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اإلهمال الصحي المتعمد سياسة دولة تجاه المعتقلين/ات السياسيين/ات 

بالدي : جزيرة اإلنسانّية -- منظمة حقوقية تدعم المرأة المصرية 
منذ 2017

تعمــل بــادي علــى تفكيــك البنيــة المؤسســية للعنــف والظلــم مــن خــال 
توثيــق انتهــاكات النظــام المصــري ضــد المــرأة والّطفــل وتوعيــة المجتمــع 
الوطنــي والدولــي وأصحــاب القــرار بهــا. كمــا تقــوم بالضغــط والمناصــرة مــن 
أجــل تعديــل التشــريعات التــي تقّنــن االنتهــاكات مــع مناشــدة الّســلطات 
الحقــوق  حمايــة  يمكــن  بتطبيقهــا  والتــي  المهجــورة،  القوانيــن  لتفعيــل 
والحريــات. توفــر بــادي ســبل الحمايــة والدعــم القانونــي والنفســي للمــرأة 

واألطفــال المصرييــن/ات المعتقليــن/ات علــى خلفيــة قضايــا سياســية. 



ملخص 

ــا عــن اإلهــال الصحــي املتعمــد يف أماكــن االحتجــاز  ــرا بحثي يف إطــار اليــوم العاملــي للصحــة، تنــر بــادي تقري

املرصيــة عــر تحليــل املعطيــات الوبائيــة والرسيريــة ل508 معتقــا/ة مــن ينايــر 2013 لينايــر 2021 وكيــف يتــم 

إســتهداف الســجناء والســجينات السياســيني/ات بهــذا االنتهــاك كأســلوب إنتقامــي إضافــة لتأثــر البيئــة الســجنية 

والّتزايــد الكبــر يف أعــداد املحتجزيــن/ات عــى تدهــور األوضــاع املعيشــية ومــا ينتــج عنــه مــن تزايــد يف األمــراض 

واإلصابــات خاصــة يف ظــّل تواصــل جائحــة كورونــا. وتقــّدم بــادي يف هــذا الســياق مجموعــة مــن التوصيــات بعضهــا 

عاجــل ويتطلــب التدخــل الفــوري والحــازم إلنقــاذ ماميكــن إنقــاذه مــن األرواح البريّــة. 

I- مقدمة
الحــق يف الصحــة هــو الحــق االقتصــادي واالجتاعــي والثقــايف يف الحصــول عــى الحــد األدىن مــن معايــر الصحــة العامــة 

التــي يحــق لجميــع األفــراد التمتــع بهــا مبــا فيهــم الســجناء والســجينات. وقــد أعطاهــا املــّرع املــري منزلــة دســتورية 

يف الفصــل 18 مــن الدســتور الــذي ينــص عــى »لــكل مواطــن الحــق يف الصحــة ويف الرعايــة الصحيــة املتكاملــة وفقــاً ملعايــر 

الجــودة، وتكفــل الدولــة الحفــاظ عــى مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل 

عــى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها الجغــرايف العــادل«. ويضمــن قانــون تنظيــم الســجون والئحتــه التنفيذيــة حــق الســجناء 

ــادي  ــم ب ــي. وتغتن ــراج الصح ــة واإلف ــة الصحي ــم رشوط العناي ــا ينظ ــاز ك ــن االحتج ــل أماك ــة داخ ــجينات يف الصح والس

فرصــة اليــوم العاملــي للصحــة للتذكــر بهــذا الحــق األســايس لــكل معتقــل ومعتقلــة مهــا كانــت التهــم أو القضايــا املوجهــة 

ــة عــى أرض الواقــع تســّهل مــن ولــوج  لهم/هــن ليــس فقــط عــى املســتوى التريعــي ولكــن كخدمــات ومارســات جليّ

املعتقــل/ة إىل الحــق يف الصحــة وبالتــايل إىل الحــق يف الحيــاة. 

