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الملخص التنفيذي:
ســجل المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان مؤخــر ًا ارتفاع ـ ًا ملحوظ ـ ًا فــي عــدد
المعتقــات والمحتجــزات ذوات التوجــه السياســي ُ
المعــارض فــي مصــر ،حيــث يبلــغ
عــدد هــؤالء فــي الوقــت الحالــي ( )64معتقلــة ،فيمــا وصــل عــدد اللواتــي مــا زلــن قيــد
اإلخفــاء القســري حالي ـ ًا إلــى ( )5ســيدات ،لــم ُتعــرف أماكــن احتجازهــن بعــد.
وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور والتشــريعات المحليــة المصريــة تنــص علــى العديــد
مــن القواعــد والمــواد القانونيــة اإللزاميــة التــي تحــرم االعتقــال التعســفي وتعمــل
علــى حمايــة المــرأة بشــكل خــاص مــن كافــة أشــكال العنــف ،بيــد أن األمــر فــي مصــر
يــزداد حـ ً
ـكل عــام ،أو مــا ُتالقيــه مــن
ـدة وتعقيــدً ا فيمــا يتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة بشـ ٍ
تعذيــب وغيــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة فــي مقــار وأماكــن االحتجــاز المختلفــة
ٍ
ـكل خــاص.
بشـ ٍ
وال تــزال المــرأة المصريــة ،وباألخــص ذات االنتمــاء السياســي المُ عــارض
دائمــا وبشــكل متصاعــد للتنكيــل السياســي .ومع
لنظــام الحكــم فــي مصــر ،مُ عرضــة
ً
متابعــة وضــع المــرأة المصريــة داخــل مقــار وأماكــن االحتجــاز ،رصــد األورومتوســطي
انتهــاكات لحقــوق أساســية لعــدد مــن المحتجــزات والمعتقــات ،تعرضــن لهــا خــارج
إطــار القانــون واللوائــح التنفيذيــة ُ
الملزمــة.
ويالحــظ المرصــد األورومتوســطي أن الوضــع فــي مقــار وأماكــن االحتجــاز فــي مصــر،
وال ســيما بالنســبة للمــرأة ،يخضــع لغيــاب “مبــدأ المحاســبة” ،وتســود فيــه ثقافــة
اإلفــات مــن العقــاب ،بمــا يمنــح القائميــن علــى إدارة تلــك األماكــن فرصــة ارتــكاب
المخالفــات بحريــة ويُكــرس مزيــدً ا مــن االنتهــاكات دون أيــة محاكمــة.
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ويــود المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان أن يؤكــد علــى واجــب التزام الســلطات
المصريــة ،وبشــكل خــاص مصلحــة الســجون ،بالمبــادئ والقواعــد القانونيــة الثابتــة فــي
هــذا االتجــاه ،والتــي تحظــر االعتقال التعســفي والتعذيب واإلخفاء القســري والمعاملة
القاســية والالإنسانية.
لقــد اعتمــد المجتمــع الدولــي يومً ــا رســميًا للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة بتاريــخ 20
ديســمبر/كانون األول  ،1993وتــم ســن العديــد مــن القوانيــن فــي مصــر للحــد مــن العنــف
ضــد المــرأة ،لكــن تلــك القواعــد أغفلــت مســألة االحتياجــات الخاصــة للســجينات .أمــا
مــن الناحيــة العمليــة ،فتطبيــق تلــك القواعــد علــى أرض الواقــع بعيــد كل البعــد .وهــو
مــا يســتدعي مــن المجتمــع الدولــي اتخــاذ إجــراءات بالتواصــل مــع الســلطات المصريــة
مــن أجــل إنهــاء العنــف ضــد المــرأة فــي الســجون والمعتقــات ووقــف االنتهــاكات
التعســفية والممنهجــة بحقهــا وتعويضهــا بشــكل عــادل.
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الوضع العام للمحتجزات وطرق معاملتهن في
أماكن االحتجاز:
ال ُتراعــي مقــار وأماكــن االحتجــاز فــي مصــر وضــع الســجينات ،ومــا مــن المفتــرض أن
يتمتعــن بهــن مــن خصوصيــة .وقــد جــاء فــي تقریــر المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان
فــي  ،2013أن “هنــاك ســجون ال تتمتــع بالحــد األدنــى للحیــاة اإلنســانیة وتحتــاج لبنــاء
ســجون بدیلــة ،وبعضهــا یمكــن إصالحــه ،كمــا أن هنــاك حاجــة لبنــاء ســجون جدیــدة
تتوافــر فیهــا شــروط الحــد األدنــى لمعاملــة الســجناء بالنظــر للزیــادة الســكانیة
الكبیــرة”.

()1

هــذا ،وتبلــغ الســجون المخصصــة للنســاء فــي مصــر الخمســة ســجون ،وتقــع
فــي محافظــات رئيســية وهــي:
 “ســجن القناطــر” ،وهــو أكبــر الســجون المخصصــة للنســاء ویغطــي القاهــرة الكبرىواألجزاء الشــرقیة.
 “سجن دمنهور” ،ویغطي مناطق الدلتا من اإلسكندریة ومطروح والبحیرة “سجن المنيا” ،ویغطي الصعید “سجن بورسعيد” “سجن طنطا”وهــذان األخيــران ســجنان صغیــران وال يســتوعبان الحــاالت التي تقضي فيها الســجينة
مــدة طویلــة فــي الســجن ،حيــث أن العنابــر فــي “ســجن طنطــا” ،ال تحتــوي علــى دورات
ميــاه ،وإنمــا تقــوم الســجینات بقضــاء حاجتهــن فــي (جــرادل  -دالء) لذلــك یطلقــون
ِ
علیــه “ســجن جــردل”.
وتشــكو الســجینات عمومـ ًا مــن صعوبــة الزیــارات بالنســبة لألهــل ،لبعد الســجون عن
أماكن ســكن ذویهن ،باإلضافة إلى تكدس الســجون وتحملها أضعاف طاقتها ،وهو
ما يُخالف الطاقة االســتيعابية للســجن حســب الالئحة الخاصة بتنظيم الســجون.
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( )1تقریر المجلس أثناء زيارته لسجن “األبعادیة” بمحافظة دمنهور 30 ،مایو 2013

وتخالــف الصــورة التــي تعيشــها الســجون المصريــة مــن حيــث االكتظــاظ ومعاملــة
الســجينات وظــروف االعتقــال قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة الســجینات والتدابیــر
غیــر االحتجازیــة للســجینات “قواعــد بانكــوك” ،والتــي صــدرت عــام  ،)2( 2010وقواعــد
األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء .فضــا عــن أنهــا تتعــارض بشــكل
كبيــر مــع التزامــات مصــر بصفتهــا طرفـ ًا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية.

