


بالدي : جزيرة اإلنسانّية -- منظمة حقوقية تدعم األطفال في 
مصر منذ 2017

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

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

ملخ
مــع حلــول الّذكــرى الحــادي عشــر لثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، وبدايــة العــام الّثامــن، علــى توّلــي 
الّرئيــس الحالــي عبــد الفتــاح الّسيســي للّســلطة فــي مصــر، ال تــزال البــاد تشــهد انحســارًا تاّمــًا فــي الحرّيــات 
العاّمــة واســتهدافًا ممنهجــًا للّنشــاط فــي المجــال العــام إقتناعــًا مــن الّســلطات بأنــه الّســبيل الوحيــد لمنــع 

تكــرار ماحــدث فــي ينايــر 2011. 

إذن، بنفــس الّنهــج واصــل الّنظــام المصــري خــال ســنة 2021 اللجــوء إلــى قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب لتكميــم 
المنتقديــن/ات  وإبقــاء  والّصحافييــن/ات  اإلنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن/ات  المعارضيــن/ات  أفــواه 
فــي الحبــس اإلحتياطــي إلــى أجــل غيــر مســّمى. حيــث لــم تتوّقــف أجهــزة األمــن عــــن إلقــاء القبـــض علــــى 
المواطنيــن/ات ومحاكمتهم/هــّن بالقضايــا الّسياســّية التــي تشــمل تهًمــا عديــدة منهــا اإلرهابّيــة واألخاقّيــة 

واإلقتصادّيــة واإللكترونّيــة. 

ومــن خــال هــذا الّتقريــر، تتنــاول بــادي بالّتحليــل فــي البدايــة أنمــاط القبــض والفئــات والقطاعــات األكثــر 
تعّرضــا لــه، ثــّم تقــّدم نظــرة عــن إحصائّيــات ضحايــا اإلنتهــاكات فــي 2021 مــن خــال اإلنتهــاكات الموّجهــة 
ــات )مجتمــع الميم/عيــن كمثــال(، األطفــال، والّنســاء، ثــم مــا يمــارس عليهــم/ّن  ضــد الّنشــطاء/ات، األقلّي
مــن إنتهــاكات داخــل مّقــار اإلحتجــاز  كالّتعذيــب وســوء المعاملــة كالّتشــريدة واإلهمــال الطّبــي، والمنــع 
يــارة والترّيــض إضافــة ألســاليب عديــدٍة مــن ســوء إســتخدام القوانيــن إلجبــار الّضحايــا علــى الحبــس  مــن الّز

المتواصــل مثــل ظاهــرة الّتدويــر والّتجديــد المســتّمر للحبــس اإلحتياطــي، إلــخ.

مقّدمة 

الّديمقراطــي  11 ســنة منــذ تعالــت أصــوات المصرّييــن/ات حالمــًة ومطالبــًة باإلنتقــال  اليــوم  تمــّر 
ــى الحقــوق  ــم يجــِن ســوى التضّييــق المتواصــل عل ــة إاّل أّن الّشــعب المصــري ل ــة اإلجتماعّي والعدال
والحرّيــات العاّمــة والخاّصــة والقمــع. وكمثــِل هــذه العشــرّية، لــم تختلــف ســنة 2021 عّمــا ســبقها مــن 
حيــث التضّييــق الّسياســي وإحتجــاز الّنشــطاء/ات وأّي/ة مواطــن/ة يحــاول الّتعبيــر عــن رأيه/هــا خــارج 

الّســردّية السياســّية للّنظــام المصــري الجاثــم علــى الحيــاة الّسياســّية والفضــاء العــاّم. 

ومــع تعــّدد الحــاالت وتكــرار هــذه الممارســات، أصبــح اليــوم مــن المألــوف الحديــث عــن أســاليب 
ــا ينطلــق مــن القبض  القمــع ليكــون مســار مــن تخــّول له/هــا نفســه/ها معارضــة الّنظــام واضًحــا وجليًّ
وصــواًل لإلحتجــاز وســط غيــاٍب كلــّي لشــروط المحاكمــة العادلــة مــع إنتهــاك صــارخ للحقــوق الكونّيــة 

للمحتجزيــن/ات وعــدم اإلكتــراث بالقوانيــن الوطنّيــة بمــا فــي ذلــك دســتور الّدولــة المصرّيــة. 

ــا يصــل إلــى كل جوانــب  إضافــة للتضّييــق السّياســي، أنتجــت مظاهــر اإلســتبداد فــي مصــر نظاًمــا رقابيًّ
حيــاة المواطــن/ة خاّصــة الّنســاء والفتيــات ليشــمل الّرقابــة األخاقّيــة واألبوّيــة إســتنادًا إلــى تهــٍم 
أخاقّيــة تتعلــق أساًســا بملبســهّن أو تصرفاتهــّن أو طريقــة كســبهّن المــال مــن نشــاط مواقــع 

ــة واآلداب العاّمــة. الّتواصــل اإلجتماعــي تحــت عنــوان مخالفــة قيــم األســرة المصرّي

لــكّل هــذه الممارســات، لــم يســلم المصرّييــن/ات بعــد ســجنهم/هن مــن القمــع  إضافــة 
والّتنكيــل، فقــد ســّجلت ســنة 2021 أبشــع مظاهــر اإلعتــداء مــن ســاعة القبــض وصــوال إلــى 
ــان اإلخفــاء القســري وبعــد  ــه مــن إنتهــاكات أّولهــا فــي أغلــب األحي ــرة اإلحتجــاز بمــا يحتوي دائ
الّظهــور أمــام الّنيابــة تبــدأ مرحلــة الحبــس اإلحتياطــي وتجديــده المســتمّر الــّذي يمكــن أن يصــل 
الّســنوات والّتدويــر )ُيقَصــد بــه إعــادة حبــس الّســجين/ة إحتياطّيــًا، مــّرة أخــرى علــى ذّمــة قضّيــة 
-أو أكثــر- جديــدة ســواًء بعــد إخــاء ســبيله/ها أو أثنــاء حبســه/ها(. أمــا داخــل الّســجن، فليــس 
للّســجين/ة غالًبــا أي حــّق يذكــر، فيتضاعــُف العقاب بالّتشــفي واإلنتقامّية بإســتعمال أســاليٍب 

عديــدٍة ســنتعّرض لهــا تباًعــا خــال هــذا الّتقريــر فــي جــزء اإلنتهــاكات. 
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المنهجّية

الّنســاء  اإلنســان ضــد  حقــوق  وإنتهــاكات  بالقبــض  الخاّصــة  المعطيــات  رصــد  علــى  الّتقريــر  هــذا  يرتكــز 
واألطفــــــال والّنشطـــاء/ات خــال ســنة 2021. تــم جمــع هــذه المعطيــات علــى مــدى 12 شــهًرا اســتخدمت 
ــر مباشــرة  ــة غي ــة فــي بــادي إضافــة لمصــادر ثانوّي ــات الوحــدة القانونّي فيهــا بــادي عــّدة وســائل منهــا بيان
المجتمــع  اإلجتماعــي ومتابعــات منّظمــات  الّتواصــل  واإلخبارّيــة ومواقــع  الصحفّيــة  المواقــع  كمتابعــة 
المدنــي والبيانــات الرصدّيــة. وقــد اســتند الّتقريــر كمرجعّيــة لــه فــي توثيــق اإلنتهــاكات علــى الّدســتور المصــري 

واالتفاقّيــات الدولّيــة الخاّصــة بحقــوق اإلنســان المذكــورة فــي الملحــق القانونــي للّتقريــر. 

وفي تحليل أنماط اإلنتهاكات، اعتمدت بادي الّتصنيف اآلتي: 

أنمــاط القبــض: انقســمت لقبــض عشــوائي وهــو الــذي يتــم خــال ضبــط مواطنيــن/ات فــي حشــود أو 
مظاهــرات بمــا يخالــف قانــون الّتجمهــر وللقبــض الموّجــه والــّذي شــمل أي عملّيــة قبــض تّمــت مــن خــال 
إســتهداف مســّبق، ســواًء بإقتحــام منــازل، أو بنــاًءا علــى الخلفّيــة السياســّية أو الّنشــاطات كالقبــض علــى 

المؤثريــن/ات علــى مواقــع الّتواصــل اإلجتماعــي.

أمــا بالّنســبة لإلنتهــاكات أثنــاء القبــض أو اإلحتجــاز أو الحبــس اإلحتياطــي أوالّســجن فقــد قّســمتها 
بــادي كاآلتــي:

العنــف الجســدي: شــمل أنــواع اإلعتــداء علــى جســد المحتجــز/ة أو الّســجين/ة بالّضــرب أو الــّركل أو الّصفــع 
إضافــة إلــى أســاليب أخــرى مــن ســوء المعاملــة والّتعذيــب مثــل منعهم/هــن مــن الّتريــض وإحتجازهم/هــن 

فــي ظــروف غيــر آدمّيــة مثــل الّزنازيــن المليئــة بالحشــرات والّتدخيــن وعديمــة اإلضــاءة والّتهوئــة.

العنــف اإلجتماعــي: عــزل المحتجــز/ة أو الّســجين/ة عــن المجتمــع الّســجني المصّغــر أو عــن المجتمــع 
يــارات، الحبــس مــع جنائّييــن/ات بالّنســبة للّســجناء/ات السياســّيين/ الخارجــي )الحبــس اإلنفــرادي، منــع الّز

ــخ(. ات، إل
العنــف الّنفســي: الّتعــدي علــى المحتجــز/ة أو الّســجين/ة باألفعــال أو األلفــاظ التــي تســئ إليه/هــا نفســّيا 

كالّســب وتوجيــه الّشــتائم وتعصيــب العينيــن، إلــخ.

العنف الّسياسي والمؤّسساتي: تعّرض المحتجز/ة أو الّسجين/ة للعنف من قبل الّسلط ومؤّسسات 
الّدولــة. ويشــمل عديــد الممارســات اّلتــي تجعــل الولــوج إلــى الحقــوق صعبــا وفــي بعــض األحيــان مســتحيا 
كاإلخفــاء القســرّي والّتجديــد المســتّمر للحبــس اإلحتياطــي والّتدويــر علــى ذّمــة قضايــا جديــدة واإلهمــال 

الّصحــي المتعّمــد والمحاكمــات الجنائيــة والعســكرّية لألطفــال.