II- المنهجية
ــطاء/ات  ــن/ات والنش ــل باملعارض ــلطة للتنكي ــن الس ــدة م ــة املعتم ــاليب االنتقاميّ ــل األس ــى تحلي ــث ع ــذا البح ــز ه يرتك

السياســين/ات واملدنيــن/ات عــن طريــق اإلهــال الصحــي املتعمــد يف األماكــن الســالبة للحريــة. واعتمــدت بــادي تحليــل 

املعطيــات الرسيريــة والقانونيــة والوبائيــة الخاصــة ب 508 ســجينا/ة تــم إيقافهم/هــن و/أو ســجنهم/هن منــذ ينايــر 2013 

حتــى ينايــر 2021 )تاريــخ القبــض(. 

تــم جمــع هــذه املعطيــات الكميــة والكيفيــة عــى مــدى 4 ســنوات اســتخدمت فيهــا بــادي عــدة أدوات منهــا املقابــات 

املبــارشة الشــبه منظمــة مــع عائــات الســجناء/ات أو مــع محاميهم/هــن ومحامياتهم/هــن أو مــن خــال الوحــدة القانونيــة 

ــع التواصــل  ــة ومواق ــة واإلخباري ــع الصحفي ــة املواق ــارشة كمتابع ــر مب ــة غ ــة ملصــادر ثانوي ــادي إضاف ــة ب الخاصــة مبنظم

االجتاعــي ومتابعــات منظــات املجتمــع املــدين والبيانــات الرصديــة.

 قامــت بــادي بتقييــم جــودة ودقّــة البيانــات التــي تــم جمعهــا باســتعال تقنيــة التدقيــق الثــايث وعــدة نقــاط تقييميــة 

أثنــاء إدخــال البيانــات. تــم ترميــز البيانــات وتحليلهــا عــن طريــق الربمجيــة اإلحصائيــة SPSS. كــا تــم تحليــل خصائــص 

املعتقلــن/ات املــرىض/ات عــن طريــق اإلحصــاءات الوصفيــة وتحليــل املتغــرات النوعيــة والكميــة مســتعملن اإلختبــارات 

املامئــة كــا تقتــي العلــوم االحصائيــة: 

 .0.05<P  مع داللة إحصائية للقيمة ,
t-student test, ANOVA, Khi2-, Exact Test of Fisher
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Statistical Package for Social Sciences software (Version 25, SPSS, Inc, USA)

 إذا كانت القيمة االحصائية P أقل من املستوى الداليل )0.05(، نستنتج أن العاقة ذات داللة إحصائية وأن هناك عاقة خطية بن املتغرين
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III- النتائج

III-1- إهمال صحي بالجملة 
ــني الرســم  ــر 2021 كــا يب ــر 2013 ويناي ــني يناي ــادي يف ضمــن هــذه الدراســة 508 حــاالت إهــال صحــي ب رصــدت ب

ــايل.  ــاين الت البي

ومل تنــج أي فئــة عمريــة مــن هــذه املارســات، حيــث أن معــدل األعــار عنــد القبــض 43 ســنة تــراوح بــن 11 و78 ســنة. 

وقــد مثلــت فئــة املسنن/املســنات )أكــر مــن 50 ســنة( الفئــة األكــرب بنســبة 37.6% وفئــة الكهول/الكهــات )بــن 36 و50 

ــل  ــارصات )أق ــت 26.5% ونســبة القــر والق ــن 18 و35 ســنة( فمثل ــة الشــباب والشــابات )ب ــا فئ ســنة( نســبة 27.5% أم

مــن 18 ســنة( 8.5%. وقــد رصــدت بــادي هــذا اإلنتهــاك ضــّد 508 معتقــا/ة بأماكــن االحتجــاز التاليــة كــا تبــن الخريطــة 

