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قليلة الماضية ثارت إشكالية بخصوص احتجاز اثنان من العابرين جنسيا، وتعرض كالهما خالل األيام ال
النتهاك أجسادهما من قبل المسؤولين بأحد السجون وآخرين بوزارة الصحة، فوفقا للمركز المصري للحقوق 

فية أحداث خلاالقتصادية واالجتماعية ومنظمات حقوقية أخري تم القبض علي اثنان من العابرين جنسيا علي 
التي تلت حادث محطة مصر بوسط القاهرة، حيث تم القبض علي كل من العابرة  2018األول من مارس 

جنسيا ملك الكاشف والعابر جنسيا حسام أحمد، وعقب اختفائهما لفترة ظهرا بمقر نيابة أمن الدولة العليا 
ت لهما اتهامات بمشاركة جماعة حصر أمن دولة عليا، ووجه 2018لسنة  1739كمتهمان في القضية رقم 

ة ورئيس قية ضم )المحاميو ذبة، فقام فريق من المنظمات الحقإرهابية في تحقيق أغراضها وبث ونشر أخبار كا
ومي لحقوق اإلنسان راجية عمران مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة عزة سليمان، والمحامية وعضو المجلس الق

 المصري المركز ب ومحمد عيسي المحامي ومسؤول ملف العدالة الجنائية عمرو محمد محامى المفوضية،
نيابة أمن الدولة ل مقابلة رئيس فريق التحقيق في القضية المذكورة والتقدمبللحقوق االقتصادية واالجتماعية( 

للعمل على ضمان توافر مقر مناسب الحتجاز كل منهما، وأيضا تمكينهما من استكمال ما يتلقيانه من بطلب 
 عالجات سواء هرمونية أو نفسية.

أحدهما بالحبس االنفرادي بأحد أقسام الشرطة، وتضع اآلخر بحجز  وفوجئ المحامون بأن الداخلية تضع
 السيدات بأحد أقسام الشرطة أيضا.

كما أن العابر جنسيا حسام أحمد قد تعرض قسرا لفحص طبي ظاهري بمعرفة إحدي طبيبات سجن القناطر 
لية وعقب ضائه التناسالنساء، ثم تم عرضه علي لجنة مكونة من ثالثة أطباء ذكور قاموا بتعريته لفحص أع

 .وهو ما ثبت علي لسانه وبمعرفة المحامين بأوراق التحقيق ذلك لم يقبله السجن كأحد نزالئه
قر م علىاآلن ال يمكن الجزم بحصولهما  وحتى الواقعة،وتقدم محامي المركز المصري ببالغ بشأن تلك 

احتجاز مناسب بالمخالفة لقواعد إدارة المخاطر وضمان سالمة السجناء، ال سيما وأنهم محبوسات احتياطيا 
 ذمة إحدى القضايا، علىكإجراء احترازي 

وثار الجدل وقتها عن كيفية التعامل مع هذا الوضع قانونا، فما هي الضمانات القانونية لحماية هذه الفئة من 
 األشخاص داخل مقار االحتجاز؟؟

 
 
 
 



 إشكالية احتجاز العابرين جنسيا في مصر

3 
 

Gender) اضطراب الهوية الجندريةور الجنسي وبمجهود بسيط يمكنك أن تصل إلي تعريف واضح لمسألة العب
) identity disorderاختصارا يعرف بـ(GID).  والفيسيولوجيون  وعلماء النفس أطباء وهو تشخيص يطلقه

على األشخاص الذين يعانون من حالة من الال ارتياح أو القلق حول نوع الجنس الذي ولدوا به، وكان يعتبر 
 التشخيص من قائمة األمراض العقلية والنفسية، تصنيفا نفسيا، ثم أزيل 

ويرفضون  )Gender identity disorder (باضطراب الهوية الجنسية يحسون هناك بعض األشخاص الذين 
العكس  رفضا تاما جسدهم الذي ولدوا به ويسعون إلى تغيير الجسد إلى الجنس االخر, من رجل إلى امرأة أو

 .العبور إلى الجنس االخر بمعنى sexual -transوهذا النوع يسمى

وفي مصر تتم هذه اإلجراءات عن طريق لجنة بنقابة األطباء مكونة من أستاذ علم نفس وأستاذ أمراض ذكورة 
، وبناء علي ما تمنحه هذه اللجنة  وأستاذ وراثة وغدد صماء وعضو من دار اإلفتاء وعضو من نقابة األطباء

