
 

 االحتجاز في ووفاته مرسي محمد السابق المصري الرئيس معاملة على تعليق

 

 اإلنسان لحقوق السامية المت حدة األمم مفوضي ة باسم للناطق التالي   التعليق

 كولفل: روبرت

 

 ةالمصري   السلطات لدى االحتجاز رهن كان مرسي محمد السابق الرئيس أن   بما"

 هحق   واحترام ةإنساني   معاملة معاملته ضمان عن مسؤولة الدولة فإن   وفاته، وقت

 سريع   تحقيق   حتجازاال في مفاجئة وفاة   أي   يتبع أن يجب .والصحة الحياة في

 هي هذه .الوفاة أسباب حيتوض بهدف مستقلة هيئة به تقوم وشفاف وشامل ونزيه

 هافي بما ،مختلفةال اإلنسان حقوقل الدولي ة هيئاتال وضعتها التي العامة المبادئ

  وتفصيال . جملة   عليها نوافق نحنو ،الشعوب و اإلنسان لحقوق ةاألفريقي   اللجنة

 

 ،ةوالسياسي   ةالمدني   بالحقوق الخاص الدولي   العهد على دقتاص التي الدول، على"

 المحرومين األفراد حياة لحماية ةضروري  ال تدابيرال كل   تت خذ أن مصر، هافي بما

 تنفيذ تراقب التي - اإلنسان لحقوق حدةالمت   األمم لجنة تعبير حد علىو .حريتهم من

ل – العهد  تسجنهو وتحتجزه تعتقله من حياة حماية ةمسؤولي   األطراف الدول تتحم 

 .ةالجسدي   سالمته ومسؤولي ة حري ته، من وتحرمه

 

إمكاني ة  ذلك في بما مرسي، السيد احتجاز ظروف بشأن مخاوف أثيرت لقد"

 خالل وعائلته، محاميه إلى الكافي هوصولو الكافية، الطبية الرعاية ىوصوله إل

 لفترات االنفرادي   الحبس فياحتُِجز  أنه ويبدو .سنوات ستاحتجازه مد ة  فترة

، مرسي للسيد السلطات عاملةجميع جوانب م التحقيقغط ي ي أنجب ي لذلك. طويلة

 .وفاته على تأثير احتجازه لظروف كان إذابهدف النظر في ما 

 



 ة السجناءملـدنيا لمعالة اجي  النموذت حدة ـم الممـد األعوامن ق 24تنص  المادة 

تتـول ى الدولـة مسـؤولية تـوفير الرعايـة على ما يلي: " )قواعد نيلسون مانديال)

السجناء على نفس مستوى الرعاية  الصـحية للسـجناء. وينبغـي أن يحصـل

لحصول على ا المجتمـع، وينبغـي أن يكـون لهـم الحـق  فيالصحية المتـاح في 

انا  ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني  ".الخدمات الصحية الضرورية مج 

 

ا المادة  تكفــل جميــع الســجون إمكانيــة الحصــول فتنص  على ما يلي: " 27أم 

السجناء الذين تتطل ب  الحاالت العاجلة. أما الفــوري علــى الرعايــة الطبيــة في

ى ؤسسات متخص صة أو إلم حـاالتهم عنايـة  متخص صـة أو جراحـة فينقلـون إلى

خـدمات طب يــة  ، حـين تتـوف ر في السـجن دائـرةمستشفيات مدنيـة. ومـن الواجـب

دة  بمــا يكفــي  خاصــة بـه تشــتمل علــى مرافـق مستشــفى، أن تكــون مـزو 

ين والمعدات لتوفير خدمات العالج والرعاية المناسبة للسجناء الموظف مــن

 ".الُمحالين إليها

 

ـغ مــدير الســجن دون إلى ما يلي: " 71وفي ما يتعل ق بالتحقيقات، تشير المادة  يبِلـ 

خطيرة أثناء االحتجاز،  إبطــاء عــن أي  حــاالت وفــاة أو اختفــاء أو إصــابة

أخرى ة ، إلى سـلطة قضـائية أو سـلطقيق داخلي بشأنهاالنظر عن بدء تحبغض  

مختص ة تكون مستقل ة  عن إدارة السجن ومكل فـة  بـإجراء تحقيـق سـريع وحيـادي 

ال  ".في مالبسات هذه الحاالت وأسبابها وفعـ 

 

 في ومستقل شامل تحقيق إجراءالضروري   من هأن  عتبر ن سبق، ما كل ضوء ي"ف

 تجري أن يجبو. احتجازه ظروف ذلك في بما مرسي، السيد وفاة ظروف

التي احتجزته،  سلطةال عن مستقلة أخرى ةمختص   سلطة   أو ةقضائي   سلطة   التحقيق  

ض    ".وفاته ظروف في الةوفع   ونزيهة ةفوري   تحقيقات بإجراءعلى أن تُف و 

END 

 

For more information and media requests, please contact: Rupert Colville - + 41 22 917 

9767 / rcolville@ohchr.org  

Tag and share - Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights 

 

mailto:rcolville@ohchr.org
http://twitter.com/UNHumanRights
https://www.facebook.com/unitednationshumanrights

