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المرأة المصرّية السجينة بين مطرقة القوانين المجحفة وسندان االنتهاكات الممنهجة

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

تعمــل بــادي علــى تفكيــك البنيــة المؤسســية للعنــف والظلــم مــن خــال 
توثيــق انتهــاكات النظــام المصــري ضــد المــرأة وتوعيــة المجتمــع الوطنــي 
والدولــي وأصحــاب القــرار بهــا. كمــا تقــوم بالضغــط والمناصــرة مــن أجــل 
الســلطات  االنتهــاكات مــع مناشــدة  التــي تقنــن  التشــريعات  تعديــل 
ــوق  ــة الحق ــن حماي ــا يمك ــي بتطبيقه ــورة، والت ــن المهج ــل القواني لتفعي
والحريــات. توفــر بــادي ســبل الحمايــة والدعــم القانونــي والنفســي للمرأة 

المصريــة المعتقلــة و/أو الســجينة علــى خلفيــة قضايــا سياســية. 



 ملخص البحث: مسارات حيوات نساء وراء األرقام واإلحصائيات !

ــة التــي تجمعهــا بــادي محتــوى احصــايئ تحليــي عــن  ــات الرقمي يســتخرج هــذا البحــث مــن املعطي

حالــة حقــوق النســاء املرصيــات تحديــدا املعتقــات و/أو الســجينات عــى خلفيــة قضايــا سياســية ســعيا 

للتعريــف ونــر الوعــي بحقــوق املــرأة يف مــرص واملنــارصة مــن أجــل تحســن واقعهــا. .

ويف إطــار اليــوم الــدويل للمــرأة )8 مــارس( تنــر بــادي بحثــا تحليليــا ملعطيــات 1222 امــرأة مرصيــة 

تــم إعتقالهــن و/أو ســجنهن عــى مــدى مثانيــة ســنوات )2013 ـ 2020( وهــو مناســبة للدعــوة للتفكــر 

يف وضعيــة املــرأة املرصيــة بصفــة عامــة واملــرأة املرصيــة املعتقلــة والســجينة بصفــة خاصــة.

مقدمة

ــوم  ــد الخص ــة ض ــط املفضل ــتعمل كأداة الضغ ــزل يس ــرأة مل ي ــى امل ــلط ع ــف املس ــر أن العن ــن التذك ــد م ــة الب يف البداي

السياســيني منــذ تركيــز النظــام العســكري يف مــر بدايــة مــن الرئيــس املــري الراحــل جــال عبــد النــارص وصوال إىل حســني 

مبــارك   والتــزال الســلطة القامئــة حاليــا تعتمــد هــذا األســلوب مــع السياســة الجزائيــة للدولــة التــي قامــت يف التوســيع مــن 

دائــرة العقوبــة للتضييــق عــى الخصــوم السياســيني مــن ضمنهــا عــر توســيع الرقابــة األخالقيــة ملالحقــة النســاء عــى أســاس 

األحــكام القيميــة أو توجهاتهــن الجنســية أو هويتهــن الجندريــة  مــا يتنــاىف مــع القوانــني واملعاهــدات الدوليــة.

ــج  ــوي النات ــب األب ــة لتعــزز وتقــوي الجان ــا الدول ــرأة سياســة اعتمدته ــف ضــد امل ــرة العن ــر أيضــا أن دائ ــد مــن التذك الب

عــن العــادات والتقاليــد واملعايــر األخالقيــة التــي يحددهــا املجتمــع بــدل العمــل عــى التوعيــة عــى رضورة املســاواة بــني 

الجنســني ورضورة النهــوض باملــرأة املريــة. وتشــمل هــذه الدائــرة الجرائــم السياســية التــي تربطهــا عالقــة جدليــة بالنمــط 

املجتمعــي الذكــوري إذ ال تكــف الســلطة عــن مالحقــة املدافعــات عــن القضايــا النســوية وعــن حقــوق املــرأة إىل جانــب 

مالحقــة املعارضــات والخصــوم السياســيني عــن طريــق الضغــط عليهم/هــن باعتقــال أفــراد عائالتهم/هــن ضمــن منــط غــر 

مســبوق مل يعتــر املــرأة غــر ُمديــة وأداة ضغــط.

يســلط هــذا البحــث الضــوء عــى االنتهــاكات املارســة مــن قبــل فاعلــني مــن الدولــة )قــوات األمــن والقضــاء(، ومــن خــارج 

ــي  ــني ومرتكب ــبة للمخالف ــايئ دون أي محاس ــام القض ــن النظ ــل م ــام دون أي رد فع ــيطرة النظ ــت س ــة تح ــوف الدول صف

الجرائــم ضــد املــرأة.
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الحركة النسويّة املرية : بني املوروث الثقايف والنشاط السيايس )نساء ميدان التحرير منوذجاً 1
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منهجّية البحث

يرتكــز هــذا البحــث عــى تحليــل األســاليب املعتمــدة مــن النظــام املــري للنيــل مــن املــرأة عــن طريــق نظــام الجرائــم 

والعقوبــات خاصــة يف الجرائــم األخالقيــة والسياســية. واعتمــدت بــالدي تحليــل املعطيــات الخاصــة بالنســاء والفتيــات، الــاليت 

تــم إيقافهــن و/أو ســجنهن عــى ذمــة قضايــا سياســية منــذ 2013 حتــى 2020. 

ــارشة الشــبه  ــا املقابــالت املب ــالدي عــدة أدوات منه ــا ب ــات عــى مــدى 4 ســنوات اســتخدمت فيه ــم جمــع هــذه املعطي ت

منظمــة أو مــن خــالل الوحــدة القانونيــة الخاصــة مبنظمــة بــالدي إضافــة ملصــادر ثانويــة غــر مبــارشة كمتابعــة املواقــع 

ــة.  ــات الرصدي ــع التواصــل االجتاعــي ومتابعــات منظــات املجتمــع املــدين والبيان ــة ومواق ــة واإلخباري الصحفي

و يف تحليل العنف القائم عى النوع االجتاعي اعتمدت بالدي التصنيف اآليت : 

العنف الجسدي، االعتداء عى جسد املعتقلة أو السجينة بالرضب وخافه.

