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يقدم مؤلفو هذا التقرير جزيل الشكر للضحايا والناجني/ات من العنف الجنيس الذين شاركوا قصصهم معنا، 
والعائالت التي تحدثت إلينا، والباحثني يف مجال حقوق اإلنسان واملحامني عىل األرض يف مرص وخارجها عىل 
ووثقنا  الجنيس  لالعتداء  تعرضوا  ممن  معتقلني  ثالث  الحقا،  سنذكر  كام  الالمتناهية.  وتضحياتهم  شجاعتهم 
تجاربهم قامت الدولة باعدامهم وهم: محمود االحمدي وعبدالرحمن سليامن وأحمد محروس. كام انها يف 
رسائلها االخرية كتبت سارة حجازي عن ما القته من عنف جنيس وما ترتب عىل ذلك من صدمات اودت بحياتها 
التجارب او شهدوا عليها  اناس مروا بهذه  العنف باهظة وموافقة  النوع من  التكلفة االنسانية لهذا  بعد ذلك. 
ملشاركة قصصهم معنا أمر يف غاية الشجاعة. جل اللقاءات التي عقدناها مع مؤسسات او باحثني عىل االرض 

ميتنع التقرير عن احالتها اىل اصحابها بالتنسيق معهم خوفا عىل امانهم وسالمتهم الشخصية. 

نود أيًضا أن نعرب عن شكرنا لألكادمييني والباحثني الذين راجعوا وقدموا لنا مالحظات هامة حول نسخ التقرير 
األولية، فبدون مساهمتهم وتنظريهم، مل يكون إنتاج هذا العمل بهذا الشمول واالكتامل الذي نرجوه. بعض 
هؤالء هم: عبدالرحمن حمدي، هنا السييس، هيثم غنيم )نحن نسجل(، مؤسسة بره السور، طارق عبداملاجد، 
مها حمدان ومجموعة من املحامني الذين امدونا باوراق القضايا والتحقيقات التي اعتمدنا عليها كام اننا نشكر 
وللسابق  وحدنا  لنا  التقرير  يف  قصور  اي  يعود  معنا.  لتعاونهم  جاستس  فور  كوميتي  مؤسسة  من  محامني 

ذكرهم وآخرين كل الشكر والعرفان. 

شكر وتقدير



ال أحد آمن:

ملخص 
تنفيذي
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يسلط هذا التقرير الضوء عىل طبيعة العنف الجنيس يف السجون املرصية يف الفرتة من 2015 إىل 2022. 
للتعذيب  كوسيلة  االحتجاز  عملية  أثناء  الجنيس  العنف  تستخدم  املرصية  السلطات  أن  إىل  التقرير  ويخلص 
ومعاقبتهم وإخضاعهم لسيطرة السلطة. حيث يتم استخدام العنف الجنيس كوسيلة لإليذاء باستخدام األكواد 
املجتمعية فيام يتعلق بالجندر والجنس بهدف الحط من قدر السجناء وأحبائهم، وكذا لقمع املقدرة عىل الحد 
من تأثري االنتهاكات عىل املحتجزين من خالل محاوالت املساءلة أو العالج من آثارها. فبسبب األعراف االجتامعية 
يف  أيًضا  الدولة  سلطات  تكرسها  )والتي  والجنس  االجتامعي  النوع  موضوعات  حول  تابوهات  من  تفرضه  وما 
دون  تحول  متعددة  عقبات  السجن  يف  الجنيس  للعنف  تعرضوا  الذين  أولئك  يواجه  مؤسساتها(،  أو  قوانينها 

معالجة الصدمة التي تعرضوا لها.

والجبهة  الحرية،  مبادرة  أجرته  كيفي  بحث  عىل  التقرير  يعتمد  الظاهرة،  هذه  انتشار  من  التحقق  وبهدف 
لدواعي  هويتها  عن  الكشف  عدم  تفضل  مرص  يف  اإلنسان  لحقوق  محلية  ومنظمة  اإلنسان،  لحقوق  املرصية 
أمنية. حيث يف إطار هذا التقرير، ومبراجعة مجموعة من االنتهاكات املوثقة من 2015 إىل 2022، تم رصد وتوثيق 
655 حالة مختلفة من العنف الجنيس تم حدوثها يف إطار دورة االحتجاز، كام أًجريت سلسلة من املقابالت مع 
أيًضا  التقرير  استخدم  التقرير.  لها  تطرق  التي  املحاور  يف  وخرباء  ومحامني  عائالت  وأفراد  سابقني  محتجزين 
العنف الجنيس من حيث كونه حدث متعدي، يحدث داخل  مصطلح »دورة االحتجاز« ليعكس بشكل أوضح طبيعة 
طويل  لزمن  آثاره  امتداد  عن  فضاًل  وأحبائهم؛  عائالتهم  وأفراد  املحتجزين،  ويشمل  السجن؛  جدران  حدود  وخارج 

لدي الضحية وحتي وباقي املجتمع.

دراسات حالة:

• يبدأ العنف الجنيس منذ لحظة مالحقة الفرد وإلقاء القبض عليه، فغالبًا ما يتم استخدام العنف الجنيس أثناء 
القبض بدون أوامر توقيف قضائية، وكوسيلة لإلكراه واإلخضاع وانتزاع املعلومات )مبا يف ذلك املعلومات ضد 

أفراد األرسة(.

ادعاءات وأسباب مختلفة  االحتجاز مبحتجزين من خلفيات وهويات متنوعة، يواجهون فيها  متتلئ مقرات   •
ال  حيث  الجنسية،  االعتداءات  من  العديد  فيها  يحدث  والتي  الرشطة  أقسام  املقرات  هذه  بني  من  لالحتجاز، 
املنارصين  من  املتكررة  اإلشارات  من  الرغم  )عىل  املحتجزين  من  واحد  »نوع«  ضد  الجنيس  العنف  يُستخدم 
الحقوقيني إىل التفرقة يف االنتهاكات بني التي يتعرض لها املحتجزين »السياسيني« أو »الجنائيني«( إال أن 

التقرير وثق حدوث االنتهاكات ضد مجموعة واسعة من املحتجزين.

• العنف الجنيس يف أقسام الرشطة له أغراض وأشكال مختلفة، ففي بعض الحاالت، استغل الحراس مواقف 
العنف  استخدام  تم  أخرى،  حاالت  ويف  الشخصية،  قوتهم  وإبراز  الجنيس  غرائزهم  إلشباعهم  املحتجزين 

الجنيس كإجراء عقايب، مثل صعق األعضاء التناسلية بالكهرباء )للرجال والنساء(.

• مقرات جهاز األمن الوطني هي أكرث األماكن لحدوث العنف الجنيس ضد املحتجزين فيها؛ تم فيها ارتكاب 
العنف الجنيس بشكل منهجي ضد املحتجزين من جميع األجناس، والتي تحدث غالبًا بالتزامن مع فرتات االختفاء 
القرسي التي مل يتمكن فيها املحتجزين من االتصال مبحامني أو اإلبالغ أو توثيق االنتهاكات التي تعرضوا لها.

• غالبًا ما يحدث العنف الجنيس أثناء االستجوابات والتحقيق مع املحتجزين بشكل غري قانوين يف مقرات األمن 
الوطني، حيث يتعرض املحتجزون لالغتصاب والتحرش والصعق بالكهرباء يف أعضائهم التناسلية أو التهديد 
باالعتداء الجنيس ضدهم أو ضد أفراد أرسهم بهدف انتزاع االعرتافات، غالبًا ما تستخدم هذه االعرتافات كأدلة 

ضدهم يف محاكامت الحقة.

الحارسات يتحرشن بهن يف  كانت السجينات معرضات بشكل خاص للعنف الجنيس يف السجون، حيث كان   •
ليست  تلك  التفتيش  أن عمليات  الخارجية«. وبالرغم من  األعضاء  تجاويف  األحيان تحت ستار »تفتيش  كثري من 
قانونية بشكل كامل )وهو االنتهاك الذي ال يقترص فقط عىل مرص(، فقد استخدمتها الحارسات كفرصة الرتكاب 
جرائم التحرش الجنيس بالنساء، هذا فضاًل عن استعامل أشياء يتم التقاطها من األرض يف إطار إجراء عمليات 

التفتيش هذه.
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اإلساءات  استخدام  خالل  من  املحتجزين  عىل  سيطرتهم  بسط  إىل  الرشطة  أقسام  يف  الضباط  سعى   •
اللفظية حيث يقوم امناء الرشطة والضباط بإمساك الرجال املثليني، والنساء املتحولني جنسياً، واألفراد غري 
الثنائيني الجندر من أعضائهم التناسلية وترديد إهانات معادية للمثليني أو تشجيع املحتجزين الذكور اآلخرين 

عىل اغتصابهم أو اإلساءة إليهم.

• يتعرض أفراد األرسة الذين يزورون املحتجزين للعنف الجنيس أيًضا، سواء من خالل عمليات تفتيش تعسفية 
مامثلة أثناء عملية الدخول إىل مراكز االحتجاز، وأحيانًا عدة مرات يف الزيارة الواحدة. يف حني تتفادي بعض 
النساء هذه االعتداءات من خالل تقديم رشوة مالية، ما يسلط الضوء عىل طبيعة تداخل الديناميكيات الطبقية 

يف اإلساءة أيًضا.

• يتعرض العديد من املحتجزين لتدابري احرتازية مرهقة بعد إطالق رساحهم، والتي تتطلب يف كثري من األحيان 
الرتدد عىل مراكز الرشطة، ما قد يعرضهم ملزيد من االنتهاكات أو ميثل اسرتجاًعا لذكريات مؤملة بعودتهم 

إىل أماكن تعرضهم لالنتهاكات السابقة.

• ترتك األثار الجسدية والنفسية واالجتامعية للعنف الجنيس ندوبًا دامئة، وغالبًا ما يواجه املحتجزون تحديات 
أثر  الوصمة من  العالج والتعايف، بسبب  أو حتى محاوالت  السعي إىل املساءلة  أو  التحدث علًنا  الحقة يف 

تداخل االحتجاز واالعتداء الجنيس، ويف بعض الحاالت، بسبب نوعهم الجندري أو هويتهم الجنسية

الخالصات:

التقرير.  هذا  يف  املوثقة  االنتهاكات  إجاميل  من  األقل  عىل   ٪  80 لـ  مرسًحا  الوطني  األمن  مقرات  كانت   •
وغالبًا ما يتم احتجاز األشخاص يف مقرات جهاز األمن الوطني خالل فرتات االختفاء القرسي، ما يؤكد الطبيعة 
بوحشية  املحتجزين  تعنيف  من  الدولة  ضباط  ومتكني  املحتجزين،  ضد  الجنيس  للعنف  واملنهجية  املتعمدة 

خالل هذه الفرتة.

• تم استخدام االعتداء الجنيس عمدا بهدف انتزاع املعلومات واالعرتافات من املحتجزين، والتي استخدمت 
فيام بعد »كدليل« يف املحاكامت، مبا يف ذلك يف محاكامتهم يف قضايا إرهاب. يف حالة واحدة عىل 
األقل، تم استخدام »األدلة« التي تم انتزاعها من أحدهم خالل فرتة العنف الجنيس يف محاكمة أسفرت عن 

إعدامه.

• طوال دورة االحتجاز، استخدم الضباط معايري الرجولة واألنوثة وفًقا لألكواد املجتمعية كسالح يف محاولة 
إلهانة املحتجزين، مستخدمني الشتائم أو النيل من الرشف والحياء والعفة أثناء اإلساءة.

• عىل الرغم من الفروق بني املحتجزين »السياسيني« و »الجنائيني« داخل السجون وخارجها، واجه السجناء 
االعتداء  السجناء من حدوث  مل يسلم أي »نوع« من  الجنيس.  العنف  الخلفيات والهويات حوادث  من جميع 
الجنيس ضده، بالرغم من أن الهوية السياسية للسجني أحيانًا ما وفرت نوًعا من الحامية يف للمحتجزين، إال 

أنه يف حاالت أخرى جعلته أكرث عرضة للعنف الجنيس. 

من  الرغم  عىل  املرصية،  السجون  يف  الجنيس  للعنف  عاًما   12 عن  أعامرهم  تقل  الذين  األطفال  تعرض   •
الحامية القانونية املحلية والدولية ضد احتجاز األطفال يف نفس أماكن االحتجاز مثل البالغني.

• يلعب كل من الوصمة االجتامعية والخوف من االنتقام دوًرا يف منع املحتجزين أو أفراد أرسهم من التحدث 
علًنا عن العنف الجنيس، مام يرتك االنطباع بأن هذه الظاهرة منترشة أكرث مام هو مفصل هنا.

• مل يتمكن املحتجزون بأي حال من األحوال من مساءلة املتورطون عن العنف الجنيس الذي ارتُكب ضدهم. 
يف الوقت الذي ال يجرم القانون املرصي االعتداء باالغتصاب يف أماكن االحتجاز وغريه من األفعال »املخلة 

بالرشف«، وحتى عندما يقدم املحتجزون شكاوى رسمية، ال يتم التحقيق يف هذه الشكاوى بشكل صحيح.
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أهم التوصيات:

الجنيس  العنف  رصيح  مرص بشكل  يف  اإلنسان  مامرسات حقوق  حول  التقارير  تقارير مثل  تغطي  أن  يجب   •
الذي يرتكبه املوظفون يف السجون.

• عىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان أن يتبنى عىل الفور تحقيقا مستقاًل يف مزاعم استخدام التعذيب، 
مبا يف ذلك العنف الجنيس، ومزاعم االختفاء القرسي.

القانون الدويل، مبا يف ذلك  عىل مرص تبني تعريفات قانونية لالغتصاب واالعتداء الجنيس تتوافق مع   •
أشكال االغتصاب واالعتداء الجنيس عىل األفراد بغض النظر عن الجنس.

• عىل مرص أن تجعل لوائح السجون، خاصة فيام يتعلق باستخدام عمليات تفتيش تجاويف األعضاء الخارجية، 
متوافقة مع القانونني املحيل والدويل ومعايري الصحة العامة.

• عىل مرص تسهيل زيارة السجون ملنظامت حقوق اإلنسان املحايدة.

• يجب أن تستمر منظامت حقوق اإلنسان يف العمل من أجل زيادة عدد األشخاص الذين يعملون يف مجال 
تصنيفات  يتجاوز  بشكل  املحتجزين  حقوق  حامية  إىل  والدعوة  املنارصة  وجهود  االنتهاكات  يف  التحقيق 

املحتجزين »السياسيني« و »الجنائيني«.

السجون يدخل يف تصنيفاته  لالنتهاكات داخل  توثيق  أن أي  أن تضمن  اإلنسان  يجب عىل منظامت حقوق   •
تحديد ألمناط العنف الجنيس أو القائم عىل النوع االجتامعي.

العنف  لضحايا  النفيس  العالج  مساحة  لزيادة  الهادفة  املوارد  لتوسيع  املانحة  الهيئات  تسعي  أن  يجب   •
الجنيس سواء داخل مرص وداخل مجتمعات املنفي، وتوسيع متويل لهذه التدخالت.



ال أحد آمن:

مقدمة
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مرص دولة سجنية. لذلك فهي تعتمد عىل الحجز واالعتقال وسلب الحرية كطريقة رئيسة للحكم حيث يجلب 
الجنيس  العنف  إن أعامل  الدولة.1   للقانون خوفًا سائًدا ودامئًا من عنف  التعسفي  بالتطبيق  التهديد املستمر 
داخل أماكن االحتجاز يف مرص منترشة وتحدث بشكل صارخ، والغرض منها هو تأكيد المتداد سيطرة الدولة عىل 
ترتكبها قوات  التي  الجنيس  العنف  النظر إىل مامرسات  الذين تعتربهم رعاياها. وميكن  أولئك  أجساد وحيوات 
األمن عىل أنها أحد طرق القمع غري باهظة التكلفة، حيث يواجه الضحايا تكلفة اجتامعية وسياسية باهظة، مبا 

فيها تكلفة كشفهم عن االنتهاكات التي تعرضوا لها.

