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 ...قوق منسيةالمرأة في مصر ح 

 

 ، ي
ي مرص.  المنسية والنساء المعتقالت المرأةحقوق عىل يسلط الضوء تقريٌر حقوق 

  ق 

ي هذا التقرير
 بمناسبة   يأت 

 2023مارس/أزار8  اليوم العالمي للمرأة
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  - JHR  مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان**

ظم عمل مؤسسة حقوقية مستقلة لدعم  
ُ
العدالة وحماية حقوق اإلنسان، تعمل وفق قواعد وآليات ون

ة مع المنظمات المعنية اكة ُمعتبر  .المنظمات الدولية،وتمتلك شر

المتحدة   األمم  أقرتها  ي 
الت  الدولية  للمعايبر  ا 

ً
اإلنسان وتعزيزها، طبق المؤسسة إىل حماية حقوق  ف 

ُ
هد
َ
وت

 .م المظلومير  والدفاع عنهموالمواثيق والعهود الدولية المعنية، ودع

، ال تهدف إىل الرب  ح، ترصد وتوثق   ي
منظمة حقوقية غبر حكومية، ومنظمة من منظمات المجتمع المدت 

 ،"انتهاكات حقوق اإلنسان"، وفق الوسائل القانونية والحقوقية للدفاع عن حقوق اإلنسان
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 المقدمة:

ي عام  دولًيا للمرأة،    الُمتحدة يوًما األمم  اعتمدت  
 1975بدأت األمم المتحدة باالحتفال باليوم العالمي للمرأة ق 

اسم   عليه  أطلق  عام  للمرأة   الدولية  السنةوالذي  ي 
ق  الدول   المتحدة  لألمم  العامة  الجمعيةدعت    1977. 

.ومنذ  األعضاء إىل إعالن الثامن من مارس عطلة رسمية لألمم المتحدة من أجل حقوق المرأة والسالم العالمي

 . ذلك الحير  ُيحتفل بهذا اليوم سنوًيا من قبل األمم المتحدة والعديد من دول العالم

ي العالم محوًرا  
اتيجًيا وحقوقًيا متعدد االهتمامات واألطروحات؛ إذ ُينظر لقضيتها  وتشكل قضايا المرأة ق  اسب 

بعير  التحرص  والتمدن والعدالة، وأصبحت موازين التقدم وإشارات الحقوقيير  تنسحب عىل سلوكيات الدول 

ات   ي اهتمام العالم مجرد محاض 
 المرأة ق 

ُ
وشعوب  ها ومعاملتهم للمرأة من شت  جوانب الحياة، وليست قضية

التحليالت أ  العديد من  ة تحدثت عنها  أساس وركبر  إنما هي  تنموية،  أو موضوعات  بحثية  أو رسائل  كاديمية 

 واألحكام الدولية أو المجتمعية. 

ي تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه، وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقها ومساندتها 
فالمرأة مرآة المجتمع، فهي الت 

ي واالهتمام بتعليمها يكون االرتقاء  
بأجياله؛ فحقوقها ليست مجرد قضية إنسانية بل قضية وطنية ترتبط ق 

 مختلف المجاالت الفكرية، والسياسية، واالقتصادية. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الموقف التشريعي المصري من قضية المرأة )النصوص(:

يعي المكتوب:  ▪  الموقف التشر

: الدستور المرصي عام 
ا
 :  2014أوًل

ي المواد: ) 
(، وهي  214 ،180 ،93 ،89 ،80 ،53 ،25 ،19 ،18 ،17 ،14 ،12 ،11 ،9ما تضمنه من نصوص ق 

ي الوظائف العامة والجهات القضائية، وتخصيص  
، وق  ي كافة النواحي

% من 25حول المساواة وعدم التميبر  ق 

 مقاعد المجالس المحلية للمرأة. 

ي قانون األحوال الشخصية :  يل  ثانًيا : التعد 
يعية ف   ت التشر

 . 2005لسنة    4،  2004لسنة    11،  2004لسنة    10،  2000لسنة    91،  2000لسنة    1القوانير  أرقام:  تعديالت  

ا : التعد 
ً
ي قواني   العمل :  يل  ثالث

يعية ف   ت التشر

 . 2016و 2015، قانون الخدمة المدنية لعامي 1978لسنة  47، 2003لسنة  12تعديالت القوانير  أرقام: 

ي قانون العقوبات : رابًعا : التعديلت 
يعية ف   التشر

 . 2016لسنة    78،  2014لسنة    50،  2011لسنة    11،  2008لسنة    126،  2006لسنة    147،  2003لسنة    95

 خامًسا : المواثيق الدولية واإلقليمية: 

لعام   .1 للمرأة  السياسية  الحقوق  اتفاقية  رقم  1952اعتماد  الجمهوري  للقرار  ا 
ً
وفق ي    345، 

 17ق 

ي الجريدة الرسمية المرصية العدد  1981يونيه/حزيران  
ت االتفاقية ق  ي    49، ونشر

/كانون    03ق  ديسمبر

 . 1981األول 

ا للقرار الجمهوري رقم  1979اعتماد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميبر  ضد المرأة لعام   .2
ً
، وفق

ي  1981لعام    434
ت اال   18، وصدقت عليها ق  /أيلول، مع إبداء بعض التحفظات، ونشر تفاقية سبتمبر

ي الجريدة الرسمية المرصية العدد  
ي    51ق 

/كانون األول    17ق  ي  1981ديسمبر
  18، ودخلت حبر  النفاذ ق 

ين األول   . 1981أكتوبر/تشر
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 سي المصري من قضية المرأة )التطبيق(:  الموقف السيا

لها   الُمنضمة  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  يعات  للتشر النصي  الكم  إىل  يعاٍت بالنظر  لتشر المرصية،  الحكومة 

يعية  تتعلق بوضعية المرأة بشكٍل عام، أو ما يتعلق بقضايا العنف والتميبر  لها بشكل خاص، نجد أن البنية التشر

الدول  مراتب  أعىل  ي 
ق  المرصية  الدولة  أن  يظن  القضية  لهذه  العابر  المتابع  يكاد  ومتشعبة،  وُممتدة  واسعة 

ي نوع من أنواع العنف أو التميبر  الذي يحدث ضدها؛ بيد أن الواقع ُيخالف والحكومات الحامية للمرأة ضد أ

 ( تماًما، فهناك  يتعلق  فجوةذلك  المرأة وحقوقها وما  التنفيذي لقضايا  والتطبيق  يعي 
التشر النص  بير   ة  ( كببر