البيانيــة أدنــاه )432 معتقــا/ة أماكنهم/هــن معلومــة(. 
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III-2- اإلهمال الصحي عصا النظام ضد المعتقلين/ات السياسيين/اي 
رصــدت بــادي أن األغلبيــة الســاحقة لحــاالت اإلهــال الصحــي تــم اعتقالهم/هــن و/أو ســجنهم/هن عــى خلفيــة قضايــا 

سياســية بنســبة 94,7% مقابــل 3,1% للقضايــا الجنائيــة. مــا يبــن أن إنتهــاك حــق الســجن/ة يف الرعايــة الصحيّــة هــو عصــا 

النظــام لإلنتقــام مــن معتقــي/ات الــّرأي وزرع الخــوف يف املعارضــن/ات والنشــطاء/ات.
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III-3- تباين األوضاع الصحية بين ما قبل االعتقال وأثنائه
رصــدت بــادي أن عــدد حامــي/ات األمــراض املزمنــة أو املشــاكل الصحيــة تضاعــف بضــارب 2.4 )مــن 183 اىل 450( حيــث 

كانــت نســبة حامــي األمــراض عنــد دخــول أماكــن االحتجــاز 36% ثــم تصاعــدت لنســبة 88.5% أثنــاء االحتجــاز. يظهــر الرســم 

البيــاين التــايل مــدى تضاعــف أعــداد املعتقلــن/ات املريــى/ات مبختلــف اإلصابــات.

3أمراض أو إصابات يف 

5 مثا تم إحتساب من له/ا أمراض يف الجهاز العصبي والجهاز التنفيس مرّة يف كّل جهاز وتم احتساب االصابات املتعددة يف نفس الجهاز كإصابة واحدة.3
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III-4- أماكن إحتجاز بيئة مالئمة لجميع أنواع األمراض
ويبــّن الجــدول أدنــاه مختلــف األمثلــة مــن اإلصابــات وكيــف تؤثـّـر بيئــة الّســجن عــى مــدى تضاعــف اإلصابــات. فاألمــراض 

الجلديــة التــي تضاعفــت ب9.2 مــرّة مثــا مرابطــة مــع البيئــة الســجنيّة بشــكل كبــر حيــث يشــتيك الســجناء والســجينات 

مــن الحــرات والزواحــف والفــران وحتــى الثعابــن إضافــة لغيــاب التهوئــة الجيــدة والرطوبــة مــع الــربد شــتاء والحــرارة 

صيفــا.

أمراض أو إصابات يف
أمثلة من األمراض واإلصابات التي 

يعاين منها السجناء والسجينات

أسباب تفاقم هذه األمراض يف عاقة بالبيئة 

السجنّية ومارسات إدارات السجون

الجهاز الباطني والهضمي 

والغدد

أنــواع مــن الرسطــان )الثــدي، املعــدة، البنكريــاس، 

الجرثوميــة  العــدوى  مــن  أنــواع  القولــون...(، 

وااللتهابــات باملعــدة ومختلــف أجــزاء الجهــاز 

يف  ارتجــاع  وغرهــا،  القرحــة  مثــل  الهضمــي 

ــة  ــة الكبدي ــواع مــن العــدوى الجرثومي املــريء، أن

مثــل فــروس أ و يس، تضخــات الطحــال والكبــد، 

اضطرابــات يف إفــرازات الغــدد )الدرقيــة، النخامية، 

ــواع  ــة، أن ــة كبدي ــكري ...(، غيبوب ــاس: الّس البنكري

ــور… ــر، الناس ــق، البواس ــن الفت م

- عدم توفر االدوية وعدم الساح بإدخالها. 

- رفــض النقــل للمستشــفيات )داخــا أو خارجــا(  

لتلقــي االســعافات وجلســات العــاج الازمــة مــّا 

اليســمح بالتعــايف بــل يزيــد مــن تفاقــم الحــاالت. 

- الفطام القرسي.

