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امللخص
التنفيذي

بالسجون وتؤكد  أي حاالت كورونا  الدولة املرصية وجود  تنفي مؤسسات 
وتؤكد  كورونا،  فريوس  انتشار  من  للحماية  وفعالة  متكاملة  لخطة  وضعها 
أخرى، وثقت  الوباء. من جهة  للتعامل مع  الكامل  السجون  استعداد  أيًضا عىل 
تفيش  وحاالت  السجون  يف  كورونا  بوباء  وفاة  حاالت  حقوقية  منظمات 
أماكن  أوضاع  عىل  الوقوف  التقرير  هذا  يحاول  عديدة.  سجون  يف  للفريوس 
االحتجاز يف السجون يف ظل وباء كورونا وأوضاع الرعاية الصحية يف السجون، 
من  مرص  يف  السجون  نظام  وقدرة  استعداد  مدى  لتقييم  أشمل  محاولة  يف 
من  املتخذة  اإلجراءات  لتقييم  أيًضا  ويسعى  عاملي.  وباء  مع  للتعامل  األساس 
السجون ومدى فعاليتها، مع  لفريوس كورونا يف  للتصدي  الداخلية  قبل وزارة 
تسليط الضوء عىل شهادات محتجزين سابقني يحكون عن تجاربهم يف السجن 

بعد بدء انتشار فريوس كورونا. 
وأوضاع  االحتجاز  أماكن  ألوضاع  استعراضه  يف  التقرير  هذا  أهمية  تتمثل 
تضع  صحية  أزمة  عىل  عميل  بشكل  تطبيقها  مع  السجون  يف  الصحية  الرعاية 
حياة الجميع، وخاصة املحتجزين، يف خطر. من خالل تلك املقاربة، يحلل التقرير 
فشل هيكلية ونظام السجون يف مرص وعجزهما التامان يف توفري أبسط معايري 
الصحة واالحتجاز اآلدمي لدرجة تضع أي محتجز بني الحياة واملوت. كما يقدم 
الداخلية  وزارة  قبل  من  املتخذة  اإلجراءات  فشل  ملدى  تفصيلًيا  تحلياًل  التقرير 
األمنية  الحلول  عىل  كيل  شبه  بشكل  اقترصت  والتي  كورونا،  لوباء  للتصدي 
اإلجراءات  تراوحت  بينما  النيابات،  جلسات  وتعليق  الزيارات  وقف  يف  متمثلة 

الطبية من فشل تام إىل عدم تطبيق من األساس. 
الدولية  القانونية  األطر  عىل  عامة  نظرة  التقرير  من  األول  الجزء  يتناول 
ينتقل  ذلك  بعد  إنسانية.  احتجاز  أوضاع  يف  والحق  الصحة  يف  بالحق  املتعلقة 
وباء  انتشار  ظل  يف  االحتجاز  أماكن  أوضاع  الثاني  الجزء  يف  ليقيم  التقرير 
الثالث  الجزء  ويلقي  املحتجزين،  وحياة  صحة  عىل  ذلك  تأثري  ومدى  كورونا 
نظرة عىل مدى قدرة نظام الرعاية الصحية يف السجون عىل توفري رعاية صحية 
للسجناء مساوية للرعاية الصحية املتوفرة يف املجتمع. ويف الجزء الرابع، نقارن 
باتخاذها  العاملية  الصحة  منظمة  أوصت  التي  الوقائية/االحرتازية  اإلجراءات 
السجون  اتخذتها  التي  باإلجراءات  السجون  يف  كورونا  لفريوس  للتصدي 
الجزء الخامس واألخري، نقيم  املرصية ومدة نجاحها يف حماية املحتجزين. ويف 
اإلجراءات التي اتخذتها السجون للحد من تفيش وباء كورونا بعد انتشاره بني 

املحتجزين. 
وجد التقرير أن نظام إدارة السجون ونظام الرعاية الطبية بها عاجز بشكل 
حقيقي  اهتمام  يوجد  ال  وأنه  بل  كورونا،  وباء  انتشار  مع  التعامل  عن  تام 
فقط  ليست  السجون  يف  االحتجاز  أوضاع  فعال.  بشكل  للفريوس  التصدي  يف 
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صحية  مشاكل  يف  والتسبب  الوباء  انتشار  يف  أسايس  عامل  أنها  بل  آدمية  غري 
للمحتجزين حتى بعد خروجهم من السجن، فجودة الطعام ومياه الرشب سيئة 
كورونا  وباء  انتشار  وبعد  الرتيض،  يف  حقهم  املحتجزون  يعطى  وال  للغاية، 
مع  للتواصل  األخرى  والسبل  الزيارات  من  املحتجزين  السجون  إدارات  منعت 
يف  حقهم  من  حرموا  وكذلك  والرسائل،  الهاتفية  املكاملات  خالل  من  أهاليهم 
املشورة. وينتهك نظام  النيابة وغرف  التواصل مع محاميهم وحضور جلسات 
طبية  رعاية  وتلقى  الصحة  يف  املحتجزين  حق  السجون  يف  الطبية  الرعاية 
مساوية للرعاية الطبية املتوفرة يف املجتمع، وهو عاجز بشكل تام عن التعامل 
اإلهمال  ويتسبب  أي حاالت طبية طارئة،  أو  وباء عاملي كفريوس كورونا  مع 

الطبي يف السجون يف تعريض حياة املحتجزين لخطر مستمر. 
وعنابر  سجون  عدة  يف  كورونا  لفريوس  تفيش  حدث  قد  أنه  التقرير  ووجد 
الفريوس  انتشار  ملنع  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  السجون  تتخذ  ولم  بأكملها، 
االلتزام  أو  الكمامات  توفري  وال  متكاملة  تعقيم  بإجراءات  تقم  فلم  بعدها، 
التهوية  سوء  عىل  عالوة  فعال،  بشكل  الجدد  املحتجزين  عزل  أو  بارتدائها 
والتكدس الشديد الذي استحال معه تنفيذ التباعد االجتماعي. وفشلت السجون 
الحاالت  الفريوس فلم تكرتث لتصنيف  انتشار  الحد من  أيًضا يف تنفيذ إجراءات 
الحاالت  عىل  للتعرف  مسحات  توفري  أو  املخالطني،  تتبع  أو  عليها،  والتعرف 
سوى  بها  املشتبه  الحاالت  أو  املرىض  بعزل  السجون  تقم  ولم  وعزلها،  املؤكدة 
يف البداية، وتم التوقف عن عزل الحاالت بعد أن تفيش الفريوس يف عنابر كثرية، 
بل  حاالتهم،  تتابع  ولم  للمرىض  الالزمة  الطبية  العناية  السجون  تقدم  ولم 

تركتهم لحالهم لحني شفائهم أو تدهور حاالتهم. 
اعتمدت منهجية هذا التقرير عىل سبع مقابالت أجرتها الجبهة املرصية مع 
تحقيق،  طرة  سجن  هي  مختلفة  سجون  ستة  يف  احتجزوا  سابقني  محتجزين 
وسجن عنرب الزراعة، وسجن استقبال طرة، وسجن أبو زعبل، وسجن املزرعة، 
وسجن القناطر نساء، وقد قىض هؤالء املحتجزين فرتات متفاوتة داخل أماكن 
 2020 مارس  يف  بدايته  منذ  السجون  يف  كورونا  وباء  انتشار  ظل  يف  احتجازهم 

وحتى منتصف عام 2021. 
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المقدمة

رصح مساعد وزارة الداخلية لقطاع السجون بعدم وجود أي حاالت إصابة 
جميع  تطبق  الداخلية  وزارة  أن  مؤكدا  املرصية،  السجون  يف  كورونا  بفريوس 
اإلجراءات االحرتازية للتصدي النتشار فريوس كورونا يف السجون، منها تدعيم 
يف  وعزلهم  النزالء،  عىل  الطبي  الكشف  وتوقيع  التعقيم،  ببوابات  السجون 
املرتددين  ملناظرة  متخصصني  أطباء  وتعيني  حضانة،  كفرتة  مخصصة  عنابر 
جميع  تزويد  تم  قد  أنه  آخر  ترصيح  يف  الوزارة  أيًضا  وذكرت  السجون.1  عىل 
الكشف  رسعة  لضمان  الحرارة،  درجة  قياس  وأجهزة  بالكمامات  السجون 
أنها  الوزارة  رصحت  كما  بالسجون.2  والعاملني  املحتجزين  لجميع  والتعقيم 
البوابات  من  بداية  السجون  مرافق  كل  وتعقيم  لتطهري  متكاملة  خطة  تتخذ 
وفصول  واملكتبات  واملطابخ  الزيارات  وأماكن  الداخلية  والطرقات  الخارجية 
التعقيم شملت عنابر  أن عمليات  وأكدت  والعيادات،  واملستشفيات  األمية  محو 

النزالء، ضمن خطة متكاملة متبعة وفق برنامج زمني معد.3 
يف  كورونا  فريوس  تفيش  حقوقية  منظمات  وثقت  اآلخر،  الجانب  عىل 
السجون وسوء إدارة األزمة من قبل وزارة الداخلية.4 وفًقا ملنظمة العفو الدولية 
السجون  من  الكثري  يف  كورونا  فريوس  تفىش  فقد  ووتش،  رايتس  وهيومن 
وبحسب  أيًضا.  بالسجون  والعاملني  املحتجزين  بني  وفاة  حاالت  يف  وتسبب 
جستس  فور  كوميتي  منظمة  أنشأتها  إلكرتونية  منصة  وهي  كورونا«،  »عداد 
االحتجاز،  أماكن  داخل  كورونا  بفريوس  خاصة  بيانات  ونرش  جمع  عىل  تقوم 
داخل  كورونا  وفيات  حاالت  عدد  إجمايل  بلغ   ،2020 أغسطس   5 وحتى  فإنه 
األقل،  عىل  مؤكدة  إصابة  حالة   111 املنصة  ورصدت  األقل،  عىل   17 السجون 
و220 حالة مشتبه بها. وكانت أغلب نسبة الوفيات والحاالت املصابة واملشتبه 
بني  وفاة  حالة   16 جستس  فور  كوميتي  رصدت  فقد  املحتجزين،  بني  من  بها 

املحتجزين يف السجون املرصية، و98 حالة مؤكدة، و200 حالة مشتبه بها.5 

اإلجراءات  جميع  ونطبق  كورونا..  من  خالية  منشآتنا  ل«السجون«:  الداخلية  وزير  »مساعد  بركات،  محمد   1
https://www.elwatannews.com/ .2020 ،االحرتازية لألمراض الفريوسية،« جريدة الوطن، 18 نوفمرب

 news/details/5050619
2 مصطفى عطية، “الداخلية تواصل أعمال تطهري وتعقيم مقار السجون واألقسام واملراكز،” جريدة الرشوق، 16 
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16042020&id  .2020 إبريل، 

=11b69299-afc4-4742-8246-cd662bb8cd0a
https:// .2020 ،3 جريدة الوطن، “تطهري وتعقيم السجون عىل مستوى الجمهورية ملواجهة كورونا،” 2 إبريل

www.elwatannews.com/news/details/4680115?t=push
الدولية،  العفو  منظمة  املرصية،  السجون  يف  الصحية  الرعاية  من  والحرمان  اإلهمال  تولعو؟”  وال  تموتو  “ما    4
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/  ،2021

 MDE1235382021ARABIC.pdf

 ،2021 نوفمرب   30 الولوج  تاريخ  ووتش،  رايتس  هيومن  السجون،«  يف  »كورونا«  لفريوس  محتمل  تفٍش  »مرص:   
  https://www.hrw.org/ar/news/2020/07/20/375795

 30 الولوج  تاريخ  جستس،  فور  كوميتي  املرصية،”  االحتجاز  أماكن  داخل  لإلصابات  كورونا  فريوس  “عداد   5
https://www.cfjustice.org/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7  ،2021 نوفمرب، 

 %d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/?lang=ar

https://www.elwatannews.com/news/details/5050619
https://www.elwatannews.com/news/details/5050619
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16042020&id=11b69299-afc4-4742-8246-cd662bb8cd0a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16042020&id=11b69299-afc4-4742-8246-cd662bb8cd0a
https://www.elwatannews.com/news/details/4680115?t=push
https://www.elwatannews.com/news/details/4680115?t=push
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE1235382021ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE1235382021ARABIC.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2020/07/20/375795
https://www.cfjustice.org/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/?lang=ar
https://www.cfjustice.org/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/?lang=ar
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للتعامل  املرصية  السجون  مالئمة  مدى  استكشاف  إىل  التقرير  هذا  يهدف 
مع فريوس وبائي كفريوس كورونا، وذلك من حيث مدى توافر غرف احتجاز 
نظام  تمكن  ومدى  للفريوس،  التصدي  إجراءات  مع  تتماىش  آدمية  ومرافق 
صحية  رعاية  مستوى  يف  السجناء  حق  توفري  من  بالسجون  الصحية  الرعاية 
التقرير  وأيًضا وبشكل أخص، يحاول  باملجتمع،  املتاحة  لتلك  مالئمة ومساوية 
وباء  تفيش  ملواجهة  املرصية  السجون  اتخذتها  التي  الخاصة  اإلجراءات  تقييم 
ضوء  يف  وذلك  الصحة،  يف  السجناء  حق  عىل  الحفاظ  يف  نجاحها  ومدى  كورونا 

اإلجراءات القياسية ذات الصلة املعلنة من قبل منظمة الصحة العاملية. 
يناقش التقرير تلك املسائل يف خمسة أجزاء رئيسة. يف الجزء األول، يستعرض 
االحتجاز،  أماكن  إطار  يف  الصحة  يف  الحق  يخص  فيما  الدويل  القانوني  اإلطار 
الرعاية  توفري  تجاه  الدول  التزامات  عىل  كورونا  فريوس  لتداعيات  إشارة  مع 
آدمية كجزء  الجزء الحق يف أماكن احتجاز  الصحية للمحتجزين، وكذلك يتناول 
التهوية ونظافة  يف  الحق  ذلك  يف  بما  األساسية،  املحتجزين  يتجزأ من حقوق  ال 
الحصول عىل  الطعام والحق يف  الشخصية والحق يف  مرافق االحتجاز والنظافة 

مياه رشب نظيفة والحق يف التواصل مع العالم الخارجي من أهل ومحامني. 
يتناول الجزء الثاني من التقرير مدى التزام السجون املرصية بتوفري أوضاع 
احتجاز آدمية، ويناقش بالتفصيل الحق يف الحصول عىل الطعام واملياه والحق يف 
التقرير  العالم الخارجي، ويف هذا اإلطار يناقش  التواصل مع  الرتيض والحق يف 
تعليق زيارات األهل ومنع املراسالت وأي سبل للتواصل مع املحتجزين، وكذلك 
ومنع  النيابات  جلسات  وتعليق  محاميهم  مع  التواصل  من  املحتجزين  ومنع 
شماعة  تحت  اتخذت  إجراءات  كلها  وهي  جلساتهم.  حضور  من  املحتجزين 

التصدي لوباء كورونا. 
ومدى  بالسجون  الصحية  الرعاية  نظام  التقرير  يناقش  الثالث،  الجزء  يف 
االستجابة  عىل  وقدرتها  املتوفرة  الصحية  الرعاية  خدمات  حيث  من  فاعليته 
الحتياجات املحتجزين الصحية بشكل يوفر لهم رعاية صحية مساوية للرعاية 
عىل  بالتحديد  الضوء  التقرير  يسلط  الجزء،  هذا  ويف  السجن.  خارج  الصحية 
مدى توافر أطباء وتخصصات طبية كافية يف السجون، وتوافر األدوية الالزمة 
إىل  أيًضا  الجزء  هذا  ويلتفت  النفسية.  الطبية  الرعاية  ومستوى  للمحتجزين، 
من  الصحية  الرعاية  يف  املحتجزين  حق  انتهاك  يف  السجون  أطباء  دور  طبيعة 
الرعاية  طلب  من  التخويف  من  بيئة  وخلق  للمحتجزين،  معاملتهم  سوء  حيث 
الصحية، واستخدام املنع من الرعاية الصحية كوسيلة للعقاب، ويتطرق الجزء 

يف األخري إىل ظاهرة اإلهمال الطبي بالسجون. 
منظمة  توصيات  البداية  يف  التقرير  يرسد  والخامس،  الرابع  الجزئني  يف 
تنقسم  والتي  االحتجاز،  أماكن  يف  كورونا  وباء  مع  للتعامل  العاملية  الصحية 
السجون،  إىل  دخوله  ومنع  كورونا  وباء  ملواجهة  احرتازية  أو  وقائية  لتدابري 
يحاول  بالفعل.  السجن  دخوله  حالة  يف  الوباء  من  والحد  التحكم  وإجراءات 
الوقائية  التدابري  تنفيذ  يف  ونجاحها  السجون  التزام  مدى  تقييم  الرابع  الجزء 
التعقيم والنظافة، واستخدام الكمامات من قبل العاملني  ذات الصلة، من حيث 
من  واملستقدمني  الجدد  النزالء  وعزل  املحتجزين،  عىل  وتوزيعها  بالسجن 
يف  االجتماعي  التباعد  إجراءات  تنفيذ  ومدى  كافية،  وملدة  فعال  بشكل  الخارج 
ظل زنازين متكدسة وسيئة التهوية، باإلضافة إىل توفري لقاح فريوس كورونا 

للمحتجزين.
تنفيذ  يف  السجون  إدارات  نجاح  مدى  بالتحديد  الخامس  الجزء  ويناقش 
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إجراءات الحد من انتشار الوباء يف السجن، وذلك من خالل تقييم قدرة السجون 
يف التعرف عىل الحاالت املشتبه بها والحاالت املحتملة والحاالت املؤكدة، وتتبع 
إجراءات  وكذلك  للمحتجزين،  كورونا  فريوس  اختبارات  وتوفري  املخالطني، 

العزل للحاالت ومستوى العناية الطبية املقدمة لهم. 



المنهجية

تعتمد منهجية التقرير يف جمع املعلومات األولية عىل مقابالت مكثفة أجرتها 
باحثة الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان يف الفرتة من يونيو حتى أغسطس 2021 
سيتم  مرصية.  سجون  بعدة  السابقني  واملحتجزات  املحتجزين  من  سبعة  مع 
استخدام أسماء مستعارة للمحتجزين السابقني للحفاظ عىل سالمتهم وأمنهم 
وهم  تحقيق  طرة  سجن  يف  السابقني  املحتجزين  من  ثالثة  احتجز  الشخيص. 
سيد وسمري وأسامة، واحتجز عمرو بسجن أبو زعبل، وعبد الله بسجن املزرعة 
القناطر  بسجن  وسارة  طرة،  استقبال  بسجن  وأيمن  الزراعة،  عنرب  وسجن 
نساء. كان جميع املحتجزين السابقني قيد االحتجاز يف فرتات متفاوتة منذ بدء 
إجراءات  عن  الداخلية  وزارة  إعالن  من  بداية  وبالتحديد  كورونا،  وباء  انتشار 

التصدي لكورونا يف السجون يف مارس 2020 وحتى منتصف عام 2021.



الجزء األول:

اإلطار القانوني الدولي 

يتناول هذا الجزء املعايري الدولية لحقوق اإلنسان املتعلقة بالحق يف الصحة 
تصب  والتي  كورونا،  فريوس  انتشار  إطار  ويف  االحتجاز  أماكن  يف  خاصة 
الرعاية  توفري  مسؤولية  عليها  وتضع  املحتجزين  بحماية  الدول  عىل  التزامات 
أماكن  يف  املحتجزين  بحق  الخاصة  املعايري  إىل  باإلضافة  وذلك  الالزمة،  الطبية 

احتجاز آدمية.

احلق يف الصحة
الحق يف الصحة هو حق من حقوق اإلنسان األساسية، وهو منصوص عليه 
يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )مادة 25( والعهد الدويل للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، والتي تنص املادة 12 منه عىل »حق كل إنسان يف التمتع 

بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه«.
وكذلك  والعقلية  البدنية  الصحة  يف  بالحق  املعني  الخاص  للمقرر  ووفًقا 
فإن  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  للجنة   14 رقم  العام  التعليق 
يقترص  ال  ولكنه  حينها،  يف  املناسبة  الصحية  الرعاية  تقديم  يتضمن  الحق  هذا 

عىل ذلك، فهو يشمل أيًضا توافر املقومات األساسية للصحة كما ييل: 
•  الحصول عىل مياه الرشب املأمونة واإلصحاح املناسب

•  اإلمداد الكايف بالغذاء اآلمن والتغذية واملسكن
•  الظروف الصحية للعمل والبيئة

•  الحصول عىل التوعية واملعلومات فيما يتصل بالصحة.6
حريات  عدة  يشمل  الصحة  يف  الحق  أن  موضحا  الخاص  املقرر  يستطرد 
جسده  يف  التحكم  يف  اإلنسان  حق  تتضمن  الحريات  سواء.  حد  عىل  وحقوق 
التعذيب، ومن  يكون يف مأمن من  أن  الحق  التدخل، مثل  والحرية من  وصحته، 
نظام  من  االستفادة  يف  الحق  تشمل  والحقوق  رضاه.  بدون  طبًيا  معالجته 
الرعاية الصحية بما يتيح تكافؤ الفرض أمام الجميع للتمتع بأعىل مستوى من 

الصحة يمكن بلوغه، وتشمل هذه االستحقاقات بشكل محدد: 
•  الحق يف الصحة اإلنجابية وصحة األم والرضيع والطفل

للتعذيب  التعرض  عدم  ويف  البدنية  السالمة  ويف  املسبقة  املوافقة  يف  الحق    •

العهد  من   12 )املادة  بلوغه  يمكن  الصحة  من  مستوى  بأعىل  التمتع  يف  الحق   :)2000(  14 رقم  العام  التعليق   6
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 2000، 

https://undocs.org/ar/E/C.12/2000/4

نوفمرب،   18 الولوج  تاريخ  الصحة،  يف  بالحق  املعني  الخاص  املقرر  اإلنسان،”  وحقوق  الصحة  يف  الحق  عن  “نبذة 
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Health/Pages/AboutRightHealthandHR.  ،2021

aspx

https://undocs.org/ar/E/C.12/2000/4
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Health/Pages/AboutRightHealthandHR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Health/Pages/AboutRightHealthandHR.aspx
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وسوء املعاملة واملمارسات الضارة
•  الحق يف بيئة صحية يف الطبيعة ومكان العمل

•  الحق يف الوقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها، بما يف ذلك الحصول عىل 
األدوية

•  الحق يف الحصول عىل املياه النظيفة والصالحة للرشب.7
عنارص  عدة  يشمل  الصحة  يف  الحق  أن  عىل   14 رقم  العام  التعليق  وينص 
عىل الدول العمل عىل توفريها وهي: التوافر، وإمكانية الوصول، وعدم التمييز، 
عىل  )القدرة  عليها  للحصول  االقتصادية  اإلمكانية  املادي،  الوصول  وإمكانية 

تحمل نفقتها(، إمكانية الوصول للمعلومات، واملقبولية، والجودة.8

احلق يف الصحة
يف أماكن االحتجاز

املجتمع، وهو حق  أفراد  الحق يف الصحة كغريهم من  للسجناء واملحتجزين 
قواعد  من   24 القاعدة  تنص  تطبيقه.  يف  التمييز  يجوز  وال  للجميع  مكفول 
عىل  تقع  للسجناء  الصحية  الرعاية  توفري  مسؤولية  أن  عىل  مانديال  نيلسون 
الصحية  الرعاية  مستوى  نفس  عىل  الحصول  يف  الحق  وللسجناء  الدولة،  عاتق 

املتاح يف املجتمع، مجاًنا ودون تمييز. 
وتنص القاعدة 27 من قواعد نيلسون مانديال عىل:

يف  الطبية  الرعاية  عىل  الفوري  الحصول  إمكانية  السجون  جميع  »َتكفل 
صة أو جراحة  ا السجناء الذين تتطلَّب حاالتهم عنايًة متخصِّ الحاالت العاجلة. أمَّ
صة أو إىل مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حني  فينقلون إىل مؤسسات متخصِّ
ر يف السجن دائرة خدمات طبِّية خاصة به تشتمل عىل مرافق مستشفى، أن  تتوفَّ
العالج والرعاية  دًة بما يكفي من املوظفني واملعدات لتوفري خدمات  تكون مزوَّ

املناسبة للسجناء املُحالني إليها«. 
يف  بالسجناء  الصحية  الرعاية  اختصاصيي  أو  الطبيب  عالقة  يخص  وفيما 
واملهنية  األخالقية  املبادئ  نفس  العالقة  تلك  تحكم  أن  تجب  االحتجاز،  أماكن 
التي تنطبق عىل املجتمع ككل، وتنص القاعدة 32 عىل رضورة االلتزام بالقواعد 

التالية بالتحديد:
األمراض  من  ووقايتهم  للسجناء  والعقلية  البدنية  الصحة  حماية  واجب  )أ( 

ومعالجتها عىل أسس طبِّية إكلينيكية فقط
)ب( التقيُّد باستقاللية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم واملوافقة املستنرية 

فيما يخص العالقة بني الطبيب واملريض
ووشيك  حقيقي  خطر  إىل  ذلك  يؤدِّ  لم  ما  الطبِّية،  املعلومات  ية  رسِّ احرتام  )ج( 

يهدِّد بإلحاق الرضر باملريض أو بغريه
قد  أفعال  يف  فاعل،  غري  أو  فاعل  بشكل  سواء  للمشاركة،  املطلق  الحظر  )د( 
ل تعذيبا أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  تشكِّ
املهينة، بما يف ذلك التجارب الطبِّية أو العلمية التي قد ترضُّ بصحة السجني، مثل 

إزالة خاليا أو أنسجة من جسم السجناء أو نزع أعضائهم«.

7 املصدر السابق.

8 املصدر السابق.
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يكون ملوظفي  أن  األحوال  بأي حال من  للقاعدة 46 ال يجوز  وفًقا  أنه  كما 
تأديبية  تدابري  أو  توقيع عقوبات  يف  دور  أي  االحتجاز  بأماكن  الصحية  الرعاية 

أو مقيدة. 