قامــت بــادي بتقييــم جــودة ودّقــة البيانــات التــي تــم جمعهــا بإســتعمال تقنيــة الّتدقيــق الّثاثــي وعــدة نقــاط 
تقييميــة أثنــاء إدخــال البيانــات وترميزهــا وتحليلهــا.

تائج
ّ

الن

أّواًل، أنماط القبض

تتواصــل حمــات القمــع ضــد المعارضيــن/ات والمنتقديــن/ات فــي مصر دون توّقف، إذ يســتّمر إلقاء القبض 
علــى العديــد مــن المواطنيــن/ات علــى خلفّيــة دوافــع سياســّية أو شــبه سياســّية. ويعانــي محتجــزي/ات الــّرأي 
مــن المحاكمــات الجائــرة واإلحتجــاز فــي ظــروف ســّيئة للغايــة ســواًءا ب أو بــدون محاكمــٍة علــى ذّمــة قضايــا 
وتهــٍم ال أســاس لهــا مــن الّصحــة فــي أغلــب األحيــان. ورصــدت بــادي حــوادث قبــٍض تعســفيٍّ فــي 2021 ضــّد 

59 إمــرأًة، 23 طفــًا/ة، 33 ناشــًطا/ًة، و3 مثلّييــن.

٣
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من ضمن الّذين/تي نعرُف ظروف القبض عليهم/هّن، سّجلت بادي أنماط القبض كالّتالي:

ــا فــي مخالفــة  ــم خــال ضبــط مواطنيــن/ات فــي حشــود أو مظاهــرات غالب ــّذي يّت قبــض عشــوائي: وهــو ال
لقانــون الّتجمهــر والّتظاهــر وقــد رصــدت بــادي القبــض علــى 3 نســاء مصرّيــات فــي هــذا اإلطــار وهــّن إيمــان 

وشــيماء وفاطمــة أحمــد فقــط لتواجدهــن بجانــب حشــود صغيــرة.

قبــض موّجــه: خافــًا للقبــض العشــوائي، القبــض الموّجــه هــو قيــام قــوات األمــن بالقبــض علــى أشــخاص 
بعينهم/هــن، ســواًءا مــن منازلهم/هــن أو مــن الّشــارع وذلــك بنــاًءا علــى إســتهداٍف مســّبق، ورصــدت بــادي 
خــال ســنة 2021 حــاالِت قبــٍض مّوجــٍه كاآلتــي: 33 إمــرأًة، 5 قّصــر/ات )أطفــال(، 18 ناشــًطا/ًة، و3 مثلّيــون. 

وفيمــا يلــي إســتعراض لبعــض ماتــّم رصــده مــن حــاالت قبــض موّجــه كان كل منهــا ممنهجــًا.

إيزيــس مصطفــى: إيزيــس هــي شــابة مصريــة، تبلــغ مــن العمــر 27 عامــًا، وتعمــل بالوحــدة الصحيــة 
الخاصــة بقريــة كفــر عطــاهللا ســامة التابعــة لمحافظــة الشــرقية. وبحســب إيزيــس كانــت األمــور 
مســتقرة منــذ بدايــة عملهــا حتــى فتــرة قريبــة عندمــا تــم تعييــن موظفــة جديــدة مســؤولة عــن دفتــر 
الحضــور واالنصــراف، وكانــت هــذه األخيــرة تتعمــد مضايقــة إيزيــس والّتعليــق المســتمر بشــكل 
مهيــن علــى مابســها وعــدم ارتدائهــا للحجــاب، ممــا دفــع إيزيــس إلــى التقــدم للنيابــة اإلدارية بشــكوى 
ضــد هــذه الموظفــة. ولّمــا علمــت الموظفــة المذكــورة بأمــر هــذه الشــكوى قامــت بالتعــدي عليهــا 
بالضــرب مــع بعــض الممرضــات وأحــد العامليــن بالضــرب والتحــرش. وثَّقــت إيزيــس مــا حــدث لهــا 
بفيديــو مصــور للحظــة االعتــداء عليهــا، واتجهــت إلــى مركــز شــرطة الزقازيــق أيــن حــررت المحضــر رقــم 
38399 لســنة 2021 جنــح مركــز الزقايــق، والــذي بموجبــه اّتهمــت زمائهــا اإلدارييــن فــي العمــل بالّتعــدي 

عليهــا بالضــرب والّتحــرش.
وبتاريــخ 16 أكتوبــر 2021، فوجئــت إيزيــس بقــّوة مــن األمــن اصطحبتهــا إلــى قســم الّشــرطة أيــن مكثــت 
لمــّدة يوميــن حّتــى تــّم عرضهــا علــى نيابــة أمــن الّدولــة العليــا. وأصــدرت هــذه األخيــرة قــراًرا بحبســها 
ــى  ــة ونشــر أخبــار كاذبــة. وحّت ــا علــى ذّمــة الّتحقيقــات بتهمتــي اإلنضمــام لجماعــة إرهابّي لّمــدة 15 يوًم
وقــت كتابــة هــذا الّتقريــر، الزالــت إيزيــس محبوســًة، يّتــم تجديــد حبســها اإلحتياطــي فــي كلِّ جلســٍة.

فتيــات التيــك تــوك: أقــّر الّرئيــس الّسيســي القانــون رقــم 175 لســنة 2018 الخــاّص بمكافحــة الجريمــة 
ــة الــّذي يتيــح للّنيابــة العاّمــة فــرض تصــّورات غيــر دســتورّية عــن قيــم األســرة والمجتمــع  اإللكترونّي
وإســتخدام الحبــس اإلحتياطــي أو اإلحالــة للمحاكمــة الجنائّيــة. تباًعــا، ظهــرت علــى نحــو مفاجــىء 
ــة ضــّد عــدد مــن الفتيــات والّنســاء صاحبــات  ــة العاّم باغــاٌت متاحقــٌة مــن بعــض المحاميــن للّنياب
حســاباٍت علــى موقــع الّتواصــل اإلجتماعــي تيــك تــوك. وتــّم فــي يوليــو 2021، القبــض علــى الفتــاة نانســي 
حجــازي ذات 16 ربيًعــا علــى ذّمــة هــذه القضّيــة. كمــا تــّم الحكــم علــى الشــاّبتين حنيــن حســام ومــوّدة 
األدهــم بالّســجن والغرامــة. وتراوحــت األحــكام بيــن ال6 وال10 ســنوات بعــد أن ضّمــت القضّيــة، 
مجموعــًة مــن الّتهــم األخاقّيــة مثــل »اإلعتــداء علــى قيــم ومبــادئ األســرة المصرّيــة والمجتمــع« 
و»الّتحريــض علــى الّدعــارة« و»اإلشــتراك مــع آخريــن فــي إســتدراج الفتيــات وإســتغالهن عبــر الّبــث 

المباشــر« .  

قبــض جماعــي علــى أســر: تّتبــع األجهــزة األمنّيــة نمطــًا آخــًر فــي القبــض المّوجــه وهــو الّلجــوء إلحتجاز 
أســرٍ بأكملهــا فــي حــال عــدم عثورهــا علــى الّشــخص المطلــوب إلجباره/هــا علــى تســليم نفســه/ها. 
وقــد رصــدت بــادي حالتــي قبــض جماعــي علــى أســر فــي ســنة 2021 مــن ضمنهــم أســرٌة تــم إخــاء 
ســبيلها وأســرٌة مازالت قيـــــد اإلخفتـــــاء القســري حّتــــــى وقت كتابة هذا الّتقرير. وتّضم هذه األســر 4 
 رّضٍع/ات. ولعّل أبرز مثــــاٍل هــــو أســـرُة عصـــام غريب مهــــران المكــــّونة مـــن 7 أفراٍد 

ٍ
 و3 أطفال

ٍ
نساء

. وقــد تــّم إقتحــام منــزل هــذه األســرة فــي ديســمبر 2021 وإقتيـــــادهم/هن 
ٍ
 ورضيــع

ٍ
منهم/هــن 3 نســاء

إلــى مــكاٍن غيــر معلــوٍم. ولــم تتمّكــن بقّيــة العائلــة مــن الحصــول علــى أّي معلومــاٍت عــن مكانهم/هــن 
حّتــى وقــت كتابــِة هــذا الّتقريــر.
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ثانيًا، إحصائّيات حول ضحايا اإلنتهاكات في 2021

1. إستهداف الّنشطاء/ات المصريّين/ات وجعلهم/هن عبرًة لغيرهم/هن من المواطنين/ات

ال يــزال الّنظــام المصــري يســتهدف الّنشــطاء/ات فــي حمــاِت إضطهــاٍد مســتمّرٍة لمجــّرد ممارســة 
حّقهم/هــّن فــي الّتعبيــر ونشــاطهم/هن فــي المجــال العــاّم. ورصــدت بــادي ســنة 2021 تعــّرض 62 
 و52 ناشــًطا( للقبــض أو الّســجن علــى ذّمــة قضايــا 

ٍ
ناشــًطا/ًة فــي المجــال العــاّم )10 ناشــطات

سياســّية و/أو إلنتهــاك حقوقهم/هــّن أثنــاء مــّدة الحبــس منهم/هــّن 33 ناشــًطا/ًة تــّم القبــض 
عليه/هــّن خــال ســنة 2021. وتــوزع هــؤالء كاآلتــي: 14 ناشــًطا/ًة بالمجتمــع المدنــي ومؤثّريــن/ات علــى 
وســائل التّواصــل اإلجتماعــي، 11 صحفيًّــا/ًة، 9 نشــطاء/ات سياســّيين/ات، 8 محاميــن/ات، 5 
ــاء/ات )فــي عاقــة بقضايــا الّنشــر عــن جائحــة كورونــا(، 4 باحثيــن/ات،  نقابّييــن/ات، 5 أئّمــة، 4 أطّب
وموّظفــان بالمجتمــع المدنــي. تراوحــت أعمــار هــؤالء الّنشــطاء/ات بيــن 23 و86 ســنًة. ويســتعرض 

