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مقدمة
تشه&د ال&سجون امل&صري&ة ظ&روف&ا ق&اس&ية وم&ميتة ف&ي ظ&ل غ&ياب أدن&ى م&قوم&ات ال&رق&اب&ة س&واء ال&تاب&عة ل&لجهات
ال&رس&مية أو األه&لية وال&تي ت&منع م&ن م&مارس&ة أدواره&ا ت&حت ال&قمع وال&تخوي&ف وامل&الح&قة مل&حاول&ة ال&تغطية ع&لى
الجرائم واالنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات املصرية.
ي&رص&د ه&ذا ال&تقري&ر ت&كرار ح&االت ال&وف&اة ف&ي ال&سجون امل&صري&ة ،ح&تى ب&ات أش&به ب&ظاه&رة؛ ألس&باب م&تعددة
&رورا ب&ال&تعذي&ب وال&تصفيات ال&صام&تة إل&ى االن&تحار ،وس&وء ظ&روف
ت&بدأ م&ن اإله&مال ال&طبي وغ&ياب ال&رع&اي&ة ،م ً
االحتجاز.
ووف & ًقا مل &&عطيات غ &&ير رس &&مية ف &&قد ت &&وف &&ي خ &&الل أق &&ل م &&ن  7س &&نوات  1041س &&جينًا ألس &&باب م &&تعددة ،وس &&ط
&ظرا ألن الس &&لطات امل &&صري &&ة ال ت &&سمح ألي
&ثيرا؛ ن & ً
ت &&قدي &&رات ب &&أن ال &&عدد ال &&رس &&مي ال &&حقيقي أك &&بر م &&ن ذل &&ك ك & ً
ج&هة ب&توث&يق م&هني وح&ر ل&واق&ع االن&تهاك&ات داخ&ل ال&سجون ف&ي ت&جاه&ل واض&ح ل&كل األن&ظمة وال&قوان&ني س&واء
ال&وط&نية أو ال&دول&ية ال&ناظ&مة ل&عمل إدارات ال&سجون وال&تي ت&كفل ح&قوق امل&عتقلني أو امل&وق&وف&ني وت&شكل ح&ماي&ة
لهم.
ون &&تجت غ &&ال &&بية ح &&االت ال &&وف &&اة ع &&ن ال &&ظروف ال &&قاس &&ية ال &&تي ش &&ملت اإله &&مال ال &&طبي ،م &&ع االح &&تجاز غ &&ير
ال&&قان&&ون&&ي ،وال&&تعذي&&ب ،والح&&رم&&ان م&&ن ال&&نوم ،وت&&قليص وج&&بات ال&&طعام ،واالن&&تحار .وق&&د زادت األح&&وال س&&وءا
ف& &&ي ال& &&عام  2020ن& &&تيجة ان& &&تشار وب& &&اء ك& &&ورون& &&ا ف& &&ي م& &&قار االح& &&تجاز امل& &&ختلفة ،ف& &&ي ظ& &&ل ال& &&تعتيم األم& &&ني
الش&دي&د ،وت&صاع&د امل&مارس&ات ال&همجية ،وارت&فاع وت&يرة االن&تهاك&ات وأش&كال ال&تعذي&ب ،س&واء ب&ال&ضرب امل&برح،
أو الحبس االنفرادي ،ومنع العالج والطعام واملاء ،في فترات الحبس واالختفاء القسري.
وت &&أت &&ي زي &&ادة أع &&داد ح &&االت ال &&وف &&اة ف &&ي وق &&ت شه &&دت م &&صر زي &&ادة ه &&ائ &&لة ف &&ي أع &&داد امل &&عتقلني ب &&درج &&ة ل &&م
تشه&ده&ا ف&ي ت&اري&خها .ف&في ب&داي&ة ع&ام  ،2013ك&ان ع&دد ن&زالء ال&سجون ال&رس&مي ق&راب&ة  40أل&ف س&جني.
وبحس&ب أرق&ام وزارة ال&داخ&لية ،ف&إن ه&ناك  16أل&ف ش&خص اع&تقلوا ف&ي ال&تسعة أشه&ر ال&تي ت&بعت اإلط&اح&ة
ب&&ال&&رئ&&يس االس&&بق مح&&مد م&&رس&&ي ف&&ي ي&&ول&&يو/ت&&موز ،ف&&يما ت&&قدر ج&&هات مس&&تقلة أع&&داد ال&&سجناء ف&&ي م&&صر م&&ع
نهاية عام  2020بأكثر من  120آالف سجني ،بينهم  60ألف معتقل سياسي على األقل.
م &&ع ه &&ذا ال &&تزاي &&د ال &&هائ &&ل ف &&ي أع &&داد ال &&سجناء واملحتج &&زي &&ن ،ل &&م ي &&كن م &&ن املس &&تغرب زي &&ادة أع &&داد ال &&سجون،
ال&تي ارت&فع ع&دده&ا إل&ى  68س&جنًا ،أ ُ ِ
نشˆ  25م&نها ب&عد وص&ول ال&رئ&يس ال&حال&ي ع&بد ال&فتاح ال&سيسي إل&ى
الس&&لطة .وع&&الوة ع&&لى ه&&ذه ال&&سجون ،ه&&ناك  382م&&قر اح&&تجاز داخ&&ل أق&&سام وم&&راك&&ز الش&&رط&&ة ف&&ي م&&ختلف
امل &&حاف &&ظات ،ب &&اإلض &&اف &&ة إل &&ى ال &&سجون الس &&ري &&ة ف &&ي امل &&عسكرات ،وذل &&ك وف &&قا ً ل &&تقري &&ر ص &&ادر ع &&ن امل &&نظمة
املصرية لحقوق اإلنسان.
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ب&&عض ح&&االت ال&&وف&&اة ف&&ي ال&&سجون وم&&قار االح&&تجاز ،أح&&دث&&ت ص&&خبًا إع&&الم &يًا وح&&قوق &يًا واس & ًعا ف&&ي ال&&داخ&&ل
وال&&خارج ك&&ما ه&&و ال&&شأن ف&&ي وف&&اة املخ&&رج ال&&شاب ش&&ادي ح&&بش ،ال&&ذي اض&&طرت الس&&لطات امل&&صري&&ة ل&&فتح
تحقيق في سبب وفاته بعد الضجة والصخب املصاحبني له.
ويس&لط ه&ذا ال&تقري&ر ال&ضوء ع&لى واق&ع ال&سجون ف&ي م&صر؛ وذل&ك م&ن خ&الل أرب&عة م&حاور ،ونس&تعرض ف&ي
امل&&حور األول األح&&وال وال&&ظروف امل&&أس&&اوي&&ة ل&&واق&&ع ال&&سجون ،أم&&ا ف&&ي امل&&حور ال&&ثان&&ي ف&&يتناول ال&&تقري&&ر أب&&رز
األن&ماط له&ذه االن&تهاك&ات وال&تي ت&مارس ف&ي ال&سجون امل&صري&ة ،وف&ي امل&حور ال&ثال&ث ي&تناول ال&تقري&ر ال&وف&يات
ال&تي ح&دث&ت ف&ي ال&سجون امل&صري&ة وأه&م ال&شواه&د ف&ي ذل&ك ،وأس&باب ه&ذه ال&وف&يات ف&ي ع&دد م&ن ال&سجون،
وف&ي امل&حور ال&راب&ع يظه&ر ال&تقري&ر ط&بيعة ال&نتائ&ج ال&تي ت&وص&ل إل&يها املج&لس ف&ي ه&ذا ال&تقري&ر وك&ان أب&رزه&ا؛
_1ت &&فشي م &&مارس &&ات ال &&تعذي &&ب وت &&حول &&ها ل &&سياس &&ة م &&منهجة ت &&نفذه &&ا الس &&لطات_2،غ &&ياب ال &&رق &&اب &&ة وت &&غول
امل&&ؤس&&سات ال&&تنفيذي&&ة ف&&ي ال&&دول&&ة امل&&صري&&ة أط&&لق ال&&عنان ل&&لجهات ال&&قائ&&مة ع&&لى رع&&اي&&ة ال&&سجون ل&&لتورط ف&&ي
مزيد من االنتهاكات القاسية والخطيرة.
وف& &&ي أب& &&رز ال& &&توص& &&يات ال& &&تي ي& &&وص& &&ي ب& &&ها ال& &&تقري& &&ر؛ _1ف& &&تح ت& &&حقيق دول& &&ي ف& &&ي ك& &&ل ال& &&بالغ& &&ات وال& &&تقاري& &&ر
وال&&شكاوى ال&&تي تح&&دث&&ت ع&&ن االن&&تهاك&&ات أو ك&&شفت ع&&ن وف&&يات داخ&&ل ال&&سجون_2،واص&&دار ق&&رارات أم&&مية
بفرض عقوبات قاسية على الدولة املصرية نتيجة ارتفاع وتيرة االنتهاكات واملمارسات الوحشية.