وفيمــا يلــي عــرض ألبــرز االنتهــاكات التــي تعانــي منهــا المــرأة فــي الســجون
المصر يــة:

 .1اإلجراءات األمنية والتفتیش الذاتي:
ُتعتبر عمليات التفتيش الجســدي مســألة حساســة للغاية بالنســبة لجميع الســجناء،
وخاصــة النســاء .ومــن ضمــن اإلجــراءات األمنیــة التــي تقــوم بهــا الســلطات عــادة عنــد
الدخــول للســجون القيــام بإجــراء التفتیــش الذاتــي للســجینات .ورغــم أن التفتیــش یتــم
عـ ً
ـادة علــى یــد ســیدة ،إال أنــه یتــم بطریقــة مهینــة وال تحتــرم ســامة أجســاد الســجینات
وخصوصیتها.

وقــد ســجل األورومتوســطي عديــد مــن الشــكاوى مــن نســاء كــن محتجــزات حــول
طريقــة تفتيشــهن ،ومــن أهاليهــن كذلــك أثنــاء الزيــارة ،والتــي بــدا فيهــا أن هنــاك تعمــد ًا
لإلهانــة والمــس بالكرامــة ،مــن خــال مــا بــدا أنــه أفعــال تحــرش ،كتعمــد لمــس األجــزاء
الداخليــة للجســم بصــورة مبالغــة ،هــذا رغــم وجــود بدائــل مــن المعــدات اإللكترونيــة
المتعــارف علــى اســتخدامها فــي هــذا الســياق ،والتــي تغنــي عــن التفتيــش اليــدوي.

(2) UN Bangkok Rules on women offenders and prisoners, Short guide, Penal Reform
International 2013
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 .2سوء التغذية:
يتســم النظــام الغذائــي ُ
المتبــع داخــل الســجون فــي مصــر بالســوء الشــديد ،ذلــك أنــه
بشــكل دوري دونمــا
يعتمــد علــى نوعيــات معينــة مــن الطعــام ُتعطــى للمحتجــزات
ٍ
نظــر لتوافــر كافــة العناصــر الغذائيــة التــي يتطلبهــا الجســم .فض ـ ًلا عــن ذلــك ،تشــكو

الســجينات مــن أن طريقــة إعــداد الطعــام تكــون ســيئة للغايــة ،حيــث يتــم ذلــك فــى بيئــة
غيــر نظيفــة ،وبصــورة غيــر مُ طابقــة للمواصفــات.
وســجلت عــدة حــاالت كان الطعــام فيهــا غيــر نظيف ،أو أنه يُقــدَّ م في أدوات غير نظيفة،
مــا أدى النتشــار األمــراض -كالنــزالت الحــادة والتلبــك المعــوي -بيــن الســجينات ،كمــا
ســجلت بعــض حــاالت التســمم .ويترافــق ذلــك كلــه مــع رفــض تــام -فــي أغلــب األوقــات-
إلدخــال أي طعــام للســجينات مــن األهالــي خــال الزيــارات.
وفــي نفــس الســياق ،ال يتوفــر للســجينات ميــاه نظيفــة للشــرب ،حيــث أن الميــاه التــي
يتــم تزويــد الســجون بهــا غيــر مكــررة وليســت صالحــة لالســتخدام اآلدمــي ،وال ســيما
الشــرب.

 .3الرعاية الصحية والنفسية:
ُقدمــت للمرصــد األورومتوســطي العديــد مــن الشــكاوى ،التــي بــدا أنهــا تتمتــع
بالمصداقيــة مــن حيــث توافقهــا وتفاصيلهــا فضـ ً
ـا عــن تطابقهــا مــع شــهادات قدمــت
لهئيــات تابعــة لألمــم المتحــدة ،حــول االمتنــاع -المتعمــد -عــن تقديــم الخدمــات الطبيــة
والعالجيــة للســجناء والســجينات فــي الســجون المصريــة.
وتنتشــر داخــل الســجون المصريــة أمــراض عــدة ،كـــ “الــدرن” و”الســكر” و”القلــب”
و”حساســية الصــدر” و”الحمــى” و”الروماتيــزم” و”األمــراض الجلديــة” ،وال يتوافــر
داخــل مستشــفيات الســجون اإلمكانيــات والتجهيــزات الفنيــة الالزمــة لمعالجــة هــذه
ً
فضــا عــن عــدم توفــر العــاج والــدواء ُ
المناســب للحــاالت المرضيــة،
األمــراض،
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حيــث تقــول الســجينات إن أغلــب األدويــة التــي ُتصــرف لهن هي مسـ ّ
ـكنات عديمة الجدوى
أمــام بعــض األمــراض ،ويتــم إعطاؤهــا لجميــع المرضــى باختــاف األمــراض التــي يشــكون
منها.
وفي معظم الحاالت التي يتم نقل المرضى إلى المستشفى فيها لوجود حالة تستدعي
ذلــك ،ال يتحصــل المرضــى علــى أي فائــدة حقيقيــة ،وال يتلقــون العنايــة المطلوبــة .وذكرت
ســجينات أن الــدواء الــذي تــم صرفــه لهــن كان مخالف ـ ًا لتشــخيص الحالــة .ولعــل ذلــك
ســجلت داخــل الســجن ،نتيجــة اإلهمــال الطبــي.
يفســر بعــض حــاالت الوفــاة التــي ُ
وبينــت إحــدى الســجينات فــي إفــادة لهــا أن الســجن يحتــوي علــى عيــادة واحــدة فقــط وفي
كل ســجن طبيــب عــام واحــد ،يقــوم علــى معالجــة أغلــب الحــاالت بالمســكنات فقــط.
وأضافــت“ :عندمــا تكــون الحالــة صعبــة أو تســتدعي تدخـ ً
ـا طبيـ ًا خاصــا ،يتــم إحالتهــا علــى
علــى الطبيــب األخصائــي ،والــذي ال يحضــر إلــى الســجن إال مــرة واحــدة كل  3أشــهر ،وكنــا
نعانــي مــن أن عمليــة نقــل الســجناء المصابيــن إلــى المستشــفيات تســتدعي إجــراءات
مُ عقــدة وطويلــة ،بحيــث ال يتــم نقــل الســجين المريــض إال إذا وصلــت حالتــه إلــى درجــةٍ
متفاقمــة ْ
تص ُعــب الســيطرة عليهــا”.
وكمــا هــو ظاهــر ،تعانــي الســجون المصریــة بشــكل عــام مــن قصــور فــي توفیــر الرعایــة
الصحیــة الالزمــة للســجناء ،وهــو مــا يُخالــف النصــوص القانونيــة اإللزاميــة التي تســتوجب
ُ
ـكل دوري كل  15يومً ــا .عــدا
الرعايــة
والمتابعــة الطبيــة لكافــة المحتجزيــن بالســجون بشـ ٍ
المتعلقــة بالنســاء المحتجــزات تفتــرض أن يكــون لهـ َّ
عــن أن الحالــة الصحيــة ُ
ـن وضــع
طبــي خــاص ،وال ســيما الحوامــل واألمهــات منهــن ،بمــا فــي ذلــك ضــرورة توفيــر طبيــب
خــاص لهــذه الحــاالت وتوفــر األدويــة المناســبة.
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 .4التعنت في حقوق الزيارة:
تنحصــر مــدة الزيــارة للســجناء بنصــف ســاعة ،ويشــترط أن ال يزيــد عــدد الزائريــن عــن 3
أفــراد مــن أقــارب الســجين مــن الدرجــة األولــى.
وقــد تــم رصــد العديــد مــن الحــاالت التــي تعنتــت فيهــا إدارة الســجون مــع األهالــي،
كمنعهــم مــن دخــول أطعمــة بعينهــا أو حتــى أدويــة –رغــم أنهــا ال توفــر لهــم بديــا فــي
ـح صــادرة مــن
عيــادة الســجن ،-أو حتــى المنــع مــن الزيــارة رغــم حصولهــم علــى تصاريـ ٍ
النيابــة العامــة.

