


 

   

4  

 
 
)1  5 

)2 12 

)3 15 

)4 16 
4-1 17 

4-2  20 

  20 

)523 
5-2      26 

)6  28 
6-1        29 

2-6  31 

7-   37 
7-1-    38 

7-2        41 

7-3  45 

4-7  45 

7-5  48 

)8    50 

)9 52 

 55 
 

 
 
 
 

سجن ُمضاعف
تقریر تحلیلي عن االنتهاکات ضد السجناء داخل سجن برج العرب



 

   

4  

 
 
)1  5 

)2 12 

)3 15 

)4 16 
4-1 17 

4-2  20 

  20 

)523 
5-2      26 

)6  28 
6-1        29 

2-6  31 

7-   37 
7-1-    38 

7-2        41 

7-3  45 

4-7  45 

7-5  48 

)8    50 

)9 52 

 55 
 

 
 
 
 

سجن ُمضاعف
تقریر تحلیلي عن االنتهاکات ضد السجناء داخل سجن برج العرب

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 
 

 

  1 خریطة التعذیب
ادرة"خریط التـعذـیب" هي   ــرـیة للحقوق والحرـیاتأطلقت  مـب ـــیة املصـ ومرکز الـندیم   ـها املفوضـ

ــد األشـــخاص � أماکن  لتأهیل ضـــحایا العنف والتعذیب ــان ضـ  لتوثیق انتهاکات حقوق اإلنسـ
قسـري والتعذیب وسـوء املعاملة لتسـهیل االحتجاز � مصـر، من خالل توثیق حاالت االختفاء ال

ــري والتعذیب وتعزیز مراحل العدالة االنتقالیة  ــول � العدالة للناجین من االختفاء القس الحص
 املحتملة.

 وتقوم خریطة التعذیب بعرض:  

 تعذیب نفســي، تأدیب،  جســدي  تعذیب:  األشــکال املختلفة من التعذیب وســوء املعاملة ،
 .حبس انفرادي، تحرش واعتداء جنسي

 ــمله ــوء ظروف االحتجاز بما تشـ یاه والطعام، الحرمان من الرعایة  االکتظاظ، عدم توافر امل:  سـ
 ماکن االحتجاز.الصحیة، فرض القیود � التواصل مع األهل واملحامین، الوفیات داخل أ

 أماکن االحتجاز ب وســوء املعاملة واإلهمال الطبي �  تقدیم الدعم القانوني لضــحایا التعذی
 ولضحایا االختفاء القسري وأسرهم.

 یتم توفیر الرعایة الطبیة والنفسـیة   بالتعاون مع مرکز الندیم لتأهیل ضـحایا العنف والتعذیب
للرجال والنـساء واألطفال الذین تعرـضوا ألي ـشکل  � املدي القـصیر والطویل وإعادة التأهیل 

 لثانویة.شکال التعذیب ورعایة أسرهم التي تعاني من الصدمات امن أ
  ،تدشــین الحمالت لدعم ومناصــرة ضــحایا االنتهاکات التي ترصــدها وتوثقها خریطة التعذیب

 والتوعیة بشأن خطورة التعذیب والعواقب املترتبة علیه.
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 ملخص تنفيذي (1)
حالة من االنتهاكات املوههتمرة لحقو  الوههنوات املاضههية  مدار  ىلع  تشهههد الوههجوص املصههرية

منذ عزل الرئيس تي شههدتها مصهر االحتجاجات ال فمع تزايد حالة، داخل أماكن االحتجاز   املوهجونين
إلقاء  ب  خاللها  قامت الوهلطات املصهرية، والتي 2013األسهبق محمد مرسهي ا اللالم من يوليو عام  

ىلع خلفية    من مؤيدي مرسهههي وأع هههاء جماعة اإلخواص املوهههلمين لقبض ىلع آالف األشهههخا ا
أو نظًرا النتماءاتهم    عزولعلي الرئيس امل  راف ههة لالنقالبال  اشههتراكهم ا التظاهرات االحتجاجية

 الوياسية. 

صههاحب هذه االحتجاجات قيام الوههلطات التشههريعية ا مصههر بإصههدار عدد من التشههريعات التي 
عدلي منصور ا ساعدت ا توسيع دائرة االشتباه والقبض العشوائي، حيم أصدر الرئيس املؤقت 

، ثم تبعه تصهههديق الرئيس الحالي عبد الفتا  2013 لوهههنة 107رقم   رقانوص تنظيم التظاه  2013عام  
والذي أعطي صههالحيات اضههافية ألفراد   2015لوههنة  94رقم الوههيوههي علي قانوص مكافحة اإلرهاب  

 واطنين. املتعوفي بحق التوقيف واالعتقال اللتنفيذ عمليات  األجهزة األمنية

أع هائها بعناية  ات تم اختيار بمحاكم الجناي  اسهتحدثت الوهلطات الق هائية دوائر متخصهصهة كذلك
بوقائع مخالفة لقوانين قمعية  ق هههايا تتعلق  ذمة   ىلعملحاكمة املتهمين  لنظر ق هههايا راإلرهابر 

 القاء  أصههدرتها الوههلطات بغرك احكام قب ههتها األمنية ىلع الشههار  املصههري، وهو ما ترتب عليه
ر بتهم ملفقهة، وقهد أصهههدرت تلهك  القبض ىلع أعهداد كبيرة من األفراد ومحهاكمتهم أمهام تلهك الهدوائ

 الق ايا. عدد مناإلعدامات الجماعية ا  الىلة وأحكام وصلت املحاكم أحكام بالوجن لفترات طوي

  التي شهههههدتهها عهدد من املحهافظهات املصهههريهة ومنهها محهافظهات  الكبيرة  كهانهت الحهالهة االحتجهاجيهة
االعتقال معدالت القبض و ىلعة  مطرو  والبحيرة وكفر الشهي  قد أثرت بالزياداإلسهكندرية ومرسهي  

ا تلهك املحهافظهات والتي يود  مواطنيهها املحكوم عليهم بعقوبهات سهههالبهة للحريهة داخهل مجمع 
أعهداد املوهههجونين بمها يفو  القهدرة  ا، أثرت ههذه الزيهادة  سهههجوص برج العرب بمهدينهة الغربهانيهات

 للوجن.االستيعابية 

ية حالة موهتمرة من انتها  حقو  املوهجونين يشههد سهجن برج العرب كغيره من الوهجوص املصهر
لحجهب  لرقهابهة واملحهاسهههبهة من قبهل الوهههلطهات واملحهاوالت الهدائمهة  األسهههاسهههيهة، وا  هل  يهاب ا

ومع تفشهههي التعهذيهب البهدني   املعلومهات عن الجمهور واملحهامين ومنظمهات املجتمع املهدني
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احتجاز الى سهههاحة   والنفوهههي وسهههوء املعاملة من قبل سهههلطات الوهههجن، تحول الوهههجن من مقر
 حقو  املوجونين.عديدة لالنتهاكات 

يوثق التقرير عدد من الشههادات مع مجموعة من األفراد أحتججرر بع ههم داخل الوهجن ملدد متفاوتة 
املقابالت مع عائالت وذوي سههجناء حاليين، وكذلك ، كما أججريت عدد من 2019  -2013ا الفترة بين  

،  2011لوههجن ا فترة ما قبل ثورة الخامس والعشههروص من يناير  أشههخا  سههبق لهم االحتجاز داخل ا
باإلضهافة الى مقابالت مع عدد من املحامين واملدافعين عن حقو  اإلنوهاص والذين ينصهب أسهاس 

 اإلسكندرية. بمحافظةاز عملهم ىلع توثيق االنتهاكات ا مقرات االحتج

حت الطاقة املعيشههية، حيم أصههبمن تردي األوضهها     سههجن برج العرباملوههجونين داخل    يعاني
أص الزنازين  ير مجهزة بما    االسهتيعابية للوهجن  ير كافية لتالئم الزيادة ا أعداد املوهجونين، كما

ملوهتلزمات الشهخصهية لحفظ آدمية نزالء الوهجن، وا  ل تعنت ادارة الوهجن ا دخول ايكفي  
يصههبأ أثر عملية االحتجاز ال يمكن  جونين حد أدني من الحياة الكريمة  واألسههاسههية التي تكفل للموهه 

 تجاوزه بما قد يؤثر ىلع الصحة النفوية والبدنية للموجونين ىلع املدي الطويل.

م من الحظر  يعاني سههجناء برج العرب من االنتها  املوههتمر لكرامتهم اإلنوههانية، فعلي الر  كذلك
ة لالنتها  يوًما بعد املفروك ىلع ممارسههة التعذيب، اال أص حقو  املوههجونين تصههبأ أكلر عرضهه 

بمعاملة الوهههجناء معاملة مهينة وال يوم، حيم تقوم ادارة الوهههجن من خالل عدد من املمارسهههات 
الجوهدي  ر وهي التعديبالتشهريفةرانوهانية تبدأ منذ اللحظة األولي لدخول املوهجوص فيما يوهمي  

رة الوهجن لوهلطاتها  ، كما أص اسهتخدام اداواللفظي ضهد املوهجونين لحظة وصهولهم للوهجن أول مرة
تقهديريهة ا تحهديهد األفعهال التي توهههتوجهب التهأديهب سهههمأ بهاسهههتخهدام التهأديهب كهأداة للتنكيهل ال

 باملوجونين.

لتي يترتب عليها  التي تقوم بها ادارة الوهههجن أو مصهههلحة الوهههجوص وا  رالتجريدركذلك فإص عمليات  
خر من أشهههكال املعاملة  حرماص األفراد املوهههجونين من موهههتلزماتهم الشهههخصهههية يملل شهههكاًل آ

سهجوص بعيدة  الىعمدا   نقل املوهجونين  وهير  التغريبرالالانوهانية أو املهينة، ف هاًل عن عمليات  
 تنطوي عليه من تنكيل بالوجناء وذويهم. وماعن محل اقامتهم أو اقامة أسرهم 

ى فيها يعد الحق ا الحصهول ىلع رعاية طبية مناسهبة وكافية أحد الحقو  التي يجب أص يتوهاو
 رف حرمهاص    الشهههخمل املحروم من حريتهه مع أوللهك الهذين ينعموص بحريتهم، وال يجوز تحهت أي

لعرب تمارس شههكاًل من التعنت ا الوههجين من حقه ا الرعاية الصههحية، اال أص ادارة سههجن برج ا
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ة  الصههح   ىلعتقديم هذا الحق، وف ههاًل عن كوص الظروف الالانوههانية لالحتجاز تؤثر بصههورة مباشههرة  
كذلك ، ن بأمراك مزمنةيفوهية والبدنية للموهجونين، تقوم ادارة الوهجن بمنع العالج عن املصهابالن

موتشفاه قد يؤدي بالعديد من الوجناء   وعدم جاهزيةفإص  ياب الرقابة الفعالة علي أطباء الوجن  
 الي الوفاة نتيجة التعنت ا تقديم الرعاية الصحية.

أو التعنت والتكاسهههل ا تقديم    وا رهن االحتجاز نتيجة التعذيبفيما يتعلق باألشهههخا  الذين توف
الوههيلة،  الرعاية الصههحية املالئمة أو متأثرين بتلك األمراك التي أصههيبوا بها نظًرا لظروف احتجازهم

حالة وفاة   28،  2020نهاية أكتوبر   وحتى  2013عام  شههههر فبراير  منذ  ،فقد سهههجل سهههجن برج العرب
 داخل جدراص الوجن.

يق الزيارات مطلًقا يملل هو اآلخر انتها  موههتمر من قبل ادارة الوههجن بحق املوههجونين  وتعلمنع 
ا لفترات بدوص ابداء أسهههباب وذويهم، حيم تقوم سهههلطات الوهههجن بمنع الزيارات مطلًقا أو تعليقه

ت قصهيرة فيما يوهمي زيارة الدواعي، مع التعنملدد واضهحة، مع امكانية الوهما  بالزيارات بعد فترة 
ف ههاًل عن املعاملة الوههيلة واملهينة بحق أهالي   ا دخول املوههتلزمات الشههخصههية واألسههاسههية،

 املوجونين أثناء التفتيش ودخول الزيارة.

املوهههجونين ا   ااالنتههاكهات النفوهههيهة التي يتعرك لهه  الجزء األخير منهه  االتقرير    يوثق  ذلهككه 
تقاعس الجهات الرسهمية عن   باإلضهافة الي،  (م باإلعداملمحكوم عليه)املخصهصهة لعنابر املخصهو  

القيام بدورها واسهتخدام سهلطاتها ا الرقابة ىلع الوهجن كمقر احتجاز سهيء الوهمعة، والتعاطي 
 مع الشكاوى التي يقدمها املوجونين وذويهم بتعرضهم للتعذيب واملعاملة الويلة داخل الوجن.

لداخلية متمللة ا وزارة ا  املصهههرية لطاتالوههه   الىيقدم التقرير ا النهاية عدًدا من التوصهههيات  
فيما يخمل الوهجناء  –ومصهلحة الوهجوص وقطا  األمن الوطني بوصهفه القائم الفعلي بإدارة الوهجن  

ب هرورة التوقف عن أفعال التعذيب واملعاملة املهينة أو الحاطة بالكرامة  -ىلع خلفيات سهياسهية  
للوهجناء كرامتهم اإلنوهانية،   ز آدمية تحفظبحق املوهجونين داخل الوهجن، مع توفير  روف احتجا

سهههجوص أخري بهدوص أسهههبهاب   الىكهذلهك التوقف الفوري عن عمليهات التجريهد وتغريهب املوهههجونين 
 أطبهاء  واضهههحهة، كهذلهك معهاملهة أههالي املوهههجونين بمها ال ينتقمل من كرامتهم اإلنوهههانيهة، وتجهيز

 . اخل الوجنموتشفى الوجن بما يومأ باستقبال واسعاف حاالت الطوارئ دو

النيابة العامة ب هرورة اسهتخدام سهلطاتها ا عمل زيارات   الىقدم التقرير عدًدا من التوصهيات  يكما  
ا وموهههتقهل  حقيقهة األوضهههها  داخهل الوهههجن، كهذلهك فتأ تحقيق فوري    ىلعمفهاجلهة للوقوف  
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عرفة  التي يقدمها املوهجونين وذويهم، كذلك التحقيق ا حاالت الوفاة داخل الوهجن مل  الشهكاوى
وصهي التقرير البرملاص املصهري ب هرورة االن همام  يكما    .ب الحقيقية للوفاة ومحاسهبة املوهلوليناألسهبا
البروتوكول اللاني املحلق باتفاقية مناه ههة التعذيب و يره من ضههروب املعاملة القاسههية أو  الى

 الوهههجن ووزارةمن قانوص تنظيم الوهههجوص والتي توهههمأ ملوهههلولي   42الالانوهههانية، والغاء املادة  
 الداخلية بمنع وتعليق الزيارة عن الوجناء ألسباب أمنية وصحية.
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 منهجية التقرير  (2) 
مع عدد من وتليفونية  مقابلة شههخصههية    27  بإجراء  فريق العمل  لغرك بحم واعداد هذا التقرير قام
ين  داخل الوهجن خالل الفترة بق هوا فترات ا سهجن برج العرب   األشهخا  بع ههم سهجناء سهابقين

عدد ، وبع ههم ذوي سهجناء حاليين، كما تم اجراء مقابالت مع حكوا من خاللها تجاربهم  2019و  2013
بأوضا  الوجن من خالل اختالطهم  واسعة  ىلع دراية    دافعين عن حقو  اإلنواصواملحامين  من امل

 . بموكليهم املوجونين وأسرهم

أص جميع األشهههخا    وتجدر اإلشهههارةوهههجن،  نتهاكات الواقعة داخل التم اختيار املقابالت لتغطي اال
أص ادارة   ، وأكهد جميعهممرات عهديهدةا  رضهههوا ألكلر من انتهها   الهذين أجريهت معهم املقهابالت تع

وأص سهوء املعاملة واإلهانة من قبل سهلطات الوهجن  ،  الوهجن تمارس هذه االنتهاكات بشهكل منهجي
ي تصهههل ا كلير من األحيهاص الي الغهالبهة للمعهاملهة داخل الوهههجن والتللموهههجونين هي الوهههمهة  

عذيب البدني والنفوهي، كما أص  روف املعيشهة داخل الوهجن بما تشهمله من سهوء تغذية ومياه  الت
األوضها  الصهحية للوهجناء ف هاًل عن اإلهمال ا تقديم الرعاية الصهحية بما   تؤثر ىلع  وسهوء تهوية

 قد يؤدي للوفاة.

ونظًرا لتعهذر ين تم تنفيهذ حكم اإلعهدام بحقهم،  ا  الهذواألشهههخه علق بهالوفيهات رهن االحتجهاز  فيمها يت
عن حاالت   واملعلومات املتاحةجمع البيانات  ىلع  فريق التقريرالتواصهل مع عائالت ال هحايا، اعتمد  
الصههادرة   التقاريراملعلومات املتاحة ب الى  اإللكترونية، باإلضههافةالوفاة داخل الوههجن ىلع املنصههات 

مع  التواصههلتم   ، كماخالل الفترة التي يشههملها التقريرلنزاهة لها با املنشههودعن بعض املنظمات  
 .عدد من املحامين للتأكد من صحة املعلومات الواردة واملنشورة

عمل منظمات املجتمع املدني واملدافعين   ا مصر كلير من الت ييق ىلع تفرك األجهزة األمنية
 لق بعض املنظمات أو  الىتصههل   ي قدوالتالتهديدات املوههتمرة ا  ل  عن حقو  اإلنوههاص، و

، وهو ما أثر بشههكل ال تلفيق الق ههاياىلع باحلي ونشههطاء واملدافعين عن حقو  اإلنوههاص والقبض 
ة املصهههريهة للحقو  والحريهات بمها  يمكن انكهاره ىلع عمهل ههذه املنظمهات وبهالقلهب منهها املفوضهههيه 
  مة العاملين.يتطلب مجهوًدا اضافًيا من أجل تأمين والحفاظ ىلع أمن وسال

أهالي ال ههحايا والوههجناء ا حال لجوئهم    حالة الت ههييق األمني واالنتهاكات لتطول  تامتد ذلكك
معاملة انوهانية    ا الحصهول علي  لدفا  عن حقو  ذويهمأثناء محاوالتهم لحماية وا أي الطر  الى

توهههيء  رات الحقهم بشهههكل موهههتمر بحجة تعاونهم مع منظمت األجهزة األمنية ت، وأصهههبحكريمة
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ذوي ضههحايا وتلفيق ق ههايا   ىلعأنه ا بعض الحاالت تم القبض   حتى،  رلوههمعة الدولة املصههرية
جميع األشههخا  الذين أجريت  اخفاء هوية   الىنشههر أخبار كاذبة وتكدير الوههلم العام، وهو ما دفعنا  

شههارة الي رة ا اإلمعهم املقابالت حتى ال يتعرك أًيا منهم للخطر وتم اسههتخدام أسههماء موههتعا
صاحب    هوية  أو بآخر علي كشفصاحب الشهادة، كما تم استبعاد املعلومات التي قد تواعد بشكل  

 الشهادة.
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 مقدمة  (3)
تشههد أماكن االحتجاز ا مصهر ىلع مدار الوهنوات املاضهية حالة من االنتهاكات املوهتمرة لحقو  

للتنكيهل   مصهههر الهدائمهةم ا  الحهاكالنظهام    محهاوالتاإلنوهههاص املوهههجوص بمها ال يهد  مجهااًل للشهههك  
داخهل أمهاكن تفتقهد ا أ لبهها  ترات طويلهة  لفبمعهارضهههيهه ومعتقلي الرأي عن طريق احتجهازهم  

  لظروف آدمية تحفظ كرامة الوجناء.