املحور األول :واقع السجون املصرية:
ال&سجون امل&صري&ة تشه&د واق&عا م&أس&اوي&ا ي&خيم ع&لى ك&ل ش&يء س&واء ال&وض&ع ال&قان&ون&ي أو ال&صحي أو غ&ير
ذل&&ك م&&ن األوج&&ه األخ&&رى وق&&د ت&&حول ع&&ام  2020إل&&ى واح&&د م&&ن أس&&وأ األع&&وام ف&&ي ت&&اري&&خها ،ع&&لى مس&&توى
ال &&حفاظ ع &&لى ح &&ياة ال &&نزالء واألم &&ن ال &&شخصي والس &&الم &&ة ال &&صحية ،ف &&ي وق &&ت ق &&رر ف &&يه ال &&نظام امل &&صري أن
ي&صم آذان&ه إزاء امل&طال&بات ال&حقوق&ية وامل&ناش&دات ال&دول&ية امل&تكررة لتحس&ني أوض&اع امل&عتقلني واإلف&راج ع&نهم،
وم&نحهم ح&قوق&هم ال&طبيعية وال&سماح ألس&ره&م ب&زي&ارت&هم وب&دخ&ول األدوي&ة واألط&عمة ل&هم ،خ&صوص&ا ً ف&ي ظ&ل
انتشار فيروس كورونا.
م&&ع ن&&هاي&&ة ع&&صر م&&بارك ) ،(2011ك&&ان ع&&دد ال&&سجون امل&&صري&&ة ال&&عموم&&ية امل&&عروف&&ة رس&&ميا ق&&د ب&&لغ  43م&&ن
ال &&سجون ال &&عموم &&ية وال &&ليمان &&ات ،واألخ &&يرة تس &&تخدم ل &&تنفيذ أح &&كام ال &&سجن املش &&دد ،إض &&اف &&ة إل &&ى أك &&ثر م &&ن
 120س &&جنا م &&رك &&زي &&ا تس &&تخدم ل &&تنفيذ أح &&كام ال &&سجن ال &&بسيط ،ف &&ضال ع &&ن عش &&رات م &&ن أم &&اك &&ن أخ &&رى ت &&م
ت&قنني االح&تجاز ب&ها وف&ق ق&رارات خ&اص&ة ص&درت م&ن رئ&يس الج&مهوري&ة أو وزي&ر ال&داخ&لية ،ك&ما ن&صت ق&وان&ني
ال&سجون امل&صري&ة ،م&شكلة ب&ذل&ك ش&بكة س&جون ع&مالق&ة ق&ادرة ع&لى اس&تيعاب اآلالف م&ن ال&سجناء ف&ي أدن&ى
األحوال.
ول&م ت&نجح ال&ثورة امل&صري&ة ف&ي ف&رض ال&رق&اب&ة ال&كام&لة ع&لى ال&بنية ال&تحتية ل&لسجون امل&صري&ة ،ال&تي أص&بحت
م&&كتظة م&&نذ اإلط&&اح&&ة ب&&ال&&رئ&&يس امل&&صري االس&&بق مح&&مد م&&رس&&ي ف&&ي ي&&ول&&يو/ت&&موز ع&&ام  ،2013وم&&ا ت&&اله م&&ن
أح &&داث دف &&عت ه &&ذه ال &&سجون ل &&لعمل ب &&كام &&ل ط &&اق &&تها الس &&تيعاب عش &&رات اآلالف م &&ن امل &&عارض &&ني ال &&حقيقيني
واملحتملني للنظام في مصر.
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ف&&ي ت&&لك ال&&فترة ،شه&&دت م&&صر زي&&ادة ف&&ي أع&&داد امل&&واط&&نني املحتج&&زي&&ن ب&&درج&&ة ل&&م تشه&&ده&&ا ف&&ي ت&&اري&&خها.
ف&&في ب&&داي&&ة ع&&ام  ،2013ك&&ان ع&&دد ن&&زالء ال&&سجون ال&&رس&&مي ق&&راب&&ة  40أل&&ف س&&جني .وبحس&&ب أرق&&ام وزارة
ال&داخ&لية ،ف&إن ه&ناك  16أل&ف ش&خص اع&تقلوا ف&ي ال&تسعة أشه&ر ال&تي ت&بعت اإلط&اح&ة ب&مرس&ي ف&ي ي&ول&يو/
ت&&موز ،ف&&يما ت&&قدر ج&&هات مس&&تقلة أع&&داد ال&&سجناء ف&&ي م&&صر م&&ع ن&&هاي&&ة ع&&ام  2020ب&&أك&&ثر م&&ن  120آالف
سجني ،بينهم  60ألف معتقل سياسي على األقل.
م&ع ه&ذا ال&تزاي&د ال&هائ&ل ف&ي أع&داد ال&سجناء واملحتج&زي&ن ،ل&م ي&كن م&ن املس&تغرب أن يس&تثمر ال&نظام امل&صري
ف&&ي عه&&د ال&&رئ&&يس ع&&بد ال&&فتاح ال&&سيسي ك&&ثيرا ف&&ي ت&&عزي&&ز ش&&بكات&&ه م&&ن ال&&سجون وأم&&اك&&ن االح&&تجاز ب&&تكلفة
حقيقية تقدر بمليارات الجنيهات.
وي &&بلغ ع &&دد ال &&سجون ف &&ي م &&صر  ،68أ ُ ِ
نشˆ  25م &&نها ب &&عد وص &&ول ال &&رئ &&يس ال &&حال &&ي ع &&بد ال &&فتاح ال &&سيسي
إل &&ى الس &&لطة .وع &&الوة ع &&لى ه &&ذه ال &&سجون ،ه &&ناك  382م &&قر اح &&تجاز داخ &&ل أق &&سام وم &&راك &&ز الش &&رط &&ة ف &&ي
م&ختلف امل&حاف&ظات ،ب&اإلض&اف&ة إل&ى ال&سجون الس&ري&ة ف&ي امل&عسكرات ،وذل&ك وف&قا ً ل&تقري&ر ص&ادر ع&ن امل&نظمة
املصرية لحقوق اإلنسان.
وفGيما يGلي اسGتعراض لGبعض أبGرز الGسجون املGصريGة ومGا تخGللها مGن انGتهاكGات صGارخGة فGي
اآلونة األخيرة:
سجن العقرب  ..سجل سيء السمعة
سج &&ل س &&جن ال &&عقرب ،سيˆ ال &&سمعة وش &&دي &&د الح &&راس &&ة ،وه &&و واح &&د م &&ن س &&جون م &&نطقة ط &&رة ،ح &&ال &&ة ال &&وف &&اة
ال&&ثام&&نة والخ&&مسني داخ&&ل ال&&سجون امل&&صري&&ة ه&&ذا ال&&عام ح&&تى اآلن ،وال&&ثال&&ثة ف&&ي ال&&سجن ذات&&ه خ&&الل ث&&الث&&ة
أس&&اب&&يع ،وال&&خام&&سة ع&&لى ال&&توال&&ي ف&&ي م&&صر خ&&الل أس&&بوع واح&&د ،ب&&رح&&يل ال&&دك&&تور ع&&مرو ع&&لي أب&&و خ&&ليل،
ال&&طبيب ال&&نفسي امل&&عروف ف&&ي اإلس&&كندري&&ة ،وك&&ان ق&&د اع&&تقل لس&&بب واح&&د ف&&قط ه&&و ك&&ون&&ه ش&&قيق اإلع&&الم&&ي
امل&&عارض ه&&يثم أب&&و خ&&ليل ،وال&&ذي ك&&ان م&&حبوس &ا ً ع&&لى ذم&&ة ال&&تحقيق ف&&ي ق&&ضية رق&&مها  1118ل&&سنة 2019
امل&عروف&ة إع&الم&يا ً بـ"إح&ياء ت&نظيم اإلخ&وان" ،وتج&مع ه&ذه ال&قضية ال&عدي&د م&ن امل&تهمني ال&ذي&ن ال ت&رب&ط ب&ينهم
ص&&الت ت&&ذك&&ر ،م&&ن ض&&منهم م&&حام&&ون وح&&قوق&&يون وط&&لبة ب&&ال&&جام&&عات ،وت&&نوع&&ت أم&&اك&&ن ق&&ضائ&&هم ف&&ترة ال&&حبس
االح&&تياط&&ي ب&&ني ب&&ضعة س&&جون ،وبحس&&ب م&&ا ه&&و م&&تاح م&&ن م&&علوم&&ات ت&&لقتها أس&&رت&&ه ،ف&&إن امل&&عتقل أب&&و خ&&ليل
ت&&وف&&ي ب&&أزم&&ة ق&&لبية ،ب&&عد م&&شادة ب&&ينه وب&&ني ض&&اب&&ط أو أك&&ثر داخ&&ل ال&&سجن بس&&بب اع&&تراض&&ه ع&&لى م&&نع إدارة
السجن دخول األدوية للمعتقلني ،وذلك عقب أيام من ظهور أعراض كورونا عليه وعلى بعض زمالئه.
وم&ن ال&الف&ت ف&ي ظ&اه&رة زي&ادة ح&االت ال&وف&اة داخ&ل ال&سجون ،أن&ها ت&أت&ي ف&ي أع&قاب إع&الن وزارة ال&داخ&لية
اس &&تئناف ال &&زي &&ارات ،وال &&سماح ل &&ذوي &&هم ب &&ال &&حضور إل &&ى ال &&سجون ل &&لمرة األول &&ى م &&نذ ب &&دء ات &&خاذ اإلج &&راءات
االحترازية ملنع انتشار
كورونا في منتصف مارس /آذار املاضي1.