احلق يف الصحة
في إطار وباء كورونا

تنص املادة 12 من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
األمراض  الوقاية من  »)ج(  أجل  الالزمة من  التدابري  اتخاذ  يف  الدول  واجب  عىل 

الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،
)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمني الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع 

يف حالة املرض«.
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  لجنة  تؤكد   ،14 رقم  العام  التعليق  ويف 
والثقافية عىل أن الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية يتطلب »وضع 
بالسلوك«.  املرتبطة  الصحية  بالشواغل  يتعلق  فيما  وتثقيفية  وقائية  برامج 
الطبية  للرعاية  نظام  »إنشاء  يتضمن  العالج  يف  الحق  أن  اللجنة  تذكر  وكذلك، 
وتقـديم  املماثلة،  الصحية  واملخاطر  واألوبئة،  الحوادث،  حاالت  يف  العاجلة 

اإلغاثة يف حاالت الكوارث واملساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ«.9
الصحة  منظمة  قبل  من  عاملي  كوباء  وإعالنه  كورونا  فريوس  تفيش  وبعد 
بياًنا  املتحدة  باألمم  الخواص  واملقررين  الخرباء  من  مجموعة  أصدرت  العاملية، 
بدون  شخص،  »لكل  أن  عىل  فيه  يؤكدون  استثناًء«  ليس  كوفيد  »وباء  بعنوان 
الحكومة،  عىل  ذلك  مسؤولية  وتضع  حياته،  إلنقاذ  التدخل  يف  الحق  استثناء، 
مجموعات  إىل  البيان  وأشار  الصحة«.  يف  الحق  إنسان  »لكل  أنه  عىل  مؤكدين 
املحتجزون،  األشخاص  منهم  كورونا،  لفريوس  أكرب  عرضة  تعترب  السكان  من 
لحمايتهم  املجموعات  لهؤالء  خاصة  ورعاية  دعم  الحكومة  واجب  عىل  وأكدت 
من فريوس كورونا وتوفري حقهم يف الصحة. وشدد املقررون والخرباء عىل أنه 
يجب عىل الدول اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية إضافية حتى يصل دعمهم إىل 

أولئك الذين هم أكثر عرضة للتأثر باألزمة بشكل غري متناسب.10

احلق في
أماكن احتجاز آدمية 

يف  يعيش  أن  يف  وسجني  محتجز  كل  حق  عىل  مانديال  نيلسون  قواعد  تنص 
املتطلَّبات  »جميع  مراعاة  ذلك  ويشمل  اإلنسانية.  كرامته  تحرتم  آدمية  ظروف 
الصحية، مع الحرص عىل مراعاة الظروف املناخية، وخصوصا من حيث حجم 
والتهوية«  والتدفئة  واإلضاءة  سجني  لكلِّ  صة  املخصَّ الدنيا  واملساحة  الهواء 

9 املصدر السابق.
10 ”No exceptions with COVID-19: ”Everyone has the right to life-saving interven-
tions“ – UN experts say,“ United Nations Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights (OHCHR), visit on 15 November, 2021, https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
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)القاعدة 13(. 
االتِّساع  من  النوافذ  تكون  أن   ،14 للمادة  وفًقا  التهوية،  يف  الحق  ويشمل 
وأن  والعمل،  القراءة  يف  الطبيعي  الضوء  استخدام  من  السجناء  ن  تمكِّ بحيث 
بًة عىل نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء ُوجدت تهوية صناعية أَْم  تكون مركَّ
ال؛ يجب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافيًة لتمكني السجناء من القراءة والعمل 

دون إرهاق نظرهم«.
النظافة ويشمل ذلك أن »تكون املراحيض كافية لتمكني  وللسجناء الحق يف 
كلِّ سجني من قضاء حاجاته الطبيعية عند الرضورة وبصورة نظيفة والئقة« 
يكون  بحيث  بالدش  واالغتسال  االستحمام  مرافق  ر  تتوفَّ و«أن   ،)15 )القاعدة 
حرارة  بدرجة  يغتسل،  أو  يستحمَّ  أن  عليه  ومفروضا  سجني  كلِّ  مقدور  يف 
واملوقع  للفصل  تبعا  العامة  الصحة  تتطلَّبه  الذي  بالقدر  الطقس،  مع  متكيِّفة 
يرتدَّد  التي  السجن  أجزاء  جميع  و«صيانة   ،)16 )القاعدة  للمنطقة«  الجغرايف 
عليها السجناء بانتظام، واملحافظة عىل نظافتها التامة يف كلِّ حني« )املادة 17(.

أن  يجب  ذلك  أجل  »ومن  الشخصية،  النظافة  يف  الحق  فللسجناء  كذلك، 
السجن  د  »يزوَّ كما  أدوات«  من  والنظافة  الصحة  تتطلَّبه  وما  املاء  لهم  ر  ُيوفَّ
الحالقة  إمكانية  للذكور  وتتاح  والذقن،  بالشعر  للعناية  الالزمة  بالتسهيالت 

بانتظام« )املادة 18(.
سجني  كل  حق  من  إنه  حيث  ممنوع  يكون  أن  يجب  الزنازين  يف  والتكدس 
)القاعدة 21(.  له  الرسير مخصصة وكافية  لهذا  أن يزود برسير فردي ولوازم 
ر  »توفِّ أن  عىل  واجًبا  نظيفة  رشب  مياه  يف  والحق  الطعام  يف  الحق  ويشمل 
املعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية  الساعات  السجون لكل سجني، يف  إدارة 
اإلعداد والتقديم وأن  النوعية وحسنة  للحفاظ عىل صحته وقواه، جيِّدة  كافية 
إليه«.  احتاج  كلَّما  للرشب  صالح  ماء  عىل  الحصول  إمكانية  سجني  لكل  ر  »ُتوفَّ
سجني  »لكل  الرياضية  التمارين  وممارسة  الرتيض  يف  السجني  حق  عىل  عالوة 
يوم  كلِّ  يف  األقل  عىل  ساعة  يف  الحقُّ  الطلق  الهواء  يف  عمل  يف  مستخَدم  غري 
كما   .)23 )القاعدة  الطلق«  الهواء  يف  املناسبة  الرياضية  التمارين  فيها  يمارس 
من  منتظمة  فرتات  عىل  وأصدقائهم  بأرسهم  االتصال  يف  الحق  »للسجناء  أنه 
املكاملات  بتلقي  متاح،  كان  وحيثما  كتابة،  واملراسلة  الزيارات،  استقبال  خالل 

الهاتفية« )القاعدة 58(. 
للسجناء  تتاح  وأن  املحاكمة  أثناء  بمحامي  االستعانة  حق  شخص  ولكل 
قواعد  من   61 للقاعدة  وفًقا  فعالة«،  قانونية  مساعدة  عىل  الحصول  »سبل 
والوقت  الفرصة  للسجناء  »ُتتاح  أن  عىل  القاعدة  تنص  كما  مانديال.  نيلسون 
للمساعدة  مقدِّم  أو  اختيارهم  من  محام  يزورهم  لكي  املالئمة  والتسهيالت 
رقابة  وال  ت  تنصُّ وال  إبطاء  دونما  ويستشريونه،  معه  يتكلَّمون  القانونية 
ية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقا للقانون الداخيل الساري. ويجوز  وبرسِّ
أن تجري هذه االستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس عىل مسمٍع 

منهم«. 
وكذلك للمحتجز الحق يف »الرجوع إىل محكمة لكي تفصل هذه املحكمة دون 
قانوني«،  غري  االعتقال  كان  إذا  عنه  باإلفراج  وتأمر  اعتقاله،  قانونية  يف  إبطاء 
أيًضا  تنص  والتي  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   9 للمادة  وفًقا 
عىل حق األفراد املوقوفني أو املعتقلني يف أن تتم محاكمتهم »خالل مهلة معقولة 
أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة 

هو القاعدة العامة«. 



الجزء الثاني:

الحق في أماكن 
احتجاز آدمية بالسجون 

المصرية في ظل انتشار 
ـاء كورونا  وبــــــ

اإلنسانية،  كرامته  ترعى  آدمية  احتجاز  أوضاع  يف  الحق  محتجز  لكل 
أوضاع  كانت  ما  إذا  الحياة  يف  والحق  الصحة  يف  بالحق  أيًضا  مرتبط  حق  وهو 
هذا  يف  للخطر.  صحته  أو  املحتجز  حياة  تعرض  أن  لدرجة  السوء  من  االحتجاز 
الجزء، يستعرض التقرير أوضاع االحتجاز يف السجون املرصية من حيث الحق 
يف الحصول عىل طعام صحي والحق يف الحصول عىل مياه رشب نظيفة والحق 

يف الرتيض والحق يف التواصل مع العالم الخارجي من خالل األهل واملحامني.

احلق يف احلصول
على طعام صيح

إىل  ونظيف  وجيد  صحي  طعام  يف  السجناء  حق  فج  بشكل  السجون  تنتهك 
حق  عىل  واضح  بشكل  أيًضا  يؤثر  مما  مناسبة،  بكميات  الطعام  توافر  جانب 
مناسب  غذاء  توفري  وعدم  املتكررة،  التسمم  حاالت  نتيجة  الصحة،  يف  السجناء 

للمرىض، بما فيهم مرىض فريوس كورونا. 
جودة  أن  املرصية  الجبهة  إىل  تحدثوا  الذين  السابقني  السجناء  جميع  قال 
متدنية  »التعيني«،  بـ  واملعروف  بها،  احتجزوا  التي  السجون  يف  املقدم  الطعام 
ليس  فالطعام  لالستهالك،  صالح  غري  طعام  بأنه  منهم  الكثري  ووصفه  جًدا، 
إىل  السجناء  يضطر  مما  جيد،  بشكل  مطبوخ  وغري  غريبة،  ورائحته  مذاق،  له 
بعد  أخرى  مرة  الطعام  بطبخ  يقومون  أنهم  يعني  ما  الطعام،  تصنيع«  »إعادة 
تقديمه إليهم، وقد يستغرق طبخ بعض األصناف كاللحوم ساعات وذلك لرداءة 

جودتها، وحتى بعدها يكون الطعام صلًدا وغري صالح لألكل. 
يف  فالطعام  السجناء،  جميع  تكفي  وال  قليلة  الطعام  كميات  أن  عىل  عالوة 
بشكل  تقديمه  ويتم  والدود،  بالحرشات  وميلء  نظيف،  غري  األحيان  من  كثري 
كله  اليوم  طعام  بإدخال  الشاويش  يقوم  يوم  كل  صباح  ففي  إنساني،  غري 
النظافة،  أكياس وشكائر ال تتمتع بمعايري  الزنزانة مرة واحدة يف  أفراد  لجميع 
يقول سيد السجني السابق بسجن طرة تحقيق: »أنا شوفت بعيين قبل كدة 
العساكر وهم بينقلوا حةل الرز اتكبت مهنم يف األرض راحوا الميهنا من ع 
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األرض ومرجعيهنا يف الحةل تاين وادوهولنا«.11

للسجناء  تسمم  حاالت  يف  يتسبب  السجن  طعام  أن  سجناء  عدة  قال  وقد 
السابق  السجني  أيمن  قال  املثال،  سبيل  فعىل  نظافته،  وعدم  جودته  قلة  نتيجة 
بسجن طرة استقبال: »أنا بستغرب لو لقيت األكل مش مسوس أو مفهيوش 

حرشات، بيحصل حاالت تسمم كتري، بالذات للوافدين الجدد«.12 

عىل  االعتماد  عىل  منهم،  املقتدرين  أو  السياسيني،  السجناء  أغلب  يضطر 
ذاتها،  الزيارات، وهي عملية مرهقة يف حد  أهاليهم يف  لهم  الذي يدخله  الطعام 
من  آدمي  غري  بشكل  تفتيشه  ويتم  األسبوع،  يف  واحدة  مرة  الطعام  يأتي  حيث 
قبل حراس السجن، وحيث أن األهايل يضطرون لالنتظار لساعات حتى يسمح 
الوقت  عىل  عالوة  التفتيش،  يف  زائًدا  وقًتا  ويستغرقون  السجن،  بدخول  لهم 
يف  منهم  يعيشون  الذين  أولئك  خاصة  السجن،  إىل  للوصول  يستغرقونه  اللذين 
فسد  قد  الطعام  يكون  أن  احتمالية  من  تزيد  الظروف  تلك  كل  بعيدة،  مناطق 
ألحد  وفًقا  تسمم،  حاالت  يف  أحياًنا  يتسبب  ما  وهو  السجناء،  إىل  وصوله  بعد 

السجناء السابقني بطرة تحقيق.13 
وتمنع كثري من األصناف األساسية كبعض الخرضاوات واللحوم واألسماك 
الطعام  ألنواع  وثابتة  موحدة  سياسية  يوجد  وال  السجن.  دخول  من  واملعلبات 
املمنوعة، بل يعتمد األمر بشكل أسايس عىل تقدير إدارة السجن وضابط التفتيش، 
هو  املأكوالت  أنواع  بعض  منع  بأن  لالعتقاد  السجناء  من  كثري  يدفع  ما  وهو 
السجناء وحرمانهم من حقهم  للتضيق عىل  تعنتية باألساس تستخدم  سياسة 
بعض  برسقة  األحيان  بعض  يف  يقومون  السجن  حراس  أن  كما  جيد.  طعام  يف 

طعام الزيارات. 
بخالف أغلب السجون التي يسمح للسجناء فيها بدخول الطعام يف الزيارات، 
إال بكميات قليلة جًدا،  الزيارات  الطعام يف  ليمان طرة ال يسمح بدخول  فسجن 
ما يجعل اعتماد السجناء بشكل شبه كيل عىل طعام السجن يسء الجودة. يقول 

عمرو املحتجز السابق بسجن أبو زعبل: 

»األكل يف السجن بيكون اعتماد كيل عىل أكل التعيني، د األكل اليل املساجني اجلنائيني بيجهزوه 
إيريال مثال،  لنا، هو األكل بيدخل بشكل غري آديم، ممكن تدخل كرتونة رز يف كرتونة  ويجيبوه 
حصلت مرتني إن الناس جلها حاالت تسمم بسبب نوع معني من األكل، رفضنا بعد كدة نستلمه، 
مكنش مسموح نستخدم معالق لحد آخر أسبوعني قبل ما أخرج، األكل بتاع الزيارة أغلبه مبيدخلش، 
بيدخل بس أكل يكفيك انت لوحدك وجبة، أكل السجن يسء ميتاكلش واألزمة انه مفيش بدايل«.14

البديل الوحيد داخل السجن للـ«تعيني« هو الكانتني، والذي يباع فيه أحيانا 
هو  الكانتني  أن  إال  املعلب.  الطعام  من  أخرى  وأصناف  جاهزة  طعام  وجبات 
عىل  ولكن  للسجناء  جيد  طعام  توفري  عىل  يعمل  ال  باألساس،  ربحي  مرشوع 
أن  كما  متوسطة،  وجودتها  للغاية،  باهظة  املنتجات  فأسعار  منهم،  االنتفاع 
الطبقات  من  السجناء  فأغلب  األحوال،  كل  ويف  الوقت،  أغلب  يعمل  ال  الكانتني 
يقول  الكانتني.  طعام  رشاء  عىل  املالية  القدرة  تمتلك  ال  الفقرية  االجتماعية 

عمرو السجني السابق بسجن أبو زعبل: 
»ممكن يكون فيه بدايل يف حالة ان الكانتني يوفر وجبات بس هو مش دايما بيعمل دة، فيه سبب 
األمانات  يف  فلوس  يسيب  بزيورك  اليل  للشخص  بيسمح  بس  األكل  مبيدخلش  هو  برضه  ربيح 

11 املصدر السابق.
12 أيمن، محتجز سابق بسجن طرة استقبال، مقابلة.

13 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
14 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
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علشان انت تعرف تشرتي أكل من الكانتني، بس طبعا كنت بشوف ناس معندهاش مقدرة تعمل 
د خاصة ان األكل يف الكانتني أسعارها مضاعفة مقارنة بربا، فأغلب الناس مكنش عندها إمكانية 

تعمل د وكانوا جمربين ياكلوا أكل التعيني«.15

لالنتفاع  باألساس  يهدف  الذي  السجون  داخل  التغذية  نظام  مظلة  وتحت 
من  الطعام  برسقة  األحيان  من  كثري  يف  السجن  موظفو  يقوم  السجناء،  من 
يقومون  الذي  الطعام  أو  الزيارة  يف  يأتي  الذي  الطعام  سواء  السجناء،  نفس 
»أنا عايز أقولك ان السجانني هم اليل بياخدوا األكل،  السجن  من  برشائه 
فيه جشاعة يف املوضوع ده، ملا بيجييل زيارة الزم بياخد من أكل الزيارة، 
فيه حاجة جبهتا من الكانتني الزم ياخد مهنا، هو عايز ينتفع منك مش عايز 

يديك،«16 وفًقا لعمرو السجني السابق بسجن أبو زعبل.

وأدى تفيش فريوس كورونا وإجراءات السجون للتعامل معه من زيادة حدة 
انتهاك حق السجناء يف الحصول عىل طعام صحي. فمن ناحية، ال تقوم السجون 
بتوفري طعام صحي بديل للمرىض من السجناء. يوجد يف بعض السجون كسجن 
جودته  األكل  نفس  »هو  لسمري  وفًقا  أنه  إال  مرىض«،  »تعيني  تحقيق  طرة 
لم يكن يوزع  الرديء  الطعام  ذلك  أن حتى  يبدو  متفرقش يف حاجة«.17 وفيما 
أيًضا  تحقيق  طرة  بسجن  آخر  بعنرب  سابق  سجني  بحسب  العنابر  كافة  عىل 
أكل من  بنديهم  اليل  احنا  كنا  تاني،  أكل  بيتقدمله  »لو حد جاله كورونا مكنش 

الزيارات بتاعتنا«.18
بدء  مع  أيًضا  لكنها  للسجناء،  جيد  طعام  تقديم  بعدم  السجون  تكتف  ولم 
قام  10 مارس 2020،  السجون يف  يف  لفريوس كورونا  التصدي  إجراءات  اتخاذ 
طرة  بسجن  حدث  كما  متفاوتة،  لفرتات  الزيارات  طعام  دخول  بمنع  بعضها 
السجن،  لطعام  بدائل  توافر  عدم  من  بالتحديد  الجدد  السجناء  وعانى  تحقيق. 
السجن،  دخول  من  يوم   14 بعد  إال  أهاليهم  مع  بالتواصل  لهم  يسمح  ال  حيث 
طرة  بسجن  سابق  سجني  أليمن  وفًقا  أحيان.  يف  أشهر  إىل  الفرتة  تطول  وقد 
استقبال »أول طبلية19 جاتيل كانت بعد فرتة طويةل ألن أهىل ميعرفوش أنا 

كنت فني لحد آخر هشر 6، هشر ونص محدش يعرف عين حاجة«.20

احلق يف احلصول
على مياه رشب نظيفة

يتضح أن مياه الرشب يف جميع السجون املبحوثة سيئة وال تصلح للرشب، 
السجون  بالرتاب والشوائب. يسمح يف بعض  أنها لها لون غريب، ومليئة  حيث 
بدخول فالتر مياه عىل حساب السجناء، إال أنها ال تحسن من جودة املياه كثرًيا 
املعدنية  املياه  دخول  املسموح  غري  من  فإنه  الوقت  نفس  يف  ذكروه.  ما  بحسب 
يتم  التي  املعدنية  املياه  نقية، هو  مياه  الوحيد لرشب  البديل  ويظل  الزيارات.  يف 
السجناء  من  الكثري  قدرة  دون  ثمنها  بهظ  يحول  لكن  السجن،  كانتني  يف  بيعها 
مستمر.  بشكل  املياه  انقطاع  من  أيًضا  السجون  من  كثري  تعاني  رشائها.  عىل 

15 املصدر السابق.

16 املصدر السابق.
17 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.

18 أسامة، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
19 الطبلية هي زيارة لألهل يقومون فيها بإدخال الطعام ومستلزمات السجناء، دون السماح لهم برؤية ذويهم.

20 أيمن، محتجز سابق بسجن طرة استقبال، مقابلة.
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أبو  سجن  يف  مستمر  بشكل  توافرها  وعدم  املياه  جودة  سوء  عن  عمرو  يحكي 
زعبل:

»املياه قذرة جدا ولوهنا متغري، حىت ملا بتحطها يف ازازة لوهنا بيتغري، مكانش مسموح بفالتر مياه، 
املياه كانت بتقطع كتري جدا كنا حىت  الفالتر والسخانات كانت ممنوعة،  أي أجهزة إضافية زي 
بنضطر نقعد نخزن مياه طول الوقت، ومياه الرشب بتييج من احلنفية ودي كان فهيا مشاكل كتري، 
كان فيه ناس عندها مقدرة تشرتي مياه معدنية من الكانتني بس مكانش كهل بيجيهبا الن ازازة املياه 
بعرشة جنيه يف الكانتني وبرا بتالتة جنيه، املياه كانت بتقطع دايما يف الفرتة من الساعة 11 الصبح لحد 
الساعة 7 أو 8 بالليل، كانت دايما فرتة الصبح فهيا أزمة يف املياه، وجات فرتة برضه الكهرباء كانت 

بتقطع كتري، قطع املياه كان بيحصل حوايل تالت أيام يف األسبوع«.21

أكد 3 سجناء بثالثة سجون مختلفة أن مياه الرشب بالسجن تسببت لعديد 
الذين  السابقني  السجناء  من  اثنان  أصيب  بينما  بالكىل.  بأمراض  السجناء  من 
جودة  سوء  بسبب  حبسهم  أثناء  بالكىل  بأمراض  املرصية  الجبهة  إىل  تحدثوا 
»مشكةل الكلية  املزرعة  بسجن  السابق  السجني  الله  عبد  منهم  الرشب،  مياه 
اليل حصلت عندي كانت بسبب أىن كنت برشب مياه السجن، انا تعبت 
مياه  أرشب  إلين  معايا  اليل  الفلوس  من  جزء  أخصص  فابتديت  بسبهبا 

معدنية، مياه السجن مشكلهتا اهنا مش نضيفة وفهيا تراب«.22

وعن تجربة إصابته هو اآلخر بمرض بالكىل بسبب سوء جودة املياه بسجن 
طرة تحقيق يحكي سمري:

»بعد ما جايل تعب الكىل بدأت أرشب مياه معدنية قبلها كنت برشب من مياه احلنفية، مخس أشخاص 
يف الزنزانة اليل كنت فهيا كان بيجيلهم مغص كلوي بسبب مياه السجن... املياه سيئة جدا، مياه 
الرشب يه مياه احلمام، فيه مياه معدنية بتتباع يف الكانتني غالية جدا كارتونة املياه كانت ب74 جنيه 

تقريبا، زائد ان مفيش مياه بتدخل يف الزيارة«.23

احلق في
الرتيض

تقوم إدارات السجون باستخدام املنع من الرتيض كوسيلة للتضييق والتعنت 
لضوء  والتعرض  للحركة  الرتيض  فرتات  السجناء  يحتاج  السجناء.  بعض  ضد 
بيئة  الحال  بطبيعة  غيابهم  يخلق  والتي  نقي،  هواء  عىل  والحصول  الشمس 
لذلك وضيقت عىل كثري  السجون  تأبه  لم  خصبة النتشار فريوس كورونا. لكن 
من السجناء يف الحصول عىل حقهم يف الرتيض يف خالل اإلطار الزمني للتقرير. 
الرتيض  أبو زعبل من  السابق بسجن  السجني  تم منع عمرو  الحاالت،  يف إحدى 
ملدة 4 أشهر كاملة »أنا قعدت يف السجن أربع هشور مطلعتش فهيم تريض 
وال مرة، أنا طلعت بس التالت زيارات بتويع، مطلعتش من زنزانيت طول 

أربع هشور غري 3 مرات«.24

يقول سمري  أيًضا، كما  للعقاب  أحياًنا كوسيلة  الرتيض  املنع من  ويستخدم 
»لو أوضة عملت مشكةل أو اتمسك  املمارسة بسجن طرة تحقيق  تلك  عن 
أوض  ان  كتري  بيحصل  ودة  الرتيض،  من  بيتمنعوا  كانوا  مخالفة  عندها 

21 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 22 عبد 

23 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
24 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
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بيتقفل علهيا أسبوع،«25  ناس كان  العقاب، فيه  يتقفل علهيا كجزء من 
»لو  املمارسة  بنفس  طرة  استقبال  سجن  قيام  عن  أيمن  أيًضا  أكده  ما  وهو 
األوضة  بيقفلوا  قانونية  مش  األوضة  يف  حاجة  ولقوا  تفتيش  حصل 
عىل الكل والكل بيتمنع من الرتيض حىت لو الحاجة دي بتاعة شخص 

واحد«. 26

العطالت  أوقات  يف  الرتيض  من  يمنعون  السجناء  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
السجون  مصلحة  من  خارجية  زيارات  قدوم  أيًضا  حالة  ويف  كافة،  الرسمية 
الخروج  كثرية  أحيان  يف  يمكنهم  ال  السجناء  أن  يعني  ما  غريهم،  أو  النيابة  أو 
السجون  مصلحة  قامت  أليمن،  وفًقا  لشهور.  وأحياًنا  عدة،  أليام  الزنزانة  من 
جميع  خاللها  منع  شهر،  ملدة   2020 عام  يف  مرة  طرة  استقبال  سجن  بزيارة 
»آخر فرتة يل يف السجن كانت أسوأ فرتة  كامل  بشكل  الرتيض  من  السجناء 
يف السجن ألن مصلحة السجون جات وفضلوا قاعدين هشر كامل، وملا 
املصلحة بتييج السجن بيتقفل تماما، مبيبقاش فيه تريض، املصلحة دي 

ربنا يعين مينفعش نخرج حد«.27  

ويف عدة سجون تم تقليل مدة الرتيض بعد تفىش فريوس كورونا، كما حدث 
إجراءات  أي  باتباع  مرتبطة  املمارسة  تلك  أن  يظهر  وال  تحقيق،  طرة  بسجن 
احرتازية تخص فريوس كورونا، إذ أن أماكن الرتيض يف كثري من السجون هي 
باألساس ضيقة املساحة وغري نظيفة، كما يروي سمري عن سجن طرة تحقيق: 

»مكان الرتيض كان طوله 49 خطوة، العرض أقل من نص الطول، كان ضيق جدا وأوقات املجاري 
بتبىق ضاربة فيه، املجاري نظام طرنشات مش رصف، قبل كدة كان فيه ناس بتخرج تريض ساعتني 
بعد كورونا بىق كهل ساعة ونص، كل يوم ما عدا اجلمعة واالجازات الرسمية، أول ما طلعت من 

السجن كنت أول حاجة عملهتا اين مشيت 50 خطوة الرتيض«.28

وال  الحديد،  القفص  الرتيض  أماكن  تشبه  بطرة  الزراعة  عنرب  سجن  ويف 
عىل  الشمس  لنور  التعرض  للسجناء  يتيح  ال  ما  الشمس،  نور  بدخول  تسمح 
الرتيض،  أثناء  خارجها  أو  الغرف  داخل  سواء  احتجازهم  فرتة  طوال  اإلطالق 

الله تلك التجربة: يروي عبد 

»فيه أوضتني كدة معزولني شوية بيطلعوا تريض يف حتة ضيقة كدة مفهياش شمس أصال، أوضة 
مهنم سيايس والتانية جنايئ، األوضة السيايس قعدت فرتة طويةل بتعاين من اهنم مبيشوفوش شمس 
خالص، الرتيض بتاعهم بيبىق جوة املبىن فهم مبيشوفوش الشمس خالص، دة طبعا بزيود احلرشات 

فبيعانوا جوة، املكان اليل بنطلع فيه تريض مكشوف بس هو زي قفص فيه حديد فوق«.29

أيًضا  فإنها  للعقاب،  كوسيلة  الرتيض  السجون  إدارات  تستخدم  وكما 
عىل  يمضوا  لم  الذين  ألولئك  تسمح  حيث  السلبي،  للتمييز  كوسيلة  تستخدمها 
ما يسمى »املصالحة« بفرتات تريض أقل. يحكي سيد عن تلك السياسة يف سجن 
طرة تحقيق »الرتيض اليل ماضيني مصاحلة كانوا بيطلعوا ساعتني واليل 
انت  بان  إقرار  دي  املصاحلة  ونص،  ساعة  بيطلعوا  كانوا  ماضيني  مش 
مش اخوان ومش بتنتيم جلماعة حمظورة أو إرهابية واالعرتاف برشعية 

النظام«.30

25 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
26 أيمن، محتجز سابق بسجن طرة استقبال، مقابلة.

27 املصدر السابق.
28 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.

الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 29 عبد 
30 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
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احلق في التواصل
مع العالم الخارجي

أ- احلق يف التواصل مع األهل

قررت وزارة الداخلية يف 9 مارس 2020 تعليق الزيارات يف السجون كإحدى 
اإلجراءات االحرتازية ملكافحة انتشار فريوس كورونا، بناء عىل توصيات وزارة 
تعليق  ويخل  النزالء".31  وسالمة  العامة  الصحة  عىل  "حرًصا  وذلك  الصحة، 
منع  الخارجي.  العالم  مع  التواصل  يف  السجناء  بحق  صارخ  بشكل  الزيارات 
السجناء من التواصل مع ذويهم لفرتات متفاوتة عىل حسب مكان احتجازهم، 
الزيارات من 10 مارس وحتى 10 يوليو 2020.  يف سجن القنطار نساء، منعت 
يف  أما   .2020 أغسطس   23 حتى  الزيارة  منع  استمر  تحقيق،  طرة  سجن  ويف 

طرة استقبال، فاستمر منع الزيارة حتى سبتمرب من نفس العام. 
إىل  الزيارات  تحولت  فقد  الطبيعي،  لوضعها  الزيارات  تعد  لم  عودتها،  بعد 
زيارات من خالل سلك، يجتمع فيها أعداد كبرية من املحتجزين، قد تصل لعرشين 
أو خمسة وعرشين محتجز، مع أهاليهم يف غرفة واحدة، يقف فيها املحتجزون 
عىل ناحية ويفصلهم بني أهاليهم سلكني بينهما مسافة حوايل مرتين، ويفصل 

بني كل محتجز واآلخر مسافة حوايل مرت ونصف.
املحتجزين  من  ذويهم  مع  التواصل  لألهايل  يمكن  ال  الوضع  هذا  مثل  يف 
األقل  عىل  بها  غرفة  يف  يرصخون  أن  جميًعا  عليهم  حيث  مجدي،  شكل  بأي 
من  نوع  أي  ودون  السجن،  ضباط  من  مسمع  عىل  وأهاليهم،  محتجز   20
بتقليل  الزيارات  نظام  تغيري  للسجون  املمكن  من  كان  أنه  ورغم  الخصوصية. 
يف  الزيارة  بإجراء  أو  الوقت،  نفس  يف  الزيارة  يتلقون  الذين  املحتجزين  أعداد 

31 محمد بركات، "بسبب كورونا.. الداخلية تعلق الزيارات بجميع السجون ملدة 10 أيام،" جريدة الوطن، 9 مارس، 
https://www.elwatannews.com/news/details/4633205  ،2020

https://www.elwatannews.com/news/details/4633205
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األكثر  اإلجراء  اختارت  اإلدارات  لكن  كامللعب،  السجن  داخل  مفتوحة  أماكن 
تقييًدا للتضييق عىل املحتجزين. يصف عمرو أوضاع الزيارة بعد تفىش فريوس 

كورونا يف سجن أبو زعبل: 

"الزيارة مقسمة لتالت ورديات، بتبدأ من الساعة 8 وتنهتي الساعة 2 أو 3، خالل الفرتة دي بيجهزوا 
امتداد سكل وعىل  بيقفوا عىل   ،25-20 من  فهيا  يكون  الدفعة ممكن  يزوروا،  دفعات  يطلع تالت 
الناحية التانية الناس اليل جية تزورهم، بيين وبني اليل بزيورين فيه مسافة، فيه سكل وبعدين وحاجز 
وبعدين الشخص اليل واقف يزورين عىل بعد حوايل اتنني مرت، وبيين وبني اليل بزيور معايا مفيش هو 
بيبىق واقف مجيب مفيش بينا نص مرت، اإلجراءات كلها شكلية حىت الزيارة، مكناش بنعرف نتكلم 

مع أهلنا خالص يف الزيارة".32

بني  بديلة  تواصل  وسائل  أي  أيًضا  السجون  منعت  الزيارات،  منع  فرتة  ويف 
األهل واملحتجزين، فاملكاملات الهاتفية ممنوعة تماًما يف السجون، وعىل حسب 
بعد موافقة ضابط  بدخولها  أو يسمح  تماًما  إما ممنوعة  فالرسائل  كل سجن 
وسيلة  هي  الرسائل  كانت  نساء،  القناطر  سجن  يف  بالسجن.  الوطني  األمن 
تحكي  كما  الزيارة،  منع  فرتة  أثناء  واملحتجزين  األهايل  بني  الوحيدة  التواصل 
"يف الفرتة دي كنا بنتواصل مع أهالينا باجلوابات، السياسيني كان  سارة 
عندهم مشكةل أكرب يف دخول وخروج اجلوابات احنا بيبىق الزم ناخد إذن 

من أمن الدولة ومش عىل طول اجلوابات كانت بتبىق متاح تدخل".33

كثري  شكاوى  ومع  تماًما،  ممنوعة  الرسائل  كانت  تحقيق،  طرة  سجن  ويف 
بخروج  السجن  سمح  أهاليهم،  عىل  لالطمئنان  حاجتهم  من  املحتجزين  من 
الرسائل ملدة شهر واحد عىل أال يزيد طول الرسالة عن عدة أسطر، وذلك بالطبع 
زعبل،  أبو  سجن  ويف  بالسجن.  الوطني  األمن  من  عليها  املوافقة  يتم  أن  بعد 
مزاج  عىل  كبري  بشكل  يعتمد  األمر  كان  ولكن  أيًضا،  ممنوعة  الرسائل  فكانت 
املوظف املسؤول عن تفتيش الزيارة، والذي أحياًنا ما كان يسمح بخروج رسائل 
املحتجزين ألهاليهم وأحياًنا ما يمنعها، وفًقا لعمرو "الرسائل كانت ممنوعة 
بس ساعات كان بيبىق فيه نباطشيات بتعدي، لو النباطشية بتاعة اليوم 
دة مش كويسة ولىق معايا جواب هيتعامل معايا بشكل مش كويس". 34

السجون  إدارات  تستخدم  الوسائل،  بشتى  العقاب  لسياسة  واستمرارا 
لحق  واضحة  مخالفة  يف  للعقاب،  كوسيلة  الخارجي  العالم  مع  التواصل 
يف  العقاب  من  النوع  هذا  ويتمثل  الخارجي.  العالم  مع  التواصل  يف  املحتجزين 
الحبس  يف  أو وضعهم  الرسائل  إرسال  أو  تلقى  أو  الزيارات  املحتجزين من  منع 
نيلسون  لقواعد  واضحة  مخالفة  يف  الخارجي،  العالم  عن  بمعزل  االنفرادي 
املنع  استخدام  عن  الله  عبد  يحكي  سابق.  جزء  يف  التقرير  أوضح  كما  مانديال 
سجن  يف  املحتجزين  لعقاب  كوسيلة  االنفرادي  والحبس  والرسائل  الزيارة  من 

عنرب الزراعة:
وكانو  اجلوابات،  او  الزيارة  يمنعوا  باهنم  فيعاقبوا  املساجني  من  مشكةل  بتحصل  ساعات  "كان 
ساعات بيعاقبوا باهنم يحولوا الناس انفرادي، ده بيحصل كتري، فيه صديق دخل االنفرادي كتري، هو 
مبيعرفش يسكت فكل شوية يشد مع حد فيودوه انفرادي 3 أيام ويرجع عىل أوضة تانية، يف مرة 
حصل خناقة يف أوضة فقعدوهم 10 أيام انفرادي، هم عادة بيدخلوهم كام يوم وبطلعوهم بس فيه 
واحد مثال متسكن يف انفرادي بقاله حوايل سنتني، دة كان يف الزراعة ومؤخرا اتنقل سجن تاين وقاعد 

يف انفرادي برضه". 35

32 املصدر السابق.
33 سارة، محتجزة سابقة بسجن القناطر نساء، مقابلة.

34 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 35 عبد 
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وأرجع عدة محتجزين سابقني تعمد السجون قطع التواصل بني املحتجزين 
حاول  حالة  ويف  بداخلها.  كورونا  أوضاع  عىل  التعتيم  يف  رغبتها  إىل  وأهاليهم 
كان  كورونا،  فرتة  يف  رسي  بشكل  أهله  إىل  مكتوبة  رسالة  إيصال  محتجز 
يف  الطبيعي  حقهم  ملمارستهم  سوى  ليشء  ال  للعقاب،  املحتجزين  ذلك  يعرض 
عاملي  وباء  انتشار  وقت  يف  خاصة  رضورية  حاجة  وهو  أهاليهم،  مع  التواصل 
ومنع السجون الزيارات لفرتات طويلة. فعىل سبيل املثال، يقول عمرو املحتجز 

السابق بسجن أبو زعبل: 

بتكلم يف  وأنا  دة ممنوع،  أطلع ورق  اين  أخبار، بس  اننا منطلعش  تعليمات واضحة  فيه  "مكنش 
الزيارة فيه ناس بتمر سامعة أنا بقول ايه، لو أنا اتكلمت عن وضع كورونا جوة وهم سمعوا هدخل 
يف مشكةل كبرية جدا، اذا كان ملا الورق بيتمسك بيرتاجع وبرياجع كلمة كلمة انت كتبت ايه وبيوديك 

التأديب، فده املصري اليل كنت هالقيه وقهتا برضه".36

ويمكن أن يصل العقاب عىل محاولة املحتجزين لتوصيل الرسائل إىل أهاليهم 
أو نقلهم أوضاع االحتجاز غري اآلدمية خالل فرتة كورونا إىل العالم الخارجي إىل 
نقلهم لسجون شديدة الحراسة كسجن العقرب أو سجن املنيا شديد الحراسة، 
أو تدويرهم عىل ذمة قضايا جديدة ملد حبسهم االحتياطي بالتحايل عىل القانون، 

أو حتى تعذيبهم جسدًيا.
حكى سمري عن نقل محتجز آخر إىل سجن العقرب كعقاب عىل نقله لصور 
"هم  لسمري  وفًقا  املطر،  بمياه  ممتلئة  وهي  تحقيق  طرة  بسجن  العنابر  أحد 
كان  حاجة  بيقول  أو  معلومة  بينقل  اليل  األمين،  الحل  غري  معندهمش 
بزيعل، فيه حد صور العنابر غرقانة مطرة، فالعنرب بتاعه اتفشخ تفتيش، 
حد تاين حاول ينقل معلومات عن احلجز فودوه سجن العقرب".37 ويف حالة 
أخرى بنفس السجن، يشتبه أسامة أنه قد تم تدوير محتجز عىل قضية جديدة 
"يف  كورونا  فريوس  تفيش  أثناء  السجون  أوضاع  تخص  ألخبار  نقله  بسبب 
واحد اسمه )تم تجهيل اإلسم( اتعاقب بسبب انه رسب أخبار عن كورونا، 
اتقال ان فيه معلومة اترسبت منه عن وضع كورونا وان ده السبب ان هو 
بتعذيبه  زعبل  أبو  سجن  يف  ضابط  قام  سجني  عن  عمرو  يحكي  كما  اتدور".38 
انه  "فيه حاجة اسمها تفليك، ودي  قلم  معه  وجد  أن  بعد  ورضبه  بربطه 
ياخد حد ويربطه ويرضبه عىل رجليه، دي حصلت لواحد سيايس عندنا 
مرة بسبب انه الضابط لىق معاه قلم، كان نازل الجلسة رايح معهد أمناء 

الرشطة ففتشه لىق معاه قلم".39

أو شبه  الخارجي بشكل كامل  التواصل  املحتجزين من  أدت ممارسات منع 
كامل يف أحيان أخرى إىل حالة واسعة من التعتيم عىل أوضاع كورونا بالسجون، 
من  والتأكد  املحتجزين  ذويهم  عىل  االطمئنان  األهايل  عىل  الصعب  من  وكان 
تقوم  طرة  سجن  إدارة  كانت  الزيارة  منع  وقت  ففي  لسمري،  وفًقا  سالمتهم. 
"وقت  لألهايل  حقيقية  غري  بمعلومات  وتديل  كورونا  أوضاع  عىل  بالتعتيم 
كورونا كانوا بيقولوا لألهايل هم قاعدين جوة يف فندق بيتعقموا وبنوزع 
علهيم كلور كل يوم واحنا برنجع املنظفات علشان بندهيم منظفات من 
الذين انقطع تواصلهم مع  عندنا".40 وعىل أي حال لم يكن ذلك ليطمئن األهايل 

ذويهم ألشهر. 

36 املصدر السابق.
37 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.

38 أسامة، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
39 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.

40 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
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إلخطار  وسيلة  هناك  يكن  لم  كورونا،  بفريوس  محتجز  إصابة  حالة  ويف 
إلخطار  إجراءات  أي  باتخاذ  بنفسها  السجون  إدارات  تقم  ولم  بذلك،  األهل 
بأنهم  عام  وإحساس  للمحتجزين،  النفسية  األوضاع  سوء  من  زاد  ما  األهل، 
تصلهم  بدأت  منذ  األهايل  ذعر  بدأ  أهاليهم.  عن  بعيًدا  املوت  من  يقرتبون  ربما 
أخبار متزايدة حول تفيش الفريوس بالسجون، وهم غري قادرون عىل التواصل 
مع ذويهم. يقول أسامة املحتجز السابق بسجن طرة تحقيق أنه يف حالة إصابة 
أحد املحتجزين بفريوس كورونا "لو حد جاله كورونا محدش بيتبلغ، لو جاله 
زيارة ممكن يقولولوهم وممكن ال، لو خرج من السجن وراح مستشىف 
السابق  املحتجز  سمري  ويزيد  بيقولوا، لكن لو جوة السجن مبيقولوش."41 
بنفس السجن أن إدارة السجن كانت تخطر األهل يف حالة وفاة املحتجز فقط. 

ب- احلق يف التواصل مع املحامني

العليا  الدولة  أمن  نيابة  جلسات  تعليق  تم   2020 مارس   10 يوم  من  بداية 
لم  أنه  ورغم  كورونا،  فريوس  تفىش  ملواجهة  االحرتازية  اإلجراءات  كإحدى 
يصدر قرار رسمي بوقف جلسات املحاكم، تم منع أغلب املحتجزين من حضور 
بدون  حبسهم  تجديد  ويتم  الجلسة  تنعقد  كانت  حيث  املشورة،  غرفة  جلسات 
بزيارة  استثنائية  إجراءات  يف  إال  السجون  تسمح  ال  الوقت،  ذات  يف  حضورهم. 
املحتجزين  بني  التواصل  انقطاع  إىل  أدى  ما  السجون،  يف  ملوكليهم  املحامني 
ومحاميهم بشكل تام أو شبه تام بعد مارس 2020، وهو ما ينتهك حق املتهمني 
يف التواصل مع محاميهم وتلقى املشورة القانونية فيما يخص قضيتهم. كذلك، 
يف  املتهم  حق  املشورة  وغرف  النيابة  جلسات  حضور  من  املتهمني  منع  ينتهك 
املرصي  القضاء  قبل  من  النهج  ذلك  أن  املؤكد  ومن  القانوني.  والتمثيل  الدفاع 
لإلخالل بالقانون يشري إىل عدم االكرتاث بإبقاء املتهمني قيد الحبس االحتياطي 

لفرتات مطولة وال ينم عن الحرص عىل معايري املحاكمة العادلة.
وقد اتخذ القضاء املرصي من أزمة كورونا حجة النتهاك حقوق املتهمني يف 
أمام  املتهمني  تعليق جلسات تجديد حبس  املحامني، فبعد  والتواصل مع  الدفاع 
العدل  وزارة  دشنت  املشورة،  غرف  جلسات  حضور  من  املتهمني  ومنع  النيابة 
يف 18 أكتوبر 2020 مرشوع "تجديد الحبس االحتياطي عن بعد" والذي يهدف 
لـ"مبارشة إجراءات تجديد حبس املتهمني املحبوسني احتياطًيا دون الحاجة إىل 
العدل،  لوزارة  وفًقا  املرشوع،  هذا  والهدف  محبسهم".  مقار  من  املتهمني  نقل 
هو أواًل أمني، "للحد من املخاطر األمنية لنقل املتهمني، وثانًيا اقتصادي، لتوفري 
تعرض  من  للحد  صحي،  وأخرًيا  حبسهم،  تجديد  لجلسات  املتهمني  نقل  نفقات 
رئيس  أشاد  وقد  كورونا".  جائحة  ظل  يف  الغري  ملخالطة  احتياطًيا  املحبوسني 
لتعميمه  ودعى  املرشوع  بهذا   2021 مارس  يف  السييس  الفتاح  عبد  الجمهورية 
القضاء  قبل  من  لنهج  االتجاه  هذا  يشري  املحافظات.42  كافة  يف  املحتجزين  عىل 
املرصي ورئاسة الجمهورية ينطوي عىل إخالل بالقانون املرصي وكذلك إخالل 
كورونا  لجائحة  العدل  وزارة  واستخدام  العادلة،  املحاكمة  بمعايري  جسيم 
كغطاء إلبقاء املتهمني املحبوسني احتياطًيا قيد الحبس ألطول فرتة ممكنة، مع 
والتمثيل  الدفاع  يف  وحقهم  املحامني  مع  التواصل  يف  حقوقهم  بأبسط  اإلخالل 

القانوني الفعال. 
عن  املشورة  وغرف  النيابة  جلسات  منع  لفرتات  استعراض  ييل  فيما 
املحتجزين السابقني الذين قامت الجبهة املرصية بالتوثيق معهم، والتي خاللها 

41 أسامة، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
42 أرشف غيث، ""تجديد الحبس عن بعد".. أطلقته وزارة العدل يف أكتوبر والسييس يوجه بتعميمه اليوم،" املرصي 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2271951 اليوم، 1 مارس، 2021، 
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التواصل مع محاميهم. بعد استئناف الجلسات،  منع املتهمون بشكل كامل من 
كان تواصل املحتجزين مع محاميهم محدوًدا للغاية، حيث أنه حتى يف جلسات 
املتهم  أن  كما  بموكله،  باالنفراد  للمحامي  يسمح  ال  املشورة  وغرف  النيابة 

يوضع يف قفص زجاجي عازل للصوت.

وفيما يخص جلسات النيابة، بعد 10 مارس 2020، أصبح املحتجز عىل ذمة 
قضايا أمن دولة عليا يعرض عىل النيابة بشكل فعيل يف أول جلسة تحقيق فقط، 
حتى  وذلك  النيابة،  عىل  عرضه  دون  ورقًيا  يوم   15 كل  حبسه  تجديد  يتم  ثم 
إخالء سبيله أو عرضه عىل غرفة مشورة بعد 150 يوم من الحبس االحتياطي. 
محاميهم.  مع  التواصل  من  نوع  بأي  للمتهمني  يسمح  ال  الفرتة،  تلك  خالل 
للتواصل  للمتهم  املتاحة  الوحيدة  الفرصة  وهي  األوىل،  النيابة  جلسة  يف  حتى 
الخصوصية  من  وضع  يف  باملحامي  باالختالء  للمتهم  يسمح  ال  محاميهم،  مع 
ويف  دقائق  عدة  تتجاوز  ال  ملدة  مقتضًبا  التواصل  يكون  بل  قضيته،  ومناقشة 
املتهم  نقل  يتم  ال  يوم،   15 كل  املتهم  حبس  تجديد  وعند  النيابة.  وكيل  حضور 
تجديد  يخص  فيما  النيابة  بقرار  إخطاره  يتم  وال  األساس،  من  محبسه  من 
االحتجاز. يتم عرض املتهم عىل النيابة بعد جلسة التحقيق األوىل يف حالة قررت 
النيابة استكمال التحقيق مع املتهم، عدا ذلك، فيتم تجديد املتهم غيابًيا ويف أغلب 

األحيان دون حتى حضور محاميه.
يحكي عمرو، املحتجز السابق بسجن أبو زعبل:

"أنا من بعد أول تحقيق مشوفتش املحايم، يف أول تحقيق أنا قعدت مع وكيل النيابة حوايل ساعة 
ونص متسمحش للمحايم يدخل غري آخر عرش دقايق، وقعدت معاه مخس دقايق بعد التحقيق وبعد 
كدة معرفتش أتواصل معاه، أنا برصاحة مكنتش مدي أمل أخرج يف الوقت دة وكنت عامل حسايب 
أقعد عىل األقل 150 يوم، فأنا كنت متعايش وقاعد، وأغلب اليل معايا نفس اليشء، أنا كنت ببىق 
عايز أنزل نيابة علشان بس حىت أبص من الشباك بتاع عربية الرتحيالت وأشوف الناس، بس حىت 

دي مكانتش بتحصل".43

يوم   150 بعد  املتهمون  عليها  يعرض  والتي  املشورة،  غرفة  جلسات  يف  أما 
كان  يوم،   45 كل  دوري  بشكل  حبسهم  تجديد  يتم  كي  االحتياطي  الحبس  من 
حضور  لعدم  قانوني  مسوغ  يوجد  ال  أنه  رغم  النيابة  لجلسات  مماثاًل  الوضع 
عىل  مقترًصا  كان  الجلسات  وقف  فقرار  املشورة،  غرفة  لجلسات  املتهمني 
انعقاد جلسات غرف  يتم  العليا فقط. بعد مارس 2020، كان  الدولة  أمن  نيابة 

43 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
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انعقاد  مكان  إىل  املحتجزين  نقل  من  وبداًل  الرشطة،  أمناء  معهد  يف  املشورة 
أقوالهم، كان يتم نقل مجموعة صغرية من كل قضية  إىل  الجلسات واالستماع 
يف  القضية  تلك  ذمة  املحتجزين عىل  تجديد حبس جميع  ويتم  الجلسة  إىل مكان 
أمني"،  لـ"تعذر  الجلسات  حضورهم  بعدم  يتعلل  القضاء  كان  وجودهم.  عدم 
أسباب  يوجد  للجلسة. ال  املتهم  تمنع حضور  التي  األمنية  األسباب  دون تحديد 
التعامل معهم  الدولة يتم  املتهمني عىل ذمة قضايا أمن  أن  أمنية واضحة سوى 
فيه  يرضب  مشهد  يف  ضدهم،  املوجهة  التهم  يف  البت  يتم  أن  قبل  أمني،  كخطر 
القضاء املرصي بعرض الحائط حق املتهم يف الدفاع عن نفسه وافرتاض براءته. 
التزوير  إىل  يرقى  واضح  بتزييف  يقوم  القضاء  نظام  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
من  نقلها  يتم  التي  الحاالت  مع  فحتى  جلساتهم،  حضور  من  املتهمني  ملنع 
هناك  احتجازهم  يتم  املتهمني  هؤالء  فأغلب  الرشطة،  أمناء  معهد  إىل  محبسها 
يزعم  بأن  القانون  عىل  التحايل  ويتم  الجلسات،  بحضور  لهم  السماح  دون 
املتهم  يكون  أن  دون  الجلسة،  يف  حضوره  ويسجل  حارض  املتهم  أن  القايض 
متواجد  وأنه  السجن  من  نقله  تم  أنه  زاعًما  بالفعل،  الجلسة  قاعة  يف  متواجًدا 
سبب  يوجد  فال  صح،  وإن  حتى  الرشطة.  أمناء  معهد  داخل  بـ"الحبسخانة" 
انعقادها.  مكان  إىل  نقله  تم  حالة  يف  الجلسة  لقاعة  املتهم  حضور  لعدم  واضح 
اما الشخص بيتعذر ومبيتقالش للقايض أي  "يا  الله  عبد  ذلك  عن  يحكي 
بمكان  حارض  )أي  اتحرض  هو  ان  بيتكتب  القايض  قدام  وساعات  عذر، 
انعقاد الجلسة(، فيه مرة محايم اتخانق مع القايض انه عايز يشوف املهتم 
ويتأكد انه موجود، القايض قاله انه موجود يف احلبسخانة تحت، املحايم 
قاله يا فندم املهتم مش موجود والقايض مصمم انه موجود، فتعرف بىق 
" املحامية بتاعيت  أيمن  يحكي  كما  انت تقوله ال مش موجود واثبتيل؟".44 
اتكلمت كتري مع القايض ان انا مش بحرض الجلسات وكان بيتقال ان هو 

تحت بيصيل وخالص".45

التواصل مع محاميهم يف جلسات غرفة  من  املتهمون  يمكن  ال  أخرى،  مرة 
يتم وضع  بالفعل،  املتهم فيها حارًضا  التي يكون  القليلة  الحاالت  املشورة، ويف 
مع  بالتواصل  لهم  يسمح  وال  للصوت،  عازل  زجاجي  قفص  داخل  املتهمني 
إخطارهم  حتى  يتم  ال  املتهمني  وأغلب  الجلسة.  بعد  أو  أثناء  أو  قبل  املحامي 
حتى  أهلهم  لزيارة  االنتظار  وعليهم  احتجازهم،  بتمديد  الصادر  القايض  بقرار 

يتحققون من قرار الجلسة.
أرضبوا  الذين  املحتجزين  من  مجموعة  عن  الله  عبد  السابق  املحتجز  حكى 
النيابة  تحقيق  جلسات  حضور  يف  حقهم  انتهاك  عىل  اعرتاًضا  الطعام  عن 
والتواصل مع محاميهم، ولم يقابل السجن اعرتاضهم سوى بمزيد من التنكيل 
عايزين  كانوا  علشان  ارضاب  عملوا  تالتة  "فيه  اإلرضاب  عىل  وبعقابهم 
يزنلوا جلسات، مكنش فهيا جلسات خالص، وطلبوا يقابلوا النائب العام، 
األمن الوطين قالهم هتفكوا اإلرضاب وال أوديكوا العقرب، قالوله ودينا 
العقرب هو احنا يعين قاعدين يف اجلنة، طلعهم عىل أوهضم وتاين يوم 
كانوا يف العقرب فعال، وفضلوا هناك، كان كل طلهبم اهنم عايزين يزنلوا 

جلسات نيابة".46 

الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 44 عبد 
45 أيمن، محتجز سابق بسجن طرة استقبال، مقابلة.
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الجزء الثالث:

الحق في الصحة داخل 
السجون المصرية في ظل 

انتشار وباء كورونا 

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء هشام الربادعي عىل املبدأ 
يف  املحتجزين  حق  عىل  ينص  والذي  مانديال  نيلسون  قواعد  يف  عليه  املنصوص 
خطة  عن  أعلن  حيث  املجتمع،  يف  املتوفرة  لتلك  مساوية  صحية  رعاية  تلقى 
لتطوير السجون تعتمد عىل "تقديم الخدمات الصحية لنزالء السجون من خالل 
أجهزة  مع  بالتنسيق  بواجباتها  تقوم  والوقائية  الطبية  للخدمات  عامة  إدارة 
وزارة الصحة، لتعزيز مفهوم تمتُّع نزالء السجون بحق العالج املماثل ملستوى 

الرعاية الصحية املقدمة للمواطنني يف املجتمع".47 
متكاملة  لخطة  انتهاجها  صحفية  ترصيحات  عدة  يف  الداخلية  وزارة  أكدت 
أوجه  كل  لتوفري  تهدف  أكرب  اسرتاتيجية  من  كجزء  كورونا  فريوس  ملواجهة 
لنزالء السجون من خالل منظومة متكاملة لرعايتهم صحًيا، وأشارت  الرعاية 
املتكاملة  الصحية  الرعاية  أوجه  كافة  "توفري  عىل  الشديد  لحرصها  الوزارة 
التي  الحديثة  والتقنيات  التجهيزات  ذات  القطاع  مستشفيات  داخل  للنزالء 
تؤهلها لتوفري أفضل رعاية صحية لهم وهو األمر الذي توليه الوزارة اهتماًما 
بالًغا، إىل جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف 

الطبي عىل النزالء بمختلف التخصصات الطبية".48
تقييم  إىل  ويسعى  االحتجاز،  أماكن  يف  الصحة  يف  الحق  الجزء  هذا  يناقش 
مع  املجتمع،  يف  املتوفرة  تلك  مع  السجون  يف  الصحة  معايري  اتساق  مدى 
املحتجزين يف الصحة وتعرض  الرتكيز عىل عدة مشاكل تحول دون ضمان حق 
عدة  الجزء  هذا  وباء كورونا. يستكشف  انتشار  للخطر، خاصة يف ظل  حياتهم 
وتوافر  السجون،  يف  املختلفة  والتخصصات  األطباء  توفر  منها  موضوعات 
وسوء  السجون،  يف  النفسية  الصحة  خدمات  ومستوى  وجودتها،  األدوية 
الصحة  الرعاية  التخويف من طلب  بيئة من  للمحتجزين وخلق  األطباء  معاملة 
ومنع املحتجزين من الرعاية الصحية كوسيلة للعقاب، وكذلك ظروف وأسباب 

اإلهمال الطبي يف السجون.