الجنيس  والجسدي؛ فالعنف  البنيوي  العنف  تتقاطع مساحات  نرى كيف  أن  من خالل منظور جندري، ميكننا 
ليس فقط وسيلة إخضاع أو عقاب أو إكراه محتجز معني، ولكنه يعكس معايري الجندر والجنس والدور الالستبدادي 
إدخال  أثناء  املرأة  عذرية  عن  األمن  ومسؤوالت  السجن  حارسات  تشكك  خالل  من  سواء  يظهر  ما  وهو  للدولة. 
إدخال عصا يف  الرجال من خالل اغتصابهم عرب  بـ“إخصاء”  الوطني  أو تهديد ضابط األمن  أصابعها يف مهبلها؛ 
فتحة رشجهم أو صعق أعضائهم التناسلية، وتوجيه إهانات جندرية ضد أعضاء مجتمع LGBTQ + ، وإجبارهم عىل 

إجراء فحوصات رشجية.2

تبدأ طقوس العنف يف السجون مبجرد دخول املحتجزين بوابات السجن، وتستمر ملا بعد إطالق رساح املحتجز 
من مقر االحتجاز. فهو نظام متكامل من االنتهاكات يحيط بالسجني وعائلته وأحبائه واملجتمع ككل.3 يف الوقت 
الذي تبنى فيه مدافعني عن حقوق اإلنسان وحتى مسؤويل الدولة مصطلحات مثل السجناء »السياسيني« و 
»الجنائيني«، إلنشاء طريقة ما للتمييز بني أولئك الذين قد يستحقون أو ال يستحقون أشكااًل مختلفة من املنارصة، 
أبسط  تنتهك  االحتجاز  أماكن  داخل  ممنهج  لعنف  يتعرضون  والتصنيفات  املستويات  جميع  من  املحتجزين  فإن 

حقوق اإلنسان األساسية. 

يستكشف هذا البحث هذا العنف من خالل منظور جندري وجنيس، مبا يف ذلك العنف املوجه ضد املحتجزين 
أو  عائلتهم  إىل  متتد  والتي  االحتجاز،  بتجربة  مروًرا  القبض،  لحظة  من  بدًءا  السجنية،  الحياة  طوال  وعائالتهم 

أحبابهم الذين يدخلون السجن.

عىل الرغم من تنوعه، فالعنف الجنيس يف مرص هو وسيلة للتعذيب واإلذالل الشديد، تُرتكب عمًدا ضد الرجال 
احتجازهم، تم توثيق  الجندر عىل حد سواء. فطوال عملية  ثنائيي  العابرين وغري  والنساء واألطفال واألشخاص 
تعرض املحتجزين لحاالت االغتصاب )عن طريق القضيب، واالدوات، واألصابع(؛ التهديدات ومحاوالت االغتصاب؛ الصعق 
الكهربايئ لألعضاء التناسلية، ملس األعضاء التناسلية، وأشكال أخرى من االعتداء الجنيس عىل املحتجزين وأفراد 

أرسهم.

يشمل هذا البحث تحليل نتائج رصد وتوثيق 655 حالة عنف جنيس تم ارتكابها يف الفرتة بني 2015 إىل 2022. 
نتائج  تحليل  مع  املحكمة  ووثائق  النيابة  أمام  الشهادات  مراجعة  من  كبري  عدد  من  مصادره  املرشوع  ويستمد 
مقابالت مع عينة متنوعة من املحتجزين وعائالتهم. نأمل من خالل هذا التقرير أن يتم الكشف عن مدي توغل 
العنف الجنيس يف تجربة االحتجاز يف مرص، ومدي كونه أحد املنهجيات الراسخة ألداء األجهزة األمنية، وميتد 
والتي  املستقبلية  الدراسات  يف  الجندرية  املنطلقات  نشجع  أن  أيًضا  نأمل  السجن.  وتجربة  جدران  وراء  ما  إىل 
تهدف إىل تسليط الضوء عىل االنتهاكات التي يرتكبها ضباط األمن داخل أماكن االحتجاز وخارجه. أخريًا، نأمل أن 
ممن  وغريهم  األحمدي،  محمود  مثل  إعدامهم،  تم  الذين  الجنيس  العنف  ضحايا  تذكر  إيل  التقرير  هذا  يؤدي 

انتحروا بعد تعرضهم للعنف الجنيس يف السجن، مثل سارة حجازي.

بعد استعراض منهجية التقرير، يواصل التقرير تسليط الضوء عىل حاالت العنف الجنيس خالل دورة االحتجاز، من 
خالل استعراض النتائج والتوصيات التي نقرتحها يف إطار فهم هذه الظاهرة املروعة ومحاولة حصارها.

https://bit.ly/3LgQ4x0 .2020 1 عيل الرجال، “ مجتمع االشتباه الدائم “ )املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية، 19 أغسطس
2 ملزيد من الدراسة حول استخدام الدولة املرصية للعنف الجنيس الجندري كـ “منطق دولة أمنية”، انظر Amar، Paul. The Security Archipelago؛ 

.Human-Security States، Sexuality Politics، and the End of Neoliberalism. Durham: Duke University Press، 2013
3 مراسالت شخصية مع هنا السييس، 23 مارس 2021.

حالة عنف جنيس تم ارتكابها يف 655

الفرتة بني ٢٠١٥ إىل ٢٠٢٢

https://bit.ly/3LgQ4x0


ال أحد آمن:

منهجيات
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أهداف البحث
يستكشف هذا البحث طبيعة العنف الجنيس والجندري خالل دورة االحتجاز يف مرص. فبينام ركزت بحوث سابقة 
عىل االنتهاكات داخل مقرات معينة احتجاز اشتهر حدوث العنف فيها سواء يف أقسام رشطة أو سجون،4  فإن 
هذا التقرير يأخذ يف االعتبار تجربة االحتجاز بشكل شامل، ويحلل مختلف االنتهاكات التي تحدث من األجهزة األمنية. 
وبالرغم من أن معظم االنتهاكات يتعرض لها املحتجزون يف املقام األول، إال أنها متتد يف العنف الجنيس أيًضا 
االحتجاز  دورة  طوال  السجن.  زيارات  أو  االعتقال  لحظات  أثناء  املحامني  وحتى  وأصدقائهم  عائالتهم  أفراد  إىل 
بأكملها، ومنذ لحظة االحتجاز إىل السجن، وحتى بعد اإلفراج، نكشف استخدام العنف الجنيس كشكل من أشكال 
وأحبائهم.  أرستهم  وأفراد  املحتجزين  عىل  بشدة  أثرت  التي  الوسائل  من  متنوعة  مجموعة  وحددنا  اإلساءة، 
االحتجاز؟  دورة  من  مختلفة  مراحل  يف  السلطات  متارسه  الذي  الجنيس  العنف  أنواع  هي  ما  التقرير،  يتسائل 
باإلضافة إىل ذلك، ما هي الطبيعة الجندرية لهذا العنف؟ أخريًا، يسأل التقرير ما هي األثار النفسية أو االجتامعية 

لحاالت العنف هذه؟

تعريفات
العنف  انتشار  مدى  عىل  الضوء  التقرير  يسلط 
الجنيس كمامرسة منهجية تحدث داخل أماكن االحتجاز، 
االحتجاز. دورة  طوال  انتشاره  ملدي  بالنظر  وذلك 

الضوء  لتسليط  نسعى  فإننا  املفهوم،  هذا  باستخدام 
يف  املحتجز  بني  تحدث  التي  التفاعالت  سلسلة  عىل 
مقرات االحتجاز، بدًءا منذ لحظة االشتباك مع قوات انفاذ 
دوامة  عن  كناية  يف  االحتجاز”  لـ”دورة  ونشري  القانون. 
تبدأ بلحظة القبض؛ وما يحدث يف سيارات الرشطة، وما 
وزنازين  الرشطة،  أقسام  يف  االحتجاز  بعملية  يتعلق 
االحتجاز، أو أماكن االحتجاز غري النظامية، أو املعسكرات 
مكان  أي  أو  السجون،  أو  احتجاز،  كمراكز  تستخدم  التي 
كام  الدولة.  ِقبَل  من  السجني  حرية  فيها  يسلب  آخر 
حاالت  تعدي  إىل  لإلشارة  االحتجاز”  “دورة  بـ  نقصد  أننا 
الذين  الجنيس هذه إىل املقربني من املحتجز،  العنف 
لحظات  أثناء  السجن  أو  األمن  مسؤويل  مع  يتعاملون 

االحتجاز أو زيارات السجن.

يستخدم التقرير أيًضا مصطلحي “ محتجز جنايئ “ و “ محتجز سيايس”. فبينام يظل موضوًعا شائًعا للنقاش 
الحقوقي حول وضع تعريفات معرّبة ألي من املصطلحني، وهو ما لن نفعله هنا، إال وأننا يف إطار هذا التقرير 
نفرق بينهام من ذات املنظور الدولتي لنقول بأن الجنائيني هم الذين تتعامل معهم اجهزة الرشطة التقليدية 
بينام السياسني هم الذين يتعامل معهم جهاز االمن الوطني. ندرك متاما، كام سنحاول توضيحه ادناه، بأن هذه 
التفرقة بني هذه املصطلحات مخلّة وغري وافية وضارة لفهمنا، اال اننا نعتقد انها يف هذا السياق مهمة من 
الناحية التحليلية كام سيتم رشحه ادناه. وعامة “املحتجز السيايس” هو أي محتجز يواجه تهامً تتعلق بتعبريه 
مبواقفه أو آرائه السياسية أو يتم استهدافه لكونه يشكل خطراً عىل سلطة الدولة، أما “املحتجز الجنايئ” هو 
أي شخص يُحتجز بسبب عمل من أعامل العنف أو املخالفات التي قد تكون غري ذي طابع سيايس. وعامة، فإن 
هذه التعريفات مليئة بالتعقيدات، كام هو الحال يف الدول القمعية، حيث قد يكون مجرد االحتجاز مبثابة انتهاك 
للحقوق السياسية لإلنسان. التعريفات غري وافية من منطلق آخر حيث انه قد يُنظر إىل احتجاز امرأة عابرة جنسيًا 
بسبب هويتها الجندرية تحت قانون اعتياد الفجور عىل أنه قضية جنائية من قبل الدولة، لكن من ناحية أخري قد 

النمطية  غري  الجنسية  الهويات  وذوات  النساء  ضد  الجنسانية  االنتهاكات  عن  تقرير  للمهانة:  محطات   “ والحريات،  للحقوق  املرصية  املفوضية   4
https://bit.ly/3wFgrc2 ،2022  الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، “منسيات يف  10 مارس / آذار  يف منظومة العدالة الجنائية” “، متت الزيارة يف 
القناطر: انتهاكات حقوق النساء املحتجزات داخل سجن القناطر” 22 يناير https://bit.ly/3izGV6H ،2020، هيومن رايتس ووتش”مرص: انتهاكات قوات 
https://www.hrw.org/news/2020/10/01/egypt-security-forces-abuse-tor- ،2020 1 أكتوبر / ترشين األول   األمن وتعذيب أفراد مجتمع امليم”،

ture-lgbt-people

داخل عربة 
االحتجاز

االحتجاز

زيارات
السجون

ساحات
السجون

مقرات األمن 
الوطني

زنازين االحتجاز

أقسام 
البوليس

دورة االحتجاز

https://bit.ly/3wFgrc2
https://bit.ly/3izGV6H
https://www.hrw.org/news/2020/10/01/egypt-security-forces-abuse-torture-lgbt-people
https://www.hrw.org/news/2020/10/01/egypt-security-forces-abuse-torture-lgbt-people
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تعترب نفس القضية سياسية، من ِقبل من هم خارج الدولة.

يتعامل التقرير أيًضا مع مفاهيم اوسع للعنف الجنيس، حيث ال يشري القانون املرصي إيل األشكال املختلفة 
العرض. فوفًقا لقانون  القانون املرصي لالغتصاب وهتك  التقرير يتطرق لبمفهوم  أن  إال  الجنيس   من االعتداء 
العقوبات املادة 267، يُشار إىل االغتصاب بأنه: “من واقع أنثى بغري رضاها يُعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد.”5 
ويف اإلشارة لهتك العرض وفًقا املادة 268  من قانون العقوبات يدخل تحته مجموعة واسعة من االعتداءات، 
والتي ترتاوح من ملس أو كشف األعضاء التناسلية إىل حاالت قيام الجاين بإدخال قضيبه يف فم الضحية أو عصا 
يف فتحة الرشج. ال يفرق القانون بني اللمس الذي يحدث فوق الثوب أو تحته وينطبق عىل أي جزء من الجسم 
والذي قد يتم اعتباره “غري الئق”. باإلضافة إىل ذلك، يعترب القانون املرصي أن عملية هتك العرض إذا كان الجاين 
التقرير  التي يوردها  الشهادات  العظمى من  الغالبية  أن  للضحية. يف حني  الحشمة  ينتهك  ارتكاب فعل  ينوي 
ميكن اعتبارها منط من امناط هتك الِعرض، اال ان هذه التعريفات للشمولية وتحديد أنواع وشدة العنف الجنيس 
الذي تم التعرض له يف دورة االحتجاز يف مرص. عالوة عىل ذلك، فان تعريف التعذيب يف القانون املرصي )كام 
129 من القانون الجنايئ( ال يتحقق اال اذا كان االمر متعلقا بجلب املعلومات. االعتداءات  هو معرف يف املادة 
الغراض غري الحصول عىل معلومات من املعتقلني، طبق هذا التعريف، ال تُعد تعذيبا. التعريف بهذا الشكل قارص 
بالتعذيب عىل مراحل مختلفة من دوامة االحتجاز  ان -وكام سنرسد الحقا- االجهزة االمنية تقوم  بالرضورة حيث 
وألسباب مختلفة. تعرب املعايري التي وضعتها املنظامت الدولية والتعريفات الواردة يف القانون الدويل لحقوق 
اإلنسان ألنواع االعتداء محاور التوثيق يف بحثنا بشكل اكرب. يتعامل التقرير مع العنف الجنيس كام حددته املحكمة 
الجنائية الدولية يف قضية النائب العام ضد أكايسو: “العنف الجنيس، الذي يشمل االغتصاب، مثل أي فعل ذي 
طبيعة جنسية عىل شخص يف ظل ظروف قرسية، وال يقترص العنف الجنيس عىل االعتداء الجسدي، حيث قد 

يشمل األفعال التي ال تنطوي عىل إيالج أو اتصال جسدي”.6

يسمح لنا هذا التعريف بالتعرف عىل االنتهاكات التي ندرسها بشكل كامل وتفصييل بعيًدا عن عالقتها باآلداب 
العامة أو األخالق، فضاًل عن رضورة التعرض للمعايري الجندرية أو الجنسية الخاصة بالضحية، وبعيًدا عن طبيعة نية 
الجاين. عالوة عىل ذلك، فإن إدخال أجزاء من القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف هذا التقرير يسمح لنا بالتفكري 
النحو املحدد يف قضية  أن االغتصاب، عىل  التقرير موقًفا مفاده  يف االعتداءات بطريقة أكرث دقة. حيث يتخذ 
النائب العام ضد أنتو فوروندزيجا، حيث حكمت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة )ICTY( بأن االغتصاب 
هو: “اإليالج الجنيس، مهام كان طفيًفا، هو استخدام الجاين قضيبه أو أي يشء آخر يف لوضعه يف املهبل 
أو الرشج للضحية؛ أو يف فمه، عن طريق اإلكراه أو القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد ضحية أو شخص ثالث”.7  
فكرة االيالج هنا مهمة ألنها تسمح لنا بالتفكري يف عمليات التفتيش داخل تجاويف األعضاء الخارجية والفحوصات 

الرشجية باعتبارها حاالت اغتصاب، وليست اعتداء جنيس فقط. 8

يف هذا التقرير، نشري أيًضا إىل “ضحايا” العنف الجنيس و “الناجيات” منه. نحن ال نستخدم هذه املصطلحات 
بالتبادل؛ لكن نود لفت االنتباه إىل حقيقة أن الدولة وضباطها قد ارتكبوا جرائم شنيعة لها عواقب وخيمة وطويلة 
العنف الجنيس يف محاولتهم استعادة  الناجون من  التي يظهرها  الطريقة  الضوء إىل  ، وكذلك تسليط  األمد 
السيطرة عىل حياتهم وتجاربهم. نحن ندرك أن طريق الضحية إىل النجاة ليس ممهًدا يف كل األحوال، وعليه 

سنحاول أن نفرد هذا يف األقسام الخاصة باآلثار النفسية للعنف الجنيس.