الّرســم البيانــي آخــر هــذا الّتقريــر أنمــاط الّتهــم الّتــي تــّم توجيههــا لهــؤالء الّنشــطاء/ات.
وقــد تــّم الحكــم فــي 2021 علــى 3 مــن ضمــن هــؤالء الّنشــطاء/ات بأحــكام بالّســجن أو بالّســجن 
المشــّدد والغرامــة لمــدٍد تتــراوح بيــن 4 و15 ســنةً. لعــّل أبرزهم/هــن هــو الّناشــط المدنــي عــاء عبــد 
الفّتــاح الــذي عّبــر فــي ســبتمبر 2021 أثنــاء مقابلتــه لمحاميــه عــن ســوء األوضــاع داخــل الّســجن وحرمانــه 
مــن كّل حقوقــه. كمــا قضــت محكمــة جنــح أمــن الّدولــة فــي ديســمبر 2021 عليــه بالّســجن 5 ســنوات 

بتهمــة »نشــر أخبــار كاذبــة«.
كمــا رصــدت بــادي تعــّرض/ت 14 ناشــًطا/ًة لإلخفــاء القســري لمــدٍد تتــراوح بين 5 و30 يوًمــا والّتجديد 
المســتّمر للحبــس اإلحتياطــي ضــّد 15 ناشــًطا/ًة. نذكــر منهم/هــن الّصحفــي هشــام عبــد العزيــز الــذي 
تعــّرض للعديــد مــن اإلنتهــاكات منــذ القبــض عليــه فــي 2019 كاإلخفــاء القســري أليــام متتاليــة وســوء 
معاملتــه. إضافــة إلصابتــه بأمــراٍض أخــرى، أصيــب هشــام بالميــاه الّزرقــاء فــي عينيــه فــي ســنة 2021 
وأصبــح يعانــي مــن إرتفــاٍع فــي ضغــط العيــن ســّبب لــه إعتاًمــا فــي القرنّيــة وعــدم وضــوٍح فــي الرؤيــة. 
وإذ يحتــاج هشــام إلجــراء جراحــٍة عاجلــٍة حتــى ال يفقــد بصــره، تقّدمــت أســرته بأكثــر مــن إلتمــاٍس 
إلجــراء جراحــة لــه خــارج مستشــفى الّســجن علــى نفقتهــا الخاّصــة. ولكــن تواصــل الّســلطات تتعّنتهــا 
فــي حرمانــه مــن حّقــه فــي الّصحــة وفــي الحيــاة بــل وتســتّمر فــي فــي تجديــد حبســه اإلحتياطــي مــراًرا 

وتكــراًرا.
 قــد اشــتكوا/ين مــن الّظــروف الغيــر آدمّيــة لحبســهم/هن فــي زنازيــن مليئــة 

ٍ
/ات

ٍ
وقــد كان 7 نشــطاء

بالحشــرات وعديمــة اإلضــاءة والّتهوئــة. كمــا تــّم منــع 2 منهم/هــن مــن حّقهم/هــن فــي الّتريــض. 
ورصــدت بــادي أيضــا حرمــان 33 منهم/هــن مــن الّرعايــة الصحّيــة أثنــاء فتــرة ســجنهم/هن عبــر منــع 
إدخــال أدويــة األمــراض المزمنــة أو الّتعنــت فــي الّســماح بمقابلــة الّطبيــب/ة، إلــخ. وقــد أّدى هــذا 
لوفــاة 18 ناشــًطا فــي 2021 جــّراء اإلهمــال الّصحــي المتعّمــد والّظــروف الّســجنّية الغيــر مائمــة لتنفيــذ 
إجــراءات مكافحــة تفّشــي جائحــة كورونــا مــن زنازيــن مكّتظــٍة وعديمــة الّتهوئــة وغيــاب األدويــة ومنــع 

دخــول مــّواد الّنظافــة والّتعقيــم. 
/ات ســنة 2021. وهنــا نذكــر الباحــث أحمــد ســمير 

ٍ
أّمــا عــن الّتعذيــب البدنــي، فقــد طــال 5 نشــطاء

ســنطاوي الــّذي تــم القبــض عليــه فــي ينايــر 2021. وتــّم إخفــاؤه قســرّيا لعــّدة أّيــاٍم تعــّرض فيهــا للّضــرب 
علــى البطــن والّصفــع علــى الوجــه بينمــا كان مكّبــل اليديــن ومعصــوب العينيــن. وقــد تــّم الحكــم عليــه 
 فــي يونيــو 2021 علــى ذّمــة القضّيــة 774 لســنة 2021 جنــح أمــن الّدولــة طــوارئ 

ٍ
بالّســجن لمــّدة 4 ســنوات

والمقّيــدة برقــم 877 لســنة 2021 حصــر نيابــة أمــن الّدولــة العليــا بتهمــة نشــر أخبــار كاذبــة فــي الّداخــل 
والخــارج.

كمــا اشــتكى اثنــان آخــرون مــن الّتعذيــب الّنفســي منهمــا نائــب مرشــد اإلخــوان المســلمين الّســابق 
محمــود عــّزت البالــغ مــن العمــر 77 عامــا. وقــد كان هــذا األخيــر قــد اشــتكى فــي آخــر محاكمــة لــه مــن 
عــدم مراعــاة كبــر ســّنه وكرامتــه عبــر عــّدة ممارســات منهــا  تعصيــب عينيــه أثنــاء نقلــه إلــى المحكمــة 

ورمــي األكل مــن فتحــة بــاب الّزنزانــة الّتــي ال يســمُح لــُه بمغادرتهــا إاّل عنــد الّنقــل للمحكمــة.

٥
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 مــن حّقهم/هــن فــي تلّقــي زيــارات وتعــّرض 2 للتّغريبــة 
ٍ

/ات
ٍ
ورصــدت بــادي أيًضــا حرمــان 9 نشــطاء

 .) )نقــل الّســجين/ة مــن ســجنه/ها إلــى آخــر بعيــٍد عــن زمائه/هــا الّذيــن آعتادهم/هــن كإجــراٍء عقابــيٍّ
كمــا تــّم تدويــُر 5 آخريــن/ات علــى ذّمــة قضايــا جديــدة. قــام/ت 3 منهم/هــن باإلضــراب عــن الّطعــام 

داخــل الّســجن إحتجاًجــا علــى هــذه اإلنتهــاكات المتكــّررة.

2. تهميش األقلّيات - مجتمع الميم/عين كنموذج

إن اإلّتجاهــات المعاديــة للمثلّييــن/ات وكراهّيــة مغايــري/ات الهوّيــة الجنســّية؛ والّتــي كثيــًرا مــا تكــون 
التمّييــز علــى أســاس الميــول الجنســّية  الّلازمــِة ضــّد  القانونّيــِة  مجتمعــًة مــع اإلفتقــاد للحمايــِة 
والهوّيــة الجنســّية والجندرّيــة؛ تعــّرض الكثيــر مــن األقّليــات الجنســّية والجندرّيــة إلنتهــاكات فظيعــٍة 
لحقوقهم/هــّن اإلنســانّية فــي الّدولــة المصرّيــة. حيــث يجــري التمّييــز ضدهم/هــّن فــي ســوق العمــل 
وفــي المؤّسســات العاّمــة والخاّصــة. كمــا تعمــد مؤّسســات الّدولــة فــي أغلــب األحيــان إلســاءة 
دفعــا  وتدفعهم/هــّن  تواجدهم/هــّن  حتــى  المصرّيــة  التمّييزيــة  القوانيــن  وتجــرم  معاملتهم/هــّن 
لجراحــات ممنوعــة قانونّيــا فــي مستشــفيات غيــر مرّخصــة. ونذكــر منهــم تعــّرض الّشــاب عــز الديــن 
الشــهير ب»أحمــد فــارس« البالــغ مــن العمــر 26 عامــا لشــّتى أنــواع العنــف والوصــم اإلجتماعــي. فقــد 
عانى من عدم تقّبل أهله عبوره الجنســي ووصفات األطباء الّشــاملة للهرمونات األنثوية والّتخويف 
بالمعتقــدات الّدينّيــة والمطالبــة بلبــس الفســاتين لإلحســاس بأنوثتــه. ثــّم الوصــم اإلجتماعــي بعــد 
أن غــادر منــزل أهلــه وبــدأ العمــل. حّتــى توفــّي يــوم 28 أغســطس 2021 إثــر مضاعفــاِت جراحــِة تصحيــح 

جنــس فــي مستشــفى غيــر مرّخــص.
وبالّرجــوع لوضعّيــة مجتمــع الميم/عيــن فــي مصــر ســنة 2021، رصــدت بــادي 4 حــاالت إنتهــاكات منهــا 
القبــض علــى 3 مثلّييــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19 و35 ســنة تــم إيقافهــم علــى خلفّيــة إكتشــاف قــوات 

األمــن عاقتهــم. 

