
الكرامة  في  متساوين  أحرارًا  الناس  جميع  يولد   :1 المادة 
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات  والحقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح اإلخاء. المادة 2: 
الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، 
أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فلن يكون هناك 
أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو 

بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي تحت الوصاية أو غير متمتع 
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1. املقدمة

منذ تويل اجليش ملقاليد احُلمك يف يوليو/متوز 2013 واستئناف السيطرة من قبل اجليش 
والرشطة عىل البالد، زادت أمعال العنف اجلنيس املرتكبة من قبل قوات األمن يف مرص. يف 
حني اكن العنف اجلنيس منذ فرتة طويلة من مسات عنف الدولة، فهو اآلن يسهتدف بشلك 
عشوايئ أي ممن تقبض علهيم قوات األمن، باإلضافة إىل معاريض نظام الرئيس السييس، 
فإن الضحايا يشمتلون عىل ممثلني ملنمظات املجمتع املدين، ومتظاهرين، وأخشاص من 

املتصور أهنم ضد النظام األخاليق، وكذلك حمتجزين جنائيني.

ينترش هذا النوع من العنف يف مراكز االحتجاز. وهناك فائت مزتايدة من الساكن يسهتدفون 
النساء، الطالب، الذين حتت السن القانوين، األخشاص ذوي اهلويات اجلنسية املغايرة،  به: 
لكهم يتحملون عبء هذه االنهتااكت اليت تنفذ حتت امس األمن، واليت تواكب مع ارتاكهبا 
دورًا  اجلنيس  العنف  ويلعب  التعسيف،  واالحتجاز  التعسيف  االعتقال  معليات  تزايد 

اسرتاتيجيًا هنا.

قامت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بتوثيق التحرش اجلنيس واالغتصاب واالعتداءات 
التناسلية  األعضاء  وصعق  املهبيل،  العذرية"1  و"كشف  بأدوات،  واالغتصاب  اجلنسية 
بالكهرباء، والسباب اجلنيس، واالبزتاز اجلنيس من قبل الرشطة والعاملني بأجهزة األمن 
إعطاء  مع  االحتجاجات امجلاهريية  القضاء عىل  تستخدم يف  االنهتااكت  هذه  واجليش. 

املرشوعية للسلطة بصفهتا حارس عىل النظام األخاليق وعىل اآلداب.

بني 2011 و2014، وثقت الفدرالية الدولية أمعال عنف جنيس مت ارتاكهبا ضد النساء يف 
العام يف مرص، من حاالت اغتصاب مجايع، إىل حاالت اعتداء جنيس ارتكهبا  املجال 
يومية يف  التحرير وحوله، إىل أمعال حترش جنيس  املظاهرات يف ميدان  أثناء  مدنيون 
أبريل/نيسان  يف  املنشور  التقرير  يف  العمل.  وأماكن  العامة  املواصالت  ويف  الشوارع، 
2014 2، ألقت الفدرالية الدولية الضوء عىل مسؤولية الدولة عن هذه االنهتااكت، ال سميا من 
خالل الفشل يف ممارسة االنتباه الاكيف ملنع العنف، والتحقيق الفعال، واملالحقة القضائية 
ومنمظات  الدولية  الفدرالية  طالبت  للضحايا.  واجلرب  االنتصاف  وتوفري  للجناة،  والعقاب 
جممتع مدين مرصية باعمتاد 10 تدابري عاجلة إلهناء العنف ضد املرأة3. منذ ذلك احلني، مت 
اختاذ عدة تدابري صغرية ومتفرقة، لكن فعاليهتا تقلصت جراء عدم وجود اسرتاتيجية لكية. 

ويف تلك األثناء، اسمتر العنف اجلنيس بال هوادة بنفس وتريته.

1."كشف العذرية" يفرتض أنه هيدف إىل حتديد ما إذا اكنت السيدة اخلاضعة للفحص قد قامت بلقاء جنيس من قبل، ويمشل هذا التفتيش عىل غشاء الباكرة بافرتاض أنه 
ال ُيزق إال يف اللقاءات اجلنسية.

إقصاء النساء، العنف اجلنيس يف املجال العام، أبريل/نيسان 2014: 2.تقرير الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، مرص: 
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/egypt/15140-egypt-epidemic-of-sexual-violence-
continues

3.  انظر البيان املشرتك:
 https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/egypt/egypt-10-urgent-measures-to-end-violence-
against-women-in-the-public?var_mode=calcul

هذا التقرير يليق الضوء عىل استخدام العنف اجلنيس كسالح للقمع، منذ تويل اجليش 
واالعتداءات  امجلاعية  االغتصابات  من  موجة  بعد   .2013 يوليو/متوز  يف  احلمك  مقاليد 
اجلنسية اتمست هبا فرتة السنوات الثالث التالية عىل الثورة يف يناير/اكنون الثاين 2011، 
فهذا يليق الضوء عىل التطور باجتاه تزايد الدور املبارش لقوات األمن يف ارتاكب أمعال 
اجلنيس  العنف  تاكحف  أهنا  علنًا  السييس  الرئيس  حكومة  أعلنت  فميا  اجلنيس.  العنف 
كأولوية، فإن التقرير يكشف عن كرثة استخدام العنف اجلنيس ضد النساء والرجال أثناء 
التوقيف واالحتجاز، يف حني يفلت اجلناة من العقاب إفالتًا تامًا.مكا ينظر يف كيف تستخدم 
ماكحفة العنف اجلنيس املزعومة  مربر ألن تضيق الدولة قبضهتا األمنية وليك تنفذ مرشوع 

يف املجمتع. هيدف إىل "بث األخالق" 

املعلومات الواردة يف هذا التقرير تستند إىل حبوث أجريناها يف أواخر عام 2014 يف 
وحمامني  اإلنسان،  حبقوق  معنية  مدين  جممتع  منمظات  الدولية  الفدرالية  قابلت  مرص. 
واحملامني  الضحايا  من  مقدمة  مبارشة،  هشادات  يه  الهشادات  من  العديد  وحضايا. 
ملنمظات جممتع مدين معنية حبقوق اإلنسان يف مرص. الهشادات املقتبسة من تقارير يف 

اإلعالم موجودة هنا أيضًا، عندما تزنع إىل اإلحياء بوجود منط متكرر.

الرئيس  نظام  يد  عىل  املستقلة  املدين  املجمتع  منمظات  له  تعرضت  الذي  الشديد  القمع 
السييس جعل من الصعب للغاية توثيق انهتااكت حقوق اإلنسان عىل العموم. مكا أنه ونظرًا 
للوضع غري القانوين لإلخوان املسملني، ومناخ انعدام الثقة العام الذي يقسم املجمتع املدين 
املدين  املجمتع  ومنمظات  املسملني  لإلخوان  املؤيدين  بني  العالقات  املسمتر يف  والتدهور 
انهتااكت  توثيق  للغاية  الصعب  السابق دمحم مريس، مفن  الرئيس  انتخاب  منذ  الوطنية 
الومص  املسملني.  اإلخوان  يدمعون  أهنم  يزمع  أو  يدمعون  الذين  والنساء  الرجال  حقوق 
املرتبط بالعنف اجلنيس، والعذرية واجلنسانية جيعل من الصعب حتديدًا توثيق هذه اجلرامئ.

اختارت  فقد  وللضحايا،  املرصية  املدين  املجمتع  ملنمظات  املوجهة  للهتديدات  نتيجة  إذن، 
الفدرالية الدولية أال تذكر أمساء املنمظات اليت متت مقابلهتا أثناء إعداد هذا التقرير. مت 

استخدام أمساء مستعارة محلاية الضحايا وعائالهتم.

سالح تارخيي للسلطات املرصية العنف اجلنيس –  السياق: 

العنف اجلنيس املرتكب ضد اخلصوم السياسيني لقوات األمن املرصية يف عهد مجال عبد 
النارص، أصبح موثقًا توثيقًا جيدًا. رصدت منمظات املجمتع املدين املرصية خمتلف أشاكل 
العنف اجلنيس املامرسة من قبل الدولة املرصية يف عهد حسين مبارك، من أجل تدمري 
وطنية  إنصاف  آليات  أمام  الرشطة  ضد  بشاكوى  وتقدمت  واخلصوم،  املعارضني  مسعة 

ودولية.

يف التسعينات ويف مواجهة تصاعد حراكت االحتجاج، استخدمت وزارة الداخلية البلطجية 
العقد  فقرية. يف  أحياء  من  "عنارص خمربة"  يبدون  وجعلهم  املتظاهرين  الخرتاق صفوف 
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مكا ألقت منمظات املجمتع املدين الضوء عىل الطبيعة اإلشاكلية للحل "األمين"، الذي يطالب 
بأن محتي الرشطة النساء كوسيلة ملاكحفة هذه الظاهرة. طبقًا لنفس املعلقني، يف هناية 
العقد األول من األلفية اجلديدة، فإن "ماكحفة التحرش اجلنيس، اليت بدأت عىل هيئة انتقاد 
رادياكيل لسياسة الدولة القمعية ولتعذيب املعارضات والشباب، قد مت اختطافها من قبل 
لتربير تزايد قسوة الرشطة واالعتقاالت امجلاعية والتطهري االجمتايع للقاهرة  الدولة )...( 

وحالة الطوارئ".6

إن االضطرابات السياسية اليت أعقبت سقوط الرئيس حسين مبارك يف 11 فرباير/شباط 
2011 تزامت مع تزايد حوادث االغتصاب امجلايع واالعتداءات اجلنسية أثناء املظاهرات. 
االنتقالية،  املرحلة  امتداد  تزايد بشلك كبري عىل  العنف اجلنيس  هذا الشلك من أشاكل 
أولًا حتت إرشاف املجلس األعىل للقوات  اليت هشدت وصول ثالثة نظم متعاقبة للسلطة – 
الفريق  وأخريًا  منصور،  عديل  املؤقت  الرئيس  مث  املسملني،  اإلخوان  حكومة  املسلحة، مث 
عبد الفتاح السييس. بني فرباير/شباط 2011 ويناير/اكنون الثاين 2014، وقعت أكرث من 
500 امرأة حضية لالغتصاب امجلايع واالعتداءات اجلنسية. تزايدت احلاالت املوثقة أثناء 
يوليو/متوز  و7  يونيو/حزيران  بني 28  للسلطة،  عودة اجليش  أدت إىل  اليت  االحتجاجات 
2013. يف تلك الفرتة، جسلت منمظات حقوق املرأة املرصية 186 واقعة اعتداء جنيس. هذه 
االعتداءات املتكررة ارتكبت باستخدام أساليب ممتاثلة )حماوطة الناجية يف دوائر متداخلة، 
إخل(، مبشاركة حشد انهتازي. مث عرضت تلك االعتداءات فورا من قبل السلطات العسكرية 
واإلعالم املنحاز إلهيا كدليل عىل تدهور أخاليق عام، يربر جتدد سيطرة األمن عىل البالد.

"لكنا متفقون أن هناك مشلكة يف مرص. أخالق الناس حتتاج للتقومي )...( أنا جئت من 
اجليش، ويف اجليش هكذا ندير األمور".

املرحش للرائسة عبد الفتاح السييس، 5 مايو/أيار 2014 )أون يت يف(7

يضمن الدستور الذي مت اعمتاده يف يناير/اكنون الثاين 2014 املساواة يف احلقوق للرجال 
والنساء، ويلزم الدولة باختاذ التدابري الالزمة محلاية املرأة من مجيع أشاكل العنف )املادة 
11(. منذ صدوره، مت اختاذ عدة خطوات لزيادة امحلاية، لكن اكنت خطوات متفرقة وغري 
اكفية. يف 5 يونيو/حزيران 2014، صدر قرار من الرئيس املؤقت عديل منصور 8 بتعديلني 
لقانون العقوبات، اشمتل أخريًا عىل تعريف للتحرش اجلنيس وعقوبات ال تقل عن احلبس 
ستة أهشر و/أو غرامات ترتاوح من 3 إىل 5 آالف جنيه مرصي )حنو 700 دوالر أمرييك(. 
يف يوليو/متوز 2014 أدانت حممكة جنايات جنوب القاهرة 7 رجال جبرامئ اشمتلت عىل 
التحرش باستخدام العنف، عىل صلة باعتداءات جنسية مجاعية وقعت يف ميدان التحرير 
أثناء االحتفال بتنصيب الرئيس السييس يف يونيو/حزيران 2014. ُحمك علهيم بالجسن ملدد 
تراوحت بني 20 عامًا إىل الجسن املؤبد.9 لكن منذ هذه احملامكات الرمزية، اليت اكتسبت 

األول من األلفية اجلديدة، مع اكتساب املعارضة للزمخ وانضامم النساء واملواطنني األعىل 
نصيبًا من الرثوة إىل احلركة يف املسريات، اعتدى البلطجية جنسيًا عىل املتظاهرات دون 

أي تدخل من قوات األمن ملنعهم.

إىل  انضممن   – متظاهرات  أربع  تعرضت  األسود"،  "األربعاء   2005 مايو/أيار   25 يف 
مظاهرة تطالب مبقاطعة االستفتاء عىل التعديالت الدستورية الذي اقرتحه حسين مبارك 
الداخلية وعنارص من  وزارة  املستوى من  لالعتداء اجلنيس يف حضور ضباط رفييع   –
املرصية  احملامك  حفظت  القاهرة.  وسط  الصحفيني يف  نقابة  سمل  أمام  املركزي،  األمن 
القضية عىل أساس استحالة التعرف عىل اجلناة. بدمع من املجمتع املدين تقدمت الضحايا 
بشكوى ضد الدولة املرصية أمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب4. زمعوا أن أمن 
الدولة وضباط رشطة أمروا باعتداءات وشاركوا فهيا، وأخفقوا يف التدخل أو املساعدة أو 
احليلولة دون وقوع االعتداءات. يف ديمسرب/اكنون األول 2011، قضت اللجنة األفريقية بأن 
مرص خرقت املواد 1، 2، 3، 5، 9 )2(، 16 )1(، 18 )3(، 26 من امليثاق األفرييق. رأت 
اللجنة أن "من الواحض أن االعتداءات اجلنسية... اكنت جزءًا من أمعال عنف ضد املرأة/

عنف جندري، ارتكهبا فاعلون من الدولة، ومن خارج صفوف الدولة، حتت سيطرة فاعلني 
من الدولة، وقد مرت دون عقاب. االنهتااكت اكنت مصممة إلساكت السيدات املشاراكت يف 
بدورها،  املظاهرة ولردعهن عن النشاط يف الشأن السيايس ]املرصي[... ]الدولة املرصية[ 
اللجنة  أخفقت يف محتل مسؤوليهتا اليت ال فاكك مهنا باختاذ تدابري ضد اجلناة. تدعو 
االنهتااكت  والتحقيق يف  للضحايا،  اجلرب  وتوفري  الترشيعات  تعديل  إىل  املرصية  الدولة 

وجلب اجلناة إىل العدالة". هذه التوصيات تظل إىل اآلن دون تنفيذ.

من خالل تركزي منمظات املجمتع املدين عىل توثيق والتنديد بالعنف اجلنيس من الرشطة 
باجلنس  وعامالت  العمل  عن  ومرضبني  نقابيني  ضد  ذلك  يف  مبا  والنساء،  الرجال  ضد 
وبإلقاء الضوء عىل عدم حترك الرشطة يف حاالت االعتداءات امجلاعية اجلنسية  ونشطاء – 
وراء  األسباب  تعقد  إىل  االنتباه  لفتت  –فقد  الدينية  االحتفاالت  أثناء  العامة  األماكن  يف 
ديومة وتزايد العنف اجلنيس يف املجال العام املرصي. حتليلها أظهر أن هذه الظاهرة ال 
يكن تفسريها حفسب بصفهتا عرض من أعراض الرصاع اجلندري الذي تواجه يف املرأة 

املرصية موجة من اإلحباط أطلقها ضدها الرجال يف األماكن العامة.

