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الوكالة  المتحدة  المجموعة  »ت�سكر 
من  الدولي  للتعاون  ال�سويدية 
علي  فنلندا  و�سفارة  التنمية  اأجل 
م�ساركتهما في دعم وم�ساندة م�سروع 
الم�ساعدة القانونية ل�سحايا التعذيب 

وا�ستعمال الق�سوة«
 

جريدة  المتحدة  المجموعة  ت�سكر   «
»الوطن« علي ما قدمته من دعم عيني 
له، حيث  الأول  العام  للم�سروع خالل 
ال�ساخن  الخط  عن  اإعالنات  ن�سرت 
اأماكن  في  التعذيب  �سحايا  لنجدة 

متميزة من الجريدة مجانًا.«
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»اإن يقين المحكمة ليفزع و�سميرها يجزع وهى ترى اأن اأي متهم قد تعر�س 
للتعذيب المادي اأو النف�سي اأو العقلي ....... ول تجد المحكمة في ع�سر حقوق الإن�سان 
وزمن حرية الوطن والمواطنين، و�سفًا  مالئمًا  ت�سفه به، ول تريد اأن تتدنى لت�سفه 
بو�سفه الب�سع، غير اأنها ترى في التعذيب عمومًا - مهما كانت �سورته - عدوانا على 
ال�سرعية من حماة ال�سرعية، واعتداء على حقوق الإن�سان ،  ممن واجبه الحفاظ على 
اأ�سد  حقوق الإن�سان ، وهى من ثم تنا�سد الُم�سّرع  و�سع �سوابط جادة تكفل حماية 
للمتهمين من اأي تعذيب بدني اأو نف�سي اأو عقلي يتعر�سون له اأو يهددون به وهم بين 

يدي ال�سلطة وفي  حماية رجالها وفي  رعاية الد�ستور«.)١(

)١(  حكم حمكمة اأمن الدولة العليا طوارئ يف ق�سية التنظيم النا�سري امل�سلح يف ق�سية النيابة العامة رقم ٢8٣٠ ل�سنة 

١986 ق�سم عابدين واملقيدة برقم ١98 �سنة ١986 كلي  و�سط رئا�سة املرحوم امل�ست�سار حممد �سعيد الع�سماوي.
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مقدمة :
مكان.  كل  في  الإن�سانى  ال�سمير  القبيح  بوقعها  التعذيب  جريمة  ت�سدم 
وي�سبح الحديث عنها من فرط ب�ساعتها وج�سامتها، لمن لم يمر بتجّرب تها، حديثا 
بالن�سبة  للت�سور  قابٍل  غيَر  تجعله  التعذيب  في  الالاإن�سانية  درجة  اإن  حيث  مجردا. 
للب�سر العاديين. فتدمير الأج�ساد واإذللها بخ�سا�سة، وتمزيق الإن�سان باآلم ل حدود 
لها ....كل هذا ل يمكن اأن يعّبر عنه و�سف، ويبقى بال�سرورة بالن�سبة للقارئ مجّردا 

وبعيدًا  عن الواقع.
اإلى  �سحاياها، فمن بين  ، بالنظر  ويبدو الوقع القبيح لهذه الجريمة جليًا 
مدة  اأطول  التعذيب  �سحايا  يحافظ  نف�سية،  لكدمات  تعر�ست  التي  الجماعات  كل 
الطبيعة  نتيجة غ�سب  لي�ست  الأخيرة  فهذه  النف�سية.  الم�ساعفات  اأنواع  اأخطر  على 
اأو �سوء تدبير الب�سر اأو حرب عمياء، واإنما نتيجة ق�سوة عمياء لمعتد، بدت في عينيه 
الإن�ساني   الوجه غير  اإن هذا  والإذلل.  الإيذاء  نية  وفي مالمحه وفي كل ت�سرفاته، 
التعذيب  لكدمة  يعطي  الذي  هو   ، الإن�سانية  للقيم  انتهاك  من  فيه  ما  بكل  للعدوان، 

خا�سيتها، اأكثر من  ال�سعور  بالموت والعدم«)٢(.
وتبدو فظاعة و ج�سامة جريمة التعذيب في الأثر الذي تخلفه هذه الجريمة  
على �سحاياها، ولي�س المق�سود بذلك الآثار والمعاناة الج�سدية فح�سب، ولكن الأثر 
تعميق  في  اإل  يزيد  ل  المعاناة  بهذه  يحف  الذي  ال�سمت  اأن  حيث  كذلك،  النف�سي 
تبعاتها. هو �سمت ال�سحية التي قيل لها يوما » اإذا تكلمت اأعدنا الكّرة »وهي كلمات 
يرددون  الذين  الأقارب  �سمت  هو  المحظور.  تجاوز  بعدم  كاأمر  الالوعي  في  تبقى 
نف�س الأمر. هو �سمت من جّرب  هذا النتهاك  الفظيع لكرامته وعا�س على ال�سعور 
ال�سعب  من  اأ�سبح  الجالد،  اأرادها  نقطة  لتجاوزه  الفهم  وعدم  والده�سة  بالخزي  
الكائن  نف�س  على  لي�س  الحالت  كل  وفي  ب�سري،  ككائن  النف�س  على  التعرف  بعدها 

الذي  كان من  قبل«)٣(.
راجع  تف�سياًل دليل الطبيب اأمام �سحية التعذيب -وزارة الت�سامن وال�سحة والعائلة الفرن�سية- ترجمة الدكتور    )٢(

التون�سي  والرئي�س  الإن�سان  حلقوق  العربية  للجنة  ال�سابق  والرئي�س  اجلماعي  الطب  يف  اأ�ستاذ  املرزوقي  من�سف 
احلاىل - ميكن الطالع على هذا الدليل وحتميله من موقع وزارة ال�سحة الفرن�سية  اأو من موقع 

AVREwww.avre.org جمعية
راجع دليل الطبيب اأمام �سحية التعذيب -وزارة الت�سامن وال�سحة والعائلة الفرن�سية- مرجع �سبق ذكره- �س 7 وما بعدها.   )٣(
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)محامون - م�ست�سارون قانونيون( 

في  المتاأ�سلة  الإن�سانية   للكرامة  المتهان  اأ�سكال  اأق�سى  التعذيب  يمثل  لذا 
منذ  الدولية  المواثيق  تواترت  التى  الإن�سانية،  المعاناة  اأ�سكال  واأق�سي   ، الإن�سان 
على  والدول  الحكومات  حث  وعلى  تجريمه  على  الإن�سان  لحقوق  العالمي  الإعالن 
مكافحته ومناه�سته ومالحقة وم�ساءلة مرتكبيه . وقد افردت الأمم المتحدة اتفاقية 
اإلى   النظر  تم  فقد  الإن�سان  حقوق  فكر  في  التطور  ومع  التعذيب،   مناه�سة  ب�ساأن 

جريمة التعذيب على اأنها جريمة �سد الإن�سانية .
وكما دور الحكومات،  فاإن دور موؤ�س�سات المجتمع المدني، ل يقل اأهمية من 
ناحية التوعية ب�ساأن خطورة جريمة التعذيب،  للكرامة المتاأ�سلة في الإن�سان ، وكذلك 
خلق راأي عام راف�س لجريمة التعذيب ومحاولة خلق �سورة مجتمعية تجعل المتورط 
في ارتكاب هذه الجريمة مرفو�سًا اجتماعيًا، وقبل مالحقته وم�ساءلته من الناحية 
مالحقتهم  وطلب  التعذيب  جريمة  مرتكبي  ف�سح  في  وكذلك  والق�سائية،  القانونية 
وا�ستخدام  الدعاوى  وتحريك  الجريمة  وتوثيق  ر�سد  على  والتدريب  ومحاكمتهم 

الآليات الوطنية والدولية لمناه�ستها.
التعذيب  الت�سدى لظاهرة  المدني  المجتمع  ومنذ �سنوات تحاول موؤ�س�سات 
في م�سر، والتي توؤكد التقارير المعنية  �سواء في ذلك ال�سادرة عن منظمات دولية اأو 

منظمات وطنية، وقوعها علي نطاق وا�سع في ال�سجون ومقار الحتجاز.
ولعل وجود هذه الظاهرة في م�سر، يخلق حالة من التناق�س بين وقوعها،  
والموقف الر�سمى على الم�ستوى الدولي تجاه جريمة التعذيب، حيث كان هذا الموقف 
الر�سمى، يعبر �سراحة عن  الرغبة في عدم قبول هذه الجريمة، بل واللتزام والتعهد 

باتخاذ ما يلزم من اأجل مناه�ستها)٤(.
)٤(  جتلى هذا املوقف يف خالل العديد من الفعاليات ذات ال�سلة بالإعالنات واملواثيق والتعهدات الدولية  على النحو التاىل :

• والتى 	 وتوقيع م�سر عليه  ال�سادر يف  ١٠ دي�سمرب ١9٤8  الإن�سان  العاملى حلقوق  الإعالن  م�ساركة م�سر يف  �سياغة 
اأو  اأو الالاإن�سانية  اأو العقوبة القا�سية  “ل يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب ول للمعاملة  تن�س املادة اخلام�سة منه على اأنه 

احلاطة بالكرامة”.
• توقيع م�سر على اتفاقيات جنيف املربمة يف ١٢ اأغ�سط�س / اآب ١9٤9 والتى جترم يف  )املادة امل�سرتكة٣ ( منها   العنف 	

الذي مي�س حياة ال�سخ�س اأو �سالمته وخ�سو�سًا . . . الت�سويه، واملعاملة القا�سية والتعذيب؛” ويف  الفقرة الثانية من 
نف�س املادة” امتهان الكرامة ال�سخ�سية وخ�سو�سًا الإذلل واملعاملة املهينة.

• توقيع م�سر على التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سرى عام١96٥ املت�سمنة يف مادتها اخلام�سة  	
الن�س على  “ احلق يف التمتع ب�سالمة �سخ�سه وحماية الدولة له من العنف اأو الأذى اجل�سدي، �سواء اأحلقه به م�سئولون 

حكوميون اأو اأي جمموعة اأو موؤ�س�سة”.
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خالل  تغيروا  قد  الم�سري  ال�سيا�سي  النظام  علي  القائمين  اأن  من  الرغم  وعلي 
مبارك  ح�سني  الرئي�س  حكم  فانتهي  الأخري؛  تلو  المرة  الما�سية  الثالث  ال�سنوات 
المنتخب محمد  المدني  الرئي�س  يتلوه  ثم  الم�سلحة  للقوات  الأعلي  المجل�س  ليخلفه  
اإليه  المن�سب  اإ�سناد  الذي جري  الم�ست�سار عدلي من�سور  الموؤقت  مر�سي فالرئي�س 
عقب انتفا�سة غالبية الم�سريين �سد حكم الإخوان الم�سلمين – علي الرغم من هذا 
كله – فاإن جريمة التعذيب ظلت هي الثابت الوحيد الذي يقف �ساهدًا على اأن الإن�سان 
في م�سر ل قيمة له واإنه مهما تحدث ال�سيا�سيون عن الحرية والكرامة الإن�ساني ه فاإن 

ذلك يبقي »حديث خرافة« ل يوؤدي اإلى  �سيئ ملمو�س.
التعذيب  ل�سحايا  القانونية  الم�ساعدة  م�سروع  عن  التقرير  هذا  ي�سدر   
الوكالة  من  بدعم  المتحدة  المجموعة  تنفذه  الذي  الم�سروع  وهو  الق�سوة  وا�ستعمال 

• اأ�سكال التمييز �سد املراأة عام ١979 التى تن�س املادة الثالثة 	 توقيع م�سر على التفاقية الدولية للق�ساء على جميع 
منها على “احلق يف عدم التعر�س للتعذيب، اأو غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة”.

• ان�سمام م�سر ر�سميًا عام ١98١ للعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية املوقع يف   ٤ / 8/ ١967 والتى تن�س مادته  	
ال�سابعة على اأنه “ل يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة، 

وعلي وجه اخل�سو�س، ل يجوز اإجراء اأية جتّرب ة طبية اأو علمية علي اأحد دون ر�ساه احلر”
• اللتزام امل�سرى املفرت�س جتاه مدونة لقواعد �سلوك املوظفني املكّلفني باإنقاذ القوانني ال�سادرة عن الأمم املتحدة. 	

والتى تن�س  املادة اخلام�سة منها على اأنه” ل يجوز لأي موظف من املوظفني املكّلفني باإنفاذ القوانني اأن يقوم باأي عمل 
من اأعمال التعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة، اأو اأن يحر�س 

عليه اأو اأن يتغا�سى عنه.
• �سادقت م�سر على التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب مبوجب قرار رئي�س اجلمهورية رقم ١٥٤ ل�سنة ١986 والذى مت 	

ن�سره يف  اجلريدة الر�سمية يف  ١986/١/7 على اأن يعمل بها اعتبارًا من ٢٥ يونيه ١986. وبذلك اأ�سبح لهذه التفاقية 
قوة القانون الداخلي بعد الت�سديق عليها وفقًاً للمادة ١٥١ من د�ستور ١97١.

• ت�سديقها على امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب وتن�س املادة اخلام�سة منه على اأنه” لكل �سخ�س احلق يف 	
التمتع باحرتام الكرامة املتاأ�سلة يف الإن�سان والعرتاف بو�سعه القانوين. وحُتظر كل اأ�سكال ا�ستغالل الإن�سان واحلط 

من كرامته خ�سو�سًا العبودية، وجتارة العبيد، والتعذيب والعقوبة واملعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة”
• �سريان جمموعة مبادئ الأمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز 	

ل يجوز اإخ�ساع اأي �سخ�س يتعر�س لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو  اأو ال�سجن عليها وين�س املبداأ ال�ساد�س منها”   
ال�سجن للتعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة”.

• �سريان القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ال�سادرة عن الأمم املتحدة على م�سر وجترم القاعدة ٣١  منها “ 	
العقوبة اجل�سدية والعقوبة بالو�سع يف زنزانة مظلمة، واأية عقوبة قا�سية اأو ل اإن�سانية اأو حاطة بالكرامة حمظورة كليًا 

كعقوبات تاأديبية”.
• �سريان قواعد الأمم املتحدة اخلا�سة بحماية الأحداث املحرومني من حريتهم والتى تن�س املادة87 منها على انه ل 	

يجوز لأي فرد من العاملني يف من�ساأة الحتجاز اأو العاملني يف اأي موؤ�س�سة اأن يقوم باأي عمل من اأعمال التعذيب اأو اأي 
�سكل خ�سن اأو قا�ٍس اأو ل اإن�ساين اأو مهني من اأ�سكال املعاملة اأو العقوبة اأو الإ�سالح اأو التاأديب مهما كانت الذرائع اأو 

الظروف اأو اأن يحر�س عليه، اأو اأن يتغا�سى عنه”.
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ال�سويدية للتعاون الدولي من اأجل التنمية و�سفارة فنلندا. ويهدف الم�سروع اإلى  تقديم 
الإبالغ  وبكيفية  التعذيب  بجريمة  والتعريف  التعذيب  ل�سحايا  القانونية  الم�ساعدة 
عنها وتوقيتها؛ وجعل التعذيب �سلوكًا م�ستهجنًا في المجتمع؛ والتوعية بمخاطره علي 
ال�سالمة العامة. فوق ذلك فاإن الم�سروع يهدف اإلى  رفع قدرات المحامين في مجال 
تقديم الدعم القانوني ل�سحايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة؛ واإدخال الجمعيات الأهلية 
ك�سريك في مكافحة الجريمة عبر التوعية بمخاطرها؛ وتقديم مادة قانونية ت�ساعد 
وكالء النيابة العامة والق�ساة علي محا�سرة الظاهرة عبر تقديم المتورطين فيها اإلي 

المحاكمة واإنزال العقاب الرادع بهم. 
بداأ الم�سروع في �سبتمبر من عام ٢٠١٢؛ وخالل عام واحد كان الم�سروع قد 
اإيجابية مهمة �سوف يجري ر�سدها في الف�سل الأخير من هذا التقرير  حقق نتائج 
التي  والم�سكالت  حققها  التي  والنجاحات  الم�سروع  اأن�سطة  لأهم  يعر�س  والذي 

�سادفها وكيف تغلب عليها. 
ويعتبر هذا التقرير هو التقرير الثالث الذي ي�سدر عن وحدات الم�ساعدة 
ع�سر  اأربعة  في  والمنت�سرة  المتحدة  للمجموعة  التابعة  التعذيب  ل�سحايا  القانونية 

محافظة م�سرية من اأ�سوان اإلي الإ�سكندرية.
�سدر التقرير الأول في مار�س ٢٠١٣ بعنوان »الإفالت من العقاب« وعر�س 
لأهم حوادث التعذيب والإجراءات التي اتخذتها المجموعة المتحدة من اأجل مالحقة 
الجناة وم�ساعدة ال�سحايا. و�سدر التقرير الثاني المعنون »عدالة في خطر » في يوليو 
٢٠١٣ حول ق�سور دور النيابة العامة في مالحقة المتهمين بالتعذيب وما يترتب علي 
هذا الق�سور من عدم اإنزال العقاب بالمجرمين . وياأتي هذا التقرير الثالث ليو�سح 

ب�سكل اأ�سمل و�سع جريمة التعذيب في م�سر حتي �سبتمبر ٢٠١٣ .
يعتمد هذا التقرير بالأ�سا�س علي المادة الم�ستخرجة من ١9٣ ق�سية يعمل 
فيها محامو المجموعة المتحدة-  منذ بدء الم�سروع وحتي ٣٠ �سبتمبر - مع ال�سحايا 
تعيق  التي  الم�سكالت  ر�سد  اإلي  ويهدف  العدالة؛  اإلي  للو�سول  م�ساعدتهم  اأجل  من 
الإفالت  علي جعل  ت�ساعد  مقترحات  وتقديم  المجرمين  وعقاب  الجريمة  محا�سرة 

من العقاب في جرائم التعذيب �سعبًا اإن لم يكن م�ستحيالً .
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ينق�ضم التقرير اإيل خم�ضة مباحث : 
املبحث الأول : يعر�س اإلي البنية القانونية لجريمة التعذيب.

املبحث الثاين: يقّدم قراءة تحليلية من واقع ملفات وحدات الم�ساعدة القانونية 
وظروفهم  ال�سحايا  علي  التعرف  لمحاولة  التعذيب  ل�سحايا 
القت�سادية والجتماعية من ناحية وعلي طرق التعذيب الأكثر 

�سيوعًا من ناحية اأخرى.

املبحث الثالث : المعوقات التي تواجهه محامو الم�سروع في عملهم للدفاع عن 
ال�سحايا. 

املبحث الرابع : يقّدم روؤية عامة عن اأن�سطة م�سروع الم�ساعدة القانونية ل�سحايا 
التعذيب خالل الفترة من �سبتمبر ٢٠١٢ اإلي �سبتمبر ٢٠١٣.

املبحث اخلام�س : تو�سيات ومقترحات.
هيئة  من  كل  اإلي  ال�سكر  توجيه  بغير  المقدمة  هذه  ننهي  اأن  يمكن  ل  اإننا 
المعونة ال�سويدية »�سيدا« و�سفارة فنلندا في القاهرة علي الدعم الذي قدمتاه والذي 

ما كان يمكن لهذا الم�سروع اأن ينجح بدونه.
كما اأنه يتعين توجيه ال�سكر اإلي �سركة الم�ستقبل للن�سر والتوزيع وال�سحافة 
عن  مجانية  اإعالنية  حملة  بن�سر  الكريم  دعمها  علي  »الوطن«  جريدة  ت�سدر  والتي 
التي  الحملة  وهي  الق�سوة؛  وا�ستعمال  التعذيب  �سحايا  عن  لالإبالغ  ال�ساخن  الخط 

�ساهمت في اإنقاذ العديد من ال�سحايا وتاأمين م�ساعدة قانونية لهم. 
كما يتعين التنويه بالدور الفعال الذي قام به ال�سادة الأ�ساتذة روؤ�ساء النقابات 
الفرعية للمحامين والذين قدموا ما ا�ستطاعوا من جهد من اأجل تاأمين انطالقة قوية 

للم�سروع في محافظات الجمهورية المختلفة. 
ر�سالة  اإي�سال  علي  التقرير  هذا  ي�ساعد  اأن  ترجو  المتحدة  المجموعة  اإن 
الق�سور؛  بهذا  الت�سريعية  البيئة  ظلت  لو  اأنه  مفادها  المخت�سة  ال�سلطات  اإلي  قوية 
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والتحقيقات الق�سائية بهذا التراخي ،فاإن جريمة التعذيب �ستظل م�ستمرة في م�سر 
دون توقف و�سيظل ال�سحايا ي�سرخون دون مجيب؛ واإن تحقيق تطلعات الم�سريين 
في العي�س والحرية والكرامة الإن�سانية  ل يمكن اأن ينجح متي ظلت �سياط الجالدين 
تعوي فوق ظهور الم�سريين تلهبها وتدميها دون ان ي�ستطيع اأحد اأن ي�سع حدًا ينهي 
تلك الجريمة التي كادت اأن تنتهي من العالم كله – اإل قليال – وم�سر مع الأ�سف من 

هذا القليل . 

محامون م�ست�سارون قانونيون 



الجريمة م�ستمرة

15

املبحث الأول
البنية القانونية جلرمية التعذيب  وموقف الق�ضاء امل�ضري

1. البنية الد�ضتورية والقانونية:
١-١. البنية الد�ستورية :

علي الرغم من اأنه لم يتم ال�ستفتاء علي م�سودة الد�ستور التي اأعلنتها لجنة 
الخم�سين في الثاني من دي�سمبر ٢٠١٣  اإل اأّنه من المحتم ال�سعور بالرتياح اإزاء ورود 
لكل  “الكرامة حق  اأن  يقول  والذي  المادة )٥١(  الأول هو ن�س  فيها  ن�سين مهمين 
اإن�سان، ول يجوز الم�سا�س بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها”؛ والثاني هو ن�س 

المادة )٥٢(.
ت�سقط  ل  جريمة  واأ�سكاله،  �سوره  بجميع  “التعذيب  اأن  اإلي  يذهب  والذي 

بالتقادم”.
ويمثل هذان الن�سان ب�سراحة األفاظهما نقلة في البناء الد�ستوري الم�سري 
اأن  علي  بالتقادم.  ت�سقط  ل  كجريمة  “التعذيب”  عن  مرة  لأول  يتكلم  اأ�سبح  الذي 
اأن الد�ستور لم يبين ماهية جريمة التعذيب؛ وهل التعذيب هنا  الم�سكله الفنية هنا 
المق�سود به هو التعذيب علي النحو الذي عرفته به المواثيق الدولية وخا�سة المادة 
الأولى من التفاقية الدولية لمناه�سة التعذيب اأم اأن المق�سود بتعريف التعذيب هنا 
هو ذلك التعريف القا�سر الوارد في المادة ١٢6 من قانون العقوبات والذي ل يعتبر 
اأن التعذيب جريمة اإل اإن كان واقعًا علي متهم بق�سد حمله علي العتراف كما �سنبين 
لحقًاً. وفي تقديرنا فاإن قيمة هذا الن�س تتال�سي نتيجة اإغفاله تعريف التعذيب ذلك 
بعدم  الطعن حتي  اأو  القانوني  الن�س  اإلي تح�سين  يوؤدي  لن  التعريف  اإغفال هذا  اأن 

د�ستوريته.
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علي اأن المادتين 9٢ و9٣ من م�سودة الد�ستور قد تجعل من الممكن الطعن 
ثغرة  اأكبر  تقديرنا  في  تمثل  والتي  العقوبات  قانون  من   ١٢6 المادة  د�ستورية  بعدم 
ينفذ منها المجرمون. تن�س المادة )9٢( اأن “الحقوق والحريات الل�سيقة ب�سخ�س 
الحقوق  ممار�سة  ينظم  قانون  لأى  يجوز  ول  ا.  انتقا�سً ول  تعطياًل  تقبل  ل  المواطن 
علي   )9٣( المادة   تن�س  وجوهرها”.كما  اأ�سلها  يم�س  بما  يقيدها  اأن  والحريات 
ت�سدق  التي  الإن�سان  لحقوق  الدولية  والمواثيق  والعهود  “بالتفاقيات  الدولة  اإلتزام 
هذان  المقررة”.  لالأو�ساع  وفقًاً  ن�سرها  بعد  القانون  قوة  لها  وت�سبح  عليها م�سر، 
تعريف  الم�سرية  المحاكم  تعتمد  باأن  يطالب  اأن  في  يرغب  من  يمكنان  الن�سان 
الذي ن�ست  القا�سر  التعريف  بدًل من  التعذيب  اتفاقية مناه�سة  الأولي من  المادة 
عليه المادة ١٢6 من قانون العقوبات وهو ما قد يغلق بابًا وا�سعًا لهروب المجرمين، 
اإفالتهم من العقاب. الأمر في النهاية رهين بمدي تف�سير القا�سي الم�سري لن�سو�س 
هاتين المادتين باعتبار اأنه ل يمكن اللجوء اإلي المحكمة الد�ستورية للف�سل في مدى 
د�ستورية الن�س مبا�سرة بل لبد اأن تتم الإحالة اإليها من قا�سي ينظر نزاعًا يثور فيه 
دفع بعدم د�ستورية مادة القانون وينظر القا�سي في الدفع ويقرر هو اأن يحيل الطعن 

اأو ل يحيله اإلي المحكمة الد�ستورية العليا.

١-٢. البنية القانونية:
بقطع النظر عن اأية ن�سو�س د�ستورية فاإن قانون العقوبات الم�سري ل يعتبر 
اأن هناك جريمة »تعذيب« ما لم يكن ال�سحية فيها »متهمًا بجريمة ما« وكان الهدف 
من الفعل هو »اإجباره علي العتراف بتلك الجريمة«. ذلك هو البين من ن�س المادة 
١٢6 من قانون العقوبات الم�سري والتي تن�س علي اأن »كل موظف اأو م�ستخدم عمومي 
اأمر بتعذيب متهم اأو فعل ذلك بنف�سه لحملة علي العتراف يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة 
اأو ال�سجن من ثالث اإلي ع�سر �سنوات، واإذ مات المتهم المجني عليه يحكم بالعقوبة 
المقررة لقتل العمد«. علي اأنه من المهم الإ�سارة اإلي اأن الموظف العام يمكن اأن يقوم 
باإيذاء �سخ�س »ما« من اأحاد النا�س دون اأن يكون هذا ال�سخ�س »متهمًا بجريمة« وهنا 
ل نكون باإزاء جريمة تعذيب - علي ما يرى الُم�سّرع  الم�سري – ولكننا نكون ب�سدد 
العقوبات  قانون  المادة ١٢9 من  الق�سوة؛ فتن�س  ا�ستعمال  اأخّف هي جريمة  جريمة 
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عمومية  بخدمة  مكّلف  �سخ�س  وكل  عمومي  م�ستخدم  اأو  موظف  »كل  عقاب  علي 
اأحدث  اأو  ب�سرفهم  اأخّل  اأنه  اعتمادًا علي وظيفته، بحيث  النا�س  الق�سوة مع  ا�ستعمل 
اأو بغرامة ل تزيد علي مائتي جنيه«.  اآلما باأبدانهم بالحب�س مدة ل تزيد علي �سنة 
وهي عقوبة �سعيفة للغاية ل يمكن اأن تتنا�سب مع ج�سامة الجريمة. علي اأن الم�سلك 
القانوني المتهاون اإزاء انتهاك الموظفين العموميين لحق »اآحاد النا�س« في �سالمة 
اأج�سادهم؛ ي�ستمر حتي عندما يقوم الموظف العام »باحتجاز �سخ�س دون وجه حق 
هي  العقوبات  قانون  من   ٢8٠ المادة  في  عليها  المن�سو�س  الجريمة  تلك  فعقوبة   «
الحب�س اأو الغرامة التي ل تزيد علي مائتي جنيه«!!. بب�ساطة فاإن ال�سرب وغيره من 
�سروب المعاملة القا�سية اأو المهنية اأو الحاطة بالكرامة ل ت�سكل اإل جنحة ب�سيطة في 

القانون الم�سري؛ وهو م�سلك ت�سريعي متهاون اإزاء كرامة الم�سريين. 
علي اأن الم�سكلة الأكبر التي تواجه ح�سار جريمة التعذيب وا�ستعمال الق�سوة 
العامة؛  النيابة  طريق  عن  اإل  الق�ساء  اإلي  اإحالتها  يمكن  ل  التي  الجرائم  من  اأنها 
المتهم؛  ال�سابط  العمومية مبا�سرة �سد  الدعوي  اأن يحرك  للمجني عليه  فال يجوز 
ولكن يجب عليه اأوًل اأن يتقدم ب�سكواه اإلي النيابة العامة التي تتولي هي بعد التحقيق 
اإر�سال الق�سية اإلي المحكمة اأو حفظها. تن�س المادة ٢٣٢ الفقرة الثالثة من قانون 
الإجراءات الجنائية علي اأنه »ل يجوز للمدعي بالحقوق المدنية اأن يرفع الدعوي اإلي 
موجهة  الدعوي  كانت  اإذ   ..... اأمامها  بالح�سور  مبا�سرة  خ�سمه  بتكليف  المحكمة 
تاأدية  اأثناء  منه  وقعت  لجريمة  ال�سبط  اأحد رجال  اأو  عام  م�ستخدم  اأو  �سد موظف 
قانون  من   ١٢٣ المادة  في  اإليها  الم�سار  الجرائم  من  تكن  مالم  ب�سببها  اأو  وظيفته 
العقوبات«؛ والمادة ١٢٣ الم�سار اإليها هي المادة التي تعاقب علي المتناع عن تنفيذ 
حكم ق�سائي واجب النفاذ. وفي الحقيقة فاإن تلك المادة ت�ساعد علي زيادة التعذيب 
وا�ستعمال الق�سوة و�سعور الموظفين العموميين الذين يرتكبون تلك الجرائم باأنهم في 
ماأمن من العقاب؛ فالنيابة العامة ل تقوم بالتحقيق في تلك الجرائم بال�سرعة الكافية 
نتيجة زيادة عدد الق�سايا بالقيا�س اإلي قلة عدد اأع�ساء النيابة العامة؛ ف�ساًل عن اأن 
من يقوم بالتحريات الخا�سة بمدى ارتكاب المتهمين للجريمة هم في الغالب زمالء 
لهوؤلء المتهمين فالنيابة العامة ل تملك م�سادر معلومات م�ستقلة ومحايدة؛ اإ�سافة 
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اإلي اأن تقارير الطب ال�سرعي التي تعتمد عليها النيابة يغلب عليها الطابع الن�سائي)٥( 
اإن  الجنائية  الإجراءات  قانون  من   6٣ المادة  لن�س  وفقًا  فاإنه  بالذكر  الجدير  ومن 
�سحية التعذيب اأو ا�ستعمال الق�سوة ممنوعان من الطعن على الحكم ال�سادر ل�سالح 
المتهمين بالبراءة؛ حتي لو كانوا قد اّدعوا بالحق المدني اأمام المحكمة وجعل هذا 

الحق للنيابه العامة وحدها اأن �ساءت ا�ستعملته واإن �ساءت تركته دون ا�ستعمال)6(. 
ويمكن اإجمال انتقاداتنا ب�سكل عام علي البنية القانونية الحاكمة لجريمة التعذيب 

علي النحو التالي: 
• علي 	 التعذيب  جريمة  اقت�سرت  حيث  الجاني،  �سخ�س  تعريف  في  ق�سور 

اإلي متهم لحمله علي العتراف  الموجهة من موظف عمومي  اأن تكون تلك 
بجريمة. وم�سكلة الن�س هي اأنه ل يعالج حالت تحدث في الواقع؛ فماذا لو 
اأن �سابط ال�سرطة مثاًلًً كّلف محبو�سين مع المتهم بالعتداء عليه وتعذيبه 

و�ساومه بين اأن يعترف اأو يقوم بو�سعه في الحجز مع هوؤلء المتهمين؟ 
• علي 	 اإل  تنطبق  ل  الجريمة  جعلت  حيث  عليه،  المجني  تعريف  في  ق�سور 

علي  �سغطًا  اأكثر  تعذيبهم  يكون  قد  الذين  وذويه  اأهله  اأما  فقط؛  المتهم 
اإرادته فال حماية لهم.