العنــف الجنــي، االعتــداء عــى جســد املعتقلــة أو الســجينة، والتحــرش اللفظــي 

واملامرســات ذات الطابــع الجنــي.

العنــف االجتامعــي، اســتعامل مامرســات مــن أجل عــزل املعتقلة أو الســجينة السياســية 

عــن املجتمــع الســجني املصغــر أو عــن املجتمــع الخارجي.

العنــف النفــي، وهــو التعــدي عــى املعتقلــة أو الســجينة باألفعــال أو األلفــاظ التــي 

تســئ إليهــا نفســًيا.

ــلطة  ــل الس ــن قب ــف م ــجينة للعن ــة أو الس ــرض املعتقل ــو تع ــيايس، وه ــف الس العن

الحاكمــة و فيــه نجــد مامرســات عديــدة تجعــل الولــوج إىل الحقــوق صعبــا ويف بعــض 

ــتحيا. ــان مس األحي
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ــة البيانــات التــي تــم جمعهــا باســتعال تقنيــة التدقيــق الثــاليث وعــدة نقــاط تقييميــة  قامــت بــالدي بتقييــم جــودة ودقّ

. SSPSأثنــاء إدخــال البيانــات. تــم ترميــز البيانــات وتحليلهــا عــن طريــق الرمجيــة اإلحصائيــة

تم تحليل خصائص املعتقالت و/أو السجينات عن طريق اإلحصاءات الوصفية وتحليل املتغرات النوعية والكمية مستعملني 

اإلختبارات املالمئة كا تقتيض العلوم االحصائية: t-student, ANOVA, Khi-2,Fisher, مع داللة إحصائية للقيمة  
.50.0<p

3

4

Statistical Package for Social Sciences software )SPSS, Inc, USA( 3

إذا كانت القيمة االحصائية P أقل من املستوى الداليل )0.05(، نستنتج أن العالقة ذات داللة إحصائية وأن هناك عالقة خطية بني املتغرين4
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النتائج

أوال، املرأة السجينة واملعتقلة عى خلفية سياسية، نظرة عن قرب

بلــغ مجمــوع النســاء املعتقــالت يف منــذ 2013 إىل الســنة املنرمــة 1222 امــرأًة وفتــاًة. مــا يجعــل إســتهداف املــرأة عــى 

خلفيــة سياســية أمــرا واضحــا، و توزعــت كــا يــرز الرســم البيــاين التــايل :

مخطط بياين للمعلومات

وقد نالت سنة 2019 املعدل األعى لاليقافات حيث تم حبس 340 امرأة بسبب األحداث التي اندلعت يف 20 سبتمر والتي طالبت بعزل 

الرئيس عبد الفتاح السييس وإسقاط النظام ومن بني أبرز املعتقالت الناشطة واملحامية ماهينور املري  . تلتها سنوات 2013 و2014 تزامنا 

مع أحداث فض رابعة وحمالت اإلعتقال التي نالت من تنظيم اإلخوان املسلمني بعد حظره حيث مل تنُج املرأة من القمع واالعتقال ملجرد 

مارسة حقها يف االنتاء أو االحتجاج والتعبر عى رأيها السيايس، حقوق زعم الدستور املري يف مادتيه 11 و73  حايتها سواء للمواطنني أو 

املواطنات.
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لقت املحامية ماهينور املري كلاتها أثناء نظر تجديد حبسها يف نيابة أمن الدولة العليا يوم 29 يناير 52020
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https://www.facebook.com/beladyeg/photos/a.714217748784983/1205584582981628/?type=3
https://www.facebook.com/beladyeg/photos/a.714217748784983/1205584582981628/?type=3
https://manshurat.org/node/14675
https://manshurat.org/node/14675


ثانيا، االعتقاالت والسجن: الخريطة النسائية

أغلب النساء الاليت رصدت بالدي القبض عليهن و/أو سجنهن يف الفرتة موضوع الدراسة مقيات بالقاهرة بنسبة 34.5% باالضافة ل20 

محافظة أخرى كا تبني الخريطة أدناه. ميكن ترير هذه األغلبية بتمركز اإلحتجاجات يف القاهرة باعتبارها العاصمة ومركز أكر الجامعات يف 

البالد.
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ثالثا، الشابات : تهم بالجملة

يحارص النظام املري الشابات عر مجموعة من القوانني الجائرة املقيدة للحريات أهمها قانون »مكافحة جرائم تقنية املعلومات« )قانون 

الجرائم اإللكرتونية( وقانون التظاهر عى مستوى سيايس  والعديد  من التهم األخالقية الفضفاضة مثل تهمة التحريض عى الفسق والفجور 

وهذا ما أدى إلحكام القيود عى املرأة وجعل مارسة املواطنة والحقوق املدنية أمرا مستحيال. بل بات مصر من تتجرأ عى نقد النظام أو 

اإلحتجاج عى األوضاع الحالية أو مارسة حريتها حتا السجن والتنكيل. 

يبلغ معدل أعار النساء املعتقالت و / أو السجينات 28.4 سنة، أغلبيتهن شابات )من 19 لغاية 35 سنة( حيث يشكلن 52.3% من مجموع 

املعتقالت و / أو السجينات. وترتاوح أعارهن  بني السنة الواحدة )رضيعة( حتى 72 سنة وميكن تصنيفهن كا يرز الرسم البياين التايل

يتجى أيضا مدى إستهداف النساء من خالل قامئة التهم الجاهزة حسب الطلب والتي يتم إستعالها بشكل شبه شامل ويبني الرسم البياين 

أدناه نسب النساء الاليت وجهت لهن كل من هذه التهم من مجموع النساء اللوايت متت محاكمتهن.
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ــرتاوح عــدد التهــم يف  ــغ 3 تهــم، حيــث ي ــة الواحــدة يبل ــا فنجــد أن املعــدل يف القضي ــوان النظــام املــري عــن تكديــس التهــم جزاف مل يت

القضيــة الواحــدة بــني تهمتــني لثانيــة تهــم. مــّا يدعــو للدهشــة أن بعــض التهــم املصاغــة هــي يف األصــل حقــوق، عــى ســبيل املثــال تهــم 

التجمهــر والتظاهــر وإدارة صفحــة عــى التواصــل االجتاعــي. و يتــادى النظــام يف بعــض األحيــان يف صياغــة التهــم بشــكل محــزن مضحــك 

كــا يف تهــم إزعــاج راحــة الســلطات واملســاس مــن الــروح املعنويــة للجيــش أو الرشطــة.