من هذا املنطلق، فإن العنف اجلنيس املممع جيب أن حُيلل أيضًا بصفته "ممارسة تنهتجها 
قوات األمن القمعية التابعة للدولة"5. إن انتشار العنف يف املجال العام مرتبط بتحمل ورعاية 
الداخلية، مبا يف ذلك من خالل احلفاظ عىل مناخ  السلطات لالنهتااكت، ال سميا وزارة 

اإلفالت من العقاب وتكريسه.

 http://eipr.org/en/pressrelease/2013/03/14/1657:انظر املبادرة املرصية للحقوق الخشصية وإنرت رايتس ضد مرص:  4.قضية رمق 06/323: 
 Paul Amar, 2011, “Turning the Gendered Politics of the Security State Inside Out?”, International Feminist Journal of Politics, 13:3; 299-328.:5.انظر

يف األماكن العامة، وعرضت حتركها هذا  6. السابق. يف عام 2008 نفذت الرشطة محلة اعتقاالت مجاعية لشباب مراهقني من أحياء شعبية مهتمة إيامه بـ "املعاكسة" 
كنرص عىل التحرش اجلنيس. يف نومفرب/ترشين الثاين 2008، مت القبض عىل أكرث من 400 شاب بناء عىل هذه األسانيد.

 http://youtu.be/sEarwqmGbs4 7.مقابلة للصحفيني مليس احلديدي وإبراهمي عيىس يف 5 مايو/أيار 2014 عىل أون يت يف مع الرئيس عبد الفتاح السييس: 
8. قرار رمق 50 لسنة 2014.

9. مكا أدين املدىع علهيم باستخدام العنف والبلطجة والرسقة واالختطاف وانتحال خشصية أخرى. انظر بيان الفدرالية الدولية:
 https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/egypt/15762-egypt-impunity-for-sexual-violence-must-end
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هذا العنف يعد مقبولًا يف نظام العدالة اجلنائية ويف اإلعالم. حيدث يف مناخ من العنف، 
قسم الرأي العام منذ انقالب 3 يوليو/متوز، ويستفيد من الشيك املمنوح عىل بياض للجيش، 

نتيجة لشعبيته امللحوظة.

الهشادات اليت مت مجعها من قبل الفدرالية الدولية تشري ألن العنف اجلنيس يستخدم بعمل 
العنف  هلذا  للتصدي  إجراءات  دون  املسلحة،  والقوات  الداخلية  وزارة  أعوان  من  وتواطؤ 
الوطين  األمن  ومباحث  املركزي  واألمن  الرشطة  وتنسيق  مشاركة  عىل  يعمتد  ملنعه.  أو 
الفتاح  عبد  الرئيس احلايل،  قيادة  من اجليش اكن حتت  فرع  احلربية، ويه  واملخابرات 

السييس، حىت عام 2012.

العنف  مع  تساحم  أو  استخدام  لك  إهناء  إىل  املرصية  احلكومة  الدولية  الفدرالية  تدعو 
اجلنيس من قبل القوات اخلاضعة لقيادهتا أو سيطرهتا، وأن حتقق مع املسؤولني عن هذه 
األمعال وتعاقهبم مبوجب الزتاماهتا املرتتبة علهيا من واقع القانون الدويل. جيب عىل الدولة 
املرصية أن متارس االنتباه الالزم ملنع العنف املرتكب من الفاعلني خارج نطاق الدولة 12 وأن 

تضمن التحقيق واملالحقة القضائية والعقاب الفعال للجناة.

مرص علهيا إشادة املجمتع الدويل، مل تقع حمامكات جديدة عىل العنف اجلنيس امجلايع، 
رمغ اإلبالغ بعدة حاالت للعنف اجلنيس، ال سميا أثناء احتفاالت عيد الفطر يف عام 2014.

بالتوازي، ومنذ تويل اجليش السلطة يف يوليو/متوز 2013، ظهر العنف اجلنيس كعنرص 
مركزي من عنارص القمع غري املسبوق الذي يتعرض له املعارضون واملجمتع املدين. إفالت 
الرشطة من العقاب بشلك مطرد مسح بزيادة يف االنهتااكت بشلك عام، والعنف اجلنيس 

بشلك خاص، ضد احملتجزين السياسيني واجلنائيني، داخل ٌأسام الرشطة وخارجها.

يف الوقت نفسه، فإن االحنسار التدرجيي يف أعداد الوقائع املبلغ هبا اخلاصة باالغتصاب 
امجلايع واالعتداءات اجلنسية منذ بداية عهد الرئيس السييس، يكن ربطها أكرث باحلظر 
العنف  لملعاقبة عىل جرامئ  املعمتدة  القليلة  التدابري  بنجاح  وليس  التظاهر10  املطلق عىل 
من  كواحد  تصورها  يمت  املتظاهرين  ضد  اجلنيس  بالعنف  اجلارية  الهتديدات  اجلنيس. 
الهتديدات اليت حتول دون تنظمي املظاهرات ضد النظام. يف الوقت نفسه، فإن تزايد حضور 
قوات األمن، اليت ما زالت تعترب العنف اجلنيس من املامرسات املتبعة، يهسم يف انتشار 

وتطبيع العنف يف املجال العام.

إن كرثة االعتقاالت التعسفية   11 قد اسهتدفت طيف يزداد تنوعه باطراد من الضحايا: 
امليول  وذوي  للنظام،  املعارضني  الطالب،  القانوين،  السن  حتت  الذين  الالجئني،  النساء، 
اجلنسية املغايرة، الذين يزيد اسهتدافهم بالعنف اجلنيس الذي يمت ارتاكبه مع إفالت تام 

من العقاب لصاحل قوات األمن.

هناك عدة عنارص تدمع النتيجة املستقاة، بأن العنف اجلنيس مقبول من السلطات املرصية، 
ويرعاه مناخ اإلفالت من العقاب، جكزء من اسرتاتيجية هتدف إىل القضاء عىل املعارضة 

وإىل خنق حركة املجمتع املدين بشلك عام.

هذا العنف اجلنيس املوسع املرتكب ضد الجسناء السياسيني والهتديدات واالبزتاز والتهشري 
الذي يتعرضون له يهسم يف تسييس العنف اجلنيس معومًا، هبدف القضاء عىل أي مترد 
وشيطنة املعارضة. هشادات الضحايا تشري إىل استخدام العنف اجلنيس كوسيلة للقمع 
العنف  واألخالق.  اآلداب  من  نظام صارم  وفرض  العام  املجال  السيطرة عىل  إىل  هتدف 
اجلنسية  امليول  ذوي  األفراد  بدأت يف خريف 2013 ضد  اليت  القمع  مثل محلة  املنظم، 
املغايرة، يمت استخدامه يف فرض مرشوعية أخالقية أو دينية عىل النظام، ويف تربير تعزيز 

قبضة قوات األمن التابعة للدولة.

10. قانون بتارخي 24 نومفرب/ترشين الثاين 2013.
11. حبسب منمظات املجمتع املدين، فهناك حنو 40 ألف خشص تقريبًا مت توقيفهم أو يواجهون اهتامات بني 3 يوليو/متوز 2013 ومايو/أيار 2014. حبسب ترصحيات 

12. العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مادة 2. جلنة حقوق اإلنسان التعليق العام رمق 31، جلنة سيداو، التعليق العام رمق 19.مسؤويل الدولة لإلعالم هناك 16 ألف خشص مت القبض علهيم يف أعقاب تويل اجليش للسلطة.
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داخل حرم  مدنية،  ثيابًا  يرتدون  الذين  األمن،  يد مسؤويل  بطالبات، عىل  حترش جنيس 
جامعة األزهر يف القاهرة. يكن يف املقاطع رؤية العنارص ومه يركضون وراء املتظاهرات 

ويسكون مبؤخراهتن وأثداهئن.

التفتيش عند مداخل اجلامعات واحملامك ومراكز  أثناء  التحرش اجلنيس بالشابات  كرثة 
االحتجاز، عىل يد عنارص من األمن من الرجال والنساء، يزنع لإلشارة إىل وجود سياسة 
باإلهانة. تنص املعايري الدولية عىل رضورة اختاذ تدابري لضامن حفظ كرامة املرأة أثناء 
التفتيش، وأال يمت التفتيش إال عىل يد سيدات مدربات بالقدر الاكيف عىل أساليب التفتيش 

املناسبة ومبا يتسق مع اإلجراءات املعمول هبا.14

"هذا الصباح، نفذ التفتيش رجل من فريق رشكة فالكون. تركته بعض الفتيات حيك 
أجسادهن لكنه حاول رؤية وجه طالبة ترتدي النقاب، فتصاعدت التوترات وتدخلت 
طالبات أخريات للدفاع عن الفتاة. مث رضهبا عنرص األمن بقمله. استأنف تفتيش 
األجساد مبساعدة ثالث سيدات. واحدة مهنن، اكنت تتحرش بالفتيات، اكنت تالمس 
مناطق األعضاء التناسلية واألثداء. استفز هذا نزاع آخر مع طالبة، بيهنا وبني السيدة 
اليت قامت باملالمسة وعنرص رشكة األمن، وبعدها اخنلع نقاب الفتاة وقادوها إىل 
الطابق األريض للكية العلوم االجمتاعية. جاء عنرص من فالكون وعضو من األمن 
الداخيل للجامعة الستجواهبا. هددوها بتسلميها للرشطة ورضبوها عندما رفضت 
تشغيل هاتفها اخللوي. دام احتجازها لساعة ونصف تقريبًا. قبضوا عىل طالبات 

التقطوا صور للهجوم ومحسوا ذاكرة هواتفهن النقالة".15
هشادة طالبة جبامعة األزهر، مدينة نرص، وثقت ونرشت من قبل "طالب ضد االنقالب"، 
ويه مجموعة وثيقة الصلة باإلخوان املسملني، أكتوبر/ترشين األول 2014. مل نمتكن 

من التأكد من الهشادة من جانبنا.

حضايا متنوعون للعنف اجلنيس

إن انتشار االعتقاالت التعسفية يف املظاهرات والسيع احلثيث للقبض العشوايئ من النظام 
ضد عنارص اإلخوان املسملني واملتعاطفني معهم، هلو دليل عىل القمع امجلايع الذي أثر 

عىل اكفة فائت الساكن.

الشوارع  يف  االعتقاالت  اكنت  سبق،  "فميا  واحلريات  للحقوق  املرصي  املرصد  حبسب 
متام  الواحض  من  أصبح   ،2013 يوليو   3 منذ  لكن  حتديدًا.  والشباب  الرجال  تسهتدف 
الوضوح أن املسهتدفني بيهنم أيضًا األطفال والنساء والشابات واملسنني من اجلنسني. وأن 

قوات األمن ال تفوت فرصة دون أن تعتقل وترهب مجيع فائت الساكن".16 

2. انهتااكت األمن وانتشار العنف اجلنيس

انتشار العنف اجلنيس يف املجال العام

إن تزايد أعداد احلاالت املوثقة لالعتداءات اجلنسية املرتكبة من قبل عنارص من األمن، منذ 
تويل القوات املسلحة للسلطة يف 3 يوليو/متوز 2013 يويح بوجود صلة مبارشة بني محلة 

القمع األمنية وتصاعد العنف اجلنيس.

"العنف اجلنيس يارسه أعوان الدولة يف مرص ومل يتوقف مطلقًا، ومل تمت إدانته يومًا 
ما تغري هو نطاق االعتقاالت اليت تزايد معها حاالت االعتداء اجلنيس".

ي.، من منمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان.

"عدد حاالت االعتداء اجلنيس ودرجة خطورهتا زادت كثريًا عن احلال قبل الثورة. 
واالعتداءات اجلنسية ممهنجة تقريبًا يف لك حاالت االعتقال".

س.، من منمظة مرصية معنية حبقوق املرأة.

يف بعض أقسام الرشطة، مثل قسم قرص النيل سيئ المسعة يف القاهرة، تكون التقارير 
عن العنف اجلنيس كثرية.

"ألقوا يب يف زنزانة يف القبو. اكن هبا رجالن العضو الذكري للك مهنام منتصب، وال 
يرتديان أي يشء سوى ثياب داخلية، رميا نفسهيام عيل. بدأت أرصخ، بوفرة، حىت 

تركوين أخرج".
ضد  مظاهرة  بعد   2013 الثاين  نومفرب/ترشين   19 يف  هيلع  القبض  مت  طالب،  هـ، 

اجليش مت احتجازه ألسبوع يف قسم قرص النيل.

طبقًا لتقارير وثقهتا الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، فإن تزايد احلضور املادي للرشطة 
واجليش وأجهزة األمن يف املجال العام أدى إىل انتشار العنف اجلنيس، مبا يتجاوز داخل 
أقسام الرشطة ومراكز االحتجاز. العنف اجلنيس ينفذ بشلك عشوايئ يف نقاط التفتيش 
ويف املرتو ويف مداخل اجلامعات وداخلها، ويف املستشفيات، ويف مداخل احملامك ومراكز 

االحتجاز أثناء أمعال التفتيش األمنية، ويف املنشآت الرياضية والبيوت أثناء املدامهات.

تقارير العنف اجلنيس املنشورة عىل اإلنرتنت يف مقاطع فيديو وهشادات كتابية متيل لدمع 
هذه النتيجة.

يف أكتوبر/ترشين األول 2014 اكن تفتيش الرشطة املسؤولة عن محاية مداخل اجلامعات، 
للطالب، ووجود بلطجية داخل اجلامعات، من العوامل اليت سامهت يف موجة من االحتجاجات 
داخل اجلامعات. هناك مقاطع فيديو مت نرشها عىل الشباكت االجمتاعية 13 تجسل وقائع 

 http://youtu.be/tYmsjlEkZS0 :13. انظر

14. عىل سبيل املثال قواعد األمم املتحدة ملعاملة الجسينات والتدابري غري االحتجازية لملخالفات )"قواعد بانكوك"(، قاعدة 19.
  http://youtu.be/WqIEUk-phhE .15

16. املرصد املرصي للحقوق واحلريات، تقرير 2014
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كأدوات  واستخدمن  التعسيف  لالحتجاز  تعرضن  لسيدات  توثيقها،  أخرى مت  وقائع  هناك 
تفاوض للضغط عىل مشتهبني وعىل حمتجزين. هناك منمظة جممتع مدين تدافع عن حقوق 
الجسناء، أفادت باعتقال أم وشقيقة طالب ُيدىع أ. ي.، يف مناسبتني، يف هشر أغسطس/

آب 2014. مت توقيفهن يف قسم رشطة بدمياط اجلديدة من أجل إجبار أ. ي. عىل تسلمي 
نفسه للرشطة. مت إخالء سبيل لك مهنام بعد أربع ساعات من تسلميه لنفسه.

"يف قسم رشطة مدينة نرص، قام ]ضباط الرشطة[ برضيب ومه يقولون: شفيت جوزك 
بيعمل فييك أيه؟ )...( مث أجربوين عىل دخول جحرة اكن هبا وحاولوا اغتصايب. توسل 
إلهيم زويج أن يرتكوين حلايل، وصاح "اتركوها، سأتلكم"، مث قالوا له "ال، تلكم أولًا 
مث سنرتكها" )...( خلعوا جحايب وبدأوا مرة أخرى، رجوهتم وأنا أرصخ. قال زويج 
"ألجل ربنا، كىف، أخربوين ما املطلوب قوله، ما هتميت؟ وسوف أقول لك ما تريدون 
الباب حىت  من  نعلقها  "هيا، سوف  وقالوا  موثوقتان،  ويدي  أجلس  جعلوين   ")...(

تتلكم". اسمتر زويج يف توسالته وهو يقول : ال أعرف حىت ما يه هتميت!"
أ.، زوجة جسني، داخل مقر منمظة جممتع مدين مرصية، يف 23 يونيو/حزيران 2014.

