


 

   
 

4  
 

 
 
)1  5 

)2 12 

)3 15 

)4 16 
4-1 17 

4-2  20 

  20 

)5 23 
5-2      26 

)6  28 
6-1        29 

2-6  31 

7-   37 
7-1-    38 

7-2        41 

7-3  45 

4-7  45 

7-5  48 

)8    50 

)9 52 

 55 
 



 

   

4  

 
 
)1  5 

)2 12 

)3 15 

)4 16 
4-1 17 

4-2  20 

  20 

)523 
5-2      26 

)6  28 
6-1        29 

2-6  31 

7-   37 
7-1-    38 

7-2        41 

7-3  45 

4-7  45 

7-5  48 

)8    50 

)9 52 

 55 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

3 
 

 

1

    

   

 

 

 :    

. 

 :  

 

 
 

   

 

 
 

 

 

 
1  /org.torturemap://http  

    4v8GCa2/ly.bit://ttpsh 

  



 

   

4  

 
 
)1  5 

)2 12 

)3 15 

)4 16 
4-1 17 

4-2  20 

  20 

)523 
5-2      26 

)6  28 
6-1        29 

2-6  31 

7-   37 
7-1-    38 

7-2        41 

7-3  45 

4-7  45 

7-5  48 

)8    50 

)9 52 

 55 
 

 
 
 
 

 

   

4  

 
 
)1  5 

)2 12 

)3 15 

)4 16 
4-1 17 

4-2  20 

  20 

)523 
5-2      26 

)6  28 
6-1        29 

2-6  31 

7-   37 
7-1-    38 

7-2        41 

7-3  45 

4-7  45 

7-5  48 

)8    50 

)9 52 

 55 
 

 
 
 
 



 

 
ـ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4 
 

 املحتويات
 9 .................... ...................... .... ........................................................................................................................قرير ملخص الت -1
 13 .......... ,.............................................. ....................................................................................................................... املقدمة -2

 14............. ,,......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............................................................................املنهجية والهدف من الدراسة -3

 15 ....... ,..................................................................................... االنتهاكات التي تتعرض لها النساء يف أقسام الشرطة  -4

 15 ........................................................... الجنسي  عنف مضاعف: تعامل أقسام الشرطة مع شكاوى العنف 1-4

 16 ................................................................................................................................ حماية املعنفات   2-4

 17 ............................................................................................. االعتداءات الجنسية يف أقسام الشرطة  4-4

 19 ............................................................................... نسانية اإل حاطة من الكرامة ظروف حبس مهينة و  5-4

 19 ................................. ,,,,,,,,,,,........................................اإلنسانية حاط من الكرامة الوالتفتيش الذاتي املهين 1-5-4

 21 ........................................... عدم مراعاة خصوصية النساء يف أماكن االحتجاز وظروف احتجاز مهينة  2-5-4

 23 ......................................االحتياجات املتعلقة بالنوع االجتماعي: الفوط الصحية يف أقسام الشرطة  3-5-4

 24 .................................................................................... طفال يف أقسام الشرطة وضع الحوامل واأل  4-5-4

 26 االنتهاكات التي تتعرض لها النساء يف النيابات  -5

 26 ......................................................................................................................... قضايا العنف الجنسي   1-5

 26 ........................................................................................ عامل النيابة مع قضايا العنف الجنسيت 1-1-5

 28 ................................................................... التمييز ضد النساء يف األحكام الصادرة يف قضايا العنف  2-1-5

 29 ................................................................................... محتجزات  تعامل النساء يف النيابة كمتهمات/  2-5

 29 .................................... إدانة املتهمات ىلع أساس أحكام أخالقية أو تحيز أخالقي من وكيل النيابة  1-2-5

 31 ....... ............... االعتداد باالعترافات املنتزعة تحت التحرش أو التهديد باالغتصاب وعدم اعتباره تعذيب  ا  2-2-5

 عدم فتح تحقيق منفصل يف الشكاوى الخاصة بالتحرش والعنف ضد املحتجزات   3-2-5

 32 ................................................................ )تعامل النيابة مع شكاوى العنف الجسدي والجنسي للمحتجزات(

 35 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  أوضاع النساء يف السجون  -6

 35 ...................................................................................... االنسانية  حاط من الكرامةالتفتيش املهين وال 1-6

 35 .............................................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................................................................التفتيش الذاتي 1-1-6

 39.......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.........................................................................................................تفتيش الزنازين  2-1-6

 40 .................................................................................................... السجن الطبية غير الضرورية كشوف   2-6

 41 .............................................................................. نسانية اإل حاطة من الكرامةظروف حبس مهينة و   3-6



 

 
ـ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

5 
 

 44 ...................................... « الفوط الصحية يف السجون »مراعاة االحتياجات املتعلقة بالنوع االجتماعي  4-6

 46 ........................................................................................................ االعتداءات الجنسية يف السجون 5-6

 48 ............................................................................ أوضاع الرعاية الصحية لألمهات والحوامل يف السجون 6-6

 52 االنتهاكات التي تمارس ىلع النساء من ذوي الهويات الجنسية غير النمطية  -7

 52 .......................................... انتهاكات بحق النساء ذوات الهويات الجنسية غير النمطية من قبل النيابة   1-7

 53 .................................... انتهاكات بحق النساء ذوي الهويات الجنسية غير النمطية يف أقسام الشرطة   2-7

 54 ........................................ انتهاكات بحق النساء من ذوات الهويات الجنسية غير النمطية يف السجون  3-7

 56 ............................................................................................................. ةالكشوف الطبية غير الضروري 4-7

 اآلثار النفسية املترتبة ىلع االنتهاكات بحق النساء من الهويات الجنسية غير النمطية  5-7
 60 ................................................................................................................. نأثناء وبعد خروجهن من السج 

 63 الخاتمة والتوصيات  -8

 63 ............................................................................ من ناحية السياسات والتعديالت القانونية املطلوبة  1-8

 63 ......................................................................................................................... فيما يتعلق بالنيابات   2-8

 64 ................................................................................................................ فيما يتعلق بأقسام الشرطة  3-8

 65 ......................................................................................................................... فيما يتعلق بالسجون   4-8

 66 ............................................................................................................. فيما يتعلق بالتفتيش الذاتي 5-8

 66 ................................................................................................. فيما يتعلق باألمهات والنساء الحوامل 6-8

 67 .................. الهويات الجنسية غير النمطية فيما يتعلق بالكشوف الطبية وخاصة ىلع النساء من ذوي   7-8

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
ـ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

6 
 

 ملخص التقرير -1

الجنائيررة يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء ىلع أوضاع النساء أثناء مرررورهن يف نمررام العدالررة  
املصري، يف حالررة كررونهن ضررحايا عنررف يسررتعن بالنمررام القضررائي لةبرراله، أو يف حالررة كررونهن 
محتجزات يف أحد أماكن االحتجاز التابعة للدولة. وبشكل أساسي يلقي التقريررر الضرروء ىلع أنمرراط 

شرررطة االنتهاكات املتكررة التي تتعرررض لهررا السرريدات يف النيابررات وأمرراكن االحتجرراز مررن أقسررام 
وسجون. ويلقي التقرير الضرروء يف شررقو األول ىلع التعامررل مررع النسرراء أثنرراء مرررورهن يف نمررام 
العدالة الجنائية املصري ىلع أساس كونهن ضررحايا لةبرراله عررن شرركاوى العنررف. وثررق التقريررر مررع 
محامين يعملون يف الدفاع عن ضحايا العنف بداية من تسجيل الشكوى يف أقسام الشرطة، حيرر  

وقف شكل اإلجراءات من ناحية تسجيل الواقعة أو االهتمام بواقعررة العنررف الجسرردي أو الجنسرري يت
وفق ا لعدة عوامل منها وعي الضابط القائم بتسجيل الواقعررة، املكرران الج رررايف لحرردوة الواقعررة 
والطبقررة االجتماعيررة أو االقتصررادية يف تسررجيل وقررائع التحرررش واالنتهاكررات الجنسررية. سررجل 

ا بممارسة دور أبوي مررع الفتيررات ن أيض ا أنو يف كثير من األحيان يقوم أمناء الشرطة تحديد املحامو
ضحايا العنف مطالبين إياهن عدم تحرير محضر ضد املتهم وعدم سررلوا املسررلق القررانوني لعرردم 

يتم تأديبو أو ضربو. ويف أحوال أخرى قد يشير أمررين الشرررطة ىلع   أنتضييع مستقبلو واالكتفاء ب
جاني تسجيل محضر مضاد. بالطبع كل هذا يؤثر بشكل مباشر وحرراد ىلع نسرربة وصررول البالغررات ال

للنيابة. باإلضافة إلى ذلق، ال يوجد يف القانون املصري ما ينص ىلع حماية املعنفات أو السرريدات 
لة ووفق ا ملقابالت مع املحامين، يف حا اللواتي تعرضن للعنف أو هناا احتمالية بتعرضهن للعنف.
الشرررطة لعمررل بالغررات، ال  إلررى أقسررامتلقي الضحية تهديدات ألمانها أو حياتهررا وذهرراب الضررحية 

. يف أفضل األحوال يقوم املوظف بعمررل فجةيعني املوظفون بذلق طاملا لم تحدة واقعة عنف  
ي إجراء وقائي أو حماية للشاكية وبالتالي تمررل معرضررة للخطررر أمحضر عدم تعرض، ولكنو ال يأخذ  

جراء يحميها. يمهر ذلق أيض ا  يف حاالت بالغات العنف األسررري، فعنرردما إوواقعة تحت التهديد بال  
جراء، وذلررق إي  أن تتخذ  أدها الشرطة إلى بيتها دون  تبلغ املرأة بتعرضها للعنف األسري غالبا ما تعي

، «مشرركلة أسرررية»ألن العنف املنزلي يعد يف نمر املجتمع واملوظفين املكلفين بتنفيذ القانون  
وحتى يف حالة إجراء تحقيق، ال تستطيع الدولة يف أغلب األحيرران ترروفير الحمايررة للضررحايا، ويف 

 ا.وأساليبها إلى تعرض الضحايا لألذى مجدد  كثير من األحيان تؤدي طبيعة التحقيقات
 

كذلق يناقش التقرير تعامل النيابات مع وقائع العنف الجنسي. فالنيابات يف مصر ليس لررديها كررود 
معين فيما يخص حماية بيانات ضحايا العنف، فال ترروفر النيابررة أي حمايررة لبيانررات الشرراكية، حيرر  
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ة من االسررم والعنرروان وخالفررو مررن قبررل العرراملين يف يمكن االطالع ىلع بيانات الشاكية الشخصي
مررن قبررل الجرراني أو ذويررو.   طرراردةا لخطررر املالنيابة أو املحامين، األمر الذي قد يعرض الضحية الحق 

باإلضافة إلى ذلررق فرروكالء النيابررة والعرراملون يف النيابررات غيررر مرردربين ىلع التعامررل مررع حرراالت 
  وضحايا العنف الجنسي.

 
ق التقرير مع معركة النساء لتولي مناصب يف القضاء، ففي غيرراب نسرراء منخرطررات يف أيض ا يشتب

النيابة تجد الفتيات أنفسهن مضطرات لراوية واقعررة تحرررش أو اعتررداء جنسرري أو اغتصرراب لوكيررل 
النيابة، يف الوقت الذي تعاني فيو من صدمة انتهاكهررا جنسرري ا بنرراء ىلع نوعهررا االجتمرراعي مررن 

الي قررد يصررعب عليهررا روايررة الواقعررة. باإلضررافة إلررى ذلررق وثررق التقريررر مررن خررالل رجل آخر، وبالترر 
املقابالت مع املحامين حدوة تمييز يف األحكام الصررادرة يف قضررايا العنررف الجسرردي أو الجنسرري 
بسبب عدم وجود نساء يف القضاء حي  تصدر أغلب األحكام يف قضايا العنف الجسدي أو الجنسي 

 خفيف األحكام الصادرة ضد الجاني.تالرأفة لصالحية القضاة ة عامذ يستخدم إمخففة 
 

الشق الثاني من التقرير يتناول أوضاع النساء أثنرراء مرررورهن يف نمررام العدالررة الجنائيررة كمتهمررات 
ومحتجزات يف أقسام الشرطة وعرضهن ىلع النيابات ثم إدراجهن يف السجون املصرررية. ينقسررم 
هذا الجزء إلى فصل عن االنتهاكات التي تتعرض لهررا النسرراء يف أقسررام الشرررطة، منهررا انتهاكررات 

نف جسدي أو جنسي، حي  يتم التطبيع مع استخدام العنف يف أقسررام الشرررطة بصررفتو إجررراء ع
لحفظ النمام يف األقسام، أو ب رض السيطرة وفرض الرهبة، أو ب رض التحقيق وانتزاع االعترافررات. 

 واالعتررداءاتحصررائيات حررول نسررب التحرررش الجنسرري  إوفيما يتعلق بالعنف الجنسرري، فررال توجررد  
قررد  األقسررامالسجون إال أن احتماالت تعرض النسرراء للعنررف الجنسرري أو التحرررش يف   الجنسية يف

تكون مرتفعة خاصة مع عدم وجود سلطة مراقبة فعالة ىلع التعامل مع النساء يف الحجز، ويترا 
أو السجانات يف السجون بررال رقيررب وال حسرريب. بالتررالي تررزداد  ذلق لسلطة الضباط وأمناء الشرطة

مررن قبررل السررجانات يف   ع انتهاكات جنسية أو التهديد بهررا ىلع املحتجررزات سررواء احتماالت وقو
الشرررطة وخاصررة ضررد الجنائيررات، فيتخررذ شرركل التحرررش أو االعتررداء الجنسرري أو   أو أمنرراءالسجون  

است الل النفوذ، لعدم قدرة املحتجزات ىلع تسجيل بالغات بشأن االنتهاكررات الترري يتعرضررن لهررا 
باالنتهاكررات نفسررها أو اإلجررراءات الالحقررة لالنتهرراا أو عرردم قرردرتهن ىلع   لعدم معرررفتهن  سواء 

 اتخاذها. 
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لكرامة اإلنسررانية الترري تتعرررض من ا  والحاطةأيض ا ي طي التقرير أنماط من ظروف الحبس املهينة  
التابعة حتجزات. فقد وثق التقرير من خالل مقابالت مع املحامين والضحايا ومراجعة الحاالت  امللها  

لقاعدة بيانررات املفوضررية املصرررية الخاصررة بالسررجون، أنررو يف كثيررر مررن األحيرران يررتم اسررتخدام 
التفتيش كوسيلة تنكيررل برراملحتجزات كوسرريلة إلخضرراعهن يف أمرراكن االحتجرراز. وأنررو يف بعرر  
أقسررام الشرررطة بالقرراهرة ال يررتم مراعرراة خصوصررية النسرراء أثنرراء التفترريش وقررد يررتم تهديرردهن 

شرطة إذا تمنعن أو رفضن خلررع مالبسررهن، باإلضررافة إلررى   أو أمناءا من قبل عساكر  ن ذاتي بتفتيشه
ا ذلق وثق التقرير تعرض بع  السجينات للتحرش من قبل السجانات أثنرراء عمليررة تفتيشررهن ذاتيرر  
يف أقسام الشرطة. وال تتمتع النساء بأي قدر من الخصوصية يف أقسام الشرطة، حي  يتم الدخول 

 الزنازين يف أي وقت من اليوم بدون مراعاة لخصوصية وضعهن.  لتفتيش
 

يشتبق التقرير أيض ا مع االحتياجات املتعلقة بررالنوع االجتمرراعي ومرردى ترروافر الفرروط الصررحية يف 
أقسام الشرطة، حي  وثق التقرير صعوبة حصررول النسرراء ىلع فرروط صررحية يف أقسررام الشرررطة، 

األمررر الررذي يجعررل  السجون بعدة أضعاف ثمنهررا يف الخررار ،  وتباع الفوط الصحية يف الكانتين يف
ا وهررم الف ررة العديد من النساء ال يستطعن تحمل تكلفتها وخاصررة مررن الطبقررات األدنررى اقتصررادي 

ال البررة يف أقسررام الشرررطة أو السررجون. تحصررل النسرراء ىلع الفرروط الصررحية إمررا مررن الزيررارات أو 
اية األمر الذي يعرضهن ملخاطر صحية مثل االلتهابررات تستخدم قطع من القماش لفترات طويلة لل 

الجلدية والتهابات املسالق البولية. يف أحيان أخرى قد ال تتوافر أي من هذه األشياء وتجلس النسرراء 
ملشرراكل يف الحجز    يعرضهن وزميالتهنالذي    األمربدماء الطم  لعدم وجود فوط صحية أو قماش،  

ة يف القسم، بالتالي تكررون غرررف االحتجرراز معرضررة لتفشرري صحية نتيجة عدم وجود أدوات نماف
يف أقسام الشرررطة، فررال تحمررى   واألمهات. باإلضافة إلى ذلق هناا وضع الحوامل  األوب ة والجراثيم

النساء الحوامل واألمهات بأي رعاية طبية حقيقة يف أقسام الشرطة، بل يف الواقع قررد يكررن أكثررر 
صحية عنهن، وقد وثق التقرير مع إحدى املحتجزات تعرضها أثنرراء عرضة لالنتهاكات بمنع الرعاية ال

تواجدها يف أحد أقسام الشرطة القتحام الزنزانة وت ريق الحجز باملاء وتكسير كل ما فيو واالعتداء 
 تررتخط الحجررز لررمأثناء تواجررد طفلررة يف  األخرياتعليها بالضرب والسحل وكذلق بع  السجينات 

 عمر التسع شهور.
 

ا انتهاكررات تتعرررض لهررا النسرراء يف النيابررة أثنرراء التحقيررق معهررن كمتهمررات،  يتناول التقرير أيضرر 
أخالقيررة مسرربقة أو وجررود تحيررز أخالقرري مررن أحكررام    سفيناقش التقرير إدانة املتهمات ىلع أس

سررجينات  وكيل النيابة يف التحقيقررات، حيرر  وثقررت املفوضررية املصرررية للحقرروع والحريررات مررع
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سابقات تعرضن للتمييز املبني ىلع النوع االجتماعي من حي  توجيو أس لة أخالقية ال عالقة لها 
ا اعتررداد النيابررة باالعترافررات كمررا  القضية أو االتهامررات املوجهررة إلرريهن.    ىبمجر وثررق التقريررر أيضرر 

، مثل تعرررض النسرراء ااملنتزعة تحت التهديد باالغتصاب والتحرش باملحتجزات وعدم اعتباره تعذيب 
للتعذيب املعنوي منذ لحمة القب  عليهن، وتهديدهن بالتعرية واالغتصاب والتحرش وتصررويرهن 

الررذي يجعررل   األمرجبارهن ىلع خلع مالبسهن،  إعاريات، وقد يصل األمر إلى التحرش بهن بالفعل أو  
. ويف أغلب األحوال ال يعتد الفتيات يصبن باالنهيار العصبي ويعترفن بما لم يقمن بارتكابو بالضرورة

يعتررد باالتهامررات الترري وجهتهررا   وإنمرراالقضاء بشكاوى التعذيب املثبتررة مررن الضررحايا يف النيابررة  
النيابة، حي  يكتفي القاضي بفحص تحريات محاضر أمن الدولة وال ينمر عررادة يف أقرروال الفتيررات 

ا ما تمتنررع النيابررات كثير   ،افة إلى ذلقأو تهديد أو تعذيب. باإلض  إكراهوال يعتد بكونها منتزعة تحت  
عن فتح تحقيق منفصل يف الشكاوى الخاصة بررالتحرش والعنررف ضررد املحتجررزات، وترررف  القيررام 

سلطة. وي طي التقرير أوضرراع النسرراء يف السررجون مررن   باإلضافة لكونهابمهمتها كسلطة تحقيق  
اإلنسانية التي تتعرض لررو النسرراء فررور وصررولهن  حاط من الكرامةوالناحية التفتيش الذاتي املهين 

السجن كإجراء روتيني إلدراجهن كسجينات، ووثق التقرير تعرض العديد من املحتجزات إلى التحرش 
ا، وقد وثقت العديد من املحتجررزات اسررتخدام التفترريش الررذاتي الجنسي بهن أثناء تفتيشهن ذاتي 

ويتم تفتيشررهن بررنفس   -بكيس غير نميف-  اهبلي باإلضافة إلى تفتيشهن م كوسيلة للتنكيل بهن
األمر الذي يعرضهن ملشاكل صحية خطيرة وينقل العدوى أو البكتيريا من محتجررزة لبرراقي   «الكيس»

املحتجزات. باإلضافة إلى ذلق فقد شكت العديد من املحتجزات من تعرضررهن لنزيررف مررن الرررحم أو 
غيررر املرردربات ىلع الكشررف أو الفحررص الشر  بعد تعرضهن لتفترريش مهررين مررن قبررل السررجانات 

 الطبي املالئم.
 

ا  أيض ا يتناول التقرير مسألة الكشوف الطبية غيررر الضرررورية مررن خررالل محتجررزة سياسررية تررم   موثقرر 
إلررى ترحيلها لسجن القناطر مع مجموعة من املتهمات يف قضايا اآلداب تعرضها وكذلق الجنائيات  

ستشفى القناطر العام بدون داع وإنمررا كأحررد طبي شمل كشف عذرية وفحص شرجي يف م  كشف
الكرامررة من  وحاطةإجراءات دخول السجن، باإلضافة إلى تواجد السجينات يف ظروف حبس مهينة 

ا فيمررا يتعلررق اإلنسانية. يعد الوضع يف السجون املصرية وخاصة يف أمرراكن احتجرراز النسرراء كارثيرر  
سوء أوضاع االحتجاز بشكل عام من تكدس الزنازين  ا، من ناحيةباملعايير الصحية املتفق عليها دولي 

وعدم توافر تهوية جيدة أو نمررام غررذائي يحررافظ ىلع صررحة السررجينات البدنيررة. وفيمررا يتعلررق 
بالنمافة الشخصية تعاني السجينات من تفشي العديد من األمراض الجلدية بسبب عرردم قرردرتهن 

حتجرراز. باإلضررافة إلررى ذلررق فقررد اشررتكت ىلع العناية بنمافتهن الشخصية لسوء أوضرراع أمرراكن اال
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املحتجزات يف سجن القناطر من تردي أوضاع االحتجاز إلى حد عدم قرردرتهن ىلع اسررتخدام ميرراه 
نميفة. وسجلت النساء ىلع لسان محاميهن وجود مادة مجهولة يف امليرراه تتسرربب يف تسرراقط 

نها داكن ويف بع  األحيرران يوجررد الشعر وت ير لون الجلد، واملياه نفسها عادة ما تكون ملوثة ولو
بها حشرات، ويتم استخدام هذه املياه يف االسررتحمام فقررط، ومررع ذلررق يت يررر لررون جلررد البشرررة 

الجلد. وتضطر النساء الستخدام هذه املياه ألنها املياه الوحيرردة املترروفرة   بتهيلساقط الشعر ويتو
ع االجتمرراعي فررإن الفرروط الصررحية املتاحررة ا. وفيما يتعلق بمراعاة االحتياجات املتعلقة بالنومجان 

يف السجن متاحة فقط عبر كانتين السجن، واألسعار يف الكانتين مرتفعة لل اية وبالتررالي تعتمررد 
زيارات ذويهم. أما يف الحرراالت الترري منعررت أو قللررت فيهررا إدارة   منالسجينات ىلع ما يصل إليهن  

أصبحت أحوال السجينات غاية يف السوء من   -كما حدة مع تفشي فيروس كورونا-السجن الزيارات  
رعاية شخصية مثل الفوط الصحية. يف كثيررر مررن الحرراالت  أو أدواتفر طعام مناسب اناحية عدم تو

التي ال تمتلق فيها املحتجزات القدرة املادية ىلع شراء الفوط الصررحية تضررطر إلررى العمررل داخررل 
بمقابل مادي يمكنهن من شراء فوط صحية   السجن بالتنميف أو ال سيل أو خدمة سجينات أخريات

فر هررذا الخيررار، تلجررأ املحتجررزات إلررى وسررائل قديمررة مثررل اوغيرها من األدوات. ويف حالة عدم تررو
الصحية. كل هررذه األحرروال تررؤثر ىلع الصررحة  استخدام قماشة وإعادة غسلها أو قطن بديل للفوط

ا أوضرر  مهررات والحوامررل يف اع النسرراء مررن األالجسرردية والنفسررية للسررجينات. يتنرراول التقريررر أيضرر 
السجون، حي  وثقنا عدم وجود كشررف طبرري معمررق ىلع صررحة الحوامررل وأوضرراع حملهررن أثنرراء 

أمررراض أو شرركاوى صررحية،   ةيرر أمررن    كررن يعررانينا لررو  إدراجهن كسجينات وإنما يتم سررؤالهن شررفهي 
ا. يف بع  الحرراالت تررم التعسررف مررع املستشفى كل أسبوعين ملتابعة الحمل شكلي   ويذهبن إلى

حوامل من املحتجزات ىلع ذمة قضايا سياسية للتنكيل بهن، باإلضافة إلى أن الوضع العررام   مهاتأ
يف عنبر األمهات غير مهيأ لوجود أطفال وذلق بسرربب التكرردس الشررديد وضررعف الرعايررة الصررحية 

املكان. وقد وثق التقرير تعرض العديد مررن األطفررال وأمهرراتهم إلررى مشرراكل   وسوء التهوية وضيق
حتى يف هذه األحوال ال تقدم إدارة  باإلضافة إلى أنو صحية بسبب سوء األوضاع يف عنابر االحتجاز،
 أن أغلرربذكرت سجينات سابقات يف سررجن القنرراطر    السجون أي رعاية صحية حقيقة للمحتجزات.

ة، وال يوجررد أطبرراء  مستشررفى السررجن هرري مسرركنات عامررة وضررعيفة لل ايرر األدوية املترروفرة يف
وجررد رعايررة صررحية تمقيمين يف السجن من التخصصات املختلفة وإنما هو طبيب النسا العام، وال  

للحوامل مثل كشف السونار أو ما شابو من إجراءات العناية الطبية بالحوامل واألمهات. حتى نوعيررة 
كل العام يف السجن بأي حال من األحوال، وتضطر الحوامل ليس أفضل من األاألكل املقدم لألمهات و

الذي يحصلن عليررو يف الزيررارات. باإلضررافة إلررى ذلررق ال  ىلع الطعاممهات والحوامل إلى االعتماد األ
ا    أنتوجد أي متابعة نفسية للسرريدات الحوامررل أو اللررواتي وضررعن أطفررالهن، فمررن املعررروف طبيرر 
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ة الحمررل والرروالدة يمررررن بررأعراض نفسررية مختلفررة ويف كثيررر مررن األحرروال تصرراب ثناء فترأالنساء  
نرروع مررن   أيويف هذه الحاالت ال يقدم لتلق النسرروة    «اكت اب ما بعد الوالدةر »ب  ضعاألمهات بعد الو
 الرعاية النفسية.

