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 املوجز التنفيذي
 

لجنة محامي حقوق اإلنسان عمدت ، 2017 نيسان/أبريل 16و 2016 شباط/برايرف 11بين الممتدة الفترة خالل 

الدعاوى  إطار في ، وذلكالقاهرة بمصرفي في محكمة عابدين استماع صد ست جلسات إلى ر إلنجلترا وويلز

تولت األورومتوسطية للحقوق مهمة تكليف عمليات د آية حجازي وسبعة آخرين. وقد المرفوعة ضالجنائية 

 المراقبة هذه.

تمتثل ضدها الموجهة الجنائية الدعاوى حجازي لتحديد ما إذا كانت السيدة ة إلى تقييم محاكم قبونالمراعمد 

 .لتزامات مصر الدولية في مجال حقوق اإلنسانال

، الشوارع أطفال جمعية "بالدي" لمساعدةزوجها وشريكها في تأسيس القبض على السيدة حجازي، مع تم إلقاء 

 تهمةالحقاً  مإليه ووجهت. 2014 أيار/مايوشهر في  في الجمعية متطوعينالوهما ستة من زمالئو ،نينامحمد حس

لإلخالل باألمن  استخدامهمو الجنسي لالستغالل واحتجاز أطفال بالبشر تتعلق باالتجار ألغراض اتتنظيم مجموع

 .منظمة مجتمع مدني غير مسجلةك وأن تعمل األمن قوات ضد تظاهرات احتجاجية في

دليل يدعم مشيرين إلى عدم وجود أي واً ملفقة وتهمين إياها افتراءات التهم، معتبرتهمون ينفون هذه الموقد ظّل 

دعاوى المرفوعة الإلى ، حيثما كان مناسباً وقضية السيدة حجازي،  إلىالتقرير  يشيرضدهم. المرفوعة القضية 

الحبس االحتياطي إلى أن ة حجازي قيد ، ظلت السيد2014 أيار/مايو 2في إلقاء القبض عليها ضد اآلخرين. منذ 

 16في إعالن براءتها  أيام من 4جاء إطالق سراحها بعد قد . و2017 نيسان/أبريل 20إطالق سراحها في تم 

 عن المحكمة. بعد صدر قد المعلل الخطي الحكم يكن لم، التقرير هذا كتابة تاريخ. وفي 2017 نيسان/أبريل

 استنتج. هابرئتإلى أن تّمت ت( شهراً  11وأي لمدة سنتين ) يوماً  1.081طوال االحتياطي  حجازيحبس  استمرلقد 

 فرصة كلعن المطالبة في  محاموهالم يتوان . االحتجاز فترة طولباإلعراب عن قلقهم الكبير جّراء  المراقبون

حاججة رسمية صادرة م دون منغير أنه لم تتم تلبية هذا المطلب أبداً، وذلك  كفالة،موجب بسانحة بإخالء سبيلها 

على وتظل قيد االحتجاز. س اأنه نيالمحامبإبالغ  المحكمة كتبةاكتفى  ،عن السبب االستفسار وعندعن المحكمة. 

 القانون أحكام بموجب مبرراً  االحتجاز استمرار كان إذا ما لتحديد تقييم أي راءلم يتم إج ،لمراقبينحد علم ا

االحتياطي قد شّكل  حجازي السيدةحبس  أن المراقبون استنتجسبب، فقد لهذا ال. الدولية المعايير أو المصري

آخر كالحبس االحتياطي  باستخدام الدولية القانونية مصر اللتزاماتوخرق  وهو الحرية فيطبيعي ال حقهاانتهاكاً ل

 المتهمينبيل ضرورة إخالء س على الدولي القانون ينص ذلك، إلى باإلضافة. فقط الضرورةيُلجأ إليها عند  اةأد

 يكن لم ما معقول زمني إطار  ضمن  المحاكمةفي الحبس االحتياطي في حال عدم التوّصل إلى عقد  المحتجزين

 . ضرورياً بقاؤهم في الحبس 

كإجراء وشكل صارخ بفي مصر  ستخدميُ وال يزال  كانالحبس االحتياطي  أن المراقبون يالحظومن جهة أخرى، 

 منهجي رفض معطويلة جداً  لفتراتيبقون في الحبس االحتياطي  الذينالمتهمين  نم جداً  كبير عددثمة  .عقابي

 لصالحهم. مشروطألي إفراج 

 المسائل: من عدداً  حجازي آية قضيةلقد أثارت 

 .التأخيرأي مبررات لهذا  تقديم وعدمالحبس االحتياطي لمدة طويلة غير معقولة  .1

 على هاتأثير أن تعتبر ما مدى   دونتحدد مواعيدها من المحاكمة التي  جلسات ينخيرات المفرطة بأالت .2

 وعدالتها. المحاكمة نزاهة قد تمس  على العواقب التي أو حجازي السيدة

 . بكفالة المشروط اإلفراج لمنحالمبرر  الغير رفضال .3

 .انفراد على محاميها مقابلة على القدرة عدم .4

 تسامحفضالً عن  ل،يالطو االحتجاز هذا بعد محكمةال أمام األدلة تقديم في المتكررة االدعاء خفاقاتإ .5

 .مقررة استماع جلسة في األدلة تقديمحيال هذا العجز عن  األول القاضي

السماح بعقد جلسات  وعدم المغلقة، الجلسة تلكحضور ب الدوليين للمراقبين األول القاضيعدم سماح  .6

 وجه على لمحاكمةل المسألة هذهض عر عدم عن فضالً  أسباب،أي مبررات أو  تقديممن دون  علنية

 ة.السرع



حبس االحتياطي لفترات المن المسائل التي تثير القلق بشكل خاص في هذه القضية هي اإلفراط في استخدام 

 .التبرئة بعدتهمين الم عن اإلفراج في والتأخيرعرقلة إمكانية الوصول إلى محام وطويلة، 

 آية حرمت قدف. عقابيكتدبير  اعتبارهمبرراً، كما يمكن  المفرطل والطوي حجازي السيدة احتجازلم يكن ، أوالً 

. والدستوري الدولي القانون بموجب مصر اللتزاماتصارح  انتهاك فيبشكل تعسفي، وذلك  حريتها من حجازي

 القاضي قبل من سيما ال، ومعقول  سريعالحبس االحتياطي بشكل  مسألةمعالجة  عدم فإنباإلضافة إلى ذلك، 

 المحلي القانون يكفله يذال حجازي السيدةافتراض براءة  كبير بشكلفقد قّوض ، المحكمة يرأس الذي لاألو

 .المحاكمة زاهة، األمر الذي قّوض بدوره نوالدولي

 أي ريفيتم تو لمإجراءات المحاكمة. ف أثناءتواصل مع محاميها لل كافيةال فرصةال حجازي السيدة تمنح لم، ثانياً 

قفص االتهام  قضبانعبر  محاميها وبين بينهاالتي دارت  المحادثاتمجمل  جريتتشاور. وقد أأماكن خاصة لل

مما ، هادفاعتحضير ووأخذ تعليماتها  المشورة تلقي على فكان من شأن ذلك  تأثيراً سلبياً . المحكمة قاعة داخل

 المدنية بالحقوق الخاص ليالدو العهد من( ب()3)14 المادة بموجب عادلة محاكمة في حقهايشكل انتهاكاً ل

تتعارض مع و ينالمتهمتحط من كرامة  المحكمة قاعةاالحتجاز في قفص االتهام داخل  ظروف أن كما. والسياسية

 قبل ثبوت اإلدانة. البراءة افتراضمبدأ 

 اإلجراء هذا نأفعلى الرغم من . تبرئتها بعد أيام لعدة االحتجاز قيد حجازي السيدة ىتبق أن المقبول غير من، ثالثاً 

 مصر والتزامات الدولية المعايير مع يتعارضغير أنه ، ةالمصريات والممارسوانين القكون منسجماً مع ي قد

 من العديد أن خاص بشكل القلق يثير ومما. والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 9 المادة بموجب

فحسب، وإنما هي ممارسات منهجية،  قضيتهاال تقتصر على  ازيحج السيدة محاكمة في تحديدها تم التيمسائل ال

 ة.المصري الجنائية العدالةتتصل بنظام 

 عاجل نحو على األساسية الشواغل هذه معالجةإلى  المصرية السلطاتعمد ت بأن المراقبون يوصيلهذا السبب، 

 .حجازي آية بقضية المتعلقة ديةالفر التدابيرفضالً عن ، نطاقاً  األوسع الجنائية العدالة نظام إطار في

 ة:المصري الجنائية العدالة بنظام يتعلق فيمابما يلي  المراقبونوصي ي

  

 .دفاعهمفي جو من السرية لكي يتمكنوا من تحضير  محاميهمب االتصال فرصةتهمين للم تتاح أن يجب .1