 1العربي الجديد ،تاريخ النشر  ،8/9/2020الرابطhttps://cutt.us/t5dVk :
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سجون طرة ورفض العفو
وذك&رت امل&صادر أن األم&ن ال&وط&ني رف&ض بش&دة م&طال&بات ال&سجون ب&زي&ادة أع&داد امل&عتقلني امل&عفو ع&نهم ف&ي
م&نطقة س&جون ط&رة تح&دي&داً ،ح&يث ل&م ت&بق األع&داد ع&لى ح&ال&ها ف&قط ،ب&ل زادت ب&تعدد م&وج&ات االع&تقال م&نذ
ذل&ك ال&حني ،ك&ما ت&مت إع&ادة ت&دوي&ر العش&رات ف&ي ق&ضاي&ا ج&دي&دة ،ب&ل وإع&ادة اع&تقال العش&رات م&ن الش&بان
ال&&ذي&&ن ك&&ان&&وا ي&&قضون ف&&ترات م&&راق&&بة ش&&رط&&ية ب&&األق&&سام خ&&الل ال&&نصف األول م&&ن ال&&عام ال&&حال&&ي ،وأوض&&حت
امل&&صادر أن ك&&ل م&&ا س&&مح ب&&ه األم&&ن ال&&وط&&ني ف&&ي ه&&ذا ال&&سياق ه&&و إع&&ادة ت&&وزي&&ع امل&&عتقلني ال&&سياس&&يني ع&&لى
ال&&عناب&&ر ل&&تقليل ك&&ثاف&&تها ،م&&قاب&&ل ت&&قصير ف&&ترات ال&&تري&&ض وال&&فسحة ،ب&&حجة ال&&تباع&&د االج&&تماع&&ي ،ل&&كن ب&&مرور
ال &&وق &&ت ات &&ضح أن ج &&ميع ال &&تداب &&ير ال &&تي اتخ &&ذت ه &&شة ،وأدت إل &&ى ان &&فجار امل &&وق &&ف ب &&تعدد ح &&االت اإلص &&اب &&ة
ب&كورون&ا وال&وف&اة ألس&باب م&ختلفة مل&عتقلني ف&ي الخ&مسينيات والس&تينيات م&ن ع&مره&م ،ع&ان&وا ق&بل وف&ات&هم م&ن
اإله&مال امل&منهج ،وت&م رف&ض ن&قلهم ملس&تشفى ال&سجن امل&كتظ ب&حاالت اإلص&اب&ة ب&كورون&ا ،وف&ي ال&وق&ت ن&فسه
رفض نقلهم ملستشفيات خارجية ألسباب أمنية.
وت &&تكام &&ل ه &&ذه ال &&سياس &&ة األم &&نية م &&ع ات &&جاه &&ات ق &&ضائ &&ية ظه &&رت ه &&ذا ال &&عام ،لتخ &&لق آل &&ة ت &&نكيل م &&تكام &&لة
ب&&امل&&عتقلني ال&&سياس&&يني .وات&&بعت ال&&نياب&&ة م&&نحى ج&&دي&&داً ،ه&&و ف&&تح ق&&ضاي&&ا ج&&دي&&دة ل&&لمحبوس&&ني اح&&تياط&&ياً ،م&&ن
ال &&بارزي &&ن وامل &&شهوري &&ن ع &&لى م &&واق &&ع ال &&تواص &&ل االج &&تماع &&ي ،وال &&ذي &&ن ت &&رك &&ز ع &&ليهم ال &&جهات ال &&حكوم &&ية وغ &&ير
ال&حكوم&ية األج&نبية ف&ي م&طال&بات&ها ب&اإلف&راج ع&نهم .ويج&د امل&حبوس&ون ،وه&م ع&لى وش&ك إن&هاء ف&ترة ال&سنتني،
أن&&فسهم م&&حبوس&&ني ع&&لى ذم&&ة ق&&ضاي&&ا ج&&دي&&دة ،م&&ثل رئ&&يس ح&&زب م&&صر ال&&قوي&&ة ع&&بد امل&&نعم أب&&و ال&&فتوح ون&&ائ&&به
مح&مد ال&قصاص .وزادت ظ&اه&رة ال&تدوي&ر ح&دة خ&الل األس&اب&يع امل&اض&ية ض&د م&عتقلني ح&قوق&يني ،نُس&بت ل&هم
اتهامات بوقائع ارتكبت وهم داخل السجون.
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وم &&ا ي &&ؤك &&د إص &&رار ال &&نظام امل &&صري ع &&لى امل &&ضي ق &&دم &ا ً ف &&ي ال &&تنكيل ب &&امل &&عتقلني ال &&سياس &&يني ح &&تى التخ &&لص
م&نهم ،اس&تهان&ته ب&مناش&دات أم&يرك&ية إلخ&الء س&بيل امل&توف&ى ال&ساب&ق م&باش&رة ق&بل ع&لي ع&مرو أب&و خ&ليل ،وه&و
أح &&مد ع &&بد ال &&نبي مح &&مود ،ال &&بال &&غ م &&ن ال &&عمر  64س &&نة ،وال &&ذي ت &&وف &&ي ف &&ي ال &&ثان &&ي م &&ن الشه &&ر ال &&حال &&ي ف &&ي
س&جن ال&عقرب أي&ضاً ،ب&عد س&نة وت&سعة أشه&ر دون م&حاك&مة ،ل&تقطع ال&وف&اة ال&طري&ق أم&ام ت&دوي&ره ف&ي ق&ضاي&ا
أخ&&رى أو ات&&هام&&ه ب&&ارت&&كاب ج&&رائ&&م خ&&الل ف&&ترة ح&&بسه ،ك&&ما ت&&جاه&&ل ال&&نظام ات&&صاالت دب&&لوم&&اس&&ية وح&&كوم&&ية
غ&رب&ية خ&الل م&اي&و /أي&ار امل&اض&ي  -ق&بيل وف&ي أع&قاب ال&وف&اة ال&غام&ضة ل&لفنان ال&شاب ش&ادي ح&بش ب&سجن
ط& &&رة إلخ& &&الء س& &&بيل ال& &&سجناء امل& &&دان& &&ني ،والنش& &&طاء امل& &&حبوس& &&ني اح& &&تياط& &&يا ً ع& &&لى ذم& &&ة ق& &&ضاي& &&ا ذات ط& &&اب& &&ع
سياسي ،إلنقاذهم من األوضاع التي ال يمكن التنبؤ بمستقبلها داخل السجون في ظل جائحة كورونا.

املحور الثاني :أبرز أنماط االنتهاكات املمارسة في السجون

وث&&ق مج&&لس ج&&نيف ل&&لحقوق والح&&ري&&ات ،عش&&رات األن&&ماط م&&ن االن&&تهاك&&ات ال&&تي ت&&قترف&&ها الس&&لطات امل&&صري&&ة
ض&د امل&عتقلني وال&سجناء ف&ي س&جون&ها ،ب&د ًءا م&ن االح&تجاز غ&ير ال&قان&ون&ي ،م&رورا ب&عمليات ال&تعذي&ب امل&منهجة
واالح&تجاز ف&ي ظ&روف ح&اط&ة ب&ال&كرام&ة ،واإله&مال ال&طبي ،وغ&ياب امل&حاك&مات ال&عادل&ة ،إل&ى ع&مليات ال&تصفية
واإلع&&دام واإله&&مال ال&&طبي .وف&&ي ح&&ني تح&&رص الس&&لطات امل&&صري&&ة ع&&لى ال&&دوام ،أن ت&&كون ال&&رواي&&ة ال&&رس&&مية
ع&ن أم&اك&ن االح&تجاز وأوض&اع املُحتج&زي&ن ه&ي ال&تأك&يد ع&لى ت&متع ال&نزالء بج&ميع ح&قوق&هم ال&قان&ون&ية ،س&واء
ف &&ي م &&ا ي &&خص ال &&رع &&اي &&ة ال &&صحية ،أو ال &&زي &&ارة وامل ُ&&عام &&لة غ &&ير امل &&هينة ،وح &&تى ت &&مكينهم م &&ن ال &&قراءة وال &&تطور
الذاتي ،يُنافي الواقع ذلك تماما ،وف ًقا لتقارير حقوقية ُمستقلة.
وت&&واج&&ه امل&&نظمات ال&&حقوق&&ية ص&&عوب&&ات ك&&بيرة ف&&ي إم&&كان&&ية رص&&د وم&&تاب&&عة االن&&تهاك&&ات ،ف&&ي ظ&&ل ع&&دم س&&ماح
الس&لطات ب&إج&راء أي ت&فتيش ع&لى ال&سجون أو ال&قيام ب&جوالت ع&لى ه&ذه امل&راك&ز س&واء ك&ان&ت ال&جهات ال&تي
ت&&طال&&ب ب&&ذل&&ك ك&&ان&&ت م&&ؤس&&سات ح&&قوق&&ية م&&صري&&ة أو دول&&ية ،ودوم&&ا ي&&تعذر ال&&حصول ع&&لى ُم&&واف&&قات م&&ن وزارة
ال &&داخ &&لية ل &&زي &&ارة أم &&اك &&ن االح &&تجاز وال &&تأك &&د م &&ن أن املُحتج &&زي &&ن ي &&نال &&ون ح &&قوق &&هم امل &&كفول &&ة ب &&ال &&قان &&ون .إال أن
ال&&شهادات ال&&واردة م&&ن املُحتج&&زي&&ن أن&&فسهم أو أس&&ره&&م أو ُم&&حام&&يهم ت&&كشف ع&&ن رؤي&&ة ُم&&غاي&&رة ع&&ما ت&&حاول
الس&&لطات ت&&روي&&جه به&&دف تحس&&ني ص&&ورت&&ها أم&&ام ال&&جهات ال&&دول&&ية واألم&&مية ،ح&&يث ت&&تنوع االن&&تهاك&&ات داخ&&ل
أم&&اك&&ن االح&&تجاز ع&&لى أي&&دي م&&وظ&&فني وأف&&راد أم&&ن ب&&امل ُ&&خال&&فة ل&&لقوان&&ني املح&&لية وامل&&واث&&يق ال&&دول&&ية دون أدن&&ى
خوف من إمكانية املالحقة واملحاسبة الحقا.
وي&&تضح م&&ن م&&تاب&&عة املج&&لس ألن&&ماط االن&&تهاك&&ات داخ&&ل أم&&اك&&ن االح&&تجاز امل&&صري&&ة ،وت&&فاع&&ل ال&&نياب&&ة ال&&عام&&ة
امل&صري&ة ت&جاه االن&تهاك&ات وال&شكاوى م&ن ق&بل امل&تهمني ،وت&راق&ب ع&ن ك&ثب إج&راءات وأح&كام ال&قضاء وال&ذي
ال ي&لتفت ف&ي ك&ل األح&وال له&ذه ال&تجاوزات واالن&تهاك&ات الخ&طيرة ال&تي مس&ت س&الم&ة اإلج&راءات وت&عدت ع&لى
حقوق املعتقلني أو املحتجزين.
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وق&د ت&ضمنت ال&تقاري&ر وال&وث&ائ&ق ال&واردة م&ن خ&الل ن&شاط امل&نظمات ال&حقوق&ية ش&هادات  300محتج&ز م&ن ب&ني
&تهما م &&حبوس &&ني ف &&ي  7ق &&ضاي &&ا ت &&حتوي ع &&لى وق &&ائ &&ع ع &&نف س &&ياس &&ي وان &&تهاك &&ات ج &&سيمة وخ &&طيرة
 1057م & ً
لهؤالء املُحتجزين في  7أماكن احتجاز ُمختلفة.