 
التي تمررارس ىلع النسرراء مررن ذوات الهويررات الجنسررية   اإلنتهاكاتالفصل األخير من التقرير يناقش  

غير النمطية أثناء مرورهن يف نمام العدالة الجنائية املصري، فيشتبق التقرير مع االنتهاكات الترري 
يتعرضن لها يف النيابة، مثل سؤالهن أس لة أخالقية أو جنسية ال عالقة لهررا بالقضررية أو يتعرضررن 

تقبل النوم مررع »كانت  ما  ة حجازي حينما سألها وكيل النيابة إذا  للحط من شأنهن كما يف حالة سار 
حيرر  نها مثلية، وذلق باإلضافة إلى االنتهاكات التي يتعرضن لها يف أقسام الشرررطة  أل  «الحيوانات

تزداد معدالت العنف سواء من أمناء الشرطة أو من السجينات أو السجانات. ىلع سرربيل املثررال يف 
ضت للضرب والتحرش من قبل السجينات يف قسم السيدة زينررب، بإيعرراز مررن حالة سارة حجازي، تعر

رئيس املباح  لضربها والتحرش بهررا ب رررض تخويفهررا وكسررر إرادتهررا والحررط مررن شررأنها مليولهررا 
الجنسية. هناا أيض ا االنتهاكات التي يتعرضن لها أثناء احتجازهن، مثل عرردم تواجررد أمرراكن احتجرراز 

حالة ملق الكاشف والتي قضت فترة عقوبتها يف حبس انفرادي،  ما يفكمخصصة للعابرات جنسيا 
األمر الذي أثر ىلع حالتها النفسية لدرجررة محاولتهررا االنتحررار. كررذلق تعرضررهن للتحرررش والتهديررد 

ا، باإلضررافة إلررى حيانرر  أباالعتداءات الجنسية من قبل السجانات واملرروظفين واملحتجررزات أنفسررهن  
رورة لها بالرغم من تقديمهن األوراع التي تثبت حالتهن، كما يف حالة تعرضهن لكشوف طبية ال ض

ا يف حالررة أملق الكاشف حي  قام طبيب السجن بعمل تحليل حمل لها وهرري عررابرة جنسرري ا، و يضرر 
آثررار نفسررية بحررق النسرراء مررن ذوي الهويررات ومررا يترتررب ىلع ذلررق مررن    حمد.أإيمان الحلو وحسام  

ن النفسررية أثنرراء وجررودهن يف حررالته ىلعاالحتجرراز  أوضرراع أثرررتوكيررف ، الجنسية غير النمطيررة
 السجن وكذلق بعد خروجهن.

 
التقرير إلى مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالسياسات والتعديالت القانونية املطلوبة   صخليو

ت معاملررة السررجينابشررأن األمم املتحدة   »قواعد بانكوا« الصادرة عن  ومن أهمها توقيع مصر ىلع
للمجرمررات، واستصرردار قررانون يحمرري املعنفررات. وفيمررا يتعلررق بالنيابررات،   االحتجازيةوالتدابير غير  

ضمان وجود نسرربة مررن النسرراء يف النيابررات، تمهيررد ا إلدرا  النسرراء يف النيابررات والقضرراء بنسررب 
لقضرراة متوازنة جندري ا وذلق لضمان عدم التمييز ضد النساء يف قضايا العنف الجنسرري واسررتخدام ا

مررن قررانون العقوبررات، إلصرردار أحكررام مخففررة.   17للحق يف استعمال الرأفة الواردة يف املادة رقم  
كذلق، االلتزام بالدستور املصررري وعرردم االعتررداد باالعترافررات املنتزعررة تحررت التحرررش أو التهديررد 
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ف ضررد ا وفررتح تحقيررق منفصررل يف الشرركاوى الخاصررة بررالتحرش والعنرر باالغتصاب واعتباره تعررذيب 
-املحتجزات يف أمرراكن االحتجرراز. وفيمررا يتعلررق بأقسررام الشرررطة، وجرروب وجررود عناصررر نسررائية 

بصفة دائمة يف أقسام الشرررطة وذلررق لعمليررات التفترريش واإلشررراف ىلع املحتجررزات   -موظفات
سعارها أوحفاظ ا ىلع أمان النساء. مراعاة االحتياجات الجندرية للنساء وتوفير الفوط الصحية بنفس 

خار  أماكن االحتجاز. أيض ا يوصي التقريررر باسررتخدام برردائل التفترريش الررذاتي الحديثررة كمررا أوصررت 
فيما يخص استخدام تقنيات حديثة للكشررف باألشررعة   «قواعد بانكوا»و  «قواعد نيلسون مانديال»

ئل مترروفرة أن هررذه البررداوخاصررة  ،  لكترونيررة كاشررفةإأو املرررور عبررر بوابررة   الحرارية أو تحت الحمراء
االلتزام باتفاقية نيلسررون مانررديال فيمررا يتعلررق بترروفير الرعايررة الصررحية ببسهولة. ويوصي التقرير  

للنساء والحوامررل سررواء يف أقسررام الشرررطة أو يف السررجون العموميررة، مررع وجرروب الكشررف ىلع 
لسررجن ا لضعف إمكانيات مستشررفى امهات والحوامل باستمرار يف مستشفيات تابعة للدولة نمر األ

إيقاف الكشوف الطبيررة غيررر كذلق وتوفير الرعاية الصحية الالزمة لهن بما فيها املتابعة النفسية. و
الضرورية يف حالة النساء من الهويات الجنسية غير النمطية، وتخصيص أماكن احتجاز للعررابرات/ين 

جون، باإلضافة ا للتعدي عليهن أو تعرضهن النتهاكات جنسية أو جسدية يف السجنسي ا وذلق منع 
 إلى السماح لهن باستكمال العال  الهرموني واملتابعة الطبية والنفسية.
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 املقدمة -2
ورد يف ديباجة الصي ة املحدثة لةستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضرراء ىلع العنررف 

يكررون العنررف ضررد املرررأة ا مررا  كثيررر »والتمييز ضد املرأة يف مجال منع الجريمررة والعدالررة الجنائيررة  
ونمررر ا ألن نمررام العدالررة   ،بهرراومعررزز ا   يف القيم االجتماعية واألنماط واملمارسات الثقافيررة  متأصال 

لم يعالج العنف والتمييز ضد املرأة بالجدية ذاتهررا  ،الجنائية واملشرعين ليسوا بمنأى عن هذه القيم
 .1«التي عولجت بها أشكال العنف األخرى

 عررن التمييررز التمييز أو العنررف الررذي تواجهررو النسرراء يف أمرراكن االحتجرراز لرريس منفصررال   فإنولهذا  
نما يعد امتداد ا لو. جاءت قواعد األمم املتحرردة إماكن االحتجاز، وأسوار  أخار     واجهنووالعنف الذي ي

لتمثل حجررر األسرراس نحررو   «2قواعد بانكوا»للمجرمات    االحتجازيةملعاملة السجينات والتدابير غير  
مروروهن بنمم العدالة الجنائيررة، باإلضررافة إلررى   أثناءاالعتراف بالحاجات الجندرية املختلفة للنساء  

ذلق فقد أرست قواعد وضمانات ملنع التعذيب وسوء املعاملررة يف أمرراكن االحتجرراز، وذلررق بسرربب 
ا العنررف الجنرردري املتعلررق والسرريم  ،تعرض النساء ىلع وجو الخصوص إلى سوء املعاملررة والعنررف

مرراكن االحتجرراز، مثررل احتيرراجهن إلررى الفرروط أبعدم تلبية االحتياجررات الجنسررانية والجندريررة يف  
مهات والحوامل ومن تصطحبن أطفالهن معهن أثنرراء فترررة الصحية أو رعاية صحية خاصة السيما لأل

  االحتجاز ووقوع الضرر ىلع كل من األمهات واألطفال.

ف يرقررى إهمررال االحتياجررات الجندريررة للنسرراء إلررى درجررة املعاملررة القاسررية أو يف بعرر  المرررو
الالإنسانية أو املهينة، فقد ذكرت اللجنة الفرعيررة ملنررع التعررذيب وغيررره مررن ضررروب املعاملررة أو 

 املهينة ان نطاع العمل الوقائي واسع ويشمل منع أي شرركل مررن  أو الالإنسانية أوالعقوبة القاسية  
ءة لألشخاص املحرومين من حريتهم والتى إن لم ترتدع قد تستفحل لتصررل إلررى درجررة أشكال اإلسا

 3التعذيب أو غيره من ضروب سوء املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية.
 

 
متاح   ،أماكن االحتجاز من خالل مراعاة االعتبارات الجندريةالنساء املحرومات من الحرية: منع التعذيب وغيره من أشكال سوء املعاملة يف  1

عبر: 
womenindeten/Component/Upload/admin/org.primena://http=php?url.publicationDocument/Pages/portal/org.primena.www://http

 pdf1421589246._1tionAR 
2, via available, Rules Bangkok UN the on Implementation of Index and Document Guidance 
/implementation-index-document-guidance-rules-bangkok/resource/org.penalreform.www://https 
يناير/كانون  15املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نواا، تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب  3

النساء املحرومات من الحرية: منع التعذيب وغيره من أشكال سوء املعاملة يف أماكن االحتجاز من خالل مراعاة االعتبارات    ،HRC/A/73،  2008الثاني 
 جنائي، متاح عبر، الجندرية، املنممة الدولية لةصالح ال

http://www.primena.org/portal/Pages/publicationDocument.php?url=http://primena.org/admin/Upload/Component/womenindetentionAR1_1421589246.pdf
http://www.primena.org/portal/Pages/publicationDocument.php?url=http://primena.org/admin/Upload/Component/womenindetentionAR1_1421589246.pdf
https://www.penalreform.org/resource/bangkok-rules-guidance-document-index-implementation/
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 املنهجية والهدف من الدراسة -3
ثناء مرورهن يف نمام العدالة الجنائية املصررري، أوضاع النساء  أتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن  

كن ضحايا أو محتجزات يف أحررد أمرراكن   سواء   ،أقسام الشرطة وسجونمن  النيابات وأماكن االحتجاز  ك
االحتجاز التابعة للدولة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء واألمهررات والحوامررل، التفترريش الررذاتي 

االعتداء الجسدي والجنسي يف أماكن االحتجاز. باإلضافة إلى ونية،  اإلنسا  حاط من الكرامةاملهين وال
ا أوضرراع النسرراء مررن ذوي خير أتعامل النيابات مع وقائع العنف للضحايا خار  وداخل أماكن االحتجاز، و

الهويات الجنسية غير النمطية يف أماكن االحتجاز واآلثار النفسررية املترتبررة ىلع االنتهاكررات الترري 
يستبعد التقرير االنتهاكات التي تتعرض لها النساء غير املبنية ىلع النوع االجتمرراعي   تعرضن لها.

مررن أشرركال سرروء املعاملررة يف أمرراكن االحتجرراز، والحرربس   اغيرهرر والتعذيب  ومثل االختفاء القسري  
ط. االنفرادي واملنع من الزيارة وغيرها، وتم التركيز ىلع االنتهاكات املتعلقة بالنوع االجتمرراعي فقرر 

تم االسررتدالل ىلع االنتهاكررات الترري يتعرضررن   وولكن  ،أيض ا تعذر عقد مقابالت مع سيدات جنائيات
 لها من خالل املقابالت مع املحامين وبع  املحتجزات سابق ا ىلع ذمة قضايا سياسية.

 
مقابلة بحثيررة مقسررمة لسرربع مقررابالت بحثيررة مررع محررامين وسرربع  14إلعداد هذا التقرير تم عقد 

القاهرة والجيررزة   تيمحافم  منمقابالت بحثية مع ضحايا ومحتجزات سابقات يف السجون املصرية  
عرروام السررابقة، باإلضررافة إلررى ذلررق فقررد تررم االسررتعانة بقاعرردة بيانررات املفوضررية أأثناء الخمس  

تم االطالع ىلع الدراسات السررابقة  حالة. 50ة للحقوع والحريات يف دراسة وتحليل أكثر من املصري
وكذلق مراجعة عدد من القضايا والبالغات والشكاوى   ،والبيانات الصحفية التي تتناول هذا املوضوع

اهرردات فيما يتعلق بالعنف ضد النساء يف أماكن االحتجاز. باإلضافة إلى ذلق تررم االطررالع ىلع املع
مررن واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوع النساء يف أمرراكن االحتجرراز والتعامررل معهررن بمررا ال يحررط  

وبما يحافظ ىلع حقوع اإلنسان، مثررل القواعررد النموذجيررة الرردنيا للتعامررل مررع   ،نسانيةالكرامة اإل
سجينات والتدابير ، وقواعد األمم املتحدة ملعاملة ال«قواعد نيلسون مانديالر »السجناء واملعروفة ب

للتعامل مع املجرمات املعروفة بقواعد بانكوا، واإلعالن العاملي لحقرروع اإلنسرران   االحتجازيةغير  
 والعهد الدولي الخاص بالحقوع املدنية والسياسية. 

 
 يجهل التقرير كافة األسماء حفاظ ا ىلع أمن وسالمة الضحايا واملحامين من التعرض ألي خطر أمني.
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 االنتهاكات التي تتعرض لها النساء يف أقسام الشرطة -4
 عنف مضاعف: 1-4

 تعامل أقسام الشرطة مع شكاوى العنف الجنسي
برراله عررن اعتررداء أو مررا كمتهمررات أو محتجررزات، أو كضررحية لةإتتواجد النساء يف أقسررام الشرررطة  

بت أو كررود أو بروتوكررول لو، مثل شكاوى العنف الجسدي أو الجنسي. ال يوجد إجراء ثا  نانتهاا تعرض
ا لضررابط الشرررطة محدد فيما يتعلق بتسجيل شكاوى العنف الجنسي، بالتررالي فرراألمر متررروا تمامرر  

ا  ا وفقرر  القائم ىلع تسجيل الواقعررة أو نقيررب الشرررطة أو أمنرراء الشرررطة عنررد تحريررر املحضررر. أيضرر 
لشرطة يررؤثر الشهادة املحامين فإن املوقع الج رايف لتسجيل شكوى عنف جنسي أو تحرير محضر 

حايا ىلع التعامل مع الضحية. ىلع سرربيل املثررال يقررول محررامي مخررتص بالرردفاع عررن حقرروع ضرر 
لو الواقعة بتتسجل يف منطقة كاملعادي أو التجمع أو املهندسين، يكون التعامل مختلف »  4العنف
، فقد يتم توفير مكان بو نوع من الخصوصية لتسجيل ةمبابإا عن أماكن ج رافية مثل فيصل أو تمام 

املوقع فإن  ناء  عليووب.  «أو التعامل مع إجراءات التسجيل بشكل جاد أكثر  ،الواقعة ىلع وجو مثالي
الج رايف والوضع االقتصادي للضحية والجاني، وفق ا لشررهادة املحررامين والضررحايا يررؤثر يف عمليررة 

يف كثيررر مررن األوقررات يقرروم أمنرراء الشرررطة    وإجراءات تسجيل الشكاوى من ضمن مت يرررات أخرررى.
الشرررطة   أمررينقررد يقرروم  ا بممارسة دور أبوي مع الفتيات ضحايا العنف، فعلى سبيل املثررال  تحديد 

املتهم للفتاة وضربو يف مقابل عدم تسررجيلها ملحضررر   إحضار بتقديم عروض مثل ضرب الشاب أو  
ت الضحايا، قد يقوم أمين الشرطة بنصررح املررتهم بعمررل ابالواقعة، ويف بع  األحوال وفق ا لشهاد

ا للقررانون، محضر مقابل ملحضر الضحية، وذلق لتخويف الضحية من قضرراء ليلتهررا يف الحرربس   وفقرر 
للمزيد من الصدمات أو املخرراطر بقضررائها ليلررة يف  عرضتتفتقوم الضحية بسحب املحضر حتي ال  

الحبس مع متهمات جنائيات باإلضافة إلى صدمة العنف أو االنتهاا الجنسي الذي تعرضت لو. ويعد 
انوني يف حرراالت هذا من األمثلة ىلع السلوا املجتمعي مع النساء والذي يررؤثر ىلع التعامررل القرر 

العنف والتمييز ضدهن. بالطبع كل هذا يؤثر بشكل مباشر وحاد ىلع نسبة وصول البالغات للنيابة، 
ففي حدي  مع أحد املحامين املختصين بالدفاع عن ضحايا العنررف الجنسرري والجسرردي، يقررول إن 

العنف الجنسي ال تصل إلى النيابررة بسرربب   ى% من بالغات وشكاو50يف تقديره الشخصي أكثر من  
تخويف الضحايا داخل أقسام الشرطة وكثير من الصعوبات األخرى التي تتعرض لها النساء يف حالررة 
تسجيل شكوى عنف جنسي أو جسدي، فطوال مرور الضحايا يف مراحل وإجراءات اإلباله بدايررة مررن 

 
 . 2021فبراير  25مقابلة بحثية مع محامي يعمل ىلع قضايا العنف الجسدي والجنسي، حول قضايا العنف الجنسي يف مصر وحماية املعنفات،   4
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لفتيررات عرردم اسررتكمال إجررراءات تسررجيل قسم الشرطة وحتى الررذهاب للنيابررة، تقرررر الكثيررر مررن ا
  الشكوى بسبب هذه الصعوبات.

  حماية املعنفات: 2-4

أو   ،ال يوجد يف القانون املصري ما ينص ىلع حماية املعنفات أو السيدات اللواتي تعرضررن للعنررف
 أغلبففي     هناا احتمالية بتعرضهن للعنف وتلقي تهديدات تهدد أمانهن وسالمتهن الشخصية.

بشرركل  ى، والررذي يعنرر Restraining orderوروبية هناا نص قانوني يدعي بررأمر التقييررد، األ الدول
أساسي بحماية املعنفات، ووضع أمررر تقييررد ىلع املعنررف بعرردم االقتررراب مررن الضررحية ملسررافة 

برراألخص   ال يوجررد قررانون يحمرري املعنفررات أوفرر يف مصررر    ، أمررامعينة يتم تحديدها وفق القررانون
مانهررا أو أووفق ا ملقابالت مع املحامين يف حالة تلقي الضحية تهديدات تهدد   ،املهددات بالعنف

طاملا لم تحدة  ،املوظفين بذلق ىحياتها وذهاب الضحية إلى أقسام الشرطة لعمل بالغات، ال يعن
حوال فضل األأ. يف «لو عملق حاجة تعالي اشتكي  ...يوة يعني هو عملق حاجة»أ فجةواقعة عنف  

وبالتررالي   ،ي إجراء وقائي أو حماية للشاكيةأولكنو ال يأخذ    ،املوظف بعمل محضر عدم تعرضيقوم  
فترراة »جراء يحميها. ىلع سبيل املثال واقعة سمية إتمل معرضة للخطر وواقعة تحت التهديد بال  

وجررود قررانون  من الضرررورة فإنو بالتاليوطاردها املعنف وجرح وجهها بسالح أبي .   والتي،  «املول
األسررري، يمهر يف حاالت بالغات العنف   ،. باإلضافة إلى ذلق5يحمي املعنفات قبل تعرضهن للعنف

ي أن تتخررذ أا ما تعيدها الشرطة إلى بيتهررا دون  الب فعندما تبلغ املرأة بتعرضها للعنف األسري أنو  
لقررانون جراء، وذلررق ألن العنررف املنزلرري يعررد يف نمررر املجتمررع واملرروظفين املكلفررين بتنفيررذ اإ
. وحتى يف حالة إجراء تحقيق ال تستطيع الدولة يف أغلب األحيان توفير الحمايررة «سريةأمشكلة  »

 ا.مجدد  ذىللضحايا، ويف كثير من األحيان تؤدي طبيعة التحقيقات وأساليبها إلى تعرض الضحايا لأل
 
  تعامل أقسام الشرطة مع النساء املحتجزات 3-4

تعد أقسام الشرطة بشكل عام أماكن غير آمنة للنساء سواء كمحتجزات أو كضحايا قادمات لتسررجيل 
أي نوع من الشكاوي. يف أغلب أقسام الشرطة ال توجد عناصررر شرررطة نسررائية بشرركل مسررتمر، وإذا 
وجدت فهي توجد صباح ا وال توجد أي نبطشيات نسائية مسائية. باإلضررافة إلررى ذلررق فررالكثير مررن 

وجو املثررال توجررد غرفررة  ىراعي خصوصية النساء يف أماكن االحتجاز، فعلتكن احتجاز النساء ال  أما
بحي  ينب ي   ،وتسبق غرفة حجز الرجال مباشرة  ،حجز النساء يف قسم قصر النيل يف أسفل الحجز

 
 . 2021بتاريخ فبراير من مقابلة بحثية مع محامي يعمل ىلع قضايا العنف الجنسي، حول قضايا العنف الجنسي يف مصر وحماية املعنفات،  5
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أمنرراء الشرررطة   تلفظا مررا يرر الوصول إلى حجررز الرجررال. وكثيررر   أجلاملرور ىلع غرفة حجز النساء من  
ولررو كانررت هررذه ال رفررة تضررم  ،تلميحات جنسية أو كالم مهين أثناء مرررورهن ب رفررة حجررز النسرراءب

محتجزات عامالت بالجنس، ترتفع بشكل تلقائي وتيرة التحرش والتعليقات الجنسية وفق ا لشهادات 
ن املحامين واملحاميات والضحايا يف هذا الصدد. التعامل مع الجنائيات يف كثيررر مررن األحيرران يكررو

 واإلبررالهتسررجيل  الىلع  النسرربية  ات  يوذلررق لقرردرة السياسرر   ،اتيا من التعامل مررع السياسرر عنف   أكثر
نشر لوسع  ت أعالقات أوسع وقدرامتالكهن  يتعرضن لو. كذلق ال  الذي  نتهاااالبشأن    ىوتقديم شكاو

بحقرروقهن النسرربية  االحتجرراز، باإلضررافة إلررى معرررفتهم    أمرراكنما يتعرضررن لررو مررن انتهاكررات يف  
. وقد تررم توثيررق تعرررض الجنائيررات للعنررف اللفمرري أفضلوتواصلهن مع محامين حقوقيين بشكل  

والطلررب مررنهن جلرروس القرفصرراء باسررتمرار، وكلمررا كانررت   ،مب واألباستمرار مثل الشتم والسررب برراأل
 ذلررق  تررم تسررجيل  قرردعنررف، وأكبر وأهانة  ضها لةاملحتجزة من طبقة اجتماعية دنيا، كلما كان تعر

وخاصررة يف   ،وجد سجانةتال    يف كثير من األقسام أيض اويف التعامل يف األقسام أو السجون.    سواء 
وقت الليل، بالتالي يطلب من الجنائيات تفترريش السياسرريات جسرردي ا، كمررا يف حالررة سررارة حجررازي 

ا االعتداء يض أالعتداء جسدي بالضرب والتهديد، و، حي  تعرضت  2017سبتمبر    22اعتقلت يف    والتي
ق قبررل لرر الجنسي والتحرش، بإيعاز وتحري  من رئيس مباح  قسم السيدة زينب أثناء احتجازها هنا

 ،حي  طلب رئيس املباحرر  مررن الجنائيررات مضررايقتها وتكررديرها  2017يف أكتوبر     ترحيلها للنيابة
ل أي من الضباط وأمناء الشرطة لحمايتها، وتم إثبررات مررا ولم يتدخ  وفق ا لرواية محامي سارة حجازي،

ولكررن لررم يررتم تحويلهررا للطررب الشرررعي لعرردم وجررود   ،تعرضت لو سارة يف محضر الجلسة التاليررة
 إصابات ظاهرة.

 االعتداءات الجنسية يف أقسام الشرطة 4-4
وخاصة مع عدم وجود سلطة تزداد احتماالت تعرض النساء للعنف الجنسي أو التحرش يف االقسام  

وترا التعامل مع النساء يف الحجز لسلطة الضباط وأمناء الشرطة بال خوف من   ،مراقبة فعالة أىلع
مررن قبررل  بالتررالي تررزداد احتمرراالت االعتررداء الجنسرري ىلع املحتجررزات سررواء ورقيررب وال حسرريب، 
أنها أثنرراء   ؛ملحتجزات السابقاتوأمينات الشرطة والضباط. فوفق ا لشهادة إحدى ا  املوظفات أو أمناء

تواجدها بالقسم لقضاء فترة املراقبة الالحقة الحتجازهررا، تعرضررت لتحرررش جنسرري داخررل القسررم 
 :، حي  قالتالتي كانت تمضي فيو فترة املراقبة
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 ،زعـ أوملـا قعـدت  ،وحاول يمسك صـدر  ،كان بلوكامين املباحث قفل علينا الباب»
ويف مـر     تصـور معـاكي أنا كنـت عـايز أده  ؟يهإيف  :قالي ؟يهإنت بتعمل أقوله أو
نـا أو ،مـاميأقـام اـابب باالسـتمناء  ،ويف مر  أخرى ،حاول يحضني ويشيلني ،انيةت

    «وخرجت عيطت عياط شديد ،  حاجةأعمل أومقدرتش  ،وقفت متنحة
 وتكمل: 
 ،ياجماعة سيبوها يف حالها :وواحد منهم قالهم ،علي   ااملراقبين اتجمعو ،مر  تانية»

نـا أا يف فصل بين املراقبـات النسـاء والرجـال، لكـن املفروض نظري   ا   اتخانقو اقامو
 ،عليهم ةمقفول ،يف حلقة خاصة بيهم ،حاطني مع الرجال اكانو ،كنوع من اإلذالل لي  

نا أو ،بتاعتي النهاردهد   :واحد منهم قال ،حدش من القسم كان بيمر علينا كتيرا وم
 ة،وروحـت طالعـ ،بتاع مين النهارده ىمين هيبق انا هعرفكوأ :وقولتلهم ،رحت مزعقة

ما عندهم ح   :يقال   ،جوه اتحرشوا بي    فالن وفالن :قولتله ،قابلت الضابب يف وشي
وروحـت طالعـة بقـى  ،وراح حـادفلي بوسـة بصـباعه اللـي يف الـنص ،براو يا لـوز 

هـاتي  :يعمل محضر دلوقتي، قال  أعايز   :قولتله ،ورحت داخلة عالبلوكمين ،للمباحث
 ،ظـابب وللمـراقبينلعمل محضـر لأعايز   :عايز  تعملي محضر ملين؟ قولتله ،بطاقتك

طـ  ادخلـي بقـى  إيـه؟وال اتجننتي  أنت  و ،باطظعندناش محاار بتتعمل لا م :يقال  
نا هعمل أ ،بص :قولتله ،ينفعش تعملي محضر لظاببا م أنت   :يلرئيس املباحث، فقال  

نـا مـش هميـز بـين متحـرش أو ،ن كلهم اتحرشـوا بـي  أل ،ظابب مع املراقبينلمحضر ل
 ،وهبهـدلهملك  ،عـايز أنت  نا هعاقبهملك ز  ما أ    نا عند  حلأط   :يقال   ،والتاني

نـا مـش أ :قولتلـه ،فسك مـش مروحـةن   أنت  ال يبقي إو ،ونلغي مواوع املحضر خالص
ع املـراقبين صـف لـ  يف اليـوم ده ط      القسم فتر  طويلة وفضلت قاعد  يف ،مروحة
 الضـاببإنهـم اـايقوا  وقـالوا ،وبهـدلوا املـراقبين ،اوحصل ارب شـديد جـد   ،كلهم

كـان ده حصـل وال أل، بـس هـو متعراـليش  ذاإعـرفش ا أا، موعنفوه لفظي   ]املتحرش[
 « تاني

 
إال أنررو  ،بالرغم من كل ما تتعرض لو النساء السياسيات يف أماكن االحتجاز من اعتررداءات وانتهاكررات

تكون نسب تعرض املحتجررزات الجنائيررات لالعتررداء بشرركل   ا،وفق ا لشهادات وآراء املحامين والضحاي
وذلررق ألسررباب  ،صة الجنسي بكل صوره أىلع يف الوتيرة والقوة من املحتجزات السياسياتعام وخا

سررواء للنيابررات أو عبررر   ،متعلقة بخوف أمناء الشرطة والضباط من أن تبلغ السياسيات عن االنتهرراا
صدقائهن، بالتالي تكون نسب االعتداء الجنسرري أمنصات التواصل االجتماعي عن طريق محاميهن و
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تحكرري إحرردى  ،أكبررر مررن السياسرريات ،عبررر االسررت الل الجنسرري أو التحرررش الجنائيررات سررواء ىلع 
حررول التحرررش الجنسرري يف أمرراكن   6املحتجزات السابقات أثناء فترة احتجازها يف إحرردى األقسررام

  :شهادتها بنصاالحتجاز، فتقول 
 

ات يف وأنا موجود  يف الحجز، دخل قدامي أمين شـرطة وزنـ  واحـد  مـن الجنائيـ»
ا بيمسـك كـل حتـه يف جسـمها، وملـا وكان حرفي   ،وحاول يبوسها بالعافية ،الحيطة
ويف مـر   ،دخلـش الحجـز تـانيا خـر  ومـ ،ني سياسيةإعرف وزع ، أصوت وأقعدت 
واق [ فلقيت كاندم ،باطظواستخدمت حمام شخصي ألحد ال ،اببظواة أدخلت  ،أخرى

يــه جــوه حمــام جــوه القســم؟ فيــه بعــ  إطــ  ســب  وجــوده  ،يف الحمــام ]ذكــر 
لكن لو  ،أمورهار السجينات بتضطر تقدم قدر من التنازالت أو الخدمات الجنسية لتيسي

      «مر دهبسب  األ ةنها متعذبإهتالقي  ،قعدتي معاها
 

وخاصررة مررع  ،7حصائيات حول نسب التحرش الجنسي أو االسررت الل الجنسرري يف السررجونإال توجد  
ا ما يقوم أمناء الشرطة أو الضباط باست الل الجنائيات، لكن وفق ا لشهادات الضحايا واملحامين فكثير 

عطررائهن أبسررط حقرروقهن، أو إلىلع املحتجررزات،  نفوذهم وسلطتهم بممارسة اسررت الل جنسرري  
ة ال قررد يتعرضررن ملعاملررة سرري  ،ليحصلن ىلع بع  األمان يف القسم، ويف حالررة رفرر  الفتيررات

 يحتملنها.

