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 للعنف سجون كثیرة: نظرة على تجارب النساء

 داخل السجون وأماكن االحتجاز في مصر

قد فما خارجها. أوضاعهن عن كثیرًا یختلف ال مصر في االحتجاز وأماكن السجون في النساء وضع                  إن
تعانیه لما انعكاس إال هو ما االحتجاز وأماكن السجون داخل واستغالل وتمییز عنف من النساء له                  تتعرض
السجون في النساء نسبة أن من الرغم وعلى األبوي. المنطق یحكمه الذي الخارجي المجتمع في                 معظمهن
أعدادهن أن إال ،  السجون سكان من %10 إلى %2 بین تتراوح والتي الرجال نسبة من بكثیر أقل 1                  عالمیًا

تمتع عدم منها عوامل لعدة وهذا الرجال. من السجناء زیادة نسبة مع متكافئة غیر بصورة كبیر تزاید                   في
تمییزیة تشریعات ووجود للعدالة وصولهن تعیق التي واالجتماعیة االقتصادیة حقوقهن من بالكثیر              النساء
"تضر تعتبرها ممارسات على النساء من عدد تعاقب التي التشریعات أغلب فلسفة إلى باإلضافة النساء                 ضد
اإلطار هذا وفي السجون. في بالنساء الزج احتمالیة من یزید الذي الشيء المجتمع"، أخالق أو العام                  بالنظام
وضع من الجوانب بعض على الضوء لتسلط النسویة" للدراسات "نظرة عن الصادرة الدراسة هذه                تأتي
فیها، بالنساء الزج إحتمالیة إلى تؤدي التي السیاقات من لعدد وتحلیل االحتجاز وأماكن السجون في                 النساء
نظم في النساء وضع إلى النظر المهم من لذلك منها. خروجهن بعد وأوضاعهن احتجازهن                وتداعیات
واقتراح والنواقص الثغرات تحلیل من تمكننا أشمل صورة طرح في للمساهمة عام بشكل الجنائیة                العدالة

 لتوصیات قد تساعد في تحسین األوضاع بما یتناسب مع احتیاجات النساء بشكل عام.

وضع موضوع عن عالمیة ودراسات تقاریر من نشر ما لمعظم مكتبیة مراجعة على الدراسة هذه                 اعتمدت
هذا عام. بشكل الجنائیة العدالة نظم في النساء وضع إلى باإلضافة االحتجاز وأماكن السجون في                 النساء
وضع عن نشر وما الحریة من المحرومین األشخاص بحقوق الخاصة الدولیة واألطر المعاییر إلى                باإلضافة
من منشورة شهادات على الدراسة اعتمدت كما بالسجون. الخاصة الالئحة ذلك في بما المصریة                السجون
واالحتجاز االعتقال تجربة خضن لنساء النسویة للدراسات نظرة قبل من مباشر بشكل توثیقها تم والتي 2                قبل

مع الدراسة لهذه مقابالت إجراء إلى باإلضافة مختلفة، وسیاقات زمنیة فترات في السیاسي نشاطهن                بسبب
الحروف واستخدام الشهادات تجهیل تم المصریة. السجون داخل تجربة خضن ممن سیاسیتین              ناشطتین
في والناشطة الحقوقیة المحامیة مع مقابلة إجراء تم كما خصوصیتهن. على للحفاظ أسمائهن من                األولى

  مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان  راجیة عمران وهي عضوة في المجلس القومي لحقوق اإلنسان.

1  Women in Detention, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Sept. 2014 
2  لألبویة وجوه عدة: توثیق لالنتهاكات ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان، نظرة للدراسات النسویة (016( 
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لالنتهاكات النساء تعرض نسبة فیها تزید التي السیاقات بعض على التعرف تم الشهادات هذه خالل                 من
انتهاًء بالتحقیقات مرورًا القبض مرحلة من ابتداًء االحتجاز من المختلفة المراحل خالل والتمییز               والعنف
الذي والتمییز المختلفة الخبرات توثیق لیتم نسوي منظور من والوقائع الشهادات هذه تحلیل وتم                بالسجن.
مثل أخرى عوامل مع یتقاطع الذي التمییز هذا عام. بشكل والسجون االحتجاز أماكن في النساء له                  تتعرض
سیاقات هناك أن وتبین الجرائم. نوع إلى باإلضافة واالقتصادي التعلیمي والمستوى االجتماعیة              الطبقة

  داخل  في منظومة العدالة الجنائیة تزید فیها نسبة تعرض النساء للعنف والتمییز.

 التمییز ضد النساء في نظم العدالة الجنائیة

الرقابة دعم تستهدف التي للحكومات والمؤسسات الممارسات من "بمجموعة الجنائي العدالة نظام              ُیعّرف
ویتكون التأهیل. إعادة مع جنائیة عقوبات مع للنظام المنتهكین ومعاقبة الجرائم وتخفیف وردع               االجتماعیة
المتعلق القضائي (2 القوانین. بإقرار المتعلق التشریعي (1 رئیسیة : أقسام ثالثة من الجنائي العدالة                نظام
حیث المشروط. واإلفراج والمراقبة والحبس بالسجون الخاصة باإلجراءات المتعلق التأدیبي (3             بالمحاكم.
سیادة على للمحافظة الرئیسیة الوسیلة واعتبارها القانون سیادة تحت سواء حٍد على معًا الوسائل هذه                 تعمل
العدالة نظم في النساء وضع بتحلیل قمنا ما و إذا الجنائي" العدالة بنظام ُیعرف فیما المجتمع في 3                 القانون

جمیع في والتمییز للعنف وتتعرض مختلف بشكل تتأثر النساء أن سنجد جندري، منظور من                الجنائیة
للوصم التعرض إلى باإلضافة هذا واإلجراءات، السیاسات مستوى وعلى والقضائي التشریعي             المستویات

 والتمییز من قبل المجتمع.