• ق�سور في و�سع نتيجه الفعل، اإذ جعلت الجريمة ل تقوم اإل اأن كان الغر�س 	
الإجرامي هو حمل المتهم علي العتراف.

• جعل جريمة التعذيب في بع�س الأحيان ذات عقوبة اأقل واإطالق ا�سم ا�ستعمال 	
الق�سوة عليها واإنزالها اإلي مرتبة الجنح.

• عدم تمكين ال�سحايا من اللجوء مبا�سرة اإلى  المحكمة المخت�سة بالإدعاء 	
اإلي  بالنظر  اأمر قد يطول  وهو  النيابة  انتظار قرار  واإجبارهم علي  المدني 
ال�سغوط ال�سديدة علي النيابة العامة وقلة خبرتها في تحقيق هذا النوع من 
الق�سايا ونظرتهم »الودودة« اإلي رجال ال�سرطة؛ ونظرتهم »الطبقية »اأحيانا 

اإلى  ال�سحايا.
للمزيد ميكن مراجع تقرير وحدة امل�ساعدة القانونية ل�سحايا التعذيب »عدالة يف خطر« يوليو ٢٠١٣.    )٥(

ر�سد التقرير الأول لوحدة امل�ساعدة القانونية واملعنون »الإفالت من العقاب » اأ�سباب افالت اجلناة من العقاب فاعترب اأن     )6(

تراخي النيابة العامة يف التحقيقات وعدم القيام بواجب الإ�سراف علي مراكز الحتجاز من اأهم اأ�سباب اإفالت اجلناة من 
العقاب ...للمزيد ميكن مراجعة هذا التقرير ال�سادر يف مار�س ٢٠١٣. 
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• الدولية 	 لالتفاقية  التعذيب  لجريمة  الحاكم  القانوني  البناء  مخالفة 
لمناه�سة التعذيب والتي �سّدقت عليها م�سر عام ١986؛ ون�سرتها بالجريدة 

الر�سمية)7(. 
• ال�سريعة 	 يخالف  التعذيب  جريمة  �ساأن  في  الم�سري  القانوني  البناء  اإن 

الإ�سالمية وهي الم�سدر الرئي�سي للت�سريع)8(. 

٢. موقف الق�ضاء:
التعذيب  جريمة  من  الم�سري  الق�ساء  موقف  يتغير  لم  عقود  مدار  علي 
الفني  بالمعني  تعذيبا  هناك  اأن  يعتبر  ل  الم�سري  فالقا�سي  الق�سوة؛  وا�ستعمال 
للكلمة، اإل اأن كان بق�سد حمل المتهم علي العتراف؛ وياأتي ذلك الجمود في موقف 
الق�ساء الم�سري نتيجة كونه ق�ساء تطبيق ل ق�ساء ت�سريع، فهو ينفذ الت�سريع الذي 
ي�سعه البرلمان وتقت�سر �سلطته هنا علي تف�سير الن�س القانوني وفقًا لما يق�سي به؛ 
ول يجوز له بالطبع اأن يتو�سع في هذا التف�سير فمن المعروف ان الن�سو�س العقابية 

تن�س املادة ٢ فقرة ١، واملادة ١٢من التفاقية- على التوايل- على الآتي »تتخذ كل دولة طرف اإجراءات ت�سريعية     )7(

اأو اإدارية اأو ق�سائية فعالة اأو اأية اإجراءات اأخرى ملنع اأعمال التعذيب يف اأي اإقليم يخ�سع لخت�سا�سها الق�سائي« 
و«ت�سمن كل دولة طرف قيام �سلطاتها املخت�سة باإجراء حتقيق �سريع ونزيه كلما وجدت اأ�سبابا معقولة تدعو اإىل 

العتقاد باأن عماًلً من اأعمال التعذيب قد ارتكب يف اأي من الأقاليم اخلا�سعة لوليتها الق�سائية«.
وقد ن�ست املادة الأويل من تلك التفاقية علي تعريف وا�سح جلرمية التعذيب فقالت يق�سد بالتعذيب:« اأي عمل   
ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد، ج�سديًا كان اأم عقليًا، يلحق عمدًا ب�سخ�س ما بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�س، اأو 
من �سخ�س ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه، هو اأو �سخ�س 
ثالث، اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو �سخ�س ثالث، اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو التعذيب لأي �سبب من الأ�سباب 
كالتمييز اأيا كان نوعه، اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي، اأو اأي �سخ�س اأخر يت�سرف 

ب�سفته الر�سمية«. ومن الوا�سح اأن البناء القانوين امل�سري يخالف ب�سكل وا�سح ذلك التعريف للجرمية.
كفل الإ�سالم لكل اإن�سان حقه، يف حمايته من تع�ّسف ال�سلطات �سده، باأي وجه من الوجوه. فال يجوز اأن ُيطالب   )8(

اإن�سان بتقدمي تف�سري لعمل من اأعماله، ول توجيه اتهام له، اإّل بناء على قرائن قوية واأدلة وا�سحة، تدل على تورطه 
ِ َما  ُوؤرِْمَناِت ِبَغريرْ ُوؤرِْمِننَي َواملرْ ِذيَن ُيوؤرُْذوَن املرْ فيما يوجه اإليه من تهم، فقال عز من قائل  يف �سورة الحزاب الآيه ٥8«َوالَّ

ًما ُمِبيًنا«. ثرْ َتاًنا َواإِ َتَمُلوا ُبهرْ َت�َسُبوا َفَقِد احرْ اكرْ
اأَُنا�ٍس ِمنرْ  َعَلى  ِن ِحَزاٍم  برْ ُن َحِكيِم  برْ َقاَل » َمرَّ ِه�َساُم  اأَِبيِه  ويف �سحيح م�سلم احلديث رقم ٤7٣٤ » َعنرْ ِه�َساٍم َعنرْ   
 ِ ُت َر�ُسوَل اللَّ َهُد َل�َسِمعرْ َيِة َفَقاَل ِه�َساٌم اأَ�سرْ زرْ ِ �ِس َفَقاَل َما �َساأرُْنُهمرْ َقاُلوا ُحِب�ُسوا يِف اجلرْ مرْ اِم َقدرْ اأُِقيُموا يِف ال�سَّ َباِط ِبال�سَّ الأَنرْ
َيا”ومن املهم هنا التاأكيد علي ان التعذيب ورد ممنوعا مطلقا دون  نرْ ا�َس يِف الدُّ ُبوَن النَّ ِذيَن ُيَعذِّ ُب الَّ َ ُيَعذِّ َيُقوُل اإِنَّ اللَّ
�سروط باأن يكون من يوقعه ممثاًلً لل�سلطة العامه اأو من اآحاد النا�س اأو اأن يكون املجني عليه فيه متهمًا بريبه اأو غري 

متهم . فمن الأو�سح اأن البناء القانوين امل�سري يخالف اأي�سا ال�سريعة ال�سالمية .
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هي في الحقيقه ن�سو�س �سيقة في تف�سيرها، فالن�س العقابي ل يجوز التو�سع فيه ول 
القيا�س عليه)9(.

الت�سامح تجاه  اإفراطه في  الق�ساء الم�سري هنا هو  يوؤخذ علي  اأن ما  علي 
مرتكبي جريمة التعذيب. وعلي �سبيل المثال تقول اإحدي محاكم الجنايات في حكم 
من   ١7 المادة  بن�س  عماًل  بالراأفة  المتهمين  اأخذت  قد  المحكمة  اإن  »وحيث  لها 
قانون العقوبات وذلك لما راأته المحكمة وا�ست�سعرته من ظروف ومالب�سات ارتكاب 
المتهمين للواقعة، اإذ لم يكن لأي منهما ماأرب �سخ�سي فيما ارتكبوه – رغم فح�سه – 
ولكن الأمر كله يعود اإلي اأ�سلوب عمل جهة ال�سرطة برمته، فهو في �سبيل الو�سول اإلي 
ك�سف الجرائم ومرتكبيها ينتهك الحرمات ويهين الإن�سان ، فالهدف نبيل والو�سول 
اإليه مهين. وحيث اإنه ولالعتبارات ال�سابقة واأي�سا ولكون المتهمين في مقتبل العمر 
يتم�سي مع  نهجًا جديدًا  ينهجوا  اأن  بعد  يكملون م�سوار عملهم  ولعلهم  الوظيفة،  من 
تعاليم الإ�سالم ال�سمحة التي تح�س علي تكريم الإن�سان وتنعيمه والتي لن تحول اأبدا 
الحب�س  تنفيذ عقوبتي  بوقف  المحكمة  اأمرت  فقد  النبيل؛  اإلي هدفهم  الو�سول  دون 
التي  بالرخ�س  عماًلً  الحكم  هذا  �سدور  تاريخ  من  تبداأ  �سنوات  ثالث  لمدة  والعزل 
خّولها القانون بن�س المادتين ٥٥ و٥6 بند ١ من قانون العقوبات«)١٠(. وفي حكم اآخر 
قالت المحكمة »اإن الواقعة فيما انتهت اإليه هذه المحكمة يتحقق بها التعذيب البدني 
المق�سود في  المادة ٢8٢ من قانون العقوبات وتطرح المحكمة دفاع المتهمين وكذا 
في   المتهمين  �ساير  والذي  عنهم  المدافع  من  المقدم  ال�ست�ساري  الطبي  التقرير 
زعمهم ... وكان البين من تقرير ال�سفة الت�سريحية … باأّن اإ�سابات المجني عليه 
ل تتاأتى والت�سوير الوارد على ل�سان المتهمين اللهم اإل بع�س الخدو�س الظفرية التى 

قد تتفق مع ت�سويرهم.
وحيث اإن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ومالب�ساتها اإتهامًا يدعوها اإلى  
النزول بالعقوبة في  نطاق ما ت�سمع به المادة ١7 من قانون العقوبات. وحيث اإنه نظرًا 

 – الربعي  – جناد  املكافحة  وو�سائل  التعذيب  لظاهرة  امل�سريني  املحامني  روؤية  والعقاب  مراجعة اجلرمية  للمزيد ميكن    )9(

النا�سر املجموعة املتحدة ٢٠٠6 �س٣٣وما بعدها.
التعذيب  – اجلرمية والعقاب روؤية املحامني امل�سريني لظاهرة  احلكم ال�سادر يف اجلناية رقم 6٤١٢٢ل�سنة٢٠٠٣ املنتزه   )١٠(

وو�سائل املكافحة – جناد الربعي – النا�سر املجموعة املتحدة ٢٠٠6 �س٤٠ وما بعدها .
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لذات الظروف وتوخي الردع في  اإجراءات المحاكمة وعدم اإحاطة الدعوى الجنائية 
بكافة من �ساهم في  الجريمة، ولما وقر في  وجدان المحكمة اإتاحة الفر�سة لل�سلوك 
القويم ولما�سي المحكوم عليهم وظروف ارتكابهم الجريمة ما يبعث على العتقاد 
لأية عقوبة  �ساماًل  اإيقافًا  العقوبة  تنفيذ  وفق  القانون  اإلى  مخالفة  يعودوا  لن  باأنهم 

تبعية ولجميع الآثار الجنائية)١١(.
علي  �سوابط  بو�سع  المطالبة  اإلي  الكثيرين  واإ�سرابها  الأحكام  تلك  وتدفع 
ا�ستخدام القا�سي لل�سلطة المخولة له في النزول بالحد الأدني للعقوبة اأو با�ستعمال 
اإلي  بالنظر  عام  ب�سكل  الق�سوة  وا�ستعمال  التعذيب  جرائم  في  المتهمين  مع  الراأفة 
خطورتها علي المجتمع؛ لكن الأهم اأن تلك الأحكام تفتح باب الأمل في الإفالت من 

عقاب القانون اأمام من يقومون بانتهاكات �سد الحق في �سالمة الج�سد.

)١١(  ق�سية النيابة العامة رقم679٠9 �سنه ٢٠٠٠ املنتزه ورقم ١٥٤8 كلي  �سرق  �ســد كاًل من:

خالد حممد �سلبى ها�سم.  .1  
اأ�سرف اأحمد فوؤاد.  .2  

عبد الغفار عبد الرحمن الديب.  .3  
هيثم كيالنى ها�سم  .4  

اأ�سندت النيابة العامة للمتهمني اأنه يف  يوم١999/9/٢٣  بدائرة ق�سم املنتزه، قب�سوا على فريد �سوقى اأحمد عبد العال بدون وجه 
حق وعذبوه بالتعذيبات البدنية باأن اأحدثوا به اإ�سابات عديدة بعموم ج�سده وخنقوه يدويًا فحدثت وفاته.
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املبحث الثاين
اجلرمية ... وال�ضحية

قراءة حتليلية من واقع ملفات وحدات امل�ضاعدة القانونية 
ل�ضحايا التعذيب

التابعون  المحامون  عمل   ٢٠١٣ �سبتمبر  اإلي   ٢٠١٢ �سبتمبر  من  الفترة  في 
ق�سية   ١9٣ علي  الق�سوة  وا�ستعمال  التعذيب  ل�سحايا  القانونية  الم�ساعدة  لم�سروع 
اإحدي وع�سرين محافظة من محافظات الجمهورية)١٢(.ول تمثل تلك  موزعة علي 
يمكن  ما  فقط  تقدم  ولكنها  م�سر  في  للتعذيب  كاملة  �سورة  توزيعها  ول  الق�سايا 
ما  النهاية  وتمددها. وهي في  الظاهرة  ا�ستفحال  توؤ�سر علي مدي  اإ�ساءات  اعتباره 
اأو هي بلغة اأدق تمثل  اإلي علم محامي المجموعة المتحدة من حالت تعذيب؛  و�سل 
ال�سحايا اأو ذويهم الذين ا�ستطاعوا اأن ي�سلوا اإلي المجموعة المتحدة ويطلبوا العون 
الق�سائي منها. وبالتالي فتلك الق�سايا ل تمثل بالطبع »كل حالت التعذيب »التي تمت 
خالل العام الذي يغطيه التقرير؛ كما اأنها حتي ل تمثل التوزيع الجغرافي الحقيقي 

لتلك النتهاك ات. 
1. عن الوحدات القانونية مل�ضاعدة �ضحايا التعذيب. 

وثمانين  مائة  بتدريب  المتحدة  المجموعة  قامت  المن�سرم  العام  خالل 
المختلفة،  الجمهورية  بمحافظات  للمحامين  الفرعية  النقابات  ر�سحتهم  محاميًا؛ 
علي كيفية تقديم الم�ساعدة القانونية ل�سحايا التعذيب؛ وقد تلقي هوؤلء المحامون 
اأربعين  تر�سيح  الأولية جري  الختبارات  وعلي �سوء  في محافظاتهم  اأولية  تدريبات 
محاميًا لتلقي تدريب معمق في القاهرة ا�ستمر لمدة اأربعة اأيام. تلقي المحامون تدريبًا 
المناه�سة  الدولية  المواثيق  وعلي  الإن�سان  لحقوق  الداعمة  الأممية  المنظومة  على 
للتعذيب وغيره من �سروب المعاملة القا�سية والمهنية والحاطة بالكرامة؛ كما اّطلعوا 

ملحق رقم ١ جدول يبني الق�سايا التي عمل عليها حمامو املجموعة املتحدة  وما مت فيها حتي ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٣.  )١٢(
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علي اأحدث التطبيقات الق�سائية في النظام الق�سائي الم�سري والمقارن علي تطبيق 
الن�سو�س القانونية المناه�سة للتعذيب؛ وكيفية تف�سير الن�سو�س؛ والقواعد الأولية 
للطب ال�سرعي؛ وكيفية مناظرة حالت التعذيب وا�ستعمال الق�سوة؛ وتق�سي الحقًائق؛ 
انتهاء  عقب  لل�سحايا.  القانوني  العون  لتقديم  ال�سرورية  المعلومات  من  ذلك  غير 
تلك التدريبات قامت المجموعة المتحدة بتوقيع ت�سع اتفاقيات مع نقابات المحامين 
وحدات  لإقامة  والبحيرة  والدقهلية  والغربية  �سويف  وبني  والمنيا  و�سوهاج  باأ�سوان 
اأو  اأو في مقار تابعة لها كنوادي المحامين  للم�ساعدة القانونية بمقار تلك النقابات 
مقار اأخري منف�سلة؛ كما وقعت اتفاقيات مماثلة مع جمعيات اأهلية ل�ست�سافة مقار 
الوحدة القانونية فيها عند تعذر الو�سول اإلي اتفاق مع نقابة المحامين الفرعية في 
تلك المحافظات علي ا�ست�سافة وحدة الم�ساعدة القانونية. زودت وحدات الم�ساعدة 
القانونية بكمبيوتر وطابعة لت�سهيل عمل محامي الوحدة. وبالإ�سافة اإلي ذلك جرى 
الإبالغ  اأجل  من  ال�ساعة  مدار  علي  يعمل  وذوويهم  لل�سحايا  �ساخن  تخ�سي�س خط 
عن وقوع حالت تعذيب؛ وتم الإعالن عن وجود هذا الخط ال�ساخن بطرق متعددة. 
بعد  اإل  الدعم  القانونية  الوحدة  محامو  يقّدم  ل  العاجلة  الإغاثة  حالت  عدا  وفيما 
الح�سول علي توكيل قانوني من ال�سحية اأو ذويها وذلك ليتمكنوا من التقا�سي نيابة 

عن ال�سحية)١٣(.
٢. قراءة يف ملفات التعذيب خالل عام ٢٠1٢-٢٠1٣ ال�ضحية واجلرمية:

٢-١. ال�سحايا. 
لهوؤلء  روؤية  الق�سم  هذا  في  نقدم  التعذيب  �سحايا  علي  اأكثر  نتعرف  حتي 
القت�سادي  م�ستواهم  العمرية؛  فئاتهم  بها؛  يقطنون  التي  المحافظات  ال�سحايا؛ 

واأخيرا التوزيع الجن�سي لهم.

٢-١-١. التوزيع الجغرافي :
كما �سبق القول فاإنه في الفترة من �سبتمبر ٢٠١٢ الي �سبتمبر ٢٠١٣ قدمت 

مراجعة  امل�سروع ميكن  اأن�سطة  من  ذلك  وغري  املحامون  تلقاها  التي  والتدريبات  القانونيه  الوحدات  للمزيد عن   )١٣(

الف�سل الثالث من هذا التقرير.
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الوحدات القانونية لم�ساعدة �سحايا التعذيب التابعة للمجموعة المتحدة؛ الم�ساعدة 
التوزيع  التالي  الجدول  وت�سعين �سحية؛ ويو�سح  اإلي مائة وثالث  المجانية  القانونية 

الجغرافي لتلك الحالت.
اجلدول رقم )1(

التوزيع اجلغرايف حلالت  التعذيب وا�ضتعمال الق�ضوة
%٢٢.8 ٤٤ حالة القاهرة
%١6.6 ٣٢ حالة الإ�سكندرية

%١6.٠6 ٣١ حالة البحيرة
%١٠.9 ٢١ حالة الجيزة
%6.7 ١٣ حالة ال�سوي�س
%٥.7 ١١ حالة ال�سماعلية
%٣.6 7 حالت المنيا
%٣.١ 6 حالت بني �سويف

%٢.٠7 ٤ حالت الغربية
%٢.٠7 ٤ حالت قنا
%١.6 ٣ حالت الفيوم
%١.6 ٣ حالت الأق�سر
%١.6 ٣ حالت �سوهاج

%١.٠٣ حالتان ال�سرقية
%١.٠٣ حالتان المنوفية
%١.٠٣ حالتان اأ�سوان
%٠.٥ حالة اأ�سيوط
%٠.٥ حالة جنوب �سيناء
%٠.٥ حالة القليوبية
%٠.٥ حالة الدقهلية
%٠.٥ حالة مر�سي مطروح
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يتبين من الجدول  رقم )١(  وال�سكل المرفق به ما يلي:
• التعذيب 	 المحافظات في عدد ق�سايا  راأ�س  تاأتي علي  القاهرة  اأن محافظة 

 %  ٢٢.8 ن�سبة  ي�سكل  بما  حالة  بعدد٤٤  القانونية  الوحدة  عليها  تعمل  التي 
من عدد الق�سايا. ول يمثل هذا الرقم اأية مفاجاأة فالقاهرة ي�سكنها حوالي 
درجة  حيث  من  الأكبر  المدينة  تعتبر  اأنها  كما  تقريبا  م�سر  �سكان  ربع 
التي  الق�سايا  ن�سبة  ت�سل  اأن  الغريب  لي�س من  اأنه  كما  ال�سكاني.  الزدحام 
اإلي  عالجتها الوحده الي تلك الن�سبة من محافظة القاهرة وحدها بالنظر 
اأن جريدة الوطن اليومية كانت تن�سر اإعالنات مجانية عن الخط ال�ساخن 
الذي خ�س�سته المجموعة المتحدة لتلقي �سكاوي التعذيب؛ ومن المفتر�س 
محافظات  في  توزعه  مما  اأعلي  ن�سبة  القاهرة  في  توزع  الوطن  جريدة  اأن 

م�سر المختلفة.

التوزيع الجغرافي  لحالت التعذيب وا�ستعمال الق�سوة
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• حيث 	 من  الرابع  المركز  في  جاءت  الجيزه  محافظة  اأن  الرغم  علي  اأنه 
عدد حالت التعذيب فيها بن�سبة ١٠.9% من الحالت  كما جاءت محافظة 
القليوبية �سمن المراكز الخم�سة الأخيرة  بن�سبة ٠.٥ % من الحالت؛ اإل اأن 
هاتين المحافظتين ت�سكالن مع محافظة القاهرة وحدة اإدارية كبري واحدة 
ت�سمي "القاهرة الكبري" وبالتالي فيمكن اعتبار اأن عدد ق�سايا التعذيب في 
"القاهرة الكبري ت�سكل في مجملها  ن�سبة ٣٤.٢ % من عدد الحالت التي 

عملت معها الوحدة خالل العام الذي يغطيه التقرير.
• والثالث 	 الثاني  المركزين  في  جاءتا  والبحيرة  الإ�سكندرية  محافظتي  اإن 

٣٢ حالة  بعدد  القانونية  الوحدات  معها  تعمل  التي  الحالت  من حيث عدد 
لالإ�سكندرية و٣١ حالة بالن�سبة للبحيرة؛ وهو ما يجعل المحافظتين ال�سقيقتين 
الوحدة.  التي عملت معها  الحالت  اإجمالي  ن�سبة ٣٢.6% من  معا  ت�سكالن 
تعتبر  الإ�سكندرية  اأن  اإلي  بالنظر  اأي�سًا  مفهومًا  اأمرا  الن�سبة  هذه  وت�سكل 
ثاني اأكبر المدن الم�سرية من ناحية الكثافة ال�سكانية؛ وت�سكل الإ�سكندرية 
والبحيرة كثافة �سكانية تقترب من الع�سرة ماليين ن�سمة اأو اأقل قلياًل؛ كما 
اأن المحافظتان متقاربتان جغرافيًا اإلي درجة كبيرة. علي اأن زيادة الق�سايا 
في هاتين المحافظتين ترجعان اإلي اأمران ل عالقة لهما بالكثافة ال�سكانية 
الأمر الأول في تنوع الحركة ال�سيا�سية بهما ففي البحيرة تقع واحدة من اأكبر 
المناطق ال�سناعية الم�سرية في كفر الدوار وهو ما يجعلها منطقة حراك 
لتكون معقل  تر�سحها  العريقة  الإ�سكندرية حيث جامعتها  وفي  كبير  عمالي 
ال�سيا�سي  الغليان  ظروف  في  اأنه  ن�ستنتج  اأن  ويمكن  التاأثير؛  وا�سع  طالبي 
الذي تمر به م�سر فاإن وجود حالت تعذيب وا�سعة في هاتين المحافظتين 
يمكن توقعه. علي اأن هناك اأمرًا ثانيًا هو ن�ساط الوحدات القانونية في هاتين 
في  القانونية  الوحدة  البحيرة  محامين  نقابة  تحت�سن  حيث  المحافظتين، 
المحافظة وتمدها بالمعاونة الفنية والمحامين النا�سطين ف�ساًل عن ن�ساط 
م�سئول الوحدة القانونية هناك؛ كما اأن اإحدي الجمعيات الأهلية الكبري في 
يعمل  حيث  هناك  القانونية  الم�ساعدة  وحدة  يحت�سن  من  هي  الإ�سكندرية 

فيها عدد من المحامين الأكفاء. 
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• عدد 	 فيبلغ  وال�سوي�س؛  الإ�سماعيلية  محافظتي  اإلي  بالن�سبة  نف�سه  الأمر 
يبلغ  ال�سوي�س  بن�سبة٥.7% وفي  اإحدي ع�سر حالة  الإ�سماعيلية  الحالت في 
العدد ثالثه ع�سر حالة بن�سبة 6،7%. وعلي الرغم من اأن م�سروع الم�ساعدة 
القانونية لم يكن له فروع ن�سطة في الإ�سماعيلية وال�سوي�س اإل اأن وجود محام 
متطوع ذو همة تابع للم�سروع ف�ساًل عن النتهاك ات الج�سيمة التي �ساحبت 
اأن الم�سروع ا�ستطاع  ف�س تظاهرات المواطنين في المدينتين �ساهمتا في 

تقديم الم�ساعدة القانونية التي يحتاجها المواطنين هناك.
• التي 	 الق�سايا  ن�سبة  ترتفع  القبلي  الوجه  في  اأنه  الأ�سا�سية  المالحظة  لكن 

تديرها الوحدة القانونية ن�سبيًا في محافظتي بني �سويف والمنيا اإلي  ثالث 
الرقم  فاإن  الحالت؛  عدد  من   %6.7 بن�سبة  المحافظتين  في  حالة  ع�سرة 
التي  الحالت  عدد  يزيد  ل  والتي  و�سوهاج  اأ�سوان  محافظتي  في  ينخف�س 
قدمت لها الوحدة الم�ساعدة القانونية فيهما علي خم�س حالت بن�سبة اأقل 
من ٣% من الحالت التي �ساعدها الم�سروع !!!؛ هذا  علي الرغم من اأن في 
كل محافظة من تلك المحافظات الأربع جري تاأ�سي�س وحدة م�ساعدة قانونية 
ال�سبب في  الفرعية هناك. لم ن�ستطع تف�سير  بالتعاون مع نقابة المحامين 
�سوهاج مثاًلً يقول محامي الوحدة القانونية اأن ال�سرطة ل ترتب اأية جرائم 
اأكثر جراأة بعد يناير ٢٠١١ !!  تعذيب خ�سية انتقام الأهالي الذين اأ�سبحوا 
في اأ�سوان يقول المحامون اأن طبيعة اأهل اأ�سوان والعالقات التي تربط بينهما 
تحل الكثير من الم�سكالت دون اأن تتطور اإلي تعذيب اأو حتي اإن و�سلت اإلي 
التعذيب فاإنها ل ت�سل اإلي الق�ساء، حيث يجري ال�سلح ب�سرعة بين الموظف 
عدد  اأن  الحقيقة  ولكن  ب�سبب  الجزم  يمكن  ل  واأهله.  عليه  والمجني  العام 
ق�سايا التعذيب في اأ�سوان و�سوهاج اأقل من مثيله في بني �سويف والمنيا !!؛ 
ولكن في كل الأحوال فاإن ن�سبة عمل الم�سروع في الوجه البحري والقاهرة 

تبدوا اأكثر فاعلية من الن�سبة في ال�سعيد. 
• قد 	 الم�سروع  اأن  هي  اأهم  اأخري  مالحظة  هناك  فاإن  المالحظة  لتلك  تبعًا 

قدم الم�ساعدة اإلي طالبيها حتي في اأماكن نائية مثل مر�سي مطروح وجنوب 
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�سيناء علي الرغم من اأن الحالت في المحافظتين لم تزد عن حالة واحدة 
في كل محافظة بن�سبة ٠.٥% لكل منهما.

٢-١-٢. الفئات ال�سنية لل�سحايا:
الوحدات  لهم  الذين قدمت  لل�سحايا  ال�سنية  الفئات  التالي  الجدول  يو�سح 

القانونية الم�ساعدة المجانية.
اجلدول رقم )٢(

ت�ضنيف ال�ضحايا بح�ضب الفئات العمرية
%١١.9 ٢٤حالة فئة تحت الع�سرين �سنة
%٤٥.7 87 حالة فئة من٢١ �سنة :٣٠ �سنة
%٢6.9 ٥٢ حالة فئة من ٣١ �سنة : ٤٠ �سنة
%8.8 ١7حالة فئة من ٤١ �سنة :٥٠ �سنة
%6.7 ١٣ حالت فئة فوق الخم�سين

ت�ضنيف ال�ضحايا بح�ضب الفئة العمرية

%٤6

%١٢%6%9

%٢7

فئة تحت الع�سرين �سنة
فئة من  ٢١ �سنة :٣٠ �سنة
فئة من ٣١ �سنة : ٤٠ �سنة
فئة من ٤١ �سنة :٥٠ �سنة

فئة فوق الخم�سين
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يو�سح هذا الجدول وال�سكل المرفق به من هم اأكثر الفئات تعر�سًا للتعذيب 
والنتهاك ات فمن الوا�سح اأن ال�سبان من �سن ٢١ �سنة اإلي ٣٠ �سنة هم الفئة الأكثر 
تعر�سا للتعذيب وا�ستعمال الق�سوة �سدهم من الموظفين العمومين حيث اأنه من بين 
عامًا  بين ٢١-٣٠  ما  اأعمارها  تتراوح  87 حالة  الم�سروع هناك   عالجها  ١9٣ حالة 
في  حالة    ٥٢ عانت  كما   . بن�سبة  7.٤٥%  الق�سوة   ا�ستعمال  اأو  التعذيب  من  عانت 
اأنه  اأي  الق�سوة.  وا�ستعمال  التعذيب  من   %٢6.9 بن�سبة    ٤٠  -٣١ ال�سنية  المرحلة 
ما يقارب 7٥.6% من الحالت التي قدم لها م�ساعدة قانونية من الم�سروع تقع في 
الو�سع  الن�سب معبرة حقيقة عن  اأربعين عامًا.  وتبدو تلك  اإلي  ال�سنية ٢١  المرحلة 
العام الم�سبب لجريمة التعذيب فال�سبان والرجال/الن�ساء  من الفئة العمرية٢١-٤٠ 
ح�سا�سية  واأكثر  عليها  للمحافظة  اندفاعًا  واأكثر  بحقوقهم  معرفة  اأكثر  يكونون  �سنة 
اإليهم بعك�س؛ المراحل ال�سنية الأكبر الذين يتميزون  اإلي الإ�ساءة  تجاه كل ما يوؤدي 
ب�سكل عام بالرغبة في النكفاء وعدم اإثارة الم�ساكل ربما لأنهم في تلك ال�سن يكونون 
يف�سر  باآخر.  اأو  ب�سكل  بحياة هادئة  التمتع  والرغبة في  الجتماعية  بالأعباء  مثقلين 
ذلك اأن من يقوم بالثورات في العادة هم الفئات ال�سنية الأ�سغر والتي تتميز بالآندفاع 
والفتوة والرغبة في عدم ال�سماح لأي �سخ�س مهما بلغت �سلطته في التعدي عليهم 
الموظفين  بع�س  اإلي جعل  الم�سلك  يوؤدي هذا  اإذ  لهم؛  يرونه حقًا  مما  النتقا�س  اأو 

العمومين ي�ستخدمون العنف تجاههم حفاظا علي ما يعتقدون اأنه “هيبة الدولة”!!.