 .خاصة جلسات لعقدة كافية ومقنع أسبابتتوافر  لم ما، االمحاكمة علن تكون سائر جلسات أن ينبغي .2

 بغية، المحكمة النيابة العامة، فضالً عن تقديمها إلى عليها عتمدت التي إطالع المتهمين على األدلة يجب .3

 .مناسب بشكل دفاعالتحضير أن يتم 

 .المحاكم جميع في المحكمة داخل قاعة المتهمين الحتجاز الضيقة األقفاص استخدام إلغاء يجب .4

 وتجنب عملها بكفاءة إدارة في المحكمة تهدف إلى مساعدة لقضايال يةإلدار جراءاتاإل تنفيذ ينبغي .5

 .المفرط التأجيل

 اإلفراج طلبات تقديمل جراءاتكذلك اإلاطي ويبالحبس االحت المتعلقة والممارسات الشروط إصالح يجب .6

 .الدولية والمعايير اإلنسان حقوقب امتثالها لضمان المشروط

 ما، الفورإخالء سبيلهم على  لضمانإعالن براءتهم  بعدتهمين الم عن فراجاإل إجراءات يجب أن تُعالج  .7

من جانب النيابة  إجرائية خطوات على االعتماد دونمن و، بذلك تتوفر حجج وافية  تثبت عكس لم

 العامة.
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 والتقرير البعثة: األول  الجزء
 

  الوفد تشكيل

هذه  مراقبة مهمةتولي  إلى وق اإلنسان إلنجلترا وويلزلجنة محامي حقمن  أعضاءاألورومتوسطية للحقوق  دعت

 .محاكمةال

 حقوقفي مجال  لترا ويلزجالمحامين في إن نقابةل الدولي ذراعال هي محامي حقوق اإلنسان إلنجلترا وويلز لجنةو

 مبادئ لتعزيزخصصة م يوه وويلز، إنجلترا في المحامين نقابة مجلستختلف عن  مستقلة، هيئة وهي. اإلنسان

يمارسون عملهم في نقابة  محامين ضمهي تو. القانون سيادة خالل من األساسية اإلنسان حقوق واحترام العدالة

 اللجنة أعضاء يقدم. حقوقال دريسونية أكاديميين متخصصين في الشؤون القانوو وويلز لتراجانالمحامين في 

للمحاماة  ممارستهم سواء في   ،مجاناً  خدماتهم العامة اللجنة أعضاءإلى جانب  عشر ثمانيةالبالغ عددهم  التنفيذية

 بدواميعمل  تنفيذياً   إدارياً موظفاً  لجنةلضم اتكما . القانونية دراساتهم أو/و التعليمية والتزاماتهمأ مستقلبشكل 

 .كامل

 :إلى لجنة محامي حقوق اإلنسان إلنجلترا وويلز هدفت

 .دولياً  بها المعترف نساناإل حقوق ومعايير القانون سيادة تعزيز •

 في اً داطهاإل أوذين يواجهون التهديد ال اإلنسان حقوق عن والمدافعين والقضاة المحامين وحماية دعم •

 .عملهم

 مهنةإطار  داخلسواء  اإلنسان بحقوق المتصلة نينوالقوا اإلنسان بحقوق والمعارف االهتمام زيادة •

 أو خارجها. المحاماة

 .وحمايتهم اإلنسان حقوق تعزيز مجال في والعاملين لمنظماتل والدعم والتعاون المشورة تقديم •

 .الدولية اإلنسان حقوق بقضايا يتعلق فيما وويلز لتراجإن في المحامين نقابة مجلسإلى  المشورةتقديم  •

 أسباب هناك تكون حيثما اإلجراءات رصد لمن أج قانونيةال مراقبةالبعثات ب اللجنة تطلع، واليتها من وكجزء

 مهدداً. عادلة محاكمة يف المتهميكون حق  أو/وتها هاونز القضائية السلطةالتشكيك باستقالل  إلى تدعو

 دورها على الحفاظ ذلك ألجل و. وويلز لتراإلنج الخاصة واليتها باستثناء العالم بلدان جميع إلى اللجنة عمل ويمتد

 . يقانونبتأهيل  مستقلوناقد ومستشار  راقبمك

 التقاريروذلك باالستناد إلى  ويلر، وروبرت ميلون وغرين ريستوخ .أ ثيودورا ةالدكتورمن قبل  التقريركتب هذا 

 المحاكمة. جلسات حضورهمعقب  المراقبين جميع أعدها التي

 لجنة محامي حقوق اإلنسان إلنجلترا وويلز مراقبوسجل قد و. حجازي آية ةقضي في جلسات عدة تعقد

 التي حضروها حسب ما يلي: جلساتالفي  همءأسما

 

 المراقبون تاريخ الجلسة

 خريستو وشونا جولي .يودورا أثد.  2016فبراير/شباط  13

 خريستو وشونا جولي .يودورا أثد.  2016مايو/أيار  21

ن األول ديسمبر/كانو 17-18

2016 

 ويلر وروبرتخريستو  .يودورا أثد. 

يناير/كانون الثاني  15-16

2017 

 ود. بو مايسون بروفسور ماثيو هابولد

 ميلون وغرين خريستو .يودورا أثد.  2017فبراير/شباط  19-22

 كة( وميغان هيرستلملا غاالجر )مستشار   كاويلفيون 2017أبريل/نيسان  16

 

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7+%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
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 .بغيابهم ريستوخ وأخبروا الدكتور  اللجنة يمراقب عنها بعض رتعذّ التي  جلساتال بعض مترجمنا حضرقد و

 :التالية المنشورات في الواردةات المحاكم لمراقبة التوجيهية المبادئ التقرير يتبع

 .2009، الدولية الحقوقيين لجنةصادر عن  دليل - الجنائية اإلجراءات في المحاكمات مراقبة دليل •

 فالينبرغ راؤول معهدبين  مشترك منشور - اإلنسان حقوق مجال في الباحثة لبعثاتل يهيةتوج مبادئ •

 أيلول/سبتمبر الدولية، المحامينرابطة و لوند لجامعة التابع إلنساني لدوليا والقانون اإلنسان لحقوق

2009. 

 .2014 الثانية، الطبعة الدولية، العفو منظمةالصادر عن  العادلة المحاكمة دليل •

لحماية  األمامي الدفاعخط ات الصادر عن مؤسسة محاكمال مراقبةل اإلنسان حقوق عن لمدافعينا دليل •

 .2012 ،المدافعين عن حقوق اإلنسان

 وتقدير شكر

 األولى الزيارة خالل  سهلوا الذين اإلنسان لحقوق القاهرة معهد ممثلي من كبيرةمحلية  بمساعدة البعثة حظيت

 ليزيةجاالن/العربيةخدمة الترجمة الفورية بعمليات المراقبة أمنحوا و ،قضائيةال جراءاتاإل إلى الوصولإمكانية 

تسهيل والمتصلة بهذه القضية  الوثائق بعضكما تولوا ترجمة . االجتماعات من وغيرها المحكمة جلسات في

قد قدمت و. حجازي السيدة محاميفضالً عن ، هللا فتح والسيد حجازي السيدة من كل أسر معلقاءات ال

 التقريردعم وكذلك . األمنية والتدابير اللوجستيةاألورومتوسطية للحقوق بدورها المساعدة في الشؤون 

 للرأي العام. المتاحة والبيانات اإلخبارية والتقارير خاصةاجتماعات  في المقدمة المعلوماتب

 

 التمويل

 النفقاتغيرها من و واإلقامة النقل تكاليف لتغطيةللحقوق وذلك  األورومتوسطيةمن قبل  البعثةتم تمويل 

 .ولم يأخذ أي مراقب أجرا على عمله جراء عمليات المراقبة. إل الضرورية

 اجتماعات البعثة

 :القاهرة في التالية ياتشخصلبا المراقبون التقى، المحاكمة لمراقبة القطرية اتالزيار خالل

 .حجازي آية عائلة أفراد •

 .هللا فتح محمد عائلة أفراد •

 .حجازي آية العامل على قضية القانوني الفريق أعضاء •

 .القاهرة في حكومية غير منظماتعدة  من المدني المجتمع ممثلو •

 .القاهرة في ةالجنائيقضايا وال اإلنسان حقوقن في قضايا محامو •

 

 الدولية الوفود أعضاء مع عام بشكل مصر في واألوضاع الراهنةالقضايا  لمناقشةا فرصة للمراقبين أتيح وكذلك

 مصرفي  األوروبي االتحادبعثة و القاهرة في البريطانية السفارة ممثلوا في ذلك بم، حجازي آية محاكمة عقب

