


جون المصرّيّة ؟ الم، ماذا عن حق الترّيّض في الّسّ نمية والّسّ ياضة من أجل الّتّ ولي للّرّ في اليوم الّدّ

١

بالدي : جزيرة اإلنسانّية -- منظمة حقوقية تدعم األطفال في 
مصر منذ 20١7

تعمــل بــادي علــى تفكيــك البنيــة المؤسســّية للعنــف والّظلــم مــن خــال 
ــع  ــة المجتم ــاء وتوعي ــال والنس ــد األطف ــرّي ض ــام المص ــاكات الّنظ ــق إنته توثي
الوطنــي والّدولــي وأصحــاب القــرار بهــا. كمــا تقــوم بالّضغــط والمناصــرة مــن 
أجــل تعديــل الّتشــريعات التــي تقّنــن اإلنتهــاكات مــع مناشــدة الّســلطات 
الحقــوق  حمايــة  يمكــن  بتطبيقهــا  والتــي  المهجــورة،  القوانيــن  لتفعيــل 
ــات. توّفــر بــادي ســبل الحمايــة والّدعــم القانونــي والّنفســي لألطفــال  والحرّي

والنســاء المصرّييــن/ات الســجناء/ات علــى خلفّيــة قضايــا سياســّية.



مقدمة
ــة  ــه الّرياض ــذي تلعب ــايب ال ــّدور اإليج ــى ال ــرّف ع ــة للتع ــام فرص ــة والّس ــل التّنمي ــن أج ــة م ــّدويل للّرياض ــوم ال ــل الي ميثّ

والّنشــاط البــدين يف املجتمعــات ويف حيــاة جميــع الّنــاس حــول العــامل مبــا فيهــم الّســجناء/ات. فالّرياضــة حــق أصيــل وأداة 

قويـّـة مــن أجــل الّســام والتنميّــة. وقــد يبــدو مــن البديهــّي أّن صّحــة األشــخاص ال ينبغــي أن تتأثـّـر كنتيجــة للّســجن. فــإذ 

ــة، فمــن الجوهــرّي  ــٍن مكتظّ ــة داخــل زنازي ــّدة إحتجازهم/هــن يف ظــروف غــر صحيّ ــجناء/ات م ــن الّس ــر م يقــي الكث

ــة أخــرى.  ــا مــن أجــل التّنّفــس واملــي ومامرســة أنشــطة رياضيّ ــق يوميّ ــكايف يف الهــواء الطّل متكينهم/هــن مــن الوقــت ال

ويف هــذه املناســبة إختــارت بــادي الّتكيــز عــى أهميّــة حــّق الّســجناء/ات يف الّتيــض مــن خــال إلقــاء نظــرة عــى مــدى 

ــة مــن خــال معالجــة بعــض جوانــب الّتيّــض. متتّعهم/هــّن بهــذا يف الســجون املرصيّ

، مّدة الترّيض 
ً
أّوال

ــة عــى  ــة والّدوليّ ــره القوانــن املرصيّ ــة الّســجن/ة وهــذا مــا تّق ــا أساســيًّا لصّح ــق ضامنً ــة يف الهــواء الطّل تعتــر التاّمريــن الّرياضيّ

حــّد الّســواء. حيــث نّصــت املـّـادة 85 مــن الئحــة تنظيــم الّســجون عــى »املســجونن املحكــوم عليهــم الذيــن ال يــؤّدون أعــامالً 

واملحبوســن احتياطيّــا واملوجوديــن تحــت اإلختبــار الّصحــّي، يُســمح لــكّل فئــة منهــم عــى حــدة خــال فــتة فتــح الّســجن بطوابــر 

رياضيّــة ملــّدة ســاعة صباحــا وســاعة مســاء وال يُســمح بخــروج املســاجن للّرياضــة يف أيـّـام الجمــع والعطــات الرّســميّة، إاّل إذا زادت 

العطلــة عــى يــوم واحــد فيُســمح لهــم يف اليــوم التّــايل ومــا يليــه مــن أيّــام بالّرياضــة صباحــا فقــط ملــّدة نصــف ســاعة بــرط أن 

يكــون ذلــك تحــت حراســة كافيــة« .