٢-١-٣. ال�سحايا بح�سب الم�ستوي القت�سادي: 
يبين الجدول رقم ٣ الم�ستوي القت�سادي لل�سحايا علي النحو التالي.

اجلدول رقم )٣(
ت�ضنيف ال�ضحايا بح�ضب امل�ضتوي القت�ضادي

١٥.٥%٣٠ حالةم�ستوي اقت�سادي  مرتفع 
٣9%7٥ حالةم�ستوي اقت�سادي متو�سط

٤٥.٥%88 حالةم�ستوي اقت�سادي منخف�س
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الت�ضنيف ح�ضب امل�ضتوي الجتماعي

%١٥

%٣9%٤6 مرتفع
متو�سط

منخف�س

العمل  العتبار طبيعة  اأخذًا في  لل�سحية  القت�سادي  الم�ستوي  قيا�س  جري 
الذي يزاوله وموقع ال�سكن والحي الذي يقيم فيه وب�سكل عام فاإن من يبلغ دخله في 
ت�سنيف  جري  حين  المنخف�سة؛  الدخول  ذوي  من  اعتباره  جري  جنيه  األفي  حدود 
من يبلغ دخله من األفين  حتي اأربعة الألف جنيه علي اأنه من ذوي الدخل المتو�سط 
والأكثر من ذلك جري ت�سنيفه بـاأنه من ذوي الدخل المرتفع. وفي كل الأحوال فان 

هذا المعيار لي�س من�سبطا كفايه)١٤(.
عر�سة  الأكثر  هم  والمتو�سطة  المنخف�سة  الدخول  ذوي  اأن  الوا�سح  ومن 
بلغ عدد �سحايا  ن�سبيًا. فقد  العالية  الدخول  الم�سنفين ذوي  اأقرانهم  للتعذيب من 
التعذيب من اأ�سحاب الدخول المنخف�سة والمتو�سطة عدد ١6٣ �سحية يمثلون ن�سبة 
8٤.٥% من عدد ال�سحايا الذين قدمت لهم الم�ساعدة بوا�سطة المجموعة المتحدة 
ووحداتها. وتبدو تلك الن�سبة متفقه ب�سكل عام مع الواقع فكلما زاد انخفا�س الم�ستوي 
القت�سادي لل�سحيه كلما زاد حجم ما يتعر�س له من انتهاكات اإما نتيجة نظرة دونية 

ن�سرت جريدة الأهرام مقارنة بني الدخول يف  دول العامل وم�سر،  اخلرب ن�سر يف  ملحق ال�سيارات يوم اجلمعة   )١٤(

٢٠١٣/٣/١  ويف  ال�سفحة التا�سعة من امللحق وحتت عنوان: ال�سني ترفع اأ�سعار البنزين وبلومربج - منظمة عاملة 
تعنى بال�سئون القت�سادية - تر�سده عامليا وجاء يف  اخلرب الآتى :

..... هولندا ١٢٥  تركيا ٣٠   ...... الرنويج ٢8٠  ..... ويف   دولرات   9 للفرد يف  م�سر  اليومى  الدخل    متو�سط 
..... اإيطاليا 88 ..... الربتغال ٥٣ .... اليونان ٥8 .... ال�سويد ١٥٣ ........ بلجيكا ١١7 ..... فرن�سا ١١٠ ..... 
الدمنارك١٥١ .... الكويت١٢٣ .... الإمارات ١8٠ ........ اإيران١8 ...... نيجرييا ٤.7٤ ..... ماليزيا ٣٢ ..... 

املك�سيك ٢9 .... رو�سيا ٤١ .... اأمريكا ١٤٠ .... اأندوني�سيا  ١١ دولر....
امللعومات نقال عن مدونة عماد ح�سام الدين    
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�سائعة حول اأن الفقراء هم الأكثر ارتكابا للجرائم اأو نتيجة افتقار الفقراء اإلي عالقات 
وات�سالت تحميهم من الوقوع �سحية النتهاك ات وتوؤمن لهم نوع من الحماية اأف�سل 

كثيرًا ربما من الحماية التي يوؤمنها القانون ب�سكل مت�ساوي لالأفراد في المجتمع.

٢-١-٤. ال�سحايا من حيث النوع الجتماعي: 
يو�سح الجدول التالي ت�سنيف �سحايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة الذين قدم 

لهم الم�سروع دعما قانونيًا. 
اجلدول رقم )4(

ت�ضنيف ال�ضحايا بح�ضب النوع الجتماعي
٢٢  حالة اإناث %١١

١7١  حالة ذكور %89
ت�ضنيف احلالت من حيث النوع

%١١

%89

اإناث
ذكور

قدمت  الذين  ال�سحايا  توزيع  به   المرفق  وال�سكل   ٤ رقم  الجدول  يو�سح 
لهم المجموعة المتحدة الم�ساعدة القانونية وفقًا للنوع الجتماعي حيث بلغت ن�سبة 
ال�سحايا من الن�ساء  ١١  �سحية بما ي�ساوي ١١% مقابل١7١�سحية من الرجال بما 
ي�ساوي 89%. وتوؤكد تلك الأرقام اأن ن�سبة الن�ساء ك�سحايا للتعذيب متدنية بالمقارنة 
اأنه لزالت هناك قيم اجتماعيه تمنع تعذيب  اإلي  بن�سبة الرجال؛ وربما يرجع الأمر 
اأن  الظن  واأغلب  بها.  يقوم  بمن  تلحق  اجتماعية  معرة  بذلك  القيام  وتعتبر  الن�ساء 
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غالبية من يتعر�سن للتعذيب من الن�ساء هم من الطبقات الفقيرة والتي يجتمع عليها 
الفقر وقلة الحيلة وي�سهل بالتالي تعذيبهن اإما ب�سبب الرغبة في اإجبارهن علي ك�سف 
مكان زوج مختفي اأو لل�سغط علي الأهل اأو حتي لل�سعور باأنها وحيدة ل ت�ستطيع دفع 

ال�سرر عن نف�سها.

٢-٢. الجريمة:
٢-٢-١. طرق التعذيب الم�ستخدمة.

اأن كان المجني عليه متهم  اإل  الُم�سّرع  الم�سري التعذيب جريمة  ل يعتبر 
اإلي ذلك  بالإ�سافة  الجريمة؛  بارتكاب  اعترافه  علي  الح�سول  التعذيب  وكان هدف 
فاإن الُم�سّرع  الم�سري ل يعتبر الجريمة تعذيبًا اإل اأن كانت التعديات البدنية واقعة 
علي المتهم نف�سه؛ ف�سرب غير المتهم حتي لو كان بهدف انتزاع اعتراف من المتهم 
بالجريمة ل يعد وفقًا للقانون الم�سري تعذيبا!!!. كما ل يعتبر القانون الم�سري اأن 
الإ�ساءة النف�سية من قبيل التعذيب فهو ل يعترف اإل بالتعديات البدنيه اأ�سا�سا.)١٥( 
علي اأنه يجب الإ�سارة اإلي اأن بع�س الجرائم التي ل يعتبرها القانون الم�سري تعذيبا 
بالمعني الوارد في المادة ١٢6 من قانون العقوبات يدخل بع�سها في نطاق ا�ستعمال 
الق�سوة وهي جريمة بالمادة ١٢9 عقوبات واإن كان بع�سها الآخر يدخل �سمن جرائم 
اأو  اأو الحتجاز دون وجه حق  اأخري مو�سوفه في قانون العقوبات مثل هتك العر�س 

غير ذلك.
تاأخذ المجموعة المتحدة في خ�سو�س هذا التقرير بو�سف جريمة التعذيب 
كما وردت في المادة الأولي من اتفاقيه مناه�سه التعذيب وغيره من �سروب المعاملة 
القا�سية اأو المهنية اأو الحاطة بالكرامة والتي تن�س علي اأنه »لأغرا�س هذه التفاقية، 
عقليًا،  اأم  كان  ج�سديًا  �سديد،  عذاب  اأو  األم  عنه  ينتج  عمل  اأي  »بالتعذيب«  يق�سد 
ثالث،  �سخ�س  من  اأو  ال�سخ�س،  هذا  من  الح�سول  بق�سد  ما  ب�سخ�س  عمدًا  يلحق 
على معلومات اأو على اعتراف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه في اأنه ارتكبه، 
يلحق  اأو عندما   - ثالث  اأي �سخ�س  اأو  اإرغامه هو  اأو  اأو تخويفه  ثالث  اأو �سخ�س  هو 

)١٥(  راجع الف�سل الأول من هذا التقرير ب�ساأن الو�سع القانوين جلرمية التعذيب يف م�سر.
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مثل هذا الألم اأو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه، اأو 
يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�س اآخر يت�سرف 
ب�سفته الر�سمية. ول يت�سمن ذلك الألم اأو العذاب النا�سئ فقط عن عقوبات قانونية 
وفيما لو جرت الموافقه  اأو المالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها”. 
علي م�سودة الد�ستور الذي اأعلنته لجنة الخم�سين والمنتظر اأن يتم ال�ستفتاء عليه في 
الأ�سبوع الأول من العام الجديد٢٠١٤ فاإن ذلك قد ي�ساعد علي ت�سييد  ن�س المادة 
الأولي من التفاقية الدولية لمناه�سة التعذيب والذي يقّدم تعريفا من�سبطا للتعذيب 
علي ويجعله هو الن�س الواجب ال�سريان والذي يمكن اأن يعدل من تركيب الن�سو�س 

القانونية العرجاء في قانون العقوبات ب�ساأن التعذيب.  
علي  وقعت  التي  التعذيبات  اأنواع  به  المرفق  وال�سكل   ٥ رقم  الجدول  يبين 
ال�سحايا الذين خدمتهم وحدات الم�ساعدة القانونية التابعة للم�سروع خالل الفترة 

من �سبتمبر ٢٠١٢- �سبتمبر٢٠١٣.
اجلدول رقم )5(

انواع النتهاك ات التي وقعت علي ال�ضحايا)16(
%7٠ ١٣٥ حالة ادعاءات بحالت �سرب 
%8 ١٥ حالة  ادعاءات باحتجاز دون وجة حق

%١٣ ٢٥ حالة ادعاءات بطلق ناري
%٥ ١٠ حالت ادعاءات بحالت �سحل

%7.٢ ١٤ حالة ادعاءات بحالت اقتحام منزل
%١٥ ٣٠ حالة  ادعاءات بحالت تحر�س جن�سي وهتك عر�س
%١٣ ٢٥ حالة  ادعاءات بحالت قتل

بع�س ال�سحايا يتعر�سون لأكرث من طريقة من طرق التعذيب لذلك فاإن جمموع الن�سب املئوية لن يكون ١٠٠% ولكن   )١6(

�سيكون اأكرث من ١٠٠%.
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اأنواع النتهاكات التى وقعت على ال�ضحايا

%٥٣

%١٠

%١٢

%٥
%٤

%١٠
%6

ادعاءات بحالت �سرب 
ادعاءات باحتجاز دون وجة حق

ادعاءات بطلق ناري
ادعاءات بحالت �سحل

ادعاءات بحالت اقتحام منزل
ادعاءات بحالت تحر�س جن�سي وهتك عر�س

ادعاءات بحالت قتل

الأولي  المرتبة  في  ياأتي  اإذ  �سيوعًا  التعذيب  اأكثر حالت  ال�سرب من  يعتبر 
اأ�سل ١9٣ �سحية  اأن ١٣٥ �سحية من  اأ�سكال التعذيب بن�سبة 7٠%؛ حيث  ك�سكل من 
بالأيدي  الب�سيط  ال�سرب  ي�سمل  هنا  وال�سرب  ال�سرب.  با�ستعمال  تعذيبهم  جري 
والأرجل اأو ال�سرب باأداة مثل ع�سا خ�سبية اأو مقب�س الم�سد�س اأو البندقية اأو غره من 
الأدوات؛ ومن الممكن اأن يوؤدي ال�سرب اإلي الوفاة اأو اإلي اإحداث عاهة م�ستديمة في 
ال�سحية؛ وتتنوع الآثار التي يتركها ال�سرب علي ال�سحية بح�سب الأداة الم�ستخدمة 
وقوة ال�سربة. وبع�س اأنواع ال�سرب تكون اإ�سابة المجني عليه فيها ل تعيقه عن اأداء 
اأن يت�سبب ال�سرب الأكثر �سدة في  عمله لأكثر من واحد وع�سرين يوما بينما يمكن 

اإعاقة المجني عليه عن عمله لمده اأطول من ذلك. 
طرق  اأف�سل  من  كواحدة  المختلفة  باأنواعها  الجن�سي  التحر�س  اأفعال  تاأتي    
للعر�س والخاد�سة  الهاتكة  الأفعال  العموم.  التعذيب �سد الرجال والن�ساء علي وجه 
للحياء تاأتي في المرتبة الثانية لطرق التعذيب المعتمدة؛ وهناك ٣٠ حالة �ساعدها 
الم�سروع تم تعذيبها عن طريق اأفعال خاد�سة للحياء باإجبارهم علي خلع مالب�سهم 
وتبلغ  العر�س؛  بهتك  المبا�سر  بالتهديد  اأو  بهم  الجن�سي  بالتحر�س  اأو  الغير  اأمام 
ب�ساأنها بالغات.  المتحدة  التي قدمت المجموعة  الن�سبة ١٥%  من مجموع الحالت 
جاء اإطالق الر�سا�س/ الخرطو�س  علي ال�سحايا في المرتبة الثالثة بعدد ٢٥ حالة 
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بن�سبة ١٣%؛ وتلك الحالت هي ناتجة عن قيام ال�سرطة بف�س التظاهرات بالقوة حيث 
اأ�سيب في ال�سوي�س ثالثة ع�سر فردًا وفي الغربية فردًا واحدًا. ف�ساًل عن اأنه في نتيجه 
بع�س الم�سادات الكالمية بين المواطنين وال�سباط يقوم ال�سباط باإطالق الر�سا�س 
علي ال�سحية من م�سد�سة مبا�سره؛ وتاأتي حالت �سحل ال�سحايا في مرتبة متاأخرة 
ن�سبيًا حيث لم يتم �سحل �سوي ع�سر حالت من اإجمالي ١9٣ حالة �ساعدتها المجموعة 

المتحدة اأو قدمت ب�ساأنها بالغات بن�سبة ٥%.

٢-٢-٢. حالت نموذجية من ملفات الوحدات القانونية:
لي�سوا اأرقامًا اأنهم ب�سر، عينات من كثيرين يجري انتهاك حقهم في الكرامة؛ 
فيها  يعي�سون  التي  والمحافظات  القت�سادية؛  وخلفياتهم  الثقافية  خلفياتهم  تتباين 
وخالفوه  فيهم  القانون  القائمون علي حمايتهم  انتهك  النهاية م�سريون  في  ولكنهم 
وعذبوهم اأو اإ�ساءوا معاملتهم؛ دون اأن يدركوا اأنه حتي الخارجين علي محارم القانون 
ب�سر يتعين علي الدولة اأن تحميهم واأن ت�سون كرامتهم واإل تعاقبهم باأكثر من العقوبة 

المحددة في القانون للجرم الذي اأرتكبوه.

• المح�سر رقم ٢٢6٢6 ل�سنة ٢٠١٣ جنح المرج:	
مفيدة حامد اأمين، وتعمل موظفة بم�ست�سفي جراحات اليوم الواحد بالمرج، 
يدخل في نطاق عملها اإبالغ ق�سم �سرطة المرج عن اأي حالت يت�سبه بها جنائيًا لكي 
يتم التحقيق الجنائي فيها، وبتاريخ ٢٤ �سبتمبر ٢٠١٣ وردت حالة اإلي تلك الم�ست�سفي 
لمواطن م�ساب بجرح نافذ بالبطن، وعلي الفور قامت بالت�سال بالق�سم لإبالغة، 
اإ�سارات، وعندما قامت بالتنبية عليه  باأنه ل ي�ستلم  اأفاد  اأن متلقي الإ�سارة منها  اإل 
ال�سرطية الأعلي، تعدي عليها بال�سب  باإر�ساله للجهة  واإل �ستقوم  ب�سرورة ال�ستالم 
اآثار حفيظة  اأن ذلك  اإل  التوقف عن ذلك،  الهاتف، فطلبت منه  والقذف من خالل 
بوحدة  فوجئت  معدودة  دقائق  وعقب  يتوعدها.  اأخذ  والذي  ال�سرطة  ق�سم  م�سئول 
المباحث بق�سم �سرطة المرج تقتحم الم�ست�سفي ب�سحبة اأحد اأمناء ال�سرطة المعين 
لحرا�سة الم�ست�سفي، م�سهرين اأ�سلحتهم وقاموا بالعتداء عليها بال�سرب وعلي بع�س 
التقرير  ح�سب  اإ�سابات  جاءت  وقد  �سبب.  دون  المرج  ق�سم  اإلي  واقتيادها  زمالئها 
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و�سحجات  كدمات  وجود  كذلك  وال�سدر،  بالعينين  كدمات  وجود  المبدئي  الطبي 
بعدد من العاملين بالم�ست�سفي وعددهم ٤ عاملين اآخرين منهم حالة اأ�سيبت بانهيار 

ع�سبي. 

• المح�سر رقم ٥8٥٥ ل�سنة ٢٠١٢ جنح بولق الدكرور.	
ب�سارع  �سيارته  يقود  الأهرام، كان  بموؤ�س�سة  العال، موظف  وليد فتحي عبد 
الجالء بالقاهرة تاركًا محل عمله، اإل اأنه فوجئ بم�سادمة ب�سيارته من الخلف فوجد 
اأن ال�سيارة التي �سدمته من الخلف هي �سيارة �سرطة، فقام ال�سابط الموجود بتلك 
ال�سيارة بالنزول منها والترجل ناحية الأ�ستاذ وليد مبديًا العتذار عن الحادث نظرًاً 
لرتباطة بماأمورية عاجلة، فقبل ال�سيد وليد اعتذاره، اإل اأنه واأثناء فح�سة لل�سيارة 
قال  باأن  المعتذر  ال�سابط  مع  يتحدث  تحركها  اأثناء  ال�سرطة  �سيارة  ب�سائق  فوجئ 
�سائق  وينهر  به  يلحق  وليد  ال�سيد  جعل  مما  اأمه«،  بدين  عليه  هنطبطب  »اإحنا  له 
بالآنتظار  ياأمره  المعتذر  بال�سابط  فاإذا  بالحترام،  باأنه غير جدير  ال�سرطة  �سيارة 
هويته  طالبًا  اأخرى  مره  اإليه  الظابط  وترجل  ذلك،  وليد  ال�سيد  ونفذ  الطريق  يمين 
اإليه طالبًا  الأ�سياء  تلك  تقديم  وال�سيارة، فامتنع عن  القيادة  وتراخي�س  ال�سخ�سية 
اأ�سطحابة للق�سم لقيامة بم�سادمة �سيارته، واأثناء ذلك تجمع عدد من المواطنين 
حيث ن�سبت م�سادة كالمية ليفاجئ ال�سيد وليد بال�سابط يخطرالمواطنين باأن هذا 
ال�سخ�س في حالة �سكر، وقام باإدخالة ل�سيارة ال�سرطة بالقوة وقيامهم ب�سربة داخل 
ال�سيارة، خالف ا�سطحابه اإلي ق�سم �سرطة بولق اأبو العال و�سربه هناك، وقد نتج 

عن ذلك اإ�سابة المجني عليه بجروح بالجبهة والجفن الأي�سر.

• ١٣١7١ ل�سنة ٢٠١٢ جنح دمنهور.	
حكم  لديه  ال�سعيد  اأحمد  يدعي  ابن  لديها  منزل،  ربة  ال�سيد،  ال�سيد  رزة 
جنائي في ق�سية تبديد، واأثناء قيام وحدة تنفيذ اأحكام ق�سم �سرطة دمنهور باإلقاء 
القب�س علي نجلها  قام ال�سابط باقتحام منزله والبحث عنه حتى وجده وقام بالقب�س 
عليه �سحاًل حتي �سيارة ال�سرطة، وكان ذلك بعد رفع اآذان الفجر اأثناء عودة والدته 
من �سالة الفجر ففوجئت بهذا الأمر، فطلبت من ال�سابط بم�ساعر اأمومة اأن يترك 
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لها اأبنها اأو اأن ياأخذها معه، وبما اأن هذا الأمر ل يجوز فقد وقفت الأم اأمام �سيارة 
اأن ال�سابط بادر بت�سرف غير متوقع علي  اإل  اأبنها،  ال�سرطة ترجوا ال�سابط بترك 
الإطالق باأن اأمر قائد �سيارة ال�سرطة بالآنطالق بال�سيارة وده�س الأم، وهو حتي ما 
ا�ستدعي ا�ستغراب المجند ال�سائق فما كان من ال�سابط األ تعنيفة و�سربة علي وجهة 
المبدئي  الطبي  التقرير  اأو�سح   التي  الأم؛  بال�سيارة قاتاًل  بالآنطالق  المجند  ليقوم 
لها اأنها و�سلت اإلي الم�ست�سفي تعاني من انخفا�س حاد بالدورة الدموية وتم اإجراء 
محاولة اإنعا�س قلبي ورئوي لها دون فائدة كذلك وجود كدمة اأ�سفل العين اليمني وك�سر 

في �سلوع القف�س ال�سدري من التاحية الي�سري وك�سر بالفخذ الأي�سر.

• المح�سر رقم ٥7١ ل�سنة ٢٠١٣ اإدارى الزيتون:	
باقتحام  الزيتون  ق�سم  مباحث  �سباط  قام  مطعم  مدير  ال�سباعي،  اإيهاب 
بيته في ظل وجود  بالعتداء علي حرمة  وقاموا  قانوني  منزله في غيابه دون م�سوغ 
زوجته المري�سة وابنته، واعتدوا عليهما؛ وعند علمه بهذا الأمر توجه علي الفور اإلي 
هذا  باأن  يخبروه  بال�سباط  فاإذا  الأمر،  هذا  لال�ستف�سار عن  الزيتون  مباحث  وحدة 
اأنهم  اإل  اأخرى؛  يتكرر مرة  لن  اأن هذا  ووعدوه  العنوان  نتيجة خطاأ في  الأمر حدث 

اأعادوا الكره مرة اأخري ؛ دون اأية اأ�سباب وا�سحة. 

• الجناية رقم ١٠6٢ ل�سنة ٢٠١٣ اأول الإ�سماعيلية:	
كريم مجدي عبد العظيم ١6 �سنة، متهم في تلك الق�سية بال�سرقة بالإكراه 
النيابة  قررت  الجناية  تلك  في  معهم  التحقيق  واأثناء  واآخرين،  ناري  �سالح  وحيازة 
ب�سوؤاله  العامة  النيابة  وقامت  بهم،  اإ�سابات  لوجود  الطبي  للك�سف  اإحالتهم  العامة 
كمجني عليه عن واقعة التعدي عليه بال�سرب والذي قرر اأن �سابط المباحث الذي 
وهو  وراأ�سه،  وقدمه  ب�سدره  بال�سرب  عليه  بالتعدي  قام  من  هو  عليه  بالقب�س  قام 
ما بينه التقرير الطبي من م�ست�سفي الإ�سماعيلية العام باأن الإ�سابات الموجودة به 
باأعلي الفخذ وجرود �سطحية بالذراع اليمني والي�سرى وكدمات  هي جروح �سطحية 
بالراأ�س و�سحجات بالركبتين. وعلي الرغم من اأن ما اأدلي به المجني عليه في الأوراق 
اأن ال�سرب جاء نتيجة اإنكاره للواقع التي واجهه به ال�سابط، �سدر قرار النيابة العامة 
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باإحالته للمحكمة عن واقعة �سرقة بالإكراه، وقررت ن�سخ �سورة من الأوراق تخ�س�س 
تلك  بت�سنيف  العامة  النيابة  فقامت  بالأوراق،  المثارة  الق�سوة  ا�ستعمال  واقعة  عن 
الجريمة علي اأنها ا�ستعمال ق�سوة في حين تكاملت فيها كل اأركان جريمة التعذيب من 
قيام موظف عمومي بتعذيب متهم لحملة علي العتراف، اإل اأنه لم يتم ن�سخ ال�سورة 
من  كبير  عدد  معها  وحرق  للحرق  تعر�ست  المحكمة  اأن  كما  النيابة،  لقرار  تنفيذًا 

الدفاتر والق�سايا.

• المح�سر رقم ١66٤ ل�سنة ٢٠١٣ اإداري ثالث الإ�سماعيلية:	
عبد الحميد غريب عبد الحميد، �سائق �سيارة اأجرة، اأثناء مروره بالطريق 
الدائري بمدينة الإ�سماعيلية فوجئ بكمين مروري، وطلب منه اأمين ال�سرطة بالكمين 
اأن  اإل  الأوراق،  تلك  �سالمة  وتبين  قدمهم  بالفعل  ال�سيارة،  وت�سيير  قيادة  تراخي�س 
المجني علية  اأمام �سيارة  اأخري تقف  اإلي �سائق �سيارة  الكمين كان يتحدث  �سابط 
فطلب من اأمين ال�سرطة اأن يطلب من قائد ال�سيارة اإف�ساح الطريق له ليقوم بالمرور، 
رف�سه  فاأبدي  بالآن�سراف  ال�سابط  ياأمرة  حتي  ينتظر  باأن  ال�سرطة  اأمين  رد  فكان 
اأي�سًا  قام  ذلك  رف�سه  وعند  بال�ستم،  عليه  بالعتداء  ال�سرطة  اأمين  فقام  لالنتظار 
ب�سرب  الكمين  �سابط  تدخل  اللحظة  تلك  وفي  وجهه  علي  بال�سرب  علي  بالعتداء 
المجني عليه داخل العربية وجذبه اإلي خارجها و�سحله علي الأ�سفلت و�سربة بموؤخرة 
بو�سعة  الأفراد  باقي  واأمر  ال�سرب،  اأنواع  وبكافة  بحوزتهم  الموجود  الآلي  ال�سالح 

ب�سيارة ال�سرطة وتقييد يده ب�سقف ال�سيارة بوا�سطة القيد الحديدي »الكالب�س«.
الق�سم عن �سبب ما  �ساأله �سابط  ال�سرطة وهناك  اإلي ق�سم  اقتيادة  تم  ثم 
فيه من �سرب، فرد اأفراد الكمين باأنهم هم من فعلوا فيه ذلك، وذكر المجني عليه 
يتاأدب  اللي عملنا فيه كده عل�سان  "اإحنا  الرد كان كالآتي  اأن  اللفظ  ببالغه بح�سر 
عل�سان هو حاول يرد علينا في الكمين عل�سان البلد باظت وبقوا يردوا علي اأ�سيادهم".
المجني عليه دون  التحقيق مع  اأجرت  التي  النيابة  اإلي  تقديم بالغ  تم  وقد 
اإلي الك�سف الطبي  اإحالته  �سوؤال ال�سباط رغم ذكر المجني عليه لأ�سمائهم، وتمت 
الي�سري  بالعين  وال�سفلي  العلوي  بالجفن  كدمة  هي  اإ�سابات  من  ما  اأن  قرر  والذي 
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وال�ساق  والأي�سر  الأيمن  والفخذ  بالوجه  و�سحجات  وكدمات  بالقرنية  وارتعا�سات 
الي�سري. وقد قررت النيابة العامة اإحالته للطب ال�سرعي خالل �سهر مايو ٢٠١٣ وحتي 

الآن لم يرد تقرير الطب ال�سرعي.
• المح�سر رقم 7٤٢ ل�سنة ٢٠١٣ اإداري ق�سم دمنهور:	

بالبحيرة،  اليوم  التحرير  بجريدة  �سحفي  مرا�سل  ال�سحات،  فاروق  وائل 
بتاريخ ٢6 يناير ٢٠١٣ كان يقوم بتغطية اإعالمية لإحداث تظاهرات اأمام ق�سم �سرطة 
دمنهور، اإل اأنه فوجئ بقيام عدد من قوات الأمن المركزي بالعتداء عليه بال�سرب 
وتبين  عليه  الطبي  الك�سف  توقيع  تم  وقد  به،  الخا�سة  الكاميرا  وتحطيم  بالع�سي 
اإ�سابته بجرح ر�سي بفروة الراأ�س وا�ستلزم ذلك ٣ غرز، والق�سية لزالت متوقفة علي 

�سماع اأقوال ماأمور ق�سم دمنهور.
• الق�سية رقم 997٤ ل�سنة ٢٠١٣ جنح ق�سم المنيا:	

محمد عنتر عطا مازن، بتاريخ ٢٢ �سبتمبر ٢٠١٢ واأمام منزله وجد �سيارة 
�سرطة تقترب منه ت�ساأل عن وجود م�ساجرة بهذا ال�سارع، فاأفاد بعدم وجود م�ساجرة 
في ال�سارع، ثم اأن�سرفت ال�سيارة وعادت مره اأخري وب�سحبتها اأحد الأ�سخا�س بينه 
وبين ال�سحية خالف واأ�سار اإلي �سباط ال�سرطة عليه قائاًل باأنه ال�سخ�س المطلوب، 
وقاموا ب�سربه و�سحله اأمام منزله ثم اقتيادة اإلي ق�سم ال�سرطة وا�ستمرار العتداء 

عليه هناك دون �سبب.
وعقب ذلك قام بتحرير مح�سر في ال�سباط اأمام نيابة ق�سم المنيا، وتعاملت 
النيابة ببطئ �سديد مع الق�سية، ورغم اإحالة المجني عليه للطب ال�سرعي الذي اأثبتت 
اإ�سابات المجني علية واأنها جائزة الحدوث وفق ت�سوره، وقامت النيابة ب�سوؤال �سباط 
باإعداد  البالغ علي �سبيل ال�ستدلل ولي�س التهام، وقامت  ال�سرطة المقدم �سدهم 
مذكرة بحفظ الأوراق، لول رف�س المحامي العام بذلك وقرر اإحالة ال�سباط وعددهم 
ثالثة اإلي محكمة الجنح بتهمة ا�ستعمال الق�سوة، وتداولت الدعوي بالجل�سات اإل اأن 
المحكمة حكمت ببراءتهم، فتقدمت الوحدة القانونية اإلي المحامي العام مره اأخري 

والذي قرر ا�ستئناف حكم براءة ال�سباط)١7(.