 .األمريكية المتحدة الوالياتسفارة و الفرنسية والسفارة

 فيالسائد  ليالحا المناخنظراً إلى و. القاهرة في اإلنسان حقوق عن ومدافعين بمحامين أيضا المراقبون والتقى

لم يتم و ،1ومهددين نيمستهدف الخصوص وجه على اإلنسان حقوق عن نووالمدافع نوالمحام يبدو حيث مصر

 .ي بشكل عاممصرالالقضاء  بشأن وأ القضية هذه تفاصيلبشأن  المراقبون معهم ناقشت الذين األفراد أسماءذكر 

                                                             
 الرابط على، 2016 أيلول/سبتمبر 19المؤرخ في  مصر في محامينبشأن ال اإلنسان حقوقمحامي  لجنة بيانيُرجى على سبيل المثال مراجعة   1

http://www.barhumanrights.org.uk/bhrc-leads-international-outcry-over-treatment-of-egyptian-lawyers-

and-human-rights-defenders/ 
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المسؤول عن  العام مدعيلليسمح  مصر فياالدعاء  والقانون  ،االدعاء فريق مقابلة من المراقبون يتمكن لم

 بالبيان باإلدالء قامقد  العام المدعي أن من الرغم على، محله المحكمة حضور آخر عام مدع من طلبي أن لقضيةا

التواصل مع  من المراقبون يتمكن لم، األول القاضيبرئاسة  ةمنعقدالالمحاكمة  جلسات وخالل. بنفسه الختامي

 المحاكم في وليس القضاةمداوالت  ةغرف في سريقد بشكل عت اإلجراءات كانتإذ ، العام المدعي أو القضاة

غير أن ، العامة النيابة رئيس مع واحدة مرة االجتماع من المراقبون تمكن، شباط/فبراير 22 وفي. المفتوحة

 للقاء رسمي طلب أيقديم ي ولم. طلع عليهاالت يمكن ال التي الجلسات اخفاء مواقيت بسبب صعباً  كان الوصول

 .العام المدعي
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 الخلفية العامة: الثاني الجزء
  2في اآلونة األخيرة الخلفية السياسية والتاريخية

. عاماً  ثالثين لمدة البالد وحكم مصرسدة الرئاسة في  مبارك حسنيتبوأ  ،1981 األول تشرين/أكتوبر في

 التنفيذية السلطةفسلم حينها ، شباط/فبراير 11 فيسقاطه إ إلى شعبية انتفاضة أدت، 2011 عام أوائل وفي

ى المجلس تولو. انتقالية لفترة، المسلحة للقوات األعلى المجلسأي ، مصر في عسكري جهازإلى أعلى 

 عدوو. آذار/مارس 19 في استفتاءبر ع هعدل ثم الدستورعلّق و البرلمان وحل الحكومة على السيطرة

، ةودموي ةطويل تكان "االنتقالغير أن عملية ". الديمقراطية إلى باالنتقال سلحةالم للقوات األعلى المجلس

 .مصر في اً مستمر األساسية والحقوق الديمقراطية أجل من النضالال يزال و، العوائق  من العديد مع

 ماعةج المنبثق عن والعدالة الحرية حزبفاز  ،2012 الثاني كانون/نايريو 2011 الثاني تشرين/نوفمبر بينو

 مجلسفي  األصوات من نصيب بأكبر، المصري رلماننيابية في البال االنتخابات في المسلمين اإلخوان

 انتخاباتلك تقد عقبت و؛ اتقليبعدد كبير أيضاً من أصوات األ السلفية األحزابفازت  أن في حين ،الشعب

 غير االنتخابي القانون أن ياالعل الدستورية المحكمة أعلنت، 2012 حزيران/يونيو وفي. الشورى مجلس

 التشريعية لسلطةحديثاً ا المنتخب الشورى مجلس تولىف .الشعب لمجلس جديدة انتخابات إلى تودع دستوري

 ،والعدالة الحرية حزب مرشحتبين أن  عندما، الرئاسية االنتخابات سبقت التي الفترةوخالل . ةمؤقتلفترة 

عدداً  األخيرة اتاللحظ في المسلحة للقوات األعلى المجلس درأص، للفوزجدية  فرصةيتمتع ب ،مرسي محمد

 يس.الرئ صالحيات فعال بشكلصت قلّ  التي المراسيممن 

 اليمينبأداء  مرسي محمد مقا، دورتين وكانت موضع خالف شديدخالل  جرت التي االنتخابات وبعد

 االستياء أن غير. للجميع شاملة حكومةبتشكيل  ووعد ،2012 حزيران/يونيو 30 في لمصر اً رئيس الدستورية

 السيما، األخرى مؤسسات مع السلطةعلى  صراعاتال ةالتنفيذيالسلطة كان هم إذ  بسرعةتنامى  حكمه من

مرسوم دستوري ل هراصدإ بعد مرسي معارضة تبلورت وقد. التأسيسية للجمعية ةلخالفييلة االتشك و، القضاء

من قبل أي فرد أو ال يمكن الطعن فيها نهائية ال قراراته" أن على ينص 2012 تشرين الثاني/نوفمبر 22 في

 الشوارع إلى المصريينفنزلت حشود غفيرة من . "جديد برلمان وانتخاب لى حين وضع دستور جديدهيئة إ

، معتبرين أن الصالحيات مرسي الرئيس قرار يينمصرال القضاة كبار أدانكما .  على هذا اإلعالناحتجاجاً 

 .القضاء استقالل على مسبوق غير اعتداء الجديدة تشكل

 استمر ولكنه، ثيرة للجدلالم مراسيمه معظم إلغاء على مرسي الرئيس وافق، 2012 األول كانون/ديسمبر في

 كان الذي –موضوع جدل  التأسيسية الجمعية أعدته الذي – الجديد الدستور مشروعبشأن  االستفتاء في

 حكم ضد جماهيرية احتجاجات إلى دعتالتي  "تمرد" حركةتأسيس تم ، 2013 نيسان/أبريل يا. وفحجان

ا أنه حركة تمردعت ادّ و، 2013و/حزيران ونيي 29 وبحلول؛ 2013 حزيرانو/يوني 30 في مرسي الرئيس

 بدعم حملةال وحظيت. مبكرة رئاسية انتخابات إجراء إلى دعوعريضة ت على توقيع مليون 22 تجمع قد

 المصريين ماليين خرج، 2013و/حزيران يوني 30وبتاريخ . العسكري والجهاز األمنية األجهزة من كبير

 إنذارعن توجيه  السيسي الفتاح عبد المسلحة القوات وقائد الدفاع وزير أعلن، التالي اليوم وفي. الشوارع إلى

                                                             
 .األورومتوسطية للحقوق بلقالمقدمة من  والقانونية السياسية الخلفية لهذه امتنانهم عن اإلنسان حقوقمن محامي  المحاكمات مراقبو يعرب  2
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 عينسيتف وإال، الشعب لمطالب لالستجابة ساعة 48 السياسية القوى جميعمهالً م، مرسي للرئيسأخير 

 .الجديدة المرحلة االنتقاليةوضع خارطة على   الجيشب

 من الجيش زلهع، 2013 تموز/يوليو 3 وفي، عن الحكم التنحي أو تنازالت تقديم مرسي الرئيس رفض

 ورئاسيةتشريعية  انتخابات ذلك في بما، مرسي بعد ما لفترة" طة المرحلة االنتقاليةيرخ" عن وأعلن منصبه

 رئيس، منصور عدلي وعين، 2013 عام دستورإلغاء قوات المسلحة عن لل األعلى سالمجل وأعلن. جديدة

 من مؤلفة لجنةتم تعيين ، 2013تموز و/يولي وفي. لمصر مؤقتاً  رئيساً ، مصر في العليا الدستورية المحكمة

 ضّمت أكبر مجموعة إلى المقترح نصهمتم إرسال  وقد. الدستور تعديلمن أجل  قانونيين خبراء عشرة

 الرئيس إلى نهائية مسودةثم أرسلت هذه اللجنة . مختلفة مجموعات من وممثلين سياسيين منعضواً  خمسين

 الثاني كانون/يناير 15و 14بين  هذا الدستور مشروع على استفتاء أجريو. 2013 كانون األول/ديسمبر في

 التخوفات.بممتلئ في ظل جو  هذا المشروع لكن مراست و. 2014

 من الفاآل على القبض ألقيف ،كبيراً حداً  السياسية المعارضة قمعبلغت عملية ، 2013 موزت/يوليو منذ

  السلطاتإثر اقتحام  األشخاص مئات قتل، 2013 آب/أغسطس وفي، السلطة من إقالته بعد مرسي أنصار

اد نطاق قبل امتد طويل وقت يمض ولم. لتفرقة المعتصمين النهضة وميدان العدوية بعةارميدان  لمعتصمي

