيم مغيب يونس

بحري كمني مبنطقة املنتزه محمد محمود بشري خليل
محل إقامته محل إقامته خميس عبد العال أحمد عبدالله
محل إقامته محل إقامته مجدي شعبان محمد مصطفي

مصلحة الجوازات باإلسكندرية كمني بشارع الفليك هاين محروس محمد سحلول
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 من احدى املقاهي أمام
قسم املنتزه

كمني مبنطقة كوبري العوايد عمرو فضل أحمد رشيف

محل عمله باملطار محيط محل إقامته محمد معوض نور حسن
 محل عمله خدمة أمام كنيسة

الكاتدرائية يف بورسعيد
كمني بشارع أحمد عرايب  هادي محمد عبد العظيم

أحمد

جدول2: مكان ضبط املتهمني وفًقا ملحارض الضبط الرسمية، مكان ضبط املتهمني وفًقا ألقوالهم أمام 
النيابة.
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• ثالثا: انتهاك الحق يف سالمة الجسد وعدم التعرض 
للمعاملة القاسية أو املهينة 

»ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
الحاطة بالكرامة.«

املادة 7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املوقعة 

مرص عليه يف 4 أغسطس 1967.

بنفسه  ذلك  فعل  أو  متهم  بتعذيب  أمر  عمومي  مستخدم  أو  موظف  »كل 
إىل  سنوات  ثالث  من  السجن  أو  املشدد  بالسجن  يعاقب  االعرتاف  عىل  لحمله 

عرش.«

املادة 126 من قانون العقوبات املرصي رقم 58 لسنة 1937.

ال  جرمية  وهو  اإلطالق،  عىل  االنسان  حقوق  انتهاكات  أنواع  أبشع  أحد  التعذيب  يشكل 
عىل  التعذيب  تعريف  وميكن  استثناء.  أو  ظرف  أي  تحت  تربيرها  ميكن  وال  بالتقادم  تسقط 
االتفاقية  تعرفه  كام  عقليا...«  أم  كان  جسديا  شديد،  عذاب  أو  أمل  عنه  ينتج  عمل  »أي  أنه 
الدولية ملناهضة التعذيب يف مادتها األوىل. وال تزال مرص متاطل يف التوقيع عىل هذه 
لألمم  األخري  الشامل  الدوري  االستعراض  يف  توصية   24 تلقيها  من  الرغم  عىل  االتفاقية 

املتحدة تركز أغلبها عىل رضورة توقيعها عىل هذه االتفاقية. 

ورغم أن املرشع املرصي يعترب التعذيب جرمية ال تسقط بالتقادم ويعاقب بالسجن من 
مارس هذه الجرمية، إال أنه تقريبا ال تخلو قضية ذات طابع سيايس، وخصوصا قضايا اإلرهاب، 
الوطني  األمن  قطاع  وموظفي  ضباط  يد  عىل  للتعذيب  بتعرضهم  متهمني  ادعاءات  من 
بوزارة الداخلية، وهو القطاع الذي ميارس التعذيب منذ عقود بشكل شبه ممنهج خصوصا 

مع املنتمني للتنظيامت الدينية واملعارضني السياسيني.

متهام   24 أصل  من  أن  يظهر  التقرير  موضوع  القضية  ألوراق  والتحليل  النظر  خالل  ومن 
األمن  مقار  داخل  تواجدهم  أثناء  للتعذيب  تعرضهم  منهم   12 ادعى  حضوريا  معهم  حقق 
أمام  تعذيبهم  بتفاصيل  املتهمني  هؤالء  وأفاد  القرسي،  اختفائهم  فرتة  يف  الوطني 

النيابة. 
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• أمثلة عىل أقوال متهمني أمام النيابة