كام تنّص القاعدة 23 من قواعد نيلسون مانديال »القواعد الّنموذجّية الّدنيا ملعاملة الّسجناء« عىل الّتايل:

1- لــكّل ســجن، غــر مســتخدم يف عمــل يف الهــواء الطّلــق، الحــّق يف ســـاعة علـــى األقـــّل يف كلِّ يــوم ميــارس فيهــا 

ــك. ــس بذل ــق، إذا ســمح الطّق ــواء الطّل ــة املناســبة يف اله ــن الّرياضيّ التاّمري

2-تُـــوفَّر تربيـــٌة رياضيّــة وترفيهيّــة، خـــال الفتـــرة املخّصصــة للتّمـــارين، للســّـجناء األحـــداث وغرهــم ممن يســمح    

لهــم بذلــك عمـــرهم ووضعهــم الّصـــحي. ويجـــب أن يـــوفَّر لهـــم، تحقيقــاً لهذا الغــرض، املــكان واملنشــآت واملعّدات 

الاّزمــة .

ومــن خــال مخالفــة هــذه القواعــد بتقصــر مــّدة مامرســة الّتيّــض يف الهــواء الطّلــق، تســاهم الّســلطات يف تفاقــم ســوء وضعيّــة 

الّســجن/ة جســديًّا وعقليًّــا ونفســيًّا مــاّم يعتــر رضبـًـا مــن رضوب التّعذيــب  . لذلــك عملــت بــادي عــى تســليط الّضــوء عــى تبايــن 

مــّدة الّتيـّـض يف بعــض الّســجون املرصيـّـة خاّصــة ضــّد الّســجناء/ات الّسياســيّن/ات مــن خــال مقابــات مبــارشة تــّم إجراؤهــا مــع 

ســجناء/ات ســابقن/ات ويف التـّـايل بعــٌض مــن هــذه التّفاصيــل. 

وحســب هــذه الّشــهادات، يبلــغ متوّســط فــتة الّتيّــض يف ســجن ملحــق وادي الّنطــرون شــديد الحراســة، ســجن القناطــر نســاء، 

ســجن بــرج العــرب، ســجن طــرة تحقيــق، ســجن دمنهــور نســاء وســجن املنيــا شــديد الحراســة حــوايل 3 ســاعات يوميّــا فیــام عــدا 

ــجناء/ات  ــل، يعــاين بعــض الّس ــة. يف املقاب ــة والّدوليّ ــا يتــامىش مــع التّريعــات املحليّ ــميّة وهــو م ــوم الجمعــة واإلجــازات الرّس ي

مــن اإلحتجــاز كامــل اليــوم ليبقــى الّســجن/ة حبيــس زنزانته/هــا دون أّي نــوع مــن حريـّـة الحركــة أو الّرياضــة. وذاك حــال عديــد 

الّســجون املرصيـّـة منهــا ســجن اإلســتئناف الــّذي يعــاين الّســجناء داخلــه مــن التّكــّدس الّشــديد داخــل الزّنازيــن مــاّم يعنــي إســتحالة 

الحركــة مــع عــدم توفــر أّي توقيــت للّتيّــض. ومثلــه ســجن الحــرة الــّذي يبلــغ متوّســط مــّدة الّتيّــض فيــه عــادًة نصــف ســاعٍة 

يف اليــوم عــدا أيـّـام العطــات الرّســميّة أّمــا ســجن عنــر الّزراعــة بطــرة، فــا تزيــد مــّدة الّتيـّـض فيــه عــن ســاعٍة واحــدٍة يوميًّــا وقــد 

تّقــل عــن ذلــك أحيانـًـا.