الطعــام  كميــات  بتقليــل  املمنهــج  التجويــع   -

ــر  ــذي يفتق ــام الســجن ال ــة لطع والجــودة املتدني

للنظافــة والعنــارص الغذائيــة الازمــة ملقاومــة 

األمــراض مثــل الفيتامينــات إضافــة لرفــض إدخــال 

ــاالت  ــض الح ــام يف بع الطع

 - مياه الزنزانة غر صالحة للرب ومتسخة. 

- الضغــط النفــيس الــذي يؤثــر عــى أداء الغــدد يف 

ــاالت معينة. ح

- عــدم توفــر أدوات النظافــة وعــدم الســاح 

الجرثوميــة.  العــدوى  يف  يســاهم  بإدخالهــا 

الجهاز العصبي واألمراض 

النفسية

العصبيــة،  االلتهابــات  إنتحــار،  محــاوالت 

اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، الــرع، أنــواع 

القــدرة  فقــدان  العصــاب،  و/أو  الذهــان  مــن 

ــًة  ــرة نتيج ــدان الذاك ــل، فق ــكام والتواص ــى ال ع

 … يــب للتعذ

- التعذيب البدين والنفيس املستمر واملمنهج. 

- ظــروف الســجن و/أو اإليقــاف القاســية والضغط 

النفــيس الرهيــب مــن قبــل إدارة الســجن أو بــن 

الســجناء والســجينات أنفســهم/هن.

- منع إدخال األدوية الخاصة بالسجن/ة. 

- اإلســتهانة بالضغــط النفــيس مــن قبــل املجتمــع 

واألفــراد. 

- اإليــداع املســتمر يف الحبــس االنفــرادي أو يف 

ــزل.  ــدات الع وح

- التهديــد الدائــم بالتحويــل اىل وحــدات الحراســة 

املشددة. 

- غياب أي برامج تأهيل نفيس.

- غيــاب أي أدوات أو آليــات للولــوج إىل الحــق يف 

الثقافــة: غيــاب املكتبــات الســجنية إضافــة لرفــض 

إدخــال الكتــب واســتكال الّدراســة... 
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الجهاز التناسيل والكى 

واملسالك البولية

تدهــور وظائــف الــكى، تكــّون الحــى يف الــكى 

واملجــاري البوليّــة، أنــواع مــن الرسطــان )املثانــة، 

الربوســتاتا...(،  الخصيتــن،  املهبــل،  الرحــم، 

االلتهابــات والعــدوى الجرثوميــة...

- عــدم الســاح باســتعال الحامــات و دورات 

امليــاه بشــكل طبيعــي. 

- االنقطاع املتكّرر ملياه الحامات. 

ــا يف  ــة مب ــال أدوات النظاف ــاح بإدخ ــدم الّس - ع

ــرات...  ــون واملطه ــة  والصاب ــك الفــوط الصحيّ ذل

- االســتغال االقتصــادي يف الســجون مــن خــال 

تضخــم اســعار أدوات النظافــة. 

- أعــداد الحامــات ال تتحمــل أعــداد الســجناء/

ات مــّا يؤثــر ســلبا عــى نظافتهــا وقدرتهــا 

ــدم  ــة وع ــروف الرطوب ــة يف ظ ــتيعابية خاص اإلس

ــدم  ــمس وع ــّعة الّش ــول أش ــدم دخ ــة وع التهوئ

الّصيانــة. 

الضفــرة القلب والرايني والدم القلــب،  بعضلــة  وقصــور  ضغــط 

الجلطــات  مــن  أنــواع  بالقلــب،  الكهربائيــة 

القلب...(،الشــلل  الرايــن،  اليديــن،  )القــدم، 

ــرايل يف  ــام امل ــاع الص ــي، ارتج ــزيئ أو النصف الج

القلــب، ارتفــاع ضغــط الــدم أو هبوطــه الشــديد، 

أنــواع مختلفــة مــن نقــص الــدم ونقــص مكوناتــه، 

روماتيــزم يف القلــب، غرغرينــا يف األطــراف، دوايل 

يف أماكــن مختلفــة…

- عدم الساح بإدخال األدوية. 

- الضغط النفيس والعصبي.

