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هناك متسع للجميع
جسون مرص قبل وبعد ثورة يناير
الش بكة العربية ملعلومات حقوق الإنسان

()1
اتقبض علينا يوم الثالثاء 25يناير ،وكان عددنا بالمئات ،خدونا لمعسكر األمن المركزي في مدينة السالم ،وفي
مساء  27يناير ،ركبت مع بعض الشباب سيارة الترحيالت ،وقامت السيارة بالمرور على معسكر األمن
المركزي في الهايكستب ثم معسكر األمن بالدراسة ،وبعدها معسكر األمن المركزي في الجبل األحمر ،وفي
اآلخر نزلونا.
(شهادة  :ج  .ع عن احتجازه في معسكرات األمن المركزي خالل شهر يناير )2011
()2
سجن ال بتدخله شمس وال هوا ،يعني الهوا يا دوب استنشاق ،وأحيانا في الصيف تالقي الريحة عطنة ،هو
متصمم على إن اللي يدخل ميرجعش منه تاني ،يعني هشام عبد الظاهر مهندس كمبيوتر ،وهو صديق حبيب
اآلن ،أول مرة فتحت عليه كان بعد  8سنين ،أول مرة المفتاح يدخل الكالون من  8سنين.
( اللواء إبراهيم عبد الغفار 1مأمور سجن العقرب السابق في لقاء مع االعالمي شريف عامر بقناة الحياة).
()3
احتجزوني في معسكر األمن المركزي بالكيلو  10ونص ،علي طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي،
ضربوني طول الطريق في العربية من وسط المدينة لحد المعسكر وقاموا باالستيالء علي كافة متعلقاتي
الشخص ية وفلوسي ورغم أني بلغتهم إني صحفي ،حاولوا اجباري على التصوير بجانب أسلحة نارية ومولوتوف
ولما رفضت ،قاموا باالعتداء علي بالضرب وجردوني من مالبسي ودخلوني لزنزانة غير قانونية في معسكر
صبوا عنيا وبدأ التحقيق
األمن ،ثم في فجر اليوم نفسه تم استدعائي و 4آخرين فور وصول ضباط أمن الدولة ،ع ّ
معنا وسؤالنا عن حركات سياسية زي اإلشتراكيين الثوريين وعدد من النشطاء السياسيين ،وفضلت محتجز في
 38يوم.
( شهادة الصحفي كريم البحيري عن واقعة اعتقاله واحتجازه في معسكر األمن المركزي بد ًءا من  25يناير
 2014حتى  2مارس )2014
هذا التقرير
أعد هذا التقرير أحمد جمال زيادة الباحث بالشبكة العربية ،وجمال عيد المحامي ،كما شارك في إعداده بعض
الباحثين والصحفيين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم ،وقدم موقع بوابة مصر للقانون والقضاء دع ًما ومساعدة
قيمة للحصول على الوثائق وتوثيقها.
ملخص التقرير
1
https://www.youtube.com/watch?v=9RDdCFOd-nYفيديو بعنوان "اعترافات اللواء ابراهيم عبد الغفار مأمور
سجن العقرب السابق" نشر بتاريخ  12ديسمبر  ،2015تاريح آخر زيارة  8أغسطس 2016
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افتتح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ،سجن  15مايو المركزي جنوب القاهرة ،في الرابع من يونيه ،2016
لتخفيف التكدس في أقسام الشرطة بالقاهرة ،وجرى تزويد السجن بقاعة للنيابة العامة إلجراء التحقيقات ،وقاعة
للقضاة وللمحاكمات ،وكذلك غرفة الستراحة المحامين ،مما يعني أن السجن قد تم إعداده ليكون مقر االحتجاز
والتحقيق والمحاكمة والسجن في مكان واحد.
ورغم أنه سجن مركزي إال أن طاقته االستيعابية تبلغ أربعة آالف سجين ،وهو أمر ليس معتادًا في السجون
المركزية ،التي جرت العادة أن تكون طاقتها االستيعابية بضع مئات .وبلغ عدد المودعين في السجن بعد شهرين
من افتتاحه نحو  3200سجين.
وقبيل افتتاح سجن  15مايو وبعده ،انتشرت أخبارعن احتجاجات تشهدها سجون جديدة ،لم تكن معروفة
للمواطنين أو حتى للمحامين ،مثل سجن جمصة ،وسجن الكيلو  10ونص ،وسجن النهضة وسجن القنطرة
ً
فضال عن أخبار كثييرة عن أعداد هائلة من السجناء ،دون إعالن الرقم الحقيقي ألعداد السجناء التي
وغيرها.
ً
تستدعي التوسع في بناء السجون بشكل بات ملحوظا.
بدأت الشبكة العربية في البحث ومحاولة التعرف على عدد السجون الجديدة ،وأماكنها ،وكانت البداية الطبيعية
من موقع وزارة الداخلية على شبكة اإلنترنت ،لكن المفاجأة كانت أن القسم الخاص بقطاع مصلحة السجون ،لم
يتم تحديثه منذ عام  ،2008فالقائمة المنشورة بالموقع تضم أسماء  25منطقة سجون من دون ذكر ألسماء كل
السجون الموجودة في مصر ،القديمة والحديثة ،وبالطبع غاب الحديث عن أي ذكر ألرقام السجناء.
توصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ،إلى أن أماكن االحتجاز القانونية تجاوزت ( )504مقر
احتجاز ،ممثل في:
 السجون القديمة المنشأة قبل ثورة  25يناير ( 43سجنًا). السجون الجديدة التي نشأت بعد الثورة ،سواء التي بدأت استقبال السجناء بالفعل ،أوالتي بدأ العمل فيها،( 19سجن).
 السجون المركزية المنتشرة في محافظات مصر عدا القاهرة ( 122سجن مركزي). أقسام ومراكز الشرطة المختلفة في كل محافظات ومدن مصر ( 320قسم ومركز).باإلضافة إلى مئات من مقار االحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة،أوإدارات البحث الجنائى ،أو
ً
فضال
فروعها التي نص قرار قديم لوزير الداخلية في عام  1969باعتبارها من أماكن االحتجاز القانونية،
عن أماكن االحتجاز "غير القانونية" مثل معسكرات قوات األمن ،والسجون العسكرية التي ال تعترف الدولة
باستخدامها في احتجاز مواطنين ،رغم الشهادات العديدة التي أدلى بها محتجزين سابقين بعد إخالء سبيلهم.
وترى الشبكة العربية أن غياب أي دليل على وجود إرادة سياسية لإلصالح واحترام حقوق اإلنسان وسيادة
القانون ،بجانب عدم احترام نصوص الدستور والقانون والمخالفات والتجاوز المتكرر لنصوصهما من وزارة
الداخلية ،يشكل األسباب الرئيسية في االنتهاكات الكثيرة ،أو في الشائعات التي تروج بشدة نتيجة لتغييب
ا
فضال عن تفشي سياسة اإلفالت من العقاب نتيجة تغاضي جهاز العدالة
المعلومات وعدم تطبيق القانون،
بأجنحته المختلفة عن تحقيق المسائلة والحساب على هذه التجاوزات.
منهجية البحث
يستند هذا التقرير إلى مقابالت عديدة أجراها المحا مين والباحثين في الشبكة العربية سواء مع سجناء سابقين أو
ضا على
مع متهمين ،وكذلك على بحث مستفيض في الجريدة الرسمية عن القرارت الرسمية بإنشاء السجون ،وأي ً
رصد وتتبع القوانين والتشريعات والقرارات المختلفة المتعلقة بالسجون ،إضافة لشهادات وكذلك أقوال
ً
وصوال إلى تقارير لجان تقصي الحقائق
وتصريحات ولقاءات عقدها مسئولين تنفيذيين في وزارة الداخلية،
الرسمية حول اقتحام السجون ،وكذلك التقارير البحثية للمؤسسات الحقوقية الموثوقة.
وتعتمد األرقام واإلحصائيات التي يتضمنها هذا التقرير إلى بيانات وقرارات رسمية ،فيما يتعلق بأماكن
االحتجاز المختلفة وكذلك السجون بأنواعها وأماكنها.
وقد وضعنا بعض األسئلة التي ينبغي أن تتم اإلجابة عليها في متن هذا التقرير وهي:
 ما هي أنوع السجون في مصر؟ وكم عددها ؟ -كم عدد السجون في مصر قبل ثورة  25يناير ،وكم عدد السجون التي تم انشائها بعد الثورة؟
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 ما الفرق بين هذه السجون؟ أين تقع السجون الرئيسية في مصر؟ ما هي أماكن االحتجاز القانونية ،وغير القانونية ،والسرية في مصر؟ ما هي القوانين والقواعد التي تقنن عمل السجون ،وتنظم حياة السجناء وحقوقهم؟ ما هي القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالسجون والسجناء ،والتي تضمنتها االتفاقيات الدولية الملزمةلمصر؟
 ما هي االنتهاكات والمخالفات القانونية الشائعة في السجون؟أما عن األرقام المتعلقة بالسجناء والطاقة االستيعابية للسجون ،فقد غاب أي إعالن رسمي عن أعدادها ،سواء
عن عمد أو تكاسل ،مما جعل الشبكة العربية تبحث وتدقق وتجري عمليات حسابية ولقاءات مع بعض
المسئولين ،مع التعهد لهم بإخفاء هويتهم وحمايتهم كمصدر خشية تعرضهم لمخاطر ،ومن ثم فإن األرقام التي
تعلنها الشبكة العربية عن أعداد السجناء ،هي التقديرات التي تراها األقرب للدقة والمصداقية ،إلى أن تعلن
األجهزة األمنية أو العدلية ارقام مختلفة ،بالدليل الموثق .
وقد استغرق إعداد هذا التقرير الرصدي ،نحو  50يو ًما من الجهد الشاق من الباحثين والمحامين ،فباإلضافة لمن
وردت أسمائهم على صدر هذا التقرير ،فضل بعضهم عدم ذكر اسمه.
مقدمة  :عن تزايد إنشاء السجون في مصر
شهدت مصر بناء سجون جديدة قبيل ثورة  25يناير وبعدها ،ولكن الزيادة الهائلة في قرارات إنشاء سجون
جديدة ،كانت ملحوظة بشدة عقب عزل الرئيس األسبق محمد مرسي في  3يوليو  ،2013وهو ما يوضح حجم
الزيادة الكبيرة في عدد السجناء والمحتجزين ،سواء الصادر ضدهم أحكام قضائية بالحبس أوالسجن ،أو لتزايد
عدد المحبوسين احتياطيا باآلالف وقضاء العديد منهم لفترات تجازوت  3سنوات ،من دون أن يفرج عنهم أو
يصدر ضدهم أحكام قضائية ،مثل المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير ب"شوكان" ،وغيره ممن تم القبض
عليهم خالل األحداث التي أعقبت الفض العنيف إلعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة وما تالهما من أحداث
دامية.
ولم يقتصر األمر على زيادة وتيرة قرارات إنشاء السجون ،بل إمتد التوسع ليشهد توسع هائل في طاقتها
االستيعابية ،بلغ مداها في حجم وطاقة استيعاب مجمعي سجني " جمصة والمنيا " بطاقة  15ألف سجين لكل
منهما ،طبقا لتصريح اللواء "مصطفى باز" مدير مصلحة السجون في هذا الوقت لجريدة الوطن في 27
أغسطس .2013
إن تزايد عدد السجون ،يعني تزايد سلب الحرية واألمان الشخصي لإلنسان؛ وتزايد عدد السكان ،ال ينبغي أن
يقابله بالضرورة تزايد في عدد السجناء.
فزيادة عدد السكان نتيجة لمرور الزمن ،قد يقابله تطور في النظم العقابية وتزايد األخذ بمعايير المحاكمة العادلة
ورخاء اقتصادي أو تطور سياسي يحد من انتشار الجريمة ،وكذلك فقد يكون تزايد عدد السجون ومن ثم
السجناء ،نتيجة لتزايد عدد الجرائم الجنائية أو القمع السياسي أو لغياب المحاكمات العادلة ،أو لهذه االسباب
مجتمعة.
نشأة السجون في مصر
عرفت مصر السجون منذ عهد الفراعنة ،وكان أول ذكر لكلمة "ليمان – لومان " كسجن رسمي للمحكوم عليهم
بأحكام قضائية ،في منتصف القرن التاسع عشر ،في عهد محمد علي باشا ،حيث عدلت المادة  201من قانون
المنتخبات الصادر من ديوان المالية عام  ،1844عقوبة اإليداع به من السجن المؤبد إلى السجن المؤقت بحيث
جاء مضمونها (أن القاتل وجميع المذنبين الذين يحكم عليهم بمدة مؤقتة يتم إرسالهم الى ليمان االسكندرية ،أما
إذا حكم عليهم بالمؤبد فيتم إرسالهم إلى "فيزا أوغلي" مدى الحياة).
وكان ليمان اإلسكندرية هو السجن األشهر واألهم في مصر في هذا الوقت ،أما "فيزا أوغلى" فكان جبل في
السودان – التي كانت تتبع مصر حينها -بجانب الحبسخانات التي كانت منتشرة في أقاليم مصر المختلفة.
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وبعد صدور أول قانون – أمر عالي من اإلستانة عاصمة الخالفة التركية – ينظم السجون بشكلها الحديث في
ديسمبر عام  ، 1878تم البدء في إنشاء عدد كبير من السجون ،حيث تم بناء نحو  15سجن في الفترة من
 1912 – 1884هي:
( سجن أسيوط ،سجن سوهاج ،ليمان طره ،ليمان أبو زعبل ،سجن مصر ،سجن اإلسكندرية ،سجن طنطا ،سجن
بني سويف ،سجن جديد بأسيوط ،سجن قنا ،سجن اإلستئناف بالقاهرة ،سجن القناطر ،سجن دمنهور ،سجن المنيا
)
وفي عام  1901صدر قانون أخر -أمر عالي -تم خالله تصنيف السجون إلى ثالثة أنواع هي المعروفة حتى
اليوم (ليمانات ،سجون عمومية ،سجون مركزية).
أنواع السجون ،والفرق بينها
تخبرنا المادة األولي من قانون السجون رقم  396لسنة  ،1956عن أربعة أنواع رسمية للسجون " بإضافة نوع
جديد لألنواع التي نص عليها قانون عام  ”1901وهي:
(ليمانات ،وسجون عمومية ،وسجون مركزية ،وسجون خاصة) ونتيجة للتوسع في محاكمة المدنيين أمام
المحاكم العسكرية ،سنضيف إليها "السجون العسكرية”.
واإلختالفات بين أنواع السجون يحددها نوعية نزالئها من السجناء والمحتجزين ،ممن يقضون عقوبات محددة،
كما يحدد نوعية معاملتهم ،وشروط اإلفراج عنهم.
وأنواع السجون هي
الليمانات
وتنفذ فيها األحكام الصادرة بعقوبه السجن المؤبد "سواء كانت سجن مشدد مؤبد أو مؤقت" على الرجال.
والليمان كلمه يابانيه نقلها االتراك ومعناها (المرفأ – ميناء).
ومن أمثلتها قدي ًما :ليماني أبي زعبل وطره .وحديثًا :ليمان برج العرب؛ ليمان جمصة؛ ليمان المنيا.
السجون العمومية
تنفذ فيها األحكام الصادرة ضد المحكوم عليهم بعقوبه السجن من الرجال؛ والنساء المحكوم عليهن بعقوبه
السجن المؤبد أو المشدد.
ضا الرجال المحكوم عليهم بعقوبه السجن المؤبد أو السجن المشدد الذين يتم نقلهم من الليمانات ألسباب
وأي ً
صحيه أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم بها.
وتضم السجون العمومية المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد عن ثالثة أشهر إال إذا كانت المدة الباقيه وقت صدور
الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى.
ومن أمثلتها قدي ًما :سجن بنها العمومي؛ سجن طنطا؛ سجن القناطر .وحديثًا :سجن القنطرة العمومي؛ سجن
جمصة ،وادي النطرون."1
السجون المركزية
تضم المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصله عن غيرهم من المسجونين ،وتضم المحكوم عليهم بفترة ال تزيد
عن ثالثة أشهر أو إذا ضاقت السجون العمومية بهم والعقوبات المالية ،وضمنها سجون خاصة بالنساء.
ومن أمثلتها قدي ًما :سجن ابو قرقاص المركزي؛ سجن المستقبل باالسماعيلية .وحديثًا سجن  15مايو المركزي؛
سجن النهضة.
وقانونًا فأغلب نزالء هذه السجون هم المحبوسين احتياطيًا ،أو ممن يقضون عقوبة بسبب أحكام مالية.
و عمليًا فالكثير من المحبوسين احتياطيا يودعون في السجون العمومية ً
بدال من السجون المركزية "نتيجة
لتكدس السجون أو لقرب السجون العمومية من أماكن التحقيق وهي النيابة العامة".