رابعا، املرأة املرصية تحت مقصلة االعتقاالت الشاملة

جــح النظــام بتحقيــق الشــمولية واملســاواة بــني جميــع النســاء املريــات مــن الفئــات املجتمعيــة املختلفــة ... فقــط يف توزيــع االنتهــاكات. 

حيــث نالــت عصــا النظــام مــن مختلــف الرشائــح االجتاعيــة  والفئــات العمريــة. بلغــت نســبة االعتقــاالت للطالبــات 49.8% مــن مجمــوع 

املعتقــالت و/أو الســجينات. بينــا بلغــت نســبة الفتيــات القــر 22% مــن نســبة املعتقــالت و/أو الســجينات. وشــملت هــذه الفئــة طفــالت 

اختفــني قرسيــا أو تــم ســجنهن مــع عائالتهــن، إضافــة لطالبــات االبتــدايئ واالعــدادي والثانــوي الــاليت تــم القبــض عليهــن يف مظاهــرات أو 

محيــط مظاهــرات.

أمــا عــن العامــالت يف املجــال املؤثــر عــى الــرأي العــام فلــم يســتنث النظــام أي مهنــة )محاميــة، مصــّورة، مذيعــة، متطّوعــة أو ناشــطة نقابيّــة 

ــون  ــا القان ــني أهمه ــل خــّص بعــض املهــن برتســانة مــن القوان ــة أو مراســلة، محــررّة، مصّممــة( ب ــة، صحفيّ ــة أو سياســيّة، مدّون أو حقوقيّ

الجديــد املنظــم للصحافــة واإلعــالم وقــد بلغــت نســبتهن 10.7% مــن جملــة النســاء املعتقــالت و/أو الســجينات.

ومل يســتنِث النظــام املــري أيضــا النســاء العامــالت يف قطــاع التعليــم فبــدل اصالحــه واالهتــام بجودتــه وتحســني املناهــج الدراســية وتعليــم 

مبــادئ املســاواة وحقــوق املــرأة منــذ الطفولــة نجــد أنــه يقــوم بالقبــض عــى املربيــات والباحثــات والكــوادر األكادمييــة وســجنهن. وقــد 

رصــدت بــالدي أن نســبة النســاء العامــالت مــن قطــاع التعليــم بلغــت 7.3% مــن جملــة النســاء املعتقــالت و/أو الســجينات.

وأخــرا مل ينــُج القطــاع الصحــي مــن حمــالت اإلعتقــال حيــث إنــه إثــر اإلهــال والتعامــل العشــوايئ الــذي عــاىن منــه يف جائحــة الكورونــا. 

فقــد وجــدت ناقــدات هــذه الوضعيــة أنفســهن معتقــالت يف الســجون يف وضــع صحــي حــرج، وبلغــت نســبة النســاء العامــالت يف اإلطــار 

الطبــي والشــبه طبــي 4.4% مــن مجمــوع املعتقــالت و/أو الســجينات.
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خامسا، نظام قضايئ متواطىء وكاره للنساء

محاميــة ترافعــت عــن مظلــوم، طبيبــة نــرشت رأيهــا عــى صفحتهــا للتواصــل االجتاعــي، صحفيــة صــورت مظاهــرة، طالبــة كتبــت شــعاًرا، 

ــة. تتصــدر هــذه  ــط مظاهــرة ... تعــددت الصــور وتشــابهت األحــكام: الســجن، الســجن املشــدد، الســجن والغرام ــة وقفــت يف محي طفل

األحــكام األخــرة الطــور اإلبتــدايئ بنســبة 75.7% مــن األحــكام حيــث ال يدخــر القضــاة جهــدا يف هضــم حــق الدفــاع ومســايرة النيابــة ليكــون 

اليــد الثانيــة لــرب الحريــات وتجاهــل االنتهــاكات املارســة عــى النســاء. أمــا يف طــور اإلســتئناف مل يتــم التخفيــف يف ســنوات الســجن 

ســوى عــن 25.4% مــن النســبة املذكــورة أعــاله. 

كــا قضــت املحاكــم اإلبتدائيــة باإلعــدام يف حالتــني تــم تخفيفهــا إىل املؤبــد يف اإلســتئناف. بينــا مل يتــم اإلحالــة ملحكمــة الطّفــل أو لــدار 

رعايــة للقــّر أو التســليم لألهــايل إالّ يف 6.8% مــن مجمــوع القــارصات. ومل تتمتــع بالعفــو الرئــايس غــر 2.6% مــن مجمــوع النســاء موضــوع 

هــذه الدراســة. 

سادسا، تشييء النظام للمرأة املرصيّة: عندما ال تعدو 

املرأة أن تكون أداة للضغط عى مطلوب للعـــــدالة

يف مايشــابه مارســات القــرون الوســطى، اســتحدث النظــام املــري أســلوبا غريبــا جديــدا لسياســة قمعيــة متواصلــة يتــم خاللهــا إعتقــال 

النســاء كأداة للضغــط عــى شــخص مطلــوب لتســليم نفســه. وقــد رصــدت بــالدي يف هــذا اإلطــار القبــض عــى أمهــات، أخــوات، بنــات، وحتى 

زوجــة أخ. يف كثــر مــن األحيــان يتــم القبــض عــى عائــالت بأكملهــا وقــد رصــدت بــالدي يف هــذا اإلطــار القبــض عــى نســاء مــن 68 عائلــة 

ضمنهــن 90 أّمــا تجــاوزت أعــار بعضهــن الســتني ســنة وأكرهــن 72 ســنة. ومــن ضمــن أســاليب الضغــط نجــد أن النظــام يحرمهــن مــن 

أدويتهــن للضغــط والســكري ومينعهــن مــن أي خدمــات أو رعايــة صحيــة.