العنف اجلنيس ضد السيدات متفش أثناء االعتقاالت. 

"احمتال التعرض لالعتداءات اجلنسية أثناء القبض كبري للغاية، خاصة إذا كنت سيدة. 
هذا مرتبط بسياق عام هو أن الرشطة تعترب أن من واجهبا تأديب الجسناء". 

د.، عضو مبنمظة جممتع مدين مرصية معنية حبقوق اإلنسان.

يقوم  ما  عادة  اجلنائيني.  ينطبق عىل مجيع احملتجزين  لالعتداء اجلنيس  التعرض  خطر 
رجال بأمعال حراسة الجسينات، يف خرق لملعايري الدولية.19 يف سبمترب/أيلول 2014 مت 
اهتام أمني رشطة يف إمبابة باغتصاب جسينة معاقة بعد تقدمي تجسيل فيديو دليلًا عىل 
تقدمت  أن  بعد  "اختبار طيب"  انتظار  احتجازها يف  أثناء  السيدة  اغتصاب  مت  جريته. 
بشكوى التحرش اجلنيس. مث مت متديد احتجازها 24 ساعة أخرى، واضطرت للخضوع 
بدأت حمامكة أمني  لتقارير أعالمية،  وفقًا  بتقرير.20  النيابة  الختبار ثاين وبعد ذلك أمرت 

الرشطة ومت تأجيل اجللسات عدة مرات.

مكا توجد عدة تقارير بأمعال عنف جنيس ضد جسينات سياسيات وناشطات مت القبض 
املظاهرات ضد  أطراف  علهين عىل  القبض  الاليئ مت  السيدات  املظاهرات.21  من  علهين 
النظام يمت إخضاعهن عادة للعنف اجلنيس والنهتااكت أخرى. كثريًا ما يمت خلع جحاهبن 
الرشطة  بضباط  اخلاصة  اإللزامية  التفتيش  معليات  تستخدم  األرض.  عىل  وجرجرهتن 
واجلنود يف اإلمساك بأجسادهن ومالمسهتا، ويف اغتصاهبن أحيانًا، مع إدخال األصابع 
يف املهبل. أثناء أمعال التفتيش يف الجسن، تؤمر السيدات بالتجرد من ثياهبن الداخلية 

ويتعرضن للتحرش عىل يد حراس وحارسات.

اللحية،  احلجاب،  الثياب،  اخلاريج:  املظهر  هو  االعتقاالت،  وراء  مزتايد،  الدافع، بشلك   
قصة الشعر، اليت ُتفرس عىل أهنا من مسات االنمتاء للحركة اإلسالمية أو الثورية، أو إىل 
مجموعات أحصاب امليول اجلنسية املغايرة. ارتداء النقاب، وامخلار واليت شريت الذي هيلع 
اليت محتل كتابات "25 يناير"، والرساويل الضيقة أو  و"الكوفية"  عبارات مثل "ال للتعذيب" 
اليت شريت بالنسبة للرجال )وهو ملبس من املتصور أنه فيه تشبه بالنساء(، يعترب مربر 

اكيف لالستجواب.

النساء

النساء يعاملن بصفهتن الاكفالت للهوية امجلاعية ومن يتحملن عبء هذا الدور، يمت اسهتدافهن 
حتديدًا بانهتااكت األمن.

"يمت اسهتداف النساء يف أغلب احلاالت لهسولة ظهور انمتاءاهتن الدينية أو القبلية أو 
السياسية عىل ملبهسن وسلوكهن. العنف ضد النساء إذن يكون عادة عنف مجايع 

ضد الفئة املجمتعية اليت يظهر تصور بأن هذه املرأة أو تلك تنيمت إلهيا".
تقرير داخيل ملنمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان.

اكنت النساء من بني أوىل حضايا االستقطاب السيايس الذي ظهر مع انقالب اجليش يف 
3 يوليو/متوز 2013 بني اإلخوان املسملني واملنارصين للجيش. من ترتدي النقاب أو امخلار 
مت اسهتدافها  أو احلجاب السوري )ويعترب مبثابة إشارة عىل االنمتاء للحركة اإلسالمية( 
من املؤيدين للسييس، يف حني أن النساء غري املرتديات للحجاب، املتصور أهنن مسيحيات، 
واالختطاف  لالنتقام  خضعن  مرص.  جنوب  يف  سميا  ال  اإلسالميني،  من  هتديدات  تلقني 
واالعتقال التعسيف وقسوة الرشطة، مبا يف ذلك جرامئ ارتكبهتا عنارص من األمن أثناء 

مدامهات للبيوت. مت اسهتدافهن إما من الساكن أو من قوات األمن.

أثناء  والهتديد  للتحرش  بتعرض سيدات  تفيد  الصحفية،  التقارير  املنشورة يف  الهشادات 
مدامهات للبيوت نفذهتا قوات األمن. حسب تقرير نرشته جريدة الوفد يوم 27 يونيو 2014، 
مت تقدمي بالغ ضد 7رجل رشطة وعنارص من األمن املركزي يف قرية مطاي قرب املنيا، 
عندما ماتت رقية أبو بكر عبد الوهاب، ويه سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، إثر رمهيا من 
فوق سطح بيهتا من قبل رجال الرشطة، أثناء تفتيهشم عن أسلحة دون إذن من النيابة.17 
هناك حالة شبهية من كرداسة، وأخرى من الفيوم، يف أبريل/نيسان ومايو/أيار 2014. يف 
سبمترب/أيلول 2014 متت مقابلة سيدة عىل قناة البلد، وخالل املقابلة اهتمت ضابط رشطة 
بأنه رضب بطن أخهتا احلامل بباب تاكيس عند حاجز طريق يف دهب، ما أدى إىل وفاة 

اجلنني. 18

17. انظر:
 http://www.alwafd.org/احملافظـات/700731-أهاىل-مطاى-يهتمون-7-من-ضباط-الرشطة-بقتل-ربة-مزنل

 http://m.almasryalyoum.com/news/details/522053 18.انظر: 

19. قواعد بانكوك.
  http://m.almasryalyoum.com/news/details/512138 .20

21. انظر أدناه.
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أي من أشاكل التعذيب األخرى، وألن قلة من الشاكوى يه اليت مت تقديها. كثريًا ما تعدل 
الضحايا عن تقدمي شاكوى ضد املنهتكني خوفًا من الفضيحة، حىت من قبل احملامني.

"رأيت ضابط أمسك بشابة من ثديهيا فقلت له: "إذا أردت القبض علهيا فأقبض علهيا، 
لكن ال حيق لك مالمسة ثدهيا". رد قائلًا: "أتظنني نفسك رجلًا؟ مث أمسك يب مكا فعل 
كنت  وأهانوين.  لإلمساك يب. رضبوين  رجيل رشطة  عىل  ينادي  أن  قبل  معها، 
أرتدي بنطلون جيزن، وبلوزة قصرية وحذاء أمحر، وليست هذه ثياب إسالميني أو 
إخوان مسملني، وال حىت ثياب تظاهر. مع وصول الشاحنة، اكن جحايب قد ُخلع 
ومتزقت البلوزة ونزل البنطلون عن سايق. يف الشاحنة أهانوين ورضبوين حىت 
مل أعد قادرة عىل الوقوف. بدأ جنديان يف االعتداء عيل جنسيًا. هناك رجل أحس 
باخلجل وطلب مهنام التوقف. قالوا له أن يصمت. الضابط دخل الشاحنة منذ البداية 
تعايل هنا سأريك إذا كنت رجلًا أم ال". اعتدى عيل جنسيا وراح اجلنود  وقال يل: 
يدي،  وعىل  صدري  عىل  وجلس  بنطلونه  خلع  بالاكمل.  اغتصبين  مث  يضحكون، 
ووضع قضيبه يف مفي، مرة ومرتني وثالث مرات. أحسست بالشلل، بدأت أتقيأ دمًا. 
نزل عىل صدري ووضع جسده لكه عىل امتداد جسدي. قلت له ال تفعل. رضبين 
حتمطت حيايت. أخاف من  عىل سايق وباعد بيهنام واغتصبين وهو يسبين. )...( 

ابين ومن زويج ومن أيب حىت".
ن.، طالبة جبامعة األزهر، مت القبض علهيا من أمام اجلامعة يف 28 ديمسرب/اكنون 
األول 2013. ن. قدمت هذه املعلومات عىل بوابة ينار يف 1 يوليو/متوز 2014 مث عىل 
موقع اجلزيرة مبارش مرص. فميا بعد هشد حمامهيا بأنه نصحها بأال تتقدم بشكوى 

خشية الفضيحة. مل تبدأ مداوالت قضائية يف هذه احلالة.

الطالب

مكا أثرت االعتداءات اجلنسية عىل الطالب والطالبات املعتقلني أثناء املظاهرات. يف هشادات 
متنوعة مت نرشها عىل املرصد ويف حصيفة الغارديان، ومن قبل العفو الدولية 23 حتدث الطالب 

عن كيف مت اغتصاهبم عىل يد الضباط، وأحيانًا ومه يرتدون ثيابًا مدنية، بأمناط متشاهبة.

العمر 19 عامًا ينيمت مجلاعة اإلخوان املسملني، وهـ. طالب  يبلغ من  قيادي طاليب  ن.، 
مسيحي اكن يتظاهر ضد مقع اجليش، أفادا بالتعرض لالغتصاب مرارًا بسبل متشاهبة 
يف مراكز الرشطة رشق ووسط القاهرة يف 8 يناير/اكنون الثاين و28 مارس/آذار 2014.

"سألين عدة أسئلة، لكن مل تعجبه إجابايت. مث طلب منه ]رجل رشطة متواضع الرتبة[ أن يضع 
إصبعه األوسط يف مؤخريت. وفعل هذا مرتني".

هـ.، قابلته حصيفة الغارديان.24

"بعد إنهتاء مؤمتر احلرية ملاهينور املرصي طاردت قوات الداخلية واملباحث بقيادة 
رئيس املباحث نارص العبد الشباب والبنات )…( بعد قليل ألقوا القبض عىل مجموعة 
شباب اكنوا باملركز ورضبوا فتاة مهنم وحسلوها من مالبهسا عىل السمل, مث قاموا 
بتفتيش حقيبيت الخشصية والتحفظ عىل لك اورايق مث مجعونا لرنكع عىل األرض 
وإيدينا خلف رؤوسنا وأي خشص يتحرك يرضبونه بضهر السالح عىل ظهره. مث 
حتفظوا علينا أنا والفتاة يف جانب من املدخل وحدنا ووجهنا للحائط يتحرشون بنا 
جنسيًا ويشمتوننا لدرجة انين كنت أحاول ان أخرج يد أحد عساكر األمن املركزي 
من بنطلوين وإذا حتركت أي حركة زيادة يرضبونين يف ظهري بالسالح حىت مل 
أعد أستطيع ان أقاوم... مث جاء رئيس قوات األمن املركزي ليشمتنا ويسب فينا 
يال أمسيك أيد صاحبتك يا  ووقفنا يف طابور طويل وكنا اول الصف وقال يل : 

الزفة احلقيقة.. مفهمتش وقهتا يعين إيه الزفة ! « رش... أنيت ويه علشان" 
ك.، عضو مبنمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان.

"جاءت احلارسات يف الفجر جلرجرتنا عىل األرض دون منحنا أي وقت لنغيط أنفسنا 
بالشلك املالمئ )...(. وضعونا يف طابور يف مواجهة احلائط وحارصنا عنارص من األمن 
وقاموا  الثياب،  من  بتجريدنا  يقومون  بدأ احلراس يف مالمستنا ومه  املركزي، مث 
بالتحرش بنا. مث أخذوين إىل جحرة جيفف هبا الجسناء غسيلهم. خلعت احلارسة 
حارستان  ساعدهتا  لكن  عين  أبعدها  أن  حفاولت  العري،  عىل  وأجربتين  ثيايب، 

أخريان. وجدت نفيس عارية متامًا، ووضعوا أيدهيم ]يف مهبيل[. اكنت مأساة". 
س.، طالبة حمتجزة يف جسن القناطر للنساء، قابلهتا قناة اجلزيرة.22 مل نمتكن من 

التأكد من الهشادة من جانبنا.

أثناء أمعال مقع الطالبات يف بداية العام الدرايس 2014، مت اسهتداف الطالبات حتديدًا 
من قبل قوات األمن، ال سميا يف جامعة األزهر، معقل املعارضة اإلسالمية: 

"جامعة األزهر تديرها اآلن عصابات مسلحة وقوات األمن، اليت خترق حرمهتا باسمترار. 
هذا األمر ينحسب عىل الطالبات. هناك حاالت أمعال عدائية عديدة مرتكبة ضد الفتيات 

من قبل عنارص رشكة األمن فالكون".
محمود األزهري، متحدث بامس احتاد الطالب يف األزهر، أكتوبر/ترشين األول 2014.

طبقًا ملجموعة "طالب ضد االنقالب"، ويه حركة معارضة قريبة من اإلخوان املسملني، فإن 
العديد من طلبة األزهر اخذهتم ميكروباصات بيضاء، عىل يد جنود يف ثياب مدنية، يف 
أكتوبر/ترشين األول 2014. البعض اختفوا مثل ع. ملدة 17 يومًا بعد القبض هيلع يف 20 

أكتوبر/ترشين األول 2014 من أمام اجلامعة.

طبقًا ملنمظات جممتع مدين حملية، فرمغ أن حاالت اغتصاب أخرى قد مت اإلبالغ هبا، فإن 
توثيقها صعب للغاية نظرًا من الصعب احلصول عىل هشادة العنف اجلنيس املبارشة، عن 

  http://youtu.be/9FOGZ2UbPuU .22

  Amnesty International, “Egypt: Rampant torture, arbitrary arrests and detentions signal catastrophic decline in human rights one year after:23. انظر
ousting of Morsi”, 3 July 2014 http://www.amnesty.org/en/news/egypt-anniversary-morsi-ousting-2014-07-02

  http://www.theguardian.com/world/2014/apr/12/egypt-police-rape-dissidents-crackdown-16000-arrested .24
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"من مل يغتصب هو االستثناء. املدير يعرف متام املعرفة. عندما يشتيك طفل يرسل 
ضابط املباحث املغتصب ألسبوع أو أسبوعني إىل وحدة عقابية، مث يعيده إىل حياته 
العادية. رئيس القسم مسؤول مبارشة أمام مكتب أمن الدولة. وهو يفعل لك ما بوسعه 
لرييض الضابط، يقيد الزيارات، إخل. عىل الورق، وزارة التضامن االجمتايع يه 
املباحث   ضباط  تديرها.  اليت  يه  الرشطة  الواقع  يف  لكن  املؤسسة،  تدير  اليت 
واملخربين مه املسؤولون، ويمسحون لرؤساء األقسام باالسمترار يف نشاطهم إذ 

يستخدمومه يف إدارة األمور. 
"ومبا أنه ال توجد اختبارات طبية، فاألمراض املعدية منترشة. الهشر املايض، اكن 
هناك عرشة عىل األقل مرىض يف لك قسم. يمت عزهلم يف عنرب منفصل دون إرشاف، 
وهناك، ومه وحدمه، يتعرضون العتداءات جنسية كثرية. ال يوجد عالج، وال إسعاف، 
وال ينقل األطفال إىل املستشىف إال لو أوشكوا عىل الوفاة. هناك وفيات كثرية، لكن 
ال يمت التبليغ هبا. هؤالء أطفال فقراء للغاية وأهلهم، إذا اكنوا متعملني، ليست لدهيم 
املوارد الالزمة لتقدمي بالغات، وال يعرفون حىت كيف مات أطفاهلم، إذ يمت تزوير 

تقارير الطب الرشيع".31
"يارس"، موظف سابق يف املؤسسة العقابية. هذه الهشادة مل يتسن التأكد مهنا من جانبنا.

