المجلس القومي لحقوق االنسان

معا ً لتعزيز مسيرة حقوق اإلنسان

تقرير
المجلس القومى لحقوق االنسان
عن زيارة بعثته
لسجني دمنھور العمومى "األبعادية"
)رجال – نساء( بتاريخ  ٣٠مايو٢٠١٣

ملخص التقرير:
يرى المجلس القومي لحقوق اإلنسان ،أن السجون وأماكن االحتجاز ھي المرآة الحقيقية لمدى
التزام أي مجتمع بقيم حقوق اإلنسان .وقد عانى السجناء وخاصة السجناء الجنائيين على
مدى عقود من تجاھل كبير من الدولة ،حتى تراكمت مشاكل السجون المادية واإلنسانية ،في
ظل تخلفت البنية القانونية التي تعود في غالبھا للثالثينيات والخمسينيات من القرن الماضي
عن الوفاء باإللتزامات اإلنسانية والدستورية للمجتمع المصري ،وبما وقعت عليه مصر من
اتفاقيات دولية ،وھو ما ينبغي أن نعمل على إصالحه بعد ثورة  ٢٥يناير وبعد نفاذ الدستور
المصري الجديد ،حتى تصل رياح الثورة والتغيير لھذه األماكن التي كانت توصف دائما بأنھا
وراء الشمس.
وانطالقا من التزام المجلس القومي لحقوق اإلنسان الدستورية والقانونية بالقيام بواجباته،
نفذ المجلس –وسيواصل -سلسلة من الزيارات للسجون لرصد وتوثيق أي انتھاكات،
ولالستماع لشكاوى السجناء ،وللتعرف على االحتياجات المتعلقة باصالح ھذا القطاع ،ونحن
ندرك أن تحقيق نتائج إيجابية في ھذا الموضوع لن يتحقق بدون وجود تعاون كامل وشراكة
مع كل الجھات المعنية والمسئولة في الدولة.
وقد لمسنا من خالل االجتماعات التي عقدھا المجلس مع قيادات من وزارة الداخلية ومصلحة
السجون حرصھم الواضح على التعاون معنا لتعزيز االلتزام بحقوق اإلنسان في السجون
والمؤسسات العقابية.
ويطلق المجلس القومي لحقوق اإلنسان في ختام ھذا التقرير مبادرة تحت شعار" :مؤسسات
عقابية إنسانية ورحيمة" ونحن ندرك أن ھذه المبادرة ال يمكن أن يقدر لھا النجاح بدون
مساعدة فعالة من كل مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسھا رئاسة الجمھورية والحكومة
والبرلمان والمجتمع المصري بكل مكوناته ،لنضع مصر في مكانھا الحضاري واإلنساني
الالئق بھا.
و Qمن وراء القصد وھو يھدي السبيل.
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التقرير

اوفد المجلس القومى لحقوق االنسان بعثة من سبعة اشخاص وذلك لزيارة سجني دمنھور
العمومى )االبعادية( "رجال – نساء" وذلك يوم الخميس الموافق  ٣٠مايو ، ٢٠١٣
للوقوف على طبيعة االوضاع داخل السجنين  ،بعد ورود العديد من الشكاوى من المسجونين ،
وتأتى ھذة البعثة فى اطار خطة المجلس لزيارة مختلف السجون المصرية .
وتكونت البعثة من كل من :
األستاذ الدكتور /محمد محمد البلتاجى – عضو المجلس القومى لحقوق االنسان
الدكتور /أسامة رشدى -عضو المجلس القومى لحقوق االنسان
ومن األمانة العامة:
• األستاذ /ايمن عيسى
• األستاذ /أسامة عبد الرازق
• األستاذة /ايمان مقرب
• األستاذة /زينب صفوت
وقد حصل أعضاء البعثة على تصريح كتابى من السيد المستشار النائب العام بتاريخ  ٢٦مايو
 ٢٠١٣بناءا على طلب قدم لسيادتة بذات التاريخ .
واستغرقت زيارة البعثة للسجن من الساعة الثانية عشرة ظھرا حتى الساعة الخامسة مساءا
 ،بدأت بسجن الرجال.
واستقبل البعثة كال من :
نائب مأمور السجن
• السيد العقيد /طارق الھيتمى
مفتش مباحث السجن
• السيد المقدم /محمد عون
وعدد من السادة ضباط السجن.
* وصف السجن وأقسام السجن وملحقاته :

يقع السجن في محافظة البحيرة ويبعد عن القاھرة بحوالي  ١٦٥كم على الطريق الزراعي،
وعن اإلسكندرية ب  ٤٥كم.
ويحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثقة ويرتفع لـ  ٨أمتار .يليه
من الداخل سور داخلي سلك ارتفاعه  ٧امتار  ،وبه بوابة حديدية .
تم تصميم السجن بنظام واحد افقى مكون من عدد  ١٠عنابر كل عنبر مقسم الى جناجين كل
جناح يحتوى على  ٩غرف بسعة واحدة مساحتھا  ٥ x ٤متر وبكل غرفة دورة مياة .
وعلمت البعثة ان عدد المسجونين داخل سجن دمنھور للرجال  ٣٢٣١جنائيا –منھم ١٥٩
سجين مؤبد  ،واليوجد سجناء سياسيين .
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ويتكون السجن من عشر عنابر  +عنبر مخصوص )عنبر اإلعدام ( والعنبر يتكون من ١٨
حجرة  ،والحجرة مساحتھا  ٤ x ٣م  ،وتضم الحجرة من ١٥إلى  ٢١سجين  ،ويوجد في كل
حجرة دورة مياه  ،وجميع الغرف رديئة التھوية  ،وبعض الغرف اليوجد بھا إال مروحة واحدة
 ،وبكل غرفة فتحة للتھويه تبلغ مساحتھا ٣٠سم ٩٠ xسم .
• ويتكون كل عنبر من  ١٨غرفة على جھتين كل جھة تسعة غرف وبكل غرفة
تليفزيون  ،وال توجد أسرة بالعنابر.
عنبر التأديب
يتكون عنبر التأديب من عدد  ٦غرف فردية مساحة كل منھا  ٣ x ١.٥متر موجودة في
طرقة مساحتھا  ٧متر بھا حمام يحتوي على عدد  ٦غرف بأبواب خشبية ثالثة منھم
لقضاء الحاجة وإثنين لإلستحمام وواحد فقط غير مستخدم  ،وكل غرفة من غرف التأديب
بھا فتحة تھوية بمساحة  ٧٠ x ٣٠سنتيمتر مغطى بسلك شبكي وقضبان حديدية
واألبواب حديدية بھا فتحة واحدة  ،وال يوجد بالغرف أيه أجھزة كھربائية أو مراوح
وإضائتھا خارجية فقط  ،وعند الزيارة كانت العنابر خالية تماما ً  ،وبسؤال المسئولين عن
أقصى عقوبة تأديبية  ،قالوا أنھا حوالي أسبوع حبس إنفرادي ولكنھا حالة نادرة الحدوث
وفي أغلب األحيان تكون العقوبة بالسجن إنفراديا ً لمدة  ٤٨ساعة أو  ٧٢ساعة .
تصنيف المسجونين :
زنزانة لألموال العامة وزنزانة جرائم النفس وھكذا في كل الجرائم ،حيث يتم وضع
المسجونين فى كل جريمة فى زنزانه مستقلة  .وتوجد فى كل عنبر غرفة )الدواعي األمنية(
يتم فيھا عزل المساجين ذوى السمعة السيئة والغير ملتزمين بلوائح السجن والمشھور عنھم
الشغب  ،ويتم فتح الغرفة ولكن بقيود لمدة ربع أو نصف ساعة كل عدة ايام .
زيارة العنابر

عنبر )(١

يحتوى العنبر على جرائم نفس ومخدرات وسرقة  ،مقسم الى جناحين كل جناح يحتوى على
 ٩غرف وحوش للتريض مساحته حوالى  ١٢٠متر وسقفه مغطى بشبكة حديدية،كما ان
طرقات العنابر التى بھا الغرف مزودة بفتحات تھوية وتطل على حوش التريض ،وحمام
يستخدم به عدد ) (٦وحدات كل وحدة مزودة بساتر قماش ودش وبسؤال المسجونين اكدوا
ان المياه تنقطع بعض االوقات وتعود بشكل يومى  ،قامت البعثة بزيارة الجناح االيمن من
العنبر بالدخول الى الغرفة رقم )) (١دواعى – خصومات( الغرفة بمساحة ) ٥x٤متر( تحتوى
على  ٢٤فرد مسجون يوجد مروحة واحدة ومصباح وتليفزيون ودورة مياة داخلية ،واالسالك
الكھربية معلقة ومكشوفة عبر الغرفة ،وكل الغرف مزودة بباب حديد به فتحة واحدة مساحتھا
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 ٣٠سم  ١٠ xسم  ،وبمعاينة الغرفة تم مالحظة ان الغرفة مكتظة للغاية وينام نزالء ھذه
الغرفة على مراتب وبطاطين متراصة على االرض ،وانتشار الحشرات مثل الذباب
والصراصير ،وھناك  ٢فتحة تھوية مغطاة بشبكة سلكية ومزود بقضبان حديدية .