سابعا، انتهاكات بالجملة تشمل كل أنواع العنف القائم عى النوع االجتامعي

تعتمــد الســلطة إىل جانــب التعســف يف اإلجــراءات القانونيــة أســاليب عديــدة للنيــل مــن املعتقــالت و/أو الســجينات، وال يخفــى أن الدولــة 

املريــة تجــاوزت كل الخطــوط الحمــراء يف مايخــص اإلخفــاء القــرسي يف الســنوات االخــرة.  

ــد جهــة تابعــة لســلطة مــا أو أشــخاص  ــه، عــى ي واإلخفــاء القــرسي هــو االحتجــاز أو االختطــاف، أو أي عمــل يحــرم اإلنســان مــن حريت

ــة مصره/هــا  ــل تنكــر معرف ــان املختفــي/ة أو املختطــف/ة مــن حريته/هــا، ب ــة بحرم ــك الجه ــا، وال تعــرتف تل ــا أو إذنه ــون بدعمه يترف

ومــكان وجوده/هــا   . تعرضــت 37.8% مــن النســاء موضــوع هــذه الدراســة لإلخفــاء القــرسي مبعــدل 17 يومــا مــن دون احتســاب يــوم 

ــوم الظهــور.  ــوم مــن دون احتســاب ي الظهــور، وبلغــت فــرتة اإلخفــاء يف أقصاهــا 220 ي

مل تكتــِف يــد النظــام بهــذا الحــد بــل اعتمــدت أيضــا رضوبــا مختلفــة مــن االنتهــاك والعنــف فنجــد مــن بــني االنتهــاكات التــي رصدتهــا 

ــالدي اآليت: ب

العنــف الجســدي: شــملت اإلنتهــاكات رضوبــا متنوعــة مــن العنــف الجســدي والتعذيــب مــن ضمنــه التعــدي بالــّرب والّصفع / الّســحل 
/ شــّد ومتزيــق أو حلــق الّشــعر / الــّرب املــرّح / الكــرس / الكدمــات / إطفــاء الســجائر يف مناطــق مــن الجســم / الــرّكل / تكســر األســنان 

/ اإلصابــة بجــروح / الّصعــق بالكهربــاء / التّقييــد. وقــد رصــدت بــالدي تعــرض 28.5% مــن املعتقــالت و/أو الســجينات لهــذه االنتهــاكات.
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باإلضافــة لذلــك تعرضــت 1.7% منهــن للحرمــان مــن تلبيــة االحتياجــات البيولوجيــة األساســية مثــل املنــع مــن اســتعال دورات امليــاه بصفــة 

عاديـّـة / الحرمــان مــن األكل / االنقطــاع املتكــرر للميــاه عــن الزنزانــة / الحرمــان مــن الرّتيـّـض. كــا تعرضــت 9.7% منهــن لإلهــال الصحــي 

ــع مــن العــرض عــى  ــل عالجــي واملن ــة مــن دون تدّخ ــي / تدهــور الصّح ــة / اإلهــال الطّب ــع مــن إدخــال األدوي املتعمــد مــن خــالل املن

الطّبيــب أو التعنــت وإضاعــة الوقــت الثمــني بالنســبة لبعــض األمــراض قبــل العــرض عــى الطّبيــب. 

ولعــل عائشــة خــرت الشــاطر مــن أكــر النســاء الــاليت تعرضــن لإلهــال الصحــي املتعمــد حيــث عانــت مــن فشــل يف النخــاع العظمــي أدى 

إىل نقــص حــاد يف املكونــات الدمويــة مثــل الصفائــح وكــرات الــدم الحمــراء بالتزامــن مــع نزيــف. وهــي إصابــة دقيقــة تتطلــب العــالج يف 

غــرف عــزل خاصــة تحــت ضغــط ســالب للهــواء مــا يضمــن عــدم انتقــال أي عــدوى. ويتــم تعريــض حيــاة املريــض للخطــر إذا مل يتلــق 

العــالج املناســب يف وقــت قيــايس.

العنــف الســيايس: شــمل حســب تحليلنــا حرمــان املعتقــالت والســجينات مــن حقهــن القانــوين يف العــرض عــى الّنيابــة والتّحقيــق بحضــور 
محامــي. وقــد تــم املــس مــن هــذا الحــق يف 4.8% مــن الحــاالت. أمــا عــن الطالبــات الــاليت بلغــن 49.8% مــن مجمــوع النســاء املعتقــالت و/

أو الســجينات قــد حرمــت 3.5% منهــن مــن متابعــة امتحاناتهــا أو مواصلــة دراســتها وهــو إنتهــاك جســيم للحــق الطبيعــي والقانــوين للفتــاة 

املريــة يف التعليــم. 