5

السجون الخاصة
يتم إنشائها بقرار من رئيس الجمهوريه ،ويودع بها فئات معينة من المسجونين -وليس طبقا لنوع العقوبة-
وهذا النوع من السجون يمثل انتهاك صارخ لمبدأ المساواة وعدم التمييز؛ ألنه يمنح رئيس الجمهورية الحق في
التمييز بين السجناء؛ حيث السجن بها وفقا لشخوصهم وليس وفقًا لألحكام الصادرة ضدهم.
السجون الحربية أو العسكرية
هي سجون تابعة في األصل لوزارة الدفاع؛ ويودع فيها الجنود والعسكريين الصادر ضدهم أحكام؛ لكن مع
وجود مادة في الدستور المصري 2تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا حال اعتدائهم على مؤسسة عسكرية -أو ما
في حكمها -حيث يتعرض هؤالء المدنيين للمحاكمة العسكرية والحبس في سجن حربي في بعض األحيان؛
كذلك ،بدء صدور قرارات بإنشاء سجون عسكرية لجنود األمن المركزي التابع لوزارة الداخلية؛ ولم تحظر هذه
القرارات بشكل صريح إيداع سجناء مدنيين بها.
أماكن االحتجاز من غير السجون
هي أماكن الحجز الملحقة بالمراكز واألقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائى أوفروعها من األماكن
التى يجوز أن يودع بها المحتجزين والمتحفظ عليهم والمسلوب حريتهم؛ وهي التي قررها وزير الداخلية طبقا
لقرار رقم  5لسنة .1969
الفرق بين السجون وأماكن االحتجاز
السجن هو مبنى محدد ينشأ بقانون أو بقرار ليضم من تقيد حريته بشكل قانوني "حكم قضائي؛ حبس احتياطي؛
إعتقال في حالة الطوارئ".
وحتى إذا أودع به شخص بشكل قانوني ،فغير القانوني هو اإلحتجاز؛ لكن مكان اإلحتجاز أي السجن يعد
قانونيا.
أما أماكن االحتجاز فقد تكون قانونية ،مثل :السجون أو اقسام ومراكز الشرطة أو السجون الخاصة .وقد تكون
أماكن غير مخصصة إلحتجاز السجناء والمقيده حريتهم بشكل قانوني ولم يصدر بها قانون أو قرار من وزير
الداخلية مثل معسكرات األمن أو مقار مباحث األمن الوطني "أمن الدولة" أو السجون السرية أو أي مكان لم
يصدر قرار قانوني باعتباره مكان مخصص اليداع السجناء.
الفرق بين السجن ومنطقة السجون
السجن هو مبنى مستقل يودع به السجناء حسب نوع هذا السجن مثل" :سجن بورسعيد ،الفيوم ،الحضرة".
أما منطقة السجون ،فهي منطقه قد تضم عدد من السجون المختلفة "ليمانات ،سجون عمومية ،سجون مركزية"
صا بالنساء.
مثل :منطقة سجون طره ،وادي النطرون ،أبوزعبل" وأحيا ًنا تتضمن قس ًما خا ً
أين يودع السجناء والمحتجزين في مصر؟
ً
أوال :اماكن االحتجاز القانونية
حدد قانون السجون رقم  396لسنة  ،1956السجون المختلفة التي يودع بها السجناء على اختالف أنواعهم،
لكن صدر قرار آخر في يناير  1969برقم  5لسنة  ،1969بإعتبار أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز
واألقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائى أو فروعها من األماكن التى يجوز أن يودع بها المسجونين
والمتحفظ عليهم والمحجوزين وكل من تسلب حريتهم على أى وجه.