3. إنتهاكات الّدولة تطال حتى األطفال والّرضع/ات

ــة  ــى ذّم ــًدا( ســنة 2021 للقبــض و/أو الّســجن عل ــادي تعــّرض 61 طفــًا/ًة )7 فتيــات و54 ول رصــدت ب
قضايــا سياســّية أو إلنتهــاكات حقوقهم/هــن أثنــاء مــّدة الحبــس خــال هــذه الّســنة. مــن هــؤالء 23 

طفــا/ة تــم القبــض عليهم/هــن فــي 2021. 
ــًا، بلــغ معــّدل أعمارهم/هــن 15 ســنًة ]13 و18 ســنة[. كمــا أقدمــت الّســلطات علــى القبــض  تفصي
علــى 3 رّضــع/ات )بيــن شــهر و3 ســنوات( منــذ ينايــر حتــى ديســمبر 2021 ضمــن مــا يعــرف بحمــات 
القبــض علــى عائــات بأكملهــا. ومــن ذلــك، نذكــر الّقصــة الّشــهيرة لإلخفــاء القســرّي لمنــار أبــو الّنجــا 
مــع رضيعهــا الــّذي كان وقتهــا يبلــغ ســنًة واحــدًة فــي 2019. وفــي 20 فبرايــر 2021، ظهــر اإلثنــان، وقــد 
أصبــح عمــر الّرضيــع تقريبــا 3 ســنوات، فــي نيابــة أمــن الّدولــة العليــا. كمــا لــم يتــواَن الّنظــام المصــري 

عــن تكديــس الّتهــم جزاًفــا حّتــى ضــّد األطفــال كمــا يظهــُر فــي الّرســم البيانــي فــي آخــر الّتقريــر.
أّمــا عــن األحــكام القضائّيــة الّتــي رصدتهــا بــادي فــي 2021، فقــد قضــت المحاكــم اإلبتدائّيــة بالمؤّبــد 
 والّســجن أو الّســجن المشــّدد والغرامــة ضــّد 11 طفــًا. وتراوحــت هــذه األحــكام بيــن 3 

ٍ
ضــّد طفــل

ــداع فــي مصلحــة األحــداث إاّل  ــم الحكــم باإلي ــم يّت و25 ســنًة بمعــّدل 9 ســنوات للّطفــل الواحــد. ول
لطفليــن. كمــا رصــدت بــادي مثــول 36 طفــًا/ًة أمــام المحكمــة الجنائّيــة ومثــول 12 آخريــن أمــام 
المحكمــة العســكرّية. وتعــرّض 23 طفــًا/ًة للّتجديــد المســتّمر للحبــس اإلحتياطــي و3 أطفــال 
لإلخفــاء القســري مــن بينهــم رضيــع تــم القبــض عليــه فــي ديســمبر 2021 مــع أســرته المتكّونــة مــن 6 
أفــراد والمعروفــة بعائلــة عصــام غريــب مهــران. ولإلشــارة، ال يــزال الّرضيــع قيــد اإلخفــاء حّتــى وقــت 

كتابــة هــذا الّتقريــر.  

4. ميزوجينّية الّدولة - أداة أخرى إلستهداف الّنساء

ال تــزال المــرأة المصرّيــة تعانــي مــن الّتضييــق علــى حقوقهــا وحّرياتهــا عــن طريــق نظــام الجرائــم 
والعقوبــات خاّصــة الجرائــم األخاقّيــة والّسياســّية الّتــي تربطهــا عاقــة جدلّيــة بالّنمــط المجتمعــي 

الّذكــوري واألبــوي.
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إذ ال تكــّف الّســلطات عــن ماحقــة المدافعــات عــن القضايــا الّنســوّية وعــن حقــوق المــرأة إلــى جانــب 
ماحقــة المعارضــات مــن الخصــوم السياســّيين عــن طريــق الّضغــط عليهم/هــن بالقبــض على أفراد 
عائاتهم/هــن ضمــن نمــط غيــر مســبوق لــم يعتبــر المــرأة غيــر ُمديــٍة وأداِة ضغــٍط علــى أزواجهــن 
وآبائهــن. وبلــغ مجمــوع الّنســاء الاتــي تعّرضــن للقبــض أو الّســجن علــى ذّمــة قضايــا سياســّية أو 
إلنتهــاكات أثنــاء مــّدة حبســهن فــي 2021، 85 امــرأة منهــن 59 تــّم القبــض عليهــن فــي 2021. وبلــغ معــّدل 
أعمارهــن 33.5 ســنة توزعــت كاآلتــي: 17 شــابّة مــن 19 ل35 ســنة، 8 متوّســطات الّســن مــن 36 ل50 
ســنة و6 كبيــرات الّســن مــن 51 ل80 ســنة. ويظهــُر الّرســم البيانــي فــي آخــر الّتقريــر أنمــاط الّتهــم الّتــي 

تــّم توجيههــا لهــّن.
ورصــدت بــادي فــي 2021 حكميــن ضــد امرأتيــن بالّســجن وحكميــن بالّســجن المشــّدد والغرامــة. 
تراوحــت هــذه األحــكام بيــن 3 و10 ســنوات. إضافــة لعديــد اإلنتهاكات األخرى أبرزها الّتجديد المســتّمر 
للحبــس اإلحتياطــي ضــّد 51 امــرأة، اإلخفــاء القســرّي ضــّد 28 امــرأة لمــدٍد تراوحــت بيــن يــوم وثاثــة 
يــارة ضــّد ســجينتين وتدويــر 12 ســجينًة أخــرى علــى  أشــهر. كذلــك شــملت اإلنتهــاكات المنــع مــن الّز
ــا  ذّمــة قضايــا جديــدة. والّتدويــر هــو مصطلــح ُمســتّجٌد ُيقصــُد بــه إعــادة حبــس الّســجين/ة إحتياطيًّ
ــة - أو أكثــر - جديــدة ســواًءا بعــد إخــاء الّســبيل أو أثنــاء الحبس.كمــا رصــدت بــادي  علــى ذّمــة قضّي
أيًضــا تعــّرض ســجينتين أخرييــن للّتشــريدة )أي أن يّتــم أخــذ الّســجين/ة السياســّي/ة مــن عنبره/هــا، 
بعــد أخــذ متعّلقاته/هــا الّشــخصية، ووضعه/هــا فــي عنبــر الجنائيــات حيــث يتــّم إجباره/هــا علــى قضــاء 
اليــوم هنــاك أو فــي المرحــاض. ومــن ذلــك وضعّيــة الّســجينة لؤيــا صبــري الّشــحات. وهــي طالبــة 
دراســات إســامّية بجامعــة األزهــر ومحبوســة علــى ذّمــة القضّيــة رقــم 1054 لســنة 2020 حصــر أمــن 
دولــة عليــا بتهمتــي اإلنضمــام والّنشــر. وقــد تــّم فــي 2021 تشــريدها إلــى عنبــر قضايــا القتــل. أّمــا عبيــر 
ناجــد الّســجينة منــذ ســبتمبر 2018، فقــد تقّدمــت ســنة 2021 بطلــب رعايــٍة صحّيــٍة إثــر شــعورها بأعــراض 
ــامٌّ فــي  ــذوق والّشــم وخمــوٌل ت ــة فــي الّتنفــس وفقــدان حاّســتي الّت ــا )حّمــى وصعوب فيــروس كورون
الجســد(. ُعوقبــت عبيــر بتشــريدها إلــى عنبــر الجنائّيــات دون الّســماح لهــا بأخــذ مابســها وأدويتهــا. 
وفــي هــذا اإلطــار، رصــدت بــادي 6 حــاالت إهمــاٍل صحــيٍّ متعّمــٍد ضــّد ســجينات سياســّيات مــن 
ضمنهــن الّســجينة فاطمــة عبــد الّرســول الّتــي تــّم القبــض عليهــا فــي ســبتمبر 2021 علــى ذّمــة القضّيــة 
200 لســنة 2021 حصــر أمــن الّدولــة بتهمــة نشــر أخبــار كاذبــة. وقــد تــّم إحتجــاز فاطمــة فــي قســم شــرطة 
ــة  ــّذي أعادهــا لقســم الخصــوص بســبب حالتهــا الّصحّي ــم ترحيلهــا لســجن القناطــر ال الخصــوص ث
ــة كشــفت عــن إصابتهــا بســرطان الــّدم. وبــداًل  المتدهــورة. وهنــاك، أجريــت لفاطمــة اختبــارات طبّي
مــن إدخالهــا المستشــفى لحاجتهــا الماّســة للعــاج، تــم ترحيــل المريضــة إلــى الّســجن مــَرة أخــرى.
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خاتمة

والّنشــطاء/ات  الّنســاء واألطفــال  مــن  أوضــاع كلٍّ  علــى  قــرب  عــن  اإلّطــاع  وبعــد  الّنهايــة،  فــي 
ومجتمــع الميم/عيــن، ضمــن الّســجناء/ات الّسياســّيين، خــال ســنة 2021، نســتطيع اإلســتنتاج أّن 
ــة بــكّل مؤّسســاتها، لــم يختلــف كثيــًرا عــن الّســنوات الّثمانيــة الّتاليــة  أداء منظومــة العدالــة الّجنائّي
لتقّلــد الّســلطة الحالّيــة مقاليــد الحكــم. فلــم تتوّقــف وزارة الّداخليــة عــن القبــض العشــوائي، كمــا 
لــم ناحــظ أّي إنخفــاٍض فــي حــاالت اإلخفــاء القســري. هــذا باالضافــة للّتجديــد المســتّمر للحبــس 
اإلحتياطــي دون محاكمــة أو إخــاء ســبيل. وخلــت أيًضــا لألســف المحاكمــات مــن ظــروف المحاكمــة 
العادلــة خاّصــة بالّنســبة لألطفــال الّذيــن تّتــم غالبّيــة محاكماتهم/هــن أمــام محاكــٍم جنائّيــة وعســكرّية 
ــّذي ينــّص علــى وجــوب محاكمــة األطفــال أمــام محكمــة الّطفــل دون  بالمخالفــة لقانــون الّطفــل ال
غيرهــا. وعلــى نفــس المنــوال، تــّم تســجيل حــاالٍت كثيــرٍة مــن اإلهمــال الّصحــي المتعّمــد الــّذي يعانــي 
ــة أو عــدم تمكينهم/هــن مــن  منــه عــدٌد هــامٌّ مــن الّســجناء/ات ســواًءا مــن خــال منــع دخــول األدوي
الوصــول إلــى المستشــفيات لتلقــّي العــاج داخــل الّســجن أو خارجــه. بــل والحظنــا هــذا العــام إرتفاعــا 

فــي عــدد حــاالت الوفّيــات داخــل أماكــن اإلحتجــاز.