5 تم االطالع يف 11 مارس / آذار 2022
)96-4-T )1998 -6 املدعي العام ضد أكايسو، الحكم الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية لرواندا، رقم. املحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا

Anto Furundzija )1999( 38 ILM 317 7 املدعي العام ضد
 Catharine A. MacKinnon، ”Defining Rape Internationally: A Comment on Akayesu Essay،“ :8 ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، انظر

.Columbia Journal of Transnational Law 44، no. 3 )2006 2005(: 940-58

“
العنف الجنيس، الذي يشمل االغتصاب، مثل أي فعل ذي طبيعة جنسية عىل 
شخص يف ظل ظروف قرسية، وال يقترص العنف الجنيس عىل االعتداء الجسدي، 

حيث قد يشمل األفعال التي ال تنطوي عىل إيالج أو اتصال جسدي

- املحكمة الجنائية الدولية



مبادرة الحرية x الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان13

جمع البيانات

يفحص هذا التقرير حاالت العنف الجنيس التي حدثت يف الفرتة بني 2015 إىل 2022. اعتمد التقرير عىل عدد ال 
يحىص من املصادر. كام هو مبني أدناه )الجدول 1(، يتضمن التقرير تحليل املقابالت والوثائق التي قدمها الضحايا 
حقوق  ومنظامت  املحامني  مع  والتوثيق  الجنيس،  االعتداء  حاالت  عىل  والشهود  القضايا  ووثائق  وعائالتهم 
اإلنسان. كام راجع فريق البحث وثائق أولية املرتبطة بالحاالت، مبا يف ذلك ملفات االستجواب مع املتهمني أمام 

النيابة.

الجدول 1 عدد حاالت العنف الجنيس من خالل التوثيق

عدد الحاالت  األشخاص املوثق معهم
421 عائلة ضحية
34 ضحية
127 محام/ منظمة حقوقية

7 شاهد عيان عىل العنف
66 وثائق قضية
655 اإلجاميل

يف ظل غياب القدرة عىل اختيار عينة عشوائية من نزالء السجون يف مرص، أو حتى مجموعة من السجناء 
السابقني، فقد اعتمدنا عىل أشكال مختلفة من البيانات لنكون ممثلني قدر اإلمكان. تم تحديد مقابالت مع محامني 
من منظامت حقوقية مختلفة تركز عىل مرص، وبنظرية كرة الثلج، ساعدونا هؤالء املحامني عىل ربطنا بزمالء آخرين 
أو موكلني لهم ملشاركة تجاربهم يف تجربة أو توثيق االعتداء الجنيس. باإلضافة إىل ذلك، أخذنا عينة عشوائية 
من قاعدة بيانات لحاالت االختفاء القرسي يف مرص وفحصنا الوثائق التي أجرتها منظامت حقوق اإلنسان املحلية 
لتحديد حاالت العنف الجنيس. أخريًا، اعتمدت الحاالت التي اعتمدت عىل وثائق القضية ونصوص االستجواب عىل 
حاالت سبق توثيقها من قبل الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان. قامت الجبهة املرصية بتحليل أوامر اإلحالة مبا 
تتضمنه من بيانات املتهمني وقراءة ملف القضية بالكامل للوقوف عىل االنتهاكات التي واجهوها. ألغراض هذا 

التقرير، قمنا مبراجعة وإعادة تصنيف حاالت التعذيب املوثقة مسبًقا لتحديد حاالت العنف الجنيس.

عالوة عىل ذلك، نعتقد أن عدد الحاالت التي أمكن تحديدها وتوثيقها يف هذا التقرير متثل فقط جزًءا بسيطًا 
من العدد الفعيل لحاالت االعتداء الجنيس يف مرص خالل الفرتة الزمنية املحددة. فبصفتنا منظامت يف األغلب 
حاالت  هي  لها  نتعرض  التي  الحاالت  أكرث  فإن  واملدنية،  السياسية  الحقوق  مجال  يف  البحث  مجال  يف  تعمل 
“املحتجزين السياسيني”، األمر الذي يستثني رشيحة كبرية من نزالء السجون واملشار إليهم باسم “املحتجزين 
الجنائيني”، حيث تشري املقابالت التي أجريناها مع املحامني والباحثني إىل أن االنتهاكات التي يتعرض لها هؤالء 
املحتجزين لها ميكن أن تكون أكرث فداحة وخطورة. شارك نشطاء حقوق اإلنسان أيًضا أن هذا العنف الجنيس يطال 

أيًضا أعضاء مجتمع LGBTQ + بشكل كبري، حيث يتم احتجاز العديد منهم كـ “جنائيني” بحكم هوياتهم الجنسية.

جميع  يستطيع  ال  وغريه،  التقرير  هذا  يف  املحامون  وثق  وكام  االستبدادي،  النظام  لطبيعة  نظرًا  ثانيًا، 
املتهمني بأن يتم متثيلهم من قبل محامني، وذلك بالنسبة آلالف املحتجزين يف مرص البالغ عددهم حوايل 120 
ألف محتجز--وفًقا لتقديرات الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان. كام إن الوصول إىل املكاتب القانونية أو 
منظامت حقوق اإلنسان متثل عقبة أمام العديد من العائالت،9 بل ويُنظر إليه أحيانًا عىل أنه امتياز. عالوة عىل 
ذلك، حتى عندما يكون من املمكن تحصيل التمثيل القانوين، غالبًا ما يتم تهديد املتهمني بأن مشاركة أي تفاصيل 
اخفائهم قرسيًا،  تم  يتعرض متهمون،  أحيانًا  النيابة سيؤدي إىل عواقب وخيمة.  التعذيب واالنتهاكات مع  عن 
الستجوابات وهمية داخل مقرات االحتجاز للتأكد من أن املتهمني لن يبلغوا عن أي من التعذيب الذي تعرضوا له، 
يكون من الصعب عىل املحامي يف هذه الظروف، الوصول إىل نصوص سجالت هذه التحقيقات واالستجوابات 

الوهمية، األمر الذي يؤثر عىل عدد من الحاالت التي ميكن تحديدها وتحليلها.

بُنيت بعد ثورة يناير “عن األوضاع الصعبة للسجناء والسجون يف مرص” )الشبكة العربية ملعلومات حقوق  35 سجناً  78 سجناً، منها  9 يف انتظارك 
https://www.anhri.info/?p=23353 2021 اإلنسان، 11 أبريل / نيسان

https://www.anhri.info/?p=23353
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منهجية املقابالت

لها 544 ضحية، ويتضمن  655 حالة عنف واعتداء جنيس تعرض  نتائج رصد وتوثيق  الضوء عىل  التقرير  يسلط 
التقرير تحليل مقابالت مكثفة مع ضحايا وأفراد عائالت ومحامني وخرباء يف املوضوع عىل مدى مثانية أشهر 

يف الفرتة بني )يونيو 2021 - فرباير 2022(.

اتبعت جميع املقابالت التي أجريناها نهًجا حساًسا للصدمات يضع الصحة النفسية للضحية كاعتبار أسايس، تليها 
عملية جمع البيانات. لقد أولينا اهتامًما خاًصا للضغوط النفسية التي تعرض لها الضحايا، وعرضنا أثناء املقابالت 
إنهاء واستئناف التوثيق يف وقت الحق، وعرضنا ربط األشخاص الذين متت مقابلتهم مبوارد االستشارات النفسية 
إذا لزم األمر. وأخرياً، استبدل التقرير أسامء الضحايا بأسامء مستعارة بحيث ال يتوافق أي من األسامء املذكورة 

مع أسامء األشخاص الذين وثقنا معهم، لضامن عدم تعرض االجهزة االمنية لهم. 



ال أحد آمن:

دراسات 
الحالة
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عملية القبض

القبض.  إلقاء  بعملية  االحتجاز  دورة  من  األول  الجزء  يبدأ 
جميع حاالت القبض التي وثقناها خالل هذه املرحلة متت بدون 
إظهار أوامر قضائية من قبل جهات الضبط، حيث يقوم الضباط 
باقتحام املنازل وتنفيذ مجموعة واسعة  يف هذه املرحلة 

من االنتهاكات، والتي تكون بعضها عىل أساس جندري.

ابنة  وهي  مريم،  ضد  جنيس  للعنف  واحدة  حالة  أشارت 
اقتحام  شخص مطلوب لدى الرشطة ألسباب سياسية. فبعد 
من  وبعضهم   - الوطني  األمن  جهاز  ضباط  طالب  منزلهم، 
امللثمني- من أفراد األرسة بالكشف عن مكان والدهم. وبعد 
أمر  وجوده،  مكان  حول  االستجوابات  خضم  ويف  الرفض، 
الضابط املرشف عىل العملية بتمزيق مالبس مريم بالكامل. 
ومالبس  حجابها  ونزعوا  بذلك،  القيام  يف  الضباط  ورشع 
األمر عىل هذا،  يتوقف  نومها حتى أصبحت عارية متاًما. مل 
بل واصل امناء الرشطة يف رضبها ومسكوا ثدييها وأعضائها 
توسلت  الوقت،  ذلك  يف  حامل  كانت  التي  مريم  التناسلية. 
إليهن بالتوقف، ورصخت أن هذا قد يؤدي إىل إجهاض طفلها 

تزامن الرضب مع سيل عارم  أرًضا وداس عىل بطنها.  أنها حامل، دفعها  الضابط  الذي مل يولد بعد. عندما علم 
من السباب والقذف الجنسيني حيث رصخ بها الضابط انها “بنت رشموطة.” وقعت هذه االعتداءات عىل مرأى من 
طفلة مريم الصغرية، حيث احتجزها ضابط يف غرفة املعيشة مبنزلهم مطالبا منها أن تكون شاهدة عىل هذا 

املشهد.

أشارت املقابالت التي أجريناها مع الباحثني إىل أن الحاالت املامثلة ليست قليلة. فالطبيعة الجندرية للهجوم 
هنا واضحة.10  فالشتائم واالهانات الجنسية التي تم الرصاخ بهاعىل مريم تسلط الضوء عىل نية الضابط إلهانتها، 
من خالل مهاجمة حياءها. باإلضافة إىل ذلك، تم ارتكاب فعل االنتهاك امام زوجها بهدف الضغط عليه. كان هناك 
تعمد واضح من الضابط املسئول لفعل ذلك مبريم، وليس بالزوج، مام يؤكد بشكل أكرب عىل تعمد العنف الجنيس 
واإلساءة النفسية، فضاًل عن أن إجبار الرجل عىل مشاهدة زوجته “مهانة” سيكون أسوأ من التعذيب الجسدي له، 

حيث سيجعل الرجل يؤذي نفسه بنفسه عىل إثر هذا.11 

الجنيس  للعنف  استخدامهم  يف  متعمدون  األمن  ضباط  أن  إىل  وبالنظر 
امليم  مجتمع  أفراد  عىل  القبض  عمليات  تكون  ما  غالبًا  جندري،  أساس  عىل 
مليئة بحاالت العنف الجنيس. يف مقابلة أجريت مع محامية حقوقية، تحدثت 
ملقابلة  طريقه  يف  خالد12   كان  مرص.  يف  الجنس  مثيل  رجل  له  تعرض  عام 
بني  االجتامعي  للتواصل  مخصص  تطبيق  وهو   ،Grindr تطبيق  عرب  قابله  رجل 
األشخاص من مجتمع مـجتـمع الـميم/عني. ويف منزل رفيقه، أدرك أنه محارص 
وأن مواعدته كانت مع ضابط رشطة استدرجه للقبض عليه. تعرض خالد للرضب 
عىل أيدي ضباط الرشطة، وتم االعتداء اللفظي عليه، واالغتصاب بإدخال الضباط 
أصابع داخل فتحة رشجه. أكد باحث مختص يف أوضاع مجتمع LGBTQ + يف مرص 
أن الوقوع يف مصايد الكرتونية من خالل تطبيقات مثل Grindr أصبحت وسيلة 
شائعة الستهداف األقليات الجنسية يف مرص. يسلط تقرير صدر عام 2017 عن 
االنتشار  الواسعة  الطبيعة  عىل  الضوء  األشخاص  لحقوق  املرصية  املبادرة 

10 مراسالت شخصية مع هانا السييس، 23 مارس 2021. تبحث يف أطروحتها الطبيعة الجندرية لعنف الدولة يف منظومة االحتجاز يف مرص.
11 سمرية أغايس، الهوية الذكورية يف روايات الرشق العريب منذ عام 1967 مطبعة جامعة سرياكيوز، 2009(.؛ مراسالت شخصية مع هانا السييس، 
23 مارس 2021. عمل أغايش والسييس بشكل تنظريي حول طبيعة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف كل من مرص وسوريا، وهو ما يربزه هذا 

التحليل عىل وجه التحديد.
A586 12 بناًء عىل الحالة رقم
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لهذه النوع من عمليات القبض بهذه الطريقة.13 

الجدول 2 حاالت العنف الجنيس خالل عملية القبض

العدد االجاميل ذكر أنثى نوع االعتداء الجنيس

1 - 1 التعرية القرسية
1 - 1 ملس األعضاء التناسلية
1 1 - اغتصاب باإلصبع
3 1 2 العدد  اإلجاميل

يف أقسام الرشطة

جنائية،  بتهم  عليهم  املقبوض  األشخاص  عكس  فعىل  منطقي.  بتسلسل  بالرضورة  تتحرك  ال  االحتجاز  دورة 
والذين يتم نقلهم إىل قسم الرشطة بعد القبض عليهم باعتبار أن هذه هي الخطوة التالية املعتادة. يختلف 
األمر بالنسبة للمحتجزين السياسيني، حيث يتم فحص بعضهم يف أقسام الرشطة يف البداية، بينام يتم إرسال 
البعض اآلخر إىل غرف ومقرات تابعة لجهاز األمن الوطني داخل أقسام الرشطة )أو خارجها(، كام يتم احتجازهم 

وإخفائهم أيًضا يف أماكن غري معلنة.

يسلط التقرير الضوء عىل أقسام الرشطة باعتبارها مكانًا حيويًا يف دورة االحتجاز ألنه يشبه ما ميكن اعتباره 
مركزًا لفحص املحتجزين، مبا فيهم املحتجزين السياسيني والجنائيني. يف زنازين األقسام يتم مامرسة العديد 
من االنتهاكات، حيث يتم استجواب الناس وتعذيبهم، فضاًل عن كونها أماكن الحتجاز األشخاص الخاضعني للمراقبة 
الرشطية أو التدابري االحرتازية.14 رصد البحث 57 حالة عنف جنيس داخل أقسام الرشطة، تراوحت فيها حاالت العنف 
مع  متواجدة  كانت  محامية  مع  مقابلة  ذكرت  بأداة.  االغتصاب  إىل  التحرش  من  الرجال  لها  تعرض  التي  الجنيس 
محتجزأنه طُلب من رجل محتجز بتهمة جنائية القرفصة يف طابور جنبًا إىل جنب مع محتجزين آخرين. ولدى رفضه، 
“ما  وهو يرصخ  ولف قبضته  إحكام قبضته  يف  واستمر  وخصيتيه  وأمسكه من قضيبه  نحوه  بالتوجه  قام ضابط 

الذي ال تريد أن تفعله يا خول؟!” جلس املحتجز يف وضع القرفصاء كام طُلب منه بينام خفف الضابط قبضته.