من موافقات وشهادة للعابر/ العابرة جنسيا يمكنه المضي قدما في إجراءات استخراج األوراق الرسمية التي تثبت 
شكالي رات تها والعقبات التي تواجه العابرين/العابهويته الجديدة، ولسنا بصدد الحديث عن تلك اإلجراءات وا 

جنسيا في مصر، ألنها مسألة شديدة التعقيد سواء علي المستوي العلمي أو اإلجرائي، وقد يضنيك البحث حتي 
 تجد مرجعا عربيا متكامال يراعي تحديث المصطلحات والوصف العلمي الذي يتطور دوما بشأن هذا الموضوع

ول التركيز على إشكالية احتجاز ومعاملة المسجونين/ المحبوسين العابرين جنسيا، ولكننا في هذه الورقة نحا
ى ما جري عليه العمل في بعض الدول األخر  إلىوهو وضع من الجدة بحيث أننا أثناء كتابة هذه الورقة سنلجأ 

اتهم نتيجة لما حيبشأن هذه اإلشكالية التي قد تعرض العابرين جنسيا إلي العديد من المشاكل التي قد تودي ب
يتعرضون له داخل مقار االحتجاز غير المالئمة، وهو األمر الذي دفع عددا من الدول إلي طرح حلول لتفادي 

 أية أضرار قد يتعرض لها مثل هؤالء األشخاص داخل مقار االحتجاز:

 المملكة المتحدة:

العابرات جنسيا  إحدىعثور علي خبرا عن ال 2016في المملكة المتحدة نشرت صحيفة الجارديان خالل عام 
والتي سبق وأن أخبرت بسجن أرملي الواقع في ليدز، عاما( جثة هامدة بمقر احتجازها  21فيكي تومبسون)

أصدقائها بأنها ستقتل نفسها إذا أرسلت إلي سجن للرجال عقب رفض طلبها من القاضي بإرسالها لسجن 
دفع وزارة العدل البريطانية إلي التصريح  مما والجدل بشأنه للنساء، وهو األمر الذي أثار موجة من االستياء

بأنها ستعيد تقييم كيف يعامل العابرين جنسيا داخل السجون، وبحسب إرشادات وزارة العدل اإلنجليزية فإنه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1
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ادًة كما ، والذي يتم ع"يجب وضع جميع السجناء وفًقا لجنسهم "كما هو معترف به في قانون المملكة المتحدة
 مذكور في شهادة ميالدهم، إال إذا كانوا قد حصلوا علي شهادة ميالد جديدة.هو 

ة جنسيًا سيكونون "متقدمين بدرجة كافية في عملية إعاد العابرينومع ذلك، تنص القواعد أيًضا على أن بعض 
م من هتعيين النوع االجتماعي" بحيث يمكن وضعهم مع جنسهم المكتسب، حتى لو لم يعترف القانون بعد بأن

 هذا الجنس

باإلضافة إلى ذلك، يجب إجراء ما يمكن تسميته بدراسة حالة، ويجب إجراء تقييم للمخاطر متعدد التخصصات 
 1لتحديد أفضل السبل لتحديد موقع سجن العابرين جنسيًا.

وبعد  ،واعترفت وزارة العدل آنذاك أيضا بأنها ال تعرف عدد السجناء العابرين جنسيًا المحتجزين في سجونها
إعالنها عن مراجعة موسعة لإلجراءات، قالت وزيرة العدل: "يتم عادة وضع السجناء البالغين العابرين جنسيًا 

 2وفًقا لجنسهم المعترف به قانوًنا. ومع ذلك، فإننا ندرك أن هذه الحاالت غالبا ما تكون معقدة وحساسة.

دارة المخاطر وانتهي سعي وزارة العدل اإلنجليزية لتدارك هذه اإلشكال ية والوصول لضمانات لسالمة السجناء وا 
إلي إعالنها خالل أوائل شهر مارس  3التي قد يشكلها بعض السجناء علي اآلخرين عقب حادثة "كارين وايت"

الجاري عن افتتاح أول وحدة سجن في المملكة المتحدة للسجناء العابرين جنسيًا، وهو جناح داخل سجن للنساء 
، سيقوم بتقديم خدماته في البداية لثالثة سجناء ولدوا ذكًرا ولكنهم غيروا جنسهم منذ ذلك الحين، في جنوب لندن 