توصيات 

إســتناًدا علــى المعطيــات الّتــي تــّم ذكرهــا فــي هــذا الّتقريــر، تناشــد منّظمة بــادي الّســلطات المصرّية 
بالّتعجيــل في:

على المستوى التّشريعي
- المصادقة على المعاهدات الّدولّية المتعّلقة بحماية وضمان حقوق اإلنسان 

- تجريم اإلخفاء القسري وإعتباره ضربا من ضروب الّتعذيب 
- إلزام القضاة بمراقبة شرعّية إجراءات القبض والمحاضر قبل الخوض في األصل 

- إلغـــاء القانـــون رقـــم 175 لســنة 2018 المتعّلــق بالجرائــم اإللكترونّيــة نظــًرا لتجريمــه الحرّيــات          
ولعــدم إســتجابته لمبــادئ القانــون الجزائــي    

- إصدار قوانين لحماية األقّليات المعّرضة للّسجن واإلنتهاكات
- تدعيم قانون الّطفل بأدوات رقابة ذات فاعلية
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على المستوى التّنفيذي 
- مراجعـــة المنظومــة الّســجنية وفتــــح المجــــال أمــــام الّرقابــة الّدورّيــة مــن طــرف المجتمــع 

ــة علــى مايحــدث مــن إنتهــاكات للّســجناء/ات  المدنــي وهيــاكل الّدولــة المعنّي
- إطاق سراح سجناء/ات الّرأي مع توفير آلّيات إلعادة الّتأهيل واإلدماج في المجتمع

- الّتوقــف عــن إســتخدام الحبــس اإلحتياطــي كوســيلة لعقــاب المواطنيــن/ات والّتوســع فيــه 
بمــا يخالــف القانــون

.2

الملحق القانوني 
يتنــاول هــذا الملحــق القانونــي الّترســانة القانونّيــة الّتــي مــن المفتــرض أن تحمــي حقــوق وحرّيــات 
المواطــن/ة المصــري/ة، بــدًءا مــن لحظــة القبــض وأســس المحاكمــة العادلــة وصــوال لحقــوق 
المحتجزيــن/ات داخــل الّســجون المصرّيــة. تــم تنظيــم هــذا الملحــق بدايــة مــن الّدســتور المصــري ثــم 

المعاهــدات والقوانيــن الّدوليــة وأخيــًرا القوانيــن الوطنّيــة المتعّلقــة بتنظيــم الّســجون. 

الّدستور المصري

المادة 52 : التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة ال تسقط بالتقادم.
المــادة 54 : الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي, وهــي مصونــة ال تمــس، وفيمــا عــدا حالــة 
التلبــس، ال يجــوز القبــض علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر 

قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق. 
ويجــب أن يبلــغ فــوًرا كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك، ويحــاط بحقوقــه كتابــة، ويمكــن 
ا، وأن يقــدم إلــى ســلطة التحقيــق خــال أربــع وعشــرين  مــن االتصــال بذويــه و بمحاميــه فــوًر

ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه. 
وال يبــدأ التحقيــق معــه إال فــي حضــور محاميــه، فــإن لــم يكــن لــه محــام، نــدب لــه محــام، مــع 

توفيــر المســاعدة الازمــة لــذوي اإلعاقــة، وفًقــا لإلجــراءات المقــررة فــي القانــون. 
ولــكل مــن تقيــد حريتــه، ولغيــره، حــق التظلــم أمــام القضــاء مــن ذلــك اإلجــراء، والفصــل فيــه 

خــال أســبوع مــن ذلــك اإلجــراء، وإال وجــب اإلفــراج عنــه فــورًا. 
وينظــم القانــون أحــكام الحبــس االحتياطــى، ومدتــه، وأســبابه، وحــاالت اســتحقاق التعويــض 
الــذى تلتــزم الدولــة بأدائــه عــن الحبــس االحتياطــى، أو عــن تنفيــذ عقوبــة صــدر حكــم بــات بإلغاء 

الحكــم المنفــذة بموجبــه.
وفــى جميــع األحــوال اليجــوز محاكمــة المتهــم فــى الجرائــم التى يجــوز الحبس فيهــا إال بحضور 

محــام موكل أو 
ٌمنتدب.

المــادة 55 : كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ 
عليــه كرامتــه، وال يجــوز تعذيبــه، وال ترهيبــه، وال إكراهــه، وال إيــذاؤه بدنًيــا أو معنوًيــا، وال يكــون 
حجــزه، أو حبســه إال فــى أماكــن مخصصــة لذلــك الئقــة إنســانًيا وصحيــًا، وتلتــزم الدولــة بتوفيــر 

وســائل اإلتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. 

وللمتهــم حــق الصمــت. وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم، 
أو التهديــد بشــيء منــه، يهــدر وال يعــول عليــه.

االحتجــاز لإلشــراف  الســجون وأماكــن  وتأهيــل. تخضــع  دار إصــاح  الســجن   :  56 المــادة 
القضائــي، ويحظــر فيهــا كل مــا ينافــي كرامــة اإلنســان، أو يعــرض صحتــه للخطــر. وينظــم 
القانــون أحــكام إصــاح وتأهيــل المحكــوم عليهــم، وتيســير ســبل الحيــاة الكريمــة لهــم بعــد 

اإلفــراج عنهــم.
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المادة 57 : »للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة ال تمس. 
وللمراســات البريديــة، والبرقيــة، واإللكترونيــة، والمحادثــات الهاتفيــة، وغيرهــا مــن وســائل 
االتصــال حرمــة، وســريتها مكفولــة، وال تجــوز مصادرتهــا، أو االطــاع عليهــا، أو رقابتهــا إال 
بأمــر قضائــى مســبب، ولمــدة محــددة، وفــى األحــوال التــي يبينهــا القانــون. كمــا تلتــزم الدولــة 
بحمايــة حــق المواطنيــن فــى اســتخدام وســائل االتصــال العامــة بكافــة أشــكالها ، وال يجــوز 
ــون ذلــك.  تعطيلهــا أو وقفهــا أو حرمــان المواطنيــن منهــا، بشــكل تعســفى، وينظــم القان
المــادة 58 : للمنــازل حرمــة، وفيمــا عــدا حــاالت الخطــر، أو االســتغاثة ال يجــوز دخولهــا، وال 
تفتيشــها، وال مراقبتهــا أو التنصــت عليهــا إال بأمــر قضائــي مســبب، يحدد المــكان، والتوقيت، 
والغــرض منــه، وذلــك كلــه فــي األحــوال المبينــة فــي القانــون، وبالكيفيــة التــي ينــص عليهــا، 
ويجــب تنبيــه مــن فــي المنــازل عنــد دخولهــا أو تفتيشــها، وإطاعهــم علــى األمــر الصــادر فــي 

هــذا الشــأن.
والطمأنينــة  األمــن  بتوفيــر  الدولــة  وتلتــزم  إنســان،  لــكل  حــق  اآلمنــة  الحيــاة   :  59 المــادة 

أراضيهــا. علــى  مقيــم  ولــكل  لمواطنيهــا، 
المــادة 60 : لجســد اإلنســان حرمــة، واالعتــداء عليــه، أو تشــويهه، أو التمثيــل بــه، جريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون. ويحظــر االتجــار بأعضائــه، وال يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة، أو علميــة 
عليــه بغيــر رضــاه الحــر الموثــق، ووفقــًا لألســس المســتقرة فــي مجــال العلــوم الطبيــة، علــى 

النحــو الــذي ينظمــه القانــون. 
المــادة 65 : حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة. ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول، أو 

بالكتابــة، أو بالتصويــر، أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر والنشــر. 
المــادة 70 : حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر الورقــي والمرئــي والمســموع واإللكترونــي 
مكفولــة، وللمصرييــن مــن أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة، عامــة أو خاصــة، حــق ملكية وإصدار 
الصحــف وإنشــاء وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة، ووســائط اإلعــام الرقمــي. وتصــدر 
الصحــف بمجــرد اإلخطــار علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون. وينظــم القانــون إجــراءات إنشــاء 

وتملــك محطــات البــث اإلذاعــي والمرئــي والصحــف اإللكترونيــة.
بــأي وجــه فــرض رقابــة علــى الصحــف ووســائل اإلعــام المصريــة أو  المــادة 71 : يحظــر 
مصادرتهــا أو وقفهــا أو إغاقهــا. ويجــوز اســتثناء فــرض رقابــة محــددة عليهــا فــي زمن الحرب 
أو التعبئــة العامــة. وال توقــع عقوبــة ســالبة للحريــة فــي الجرائــم التــي ترتكــب بطريــق النشــر 
أو العانيــة، أمــا الجرائــم المتعلقــة بالتحريــض علــى العنــف أو بالتمييــز بيــن المواطنيــن أو 

بالطعــن فــي أعــراض األفــراد، فيحــدد عقوباتهــا القانــون. 
المــادة 73 : للمواطنيــن حــق تنظيــم االجتماعــات العامــة، والمواكــب والتظاهــرات، وجميــع 
ــذي  ــى النحــو ال ــوع، بإخطــار عل ــر حامليــن ســاحًا مــن أي ن أشــكال االحتجاجــات الســلمية، غي
ينظمــه القانــون. وحــق االجتمــاع الخــاص ســلميًا مكفــول، دون الحاجــة إلــى إخطــار ســابق، وال 

يجــوز لرجــال األمــن حضــوره أو مراقبتــه، أو التنصــت عليــه.
المــادة 79 : لــكل مواطــن الحــق فــي غــذاء صحــي وكاف، ومــاء نظيــف، وتلتــزم الدولــة بتأميــن 
المــوارد الغذائيــة للمواطنيــن كافــة. كمــا تكفــل الســيادة الغذائيــة بشــكل مســتدام، وتضمن 
الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي الزراعــي وأصنــاف النباتــات المحليــة للحفــاظ علــى حقــوق 

األجيــال. 
المــادة 80 : يعــد طفــًا كل مــن لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ولــكل طفــل الحــق فــي 
اســم وأوراق ثبوتيــة، وتطعيــم إجبــاري مجانــي، ورعايــة صحيــة وأســرية أو بديلــة، وتغذيــة 
أساســية، ومــأوى آمــن، وتربيــة دينيــة، وتنميــة وجدانيــة ومعرفيــة. وتكفــل الدولــة حقــوق 
األطفــال ذوي اإلعاقــة وتأهيلهــم واندماجهــم فــي المجتمــع. وتلتــزم الدولــة برعايــة الطفــل 
وحمايتــه مــن جميــع أشــكال العنــف واإلســاءة وســوء المعاملــة واالســتغال الجنســي 
والتجــاري. لــكل طفــل الحــق فــي التعليــم المبكــر فــي مركــز للطفولــة حتــى السادســة مــن 

عمــره، ويحظــر تشــغيل الطفــل قبــل تجــاوزه ســن إتمــام التعليــم األساســي، 
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كمــا يحظــر تشــغيله فــي األعمــال التــي تعرضــه للخطــر. كمــا تلتــزم الدولــة بإنشــاء نظــام 
ــًا أو  ــي عليهــم، والشــهود. وال يجــوز مســاءلة الطفــل جنائي ــي خــاص باألطفــال المجن قضائ
ــة، ويكــون  ــه المســاعدة القانوني ــه. وتوفــر ل ــون وللمــدة المحــددة في احتجــازه إال وفقــًا للقان
ــة علــى  ــة عــن أماكــن احتجــاز البالغيــن. وتعمــل الدول احتجــازه فــي أماكــن مناســبة ومنفصل

ــه. ــي تتخــذ حيال ــى للطفــل فــي كافــة اإلجــراءات الت تحقيــق المصلحــة الفضل

فاقّية الّدولّية لحماية جميع األشخاص 
ّ

المعاهدات الّدولّية: اإلت
من اإلخفاء القسري

المادة 1 : 
1. ال يجوز تعريض أي شخص لاخفاء القسري.