 

 

  على مستوى التشریعات والقوانین:

  نوعیة الجرائم الخاصة بالنساء والقوانین التمییزیة

التهامهن عرضة أكثر أنهن حیث محتمالت كمتهمات األخالقیة بالجرائم یسمى ما طائلة تحت النساء                تقع
والعدید المصري العقوبات قانون في الُمجّرم الزنا مثل األخالق" "تضر والقانون المجتمع یعتبرها               بجرائم
علیها یعاقب جریمة الزنا یعتبر حیث والتشریعات للقوانین الدینیة المرجعیة بسبب اإلسالمیة الدول               من
في وأیضا الدول. بعض في علیها المجني من الُمغتصب تزوج حال في االغتصاب تبریر یتم بینما                  القانون،
الزنا إثبات یتطلب حیث علیه. المترتبة والعقوبة الزنا إثبات في والنساء الرجال بین التمییز یتم الدول،                  معظم

3Criminal Justice - Aims and Objectives". Scottish Executive Consultations. 
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وخارج داخل علیها فُیثبت الزوجة أما فقط، الزوجیة بیت داخل یكون أن المصري للقانون وفقًا الرجل                  على
العكس كان إن الزوج عقوبة ُتخفف بینما الزوج، بقتل قامت إن أكبر الزوجة عقوبة وتكون الزوجیة.                  بیت
إلى طریق لها وجدت التي والتقالید األعراف مخالفة ضحیة النساء تقع وقد الشرف". عن الدفاع                 بحجة"
أهلها منزل من الهروب مثل جنائیة غیر "أخالقیة" تسمى ألسباب للحبس تتعرض النساء أن حیث                 القوانین
لعملیة خضوعها بسبب القانونیة للمالحقة تتعرض قد كما باالستقالل. رغبتها أو قسري زواج من                هربًا
حتى للخطر األم حیاة تعرض مثل جدًا محدودة باستثناءات إال الدول من العدید في قانونًا الُمجّرم                  إجهاض
النساء تطال التي اآلداب بقضایا یسمى ما إلى باإلضافة هذا اغتصاب. عملیة عن ناتج الحمل كان                  وإن
القضایا تلك ذمة على للمحاكمة واحالتهن حبسهن یتم ما غالیًا حیث الرجال من أكثر الجنس في                  العامالت
جعلهن السیاسي المعترك في النساء مشاركة أن كما مالیة. كفاالت دفع بعد الرجال سبیل إخالء یتم                  بینما
النمطیة األدوار عن وخروجهن السیاسي نشاطهن بسبب الجنسي والعنف والتنكیل للحبس عرضة              أكثر
استهدفت التي الجماعیة االغتصابات حوادث في ذلك وتجلى آرائهن. عن والتعبیر بحقوقهن              والمطالبة
غیر أو فاعلین قبل من سواء 2011 ینایر 25 ثورة أحداث منذ متفرقة وأماكن أوقات في                  المتظاهرات
من لعدد الحربي السجن في مارس 9 في حدثت التي العذریة كشوف إلى باإلضافة هذا الدولة، في                   فاعلین
أیدي على الموت من حمایتهن بغرض االحترازي للحبس النساء تتعرض الدول بعض وفي . 4              المتظاهرات

 أهالیهن إذا ما تعرضن لالغتصاب بما یسمى بجرائم الشرف.

 الوصول للعدالة والحصول على التمثیل القانوني والبدائل غیر االحتجازیة

إلى یؤدي الذي الشيء واالقتصادیة االجتماعیة بحقوقهن التمتع من النساء من الكثیر ُتحرم عام                بشكل
الالتي التعلیم في وأقل فقرا األكثر الطبقات من هن السجینات معظم أن نجد لذلك للعدالة. وصولهن                  صعوبة
الغالب في األمر ویصبح القانونیة، بحقوقهن معرفتهن عدم حتى أو عنهن للدفاع محامي توكیل یستطعن                 ال
ُتزج التي الجرائم نوعیة إلى نظرنا ما وإذا المالیة. بالموارد یتحكمون الذین الذكور أسرهن بأفراد                 رهن
تحمل على قدرتهن عدم أو المادیة بأوضاعهن مرتبطة منها الكثیر أن سنجد السجون، في النساء                 بسببها
االجتماعیة بأوضاعهن مرتبطة أو والكفاالت، الغرامات دفع مثل االحتجاز بدائل أو القانوني التمثیل               تكالیف
سنة السجون إحدى في قضت التي م) (م. تحكى حیث . الخاصة دوائرهن في عنف لتجارب 5                وتعرضهن

بتهمة السجینات من الكثیر أن السیاسي نشاطها بسبب آخر سجن في أخرى شهور وثالثة شهور،                 وأربع
نتیجة أنفسهن عن دفاعهن بسبب لدیهن یعملن من قبل من اتهامهن تم المنازل في العامالت من هن                   السرقة
زیارته بعد اإلنسان لحقوق القومي المجلس تقریر وبحسب االغتصاب. أو الجنسي للتحرش              لتعرضهن

4http://nazra.org/node/141 
5Women in criminal justice systems and the added value of the UN Bangkok Rules, Penal Reform International 2015 
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العامة األموال وقضایا المخدرات وحیازة السرقة مثل تهم بسبب السجینات معظم فإن ،2013 في                للسجن
 واآلداب باإلضافة إلى القتل أو ما یعرف بجرائم النفس.