2
تنص المادة ( )204من دستور مصر  2014على (أنه ال يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إال فى الجرائم التى تمثل
إعتدا ًء مباشرا ً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها ،أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك ،أو
معداته ا أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية ،أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد،
أو الجرائم التى تمثل إعتدا ًء مباشرا ً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم)

6

وبذلك أصبح في مصر وحتى شهر يوليو  2016نحو  504مكان احتجاز قانوني معروف ،مقسمة على
ً
فضال عن مئات من نقاط الشرطة وإدارت البحث الجنائي
السجون والسجون المركزية وأقسام ومراكز الشرطة،
وفروعها ،وهي غير معروفة العدد والموقع ،ولم يصدر بتحديدها قرارات وزارية.
ويشمل الحصر التالي كافة األقسام والمراكز ،والسجون القديمة "قبل ثورة يناير" والجديدة عقب الثورة.

السجون المركزية ( 122سجن مركزي):
وهي سجون نشأ اغلبها بالقرار رقم  113لسنة  ،1962ثم توالي اصدار قرارات تخص كل سجن جديد بد ًءا
من عام  1962وحتى عام  ،2010غير متضمنة محافظة القاهرة ،وهي كالتالي :
أسمائها
عدد السجون المركزية
المحافظة
بها
اإلسماعيلية
 سجن قسم البستان (االسماعيلية).1
السويس

4

-

سجن قسم السويس.
سجن قسم عتاقة.
سجن قسم األربعين.
سجن مركزى بقسم ثان شرطة دمياط

دمياط

4

القليوبية

7

-

سجن مركز دمياط.
سجن مركز كفر سعد.
سجن مركز فارسكور.
سجن مركزى بمركز شرطة كفر البطيخ
سجن مركز طوخ.
سجن مركز قليوب.
سجن مركز شبين القناطر.
سجن مركز الخانكة.
سجن مركزى بقسم شرطة أول شبرا الخيمة
سجن مركزى بمركز شرطة بنها
سجن مركزى بقسم ثانى شرطة شبرا الخيمة

الدقهلية

11

-

سجن مركز المنصورة.
سجن مركز السنبالوين.
سجن مركز شربين.
سجن مركز طلخا.
سجن مركز أجا.
سجن مركز دكرنس.
سجن مركز ميت غمر.
سجن مركز بلقاس.
سجن مركزى بقسم شرطة جمصة
سجن مركز المنزلة.

7

-

سجن مركزى بمركز شرطة ميت سلسيل
سجن مركز شبين الكوم.
سجن مركز تال.
سجن مركز الشهداء.
سجن مركز الباجور.
سجن مركز قويسنا.
سجن مركز أشمون.
سجن مركز منوف.
سجن مركزى بمركز شرطة بركة السبع
سجن مركز طنطا.
سجن مدينة طنطا (قسم أول).
سجن مدينة طنطا (قسم ثان).
سجن مركز السنطة.
سجن مركز زفتى.
سجن مركزى بمركز شرطة قطور
سجن مركز المحلة.
سجن مدينة المحلة.
سجن مركز كفر الزيات.
سجن مركز سمنود.
سجن مركز بسيون.
سجن مركزى بقسم ثانى شرطة المحلة الكبرى

المنوفية

8

الغربية

12

-

كفر الشيخ

4

-

سجن مركز كفر الشيخ.
سجن مركز فوه.
سجن مركز البرلس.
سجن مركز دسوق.

الشرقية

13

-

سجن مركز الزقازيق.
سجن مدينة الزقازيق.
سجن مركز أبو كبير.
سجن مركز ههيا.
سجن مركز كفر صقر.
سجن مركز منيا القمح.
سجن مركز بلبيس.
سجن مركز فاقوس.
سجن مركز ديرب نجم.
سجن مركز أبو حماد.
سجن مركز الحسينية.
سجن مركزى بمركز شرطة منشأة أبو عمر

8

-

سجن مركزى بقسم شرطة أول العاشر من
رمضان

البحيرة

9

-

سجن مركز كوم حمادة.
سجن مركز شبراخيت.
سجن مركز الدلنجات.
سجن مركز ايتاى البارود.
سجن مركز أبو حمص.
سجن مركز كفر الدوار.
سجن مركز رشيد.
سجن مركز المحمودية.
سجن مركز أبو المطامير.

الجيزة

4

-

سجن مركز العياط.
سجن مركز الصف.
سجن مركز امبابة.
سجن مركزى بمركز شرطة أوسيم

بنى سويف

4

-

سجن مركز بنى سويف.
سجن مركز الواسطى.
سجن مركز ببا.
سجن مركز الفشن.

الفيوم

3

-

سجن مركز سنورس.
سجن مركز اطسا.
سجن مركز أبشواى.

المنيا

8

-

سجن مركز المنيا.
سجن مدينة المنيا.
سجن مركز مغاغة.
سجن مركز بنى مزار.
سجن مركز سمالوط.
سجن مركز أبو قرقاص.
سجن مركز ملوى.
سجن مركز مطاى.

أسيوط

7

-

سجن مركز أسيوط.
سجن مدينة أسيوط.
سجن مركز ديروط.
سجن مركز منفلوط.

9

-

سجن مركز أبنوب.
سجن مركز البدارى.
سجن مركز صدفا.

سوهاج

8

-

سجن مدينة سوهاج.
سجن مركز طهطا.
سجن مركز جرجا.
سجن مركز البلينا.
سجن مركز أخميم.
سجن مركز المراغة.
سجن مركز المنشاه.
سجن مركز طما.

قنا

7

أسوان

2

-

سجن مركز قنا.
سجن مركز نجع حمادى.
سجن مركز دشنا.
سجن مركز قوص.
سجن مركز األقصر.
سجن مركز اسنا.
سجن مركز أبو طشت.
سجن مركز أسوان.
سجن مركز ادفو.

مطروح

2

-

سجن قسم مطروح.
سجن مركزى بقسم شرطة العلمين الجديد

األقصر

2

-

سجن مركزى بمركز شرطة القرنة
سجن مركزى بقسم شرطة األقصر

الوادي الجديد

2

-

سجن مركزى بقسم شرطة الخارجة
سجن مركزى بقسم شرطة الداخلة

االجمالي

 122سجن مركزي

10

أقسام ومراكز الشرطة ( 320قسم ومركز) :
هذه هي القائمة الكاملة ألقسام ومراكز الشرطة التي توصلت إليها الشبكة العربية ،والتي يمكن أن يودع
بها "المحتجزين" أيا كان سبب سلب حريتهم ،وتضم كافة محافظات مصر طبقًا للقرار  5لسنة ،1969
وهي كالتالي:
المحافظة

عدد األقسام
والمراكز

القاهرة

44

اإلسكندرية
18

الجيزة
20

السويس
5
دمياط
7
الدقهلية
22

الشرقية

أسـمــائـهـا
قسم شرطة قصر النيل  /قسم شرطة عابدين  /قسم شرطة السيده زينب  /قسم
شرطة مصر القديمه  /قسم شرطة المعادي  /قسم شرطة النزهه /قسم شرطة
مصر الجديدة /قسم شرطة الشروق /قسم شرطة العبور /قسم شرطة مدينة
بدر /قسم شرطة عين شمس  /قسم شرطة مدينة السالم /قسم شرطة أول مدينة
نصر /قسم شرطة ثان مدينة نصر /قسم شرطة أول القاهرة الجديدة /قسم
شرطة ثان القاهرة الجديدة /قسم شرطة ثالث القاهره الجديدة  /قسم شرطة
الظاهر  /قسم شرطةالجماليه  /قسم شرطة الخليفه  /قسم شرطة باب الشعريه
 /قسم شرطة الدرب األحمر  /قسم شرطة الموسكي  /قسم شرطة منشأة
ناصر  /قسم شرطة المقطم  /قسم شرطة الحدائق  /قسم شرطة الشرابيه  /قسم
شرطة الزاويه الحمراء  /قسم شرطة الوايلي  /قسم شرطة المرج  /قسم شرطة
روض الفرج  /قسم شرطة شبرا  /قسم شرطة الساحل  /قسم شرطة بوالق /
قسم شرطةاألزبكية  /قسم شرطة حلوان  /قسم شرطة التبين  /قسم شرطة 15
مايو  /قسم شرطة البساتين  /قسم شرطة دار السالم  /قسم شرطة طرة /قسم
المطرية  /الزيتون /قسم شرطة الشيخ زايد.
قسم المنشيه  /قسم سيدي جابر  /قسم باب شرق  /قسم العطارين  /قسم
اللبان  /قسم الجمرك  /قسم الدخيله  /قسم مينا البصل /قسم المنتزه أول/
قسم المنتزه ثان /قسم أول الرمل  /قسم ثان الرمل  /قسم محرم بك /
قسم كرموز  /قسم برج العرب الجديدة  /قسم العامريه /قسم ثان العامرية/
قسم ميناء االسكندرية.
قسم الجيزه /مركز شرطة الجيزة /قسم بوالق الدكرور  /قسم الهرم  /قسم
الواحات  /قسم العمرانيه /مركز شرطة كرداسة /قسم شرطة الحوامدية/
مركز شرطة البدرشين  /قسم شرطة العياط  /مركز شرطة الصف  /مركز
شرطة أطفيح  /قسم شرطة العجوزه  /قسم الدقي  /قسم إمبابه /مركز شرطة
إمبابة  /قسم الوراق /قسم أول  6اكتوبر /قسم ثان  6اكتوبر /قسم ثالث 6
أكتوبر.
قسم شرطة السويس /قسم شرطة عتاقة /قسم شرطة فيصل /قسم شرطة
الجناين /قسم شرطة األربعين
قسم شرطة دمياط الجديدة /مركز شرطة الزرقا /قسم شرطة دمياط أول /قسم
شرطة دمياط ثان /مركز شرطة فارسكور /قسم شرطة رأس البر /مركز
شرطة كفر سعد .
قسم شرطة أول المنصوره  /قسم ثان المنصوره /قسم شرطة جمصه /مركز
طلخا  /مركز بلقاس  /مركز المنصوره  /مركز نبروه  /مركز محلة دمنه/
قسم شرطة ميت غمر /مركزلسنبالوين  /مركز أجا  /مركز تمي االمديد /
مركز زفتي  /مركز ميت غمر /مركز دكرنس /مركز شربين  /مركز بني
عبيد  /مركز المنزله  /مركز المطريه  /مركز الجماليه  /مركز ميت سلسيل /
مركز منية النصر).
قسم أول الزقازيق  /قسم ثان الزقازيق  /قسم القرين  /قسم القنايات  /مركز
11