كــا عانــت 5.5% مــن املعتقــالت و/أو الســجينات مــن القبــض عليهــن كأداة ضغــط عــى أحــد أفــراد عائالتهــن دون ضلوعهــن يف أي نشــاط 

ــس  ــة حب ــوين وهــو مواصل ــر القان ــاز غ ــالت و/أو الســجينات لالحتج ــن املعتق ــة تعرضــت 3.4% م ــداءات الظامل ــادة يف االعت ــف. وزي مخال

الســجينة أو املعتقلــة حتــى بعــد حصولهــا عــى إخــالء ســبيل أو بــراءة ملــدة ال تعلمهــا وال تقررهــا االّ إدارة الســجن. وقــد عانــت 10.5% مــن 

املعتقــالت و/أو الســجينات األمريــن مــن سياســة التّجديــد املســتّمر للحبــس اإلحتياطــي  املحبطــة. وأخــرا تــم إعــادة االعتقــال فيــا يعــرف 

بالتدويــر الســيايس  عــى ذّمــة قضيّــة أخــرى عــى األقــل ل2.9% مــن املعتقــالت و/أو الســجينات

العنــف النفــي:  تعرضــت 15.2% مــن املعتقــالت و/أو الســجينات للتّعذيــب الّنفــيس مــن ضمنــه التّهديــد باإلعتــداء واإلغتصــاب / الّســب 
واإلهانــة وتوجيــه كلــات محطـّـة مــن الكرامــة / جعلهــا تســمع و/أو تشــاهد تعذيــب شــخص آخــر يف بعــض األحيــان مــن العائلــة املقّربــة 

/ البقــاء معصوبــة العينــني / التّفتيــش الــّذايت عاريــة.

العنــف االجتامعــي: يتــم إســتهداف املعتقــالت و/أو الســجينات عــى خلفيــة سياســية أيضــا عــر حرمانهــن مــن حقهــن يف اإلختــالط 
باملجتمــع املصغــر داخــل الســجن زيــادة يف عزلهــن وتعنيفهــن. وقــد رصــدت بــالدي تحريــض بقيّــة الّســجينات عــى اإلعتــداء عــى الســجينة 

السياســية برسقــة متعلّقاتهــا، رضبهــا، التحــرّش بهــا يف 2% مــن املعتقــالت و/أو الســجينات. كــا تــم منعهــن مــن إســتقبال الزيــارات الخارجيــة 

مــن العائلــة يف 2.7% مــن الحــاالت وتعرضــت 2.3% منهــن للحبــس االنفــرادي. كــا منعــت 0.8% منهــن مــن حضــور جنــازة أحــد والديهــا أو 

. كليها

العنــف الجنــي: وقــد رصــدت بــالدي يف هــذا اإلطــار إنتهــاكات عديــدة شــملت التّحــرش، اإلجبــار عــى إجــراء إختبــار حمــل و/أو إختبــار 
عذريـّـة أو تفتيــش األعضــاء التناســلية يف مايشــبه إختبــار العذريــة ل4.3% مــن مجمــوع املعتقــالت و/أو الســجينات.
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المرأة المصرّية السجينة بين مطرقة القوانين المجحفة وسندان االنتهاكات الممنهجة

https://www.facebook.com/beladyeg/photos/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84/1314979652042120/
https://www.facebook.com/beladyeg/photos/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84/1314979652042120/


ثامنا، انتهاكات موجهة وممنهجة ضد الطالبات وضد الشابات!

تجهــت عصــا النظــام أساســا إىل الطالبــات حيــث تتصــدر نســبة النســاء املعتقــالت والســجينات ب49.8% ويعــود هــذا الرقــم املرتفــع إىل 

مشــاركتهن يف التظاهــرات الســلمية ونشــاطهن الســيايس أو الحقوقــي. البــد أن تحيلنــا هــذه األرقــام إىل القــارصات املحتجــزات، حيــث تبلــغ 

نســبة القــارصات الــاليت تــم اعتقالهــن و/أو ســجنهن 22% مــن مجمــوع النســاء موضــوع هــذه الدراســة.

ــة  ــؤولية الجزائي ــن املس ــد س ــل وتحدي ــوق الطف ــة لحق ــات الدولي ــة واالتفاقي ــات الوطني ــري والترشيع ــتور امل ــة الدس ــن حاي ــم م بالرغ

والطابــع الخــاص باملحاكمــة والعقوبــة إال أن كل هــذه التنصيصــات مــا هــي إال حــر عــى ورق. حيــث أننــا نجــد يف مــر قــارصات يحاكمــن 

ــا / مســاعدتها  ــا / متويله ــون / دعمه ــة أو جاعــة محظورة/أّسســت عــى خــالف أحــكام القان ــة إرهابي بتهمــة اإلنضــام إىل جاعة/عصاب

عــى تحقيــق أهدافهــا، ولعــل أشــهر القضايــا املتعلقــة بالقــارصات هــي الحكــم بالســجن 11 عامــاً لـــ 21 فتــاة بينهــن قــارصات ملشــاركتهن 

يف مظاهــرات مؤيــدة ملــريس يف نوفمــر 2013 وقــد أدانــت املحكمــة حينهــا الفتيــات بتهمــة االنتــاء لجاعــة إرهابيــة، إضافــة إىل تعطيــل 

حركــة املــرور واســتخدام القــوة خــالل املشــاركة يف تظاهــرات يف اإلســكندرية .

ــابات  ــاه الش ــاكات تج ــت االنته ــة منهج ــني أن الدول ــالدي يتب ــا ب ــت به ــي قام ــة الت ــة الثاني ــن الدرج ــة م ــل االحصائي ــالل التحالي ــن خ وم

والطالبــات بغيــة عرضهــن كمثــال للمــرأة املريــة مــن أجــل إخافتهــا وتكميمهــا. وتبــني أن الشــابات خاصــة الطالبــات منهــن هــن االكــر 

عرضــة لإلنتهــاكات.

انتهاك ممنهج وموجه 1  - عنف اجتامعي:
ــة الّســجينات عــى اإلعتــداء عليهــن )برسقــة متعلّقاتهــا، رضبهــا، التحــرّش  رصــدت بــالدي أن 78% ممــن عانــني مــن تحريــض بقيّ

بهــا…( شــابات مقابــل 9% منهــن مــن النســاء فــوق 36 ســنة بقيمــة P ذات مــؤرش إحصــايئ 0.03.