مل تودع املحكمة اأ�سباب الرباءة حتي ٣٠ نوفمرب ٢٠١٣ وقد قررت النيابة العامة الطعن علي احلكم ملخالفه الثابت الأوراق.   )١7(
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• الق�سية رقم ١١٠67 ل�سنة ٢٠١٣ جنايات ق�سم اأول المحلة:	
دراجة  يقود  كان  العمدة،  كريم  و�سهرته  نوفل  ال�سيد  محمد  محمد  كريم 
ا�ستوقفه فيه �سابط مباحث  نارية ل تحمل لوحات معدنية، فمر علي كمين مروري 
ق�سم اأول المحلة، وذلك لوجود �سابق معرفة بين �سابط المباحث وال�سحية حيث قام 
بتحرير مح�سر �سالح اأبي�س له قامت النيابة العامة باإخالء �سبيله فيه، فقام ال�سابط 
بتوجيه ال�سباب اإلي ال�سحية، فرد عليه ال�سحية بعدم �سبه بوالدته مما اأثار حفيظة 
ال�سابط والذي قام ب�سرب ال�سحية ب�سدره م�سقطًا اإياه علي الأر�س ووجه له �سيل 
من ال�سربات والركل بمناطق مختلفة من ج�سدة اأدت اإلي وفاة ال�سحية في الحال، 
اإ�سعافه  حتي  يحاول  ولم  ال�سرطة  �سيارة  في  ال�سحية  جثة  بو�سع  ال�سابط  وقام  بل 
اعتقادًا اأنه مغ�سي عليه اأو ما �سابه بل قام ال�سابط بجولة اأمنية وقام باإلقاء القب�س 
النيابة  وتولت  ال�سرطة.  ب�سيارة  ال�سحية  جثة  ي�سع  لزال  وهو  الأ�سخا�س  اأحد  علي 
العامة التحقيقات واأمرت بعر�س ال�سحية علي الطب ال�سرعي، والتي قررت اإحالته 
للمحاكمة الجنائية بجل�سة ٢7 يناير ٢٠١٤ اأمام الدائرة الرابعة جنايات �سرق طنطا.
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املبحث الثالث
امل�ضكالت التي تواجه حمامي الوحدة القانونية

خالل عام كامل تعر�س محامو الوحدات القانونية اإلي الكثير من المعوقات   
التي قللت من فاعلية جهودهم للم�ساعدة في اإنفاذ القانون وتقديم المجرمين اإلي 

العدالة.
للم�ضاعدة علي تقدمي اجلناة يف  العامة جهودًا كافية  النيابة  1. عدم بذل 

ق�ضايا التعذيب وا�ضتعمال الق�ضوة اإيل العدالة:
كما قدمنا فاإن �سحيه التعذيب ل ي�سطيع اأن يلجاأ اإلي الق�ساء مبا�سرة �سد 
التي  العامة  النيابة  اإلي  الواقعة  البالغ عن  ي�سلك طريق  اأن  من عذبوه ولكن عليه 
يتعين عليها بعد التحقيق اأن تاأمر اإما باإحالة الدعوي اإلي المحكمة اأو اإلي حفظها اأو 
طلب معاقبة الجاني اإداريًا. علي اأنه لكي تتمكن النيابة العامة من ذلك فاإن عليها 
اأن تح�سل اأوًل علي التحريات ال�سرطية عن �سحة الواقعة؛ وغني عن البيان اأن تلك 
التحريات تقوم بها ال�سرطة ذاتها وفي كثير من الأحيان يقوم بها مروؤ�سين لل�سابط 
المتهم؛ فلو افترن اأن رئي�س مباحث الق�سم وعدد من اأمناء ال�سرطة بالمباحث هم 
الق�سم  ال�سرطية هو معاون مباحث  بالتحريات  يقوم  فاإن من  بالتعذيب  المتهمون 
ك�سف  علي  ت�ساعد  وهل  التحريات  تلك  تكون  كيف  ن�ستنتج  اأن  هنا  ويمكن   !! ذاته 
الحقيقة اأم طم�سها. الأمر الثاني هو �سرورة انتظار تقرير الطب ال�سرعي حول ما 
اإذ كانت اإ�سابات المجني عليه تماثل ت�سويره للواقعة بمعني لو ادعي المجني عليه 
اأن الجاني عذبه بوا�سطة ال�سرب بالع�سي فاإن علي تقرير الطب ال�سرعي اأن يحدد 
اأن اإ�سابات المجني عليه يمكن حدوثها وفقًا لما قرره في التحقيقات. وفي ظني اأن 
هاتين العقبتين اأ�سا�سيتان في اإعاقة الو�سول اإلي العدالة اإل اأن هناك الكثير من 

العقبات العقبات الأخري نوجزها فيما يلي: 



44

)محامون - م�ست�سارون قانونيون( 

١-١  عدم �سماح النيابة للمحامي بالإطالع علي التحقيقات:
في بع�س الأحيان ترف�س النيابة العامة ال�سماح لمحامي المجني عليهم في 
اأن الق�سية  اأو  اأو قرارات  اأوراق الدعوي والتذرع بوجود تعليمات بذلك  الإطالع علي 
الوحدة  عانت  وقد  ت�سويرها،  اأو  عليها  لالإطالع  المرحلة  تلك  في  بال�سهلة  لي�ست 
تلك  اأ�سهر  المجني عليهم، وكان  لتوكيالت عن  الأمر رغم حملها  القانونية في هذا 
اإداري ال�سوي�س والخا�سة بقتل المتظاهرين  الق�سايا الق�سية رقم ٢٤٥ ل�سنة ٢٠١٣ 
في اإحداث ذكري ثورة ٢٥ يناير، حيث اأن النيابة رف�ست علي الإطالق حتي اإطالع 
المحامي علي اأوراق الدعوي بحجة اأن هناك تعليمات من النائب العام بعدم ت�سوير 

الأوراق اأو حتي الإطالع عليها وذلك لح�سا�سية الق�سية.
الت�سريح.  عن  العامة  النيابة  فيها  امتنعت  التي  الق�سايا  عدد  بلغ  وقد 
للمحامي بالطالع فيها ١٣ ق�سية بن�سبة 7% من اإجمالي قيمة الق�سايا كما هو مو�سح 

في  ال�سكل التالي :
حالت امتناع النيابة عن الت�ضريح باطالع املحامني على الق�ضايا

حالت المتناع 
%7

حالت ال�سماح
%9٣

كق�سايا  التعذيب  اإدعاءات  من  �سور  بن�سخ  تقوم  العامة  النيابة    ١-٢
م�ستقله ثم ل تحققها وتاأمر بحفظها:

في الكثير من الأحيان تقوم النيابة العامة في الق�سايا التي يثار بها جريمة 
تعذيب اأو ا�ستعمال ق�سوة بن�سخ �سورة من الق�سية الأ�سلية للت�سرف فيها عن جريمة 



الجريمة م�ستمرة

45

ا�ستعمال الق�سوة �سد ال�سابط، ثم يعطي للق�سية المن�سوخة رقم جنح وبدون تحقيق 
تقوم النيابة باإعادة قيدها برقم اإدارى وحفظها، وكان �سمن الق�سايا التي تعر�ست 
لهذا الأمر الق�سية رقم ١٣٣9٢ ل�سنة ٢٠١٢ جنح �سبين الكوم، حيث كانت الق�سية 
مقاومة �سلطات اأثيرت بها جريمة ا�ستعمال الق�سوة، فقررت النيابة اإحالة المتهمين 
اأن  اإل  الي المحاكمة الجنائية ون�سخ �سورة من الأوراق عن واقعة ا�ستعمال الق�سوة، 
الم�ستاأنفة  اأن محكمة الجنح  الق�سوة، في حين  ا�ستعمال  النيابة قامت بحفظ واقعة 
قد براأت المتهمين من جريمة مقاومة ال�سلطات. كذلك في الق�سية رقم ١٠٠7 ل�سنة 
وتم  الق�سوة،  ا�ستعمال  واقعة  عن  ن�سخها  تم  والتي  الإ�سماعيلية  ثالث  جنح   ٢٠١٣
حفظها.  وقد بلغت ن�سبة الق�سايا التي قامت النيابة العامة فيها بهذا الفعل 9 ق�سايا 

بن�سبة 7.٤%.
حفظ اإدعاءات تعذيب دون حتقيق

حالت حفظ ادعاءات التعذيب 
 دون اإجراء تحقيق

%٤.7

 حالت لم يجدث بها هذا
%9٥.٣

١-٣ النيابة العامة ل ت�ستدعي ال�سباط المتهمين ل�سوؤالهم في التحقيقات:
ل�سماع  ال�سباط  با�ستدعاء  العامة  النيابة  تقوم  ل  الأحيان  من  الكثير  في 
اأقوالهم اأو بذل جهد معتاد لمعرفة ال�سباط الموجة اإليهم التهام، فعلي �سبيل المثال 
٥٠9٣ ل�سنة ٢٠١٣ جنح ثان المحلة وهي خا�سة باأحد الأ�سخا�س اأ�سيب بطلق ناري في 
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عينه من جراء قيام قوات الأمن باإطالق النار ب�سب وجود مظاهرة، وقد قرر �سهود 
الإثبات اأن الطلق الناري جاء من ناحية قوات الأمن، اإل اأن النيابة العامة لم تقم ب�سم 
دفاتر اأحوال مديرية الأمن اأو ال�ستعالم عن اأ�سماء ال�سباط الموجودين بالمظاهرة 

وقررت باأن ل وجه لأقامة الدعوي الجنائية لعدم معرفة الفاعل.
ويمكن القول اإنه من بين ١9٣ حالة قدمت لها المجموعة المتحدة م�ساعدة 
قانونية فاإن النيابة العامة لم ت�ستدع ال�سباط المتهمين ل�سوؤالهم كمتهمين في مائة 

حالة.
احلالت التى امتنعت فيها النيابة عن الت�ضريح باطالع املحامني على الق�ضايا

حالت عدم �سوؤال 
ال�سباط كمتهمين

حالت اأخري

١-٤  اإن النيابة العامة تتراخي في اإحالة المجني عليهم للطب ال�سرعي:
الطب  اإلي  المتهم  اإحالة  في  العامة  النيابة  تتراخي  الأحيان  الكثير من  في 
اأبو  مركز  �سحية  ق�سية  المثال  �سبيل  فعلي  عليه،  الطبي  الك�سف  لتوقيع  ال�سرعي 
اآثار تعذيب، اإل اأن  قرقا�س حيث اأن النيابة العامة ناظرته في المح�سر ووجدت به 
النيابة العامة قررت اإحالته لمفت�س ال�سحة دون عر�سه علي الطب ال�سرعي، وعقب 
تعذيبة  لواقعة  �سهرين  يزيد عن  ما  مرور  بعد  به  الخا�س  الفيديو  وعند ظهور  ذلك 
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حدث اهتمام من النيابة العامة وتم التحقيق معه ب�سكل فرعي في واقعة التعذيب وتم 
اإحالته للطب ال�سرعي، وفي العديد من الحالت التي ل يوجد مع المجني عليه محام 

فال يتم اإحالته اإلي الطب ال�سرعي.
المجني  اإحالة  في  العامة  النيابة  فيها  تراخت  التي  الحالت  ن�سبة  وكانت 

عليهم علي الطب ال�سرعي هو ١6٠ حالة بن�سبة 8٣ % من اإجمالي الق�سايا.
احلالت التى تراخت فيها النيابة يف  اإحالة املجني عليهم اىل الطب ال�ضرعي

%١7

%8٣

الحالت التى لم يتم اإحالة المجني عليهم اإلى الطب ال�سرعي 
الحالت التى تمت اإحالتها الى الطب ال�سرعي

٢. عدم ورود تقارير الطب ال�ضرعي حول واقعات التعذيب: 
٢-١. الطب ال�سرعي – خلفية:

م�سلحة الطب ال�سرعي هي اأحد القطاعات التابعة لوزارة العدل، وينق�سم 
الطب ال�سرعي اإلي عدد من الأق�سام منها ق�سم اأبحاث التزييف والتزوير وهو المخت�س 
باإثبات اأو نفي وقائع الكتابة والتوقيعات وك�سف حالت التزوير علي المحررات، كما 
وكيفية  الإ�سابات  باإثبات  البدني  العتداء  ال�سرعي في مجال جرائم  الطب  يخت�س 
حدوثها وعما اإذا كانت متفقة وفق اأقوال المجني عليه من عدمه، كذلك في حالت 
القتل يخت�س الطب ال�سرعي بمناظرة جثة المجني عليه وبيان التعديات التي وقعت 
طريق  عن  عدمه  من  عليه  المجني  وفاة  اإحداث  في  اآثار  من  لذلك  كان  وما  عليها 
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م�ستوى  اإلى   وي�سل  ال�سخ�سي  اقتناعه  تكوين  القا�سي  ي�ستطيع  ال�سرعي  الطب 
ي�سدر  يجعله  اأن  �ساأنه  من  وذلك  عليه  المطروحة  للدعوى  الجيد  والفهم  التحكم 
اأحكاما من�سفة وعادلة ويف�سل في النزاع دون اإغماط اأي طرف في حقوقه وذلك هو 

المح�سلة النهائية والهدف المرجو من عملية اإ�سالح العدالة برمتها.
الطبيب ال�سرعي هو الوحيد الموؤهل للقول اإن كانت الإ�سابة اأو البتر اأ�سابت 
ع�سوا بالمفهوم الطبي - الطب ال�سرعي يو�سف الجروح والعالقة ال�سببية بينها وبين 
النتيجة وهي الوفاة. لإعتبارات متعددة فاإن المدر�سة الو�سعية انتهت اإلى  و�سف اأولي 
تمثل في العبارة الم�سهورة »اإذا كان القا�سي قا�سي قانون فاإن الخبير قا�سي وقائع«.

٢-٢. الطب ال�سرعي – الدور ال�سلبي: 
تقارير  هي  الق�سوة  وا�ستعمال  التعذيب  ق�سايا  �سير  يعطل  ما  اأهم  من  يعد 
ومدة  الإ�سابات  لبيان  العامة  النيابة  من  بمذكرة  اإليه  تحال  التي  ال�سرعي  الطب 
ال�سفاء منها وكيفية حدوث ال�سابة، حيث ان تقارير الطب ال�سرعي ترد الي النيابة 
بعد مرور عدة اأ�سهر، كما اأن بع�س التقارير قد ترد مجهلة وبها بع�س العيوب الفنية، 
فمن خالل الق�سايا التي وردت للوحدة القانونية هناك 77 ق�سية من اإجمالي الق�سايا 
بن�سبة ٣9.9%  لم يرد بها تقارير الطب ال�سرعي، رغم تقديم الوحدة القانونية لعدد 

من ال�ستعجالت للتقارير �سواء للنيابة العامة اأو لم�سلحة الطب ال�سرعي ذاته.
التي  والتقارير  ترد  لم  التي  ال�سرعي  الطب  تقارير  التالي  الجدول  ويبين 

وردت:
جدول رقم )6(

تقارير الطب ال�ضرعي التي وردت وتلك التي مل ترد

%٣9.9 التقارير التي لم ترد حتي الآن 77 تقرير طب �سرعي
%٤9.7 96 تقرير طب �سرعي التقارير التي وردت

%١٠.٤ ٢٠ حالة ل تحتاج تقارير حالت ل تحتاج اإلي تقارير طب �سرعي 
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تقرير الطب ال�ضرعي

%١٠

%٤٠

%٥٠
تقارير الطب ال�سرعي التى لم ترد

التقارير التى وردت
الحالت التى ل تحتاج اإلى تقارير طب �سرعي

٢-١-١.  فعن التقارير المتاخرة. 
الطبي  الك�سف  توقيع  المطلوب  ال�سخ�س  اإحالة  وبعد  ال�سرعي  الطب  فاإن 
عليه غير ملتزم بموعد قانوني محدد لإيداع تقريرة اأمام النيابة، وعلي �سبيل المثال 
الق�سية رقم ٣٤9 ل�سنة ٢٠١٣ جنح حدائق القبة وهي خا�سة بتعدي �سابط �سرطة 
علي مواطن اأحدث به اإ�سابات، وتم اإحالته اإلي الطب ال�سرعي باأول عام ٢٠١٣، اإل 
اأنه وحتي اإعداد هذا التقرير ورغم تقديم ا�ستعجالت للنيابة العامة وم�سلحة الطب 
ال�سرعي لم يودع التقرير للنيابة حتي تاريخه، وكذلك الحال في الجناية الق�سية رقم 
٣8٣١ ل�سنة ٢٠١٢ اإداري الفيوم وهو قيام قوات ال�سرطة بقتل المواطن كحالوي �سيد 
اإعداد هذا التقرير لم يرد  اأحد الأ�سخا�س، فحتي  اأثر قيامهم بمطاردة  توفيق علي 

تقرير الطب ال�سرعي النهائي اإلي النيابة العامة.

٢-٢-٢. وعن ورود تقارير ذات عيوب فني:
الوراق  اإداري   ٢٠١٣ ل�سنة   ٣66 رقم  الق�سية  في  حدث  ما  ذلك  مثال 
تم مناظرته في جثة  ما  اإن  اأحمد فرج، حيث  �سامح  المواطن  بمقتل  والخا�سة 
الإ�سابات  بع�س  ووجود  مع�سمية  حول  حديدية  لقيود  اآثار  وجود  من  المتوفي 
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بقدمه ويده، في ظل اأن الق�سم قد قرر اأنه اأ�سيب بحالة هياج فقد بعدها الوعي 
مبا�سرة، وقد و�سف تقرير الطب ال�سرعي الإ�سابات وكيفية حدوثها، اإل اأنه ذكر 
اأن �سبب  اأن تلك الإ�سابات غير كافية لإحداث وفاة بل  اأنه انتهي به الراأي من 
الوفاة هو اأن المجني عليه مري�س بالقلب واأن المجهود الج�سماني الذي لقاه هو 

ال�سبب في اإحداث الوفاة.
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املبحث الرابع
م�ضروع امل�ضاعدة القانونية ل�ضحايا التعذيب 

�ضبتمرب ٢٠1٢ - �ضبتمرب ٢٠1٣

قراءة يف اأن�ضطة م�ضروع مرتامي الأطراف:
ان  التعذيب  ل�سحايا  القانونية  الم�ساعدة  م�سروع  ا�ستطاع  عام  مدار  علي 
ينت�سر عبر اأربع ع�سر محافظة من محافظات الجمهورية ي�سانده �سبكة من المحامين 
المحافظات.  تلك  في  الأهلية  والجمعيات  المحامين  نقابات  عن  ف�ساًل  المتطوعين 

و�سوف نعر�س هنا اإلي اأهم اأن�سطة الم�سروع خالل عام باإيجاز.  
1. تنفيذ �ضل�ضلة من التدريبات الأولية للمحامني يف  املحافظات امل�ضتهدفة :

بمحافظاتهم  للمحامين  ومجمعة  مكثفة  تدريبات   6 عدد  الم�سروع  نفذ 
نحو ١8٣ محاميًا  منه  ؛ا�ستفاد  الق�سوة؛  وا�ستعمال  التعذيب  التعامل مع ق�سايا  علي 

ومحامية؛ موزعين علي ١٤ محافظة هي نطاق عمل الم�سروع:
٢. تنفيذ ور�ضة تدريبة معمقة للمحامني: 

على �سوء التقيمات التى قام بها المدربين في  اأعقاب كل ور�سة تم تنفيذها 
وتم  محافظة  كل  من  محامين   ٢ اأف�سل  باختيار  الم�سروع  فريق  قام  بالمحافظات 
في   تنفيذها  تم  وقد  اأيام  ثالثة  لمدة  معمقة  عمل  ور�سة  في   للم�ساركة  تر�سيحهم 
اآليات  علي  تدريبهم  وتم  محام   ٣8 عدد  فيه  �سارك   ٢٠١٢ دي�سمبر   9 اإلي   7 الفترة 

الدفاع عن �سحايا التعذيب والمواثيق الدولية وتق�سي الحقًائق.
للدعم  بالقاهرة  مركزية  ووحدة  فرعية  وحدات   1٠ وتاأ�ضي�س  اإن�ضاء   .٣

القانوين ل�ضحايا التعذيب:
للمحامين  الفرعية  النقابات  في  قانونية  م�ساعدة  وحدات   ١٠ اإن�ساء  تم 
وبع�س الجمعيات الأهلية العاملة مع الم�سروع وتزويدها بحا�سب اآلي وطابعة وانترنت 

واأجهزة فاك�س.
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ويبين ال�سكل التالي  اأماكن انت�سار وحدات الم�ساعدة على م�ستوي الجمهورية. 
وقد قدمت تلك الوحدات القانونية خدماتها لعدد ١9٣ حالة)١8(. 

كما خ�س�س الم�سروع رقما خا�سًا لتلقي بالغات و�سكاوي التعذيب وا�ستعمال 
الق�سوة والحتجاز بدون وجه حق وتم الترويج عنه بعدة و�سائل من بينها الإعالنات 

في ال�سحف وو�سعه علي جميع مطبوعات الم�سروع.  
4. التقارير الدورية والدرا�ضات والأبحاث القانونية :

في   الحق  �سمان  بخ�سو�س  قانونى  وعلمي  بحثى  اإ�سهام  تقديم  اإطار  في  
القانونى  الوحدة  ت�سدت  بذلك  المرتبطة  والم�سكالت  والتحديات  الج�سد  �سالمة 
لذلك بنوعين من هذه التقارير والأبحاث الأول تقارير دورية عن اأداء الوحدة وتقييم 
وتحليل الحالت التى تلقتها اأو عملت بها والآخر جاء في  �سكل درا�سات واأبحاث نوعية 

لها عالقة بم�سكلة انتهاك الحق في  �سالمة الج�سد.

٤-١. التقارير الدورية والدرا�سات ومواد التوعية: 
التقرير الدوري الأول: 

اأ�سدرت الوحدة تقريرها الدوري الأول بعنوان )الإفالت من العقاب( والذى 
غطي وحلل البالغات التي تلقتها الوحدة القانونية في الفترة من ١ دي�سمبر ٢٠١٢ 
وحتى ١٠ فبراير ٢٠١٣. وقد ا�ستعر�س التقرير نوعية الجرائم التي ارتكبت والحالت 
كما  الجمهورية،  محافظات  علي  الجغرافي  وتوزيعها  الجرائم  تلك  من  الم�سرورة 
ت�سمن التقرير ا�ستعرا�سًا لأهم اأ�سباب اإفالت الجناة من العقاب في جرائم التعذيب 
وال�سالمة الج�سدية وعلي راأ�سها النيابة العامة وم�سلحة الطب ال�سرعي وكذلك تعامل 

وزارة الداخلية مع عنف ال�سباط.

التقرير الدوري الثاين:  
في  عدالة  بعنوان  الثاني  الدوري  التقرير   ٢٠١٣ يوليو  في  الوحدة  اأ�سدرت 
مع  التعامل  اأثناء  المحامين  �سادفت  التي  للم�سكالت  مخ�س�س  تقرير  وهو  خطر 

النيابة العامة واأثر ذلك علي اإنفاذ العدالة وحكم القانون.
ميكن مراجعة امللحق رقم ١ بهذا التقرير.   )١8(
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درا�ضة �ضورة ال�ضرطة يف  عيون امل�ضريني بعد ثورة ٢5 يناير:
ثورة  بعد  الم�سريين  عيون  في   ال�سرطة  �سورة  حول  ا�ستطالعية  درا�سة 
يناير اأ�سدرتها الوحدة واأعدها الدكتور �سادن ن�سير ع�سو هيئة التدري�س باأكاديمية 
ال�سرطة واأ�سرف عليها اأكاديميا الدكتور قدري حفني ا�ستاذ علم النف�س بجامعة عين 
�سم�س وبال�ستعانة بمجموعة من الباحثين الميدانين لإجراء اأعمال الم�سح الميداني. 

٤-٢. اإعداد اأوراق توعية قانونية ل�ستخدامها في  لقاءات التوعية التى 
ينفذها الم�سروع:

اأعدت الوحدة اأوراقًا قانونية ل�ستخدامها في  لقاءات التوعية التى ينفذها 
الم�سروع بالتعاون مع الجمعيات في  المحافظات الم�ستهدفة منها الأوراق التالية :

حق  وجه  بدون  الحتجاز  وجريمة  الق�سوة  وا�ستعمال  التعذيب  جريمة  مفهوم    .١
اإليه  يلجاأ  اأن  المواطن حيال ذلك وما يجب  التي يتخذها  الإجراءات  وكذلك 

حال تعر�سه لأي من تلك الجرائم.
والتفتي�س  القب�س  اإجراءات  اأثناء  ال�سرطة  رجل  وواجبات  المواطن  حقوق    .٢
بالمواطنين وحقوقهم  الخا�سة  القانونية  لل�سمانات  فيها  والحتجاز عر�ست 

في تلك الحالت و�سلطات رجل ال�سبط ومتي يكون قد تجاوز ذلك.
٣.  ت�سميم واإعداد المادة الخا�سة بالحملة الإعالمية.

٤-٣. التوثيق ومواد التوعية:
• اإنتاج وعر�س فيلم توثيقى عن التعذيب في  م�سر:	

في  اإطار توثيق انتهاكات الحق في  �سالمة الج�سد وتوعية المجتمع والدولة 
اإطار  وفي   الوحدة  قامت  في  م�سر  التعذيب  �سحايا  يالقيها  التى  المعاناة  لحجم 
بعنوان  ق�سير  وثائقى  فيلم  باإنتاج  للتعذيب  العالمى  اليوم  اإحياء  في  م�ساهمتها 
بتوثيق  ال�سباب حيث قام المخرج  اأحد المخرجين  باإخراجه  )ت�سفية ح�ساب( قام 
في   عر�سه  وتم  توثيقى  ب�سكل  القانونية  الوحدة  عليها  عملت  التى  الحالت  بع�س 
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الموؤتمر المو�سع الذى نظمه الم�سروع بمنا�سبة اليوم العالمى للتعذيب ٢6 يونيو ٢٠١٣ 
كما تم و�سع الفيلم على مواقع التوا�سل الإجتماعي.

• تقويم العام الميالدى ٢٠١٣ :	
المركزية  بالوحدة  ال�ساخن  الخط  به  مو�سحًا  ميالدى  تقويم  ت�سميم 
بكل  ن�سخة  اآلف   7 وتوزيع  طباعة  وتم  التعذيب  حالت  ل�ستقبال  المخ�س�س 

المحافظات الم�ستهدفة والتى يعمل عليها الم�سروع. 
• مطوية:	

تم طباعة عدد )6٢٠٠٠( مطوية للتعريف بم�سروع حماية ورقم الخط ال�ساخن 
الم�سروع  بمحافظات  للمحاميين  الفرعية  بالنقابات  القانونية  الوحدات  وعناوين 
التعذيب  ال�ساخن لالإبالغ عن حالت  بالم�سروع ورقم الخط  التعريف  وذلك بغر�س 
وتم التوزيع من خالل محامي الوحدات الفرعية والجمعيات الأهلية ال�سريكة وذلك 
من خالل لقاءات التوعية التي تم عقدها بقرى ومراكز المحافظات الم�ستهدفة من 

الم�سروع.
• اإ�ستيكرز :	

تم طباعة عدد )٣٠٠٠٠( ن�سخة من ا�ستيكرز )ل�سق( يحمل ا�سم الم�سروع 
النتهاك   حالت  عن  الإبالغ  بطرق  المواطنين  تعريف  بغر�س  ال�ساخن  الخط  ورقم 
الأهلية  الجمعيات  خالل  من  ال�ستيكر  توزيع  وتم  لذلك  تعر�سهم  حال  والتعذيب 
الموا�سالت  و�سائل  وعلى  التجارية  والمحال  العامة  بالأماكن  ل�سقه  وتم  ال�سريكة 

وغيرها من الأماكن التي ي�سهل روؤية ال�ستيكر بها.

• فالير:	
بالم�سروع  للتعريف  ورقي  فالير  من  ن�سخة   )٣٠٠٠٠( عدد  طباعة  تمت 
وبجريمة التعذيب اأو اإنتهاك ال�سالمة البدنية والطرق القانونية الواجب اإتباعها حالة 
للمحامين والجمعيات  الفرعية  النقابات  الفالير من خالل  توزيع  حدوث ذلك، وتم 
الجمعيات  تعقدها  التي  الدورية  التوعية  لقاءات  توزيعه خالل  وتم  ال�سريكة  الأهلية 

الأهلية وكذلك في اأماكن التجمعات ال�سكانية الكبيرة والمياديين العامة.
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• اإم�ساكية �سهر رم�سان :	
تمت طباعة عدد )٥٠٠٠٠( ن�سخة من اإم�ساكية �سهر رم�سان تحمل تعريفًا 
بالمادة الأولى من اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب وبع�س بنود مدونة وزارة 
قيادات و�سباط قطاع  واأرقام  ال�سرطي  للعمل  الأخاّلقي  وال�سلوك  للقواعد  الداخلية 
ال�ساخن لم�سروع حماية لالإبالغ  حقوق الإن�سان بوزارة الداخلية وكذلك رقم الخط 
من  الإم�ساكية  توزيع  وتم  لذلك،  المواطنين  اأحد  تعر�س  حال  التعذيب  حالت  عن 
خالل الجمعيات الأهلية ال�سريكة وذلك اأثناء �سهر رم�سان وتم التوزيع في الأماكن 

العامة واأماكن التجمعات الكبيرة في المياديين العامة وال�سوارع الحيوية.

5. لقاءات التوعية:
٥-١. لقاءات التوعية المحلية:  

هذه  خالل  بالمحافظات  معها  التعاقد  تم  التي  الأهلية  الجمعيات  نفذت   
فئات مختلفة )طالب  من  مواطنًا  نحو ١٢8٢١  منها  ا�ستفاد  لقاء   ٣٤٣ الفترة عدد 
 – اأميين  – �سيادين -  – موظفين  – مدر�سين  – عمال  جامعيين وتعليم متو�سط 
ربات منزل(، وقد تمت مراعاة النوع الجتماعي  في الح�سور .وفي الجدول التالي 

نو�سح عدد اللقاءات التي نفذها الم�سروع في كل محافظة:
عدد اللقاءاتاملحافظةم
٤٣الإ�سكندرية١
١6البحيرة٢
٢٣بور�سعيد٣
٤9بني �سويف٤
٣7المنيا٥
٣٠�سوهاج6
١6الأق�سر7
١٤اأ�سوان8
٤8الفيوم9

١9الدقهلية١٠
٤8الغربية١١
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ف�ساًل عن لقاءات التوعية المحلية التى نفذها الم�سروع بوا�سطة الجمعيات 
ال�سريكة نفذ الم�سروع مركزيا عددًا من اللقاءات والموؤتمرات المو�سعة اأو المتخ�س�سة 

وفقًا لما يلى :

• ور�سة عمل لمناق�سة درا�سة ال�سرطة في  عيون الم�سريين:	
      قام فريق العمل بتنظيم ور�سة خبراء لمناق�سة الدرا�سة بتاريخ ٢٢ اإبريل ٢٠١٣  
ال�سخ�سيات  وبع�س  الداخلية  وزارة  من  قيادات  وبح�سور  بالقاهرة  �سون�ستا  بفندق 

الحقوقية والخبراء الأمنيين والق�ساة والم�ست�ساريين.

• موؤتمر �سحفي  مو�سع حول ق�سية مقتل ال�سحفي  الح�سيني اأبو 	
�سيف:

المتحدة  المجموعة  اأعدته  الذى  ال�ست�ساري  التقرير  نتائج  ل�ستعرا�س 
بخ�سو�س واقعة مقتل ال�سحفي  الح�سيني اأبو �سيف بتاريخ )١٤ مايو ٢٠١٣( حيث 
تمت ال�ستعانة بكبير الأطباء ال�سرعيين الأ�سبق لإعداده على �سوء الأدلة التى قامت 
النيابة بتجميعها بع�س عر�س نتائج التقرير على ال�سحفيين تم تقديمه اإلى  النيابة 

العامة للنظر فيه.
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• موؤتمر مو�سع بمنا�سبة اليوم العالمى للتعذيب:	
»انت�سارا  �سعار  وتحت  التعذيب  �سحايا  لم�ساندة  الدولي  اليوم  مع  تزامنا 
والقانونين  الق�ساة  من  نخبة  فيه  �سارك  مو�سعًا  موؤتمرًا  الم�سروع   نظم  لل�سحايا« 
العامة  ال�سخ�سيات  من  ولفيف  المختلفة  ال�سيا�سية  والقوي  الأحزاب  وممثلى 
فندق  عايدة،  بقاعة   ٢٠١٣ يونيو  من   ٢6 الموافق  الأربعاء  يوم  وذلك  والإعالميين 
الم�سروع  اأعده  الذى  وثاأئقي  فيلما  عر�س  تم  الموؤتمر  وخالل  بالزمالك،  ماريوت 
حول بع�س حالت التعذيب وا�ستعمال الق�سوة التى ت�سدت لها  قانونيا  وحدة الدعم 
القانوني، وعن ظاهرة الإفالت من العقاب في  جريمة التعذيب وكذلك عدم توقيع 
م�سر على البرتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب ال�سادر عام ٢٠١٠ والذى 
اأحمد  الأ�ستاذ  قدم  التعذيب  من  المواطنين  لحماية  اإ�سافية  �سمانات  على  ا�ستمل 
�سيف الإ�سالم حمد المحامي بالنق�س ومدير مركز ه�سام مبارك للقانون محا�سرة 
تذكارية حول جوانب هذين المو�سوعين، وتقديرا لدورهم في  م�ساندة الم�سروع  تم 
تكريم عدد من ال�سادة نقباء المحامين في  عدة محافظات ف�ساًل عن تكريم جريدة 
الوطن باعتبارها الراعي الإعالمي للم�سروع  واأختتم الموؤتمر باأم�سية �سعرية قدمها 

ال�ساعر الكبير اأحمد فوؤاد نجم وال�ساعر الكبير جمال بخيت.