19
القليوبية
14
اإلسماعيلية
7
أسوان
أسيوط

6
13

األقصر

الزقازيق  /مركز أبوحماد  /مركز ديرب نجم /مركز منيا القمح  /مركز
مشتول السوق /مركز الصالحيه  /قسم فاقوس /مركز فاقوس  /مركز
الحسينيه /مركز كفر صقر /مركز أوالد صقر /قسم السالم /قسم العاشر من
رمضان /قسم ثان العاشر من رمضان /مركز شرطة بلبيس .
قسم أول شبر الخيمة /قسم ثان شبرا الخيمه  /قسم قليوب  /قسم الخصوص /
مركز الخانكه  /مركز القناطر /مركز قليوب /مركز العبور /قسم قها  /قسم
بنها  /مركز بنها  /مركز طوخ  /مركز شبين القناطر  /مركز كفر شكر
قسم االسماعيلية أول /قسم االسماعيلية ثان /قسم االسماعيلية ثالث /مركز
شرطة التل الكبير /مركز شرطة فايد  /قسم شرطة القنطرة شرق /مركز
شرطة القنطرة غرب.
قسم شرطة أسوان /مركز شرطة أبو سمبل /مركز شرطة نصر النوبة /مركز
شرطة ادفو /مركز شرطة دراو /مركز شرطة كوم امبو.
قسم أول أسيوط /قسم ثان أسيوط /مركز أبنوب  /مركز الفتح  /مركز منفلوط
 /مركز القوصيه  /مركز ديروط  /مركز أسيوط /مركز أبوتيج  /مركز صدفا
 /مركز الغنايم  /مركز ساحل سليم  /مركز البداري
قسم شرطة األقصر /قسم شرطة طيبة الجديدة  /مركز شرطة القرنة.

3
البحر األحمر
7
البحيرة
17

بني سويف
6
جنوب سيناء
8
شمال سيناء
11

قسم أول الغردقه  /قسم ثان الغردقه  /قسم رأس غارب  /قسم القصير /قسم
مرسي علم  /قسم حاليب قسم شالتين  /قسم سفاجا .
قسم شرطة دمنهور /مركز شرطة دمنهور  /مركز ايتاي البارود  /مركز
الدلنجات  /مركز حوش عيسي  /مركز المحموديه  /مركز الرحمانيه  /مركز
ابو المطامير  /مركز كوم حماده  /مركز شبرا خيت  /مركز وادي النطرون /
مركز رشيد  /مركز بدر /قسم كفر الدوار  /قسم غرب النوباريه /مركز إدكو
 /مركز ابوحمص
مركز أهناسيا /مركز سمسطا /مركز ناصر /مركز بيا /مركز الواسطي /قسم
شرطة بني سويف
قسم رأس سدر  /قسم طور سيناء  /قسم أبورديس  /قسم شرم الشيخ  /قسم
دهب  /قسم نويبع  /قسم طابا  /قسم سانت كاترين
قسم شرطة الحسنة /قسم اول العريس /قسم ثان العريش  /قسم ثالث العريش /
قسم رابع العريش  /قسم بئر العبد  /قسم رمانه  /قسم النخل  /قسم القسيمه/
قسم رفح /قسم الشيخ زويد

بورسعيد
10

قسم الزهور /قسم الشرق /قسم جنوب بورسعيد /قسم العرب /قسم المناخ/
قسم الضواحي /قسم بور فؤاد /قسم بور فؤاد ثان /قسم التفريعة /قسم المناصرة

الغربية
11

قسم أول شرطة طنطا /قسم ثان شرطة طنطا /مركز شرطة كفر الزيات /
مركز شرطة بسيون  /مركز شرطة السنطه  /مركز شرطة طنطا  /قسم
أول المحلة الكبرى  /قسم ثان شرطة المحله الكبرى /مركز المحله  /مركز
سمنود  /مركز قطور

الفيوم
6
قنا

قسم شرطة الفيوم /مركز شرطة أسطا /مركز شرطة طامية /مركز شرطة
ابشواي /مركز شرطة يوسف الصديق /مركز شرطة سنورس
قسم شرطة قنا  /قسم مشنا  /قسم قفط  /قسم نقاده  /قسم الوقف  /قسم األقصر
12

12

 /قسم قوص أسنا  /قسم ارمنت  /قسم طيبه /قسم نجع حمادي  /قسم ابو تشت /
قسم فرشوط .
قسم كفر الشيخ /مركز كفر الشيخ /مركز قلين  /مركز الرياض  /مركز بيال
 /مركز الحامول  /مركز البرلس /قسم دسوق /مركز دسوق  /مركز فوه /
مركز مطوبس  /مركز سيدي سالم
قسم شرطة الحمام /قسم السلوم /قسم سيوة
قسم شرطة شبين الكوم /مركز شبين الكوم  /مركز تال  /مركز قويسنا  /مركز
الباجور  /مركز بركة السبع /قسم منوف /قسم سرس الليان /مركز منوف /
مركز الشهداء  /مركز أشمون  /مركز السادات
قسم المنيا  /قسم ملوي  /مركز المنيا  /مركز سمالوط  /مركز أبوقرقاص /
مركز ملوي  /مركز دير مواس /مركز بني مزار  /مركز مطاي  /مركز
مغاغه  /مركز العدوة
قسم شرطة الخارجة /مركز شرطة الفرافراة /مركز شرطة الداخلة /مركز
شرطة باريس

12

مركز شرطة دار السالم /قسم شرطة الكوثر /مركز شرطة البلينا /مركز
شرطة ساقلتة /قسم شرطة سوهاج أول /قسم شرطة سوهاج ثان /مركز شرطة
المنشاة /مركز شرطة أخميم /مركز شرطة المراغة /قسم شرطة جرجا /قسم
شرطة طهطا /مركز شرطة جهينة

كفر الشيخ

12

مطروح
المنوفية

3
12

المنيا

11

الوادي الجديد

4

سوهاج

االجمالي

 320قسم
ومركز
شرطة

الخريطة الرئيسية للسجون المصرية قبل ثورة  25يناير 43( 2011سجن) :
بلغ عدد السجون المصرية الرئيسية قبل ثورة يناير  43سجن ،موزعة على  18محافظة طبقا للتوزيع التالي :
المحافظة
القاهرة

العدد
6

االسكندرية

3

البحيرة

7

أسماء السجون بكل محافظة
منطقة سجون طره وتضم
 ( ليمان طره ،سجن المزرعة ،سجن االستقبال،المحكوم ،شديد الحراسة  992العقرب )
 سجن االستئنافمنطقة سجون برج العرب وتضم
 (ليمان برج العرب ،سجن برج العرب العمومي ) سجن الحضرةمنطقة سجون وادي النطرون وتضم
 ( ليمان  ،430ليمان  ،440سجن 2صحراوي) سجن دمنهور رجال سجن دمنهور نساء سجن جنوب التحرير -مركز بدر البحيرة "سجن عمل المسجونين"
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6
القليوبية

منطقة سجون أبو زعبل وتضم:
( ليمان أبو زعبل ،سجن ابو زعبل الصناعي ).
 سجن المرج سجن بنها العمومي سجن القناطر رجال -سجن النساء بالقناطر

الجيزة

1

-

سجن القطا

الدقهلية

2

الشرقية

1

-

سجن المنصورة العمومي
سجن النساء بالمنصورة
سجن الزقازيق

بورسعيد

2

الفيوم
أسيوط

1
2

قنا

1

-

سجن بورسعيد
سجن النساء
سجن الفيوم
سجن أسيوط العمومي
سجن النساء بأسيوط
سجن قنا

سوهاج
المنيا

1
3

الغربية

2

المنوفية

2

الوادى الجديد
االسماعيلية
شمال سيناء

1
1
1

االجمالي

 43سجن

 سجن سوهاج العمومي سجن المنيا العمومي سجن أبو قرقاص المركزي سجن النساء سجن طنطا العمومي سجن النساء سجن شبين الكوم سجن النساء سجن الوادي الجديد سجن المستقبل سجن العريش-