وبسؤال المسجونين عن احوال النظافة والطعام وساعات التريض اكدوا انه ال يوجد
مشاكل وانھم يخرجون كل يوم نصف ساعة للتريض.
وقامت البعثة بالمرور على الحجرات التالية:

 غرفة )) (١غرفة الدواعى( بھا عدد  ٢٥سجين -غرفة )) (٣جرائم النفس( بھا عدد  ٢١سجين

 -غرفة )) (٤جرائم نفس( يوجد بھا عدد  ١٩سجين

 غرفة )) (٥اموال عامة ( يوجد بھا عدد  ١٦سجين -غرفة )) (٦اموال عامة( يوجد بھا عدد  ١٧سجين

تم مالحظة االتى على العنابر السابقة:

مساحة الغرف ) ٥x٤متر( بھا عدد كبير من المراوح الصغيرة ما بين  ٨الى ٩مروحة منھا
 ٤مستخدمين بشكل مقلوب على فتحات التھوية كشفاط وعدد  ١تليفزيون بكل غرفة  ،وبھا
دورة مياة و ومغطاة بساتر قماش  ،وينام النزالء على مراتب وبطاطين متراصة على االرض
مباشرة .
عنبر )(٤

قامت البعثة بزيارة قاعتى التريض فى الجانب االيسر وااليمن وعلمت البعثة ان السجناء
يخرجون للتريض لمدة ساعه بالتناوب مع كافة الغرف بشكل تبادلى ،كما تم االطالع على
احوال الزيارات والطعام والعالج ،واكد المسجونين على تلقيھم للدروس الدينية يوم في
االسبوع فى حوش التريض لمدة ساعة عن طريق شيخان تم انتدابھم من منطقة وعظ
البحيرة وھم:
 .١الشيخ محمد العوبى عمر ويأتى ايام السبت واالثنين واالربعاء
 .٢الشيخ فخر الدين احمد ويأتى ايام االحد والثالثاء والخميس باالضافة الى خطبة
الجمعة وذلك بالتناوب مع كافة العنابر
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كما يأتى القمص انطونيوس عزيز موسى من مطرانية البحيرة للمساجين االقباط وعددھم
 ١٦سجين مرة واحدة الخميس من كل اسبوع وذلك فى المكتبة.
 غرفة ))(١٨مخدرات( ويوجد بھا  ١٩سجين -غرفة )) (١٥سرقات ( يوجد بھا  ٢٥سجين

 -غرفة ) (١٢جرائم نفس يوجد بھا  ٢٠سجين

تم مالحظة االتى على العنابر السابقة:

مساحة الغرف ) ٥x٤متر( كل عنبر به عدد  ٢فتحة تھوية ،وبھا عدد من المراوح الصغيرة
ما بين  ٣الى  ٥مروحة منھا ٢مستخدمين بشكل مقلوب على فتحات التھوية كشفاط
ومصباح اضاءة وعدد  ١تليفزيون بكل غرفة،كما يوجد فى بعض العنابرسخانات لطھى
الطعام .
المستشفى ) عيادة السجن (

قامت البعثة بمرافقة الدكتور  /مايكل عادل الممارس العام المقيم فى المستشفى والتى
تحتوى على غرفة عمليات مجھزة بامكانيات تمكن من اجراء عمليات بسيطة ويعمل بھا ٢
اطباء ممارس عام ) ضباط ( و ٣اطباء مدنيين ) مكلفين( ويزور المستشفى اطباء
استشاريين يوميا فى جميع التخصصات وذلك بالتعاقد مع ادارة السجن ويصل عددھم الى ١٣
طبيب استشارى،كما ان ھناك غرفة الستقبال المرضى بھا سرير وطاولة للعالج اليومى
واالدوية التى يتم صرفھا وجھاز قياس للضغط.

وقامت البعثة بالدخول الى )عنبر مالحظة طبية أ( ويوجد به عدد  ١٠سرير مشغول منھا
عدد  ٨ويوجد بالعنبر تليفزيون ومروحة سقف وحمام به عدد  ٣وحدة بدورة مياة  ،وبھا
عدد  ٦شباك للتھوية مغطاة بقضبان حديدية ،كما يوجد بھا غرفة عمليات ولكن ال تعمل ،
وغرفة عالج طبيعى .
وقد تقابلنا بالمستشفى ببعض النزالء وھم :

عطا رمضان على – تربيط شرايين

محمد حسن شريف – مياه على الصدر
حسام عبد المنعم عبد القوى
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ويذكر ان المستشفى قد تم تجديدھا بعد حرقھا فى احداث ثورة  ٢٥يناير ٢٠١١

الصيدلية

تحتوى على غرفة مزودة بتكييف وثالجة لحفظ االدوية وبعض التطعيمات وامصال للثعابين
والعقارب والتيتانوس،كما اكد الطبيب على توفر بعض انواع االدوية والعالجات والمضادات
الحيوية الالزمة والمحاليل والمسكنات والقطرات وبخاخات الصدر ،كما اشار الطبيب
المختص ان االصناف غير الموجودة تشترى مباشرة من سلفة السجن ،كما لوحظ وجود
امبوالت فلومكس .

مبنى الزيارات

يتكون من اكثر من  ٥قاعات للزيارة وغرفة تفتيش الزيارة حيث يقوم فيھا قوة مباحث
السجن بتفتيش العلب واالكياس والطعام الذي جاء به االھالى للمساجين ،وبمقابلة جزء من
االھالى الزائرين فى قاعة االنتظار وسؤالھم عما اذا كان ھناك اية شكوى او تأخير فأكدوا
على وجود بعض الشكاوى ومنھا :

شكوى النزيل  /محمد صبحى معوض خميس والذى يلتمس اجراء جراحة بالحوض  ،شكوى
النزيل /خالد ابو اليزيد النجار والذى يقضى عقوبة السجن  ٣سنوات اموال عامة ويلتمس
الحصول على افراج شرطى.
مقابالت اھالى المساجين وھم :

محمد السيد محمد والذى يلتمس زيادة وقت الزيارة .

محمد فرج محمد عماد ويلتمس زيادة وقت الزيارة

 -كما كان ھناك عدد  ١٢حالة إفراج في إنتظار خروجھا أمام بوابة السجن .

المطبخ :

يعمل بمطبخ السجن عدد  ١٧سجين باإلضافة إلى عدد  ٢مدنيين لديھم شھادات صحية
تفيد صالحيتھم للعمل في ھذا المكان وھذه الشھادات معلقة في مدخل المطبخ  ،وال يوجد
بالمطبخ أية شفاطات أو تھوية  ،ويرتدي القائمين على إعداد الطعام كمامات طبية  ،ويتم
الطبخ في أواني ضخمة .
وباإلطالع على الطعام الذي يتم إعداده للغداء تبين أنه يسير حسب الجدول المخصص
لھذا اليوم وھو لحم وخضار وبسؤال العاملين عن الوجبات قالوا أنه يتم صرف وجبة
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اإلفطار والعشاء مرة واحدة في الساعة الثامنة صباحا ً وتشمل الوجبة عدد  ٣رغيف
عيش يوميا ً  ٥٠ +جرام فول  ٥٠،جرام جبنة  ٥٠ ،جرام حالوة  ١٥٠ ،جرام فاكھة ،
 ١٥٠جرام خضار طازج موزعة على كل أيام األسبوع  ،أما عن جدول إعداد طعام الغداء
اإلسبوعي والذي يتم صرفه الساعة  ١٢ظھراً بالنسبة لألرز ثم في الواحدة ظھراً لبقية
وجبة الغداء كان كاآلتي :
السبت –  ١٠٠جم أرز ١٥٠ +جم خضار
األحد –  ١٠٠جم أرز  ٥٠ +جم عدس

األثنين –  ١٠٠جم أرز  +لحم  ١٥٠جم

الثالثاء  ١٠٠ -جم أرز  ١٥٠ +جم خضار  +عدد  ٢بيضة
األربعاء  ١٠٠ -جم أرز  ٥٠ +جم عدس

الخميس  ١٠٠ -جم أرز  ١٥٠ +جم لحم  ١٥٠ +جم خضار

الجمعة  ١٠٠ -جم أرز  ١٥٠ +جم خضار _ عدد  ٢بيضة

مع العلم أن مرضى السكر من المسجونين يتم صرف اللحوم لھم طوال أيام األسبوع .
مخبز السجن

يتم إنتاج حوالي  ٢٣ألف رغيف عيش يوميا ً من خالل مخبز السجن النصف آلي  ،ويعمل
به عدد  ٢٦سجين يحملون جميعھم شھادات طبية تفيد بصالحيتھم للعمل في ھذا المكان ،
وتم مقابلة  ١٢سجين منھم ولم يبد أي منھم أية شكاوى على اإلطالق  ،ويتكون المخبز
من غرفتين واحدة منھم للعجن بھا ماكينة عجن وماكينة أخرى لفرد العجين وغرفة
أخرى لنشر الخبز  ،وملحق بالمخبز عدد  ٥حمام  ،كما لم تتمكن البعثة من معاينة الخبز
الذي يتم إنتاجه وذلك إلنتھاء العمل بالمخبز وقت الزيارة .

المكتبة

وھي تتكون من قاعة متوسطة الحجم مساحتھا ٤م ٦ xم وتحتوى على عدد ٢٦٦٣
كتاب متنوع الموضوعات وتحتوي على ثالث طاوالت خاصة بالمطالعة ال تستوعب
مساحة المكتبة أكثر من  ٢٠فرد  ،ويوجد بھا بعض الكتب متنوعة في كل المجاالت من
أدب – دين – علوم  ،وباإلطالع على دفتر إستعارة الكتب وجدنا أن آخر إستعارة لستة
كتب يوم  ٢٨مايو  ٢٠١٣مثل كتاب المعجزة الكبرى وأحلى  ١٠قصص وكتاب أسماء
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 Qالحسنى وكتاب تفسير الشعرواي الجزء الثالث عشر ،وتكون اإلستعارة لمدة  ٧أيام
قابلة للتجديد  ،وتعمل المكتبة يوميا ً من الثامنة صباحا ً حتى الواحدة ظھراً ماعدا يوم
الخميس المخصص للقاء الديني للمساجين األقباط .

كما تصل للمكتبة يوميا ً حوالي  ٤٢نسخة جريدة من األخبار واألھرام والمصري اليوم .

المدرسة :

قد تم إفادتنا أنه ھناك عدد  ٣فصول محو أمية سعة الفصل الواحد  ٢٠فرد  ،وذكر أنه قد
تم بالفعل حصول العديد من المسجونين على شھادات محو أمية وأنه سيتم تخريج دفعة
مكونة من عدد  ٥٢سجين في دورة يناير  -يوليو  ، ٢٠١٣يتقاضى المدرس وھو أيضا ً
سجين  ٤جنيھات يوميا ً ويقوم برعايتھم أخصائي إجتماعي .
كما ذكر أن لجان الثانوية العامة تتم تادية إمتحاناتھم في سجن برج العرب باإلسكندرية

أما عن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي فھم مقسم إلى ) أزھري – عام – صنايع – زراعة
( وعددھم  ١٣سجينا .
وعن المعاھد المتوسطة والعليا عددھم  ١٢سجينا  ،والتعليم الجامعي وعددھم  ٨سجناء .