مدافعون  نشطاء فيهم بمن، السلميين المعارضيناألخصام و ختلفيطال مو مرسي مؤيدي تجاوزيل الدولة قمع

ابتداًء . حكمأسلوبها في الو السلطات قرارات انتقاد على تجرؤوا ومواطنون فيوناوصح اإلنسان حقوقعن 

 علىالرأي العام و الرئيسية اإلعالم ئلوسا لحث واسع نطاق على األمن انعداماستغالل  تم، الفترة هذهمن 

 حتى أكثر، السياسي المشهد أنحاء جميع في برز الذي السيسيوإلقاء الضوء على ، باإلجماع الحكومةدعم 

 هفي معظم األحيان. كما أن االعالمية غائباً عن الساحة اسمه كان الذي، منصور عدلي ،لدولةل رئيس من

 فيسيئ ال جلهمس  بسبب  المسلمين اإلخوانإزاء  والغضب اإلرهاب من الخوف غالباً ما كانت تثار مشاعر

 من نوع أي وتقويض، الجيشدعم و شخصياً  لسيسيا ماعدإ بغرض عسكريةقوات اللل ءالوالادعام وحكم ال

 .الدولةمعارضة  أو االنتقاد أو االحتجاج

، مصر في الثورة بعد الثانية لرئاسيةا االنتخاباتت يجرأ، 2014 أيار/مايو 28و 26 بينخالل الفترة الممتدة 

 بنسبةات فوزه النتخابالعليا ل اللجنة أعلنتوقد . لمصر اً جديد اً رئيس السيسيإعالن  تم، حزيران/يونيو 3 وفي

 قد المؤهلين الناخبين من% 47أشارت التقديرات إلى أن و، صباحي يندحم الناصري منافسه ضد% 96.1

 مقارنةمل أ ةً خيب الرسمي الرقم هذا براعتُ ؛ فقد للسيسيشاركة تحدياً سياسياً شّكلت نسبة الم. بأصواتهم أدلوا

 .3ثالث ليوم االقتراع تمديدمع  حتى، إليه دعاالتجييش الذي ب

 األول تشرين/أكتوبر في الشعب لمجلس تشريعيةال نتخاباتاال كانت، تأجيلالعدة عمليات  وبعد

 من ببطء المنظمة المعارضة وحركات حزاباألإخراج  تم، 2013 عام ومنذ. 2015 األول كانون/ديسمبرو

شاركت ، 2015 عامخالل ؛ ةالعامحياة السياسية لل التدريجينهاء واإل القمعجّراء أعمال  السياسي الميدان

 السيسي الرئيس وطالب .4وسياساتها الحكومة تدعموالية م انتخابية قوائم تشكيل في مختلفة حكومية هيئات

 البالد أنحاء جميع في األمن تشديد تم، لالنتخابات ستعدادااالو الدولة لدعم موحدة حركة كيلبتش المرشحين

 يموظف منحتم  ،األول تشرين/أكتوبر منتصف وفي، للتصويت للمصريين عامة نداءات الرئيس ووجه

في األصل  يشعرون كانوا الناخبين معظمغير أن  ،المشاركة على لتشجيعهم يوم نصفإجازة  العام القطاع

                                                             
election-presidential-sisi-al-fatah-https://www.theguardian.com/world/2014/jun/03/abdel-يُرجى مراجعة الرابط   3

ptegy-vote 

 election/-an-of-http://www.madamasr.com/en/2016/03/14/feature/politics/anatomyيُرجى مراجعة الرابط   4

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/03/abdel-fatah-al-sisi-presidential-election-vote-egypt
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/03/abdel-fatah-al-sisi-presidential-election-vote-egypt
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/03/abdel-fatah-al-sisi-presidential-election-vote-egypt
http://www.madamasr.com/en/2016/03/14/feature/politics/anatomy-of-an-election/
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ظلت ، أخرى ومرة. المتاحة السياسية لخياراتمدركين لمحدودية ا كانواهذه االنتخابات و إزاء أمل بخيبة

 معظمقد ظلت ف، %28 نسبة عن أعلنت السلطات أن من الرغم علىف. مجهولة المشاركة على اإلقبالنسبة 

 –أقّل من ذلك بكثير  ةالحقيقي اإلقبال نسبة كونت أن المرجح ومن. الشباب من خاصة ،فارغة االقتراع مراكز

 .للنظام نكسة يعتبر كان الذي هوسجل هوسياست السيسي الرئيسحكم  من اً عام تنصالً مما يشكل 

 مباشر بشكل تهدد التي الصارمة القوانين من العديد( منصور عدلي وحكومة) السيسي الرئيس أصدر

 قانون باسم المعروف، 107/2013 القانوند تم إصدار فق. التعبيرحرية و الجمعيات تكوينو التجمع حريات

من  عتراضاتعاصفة اال من الرغم على، 2013 الثاني تشرين/نوفمبر في رئاسي مرسوم بموجب، التظاهر

 لحقوق المتحدة لألمم السامية لمفوضيةو وزراء وستة سياسيةال قوىمختلف الو اإلنسان حقوق جماعات

سلمية في مصر ال ظاهرالت قد صار ال" هأن مصرية حقوقية حكومية رغية منظم 16 أكدتكما . اإلنسان

يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم 

 طويلة ةوصلت في بعض الحاالت إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس االحتياطي لفتر لفتراتعليهم 

ط غير منطقية وغير عملية يفرضها القانون على منظمي التجمعات السلمية، من بينها في ظل شرو ]...[

 واضح انتهاك في "...استناًدا ألسباب فضفاضة "اإلخطار"وزارة الداخلية في االعتراض على لحق الاعطاء 

 .5في التجمع السلمي الذي يضمنه الدستور للحق

 اختصاصوسع بموجبه نطاق ي مرسوماً  السيسي ئيسالر أصدر، 2014 أكتوبر/  األول تشرين 27 وفي

 شباط/فبراير وفي. "الحيوية" العامة المرافقرقلون يع أو يهاجمون الذين المدنيينشمل ل العسكرية المحاكم

 مكافحة وقانون( 8/2015 رقم القانون) يةاإلرهابالكيانات  قانون السيسي أصدر، 2015 آب/أغسطسو

 األنشطة ليشمل لإلرهاب النطاق وواسع مبهماً  تعريفاً  انيعطيين ذ  لال(، 94/2015 رقم القانون) اإلرهاب

 السياسية واألحزاب المدني والمجتمع العماليون والناشطون الطالب بها يقوم التي المختلفة السلمية

 هذه تتجرم .6"الوحدة الوطنية"أو  "المة المجتمع"س على الحفاظ باسمو، "وسيلة بأي" فيوناوالصح

 واإلضراب السلمي ظاهروالت الجمعيات تكوين حريات تنتهك التي السلميةاإلجراءات  من العديد يمالمراس

. الصحافة وفي اإلنترنت على المعلوماتنشر  وحرية والتعبير الرأي حرية عن فضالً ، دستورالتي يضمنها ال

 استخدام على القانون بإنفاذ المكلفين الموظفين ويشجع، العقاب من اإلفالت 94/2015 رقم القانون يعزز كما

 .7ةقاتل وغير عنيفة غير أعمالعلى خلفية  باإلعدام لمواطنينسمح بالحكم على اوي، المميتة القوة

خالل  التنفيذية السلطة أقرتها التي القوانين مئات مراجعة الشعب مجلس إلى هدعُ ، 2014 عام لدستور ووفقاً 

العام  االنطباع عزز مما، شهر من أقل فيتمت هذه المراجعة  قدو. برلمانمن دون  الماضية الثالثيناألشهر 

 .التنفيذية للسلطةأداة موافقة من دون نقاش  بمثابة سيكونالمجلس  بأن

 خطر، اإلنسان حقوق حركة سيما الو، المستقل المدني المجتمعواجه يف، 2017 عام فيأما اليوم ونحن 

بشأن تنظيم  صارم قانونى لع السيسي الرئيس تصديق أدى، 2017 أيار/مايو فيف. مصر في التاماالندثار 

 ةدوليال اتحتجاجموجة عارمة من اال إلىما أدى الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال األهلي، عمل 

                                                             
و ( 73المادة ) 2014هذا الحق مضمون بموجب كل من دستور العام . http://www.cihrs.org/?p=17647يُرجى مراجعة الرابط   5

كان معموالً به عندما عمد عدلي منصور إلى إصدار قانون والذي  (10المادة ) 2013 تموز/يوليو 8الصادر في  اإلعالن الدستوري

 .التظاهر

  http://www.cihrs.org/?p=11028يُرجى مراجعة الرابط   6

على الرابط  والمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةالتعليق القانوني لمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان   7

http://www.cihrs.org/?p=17160  

http://www.cihrs.org/?p=17647
http://www.cihrs.org/?p=11028
http://www.cihrs.org/?p=17160
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 .الدولية القانونية مصر والتزاماتالذي يكفله الدستور  الجمعيات تكوين حرية في الحق بانتهاك تنددالتي 