وثق التقرير أيًضا 18 حالة تعرض فيها رجال للصعق بالكهرباء يف أعضائهم التناسلية كأحد أشكال للتعذيب.15 
أعضائه  يف  بالكهرباء  وُصعق  للرشطة  مركز  يف  املربح  للرضب  محمود  تعرض  لعائلته،  وفًقا   ،2020 عام  يف 
التناسلية وكذلك يف أجزاء مختلفة من جسده. وتم تجريد محتجز آخر،16 توفيق،17 جرِّد من مالبسه وُصعق بالكهرباء 
بالكهرباء فقط.18 فبحسب  للصعق  الجنسية متعددة ومتجاوزة  االنتهاكات  التناسلية ورجليه. امناط  أعضائه  يف 
وأضاف  التناسلية.  أعضائه  ذلك  يف  مبا  جسده،  من  مختلفة  أجزاء  يف  بالكهرباء  للصعق  مازن  تعرض  محاميه، 
املحامي أن مازن كان “معصوب العينني، ومقيد اليدين واملعصمني خلف ظهره، وتم تعليقه أثناء االستجواب، 
حيث أجرب عىل االعرتاف بجرائم مل يرتكبها. تم بعد ذلك اغتصاب مازن بأداة حيث قام ضباط يف قسم الرشطة 

  .)2017 نوفمرب   22 الشخصية،  للحقوق  املرصية  )املبادرة  مرص”  يف  الجنيس  االختالف  عقاب  “املصيدة:  الشخصية،  للحقوق  املرصية  املبادرة   13
https://bit.ly/37OvbuG

14 عندما يتم إطالق رساح املحتجزين من السجن، أحيانًا ما يُطلب منهم الرتدد عىل قسم الرشطة التابعني له إما لفرتات زمنية محددة )12 ساعة( أو 
ملزيد من عمليات التفتيش الروتينية التي ميكن أن ترتاوح من 15 دقيقة إىل ساعات. األول يكون بحكم من املحكمة، عىل غرار ما عاىن منه عالء عبد 
الفتاح قبيل إعادة احتجازه، واألخري هو اجراء احرتازي يقوم به املحتجز كبديل للحبس االحتياطي أو كإجراء متابعة بأمر من ضابط األمن الوطني كإجراء 
تعسفي. يف حني أن األوامر القضائية الصادرة من املحكمة تكون محددة زمنياً، إال إجراءات املتابعة من قبل جهاز األمن الوطني ليس لها تاريخ انتهاء 

رسمي.
15 تظهر توثيقاتنا أن هناك طريقتني لهذا؛ إما باستخدام أجهزة الصعق الكهربايئ عىل األعضاء التناسلية مبارشة أو بلف األسالك الكهربية املكشوفة 

حول األعضاء التناسلية.
A258 16 بناًء عىل الحالة رقم
A632 17 بناًء عىل الحالة رقم
A69 18 بناًء عىل الحالة رقم

https://bit.ly/37OvbuG
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“
“قالت ]الحارسة[،” سأقوم بتفتيش الجميع هنا” طُلب مني الوقوف 
كال  من  مفتوحة  كانت  املكان  يف  تهوية  فتحة  من  قريب  مكان  يف 
الجانبني. من خالل الفتحة، ميكنك أن ترى ما يحدث عىل جانبي الجدار، 
مام يعني أن الرجال ميكنهم رؤيتي. طلبت مني املرأة أن أتجرد من 
أفعل  أن  تريدين  أم  مالبسك،  ستخلعني  “هل  رصخت  رفضت.  ثيايب. 
البكاء.  يف  وبدأت  مالبيس  متزيق  يف  ورشعت  بنفيس؟”،  ذلك 
أثداء  انِت؟ هذه  بنت  ‘انِت  خلعت كل مالبيس وملست صدري وقالت: 
سيدة وليست عذراء.’ وحفرت أظافرها بعمق بداخلها ظننت أن جلدي 
سيتمزق يف يديها. طلبت مني الجلوس بوضعية القرفصاء والوقوف 

عدة مرات وأجربتني عىل استخدام الحامم أمامها “

“
“عادت الفتيات مكبالت األيدي ومعصميهن وراء ظهورهن، وأقدامهن 
من  لالغتصاب  تعرضا  أنهام  الحًقا  علمنا  متاًما.  عاريات  وهن  أيًضا،  مكبلة 

قبل ضابط الرشطة”

بوضع عصا يف فتحة رشجه “. وبحسب املحامي، مل يتمكن املحتجز من رؤية الجاين ومل يكن عىل علم مبكان 
وجوده يف ذلك الوقت.

النساء يف أقسام الرشطة. تتذكر زينة تجربتها،  10 حاالت من حاالت العنف الجنيس ضد  التقرير وثق  كام ان 
موضحة:
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قالت زينة أيًضا أن هذه التجربة أصابتها بصدمة حد أنها مل تستطع التحدث الربعة ايام متتالية.

يف حادثة أخرى، تتذكر ندى تجربتها عندما حارصها ضابط ذكر وتحرش بها “يف كل جزء من جسدها”20 وأضافت 
أن الضابط حاول تقبيل رقبتها بقوة. دفعته بعيًدا، وهي ترصخ وترصخ، وقال إىل أنه كان “ميزح” معها فقط. يف 
اليوم التايل، فعل الضابط اليشء نفسه وقال “تعايل، دعني ألتقط صورة معك”21 عندما ابتعدت، أمسك الضابط 
يب، وجذبني بالقرب منه، وملس ثديي كام يفعل الناس يف الشوارع عندما يقومون بالتحرش بنا، ثم ضحك كام 

لو كان ميزح”.22 

يف  بالكهرباء  الصعق  من  االقل  عىل  واحدة  حالة  وثّق  التقرير  فان  القرسية،  التعرية  حاالت  اىل  باالضافة 
االعضاء التنازلية . كام انه أفاد عدد من املحتجزين بأنهم شهدوا حاالت عنف جنيس يف أقسام الرشطة. تتذكر 
إحداهام أنها رأت ضابطا يحارص فتاة محتجزة بتهمة جنائية ويحاول تقبيلها بالقوة. تروي أنه بعد رؤيتها، وإدراك 
أنها محتجزة سياسيًا، ترك الفتاة التي اعتدى عليها مبفردها. وتذكر محتجزة أخرى أن امرأتني من زنزانتها نُقلت 

إىل مكتب الضابط، ثم سمعتهم يرصخون أثناء مطالبته النساء بخلع مالبسهن.

23                                                                      

بالنسبة ألعضاء مجتمع امليم/عني، فأقسام الرشطة تشكل مكانًا أساسيًا يتعرضون فيه لالعتداءات الجنسية. 
إن الطبيعة الجندرية للعنف الجنيس واضحة جًدا يف هذه الحاالت، حيث يحدث اإليذاء غالبًا وسط سيل من اإلهانات 
والضباط  الرشطة  امناء  يشتهر  الزنازين.  يف  اآلخرين  واملحتجزين  الضابط  من  كل  قبل  من  للمثليني  املعادية 

A132 19 بناًء عىل الحالة رقم
A134 20 بناًء عىل الحالة رقم
A134 21 بناًء عىل الحالة رقم
A134 22 بناًء عىل الحالة رقم
A591 23 بناًء عىل الحالة رقم
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بقبضهم عىل أعضاء مجتمع امليم/عني، وخاصة الرجال املثليني، والنساء العابرات جنسيًا، واألشخاص غري ثنائيي 
كوسيلة  يستخدم  رشجه،  فتحة  يف  إصبع  دفع  أو  الخلف  من  شخص  إمساك  إن  التناسلية.  أعضائهم  من  الجندر 
إلهانة املحتجزين عرب اإلشارة إىل افتقارهم إيل الرجولة.24 وطبقاً ملقابلة أجريت مع محاٍم حقوقي، فإن الضباط 

يطالبون هؤالء املحتجزين بأداء مجموعة متنوعة من املهام اليومية، وينعتونهم فقط بـ “ الخوالت”.

يتعدى هذا العنف املبني عىل الطبيعة الجندرية الواقع عىل هؤالء املحتجزين، ليقع أحيانًا من قبل محتجزين 
آخرين. يف تذكرهم لحاالت اغتصاب أحد الالجئني، أشار باحث الحقوقي لقضية محتجز اسمه محمود: “امناء الرشطة 
يخربون املحتجزين يف زنزانة االحتجاز، ‘ده خول. اغتصبوه. استمتعوا به.’” تعرض محمود الحًقا لالغتصاب يف قسم 
الرشطة من قبل رجلني مختلفني. كام تم اغتصاب شخص آخر غري ثنايئ الجندر وهو الجئ من قبل محتجز جنايئ آخر. 

يف مقابلة مع احد الضحايا، يتذكر عالء األوقات التي تعرض فيها لالغتصاب وكيف حدث ذلك:

25                                                                                                             

بالنسبة للنساء العابرات جنسيًا، غالبًا ما تكون أقسام الرشطة أماكن للعنف الجنيس أيًضا ضدهم.  سارة امرأة 
عابرة للجنس،26 كانت ستقابل شخًصا من خالل تطبيق Grindr  قبل أن تدرك أنها وقعت يف فخ، حيث وجدت سيارة 
رشطة تنتظرها وقام ضابط باحتجازها ومرافقتها إىل قسم الرشطة، حيث مكثت يف القسم مدة ثالثة أشهر. 
أثناء  اغتصابها  يحاولون  عىل محتجزين  مرات  عدة  فقد استيقظت  عىل قضيتها،  عملت  حقوقية  باحثة  وبحسب 
نومها. وأشارت الباحثة إىل أن سارة تعرضت لالغتصاب مرة واحدة عىل األقل من قبل أحد املحتجزين يف قسم 

الرشطة.

رصد التقرير ما ال يقل عن سبع حاالت لفحوصات رشجية لرجال مثليني وامرأة متحولة جنسيًا. كان أحد هؤالء 

املحتجزين عىل األقل قارًصا.

حددنا ثالث حوادث إضافية من العنف الجنيس والعنف ضد القرص. يف إحدى الحاالت، ُجرد ولد يبلغ من العمر 
15 عاًما من مالبسه وُصعق بالكهرباء بشدة يف أعضائه التناسلية وساقيه لدرجة أنه أصيب بجروح أبلغت األرسة 

الباحثني عنها.

24 أغايس، الهوية الذكورية يف رواية الرشق العريب منذ عام 1967 . ؛ مراسالت شخصية مع هانا السييس، 23 مارس 2021. عمل أغايش والسييس 
التنظريي حول طبيعة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مرص وسوريا يربز هذا التحليل عىل وجه التحديد.

A655 25 بناًء عىل الحالة رقم
A644 26 بناًء عىل الحالة رقم

“
يف زنزانة الحجز يف مركز الرشطة، تنكشف هويتنا الجندرية عىل الفور 
أثناء  املحتجزين.  باقي  عن  مختلف  بشكل  معنا  الضباط  يتعامل  تقريبًا. 
وجودي يف الحامم يف الزنزانة، عىل سبيل املثال، كان أحد املحتجزين 
الجنس  مامرسة  أو  بلمسه  ويطالبني  املنتصب  بقضيبه  مني  يقرتب 
كان  املربح.  للرضب  تتعرض  أن  ميكنك  ألنه  صعبًا  كان  الرفض  الفموي. 
النوم مشكلة أخرى. كنا ننام جميًعا بالقرب من بعضنا البعض عىل األرض 
بسبب االكتظاظ. أثناء النوم ذات ليلة، شعرت بقضيب منتصب يف أسفل 
يحاول  الذي  املحتجز  وضع  حركات،  بأي  أقوم  أو  أرصخ  أن  قبل  ظهري. 
اغتصايب شفرة حالقة تشري إىل أن أي حركات من جانبي ستؤدي إىل 
رد فعل عنيف منه. لقد رفضت وقاتلت بقدر ما استطعت ذلك الوقت. كان 
هناك مرتني اخرتني حيث مل أستطع املقاومة. تعرضت لالغتصاب مرتني 

يف وقتني منفصلني بنفس الطريقة
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“
بني  كرسيًا  يضعون  كانوا  بالكهرباء،  فيها  يصعقونني  مرة  كل  يف 
بينام  بالكهرباء  ويصعقونني  ظهري  خلف  يدي  ويقيّدون  ساقّي، 
يعلقونني  كانوا   ]..[ هواتفهم.  عىل  األغاين  إىل  يستمعون  كانوا 
هنقتلك  الوطني،  األمن  “احنا  ويقولون،  يومني  ملدة  السقف  من 
ونلفك بالبطانيات نرميك يف املجاري.” كانوا يفعلون كل هذا وأنا 
املكتب  منتصف  يف  عارياً  أقف  يجعلونني  كانوا  العينني.  معصوب 
هذا  استمر  وجهي.  عىل  وصفعوين  لكموين  بعصا.  ويرضبونني 
حساسية  وعن  يب  الخاص  السكر  دواء  عن  سألتهم  يوًما.   14 ملدة 
الجلد لكن تجاهلوين متاًما. الحًقا نقلوين إىل معسكر يف دمياط 
بالكهرباء  والصعق  للرضب  وتعرضت  يومني  ملدة  هناك  مكثت  حيث 

والسب حتى أتيت إىل هنا ]أمام وكيل النيابة[ اليوم .

الجدول٣ حاالت العنف الجنيس يف أقسام الرشطة

 العدد
اإلجاميل

 غري ثنايئ
الجندر

 أنثي عابرة
جنسيًا

 ذكر عابر
جنسيًا

ذكر أنثي أمناط االنتهاكات

1 1 اعتداء جنيس
7 1 1 2 3 تعرية قرسية
7 3 1 3 - اختبارات  رشجية

19 18 1  الصعق الكهربايئ يف األعضاء
التناسلية

11 3 2 1 3 2 ملس األعضاء التناسلية
2 1 1 محاولة اغتصاب
2 1 1 اغتصاب بأداة
8 3 1 2 2 اغتصاب بقضيب
57 6 9 3 29 10 العدد  اإلجاميل

يف مقرات جهاز األمن الوطني

تشري نتائج بحثنا إىل أن العنف الجنيس يحدث يف أغلب األحيان يف مقرات جهاز األمن الوطني، لدرجة ميكن 
معها القول بأنه أمر شبه منهجي وشائع أن يتم االحتجاز يف هذه املقرات. فمن بني 655 حالة عنف جنيس قمنا 
بتوثيقها، حدثت 523 منها يف مواقع تابعة لجهاز األمن الوطني. تراوحت هذه االنتهاكات بني الصعق بالكهرباء 
يف األعضاء التناسلية إىل االغتصاب )عن طريق الفم و/ أو الرشج و / أو املهبل(، وتم ارتكابها ضد الرجال والنساء 

واألفراد العابرين أو غري ثنائيي الجندر.

أكرث أشكال العنف الجنيس التي تم توثيقها يف مقرات جهاز األمن الوطني هي الصعق الكهربايئ لألعضاء 
التناسلية. حيك رأفت، أحد املحتجزين، حول ما تعرض له أمام النيابة قائالً:

27                                                                                                                                            

أفاد محتجز آخر، يدعى شادي، لوكيل النائب العام بأن معصميه وكاحليه كانا مربوطني ببعضهام البعض، وأنه 
تم وضع عصا يف املنتصف، واستخدمت هذه العصا لرفعه عن األرض، كام تم ربط سلكني كهربائيني حول ساقيه 
فتحات  يف  بالكهرباء  للصعق  بتعرضهم  آخرون  محتجزون  أفاد  كام  خصيتيه.  حول  ثالث  وآخر  كهربائيني  وسلكني 
رشجهم. أحمد، عىل سبيل املثال، أبلغ وكيل النيابة أنه ُجرد من مالبسه وكُبلت يديه ورجليه إىل كريس معدين 

وأنه تعرض للصعق بالكهرباء يف فتحة رشجه. 28

A3 27 بناًء عىل الحالة رقم
A48 28 بناًء عىل الحالة رقم
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“
نفس  وطرح  الطريقة  بنفس  الضابط  عذبني  الثاين  اليوم  يف 
األسئلة. يف اليوم الثالث، أعطاين الضابط ورقة وقال يل أن أحفظ 
وأقرأ املعلومات املوجودة فيها. كانت تحتوي عىل أسامء أشخاص 
وتفجريات مل يكن لدي أدىن فكرة عنها. بعد أن حفظتها، أخربين أنه 
سيصّورين وأنا أتلو ]هذه االعرتافات[. رفضت. ]..[ تم تصويري وقلت 
ما يريد الضابط مني أن أقوله. قبل أن أذهب إىل مكتب النيابة العامة 
الجرائم  من  أيًا  أنكرت  إذا  إنني  الوطني[  األمن  ]ضابط  يل  قال  لياًل، 
التي اعرتفت بها للتو، فسريسل إىّل ضابطًا يف السجن وأنني أعرف 
ما سيحدث بعد ذلك. كام ُهددت بتعرض والدي ووالديت وخطيبتي 

لإليذاء إذا مل أفعل ما يريده

يتم استخدام الصعق الكهربايئ يف األعضاء التناسلية كوسيلة من وسائل التعذيب كعقاب و/ أو كإكراه عىل 
اإلدالء باعرتافات؛ أيًضا ميتد التهديد بالصعق الكهربايئ لألعضاء التناسلية إىل أفراد األرسة. رسد مروان ما حدث 

له لوكيل النيابة أثناء التحقيق معه قائاًل: 

29                                                                                            

زوجته  باغتصاب  للتهديد  تعرض  بأنه  آخر  محتجز  أفاد  مرات،  عدة  التناسلية  أعضائه  يف  بالكهرباء  صعقه  بعد 
إذا مل يعرتف باالنتامء إىل جامعة اإلخوان املسلمني.30 وصف أحد املحتجزين يف قضية أخرى بعًضا من أشكال 
التعذيب التي تعرض لها قبل أن يذكر لوكيل النيابة بأن “االعرتافات التي قلتها يف املرة املاضية كانت تحت ضغط 
جهاز األمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب الشديد واإلكراه عليها.”31 نفس املحتجز يفرس تعذيبه، متذكراً أن ضباط 

األمن الوطني:

“وضعوا سلكني كهربائيني عىل أصابع قدمي وربطوهام مبصدر كهرباء عايل الجهد. بعد ذلك نزعوا مالبيس 
ووضعوا عصا تحت ركبتّي بينام كانت يداي مكبّلة باألصفاد وعىل ساقّي. تم رفعي يف وضع يسمونه الشواية، 

حيث تناوب ضابطان عىل صعقي بالكهرباء يف أعضايئ التناسلية ويف جميع أنحاء جسدي بالكامل “.32 

اشار أحد املحتجزين لتعرضه للصعق بالكهرباء يف قضيبه وكذلك يف أجزاء أخرى من جسده، ومل يتم إرساله 
إىل النيابة العامة إال بعد التئام جروحه.33 تكمن أهمية ذلك يف أنه يف بعض الحاالت، إذا كانت الجروح واضحة أو 
إذا قررت النيابة العامة الوقوف عىل طبيعة هذه اآلثار والجروح، فقد يتم متكني املحتجزين من أن يتم رؤيتهم 

من قبل طبيب مختص، يقوم بفحص هذه الجروح وتسجيلها.