 نسانيةالكرامة اإلمن  ظروف حبس مهينة وحاطة   5-4

  اإلنسانية  حاط من الكرامةالتفتيش الذاتي املهين وال  1-5-4 ▪
 موادهررامانررديال يف  «قواعررد نيلسررونر »نصت القواعد النموذجية الدنيا لألمم املتحدة املعروفة ب

تكررون القرروانين واللرروائح التنميميررة الترري تحكررم إجررراءات تفترريش  أن، ىلع 53وحتى    50من رقم  
السجناء والزنازين متوافقة مررع االلتزامررات الترري يفرضررها القررانون الرردولي، وأن تأخررذ يف الحسرربان 

نسانية املتأصلة للشخص وأن يجري التفتيش بطريقة ال تمس الكرامة اإل  ،املعايير والقواعد الدولية
 

 لخوفهن من التنكيل بهن الحق ا من الدولة. ،قسام بعد طلب الضحاياسماء األأتم تجهيل  6
 األممجنسية، برتوكول  مآربتحقيق  أجلمحاولة است الل لحالة ضعف أو لتفاوت يف النفوذ أو الثقة من  أواالست الل الجنسي هو االست الل الفعلي  7

sexual-preventing/org.un.www://https-، متاح عبر: 2019ديسمبر  12ضحايا االست الل واالنتهاا الجنسي،  إلىاملتحدة بشأن تقديم املساعدة 

-and-exploitation-sexual-preventing.org.un.www/sites/abuse-and-exploitation

pdf.un_victim_assistance_protocol_arabic_final/files/abuse 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_victim_assistance_protocol_arabic_final.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_victim_assistance_protocol_arabic_final.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_victim_assistance_protocol_arabic_final.pdf
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 عن مبادىء التناسب واملشروعية والضرورة. كما نصررت ىلع أال وصيتو، فضال الخاضع للتفتيش ولخص
وأال  ،يررتم اسررتخدام التفترريش للتحرررش بسررجين أو لتخويفررو أو التطفررل دون داع ىلع خصوصرريتو

يحدة ذلررق إال يف حرراالت الضرررورة القصرروى. كمررا شررجعت ىلع اسررتخدام برردائل مناسرربة لعمليررة 
و تعرية الجسد والتفتيش يف تجاويف الجسم، وأقرت ىلع وجوب التفتيش االقتحامي الذي يتم في

حدوة عملية التفتيش يف مكان تتوفر فيو الخصوصية، وأن يقوم بها موظفون مدربون من نفس 
  .8جنس السجين

 
إال أنو يف كثير من األحيان يتم استخدام التفتيش كوسيلة تنكيل باملحتجزات من النسرراء ووسرريلة 

بحسب ما وثقنا من خالل املقابالت البحثية مررع ضررحايا ومحررامين،   ،أماكن االحتجاز خضاعهن يف  إل
يحدة التفتيش الذاتي يف غرفة بشررباا  يف قسم قصر النيل  :نوأكدت  أ  ،ففي مقابلة مع محامية

مامو العساكر ملشاهدة الفتيات أو التلصص عليهن، ويحدة أن تترا السجانات أا ما يقف  كثير و ،كبير
رفة مفتوح ا ب رض كسررر السررجينات والحررط مررن شررأنهم أو تخررويفهن يف حرراالت أخرررى. شباا ال 

 وتقول إحدى املحتجزات السابقات يف نص شهادتها حول التفتيش الذاتي: 
 

قولتلها ما كل  :قلعيإقالتلي  ،نزلت أمينة شرطة للحجز، الست د  عمر  ما هنساها»
قلعـي هـدومك، ورينـي إ ،بنفـتش حنـاإ ،أل :نـا؟ قـالتليأ ىشمعناقلعتش ا الناس م

ا طيـ  مـ :وقـالتلي ،وخدتها رميتهـا كلهـا يف عـين الحمـام   الشنطة اللي معاكي 
النـاس واقفـة، يف شـباب كبيـر  ،قلعأنا مش هقدر أ :قولتلها ،هاش حاجة، اقلعييف
 :قولتلها ،فالظابب واقف رضحنا تحت األإ ،عندناش منفذ هواا حنا مإن أل ،و  مفتوحأ

 ،يخصـنيشا نـا مـأ :ليقـالت ؟!ا وباصـين علينـاشايفة الناس اللي واقفين شايفن   أنت  
نـا أ :قولتلهـا !نا مش شايفة نـاسأ ؟طاملا يف شباب وعليه شبكة يبقي فين الناس

وراحـت مقلعـاني  ،وراحت رفعتلي التـي شـيرت ،ناأط  هقلعك  :قالتلي ،مش هقلع
صدر  بقيهو ده  :وقالتلي ،وراحت مقلعاني البنطلون، وراحت ماسكة صدر  كده ،البرا

    «جاية تضحكي علينا أنت  بنت، ده صدر مره يا حبيبتي 
 

 وتتابع يف نص شهادتها:
 

 
and-justice/documents/org.unodc.www://https-، متاح عبر: 2015انديال، ديسمبر القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، قواعد نيلسون م 8

pdf.A_ebook/RESOLUTION-GA/reform-prison 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf


 

 
ـ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

21 
 

بـس هـو بيمـرر  ،ن ده تفتـيشإقـدام صـف عسـاكر، كـان املفـروض  ،قلعوني ملـب»
ن انعدام الخصوصية بيسـمحله بـده، ألن القسـم إو ،االنتهاب وسب اإلجراءات العادية

ا ن القسـم مـإ غيـر ،فتم داخل الحجز بتاع القسـم ،مفيهوش مكان مخصص للتفتيش
عبـار  عـن  ،واـة الغسـيلأ، يف حاجة اسـمها صال  أنش فيه مكان احتجاز للستات اك

ا ا كن  املكان ده مل   ،وفيه شفاط هوا عشان منموتش بسبباب حديد  األرضمكان تحت 
ده  قذ ،عشان املكان ي ،سيد ، كنا بنقف ىلع رجل واحد  طول الليل 35بنتحجز فيه 

 9 ى!«عد  من الشارع بتاع القسم حتأمخليني لحد دلوقتي مش قادر  

از   2-5-4 ▪ روف احتجرر از وظرر اكن االحتجرر اء يف أمرر عدم مراعاة خصوصية النسرر
 ةمهين

ال تتمتع النساء يف أقسام الشرطة بأي قدر من الخصوصية، حي  يتم الدخول لتفتيش الزنازين يف 
بدون مراعاة لخصوصية وضع النساء، وبسرربب عرردم وجررود سررجانات أو موظفررات   ،أي وقت من اليوم

نساء بصورة مستمرة، تتعرض النساء إلى اقتحام عنابر احتجازهن لتفتيشها من قبل موظفين ذكور، 
مررا نائمررات أو جالسررات بمالبررس إوتكون أغلب النسرراء    ،ويف األغلب يحدة ذلق يف فترات مسائية

وهو املعتاد عليو يف أقسام   باب،ستحمام يف حمام بال  هن أو يقمن باالمكشوفة أو يرضعن أطفال
ا أو بصري ا وفق ا ملا تم توثيقو، فتقول الشرطة، ويف ال الب يقوم املوظفين بالتحرش بالنساء لفمي 

 إحدى املحتجزات السابقات يف نص شهادتها:
 

نبيـه قبلهـا، ابب أو أمين شرطة من حقه يدخل أ  وقت حجز السـتات بـدون تظأ  »
    لو مسموح إنك تقومي تلبسي ،وبعدين يقولك قومي البسي ،عريانة بيخش عليك  

الفجر واحنا نـايمين وقـالعين أو  3 يقرر يدخل يقل  الزنزانة الساعة ممكن األمين مثال  
لـو  ،امشا ننـيخلينا نقف للصبح أو يجي  كل الفرش ويخلينا نحطه يف ميه عشان م

النبطشية تدفع فلـوس، بـس يف كـل الحـاالت هـو عنـده  عايزأو متضاي  من واحد  
   «هو عايزه ياللإمكانية يدخل أ  وقت يعمل 

 
 
 

 
 . 2021قسام القاهرة، حول أوضاع النساء يف أقسام الشرطة والتفتيش الذاتي، يناير أحد أمن مقابلة بحثية مع محتجزة سابقة يف  9
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   وتتابع:
 ،وقـت أ يف الحجز ال توجد موظفات نساء بصور  دائمة، فيدخل أمين الشـرطة يف »

وبيكون يف طريقتين للتفتيش، إما بيجيبوا أقدم سـجينة تفـتش أو البنـت تفـتش 
نـا أو بنـت، فـتشأنفسها، وحضرت املوقفين، ففي مـر  أمـين الشـرطة طلـ  منـي 

 أنـت  لـو  :قالي ،لوش رغبة يف دها نسان مإمسك جسم أني ال يمكن إ :وقلتله ،رفضت
نـا أو ،قـدرش، قـالي طـ  ماشـيأا نـا مـأ :فتشها، قولتلـهأنا هقوم أ ،فتشتيهاشا م

 قلعته وفعال   ،نتيان اللي البساه من تحت العبايةوقلعي السإ :هفتشها قدامك، قالها
  مالبـس تحـت العبايـة، أو ،وقالها تقلع كـل مالبسـها الداخليـة ورمته ىلع االرض،

وبعـد كـده  ،رض كـذا مـر وتقوم وتقعـد ىلع األ ،يديهاإبعدها خالها تمسك صدرها ب
  «مشاها

 
ال يوجد مكان يف القسم تمتع فيو النساء بأي قدر مررن الخصوصررية، حتررى أثنرراء   ،باإلضافة إلى ذلق

ا لشررهادة إحرردى اسررتخدامهن للحمررام، فنررادر  ا مررا يوجررد حمررام ببرراب يف أقسررام الشرررطة، فوفقرر 
 املحتجزات:

 
ولو الحمام له بـاب  ،ينفعش يبقى فيه حمام مقفول عليك  ا يف القسم أو السجن م»
تحت أ   ،يف الحمام أنت  و خرموا فيه داير  كبير  عشان نبطشية الحجز تبص عليك  بي

  « مبرر
 

وإنمررا يررتم اسررتباحة   ،جسررادهنأال تمتع النساء حتى بررالحق يف الحفرراخ ىلع خصوصررية    ،بالتالي
 تهن الجسدية والشخصية باستمرار.امساح

 
مررا يقررتحم الضررباط العنررابر والزنررازين يف ا  أنو ال توجد أي خصوصية للنساء يف العنبررر، وكثيررر وعن  

 ، تقول إحدى املحتجزات السابقات يف قسم الهرم:أوقات متأخرة من الليل
 

باإلاافة إلى ذلك مفيش باب للحمـام، هـي  ،نه داخل يتفر  عليناإاللي هو تحسي »
نـا كنـت أو ،كـان يف تفتـيش :استار  ال تغطـي وال تسـتر، وقـد حـدي معـي شخصـي  

باإلاـافة كمـان للكـالم اللـي بيرميـه أمنـاء    ابب دخل لحـد الحمـام ، والضبستحمى
خـرى أحـوال أويف  ،غلبه تحرش لفظيأواللي يعد  ،الشرطة والضباط يف الحاالت د 
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خاصـة بالسـجينات الجنائيـات، وبيكـون فيـه اسـتغالل  ،بيبقي فيه تحرشات بشعة
اصـة الجنائيـات وخ ،عشان يحدي ممارسات جنسية مع السجينات ،سلطة من الضباط

أو عشـان يتجنـبن غضـ   ،مـن أجـل حصـولهن ىلع حقـوقهن ،أو العامالت بالجنس
 سـتقبالالضباط أو عقابهم، ويف هذه األحـوال ده يعـد اعتـداء واسـتغالل سـلطة ال

  «ا بالتراايخدمات جنسية وليس جنس  

ام   3-5-4 ▪ االحتياجات املتعلقة بالنوع االجتماعي: الفوط الصحية يف أقسرر
  الشرطة

مثررل احتيرراجهن للفرروط الصررحية، وحيرر  ال توجررد الفرروط   ،تم مراعاة احتياجات النساء الجندريةتال  
فإن العديد من النساء ال يستطعن تحمل تكلفتها. بالتالي تضررطر النسرراء إلررى   ،الصحية يف األقسام

ليها مررن خوض العديد من الصعوبات ملحاولة الحصول ىلع فوط صحية، فتقوم النساء بالحصول ع
هناا زيارة، ألنو يف كثير من األحرروال قررد تمنررع بعرر  املحتجررزات مررن الزيررارة، أو   تالزيارات إذا كان

يف أغلب األحيان تقوم النساء بطلب فرروط صررحية   أنوبع  املحتجزات ال تأتيهن زيارة، وقد وثقنا  
هررذه واحرردة مررن أهررم ألن    ،وذلررق لهررا ولزميالتهررا يف القسررم  ،كثيرة إذا كان هناا زيارة قادمة لهررا

حيان تضطر النساء إلى ارتداء الفرروط غلب األأولكن يف    ،االحتياجات يف السجن نتيجة عدم توفرها
مما يعرضهن ملشاكل صحية مثل االلتهابات الجلدية والتهابات الجهرراز   ،االصحية لفترات طويلة جد 

التناسلي، أو استخدام نفس القماشة لفترات طويلة ومرات متكررة، ويف أحوال أخرررى عديرردة تمررل 
النساء بدماء الطم  لعدم وجود فوط صررحية أو قمرراش، األمررر الررذي يعرضررها، ليسررت هرري فحسررب 

 ،نتيجررة عرردم وجررود أدوات نمافررة يف القسررم  ،ايف الحجررز أيضرر  ملشاكل صحية، ولكررن لزميالتهررا  
 تقول إحدى املحتجزات السابقات: األوب ة والجراثيم،بالتالي تكون العنابر معرضة لتفشي 

 
نهم بيتشابهوا يف فكرة الطبقررات، إال  إ  ،رغم اختالف القسم عن السجن يف بع  الحاجات»
و بنررت، كانررت يف القسررم ملررا جررات لهررا ن فيو ناس معاها فلوس وناس معهاش، كانت فيإ

بالتررالي الرردم كرران بيسرريل ىلع   ،عباية قماشررتها مررش بتمررتص العرررع  ةالبريود، كانت البس
نش اكا  ا موطبع   ،رضنتيجة تعفن الدم ىلع األ  ،وده أدى لتفشي البكتريا  ،السلم وهي قاعدة

 «.ا كلنا يف الحجزوده أثر علينا صحي  ،دوات نمافة أو مقشاتأيف 
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 وضع الحوامل واالطفال يف أقسام الشرطة  4-5-4 ▪
مهات بأي رعاية طبية حقيقة يف أقسام الشرطة، بررل يف الواقررع قررد ال تحمى النساء الحوامل واأل

يكن أكثر عرضة لالنتهاكات بمنررع الرعايررة الصررحية عررنهن، ففرري نررص شررهادة إحرردى املحتجررزات 
 السابقات يف أحد أقسام الشرطة يف القاهرة:

 
وكانـت مربوطـة  ،ولدت واحنا يف الحجـز ،يف قسم قصر النيل ،نا كنت حضرت بنت»أ

وهي  ،يف مستشفي املنير  ،بالكالبشات أثناء الوالد ، ورابطين دراعتها بالكالبشات
   « وجالها انهيار عصبي ،اانهارت تمام  

 
جيزة، عن اقتحررام باإلضافة إلى ذلق فقد وثقنا مع محتجزة سابقة أخرى يف أحد أقسام الشرطة بال

حجز النساء بعد اعتراضهن ىلع نقلهن إلى زنزانة ضيقة لل اية لدرجة أن السجينات لم يتمكن من 
وكان عليهن الوقوف طوال الوقت لتسعهن الزنزانة، وتعرضت العديد من النساء إلى حاالت   ،الجلوس

الي كرران تواجرردها يف اختناع، باإلضافة إلى ذلق كانت توجد طفلة لررم تكمررل التسررعة أشررهر، بالترر 
 وتقول الشاهدة يف نص شهادتها: ،غرفة بهذا الضيق مع التدخين يعرضها ملخاطر صحية عديدة

  
لضي  وسوء ظروف غرفـة االحتجـاز  ،حصل احتجاجات من السجينات ،بعدما تم نقلنا»

وحدوي حاالت اختناق عديد ، دخل اابب املباحث، فتح باب الزنزانـة، غـرق  ،الجديد 
حيـث كنـت معتـاده ىلع  ،املكان كله ميه، والد  الطفلـة اديتنـي الطفلـة لرعايتهـا

حماية الطفلة، ليف محاولة  ،األرضاالعتناء بها بع  األوقات، قعدت ىلع شلته ىلع 
غرقوا الزنزانة ميه، الضابب  ،-احرفي  -ا دخل الضباط وقاموا بتكسير املكان ىلع دماغن

والطفلة يف حالة  ،نا قاعد  وراهأو ،ونزل ارب يف البنات بالحزام ،قلع حزام بنطلونه
والقيامـة قامـت، رئـيس  ،نـا قلـت كـدهأمـش كفايـة كـده؟  :رع  غير عاد ، فقلتلـه

يه؟ إجاية يف  أنت  مها، وقام سألني تعالي هنا، روحت اديت الطفلة أل :املباحث قالي
لـو  ،عنف تعامله معاب   مدىىلع مدار خبرتي الضابب بيسأل السؤال ده عشان يحدد 

جاية منها، يعنـي ىلع  أنت  وكذلك الطبقة االجتماعية اللي  ،جنائية أو سياسية أنت  
ففي األغلـ  هتتضـربي علقـة محترمـة،  ،جاية يف قضية آداب أنت  لو  :سبيل املثال

نـي لـو أل ،يـهإنـا جايـة يف أعرفش ا أنا مأ :سياسة، قلتله إنيقوله أفمكنتش عايز  
اسـأله، وشـاورت  :، فقولتلـههيقولي خشي جوه مـثال   ،قلتله إني سياسة أو صحفية
وقام اربني بـالقلم ىلع وشـي بشـكل صـع   !سأله؟أ :ىلع أمين شرطة، قام قالي
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واـربني  -احرفي  -وقطع شعر   ،ورا، وقام جايبني من شعر  سحلني يف الكوريدجد  
سرائيلي قفـش إحسيت كأن  -احرفي  -ويف جسمي كله، يعني  ،بالبونيات يف وشي

نا جاتلي لحظـة مـن كتـر أيف فلسطيني وهيموته، والبنات تصوت والطفلة تعيب، و
 وغرقنـيوكنت بقع ىلع األرض، جـاب خرطـوم مايـه  ،عدتش حاسة بحاجةا الضرب م

نـي صـحفية جايـه يف إ، جاب ورقي واكتشـف نه هيرحلني حاال  إوبدأ يهددني  ،بيه
شـتمه، نائـ  أنا أو ،جه مأمور القسم قعد يشتم يف     ا قضية سياسة، فاختفى تمام  
كتـر مـا  ن مـنإنـا فـاكر  أويرموني يف الحجز، اليـوم ده  ،املأمور أمر يشيلوني غص 

رفضـت إدار  السـجن تجيبلـي  ،اتقص بمقص مـن كتـر بشـاعة املنظـر ،شعر  اتقطع
داخـل  جابوا حـد مـن اإلسـعاف يـبص علـي   ،، بعد صعوبة شديد دكتور للكشف علي  

 ،سنين من الواقعـة 3الحجز، كان عند  كدمات بشعة يف كل جسمي، حتى اآلن بعد 
البنات عاد  بتسكت عـن اللـي  ،ليهوشي اللي اتضربت ع أعصاببيحصلي تنميل يف 

وجبـت  ،وقـدمت شـكوى ،وفضـحته ،نا ما سكتشأبيحصل ده خاصة لو جنائيات، بس 
  10 «كان فيه اغب وتهديد بشع للبنات الشهود هبالرغم من إن ،شهود

  
ووضعهن يف ظروف احتجرراز   ،تدل هذه األحداة ىلع نمط من االنتهاكات بحق األمهات وأطفالهن

وكررذلق   ،كل قواعد ومواثيق حماية الطفل وحقوع الطفل  ةقاسية وغير آدمية، باإلضافة إلى مخالف
يف الحق يف الكرامة والسالمة الجسدية. تررنص معاهرردة حقرروع  ،مخالفتها لقواعد حقوع اإلنسان

املتأصررلة يف  ،رامررةواحترررام للك  ،يعامررل الطفررل املحررروم مررن حريتررو بإنسررانية»الطفررل ىلع أن 
فقررد أقرررت يف   ،باإلضافة إلى ذلق  «احتياجات األشخاص الذين بل وا سنو  ياإلنسان، وبطريقة تراع

وتضررمنها لكررل   ،أن تحترم الدول األطراف الحقوع املوضحة يف هذه االتفاقيررة»ىلع    2مادتها رقم  
الطفررل أو والديررو أو   دون أي نوع مررن أنررواع التمييررز، ب رر  النمررر عررن عنصررر  ،طفل يخضع لواليتها

الوصي القانوني عليو أو لونهم أو جنسهم أو ل تهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم 
القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخررر. وأن تتخررذ الرردول 

جميع أشكال التمييز أو العقرراب القائمررة   األطراف جميع التدابير املناسبة لتكفل للطفل الحماية من
ىلع أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين عليو أو أعضاء األسرررة، أو أنشررطتهم أو آرائهررم 

 11.«املعبر عنها أو معتقداتهم
 

 . 2021مقابلة شخصية مع محتجزة سابق ا )أ.ز( بشأن االنتهاكات التي تعرضت لها أثناء مرورها يف نمام العدالة الجنائية املصري، فبراير  10
5B8%D9%86%D/%ar/org.unicef.www/:/https-نص اتفاقية حماية حقوع الطفل، متاح عبر:  11
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  ء يف النياباتاالنتهاكات التي تتعرض لها النسا -5

 العنف الجنسي قضايا 1-5

 الجنسيعامل النيابة مع قضايا العنف   1-1-5 ▪
إما بسبب كونهم متهمات أو محتجررزات، أو نتيجررة   ،حالتينلتمر النساء يف النمام القضائي املصري  

كونهن ضحايا، خاصة ضحايا العنف. ليس لرردى النيابررات يف مصررر كررود معررين للتعامررل مررع ضررحايا 
مررن حيرر  حمايررة خصوصرريتهن  فررو،العنررف الجنسرري مثررل حرراالت التحرررش أو هتررق العرررض وخال

وحمايتهن شخصي ا. باإلضافة إلررى ذلررق فرروكالء النيابررة والعرراملون يف النيابررات غيررر مرردربين ىلع 
التعامل مع حاالت وضحايا العنف الجنسي. يف مقابلة مع محامي مختص بالدفاع عن ضحايا العنف 

هرري عرردم مراعاتهررا لضررمان   ،بهررا النيابررةحدى االنتهاكات التي تقوم  إنو من  إ  :الجنسي يعلق قائال 
رقررام هررواتفهن أسرية بيانات الناجيات مررن العنررف، فتكررون البيانررات الشخصررية الخاصررة بهررن مررن 

برردون وجررود  ،وعناوينهن املذكورة يف املحضر، متاحة ملحامي الخصم أو أهلو أو العاملين بالنيابة
وتجررد  ،يررامأل الجاني إلى الضحايا يف خررالل أي آلية للحفاخ ىلع سرية البيانات، بالتالي يتوصل أه

الفتيات أنفسهن أمررام ذوي الجرراني أو أمررام بيرروتهن محرراولين ترررهيبهن أو ترررغبيهن للتنررازل عررن 
  املحضر.