"أمضيت يف قسم الرشطة يومًا قبل إحاليت للعقابية. اقرتب مين ثالثة إىل مخسة 
جسناء واهتموين بأنين رضبت شقيق أحدمه يف الشارع. أجربوين عىل ابتالع 
إجباري  قبل  واغتصبوين،  ثيايب  خلعوا  أهنم  وجدت  أفقت،  عندما  ألنام.  أقراص 
ووجدين  العنرب  إىل  الضابط  جاء  الصباح،  أحذيهتم. يف  من  أجزاء  ابتالع  عىل 
ممددًا مغىط ببطانية وأنزف. مل يفعل أي يشء. ونفس اليشء يف اليوم التايل. 
جاءت أيم لزياريت لكن مل أمتكن من الهنوض. أرسلوا موظف وجدين عىل األرض 
املستشىف. مت حفيص  أخذوين إىل  التربز.  قادر عىل  أنزف، مرهق متامًا وغري 
الضابط  فتح  انهتوا،  وإجراء معلية يل. استخرجوا ربع صندل من بطين. عندما 
حتقيق اغتصاب. من اغتصبوين عادوا وضغطوا عيل ألحسب شكواي )...(. غادر 
لك األطفال إال الذي اهتمته باالغتصاب. قال يل، تعال هنا وسوف آخذ تلك الزائدة 
اليت عىل بطنك ألمحيك، ألنك متعب. أمسك يب وأوثق رباط يدي واغتصبين. كنت 
مرهقًا متامًا من العملية فمل أفعل أي يشء. مث اغتصبوين مرة أخرى أثناء الليل 
إذا كنت أعرف أن تقدمي شكوى سيؤدي هلذه العواقب، ما كنت  يف رسيري )...( 

ألشتيك".32
ك. طفل حمتجز يف املؤسسة العقابية. هذه الهشادة مل يتسن التأكد مهنا من جانبنا.

يف يونيو/حزيران 2014، يف مركز أحداث كوم الداك يف اإلسكندرية، جلبت إدارة الجسن 
انتفاضة حملتجزين صغار  املركزي33 لهتدئة  جمرمني، ورجال ملمثني وعنارص من األمن 
اغتصاب عىل  بوقوع أمعال  العقابية. ظهرت مزامع كثرية  املؤسسة  االنتقال إىل  رفضوا 

شباكت التواصل االجمتايع لكن حىت اآلن مل يتقدم األطفال أو أرسمه ببالغات.

أضاف ن. أنه تعرض للصعق بالكهرباء يف قضيبه، وقال هـ. إنه تعرض لالعتداء اجلنيس 
عىل يد رجل رشطة عندما اكن يذهب إىل دورة املياه خالل احتجازه الذي دام 42 يومًا.

التشابه بني االعتداءات املوثقة يويح بوجود ممارسات راخسة يتشارك فهيا رجال األمن.

مركز  أربعة طالب حمتجزين يف  باغتصاب ضد  مزامع  بث  يونيو/حزيران 2014 مت  يف 
رشطة 2 يف أسيوط، عىل قناة رابعة يت يف التابعة لإلخوان املسملني.25

الُقرص

تزامنت همينة وزارة الداخلية عىل عدد من مراكز األحداث مع موجة من االعتداءات اجلنسية 
ضد الُقرص. اجلناة املزعومون مه باألساس جسناء بالغني، حمتجزين إىل جانب األحداث، 
وإدارة  باألمن  العاملني  من  وغريمه  الجسون  حراس  أخفق  الدولية.26  لملعايري  خرق  يف 

الجسون يف اختاذ إجراءات ملنع هذه اهلجامت وللتحقيق بشلك فعال يف االدعاءات.

طبقًا الثنني من منمظات حقوق اإلنسان احمللية، فإن ما ال يقل عن 570 طفلًا قد قبضت 
علهيم الرشطة ألسباب سياسية منذ 3 يوليو/متوز 2013، لكن الظن أن هذا الرمق أقل من 
التقدير الفعيل بكثري، إذ أنه ويف حاالت عديدة ال يمت تجسيل سن املعتقلني أو يمت تزويره 
حبيث ال تهتم الرشطة باحتجاز أطفال مع بالغني.27 منذ نومفرب/ترشين الثاين 2013 مت 
القبض عىل عدد من األحداث أثناء املظاهرات غري املرصح هبا، وهناك آخرين مت القبض 

علهيم من بيوهتم أو من مباريات لكرة القدم.28

يدين احملامون ومنمظات املجمتع املدين األعداد الكبرية بشلك ملحوظ من العاملني بأجهزة 
األمن يف مراكز األحداث، حيث أصبح عدد رجال الرشطة واألمن املركزي يف تلك املراكز 

حاليًا أكرب من األخصائيني االجمتاعيني.29

حبسب منمظة جممتع مدين، مت تقدمي 16 شكوى من آباء ألطفال حمتجزين، يزمعون فهيا 
أن أبناهئم وقعوا حضايا لالعتداءات البدنية. هناك منمظة جممتع مدين أخرى مت إخطارها 
بعرش وقائع اعتداء جنيس مهنا عدة وقائع اغتصاب )هتك عرض(30 لُقرص من قبل جسناء 
بالغني يف املؤسسة العقابية يف املركز مشال رشق القاهرة. يف أغسطس/آب 2014 بثت 
الصحفية مىن سملان 3 هشادات عىل قناة درمي تفيد هبا بانتشار االغتصاب )هتك العرض( 
يف مؤسسة املرج، حيث يمت احتجاز حنو 90 حدثًا برفقة جمرمني بالغني، حتت إرشاف 

املباحث اجلنائية.

  http://youtu.be/nzHOaS4CJrc .25
26. اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل،  صدقت مرص علهيا يف 1990، مادة 37 )ج(، معايري األمم املتحدة الدنيا ملعاملة الجسناء، 8 )د(.

http://aohr.org.uk/images/reports/atfal.pdf   .27
 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/113508/Egypt/Politics-/Egypts-Detained-Minors-A-Hardship-Untold.aspx.28

وهو أعىل  29. يف فرباير/شباط 2013 أثناء زيارة إىل املؤسسة العقابية، أدان املركز الوطين حلقوق اإلنسان حضور الرشطة املكثف )17 رجل رشطة و98 عون أمن( 
من العاملني باخلدمات االجمتاعية، وحقيقة أن إدارة املؤسسة يه رمسيًا عىل عاتق وزارة التضامن االجمتايع.

 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/113508/Egypt/Politics-/Egypts-Detained-Minors-A-Hardship-Untold.aspx-
يستخدم يف حاالت اغتصاب الذكور، إذ أن املادة اخلاصة باالغتصاب يف قانون العقوبات تنص عىل اللقاء اجلنيس املهبيل بني  30. املصطلح القانوين "هتك عرض" 

الرجال والنساء.

http://www.el-balad.com/mobile/1115720   .31
32. السابق.

http://www.albedaiah.com/node/50484; http://www.alaraby.co.uk/society/854711e7-c0ae-48af-a8aa-1f329f8eb83a .33
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واالغتصاب  اجلنسية  واالعتداءات  اجلنيس  والتحرش  باالغتصاب  هتديدات  بتليق  أفادوا 
بالعيص اليت يمت إدخاهلا يف فتحة الرشج. مكا جُيرب الجسناء عىل اخلضوع الختبارات 
اإليدز والكبد الوبايئ ج، وغريها من األمراض املنتقلة جنسيًا. ما إن يصبحوا يف الجسن، 
حىت يعاين املهتمون باملثلية حتديدًا من اعتداءات جنسية من احلراس ومن الجسناء اآلخرين.

بـ  يهتمون  علهيم  القبض  يمت  من  املثيل.  النشاط  رصاحة  حيظر  قانون  مرص  يف  ليس 
"ممارسة الفجور" أو "اخلروج عن اآلداب" جنسيًا، وكذا باهتامات أخرى فضفاضة التعريف 
أو "السلوك غري األخاليق". يمت إنزال أحاكم مشددة بالجسن  مثل زعزعة "اآلداب العامة" 
املثيل  السلوك  جترم  اليت  القوانني  فإن  الدويل،  القانون  مبوجب  رسيعة.  حمامكات  بعد 

بالرتايض بني البالغني خترق احلق يف عدم المتيزي واحلق يف اخلصوصية.36

بني نومفرب/ترشين الثاين 2012 ومايو/أيار 2014 تلىق ما ال يقل عن 32 خشصًا أحاكمًا 
و"االحنراف اجلنيس". يف  تراوحت بني الجسن ثالثة إىل اثين عرش عامًا بهتمة "الفجور" 
دامهت  أن  بعد  اجلنس  متحوالت  نساء  وثالث  رجل  القبض عىل  مت   2014 أبريل/نيسان 
أدانهتم  أسبوع،  من  أقل  بعد  "الفجور".  بـ  واهتمت  مدينة نرص  الرشطة شقة سكنية يف 
حممكة جنح مدينة نرص. تلىق أحدمه حمكًا بالجسن مثاين سنوات بهتمة "تيسري الفجور" 
و"إدارة ماكن ألغراض الفجور"، وُحمك عىل اآلخرين بالجسن ثالث سنوات بهتمة "الفجور". 
يف 1 نومفرب/ترشين الثاين 2014 يف قضية ُيشار إلهيا بقضية "زواج الشواذ"، ُحمك عىل 
بهتمة )من بني اهتامات أخرى  مثانية أخشاص بالجسن 3 سنوات )وثالث سنوات مراقبة( 
مهبمة( "زعزعة اآلداب العامة". ظهر املدىع علهيم يف مقطع فيديو حيتفلون عىل منت "فلوكة" 

ُيفرتض أن اثنني ممن عىل متهنا يتبادلون خامت زواج.

خترق الرشطة بانتظام مبادئ رسية املداوالت القانونية وخترق احلق يف اخلصوصية، إذ 
تحمس للصحفيني بتصوير واستجواب املهتمني دون موافقهتم. بعض املؤسسات اإلعالمية 

تتجاوز لدرجة الكشف عن األمساء الاكملة لملقبوض علهيم.37

"التغطية اإلعالمية للحوادث األخرية متشاهبة كثريًا يف خمتلف املنافذ اإلعالمية مبا 
يعيط مصداقية أكرث لفكرة أهنا محلة أمنية منسقة".

تقرير داخيل ملنمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان.

الثورة  منذ  أنه  فكرة  إىل  تضيف  جرية،  بصفهتا  املثلية  تصور  اليت  الهتييجية،  التغطية 
تزايدت أعداد املثليني وأهنم جزء من خمطط أجنيب هيدد املجمتع املرصي. أفادت تقارير 
الصحفيني ظهر  دليل جترمي. بعض  يعترب  بأن الرشطة وجدت وايق ذكري، وهو  إعالمية 
وكأهنم يترصفون بصفة خمربين للرشطة. يف 7 ديمسرب/اكنون األول 2014 مت القبض عىل 
26 رجلًا بهتمة الفجور، يف مدامهة عىل محام يف باب البحر يف رمسيس بالقاهرة.38 مىن 

حقوق  انهتااكت  لضحايا  املرصي  املركز  تقدم  العقابية،  من  خرجت  اليت  الهشادات  بعد 
وزارة  ضد  العام  النائب  إىل  ببالغ  اجلنائيني،  الجسناء  مبساعدة  يقوم  الذي  اإلنسان، 
الداخلية ووزارة التضامن االجمتايع بهتمة التواطؤ يف تعذيب قرص )بالغ رمق 17234 

لسنة 2014 للنيابة العامة(.

مبوجب اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، اليت صدقت علهيا مرص يف عام 1990، فإن 
األخشاص حتت سن 18 عامًا يستحقون تدابري محاية خاصة. مبوجب املادة 19 )1(: "تتخذ 
الدول األطراف مجيع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجمتاعية والتعلميية املالمئة محلاية 
الطفل من اكفة أشاكل العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة 
املنطوية عىل إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، وهو يف 
هيلع، أو أي خشص آخر  أو الويص القانوين )األوصياء القانونيني(  رعاية الوالد )الوالدين( 
يتعهد الطفل برعايته". املادة 31 )ج( تنص عىل: " يعامل لك طفل حمروم من حريته بإنسانية 
واحرتام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان، وبطريقة تراىع احتياجات األخشاص الذين بلغوا 
سنه. وبوجه خاص، يفصل لك طفل حمروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن مصلحة 
مع أرسته عن طريق  اتصال  البقاء عىل  له احلق يف  ويكون  ذلك،  تقتيض خالف  الطفل 

املراسالت والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية".34

محلة منمظة ضد األخشاص ذوي امليول اجلنسية املغايرة

اكنت االعتقاالت امجلاعية لألفراد ذوي امليول اجلنسية املغايرة نسقًا متكررًا من أنساق العنف 
املرتكب من قبل جهاز األمن املرصي عىل مدار السنوات املاضية.35 منذ أكتوبر/ترشين األول 

2013 تسارعت وترية محالت اسهتداف األخشاص ذوي امليول اجلنسية املغايرة.

نعتقد أن السلطات تنظم هذه امحللة القمعية املنتمظة ]ضد ذوي امليول اجلنسية   "
املغايرة[. منذ أكتوبر/ترشين األول 2013 هشدنا مدامهة واحدة عىل األقل يف الهشر".

س.، من منمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان.

لملثليني  اعتقال  12 معلية  األقل  "هناك عىل  اإلنسان:  معنية حبقوق  ملنمظة مرصية  طبقًا 
ومتحويل اجلنس بني أكتوبر/ترشين األول 2013 ومايو/أيار 2014. عىل مدار هذه الفرتة، 
مت القبض عىل 77 خشصًا عىل األقل. حقيقة أن هذه العمليات أصبحت اآلن تشهنا رشطة 
بنا لالعتقاد بأن  التقليدي، مكا يف احلوادث السابقة، تؤدي  اآلداب وليس جهاز الرشطة 
هؤالء األفراد مسهتدفون. هذه املدامهات ال تركز عىل القاهرة حفسب، بل أيضًا عىل مناطق 

اإلسكندرية والبحر األمحر واإلمساعيلية واجلزية".

ُيارس العنف اجلنيس بشلك ممهنج ضد هذه الفئة من الجسناء. من يمت القبض علهيم 
يتعرضون لفحوصات رشجية إجبارية يف الطب الرشيع، ويه من أشاكل التعذيب. مكا 

و40. و37 )أ( )ب( )د(  34.  انظر أيضًا املواد 3 )1( 
35.   منذ 2001 إىل 2004 اعتقلت الرشطة املرصية آالف الرجال بهتمة "الفجور". اشمتلت امحللة عىل مضايقات من الرشطة، والتعذيب. يف قضية بارزة يف عام 

يف قارب عىل النيل. مت اهتام 52 رجلًا بـ  2001، شنت رشطة القاهرة وضباط من مباحث أمن الدولة محلة اعتقال مجاعية عىل منت ملهى لييل ُيدىع "كوين بوت" 
"ممارسة الفجور" وحومكوا أمام حممكة أمن الدولة العليا طوارئ.