يف  عصا  إدخال  خالل  من  محتجزين  الوطني  األمن  جهاز  من  ضباط  فيها  اغتصب  حاالت   10 أيًضا  التقرير  وثق 
فتحاتهم الرشجية. ذكر أحد املحتجزين، يوسف، ما تعرض له قائالً:

“]األمن الوطني[ قيدوا يدي خلف ظهري بقطعة قامش ضيقوها لدرجة تركت عالمات عىل معصمي، ووضعوين 
وأعضايئ  بالكامل،  وجسدي  قدمي،  حول  الكهربائية  األسالك  وربطوا  مالبيس،  من  وجردوين  األرض،  عىل 

التناسلية. ثم علقوين عىل الباب، ووضعوا عصا يف فتحة الرشج والتقطوا صورة يل يف هذا الوضع “.34

يعترب التصوير بهذا الشكل شكالً من أشكال العنف الجنيس، حيث يُنظر إىل االغتصاب الرشجي القرسي، ثقافيًا، 
عىل أنه إساءة بالغة إىل الكرامة والرجولة، إال أنه يعد أيًضا شكاًل من أشكال التخويف للمحتجزين اآلخرين أو ابتزاز 
للمحتجز نفسه من أن يكون بإمكان اآلخرين رؤيته اذا تم ترسيب الصورة. تم تأكيد ذلك يف مقابلة أجريناها مع 
منظمة “نحن نسجل” وهي منظمة حقوقية تعمل عىل مرص، حيث أشاروا إىل أن بعض الصور التي تم تصويرها 
من ِقبل الضباط يف حاالت اخرى تحتوي عىل اعتداءات الجنسية وانها استُخدمت سابًقا كتهديدات ضد محتجزين 

آخرين.

A6 29 بناًء عىل رقم الحالة
A10 30 بناًء عىل الحالة رقم
A59 31 بناًء عىل الحالة رقم
A59 32 بناًء عىل الحالة رقم
A40 33 بناًء عىل الحالة رقم
A15 34 بناًء عىل الحالة رقم



مبادرة الحرية x الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان22

يف شهادة أخرى، أفاد املحتجز أرشف أنه بعد رفضه 
التوقيع عىل اعرتاف أُجرب عىل اإلدالء بها، نُقل إىل غرفة 
مام  رشجه،  يف  عصا  األمن  عنارص  وضع  حيث  األرض  تحت 
أدى إىل تعرضه إىل نزيف حاد.35 وذكر رجب محتجز ثالث أنه 
تعرض لالغتصاب أيضا بعصا وأن ضباط األمن الوطني أبقوه 

معلقا بحبل ملدة طويلة حتى انخلع كتفه. 36

القرسية  التعرية  الوطني  األمن  ضباط  يستخدم  كام 
عادل  املحتجزين.  ضد  الجنيس  العنف  أشكال  من  كشكل 
والصعق  املربح  للرضب  تعرضه  بعد  املحتجزين،  أحد  وهو 
مالبسه  من  تجريده  تم  التناسلية،  أعضائه  يف  بالكهرباء 
بالكامل وإجباره عىل البقاء عارياً ملدة أسبوع كامل. شارك 
محتجز آخر، صالح، مزيًدا من التفاصيل حول التعرية القرسية 

التي تتناسب مع طبيعة هذه املستويات من للتعذيب:

اليدين  ومقيد  العينني  معصوب  كنت  بينام  غرفة  إىل  الدخول  عىل  “أجربوين 
خلف ظهري وبدأوا يسألونني عن عالقتي بحسم ]منظمة إرهابية يف مرص[. قلت 

له إنني ال أنتمي إليهم. هددين وقال يل إنه ميكن أن يقتلني وأنه ميكنه 
عىل  صفعني  أيضا..  انا  بهذا  هددين  لقد  واغتصابها..  زوجتي  إحضار 

طلب  املجموعة.  عن  شيئًا  أعرف  ال  بأنني  إخباره  وواصلت  وجهي 
مالبيس...  من  يجردونني  أن  امناء  أنهم  أفرتض  الذين  الناس  من 
أصابع  يف  كهربائية  أسالك  باستخدام  بالكهرباء  صعقوين 

قدمي.. بدأت أرصخ “اكتب ما تريد، وسأوافق عىل ذلك”.37

إال  العقاب،  أشكال  من  كشكل  القرسية  التعرية  تستخدم 
يف  التعذيب  يف  املزيد  بوجود  مبطن  تهديد  أيًضا  تعد  أنها 

املستقبل إذا مل يتعاون املحتجز.

وثق التقرير وحدد 57 حالة عنف جنيس تعرضت لها النساء داخل 
مقرات جهاز األمن الوطني، وهو ما ال يقارن بحاالت عنف أكرث يتعرض 

لها الرجال، ويرتفع حاالت العنف نسبيًا مع املحتجزات يف قضايا سياسية.
إىل  بالكهرباء  التناسلية  األعضاء  وصعق  القرسية  والتعرية  التناسلية  األعضاء  ملس  بني  العنف  حاالت  وترتاوح 
التهديد باالغتصاب واالغتصاب باألصابع واألدوات والقضيب. وثق هذا التقرير 26 حالة من لسيدات تعرضن للتهديد 
باالغتصاب والتحرش يف أعضائهن التناسلية.38  أفاد املحامي الخاص بهؤالء السيدات بأنه عقب احتجازهن من قبل 
جهاز األمن الوطني، تم تجريدهن من مالبسهم وملس صدورهم وأعضائهم التناسلية وتم تهديدهن باالغتصاب 

من قبل الضباط.

أفادت عدة نساء أنهن تعرضن لالغتصاب يف مقرات األمن الوطني. أخربت إرساء عائلتها أنه أثناء احتجازها من 
قبل جهاز األمن الوطني، تم تعصيب عينيها ورضبها وتجريدها من مالبسها واغتصابها يف فتحة الرشج بعصا. 
قالت إرساء إن هذا الشكل القايس من التعذيب أجربها عىل اإلدالء باعرتافات غري حقيقة،39 أثناء تواجدها يف مقر 
جهاز األمن الوطني، أفادت محتجزة سابقة بأنه عندما دخلت غرفة شاهدت فيها فتاة ملقاة عىل األرض وضابطًا 

A163 35 بناًء عىل الحالة رقم
A221 36 بناًء عىل الحالة رقم

A18 37 بناًء عىل الحالة رقم
38 منذ عام 2011، انخرطت السلطات الحاكمة املتعاقبة يف مرص يف شن حمالت واسعة ومثرية للجدل يف إطار عمليات مكافحة اإلرهاب يف جميع 
محافظة شامل سيناء، حيث نفذت الجامعات املتشددة املحلية عمليات إرهابية )مبا يف ذلك جزء من الجامعات املتحالفة مع تنظيم القاعدة والدولة 
اإلسالمية داعش(. شهدت هذه الحمالت قيوًدا صارمة عىل سكان شامل سيناء، وأدت إىل احتجاز اآلالف يف ظل مستويات منخفضة من الشفافية 
وتداول املعلومات. تعكس معاملة النساء املوصوفة يف هذا التقرير ديناميكيات أوسع تتعلق بعمليات االحتجاز املرتبطة بعمق بالسياسات حول 

الحرب العاملية عىل اإلرهاب والتسامح العام مع االنتهاكات ضد الحقوق والحريات باسم األمن.
A162 39 بناء عىل رقم الحالة
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يرصخ “أعطها حبوب منع الحمل، ال نريد أي مشاكل “40

كام وردت أنباء عن تهديدات باالغتصاب. محتجزة أخرى، سوسن، ُجردت بدورها من مالبسها وُهددت باالغتصاب. 
ووفًقا  الحًقا،  سوسن  أنجبت  بطنها.41  عىل  شديد  لرضب  تعرضت  حامل،  أنها  املسئول  املوظف  أخربت  وعندما 
ملحاميها، تم إرسال الطفل إىل دار لأليتام. تم تجريد محتجزة أخرى، تدعى ليىل، من جميع مالبسها باستثناء 
التناسلية وأن “صف كامل من الضباط  مالبسها الداخلية وهددت بأنها ستتعرض للصعق بالكهرباء يف أعضائها 

سوف يغتصبوها”42

تعرضت سبع نساء للصعق بالكهرباء يف أعضائهن التناسلية من قبل ضباط األمن الوطني. أوضح محام قابلناه 
الوطني[  األمن  ]ضباط  إنهم  ييل:  كام  هو  الوطني  األمن  جهاز  مقرات  يف  “التعذيب  أن  التقرير  هذا  ألغراض 
كانت  إنها  إلخوتها  سامية  املحتجزة  قالت   43“ ]املحتجزين[  بالكهرباء  ويصعقونهم  مالبسهم  من  يجردونهم 
معصوبة العينني وتم إخفاؤها قرسيًا يف مقر تابع لجهاز األمن الوطني. تم تجريد سامية من مالبسها ورضبها 

وتهديدها وصعقها بالكهرباء وإجبارها عىل االعرتاف.44 

النساء  من  العديد  وأن  الذكور  من  كانوا  التعذيب  هذا  عىل  أرشفوا  الذين  الضباط  أن  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر 
املوثقة حاالتهن هنا يرتدين الحجاب ما يزيد من مستوي إضايف من العنف الجنيس، يضاف إىل حاالت التعرية 
انتهاكًا  تعد  وإزالته  املرأة،  “حياء”  ميثل  باعتباره  الحجاب  إىل  يُنظر  حيث  كبري،  بشكل  الجنيس  والعنف  القرسية 
متعمًدا لالذالل. يتضح هذا بشكل خاص يف حالة سلمى، فتاة تبلغ من العمر 15 عاًما. أثناء استجوابها، خلع ضابط 
األمن الوطني لسلمى حجابها واقرتب بفمع اىل اذنها هامسا ما وصفته بعبارات جنسية للغاية. رسعان ما تطور 
واخرج الضابط عضوه الذكري من بنطاله مقحام اياه يف فم سلمى. تقول انها مل تكن تصدق انه يتم اغتصابها 
فمويا بذلك الشكل.45  فيام بعد ألقى بها الضابط عىل األرض ووجهها ألسفل، وكبل يديها خلف ظهرها وشدها، 
وداس عىل بطنها. كانت يف ذلك الوقت يف فرتة الحيض وبدأت تنزف عىل أرضية املكتب. قالت سلمىل إنها 
بدأت يف البكاء بشكل هيستريي وأن الضابط رشع يف رشها بالعطر بينام يقول: “إنه لرشف لك أن تحصيل عىل 

بعض من برفان الباشا”.46 

مل تكن سلمى الطفلة الوحيدة التي تعرضت للعنف الجنيس يف مقرات األمن الوطني، حيث ان آخرين تعرضوا 
لذلك تراوحت أعامرهم بني 12 و17 عاًما. شارك محاٍم تفاصيل االنتهاكات التي تعرض لها أحد موكليهم، منري، صبي 
يبلغ من العمر 12 عاًما: “لقد تعرض للتعذيب، من خالل الرضب املربح والصعق بالكهرباء ألعضائه التناسلية وقام 
]الضباط[ بإطفاء السجائر يف أجزاء مختلفة من جسده “47 أضاف املحامي أيًضا أن منري تم وضعه يف غرفة بها ماء 
وأسالك كهربائية مكشوفة، ثم تم توصيل األسالك مبصدر للكهرباء وتعرض منري للصعق بالكهرباء. أنور، صبي 
15 عاًما، تم تقييده أيًضا خلف ظهره، وتعليقه من يده وصعقه بالكهرباء يف أعضائه التناسلية.  يبلغ من العمر 
إبراهيم، الفتى البالغ من العمر 16 عاًما، ُجرد من جميع مالبسه وُصعق بالكهرباء يف أعضائه التناسلية. وبحسب 

ما ورد فقد وعيه عدة مرات أثناء تعرضه للتعذيب وتم كرس أحد أضلعه من جراء الرضب.48 

بالرغم من عدم التمكن من توثيق حاالت عنف جنيس مخصصة ضد أعضاء مجتمع  امليم/عني يف إطار العمل 
عىل هذا التقرير، إال أنه ال ميكن االدعاء أنه مل يحدث أي اعتداءات من هذا القبيل داخل مقرات األمن الوطني، 

A162 40 بناًء عىل الحالة رقم
A73 41 بناًء عىل الحالة رقم

A100 42 بناًء عىل الحالة رقم
A107 43 مثبت عىل القضية رقم

A163 44 بناًء عىل الحالة رقم
A103 45 بناًء عىل الحالة رقم
A103 46 بناًء عىل الحالة رقم
A291 47 بناًء عىل الحالة رقم

A634 48 بناًء عىل الحالة رقم

“
التعذيب يف مقرات جهاز األمن الوطني هو كام ييل: إنهم ]ضباط األمن الوطني[ يجردونهم 

من مالبسهم ويصعقونهم بالكهرباء ]املحتجزين[
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فوقائع فحص رشجي ضد رجل عابر جنسيًا، ال تختلف كثريًا عن الطريقة التي تتعامل بها جهاز األمن الوطني مع 
املحتجزين السياسيني كام سبق توثيقه.  ويف األغلب ما يتم احتجاز أعضاء مجتمع امليم/عني عىل خلفية قضايا 

جنائية، وبالتايل ال يقعون يف األساس يف رشك منظومة األمن الوطني.

الجدول 4 عدد حاالت العنف الجنيس يف مقرات جهاز األمن الوطني

العدد  اإلجاميل متحول جنيس ذكر أنثي أمناط االنتهاكات
1 1 اغتصاب فموي

22 11 11 التعرية  القرسية
14 14 تهديدات باالغتصاب
1 1 االختبارات  الرشجية

449 442 7 الصعق الكهربايئ يف األعضاء التناسلية
19 19 ملس األعضاء التناسلية
11 10 1 اغتصاب بأداة
4 4 االغتصاب بالقضيب
1 1 اغتصاب باإلصبع

522 1 463 58 العدد  اإلجاميل

يف السجون

ميكن القول بأنه ليس جميع املحتجزين محبوسني، فضاًل عن وجود أعداد كبرية من املختفني قرسيًا دون سبب 
واضح حول سبب إخفائهم أو حتى ملاذا يتم إعادة بعضهم إىل ديارهم، أو منهم الذين يعاودون الظهور يف 
السجون يف جميع أنحاء البالد. وتجدر اإلشارة إىل أن جزًءا من طبيعة االحتجاز والحياة السجنية يف مرص تنطوي 
عىل التفرقة بني املحتجزين الجنائيني والسياسيني. وبالرغم من أنه ال يحدث كثريًا، إال أنه أحيانًا ما تعاقب السلطات 
املحتجزين السياسيني عرب إرسالهم إىل العنابر الجنائية. يحدث هذا يف سجون الرجال والنساء عىل حد سواء. 