دائرة االشههتباه وتزايدت حمالت القبض اتوههعت   2013يوليو  3خالل الوههنوات املاضههية والتي تلت  
صهههادرة عن عهدد من بيهانهات  واطنين املصهههريين طبقًها لالعشهههوائي لتطول عشهههرات اآلالف من امل

، كمها صهههاحهب ههذه الحمالت قيهام والتوقيف  توثيق حهاالت االعتقهال  ىلعاملؤسهههوهههات التي تعمهل  
الذي أصههدره  2013لوههنة   107بدأت بالقانوص رقم   بإصههدار عدًدا من التعديالت التشههريعيةات  الوههلط

قانوص   كذلك فإص .بشهأص تنظيم التظاهر  2013ر  الرئيس املؤقت املوهتشهار عدلي منصهور ا نوفمب
والذي وسههع تعريف العمل  الرئيس الحالي  أصههدره  الذي  )2015لوههنة  94م قانوص رق(مكافحة اإلرهاب  

 .اإلرهابي ليشمل أية أعمال ت ر بالوحدة الوطنية والوالم االجتماعي واإلخالل بالنظام العام

 مقدمتها قطا  األمن متمللة ا وزارة الداخلية واأطلقت يد الوهلطة التنفيذية  هذه التشهريعات
األشهههخها  واحتجهازهم بتهم ملفقهة ا أ لهب األحيهاص وبهدوص تهم ا   ىلعالوطني ا القبض  

 متخصهصهة لق هايا مكافحة اإلرهاب والتيجنايات  انشهاء دوائر محاكم  أحياص أخري، وهو ما اسهتتبعه
بمحاكمات تفتقد أبوط   شهدد وقد تصهل الى اإلعداموتصهدر أحكاًما بالوهجن امل  آالف األشهخا   تحاكم

 ة. مانات املحاكمة العادلض

خالل الوههنوات الوههابقة ومع تزايد عدد املقبوك عليهم أصههبحت الوههجوص وأماكن االحتجاز  ير 
قادرة ىلع مواكبة الزيادة ا أعداد الوهههجناء، وهو ما دفع وزارة الداخلية لزيادة عدد املوهههجونين 

يفة احد بما يفو  طاقته االسهتيعابية، وا  ل خدمات متردية وبنية تحتية ضهعداخل الوهجن الو
أصهبأ الوهجناء داخل هذه الوهجوص يعيشهوص حياة  ير آدمية تفتقر للحد األدنى ملا يحفظ كرامتهم 

إلنوهانية من مياه وطعام وصهرف صهحي وسهوء تهوية، ف هاًل عن سهوء املعاملة املوهتمر من جانب  ا
التعذيب البدني والنفوهي وعدم تقديم الرعاية   الىي يصهل ا عديد الحاالت سهلطات الوهجوص والذ

 الطبية بما قد يؤدي للوفاة. 

ال يجب أص تنتقمل من قدر الشهههخمل وأص أو الحبس االحتياطي الوهههجن كعقوبة سهههالبة للحرية   اص
متع الحقو  األسههاسههية للشههخمل املوههجوص تتحدد انطالقا من كونه انوههاًنا له كامل الحق ا الت
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املعاملة اإلنوهههانية التي تحفظ عليه كرامته وآدميته والذي نصهههت عليه كافة  بكافة الحقو  ا 
ة باألشخا  املحروموص من حريتهم، اال أص تعامل سلطات الوجوص وأماكن املواثيق الدولية املتعلق

ن عدد مي هعنا أمام  ، وهو ماانتهاكات لحقو  الوهجناء  ىلعاالحتجاز ا مصهر ينطوي بشهكل دائم  
دور النظهام العقهابي ا اعهادة تهأهيهل األشهههخها  املحروموص من حريتهم تمهيهًدا    التوههها الت حول

إلعادة ادماجهم ا املجتمع مرة أخري أم أص النظام الوهياسهي يوهتخدم املؤسهوهات العقابية ا 
ل ويرهابهم واسهههكاتهم والتخلمل منهم علي املدي الطإل  ا محاوالته الدائمةالتنكيل بمعارضهههيه  
 القتل البطيء.بما يشبه عمليات 
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  خلفية  (4)

املوهههجونين بال  داخل منطقة صهههحراوية تابعة ملحافظة اإلسهههكندرية يقبع امللات بل اآلالف من
والذي  التابع ملنطقة سههجوص برج العرب  تالغربانياموههموعة داخل جدراص سههجن   شههكوىصههوت أو 

املوهتشهار الوهيد اسهماعيل   اإلسهكندرية  . كاص محافظ2004يعود تأسهيوهه بحوهب الكليرين الى عام  
بتخصهيمل موهاحة مائة فداص بمنطقة الغربانيات   1997لوهنة   19رقم  الجوسهقي وقتها قد أصهدر قرار 

 14633م حبيب العادلي قرار رقآنذا  أصهههدر وزير الداخلية   2000وا عام    2عليها،إلنشهههاء الوهههجن  
انيات الجديدة ويود  به الرجال املحكوم بشههأص انشههاء ليماص برج العرب بمدينة الغرب  2000لوههنة 

ل الشههاقة، وأص ينشههأ سههجن برج العرب ويود  به املحكوم عليهم بعقوبات  عليهم بعقوبة األشههغا
سهههي  سهههالبة للحرية والذين يقع محل سهههكنهم بمحافظات )اإلسهههكندرية، البحيرة، كفر الشهههي ، مر

لوهنة  607وهالم محجوب قرار رقم أصهدر محافظ اإلسهكندرية محمد عبد ال  2002ا عام   3مطرو (.
 4رم سجن اإلسكندرية بمنطقة الغربانيات.بشأص تحديد ح 2002

ا ة نظًرا لكونه سهههجنًها حديم العههد   ل مجمع سهههجوص برج العرب بعيهًدا عن األنظهار لفترة طويله 
كاص مخصهصًها قبل قيام ثورة الخامس والعشهرين من يناير عام  و،  مبار سهبق حوهني  عصهر الرئيس األ

 .يةلقيادات جماعة اإلخواص املولمين ونشطاء محافظة اإلسكندر  2011

ا ا هذه بحوههب بعض الشهههادات فإص بعض أع ههاء الجماعات الجهادية كانوا ن زالء بالوههجن أي ههً
تقارير جهاز مباحم  ىلعملدد مفتوحة اسهتناًدا الفترة، وأص الوهجن كاص مقًرا لالحتجاز  ير القانوني  

أص نهجهه ا احتجهاز األشهههخها   ي تم تغيير اسهههمهه لجههاز األمن الوطني، اال  أمن الهدولهة وقتهها والهذ
 بدوص تهمة أو سند قانوني  ل موتمًرا.

 األسههبق  والتي انتهت بعزل رئيس الجمهورية  2013يوليو   3أصههبأ الوههجن محط أنظار الجميع بعد  
ل ا العديد رسههي من منصههبه، والتي تبعها احتجاجات ومظاهرات ملؤيدي الرئيس املعزومحمد م

زيهادة موجهات القبض واالعتقهال  من محهافظهات جمهوريهة مصهههر العربيهة، وصهههاحهب ههذه االحتجهاجهات
الوهههجوص ومنها سهههجن برج العرب توهههتقبل أعداًدا كبيرة من العديد من  العشهههوائي وهو ما جعل  
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 JBrW5K/2ly.bit://https، متا  ىلع الرابط: 2000لونة  14633املرجع الوابق، قرار وزير الداخلية رقم  3
 SPMNLe/2ly.bit://https، متا  ىلع الرابط: 2002لونة  607املرجع الوابق، قرار محافظ اإلسكندرية رقم  4
 

https://bit.ly/31421PG
https://bit.ly/2K5JBrW
https://bit.ly/2SPMNLe


 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 
 

سههجن برج العرب بعد أول  الىالرئيس املعزول محمد مرسههي نفوههه تم نقله  أص   حتى،  املعتقلين
 تل املتظاهرين أمام قصر االتحادية. جلوات محاكمته ا ق ية ق

كاص نقل محمد مرسههي الي سههجن برج العرب والذي  ل بداخله لعدد من الشهههور بملابة ضههوء تم 
جناء ىلع ذمة ق هايا بتهم ملفقة  توهليطه ىلع الوهجن الذي أصهبأ ي هم أعداًدا متزايدة من الوه 

 ًيا داخل الوجن بدوص االنتقال الى مقر املحاكمة.ا أ لبها وتجدد فترات حبوهم احتياط

 يكتوهب سهمعته الوهيلة كمقر احتجاز   حتىبالر م من حداثة عهد الوهجن اال أنه لم يوهتغر  طوياًل  
أثيرت ق هههيهة مقتهل  2009األنظهار، ففي عهام  تجمهارس فيهه االنتههاكهات بحق املوهههجونين بمعزل عن 

لوامي أبو زهري املتحدث الرسمي باسم    يق األصغروهو الشق ،فلوطيني الجنوية ،يوسف أبو زهري
متأثًرا بجراحه   ،كاص محتجًزا داخل سهجن برج العرب  والذي  ،وقتهاحركة املقاومة اإلسهالمية رحماسر  

  5نتيجة التعذيب.

ات املصهرية بفتأ تحقيق ا وفاة شهقيقه األصهغر والذي كاص قد تم طالب سهامي أبو زهري الوهلط
ره الى األراضهي املصهرية قبل سهتة أشههر من وفاته، وقال اص شهقيقه أصهيب القبض عليه أثناء عبو

املنظمة املصههرية  كانت    ملعدة نتيجة التعذيب ىلع أيدي ضههباا األمن املصههري.بنزيف حاد ا ا
ببالغ الي النهائهب العهام املوهههتشهههار عبهد املجيهد محمود ووزير وقتهها قهد تقهدمهت  لحقو  اإلنوهههاص

ادلي وأمين عام املجلس القومي لحقو  اإلنوهههاص الوهههفير مخلمل قطب  الداخليهة اللواء حبيهب العه 
 6واقعة وفاة يوسف أبو زهري نتيجة التعذيب داخل سجن برج العرب.ب رورة فتأ تحقيق ا 

أماكن ومع زيادة حمالت القبض واالعتقال العشهوائي أصهبأ سهجن العرب كباقي    2013 يوليو 3عقب 
وهو ما ترتب عليه زيادة   ،كاملقطا  األمن الوطني بشهكل   ا مصهر تحت سهيطرة واشهراف االحتجاز 

االنتهاكات بحق الوههجناء، وا  ل الخصههومة الوههياسههية بين أفراد وزارة الداخلية كجزء من النظام 
واملوههجونين ىلع خلفية سههياسههية يوههعي خاللها النظام املصههري للتنكيل   الوههياسههي املصههري

ن دوص قلق بأص الوههجوص النتها  حقو  املوههجوني  ويعطي الغطاء القانوني لوههلطات  ،بمعارضههيه
حولت ت  ،يخ هههع أًيا منهم للمحاسهههبة واملوهههائلة عن الجرائم التي يتم ارتكابها بحق املوهههجونين

 لجهاز األمن الوطني يتم فيها انتها  حقو  األفراد دوص خوف أو رد .الوجوص الي مقرات تابعة 
 

 YwhpXy/2ly.bit://httpsمتا  ىلع الرابط: ، 0092أكتوبر   13، روفاة شقيق أبو زهري بوجن مصري رموقع الجزيرة،  5
، متا  ىلع الرابط:  راملنظمة املصرية تطالب بالتحقيق ا وفاة يوسف أبو زهري رالشبكة العربية ملعلومات حقو  اإلنواص،   6
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 سوء أوضاع االحتجاز( 5)
ن برج العرب العديد من االنتهاكات للظروف املعيشهية وعدم توفير داخل سهج  الزنازينأوضها  تشههد  

ل  الفردية للوههجناء بما يوههمأ لهم بالحصههول علي قدر بوههيط من الحياة اآلدمية داخ  االحتياجات
االسهتيعابية مروًرا بالتجهيزات ال هرورية داخل   الوهجن وطاقتهمباني بدًءا من حالة  جدراص الوهجن،  
  وهو ما يؤثر بالولب  يؤدي عدم تواجدها الى خلق حالة من التوتر الدائم داخل الوجن،  الزنزانة والتي

  االحتجاز بما  سههوء أوضهها  الحالة الصههحية والنفوههية للوههجناء كنتيجة مباشههرة ملا يعانوه من  ىلع
  حصول ىلع تغذية ومياه وزيادة التعرك لإلصابة باألمراك.شمله من صعوبة الت

ضههرورة أص تتوافر  ىلع  رنيلوههوص ماندياليا ملعاملة الوههجناء رقواعد  ية الدنالنموذجاعد  قوالتؤكد 
ا أماكن االحتجاز كل االشهتراطات الصهحية بما تشهمله من مراعاة لحالة الطقس والتهوية واإلضهاءة، 

لوهيطرة مبدأ العقاب عن    واضهحة  اال أص أوضها  الزنازين داخل سهجن برج العرب ال تعكس سهوي صهورة
ئمهة توهههمأ بهإعهادة  مهام بتوفير بيلهة مالوهههجين عن محيطهه االجتمهاعي وعهدم االهتطريق عزل ال

 تأهيله اجتماعًيا.

ىلع الر م من أهمية تصهنيف املحكوم عليهم واملوهجونين ا سهبيل اعادة تأهيلهم وادماجهم  و
داخل املجتمع عقب االنتهاء من تنفيذ العقوبة، لم يأخذ املشههر  املصههري ا اعتبارات التصههنيف 

الصهههحيهة والنفوهههيهة واالجتمهاعيهة  وي جوههههامهة العقوبهة مهماًل االعتبهارات املتعلقهة بهالحهالهة  سههه 
للموهجونين. وهو ما يترتب عليه ا كلير من األحياص تعرك حياة بعض املوهجونين للخطر الدائم  
 نظًرا للتجاهل املوههتمر من قربل ادارة الوههجن للنداءات واملطالبات املوههتمرة ب ههرورة مراعاة الحالة

ر كاص موجود معانا (:اسهم موهتعار )ه  فبحوهب شههادة كريم عبد الل  .الصهحية والنفوهية للموهجونين
ا الزنزانة واحد عنده اضهطراب نفوهي وكاص بيجيله حاالت صهر  باسهتمرار وطلبنا من ادارة الوهجن 

 7ر.أكتر من مرة ينقلوه املوتشفى أو حتى ينقلوه زنزانة تانية ودايًما كانوا يرف وا

كانت هذه   8،حاجة هنا اسههمها جنائي وسههياسههير معنديشعندي جنائي وبعدين أنا    متصههنفرأنت  
أحد الوههجناء الوههياسههيين  (اسههم موههتعار )سههيد محمد    علي  برج العرب  سههجنأحدي ردود مأمور  

الوهابقين داخل سهجن برج العرب، حيم ق هي ما يقرب من سهنتين داخل زنازين الجنائيين، وهو األمر 
الوهجناء الوهياسهيين بنقلهم داخل زنازين    سهبيل تكدير بعضة الوهجن أحياًنا ا الذي توهتغله ادار 

 
 2019مايو  13مقابلة مع كريم عبد الله راسم موتعارر بتاري   7
 2019أبريل  17مقابلة مع حوني محمد راسم موتعارر بتاري    8
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الجنائي والذي يترتب عليه سهههلوهههلة من املشهههادات املوهههتمرة داخل الزنزانة دوص تدخل من ادارة 
ال يوجد ا مصهههر نظام لتقييم الحالة الصهههحية والنفوهههية واملوهههجونين كخطوة  كما   9.الوهههجن

القاعدة الخاموهة من القواعد نمل كن مناسهبة ألوضهاعهم الصهحية، وتأماا لتصهنيفهم واحتجازهم  
تقليمل الفار  بين حياة الوهجن  ىلع موهلولية ادارة الوهجن عن  النموذجية الدنيا ملعاملة الوهجناء  

 10.للموجونين اإلنوانيةوالحياة الحرة بما يحفظ الكرامة 

 التكدس  -5-1
 منن   ناس يف وكان الزنزانة، يف بعض  فوق بننام كنا احنا"

 " يف املطبخ وناس عند باب الحمام بتنام

 مقتبس من شهادة سجين سابق بعد اطال  سراحه                                                                                      

البناء والتكوين تشهههد الزنازين داخل سههجن برج العرب أوضهها  احتجاز  ير انوههانية من حيم طبيعة 
جن برج العرب الداخلي والطاقة االسههتيعابية للزنزانة، فمع زيادة أعداد النزالء الوههياسههيين داخل سهه 

بحوههب شهههادات بعض املوههجونين الوههابقين أصههبحت الطاقة االسههتيعابية ال   2014منذ بداية  
)أسهم املوهاحة املتاحة واملحددة لكل فرد داخل الزنزانة. فبحوهب شههادة محمود سهيد تتناسهب مع 
ا ترو   ة ا الوههياسههي تقريًبكنا أول دفعر  :2014الى الوههجن ا يناير  والذي تم ترحيله  موههتعار( 

كانت   21مكانش لوهه ا سهياسهيين كتير  ير قيادات اإلخواص، ودخلونا زنزانة جديدة ا عنبر البرج 
 4فهاضهههيهة تقريبًها ومفيههاج أي حهاجهة وحتى جهدرانهها كهانهت محروقهة، والعنبر كلهه مكهانش فيهه  ير  

 11.ر5 رقم زنازين موكونة واحنا دخلونا ا زنزانة

وأعهداد النزالء داخهل كهل منهها وهو مها يرجع الى  احهة الزنهازينادات فيمها يتعلق بموههه تفهاوتهت الشههههه 
صهعوبة الوصهف الدقيق للموهجونين الوهابقين واختالف أماكن وفترات احتجازهم، الشهيء الذي ربما 
يشير الى أص مواحات الزنازين والغرف داخل الوجن قد تكوص مختلفة، لكن بمحاولة افتراك مواحة  

 
ملعاملة الوجناء )ج( رتوضع فلات الوجن املختلفة ا مؤسوات مختلفة أو أجزاء مختلفة من  من القواعد النموذجية الدنيا   11قاعدة   9

 ات مع مراعاة جنوهم وعمرهم وسجل سوابقهم واألسباب القانونية الحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك: املؤسو
 املوجونين بوبب جريمة جنائيةر )ج( يفصل املوجونوص بوبب الديوص و يرهم من املوجونين ألسباب مدنية عن  

ينبغي لنظام الوجوص أص يقلمل الى أدني حد من الفوار  بين حياة الوجن  ( ر1من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء ) 5قاعدة  10
 ةر والحياة الحرة، وهي فوار  من شأنها أص تهبط بحس املولولية لدي الوجناء أو باالحترام الواجب لكرامتهم البشري

 2019مايو  14مقابلة مع محمود سيد راسم موتعارر بتاري   11
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 4 الىأمتار  4ا  4ما بين هادات تفيد أص موهاحة كل زنزانة تتراو  لشه ا  تقريبية للزنازين فإص معظم
 أمتار تقريًبا.  6ا

فرد ا الزنزانة وكنا بننام فو  بعض، وكاص ا ناس مننا بتنام عند  27ر كنا   :ي هيف محمود سهيد
ص س تصههحي عشههاص مفيش مكاباب الحمام، وأحياًنا كنا بنقوههم مواعيد النوم يعني ناس تنام ونا

 .رام كلنانن

 عدد من املوجونين الوابقينكمحاولة من املوجونين لتخفيف حدة التكدس داخل الزنزانة يقول   
، وهي عبارة عن مجموعة من األكياس رأفراد 6لهههه  4كنا بنعمل طيارة ا الزنزانة كانت بتشهيل من  ر

كنها كاص بها  ول،  ة ويتم ربطها ا شههبابيك الزنزانةالقماج يتم ربطها ببعض لتصههبأ قطعة واحد
من الخطورة ما يكفي لتعريض حياة املوههجونين للخطر حيم أنها  ير آمنة ونتع عنها اصههابة عدد 

 من املوجونين بكوور نتيجة سقوطها املفاجئ.