47 محمد بركات، "مساعد وزير الداخلية للسجون: منشآتنا خالية من كورونا.. ونطبق جميع اإلجراءات االحرتازية 
https://www.elwatannews.com/news/  ،2020 نوفمرب،   18 الوطن،  جريدة  الفريوسية،"  لألمراض 

details/5050619
48 أحمد يحيى، "مساعد وزير الداخلية: السجون املرصية خالية من أي حاالت كورونا،" البوابة نيوز، 17 نوفمرب، 

https://www.albawabhnews.com/4189785  ،2020

أحمد يحيى، "شاهد.."الداخلية": اإلخوان وراء شائعات انتشار كورونا يف السجون،" البوابة نيوز، 17 يناير، 2021، 
https://www.albawabhnews.com/4243047

https://www.elwatannews.com/news/details/5050619
https://www.elwatannews.com/news/details/5050619
https://www.albawabhnews.com/4189785
https://www.albawabhnews.com/4243047
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األطباء والتخصصات
بعيادات السجون

وغري  للغاية  متدني  السجون  داخل  العامة  الصحية  الرعاية  مستوى  يعد 
الرعاية الصحية يف املجتمع بأي حال. يوجد بكل سجن عيادة  مساوي ملستوى 
ال يتوافر بها أطباء مقيمون يغطون جميع التخصصات، عادة ما يوجد طبيب 
استشاريون  للسجون  ويأتي  الداخلية،  لوزارة  تابعون  مقيم،  واحد  ممرض  أو 
لكشف  يحتاج  مريض  أي  أن  ذلك  يعني  األسبوع.  يف  واحدة  مرة  متخصصون 
الندرة يف األطباء  تلك  االنتظار لحني دورية االستشاري. تسبب  متخصص عليه 
عنرب  لكل  يكون  تحقيق  طرة  سجن  يف  أن  املثال  سبيل  عىل  منها  مشاكل،  عدة 
املريض يضطر يف كثري  أن  يعني  ما  أسبوعًيا،  الكشوفات  حصة معينة من عدد 
طبيب  من  عليه  الكشف  لحني  ألسابيع  تصل  قد  ملدة  لالنتظار  األحيان  من 

متخصص. وال يوجد أطباء أو استشاريون متخصصون يف حاالت الطوارئ.  
يحكي أسامة عن تداعيات عدم توافر أطباء متخصصني بسجن طرة تحقيق:

برا  بيجيبوا دكاترة استشاريني من  تانية كانوا  "املستشىف فهيا تخصصات أسنان، أي تخصصات 
السجن، تقوله مثال أنا عايز أكشف باطنة فيحولك لدكتور السجن يشوف حالتك ايه وتستىن ملا 
استشاري البطنة يييج السجن، ممكن تقعد هشر أو هشرين مستىن، مكنش فيه مثال استشاريني 
جدلية وممكن تقعد لحد ما تخرج ما تشوفش استشاري جدلية، مفيش دكاترة طوارئ، لو حد جاله 
السجن عرف  لو دكتور  العيادة يحطوه عىل جهاز األكسجني وخالص كده،  بيطلعوه  حالة طارئة 

يعاجله تمام لو معرفش معاه ربنا بىق".49

ويف عيادة سجن القناطر نساء تندر أيًضا التخصصات الطبية، إذ يوجد طبيب 
والجلدية  الباطنة  يف  استشاريون  ويأتي  فقط،  مقيمان  أطفال  وطبيب  نساء 
حتى  وال  عديدة،  تخصصات  يف  استشاريون  يتوافر  ال  لكن  فرتة،  كل  والعيون 
للطوارئ، وهو انتهاك واضح لحق النساء يف الرعاية الصحية. واشتكت محتجزة 
عىل  قادرون  وغري  كافية  خربة  لديهم  ليس  السجن  أطباء  أن  من  أيًضا  سابقة 
تشخيص كثري من الحاالت أو توفري العناية الطبية الالزمة للنساء، وعادة ما ال 

يستجيبون لشكاوى املحتجزات الصحية إال يف الحاالت شديدة الخطورة. 
ويسوء وضع التخصصات الطبية يف سجن أبو زعبل بشكل ملحوظ، حيث ال 
يوجد سوى ممرض واحد مقيم وال يتوافر أطباء متخصصون بشكل أسبوعي 
أن  بالسجن  السابق  املحتجز  عمرو  قال  أخرى.  سجون  يف  الحال  هو  كما  حتى 
يجعله غري مؤهل  للغاية، وكونه غري متخصص  الطبية ضعيفة  املمرض  خربة 
للتعامل مع حاالت كثرية. يحكي عمرو عن محتجز كان مصاب بجرح يف الرأس 
السجن، وعند  قبل دخوله  الوطني  األمن  يف  بالكهرباء  والصعق  التعذيب  نتيجة 
تحويله لسجن أبو زعبل لم يتم عرضه عىل أي طبيب، واكتفى السجن بإعطائه 

"احنا معندناش حد يعالجك".50 بعض املراهم بعد أن قال له السجن 
وكثرًيا  املزرعة  سجن  يف  أيًضا  مستمر  بشكل  متخصصون  أطباء  يوجد  ال 
تشخيص  يف  خطأ  عن  الله  عبد  يحكي  التشخيص.  يف  أخطاء  يف  األطباء  يقع  ما 
ألم كان يعانيه يف األذن وكيف تم إعطاءه دواًء للمعدة من قبل استشاري األذن 

49 أسامة، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
50 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
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"الدكاترة بيدوا أدوية غلط، الدكتور بتاع األذن دة مثال  بالسجن  والحنجرة 
ان  انا ودين كانت بتصفر جامد، وقايل  أنا عندي ثقب يف األذن،  ان  قايل 
أنا املفروض آخد دوا لألعصاب علشان الصفارة تقل لكن مش هرتوح، 
وانت عندك ثقب يف األذن حمتاج عملية تعملها ملا تخرج، ملا جات القافةل 
الطبية فيه دكتورة كشفت عيل وقالتيل انت معندكش ثقب وال حاجة 
انت عندك ضعف عصب، هو ملا رصفيل العالج كان اداين العالج الوحيد 
التاين  العيادة، كان مديين عالج واحد صح والعالج  بتاع األذن املوجود يف 

كان بتاع معدة".51

إعطائهم  قبل  املتهمني  بفحص  السجن  أطباء  يقوم  ال  كثرية  أحيان  ويف 
يقول  كما  شفهًيا،  السجني  شكوى  بسماع  يكتفون  وإنما  الالزمة،  األدوية 
"الناس بيتكشف علهيا بالكالم  تحقيق  طرة  بسجن  السابق  املحتجز  سمري 
أن  عن  سيد  ويحكي  مش بيتم فحهصا، بيتسأل حاسس بايه وخالص".52 
عىل  االعتماد  أو  أنفسهم  بتشخيص  مطالبون  تحقيق  طرة  بسجن  املحتجزين 
عىل  قادرون  غري  السجن  أطباء  أن  حيث  لتشخيصهم،  محتجزين  آخرين  أطباء 
"فيه حاجة كمان يه إن أنت الزم يبىق معاك تشخيصك وإن  التشخيص 
أنت تكون تستحق التعاطف زي مثال إن عندك رسطان أو مريض قلب، 
ساعهتا بيودوك مستشىف القرص العيين، لكن يا ويكل وسواد ليكل لو 
أنت مش معاك التشخيص بتاعك، مستحيل توصل لتشخيص من جوة 
السجن، هم مبيعرفوش يشخصوا حد، املوضوع مش مرتبط باإلرادة قد ما 

مرتبط باجلهل، هو مبيعرفش يشخص".53 

وبالفعل يستعيض املحتجزون عن عدم توافر أطباء متخصصني وعجز أطباء 
السجن عن التشخيص وعدم تقديمهم للرعاية الصحية املناسبة باالعتماد عىل 
إدارة  وتقوم  األدوية،  وكتابة  الطبية  االستشارات  يف  معهم  املحتجزين  األطباء 
املحتجزين  األطباء  بتوزيع  تقوم  حيث  العملية  تلك  بتنظيم  تحقيق  طرة  سجن 
عيادة  خدمات  محدودية  بسبب  املرىض  إليهم  يلجأ  حتى  املختلفة  العنابر  عىل 
"سد الفجوة يف عدد  السابق بسجن طرة تحقيق  املحتجز  يقول سيد  السجن. 
األطباء كان بيحصل بشكل عريف التعامل معاها عن طريق االعتماد عىل 
األطباء املساجني، كانوا بيوزعوا األطباء املساجني عىل العنابر بحيث ان لو 
يبعت  أو  الدوا  يوفرله  اليل  للعيادة فزميهل هو  املسجون مينفعش يوصل 

يجيهبوله من برا".54

السجن  لعيادة  نقله  تم  أن  وبعد  بجلطة  أصيب  محتجز  عن  أيمن  ويحكي 
السجن  إدارة  اضطر  ما  عليه،  للكشف  األساس  من  طبيب  وجود  عدم  تبني 
"عم )تم تجهيل االسم( كان عنده بوادر جلطة  محتجز  بطبيب  لالستعانة 
خدناه  وقع  لقيناه  وفجأة  جوا  حوار  يف  جامد  انفعل  فجأة  بيموت،  وكان 
حد  فهيا  العيادة مكنش  أخده  جه  ما  لحد  الشاويش  ونادينا عىل  وجرينا 
خالص، جابوا دكتور مسجون خرجوه من زنزانته يبص عليه وقال انه بوادر 

جلطة ورجعوه الزنزانة تاين معملولوش حاجة".55

االستشاريون  األطباء  توقف  كورونا  فريوس  تفيش  من  األوىل  الفرتة  ويف 
أخصائيون  يعد هناك  ولم  تحقيق،  األسبوعية يف سجن طرة  السجن  زيارة  عن 
من  هم  املحتجزون  األطباء  فكان  الوباء،  انتشار  ذروة  يف  املرىض  عىل  للكشف 

الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 51 عبد 
52 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.

53 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
54 املصدر السابق.

55 أيمن، محتجز سابق بسجن طرة استقبال، مقابلة.
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األدوية لهم من عيادة املستشفى، وفًقا  يقومون بالكشف عىل املرىض ورصف 
ألسامة.56 جدير بالذكر أنه رغم اعتماد نظام الرعاية الصحية يف السجون بهذا 
الشكل الجوهري عىل األطباء املحتجزين، فإنهم ال يتلقون أي تعويض مايل عن 

عملهم كأطباء داخل السجن. 

األدوية

اتضح من شهادات املحتجزين السابقني أن هناك عجز شديد يف أنواع األدوية 
أدوية مسكنة وأدوية  املتاحة يف  األدوية  املبحوثة، وتنحرص  السجون  املتاحة يف 
لألمراض املزمنة كالضغط والسكر. تتوفر أحياًنا أيًضا بعض األدوية النفسية، 
املرىض  جميع  مع  تستخدم  مهدئة  وأدوية  منومة  أدوية  باألساس  هي  والتي 
األطباء  ويستخدم  حالتهم.  عن  النظر  بغض  نفسية  مشاكل  من  يعانون  الذين 
األدوية املسكنة بشكل أسايس لعالج جميع شكاوى املحتجزين الطبية، وهو ما 
فقط  أمله  تسكني  وإنما  املريض  عالج  يحاول  ال  الطبيب  بأن  املحتجزون  يصفه 
خاصة  كثرية  أدوية  تتوافر  فال  األدوية،  تلك  عدا  السجن.  من  خروجه  لحني 
لألمراض املتخصصة، ولذلك يعتمد املحتجزون الذين يعانون من مشاكل صحية 
واضح  بشكل  يخالف  ما  وهو  الزيارات،  يف  األدوية  عىل  للحصول  أهاليهم  عىل 

حق املحتجزين يف رعاية صحية مجانية. 
محتجزين  مع  املرصية  الجبهة  أجرتها  التي  املقابالت  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
بشكل  تتعنت  كانت  بها  احتجزوا  التي  السجون  أن  إىل  جميعها  تشري  سابقني 
أنواع  دخول  تمنع  ما  وكثرًيا  الزيارات  يف  للمحتجزين  األدوية  إدخال  يف  كبري 
حتى  النفسية،  واألدوية  املخدرة  األدوية  جدول  تحت  املندرجة  كاألدوية  معينة 
األدوية  من  قليلة  كميات  بدخول  تسمح  أو  السجن،  داخل  توافرها  عدم  رغم 
بها،  املسموح  األدوية  وكميات  أنواع  تحكم  قواعد  يوجد  ال  تقدير.  أقىص  عىل 
ضباط  يقوم  ما  وأحياًنا  الزيارة.  تفتيش  ضابط  ملزاج  يعود  النهاية  يف  واألمر 
عيادة  يف  ووضعها  لذويهم  األهايل  يحرضها  التي  األدوية  برسقة  التفتيش 
عىل  القادرين  غري  أو  زيارات  تأتيهم  ال  الذين  للمحتجزين  وبالنسبة  السجن. 
تحمل تكلفة العالج، فهم ليس لديهم خيار غري االعتماد عىل األدوية املسكنة أو 
األدوية رديئة الجودة املوجودة بالسجن، إن توافرت، فلكل سجن حصة معينة 
من األدوية، كثرًيا ما تنتهي قبل أن يحصل السجن عىل حصته الجديدة، وهو ما 

يرتك كثرًيا من املرىض يف وضع حرج. 

الصحة النفسية

يعاني املحتجزون بشكل خاص بسبب ضعف أو انعدام جودة الصحة النفسية 
بالسجون، فعالوة عىل تعنت السجن يف دخول األدوية النفسية يف الزيارات، فال 
سبيل  عىل  زعبل  أبو  سجن  ويف  مقيم،  نفيس  طبيب  السجون  أغلب  يف  يوجد 
"مكنش عندنا أخصايئ  املثال، ال يوجد حتى طبيب نفيس زائر. يحكي عمرو 
نفيس، فيه ناس قابلهتا موجودة هناك بقالها كتري فالناس دي مع الوقت 
يؤذوا  وبيحاولوا  واحدة  انفعال شديد مرة  وبيجيلها حاالت  نفسيا  بتتعب 
نفهسم، بس بنجتمع حوليه وهنديه، ودة بيحصل بفعل التجربة نفهسا هو 

56 أسامة، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
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مش بيبىق جاي من برة كدة، بنبلغ السجن كذا مرة ومفيش تجاوب مع 
املوضوع خالص، هم بالنسبة لهم حاجة زي دي بتدخل يف بند الرفاهية".57

فرتة،  كل  للسجن  يأتون  زائرون،  نفسيون  أطباء  السجون  بعض  يف  ويوجد 
أي مساعدة حقيقية  يقدمون  النفسيني ال  األطباء  أن  املحتجزون من  ويشتكي 
الذين يعانون من مشاكل نفسية، فهناك افرتاض دائم من جانبهم  للمحتجزين 
األدوية  بمنع  النفسيون  األطباء  يقوم  ما  وكثرًيا  يتمارضون،  املحتجزون  أن 
أن  السابقني  املحتجزين  شهادات  وتظهر  التمارض.  بدعوى  فجأة  املرىض  عن 
األطباء النفسيني يف السجون ال يقدمون جلسات استشارة نفسية عىل اإلطالق، 
وإنما يكتفون برصف األدوية، التي عادة ما تكون أدوية رصع أو أدوية منومة. 
آدمية  عدم  بسبب  السجون  يف  حاجة  نفسية  أزمة  هناك  أن  القول  يمكن 
لسنوات  املحتجزين  من  اآلالف  حبس  واستمرار  ناحية،  من  االحتجاز  أوضاع 
معرفة  ودون  ضدهم،  قضائي  حكم  يصدر  أن  دون  االحتياطي  الحبس  قيد 
انتشار محاوالت  إىل  السابقني  املحتجزين  روايات  متى سينتهي حبسهم. تشري 
االنتحار وإلحاق الرضر بالنفس داخل السجون، وأصبحت تلك الروايات متواترة 
الحاالت  الله عن بعض  املثال، يحكي عبد  الشديد. عيل سبيل  للقلق  بشكل يدعو 

يف سجن املزرعة: 

"حصل مرة ان واحد شنق نفسه بحبل يف احلمام، مماتش احلمد هلل اليل معاه يف األوضة أنقذوه 
وجابوه عندنا األوضة، الوضع نفسيا علينا احنا كمان كان صعب جدا أنا مكنتش قادر أستحمل 
نفسه،  يموت  الكهرباء علشان  واحد مسك يف  فيه  تانية  املوضوع كان يسء، مرة  أكرت من كدة، 
يف حاالت محاولة االنتحار دي كل اليل بيعملوه هو اهنم بيودوه لدكتور النفسية ويديهل دوا الرصع 

علشان ينام".58

تحقيق  طرة  سجن  يف  بنفسها  الرضر  إلحاق  حاولت  أخرى  حاالت  وعن 
يحكي سمري:

دة بيحصل مش  ملا  "شوفت حد ماسك شفرة مثال وقاعد يعور نفسه، دي حاجة بتحصل كتري، 
الزنزانة  يف  اتنني  عندنا  كان  التأديب،  هريوح  دة  الشخص  قولنا  لو  الن  برا،  بنطلعه  ومش  بنقول 
بيجيلهم نوبات رصع شديدة جدا، كنا بنخبط ونطلع بهيم العيادة وبنطلب عرض عىل طبيب مخ 
وأعصاب فكان بيتقالنا مفيش طبيب مخ وأعصاب، هم معندهمش أدوية وال دكاترة يقدروا يتعاملوا 
مع الحاالت دي، كانو بيتعرضوا عىل دكتور سنان أو دكتور عيون... ساعات كنت بطلع العيادة أاليق 
ناس عندها نوبة تشنجات وكنت بحس إن األشخاص دي هتموت، بيسيبوهم بالنص ساعة وهم 

عندهم نوبات رصع شديدة جدا".59

57 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 58 عبد 

59 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
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سوء معاملة األطباء للمحتجزين 
والتخويف والمنع من الرعاية 

الصحية كوسيلة للعقاب

تنتهج الكثري من السجون يف مرص مبدأ تخويف املحتجزين من طلب الرعاية 
الصحية، وذلك لخلق بيئة من الرهبة حول طلب العرض عىل طبيب، كما تقوم 
بشكل  "التمارض".  بدعوى  كثرية  أحيان  يف  املحتجزين  عىل  عقوبات  بتوقيع 
كرامتهم،  يحفظ  بشكل  املحتجزين  مع  السجون  تلك  موظفو  يتعامل  ال  عام، 
وتفتيشهم  مالبسهم  خلع  عىل  وإجبارهم  بالرضب  عليهم  العقاب  توقيع  ويتم 
ومن  الصحية.  الرعاية  يف  لحقهم  طلبهم  بسبب  فقط  وسبهم  مهينة  بطريقة 
املؤكد أنه ال يجوز معاقبة املحتجز عىل طلبه للعالج بأي حال من األحوال، وقد 
من  رضًبا  لكونه  الصحية  الرعاية  من  املتعمد  الحرمان  من  الشكل  هذا  يرقى 
التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة. عىل سبيل املثال، يحكى عمرو عن  رضوب 

سوء املعاملة يف سجن أبو زعبل:

"يعين احنا يف السجن بنتعامل مع حاجتني، السجان اليل بيدخل يدخيل التعيني، يا اما املباحث، 
واملباحث التعامل معاهم يف املعظم هو عبارة عن حد هيينك ويطلع، بيدخل يفتش أو يحلقكل، كل 
أسبوعني الزم تحلق شعرك، رئيس املباحث بتاع السجن دة إنسان مريض جدا، وانت بتتكلم معاه 
الزم تكون باصص يف األرض، فيه ناس أصال بتخاف تتكلم يف أمور زى صحهتا، هم عاملني حالة 
هلع، أنا ملا رحت النظام كان مايش ان ملا املباحث تفتح الباب الناس بتبص للحيطة وترفع إيدهيا لفوق، 
فهو فيه حالة هلع من دخول الشخص دة فانت مش عايز تدخل معاه يف حوار علشان متسمعش منه 

كلمة مش لطيفة أو يترصف معاك ترصف مهني، دايما الناس بتتجنب دة يف كل حاجة".60

60 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
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موت وأنا هتحمل
مسؤوليتك

العالج  طلب  عن  املحتجزين  إثناء  ممنهج  بشكل  تحاول  السجون  أن  يبدو 
لدرجة تجعل العاملون بالسجن يستخدمون الحبس االنفرادي كوسيلة للعقاب 
يحكى  "التمارض".  عليه  يطلقون  ما  بداعي  الصحية  الرعاية  طلب  حال  يف 
الصحية  الرعاية  طلب  من  املحتجزين  لدى  الشديدة  الخوف  حالة  عن  عمرو 

تفادًيا للعقاب: 

"الناس مكانتش بتطلب عالج خوفا من العقاب، هم كانوا عاملني حالة هلع وسط الناس، فالناس 
كانت بتخاف تتكلم يف أي حاجة تخص حقوقها، وكانوا دايما بيستخدموا العقاب التأدييب ودة انك 
تروح تقعد يوم أو يومني يف حبس انفرادي وترجع أوضتك، ودة كان بيحصل عىل حاجات بسيطة 
جدا...فدي حالة خوف موجودة طول الوقت، فالناس كانت بتخاف تتكلم يف اهنا تروح مستشىف أو 

تتعالج".61

يتعامل أطباء السجون مع املحتجزين معاملة غري آدمية ال تحفظ كرامتهم، 
فكثرًيا ما يقومون بسبهم وتوبيخهم وتهديدهم، ويقوم هؤالء األطباء بتحويل 
وفًقا  بذلك،  للقيام  قانونية  صالحية  أي  امتالكهم  دون  للتأديب  املحتجزين 
األطباء  تعامل  ُيظهر  اإلنسان.  لحقوق  املرصية  الجبهة  أجرتها  التي  للتوثيقات 
معانا  "موتو  الصحي  لوضعهم  حقيقي  اكرتاث  عدم  السجون  يف  املرىض  مع 
بس محدش هيطلع لحد ما املوجة تخلص"، هو ما قاله طبيب بسجن طرة 
تحقيق رًدا عىل مريض طلب الكشف عليه بعد أن تعرض لكرس يف أحد ضلوعه 

يف فرتة تفيش فريوس كورونا بالسجن، وفًقا ألسامة.62 
عقاًبا  املرىض  برضب  أطباء  فيها  قام  حوادث  هناك  أن  بشدة  الغرابة  ويثري 
سيد  لنا  حكى  العالج.  طلب  أو  عليهم  الكشف  وطلب  للعيادة  خروجهم  عىل 
كرس  من  يعاني  محتجز  عىل  اعتدى  تحقيق  طرة  بسجن  العيادة  مدير  أن  عن 
بذراعة بالرضب "الكلمة الدارجة عىل لسان األطباء يه "موت وأنا هتحمل 
مسؤوليتك"، مدير العيادة دة كان سلوك عنده، ووصل النه كان بيعتدي 
ايه؟ علشان  )تم تجهيل االسم(، علشان  بالرضب كان مهنم  عىل ناس 

طلع يكشف، فرضبه، وساعهتا كان دراعه مكسور". 63

عاقب  طبيب  أن  إىل  مرة  يف  األمر  وصل 
بأن  "التمارض"  عىل  سيد  السابق  املحتجز 
"فيه دكتور  العضل  أعطاه حقنة وريدية يف 
طلعت  انا  أن  عىل  يعاقبين  قرر  مرة 
العضل  العيادة فاداين حقنتني رينجر يف 
بدل الوريد، اداين عرشة سنيت يف الرجل 
مينفعش  وريدي،  محلول  اسمه  هو  الشمال،  الرجل  يف  وعرشة  اليمني 
يتاخد يف العضل بيعمل تورم وألم، مرة تانية الدكتور كان هيوديين التأديب 
أطباء  تعامل  يف  نمط  إىل  املزعومة  التمارض  تهمة  وتشري  بهتمة التمارض".64 
الحاالت  إال يف  العالج  السجون ناتج عن قناعتهم بأن املحتجز ال يجوز له طلب 
يف  املحتجزين  يضع  ما  وهو  تمارض،  اعتباره  يمكن  ذلك  عدا  الخطورة،  شديدة 
الصحية  الرعاية  من  وحرمانهم  ناحية،  من  وتأملهم  مرضهم  بني  صعبة،  حالة 
"احنا )يف سجن طرة تحقيق( كنا  سيد  يقول  كما  طلبها.  عىل  وعقابهم  بل 
انت مش  ان  العيادة يف حالة  انك تخرج  تانية طلبك  الرنويج، يف سجون 
مغىم  بتزنف،  مكسور،  مكنتش  ان  عقوبة،  عليه  بيتوقع  دة  بتموت 

61 املصدر السابق.
62 أسامة، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.

63 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
64 املصدر السابق.
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عليك، ان مكنش عندك عرض واضح ورصيح ومتعلق بان انت مش قادر 
تقف، فانت بتتعاقب".65

الرعاية  من  الحرمان  يستخدمون  فاألطباء  املمارسات،  تلك  كل  عىل  عالوة 
طلب  الذي  املريض  أن  الطبيب  رأي  فإذا  املحتجزين،  لعقاب  كوسيلة  الطبية 
وتلقى  أخرى  مرة  الكشف  من  يمنعه  فهو  حرجة،  حالة  من  يعاني  ال  العالج 
للعيادة  الخروج  الصحية. يحكي سيد عن محاولة معاقبته ومنعه من  الرعاية 
الدكتور بيشوف  ملا  الرعاية الصحية دي عقوبة،  "آه منع  لعقابه  كوسيلة 
ان انت بتتمارض بيمنعك من اخلروج للعيادة، أنا مرة مرضتش آخد الدوا 
فمضاين إقرار اين خمرجش العيادة، ساعة حوار حقنة الرنجر، خضت معاه 
مناقشة عبثية كإين مواطن مرصي وعندي حقوق وكدة وبقوله أنا مش 
هاخد أي دوا غري ملا تقويل دة دوا ايه وبيعمل ايه ودة جسيم وأنا حر فيه 
وكدة، فراح قايل أنا همضيك عىل إقرار انك رفضت تاخد الدوا وبالتايل 

مش هخرجك العيادة تاين".66

اإلهمال الطبي
"كل يومني تالتة بنصىح بالليل عىل صوت الناس بزتعق وبتخبط عىل الباب "واحد تعبان يا شاويش"، 
أنا حىت الصوت اشتغل يف دمايغ دلوقيت، الناس بتخبط بإيدهيا ورجلهيا وتقعد تنادي بالنص ساعة 

وساعة والساعتني، والشاويش نايم، أو سامع ومش عايز يييج" - أيمن67

الوفاة باإلهمال الطبي داخل السجون حوادث متكررة يف السنوات  أصبحت 
الذين  املحتجزون  حكاها  عديدة  روايات  محتجز.  أي  يراود  وهاجس  األخرية، 
ملضاعفات  أو  للوفاة  أدت  طبي  إهمال  حاالت  عن  املرصية  الجبهة  إىل  تحدثوا 
صحية خطرية كان من املمكن تجنبها. يتضح من تلك الروايات أن هيكل نظام 
الطوارئ  التعامل مع حاالت  تام عن  السجون عاجز بشكل  الصحية يف  الرعاية 
متخصصني  أطباء  وجود  عدم  بسبب  جزئًيا  فورية،  طبية  لرعاية  تحتاج  التي 
السجن  نظام  بناء  بسبب  األساس، وجزئًيا  الطوارئ من  التعامل مع حاالت  يف 
داخل  بعالجهم  سواء  املرضية،  للحاالت  الرسيعة  باالستجابة  يسمح  ال  بشكل 
عيادة السجن، التي ال يتوافر فيها التخصصات واإلمكانيات للتعامل مع الحاالت 
بريوقراطية  بتحويلهم ملستشفى خارجي.  أو  كثرية،  أحيان  يف  الخطرية  الطبية 
تؤدي  عوامل  هي  طارئة  طبية  حاالت  مع  للتعامل  نظام  وجود  وعدم  السجن 

بشكل مستمر إلهدار حياة املحتجزين وتعريضهم ملشاكل صحية مضاعفة. 
حالة  عن  اإلبالغ  مشقة  تفاصيل  عن  سيد  يحكي  البريوقراطية،  هذه  لفهم 

طبية طارئة للعاملني بسجن طرة تحقيق:
اليوم )حوايل 16 ساعة(  بالليل ودة أغلب  العنابر مفتوحة لكن  ان  الهنار املوضوع أهسل باعتبار  "يف 
العنرب،  برا  العنابر، فهم معندهمش أكسيس يخرجوا  الشاويشة ومقفول علهيم جوا  بتبىق وردية 
فالعملية كانت  والعيادة،  اإلدارة،  باب  وبعدين  بيكون مقفول،  برا  العنرب من  باب عىل  فيه  وبيبىق 
أو  الباب  ع  تخبط  انك  غري  بالليل  الشاويش  بيه عىل  تنادي  أسلوب  مفيش  هو  كالتايل:  بتحصل 
تناديه بالصوت، فانت بتقعد تنادي عىل الشاويش علشان يصىح فيجيكل ويقولك انت بتشتكي 
من ايه فتقوله كذا فيتصل بأمني الرشطة بتاع العيادة، التمريج، لو التمريج حس ان الحالة تسمح 
بيبلغ الظابط اليل غالبا بيبىق نايم وبيعاقبه لو صحاه من النوم، فلو الحالة تستديع بيبلغ الضابط 

65 املصدر السابق.