(، 70/2017 القانون) نظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال األهلي الجديدت قانون ويفرض

 غير لمنظماتعلى ا شاقة عملية، البرلمانقبل  من اعتماده من أشهر ستة بعدتمت المصادقة عليه  الذي

ات الجمعيات والمؤسس تسجيل حظري، كما االجتماعي التضامن وزارة لدى تسجيلهاكي يتم ل الحكومية

حدد ي(. المحاماة شركات مثل) صلة ذي آخر قانوني إطار أيبموجب  اإلنسان حقوق مجال فيالعاملة 

 مقتصراً الذي يمكن للجمعيات والمؤسسات األهلية ممارسته ويجعله  المقبول لنشاطا جداً  ضيقبشكل القانون 

 الحكومية غير المنظمات إنشاء أمام جديدة عقبات يضيف وهو. االجتماعية أواألهداف اإلنمائية  على

 نشاط القانونرقل يع، ذلك إلى باإلضافة. مصر في للعمل الدولية الحكومية غير المنظمات تسجيل ويصعب

 والحصول الدولية الكيانات مع للتعاون مسبقة موافقةإذ يشترط ، عديدة بطرق المسجلةاألهلية  المنظمات

 ذلكإلى  فاويض 8.أخرى قيودفضالً عن ، الخارج في أو مصر في جديدة مكاتب وفتح أجنبي تمويل على

 ةأجنبيمن جهات  تمويل تلقي على معاقبةمن أجل ال 2014 عام في العقوبات قانون من 78 المادةتعديل 

 .9المؤبد السجن عقوبة وفرض" القومي باألمن اإلضرار" لغرض

 الطوارئ قانونه سيُعاد العمل بأنو البالد في الطوارئ حالة السيسي الرئيس أعلن، 2017 نيسان/أبريل وفي

 استخدمه القانون هذاو. الدستورية الحقوق تعليق إلى يؤدي مما، أشهر ثالثة لمدة 162/1958 رقم المشين

 كانقد ف، السلمية المعارضةم أفواه تكولغاء الحياة السياسية العامة إل من الزمن عقودعلى مدى  مبارك نظام

 عام في مرسي بالرئيس اإلطاحة بعد أنشئالذي  عرفيال قانونال أعقبهف، 2011 ثورة اندالع حتىنافذاً 

 .2017 تموز/يوليو في البرلمان قبل من الطوارئ حالةوقد تم تجديد . 2013

 السلمية ممارستهم بسبب 10الحقة القضائيةوالم للمضايقة باستمرار اإلنسان حقوق عن المدافعون يتعرض

 التمويل قضية" ستقلمال دنيمال جتمعمال ىعل القضاء ىإل الرامية ريالتداب أبرز ومن. مصر فيلنشاطهم 

 رغي تانظممال 2011 عام يف بدأت التي التحقيقات من ىولاألجولة ال استهدفت قدف. 173 رقم "جنبياأل

 حين أن الجولة الثانية انطلقت ضد المنظمات األهلية المصرية في في 11،نساناإل لحقوق الدولية الحكومية

 المصريين المواطنين ضد القومي األمن جهاز جرائم عن الكشفساهم في التي ت سيما ال، 2016 عام

 بحقوق المعنية المحلية الحكومية غير المنظمات موظفي من العديد تلقى وقد .12جائرةال لقوانينا عارضتو

 حقوق دراساتل القاهرةمركز ’ان من موظفبما في ذلك ، التحقيق قاضي أمام للمثول استدعاءات اإلنسان

 مدافعين سبعةقد تم اتهام ما ال يقل عن و ،13‘النسويةنظرة للدراسات ’مجموعة  من موظفين وثالثة ‘اإلنسان

 10و حقوقيةمجموعات  عسبأموال ، فضالً عن تجميد مصر خارج السفرمن  24منع و اإلنسان حقوق عن

 .اإلنسان حقوق عن مدافعين

                                                             
 activities/-ngos-restricts-harshly-law-new-ttp://www.euromedrights.org/publication/egypthيُرجى مراجعة   8

a-assets-defenders-rights-human-freeze-to-court-http://www.euromedrights.org/publication/egypt-يُرجى مراجعة   9

finishing-blow-for-civil-society/ 

10  archive1.com/?u=9ec44691d1d1c1f12ca6b1d02&id=8ad9e98f20&e=004f8c219b-http://us2.campaign 

11  -ngos-funded-foreign-against-case-update-daily-digests/egypt-news-http://pomed.org/regional

assets/-workers-ngo-of-freezing-review-to-court-reopened 

  http://www.cihrs.org/?p=18357جى مراجعة لالطالع على القضية، يُر  12

  society/-civil-on-crackdown-the-stop-http://www.euromedrights.org/publication/egyptيُرجى مراجعة الرابط   13

http://us2.campaign-archive1.com/?u=9ec44691d1d1c1f12ca6b1d02&id=8ad9e98f20&e=004f8c219b
http://pomed.org/regional-news-digests/egypt-daily-update-case-against-foreign-funded-ngos-reopened-court-to-review-freezing-of-ngo-workers-assets/
http://pomed.org/regional-news-digests/egypt-daily-update-case-against-foreign-funded-ngos-reopened-court-to-review-freezing-of-ngo-workers-assets/
http://pomed.org/regional-news-digests/egypt-daily-update-case-against-foreign-funded-ngos-reopened-court-to-review-freezing-of-ngo-workers-assets/
http://www.cihrs.org/?p=18357
http://www.euromedrights.org/publication/egypt-stop-the-crackdown-on-civil-society/
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 تقمعو المعارضة إلسكات محاولة في معارضاً  ناشطاً  60 اعتقال تم، 2017 حزيران/يونيو في

 المحاميفأمضى  .السعودية العربية المملكة إلى األحمر البحر في جزيرتينالتنازل عن  ضد اتاالحتجاج

 على حكمكما تم ال. يوماً  12 لمدة القسري لالختفاءتعرض وقيد االحتجاز  يوماً  40 حسين طارق الحقوقي

 الرئاسية االنتخابات قبل القمعشتد ي أن المتوقع ومن. هماحتجاجبسبب  االسكندرية يف بارزين محامين سبعة

 ومرشححقوقي  محام وهو، علي خالدقد تم اتهام و. 2018 حزيران/يونيو في إجراؤها المقرر المصرية

 فى لرئاسةل الترشح من يتمكن لنف هذنبثبت يُ  أن في حالو". العامة اآلدابخالل باإل" بتهمة، للرئاسة سابق

 .2018 عام

 بوجه للخطر اإلنسان حقوقي مدافعتعرض  إلى الجمعيات تكوين التعبير حريةل المستمرة االنتهاكات تؤديو

 بارزة منظمةي وه، التعذيب ضحايا تأهيل إلعادة النديم مركزتم إغالق ، 2017 شباط/فبراير وفي .14خاص

 عايدة ته،مديرفي حين تواجه  ،15إداري أمر صدور إثر، القاهرة في والعنف التعذيب لضحايا الدعم تقدم

 .لسفربمنع احكما  ،الدولة سيف

 على الغيابي حكمفقد تم ال. المعارضة أشكال من شكل أي لمنع واسع نطاق على األمنية الحجج تستخدم

 على حساباً إثر إنشائه  سنوات 10 لمدةبالحبس ، السجن في الياً محتجز حال، رمضان محمد يحقوقال محاميال

لقد . الوطنية الوحدةتقويض و العام بالنظامشانها اإلخالل  من السيسي الرئيس ضد آراء عن فيه يعبر فيسبوك

 النطاق الواسع بتعريفه المعروف، (94/2015) اإلرهاب مكافحة قانونل انتهاكات إلى القرارهذا  استند

 .اإلرهابية لألعمال

 إجراءات أي دونوذلك من ، 2017 أيار/مايو منذ مصر في إلكتروني وموقع منفذ 100 من أكثر توقيف تم

 ونشر والتطرف اإلرهاب نشرفهي  الحكومةأما التهمة الموجهة إليها من قبل . قضائي إشراف أو قانونية

 .األكاذيب

 ةالعامالنيابة السلطة القضائية المصرية و
 المادة تنص .طويلة عقود منذ مصر يف دستورمن قبل ال مكفول القضاء استقاللالمتعلق ب العام المبدأإن 

 ال جنائية جريمة القضائية الشؤون في التدخل جعلتو القضاءاستقاللية  على 2014 عام دستور من 184

 .لتقادمقانون ال تخضع

 قانوناً  السيسي الرئيس أصدر، 2017 عام فيبعدة طرق. فو بشدة وضقُ  قد هذا القضاء استقالل مبدأغير أن 