تفيد تعرضهم للتعذيب

ورضيب  بالكهرباء  صعقي  »تم  الله  عبد  إبراهيم  مصطفى  مالك  املتهم 

وإكراهي نفسيا وتم منعي من النوم ملدة خمس أيام قبل حضوري للنيابة.« 

اإلصبع  يف  وكهربوين  »عذبوين  إبراهيم  خليل  حسن  عصمت  وليد  املتهم 

والوسطى والسبابة يف ايديا االتنني وحد فيهم رضبني بالبونية يف خدي 

الشامل كرس حتة من رضيس.«

املتهم أحمد عبد النبي محمود سيد »ضغطوا عليا بالتعذيب وكهربوين يف 

عضوي الذكري ورجيل اليمني والشامل وايديا ورايس.« 

املتهم محمد عبد الفتاح محمد املليجي »كانوا بيعذبوين يف صوابع إيدي 

وكانوا مخليني متغمي عيل طول.« 

عدد املحبوسني عىل ذمة القضية

2٤
 عدد املتهمني الذين أفادوا أمام

النيابة بتعرضهم للتعذيب

12
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• رابعا: انتهاك الحق يف أوضاع احتجاز وسجن إنسانية 

يف  املتوفرة  الصحية  الخدمات  عىل  الحصول  سبل  للسجناء  توفر  أن  »ينبغي 
البلد دون تييز عىل أساس وضعهم القانوين.«

املادة 9 من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء

القضايئ،  لإلرشاف  االحتجاز  وأماكن  السجون  تخضع  وتأهيل.  إصالح  دار  »السجن 
ويحظر فيها كل ما ينايف كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر.«

املادة 56 من الدستور املرصى املعدل عام 2019

طلب سبعة متهمون أثناء التحقيق معهم أمام النيابة عرضهم عىل مستشفى السجن 
حقهم  من  متنعهم  السجن  إدارة  أن  يظهر  مام  عليهم،  الطبي  الكشف  توقيع  أجل  من 
األسايس يف الحصول عىل الرعاية الصحية. كام اشتىك متهم واحد بشكوى تخص السامح 

ألهله بزيارته، وهو ما يظهر أيًضا أن إدارة السجن تحرم هذا املحتجز من حقه يف الزيارة. 
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وذلك  بالتمييز  تعرتف  وال  استثنائية  غري  كونها  يف  اإلنسان  حقوق  أهمية  تتجىل 
عن  النظر  وبغض  كان  ظرف  أي  تحت  املواطنني  لجميع  وأساسية  حرصية  حقوق  لضامن 
األسايس  الضامن  يعترب  الذي  األمر  وهو  الفكرية  أو  السياسية  أو  الدينية  انتامءاتهم 
سبع  من  أكرث  منذ  االستثناء  لفكرة  تروج  تزال  ال  املرصية  السلطات  لكن  اإلنسانية.  للحرية 
اكرتاثها  عدم  جانب  إىل  والقانون  الدستور  نصوص  أهدرت  أساسها  وعىل  سنوات، 
باملواثيق واملعاهدات الدولية بالطبع. ويف إطار إهدار مبادئ العدالة وسيادة القانون 
تستمر الجهات القامئة عىل الضبط والتحقيق واملحاكمة يف اإلخالل بالعديد من ضامنات 

املحاكمة العادلة تحت نفس مربر االستثناء والحرب عىل اإلرهاب.

ويف هذا السياق خلص هذا التقرير إىل وقوع انتهاكات جسيمة بحق املتهمني يف 
إجراءات  وسالمة  صحة  يف  وتطعن  العادلة  املحاكمة  بضامنات  تخل  التقرير  محل  القضية 
حضور  مبنع  الدفاع  يف  املتهمني  حق  العامة  النيابة  سلبت  حيث  ككل،  التقايض  عملية 
 24 أصل  من  متهام   18 مع  التحقيق  وبدأت  األويل  التحقيق  جلسات  يف  معهم  محام 
 20 تعرض  كام  الرضورة.  بحالة  ذلك  وبررت  منتدب  أو  خاص  محامي  وجود  بدون  محبوسني 
متهام من أصل 24 إىل جرمية االختفاء القرسي داخل مقرات احتجاز غري رسمية مبخالفة 
من  الفرتة  هذه  وخالل  يوم،   142 إىل  يوما   12 بني  ما  تراوحت  ملدد  والدستور  القانون 
وامتد  الوطني.  األمن  قطاع  وموظفي  ضباط  يد  عىل  للتعذيب  منهم   12 تعرض  اإلخفاء 
األمر إىل اإلخالل بحقوق املتهمني أيًضا داخل أماكن احتجازهم حيث طلب بعض املتهمني 
الذي  الحق  وهو  السجن،  مستشفى  عىل  عرضهم  معهم  التحقيق  أثناء  النيابة  من 

تنتهكه إدارة السجن هي األخرى. 

خامتة