انتهاك ممنهج و موجه 2 - عنف جسدي :

ــات / الســحل / التحــرش /  ــع / الكــرس / الكدم ــرب /  الصف ــق ال ــداء عــن طري ــن اإلعت ــني م ــالدي أن 56% ممــن عان رصــدت ب

االصابــة بجــروح / الصعــق بالكهربــاء / التقييــد هــن شــابات )مــن 19 لغايــة 35 ســنة( مقابــل 1.6% مــن النســاء فــوق 60 ســنة 

ــايئ 0.009 ــؤرش إحص ــة P ذات م بقيم

انتهاك ممنهج وموجه 3 - عنف اجتامعي:

رصــدت بــالدي أن الفئــة العمريــة األكــر عرضــة ملنــع الســجينات مــن اســتقبال الزيــارة هــن الشــابات بنســبة 54% مقابــل 2.3% مــن 

النســاء فــوق 60 ســنة بقيمــة P ذات مــؤرش إحصــايئ 0.03

انتهاك ممنهج وموجه 4 - عنف نفي :

66% مــن النســاء الــاليت تعرضــن للعنــف النفــيس )مــن ضمنــه بالتّهديــد باإلعتــداء واإلغتصــاب / الّســب واإلهانــة وتوجيــه كلــات 

محطـّـة مــن الكرامــة / جعلهــا تســمع و/أو تشــاهد تعذيــب شــخص آخــر يف بعــض األحيــان مــن العائلــة املقّربــة / البقــاء معصوبــة 

العينــني / التّفتيــش الــّذايت عاريــة( هــن طالبــات مقابــل 13.2% ربــات بيــوت بقيمــة P ذات مــؤرش إحصــايئ 0.002.

انتهاك ممنهج وموجه 5 - عنف جني :

رصــدت بــالدي أن 90% ممــن تعرضــن للعنــف الجنــيس )التّحــرش/ اإلجبــار عــى إجــراء إختبــار حمــل و/أو إختبــار عذريـّـة  / تفتيــش 

األعضــاء التناســلية يف مايشــبه إختبــار العذريــة( هــن طالبــات مقابــل 3.3% هــن مــن فئــة العامــالت واملوظفــات بقيمــة P ذات 

مــؤرش إحصــايئ 0.004.

انتهاك ممنهج وموجه 6 - عنف جسدي : 

رصــدت بــالدي أن 36% ممــن تعرضــن لالهــال الطبــي املتعمــد )املنــع مــن إدخــال األدويــة / تدهــور الصحــة مــن دون تدّخــل 

عالجــي / التعنــت مــن العــرض عــى الطبيــب( هــن طالبــات مقابــل 5.9% مــن فئــة العامــالت واملوظفــات بقيمــة P ذات مــؤرش 

إحصــايئ 0.02.
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https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/11/131127_egypt_girl_jail_demonstration
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/11/131127_egypt_girl_jail_demonstration


النقاش

أوال، ألنها إمرأة ! 

إســتنادا ملــا رصدتــه منظمــة بــالدي خــالل الفــرتة موضــوع الدراســة ميكــن الجــزم بــأن وتــرة القمــع وتكميــم األفــواه يف تصاعــد مــن خــالل 

موجــة االعتقــاالت التــي مــا لبثــت أن تصبــح أكــر عشــوائية خاصــة مــع وجــود حــراك ســيايس بالبــالد. وإنطالقــا مــن عــدد النســاء املعتقــالت 

خــالل الســنوات مــن 2013 إىل 2020 نجــد أن النســب تتصاعــد مــع أحــداث فــض رابعــة وتظاهــرات ســبتمر 2019 وذلــك ال يعنــي عــدم 

وجــود حمــالت واســتهدافات خــارج الســنوات املذكــورة. إذ مــا ميكــن اســتنتاجه أن العنــف املســلط مــن قبــل النظــام مبختلــف أشــكاله يــزداد 

توحشــاً تجــاه النســاء رغــم اإللتزامــات التــي زعمــت الدولــة أنهــا قطعتهــا ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة أهمهــا تســمية ســنة 2017 بعــام 

املــرأة وإنشــاء مركــز اســتضافة وتوجيــه املــرأة املعنفــة وهــي حســب زعــم النظــام إحــدى الخدمــات التــي تهــدف إىل تعزيــز متاســك األرسة 

املريــة، وترســيخ النظــرة اإليجابيــة للســيدات والفتيــات، وحايتهــن مــن جميــع أنــواع العنــف ومســاعدة النســاء املعنفــات عــى إعــادة 

االندمــاج يف األرسة واملجتمــع  إضافــة لتغليــظ عقوبــة التحــرش  .

وذكــر تقريــر ملؤسســة  تومســون رويــرتز صــدر ســنة 2017 أن العاصمــة املريــة القاهــرة هــي األكــر خطــورة عــى النســاء، وأن التهديــدات 

ــة  ــذ ثــورة 2011. و قــد اعتمــدت املؤسســة يف تناولهــا للمســألة ثــالث معايــر متثلــت يف العنــف الجنــيس، نظــام الرعاي أصبحــت أكــر من

الصحيــة واملارســات الثقافيــة الســلبية. وهنــا البــد لإلشــارة أن مــع هــذه التقاريــر العامليــة التــي تــدق ناقــوس الخطــر كان البــد للدولــة أن 

تنتهــج مراجعــات شــاملة لحايــة املــرأة والفتــاة والنهــوض بهــا تبــدأ مــن إصــالح املنظومــة التعليميــة، الصحيــة، القانونيــة والجزائيــة ولكــن 

مل تــر املــرأة املريــة غــر زيــادة االنتهــاكات مــن الســلطة وعــى جميــع األصعــدة.

ثانيا، انتهاكات ممنهجة  ضد الشابات والطالبات لجعلهن عبرة لمن يعتبر !