شهًرا فقط على قيام وزارة العدل بمراجعة إجراءاتها ووضع مبادئ توجيهية جديدة  16وجاءت تلك الخطوة بعد 
 4في هذا الشأن

  البرازيل:

عن أنه  20185بالعاصمة البرازيلية برازيليا، رصدت دراسة نفسية نشرت عام  في سجن الرجال الفيدرالي بابودا
من العابرين جنسيا في زنزانة واحدة  7في أحد قطاعات ذاك السجن تم إيداع  2015خالل أغسطس وسبتمبر 

عمال تمثلي جنسيا بقرار من مدير السجن حيث يمكنهن في هذا القطاع ارتداء مالبس تناسبهم وأحيانا اس 14مع 
                                                           

prison-male-all-in-dead-found-woman-https://www.theguardian.com/society/2015/nov/19/transgender 1 

-justice-jails-female-male-prisoners-transgender-https://www.theguardian.com/society/2015/dec/08/rules 2

review 

السجن مدي ب ليهعد، وتم الحكم ويكفيل في هول نيو سجن في االحتياطي الحبس في كان بينما امرأتين على جنسيًا ياعتد جنسيًا، ابرع جينس وهي3 

 .الحياة

47434730-https://www.bbc.com/news/uk 4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5776140/ 5 
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مساحيق تجميل، وقبل ذلك وطبقا للقانون البرازيلي الذي يحتم وضع السجناء مع بعضهم البعض بحسب 
جنسهم طبقا ألوراقهم المدنية، وضعت هؤالء النساء في قطاع للسجناء الذكور بحسبان أنهم كانوا وقتها ال 

اء لجراحة الالزمة وأجبرن علي ارتديزالون يصنفون كذكور لعدم إكمالهم إجراءات التصحيح الجنسي بإجراء ا
يقاف العالجات الهرمونية الالتي يتلقينها،  مالبس السجن الخاصة بالرجال، وأجبرن علي قص شعورهن، وا 

يذاء عنف بدني ونفسي شديد و  إلىرصدت تلك الدراسة تعرض المتحولين جنسيا داخل السجون البرازيلية  ا 
 الجنس بسبب ظروف احتجازهن مع أشخاص مختلفين في

  إيطاليا:

من العابرات جنسيا  4سجينا بهذا السجن بينهم  93رصدت تلك الدراسة وجود  2017سجن بيليونو/ إيطاليا 
تم وضعهن في جناح منفصل من هذا السجن لكل منهن زنزانة منفردة مجهزة بدورة مياه، ويسمح لهم بارتداء 

  6ما يشأن وباستكمال عالجهن الهرموني

لنساء المصابات ن: اتوسكانا قطاع محمي لفئات ثالثة من السجينات وه-سوليسيانو/ فلورانس أيضا يوجد بسجن
 سنوات والعابرات جنسيا.  3، واألمهات الالئي لديهن أطفال حتى عمر بأمراض نفسية

 – اومن واقع المقارنة التي أجريت بواسطة تلك الدراسة ومن خالل الحالة التي لوحظت في كال البلدين )إيطالي
 ، واجهة احتجاز العابرين جنسيًا فيالبرازيل( فإنه يوجد طريقتين مختلفتين لم

لسجن العابرين جنسيًا، يعيش هؤالء السجناء على  1980في إيطاليا، حيث تم إيالء اهتمام خاص منذ عام 
إيداعهم بقطاعات محمية ويتمتعون بقدر ما من الخصوصية والحماية من االعتداء  يتم)انسجاما نحو أكثر 

كيفية معاملتهم وأيضا يسمح لهم بحرية اختيار المالبس المناسبة وتلقي  علىويتم تدريب العاملين بالسجون 
 العالج الهرموني( مقارنة بالعينة البرازيلية.