ي 
ق  تكن  لم  الُمتعددة  يعات  التشر تلك  معظم  أن  المالحظ  فمن  أخرى  ناحيٍة  ومن  وحمايتها،  ة   برعايتها  فب 

الحكومة الحالية الُممتدة منذ قرابة سبع سنوات، وهو ما ُيشبر إىل أن اإلصالحات الُمزعم القيام بها لصالح  

يعية والقضائية والتنفيذية   ي ال عالقة لها بتغيبر البنية التشر
المرأة لم تكن سوى بعض اإلجراءات المحدودة الت 

 ضد المرأة. الحاكمة للقضاء عىل كافة أشكال العنف والتميبر  

ي ظل غياب  
ي مرص؛ وق 

ي    -شبه كببر -فف 
لدولة القانون، تفتقد المرأة المرصية ألي حماية من أشكال العنف الت 

؛  ي
ثقاق  أو عنف  أو عنف اجتماعي  أو عنف اقتصادي  أو عنف سياسي  أكان عنف جسدي  تتعرض لها. سواء 

ي بُ 
خالف حت  األعراف التقليدية الت 

ُ
ي مرص. بأشكاٍل ُمتعددة من العنف ت

 نيت عليها الحياة االجتماعية ق 

  ، ي واالختفاء القشي واألحكام القضائية الجائرة، وما بير  عدم التمكير  السياسي
ما بير  حاالت االعتقال التعسف 

ي 
ي مرص ق 

ة من النساء ق  يحة كببر  لألزمات االقتصادية واالجتماعية، تنحش شر
ا
مروًرا بالعنف الجسدي، وصوًل

ي 
ي حير  تقوم   تلك المعضالت الت 

تمنعهن من ُممارسة حياة طبيعة. أشكال ُمتعددة من العنف يتعرضن لها، ق 

 . ٍ  عنها بشكٍل كببر
 الدولة وأجهزتها بالتغاض 
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ي مجال قضايا النوع االجتماعي )   1وقد كشفت دراسة 
اء ق  (، أن مرص الجندرُبنيت عىل استطالع لخبر

ي أجرتها مؤسسة "هي أسوأ مكان تعيش فيه المرأة مقارنة بالدول الع
تومسون  ربية األخرى. وأشارت الدراسة الت 

ز ي مرص. وأشار  رويب 
ا للغاية ق 

ً
ا جعل وضع المرأة يصبح سيئ ، وختان البنات، ممَّ " إىل انتشار التحرش الجنسي

ي العالم، والتهديدات لها أصبحت أكبر منذ ثورة  التقرير إىل أن القاهرة "
"، 2011أخطر مدينة عىل النساء ق 

ين األول ال ي منتصف أكتوبر/تشر
، أشار إىل أن القاهرة فرضت نفسها كمدينة غبر آمنة 2017تقرير الذي نشر ق 

اء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي ومن  ي تحقيٍق شارك فيه خبر
للنساء. وقالت المؤسسة ق 

واستقال العالج  ي 
ق  وبشأن حقوقهن  ة،  المرص  واالجتماعية  الثقافية  احتلت  العادات  القاهرة  إن  المادي،  لهن 

ة   ي تلك الحقوق، وبحسب المراقبير  لم تتحسن وضعية المرأة حت  وقتنا هذا، بل ارتفعت وتبر
ة ق  المرتبة األخبر

 االنتهاكات من العنف والتميبر  ضد المرأة المرصية طوال السنوات السابقة. 

زتقرير مؤسسة " غبر آمنة بالنسبة للنساء، فقد تصدرت  " ليس األول الذي يصنف مرص كبالد تومسون رويب 

أغسطس/آب   ي 
ق  ) 2017القاهرة  موقع  ها  نشر للخطر،  زيارتها  تعرضهن  ي 

الت  األماكن  الئحة   ،Trip.com )

ي والجنسي الذي تواجهه النساء. 
 للسفر. وأهم أسباب هذا التصنيف هو التحرش اللفظ 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-41655735 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-41655735


 

7 
 

 أنواع العنف ضد المرأة:

ب وخالفه. ، وهو العنف الجسدي -1  االعتداء عىل جسد المرأة بالرص 

(. العنف الجنسي  -2 ي
 ، نوعان: )العنف بمحاولة االعتداء عىل جسد المرأة، والتحرش اللفظ 

 ، وهو تقييد حرية المرأة باسم العادات والتقاليد والمجتمع. العنف االجتماعي  -3

ي تسئ  العنف النفسي  -4
 إليها نفسًيا. ، وهو التعدي عىل المرأة باألفعال أو األلفاظ الت 

 ، وهو تعرض المرأة للعنف من قبل السلطة الحاكمة. العنف السياسي  -5

 المرأة، والنظام المصري... نظرة عن قرب:

ء تحت مقصلة العصف والتنكيل، مع شيوع الخوف داخل البئية المرصية، نتيجة للقمع  ي
ي مرص... بات كل سر

ق 

ا للعادات الراسخة منذ عقود  
ً
. فوفق ي

ا أحمًراطويلة، ظلت المرأة المرصية ) والتنكيل األمت 
ً
( ال يجوز تخطيه  خط

ي معظمها  
ء شبه ُمباح، انتهاكات باتت تكون ق  ي

بأي حاٍل من األحوال. ومع سطوة البطشة األمنية أصبح كل سر

يعية وقضائية وسياسية  ظاهرة)  دة من قبل الحكومة سواء أكانت بالمنع عن اتخاذ إجراءات تشر ( متكررة ُمتعمَّ

دة. النتها   كاٍت مجتمعية أو مواقف سياسية ُمتعمَّ

 :  ضد المرأة في مصر:اًلضطهاد السيا سي أوًلا

ي مرص  
ق  المرأة  المعارضة-تتعرض  واالختفاء   -وخصوًصا   ، ي

التعسف  ، كاالعتقال  السياسي العنف  أنواع  لكافة 

ا تحت التعذيب سواء بشكٍل  
ً
، وأحيان هيب النفسي ي  القشي، والتحقيق معها تحت الب   أو باإلهمال الطتر

ُمباشر

د، تعرضت فتيات وسيدات داخل السجون وأماكن ومقار االحتجا ةالُمتعمَّ ، ومن األمثلة عىل ز النتهاكات كثبر

  ذلك: 

امرأة مرصية تعرضن لالعتقال والحبس بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر    2800  ما ال يقل عن -

   2013 تموز يوليو/  3لمعاير المحاكمات العادلة، وذلك منذ 

.  ( 300)  من كب  أ   - ي
 سيدة وفتاة، رهن االعتقال التعسف 

 . صدر بحقهن أحكام قضائية سيدة وفتاة  32 -



 