  6. احلملة الرتويجية والإعالمية:
الو�سائل  في   �سواء  الإطار  هذا  في   تنفيذها  تم  التى  الآن�سطة  تنوعت 
الم�ستخدمة اأو في  المحتوي اأو في  الأهداف المرجوة منعا فبع�سها تم توظيفه في  
الترويج لوحدات الم�ساعدة القانونية والخط ال�ساخن والبع�س ا�ستمل على معلومات 
ون�ستو�سح هذه  وم�ستهدفين ممكنين  اأكبر م�ساحة  اإلى   ن�سرها  بق�سد  توعية  ومواد 

الآن�سطة على النحو التالي :

• الموقع الإليكتروني للم�سروع:	
  الآنتهاء  من  ت�سميم  الموقع  الليكترونى  الخا�س  بالم�سروع  وعنـوانه  
 وقد ت�سمن الموقع عدد من الت�سريعات المحلية والدولية حول  
كما  المو�سوع،  ذات  حول  النق�س  لمحكمة  اأحكام  وكذلك  الج�سد  �سالمة  في  الحق 
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يعر�س الموقع للبالغات وال�سكاوي والق�سايا التي تتلقاها الوحدة القانونية والفيلم 
التوثيقى للتعذيب.

• اإعالنات ال�سحف:	
الإعالمى  الراعى  لتكون  الم�ستقلة،  اليومية  الوطن  جريدة  مع  التفاق  تم 
ع�سر  �ستة  طوال  �سبت  يوم  كل  اأ�سبوعي  اإعالن  بن�سر  الجريدة  قيام  نظير  للم�سروع 
�سهرا تبداأ من منت�سف دي�سمبر ٢٠١٢ عن اأرقام الخطوط ال�ساخنة لتلقي بالغات 
التعذيب  القانوني ل�سحايا جريمة  الدعم  الق�سوة وخدمة تقديم  وا�ستعمال  التعذيب 
األوان في  مكان وا�سح م�ساهمة من الجريدة في  دعم  X ٢ عمود  بم�ساحة ٢٠ �سم 

الحد من ظاهرة التعذيب. 
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املبحث اخلام�س
تو�ضيات امل�ضروع

 
القانونية  الم�ساعدة  يتعين علي م�سروع  الذي  الكثير  اأن هناك  القول  يمكن   
الخناق علي ظاهره  ت�سديد  اأجل  به غيره من  يقوم  اأو  به  يقوم  اأن  التعذيب  ل�سحايا 
حماية  توفر  قد  الجديد  الم�سري  الد�ستور  م�سودة  فاإن  الأمر  كان  واأيا  التعذيب؛ 
اأي�سًا قد ل تكون حماية كافية فالعبرة في  قانونية اإ�سافية ل�سحايا التعذيب ولكنها 

النهاية لي�س بالن�سو�س ولكن بتطبيق الن�سو�س. 
هناك عدد من الأ�سباب وراء انت�سار الظاهرة وعدم نجاح اأ�ساليب مكافحتها   
علي الرغم من تغير النظام ال�سيا�سي الم�سري مرتين في ثالث �سنوات، وعلي الرغم 

من اأن الكرامة الإن�ساني ه كانت اأحد اأهداف الثورة الم�سرية الكبري في ٢٠١١. 
ال�سبب الأول : في  تقديرنا هو �سبب اجتماعى ويتمثل هذا ال�سبب في  القبول الجماهيرى 
اأو  تغليفها بغالف دينى  اإذ جرى  ا�ستهجانها خا�سة،  التعذيب وعدم  لفكرة 
الأ�سهر  الجتماع  عالم  عنها  يقول  والتى  العنف  تقدي�س  و�سناعة  �سيا�سي، 
من  تتم  التعذيب  ممار�سة  على  للقدرة  الفرد  اكت�ساب  »اإن   : حفنى  قدرى 
خالل عملية تدريب اجتماعى يغر�س قيمة تقدي�س العنف بتاأكيد اأن ال�سخ�س 
ال�سخ�س  هو  بالآخرين  الأذى  اإلحاق  على  القادر  الجانب  المرهوب  القوى 
بالقانون  يلتزم  الذى  الم�سالم  الهادئ  ال�سخ�س  اأن  مقابل  في   »المحترم« 
ويلجاأ اإليه لل�سكوى ورد العتداء �سخ�س �سعيف ل ي�ستحق الحترام«، واأخيرا 
تقدي�س الطاعة والذى يجعل الجالدين ي�سايرون اأوامر روؤ�سائهم في  القيام 
بعملية التعذيب بقدٍر كبيٍر من الخ�سوع، ول يناق�سون هذه الأوامر ول حتى 
يفكروا فيها، بل يطيعون روؤ�ساءهم طاعة عمياء وينفذون اأوامرهم بالتعذيب 
اإقناعهم  ي�سهل  الذين  من  الم�سايرون  هوؤلء  يكون  ما  وغالبا  تردد،  دون 
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اأو  للب�سرية  اأو  للبلد  باأن ما يفعلونه فيه م�سلحة  وا�ستهواوؤهم والإيحاء لهم 
لق�سية ما ».  وربما ي�سل بنا التعمق في  ال�سبب الجتماعى هذا اإلى  معرفة 
لماذا المحاكم ذاتها – والتى جبرت ك�سر القانون وعرفت جريمة التعذيب 
ب�سكل يكاد وان يتطابق مع تعريف المادة الأولى من اتفاقية مناه�سة التعذيب 
له ـ تت�سامح ب�سكل مبالغ فيه مع الجالدين فت�ستخدم �سالحياتها القانونية 

لتنزل بالعقوبات اإلى  حدودها الدنيا. )١9(. 
لأنف�سهم  اأوكلوا  ممن  تق�سير  اأنه  على  بو�سوح  الثانى  ال�سبب  يبدو   : الثانى  ال�سبب 
نب�س  التعبير عن  اأو  م�ساعدة �سحاياه  اأو  التعذيب  لجريمة  الت�سدى  مهمة 
المدنية )جمعيات،  المنظمات  اإلى   ن�سير  اأن  اإل  المواطنين، وهنا ل يمكن 
لأى  يمكن  ل  ال�سيا�سية  لالأحزاب  فبالن�سبة   . اأحزاب(  نقابات،  موؤ�س�سات، 
التعذيب  بمو�سوع  تحفل  ل  اأنها  يكت�سف  اأن  اإل  ومن�سف،  محايد  مراقب 
اأعمالها، فلم ت�سهد  المهم في  جدول  ال�سرطة ول يحتل مكانة  اأق�سام  في  
�سيا�سى  الأقل جهدا منظما من جانب حزب  الأخيرة على  الع�سر  ال�سنوات 
من  ل  الظاهرة  مكافحة  على  للعمل  ال�سيا�سية  الأحزاب  من  مجموعة  اأو 
ال�سيا�سية  الأحزاب  تقم  ولم  ال�سيا�سية،  الناحية  من  ول  الثقافية،  الناحية 
باأية مبادرات ذات �ساأن في  هذا المو�سوع. ما النقابات المهنية وعلى راأ�سها 
وتراجعا،  ا�ستخذاء  اأكثر  الأمر  فاإن دورهما في   والأطباء  المحامين  نقابتا 
الم�ساعدة  تقديم  قانونها  اإليها  اأوكل  المثال  �سبيل  على  المحامين  فنقابة 
الفقراء  هم  لي�سوا  تقديرنا  في   القادرين  وغير  القادرين،  لغير  القانونية 

اأن الدرا�سة التى  التبا�س مفهوم جرمية التعذيب يف  ذهن املجتمع بل وثوابته املثقفة، من  ميكن ال�ستدلل على   )١9(

قامت بها املجموعة املتحدة على عينة من املحامني بينت اأن ن�سبة ترتاوح ما بني ٤١% اإىل ٢١% من امل�ستجيبني ترى 
اأن التعذيب هو ال�سرب ال�سديد وفقط، يف  حني اأن ن�سبه ترتاوح ما بني ٣٠ــ9% من امل�ستجيبني – وفقًا للمحافظات 
التى جرت عليها الدرا�سة – ترى اأن ال�سرب الب�سيط هو تعذيب، حني اأن الكرثة الكثرية من امل�ستجيبني ل ترى اأن 
الإهانة اأو ال�ستم او غريه من �سور الإيذاء املعنوى يدخل يف  عداد تعريف التعذيب، على الرغم لي�س فقط من اأن 
املعاهدة الدولية ملنع التعذيب – وهى جزء من الت�سريع امل�سرى بن�س املادة ١٥١من الد�ستور تعده كذلك – ولكن 
لأنه حتى اأحكام حمكمة النق�س امل�سرية تعترب اأن الإيذاء املعنوى بالغا ما بلغ قدره تعذيبا منهيا عنه ومعاقبا عليه 

قانونا. 
اجلرمية والعقاب التعذيب يف  اأق�سام ال�سرطة »روؤية املحامني »– جناد الربعى باحثا رئي�سيا – النا�سر املجموعة املتحدة   

حمامون م�ست�سارون قانونيون وااقت�ساديون – القاهرة اإبريل ٢٠٠6 .
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الم�ساعدة  على  الح�سول  من   « »ما  ظروف  تمنعه  من  كل  ولكن  وح�سب 
القائمه  تلك  راأ�س  على  هم  التعذيب  �سحايا  اأن  تقديرنا  وفي   القانونية، 
اأن الظروف  اأن اأغلب �سحايا التعذيب من الفقراء من ناحية، كما  باعتبار 
ال�ساغطة حولهم )اأقلها الخوف من �سطوة ال�سابط الجانى( قد تمنعهم من 
طلب الم�ساعدة القانونية اأو الح�سول عليها، وعلى الرغم من ذلك فلم يثبت 
اأن لنقابة المحامين الم�سريين دورًا ما في  الدفاع عن �سحايا التعذيب اأو 
الوقوف معهم. والأمر ذاته يمكن اأن يقال عن نقابة الأطباء والتى لم تهتم 
اأو تقيم  التعذيب  اآثار  اكت�ساف  ال�سرعيين مثاًلً على كيفية  الأطباء  بتدريب 
وحدة لتقديم الم�ساعدة الطبية ل�سحايا التعذيب، اأو غير ذلك مما هو داخل 

في  �سميم عملها.
ال�سبب الثالث: هو الإعالم وفي تقديرنا فاإن هناك  عالقات من نوع خا�س – ربما بين 
محررى �سفحات الحوادث وبين ال�سباط – قد توؤدى اإلى  اإحجام ال�سحف عن 
التنديد بالتعذيب، اإذ تعود م�سئوليتهم المبا�سرة اإلى  �سلبياتهم اإزاء التعامل 
مع هذه الق�سية وجعلها في  الظل اأو في  دفنها في  غيابات الن�سيان)٢٠(، وهو 

ما يحول بين الإعالم ودوره في  الدفاع عن حقوق الإن�سان«)٢١(. 
التي  التو�سيات  من  اأف�سل  التقرير  هذا  ختام  في  المتحدة  المجموعة  تجد  ل 
قدمتها في تقريريها ال�سابقين عدالة في خطر والإفالت من العقاب وهي تعيد مرة 

اأخري ذكرهما علها تجد في يوم »ما« اأذنًا ت�سمع اأو عينًا ترى. 
وكالء  بتدريب  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  العدل  وزارة  تقوم  اأن   .١ 
والإجراءات  التعذيب  وال�ستجواب في ق�سايا  التحقيق  العام علي كيفية  النائب 
الجاني من  افالت  للعدم  ا�ستخدامها  العامة  النيابة  لوكالء  يمكن  التي  الفورية 

املجلة  الإن�سان،  الإعالم وحقوق  العاملية احلديثة يف  درا�سات  : طه جنم، الجتاهات  انظر  التفا�سيل  ملزيد من    )٢٠(

امل�سرية لبحوث الإعالم، كلية الإعالم، جامعة القاهرة، العدد )١٥( اإبريل – يونيو ٢٠٠٢، �س ٣١٠. 
جيهان ي�سري، مدى وعى طالب الإعالم بحقوق الإن�سان، املجلة امل�سرية لبحوث الراأى العام، املجلد الثاين، العدد الثاين، 

يونيو – دي�سمرب ٢٠٠6، �س ٣٢7. 
د.هناء فاروق �سالح خطاب الإعالم امل�سرى اإزاء انتهاكات حقوق الإن�سان – ورقة خلفية مقدمة اإىل موؤمتر عقدته   )٢١(

املجموعة املتحدة لو�سع ا�سرتاتيجية ملكافحة التعذيب – اأكتوبر ٢٠٠8.
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)محامون - م�ست�سارون قانونيون( 

الج�سد  �سالمة  في  بالحق  المتعلقة  الدولية  التفاقيات  اإلى   بالإ�سافة  العقاب، 
وكيفية ا�ستخدامها في ق�سايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة.

اأماكن الحتجاز والتاأكد من  اأن تقوم النيابة العامة ب�سكل دوري بالتفتي�س علي   .٢ 
تطبيق القانون داخل تلك الأماكن وعدم وجود حالت احتجاز خارج اإطار القانون 

اأو �سوء معاملة للم�سجونين بحرمانهم من حقوقهم التي كفلها القانون لهم.
والمعاملة  التعذيب  ق�سايا  مع  التعامل  علي  المحامين  من  اأكبر  عدد  تدريب    .٣ 
القا�سية والإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في حالة اإخالل النيابة العامة 
الإجراءات  من  وغيرها  الجنائية  المخا�سمة  دعاوي  تحريك  من  بواجباتها 

المترتبة علي اإخالل اأع�ساء النيابة العامة بم�سئولياتهم. 
اإن�ساء لجنة ق�سائية م�ستقلة بوزارة الداخلية تكون هي الم�سئولة عن التحري في   .٤ 
جميع مخالفات رجال ال�سرطة والتحقيق واأعداد تقارير رقابية فيها قبل ار�سالها 
اإلي النيابة العامة، وكذلك تلقي ال�سكاوي والبالغات من المواطنين في انتهاكات 

�سباط الداخلية ومجنديها.
اأن تقوم نقابة ال�سحفيين بالتعاون مع بع�س موؤ�س�سات المجتمع المدني بتوفير   .٥ 
ر�سد  كيفية  علي  والتحقيقات  الحوادث  باأق�سام  العاملين  لل�سحفيين  تدريب 
اإلى   الحالة  و�سول  حتى  ومتابعتها  القا�سية  والمعاملة  التعذيب  جرائم  وتوثيق 

�ساحات المحاكم.
هيئة  واعتبارها  العدل  وزارة  عن  بال�ستقالل  ال�سرعيين  الطباء  مقترح  ن�سجع   .6 
الجهاز  ولرقابة  الفنية  الناحية  من  عليها  الق�ساء  لإ�سراف  تخ�سع  منف�سلة 
التقارير  اإ�سدار  �سرعة  وننا�سدهم  المالية،  الناحية  من  للمحا�سبات  المركزي 
الطبية  بالتقارير  العتراف  في  العامة  النيابة  تتو�سع  اأن  نقترح  كما  الطبية، 
اليمين  يقوم هوؤلء بحلف  ان  بعد  الحكومية  الم�ست�سفيات  التي ي�سدرها اطباء 
م�سلحة  علي  ال�سغط  ويقلل  العامة  النيابة  عمل  يي�سر  الذي  الأمر  كالخبراء، 
الطب ال�سرعي في الك�سف عن العتداءات الب�سيطة والتي ل تحتاج الي خبرات 

متخ�س�سة.
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التعذيب  ادعاء  ن�سخ  يتم  التعذيب  ادعاءات  تحقيق  في  متخ�س�سة  نيابة  اإن�ساء   .7 
اأن يتم تزويدها بعدد  اأي نيابة؛ علي  اأمام  اأو الدفع به  اإليها فور وروده  واإر�سالة 
كاٍف من المحققين المدربين ويكون تحت ت�سرفها جهاز خا�س للتحقيقات يتبع 
مكتب النائب العام مبا�سرة. اإن اإن�ساء تلك النيابة وتزويد اأع�سائها بالمهارات 
الالزمة؛ والأدوات التي ت�ساعدهم في عملهم �سوف يكون له ابلغ الأثر في �سمان 

تحقيقات تت�سمع بالكفاءة والمهنية في ق�سايا التعذيب التي تت�سم بالح�سا�سية.
اإلزام اأع�ساء النيابة العامة باإجراء التحقيقات في ادعاءات التعذيب والت�سرف   .8 
وطلب  الجنائية  الإجراءات  اتخاذ  اإلي  وتوجيههم  ق�سير؛  زمني  مدي  في  فيها 
اإنزال العقوبات التاأديبية باأي موظف عام يت�سبب في تاأخير تنفيذ قرارات النيابة 

بما يوؤدي اإلي تاأخير الت�سرف في بالغات التعذيب. 
في  النيابة  اأع�ساء  ت�سرف  لكيفية  العام  النائب  مكتب  من  اإر�سادي  دليل  و�سع   .9 
ح�سرا  �سهريا  العام  النائب  مكتب  اإلي  ير�سلوا  باأن  التعذيب.واإلزامهم  ق�سايا 

بالق�سايا التي ت�سمنت ادعاءات بالتعذيب وكيفية ت�سرفهم فيها . 
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ملحق 
احلالت التي قدمت لها الوحدات القانونية امل�ضاعدة

الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
القاهرة

القاهرة )ق�سم ………. ١
الوايلى(

بق�سم �سائق تاك�سى٤٣ �سنة �سرطة  اأمين  قام 
يدعى……وبرفقته    .………
المجنى  ب�سرب  بلطجية   ٢
عليه على راأ�سه وترتب على 

ذلك اإحداث اإ�سابته 

جروح قطعية بفروة 
الراأ�س 

٢ ..……
)توفي (

القاهرة )ق�سم 
الأميرية( 

بين بائع طيور٤٠ �سنة قامت  م�سادة  اإثر  على 
ال�سحية وبين احد ال�سباط 
……….  قام ال�سابط  ق�سم 
راأ�س  على  النار  باإطالق 
بهذا  يكتفي   ولم  ال�سحية 
بل قام ب�سحله وهو م�ساب 

بطلق نارى.

اأفاد التقرير الطبى 
نارى  طلق  المبدئى 
مختلفة  واإ�ــســابــات 

بالج�سم كله.

٣..………

)توفي (  

القاهرة )م�سر 
الجديدة( 

عمله �سحفي  ٣٢ �سنة  ممار�سة  اأثناء  قتل 
بتغطية اإحداث التحادية  

تــبــيــن وجــــود جــرح 
بـــالـــراأ�ـــس ووجــــود 
في   خــرطــو�ــس  طلق 
اأمــــاكــــن مــتــعــددة 
ــالــمــخ وكــ�ــســر في   ب
الجمجمة  عــظــمــة 
الــخــلــفــيــة وكــ�ــســر 
ـــــــى  الــــفــــقــــرة الأول

العنقية 
القاهرة )ق�سم ...........٤

بولق اأبو العال(
معهم موظف٣٣ �سنة ق�سوة  ا�ستعمال  تم 

داخل ق�سم ………
لم يرد حتى الآن 

القاهرة )ق�سم ………… ٥
الزيتون( 

بق�سم مدير مطعم٤٤ �سنة الأمن  قوات  قامت 
  .……… �سرطة 
بدون  منزله  باقتحام 
بتحطيم  وقاموا  حق  وجه 
 ، المنزل  محتويات  كل 
عر�س  بهتك  قاموا  كما 
بتفتي�سها ذاتيًا وتم  زوجته  

ا�ستعمال الق�سوة معهم 

لـــــم يـــتـــخـــلـــف عــن 
الواقعة اإ�سابات  

القاهرة )م�سر …………6
الجديدة( 

ال�سحية طالب٢٥ �سنة اأن  رغم  تعذيب 
مري�س نف�سى و�سربه داخل 
عليه  ترتب  مما  الق�سم 

اإحداث اإ�ساباته 

المتهم  يعر�س  لــم 
ـــيـــب  ـــطـــب عـــــلـــــى ال
بعد  اإل  الــ�ــســرعــى 
يــوم على  مــرور ١٤ 
التعذيب ورغم ذلك 
ورد التقرير بتزامن 
الإ�سابات مع تاريخ 

القب�س عليه.  
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)محامون - م�ست�سارون قانونيون( 

الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
7…………

 )توفي (

القاهرة )ق�سم 
م�سر الجديدة( 

الق�سم عامل٣٠ �سنة داخل  �سنقه  تم 
واأدعت ال�سرطة اأنه انتحر. 

لم يرد حتى الآن 

القاهرة ………… 8
)حدائق القبة( 

المباحث طالب جامعى٢٥ �سن �سباط  اأحد  قام   
بق�سم ………. ب�سربه 

وتعذيبه و�سبه واإهانته

لم يرد حتى الآن

بالغ جريدة 9
التحرير )٢7 

فردًا كانوا 
محتجزين 

داخل مع�سكر 
ال�سالم لالأمن 

المركزى(

القاهرة )ق�سم 
بولق اأبو العال( 

هم  ر عما اأ
ـــــراوح  ـــــت ت
 ٠٢ ـــــــن  م
ــــــى  ٠٣  اإل

�سنة

تــعــذيــب وهــتــك عــر�ــس ٢7 طالب
مع�سكر  �سجن  في  مواطنا 
ومــعــتــقــل   .………

 ………

ل يوجد 

القاهرة )ق�سم ١٠
ال�سالم( 

اأثــنــاء عامل٢8 �سنة و�ــســربــه  تعذيبه  تــم 
ــــاء  ــــن الـــقـــبـــ�ـــس عـــلـــيـــه واأث

احتجازه داخل الق�سم 

يتم عر�سه على  لم 
ــرعــى  ــس ــ� ـــطـــب ال ال
اإ�سابته  اإثبات  رغم 

اأمام النيابة  
القاهرة )ق�سم ١١

المقطم( 
تـــعـــر�ـــس الـــمـــجـــنـــي عــلــيــه عامل٣٠ �سنة

لــالعــتــداء عــلــيــه مـــن قبل 
ق�سم……….  ــور  ــاأم م
وعــــدد مـــن اأفــــــراد الأمــــن 
بال�سرب داخل ق�سم �سرطة 
ب�سربه علي    .………
متتالية  �سربات  عــدة  وجــه 
وهو  بطنه  في  برجله  وركله 

نائم علي الأر�س.

لم يرد حتى الآن 

١٢…………

)متوفي (

القاهرة )ق�سم 
المرج( 

قبل �سائق٢٤ �سنة من  القانون  خارج  قتل 
بق�سم  ال�سرطة  اأمناء  اأحــد 

المرج  

لم يرد حتى الآن 

القاهرة )ق�سر ………… ١٣
النيل( 

ــويــر نا�سطة �سيا�سية٢٥ �سنة ــتــ�ــس كــــانــــت تــــقــــوم ب
الــمــظــاهــرات فــــي  �ــســارع 
قــ�ــســر الـــعـــيـــنـــى فــقــامــت 
عليها  بالقب�س  الــ�ــســرطــة 

وتعذيبها  

لم يرد حتى الآن 

١٤ 
 …………

القاهرة )بولق 
اأبو العال( 

مدير اإعالنات ٣٢ �سنة
في  موؤ�س�سة 

الأهرام  

ال�سرطة  ــاء  ــن اأم اأحـــد  قـــام 
في  م�ست�سفي ………. 
ك�سفه  بعد  ب�سربه  الــعــام 
لــواقــعــة تــزويــر فـــي  دفــاتــر 

الم�ست�سفي  

لم يرد حتى الآن 

١٥………

)متوفي (

القاهرة 
)حدائق القبه( 

الــوفــاة بدون عمل ٣٥ �سنة ــــى   اإل اأدى  تــعــذيــب 
داخـــــــــل قـــ�ـــســـم �ـــســـرطـــة 

.………

لم يرد حتى الآن 

القاهرة )ق�سم ١6
ق�سر النيل( 

مع�سكر طالب١6 �سنة فـــي   تــعــذيــبــه  تـــم 
وذلــــــــك   .………
مظاهرات  فــي   لم�ساركته 

في  ميدان التحرير. 

لم يرد حتى الآن 
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الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
القاهرة ١7

)حدائق القبة( 
على اأثر م�ساجرة حدثت مع عامل٣8 �سنة

�سرطة،  اأمين  ومع  ال�سحية 
على  بالقب�س  الأخير  فقام 
وتعذيبه  و�سربه  ال�سحية 

لالنتقام منه 

تــــم عـــر�ـــســـه عــلــى 
بعد  ال�سرعى  الطب 
اأ�سهر من حدوث   ٣
الــواقــعــه ولـــم يــرد 

حتى الآن  
القاهرة )ق�سم ١8

ق�سر النيل(  
تعذيب من قبل �سباط اأمن مدر�س ٣٠�سنة

الدولة 
ــه  اأفــــاد الــتــقــريــر اأن
و�سعقه  �سربه  تــم 
واإحداث  بالكهرباء 
بالظهر  اإ�ــســابــات 
مـــمـــا تــ�ــســبــب فــي  
اإحــــــــــــداث عـــاهـــة 

م�ستديمة  
القاهرة )ق�سم ………… ١9

ق�سر النيل( 
ــ�ــس عـــلـــى الــ�ــســحــيــة طبيب٣٣ �سنة ــب ــق ال

الداخلية  وزارة  اأمـــام  مــن 
يوم  �سلميا  تظاهره  اأثــنــاء 
ــــداء  ــــت والع ـــنـــايـــر  /ي  ٢6
وال�سحل  بــالــ�ــســرب  عــلــيــه 
واحـــــــتـــــــجـــــــازة بـــ�ـــســـجـــن 

.………

لم يرد حتى الآن 

القاهرة )ق�سم ………… ٢٠
المطرية( 

بكالوريو�س ٢6 �سنة 
علوم 

ــــط بــقــ�ــســم  ــــاب قــــــــام �ــــس
……….  ب�سبه واإهانته 
لــدفــاعــه عـــن مــظــاهــرات 
�سربه  وا�ستكمل  التحرير 

داخل الق�سم.

لم يرد حتى الآن 

القاهرة )ق�سم ٢١
باب ال�سعرية( 

قام النقيب………… مدر�س٣6 �سنة 
المجني  منزل  باقتحام 
اأمام  و�سحله  و�سربه  عليه 
الجيران وذلك للقب�س علي 
 .…………… اأخيه 

الهارب من تنفيذ.

اأفــــــــــاد الـــتـــقـــريـــر 
الـــمـــبـــدئـــى وجــــود 
اعلى  �سطحى  جرح 
الــحــاجــب الأيـــمـــن 
وجــــــــرح بــــالآنــــف 
مختلفه  وكـــدمـــات 

بالوجه. 
القاهرة )ق�سم ٢٢

مدينة ن�سر( 
ـــادة بــيــن طبيب نف�سى٣7 �سنة  ـــس ــــــر مـــ� عـــلـــى اأث

جيرانه  احد  وبين  ال�سحية 
ب�سربه  قــام  ال�سباط  مــن 
�سرطة  ق�سم  فــي   وتعذيبه 

مدينة ن�سر 

مناظره  عند  تبين 
الــ�ــســحــيــة وجــــود 
ــس الـــخـــدو�ـــس  ــ� ــع ب
بــــالــــيــــد الـــيـــمـــنـــى 
ـــود  ــ�ــســرى ووج ــي وال

اإ�سابات بالظهر.
القاهرة  )ق�سم …………٢٣

ال�سالم( 
باقتحام ربة منزل ٣٤ �سنة  الــ�ــســرطــة  قــامــت 

الأثــاثــات  وتك�سير  منزلها 
الموجودة بالمنزل بالكامل 

ل يوجد  

القاهرة )ق�سم ………..٢٤
المطرية( 

ـــاط لي�سان�س حقوق ٢6 �سنة  ـــب ـــ�ـــس قـــــــام اأحـــــــــد ال
ق�سم  داخل  عليه  بالعتداء 
اأثناء  �سرطة………. 
في   ب�سهادته  بالدلء  قيامه 

احدى المحا�سر 

اأفاد التقرير الطبى 
المبدئى وجود تورم 
فوق الحاجب نتيجة 
ــة  ــحــي ــ�ــس تـــلـــقـــي ال
راأ�سه  في   �سربات 
بالإ�سافة اإلى  وجود 
و�سحاجات  كدمات 
بـــامـــاكـــن مــتــفــرقــه 
عن  تن�ساأ  بالج�سم 
بج�سم  ال�ــســطــدام 

�سلب 
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ال�ضرعى
القاهرة )ق�سم ٢٥

ال�سيدة زينب(  
م�سابي ل يعمل ٢7 �سنة  من  وهــو  ال�سحية 

على  ويــ�ــســتــنــد  ــر  ــاي ــن ي  ٢٥
وبين  بينه  حدثت  عكازين 
ــادة  ــس اأحـــــد الــ�ــســبــاط مــ�
الباب  ــام  اأم وذلــك  كالمية 
الـــرئـــيـــ�ـــســـي لــمــ�ــســتــ�ــســفــي  
من  وماكان  العيني  الق�سر 
اإلى   اقتاده  اأن  اإل  ال�ساطب 
الم�ست�سفي  �سرطة  نقطة 
ــًا هو  ــرب واأنـــهـــال عــلــيــه �ــس
به  واأحدثوا  ال�سرطة  واأمناء 

اإ�سبات.

به  اأثبت ما  التقرير 
وكدمات  جروج  من 
بقدمه  واإ�ـــســـابـــات 
ــــه قـــام  ــــاأن عـــلـــمـــا ب
ــب مــفــ�ــســل  ــي ــرك ــت ب

�سناعى من قبل. 

القاهرة )ق�سم ٢6
م�سر الجديدة( 

اأمام موظف ٥٣ �سنة  اعت�سام  ف�س  اأثناء 
ق�سر التحادية قامت قوات 
ب�سرب  الداخلية  وزارة 
وتعرية و�سحل مواطن وهذا 
اأثناء بث قناة اأون تي في بث 
ق�سر  عند  لالإحداث  حي 

التحادية 

لم يرد حتى الآن 

القاهرة  )ق�سم …………٢7
مدينة ن�سر(

�ساحب �سركة ٥٢ �سنة 
�سياحية 

اإثر تواجد ال�سحية بالق�سم 
على  القب�س  �سبب  لمعرفة 
يمتلكه  الذي  العقار  حار�س 
فوجئ بماأمور الق�سم يتعدي 
و�سربه  واإهانته  ب�سبه  عليه 
ــدث  اأح مما  الق�سم  داخـــل 

اإ�سابته 

ــــزق بـــاأربـــطـــة  ــــم ت
وقد  الأي�سر  الر�سخ 
تم عمل جب�س تحت 

الكوع 

القاهرة )ق�سم ………… ٢8
الظاهر( 

ق�سم �سائق ٤٤ �سنة  داخـــــل  تــعــذيــبــه  ـــم  ت
  .……… �ـــــســـــرطـــــة 
على  التوقيع  على  لإجــبــارة 

عدة ق�سايا ل �سلة له بها 

تــــم عـــر�ـــســـه عــلــى 
ولم  ال�سرعى  الطب 
حتى  التقرير  يــرد 

الآن 
القاهرة )ق�سم ………… ٢9

المعاأدى(
ب�سجن نجار   ٢6 �سنة    وتعذيبه  �سربه  تم 

�ـــســـديـــد    .………
لقيامة  وذلــــك  الــحــرا�ــســة 
وزير  منزل  اأمــام  بتظاهره 

الداخلية.  