ا قانوص الر م من عدم وجود اقرار واضهأ لحجم املوهاحة املقررة لكل سهجين داخل الزنزانة    ىلع
وههاحة الدنيا للموههجوص  ة للوههجوص، اال أنه من ال ههروري تحديد املتنظيم الوههجوص والالئحة الداخلي

االحتجاز والطاقة االسهههتيعابية بما يوهههمأ باسهههتيعاب املوهههجونين وتلبية احتياجاتهم    وملرافق
  12.ساسية من النوم واإلضاءة والتهوية والنظافة الصحيةاأل

 واإلضاءة    التهوية  -5-2

يق هي  حيم   بًبا اضهافًيا النتها  آدمية املوهجونين،يشهكل املوقع الصهحراوي لوهجن برج العرب سه 
يكوص سههوء التهوية عامل النتشههار سههاعة يومًيا، وا  ل هذا التكدس    22املوههجوص داخل الزنزانة  

األمراك، يقول محمهد موهههعهد رالزنزانهة كهاص فيهها شهههراعهة عهاليهة ا الحيطهة والن هههارة بتها  البهاب 
ة الشهبا  كاص كله سهلك والشهراعر ود سهيدادة محمبحوهب شههكذلك   13.ومكانوج بيدخلوا أي هوار

درجة الحرارة كانت عالية   2015فو  ملهاج الزمة خالمل ا الصهيف كنا بنموت وتحديًدا ا صهيف  
 املياهومكناج بنقدر نتنفس والشهبابيك صهغيرة مبتدخلش أي هوا، وا الشهتا كانت بتدخل علينا 

 
ية الدنيا ملعاملة الوجناء رتوفر لجميع الغرف املعدة الستخدام املوجونين، وال سيما حجرات النوم لياًل،  من القواعد النموذج 10قاعدة  12

ن حيم حجم الهواء واملواحة الدنيا املخصصة لكل  جميع املتطلبات الصحية، مع الحر  ىلع مراعاة الظروف املناخية، وخصوًصا م
 سجين واإلضاءة والتدفلة والتهويةر

 2019أبريل  19ع محمد موعد راسم موتعارر بتاري  مقابلة م 13
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لهواء كوسهيلة وقائية  ل أماكن االحتجاز ل هماص دوراص اكما أص للتهوية ضهرورة مجلحة داخ.  ربتا  املطر
 من انتشار األمراك. 

حوهههابنا، كنا بنشهههتري األسهههال    ىلعكنا بندخل الكهرباء  محمود   ي هههيف  ةوفيما يتعلق باإلضهههاء
، جنيه  800والحاجات من جوه الوههجن وكاص عشههاص ندخل كهرباء جوه األوضههة كانت بتتكلف حوالي 

ا ما كانت ملبة واحدة خافتة اإلضهاءة داخل الزنزانة  اإلضهاءة األسهاسهية كليًر كما يقول محمد موهعد أص
قطع   الىوتشههير عدد من الشهههادات نظر املوههجونين.   ىلعبما ال يوههمأ بالقراءة وبشههكل يؤثر  

ممها يهدفع الكهربهاء عن الزنهازين أحيهانًها كهأجراء تهأديبي كنتيجهة مبهاشهههرة لحهدث داخهل الوهههجن  
 اد طر  انارة بديلة.املوجونين ملحاولة ايج

واإلضههاءة كقواعد القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوههجناء ا تحديدها ملعايير التهوية وتنمل  
ارشههادية بأنه من ال ههروري داخل أماكن عيش الوههجناء أص تكوص النوافذ متوههعة بما يوههمأ بدخول  

زنزانهة، وأص تكوص اإلضههههاءة  دخول الهواء النقي الي داخهل ال  اضههههاءة طبيعيهة للعمهل والقراءة، كهذلهك
 14.عية كافية للقراءة والعمل دوص ارها  النظرالصنا

 واملياهوالنظافة الشخصية    الحمام  -5-3

يفصههله عن باقي الزنزانة    ،متر مربع تقريًبا  صههفموههاحته ن  بدوص باب  داخل كل زنزانة يوجد حمام
)أسهم موهتعار(:   حوهن سهعيدل  سهتارة قماج، يخلو من كل شهيء اال قاعدة بلدي وحنفية واحدة، ويقو

واحهد ا الزنزانهة فكنها بنعمهل دور ا الحمهام يعني واحهد يخرج وواحهد يهدخهل   25كنها أكتر من  ر
لكن علي صهعيد آخر    15ر،مشهغول  وبعدين تقعد توهتني الدور ملا يلف تاني وكاص تقريًبا دايًما الحمام

طوال مدة عقوبته، وأص   االنفرادي  أنه كاص محتجًزا بأحدي زنازين )أسهم موهتعار( حوهين رم هاصي هيف  
السهههتقبال قيادات اإلخواص نوهههبيا الزنزانة ر م ضهههيق موهههاحتها كاص حمامها مجهًزا بشهههكل جيد 

دائًما ما تكوص اجتهاد شهخصهي  وفيما يتعلق بالنظافة الشهخصهية فبحوهب الشههادات انها  16،وقتها
دوات وموههتلزمات ا تمنع دخول ألألفراد دوص أي موههاعدة من ادارة الوههجن التي كلير من األحياص م

 النظافة الشخصية.

 
 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء  11قاعدة  14
 2019مايو  26مقابلة مع حون سعيد راسم موتعارر بتاري   15
   2019يونيو  10رم اص راسم موتعارر بتاري   حوينمقابلة مع  16
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بطريق مصهههر  تعتمهد مهدينهة برج العرب ا الحصهههول علي امليهاه علي محطهة مليهاه الشهههرب  و
اإلسهههكنهدريهة الصهههحراوي تقع علي أحهد التر  املتفرعهة من ترعهة النوبهاريهة، كمها تعتمهد علي امليهاه  

للشهههرب واالسهههتخهدام آمنهة   امليهاه  ير  وهو مها يجعهل 17الجوفيهة والتي تحتوي نوهههبهة من امللوحهة.
للشهرب نهائًيا، وأص شههادات جميع املوهجونين الوهابقين بأص املياه ال تصهلأ   أكدت الشهخصهي، حيم

مشهههكلة املياه ا مدينة برج العرب دائمة الحدوث، فكانت تلجأ ادارة الوهههجن لفتأ خزانات املياه  
لطعم وشههديدة امللوحة، حيم يقول محمود  والتي يتم تخزينها لفترات طويلة مما يجعلها سههيلة ا

ف هلت خمس سهنين ا البرج مشهربتش مياه من الوهجن، وكنا بنشهتري مياه بأسهعار عالية سهيد رأنا 
 .من الكانتين عشاص نعرف نشربر

 التعيين/األكل   -5-4

وهجن  من نزالء الوهجن الوهابقين عن مدي سهوء الطعام الذي يتم تقديمه من ادارة اللم يختلف رأي أًيا 
قائي ضهههد ارتفا  وعدم صهههالحيته لألكل، ىلع الر م من أهمية التغذية داخل الوهههجن كعنصهههر و

معهدالت اإلصهههابهة بهأمراك سهههوء التغهذيهة اال أص طعهام الوهههجن رالتعيينر شهههديهد الوهههوء، ويعتمهد 
 مصهادر الغذاء اإلضهافية كالزيارات العائلية أو االضهطرار الى اللجوء  املوهجونين بشهكل أسهاسهي ىلع

حيم يكوص التعيين عبارة عن عدد من األصهناف قطعة لحم، أرز، فاصهوليا، انتين وكافتيريا الوهجن،  لك 
عيش، عدس، فول. كاص العامل املشهتر  بين هذه األصهناف أنها جميًعا سهيلة الطهي بشهكل يجعلها  

رز بيجيبولنا اللحمة كاوتش مينفعش تتاكل وال)أسههم موههتعار(: ر  ، فيقول محمودل ير صههالحة لألك
ا أواني ف هاًل عن طريقة تقديم التعيين    كل هذا  ر،والعيش كله رمل والخ هار مش موهتوي أصهاًل

مراعاة قواعد النظافة الصهههحية أثناء اعداد الطعام، وهو ما   ىلع ير نظيفة، مما يؤكد عدم الحر  
  نتقال وزيادة معدالت اإلصابة باألمراك.قد يومأ با

ن كويس جًدا ومكناج مصههدقين من كتر نظافة  ي كاص فيها التعيياملرة الوحيدة الل: روي ههيف كريم
، يذكر أص وفد من لجنة حقو  رالوجن من وفد حقو  اإلنواص  ىلعاألكل ملا كاص ا زيارة وتفتيش  

ملراقبة الوضهع داخل    2017رج العرب ا شههر أكتوبر ارة سهجن ببالبرملاص املصهري قد قام بزي اإلنوهاص
 18.قرير عن األوضا  الداخلية مغاير تماًما لشهادات نزالء الوجنالوجن اال أنها خرجت بت

 
ر كتيب صادر عن وزارة اإلسكاص واملرافق والتنمية العمرانية، جهاز مدينة برج العرب الجديدة،  التوصيف البيلي ملدينة برج العرب الجديدة   17

  NewCitiesProfile/eeaaReports/0/portals/eg.gov.eeaa.www://http/  ر متا  علي الرابط:2016
  متا  ىلع الرابط: ،2017أكتوبر   15،رزيارة وفد لجنة حقو  اإلنواص بالبرملاص املصري لوجن برج العرب رموقع أخبار اليوم،    18

zNE0LP/2ly.bit://https 

http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/NewCitiesProfile/
https://bit.ly/2LP0zNE


 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 
 

كانتين الوهههجن املالذ األخير من سهههوء الطعام واملياه والتعنت ومنع الزيارات ا كلير األحياص،  كاص
أيام الجمعة والعطالت الرسمية نظًرا ملنع الزيارات وصعوبة  حيم ي طر املوجونين اللجوء اليه ا  

الطعام من الخارج، وهو ما يدفعهم لشههراء موههتلزماتهم من كانتين الوههجن   الحصههول علي حصههمل
ي تكوص أسههعاره مرتفعة كليًرا بحوههب شهههادات النزالء، ف ههاًل عن التعنت ا دخول كلير من والذ

  .وجودها ا الكانتين إلجبار املوههجونين علي شههرائها املوههتلزمات الشههخصههية واملأكوالت بحجة  
ا كهانتين وكهافتيريها الوهههجن مختلفهة كليًهة عن ذلهك املقهدم ا لطعهام  جودة اوجهدير بهالهذكر أص  

ي نظيرتهها ا املطهاعم خهارج وجبهات التعيين املجهاني، حيهم كهانهت جودة طعهام الكهافتيريها تج هههاه
 الوجن.
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 حق املسجونين يف املعاملة اإلنسانية انتهاك  -6
 

 نفسك  محضر بتبقي السجن بوابة من دخولك بمجرد "انت 
   رأشكالها بكل  واإلهانة نتهاكات الا من لحفلة

 19مقتبس من شهادة سجين سابق بعد اطال  سراحه                                                                                      

سههاسههية املحكوم عليه  التي يكوص طرفاها بصههفة أمرحلة تنفيذ العقوبة رالوههجنر هي املرحلة  
واإلدارة العقهابيهة، وا ههذه املرحلهة يختفي الصهههرا  بين حريهة الفرد وأمن املجتمع وليس معني 

عليهه قهد صههههار بال حقو  تنعطف عليهها الحمهايهة، كهل مها ا األمر أص طبيعيهة ذلهك أص املحكوم  
وال ينهال من فال يوهههلهب أيًها من حقو  املحكوم عليهه كهإنوهههاص بهل يقيهد بع ههههها الحقو  تتبهدل  

تمهيًدا    كحق أسههاسههي  ضههرورة عالج وتأهيل الوههجين  ىلعوتقوم هذه املرحلة باألسههاس    20.باقيها
ادارة   تعهامهلاال أص    21.كمها نصههههت عهدد من املواثيق الهدوليهة  رة أخريإلعهادة ادمهاجهه ا املجتمع م

التي تملل  الوههجين ود من املمارسههات الحاطة بكرامة  يعدالاملرحلة تنطوي ىلع  الوههجن ا هذه
الداخلية للوهجن فإص انتهاًكا يومًيا  الظروف الى. وبالنظر  لحقوقه األسهاسهية كمخلو  بشهري  ًكاانتها

أص هنا  مراحل وفترات محددة ا حياة الوههجين داخل الوههجن يتعرك    اكميمارس بحق الوههجناء 
كانت عدد من املواثيق و  خاللها النتهاكات بغرك اإلذالل وفرك الوهههيطرة من جانب ادارة الوهههجن.

اإلقرار بما لجميع  ىلعرأسهها اإلعالص العاملي لحقو  اإلنوهاص الذي أشهار ا ديباجته    ىلع  الدولية
قد العهد الدولي للحقو  املدنية والوهياسهية  موادكذلك ،  ية من كرامة متأصهلةأع هاء األسهرة البشهر

 22،كرامته الشهخصهية  ة وتحفظعاملة تتوهم باإلنوهانيأكدت علي حق املوهجوص ا الحصهول ىلع م

 
 2019مايو  13مقابلة مع عماد محمدر اسم موتعارر بتاري    19

   183،  2015، حقو  املوجونين ا املواثيق الدولية والقانوص املصري، دار النه ة العربية د. محمد حافظ النجار، 20
النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء: اص الهدف من معالجة املحكوم عليهم بالوجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من  من القواعد   65قاعدة  21

، اكوابهم العزيمة ىلع أص يعيشوا ا  ل القانوص وأص يتدبروا احتياجاتهم  الحرية يجب أص يكوص، بقدر ما تومأ بذلك مدة العقوبة 
عزيمة. ويجب أص يخطط هذا العالج بحيم يشجع احترامهم لذواتهم وينمي لديهم حس بجهدهم، وجعلهم قادرين ىلع انفاذ هذه ال

 املولولية. 
امل جميع املحروموص من حريتهم معاملة انوانية تحترم الكرامة  ( من العهد الدولي الخا  بالحقو  املدنية والوياسية: يع1) 10مادة  22

 األصيلة ا الشخمل اإلنواني. 
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ب ههرورة حفظ الكرامة اإلنوههانية وأنها مصههونة ال   55،  51 املوادأقر ا كذلك فإص الدسههتور املصههري 
 23.تمس

تعامل  التعذيب وسهههوء املعاملة واسهههتعمال القوهههوة اال أص   ىلعحظر املفروك من ال الر م  وىلع
امتداد  ىلعموههلولي الوههجن ال يخلو من ايذاء بدني ومعنوي يتعرك له الوههجناء بشههكل منهجي  

والحق ا عهدم التعرك للتعهذيهب و يره من ضهههروب املعهاملهة القهاسهههيهة أو فترات احتجهازهم،  
والتعهذيهب كمها عرفتهه االتفهاقيهة   .و أحهد الحقو  التي ال يمكن تقييهدههاالالانوههههانيهة أو املهينهة ه

شههديد، جوههدًيا كاص أم عقلًيا يلحق  رأي عمل ينتع عنه ألم أو عذاب هو ولية ملناه ههة التعذيب الد
عمًدا بشهخمل ما بقصهد الحصهول من هذا الشهخمل، أو من شهخمل ثالم علي معلومات أو علي اعتراف 

يقوم  عندما يلحق ملل هذا األلم أو العذاب ألي سهههبب من األسهههباب به أو  أو معاقبته علي عمل ارتك 
علي التمييز أًيا كاص نوعه، أو يحرك عليه أو يوافق عليه أو يوهكت عنه مو ف رسهمي أو أي شهخمل  

وعلي الر م من تجريم الدسههتور املصههري للتعذيب بكافة أشههكاله   24.آخر يتصههرف بصههفته الرسههميةر
ل  كفع اال أص التشهههريعات املصهههرية لم ت هههع تعريف محدد للتعذيب    25،مكجريمة ال توهههقط بالتقاد

من قانوص العقوبات   129،  127،  126تي تحددها املواد يوهتوجب العقوبة اال بتوافر عدد من الشهروا ال
بأص يكوص املجني عليه متهًما والفاعل مو ف عمومي ويكوص التعذيب  رضهههه حمل املتهم علي  