8 
 

ا: من صور العنف اًلجتماعي ضد المرأة في مصر:  ثانيا

ي مرص  -
، فإن عدد أحكام 2بحسب إحصائيات رسمية عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ق 

النهائية   عام    9364) الطالق  للعام  2017حكًما(  والطالق  الزواج  لحاالت  السنوي  واإلحصاء   ،

% عن العام السابق  0.5عقدا، بنسبة زيادة    41ألفا و   880،تبير  زيادة عدد عقود الزواج بمعدل  2021

%.ُمقابل انخفاض  14.7حالة، بزيادة نسبتها    777ألفا و  245عليه، أما عدد حاالت الطالق فسجلت  

الزو  ي عقود 
) ق  به  بلغ عدد األحكام    7199اج، وُسجلت أعىل نسب الطالق بسبب "الخلع"، حيث 

 % من إجماىلي األحكام. 76.9حكًما( بنسبة 

ي أبريل/نيسان   -
ة منهم    6يوًما، وقعت    20، وخالل  2018ق  ي محافظة الجبر 

سيدات   5حاالت انتحار ق 

ي العمر وعدم  
زواجها، وسيدة أخرى انتحرت بسبب  وفتيات، منهّن سيدة انتحرت بسبب تقدمها ق 

العمر   من  بالغة  وفتاة  الزوجية،  غبر    15الخالفات  وأخرتير   والديها،  طالق  بسبب  انتحرت  عاًما 

شبر  
ُ
. وت حرقت نفسها، واألخرى ألقت بنفسها من طابٍق علوي بالمشف 

َ
معلومات األسباب إحداهما أ

فتاة( سنوًيا، تقبل عىل االنتحار بسبب   2700)   إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، فإن

 العنوسة. 

ما يخص % للذكور.أ14.7% ق  مقابل  27.3حواىل    2015وبلغت نسبة األمية للمرأة المرصية عام   -

ة )  ي مرص خلل الفتر
(، أشارت اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي 2021-2017حالة األمية ف 

أن العامة  يعان للتعبئة  الذين  حوالي  أغلب  بنسبة  نساء،  األمية  من  يحة 31.2ون  الشر ي 
ف  منهن،   %

.  15العمرية    فأكتر

% من جملة النساء ق  الفئة العمرية  22وبلغت نسبة النساء لم يسبق لهن الذهاب إىل المدرسة لنحو   -

. 20.7% ق  الريف مقابل 22.4سنة، وتبلغ نسبة هذه الفئة  29-25من   % ق  الحرص 

 
2 https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/pdf/SDG.pdf 

https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/pdf/SDG.pdf
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ي سوق العمل بلغت  نسبة مساهمة   -
% من إجمالي قوة العمل من سن 22.9المرأة المرصية ف 

تبلـغ    15-64 ي 
التر الرجال  يقرب من ثلث مساهمة  ما  النسبة حوالي  تلك  %، كما 73.4سنة، وتمثل 

 %. 26.2ارتفعت معدالت البطالة لإلناث إل 

ي يعملن عمل دائم   -
% من 34، وحوالي  %  84.7وفيما يخص سوق العمل، بلغت نسبة النساء اللئ 

مليون امرأة عائلة ألرستها، ويعود ارتفاع نسبة    12األرس المرصية تقوم المرأة بإعالتها، أي ما يقارب  

 المرأة المعيلة ف  المجتمع المرصي إل انخفاض معدالت التنمية وتفشر البطالة. 

، حوالي   - ي  46وفيما يخص العنف األرسي والمجتمعي
سبق لهن الزواج % من النساء المرصيات اللئر

النفشي   للعنف  تعرضهن  نسبه  بلغت  أزواجهن.  من  للعنف  ي 43تعرضن 
ف  ي 

البدئ  العنف  وجاء   ،%

% من  49%، وكان أكتر من  12%، أما العنف الجنشي فبلغت نسبته حوالي  32المرتبة الثانية بنسبة  

ي مرص يتعرضن للتحرش "الجسدي والل
العشوائية ف  المناطق  ي 

ي يعشن ف 
" منهن الفتيات اللئر ي

فظ 

 سنة.  17إل  15% للفئة العمرية من 36
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 : نساء تعرضن للسجن ومحاكمات غير عادلةنماذج  

 هدى عبد المنعم 

ي غت  قابل للطعن عليه من محكمة الطوارئ. -سنوات  5تم الحكم عليها بالسجن 
 حكم نهائ 

 عاًما.  60اإلنسان، تبلغ من العمر ، محامية مرصية، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق هدى عبد المنعم

ي   -
ين الثات  /تشر ، قامت السلطات المرصية بالقبض عليها، دون سند من  2018بتاري    خ األول من نوفمبر

 القانون. 

ي ما زالت تصدر قراراٍت باستمرار   20تعرضت لالختفاء القشي لمدة   -
يوًما قبل عرضها عىل النيابة، الت 

 سنوات.  5ن الدوله طوارئ حكم بالسجن لمدة حبسها إحتياطًيا ثم أصدرت محمة أم

تتعرض للمعاملة القاسية المهينة داخل محبسها، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، بسجن النساء بمنطقة  -

ية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.   القناطر الخبر

ي من ارتفاع ضغط ا -
ي معاناة شديدة أثناء نقلها، وتعات 

ي القدم، وتعات 
 لدم. ُمصابة بجلطة ق 

 ال تتوفر لها الرعاية الصحية الالئقة داخل السجن، وممنوعة من الزيارة والتواصل مع أقارب  ها.  -

ي اإلنسانية، ال أزور وال أفاد محاميها أثناء عرضها لتجديد حبسها أنها قالت: "
ي من حقوق 

ي من حرمات 
أنا أعات 

ي مثل هذا السن
 أزار، وليس ىلي أي حقوق إنسانيه وأنا ق 

 الشاطر عائشة 

ي غت  قابل للطعن عليه من محكمة الطوارئ.   -سنوات    10تم الحكم عليها بالسجن  
ت   حكم نهائ  عائشة خبر

أفراد عائلتها؛ الشاطر  نتيجة مواقف سياسية ألحد  لها سيدة مرصية  تتعرض   ، انتقام سياسي نموذج لحالة   ،

ت الشاطر فوالدها " ، وتم الزجخبر ي جماعة اإلخوان المسلمير 
ي السجن، ويتم التنكيل ضده    " قيادي ق 

به ق 

ت الشاطربصوٍر مختلفة، وباألخص التنكيل باعتقال عدد كببر من أشته، كان آخرهم "  ي عائشة خبر
"، وهي ق 