 
مشكلة أخرى تواجهها ضحايا العنف الجنسي أو الجسدي، هررو عرردم وجررود آليررة مناسرربة لتسررجيل 

ستوى تشكيل العاملين بالنيابات، ال توجد نساء يف فعلى م ،الشكوى بما يراعي حاالت ضحايا العنف
وبالتالي تجد الفتيات أنفسهن مضطرات لراوية واقعة تحرش أو اعتداء جنسرري أو اغتصرراب   ،النيابة

ىلع نرروعهن   لوكيل نيابة رجل، يف الوقت الذي يعررانين فيررو مررن صرردمة انتهرراكهن جنسرري ا بنرراء 
 اية الواقعة ىلع الضحية نفسي ا.االجتماعي من رجل آخر، بالتالي قد يصعب رو

 
الناجية عن املتهم يف حالة تسجيل شكوى عنف أو    ال توجد آلية لفصل الضحية  ،باإلضافة إلى ذلق

يف ممر االنتمار ملدة سرراعتين أو ثررالة   ،هوواملعتدي وذو  ،جنسي، فيكون الوضع أن تنتمر الضحية

 

-9A8%D%A9%8D9%82%D7%A8%D9%81%D%AA8%D7%A8%D9%84/%D9%81%D7%B8%D9%84%D7%A8%D%
9%84D9%81%D7%B8%D9%84%D7%A8%D%-9%82D9%88%D9%82%D%AD8%D% 
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ويعرضهن لالبتررزاز النفسرري أو   ،شديدساعات لحين استدعائها، مما يعرض الشاكيات لض ط نفسي  
  التهديد من قبل ذوي الجاني.

 
وهناا أيض ا مشكلة فيما يتعلق بمكان تسجيل شرركوى العنررف، فيررتم يف بعرر  األحيرران تسررجيل 
شكاوى العنف الجنسي يف غرفررة كبيرررة، بهررا وكيلرري نيابررة، وسرركرتير لكررل وكيررل، باإلضررافة إلررى 

قوالو مع وكيل نيابة آخر، بالتالي تكون الفتاة ضررحية العنررف إمكانية وجود متهم آخر يتم تسجيل أ
أو هتق عرررض ىلع مسررمع مررن خمررس أفررراد مررن  ،مضطرة لرواية واقعة اغتصاب ىلع وجو املثال

اعتبررار لحالررة  أيالررذين يجررري التحقيررق معهررم يف نفررس ال رفررة، برردون  وكالء النيابة واملتهمين
  الضحية النفسية والذهنية.

 
لى ذلك، تكون طريقة العرض نفسها صعبة وصادمة للضحية، حيث تجلس باإلاافة إ»

الضحية ىلع كرسـي بجانـ  وكيـل النيابـة ويـدخل املعتـد  لعراـه ىلع الضـحية 
وأحيانا يحدي هذا بشكل مفاجىء للضحية، األمر الذ  يـؤثر ىلع الضـحايا ويشـعرهن 

ا   أالتحقيـ  بـدون  يحـدي   كرد فعل للصدمة التي تعران لهـا  ،بحالة الخطر مجدد 
ويخـر  الضـحايا بعـدها إلـى املمـر  ،مراعا  لنفسية الضحايا وبشكل روتينـي للغايـة

بدون أ  حماية للضحية، األمر الذ  يعرض الضـحايا لنـوع  ،باإلاافة إلى الجاني وذويه
ويف كثير من املرات طلبت كمحـامي  ،من االبتزاز النفسي أو التهديد من ذو  الجاني

 12« توفير حرس يرافقنا حتى بوابة املحكمة لحماية الضحايا
 

ترررض منررو كذلق تواجو الضحايا معضلة أخرى، وهي العرض ىلع الطررب الشرررعي، وهررو إجررراء املف
إثبات الحق ولكن يف كثير من األحيرران يررتم التعامررل مررع الضررحايا مررن قبررل أمنرراء الشرررطة كررأنهن 

ويحكرري محررامي مخررتص بالرردفاع عررن ضررحايا   ،متهمات أو مقبوض عليهن أثناء نزولهن من النيابة
 العنف حول ذلق فيقول:

 
ىلع  بنـاء   ،يا إن البنات وهم طالعين مـن النيابـة ىلع الطـ  الشـرعبيحصل أحيان  »

مـر      لألسف بينزلوا مع حد من النيابة كأنه مقبوض علـيهم ، إنهمجواب من النيابة
املوظف اللي جي معاها ورايح بيها للطـ   ،كنت نازل مع واحد  رايحة الط  الشرعي

 
 . 2021مل يف قضايا العنف الجسدي والجنسي، فبراير مقابلة بحثية مع محامي يع 12
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 ،رفـ  يركـ  مـع البنـت العربيـة الخاصـة باملحـامي ،الشرعي ومعاه املحضر بتاعها
ومصـر يركـ   ،وراف  يركـ  عربيـة عاديـة ،يديها كأنه مقبوض عليهاإوماسكها من 

ذهنيـة املوظـف كأنـه     كأنه إجراء موجه ادها مش لصالحها ،عربية خاصة بالنيابة
  للواـع بدون أ  مراعـا ،روح التعامل كأنها عهد و ،أيام 4نازل مع متهم واخد حبس 

   «النفسي للضحية
 

ا تكون طريقة الكشف الطبى ىلع الضحية مهينة، كأن يتم تعريررة الجسررد أحيان   ،باإلضافة إلى ذلق
نسررانية اإل حرراط مررن الكرامررةوال  ،بينمررا مررن املفترررض أن يفحررص الجسررد بشرركل غيررر مهررين  ،كلو

وفق ا لبروتوكول الفحص، ولكن  ،وال يتم تعريتو تماما ،للمفحوص، فيكشف عن أجزاء الجسد بالتبعية
ممررا يضررع الشرراكيات يف ضرر ط وإهانررة وحالررة   ،ا ال يلتزم بع  األطباء بالبروتوكوالت الطبيةحيان أ

تعرضررن  ترريليس فقط بسبب االنتهاكات الو ،جسادهننفسية سي ة بسبب شعورهن باالستباحة أل
 .أيض ا القانونية باإلجراءاترورهن مل ، ولكنلها

 التمييز ضد النساء يف األحكام الصادرة يف قضايا العنف  2-1-5 ▪
ا وتررؤثر بشرركل مباشررر ىلع مسررار ومراحررل التقاضرري يف شرركاوى العنررف هناا مشكلة كبيرررة جررد 

هررذه املشرركلة غيررر  وهي عدم وجود نساء يف النيابة العامررة أو يف القضرراء،  ،الجسدي أو الجنسي
وإجراءات تسجيل شكاوى االعتداءات والعنررف الجنسرري والجسرردي مررن حيرر    متعلقة فقط بمراحل

مراعاة خصوصية وحساسية واقعة االعتداء ىلع الضحية، ولكن أيض ا  فيما يتعلق باألحكررام الصررادرة 
ففي أغلب قضايا العنف الجنسي أو الجسدي وبعد   ،يف قضايا العنف الجنسي والجسدي ضد النساء

ومعوقات الوصررم االجتمرراعي،   ،ا الضحايا للوصول إلى النيابةهالتي تواجه  كل املعوقات والصعوبات
  :حي  يستخدم القضاة حد الرأفة، ىلع سبيل املثال ،حكام يف النهاية مخففةغلب األأتصدر 

 
 15سـنوات إلـى  3يف قضايا هتك العرض والتى تعتبر جناية يكون الحكم فيها مـن »

ن الحـد مـن أشـهور، بـالرغم  6يف حدود سـنة سـجن أو   جد أن أغل  األحكامنسنة، 
إال أنـه مـن النـادر أن تجـد  ،األقـلسـنوات ىلع  3يف قضايا هتك العرض هـو  األدنى

ينما يف قضايا جنح مثـل التزويـر أو سنوات فيما أكثر، ب 3عقوبة هتك عرض بالحبس 
بالرغم من أنها جنحة وليست جناية كما  ،غيره قد تجد عقوبات تتجاوز الثالي سنوات

يف حاالت قضايا هتك العرض ىلع سبيل املثال ال الحصر، حيث يستخدم القضا  الح  
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ــف   يف ــايا العن ــا  يف قض ــادر  ىلع الجن ــام الص ــف األحك ــة لتخفي ــتعمال الرأف اس
  13 «يالجنس

 
بال رقيب أو حسرريب، والقاضرري غيررر مطالررب   ،والحق يف استعمال الرأفة هو سلطة مطلقة للقاضي

ولرريس مررن حررق محكمررة الررنق  مراجعررة القاضرري يف  ،بتحديررد أسررباب اسررتخدامو لحررق الرأفررة
مررن اسررتخدام القضرراة  وجود نساء يف القضاء سيوازنفبالتالي  و  ،استخدامو لحق الرأفة يف القضايا

لحق الرأفة يف قضايا العنف الجنسي، وبالتالي قد يقلل من التمييررز ضررد النسرراء يف صرردور أحكررام 
 .14مخففة يف قضايا العنف الجنسي

 محتجزاتو النساء يف النيابة كمتهمات معاملة 2-5

إدانررة املتهمررات ىلع أسرراس أحكررام أخالقيررة أو تحيررز أخالقرري مررن وكيررل  1-2-5 ▪
   النيابة

ينب ي أن يقوم عمل وكالء النيابة ىلع التحقيق القانوني مع املتهمات أو املحتجزات فيما يتعلق 
ثلين للقانون، ولكن بالرغم من ذلق ويف حدود مهامهم الوظيفية كمم  ،إليهنباالتهامات املوجهة  

فقد وثقت املفوضية املصرية للحقوع والحريات مع سجينات سررابقات تعرضررهن للتمييررز املبنرري 
القضية   بمجرىخالقية وال عالقة لها  أ  أس لةىلع النوع االجتماعي يف التحقيق، من ناحية توجيو  

يف   ،فعلررى سرربيل املثررال  ،األجوبة الصررادرة عررنهنليهن وإدانتهن بناء ىلع  إواالتهامات املوجهة  
االتهام األساسرري لسررارة كرران االنضررمام إلررى جماعررة إرهابيررة إال أن  أنقضية سارة حجازي بالرغم من 

  عن سارة:س لة النيابة كانت متعلقة بأمور جنسية، ووفق ا ملحامي سارة حجازي نقال أمعمم 
 

للمثليات وكان وكيل  «باحيةاألفالم اإل» سئلة وكيل النيابة مقتبسة منأغل  أكانت »
ول أاستمر التحقيـ  يف     النيابة وكأنه يحاول أن يحصل ىلع إجابات مثير  لخياالته

سـاعات واسـتكمل لليـوم التـالي، وىلع مـدار جلسـات  8عرض ىلع النيابة حـوالي 
وسؤالها عن خصوصيتها ومناقشـة  ،ايذائها نفسي  إالتحقي  كان وكيل النيابة يتعمد 

ففي أول تحقي  لها أمام النيابة سـألها وكيـل  ،قناعتها بقصد السخرية والحب منها

 
 . 2021من مقابلة بحثية مع محامي يعمل يف قضايا العنف الجسدي والجنسي حول التمييز ضد النساء يف األحكام الصادرة يف قضايا العنف، فبراير  13
 . 2021مقابلة بحثية مع محامي يعمل مع ضحايا العنف الجسدي والجنسي، فبراير  14
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وحـين قابلـت سـؤاله  ،النيابة إذا كانت تدعم الفضائيين مثلما تـدعم مجتمـع املـيم
سألها عن  ،خرآ، ويف موقف «قعد يزع »غض  بشد  وطل  منها الوقوف و ؛بالضحك

باإلاافة إلـى  «؟أسد ينام معاب   إنعاد   أنت  ط  هو »مضاجعة الحيوانات رأيها يف 
أنه كـان يف انتظـار أن تقـر عن فقد أفصح وكيل النيابة يف نهاية التحقيقات  ،ذلك

ا لقـانون مكافحـة تبعـ   ،سار  بمثليتها الجنسية ليقوم بحبسها وتوجيه االتهام لهـا
نـا كنـت مجهزلـك أ ،شـاطر  أنت  ال بس »حيث قال لها يف نهاية التحقيقات  ،الدعار 

 15 ««قضية دعار 
 

كانت هناا العديد  ،وثقت إحدى املحتجزات السابقات، أنو أثناء التحقيق معها  ،أيض ا يف حالة أخرى
حي  وجهررت إليهررا   ،وال عالقة لها باالتهامات املوجهة إليها  ،اأخالقي   االتي تحمل طابع   األس لةمن  

فعلرري   ،خالقيررة يف التحقيررقسرر لة األاتهامات بنشر أخبار كاذبة، إال أنو كانت هناا العديد مررن األ
 ،سبيل املثال سألها وكيل النيابة إذا ما كنت تشرب كحوليات، وإذا ما كانت تؤيررد املثليررة الجنسررية

 أنررت  وي، أاللي عملق التحريررات عملهالررق وحشررة »وأنو من ضمن العبارات التي قيلت يف التحقيق 
 16.«وي كدهأخالقياتق مش وحشة أ

 
حين تعرضت ناجية لواقعررة اعتررداء  ،ة أخرى بعد فترةوقد تكرر األمر مع وكيل النيابة ذاتو يف واقع

 وعنف داخل قسم الشرطة املحتجزة بو:
 

، وأمـي راحـت تلغرافـاتهلي راحـوا عملـوا أ ،ملا تعرات العتداء بالضرب يف القسم»
فـاكر  بنتـك  أنت  ول يوم، قالها أالنيابة، قابلت وكيل النيابة نفسه اللي حق  معايا 

 « ؟يه من وراب  إما تعرفيش هي بتعمل  أنت  يه؟ نبي؟ إد  
 
من األسرر لة الترري وجهررت  اوثقت إحدى املحتجزات السابقات مع املفوضية املصرية أن كثير   ،يض اأو

لل ايررة، ولرريس لهررا أي عالقررة باالتهامررات املوجهررة   ةشخصرري  تإليها يف تحقيق وكيل النيابة كان
بدأت وإذا كانت مارسررت الجررنس   ىتم سؤالها عن عالقاتها الشخصية ومت  ،وجو املثال  فعلى  ،إليها
س لة إلى سؤالها عن األماكن التي الذين ارتبطت بهم يف عالقات، بل وحتى وصلت األ األشخاصمع 

 ةيرر ألررو    تمررر الررذي ليسرر ماكن، األاصة أو عامة وماهي تلق األخ  أماكنكانوا يتقابلون فيها واذا كانت  
 

 . 2021ابلة بحثية مع محامي سارة حجازي، فبراير مق 15
 . 2021من مقابلة بحثية مع سجينة سابقة يف سجن القناطر، يناير  16
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أو المررروف الترري تررم اعتقالهررا فيهررا حيرر    إليهرراعالقة من قريب أو من بعيد باالتهامات املوجهة  
ا ما يست لون الهشاشة النفسررية الترري تكررون كانت محتجزة سياسية. وأضافت أن وكالء النيابة كثير 

ا بحيرر  تعترررف باملعلومررات الترري حاولن اجتذاب الفتيررات عاطفيرر  فيها الفتيات يف هذا الوضع وي
 تسأل عنها.

العتداد باالعترافات املنتزعة تحرت التحررش أو التهديرد باالغتصراب وعردم ا  2-2-5 ▪
 اتعذيب  ااعتباره

من الدستور املصري حق أي متهم يف عدم التعرض للتعذيب وأال يعامل معاملررة   55تقر املادة رقم  
قاسية أو مهينة للكرامة وكذلق تنص ىلع الحق يف الصمت، باإلضافة إلررى ذلررق فقررد أقرررت أن أي 

كررراه أو األذى البرردني أو العقلرري ال يعتررد بررو تصريح ثبت أن املحتجز أدلى بو نتيجة التعررذيب أو اإل
ال »ة ىلع أنررو من قررانون اإلجررراءات الجنائيرر   40. باإلضافة إلى ذلق، تنص املادة  ا وباطال ويعتبر الغي 

يجوز القب  ىلع أي شخص أو حبسو إال بموجب أمر صادر من السلطات املختصة قانون ا. ويجررب أن 
 17.«وال يجوز أن يتعرضوا لةيذاء الجسدي أو املعنوي ،يعامل األشخاص بكرامة

 
بالرغم من ذلق، ال تحمي اإلجراءات القانونية الفعلية املحتجزات من التعرررض للتعررذيب أو التهديررد 

حررالتهن إباالغتصاب أو التحرش ونتيجة لذلق يدلين باعترافات قسرية نتيجة التعذيب، وعندما تتم  
ا إلى النيابة تعتد النيابة يف أغلب الحاالت باعترافاتهن املنتزعة تحررت التهديررد أو ا لتعررذيب. وفقرر 

منررذ   :ملقابلة بحثية مع محامية عملت بالدفاع عن نساء محتجزات يف قضايا سياسررية تقررول أنررو
لحمة القب  ىلع الفتيات يمررارس علرريهن تعررذيب معنرروي وتهديرردات بممارسررات جنسررية مثررل 
التعريررة واالغتصرراب والتحرررش، وتهديرردات بتصرروير الفتيررات عاريررات أو تهديرردات باغتصررابهن 

رهن، بالتالي تنهار الفتيات وتعترف باعترافات ليس من الضروري أن تكون ارتكبتهررا بررأي حررال وتصوي
وفق ا للمحاميررة، تعرضررت كثيررر مررن املحتجررزات يف ومن األحوال ولكن يف محاولة لتأمين ذواتهن.  

، إلررى تهديرردات جنسررية بشررعة «اللهررم ثررورة»  ربرر   إعالميررااملعروفررة    2019لسررنة    277القضية رقم  
أثبتررت إحرردى الفتيررات  ، حيرر وتعرضت بع  الفتيات منهن للتعررذيب  ،تصاب وتصويرهن عراياباالغ
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  ابدني   كل من يقب  عليو، أو يحبس، أو تقيد حريتو تجب معاملتو بما يحفظ عليو كرامتو، وال يجوز تعذيبو، وال ترهيبو، وال إكراهو، وال إيذاؤه»: 55املادة 
 ،، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقةاوصحي   االئقة إنساني   ،حجزه، أو حبسو إال يف أماكن مخصصة لذلق، وال يكون اأو معنوي  

وكل قول يثبت أنو صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو  ،وللمتهم حق الصمت ،للقانون اومخالفة شيء من ذلق جريمة يعاقب مرتكبها وفق  
 .«يء منو، يهدر وال يعول عليوالتهديد بش
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يف تحقيق نيابة أمن الدولة تعرضها للتعذيب الجنسي حي  أجبرها الضررابط ىلع خلررع مالبسررها 
يعنرري »وكرران رد وكيررل النيابررة  ،وإبقائهررا بمالبسررها الداخليررة فقررط مررع تهديرردها باالغتصرراب

فتاة أخرررى يف نفررس القضررية خلررع الضررابط مالبسررها ووضررع   «وكي بس؟م تصبوكيش دول هدد
ا حدة فيها القضية دي تحديد  «هتقولي وال نبدأ؟»وجهو يف وجهها ويده ىلع جسدها وقال لها 

ولررم يررتم  ،كالمها يف محضر الجلسة  بإثباتوكيل النيابة    ىانتهاكات جنسية مرعبة ومع ذلق اكتف
 فتح تحقيق منفصل، بل إنو اعتمد االعترافات املنتزعة تحت التعذيب. 

 
ا إلررى باإلضافة إلى ذلق، تتعرض السيدات والفتيات يف القضايا املتعلقة بمحافمررة سرريناء تحديررد 

إحدى املتهمررات   مع  ىلع األقل  ، وثق ذلقتهديدات وعنف جنسي يصل إلى حد االغتصاب الفعلي
شررهور يف الكتيبررة   4ا ملرردة  ق فتاة اختفت قسري لكان هناحي   ،  2020لسنة    750يف القضية رقم  

تررم  :حيرر  قالررت لوكيررل النيابررة أنررو  ،وأثبتررت يف النيابررة تعرضررها لالغتصرراب  ،يف سرريناء  101رقم  
 بإثبرراتومررع ذلررق اكتفررت النيابررة    ،اغتصابها وأنها تشتبو يف كونها حامل نتيجررة هررذا االغتصرراب

ا الطبيبررة بسررمة رفعررت، ا منفصررال تحقيررق ولررم تفررتح تحقيقرر  أقوالها يف محضررر ال  بالواقعررة. أيضرر 
املتهمة يف قضررية مقتررل النائررب العررام، أثبتررت يف أقوالهررا تعرضررها للتعررذيب يف فيررديو أمررام 

غتصاب، إال أن ذلررق لررم يررؤثر ن اعترافاتها انتزعت تحت التهديد باالإوقالت    18محكمة جنايات القاهرة
  ا.حكمت عليها يف وقت الحق بالسجن خمسة عشر عام  يالت ،املحكمةيف قرار 

 
يعتد باالتهامات الترري   وإنمايف أغلب األحوال ال يعتد القضاء بشكاوى التعذيب املثبتة يف النيابة  

وال ينمررر عررادة   ،وجهتها النيابة، حي  يكتفي القاضي بفحص تحريات محاضر ضباط األمن الرروطني
 19أو تهديد أو تعذيب. إكراهتحت  منتزعةال يعتد بكونها يف أقوال الفتيات و

دم فررتح تحقيررق منفصررل يف الشرركاوى الخاصررة بررالتحرش والعنررف ضررد عرر  3-2-5 ▪
 )تعامل النيابة مع شكاوى العنف الجسدي والجنسي للمحتجزات( املحتجزات

 

جبررارهن ىلع االعتررراف، يتعرضررن لتهديرردات بررالتحرش إعنررد القررب  ىلع الفتيررات، ومررن أجررل 
وتتعرررض الفتيررات للتحرررش أو  ،عديرردة تتحررول تلررق التهديرردات إلررى واقررع  أحوالواالغتصاب ويف  

 
، متاح عبر:  2016سبتمبر  17فيديو لبسمة رفعت توثق فيو تعرضها للتعذيب أمام محكمة جنايات القاهرة،  18

bzOBITdo7o=2watch?v/com.youtube.www://https 
 . 2021مية عملت يف قضايا نساء محتجزات سياسي ا، فبراير من مقابلة بحثية مع محا 19

https://www.youtube.com/watch?v=2o7bzOBITdo
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التعرية أو االغتصاب الفعلي. يف أغلررب األحرروال ترررف  النيابررة فررتح تحقيررق منفصررل يف وقررائع 
ف  القيام بمهمتها كسلطة تحقيق ولرريس التحرش أو االغتصاب للمحتجزات يف عهدة الدولة، وتر

 سلطة اتهام فقط. فعلى سبيل املثال هناا بالغات يف نيابة القناطر ضررد سررجن القنرراطر ممررثال 
بسرربب سرروء املعاملررة والتفترريش املهررين والتحرررش   «عمرررو هشررام»يف رئيس املباح  السررابق  

ا يف يرر  باملحتجزات، لم يتم فتح تحقيق فيها حتى اآلن ولررم يررتم اسررتدعاء أ ا مررن املسرر ولين. أيضرر 
الضررحية تلررق الواقعررة يف  أثبتررتواقعة تحرش وهتق عرض قامت بها سجانة ترردعى هررانم، وقررد 

من الدولة، وقد توجو املحامي لتحرير محضر بالواقعة يف نيابة القناطر، أمام نيابة  أحضور محاميها 
الباله والذي تررم تحويلررو إلررى نيابررة   إال أنها رفضت تحرير الباله فاضطر للتوجو للنائب العام وتقديم

عرررائ  النائررب العررام، أن السررجانة  2019لسررنة  9517القناطر. وقد جاء يف الباله الررذي حمررل أرقررام 
أثناء ارتداء مالبس السررجن، وعنرردما رفضررت  منها أجبرت الضحية ىلع خلع مالبسها حتى الداخلية

ة بررانتزاع املالبررس الداخليررة للمحتجررزة قامررت السررجان ،بحجة أن املالبس الداخلية ليست مخالفررة
بالقوة، وقامت بالعب  بجسدها وأعضررائها التناسررلية، حتررى انهررارت ودخلررت يف نوبررة مررن البكرراء 

ا أو حبسررها ىلع أسرراس اتهامهررا جنائيرر    الشديد. إال أنو بالرغم من ذلق لم يتم مجازاة السجانة جزاء 
ا، ولم يتم التحقيررق مررع إدارة السررجن أو رئرريس بمجازاتها إداري يف جناية هتق عرض بل تم االكتفاء 

 ا املس ولية.املباح  بشأن حدوة هذه الواقعة يف السجن مما يحملو هو أيض 
 

أيض ا هناا واقعة التحرش بملق الكاشف من قبل أمين شرطة حي  وضع يده أعلي فخذها وأخبرهررا 
 ، وقررد]ملق[األخرى، فسيقوم بمضاجعتها هي  لو خلعت مالبسها وزوجتو خلعت مالبسها هي    أنها

أثبت محامي الكاشف واقعة التحرش يف النيابة فقام رئيس النيابة باستدعاء أمررين الشرررطة وقررام 
 بتوبيخو ولكنو لم يحقق يف الباله أو يقوم بفتح تحقيق منفصل بصفتو سلطة تحقيق.

 
نهررا تعرضررت يف أمررن الدولررة إلررى إ  :سجن القنرراطر، قالررتب  ةويف مقابلة بحثية مع محتجزة سابق

باإلضافة إلررى تعرضررها  ،التهديدات باالغتصاب والتصوير والتهديد باملد ىلع القدمين  إلىالتحرش و
لهررا   ىللضرب والكهرباء من قبل الضباط يف األمن الوطني، وقد ذهبررت إلررى النيابررة يف حالررة يرثرر 

أو يسمح حتى بدخولها الحمام،  ،لها حي  كانت تمر بدورتها الشهرية ولم يتم توفير أي فوط صحية
مررع تعرضررها للتحرررش  ،وقد تركت هكذا طوال مدة وجودهررا يف مقررر احتجرراز تررابع لألمررن الرروطني

وعدم تقديم أي طعام لها. عند وصولها إلى مكتب وكيل النيابة فقرردت الرروعي   الصعقوالتعذيب و
ا حالة هيسترية من البكاء وحاولت عطائها ماء بسكر، وعندما استيقمت أصابتهإوقام وكيل النيابة ب

التحرررش و صررعقتعرضررت للتعررذيب وال أنهررا فأخبرتررون تحكي لو بشكل متقطع ماذا حدة معهررا أ
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 أنوكادت أن ت تصب وهددت بالقتل والتعرية. طلب منها وكيل النيابررة التوقررف عررن الكررالم لحررين 
الترري وصررلت عليهررا إلررى ا للحالررة  تهدأ وقام بتوفير شنطة بها مالبس نميفة وفرروط صررحية نمررر 

النيابة حي  كانت م طاة بدماء الدورة الشهرية، األمر الذي يعرضها ليس فقط ملخاطر صحية وإنمررا 
نهررا مررن أالنفسي عليها. يف التحقيق نفسو لم يتم توفير محام لهررا بررالرغم   األثرا كان لو أسوأ  يض أ

   رأت محاميها أثناء صعودها إلى مكتب التحقيقات.
 