الدراسات ال ُعليا سجين واحد ) زكريا طه محمد البيلي ( من البحيرة يدرس دبلومة قانون
عام بكلية الحقوق جامعة القاھرة وتھمته مخدرات ُحكم عليه فيھا بالمؤبد وقضي منھم
حوالي  ١٠سنوات .

مبنى الورشة

وبتوجه البعثة لزيارة الورشة تم مقابلة العاملين بھا وعددھم خمسة مساجين منھم :

 العربي سالمة محمد دمنھور – قضية شيكات – محكوم عليه بـ  ٢٢سنة قضى منھم ٢١سنة .

 شعبان رجب أحمد – قضية وصوالت أمانة – محكوم علية بـ  ٧سنوات وسوفيخرج بعد شھر .

 خالد زعفراني كمال على – حكم عسكري بـ  ٥سنوات بتھمة ترويع المواطنين قضىمنھم عامين ونصف .

الكافتيريا :
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تتكون من حجرتين متجاورتين وتتضمن عدداً من المأكوالت والمشروبات المعلبة
وتحتوي على عدد  ٢ديب فريزر به العديد من المجمدات  ،وبسؤال العاملين بھا عن
أنواع األغذية لديھم وكيفية صرفھا  ،ذكروا أن ھذا يخضع لرغبات المسجونين فيتم شراء
ما يطلبونه ويتم صرفه من خالل الكوبونات ،وتم التأكد أن العاملين بھا لديھم شھادات
صحية تؤكد صالحيتھم للعمل في ھذا المكان ،وباإلطالع على بعض المعلبات فقد تم التأكد
من سريان تاريخ صالحيتھا .

غرفة ال ُمفرج عنھم :

غرفة ذات فتحتى تھوية وملحق بھا  ٣حمامات خارجية وكان يوجد بھا  ١٥سجين وقت
الزيارة .
غرفة اإليراد :

مساحة الغرفة  ٤ x ٣م وتطل على طرقة تفتح على جراج السيارات  ،يوجد بھا ١٢
سجين لحين توزيعھم على العنابر الخاصة بھم .
المحبوسين احتياطيا:

تبين لفريق البعثه اثناء مرورھا لتفقد اوضاع المسجونين أن ھناك سبعة من االشخاص
المحبوسين على ذمة قضايا لم يصدر بھا احكام تعدت مدة حبسھم الحد االقصى المحدد
بالقانون وھم االتى اسماؤھم :

م

١

االسم

ايمن محمد على عبد العليم
على

٢

عشماوى
عشماوى

٣

يوسف شعبان شعبان

٤

حمدى محمد ابو السعود

رقم القضية

٢٠٠٩/١١٨٢ج
النطرون

سليمان ٢٠١٠/٢٥١١٤
جنوب دمنھور
٢٠٠٩/١٢٠٣٩
الدلنجات

تاريخ الحبس

وادى ٢٠٠٩/٤/٢٣
كلى ٢٠١٠/٤/٩
ج ٢٠٠٩/٥/١١

 ٢٠٠٩/١٧٣٤ج النوباريه ٢٠٠٩/٢/٦

٩
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٥

محمد جمال رشوان

٦

يوسف شعبان محمد

٧

احمد عباس احمد عباس
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 ٢٠٠٩/١١٦١٢ج ايتاى ٢٠٠٩/٢/٦
البارود

 ٢٠٠٥/١١٣٩٤ج كفر ٢٠٠٧/١/٢٢
الدوار

٢٠١١/١٠٧٩٨
ج كفر الدوار

٢٠١١/٦/٨

في عنبر اإلعدام :

سيخصص المجلس القومي تقريرا مفصال في وقت الحق عن السجناء والسجينات المحكوم
عليھم باإلعدام ،وسيطرح المجلس رؤية تتعلق بھذه القضية بشكل مفصل.

الشكاوى

وقد تلقت البعثة أثناء زيارتھا للعديد من الشكاوى منھا :

 السجين أحمد السيد رشدي عنبر ١زنزانة الدواعى  ،وكانت شكواه أن الحجرة ال تفتح
نھائيا وليس ھناك تريض نھائيا .
 شكوى السجين صابر جميل الصاوي عبده سالح أبيض بدون ترخيص  ٣سنوات ،
يلتمس اعادة محاكمته في القضية التى حكم عليه فيھا غيابيا  ،وھي قضية حيازة برشام
.
 خالد السيد عبد الرحمن عبد الوھاب سرقة باإلكراه عقوبة  ٣سنوات  ،قضى منھم
سنتين ويلتمس النقل إلى سجن الزقازيق أو أبو زعبل .
عقوبة مؤبد يلتمس خروجه ألنه قضى ثالث أرباع
 محمد الشحات خميس سالم
المدة )افراج شرطي ( .
 أحمد عبد الفتاح أحمد حكم عسكري عقوبة خمس سنوات يلتمس نقلة لسجن الزقازيق.
 مجدي دسوقي محمد محمد عقوبة  ٣سنوات قضيته حيازة سالح أبيض  ،يلتمس
نقله لسجن الشرقية .
عقوبة  ٥سنوات ويلتمس اإلفراج الشرطي ألنه
 -٧مدحت الشربيني  /متولي الشربني
قضى  ٤٧شھرا .
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-٨

مجدي فتوح حمزة عقوبة  ٥سنوات حكم عسكري  ،يلتمس نقله الى سجن المنصورة
.

-٩

السيد بسيوني جاد نيابة جنوب البحيرة عقوبته  ٢١سنه قضيته تزوير ،والملف
حرق في الثورة  ،ويلتمس اإلفراج الشرطي واستخراج األوراق من محكمة جنوب
البحيرة.
السجين محمد محمد عبد  Qعبد المالك – تھمته قتل عمد –  – ٢٠٠٦كرداسة
الجيزة طلب زيارة خاصة بدالً من الزيارة من وراء األسالك وقد تم إبالغ اإلدارة
بطلبه .

-١٠

 - ١١محمد فكرى عبدالحميد يلتمس نقله لسجن برج العرب
-١٢

-١٣

السيد عيد السيد يلتمس نقله لسجن برج الزقازيق

صالح محمد أبو العز حكم عسكرى يلتمس نقله لسجن الزقازيق

 -١٤أبراھيم أبراھيم بسيون )اموال عامة ( يلتمس نقله لسجن طنطا
-١٥السيد محمد السيد يطلب تطبيق المادة  ٣٦لضم القضايا

-١٧السجين إبراھيم كنيبش محكوم عليه بـ  ٩سنوات ويطلب نقله لسجن القناطر لوجود
والدته ھناك والمحكوم عليھا بالمؤبد .

-١٨السجين عاطف محمد عبده منصور يطلب ضمه إلى غرفة واحدة مع أبناؤه الثالثة
الموجودين داخل السجن أيضا ً وھم  :السيد عاطف محمد عبده – محمود -١٧-١٧عاطف
محمد عبده – أشرف عاطف محمد عبده المحكوم عليھم بـ خمس سنوات بسبب مشاجرة
مضى منھم  ٢٧شھراً لحين ترحيلھم لسجن الزقازيق حسب رغبتھم .

-١٩السجين إبراھيم حمدي بغرفة  ١عنبر  ١يطلب النقل لسجن الزقازيق لوجود شقيقه ھناك
ولتسھيل زيارتھم .

-٢٠السجين محمد عبد الموجود سعيد محمد غرفة  ١عنبر  ١تھمته مخدرات  ،كان عليه مدة
تغريم  ٦أشھر وقد أنقضوا بالفعل ويريد العودة مرة أخرى لسجن أبو زعبل

-٢١السجين أحمد فوزي أحمد سيد – حكم عسكري – يطلب نقله لسجن المنصورة .

-٢٢السجين حسين محمد حسن – تھمته سرقة باإلكراه – يطلب نقله للقاھرة .
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-٢٣السجين مجدي دسوقي محمد – حكم عسكري مشدد  ٣سنوات ويطلب نقله للشرقية .

-٢٤السجين أحمد عبد الفتاح إبراھيم – يطلب نقله للشرقية .

-٢٥السجين وائل محمد طوق – حكم عسكري  ٥سنوات ويطلب نقله لسجن المنصورة .

-٢٦السجين شوقي شوقي محمد سليمان – تھمته سالح ناري وحكم بسبعة سنوات ويطلب
نقله لسجن المنصورة .
 -٢٧السجين ھشام السيد محمد – تھمته ترويج عملة ويطلب نقله لسجن المنصورة .

 -٢٨السجين صبري عبد الفتاح محمد – تھمته تزوير – ويطلب نقله لسجن التحرير .

 -٢٩السجين محمد محمد محمد أحمد – تھمته تزوير ويطلب نقله لسجن بورسعيد .

 -٣٠السجين عصام على محمود – تھمته مخدرات ومحكوم عليه بالمؤبد ويطلب نقله لسجن
. ٤٤٠

 -٣١السجين محمد حسن الغريب – حكم عسكري بخمس سنوات – ويطلب نقله لسجن
الزقازيق .

 -٣٢شكوى السجين محمد الشحات خميس سالم بإنتھاء مدته في  ٢٤مايو ٢٠١٣ويلتمس
االفراج الشرطي وذكر أن زميله في نفس الحالة قد خرج بالفعل .
 -٣٣السجين عيد عيد عباس حسن في عنبر  ١غرفة  ٤يعاني من نزيف دموي في البراز
منذ عامين ويطلب العالج .

 -٣٤شكوى السجين ھيبة طاھر عبد النبي غرفة  ٤في عنبر  - ١يشكو من انسداد باألذن وال
يستطيع السماع بھا نھائيا ً ويطلب عرضه على الطبيب .

 -٣٥شكوى السجين مدحت الشربيني متولي الشربيني في غرفة  ٥في عنبر  ١يشكو من
تأخر اإلفراج الشرطي الذي جاء موعده منذ شھرين .