باستدانة قمن من هن الغارمات أن حیث كواحیل. أو غارمات إما السجینات أغلب فإن (م.م) شهادة                  وبحسب
والكواحیل طویلة، سنین بسببها ُتحبس بسیطة مبالغ في العجز یكون وأحیانا سداده، تستطع ولم مالي                 مبلغ
مع باالتفاق تراخیص بدون بإسمهن مكتوب عقار هدم بسبب القانونیة المسؤولیة علیهن تقع من                هن
األثریة للمباني هدم یتم حیث م)، (م. روایة حسب مصر محافظات بعض في شائع شيء وهو                  المقاولین
مثل عائالتهن أفراد لخدمة باالستدانة الغارمات تقوم ما غالبًا أنه م) (م. وتحكى تجاریة. بعمارات                 للصعود
للضغط النساء والدائنین العائالت من كل یفضل كما العائلة. أفراد أحد أو إخوانهن مساعدة أو أبنائهن                  تزویج
حالة في سواء السجن ودخول بحریتهن للتضحیة شخصیًا استعدادهن إلى باإلضافة هذا للسداد،               علیهن
أجل من للتضحیات بتقدیمهن مجتمعیًا علیهن المصبوغ للدور نظرًا أسرهن لحمایة الكواحیل أو               الغارمات
العائلیة باألنشطة یعرف ما أو المخدرات قضایا في المتهمات من العدید أن أیضًا م) (م. تحكي كما                   أسرهن.
من لحمایتهم الذكور عائالتهن أفراد أو أبنائهن أو أزواجهن من بدل التهم بتحمل بقمن القتل قضایا في                   أو

 السجن، وبالفعل تم إعدام اثنتین من المتهمات بالقتل أثناء وجودها في السجن.

 العنف ضد النساء والوصمة المجتمعیة للسجینات

عقوبة تحملهن من فبالرغم أسرتها. قبل من حتى السجن وخارج داخل مجتمعیة وصمة من السجینات                 تعاني
بدخولها العار لهم جلبت التي السجینة من األهل یتبرأ األحیان أغلب في أنه إال عائالتهن، لحمایة                  السجن
المتزوجات من الكثیر طالق في السجن یتسبب األحوال، من كثیر وفي زیارتها. عن یمتنعون وقد                 السجن
رجل السجین كان إذا یحدث ما عكس هو وهذا أمهات. كن إن أبناءهن رؤیة في حقهن من حرمانهن                    ویتم
ألزواجهن وفاًء أكثر النساء تكون ما وغالبًا الرجال" یصنع "السجن أن یقول الذي الُعرف یغلب                 حیث
النساء فإن عمران، راجیة المحامیة مشاهدات فبحسب بانتظام. احتیاجاتهم وتلبیة بزبارتهم ویقمن              السجناء
أقل اجتماعیة طبقات من الجنائیات أغلب وأن المختلفة. السجون في الزائرین من العظمى الغالبیة                تشكل
الدعم فیجدن المتعلمة المتوسطة الطبقة إلى غالبُا ینتمین االتي السیاسیات بعكس زیارتهن یتم وال                تمكینًا

 والزیارات المنتظمة من األسرة واألصدقاء والمحامیین.

  على مستوى السیاسات واالجراءات التأدیبیة:

 وضع السجون واإلجراءات الخاصة به

االحتجاز بأماكن المتعلقة والسیاسات اإلجراءات جمیع أن نجد عام، بشكل الرجال من السجناء أغلبیة                وألن
واحتیاجات خصوصیات تراعي أو شكل بأي تلتفت ال للمباني الهندسي والتصمیم الموقع وحتى               والسجون
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مختلفة. سیاقات في للعنف عرضة أكثر وتكون التمییزیة اإلجراءات من للعدید النساء تتعرض لذلك                النساء.

والمعتقالت. السجون داخل والتمییز للعنف یتعرضون ال الرجال أن األشكال من شكل بأي یعني ال                 هذا
للسجون التحتیة والبنیة التشریعیة المنظومة فیها بما مصر في الجنائیة العدالة منظومة فإن عام                وبشكل
القومي المجلس تقریر فبحسب اإلنسان. حقوق تهدد التي المخالفات من الكثیر وتواجه ومتهالكة،               متردیة
سجون لبناء وتحتاج اإلنسانیة للحیاة األدنى بالحد تتمتع ال سجون "ھناك فإن ، 2013 في اإلنسان 6                لحقوق

األدنى الحد شروط فیها تتوافر جدیدة سجون لبناء حاجة هناك أن كما إصالحه، یمكن وبعضھا                 بدیلة،
وزیادة "االكتظاظ من الشدید قلقه عن المجلس عبر كما الكبیرة". السكانیة للزیادة بالنظر السجناء                لمعاملة
عبئا یشكل مما االستیعابیة السجون طاقة لضعف یصل بما عام بشكل المصریة السجون في السجناء                 أعداد
الجوانب لتغلیب یؤدي ما وهو السجناء، على والسیطرة باالنضباط یتعلق فیما السجون إدارات على                كبیرًا
في السجون معظم تحولت حیث للسجناء"، الدنیا المعاملة بقواعد السجناء تمتع على االنضباطیة               األمنیة
أن كما الواقع". أرض على یطبق أن یجب الذي المصري الدستور یخالف ما وھو للبشر "لمخازن                  مصر
أماكن في یحدث الذي والتعذیب االنتهاكات تتناول ومحلیة دولیة حقوقیة لمنظمات التقاریر من العدید                هناك

7 االحتجاز والسجون.

واالحتیاجات رئیسي بشكل االحتجاز وأماكن السجون في النساء تجارب على تركز الدراسة هذه أن                إّال
حقوق تناولت التي المواثیق أن نجد الدولي، المجتمع صعید على حتى إغفالها. یتم طالما التي بهن                  الخاصة
والتدابیر السجینات لمعاملة المتحدة األمم قواعد باستثناء النساء. احتیاجات تتناول لم الحریة من               المحرومین
مفصل بشكل تتناول والتي 2010 عام في صدرت التي بانكوك) (قواعد للسجینات االحتجازیة               غیر

. 8  احتیاجات النساء في السجون وأماكن االحتجاز وفقًا للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان

 السجون المخصصة للنساء وموقعها الجغرافي

سجن وهي رئیسیة محافضات في وتقع سجون الخمس تتعدى ال مصر في للنساء المخصصة السجون                 إن
من الدلتا مناطق ویغطي دمنهور وسجن الشرقیة، واألجزاء الكبرى القاهرة ویغطي أكبرهم وهو               القناطر
وطنطا بورسعید وسجون الصعید یغطي الذي المنیا سجن إلى باإلضافة والبحیرة، ومطروح              اإلسكندریة
العنابر أن كما السجن، في طویلة مدة قضاء تتطلب التي الكبیرة الجرائم تستوعب وال صغیرة سجون                  وهي
علیه یطلقون لذلك جرادل في حاجتهن بقضاء السجینات تقوم وإنما حمامات، على تحتوي ال طنطا سجن                  في
لهن الزیارات وصول صعوبة هي السجینات شكاوى أهم من أن فنجد م). (م. روایة حسب جردل"                  "سجن
فبحسب طاقتها، أضعاف وتحملها السجون تكدس إلى باإلضافة هذا ذویهن. سكن أماكن عن السجون                وُبعد

 تقریر  المجلس القومى لحقوق اإلنسان  عن زیارة بعثته  لسجني  دمنھور العمومى "األبعادیة"، 30 مایو 62013
 أرشیف القهر، مركز الندیم لتأهیل ضحایا العنف والتعذیب 72016
8UN Bangkok Rules on women offenders and prisoners, Short guide, Penal Reform International 2013 
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ولكن الالئحة، بحسب سجینة 450 االستیعابیة طاقته المثال سبیل على دمنهور سجن أن إحداهن                شهادة
اإلنسان حقوق عن ومدافعة ناشطة وهي ن) (س. اضطرت كما سجینة. 1000 السجینات تتعدى                كانت
سجینات مشاركة أو األرض على للنوم السیاسي، نشاطها بسبب السجون إحدى في سنتین مدة                قضت

  أخریات أسّرتهن بسبب التكدس.

 اإلجراءات األمنیة والتفتیش الذاتي

یتم التفتیش أن ورغم للسجینات، الذاتي التفتیش إجراء هو للسجون الدخول عند األمنیة اإلجراءات ضمن                 من
األمر ویصل وخصوصیتها السجینات أجساد سالمة تحترم وال مهینة بطریقة یتم أنه إال سیدة ید                 على
من شكًال یعد الذي الشيء محمولة هواتف أو مخدرات أو أسلحة یخبئن ال أنهن التأكد بحجة مهبلیًا                   لفحصهن
یتم اإلجراء هذا أن ن) (س. و م) (م. من كل وتحكي . السجینات ضد الممارس الجنسي العنف 9                  أشكال

لهذا الخضوع یرفضن بحقوقهن لمعرفتهن السیاسیات ولكن الجنائیات السجینات على خاصة دوري              بشكل
  اإلجراء.

المتزوجات غیر أو للمتزوجات سواء الحمل اختبار إجراء المستجدات السجینات من الطلب یتم أنه                كما
غرفة في اجراؤه یتم ما وعادة النساء ألجساد خصوصیة انتهاك یعد الذي الشيء السجینات، تصنیف                 بغرض
ذلك ُطلب تم ما إذا للذهاب یضطرون ولكنهم السجن أمن أو المباحث من أفراد فیها یتواجد حیث                   مفتوحة
الجنائیات على یغلب بینما بحقوقهن للمطالبة بملن االتي السیاسیات السجینات قبل من خاصًة               منهم

  استسالمهن وقبولهن لألمر الواقع وسهولة إستضعافهن.

بالمهانة وإحساسها تجربتها عن باشیري ریم فتحكي السجن. بزیارة یقومون من تفتیش أیضًا یتم 10               كما

مهین بشكل الجسم في الحساسة المناطق جمیع بلمس السجانة فیه تقوم الذي الیدوي للتفتیش خضوعها                 بسبب
  وفیه انتهاك للخصوصیة.

 

 الرعایة الصحیة والنفسیة

تقریر فبحسب للمساجین، الالزمة الصحیة الرعایة توفیر قصور من عام بشكل المصریة السجون               تعاني
السجن، وصوله فور طبیب على یعرض ال فالسجین " الشخصیة، للحقوق المصریة المبادرة به                قامت
إلیه. الحاجة عند الطبیب زیارة من یتمكن ال كثیرة أحیان وفي الدولیة، والقواعد المصري للقانون                 بالمخالفة
والتي الواحد، السجن في الطبیب تواجد فترة كفایة عدم أو السجناء لعدد األطباء عدد كفایة عدم نجد                   كما

9  http://nazra.org/node/283  
10http://nazra.org/node/202 
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بالمقارنة السجون أطباء خبرة وتواضع سن صغر إلى باإلضافة هذا صباحیة. عمل فترة تكون ما                 غالًبا
بشكل السجون عن الطبیة التخصصات تواجد غیاب مع السجون، داخل الموجود الصحي االحتیاج               بحجم
التمییز جانب إلى هذا أكبر. بشكل تواجدهم تستدعي والتي الكبیرة السجون في العالیة الكثافة من بالرغم                  دائم
على الحصول النفوذ وذوي للقادرین یسهل والذي السجون، داخل الصحیة الرعایة منظومة یخترق               الذي
االهتمام "عدم إلى باإلضافة هذا السجناء." سائر من نسبیًا أفضل ظروف في المعیشة أو الصحیة                 الخدمات
وذلك خاص، بشكل منهن واألمهات والحوامل عام، بشكل السجینات للنساء الصحیة االحتیاجات              بخصوصیة
أثناء في الخاصة الرعایة وتوفیر لألطفال، طبیب جانب إلى مقیم وتولید نساء أمراض طبیب إتاحة جهة                  من

11 الوالدة والتي یعاني فیها النساء من فقر التجهیزات واإلمكانیات الطبیة" 

السجن إدارة استجابة عدم بسبب المریض رضیعها فقدت ألم إحداها واقعتین، شهدت أنها م) (م.                 وتحكى
غیر ظروف تحت العنبر في للوالدة اضطرت واألخرى طبیب. على طفلها لعرض وحاجتها               لتوسالتها
والذي بها السجن المتواجد للمحافظة الجامعي للمستشفى اسعافها عن السجن في العاملین تأخر بسبب                مالئمة
كن الالتي السرطان مرضى السجینات عن ن) (س. تحكي كما اإلمكانیات. قلة من األصل في                 یعاني
 بحاجة ألدویة باستمرار والتي لم تكن تتوفر لهن بل وكان یتم سرقتها وبیعها من قبل بعض موظفي  السجن.