ي "
ي السجن من وقت اعتقال محمد أبو هريرةنفس الوقت زوجة المحامي والحقوق 

ا ق 
ً
"، الذي تم الزج به أيض

 زوجته حت  اآلن. 
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ي  "  عائشةوقد تعرضتت " 
ين الثات  /تشر ي نوفمبر

،  2018للكثبر من االنتهاكات؛ فقد تم القبض عليها ق 

ي تلك المدة أشد أنواع التعذيب، إىل أن ظهرت بنيابة أمن   21وتعرضت لالختفاء القشي لمدة  
يوًما، القت ق 

ي القضية ر
ي وضعها  حرص أمن دولة عليا، وحبسها احتياطًيا، و   2018لسنة    1552قم  الدوله، وتم الزج بها ق 

ق 

 سنوات  10زنزانِة التأديب بشكٍل انفرادي منذ إيداعها )سجن القناطر(.وحوكم عليها بالسجن 

 سم، وغبر صالحة للحياة اآلدمية.  180×160زنزانة التأديب ال يوجد بها دورة مياه، ومساحتها  -

 اعتقالها إىل اآلن. ال ُيسمح لها بالزيارة داخل محبسها، ومحرومة من رؤية أوالدها منذ  -

ب  - ي جلسات المحكمة بتعرضها للرص 
ي ومعنوي داخل السجن، واشتكت بذلك ق 

تعرضت لتعذيٍب بدت 

 وتقطيع مالبسها البيضاء الخاصة بالسجن وسكب الزيت عليها. 

ي اليوم لقضاء الحاجة.  -
يض والخروج من الزنزانة إال مرتير  ق   ممنوعة من الب 

ي الزنز  -
 انة عىل األرض. يتم سكب الطعام الموجود ق 

اضها يتم تصعيد التضييق عليها بشكل  ي حال اعب 
ا، وق 

ً
ا ذاتًيا ُمهين

ً
 . سافريتم تفتيشها تفتيش

صيبت بهزال  -
ُ
اب عن الطعام، وعىل إثر ذلك أ ي عانتها، لم تجد سبيل غبر اإلض 

بعد كل هذه المعاناة الت 

 وإعياء شديد وإغماءات متكررة. 

، وتم نقل دم وصفائح  تم إهمالها طبًيا، إىل أن تم   -  المنيل الجامعي
ي حالة إغماء إىل مستشف 

نقلها وهي ق 

(، وتم أخذ عينة من النخاع لتحليلها،  10000دموية لها، حيث أن الصفائح الدموية بلغت عندها عدد ) 

ي النخاع. 
 وظهرت النتيجة بأنها حدث لها فشل ق 

ي السجن من قتٍل بظئ وإهماٍل  أيام رغم حالتها الخطرة، وا  3تم إعادتها اىل السجن بعد   -
ي ق 
آلن تعات 

الدموية،   ي الصفائح 
الدم، ومن تكسبر مستمر ق  ي كرات 

د،  و نقص حاد مستمر ق  ي جسيٍم متعمِّ طتر

ي خطٍر، دون أدت  رعاية صحية وطبية الزمة، وما زالت محرومة من الزيارة. 
 وحياتها ق 

ا من دخول االدوية الخاصة بها وتمت عندما ذهبت للمحكمة طالبت من المحامي تقديم طلب بتمكينه -

ي تمكينها من وصول األدوية إليها. 
 الموافقة عىل الطلب اال ان السجن مازال يرفض ويتعنت ق 
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- " حياة  فمن عائشةاألن  المتعمد،  اإلهمال  بسبب  لحظة  الموت كل  وتواجه  خطٍر،  ي 
ق   "

معقٍم، حي  تاٍم  عزٍل  ي 
ق  المركزة،  العناية  ي 

ق  فوًرا  توضع  أن  ض  لفقدنها المفب  أدى  المرض  أن هذا  ث 

 للمناعة، وأن أي إصابه بأي عدوى ستؤدي إىل الوفاة. 

 سمية محمد ناصف 

ي غت  قابل للطعن عليه من محكمة الطوارئ.  - سنوات 10محكوم عليها بالسجن 
 حكم نهائ 

 نساء محكوم عليهن بالسجن المؤبد مدى الحياة:

 هاجرخالد فارس السيد 

 . جنايات أمن الدولة طوارئ 2022لسنة  1القضية رقم 

 سها سالمة عمر الشيخ 

 . جنايات أمن الدولة طوارئ 2022لسنة  1القضية رقم  

 إرساء كمال الدين محمد عطية 

 . جنايات أمن الدولة طوارئ 2022لسنة  1القضية رقم 

  سامية شن   

طة كرداسة   . 2013-8-14أحداث قسم رسر

اد...   علياء عوَّ

اد علياء نرص الدين   عاًما، من سكان محافظة القاهرة، تعمل كمصورة    33، مواطنة مرصية تبلغ من العمر  عوًّ

 صحفية. 
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/أيلول   ي الثالث عشر من سبتمبر
، المرة األوىل كانت منذ خمس سنوات ق  ، 2014تم اعتقالها مرتير 

ين األول لعام   ، بمقر أمن  2014وظلت قيد االختفاء القشي منذ القبض عليها وحت  الثالث من أكتوبر/تشر

ة   فب  طوال  الزيارة  من  ممنوعة  لها، كما كانت  محاٍم  أو  ذوي  ها  مع  التواصل  من  تتمكن  ولم  بالقاهرة،  الدولة 

 احتجازها. 

ي  
ين األول لعام    23واعتقلت للمرة الثانية ق  ، من قاعة المحكمة بأحد محاكم القاهرة، أثناء 2017أكتوبر/تشر

  5م عملها كمصورة صحفية، وظلت قيد االختفاء القشي لمدة  تصويرها إلحدى جلسات المحاكمات، بحك

ي يوم 
ين األول لعام  28أيام، ثم ظهرت ق   طة حلوان.  بقسم شر  2017أكتوبر/تشر

طة حلوان، ثم تم نقلها إىل سجن القناطر يوم علياء ظلت "  - ي  29" محتجزة بقسم شر
يناير/كانون الثات 

ا  ، ثم تم تحويلها للمحاكمة الجنائ 2018لعام  
ً
سست خالف

ُ
ية بتهٍم، أهمها: االنضمام إىل جماعٍة إرهابيٍة أ

ألحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتروي    ج  

ي القضية رقم  
جنايات حلوان والمعروفة إعالميا   2015لسنة    4459أفكار تحض عىل كراهية النظام، ق 

 ."كتائب حلوان "

اف بجريمٍة علياءتعرضت "  - ي مقر احتجازها إلجبارها عىل االعب 
" للتعذيب الشديد وسوء المعاملة ق 