صا بالنساء ،وعددها:
سجون النساء أو التي تضم قس ًما خا ً
يبلغ عدد سجون النساء  9سجون وهي( :سجن القناطر ،وسجن دمنهور ،وسجن بورسعيد ،وسجن المنصورة،
سجن شبين الكوم ،سجن طنطا ،سجن المنيا العمومي ،وسجن أسيوط ،وسجن أبو قرقاص المركزي).
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نبذة عن بعض السجون الرئيسية في مصر قبل الثورة:
منطقة سجون طرة
بدأت منطقة سجون طره ،حينما تم البدء في إنشاء ليمان طره في  ،1896وفي عام  1928صدر قرار من
مصطفى النحاس باشا -رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك ،بتحويلها إلى منطقة سجون ،حيث توالي إنشاء
السجون لتصبح خمسة سجون جديدة حتى ثورة يناير" زادت بانشاء سجون جديدة عقب ثورة يناير".
ويقع جزء منها على كورنيش النيل بمنطقة طره البلد بالقرب من محطة مترو طره ،والبعض اآلخر بنفس
المنطقة على طريق األتوستراد ،ويفصل بين السجن واآلخر سور في كل منطقة ،لكن السجون جمي ًعا داخل
منطقتين.
المنطقة األولى :على كورنيش النيل تضم ( :ليمان طره؛ سجن المحكوم).
المنطقة الثانية على طريق األتوستراد وتضم ( :سجن المزرعة؛ سجن اإلستقبال ،شديد الحراسة ،992
المعروف بالعقرب).
سجن القناطر
صا
يقع سجن القناطر في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛ وهو أحد السجون التي تضم سجنا خا ً
بالسيدات ،وآخر خاص بالرجال .وسجن القناطر ،تم انشائه عام  ،1957ويبعد هذا السجن عن مدينة القاهرة
بمسافة  25كم ،وبه مستشفي مكون طابقين؛ األول عيادات .والثاني خاص بالمرضى.
ويشتهر بأنه من أقدم سجون النساء ،ويضم:
 عنبر اإليراد( :وهو عنبر الوافدات من السجينات الجدد) وتمكث فيه السجينات مدة  11يوم ثم يتم توزيعهنإلى عنابر التحقيقات ،وال يوجد به أسرة.
 عنبر األوردي :يتم نقل السجينات به عندما يحين موعد ترحليهم إلى عنبر التحقيقات بعد مضي  11يوم منضا بمبني األوردي على أحد جانبية عنبر الحوامل واألمهات ،ويقع في عنبر واحد
دخول السجن ،ويوجد أي ً
مستقل عن السجينات األخريات .
 عنبر التحقيقات :عبارة عن مبني من طابق واحد به عنبرين  9وعنبر  2باإلضافة إلى حجرتين ملكي (ترتديفيهن النساء مالبسهن البيضاء "التحقيق" حتى صدور حكم باإلفراج عنهن أو قضاء فترة في السجن) ،وعنابر
التحقيقات تحتوي على كافة أنواع مرتكبى الجرائم باإلضافة إلى السجينات السياسيات.
 عنبر اآلداب :يقع بجوار مبني المستشفي ،وهو مبني مكون من طابق واحد. عنبر األحكام :عبارة عن طابقين ،ويحتوى الطابق األول على عدة عنابر تضم عنابر أحكام السرقة والقتلبإالضافة إلى المشاجرات ،ويوجد بالطابق الثاني العنابر الخاصة بأحكام المخدرات .
ويوجد بالسجن مكان مخصص للتريض عبارة عن قطعة أرض غير ممهدة صغيرة المساحة وتوجد في منطقة
وسطي بين جميع العنابر.
منطقة سجون برج العرب
تعد أحد أكبر السجون المصرية ،وتضم سجني ليمان برج العرب ،برج العرب العمومي.
بُني سجن برج العرب عام  ،2004لكنه لم يكن بشهرة سجون طرة وأبو زعبل ووادي النطرون ،وبات
معروفًا بعدما نقل إليه الرئيس المعزول محمد مرسي.
صا أنه من أهم
يقع السجن في منطقة صحراوية غرب اإلسكندرية ،ويعد من السجون شديدة الحراسة ،خصو ً
ً
فضال عن المحكوم عليهم في الجرائم الجنائية.
السجون التي تستقبل السجناء السياسيين،
منطقة سجون أبو زعبل
تقع منطقة سجون أبو زعبل في محافظة القليوبية ،التي تضم أحد اقدم السجون في مصر "ليمان أبو زعبل
 )1896ويبعد عن القاهرة بحوالي  30كم .وتضم سجون (ليمان أبي زعبل ،1وليمان أبي زعبل ،2وسجن أبو
زعبل الصناعي "شديد الحراسة".
كما يعد سجن أبو زعبل من السجون الشهيرة باستقبال السجناء السياسيين ،ال سيما اإلسالميين في السنوات
األخيرة ،واليساريين في الثمانينات والسبعينيات.
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منطقة سجون وداي النطرون
تقع منطقة سجون وادي النطرون في محافظة البحيرة وكانت تضم  3سجون رئيسية قبل ثورة يناير هي:
(سجن  430وادى النطرون ،سجن  440وادى النطرون ،وسجن  2صحراوى) زادت بعد ثورة يناير سجن
آخر ،ولكل سجن مأمور خاص به ،وجهاز المباحث الجنائية الخاص به ،ويبعد سجن وادي النطرون 2
صحراوي عن األخرين بنحو 8كيلو متر.
سجن الفيوم
يقع في منطقة صحراوية في مركز ديمو بالفيوم ويبعد عن مدينة الفيوم بنحو  20كم على الطريق الذي يربط
الفيوم بمدينة بني سويف.
عنبرا ،يتكون كل واحد منها
افتتح سجن الفيوم في مايو  1995وهو من السجون كبيرة الحجم ،بحيث يضم 12
ً
من  18زنزانة ،تضم الزنزانة في الوقت الحالي من  25إلى  30سجين ،ويعد هذا تكد ًسا حيث تكفي الزنزانة
 15سجين فقط حسب شهادة مسجون سابق .ويوجد بالسجن عنبر للتأديب به  15زنزانة للحبس االنفرادي
"التأديب".
سجن دمنهور (األبعدية)
يقع في محافظة البحيرة ويبعد عن القاهرة بحوالي  165كم على الطريق الزراعي ،أنشئ السجن عام 1908
علي مساحة عشرة أفدنة تقريبًا.
وسجن دمنهور به  10عنابر للرجال؛ و  7عنابر للنساء ،بكل عنبر  18زنزانة.
ً
وفي رواية عن سجن دمنهور النسائي :قالت ماهينور المصري احدى نزيالت السجن السياسيات (سابقا) على
لسان شقيقتها أن السجن ال يمكن أن يستوعب أكثر من  400سجنية ،فيما يبلغ عدد النزيالت بالسجن نحو 850
سجينة وهو ضعف العدد الذي يستطيع السجن استيعابه.
سجن القطا
هو سجن عمومي يقع على حافة الدلتا بالقرب من قرية القطا القريبة من مركز إمبابة بمحافظة الجيزة وتبعد 45
كيلومترا عن القاهرة.
ً
تم بناء السجن علي شكل أربعة عنابر تتسع لنحو  4آالف سجين .ونتيجة للمساحة الهائلة للسجن ،فقد تم بناءه
بحيث يفصل كل عنبر عن اآلخر مساحة تصل لـ 500متر.
سجن الوادي الجديد
أحد أقدم وأشهر السجون السياسية في مصر ،و يقع سجن الوادي في مدينة الخارجة بالقرب من قرية الشركة
بمحافظة الوادي الجديد ويبعد عن القاهرة حوالي  630كم ،وتم إنشاء السجن عام  ،1956في عهد الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر ،وأُعيد افتتاحه مرة أخرى بعد تجديده في فبراير ،1995في فترة رئاسة الرئيس
المخلوع محمد حسني مبارك.
ضا نتيجة لوقوعه في قلب الصحراء ،وغياب الرقابة ،فقد اشتهر السجن بحاالت الوفاة نتيجة اإلجهاد
أي ً
الحراري ،حيث توفي به خالل عام  ،2015نحو  11سجين نتيجة الحر الشديد فقط.
سجن االستئناف
أحد أقدم السجون في العصر الحديث ،و يعد من أشهر السجون الموجودة في مصر ،حيث تم بناءه في عام
 ،1901وهناك اقتراحات منذ عام  ،2007لنقله بعيدًا عن "درب سعادة " بمنطقة باب الخلق وسط القاهرة،
لكنه مازال في مكانه منذ بداية القرن الماضي ،ورغم أنه يعتبر من سجون «الترانزيت» أي االنتقالية ،حيث يتم
مقرا للكثير
ايداع المسجونين فيه بعد الحكم عليهم مباشرة وحتي ترحيلهم إلي السجون الرئيسية ،إال أنه أصبح ً
من السجناء ،نتيجة تكدس السجون من جانب ،واإلستهانة بالقانون من جانب آخر.
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سجن أسيوط العمومي
أنشيء عام  ،1901و يقع على بعد  400كيلومتر جنوب القاهرة ،ويطل على كورنيش ترعة اإلبراهيمية،
ومكون من مبنيين ويضم بين جدرانه نحو ثالثة آالف نزيل ،وبه عنبر مخصص لإلعدام ،ولم ترد معلومات من
جهات حكومية أو غيرها عن طاقته اإلستيعابية للمساجين.
سجن المنصورة
يقع في حي شرق المنصورة ،بمحافظة الدقهلية .وقد أنشي في ثالثينيات القرن الماضي ،ويقع ضمن نطاق
المدينة وبالقرب من استاد المنصورة ،ويشتهر السجن بكثرة االضرابات به وحركات االحتجاج ،نتيجة لزيادة
أعداد السجناء السياسيين به.
سجن طنطا العمومي
يقع في شارع االسكندرية المتفرع من ميدان االسكندرية ،طنطا ،محافظة الغربية
ويعد من أقدم السجون المصرية ،حيث إنشئ عام  1901على مساحة نحو  15فدانًا "نحو  63ألف متر"
بمنطقة «كفرة السجن» ويحاط بمنازل األهالي من الجهات األربعة
ونظرا لوجوده في المنطقة السكنية وقدم المباني ،فقد بدأت
ويضم سجن  1وسجن  ،2وبكل سجن ثالثة عنابر،
ً
مطالبات بنقله إلى خارج المدينة.
سجن المرج
يقع في الخانكة بمحافظة القليويبة؛ وأقيم على مساحة  100فدان " نحو  420ألف متر".
ويضم سجن المرج  3عنابر هي :عنبر التجربة "أكبر العنابر"؛ وعنبر الجنائيين؛ وعنبر األموال العامة .وكان
السجن ضمن السجون التي تم اقتحامها خالل ثورة يناير وهرب منه ما يزيد عن  500سجين ،ثم شهد محاولة
أخرى القتحامه لم تنجح في فبراير  ،2011وبدأ تطويره واعتباره سجن نموذجي ،إال أن الشكاوى المعتادة منه
والمتعلقة بسوء المعاملة مستمرة ،وخاصة من السجناء السياسيين.
سجن بورسعيد
يقع بجوار السوق التجارى الجديد بحي العرب شرق بورسعيد ،وبه قسم خاص بالنساء ،وقد بني على مساحة
عنبرا ،منها
خمسة أفدنة " نحو  21ألف متر" ،ويبلغ ارتفاع أسواره قرابة  12متر ،ويتجاوز عدد عنابره 150
ً
ع نابر خاصة بالخطرين ،وعنابر خاصة بقضايا الجنايات والجنح والقضايا العامة ،وعنابر للرجال وآخرى
للنساء.
وهناك مطالبات عديدة لسكان المدينة بنقله خارج كردون المباني ،وقد أعلنت الداخلية عن موافقتها ،لكنها
اشترطت توفير مساحة كافية من االرض ،وهو ما لم يتوافر حتى االن.
سجن الحضرة
يقع سجن الحضرة في حي محرم بك ،بوسط االسكندرية ويبلغ عدد نزالئه نحو  1800سجين ،وهو مكون من
ثالثة عنابر كل عنبر من ثالث طوابق الطابقين األول والثانى كل منهما يحوى عشرين زنزانة صغيرة 3م×2م
الطابق الثالث عنابر أكبر.
سجن قنا
يقع في قرية الحميدات بمحافظة قنا ،وأنشئ عام  ،1898في عهد مصطفى فهمي باشا ناظر الداخلية آنذاك،
وسجن قنا من أسوأ السجون المصرية حيث ال يوجد به دورات مياه داخل الزنازين ،وال يتم السماح للمحتجزين
بقضاء حاجتهم فيه إال بمواعيد محددة .ويضم نحو  1400سجين.
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السجون الجديدة بعد ثورة  25يناير ( 19سجن)
عام 2011
 -1سجن وادي النطرون العمومي 1
"القرار رقم  1816لسنة  2011بشأن إنشاء السجن العمومى رقم ( )1بوادى النطرون ينشأ سجن عمومى
تحريرا فى ." 2011 /10 /27
بمنطقة سجون وادى النطرون يُسمى السجن العمومى رقم ()1
ً
وهو السجن الرابع في منطقة سجون وادي النطرون ،وطبقًا لقرار إنشاءه كسجن عمومي ،فيمكن أن يضم
قاصرا على الرجال حتى اآلن.
قسما للنساء ،إال أنه مازال
ً
عام 2013
 -2سجن القنطرة العمومي
"قرار محافظ اإلسماعيلية بمد العمل بقرار التخصيص رقم  457لسنة  2013والخاص بتخصيص مساحة
 15فدان بمركز ومدينة القنطرة شرق القامة سجن عمومى بالقنطرة"
ويقع على مساحة مساحة  15فدان "نحو  63ألف متر مربع" ،بمركز ومدينة القنطرة شرق على طريق
نظرا لحالة التكدس الهائلة في سجن المستقبل باالسماعيلية.
العريش ،وقد جاء انشاءه ً
 -3سجن بني سويف المركزي
قرار رقم  951لسنة  2013فى  ،2013 /5 /22بإنشاء سجن مركزى بقسم شرطة بنى سويف بمديرية
ضا بنطاق
أمن بنى سويف ،وهو يضم نطاق قسم شرطة بني سويف والقرى واألحياء المحيطة به ،ويقع أي ً
القسم بالقرب من خط السكة الحديد المتجه للصعيد.
 -4ليمان جمصة +
 -5سجن جمصة العمومي شديد الحراسة
ويقع السجنان الجديدان في المنقطة الجديدة بجمصة ،تبعا لـ :
"قرار رقم  1750لسنة  2013بشأن إنشاء ليمان جمصة بدائرة مديرية أمن الدقهلية
حيث ينشأ ليمان جمصة بدائرة مديرية أمن الدقهلية يُودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتى السجن
المؤبد والسجن ال ُمشدد.
كما ينشأ سجن عمومى بدائرة مديرية أمن الدقهلية (بمسمى سجن شديد الحراسة بجمصة) يُودع به
األشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة من القانون رقم  396لسنة  1956فى شأن تنظيم السجون
تحريرا فى
وتعديالته .يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ً
"2013 /8 /21
وتقع منطقة السجون بجوار مدخل مدينة جمصة ،وأنشئت على مساحة  42ألف مترمربع " حسبما نشر
عنه ،3ويطل علي الطريق الدولي الساحلي مباشرة ،وعلى مسافة قريبة من طريق المنصورة .وتم
إنشاء السجن ،الستيعاب السجناء المعاقبين بالسجن المشدد أو المؤبد ،والسجناء شديدي الخطورة،
ولذلك تم إنشاؤه من الخرسانة المسلحة ،بسمك يزيد عن  50سم ،باإلضافة إلى مباني إضافية من