وفاة بالصعق الكهربائي.
وأش&&ارت ال&&تقاري&&ر ال&&واردة للمج&&لس ب&&أن ه&&ناك ص&&ورا وأن&&ماط&&ا ق&&اس&&ية وم&&ميتة تس&&تخدم ض&&د امل&&عتقلني ف&&ي
ال&&سجون أدت ل&&وف&&اة العش&&رات ب&&ل امل&&ئات ،وي&&مكن اس&&تعراض ص&&ورة م&&نها م&&ن خ&&الل ع&&رض م&&الب&&سات وف&&اة
امل ُGعتقل مGصطفى الGجبرونGي وال&&ذي ت&&وف&&ى داخ&&ل م&&حبسه ب&&سجن ط&&رة ب&&ال&&قاه&&رة دون إخ&&طار أس&&رت&&ه
الس&تالم ال&جثمان ،وال&قيام ب&إج&راءات ال&دف&ن ،وال&ذي ك&ان م&حبوس اح&تياط&يًا م&نذ  10م&اي&و  2020ع&لى ذم&ة
ال&&قضية رق&&م  558ل&&سنة  2020ح&&يث ت&&م ن&&قله م&&ن م&&قر اح&&تجازه ب&&مدي&&نة دم&&نهور )ب&&محاف&&ظة ال&&بحيرة( إل&&ى
س&جن ط&رة ب&ال&قاه&رة دون إخ&طار م&حام&يه أو أس&رت&ه ب&ذل&ك ،وق&د ك&ان ش&قيق ال&جبرون&ي ت&وج&ه ل&زي&ارت&ه ول&لسؤال
ع&ن م&كان اح&تجازه ب&سجن ط&رة ،وح&ينها ت&م إخ&باره أن&ه م&توف&ى م&ن ي&وم  10أغس&طس بمس&تشفى ال&سجن،
وأنه في مشرحة زينهم اآلن.
&عرض&&ه
ووف&&ق امل&&تاب&&عة ،ت&&بني أن س&&بب وف&&اة ال&&شاب ال&&جبرون&&ي ) 34ع&&ا ًم&&ا – س&&ائ&&ق ت&&اك&&سي( ك&&ان&&ت بس&&بب ت& ّ
ل &&لصعق الكه &&رب &&ائ &&ي ،داخ &&ل م &&كان اح &&تجازه ف &&ي س &&جن ط &&رة ،وف& & ًقا ل &&تقري &&ر ال &&سجن .وذل &&ك ب &&عد ن &&قله دون
إخ&&طار ذوي&&ه م&&ن م&&عسكر األم&&ن ب&&دم&&نهور إل&&ى س&&جن ط&&رة ،وال&&تي ل&&م ي&&تم إب&&الغ&&ها أي& ً
&ضا م&&ن ق&&بل ال&&سجن
بخبر وفاته حتى معرفتها ُمصادفة أثناء سؤال أسرته عنه في السجن.
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_ويمكن اجمال صور وأشكال االنتهاكات التي رصدها مجلس جنيف في سجون مصر كما يلي:
_1االخفاء القسري داخل السجون واملعتقالت.
_2التعذيب الجسدي.
_3غياب الرعاية الصحية.
 _4منع الزيارات.
_5منع املحامني من التواصل مع موكليهم.
_6سوء الوجبات الغذائية وتلوث املياه.
_7التوقيف غير القانوني.
_8اهمال شكاوى املوقوفني.

_9إطالق النار داخل العنابر واستخدام الغاز بذريعة الهرب
_10عGGدم الGGسماح لGGلمراكGGز واملGGنظمات الGGحقوقGGية مGGن اجGGراء الGGتفتيش واالطGGالع عGGلى أمGGاكGGن
االحتجاز.

املحور الثالث :الوفيات في السجون :أسباب وشواهد
أظه&&رت م&&عطيات ح&&قوق&&ية وف&&اة  56ش&&خصا ف&&ي ال&&سجون وم&&قار االح&&تجاز امل&&ختلفة ف&&ي م&&صر ،م&&نذ األول
م&ن ي&ناي&ر/ك&ان&ون ال&ثان&ي  ،2020وح&تى  31أغس&طس/آب  .2020ورص&دت م&نظمات ح&قوق&ية م&صري&ة ،وف&اة
س &&بعة م &&عتقلني ف &&ي ال &&سجون وم &&قار االح &&تجاز امل &&ختلفة ف &&ي ي &&ناي &&ر/ك &&ان &&ون ال &&ثان &&ي امل &&اض &&ي ،وخ &&مسة ف &&ي
ف&&براي&&ر/ش&&باط امل&&اض&&ي ،و 6م&&عتقلني ف&&ي م&&ارس/آذار امل&&اض&&ي ،وم&&عتقل واح&&د ف&&ي إب&&ري&&ل/ن&&يسان امل&&اض&&ي،
وث&&مان&&ية م&&عتقلني ف&&ي م&&اي&&و/أي&&ار امل&&اض&&ي ،و 13وف&&اة ف&&ي ي&&ون&&يو/ح&&زي&&ران امل&&اض&&ي ،و 10وف&&يات ف&&ي ي&&ول&&يو/
تموز ،و 6وفيات في أغسطس/آب املاضي.
ويُ &&قدر ع &&دد ال &&وف &&يات داخ &&ل م &&قرات االح &&تجاز امل &&صري &&ة خ &&الل س &&ت س &&نوات ُم&&نذ ي &&ول &&يو  2013إل &&ى ن &&وف &&مبر
 2019ب  958حالة وفاة ،وفق منظمة .Committee for Justice
وت&نوع&ت أس&باب ال&وف&اة م&ا ب&ني اإله&مال ال&طبي وال&تعذي&ب الجس&دي وح&االت االن&تحار وس&وء ظ&روف امل&عيشة،
ج&&اءت نس&&بة وف&&اة ال&&سجناء ال&&جنائ&&يني م&&تفوق&&ة ب& ٍ
&مرة ون&&صف م&&ن ح&&يث ت&&عداد ال&&وف&&يات ال&&ذي ب&&لغ م&&نهم 678
بنس &&بة  %70.77م &&ن إج &&مال &&ي ال &&وف &&يات ب &&ينما أش &&ارت ت &&قدي &&رات إل &&ى وف &&اة  280م &&عتقال س &&ياس &&يا ُم &&تمثال
ب &&النس &&بة امل ُ &&تبقية  %29.33وج &&اء االن &&تحار ب &&امل &&رت &&بة ال &&ثال &&ثة م &&ن ح &&يث س &&بب ال &&وف &&اة ب &&عدد  65ح &&ال &&ة ب &&عد
اإلهمال الطبي والتعذيب الجسدي بتعداد  677و 136على التوالي.
وي&&تبني م&&ن ت&&لك اإلح&&صائ&&يات أن ح&&االت ال&&تعذي&&ب ال&&تي ت&&ؤدي إل&&ى ال&&وف&&اة ليس&&ت ف&&قط ه&&دف&&ها االس&&تجواب
ال&ذي ي&خص ال&سجني ال&سياس&ي ل&إلدالء ب&امل&علوم&ات ال&تنظيمية أو ال&سياس&ية وغ&ير ذل&ك ،ب&ل ه&ي أي ً
&ضا ت&دخ&ل
في إطار التعامل السادي مع جسد املُحتجز أ ًيا كان سبب احتجازه.
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ب&&عض ح&&االت ال&&وف&&اة ف&&ي ال&&سجون وم&&قار االح&&تجاز ،أح&&دث&&ت ص&&خبًا إع&&الم &يًا وح&&قوق &يًا واس & ًعا ف&&ي ال&&داخ&&ل
وال&&خارج ،ك&&ما ه&&و ال&&شأن ف&&ي وف&&اة املخ&&رج ال&&شاب ش&&ادي ح&&بش ،ال&&ذي اض&&طرت الس&&لطات امل&&صري&&ة ل&&فتح
تحقيق في سبب وفاته بعد الضجة والصخب املصاحبني له.
وت &&وف &&ي ح &&بش ف &&ي م &&حبسه ب &&سجن ط &&ره ج &&نوب &&ي ال &&قاه &&رة ،ف &&ي ال &&ثان &&ي م &&ن م &&اي &&و/أي &&ار امل &&اض &&ي ،واع &&تبرت
م &&نظمات ح &&قوق &&ية م &&صري &&ة ودول &&ية وف &&ات &&ه "دل &&يل إدان &&ة إض &&اف &&يا ع &&لى م &&دى اس &&تهتار امل &&سؤول &&ني ع &&ن إن &&فاذ
ال&&قان&&ون ف&&ي م&&صر ب&&حياة امل&&واط&&نني وب&&سيادة ال&&قان&&ون ،وت&&فشي ن&&زع&&ات االن&&تقام م&&ن ك&&اف&&ة م&&نتقدي ال&&نظام
ال&&حال&&ي م&&ن م&&ختلف ال&&فئات واألع&&مار ،وب&&ره&&انً&&ا ج&&دي& ًدا ع&&لى م&&دى ت&&ردي أوض&&اع ال&&سجون امل&&صري&&ة ون&&قص
ال&&رع&&اي&&ة ال&&صحية ف&&يها ،ال س&&يما ف&&ي ظ&&ل م&&ا ورد م&&ن ش&&هادات ت&&فيد ب&&اس&&تمرار اس&&تغاث&&تهم لنج&&دة زم&&يلهم
ساعات طويلة دون جدوى".
أم&&ا ب&&عض ح&&االت ال&&وف&&اة ف&&رغ&&م ك&&ون&&ها ط&&بيعية ،ف&&قد أل&&قت حج& ً&را ف&&ي امل&&ياه ال&&سياس&&ية ال&&راك&&دة ف&&ي م&&صر،
واالن&تقام م&ن امل&عارض&ني ،م&ثلما ح&دث م&ع ال&طبيب وال&سياس&ي وال&برمل&ان&ي امل&صري ،ع&صام ال&عري&ان ،ع&ضو
ج&&ماع&&ة اإلخ&&وان املس&&لمني ،ال&&ذي ت&&وف&&ي ف&&ي م&&حبسه ب&&سجن ال&&عقرب ش&&دي&&د الح&&راس&&ة ب&&ال&&قاه&&رة ،ع&&ن ع&&مر
يناهز  66عا ًما

شواهد حول حاالت الوفاة في السجون املصرية
وفاة الرئيس السابق محمد مرسي:

ف&&ي  17ي&&ون&&يو  ،2019أع&&لن ال&&تلفزي&&ون امل&&صري وف&&اة ال&&رئ&&يس ال&&ساب&&ق مح&&مد م&&رس&&ي ب&&عد إص&&اب&&ته ب&&نوب&&ة
قلبية أثناء وجوده بقفص االتهام في قاعة املحكمة.
وق&&د ج&&اءت ه&&ذه ال&&وف&&اة ب&&عد س&&نوات م&&ن س&&وء امل&&عام&&لة ال&&حكوم&&ية وال&&حبس االن&&فرادي ل&&فترات ط&&وي&&لة ،وع&&دم
ك&فاي&ة ال&رع&اي&ة ال&طبية والح&رم&ان م&ن ال&زي&ارات ال&عائ&لية وال&تواص&ل م&ع امل&حام&ني .وارت&كبت الس&لطات امل&صري&ة
ان&تهاك&ات ج&سيمة ض&د م&رس&ي ع&لى األق&ل م&ن خ&الل ح&رم&ان&ه م&ن ج&ميع ح&قوق ال&سجناء ال&تي ت&في ب&امل&عاي&ير
ال &&دن &&يا ،ح &&يث ل &&م ت &&منحه ط &&وال س &&ت س &&نوات ح &&قوق &&ية األس &&اس &&ية كمحتج &&ز ع &&لى ال &&رغ &&م م &&ن ت &&ده &&ور ح &&ال &&ته
الصحية والجسدية كما كان ظاهرا .وتجاهلت طلباته املتكررة من القضاء بالحصول على العالج الطبي.
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وف &&ضال ع &&ن اإله &&مال ال &&طبي وس &&وء امل &&عام &&لة ال &&ذي ت &&عرض ل &&ه م &&رس &&ي خ &&الل اح &&تجازه ،ه &&ناك ش &&بهات ب &&أن &&ه
ت &&عرض ل &&لتصفية امل &&تعمدة م &&ن الس &&لطات امل &&صري &&ة ،وه &&و األم &&ر ال &&ذي دف &&ع امل &&ؤس &&سات ال &&حقوق &&ية ال &&دول &&ية
للمطالبة بتحقيق شفاف في مالبسات وفاته.
وم &&ا ت &&عرض ل &&ه ي &&مثل ان &&تهاك &&ا للعه &&د ال &&دول &&ي ال &&خاص ب &&ال &&حقوق امل &&دن &&ية وال &&سياس &&ية ،وم &&خال &&فة ق &&واع &&د االم &&م
املتح&دة ال&نموذج&ية ال&دن&يا مل&عام&لة ال&سجناء ،وإس&اءة م&عام&لته ش&كل م&ن أش&كال ال&تعذي&ب ب&ما ي&خال&ف ات&فاق&ية
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب".
وك&&ان م&&رس&&ي ق&&د ان&&تخب رئ&&يسا أول ان&&تخاب&&ات رئ&&اس&&ية ف&&ي م&&صر ب&&عد ث&&ورة  2011وب&&قى م&&رس&&ي مل&&نصبه
ل&عام ،ث&م ج&رى ت&نفيذ ان&قالب ع&سكري ق&اده ودي&ر ال&دف&اع ف&ي ح&ينه ال&لواء ع&بد ال&فتاح ال&سيسي ،ب&دع&م ب&عض
ال &&قوى ال &&شعبية وامل &&دن &&ية ،وأط &&اح ب &&مرس &&ي ،وت &&عرض ل &&الع &&تقال ف &&ي ي &&ول &&يو /ت &&موز  .2013وأص &&بح ال &&سيسي
رئيسا بعد ذلك بفترة قصيرة.
سجن العقرب وتجربة اإلضراب..
وف&&ي م&&طلع ي&&ناي&&ر  ،2020دخ&&ل عش&&رات امل&&عتقلني ف&&ي س&&جن ال&&عقرب ب&&منطقة س&&جون ط&&رة ج&&نوب ال&&قاه&&رة
ف&&ي إض&&راب م&&فتوح ع&&ن ال&&طعام اح&&تجاج&&ا ع&&لى وف&&اة م&&عتقلني بس&&بب ت&&عنت إدارة ال&&سجن م&&عهم وت&&جاه&&لها
م&&طال&&بهم ح&&يث س&&حبت وس&&ائ&&ل ال&&تدف&&ئة وت&&قليص ع&&دد األغ&&طية وم&&صادرة امل&&الب&&س الش&&توي&&ة وت&&قليل ك&&ميات
الطعام بحسب بيان سرب عنهم.
وق&&ال ب&&يان&&هم ان وف&&اة ث&&الث&&ة محتج&&زي&&ن ع&&لى األق&&ل ف&&ي أس&&بوع واح&&د ف&&ي ث&&الث&&ة س&&جون م&&ختلفة ي&&دق ن&&اق&&وس
الخ &&طر ب &&شأن م &&ئات م &&ن املحتج &&زي &&ن ال &&ذي &&ن ي &&مكن أن ي &&لقوا ذات امل &&صير ف &&ي ظ &&ل ع &&دم وص &&ول اس &&تغاث &&تهم
للعالم الخارجي والجهات املعنية.
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شواهد أخرى لحاالت وفاة
وق&&د وردت للمج&&لس ال&&عدي&&د م&&ن األس&&ماء ل&&حاالت وف&&اة ن&&تيجة س&&وء امل&&عام&&لة ،واإله&&مال وإخ&&ضاع ال&&سجناء
ل&ظروف ق&اس&ية ،م&نها ف&ي ال&ثال&ث عش&ر م&ن ي&ناي&ر/ك&ان&ون ال&ثان&ي  ،2020ت&وف&ي امل&عتقل ال&سياس&ي امل&صري/
األم&يرك&ي ،م&صطفى ق&اس&م ،ن&تيجة إض&راب&ه ع&ن ال&طعام ،اح&تجاج&ا ً ع&لى ال&حكم ع&ليه ب&ال&سجن املش&دد 15
ع&&ام &ا ً ف&&ي ق&&ضية ف& ّ
&ض اع&&تصام راب&&عة ال&&عدوي&&ة ) (2013وك&&ان ي&&عان&&ي م&&ن داء ال&&سكري ،وم&&ن م&&شكلة ف&&ي
ال &&غدة أث &&رت ع &&لى ال &&كبد .ت &&وف &&ي ق &&اس &&م ،ف &&فتحت ال &&نياب &&ة ال &&عام &&ة امل &&صري &&ة ت &&حقيقا ً ب &&شأن م &&الب &&سات ال &&وف &&اة،
&طب الش&&رع&&ي لتح&&ليل ال&&جثمان .ل&&ك ّن األم&&ر ان&&تهى ب&&منع ق&&وات األم&&ن امل&&صري&&ة أس&&رت&&ه
وان&&تدب&&ت ط&&بيبا ً م&&ن ال& ّ
من إقامة عزاء له ،وبعض اإلدانات اإلقليمية والدولية خفتت ثم تالشت تماما ً.
وف&&ي ال&&ثان&&ي م&&ن م&&اي&&و/أي&&ار  ،2020ت&&وف&&ي ال&&فنان امل&&صري ال&&شاب ،ش&&ادي ح&&بش ،داخ&&ل م&&حبسه ب&&سجن
ت&حقيق ط&ره ،ب&عد اس&تغاث&ات م&ن امل&عتقلني م&عه داخ&ل ال&زن&زان&ة إلن&قاذه ،م&ن دون اس&تجاب&ة .ت&وف&ي ب&عد م&ضي
ث&&الث&&ة أشه&&ر ع&&لى ف&&ترة ح&&بسه االح&&تياط&&ي م&&ن دون إح&&ال&&ة إل&&ى امل&&حاك&&مة ،وك&&ان م&&ن امل&&فترض إخ&&الء س&&بيله
ف&&ي م&&ارس/آذار امل&&اض&&ي .ث&&م ف&&تحت ال&&نياب&&ة ال&&عام&&ة امل&&صري&&ة ،ت&&حقي ًقا ب&&شأن وف&&اة ح&&بش ،أمل&&حت ف&&يه ب&&شكل
غ &&ير م &&باش &&ر ،إل &&ى أنّ &&ه "انتح &&ر" ،وأرج &&عت م &&بدئ &&يا ً س &&بب ال &&وف &&اة إل &&ى "ش &&رب ج &&رع &&ة م &&ن ال &&كحول" .ون &&قلت
ش &&هادات م &&ن رف &&اق &&ه ف &&ي ال &&زن &&زان &&ة ع &&ن "ت &&غيرات ف &&ي م &&زاج &&ه ال &&عام وت &&صرف &&ات &&ه وخ &&لطه ال &&كحول ب &&املش &&روب &&ات
الغازية" .وانتهى األمر ،بعد أسابيع من بيانات الشجب واإلدانة.
ك &&ما ت &&وف &&ي ال &&صحفي مح &&مود ع &&بد امل &&جيد ص &&ال &&ح ف &&ي س &&جن ال &&عقرب ،وامل &&عتقلة م &&ري &&م س &&ال &&م  32ع &&ام ف &&ي
سجن القناطر للنساء بسبب اإلهمال الطبي.
وخ& &&الل ال& &&فترة األخ& &&يرة ت& &&وف& &&ي أي& &&ضا ً ث& &&الث& &&ة م& &&عتقلني آخ& &&ري& &&ن ،ه& &&م ص& &&بحي ال& &&سقا ب& &&سجن ب& &&رج ال& &&عرب
ب&&اإلس&&كندري&&ة ،وش&&عبان حس&&ني خ&&ال&&د ب&&سجن ال&&فيوم امل&&رك&&زي ،وع&&بد ال&&رح&&من ي&&وس&&ف زوال ب&&سجن اس&&تقبال
طرة.
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املوت بسبب اإلهمال الطبي
امل&وت بس&بب اإله&مال ال&طبي ش&ائ&ع ج&دا ف&ي ال&سجون امل&صري&ة ،وأرق&ام&ه م&تصاع&دة ألس&باب ع&دة ي&أت&ي م&ن
ض&&منها ع&&دم ص&&الح&&ية ه&&ذا ال&&سجون الس&&تضاف&&ة ه&&ؤالء ال&&سجناء أو املحتج&&زي&&ن م&&ن ح&&يث ال&&تهوي&&ة وال&&بنى
ال&تحتية وال&تعقيم وامل&حاف&ظة ع&لى ال&نظاف&ة ف&كل ذل&ك م&فقود ت&مام&ا م&ا أدى الن&تشار االم&راض امل&زم&نة وامل&عدي&ة
بينهم.