2. 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 االخفــاء 

ي.     القسر
المادة 2 : 

»ألغــراض هــذه االتفاقيــة، يقصــد بــ  ”االخفــاء القســري“ االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف 
أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص 
أو مجموعــات مــن األفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض 
االعتــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجوده، 

ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون.«
»تشــكل ممارســة االخفــاء القســري العامــة أو المنهجيــة جريمــة ضــد اإلنســانية كمــا تــم 
تعريفهــا فــي القانــون الدولــي المطبــق وتســتتبع العواقــب المنصــوص عليهــا فــي ذلــك 

القانــون.«

عذيب وغيره من ضورب 
ّ

فاقّية مناهضة الت
ّ

المعاهدات الّدولّية: إت
إنسانّية أو المهينة

ّ
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

المادة 1 : 
1- ألغــراض هــذه االتفاقية،يقصــد ›بالتعذيــب › أى عمــل ينتــج عنه ألم أو عذاب شــديد ،جســديا 
كان أم عقليا،يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص،أو مــن شــخص 
ثالث،علــى معلومــات أو علــى اعتــراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي انــه ارتكبــه 
،هــو أو شــخص ثالــث أوتخويفــه أو ارغامــه هــو أو أى شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا 
األلــم أو العــذاب ألى ســبب يقــوم علــى التمييــز ايــا كان نوعــه،أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه 
أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية وال يتضمــن ذلــك 
ــذي  ــات أو ال ــة أو المــازم لهــذه العقوب ــات قانوني ــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوب األل

يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
2- ال تخــل هــذه المــادة بــاى صــك دولــى أو تشــريع وطنــى يتضمــن أو يمكــن أن يتضمــن 

أحكامــا ذات تطبيــق أشــمل.
المادة 2 :

1- تتخــذ كل دولــة طــرف اجــراءات تشــريعية أو اداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة اجــراءات أخــرى 
لمنــع أعمــال التعذيــب فــي أى اقليــم يخضــع الختصاصهــا القضائــى.

2- ال يجــوز التــذرع بايــة ظــروف اســتثنائية ايــا كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب 
أو تهديــدا بالحــرب أو عــدم اســتقرار سياســي داخلــى أو ايــة حالــة مــن حــاالت الطــوارئ العامــة 

االخــرى كمبــرر للتعذيــب.
3- ال يجــوز التــذرع باألوامــر الصــادرة عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمبــرر 

للتعذيــب.
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االســتجواب،وتعليماته  قواعــد  المنظــم  االســتعراض  قيــد  دولــة  كل  تبقــى   :  11 المــادة 
الذيــن  االشــخاص  ومعاملــة  بحجــز  المتعلقــة  الترتيبــات  وكذلــك  وممارســاته،  وأســاليبه 
تعرضــوا ألى شــكل مــن اشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن فــي أى اقليــم يخضــع 

القضائيــة، وذلــك بقصــد منــع حــدوث أى حــاالت تعذيــب. لواليتهــا 
المــادة 12 : تضمــن كل دولــة طــرف قيــام ســلطاتها المختصــة باجــراء تحقيــق ســريع ونزيــه 
كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلــى االعتقــاد بــان عمــا مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتكــب 

فــي أى مــن االقاليــم الخاضعــة لواليتهــا القضائيــة.
المــادة 13 : تضمــن كل دولــة طــرف ألى فــرد يدعــى بأنــه قــد تعــرض للتعذيــب فــي أى اقليــم 
يخضــع لواليتهــا القضائيــة، الحــق فــي أن يرفــع شــكوى إلــى ســلطاتها المختصــة وفــي تنظــر 
هــذه الســلطات فــي حالتــه علــى وجــه الســرعة وبنزاهــة. وينبغــى اتخــاذ الخطــوات الازمــة 
لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود مــن كافــة أنــواع المعاملــة الســيئة أو التخويــف 

نتيجــة لشــكواه أو ألى أدلــة تقــدم.
المــادة 15 : تضمــن كل دولــة طــرف عــدم اإلستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم اإلدالء بهــا 
نتيجــة للتعذيــب كدليــل فــي أيــة إجــراءات، إال اذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم بارتــكاب 

التعذيــب كدليــل علــى اإلدالء بهــذه االقــوال.
المادة 16 :

1- تتعهــد كل دولــة طــرف بــان تمنع،فــي أى اقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة حدوث أى أعمال 
أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة التــي ال تصــل إلــى 
حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 1، عندمــا يرتكــب موظــف عمومــى أو شــخص آخــر يتصــرف 
بصفــة رســمية هــذه االعمــال أو يحــرص علــى ارتكابهــا، أو عندمــا تتــم بموافقــة أو بســكوته 
عليهــا. تنطبــق بوجــه خــاص االلتزمــات الــواردة فــي المــواد 10،11،12،13 وذلــك باالســتعاضة عــن 
االشــارة إلــى التعذيــب باالشــارة إلــى غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الاإنســانية أو المهينــة .
2- التخــل أحــكام هــذه االتفاقيــة باحــكام أى صــك دولــى آخــر أو قانــون وطنــى يحظــر المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة أو يتصــل بتســليم المجرميــن أو طردهــم.

موذجّية الّدنيا لمعاملة 
ّ

حدة الن
ّ

القوانين الّدولّية : قواعد األمم المت
الّسجناء 

لــة كبشــر.  القاعــدة 1: ُيعاَمــل كلُّ الســجناِء باالحتــرام الواجــب لكرامتهــم وقيمتهــم المتأصِّ
ــة القاســية أو الاإنســانية أو  ــة أو العقوب ــب أو المعامل وال يجــوز إخضــاع أيِّ ســجين للتعذي
ع بأيِّ ظــروف باعتبارها  ــر لجميــع الســجناء حمايــة مــن ذلــك كلــه، وال يجوز التــذرُّ المهينــة، وُتوفَّ
ار  مــي الخدمــات والــزوَّ غًا لــه. ويجــب ضمــان ســامة وأمــن الســجناء والموظفيــن ومقدِّ مســوِّ

فــي جميــع األوقــات. 
القاعدة 2:

ــق هــذه القواعــد بصــورة حياديــة. وال يجــوز أن يكــون هنالــك تمييــز فــي المعاملــة  1 - ُتطبَّ
بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، 
أو المنشــأ القومــي أو االجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد أو أيِّ وضــٍع آخــر. وُتحتــَرم المعتقــدات 

الدينيــة والمبــادئ األخاقيــة للســجناء.
2 - بغيــة تطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز فــي الممارســة العملية، تأخذ إدارات الســجون في االعتبار 
االحتياجــات الفرديــة للســجناء، وخصوصــًا الفئــات األضعــف فــي بيئــات الســجون. ومــن الــازم 
اتِّخــاذ تدابيــر لحمايــة وتعزيــز حقــوق الســجناء ذوي االحتياجــات الخاصــة، ويجــب أالَّ ُينظــر إلــى 

تلــك التدابيــر علــى أنهــا تدابيــر تنطــوي علــى تمييــز.

12

الّتقرير الّسنوي حول إنتهاكات حقوق اإلنسان في الجمهورّية المصرّية في سنة 2021



ــى عــزل األشــخاص عــن العالــم  ــر التــي تفضــي إل ــره مــن التدابي القاعــدة 3: إنَّ الحبــس وغي
ــه مــن  ــره بحرمان ــر مصي ــه فــي تقري ــر مؤلمــة مــن حيــث إنهــا تســلب الفــرد حقَّ الخارجــي تدابي
رات العــزل أو الحفــاظ علــى  يتــه. ولذلــك ال ينبغــي لنظــام الســجون، إالَّ فــي حــدود مبــرِّ حرِّ

االنضبــاط، أن يفاقــم مــن المعانــاة المازمــة لمثــل هــذه الحــال.
القاعدة 12:

1 - حيثمــا وجــدت زنزانــات أو غــرف فرديــة للنــوم، ال يجــوز أن يوضــع فــي الواحــدة منهــا أكثــر مــن 
ــت، أن اضُطــرَّت اإلدارة  ســجين واحــد ليــًا. فــإذا حــدث ألســباب اســتثنائية، كاالكتظــاظ المؤقَّ
المركزيــة للســجون إلــى الخــروج عــن هــذه القاعــدة، ُيتفــادى وضــع ســجينين اثنيــن فــي زنزانــة 

أو غرفــة فرديــة.
2 - حيثمــا ُتســتخَدم المهاجــع، يجــب أن يشــغلها ســجناء ُيختــارون بعنايــة مــن حيــث قدرتهــم 
علــى التعاشــر فــي هــذه الظــروف. ويجــب أن يظــلَّ هــؤالء ليــًا تحــت رقابــة مســتمرة مائمــة 

لطبيعــة المؤسســة.
ة الســتخدام الســجناء، وال ســيما حجــرات النــوم  ــر لجميــع الغــرف المعــدَّ القاعــدة 13: ُتوفَّ
بــات الصحيــة، مــع الحــرص علــى مراعــاة الظــروف المناخيــة، وخصوصــًا  ليــًا، جميــع المتطلَّ
صــة لــكلِّ ســجين واإلضــاءة والتدفئــة  مــن حيــث حجــم الهــواء والمســاحة الدنيــا المخصَّ