 3جريدة فيتو في نشر بتاريخ  17سبتمبر  ،2013تاريخ آخر زيارة  26يوليه 2016
http://www.vetogate.com/588081
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الطوب .ويتكلف إنشاء ذلك السجن ،نحو  845مليون جنيه مصري ويستوعب نحو  15ألف سجين
وسجينة ،ويضم سجنا للنساء
عام 2014
 -6ليمان المنيا +
 -7سجن المنيا شديد الحراسة
ويقع السجنان الجديدان في المنقطة الجديدة بجمصة ،تبعا لـ :
"قرار رقم  873لسنة  2014بإنشاء ليمان المنيا بدائرة مديرية أمن المنيا يُودع فيه الرجال المحكوم
عليهم بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد
نفس القرار السابق ،حيث تضمن سجنين ،يُنشأ سجن عمومي بمسمى شديد الحراسة بالمنيا بدائرة
مديرية أمن المنيا يُودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد".
وتشبه منطقة سجون المنيا مجمع سجون جمصة الجديد لكن بمساحة أكبر ،حيث تبلغ نحو  30فدان
“ 126ألف متر مربع" ،وعلى منوال منطقة سجون طرة ،حيث تضم سجونا ً وليمانات شديدة الحراسة
وغرفا ً لإلعدام ومكاتب إدارية .بنفس اإلشتراطات الجديدة فى التصميمات واإلنشاءات ،منها أن يكون
سمك الحوائط  50سم من الخرسانة المسلحة ،إضافة إلى بوابات إلكترونية ،ودوائر كهربائية للتحكم
ُ
فى أبواب العنابر والزنازين وكاميرات مراقبة حديثة وأيضا تضم قسما للنساء
 -8السجن المركزي بقسم ثان بنها
"قرار رقم  2396لسنة  2014بإنشاء وتشغيل السجن المركزى بقسم ثان شرطة بنها
يُنشأ سجن مركزى بمبنى قسم ثان شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية ،ويشمل اختصاصه دائرة قسم ثان
شرطة بنها".
ويقع في شارع مجمع مواقف بنها بداية من الرياح التوفيقي حتى كورنيش النيل مرورا بمناطق أتريب
وشارع كلية التجارة وتم انشائه لمواكبة التوسع العمراني في دائرة قسم ثان بنها.
 -9سجن ( )2شديد الحراسة بطره
" قرار رقم  4073لسنة  2014وزير الداخلية ،ينشأ سجن عمومي بمسمى "سجن( )2شديد الحراسة
بطرة " ،يودع به األشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة من القانون رقم  396لسنة  1956في شأن
تنظيم السجون".
و يضم السجن المحكوم عليهم بعقوبة السجن ،والمحكوم عليهم بعقوبة األشغال الشاقة الذين ينقلون من
الليمانات ألسباب صحية ،أو لبلوغهم سن الستين ،أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها ،أو
ثالث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خاللها ،كما يمكن أن يضم السجن وفقا لنص القرار
قسما للنساء
عام 2015
سجن الجيزة المركزي
-11
"قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  525لسنة  2015بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة
 103.22فدان ،تعادل 433610م 2من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة
واإلحداثيات المرفقة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل الستخدامها فى إنشاء سجن مركزى وملحقاته
ومعسكر إلدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم إلدارة مرور الجيزة".
لم يوضح القرار الذي صدر بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،مساحة السجن تحديدًا ضمن المساحة اإلجمالية للمعسكر الذي يقع على