طلبت من وكيل النيابررة إثبررات التعررذيب والتحرررش الررذي تعرضررت لررو يف األمررن   أنها  «وفاء»وثقت  
فأصرت ىلع تسجيل كامل ملررا   «تلقت لكمة من ملقي القب  عليها»الوطني، فكتب وكيل النيابة  

عررايزاه.  أنررت   ياللرر تعرضت لو. رف  وكيل النيابة وقال لها: ملا املحامي يحضر معاكي ابقي اثبترري 
ة إلى ذلق فقد طلبت تحويلها للعرض ىلع الطب الشرعي إلثبررات اإلصررابات الترري تعرضررت باإلضاف

. «حاجة تانية وال هما عملوا معاا   ،لسو ص يرة ىلع الكالم ده »أنت    :لها ولكن وكيل النيابة قال لها
 فررت  أنا مطلوب مني أسجل كل االعترافررات بتاعتررق زي مررا اعتر»  :ويف النهاية قال لها وكيل النيابة

، أي هرردد بإعادتهررا إلررى مقررر األمررن «ولو محصلش هرجعق العباسية ترراني ،يف أمن الدولة بالمبط
 الوطني مرة أخرى.

 
ا وضعت تفتيشها ذاتي   أثناء  :نوإيف سجن القناطر، قالت    ةحالة أخرى، وهي محتجزة سابق  أيض ا يف
نررو يف الوضررع املعترراد إذا كانررت أصابعها يف املهبل مع معرفتهررا بأنهررا عررذراء، حيرر   أالسجانة  

تطلررب منهررا  وإنمرراالسجينة عذراء فالسجانة أو القائمة ىلع التفتيش ال تضررع يررديها يف املهبررل 
ا بشكل مهين، املرة قامت السجانة بفحصها مهبلي   هذهعدة مرات، ولكن يف    وأسفلالحركة ألىلع  

رضت قامت السجانة بشتمها وضربها. وقد شملت هذه الواقعة االعتداء ىلع سررجينتين وعندما اعت
غير الشاهدة، وقد اعتبر وكيل النيابة الواقعة جريمة هتق عرررض، لكنررو لررم يحقررق فيهررا ولررم يررتم 

بتوجيو املحامية لعمل باله منفصل يف النيابة، وبالفعل قامررت   واكتفىاستدعاء الجناة للتحقيق،  
بعمل محضر بالواقعة يف مكتب النائب العام وأحيررل املحضررر إلررى نيابررة القنرراطر، حيرر  املحامية  

تجاهلت نيابة القناطر الباله بشكل كامل ولم تسررتدع الضررحية أو املرردعى علرريهم للمثررول أمامهررا 
 للتحقيق.
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  وااع النساء يف السجونأ -6

 نسانيةاإل حاط من الكرامةالتفتيش املهين وال 1-6

 التفتيش الذاتي 1-1-6 ▪
تتخررذ الترردابير الفعالررة لحمايررة كرامررة السررجينات »، أن 19أقرت قواعررد بررانكوا يف قاعرردتها رقررم  

واحترامهن أثناء عملية التفتيش الجسدي التي ال تجريها سوي موظفررات تلقررين الترردريب املناسررب 
 20ويف قاعدتها رقم  «.ووفق ا إلجراءات التفتيش املقررة  ،ىلع استخدام أساليب التفتيش املالئمة

جهررزة مسررح تحررل محررل عمليررات أتستحدة أساليب فحص بديلة من قبيل اسررتخدام  »تنص ىلع  
وعمليات التفتيش الجسدي الذي يتخطررى حرردود الحرمررات، مررن   ،التفتيش التي تنزع فيها املالبس

فترريش أجل تفادي اآلثار النفسية والجسدية الضارة الترري مررن املحتمررل أن تترتررب ىلع عمليررات الت
 20.«الجسدي الذي يتخطى حدود الحرمات

 
تمر السيدات أثناء خضوعهن للنمام القضائي يف مصر لعدد من اإلجراءات الصعبة واملهينة بدايررة 

ا منررة للسرريدات بشرركل عررام، مرررور آمن استيقافهن وتواجدهن يف األقسام، والتى تعررد بي ررة غيررر  
ن بالتفتيش الذاتي والذي يعد واحد ا من أقسى هذه اإلجراءات، ليس فقط لطبيعتو التي بها نوع م

االنتهاا لخصوصية الجسد، وإنما بشكل أساسي بسبب الطريقة التي يتم ممارسة هررذا اإلجررراء بهررا 
والتى تنتهق الكرامة اإلنسانية للنساء وخاصة يف حاالت التحرش الجنسي التي تتعرض لها النساء 

 تخويفهن.ا، والذي يف كثير من األحيان ما يتم ممارستو بهدف التنكيل بهن وثناء تفتيشهن ذاتي أ
 

ال يسررتخدم » 51إجررراءات تفترريش السررجناء يف القاعرردة رقررم   عن  «قواعد نيلسون مانديالر »ا لوفق 
التفتيش للتحرش بسررجين أو لتخويفررو ويجررب ىلع إدارة السررجن االحتفرراخ بسررجالت تقيررد فيهررا 
إجراءات التفترريش وأسرربابها والقررائمين عليهررا وخاصررة إجررراءات تفترريش الجسررد العرراري وتفترريش 

ال يلجررأ إلررى »ىلع أنررو    52يف قاعرردتها رقررم    «قواعررد نيلسررون مانررديال». وتنص  «تجاويف الجسم
إجراءات التفتيش االقتحامي بما يف ذلق تفتيش الجسد العاري أو تفترريش تجرراويف الجسررم إال يف 
 ،حاالت الضرورة القصوى، وتشجع إدارات السجون ىلع وضررع برردائل مناسرربة وتطبيررق هررذه البرردائل

 
  2010ديسمبر  22، 19رشادية حول قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوا(، القاعدة رقم إوثيقة  20

 pdf.web-arabic-guidance-Bangkok/2013/09/uploads/content-wp/org.penalreform.ncd://https،متاح عبر: 

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/09/Bangkok-guidance-arabic-web.pdf
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وأن يتولى  ،امها ويجب أن تتم إجراءات التفتيش االقتحامي يف مكان تتوفر فيو الخصوصيةواستخد
  21.«القيام بها موظفون مدربون من نفس جنس السجين

 
يف مقابلررة مررع محاميررة يف املفوضررية املصرررية للحقرروع والحريررات حررول التفترريش الررذاتي 

 نو:إ قالتللسجينات، 
 

ا للقانون قد يتم التفتيش يف تجاويف الجسـم للحفـاىلع ىلع األمـن العـام يف » وفق 
وهو إجراء متبع ولكن يشـترط عـدم انتهـاب أجسـاد الخااـعين للتفتـيش   ،السجون

اآلن بدائل عديد  للتفتيش غير التفتيش اليدو ، فهناب أجهز  الفكر  يف أنه توجد 
يمكن استخدامها مـن قبـل  ،تفتيش حرارية وبوابات الكترونية وطرق تفتيش عديد 

حتـى يف حـاالت  «قواعـد نيلسـون مانـديال»وهذا األمر شـجعت عليـه  ،إدار  السجن
ئول الرعايـة فالبد أن يتم التعامل بشكل طبـي ومـن خـالل مسـ ،التفتيش املهبلي

وأن يتم يف بيئة تحفظ الخصوصية وهذا  ،وليس من خالل سجانة أو سجينة ،الصحية
ن يكون هناب إذن من النيابـة لتفتـيش السـجينات أ، «قواعد بانكوب»ما نصت عليه 

ويـتم ذكـر فيـه املسـئولين  ،وتوث  إجراءات هذا التفتيش يف محضر -اداخلي  -ا يدوي  
عليه، ولكن يف أغل  الحاالت يف السجون املصرية يـتم عن هذا التفتيش والقائمين 

فاقـد  بأنـهوكرامـة السـجين وإشـعاره  إراد استخدام التفتيش الجسد  بغرض كسـر 
 22« ا لسيطر  الدولةأصبح خااع   وأنهللسيطر  حتى ىلع جسده، خاصة 

 
النسرراء  : إنالررذاتي، قالررتيف مقابلة أخرى مع محامية إحدى السجينات السياسيات حول التفترريش 

يتعرضن للتفتيش الذاتي بصورة متكررة بداية من الوصول إلى السجن يف املرة األولى، وكررذلق مررع 
 كل مرة تخر  السجينة فيها لحضور جلسات النيابة عند عودتها للسجن. 

 
كتـر إجـراء بيحصـل فيـه تمييـز بنـاء ىلع النـوع االجتمـاعي، يف أالتفتيش الذاتي »

مش بيدخلوهم يف مكان مخصص لحفـظ  ،قدام بع  «ملب»بيقلعوا البنات البداية 
يديها وتضغب داخـل املهبـل أكثـر إخصوصيتهم، السجانة بتفتش جسمهم وبتدخل 

 
، متاح عبر:  2015ديسمبر  17حول تفتيش السجناء،  52و  51مم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، قواعد نيلسون مانديال، القاعدة رقم قواعد األ 21

pdf.A_ebook/RESOLUTION-GA/reform-prison-and-justice/documents/org.unodc.www://https 
 . 2021اير مقابلة مع محامية باملفوضية املصرية للحقوع والحريات حول أوضاع النساء يف نمام العدالة الجنائية يف مصر، ين  22

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
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ا مـرات، وأحيانـ   4أو  3من مر ، ولو البنت مش متزوجة بتقولها قـومي واقعـد  كتيـر 
وده حصل قبل كـده وملـا البنـت  ،يديها مع البنات العذراء عاد إالسجانات بتستخدم 

 23!؟جاية تعملـي علينـا شـريفة أنت   :وقالت لها ،السجانة شتمتها واربتها ؛اعترات
ا باستخدام كيس ملقـى ىلع األرض  يف فقد تم تفتيشها مهبلي   ،باإلاافة إلى ذلك

ال تضـع السـجانة  ،ا عذراءالواع املعتاد إذا كانت الفتا  التي تتعرض للتفتيش مهبلي  
سـفل وأىلع، وإنما تطل  منها الحركة أل ،املهبل و القائمة ىلع التفتيش يدها يفأ

ا بغـرض تخويفهـا صـابعها وتفتيشـها داخليـ  أاملر  قامت السـجانة بواـع  هذهلكن 
 « وكسرها

 
باإلضافة إلى ذلق، يف إحدى الوقائع التي تم توثيقها إلعداد هذا التقرير، تقرردمت محتجررزة سررابقة 
يف سجن القناطر بباله إلى النيابة العامة بتعرضها للتحرش أثناء تفتيشها إلدراجها بسجن القناطر 

الداخلية الضحية ىلع خلع مالبسها، حتى    -اسمها هانم-حي  أجبرت السجانة    23/6/2019بتاريخ  
منها، أثناء ارتداء مالبس السجن بحجة التفتيش. يف البداية طلبررت منهررا خلررع مالبسررها املدنيررة 

 ،مامهرراأوعنرردما امتثلررت لألمررر طلبررت منهررا خلررع مالبسررها الداخليررة    ،الستبدالها بمالبس السررجن
زعررت قامررت السررجانة بررالهجوم عليهررا وانت  ،وعندما رفضت ألن املالبررس الداخليررة ليسررت مخالفررة

املالبس الداخلية بررالقوة، وقامررت بالعبرر  بجسرردها وأعضررائها التناسررلية، حتررى انهررارت الضررحية 
مام نيابة أثبتت الضحية تلق الواقعة يف حضور محاميها  أودخلت يف نوبة من البكاء الشديد. وقد  

تحرير الباله  إال أنها رفضت ،من الدولة، وقد توجو املحامي لتحرير محضر بالواقعة يف نيابة القناطرأ
الترري اسررتدعت  ،الررذي تررم تحويلررو إلررى نيابررة القنرراطر، فاضطر للتوجو للنائب العام وتقديم الررباله

لسررنة   9517قوالها يف الواقعة. وقد جاء يف الباله الررذي حمررل أرقررام  أخذ  املحتجزة من محبسها أل
الداخلية أثناء ارتداء   عرائ  النائب العام، أن السجانة أجبرت الضحية ىلع خلع مالبسها حتى  2019

مالبس السجن، وعندما رفضت بحجة أن املالبس الداخلية ليسررت مخالفررة قامررت السررجانة بررانتزاع 
املالبس الداخلية للمحتجزة بالقوة، وقامررت بالعبرر  بجسرردها وأعضررائها التناسررلية، حتررى انهررارت 

ن باسررتخرا  األجهررزة بعررد هررذه الواقعررة قامررت إدارة السررج 24ودخلت يف نوبة من البكرراء الشررديد.
وبدأوا يف استخدامها لتفتيش السررجينات   ،املخصصة للتفتيش والتي كانت مخزنة بدون استخدام

منع ا للمشاكل واستمر ذلق لفترة من الوقت ثم عادوا لنفس طريقة التفترريش مرررة   ،السياسات فقط

 
 . 2021اإلنسانية، يناير  حاط من الكرامةوالمقابلة مع محامية إحدى السجينات السياسيات حول التفتيش الذاتي املهين  23
 2021اإلنسانية، فبراير  حاط من الكرامةمن مقابلة بحثية حول التفتيش الذاتي املهين وال 24
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نررة السررجينات والحررط هناا تعمد يف استخدام التفتيش اليدوي إلها ىلع أنأخرى، األمر الذي يدل 
 أن املعدات موجودة بالفعل ولكن ال يتم استخدامها.وخاصة ن، من شأنه

 
أنررو بعررد الرردخول   ،ويف توثيق مع محتجزة سابقة أخرى بسجن القناطر أيض ا عن التفترريش الررذاتي

ملكان يشبو الحمام للتفتيش تقوم املحتجزة بناء ىلع أمر من السجانة بخلررع مالبسررها كلهررا، ثررم 
صبعها يف فتحة الشر  إذا كانت الفتاة عررذراء، أو يف املهبررل إذا كانررت غيررر إتمسق بكيس وتضع  

دات نزيف من املهبل ا ما يحدة للسيكثير   ،عذراء، وبالطبع لعدم وجود خلفية طبية لدى السجانات
بسبب التفتيش املهبلي أو الشرجي أو حدوة ألم رهيب. باإلضافة إلى ذلق فقد وثقنا مع محتجررزة 

 سابقة بسجن القناطر حي  تحكي يف نص شهادتها:
 

 ،أنا وصلت السجن مع مجموعة جنائيات، خلـوني آخـر واحـد  خـالص يف التفتـيش» 
دخلنـا الحمـام  ،وواحد  اسـمها سـعديةورحت مع اتنين سجانات واحد  اسمها هانم 

يـديها ىلع إتمشـي  بأنهـاوبـدأت تفتشـني ، قلـع هـدومي بالكامـلأوطلبت منـي 
  لفـي :وبعـدها قـالتلي ،ووااـحة قـدامها ،جسمي وصدر  رغم إني قالعـة بالكامـل

ودخلت صـباعها لجـوه،  ،يدها فتحت عند فتحة الشر إوقامت ب  وطيت :ووطي  لفيت
ويف  ،مـرات 4أو  3حـوالي  ،ني بعمل سـكوات كـدهإك ،بعدها طلبت مني أطلع وأنزل

خـال   :نـا مـش عـايز   قـالتليأبس  :قولتلها ،عمل حمام ميه قدامهاأخر قالتلي اآل
  « خلينا قاعدين ساعة

 
يف نررص  قالررتويف مقابلة مع محتجزة سابقة أخرى يف سجن القنرراطر حررول التفترريش املهررين، 

 شهادتها: 
 

بيتمموا ىلع حالتنا الصحية وتاريخنا املراي عشان لو حد تعبان ملا بندخل السجن »
 ،ثم كشف العذرية بتاع السجانة   نه بيترف  إواملفروض  ،السجن يكون مش مسئول

كـيس مـن   أ ،يـديهاإوهو عن طري  كـيس بالسـتيك يف  ،تيشأو ما يسمونه بالتف
وبعـزم مـا فيهـا تـدب  ،وتقـول لفـي ،طبعا الزم نكون واقفـين ملـب    بتوع التالجة
ن البنـت إولـو عرفـت  ،عشان لـو يف حاجـة متخبيـة تقـع ،فتحة الشر  صباعها يف

يـدها إلو مش عذراء بنفس الكيس بـتحب و ،كتر من مر أبتقولها تقوم وتقعد  ،عذراء
 « والزم تعمل حمام ميه قدامها ،فى مهبلها
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يف التعقيررب الالحررق ىلع التفترريش الجسرردي للنسرراء، أنررو يف حالررة  «قواعررد بررانكوا»ذكرررت 

يجب أال يتعرض أي سجين مهما كان نوعررو   ،التفتيش الذاتي أو الجسدي الذي يتطلب خلع املالبس
عمليات التفتيش   إجراء من مالبسو، ويمكن  وال يطلب منو أن يتجرد تجرد ا كامال   ،االجتماعي لةذالل

لصون كرامة وخصوصية الشخص الررذي يتعرررض للتفترريش، أمررا   ،جسد تباع اهذه بكشف مواقع من ال
ذ من املحتمل أن يشررعرن بمهانررة الخضرروع ألي إيف حالة النساء فينب ي التحلي بالكياسة معهن،  
أن عمليات التفتيش الجسدي الذي تنزع بقرارها  إتفتيش جسدي ىلع وجو الخصوص. باإلضافة إلى  

ال يف ظررروف إ،  صررال أفيو حرمات النساء، ينب رري أال تجررري إذا كانررت سررتجري    وتنتهقفيو املالبس  
  25شديدة االستثنائية يحددها القانون.

  
وجوب أن يقوم بالتفتيش موظفين من نفس نرروع الجررنس للسررجين،   «قواعد بانكوا»كذلق أقرت  

أمررام مرروظفين وقد ذكرت القواعد لتسجيلهم للعديد من الحاالت التي يحدة فيها تفتيش جسدي 
ذكور، وقد تتعرض املحتجزات لةذالل خالل هذه العمليررة. باإلضررافة إلررى ذلررق فقررد أقرررت الوثررائق 

دميررة أو غيررر الئقررة آللنفس بعررد التعرررض ملعاملررة غيررر  إيذاءتسجيلها لورود تقارير حول عمليات 
 خالل التفتيش.

 تفتيش الزنازين  2-1-6 ▪
واللوائح التنميمية التي تحكم إجراءات تفتيش السجناء والزنازين متوافقة يجب أن تكون القوانين  »

وأن تأخررذ يف الحسرربان املعررايير والقواعررد الدوليررة،  ،مع االلتزامات الترري يفرضررها القررانون الرردولي
نسانية املتأصلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيتو، ويجري التفتيش بطريقة تحترم الكرامة اإل

يف  50، من قواعد نيلسون مانررديال، القاعرردة رقررم «التناسب واملشروعية والضرورة  ئمباد عن  فضال 
 تفتيش السجناء والزنازين.

 
فيما يتعلق بتفتيش الزنازين فقد وثقنا مع عدد من املحتجزات السابقات يف سجون النسرراء مثررل 

ين، ففي أي وقررت سجن القناطر وسجن دمنهور عن عدم مراعاة خصوصية النساء أثناء تفتيش الزناز 
عطاء تنبيو سريع قبل الدخول مباشرررة، إا مع  يقوم ضابط السجن واملأمور بتفتيش الزنازين عشوائي 

   .امستحماالأو  نأطفاله رضاعةأو  نالنساء يف حاجة إلى ت يير مالبسه نوقد تك 
 

،  19ول تطبيق القاعدة رقم حتعليق  «قواعد بانكوا»رشادية حول قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات إوثيقة  25
 pdf.web-arabic-guidance-Bangkok/2013/09/uploads/content-wp/org.penalreform.cdn://httpsمتاح عبر:  ،2010ديسمبر  22

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/09/Bangkok-guidance-arabic-web.pdf
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السررجن، ففرري وهناا حالة أخرى هي التفتيش ىلع السياسيين من األمن الوطني وليس مررن إدارة  

  :نص شهادة إحدى املحتجزات السابقات
 

ملا يبقى فيه تفتيش ىلع السياسي من األمن الوطني مش إدار  السجن، بيهجموا »
  تنبيه قبلها أو اعتبـار لكـونهم ذكـور يف سـجن للنسـاء، وال أىلع العنابر فجأ  بال 

ال لـو شـافتهم السـجانة مـن بعيـد إبيهمه سواء قالعة وال البسه، بال تنبيـه مسـب  
 « فبتجر  تقولنا استروا نفسكوا األمن جي، األمن الوطني مبيديش إنذارات

 ةالضروريكشوف السجن الطبية غير  2-6 ▪
ما يعرف بقضررايا س، أو  س ىلع السجينات الجنائيات من العامالت بالجنتجري كشوف العذرية باألسا

 األطباء أحدمن ضمن إجراءات دخولهم السجن، حي  يتم املرور ىلع مستشفى عام ويقوم  ،اآلداب
مناظرة لألعضاء التناسلية ومنرراظرة جميررع أجررزاء الجسررد وكتابررة تقريررر باملنرراظرة.   بإجراءالعاملين  

عملية فحص مهبل املرأة إجباري ا للتأكد مررن »نها  أب  26«ويكي جندر ر »وتعرف كشوف العذرية وفقا ل
وجود غشاء البكارة بدعوى معرفة إذا ما كانت املرررأة بكررر ا أم ال. وتعتبررر املنملمررات الحقوقيررة هررذا 

   .« من أشكال العنف الجنسي وانتهاكات جسد املرأةالفحص شكال 
 

تمكنا من التوثيق مع محتجزة سياسية تم ترحيلها مررع مجموعررة مررن الجنائيررات وبالتررالي خضررعت 
 :الشاهدة يف نص شهادتها قالت ،لكشف العذرية والفحص الشرجي

 
 ،حكرروميتين عرراديتين  مستشررفيينننررا بنمررر ىلع  إكشوف العذرية حسب معرفتي واللي شوفتو  »

 ىالسررجن دي مستشررف ىودي مررش مستشررف  ،القناطر العامررة  ىفيها زوار مواطنين وأخرى مستشف
مررن اآلخررر مفرريش حاجررة اسررمها   ،تانية ومفيش حاجة اسمها ترفضي، اللي بيرف  بياكل بالجزمة

ولكررن ده ال ينفرري  ،برضررو ممكررن يبقرري تصررريح بررالرف  ،مفرريش رفرر  ،ا هيتنفذاألمر قطع   ،رف 
نا برضو مريررت بررده أو  ،بس كمان فيو كشف خاص لبنات قضايا اآلداب زي كشف هي ة كده  ..تنفيذه.
ني صعبت ىلع املستشفى كلها من إوانهرت من البكاء لدرجة    ،عيطأوقعدت    ،ش آدابني مإرغم  

 
متاح عبر:   2019ويكي جندر، تعريف كشوف العذرية،  26
9A8%D%A9%8D1%B8%D0%B8%D9%B8%D9%84%D7%A8%D%_9%81D4%B8%D9%83%D/%wiki/xyz.genderiyya://https 

https://genderiyya.xyz/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 

 
ـ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

41 
 

للررو تخرجرري ء انشرراإمدير املستشفى نزل من مكتبو وقعد يقولي معلش استحملي   ..كتر صريخي.
  قريب.

 
بيكون مكان يف عنبر كبير متقفل بستاير، بس مررش لرخررر، يعنرري اللرري واقررف   ىاللي بيحصل بق

يو بيحصل جوا، بييجي دكتررور )راجررل( قرفرران مررن وجررودي يف الحيرراة ألنرري سررجينة، ودي إيشوف  
اللرري هرري ال »وافتحيهررا    ،ووطرري  ،ضررهرا  وادينرري  ،قلعرريإمعاملة أفضل من بتوع اآلداب، بيقررولي  

مسكي صرردرا أبعدها قومي    ،وافتحي رجلق  ،بعدها نامي ىلع ضهرا  «دمآمؤاخذه خلفية البني  
نررا لسررو أ.. بعرردها بيسررأل يف أي رسررومات وشررم يف جسررمق .والشررمال وارفعيررو  ،اليمين وارفعيررو

بعرردها بتيجرري ممرضررة ترشررق حقنررة يف دراعرري   ..ويكتب التقريررر.  ،مشوفتهاش؟ وبعدها البسي
لررو فيرررجين الزم   ىحترر   ،ا بعمل اختبار حمل بررولبعده  ،بمنتهي القسوة عشان تعملي اختبار حمل

  !«.يتعمل
 

ورفعهررا محررامون مررن مركررز  ،يف شررقها العاجررل  2011يف دعوى أقامتها ضحية كشررف عذريررة يف  
هشام مبارا للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب واملبررادرة املصرررية للحقرروع الشخصررية، 

مررارس   9فتاة يف أحررداة فرر  اعتصررام التحريررر يف    18لر    بالسجن الحربي  ضد إجراء كشف العذرية
قررررت محكمررة القضرراء اإلداري قبررول الرردعوى   ،، قبل أن يتم إطالع سراحهن بعدها بأربعة أيررام2011

 -حسررب قررانونيين- ووقف تنفيذ القرار السلبي بفحص عذرية املشاركات يف التماهرات، ما يعنرري
رئرريس   ،فكررري  ي، حي  قال القاضي علعذرية بحق املتماهرات مستقبال االمتناع عن إجراء فحوص  

وقف تنفيذ قرار إجراء كشف العذرية ىلع الفتيات داخل »ن املحكمة قررت  إ  ،داريمحكمة القضاء اإل
وخاصررة مررع النسرراء  ،بررالرغم مررن ذلررق تسررتمر تلررق الفحوصررات يف السررجن  27«.السجون العسكرية
ن ما يتعرضن لررو بأقدرتهن ىلع اإلباله عن االنتهاكات أو معرفتهن    بسبب عدم  ،ااملحتجزات جنائي 
 يف األصل انتهاا.

  الكرامة االنسانيةمن  ظروف حبس مهينة وحاطة   3-6
بحيرر    ،ىلع قواعد أساسية فيما يتعلررق بمعررايير أمرراكن االحتجرراز   «قواعد نيلسون مانديال»تنص   

 :وصحي ا للسجناء أثناء فترة إقامتهم يف مؤسسات االحتجاز، ىلع وجو املثررال  انساني إتكون مالئمة  

 
  :، متاح عبر2011ديسمبر  27لسجون العسكرية، داري بوقف كشوف العذرية للمحتجزات يف احكم محكمة القضاء اإل 27

/27/66788dec/2011/economics-politics/com.arabianbusiness.arabic://https 

https://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2011/dec/27/66788
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االحتجرراز ذات مسرراحة مناسرربة للمحتجررزين  أمرراكنتكررون » أن، تررنص ىلع 16و 15يف القاعدة رقررم  
بداخلها، وأن تكون ىلع وجو املثال املراحي  كافية لتمكين كل سررجين مررن قضرراء حاجتررو عنررد 

ئقة، وأنو يجررب أن تترروفر مرافررق مناسرربة لالسررتحمام واالغتسررال بالرردش الضرورة بصورة نميفة وال
 ،ا عليو أن ي تسل بدرجررة حرررارة متكيفررة مررع الطقررسبحي  يكون يف مقدور كل سجين ومفروض 

ا للفصل واملوقع الج رايف ملؤسسة االحتجاز، ىلع أال يقررل وبالقدر الذي تتطلبو الصحة العامة تبع 
 28«.ا يف األماكن املعتدلة املناخأسبوعي ذلق عن مرة واحدة 

  
ا فيمررا يتعلررق باملعررايير وخاصة يف أماكن احتجرراز النسرراء كارثيرر    ،يعد الوضع يف السجون املصرية

االحتجاز بشكل عام وتكدس الزنازين وعدم توافر   أوضاعا، من ناحية سوء  الصحية املتفق عليها دولي 
حة السررجينات البدنيررة. وفيمررا يتعلررق بالنمافررة تهويررة جيرردة أو نمررام غررذائي يحررافظ ىلع صرر 

الشخصية تعاني السجينات من تفشي العديررد مررن األمررراض الجلديررة بسرربب عرردم قرردرتهن ىلع 
ا للمقابالت التي تمت مع املحررامين العناية بنمافتهن الشخصية لسوء أوضاع أماكن االحتجاز، فوفق 

ُتمنع السجينات من االسررتحمام  األغلب، ويف الوضع الصحي يف السجون ردىء لل ايةفإن  والضحايا،  
وإنما مجرد ستائر، وأغلررب   أبوابن الحمامات ليس لها  إلى أيراد، باإلضافة  بشكل منتمم أثناء فترة اإل

ا للنسرراء الكبيرررات يف السررن أو طالقرر  إوهرري غيررر مناسرربة    «حمامات بلرردي»حمامات السجون هي  
 اللواتي يعانين من مشاكل صحية كخشونة الركبة أو مشاكل يف العمام. 