البعثة في زيارة سجن دمنھور العمومي للنساء

انتقلت البعثة بنفس الھيئة السابقة لسجن دمنھور العمومي للنساء وكان في استقبالھا كال من:
مأمور السجن
 السيد العقيد  /خالد شفيقنائب مأمور السجن
 -السيد العقيد  /رسمى توفيق
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 -وعدد من السادة الضباط من قيادات السجن

وأفاد السيد مامور السجن العقيد /خالد شفيق أن اعداد السجينات لحين وقت الزيارة ھو
 ٤١٩سجينة ما بين حاالت )سرقة -قتل -اموال عامة – مخدرات – اداب( منھم ٣١١
محكوم عليھن  ،وعدد  ٩٨حالة تحقيق في قضايا مختلفة ،وحالة واحدة خوارج باالضافة
لعدد  ٩حاالت اعدام .
وقد اوضح ان السجن يتكون من مبنى يحتوى على عدد  ٢عنبر احدھما مقسم الى
جناحين واالخر يحتوى على جناح واحد وھذا باالضافة الى مبنى االدارة ومستشفى
وقاعة زيارات وكافيتريا وكانتين
زيارة العنابر
عنبر١
ھذا العنبر مخصص لجرائم االموال العامة ويحتوى على جناحين :
 الجناح االول منھم يحتوى على عدد  ٦غرف منھم عدد  ٣غرف جماعية باالضافة الى عدد  ٣غرف إعدام ويحتوى الجناح علىعدد  ٨٢سجينة .
 الجناح الثانى يحتوى على عدد  ٧غرف منھم عدد  ٣غرف جماعية باالضافة الىعدد ٤غرف اعدام .

مواصفات الغرف الجماعية
بمساحة  ٣٫٥٠x١٫٨٠متر يوجد فى كل منھا حوالى من  ١١الى  ١٥سجينة ،مزودة
بباب حديدى ذو فتحة مساحتھا  ٣٠x ١٠سم وعدد  ٢فتحة تھوية مغطاة بسلك شبكي
وقضبان حديدية ومزودة بعدد ٢مروحة سقف وعدد  ١شفاط ھواء وعدد  ١تليفزيون
باالضافة الى ادوات السجينات الشخصية التى تسمح االدارة بوجودھا داخل الغرف  ،وبكل
غرفة مرحاض لقضاء الحاجة مساحته متر واحد  ٧٠ xسنتيمتر وبه وصنبور مياة
ومغطاة بساتر قماش .
مواصفات غرف االعدام
مساحة كل منھا  ٣x١٫٥٠متر مزودة بباب حديدى ذو فتحة مساحتھا  ٣٠x ١٠سم
،وكل غرفة بھا شباك صغير على الممر وشباك داخل الغرفة للتھوية عليه سلك شبكى
وقضبان حديدية واضاءة الغرفة خارجية فقط وضعيفة للغاية وال تحتوى الغرف على
دورات مياة .
كما يحتوى كل جناح على حوش للتريض يستخدم للغسيل والنشر مساحته حوالى
 ١٢٠متروسقفه مغطى بشبكة حديدية ،كما ان طرقات العنابرالتى بھا الغرف مزودة
بفتحات تھوية وتطل على حوش التريض
وكل جناح فى العنبر يحتوى على حمام يستخدم لالستحمام به عدد ) (٦وحدات كل
وحدة مزودة بساتر قماش ودش
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وبزيارة الغرف )  (١٠ - ٩-٨ -٧ -٦ -٥تم مالحظة أن جميع الغرف ال تحتوي على
أسرة ويتم تسكين السجينات على مراتب أسفنجية مغطاة بمالئات متراصة على األرض
مباشرة  ،وأن الغرف نظيفة ومرتبة وذات إضاءة جيدة .
وبسؤال السجينات عما إذا كان ھناك أية مشاكل أو شكاوى بالنسبة لإلدارة أو للنظافة
أو الزيارات  ،فلم يتم تلقي أية شكاوى من ھذا النوع ،اكدت السجينات على وجود
الزيارات الداخلية لذويھم المسجونين وأن ساعات التريض تكون من الساعة الثامنة
صباحا ً وحتى الخامسة عصراً ويكون الخروج بشكل جماعي لكل الغرف ماعدا غرف
اإلعدام  ،فحاالت اإلعدام تخرج لمدة نصف ساعة مرتين يوميا ً  ،كما أكدن على عدم
وجود مشاكل في العالج أو الزيارات الخارجية .
 وبزيارة الغرفة رقم )  (٢إعدام وبھا السجينة  /قطيفة عبد الرؤوف محمود شكرتھمتھا قتل عمد وإنتھاك حرمة قبور – قضية رقم  ٢٠٠٩ /١جنايات كوم حمادة  ،وقد
إشتكت من عدم وجود دورة مياة داخلية في الغرفة .
 غرفة )  (٣إعدام وبھا السجينة  /ھويدا أبو راشد الدسوقي حسن – تھمتھا قتل عمدقضية رقم  ٢٠٠٨ /٢٠٨٧٤جنايات بلقاس  ،وقد طلبت محامي لحضور ومتابعة جلسات
النقض الخاصة بقضيتھا .
 السجينة  /عبير يحيي السيد الخباز – تھمتھا قتل عمد – ) إعدام ( قضية رقم ٢٠١١/٢٠٠٣٧جنايات محرم بك  ،وقد طلبت محامي لحضور ومتابعة جلسات
النقض الخاصة بقضيتھا

 السجينة  /فاطمة بالسي على عمار – تھمتھا قتل عمد – ) إعدام ( قضية رقم /٢٥٠ ٢٠٠٨جنايات بلبيس  ،وقد طلبت محامي لحضور ومتابعة جلسات النقض الخاصة
بقضيتھا

 السجينة  /منى جودة محمد جودة – تھمتھا قتل عمد – ) إعدام ( قضية رقم /١٦٢٤ ٢٠٠٩جنايات بني عبيد  /الدقھلية  ،وقد تم إبالغنا بأنھا قد أصيبت بحالة فقدان
نطق وتم عرضھا على طبيب السجن إال أن حالتھا لم تتحسن  ،ولم تتلق أي زيارات
من ذويھا وال تعرف أي شئ عن مسار قضيتھا  ،وقد طلبت إحدى السجانات اإلھتمام
بحالتھا بشكل خاص حيث أنھا ليس لديھا محامي يتابع جلسات النقض الخاصة
بقضيتھا وخاصة أنھا لم ُتعد تعي ما يجري حولھا .

عنبر ٢
ھذا العنبر مخصص لجرائم النفس يوجد به عدد  ١٩٥سجينة ويحتوى على جناحين
كل منھما به حمام يستخدم لالستحمام به عدد ) (٦وحدات كل وحدة مزودة بساتر قماش
ودش .
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الجناح األول يحتوى على حوش واحد للتريض يستخدم للغسيل والنشر مساحته حوالى
 ٢٠٠متر وسقفه مغطى بشبكة حديدية ،كما ان طرقات العنابرالتى بھا الغرف مزودة
بفتحات تھوية وتطل على حوش التريض .
ويوجد به عدد  ٨غرف جماعية مخصصة لجرائم النفس تحتوي كل منھم على على
حوالي من  ١١إلى  ١٥سجينة  ،وذلك باإلضافة إلى غرفة واحدة مخصصة لإلعدام .
الجناح الثاني :
يوجد به عدد  ٨غرف جماعية مخصصة لجرائم المخدرات وغرفة واحدة لإلعدام ،
وتحتوى كل غرفة من الغرف الجماعية على عدد من  ١٢إلى  ١٨سجينة  ،وبزيارة
غرف العنبر رقم  ٢سواء الغرف الجماعية أو غرف اإلعدام وجد أنھا تتطابق في
المواصفات من حيث المساحة ومحتويات الغرف مع غرف العنبر . ١
األمھات المرضعات داخل السجن :
يبلغ عدد األمھات المرضعات داخل السجن  ، ١٠وعدد األطفال بالسجن ١٠
أطفال،والتقت البعثة مع السجينة  /حنان محمد إسماعيل شعبان ومعھا طفلتھا " بسملة
" سنة ونصف  ،والسجينة  /ھيام محمد رشاد ومعھا طفلة " ھدى أحمد ماھر " سنة
واحدة  ،وجميعھن أكدن على عدم وجود أية مشاكل مع اإلدارة وعلى وجود األطفال معھن
طوال الوقت وتقوم إدارة السجن بصرف األغذية واأللبان المخصصة لألطفال  ،كما ال يتم
ذكر أية معلومات في شھادة ميالدھم عن أن الوالدة تمت داخل السجن .
أما عن األطفال المودعين في دور الرعاية الموجود داخل السجن فعددھم ) (٢أكبر
من عامين ويتواجدن مع أمھاتھم يوميا ً .
مستشفى السجن :
تقابلنا مع دكتور  /اسالم محمود ھزة – مدير المستشفى وھو تخصص جراحة تجميل
وافادنا بأن بالمستشفى مبيت لطبيب واحد  ٢٤ساعة على مدار اليوم  ،كما اشار إلى أن
قوة األطباء بالمستشفى ھي خمسة اطباء  ٣تخصص نساء وتوليد  ١ ،باطني  ١ ،تجميل
وجراحة
عدد األسرة  ١١سرير ،ويوجد بالمستشفى :
غرفة عمليات مغلقة التعمل وتحول الحاالت التي تحتاج إلى عمليات إلى المستشفى العام
بدمنھور .
 .١غرفة الكشف
 .٢غرفة وجھاز اسنان
 .٣غرفة غيارات

الصيدلية :
وحال توجھنا الى الصيدلية وجدناھا مغلقة في الساعة الثالثة عصرا  ،وھناك أدوية
طوارئ خارج الصيدلية ولكنھا غير كافية.
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كما تم االطالع على األدوية الموجودة بالطوارئ  ،وأفاد مدير المستشفى بأنه إذا كانت
الحالة تستدعي صرف العالج يتم فتح الصيدلية وصندوق أدوية الطوارئ في عھدة
الممرضة ،كما تم االطالع على مكان يجھز كمشغل.