جدير بالذكر بأنه يف إطار هذا التقرير يتعامل مع السجينات حارسات، ما مل يُنص عىل خالف ذلك.

بالنظر إىل النتائج والنسب مقارنة إلجاميل عدد الحاالت، عانت النساء من العنف الجنيس داخل السجن أكرث من 
الرجال. تعرض املحتجزون لهذه االنتهاكات وتعدت بعضها إىل أفراد عائالتهم أثناء الزيارات لهم، حيث تحدث هذه 
االنتهاكات يف الغالب بدءا من مرحلة تفتيش املحتجزين أثناء دخولهم السجون. ويف حني أن عمليات البحث داخل 
التجاويف تنظمها قوانني يف دول مثل الواليات املتحدة عىل سبيل املثال، فإن الترشيعات املتعلقة حول كيفية 
إجراء عمليات تفتيش السجناء تظل غري محددة يف السياق املرصيي. يف دراستنا مل نتمكن من إيجاد قوانني 
تنظم كيفية إجراء عمليات البحث داخل التجاويف للسجناء بشكل صارم. عىل شكله الحايل، فانه يعد مخالفا ملا 

يضمنه الدستور وما تضمنه الئحة السجون من معايري املعاملة الكرمية. 

رصيح  بشكل  السجن  حارسات  تقوم  حيث  التناسلية،  األعضاء  ملس  النساء  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  تشمل 
بلمس هذه األعضاء، وكذلك االغتصاب املهبيل والرشجي باإلصبع. أفادت املحتجزة السابقة تاليا:

انتزعت رئيسة االصالحية كيًسا  أخذوا جميع متعلقاتنا، وُجردنا من جميع مالبسنا.  السجن،  “مبجرد وصولنا إىل 
بالستيكيًا من األرض ورشعت يف فحص مهبيل بطريقة مهينة للغاية. بدأت أرصخ “ماذا تفعلني، ما زلت عذراء ومل 

أتزوج بعد” وواصلت الرصاخ عليها حتى تركتني لوحدي” 49

A636 49 بناًء عىل الحالة رقم“
انتزعت رئيسة االصالحية كيًسا بالستيكيًا من األرض ورشعت يف فحص مهبيل بطريقة 

مهينة للغاية.
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مًعا،  التجمع  عىل  نساء  عدة  أُجربت  وصولهن،  عند  إنه  قائلة  مامثلة  تجربة  ماريا،  أخرى،  محتجزة  شاركت 
وجميعهن ُجردن من مالبسهن.50 بعد أن توسلوا إىل حارسة اإلصالحية، قدموا ما وصفته ماريا بأنه لباس شفاف 
)شيل( يظهر الجسد تحته. شاركت محتجزة أخرى، ياسمني، أنه بعد ارتدائها لباس السجن، قال ضابطة اإلصالحية: 
أنك ال تخفي أي يشء، أو سألتقط كيس بالستيك  أتأكد من  لذا  إما أن تقرفيص ألعىل وألسفل،  “لديك خياران، 

وستخضعني لتفتيش مهبيل” 51 

يف حني أن عمليات التفتيش يف تجاويف األعضاء الخارجية قد تكون إجراء روتينيًا للدخول إىل السجن، فقد 
اتخذت طابًعا جنسيًا رصيًحا يف كثري من الحاالت التي تم توثيقها. قالت فاطمة، بأنها عندما مشت إىل الحامم 
وطًلب منها خلع مالبسها متاًما، استعدت الحارسة لتفتيش مهبل املحتجزة وسألها: “هل أنِت عذراء؟”52 عندما 
قالت املحتجزة إنها كذلك، أجابته الضابطة: “لذا ال ميكنني وضع إصبعي. سوف يفحصونك، كام تعلمني، ملعرفة 

ما إذا كنت تكذبني”.53 قالت فاطمة أيًضا:

“يف طريق عوديت من جلسة استامع، قالت يل الحارسة التى تفتشني “لديك جسد لطيف وأنا أحب الطريقة 
...اعتادت حارستني )هناء وهانم( عىل االعتداء علينا وليس  التي متشني بها، فلامذا ال تبقى معي هنا قليالً.” 
تفتيشنا. إنهم يضايقوننا بطريقة جنسية جًدا. مل يكن عليهم أن ميسوا ثديي تحت حاملة صدري، لكنهم أرصوا 
عىل ذلك. كانت الحارسة تضع يدها عىل أعضائنا التناسلية، وكانوا مع بعض الفتيات يدخلون أصابعهم. هذا اعتداء. 

عندما كنا نبلغ عن هذا، كان ]الحارسات[ يرصخون يف وجههم، لكن مل يكن هناك شيئا يتوقف”.54

اغتصابًا،  األفعال  هذه  اعتبار  سبب  الخارجية  التجاويف  داخل  هذه  التفتيش  لعمليات  الجنسية  الطبيعة  توضح 
شاركت محتجزتان بالفعل تجربة أدت لقيام مكتب النائب العام إىل إجراء تحقيق للتأكد مام إذا كان التفتيش يشكل 
اغتصابًا. وطبقاً ملقابالت أجريت مع محامي الضحايا، فبعد مطالبة نرسين بخلع مالبسها بالكامل، “غرست حارسة 
بالسجن أصابعها يف عمق مهبل املحتجزة.” نفس الحارسة، أثناء تفتيش محتجزة أخرى، سام، بنفس الطريقة، 
هذه  يف  التحقيق  فإن  ذلك،  ومع  تدمريني.”55  إنك  وسأتزوج.  ومخطوبة  عذراء  زلت  “ما  بأنها:  رصاخها  واجهت 

الحوادث مل يتم النظر إليه مطلًقا و” ُحفظ”، بحسب وصف محاميهم.

أبلغت عدة حاالت أخرى عن مخاوف صحية بسبب الطبيعة التعسفية لعمليات التفتيش املنتهكة هذه. حيث 
البالستييك عىل عدد من املحتجزان مام قد ينرش  الكيس  السجانات “يستخدمن نفس  أن  أحد املحتجزين  أوضح 
الفريوسات بيننا. كانت الضابطات تبحث يف فتحات رشجنا ومهابلنا. لن تضع إصبًعا واحًدا فقط، بل تضع إصبعني أو 
ثالثة. تقوم بدفعهم للداخل حتى يبدأ املحتجزات بالنزيف. نزفت إحدى الفتيات معنا ملدة أسبوع عىل التوايل 

من جراء ذلك لدرجة أننا مل نكن نعرف ما إذا كان النزيف سيتوقف وكيف سيتوقف”56 

ال يتم مامرسة العنف الجنيس بشكل رصيًحا من قبل الضباط أو الحراس أنفسهم، ولكن يف بعض األحيان يتم 
االستعانة مبصادر خارجية يف ارتكاب العنف من خالل سجناء آخرين. يف إحدى املرات، دخلت نورهان، املحتجزة، 
يف جدال مع ضابطة، فأرسلتها إىل عنرب أشار إليه املحامي بأنه ميلء بـ “قتلة وتجار مخدرات”57  هناك، قام 
املحتجزات االخريات بناء عىل تعليامت الضابط مبتزيق جميع مالبسها ورضبوها واعتدوا عليها جنسياً، ومكثت يف 

هذا املكان لبعض الوقت مبالبس ممزقة تظهر جسدها.

A115 50 بناًء عىل الحالة رقم
A119 51 بناًء عىل الحالة رقم

A122 52 بناًء عىل الحالة رقم
A122 53 بناًء عىل الحالة رقم
A139 54 بناًء عىل الحالة رقم
A143 55 بناًء عىل الحالة رقم
A136 56 بناًء عىل الحالة رقم

57 بناًء عىل الحالة رقم A147. إرسالك إىل عنرب أخر هو شكل من أشكال العقوبة. وهو أمر تفرضه سلطات السجن عىل املحتجزين، أو حتى عىل بعض 
السجناء ضد بعضهم البعض. ملزيد من املعلومات حول هذا انظر؛ السييس، هنا. “” ألقوا بها مع البغايا! “: التفاوض عىل االحرتام بني مساحة السجن 

ومكان املرأة يف مرص )1959-1943(.” النوع والتاريخ 25 )2020( إلجراء مناقشة أكرث شموالً حول هذا املوضوع.

“
نزفت إحدى الفتيات معنا ملدة أسبوع عىل التوايل من جراء ذلك لدرجة أننا مل نكن نعرف ما 

إذا كان النزيف سيتوقف وكيف سيتوقف
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كام لوحظ أعاله، يتعرض الرجال إىل نسب أقل من العنف الجنيس يف السجن مقارنة بالنساء. يف هذا التقرير، 
قمنا بتوثيق 10 حوادث ترتاوح بني التعرية القرسية والصعق بالكهرباء واالغتصاب بأداة. وثقنا حالة، عىل سبيل 
الضباط يرضبونه بعيص  كان  بينام  السجن  الله عارياً عىل شجرة يف فناء  تعليق املحتجز عبد  املثال، تم فيها 
خشبية عىل أعضائه التناسلية.58 يف حالة أخرى، أفاد أمري بأن الضباط اغتصبوه بالعصا يف السجن عدة مرات.59 

كام وثقنا أربع حاالت تعرض فيها محتجزون للصعق بالكهرباء عىل أعضائهم التناسلية يف السجون.

ولدى  جنسيا،  عابرة  وامرأة  جنسيًا  عابر  لرجل  الرشجية  الفحوصات  جراء  من  العنف  حاالت  التقرير  وثق  كام 
دخولهم السجن طلبت احدي ضابطات السجن فحصهم الطبي وتم نقلهم إىل أحد مستشفيات محافظة القاهرة، 
وبحسب ما ورد خضع كال املحتجزين لفحوصات رشجية من قبل أطباء ذكور. هذه الفحوصات، رغم أنها مل تطلبها 
النيابة العامة أو سلطات السجن مبارشة، أجريت فيام وصفوه بطريقة مهينة للغاية ترقى إىل مستوى العنف 

الجنيس.60 

الجدول ٥ عدد حاالت العنف الجنيس داخل السجون

العدد  اإلجاميل  أنثي عابرة
جنسيًا

 ذكر عابر
جنسيًا

ذكر أنثي أمناط االنتهاكات

23 3 20 التعرية  القرسية
2 1 1 الفحوصات الرشجية
4 4 الصعق الكهربايئ يف األعضاء التناسلية
16 1 1 1 13 ملس األعضاء التناسلية
2 2 اغتصاب بأداة

19 19 اغتصاب بإصبع
66 2 2 10 52 العدد اإلجاميل

خالل الزيارات للمحتجزين

يتعدى العنف الجنيس يف السجون املحتجزين ليشمل عائالتهم، ال سيام أثناء قيامهم بزيارة ذويهم يف 
السجون. يُحتجز العديد من املحتجزين السياسيني يف عدد من السجون داخل مجمع سجون طرة. داخل املجمع 
يوجد عدد من السجون مبا يف ذلك سجن العقرب سيئ السمعة. أثناء الزيارات، يتم تفتيش أفراد األرسة عدة 

مرات حتى يُسمح لهم برؤية أحبائهم.

إطار  يف  الزيارة،  أثناء عملية  مفر منها فعليًا  ال  الجنسية  االنتهاكات  أن  إىل  مع املحامني  أشارت املقابالت 
العمل عىل هذا التقرير وثقنا 30 حالة تعرضت للعنف الجنيس، فضاًل عن أن أغلب االنتهاكات تعرضت لها النساء أثناء 
تفتيشهن بغرض زيارات السجون. وثق التقرير سبع حاالت تحرش/اغتصب فيها أحد حراس السجن امرأة بإصبعه، و11 

حالة تعرية قرسية، و12 حالة ملس أعضاء تناسلية ألفراد األرسة.

بطريقة  وثديي  التناسلية  أعضايئ  عىل  يديها  وضعت  “الحارسة  أن  محتجز،  أرسة  أفراد  إحدى  يرسا،  أفادت 
مهينة للغاية، والطريقة الوحيدة لإلفالت من هذا هي رشوتها.”61 أفادت منة، وهي قريبة ملعتقل، أن الزائرين 
املحدد،  السجن  بوابة  عند  واألخرى  طرة،  سجون  مجمع  بوابات  عند  إحداهام  األقل،  عىل  مرتني  تفتيشهم  يتم 

A592 58 بناًء عىل الحالة رقم
A67 59 بناًء عىل الحالة رقم

A123 60 بناًء عىل الحالة رقم
A592 61 بناًء عىل الحالة رقم

حالة اغتصاب 
باالصبع

حالة تعرية قرسية
71112

حالة ملس أعضاء 
تناسلية
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وأضافت بأن “عمليات التفتيش كانت مروعة. لقد وضعوا أيديهم تحت مالبسنا الخارجية، وداخل مالبسنا الداخلية 
وإذا مل يكن لديك نقود لرشوتهم، فالوضع يكون أسوأ بكثري.”62 وأفادت منة أيًضا أن النساء غالبًا ما يغادرن الغرفة 

التي يتم تفتيشهن فيها يجهشون بالبكاء.

كانت  بينام  بأنه  معتقل،  عائلة  أفراد  أحد  سحر،  أفادت  لإلذالل.  كوسيلة  أيًضا  القرسية  التعرية  استخدام  يتم 
حارسة السجن تلمس ثدييها، شعرت بقطعة من املعدن وسألتها عن ذلك، وعند توضيح أن هذا كان مزالًجا معدنيًا 
لحاملة صدر، طلبت الحارسة من سحر أن تتجرد من مالبسها متاًما لتفحصها بشكل أكرث شموالً.63 أفاد فرد آخر من 

العائلة أن الحارسة أجربتها عىل خلع حاملة صدرها للتأكد من أنها ال تهرب أي رسائل.

أفاد بعض أفراد األرسة بحاالت اغتصاب بأصبع تعرضوا لها أثناء عمليات التفتيش هذه. وذكروا أن حارسات السجن 
تعمدوا وضع أصابعهم يف املهبل والرشج تحت ستار تفتيش تجاويف األعضاء الخارجية. تتذكر روان، إحدى أفراد 
عائلة محتجز، أن “عمليات التفتيش التي قاموا بها تصل إىل حد االغتصاب. اعتادت ]الحارس[ الوصول إىل فرجي 
حقوقية.  محامية  بصفتها  السجن  زارت  عندما  لها  حدث  هذا  أن  أيًضا  روان  وافرتضت  الداخلية “.64  مالبيس  تحت 

وعندما قامت بالزيارة كأحد أفراد األرسة، كانت قادرة عىل رشوة نفسها للخروج من هذا التفتيش املتطّفل.

تظهر حالة روان أن حاالت التحرش/ االغتصاب ميكن تفاديها بالرشوة، وبالتايل ميكن تجنبه من قبل من ميكنهم 
الدفع. شاركت سمية بأنها أثناء قيامها بزيارة صديقة يف السجن: “أدخلت الحارسة أصابعها داخل مهبيل وفتحة 
الرشج، وسألتني عام إذا كنت عذراء أم ال، ألنها كانت تضحك. ]..[ رصخُت يف وجهها وابتعدت. ما زلت مصدومة من 
هذا”.65  تتذكر مجد تجربتها التي تعرضت للتحرش/االغتصاب بإصبع من قبل أحد حارسات السجن، فقالت: “وضعت 
الحارسة يدها ]يف مهبيل[ وكنت يف فرتة الحيض. لقد وضعت يدها تحت ثيايب الداخلية لدرجة أنها وصلت إىل 
دم الحيض”.66 حاالت أخري من التحرش/ االغتصاب تحدث عنها أحد أفراد أرسة محتجز، تقول ليال: “وضعت الحارس 

يديها يف املهبل والرشج للتأكد من أننا ال نقوم بتهريب أي مخدرات إىل املحتجزين”.67 

الجدول 6 حول عدد حاالت العنف الجنيس خالل زيارات أرس املحتجزين

العدد اإلجاميل أنثى أمناط االنتهاكات
11 11 التعرية  القرسية
12 12 ملس األعضاء التناسلية
7 7 اغتصاب بإصبع

30 30 العدد اإلجاميل

A597 62 بناًء عىل الحالة رقم
A604 63 بناًء عىل الحالة رقم
A580 64 بناًء عىل الحالة رقم
A618 65 بناًء عىل الحالة رقم

A606 66 بناًء عىل الحالة رقم
A591 67 بناًء عىل الحالة رقم

“
إذا  عام  وسألتني  الرشج،  وفتحة  مهبيل  داخل  أصابعها  الحارسة  أدخلت 
كنت عذراء أم ال، ألنها كانت تضحك. ]..[ رصخُت يف وجهها وابتعدت. ما زلت 

مصدومة من هذا
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ما بعد االفراج

املحتجزين  حياة  مثل  موضوع  من  تجعل  املحتجزين  عىل  االنتهاكات  لهذه  الدامئة  اآلثار  بأن  القول  ميكن 
الناجيات، سألناهم عن األثر النفيس لهذه  بعد السجن كجزء هام من دورة االحتجاز. يف مقابالتنا مع الضحايا/ 
االنتهاكات عليهم، قابلنا أيًضا معالجني نفسيني متخصصني يف العمل مع ضحايا التعذيب والعنف الجنيس طوال 

دورة االحتجاز يف مرص. 