قوهوة ال لف وقائع التعذيب علي أنها اسهتعمال مو ف عام للباب أمام تكييوهو ما يفتأ ا 26،االعتراف
 . تتناسب عقوبتها مع جوامة فعل التعذيب

العديد من االنتهاكات التي ترتكبها ادارة الوههجن تجاه الوههجناء ا كلير األحياص ال  اصويمكن القول 
درجة   الىأنها كل ايذاء ال يصههل    يقصههد بالقوههوة أو املعاملة الالانوههانيةو  ،ترقي العتبارها تعذيب

جوههامة اإليذاء البدني واملعنوي، اال أص حظًرا آخر   التعذيب أي أص ما يفصههله عن التعذيب هو درجة

 
دستور    55مادة .جمهورية مصر العربية: الكرامة حق لكل انواص، وال يجوز املواس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتهادستور   51مادة  23

بس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه وال  جمهورية مصر العربية: كل من يقبض، أو يح
بدنًيا أو معنوًيا، وال يكوص حجزه أو حبوه اال ا أماكن مخصصة لذلك الئقة انوانًيا وصحًيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل   اكراهه، وال ايذا ه

 اإلتاحة لألشخا  ذوي اإلعاقة.
 م  1984 االتفاقية الدولية ملناه ة التعذيب و يره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانوانية أو املهينة،  1مادة  24
 دستور جمهورية مصر العربية: التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة ال توقط بالتقادم 52مادة   25
موتخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أول فعل ذلك بنفوه لحمله ىلع   : كل مو ف أو1937لونة  58من قانوص العقوبات رقم  126مادة  26

 ث سنوات الى عشر.االعتراف يعاقب بالوجن املودد أو الوجن من ثال 
: كل مو ف أو موتخدم عمومي وكل شخمل مكلف بخدمة عمومية استعمل القووة مع  1937لونة  58من قانوص العقوبات رقم  129مادة 

بحيم أنه أخل بشرفهم أو أحدث آالًما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تزيد ىلع   الناس اعتماًدا ىلع و يفته
 تي جنيه مصري. مائ
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فرضهههتهه املواثيق الهدوليهة والوطنيهة علي اسهههتخهدام القوهههوة واإليهذاء واللجوء الي املعهاملهة الغير 
دم لحقو  املدنية والوهياسهية قد نصهت علي عمن العهد الدولي الخا  با 7نت املادة انوهانية، فكا

الدولية  االتفاقيةكما أولت   27.جواز اخ ها  أحد للتعذيب وال املعاملة القاسهية أو العقوبة الالانوهانية
راف والتي أقرت تعهد الدول األط 16بحظر اسههتعمال القوههوة ا املادة   اهتماًماملناه ههة التعذيب 

 28أو املهينة والتي ال تصهههل الي حد التعذيب.والالانوهههانية بمنع حدوث أعمال املعاملة القاسهههية  
ص التشهريعات الوطنية قد جرمت بشهكل قاطع اسهتخدام املو ف العام للقوهوة كما ورد ا فإ كذلك

املة  وىلع الر م من تجريم اسههتعمال القوههوة واملعمن قانوص العقوبات املصههري.   129نمل املادة 
واجهة سهجانيهم،  ي تنعكس ىلع حماية قانونية للوهجناء ا مالالانوهانية والحاطة بالكرامة والت

من  55وص الهذي أكهدت عليهه املهادة  يهاب الرقهابهة والتفتيش الق هههائي ىلع الوهههجه وا  هل  اال أنه 
ات حيم نصت علي ضرورة وجود تفتيش منظم ملؤسو  ،القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء

من مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشههخا     29املبدأ  أقر كذلك    29،الوههجوص وخدماتها
بإلزامية قيام أشههخا  تعينهم سههلطة    ،الذين يتعرضههوص ألي شههكل من أشههكال االحتجاز أو الوههجن

موههتقلة بتفقد أماكن االحتجاز بشههكل دوري كما أكدت علي حق املوههجونين ا االتصههال بهؤالء  
انما هو بملابة اقرار ضهمني ملو في الوهجوص   األشهخا  وايصهال شهكاويهم بحرية وا سهرية تامة

وتوههتمر    .ملوههجونينبعدم تعرضهههم للموههائلة واملحاسههبة ا حالة اسههتخدام القوههوة ضههد ا
ترات تمارس انهاء مدة العقوبة اال أص هنا  ف  وحتىاالنتهاكات بحق الوههجناء منذ دخولهم الوههجن  

 30 خاللها انتهاكات صارخة بحق املوجونين.

 
  أوالعهد الدولي الخا  بالحقو  املدنية والوياسية: ال يجوز اخ ا  أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانوانية  7مادة  27

التجربة شكاًل  لكرامة، وىلع وجه الخصو  ال يجوز اجراء أية تجربة طبية ىلع أحد دوص رضاه الحر، وبدوص تلك املوافقة، تعتبر الحاطة با
 من أشكال التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالانوانية أو املهينة.

منع ا أي اقليم خاضع لواليتها الق ائية حدوث أي  : تتعهد كل دولة طرف بأص ت1984من االتفاقية الدولية ملناه ة التعذيب  16مادة  28
انوانية أو املهينة التي ال تصل الي درجة التعذيب كما حددته املادة األولي،  أعمال أخري من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

ها، أو عندما تتم بموافقته أو بوكوته  عندما يرتكب مو ف عمومي أو شخمل آخر يتصرف بصفة رسمية هذه األعمال أو يحر  علي ارتكاب
وذلك باالستعاضة عن اإلشارة الي التعذيب باإلشارة الي  يره من ضروب   13،  12، 11، 10عليها، تنطبق بوجه خا  االلتزامات الواردة ا املواد 

 املعاملة القاسية أو الالانوانية أو املهينة. 
ة الوجناء ريجب أص يكوص هنا  تفتيش منظم ملؤسوات الوجوص وخدماتها، يكلف به  من القواعد النموذجية الدنيا ملعامل 55قاعدة  29

سلطة مختصة. وىلع هؤالء املفتشين بوجه خا  واجب االستيقاص من كوص هذه املؤسوة تدار  مفتشوص مؤهلوص ذوو خبرة تعينهم 
 طبًقا للقوانين واألنظمة وىلع قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية واإلصالحيةر 

 لوجن  من مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخا  الذين يتعرضوص ألي شكل من أشكال االحتجاز أو ا 29مبدأ  30
ملراقبة مدي دقة التقيد بالقوانين واألنظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد أماكن االحتجاز بصفة منتظمة أشخا  مؤهلوص ومتمرسوص   -

 اًما عن الولطة التي تتولي مباشرة ادارة مكاص االحتجاز أو الوجن. تعينهم وتوألهم سلطة مختصة موتقلة تم
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 اإليراد/التشريفة -6-1

 الًبا ما يصهاحبها تعدي جوهدي ولفظي   لحظة الوصهول األولي للموهجونين الي داخل الوهجن، والتي
بداًل من االلتزام   ،رحفلة اسهتقبالتوهميتها داخل الوهجن ر ىلعالوهجناء الجدد والتي يصهطلأ    ىلع

وجن عند دخوله العلن املوجوص  من الالئحة الداخلية للوجوص بأص ريج   81القانوني الذي أقرته املادة  
عنهد مخهالفتهه اللوائأ والقوانين كمها يعلم بكيفيهة   بحقوقهه والتزامهاتهه والجزاءات التي توقع عليهه

 تقديم شكواهر.

فور وصهول املوهجونين تبدأ رحلة االنتها  البدني واملعنوي والتي  الًبا ما يكوص االسهتقبال بال هرب 
يتعرك لها الوههجناء عند وصههولهم،   يمكن أص  التيلالنتهاكات    األدنىوالوههباب واإلهانة وهو الحد  أ

كهاملهة بهدوص أي اعتبهار للظروف املنهاخيهة وحهالهة الجو وهو مها ال لرأس وخلع املالبس  حيهم يتم حالقهة ا
 يجر  املوجونين ىلع االعتراك عليه خوًفا من م اعفة التعذيب. 

أول ما وصهلت الوهجن  ر:  عن لحظاته األولي داخل الوهجن )اسهم موهتعار(  سهعيد  حوهن  شههادة  بحوهب
حاجة ممكن تحصهل هي انك تتشهتم بأمك وكاص ا وكنا مجموعة كبيرة وا التشهريفة كانت أقل  

ضهههرب باأليادي والعصهههياص من بعض املخبرين، وتقلع هدومك كلها وتوهههلمها هي والبطاطين وأي 
ي والتقليدي ، والكاحول هو الزي الرسههمبيه اإليراد  تدخلواحد ده اللي    كاحول  حاجة معا  وتوههتلم

  31.رداخل الوجن

أكبر من تلك التي يتعرك لها الوهياسهيين   النتهاكاتحوهن أص املوهجونين الجنائيين يتعرضهوص  وأشهار 
التغوا رالتبرزر أمام بع هههم  كذلك ا التشههريفة، حيم يتم اجبارهم علي خلع مالبوهههم كاملة و

عهات داخهل  من املمنو  تهريهب أيًهاالبعض ا موههههاحهة مفتوحهة داخهل الوهههجن للتهأكهد من عهدم  
ص ههذا االنتهها  وعلي الر م من افتقهاره أليًها من أشهههكهال اآلدميهة واحترام الكرامهة أحشههههائهم، اال أ

اإلنوهانية ال يقف عند هذا الحد بل أص املوهجوص الذي يرفض أو يتعلر ا عملية التغوا يتم ضهربه  
العملية يومًيا حتي يقوم بتنفيذ    علي جوده العاري من أي مالبس، وادخاله  رف األمانة وتكرار ذات

و رف األمانة هي  رف مخصهصهة للتكدير للوهجناء الجدد أو أوللك   .ملطلوب ثم يتم نقله الي اإليرادا
الهذين يرتكبوص مخهالفهات توهههتوجهب التهأديهب من وجههة نظر مهأمور الوهههجن والتي  هالبًها مها تكوص 

 

رية وا سرية تامة باألشخا  الذين يتفقدوص أماكن االحتجاز أو الوجن وفًقا للفقرة  يحق للشخمل املحتجز أو املوجوص االتصال بح -
 ماكن.األولي مع مراعاة الشروا املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحون النظام ا تلك األ

 مقابلة مع حون سعيد راسم موتعارر، مرجع سابق  31
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من و  مخالفة قانونية توتوجب العقابوت ولي  راملويرينرمشادات مع أفراد ادارة الوجن أو مع أحد 
 32 .يدخل  رف األمانة يتعرك لإلصابة بأمراك جلدية

يتم نقل املوهجونين الي  رف اإليراد والتي يق هوص بها أيامهم العشهرة األولي داخل الوهجن كحجر  
وعلي الر م من أص  33،من الالئحة الداخلية لتنظيم الوههجوص 46صههحي وفًقا ملا نصههت عليه املادة 

ا الوقوف علي الحالة الصههحية للوههجين  وتحديد شههكل الرعاية  م ألداء دورها  رف اإليراد توههتخد
اال أص  رف اإليراد داخل    ،الطبية التي يحتاجها ومنع انتشههار العدوي واألمراك بين الوههجناء اآلخرين

يتم م سههجن برج العرب يتم اسههتخدامها كأداة لتكدير الوههجناء الجدد وفرك الوههيطرة عليهم، حي
  ال تراعي ادارة الوهههجن  ايدا  عدد من املوهههجونين لفترات طويلة تتجاوز املدة املحددة قانوًنا، كما

 .تماًما للحالة الصحية للموجونينالفصل بين املوجونين داخل  رف اإليراد، كما أنها ال تعير اه

كاص فيها حوالي وضهة األ  .يوم ا اإليراد 70ر قعدوه  )أسهم موهتعار(: أشهرف عبد الحليمتقول زوجة 
يخرجه عشههاص يتوههكن يقوله   ال ههابطبس سههياسههيين والباقي جنائيين، وكاص كل ما    5منهم  34

  2014ت سهجن برج العرب ا أواخر  رروح)أسهم موهتعار(: محمود سهيد    قال  34.ملكش مكاص ارجع تانير
ية مكوهورة أول ما دخلت حطوني ا اإليراد ا أوضهة كلها صهراصهير وفلراص وكانت ضهلمة والحنف

وفيما يتعلق بالحالة الصههحية للوههجناء ا اإليراد   35.والحمام كاص مفتو    الزنزانة ومفيهوج مياهر
التعهذيهب حصهههلهه حهالهة نفوهههيهة وكهاص موهههجوص جهديهد ا اإليراد من كتر يقول محمود ركهاص معهانها 

 لنار. األوضة بس مكانش حد بيومع بيجيله تشنجات طول الوقت، وكنا بنطلب منهم يخرجوه من

قعدنا  : ر2015-2013الذي كاص محتجًزا داخل برج العرب ا الفترة بين  )أسم موتعار(    اسالم سعدقال  
حهاجهة ال ههدوم وال بطهاطين، ومكهانش ا جنهائي من  ير أي   13سهههيهاسهههي و  4أيهام ا اإليراد كنها    6

 ريض قلهب وكنهاحمهام ا الزنزانهة كنها بنخرج الحمهام مرة واحهدة الصهههبأ، وكهاص معهانها مريض كبهد وم
بنطالب اص يتم توههكينهم عشههاص دخاص الوههجاير وعشههاص ميحصههلش لحد فيهم م ههاعفات بس  

  36.رمكانش ا أي استجابة

 
 جانب ادارة الوجن للتواصل مع املوجونين و الًبا ما يعمل لصالأ ادارة الوجن املوير: شخمل موجوص رجنائير يتم اختياره من  32
أيام ال يختلط خاللها   10ي ملدة من الالئحة الداخلية لتنظيم الوجوص رعند قبول موجوص بالوجن يوضع تحت االختبار الصح 46مادة  33

وم املخصمل له ا الوجن مالم يراه الطبيب  ير ذلك وستلني من  باملوجونين اآلخرين وال يؤدي عماًل وال يزار ثم ينقل بعدها الي الق
 ذلك الوجناء املنقولوص من الوجوص العمومية والليمانات اذا كانوا قد أم وا فيها مدة االختبار الصحير 

 2019أبريل  12ة مع زوجة أشرف عبد الحليم راسم موتعارر بتاري  مقابل 34
 2019مايو  20بتاري  مقابلة مع محمود سيد راسم موتعارر  35
 2019يونيو  17مقابلة مع اسالم سعيد راسم موتعارر بتاري   36
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مراك، حيم أص األوضههها  وهههت اال مكاًنا لإلصهههابة باألاإليراد لي   رفبحوهههب جميع الشههههادات فإص 
وا  ل عدم   ،لحشهرات والقواركاملعيشهية داخلها أسهوأ حااًل من الزنازين من حيم التواجد الدائم ل

توافر لوازم املعيشهة والنظافة الشهخصهية يصهبأ املوهجونين أكلر عرضهة لإلصهابة بعدد من األمراك 
 والجرب. رأسها األمراك الجلدية كالحكة  ىلع

 التأديب   -6-2
 

  مكانشمتر يف متر ونص،    أوضةجنائيين يف  3  معايا"دخلت التأديب يف عز الشتا ودخل 
فيها حمام، وكان فيها شباكين كبار مدخلين برد جامد   بنعمليك جردل بالستفيها غير 

بطانية، وكان كل يوم الصبح    حتىحماالت ومن غير   بفانلةيف التأديب  سايبينيوكانوا 
 "باكله  فمكنتشاألكل علي األرض  بيرميليالتبرز وأنا كان  علييضرب الجنائيين ويجبرهم 

          
 37  اطال  سراحهمقتبس من شهادة سجين سابق بعد                                                                     

املحهافظهة ىلع االلتزام بهالقواعهد والقوانين داخهل  هو  الغرك من الوهههمها  بهالعقوبهة التهأديبيهة  
العقابية، اال أص ادارة الوهجن اعتبرت وجود جزاءات تأديبية ربما تصهريًحا باسهتخدام القوهوة املؤسهوهة 

ظمة لتحديد الوههلو  الذي وىلع الر م من وجود العديد من القواعد القانونية املن.  تجاه الوههجناء
توهههتوجهب توقيع عقوبهة تهأديبيهة، والتي خلهت ا معظمهها من أي سهههلو   يمكن اعتبهاره مخهالفهة  

ينتهك كرامة الوهجين وحقوقه األسهاسهية، اال أص تعامل مو في الوهجن لم يخلوا من سهوء    يعقاب
ياب الرقابة  ولعل مرد ذلك    .املعاملة للوههجناء ا وقائع ا معظمها ال توههتوجب فرك عقوبة

من القواعد النموذجية  27القاعدة   أقرتو. وههتقلة علي مقرات االحتجاز ومنها سههجن برج العربامل
ملعاملة الوههجناء بحق املو فين العموميين ا الحفاظ علي النظام واالن ههباا ولكن دوص الدنيا  

 38.فرك قيود أكلر مما يلزم لكفالة األمن

التي يجوز توقيعها    املتفاوتة  بالجزاءات 1956لوهنة  396رقم  وصوبالر م من اقرار قانوص تنظيم الوهج
اص من بعض أو كل االمتيازات وتنزيل درجة  بحوهب جوهامة الفعل من اإلنذار والحرم املوهجوص  ىلع

، اال أنهه ال يوجهد هيكهل اقرار الحبس االنفرادي  الىأعلي وصهههواًل  درجهة   الىاملوهههجوص أو تهأخير نقلهه 

 
   2019يونيو  17مقابلة مع عمر حوني راسم موتعارر بتاري   37
ية الدنيا ملعاملة الوجناء ريؤخذ بالحزم ا املحافظة ىلع االن باا والنظام، ولكن دوص أص يفرك من  من القواعد النموذج 27قاعد  38

 القيود أكلر مما هو ضروري لكفالة األمن وحون انتظام الحياة املجتمعيةر 
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ن سهههلطة  التي توهههتوجب عقوبة تأديبية، وهو ما يعطي مو في الوهههج قانوني يحدد املخالفات
 39.التأديبيةي توتوجب العقوبة تحديد املخالفة الت

الوهجين الوهابق ا سهجن برج العرب ا الفترة بين    )اسهم موهتعار(، بحوهب شههادة عمرو فارو 
قرر ينزله التأديب،   ال ههابطحصههل مشههكلة مع موههجوص مرة ا الزيارة، وبعد الزيارة : ر2017 الى  2014

ا األوضهههة كهل اللي   خهدواه يتهاخهد التهأديهب عشهههاص معملش حهاجهة،  وملها الزنزانهة كلهها رف هههت انه 
 40.رالتأديب وجردوا األوضة ىلعحلقولهم شعرهم وكدروهم، وبعدين أخدوه 

أكد جميع الوجناء الوابقين الذين ق وا عقوبتهم داخل سجن برج العرب أص  رف التأديب باإلضافة  
كونها أسهوأ حااًل من الزنازين العادية وال تصهلأ سهوي كمأوي للحشهرات والقوارك بحوهب شههادة   ىال

خلو من االعتداء البدني والوهههباب بأبشهههع األلفاظ  تكما أص حاالت التحويل للتأديب لم  .العديد منهم
رات كما تؤكد جميع الشهههادات أص جميع املواإلكراه النفوههي واملعنوي من جانب مو في الوههجن.  