، واألقدام بواسطة ضباط السجن، حت  أصيبت  ب بالعصي لم ترتكبها، فقد تم االعتداء عليها بالرص 

يٍف شديد.   بب  

ي محبسها، من حالٍة نفسية وجسدية سيئة، وحينما تم نقلها لسجن القناطر، -
ي ق 
ساءت حالتها   تعات 

ي   حلوان العام، تم كتابة تقرير طتر
الصحية، وبعرضها عىل طبيب سجن القناطر، وطبيب بمستشف 

بحجم   الرحم  عىل  حميد  بورم  مصابة  بأنها  عاجلة   07× 06يفيد  طبية  جراحة  إجراء  وتحتاج  سم، 

ي أنحاء جسدها وي  هدد حياته
 ا. الستئصال الورم، حت  ال يتحول إىل ورٍم خبيٍث، ينتشر ق 

ي باديء األمر لالستجابة لطلباتها الُمتكررة إلجراء الجراحة، ونتيجة   -
غبر أن إدارة سجن القناطر تعنتت ق 

ورة إجراء   يف شديد، وأصيبت بفقر الدم واحتاجت لنقل دم متكرر، وض  ي أصيبت بب  
لهذا الورم الليف 

ي أقرٍب وقٍت ممكن، فقد فقدت أكب  من نصف وزنها، وال تستطع الو 
قوف عىل قدميها، الجراحة ق 

 وتحيا عىل الدم الذي يتم نقله لها. 
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قررت إدارة مستشف  سجن القناطر، بعد إجراء الفحوصات الالزمة، أنها ستقوم باستئصال  -

أو   حياتها،  ا هدد  ممَّ الخاصة،  نفقتها  ولو حت  عىل  خارجية  لمستشف   نقلها  ورفضت   ،
ا
الرحم كامًل

ي لم تحياها بعد-فقدانها ألمومتها  
مدى حياتها، بسبب إضار مستشف  السجن عىل إجراء جراحة    -الت 

 استئصال كامل للرحم وليس للورم فقط.  

، وتوسلت إليه أال يسمح لهم بالقيام باستئصال رحمها، غبر  - ي
ي أحد جلسات محاكمتها؛ بكت للقاض 

ق 

، فقد قالت من بير  دموعها: " ي
ي نفس القاض 

وأنا لسه    عاوزين يشيلوا الرحمأن ذلك لم يلَق صدىا ق 

 ."بنت ما اتجوزتش.. أنا عاوزة أشيل الورم بس! 

ٍة طويلة، تم إجراء العملية لها دون استئصال  - وبناءا عىل الضغوطات القانونية والحقوقية المستمرة لفب 

ي فيما بعد إجراء العملية.  ي من اإلهمال الطتر
عات 
ُ
 الرحم، ومازالت ت

ه -  القناطر، وأخبر
قلت لمستشف 

ُ
ا الطبيب االستشاري بالمستشف  باحتياجها لعملية  قبل ستة أشهر، ن

 ( ي 
ق  ) الناصورجراحية  عمليه كي  أجرى  وقتها  يف  الب   وإليقاف  بنج(،  اإلمكانيات بدون  لقلة  نظًرا   )

ي بحالتها الصحية، وأمر المستشار "
ي للقاض  ي السجن، وتم إصدار تقرير طتر

"  شعبان الشامي بمستشف 

، ولك ي المنيل الجامعي
 ن لم يتم نقلها. بنقلها لمستشف 

ي نفس   -
ي لعمل أشعة وتقرير بالحالة، وعادت للسجن ق 

قلت لمستشف  القرص العيت 
ُ
منذ أقل من شهر ن

ي اآلن. 
 اليوم، ولم يتم تحديد موعد للعملية حت 

ي " -
ين فهمي الجلسه السابقه وأوىلي جلسات القاض  " تم وضعها بالحبسخانة منذ الساعة محمد شبر

غم عليها بسبب سوء صحتها، ولم يتم وضعها الحادية عشر صباًحا حت  الس
ُ
، وأ اعة الثامنة مساءا

ي القفص. 
ي المتهمير  بالرغم أن سكرتبر الجلسة أخبر محاميها بأنها ق 

 بالقفص مع باق 

 بسمة رفعت 

المنعم عبد  رفعت  بتاري    خ  بسمة  اعتقالها  تم   ، لطفلير  شابة  وأم  طبيبة  وتعرضت 2016مارس/آذار    06،   ،

القشي،   بالسجن  لالختفاء  عليها  وقد حكم  القناطر،  بسجن  اآلن  المعروفة   15ومحتجزة  القضية  ي 
ق  عاًما 

 ."محاولة اغتيال النائب العامإعالميا باسم " 
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" الذي تقاعد بعد فض  ياش سيفقامت قوة مسلحة باعتقال زوجها، الضابط المهندس " -

 اعتصام رابعة العدوية، لتتم معاقبته عىل قرار التقاعد. 

- " تحركت  ورة بسمةبدورها  التنبيه عىل ض  تم  اتصاالت،  وبعد  زوجها،  اختفاء  حول  بالغ  لتقديم   "

 اعتقال بسمة لئال يتم تصعيد الموضوع إعالمًيا، ويتم الحديث عن اعتقال ضابط متقاعد بالجيش. 

باالغتصا بسمةقالت " - التهديد  تحت  الواقعة  ي 
ق  اك  باالشب  فت  اعب  إنها  المحكمة،  قاعة  داخل  ب " 

 . ي
 وقتل زوجها من قبل ضباط األمن الوطت 

ي مرضت " -
" وكان البد من تدخل جراحي بالفك واألسنان بمستشف  سجن القناطر،  بسمةالعام الماض 

ي أدى إىل نزيف شديد بالجرح وتوقفت العملية قبل إنهائها، وتعرضت الرتفاع حاد   وحدث خطأ طتر

يف باألنف، باإلضافة للمشاكل ال ي منها. بضغط الدم أدى لب  
ي تعات 

 صحية األخرى الت 

ي السجن حت  اآلن، وحرمت من أطفالها الذين كان أحدهم رضيًعا وقت   -
قضت قرابة األرب  ع سنوات ق 

 اختطافها. 