 نواب ثالثة بين من القضائيةالهيئات  رؤساء بتعيين للرئيس يسمحإذ لسلطة القضائية س بايم للجدل مثيراً 

 ومحكمة ةاإلداريالنيابة هيئة وقضايا الدولة ة هيئال على ذلك وينطبق. ةقضائيهيئة  كلترشحهم  رأساء

 .16الدولة ومجلس النقض

 

                                                             
  report/-egypt-words-own-their-http://www.euromedrights.org/publication/inيُرجى مراجعة   14

  authorities/-egyptian-shut-nadeem-el-egypt-http://www.euromedrights.org/publication/alertيُرجى مراجعة   15

judicial-threatens-legislation-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/new-يُرجى مراجعة   16

 egypt/-in-independence 

http://www.euromedrights.org/publication/in-their-own-words-egypt-report/
http://www.euromedrights.org/publication/alert-egypt-el-nadeem-shut-egyptian-authorities/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/new-legislation-threatens-judicial-independence-in-egypt/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/new-legislation-threatens-judicial-independence-in-egypt/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/new-legislation-threatens-judicial-independence-in-egypt/
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 ذلك ويشمل ،استخدام السلطة لسوءالمجال  فسحي مما، القضاة تجاه واسعة صالحياتب العدل وزارةكما تتمتع 

 الحكومية الوزارات في للعملالذين تتم االستعانة بهم  القضاة وتحديد معينة لمحاكم قضاة تعيين في الحق

الحق ب حكومي لوزير تسمح ألنها القضاء استقالل السلطات هذه تهددو. القضاةضد  تأديبية إجراءاتخذ بواأل

 .التنفيذية السلطة إرضاءعلى  لقضاةحفز اوت تهممعاقب أو القضاة مكافأةل

 المستويات على سيما ال، ةالقضائي اتالتعيين مينظبت التنفيذية للسلطة يسمح القانوني الهيكلمن جهة أخرى، 

بعض بحق  التأديبية اإلجراءات من عددتم اتخاذ ، 2016 عام فيف. مسيسة قرارات اتخاذفيسبب ي مما، العليا

م غض الطرف عن أحكام ت، نفسه الوقت وفي. المسلمين اإلخوان جماعة دعماتهامهم ب على خلفية قضاة

 علني بشكل السيسي لرئيسمناصرين ل اةصادرة عن قض( قانونية غير حتى أو)ثيرة للجدل مقضائية 

 ةالنزاه مبادئ فإن، بالتاليف ،17السياسيينعارضين الم لمحاكمة اختيارهم تمياالحيان  غالبفي و، ةحماسبو

 .أيضاً  مصر فييداً شد استبداداتشهد  والدستورأمام القانون  القضائية والمساءلة القضائية

 نقل القضائية سلطةلل منحي نهفإ، الدولية المحامين رابطة عن الصادرة القضاء الستقاللدنيا ال معاييرلل وفقاً 

راهن ال يتوافق ال النظامأن  غير. القاضي لموافقة خاضعة تكون أن يفضلأنه و أخرى إلى محكمة من قاض  

 .التوصية هذهمع 

في المالحقة القضائية ب يتعلق فيما  ستقاللالاوثيقة مكتوبة تنص على  ايضا على الحصول يمكنوكذلك 

 المجلس قبل من يجب أن يكون مصر في العامالنائب  تعيين أن على 2014 عام دستور ينصو. مصر

 تعيين فيالمشاركة ب العدل لوزير أيضا يسمح 2014 عام ستورد أن غير .قاض بقيادة و للقضاء األعلى

 المصرية الشرطة أكاديمية خريجو يحصلكما . أخرىمراكز  إلى العاميننواب ال نقل وفي التحقيق قضاة

بناء على . ةالعامنيابة ال مكاتب إلى الشرطة كزامر من بسهولةفيمكن نقلهم  القانون فيإجازة  على تلقائياً 

 األجهزة نع العملية الناحية من مستقلةغير وجداً  مسيسة مصر في القويةيئة النيابة العامة ه فإنذلك، 

 .18التنفيذية السلطة أو األمنية

 النيابة العامةمكتب 
المادة تنص  ي إذلحكوماالقضائي جهاز العام، هو ذراع مستقل للنائب مكتب النيابة العامة، الذي يرأسه ال

ي قاضالالعام هو النائب . و"النيابة العامة جزء ال يتجزأ من القضاء"لى أن ع 2014ستور عام من د 189

 ، لم يعد2012عام في المجلس األعلى للقضاء. ومنذ اإلصالح الدستوري من قبل اره يختتم ايو  االكثر خبرة

من  173ة . غير أن المادهتعيينصالحية بوإنما فقط العام، نائب اختيار البصالحية رئيس الجمهورية  يتمتع

قد ألغت  (2014من دستور عام  189في المادة  اعليهتي تمت المحافظة المعدل )ال 2012دستور عام 

سن التقاعد اإلجباري(  هغوأو بل تهحتى استقالإذ كان النائب العام يبقى في منصبه إثر تعيينه ) الدائمة الوالية

 .19تمدتها أربع سنوابحيث بات اليوم يشغل منصبه لوالية واحدة 

العامون كمحققين نواب ويعمل ال ،ة في فرنساالعامنيابة مكتب النموذج  المصري بع مكتب النيابة العامةيت

العامون عن التحقيق األولي نواب ميز الت. وفي مصر، يعلى حد سواء مدعين عامين في قاعات المحكمةكو

                                                             
  http://www.cihrs.org/?p=18411يُرجى مراجعة   17

، "دور النيابة العامة في القمع في مصر( "POMED)اجعة تقرير مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط يُرجى مر  18

content/uploads/2016/11/POMEDAnsaryEgyptReport.pdf-http://pomed.org/wp  

http://egyptjustice.com/public-:  فقرات الالحقة التي تصف مكتب النيابة العامة مستمدة من مشروع العدالة في مصرإن ال  19

office/-prosecution 

http://www.cihrs.org/?p=18411
http://pomed.org/wp-content/uploads/2016/11/POMEDAnsaryEgyptReport.pdf
http://egyptjustice.com/public-prosecution-office/
http://egyptjustice.com/public-prosecution-office/
http://egyptjustice.com/public-prosecution-office/
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 العاموننواب قيق الذي يجريه المعلومات استخباراتية والتحوالذي يسفر عن الذي تجريه أجهزة الشرطة 

دون الحاجة إلى أي شهادة حية من في المحكمة كدليل موضوعي الخطي الناجم عنه التقرير ب قد يقبل والذي 

 .داعمة

 وتجري التحقيقات الجنائية عموماً لتقصي الحقائق. إجراء تحقيق محايد وغير متحيز بالعام نائب يتمثل دور ال

النيابة العامة مكتب ل أيضاً جوز يغير أنه مواطنين أو مسؤولين حكوميين،  بناء على شكاوى مقدمة من

 خاصة به. بناء على معلوماتبها  رةدالمبا

األسس الموضوعية  نتاج بشأنيعني أنه ال يمكن االستمما ، إلزامياً  ويعتبر التحقيق في الشكاوى الجنائية

 .للشكوى من مجرد فتح تحقيق

 الشهودإلفادات قضائي سؤولين في الجهاز الالعامون بصفتهم منواب الستمع يإجراء التحقيقات، في معرض 

أي العام، شأنه في ذلك شأن نائب كل من الشاهد والمن قبل  بيان خطي يوقعيتم تحويله إلى ي ذالتحت القسم 

الشاهد  دون الحاجة إلى استدعاءمن  موضوعياً  . ويشكل هذا البيان القانوني دليالً شهادة محلفةأو فادة إ

 .لإلدالء بشهادته أثناء المحاكمة

شكل على التهم إلى المحكمة االبتدائية يتم رفع محاكمة، إجراء النيابة العامة أن األدلة تبرر  ىرأن تفي حال 

كل مدعى عليه. ويشكل ملف موجهة إلى لكل تهمة الداعمة ألدلة باإحالة تتألف من بيان بالتهم وموجز 

 .دون الحاجة إلى استدعاء شهودمن أدلة موضوعية للمحاكمة  ةمالعانيابة اإلحالة وال

 معايير حقوق اإلنسان
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية محددة المعايير القانونية الدولية المنطبقة على مصر إن 

حجازي  محاكمة آيةدى امتثال م التقرير م. يقيّ 1982دقت عليه مصر في عام االذي ص (1966)والسياسية 

حيثما كان ذلك كما يشير للمعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 كانون الثاني/نايري 18في تنفيذ ي دخل حيز الذ، ال2014الدستور المصري لعام باحكام ذات صلة  مع ناسباً تم

2014. 