19

طريق مصر أسيوط الغربي ،لكنه جعل وجود السجن "المدني" داخل حدود منطقة عسكرية ،مما يزيد
من مشقة السجناء وذويهم ،وهو أمر بالغ التعسف والجور بحقهم.
سجن النهضة
-11
"قرار رقم  1029لسنة  2015بإنشاء سجن مركزى تابع لقسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة
ينشأ سجن مركزى بقسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة ،ويشمل اختصاصه دائرة قسم الشرطة
المشار إليه".
تم بناء السجن في وقت قياسي ،حتى أنه بدأ يستقبل السجناء على مساحة  12ألف متر في منطقة
السالم بالقاهرة ،وكان الكثير من الشباب والمدافعين عن جزيرتي تيران وصنافير قد تم ايداعهم به.
سجن 15مايو
-12
"قرار رقم  1030لسنة  2015بإنشاء سجن مركزى بقسم شرطة  15مايو بمديرية أمن القاهرة
ينشأ سجن مركزى بقسم شرطة  15مايو بمديرية أمن القاهرة ،ويشمل اختصاصه دائرة قسم الشرطة
المشار إليه".
وقد صاحب افتتاح السجن الذي يقع على طريق األوتوستراد بحلوان ،والذي تم بناءه في ثمانية أشهر
ضجة احتفالية كبيرة ،من حقوقيين مقربين من أجهزة األمن ،وتم بناؤه على مساحة  12فدانًا،
واستغرق بنائه  ٨أشهر ،وألول مرة في السجون تم تخصيص بعض الغرف لوكالء النيابة العامة،
والهيئات القضائية والمحامين؛ وهو ما يمكن من خالله تجديد الحبس االحتياطى للمحبوسين دون
الحاجة إلى نقلهم أثناء كل محاكمة ،رغم الحاجة لقرار رسمي من وزير العدل مع كل تحقيق أو
محاكمة تعقد بسجن وخارج المحكمة.
السجن المركزي بإدارة قوات األمن ،سجن الكيلو  10ونص
-13
"قرار رقم  2345لسنة  2015بإنشاء سجن مركزى بمسمى السجن المركزى باإلدارة العامة لقوات
أمن الجيزة يُنشأ سجن مركزى بمسمى السجن المركزى باإلدارة العامة لقوات أمن الجيزة ،ويشمل
اختصاصه دائرة قطاع أمن الجيزة".
وهو أحد أشهر اماكن االحتجاز الغير قانوني منذ التسعينيات ،وحتى تحويله الى سجن رسميا،
ً
فضال عن
ومعروف بسوء معاملة المحتجزين قبل تحويله لسجن ،واستمرار سوء المعاملة بعد تقنينه،
شكاوي المحامين من التعسف في المعالمة والتكدس به.
سجن الخصوص
-14
"قرار رقم  1104لسنة  ،2015وزارة الداخلية بإنشاء وتشغيل السجن المركزي بقسم شرطة
الخصوص .بمديرية أمن القليوبية.
وتنفذ في هذا السجن األحكام الصادرة ضد االشخاص الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من القانون رقم
 396لسنة  1956في شأن تنظيم السجون".
نظرا
أحد أكبر أقسام الشرطة المصرية ،ويقع بمدينة الخصوص إحدى أكبر مدن محافظة القليوبية
ً
للنشاط الصناعي الواسع بها ،حيث يتجاوز عدد سكان مدينة الخصوص شديدة الفقر نصف عدد سكان
المحافظة كلها "نحو  2,5مليون نسمة".
سجن ادكو
-15
"قرار رقم  3455لسنة  2015بتخصيص قطعة أرض  10افدنة بمالحة الجزيرة غرب الطريق
الدائري مركز ادكو بمحافظة البحيرة القامة سجن مركزي عليها".
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و هناك حالة من الغضب بين مواطني محافظة البحيرة ومدينة ادكو وصلت لحد جمع توكيالت ورفع
قضية اللغاء قرار ريس الوزراء بتخصيص أرض تبلغ مساحتها  42ألف متر ،كان مقرر بنا مدينة
للحرفيين عليها إلى سجن ،حيث يقع ضمن النطاق السكاني ،والقضية مازالت منظورة بالمحاكم.
عام 2016
سجن قرية بغداد
-16
"قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1717لسنة  2016بتخصيص قطعة أرض أمالك دولة بمساحة
 2872.80م 2بقرية بغداد بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة ،بالمجان ،لصالح مديرية أمن البحيرة
إلقامة سجن مركزى عليها
تخصص قطعة أرض أمالك دولة بمساحة  2872.80م 2بقرية بغداد بمركز ومدينة بدر بمحافظة
البحيرة ،بالمجان ،لصالح مديرية أمن البحيرة إلقامة سجن مركزى عليها".
سجن الخانكة
-17
"قرار رقم  1923لسنة  2016بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية بمسمى السجن المركزى
بمعسكر قوات أمن الخانكة
يُنشأ سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية بمسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة ،ويشمل
اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية".
وهو سجن مركزي يقع ضمن معسكر لقوات األمن التابعة لوزارة الداخلية ،و يمكن ان يستوعب نحو
300سجين ،وقد تم بناء السجن وافتتاحه بالفعل في عام . 2016
سجن العبور
-18
"قرار رقم  2628لسنة  2016بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية بمسمى سجن العبور
المركزى بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور ،يُنشأ سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية بمسمى سجن
العبو ر المركزى بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور ،ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية".
وكغيره من السجون المركزية التي تتوسع الداخلية في انشائها ،فهو يلقى معارضة كبيرة من سكان
المنطقة الشهيرة بصناعاتها ،السيما وان هناك معلومات ال تنشرها وزارة الداخلية لكن تصل لصحف
4
مقربة منها تشير أنه سيكون هائل الحجم بيحيث يضم نحو عشرة االف سجين .
سجن جنوب بني سويف
-19
"قرار رقم  2879لسنة  2016بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن بنى سويف بمسمى سجن جنوب
بنى سويف المركزى
يُنشأ سجن مركزى بمديرية أمن بنى سويف بمسمى سجن جنوب بنى سويف المركزى ،ويشمل
اختصاصه دائرة مديرية أمن بنى سويف".
أخر السجون التي تقرر انشائها قبل انجاز هذا التقرير ،حيث صدر القرار في بداية يوليو ،2016
السجون السرية ،ومقار االحتجاز غير القانونية

4

موقع جريدة البوابة المقربة من الداخلية  ،في  15يونيو  ، 2016تاريخ الزيارة  1اغسطس 2016

http://www.albawabhnews.com/1981561
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وهي تنطبق على كافة أماكن االحتجاز التي لم يرد ذكرها نص في القوانين أو القرارات الوزارية ،أو التي يتم
اخفاء المحتجزين بها  ،مثل معسكرات األمن المركزي أو السجون العسكرية  ،وقد إلتقت الشبكة العربية
بالكثيرين ممن احتجزوا ببعضها ،ترددت أسماء عديدة ،منها :
 معسكر األمن المركزي بالدراسة ،بالقاهرة معسكر االمن بالهايكستب ،بالقاهرة معسكر قوات االمن في الجبل االحمر ،بالقاهرة معسكر قوات األمن في أسوان. معسكر قوات األمن المركزي بالزقازيق معسكر األمن المركزي في الكيلو  10ونص " قبل تحويله الى سجن" معسكر قوات األمن المركزي في طريق االسماعيلية. معسكر قوات األمن المركزي في أسيوط معسكر قوات األمن المركزي في طره. مقار مباحث األمن الوطني " أمن الدولة" مثل مدينة نصر بالقاهرة ،الفراعنة باالسكندرية. السجون العسكرية ،مثل سجن العازولي.نماذج من المخالفات القانونية التي تطال السجناء والمحتجزين
تنشر الشبكة العربية نصوصا القوانين التي يتم مخالفتها ،وهي ال تطرح هنا مزاعم متعلقة بالتعذيب أو سوء
المعاملة ،فهذا ترصده وتنشره مؤسسات حقوقية أخرى ،ويثار الجدل حوله ،لكن نعني هنا بعض النصوص
الصريحة التي يتم مخالفتها بشكل واضح
المادة القانونية التي يتم
مخالفتها ،ورقمها
أو
القبض
لحظة
االحتجاز :
مادة  54من الدستور
المصري

نص المادة الدستورية أو القانونية
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد
حريته بأسباب ذلك ،ويحاط بحقوقه
كتابة ،ويُم ٌكن من اإلتصال بذويه و
بمحاميه فورا ،وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة
من وقت تقييد حريته.

وفى جميع األحوال اليجوز محاكمة
التحقيق بدون محام :
مادة  54من الدستور المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس
فيها إال بحضور محام موكل أو
المصري
ٌمنتدب.
االحتياطي
بالمخالفة

الحبس
المطول
للقانون:
المادة  54من الدستور،
المادة  9من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية
الذي صدقت عليه مصر.

مادة :54وينظم القانون أحكامالحبس االحتياطي ،ومدته ،وأسبابه،
مادة . :9يقدم الموقوف أو المعتقلبتهمة جزائية ،سريعا ،إلى أحد
القضاة أو أحد الموظفين المخولين
قانونا مباشرة وظائف قضائية،
ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة
معقولة أو أن يفرج عنه .وال يجوز
أن يكون احتجاز األشخاص الذين
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المسئول عن
االنتهاك
االنتهاك
ال يتم احترام أو تطبيق وزارة
المادة ،حيث يقبض أو الداخلية
يحتجز المواطن ،دون أن
يتمكن من االتصال بذويه
أو يتلي عليه االتهام ،بل
يتم االستيالء على هاتفه
المحمول.
حيث يتم التحقيق كثيرا النيابة العامة
مع المحتجزين ،حين يقدم
للنيابة ،دون وجود
أن
رغم
محامين
االتهامات التي تتلى عليه
يعاقب عليها بالحبس،
ال يجوز بأي شكل أن النيابة العامة
يتجاوز الحبس االحتياطي
اقصى مده له وهي
سنتين ،سوى لمحكمة
النقض أو الجنايات .وهو
ما يتم مخالفته ،حيث
يستمر حبس المئات اكثر
من سنتين ،وقبل حتى
قراراالحالة  ،مثل

ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة
االحتجاز في أماكن غير
قانونية ،وغير الئقة
صحيا:
مادة  55من الدستور

ايداع المحبوس احتياطي
بسجن مخالف :
مادة  14من القانون رقم
 106لسنة . 2015

كل من يقبض عليه ،أو يحبس ،أو
تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامته ،وال يجوز تعذيبه ،وال
ترهيبه ،وال إكراهه ،وال إيذاؤه بدنيًا
أو معنويًا ،وال يكون حجزه ،أو
حبسه إال في أماكن مخصصة لذلك
الئقة إنسانيًا وصحيًا،
مادة  :14يقيم المحبوسون احتياطيا
فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم
من المسجونين .

الحرمان من االتصال يكون لكل محكوم عليه الحق فى
التراسل واالتصال التليفونى بمقابل
التليفوني للسجين :
مادة  38من القانون رقم مادى
 106لسنة . 2015

الحبس االنفرادي دون االجزاءات التى يجوز توقيعها على
تشمل،،،،،،،،،،،،،،،،
عقوبة ،او لمدد اطول من المسجون
الحبس االنفرادى لمدة ال تزيد عن
القانون:
مادة  43من القانون رقم  15يوما .
 106لسنة . 2015
تأثيث ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا
الحرمان من
الزنزانة او التمييز بين باالقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ
يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة
السجناء:
المادة  14من القانون السجون ال يقل عن  15جنيها يوميا.
رقم  106لسنة 2015
الحرمان من الرعاية المادة ( ) 33مكررا  :تلتزم
المنشئات الطبية الحكومية والجامعية
الصحية:
المادة ( ) 33مكررا من بعالج المسجونين المحالين اليها من
القانون رقم  106لسنة السجون لعالجهم .
2015
عدم توقيع عقوبة على يعاقب بالحبس كل موظف عام او
من الموظف الذي يحتجز مكلف بخدمة عامة اودع او امر
شخص في مكان غير بايداع من تسلب حريته على وجه فى
غير السجون واالماكن المبينه فى
قانوني:
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المصور الصحفي شوكان
والمتهمين في قضية فض
اعتصام رابعة العدية
حيث يتم االحتجاز في
أماكن غير قانونية في
الكثير من الحاالت مثل
معسكرات األمن،
أو يتم االحتجاز في
أماكن مكدسة،وهو ما نتج
عنه عشرات الوفيات.
ايداع
يتم
حيث
المحبوسين احتياطيا في
سجون عامة ،ويختلطون
بالسجناء المحكوم عليهم،
جعفر
هشام
مثل
المحبوس احتياطيا في
سجن العقرب.
يتم اهدار هذه المادة
تماما ،مما يعد مخالفة
للقانون ،ويسمح الفراد
من الشرطة بالتربح،
نظرا لتلقيهم مبالغ طائلة
من السجناء ليستخدموا
هواتفهم الخاصة.
حيث تصاعد توقيع
عقوبة الحبس االنفرادي
دون وقوع مخالفة ،كما
يمتد الحبس االحتياطي
لمدد تتجاوز  30يوم،
مثل المحامي الحقوقي
مالك عدلي.
حيث ال يتمتع المحبوسين
احتياطيا بالتمييز ،بحيث
لبعض
السماح
يتم
المحبوسين بذلك وحرمان
البعض من هذا الحق.
حيث يتم االمتناع عن نقل
الكثير من السجناء
للمستشفيات أو اعادتهم
للسجن قبل تلقيهم العالج،
مثل الصحفي هشام
جعفر.
حيث بات معتاد احتجاز
مواطنين في معسكرات
سجون
أو
االمن
عسكرية ،لمدد متفاوتة

وزارة
الداخلية

وزارة
الداخلية

وزارة
الداخلية

وزارة
الداخلية

وزارة
الداخلية

وزارة
الداخلية،
نقابة
االطباء،
وزارة
الصحة.
وزارة
الداخلية،
والنيابةالعامة
حين ال تحقق

مادة  91مكرر من المادتين االولى واالولى مكرر من دون عقاب
القانون  396لسنة هذا القانون .
1956
عدم منح مدة الزيارة
القانونية:
قرار وزير الداخلية رقم
٢٢٣٣لعام ، ٣٣٠٢
بتعديل المادة  60من
الئحة السجون.