المكتبة :
مساحتھا  ٣x3متر،وبھا عدد قليل من الكتب  ،تتم استعارة الكتب للمساجين  ،ويتردد
على المكتبة من  ١٥إلى  ٢٠سجينة كل يوم.
التعليم:
وعما اذا كان ھناك طالب بمراحل التعليم المختلفة داخل السجن أفاد امين المكتبه بأنه
يوجد طالبة في الصف االول االعدادي وطالبة ثانوية عامة  ،وطالبة في الصف الثاني
الثانوى الصناعي  ،وطالبة خدمة اجتماعية  ،و ٤٢من السجناء محو أمية  ،وتم
االستكتاب لھم .
شھادات عن وفاة السجينة  /ھبة محمد محمد غازي :
ً
توفيت السجينة  /ھبة محمد محمد غازي المحكوم عليھا بالسجن لمدة  ١٥عاما في
قضية قتل عمد –رقم  ٢٠١١ /٧٠٧٩جنايات المنتزة والمسجونة من ،٢٠١١/٣/ ٢٨
والتي كشف تقرير الدكتور محمد على مقرش مفتش الصحة بالبحيرة عن وجود شبھة
جنائية فى مقتلھا ،وكانت السجينة تتردد على مستشفى دمنھور العام للغيار على جرح
قطعى باإللية اليسرى طوله حوالى  ٨سم وأن الجرح تمت خياطتة بحوالى  ٦غرز  ،تحت
الجلد و ١٠غرز للجلد ،وسبب اإلصابة أثر انزالق على األرض في الحمام حيث اصطدمت
بصنبور المياه أثناء تواجدھا بدورة مياه الزنزانة نتيجة نوبة صرع ،وتم الغيار على
الجرح وفترة العالج كانت أقل من  ٢١يوماً ،وقد ترددت النزيلة على مستشفى دمنھور
التعليمى أكثر من مرة خالل شھر مايو  ،٢٠١٣وجاء فى التقرير أنھا تعانى من جرح
أعلى الفخد األيسر وأنميا حادة ومطلوب نقل دم لھا.
وقد توجھت البعثة الى عنبر  ٢غرفة  ١٠والتى كانت تقيم فيھا السجينة ھبة محمد
محمد غازى وقد تم التوجه الى الحمام المتواجد فى الغرفة وھو المكان الذى سقطت فيه
السجينة وقد تم مالحظة انه صغير جدا مساحته متر واحد  ٧٠ xسنتيمتر وھوغير
مخصص لالستحمام وبسؤال السجينات الموجودات فى ھذه الغرفة عما حدث لزميلتھن
فقد ذكرت لنا السجينة  /شيماء جميل انھا اول من توجھت الى ھبة وقالت ان ھبة كانت
تستحم وقد سمعت صوت انين ووجدتھا في حالة إغماء وذكرت انھا وجدتھا قد سقطت
على صنبور المياه الموجود بالقرب من االرض وھو ما سبب لھا جرح كبير فى خلف
الفخد االيسر واصابة فى الرأس  ،ثم تم افاقتھا وتوجھت ادارة السجن بھا الى مستشفى
السجن  ،كما ذكرت انھا كانت تعانى من مرض الصرع وانھا كان يحدث لھا حاالت اغماء
كثيرة أثناء فترة سجنھا .
وبسؤال شاھدة اخرى وھى السجينة  /الھام ابراھيم ذكرت انھا ايضا توجھت اليھا
عند سقوطھا على صنبور الحمام وكانت في حالة إغماء ووجدتھا على نفس الحالة التى
ذكرتھا السجينة  /شيماء جميل.
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وأفادت العريف  /عزة المداح أن السجينة المتوفاة قد سقطت في الحمام الداخلي
للغرفة يوم  ٧مايو  ٢٠١٣حوالي الساعة الواحدة ظھراً وتم نقلھا لمستشفى السجن فور
سقوطھا لتضميد الجرح  ،وأمر الدكتور  /عمرو محمود إسماعيل مدير مستشفى السجن
بإرسالھا إلى مستشفى دمنھور العمومي لخياطة الجرح في نفس يوم سقوطھا في حوالي
الساعة الثانية ظھراً ،وأن السجينة قد عادت مرة أخرى في نفس اليوم إلى مستشفى
السجن بعد خياطة الجرح  ،ثم خرجت ثالث مرات لمستشفى دمنھور التعليمي للغيار على
الجرح  ٣مرات ،آخر مرة كانت يوم  ١٦مايو  ٢٠١٣وكانت مصابة بإرتفاع في درجة
الحرارة وتبرز دموي وأنيميا ولم تعد للسجن مرة أخرى حتى وفاتھا في يوم  ١٩مايو
مساء.
 ٢٠١٣الساعة السادسة والنصف
ً
كما تشير ھذه الشھادات إلى أن السجينة المتوفاة كانت تعاني من حالة صرع مزمن ،
وأن نوبات الصرع كانت متكررة  ،وبعد حادثة سقوطھا لو تلق الرعاية الصحية المناسبة
حيث كانت حالتھا تحتاج إلى عالج تخصصي .
وتشير ھذه الشھادات إلى أن السجينة المتوفاة /ھبه محمد محمد غازي لم تلق الرعاية
الصحية الكاملة فور إصابتھا ،حيث كان ينبغي حجزھا بالمستشفى لكي تكون تحت الرعاية
الطبية حتى اكتمال شفائھا من الجرح الخطير الذي أصيبت به جراء سقوطھا.
الشكاوى
وقد تلقت البعثة أثناء زيارتھا للعديد من الشكاوى منھا :

 طلبات النقل لسجون أخرى :

 -السجينة  /فوزية عبد العزيز مبروك – تطلب نقلھا لسجن شبين القناطر .

 -السجينة  /سعدية محمود على – تطلب نقلھا لسجن المنصورة .

 -السجينة  /فاتن أحمد شاھين – تطلب نقلھا لسجن القناطر .

 السجينة  /نجا حسن عبد  – Qتطلب نقلھا لسجن شبين الكوم . -السجينة  /رضا محمد نصر – تطلب نقلھا لسجن المنصورة .

 السجينة  /سھير فاروق عبد الرازق قضيتھا شيكات وعليھا حكم  ١١٠سنة سجنمضى منھا  ٥سنوات وتطلب نقلھا الى سجن المنصورة حيث ان لديھا  ٦اطفال
يقيمون بمفردھم .
 السجينة  /انوار عبدالعزيز حسنين الشافعى قضيتھا قتل وعليھا حكم بالسجن المؤبدوقد قضت  ٤سنوات فى سجن طنطا وستة شھور فى سجن دمنھور العمومى وتطلب
نقلھا الى سجن شبين.
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 السجينة /فاطمة عطية محمد حسن خليل قضيتھا خطف واستدراج وعليھا حكمبالسجن  ١٠سنوات وقد قضت  ٣سنوات منھم فى سجن طنطا وستة شھور فى سجن
دمنھور العمومى وتطلب نقلھا الى سجن شبين.
 السجينة  /نسرين السيد محمد جمعة قضيتھا مخدرات وعليھا حكم بالسجن المؤبدوتطلب النقل الى سجن القناطر حيث ان اختھا السجينة عزيزة السيد محمد مسجونة
ھناك فى نفس القضية وھى مريضة وتعانى من جلطة دماغية وشلل نصفى وتحتاج
الى أن تكون بجوارھا .
 -السجينة  /إيمان رفعت حسين – تطلب نقلھا لسجن القناطر .

 السجينة  /سامية إبراھيم عبد المطلب شحاتة – تطلب نقلھا لسجن شبين الكوم . السجينة  /سوزان فكري محمود السعيد – تطلب نقلھا لسجن شبين القناطر . -السجينة  /بدور محمد إمام – تطلب نقلھا لسجن شبين القناطر .

 -السجينة  /بھية عبد السالم المنشاوي – تطلب نقلھا لسجن شبين الكوم .

 -السجينة  /أنوار عبد العزيز الشافعي – تطلب نقلھا لسجن شبين الكوم .

 -السجينة  /وردة الشربيني أبو العينين النجار – تطلب نقلھا لسجن القناطر .

 -السجينة  /فاطمة محمد حسن خليل – تطلب نقلھا لسجن شبين الكوم .

كما أكد السيد العقيد  /رسمي توفيق نائب مأمور السجن أنه قد تم تقديم كل طلبات
النقل للسجون األخرى ولكن تم الرد بالرفض لعدم وجود أماكن شاغرة بتلك السجون
تسمح بإستضافة أعداد أخرى لديھا  ،وأنه حينما توجد أماكن خالية سوف يتم قبول
طلبات النقل.

 طلبات المساعدة القانونية وتوفير محاميين :

تلقت البعثة العديد من طلبات المساعدة القانونية وتوفير محاميين لمتابعة جلسات المحاكمة
والنقض لقضايا السجينات التالي أسماؤھن :
 السجينة  /رحمة عطية رضوان – تھمتھا خطف – وجاري التحقيق معھا منذ ٧شھور وتطلب توفير محامي .
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 السجينة  /نعمة السيد على عوض – تھمتھا قتل – جاري التحقيق معھا منذ عامونصف وتطلب توفيرمحامي .

السجينة  /زينب مصطفى أحمد – تھمتھا قتل – وجاري التحقيق معھا منذ ثالث سنوات
وتطلب توفير محامي  ،مع العلم أنھا قد تجاوزت مدة الحبس اإلحتياطي .
 السجينة  /رقية أحمد أنور – تھمتھا قتل – وجاري التحقيق معھا منذ شھر ونصفوتطلب توفير محامي .
 السجينة  /نور الھدى سعد الدين عباس عنبر  – ٢غرفة  ١١وقضيتھا قتل وعليھاحكم بالسجن  ٢١عام قضت منھا  ٣سنوات وتطلب محامى لمتابعة النقض  ،وتلتمس
زيارة داخلية لزوجھا الموجود في سجن وادي النطرون .

 السجينة عواطف راغب ابراھيم الحناوى وقضيتھا اموال عامة "ايصاالت امانة"وعليھا حكم بالسجن  ٧سنوات وتطلب محامى لمتابعة النقض.
 السجينة نعمة السيد على عوض عنبر  ٢غرفة  ٥وقضيتھا قتل وتطلب محامىلمتابعة القضية حيث انھا موجودة فى السجن من سنة ونصف ولم يصدر الحكم
وتطلب اخالء سبيل ومتابعة القضية من خارج السجن.