القلــب  ملــرىض/ات  الّصحــي  األكل  غيــاب   -

ــي  ــح واألكل الغن ــتهاك املل ــل إس ــن مث والراي

ــدم.  ــر ال ــرىض فق ــبة مل ــك بالنس ــض الفولي بحم

ــة خاصــة يف وجــود أعــداد  ــة الزنزان - عــدم تهوئ

الســلبي  )التدخــن  املدخنــن/ات  مــن  كثــرة 

والتدخــن(.

- منــط الحيــاة  قليــل الحركــة )الجلــوس املســتمر( 

وعــدم الســاح بالريض.

الجهاز التنفيس مبا فيها 

كورونا

ــس،  ــق بالتنف ــاز التنفــيس، ضي ــية يف الجه حساس

ــن  ــواع م ــن...(, أن ــة، رئت ــوب أنفي ــات )جي التهاب

ــا… ــف...(، كورون ــن، األن ــان )الرئت الرسط

- الرطوبــة املرتفعــة والتكّدس الّشــديد للســجناء/

ات. 

- ضعف التّهوئة. 

- عدم دخول الشمس للزنازين. 

- املنع من الريض. 

ــن  ــة )التدخ ــرة يف الزنزان ــجائر بك ــن الس - تدخ

ــن(. ــلبي والتدخ الس

- عدم الساح بإدخال األدوية. 

- التعنت يف الساح بالكشف الطبي. 

النظافــة  أدوات  بإدخــال  الســاح  عــدم   -

. لتعقيــم وا

ــن  ــف م ــة للتخفي ــراءات احرازي ــاب أي إج - غي

اإلفــراج  الســجون مــن خــال  الضغــط عــى 

الصحــي أو تخفيــض فــرات الحبــس االحتياطــي 

مــا يســاهم يف التكــدس الشــديد وبالتــايل زيــادة 

ــا.  ــك كورون ــا يف ذل ــراض مب ــي األم ــال تف احت
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الجهاز العظمي واملفاصل 

واألربطة

تــآكل الغضاريــف، االنــزالق الغــرويف، أنــواع 

مــن الكســور، إلتهابــات املفاصــل…

- أرضيات الزنازين الخرسانية العارية. 

- ازدحــام الســجون حيــث ال توجــد مســاحة 

كافيــة للجميــع للتمــدد أو التحــرك. 

- منع ادخال االدوية واملسكنات. 

- التعذيب الجسدي.

- عــدم الســاح بإدخــال املابــس الشــتوية وعــدم 

توفــر بطانيــات ووســائل تدفئــة يف الزنزانــة. 

أشــعة  دخــول  وعــدم  املرتفعــة  الرطوبــة   -

. لشــمس ا

- عدم توفر ارسّة كافية لجميع السجناء/ات.

األمراض الجلدية 

والبرصيات

اللثــة،  التهــاب  الجــروح،  التهابــات وتعفنــات 

ضعــٍف شــديد يف البــر، العــدوى الجرثوميــة 

الجلديــة… الحساســية  )الجــرب...(، 

- منع ادخال االدوية. 

- املنــع مــن النظــارات الطبيــة عــرب إفتكاكهــا أو 

عــدم الســاح بزيــارة طبيــب العيــون. 

- عــدم توفــر االدويــة وعــدم الســاح بإدخالهــا 

ــون  ــى العي ــارشة ع ــر مب ــراض تؤث ــة يف أم خاص

ــكري. ــل الّس مث

- ضعف التهوئة وعدم دخول أشعة الشمس. 

- عدم مداواة الجروح والكدمات. 

احتــال  الشــديد وبالتــايل زيــادة  التكــدس   -

ــة. ــة والعــدوى الجرثومي ــراض الجلدي تفــي األم

ــة  ــام بالنظاف ــان مــن االســتحام واالهت - الحرم

النظافــة  أدوات  بإدخــال  الســاح  وعــدم 

والتعقيــم.