عات  من مشاكل صحية بسمةشكت " -
ُ
ت لها، فهي  الصحية  الحالة  تدهور  ي رسائل سابقة 

" وأشتها ق 

ي القلب 
ي الفك والعمود الفقرى. عديدة، منها السكر والضغط وبعض المشاكل ق 

ا مشاكل ق 
ً
 وأيض

 رباب عبد المحسن 

ي قضيٍة سياسيٍة، رقم    36، تبلغ من العمر  رباب عبدالمحسن عبد العظيم محمود 
لسنة   785عاًما، ُمتهمة ق 

ي من شطان  2016
عات 
ُ
حرص أمن دولة عليا، تشكو من سوء حالتها الصحية، ورفضت إدارة السجن عالجها، ت

  ، ي
وس ) الكبد الوباتئ حت 90(، وحروق بنسبة  cوفبر ي رسالٍة منها، ُمشبة من داخل السجن، شر

% من جسدها. ق 

 " رحلة معاناتها داخل أماكن احتجازها، حيث شدت وقالت: رباب"

ي إليه؛
 من يهتم ألمري فهذه رسالت 

ُ
 "هل من أحٍد يهتم ألمري؟! إن وجدت

 يا سيدي يا من تكرمت واهتممت ألمري/….. 

ي  -
 لم أكتب هذه الرسالة إال بعد أن فاض الكيل وزاد. أعلم أنت 
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ي الكبد والتحاليل واإلشاعات المبدئيه   -
ا ق 
ً
ة جد ّ كنت أشتىك من بؤرة صغبر عندما قبض عىلي

 أثبتت أنها بؤره شطانية. 

بعد مرحلة العذاب األول من أمن الدولة، وصلت لمرحلة العذاب    2016وبعد دخوىلي السجن سنة   -

ي 
،    الثانية وهي معانات  ي ال أكب  ي آخذ عالحر

ي سجن القناطر ومعاناة حت 
ي سجن القناطر وأطباء مستشف 

ق 

ي أعلم جيدا أنهم يخشون ذلك. 
ي ذلك األمر ألنت 

كتب التقارير ق 
ُ
ي أن ت

ي حسبات 
 وما كان ق 

تليف   - نتيجة  المتكررة  الغيبوبات  بسبب  من عام ونصف  القناطر ألكب   ي سجن 
ي مستشف 

ُحجزت ق 

ي وهو  الفص األيش من الكبد  
ي إثبات المنف 

ي ق 
وتضخم الفص األيمن، فهذا هو المثبت وكانت معانات 

البؤرة الشطانية، ولكن عندما بدأت مرحلة جديدة من المرض وهي التقيؤات الدم األسود المتكررة 

 المصاحب بألم ال يوصف. 

ي حت  آخذ عالج وتتوقف هذه   -
ي لعمل إشاعه تداخلية بالقرص العيت  المعاناة؛ وعندما طالبت بخروحر

المثبت  ونفوا  الكبد  ي 
ق  أي مشكلة  يوجد  ال  إنه  قال  ي  عليه خروحر ي 

الذي سُيبت  التقرير  لكن لألسف 

ي المعدة بسيط، وقد جادلت الطبيب  
، وقال المشكلة إن عندي التهاب ق 

ا
  - ال أعلم رتبته -عندهم أصًل

ي األساسية ويكتب عن العرض وليس  
ي تقرير عن معانات 

المرض، فعندما قلت له هذا  فكيف يبعد ق 

تك فاهم خطأ عندما قلت عىلي  ، قولت حرص  ي
التقرير عىلي مسؤليتك قال: ما هو علشان عىلي مسؤليت 

ي وليس أمام أحد من البشر أخفض عينيه لألرض لألسف، هللا المستعان.   مسؤليتك المقصود أمام رتر

ي إال بعد أن نفذ الصبر والتحمل فاأل -
ي عىلي التحمل  وهللا ما كنت أكتب عن حالت 

لم أصبح يفوق مقدرت 

 ولألسف لم يتحرك ساكن، فكلهم عبد المأمور كما يقولون. 

 سمية ماهر 

ة، تبلغ من العمر سمية ماهر أحمد حزيمة  عاًما.  25، فتاة مرصية من محافظة البحبر

ين األول  17تم القبض عليها يوم  -  ، من قبل قوة أمنية بالمحافظة. 2017أكتوبر/تشر

/كانون األول  25شًيا حت  تم إخفاءها ق -  يوًما من القبض عليها.  70، بعد 2017ديسمبر
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ي جددت حبسها   -
ي هذا التاري    خ تم عرضها عىل نيابة أمن الدولة، الت 

يوًما، ولم يعرف   15ق 

 مكان احتجازها، ولم يستطع أحد من أهلها زيارتها. 

ي   -
غرفة المشورة حت  وقت كتابة  يتم تجديد الحبس لها من النيابة، ثم التجديد من قبل المحكمة ق 

 هذا التقرير. 

 أتمت عامان كامالن من الحبس، تعرضت خاللهما النتهاكاٍت عديدة.  -

ي نهائًيا.  - ا. وممنوع عنها التواصل الخارحر
ً
ي سجن القناطر، بدون زيارة أيض

 تداولت أخبار بوجودها ق 

فيد بأن "  -
ُ
" محبوسة عىل ذمة القضة  ية سمتم الحصول عىل شهادة من قبل نيابة أمن الدولة العيا، ت

 . 2017لسنة  955

ي نفس الوقت، قام زوجها برفع دعوى قضائية، إللزام وزارة الداخلية باإلفصاح عن مكانها، فردت  -
وق 

 " اسم  عن  باالستعالم  بانه  الداخلية  مصلحة سميةوزارة  داخل  تواجدها  مكان  عىل  يستدل  لم   "

 السجون. 

 حسيبة محسوب 

تم القبض عليها وأخفيت قشة    –ضحية السجن نتيجة االنتقام السياسي من شقيقها الدكتور محمد محسوب  

ي عام 
.  -2019ألكب  من شهرين ق   مازالت رهن الحبس االحتياطي

 آية كمال الدين 

يوليو/تموز ي  
ق  آخرها  مرات  عدة  ي 

التعسف  لالعتقال  ي 2022تعرضت 
ق  االحتياطي  الحبس  رهن  ومازالت   ،

 . سيئة وغبر آدمية ظروف

ي نوفمبر  
ي القضية ال  2013كما سبق لها االعتقال ق 

ي مارس   بنات سبعة الصبح،بعروفة إعالميا  مق 
وكذلك ق 

/2020. 
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 أهم المشكالت التي تواجه المرأة المصرية:

ي تواجه المرأة، يجب عىل المجتمع  عداله لحقوق اإلنسان  وقد رصدت  
بأكمله السعي  العديد من المشكالت الت 

 نحو تحقيقها: 