انتشار زیادة إلى یؤدي مما للنساء الشهریة الدورة مع للتعامل الصحیة الفوط توفیر السجون تراعي ال                  كما
والُمرضعات الحوامل السجینات خاصة للنساء الالزمة التغذیة لتوفیر السجن یلتفت وال             األمراض
عن أو أخریات سجینات من لشرائها یضطررن آو الزیارات من یأتیهن ما على یعتمدن وإنما                 وألطفالهن،

 طریق التكافل بین السجینات.

وأن خاصة نفسیة اضطرابات من یعانین الالتي للسجینات نفسیات أخصائیات وجود عدم إلى باإلضافة                هذا
وخارج داخل واستغالل عنف من منه یعانین ما بسبب النفسیة واالضطرابات للصدمات عرضة أكثر                النساء
إدارة وكانت دائما، بالصراخ وتقوم نفسیة اضطرابات من تعاني كانت سجینة عن م) (م. فتحكي                 السجون.
ن) (س. تعرضت كما لها. الالزم العالج توفیر من بدل وحبسها بضربها للسجینات تسمح                السجن
ولكنها النفسي الدعم السجن إدارة لها توفر ولم مرات عدة االنتحار لمحاولة دفعها نفسي                الضطراب
تحت عقاقیر بتناول لها السماح وتم السجن خارج من طبیب من النفسي الدعم على الحصول                 استطاعت
مسجونة لكونها دعم لها توفر كانت التي الحقوقیة الدعم جهات قبل من توفیره تم الذي الطبیب هذا                   إشراف

  سیاسیة ومدافعة عن حقوق اإلنسان.

 األنشطة وبرامج إعادة التأهیل

  الصحة في سجون مصر: بحث میداني عن محددات الصحة داخل عالم السجون المغلق، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة 112014
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ما وغالبًا بالتریض یعرف فیما الشمس ورؤیة العنابر من للخروج الیوم في معینة بساعات للسجینات                 یسمح
السجینات فإن ن)، و(س. م) (م. شهادة بحسب ولكن ظهرُا الثانیة حتى صباحًا التاسعة الساعة من                  تكون
الجنائیات بالسجینات احتكاكهن لتجنب وذلك الیوم في فقط ساعتین لمدة بالتریض لهن یسمح               السیاسیات
السجینات عنابر عن منفصل عنبر في السیاسیات السجینات فصل یتم حیث معین سجن في                خاصة
أن م) (م. وتعتقد الفصل هذا إجراء اإلمكان في یكن لم مساحته ضیق بسبب آخر سجن في ولكن                    الجنائیات.
وتلبیة مساعدتهن ومحاولة مشاكلهن سماع من مكنتها حیث لها بالنسبة مفیدة تجربة بالجنائیات               االختالط

  احتیاجاتهن خاصة ممن ال یأتي أحد لزیارتهن ومعرفة احتیاجاتهن.

أو الرسم مثل الموهبة أو القدرة لدیهن ممن السجینات تقوم وإنما تدریب أو تأهیل برامج توجد ال                   كما
تلك بممارسة للجمیع یسمح ال السجن ولكن ذاتي، بشكل األنشطة تلك بعمل الیدویة األشغال أو                 الخیاطة
من محدود لعدد إال األنشطة تلك لعمل الالزمة المواد بإدخال یسمح وال السیاسیات خاصة                األنشطة

 السجینات بحسب شهادة (م. م) و(س. ن).

من بها یعمل والنسائي الرجالي السجن مالبس لخیاطة ورشة یوجد السجون إحدى في ن).أنه (س.                 وتقول
عند فقط الیدویة لألشغال صوریة معارض ُتقام كما السجن من تأهیل أو تدریب دون ذلك في الخبرة                   لدیهن

  وجود زیارة من المجلس القومي لحقوق اإلنسان أو تفتیش من النیابة  والتي یعود ریعها إلدارة السجن.

 الزیارات واالتصال بالعالم الخارجي

المحامیین ومن والرفقاء واألصدقاء األهل من والتضامن الدعم على السیاسیات السجینات تحصل ما               غالبا
وجدت إن بالمحامي وعالقتهن الزیارات تأتیهن ال معظمهن فإن السجینات لباقي بالنسبة أما               والمحامیات.
من السجینات أهالي بعض وامتناع المجتمعي الوصم عامل إلى باإلضافة المحاكم. في وجوده على                تقتصر
تقول حیث ذلك. عمل من بالزیارة منهم الراغبین حتى األهالي یمنع الذي المادي العامل فهناك                 زیارتهن،
500 من تقدیر أقل في الواحدة اإلعاشة تكلفة تتراوح حیث جدًا مكلفة اإلعاشة "أن عمران راجیة                  المحامیة
أماكن في وتقع محدودة النساء سجون وأن خاصة المواصالت، تكلفة إلى باإلضافة هذا جنیه، 700                 الى
المشقة مقابل جدًا قصیرة تكون الزیارت أن كما بعیدة". محافظات من بالسفر الزائرین تضطر                بعیدة
غیر لمدة الزیارات من حرمانهن یتم قد السیاسیات أن كما للقدوم. الزائرین یتكبدها التي االنتظار                 وساعات
كما فقط والثانیة األولى الدرجة من لألقارب الزیارة تحدید أحیانًا ویتم مبررات دون من الزمن من                  محدودة

 حدث مع (م. م).