وجــود  إىل  يــؤدي  الــذي  النظافــة  غيــاب   -

والفــران. والزواحــف  الحــرات 

III-5- اإلهمال الطبي المتعمد سياسية انتقامية
تّصــم الســلطات أذنيهــا عــن أوجــاع املعتقلــن/ات حيــث رصــدت بــادي أّن بــن 508 معتقــا/ة مريضــا/ة تدهــورت صّحــة 

105 معتقــا/ة أثنــاء االحتجــاز لدرجــة حرجــة تســتلزم التّدخــل الطّبــي العاجــل. وقــد تقدمــت 49 أرسة مرصيّــة بالتــاس 
إلخــاء ســبيل املعتقــل/ة نظــرا لحالته/هــا الصحيّــة املتدهــورة إضافــة للشــكاوى املتكــّررة للســجناء والســجينات أنفســهم/ن. 

ــا مل  ــرّة واحــدًة بين ــة مل تحصــل إالّ م ــايس مــن طــرف الّنياب ــاه أن اإلســتجابة يف وقــت قي ــاين أدن ــر الرســم البي فكــا يظه

تســتجب إدارة الّســجن للّنقــل ملستشــفى خارجــي  إالّ يف 15.2% مــن الحــاالت. 
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وبــن ال105 معتقــا/ة املذكوريــن/ات أعــاه، خــرج ســجن واحــد إثــر حصولــه عــى الــرباءة )0.9%( وتــويّف 19 معتقــا/ة 

ــادهم/هن  ــاة بأجس ــة والّنج ــون/ن املقاوم ــر يحاول ــذا التقري ــة ه ــى صياغ ــة حت ــازال البقيّ ــجينات وم ــم 4 س )18%(، بينه

ــم  ــا/ة رغ ــي ل35 معتق ــس االحتياط ــتمر للحب ــد املس ــأن التجدي ــة بش ــتها االنتقامي ــلطات سياس ــت الس ــة. وواصل الواهن

ــة الحرجــة إلثنــن آخريــن. أمــا عــن مؤسســة  ــة املتدهــورة، تــويف منهم/هــن 6 )17.1%( إضافــة للحال حالتهم/هــن الصحي

رئاســة الجمهوريــة، فلــم تصــدر عفــوا رئاســيا إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه مــن صّحــة اإلنســان، إالّ لســجن واحــٍد بــن ال508 

ــّدل  ــث أّن مع ــجناء/ات حي ــن الس ــر م ــب للكث ــن قري ــي ع ــن تنته ــاة ل ــذه املعان ــدو أن ه ــة. ويب ــذه الدراس ــوع ه موض

األحــكام 8.75 ســنة تــرواح بــن ســنة واحــدة لثاثــن ســنة. 
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VI- حكايات من وراء القضبان

ــا  ــض عليه ــم القب ت

سنــــــــــة 2013، 

ــا  ــورت حالته وتطــ

لإلصابــة  الصحيــة 

ــدي  ــف كب بتلّيـــــ

وارتفــــــاع نســبة 

الــدم  يف  الصفــراء 

واستســقاء بالبطن، 

ــا  ــراج عنه دون اإلف

تقديــم  أو  صحيــاً 

ــا داخــل  العــاج له

محبسهــــــــــا، أو 

نقلهـــا ملستشــفى 

توفّيــت  خارجــي. 

مريــم ســامل متأثـّـرة 

الصحّيــة  بحالتهــا 

الحرجــة يف ســجن 

 23 يــوم  القناطــر 

.2019 ديسمبــــر 

كان لــدى املحاميــة 

والعضــوة الســابقة 

باملجلــس القومــي 

اإلنســان  لحقــوق 

تاريــخ مــريض مــن 

التعــرض للجلطــات 

ضغــط  وإرتفــاع 

الــّدم. ورغــم ســّنها 

وحالتهــا  املتقــّدم 

يتواصــل  الصحيــة 

احتياطّيــا  حبســها 

صحّتهــا  وإهــال 

لهــا  مــّا تســّبب 

يف توقــف وظائــف 

اليــرسى  الِكليــة 

يف  ارتجــاع  مــع 

اليمنــى  الكليــة 

 2020 نوفمــر  يف 

ــت محبوســة  والزال

اآلن. حتــى 

املصــّورة  حبســت 

عليــاء  الّصحفّيــة 

عـــــّواد احتياطيــا 

 2017 منـــــــــــذ 

بعــــــد إكتشــافها 

لــــورم يف الرّحــم. 