ومــن الناحيــة اإلجرائيــة ،بــدا أن إدارة الســجون تتعمــد إذالل األهالــي ،وال ســيما أولئــك
الذين يتم منعهم من الزيارة .فبحســب شــهادات توفر عليها فريق األورومتوســطي،
يقــوم ضبــاط مــن إدارة الســجون عـ ً
ـادة باســتالم التصاريــح مــن األهالــي صباحـ ًا عندمــا
يكــون لديهــم موعــد للزيــارة ،ثــم يتركــون لالنتظــار علــى بوابــة الســجن إلــى مــا بعــد
الســاعة الثانيــة عشــر ظهـ ًر ا ،ثــم يؤمــرون باالنصــراف ويُمنعــون مــن زيــارة ذويهــم بعــد
االســتيالء علــى التصاريــح الصــادرة مــن النيابــة العامــة.
ومــن أولئــك الســجينات اللواتــي تــم منعهــن مــن الزيارة :ســمية ماهر ،وعــا القرضاوي،
ُ
وتمنــع كل الحــاالت التــي تكــون قيــد التحقيــق مــن الزيــارة إلــى حين انتهــاء التحقيق.

 .5السالمة الجسدية (التعذيب/العنف):
ً
خصوصــا أصحــاب التوجهــات السياســية-تعرضــت عــدد مــن النســاء والفتيــات
للعنــف الجســدي والتعــدي اللفظــي عليهـ ّ
ـكل يُخالــف اللوائــح التنفيذيــة وقواعــد
ـن بشـ ٍ
القانــون .وتأتــي التعديــات إمــا مــن قبــل الســجَّ انات التابعــات إلدارة الســجن ،أو مــن
ســجينات أخريــات -باألخــص الجنائيــات ،-دون تدخــل حــازم مــن قبــل إدارة الســجن .وقــد
تعــرض عــدد مــن الســجينات لعقوبــة التأديــب بالحبــس االنفــرادي لفتــرات طويلــة.
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وينطــوي حبــس الســجينات علــى خلفيــة قضايــا سياســية مــع الســجينات الجنائيــات
علــى خطــورة عليهــن فــي عــدة أحيــان ،خصوصــا وقــد ســجلت عــدة حــاالت جــرى فيهــا
االعتــداء علــى الســجينات السياســات مــن قبــل ســجينات جنائيــات .وفــي بعــض
األحيــان ،بــدا أن هــذا األمــر متعمــد ويأتــي مــن قبــل إدارة الســجن كنــوع مــن التضييــق
الموجــه علــى الســجينات علــى خلفيــات سياســية.

نماذج :نساء تعرضن للعنف داخل أماكن االحتجاز:
 .1علياء عوَّاد ،السجينة التي ه ّدها سوء المعاملة الصحية
اعتقلــت “عليــاء نصــر الديــن عــوًّاد” ( 31عامً ــا)،
وهــي مــن محافظــة القاهــرة وتعمــل كمصــورة
صحفيــة ،مرتيــن:
 المرة األولى كانت بتاريخ  13سبتمبر/أيلول ،2014وقــد ظلــت فــي ذلــك الحيــن قيــد االختفــاء القســري
لمــدة تزيــد عــن  20يومــا ،حتــى تاريخ  3أكتوبر/تشــرين
األول  .2014حيــث مُ نعــت مــن االتصــال بعائلتهــا أو
بمحــام طــوال تلــك المــدة ،ولــم يســمح لعائلتهــا
بزياتهــا طــوال مــدة احتجازهــا.
 واعتقلــت للمــرة الثانيــة بتاريــخ  23أكتوبر/تشــرين األول  ،2017وذلــك مــن داخــل قاعــةالمحكمــة فــي القاهــرة .كانــت عليــاء تقــوم بتصويــر إحــدى جلســات المحكمــة ،بحكــم
عملهــا كمصــورة صحفيــة ،إال أن رجــال األمــن ألقــوا القبــض عليهــا ،وتــم إخفاؤهــا
قســريا لمــدة  5أيــام.
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بتاريــخ  28أكتوبر/تشــرين األول  ،2017ظهــرت عليــاء فــي قســم شــرطة حلــوان ،وظلت
محتجــزة فيــه إلــى أن تــم نقلهــا إلــى ســجن “القناطــر” يــوم  29يناير/كانــون الثانــي ،2018
أي بعــد قرابــة  3أشــهر علــى اعتقالهــا ،وهنــاك تــم تحويلهــا للمحاكمــة الجنائيــة بتهـ ٍ
ـم
عديــدة ،ضمــن القضيــة رقــم  4459لســنة  2015جنايــات “حلــوان” ،والمعروفــة إعالميــا
بـــ “كتائــب حلوان”.
ومــن أبــرز مــا تــم اتهــام عليــاء بــه ترويــج أفــكار تحــض علــى كراهيــة النظــام ،واالنضمــام
ً
خالفــا ألحــكام القانــون والدســتور بهــدف تعطيــل
إلــى جماعــةٍ إرهابيــةٍ ُأسســت
مؤسســات الدولــة.
وقالــت معتقــات ســابقات أفــرج عنهــن الحقــا إن “عليــاء” تعرضت في األشــهر األولى
مــن اعتقالهــا للتعذيــب الشــديد والمعاملــة القاســية لدفعهــا إلــى االعتــراف بالتهــم
المنســوبة إليهــا .شــملت عمليــة التعذيــب االعتــداء علــى عليــاء بالضــرب بالعصــي
واألقــدام .وهــي تعانــي حاليـ ًا مــن آثــار التعذيــب وتعيــش حالــة نفســية حرجــة.
وفــي رســالة مســربة لعيــاء مــن داخــل ســجن شــرطة حلوان (قبــل أن يتــم تحويلها إلى
“ســجن القناطــر”) ،قالــت“ :هــي مصــر عارفــة إن أنــا البنــت الوحيــدة فــي القضيــة؟
طــب هــي عارفــة إن أنــا بحــب مصــر أوي ومــش عــاوزة أســيبها وأســافر؟ طــب هــي
عارفــة إنــي نفسـيًا مابقيتــش قادرة أســتحمل؟”.