يحمــل النظــام املــري إرث نظــام أبــوي ذكــوري مســيطر إجتاعيــا ليقــرتن باملارســات القمعيــة عــى مســتوى ســيايس حامــال عديــد األوجــه 

البشــعة، ويتضــح مــن خــالل مــا رصدتــه املنظمــة خــالل الفــرتة موضــوع البحــث أن الشــابات املريــات هــن األكــر تعرضــا لإلعتقــال حيــث 

يبلــغ معــدل أعــار النســاء املعتقــالت و/أو الســجينات 28.4 ســنة هــذا مــا يرتجــم النســبة املرتفعــة للشــابات داخــل الســجون. كــا أظهــر 

التحليــل اإلحصــايئ لبــالدي أن الشــابات والطالبــات هــن الهــدف األول للنظــام حيــث يســلط عليهــن القمــع بــكل قســوة لجعلهــن مثــال لــكل 

مــن يخــرج عــن تعليــات النظــام و يفكــر يف التمــرد عليــه.

ثالثا، 27 محافظة و66 سجنا !

كــا بينــا أعــاله، تتعــرض النســاء املريــات اىل ترســانة مــن التهــم املتعارضــة مــع الحريــات املدنيــة والسياســية مــن جهــة والتهــم األخالقيــة 

ــة  ــادئ حاي ــاء الفــرتة موضــوع الدراســة ال مــكان ملب ــا اإلشــارة أن مــع النظــام املــري املســيطر سياســيا أثن مــن جهــة أخــرى، يجــدر بن

الحريــة فــال وجــود ملبــدأ شــخصية العقوبــة ومبــدأ رشعيــة العقوبــة )ال جرميــة و ال عقوبــة دون نــص ســابق الوضــع( إضافــة إلنتهــاكات 

متنوعــة وعديــدة مــن يــوم اإليقــاف إىل مابعــد إخــالء الســبيل مــرورا باملحاكمــة. ومل تجــد النظــرة التســطيحية والســطحية للنظــام املــري 

بــّدا عــن توســيع ونســخ مايحصــل يف االماكــن الســالبة للحريــة يف اماكــن اخــرى حيــث أقــدم النظــام املــري عــى إصــدار قــرارات بنــاء 22 

ســجن جديــد خــالل الفــرتة املمتــدة بــني 2013 إىل 2020 ليصــل عــدد الســجون يف البــالد إىل 66 ســجن  . 
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-22-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A


رابعا، صعوبة الولوج إلى الحقوق دون إستثناء

كل املعطيــات التــي تــم تجميعهــا خــالل هــذه الدراســة تظهــر أن الســلطة متنــع الحــق يف الولــوج اىل التعليــم والصحــة والحــق يف احــرتام 

الحرمــة الجســدية وعــدم التعــرض للتعذيــب والحــق يف عــدم التعــرض لالختفــاء القــرسي والحــق يف املحاكمــة العادلــة.  والبــد مــن ذكــر أن 

وجوهــا أخــرى مــن عمــل بــالدي كالدعــم النفــيس والقانــوين، يبــني اســتحالة الحصــول عــى حقــوق عديــدة أخــرى منهــا الحــق يف الولــوج إىل 

املعلومــة والحــق يف الثقافــة...

االستنتاجات والتوصيات 

اســتنادا عــى مــا ســبق ذكــره ميكــن اســتخالص مجموعــة مــن االســتنتاجات تناشــد عــى أساســها منظمــة بــالدي الدولــة املريــة مبجموعــة 

توصيــات عاجلــة و حتميــة: 

1(  اإلطــار القانونــي المصــري المجحــف يســاهم فــي تصاعــد حمــات االعتقــال ضــد المــرأة 
)قانــون التظاهــر، قانــون الجرائــم  اإللكترونيــة…( لذلــك توصــي منظمــة بــادي بمراجعــة 
القوانيــن المقيــدة للحريــات المتعارضــة مــع الدســتور والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة 
وااللتــزام أيضــا بتقييــد النــص الجزائــي وتجنــب النصــوص الفضفاضــة تطبيقــا لمبــدأ شــرعية 
الجرائــم والعقوبــات و إلغــاء العقوبــات الســجنية للصحفيــات والمدونــات ضمانــا للحريــات 

العامــة.

لاعتقــال  عرضــة  المجتمعيــة  وفئاتهــن  أعمارهــن  باختــاف  المصريــات  النســاء  كل   )2
والســجن ولكــن االنتهــاكات ممنهجــة وموجهــة ضــد فئــات معينــة خاصــة الطالبــات 
والشــابات بغايــة زرع الخــوف فــي نفــوس مــن يفكــر فــي معارضــة النظــام الحاكــم. كذلــك 
المحاضــر ال يتــم تحريرهــا بطريقــة شــخصية حيــث يتــم نســخ ولصــق نفــس التهــم فــي كل 
المحاضــر. لذلــك توصــي منظمــة بــادي بتوفيــر الحمايــة الازمــة للموقوفــات والمعتقــات 
عــن طريــق تمكيــن هيئــات المراقبــة المســتقلة الوطنيــة والدوليــة ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي مــن زيــارة ومراقبــة األماكــن الســالبة للحريــة، إضافة إلنشــاء هيئة وطنية مســتقلة 
ــات  ــن الممارس ــره م ــب وغي ــن التعذي ــة م ــة للحماي ــالبة للحري ــن الس ــى االماك ــة عل للرقاب
الحاطــة مــن الكرامــة االنســانية، وتفعيــل القوانيــن التــي تمّكــن الموقوفــات والمعتقــات 

مــن حــق الدفــاع والحــق فــي الفحــص الطبــي قبــل اإلمضــاء علــى المحاضــر.

3( الســجن علــى خلفيــة قضيــة سياســية يــؤدي بشــكل شــبه آلــي إلــى االنقطــاع عــن 
إلــى تمكيــن  بــادي الســلطات  أو الفصــل مــن العمــل لذلــك تدعــو منظمــة  التعليــم 
الســجينات مــن مواصلــة تعليمهــن بإعتبــاره حــق دســتوري وحــق أساســي مــن حقــوق 

اإلنســان خاصــة بالنســبة للمــرأة.