ونظــــــــرا لعــدم 

ــا  ــام بصحته اإلهت

محبســها  داخــــل 

حالتهــا  تدهــورت 

فأصيبــت بنزيــف 

وناســـــــور. وقــد 

تقـــــدم محاميهــا 

ــدة  ــب عدي مبطالــ

ــل  ــاح بالتدخ للس

الجراحـــــي. وقــد 

أجريــت لهــا عملية 

إلزالــة  واحــدة 

الــورم  مــن  جــزء 

وتــّم   2018 فـــي 

تحديــــــد موعــد 

ــبتمر  ــي س ــان فـ ث

مل  ولكــــن   2020

يتـــــــم إجراءهــا 

ــذا  ــة ه ــني كتاب لح

لّتقريــر. ا

تتعــرّض للحرمــان 

مـــــــــن الّرعايــة 

منــذ  الصحّيـــــــة 

 2019 يف  حبســها 

منــع  تــم  حيــث 

دخــــــــول عــاج 

ــن  ــر م ــرّصع ألك ال

شهـــــــر ونصــف 

فـــــــزادت حــّدة 

الّنوبــات وتقاربــت 

ســمحت  وعندمــا 

الّسجـــــــن  إدارة 

بتلقـــي العــاج مل 

ــا  ــن حالته تتحســـ

بعــد.

تعــاين مــن انفصــال 

العــني  شــبكية  يف 

اليســـــرى وعــدم 

عــى  القــــــــدرة 

بشــكل  الرؤيـــــة 

جيــــــــد وضيــق 

الّتنفـــــس أحيانــا 

والتهـــــــــــاب يف 

ــس  ــب الخام العص

يســّبب لهــا صــداع 

ــة  ــتمر وهشاش مس

ــت  ــام والزال عظـــ

حتــى  محبوســــة 

اآلن.

هنــادي  حصلــت 

ــراءة  عــى حكــم بال

ــد أن  ــنة 2016 بع س

قّضـــت فــرة عانــت 

فيهــا مــن اإلهمــــال 

املتعمــد  الصحــي 

حيــث ســاءت حالتها 

بعــد تلــوث جــرح 

الزّايــدة  عملّيــة 

ــا  ــت له ــي خضع الّت

ــا  ــد يديه ــاء تقيي أثن

يف  بالكابشـــــات 

الرّسيــــــــر. وعــن 

مابعــد  ظـــــــروف 

هـــــــذه العملّيــة، 

ترحيلهــا  تــّم  فقــد 

ــل أن  ــجن قب إىل الس

تفيــق مــن الّتخديــر، 

اهتــزاز  وتسّبـــــب 

عربـــــة الّرحيــات 

ثــّم  الجــرح  بفتــح 

ــا  ــوّث وتســّبب له تل

بإلتهــاب نظــرا لقيــام 

ــرى  ــة أخ معتقلــــــ

بتغييـــــره ومحاولــة 

لعــدم  تنظيفــــــه، 

وجــود أيــة أدوات، 

أدويــة أو تجهيــزات.
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V-  توصيات بالدي
اإلهــال الصحــي املتعمــد جرميــة قتــل عمــد ومتــّس مبــارشة بالحــق األســايس لإلنســان يف الحيــاة وتتجــاوز آثارهــا الســلبيّة 

املريــض/ة نفســه/ها لعائلته/هــا وذويه/هــا وبقيــة الســجناء/ات. وعليــه تناشــد بــادي الدولــة املريــة ب:

أّوال: اإلفراج الّصحي العاجل عن السجناء والسجينات املرىض/ات خاصة للحاالت الحرجة.