رسالة علياء من محبسها في قسم شرطة حلون يوم  26يناير/كانون الثاني لعام 2018
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وفــي ســجن “ســجن القناطــر” ،تبيــن إصابــة عليــاء بــورم حميــد فــي الرحــم تحتــاج إثــره
إلــى إجــراء جراحــة طبيــة عاجلــة حتــى ال يتحــول إلــى ٍ
ـث قــد يهــدد حياتهــا .لكــن
ورم خبيـ ٍ
إدارة “ســجن القناطــر” رفضــت االســتجابة لنــداءات عليــاء وعائلتهــا ُ
المتكــررة إلجــراء
الجراحــة ،مــا أدى إلــى إصابتهــا بنزيــف شــديد أصيبــت علــى إثــره بفقــر الــدم ،واحتاجــت
إلــى نقــل متكــرر لوحــدات الــدم ،تدهــور علــى إثــره وضعهــا أكثــر فأكثــر حتــى فقــد أكثــر مــن
نصــف وزنهــا ولــم تعــد قــادرة علــى الوقــوف علــى قدميهــا .وحينهــا فقــط ،اســتجابت
إدارة مستشــفى “ســجن القناطــر” آلالم عليــاء ،ولكنهــا قــررت القيــام باســتئصال
رحمهــا بشــكل كامــل ورفضــت نقلهــا للعــاج فــي مستشــفى خارجــي ولو علــى نفقتها
الخاصــة.
وفــي إحــدى جلســات محاكمتهــا؛ بكــت “عليــاء” للقاضــي ،وتوســلت إليــه أال يســمح
لهــم بالقيــام باســتئصال رحمهــا ،وقالــت وهــي تبكــي“ :عاوزيــن يشــيلوا الرحــم وأنــا
لســة بنــت مــا اتجوزتــش ..أنــا عــاوزة أشــيل الــورم بــس!”.
وإثــر ضغوطــات قانونيــة وحقوقيــة اســتمرت لفتــرةٍ طويلــة ،تــم إجــراء العمليــة لعليــاء
دون اســتئصال الرحــم ،غيــر أنهــا مــا زالــت ُتعانــي مــن اإلهمــال الطبــي ،وتفتقــد للعنايــة
الالزمــة بعــد إجــراء العملية.
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 .2أمل فتحي ،تحدثت عن التحرش فعوقبت بالسجن
“أمــل فتحــي” ،ناشــطة حقوقيــة مصريــة،
قامــت يــوم  9مايو/أيــار  2018بنشــر مقطــع
فيديــو لهــا علــى صفحتهــا الشــخصية علــى
موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”،
انتقــدت فيــه انتشــار ظاهــرة التحــرش الجنســي
ً
إهمــاال حكوميــ ًا فــي
فــي مصــر ومــا اعتبرتــه
معالجــة هــذه الظاهــرة ،كمــا أشــارت إلــى تدهــور
حالــة حقــوق اإلنســان فــي مصــر بوجــه عــام.

غيــر أن هــذا الفيديــو الــذي نشــرته أمــل أثــار موجــة مــن الهجــوم الذي بــدا أنه متعمد
عليهــا مــن قبــل وســائل إعــام ومواقــع مواليــة للحكومــة المصريــة ،وبــدأت تنهال
عليهــا التهديــدات واتهامهــا بأنهــا أســاءت لســمعة مصــر ،وقيــل بأنهــا ناشــطة
فــي “حركــة شــباب  6أبريــل” وزوجــة لـ”محمــد لطفــي” ،الباحــث الســابق فــي
منظمــة العفــو الدوليــة والمديــر الحالــي للمفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريات.

وإثــر ذلــك ،وبعــد يوميــن فقــط مــن نشــرها الفيديــو ،الــذي لــم يتضمــن أي نــوع
مــن التحريــض ،فوجئــت أمــل بقــوات مــن الشــرطة المصريــة تداهــم منزلهــا فــي
القاهــرة ،وتقتادهــا وزوجهــا وطفلهمــا الوحيــد والبالــغ مــن العمــر  3ســنوات إلــى
قســم شــرطة المعــادي ،وتبــدأ محاكمتهــا فــي قضيتين منفصلتيــن ،هما القضية
رقــم  621لعــام  ،2018والتــي تتهــم فيهــا باالنضمــام لجماعــة أسســت علــى خــاف
أحــكام القانــون ونشــر أخبــار كاذبــة ،والقضيــة رقــم  7991لعــام  ،2018والتــي تواجــه
فيهــا اتهامــات بإذاعــة أخبــار كاذبــة ونشــر فيديــو خــادش للحيــاء العــام.
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وقــد حكمــت عليهــا محكمــة جنــح مســتأنف المعــادي فــي هــذه القضيــة األخيــرة
بالحبــس لمــدة عاميــن مــع النفــاذ .وكانــت المحكمــة قــد قبلــت شــك ًلا االســتئناف علــى
الحكــم بحبــس أمــل ،والصــادر بتاريــخ  29ســبتمبر/أيلول ،بينمــا أيــدت الحكــم موضوعً ــا،
بعــد أن حكمــت محكمــة جنــح المعــادي عليهــا بالحبــس ســنتين وبغرامــة قدرهــا 10
آالف جنيــه مصــري ( 560دوالر) ،وكفالــة  20ألــف جنيــه لوقــف تنفيــذ الحكــم لحيــن قــرار
االســتئناف.
ووصــف “محمــد لطفــي” ،زوج أمــل ،الحكــم بأنــه ظالــم .وصرحــت منظمــة العفــو
أن أمل تواجه “حكمً ا مشـ ً
ـان عقــب صــدور الحكمّ ،
ـينا؛ ألنها ببســاطة
الدوليــة فــي بيـ ٍ

تحلــت بشــجاعة الحديــث ضــد التحــرش الجنســي” .ووصفــت المنظمــة الحكــم بأنــه
“حالــة ظلــم شــائنة” ،بســبب حبــس مــن تعرضــت للتحــرش بينمــا بقــى المتحــرش
ً
طليقــا.

 .3سارة عبد هللا :تهديد باالغتصاب إذا لم تعترف
ُ
اعتقلــت “ســاره عبــد هللا” ( 30عامً ــا) ،وهــي طبيبــة ،يــوم  17ســبتمبر/أيلول  ،2015مــع
شــقيقتها ووالدهــا ،وذلــك بعــد اتهامهــا فــي القضيــة المعروفــة إعالم ًيــا ب “تفجيــر
ســفارة النيجــر”.
تــم اعتقــال ســارة مــن بوابــة محافظــة اإلســكندرية مــن ســيارة والدهــا ،وتعرضــت
ألبشــع أنــواع التعذيــب فــي مقــر أمــن الدولــةُ ،
وصعقــت بالكهربــاء ،وال زالــت تعانــي
مــن آثــار التعذيــب حتــى اليــوم .كمــا هُ ــدِّ دت ســارة باالغتصــاب إذا لــم تعتــرف بجرائــم
لــم ترتكبهــا.-وبعــد  12يومً ــا مــن التعذيــب المســتمر ،ظهــرت ســارة أمــام نيابــة أمــن الدولــة ،وذلــك
علــى ذمــة القضيــة رقــم  635لســنة  ،2015وتــم إحالــة القضيــة للنيابــة العســكرية فــي
 31أكتوبر/تشــرين األول  ،2015وحُ كــم علــى “ســارة” باإلعــدام ،ثــم ُخفــف الحُ كــم للمؤبــد.