وط&ب ًقا مل&بادرة "دف&تر أح&وال م&صر" ال&حقوق&ية ،ب&لغ ع&دد ال&وف&يات ف&ي ال&سجون وم&قار االح&تجاز امل&ختلفة ف&ي
ال&فترة م&ن ف&براي&ر/ش&باط  2011ح&تى إب&ري&ل/ن&يسان  834 ،2016وف&اة ،ب&معدل ض&حية ك ّ&ل ي&وم&ني ،م&قسمني
ع& &&لى  235وف& &&اة ف& &&ي  ،2011و 65وف& &&اة ف& &&ي  ،2012و 131وف& &&اة ف& &&ي  ،2013و 172وف& &&اة ف& &&ي ،2014
و 181وف&اة ف&ي  ،2015و 50وف&اة خ&الل ال&ثلث األول م&ن  .2016امل&بادرة ن&فسها وزع&ت ال&ضحاي&ا م&كان&ياً،
إذ وق&عت  338وف&اة م&ن ه&ؤالء ال&ضحاي&ا ف&ي أق&سام ش&رط&ة ،و 255ض&حية ف&ي س&جون ع&موم&ية ،و 149ف&ي
مناطق سجون ،و 20ضحية أثناء الترحيل من املحكمة ،و 5ضحايا في سجون عسكرية.
وق &&د زادت األح &&وال س &&وءا ب &&عد ظ &&هور ال &&عدي &&د م &&ن اإلص &&اب &&ات ب &&جائ &&حة ك &&ورون &&ا ب &&ني ال &&سجناء دون أن تتخ &&ذ
الس&&لطات امل&&صري&&ة أي إج&&راءات او ت&&داب&&ير لح&&ماي&&تهم ف&&ي ت&&جاه&&ل واض&&ح مل&&عان&&ات&&هم وع&&دم اك&&تراث&&ها ب&&مصير
هؤالء حتى لو لقى بعضهم مصير الوفاة.
ف &&قد ت &&وف &&ى ال &&فنان امل &&صري ال &&شاب ش &&ادي ح &&بش داخ &&ل م &&حبسه ب &&سجن ت &&حقيق ط &&رة ب &&عد اس &&تغاث &&ات م &&ن
امل&عتقلني م&عه داخ&ل ال&زن&زان&ة إلن&قاذه م&ن دون أي اس&تجاب&ة ،ح&يث ت&وف&ى ب&عد م&ضي ث&الث&ة أشه&ر ع&لى ف&ترة
ح&بسه االح&تياط&ي م&ن دون إخ&الء س&بيله ،وك&ان&ت ال&نياب&ة ال&عام&ة ق&د ف&تحت ت&حقيقا ب&شأن وف&اة ح&بش ،أمل&حت
ف&&يه ب&&شكل غ&&ير م&&باش&&ر إل&&ى أن&&ه انتح&&ر ،وأرج&&عت م&&بدئ&&يا س&&بب ال&&وف&&اة إل&&ى ش&&رب ج&&رع&&ة م&&ن ال&&كحول ون&&قلت
شهادات من رفاقه في الزنزانة بما يخدم التحقيقات بحيث ال يتم ادانة السلطات.
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ورص&د مج&لس ج&نيف وف&اة أرب&عة م&عتقلني ف&ي ال&سجون امل&صري&ة ب&ني  31آب /أغس&طس و 2أي&لول /س&بتمبر
 2020ن&&تيجة اإله&&مال وس&&وء امل&&عام&&لة ال&&الان&&سان&&ية ال&&تي ت&&عرض&&وا ل&&ها وأدت ل&&وف&&ات&&هم داخ&&ل ه&&ذه ال&&سجون،
وق&د أش&ارت ال&تقاري&ر أن رج&ال م&صري&ا ) (64ع&ام&ا ،ك&ان&ت أس&رت&ه املس&تقرة ف&ي ال&والي&ات املتح&دة ق&د ط&ال&بت
ب &&إط &&الق س &&راح &&ه ف &&ي ع &&دة م &&ناس &&بات بس &&بب وض &&عه ال &&صحي امل &&تده &&ور ،ق &&د ت &&وف &&ى ف &&ي  2أي &&لول /س &&بتمبر
 2020ف &&ي س &&جن ط &&رة ش &&دي &&د الح &&راس &&ة ،وامل &&عروف ب &&سجن ال &&عقرب ،وذل &&ك ب &&عد ع &&ام &&ني م &&ن اح &&تجازه دون
م&&حاك&&مة ،وك&&ان أح&&مد ع&&بدال&&نبي مح&&مود ك&&ان ق&&د اع&&تقل ف&&ي  23دي&&سمبر /ك&&ان&&ون األول  2018م&&ع زوج&&ته
ري &&ا ع &&بداهلل 62ع &&ام &&ا ،واب &&نتهما يس &&ر ع &&بدال &&نبي  24ع &&ام &&ا أخ &&في مح &&مود وع &&بد اهلل قس &&ري &&ا ث &&الث &&ة أس &&اب &&يع
ت&&قري&&با ق&&بل أن ت&&حيلهم الس&&لطات إل&&ى ن&&ياب&&ة أم&&ن ال&&دول&&ة ال&&عليا ف&&ي  10ي&&ناي&&ر /ك&&ان&&ون ال&&ثان&&ي  ،2019ف&&ي
ح &&ني احتج &&زت اب &&نتهما  22ي &&وم &&ا ف &&ي م &&طار ال &&قاه &&رة ث &&م أف &&رج ع &&نها دون ت &&وج &&يه ت &&همة ،وأخ &&لي س &&بيل ري &&ا
ع &&بداهلل ف &&ي  23م &&اي &&و/أي &&ار 2019م &&ع ف &&رض ت &&داب &&ير اح &&ترازي &&ة ،وات &&همت الس &&لطات امل &&صري &&ة أح &&مد وري &&ا
باالنتماء إلى جماعة أسست على خالف أحكام القانون.