وأص ادارة  ،وهههجين للتأديب لم تكن هنا  مخالفة فعلية توهههتوجب العقوبةالالتي يتم فيها تحويل  
لتكدير الوههجناء وفرك الوههيطرة ىلع الوههجن، وأص الوههجناء يتم كأداة  الوههجن توههتخدم التأديب 

  ةخلفي   ىلعتحويلهم للتأديب ا حال اعترك أًيا منهم ىلع اهانة موجهة له من أحد ال ههباا أو 
  مشادة كالمية مع املخبرين أو أحد مو في الوجن.

يوهههتخهدم مو في الوهههجن العقوبهات التهأديبيهة التي يمكن اعتبهارهها حهاطهه بهالكرامهة اإلنوهههانيهة 
 .باملخالفة لالتفاقيات الدولية التي تفرك حظًرا ىلع اسههتخدام القوههوة ا مواجهة املوههجوص

لحقو  الخا  باجانب العهد الدولي   الى  ،ناءجوقد نصهههت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوههه 
الحظر الكامل السههتخدام االعتداء  ىلع ،تفاقية الدولية ملناه ههة التعذيباملدنية والوههياسههية واال

أص العقوبهات البهدنيهة   ىلع  القواعهد النموذجيهة  من  31البهدني كعقوبهة تهأديبيهة، حيهم نصهههت املهادة  
  41.بات تأديبيةوالقاسية أو الالانوانية محظورة كلًيا كعق

 
  1956لونة  396من قانوص تنظيم الوجوص رقم  43مادة  39
 1956نة لو 396من قانوص تنظيم الوجوص رقم  44مادة     
 2019أبريل  16مقابلة مع عمرو فارو  راسم موتعارر بتاري   40
النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء رالعقوبة الجودية والعقوبة بالوضع ا زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو ال  من القواعد   31قاعدة  41

 انوانية أو مهينة، محظورة كلًيا كعقوبات تأديبيةر 
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 التجريد -6-3

فترات كوسهههيلة اضهههافية لتكدير الوهههجناء وفرك  ىلعتنتهع ادارة الوهههجن تجريد زنازين الوهههجن  
يتم خاللها تجريد   بصهورة مفاجلة  لزنازينبتفتيش ا  ادارة الوهجن  حيم تقومالوهجن،    ىلعالوهيطرة 

ت الوهجناء الوهابقين شههادا  وبحوهب  .الزنازين بشهكل كامل من كل املتعلقات األسهاسهية للموهجونين
الوجن أو عن طريق مصلحة الوجوص، ودائًما ما يصاحب  ة  فإص التفتيش رالتجريدر يتم اما من قربل ادار 

وهههجونين خهارج الزنزانهة  التجريهد اعتهداءات بهدنيهة تصههههل لحهد التعهذيهب، حيهم يتم اخراج جميع امل
، وا حالة اعتراك أًيا من أحياًنا  وتفتيشهها وتجريدها من كامل األ طية والفرج واملالبس وحرقها

 . الوجناء يتم تحويله للتأديب

قهامهت ادارة الوهههجن بغلق كهامهل الزنهازين    22خلفيهة مشههههادة ا عنبر    وىلع  2014يونيو    3بتهاري   
للتأديب توترت بعدها العالقة بين املوهجونين وادارة الوهجن،    وتحويل مجموعات كبيرة من الوهجناء

، وهو اليوم الذي شههههد تنفيذ أول حكم اعدام 2015مارس  7يوم   حتى  سهههتقرار اال أص األمور عادت لال
والذي كاص متهًما خلفية ق هية سهياسهية، حيم تم اعدام محمود حوهن رم هاص   ىلعلشهخمل محتجز 

شهههههدت الفترة بهالتزامن مع تنفيهذ حكم   .طفهال سهههيهدي جهابرذمهة الق هههيهة املعروفهة بقتهل أ ىلع
عنف حيم قامت بمنع الخروج الوههجن وهو ما قابلته ادارة الوههجن بالاإلعدام حالة من الهياج داخل  

وبحوهب ما قاله  .من الزنازين نهائًيا ألي  رك، كما قامت مصهلحة الوهجوص بتجريد زنازين الوهياسهي
ا التفتيش العهادي كهاص بيهدخهل يقولهك خهد حهاجتهك واطلع برة الزنزانهة أمها وقهت : رمحمود رفعهت

ة مبتهاخهدج  ير طقم واحهد كمهاص وهمها بين هههفوا الزنزانهة من كهل حهاجهة  التجريهد بتطلع برة الزنزانه 
  42.رالنظافة الشخصية والكتب حتي الهدوم والبطاطين واألكل ولوازم

وا   2016نوفمبر    شههههر ات  كر أص عملية التجريد تتكرر بشهههكل شهههبه دوري، حيم تمجدير بالذ
وأخذ املتعلقات الشهههخصهههية    جنريد الوههه تج  2019وا فبراير   2018أكتوبر   وا  2017أ وهههطس  

. وبحوههب جميع الشهههادات فإص فترات للموههجونين من بطاطين ومالبس وموههتلزمات نظافة وأكل
تجريد يوههتتبعها ت ههييق كامل من جانب ادارة الوههجن وتعنت ا التوتر داخل الوههجن وعملية ال

سهية، حيم يتم دخول املوهتلزمات الشهخصهية لتعويض ما تم سهلبه من احتياجات املوهجونين األسها
منع الزيارة ا بعض األحياص أو الوههما  بزيارة ملدة قصههيرة مع عدم الوههما  بدخول ما يكفي من 

 .الطعام واأل طية واملالبس
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ر ا كهل مرة بيحصهههل فيهها تجريهد بيهاخهدوا منهم كهل  :جهة املوهههجوص ابراهيم عبهد الغفهار تقول زو
، يعني مبيهدخلوج بطهاطين وال ههدوم وال حهاجهة ا الزنزانهة وبيمنعوا بعهدهها دخول حهاجهات  يرهها

بطانية واحدة ميري، ومكانوج بطاطين وخلوه يق هي الشهتا كله ب 4أكل، ا التجريدة سهحبوا منه 
 43.بدخول  يارين فقط ا كل زيارةر بيومحوا  ير

ويصهاحب عملية التجريد تحويل مجموعات كبيرة من نزالء الوهجن للتأديب ىلع خلفية االعتراك أو 
اب عن الطعام لتحوهين  روف الوهجن، ويتم منع الزيارة عن نزيل التأديب طوال فترة العقوبة اإلضهر

ا بعض الحاالت   حتىاحتياجاته األساسية بشكل كامل،    ىلعة وهو ما يحرمه من الحصول  التأديبي
  التي تومأ فيها ادارة الوجن بالزيارة فتكوص ملدد قصيرة جًدا مع منع دخول أي موتلزمات شخصية

ف هههلت الزيارة لفترة طويلة مدد : ر، وتقول زوجة محمد حوهههنسهههوي طعام يكفي ملدة يوم واحد
وبيمنعوا دخول كهل حهاجهة وملها نوهههألهم ليهه يقولوا   قصهههيرة جهًدا بعهد خروجهه من التهأديهب وكهانوا

 44.رعشاص هما لوه ا التأديب

يتم فيها تجريد   أص خوههائر املوههجونين املالية ا كل مرة)أسههم موههتعار(  ي ههيف حوههن سههعيد  و
جًدا، حيم يتم االسهتيالء علي لوازم املعيشهة األسهاسهية التي تم الحصهول عليها  الزنزانة تكوص كبيرة 

الوهابقة علي التجريد الذي يجعل الزنزانة فار ة تماًما من أي  روف توهمأ للعيش بها،   طوال املدة
ادارة الوهههجن تقوم بإتالف كل ما   كما أنه ف هههاًل عن حرمانهم من متعلقات بمبالا مالية كبيرة فإص

صههنعه املوههجونين كمحاولة لتحوههين  روف الزنزانة ملل الوصههالت الكهربائية واإلضههاءة والتهوية 
 عاملة الحاطة بالكرامة اإلنوانية.اسية الى امليرقي حرماص املوجونين من أ راضهم األسو .يرهاو 

 التغريب -6-4

  وذويهم  املوهجونين الوهياسهيين ىلعتزويد املشهقة بغرك امل هاعفة املوهتمرة لألثر النفوهي و
سهجوص أخري بدوص اخبار ذويهم   الىتقوم ادارة سهجن برج العرب باسهتمرار بتغريب الوهجناء ونقلهم  

ذويه والذين   ىلعاملوهجوص ليقع   ىلعأو الوهما  لهم باالتصهال بهم، ويتجاوز التغريب كانتها  أثره  
ج العرب ويصهاحب كل األحداث داخل سهجن بر  .وهفر لزيارتهميجهلوص مصهيره ومن ثم يتكبدوص عناء ال

من  68وتنمل القاعدة   .جوص أخري بعيدة عن محافظات سههكنهمسهه  الىتغريب العديد من الوههجناء 
ن ا ابالغ أسهرته علي الفور بوهجنه أو يالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوهجناء علي حق الوهج

 
 2019مايو  11عارر بتاري  مقابلة مع زوجة ابراهيم عبد الغفار راسم موت 43
 2018أبريل   26مقابلة مع زوجة محمد حون راسم موتعارر بتاري   44
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ة للوهههجوص  من الالئحة الداخلي 66مخالًفا للمادة  ه يعد كما أن  45أخري.  نقله الي مؤسهههوهههة عقابية
 46نقله الي سجن آخر. والتي تلزم ادارة الوجن بالوما  للموجوص بالتواصل مع ذويه عند

ذمة   ىلعوىلع خلفية اضهراب عن التعيين والجلوهات قام به عدد من املوهجونين    2014ا عام  
ث الحي الراقي، قهامهت ادارة الوهههجن بترحيهل  واملعروفهة اعالميًها بهأحهدا  2014لوهههنهة    157الق هههيهة  

لم يتوقف التغريب عند هذا الحد بل أصههبأ ممارسههة مالزمة   .ة منهم لوههجن دمنهور مجموعة كبير
 وكأداة للتنكيل باملوجونين.  ألي محاوالت تصعيد داخل الوجن

اخل  وىلع خلفية اضهراب نتيجة قيام سهلطات الوهجن بتعذيب املوهجونين د  2016ا شههر نوفمبر  
سجوص املنيا وجمصة ووادي   الىموجوص    350عنابر اإلعدام، قامت ادارة الوجن بترحيل ما يقرب من  

بتعرضهههم لل ههرب  تفيد   الشههكاوىعدد من  قام أهالي املوههجونين داخل الوههجن بتقديم  . النطروص
  47.يبوالتعذ

ذين يتم نقلهم الي اسهتمرت ممارسهة التغريب علي الر م من املشهقة التي يعانيها أهالي الوهجناء ال
وهههجن كل فترة بترحيل مجموعة  سهههجوص بعيدة كليًرا عن محافظات سهههكنهم، حيم تقوم ادارة ال

: محمود  كبيرة الي سهجوص املنيا ووادي النطروص وجمصهة والوادي الجديد، بحوهب ما روته زوجة عامر  
قام    2019براير ا شهههر ف  عقب تنفيذ حكم اإلعدام بحق املتهمين ا ق ههية مقتل النائب العامر

املوههجونين بأداء صههالة الغائب عليهم، قامت ادارة الوههجن حولت بع هههم للتأديب، فاملوههجونين  
 عملوا اضهههراب عشهههاص يحوهههنوا الظروف قامت ادارة الوهههجن جردت الزنازين و ربت مجموعة كبيرة

  48.لوجوص جمصة ووادي النطروص، ومجموعة تانية نقلتهم لزنازين الجنائير

انتهاًكا لحق الوهجناء وذويهم ا التواجد ا سهجوص قريبة من منازلهم أو   يب كممارسهةويعد التغر
محافظات سهكنهم بما يوهمأ بإعادة تأهيلهم اجتماعًيا ويجنب ذويهم مشهقة الوهفر لزيارتهم ا 

من القواعد النموذجية  59وقد نصهههت القاعدة   .ل اقامتهم ملات الكيلومتراتسهههجوص تبعد عن محا
 

، أو أي شخمل آخر يعتبره واسطة اتصال، ىلع  من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء رلكل سجين الحق ا ابالغ أسرته 68قاعدة  45
به من األمراك أو اإلصابات الخطيرة ويجب تمكينه من ذلك وتزويده بما يحتاجه من   الفور بوجنه أو نقله الى مؤسوة أخري وبما قد يلحق 

 وسائل لهذا الغرك. ويخ ع اإلفصا  عن معلومات الوجناء الشخصية للتشريعات املحليةر 
زوروه مرة واحدة قبل أو  الئحة الداخلية للوجوص رللموجوص عند نقله الى سجن ا بلد آخر الحق ا التراسل، ولذويه أص يمن ال 66مادة  46

قررة  بعد نقله ولو لم يحل ميعاد املراسلة أو الزيارة العادية املوتحقة له، وال تحوب هذه الزيارة واملراسلة من الزيارات أو املراسالت امل
 من ذلك املوجوص املنقول الى سجن آخر لصالأ ال بط أو املوجوص املجازي بالنقل الى الليماص.  للموجوص ويوتلني

متا  علي الرابط:   ،2016نوفمبر  23موقع مصر العربية، القصة الكاملة ربرج العربر حكايات التغريب الي سجوص أخري، 47
/com.masralarabia.www://http 
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ص قريبة من منازلهم أو ملة الوههجناء ىلع أص يوز  الوههجناء قدر املوههتطا  ىلع سههجوالدنيا ملعا
 .أماكن اعادة تأهيلهم اجتماعًيا

 املنع من التريض   -6-5

يملل املنع من التريض وسهيلة أخري توهتخدمها ادارة الوهجن لتكدير الوهجناء، حيم أفاد جميع من 
ن أو ذوي سههجناء حاليين أص سههلطات الوههجن معهم املقابالت سههواء كانوا سههجناء سههابقيأجريت  

تمنعهم من حقهم ا ممارسهة الرياضهة البدنية والتهوية خارج زنزاناتهم بشهكل يومي وهو ما يؤثر  
عن فترة )أسههم موههتعار( ويروي كريم عبد الله    . ههرورة ىلع الصههحة البدنية والنفوههية للوههجناءبال

ن وا كل مرة توههمأ لها الظروف سههواء كانت احتجازه التي تجاوزت اللالث سههنوات أص ادارة الوههج
 مارسههة الرياضههةو ر بة منها ا تكدير الوههجناء واذاللهم تقوم بمنع الخروج ملهنا  احتجاجات أ

 واإلجهازاتا العهادي كنها بنخرج تريض مهاعهدا يوم الجمعهة  : ري هههيف محمود حوهههينكهذلهك   .ائيًهانهه 
قوم مانع التريض نهائي وتف هل كده بقي  الرسهمية بس بمجرد ما يحصهل أي حاجة مأمور الوهجن بي

ا تهدي شهههوية ويجيله مزاجه فيبدأ يطلعنا ربع سهههاعة بعد فترة وتف هههل تزيد املدة لحد ما الدني
ويعتبر الحق ا ممارسههة الرياضههة    49.ركده لحد ما ترجع للوههاعتين بعد شهههرين وال حاجة  تدريجي

ئحهة الهداخليهة من الال  3مكرر  85ه املهادة  قهانوني طبقًها ملها نصهههت عليه البهدنيهة ا الهواء الطلق حق 
 50.للوجوص بأص يخرج الوجناء ملدة ساعتين يومًيا ملمارسة الرياضة ا الهواء الطلق
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عليهم الذين ال   راملوجونوص املحكوم  2014لونة  3320مل افة بقرار وزير الداخلية رقم من الالئحة الداخلية للوجوص ا 3مكرر  85مادة  50

يؤدوص أعمااًل واملحبوسوص احتياطًيا املوجودوص تحت االختبار الصحي يومأ لكل منهم ىلع حدة خالل فترة فتأ الوجن بطوابير  
طلة ىلع يوم واحد فيومأ لهم ا اليوم التالي وما يليه من أيام  املوجونين للرياضة أيام الجمع والعطالت الرسمية اال اذا زادت الع

 ياضة صباًحا فقط ملدة نصف ساعة، بشرا أص يكوص ذلك تحت حراسة كافيةر بالر
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 الطبي اإلهمال  (7)

الحالة الصهحية للوهجناء بدًءا من   ىلعيأخذ اإلهمال الطبي عدًدا من األشهكال التي تؤثر ا مجملها  
شهمله من حرماص الوهجناء ا عديد األحياص من الطعام الكاا الظروف الوهيلة داخل الزنازين وما ت

ي املوهجونين الذين النظافة والعناية الشهخصهية وصهواًل الي التعنت ا وصهول العالج الوموهتلزمات 
بي أو التهأخير ا اسهههعهاف املوهههجونين الهذين يحتهاجوص الي تهدخهل طكهذلهك  يعهانوص من أمراك،  

وبحوههب جميع الشهههادات فإص املشههورة .  لبطيء للوههجناءجراحي فوري بما يشههبه عمليات القتل ا
وم بها هؤالء الطبية التي قد يقدمها أحد األطباء املوهجونين للوهجناء واإلسهعافات الفورية التي يق

 األزمات املفاجلة. ت الطوارئ واألطباء تحول دوص وفاة الوجناء ا حاال

لية واملواثيق ب هرورة توفير الرعاية الصهحية الالزمة للوهجناء ا القوانين املحعلي الر م من اإلقرار 
 ىلعاال أص املمارسههات التي تقوم بها سههلطات الوههجن فيما يتعلق بحصههول املوههجونين    ،الدولية

علي حق    14وقد كفل الدستور املصري ا املادة .  رعاية صحية يبعد كل البعد عن توفير هذا الحق
منه علي حق    56،  55الحصهول علي الرعاية الصهحية بدوص اسهتلناء، كما أكدت املواد   املواطنين ا

، كما أص املواثيق راملوههجوص ا الحصههول علي رعاية صههحية كافية وعدم تعريض صههحته للخط
من العهد   12قد أكدت وبشهههكل قاطع علي الحق ا الرعاية الصهههحية فقد نصهههت املادة دولية  ال