15

ُ .4عال القرضاوي ،جريمتها أن والدها هو يوسف القرضاوي
ُألقــي القبــض علــى “عُ ــا يوســف القرضــاوي”
وزوجهــا فــي  30يونيه/حزيــران  ،2017وهــي أم لـــ
 3أبنــاء وجــدة لعــد ٍد مــن األحفــاد .وتــم عرضهــا
علــى نيابــة أمــن الدولــة فــي  02يوليو/تمــوز
 ،2017علــى ذمــة القضيــة رقــم  316لســنة ،2017
ووجهــت لهــا النيابــة تهمــة االنتمــاء لجماعــة
محظــورة والتمويــل.
منــذ اعتقالهــا ،احتجــزت “القرضــاوي” انفراد ًيــا بـــ “ســجن القناطــر” ،وهــي ممنوعــة مــن
الزيــارة منــذ يــوم اعتقالهــا ،أي منــذ مــا يزيــد علــى عــام ونصــف ،دون إبــداء أي ســبب،
ً
اعتراضــا علــى وضعهــا الســئ بالســجن االنفــرادي
وقــد خاضــت إضرا ًبــا عــن الطعــام
ومنعهــا مــن حقهــا فــي الزيــارة.
ـت ســابق الســلطات
وكان مكتــب األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان قــد دعــا فــي وقـ ٍ
المصريــة إلــى اإلفــراج غيــر المشــروط عــن عــا القرضــاوي ،وأوضحــت “ليــز ثروســيل”
ُ
المتحدثــة باســم المكتــب األممــي ،أن المعلومــات تفيــد بــأن “القرضــاوي” بــدأت
إضرابًــا عــن الطعــام ،احتجاجً ــا علــى وضعهــا .وقــال المكتــب الحقوقــي“ :إن احتجــاز
ابنــة القرضــاوي فــي الحبــس االنفــرادي مــدة طويلــة يُعــد مــن أشــكال المعاملــة
القاســية والمهينــة” ،مُ شــي ًر ا إلــى ضعــف وتدهــور صحتهــا.
وفــي يونيو/حزيــران  ،2018قــال الفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز التعســفي –
إن اعتقــال نجلــة القرضــاوي وزوجهــا يمثــل انتهـ ً
ّ ،OHCHR
ـاكا صريحً ــا للقانــون الدولــي،
وطالــب بإطــاق ســراحهما علــى الفــور .وخلــص فريــق العمــل آنــذاك إلــى القــول بأنه ال
يمكــن لــه إال أن يســتنتج بــأن “عــا القرضــاوي” وزوجهــا ،قــد اعتقــا واحتجــزا بســبب
صلتهمــا العائليــة بالشــيخ “يوســف القرضــاوي” ،وهــو المعــروف كزعيــم روحــي
لجماعــة اإلخــوان المســلمين المعارِضــة.
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 .5سمية ماهر ،ضحية اإلخفاء القسري والمنع من الزيارة
منذ أكتوبر 2017
برفقــة قــوة أمنيــة ،اقتحمــت نيابــة أمــن الدولــة
العليــا منــزل المهنــدس “ماهــر حزيمــة” ،عضــو
مجلــس الشــورى المصــري الســابق عــن
محافظــة البحيــرة ،والمعتقــل فــي الســجن علــى
ذمــة القضيــة  233لســنة  2014جنايــات عســكرية
ـم بالســجن 15
باألســكندرية ،والصــادر بحقــه حكـ ٌ
عامً ــا ،يــوم الثالثــاء الموافــق  17أكتوبر/تشــرين
األول  ،2017وألقــت القبــض علــى زوجتــه ،وابنتــه
ســمية ( 25عامً ــا) ،وذلــك مــن منزلهمــا بمدينــة
دمنهــور بمحافظــة البحيــرة.
برفقــة قــوة أمنيــة ،اقتحمــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا منــزل المهنــدس “ماهــر حزيمــة”،
عضــو مجلــس الشــورى المصــري الســابق عــن محافظــة البحيــرة ،والمعتقــل فــي
الســجن علــى ذمــة القضيــة  233لســنة  2014جنايــات عســكرية باألســكندرية ،والصــادر
حكــم بالســجن  15عامً ــا ،يــوم الثالثــاء الموافــق  17أكتوبر/تشــرين األول ،2017
بحقــه
ٌ
وألقــت القبــض علــى زوجتــه ،وابنتــه ســمية ( 25عامً ــا) ،وذلــك مــن منزلهمــا بمدينــة
دمنهــور بمحافظــة البحيــرة.
وفــي اليــوم التالــي ،جــرى التحقيــق مــع ســمية وأمهــا بمقــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا
بالقاهــرة الجديــدة ،علــى ذمــة القضيــة  955لســنة  2017حصــر أمــن دولــة عليــا ،دون
حضــور أو علــم محاميهــا ،ثــم تــم اإلفــراج عــن والدتهــا مــن ســراي النيابــة يــوم األربعــاء
 18أكتوبر/تشــرين األول  ،2017لتبــدأ بعدهــا رحلــة األهــل فــي البحــث عــن ابنتهــم ســمية،
والتــي ظهــرت ألول مــرة أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا خــال التحقيــق معهــا بعــد 67
يومً ــا مــن االختفــاء القســري ،غيــر ّ
أن مقــر احتجازهــا ظــل غيــر معلــوم ،مــا دفــع زوجهــا
“حســام أحمــد هــارون” ،إلــى التقــدم بالدعــوى القضائيــة رقــم  4618بمجلــس الدولــة،
ضــد وزيــر الداخليــة ،إللزامــه باإلفصــاح عــن مــكان احتجــاز زوجتــه.
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وبعــد مــرور  10أشــهر علــى اعتقــال “ســمية” ،ظهــرت فــي ســجن النســاء بـــ “القناطــر
الخيريــة” .إال ّ
أن أهلهــا لــم يتمكنــوا مــن زيارتهــا منــذ اعتقالهــا فــي  17أكتوبر/تشــرين
األول  2017وحتــى اليــوم .وفــي  6يناير/كانــون الثانــي  ،2018قــدم دفــاع ســمية طلبًــا
للنيابــة العامــة لتمكيــن والدتهــا مــن رؤيتهــا فقــط ،ولكــن الطلــب رُفــض ،حيــث تمنــع
وزارة الداخليــة الزيــارة عنهــا حتــى اآلن ،بالمخالفــة للقانــون.

اإلطار القانوني لالعتقال التعسفي وممارسة
العنف ضد المرأة:
يعــد االعتقــال التعســفي واإلخفاء القســري والتعذيب وممارســة العنــف ضد المرأة،
أفعـ ً
ـاال محظــورة ومجرَّمــة وفــق قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان .كمــا منعــت
التشــريعات المصريــة المختلفــة ممارســة العنــف ضــد المــرأة بــكل صــوره .وتعــد
الصــورة الموجــودة فــي الســجون ،والتــي أوردهــا التقريــر فــي الصحفــات الســابقة،
مخالفــة بشــكل جســيم لــكل تلــك القواعــد.