 السالمة الجسدیة والتعرض للعنف الجسدي والجنسي
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نشوب عند خاصة السجن، إدارة أو السجانات قبل من اللفظي والسب الجسدي لالعتداء السجینات                تتعرض
في السجینات وضع یتم وقد السجن للوائح مخالفتهن السجن إدارة اعتقاد عند أو العنابر داخل                 شجارات
أو أیام لمدة تستمر فقد السجن؛ مأمور لتقدیر خاضعة لمدة االنفرادي السجن عن عبارة وهو                 التأدیب
في العاملین قبل من أو ُأخریات سجینات قبل من السجون داخل جنسي تحرش وقائع تحدث قد كما                   لشهور.
السن في منها أكبر أخرى سجینة قبل من جنسي لتحرش بالتعرض تجربتها عن ن) (س. وتحكي                  السجن.
لمأمور الشكوى على وإصرارها بینهن مشاجرة نشوب وعند السجن. إدارة من وتواطؤ قبول ظل                في
الجنائیات السجینات تعرض عن م) (م. تحكي كما یومین. لمدة االنفرادي بالحبس بمعاقبتها قام                السجن،
شكوى برفع فقامت سیاسیة، سجینة وكانت بسجینة یتحرش أن حاول وأنه السجن طبیب قبل من                 للتحرش
الجرائم. هذه عن للسكوت یضطررن الالتي الجنائیات وخوف ضعف استغالل یتم أنه (م.م) ترى حیث                 ضده
للوفد الشكوى وعدم الصمت بااللتزام اإلنسان لحقوق القومي للمجلس زیارة كل قبل السجینات تهدید یتم                 كما
السیاسیات عنبر دخول من الوفد بمنع تقوم السجن إدارة أن كما معاقبتهن، سیتم وإال انتهاكات أي من                   الزائر

 العتقادهم أنهن لن یلتزمن الصمت.

النساء تعرض نسبة أن إال السجون، داخل النساء ضد الجنسي الطابع ذات االنتهاكات وقوع احتمالیة                 ورغم
من ابتداًء للسجون الدخول تسبق أخرى سیاقات في أكبر تكون الجنسي الطابع ذات وخاصة                لالنتهاكات
توثیقه تم لما طبقا وذلك المؤقت والحجز الشرطة بأقسام وانتهاًء الترحیالت بعربة مرورُا القبض                مرحلة

 سابقا.

 أثناء إلقاء القبض

ضد تمت التي االنتهاكات لرصد النسویة للدراسات نظرة قبل من سابقًا نشرها تم التي للشهادات                 طبقًا
الناشطات على القبض تم ،2016 ومایو أبریل بین الفترة في متفرقة أماكن في اإلنسان حقوق عن                  مدافعات
بشكل استهدافهن طریق عن سیاسیة وقفات أو مظاهرات أو مسیرات في تواجدهن أثناء عشوائي بشكل                 إما
هذه خالل البلد. وسط محیط في والبیوت المقاهي من أو إقامتهن محل من علیهن القبض وإلقاء                  شخصي
أو والقذف والسب الشتائم وإلقاء اإلذالل طریق عن المعنوي للعنف التعرض خطر تحت النساء تقع                 العملیة
أو باالغتصاب التهدید طریق عن الجنسي للعنف كثیرة وأحیانا بالضرب، الجسدي العنف طریق               عن

12 التحرش الجنسي الفعلي سواء من أفراد الشرطة أو من المواطنین/ات الموالین للنظام.

 أثناء االنتقال في عربة الترحیالت

12http://nazra.org/node/500 
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إلى السجن من أو النیابة إلى القسم من النقل أو الشرطة قسم إلى القبض مكان من االنتقال یكون                    قد
یقوموا قد والذین المباحث أو الشرطة أمناء قبضة في المتهمات تكون السیاقات هذه كل في                 المحكمة.
الرحلة تستغرق وقد باالغتصاب. والتهدید الجنسي التحرش أو والقذف السب أو بالضرب علیهن               بالتعدي
فیها كانت التي المرات إحدى في أنها ن) (س. وتحكي رقیب دون انتهاكات بحدوث تسمح طویلة                  ساعات
أمین قام حین أخریات جنائیات سجینات بصحبة كانت للمحكمة السجن من انتقالها أثناء الترحیالت عربة                 في
یقف التي المنطقة في بها باالختالء قام تناولتها أن وبعد أحمر لون ذات دواء حبة إحداهن باعطاء                   الشرطة
الباب فتح الوقت من الكثیر مرور وبعد السجینات بقیة على الباب بإغالق وقام العربة في الشرطة أمناء                   فیها

  وعادت السجینة وهي تحاول التعدیل من هندامها وهو كذلك.

إلى بالقوة ودفعها متظاهرة على القبض أثناء أنه النسویة" للدراسات "نظرة وثقتها أخرى شهادة تفید                 كما
وكذلك المدرعة، وداخل خارج والسحل بالضرب جسدیا االعتداء وتم المركزي األمن مدرعة              داخل
منهم واحد المدرعة، في عساكر 4 في "كان المدرعة: بداخل فمویا واغتصابها جنسیا علیها                االعتداء
عنوة. بیقبلني كان منهم وواحد جنسیًا علیا بیعتدوا كانوا التانیین والثالثة بیعیط، وكان حاجة                معملیش
المدرعة طلع الضابط مفتوحة. كانت بتاعي القمیص وزرایر ركبي لحد مقلوع كان بتاعي الجینز                بنطلون
ساعتها واقعة كنت راجل. مش إنت آه قلتله: راجل؟، مش أنا بقى وقالي: جنب، على تعالوا للعساكر:                   وقال
وقعد إیدّیه على كانت ورجلیه بقى فى بالعافیة الذكري) (عضوه جسمه وحط البنطلون قلع قام ظهري،                  على
ملثم، كان هو مرات. 3 تاني ویدخله بقي من جسمه یطلع فضل وهو خدوده على وخربشته مرة كذا                    یقبلني
أنا وشه. أكشف وأحاول عني أبعده علشان خدوده على بخربشه كنت وأنا خاصة، قوات كان إنه                  واضح

  بحلم بعینیه لحد دلوقتي...".