ثانيــا: تفعيــل املــادة 36 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، التــي تنــص عــى »يجــب عــى مأمــور الضبــط القضــايئ أن 
يســمع فــوراً أقــوال املتهــم املضبــوط، وإذا مل يــأت مبــا يربئــه، يرســله يف مــدى أربــع وعريــن ســاعة إىل النيابــة العامــة 

ــه أو  ــض علي ــر بالقب ــم تأم ــن ســاعة، ث ــع وعري ــة أن تســتجوبه يف ظــرف أرب ــة العام املختصــة. ويجــب عــى النياب

بإطــاق رساحــه« مــن أجــل تخفيــف الضغــط عــى الســجون والوقايــة مــن األمــراض املعديــة مثــل كورونــا ومختلــف 

أنــواع العــدوى الجرثوميــة.

ثالثــا: تعديــل قانــون تنظيــم الســجون، بحيــث يتــم فصــل إدارة الخدمــات الطبيــة بالســجون عــن وزارة الداخليــة، 
وإلحاقهــا بــوزارة الصحــة والســاح لنقابــة األطبــاء ومؤسســات املجتمــع املــدين بالرقابــة عليهــا والتقريــر عنهــا.

رابعــا: القطــع التّــام مــع التعذيــب واملارســات الحاطــة مــن الكرامــة ومحاســبة املتورطــن بهــذه الجرائــم وتحّمــل 
الدولــة مســؤوليتها التاريخيــة تجــاه ضحايــا هــذه االنتهــاكات وتقديــم املســاعدة الصحيــة والنفســية وجــرب الــرر. 

خامســا: تعديــل اإلطــار القانــوين )قانــون الجرائــم االلكرونيــة، قانــون التجمهــر...( الــذي يســمح بكيل التّهــم وإحرام 
مبــدأي شــخصية العقوبــات والتــدرج بهــا وعــدم الــزج باملواطنــن واملواطنــات وراء القضبــان جزافــا وعــدم تعريضهــم/

هــن للبيئــة الســجنية املامئــة لجميــع أنــواع األمراض.

ــن املوقوفــن/ات واملعتقلــن/ات مــن الحــق يف الفحــص الطبــي قبــل اإلمضــاء  سادســا: تفعيــل القوانــن التــي متّك
عــى املحــارض.

ســابعا: اإلســتجابة الرسيعــة للشــكاوى الصحيــة للســجناء والســجينات ومتكينهم/هــن مــن الحــق األســايس يف الولــوج 
إىل الخدمــات الصحيــة مبــا فيهــا إدخــال األدويــة والنقــل ملستشــفيات خارجيــة عنــد الحاجــة.

ثامنا: الساح لألرس بإدخال مواد النظافة واألكل الصحي والنظيف للحاية من إستراء األمراض.

تاســعا: العمــل عــى تحســن البيئــة الســجنية مبــا يســمح بحفــظ صّحــة اإلنســان )األكل، امليــاه الصالحــة للــراب، 
إدخــال املابــس الشــتوية، الّســاح بالريـّـض يف مســاحات جيــدة التهوئــة، تهوئــة الزنازيــن مــن أجــل تخفيــض الرطوبــة، 

النظافــة، التدفئــة...(. 

ــاة مــن اإلدارة  ــة واألســلوب الصحــي للحي ــة الصحي ــم الخــاص بإجــراءات الوقاي ــات والتعلي ــم املعلوم عــارشا: تقدي
ــجناء/ات  ــة الس ــل توعي ــن أج ــة وم ــل الرّقاب ــن أج ــجون م ــوج إىل الس ــن الول ــدين م ــع امل ــن املجتم ــجنية و متك الس

ــجون.  ــاع الس ــي/ات قط وعام
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