موقف الدستور المصري:
ورد فــي نصــوص الدســتور المصــري الصــادر فــي  2014العديــد مــن القواعــد التــي
تتعــارض األفعــال المذكــورة فــي هــذا التقريــر معهــا بشــكل كلــي ،وبشــكل خــاص مــا
نــص عليــه البــاب الثالــث مــن الدســتور المصــري .ومــن هــذه النصــوص:
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رقم المادة

نص المادة

اﻟﻤﺎدة 51

“اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ،وﻻﻳﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ ،وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ”.

اﻟﻤﺎدة 52

“اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮره وأﺷﻜﺎﻟﻪ ،ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم”.

اﻟﻤﺎدة 53

“اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء  ،وﻫﻢ ﻣﺘﺴﺎوون فــي اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت
واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ ،أو اﻟﻌﻘﻴﺪة  ،أو اﻟﺠﻨﺲ ،أو
اﻷﺻﻞ ،أو اﻟﻌﺮق  ،أو اﻟﻠﻮن  ،أو اﻟﻠﻐﺔ ،أو اﻹﻋﺎﻗﺔ ،أو اﻟﻤﺴﺘﻮى االﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،
ﺳﺒﺐ آﺧﺮ.”...
أو االﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،أو ﻷي
ٍ

اﻟﻤﺎدة 54

“اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،وهــي ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ تمــس ،إال فــي حالــة
التلبــس ،وال يجــوز القبــض علــى أحــد أو ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ،أو ﺣﺒﺴﻪ ،أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ
ﺑﺄي ﻗﻴﺪ ،إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ٍ ﻗﻀﺎئــي ﻣُ ﺴﺒﺐ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .ويجــب أن يبلــغ فــو ًر ا
كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك ،وﻳﺤﺎول ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،وي َّ
ُمكــن مــن
االتصــال بذويــه وﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ ﻓﻮر ًا  ،وأن يقــدم إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل
أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ .وال يبــدأ التحقيــق معــه إال فــي
حضــور محاميــه ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﺎميــه ُ ،نــدب لــه محــام ...وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ُﺗﻘﻴﺪ
ﺣﺮﻳﺘﻪ ،وﻟﻐﻴﺮه  ،ﺣﻖ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء .”...
“كل ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﻳﺤﺒﺲ ،أو ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮاﻣﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ،وﻻ ﺗﺮﻫﻴﺒﻪ ،وﻻ إﻛﺮاﻫﻪ ،وﻻ إﻳﺬاؤه ﺑﺪﻧﻴًﺎ أو

اﻟﻤﺎدة 55

ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺰه أو ﺣﺒﺴﻪ إﻻ ﻓﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻﺋﻘﺔ
ً
ﺻﺤﻴﺎ ..وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﻰء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ
إﻧﺴﺎﻧﻴًﺎ و
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .وﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺼﻤﺖ .وﻛﻞ ﻗﻮل ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺠﺰ ﺗﺤﺖ
وﻃﺄة ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم  ،أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻪ ،ﻳﻬﺪر وﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ”.
“اﻟﺴﺠﻦ دار إﺻﻼح وﺗﺄﻫﻴﻞ .وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺴﺠﻮن وأﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎزﺯ

اﻟﻤﺎدة 56

ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎئــي ،وﻳﺤﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن  ،أوﻭ
ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ .وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم إﺻﻼح وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮمﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج عنهــم”.
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موقف القانون المصري من معاملة السجينات:
لــم ي ُِعــرْ المشــرع المصــري قانــون تنظيــم الســجون وال اللوائــح الداخليــة الخاصــة
بمســألة احتياجــات الســجينات االهتمــام الكافــي( ، )3إال فــي بعــض األمــور الطفيفــة
المتعلقــة بمعاملــة الســجينة الحامــل .ومــن النقــاط التــي يمكــن تســجيلها بهــذا
الخصــوص مــا يلــي:
ـرع القوانيــن المصريــة أيــة خصوصيــة للمــرأة فــي القواعــد المنظمــة لوضــع
 .1لــم تـ ٍ

الســجون ،بمعنــى أن القواعــد الموضوعــة للســجون هــي ذاتهــا للرجــال والنســاء ،رغــم
االختــاف الــذي تقتضيــه الطبيعــة الجســمانية واالحتياجــات الطبيعيــة لكليهمــا .ومــن
ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ،أن قانــون الســجون والالئحــة الداخليــة لــم تشــترطا وجــود
شــرطيات إنــاث ألماكــن االحتجــاز الخاصــة بالمــرأة ،وهــو مــا أفــرز وجــود حــراس رجــال
فــي العديــد مــن األماكــن التــي تحتجــز فيهــا النســاء ،وال ســيما فــي الســجون المركزيــة
للشــرطة وأماكــن الحجــز الملحقــة بهــا.
 .2كاســتثناء علــى مــا ســبق ،راعــت القوانيــن المصريــة وضــع المــرأة الحامــل .فقــد
نصــت المــادة  19مــن قانــون الســجون ( )1956وتعديلــه فــي العــام  2009علــى أن
تعامــل المســجونة الحامــل ،منــذ ثبــوت حملهــا بتقريــر طبــي “معاملــة طيبــة خاصــة
مــن حيــث الغــذاء والتشــغيل والنــوم حتــى تمضــي أربعــون يومـ ًا علــى الوضــع ،ويجــب
أن يبــذل لــأم وطفلهــا العنايــة الصحيــة الالزمــة مــع الغــذاء والملبــس المناســب
والراحــة وال يجــوز حرمــان المســجون الحامــل او األم مــن الغــذاء المقــرر لهــا ألي ســبب
كان”.
وبالرغــم مــن أن هــذه المــادة توجــب معاملــة األم الحامــل معاملــة خاصــة منــذ ثبــوت
حملهــا ،إال أن وزيــر الداخليــة المصــري قــرر (فــي قــراره رقــم  468لســنة  2017فــي شــأن
كيفيــة معاملــة المســجونين ومعيشــتهم) أن تقديــم الوجبــات الغذائيــة الخاصــة
للحوامــل فــي الســجن يتــم منــذ الشــهر الثالــث ،وليــس منــذ ثبــوت الحمــل ،وهــو مــا
يمثــل مخالفــة للقانــون.
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( )3يمكن النظر أيضا في :المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .على الرابط
https://eipr.org/content/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA

 .3ومــن ناحيــة أخــرى ،لــم ينــص القانــون المصــري علــى وجــوب وجــود أماكــن مخصصــة
ومناســبة لرعايــة ومتابعــة الحالــة الصحيــة للمــرأة الحامــل .كمــا ال توجــد فــي الســجون
المصريــة الخاصــة بالنســاء طبيبــات مختصــات بالحمــل والــوالدة ،و”أغفــل القانــون
وجــوب الحــرص قــدر المســتطاع علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة إلتمــام عمليــة الوضــع فــي
مستشــفى خــارج الســجن” .