أطفال

مع

احتجاز
البالغين:
مادة  112بالقانون رقم
 126لسنة .2008
المادة  10من العهد
الدولي للحقوق المدنية
والسياسية.

حق المحكوم عليه بحكم بسيط
(الحبس لمدة ال تجاوز الثالثة أشهر)
أو المحبوسين احتياطيًّا ،في أن
يزورهم ذووهم مرة في األسبوع.
ومن حق النيابة أو قاضي التحقيق
فقط أن يمنعا هذه الزيارة وذلك
بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيًّا.
وتصبح مدة الزيارة الخاصة والعادية
 ٠٣دقيقة.
مادة  " :12ال يجوز احتجاز األطفال
أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من
البالغين فى مكان واحد ،ويراعى فى
تنفيذ االحتجاز تصنيف األطفال
بحسب السن والجنس ونوع الجريمة
.

في البالغات
بذلك.

حيث ال تستمر الزيارة وزارة
لكثير من األسر لذويهم الداخلية
سوى دقائق قليلة قد ال
تتجاوز  10دقائق.

حيث يتم الكثير من وزارة
اقسام الداخلية،
في
االطفال
الشرطة أو اماكن احتجاز النيابة العامة
للبالغين ،مثل الطفل
عصام  14 ........سنة
الذي احتجز في قسم
الرمل باالسكندرية دون
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة عقاب.
أشهر وال تزيد على سنتين وبغرامة
ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز
خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل موظف عام أو مكلف
بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن
طفال مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد.
مادة  : 10يفصل المذنبون األحداث
عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق
مع سنهم ومركزهم القانوني.

الطاقة االستيعابية للسجون ،وعدد السجناء في مصر " سياسيين وجنائيين"
التكدس في السجون واقسام الشرطة:
ً
هي ظاهرة معتادة وقديمة تعاني منها وزارة الداخلية ،ليس فقط وفقا لتقارير منظمات حقوق اإلنسان أو
المعارضين ،بل وفقًا لمؤسسات رسمية تتبع الدولة.
ففي عام  ،1986كان عدد الموجودين بالسجون المصرية الرئيسية " "34793غير أالف المحتجزين بأقسام
الشرطة وأماكن اإلحتجاز األخرى ،بزيادة  % 70عن طاقتها االستيعابية .بحسب المركز القومي للبحوث
5
االجتماعية والجنائية
6
 وفي عام  1990بلغ عدد السجناء في مصر " "31890سجين بزيادة  %62من طاقتة االستيعابية5

المجلة الجنائية القومية  ،المجلد الخامس والعشرون  ،العددام الثاني والثالث  ،يوليو نوفمبر  ، 1992ص7

6

المرجع السابق.
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وفي عام  ،2012وطبقا لتقرير صادر عن إحدى المنظمات المقربة من الدولة ،كان عدد السجناء نحو
" 70ألف" سجين 7وهو رقم منطقي بعد اعادة نحو " 22ألف سجين" هربوا خالل ثورة يناير ،من
11سجن.
وفي عام  2016وطبقا لتصريح رئيس مصلحة السجون اللواء مصطفى باز بلغ عدد السجناء في
مصر نحو " 80ألف" السجون فقط  8دون العدد المحتجز في اقسام ومراكز الشرطة .في مايو 2016
عدد السجناء في مصر ،منتصف اغسطس  ،2016بلغ  106ألف سجين ،ضمنهم "  60ألف سجين
سياسي".

يقول " أ  .ج " الذي يعمل بمصلحة السجون " أن سجون " ابو زعبل ،الفيوم ،جمصة  ،القناطر ،المنيا،
وادي النطرون ،برج العرب ،طره " تضم وحدها نحو  70ألف سجين ،فيما تضم باقي السجون العاملة
بالخدمة نحو" 20ألف" أخرين .فضال عن المحتجزين في اقسام ومراكز الشرطة التي يبلغ عدده "320
قسم ومركز" بمتوسط  50محتجز بكل منهم ليصبح عددهم نحو "  16ألف محتجز" ،فضال عن المحتجزين
بالسجون المركزية وعددها " "122سجن مركزي ،وهذه األرقام هي األقل تقديرا  9في دولة تعدادها
تجاوز  90مليون نسمة ،ورغم أن عدد القضايا الجنائية أكثر عددا من القضايا السياسية ،إال أن القضايا
السياسية تكون عادة قضايا جماعية ،قد يبل غ عدد المتهمين بها مئات من المتهمين ،مثل المتهمين في قضايا
تيران وصنافير أو فض اعتصام رابعة أو احداث مسجد الفتح أو مجلس الوزراء وغيرها ،في حين يندر
جدًا أن تكون القضايا الجنائية جماعية.
ولم تشهد السجون المصرية تجاوز لعدد السجناء السياسيين لعدد الجنائيين في الحقبة األخيرة ،سوى خالل
فترة العنف الديني من عام  ،1995 – 1991وعقب  3يوليو .2013
احصائيات وارقام عن السجون والسجناء:
 عدد السجون الرئيسية في مصر قبل ثورة  25يناير =  43سجن
 عدد سجون النساء قبل ثورة يناير =  9سجون
 عدد السجون الجديدة بعد ثورة يناير =  19سجن ،،مقسمة على:
 -1عدد السجون التي صدر قرارات بانشائها خالل حكم المجلس العسكري= سجن واحد
 -2عدد السجون التي صدر قرار بانشاءها خالل حكم محمد مرسي واالخون =  2سجن
 -3عدد السجون التي صدر قرار بانشائها خالل حكم عدلي منصور والسيسي =  16سجن.
 عدد السجون المركزية في مصر = 122سجن
 عدد أقسام ومراكز الشرطة =  320قسم ومركز
 عدد السجون النسائية أو التي بها امكانية أقسام نسائية بعد الثورة =  4سجون
 عدد السجون التي يمكن تنفيذ أحكام اإلعدام بها =  13سجن.
 عدد السجناء والمحبوسين في مصر "جنائي وسياسي" = نحو  106ألف سجين.
 عدد السجناء السياسيين في مصر = نحو  60ألف سجين.

2016 http://bit.ly/2bFY7FFأغسطس  ، 2زيارة  2012يونيو 21جريدة اليوم السابع في
8

لقاء مدير مصلحة السجون السابق مع االعالمي وائل االبراشي في 26مايو  ، 2016زيارة 5أغسطس 2016

https://www.youtube.com/watch?v=j7zWvyF_u8U
9

7

مقابلة بين محامي الشبكة العربية مع أ  .ج الذي يعمل مصلحة السجون في 18أغسطس 2016
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الخالصة
االستقرار قد يأتي بالقمع وقد يأتي بإقرار العدالة وسيادة القانون ،واألخير هو االبقى واألضمن لمسيرة
المجتمعات.
ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان أن إنشاء سجون جديدة في مصر لم يأت لألسف كنتيجة لزيادة
عدد السك ان ،بل جاء نتيجة سياسات القبض العشوائي والمحاكمات الجائرة ،باإلضافة إلى القوانين المجحفة التي
صدرت بعد  3يوليو  ،2013مثل قانون التظاهر وقرار زيادة فترات الحبس االحتياطي ،فضال عن تفشي
سياسات اإلفالت من العقاب.
كما لم يواكب زيادة أعداد السجون بهذا الشكل المطرد إلى تحسين حالة السجناء ،بل تزدادالشكاوي يو ًما بعد
آخر واإلحتجاجات على سوء المعاملة وإهمال الرعاية الطبية والصحية ،باإلضافة إلى الشكاوي المتصاعدة من
ظاهرة االختفاء القسري.
وهذه القرارت بإنشاء سجون جديدة بشكل واسع ،وزيادة ميزانية وزارة الداخلية التي تجاوزت تسعة مليارات
جنيه من دون رقابة أو مسائلة ألوجه انفاقها ،جائت في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة توضح النهج القمعي
الذي تتبعه الدولة المصرية والفلسفة القائمة بشكل واضح على استخدام عصا الحلول األمنية؛ فرسالة التوسع
في بناء سجون جديدة في أغلب محافظات مصر مفادها إضافة مزيد من المحتجزين بسبب معارضتهم للنظام
الحالي ،في الوقت الذي يتم فيه التراخي في بناء المستشفيات أو المدارس والمكتبات العامة ،باإلضافة إلى حبس
المدافعين عن حقوق االنسان والصحافيين ،والنشطاء السياسين.
وترى الشبكة العربية أن الحديث عن إصالح قانوني "رغم اهميته" قبل الحديث عن توافر اإلرادة السياسية
إلقرار العدالة وسيادة القانون ،وإصالح المنظومة األمنية والقضائية ،يعد من قبيل الحرث في البحر!
وأنه ال بديل عن اعتراف النظام السياسي في مصر بكم المشاكل واألزمات التي تنتج عن سياسة تغييب القانون
وغياب المسائلة قبل فوات اآلوان.
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إنفوجرافيك لتوضيح بعض اإلحصائيات المذكورة في التقرير

خريطة تقريبية لمواقع السجون في مصر :
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