36. انظر جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، تونني ضد أسرتاليا، 1994.
37. انظر:

 http://videoyoum7.com/04/05/2014/بالفيديو-ضبط-6-يارسون-الشذوذ-داخل-شقة/
38. يف قرار مفاجئ، بتارخي 12 يناير/اكنون الثاين 2015 متت تربئة مجيع هؤالء املدىع علهيم.
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معاملة  يعاملن  الرشطة وحتزيها ضدهن،  يعتربن حضايا جهل  الاليت  متحوالت اجلنس، 
املجرمني، مبا يف ذلك من املشتغلني باملجال الطيب. يف 3 نومفرب/ترشين الثاين 2014 نقلت 
حصيفة الوطن هشادة سيدة شابة قبض علهيا أطباء يف مستشىف الزهراء اجلاميع يف 
القاهرة أثناء معلية زراعة ثدي. بعد اهتامها بتلفيق أراق اهلوية، أخذوها إىل قسم رشطة 
الواييل، ومن هناك أحيلت إىل النيابة، اليت رفضت االعرتاف بأوراقها. مث مت احتجازها 
أربعة أيام عىل ذمة التحقيق، قبل أن يؤكد قايض حصة أوراقها الثبوتية ويأمر باإلفراج 

عهنا. رسعان ما طعن النائب العام عىل قرار إخالء سبيلها وأمر مبثوهلا أمام قاض آخر.

ويف قضية ُتظهر مدى وجمال مراقبة الرشطة لشباكت التواصل االجمتايع، يف 25 سبمترب/
أيلول 2014، أدين ستة رجال بالفجور وُحمك علهيم بالجسن سنتني مع األشغال الشاقة بعد 
أن وضعوا إعالنًا لشقهتم مكاكن للرجال املثليني يكهنم ممارسة اجلنس فيه، عىل موقع 
فيس بوك. يف قضايا أخرى حديثة، مت استخدام إعالنات خاصة نرشت عىل مواقع مثل 

"وورد وايلد ترانسيكشوال داتينغ" كأدلة يف حتقيقات جنائية من قبل النيابة.

مث  املشتهبني،  عىل  ليتعرفوا  جنسيًا  باملتحولني  اخلاصة  التطبيقات  عىل  "يدخلون 
يقومون بالقبض علهيم، ويطلبون لكامت الرس اخلاصة حبساباهتم، ويلتقطون "سكرين 

لملواقع ويستخدموهنا كأدلة جتريية أثناء احملامكات". شوت" 
ب.، من منمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان.

اآلداب عىل مخسة أخشاص يف شقة مبدينة  قبضت رشطة   2014 مايو/أيار  بداية  يف 
أعاله(.  )انظر   2014 أبريل/نيسان  علهيم يف  قبضت  ملن  "زبائن"  بأهنم  واهتمهتم  نرص، 
طبقًا ملنمظات غري حكومية، مفن املرحج أن الرشطة توصلت إلهيم من خالل قوامئ االتصال 
عىل هواتف أصدقاهئم، ومن صفحاهتم عىل مواقع التواصل االجمتايع. يف 19 مايو/أيار 

2014 حمكت حممكة علهيم بأحاكم تراوحت بني أربع سنوات و12 سنة.

يف مواجهة هذه املامرسات، نّبه موقع مواعدة املثليني "غريندر" مستخدميه املرصيني، وحهثم 
عىل مراعاة احليطة يف تعامالهتم عىل اإلنرتنت: "مرص تعتقل ذوي امليول اجلنسية املغايرة 
والرشطة قد تعد حسابات مزيفة كأفراد من ذوي امليول اجلنسية املغايرة لعمل مكائن لك. 
برجاء تويخ احلذر يف الرتتيب لملقابالت مع أخشاص ال تعرفهم، واحرتس من نرش أي 

يشء قد يكشف هويتك".

هذه اهلجامت تعد مقلقة أكرث نظرًا ألنه بني 2004 و2013 وبعد محلة قادهتا هيومن رايتس 
األلفية  بداية  الرشطة يف  اليت شنهتا  االعتقاالت  آالف  عىل  ردًا  ونشطاء حمليني  ووتش 
اجلديدة، توقفت املالحقات القضائية اخلاصة بالفجور تقريبًا، باستثناء مخسة رجال أدينوا 

يف 2008 وُحمك علهيم بالجسن 3 سنوات بعد إجبارمه عىل اخلضوع الختبارات اإليدز.

العرايق، الصحفية اليت اكنت متواجدة يف مرسح األحداث، قامت بتصوير وبث االعتقال 
وأظهرت الرجال ومه جُيرجرون نصف عراة إىل شاحنات الرشطة.

"اكن عيد احلب املرصي، يف 4 نومفرب/ترشين الثاين 2013، واكن هناك حنو 300 
خشص يف تلك الفعالية املسائية، أغلهبم شباب. وصلت شاحنة تابعة للرشطة. قبضوا 
أخذونا  مث   )...( وأهانونا  ورضبونا  بقسوة،  تعاملوا   )...( وسيدة  رجال   9 عىل 
حبسونا يف جحرة وصادروا هواتفنا احملمولة   )...( أكتوبر  إىل مركز رشطة 6 
وبطاقاتنا وحاولوا تصوير وجوهنا هبواتفهم احملمولة. أخفينا وجوهنا. نادوا علينا 
اثنني اثنني. اكن هناك الكثري من ضباط الرشطة يف مكتب الضابط املسؤول. خسر 
ولكامت أخرى مهينة. خلعوا ثيابنا  منا هؤالء الضباط وقالوا "أنت، أنت سكيس" 
التايل  اليوم  يف   )...( قاومت ورضبوين  وحاولوا إدخال هراواهتم يف مؤخراتنا. 
وصل طامق العمل مبركز الرشطة وأاكلوا لنا اإلهانات والرضبات جمددًا. منعونا من 
الذهاب لملرحاض. أي خشص يدخل لعمل بالغ يف قسم الرشطة جيلبوه إىل زنزانتنا 

"انظر الشواذ الذين أمسكنا هبم نامئون معًا". ويقولون: 

مثلنا أمام النيابة أثناء ليلة 5 نومفرب/ترشين الثاين 2013. قال لنا مسؤول النيابة إنه 
مكتوب يف حمرض الرشطة أن الرشطة سألتين منذ مىت وأنا أمارس هذا السلوك 
املنحرف وأنين رددت قائلًا أنين كنت هكذا دامئًا. قلت له هذا كذب. مكا أخربين 
بأنه مت القبض عيل وأنا نامئ مع رجل. كتب أنين أنكرت هذا اللكام. مث قيل لنا إن 
الفحص الطيب سيحدث يف اليوم التايل. أخذونا إىل قسم املنايش )...( يف صباح 
للنوم  "سنجلب أخشاص  اآلخرين  للجسناء  الضباط  قال  الثاين  نومفرب/ترشين   6
يف املساء، مت نقلنا إىل اإلدارة   )...( معمك، لكن مك منمك مستعدون لدفع مقابل؟" 
الطبية يف رمسيس. مل يوقف الضباط الشاحنة أمام مكتب اإلدارة، إمنا عىل مسافة 
بعيدة، وجعلونا نسري يف الشارع. لكام سأل أحدمه من حنن يردون "هؤالء شواذ 
أمسكنامه نامئون مع بعضهم". ما إن دخلنا املكتب الطيب، حىت رضبنا الضباط 
وسبونا وراحوا يقولون أننا "خراء" ويرشون علينا املاء، حىت وصل الطبيب. حفصونا 
ورفض الطبيب إخبارنا مبا سيكتبه يف التقرير، قائلًا إنه ليس مرصحًا له بإفشاء هذه 
املعلومة )...( مث أخذونا إىل معسكر األمن املركزي يف مدينة 6 أكتوبر. هناك مل يكن 
اجلنود سيئني للغاية، لكهنم حاولوا قص شعرنا. مكثنا هناك 3 أو 4 أيام )...( مث إىل 
قسم رشطة القرية الذكية مث قسم كرداسة، حيث أخربونا أن هناك حمامكتني قامئتني 
وتبني أنه ال  يف حمافظات مل ندخلها يومًا. أعطامه أحدنا نقودًا "ليتحقق من األمر" 

توجد حمامكات حبيق. اكنت الساعة الثانية صباحًا، مث تركونا خنرج".
هـ. هشادة مجعهتا منمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان.

" مثة مبعث قلق آخر اآلن، ليس فقط الرجال املثليني ومن يرتدون ثياب النساء مه من يمت 
القبض علهيم، بل أيضًا متحوالت اجلنس".

ف.، من منمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان.
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بأن االستجوابات متت يف حضور  أفادوا  لكن  التعرف عىل اجلناة،  يمتكن الضحايا من 
ضباط من مباحث األمن الوطين، من املخابرات العسكرية، وهو فرع يف اجليش اكن يرشف 

هيلع عبد الفتاح السييس حىت 2012. 40

هناك عرشات االدعاءات بوقوع أمعال اغتصاب ضد جسناء سياسيني، بعضها ذكرت هوية 
التواصل االجمتايع وتعممها منمظات ومواقع معلومات مقربة من  الضحايا، عىل مواقع 
اإلخوان املسملني. إحدى هذه املنمظات أكدت أهنا مجعت هشادات اغتصاب من جسناء 
الجسن:  إىل  بنقلهم  الرشطة  وضباط  الوطين  األمن  رشطة  قامت  مجسلني،  غري  شبان 
"الضحايا ينقلون قرسًا من الجسن إىل معسكرات تدريب أمنية حيث حيدث االغتصاب، مث 
ُيعادون إىل الجسن. مجيع هذه احلاالت حظينا فهيا بالقدرة عىل الوصول للضحايا، الذين 
مل يكونوا مجسلني مضن قوامئ الجسناء".41 مل يتسن التأكد بصفة مستقلة من حصة هذه 

املزامع.

أفادت مجاعات تساند اإلخوان املسملني بأن هناك ما ال يقل عن 1500 سيدة من اإلخوان 
داخل الجسون. يقولون إهنم وثقوا 20 حالة اغتصاب يف الجسن والعديد من اإلجهاضات. 
أفادوا حباالت أجرب فهيا الجسناء عىل مشاهدة أفالم جنسية وعىل غسل األرض بأجسادمه 

العارية.

نظرًا للعالقات الصعبة بني اإلخوان املسملني والنشطاء "الليرباليني"، وكذا نظرًا لملشلكات 
يف توثيق حاالت االغتصاب بشلك عام ويف القدرة عىل الوصول لملحتجزين املهتمني بتأييد 
اإلخوان املسملني حتديدًا، فمل تمتكن منمظات املجمتع املدين املستقلة من تأكيد هذه املزامع.

ممارسات تهشريية 

االهتامات ذات الطابع اجلنيس يف قضايا االعتقال السيايس

غالبا ما يمت تلفيق هتم ذات طابع جنيس ضد احملتجزين السياسيني يف حماولة لتدمري 
جنسيا. مت اهتام السيدات املعتقالت يف املظاهرات  مسعهتم، وومصهم باعتبارمه "شواذ" 
الدعارة واستخدمت فيديوهات خاصة عىل أجهزة المكبيوتر  املناهضة لالنقالب مبامرسة 
اخلاصة بالجسناء باعتبارها أدلة اهتام ضدهن، مكا هو احلال يف حمامكة الناشط عالء عبد 
الفتاح يف سبمترب/أيلول 2014، حيث يظهر الفيديو اخلاص زوجته ويه ترقص يف حفل 

عائيل مت عرضه واستخدامه ضده.  

يف يوليو/متوز 2014، 42"مت إلقاء القبض  وفقا لهشادة نرشت عىل موقع "العريب اجلديد" 
عيل من قبل ضباط الرشطة يف هناية نومفرب/ترشين الثاين 2013 من أمام جامعيت، عقب 
مسرية رافضة لالنقالب العسكري. ضابط برتبة عقيد مل يجسل أيا من لكايم يف احملرض 

3. العنف اجلنيس كأداة سياسية

العنف اجلنيس املرتكب حبق الجسناء السياسيني

"يف حني أن مجيع الجسناء عرضة للتعذيب واإلهانات اجلنسية أثناء الساعات األوىل 
التالية عىل اعتقاهلم، يف أقسام الرشطة ومراكز االحتجاز، فإن أخطر االنهتااكت 
هذه  واجليش.  الوطين  األمن  يد  تكون عىل  الرجال،  حالة  اجلنسية، ال سميا يف 

اإلهانات تسهتدف الجسناء السياسيني املشتبه حبجهبم ملعلومات".
د. عضو مبنمظة مرصية معنية حبقوق اإلنسان. 

"كشف العذرية"

بالنسبة لملعتقالت السياسيات، فإن "كشف العذرية" مسألة شبه ممهنجة. يتكرر هذا الفحص 
لهشادات مجعهتا  طبقًا  وإذالهلا.  الجسينة  إلهانة  واحضة  مرات يف حماولة  عدة  أحيانًا 
يمت أحيانًا عىل يد  منمظات جممتع مدين قريبة من اإلخوان املسملني، فإن "كشف العذرية" 
العاملني بالجسن أو عىل يد جسينات أخريات بناء عىل طلب ضباط الرشطة. مكا تناقلت 

جسينات اإلخوان تعرضهن الختبارات محل.

"عندما مت نقيل إىل الجسن، طلبت إدارة الجسن إجراء حفوصات محل. رفضت لكهنم 
أجربوين هيلع، ومت يف مستشىف طريق الفرج. عدت إىل الجسن حيث نفذوا االختبار مرة 
أخرى. مل حيدث يل وحدي، إمنا مجليع الجسينات الاليت كن ميع يف قسم الرشطة".
ج.، هشادة مجعهتا منمظة معنية حبقوق اإلنسان مقربة من اإلخوان املسملني. مل 

يتسن لنا التأكد من هذه املزامع من جانبنا.

االغتصاب واالعتداءات اجلنسية

رمغ ندرة الشاكوى والبالغات املقدمة، فإن حاالت عديدة للغاية قد مت توثيقها منذ يوليو/
وعنارص  الوطين  واألمن  الرشطة  يد  عىل  سياسيني  اغتصاب جسناء  حول   2013 متوز 
مراكز  ويف  والعسكرية  املدنية  الجسون  ويف  الرشطة  أقسام  يف  عسكرية  استخباراتية 

احتجاز رسية.