ي تواجها المرأة المرصية: 
 من أهم المشاكل االقتصادية، التر

-  . ي
ي الضمان االجتماعي بالقدر الكاق 

اك ق   عدم إتاحة المجال لها باالشب 

ي أغلب الحاالت.  -
ي المعاملة واألجر وتقييم العمل ق 

 عدم المساواة ق 

 الفصل من العمل بسبب الحمل أو إجازة األمومة.  -

 الحصول عىل بيئة عمٍل سليمٍة وصحّية، ومراعاة صحتها اإلنجابية.  عدم -

ي أغلب األحيان.  -
 عدم اعتماد نظام إجازة األمومة مدفوعة الراتب ودون فقدان العالوات االجتماعية ق 

ة الحمل.  -  عدم حماية المرأة من األعمال المؤذية لها خالل فب 

ي تشغيل المرأة المعيلة إال فيما ن -
 در. عدم الرغبة ق 

 عدم القدرة عىل االختيار والوصول للعدالة.  -

ي تواجها المرأة المرصية: 
 من أهم المشاكل السياسية التر

 االعتقال، االختفاء القشي، والتعذيب.  -

ي بالسجون.  -  القتل خارج إطار القانون، واإلهمال الطتر

ي المشاركة السياسية، وق  صناعة القرارات العاّمة والسياسّية.  -
 تهميش دورها ق 

 عدم االهتمام باالنضمام للجمعّيات المعنّية بالشؤون السياسية والعاّمة.  -

ي تواجها المرأة المرصية: 
 من أهم المشاكل الثقافية، التر

ي الَمرافق الدراسية، والمناهج، واالمتحانات.  -
 عدم المساواة ق 

ي أغلب األحيان.  -
درة عىل الحصول عىل مساعدات ومنح دراسية ق 

ُ
 عدم الق

 ارتفاع نسب ظاهرة التشب التعليمي للمرأة المرصية.  -

ي األلعاب الرياضية والبدنية.  -
ي الُمشاركة ق 

 عدم الدعم الكامل ق 

ي مرص.  -
ي كثبر من األماكن ق 

 عدم السماح لها باالستقالل المادي والفكري ق 
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 تمة:  الخا

والتن المساواة  تحقيق  سبيل  ي 
ق  ا  ً ا كببر

ً
عائق ُيشكل  المرأة،  العنف ضد  التنمية إن  أهداف  وكافة  والسالم  مية 

ي ال يمكن تحقيقها دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة، نحو منع كافة أشكال العنف ضدها، والعمل  
الُمستدامة، والت 

ي الحياة العامة، والقضاء  
  - تماًما - عىل تمكير  المرأة المرصية اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا، وتوسيع مشاركتها ق 

 بر  أو العنف ضدها. عىل أي صور للتمي

، يبحث اآلن عن )  ( تمكير  المرأة، لتصل إىل المرحلة المرجوة من إدماج قضاياها  زيادةفبينما العالم الُمتحرص 

الحياة   ي 
ق  اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا، وتوسيع مشاركتها  الصلة، وتمكينها  العامة ذات  السياسات  ي كافة 

ق 

ي كافة الحقوق العامة، والقضاء )تماًما( عىل أي صور  
للتميبر  ضدها، فللمرأة حق المساواة بينها وبير  الرجل ق 

م حقوق المرأة. والقناعة التامة بأنه  ي تحب 
يعات الوطنية الت  دون تفضيل جنس عىل آخر، وبما يتوافق مع التشر

ي أو تحت بند العادات  
ي أو عرق 

قاق المرأة أو التعدي عىل حريتها تحت مسمي ديت  والتقاليد  ال يحق ألحد اسب 

ي 
ي المجتمع، دون النظر لماهية الجنس والتصنيف، رأينا تبت 

المجتمعية، واالستجابة ألن تتعامل المرأة كفرٍد ق 

لم تحدث   ُممنهج،  ُمتكررة ضدها بشكٍل  انتهاكات  رأينا  المرصية لعكس هذه األهداف والطموحات.  الدولة 

ال ترى  وهو  السابقة.  عاٍم  المائة  طوال  المرصية  باتخاذ كافة  للمرأة  بواجباتها،  الدولة  ام  الب   ورة  منظمات ض 

ي تعمل عىل تجفيف منابع العنف وممارسته ضد المرأة. 
يعات والسياسات الت   التداببر والتشر
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 الطلبات:

ي إطار ُمتابعة  
 JHR– **مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان ق 

ي تتعرض لها،  
،  لحالة المرأة المرصية، والمشكالت العراقيل الت  ي

طالب السلطات المرصية والمجتمع المدت 
ُ
فإنها ت

 : ي
 باآلت 

حافظ عىل حقوق اكتسبتها نتيجة كفاحها   .1
ُ
ت ي المجتمع، بطرٍق 

ام المرأة، والعمل عىل إدماجها ق  احب 

 . ي تعمل عىل ذلك التمكير 
يعات القانونية الت   المتواىلي عىل مرِّ عقوٍد ُمتتالية. استحداث التشر

ام المواثيق ا .2 ورة احب   لدولية المعنية بالقضاء عىل كافة أشكال التميبر  ضد المرأة المرصية.  ض 

ي واختفاء قشي.   .3
 تجنيبها للعنف السياسي وما تتعرضن له من اعتقال تعسف 

هن، واإلفراج عنهّن.  .4  شعة اإلفصاح عن أماكن السيدات والفتيات المختفيات، وإجالء مصبر

 وعات من الزيارة. وقف االنتهاكات بحق النساء المحتجزات والممن .5

 عمل توعية مجتمعية بكافة قضايا المرأة وعدم إهمال أي جانب منها.  .6

 محاسبة أي مسئول عن أي عنف حدث ضد المرأة المرصية.  .7

8.  . ي مرص، وكافة األحكام الصادرة وخاصة ذات الطابع السياسي
ي تتهم فيها المرأة ق 

 مراجعة القضايا الت 
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 المعتقالت في مصرنماذج من النساء  
 المحافظة تاري    خ االعتقال  اسم المعتقلة م