يمثلون األقلية بين نزالء السجون يكونون في موقف حيث  أن من: وتري جمعية مكافحة التعذيب )سويسرا(
غالبًا ما يتم إهمال حمايتهم واحتياجاتهم الخاصة أو التغاضي عنها، لذلك من المهم أن تتخذ السلطات تدابير 

 وقائية مثل:

 االختيار الدقيق للسجناء الذين يتقاسمون نفس الزنزانة  -
                                                           

id=2014DAPCARD&Nome=UFF56800https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveU 6 
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من ناحية أخرى، ال ينبغي أن يكون الحبس االنفرادي لألشخاص المثليين جنسيًا أبدًا نظاميًا، ولكن   -
فقط بموافقة الشخص المعني ولمدة محدودة، دون المساس بالوصول إلى الخدمات التي يحق للشخص 

 الحصول عليها.
لق بموقع إيداعهم في كما أن األشخاص العابرون جنسيا يواجهون مشاكل محددة، خاصة فيما يتع -

 السجن أو في جناح خاص بالمؤسسة.
في معظم الحاالت، يتم وضعهم تلقائًيا فقط على أساس جنسهم البيولوجي، دون أي اعتبار خاص  

لهويتهم الجنسية أو إلجراءات إعادة تعيين الجنس التي قد يخضعون لها قبل سجنهم، ونظًرا لخطر 
العابرين جنسيًا، يجب اتخاذ قرارات اإليداع على أساس كل حالة  إساءة المعاملة الكبير الذي يواجه

 7على حده، بموافقة الشخص المعني.
 

وعلى الرغم من سعي بعض الدول إلى إيجاد حلول لمواجهة أزمة احتجاز العابرين جنسيا، إال أننا في 
ل مواجهة سب علىكافة التشريعات المصرية من النص  اجه وضعا ال نحسد عليه، حيث تخلومصر نو 

عامل أو لوائح داخلية بخصوص كيفية الت منشورة هذه اإلشكالية، وأيضا لم نتوصل لثمة قرارات وزارية
مع تلك األزمة وفي هذا الصدد تعين علينا البحث في القواعد العامة التي يمكن من خاللها ضمان 

 الوصول ألساس قانوني لحد أدني من المعاملة الالئقة لهؤالء األشخاص:
بينما تالحظ العديد من الدراسات فشل القانون الدولي في حماية األقليات الجنسية من سوء المعاملة 

 ،8والعنف، ناهيك عن حمايتهم أثناء االحتجاز
من العهد الدولي للحقوق المدنية  7من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  5إال أن المادة 

تحظران تعرض أحدا للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة  9والسياسية
هذا العهد المتعلقتان بمعاملة المحرومين من حريتهم ومعاملة  من 26و 10بالكرامة، وكذا المواد رقم 
ة أو العقوبة لوكذا ما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعام المسجونين وحظر التمييز

 10القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

                                                           
detention/-in-persons-https://www.apt.ch/en/lgbti 7 

en.pdf-liberty-their-of-deprived-persons-3_lgbti-paper-https://www.apt.ch/content/files_res/thematic 8 

 15ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد  1981لعام  365وفقاً للقرار الجمهوري  1967أغسطس/آب  4وقعت مصر على هذه االتفاقية في  9 

 1982إبريل/نيسان  14ودخلت حيز النفاذ في  1982إبريل/نيسان  15في 

يناير/كانون  7في  1ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد  1986إبريل/نيسان  6في  154أقرت مصر االتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري  10 

 1986يوليو/تموز  25ودخلت حيز النفاذ في  1988الثاني 
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ليات إقرار وثيقة مكتوبة معنية بحقوق وحماية األق علىأيضا فقد حرص بعض الخبراء والهيئات المعنية 
حول تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق  11الجنسية، وهي ما عرف بمبادئ يوغياكارتا

 ا يتعلقمفي المبدأ التاسع منها وع، وكان من ضمن ما تناولته تلك الوثيقة بالتوجه الجنسي وهوية الن
 :بــ

 هوية أو الجنسي التوجه بسبب تهميشه من مزيد   إلى االحتجاز رهن الشخص وضع يؤدي أال كفالة -أ
 الجنسية؛ أو العقلية أو الجسدية اإلساءة أو المعاملة سوء أو لخطر العنف تعريضه إلى أو النوع،

 رهن هم من حاجات يناسب بما القانونية واالستشارة الطبية الرعاية إلى الكافي الوصول فرصة توفير  -ب
 النوع، هويتهم أو الجنسي توجههم بسبب األشخاص لدى خاصة بأية حاجات واالعتراف االحتجاز،

 نقص بفيروس يتصل فيما والعالج على المعلومات والحصول اإلنجابية، بالصحة يتصل ما فيها بما
 المتعلق إلى العالج إضافةً  وغيره، الهرموني، العالج على الحصول وكذلك اإليدز،/البشرية المناعة
 ذلك؛ في الرغبة عند االجتماعي النوع تحديد بتغيير