جون المصرّيّة ؟ الم، ماذا عن حق الترّيّض في الّسّ نمية والّسّ ياضة من أجل الّتّ ولي للّرّ في اليوم الّدّ
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  »نفسيتك بتبقي زفت واألمراض منترة هناك بسبب عدم التيض« 

ــة والّ  ــبب الزّحم ــارف الّس ــاش ع ــيتك متبق ــر نفس ــاك بتدّم ــة هن »كّل حاج
التيّــض واّل الّســجاير واّل التّكــّدس!« 

سجينان سابقان بسجن اإلستئناف

رّيض 
ّ

ثانًيا، مكاُن الت

مــع توفــر الوقــت الــكايف للتيـّـض، البــّد مــن توفــر الخصائــص املاديـّـة الاّزمــة لســاحة الّتيـّـض يك يتمّكــن الّســجن/ة مــن الحركــة 

ــد  ــة تحدي ــم الّســجون املرصيّ ــة لتنظي ــرّض ألشــّعة الّشــمس ومامرســة الّرياضــة. ويف هــذا الّصــدد، أهملــت الاّئحــة الّداخليّ والتّع

مســاحة وخصائــص املــكان املخّصــص للّتيّــض أو التّنصيــص عــى وجــود قاعــات رياضــة داخــل الّســجون. وقــد دَعــا هــذا بــادي 

ــض. ويف مايــي وصــٌف ملســاحة  ــة وجــود بيئــة تســمح بالّتيّ ــض يف بعــض الّســجون وإمكانيّ للبحــث حــول تصميــم مســاحة التيّ

ــة حســب شــهادات ســجناء/ات ســابقن/ات.  الّتيّــض يف بعــض الّســجون املرصيّ

يف ســجن ملحــق وادي الّنطــرون شــديد الحراســة، يوجــد بالعنــر الواحــد ســاحتاِن إســمنتيّتاِن للّتيـّـض مبعــّدل ســاحٍة لــكّل نصــف. 

ويبلــغ ارتفــاع الّســقف حــوايل 4 أمتــار تقريبــا حيــث يغطـّـى بقضبــان ذات كثافــة متوّســطة ال تســمح بدخــول إالّ بعــٍض مــن أشــّعة 

الّشــمس. بينــام یوجــد بســجن القناطــر ســاحات مفتوحــة للّتیّــض، متوّســطة الحجــم وال یوجــد بهــا ســقف، وبالتّــايل تتعــرّض بهــا 

الّســجینات للّشــمس والهــواء. أّمــا يف ســجن بــرج العــرب، فتوجــد ســاحة تريـّـض واحــدة مغطـّـاة بأســاك حديديـّـة مــن أعــى ويبلــغ 

إرتفاعهــا حــوايل أربعــة أمتــار. ورغــم وجــود هــذه املســاحات يف الّســجون املرصيّــة، إالّ أّن متتّــع الّســجناء/ات مــن عدمــه بحقهــم 

ــت  ــا ألهــواء القامئــن/ات عــى الّســجن خاّصــة يف مايخــّص الّســجناء/ات الّسياســين/ات. إذ وثّق يف مامرســة الّرياضــة يبقــى رهيًن

بــادي أن إدارة ســجن املنيــا شــديد الحراســة تســتّغل مســاحًة صغــرًة لتيـّـض الّســجناء/ات رغــم وجــود حدائــق واســعة يف الّســجن. 