 
وثقت املحتجزات يف سجن القناطر تردي أوضاع االحتجرراز إلررى حررد عرردم قرردرتهن اسررتخدام ميرراه 
نميفة، وسجلت النساء ىلع لسان محاميهن وجود مادة مجهولة يف امليرراه تتسرربب يف تسرراقط 

ا يكون بها حشرات، وعندما تحاول شعر وت ير لون الجلد، واملياه نفسها ملوثة ولونها داكن وأحيان ال
النساء غلي املياه تترسب كتل سوداء يف اإلناء، ويتم استخدام هررذه امليرراه يف االسررتحمام فقررط، 

د. وتضررطر ا تسبب التهابات الجلرر ت ير لون جلد البشرة وتتسبب يف تساقط الشعر وأحيان يومع ذلق 
النساء الستخدام هررذه امليرراه ألن امليرراه النميفررة الوحيرردة املترروفرة، مترروفرة يف كررانتين السررجن 

 بأسعار مبالغ فيها ال تستطيع النساء وخاصة من الطبقات الدنيا تحمل تكلفتها الشهرية.
 

 
، متاح عبر:  2015ديسمبر  17، 17 -15نيلسون مانديال من رقم  مم املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء، قواعدقواعد األ 28

pdf.A_ebook/RESOLUTION-GA/reform-prison-and-justice/documents/org.unodc.www://https 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
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وثقررت   ،ناحيررة الكميررةا من  ا من ناحية الجودة وقليل جد باإلضافة إلى ذلق، طعام السجن رديء جد 
ا ملحتجررزات وفقرر  ،  ، فيكررون يف أغلررب األوقرراتاآلدمرريطعام السجن غير صالح لألكل    أنالسجينات  

 سابقات يف سجن القناطر:
 

عبار  عن بطاطس بقشرها وطينها غير مغسولة حتى، ورز مسلوق محجر أو معجـن، »
دمي  طعام السجن املتـوفر يف ا للتناول اآلطالق  إكل ال يصلح وأأو فاسد،  أسودفول و

آالف الجنيهات عشـان تـاكلي كـويس  يمش هيكفيك هنإلدرجة  ،االكانتين غالي جد  
ا، ثم   شهري   800وجبة طعام جيد  يوميا تكلف ول فتر  احتجاز  كانت أ ،يف السجن

جنيه، لتناول وجبـة  2000 ـثم عند وقت خروجي كانت ب 1200جنيه ثم  1000صبحت أ
ا واحد  جيد  يف اليوم الزم تشـتريها  ةميه نضيف تشربى، ده غير امليه، عشان شهري 

يف  نـك قاعـد إجـوه السـجن بتكلفـك ك إقامتـك ،من الكانتين بأسـعار مبـالف فيهـا
 « الهيلتون بس هيلتون السجن

 
 
 تقول إحدى املحتجزات السابقات يف سجن القناطر حول األوضاع الصحية يف السجون: 
 

أكتر حاجة بتتمنيها يف السجن إنك تفضلي بصحتك، التكدس بشع، النـاس تجلـس »
رض ويف الحمامات ويف كل مكان بسب  اي  أماكن االحتجـاز، يف أكثـر مـن ىلع األ

ا ا جـد  نا رايحة الحمام أقع ىلع حد من كتر التكـدس، امليـه هنـاب ملوثـة جـد  أو ،مر 
ا، مفـيش مراض تناسلية حرفي  أوبتعمل التهابات للستات يف املهبل، وممكن تسب  

ن فيـه حنفيـه ميـه نضـيفة إلي ميـه نضـيفة، مـع توال مر  فتحت حنفية امليه ونزل
د درجات الحرار  لـو اسـتحميتي شأحتى الحموم هناب باستئذان، يف  ،بتروح للضباط

امليـه السـخنة ممنوعـة     مر  زياد  بتتعاقبي وممكن تباتي يف الحمام أو التأديـ 
ا ىلع عدد املساجين كبير جد   ،ا يف الصيف، ويف الشتاء موجود  بشكل متقطعتمام  

السـتات يف    ا بتتحمل السجينات تكلفة إصالحه سخان واحد فالسخان بيبوىلع وغالب  
 عندها التهـاب وده وارد بتحتا  تاخد شاور بميه سخنة ألسباب صحية، لو مثال   الصيف

-ا النباطشـيات كمـان مفتـريين جـد     ا يف السجن، لكـن ده ممنـوع يف السـجن جد  
طول الوقت  -تعين من قبل اابب املباحث لإلشراف ىلع السجينات التيالسيدات ال
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حقوقهم، واللي مش معاها فلوس بتشـغلها بسب أعايزين فلوس من الستات عشان 
 29 «ا، تمسح العنبر وتغسلها هدومها وكدهخدامة ليها حرفي  

 
ا من الرجال، باإلضررافة إلررى أن يف املنمومة االقتصادية بشكل عام، النساء وضعهم أصعب اقتصادي 

فرررص العمررل يف سررجن النسرراء تكرراد تكررون معدومررة، وتكررون بالواسررطة للجنائيررات وممنوعررة 
لسياسيات من األصل، بالتالي الستات من الطبقات الدنيا أو الكادحررة يعررانين يف السررجن بشرركل ال ل

بسط خدمات النمافة أيمكن تخيلو، وتمهر الفروع الطبقية بشكل فاحش يف سجون النساء وتعد 
 الشخصية رفاهية يف السجن ملن تمتلق القدرة املادية ىلع ذلق.

الفوط الصحية يف »قة بالنوع االجتماعي  مراعا  االحتياجات املتعل  4-6
  «السجون

كالطعام واملرراء النميررف والتهويررة الجيرردة غيررر موجررودة بالسررجن حتررى   األساسيةمقومات الحياة  
بالتالي يعد الحصول ىلع أدوات الرعاية الصحية مثل الصابون وفرش األسنان والفوط   ،بحدها األدنى

الصحية للنساء رفاهية كبرى ال تقدر كل النساء عليها. الفوط الصحية املتاحررة يف السررجن، متاحررة 
ا بالتالي تعتمد السررجينات ىلع مررا يصررل سعار يف الكانتين غالية جد فقط عبر كانتين السجن، واأل

كمررا يف أوضرراع   -دارة السررجن الزيررارات  إهن يف زيارات ذويهررن، ويف الحرراالت الترري تمنررع فيهررا  إلي
تكون أحوال السجينات غاية يف السوء من ناحية عدم توفر طعام مناسررب   -تفشي فيروس كورونا

أو أدوات رعاية شخصية مثل الفوط الصحية. يف كثير من الحاالت التي ال تمتلررق فيهررا املحتجررزات 
رة املادية ىلع شراء الفوط الصحية تضطر إلى العمررل داخررل السررجن بررالتنميف أو ال سرريل أو القد

خدمة سجينات أخريات بمقابل مادي يمكنهن من شراء فوط صحية واالحتياجات األخرى، ويف حالة 
عررادة غسررلها أو إعدم توفر هذا الخيار، تلجأ املحتجزات إلى وسائل قديمة مثررل اسررتخدام قماشررة و

  30ديل للفوط الصحية.قطن ب
 

قواعررد نيلسررون »كل هذه األحوال تؤثر ىلع الصررحة الجسرردية والنفسررية للسررجينات، فقررد أقرررت  
يجررب أن تفرررض ىلع السررجناء »، أنو  18فيما يتعلق بالنمافة الشخصية يف قاعدتها رقم    «مانديال

املرراء ومررا تتطلبررو الصررحة العناية بنمافتهم الشخصية، ومن أجل ذلق يجررب أن يرروفر للمحتجررزين  
 

 . 2021الكرامة اإلنسانية، فبراير من  والحاطة بحثية مع إحدى املحتجزات السابقات يف سجن القناطر، حول ظروف الحبس املهينة من مقابلة  29
 . 2021من مقابلة بحثية مع سجينة سابقة بسجن القناطر، حول الفوط الصحية يف السجون، يناير  30
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ب يررة تمكررين السررجناء مررن الحفرراخ ىلع ممهررر مناسررب و  ،والنمافة من أدوات. باإلضافة إلى ذلق
وتترراح   ،يساعدهم ىلع احترام ذواتهم، يزود السجن بالتسررهيالت الالزمررة للعنايررة بالشررعر والررذقن

ود الرردنيا الترري يجررب الحررد  «قواعررد نيلسررون مانررديال». وضررعت  «الحالقررة بانتمررام  إمكانيةللذكور  
ولكنها ال تشير صراحة إلى متطلبات النمافة الخاصة بالسجينات، وقررد   ،مراعاتها يف أماكن االحتجاز 

جاءت قواعررد بررانكوا فيمررا يتعلررق بالتعامررل مررع املحتجررزات لتضررع الحرردود الرردنيا فيمررا يتعلررق 
والترري   5قاعدتها رقم  بمستلزمات النمافة الشخصية الخاصة بالسجينات من النساء، وقد نصت يف  

يجررب أن ترروفر للسررجينات »  :ىلع أنو  «قواعد نيلسون مانديال»يف    16و  15تكمل ىلع القاعدة رقم  
يرروائهن املرافررق واملررواد الضرررورية لتلبيررة احتياجرراتهن الخاصررة مررن حيرر  النمافررة إيف أمرراكن 

ممررة ألغررراض العنايررة ا واإلمداد باملياه بصررورة منتالشخصية، بما يف ذلق الحفاضات الصحية مجان 
 31«.اللواتي يجي هن الحي  أوالشخصية بالنساء واألطفال، وال سيما النساء الحوامل أو املرضعات 

 
يف مقابلة مع محتجزة سابقة يف سجن القناطر حول الفوط الصحية يف السررجن وكيررف تتعامررل 

 :قالتالنساء مع الدورة الشهرية يف ظل عدم توافر فوط صحية أو توافرها بأسعار مرتفعة لل اية، 
 

ا، قماشــة أو يف الســجن تســتخدم أغلــ  النســاء مــن الطبقــات األدنــى اقتصــادي  »
والحفااة الواحـد  بتقعـد  ،يشيلوا اللزق وبيعملوها مستطيلةب «بامبرز»بيستخدموا 

جنيـه  5الستات الفقير  ممكن تشتر  الحفااة ب  ،ىلع حس  كل ست أو اتنينيوم 
ا بيأثر ىلع صحة الناس وأنا بشكل شخصـي خرجـت مـن تقعد معاها يومين، ده طبع  

تبدل فيهم، يف ستات بتحب قماشة تطبقها كذا تطبيقه و   السجن بأمراض جلدية 
 ،كده عملأوده أنا عيشته فتر  كنت ممنوعة من الزيار  ومش معايا فلوس فااطريت 

نتيجة الضغب واالكتئاب اللي عشته يف السجن انقطعـت  ،ا بعدهاصحي   وده أثر علي  
 32 «عني الدور  الشهرية لفتر 

 
مررن أجررل  السرجون يف الشرهرية الردورةأطلقت املبادرة املصرية للحقوع الشخصررية حملررة حررول 

اعتراف القانون باالحتياجات الجسدية للنساء، حي  أطلقت الحملة كنوع من الض ط حتررى يعترررف 
الحملررة قطرراع مصررلحة السررجون إلررى ترروفير الفرروط  القانون باالحتياجات الجسدية للنسرراء، ودعررت

 
، متاح  2010ديسمبر  22، 5رشادية حول قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوا(: القاعدة رقم إوثيقة  31

 pdf.web-arabic-guidance-Bangkok/2013/09/uploads/content-wp/org.penalreform.cdn://httpsعبر: 
 . 2021من مقابلة بحثية حول أوضاع النساء يف السجون، الفوط الصحية يف أماكن االحتجاز، ألغراض إعداد هذا التقرير، فبراير  32
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الصحية للنساء املحتجزات بدون مقابل باإلضافة إلى تهي ة المروف الهيكلية للصحة داخل مرافررق 
السجن. وثقت الحملة العبء االقتصادي الواقع ىلع السجينات نتيجة الحتياجررات الرردورة الشررهرية، 

لحصررول ىلع الفرروط الصررحية، ولكررن يف كثيررر مررن وأكدت ىلع اعتماد السررجينات ىلع الزيررارات ل
شررراء   ىاألحوال وخاصة يف حالة الجنائيات قررد ال تررأتيهن زيررارات منتممررة، وال يكررون أمررامهن سررو

الفوط الصحية من كانتين السجن بأضعاف ثمنها العررادي أو مررن املحتجررزات األخريررات. نتيجررة لكررل 
ترترردي السررجينات الفرروط لفترررات أطررول ممررا ينب رري، ويررؤثر ذلررق ىلع   أنهذه الصعوبات، يحدة  

ن ارتداء فوط صحية لفترات طويلة )أكثررر أصحتهن العامة ويعرضهن ملخاطر صحية جسيمة، حي   
ساعات( يعرض النسرراء ملخرراطر الطفررح الجلرردي أو االلتهابررات املهبليررة والتهابررات املسررالق   6من  

ماء نميف لالغتسال أو دخول دورات املياه بشكل منتمم، كل هررذا   البولية، باإلضافة إلى عدم توفر
ا ألن هذه هي الحالررة العامررة يف السررجون، فررال تهررتم يضع النساء أمام مخاطر صحية جسيمة نمر 

باملشاكل الصحية الناتجة عن ذلق كااللتهاب الجلدي أو املهبلرري، باإلضررافة إلررى عرردم ترروفر   اإلدارة
 33املشاكل الصحية الناتجة عن تلق المروف.املناسبة لعال   األدوية

 االعتداءات الجنسية يف السجون 5-6
يف السجون، تتعرض العديد من السررجينات للتحرررش الجنسرري مررن   ةفيما يتعلق باالعتداء الجنسي

 إحدى املحاميات: قالتالسجانات. 
 

ا وعن طري  التالمس، وهناب عدد من الحاالت التي أثبتهـا » السجانات بتتحرش لفظي 
أثناء عملي أمام النيابة بتعرض املحتجزات للتحرش من قبـل السـجانات، وتـم إثبـات 

ولكن لم يتم التحقيـ  فيهـا، ىلع وجـه املثـال يف سـجانة  ،وكيل النيابة أمامهذا 
أو ا يف سجن القناطر مشهور عنهـا كونهـا متحرشـة، وبتتحـرش لفظيـ   ،اسمها هانم

سواء يف التفتيش أو غيره وسواء كانت السجينة سياسية أو مع السجينات  بالتالمس

 
 8اف القانون باالحتياجات الجسدية للنساء، املبادرة املصرية للحقوع الشخصية، اعتر أجليف اليوم العاملي للمرأة، الدورة الشهرية يف السجون من  33
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https://eipr.org/press/2019/03/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://eipr.org/press/2019/03/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://eipr.org/press/2019/03/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://eipr.org/press/2019/03/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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يـه اللـي إىلع التحرش وزعقت لها وقالـت لهـا  جنائية، ومر  واحد  جنائية اعترات
   34 «بش بتعمليه ده، راحت قلعت الشبش  واربتها ىلع وشها بالش

 
 هاتعرضرر حالة إحدى املحتجزات ىلع ذمة قضررية سياسررية يف سررجن القنرراطر والترري وثقررت  أيض ا  

للعنف الجسدي والجنسي، حي  تعرضت أثناء احتجازها للضرب والتهديد والتحرش والسحل من قبل 
 وثقت عن طريق محاميها أنو: وقد األمن الوطني، 

 
سـجانات وأخـذوها  3، جاءت لزنزاتهـا مساء   11يف الساعة  2020نوفمبر  29يف يوم »

إلى خار  العنبر وقـاموا بتعصـي  عينهـا واصـطحبوها إلـى غرفـة كـان بهـا شـخص 
نا اللي هخرجك من هنا لو سمعتي كالمي وعايزب تجاوبي ىلع كل أمجهول قال لها: 

االسئلة اللـي هسـألهالك، يف محاولـة لتجنيـدها النتـزاع أسـماء أشـخا  آخـرين أو 
وعنـدما رفضـت قـام بتهديـدها بعـدم ر يـة  ،الحصول ىلع معلومات لإلرشاد عـنهم

 «زوجها وقام بالتحرش بها وإيذاءطفلها مر  أخرى 
 

، 2020من السررجن لحضررور جلسررة تجديررد الحرربس يف ينرراير املحتجزة  أثناء خرو     أنوباإلضافة إلى  
ا بشكل سيئ لل اية، ها داخلي أجبرتها موظفات السجن ىلع خلع مالبسها كاملة للتفتيش وتفتيش

ثم سحلها من قبل أحد أمناء الشرطة من غرفة التفتيش وحتى سيارة الترحيالت. باإلضافة إلى ذلق 
ا غير مبرر ىلع الرحم دارة السجن كشفا قسري إجراء إمن نزيف حاد بالرحم نتيجة    الضحيةفقد عانت  

وعها لعمليررة است صررال ورم مررن الرررحم، فادتها بخضرر إأصيبت ىلع إثره بنزيف حاد يف الرحم، رغم  
برردت يف حالررة إعيرراء شررديدة ولررم   ابنتهررا  أن  2020ر  ينرراي  27وأفادت والدتها بعد آخر زيارة لها يوم  

   تستطع السير بمفردها.
 

ألي انتهاكات داخل السررجن، وأكرردت   هاوقامت وزارة الداخلية بالرد ىلع هذه االتهامات ونفت تعرض
ا للرررد ىلع تعرررض أن النزيلة حالتها جيدة ويتم تقررديم كررل أوجررو الرعايررة لهررا. كمررا أصرردرت بيانرر  

من الصررحة  ابالفحص تبين أن ما تم تداولو فى هذا الصدد عاٍر تمام »  :للضرب والتحرش أنو  املحتجزة
مررة إحرردى القضررايا رفقررة أخريررات، وحالتهررا ، وأن املررذكورة مودعررة بالسررجن ىلع ذجملة  وتفصيال 

يررتم تقررديم »واختتم بيان الداخلية أنو    «الصحية جيدة وعالماتها الحيوية يف معدالتها الطبيعية

 
 . 2021االعتداءات الجنسية يف السجون، فبراير مقابلة بحثية مع محامية عملت يف الدفاع عن محتجزات ىلع خلفية قضايا سياسية، حول  34
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سررياع دأب األبررواع   اإلدعرراء يفكافة أوجو الرعاية املختلفة لها أسوة بباقى النزيالت، ويأتى ذلررق  
اإلعالمية املوالية لجماعة اإلخوان اإلرهابيررة لنشررر األكاذيررب والشررائعات فررى محاولررة لتأليررب الرررأى 

 35«.العام، تم اتخاذ اإلجراءات القانونية

 أوااع الرعاية الصحية لألمهات والحوامل يف السجون  6-6
بقواعررد نيلسررون »تررنص قواعررد األمررم املتحرردة النموذجيررة الرردنيا ملعاملررة السررجناء واملعروفررة 

تتررولى »  :أنىلع  ،  27و  25و  24فيما يتعلررق بخرردمات الرعايررة الصررحية، يف القاعرردة رقررم    «مانديال
توفير الرعايررة الصررحية للسررجناء، ويكررون لهررم الحررق يف الحصررول ىلع الخرردمات   مسؤوليةالدولة  
ا ودون تمييررز ىلع أسرراس وضررعهم القررانوني كسررجناء، وىلع أن تكررون يف الضرورية مجان الطبية  

نفس مستوى الرعاية الصحية املتاح يف املجتمع. كما يجب أن يكون يف كل سجن دائرة لخرردمات 
ورعاية الصررحة البدنيررة والنفسررية للسررجناء، ىلع أن تتررألف دائرررة    الرعاية الصحية مكلفة بتقييم

حية من فريق متعدد التخصصات من ضمنها الطب النفسي وطب األسنان. باإلضافة إلررى الرعاية الص
 أمرراذلق تكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري ىلع الرعايررة الطبيررة يف الحرراالت العاجلررة،  

الحاالت الترري تتطلررب عنايررة متخصصررة أو جراحررة ينقلررون إلررى مستشررفيات مدنيررة أو مؤسسررات 
فر يف السجن بجانب دائرة الخدمات الصحية، مرافق مستشفى مررزودة بمررا متخصصة. ويجب أن تتو

 36.«يكفي من املوظفين واملعدات لتوفير خدمات العال  والرعاية املناسبة للسجناء املحالين إليها
 

: ىلع أن  «قواعررد نيلسررون مانررديال»فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصررحية املقدمررة للنسرراء تررنص  
تزود سجون النساء باملرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعال  قبل الرروالدة وبعرردها، وتتخررذ »

 ويف حالررة والدة طفررل داخررل السررجن ال ،حيثما أمكن ترتيبات الوالدة يف مستشفى خررار  السررجن
يسجل ذلق يف شهادة امليالد. ويستند قرار إبقاء الطفل مع والديو يف السجن إلى مصلحة الطفل 
الفضلى، ويف حالة بقاء الطفل مع أحد والديو يف السجن تتخررذ ترتيبررات لتررأمين مرافررق داخليررة 
وخارجية لرعاية األطفال يقوم عليها أشخاص مؤهلون يودع فيها األطفال عنرردما ال يكونررون تحررت 

 
، متاح عبر:  2021فبراير  9منممات حقوقية تطالب بالتحقيق يف باله انتهاا سوالفة مجدي،  6موقع درب،  35
-9A8%D%A9%8D9%82%D9%88%D9%82%D%AD8%D%-AA8%D7%A8%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%85%D/6%com.daaarb://https

-AA8%D7%A8%D7%B8%D9%84%D3%B8%D9%84%D7%A8%D%-9%84D9%85%D%AD8%D9%86%D%
9%84/D3%B8%D%-9A8%D%A9%8D9%84%D9%88%D6%A8%D3%B8%D9%85%D% 

، متاح عبر: 2015ديسمبر  17، بتاريخ 26، 25، 24القاعدة رقم  ،قواعد نيلسون مانديال، قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 36
pdf.A_ebook/RESOLUTION-GA/reform-prison-and-justice/documents/org.unodc.www://https 

https://daaarb.com/6%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84/
https://daaarb.com/6%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84/
https://daaarb.com/6%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84/
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
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وتوفر خدمات رعاية صحية خاصررة باألطفررال، بمررا يف ذلررق الفحررص الصررحي عنررد   ،رعاية والديهم
ا طالقرر  إاملرافقين لوالررديهم  األطفالدخولهم ورصد نموهم باستمرار من قبل متخصصين، وال يعامل 

  37.«ىلع أنهم سجناء
 

السجينات الحوامل أو املرضررعات   تتلقى»  :ىلع أن  48يف قاعدتها رقم    «قواعد بانكوا»كما تنص  
يعده ويراقبو أخصائي صحي مؤهل، وتؤمن   ،توجيهات بشأن صحتهن والنمام ال ذائي الخاص بهن

أغذية كافية وفق جدول زمني مناسب وتوفر بي ة صحية وفرص ممارسة التمارين بانتمررام للنسرراء 
وتدر  يف برررامج العررال  االحتياجررات الطبيررة   ،مهات املرضعات مجان االحوامل والرضع واألطفال واأل

 38«.والت ذوية للسجينات اللواتي وضعن مواليدهن حديث ا
 

هذه القواعد ال تطبق بأي حال من األحوال عند إدرا  السجينات يف نمام العدالة الجنائية املصري، 
ا إذا كن يعررانين إنما يتم سؤالهن شفهي حي  وثقنا عدم وجود كشف طبي شامل للنساء الحوامل، و

ا. يف أمراض أو شكاوى صحية، ويذهبن إلى املستشفى كل أسبوعين ملتابعة الحمل شرركلي   ةيأمن  
أم ال، فقررد   ا ال يتم مراعرراة كونهررا حررامال حالة لو كانت املحتجزة، محتجزة سياس ا ومشدد عليها أمني 
ا بأمر من األمن الوطني، وكانت ا انفرادي وثقنا حالة سجينة سياسية يف سجن القناطر، حبست حبس 

كل يرروم ملسررح الزنررازين االنفرررادي بمالبررس خفيفررة   عن السجن توقمها مساء   املسؤولةالسجانة  
أصابها نزيف حاد  لل اية يف فصل الشتاء، وكانت تجبرها ىلع حمل جرادل املياه أثناء حملها، حتى

 يف الرحم بسبب ذلق وأثبتت ذلق يف النيابة ولكن لم يتم فتح تحقيق يف الواقعة.
 

فإن الوضع العام يف عنبر األمهات غير مهيأ لوجود أطفال، وذلق بسبب التكدس   ،باإلضافة إلى ذلق
إحرردى الشديد وضعف الرعاية الصحية وسوء التهوية وضرريق املكرران. ىلع سرربيل املثررال اضررطرت  

سرربوع واحررد فقررط مررن الرردخول أيف سجن القناطر أن تسلم ابنتها ألهلها بعد   السجينات  األمهات
ن املررراوح تعمررل طررول الوقررت، واألطفررال متكدسررين فرروع أبسبب تكرردس العنبررر لدرجررة    ،للسجن

طفررال بالكحررة أو البرررد صررابة أحررد األإاملحاميات، ويف حالررة    ىحدوفق ا إل  -احرفي -بعضهم البع   
بالتبعيررة، بالتررالي مرضررت ابنتهررا وارتفعررت درجررة حرارتهررا وتعرضررت   اآلخرينب جميع األطفال  يصا

 
تقديم الرعاية الصحية للسجينات الحوامل ن أبش 29و 28املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، قواعد نيلسون مانديال، قاعدتها رقم  األممقواعد  37
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وبالتالي اضطرت األم أن تسلم الطفلة ألهلها. كذلق وثقنا وصف عنابر األمهات من   ،السعال قوي جد 
خاصررة خالل املقابالت مع الضحايا حي  ال تسمح إدارة السجن بتواجد األطفال خار  عنبر االحتجرراز  

يف حالة السجينات السياسيات لتكديرهن، فيمنع األطفررال مررن الخرررو  للمشرري أو اللعررب ويبقررى 
 األمهرراتمررن    ان كثيررر أطفال محبوسين مع ذويهم طررول الوقررت، مررع التكرردس يف العنررابر، كمررا  األ

بسبب عدم وجود مرتبات كافية لجميع املحتجزات كما يف حالة تلررق   أطفالهنيفترشن األرض مع  
األم التي افترشت هي وابنتها األرض حتى مرضت ابنتها واضطرت لتسررليم الطفلررة ألهلهررا حفاظررا 

 ىلع صحتها.
 