ية واالجتماعية علي حق كل فرد ا التمتع بأىلع موههتوي يمكن بلو ه  الدولي للحقو  االقتصههاد
 51.من الصحة البدنية والنفوية

بتوقيع الكشههف الطبي عليهم  وههجناء الوههابقين عما اذا كاص طبيب الوههجن قد قام  عند سههؤال ال
باملخالفة للمادة    للوقوف علي حالتهم الصههحية أفادوا جميًعا بعدم توقيع أي كشههف طبي عليهم

بل أص مكوثهم لفترات متفاوتة ا  رف اإليراد رالحجر الصههحير    ،من الالئحة الداخلية للوههجوص  27
ن وجود عدد من الوهههجناء جعلهم أكلر عرضهههة للتعرك الي اإلصهههابة بعدد من األمراك، ف هههاًل ع

املصههابوص بأمراك مزمنة التي تعنتت ادارة الوههجن ا تقديم الرعاية الصههحية ا أيامهم األولي 
 52. اخل الوجند

 
( العهد الدولي للحقو  االقتصادية واالجتماعية رتقر الدول األطراف ا هذا العهد بحق كل انواص ا التمتع بأىلع موتوي  1) 12مادة  51

 الصحة الجومية والعقلية يمكن بلو هر من 
لتنظيم الوجوص: ريجب علي الطبيب أص يكشف ىلع كل موجوص فور ايداعه الوجن، علي أال يتأخر ذلك   من الالئحة الداخلية 27مادة  52

املرضي يومًيا وعيادة  علي صبا  اليوم التالي وأص يلبت حالته الصحية والعمل الذي يوتطيع القيام به، كما يجب عليه عيادة املوجونين 
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أص أفادت شهههادات جميع الوههجناء الوههابقين عند سههؤالهم عن األوضهها  داخل موههتشههفى الوههجن 
ملوههجونين، كما أص الفترة التي املوههتشههفى ال يوجد بها معدات وتجهيزات طبية كافية إلسههعاف ا

يوههتغرقها الطبيب للوصههول الي املوههجوص ا الحاالت الطارئة ال تقل عن سههاعتين ا أف ههل  
رجله    ىلعا موهههجوص معانا وقع كاص  : رفيقول محمود سهههيد  .حياص، مما يجعله عرضهههة للوفاةاأل

عمله كمادات    انكوهرت وكانت محتاجة تتجبس، بس مكانش ا جهاز أشهعة ا الوهجن فالدكتور 
مياه سهخنة عملتله حرو  مكاص الكوهر وقعد بعدها فترة كبيرة ا املوهتشهفى بوهبب اص حصهله  

طبيب املوهتشهفى لو طلعله عدد كبير مبيشهتغلش الكوهر. ا رجله مكاص  م هاعفات والتهابات
 . ر ير حالتين بس ا اليوم

قرات ا نمل املدة اللي حصههلي اصههابة ا الف)أسههم موههتعار(: ر هعبد اللوبحوههب شهههادة كريم  
هها جوه تقريبًها والهدكتور طلعني عملهت أشهههعهة مقطعيهة برة الوهههجن واتعرضهههت علي دكتور تقعهد

بيهة ودكتور العظهام جوه الوهههجن قاللي أنا مبكتبش لحهد كرسهههي  ير ملا يتشهههل  نفوهههيهة وعصههه 
. كذلك بحوهب شههادة سهعد محمد أحد الوهجناء الوهابقين ا سهجن برج العرب روميقدرج يتحر 

ركاص معانا حد ا الزنزانة عنده القلب ومكانوج بيدخلوله أي عالج، تعب مرة بالليل ف ههلنا نخبط  
ما جالنا عوههكري وعلي ما رجع ملأمور الوههجن وفتحوا را  املوههتشههفى بعد ىلع باب الزنزانة لحد 

   53.رساعة ونمل الدكتور اداله جلوة تنفس بس ورجعه الزنزانة

سههجناء ما زالوا قيد االحتجاز داخل سههجن برج العرب، فإص قلق دائم  بحوههب شهههادات عدد من ذوي  
نت الدائم ا توفير الرعاية الطبية يوهههاورهم علي حياة ذويهم املوهههجونين نتيجة اإلهمال والتع

نجلة أحد الوههجناء أنه علي الر م حالته الصههحية املتدهورة نظًرا لكبر    . قالتمن قبل ادارة الوههجن
ال تلقي بااًل لتقديم رعاية طبية، فدائًما ما كاص يتم نقله ملوهتشهفى الوهجن  ن  سهنه فإص ادارة الوهج

تكمال جلوههات العالج الطبيعي ألنه كاص عنده خشههونة  منعوه من اسهه : رمتأخًرا بعد مواعيد العيادة
بحكم الوههن وده أثر علي حركته بشههكل كبير ومبقاج يتحر   ير بعكاز، كاص عامل أكلر من عملية  

تاج تدخل جراحي جديد وادارة الوهجن رف هت تخرجه يعملها علي نفقته الخاصهة برة  فتق وكاص مح
عاملة فيها سهيلة جًدا ومبيدوج املريض  ير واملالوهجن عبارة عن سهرير    موهتشهفىالوهجن، إلص 

  54.رموكنات

 

موتشفى الوجن، كما يجب عليه أص يزور كل محبوس انفراديا يومًيا وأص يعود كل  كل موجوص يشكو املرك، ويأمر بنقل املريض الي 
 موجوص من  ير هؤالء مرة ا األسبو  علي األقل ليقف علي حالته من حيم الصحة والنظافةر 

 2019يونيو  28ي  مقابلة مع سعد محمد راسم موتعارر بتار 53
 2019مايو  14ي  مقابلة مع ابنة فايز ابراهيم راسم موتعارر بتار 54
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، الطبية عدم كفايتهم وتغطية جميع التخصههصههات  ، ف ههاًل عنال يمكن ا فال تبعية أطباء الوههجن
وأص األطباء  ،ادت الشههههادات أص الوهههجن ال يوجد به ا كلير األحياص سهههوي طبيب ممارسحيم أف

ة أسهبوعًيا، مما يجعل عرك املوهجوص املريض علي  املتخصهصهوص ال يتواجدوص ا الوهجن سهوي مر
اال أص تبعية أطباء الوهجن اإلدارية كمو فين ا وزارة الداخلية أو أطباء   .طبيب متخصهمل أمًرا صهعًبا

ين يجعلهم  ير موههتقلين التخاذ قرارات طبيبة تحفظ حياة املوههجونين دوص الرجو  ملأمور منتدب
يجعل قرارات اسهههعاف املوهههجونين وعيادتهم تقع ا نطا   و،  الوهههجن أو من يملل وزارة الداخلية

سهههلطهة وزارة الداخليهة وليس طبيهب موهههتقهل تابع لوزارة الصهههحة أو ملتزم بأخالقيات وآداب مهنة 
 الطب. 

املوهجونين يملل شهكاًل آخر من انتها  الحق  الىص قيام ادارة الوهجن بمنع وصهول األدوية  ذلك فإك
م أفادت عدد من شهههادات ذوي سههجناء حاليين أص سههلطات  رعاية صههحية، حي  ىلعا الحصههول  

الر م من   ىلعالوهجن تتعنت ا منع دخول األدوية الالزمة دوص ابداء أسهباب ا كلير من األوقات 
دخوله ا مرات سهابقة، مما دفع األهالي لالعتراك خوًفا من تعرك حياة ذويهم للخطر  ا بسهماحه

 نتيجة عدم الحصول ىلع العالج.

من اقرار حق الوهجين ا الحصهول علي الرعاية الصهحية الالزمة، ووجود ال همانات القانونية   بالر م
ع الشهادات تظل عملية الحصول علي  الكافية للوصول الي تلك الخدمات الصحية، اال أنه ووفًقا لجمي

ص الرعاية الصهحية أمر صهعب التحقق داخل أماكن االحتجاز ا مصهر ومنها سهجن برج العرب، حيم أ
الوهجن دائًما ما تكوص عائًقا أمام حصهول الوهجناء املرضهي علي ذلك الحق، بدًء من ادارة  ممارسهات  

تعنهت الدائم من جانب ادارة الوهههجن ا عدم قيهام طبيهب الوهههجن املمهارس بمههامه مروًرا بحهالة ال
 عالج املوجونين وصواًل لعدم جاهزية موتشفى الوجن الستقبال املرضي.
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 السجن الوفيات داخل  (8)
 ضهمن قائمة الوهجوص التي سهجلت أكبر أعداد اسهجن برج العرب    علي مدار الوهنوات املاضهية كاص

، بيهد أص أ لهب ههذه عهايهة الصهههحيهة الالزمهةنتيجهة اإلهمهال ا تقهديم الر  حهاالت الوفهاة داخهل الوهههجن
طات  أص سههل ىلعالحاالت كانت قد تعرضههت لشههكل أو آخر من أشههكال اإلهمال الطبي وهو ما يؤكد  

 الوجن تنتهع سياسة القتل البطيء للموجونين من خالل التعنت ا تقديم الرعاية الطبية لهم. 

عدم توفير رعاية صهههحية  لنتيجة  كاص أ لبها  وفاة  حالة   17سهههجل سهههجن برج العرب   2013منذ عام  
لل وجًها  أص عدم تقديم الرعاية الطبية الالزمة يم  ىلع، ما يؤكد كافية أو التعنت ا دخول األدوية
االنتهاكات التي يتعرك    ىلعوا  ل  ياب الرقابة واملحاسههبة    .للمعاملة القاسههية والالانوههانية

فإص سهلطات الوهجوص ا مصهر وىلع رأسهها ، بحالتهم الصهحيةلها الوهجناء ال سهيما تلك املتعلقة  
 55.اكاتادارة سجن برج العرب ال تواجه ما يمنعها من االستمرار ا ارتكاب ملل تلك االنته

كهاص معظمهها نتيجهة للتهأخر والتعنهت ا تقهديم الرعهايهة وفهاة داخهل جهدراص الوهههجن  ال  تحهااللعهل  
األدوية، ومع  ياب الرقابة والتحقيق وصههعوبة الحصههول   ىلعمن الحصههول  ومنع الوههجناءالصههحية 

 اثر  ىلعىلع التقارير والوههجالت الطبية للوههجناء، ال يمكن تحديد ما اذا كاص املوههجوص قد توا  
ا قبل دخوله   الوههجن  الىأمراك أصههيب بها نتيجة  روف االحتجاز داخل الوههجن أم أنه كاص مري ههً

الهدوليهة لحمهايهة  املعهايير  بهاملخهالفهة ملها نصهههت عليهه    ه،وتوا نتيجهة التهأخر ا عالجهه واسهههعهافه 
 56.األشخا  املوجونين

أي  ىلععوبة الحصهههول  وصههه للمعلومات الطبية من جانب ادارة الوهههجن   دائًما ما كاص هنا  تغييب
كذلك صههعوبة التواصههل مع ذوي الوههجناء الذين وافتهم   طبية للموههجونين،  موههتندات أو سههجالت

من قواعد نيلوهههوص   26وكانت القهاعدة    .عدم تعرضههههم للخطر  ىلع املنيهة داخل الوهههجن حفهاً ا
  57مانديال قد أقرت حق الوجين ا االطال  ىلع ملفه الطبي أو تفويض طرف ثالم.

 
 ر 2020  –  2013رحاالت الوفاة نتيجة اإلهمال الطبي داخل سجن برج العرب ا الفترة بين   1أنظر مرفق  55
ملراقبة  (: ر  1أشكال االحتجاز أو الوجن )من مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخا  الذين يتعرضوص ألي شكل من  29مبدأ  56

مدى دقة التقيد بالقوانين واألنظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد أماكن االحتجاز بصفة منتظمة أشخا  مؤهلوص ومتمرسوص تعينهم وتوألهم 
 . تماما عن الولطة التي تتولى مباشرة ادارة مكاص االحتجاز أو الوجن سلطة مختصة موتقلة

(: رتقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهد ملفات طبية فردية  2القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء )  من 26قاعدة   57
ملفاتهم بناًء ىلع طلبهم. وللوجن أص يفوك لطرف ثالم   دقيقة ومحدثة وسرية لجميع الوجناء، ويومأ لجميع الوجناء باالطال  ىلع 

 االطال  ىلع ملفه الطبي. 
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يلي عدد من الحاالت التي تعرضههت للوفاة داخل سههجن برج العرب كنتيجة مباشههرة النتهاكات   فيما
مختلفة مارسههتها سههلطات الوههجن تجاه املحتجزين لعل أبرزها التعنت ا تقديم الرعاية الصههحية 

الوهجن السهتقبال  موهتشهفىف هاًل عن عدم جاهزية  األدوية،   ىلعالالزمة ومنع الوهجناء من الحصهول  
من سهههبهابها هو اآلخر  كهاصالتعهذيهب داخهل  رف التهأديهب   فهإص كهذلهك .الطوارئ بين املوهههجونين  االتحه 

 القتل داخل جدراص الوجن.أسباب 

خلفية أحداث سهههيدي   ىلع  ،عام 35  ،شهههعباص ابراهيمي حوهههن  القبض علألقي   2013فبراير    8ا 
عالج،   ىلعالحصهول   وايداعه داخل سهجن برج العرب، وكاص حوهن مريض بالوهكر وتم منعه من  جابر،

، أي بعهد أيهام قليلهة من القبض 2013فبراير    14حتي أصهههيهب بغيبوبهة سهههكر توا علي اثرهها ا  
 58.عليه

كاص قيد الحبس االحتياطي داخل سههجن برج العرب علي    والذي  محمود محمد الصههغير توا كذلك
تم احتجهازه عقهب كهاص قهد    .كوم الهدكهة  –املعروفهة بهأحهداث العطهارين  خلفيهة اتههامهه ا الق هههيهة  
ن نتيجة إلصهههابته  يالى املوهههتشهههفى مرتوتم نقله   اإلسهههكندريةالقبض عليهه داخل مديرية أمن 

وتحويله الى موهتشهفى الوهجن   2014أبريل    28تم ترحيله الى سهجن برج العرب بتاري    .بغيبوبة سهكر
 9 ا  موههتشههفى خا  الىالتي لم تكن مجهزة وكانت حالته الصههحية ا تدهور موههتمر. نقل  

الوههجن الوههما  له بعمل    ادارةورف ههت   .الخصههية اليوههرى ىلعكتشههف اصههابته بورم  لي  ،2014يونيو 
أصهيب بفقداص  حتىأخذت حالته الصهحية ا التدهور   .الوهجن مرة أخري الىد يعاو  األشهعة الالزمة

الحميهات بعهد ارتفها  حرارتهه وتم  موهههتشهههفى  الىتم نقلهه  ثم  ، اليوهههرىالحركهة ا الهذرا  والقهدم  
اكتشهاف اصهابته بمرك الصهفراء مع اسهتمرار عدم الوهما  بدخول األدوية الالزمة. أثناء زيارة زوجته له 

 2014.59أ وطس  22قبل يومين بتاري  وجلت بإدارة املوتشفى تخبرها بوفاته أ وطس ف 24يوم 

ء وجوده  لعل حالة وفاة الشهههاب مهند ايهاب متأثًرا بوهههرطاص الدم راللوكيميار الذي أصهههيب به أثناو
داخل زنزانته هي األبرز من بين كل الذين توفوا داخل سههجن برج العرب، كاص مهند قد أعتقل مرتين  

داخل مؤسهوهة األحداث بكوم الدكة ألنه كاص بعمر الوهبعة عشهر عاًما أي   2013األولي منها عام  ق هي  
ليحتجز   2015نهاير  القبض عليهه مرة أخري ا يألقي بعهد خروجهه  .  لم يكن قهد أكمهل الوهههن القهانونيهة

 ويذكر مهند عن بدايات املرك  .بعدها ا مديرية أمن اإلسههكندرية ثم منها الى سههجن برج العرب
الوهجن شهخصهته كمصهاب باألنيميا ثم بالتيفود ثم  موهتشهفىواألعراك التي بدأت تظهر عليه أص 

 
 52TY/314ly.bit://https متا  ىلع الرابط: ،2013فبراير   14ز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب،مرك 58
، متا   2014وباء التعذيب واإلهمال الطبي يودي بحياة املعتقلين ا الوجوص املصرية، املنظمة العربية لحقو  اإلنواص ا بريطانيا،  59
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ليل برة وف ههلنا   ل رفض ادارة الوههجن املوههتمرة اني أعمل تحا ا  أنه:  بالفيروس الكبدي الوبائي
 عمل التحليل وعرفنا انه سههرطاص دم وبعدها اتنقلت املوههتشههفى امليريقدر يكتير لحد ما والدي  

بعهد عهدد من و. بهدأ مهنهد عالجهه الكيمهاوي اال أص حهالتهه الصهههحيهة كهانهت تتهدهور   شههههر يونيوا
اال أص حالته قد   .أمريكا السهتكمال عالجه  الىليوهافر ذمة الق هية  ىلعاملحاوالت تقرر اخالء سهبيله  

 60املرك.بعد صراعه الطويل مع  2016أكتوبر  3توا مهند ا و أصبأ ميؤوس منها

عهامين، وا  هل انكهار ادارة ملهدة  كريم مهدحهت الهذي كهاص يق هههي عقوبهة بهالوهههجن    الطهالهب  توا
كاص مصههاًبا بورم ا امل  ي ههغط  الوههجن ملرك كريم علي الر م من تدهور حالته الصههحية حيم 

موهتشهفى  الىاثرها ملوهتشهفى الوهجن ثم   ىلعلنخا  الشهوكي، تعرك بعدها لغيبوبة نجقل  ا  ىلع
املوهتشفى األميري املجهزة   الىلنقله   بعدد من الطلبات عائلته ومحاميه تقدمت  .لعرب العامبرج ا

ليتوفى بها ا   2017أبريل    13نفوهه يوم   املوهتشهفى الى  هنقل، ليتم  ت املشهابهةالسهتقبال الحاال
  61.اليومنفس 
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 زيارة بأمر األمن الوطني   -9
ي التعنت واملنع ا أوقات واملراسههلة داخل سههجن برج العرب اليتعرك حق املوههجوص ا الزيارة 
فعلي الر م من نوهبية الحق ا الزيارة وخ هو  تنفيذ هذا الحق   .متعددة من قبل سهلطات الوهجن

ة العقهابيهة اال أص عهدًدا من العقبهات من قبهل الوهههلطه ا حهاالت معينهة محهدودة  منعهه  تبرير  وجواز  
ا الحق، لعل أبرزها بحوهب شههادات العديد من ذوي سهجناء  هذ ىلعتقف أمام حصهول املوهجونين  

حاليين داخل الوهههجن منع الزيارة عدد من املرات بأمر ضهههابط األمن الوطني داخل الوهههجن، وهو ما 
وجهدير بهالهذكر أص   .ملوهههجونينيترتهب عليهه ا  هالهب األحيهاص الوهههمها  بوقو  انتههاكهات بحق ا

ت ال تتم فقط ا حق املوهههجوص ا االتصهههال بهالعهالم االنتههاكهات املتعلقهة بتعليق ومنع الزيهارا
ة وتكلفهة الزيهارة انهها تمتهد لتطول أههالي املوهههجونين الهذين يتحملوص بهالكهاد مشهههقه الخهارجي بهل  

أنه ا أف هههل    حتىطقية، ليفاجلوا بقرار منعهم من زيارة ذويهم دوص ابداء أسهههباب واضهههحة ومن
ع الواعة يمنع فيها دخول كافة املتطلبات واالحتياجات الحاالت يتم الوما  بزيارة ملدة ال تتجاوز رب

 األساسية للوجين.