لم يرد حتى الآن 

القاهرة )ق�سم …………٣٠
المعاأدى( 

حا�سل على ٢8 �سنة 
لي�سان�س اأداب 

ـــبـــه  ـــعـــذي تــــــم �ــــســــربــــه وت
�سديد  ب�سجن………. 
لقيامه  وذلــــك  الــحــرا�ــســة 
وزير  منزل  اأمــام  بتظاهره 

الداخلية.  

لم يرد حتى الآن

القاهرة )ق�سم …………٣١
المعاأدى( 

محا�سب ببنك ٢٤ �سنة 
ات�س ا�س بى 

�سي 

ـــبـــه  ـــعـــذي تــــــم �ــــســــربــــه وت
�سديد  ب�سجن………. 
لقيامه  وذلــــك  الــحــرا�ــســة 
وزير  منزل  اأمــام  بتظاهره 

الداخلية.  

لم يرد حتى الآن

القاهرة )ق�سم …………٣٢
المعاأدى( 

رئي�س وحدة ٣٢ �سنة 
معامل �سركة 
بترول بالعيم 

ب�سجن  وتعذيبه  �سربه  تم 
�ـــســـديـــد    .………
لقيامه  وذلــــك  الــحــرا�ــســة 
وزير  منزل  اأمــام  بتظاهره 

الداخلية.  

لم يرد حتى الآن
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ال�ضرعى
القاهرة )ق�سم ٣٣

عادبدين(  
وتعذيبه مر�سد �سياحى٣٠ �سنة  و�سحله  �سربه  تم 

ــــن  ـــن قــبــل �ــســبــاط الأم م
لدخوله  اأدى  مما  المركزى 
انتهت  تــامــة  فـــي  غــيــبــوبــة 

بوفاته 

الـــتـــقـــريـــر الــطــبــى 
اأثـــبـــت مـــا بـــه من 
جراء  من  اإ�سابات 

حادث �سيارة 

٣٤…………

)متوفي (

القاهرة )ق�سم 
�سيدى جابر( 

ــة بطلق ٢6 �سنة  ــاب اثـــر ال�ــس وفــــاة 
الأمن  قوات  بر�سا�س  ناري 
الــــمــــركــــزي فــــي اإحــــــداث 
مديرية  اأمــــام  تــظــاهــرات  

اأمن الإ�سكندرية 

حدثت الوفاة نتيجة 
�سلب  ج�سم  اإلــقــاء 
اإلى   اأدى  اأعلى  من 

وفاته في  الحال.

القاهرة ………… ٣٥
)القاهرة 
الجديدة( 

من طالب ١8 �سنة  ال�سحية  مـــرور  ــاء  ــن اأث
قام  المرورية  الكمائن  اأحد 
المتواجدين  ال�سباط  اأحد 
بالعتداء  الكمين  هذا  في  
لقيامه  وذلك  ال�سحية  على 
بــو�ــســع �ـــســـورة لــلــرئــيــ�ــس 
الـــمـــعـــزول مــحــمــد مــر�ــســى 

و�سعار رابعه  

اأفــــــــــاد الـــتـــقـــريـــر 
الــمــبــدئــى بــوجــود 
ووجــود تجمع  كدمة 
العين  تحت  دمـــوى 
الــيــمــنــى وخـــدو�ـــس 
بـــــفـــــروة الـــــراأ�ـــــس 
الــيــمــنــى وخـــدو�ـــس 
بــالــعــ�ــســد الأيـــمـــن 

واعلى ال�سدر 
القاهرة ……. ٣6

)القاهرة 
الجديدة( 

حا�سل على ٣٢ �سنة 
دبلوم زراعه 

من  ال�سحية  مـــرور  ــاء  ــن اأث
قام  المرورية  الكمائن  اأحد 
المتواجدين  ال�سباط  اأحد 
بالعتداء  الكمين  هذا  في  
لقيامه  وذلك  ال�سحية  على 
بــو�ــســع �ـــســـورة لــلــرئــيــ�ــس 
الـــمـــعـــزول مــحــمــد مــر�ــســى 

و�سعار رابعة

اأفــــــــــاد الـــتـــقـــريـــر 
ــمــبــدئــى بـــاأنـــه ل  ال
ـــات  ـــاب تـــوجـــد اإ�ـــس

ظاهرة

القاهرة …………  ٣7
)القاهرة 
الجديدة( 

من مفت�س مخازن  ٤٢  �سنة  ال�سحية  مـــرور  ــاء  ــن اأث
قام  المرورية  الكمائن  اأحد 
المتواجدين  ال�سباط  اأحد 
بالعتداء  الكمين  هذا  في  
لقيامه  وذلك  ال�سحية  على 
بــو�ــســع �ـــســـورة لــلــرئــيــ�ــس 
الـــمـــعـــزول مــحــمــد مــر�ــســى 

و�سعار رابعة

اأفــــــــــاد الـــتـــقـــريـــر 
الــمــبــدئــى بــوجــود 
العين  حـــول  كــدمــة 
وي�ستكمل  الي�سرى 
بوا�سطة  الــتــقــريــر 

اأخ�سائى الرمد.

القاهرة …………  ٣8
)القاهرة 
الجديدة(

من طالب ٢٤ �سنة  ال�سحية  مـــرور  ــاء  ــن اأث
قام  المرورية  الكمائن  اأحد 
المتواجدين  ال�سباط  اأحد 
بالعتداء  الكمين  هذا  في  
لقيامه  وذلك  ال�سحية  على 
بــو�ــســع �ـــســـورة لــلــرئــيــ�ــس 
الـــمـــعـــزول مــحــمــد مــر�ــســى 

و�سعار رابعة

ــعــددة  كــــدمــــات مــت
بـــــفـــــروة الـــــراأ�ـــــس 
وخــــدو�ــــس اأخـــــرى 
ــقــدم  ــال مـــتـــعـــددة ب
ـــى وجـــــرح  ـــن ـــم ـــي ال
بــالــقــدم الــيــ�ــســرى 
وكــــدمــــة بــالــ�ــســفــة 

ال�سفلى 
القاهرة ………..  ٣9

)القاهرة 
الجديدة(

مدر�س بمدر�سة ٤8 �سنة 
�سانت فاتيما 

من  ال�سحية  مـــرور  ــاء  ــن اأث
قام  المرورية  الكمائن  اأحد 
المتواجدين  ال�سباط  اأحد 
بالعتداء  الكمين  هذا  في  
لقيامه  وذلك  ال�سحية  على 
بــو�ــســع �ـــســـورة لــلــرئــيــ�ــس 
الـــمـــعـــزول مــحــمــد مــر�ــســى 

و�سعار رابعة

ـــدة  ـــدي ـــس كـــــدمـــــة �
ــر  ــس ــ� ــالــجــفــن الأي ب
من  ال�سدر  واأ�سفل 

جهة الخلف 
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ال�ضرعى
القاهرة ……….. ٤٠

)المرج( 
موظفة ٣٤ �سنة 

بم�ست�سفي  
جراحات اليوم 

الواحد 

ــة تــعــمــل مــوظــفــة  ــحــي ــ�ــس ال
ـــي  مــ�ــســتــ�ــســفــي  جــراحــات  ف
ـــواحـــد وعــلــى اأثـــر  الـــيـــوم ال
وبين  بينها  حــدثــت  مــ�ــســادة 
مين  اأ ( … … / مين لأ ا
 ).……… �سرطة بق�سم 
ق�سم  مـــن  �ــســبــاط  قـــامـــت 
عليها   بالتعدى   .………
ــن  ــودي ــوج ــم وعـــلـــى بـــاقـــى ال
بــالــمــ�ــســتــ�ــســفــي  بــالــ�ــســرب 

واإحداث اإ�سابتها.

بالكتفين  كـــدمـــات 
وال�سدر 

القاهرة ………… ٤١
)المرج( 

موظفة ٣٢ �سنة 
بم�ست�سفي  

جراحات اليوم 
الواحد 

ــيــهــا مــن  تــــم العـــــتـــــداء عــل
بق�سم  الأمــــــن  قـــــوات  ــل  ــب ق
اأثــنــاء   .……… �سرطة 
اقـــتـــحـــامـــهـــم لــمــ�ــســتــ�ــســفــي  
ـــوم الـــواحـــد  ـــي جــــراحــــات ال

واإحداث اإ�سابتها 

كدمة باعلى ال�سدر 

القاهرة ………… ٤٢
)المرج(

موظفة ٢8 �سنة 
بم�ست�سفي  

جراحات اليوم 
الواحد

ــيــهــا مــن  تــــم العـــــتـــــداء عــل
بق�سم  الأمــــــن  قـــــوات  ــل  ــب ق
اأثناء    .……… �سرطة 
اقـــتـــحـــامـــهـــم لــمــ�ــســتــ�ــســفــي  
ـــوم الـــواحـــد  ـــي جــــراحــــات ال

واإحداث اإ�سابتها

ــــار عــ�ــســبــى  ــــهــــي ان
وهبوط ب�سغط الدم 

القاهرة ٤٣
)المرج(

موظف ٢9 �سنة 
بم�ست�سفي  

جراحات اليوم 
الواحد

ــــم العـــــتـــــداء عـــلـــيـــه مــن  ت
بق�سم  الأمــــــن  قـــــوات  ــل  ــب ق
اأثناء    .……… �سرطة 
اقـــتـــحـــامـــهـــم لــمــ�ــســتــ�ــســفــي  
ـــوم الـــواحـــد  ـــي جــــراحــــات ال

واإحداث ا�سابته

كـــــــدمـــــــة وتــــــــــورم 
ــ�ــســر  بــالــ�ــســاعــد الأي
ــدر  ــ�ــس ــال وكــــدمــــة ب

والوجه. 

القاهرة ………٤٤
)المرج(

موظف ٢٥ �سنة 
بم�ست�سفي  

جراحات اليوم 
الواحد

ــــم العـــــتـــــداء عـــلـــيـــه مــن  ت
بق�سم  الأمــــــن  قـــــوات  ــل  ــب ق
اأثــنــاء  �سرطة………. 
اقـــتـــحـــامـــهـــم لــمــ�ــســتــ�ــســفــي  
ـــوم الـــواحـــد  ـــي جــــراحــــات ال

واإحداث اإ�سابته.

كــــدمــــة بـــالـــ�ـــســـدر 
بال�ساعد  وكــدمــات 
الأيـــمـــن و�ــســحــجــات 
الجهة  مــن  بــالــوجــه 
ـــعـــد  ــــيــــ�ــــســــرى وب ال
ــــــعــــــر�ــــــس عـــلـــى  ال
اأخــ�ــســائــى الــعــظــام 
– تبين وجود تمزق 
بــــاأربــــطــــة الـــر�ـــســـخ 
عمل  ــــم  وت الأيــــمــــن 
الكوع  تحت  جبيرة 

الأيمن. 
اجليزة

الجيزة )ق�سم ………..١
�سرطة اأو�سيم( 

موظف باإدارة ٣٤ �سنة 
ال�سرفي�س  

لمنع  ال�سحية  تو�سط  ب�سبب 
اأحــد  على  ال�سرطة  اعــتــداء 
عليه  العتداء  فتم  المعاقين 
و�سربه واإحداث اإ�سابات به.

و�سحجات  كدمات 
بــالــوجــه والـــراأ�ـــس 
والــ�ــســاعــد الأيــمــن 
والــ�ــســاق الأيــ�ــســر 
ــا اإ�ـــســـابـــات  ــه ــل وك
طـــبـــيـــعـــة  ذات 
ر�ــــســــيــــة حـــدثـــت 
مـــن الــمــ�ــســادمــه 
�سلبة  بــاأجــ�ــســام 

خ�سنة.
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ال�ضرعى
الجيزة )ق�سم ٢

�سرطة اأو�سيم(  
لديه ك�سك ٣٢ �سنة

موؤجر من 
الوحدة المحلية 

والري

لمنع  ال�سحية  تو�سط  ب�سبب 
اأحــد  على  ال�سرطة  اعــتــداء 
عليه  العتداء  فتم  المعاقين 
و�سربه واإحداث اإ�سابات به.

وكدمات  �سحجات 
وجــــــروح بــالــوجــه 
والــــــراأ�ــــــس وهـــى 
حديثة  اإ�ــســابــات 
طـــبـــيـــعـــة  ذات 
احتكاكية  ر�ــســيــة 
نتيجة  مــن  حدثت 
بج�سم  الم�سادمه 
�سلبة  اأجــ�ــســام  اأو 
بــعــ�ــســهــا خــ�ــســن 

ال�سطح. 
٣…………

)متوفي (

الجيزة )ق�سم 
الجيزة( 

بالمنطقة يعمل محا�سب٢٥ �سنة  م�ساجرة  حدثت 
وعلي اأثرها تم   .………
المجني  علي  القب�س  اإلــقــاء 
عليه واآخرين ب�سكل ع�سوائي 
المجني  علي  القب�س  واأثناء 
ــتــعــذيــب  عـــلـــيـــه تـــعـــر�ـــس لــل
وال�سحل  المبرح  والــ�ــســرب 
وتـــــم احـــتـــجـــازه بــالــقــ�ــســم 
التي  العامة  للنيابة  واإحالته 
اأيام   ٤ بتجديد حب�سه  اأمرت 
واأمرت  التحقيقات  علي ذمة 
با�ستدعاء طبيب لمحب�سة اإل 
اأنه لم يعر�س علي اأي طبيب 
واأثناء التجديد وفي ثالث يوم 
من تاريخ اإلقاء القب�س عليه 

توفي بمحب�سه.

اأثناء اإلقاء القب�س 
رئي�س  قـــام  عــلــيــه 
مــــبــــاحــــث قــ�ــســم 
الــجــيــزة بــ�ــســرب 
الـــ�ـــســـحـــيـــة عــلــى 
راأ�ــســه مما احــدث 
له اوزيما في  المخ 
واإهــــمــــال عــالجــه 
ــى  ــــه عــل ــــس ــــر� وع
اإلـــى   اأدى  طــبــيــب 

وفاته.  

الجيزة )ق�سم …………٤
الدقى( 

قبل �سائق تاك�سي٤١ �سنة  مــن  عليه  ــداء  ــت الع تــم 
ب�سربه  قـــام  مـــرور  �ــســابــط 

وا�ستعمال الق�سوة معه. 

ل يوجد 

الجيزة )ق�سم ...………. ٥
الوراق( 

و�سربها ربة منزل ٣6 �سنة  عليها  العتداء  تم 
من قبل �سباط ق�سم �سرطة 

……

لم يرد حتى الآن 

الجيزة )ق�سم 6
الوراق( 

تم القب�س عليه و�سربه اأثناء ترزى ٣٢ �سنة 
ق�سم  قبل  من  عليه  القب�س 

�سرطة …….

ـــدمـــة و�ــســحــجــة  ك
بــالــجــبــهــه وكــدمــة 
ــى  ــمــن ــي ـــد ال ـــي ـــال ب
ـــة بــالــفــخــذ  ـــدم وك
و�سحجة  الأيــ�ــســر 

بالركبة الي�سرى 
الجيزة )ق�سم ……….7

الوراق( 
بتهمة بائع جاز ٣٣ �سنة  عليهم  القب�س  اأثــنــاء 

تخ�س�س  ع�سابى  ت�سكيل 
ال�سرقة  جرائم  ارتكاب  في  
ــــام تــعــدى  ــــع بـــالـــطـــريـــق ال
�سرطة  ق�سم  �سباط  عليهم 
واأحدثوا اإ�سابتهم   ..……
ـــــــــواردة بــتــقــريــر الــطــب  ال

ال�سرعى 

جـــــرح بــالــجــبــهــة 
وخــــــــــــــدو�ــــــــــــــس 

بال�ساعدين .
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ال�ضرعى
الجيزة )ق�سم …………8

الوراق( 
بتهمة عامل٢8 �سنة   عليهم  القب�س  اأثناء 

تخ�س�س  ع�سابى  ت�سكيل 
ال�سرقة  جرائم  ارتكاب  في  
عليهم  تعدى  العام  بالطريق 
�سباط ق�سم �سرطة …… 
الواردة  اإ�سابتهم  واأحدثوا 

بتقرير الطب ال�سرعى

جراحية  غرز  اأثار 
بــــفــــروة الــــراأ�ــــس 
وكــــدمــــة بــالــعــيــن 

الي�سرى.

الجيزة )ق�سم ……….. 9
اأو�سيم( 

رئي�س  بقيام  ال�سحية  فوجئ 
بالهجوم  مباحث…….. 
يقطنونها  اأر�ــس  قطعه  على 
ـــا عـــــدد مــــن الــعــ�ــســ�ــس  ـــه وب
تك�سير  اعترا�سه على  واأثناء 
بال�سب  عليهم  تعدى  الع�س�س 
والـــ�ـــســـرب واأحــــــــدث بــهــم 

اإ�سابات

ـــرد الــتــقــريــر  لـــم ي
الطبى حتى الآن 

الجيزة )ق�سم ………… ١٠
اأو�سيم( 

رئي�س  بقيام  ال�سحية  فوجئ 
بالهجوم  مباحث…….. 
يقطنونها  اأر�ــس  قطعه  على 
ـــا عـــــدد مــــن الــعــ�ــســ�ــس  ـــه وب
تك�سير  اعترا�سه على  واأثناء 
بال�سب  عليهم  تعدى  الع�س�س 
والـــ�ـــســـرب واأحــــــــدث بــهــم 

اإ�سابات

ـــرد الــتــقــريــر  لـــم ي
الطبى حتى الآن

الجيزة )ق�سم ………… ١١
اأو�سيم( 

رئي�س  بقيام  ال�سحية  فوجئ 
بالهجوم  مباحث…….. 
يقطنونها  اأر�ــس  قطعه  على 
ـــا عـــــدد مــــن الــعــ�ــســ�ــس  ـــه وب
تك�سير  اعترا�سه على  واأثناء 
بال�سب  عليهم  تعدى  الع�س�س 
والـــ�ـــســـرب واأحــــــــدث بــهــم 

اإ�سابات

ـــرد الــتــقــريــر  لـــم ي
الطبى حتى الآن

الجيزة )ق�سم ……….. ١٢
اأو�سيم( 

الأمن  فرارجى ٢8 �سنة  قــوات  من  عدد  قامت 
في   و�ــســربــه  عليه  بــالــتــعــدى 
مــنــزلــه ثــم ا�ــســتــكــمــلــوا هــذا 

ال�سرب في  ق�سم ال�سرطة. 

بــالــتــقــريــر  وورد 
المبدئى  الــطــبــى 
وجــــــــود كـــدمـــات 
باأعلى  و�سحجات 
الــظــهــر وا�ــســتــبــاه 
ـــر بــالــكــتــف  كـــ�ـــس

الأي�سر. 
اأثناء القب�س عليه طالب ١6 �سنة الجيزة ………١٣ تم �سربه 

بتهمة �سرقة اأحد الأ�سخا�س 
ل يوجد 

اأثناء القب�س عليه طالب١6 �سنة الجيزة ………١٤ تم �سربه 
بتهمة �سرقة اأحد الأ�سخا�س 

ل يوجد 

الجيزة )ق�سم ………١٥
امبابة( 

يعمل بور�سة ٣٠ �سنة 
نجارة 

اأثناء القب�س عليه  تم �سربه 
القب�س  �سبب  عــن  لــ�ــســوؤالــه 
بينه  مــ�ــســادة  وحـــدوث  عليه 

وبين اأحد اأمناء ال�سرطة 

لم يرد حتى الآن 

الجيزة )ق�سم ………١6
الدقى( 

ــــداء عــلــيــهــم من محامى ٢9  �سنة   ـــم العــــت ت
اأثناء  الــمــركــزى  الأمـــن  قبل 
رئي�س  اأمام منزل  تظاهرهم 

الوزراء  

تم اإثبات اإ�سابتهم 
في  المح�سر اأثناء 
من  مناظرتهم 
قبل النيابة العامة 
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ال�ضرعى
الجيزة)ق�سم …………. ١7

الدقى( 
ـــداء عــلــيــهــم مـــن قبل محامى ٢8 �سنة  ـــت الع

ـــاء  ـــن ـــزى اأث ـــرك ـــم الأمـــــــن ال
رئي�س  اأمام منزل  تظاهرهم 

الوزراء  

تم اإثبات اإ�سابتهم 
في  المح�سر اأثناء 
من  مناظرتهم 

قبل النيابة العام
الجيزة )مركز ………….١8

�سرطة من�ساأة 
القناطر( 

كـــان ل يعمل ٤6 �سنة  ــة  ــحــي ــ�ــس ال اأن  حـــيـــث 
ذمة  على  احتياطيا  محبو�س 
قــ�ــســيــة مــ�ــســاجــرة وتــعــر�ــس 
لـــلـــ�ـــســـرب داخـــــــل حـــجـــزة 
ــه  بــالــقــ�ــســم وبــعــد عــلــم اأهــل
قاموا  عليه  الواقع  بالعتداء 
بالتوجه للق�سم لمعرفة �سبب 
العتداء عليه فقام ال�سباط 
بالعتداء  في حقهم  الم�سكو 
عليهم واحتجازهم دون وجه 

حق.

لم يرد حتى الآن 

١9………

)متوفي (  

في حداد ٢٣ �سنة الجيزة  بتاريخ………… 
الــ�ــســاعــة 8 �ــســبــاحــا تــوجــه 
…… عـــلـــيـــه  الـــمـــجـــنـــي 
 .…… �سرطة  ق�سم  اإلـــي 
لــال�ــســتــفــ�ــســار عـــن اأ�ــســبــاب 
احتجاز �سديقه وبعد �ساعات 
قليلة فوجئت اأ�سرة ……. 
ال�سرطة  واأدعت  وفاته  بخبر 
جــراء حادث  توفي  من  ــه  اأن
اإلي  اأ�سرته  فتوجهت  �سيارة 
ق�سم ….. للتاأكد من �سحة 
ــكــالم فـــوجـــدوا اأثـــار  هـــذا ال
تــوؤكــد وفاته  الــتــى  اإ�ــســابــاتــه 

نتيجة التعذيب.

ــــــــاد الــتــقــريــر  اأف
المبدئي  الــطــبــى 
ــــــــــار  وجـــــــــــــود اأث
علي  لــكــالبــ�ــســات 
ــــه وقـــدمـــيـــه  ــــدي ي
�سديدا  وانــتــفــاخــا 
ـــحـــجـــات فــي  ـــس و�
رقبته وفي  انتظار 
ـــطـــب  تــــقــــريــــر ال

ال�سرعى 

�ساحب محل ٣6 �سنة الجيزة ………….. ٢٠
�سوبر ماركت 

وبين  بينه  خــالف  اأثـــر  على 
اأحــــد اأمـــنـــاء الــ�ــســرطــة قــام 
الأخير وبالتعاون مع بلطجية 
وتعذيبه  اأيــــام   ١٠ بخطفه 

ب�ستى طرق التعذيب.

تــقــريــر  فــــي   ورد 
الـــطـــب الــ�ــســرعــى 
الــــكــــدمــــات  اأن 
بج�سد  الــمــوجــوده 
ـــة هــى  ـــحـــي ـــ�ـــس ال
ذات  ــــات  ــــاب اإ�ــــس
طـــبـــيـــعـــة ر�ــســيــة 
ـــــــــت مــــن  حـــــــــدث
بج�سم  الم�سادمة 
�سلبة،  اأج�سام  اأو 
ـــات  ـــاب ـــس ـــــى اإ� وه
ــحــدوث  جـــائـــزة ال
وفق رواية ال�سحية 

في  المح�سر 
قــــام بــعــ�ــس لأفــــــراد الأمــــن مهند�س زراعى ٣7 �سنة الجيزة …………. ٢١

 ..…… �سرطة  ق�سم  في  
ال�سحية  ــزل  ــن م بــاقــتــحــام 
كل  وتك�سير  حــق  وجــه  ــدون  ب
المنقولت الموجوده بالمنزل

ل يوجد 
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)محامون - م�ست�سارون قانونيون( 

الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
الغربية

الغربية ١
)المحلة( 

حا�سل على ٢٢ �سنة 
لي�سان�س حقوق 

ـــــــاء فــــ�ــــس لإحــــــــدى  ـــــــن اأث
المحلة  فــــي   الــتــظــاهــرات 
المركزى  الأمن  قوات  قامت 
بر�سا�س  ال�سحية  باإ�سابة 

حى ا�ستقر في  عينه 

انـــفـــجـــار بــمــقــلــة 
مع  اليمنى  العين 
وجود ج�سم غريب 
العين،  هذه  داخل 
وتخلف لديه عاهة 

م�ستديمة. 
اأثناء ف�س اإحدى التظاهرات عامل ن�سيج ٣٣ �سنة الغربية )المحلة …………٢

ــت قـــوات  ــام فـــي  الــمــحــلــة ق
ــمــركــزى بــاإ�ــســابــة  الأمــــن ال
ال�سحية بطلق نارى في  عينه 

الي�سرى.

العين  في   انفجار 
الــيــ�ــســرى ووجــــود 
ـــام غــريــبــة  ـــس اأجـــ�
داخــــــــل الـــعـــيـــن، 
وتخلف لديه عاهة 

م�ستديمة. 
٣…………

)متوفي ( 

الغربية 
)المحلة(

�سبى نجار ١7 �سنة 
م�سلح 

ــعــر�ــس لــلــ�ــســرب الــمــبــرح  ت
ــة الــ�ــســرطــة  فـــي اأحــــد اأكــمــن
ذلك  وجــاء  الكبري  بالمحلة 
 .…… ال�ساب  قام  عندما 
�سنة   ١7 الــعــمــر  مــن  ويــبــلــغ 
وعند  بخارية  دراجــة  بقيادة 
ــل  اأحـــد  ــب ا�ــســتــيــقــافــه مـــن ق
 .…… قـــ�ـــســـم  ـــاط  ـــب �ـــس
بــيــنــه وبين  مــ�ــســادة  حــدثــت 
بــ�ــســربــه  ــهــت  ــت ان  .……
حتى فارق الحياة نتيجة هذه 

ال�سربة

التقرير  ــي   ف ورد 
ــوفــاة  ال �ــســبــب  اأن 
�سربه  اإلــى   يعزى 
الخ�سيتين  ـــي   ف
اأثرت على الع�سب 
ــاوى  ــث ــمــب ــس ــار� ــب ال
اأدت اإلى  وفاته في  

الحال.

المركزي محامى الغربية )طنطا( ………٤ الأمن  قوات  قامت 
ق�سم……… و�ــســبــاط 
بـــالـــتـــعـــدي عـــلـــى الــ�ــســحــيــة 
بال�سرب واإ�سابته باإاإ�سابات 

بالغة

لم يرد 

البحرية
ــنــاء دبلوم �سنايع ٣١ �سنة البحيرة ……….١ تــم �ــســربــه وتــعــذيــبــه اأث

تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبه  ب�سربه  الــ�ــســرطــة 

اأثناء احتجازه 

لم يرد 

ـــــوة مــــن الــقــ�ــســم ترزى ٤٢ �سنة البحيرة٢ قـــامـــت ق
ال�سحية  ــزل  ــن م بــاقــتــحــام 
المنزل  محتويات  واتـــالف 
�سبه  ب�سربه  وقاموا  بالكامل 
عليه  مغمى  ال  يتركوه  ولــم 
ب�سلل  ا�سابته من قبل  نتيجة 
قاموا  ذلــك  وازاء   ، ن�سفي 
ب�سحله على الر�س وجره من 
مالب�سه وا�ستمروا في  �سربه 

وتعذيبه.   

ولــــم يــــرد تــقــريــر 
الـــطـــب الــ�ــســرعــى 
رغــم  الآن  حــتــى 
مرور اأكثر من عام 

على الواقعة. 
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الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
حا�سل على ٢8 �سنة البحيرة………٣

لي�سان�س �سريعة 
وقانون 

اأثناء  وتعذيبهم  �سربهم  تم 
تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
ــد ذلــك  ــع اإ�ـــســـابـــات بــهــم وب
ب�سربهم  الــ�ــســرطــة  قــامــت 

وتعذيبهم اأثناء احتجازهم

لم يرد 

ــنــاء دبلوم �سناعى ٢٢ �سنة البحيرة ………….٤ تــم �ــســربــه وتــعــذيــبــه اأث
تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبه  ب�سربه  الــ�ــســرطــة 

اأثناء احتجازه

لم يرد 

ــنــاء معهد قراءات٣6 �سنة البحيرة …………. ٥ تــم �ــســربــه وتــعــذيــبــه اأث
تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبه  ب�سربه  الــ�ــســرطــة 

اأثناء احتجازه

لم يرد 

ــنــاء بدون عمل ٣9 �سنة البحيرة ………. 6 تــم �ــســربــه وتــعــذيــبــه اأث
تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبه  ب�سربه  الــ�ــســرطــة 

اأثناء احتجازه

لم يرد 

ــنــاء بدون عمل ٢9 �سنة البحيرة ………..7 تــم �ــســربــه وتــعــذيــبــه اأث
تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبه  ب�سربه  الــ�ــســرطــة 

اأثناء احتجازه

لم يرد 

اأثناء دبلوم �سناعى ٢٥ �سنة البحيرة ………… 8 وتعذيبها  �سربها  تــم 
تعطيل  بتهم  عليها  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبها  ب�سربها  ال�سرطة 

اأثناء احتجازها.

لم يرد 

اأثناء دبلوم �سناعى ٢٣ �سنة البحيرة …………. 9 وتعذيبها  �سربها  تــم 
تعطيل  بتهم  عليها  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبها  ب�سربها  ال�سرطة 

اأثناء احتجازها

لم يرد 
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الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
ال�سرطة عاطل ٣٤ �سنة البحيرة ………١٠ قامت بع�س �سباط 

باقتحام  دمنهور  ق�سم  مــن 
مـــنـــزل الــ�ــســحــيــة واعـــتـــالء 
مــنــزلــه وعــنــد �ــســعــوده اإلــى  
انهم  لظنه  الــمــنــزل  �سطح 
لــ�ــســو�ــس فــحــدثــت مــ�ــســادة 
�سربه  عليها  ترتب  كالمية 
و�سحله و�سربه بحديدة على 

ظهره وعلى قدمه. 

ــورم  ــــار ت يــوجــد اأث
وجروح في  جبهته 
ــه  ــف ــت ــك وجـــــــــرح ب

الأي�سر 

على اأثر م�سادة كالمية اأثناء محامى ٣٠ �سنة البحيرة ............. ١١
لل�سرطة  بكمين  ا�ستيقافه 
الموجودين  ال�سباط  فقامت 
عليه  ــدى  ــع ــت ــال ب بــالــكــمــيــن 
بــالــ�ــســب والــ�ــســتــم والإهـــانـــة 
موكليه  اأحــد  وعلى  وال�سرب 
المرافقين له.اأثر م�سادة بياأ

قطعى  جرح  وجود 
العليا  ال�سفة  فــي  
وخدو�س في  اأعلى 
الــ�ــســدر وجــــروح 
الــزراع  في   ر�سية 

الأي�سر 

وجه البحيرة ………… ١٢ بــدون  عليه  القب�س  تم 
�سرطة  بق�سم  وحــجــزه  حــق 
اأفــراد  بع�س  وقامت  دمنهور 
الأمن بالتعدى عليه بال�سرب 
دون عر�سه  وذلك  والتعذيب 

على النيابة العامة. 