 – ٣طلبات توفير الميسرة :
يوجد العديد من المساجين داخل السجن المحكوم عليھم بغرامات مالية تستحق الدفع
ويعجزون عن دفعھا لعدم قدرتھم المالية ،وھي تمنعھم من التمتع بالعفو الشرطي
واالفراج بعد نصف المدة أو ثالثة أرباع المدة كال حسب جريمته ،حيث أن إستكمال
اإلجراءات يستلزم أن يتم تسديد الغرامة إذا كان السجين حالته المادية تسمح بذلك ،أو
أن تمنح النيابة لھؤالء السجناء المتعثرين شھادة تفيد عدم مقدرتھم على دفع ھذه
الغرامة ويتم إسقاطھا عنھم وھى ما يسمى بـ ) الميسرة (.
* ھنالك شكوى عامة من السجناء أن نيابة اإلسكندرية ال تقوم بتوفير ھذه الميسرة،
مما يترتب عليه حبسھم لمدة ثالثة شھور أخرى بعد إنقضاء مدة سجنھم ومن نماذج
الشكاوى التي تلقتھا البعثة :
 السجينة  /عاليا حسن على سلمان  ٦١سنة – عنبر – ٢غرفة  ) ١١تھمتھا قتل– سرقة( تلتمس توفير ميسرة من نيابة غرب اإلسكدندرية إللغاء الغرامة التي تبلغ
 ١٠أالف جنية  ،وعليھا حكم بالسجن  ٨سنوات قضت منھا  ٤سنوات وتطلب افراج
نصف المدة .
 السجينة  /ھناء محمد على حسين -عنبر – ٢غرفة  ) ١١تھمتھا قتل ( تلتمس توفيرميسرة وأجازة لمدة  ٤٨ساعة حيث أنھا قد تخطت مدة العشرون عاما ً في السجن .
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 السجينة  /رضا صالح محمد عبد العال عنبر  -١غرفة  – ٩تطلب توفير ميسرة إللغاءالغرامة التي تبلغ  ٤٧ألف جنية وسوف تنتھى مدة حبسھا في  ٦أغسطس ٢٠١٣
وسوف تعود مرة أخرى للسجن إذا لم تقوم بتقديم الميسرة .
السجينة /صفية سعد العشرى سعد الزغبى والموجودة فى عنبر  ٢غرفة  ١٢وقضيتھااموال عامة وعليھا حكم بالسجن سنة وقضت منھا  ٨شھور وعليھا  ١٠االف جنيه حق
مدنى وتلتمس دفع المبلغ.
 السجينة  /محاسن جنيدى ابراھيم وقضيتھا مخدرات وعليھا حكم بالسجن  ١٠سنواتوسيتم انتھاء مدة سجنھا فى يوم  ٦يوليو  ٢٠١٣ولكن ليس معھا مبلغ الغرامة
وبدون دفعه سوف يتم سجنھا  ٣شھور اخرى.
 -٤طلبات افراج :
-

السجينة /منى محمد السعيد عفيفى وقضيتھا تزوير بطاقة وعليھا حكم بالسجن ٧
سنوات قضت منھا  ٤سنوات وتطلب االفراج عنھا بنص المدة.
السجينة  /سھير صالح سليمان ھجرس وقضيتھا تبديد وعليھا حكم بالسجن ٥
سنوات و ١٠شھور قضت منھا  ٤سنوات وشھرين وتطلب افراج ثالثة ارباع المدة.
السجينة  /رباب فولى احمد وقضيتھا ترويج عملة وعليھا حكم بالسجن  ٣سنوات
قضت منھا  ٢٠شھر وتطلب افراج نصف المدة.
السجينة  /زينب الدمرداش احمد محمد وقضيتھا تبديد وعليھا حكم بالسجن  ١٣سنة
و ٦شھور قضت منھا  ٥سنوات "كاملة" وتطلب افراج ثالثة ارباع المدة.
السجينة  /ماجدة السيد عبدالمجيد وقضيتھا مخالفات مبانى وعليھا حكم بالسجن ٥
سنوات وتطلب افراج نصف المدة.
السجينة  /سعيدة على ابراھيم زايد وقضيتھا اموال عامة وعليھا حكم بالسجن ٣
سنوات قضت منھا سنتين وتطلب افراج نصف المدة.
السجينة  /سھام احمد محمد سليمان وقضيتھا قتل وعليھا حكم بالسجن  ١٠سنوات
قضت منھا  ٢سنة ونصف وتطلب افراج نصف المدة.
السجينة  /نعمة عبد الكريم عبد العال وقضيتھا قتل وعليھا حكم بالسجن  ١٥سنة
قضت منھا  ٣سنوات وتطلب االفراج بعد نصف المدة .

 -٤شكاوى أخرى :
 شكوى السجينة  /ھانم مصطفى العريان – عنبر  – ٢غرفة  ٥تحقيق وقد كان ُحكمعليھا غيابيا ً منذ  ٧سنوات في قضية عمارة لوران باإلسكندرية  ،ولم تكن في مصر عند
صدور الحكم عليھا وعندما عادت منذ  ٤سنوات تم إعتقالھا وأعيدت اإلجراءات وصدر
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ضدھا نفس الحكم  ،وھى تشكو من تأخر نظر النقض في القضية الخاصة بھا وتلتمس
اإلفراج عنھا لحين صدور الحكم حيث أنھا تبلغ من العمر  ٦٠عاما ً .
 السجينة  /ھناء محمد الطحاوي – عنبر  – ٢غرفة  ٥تحقيق وتھمتھا قتل وتلتمسإخالء سبيلھا لحين صدور الحكم حيث أنھا موجودة بالسجن منذ  ٤سنوات وتجاوزت مدة
الحبس اإلحتياطي .
 السجينة  /ھند رجب رجب سالمة – عنبر  – ١غرفة  ٦تھمتھا قتل عمد من /٧ / ٢٢ ٢٠٠٨وكان محكوم عليھا باإلعدام ثم عادت للتحقيق مرة أخرى بعد النقض  ،وتلتمس
إخالء سبيلھا وفك األحراز ومتابعة القضية من الخارج حيث أنھا قد تجاوزت مدة الحبس
اإلحتياطي وھى عامين وسوف تكمل عامھا الخامس بعد ثالثة أشھر .
 السجينة  /جواھر رزق محمد عبد  – Qعنبر  ٢تھمتھا قتل  -موجودة بالسجن منذ ٣سنوات وكان محكوم عليھا بعشر سنوات ولديھا نقض  ،وھى تلتمس إخالء سبيلھا
ومتابعة القضية من الخارج حيث أنھا تجاوزت مدة العامين حبس إحتياطي .
 السجينة /عنايات على محمد التونسي – عنبر  - ١غرفة  ٥وتلتمس من المجلساإلتصال بذويھا ) زوجھا وإبنھا ( للتعاون مع جمعية مصر الخير لتسديد ديونھا حيث أنھم
يرفضون التعاون مع الجمعية .
 السجينة  /رحاب جابر عبد القوي – عنبر  -١غرفة  ٨وتلتمس من المجلس اإلتصالبزوجھا السيد  /أ .م وھو يعمل ضابط بالبحرية وذلك حتى يسمح لھا برؤية أطفالھا .
السجينة  /فرحانة على محمد السيد الحلوانى والموجودة فى عنبر  ١غرفة ١٠وقضيتھا اموال عامة وعليھا حكم بالسجن  ١٥سنة وذكرت انه تم تخليص الدين وانه لم
يتم التصالح لرفض الشاكى وتلتمس من البعثة االتصال بالشاكى للتصالح.
 السجينة  /رانيا صالح محروس وقضيتھا شيكات وعليھا حكم بالسجن  ١٥سنةوقضت منھا  ٣سنوات وذكرت انھا لديھا مشكلة فى التصرف فى اموالھا.
 السجينة  /سامية عمر محمد وعليھا حكم بالسجن المشدد  ٣سنوات وتلتمس زيارةابنھا المريض فى المستشفى وذكرت انه سوف يتم العفو عنھا فى  ٢٦اكتوبر ٢٠١٣
ولكن عليھا غرامة  ٥٠الف جنيه ولكنھا ال تستطيع دفع المبلغ.

شكوى السجانات

 كما تلقت البعثة شكوى من بعض العامالت بإدارة السجن وعددھن  ٨٥عاملة يلتمسنفيه من إدارة السجن توفير وسيلة مواصالت لتوصيلھن من وإلى منطقة الرحمانية
بالبحيرة حيث مقر إقامتھن والتي تبعد حوالي ساعتين عن السجن .
قضية الغارمين وعقوبة السجن في عدم الوفاء بالتزام تعاقدي
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تعج السجون المصرية بآالف الحاالت من الذين يحكم عليھم بالسجن في جنايات تتعلق
باإلخالل بالتزامات تعاقدية ،وتعج السجون بآالف الحاالت ممن يشكون من تعرضھم لقدر
من التغرير عندما وقعوا على سندات بمديونيات.
ھذه القضية تحتاج لتدخل عاجل من المشرع لسد كل الثغرات التشريعية ولوقف عقوبة
السجن في حاالت عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية طبقا للمادة  ١١من العھد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد رصدت البعثة وجود محاوالت من بعض الجمعيات الخيرية مثل جمعية مصر الخير
للتدخل لسداد ھذه المديونيات ،ولكن الثغرات القانونية قد تسمح للدائن بالمغالة البتزاز
السجين في مقابل التصالح معه.
ومن الحاالت التي رصدناھا في سجن دمنھور )رجال(.