وق&ال&ت اب&نتا أح&مد ال&لتان تح&مالن ال&جنسيتني امل&صري&ة واألم&ري&كية وت&عيشان ف&ي ال&والي&ات املتح&دة أن&ه ك&ان&ت
ل &&دى وال &&ده &&ما ع &&دة أم &&راض م &&زم &&نة ب &&ما ف &&يها ال &&سكري وارت &&فاع ض &&غط ال &&دم وال &&رب &&و ،وأص &&يب ف &&ي ال &&سجن
ب&&حصى ف&&ي ال&&كلى ل&&كنه ل&&م ي&&تمكن م&&ن ال&&حصول ع&&لى ال&&رع&&اي&&ة ال&&صحية ال&&الزم&&ة أو ك&&شف ط&&بي ع&&لى ي&&د
أطباء مستقلني.
وفاة املعتقل عصام العريان:
ت&وف&ى ال&قيادي ال&بارز بج&ماع&ة اإلخ&وان املس&لمني ع&صام ال&عري&ان ف&ي  13أغس&طس  2020إث&ر أزم&ة ق&لبية
ع &&ن ع &&مر ي &&ناه &&ز  66ع &&ام &&ا بحس &&ب ال &&رواي &&ة ال &&تي ص &&درت &&ها الس &&لطات امل &&صري &&ة ح &&ول س &&بب ال &&وف &&اة ،داخ &&ل
محبسه في مصر.
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وأف&&اد م&&حام&&يه "ع&&بدامل&&نعم ع&&بدامل&&قصود" ،أن الس&&لطات األم&&نية أب&&لغته ب&&وف&&اة ال&&قيادي ع&&صام ال&&عري&&ان دون
ال &&كشف ع &&ن م &&الب &&سات وظ &&روف ال &&وف &&اة ،وال م &&عرف &&ة ب &&األس &&باب ال &&حقيقية ح &&تى اآلن ،وت &&اب &&ع ع &&بدامل &&قصود :ال
أع &&رف م &&ا إذا ك &&ان ال &&عري &&ان ت &&وف &&ى داخ &&ل ال &&سجن أم ف &&ي املس &&تشفى ،وق &&د أب &&لغت أس &&رت &&ه ب &&وف &&ات &&ه ،وب &&دأت
إج&راءات م&ا ب&عد ال&وف&اة ،دون ت&فاص&يل أك&ثر ،ف&يما ق&ال&ت وس&ائ&ل إع&الم مح&لية إن وف&اة ال&عري&ان "ط&بيعية إث&ر
أزمة قلبية مفاجئة"،
وه&ناك ش&بهات ب&أن ال&عري&ان ت&وف&ي ف&ي م&حبسه ن&تيجة إج&راء ع&مدي وم&قصود ع&بر إخ&ضاع&ه ل&ظروف ق&اس&ية،
وت &&عرض &&ه إله &&مال ط &&بي ،وع &&دم ت &&وف &&ير أدن &&ى امل &&قوم &&ات ال &&صحية ال &&الزم &&ة ل &&ه ب &&ال &&رغ &&م م &&ن وض &&عه ال &&صحي
ال&&صعب ،ف&&يما ت&&عرض&&ت الس&&لطات امل&&صري&&ة الت&&هام&&ات مح&&لية ودول&&ية بـ"ال&&تقصير واإله&&مال ال&&صحي" ب&&حق
ال&سجناء ،ال س&يما م&ن أع&ضاء ج&ماع&ة اإلخ&وان ،وت&قول إن&ها ت&لتزم ب&تقدي&م ال&رع&اي&ة ال&صحية لج&ميع امل&وق&وف&ني
دون تمييز ،لكن النتائج على العرض تكشف زيف رواية السلطات املصرية.
افتقار السجون ملقومات الصحة:
ت &&فتقر ال &&سجون امل &&صري &&ة ب &&شكل ع &&ام ع &&لى أدن &&ى م &&قوم &&ات ال &&صحة األس &&اس &&ية ودورات امل &&ياه ال &&صال &&حة
واملناسبة ألعداد السجناء ،وكذلك اإلضاءة والتهوية وإمكانية التريض.
ك&&ما ت&&عان&&ي ف&&ي أغ&&لبها م&&ن ال&&تكدس الش&&دي&&د ل&&لسجناء داخ&&ل أم&&اك&&ن االح&&تجاز ،وأك&&دت امل&&بادرة ت&&قاع&&سا
م &&منهجا ومس &&تمرا م &&ن ق &&بل م &&صلحة ال &&سجون ف &&ي االس &&تجاب &&ة ل &&لطوارئ ال &&صحية وم &&ضاع &&فات االم &&راض
املزمنة للمحتجزين بما يشمل املحبوسني احتياطيا والسجناء.
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املعاملة القاسية واستمرار التعذيب:
تس&&تخدم الس&&لطات امل&&صري&&ة وس&&ائ&&ل وأدوات ق&&اس&&ية وت&&نفذ ان&&ماط&&ا وص&&ورا وح&&شية ب&&حق امل&&عتقلني ب&&غرض
ت&&أدي&&بهم واالن&&تقام م&&نهم ون&&زع االع&&تراف&&ات ونش&&ر ال&&خوف وب&&ث ال&&رع&&ب ف&&ي ن&&فوس امل&&عتقلني م&&ا ب&&ني ال&&ضرب
ب &&اله &&راوات ع &&لى ك &&اف &&ة أن &&حاء الجس &&د وف &&ي األم &&اك &&ن واألط &&راف ال &&حساس &&ة واس &&تخدام ال &&صعق ب &&الكه &&رب &&اء
والش &&بح وال &&تعليق ل &&ساع &&ات وأي &&ام والح &&رم &&ان م &&ن ال &&نوم وامل &&نع م &&ن دخ &&ول دورات امل &&ياه واق &&تالع االس &&نان
واالظ&اف&ر ووس&ائ&ل أخ&ره&ا ت&فعلها ف&ي ك&ل س&اع&ة ب&طري&قة م&منهجة ووح&شية االم&ر ال&ذي ان&عكس ب&شكل خ&طير
ع&&لى ال&&وض&&ع ال&&نفسي وال&&صحي ل&&لمعتقلني وف&&ي ك&&ثير م&&ن األح&&يان ي&&فقدون ح&&يات&&هم اث&&ناء ج&&والت ال&&تحقيق،
ل&ذل&ك ف&إن ال&تعذي&ب ف&ي م&صر ق&د تخ&طى ح&دود امل&سئول&ية ال&فردي&ة مل&رت&كبيه ،وت&حول إل&ى س&ياس&ة دول&ة ت&سعى
إل&ى إح&كام ق&بضتها ع&لى امل&جال ال&عام وتش&ري&ع ت&صرف&ات&ها ب&طرق م&ختلفة ب&دواف&ع ظ&روف ال&طوارئ ودواف&ع
م&واج&هة ال&تطرف واإلره&اب ،ف&إن ت&فشي م&مارس&ات ال&تعذي&ب وت&حول&ها ل&سياس&ة ح&كم خ&لق ح&ال&ة م&ن ال&تطبيع
مع هذه الجريمة.
إطالق نار على السجناء
وت&لجأ ق&وات األم&ن امل&صري&ة إل&ى ت&صفية س&جناء ب&إط&الق ن&ار م&باش&ر ب&ذري&عة م&حاول&ة اله&رب ،ك&ما ح&دث ف&ي
ف &&ي  23س &&بتمبر/أي &&لول  ،2020ع &&ندم &&ا أع &&لنت الس &&لطات األم &&نية امل &&صري &&ة م &&قتل  4س &&جناء م &&حكوم ع &&ليهم
ب&اإلع&دام إث&ر م&ا ق&ال&ت إن&ها م&حاول&ة لله&روب م&ن س&جن ط&رة ب&ال&قاه&رة ،وم&قتل ض&اب&طني وم&جند أث&ناء ال&تصدي
لهم ،وإصابة آخرين ،فضال عن وفاة شرطي رابع الحقا متأثرا بإصابته.
ل&&كن م&&نصة "ن&&حن نسج&&ل" ال&&حقوق&&ية نش&&رت ت&&حقيقا اس&&تقصائ&&يا ك&&شفت م&&ن خ&&الل&&ه م&&ا ح&&دث داخ&&ل س&&جن
ش &&دي &&د الح &&راس &&ة  992وال &&شهير بـ"س &&جن ال &&عقرب  ″1ال &&ذي شه &&د األح &&داث )حس &&ب ال &&تحقيق( ،خ &&صوص &&ا
االن&&تهاك&&ات ب&&حق الش&&بان ال&&صادر ب&&حقهم أح&&كام اإلع&&دام م&&ؤخ&&را ،وذل&&ك ف&&ي ال&&فترة م&&ن  23س&&بتمبر/أي&&لول
حتى  6أكتوبر/تشرين األول 2020.
ووف & &&ق ه & &&ذه اإلف & &&ادات ،ف & &&إن أح & &&داث الـ 23م & &&ن س & &&بتمبر/أي & &&لول امل & &&اض & &&ي ب & &&دأت ع & &&ند وص & &&ول ق & &&وة مل & &&بنى
"إت&&ش) 4" (H4ف&&ي س&&جن ال&&عقرب م&&كون&&ة م&&ن م&&أم&&ور س&&جن ط&&رة ت&&ام&&ر ح&&ام&&د ،ورئ&&يس امل&&باح&&ث ب&&ال&&سجن
مح&مد ال&عادل&ي ،و 3ض&باط آخ&ري&ن ،م&ع ع&دد م&ن ع&ناص&ر الش&رط&ة به&دف ت&غيير أم&اك&ن ال&سجناء ون&قلهم م&ن
عنبر إلى آخر.
وحس&ب ال&تحقيق ،ف&إن ال&قوة األم&نية ك&ان&ت مس&لحة ف&قط ب&ال&عصي )ه&راوات( ،وع&ندم&ا ج&اء دور ن&قل امل&عتقلني
األرب&&عة مح&&ل ال&&واق&&عة ف&&تحت زن&&زان&&تهم ل&&تفاج&&أ ال&&قوة ب&&هجوم&&هم وه&&م ي&&صيحون م&&رددي&&ن ع&&بارات ي&&علنون ف&&يها
رفضهم اإلهانات التي تحدث من مصلحة السجون ضد أسر املعتقلني.
وأك &&د ال &&تحقيق أن &&ه ل &&م يح &&دث اش &&تباك ب &&أس &&لحة ن &&اري &&ة ،إال أن امل &&عتقلني األرب &&عة اس &&تخدم &&وا أدوات م &&عدن &&ية
ب&&سيطة اس&&تطاع&&وا "ق&&طع ب&&عضها م&&ن س&&لك وض&&ع خ&&لف ش&&باك زن&&زان&&تهم به&&دف ال&&تضييق ع&&ليهم" ،م&&شيرا
إل&&ى أن م&&أم&&ور ال&&سجن وأح&&د ال&&ضباط )ض&&اب&&ط أم&&ن ال&&دول&&ة( ك&&ان&&وا أول ال&&فاري&&ن ،ف&&يما ب&&قي  4أش&&خاص،
وهم ضابطان وعنصرا شرطة.
وت &&اب &&عت امل &&نصة ف &&ي ت &&حقيقها أن ق &&وة خ &&اص &&ة للش &&رط &&ة اقتح &&مت ال &&عنبر ب &&عد ذل &&ك ،وأط &&لقت ق &&نبلة غ &&از ث &&م
الرصاص الحي والخرطوش على املعتقلني األربعة بغرض التصفية الجسدية بشكل مباشر.
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ول&م ي&وض&ح ال&تحقيق ك&يف ق&تل أف&راد األم&ن )ال&ضاب&طان وع&نصرا الش&رط&ة( ،إال أن&ه أك&د ب&ناء ع&لى م&ا ت&وص&ل
إل&&يه ك&&ذب ال&&راوي&&ة ال&&تي ت&&بناه&&ا ال&&نظام امل&&صري م&&ن ح&&دوث اش&&تباك ن&&اري أث&&ناء م&&حاول&&ة ال&&فرار وأدت مل&&قتل
املعتقلني األربعة وأفراد الشرطة.
حاالت االنتحار
ومن ضمن حاالت الوفاة املتكررة في سجون مصر ،تلك الناجمة عن حاالت االنتحار .ففي غضون ست
سنوات وثقت مؤسسات حقوقية  65حالة وفاة ناجمة عن االنتحار ،الذي جاء باملرتبة الثالثة من حيث
سبب الوفاة حالة بعد اإلهمال الطبي والتعذيب الجسدي بتعداد  677و 136على التوالي.
ووفق املتابعة ،فإن الكثير من عمليات االنتحار تنجم عن ضغوط نفسية مؤملة بعد تعرضهم لتعذيب
الشديد وامتهان الكرامة ،أو االعتداء الجنسي ،فضال عن األسباب االعتيادية املتعلقة باالكتئاب وسوء
ظروف االحتجاز.
ٍ
وسجلت في سجن النساء العديد من الحاالت التي تقدم فيها معتقالت على ذبح أنفس ُهن بواسطة
آالت
حادة يُقطعن به ّن شرايينه ّن أو يذبح ّن أُنفس ُهن.
ورغم أن االنتحار قرار شخصي؛ إال أن السلطات األمنية تبقى هي املسؤولة عن حياة السجني وضمان
توفير بيئة حياة آمنة له.
وتتنوع طرق االنتحار ففي عنابر الرجال ،تبرز عمليات االنتحار باآلالت الحادة عن طريق الذبح أو قطع
الشرايني ،وكذلك عن طريق الشنق ،عبر حبل متني وربطه في مكان مرتفع ولفه حول العنق ،وعن طريق
القفز إن توفر أمامه مكان ٍ
عال.
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ومن هنا فإن مجلس جنيف يرى أن أبرز األسباب وراء ازدياد معدالت الوفيات هي:
اإلهمال الطبي.التعذيب.االنتحار.سوء أوضاع أماكن االحتجاز.ع &&مليات ال &&تصفية ال &&عمدي &&ة ب &&وس &&ائ &&ل م &&تعددة م &&نها إط &&الق ال &&نار داخ &&ل ال &&عناب &&ر واس &&تخدام ال &&غاز ب &&ذري &&عةالهرب

املحور الرابع :النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج:
مGن خGالل اسGتقراء واقGع الGسجون فGي مGصر والGظروف الGقاسGية الGتي يGخضع لGها املGعتقلني
أو املحتجزين ،تبرز أهم النتائج اآلتية:
(1

ي&&تعرض ال&&سجناء ل&&لتعذي&&ب ع&&لى أي&&دي م&&سئول&&و الش&&رط&&ة وامل&&سئول&&ون ال&&عسكري&&ون وم&&سئول&&و األم&&ن
ال &&وط &&ني وح &&راس ال &&سجون ب &&ينما امل &&دع &&يني ال &&عام &&ني وال &&قضاة وم &&سئول &&ي ال &&سجون يسه &&لون أي &&ضا
التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب واالحتجاز التعسفي وسوء املعاملة.