احتجاز رسية، ال سميا  مقار  داخل  وقعت  اغتصاب  احلاالت جسامة اكنت حوادث  أكرث 
يف جسن العزويل العسكري داخل مقر للقوات املسلحة يف اإلمساعيلية، عىل مسافة 62 
كيلومرتًا مشال رشق القاهرة، حيث تناقلت التقارير احتجاز 400 جسني عىل األقل. وثقت 
منمظة العفو الدولية عدة حاالت عنف جنيس اشمتلت عىل االغتصاب هبراوة معدنية ساخنة 
القريبات.39 مل  باغتصاب  والهتديد  املناطق اجلنسية  عند  بالكهرباء  والصعق  الرشج،  يف 

39. انظر:
 Amnesty International, “Egypt: Dozens of disappeared civilians face ongoing torture at military prison”, press release, 22 May 2014. http://www.
amnesty.org/en/for-media/press-releases/egypt-dozens-disappeared-civilians-face-ongoing-torture-military-prison-201

40. السابق.
41. تقرير ملنمظة غري حكومية مقربة من اإلخوان املسملني.

 http://www.alaraby.co.uk/investigations/f10a75f6-3df5-4a7e-8019-b20762802d11#sthash.jHAGhvHB.dpuf 42. انظر: 
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عدد احلراكت االحتجاجية وحىت االجمتاعات صارت تنظم عرب اإلنرتنت لتجنب االعتقاالت 
واالعتداءات. النشطاء عىل وجه اخلصوص عىل معرفة هبذا التكتيك، خاصة وأهنم مه الذين 

يدفعون المثن يف حلظات حساسة من الناحية السياسية، السميا قبيل االنتخابات.
يف 7 يوليو/متوز 2014، أرسلت "هند" )امس مستعار(، الناشطة البارزة يف ثورة 25 يناير/

اكنون الثاين 2011، هشادة حامسة نرشت عىل موقع مدى مرص. أكدت الهشادة أنه "مع 
حلول هناية عام 2011 اكنت تتلىق ماكملات هتديد جمهولة عىل اهلاتف يف يوم تنظمي أية 
هذا  مظاهرة سياسية أو اجمتاع اكن الصوت املجهول خيربها إنه علهيا أن تستعد "للنـ**" 
املساء. "مكا مت نرش فيديو عىل موقع يوتيوب حيوي صوًرا ملفقة هلند يف أوضاع جنسية 
موحية مع رجل. انترشت شتميهتا عىل شباكت التواصل االجمتايع باعتبارها""رش**** 
اإلخوان". تعترب هند أن توقيت اهلجوم علهيا اكن حمسوبا، والذي هيدف إلخراهسا قبل بدء 

االنتخابات الرائسية.44

وفقا لصحفية وثقت قصهتا، "ازدادت األمور سوءا بهناية عام 2013. مت نسخ رسائل خاصة 
من بريدها اإللكرتوين ورسائل دردشة خاصة مع صديقها ووضعها حتت باب مزنهلا. تلقت 
هتديدات قبل تنظمي مظاهرة أمام جملس الشعب )….(. يف مساء 26 ديمسرب/اكنون األول، 
“قال يل ’انِت  يف أحد شوارع وسط البلد، أمسك ثالثة رجال هبا. قالت، "أحدمه قال يل: 
بمتيش لوحدك كتري األيام دى، وده مش غريب عىل لكبة شارع زيك عايزة تتـ***. قولييل لو 
عايزاه. لو ماقلتيش أحط السكينة دى يف كـ**‘. مث قام بتقطيع رسوايل عند الفرج بالسكني".

"نزفت دماء من موضع رضبة السكني؛ وضع الرجل أصابعه يف الدم ولطخ به مف هند. مث أعىط 
السكني للرجل الثاين فميا قام الثالث بتصوير املهشد هباتفه احملمول. أمر الرجل األول هند 
بأن جتثو عىل ركبهتا. قالت هند، ""قال يل اركيع ’يف ماكنك الطبييع وقويم بدورك، واّل . 
. . ]ذاكًرا امس صديق هند[ أحسن مين؟ مـصـ**ي، ولو عضيتيين هارضبك بالسكينة‘". ". 
يف ذلك احلني اكن الرجل الثاين ممساك بالسكني عىل رقبهتا. بيمنا أدخل يده األخرى يف 
فتحة رشج هند. “"قذف الرجل منيه يف وجهي، مث أدخل قضيبه داخيل رسيًعا وسألين أهيام 
أجعبىن أكرث. أمرين بعدها بالوقوف وقال يل إنه سوف يرسل الفيديو إىل صاحيب اخلـ**‘". 
وتروي لنا هند أن آخر ما قاله الرجل هلا اكن عن "خو*** 28 يناير الىل بياخدوا يف الفتحات 

التالتة زيك". 

باإلضافة لذلك، فاآلثار اخلانقة للعنف اجلنيس تقع أيضا مضن اآلثار املرتتبة عىل محلة 
القمع العامة عىل منمظات املجمتع املدين اليت شهنا نظام الرئيس السييس وحكومته.

يف يوليو/متوز 2014، أعلنت احلكومة إنذارا عىل املنمظات غري احلكومية للتجسيل مبوجب 
القانون القميع، قانون 84 اخلاص بامجلعيات األهلية، أو مواجهة العواقب القانونية. يضع 
هذا القانون قيودا عىل استقاللية وأنشطة املنمظات. وبيمنا انهتى موعد املهلة احملددة، ومل 
يتقرر مقاضاة أي من املنمظات غري احلكومية، مل تصعد السلطات رمسيا ضدها. باإلضافة 
لذلك، فقد زادت عقوبة تليق المتويل األجنيب مبوجب التعديالت القانونية اليت أقرها الرئيس 

لكنه سألين إن كنت عذراء، مضيفا أن حتقيقاته تشري إىل أنه ألىق القبض عيل يف "شقة 
ورضهبا  بيده  إياها  مالمسا  علهيا  جهم  الضابط  أن  الضحية  ذكرت  الدعارة”.  ملامرسة 
وهددها باالغتصاب يف حال مل تعرتف بالعمل يف بيوت الدعارة. قالت إنه يف اليوم التايل، 
الرجال،  املعتقلني  أحد  أمام  للرضب  العاري  جسدها  وتعرض  مالبهسا  من  جتريدها  مت 
الذي هددها  الضابط  قبل  لالغتصاب من  تعرضت  التعذيب.  يبدو هيلع عالمات  الذي اكن 
باالغتصاب من قبل. ساعده عىل ذلك ثالثة جنود. قالت، "فقدت وعيي وعندما أفقت وجدت 
نفيس عارية متاما. تركوين عىل هذه احلال ثالثة أيام، حىت أحرضوا يل مالبس وأطلقوا 

رصايح يف منطقة نائية". مل يتسن التأكد من هذه االدعاءات بصورة مستقلة.
  

االبزتاز عىل أساس جنيس

ملنعهم من  ابزتاز عىل أساس جنيس ضد الجسناء  بأمعال  الهشادات  أفادت بعض  مكا 
تقدمي الشاكوى.

 
أليق القبض عىل أ.، وهو طالب يف السنة الثانية بلكية العلوم يف جامعة األزهر، حيث اكن 
يعيش يف كفر الدوار واكن عضوا حبزب النور السليف، مت إلقاء القبض هيلع يف فرباير/

شباط 2014 عند مكني مبنطقة اجلبل األمحر باحلي السادس مبدينة نرص رشق القاهرة، 
حيث تنبه الضباط إىل رنة هاتفه احملمول املناهضة لالنقالب، واحتواء هاتفه عىل صور 
املظاهرات. ذكر أنه مت جتريده من مالبسه وتعرض للرضب بعصا ووضعوا األسالك الكهربية 
بني عضوه التناسيل. وزمع أنه تعرض هلتك عرضه باليد، مث اغتصب بشلك اكمل، وهدده 

الضابط حيهنا ببث فيديو جلرية اغتصابه يف حال تقدمه ببالغ أو شكوى ألية جهة.43

الترسيبات املنتمظة لوسائل اإلعالم

ذكرت هشادات عديدة أن ضباط الرشطة قاموا بتصوير املعتقلني، عىل وجه اخلصوص ضد 
لملهتمني، ويف  والفيديوهات  والصور  الترسيبات  من  اجلنسية. مت نرش عرشات  األقليات 
بعض احلاالت يمت التعرف عىل اهلوية الاكملة لملهتم، يف وسائل اإلعالم. يف بعض القضايا 
الترسيبات  أماكن احتجاز املهتمني يف وقت مبكر. هذه  يمت مد الصحفيني مبعلومات عن 

الذي جاء ما بعد الثورة والذي حيتاج للتنظمي. تغذي اخلطاب اإلعاليم "املضمحل" 

العنف اجلنيس والتضييق عىل املجمتع املدين

القيود عىل احلشد الشعيب

يصبح حمدودا،  الشعيب  احلشد  أن  املممع يه  اجلنيس  للعنف  األجل  قصرية  العواقب 
أو ينتيف باملرة، مبا أن النشطاء واملواطنني العاديني، ال سميا النساء، يواجهون هتديدات 
رصحية، ال مضنية، باالغتصاب يف املجال العام. هذا التكتيك اكن له أثر كبري، مع تزايد 

43http://www.madamasr.com/sections/politics/sexual-assault-and-state-history-violence. هشادة موثقة من قبل هـ.، خبري قانوين وعضو يف مركز للضحايا. 44. انظر: 
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السييس يف سبمترب/أيلول 2014 هبدف منع "اإلرضار باألمن القويم" بالجسن 25 عاما.45 
أجربت هذه اإلجراءات منمظات حقوق اإلنسان عىل احلد من أنشطهتا ومتويلها.

احملامية  سلميان،  عزة  اإلنسان:  حقوق  عن  لملدافعات  املبارش  االسهتداف  أيضا  تكرر 
احلقوقية ومؤسسة مركز املرأة املرصية لملساعدة القانونية تواجه حاليا دعوى قضائية بعد 
إدالهئا بهشادة تطوعية ضد قوات األمن يف مقتل الناشطة شمياء الصباغ يف احتجاج 
جرى مبدينة القاهرة يف 24 يناير/اكنون الثاين 2015. 46 تقيض أخريات مدافعات عن 

حقوق اإلنسان بيهنن سناء سيف ويارا سالم عامني حبسا بهتمة التظاهر غري القانوين.

يف 4 أبريل/نيسان 2015، دامهت قوات األمن مقر راديو حريتنا وألقت القبض عىل أمحد 
مسيح، مدير معهد األندلس لدراسات التساحم ومناهضة العنف ورئيس حترير الراديو.

سامهت هذه اإلجراءات القمعية ضد منمظات حقوق اإلنسان إىل حد كبري يف خنق املجال العام.

شيطنة املعارضة

العنف يستخدم يف نزع املصداقية  العام، مفثل هذا  باإلضافة إىل السيطرة عىل املجال 
عن املعارضة ويف شيطنة شباكت التواصل االجمتايع، اليت ُتصور عىل أهنا تروج للتحلل 
األخاليق. كثريًا ما يمت تصوير املظاهرات عىل أهنا عرض لالحنراف األخاليق، سبهبا تأثري 

شباكت التواصل االجمتايع والثقافة الغربية، اليت تجشع عىل "السلوك املنحرف".

أثر االسرتاتيجيات اهلادفة إىل "جنسنة" السياسة وشيطنة املعارضة ظهر بعد االستعراض 
الدوري الشامل ملرص يف جملس حقوق اإلنسان يف 5 نومفرب/ترشين الثاين 2014. يف 
اليوم التايل أهني العديد من ممثيل منمظات حقوق اإلنسان املستقلة يف الصحافة التابعة 

و"مدافعني عن الشواذ".47 للنظام، اليت اهتمهتم بأهنم "متحولون جنسيًا" 

زرع املرشوعية األخالقية للنظام

امحلالت التهشريية يف اإلعالم تجشع املجمتع عىل تقدمي املعلومات والترصف بصفة "املخرب" 
أنه حمافظ أخالقيًا، يف  النظام إلظهار  األقليات اجلنسية. هذا جزء من اسرتاتيجية  عىل 
حماولة لكسب تأييد احملافظني من الساكن الذين جلب دمعهم اإلخوان املسملني إىل السلطة.

لك ممن طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون ملصلحهتا أو من خشص أو أخشاص عادية أو  45. املادة 78 املعدلة يه " 
اعتبارية أو منمظة حملية أو أجنبية أو أى جهة أخرى ال تتبع دولة أجنبية وال تعمل لصاحلها أمواال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آالت أو أسلحة أو ذخائر أو ما ىف 
حمكها أو أشياء أخرى أو وعد بىشء من ذلك بقصد ارتاكب معل ضار مبصلحة قومية أو املساس باستقالل البالد أو وحدهتا أو سالمة أراضهيا أو القيام بأمعال 
عدائية ضد مرص، أو اإلخالل باألمن والسمل العام يعاقب بالجسن املؤبد وبغرامة ال تقل عن مخمسائة ألف جنيه وال تزيد عىل ما أعىط أو وعد به وتكون العقوبة 

اإلعدام أو الجسن املؤبد وغرامة ال تقل عن مخمسائة ألف جنيه إذا اكن اجلاىن موظفا عاما أو ملكفا خبدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب اجلرية ىف 
زمن احلرب أو تنفيذا لغرض إرهاىب". 

46. ملزيد من املعلومات انظر:
 https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/egypt/egypt-judicial-harassment-of-ms-azza-soliman

 http://www.albawabhnews.com/884979.47
 Amnesty International, https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/07/egypt-anniversary-morsi-ousting/:48. انظر

  http://www.alaraby.co.uk/investigations/f10a75f6-3df5-4a7e-8019-b20762802d11#sthash.JJERmcU1.dpuf .49

4. تورط الفاعلني من الدولة

تورط أفراد الرشطة واجليش واألمن

غياب  يف  االحتجاز،  مراكز  داخل  مطرد  بشلك  حتدث  املشتهبني  مع  التحقيق  معلية  إن 
احملامني واألهايل ويف حضور الرشطة واجليش وعنارص من األمن الوطين واملخابرات 
العسكرية. ييرس هذا ارتاكب أمعال العنف اجلنيس عىل اكفة مراحل املداوالت الرشطية 
والقضائية واحلبسية. حيدث العنف اجلنيس يف الشارع ويف اجلامعات وعند المكائن ونقاط 
التفتيش وداخل عربات الرشطة وأثناء نقل الجسناء ويف األقسام وأثناء معليات التفتيش عند 
مداخل الجسون واحملامك، ويف مقار االحتجاز الرمسية والرسية. هناك شاكوى وهشادات 
ومزامع ختص ضباط رشطة وعاملني بالجسون وحراس وحارسات بالجسون وضباط باألمن 

املركزي ومن األمن الوطين ومن املخابرات احلربية.

يظهر من تفاصيل الهشادات تقسمي للعمل بني وزارة الداخلية واجليش، مع تويل اجليش 
ملهمة تعذيب بعض الجسناء السياسيني احملالني إليه من الرشطة، من أجل احلصول عىل 

اعرتافات يجسلها بعد ذلك األمن الوطين.48

تناقلت مجاعات مقربة من اإلخوان املسملني هشادات حول حاالت اغتصاب ارتكهبا أفراد 
من الرشطة، مبشاركة من عنارص من القوات املسلحة. ينطبق هذا الوصف عىل الهشادات 
القاهرة، حيث وطبقًا ملصادر من  اليت خرجت من جسن األبعدية مبدينة دمهنور مشايل 
اإلخوان املسملني، قام جنود مقنعون يف ثياب رمسية حسب املزامع باملشاركة يف واقعة 
اغتصاب مجايع لمثانية جسناء.49 مل تمتكن الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان من جانهبا، 

من التأكد من صدق هذه املزامع.

العلن يف مارس/آذار  العنف اجلنيس ظهرت عىل  إن املشاركة املبارشة من اجليش يف 
2011 عندما تعرضت سبع متظاهرات لكشف العذرية يف املتحف املرصي مبيدان التحرير 
اللواء عبد الفتاح السييس، الذي أصبح  حتت إرشاف رئيس املخابرات العسكرية حيهنا 
"محاية  لـ  الكشوفات مصممة  بأن  تلك زامعًا  التوقيت برر أمعال اجليش  رئيسًا. يف ذلك 
املتظاهرات من االغتصاب، ومحاية اجلنود من مزامع االغتصاب". تقدمت إحدى الضحايا 
بشكوى ضد احلكومة يف ديمسرب/اكنون األول 2011، وقضت حممكة إدارية بأن ممارسة 
كشف العذرية منترشة يف الجسون العسكرية املرصية وأمرت حبظرها. لكن هناك خشص 
واحد، هو طبيب باجليش، خضع لملالحقة القضائية، ويف 14 مارس/آذار 2012 متت تربئته 

أمام حممكة عسكرية.