والتهويــة.
القاعدة 14: في أيِّ مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

الضــوء  الســجناء مــن اســتخدام  ــن  االتِّســاع بحيــث تمكِّ النوافــذ مــن  تكــون  أن  يجــب  )أ( 
بــًة علــى نحــو يتيــح دخــول الهــواء النقــي ســواء  الطبيعــي فــي القــراءة والعمــل، وأن تكــون مركَّ

ُوجــدت تهويــة صناعيــة َأْم ال؛
)ب( يجــب أن تكــون اإلضــاءة الصناعيــة كافيــًة لتمكيــن الســجناء مــن القــراءة والعمــل دون 

إرهــاق نظرهــم.
المراحيــض كافيــة لتمكيــن كلِّ ســجين مــن قضــاء حاجاتــه  تكــون  القاعــدة 15: يجــب أن 

والئقــة. نظيفــة  وبصــورة  الضــرورة  عنــد  الطبيعيــة 
ــر مرافــق االســتحمام واالغتســال بالــدش بحيــث يكــون فــي مقــدور  القاعــدة 16: يجــب أن تتوفَّ
فــة مــع الطقــس،  كلِّ ســجين ومفروضــًا عليــه أن يســتحمَّ أو يغتســل، بدرجــة حــرارة متكيِّ
بــه الصحــة العامــة تبعــًا للفصــل والموقــع الجغرافــي للمنطقــة، علــى أالَّ  بالقــدر الــذي تتطلَّ

يقــلَّ ذلــك عــن مــرة واحــدة فــي األســبوع فــي منــاخ معتــدل.
القاعدة 18:

1 - يجــب أن ُتفــَرض علــى الســجناء العنايــة بنظافتهــم الشــخصية، ومــن أجــل ذلــك يجــب أن 
بــه الصحــة والنظافــة مــن أدوات. ــر لهــم المــاء ومــا تتطلَّ ُيوفَّ

2 - بغيــة تمكيــن الســجناء مــن الحفــاظ علــى مظهــر مناســب يســاعدهم علــى احتــرام ذواتهــم، 
د الســجن بالتســهيات الازمــة للعنايــة بالشــعر والذقــن، وتتــاح للذكــور إمكانيــة الحاقــة  يــزوَّ

بانتظام.
القاعدة 22:

ــر إدارة الســجون لــكل ســجين، فــي الســاعات المعتــادة، وجبــة طعــام ذات قيمة غذائية  1 - توفِّ
ــدة النوعية وحســنة اإلعــداد والتقديم. كافيــة للحفــاظ علــى صحتــه وقــواه، جيِّ

ر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلَّما احتاج إليه. 2 - ُتوفَّ
القاعدة 24:

ــى الدولــة مســؤولية توفيــر الرعايــة الصحيــة للســجناء. وينبغــي أن يحصــل الســجناء  1 - تتولَّ
ــاح فــي المجتمــع، وينبغــي أن يكــون لهــم الحــقُّ  ــة المت ــة الصحي علــى نفــس مســتوى الرعاي
انــًا ودون تمييــز علــى أســاس وضعهــم  فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة الضروريــة مجَّ

القانونــي.
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ــم الخدمــات الصحيــة مــن خــال عاقــة وثيقــة بــاإلدارة العامــة للصحــة  2 - ينبغــي أن ُتنظَّ
العموميــة وبطريقــة تضَمــن اســتمرارية العــاج والرعايــة، بمــا فــي ذلــك فيما يخــصُّ فيروس 
رات. ــل واألمــراض الُمعديــة األخــرى، وكذلــك االرتهــان للمخــدِّ نقــص المناعــة البشــرية والسُّ

القاعدة 25:
فــة بتقييــم الصحــة  1 - يجــب أن يكــون فــي كلِّ ســجن دائــرة لخدمــات الرعايــة الصحيــة مكلَّ
خــاص  اهتمــام  إيــاء  مــع  وتحســينها،  وحمايتهــا  وتعزيزهــا  للســجناء  والعقليــة  البدنيــة 
للســجناء الذيــن لديهــم احتياجــات إلــى رعايــة صحيــة خاصــة أو يعانــون مــن مشــاكل صحيــة 

تعــوق إعــادة تأهيلهــم.
صــات يضــمُّ عــددًا كافيــًا  د التخصُّ ــف دائــرة خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن فريــق متعــدِّ 2 - تتألَّ
ليــن الذيــن يعملــون باســتقالية إكلينيكيــة تامــة، وتضــمُّ مــا يكفــي مــن  مــن األفــراد المؤهَّ
ــكلِّ ســجين خدمــات طبيــب  ــاح ل ــب أن ُتت ــي. ويجــ ــب النفســ ــس والطــ ــم النفــ ــي عل ــرة فــ خبــ

ــل. أســنان مؤهَّ
القاعدة 27:

الحــاالت  الرعايــة الطبيــة فــي  الفــوري علــى  َتكفــل جميــع الســجون إمكانيــة الحصــول   -  1
صــة أو جراحــة فينقلــون إلــى  ــب حاالتهــم عنايــًة متخصِّ ــا الســجناء الذيــن تتطلَّ العاجلــة. أمَّ
ــر فــي الســجن  صــة أو إلــى مستشــفيات مدنيــة. ومــن الواجــب، حيــن تتوفَّ مؤسســات متخصِّ
دًة بمــا يكفــي  يــة خاصــة بــه تشــتمل علــى مرافــق مستشــفى، أن تكــون مــزوَّ دائــرة خدمــات طبِّ
مــن الموظفيــن والمعــدات لتوفيــر خدمــات العــاج والرعايــة المناســبة للســجناء الُمحاليــن 

إليهــا.
2 - ال يجــوز إالَّ الختصاصيــي الرعايــة الصحيــة المســؤولين اتخــاذ قــرارات إكلينيكيــة، وال يجــوز 

ييــن إلغــاء تلــك القــرارات وال تجاهلهــا. لموظفــي الســجون غيــر الطبِّ
ــل دون داع علــى  القاعــدة 51: ال ُيســتخَدم التفتيــش للتحــرُّش بســجين أو تخويفــه أو التطفُّ
ــد فيهــا  خصوصيتــه. وتحتفــظ إدارة الســجن، ألغــراض المســاءلة، بســجات مناســبة تقيَّ
إجــراءات التفتيــش، وخصوصــًا إجــراءات تفتيــش الجســد العــاري وتفتيــش تجاويــف الجســم 
ــاب هــذه اإلجــراءات، وهويــات القائميــن عليهــا، وأيُّ نتائــج  ــن، وكذلــك أسبــ وتفتيــش الزنازيــ

ُيســِفر عنهــا التفتيــش.
القاعدة 58:

1 - ُيســَمح للســجناء، فــي ظــل الرقابــة الضروريــة، باالتصــال بأســرتهم وأصدقائهــم علــى 
فتــرات منتظمــة علــى النحــو التالــي:

)أ( بالمراســلة كتابًة، وحيثما يكون متاحًا، باســتخدام وســائل االتصال والوســائل اإللكترونية 
والرقميــة وغيرها؛

)ب( باستقبال الزيارات.
ــق هــذا الحــق دون تمييــز، وُتتــاح للســجينات إمكانيــة  2 - حيثمــا ُيســَمح بالزيــارات الزوجيــة، ُيطبَّ
ــر أماكن لضمان  ممارســة هــذا الحــق علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال. وُتوضع إجــراءات وُتوفَّ
إتاحــة فرصــة عادلــة ومتســاوية لانتفــاع مــن هــذا الحــق، مــع إيــاء العنايــة الواجبــة للحفــاظ 

علــى الســامة وصــون الكرامــة.
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حــّدة لمعاملة الّسجينات 
ّ

القوانين الّدولّية : قواعــد األمــم المت
دابير غير اإلحتجازّية للمجِرمات )قواعد بانكوك(  

ّ
والت

القاعدة 2: 
1 - يجــب إيــاء اهتمــام كاٍف لإلجــراءات المتعلقــة بـــدخول النـــساء واألطفـــال الســجن نظــرا 
لضعفهــم بوجــه خــاص فــي ذلــك الوقــت. ويجــب توفيــر تســهيات للـــسجينات اللواتــي َدَخْلــن 
الســجن حـــديثًا تمّكنـــهن مـــن االتـــصال بأقـــارهبن؛ وإتاحـــة إمكانيـــة الحـــصول علــى المشــورة 
فيــه،  المتبـــع  والنظـــام  ولوائحــه،  الســجن  قواعــد  عــن  بمعلومــات  وتزويدهــن  القانونيــة؛ 
واألماكــن التــي يســتطعن فيهــا التمــاس المســاعدة إذا مـــا احـــتجن إليهـــا، بلغـــة يفهمنـــها؛ 

ــات، بممّثلــي قنصلياهتــن.  ــة النســاء األجنبي ــة االتصــال، فــي حال وإتاحــة إمكاني
 2 - يســمح للنـــساء اللـــواتي يتـــولَّين مـــسؤولية رعايـــة أطفـــالهن، قبـــل أو عنـــد دخولهــن 
السجن، بوضـــع ترتيبـــات في مـــا يتعلـــق بأطفـــالهن، بمـــا في ذلـــك إمكانيـــة تعليـــق احتجازهن 

لفتــرة معقولــة، مراعــاة لمصلحــة الطفــل فــي المقــام األول.
القاعدة 5:  

ر للسجينات في أمـاكن إيـوائهن المرافـق والمـواد الـضرورية لتلبيـة احتياجاهتن  يجب أن تتوفَّ
الخاصــة مــن حيــث النظافــة الشــخصية، بمــا فــي ذلــك الحفاضــات الـــصحية مجانـــًا واإلمــــداد 
ــيما  ــال والنــــساء، الو ســ ــة الشخــــصية لألطفــ ــراض العنايــ ــة ألغــ ــاه بــــصورة منتظمــ بالميــ
ــواتي  يجيئهــن  ــعات أو اللــ ــل أو المرضــ ــي والحوامــ ــال الطهــ ــن بأعمــ ــواتي يقمــ ــساء اللــ النــ