روحنها ا ميعهاد زيهارتنها : رقهالهت شهههقيقهة محمود عمر املحتجز بوهههجن برج العرب عن حظر الزيهارات
وعة ملدة شههر، بعد الشههر ما خلمل روحنا تاني ا ميعاد انهم بيقولولنا الزيارة ممن فوجلناعادي  

وملا سهههألته عن سهههبب املنع الظابط قاللي راجعوا موقفكم مع الزيارة قالولنا لوهههه الزيارة ممنوعة  
 62.راألمن الوطني قولتله نراجعه ازاي يعني قاللي ده قرار من أمن الدولة العليا واحنا جهة تنفيذ

زيارة للموهجونين املحكوم عليهم واملحبوسهين احتياطيا، حيم نصهت حق ال املصهري القانوصينظم  
 من قانوص تنظيم الوهههجوص علي حق املحكوم عليه ا التراسهههل وحق ذويه ا زيارته  38املادة 

د حق ا عدد من املواكما حاولت الالئحة الداخلية للوهجوص تنظيم وتفصهيل هذا ال  63،مرتين شههرًيا
اطًيا ا أص يزورهم ذويهم مرة أسهبوعًيا عدا أيام الجمع والعطالت التي أقرت حق املحبوسهين احتي

 64.الرسمية

 
 2019مايو  13عمر راسم موتعارر بتاري   ع شقيقة محمود مقابلة م 62
ربمراعاة أحكام قانوص اإلجراءات الجنائية، يكوص لكل محكوم عليه الحق ا   1956لونة  396من قانوص تنظيم الوجوص رقم  38مادة  63

دارة الوجن ووفًقا لل وابط  قابة واشراف االتراسل، واالتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أص يزوروه مرتين شهرًيا، وذلك كله تحت ر
 واإلجراءات التي تحددها الالئحة الداخليةر 

من الالئحة الداخلية للوجوص رللمحكوم عليهم بالحبس البويط واملحبوسين احتياطًيا الحق ا التراسل ا أي وقت ولذويهم   60مادة  64
عطالت الرسمية مالم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيقات  يام الجمع والأص يزوروهم مرة كل أسبو  ا أي يوم من أيام األسبو  عدا أ

 ذلكر 
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وقهد أكهدت املواثيق الهدوليهة وا مقهدمتهها القواعهد النموذجيهة الهدنيها ملعهاملهة الوهههجنهاء علي حق  
طة املنع  اال أص القانوص املصري قد أعطي إلدارة الوجن سل 65تلقي الزيارات واملراسالت،الوجناء ا  

املطلق أو من قهانوص تنظيم الوهههجوص بجواز املنع    42واملطلق للزيهارات، حيهم أقرت املهادة  التهام  
هذا النمل الف فاك لم يحدد الحاالت التي يجوز فيها   .تقييد الزيارة ألسباب صحية أو متعلقة باألمن

جن بمنع املنع كما لم يحدد األسهباب الصهحية أو األمنية التي توهتوجب املنع وهو ما سهمأ إلدارة الوه 
وتقييد الزيارات دائًما ما كاص   ة. وبحوهب جميع الشههادات فإص قرار منعالزيارة دوص ابداء أسهباب واضهح

 66الخيار األول إلدارة سجن برج العرب لتكدير الوجناء وذويهم بدوص ابداء أسباب.

 عقب تنفيذ حكم اإلعدام بحق محمود حوههن رم ههاص قامت ادارة سههجن برج العرب  2015مارس ا 
خاللها معاناتهم بعد القيام بمنع وتعليق الزيارات للوهجناء الوهياسهيين ملدة ثالثة شههور ت هاعفت  

بتجريد الزنازين من متعلقاتهم وموتلزماتهم الشخصية، واستمرت حالة الت ييق مع الوما  بزيارات  
رم اص حصل    محمودبعد اعدام  (: راسم موتعار )م تتجاوز مدتها عشر دقائق، فيقول كريم عبد الله ل

  دقائقتمنعت الزيارات والتريض وبعدين بدأ يفتحها شهوية فكانت الزيارات عشهر شهدة للوهجن كله وا
 .رشهور تقريًبا 3ملدة 

اسهتمرت ممارسهة تعليق الزيارات من قبل ادارة الوهجن ا الوهنوات التالية ومع كل حركة تجريد أو 
رة لفترة قد ًما ما يوهتتبع ذلك منع الزياتغريب تقوم به سهلطة الوهجن أو مصهلحة الوهجوص كاص دائ

تم تعليق الزيارة بعد تجريد الوجن وتغريب مجموعة من الوجناء   2018تطول وقد تقصر. ا أكتوبر  
 أخري.سجوص  الى

املوتشار نبيل صاد  قراًرا بمنع الزيارة عن الوجناء   الوابق  أصدر مكتب النائب العام  2019ا فبراير  
العرب، وكاص خطاب صهادر من مكتب النائب  سهجن برج من الوهجوص من ضهمنها  الوهياسهيين داخل عدد 

محمد رم ههاص، اال أنهم فوجلوا أص التصههريأ يقتصههر  املحامي  العام قرر تصههريأ الزيارة ألسههرة الناشههط 

 
من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء ريومأ للوجناء ا  ل الرقابة ال رورية، باالتصال بأسرتهم وأصدقائهم ىلع   58قاعدة  65

 فترات منتظمة ىلع النحو التالي:
 ا، باستخدام وسائل االتصال والوسائل اإللكترونية والرقمية و يرها.ما يكوص متاحً أ: باملراسلة كتابة، وحين  
 ب: باستقبال الزيارات  

وبة الى الظروف أوقات معينة  ريجوز أص تمنع الزيارة منًعا مطلًقا أو مقيًدا بالن 1956لونة  396من قانوص تنظيم الوجوص رقم  42مادة  66
 من.  ألسباب صحية أو متعلقة باأل وذلك 
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بوهجن برج العرب، أو مودًعا بوهجني    ر24،  23،  22،  21، 19،  3،  2ىلع الزيارة ما لم يكن محبوسًها بعنابر ر
 67ملحق املزرعة. طرة أو

 الىدات فإص جميع أهالي املوهههجونين فوجلوا بقرار املنع من الزيارة بعد ذهابهم  بحوهههب الشهههها
وقالت زوجة اسهماعيل محمود بأنها فوجلت بمنعها من الزيارة  .الوهجن ا مواعيد زيارتهم الدورية

لزيارة ده بيبقي صهعب يوم ا: رالوهجن والذي يبعد عنها بموهافة كبيرة، كما أضهافت الىبعد وصهولها 
من  ير سهبب ومنعرفش    امتنعتلتجهيز للزيارة نفوهه صهعب ومكلف جًدا وبعد ده كله الزيارة جًدا ا

 68.رهيومحولنا نزور أمتي

ىلع ،  أثناء أحدي جلوهات محاكمته  عزول محمد مرسهيوعقب وفاة الرئيس امل  2019ا شههر يونيو 
منع الزيارات عن عدد من هور حالته الصههحية تم  خلفية تعرضههه للحبس االنفرادي لفترة طويلة وتد
 69الوجوص بقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

تنتهع سهلطات سهجن برج العرب سهياسهة الفتأ التدريجي للزيارات بعد فترات التعليق واملنع الكامل، 
زيارة ال تتجاوز معاناة جديدة للوجناء وذويهم، حيم تومأ ادارة الوجن بزيارات الدواعي وهي  فتبدأ 
 . ها ربع الواعة ا مكاص أضيق من املعتاد وا وجود أحد مو في الوجنمدت

واعي ا مرات مكانتش بتعدي الخمس  رف ههلنا فترة طويلة بنزور زيارة د  :تقول زوجة حوههن محمد
ا ، وكانت الزيارة ا املمر بين  رفة التفتيش و رفة الزيارة املكاص كاص ضهههيق جًدا ودايًما  دقائق

ا  ير أكهل يكفي فرد أو    اثنينمخبر واقف جنبنها، ومكهانوج بيوهههمحوا بهدخول أي حهاجهة تقريبهً
 70.ربالكتير

دخول كل    يرف هواوبقالنا فترة بنزور دواعي الزيارة ا مكاص ضهيق جًدا،  : ركما ت هيف ابنة محمد بكر
قهاللي أل دي مفتوحهة، لوازم األكهل والنظهافهة، وملها حهاولهت أسهههأل الظهابط الزيهارة هترجع عهاديهة أمتي  

 71.رواملوضو  كله ا ايد األمن الوطني
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الر م من اقرار قانوص  وىلع  .تفتيش الزائرين يملل شههكاًل آخر من االنتهاكات لحقو  أهالي الوههجناء
معاملة زائري املوهجونين املعاملة اإلنوهانية   ىلعتعمل ادارة الوهجن تنظيم الوهجوص ب هرورة أص 

اال أص هذا الحق يمر بولولة ال متناهية من املعاملة   72،ئمة لالنتظار والزيارةوتكفل لهم األماكن املال
الوهيلة بدًء من لحظة الوصهول أمام باب الوهجن والتوهجيل ا كشهوف الزائرين واالنتظار لوهاعات 

من قبل مو في الوههجن أحيانا اإلهانات  ببوابات الوههجن لحين الوههما  بالدخول مروًرا  طويلة أمام
وبحوهب عدد من الشههادات فإص التعامل ا التفتيش   .ش الزيارات والتفتيش الشهخصهيأثناء تفتي

هو اآلخر يكوص رهن األوضهههها  داخهل الوهههجن، وأص تفتيش الزيهارة بمها تحتويهه من طعهام ومهأكوالت 
 . ير صهالحة لالسهتخدامزمات شهخصهية وأدوية كليًرا ما يكوص بغرك افوهادها فتصهبأ ومالبس وموهتل
الهذاتي للزائرين ال يتم بشهههكهل يحفظ عليهم كرامتهم اإلنوههههانيهة فهإص عهدًدا من   كمها أص التفتيش

أنه ا   حتىالشهههادات أفادت بقيام مو في الوههجن بتوجيه اإلهانات املوههتمرة أثناء التفتيش،  
 .يش الوهيدات من قبل مو فات الوهجنالتحرج الجوهدي وتحديًدا عند تفت  الىبعض األحياص تصهل  

فمن املمكن طريقة التفتيش من قبل الزائرين أو الوههجين نفوههه   ىلعك حالة حدوث اعتراوا 
 التأديب.  الىتكدير كل من ا الزيارة وتحويل املوجوص بعد الزيارة 

ضهههرورة أص تكوص اجراءات    من القواعهد النموذجيهة الهدنيها ملعهاملهة الوهههجنهاء ىلع  60القهاعهدة  تنمل  
 73وأال يتم تفتيش تجاويف الجوم بشكل مهين.رامة الزائرين، التفتيش  ير مهينة وال تحط من ك

وعقب ورود أنباء بتعرك سهجناء برج العرب للتعذيب وال هرب وتغريب عدد منهم   2016ا نوفمبر  
منع الزيارة قامت  ىلعالى سهجوص أخري ومنع أهاليهم من الزيارة، وأثناء احتجاج عائالت املوهجونين  

  ديم عهدد من البال هات والشهههكهاوى بتعرك ذويهمقوات األمن بهالتعهدي عليهم، مها دفعهم الى تقه 
 74للتعذيب.

بحوههب شهههادات جميع األهالي فإص فترات حظر الزيارات وزيارة الدواعي دائًما ما يصههاحبها ت ههييق 
 الدخول كذلك املوتلزمات الشخصية. كامل علي دخول طعام كاا ومنع بعض األدوية من

 
 1956لونة  396من قانوص تنظيم الوجوص رقم  38مادة  72
دخولهم مجهينة ويجب أص تخ ع  تكوص اجراءات تفتيش الزائرين و (: ال يجوز أص 2من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الوجناء ) 60قاعدة  73

 وينبغي تجنب تفتيش تجاويف الجوم وعدم اخ ا  األطفال له. 52-50ملبادئ توفر ىلع أضعف تقدير ضروب الحماية ا القواعد من  
ص بالخوف ىلع مصير ذويهمر،  موقع عربي بوست، معتصموص أمام الوجن رأهالي سياسيين مصريين معتقلين ا أحد الوجوص يشعرو 74
 net.arabicpost://https/متا  علي الرابط: ، 2016نوفمبر  15
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ل لعنبر كهانوا أخهدوا منهم كهل حهاجهة حتي األكه ربعهد نقلهم من ا  :تقول زوجهة أشهههرف عبهد الحليم
والبطهاطين والفرج وف هههلنها نحهاول طول الفترة اللي اتمنعهت فيهها الزيهارة نهدخهل حهاجهات  يرهها  

 .ومعرفناج وحتي ملا فتحولنا زيارة الدواعي كانوا بيرف وا يدخلوا كل الحاجاتر

 الىالشههخصههية والطعام    يرقي حرماص املوههجونين من أ راضهههم األسههاسههية وموههتلزمات النظافة
 املعاملة املهينة أو الحاطة بالكرامة. 
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 عنبر املخصوص "اإلعدام" (10)
 

 احنا هنا موتنا، أنا بسمع صوت  ،"أنا خالص مبقتش قادر
  طبلية اإلعدام يف كل مرة يتنفذ فيها حكم"

 75 جين نقال عنهمقتبس من شهادة زوجة س                                                                                                  

يم املحكوم عليهه بهاإلعهدام واملحبوس ا عنبر عبهد الرحنطق بهها  كهانهت ههذه أحهدي الكلمهات التي  
الر م مما يعانيه املوههجونين املحكوم عليهم باإلعدام من ضههغوا نفوههية   وىلع 76.املخصههو 

مرتبطهة بظروف احتجهازهم وانتظهارهم مها بين رهبهة دائمهة من قرار انههاء حيهاتهم وأمهل ا تغير  
 األوضا  وتخفيف الحكم.

لوههجوص التي تنفذ فيها أحكام اإلعدام التي صههدرت ىلع خلفية  عد سههجن برج العرب أحد أكبر ايج 
ىلع خلفية    سهجين  31بحق  م اعدام  احك ، حيم شههد الوهجن تنفيذ أ2015ذ عام   هايا سهياسهية منق

لذي تم محمود حوهن رم هاص وا  بدأت بإعدام املتهم ا ق هية أحداث سهيدي جابر  ،ق هية سهياسهية
، تفجير اسهتاد كفر الشهي  محاولة  ا ق هية  ربعةمين األاعدام املته  ثم،  2015مارس   7اعدامه صهبا  

  77.مقتل حارس املنصورةمتهمين ا ق ية  ثالثةو

ك املوجودة ا حكوم عليهم بهاإلعهدام داخهل الوهههجن ىلع انتههاكهات اكتر من تله تنطوي عنهابر امل
فإص   الزنازين العادية، فبحوههب شهههادات أسههر ثالثة سههجناء محكوم عليهم باإلعدام داخل الوههجن

 5الى  4مترين ونصهف مود  بها من    امترين  فال تتعدي موهاحة الزنزانة    .حااًل أأوضها  االحتجاز أسهو
ويومأ للوجناء داخل هذه الزنازين باستخدام الحمام ا   ،وال توجد بها منافذ تهوية كافية  سجناء،

أخري موهاًء وا   أوقات التريض املوهمو  بها فقط والتي ال تتجاوز نصهف سهاعة صهباًحا ونصهف سهاعة
 ء حاجتهم ا جردل داخل الزنزانة. ت يقوم املوجونين بق ا ير هذه األوقا

ال يوههمأ للوههجناء املحكوم عليهم باإلعدام بالزيارة سههوي مرة واحدة شهههرًيا، ال تتجاوز مدتها ربع 
دائًما ا سهاعة الى نصهف سهاعة، وال يوهمأ لهم بأي زيارات اسهتلنائية أو بإذص نيابة، وتتم الزيارات 

ويتم معاملة األهالي بشههكل سههيء ومهين أثناء التفتيش   .ن سههلطة الوههجنوجود مخبرين وأفراد م

 
 2019يوليو  28مقابلة مع زوجة عبد الرحيم محمد راسم موتعارر بتاري   75
 عنبر املخصو : العنبر املخصمل للوجناء املحكوم عليهم باإلعدام  76
 سجن برج العربر رحاالت اإلعدام التي تم تنفيذها داخل  2مرفق  77
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ودخول الزيارة، كما ال يتم الوهههما  ا كلير من األحياص بدخول ما يكفي من الطعام واملوهههتلزمات 
سهاسهية بشهكل  موهتلزماتهم األ الشهخصهية، ف هاًل عن التجريد الدوري للعنبر والذي يحرم الوهجناء من

 دائم.