ير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص االمتثال للمعاي مدى وعلى وجه الخصوص، يقيم التقرير

 :بالحقوق المدنية والسياسية على النحو التالي

 (من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 9ن الشخصي )المادة االحق في الحرية واألم •

 (من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14الحق في محاكمة عادلة )المادة  •
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"بالديجمعية ": آية حجازي ودعى عليهالما  
 

وهي  .2014 عام في اعتقالهاكانت في السابعة والعشرين من عمرها حين تم ، حجازي أحمد نبيل محمد آية

 األهلية. بالدية جمعية ومديرمؤسسة 

 مع بالتعاونوذلك ، 2013 عام "بالديجمعية " تأسيسإلى  نيناحس محمد زوجهامع  حجازي آيةعمدت 

 ووفقاً . القاهرة وسطالجمعية  مكتب يقع. الشوارع أطفال مساعدة بقصد، اآلخرين المتطوعين من عدد

؛ السلوك تحسين؛ التعليم: األهداف من عدد لتحقيق األطفال مع العمل إلى الجمعية تسعى، المعلنة ألهدافها

 لم المطاف نهاية وفي؛ تمعالمج في االندماج إعادة؛ المهارات تطوير ؛اإلدمان على التغلب على ةساعدالم

 ذلك. أمكن حيثما، أسرهم مع شملهم

من أجل إنشاء  االجتماعي التضامن وزارة إلى رسمي طلبب تقدمال تم ،التقرير هذا يواضعبحسب معلومات 

" بالديجمعية " قدمتفقد ت، ذلك إلى باإلضافة. االعتقاالتقبل  يوماً  ستين رسمياوتسجيلها  "بالديجمعية "

استكمال سائر  يتم حتى اإلنشاءقيد  كمنظمة قانونيبشكل  بالعملللسماح لها  المطلوبة وراقاألبسائر 

 يتطلب الذي األمر، باسمها مصرفي حساب فتحعمدت إلى و بالفعلوقد باشرت الجمعية عملها  .إلجراءاتا

 الشوارع فالأط من مجموعة مع عملال بدأت قدهي و. المبدأ حيث منالتضامن االجتماعي  وزارةموافقة 

 .تأهيلهم إعادة إلى الرامية جهودها إطار فيانشطة كانت تنظم و

 على "بالديجمعية " مقرإلى  عابدين شرطةقسم  أمنى قوتوجه عناصر من ، 2014 أيار/مايو مطلع وفي

 عليها االعتراض تم تهمة وهي - عنوة ابنه تحتجز كانتجمعية ال أنزعم  خاص شخص من شكوى أساس

 محمد على القبض الشرطة ألقتف. -والده من لهروبكان يحاول ا الصبي أن ذكروا آخرين الأطف قبل من

.المقيمين األطفال من ومجموعة( متطوعة) فرج أميرةو (فنان) طلعت وشريف حجازي وآية نيناحس
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 المحاكمة: الثاني الجزء

 والقضاة المحكمة
 (.المحكمة) القاهرةب عابدين محكمة فيأجريت  حجازي آية قضية التي تناولتالمحاكمة  جلسات كل

 ترأس الذياألول  القاضي كانف. القضية هذه فياثنين قد ترأسا المحكمة  قاضيينأن  إلى أن نشيرال بد من 

 ةلتولي الفقي محمدحين تم تعيين القاضي  2016 تشرين الثاني/نوفمبر 19 جلسة الى البداية منذالمحكمة 

ه يتوال المحكمة وقاعات المحكمة مبنى مداخلب تحكمالو. للقضاة العادي التناوب إطار في، وذلك القضية

تم ، األول القاضي برئاسةعقدتا ، راقبتهمام تمت تينلال جلستينإلى أول  بالنسبة. عناصر أمن المحكمة

 كاتبتم تسليم الطلب من قبل  وقد. االستماع جلسات لحضور مراقبخطي للحصول على  طلبالتوجه ب

تولى  فقدإنه ف في أي من الجلستين المحكمة قاعة القاضي يدخل لمو. المداولة غرف في القاضي ىإل المحكمة

 قبل المراقبينشكل من أشكال التواصل مع  أيب يقم مكما أنه ل. المداولة غرف من القضايا جميعرئاسة 

تم ، الفقي محمد الثاني ضيالقا ترأسها التي الالحقة بالجلسات يتعلق فيمالكن . بعدها أو أثناءها أو الجلسة

 نيالمراقبمع  القاضيوقد تواصل . بكاملها الجلسة ومراقبة القاضيمداولة  غرف بدخول للمراقبين حاسمال

 وباستخدامالفورية بالدخول  ةلمترجمسمح القاضي ل كما. بالقضية واهتمامهموظائفهم و أسمائهم عن استفسرف

 لم التي األيام وفي، ذلك إلى باإلضافة. خالل الجلسات قيلما  طباعةل بها الخاص المحمول الكمبيوترجهاز 

 .البعثةبالنيابة عن  حضورالب ةللمترجم القاضي أذن، مراقب أي فيها يحضر

 كتبة يجلس حيثقاعة ال من الخلفي الجزء في مرتفع مقعدثمة : ، فكان كالتاليالمحكمةأما تصميم قاعة 

ما تكون  بهأش كان هنالك زنزانة حديدية المقعد، يسار عندو. القاضي جلسي أن فترضي وحيث المحكمة

 في المحكمة أمامفترض بهم المثول يُ  آخرينتهمين م أيإلى جانب ، فيه نيالمتهم زاحتجيتم ا. معدنيبقفص 

 يومطوال الاالتهام  قفصداخل  ينحتجزتهمين ظلوا مالم من كبيراً  عدداً  أن المراقبونقد الحظ و. اليوم ذلك

، فقد اكتظ بالمتهمين الذين لم يتمكنوا حتى القفص حجمونظراً إلى (. ساعات 8 من ألكثر عادة ستمري الذي)

 .األرض على الجلوسمن 

. األمنى قو قبل من القاضيمداولة  غرف إلى القفص من عليهم المدعى نقل تم، المراقبين زيارات خالل

 بشكلإلى إبعادهم يعمدون  حراس األمن وكان همإلي التحدثهم محاميأثناء تواجدهم في القفص، لم يسمح لو

 .المقاعد أحد على الجلوسمنهم  ونطلبكانو يو روتيني

 العام والجمهور األسرة وأفراد المحامونجلس عليها ي التي المقاعد من صفوف 10 حوالي المحكمةتضم 

الناس  عامةنفسه مثل  مدخلال من الدفاع ومحام يدخل. باألمر ينالمعنيالفرقاء  من وغيرهم والمراقبون

 .وموكليهم المحامين بين خاصة مشاورات إجراءيقضي ب اإلطالق على حكم أي يوجد الو تهمينوالم

 حجازي آيةنسوبة إلى تهم المال
المدرجة  ‘عابدينجنايات /4252/2014 رقم القضية’ في اإلحالة أمر صدر، 2014 أيلول/سبتمبر 8 في

 نيابةوكيل العام، ال، شبل وائل محمود القاضيمن قبل  ‘هرة الكليةوسط القا/1106/2014قضية رقم ’ تحت

 الكلية. القاهرة وسط

 :ضدالتهم وجهت  

 .قيد الحبس االحتياطي( كان) هللا فتح مصطفى نيناحس محمد .1

 .(قيد الحبس االحتياطي تكان) حجازي آية .2
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 .(قيد الحبس االحتياطي كان) محمد محمد طلعت شريف .3

صدر  عندما 2016 األول كانون/ديسمبر حتى قيد الحبس االحتياطي تكان) قاسم محمد فرج أميرة .4

 .(طبية ألسبابفي حقها  المشروط اإلفراجقرار ب

 .قيد الحبس االحتياطي( كان) "أشهدـ"ب أيضا المعروف، الصالحي المجد أبو ربه عبد إبراهيم .5

 .قيد الحبس االحتياطي( كان) فتحي محمود مجدي كريم .6

 .قيد الحبس االحتياطي( كان) السيد محمد السيد محمد .7

 .ة(محتجز غير) المعطي عبد رمضان زينب .8

 أما التهم المنسوبة إليها، فهي كالتالي:

قد  و بالبشر االتجار ألغراضو مجهولين  آخرين مع أشخاص إجراميتأسيس وتنظيم وإدارة كيان  .1

 األطفال أسماءتم حذف ] - الضحايا، طبيعيين أشخاصاالجتماع مع وأقدموا على استغالل وإيواء 

 والخداع واالحتيال واالختطاف امبه والتهديد والعنف القوة باستخدامذلك و –[ سالمتهمحفاظاً على 

 واستخدامهم ةإباحي مواد وفي جنسياً  استغاللهم بقصد وذلك، حاجتهمهم وضعفجوانب  واستغالل