 في أقسام الشرطة وأماكن االحتجاز

والجنسیة الجسدیة لالنتهاكات التعرض خطورة نسبة فیها تزید التي األماكن أسوأ من الشرطة أقسام                تعد
المباحث أو الشرطة أمناء یقوم الذاتي التفتیش حتى الرجال. من هم األقسام في الموظفین جمیع وألن                  للنساء
یتمتع ال مكان في مهنیة غیر بطریقة یتم الذي للمستجدات التفتیش بإجراء السابقات المحبوسات إحدى                 بأمر
لمعاملة تعرضهن یتم كما النساء. أو الرجال من سواء الموجودین من ومسمع مرأى وعلى                بالخصوصیة
یتطلب وعندما الخارجي. العالم مع التواصل في الحق من والحرمان المحمولة الهواتف ومصادرة               مهینة
وقد للتهویة تفتقر أماكن في آدمیة غیر ظروف في للنوم المعتقالت تضطر القسم، في المبیت                 األمر
نفس في سجینات قبل من جسدي تحرش أو الشرطة أمناء قبل من والتلصص الجنسي للتحرش                 یتعرضهن
النساء مكوث فترة تطول وقد الشرطة أمناء قبل من استئذان دون من الحجز اقتحام إلى باإلضافة                  الزنزانة.
عبارة وهي "التخشییة" أو ب"الحبسخانة" یسمى ما بالرجال.وهناك محاطة بیئة في سنوات لمدة الحجز                في
أو للنیابة ذهابهن عند أو آخر لسجن انتقالهن عند مؤقت بشكل السجینات فیها تنزل مؤقتة احتجاز أماكن                   عن
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المحتجزات تتعرض نظافته، وعدم الحجز وضیق التهویة لسوء فباإلضافة عنهن. لإلفراج انتقالهن              أثناء
یتم م) (م. شهادة وبحسب أخرى. مرة المهینة التفتیش تجربة لخوض اضطرارهن وهي إضافیة                إلهانة
إخراجهن یتم وال داخلهن شيء یخبئن ال أنهن من للتأكد األرض في حاجتهن بقضاء القیام على                  إجبارهن

 من التخشیبة إال بعد قضاء الحاجة.

مجاالت باقي في الدولة وممارسات المجتمع لثقافة امتداد هو االحتجاز وأماكن السجون في یحدث ما                 وألن
المستوى مثل أخرى عوامل مع وتتقاطع تتفاوت للنساء تحدث التي واالنتهاكات التمییز فإن               الحیاة،
واستغالل واألبویة بالطبقیة تتسم التي التعامل طریقة في تفاوت فهناك واالقتصادي. والتعلیمي              االجتماعي
واالقتصادي التعلیمي مستواهن حسب المتهمات مع السجون وإدارة الشرطة وأمناء الظباط قبل من               السلطة

  واالجتماعي.

قدرتهن خالل من ملهمة كانت تجاربهن أن إّال سیاسیات سجینات شهادات على اعتمد البحث أن                 وبالرغم
والتصدي بحقوقهن ومعرفتهن اعتقالهن من المختلفة السیاقات في واالستغالل الظلم مظاهر استیعاب              على
ولیس الجنائیات للسجینات تحدث التي باالنتهاكات اهتمامهن إلى باإلضافة هذا االنتهاكات. لتلك              بشجاعة
المعتقالت تجربة أن كما القضیة. بهذه مهتمات اإلنسان حقوق عن مدافعات لكونهن نظرًا السیاسیات،                فقط
التحدیات ظل في خاصة الجنائیات السجینات تجارب معرفة من مكنتنا التي الوصل حلقة كانت                السیاسیات
وأماكن السجون في بأوضاعهن الخاصة واإلحصاءات المعلومات قصور من البحث هذا عمل واجهت               التي
السجون في النساء بوضع خاصة أبحاث توجد ال حیث المعلومات إلى الوصول وصعوبة               االحتجاز.
وصعوبة میدانیة زیارات إجراء على القدرة عدم عن فضًال المحلي، السیاق في بهن الخاصة                واالحتیاجات

  التواصل  مع السجینات.

 

 

 توصیات عامة لتحسین وضع النساء في نظام العدالة الجنائیة

طرح النسویة" للدراسات "نظرة تقوم له، تتعرضن التي االنتهاكات وأنماط سجینات تجارب استعراض               بعد
معاملة على تقتصر وال تشمل والتي االحتجاز وأماكن بالنساء الخاصة بالسجون المتعلقة التوصیات               بعض
وعدم لهن الجسدیة السالمة وحق الخصوصیة معاییر واتباع بینهم التمییز عدم یضمن بما فیها                النساء
ضمان إلى باإلضافة هذا الجنسي. أو الجسدي أو اللفظي سواء العنف أشكال من شكل ألي                 تعرضهن
المالئمة الطبیة الخدمة وتلقي التریض في حقهن على تقتصر وال تشمل أیضًا والتي كاملة بحقوقهن                 تمتعهن

 وعدم التنكیل بهن وتمتعهن بحقهن في الزیارات كاملة. وتنقسم التوصیات الُمشار إلیها كاآلتي:
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 على مستوى التشریعات

أو- الشخصیة األحوال قوانین في سواء الحمائیة وغیر التمییزیة القوانین منظومة تغییر على               العمل
 قانون العقوبات والتي تؤدي إلى زیادة احتمالیة الزج بالنساء في السجون وعدم وصولهن للعدالة.