ة   9/19/2013 سامية حبيب محمد شن     1  الجي  

 القاهرة   7/11/2016 ياسمن   نادي محمد   2

 القاهرة     أمل صابر إبراهيم    3

 العريش   12/24/2016 رباب إسماعيل محمد   4

 القاهرة   2016/12/26 ريم قطب  5

 القاهرة   15/10/2016 رباب عبدالمحسن  6

ي سالم حسن   محمود   7
 القاهرة     من 

 القاهرة   9/15/2015 سارة عبدهللا عبدالمنعم الصاوي  8

 القاهرة   9/15/2015 رنا عبدهللا عبدالمنعم الصاوي   9

     غادة عبدالعزيز عبدالباسط  10

     سارة جمال محمد سيد   11

ي علي   12
 االسماعيلية  8/24/2014 إيمان مصطف 

 االسماعيلية    هالة جيد  13

ي سويف   1/20/2015 إرساء خالد محمد سعيد   14
 بن 

 القاهرة   2/22/2015 شيماء أحمد سعد أحمد   15

 القاهرة   3/3/2015 عبي  سعيد محمد  16

 أسيوط  18/6/2017 أسماء عبدالقادر عبدالمعن   المغازي  17

 القاهرة   6/30/2017 عال يوسف القرضاوي   18

 دمياط   جهاد عبدالحميد طه   19

ي   20
 القاهرة   3/7/2015 هاله عبدالمغيث بسيون 

 القاهرة     هاله سيد صالح   21

 القاهرة     مروة سيف الدين   22

 الهرم   6/3/2016 بسمة رفعت عبدالمنعم   23

ي   24
 
 القاهرة   4/3/2016 فوزية  إبراهيم الدسوق

 الفيوم  8/13/2016 فاطمة علي جابر   25

ين سعيد بخيت  26  المنوفية    شي 

   5/6/2017 حنان بدرالدين   27

   5/6/2017 سارة عبدالمنعم   28

 القاهرة  6/28/2017 نانسي كمال   29

ي   30
 القاهرة    سارة مهن 

 القاهرة    مها مجدي   31

 القاهرة    إيناس إبراهيم  32

 طنطا   2014/1/16 رانيا علي عمر راشون    33

ي مدحت   34
     من 

 القليوبية    هند راشد فوزي بدوي   35

   7/3/2014 عال عبدالحكيم محمد   36

     سماهر أبوالريش   37

   9/1/2014 رحاب محمود عبد الستار   38

   8/25/2015 كريمة رمضان غريب محمد   39
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 العريش  9/20/2015 فتحية مزيد صندوق 40

 القليوبية  10/22/2014 سمر عبدالعظيم يوسف   41

ة   4/8/2017 زبيدة إبراهيم أحمد يونس  42  الجي  

 القاهرة  15/10/2016 رباب عبدالمحسن 43

 القاهرة  11/12/2016 محمد عال حسن    44

ة   17/10/2017 أسماء كامل عبدهللا الشهره "أسماء زيدان"  45  الجي  

 حلوان  23/10/2017 علياء نرص الدين حسن نرص عواد 46

 القاهرة  8/12/2017 نرسين عبداللطيف  47

ة 17/10/2017 سمية ماهر حزيمة  48  البحي 

   17/10/2017 رشا ماهر إمام بدوي  49

ة   28/02/20218 من  محمود محي ابراهيم الشهره "أم زبيده"  50  الجي  

 القاهرة  27/03/2018 من  محمود عبدالجواد  51

وق امجد احمد  52  القاهرة  25/04/2018 رسر

ي  53
 القاهرة  12/5/2018 عبي  هشام محمد الصفن 

 دمياط 3/5/2018 امل عبدالفتاح 54

 القاهرة  8/6/2018 محمد عويسشيماء محمد  55

ي حسن  56
 القاهرة  10/5/2018 ريمان محمد الحسان 

 القاهرة  13/06/2018 عبي  حلمي عطيه الشافعي  57

 القاهرة  15/06/2018 سمية احمد ثابت  58

 القاهرة  31/05/2018 شيماء محمد ادريس  59

 دمياط 21/06/2018 مها محمد عثمان علي  60

 دمياط 1/5/2015 أمل مجدي  61

 دمياط 1/5/2015 هبة أبوعيس 62

 دمياط 1/5/2015 صفا علي فرحات  63

 القاهرة  25/06/2018 صابرين سيد علي  64

 القاهرة  25/06/2018 ماجدة فوزي سليمان  65

ي سالمة عياش  66
 القاهرة  25/06/2018 من 

 القاهرة  25/06/2018 منال عبدالحميد علي  67

 القاهرة  25/06/2018 موسي رلي مصطف   68

 القاهرة  25/06/2018 عفاف عبد الستار محمد  69

 القاهرة  5/7/2018 هالة حمودة أحمد أبو الفرج  70

ة   13/08/2018 رضوي عبدالحليم سيد عامر  71  الجي  

 القاهرة  13/08/2018 نهي احمد عبدالمؤمن عواد  72

 القاهرة  23/08/2018 نرمن   حسن    73

 القاهرة  4/9/2018 نجالء مختار يونس 74

 القاهرة  4/9/2018 رباب إبراهيم محمد  75

 القاهرة  12/5/2018 نفيسه عبدالوهاب مرسي  76

 اإلسكندرية 14/08/2018 االء ابراهيم حسن هارون  77

 القاهرة  7/11/2018 أروى رأفت محمد  78

 القاهرة  1/11/2018 هدي عبد المنعم عبد العزيز  79

ت الشاطر  80  القاهرة  1/11/2018 عائشة خي 

 القاهرة  1/11/2018 سمية محمد ناصف رشدى  81
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 القاهرة  1/11/2018 مروة أحمد مدبول  82

 القاهرة    رانيا محمود محمد مصطف   83

قية 16/05/2018 سحر أحمد عبد الرازق  84  الرسر

 القاهرة  22/04/2019 رحاب محمود  85

ف  86  القليوبية  24/10/2018 محمد السيد آية هللا أرسر

 القاهرة     إيمان محمد عالء الحلو  87

 القاهرة     الشيماء محمدعبد الحميد يوسف 88

 القاهرة     رضا فتح الباب محمود 89

      هدير أحمد محمد 90

      جميلة صابر حسن 91

وق عصام علي عبد الحميد 92
      رسر

ي سحر أحمد أحمد عبد  93      النن 

 القاهرة  30/09/2018 زينب محمد محمد حسن    94

ة   28/09/2018 نيفن   رفاىع احمد رفاىع 95  الجي  

ي احمد  96
ة   2/10/2018 ايمان حنف   الجي  

 القاهرة  30/09/2018 مي يحي محمد عزام 97

     هالة إسماعيل محمد  98

     نعيمة رفاىعي محمد  99

ي   100
 
     انتصار محمد شوق

ي عبد الحميد محمد 101
 القاهرة  3/10/2018 هبة مصطف 

 القاهرة  30/09/2018 فاطمة جمال حامد   102

 اإلسكندرية 27/01/2019 عبي  ناجد عبدهللا   103

 القاهرة  24/09/2018 هند محمد طلعت خليل  104

 القاهرة  30/9/2018 شيماء حسن   جمعه  105

قية 12/10/2018 فرنيسة ندي عادل محمد محمد مرسي  106  الرسر

 الفيوم  12/12/2018 ساميه جابر عويس  107
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