 المناسب االحتجاز بمكان المتصلة القرارات في ممكن، حد    أقصى إلى السجناء، جميع مشاركة كفالة -ج
  الجنسي وهويتهم لتوجههم

 أو الجنسي توجههم بسبب اإلساءة أو للعنف المعرضين السجناء جميع لحماية وقائية تدابير اتخاذ -ح
 إنقاص إلى عقاًل، الممكن بالقدر التدابير، هذه تؤدي أال وكفالة جنسهم، تعبيرهم عن أو هويتهم
 السجناء؛ عامة به يتمتع عما حقوقهم

 بصرف والمحتجزين، السجناء لجميع متساو   نحو   على بها، السماح عند الزوجية، الزيارات منح كفالة -خ
 الشريك؛ جنس عن النظر

 سواء، حد    على الحكومية غير والمنظمات الدولة بها تقوم االحتجاز مراكز على مستقلة رقابة تأمين -د
 النوع؛ وهوية الجنسي التوجه ميدان العاملة في المنظمات فيها بما

 ممن والخاص، العام القطاعين في الموظفين من وغيرهم السجون، لموظفي وتدريب توعية برامج تنفيذ -ذ
 التمييز، وعدم المساواة ومبادئ اإلنسان لحقوق  الدولية بالمبادئ االحتجاز لتثقيفهم مراكز في يعملون 

 .النوع وهوية الجنسي بالتوجه يتصل ما فيها بما
                                                           

مبادئ يوغياكارتا هي مجموعةٌ من المبادئ المتعلقة بتطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية  11 
متحدة، وأعضاٌء في هيئات وأكاديميون، ومفوٌض ساٍم سابق لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، ومقرٌر خاص في األمم ال، الجنسية

خاصة بمعاهدات دولية، ومنظمات غير حكومية، وآخرون. وقدم مقرر هذه العملية، وهو البروفيسور مايكل أوفالهرتي، مساهمةً 
 .كبيرة في صياغة مبادئ يوغياكارتا ومراجعتها

هؤالء الخبراء القانونيين وانعقدت في  وكانت احدى المحطات الهامة في مسيرة وضع هذه المبادئ؛ ندوةٌ دولية ضمت كثيراً من
 .2006جامعة جادجاه مادا في يوغياكارتا بإندونيسيا بين السادس والتاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 

ar/about-http://yogyakartaprinciples.org/principles/ 
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 وفيما يتعلق بالدستور المصري:
:" الكرامة حق لكل إنسان، وال يجوز المساس علي 2014المصري المعدل في من الدستور  51تنص المادة 

 بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"

:" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات علي 53وتنص المادة 
األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو 

التمييز والحض  اإلعاقة، أو المستوى االجتماعي، أو االنتماء السياسي أو الجغرافي، أو ألي سبب آخر،
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال  على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون،

 إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". التمييز، وينظم القانون 
لو لم  تىحفي صيغة تكفل أن تشمل تلك المادة بحمايتها كافة الفئات والطوائف  53وقد أتي نص المادة 

 عبارة " أو ألي سبب آخر" علىيفردها القانون بوضع خاص، بنصها 
يه ته بما يحفظ عل:" كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملعلي 55وتنص المادة 

كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وال يكون حجزه، أو حبسه إال 
في أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي 

يثبت  حق الصمت. وكل قول وللمتهم للقانون،كبها وفقًا اإلعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرت
 ".أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يعول عليه

علي:" السجن دار إصالح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائي،  56وتنص المادة 
نسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصالح وتأهيل ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة اإل

 ".المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم
:" لجسد اإلنسان حرمة، واالعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب علي 60وتنص المادة 

ال يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه عليها القانون. ويحظر االتجار بأعضائه، و 
 ".الحر الموثق، ووفقًا لألسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون 

دة مبادئ ع علىومن جماع النصوص الدستورية السابقة وغيرها فإنه من الجلي حرص المشرع الدستوري 
ة والكرامة اإلنسانية والحق في العالج وأيضا المعاملة الالئقة وحظر كافة أشكال منها صيانة الحق في الحيا

 المعاملة الحاطة بالكرامة وغيرها مما قد يعرض الصحة للخطر ال سيما فيما يتعلق بالمسجونين، 
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 20بتاريخ  1نجد أن التعديل األخير للمادة رقم  1956لسنة  396قانون السجون رقم  إلىوبالرجوع 
قد أعطي رئيس الجمهورية في البند )د( منها الحق في إنشاء سجون خاصة بقرار منه،  2015أكتوبر 