نادًرا ما تنهي الفرتة التي تيل اإلفراج صدمة االحتجاز التعسفي أو العنف الجنيس الذي تعرض لها املحتجز/ة، 
فغالبًا ما يتم ربط عملية اإلفراج من السجن بإجراءات أخرى قد تعرض الضحايا لخطر استمرار العنف الجنيس. يف 
مقابلة مع مبادرة “برا السور”، وهي مبادرة نسوية كويرية تعمل عىل مكافحة التمييز ضد الهويات الجندرية 
غري املتجانسة، أفادوا أن املحبوسون/ات يف تهم جنائية أوالتهامهم/هن بالدعارة غالبًا ما يخضعون لتدابري 
أنه من أجل تجنب قضاء ساعات طويلة يف  الباحثة  رشطية متتد ملدة شهور عند إطالق رساحهم. ذكرت هذه 
قسم الرشطة أثناء التدابري، غالبًا ما يتم إجبار هؤالء النساء عىل إجراء مامرسات جنسية مع ضباط من رتب منخفضة 
مقابل إطالق حريتهم. ذكرت امرأة أخرى أنها كانت تراقب يف قسم الرشطة خالل فرتة التدابري لتتفاجأ بضابط رتبته 

قليلة يقف عىل الجانب اآلخر من القضبان بقضيب منتصب ويستمني بينام يحدق بها.

آثار ممتدة

إن األعراض النفسية لالعتداء الجنيس صادمة وقاسية 
وأحد  مديرة  الدولة،  سيف  عايدة  الدكتورة  أشارت  للغاية. 
مؤسيس مركز النديم ملناهضة العنف والتعذيب، إىل أن 
العنف الجنيس يهدف عامة إىل الحط من كرامة املحتجز 
والشعور  الخجل  عبء  يضيف  جندرية،  بطريقة  عائلته  أو 
من  إضايف  كمستوي  املجتمع  يشكله  الذي  بالذنب 
العقاب فضاًل عن إضفاء ندوب نفسية عىل الطابع الجنيس 
يف العالقة الحميمة. قالت رحمة، إحدى ضحايا االغتصاب، 

يف مقابلة:

ينتهكني  أن  عىل  بسكني  أحد  يطعنني  أن  “أفضل 
بقضيبه. ميكنني التعامل مع األمل الجسدي إذا كان كانت الطعنة بسكني، لكن جرح االغتصاب يبقى معك إىل األبد. 
االغتصاب هو قتل. بعد أن تعرضت لالغتصاب، تغري كل يشء... حيايت...مواقفي ...عالقتي مع الجنس... كل يشء 

تغري متاما بعد ذلك “.

املعالجة داليا والتي عملت عىل عقد سابق مع مئات الضحايا سلطت الضوء عىل قسوة األعراض التي يعاين 
منها الناجون/ات من التعذيب. وأشارت إىل أن حاالت العنف الجنيس هذه أدت إىل الشك الذايت والشعور بالعار 
والذنب والعديد من اضطرابات القلق. ال يزال الضحايا الذين عملت معهم يعانون لليوم من اضطراب الوسواس 
لالغتصاب  تعرضت  األقل  عىل  منهم  واحدة  مريضة  القاسية.  التجارب  هذه  بسبب  واالكتئاب  واإلدمان  القهري 
الرشجي بعصا ما تزال تعاين من االكتئاب ثنايئ القطب حتى اآلن، وهي حالة قال املعالج أنها تحدث يف حالة 
تفاقم آثار حالة االغتصاب. أشارت داليا إىل أن غالبية ضحايا االغتصاب واالعتداءات الجنسية عانني من أعراض اضطراب 
ما بعد الصدمة باإلضافة إىل إدمان املخدرات والكحول والجنس. الرجال الذين تعرضوا لبعض هذه االنتهاكات، وفًقا 
للمعالجة، عان بعضهم أيًضا من الضعف الجنيس عقب إطالق رساحهم. شمل ذلك الرجال الذين تعرضوا للصعق 
بالكهرباء يف أعضائهم التناسلية، حيث عانوا من أحد أشكال ضعف االنتصاب. شاركت املعالجة أيًضا، تعرض عدد من 
النساء إىل التشنج املهبيل عىل خلفية تعرضن للعنف الجنيس. أفادت داليا أيًضا عن انتشار اعراض جسدية إىل 
جانب األعراض النفسية كآثار ممتدة لالعتداءات، وشملت حاالت من األمل املزمن )يف الرقبة والظهر والساقني 

.GRED والركبتني(، والصداع املستمر، وكذلك داء االرتجاع املعدي املريئي

قالت إميان، إحدى الناجيات من عدة حالة عنف جنيس، إنها كانت تبيك بال توقف لعدة أشهر بعد االعتداء. كام 
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ذكرت إميان أنها عانت من تقلبات مزاجية حادة، من فرط نشاط إىل اكتئاب حاد. كام أشارت إىل أن شهيتها ألشياء 
مثل الطعام أو الجنس تأثرت بشكل ملحوظ بهذه التقلبات، من اإلثارة الجنسية املفرطة إىل ما وصفته بأنه نقص 

شديد يف الرغبة.

من ضحايا إىل ناجني/ـات

ترُبز املقابالت مع كل من الضحايا واملعالجني مدي أهمية ونجاح العالج النفيس لضحايا االعتداءات الجنسية. 
خالل  من  بل  معينة،  ذكريات  قمع  إىل  يهدف  ال  العالج  يف  أسلوبهم  أن  الدولة  سيف  عايدة  الدكتورة  أشارت 
البيئة  وطبيعة  االحتجاز  دورة  إن  الضحية.  منه  يعاين  الذي  الغضب  لحاالت  الالحق  واملشاعر  األمل  بني  التوفيق 
املحيطة بالضحية عقب تعرضه العنف والتعذيب تؤدي إىل إدانة الضحية. وأضافت سيف الدولة أن العالج "مفيد 
لها والتحقق من  التي تعرض  التجربة املروعة  العزلة حول  األحوال فإنه يساعد يف كرس  للغاية، ويف أضعف 
صحتها يف بيئة آمنة. أبلغ معالج آخر عن نجاحات مع استخدام مقاربة الهوية االجتامعية وذلك من خالل وضع 
الصدمات يف سياقها باستخدام العالج الشخيص والجامعي، حيث يتم تحقيق عملية التوفيق بني شدة التجربة 
الشخصية وهوية الضحايا مع طبيعة سياق ما بعد الصدمة، وهو ما تحقق بنجاح أكرب يف البيئات العالجية، وفًقا 

ملقابالتنا.

أفادت محتجزة سابقة بأهمية العالج لكنها سلطت الضوء أيًضا عىل أهمية املبادرة الشخصية للعالج، وصفت 
ومبادرتها  رحلتها  منذ  النجاح  من  و50٪  االستشارة،  بسبب   50٪ بنسبة  فشل  بأنه  العالج  يف  نجاحها  املحتجزة 
العامة حول  أنه مبجرد إطالق رساحها من السجن، وكانت املصادر  أيًضا  لالعتناء بنفسها. أفادت نفس املحتجزة 
أهمية العالج أو الخروج من التجارب املروعة التي عانت منها متاحة، فمن املرجح أن كانت ستلجأ إىل العالج يف 

وقت أقرب.

وبالرغم من أن املصادر واملواد العليمة ومنظامت الصحة العقلية والنفسية املخصصة لدعم الضحايا موجودة 
بالفعل، ال تزال هناك مجهود لرضورة جعل العالج أكرث سهولة وإتاحة. إن متابعة الصحة العقلية والنفسية، وخاصة 
يف حاالت العنف الجنيس، قد تواجه الغرق يف مشاعر الخزي والذنب التي يشعر بها الضحايا. يف املقابالت 
الخاصة يف إطار هذا التقرير، تحدث الباحثون إلينا حول كيف أدت مشاعر الخزي هذه، بني الرجال عىل سبيل املثال، 
إىل حدوث حاالت الطالق لشعورهم بعدم قدرتهم مجدًدا عىل حامية أرسهم أو إعالة أرسهم بنفس الطريقة. 
عالوة عىل ذلك، قد يعتمد الوصول إىل العالج الناجح عىل عوامل أخرى، من بينها سهولة الوصول إىل املصادر 
العالجية، من خالل الشبكات االجتامعية األكرث قربًا مع أفكار املعالجني من خالل الحديث واالستشارة، أو املوارد 

املالية املناسبة لتحمل التدخالت العالجية.



ال أحد آمن:

الخالصات
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من استعراض البيانات السابقة تتكشف أمناط واضحة وهامة فيام يتعلق بهذا املوضوع، فالغالبية العظمى 
يف  رايتس ووتش  الوطني.68 وصفت منظمة هيومن  األمن  يف مقرات جهاز  تُرتكب  الجنيس  العنف  من حاالت 
تقريرها املنشور عام 2017، "وباء التعذيب" الذي يرعاه جهاز األمن الوطني بكونه يشكل جرمية ضد اإلنسانية.69 
وبالرغم من أن التقسيم الجغرايف للقضايا متنوع للغاية، فإن الغالبية العظمى من االنتهاكات تحدث يف مقرات 
جهاز األمن الوطني يف منطقة يف العباسية والظوغيل، يف كل من محافظة القاهرة ومقر األمن الوطني 
يف أبيس مبحافظة اإلسكندرية. يف العينة التي قمنا بتحليلها، مثلت االنتهاكات التي تم ارتكابها داخل مقرات 

األمن الوطني ٪80 من إجاميل االنتهاكات، مبا ميثل 522 حالة.

من  الوطني،  األمن  جهاز  مبعرفة  إقرارها  يتم  والتي  القرسي،  االختفاء  فرتات  يف  أنه  أيًضا،  النتائج  تخلص 
املرجح أن تحدث فيها حاالت العنف الجنيس. جدير بالذكر بأن الترشيع املرصي ال يعرتف بوجود اصطالح االختفاء 
القرسي، وذلك عىل الرغم من وجود آالف الحاالت التي وثقها املجتمع املدين املرصي منذ صيف 2013. وأثناء 
عملية اإلخفاء القرسي، يكون املحتجزون محرومون من غطاء القوانني واإلجراءات املحددة لإلبالغ عن االنتهاكات 
العنف  حاالت  عن  اإلبالغ  صعوبة  إىل  إما  يؤدي  مام  مبحاميهم،  االتصال  من  يُحرمون  حيث  لها،  يتعرضون  التي 
الجنيس أو ذكرها أمام النيابة العامة. يف العديد من الحاالت التي وثقناها، أفاد املحتجزون قيام األمن الوطني 
باستجوابهم وهميًا كأنهم أمام النيابة العامة للتأكد من أنهم سوف يلتزمون باالعرتافات التي انتزعت منهم 
بالقوة أثناء التعذيب، وتهدف مامرسات االعرتافات باإلكراه واالستجوابات الوهمية أن تضمن أن رواية الدولة عن 
االحتجاز تنعكس يف أوراق املحاكمة بشكل مختلف ومنفصل عن تاريخ املحتجز وأفعاله. يف هذه الحالة الخارجة 

عن إطار القانون، يعيد جهاز األمن الوطني خلق صورة الضحية عىل صورة املحتجز املثايل، إذا جاز التعبري.

الجنيس.  العنف  تحليل حاالت   7 الجدول  بطابع جنساين، يبني  السجناء  العنف ضد  االحتجاز، يتسم  طوال دورة 
فبالتحليل عىل حسب الجنس عىل سبيل املثال، نري أن النساء أكرث عرضة من الرجال للمس أعضائهن التناسلية، 
أو لإلجبار عىل التعري القرسي، أو االغتصاب بالقضيب. من ناحية أخرى، كان الرجال أكرث عرضة لالغتصاب الرشجي 
بالعصا مقارنة بالنساء. غالبًا ما يصاحب اغتصاب الرجال يف الرشج بالعصا عدد من التهديدات والتعليقات الجنسية. 
يعمد الضباط اإلساءة أثناء ارتكاب هذا االنتهاك بهدف توجيه السخرية للضحايا بأنه سيتم "خصيهم" أو أن رشفهم 
سيتم انتهاكه. تخلص النتائج أيًضا بأن النساء أيًضا أثناء تعرضهن لالغتصاب يتم وضع إصبع داخل املهبل أو الرشج، 
يقوم حراس/ات السجن بإشارات مامثلة خادشة للحياء أو العفة، فضاًل عن سؤالهم عن عذريتهن أو مضايقتهن 
بأنهن لسن عذراء. يتعرض الرجال والنساء املتحولني جنسيًا لالنتهاكات والتي تكون أحيانًا كأثر لـ “فضول" الضباط 
الجنس  التي يحتجز بها  العنف الجنيس يف السجون  الجنسية أو من خالل إجبارهم عىل تحمل  حول أعضائهم 
التفتيش  عمليات  أو  الفحوصات  يف  حتى  تتضح  للعنف  الجنسية  الطبيعة  أن  أيًضا  النتائج  خلصت  لهم.  املخصص 
الروتينية أو الطبية املفرتضة، يتعرض الرجال املثليون عىل سبيل املثال لفحوصات رشجية غري رضورية، وهو يعد 
شكاًل من أشكال االغتصاب. ومن مظاهر الطبيعة الجندرية للعنف، إجبار املحتجزون من مجتمعات امليم/عني عىل 
أداء األعامل الروتينية املهينة يف أقسام الرشطة، مثل تنظيف الحاممات ومسح األرضيات. إنهم مجربون عىل 

القيام بذلك كشكل من أشكال رجولتهم املسلوبة.

68 نقر بأن أغلب البيانات املتعلقة باالنتهاكات داخل جهاز األمن الوطني يف دراستنا هي تكون نتيجة العينة التحليلية التي أجريناها، وخاصة أن جهاز 
األمن الوطني هي الهيئة األمنية التي تتعامل أكرث مع املحتجزين السياسيني

https://www.hrw.org/ )2017 69 نحن نفعل أشياء ال تصدق" التعذيب واألمن القومي يف مرص السييس ")هيومن رايتس ووتش، 6 سبتمرب / أيلول
news/2017/09/06/egypt-torture وباء التعذيب يشكل جرمية ضد اإلنسانية.

https://www.hrw.org/news/2017/09/06/egypt-torture
https://www.hrw.org/news/2017/09/06/egypt-torture
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الجدول 7 حول عدد حاالت العنف الجنيس طوال دورة االحتجاز

إجاميل العدد  غري ثنايئ
الجندر

 أنثي عابرة
جنسيًا

 ذكر عابر
 جنسيًا

ذكر أنثى أمناط االنتهاكات

1 1 اغتصاب فموي
1 1 اعتداء جنيس

54 1 1 17 35 التعرية  القرسي
15 15 تهديدات باالغتصاب
10 4 3 3 الفحص الرشجي

476 468 8  الصعق الكهربايئ يف األعضاء
التناسلية

48 3 3 2 4 36 ملس األعضاء التناسلية
2 1 1 محاوالت اغتصاب
15 1 13 1 اغتصاب بأداة
12 3 1 2 6 اغتصاب بالقضيب
21 1 20 اغتصاب بإصبع

655 6 11 6 508 124 إجاميل العدد

طبيعة  عن  مفهومنا  من  توسع  التي  املنهجية  االنتهاكات  عىل  الضوء  السابقة  االنتهاكات  انتشار  يسلط 
عائالتهم،  أفراد  وكذلك  السواء،  عىل  و"الجنائيني"  "السياسيني"  املحتجزين  ضد  االنتهاكات  تُرتكب  حيث  الضحية، 
بغض النظر عن اختالف أمناط االنتهاك أو قسوته أو الهدف منه. من منظور العنف الجنيس، نرى كيف يتم التعامل 
مع أنواع معينة من االنتهاكات بشكل أو بآخر عىل أنها أرسار مكشوفة. عىل سبيل املثال، علقت أحد أفراد أرسة 
محتجز، بأنها تعتقد أن الحراس أساءوا إليها عند الزيارات بهدف إبعاد األرسة عن أحبائهم من املحتجزين. وأضافت 
إيذاء  إىل  يهدف  إضافيًا  انتهاكًا  يشكل  مام  إبعادنا"،  يحاولون  "ليظلوا  ذلك،  يفعلون  أنهم  سابق  محتجز  زوجة 

األرسة واملحتجز عىل حد سواء.