(2

ت&&فشي م&&مارس&&ات ال&&تعذي&&ب ف&&ي ال&&سجون امل&&صري&&ة وت&&حول&&ها ل&&سياس&&ة ح&&كم خ&&لق ح&&ال&&ة م&&ن ال&&تطبيع
م &&ع ه &&ذه الج &&ري &&مة وان &&تقلت ال &&تصرف &&ات ال &&فردي &&ة ال &&ى س &&ياس &&ة م &&منهجة ت &&نفذه &&ا الس &&لطات ب &&حق
السجناء.

(3

ه &&ناك ت &&واط &&ؤ خ &&طير م &&ن ال &&نياب &&ة ال &&عام &&ة وخ &&صوص &&ا ن &&ياب &&ة أم &&ن ال &&دول &&ة ال &&عليا ،وك &&ذل &&ك ال &&قضاء ف &&ي
التس &&تر ع &&لى ج &&ري &&مة ال &&تعذي &&ب وح &&ماي &&ة م &&رت &&كبيها ع &&لى ال &&رغ &&م م &&ن تس &&ببهم ف &&ي وف &&اة ال &&عدي &&د م &&ن
السجناء.

(4

ال &&سجون امل &&صري &&ة ت &&فتقر ألدن &&ى امل &&قوم &&ات ال &&صحية ال &&عام &&ة ال &&تي م &&ن ال &&ضروري أن ت &&كون م &&توف &&رة
لضمان سالمة السجناء.

(5

ع&دم ت&هيئة ال&سجون بحس&ب امل&واص&فات امل&طلوب&ة وغ&ياب ال&بنى ال&تحتية وال&تهوي&ة واالغ&طية وال&نظاف&ة
والتعقيم انتشرت االمراض املعدية التي تسببت في وفاة العشرات.
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(6

اإله&&مال ال&&طبي امل&&تعمد وت&&جاه&&ل اس&&تغاث&&ات وش&&كاوى ال&&سجناء أدى ل&&تفاق&&م وض&&ع ب&&عض ال&&سجناء
ملس&توى ع&ال&ي م&ن الخ&طورة ال&ذي أدى ب&دوره ل&وف&اة العش&رات م&نهم ل&عدم خ&ضوع&هم ل&لفحص ال&طبي
وعدم توفر العالج الالزم.

(7

ت&كدس االع&داد ف&ي ال&سجون ف&ي ظ&ل م&ساح&ات ض&يقة ومح&دودة س&بب اخ&تناق&ات ل&لسجناء وح&رم&هم
م &&ن ال &&تصرف ب &&أري &&حية وأث &&ر ع &&لى ح &&رم &&ان &&هم م &&ن ال &&نوم ألي &&ام وب &&ال &&تال &&ي ف &&قدوا ال &&قدرة ع &&لى ال &&صمود
وصوال لفقد حياتهم تحت هذا الضغط الصحي والنفسي.

(8

غ&&ياب ال&&رق&&اب&&ة وت&&غول امل&&ؤس&&سات ال&&تنفيذي&&ة ف&&ي ال&&دول&&ة امل&&صري&&ة أط&&لق ال&&عنان ل&&لجهات ال&&قائ&&مة ع&&لى
رعاية السجون للتورط في مزيد من االنتهاكات القاسية والخطيرة

(9

وج&&ود س&&لطة ان&&قالب ف&&ي م&&صر س&&اه&&م ف&&ي ارت&&فاع نس&&بة الج&&رائ&&م خ&&صوص&&ا ب&&عد ت&&ول&&ي ع&&بد ال&&فتاح
السيسي للحكم من خالل اإلطاحة بالرئيس السابق باالستعانة بقوة الجيش.

 (10ه &&ناك ت &&قاع &&س خ &&طير م &&ن امل &&جتمع ال &&دول &&ي ل &&الض &&طالع ب &&مسؤول &&يات &&ه ال &&دول &&ية ت &&جاه وق &&ف االن &&تهاك &&ات
ال &&واق &&ع ف &&ي ال &&سجون امل &&صري &&ة واق &&تصار دوره ع &&لى ب &&يان &&ات ال &&شجب واالس &&تنكار وال &&دع &&وات ال &&روت &&ينية دون
خطوات فعلية في مواجهة سلوك السلطات املصرية.
 (11ت&&عرض ال&&سجناء إلط&&الق ال&&نار امل&&باش&&ر ول&&الس&&تهداف ب&&واس&&طة ق&&ناب&&ل ال&&غاز ب&&شكل م&&تعمد ح&&يث أدع&&ت
السلطات بأنها تعاملت مع محاوالت للهرب.

ثانيا :التوصيات:
-1ال&ضغط ع&لى ال&حكوم&ة امل&صري&ة م&ن أج&ل ال&سماح ل&خبراء األم&م املتح&دة وخ&اص&ة امل&قرر ال&خاص امل&عني
ب&مناه&ضة ال&تعذي&ب وامل&قررة ال&خاص&ة امل&عنية بح&ماي&ة ح&قوق االن&سان ب&زي&ارة م&صر واالط&الع ع&لى ط&بيعة ه&ذه
االنتهاكات عن كثب واالطالع على أحوال السجون..
_2ت&فعيل دور امل&الح&قة وامل&حاس&بة ل&كل األش&خاص م&هما ب&لغت درج&تهم ال&حكوم&ية امل&تورط&ني ف&ي االن&تهاك&ات
وذل&ك م&ن خ&الل ال&جهات ال&قضائ&ية ال&دول&ية ل&عدم إم&كان&ية ف&تح ت&حقيق ف&ي ه&ذه الج&رائ&م أم&ام ال&قضاء ال&وط&ني
امل&&صري ل&&فقدان&&ه ال&&حيدة وال&&شفاف&&ية وال&&نزاه&&ة ن&&تيجة ت&&واط&&ؤه م&&ع الس&&لطات وغ&&ضه ال&&طرف ع&&ن الج&&رائ&&م ف&&ي
السجون.
_3دع&&وة ال&&دول&&ة امل&&صري&&ة م&&ن ج&&دي&&د ل&&الل&&تزام ب&&االت&&فاق&&يات واالل&&تزام ب&&امل&&عاي&&ير ال&&دول&&ية ذات ال&&عالق&&ة وال&&خاص&&ة
بكفالة حق السجناء وتحسني ظروف اعتقالهم وعدم تعريضهم لإليذاء بأي صورة.

18

 _4اص &&دار ق &&رارات أم &&مية ب &&فرض ع &&قوب &&ات ق &&اس &&ية ع &&لى ال &&دول &&ة امل &&صري &&ة ن &&تيجة ارت &&فاع وت &&يرة االن &&تهاك &&ات
وزي &&ادة ع &&دد ال &&ضحاي &&ا ف &&ي ال &&سجون وت &&جاه &&ل الس &&لطات امل &&صري &&ة ل &&لدع &&وات والتح &&ذي &&رات ال &&دول &&ية األم &&مية
وبيانات املنظمات الحقوقية.
 -5ف &&تح ت &&حقيق دول &&ي ف &&ي ك &&ل ال &&بالغ &&ات وال &&تقاري &&ر ال &&تي تح &&دث &&ت ع &&ن ح &&االت وف &&اة ف &&ي ال &&سجون امل &&صري &&ة
نتيجة اإلهمال والتعذيب واملعاملة الوحشية.
 _6ت&خفيض ال&عالق&ات م&ع ال&دول&ة امل&صري&ة مل&خال&فتها امل&عاي&ير ال&دول&ية ،وت&عليق ال&كثير م&ن امل&ساع&دات ال&دول&ية
ل&ها ل&حثها ع&لى وق&ف االن&تهاك&ات وت&صوي&ب أوض&اع&ها ف&ي ال&سجون إلج&باره&ا ع&لى اج&راء م&عال&جات ج&ذري&ة
وتغيير سياساتها في إدارة السجون.
 -7ت &&شكيل ل &&جان ت &&قصي ح &&قائ &&ق دول &&ية م &&دع &&وم &&ة م &&ن األم &&م املتح &&دة ومج &&لس االم &&ن ل &&الط &&الع ع &&لى ح &&قيقة
أوض &&اع ال &&سجون امل &&صري &&ة واالط &&الع ع &&ن ك &&ثب ع &&لى األوض &&اع الخ &&طيرة ال &&تي ي &&خضع ل &&ها ال &&سجناء ف &&ي
مصر.
_8ت&&فعيل األل&&يات ال&&دول&&ية ال&&الزم&&ة ل&&لضغط ع&&لى ال&&دول&&ة امل&&صري&&ة ل&&وق&&ف س&&ياس&&ات&&ها ال&&رام&&ية مل&&نع امل&&نظمات
ال &&حقوق &&ية م &&ن أداء ادواره &&م ف &&ي ال &&رق &&اب &&ة ع &&لى أم &&اك &&ن ال &&توق &&يف واالح &&تجاز وال &&عمل ع &&لى ت &&مكينهم م &&ن أداء
أدوارهم بكل حرية

+41 225934701
info@genevacouncil.com
http://genevacouncil.com
Rue du Pré-de-la-Bichette,Nation Business Center,
6ème étage, Genève-Switzerland
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