ــى كافــة حقوقهــن )الصحــة،  ــوج إل 4( الســجينات والمعتقــات ممنوعــات مــن الول
التعليــم، الثقافــة...(، فــي بعــض األحيــان مــن الحــق فــي الحيــاة )انتهــاكات تمــس 
ــي  ــال الطب ــية، اإلهم ــة األساس ــات البيولوجي ــن الحاجي ــع م ــدية، المن ــة الجس الحرم
المتعمــد...( و يجــدر بنــا التذكيــر بــأن اإلهمــال الطبــي يرتقــي الــى القتــل العمــد دون 
عقوبــة أو مســائلة تذكــر لذلــك تدعــو منظمــة بــادي الســلطات إلى توفيــر الخدمات 
الصحيــة للمســجونات التــي تقرهــا القواعــد الدوليــة والعمــل علــى تحســين جودتها 

بصفــة عاجلــة كأولويــة قصــوى.
ــك  ــراء لذل ــوط الحم ــاق كل الخط ــج  ف ــط ممنه ــر نم ــي مص ــري ف ــاء القس 5(  اإلختف
ــاء  ــي اإلختف ــر ف ــل أو باألم ــاركين بالفع ــة كل المش ــادي بمعاقب ــة ب ــي منظم توص
القســري للمعتقــات إضافــة لتبنــي االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص من 
ــة قصــوى وملحــة إضافــة للعمــل علــى قوانيــن داخليــة  االختفــاء القســري كأولوي

لضمــان تفعيــل هــذه االتفاقيــة.
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8( اتعذيــب بنوعيــه الجســدي والنفســي واالختفــاء القســري ومختلــف االنتهــاكات 
االخــرى جرائــم ال تســقط بالتقــادم وتدعــو بــادي الــى تمكيــن المجتمــع المدنــي مــن 
مســاعدة الناجيــات والضحايــا والعمــل علــى دعمهــن وتحمــل الدولــة مســؤوليتها 
ــة  ــة القضائي ــاح المنظوم ــى إص ــل عل ــن والعم ــل له ــرر الحاص ــرر الض ــة لجب التاريخي
ــه  ــي وضامن ــوع االجتماع ــة للن ــات مراعي ــن خدم ــا يضم ــة مم ــجنية والتعليمي والس

لتوعيــة األجيــال الحاليــة والقادمــة وحمايتهــا مــن هــذه االنتهــاكات.
9( نظــرة الدولــة لــكل التحديــات نظــرة ســطحية وتســطيحية يتــم مــن خالهــا 
ــة  ــادي الدول ــدة. وتدعــو ب ــد وبنــاء ســجون جدي ــد وســجن المزي دائمــا اعتقــال المزي
النتهــاج سياســات عموميــة شــاملة مراعيــة للنــوع االجتماعــي تمّكننــا مــن التربيــة 
علــى القواعــد الســلوكية المحترمــة للمــرأة منــذ مرحلــة التعليــم االبتدائــي إضافــة 
للعمــل علــى تطويــر اســتراتيجية شــاملة لدعــم المــرأة وحمايتهــا مــن جميــع أنــواع 

العنــف المســلط والتمييــز.
10( اســتعمال المــرأة كأداة ضغــط علــى أحــد أفــراد أســرتها اليعــدو أن يكــون ظلمــا 
وبهتانــا كبيــرا وتناشــد بــادي الدولــة المصريــة بالنــأي بالمــرأة خاصــة األمهــات 
والمســنات عــن مثــل هاتــه االنتهــاكات الصارخــة واحتــرام مبــدأ شــخصية العقوبــات.

خاتمة

يف عــام 2020 ، احتلــت مــر املرتبــة 134 عــى 153 دولــة يف تصنيــف مــؤرش الفجــوة بــني الجنســني  . عــالوة عــى ذلــك ، احتلــت مــر 

املرتبــة 125 مــن بــني 128 دولــة يف مــؤرش ســيادة القانــون )مــرشوع العدالــة العاملــي(  . مبــؤرش إجــايل 0.36 وهــي نتيجــة مل تتحســن منــذ 

4 ســنوات املاضيــة. أمــا بالنســبة للعامــل الرابــع لهــذا املؤرش)الحقــوق األساســية لــكال الجنســني(، فقــد احتلــت مــر املرتبــة 127 عــى 128 

دولــة وكانــت الســابعة مــن بــني مثــاين دول يف منطقــة الــرشق األوســط وشــال إفريقيــا مبــؤرش 0.28. 

تعــد مــر موطًنــا لـــ 48.7 مليــون امــرأة، ومــن املؤكــد أن تحســني ظروفهــن ســيكون لــه تأثــر كبــر عــى التقــدم االقتصــادي واالجتاعــي 

للبــالد. مــن خــالل هــذا التقريــر التحليــي واملقــارن، قدمــت بــالدي مــن وجهــة نظــر حقوقيــة،

وضعيــة املــرأة املريــة مــن خــالل دراســة منــوذج املعتقــالت والســجينات مــن النســاء والفتيــات. وقدمــت بــالدي توصيــات عديــدة يجــب 

أخذهــا بعــني اإلعتبــار يف الجهــود املبذولــة لتعزيــز دولــة القانــون وازدهــار البــالد.

13

14

13

14
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Egypt/
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6(  أمــا فــي عاقــة باالنتهــاكات علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي فتدعــو منظمــة 
بــادي إلغــاء الفحوصــات علــى أســاس النــوع االجتماعــي )فحــص العذريــة، تفتيــش 
االعضــاء التناســلية...( و إلغــاء الجرائــم األخاقيــة عمومــا وخاصــة علــى أســاس 

التوجــه الجنســي.
7( العقوبــات الســجنية حاضــرة بقــوة وغيــاب تــام للعقوبــات البديلــة ممــا يســاهم 
فــي تكــدس الســجون لذلــك تناشــد منظمــة بــادي الســلطات لمراجعــة المنظومــة 
العقابيــة وفتــح المجــال أمــام الحــق فــي الثقافــة والصحــة النفســية والتعليــم 
داخــل الســجون لتفعيــل الــدور االصاحــي والتأهيلــي للســجون وعــدم االكتفــاء 

بالــدور العقابــي.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Egypt/