الحيــض.
القاعدة 7: 

1 - إذا أسفر التشخيص عن وجـود انتـهاك جنـسي أو غـيره مـن أشـكال العنـف الـتي تعّرضـت 
ــوء إلــى  ــا فــي التمـــــاس اللجـــ ــغ الـــسجينة بحقهـ ــه، تبلـ ــاز أو خالـ ــل االحتجـ ــا الـــسجينة قبـ لهـ
الـــــسلطات القـــــضائية. وتحـــــاط الـــــسجينة علمـــــا بـــــصورة وافيـــــة بـــاإلجراءات والخطـــوات 
المتَّبعـــة في هـــذا الـــشأن. فـــإذا وافقـــت الـــسجينة علـى الـــّسير في اإلجراءات القانونية، َوَجَب 
إخطار المـــوظفين المعنـــيين بـــذلك وإحالـــة القـــضية فـــورًا إلى الســلطة المختصة للتحقيق 
فيها. وتـــساعد ســـلطات الـــسجن هـــؤالء النـــساء في الحـــصول  على المســاعدة القانونية. 
 2 - سواٌء اختارت المرأة الـــّسير في اإلجـــراءات القانونية أم لم تختـــر ذلـــك، تـــسعى ســـلطات 
أو  المتخصــص  النفـــسي  الـــدعم  علـــى  مباشـــرة  بـــصورة  إلــى ضمــان حصولهــا  الســـجن 

المتخصصــة.  النفســية  االستشــارات 
دة لتفــــادي أي شــــكل مــــن أشــــكال االنتقــــام ضــد  المحتجزات اللواتي   3 - تتخــــذ تــــدابير محــــدَّ

يقدمــن باغــات مــن هــذا القبيــل أو يســرن فــي اإلجــراءات القانونيــة. 
القاعدة 19: 

الــة لكفالــة حمايــة كرامــة الــسجينات واحتــرامهن أثنــاء عمليات التفتيش  تتخــذ التــدابير الفعَّ
الجـسدي الـتي ال ُتجريهـا سـوى موظفـات تلّقـْين التـدريب المناسـب على استخدام أساليب 

رة. التفتيــش المائمــة ووفقًا إلجــراءات التفتيش المقرَّ

القوانين المصرّية: قانون تنظيم الّسجون  رقم 396 لسنة 1956

المادة 31: 
علــى إدارة الســجن أن تشــجع المســجونين علــى اإلطــاع والتعليــم وأن تيســر االســتذكار 
للمســجونين الذيــن لديهــم الرغبــة فــي مواصلــة الدراســة وأن تســمح لهــم بتأديــة االمتحانات 

الخاصــة بهــا فــي مقــار اللجــان.
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المادة 38: 
بمراعــاة أحــكام قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، يكــون لــكل محكــوم عليــه الحــق فــي التراســل، 
واالتصــال التليفونــي بمقابــل مــادي، ولذويــه أن يــزوروه مرتيــن شــهريًا، وذلــك كلــه تحــت رقابــة 

وإشــراف إدارة الســجن ووفقــًا للضوابــط واإلجــراءات التــي تحددهــا الائحــة الداخليــة.
وللمحبــوس احتياطيــًا هــذا الحــق مــا لــم يصــدر قــرار مــن النيابــة العامــة المختصــة أو قاضــي 

التحقيــق المختــص بغيــر ذلــك، وذلــك وفقــًا لإلجــراءات التــي تحددهــا الائحــة الداخليــة.
وتعمــل إدارة الســجن علــى معاملــة زائــري المســجونين المعاملــة اإلنســانية وتكفــل لهــم 

األماكــن المائمــة لانتظــار والزيــارة.
المادة 91 مكرر: 

ــداع مــن ُتســلب  ــف بخدمــة عامــة أودع أو أمــر بإي يعاقــب بالحبــس كل موظــف عــام أو مكّل
حريتــه علــى أي وجــه، فــي غيــر الســجون واألماكــن المبينــة فــي المادتيــن األولــى واألولــى مكــررًا 

مــن هــذا القانــون. 

القوانين المصرّية: قانون الّطفل المصري رقم 126 لسنة 2008

مادة 1 : 
تكفــل الدولــة حمايــة الطفولــة واألمومــة، وترعــى األطفــال ، وتعمــل علــى تهيئــة الظــروف 
المناســبة لتنشــئتهم التنشــئة الصحيحــة مــن كافــة النواحــي فــي إطــار مــن الحريــة والكرامــة 
اإلنســانية. كمــا تكفــل الدولــة ، كحــد أدنــى ، حقــوق الطفــل الــواردة باتفاقيــة حقــوق الطفــل 

وغيرهــا مــن المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة النافــذة فــي مصــر,
مادة 94 : 

تمتنــع المســئولية الجنائيــة علــى الطفــل الــذي لــم يجــاوز اثنتــي عشــرة ســنة مياديــة كاملــة 
وقــت ارتــكاب الجريمــة. 

ومــع ذلــك إذا كان الطفــل قــد جــاوزت ســنه الســابعة ولــم تجــاوز الثانيــة عشــرة ســنة مياديــة 
ــى محكمــة الطفــل ، دون غيرهــا ،  ــة أو جنحــة ،تتول ــه واقعــة تشــكل جناي ــة وصــدرت من كامل
االختصــاص بالنظــر فــي أمــره ، ويكــون لهــا أن تحكــم  بأحــد التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي 

البنــود 1 ، 2 ، 7 ، 8 مــن المــادة 101 مــن هــذا القانــون.
ــك أمــام  ــن 7 ، 8 وذل ــداع تطبيقــا للبندي ويجــوز الطعــن باالســتئناف فــي الحكــم الصــادر باإلي
الدائــرة االســتئنافية المختصــة بنظــر الطعــون فــي قضايــا األطفــال، وفقــا للمــادة 132 مــن 

هــذا القانــون.
مادة 95 : 

مــع مراعــاة حكــم المــادة ) 111 ( مــن هــذا القانــون ، تســري األحــكام الــواردة فــي هــذا البــاب علــى 
مــن لــم تجــاوز ســنه ثمانــي عشــرة ســنة مياديــة كاملــة وقــت ارتــكاب الجريمــة أو عنــد وجــوده 

فــي إحــدى حــاالت التعــرض للخطــر.
مــادة 101 : يحكــم علــى الطفــل الــذي لــم تجــاوز ســنه خمــس عشــرة ســنة مياديــة كاملــة ،  إذا 

ارتكــب جريمــة – بأحــد التدابيــر اآلتيــة : 
التوبيخ .

التسليم .
اإللحاق بالتدريب والتأهيل

اإللزام بواجبات معينة .
االختبار القضائي .

العمــل للمنفعــة العامــة بمــا ال يضــر بصحــة الطفــل أو نفســيته وتحــدد الائحــة التنفيذيــة 
لهــذا القانــون أنــواع هــذا العمــل وضوابطهــا .
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اإليداع في أحد المستشفيات المتخصصة .
اإليداع في إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية .

وعــدا المصــادرة وإغــاق المحــال ورد الشــيء إلــى أصلــه ال يحكــم علــي هــذا الطفــل بــأي عقوبة 
أو تدبيــر منصــوص عليــه فــي قانــون آخر.

مادة 111 : 
ال يحكــم باإلعــدام وال بالســجن المؤبــد وال بالســجن المشــدد علــى المتهــم الــذي لــم يجــاوز 

ســنه الثامنــة عشــرة مياديــة كاملــة وقــت ارتــكاب الجريمــة .
ومــع عــدم اإلخــال بحكــم المــادة ) 17 ( مــن قانــون العقوبــات ، إذا ارتكــب الطفل الذي تجاوزت 
ســنه خمــس عشــرة ســنة جريمــة عقوبتهــا اإلعــدام أو الســجن المؤبــد أو الســجن المشــدد 
ــه بالســجن ، وإذا كانــت الجريمــة عقوبتهــا الســجن يحكــم بالحبــس مــدة ال تقــل  يحكــم علي

عــن ثاثــة أشــهر.
ويجــوز للمحكمــة بــداًل مــن الحكــم بعقوبــة الحبــس إن تحكــم عليــه بالتدبيــر المنصــوص عليــه 

فــي البنــد ) 8 ( مــن المــادة 101 مــن هــذا القانــون.
أمــا إذا ارتكــب الطفــل الــذي تجــاوزت ســنه خمس عشــرة ســنة جنحة معاقبــة عليها بالحبس 
جــاز للمحكمــة ، بــداًل مــن الحكــم بالعقوبــة المقــررة لهــا ، أن تحكــم بأحــد التدابيــر المنصــوص 

عليــه فــي البنــود ) 5 ( و ) 6 ( و )8( مــن المــادة 101 مــن هــذا القانــون.
مادة 112 : 

ال يجــوز احتجــاز األطفــال أو حبســهم أو ســجنهم مــع غيرهــم مــن البالغيــن فــي مــكان واحــد ، 
ويراعــي فــي تنفيــذ االحتجــاز تصنيــف األطفــال بحســب الســن والجنــس ونــوع الجريمــة .

ويعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثاثــة أشــهر وال تزيــد عــن ســنتين وبغرامــة ال تقــل عــن 
ألــف جنيــه وال تجــاوز خمســة أالف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل موظــف عــام أو 

ــر فــي مــكان واحــد . ــغ أو أكث مكلــف بخدمــة عامــة احتجــز أو حبــس أو ســجن طفــًا مــع بال
مادة 115 : 

عــدا األبويــن واألجــداد والــزوج والزوجــة يعاقــب بالحبــس وبغرامــة ال تزيــد علــى ألــف جنيــه 
ــن كل مــن أخفــي طفــا حكــم بتســليمه لشــخص أو جهــة طبقــًا  ــن العقوبتي أو بإحــدى هاتي

ألحــكام هــذا القانــون أو دفعــه للفــرار أو ســاعده علــى ذلــك .

17

الّتقرير الّسنوي حول إنتهاكات حقوق اإلنسان في الجمهورّية المصرّية في سنة 2021