()4

 .4ورغــم أن القانــون أعطــى الحامــل المســجونة وضع ـ ًا خاص ـ ًا ،غيــر أنــه لــم يمنــح ذات
الوضــع للحوامــل المحبوســات احتياط ًّيــا.
 .5ال يــزال القانــون المصــري يســمح باســتخدام أدوات التقييــد القاســية مــع الســجينات
الحوامــل مثــل قيــود اليــد (الكلبشــات) ،وهــو إجــراء محظــور وفــق المعاييــر الدوليــة.
وتنــص المــادة  33مــن “القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء” ،التــي اعتمدتهــا
األمــم المتحــدة ،علــى “عــدم جــواز اســتخدام أدوات تقييــد الحريــة ،كاألغــال والسالســل
واألصفــاد وثيــاب التكبيــل كوســائل للعقــاب .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يجــوز اســتخدام
السالســل أو األصفــاد كأدوات لتقييــد الحريــة”.
 .6وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال تحظــر التشــريعات المصريــة الحبــس االحتياطــي للحوامــل،
وال تتوفــر علــى قواعــد تقضــي باســتنفاذ كافــة الوســائل العقابيــة أو االحترازيــة األخــرى
قبــل وضــع النســاء الحوامــل واألمهــات فــي الســجون ،بمــا يجعــل االعتقــال فــي هــذه
الحــاالت أمــر ًا أخيــر ًا وفــي أضيــق نطــاق.

( )4يمكن النظر أيضا في :المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .على الرابط
https://eipr.org/content/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
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موقف القانون الدولي:
لقــد وردت العديــد مــن النصــوص القانونيــة الملزمــة للســلطات المصريــة فيمــا
يخــص التعامــل مــع الســجناء ،والتــي يمكــن مالحظــة أن الســلطات فــي مصــر قــد
انتهكتهــا بشــكل جســيم ،ومــن ذلــك
نصــت المــادة  5مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان
علــى أن “ال ﻳﻌﺮض أي إﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻻ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت أو
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ”.

حظـــــــــــــر
التعذيب

كمــا نصــت الفقــرة  1مــن المــادة  2مــن اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب علــى أنــه “ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺬرع ﺑﺄﻳﺔ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
أﻳَّﺎ كانــت ،ﺳﻮاء أكانــت هــذه اﻟﻈﺮوف ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب أو ﺗﻬﺪﻳﺪًا
ﺑﺎﻟﺤﺮب أو ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ أو أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى كمبــرر ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ”.
نصــت الفقــرة  2 ،1مــن المــادة  1مــن االتفاقيــة الدوليــة
لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري علــى
أنــه “ .1ال يجــوز تعريــض أي شــخص لالختفــاء القســري.2 .

حظر اإلخفاء
الــقســــــــــــري
لألشخــــــاص

ال يجــوز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي كان ،ســواء تعلــق األمــر
بحالــة حــرب أو التهديــد بانــدالع حــرب ،أو بانعــدام االســتقرار
السياســي الداخلــي ،أو بأيــة حالــة اســتثناء أخــرى ،لتبريــر
االختفــاء القســري”.
ووفــق المــادة  5مــن ذات االتفاقيــة ،تشــكل ممارســة
االختفــاء القســري العامــة أو المنهجيــة جريمــة ضــد
اإلنســانية .وهــو مــا نــص عليــه ميثــاق روما األساســي الناظم
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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الفقــرة  1مــن القاعــدة  2مــن القواعــد العامــة فــي قواعــد
األمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات نصــت علــى“ :يجــب
ٍ
كاف لإلجــراءات المتعلقــه بــدﺧﻮل اﻟﻨﺴﺎء
إﻳﻼء إﻫﺘﻤﺎم
واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﺠﻦ ،ﻧﻈﺮ ًا ﻟﻀﻌﻔﻬﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص فــي ذﻟﻚ

االتصـال
باألقارب

اﻟﻮﻗﺖ ،ويجــب توفيــر ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺴﺠﻴﻨﺎت اﻟﻠﻮاتــي دﺧﻠﻦ
ً
ﺣﺪيثــا تمكنهــن مــن االتصال بأقاربهــن وإﺗﺎﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﺠﻦ
الحصــول علــى المشــورة القانونيــة ،وتزويدهــن بمعلومــات
بشأن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺠﻦ وﻟﻮاﺋﺤﻪ ،واﻟﻨﻈﺎم المتبع فيه ،واﻷﻣﺎﻛﻦ
التــي ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻤﺎس المســاعدة إذا احتجــن إليهــا
بلغــة يفهمنهــا ،وإتاحــة إمكانيــة االتصــال فــي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت بممثلــي قنصلياتهــن”.

تعليـــــــــق
االحتجــاز
لمصلحة
الطفـــــــل

توفـــــــــير
الطعـام
والمـــــاء
النظـيف

الفقــرة  2مــن القاعــدة  2مــن ذات القواعــد“ :يســمح ﻟﻠﻨﺴﺎء
اللواتي يتولين ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ أطفالهن ،ﻗﺒﻞ أو ﻋﻨﺪ دخولهن
اﻟﺴﺠﻦ بوضــع ترتيبــات فيمــا يتعلــق بأطفالهــن ،بمــا فــي ذﻟﻚ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻦ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻣُ ﺮاﻋﺎة لمصلحــة
اﻟﻄﻔﻞ فــي المقــام اﻷول”.

حســب المــادة  20مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة
الســجناء ،التــي اعتمدتهــا األمــم المتحــدة )1(“ ،توفــر
اإلدارة لــكل ســجين ،فــي الســاعات المعتــادة ،وجبــة طعــام
ذات قيمــة غذائيــة كافيــة للحفــاظ علــى صحتــه وقــواه ،جيــدة
النوعيــة وحســنة اإلعــداد والتقديــم )2( .توفــر لــكل ســجين
إمكانيــة الحصــول علــى مــاء صالــح للشــرب كلمــا احتــاج إليــه”.
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المــادة  23مــن القواعــد الســابقة ،نصــت علــى )1(“ :فــي
ســجون النســاء ،يجــب أن تتوفــر المنشــآت الخاصــة الضروريــة
لتوفيــر الرعايــة والعــاج قبــل الــوالدة وبعدهــا .ويجــب ،حيثمــا

الوضــع
الصحي

كان ذلــك فــي اإلمــكان ،اتخــاذ ترتيبــات لجعــل األطفــال يولــدون
فــي مستشــفى مدنــي .وإذا ولــد الطفــل فــي الســجن ،ال ينبغــي
أن يذكــر ذلــك فــي شــهادة ميــاده”.
ونصــت المــادة  25علــى أن “( )1يكلــف الطبيــب بمراقبــة
الصحــة البدنيــة والعقليــة للمرضــي ،وعليــه أن يقابــل يوميــا
جميــع الســجناء المرضــي .وجميــع أولئــك الذيــن يشــكون مــن
اعتــال ،وأي ســجين اســترعى انتباهــه إليــه علــى وجــه خــاص”.