 .تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط اإلفراج عنهم
طة المسجونين بواس علىأنه عقوبة يجوز توقيعها  علىالحبس االنفرادي  4بند  44وحيث صنفت المادة 

يوما، فإنه ال يمكن وبحال من األحوال طرح الحبس االنفرادي كحل  15 علىمأمور السجن لمدة ال تزيد 
إلشكالية احتجاز العابرين جنسيا باعتباره عقوبة إال في األحوال التي قد يوافق الشخص المعني فيها علي 

 لوصول إلي الخدمات والتمتع بما هو مقرر للسجناء،ذلك مع عدم حرمانه من ا
أن العابرين جنسيا يتلقون عالجا هرمونيا ونفسيا مستمرا خالل إتمام عملية العبور من جنس  إلىوباإلشارة 

إلي آخر، وحيث تفيد الدراسات الطبية بأن وقف هذه العالجات فجأة أو عدم االستمرار فيها يشكل خطرا 
والنفسية للشخص الذي يتلقاها، وهو ما يضع هؤالء األشخاص تحت مظلة البنود علي الصحة الجسدية 

الزمة حصولهم علي العالجات الالخاصة بالرعاية الطبية للمسجونين، والتي تحتم المضي قدما في إتاحة 
 .لهم

عات اوحيث أنه في األمثلة التي سبق وسقناها فقد لجأت بعض الدول إما إلى احتجاز هؤالء األشخاص بقط
 ما هوكمحمية داخل السجون التي يودعون بها كما هو الحال في إيطاليا، أو داخل سجن مخصص لهم 

 الحال في انجلترا، 
وأيضا بحسبان أن وضع العابرين جنسيا داخل مقرات احتجاز غير مناسبة لهم قد يعرضهم إلى طائفة 

اء تحرش واالغتصاب والمعاملة المهينة واإليذمتنوعة من الجرائم التي قد تقع عليهم وأحيانا منهم ومنها ال
 البدني والنفسي،

اآلن ليس لدينا داخل منظومة السجون أشخاصا مدربين للتعامل مع مثل هؤالء  وحتىأيضا وحيث أننا 
راستهم ح علىاألشخاص كما هو الحال في بعض الدول، مما قد يحتمل معه تعرضهم لإليذاء من القائمين 

 أنفسهم إما بقصد أو بسبب الجهل بوضعية هؤالء األشخاص داخل مقار االحتجاز،
و مثال )وه سبيل المثال علىما هو معمول به في الواليات المتحدة األمريكية  إلىفيمكننا هنا اإلشارة 

لتي ال يوجد ا عملي قريب من الحالة المصرية "في كيفية المواجهة وليس فيما يتعلق ببنية نظام السجون"
بها حاليا إمكانات مثل السجون اإليطالية التي تحاول التعامل مع هذه اإلشكالية منذ ثمانينات القرن 

 الماضي: 



 إشكالية احتجاز العابرين جنسيا في مصر

10 
 

سبيل المثال ووفقا التحاد الحريات المدنية، أيدت معظم المحاكم  علىففي الواليات المتحدة األمريكية  -
أن يوضع فيه السجناء، ال تزال معظم السجون تقوم قرارات مسؤولي السجون بشأن المكان الذي ينبغي 

بشكل قاطع بإيواء النساء العابرات جنسياً )وخاصة أولئك الذين لم يخضعوا لعملية جراحية في األعضاء 
والرجال العابرين جنسيًا في مرافق اإلناث. ومع ذلك، فإن عدًدا متزايًدا  الذكور،التناسلية( في مرافق 

تطوير سياسات إسكان أكثر دقة واحتراًما، ويرجع ذلك جزئًيا إلى خوفهم من  من األنظمة تعمل على
تحمل المسؤولية في المحكمة إذا فشلوا في حماية النزالء من المتحولين جنسيًا من االغتصاب وغيره 

 من أشكال سوء المعاملة.
( التي PREAالسجون )بينما سنت وزارة العدل الفيدرالية لوائح وفًقا لقانون القضاء على اغتصاب 