م

إسم السجين

المبلغ المستحق

١

فخري مدحت فخر الدين

٤٠٠٠

٢

جمال محمد عبد الھادي

٦٠٠٠

٣

أحمد شعبان أحمد

٣٥٠

٤

حاتم فريد عليوة السيد

١٠٠٠٠

٥

محمد سمير محمد عبد العال

٨٠٠٠

٦

محمد محمود حسن علي

١٠٠٠

٧

وسام علي حسن شعبان

١٥٠٠

٨

مساعد عبد الرازق عبد ﷲ

٦٠٠٠

٩

محمد محمود محمد السيد

٦٠٠٠

١٠

حسن كمال حسن مبروك

٢٠٠٠

١١

شوقي رمضان إبراھيم

١٢٠٠٠

١٢

عصام محمد محمد الصول

٦٠٠٠

١٣

خالد عبد العزيز عبد المطلب قريطم

٥٠٠٠

١٤

جمال ابراھيم محمد

٨٠٠٠
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١٥

رامي عبد الصمد فرج

١٢٠٠٠

١٦

على عبد السالم الدمرداش

٧٠٠٠

١٧

فايز على ابراھيم على

٧٠٠٠

١٨

رفعت ابراھيم محمد

٦٠٠٠

١٩

جمال شعبان مصطفى

------

٢٠

عبد الرحمن محمود عبد الرحمن

-------

٢١

احمد السعيد احمد الجبالي

١٥٠٠٠

٢٢

محمد أحمد احمد عبد الونيس

٢٠٠٠

٢٣

رضا عادل مرسي محمد

٥٠٠٠

٢٤

سعيد محمد علي رضوان

١١٠٠٠

٢٥

عاطف احمد عبد الحفيظ

٥٠٠٠

٢٦

السيد عبده ابراھيم

٤٫٥٠٠

٢٧

محمود رضا ابراھيم

١٥٠٠٠

٢٨

محمد محمود عبد المطلب علي

٣٠٠٠

٢٩

محمد عبده محمد اسماعيل

٥٠٠٠٠

٣٠

سمير ابراھيم اسماعيل

------

٣١

احمد ابو الفتوح عبد الحليم

٧٠٠٠

٣٢

فتوح ابراھيم قاسم

٢٠٫٠٠٠

٣٣

صالح محمد محمد عمارة

٣٠٫٠٠٠

٣٤

السيد السباعي محمد السباعي

٣٠٠٠

٣٥

ايمن ھالل حافظ على

١٠٫٠٠٠
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٣٦

احمد عبد ﷲ احمد الشريف

٢٠٫٠٠٠

٣٧

يونس فتحي قاسم موسي

١٠٫٠٠٠

٣٨

السباعي محمد ابو زيد

٢٠٫٠٠٠

٣٩

عادل محمد علي ھدھد

١٠٫٠٠٠

٤٠

نصر رياض ھيكل

١٠٫٠٠٠

٤١

خالد عبد ﷲ مصطفى

٤٠٫٠٠٠

٤٢

محمد ابو اليزيد محمد الخشاب

٤٠٫٠٠٠

٤٣

السيد نبيل السيد بكر

٣٠٫٠٠٠

٤٤

سعيد عبد ﷲ قنديل سعيد

٨٠٠٠

٤٥

ابراھيم ابراھيم ابراھيم سعيد

١٠٫٠٠٠

٤٦

العربي سالمة محمد الدمنھوري

--------

٤٧

نصر خليل خليل السنھوري

٢٠٫٠٠٠

٤٨

محمد صالح سليم عطية

٨٠٠٠

٤٩

السعيد الشريف عرابي

٢٠٠٠

٥٠

على عبد الحميد على

٥٠٫٠٠٠

٥١

محمد طه محمود عبد الفتاح

٤٠٠٠

٥٢

صبحي فتحي راشد

٢٠٠٠

٥٣

شعبان زين العابدين الصافي

٥٠٠٠

٥٤

فكري ابراھيم السيد فايد

٥٠٠٠

٥٥

محمد حسن حسن

٣٠٠٠

٥٦

اسامة محمد فوزي عبد العزيز

٥٠٠٠
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٥٧

محمد دسوقي يوسف عشري

٤٠٠٠

٥٨

علي رياض مصطفى عبده

٣٠٠

٥٩

عبد ﷲ حسن عبد الصمد

٣٠٠٠

٦٠

خالد ابو اليزيد علي

٢٠٫٠٠٠

٦١

وائل اسماعيل محمد حمودة

١٥٫٠٠٠

٦٢

محمد محي الدين احمد اسماعيل

١١٫٠٠٠

٦٣

عمرو محمود يونس

٢٠٠٠

٦٤

وائل محمد السعيد فوزي

٢٠٠٠

٦٥

حسن احمد السيد

١٩٫٠٠٠

٦٦

علي كمال الدين عطية غراب

١٠٫٠٠٠

٦٨

ربيع محمود العقيقي

١٢٫٠٠٠

٦٧
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١

عالء محمد ابراھيم شحاتة
رسمي خالد عدلي

٥٠٠٠
٥٠٠٠

عبد العاطي سعد الشرقاوي

٥٠٫٠٠٠

ابراھيم فتحي ابراھيم

٢٠٫٠٠٠

ابراھيم زكريا ابراھيم
رمضان عبده ابراھيم
سالم السعيد العسال

٣٫٠٠٠
---------

السيد محمد يوسف الصابر

١٠٫٠٠٠

محمد صبحى محمد خميس

١٠٫٠٠٠

أحمد عبد الھادى مصطفى

١٠٫٠٠٠

كمال عبدالجواد أبراھيم

٢٠٠٠

أبراھيم زكريا ابراھيم بدر
أحمد محمد سيد احمد

محمد حمادة مھدى محمد

٣٠٠٠

١٥٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠

٢٥

معا ً لتعزيز مسيرة حقوق اإلنسان

المجلس القومي لحقوق االنسان

٨٢

مشحوت عبدالعاطى عبدالمعطى

١٠٫٠٠٠

٨٤

عاطف مسعد خميس

٣٫٥٠٠

٨٣
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠

نشأت احمد أبراھيم

خالد شحاته عبدالحميد

٤٫٥٠٠

١٠٫٠٠٠

السيد الصافى عبدالنبى

١٠٫٠٠٠

محسن محمد رفاعى

-----

صبحى عزت أحمد

أحمد عطية عبد العظيم

مسعد محمد السيد عبدالھادى

اتعاب محاماة
٤٫٥٠٠
٥٠٠٠

توصيات لتحسين معامله السجناء وغيرھم من المحتجزين في المنظومة العقابية

النظام العقابي في أي دولة ھو انعكاس لألسس الدستورية والحضارية القائمة في
المجتمع ولذلك لم تتوقف المحاوالت لتطوير النظم العقابية ليس ھذا فحسب ،بل لبحث
وتطوير األوضاع المعيشية للسجناء داخل محبسھم ،فالعالقة مابين تطوير فلسفة
النظام العقابي وتطور األوضاع المعيشية بالتبعية قائمة وواضحة وھي عالقة مطردة،
ففي الوقت الذي كانت تقم فيه الفلسفة العقابية على فكرة القھر البدني لم يكن ھناك
احتياج لبحث المستوى المعيشي والصحي للسجناء ولكن مع التطور الواضح في
الفلسفة العقابية والذي باتت تتبنى لفكر إعادة تأھيل السجناء إلعاده دمجھم
وانخراطھم في صفوف المجتمع مره أخرى بات علينا أن نتباحث حول أحوال السجناء
المعيشية والصحية داخل محبسھم ،وحتى تتواكب ھذه األوضاع مع دستور مصر
الجديد الذي نص على:

المادة " ٣٦كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريتة بأى قيد تجب معاملتة بما يحفظ
كرامتة  ،وال يجوز تعذيبة  ،وال ترھيبه وال اكراھة وال ايذاؤه بدنيا او معنويا ،وال يكون
حجزه وال حبسة اال فى اماكن الئقه انسانيا وصحيا  ،وخاضعة لإلشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبھا وفقا للقانون .
وتنص م٣٧
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"السجن دار تأديب وتھذيب واصالح يخضع لإلشراف القضائى  ،ويحظر فية كل ما
ينافى كرامة االنسان أو يعرض صحتة للخطر  ،وتعنى الدولة بتأھيل المحكوم عليھم
وتيسر لھم سبل الحياة الكريمة بعد االفراج عنھم".

وھو ما يتوافق مع قواعد الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان والتي نصت على أھمية
توفير حقوق دنيا لمعاملة السجناء انطالقا من تطور الفلسفة العقابية على مستوى
العالم اجمع.
ومع المادة العاشرة من العھد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص على أن يعامل
جميع المحرومين من حريتھم معاملة إنسانية ،تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني.
2أ )يفصل األشخاص المتھمون عن األشخاص المدانين ،إال في ظروف استثنائية ،ويكونون
محل معاملة على حدة تتفق مع كونھم أشخاصا غير مدانين،
ب( يفصل المتھمون األحداث عن البالغين .ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في
قضاياھم.
 -٣يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون ھدفھا األساسي إصالحھم
وإعادة تأھيلھم االجتماعي .ويفصل المذنبون األحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع
سنھم ومركزھم القانوني.
وفي اطار سعي المجلس القومي لحقوق اإلنسان لتطوير مبادرة متكاملة لتطوير المؤسسات
العقابية بالتعاون مع كل الجھات المعنية ،فإن المجلس يعبر عن قلقه الشديد من حالة االكتظاظ
وزيادة أعداد السجناء في السجون المصرية بشكل عام بما يصل لضعف طاقة السجون
االستيعابية مما يشكل عبئا كبيرا على إدارات السجون فيما يتعلق باالنضباط والسيطرة على
السجناء وھو ما يؤدي لتغليب الجوانب األمنية االنضباطية على حساب تمتع السجناء بقواعد
المعاملة الدنيا لمعاملة السجناء.

وسجن دمنھور العمومي يعاني كغيره من االكتظاظ في الزنازين حيث تقل المساحة المخصصة
للمسجون في الزنزانة عن متر مربع بينما تغلق عليه الزنزانة طوال اليوم باستثناء ساعة
للتريض يحرم منھا بعض المساجين لدواعي أمنية.

وھو ما يتناقض مع تنص المادة  ١من قرا السيد وزير الداخلية رقم  ٦٩١لسنة ١٩٩٨
))يخصص لكل مسجون أو مسجونة األثاث واألدوات األتية ) سرير – مرتبة – مالءة للسرير
– وسادة – عدد  ٢كيس للوسادة – بطانية صوف صيفا ً أو أثنتان شتاءاً (  ،ومن خالل
زيارتنا للعنابر وجد أنه ال يوجد بھا أية أسرة حيث ينام المسجونين على مراتب ال يتعدى
عرضھا عن ٦٠سم ،أو بطاطين لمن ال يملكون مراتب ،موضوعة على األرض مباشرة
ومتراصة .ويتضح من ذلك أن قرار السيد وزير الداخلية غير مفعل.
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ومن ھنا نوصي بتوفير سرير لكل مسجون طبقا ً للقرار المذكور.