66 املصدر السابق.
67 أيمن، محتجز سابق بسجن طرة استقبال، مقابلة.
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فالضابط يطلب املفتاح فيييج فرد من األمن، مسافة كبرية جوة السجن حوايل كيلو بيمشهيا علشان 
برسعة  بتتعمل  ملا  دي  العملية  الزنزانة،  مفتاح  ويديهل  الشاويش  عىل  الباب  يفتح  املفتاح،  يجيب 
فائقة، يعين ملا حظك يصدف ان الشاويش صايح وأول ما تنادي عليه يرد عليك والظابط صايح يف 

العيادة وبتاع بتاخد تلت ساعة، وطبعا دة مبيحصلش".68

يحكي  الطارئة  الطبية  للحاالت  االستجابة  عىل  القدرة  وعدم  املعاناة  نفس 
الله يف سجن املزرعة: عنها عبد 

"السجن كهل بيتقفل الساعة 5، بياخدوا املفاتيح ويروحوا يقعدوا يف السكن بتاعهم، فلو حد تعب 
بعد الساعة 5 مش هياليق حد لحد الصبح، لو حد حصهل حاجة بنفضل نخبط عىل الباب ونزعق 
ونعمل فرح ملدة ساعة أو ساعة ونص عىل األقل لغاية ما حد يرد علينا يرد يقول حارض أنا جاي، 
بعدين نقعد مستنيني لحد ما يروح يجيب املفتاح، لو الحالة خطرة وحد هيموت فهو هيموت، السجان 
اليل ساجنا نفسه حمبوس، الباب مقفول واملفتاح بعيد، بعد فرتة ملا يسمعنا بيقولنا أنا حمبوس زيي 
زيكم ومستىن املفتاح، لو حد حمتاج حقنة بنتعب ساعتني لحد ما يرد علينا ونفهمه اننا عايزين حقنة 
مش عايزين نزنل العيادة ونكتبهل اسم احلقنة فيزنل يدور عىل املفتاحني وبعدين يعدهيالنا من تحت 
الباب، لو حد حالته خطرة ممكن يموت قبل ما املفتاح يييج... فيه واحد عنده قرحة يف املعدة وكان 
بريجع دم، حصهل مشكةل كبرية ان هو بريجع واغىم عليه كذا مرة فاحنا كنا عايزين حقنة، قعدنا 
يجيبهل  فالشاويش مرضاش  الشاويش  تعبان جدا فشتم  كان  الولد  الشاويش جه  وملا  نخبط كتري، 
عالج، قعدنا ننادي لحد ما جالنا خمرب تاين وجابلنا احلقنة...املوضوع أخد حوايل ساعتني ونص علشان 

احلقنة تييج".69 

يصبح األمر أكثر تعقيًدا يف حالة احتياج املريض للتحويل ملستشفى خارجي، 
حاالت  أقىص  يف  بالخارج  للعالج  املرىض  تحول  السجون  إدارات  أن  عىل  فعالوة 
شبه  من  السجن،  إدارة  فيها  تتعاون  التي  الحاالت  يف  فحتى  فقط،  الطوارئ 
للمستشفى  املريض  االستجابة وتحويل  لإلجراءات  الحايل  النظام  املستحيل مع 
تحويل  يتطلب  حيث  تعقيًدا،  أكثر  بريوقراطية  معوقات  تأتي  مناسبة.  برسعة 
مريض ملستشفى خارجي أن تقدم مباحث السجن طلًبا للنيابة، وإذا استجابت 
موافقة  أخذ  بدورها  عليها  التي  السجن،  إلدارة  إخطار  بإرسال  تقوم  النيابة 
وافق،  أن  حالة  يف  موافقته،  للمباحث  الوطني  األمن  يرسل  ثم  الوطني،  األمن 
إىل  املريض  ملصاحبة  أمنية  وقوة  ترحيالت  سيارة  برتتيب  املباحث  وتقوم 
املحتجزين،  من  كثري  حياة  خاللها  تصمد  ال  ومعقدة  طويلة  عملية  املستشفى، 

كما حكى املحتجز السابق سيد.70 
تحويلها  تأخر  بسبب  نصفي  بشلل  أصيبت  مريضة  عن  سارة  لنا  تحكي 

ملستشفى خارجي بسجن القناطر:
"الروتني بتاع ان الواحد يخرج برا روتني وحش جدا ومتعب جدا واإلجراءات صعبة، شفت حاالت كتري 
كانت حمتاجة تتحول ملستشىف برا بشكل طارئ، كان فيه حاالت مش قادرين يفهموا يه عندها 
بالظبط وخدت وقت كبري علشان تتحول وبرا وتعبت جامد، فيه واحدة وقعت من عىل رسير  ايه 
فحصلها أزمة يف هضرها وتعترب من أرسع الحاالت اليل خرجت يه خرجت يف يومني تالتة وبرضه 
ملحقوهاش، كان حصلها مشكةل يف العمود الفقري، وهم خرجوها برسعة بالنسبة إلجراءاته بس 

لألسف برضه ملحقوهاش، حصلها شلل نصيف".71

وال يقترص األمر عىل الحاالت الطارئة، فاألمر يصل إىل أن أي حالة مرضية 
السجن،  داخل  أو  خارج  تحاليل  أو  أشعة  إجراءات  أو  فحص  أو  لكشف  تحتاج 

68 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 69 عبد 

70 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
71 سارة، محتجزة سابقة بسجن القناطر نساء، مقابلة.
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أكثر قبل  أن تصل لتشخيص، وشهور  أن تنتظر شهور قبل  الحاالت  لتلك  فالبد 
ملضاعفات  املرىض  من  الكثري  يتعرض  الشهور،  تلك  وخالل  العالج.  تتلقى  أن 
طبية خطرية. حكى املحتجزون السابقون عن مشاكلهم الصحية التي ما زالوا 
يتلقون لها العالج بعد أشهر من خروجهم من السجن. ويتضح أن حياة املحتجز 
تهدر هي وصحته وأمواله لعالج آثار السجن النفسية والعضوية لشهور ويظل 

املحتجز يعاني طوياًل يف رحلة العالج تلك. 

التايل بعض روايات املحتجزين عن اإلهمال  يرسد الجزء 

الطبي واملضاعفات الطبية التي تعرضوا لها وشهدوها 
داخل السجون:

______________عبداهلل____________

"أنا كان جايل حصوة يف الكةل ورمةل عىل الكةل التانية وجبت عالج من برا الن 

مكنش فيه عالج لدة، أنا رحت كشفت مسالك بولية وبعدين حجزت أعمل 

يوم مستىن دكتور   20 األشعة كان عدى  ما عملت  البطن، عقبال  اشعة عىل 

األشعة، كتب يف األشعة ان أنا عندي حصوة 6 ميل ورمةل عىل الكلية التانية، 

وقايل استىن الدكتور ملا يييج فقايل استىن أسبوع كمان ملا دكتور يييج ويكتبكل 

العالج  الربا الن  وقايل ارصفها من  أدوية  الدكتور كتبيل  أسبوع  استنيت  أدوية، 

مش موجود هنا، استنيت الزيارة اليل بعدها علشان أجيب العالج، بعدها مشيت 

عىل العالج واتحسنت، أنا استنني حوايل هشر علشان حد يقويل آخد عالج ايه، 

كل حاجة بتميش كدة، عايز تعمل أشعة الزم تستىن هشر وال حاجة لحد ما 

دكتور األشعة يييج".72

______________سيد )عن سجني آخر(____________

"كان معانا واحد اسمه )تم تجهيل االسم( كان طول الوقت رقبته بتورم وجسمه 

بيتنفش كانوا بيدوله مضادات حيوية وفضل عىل الوضع دة لحد ما مات، طلع انه 

كان عنده رسطان، احتمالية تشخيص الرسطان صفر، احتمالية تشخيص أمراض 

نادرة زي اإليدر صفر، "فالن" كان بيجليه التورم دة ويتعب فيطلعوه العيادة يدوله 

مضاد حيوي فيتحسن يومني بعدين يتعب تاين فيخرج وهكذا وفضل كدة لحد 

ما مات، الراجل دة كان يوميا بيطلع العيادة، بس هم مبيفهموش أي حاجة غري 

املسكنات، هو ال يسىع إىل التشخيص أصال بحكم إمكانيات السجن وبحكم 

إمكانياته، التشخيص دة مش موجود يف عقيدته، هو معندوش اإلمكانيات زي 

التحاليل واألشعة، وتاين حاجة هو إمكانياته العلمية محدودة، وأوبشن ان كل 

مسجون يتعب يطلعه ويودويهل ترحيةل خمصوص دة مش عندهم، الراجل دة كان 

بيحترض ببطء شديد، كان كل يوم بيطلع شكهل مش شبه البرش، لحد ما مات".73 

الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 72 عبد 

73 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
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______________سمري____________
بيجييل مغص وفعال عملت سونار وتحليل يف مستشىف ليمان واخدت هشر لحد ما دة حصل، قولتهل اين عايز اعمل سونار وتحليل ومش كل الناس بتقول دة الهنم بيخافوا، الزنزانة 23 ساعة يف اليوم، حاولت أرشحهل أنا حاسس بايه بس مكنش بيسمع، مش مغص دة تعرض لهوا شديد، قولتهل هوا شديد هيجييل منني وانا قاعد يف "كان بيجييل مغص كلوي فطلعت العيادة قولتهل ان بيجييل مغص قايل ال دة  كان  تعب شديدة جدا،  بفرتة  مريت  ما خرجت  لحد   9 وال مش هموت هنا".74اليل هيمين اين اعرف هيحصيل ايه جوة علشان اسستم نفيس انا هموت هنا الرسير واألكسجني يف جسيم بيقلل، دخلت يف حالة نفسية سيئة جدا كان كل وهنشوف، مرة تانية كان عندي أزمة تنفس سابوين مريم ساعة إال ربع عىل احتمال يبىق عندي ورم عىل صدري وقاعد تتكلم هبدوء كدة وتقويل منعرفش خراج أو كيس دهين بس الزم نحلل جزء منه علشان نعرف، قولتهل انت بتقويل ان جسم مش عارفني هو ايه بس هو حاجة داخلية عىل الصدر ممكن يبىق ورم أو الزنيف، وطلعيل كتةل عىل صدري ملا عملت سونار تاين اليل يف العيادة قايل دة كامل لوقف الزنيف، هم مكانوش بيعملوا حاجة غري اهنم بيدوين حاجات لوقف من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 2 بالليل، خدت 3 خقن لوقف الزنيف ورشيط كلوي شديد جدا وكنت بزنف بشكل مستمر من الرشج ويف يوم قعدت أنزف من هشر 

______________أيمن )عن سجني آخر(____________
ايده يمأل "كان فيه حمتجز يف االيراد بتاع طرة استقبال استأذن الشاويش انه يخرج يمال مياه  الزنزانة مكانتش شغالة...الولد يا عيين بيحط  املياه عنده يف  "واحد صوت الرصيخ لقينا الراجل واقع عىل األرض وطالع من جسمه شياط، الناس 20 ثانية وواقف يرصخ، فالناس بترصخ وبتقول العيادة العيادة، فاحنا جينا عىل فيه مياه عىل األرض فهو مسك السكل من غري ما يقصد، فضل متكهرب ملدة مياه، هو مفيش فيشة يه سوستة كدة...الولد كانت رجهل عىل األرض وكان علشان  الشاويش  ينادوا عىل  وقعدوا  بالقوة  العنرب  برا  بيه  أنبوبة أكسجني".75 كان ممكن يلحقوه النه مماتش يف ساعهتا، كان ممكن يلحقوه لو كان عندهم وقالنا كدة باحلرف "ايه فيه ايه؟ قضاء ربنا وربنا كاتبهل انه يموت هنعمل ايه؟"، بعدين كان اتقالنا انه خالص مات، ملا رفضنا ندخل الزنازين رئيس املباحث جه كلنا برا والشاويش قعد يحاول يلم الرتيض قبل معاده بساعة وكلنا رفضنا نخش،  تعبان يا شاويش" ومحدش بريد، بعد ما الشاويش جه ودوه عيادة السجن، رجعونا كانت شالته وخرجت 

74 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
75 أيمن، محتجز سابق بسجن طرة استقبال، مقابلة.
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______________أيمن )عن سجني خمتلف(____________

جهادي،  فكره  كان  وأخوها  واحدة  خاطب  كذا...كان  اسمه  شاب  معانا  "كان 

فهم ملا قبضوا عىل خطيهبا ده فضلوا هيددوه ويبتذوه بالبنت، والظابط قاله أنا 

مش  فرتة  اسكندرية  يف  حمبوس  فضل  تاين،  متتجوزش  السجن  من  هخرجك 

قليةل واترحل عىل استقبال، أول مرة شوفته كان مبيتكلمش كان عنده صدمة 

عصبية ومكانش بيعرف يتكلم، ملا اتنقل استقبال كان بيحصهل تشجنات وحاالت 

ومكانوش  آدم،  بين  مش  كانه  األرض  عىل  وهو  بيتشنج  كهل  جسمه  عصبية 

والولد كل  املفروض،  بيدوله دوا مضاد لالكتئاب  بيعملوله أي حاجة كانو بس 

شوية كان بيحصهل مضاعفات، واحد قايل قريب ان فالن رجع يتكلم تاين، كل 

الدوا اليل مكنش بيعمل حاجة دة والدكتور  اليل كانوا بيعملوه هو اهنم يدوله 

الظابط كان بيقعد يتكلم معاه ويرشب معاه شاي علشان هيديه وبس كدة".76 

76 املصدر السابق



الجزء الرابع:

الحق في الصحة داخل 
السجون المصرية في ظل 

انتشار وباء كورونا 

يف تقرير ملنظمة الصحة العاملية عن التدابري الواجب اتخاذها ملكافحة انتشار 
األشخاص  أن  املنظمة  تقر  االحتجاز،77  وأماكن  السجون  يف  كورونا  فريوس 
وذلك  السكان  باقي  من  كورونا  لفريوس  عرضة  أكثر  حريتهم  من  املحرومون 
تعمل  االحتجاز  أماكن  أن  كما  مًعا،  فيها  يعيشون  التي  املقيدة  للظروف  نظًرا 
كبيئة خصبة للعدوى وانتشار الفريوس داخل السجون وخارجها. وترى منظمة 
الصحة العاملية أن األشخاص املحرومون من حريتهم يواجهون بالفعل مخاطر 
أنهم  السكان، حيث  بعامة  للخطر مقارنة  أكثر عرضة  بدورها  صحية تجعلهم 
متدنية  ومستويات  كالتدخني  ملخاطر  أكرب  بشكل  تعرضهم  بيئة  يف  يعيشون 
وانتشار  السيئة  والتغذية  للضغط  نظًرا  ضعيفة  مناعية  ودفاعات  النظافة  من 
والسجناء  املحتجزين  أن  وحيث  والسجون.  االحتجاز  أماكن  داخل  األمراض 
العاملني  ومن  بعضهم  من  مقربة  عىل  تجعلهم  بيئة  يف  بالرضورة  يعيشون 
بالسجن، ترى منظمة الصحة العاملية أن منع انتشار فريوس كورونا بالسجون 
داخل  تفيش  وحاالت  العدوى  حدوث  ملنع  أسايس  عامل  هو  االحتجاز  وأماكن 

أماكن االحتجاز وخارجها. 

التدابير الوقائية المعلنة من منظمة 
الصحة العالمية للحماية من فيروس 

كورونا داخل أماكن االحتجاز

يجب  التي  الوقائية  التدابري  من  بمجموعة  العاملية  الصحة  منظمة  وتوىص 
االلتزام بها يف السجون وأماكن االحتجاز للحماية من فريوس كورونا، وتنطبق 
هذه القواعد عىل املحتجزين والعاملني بالسجن والزوار وأي أفراد يرتددون عىل 
أماكن االحتجاز. وتشمل التدابري التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية التايل:

77 Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of 
detention, World Health Organization, 2021, https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/339830/WHO-EURO-2021-1405-41155-57257-eng.pdf?sequence=1&is-
Allowed=y

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339830/WHO-EURO-2021-1405-41155-57257-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339830/WHO-EURO-2021-1405-41155-57257-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339830/WHO-EURO-2021-1405-41155-57257-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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أ( تدابري حماية شخصية، وتتضمن غسل اليدين باملاء والصابون وتنشيفها 
واحد،  مرت  بمسافة  االجتماعي  والتباعد  واحدة،  مرة  استخدامها  يتم  بفوط 
أو  األنف  ملس  وعدم  العطس،  أو  السعال  حالة  يف  واستخدامها  املناديل  توافر 
العينني إذا لم تكن اليدين نظيفتان. ولتنفيذ تلك التدابري، تنصح املنظمة بتوفري 
فتحها  يمكن  قمامة  وصناديق  الورقية  واملناديل  السائل  للصابون  موزعات 

بالقدمني. 
باستخدام  وصحيح،  دوري  بشكل  االحتجاز  مرافق  وتعقيم  تطهري  ب( 
أو  والصابون  باملياه  األسطح  املنزلية. يجب تطهري  واملعقمات  واملطهرات  املياه 

املنظفات أواًل ثم استخدام املعقم واملسح باملياه بعدها.  
عىل  والزوار.  بالسجن  والعاملني  املحتجزين  قبل  من  الكمامات  ارتداء  ج( 
العاملني بالسجن ارتداء األقنعة الواقية يف جميع حاالت التعامل مع املحتجزين 
التأكد من وجود  أو  االشتباه  الطبي. ويف حالة  والفحص  التفتيش  أثناء  خاصة 
بالسجن  العاملني  االحتجاز، عىل جميع  بمكان  بفريوس كورونا  إصابة  حاالت 

واملحتجزين والزوار ارتداء الكمامات يف جميع األوقات.
من  ذلك  يتطلب  وما  األقل،  عىل  مرت  بمسافة  اجتماعي  تباعد  إجراءات  د( 
تعديل توزيع املساحات املتاحة وأوقات وأنماط األنشطة داخل أماكن االحتجاز. 
املشرتكة  األماكن  يف  خاصة  األرض  عىل  عالمات  وضع  يجب  ذلك  ولتنفيذ 
كالكانتني وأماكن الرتيض، وكذلك تقسيم نزالء السجن إىل مجموعات منفصلة 

تأكل وترتيض يف أوقات وأماكن منفصلة. 
ه( إجراءات لتنظيم الحركة من وإىل أماكن االحتجاز، ويتضمن ذلك إجراءات 
العاملني  وعىل  االحتجاز،  أماكن  دخول  عند  والنزالء  والزوار  العاملني  لفحص 
بالسجن والزوار االمتناع عن ارتياد أماكن االحتجاز إذا ما ظهر عليهم أعراض 

فريوس كورونا. 
ع( فرتة عزل 14 يوم لجميع النزالء الجدد أو املستقدمني من أماكن احتجاز 

أخرى
دخول  عند   )screening( الفحص  بإجراءات  االلتزام  العاملني  عىل  و( 
أماكن االحتجاز والتزام املنزل عند الشعور باملرض، كما يجب وضع بروتوكول 

لتحديد الحاالت املشتبه بها أو املصابة وكيفية التعامل معها
الحق  االحتجاز  أماكن  والعاملني يف  للمحتجزين  أن  املنظمة  تؤكد  أخرًيا،  ي( 
اللقاح  توافر  تنظم  التي  للقواعد  وفًقا  كورونا  فريوس  لقاح  عىل  الحصول  يف 
الصحي،  بالقطاع  العاملني  والتي تشمع  املجتمع،  األولوية يف  ذات  للمجموعات 
خطر  يف  تضعهم  رعاية  خدمات  يقدمون  الذين  الصحي  بالقطاع  العاملني  غري 
اإلصابة بالفريوس، الفئات األكرب عمًرا، والفئات املعرضة للموت نتيجة أمراض 
عدم  مبدأ  من  ينبع  األخري  الحق  هذا  أن  املنظمة  وتوضح  والسكر.  كالقلب 
التمييز يف تقديم الرعاية الصحية للمحتجزين وواجب إدارات السجون أن تأخذ 
كما  ضعًفا،  األكثر  الفئات  خاصة  للمحتجزين  الفردية  االحتياجات  االعتبار  يف 

هو منصوص عليه يف املادة 65 من قواعد نيلسون مانديال.
يقيم الجزء التايل من التقرير مدى التزام السجون املرصية بالتدابري الوقائية 
والنظافة،  التعقيم  حيث  من  وخاصة  العاملية،  الصحة  منظمة  بها  أوصت  التي 
السجن،  خارج  من  واملستقدمني  الجدد  النزالء  وعزل  الكمامات،  واستخدام 
بلقاح  السجون  نزالء  وتلقيح  بالزنازين،  والتهوية  االجتماعي،  التباعد  وتنفيذ 

فريوس كورونا.
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التعقيم والنظافة

وال  آدمي  غري  بشكل  قذرة  تعد  عام  بشكل  املرصية  السجون  يف  الزنازين 
إدارات السجون بدورها يف الحفاظ عىل  الدنيا للنظافة. ال تقوم  تتمتع باملعايري 
أنفسهم،  املحتجزين  مسؤولية  الزنازين  نظافة  وتبقى  السجن،  مرافق  نظافة 
الذين يعانون للحفاظ عىل نظافة غرفهم يف ظل قيود جمة وإهمال متعمد من 
نظافة  فعدم  تهويتها،  وسوء  الزنازين  تكدس  عىل  زيادة  السجون.  إدارات  قبل 
الزنزانة يزيد من سوء أوضاع االحتجاز لحد يجعلها غري آدمية وتعرض صحة 
"مفيش مساحة  السابق بطرة تحقيق  السجني  للخطر. وفًقا لسمري  السجناء 

أصال للنظافة يه الزبالة بتبىق جوة الزنزانة".78

السجون  بعد تفيش وباء كورونا، قامت  فإنه  الداخلية،  لوزارة  أنه وفًقا  إال 
أماكن  عىل  واملرتددين  السجناء  لحماية  كاملة  وتطهري  تعقيم  عمليات  باتخاذ 
من  بداية  االحتجاز  مرافق  جميع  شملت  التعقيم  عمليات  أن  وأكدت  االحتجاز، 
الزيارات  أماكن  وكذلك  والزنازين،  الداخلية  الطرق  وحتى  الخارجية  البوابات 
صحية  عنابر  توفر  أنها  الوزارة  أكدت  كما  والعيادات.79  واملطابخ  واملكتبات 
كالصابون  الشخصية  للنظافة  بأدوات  املحتجزين  أمدت  وأنها  ومعقمة  نظيفة 
للتعقيم  ببوابات  السجون  وزودت  والفريوسات،80  للجراثيم  القاتلة  واملعطرات 

الذاتي ومواد مطهرة.81

78 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة عرب شبكة اإلنرتنت، 4 يونيو، 2021.
https:// ،2020 ،79 جريدة الوطن، "تطهري وتعقيم السجون عىل مستوى الجمهورية ملواجهة كورونا، 2 إبريل

www.elwatannews.com/news/details/4680115
كورونا  تسلل  ملنع  خطة  تضع  الداخلية  دورية..  وكشوفات  صحية  وعنابر  الزيارات  "منع  حسن،  ممدوح   80
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?c-  ،2020 مارس،   20 الرشوق،  للسجون،" 

date=20032020&id=db7d50a5-f4aa-4c12-9144-09f08c4ebfbf
 1 نيوز،  البوابة  كورونا،"  ضد  النزالء  وفحص  العنابر  تعقيم  تواصل  السجون  "فيديو..مصلحة  يحيى،  أحمد   81

https://www.albawabhnews.com/4035521 يونيو، 2020، 

https://www.elwatannews.com/news/details/4680115
https://www.elwatannews.com/news/details/4680115
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032020&id=db7d50a5-f4aa-4c12-9144-09f08c4ebfbf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032020&id=db7d50a5-f4aa-4c12-9144-09f08c4ebfbf
https://www.albawabhnews.com/4035521
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املرصية  الجبهة  معهم  وثقت  الذين  السابقني  املحتجزين  شهادات  تشري 
طرة  سجن  ففي  للتعقيم.  ومنتظمة  فعالة  بسياسة  السجون  التزام  عدم  إىل 
والطرق  الزنازين  مقابض  عىل  مخفف  وكلور  مياه  رش  يتم  كان  تحقيق، 
املواجهة للزنزانة، وهو ما لم يكن تعقيًما فعلًيا وفًقا إلرشادات منظمة الصحة 
والغسل  بمعقم  املسح  ثم  أواًل  ومنظف  باملياه  املسح  عىل  تنص  التي  العاملية 
التي يستخدمها  املرافق  السجن كان يعقم  باملياه بعدها. وعالوة عىل ذلك، فإن 
لم  لكن  األبواب،  ومقابض  للزنازين  املقابلة  كالطرق  فقط،  بالسجن  العاملون 
لم يستمر  الرش  الداخل. حتى هذا  الزنازين نفسها من  لتعقيم  أي محاولة  يتم 
سمري  يحكي  توقف.  ما  ورسعان  الوباء،  انتشار  بداية  يف  قصرية  لفرتة  سوى 
"التعقيم كانو بيجيبوا حد معاه شوية كلور  تحقيق  بطرة  السابق  السجني 
خمفف بريش بهيا طرق الزنازين من برا والنضارات، هو مكنش بيحيم اليل 
جوة هو كان بيحيم الناس بتوعه، مكانوش بيعقموا جوة الزنزانة".82 يؤكد 
"مكنش فيه أكرت من إن الغرف كان  أبو زعبل  عمرو نفس اليشء عن سجن 
الغرف  قدامها طرق صغرية دي الصبح كانت بتتمسح مش أكرت، لكن 
نساء،  القناطر  سجن  يف  أما  جوة عىل وضعها مفيش أي تعقيم حصل".83 
فقالت سارة أن إدارة السجن اكتفت برش املرافق مرة كل شهرين ولم يكن من 

املتاح للمحتجزات التعرف عىل املواد املستخدمة يف هذا الرش.84 
ويف سجن طرة تحقيق، لم يتم تعقيم املرافق التي يحتك فيها املحتجزون يف 
املحتجز  لسيد،  وفًقا  تعقيمها.  يتم  لم  العيادة  حتى  ببعضهم،  مختلفة  زنازين 
"األماكن اليل كنا بنحتك فهيا ببقية املساجني يه  تحقيق  بطرة  السابق 
حىت  بتتعقم،  مكانتش  دي  األماكن  وكل  والعيادة،  وامللعب  العنرب  ممر 
كلور  ويرشوا  األرض  يمسحوا  اهنم  هم  عندهم  التعقيم  مفهوم  العيادة، 
تنظيف  يتم  كان  أنه  الله  عبد  قال  املزرعة،  سجن  ويف  الباب".85  أكر  عىل 
لم  لكن  بمياه ومنظف خالل موجتي تفيش كورونا فقط،  الداخل  الزنازين من 

يستخدم التعقيم كإجراء وقائي.86 
مما  يظهر  الصحيحة،  التعقيم  إجراءات  عىل  املوظفني  تدريب  لعدم  نتيجة 
سبق أن إدارات السجون لم تتمكن من اتخاذ سياسة فعالة للتعقيم، حيث كان 
جميع  لتعقيم  السجون  تسع  ولم  فقط،  وكلور  مياه  باستخدام  التعقيم  يتم 
أما  العاملون بالسجن،  التي يستخدمها  املرافق  املرافق، فكان الرتكيز فقط عىل 
يتم  لم  أنه  كما  كثرية،  أحيان  يف  تعقيمها  يتم  فلم  واملالعب  والعيادات  الزنازين 

تعقيم املرافق بشكل منتظم ومستدام. 
عالوة عىل عدم التزام السجون بالتعقيم كإجراء وقائي، اشتكى املحتجزون 
وحرشة  والناموس  كالرصاصري  بالحرشات  مليئة  الزنازين  أن  من  السابقون 
شكاوى  ورغم  السجون،  بعض  يف  وثعابني  فئران  وجود  عن  فضاًل  الفراش، 
املحتجزين املستمرة ال تتخذ إدارة السجن أية إجراءات لحل األزمة. خاصة وأن 
الحرشات  فدخول  بالحرشات،  مليئة  زراعية  مناطق  يف  مبنية  السجون  أغلب 
وسياسة  السجن  إدارة  من  تدخاًل  املشكلة  حل  ويتطلب  منه،  محالة  ال  للسجن 
بسجن  السابق  املحتجز  يحكي  املرفقات.  نظافة  عىل  للحفاظ  واضحة  هيكلية 

أبو زعبل عمرو:

82 املصدر السابق.
83 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة عرب شبكة اإلنرتنت، 7 يوليو، 2021.