حوال غيررر الصررحية بشرركل شررديد ىلع صررحة النسرراء وخاصررة الحوامررل أو وبالطبع تؤثر كل هذه األ
 يف التهرراب يف العمررام واألعصرراب يرر  يتسرربب النرروم ىلع االرض مررثال مهررات يف السررجن، حاأل

 بالنسبة للسجينات وخاصة اللواتي يعانين من حالة صحية ضعيفة بسبب الحمل والوالدة والرضاعة.
 

سررجينات  وثقررتال تقدم إدارة السجون أي رعاية صحية حقيقة للمحتجزات.   ،حتى يف هذه األحوال
دوية املوجودة يف مستشفي السجن هي مسرركنات عامررة غلب األأ  :نأسابقات يف سجن القناطر،  

 ءوضعيفة لل اية، وال يوجد أطباء مقيمين يف السجن من تخصصات مختلفة وإنما هو طبيب النسررا
وجد رعاية صحية للحوامل مثل كشف السونار أو مررا شررابو مررن إجررراءات العنايررة الطبيررة تالعام، وال  
األكل املقدم لألمهات والحوامررل لرريس أفضررل مررن تعيررين السررجن   ، حتى نوعيةواألمهاتبالحوامل  

الزيررارات. باإلضررافة إلررى ذلررق ال توجررد أي   أكررلمهات والحوامل إلى االعتماد ىلع  املعتاد، وتضطر األ
ا أمتابعة نفسية للسيدات الحوامل أو اللواتي وضعن  ثنرراء أن النسرراء أطفالهن، فمررن املعررروف طبيرر 

ويف كثيررر مررن األحرروال تصرراب األمهررات بعررد   ،ررن بأعراض نفسية مختلفررةفترة الحمل والوالدة يم
نرروع مررن   أيويف هررذه الحرراالت ال يقرردم لتلررق النسرروة    «اكت اب ما بعد الوالدةبر »بما يعرف    ضعالو

الرعاية النفسية، حي  وثقنا مع إحدى السجينات السابقات بسجن القناطر مشاهدتها هنرراا لفترراة 
 قالررتثررم وضررعها لطفلهررا حيرر     ،تعرضت النتهاكررات جسرريمة بررالرغم مررن حملهرراا  محتجزة جنائي 

 الشاهدة يف نص شهادتها:
 

ا غير متزنة وكانت حامل، والبنـت ولـدت قيصـر  يف البنت نفسي   أنكان من الوااح »
ا وتدهورت حالتها النفسية وبـدأت تشـتم وتضـرب يف السـجينات، ظروف صعبة جد  

ها محتاجة طبي  نفسي، وكان يف هناب سيد  مشرفة نإا فالبنت د  كان وااح جد  
معروفة اسمها )سيد (، سيد  د  خلت املساجين يضربوها ويسحلوها ويجرجروها من 
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ويف اآلخر رموها يف حته فيها مواسير  ،هدومها وشعرها ملسافة ز  شارع طويل كده
ان هـي سبوع وكانت لسه والد  من كام يوم  وكـل ده عشـأومجار  قعدت فيها ملد  

، وىلع مـدار الفتـر  التـي النبطشـية  حـد مـن أا مش متزنـة وبتشـتم كانت نفسي  
سجنت فيها كنت بشوف البنت د  كل شوية تزعـ  وتشـتم فيسـحبوا منهـا بنتهـا 

  39«   حاجة خالصأحمل أو والد  وال   مراعا  لخلفة أو أويرموها يف الحمام وال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 2021من مقابلة بحثية مع محتجزة سابقة يف قسم القناطر، حول أوضاع األمهات والحوامل يف السجون، يناير  39
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ــارس ىلع  -7 ــي تم ــات الت ــات االنتهاك ــن ذو  الهوي ــاء م النس
  الجنسية غير النمطية

مررن   ،واألشخاص من ذوي الهويات الجنسية غير النمطية يف مصر  ،ان جنسي ووالعابر  تعاني العابرات
شتي أنواع العنف املجتمعي للدرجة التي تهدد حياتهم وأمانهم الجسدي والشخصي باإلضافة إلى 

األمر الذي يؤثر ىلع صحتهم النفسية بأشكال ال حصر   ،ةلفمهم مجتمعي ا من دوائر األصدقاء والعائل
يف حالة تعرضهم للمرور  ،لها. وال تنتهي معاناتهم عند هذا الحد وإنما تزداد املخاطر إلى حد بعيد

  يف منمومة العدالة القضائية ألي سبب من األسباب.

قبـل انتهاكات بح  النساء ذوات الهويات الجنسية غير النمطيـة مـن   1-7
 النيابة

سرروأ أن جنسي ا يف مصر إلى كافة أشكال الوصم املجتمعرري، ويكررون األمررر  والعابرو  تتعرض العابرات
يف حال اضطراهن املرور من منمومة العدالة الجنائية يف مصر، وتزداد فرص تعرضهن لالنتهاكات 

التحقيقررات مررع النيابررة. فعلررى سرربيل  أثناءواالعتداءات أثناء تواجدهن يف أماكن االحتجاز أو حتى  
مجتمررع   املثال هناا حالة سارة حجازي، وهي كاتبة مصرية، اشتراكية، وناشطة مدافعة عن حقوع

بعررد رفررع علررم قرروس قررزح يف   ،امليم، حي  تم القب  عليها وسجنها وتعذيبها ملدة ثالة أشهر
 .يف القاهرة للتضامن مع مجتمع امليم يف مصر 2017حفل مشروع ليلى يف عام 

 
ا ملقابلررة بحثيررة مررع محاميهررا ، ملرريء 40عند التحقيق مررع سررارة يف النيابررة، كرران التحقيررق، وفقرر 

بحسررب  «االفررالم االباحيررة للمثليررات»ية واملهينررة واملقتبسررة يف أغلبهررا مررن باألسرر لة الجنسرر 
عادي تنامي مررع فضررائيين أو حيوانررات؟ هررل   أنت  طب  »من قبيل،    أس لة. حي  تم توجيو  محاميها

؟ يف سد مثال ينررام معرراا  أالناس تنام مع حيوانات؟ معندكيش مشكلة    نإمعندكيش مشكلة    أنت  
ساعات بهررذا الشرركل، ويف  8هانتها، واستمر التحقيق ملدة  إمحاوالت للحط والسخرية منها وتعمد  

أنو كان يف انتمار أن تقررر سررارة بمثليتهررا ليقرروم بحبسررها عن  نهاية التحقيق أفصح وكيل النيابة  
ت مجهزلق تهمة نا كنأشاطرة  »أنت :حي  قال لها ،ا لقانون مكافحة الدعارةوتوجيو االتهام لها تبع 

غير قانونيررة، لررم يررتم التحقيررق يف شرركواها عمررا   أخالقية. باإلضافة إلى اتهامها باتهامات  «دعارة
تعرضت لو من اعتداء بقسم الشرطة، وتم اتهامها باالنضررمام لجماعررة أسسررت ىلع خررالف أحكررام 

 
 . 2021حجازي اثناء فترة احتجازها، فبراير من مقابلة بحثية مع محامي سارة حجازي حول ما تعرضت لو سارة  40
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يف حسب مررا جرراء ب ،القانون تهدف إلى تكدير السلم العام والسلم االجتماعي )نشر الفسق والفجور 
يوم يتم رف   15التحقيقات(، واستمر تجديد حبسها أمام النيابة لثالثة أشهر، ومع كل تجديد ملدة 

طلب االست ناف ىلع قرار الحبس، ويف املرة الوحيدة التي تم قبول االسررت ناف ىلع قرررار الحرربس 
 وتم نمره أمام قاض جزئي حصلت سارة ىلع إخالء سبيل.

انتهاكات بح  النساء ذو  الهويات الجنسية غير النمطية يف أقســام   2-7
 الشرطة

تعاني النساء ذوات الهويات الجنسية غير النمطية كاملثلية الجنسية أو العابرات جنسي ا يف أقسام 
مررن أمنرراء الشرررطة أو مررن   الشرطة بشرركل مضرراعف حيرر  تررزداد معرردالت تعرضررهن للعنررف سررواء 

ىلع سرربيل املثررال تعرضررت سررارة حجررازي للضرررب والتحرررش مررن قبررل  السررجينات أو السررجانات،
والحررط   إرادتهرراب رض تخويفها وكسر    ،السجينات يف قسم السيدة زينب بإيعاز من رئيس املباح 

 41من شأنها مليولها الجنسية.
 

ا ومدافعة عن حقوع مجتمع املرريم وعابرة جنسي  نسويةأيض ا يف حالة ملق الكاشف، وهي ناشطة 
، ثم تعرضت للعنف منذ لحمة إلقرراء القررب  2019مارس  6صر، تعرضت لالعتقال يف فجر يوم يف م

ثناء اعتقالها، وتم ت مية عينيها ووضررع الكالبشررات أعليها حي  تعرضت للصفع والشد من شعرها  
يف يديها منذ لحمة اعتقالها وحتى لحمة خروجها من األمن الرروطني. تحكرري ملررق الكاشررف يف 

شرركال بحثية حول ما تعرضت لو أثنرراء فترررة احتجازهررا يف قسررم الشرررطة، عررن تعرضررها ألمقابلة  
هنرردخلق »عديدة من االنتهاكات والتهديدات، حي  هددها ضابط الشرررطة بإدخالهررا حجررز الرجررال 

األمر الذي رفضتو ملررق بشرركل قرراطع وطلبررت الحرردي  مررع املررأمور   «حجز الرجالة وهخليهم يزفوا  
انفرادي وحجزت فيها ملدة يومين ممنوعة من التواصل مع اهلهررا أو محاميهررا.   والذي أدخلها غرفة

مأمور القسم عنها قررام حاولوا سؤال بعد محاوالت عديدة استطاعت ملق التواصل مع أهلها وعندما 
 بتهديدهم بترحيلها إذا عرف أحد من الصحافة أو املحامين مكان تواجدها.

ها من القسررم بعررد بالشرطة املكلف    أمينلى تحرش من قبل  باإلضافة إلى ذلق فقد تعرضت ملق إ
  :ملق يف نص شهادتها حي  قالت ،الكشف عليها من الطب الشرعي

 

 
 . 2021من مقابلة بحثية مع محامي سارة حجازي حول ما تعرضت لو أثناء فترة احتجازها، فبراير  41
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مين الشرطة ومسـكني مـن فخـذ أنتظر وقتها جاء أبعد خروجي من الغرفة، جلست »
بصوت عـالي،  وزعقتيده إفزقيت  ،يده لفوق ناحية املنطقة الحساسةإرجلي وطلع ب

هيقف عليـك  ،ومراتي قلعت هدومها ملب ،هدومك ملب لو قلعت   نت  أعارف » :فقالي
وقام الضباط بمنعـه  ،بالضرب بكر  مراتك تخلعك، قام حاول يتهجم علي   :قلتله «نت  أ

  «حينها ي  حيث حاول التهجم عل ،عن اربي

النمطيـة يف انتهاكات بح  النساء من ذوات الهويـات الجنسـية غيـر  3-7
 السجون

أجبرها طبيررب السررجن حي  يف حالة ملق الكاشف تم اصطحابها لطبيب السجن، بإشراف سجانين، 
ن تخلع مالبس أا  من املفترض قانون ، رغم أنو  ىلع خلع مالبسها بالكامل دفعة واحدة أمام العساكر

، مشدد انفرادي دخلت ملق إلى عنبرأثم  ،املحتجز للكشف ثم ت طي منطقة وتكشف منطقة أخرى
 ،أكثر من مرررة  «عبد الرحمن الكاشف»باسم    مناداتها  توتم  ،ُطلب من ملق حلق شعر رأسها بالكاملو
  .«ملق»تجنبت ملق الرد ىلع أمناء الشرطة وضباط السجن حتى نادوها باسم ف
 

نكرررت أن أحررد ا مررن أدارة السررجن إولكررن    ،كان من املفترض أن تتلقى ملق الزيررارات  ايوم   11بعد مرور  
ثررر أنررو إالررذي تقررول ملررق  األمرررأو ترا لها مررال أو طعررام،  ،أو حتى زيارتها  ،ذويها قام بالسؤال عنها

 :ملق يف نص شهادتها إذ قالت ،نو تم التخلي عنهاأوشعرت  ،عليها نفسي ا لل اية
 

هلـي أو املحـامين، قـالولي أزيـارات  خـدآبـدأ أ، قلـتلهم املفـروض ايوم   11بعد مرور »
بشـكل  ا علـي  ثـر نفسـي  أا وده طبعـ   ،ل عليـك  أومحدش جالنا يسـ ،محدش جه يزورب

ا ىلع كـل جـد   ةنـا تعبانـأو ،يام كمان، مكنتش باكل، روحـت الجلسـةأ 4 مرت ،مرع 
ا، ملا روحت النيابـة تعراـت لحالـة إغمـاء نتيجـة ا وعقلي  ا ونفسي  املستويات، جسدي  

هلـي واملحـامين مـن أنهم كـانوا مـانعين إانهيار  الجسد  والنفسي، عرفت هناب 
وكان بيترف   ،هلي كانوا بيجوليأو ،اترف ون املحامين قدموا طل  زيار  إزيارتي، و

فضـت رفضـتها ور ة،دويـة نفسـيأدخولهم باستمرار  بعد رجوعي للسجن، كنت باخد 
كل، كنت يف حالة نفسية سيئة للغاية، بدأت حياتي داخل السـجن، اتمنعـت األ دخآ

دقيقة، بيخرجوني بمالية فوقي عشان  12 -10بتعد  نتش اكا من التري ، زياراتي م
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وبعدين ملا وافقوا كل ما اختار كتاب  ،محدش ياخد باله مني، رفضوا استعارتي للكت 
  42 «يرفضوا استعارتي ليه ألسباب أمنية

 
أيض ا يف حالة سارة حجازي تعرضت إلى تفتيش مهين فور وصولها إلى سجن القناطر، حيرر  قامررت 

رغبررة  ،السجانة بإجبارها ىلع خلع مالبسها بالكامل ومالمسة جميع أجررزاء جسرردها بشرركل مهررين
ممنوعررة مررن أي  ،هانتها والحط من شأنها. بعد ذلق تم إيداعها زنزانة انفرادية لعدة أيامإمنها يف  

بالحرردي  أو القررراءة أوممارسررة أي نشرراط مثررل   سررواء   ،شكل من أشكال التواصل مع العررالم الخررارجي
حرر  بعرردم التري . ثم انتقلت إلى عنبر النساء حي  كانت هنرراا قواعررد مشررددة مررن رئرريس املبا

ويف حالة تواصل السررجينات معاهررا فسرريتم معاقبررة السررجينة   ،أو الرد عليها  اإطالق الحدي  معها  
التي تحدثت إليها. وكانت ممنوعة من التري  وممنوعة من شراء منتجات من الكانتين، إلررى جانررب 
 إالعدم تسليمها مالبس شتوية ثقيلة وتركها تشعر بالبرد، وقد أثبتت ذلررق يف تحقيقررات النيابررة 

برف  إدخال مالبس شتوية يف الزيارة. أما الزيارة فكانررت تررتم يف أن اإلدارة تعنتت معها مرة أخرى  
 ثم تررتم الزيررارة يف حضررور وال أا، حي  تنتمر انتهاء جميع الزيارات  يض أظروف مشددة تتسم بالعزلة  

أمين شرطة معو دفتر وقلم يقوم بتسجيل جميع ما يقررال ويطلررب مررنهم التحرردة بوضرروح حتررى 
 لمررروف الحرربس السرري ة تسليمو لضابط مباح  السجن. واسررتكماال  ويستطيع تسجيل الحوار كامال 

فكانت دورة   ،التجهيزات اآلدمية واحترام الخصوصية  ألبسطالتي مرت بها فقد كانت الزنزانة تفتقد  
ا املياه بال أبواب وال يوجد سوى مالئتين مربوطتين. وحين سمح لها بدخول نوتررة وقلررم أصرربح لزامرر  

من قبل السجانة املسؤولة عن العنبر أو من إحدى زميالت   ل ما تكتبو سواء تم مراجعة كتن  أعليها  
. حاولت سررارة الت لررب ىلع عزلتهررا املتعمرردة بالرسررم ىلع جرردار الزنزانررة إال أن إدارة (باألمر)العنبر  

 43السجن كانت تمحو الرسومات إمعانا يف الض ط عليها وزيادة عزلتها.
 

، واحُتجز يف مكان غير معلوم أ .أمع  2019فبراير  28أ الذي ألقي القب  عليو يف  أيض ا  يف حالة ح.
ا  15، والترري قررررت حبسررو 2019مررارس    4ملدة أربعة أيام قبل املثول أمام نيابة أمن الدولة يف   يومرر 

ىلع ذمة التحقيق يف اتهامررات بمشرراركتو جماعررة إرهابيررة، واسررتخدام حسررابو الشخصرري ىلع 
االجتماعي فيسبوا الرتكاب جريمة يعاقب عليها القانون طبق ا لقضررية أمررن الدولررة موقع التواصل  

أ يف مركز شرطة   تم احتجاز ح.  ،، حي  تم اتهامهما باالنضمام لجماعة إرهابية2019لسنة  1739رقم  
 .قسمعابدين يف الزنزانة املخصصة للنساء، حي  واجو التحرش والبلطجة من نزالء وزوار ال

 
 . 2021من مقابلة بحثية مع ملق الكاشف حول ظروف احتجازها، فبراير  42
 . 2021احتجازها، فبراير من مقابلة بحثية مع محامي سارة حجازي حول ظروف  43
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  شوف الطبية غير الضروريةالك 4-7
ن جنسي ا إلى كشوف طيبة غير ضرورية ىلع اإلطالع من أجل تكديرهن أو رووالعاب  تتعرض العابرات
 قالت: ،، ففي حالة ملق الكشفمالحط من شأنه

 
بـدون داعـي لـذلك ، واتعملـي تحليـل حمـل ،اترحلت ىلع مستشفى بـوالق العـام»

ا نـه غيـر قـادر ىلع إوذهبت لدكتور نسا للكشـف ىلع، وكتـ  يف التقريـر  ،بيولوجي 
وطل  تحويلي للط  الشرعي  ثـم عـدت مـر  أخـرى إلـى  ،م ذكرأنثى أنا أتحديد هل 

،واة مع دكتور، حيث قام بالكشف علأاملستشفى ودخلت  وجعلني أخلع مالبسي  ي 
ليه بيحصـلي  ةنا مش فاهمأا، كل ده وكاملة أمام أمين الشرطة، وقام بفحصي شرجي  

بالتـالي لـم  ،ت بالجنس التجـار أو عامال ني مش ممسوكة يف قضية عاملينكده، أل
   «هانتي ىلع األغل إلتكدير  و ىفهم ارور  هذه الفحوصات سوأ

 
املذكور أعاله، حرمتو السلطات من العال  الهرموني خاصتو، وأجبرتررو مصررلحة أ    ح.ا يف حالة  يض أو

السجون ىلع الخضوع لفحص بدني كامل، وفحص أعضائو التناسررلية دون أمررر مررن النيابررة العامررة، 
ا عررال  التحررول  رغم أن لديو شهادة طبية صادرة عن مستشفى عام تصف حالتو التي تستلزم طبيرر 

وعو ألي عمليات جراحية. من الناحية الطبية، كان الفحررص غيررر ضررروري وتفيد بعدم خض  ،الجنسي
 ويشكل اعتداء جسدي ا ونفسي ا.

 
يـه، كـانوا إنـا أأنا أول ما اتمسـكت مكـانش يف حـد فـاهم » :يف شهادته حيث قال

ول مـا طلعـوا البطاقـة اتصـدموا، ونـدهوا الضـابب ادولـه أبـس  ،فاكرني راجل عاد 
كـان معايـا تقريـر طبـي مـن مستشـفي الحسـين وهـي -والتقريـر الطبـي البطاقة 

وغمـوا  ،ثـم اصـطحبوني إلـى املباحـث -مستشفي حكومي أزهر  بحالتي الصـحية
يف البطاقـة  يلـلا :ول، قلتلهلني عن اسمي األأعيني وكلبشوني للتحقي  معي  س

-نت قاعد عند يف البطاقة  سألني ك ليال :وقالي ،بينادوني بيه، فشتمني ليال ال  و
وقاعـد  ،ني اتطردت من البيت بسـب  حـالتي الصـحيةإيه؟ فشرحتله إبتعمل  -فالن

يعني مـش بتعمـل  :قالي  القي شغل وسكنآخته لحين ما أيف بيت  عند صدي  لي  
حضـرتك مفـيش الكـالم ده  :ا قالهـا بـاللفظ التـاني، قلتلـهطبعـ   ؟-فالن-عالقة مع 

متغمـي  ةواـأوالواع ز  ما شرحته لحضرتك   بعـد كـده خرجنـي بـره وقعـدت يف 
واـة كتر وبعدين أخذوني للتحقي  تـاني، وبعـدين رجعـوني األأو أساعات  3حوالي 
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ي ىلع عيني وكلبشوني يف الكرسي اللي لوشالوا القماش ال ،كنت قاعد فيها لليا
كل الصبح ساندوتشـات فـول أيام، بيجبولي أ 6الحال ده وفضلت ىلع  ،نا قاعد عليهأ

كـل واحـد  ،شـرطة شـكل ينأمـ وكل يوم يدخل علـي   ،وطعمية وبالليل طاجن كشر 
نا ليه شكلي كده وبطـاقتي كـده، وكنـت بجـاوب أفيهم بيقعد يسألني عن حالتي و

  «ألني عند  مبدأ اسألني وافهم بدل ما تتنمر علي  
 
 يف نص شهادتو: تابعو
 

لحد ما عدى   نتو هنا ايوفناأ ،هتعرف بعدين :يقولوا ؟يهإحنا هنا يف إل أسأكل ما » 
واـة تفتشـنا تفتـيش ألاماسكة  لليا ، والضابب نده ىلع«حجز الحريم»يام نزلونا أ 6

ن الضـابب إشـتنا، عرفـت منهـا بعـدين تذاتي، قلعتنا هـدومنا كلهـا يف الحمـام وف
ول ما دخلنا كانت العـين مـابتنزلش مـن أوقالها شوفيلي ده ولد وال بنت  ووشوشها 

شايفانا أثنـاء التفتـيش،  يلبتفتش بس هي ال يعلينا ومستغربين شكلنا  كانت الل
ول مـا أبس من غير مـا تلمسـني، و  قلع كل هدومي وهي تتفرأني إوالتفتيش كان 

و نعمـل أنهـم يـدونا تليفـون إ  علـيهم لبس هدومي تـاني، واتحـر  أ  ؛تقولي خال
يف التجمـع  اللـي ،خـدونا ودونـا نيابـة أمـن الدولـةأ ؛مكاملة  بعدها بساعتين نزلت

رهابيـة وزعزعـة أمـن إانضـمام لجماعـة  :الخامس، ملـا دخلـت لوكيـل النيابـة، قـالي
 :واستقرار الـوطن ونشـر منشـورات كاذبـة والـدعو  للتظـاهر ىلع فيسـبوب  قلتلـه

فـيش ا ومـ ،سـنين 4عنـديش فيسـبوب بقـالي ا  مـصال  أو ،حصلش كل ده احضرتك م
سـنين مهـتم  3نـا بقـالي أو كـده، أفـتح فيسـبوب أو أيون زلفتتفر  عالأعند  وقت 

بحالتي الصحية واإلجراءات بتاعتها وبـس  وسـألني عـن سـب  وجـود  يف القـاهر  
قعد مع صحابي، واملـر  د  نـازل بـدور علـي شـغل وللمتابعـة أبنزل كل فتر   :قلتله

 العالجية  
 

يـوم  15خـدنا أننا إواتفاجئنا بعد ما دخلنا عربية الترحيالت عشان نرجع ىلع القسم 
يـه، إنـا ألني أوبعدين بـدأنا نخـتلب بـاللي يف الحجـز وكلـه سـ ذمة التحقي   ىلع

ت كل أنش كلهم يعني  وبداكا ن مإوواحت لهم وشرحت ويف كتير تقبلوا املواوع 
ن يف راجـل يف حجـز السـتات، وأوقـات للعـ  إبـ ئما حد جديد يدخل علينا يتفـاج

 لـييف اللحظـة د  ال  خـد اسـتلم وانبسـب :داخلين جديـد يقولـولي يبأعصاب الل
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ل حاجـة ىلع حسـ  مـا همـا عمـأممكـن  ينـإمن الرع  وفاكر   ةداخلة بتبقي ميت
ي يف لـصورلوها فوق، وكل ما األمناء والضباط يحبوا يضايقوني يسـألوني باالسـم ال

نـه إومش شايف  ،بوهأالبطاقة، ويف اابب منهم سماني راا عشان اسمي هو اسم 
نا أبعد ما تدخل الناس إلى الحجز يتشرحلها   بوهأن اسمي يبقي ىلع اسم إيتشرف ب

 يمنهم اللـ ،سيدات كتير علي   مرواة  ماسك األ لينا الأومع الوقت بقيت  ا،يه وتهدإ
ي يف الحجـز معايـا قفشـوها وقلبـت خناقـة نـزل فيهـا لـوال ،نا نايمأو اتحرشت بي  

وكتير كان بيتم توجيه ألفاىلع  ،واة ىلع سبيل الرخامةالضابب وعنفنا كلنا وفتش األ
   « اعتبار وجود  معهم كرجلباحية للسيدات يف الحجز ىلعإنابية وكلمات 

 
ولكن تعرات لعنف نفسي مـن  ،تعرض لعنف جسد  يف الحجز من ناحية الضربألم 

ا مـن أمنـاء الشـرطة، وكـل شـوية كـانوا كان بيتقالي كالم وحش جـد   ،أمناء الشرطة
كتـر كلمتـين يـا واد يـا بـت، أيه مع البنات، إنا بعمل أيشوفوا  بينزلوا يتجسسوا علي  

بنـات اـربوهم وعلقـوهم عشـان  3خدوا قبل كـده أيه، وإمن تحت عندب  نت بقيأو
ن إيه يف الحجز مع البنات  وجت عليهم فتـر  منعـوا فيهـا إنا بعمل أالبنات تقولهم 

يه  ويف مر  أمين إواة يطفي عشان ينزلوا يتجسسوا علينا ويشوفونا بنعمل نور األ
حبتي كانت قريبة منـي اواحد  ص جعلمبروب يا عريس و :نا خار  زيار  قاليأشرطة و

  حد بيقرب مني بيتقالـه أخارجة قالها مبروب يا عروسة وىلع الحال ده كل شوية  
 « كالم يحمل إيحاءات جنسية رهي  وبشع

 
عادتها ملحبسها بقسررم عابرردين ثررم ت إاملذكورة أعاله. بعد التحقيق معها تم  أ. أهناا أيض ا حالة  

لزامها بت يير مالبسها إلى مالبس السجن البيضرراء جعلوهررا إإلى سجن القناطر نساء، وبعد    ترحيلها
ترتدي مالبسها العادية مرة أخرى وأعادوها إلى قسم عابدين. أمضت هناا ليلة واحدة ويف الصباح 
ذهبوا بها إلى مستشفى القصر العيني، حيرر  أدخلوهررا إلررى طبيبررة طلبررت منهررا خلررع مالبسررها 

وقامت بالكشف ىلع منطقة الصدر لديها وكررذلق منطقررة الفررر  واألعضرراء التناسررلية، ثررم   بالكامل
طباء رجال بقسم أمراض الررذكورة والررذين قرراموا بررذات الكشررف عليهررا وهرري أ  3قاموا بعرضها ىلع  

ن طلبوا منها النوم ىلع أحد األسرة ب رفة الكشف. بعد ذلق أخبروها أا من مالبسها بعد  عارية تمام 
أنهم سوف يعيدوها إلى مستشفى القصر العيني إلجراء األشعة والسونار للكشف عن وجررود أعضرراء 
تناسلية ذكورية لديها بداخل جسدها من عدمو. علمت بعد ذلق أن هذه اإلجراءات كانت بناء ىلع 

وذلق كلو ب ير قرار مررن  ،ر نساء قبل املوافقة ىلع تسكينها بالسجنطلب من طبيبة سجن القناط
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ا لحرمة جسدها. تم إثبات كررل ذلررق النيابة أو طلب من املتهمة مما يعد معو هذه اإلجراءات انتهاك 
  :بجلسة نمر أمر تجديد حبسها، حي  قالت

 
نـا بنـت يف البطاقـة وشـهاد  املـيالد أأنا مش عارفة هما بيعملوا معايا كده ليـه  »

   «مكتوب فيهم أنثى
 
جبار سلطة السجون لها ىلع الخضوع لفحص برردني خررارجي كامررل، وفحررص أعضررائها التناسررلية، إ

 نفذه أطباء يف مستشفى عام، ضد إرادتها وبدون أي أسباب طبية، مما يشكل اعتداء  واضررح ا ىلع
 جسدها وىلع سالمتها النفسية.