كما أن سجن دمنھور العمومي يفتقد لوجود منشآت تأھيليه وتدريبيه وانتاجيه تستفيد
بالطاقات المعطلة للمسجونين وتؤھلھم لما بعد السجن ،وتخلق لديھم األمل وتحفزھم على
التغيير ،فتتحول حياتھم لصراع متصل للحصول على أدنى الحقوق التي تبقي اإلنسان على قيد
الحياة.
كما أن المادة رقم  ١١من قرار وزير الداخلية رقم  ٧٩لسنة  ١٩٦١بشأن تنظيم
السجون تقرر أن المسجون الذي يعمل في السجن يستحق أجراً مقداره أربعة جنيھات
كحد أدنى عن عمله اليومي ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال
فنية ممتازة  ،ومازال ھذا الوضع على ما ھو عليه منذ عام  ١٩٦١مع العلم أن الـ ٤
جنيھات التي رصدنا أن المسجون الذي يقوم بمحو أمية زمالئه المسجونين يتقاضاھا
يوميا ھي غير مالئمة بالمرة للظروف الحالية في عام  ، ٢٠١٣ولذلك نوصي برفع
األجر حتى يتناسب مع القيمة الشرائية لالحتياجات األساسية لتشجيع المسجونين على
العمل.

لقد تحولت معظم السجون في مصر لمخازن للبشر وھو ما يخالف الدستور المصري الجديد
الذي يجب أن يطبق على أرض الواقع.

نحن ال نلقي باللوم ھنا على مصلحة السجون بمفردھا ،ألن المشكلة أكبر من قدرتھا المادية
ومكنتھا القانونية ،ولذلك فإننا نخاطب ھنا الحكومة والبرلمان والمجتمع بأن يتحملوا
المسئولية الكاملة حتى تصل رياح التغيير والثورة إلى السجون والمؤسسات العقابية حتى ال
تكون ھناك مناطق في مصر توصف بأنھا وراء الشمس.

مبادرة "مؤسسات عقابية رحيمة وإنسانية"

ومما تقدم يطرح المجلس القومي لحقوق اإلنسان ھذه المبادرة المتعلقة بإصالح السجون
والمؤسسات العقابية آملين أن يتعاون الجميع إلنجاحھا وذلك بإدخال إصالحات جذرية على
منظومة السجون نحددھا في عدد من المحاور:
المحور األول :التوسع في تطبيق العفو الشرطي

يھيب المجلس القومي لحقوق اإلنسان بالسيد رئيس الجمھورية بوصفه الرئيس األعلى
للسلطة التنفيذية أن يبادر بتكليف السيد المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة وزارية موسعة
لمراجعة أوضاع من يستحقون العفو الشرطي االستثنائي وتتكون من:
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وزارة العدل  -مصلحة السجون – األمن العام – المجلس القومي لحقوق اإلنسان – المجلس
القومي للمرأة – المجلس القومي للبحوث االجتماعية والجنائية – وزارة الصحة )الطب
النفسي( – مصلحة الطب الشرعي -وزارة التأمينات والتضامن االجتماعي.

وتنقسم ھذه اللجنة ألربعة لجان مع االحتفاظ بنفس التمثيل ،تختص كل منھا بقطاع جغرافي،
لتتمكن من زيارة كل السجون ومقابلة السجناء ممن تنطبق عليھم قواعد العفو الشرطي الذي
يجب أن يتركز على:
 كبار السن والمرضى وذوي االحتياجات الخاصة ممن ال
يشكلون خطورة
 من قضوا نصف مدة العقوبة مع حسن السيرة

 تيسير اإلفراج عن الغارمين والمحكومين في جرائم مالية
بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات
الخيرية الراغبة في إجراء المصالحات مع أصحاب
الحقوق المالية لإلفراج عنھم ،وبشكل خاص أصحاب
المديونيات الصغيرة.

وفي جميع األحوال يراعى بحث كل حالة على حده واألخذ في االعتبار مقتضيات تأمين
المجتمع من العناصر الخطرة.

وتقوم اللجنة برفع التوصية باالفراج المشروط عن من ترى من السجناء وفقا لضوابط تضعھا
اللجنة التي ينبغي أن يصدر بتوصياتھا قرار تنظيمي باألداة التشريعية المناسبة وفقا ألحكام
الدستور والقانون.

المحور الثاني :إصالح البنية التحتية للسجون
وذلك بتوفير االعتمادات المالية الالزمة لھذا الغرض وإعطائھا األولوية بالنظر إلى أن
المسجون ھو شخص أولى بالرعاية اإلنسانية ألن المجتمع ھو من حبسه في ھذا المكان.

ھناك سجون ال تتمتع بالحد األدنى للحياة اإلنسانية تحتاج لبناء سجون بديلة ،وبعضھا يمكن
إصالحه ،كما أن ھناك حاجة لبناء سجون جديدة تتوافر فيھا شروط الحد األدنى لمعاملة
السجناء بالنظر للزيادة السكانية الكبيرة.
المحور الثالث :اإلصالح والتأھيل
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سرعة تحويل السجون إلى مراكز تدريب وتنمية بشرية وبناء الورش والمصانع الصغيرة
وتدريب السجناء على الحرف المختلفة التي تناسب مستوى تعليمھم واستعدادھم وما يالئم
المنطقة التي يتواجد فيھا السجن ،وتشجيع الحرف اليدوية واألعمال الفنية وإقامة المعارض
لمنتجات السجون ،ھذا األمر سيعود بالفائدة على السجين ماديا ومعنويا ويؤھله لكي يكون
عنصر منتج بعد خروجه ،ويخلق الحافز لدى المسجون لاللتزام بالتعليمات حتى ال يحرم من
العمل والكسب .وھذا سيحول السجون ألماكن منتجة تدر دخال يمكن أن يساھم في تحسين
أوضاع السجون نفسھا.

مصلحة السجون لھا خبرات سابقة في بعض السجون ولكنھا في حاجة لتتعميم واستدامة ھذه
المشروعات في كل السجون .ھذا األمر يمكن تدبيره بمشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة
اإلسكان وغيرھا من الوزارات التي يمكن أن تقدم الجھد الفني والتدريبي ،كما يجب أن يفتح
الباب إلقامة شراكات مع المجتمع المدني لتمويل ھذه المشروعات الصغيرة ،واإلشراف على
بعض ھذه الورش وتسويق انتاجھا.
المحور الرابع :اإلصالح التشريعي

وھو المحور التشريعي المتعلق بتخلف المنظومة التشريعية ،وضرورة مراجعة الكثير من
المواد في قانون العقوبات التي تعتمد إلى حد كبير على العقوبات السالبة للحرية في الجرائم
البسيطة ،وھو ما يحتاج إلعادة نظر في ذلك ،مع األخذ في االعتبار ما نص عليه العھد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة )) :١١ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه
عن الوفاء بالتزام تعاقدي((.
وسيعمل المجلس القومي لحقوق اإلنسان على المساعدة في اقتراح تعديالت قد تساھم
باستبدال عقوبات الحبس في الجرائم البسيطة بالعقوبات المالية ،أو خدمة المجتمع.
وبشكل عاجل فإن المجلس القومي لحقوق اإلنسان يوصي:

 -١انتظام فترات التريض ،حيث أن ساعة واحدة في اليوم ال تتوافق مع الحدود الدنيا
لمعاملة السجناء في ظل حالة اكتظاظ الزنازين.
 -٢معالجة حالة التكدس داخل الزنازين حيث أن وجود ھذا العدد الكبير من النزالء داخل
ھذه المساحة الضيقة يؤدي إلى انتشار العديد من األمراض الوبائية واألمراض
الصدرية .
 -٣متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم وسرعة إجراء العمليات الجراحية
للمرضى
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 -٣مراجعة حاالت الحبس االحتياطى لمن تجاوزوا مدد الحبس االحتياطى المقررة قانونا،
لالستفادة مما قرره قانون اإلجراءات الجنائية بھذا الخصوص.

 -٤توفير صالة لتناول الطعام صالحه ومجھزة تسمح للمسجونين بتناول الوجبات بشكل يحفظ
كرامتھم .
-٥

-٦

-٧

تعميم دور أطباء السجون في التصدي النتھاكات حقوق السجناء وغيرھم من
المحتجزين داخل السجون وغيرھا من أماكن االحتجاز ،وإصدار تعليمات لھم
بضرورة االلتزام بآداب مھنة الطب متى نما إلى علمھم أن ھناك انتھاكات وقعت
للسجناء ،مع إعطائھم التسھيالت والسلطات الالزمة لعالج المرضى دون تدخل إدارة
السجن.

منح األطباء العاملين بالسجون دورات تدريبية في مجال الطب النفسي حتى يتمكنوا
من اإللمام بھذا الجانب )م  (٢٢من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
وتوفير األدوية المختلفة في عيادات السجون .
تأسيس مكاتب للمساعدة القانونية في السجون تتبع المجلس القومي لحقوق اإلنسان
أو وزارة العدل.

توصيات عامة
 _١تعديل القانون رقم  ٣٩٦لسنة  ١٩٥٦بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة
بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان
ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء؛ وحقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية
والغذاء الكافي والتريض والزيارة واالتصال بالعالم الخارجي ،وبما يتماشى مع السياسة
العقابية الحديثة التي تھدف إلى إعادة تأھيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع .وتبني
قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية )قواعد طوكيو( والتي تتضمن
مجموعة من المبادئ األساسية لتعزيز استخدام التدابير غير االحتجازية ،وضمانات دنيا
لألشخاص الخاضعين لبدائل السجن.
_٢تعديل اإلجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل
الروتيني المتبع حاليا ً م )  ( ٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤من القانون رقم  ٣٩٦لـ  ١٩٥٦م ،بحيث
ينصب االھتمام األول على حياة السجين.
 _٣إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع األخذ في
االعتبار العمل على األخذ بنظام قاضي التنفيذ الجنائي وتكون مھمته اإلشراف على تنفيذ
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األحكام الجنائية ،على أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من
السجناء الخاصة باإلجراءات التي تنفذ في مواجھتھم داخل السجون.
_٤كفالة ممارسة الحق في الزيارة والمراسلة ،باإلضافة إلى ضرورة إطالة مدة الزيارة
وتحسين الظروف التي تتم في ظلھا ،وذلك اتساقا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والتي صادقت عليھا الحكومة المصرية.
• يرفع المجلس ھذا التقرير لمعالى النائب العام للنظر في أمر المحبوسين احتياطيا
بسجن دمنھور العمومى للرجال ممن تجاوزا مدد الحبس االحتياطى المقررة قانونا .
توقيع

عن البعثة

د /أسامة رشدي
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