84 سارة، محتجزة سابقة بسجن القناطر نساء، مقابلة عرب شبكة اإلنرتنت، 27 أغسطس، 2021.
85 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة عرب شبكة اإلنرتنت، 15 يونيو، 2021.

الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 86 عبد 
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االنجلزي،  أيام  أبو زعبل سجن قديم من  فتحتات،  "احلرشات كانت حاجة أساسية، احليطان فهيا 
الفرتة األخرية احلرشات  فاحليطان كلها فتحات والفتحات دي جواها حرشات، وملا اجلو كان حر يف 
بدأت تخرج من الفتحات دي، كان فيه رصاصري دي حاجة أساسية، كان فيه نموس، الن املنطقة 
احمليطة منطقة زراعية، وكان فيه مقلب زبالة مجب السجن فكان بيجمع احلرشات دي كلها، مهما 

كنا بنحاول ننضف الدنيا مكناش بنعرف نتخلص من احلرشات".

واشتكى عدد من املحتجزين السابقني بالتحديد من انتشار "حرشة الفراش" 
أو  الزنزانة،  وفرش  األرسة  من  بالتخلص  سوى  منها  التخلص  يمكن  ال  والتي 
حرقها، وتطهري الزنزانة بشكل متخصص. فمثاًل يحكي سمري، املحتجز السابق 

بسجن طرة تحقيق: 

ونمل  فيه رصاصري  كان  بتهبدلنا،  كانت  واحلرشات  بعد كورونا  اتاخدت  زيادة  إجراءات  أي  "مفيش 
بيطري، فيه رصاصري معدلة جينيا شوفنا مرة رصصار أبيض، كان فيه البق ودة كان كابوس مبينهتيش، 
دة اليل هو حرشة الفراش، كان ممنوع الرش واملبيدات احلرشية، فكنا بنولع يف الزنزانة، بنولع ورق 

يف الزنزانة وعىل احليطان علشان يخرج".87

لم تقم إدارات السجون باتخاذ أية إجراءات إلنهاء مشكلة انتشار الحرشات 
قدرة  من  تحد  مقيدة  إجراءات  تتخذ  الله،  عبد  أشار  كما  وأنها،  بل  الزنازين،  يف 
والتي  الحرشية،88  املبيدات  لدخول  كمنعها  األزمة،  مواجهة  عىل  املحتجزين 
وجدنا أنها كانت ممنوعة يف جميع السجون التي يغطيها التقرير، رغم انتشار 

الحرشات فيها جميًعا. 
كما أن السجون تمنع دخول كثري من أدوات النظافة للمحتجزين، وال تقوم 
عىل  يحصلون  فاملحتجزون  مجاًنا،  الالزمة  النظافة  أدوات  توفري  يف  بدورها 
برشائها  أو  الزيارات  يف  أهاليهم  طريق  عن  إما  بها  املسموح  النظافة  أدوات 
يسمح  ما  فأحياًنا  للممنوعات،  واضحة  سياسة  يوجد  وال  السجن.  كانتني  من 
من  املنظفات  بعض  دخول  ويعتمد  الحًقا،  منعها  ويتم  النظافة  أدوات  ببعض 

87 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة عرب شبكة اإلنرتنت، 19 أغسطس، 2021. 88 عبد 
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عدمها عىل مزاج املوظفني املسؤولني عن تفتيش الزيارات. 
ووفًقا لعدة محتجزين سابقني، فإن إدارات السجون ازدادت يف تعنتها ناحية 
أبو زعبل، منعت  النظافة بعد تفىش فريوس كورونا، ففي سجن  أدوات  دخول 

إدارة السجن دخول أدوات النظافة بشكل تام يف الزيارات، كما يحكي عمرو:

وطبعا  منه،  أجيب  ممكن  اليل  الوحيد  املنفذ  دة  بس،  الكانتني  يف  متوفرة  كانت  النضافة  "أدوات 
الن املوضوع كان غايل فكنا بنجمع من بعض ونشرتي سوا، الكحول كان ممنوع، أدوات النضافة 
الشخصية كانت موجودة سواء صابون أو شامبو أو ديتول أو كلور، مكنش فيه هاند جيل أو أي أدوات 
تعقيم، الكمامات والكحول والهاند جل مكانوش مسموح بهيم، ومكنش بيتسمح يدخل الحاجات 
دي يف الزيارات، أي حاجة بتييج يف الزيارة لو موجودة جوة يف الكانتني مكانوش بيسمحوا بدخلوها، 

وأدوات النظافة حىت لو مش موجودة جوة مكانوش بيدخلوها".89

ويف سجن طرة تحقيق منعت إدارة السجن دخول الكثري من أدوات النظافة 
ومكن  الشعر،  منتجات  جميع  دخول  منع  فتم  كورونا،  فريوس  تفيش  بعد 
والروائح،  العرق،  ومزيل  واملطهرات،  والكحول،  األظافر،  وقصافات  الحالقة، 
والصابون السائل، وأحياًنا ما كان يتم منع دخول معجون األسنان والصابون. 

حسب شهادة سمري:

العرق  ومزيل  الربفنانات  بتدخل،  مكانتش  البلسم  الكريم  الشامبو  زى  الشعر  تخص  حاجة  "أي 
والديتول والهاند جل واملطهرات ممنوعني، الصابون باملزاج، معجون السنان باملزاج، وأغلب الحاجات 
دي اتمنعت بعد كورونا، قبل كل الحاجات كانت بتدخل باملزاج بعد كورونا اتمنعت تماما، والحاجات 
دي أغلهبا مكانتش موجودة يف الكانتني، هم بيعملو كدة إلهنم مستفيدين أكرت من إن احنا نحس اننا 
يف خطر، ملا بتحس بخطر بتحس ان ملكش قيمة وملكش الزمة وهو دة اليل كانوا بيحاولوا يوصلوه 

لنا، إن انت ديتك معروفة".90

وحتى فيما يخص دخول املالبس فكان هناك تعنت شديد أيًضا وهو ما يؤثر 
بشكل غري مبارش عىل النظافة الشخصية للمحتجزين، وفًقا لعمرو: 

"حىت املالبس كان عنده أزمة فهيا، لو جبت تشريتني مثال هيدخل واحد ومش هيدخل التاين أو مش 
هيدخل حاجة فحىت كان فيه قيود عىل املالبس، حاجة زي كدة مش فاهم هترضهم يف ايه، اللبس 
مثال معندوش بديل أشرتيه من جوة فايه مشكلته اين أدخهل، أنا عانيت برصاحة من نقطة اللبس 
دي، أو ما بدخل باخد طقم مريي واحد اليل هو عبارة عن بدلة سرتة وبنطلون الخامة بتاعهتم خامة 
سيئة جدا متقدرش تقعد بهيا طول اليوم، فانا كنت بضطر أقعد البهسم لحد ما يجييل زيارة ويدخيل 
لبس يف الزيارة، وموضوع ان احنا نغسل الطقم املريي دة كان صعب كنت بضطر آخد لبس من حد 

لحد ما هدويم تتغسل وتنشف".91

من ناحية أخرى، يتضح أن دورات املياه يف السجون ال تتمتع بأدنى معايري 
وال  املحتجزين،  ألعداد  بالنسبة  جًدا  قليل  عددها  فإن  للتكدس،  فنظًرا  النظافة، 
يتم تنظيفها بشكل دوري، وأغلبها عبارة عن حمام بلدي وحوض واحد ودش، 
وال يوجد بها مياه ساخنة، وال منفذ للتهوية. يحكى عمرو السجني السابق بأبو 
"هو محام بدلي فيه حنفية مياه وبس مفيش أكرت من كدة، مكنش  زعبل 
فيه دش ومكنش فيه سخان، كنا بنستحىم باننا نستخدم عبوة فارغة 
وتمىل مياه وتدلق عىل جسمك، الوضع يف حجز القسم كان أفضل من 

89 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
90 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.

91 املصدر السابق.
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السجن بكتري، وطبعا فكرة 30 واحد عىل مكان واحد زي دة كانت صعبة 
جدا كنا بنستىن كتري علشان ندخل احلمام".92

السجناء،  بني  جلدية  أمراض  انتشار  إىل  النظافة  مستوى  انخفاض  يؤدي 
االنتشار. ووفًقا لعدد  وهي تمثل خطورة شديدة نظًرا لكونها معدية ورسيعة 
من املحتجزين السابقني، فإن اإلصابة باألمراض الجلدية داخل السجن هو أمر 
شبه ال محالة منه نظًرا للغياب التام لنظافة الزنازين وانتشار الحرشات ومنع 
الزنزانة. يحكي عبد  تنظيف  وأدوات  الشخصية  النظافة  أدوات  دخول كثري من 
الله عن إصابته بمرض جلدي أثناء احتجازه "فيه ناس جالها أمراض جدلية، 
الوضع  ما رحت  وأول  جايل مرض جدلي،  احلرضة  فرتة يف سجن  انا يف 
الناس اليل  الدولة كان يسء فكان فيه ناس عندها قمل وعدت  يف أمن 
مجهبا، ومكنش فيه مكان انام فيه بتايع أنا كنت بنام مجب حد فكان الزم 

هتعدي".93

السجون  يف  النظافة  أدوات  أن  تحقيق،  بطرة  السابق  السجني  سيد،  يرى 
ما  حسب  بدخولها  السماح  أو  منعها  يتم  السلطة"،  أدوات  من  لـ"أداة  تحولت 
إذا كانت إدارة السجن تريد إحكام قبضتها عىل حياة السجناء والتضييق عليهم 
دة،  مكنش  احلقييق  دافعهم  لكن  أمنية،  ذرائع  لها  دي  الحاجات  "كل 
هو كان بييسء استخدام الدوافع دي للتضييق عىل املساجني وابزتازاهم 
الناس  يجربو  علشان  بيمنعوها  كانو  حاجات  وفيه  علهيم،  والضغط 
أن  السجن،  بذات  السابق  السجني  يرى سمري،  بينما  يشرتوها من الكانتني".94 
"هو الزم طول الوقت يخلق رصاعات وهمية عىل حاجات أساسية علشان 
يشغل الناس ويخلهيم ميفكروش يف حاجة تانية، مني هيفكر ياخد موقف 

من حبسه وهو مش عارف ينام من البق؟".95

حقوق  انتهاك  واضح  بشكل  تتعمد  السجون  إدارات  أن  سبق  مما  يتضح 
السجناء يف النظافة الشخصية، ويشري زيادة تعنتها بعد انتشار وباء كورونا إىل 
أسئلة كثرية عما إذا كان التضييق يف دخول أدوات النظافة هو محاولة واضحة 
للتنكيل بالسجناء أو امتداًدا ملرشوع السجن الربحي إلجبار السجناء عىل رشاء 
النظافة يف  أوضاع  فإن  األحوال،  أو كليهما. يف كل  الكانتني،  النظافة من  أدوات 
السجون، تنتهك جمعيها حقوق السجناء يف أوضاع احتجاز إنسانية، وقد ترقى 

التعذيب واملعاملة الالإنسانية والقاسية. لكونها رضًبا من رضوب 

استخدام
الكمامات

أكدت وزارة الداخلية عىل قيامها بتوزيع الكمامات عىل املحتجزين والعاملني 
إال  كورونا.96  فريوس  ضد  الوقائية  واإلجراءات  التدابري  من  كجزء  بالسجون 
السجون  موظفو  يلتزم  لم  املرصية،  الجبهة  جمعتها  التي  للشهادات  وفًقا  أنه 
طرة  وليمان  استقبال  وطرة  تحقيق  طرة  كسجون  الكربى  السجون  أغلب  يف 
أثناء تعاملهم مع املحتجزين. كان املوظفون  وسجن املزرعة بارتداء الكمامات 

92 املصدر السابق.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 93 عبد 

94 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
95 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
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يرتدون الكمامات فقط يف حاالت وجود زائرين من الخارج، كالزيارات األرسية 
أو الزيارات من قبل مصلحة السجون، أما يف التعامالت اليومية مع املحتجزين، 
بذلك  السجون  إدارات  تلزمهم  الكمامات ولم  السجن الرتداء  لم يكرتث موظفو 
الخارجي  العالم  إلعطاء  وسيلة  كان  الكمامات  ارتداء  أن  إىل  يشري  ما  أيًضا، 
يف  كورونا  وباء  من  الوقاية  وأوضاع  االحتجاز  أوضاع  عن  مزيفة  صورة 
لم  بالسجون  بالعيادات  والعاملون  الصحية  الرعاية  موظفو  حتى  السجون. 

يلتزموا بارتداء الكمامات. 
ولم تقم إدارات السجون بتوفري الكمامات للمحتجزين أيًضا، سوى يف حالة 
ما إذا كان هنالك زيارة خارجية أو عرض نيابة أو محكمة، وأحياًنا ما كان يتم 
أخذ الكمامات من املحتجزين عقب ذلك. ويف بعض السجون لم توفر الكمامات 
أحياًنا  أنه كان  للمحتجزين رشائها، ورغم  السجن بحيث يمكن  حتى يف كانتني 
ما تتوافر كمامات يف عيادات السجن، فإنها كانت تعطى للمحتجزين يف أوقات 

الزيارات الخارجية أو النقل من السجن للجلسات فقط. 
يحكي عمرو املحتجز السابق عن وضع استخدام الكمامات بسجن أبو زعبل:

البس  النيابة  وكيل  قدام  أكون  الزم  علشان  النيابة  عرض  وأنا رايح  بتستخدم  كانت  "الكمامات 
أدخل  ملا  أنا البس كمامة وممكن  ان  الزيارة علشان شكيل الزم يكون  وأنا خارج  كمامة، برضه 
الزيارة أشيلها، فهي يف اآلخر إجراءات شكلية ويف املناسبات بس اليل ممكن يكون علهيا تسليط 
ضوء، زي عرض النيابة والزيارة أو لو هتعرض عىل ظابط مثال غري كدة مفيش، العاملني بالسجن 
مكانوش بيلبسوا كمامات، السجانني اليل هم تابعني من لوزارة الداخلية مكانوش بيلبسوا كمامات، 
املسريين اجلنائيني برضه مكانوش بيلبسوها، برضه تواجد الكمامة جوة مكنش هسل، يف الزيارات 
مكانتش أي حاجة بتدخل، ثانيا الكمامات بتكون موجودة يف العيادة ومينفعش أستخدمها غري وأنا 
أقدر  بهيا، ومفيش منفذ  أزور  أقدر  بيديين كمامة علشان  زيارة  وأنا خارج  زيارة مثال، يعين  خارج 

أشرتي منه كمامات".97

يف ظل هذا الوضع، كان املصدر الوحيد للمحتجزين للحصول عىل الكمامات 
برسقة  يقومون  ما  عادة  كانوا  السجن  موظفي  أن  إال  أهاليهم،  زيارات  هو 
طرة  سجن  عن  سيد  حكاه  ما  وهو  لذويهم،  األهايل  يحرضها  التي  الكمامات 
هو رسقة  وللعيادة  السجن  إلدارة  للكمامات  األسايس  "املصدر  تحقيق 

كمامات املساجني اليل بتييج يف الزيارة".98 

عزل النزالء الجدد
والمستقدمين من خارج السجن

يف  السجناء  بتسكني  املرصية  السجون  تلتزم  كورونا،  وباء  تفيش  قبل  من 
وقبل  السجن  دخولهم  بداية  من  األقل  عىل  يوم   11 ملدة  باإليراد  تعرف  غرفة 
بعض  يف  يوم  لـ14  السجون  يف  اإليراد  فرتة  مد  تم  عنابرهم.  عىل  توزيعهم 
استحداث  من  فبداًل  الوباء،  تفيش  بعد  أخرى  سجون  يف  يوم  و15  السجون 
املحتجزين  لعزل  كغرف  اإليراد  غرف  استخدام  تم  الجدد،  للسجناء  عزل  غرف 
الجدد. ويف بعض السجون كسجن املزرعة، تم استخدام غرف أخرى أيًضا لعزل 
املستجدين.  للسجناء  إيراد  لغرف  تحولت  ما  رسيًعا  أنها  إال  الجدد،  السجناء 

97 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
98 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
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باملعنى  عزل  غرف  اإليراد  غرف  تكن  لم  السابقني،  املحتجزين  لروايات  وفًقا 
آخرين  بسجناء  اإليراد  غرف  يف  يختلطون  الجدد  السجناء  كان  حيث  الفعيل، 
دخلوا السجن بعدهم، لم يكن هناك فصل حقيقي بني املحتجزين يف اإليراد بناًء 
نقل  مصادر  عن  يوم   14 ملدة  عزلهم  يضمن  بما  السجن  دخولهم  تاريخ  عىل 

الفريوس من الخارج. 
كان هذا هو وضع العزل يف سجن املزرعة عىل سبيل املثال، كما يحكي عبد 
"أول ما رحنا السجن قعدنا يف أوضة عزل، األوضة دي كانت أوضة  الله 
ظابط أصال وفضوها وعملوها زنزانة، قعدنا فهيا 15 يوم الناس بتييج ورا 
يوم، بعد أسبوع مثال جه علينا ناس  بتقعد 15  بعهضا مش كل جمموعة 
تانية، فمفيش نظام أوي يف ان الناس تتعزل لوحدها لحد ما تخلص مدة 
العزل وتروح مكان تاين، ساعات لو جه حد جديد األوضة خالل فرتة العزل 
كانوا بيمدوا فرتة العزل يخلوها 21 يوم، بس نظام العزل نفسه مفهيوش 

اهتمام بصحة الناس".99

القناطر نساء، استخدمت غرف اإليراد لتسكني املحتجزات الجدد  ويف سجن 
غرف  نساء  القناطر  سجن  وخصص  العنابر.  عىل  توزيعهن  قبل  يوم   14 ملدة 
هو  كما  أنه  إال  محكمة،  أو  نيابة  جلسات  من  عودتهن  بعد  للمحتجزات  عزل 
الحال يف اإليراد، ال يتم عزلهن بشكل فعيل ألسبوعني كاملني كما هو مفرتض، 

كما تحكي سارة:

"املشكةل الكبرية كانت يف الناس اليل بتدخل جديدة كانوا بيدخلوا يف حاجة اسمها اإليراد ودة كان 
فيه بالفعل ناس ساكنة، مكانوش بيعملوا حاجة للناس دي بعد فرتة من العزل يشوفوا لو هيظهر 
علهيم حاجة أو كدة، عملوا كدة بس يف أول الكورونا، عملوا أوضة غري اإليراد اسمها أوضة العزل 
دي  العزل  أوضة  لكن  تانية،  حاجة  أي  أو  اضطرارية  من جلسة  برا  من  بتييج  اليل  للناس  كانت 
مكانتش أوضة عزل، يه كانت أوضة للناس الجداد بس هم مكانوش معزولني عن بعض، يعين 
ممكن جمموعة تدخل الهناردة وجمموعة تدخل علهيم تاين بعد أسبوع قبل ما يخلصوا فرتة عزلهم، 
لو عييو كلهم هيعييوا مع بعض، مدة القعدة هنا بقت 15 يوم، األوضة دي كانو بيستخدموها للعزل 

يف أول 5 هشور بس دلوقيت تحولت ألوضة إيراد عادية".100

من  وتعاني  االجتماعي  التباعد  تراعي  ال  اإليراد  غرف  فإن  األحوال  كل  ويف 
بينه وبني  أي مساحة  املحتجز ال تفصله  أن  أحيان  األمر يف  تكدس شديد. يصل 
باقي املحتجزين، حيث تبلغ املساحة املمكنة لكل محتجز "شرب وقبضتني"، كما 
يحكي أيمن عن سجن استقبال طرة "يف اإليراد كنا حوايل 25 واحد، كل واحد 
كان له شرب وقبضتني واحنا نايمني، واحنا صاحيني مبيبقاش فيه مكان 
نايمة مجب احلمام فكنا بنحاول  ألي حاجة، كان فيه ناس بتبىق حرفيا 

نبدل".101

جدير بالذكر أيًضا أن أوضاع االحتجاز يف غرف اإليراد غري آدمية بأي شكل، 
النظافة  معايري  بأبسط  اإليراد  غرف  تتمتع  ال  الشديد،  التكدس  عىل  عالوة 
وال  مناسب،  طعام  عىل  والحصول  الرتيض  من  نزالئها  يمكن  وال  والتهوية 
املحتجز  الله  عبد  يحكي  األرض.  عىل  املحتجزون  فينام  أرسة  منها  بكثري  يوجد 

السابق بسجن املزرعة:

"العيشة نفهسا يف العزل كانت صعبة جدا مفيش محام ومفيش تريض، حاولنا نتخانق معاهم اننا 
ندخل احلمام، هم كانو جايبني لنا جردل نعمل فيه محام، بعد كدة وافقوا ان احنا ندخل احلمام بتاع 

99 املصدر السابق.
100 سارة، محتجزة سابقة بسجن القناطر نساء، مقابلة.

101 أيمن، محتجز سابق بسجن طرة استقبال، مقابلة عرب شبكة اإلنرتنت، 8 يونيو، 2021.
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الجامع مرة يف اليوم، وبعدها وافقوا ندخل مرتني مرة الصبح ومرة بالليل، كنا حوايل 12 واحد يف أوضة 
فهيا 6 رساير فكان فيه ناس نايمة عىل األرض، واألكل كان يسء عىل اجلميع سواء يف العزل أو برا، 
بس الناس اليل يف األوض العادية عندهم إمكانية يسخنوا األكل أو يطبخوا لنفهسم لكن يف العزل 
مكنش يف إمكانية لدة، الزم تاكل األكل زي ما بيجيكل...فيه عزل تاين هم عاملينه يه عبارة عن 
مغسةل يف مبىن تاين ومفهياش رساير خالص الناس بتنام عىل األرض ومساحهتا أوسع فبتشيل عدد 

أكرب".102

يحرم املحتجزون يف العزل أيًضا من حقهم يف التواصل مع العالم الخارجي، 
لألهل  املسموح  من  نظرًيا  أنه  ورغم  األهل.  مع  بالتواصل  املسموح  غري  فمن 
بإدخال الطعام والنقود واحتياجات النزالء من أدوات نظافة، فإن أغلب األهايل 
ال  السجون  إدارات  أن  كما  األول.  املقام  يف  ذويهم  احتجاز  بمكان  يخطرون  ال 
وال  نظافة،  أدوات  أو  مناسًبا  طعاًما  غريهم(  )أو  العزل  يف  للمحتجزين  توفر 
تقوم بتطهري وتعقيم غرف العزل. يروي عبد الله عن فرتة عزله بسجن املزرعة 
"فرتة العزل مكنش حد يعرف ان احنا هنا، مكنش فيه زيارات كان فيه 
فجابيل  يعرف  والدي مكنش  انت فني،  أهكل عارفني  لو  دة  بس  طبلية 
العزل  فرتة  حاجة... مسموح يف  أي  أو  لبس  أو  أكل  بس جمبليش  فلوس 
يدخكل طبلية بس الناس مبتبقاش عارفة والدها فني، وأنا مثال أهيل من 
اسكندرية وكنت يف سجن يف القاهرة فأهيل كانوا حمتاجني وقت علشان 

يعرفوا أنا فني ويجويل".103 

التكدس وعدم تنفيذ
التباعد االجتماعي

سياسة  بعد  شديد  بشكل  متكدسة  مرص  يف  السجون  أصبحت  عام،  بشكل 
عن  واملدافعني  السلميني  املعارضني  ضد  التعسفي  لالعتقال  املمنهجة  الدولة 
أولئك  وحتى  واألكاديميني،  والصحفيني  والفنانني  واملحامني  اإلنسان  حقوق 
السجون من تطبيق  التكدس يف  العام. وصعبت شدة  بالعمل  املشتبكني  من غري 
لحقوق  القومي  واملجلس  الداخلية  وزارة  أن  إال  االجتماعي.  التباعد  إجراءات 
اإلنسان كانا قد أكدا عىل اتباع السجون لكافة إجراءات التباعد االجتماعي ملنع 
تفيش فريوس كورونا يف السجون.104 عىل الجانب اآلخر، أفاد جميع املحتجزين 
التي  الستة  السجون  جميع  أن  املرصية  الجبهة  إىل  تحدثوا  الذين  السابقني 
يف  إال  التباعد  من  نوع  أي  معه  يستحيل  شديد،  تكدس  من  تعاني  بها  احتجزوا 
أخرى. يحكي ياسني عن  نقلهم لسجون  أو  املحتجزين  اإلفراج عن بعض  حالة 

التكدس يف سجن أبو زعبل:
"30 فرد يف الزنزانة مفيش مكان بيين وبني اليل مجيب، أنا كنت بنام مسيف عىل مجيب، كل شخص 
كان له مساحة أقدر بالظبط أنام عىل مجيب فهيا مقدرش حىت أفرد هضري، حىت واحنا صاحيني كان 
فيه أزمة اننا مش عارفني نقعد كويس، كان بيبىق فيه ناس واقفة وناس قاعدة وناس بتتمىش، كان 

بيييج وقت مكنش بيبىق عندنا مكان الناس تقوم تقف فيه من كرت العدد".105

الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 102 عبد 
103 املصدر السابق.