إحصاءات المعتقالت تعسفيا في السجون
المصرية
.1إحصاءات عامة باالنتهاكات ضد المرأة خالل الخمس سنوات
السابقة (:)2014-2018
نوع االنتهاك
رهن االعتقال حتى اآلن

64

رهن االختفاء القسري حتى اآلن

5

قيد المحاكمات العسكرية

26

قيد المحاكمات المدنية
مجموع األحكام القضائية (العسكرية والمدنية)

24

الرقم

285
 1253سنة

حاالت اإلهمال الطبي

8

مصادرة األموال

93

اإلدراج على قوائم اإلرهاب

93

االنتهاكات األخرى (حجز أثناء الزيارة – تعدي في السجون)

354

 .2قائمة بحاالت االختفاء القسري التي لم تظهر حتى اآلن:
م

االسم

الوضع القانوني

1

عبير ناجد عبد هللا.

مختفية قسريا

2

ندا عادل فرنيسة.

مختفية قسريا

3

مريم رفاعي سرور ،وأطفالها الثالثة.

مختفون قسريا

4

نسرين عبد هللا سليمان.

مختفية قسريا

5

حنان عبد هللا علي.

مختفية قسريا

قائمة بحاالت المعتقالت من النساء تعسفي ًا في السجون
ومراكز االحتجاز:
الوضع القانوني

م

االسم

1

سامية شنن.

2

إسراء خالد.

3

شيماء أحمد سعد.

4

سارة عبد هللا.

حكم مؤبد

5

بسمة رفعت.

حكم  15سنة

6

فوزية الدسوقي.

حكم  10سنوات

7

فاطمة علي جابر.

حكم  15سنة

8

ياسمين نادي.

حكم  3سنوات

9

أمل صابر.

حكم  3سنوات

10

عال حسين.

حكم مؤبد

11

إيناس إبراهيم ياسر.

حكم سنتين

12

أمل فتحي.

حكم سنتين

حكم مؤبد
حكم  18سنة
حكم  5سنوات

25
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13

سارة محمد رمضان.

حكم  3سنوات

14

إسراء فرحات.

حكم  3سنوات

15

فاطمه ترك.

حكم  3سنوات

16

مريم ترك.

حكم  3سنوات

17

آية عمر.

حكم  3سنوات

18

فاطمة عياد.

حكم  3سنوات

19

خلود الفالحجي.

حكم  3سنوات

20

حبيبة حسن.

حكم  3سنوات

21

صفا علي.

حكم سنتين

22

أمل مجدي.

حكم سنتين

23

هبه أبو عيسى.

حكم سنتين

24

غادة عبد العزيز.

25

علياء عوَّ اد.

قيد المحاكمة

26

حنان أحمد طه.

قيد المحاكمة

27

أمل عبد الفتاح.

قيد المحاكمة

28

شيرين سعيد بخيت.

تحقيق

29

رباب عبد المحسن.

تحقيق

30

رباب إسماعيل.

تحقيق

31

حنان بدر الدين.

تحقيق

32

منى سالم.

تحقيق

33

عال يوسف القرضاوي.

تحقيق

34

رشا أمام بدوي.

تحقيق

35

أسماء زيدان.

تحقيق

36

سمية ماهر حزيمة.

تحقيق

37

مروة مدبولي.

تحقيق

38

منى محمود عبد الجواد.

تحقيق

قيد المحاكمة العسكرية

39

شروق أمجد أحمد.

تحقيق

40

ريمان محمد الحساني حسن.

تحقيق

41

عبير حلمي عطيه الشافعي.

تحقيق

42

منال يماني.

تحقيق

43

زينب رمضان عطا.

تحقيق

44

سوزان محمود صالح.

تحقيق

45

شيماء محمد محمد عويس.

تحقيق

46

سمية أحمد ثابت.

تحقيق

47

مها محمد عثمان علي.

تحقيق

48

صابرين سيد علي .

49

سمية ناصف.

تحقيق

50

عفاف عبد الستار.

تحقيق

51

منى سالمة عياش.

تحقيق

52

هالة حمودة أحمد فرج.

تحقيق

53

رضوى عبد الحليم سيد عامر.

تحقيق

54

نهى أحمد عبد المؤمن.

تحقيق

55

منال عبد الحميد.

تحقيق

56

نرمين حسين.

تحقيق

57

نجالء مختار يونس.

تحقيق

58

رباب إبراهيم محمد.

تحقيق

59

نعيمة عبد الوهاب مرسي.

تحقيق

60

عائشة خيرت الشاطر.

تحقيق

61

هدى عبد المنعم.

تحقيق

62

ريا عبد هللا حسن علي

تحقيق

63

()6

آالء إبراهيم هارون .

تحقيق

64

منى محمود إبراهيم

()5

( )5حصلت على قرار بإخالء سبيلها ،ولم يتم اإلفراج عنها حتى وقتنا هذا
( )6مكان االحتجاز غير معلوم

تحقيق

تحقيق
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التوصيات:
علــى الســلطات المصريــة وفــي إطــار التزاماتهــا الدوليــة ،أن تلتــزم بمعاييــر حقــوق
اإلنســان فــي كافــة اإلجــراءات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة ذات الصلــة باعتقــال
النســاء بشــكل تســعفي ،أو تعريضهــن للمحاكمــة العادلــة ،أو ظــروف احتجازهــن.
وهــو مــا يســتوجب مــن الســلطات المصريــة ،العمــل علــى األخــذ بالتوصيــات
التاليــة:
 وقــف كافــة ممارســات العنــف السياســي والممارســات التــي تتعــرض لهــا المــرأة فــيمصــر مــن اعتقــال تعســفي واختفــاء قســري.
 اإلفــراج الفــوري عــن النســاء المعتقــات أو المتحجــزات ألســباب سياســية أو علــىخلفيــات تتصــل بالــرأي والتعبيــر ،وتعويضهــن تعويض ـ ًا عـ ً
ـادال.
 وقف االنتهاكات بحق النساء المحتجزات والممنوعات من الزيارة. تعديــل المنظومــة التشــريعية المتعلقــة بالمــرأة بمــا يســاعد على حمايتهــا والقضاءعلــى كافــة أشــكال العنــف ضدهــا أو التعســف ،بمــا تشــمله هــذه المنظومــة مــن
المــواد الخاصــة فــي (قانــون العقوبــات  -الئحــة الســجون).
 وضــع قواعــد صارمــة لمراقبــة التطبيــق التنفيــذي لمنظومــة التشــريع المطلوبــة،وتفعيــل مبــدأ المحاســبة والمحاكمــة لمــن يُخالــف القواعــد القانونيــة الملزمــة.
وعلــى المجتمــع الدولــي ،وال ســيما اللجــان والمقرريــن الخــواص المعنييــن بالجرائــم
التــي ترتكــب فــي مصــر ،ومنهــا الفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز التعســفي،
والمقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب ،ولجنــة مناهضــة التعذيــب ،والمقــرر
الخــاص المعنــي بحقــوق المــرأة ،والفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري
أو غيــر الطوعــي ،أن يراقبــوا الوضــع فــي مصــر عــن كثــب .والســعي إلــى رصــد االنتهاكات
وتوثيقهــا ،والضغــط علــى الســلطات المصريــة لوقفهــا تمام ًا وبشــكل فــوري ،وتقديم
المســؤولين عــن ارتكابهــا للعدالــة.
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