االنتها  األكلر تأثيًرا ىلع الوجناء داخل عنبر املحكوم هو األثر النفوي البالا الذي يقع عليهم  ربما  
أثنهاء معهاملتهم الالانوهههانيهة من قبهل سهههلطهات الوهههجن، كمها أص طبليهة اإلعهدام مجهاورة للعنبر وهو 

التنفيذ وحتى صههوت  صههيلبحوههب ما يرويه الوههجناء ىلع لوههاص ذويهم بأنهم يوههتمعوص لتفا
 طبلية أثناء تنفيذ الحكم واعدام أحد املوجونين.ال
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 دور الجهات الرسمية يف الرقابة ىلع السجن   (11)
دائمة للتدخل لحماية  خالل سهنوات من االنتهاكات داخل سهجن برج العرب ومناشهدة أهالي الوهجناء ال

وف احتجاز آدمية بها الحد األدنى  ذويهم من املعاملة الوهيلة من جانب سهلطات الوهجن وتوفير  ر
من ال هههروريهات التي تحفظ عليهم كرامتهم اإلنوهههانيهة، اال أنهه وبهالر م من اقرار القهانوص املصهههري  

ا من هذه الهيلات بعمل  بوهلطة عدة هيلات بتفتيش الوهجوص التابعة ملصهلحة الوهجوص لم تقم أًي
 ها املوجونين وذويهم. التي يقدم الشكاوىحقيقة  ىلعزيارة واحدة للوجن للوقوف 

قانوص تنظيم الوههجوص املصههري أعطي سههلطة التفتيش ملصههلحة الوههجوص من خالل مفتشههوص  
من  84كما أنه وفًقا للمادة    78،للتحقق من اسههتيفاء شههروا النظافة والصههحة واألمن داخل الوههجن

بلغهها  لقهانوص ذاتهه فهإص محهافظ اإلسهههكنهدريهة لهه الحق ا دخول الوهههجن وأص يهدوص مالحظهاتهه ويا
جميع  كذلك فإص النائب العام ووكالئه حق دخول   79،ملوهاعد وزير الداخلية لقطا  مصهلحة الوهجوص

ف ههاًل عن الوههلطة املمنوحة لق ههاة التحقيق ور سههاء ووكالء محاكم االسههتلناف   80،أماكن الوههجن
 81.واملحاكم االبتدائية حق الدخول الي الوجن

دًدا من البال ات والشههكاوى أمام النيابة تفيد بتعرك  خالل األعوام املاضههية قدم أهالي الوههجناء ع
اًل عن طلبات اإلفراج الصهحي واجراء  ذويهم ا وقائع متعددة للتعذيب الشهديد وسهوء املعاملة ف ه 

لم تتوفر معلومة عما اذا كانت النيابة اشهتبكت   .والوهما  بالزيارة  الجراحات خارج موهتشهفى الوهجن
بال ات املقدمة من جانب األهالي، واألرجأ أص النيابة تجاهلت  بشههكل فعال وقامت بالتحقيق ا ال

 جاز ذويهم وتعرضهم للتعذيب وسوء املعاملة.أوضا  احتبفتأ تحقيق ا طلبات األهالي الدائمة 

لجنهة حقو  اإلنوهههاص بمجلس النواب هي الجههة الوحيهدة التي أجرت زيهارة لوهههجن برج العرب ا 
اال أص   ةاملصهريللحكومة  تبعيتها اللجنة تدعي االسهتقاللية وعدم   ، وىلع الر م من كوص2017أكتوبر 

ملصهرية كاص قد سهبق اتهامه بتعذيب مواطن مصهري اللجنة يترأسهها ضهابط سهابق بوزارة الداخلية ا
خالل فترة عملهه بجههاز الشهههرطهة، وقهد جهاء تقرير اللجنهة يعكس وضهههع مغهاير تمهامًها للوهههجن وفقًها 

 82.أهالي املوجونين الحاليينلشهادات الوجناء الوابقين و
 

 83بشأص تنظيم الوجوص، مادة  1956لونة  356قانوص  78
 84املرجع الوابق، مادة  79
   85املرجع الوابق، مادة  80
 86املرجع الوابق، مادة  81
 موقع أخبار اليوم، مرجع سابق  82
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ر بدوره ىلع يبدو أص سهيطرة قطا  األمن الوطني بداًل من مصهلحة الوهجوص ىلع ادارة الوهجن قد أث
ا  ل الت ييق املوتمر من جانب الوهجناء وذويهم، كما أنه و تعاطي هيلات التحقيق مع شهكاوى

ألخمل تلك التي تعمل منها عمل منظمات املجتمع املدني املوههتقلة وبا  ىلعالحكومة املصههرية  
ن  معلومات ع املواطنين املصههريين، فإص الحصههول ىلع    ىلع رصههد انتهاكات حقو  اإلنوههاص بحق

 االنتهاكات التي يقوم بها أفراد وزارة الداخلية بحق املواطنين أصبأ عملًيا  اية ا الصعوبة.
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 اتـوصيـت  (12)
 

 :الدولة سياساتاملستوى  ىلع

 الوههجوص ا املعاملة وسههوء التعذيب جريمة ممارسههة سههياسههية عن الفوري بالتوقف األمر -
املحتجزين،   لعقاب كوسههيلة اسههتخدمها أو االعترافات انتزا  سههواء كاص هدف ألي املصههرية
  جرائمهم. ىلع ملحاسبتهم للعدالة مرتكبيها وتقديم

 ضهينباملعار  للتنكيل كوسهيلة املطول االنفرادي الحبس عقوبة اسهتخدام عن الفوري التوقف -
موهههمى،   ير أجل الى االنفرادي الحبس أو املطول االنفرادي الحبس وحظر،  الوهههياسهههيين

 عليه نصهت ملا وفًقا املحلية والتشهريعات القوانين ا معاملة وسهوء تعذيب جريمة بصهفته
  مانديال. نيلووص قواعد

 وبخاصهههة باملحتجزين للتنكيل الطبي اإلهمال سهههياسهههة اسهههتعمال عن الفوري التوقف -
 مشهاكل من يعانوص الذين للمحتجزين العاجلة الطبية الرعاية الوهياسهيين، وتوفير عارضهينامل

 يمنع وأ ذلك يخالف من صهحية مزمنة أو توهتوجب االنتقال ملوهتشهفى متخصهمل، وتقديم
  .املحاسبة القانونية الى مريض محتجز عن الطبية الرعاية

 
 :الرقابي املستوى ىلع

األحمر بتفقد أوضهها  الوههجوص ا مصههر، ف ههاًل عن الوههما    للجنة الدولية للصههليب الوههما  -
للمنظمات  ير الحكومية الوطنية والدولية املتخصهصهة بزيارة جميع أماكن االحتجاز والوهما  

 لخبراء األمم املتحدة وخاصة املقرر الخا  املعني بمناه ة التعذيب، بزيارة مصر. 
لة تتولى تنظيم زيارات  ير معلنة  من منظمات حقوقية موههتقتشههكيل آلية وقائية وطنية  -

 العامة النيابةو اإلنوهاص حقو ل القومي جلسامل ألماكن االحتجاز لبياص أوضهاعها بالتعاوص مع
 لرصههد االنفرادية والحاالت املرضههية الزنازين وبخاصههة للوههجوص الدورية باملتابعة تختمل
 .املعنية للولطات حولهما تقارير وتقديم تينالظاهر
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  "إدارة سجن برج العرب الداخلية " مصلحة السجون، قطاع األمن الوطني، وزارة إلى 

داخل سهجن برج العرب بما تشهمله من   روف االحتجاز ضهرورة تطوير البنية التحتية وتحوهين   •
 توفير سبل حياة آدمية تحفظ للوجناء كرامتهم اإلنوانية.

ام وتوفير سههبل التهوية تحوههين النظام الغذائي للوههجناء مع توفير مياه صههالحة لالسههتخد •
 واإلضاءة والصرف الصحي.  

من أشهههكهال  الفوري عن كهافهة املمهارسهههات التي تنطوي ىلع معهاملهة الوهههجنهاء بهأًي  التوقف   •
  .املعاملة التي يمكن اعتبارها معاملة مهينة أو حاطه بالكرامة

اسهههب ضهههرورة تحديد األفعال التي توهههتوجب عقوبة تأديبية من قبل ادارة الوهههجن، وأص تتن •
ن، والحظر الفوري لتأديب العقوبة مع درجة جوههامة الفعل بما ال يخالف احترام كرامة الوههجي

  توتوجب التأديب.املوجونين ىلع خلفية وقائع ال
 توقف ادارة الوجن عن تغريب املوجونين الى سجوص بعيدة عن محل اقامتهم. •
 ىلعلى الوجن للوقوف  أطباء الوجن الكشف ىلع املوجونين لحظة وصولهم اضرورة اجراء   •

واسهعاف من هم ا حاالت   مع ضهرورة اجراء كشهف دوري ىلع نزالء الوهجنحالتهم الصهحية، 
طارئة والتوصهية بنقل املرضهى ملوهتشهفيات مجهزة خارج الوهجن عندما توهتدعي حاالتهم  

 لذلك.
تجهيز موهتشهفى الوهجن بما يوهمأ باسهتقبال حاالت الطوارئ والحاالت التي تتطلب تدخل   •

 احي عاجل.جر
نة والذي تؤثر  روف ضهرورة تفعيل اجراءات اإلفراج الصهحي عن الوهجناء املصهابين بأمراك مزم •

 االحتجاز ىلع حياتهم بشكل مباشر.
، والتوقف عن فتأ الزيارات بشهههكل اسهههتلنائي لزياراتلتعوهههفي لحظر االالتوقف الفوري عن  •

 ملدد قصيرة وااللتزام باملدد القانونية للزيارة. 
ومعهاملتهم بما  قف عن اسهههتخهدام اجراءات مهينهة بحق عائالت ال هههحيهة أثنهاء التفتيش  التو •

 يحفظ عليهم كرامتهم.
حقيقة   ىلعالوههما  ملنظمات املجتمع املدني املوههتقلة بإجراء زيارات للوههجن للوقوف   •

  روف االحتجاز داخل الوجن.
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 إلى النيابة العامة 

التعذيب و يره من ضهههروب وبال ات  ئع ا وقا  وموهههتقل ونزيه  ضهههرورة فتأ تحقيق فوري •
 .الالانوانية التي يقوم بها مولولي الوجن تجاه املوجونيناملعاملة املهينة أو 

لتحوههين ومحاميهم    الوههجناء وذويهمالتعاطي الفوري مع البال ات والشههكاوى التي يقدمها  •
  روف احتجازهم.

ىلع الوهجوص وزيارة سهجن برج   ضهرورة اسهتخدام الوهلطة القانونية إلجراء التفتيش والرقابة •
 وى نزالء الوجن.العرب للوقوف ىلع حقيقة شكا

 إلى البرملان املصري

ناه ههة التعذيب و يره من ضههروب املعاملة أو البروتوكول االختياري مل االن ههمام الىضههرورة  •
 .2002العقوبة القاسية أو الالانوانية أو املهينة 

املصههري والتي توههمأ بمنع الزيارات منًعا مطلًقا   من قانوص تنظيم الوههجوص  42الغاء املادة  •
 صحية وأمنية.لدواعي 
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 ملحقات
 ( حاالت الوفاة نتيجة اإلهمال الطبي داخل سجن برج العرب1ملحق )

 

 سبب الوفاة  تاري  الواقعة  االسم م

 اهمال طبي  14/02/2013 حون شعباص ابراهيم  01

 اهمال طبي  02/05/2014 حميدة جمعة علي علي  02

 اهمال طبي  22/08/2014 محمود محمد محمد الصغير 03

صابر عبد الويد قاضي زيداص  04
 الطلخاوي 

 اهمال طبي  02/09/2014

انور عبد الرحمن ميكائيل واعر   05
 العزومي

 اهمال طبي  18/10/2015

 اهمال طبي  27/04/2016 ممدو  محمد بكر احمد شل م  06

 اهمال طبي  03/10/2016 مهند ايهاب  07

 اهمال طبي  22/03/2017 بدوي اسماعيل حون  07

 اهمال طبي  13/04/2017 كريم مدحت بويوني  08

 اهمال طبي  18/08/2017 محمود محمد عشوج 09

 همال طبي ا 21/01/2018 حوام حون وهبه  10

 همال طبي ا 27/01/2018 أحمد مغاوري  11

 همال طبي ا 04/10/2018 محمد الرشيدي  12

 اهمال طبي  20/05/2019 رجب فتحي 13

 اهمال طبي  25/05/2019 محمد العصار  14

 اهمال طبي  22/08/2019 محمد مشرف 15

 اهمال طبي  19/03/2020 حمدى محمد عبده هاشهم عبدالبر  16

 اهمال طبي  31/08/2020 صبحي الوقا  17
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 لعربحاالت اإلعدام التي تم تنفيذها داخل سجن برج ا( 2ملحق )
 

 رقم القضية  اسم إعالمي للواقعة  تاريخ تنفيذ اإلعدام  االسم  م

عبد  محمود حون رم اص  01
 ي النب

أحداث سيدي جابر   07/03/2015
 رق ية الوطأر 

جنايات سيدي جابر   2013لونة  15663رقم 
كلي شر     2013لونة  1442واملقيدة برقم 

 اإلسكندرية
ابراهيم سالم حماد محمد   02

 الوماعنه
جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017

لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 
احمد عزمي حون محمد   03

 عبده
عوكرية جزئي   جنايات 2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017

لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 
حمداص   هعبد اللاسماعيل  04

 فيشاوي 
جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017

لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017 حون سالمه جمعه مولم  05

لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 يةق ائ 11لونة  287واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017 حليم عواد سليماص 06

لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية جزئي   2013ونة ل 45رقم  كمين الصفا الهجوم علي  26/12/2017 دهب عواد سليماص 07

لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017 سالمه صابر سليم سالمه  08

نة  لو 411املقيدة برقم شمال سيناء و
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 
سالمه سالم   ن عبد الرحم 09

 سالمه ابوعيطه 
جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017

لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 
عوكرية كلي اإلسماعيلية جنايات  2013

 ق ائية 11لونة  287ة برقم واملقيد
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جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017 عالء كامل سليم سالمه  10
لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 

جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013
 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 

جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  جوم علي كمين الصفا اله 26/12/2017 فؤاد سالمه جمعه  11
لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 

جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013
 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 

جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الصفا الهجوم علي كمين  26/12/2017 محمد سالمه طالل سليماص 12
لونة   411ل سيناء واملقيدة برقم شما
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017 محمد عايش  نام  13

لونة   411واملقيدة برقم شمال سيناء 
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013

 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017 حمداص سالم سالمه موعد 14

لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 
جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013
 ق ائية 11لونة  287املقيدة برقم و

جنايات عوكرية جزئي   2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017 موسي محمد عمر حراز  15
لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 

جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013
 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 

ة جزئي  جنايات عوكري 2013لونة  45رقم  الهجوم علي كمين الصفا  26/12/2017 يوسف عياد سليماص عواد  16
لونة   411شمال سيناء واملقيدة برقم 

جنايات عوكرية كلي اإلسماعيلية  2013
 ق ائية 11لونة  287واملقيدة برقم 

احمد ماهر احمد الهنداوي   17
 فايد 

ق ية ا تيال نجل   07/02/2019
املوتشار محمود  

 املورالي 

اداري املنصورة أول   2014لونة  18137رقم 
جنايات  2014 لونة  17583واملقيدة برقم 

كلي   2015لونة  200املنصورة أول ورقم 
 جنوب املنصورة 

املعتز بالله محمد  انم  18
 رم اص العطار

ق ية ا تيال نجل   07/02/2019
املوتشار محمود  

 املورالي 

املنصورة أول  اداري   2014لونة  18137رقم 
جنايات  2014لونة  17583واملقيدة برقم 

كلي   2015 لونة 200املنصورة أول ورقم 
 جنوب املنصورة 

    عبد الفتا دعبد الحمي 19
 عبدالحميد متولي 

ق ية ا تيال نجل   07/02/2019
املوتشار محمود  

 املورالي 

اداري املنصورة أول   2014لونة  18137رقم 
جنايات  2014 لونة  17583واملقيدة برقم 

كلي   2015لونة  200املنصورة أول ورقم 
 جنوب املنصورة 
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سالمه    ماملنععبد احمد  20
 علي سالمه

  -ق ية ستاد كفر الشي    02/01/2018
 تفجير الكلية الحربية 

جنايات عوكرية جزئي   2015لونة  22رقم 
  2015لونة   325طنطا واملقيدة برقم 

 اإلسكندريةجنايات عوكرية كلي  
محمد   يعبد الهاد احمد  21

 الوحيمي 
  -ق ية ستاد كفر الشي    02/01/2018

 حربية تفجير الكلية ال
جنايات عوكرية جزئي   2015لونة  22رقم 

  2015لونة   325طنطا واملقيدة برقم 
 جنايات عوكرية كلي اإلسكندرية

  -الشي   ق ية ستاد كفر  02/01/2018 محمد يوسف  هعبد اللسامأ  22
 تفجير الكلية الحربية 

جنايات عوكرية جزئي   2015لونة  22رقم 
  2015لونة   325طنطا واملقيدة برقم 

 نايات عوكرية كلي اإلسكندريةج
لطفي ابراهيم اسماعيل   23

 خليل
  -ق ية ستاد كفر الشي    02/01/2018

 تفجير الكلية الحربية 
جنايات عوكرية جزئي   2015لونة  22رقم 

  2015لونة   325قيدة برقم طنطا وامل
 جنايات عوكرية كلي اإلسكندرية

عبد   د عبد الحميرامي محمد  24
 يالغن

  -خلية تفجير الكنائس   24/02/2020
ق ية تفجيرات الكنائس  

 اللالثة

جنايات عوكرية   2017لونة  165رقم 
 اإلسكندرية

  -خلية تفجير الكنائس   24/02/2020 رفاعي علي احمد محمد  25
تفجيرات الكنائس  ق ية 

 اللالثة

جنايات عوكرية   2017لونة  165رقم 
 اإلسكندرية

سالمه احمد سالمه محمد   26
 قاسم

  -خلية تفجير الكنائس   24/02/2020
ق ية تفجيرات الكنائس  

 اللالثة

جنايات عوكرية   2017لونة  165رقم 
 اإلسكندرية

كمال الدين   ن عبد الرحم 27
 علي حوين 

  -خلية تفجير الكنائس   24/02/2020
ق ية تفجيرات الكنائس  

 اللالثة

جنايات عوكرية   2017لونة  165رقم 
 اإلسكندرية

محمد   علي شحات حوين 28
 شحاته

  -خلية تفجير الكنائس   24/02/2020
ق ية تفجيرات الكنائس  

 اللالثة

جنايات عوكرية   2017لونة  165رقم 
 اإلسكندرية

  -خلية تفجير الكنائس   24/02/2020 محمد حون علي محمود  29
ق ية تفجيرات الكنائس  

 اللالثة

جنايات عوكرية   2017لونة  165رقم 
 اإلسكندرية

  معبد الوال  محمد مبار 30
 متولي

  -خلية تفجير الكنائس   24/02/2020
ق ية تفجيرات الكنائس  

 اللالثة

جنايات عوكرية   2017لونة  165رقم 
 اإلسكندرية

عبد   ه عبد اللوليد ابواملجد  31
 ز العزي

  -خلية تفجير الكنائس   24/02/2020
ق ية تفجيرات الكنائس  

 اللالثة

جنايات عوكرية   2017لونة  165رقم 
 سكندريةاإل

 

 