104 يرسى البدري، "ألول مرة..وزارة الداخلية تدشن حملة لتطعيم السجناء ضد فريوس كورونا،" املرصي اليوم، 
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2332875 18 مايو، 2021، 

البوابة  كورونا،"  انتشار  ملنع  االحرتازية  اإلحراءات  كل  تتبع  السجون  اإلنسان:  لحقوق  "القومي  السعودي،  عالء 
 https://www.albawabhnews.com/4132102 نيوز، 29 سبتمرب، 2020، 

105 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2332875
https://www.albawabhnews.com/4132102
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بخصوص  سيد  يحكي  كما  تحقيق  طرة  سجن  يف  كثرًيا  األمر  يختلف  وال 
التباعد:

من  املتوسط  كان  السجن  أوض  بقيت  لكن يف  أوضتنا  دة يف  الزنزانة،  12-16 يف  من  بنرتاوح  "كنا 
18-22، حجم الزنزانة 3 مرت يف 10 مرت، فيه ناس بتنام بالطول وناس بتنام بالعرض، مساحة الفرشة 
ليل نايمني بالعرض 75 سنيت وبالطول 64 سنيت، متوسط املساحة املتاحة للفرد حوايل 65 سنيت، 
الطرقة  بتاع  الضيق  الرشيط  بيتبىق مهنا غري  اآلخر مكنش  مليانة عىل  بتبىق  الزنزانة كلها كانت 
العنرب فيه 27 زنزانة، كلهم نفس  بتاعة احلمام،  الطرقة  املطبخ دة كان يف  ومكان احلمام واملطبخ، 

احلجم باستثناء 3".106

وجد  إذا  واحد،  رسير  عىل  للنوم  يضطرون  فرد  من  أكثر  ألن  األمر  ويصل 
دنيا  مساحة  يف  األرض  عىل  السجناء  ينام  األوقات  أغلب  ويف  بالزنزانة،  أرسة 
للجميع  كايف  مكان  يوجد  وال  النوم،  أثناء  مسافة  بينهم  تفصل  ال  جًدا،  قليلة 
فريوس  النتشار  خصبة  بيئة  الوضع  هذا  يمثل  شك  بال  اليوم.  طوال  للجلوس 
لجميع  العدوى  نرش  دون  واحد  سجني  إصابة  املمكن  غري  من  حيث  كورونا، 
يف  تام  بشكل  فشلت  التي  السجون  سياسة  مع  خاصة  بالزنزانة،  السجناء 
التصدي للفريوس وتوفري إجراءات حماية فعالة. وصفت سارة وضع التكدس 

يف سجن القناطر: 

"األوضة كانت طويةل كان فيه حوايل 8 رساير، كل رسيرين فوق بعض، فكنا حوايل 16 حد يف األوضة، 
أحيانا كان فيه ناس بتنام عىل األرض لو كان فيه عدد زيادة عن الرساير لحد ما يييج معادهم ان هم 
يستلموا رسير، يف األوضة عندنا مكنش فيه تكدس أوي، بس يف األول التانية كان فيه تكدس كتري 

جدا ويف عنابر كتري بس علشان احنا عنرب )تم تجهيل اسم العنرب( فكان التكدس قليل".107

سوء التهوية

التهوية يف جميع السجون يزيد من  التكدس الشديد، فإن سوء  وعالوة عىل 
يف  الشبابيك  عدد  كورونا.  فريوس  النتشار  خصبة  بيئة  ويخلق  سوًءا  الوضع 
الزنزانة وعدد املحتجزين بها، والشبابيك مغطاة  الزنازين ال يتناسب مع حجم 
واملراوح  الشمس،  أشعة  أو  الهواء  دخول  دون  تحول  السلك  من  طبقات  بعدة 
ممنوعة يف بعض السجون، ويف البعض اآلخر عددها غري كايف وال تحسن كثرًيا 
من جودة التهوية بالزنازين، ففي سجن القناطر عىل سبيل املثال، تحكي سارة 
"كان فيه شباك واحد عليه سكل، كان فيه مراوح  الزنازين  يف  التهوية  عن 
بس مكنش فيه أي هواء بيدخل من برا"، وفًقا لسارة، سجينة سابقة بسجن 

طرة نساء.108
كما يحكي سيد عن سوء التهوية يف سجن طرة تحقيق أيًضا:

"الهتوية كانت سيئة، الزنزانة فهيا عدد كبري من الشبابيك لكن يه شبابيك مغطاة بتالت طبقات 
طبقتني سكل وطبقة قضبان وبيبىق عالق فهيا حاجات، وغري كدة املساحة بتاعة السجن بتخيل 
مبتعرفش  أنت  إن  هو  كهل  دة  من  بىق  واألهم  املساجني،  بأغراض  مغطاة  الوقت  طول  الشبابيك 
تتحكم يف ظروف احلبس، أنت يف عوامل التعرية، مبتقدرش تتحكم يف حجم الهواء أو الصوت اليل 

106 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
107 سارة، محتجزة سابقة بسجن القناطر نساء، مقابلة.
108 سارة، محتجزة سابقة بسجن القناطر نساء، مقابلة.
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بيدخل األوضة، يه طول الوقت مفتوحة يف الصيف وطول الوقت مقفولة يف الشتاء وبتبىق األوضة 
مكتومة بالدخان، ويف نفس املكان يف فيه سخان األكل".109

تشري رواية سيد إىل أن الزنازين تكون شديدة الحرارة يف الصيف نتيجة سوء 
كثري  وأن  خاصة  جيدة.  تدفئة  وجود  لعدم  الشتاء  يف  الربودة  وشديدة  التهوية، 
وبسبب  الشتاء،  يف  شديًدا  الربد  يكون  معزولة،  مناطق  يف  مبنية  السجون  من 
وتغطية  الخارج،  من  ضوء  لدخول  جيد  بشكل  املصمم  غري  السجن  معمار 
كما  بالسجون.  الزنازين  من  كثرًيا  الشمس  ضوء  يدخل  ال  بالسلوك،  الشبابيك 
أنه ال يوجد مراوح كافية للحد من حرارة الصيف. كما يحكي عمرو عن سجن 

أبو زعبل:
"األزمة بدأت مع موجة احلر، الهواء نفسه مكتوم مكناش بنعرف نتنفس كويس، العدد نفسه كان 
عامل أزمة يف الهتوية، السجاير برضه كانت عامةل أزمة، الشبابيك كان فهيا حديد متغطي بسكل 
من برا ومن جوة، مكنش فيه مراوح، املراوح كانت ممنوعة، مكنش بيدخلنا نور شمس، املوقع نفسه 
بتاع األوضة مكنش بيسمح ان يدخلنا شمس يا دوب كان بيدخلنا ضوء خافت، املكان كان يف عكس 

اتجاه الشمس أصال".110

الزنازين، ما عرض  وعانى كثري من السجناء من عدم وجود نور شمس يف 
يف  الوضع  عن  الله  عبد  يتحدث  كما  سيئة،  ونفسية  جسدية  آلثار  منهم  الكثري 
"نور الشمس كان مشكةل كبرية الن مكنش فيه شمس،  الزراعة  سجن 
أنا دخلت أوضتني، األوىل كانت يف الدور األوالين فيف الرتيض كان ممكن 
الرتيض  الن  اصعب  الوضع  كان  التانية  األوضة  يف  الشمس،  يطولين 
اليوم  كان   12 الساعة  فيه  بنطلع  كنا  اليل  فاليوم  ثابت  معاده مش  كان 
الوحيد اليل بنعرف نشوف فيه الشمس، غري كدا ببىق شايف السما بس 

الشمس مش جيايل".111

بمرافق  جيدة  تهوية  وجود  ألهمية  أشارت  قد  الصحة  منظمة  وكانت 
يخلقان  التكدس  مع  التهوية  سوء  أن  حيث  كورونا،  فريوس  ظل  يف  االحتجاز 
فزع  يثري  عاماًل  التهوية  سوء  كان  رسيًعا.  الفريوس  النتشار  خصبة  بيئة 
السجناء بعد تفىش فريوس كورونا، كما يرشح أسامة عن سجن طرة تحقيق:

"األوضة فهيا أربع شبابيك كبرية بس بالنسبة ل18 شخص مكانوش بيعملوا حاجة، وقت كورونا 
كان فيه 18 شخص يف األوضة ودة مخيل الوضع صعب جدا، ومن كرت التكدس بعد كورونا كان فيه 
ناس بتخاف تطلع تريض فكانوا بيفضلوا قاعدين يف األوضة طول الوقت، الن لو جه حاله واحدة 

هتصيب األوضة كلها". 112

التلقيح
وزارة  اسرتاتيجية  عن   2021 مايو   19 يف  زايد،  هالة  الصحة،  وزيرة  أعلنت 
وأعلن  السجون.113  نزالء  جميع  لتلقيح  الداخلية  وزارة  مع  التعاون  يف  الصحة 
مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء طارق مرزوق، عن وضع 
خطة لتلقيح النزالء بجميع السجون املرصية تبدأ بحاالت كبار السن وأصحاب 
الداخلية،  وزير  توفيق،  محمود  اللواء  من  أوامر  عىل  بناًء  املزمنة،  األمراض 

109 سيد، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
110 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 111 عبد 

112 أسامة، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة عرب شبكة اإلنرتنت، 3 يونيو، 2021.
الداخلية،"  وزارة  مع  بالتعاون  كورونا  فريوس  بلقاح  السجون  نزالء  تطعيم  الصحة:  "وزارة  كامل،  محمد   113

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2334591 املرصي اليوم، 19 مايو، 2021، 
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بدء  عن  اإلعالن  وتم  للسجناء".114  املقدمة  الصحية  الرعاية  أوجه  بـ"تعظيم 
تلقيح  جرعة   5000 ووصول   2021 مايو   18 يف  السجون  يف  التطعيم  حملة 
كبار  تلقيح  يف  الفعيل  البدء  عن  وأعلن  الصحة،  وزارة  من  السجون  قطاع  إىل 
السن واألطقم الطبية، وااللتزام بخطة تلقيح جميع النزالء. وجاء اإلعالن عن 
تطعيم السجناء عىل خلفية زيارة من املجلس القومي لحقوق اإلنسان وممثيل 
الصحية،  الرعاية  أوجه  لتفقد  الفيوم  لسجن  أجنبية  أنباء  ووكالة  صحيفة   25
السن  كبار  من  و7  نزياًل   52 تلقيح  شهدت  أنها  اليوم  املرصي  صحيفة  وقالت 
بسجن الفيوم.115 وبعد حوايل أسبوع فقط من اإلعالن عن بدء تلقيح السجناء، 
رصح اللواء طارق مسعود يف 24 مايو 2021 أن مصلحة السجون أوشكت عىل 
االنتهاء من تلقيح جميع نزالء السجون يف جميع السجون املرصية من الجرعة 

األوىل للقاح كورونا.116
السجناء،  تلقيح  إزاء  وشفافة  واضحة  تلقيح  خطة  عن  الحكومة  تعلن  لم 
السجناء  أعداد  عن  الصحة  وزارة  أو  الداخلية  وزارة  من  بيانات  أي  يصدر  ولم 
بالجرعة  سجناء  أي  تلقيح  عن  بيانات  أي  تصدر  لم  كما  تلقيحهم،  تم  الذين 
الرواية  يف  كبرية  بنسبة  املرصية  الجبهة  وتشكك  بالتحديد.  اللقاح  من  الثانية 
محتجزون  أكد  حيث  األوىل،  بالجرعة  السجناء  جميع  تلقيح  حول  الرسمية 
للجبهة املرصية، كانوا قيد االحتجاز وقت ترصيح اللواء طارق مسعود باالنتهاء 
السجن وعدم  للقاح يف  تلقيهم  األوىل، عدم  بالجرعة  السجناء  تلقيح جميع  من 
أي  تصدر  لم  الوقت  نفس  يف  معرفتهم.  حسب  املحتجزين  لباقي  اللقاح  توفري 
الداخلية  وزارة  إعالن  سوى  السجون  لنزالء  لقاحات  توفري  عن  رسمية  أخبار 
اللقاح لقطاع السجون وهو ما ال يكفي لتلقيح جميع  توفري 5000 جرعة من 
واضحة  سياسة  أي  غياب  ويعترب  حال.  بأي  املرصية  السجون  يف  املحتجزين 
ويضع  الصحة،  يف  السجناء  لحق  واضحة  انتهاًكا  بالسجون  املحتجزين  لتلقيح 
بيئة خصبة النتشار وأكثر عرضة  حياتهم وسالمتهم يف خطر شديد كونهم يف 
ملضاعفات العدوى ونقلها، كما تخالف وزارة الداخلية توصيات منظمة الصحة 

اللقاح للمحتجزين. التي شددت عىل رضورة توفري 
وأرس  محامو  من  عدد  مع  االنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  وبتواصل 
)تحقيق  طرة  مجمع  سجون  يف  السابقني،  املحتجزين  وأحد  حالني  محتجزين 
والقناطر،  العرب  وبرج  وطنطا  الحراسة  شديد  وجمصة  والليمان(  واستقبال 
لقاح  من  كاملتني  تلقيح  لجرعتني  وذويهم  /موكليهم  تلقيهم  نصفهم  أكد 
من  طبيب  )وأحياًنا  السجن  مستشفي  قبل  من  سينوفاك(  )سينوفارم، 
يف  أغلبه،  يف  اختيارًيا  التقليح  وكان  السجن(،  إدارة  مع  بالتنسيق  املحتججزين 
أي  اآلخر  النصف  يتلقي  لم  حني  يف   ،2021 أكتوبر  إيل  أبريل  من  الفرتة  غضون 

لقاحات داخل السجون حتي لحظة كتابة السطور.

114 يرسي البدري، "ألول مرة..وزارة الداحلية تدشن حملة لتطعيم السجناء ضد قريوس كورونا،" املرصي اليوم، 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2332875 18 مايو، 2021، 

115 يرسي البدري، "ب5 آالف جرعة.."الداخلية" تبدأ تطعيم نزالء السجون بلقاح فريوس كورونا،" املرصي اليوم، 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2332826 18 مايو، 2021، 

األوىل  بالجرعة  النزالء  تطعيم  من  االنتهاء  عىل  أوشكنا  للسجون:  الداخلية  وزير  "مساعد  البدري،  يرسي   116
https://www.almasryalyoum.com/news/de- 24 مايو، 2021،  اليوم،  من لقاح كورونا،" املرصي 

tails/2338182
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الجزء الخامس:

تقييم التزام إدارات 
السجون بتدابير التحكم 
والحد من انتشار وباء 

كورونا 

السجون  يف  كورونا  لوباء  التصدي  عن  العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  يف 
العدوى  من  للحد  متكاملة  باسرتاتيجية  املنظمة  توىص  االحتجاز،117  وأماكن 
الحاالت  عىل  للتعرف  واضحة  بسياسة  تبدأ  تفشيه،  حالة  يف  الوباء  يف  والتحكم 
املشتبه بها أو املحتملة أو املصابة، ومن ثم العزل الصحي، وإجراءات فحوصات 

فريوس كورونا والعناية الطبية، وتتبع املخالطني، والعزل. 

التدابير المعلنة من منظمة الصحة 
العالمية للحد من العدوى والتحكم في 

فيروس كورونا في حالة تفشيه

الحاالت  عىل  للتعرف  سياسة  بوضع  السجون  إدارات  الصحة  وزارة  تويص 
املخالطني  عىل  للتعرف  املصابة  الحاالت  أو  املحتملة  الحاالت  أو  بها  املشتبه 
وتصنيفهم، ويجب إجراء مقابلة مفصلة مع املحتجز الذي تم إصابته بفريوس 
مع  مقابلة  إجراء  أيًضا  ويحبذ  بها،  اختلط  التي  الحاالت  عىل  للتعرف  كورونا 
يكونوا  أن  يمكن  الذين  والزوار  العاملني  املوظفني  عىل  للتعرف  العنرب  مسؤول 
إصابتهم  من  التأكد  لحني  املخالطني  جميع  عزل  يجب  كما  املريض.  خالطوا  قد 

بالفريوس.
إدارات  العاملية  الصحة  منظمة  توىص  فعال،  بشكل  املخالطني  وملتابعة 
ويجب  رسيع.  بشكل  كورونا  فريوس  اختبار  إجراء  إمكانية  بتوفري  السجون 
وضع جميع املخالطني، سواء من املحتجزين أو العاملني بمكان االحتجاز، تحت 
العزل الطبي ملدة 14 يوم، يف غرفة فردية أو غرفة تفصل بني كل رسير مسافة 
مرت عىل األقل، وتبدأ من آخر احتكاك له مع الشخص الناقل للفريوس. وتوىص 
من  التأكد  السلطات  عىل  يجب  الطبي  العزل  أثناء  أنه  العاملية  الصحة  منظمة 

117 World Health Organization, ”Preparedness, prevention and control of 
COVID-19 in prisons and other places of detention.“
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العالم  للتواصل مع  نظيفة ووسيلة  وبيئة  توافر طعام مناسب ومياه وحماية 
من  نقي  وهواء  كافية  تهوية  العزل  بأماكن  تتوافر  أن  يجب  كما  الخارجي، 
صحة  عاملني  قبل  من  يوم   14 ملدة  يومًيا  األعراض  متابعة  ويجب  الخارج. 
أعراض  املخالط  عىل  ظهر  وإذا  األعراض.  تطور  ملتابعة  بالسجن  موظفني  أو 
إجراء  بروتوكول  واتباع  الطبي  العزل  يف  الحالة  إبقاء  يجب  كورونا،  لفريوس 

االختبارات والعالج. 
ويف حالة تم تأكيد وجود محتجز مريض بفريوس كورونا، يجب عىل اإلدارة 
حدوث  عند  التدخل.  كورونا  فريوس  تفيش  مكافحة  عن  املسؤولة  الداخلية 
األقنعة  ارتداء  بالسجن  العاملني  جميع  عىل  يجب  بالسجن،  للفريوس  تفيش 
الطبية. ويجب عىل إدارة مكافحة تفيش فريوس كورونا إعالن تفيش الفريوس 
بمكان االحتجاز، وتوىص منظمة الصحة بأن تمر 28 يوم بعد آخر حالة حاملة 
للفريوس تم التعرف عليها قبل أن يعلن مكان االحتجاز انتهاء مرحلة التفيش. 
وتوىص املنظمة بإجراء فحوصات فريوس كورونا لجميع الحاالت املشتبه بها 
انتقال  نتيجة  األغلب  يف  تحدث  التفيش  حاالت  أن  وحيث  املحتملة.  والحاالت 
كورونا  فحوصات  إلجراء  األولوية  تعطى  السجن،  خارج  مصدر  من  الفريوس 
لألشخاص املستقدمون إىل مكان االحتجاز، سواء النزالء الجدد أو املحولني من 
أماكن احتجاز أخرى، أو العاملني الذين يتنقلون داخل وخارج مرافق االحتجاز، 
داخل  للعزل  وحدات  إنشاء  ويجب  يوم.   14 ملدة  الطبي  العزل  إىل  باإلضافة  هذا 
أماكن االحتجاز يوزع فيها املحتجزون حسب وضع عزلهم الطبي، مثال وحدات 

للنزالء الجدد ووحدات للفئات األكثر عرضة للخطر. 
كانت وزارة الداخلية قد أكدت يف ترصيحات عديدة عىل عدم وجود أي حاالت 
إلجراءات  الداخلية  وزارة  التخاذ  نتيجة  املرصية،  بالسجون  كورونا  لفريوس 
انتشار  أخبار  أن  الوزارة  وادعت  الفريوس،  من  للوقاية  متكاملة  احرتازية 
فريوس كورونا يف السجون ما هي إال شائعات من قبل جماعة اإلخوان "لنرش 
أعلنت  كما  املرصية".118  السجون  يف  النزالء  أوضاع  عن  واألكاذيب  الشائعات 
السجون  يف  كورونا  فريوس  انتشار  ملنع  إجراءات  اتخاذ  عن  الداخلية  وزارة 
كتعميم نرشات توعوية وتوفري أجهزة مسح حراري للكشف عىل املرتديني عىل 
عن  مسؤولية  الجدد  السجناء  لقبول  بلجنة  السجون  أطباء  وتزويد  السجون، 
السجن، وعزلهم يف عنابر  الطبي عليهم قبل دخولهم  الكشف  التأكد من توقيع 

كفرتة حضانة، وإجراء مسحات دورية عىل النزالء.119
للحد  السجون  إدارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  التقرير  من  التايل  الجزء  يقيم 
من تفيش فريوس كورونا يف السجون بعد انتشاره ومدى اتساقها مع توصيات 
عىل  للتعرف  املتخذة  اإلجراءات  حيث  من  وبالتحديد  العاملية،  الصحة  منظمة 
املخالطني،  وتتبع  املؤكدة،  والحاالت  املحتملة  والحاالت  بها  املشتبه  الحاالت 
للحاالت  الطبية  العناية  وتوفري  العزل،  وإجراءات  كورونا،  فحوصات  وتوافر 

املصابة.

118 أحمد يحيى، "مساعد وزير الداخلية: السجون املرصية خالية من أي حاالت كورونا،" البوابة نيوز، 17 نوفمرب، 
https://www.albawabhnews.com/4189785  ،2020

يرسي البدري، ""مدير السجون": سجوننا خالية من أي أمراض فريوسية.. واإلخوان يروجون 
https://www.almasryalyoum.  ،2020 نوفمرب،   18 اليوم،  املرصي  النزالء،"  أوضاع  حول  "الشائعات" 

 com/news/details/2090417
يناير، 2021،  نيوز، 17  البوابة  السجون،"  انتشار كورونا يف  أحمد يحيى، "شاهد.."الداخلية": اإلخوان وراء شائعات 

https://www.albawabhnews.com/4243047
اإلجراءات  جميع  ونطبق  كورونا..  من  خالية  منشآتنا  ل"السجون":  الداخلية  وزير  "مساعد  بركات،  محمد   119
https://www.elwatannews.com/ ،2020 ،االحرتازية لألمراض الفريوسية،" جريدة الوطن، 18 نوفمرب

news/details/5050619
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التعرف على الحاالت وتتبع المخالطين 
وتوافر مسحات كورونا

املرصية  الجبهة  معهم  وثقت  الذين  السابقني  املحتجزين  شهادات  تؤكد 
تفيش وباء كورونا يف سجون طرة تحقيق وليمان طرة واستقبال طرة وسجن 
إدارات  إدارة الجائحة. لم تتبن  املزرعة، وإهمال وفشل تام من قبل السجون يف 
أو  املحتملة  أو  بها  املشتبه  الحاالت  عىل  للتعرف  واضحة  سياسة  أي  السجون 
االرتباك  من  حالة  عن  السابقني  املحتجزين  جميع  حكى  الحقيقة  يف  املصابة. 
الذين  أولئك  كان  إذا  مما  تأكدهم  عدم  نتيجة  الفريوس  تفيش  تجاه  انتابتهم 
قد  خالطوهم  من  كان  إذا  وما  فعيل،  بشكل  مصابون  األعراض  عليهم  ظهرت 
انتقل إليهم الفريوس. حتى يف الحاالت التي تأكد فيها انتقال الفريوس، لم تقم 

إدارات السجون بإجراء مقابلة مع املرىض لتتبع املخالطني وعزلهم. 
نعرف  "مكناش  زعبل  أبو  سجن  يف  هذه  التوتر  حالة  عن  عمرو  يحكي 
مني عنده كورونا أو ال، لكن يف الهناية كان فيه أعراض وناس كتري جالها 
انا كنت قاعد فهيا فيه 5  أعراض وهم جوة الغرفة، مثال يف الغرفة اليل 
فيه  فكان  تذوق،  ومفيش  شم  مفيش  أسابيع   3 فضلوا  أشخاص   6 أو 
وال  كورونا،  برد  دة  نحسم  عارفني  احنا مكناش  بس  زي كدة  أعراض 
تعبانة  الناس  ان  السجن  بلغنا  احنا  معاهم،  دي  الحالة  جايل  وأنا كمان 
بس  واحد  يخرج  كان ممكن  هو  العيادة،  تروح  وحمتاجة  أعراض  وعندها 
أو  املريض، فيه حقن  التعامل مع  روتينية جدا يف  والعيادة  العيادة،  يروح 
مسكان معينة هيدهياله مش أكرت، وأصال كان بيبعت احلقنة أو املسكن 
مع السجان لكن انت مبتقابلش دكتور، انت مع نفسك كدة، السجن 

نفسه غريب مفيش اهتمام بانك تاخد حقوقك يف السجن".120

تشري روايات املحتجزين السابقني إىل عدم اكرتاث من جانب إدارات السجون 
املحتجزين  إبالغ  أمام  إجراءات  أي  اتخاذ  وعدم  املصابة،  الحاالت  عىل  للتعرف 
بظهور أعراض عليهم، حتى مع انتشار تلك البالغات وظهور مؤرشات واضحة 
سجن  يف  األوىل  التفيش  موجة  مع  فمثاًل  السجون.  يف  الفريوس  تفيش  لبدء 
"يف املوجة األوىل ناس كتري سخنت ورجعت، الناس  الله  املزرعة يحكي عبد 
عاشت زي ما يه من غري عالج وال أي حاجة، أخدوا الناس ودوهم العيادة 

وبعدين رجعوهم أوهضم من غري أي حاجة وقالولهم دة دور برد".121

وفاة  حالة  يف  املخالطني  وتتبع  الحاالت  عىل  التعرف  يف  اإلهمال  مدى  يظهر 
موظف األمانات بسجن طرة تحقيق سيد أحمد حجازي نتيجة إصابته بفريوس 
أنه كان قد  كورونا، وهو مسؤول عن تسلم األموال من أهايل املحتجزين. رغم 
إجراءات  أية  طرة  سجن  إدارة  تتخذ  لم  واملحتجزين،  األهايل  من  الكثري  خالط 
بمخالطتهم  األهايل  إخطار  حتى  أو  األهايل،  أو  املحتجزين  من  املخالطني  لتتبع 

لحالة مؤكدة. 
وفًقا  والعاملني،  املحتجزين  بني  وتفيش  بالفعل  انترش  قد  الفريوس  وكان 
لعبد الله، حيث أصيب مأمور السجن وضابط املباحث بالفريوس وبعد كل ذلك 

120 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 121 عبد 
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"يف املوجة األوىل عرفنا ان فيه واحد كان شغلته  لم يتم تتبع املخالطني أيًضا 
بيقابل  اليل كان  دة  الفلوس ويكتب وصوالت توىف بكورونا،  ان يستلم 
السجن  دة،  الراجل  قابلو  أكيد  الهنم  أهالينا  عىل  قلقنا  فاحنا  األهايل، 
مأخدش أي إجراءات، املأمور بتاع السجن نفسه جاله كورونا وأخد أجازة 
هشر، ظابط املباحث برضه جاله كورونا وأخد أجازة حوايل هشر، ناس كتري 
لتتبع  اتاخدت  إجراءات  أي  جالهم كورونا، مفيش  نفهسم  املوظفني  من 

املخالطني أو عزل الناس اليل احتكو معاهم وقهتا".122

حالتهم  عىل  خاص  بشكل  أثرت  املحتجزين  بني  الذعر  من  حالة  هناك  كان 
النفسية، وذلك خاصة مع منع الزيارة وعدم قدرة املحتجزين عىل التواصل مع 
الوضع  مع  السجون  إدارة  تعامل  البعض  وشبه  عليهم،  واالطمئنان  أهاليهم 
"انتوا منعتوا الزيارة عننا  سمري  وصف  حد  عىل  جماعية،  إبادة  جريمة  بكونه 
عىل فرض ان أهلنا هم مصدر الهتديد الوحيد اين تنقلنا الفريس ودة مش 
واخملربين  الظباط  الن  بينا،  ينكلوا  اهنم  الفرصة  بتنهتز  الدولة  حقييق، 
 70 إيران خرجت  العالم حىت  الدول يف  وييجوا، كل  بيخرجوا  والشوايشة 
حقنا  يف  وبرتتكب  دة  الوضع  يف  سيببانا  عندنا  والدولة  مسجون  ألف 
يسيطر  بدأ  والرعب  جدا  سئي  كان  عندنا  الوضع  مجاعية،  إبادة  جريمة 

عىل الناس".123

إجراءات  باتخاذ  املبحوثة  السجون  إدارات  من  أي  تقم  لم  ذلك،  عىل  عالوة 
أو  أعراض  عليهم  تظهر  الذين  للمحتجزين  كورونا  فريوس  فحوصات  لتوفري 
احتجاز  مكان  عىل  القادمني  الجدد  للنزالء  حتى  وال  مؤكدة،  لحاالت  املخالطني 
متفيش فيه الفريوس بالفعل. جميع من تحدثوا إىل الجبهة املرصية أكدوا أنهم 
لم يجر لهم اختبار كورونا عند دخولهم السجن، ولم يجر أيًضا لهم أو ألي من 
الفريوس  وتفيش  منهم  كبري  عدد  عىل  كورونا  أعراض  ظهور  عند  املحتجزين 

بشكل فعيل بني أغلب املحتجزين.
تشري شهادة أحد املحتجزين السابقني إىل أن إدارة سجن طرة تحقيق اتخذت 
نتيجة  جاءت  أن  بعد  املحتجزين  من  ألي  كورونا  اختبارات  إجراء  بعدم  قراًرا 
"دة كان يف مرحةل مبكرة جدا من  الفريوس  انتشار  بداية  يف  لالختبار  سلبية 
كورونا، إدارة السجن قالت إن أي يظهر عليه أعراض يبلغ، ويف حالتني أو 
تالتة ظهر علهيم أعراض ضيق تنفس وسخونية وبالفعل اتحللهم، لكن 
فهم  الظباط  كالم  حسب  وعىل  عادي،  الهتاب رئوي  انه  جات  النتيجة 
تم توبيخهم من قياداهتم وقالو اهنم مش هيحللو لحد تاين...وبعدها فعال 

متمش تحليل كورونا ألي حد".124

حرارة  درجة  بقياس  تكتفي  اإلدارة  كانت  نساء،  القناطر  سجن  ويف 
من  ألي  كورونا  فحوصات  توفر  لم  لكن  بالسجن،  والعاملني  الجدد  املحتجزين 
إدارة  اشرتطت  فقد  طرة،  استقبال  سجن  يف  أما  غريهن.  أو  الجدد  املحتجزات 
السجن يف بداية تفيش الفريوس عدم إدخال نزالء جدد إال إذا كان لديهم فحص 
كورونا سلبي، فكان يتم إجراء فحص كورونا للمحتجزين الجدد يف مستشفى 
التحايل  يتم  كان  ذلك  حتى  أن  إال  للسجن،  بدخولهم  يسمح  أن  قبل  خارجي 
كان  لكن  املستشفى،  يف  الجدد  املحتجزين  من  العينات  سحب  يتم  فكان  عليه، 
"املفروض  لعمرو:  وفًقا  التحليل،  نتيجة  تظهر  أن  قبل  السجن  إدخالهم  يتم 
قبل ما نروح السجن بيتعملنا تحاليل كورونا، فأنا يوم ما رحت السجن، 

122 املصدر السابق.
123 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.