يف قضايا أخرى، رمغ أن الفدرالية الدولية ليس عندها أدلة عىل أمر القادة لعنارص األمن 
أثناء املدامهات واالعتقاالت ومجع املعلومات من  أو اجليش بارتاكب أمعال عنف جنيس 
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لدرجة رفضهم تقدمي شاكوى. ال أعرف  يعانون من اخلوف من االنتقام  "األطفال 
بأية شكوى رمسية قامئة. هناك حالة ألم، تقدم بشكوى اغتصاب نيابة عن ابهنا يف 
اإلسكندرية بعد االعتداء هيلع يف كوم الدكة يف 11 يونيو/حزيران 2014. مت حسب 
بوزارة الداخلية، وقد  الشكوى من قبل الطفل بعد حتقيق من "وحدة حقوق اإلنسان" 

مارست ضغوطًا هيلع".
ي.، حمام وعضو مبنمظة معنية بالدفاع عن حقوق الطفل.

يعزز من إفالت مسؤويل إنفاذ القانون من العقاب تزايد جلوء عنارص الرشطة الرتداء ثياب 
مدنية، ما يهسم يف تفيش مناخ اخلوف. أسانيد اإلهتام يف قضايا  العنف اجلنيس من 
قبل النيابة كثريًا ما تستند حرصًا إىل حتقيقات أجهزة األمن، ما يؤدي للتساهل مع أمعال 
العنف اجلنيس املرتكبة أثناء االعتقاالت. يشري هذا إىل التواطؤ بني الرشطة وأجهزة األمن 

واملخابرات العسكرية والسلطات القضائية.

طبقًا لالئتالف العام لضباط الرشطة، فإن مجموعة من اإلدانات األخرية حبق رجال رشطة 
الرتبة، اكنت هتدف إىل محاية كبار الضباط ومضان خضوع مرؤوسهيم، ما  متواضيع 

يشري إىل رصاع عىل السلطة بني كبار الضباط وصغار العاملني بالرشطة.53

"إهنم حياولون نقل رسالة مفادها أن الضباط متعملني بيمنا صغار العاملني بالرشطة 
جهلة ومهج".

أ.، باحث متخصص يف القضايا األمنية

يف حاالت بعيهنا، يرتكب العنف اجلنيس وتتساهل معه سلطات إنفاذ القانون، مكا يف حالة 
االهتام بـ "الفجور"، حيث تحمس املداوالت الرمسية بإجراء حفص رشيج بناء عىل طلب 

يف حاالت االغتصاب. النيابة و"كشف عذرية" 

التواطؤ بني نظام القضاء وقوات األمن، باإلضافة إىل تسييس سلطات إنفاذ القانون، يدفع 
املواطنني إىل تويل العدالة بأنفهسم، ويفتح الباب أمام االنتقامات الخشصية. يف 4 يوليو/
بعد  الشارع، وهو ضابط رشطة مبدينة نرص،  متوز 2014، مت إخصاء دمحم مكال يف 
اهتامه عىل وسائط التواصل االجمتايع باغتصاب طالبة من اإلخوان املسملني يف شاحنة 

للرشطة. 

العنف  لقضية  للتصدي  االنتقالية  للعدالة  قانون  االنتقالية يف مترير  العدالة  وزارة  إخفاق 
اجلنيس، يزيد من إهلاب مناخ اإلفالت من العقاب السائد يف مثل هذه اجلرامئ.

املتظاهرين، فهم عىل األقل قد أخفقوا يف اختاذ إجراءات للتحقيق أو معاقبة الفاعلني من 
أعوان الدولة الذين ارتكبوا أمعال عنف جنيس، وأخفقوا يف منعهم من القيام بذلك، يف 
خرق اللزتاماهتم مبوجب القانون الدويل. العديد من األمعال املبلغ هبا وقعت يف ظروف 
اكن يعرف فهيا القادة أو جيب أن يعرفوا باجلرامئ اليت حتدث، مبا يف ذلك أمعال العنف 
االعتيادية يف مراكز االحتجاز اخلاضعة إلدارهتم. إن القانون الدويل ينص عىل أنه عندما 
تعرف دولة أو يكون هلا أن تعرف بوقوع انهتااكت حلقوق اإلنسان مث ختفق يف اختاذ تدابري 

مناسبة ملنعها، فهي إذن يكن أن ختضع لملحاسبة.

الدولة يثل  العنف اجلنيس ضد الجسناء يف عهدة أعوان  االغتصاب وغريه من أشاكل 
الدولية  املواثيق  مبوجب  عنه.  املبارشة  املسؤولية  الدولة  وتتحمل  سيئة50  ومعاملة  تعذيبًا 
من  والبد  التعذيب،51  ملنع  تدابري اكفية  اختاذ  الدول  فإن عىل  علهيا مرص،  اليت صدقت 
مالحقة مجيع األخشاص املسؤولني عن أمعال التعذيب أو حماولة التعذيب أو التواطؤ فيه 

أو املشاركة فيه.

عىل السلطات املرصية الزتامات دولية باختاذ تدابري ملنع التعذيب وغريه من صنوف العنف 
اجلنيس، حبيث حتقق بشلك فعال وتفرض عقوبات عىل اجلناة وتوفر االنتصاف واجلرب 

للناجني.52

الذي ميارسه نظام القضاء دور "اإلعاقة" 

باإلعاقة  اخلط  ووجهت عىل طول  الدولة  أعوان  املقدمة ضد  اجلنسية  االنهتااكت  شاكوى 
والتعطيل، إذ متارس ضغوط عىل الضحايا لحسب بالغاهتم، وتكون التحقيقات غري مالمئة. 
هناك العرشات من الهشادات اليت اشمتلت عىل هتديدات وأمعال تنكيل وانتقام قام هبا 

ضباط رشطة وحراس جسون ضد الضحايا وعائالهتم ملنعهم من تقدمي شاكوى وبالغات.

"العائق األسايس أمام بدء العملية القضائية يف أغلب احلاالت، هو رفض الضحايا 
تقدمي بالغات. النيابة ال تبايل، وليست حساسة الحتياجات الضحايا وال هتمت كثريًا 
هبذه البالغات. قد متارس ضغوط حبيث يحسب الضحايا شاكوامه. وقد تستجوب 

حضايا مصدومني تعرضوا للتو لساعات من التعذيب".
ي.، خبري يف نظام العدالة اجلنائية يف منمظة معنية حبقوق اإلنسان.

يف مايو/أيار 2013 مت إنشاء إدارة ملتابعة جرامئ العنف ضد املرأة يف وزارة الداخلية، 
واملالحقات  التحقيقات  فعالية  زيادة  يف  بعد  يهسم  مل  لكنه  التحقيقات.  فتح  عن  مسؤول 
القضائية، إمنا يزنع حلجب املداوالت وحيول دون بدايهتا، مع ممارسة احملققني لضغوط 

عىل الضحايا ليحسبوا شاكوامه.

A/HRC/7/3 2008 50.تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
51. انظر حتديدًا اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، صدقت علهيا مرص يف 1986 )مادة 4 إىل 7(. 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،  احلق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تكفله أيضًا: 
وامليثاق األفرييق حلقوق اإلنسان والشعوب )مادة 5(. صدقت هيلع مرص عام 1982 )مادة 7( 

52http://www.madamasr.com/sections/politics/between-ranks. العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مادة 2. 53.انظر: 
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تضم االسرتاتيجية إجراءات ملنع ومعاقبة العنف املرتكب من فاعلني من الدولة وتدعو املجلس 
القويم لملرأة إىل اعمتاد معلية تشاورية مفتوحة وشفافة.

يف يوليو/متوز 2014 ذكرت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أهنا "قلقة للغاية من 
مستوى العنف اجلنيس املرتفع املشمتل عىل أمعال عنف جنيس مت ارتاكهبا ضد جسناء 
معتقلني، أثناء مرحلة ما قبل احملامكة، وكذا ثقافة اإلفالت من العقاب اليت حتول دون قيام 
الضحايا، ال سميا النساء، باحلصول عىل العدالة يف املواقف املرتبطة بالتحرش اجلنيس 
يدين  قرار  املظاهرات".59 يف  وأثناء  العامة  األماكن  اجلنيس يف  واالعتداء  واالغتصاب 
ارتاكب أمعال االعتداء اجلنيس والعنف اجلنيس يف مجهورية مرص العربية، مت اعمتاده 
يف يوليو/متوز 2014، 60 دعت اللجنة األفريقية السلطات املرصية إىل مضان مثول جناة 
العنف اجلنيس أمام العدالة واختاذ التدابري الالزمة لتيسري وصول الضحايا لملامك الوطنية 
ومضان احلق يف اجلرب. مكا دعت احلكومة املرصية إىل توفري الدمع الطيب والنفساين 
للسيدات يف ممارسة  العنف اجلنيس، ومضان قدر أكرب من امحلاية والسالمة  لضحايا 

حقوقهن اخلاصة بالتجمع والتظاهر السيمل.

إناكر السلطات السياسية

بدلًا من إدانة العنف، فإن السلطة السياسية تزنع النتقاد الضحايا علنًا. تعليقًا عىل قضية 
ن.، طالبة األزهر اليت ُزمع أهنا تعرضت لالغتصاب يف سيارة للرشطة يف 28 ديمسرب/

اكنون األول 2013 أمام جامعهتا،54 أعلن وكيل وزير الداخلية لشؤون حقوق اإلنسان اللواء 
وأن هدفها الوحيد هو "قلب الرأي العام  أبو بكر عبد الكرمي للصحافة أهنا "غري منطقية" 
ضد الرشطة".55 اإلناكر املتكرر من السلطات يجشع عىل إفالت الرشطة وقوات األمن من 

العقاب.

ترشيح أعضائه من  ويمت  بقرار رائيس يف عام 2000  لملرأة  القويم  املجلس  إنشاء  مت 
لتبين  ييل  مريس، اكن  ظل حمك  فرتة يف  باستثناء  وجوده،  فرتة  مدار  عىل  احلكومة. 
مواقف احلكومة، ويمتادى لدرجة تربير اهلجامت عىل املتظاهرات. ورمغ كرثة االدعاءات فإن 
أعضاء املجلس أنكروا تورط مسؤويل إنفاذ القانون يف جرامئ عنف جنيس ضد متظاهرات 

ومعتقالت: 

"من املستحيل أن ترتكب منمظة شبه عسكرية مثل الرشطة جرامئ عنف جنيس يف 
الجسون املرصية".

مريفت التالوي، رئيسة املجلس القويم لملرأة، يوليو/متوز 2014 56

"لن يرفع املجلس القويم لملرأة إصبعًا للدفاع عن الشابات املعتقالت باألمس من قبل 
الرشطة العسكرية يف مجسد النور بالعباسية. ليست قضيهتم وطنية وال قومية".

د. عزة هيلك، عضوة باملجلس، 5 مايو/أيار 2012 يف أعقاب القبض عىل 15 شابة يف 
اعتصام إساليم. 57

مثة مجلة من اإلجراءات اهلادفة إىل "ماكحفة العنف ضد املرأة"، نص علهيا اتفاق بروتوكويل 
اعمتدته وزارة الداخلية واملجلس القويم لملرأة يف سبمترب/أيلول 2013، 58 واكن غري فعالًا 
تدابري ملاكحفة التحرش اجلنيس غري اكفية، وإدارة بوزارة الداخلية مسؤولة  إىل حد بعيد: 
عن التحقيق يف العنف اجلنيس لعبت دورًا يف إحباط الشاكوى وماكحفة التحرش اجلنيس 

تستخدم يف تعزيز القبضة األمنية.

ينسق املجلس القويم لملرأة معلية صياغة اسرتاتيجية وطنية ملاكحفة العنف ضد املرأة، 
بالتعاون مع احلكومة. حبسب تقارير إعالمية فقد أمت املجلس القويم لملرأة االسرتاتيجية 
مع  العملية عىل مشاورات اكفية  اآلن مل تشمتل  بعد. حىت  املأل  يعلن عهنا عىل  لكن مل 
منمظات حقوق املرأة ومع ممثلني آخرين عن املجمتع املدين. تدعو الفدرالية الدولية إىل أن 

54. القضية مذكورة أعاله.
http://almashhad.net/News/756652.aspx#sthash.JyUiluQA.dpuf .55

http://elsharq.tv/node/143952 .56
http://gate.ahram.org.eg/News/204388.aspx .57

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1233420& .58
59. قرار اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب رمق 287 حول انهتااكت حقوق اإلنسان يف مرص، يوليو/متوز 2014.
60. قرار اللجنة األفريقية رمق 288 بإدانة جناة االعتداء والعنف اجلنيس يف مجهورية مرص العربية، يوليو/متوز 2014.
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5. النتاجئ والتوصيات

محلة مقع  "احلرب عىل اإلرهاب"  منذ عزل دمحم مريس، بدأت قوات األمن حتت ذريعة 
موسعة اسهتدفت اخلصوم السياسيني، وقد أرشف علهيا اجليش بقوة، مع استخدام العنف 
اجلنيس يف القمع والتعذيب واإلهانة. لكن العنف اجلنيس ال يستخدم حفسب ضد اخلصوم 
للعنف اجلنيس:  السياسيني. فأي خشص يدخل حتت دائرة مقع قوات األمن هو عرضة 
ممثلو املجمتع املدين، املتظاهرون، النشطاء، من توجد تصورات خبرقهم لألخالق العامة، ال 
سميا ذوي امليول اجلنسية املغايرة، وكذا احملتجزين اجلنائيني والُقرص يف مراكز االحتجاز 
اكنوا حضايا للعنف اجلنيس املرتكب من قبل فاعلني من الدولة، مبا يف ذلك الرشطة، وأمن 

الدولة واجليش.

عنارص  أمروا  القادة  أن  عىل  أدلة  لدهيا  ليس  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  أن  رمغ 
مراكز  ويف  واالعتقاالت  املدامهات  أثناء  جنيس  عنف  أمعال  بارتاكب  أمنية  أو  عسكرية 
االحتجاز، فنظرًا للتوسع يف هذه األمعال وتشابه أمناط العنف واإلفالت العام من العقاب، 
فهي مؤرشات إىل أن هذا العنف يشلك جزءًا من اسرتاتيجية سياسية حممتلة. يف الوقت 
نفسه فإن نظام الرئيس السييس ُيثل بصفته حايم النظام األخاليق، من أجل حشد دمع 

امجلهور ولتربير تدعمي جهاز أمن الدولة.

جرامئ  يف  القانون  إنفاذ  مسؤويل  مشاركة  فإن  السيايس،  النظام  يف  التغيريات  ورمغ 
العنف اجلنيس ضد املتظاهرات اسمترت، واملسؤولني عن تلك اجلرامئ ما زالوا يستفيدون 
من اإلفالت التام من العقاب. هذا يشري إىل االسمترار عىل أعىل مستويات وزارة الداخلية 
والقوات املسلحة، يف مقاربة هتدف إىل احلد من تواجد النساء وهتميش هذا التواجد، يف 
األماكن العامة بشلك عام، ويف املجال السيايس عىل األخص. يف هذا الصدد، أظهرت 
من خالل  حكومة دمحم مريس اإلسالمية، واحلكومات القامئة منذ 3 يوليو/متوز 2013 – 
أهنم يتشاركون يف القمي  تساحمهم مع االعتداءات اجلنسية املرتكبة عىل يد قوات األمن – 

احملافظة فميا خيص فرض القيود عىل تواجد املرأة يف املجال العام.