تتطلب تحديد السكن المناسب للنزالء العابرين جنسيًا على أساس كل حالة على حدة ، مع األخذ في 
االعتبار عوامل مثل تفضيالت الشخصية واحتياجات السالمة ، وليس فقط بناء على نوع األعضاء 

ياًنا االنفرادي" )الذي نتج عنه أح -التناسلية، كما تحد هذه اللوائح أيًضا من استخدام "الحجز الوقائي
 LGBTIعزلة شديدة وخبرات شبيهة بالتعذيب بالنسبة للنزالء العابرين جنسيًا( ، وتقييد استخدام وحدات 

المنفصلة و"الموصومة" ، وتتطلب تدريب الموظفين على التواصل مع المرضى ومعالجة النزالء العابرين 
سوء المعاملة وحظر عمليات البحث التناسلية للنزالء  جنسيا ، تتطلب طرقا محسنة لإلبالغ عن

المتحولين جنسيا لمجرد تحديد جنسهم، تنطبق هذه اللوائح حالًيا على جميع المنشآت اإلصالحية التي 
تتلقى تموياًل فدرالًيا، بما في ذلك معظم سجون الواليات والسجون المحلية ، على الرغم من أن بعض 

 PREA.12فت علًنا بأنها ال تمتثل للوائح الواليات القضائية اعتر 
وحيث أنه ال يوجد في القوانين المصرية المنظمة للسجون ما يمنع السلطات القضائية والتنفيذية من 
العمل مباشرة وبدون حاجة إلي تدخل تشريعي علي وضع حلول لتلك اإلشكالية، خاصة وأنها ملزمة 

ون من أية مخاطر صحية ونفسية وحمايتهم من أية تعامالت باتباع القواعد العامة في حماية نزالء السج
حاطة بالكرامة، ال سيما وأن الفحوصات الجسدية التي تجري لهذه الفئة من المحبوسين/ المسجونين 
ال يوجد نص قانوني يسمح بها وهي المشكلة األعظم التي تشكل انتهاكا ألجساد هذه الفئة من نزالء 

قتضي عن تمكينهم من استكمال ما يتلقونه من عالجات مصرح بها من السجون، وأن التوقف بدون م
قبل جهات حكومية بناء علي توصيات طبية رسمية يعد فعال مخالفا للقانون ومعاقبا عليه بموجب 

                                                           
law-and-people-rights/transgender-your-https://www.aclu.org/know 12 
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ن كانت النصوص القانونية تخلو من النص مباشرة علي سبل  قانون العقوبات، فإنه يتضح أنه وا 
ال أن اتباع القواعد العامة والتزام أحكام القانون كفيالن بحماية هذه الفئة التعامل مع تلك اإلشكالية إ

بة ون لها، وكفيلة بوضعهم في أماكن احتجاز مناسضمن نزالء السجون من غالبية االنتهاكات التي يتعر 
 لهم وكفيلة بتمكينهم من تلقي العالج الالزم.

اللتزامات مصر الدولية  عربية إعماالالسلطات المختصة داخل جمهورية مصر ال علىولذا فإن 
والنصوص القانونية التي تحوي قدرا من القواعد العامة الكفيل بالتعامل مع تلك اإلشكالية والصالحيات 

 الممنوحة قانونا للسلطات التنفيذية والقضائية الشروع الفوري في وضع القواعد المناسبة فيما يتعلق:
لعابرين جنسيا أو قطاعات محمية لهم داخل السجون المختلفة، أوال: تحديد مقرات خاصة الحتجاز ا -

والتوقف عن استعمال الحبس االنفرادي كوسيلة للتعامل مع إشكالية احتجاز هذه الفئة من 
المسجونين/المحبوسين إال بموافقة الشخص المعني دون المساس بالوصول إلى الخدمات التي يحق 

 للشخص الحصول عليها.
 لىعالمسجونين  علىإدارة منظومة السجون واإلشراف  علىتأهيل عدد من القائمين  لىعثانيا: العمل 

 التعامل بشكل مناسب للحالة الخاصة لهذه الفئة من المسجونين/المحبوسين
ثالثا: اتخاذ ما يلزم حيال كفالة عدم إيقاف او انقطاع ما يتلقونه من عالجات هرمونية ونفسية وأية 

 صحتهم الجسدية والنفسية علىعالجات الزمة للحفاظ 
 .لقسرية إال بموافقة الشخص المعنيرابعا: التوقف فورا عن إجراء الفحوص الجسدية ا

 

 
 
 

 

 

 
 