 
حول االنتهاا الفج ملعايير حقوع   ا، أصدرت عدة منممات محلية ودولية بيان ا لوىلع ما تعرض  بناء 

، حي  دعت املنممات الحقوقية، مقررين الخواص باألمم املتحرردة أ  وح.  أ. أاإلنسان الذي يتعرض لو  
، همالعاجل والتواصل مع السلطات املصرية لةفرا  الفوري عررنإلى التدخل   وأعضاء البرملان األوروبي

وكفالة معاملتهما وفق املعايير الدولية الضامنة لحقوقهما وخاصة حقهما يف السالمة الجسرردية 
وعدم التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينررة، حيرر  اعتبرررت املنممررات املوقعررة 

إلررى فحوصررات بدنيررة قسررري ا هررو انتهرراا لحقهمررا يف الخصوصررية أ    .وح  أ. أ  تعرض  أنىلع البيان  
ا ضررد مجموعررات األقليررات تمييز   عدتوانتهاا لكرامتهما اإلنسانية، باإلضافة إلى أن هذه الفحوصات  

 من أشكال املعاملة القاسية والالإنسانية الترري تصررل حررد التعررذيب. الجنسية يف مصر وتعد شكال 
ق األممي العامررل املعنرري باالحتجرراز التعسررفي أن الفحوصررات الشرررجية ، ذكر الفري2009ويف عام  

القسرية التي تجريها السلطات املصرية ليس لها أي قيمة طبية يف تحديد ما إذا كرران شررخص مررا 
ا للقررانون ا واضررح قد مارس أي ا من املمارسات الجنسية املثلية، كمررا اعتبررر هررذه الفحوصررات انتهاكرر  

وتتعررارض مررع حمررر التعررذيب بموجررب اتفاقيررة األمررم املتحرردة ملناهضررة   الدولي لحقوع اإلنسان،
بررأن تتخررذ   2002. كما أوصى تقرير لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب لعررام  1984التعذيب لعام  

مصر الخطوات الالزمة إلنهرراء جميررع أشرركال املعاملررة املهينررة أثنرراء الفحوصررات البدنيررة. وأوصررت 
إلنسان بحمر اإلجراءات الطبية القسرية التي تفرضها بع  البلدان ىلع املفوضة السامية لحقوع ا

األشخاص العابرين جنسي ا، كما أوصت بضمان حقهم يف الحصول ىلع أوراع هوية تعكس هويتهم 
 44الجنسية التي اختاروها.

 
، متاح عبر:  2019نوفمبر  20، أحمديمان الحلو وحسام إالفوري عن  اإلفرا ، بيان بشأن اإلنسانمركز القاهرة لدراسات حقوع  44
-9%84D%AC8%D7%A8%D9%B8%D%-1A8%D7%A8%D%AF8%D9%86%D%-1B8%D5%B8%D9%85%D/%org.cihrs://https

 

https://cihrs.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%AD/
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اآلثار النفسية املترتبة ىلع االنتهاكات بح  النسـاء مـن الهويـات  5-7
  النمطية أثناء وبعد خروجهن من السجنالجنسية غير 

ا بررالرغم مررن حرردتها وقوتهررا نتيجررة سرروء أوضرراع يف السجن ليست اآلثار الجسدية هي األكثر تأثير 
االحتجاز، وإنما اآلثار النفسية هي التي تترا بصمتها ىلع املسجونين بشكل عميق للحد الذي قررد 

. تحكرري الكاشررف بأنهررا كانررت محبوسررة لتخطي تجربررة السررجن  أعمارهميأخذ عشرات السنين من  
لم تررر   أنهاهذا    فمعنىسبوعين،  أالعشر دقائق كل    تتخطىا، ممنوعة من التري ، زياراتها ال  انفرادي 

 تحكي ملق: ،دقائق كل أسبوعين 10مدة إال أو تحادة أي كائن حي 
 

، ا، بال أ  شـيء يشـتتنييف خالل هذه الفتر  كنت بفضل يف الزنزانة لوحد  تمام  »
ده كان بيتطل  مجهود اخم عشان متتجنش، قعدت أيام طويلة مبتكلمش خـالص، 

سـمع صـوتي، يف التجديـد أويف أيام تانية كنت بتكلم مع نفسي عشـان محتاجـة 
ا وفضـلت السادس وصلت ملرحلة االنهيار العصبي التي كنت أخشـاها، انهـرت عصـبي  

يد  اتشـرخ  ويف إهبد يف الباب لحد ما معصم أرمي كل حاجة يف الزنزانة وأصرخ وأ
يـد  يف إ وعـورتهلي كـانوا جايبينهـالي أنتحر فيه، كسرت ساعة أيوم آخر حاولت 
   «نهاء حياتي، وقتها رحت خيطت الجرح يف مستشفى السجنمحاولة مني إل

 
لى مستشررفى وجودها بالسجن يف النيابة وتم تحويلها إ أثناءتم إثبات محاولة انتحار ملق الكاشف 

ملعالجة الجروح الناتجة عن ذلق ولكن لم يتم احتجازها يف مصحة أو مكان يراعي حالتها النفسية 
 وتم رف  طلب إخالء سبيلها.

 
دلوقتي،   دتن كل حاجة بتبإيف الواقع، وللغرابة، أول ما خرجت من القسم حسيت »

أيام  5النفسية دفعة واحد ، بعد شعر بكل اآلثار أو الصمود بدأ يروح عشان أالتماسك 
شهور الالحقـة بعـد خروجـي روحـت مركـز  6 ـمن خروجي شربت ماد  كاوية، وملد  ال

نا كنت مريضـة اكتئـاب قبـل دخـولي السـجن، كنـت بتعـال  أمرات انتحار   7السموم 
والجرعـة وقـو  املـاد   األدويـةدوية، ولحد اللحظة الحالية الدكاتر  بيزودولي أوباخد 

الة، باإلاافة لذلك دخلت مصحة شهر يناير املااي، كنت حاسة إني مـش هقـدر الفع
 

-9%86D7%A8%D9%85%D%A9%8D5%A8%D%-9%86D%9B8%D%-AC8%D7%A8%D1%B8%D9%81%D5%A8%D9%84%D9%84%D%
/AD8%D9%88%D%-9%88D9%84%D%AD8%D9%84%D7%A8%D% 

https://cihrs.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%AD/
https://cihrs.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%AD/
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رمـي نفسـي مـن أ أقـومكنت شايفاه هو إني  يلالحافظ ىلع حياتي، الحل الوحيد أ
ا، يف مـر  مـن ا وعنيـف جـد  جـد   ءكان سي يالشباب  ااطراب بعد الصدمة يف حالت

بي ، افتكـرت نفسـي بـاأل ثناء تواجد  يف املصحة، صحيت كانت كل حاجـةأاملرات 
ا وانهيار، باإلاافة إلى إنه حصلي حالة من تاب عنيفة جد  أيف السجن وجاتلي بانيك 

الوسواس القهر ، طول الوقت ببعت لصحابي لوكيشـن ملكـاني وصـور بطـاقتي، أ  
ن إسـعاف فبفتكـر إ، كـل مـر  بسـمع صـوت سـيار  يبتخضـن  حركة أصوت مفاجئ 
دكـاتر  ىلع مـدار سـنة وكـل  7 ـدلوقتي لسه بتعـال ، روحـت لـلحد   هيتقب  علي  

 ينـأل تـيبيشوية حد بيجرب أدوية يف دماغك، كتير بقعد بالشهور مش بنـزل مـن 
ا، يف سعاف بنهـار عصـبي  زا ، ملا بسمع صوت عربية اإلإتعامل مع العالم أمش عارفة 

حتـى مـش نسـاها وحاجـات لسـه أفتكرها، وحاجات مش عارفـه أحاجات مش عارفة 
  «مستوعباها

 
لررم  يعاشت سارة حجازي مع اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن تجربة السجن الترري مرررت بهررا والترر 

. يف مقابلة بحثيررة مررع محررامي سررارة للحرردي  2020يونيو    13تستطع تجاوزها حتى انتحارها يف  
حول ما تعرضت لو سارة يف السجن وكيفية تأثيره ىلع حالتها النفسية والذهنية والترري أدت يف 

 النهاية إلى انتحارها، قال: 
 

يـوم كانـت  15نهم يومين وهيعـدوا، بعـد مـرور أول إيف البداية سار  كانت شايفة »
باألمل، ملا روحتلهـا يف أول  ىليأس، قعدت فتر  بتحاول تتحلبدأت تشعر بالخوف وا

الحظ عليها مراحل الصمت واالنسحاب، بدأت تفقـد أيوم، بدأت  15زيار  بعد قرار تاني 
نهـا هتفضـل قاعـد  يف السـجن إوزنها بشكل كبير وبدأت تصل إلى حالة من اليأس 
سـجن فراـاها ىلع سـار ، ال إدار طول حياتها، بعد فتر  ونتيجة حالة الصـمت اللـي 

ي: بتقـولبدأت قدراتها اللغوية تتأثر، بدأت تتهته يف الكالم وملا كنت بسألها كانت 
وبدأ يحصل لها انفصال عـن الواقـع وبـدأت تسـرح  ر«تكلمتش بقالي كتيا امعلش م»

عتقد كانت بتهرب من حبستها يف السجن للحرية يف الخيال  يف هذا الوقت أكتير، 
كانت والدتها تمر بظرف صحي حيث كانت مصابة بالسرطان ولم تخبرها سار  بمراها 

ن ده عال  سرطان عشـان حالـة والـدتها إتخبرها  أناستمرت يف عالجها بدون  وإنما
دمـر  اللـي األمرتباعد كبير،  والدتهاو عائلتهاالنفسية، بعد القضية حصل بينها وبين 

نتـو قتلـوني أنتو عايزين تقتلـوني، أ :ا  يف املذكر  قبل االخير ، قالتنفسيتها تمام  
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خال   كل هذه الظروف أثرت ىلع صحة سار  النفسية والذهنيـة بشـد  وقـد كانـت 
ا ء  سار  تعاني بالفعل من االكتئاب قبل دخولها للسجن، وبالتالي ازدادت حالتهـا سـو

يف السجن، حيث بدأت يف ر ية خياالت وهالوس، مكنش ليها اصدقاء هناب خـالص 
بعدما خرجت سار  من السـجن، لـم تسـتطع  بترسم عليها  الليغير الكتابة والحيطة 

رجعش يتكلم طبيعي، فضلت تعاني ا تخطي هذه التجربة، لحد يوم وفاتها لسانها م
لنوبات انفصال عن الواقع، بـدأت تتعـرض من التأتأه والتهتهة، استمرت يف التعرض 

حاد  للغاية بدأت منذ دخولها إلى السجن وحتى وفاتهـا  Panic Attacks لنوبات هلع 
دخلت مصحة يف مصر قبل ما تسافر ودخلت مصحة بعد سـفرها وكـان يـتم عالجهـا 

والدتها، يف بداية سفرها لكندا توفت  لترد  حالتها النفسية  بالصدمات الكهربائية 
دخلـت  ن تقـول لـي لـو مكنـتشأوحملت سار  نفسها مسئولية ما حـدي، واعتـادت 

كـانتش هتعـرف عـن ا نهـا مصـابة بالسـرطان، ومـإكـانتش هتعـرف ا مي مأالسجن، 
    «كانتش هتموتا هويتي الجنسية وم

 
خـوتي: حاولـت النجـا  وفشـلت، إإلـى » :خير  قبل انتحارها كتبـت فيهـاأتركت سار  رسالة 

سـامحوني  إلـى ، قاومهـاأاـعف مـن أن أنـا أالتجربة قاسية و :أصدقائيإلى   فسامحوني 
 « سامحأا إلى حد بعيد ولكني العالم: لقد كنت قاسي  

 
  45 2020يونيو  31وتوفيت سار  حجاز  يف تاريخ 

 
 
 
 
 

 
 . 2021من مقابلة بحثية مع محامي سارة حجازي للحدي  حول اآلثار النفسية التي تعرضت لها سارة بعد احتجازها وأثرها ىلع انتحارها، فبراير  45
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 الخاتمة والتوصيات -8

 من ناحية السياسات املطلوبة والتعديالت القانونية املطلوبة  1-8

قواعررد »للمجرمات    االحتجازيةالتزام مصر بقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غير    -1
 .ا«بانكو

سياسررات وترردريبات مختصررة بكيفيررة التعامررل مررع وقررائع العنررف الجنسرري يف األقسررام   إدرا  -2
 والنيابات.

لجسرردي كررأمر تقييررد إصدار قانون يحمي املعنفررات والناجيررات مررن حرروادة العنررف الجنسرري وا  -3
 للمتهم.

 فيما يتعل  بالنيابات  2-8
 الستقبال شكاوى العنف الجنسي والتحقيق فيها. مةوجود أماكن مخصصة يف النيابات ومالئ -1

 تدريب وكالء وأعضاء النيابة ىلع كيفية التعامل مع ضحايا العنف الجسدي والجنسي من النساء. -2

 ضحايا أو محتجزات.  كنالنساء سواء ضمان خصوصية بيانات  -3

النسرراء يف النيابررات والقضرراء بنسررب متوازنررة   إلدرا ضمان وجود النسرراء يف النيابررات، تمهيررد ا  -4
جندري ا وذلق لضمان عدم التمييز ضد النساء يف قضايا العنف الجنسي واستخدام القضاة للحق يف 

 الرأفة إلصدار أحكام مخففة.

مراعاة االحتياجات األساسية للنساء يف النيابررة مثررل ترروفير حمررام خرراص بالنسرراء يف النيابررات   -5
 لمتهمات أو الضحايا أو املحاميات.ل العامة سواء 

 االلتزام بمعايير التحقيق القانونية يف التحقيق مع املهتمات وتجنب األحكام األخالقية. -6
بالدسررتور املصررري وعرردم االعتررداد باالعترافررات املنتزعررة تحررت التحرررش أو التهديررد  االلتررزام -7

 .ااعتباره تعذيب وباالغتصاب 

 الشكاوى الخاصة بالتحرش والعنف ضد املحتجزات يف أماكن االحتجاز فتح تحقيق منفصل يف  -8
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 فيما يتعل  بأقسام الشرطة  3-8
 وجود أماكن مخصصة يف أقسام الشرطة ومالئمة الستقبال بالغات العنف الجسدي والجنسي. -1

تدريب لعناصر الشرطة حول كيفية التعامل مع بالغررات العنررف الجنسرري وكيفيررة التعامررل مررع   -2
 حايا العنف أثناء التحقيق.ض

بصررفة دائمررة يف أقسررام الشرررطة وذلررق لعمليررات  -موظفررات-وجرروب وجررود عناصررر نسررائية  -3
 التفتيش واإلشراف ىلع املحتجزات وحفاظ ا ىلع أمان النساء.

تخصيص أماكن حجز للنساء تراعي املعايير الدولية من حي  مساحة الزنررازين والتهويررة الجيرردة   -4
  يدة وتكون متوازنة مع عدد السجينات يف القسم.ضاءة الجواإل

توفير حجز خاص بالنساء الحوامل أو األمهات مع ترروفير رعايررة صررحية مناسرربة لهررن أثنرراء فترررة   -5
 تواجدهن يف القسم.

مراعاة خصوصية النساء يف األقسام من خالل توفير دورة مياه م لقررة وليسررت مكشرروفة وذلررق   -6
من السجينات أو السجانات أو أمناء الشرطة، باإلضررافة إلررى عرردم  سواء  حماية للسيدات من التحرشل

 اقتحام الزنازين قبل تنبيو النساء.

 توفير ىلع األقل طبيب واحد يف القسم يف حالة حدوة أي طوارئ مثل حالة والدة أو نزيف. -7

للحفرراخ ىلع أمرران النسرراء مررن التحرررش واالعتررداءات الجنسررية أو اسررت الل النفرروذ   آليررةوجود    -8
أو املحتجزات بوجود مراقبة مسررتمرة مررن إدارة   النبطشيةوالسلطة التي يقوم بها أمناء الشرطة أو  

 السجن ىلع السجينات واملشرفات أو املشرفين.

  صية النساء.وجود مكان مخصص للتفتيش يف القسم بحي  يحافظ ىلع خصو -9
 «قواعد نيلسون مانررديالر »تاحة االستحمام للمحتجزات وفق ا لإتوفير مياه نميفة يف األقسام و  -10

 فيما يتعلق بالتعامل مع املحتجزين، باإلضافة إلى توفير مياه نميفة مجانية للشرب.

  توفير فوط صحية بنفس سعرها الخارجي يف كانتين القسم. -11
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 لسجونفيما يتعل  با  4-8
فيمررا يتعلررق   «قواعد نيلسون مانررديال»االلتزام بقواعد األمم املتحدة الدنيا للتعامل مع السجناء    -1

نميفررة للشرررب واالسررتحمام ومراعرراة  ميرراهبأوضاع أماكن االحتجاز من حي  مساحة الزنازين وترروفير 
  نمافة السجناء والزنازين.

مررن ناحيررة ترروافر أطبرراء متخصصررين يف كافررة السررجون هيكلة املنمومررة الصررحية يف  إعادة -2
شرركالها لضررمان مراعرراة احتياجررات النسرراء أدويررة بكافررة  املجاالت، باإلضافة إلى توفير املعرردات واأل

 وجود طبيب/ة نفسية يف السجن. أهميةالصحية مع التأكيد ىلع 

مررا إطبيررب/ة نسرراء متخصصررين   بإشرافت والحوامل،  مهاتوفير رعاية صحية خاصة للنساء من األ  -3
 يف مستشفي السجن أو باملتابعة مع مستشفيات الدولة.

الكورونررا وذلررق ألن   أوضرراعإيجاد سبل لتنميم وحدوة الزيررارات للنسرراء مررن ذويهررن خاصررة يف    -4
 السجن غيررر مؤهررل ملراعرراة احتياجررات النسرراء الصررحية والجندريررة واألساسررية يف األكررل والشرررب

 االحتياجات مثل الفوط الصحية. أبسطالنساء يعتمدن ىلع ذويهم لتوفير  أغلبوبالتالي 

سررعار أمراعاة االحتياجات املتعلقة بالنوع االجتماعي وتوفير الفرروط الصررحية باسررتمرار وبررنفس    -5
 ساسية وليست ترفيهية.أا للسجينات واعتبارها سلعة بيعها أو مجان 

وتعاملهن مع املحتجررزات وتسررجيل شرركاوى االعتررداء  الدائم ىلع السجاناتدارة السجن  إشراف  إ  -6
 الجنسي والتحقيق فيها.

تطوير البنية التحتية يف سجن القناطر، حي  تم تسجيل وجود حشرررات وزواحررف وثعررابين بررو   -7
دارة السررجن إجانررب امليرراه باإلضررافة لضررعف هيكليررة السررجن وعرردم اهتمررام إلررى بسرربب موقعررو 

  وهو األمر الذي لو بالغ األثر ىلع صحة املحتجزات يف سجن القناطر. ،بتحسينو
 تحرشررهن الرردائم  السجانات املذكورة يف التقرير يف سجن القناطر إلى التحقيق بسررببتحويل    -8
 ووقفها عن العمل وعقابها وفق ا للقانون. عليهن، واالعتداء الجسدي والجنسي ،لسجيناتبا

نواعررو كوسرريلة عقرراب وتأديررب للنسرراء وخاصررة الحوامررل أشرركالو وأوقف الحبس االنفرادي بكل    -9
 مهات منهن.واأل
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 فيما يتعل  بالتفتيش الذاتي 5-8
قواعررد »  االلتزام بقواعد األمم املتحدة ملعاملة السررجينات والترردابير غيررر االحتجازيررة للمجرمررات  -1

 فيما يتعلق بالتفتيش الذاتي للسجينات. «بانكوا

كانت هناا ضرورة حقيقية لو، يف مكان مخصررص لررذلق ويحررافظ   إنأن يكون التفتيش الذاتي،    -2
ية السجينات، وأن يتم من خالل طبيب/ة السجن ومن خالل موظف مررن نفررس جررنس ىلع خصوص

 السجين.

ال يعرض املحتجز إلى اإلذالل أو الحط أالتفتيش الذاتي يف هذه الحالة، حرمة الجسد، و يأن يراع -3
وجو املثررال يف حالررة التفترريش   ىفعلمن الكرامة اإلنسانية، وأن يتم بشكل يراعي الصحة العامة،  

املهبلي أو الشرجي ال يتم استخدام نفس الكيس لجميع السيدات وال يتم اسررتخدام نفررس الكرريس 
بكتيريا وجراثيم مررن السررجينات لبعضررهن من مخاطر صحية عديدة ونقل    يف املنطقتين ملا لذلق

البع ، مع مراعاة عدم التسبب يف ألم أو نزيررف كمررا يحرردة يف أغلررب األحيرران نتيجررة التفترريش 
 املهين واملؤلم.

 «قواعد بانكوا»و «قواعد نيلسون مانديال»استخدام بدائل التفتيش الذاتي الحديثة كما أوصت   -4
لكترونيررة إأو املرررور عبررر بوابررة   لحرارية أو تحررت الحمررراءشعة امن حي  تقنيات حديثة للكشف باأل

 أن هذه البدائل متوفرة بسهولة.وخاصة ، كاشفة

فررتح تحقيررق يف الشرركاوى املتعلقررة بررالتحرش أثنرراء التفترريش الررذاتي، وخاصررة فيمررا يتعلررق  -5
 التقرير تحرشهن بالسجينات.هذا بالسجانات يف سجن القناطر والذي وثق 

 

 يتعل  باألمهات والنساء الحواملفيما  6-8
 فيما يتعلق بتوفير الرعايررة الصررحية للنسرراء والحوامررل سررواء   «قواعد نيلسون مانديالر »االلتزام ب  -1

  يف أقسام الشرطة أو يف السجون العمومية.

 السونار مهات والحوامل باستخدام أدوات طبية حديثة كالكشف الطبي والصحي املعمق ىلع األ  -2
 دراجهن يف نمام السجون.إأثناء وخالفو 

مهات والحوامل يف السجن، من ناحية املساحة ونمافة الزنازين والتهوية هيكلة عنابر األ عادةإ 3 -
 الجيدة.

Rectangle

Stamp
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مهررات والحوامررل بقرردر توفير املأكوالت واملشروبات امل ذية لصحة األم والجنين والتعامل مع األ  -4
 .يف األقسام أو السجون والنفسية الصعبة سواء من اللين لمروفهن الصحية 

ا لضررعف مهررات والحوامررل باسررتمرار يف مستشررفيات تابعررة للدولررة نمررر وجوب الكشف ىلع األ  -5
 ن.والسج ياتإمكانات مستشف

حالتهن الصحية وحالة الجنين أو الطفل مع اإلجررراءات   وثقمهات ياالحتفاخ بكشف طبي لكل األ  -6
   ها.الصحية التي تم اتخاذ

ــن ذو   7-8 ــة وخاصــة ىلع النســاء م ــ  بالكشــوف الطبي ــا يتعل فيم
 الهويات الجنسية غير النمطية

 ،ن يقوم بها طبيررب أو طبيبررة مرردربينأو  ،أن تتم الكشوف الطبية بأمر من النيابةبيوصي التقرير    -1
 ومن موظفين من نفس جنس السجين/ة.

ن يتم ذلق بشكل يراعي حرمة الجسررد وحرمررة أو  ،ال يتم الكشف الطبي إال يف حالة وجوب ذلق  -2
 ،اكررأن يقفررن عرايررا تمامرر    ،نسانيةكرامتهن اإلوال يعرضهن للحط من شأنهن  أو  ،النساء وخصوصيتهن

 .اآلخروإنما ينب ي فحص جزء ثم ت طيتو واالنتقال إلى الجزء 

آلة أو عضررو يف برردن شررخص برردون  أي إدخالإيقاف ممارسات الفحص الجنسي الشرجي، حي   -3
 .اإلنسانيةويخالف احترام الكرامة  ، من أشكال التعذيبا وشكال موافقتو يعد اغتصاب 

ا لتعقيبررات الفريررق األممرري العامررل املعنرري اعتبار الفحوصات الشرررجية القسرررية تعررذيب   -3 ا وفقرر 
ا للقررانون الرردولي ا واضررح حررول اعتبررار هررذه الفحوصررات انتهاكرر    2009عسفي يف عام  الت  باالحتجاز 

وتتعارض مع حمر التعذيب بموجب اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب لعام  ،لحقوع اإلنسان
1984. 

ا للتعرردي علرريهن أو تعرضررهن ين جنسرري ا وذلررق منعرر  والعررابر تخصرريص أمرراكن احتجرراز للعررابرات -4
النتهاكات جنسية أو جسدية يف السجون، باإلضافة إلى السماح لهن باستكمال عالجهن الهرموني 

 واملتابعة الطبية والنفسية.
 