عىل الرغم من حدوث االنتهاكات املنهجية ضد جميع أنواع املحتجزين، فإن التسلسل الهرمي غري الرسمي 
للمحتجزين ميكن أن يتم ترجمته إىل أمناط من االنتهاكات يتعرضون لها. تحدثت أخرى عن تجربتها مع االعتداء 
الجنيس قائلة: "كان هذا يحدث لنا ]السجناء السياسيني[، لذا ميكنك أن تتخيل ما يحدث للمحتجزين الجنائيني". أكدت 
مرشحات  يكن  الخصوص  وجه  عىل  النساء  أن  إىل  اإلشارة  مع  املشاعر  نفس  والباحثني  املحامني  مع  املقابالت 

لحدوث مستويات أعىل وأكرث حدة من العنف الجنيس تجاههن من قبل سلطات السجن.

وفًقا  مرص.  يف  الجنيس  للعنف  املرء  تعرض  مدى  يف  مهاًم  دوًرا  تلعب  أن  أيًضا  االجتامعية  للطبقة  ميكن 
ملحامي حقوقي، بعد االصطياد من خالل تطبيق Grinder واإليذاء أثناء عملية االحتجاز، فمع وصول الرجل املثيل 
إىل مركز الرشطة، أدركت سلطات القسم أن املحتجز ينتمي إىل عائلة ثرية بارزة يف مرص. ما أدي لعدم فرض 
أفراد  بني  فمن  ذلك،  عىل  عالوة  مجتمع امليم/عني.  يف  آخرون  أعضاء  لها  يتعرض  التي  الجنيس  العنف  أنواع 
عائالت املحتجزين، تستطيع النساء عادة تجنب تعرض وضع السجانة أصبعها داخلها للتفتيش من خالل دفع رشوة. 
ميكن أن تعمل الرشاوى أيًضا عىل جعل عمليات البحث يف تجاويف األعضاء الخارجية أقل توغالً. ليس كل النزالء 
بأن  النفوذ  ذوي  املحتجزين  عائالت  أفراد  أو  حقوقيون،  محامون  يشري  السجن،  حراس  رشوة  عىل  قادرين  أيًضا 

احيانًا ما يتم استخدام الرشوة الصغرية كسالح ضدهم.

القضائية.  السلطات  التحقيقات من قبل  تُستخدم الحًقا يف  التي  الجنيس النتزاع االعرتافات  العنف  يُستخدم 
أوضح مثال عىل ذلك هو ثالث حاالت تم توثيقها ممن تعرضوا للتعذيب الجنيس وتم إعدامهم فيام بعد: محمود 
االحمدي وعبدالرحمن سليامن واحمد محروس. أبلغ هؤالء الثالثة النيابة العامة عن تعرضهم للعنف الجنيس أثناء 
احتجازهم. لسنا عىل علم بأي إجراءات اتخذتها النيابة عىل خلفية مزاعمهم. يف حالة أخرى وثقناها، تعرض أحد 
املحتجزين للرضب املربح، والصعق بالكهرباء يف أعضائه التناسلية، والتهديد بأنه إن مل يعرتف بجرائم معينة، 
سيتم اغتصابه رشجيا بأداة وأن عائلته ستتعرض لألذى. يف هذا اإلطار أيًضا، قالت محتجزة أيضاً إنها تم تعصيب 

عينيها ورضبها وتجريدها من مالبسها إلجبارها عىل االعرتاف بجرائم.

الديناميكيات االجتامعية والسياسية  االحتجاز، فإن  الجنيس خالل دورة  العنف  انتشار ظاهرة  الرغم من  عىل 
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الجنيس  االعتداء  حاالت  عن  اإلبالغ  يتم  ال  حيث  الظاهرة،  لهذه  شامل  فهم  أمام  خطرية  عقبة  تشكل  مرص  يف 
والعنف الجندري بشكل عام، ومن ناحية أخري يكون هناك خوف من القمع والتنكيل الفوري من قبل املسؤولني 
املرصيني، فضاًل عن املخاوف من القمع العابر للحدود لعائالت محتجزين سابقني مقيمني يف الخارج، فضالً عن 
وجود طبقات من الخزي والذنب التي متنع الضحايا من التحدث. لقد ُحرمنا من توثيق عدد من حاالت العنف الجنيس 
نعرف تعرضهم لها للعديد من األسباب املذكورة أعاله. رصدنا أيًضا أمثلة أخري لعدم اإلبالغ عن بعض الحاالت يف 
ملفات القضايا ألن الضحايا تعرضوا للتهديد من قبل ضباط األمن الوطني بأن ذكرهم للنيابة العامة حول تعرضهم 

إىل التعذيب سيكون له تبعات خطرية عليهم.

النيابة  الضحايا  يبلغ  فعندما  رسميًا،  شكاًل  األغلب  يف  تأخذ  ال  الضحايا  محاسبة  عملية  بأن  عامة  القول  ميكن 
العامة أو سلطات أخرى، فإن الشكاوى إما أن يتم حفظها أو تجاهلها. نوع املساءلة الذي قمنا بتوثيقه كان 
فيها األمر غري رسمي، فمثال لحالة اعتداء جنيس تعرضت لها ضحية داخل قسم رشطة، وعد ضابط برتبة أعىل 
الضحية بأن الضابط األقل رتبة الذي اعتدى عليها لن يراها مرة أخرى أو يتعامل معها. يف حالة أخرى وثقناها، 
قام عدد من النساء اللوايت تم ملس أعضائهن التناسلية أثناء زياراتهن ألفراد عائالتهن املحتجزات برفع شكوى 
رسمية ولكن يف املكتب الذي قاموا بتقديم الشكوي قاموا بالوقوف مع املعتدي وتوبيخ املعتدي عليهن 
تحت ادعاء أنهن كن قلقات من أن املزيد من الفحص قد تنتهي يف النهاية إىل احتجازهن. القانون الحايل يف 
الطريق اىل املحاسبة.  االمنية والتعذيب كام يعرفه مام يعرقل  يد االجهزة  االنتهاكات عىل  مرص ال يفرق بني 
حتى يرفع مترضر قضية، عليه ان يتعرف عىل الجاين ويقدم دليل عىل انه تعرض للتعذيب ويعرف مكان وتاريخ 
االنتهاك الذي تعرض له. هذه املسائل كلها غري ممكنة يف ظل ان جل الضحايا يتم اغامؤهم واخفاؤهم قرسيا 
يف فرتات االنتهاك والتعذيب مام ال يسمع لهم بالتعرف عىل معتٍد وال مكان وال معرفة تواريخ االنتهاكات. عالوة 

عىل ذلك، فال توجد حتى االن بيانات تحمي رسية الضحايا مام قد يقاسونه اذا قدموا ضابطا للمحاكمة. 

تشكل الطبيعة املنهجية للعنف الجنيس الذي ترتكبه السلطات املرصية انتهاكًا صارًخا اللتزامات البالد القانونية 
1986، والتي تحظر استخدام  الدولية واملحلية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مرص عام 
األدلة واالعرتافات املنتزعة تحت التعذيب وتطالب مبحاسبة مرتكبي هذه االنتهاكات.70 باإلضافة إىل ذلك، يسلط 
التقرير الضوء عىل 15 حالة تعذيب تعرض لها األطفال يف انتهاك واضح للامدة 37 )أ( من اتفاقية حقوق الطفل71 
للمعايري  انتهاكًا  السلطات تعد  1990. كام أن هذه األفعال من قبل  الحكومة املرصية عام  التي صادقت عليها 
الدولية، واملوضحة يف قواعد مانديال التي تشري إىل أن عمليات البحث عن تجاويف األعضاء الخارجية "ال يجوز 
استخدامها لالعتداء أو الرتهيب أو التعدي دون داع عىل خصوصية السجني.72 عالوة عىل ذلك، يتم القيام بها 
فقط يف حالة الرضورة وأن يتم عملها من قبل أخصايئ طبي. تشري القواعد أيًضا إىل أنه ال ينبغي إجرائها عىل 
العاملية  االتفاقية  تتخالف بشكل صارخ مع تصديقها عىل  االدارة املرصية هذه  ان ترصفات  أفراد األرسة.73 كام 

للحقوق السياسية واالقتصادية التي صدقت عليها مرص عامة 1981. 

الدستور  من   55 املادة  تحظر  حيث  للمحتجزين،  والالإنسانية  املهينة  املعاملة  املحلية  القوانني  تحظر  كام 
املرصي كافة أشكال التعذيب ومعاملة املحتجزين مبا ال يحفظ كرامتهم.74عامة، ال تزال القوانني واألنظمة الحالية 
غري كافية ملعالجة الطبيعة املتوطنة النتهاك التعذيب داخل أماكن االحتجاز، أشار تقرير لهيومن رايتس ووتش75  
 396 لتعرض املحتجزين يف السجن للتعذيب بشكل واسع، مبا يشكل انتهاكًا صارًخا لقانون تنظيم السجون رقم 
لعام 1956، يف نفس الوقت الذي ال يتم فيه تجريم أو توجد عقوبات واضحة داخل الترشيعات عن أي استخدام 
العنف الجنيس ضد املحتجزين كشكل من أشكال العقاب. ويف حني يرشعن القانون عمليات التفتيش، فإن غياب 
اللوائح املنظمة لعمليات البحث عن تجاويف األعضاء الخارجية والتناسلية عىل سبيل املثال يفتح الباب نحو مزيد 

من االنتهاكات واالعتداءات.

70 نحن نفعل أشياء ال تصدق
71 الجمعية العامة لألمم املتحدة، "اتفاقية حقوق الطفل"، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات 1577، ال. 3 )1989(: 1–23. انظر: " ال يجوز إخضاع أي 
طفل للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ال تُفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية 

اإلفراج عن الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عرشة من العمر "
 6 ال.   ،55 الدولية  القانونية  املواد  مانديال(،"  نيلسون  )قواعد  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  األمم  "قواعد  سميث،  ماكول  كايس   72

)ديسمرب https://doi.org/10.1017/S0020782900030898 ،1180-1205 :)2016. انظر القاعدة 51.
Ruke 60 73 ماكول سميث. انظر

74 مرص لإلستشارات الهندسية فن. 55
75 نحن نفعل أشياء ال تصدق

https://doi.org/10.1017/S0020782900030898


ال أحد آمن:

التوصيات
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توصيات للمسئولني املرصيني:

• عىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان أن يتبنى فوًرا عملية فتح تحقيقات مستقلة يف مزاعم استخدام 
التعذيب واالختفاء القرسي، وما يصاحب كل منهام من شهادات حول وقائع ارتكاب عنف جنيس، كذلك مراجعة 

ملفات القضايا املطروحة من قبل هذا التقرير.

وإدراج  القرسي،  االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحامية  الدويل  العهد  عىل  والتصديق  التوقيع  مرص  عىل   •
تعريف محدد لالختفاء القرسي داخل الترشيعات املرصية.

• عىل مرص تبني تعريفات قانونية لالغتصاب واالعتداء الجنيس مبا يتوافق مع القانون الدويل، مبا يف ذلك 
أشكال االغتصاب واالعتداء الجنيس عىل األفراد بغض النظر عن الجنس.

• عىل مرص أن تجعل لوائح السجون، خاصة فيام يتعلق باستخدام عمليات التفتيش التجاويف، متوافقة مع 
القانونني املحيل والدويل ومعايري الصحة العامة. بشكل عميل، يجب اال يستخدم اللمس الجسدي اال يف 

اضيق الحدود واالستعاضة عن ذلك باجهزة X-Ray او غريها مام تؤدي نفس الجسد دون انتهاكات جنسية.

أماكن  أو  املرصية  السجون  يف  داخل  تحدث  الجنيس  العنف  عن  مزاعم  ألي  الدقيقة  الدراسة  مرص  عىل   •
االحتجاز عامة أو عىل أيدي املوظفني واملسؤولني املرصيني.

• عىل مرص ضامن إيواء املحتجزين من املتحولني جنسياً أو أصحاب هويات غري ثنائية يف مرافق احتجاز خاصة 
عىل حسب جنسهم.

• عىل مرص إنهاء مامرسة الفحوصات الرشجية واختبارات العذرية ضد جميع األشخاص من جميع األجناس.

• عىل مرص السامح ملنظامت املجتمع املدين، مبا يف ذلك املجلس القومي لحقوق اإلنسان الشبه حكومي؛ 
املنظامت الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر/ الهالل األحمر؛ ومنظامت املجتمع املدين املحلية من 

الوصول غري املقيد إىل السجون واملحتجزين لتوثيق حاالت العنف الجنيس.

• عىل مرص محاسبة مرتكبي العنف الجنيس مبوجب القانون، مبن فيهم ضباط وموظفو الدولة ومؤسساتها. 
القوانني املرتبطة مبعايري التقايض يف مسائل التعذيب واالنتهاكات يجب ان تعدل لتطابق واقع الحال يف 

البالد كام انه يجب مترير قوانني تضمن رسية معلومات الضحايا. 

• عىل مرص انشاء مصلحة للبت يف شكاوى العنف واالعتداءات الجنسية

• يجب عىل مرص أن توقف من اصطيادها ألعضاء مجتمع امليم/عني من خالل تطبيقات املواعدة.

توصيات للمجتمع املدين:

يف  يحققون  الذين  األشخاص  نطاق  توسيع  أجل  من  العمل  يف  اإلنسان  حقوق  منظامت  تستمر  أن  يجب   •
انتهاكات حقوق االنسان ويعملون يف مجاالت املنارصة والدعوة إىل حامية املحتجزين مبا يتجاوز تصنيفات 

"السياسيني" و "الجنائيني".

دورة  إطار  يف  الجنيس  العنف  لخطورة  تتصدى  منارصة  حمالت  إطالق  اإلنسان  حقوق  منظامت  عىل  يجب   •
االحتجاز والعمل عىل خلق أنظمة تتضمن الدعم والتضامن مع الضحايا.

• يجب عىل منظامت حقوق اإلنسان ضامن أن يتم رصد وتوثيق االنتهاكات داخل السجون بشكل محدد ويضع 
يف تصنيفات رصده منط العنف الجنيس أو القائم عىل النوع االجتامعي.
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العالج  تدخالت  تأثري  لفحص  والدراسة  البحوث  ومساحات  الربامج  توسيع  اإلنسان  حقوق  منظامت  عىل  يجب   •
النفيس يف كل من مرص وداخل املجتمعات يف املنفي، وبالنسبة للهيئات املانحة، توسيع التمويل لهذه 

الهيئات والربامج.

كام يوجه التقرير توصيات للجهات الدولية ومنها الواليات املتحدة األمريكية بالتأكد من 

أن تقارير مامرسات حقوق اإلنسان يف مرص تغطي نطاق العنف الجنيس الذي يرتكبه 

موظفو الدولة يف السجون، ويتم إدخال عملية التحليل الجندري يف فحص الحاالت، 

وأن يتم إثارة حاالت العنف الجنيس واإلخفاء القرسي يف مقرات األمن الوطني يف 

الجلسات واللقاءات الرسية والعلنية مع املسؤولني املرصيني،، فضاًل عن دعم الدعوات 

الحقوقية إىل إنشاء آلية مستقلة ملراقبة حقوق اإلنسان يف مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم املتحدة، بهدف املراقبة املنهجية وتقديم توصيات وإرشادات للحكومة 

املرصية بهدف تقليل مامرسات العنف الجنيس يف السجون املرصية.