كــام يعــاين ســجناء إســتقبال طــرة مــن حالــة أســوأ، حيــث ال تســمح اإلدارة لهــم بالّتيـّـض إالّ يف املمــّر الخــاّص بالعنــر أو يف قفــٍص 

حديــديٍّ صغــر الحجــم ال يســمح حتــى بتعرّضهــم ألشــّعة الّشــمس والهــواء. وقــد ذكــر ســجٌن ســابٌق أّن مــا يزيــد عــن 180 ســجينا 

ــؤّدي إىل تكــّدٍس شــديٍد  ــا ي ــي أمضاهــا يف هــذا الســجن. وهــو م ــك املســاحة الّصغــرة خــال الفــتة التّ ــض يف تل يخرجــون للّتيّ

ينجــّر عنــه عــدم القــدرة حتّــى عــى الحركــة. أمــا ســجن اإلســتئناف، فــا يوجــد بــه مســاحٌة مجّهــزٌة للتيـّـض. مــاّم يعنــي اضطــرار 

الّســجناء لعــدم مغــادرة الزّنازيــن وعــدم قدرتهــم عــى تحريــك أجســادهم لفــتات طويلــة مــام يؤثـّـر ســلبًا عــى صّحتهــم الجســديّة 

والّنفســية. كــام توجــد ســاحٌة كبــرٌة بــأرض ســجن الحــرة مبســاحة حــوايل عــرة أمتــار طــوالً وخمســة أمتــار عرًضــا، غــر أنـّـه مــن 

الّنــادر الّســامح للّســجناء بالّتيـّـض فيهــا بــل يتــّم اإلكتفــاء باملمــرّات داخــل العنابــر.

»يف عنــر 1 مكانــش فيــه تّريــض أنــا كنــت بخــرج تريّــض يف عنــر 12 وكنــت 
محبوســة مــع الجنائيّــات وكنــت ممنوعــة أن أتكلّــم مــع الّسياســيّات أبــدا أنــا 

ــوا يهــّزروا بشــكل  ــوا بيفضل ــد عليهــم وكان كنــت بلعــب رياضــة ودا كان جدي

ســاخر ولكــن الّتيّــض كان صعــب يف وســط الزّحمــة دي كلهــا«

سجينة سابقة يف سجن القناطر

جون المصرّيّة ؟ الم، ماذا عن حق الترّيّض في الّسّ نمية والّسّ ياضة من أجل الّتّ ولي للّرّ في اليوم الّدّ
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خاتمة وتوصيات 

بعــد اإلطّــاع عــى مــدى متّكــن الّســجناء/ات مــن الّنفــاذ إىل حّقهم/هــن يف مامرســة الّرياضــة، تســتّغل بــادي هــذا اليــوم 

ــة وأّن الحــّق يف  ــة ال تســتجيب للمعايــر املحــّددة يف القوانــن واللّوائــح املرّصيــة والّدوليّ للتّأكيــد عــى أّن الّســجون املرصيّ

مامرســة الّرياضــة ليــس رفاهيّــة بــل إّن الحرمــان منــه يعــّد رضبـًـا مــن رضوب التّعذيــب. وإســتناًدا عــى املعطيــات التـّـي تــّم 

ذكرهــا يف هــذا التّقريــر، تناشــد منظّمــة بــادي الّســلطات املرصيـّـة بالتّعجيــل يف:

إطاق رساح سجناء/ات الّرأي والحبس اإلحتياطي للحّد من ظاهرة االكتضاض يف الّسجون. 

التّشجيع عى إعتامد العقوبات البديلة والعمل التّطوعي.

تطبيق املساواة التّامة بن الّسجناء/ات من حيث ظروف اإلحتجاز.

ــة غــر خاضعــة لفكــرة العقــاب املضاعــف مــن  تدعيــم حقــوق الّســجناء/ات عــر إعتــامد منظومــة ســجنيّة عرصيّ

خــال مراجعــة كّل مــن اإلطــار التّريعــي والتّنفيــذي.

ــة عــى مايحــدث مــن  ــة مــن طــرف املجتمــع املــدين وهيــاكل الّدولــة املعنيّ فتــــح املجــــال أمــــام الرّقابــة الّدوريّ

ــجناء/ات. ــاكات للّس إنته

-
-
-
-

-
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