العقوبات- على كبیر حد إلى تعتمد التي العقوبات قانون في المواد من الكثیر مراجعة على                 العمل
مع ، احتجازیة غیر بإجراءات واستبدالها الغارمات قضایا مثل \ البسیطة الجرائم في للحریة                السالبة
"ال :11 المادة في والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد علیه نص ما االعتبار في                 األخذ

 یجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه في المادة عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
اإلنسان- لحقوق القومي المجلس تعدیالت حسب السجون الئحة تطبیق مدى مراجعة على              العمل

13 بالتعاون مع وزارة الداخلیة في سبتمبر 2014 وتعدیلها أو إضافة مواد تضمن حقوق السجینات.

وأماكن- السجون بإدارة القائمة الدولة وأجهزة اإلنسان لحقوق القومي المجلس من تتكون لجنة               تشكیل
الئحة تطبیق مدى بمراقبة المدني المجتمع من وممثالت للمرأة القومي والمجلس للنساء              االحتجاز
الذین الدولة موظفي أو السجینات ضد جرائم یرتكبون من ومحاسبة الواقع أرض على               السجون
 یخالفون الالئحة المعنیة، وإصدار تقاریر سنویة مستجیبة للنوع تحتوي على نتائج عمل هذه اللجنة.

وتشكیل- للسجون زیارات بإجراء تسمح له صالحیات واضافة للمرأة القومي المجلس قانون              تعدیل
  لجان تقصي حقائق.

 توصیات خاصة بالجهاز الشرطي

المحتمالت- المتهمات على القبض عند االنسان لحقوق الدولیة المعاییر وتطبیق بمهنیة             التعامل
 واحترام خصوصیة وسالمة الجسد وعدم استخدام العنف.

كافة- في لتتواجد الداخلیة وزارة داخل النساء ضد العنف جرائم متابعة إلدارة تابعة لجان                تكوین
 أقسام الشرطة ومدیریات األمن والتأكد من التزامهن بالمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

 منح المحبوسات حق االتصال باألهل والمحامین وهو حق یكفله الدستور.-
واآلالت- كالمخدرات الممنوعات وجود عن تكشف أجهزة باستخدام بالتفتیش الیدوي التفتیش             استبدال

تحترم أماكن في التفتیش وإجراء الیدین الستخدام الحاجة دون المحمولة والهواتف             الحادة
 الخصوصیة وسالمة الجسد.

 توصیات خاصة بإدارة السجون

13  .القومي لحقوق اإلنسان" یعلن تعدیالت السجون: لحوم في الوجبات وساعتي ترّیض. المصري الیوم. األربعاء 24 سبتمبر 2014 بقلم كمال مراد" 
http://www.almasryalyoum.com/news/details/530881 
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وشفهیُا- خطیًا وواجباتهن حقوقهن لمعرفة السجون الئحة على باالطالع السجینات لجمیع             السماح
عن ذلك یتم وقد بالسجن. العاملین أو األخریات السجینات قبل من سواء علیهن التعدي عدم                 لضمان

 طریق تعریفهن بالالئحة وتعلیقها في مكتبة السجن.
في- بالسجینات االستعانة من بدال السجون في النسائیة الكوادر من عامالت توظیف على               الحرص

سیاسات ووضع والقانوني النفسي الدعم وتقدیم تدریبهن ویتم السجن داخل األعمال من بالكثیر               القیام
 تحمیهن من التمییز والتحرش الجنسي أثناء القیام بواجبهن.

العالم- مع والتواصل والزیارات التریض في حقهن من تعسفي بشكل السجینات حرمان              عدم
 الخارجي والحصول على متعلقاتهن وزیارات المكتبة.

 تسهیل  أداء االمتحانات للراغبات بالتعلیم.-
معظم- أن حیث مجاني قانوني دعم النساء إلعطاء النساء وسجن المحامیین نقابة مع               التعاون

ووضعهن حقوقهن معرفتهن عدم بسبب القانونیة المساعدة على الحصول تستطعن ال             السجینات
 االقتصادیة.

بالنساء- الخاصة االحتیاجات ومراعاة للسجینات والنفسیة الطبیة والخدمات الصحیة الرعایة            تقدیم
 خاصة األمهات والحوامل.

علیهن- وتعود منتجیة أعمال في للسجینات البشریة الطاقة لتنمیة التدریبیة والورش األنشطة              توفیر
 بالدخل.

 العمل على إیداع السجینات في أماكن قریبة من محل إقامتهن لتسهیل الزیارات من قبل أسرهن.-

 توصیات عامة

على- السجون وإدارة الشرطة وجهاز ومحامین قضاة من الجنائیة العدالة نظام في العاملین               تدریب
الدولیة والبروتوكوالت للمعاییر وفقُا النوع منظور وإدماج الدولیة والمعاییر اإلنسان حقوق             معاییر

 ومراعاة احتیاجات النساء المبنیة على أساس النوع والمنصوص علیها في قواعد بانكوك 2010.
للمرأة- القومي والمجلس اإلنسان لحقوق القومي المجلس مثل المحلیة سواء الرقابیة للجهات              السماح

مصداقیة لضمان مسبق إخطار دون من للسجون زیارات بإجراء الصلة ذات األهلیة              والجمعیات
إدارة من أحد وجود دون لشكواهن واالستماع بالسجینات التواصل الزائر للوفد والسماح              الزیارة

 السجن.
السجون- فیها بما الجنائیة العدالة منظومة في النساء وضع حول المحلیة األبحاث من المزید                إجراء

دراسة إلى باإلضافة المجال. هذا في والمعلومات الدراسات ندرة ظل في خاصة االحتجاز               وأماكن
وعلى علیهن تحدث التي والتداعیات النساء ضد والعنف التمییز من تعزز التي والسیاسات               األسباب

 أسرهن والمجتمع ككل.
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إصالح قضیة عاتقها على تضع سیاسیة إرادة وجود دون تطبیقه یمكن ال سبق ما كل أن بالذكر                   والجدیر
المصري الدستور وأحكام مواد مع یتوافق بما كاملة األمنیة األجهزة هیكلة وإعادة األمنیة               المنظومة

 والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان التي تلتزم مصر بها.
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