لم يرد 

حا�سل على ٢6 �سنة البحيرة ………… ١٣
دبلوم 

الــ�ــســحــيــة �ــســحــفــي  واأثــنــاء 
التظاهرات  لإحــدى  تغطيته 
بالعتداء  الأمن  قامت قوات 
ــيــه وتــكــ�ــســيــر الــكــامــيــرا  عــل
الـــخـــا�ـــســـة بــــه كـــمـــا قـــامـــوا 
ـــداء عــلــيــه بــ�ــســربــه  ـــالعـــت ب
بالع�سى على راأ�سه واإحداث 

اإ�ساباته.

بــالــتــقــريــر  وورد 
بفروة  ر�سى  جرح 

الراأ�س 

ــنــاء بدون عمل ٢9 �سنة البحيرة ………. ١٤ تــم �ــســربــه وتــعــذيــبــه اأث
تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبه  ب�سربه  الــ�ــســرطــة 

اأثناء احتجازه

لم يرد 

اأثناء دبلوم زراعى ٤٢ �سنة البحيرة …………. ١٥ وتعذيبها  �سربها  تــم 
تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبها  ب�سربها  ال�سرطة 

اأثناء احتجازه.

لم يرد 

اأثناء دبلوم زراعى ٤٢ �سنة البحيرة ………… ١6 وتعذيبها  �سربها  تــم 
تعطيل  بتهم  عليه  القب�س 
ــــالل مــبــنــى  ــــرور واحــــت ــــم ال
واإحـــداث  وتجمهر  حكومى 
اإ�سابات به وبعد ذلك قامت 
وتعذيبها  ب�سربها  ال�سرطة 

اأثناء احتجازه.

لم يرد 
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الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
قامت قوات من ق�سم �سرطة عامل ٢6�سنة البحيرة ……….. ١7

مــنــزل  بــاقــتــحــام   ……
الــ�ــســحــيــة بــغــيــر �ــســنــد من 
م�سادة  اثــر  وعلى   ، القانون 
قــوات  وبــيــن  ال�سحية  بــيــن 
الأمن قامت القوات بالتعدى 
عــلــى الــ�ــســحــيــة واإحــــــداث 

اإ�ساباته 

يـــوجـــد اإ�ـــســـابـــات 
ــة بــالــعــ�ــســد  ــي ر�ــس
ـــن والــظــهــر  ـــم الأي
ــة الــكــتــف  ــي ــف وخــل
الأيـــمـــن والأيــ�ــســر 
ـــذه الإ�ــســابــات  وه
تــــــنــــــ�ــــــســــــاأ عــــن 
بج�سم  الم�سادمه 
را�سة،  اأج�سام  اأو 
�سحجات  ــوجــد  وي
ــة رفــيــعــه  ــي ــس ــد� خ
اأو  تن�ساأ عن ج�سم 

اأج�سام مدببة. 
ــنــاء �سيدلنية٣٢ �سنة البحيرة ………. ١8 اأث عليها  ـــداء  العـــت تــم 

القب�س عليها من قبل �سابط 
مباحث بق�سم …….

لم يرد حتى الآن 

قوات م�سلحة 6٤ �سنة البحيرة ………….. ١9
بالمعا�س 

�سرطة  ق�سم  اأفــــراد  قــامــت 
عــلــى  ـــدى  ـــع ـــت ـــال ب  ……
اأخرهم  مرات  عدة  ال�سحية 
الق�سم  ــى   اإل باقتياده  قاموا 
ــــداء عــلــيــه و�ــســربــه  ــــت والع

وتعذيبه داخل الق�سم. 

حول  دموية  كدمة 
الــعــيــن الــيــمــنــى، 
بالقدم  و�سحجات 
الـــيـــمـــنـــى، كــدمــة 
ــــدر مــن  ــــ�ــــس ــــال ب

الناحية الي�سرى.
اإحدى مندوب مبيعات ٢6 �سنة البحيرة ………. ٢٠ في   القب�س  اإلقاء  تم 

الــتــظــاهــرات وقــامــت قــوات 
ب�سربه  عليه  بالتعدى  الأمن 
والأرجـــل  الخ�سبية  بالع�سا 

والأيدى مما اأحدث اإ�سابته 

لم يرد 

بق�سم �سنايعى رخام ٢١ �سنة البحيرة ……….٢١ �ــســرطــة  اأمـــيـــن  قـــام 
 . … … … طة �سر
ال�سحية  عــلــى  بـــالعـــتـــداء 
وا�ستكمل  وال�سب  بال�سرب 
الق�سم  فـــي   الــ�ــســرب  ذلـــك 
اأثناء القب�س عليه في   وذلك 
واقعة �سرقة دراجة بخارية.  

تـــــبـــــيـــــن وجــــــــود 
كــــ�ــــســــر اأ�ــــســــفــــل 
عــظــمــة الــكــعــبــرة 
ــرى وكــ�ــســر  ــس ــ� ــي ال
الم�سطبة  بقاعدة 
ــة لــلــيــد  ــس ــ� ــام ــخ ال
وا�ستباه  الي�سرى 
ــة  ــم ــظ ــع كــــ�ــــســــر ب
الزورقية الي�سرى. 

ــنــاء محامية ٢٢ �سنة البحيرة ……….٢٢ اأث عليها  ـــداء  العـــت تــم 
بق�سم  مح�سر  بعمل  قيامها 
�سرطة دمنهور وقام ب�سربها 
ــن الــتــلــيــفــون  ــاح ــس بــ�ــســلــك �

المحمول 

ــيــط  ــ�ــس خــــد�ــــس ب
الي�سرى  اليد  فــي  
ووجـــــــود �ــســحــجــة 
الخد  على  ب�سيطة 

الأيمن 
تــم اقــتــحــام مــنــزلــهــا بــدون محامية ٢٣ �سنة البحيرة ……….٢٣

قــبــل �سباط  مــن  وجـــه حــق 
 .……… �ــســرطــة  ق�سم 
ـــالف مــحــتــويــات  ـــات وقـــــام ب
الــمــنــزل وقــامــوا بــالعــتــداء 
اأحــدث  مما  بال�سرب  عليها 

اإ�سابتها. 

واأفـــــــاد الــتــقــريــر 
المبدئى  الــطــبــى 
با�ستباه ك�سر باليد 
الي�سرى و�سحجات 
فـــــــــــي  الــــكــــتــــف 
الأيــــــمــــــن وعـــــدة 
و�سحجات  خدو�س 

متفرقة. 
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)محامون - م�ست�سارون قانونيون( 

الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
رئي�س نقابة ٥6 �سنة البحيرة ……….٢٤

النقل البرى 
بدمنهور  

لإ�سرار ال�سحية على الإدلء 
ب�سهادته في  اإحدى الق�سايا 
مباحث  رئي�س  فيها  المتهم 
 .……… �ــســرطــة  ق�سم 
من  بالنتقام  الأخــيــر  ،فقام 
خالل  من  واأ�سقائه  ال�سحية 
والعتداء  لهم  ق�سايا  تلفيق 
الق�سوة  وا�ــســتــعــمــال  عليهم 

معهم   

لم يرد 

اإحدى طالب ١٤ �سنة البحيرة ……….٢٥ في   اتهامه  اأثر  وعلى 
قــوات  قــامــت  القتل  جــرائــم 
ـــــــن بــــالعــــتــــداء عــلــيــه  الأم

بال�سرب واإحداث اإ�ساباته 

بال�ساقين  اإ�سابته 
واأن تطورت معالم 
باللتئام  ال�سابة 
بعامل مرور الوقت 
)وهى ذات طبيعة 
يوجد  ول  ر�سية( 
يتنافي   مـــا  ــًا  فــنــي
حدوثها  اإمكان  مع 
على نحو الت�سوير 
الـــــــوارد بــمــذكــرة 

النيابة. 
ــم ربة منزل ٥٥ �سنة البحيرة ……….٢6 ــس قـــــامـــــت قـــــــوة مـــــن قــ�

بــتــكــ�ــســيــر    .………
ــــخــــا�ــــس بــهــا  ـــك ال ـــس ـــكـــ� ال
وتحطيمة رغم ح�سولها على 
وذلــك  الــالزمــة  التراخي�س 
من  مح�سر  بتحرير  لقيامها 
قبل �سد احد �سباط �سرطة 
بالعتداء  وقــامــوا  الــمــرافــق 

عليه بال�سرب 

تـــــبـــــيـــــن وجــــــــود 
خـــــدو�ـــــس بــالــيــد 
و�سحجات  اليمنى 
وكـــدمـــات بــاعــلــى 

القدم اليمنى. 

�سغال في  ١٥�سنة البحيرة ……….٢7
الك�سك 

ــــــــــت قــــــــــــــــوة مــــن  ــــــــــام ق
بتك�سير  ق�سم……….  
الــكــ�ــســك الــخــا�ــس بــوالــدتــه 
وتحطيمة رغم ح�سولها على 
وذلــك  الــالزمــة  التراخي�س 
لقيامها  بتحرير مح�سر من 
قبل �سد اأحد �سباط �سرطة 
بالعتداء  وقاموا  المرافق، 

عليه بال�سرب 

تـــــبـــــيـــــن وجــــــــود 
باأ�سفل  �سحجات 
الـــ�ـــســـاق الــيــمــنــى 
والـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــرى 
اأخــرى  و�سحجات 

باليد اليمنى. 

اأثناء تواجد ال�سحية بميدان طالب ١8 �سنة البحيرة ………. ٢8
الــقــبــ�ــس عليه  تــم  الــ�ــســاعــه 
ـــم �ــســربــه داخـــل  ــقــوة وت ــال ب
احــــدي الـــمـــدرعـــات ثـــم تم 
ال�سرطة  لق�سم  ا�سطحابه 
حق  وجـــه  دون  واحـــتـــجـــازة 

وتهديده 

على  ــر�ــس  ــع ي ـــم  ل
الطب ال�سرعى 
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الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
٢9 .………

)وفاه(
منزل ربة منزل ٥8 �سنة البحيرة  على  الهجوم  اأثناء  في 

ابنها  على  للقب�س  ال�سحية 
�سياره  قــامــت  فــجــرا  بالقوة 
ــرطــة بــدهــ�ــســهــا امـــام  ــس ــ� ال
منزلها مما اأدى اإلى  وفاتها.

في   حاد  انخفا�س 
ـــــدورة الــدمــويــة  ال
لها  اجــــــراء  ــــم  وت
ــى  ــب ــل انــــعــــا�ــــس ق
ــكــن كل  ورئـــــوى ول
ــمــحــاولت  ـــذه ال ه
ـــــاءت بــالــفــ�ــســل،  ب
من  تعانى  وكــانــت 
العين  اأ�سفل  كدمة 
في   وك�سر  الي�سرى 
�ـــســـلـــوع الــقــفــ�ــس 
الـــــ�ـــــســـــدرى مــن 
الي�سرى  الناحية 
وكـــ�ـــســـر بــالــفــخــذ 
�سحجات  الأيــ�ــســر 
ومتفرقه  متعددة 

من الج�سم. 
الق�سوة مندوب مبيعات٣٠ �سنة البحيرة ……….٣٠ وا�ستعمال  �سربه  تم 

مباحث  �سباط  قبل  من  معه 
  .……… �ــســرطــة  ق�سم 
عليه  القب�س  ــاء  ــن اأث ـــك  وذل
لــتــنــفــيــذ حــكــم �ـــســـادر في  

جنحة خيانة الأمانة.

مناظرة  واأفـــــادت 
الـــنـــيـــابـــة بـــوجـــود 
اأعلى  به  اإ�سابات 
الذراع الأيمن وفي  
ـــة كـــف الــيــد  ـــداي ب
الــيــ�ــســرى ويــوجــد 
ـــات  ـــاب اآثـــــــار اإ�ـــس
فـــي  ركــبــة الــقــدم 

الي�سرى. 
ــال طالبة٢٠ �سنة البحيرة ……….٣١ ــم ــع ــت ــس تــــم �ـــســـربـــهـــا وا�

الــقــ�ــســوة مــعــهــا و�ــســفــعــهــا 
ــاء  ــن ــــك اأث عــلــى وجــهــهــا وذل
الأحــكــام  تنفيذ  قـــوات  قــيــام 
�سرطة……….  بق�سم 

بالقب�س على �سقيقها. 

ل يوجد 

املنوفية
�ساحب مول ٣٢ �سنة المنوفية "………. ١

تجارى 
واخــر  ال�سحية  �سير  ــنــاء  اأث
بـــدراجـــة بــخــاريــة قــابــلــهــم 
انهم  واأدعــي  ال�سرطة  اأمين 
ل يحملون اأي رخ�سة ولكنهم 
الجمركي  ـــراج  الإف يحملون 
فبداأ اأمين ال�سرطة في ال�سب 
التحدث  منه  فطلبوا  وال�ستم 
من  كــان  فما  لئــق  باأ�سلوب 
قاموا  اأن  اإل  الأمـــن  اأفــــراد 
وا�سطحبوه  و�سحله  ب�سربة 
………. وقام  اإلي ق�سم 
بالعتداء  المباحث  رئي�س 

عليهم و�سحلهم مرة اأخري 

ر�سية  �ــســحــجــات 
بج�سم  احتكاكية 
را�سة  اج�سام  اأو 
ــنــة الــ�ــســطــح  خــ�ــس
ـــجـــوز حــدوثــهــا  وي
ال�سحب  مــثــل  مــن 
والجر على الر�س 

 .
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الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
يعمل في  مول ٣٠ �سنة المنوفية ……….٢

تجارى 
واأخــر  ال�سحية  �سير  اأثــنــاء 
بـــدراجـــة بــخــاريــة قــابــلــهــم 
انهم  واأدعــي  ال�سرطة  اأمين 
ل يحملون اأي رخ�سة ولكنهم 
الجمركي  ـــراج  الإف يحملون 
فبداأ اأمين ال�سرطة في ال�سب 
التحدث  منه  فطلبوا  وال�ستم 
من  كــان  فما  لئــق  باأ�سلوب 
قاموا  اأن  اإل  الأمـــن  اأفــــراد 
وا�سطحبوه  و�سحله  ب�سربه 
………. وقام  اإلي ق�سم 
بالعتداء  المباحث  رئي�س 

عليهم و�سحلهم مرة اأخرى

ر�سية  �ــســحــجــات 
بج�سم  احتكاكية 
را�سة  اأجــ�ــســام  اأو 
ــنــة الــ�ــســطــح  خــ�ــس
ـــجـــوز حــدوثــهــا  وي
ال�سحب  مــثــل  مــن 
والجر على الأر�س

الإ�ضكندرية
ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن ل يعمل ٣٤ �سنة الإ�سكندرية ……….   ١ ـــن اأث

م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
عليه  وقــبــ�ــســوا  ــعــذيــب  ــت وال
بدون وجه حق وذلك لقيامه 
واأهالي ………. بتقديم 
من  الداخلية  لــوزيــر  �سكوى 
ق�سم  �ــســبــاط  �ــســد  قـــبـــل  

 .………
ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن عامل  6٥ �سنة الإ�سكندرية ……….٢ ـــن اأث

م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
منهى  وا�ــســتــعــمــال  ــ�ــســب  وال
ــقــ�ــســوة وتــحــطــيــم مــنــزلــه  ال
بالكامل  المنزل  ومحتويات 
وقــبــ�ــســوا عــلــيــه بــــدون وجــه 
واأهــالــي  لقيامه  وذلـــك  حــق 
بتقديم �سكوى   .………
لوزير الداخلية من قبل  �سد 

�سباط ق�سم ……….

ل يوجد 

ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن بدون عمل ٤٥ �سنة الإ�سكندرية ……….٣ ـــن اأث
م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
عليه  وقــبــ�ــســوا  ــعــذيــب  ــت وال
بدون وجه حق وذلك لقيامه 
واأهالي ………. بتقديم 
من  الداخلية  لــوزيــر  �سكوى 
ق�سم  �ــســبــاط  �ــســد  قـــبـــل  

.  .………



الجريمة م�ستمرة

81

الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن عامل عاأدى ٣٤ �سنة الإ�سكندرية ………. ٤ ـــن اأث

م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
عليه  وقــبــ�ــســوا  ــعــذيــب  ــت وال
بدون وجه حق وذلك لقيامه 
واأهالي ………. بتقديم 
من  الداخلية  لــوزيــر  �سكوى 
ق�سم  �ــســبــاط  �ــســد  قـــبـــل  

..………

اأ�سفل  جرح قطعى 
العين اليمنى. 

ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن عاطل ٢9 �سنة الإ�سكندرية ……….٥ ـــن اأث
م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
عليه  وقــبــ�ــســوا  ــعــذيــب  ــت وال
بدون وجه حق وذلك لقيامه 
واأهالي ………. بتقديم 
من  الداخلية  لــوزيــر  �سكوى 
ق�سم  �ــســبــاط  �ــســد  قـــبـــل  

………

جــــــــــرح قـــطـــعـــى 
الي�سرى  بالركبة 
بطول  الداخل  من 
حواإلى  ٥ �سنتيمتر 
متفرقه  وكــدمــات 
وكامل  بالفخذتين 
ـــوجـــه  الـــظـــهـــر وال
ــــن  ــــاعــــدي ــــس ــــ� وال
ــمــن  والــعــ�ــســد الأي

والأنف. 
معاون خدمة ٥٣ �سنة الإ�سكندرية ……….6

متعاقدة 
ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن  ـــن اأث
م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
على منزل ال�سحية وحطموا 

كل المنقولت الموجوده به.

ل يوجد تقرير 

ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن ل يعمل ٤٣ �سنة الإ�سكندرية ……….7 ـــن اأث
م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
عليه  وقــبــ�ــســوا  ــعــذيــب  ــت وال
بدون وجه حق وذلك لقيامه 
واأهالي ………. بتقديم 
من  الداخلية  لــوزيــر  �سكوى 
ق�سم  �ــســبــاط  �ــســد  قـــبـــل  

.………
ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن ل يعمل ٤٣ �سنة الإ�سكندرية ……….8 ـــن اأث

م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
عليها  وقــبــ�ــســوا  والــتــعــذيــب 
بدون وجه حق وذلك لقيامها 
واأهالي ………. بتقديم 
من  الداخلية  لــوزيــر  �سكوى 
ق�سم  �ــســبــاط  �ــســد  قـــبـــل  

.………

لم يرد 
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)محامون - م�ست�سارون قانونيون( 

الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن ل يعمل ١7 �سنة الإ�سكندرية ……….9 ـــن اأث

م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
عليه  وقــبــ�ــســوا  ــعــذيــب  ــت وال
بدون وجه حق وذلك لقيامه 
واأهالي ………. بتقديم 
من  الداخلية  لــوزيــر  �سكوى 
ق�سم  �ــســبــاط  �ــســد  قـــبـــل  

..………

ر�سية  اإ�ـــســـابـــات 
– تن�ساأ  احتكاكية 
اأو  ـــم  ـــس جـــ� عـــــن 
ـــام را�ـــســـة  ـــس اجـــ�
ــهــا خــ�ــســنــة  ــعــ�ــس ب
وم�ستطيلة  ال�سطح 
كانت  اأيا  الآنطباع 
ع�سا اأو ما اأ�سبة. 

ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن ل يعمل ٢٣ �سنة الإ�سكندرية ……….١٠ ـــن اأث
م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
عليه  وقــبــ�ــســوا  ــعــذيــب  ــت وال
بدون وجه حق وذلك لقيامه 
واأهالي ………. بتقديم 
من  الداخلية  لــوزيــر  �سكوى 
ق�سم  �ــســبــاط  �ــســد  قـــبـــل  

.  .………

ر�سية  اإ�ـــســـابـــات 
احتكاكية  ور�سية 
– تن�ساأ عن ج�سم 
را�سة  اأجــ�ــســام  اأو 
ــهــا خــ�ــســنــة  ــعــ�ــس ب
وم�ستطيلة  ال�سطح 
الآنطباع  ال�سطح 
اأيا كانت كع�سا اأو 

ما �سابه . 

ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن ل يعمل ٢6 �سنة الإ�سكندرية ……….١١ ـــن اأث
م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
ــى الــ�ــســحــيــة بــالــ�ــســرب  عــل
والتعذيب وال�سعق بالكهرباء 
وقــبــ�ــســوا عــلــيــه بــــدون وجــه 
واأهــالــي  لقيامه  وذلـــك  حــق 
بتقديم �سكوى   .………
لوزير الداخلية من قبل  �سد 

�سباط ق�سم ………..

كـــدمـــات مــتــعــددة 
بو�سط  ومتداخلة 
وجـــانـــبـــى الــظــهــر 
ـــون بــنــفــ�ــســجــى  ـــل ب
�سحجات  محمر، 
احتكاكية  را�سية 
ــظــمــة  ــت غــــيــــر مــن
هذه  وكل   ، ال�سكل 
تن�سا  الإ�ـــســـابـــات 
عـــن الــمــ�ــســادمــة 
اج�سام  اأو  بج�سم 

خ�سنة ال�سطح . 
�ساحب محل ٤٥ �سنة الإ�سكندرية ……….١٢

بيع اداوت 
غط�س 

ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن  ـــن اأث
م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
 .……… ـــمـــنـــطـــقـــة  ب
ال�سحية  مــنــزل  اأقــتــحــمــوا  
وحطموا كل محتوياته وذلك 
 .……… واأهالي  لقيامه 
ـــر  ـــوزي ـــكـــوى ل بـــتـــقـــديـــم �ـــس
الداخلية من قبل �سد �سباط 

ق�سم ……….

ل يوجد 



الجريمة م�ستمرة
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الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
قام اأحد �سباط ق�سم �سرطة نقا�س٢٤ �سنة الإ�سكندرية ……….  ١٣

بالتعدى على    .………
بالرجل  بال�سرب  ال�سحية 
فـــي  �ــســدره وظــهــره وذلــك 
وبين  بينه  م�ساجره  لحدوث 
اأحــدث  مما  المخبرين  اأحــد 

ا�سابته   

كدمات ر�سية غير 
ال�سكل  مــنــتــظــمــة 
�سملت  مــتــداخــلــه 
ــن  ــمــي مـــنـــطـــقـــة ي
والأذن  الــجــبــهــة 
م�سحوبة  اليمنى 
ــــوى  بـــتـــ�ـــســـرب دم
ـــون بــنــفــ�ــســجــى  ـــل ب
بالجفون،  مـــزرق 
�سحجات  وكــذلــك 
ــدم  ــق ــم ـــة ب ـــي ر�ـــس
الركبتين وكل هذه 
تن�ساأ  الإ�ــســابــات 
مـــن الــمــ�ــســادمــه 

بج�سم �سلب. 
حا�سلة على ٢8 �سنة الإ�سكندرية ……….١٤

دبلوم �سناعه 
ـــاء قــيــام قــــوات الأمــــن  ـــن اأث
م�ساجرة  عــلــى  بال�سيطرة 
تعدوا   .……… بمنطقة 
على منزل ال�سحية وحطموا 

كل المنقولت الموجوده به.

ل يوجد 

�سائق و�ساحب ٢9 �سنة الإ�سكندرية ……….١٥
�سيارة 

ال�سحية  ــ�ــس  رف ــــر  اأث عــلــى 
ق�سم  �ــســبــاط  احــــد  لــطــلــب 
بــان    .……… �ــســرطــة 
يـــخـــرج مـــعـــه فـــــي  اأحـــــدى 
ال�سابط  فقام  الماأموريات. 
با�سطحابه اإلى  الق�سم وقام 
واإحــــداث  وتــعــذيــبــه  ب�سربه 

اإ�ساباته. 

ـــس بــالــكــتــف  ـــد� خ
ـــى   ــــمــــن حـــواإل الأي
وخـــد�ـــس  �ـــســـم   ٣
بــالــكــتــف الأيــ�ــســر 
�ــســم   ٣ حـــــواإلـــــى  
ـــة بــالــكــتــف  ـــدم وك
ـــى   ــــمــــن حـــواإل الأي
٣�ـــــســـــم وكــــدمــــة 
الخلفي   ــالــجــزء  ب
حواإلى   الرقبة  من 
وخـــدو�ـــس  ــم  ــس �  ٤
مـــتـــعـــددة بــبــاطــن 
الــ�ــســاعــد الأيــ�ــســر 
 ٥ اأكبرها حــواإلــى  
بجدار  وكدمة  �سم 

البطن. 
�ساحب �سيارة ٣٤ �سنة الإ�سكندرية ……….١6

اأجرة 
اأثـــنـــاء احــتــجــازه فـــي  ق�سم 
قامت    .……… �سرطة 
قوات الأمن ب�سربه وتعذيبه، 
لتقديمهم  لهم  عقابًا  وذلــك 
الق�سم  �سباط  �سد  بالغات 
القب�س  اأثناء  �سربهم  ب�سان 

عليهم واإحداث اإ�ساباته.

واأفـــــــاد الــتــقــريــر 
المبدئى  الــطــبــى 
تـــــبـــــيـــــن وجــــــــود 
اأ�سفل  اإ�ــســابــتــيــن 
الــعــيــن الــيــ�ــســرى 
وكــــــذلــــــك اآثــــــــار 
بمنطقة  اإ�ــســابــات 

الظهر.
اأثـــنـــاء احــتــجــازه فـــي  ق�سم عامل خراطه ٣8 �سنة الإ�سكندرية ……….١7

قامت    .……… �سرطة 
قوات الأمن ب�سربه وتعذيبه، 
لتقديمهم  لهم  عقابًا  وذلــك 
الق�سم  �سباط  �سد  بالغات 
القب�س  اأثناء  �سربهم  ب�ساأن 

عليهم واإحداث اإ�ساباته.

واأفـــــــاد الــتــقــريــر 
المبدئى  الــطــبــى 
وجـــــود اإ�ـــســـابـــات 
ـــى مــنــطــقــة  ـــاأعـــل ب
الـــظـــهـــر وكـــذلـــك 
منطقة الركبة من 

ال�ساق الأي�سر.
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ال�ضرعى
ـــاء احــتــجــازه فـــي  ق�سم عامل ٢٢ �سنة الإ�سكندرية ……….١8 ـــن اأث

قامت    .……… �سرطة 
وتعذيبه،  ب�سربه  الأمن  قوات 
لتقديمهم  لهم  عقابًا  ــك  وذل
الق�سم  �سباط  �سد  بــالغــات 
القب�س  اأثــنــاء  �سربهم  ب�سان 

عليهم واإحداث اإ�ساباته 

واأفــــــــــاد الـــتـــقـــري 
ــى الــمــبــدئــى  ــطــب ال
ـــات  ـــاب وجــــــود اإ�ـــس
بـــالـــيـــد الــيــ�ــســرى 
ــ�ــســر،  ــكــتــف الأي وال
ـــابـــة  ــــوجــــد اإ�ـــس وي
بــالــ�ــســاق الــيــمــنــى 

وبالراأ�س.
�ساحب مغ�سلة ٣٣ �سنة الإ�سكندرية ……….١9

�سيارات 
تتمكن  لم  م�ساجرة  اأثر  وعلى 
�سرطة  بق�سم  الأمــــن  قـــوات 
الــقــبــ�ــس  ـــن  م  .………
الــذى  الم�ساجرة  اأفـــراد  على 
نارية  اأ�سلحة  بحوزتهم  كــان 
فقامت بالقب�س على ال�سحية 
�سالح  بحيازة  اتهامه  وتلفيق 
وتعذيبه  ب�سربه  وقامت  نارى 

واإحداث اإ�ساباته.

لم يرد 

طالب في  ٢٠ �سنة الإ�سكندرية ……….٢٠
مدر�سة ثانوى 

�سنايع 

ــقــبــ�ــس على  ال ــى خــلــفــيــة  ــل ع
ــة عـــلـــى ذمـــــة اأحــــد  ــحــي ــ�ــس ال
لــه قامت  الــمــلــفــق  الــقــ�ــســايــا 
الــ�ــســرطــة بــ�ــســربــه وتــعــذيــبــه 
اإحداث  اإلى   اأدى  مما  و�سحله 

اإ�ساباته.

باأنه  علمًا  ــرد  ي لــم 
يــعــانــى مــن حــالت 
ـــــه  ـــــدي ــــــرع ول �ــــــس

اأمرا�س نف�سية.

عليهم بدون عمل ١9 �سنة الإ�سكندرية ……….٢١ القب�س  خلفية  وعــلــى 
�سرقة  واقــعــة  فـــي   متلب�سين 
قـــامـــت الـــ�ـــســـرطـــة بــ�ــســرب 
الأهالي  بم�ساعدة  المتهمين 

واإحداث اإ�سابتهم.

كدمات  وجود  تبين 
ــوجــه  ــال بــالــعــيــن وب
اأجــــزاء  وبمختلف 

الج�سم 

ميكانيكى ٢٥ �سنة الإ�سكندرية ……….٢٢
�سيارات 

تم تعذيبه و�سربه داخل ق�سم 
عــلــى  �سرطة………. 
اأهــالــي  عــلــى  الــقــبــ�ــس  خلفية 
………. وا�ستمر ال�سرب 
والــتــعــذيــب حــتــى خــلــف لديه 

عاهه م�ستديمة .

ـــم يــــرد الــتــقــريــر  ل
الــطــبــى الــنــهــائــى 
ولــــكــــن الــ�ــســحــيــة 
قــــام بــا�ــســتــئــ�ــســال 

الخ�سية 

ــبــه اأثــنــاء عامل محارة ٢9 �سنة الإ�سكندرية ……….٢٣ ــعــذي تـــم �ــســربــه وت
ق�سايا  اأحد  في   عليه  القب�س 

المخدرات 

لم يرد 

٢٤ .………
)متوفي (

�سائق ٥٢ �سنة الإ�سكندرية 
ميكروبا�س 

�سرطة  قــ�ــســم  داخــــل  تـــوفـــي  
 ………

لم يرد 

ال�سحية يعانى من حالة �سرع ل يعمل ٢٠ �سنة الإ�سكندرية ……….٢6
في   محب�سة  داخـــل  م�ستمرة 

ق�سم �سرطة ……….

ل يوجد 

املنيا
طالب بكلية ٢٢ �سنة المنيا "………. ١

الداب 
ـــام قـــــوة تــنــفــيــذ  ـــي ــــاء ق ــــن اأث
�سرطة  ق�سم  فــي   الأحــكــام 
احــد  بتنفيذ   .………
الأحكام �سد ال�سحية الأولى 
قـــامـــوا   )  .………(
اأ�سقائه  وعلى  عليه  بالتعدي 
وا�ستعمال الق�سوة معهم ومع 

والدته مما اأحدث اإ�سابتهم 

يوجد جرح مخيط 
بــــغــــرز جـــراحـــيـــة 

اأ�سفل الذقن.
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ال�ضرعى
موظف بال�سكة ٣6 �سنة المنيا……….٢

الحديد
ـــام قـــــوة تــنــفــيــذ  ـــي ــــاء ق ــــن اأث
�سرطة  ق�سم  فــي   الأحــكــام 
ــذ  ــفــي ــن ــت ب   .………
�سقيقه  �سد  ــام  الأحــك اأحـــد 
قـــامـــوا   )  .………(
ا�سقائه  وعلى  عليه  بالتعدي 
وا�ستعمال الق�سوة معهم ومع 

والدته مما احدث اإ�سابتهم

ــحــجــات  ــس عــــــدة �
مـــغـــطـــاه بــقــ�ــســرة 
مـــحـــمـــرة رطـــبـــة 
بالجانب  منت�سرة 
الأي�سر من الظهر.