124 املصدر السابق.
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السجن مكنش رايض يستلمنا علشان مفيش ورق يثبت ان احنا اتعملنا 
تحاليل كورونا، ودوين مستشىف متوقع ان هيتعملنا تحاليل، اليل حصل 
عىل  ومشينا  العينة  نتيجة  حىت  ومنتظرناش  دم  عينات  سحبولنا  اهنم 
طول وأخدنا ورق معانا بيقول اننا عملنا التحاليل ومشينا وسلمنا الورق 
إلدارة السجن ويه وافقت اننا ندخل، فحىت الحاجات البسيطة زي اين 
دم  عينة  أخد  انه  عمهل  اليل  كل  تحليل  أعمل  فاملفروض  السجن  رايح 

ومشيت".125 

العزل والعناية الطبية

لم توفر السجون التي تم بحثها يف التقرير غرف عزل آمنة للحاالت املشتبه 
ليمان طرة وسجن  السجون كسجن  املؤكدة، بعض  أو  املحتملة  الحاالت  أو  بها 
استقبال طرة لم يوفر بهم غرف عزل من األساس، وكان قد حدث حاالت تفيش 
للوباء يف السجنني بالكامل يف املوجة األوىل، وفًقا لتوثيقات الجبهة املرصية، إال 
أنه لم يتم إعالن حالة التفيش ولم تتخذ أي إجراءات لعزل للمرىض. ظل املرىض 
يف زنازينهم املتكدسة يف ظروف احتجاز غري آدمية، دون طعام مناسب أو مياه 
الفريوس  انترش  أن  إىل  معقمة،  أو  نظيفة  غري  بيئة  يف  تهوية،  أو  نظيفة  رشب 

بني أعداد كبرية من املحتجزين. 
يف سجون أخرى كسجن املزرعة وطرة تحقيق، خصص يف البداية غرف للعزل 
لكنها لم تتمتع بأي معايري طبية وال تعزل السجناء فعلًيا. يف سجن املزرعة عىل 
سبيل املثال، تم عزل الحاالت املشتبه بها يف بداية تفيش الفريوس، لكن لم يلتزم 
السجن بفرتة الـ14 يوم املطلوبة، ولم تتوافر أي رعاية طبية أو متابعة يومية 
لتطور األعراض. وفًقا لعبد الله، املحتجز السابق بسجن املزرعة "األول عملوا 
بعهضا  بتخالط  الناس  فكانت  كورونا  اشتباه  دة  إن  أساس  عىل  العزل 
اتصاب  اتصاب  اليل  وان  فايدة  ممنوش  املوضوع  ان  لقوا  بعدها  عادي، 
وشكرا فراحوا مرجعني كل الناس أوهضا، كانوا بيخرجوا الناس من العزل 
بعد ما يقيسيلهم درجة احلرارة ولو لقوها نزلت بيخرجوهم، خرجوا كل 

الناس وقهتا ما عدا أربعة، سابوهم ورجعوهم أوهضم بعد 3 أيام".126

125 عمرو، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، مقابلة.
الله، محتجز سابق بسجن املزرعة، مقابلة. 126 عبد 
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أن  بعد  العزل  لغرفة  تحويلها  تم  التي  الحاالت  إحدى  عن  الله  عبد  حكى 
املزرعة  سجن  إدارة  قررت  واضح  سبب  وبدون  كورونا،  أعراض  عليها  ظهر 
التايل، بعد أن كان قد خالط حاالت ملدة يوم  اليوم  إرجاع املحتجز إىل زنزانته يف 
العزل حفاظا عىل سالمته وسالمة زمالئه  لغرفة  إرجاعه  املريض  كامل. طلب 
بالزنزانة وللحد من تفيش الفريوس، وهو ما قوبل بالرفض. ونتيجة فشل إدارة 
تفيش  الحاالت،  عزل  عدم  وتعمدها  الواضح  وإهمالها  األزمة،  إدارة  يف  السجن 
الفريوس يف جميع عنابر سجن املزرعة بالتحديد يف شهر مايو 2020. وعندها، 
حسب  الفريوس  خطورة  ومدى  فئاتها  حسب  الحاالت  عزل  محاولة  من  بداًل 
املحتجزين  عزل  عن  تماًما  السجن  توقف  املختلفة،  الصحية  املحتجزين  أوضاع 
أكثر  األزمة  فاقم  ما  وهو  عنابرهم،  إىل  العزل  غرف  يف  كانوا  من  جميع  وأعاد 

وساهم يف تفيش الفريوس وحالة تامة من الذعر بني املحتجزين. 
"اليل كان حاصل ان  املزرعة  بسجن  الفريوس  تفيش  عن  الله  عبد  يروي 
مكنش فيه وال أوضة فهيا حد مش عيان، كان الناس كلها تعبانة، ناس 
ان  تعزل نفهسا مع  ناس كتري حاولت  كتري درجة حرارهتا عالية وبرتجع، 
ما  لحد  بحد  ميختلطش  بيحاول  واحد  كل  كان  لدة،  مكان  فيه  مكنش 
يخف...الكالم دة كان يف هشر يونيو 2021، السجن كل اليل عمهل هو اهنم 
عملو أوضة العزل الزيادة دي وبعد فرتة لغوها، طلع كل الناس ورجعهم 

أوهضم".127

حاولت إدارة سجن املزرعة استخدام الزنازين االنفرادية كغرف عزل، وهي 
غرف غري آدمية باملرة وغري مجهزة ملراعاة الحالة الصحية للمرىض كما يحكي 
"االنفرادي دة عبارة عن اوضة حوايل مرت ونص يف مرت يادوب تقدر  عبد الله 
تفرد فهيا جسمك، فهيا محام بدلي مجب دماغك، مفهياش نور انت بتعيش 
عىل نور القمر دة لو دخل الن الشباك صغري جدا، البالعات بتاعة احلمام 
بتطلع فريان أحيانا، فيه حنفية مكسورة فبتزنل مياه عىل األرض طول 
الوقت، ممنوع تاخد معاك أي حاجة غري بطانيتني واللبس بتاع السجن...

ناس كتري كانت تعبانة وخافوا يقولو الن كل ما حد بيتعزل بريوح األول 
عىل االنفرادي...كان معايا واحد يف األوضة كان بريجع كل يوم، قولناله 
يطلع يشوف عالج مكنش رايض علشان كان خايف يروح االنفرادي".128

كبري،  حد  إىل  مشابهة  تحقيق  طرة  سجن  يف  الوضع  عن  املحتجزين  روايات 
أزمة كورونا، كانت غرف متكدسة ليس بها  للعزل يف بداية  تم تخصيص غرف 
ويوضع  كاف،  طعام  بها  للمرىض  يوفر  وال  االجتماعي،  التباعد  من  نوع  أي 
مكاملة  لهم  مسموح  غري  ويكون  الخارجي  العالم  عن  تام  معزل  يف  املرىض  بها 
العزل  غرفة  أن  كيف  سمري  يصف  املراسالت.  طريق  عن  أو  هاتفًيا  أهاليهم 

بسجن طرة كانت يف حد ذاتها نوًعا من العقاب:

تعبان  أنا  تقول  بدأت تخاف تطلع  فالناس  العقاب،  اليل يه جزء من  الدوايع  العزل كانت  "أوض 
علشان مريوحوش الدوايع أو أسوأ يروحوا سجن املنيا، واحنا بني نارين ما بني اننا بنكلم أهالينا يف 
التليفون مش قادرين نقولهم اننا تعبانني وبدأت كورونا تصيب األهايل واحنا يف السجن مش فاهمني 
أوي الوضع ومش فاهمني ان الوضع متباين وبيفرق من شخص لشخص احنا كنا فاكرين كورونا 
الهزيمة عىل كل  يعين موت فأهالينا هتموت ومش هيسيبونا حىت نودعهم، فكان فيه حالة من 

الناس، نفسية وجسدية، أجسادنا ضعفت جدا من قةل األكل".129

127 املصدر السابق.

128 املصدر السابق.
129 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
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عن  أسامة  يحكي  الرواية.  ذات  تحقيق،  بطرة  السابق  املحتجز  أسامة،  أكد 
السجن  عنابر  بباقي  باملقارنة  العزل، حتى  بغرفة  االحتجاز  أوضاع  آدمية  عدم 
التهوية، وال يوفر  أي نوع من  العزل  لم يوجد بغرفة  اآلدمية هي األخرى.  غري 
أحيان  يف  الطبية  الرعاية  من  نوع  أي  للمرىض  يوفر  وال  طعام،  للمحتجزين 
تشمل  أن  دون  للغاية  فقرية  طبية  متابعة  يتلقون  تقدير  أقىص  وعىل  كثرية، 
دون  للمرىض  دواء  املمرضني  إعطاء  عىل  تقترص  بل  أطباء،  قبل  من  متابعة 
أماكن  يخصص  لم  السجن  أن  هو  األدهى  أعراضهم.  متابعة  أو  عليهم  الكشف 
يف  يرتيضون  كانوا  حيث  العزل،  غرف  يف  املودعني  للمرىض  للرتيض  منفصلة 

نفس املكان الذي يرتيض به غريهم من املحتجزين. يقول أسامة:

"أوض العزل كانت زنزانة صغرية هما مفضيهنا، مكنتش جمهزة وال فهيا أي حاجة، كانت زنزانة سيئة 
يف الهتوية وصغرية ومفهياش غري شباك واحد، بتتفتحلهم آخر اليوم ساعة أو ساعتني، يف نفس املكان 
اليل بقيت الناس بترتيض فيه، مكنش بيخصصلهم مكان لوحدهم للرتيض...ملا كانوا بيشكوا ان 
حد جاله كورونا كانه بياخدوهم يقعدوهم مع بعض يف أوضة العزل من غري أي حد بيتابعهم، اليل 
بيتابعه هو اليل قاعد معاك، بيعدي عليه ممرض يديهل الدوا وبس كدة، انت طول اليوم مع نفسك، 

حىت األكل احنا اليل كنا بنبعهتلهم".130

استخدام  أيًضا عن  املزرعة، توقف سجن طرة تحقيق  وكما حدث يف سجن 
وحدثت  زنازينهم،  إىل  العزل  يف  املحتجزين  جميع  وأعاد  فرتة  بعد  العزل  غرف 
 .2020 عام  من  ومايو  إبريل  شهري  يف  بأكمله  السجن  يف  للوباء  تفيش  حالة 

بحسب أسامة: 

"العنرب كهل عندي بما فهيم انا جالنا كورونا، يف األول آه كان فيه حاالت فردية بس بعد كدة اإلصابات 
بقت مجاعية، يف األول كانوا بيعزلوا الناس يف األوض دي وبعد كدة ملا الوضع بدأ يسوء بقوا يسيبونا يف 
الزنازين مبقوش حىت بيعزلونا، بيدونا األدوية واملاسكات والكحول والجل املعقم ويقولولنا اترصفوا 
انتوا، كانت عنابر كامةل مصابة، احنا نسبة اإلصابة عندنا يف العنرب كانت بامليت 90%، دة بدأ يحصل 
يف إبريل/مايو وفضل مستمر لحد ما املوجة األوىل خلصت، وملا املوجة خلصت مبقوش بيودوا حد 
مستشفيات، أي حد بيظهر عليه أعراض كانوا بيقسوله درجة حرارته وخالص ومبقوش حىت بيدوه 
أوض عزل، من آخر هشر 4 آلخر 5 يف عز فرتة التفيش مبقاش حد بيتعزل، وبىق الدكاترة املساجني هم 

اليل بيتابعوا الحاالت مش دكاترة السجن".131

الضعيفة  للفئات  حتى  طبية  عناية  بتوفري  تحقيق  طرة  سجن  يقم  ولم 
املرىض  يتم معاملتهم كباقي  الخطرة، كان  األمراض  السن وأصحاب  كبار  مثل 
السجن أسطوانات أكسجني  لو يوفر  اآلدمية، كما  الغرف غري  وعزلهم يف نفس 
بكورونا.  إصابتها  بعد  وضعها  تدهور  التي  والحاالت  الصدر  أمراض  ألصحاب 
يف الحقيقة، لم يوفر أي نوع من العناية الطبية للمرىض، ولم يقدم لهم أدوية. 
وبدال من تقديم الرعاية الطبية، فبعد ما "السجن كله اتصاب بكورونا"، عىل 
حسب شهادة سمري، بدأت إدارة السجن تتعامل مع األزمة بـ"الحلول األمنية". 
أعراض كورونا وطلب  الشكوى واإلبالغ عن  املحتجزين عن  يثبط  السجن  كان 
الحراسة،  شديد  املنيا  سجن  إىل  وتحويلهم  بالعقاب  بتهديدهم  الطبية  الرعاية 
وهو سجن يسء السمعة ال يتمتع به السجناء بأبسط حقوق الرتيض أو الزيارة 
أو القراءة. وقد قام السجن بالفعل بتحويل عدد من املرىض إىل سجن املنيا شديد 

الحراسة. يروي سمري: 

130 أسامة، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.
131 املصدر السابق.
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يا ترجع زنزانتك  "اليل كان بيطلع يكشف علشان تعبان كان بيهتدد بشكل رصيح قدامك حلني 
وتتعامل بدون ما يرصفوا أدوية حىت يا اما هرتوح العزل بتاع مصلحة السجون يف سجن املنيا شديد 
عنرب  ودوهم  أوال  أعراض  عندهم  كان  اليل  من  اليل  ناس  شوية  ياخدوا  بدأوا  احلراسة...وبالفعل 
املنيا شديد احلراسة  الدوايع يعزلوهم يف أوض مفهياش أي حاجة وبعد كدة بدأوا يرحلوهم عىل 
وميقولوش لحد هم فني وميقولوش ألهالهيم هم فني، كل دة علشان الشخص تعبان ومش ساكت 
املنيا شديد احلراسة، خدوا من كل عنرب  بتاعنا يف  العزل  احنا  تتعالج  أتعالج فلو عايز  وبيقول عايز 
جمموعة ناس راحت الدوايع وناس راحت املنيا واليل رجعوا من املنيا رجعوا برتوما عنيفة أكرب من 

تروما السجن نفهسا".132 

132 سمري، محتجز سابق بسجن طرة تحقيق، مقابلة.



خاتمة

كورونا  وباء  مع  التعامل  عن  الكامل  عجزه  املرصي  السجون  نظام  أظهر 
داخل السجون وعدم اكرتاثه لحماية حياة املحتجزين يف ظل انتشار وباء عاملي. 
االحتجاز  أماكن  فأوضاع  فقط،  كورونا  فريوس  بداية  عىل  األمر  يقترص  ولم 
السجون  تجعل  لدرجة  وفقرية  آدمية  غري  عام  بشكل  املرصية  السجون  يف 
عاجزة عن التعامل مع أي أزمة صحية، بل أن أوضاع االحتجاز ذاتها تتسبب يف 
مشاكل صحية طويلة األمد للمحتجزين. أصبح السجن يف حد ذاته يلحق الرضر 
للكثريين  تتسبب  قد  لدرجة  سيئة  قليلة وجودته  كمياته  فالطعام  باملحتجزين، 
يف األمراض، ومياه الرشب ملوثة وتصيب املحتجزين بأمراض يف الكىل، ويحرم 
يومًيا  األقل  عىل  ساعة  الرتيض  يف  الطبيعي  حقهم  من  املحتجزين  من  كثري 
من  محتجزون  يمنع  أنه  ويحدث  الشمس،  لضوء  والتعرض  الرياضة  ملمارسة 

الرتيض ويجربون عىل عدم الخروج من زنازينهم أليام وأسابيع.
الداخلية  وزارة  اتخذتها  التي  القليلة  اإلجراءات  إحدى  كانت  ذلك،  وفوق كل 
للتصدي للفريوس هو منع املحتجزين التام أو شبه التام من التواصل مع أهاليهم 
ومحاميهم بحجة حمياتهم من الوباء، منع املحتجزون من تلقي زيارات أهلهم 
لشهور، ولم توفر لهم إمكانية التواصل معهم هاتفًيا، وشهدوا تعنًتا وتضييًقا 
شديًدا يف إرسال وتلقى الرسائل من أهاليهم، الذي قوبل يف أغلب األحيان باملنع 
أو بالسماح مرة واملنع مرات، كما لم تسمح السجون للمحتجزين بتلقي  التام 
زيارات من محاميهم، ما أدى لشبه انقطاع تام بني املحتجزين ومحاميهم منذ 
انتشار  ضد  احرتازي  كإجراء  النيابة  جلسات  تعليق  بعد  وذلك   ،2020 مارس 
بحجج  املشورة  غرفة  جلسات  حضور  من  املحتجزين  غالبية  ووقف  كورونا، 
يمكنهم  ال  حيث  زجاجي  قفص  يف  تحرض  التي  القليلة  األعداد  ووضع  أمنية، 
النيابة  جلسات  وتعليق  الزيارات  وقف  كان  املحامي.  مع  التواصل  أو  الحديث 
فريوس  انتشار  ملواجهة  الداخلية  وزارة  عن  الصادران  الوحيدان  القراران  هما 
النتهاك  وسيلة  سوى  يكنا  لم  األمر  حقيقة  يف  أنهما  إال  السجون،  يف  كورونا 
حق املحتجزين يف التواصل مع العالم الخارجي والتعتيم عىل أوضاع كورونا يف 
السجون وإبقائهم قيد الحبس االحتياطي املطول دون مراجعة قضائية حقيقة 

أو تمثيل قانوني فعال. 
الحق  توفري  عن  أيًضا  عاجز  املرصية  السجون  نظام  أن  التقرير  ووجد 
عىل  قادر  متماسك  نظام  يوجد  ال  أنه  حيث  للمحتجزين،  الصحية  الرعاية  يف 
تتوافر  ال  ناحية،  فمن  معقول.  وقت  يف  الطبية  املحتجزين  لحاجة  االستجابة 
بجميع  مقيمون  أطباء  يوجد  وال  الطبية  التخصصات  من  كثري  بالسجون 
تابعون  أطباء  هم  وإنما  مدنيني  ليسوا  السجون  أطباء  أن  كما  التخصصات، 
التشخيص،  عىل  قادر  غري  وأغلبهم  محدودة،  الطبية  وخربتهم  الداخلية  لوزارة 
لعدم  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  تام عن  السجون عاجزة بشكل شبه  أن  كما 
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خارجي،  ملستشفى  النقل  إجراءات  ولتعقيد  بالسجون  طوارئ  أطباء  وجود 
يف  األدوية  دخول  يف  التعنت  ويتم  كافية  أدوية  بالسجون  يوجد  ال  وكذلك 
حيث  للغاية،  متدني  السجن  يف  النفسية  الصحية  الرعاية  ومستوى  الزيارات، 
يعتمد السجن يف التعامل مع الحاالت التي تطلب رعاية نفسية عاجلة فقط من 
خالل املنومات، وال يوجد اهتمام بتوفري مستوى جيد من الصحة النفسية عىل 
من  املحتجزين  حرمان  إىل  كثرية  أحيان  يف  األمر  يصل  وقد  رفاهية،  أنها  اعتبار 

أدويتهم النفسية كوسيلة للتعنت.
بشكل  املحتجزين  مع  يتعاملون  السجون  فأطباء  ذلك،  كل  عىل  عالوة 
والسب  بالرضب  يعتدون  األطباء  أن  إىل  أحيان  يف  ويصل  ومهني،  إنساني  غري 
العالج  طلب  من  املحتجزين  لتخويف  تهدف  بيئة  السجن  ويخلق  املرىض،  عىل 
بعقابهم عىل ما يسمى بـ"التمارض"، وهي تهمة قد توجه ألي مريض يعاني 
من مشاكل صحية ال يعتربها السجن ذات طابع خطري، ويعاقب عىل التمارض 
أحياًنا بالرضب أو اإلهانة أو التحويل للحبس االنفرادي، واألدهى أنه قد ُيعاقب 
املحتجز بمنعه من العرض عىل العيادة وتلقيه للرعاية الصحية يف املستقبل إذا ما 
اتهم بالتمارض. ويتضح أن اإلهمال الطبي ظاهرة منترشة يف جميع السجون، 
لحالتهم  الرسيعة  االستجابة  عدم  نتيجة  محتجزين  لوفاة  أوقات  يف  وتؤدي 
الطارئة وتؤدي يف أوقات أخرى ملضاعفات صحية خطرة. وقد أظهر التقرير أن 
أحد أسباب اإلهمال الطبي يف السجون هو نظام غلق العنابر باملفاتيح يف املساء 
بينه  التواصل  من  وُيصعب  ُيطيل  والذي  العنرب  شاويش  مع  املفتاح  ترك  وعدم 
اكرتاث  إىل جانب عدم  الليل،  يف  املرضية  الحاالت  لإلبالغ عن  السجن  إدارة  وبني 
اإلهمال  حاالت  عىل  محاسبتهم  وعدم  كثرية  أحيان  يف  واألطباء  الشاويش 
الحصول  ورضورة  خارجي  ملستشفى  التحويل  إجراءات  تعقيد  وكذلك  الطبي، 

عىل موافقة األمن الوطني فيما يتعلق بقرارات طبية. 
العاملية  الصحة  بتوصيات منظمة  تلتزم  لم  السجون  أن  أيًضا  التقرير  أظهر 
الداخلية،  وزارة  ادعاء  االحتجاز، فعىل عكس  أماكن  يف  الوقائية  اإلجراءات  إزاء 
املرافق  تعقيم  يتم  لم  حيث  السجون  لتعقيم  وفعالة  متكاملة  سياسة  ُتتخذ  لم 
املرافق  تعقم  ولم  والكلور،  املياه  باستخدام  السجون  واكتفت  صحيح  بشكل 
املرافق  عىل  األحيان  أغلب  يف  التعقيم  اقترص  كما  مستدام،  أو  منتظم  بشكل 
الزنازين ويف أحيان كثرية  العاملون بالسجن لكن لم يتم تعقيم  التي يستعملها 
عىل  الكمامات  بتوزيع  السجون  إدارات  تلتزم  لم  كما  العيادات.  حتى  تعقم  لم 
يف  لذويهم  األهايل  يحرضها  التي  الكمامات  برسقة  تقوم  كانت  بل  املحتجزين 
األحيان سوى يف وجود  أغلب  يف  الكمامات  السجن  يرتد موظفو  ولم  الزيارات، 
الجدد،  السجناء  لعزل  غرًفا  السجون  بعض  خصصت  وبينما  خارجية،  زيارات 
كان  األحوال  كل  ويف  عزل،  كغرف  اإليراد  غرف  السجون  من  كثري  استخدمت 
املطلوبة،  األسبوعني  ملدة  عزلهم  يتم  ولم  ببعضهم  الجدد  السجناء  خلط  يتم 
وبطبيعة الحال تعاني سجون مرص من تكدس غري مسبوق استحال معه تنفيذ 
إجراءات التباعد االجتماعي، وهو ما زاده سوًءا ضعف تهوية بالزنازين، ما خلق 
الداخلية  وزارة  تتخذ  لم  ذلك،  بيئة خصبة النتشار فريوس كورونا. عالوة عىل 

سياسة واضحة وشفافة تخص توفري لقاح فريوس كورونا للمحتجزين.
أنه قد حدثت حاالت تفيش عديدة لوباء كورونا يف عدد  التقرير  أخرًيا، وجد 
من  الحد  إجراءات  تنفيذ  يف  تاًما  فشاًل  السجون  وفشلت  املرصية  السجون  من 
انتشاره، فلم تتخذ السجون أي إجراءات للتعرف عىل الحاالت إال يف أوقات نادرة 
يف بداية عام 2020، ولم تنفذ إجراءات تتبع املخالطني أو إجراء مسحات للتأكد 
مصابة  كانت  بأكملها  عنابر  أن  أحيان  يف  األمر  ووصل  املصابة،  الحاالت  من 
السجون  بعض  قامت  وبينما  اإلجراءات.  تلك  تنفيذ  عدم  نتيجة  بالفريوس 
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املشتبه  الحاالت  بفصل  تلك  العزل  غرف  تلتزم  لم  البداية،  يف  عزل  غرف  بتوفري 
بها عن الحاالت املحتملة والحاالت املصابة، ما زاد من رسعة انتشار الفريوس، 
حيث  آدمية  غري  احتجاز  أوضاع  من  يعانون  العزل  غرف  يف  املحتجزون  وكان 
لم تكن غرف العزل معدة بشكل جيد لتلبية احتياجات املرىض، وأحياًنا ما كان 
يتم عزل الحاالت املشتبه بها يف غرف حبس انفرادية، كما لم يخصص أطباء أو 
أدوية  لهم  يقدم  ولم  أعراضهم،  وتطور  املعزولة  الحاالت  ملتابعة  اختصاصيون 

يف أغلب األحيان. 
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