واإلصالحات املتفرقة واملشتتة اليت اعمتدها نظام الرئيس السييس للتصدي للعنف اجلنيس 
يف املجال العام اكن غري اكٍف إىل حد بعيد. مكا أن املقاربة املستندة إىل األخالق واألمن 
اإلهسام يف  من  بدلًا  املرأة،  هتمش  حيث  العام،  املجال  عىل  السيطرة  زيادة  يف  تهسم 
املساواة يف احلقوق. يف الوقت نفسه، فإن تسييس النظام القضايئ وزيادة سيطرة وزارة 

الداخلية عىل مداوالت العدالة اجلنائية تكفل إفالت من العقاب شبه اكمل للجناة.

والهتديدات الصادرة عن السلطات حبق الضحايا ومنمظات حقوق اإلنسان جتعل توثيق هذه 
اجلرامئ أمرًا صعبا بشلك مطرد. واملناخ التخرييب، املنطوي عىل انعدام الثقة، السائد بني 
اإلخوان املسملني واملجمتع املدين، يعد عقبة إضافية حتول دون توثيق جرامئ العنف اجلنيس 
منارصين  بأهنم  تصورات  توجد  من  أو  املسملني  لإلخوان  املنارصين  حبق  متارس  اليت 
من أمعال اغتصاب  للجامعة. إن املزامع اخلطرية للغاية اليت يكشف عهنا هذا التقرير – 

البد أن ختضع لتحقيق فوري. متكررة، وإجهاض قرسي، واستخدام مواد إباحية، إخل – 

جيب عىل السلطات املرصية أن تلزتم مبا يرتتب علهيا من الزتامات دولية، بالتحقيق ومعاقبة 
الفاعلني من الدولة وخارج الدولة، الذين يرتكبون أمعال عنف جنيس، وأن تتخذ اإلجراءات 

الالزمة للحيلولة دون ارتاكهبم تلك األمعال.

السلطات املرصية يف اختاذ اإلجراءات  فقد أخفقت  املذكورة،  املتفرقة  التدابري  بعيدًا عن 
الالزمة ملنع التعذيب وغريه من أشاكل العنف اجلنيس. مكا أهنا خرقت الزتاماهتا بإجراء 
حتقيقات فعالة واالضطالع بأمعال املالحقة القضائية وفرض العقوبات عىل اجلناة، وكفالة 

االنتصاف واجلرب للناجني.

تدعو الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان السلطات املرصية إىل: 
• للدولة 	 أعوان  يرتكبه  الذي  واجلندري  اجلنيس  العنف  أشاكل  مجليع  العلنية  اإلدانة 

وآخرين، مبا يتجاوز التدابري الرمزية واملتفرقة، من أجل التصدي بفعالية للعنف اجلنيس 
ومحلاية الضحايا، مبا يف ذلك من خالل إهناء اإلفالت من العقاب.

الوصول إىل العدالة وماكحفة اإلفالت من العقاب
• أو املهينة، ومضان 	 الالإنسانية  أو  القاسية  التعذيب واملعاملة  جيب وقف مجيع أمعال 

التحقيقات الرسيعة واملستقلة واحملايدة يف مزامع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 
السيئة، مبا يتفق مع القانون الدويل، ال سميا اتفاقية مناهضة التعذيب، ومضان حصول 

الضحايا عىل اجلرب مبا يتوافق مع املعايري الدولية.
• جيب تعديل املادة 126 من قانون العقوبات حبيث تصبح متسقة مع اتفاقية مناهضة 	

يونيو/ الذي مت يف  الشامل  الدوري  بعد االستعراض  التعذيب، حسمبا تعهدت مرص 
حزيران 2010.

• جيب اختاذ تدابري ترشيعية فعالة لضامن استقاللية القضاء والنيابة العامة.	
• جيب مضان فتح حتقيقات فورية ومستقلة وحمايدة يف مجيع مزامع العنف اجلنيس، 	

سواء ارتكهبا أعوان للدولة أو أطراف خارج نطاق احلكومة، ومقاضاة ومعاقبة اجلناة 
مبا يتوافق مع القانون الدويل، دون فرض عقوبة اإلعدام، ومع مضان حصول الضحايا 

عىل اجلرب مبا يتفق مع املعايري الدولية.
• ومالحقة 	 فعالة  حتقيقات  إجراء  تمشل:  الداخلية،  وزارة  إلصالح  فعالة  تدابري  اختاذ 

أو  لملالحقة  اخلاضعني  العاملني  معل  مجتيد  اجلنيس؛  العنف  أمعال  عن  املسؤولني 
التحقيق؛ إهناء "عسكرة" أقسام الرشطة من أجل محاية الطبيعة املدنية للرشطة ودجمها 
واالقتصادية  االجمتاعية  احلقوق  مضان  والرصد؛  لإلرشاف  تدابري  تنفيذ  باملجمتع؛ 
من أجل زيادة اإلحساس باملسؤولية  ألعوان الرشطة )مبا يف ذلك احلق يف التنظمي( 

األخالقية جتاه الشعب. 
• رمق 	 القضية  يف  والشعوب[  اإلنسان  ]حلقوق  األفريقية  اللجنة  حُلمك  الاكمل  التنفيذ 

املبادرة املرصية للحقوق الخشصية وإنرت رايتس ضد مرص.   :06/323
• اخلاص 	  287 رمق  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقية  اللجنة  لقرار  الاكمل  التنفيذ 
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املرتكبني  اجلناة  بإدانة   288 اللجنة رمق  وقرار  اإلنسان يف مرص،  بانهتااكت حقوق 
مت  والذي  العربية،  اجلنيس يف مجهورية مرص  والعنف  اجلنسية  االعتداءات  ألمعال 
اعمتاده يف يوليو/متوز 2014، وقرار رمق 297 بشأن تدهور وضع حقوق اإلنسان يف 

مجهورية مرص العربية، ومت اعمتاده يف فرباير/شباط 2015.

أماكن االحتجاز
• جيب إنشاء جلنة مستقلة لرصد مراكز االحتجاز، مبا يف ذلك من خالل الزيارات غري 	

املعلنة مسبقًا. جيب أن يكون للجنة والية عرض توصيات ملزمة عىل اهليائت املعنية من 
أجل منع التعذيب والعنف اجلنيس. جيب أن يكون للجنة قدرة وصول بغري إعاقة إىل 
املعلومات وكذلك القدرة عىل مقابلة احملتجزين واألفراد األخرين، وأن تكون قادرة عىل 

إجراء املقابالت عىل انفراد.
• جيب المساح ملمثيل املجمتع املدين بإجراء زيارات غري معلنة مسبقًا ملراكز االحتجاز.	
• القانون 	 مع  متفقة  تصبح  االحتجاز، حبيث  ألماكن  احلامكة  السياسات  مراجعة  جيب 

الدويل، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة ملعاملة الجسينات والتدابري غـري االحتجازيـة 
لملجرمات )قواعد بانكوك(.

العنف ضد النساء
• جيب تعممي والرتوجي لالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة العنف ضد املرأة، وإجراء مشاورات 	

واملمثلني  اإلنسان،  حقوق  ومنمظات  املستقلة  املرأة  حقوق  منمظات  مع  وفعالة  شفافة 
اآلخرين لملجمتع املدين )أطباء، أطباء نفسيني، حمامني، إخل(. 

• جيب إصالح القوانني اليت جترم العنف ضد املرأة، حبيث تصبح متسقة مع القانون 	
الدويل، وحتديدًا جيب مراجعة تعريف االغتصاب.

• جيب الكف عن ممارسة "كشف العذرية".	
• جيب إصالح مجيع القوانني اليت متزي ضد النساء، ال سميا قانون األحوال الخشصية، 	

مبا يتوافق مع اتفاقية سيداو.

المتيزي بناء عىل التوجه اجلنيس
• جيب عىل الفور إخالء سبيل األخشاص املوقوفني بناء عىل ميوهلم وتوجهاهتم اجلنسية، 	

وإسقاط مجيع االهتامات املنسوبة إلهيم، والكف عن محلة التحرش بذوي امليول اجلنسية 
املغايرة.

• وغريها من اللكامت الفضفاضة 	 جيب تعديل القوانني حلذف أي إشارة إىل "الفجور" 
املهبمة املستخدمة يف اسهتداف النشاط اجلنيس القامئ بالرتايض بني البالغني.

• جيب إهناء الكشوف والفحوص اخلاصة بالطب الرشيع اليت مُتارس ضد من ُيهتمون 	
أو بأية جرية أخرى. بـ "الفجور" 

حرية التعبري وتكوين امجلعيات 
• املوجه 	 يوليو   18 بتارخي  االجمتايع  التضامن  وزارة  "إعالن  الفور حسب  عىل  جيب 

"المتويل  بـ  اخلاصة  العقوبات  قانون  من   78 املادة  تعديل  وحذف  املدين"  لملجمتع 

ومسودة قانون امجلعيات اليت تشمتل عىل مواد تقييدية للغاية، وعقد حوار  األجنيب" 
فعال وشفاف مع منمظات حقوق اإلنسان املستقلة، من أجل االسمتاع ملطالهبا ولضامن 
أن قانون امجلعيات يلزتم باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه يحمس مجلعيات املجمتع 
املدين املستقلة باالسمترار يف معلها دون إعاقة من السلطات أو هتديدات باحلل أو 

املالحقة القضائية.
• جيب اإلفراج فورًا عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان وعن احملتجزين ملامرسهتم 	

حقهم يف حرية التجمع والتعبري، وإلغاء أو تعديل قانون التظاهر رمق 37 لسنة 2013، 
حبيث يصبح متسقًا مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.

مواثيق وآليات حقوق اإلنسان الدولية
• جيب التصديق عىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 	

والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري 
التفاقية سيداو، وعىل نظام روما املنشئ لملحمكة اجلنائية الدولية.

• جيب حسب التحفظات القامئة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وعىل سيداو.	
• جيب التصديق عىل بروتوكول امليثاق األفرييق حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص حبقوق 	

املرأة يف أفريقيا.
• والشعوب، 	 اإلنسان  حلقوق  األفريقية  احملمكة  إنشاء  بروتوكول  عىل  التصديق  جيب 

والتقدم بإعالن مبوجب املادة 34.6 من الربوتوكول، مبا يضمن إتاحة احملمكة بشلك 
مبارش لألفراد ولملنمظات.

• جيب إصدار دعوة مجليع آليات األمم املتحدة واآلليات األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان 	
والشعوب، وحتديد موعد للزيارة املتفق علهيا ملقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالعنف 

ضد املرأة وأسبابه وتبعاته، والمساح هلذه اآلليات باالطالع عىل مراكز االحتجاز.

مساعدات  يقدمون  الذين  املاحنني  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية   تدعو 
ملرص إىل: 

• إدانة العنف اجلنيس الذي تنفذه الدولة والفاعلني خارج نطاق الدولة، واملطالبة بتقارير 	
هذه  إلهناء  املتخذة  اململوسة  اخلطوات  بشأن  املرصية،  احلكومة  من  احملرز  بالتقدم 
املامرسات، مبا يف ذلك اإلصالحات الترشيعية، والتحقيقات الفعالة واملالحقات القضائية 

للجناة، مبا يتفق مع القانون الدويل.
• مت 	 ومن  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  مجيع  عن  الفوري  اإلفراج  إىل  الدعوة  جيب 

احتجازمه جراء ممارسهتم حلقهم يف حرية التجمع ويف حرية التعبري.
• جيب مضان أن مجيع املساعدات املقدمة لنظام القضاء املرصي تكون مصحوبة بتدريبات 	

عىل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عىل العنف ضد املرأة واجلنسانية واختالف التوجهات 
اجلنسية وعدم المتيزي.
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ترسيخ احلقائق
بعثات تقيص ومراقبة قضائية

من خالل أنشطة تتضمن بعث مراقيب حمامكات وتنظمي بعثات تقيص حقائق دولية، قد أسست الفدرالية الدولية 
حلقوق اإلنسان إجراءات دقيقة وموضوعية لرتسيخ احلقائق واملسؤولية, اخلرباء املبعوثني إىل امليدان يتطوعوا بوقهتم 

لدمع أنشطة الفدرالية

دمع املجمتع املدىن
تنظم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان أنشطة متعددة باملشاركة مع منمظاهتا العضوة يف البلدان اليت يتواجدون 

فهيا واهلدف األسايس هو تعزيز دور وكفاءة نشطاء حقوق اإلنسان ودفع التغيري عىل املستوى احمليل

حتريك املجمتع الدوىل
تدمع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان منمظاهتا العضو ورشاكهئا احمللييون يف جهودمه جتاه املنمظات الدولية، 
تقوم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بتنبيه اآلليات الدولية عن إنهتااكت حقوق اإلنسان وحتيل القضايا الفردية الهيم، 

مكا أن الفدرالية تأخذ دور يف تطوير اآلليات القانونية الدولية

إبالغ وإقرار
ومؤمترات  بيانات حصفية  خالل  من  وذلك  العام  الرأي  وحتريك  باإلبالغ  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  تقوم 
حصفية وخطابات مفتوحة إىل السلطات وتقارير عن بعثات باإلضافة إىل النداءات العاجلة واإللمتاسات وامحلالت 

فتستعني الفدرالية جبميع وسائل اإلتصال لرفع الويع فميا يتعلق بإنهتااكت حقوق اإلنسان وموقع األنرتنت : 
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كرمي الهيجي إدارة النرش: 
أنطوان برنارد رئيس التحرير: 

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان املؤلفون والتنسيق: 
املبادرة املرصية للحقوق الخشصية ومركز الندمي  الشكر والتقدير اىل: 

لتأهيل حضايا العنف والتعذيب وسكوت لوجن
س.ب.ت التصممي: 

العنف اجلنيس واجلندري الذي ترتكبه قوات األمن يف مرص /36 الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان / 

مت إنتاج وتوزيع هذا التقرير بدمع من وزارة الشؤون اخلارجية الرنوجيية. تتحمل 
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان وحدها املسؤولية عن حمتوى التقرير وال يكن 
أن ُيعرب حمتوى التقرير بأي شلك عن أراء وزارة الشؤون اخلارجية الرنوجيية.



عن الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
• تتحرك الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان من أجل محاية حضايا إنهتااكت حقوق اإلنسان ومنع تلك 	

اإلنهتااكت ومالحقة مرتكبهيا 

•  محاية شاملة	
تعمل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إلحرتام مجيع احلقوق املنصوص علهيا يف امليثاق العاملي حلقوق 

احلقوق املدنية والسياسية باإلضافة إىل احلقوق اإلقتصادية واإلجمتاعية والثقافية اإلنسان : 

•  حركة عاملية	
تأسست الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان يف سنة 1922 ومجتع اليوم 155منمظة عضوة يف أكرث من 100 

دولة حول العامل, نقوم الفدرالية بتنسيقودمع أنشطهتم وتوصل صوهتم إىل املستوى الدويل 

•  منمظة مستقلة	
مثل مجيع منمظاهتا العضوة ال تنيمت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إىل أي حزب سيايس أو ديانة 

معينة .ويه مستقلة عن لك احلكومات

http://www.fidh.org  : للحصول عىل معلومات عن املنمظات 178 األعضاء يكن مراجعة املوقع اللكرتوين

ويحظر  شخص،  أي  استعباد  أو  استرقاق  اليجوز  المادة4: 
االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5: اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة 
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق  لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7:  بالكرامة. المادة 6: 
في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض 
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي  على تمييز كهذا. المادة 8: 

ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو يمنحها له القانون. المادة 9: 
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