ـــام قـــــوة تــنــفــيــذ �ساحب محل٣٣ �سنة المنيا……….٣ ـــي ــــاء ق ــــن اأث
�سرطة  ق�سم  فــي   الحــكــام 
اأحـــد  ……….بتنفيذ 
ـــد �ــســقــيــقــه  الأحــــــكــــــام �ـــس
ــــوا  ــــام ق  )………(
اأ�سقائه  وعلى  عليه  بالتعدي 
وا�ستعمال الق�سوة معهم ومع 

والدته مما اأحدث اإ�سابتهم

كامل  غــيــر  �سحج 
مغطى  ال�ــســتــداره 

بق�سرة رطبة

وتعذيبه مقاول ٣٢ �سنة المنيا ………. ٤ عليه  ــداء  العــت تــم 
ــه الـــ�ـــســـجـــائـــر فــي   ــئ ــطــف ــت ب
ــه و�ــســربــه و�ــســحــلــه في   يــدي
داخــل  لذلك  المعد  المكان 
ــم )الــــثــــالجــــة( مــن  ــس ــ� ــق ال
�سرطة  مباحث  رئي�س  قبل 
وذلك لرف�س   ..………
مركز  فــي   مر�سد  يعمل  اأن 

..…

لم يرد 

خ�سوم �سائق٤٠ �سنة المنيا ……….٥ اأحـــد  لعالقة  نــظــرًاً 
ق�سم  ــبــاط  ــ�ــس ب الــ�ــســحــيــة 
قــام    .……… �ــســرطــة 
ــداء  ــالعــت بــا�ــســطــحــابــهــم ل
اأمام  وتعذيبه  ال�سحية  على 
التعذيب  وا�ستكمال  جيرانه 
مما  الق�سم.  فــي   ذلــك  بعد 

اأحدث اإ�ساباته 

تـــــبـــــيـــــن وجــــــــود 
ر�سية  اإ�ـــســـابـــات 
بـــالـــوجـــه والــعــنــق 
ــيــجــة  ــت حــــدثــــت ن
بج�سم  الم�سادمة 
�سلب  اأجــ�ــســام  اأو 
را�ـــســـي وكــدمــات 
بالعنق  و�سحجات 
ـــــــــت مــــن  حـــــــــدث
بج�سم  الحتكاك 
واإ�سابات  خاد�س 
الـــمـــجـــنـــى عــلــيــه 
ــحــدوث  جـــائـــزة ال
الــتــعــذى عليه  مــن 

باليد.
ق�سم �سائق ٣7 �سنة بنى �سويف ……….6 داخل  عليه  القب�س  تم 

وتـــعـــذيـــبـــه   .………
على  العتراف  على  لإجباره 
ــه مما  ــي الــتــهــم الــمــوجــهــة اإل

اأحدث اإ�ساباته.

جرح  وجـــود  تبين 
ــى  ــاأعــل �ــســطــحــى ب

الجبهة. 

تم اقتحام منزلها بدون وجه لي�سان�س حقوق ٢٥ �سنة  المنيا ……….7
مباحث  رئي�س  قبل  مــن  حــق 
 .……… �ــســرطــة  ق�سم 
بالقب�س  قــامــوا  ذلــك  وبــعــد 
عـــلـــى اأ�ـــســـقـــائـــهـــا وقـــامـــوا 
بكل  وتــعــذيــبــهــم  بــ�ــســربــهــم 
و�سائل التعذيب في  الق�سم. 

ل يوجد 
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ال�ضرعى
ــاحــث يعمل ميكانيكي ٣٣ �سنة المنيا ……….8 ـــاط مــب ـــب قــــامــــت �ـــس

 .……… �ــســرطــة  ق�سم 
باقتحام منزل ال�سحية عدة 
دون  واإهانته  و�سربه  مــرات 
اإحـــداث اإ�ــســابــات بــه وذلــك 
العمل  عــلــى  مــوافــقــة  ــعــدم  ل

كمر�سد لهم. 

ل يوجد 

بني �ضويف
موظف ب�سركة ٣8 �سنة بنى �سويف ……….١

الكهرباء 
مــبــاحــث ق�سم  مــعــاون  قـــام 
باقتحام  مركز………. 
والعــتــداء  ال�سحية  مــنــزل 
ـــه بــــالــــ�ــــســــرب وقـــــام  ـــي عـــل
الق�سم  اإلـــــى   بــا�ــســطــحــابــه 
في   عليه  العتداء  وا�ستكمل 

الق�سم 

لم يرد 

عليه دبلوم �سناعه ٣8 �سنة بنى �سويف ……….٢ القب�س  بعد  تعذيبه  تم 
في   و�سعه  طريق  عن  وذلــك 
غرفه وو�سعه تحت المروحه 

 .

مع  �سديد  ارتجاج 
بالمرئي  الــتــهــاب 
والــــتــــهــــاب حـــاد 

بالمعده . 
بتهمة طالب ٢7 �سنة بنى �سويف ……….٣ عليه  القب�س  ــاء  ــن اأث

التــجــار فــي  الــمــخــدرات تم 
العــــتــــداء عــلــيــه بــالــ�ــســرب 

والتعذيب 
بتهمة حداد م�سلح ٢٣ �سنة بنى �سويف ……….٤ عليه  القب�س  ــاء  ــن اأث

التــجــار فــي  الــمــخــدرات تم 
العــــتــــداء عــلــيــه بــالــ�ــســرب 

والتعذيب واإحداث اإ�ساباته 

جرح  وجـــود  تبين 
�ــســطــحــى بــايــمــن 
فـــروه الــراأ�ــس من 
الـــجـــهـــه الــيــمــنــى 
ــم  ــس �  ١ ـــــطـــــول  ب
ووجـــــــــــــود جـــــرح 
�ــســطــحــى بــاعــلــى 
الـــكـــتـــف الأيـــمـــن 
ووجـــــــــــــود جـــــرح 

�سطحى بالظهر. 
اأحــد ل يعمل ٣7 �سنة بنى �سويف ……….٥ ــام  ق عليه  القب�س  ــاء  ــن اأث

بو�سع  عر�سه  بهتك  ال�سباط 
عــ�ــســايــا خــ�ــســبــيــة فـــي  فــرجــه 
اأحــد  على  بالتوقيع  يــقــوم  لكى 

المحا�سر  

بــلــون  ـــات  ـــدم ك  -١
بع�سها  بــنــفــ�ــســجــى 
�ــســريــطــيــة الــ�ــســكــل 
الظهر  وي�سار  يمين 
وكـــــدمـــــات اأخــــــرى 
ــــون بــنــفــ�ــســجــى  ــــل ب
غـــــيـــــر مـــنـــتـــظـــمـــه 
اليد  بخلفية  ال�سكل 

الي�سرى. 
ــــــــــــــــــــدد مــــن  ٢-ع
ال�سريطية  الكدمات 
ــل بــالــعــ�ــســد  ــك ــس ــ� ال
ـــن والــ�ــســاعــد  ـــم الأي

الأي�سر.
٣-�ــســحــجــة حــولــهــا 
بنف�سجى  بلون  تكدم 
بنية  ق�سرة  وعليها 

اللون. 
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ال�ضرعى
الفيوم

المركزى  طالب ٢١ �سنة الفيوم ……….١ الأمن  قوات  قامت 
اأثـــنـــاء الــقــاء الــقــبــ�ــس على 
الــهــاربــيــن  المتهمين  اأحــــد 
اإطالق الأعيرة  قاموا بتبادل 
ا�ستقرت  ع�سوئيًا  الــنــاريــة 

اأحدها في  �سدره 

طلق  نتيجة  توفي  
في   ا�ستقر  نارى 

ال�سدر 

طبيب عالج ٢9 �سنة الفيوم ……….٢
طبيعى 

توقيعات  بجمع  قيامه  اأثناء 
محمد  الـــدكـــتـــور  لــتــر�ــســيــح 
للرئا�سة  للتر�سح  البرادعى 
ق�سم  مــبــاحــث  رئــيــ�ــس  قـــام 
  .……… ـــــرطـــــة  ـــــس �
بــالــتــعــدى عــلــيــه واحــتــجــازه 

بدون وجه حق

ل يوجد  

معه عامل زراعى ٢٤ �سنة الفيوم ……….٣ الــقــ�ــســوة  ا�ستعمال  تــم 
اأثناء القب�س عليه.

ل يوجد 

ال�ضرقية
تم تعذيبه اأثناء القب�س عليه حداد م�سلح 68 �سنة ال�سرقيه ……….١

اإ�سابات  واإحداث  قتل  بتهمة 
به.

لم يرد 

بال�سروع ال�سرقية ………. ٢ اتهامه  تم  ال�سحية 
في قتل وعليه توجه بعد طلبه 
لق�سم ال�سرطة و تم العتداء 
في  الم�سكو  قــبــل  مــن  عليه 
داخل  والجلد  بال�سرب  حقه 

الق�سم.

لم يرد 

الإ�ضماعيلية
ــنــاء عاطل ٣٠ �سنة الإ�سماعيلية ………. ١ تــم �ــســربــه وتــعــذيــبــه اأث

الإتجار  بتهمة  عليه  القب�س 
في  المخدرات. 

وجـــــود �ــســحــجــات 
طـــولـــيـــة بــالــظــهــر 
ووجـــــــــــــود جـــــرح 
ـــمـــن  بـــالـــكـــوع الأي
مــــــن الـــ�ـــســـاعـــد 
وكـــذا وجـــود جرح 

بال�ساق اليمنى. 
قبل مندوب مبيعات ٢7 �سنة الإ�سماعيلية ……….٢ مــن  عليه  ــداء  ــت الع تــم 

وذلك  ــده  ووال ال�سباط  اأحــد 
تكييف  فــي   م�سكلة  لــوجــود 
تم �سرائه من خالل ال�سحية 
ــامــوا بــ�ــســربــه وتــعــذيــبــه  ــق ف

واإحداث اإ�ساباته.

ــــــدى  ـــــف ل ـــــخـــــل ت
الــ�ــســحــيــة مــر�ــس 
في   يتمثل  نف�سى 
النطق  حا�سة  فقد 
ــجــة تــعــر�ــســه  ــي ــت ن

ل�سدمة ع�سبية.
م�سرف ب�سركة ٢6 �سنة الإ�سماعيلية ………. ٣

عثمان جروب 
وال�سحل  لــلــ�ــســرب  تــعــر�ــس 
والــتــعــذيــب بــمــقــر الــفــرقــة 
لقيام  وذلـــك   .………
بع�س اأفراد القوات الم�سلحة 
بالتعدى على اأر�س ال�سحية.

على  يعر�س  لم 
الطبيب ال�سرعى 
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ال�ضرعى
ــعــدى عــلــيــه مـــن قبل ٣٥ �سنة الإ�سماعيلية ……….٤ ــت تـــم ال

ــاء  ــق ـــنـــاء اإل ــــوات الأمـــــن اأث ق
القب�س عليه وتم �سبه واإهانته 

و�سربه.

لم يرد 

�سرطة بدون عمل ٢٣ �سنة الإ�سماعيلية ……….٥ ق�سم  �سباط  اأدعـــى 
ال�سحية  اأن   .………
واإحــ�ــســاره  �سبطه  مــطــلــوب 
الق�سم  اإلــى   ا�سطحابه  وبعد 
واإهانته  عليه  بالتعدى  قاموا 
ذلك  وبــعــد  وال�ستم  بال�سب 
اأ�سماء  ت�سابه  هناك  اأن  تبين 
�سبطه  المطلوب  وبين  بينه 

واح�ساره.

ل يوجد 

والدته عامل ٢8 �سنة الإ�سماعيلية ……….6 بمنزل  تواجده  اأثناء 
فــــوؤجــــى بــــرجــــال الــ�ــســرطــة 
على  بالقب�س  قيامهم  واأثناء 
واإهانته  ب�سربه  قاموا  والدته 

واإحداث اإ�ساباته 

ـــارة عن  وهــــى عـــب
واإ�سابات  كدمات 
و�سحجات  را�سية 
ــزة الــحــدوث  وجــائ
في  تاريخ معا�سر. 

عامل بالمنطقة ١6 �سنة الإ�سماعيلية ……….7
ال�سناعيه  

اإلـــــى  ق�سم  ـــاء ذهـــابـــه  ـــن واأث
لعمل   .……… �ــســرطــة 
مح�سر بالقب�س عليه و�سربه 
بالكهرباء.  �سعقًا  وتعذيبه 

واإحداث اإ�ساباته 

جروح  وجــود  تبين 
�ــســطــحــيــة بــاأعــلــى 
ـــــروح  الـــفـــخـــذ وج
بــالــذراع  �سطحية 
والي�سري  اليمنى 
بالراأ�س  وكــدمــات 
ــــــحــــــجــــــات  ــــــس و�

بالركبتين 
عامل حداد ٢٣ �سنة الإ�سماعيلية ……….8

م�سلح 
اإلـــــى  ق�سم  ـــاء ذهـــابـــه  ـــن واأث
لعمل    .……… �سرطة 
مح�سر بالقب�س عليه و�سربه 
بالكهرباء  �سعقًا  وتــعــذيــبــه 

وبالكرباج. واإحداث اإ�ساباته

جروح  وجــود  تبين 
بالركبة  �سطحية 
والي�سرى  اليمنى 
�سطحية  وجـــــروح 
ــــى الآنـــــــف  ــــاأعــــل ب
والـــ�ـــســـفـــة الــعــلــيــا 
وكدمات  وال�سقلى 
و�سحجات  بالظهر 

بالذراعين 
خياط ٢٠ �سنة الإ�سماعيلية ……….9

بال�ستثمار 
اإلـــــى  ق�سم  ـــاء ذهـــابـــه  ـــن واأث
لعمل   .……… �ــســرطــة 
مح�سر بالقب�س عليه و�سربه 
ج�سمه  على  بال�سير  وتعذيبه 
ــــــس.  وهــــو نـــائـــم عــلــى الأر�

واإحداث اإ�ساباته

وجـــــــــــود جـــــــروح 
بالرقبة  �سطحية 
وكدمات  والــيــديــن 
ــى  ــل ــاأع ـــدة ب ـــدي �ـــس
ـــد  ـــي الــــــراأ�ــــــس وال
ــرى وكــدمــة  ــس ــ� ــي ال
بــمــفــ�ــســل الــركــبــه 
واآلم  ـــمـــنـــى  ـــي ال

بالخ�سيتين 
وعند ذهابه اإلى  ق�سم �سرطة نقا�س ٣٥ �سنة الإ�سماعيلية ……….١٠

عن  ــوؤال  ــ�ــس ــل ل  .………
�سقيقه المقبو�س عليه فوؤجى 
و�سربه  ب�سبه  ال�سباط  باأحد 
وا�سطحابه اإلى  داخل الق�سم 

ل�ستكمال التعذيب.

تبين تغيب المعالم 
ال�سلية  الإ�سابية 
ويــوجــد  لل�سحية 
اإ�سابات  عدة  اآثــار 
ــل اإ�ـــســـابـــة في   ــث م
ــيــة  ــــس را�ــس ــــراأ� ال
وتـــــــــحـــــــــدث مـــن 
بج�سم  الم�سادمه 

اأو اأج�سام �سلبة. 
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ال�ضرعى
من �سواق اجره ٣٢ �سنة ال�سماعيليه ……….١١ الطالب  ا�ستيقاف  اأثناء 

�سرطة  قــ�ــســم  �ــســبــاط  قــبــل 
الإ�سماعيلية . قام اأحد اأمناء 
ال�سرطة ب�سفع الطالب على 
وجهه وهو جال�س في  �سيارته 
في   يده  بقب�سة  ب�سربه  وقام 

يده واإحداث اإ�ساباته 

كدمة  وجــود  تبين 
بــالــجــفــن الــعــلــوى 
بالعين  وال�سفلى 
الــيــ�ــســرى ونــزيــف 
الملتحمه  ــحــت  ت
وارتـــــ�ـــــســـــاحـــــات 
ونــزيــف  بالقرنية 
بـــالـــخـــد الأيــــمــــن 
ــن  ــي ــع وحـــــدقـــــة ال

ت�ستجيب لل�سوء 
ال�ضوي�س

اأثـــــنـــــاء فـــ�ـــس تـــظـــاهـــرات طالب ال�سوي�س ……….١
ال�سحية  اأ�سيب  بالمحافظة 

بطلق نارى اأدى اإلى  وفاته 

ــــــــاد الــتــقــريــر  اأف
المبدئي  الــطــبــى 
ب�سبب  ــوفــاة  ال اأن 

طلق نارى 
اأ�سيب اأثناء ف�س التظاهرات دبلوم �سنايع ٢7 �سنة ال�سوي�س ……….٢

بمحافظة ال�سوي�س 
لم يرد 

طالب بمعهد ٢٥ �سنة ال�سوي�س ……….٣
نظم معلومات 

ادارية 

اأ�سيب اأثناء ف�س التظاهرات 
بمحافظة ال�سوي�س 

لم يرد 

طالب بالفرقة ٢٠ �سنة ال�سوي�س ……….٤
الثانية بكلية 

تجارة 

اأثـــــنـــــاء فـــ�ـــس تـــظـــاهـــرات 
ال�سحية  اأ�سيب  بالمحافظة 

بطلق نارى اأدى اإلى  وفاته 

ــــــــاد الــتــقــريــر  اأف
الطبى المبدئي اأن 
طلق  ب�سبب  الوفاة 

نارى بالبطن 
اأثـــــنـــــاء فـــ�ـــس تـــظـــاهـــرات نجار م�سلح ٣٠ �سنة ال�سوي�س ……….٥

ال�سحية  اأ�سيب  بالمحافظة 
بطلق نارى اأدى اإلى  وفاته 

ــــــــاد الــتــقــريــر  اأف
المبدئي  الــطــبــى 
ب�سبب  ــوفــاة  ال اأن 

طلق نارى
اأثـــــنـــــاء فـــ�ـــس تـــظـــاهـــرات طالب اعداأدى ١٥ �سنة ال�سوي�س ……….6

ال�سحية  اأ�سيب  بالمحافظة 
بطلق نارى اأدى اإلى  وفاته 

ــــــــاد الــتــقــريــر  اأف
المبدئي  الــطــبــى 
ب�سبب  ــوفــاة  ال اأن 

طلق نارى
طالب بالفرقة ٢١ �سنة ال�سوي�س ……….7

الثانية بكلية 
التجارة 

اأثـــــنـــــاء فـــ�ـــس تـــظـــاهـــرات 
ال�سحية  اأ�سيب  بالمحافظة 

بطلق نارى اأدى اإلى  وفاته 

ــــــــاد الــتــقــريــر  اأف
المبدئي  الــطــبــى 
ب�سبب  ــاة  ــوف ال ان 

طلق نارى
طالب بالفرقة ١7 �سنة ال�سوي�س ……….8

الثانية تجارة 
اأثـــــنـــــاء فـــ�ـــس تـــظـــاهـــرات 
ال�سحية  اأ�سيب  بالمحافظة 

بطلق نارى اأدى اإلى وفاته 
ــــــــاد الــتــقــريــر  اأف
المبدئي  الــطــبــى 
ب�سبب  ــاة  ــوف ال ان 

طلق نارى
اأ�سيب اأثناء ف�س التظاهرات بدون عمل ٤٣ �سنة ال�سوي�س ……….9

بمحافظة ال�سوي�س 
لم يرد 

اأ�سيب اأثناء ف�س التظاهرات ال�سوي�س ……….١٠
بمحافظة ال�سوي�س 

لم يرد 

طالب بالثانوية ١8 �سنة ال�سوي�س ……….١١
العامة 

اأ�سيب اأثناء ف�س التظاهرات 
بمحافظة ال�سوي�س 

لم يرد 

اأثــــــنــــــاء فـــ�ـــس تـــظـــاهـــرات ال�سوي�س ……….١٢
ال�سحية  اأ�سيب  بالمحافظة 

بطلق نارى اأدى اإلى  وفاته
اأفاد التقرير الطبى 
الوفاة  اأن  المبدئي 

ب�سبب طلق نارى
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ال�ضرعى
التظاهرات ال�سوي�س ……….١٣ ف�س  اأثناء  اأ�سيب 

بمحافظة ال�سوي�س 
لم يرد 

اأ�ضوان
ــة راعى اأغنام ٤٥ �سنة اأ�سوان ……….١ ــحــي ــ�ــس ـــــاء خـــــــروج ال ـــــن اأث

عــن  ــبــحــث  ــل ل  .………
كونه  حديثا  النابتة  المراعي 
فوجئ  لــالأغــنــام  راعــيــًا  يعمل 
بدوريه لحر�س الحدود وقامت 
ــة  ــاري ــن بـــاإطـــالق الأعــــيــــرة ال
متاأثرا  لوفاته  اأدى  مما  عليهم 

باإ�سابته.

فتحة  وجـــود  تبين 
اأ�سفل ال�سرة  دخول 
وفــتــحــة خـــروج من 
مع  اليمنى  الناحية 

وجود نزيف بولى. 

�سنة اأ�سوان ………. ٢  ٥٠ حتفه عامل   ــيــه  عــل ــمــجــنــي  ال ــي  ــق ل
في   عليه  القب�س  ــقــاء  اإل بعد 
جنح    .……… الق�سية 
الذهب  عــن  تنقيب  ع�سكرية 
بمنطقة محظورة ع�سكريا وتم 
حب�سه لمدة ١٥ يوما احتياطيًا 
في  محب�سة  اإلي  ذهابه  واأثناء 
�سيارة يقودها اأحد المجندين 
انقلبت ال�سيارة في ال�سحراء 
بك�سور  عليه  المجني  واأ�سيب 
وجروح وتم نقله الي م�ست�سفي 
وبعد  الع�سكري   .………
الم�ست�سفي  من  خــرج  يومين  
اإلى  الق�سم بعد �سدور تقرير 
توفي  ولكنه  حالته  با�ستقرار 
بيومين  بعدها  الق�سم  داخــل 

متاأثرا بجراحه وك�سوره. 

لم يرد 

اأ�ضيوط
اإلـــــى  عمله خفير نظامي٣٥ �سنةاأ�سيوط ……….٣ ذهـــب الــ�ــســحــيــة 

 .……… �سرطة  بمركز 
�سرطة  مــركــز  مـــاأمـــور  فــقــام 
ب�سرقة  باتهامه   .………
مبلغ  و�سرقة  الق�سم  خزينة 
مالى  منها وتم احتجازة بدون 
�ساعة   ٢٤ من  اأكثر  حق  وجــه 
وتــعــذيــبــه بــالــ�ــســرب والــركــل 

وال�سب وتعليقه من اأرجله.

لم يرد 
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ال�ضرعى
جنوب �ضيناء

�سنة �سرم ال�سيخ ………. ١ يعمل بودي جارد  ٢6 
بدي�سكو البا�سا

تعر�س المجني عليه لالإ�سابة 
اأودي  بــ�ــســدره  نــــاري  بــطــلــق 
قبل  مــن  ــفــور  ال عــلــي  بحياته 
ال�سرطة  �ــســبــاط  مــن  اتــنــيــن 
المجني  تــواجــد  اإثــــر  وذلــــك 
عليه في م�ساجرة بين حرا�س 
 .……… العاملين  الأمــن 
بكافيتريا  الــعــامــلــيــن  ــن  ــي وب

.………

فتحة  وجـــود  تبين 
ـــذوف  ـــق دخــــــــول م
ـــــى الـــ�ـــســـدر  اأعـــــل
ــة الــيــمــنــى  ــجــه ــال ب
ـــــى الــحــلــمــة  ـــــل اأع
�سم   ١٢ ــى   ــحــوال ب
الأيمن  الجانب  من 
ووجود فتحة خروج 
الــمــقــذوف اأ�ــســفــل 
من  الأي�سر  الكتف 
الـــجـــهـــة الــخــلــفــيــة 
تبين  كــمــا  الــعــلــويــة 
حــــــدوث عـــالمـــات 
من  مــوؤكــدة  مرئية 
تــيــبــ�ــس رمـــى وزقـــة 
ولــــــوحــــــظ وجــــــود 
ـــف  ــف مـــن الآن ــزي ن
الجثة،  عن تحريك 
ويرجع �سبب الوفاة 
اإلى  حدوث �سدمة 
عــ�ــســبــيــة وتــهــتــك 
ـــف  ـــزي بــــالــــرئــــة ون
ــتــجــويــف  ــال حـــــاد ب
ــ�ــســدرى وتــوقــف  ال

ع�سلة القلب. 
قنا

ذهاب ويعمل �سائق٥8 �سنة قنا ………. ١ وعند   ١٠/٢٥ بتاريخ 
ــــي مــركــز  الــمــجــنــي عــلــيــه اإل
لل�سوؤال  �سرطة………. 
في  عليه  المقبو�س  ابنه  عن 
  .……… �سرطة  مركز 
بينه  كالمية  م�سادة  فحدثت 
علي  ف�سفعه  ال�سابط  وبين 
نابية  باألفاظ  و�ستمه  وجهه 
له  الق�سايا  بتلفيق  وهـــدده 
ينهالون  بال�سابط  وفــوجــئ  
عــلــيــه �ــســربــا و�ــســفــعــا علي 
علي  الــتــعــدي  بحجة  وجــهــه 

ال�سابط.

لم يرد 



9٢

)محامون - م�ست�سارون قانونيون( 

الو�ضع ال�ضحيةم
تقرير الطب طريقة التعذيباملهنةال�ضناجلغرايف 

ال�ضرعى
تــم اقــتــحــام مــنــزلــه والــتــعــدى عامل زراعى 6٢ �سنة قنا ……….٢

كل محتويات  تدمير  وتم  عليه 
المنزل بالكامل.

ل يوجد 

الأق�ضر
ــوات طالب٢٥ �سنة الأق�سر ……….١ عــلــى اأثــــر قــيــام بــعــ�ــس ق

ــــــــــن بــــمــــركــــز �ـــســـرطـــة  الأم
اأحد  بمطاردة    .………
ق�سائية  اأحكام  من  الهاربين 
ال�سحية  باقتحام منزل  قاموا 
�سبب  عـــن  �ــســوؤالــهــم  وعـــنـــد 
عليه  بالعتداء  فقاموا  ذلــك 

بال�سرب اإحداث اإ�سابته.  

كدمة  وجـــود  تبين 
اأ�سفل العين اليمنى 
و�سحجات بالجانب 
الوجه  مــن  الأي�سر 
و�سحجات  وخدو�س 
بــالــجــانــب الأيــ�ــســر 
وكدمة  الــوجــه  مــن 
ــر  ــس ــ� ــاق الأي ــس ــ� ــال ب
ــاق  ــس ــ� ــال وكــــدمــــة ب

الأيمن. 
حا�سل على ٣6 �سنة الأق�سر ……….٢

دبلوم معهد فنى 
تجارى 

على اأثر م�ساجرة بين ال�سحية 
ــام  ــاط ق ــب ــس ــ� وبـــيـــن اأحـــــد ال
ال�سحية بدفع �سابط  فما كان 
من هذا ال�سابط اإل اأن انهال 
عليه بال�سرب بال�سوم واأحدث 

اإ�سابته 

�ــســحــجــات طــولــيــة 
بــالــعــ�ــســد الأيـــمـــن 
وجــــــــروح قــطــعــيــة 
بال�ساعد  �سطحية 

الأي�سر 

بعد اكت�ساف ال�سحية اأن اأحد مجند ٢٣ �سنة الأق�سر ……….٣
قام  المركزى  الأمـــن  �سباط 
بال�ستيالء على مبلغ من المال 

فقام هذا ال�سابط بقتله.  

وك�سر  بالمخ  كدمة 
الجمجمة  بــعــظــام 
ووجــــــــــــود جــ�ــســم 
فروة  تحت  معدنى 
كونه  ي�ستبه  الراأ�س 

طلقة. 
القليوبية

بال�سارع مهند�س ٢8 �سنة القليوبية ……….١ م�ساجره  اأثــنــاء  فــي 
ــــوجــــئ الـــ�ـــســـحـــيـــة بـــاحـــد  ف
زوجته  بدفع  يقوم  ال�سخا�س 
وعــنــدمــا حـــاول الــدفــاع عنها 
ق�سم  مـــن  ــابــط  بــ�ــس فـــوجـــئ 
يــقــوم  �سرطة………. 
عينه  على  حــاده  باله  ب�سربه 

واحدثت به اإ�سابات .

لم يرد 

الدقهلية
١

.………
اعــمــرهــم الدقهلية 

تــــــتــــــراوح 
 ٢٠ ــــن  ــــي ب

اإلى  ٢٥ 

تـــم �ــســربــهــم وتــعــذيــبــهــم في  طالب 
جامعه المن�سورة 

لم يرد 

٢

.………

يعمل بفندق ٢٥ �سنة الإ�سكندرية 
م�سر  

ــاط قــ�ــســم �ــســرطــة  ــب قــــام �ــس
على  بالتعدى  ا……….  
القب�س  خلفية  على  ال�سحية 
�سرقة  ق�سية  ذمــة  على  عليه 
وقاموا باإحداث اإ�سابات بالغه 

به . 

لم يرد 

٣
………

تم تعذييبه ليعترف على قيامه بالمعا�س 6١ �سنة الإ�سكندرية 
واإحــداث  بها  يقم  لم  بجريمة 

اإ�ساباته 

لم يرد 
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ال�ضرعى
٤

.………

قبل ربة منزل ٣٠ �سنة الإ�سكندرية  مــن  منزلها  اقــتــحــام  تــم 
�سرطة  ق�سم  مباحث  �سباط 
ــم كــل  ــحــطــي ـــــم ت كــــرمــــوز وت
وتحطيم  منزلها  مــحــتــويــات 

�سوار نجلتها. 

ل يوجد 

٥
.………

تــم �ــســربــه تــعــذيــبــه مــن قبل بدون عمل ٢9 �سنة الإ�سكندرية 
  .……… قــ�ــســم  �ــســبــاط 
وتلفيق تهمة مقاومة ال�سلطات 

والتعدى عليهم 

لم يرد 

6
.………

تــم �ــســربــه تــعــذيــبــه مــن قبل بائع مالب�س ٢٣ �سنة الإ�سكندرية 
  .……… قــ�ــســم  �ــســبــاط 
وتلفيق تهمة مقاومة ال�سلطات 

والتعدى عليهم 

لم يرد 

7

.………

قبل ربة منزل ٣٣ �سنة الإ�سكندرية  مــن  ــًا  ــي ذات تفتي�سها  تــم 
 .……… ــم  ــس ــ� ق قــــــوات 
لها  ــال  ق ــك  ذل رف�سها  وعــنــد 
اأحــــد الــ�ــســبــاط )اعــتــبــريــنــى 

اأخوكى( . 

ل يوجد 

�ضوهاج
١

.………

الق�سوة جزار �سوهاج  وا�ستعمال  �سربه  تم 
�سده وقامت بتدمير محتويات 
محل الجزارة الخا�س به ، كما 
باإطالق  ال�سرطة  رجال  قامت 
الأعيرة النارية في  الهواء مما 

ترتب عليه اإحداث اإ�سابته  

لم يرد 

٢
 .………

)متوفي (

توفي  بعد �ساعات من احتجازه ٣٤ �سنة �سوهاج 
�سرطة……….  بــقــ�ــســم 
ب�سوهاج   .……… مركز 

بعد �ساعة من احتجازه .

ـــم يــــرد الــتــقــريــر  ل
النهائى 

٣
 .………

)متوفي ( 

ـــــوات الأمــــن مجند �سوهاج  اأثــــنــــاء قـــيـــام ق
قامت  ال�سحية  على  بالقب�س 
اأدى  مما  عليه  النار  بــاإطــالق 

اإلى  وفاته في  الحال   

لم يرد حتى الآن 

مر�ضي مطروح
مر�سى مطروح ……….١

٢
.………

في  محبو�س قنا  احتجازه  اأثناء  تعذيبه  تم 
العمومى   .……… �سجن 

وفي  �سجن ……….

لم يرد 

٣

 .………

باقتحام �سائققنا الــ�ــســحــيــة  فــوجــئ 
محتوياته  وتحطيم  منزله 
وتــرويــعــه واأطــفــالــه مــن قبل 
مركز……….  �سباط 
م�سجل  عــن  البحث  بــدعــوى 
خطر قام بقتل اأمين �سرطة.

ل يوجد 

في  محبو�س الإ�سكندرية ……….٤ حب�سه  اأثــنــاء  تعذيبه  تم 
�سجن ……….  

لم يرد 
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