 يتضح كما، عاماً  18الـ دون اكانو الضحايا أن حين في التبرعات وجمع المظاهرات في للمشاركة

 .االستجوابات من

حفاظاً على  األطفال أسماءحذف تم ] آخرين مجهولين أشخاصإلى جانب  الضحاياعرض  هتك .2

 أعضائهم عنوالكشف  مالبسهمخلع  على هموجبرقد أو. والتهديد القوة استخدامب، [سالمتهم

 الضحايا أن حين في، يةوجنسعال فاحشة المشاركة في أف علىإجبارهم و لهم صورالتقاط و التناسلية

 االستجوابات. من يتضح كما، عاماً  18الـ دون كانوا

 آخرين مجهولين أشخاصإلى جانب  جنسياً  أعاله المذكورين األطفال الضحايا جميع استغالل .3

 .االستجوابات السابقتين كما يتضح من التهمتين فيبينة الم األفعال باارتكو

 الخداع باستخدامو، آخرين مجهولين أشخاصإلى جانب  ،عشرة امنةالث دون أطفال فااختط .4

 بوعود للتأثر موقابليته موحاجته مفقرهفهم قد استغلوا . أعاله المذكورين لضحايال، ، واإلكراه

 شقة فيعنوة  زهماواحتجمعروف  غير مكان إلىأدى استدراجهم  مما، والملبس والغذاءبالمأوى 

 .االستجواباتمن  كما يتضح، الغرض لهذا أعدت

صادر  أمر من دون ،آخرين مجهولين أشخاصإلى جانب ، سائر الضحايا المذكورين أعاله احتجاز .5

 أعدت شقة إلىاستدراجهم ب قامواقانونية. على وجه التحديد،  غير ظروف وفي مختص قاضعن 

مشاركة في ال على وإرغامهم الفرار من لمنعهم ضربهمعبر  جسدياً حيث تم تعذيبهم  الغرض لهذا

 .االستجوابات من يتضح كما يةوجنسفي أفعال فاحشة 

 أشخاص، إلى جانب الجنسي باالستغاللوتتصل  أطفالإباحية تنطوي على  موادامتالك و إعداد .6

 جرائم ارتكاب على وإجبارهمالفسق  على لتحريضهمجهاز الكمبيوتر  واستخدام، آخرين مجهولين

 .ستجواباتاال من يتضح كما، مشروعة غير وأفعال

من  هانشاط مارستالتي  ،آخرين مجهولين أشخاص، إلى جانب "بالديباسم جمعية " كيان تأسيس .7

 .االستجواباتكما يتضح من ، السليمة القانونية اإلجراءات اتباع دون

اإلدالء  على الشهود اوأجبرقد  بأنهم بادعاءات تتعلقان 8-5 عليهم للمدعى منسوبتان إضافيتان تهمتان هناك

 .بالبشر االتجار بجريمة يتعلق فيما كاذبة أقوالب
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 :التالية القوانين بموجبقد تم اتهام المدعى عليهم و

 .بالبشر االتجارمكافحة  بشأن 64/2010 القانون من 7و( 6)و( 1)6و 5و 4و 3و 2و( 1)1 المواد •

 .العقوبات قانون من( 2)و( 1)291و 288و 282و 280و 2و( 1)268 المواد •

 .بالطفل المتعلق 126/2008 بالقانون المعدل 12/1996 القانونمن  )أ((مكرر)116و( 1)2 المواد •

 .20والمؤسسات األهلية الجمعيات بشأن 84/2002 القانون من( أ()2)76 المادة •

 

 االدعاءقضية 
غية ب "بالدي" جمعية، عمدوا إلى تأسيس إجراميةعبارة عن مجموعة  كانوا عليهم المدعى أن االدعاءزعم 

كثر عرضة وضعفاً األ الشوارع أطفالفكانت هذه المجموعة تختار . القاهرة في الشوارع أطفال غاللاست

 مأوىبتوفير ال بوعود ذلككان يتم و. جمعيةال في لبقاءتستدرجهم لو، والديهممن العديد منهم  هرب لذينوا

هم زااحتجلجمعية، كان يتم عند استدراج األطفال إلى مقر او. تهمحياظروف  وتحسينلهم  والملبس والغذاء

 لم إذاإقامتهم. و تكاليف تسديدهم أو إجبارهم على وضربكان يتم منعهم ، لمغادرة. وفي حال محاولتهم ابالقوة

كانت تتم مالحقتهم ، األطفالفي حال فرار و. نوالدي لسداد قسراً كان يتم استبقاؤهم ، الدفع من يتمكنوا

 نفسه. العنوان إلىإعادتهم و

 في ساعدوهم اآلخرينتهمين الم وأن زعيما العصابة هما حجازي وآية هللا فتح محمد أنأيضاً  دعاءاالوزعم 

 .اإلجرامي همامشروع

 فيكان يتم إبقاؤهم و، المغادرة منمنعهم وفي مقر الجمعية  األطفاله كان يتم احتجاز أنكما ادعت النيابة 

سواء بشكل ، جنسيةفعال أ في المشاركة على أجبروا قدويديهم. أع قيد م وأحياناً  المبنى داخل مختلفة غرف

 أنإباحية. كما أشير إلى  طبيعة ذات فيديوكان يتم إجبارهم على مشاهدة مقاطع و. آخرين أطفال مع وفردي أ

وهم  أطفاالً  صورواتهمين الم أنادعت النيابة أيضاً و. البغاء ممارسةكانوا يُجبرون على  األطفال بعض

 .اإلنترنت على الفيديو أشرطة ليحموقاموا الحقاً بت جنسية أفعاالً يمارسون 

للمحافظة على  الشوارع أطفالحياة  تصور أفالم في المشاركة على أجبروا األطفال أنادعت النيابة أيضاً 

 المخدرات ونتعاطي وون أو يسرقون أتسولأنهم ي، المثال سبيل على، مثلواي أن عليهمفكان . ظمةصورة المن

 األطفالكان يتم أيضاً إرسال و. للجمعية التبرععلى  تشجيعلل األفالم هذه استخدمت وقد. ضون للعنفأو يتعر

 أدلة االدعاء وقدم. من هذه التبرعاتحصة ضئيلة على وا إال يحصلونوا لم يك مغير أنه، تبرعاتلطلب ال

 .ومحلية أجنبية مانحة جهاتات من تبرعتثبت تلقي ال

فكانوا . للدولة مناهضة سياسيةمظاهرات  في المشاركة على أجبرواقد  األطفال بعض أنادعت النيابة أيضاً 

 القيام على اآلخرين وتشجيع الشرطةأو مهاجمة  الحجارة ورمي للدولة مناهضةهتافات  حفظ يجبرون على

 ة للمتهمين.سياسياألجندة ال دعمتهم ومشاركقاء ل مالية مكافآتيتلقون  األطفال بعضوكان . بذلك

عمد ، للشرطةاخبارهم  عن األطفالإدالء  بعد أنهادعت النيابة ، االستغاللالمتصلة ب تهاماتاال إلى باإلضافة

 التراجع عن أقوالهم. على حثهم أويهم عل الضغطالمتهمون إلى 

                                                             
 .النهائية صيغته في التقرير هذا وضع عندعلى وجه اليقين  ضيحهاتو يتسن لم ولكن التهم توجيه بموجبها تم أخرى مواد هناك تكون قد  20
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عدد من وة، شرطأحد عناصر الو المذكور األب، فقط شاهدين، فكان مصدرها االدعاءالتي قدمها  األدلةأما 

 ستندات:الم

ى دعا طفالً فقد أفاد أن . الجمعيةمحتجز لدى  ابنه أنب رجل ادعىما بعد الشكوى عن الشرطة تبلغت •

 مقر مبنىإلى  لرجل. فتوجه اهناكمحتجز عنوة  ابنه أنب أخبرهو من الجمعية مؤخراً  هربقد  أنه

 نهاية فيبالدخول له لكن سمح  في البداية، المتهمين من اثنينمن قبل  دخولال من منع لكنه "بالدي"

 وعندما .تماماً  اةعرم وبعضه، كبيرة غرفة في طفالً  20 حواليأنه قد رأى  الرجلأفاد . المطاف

 تعرضكان ي التيمعاملة القاسية ال من إنقاذه منه طلبأن أحد األطفال  ادعىجمعية، ال الرجلغادر 

 .بالشرطة واتصل الطفل هذا الرجل أخذف. المتهمين أيدي على لها

وعند استجواب . سنة 16و 14 بين أعمارهم تتراوح ،األطفال من شهود 10إلى  االدعاءاستند  •

 األكبر األطفال وادعى. أعاله المذكورة بالطرق المعاملة سوءأفادوا عن تعرضهم ل، األطفال هؤالء

 .سناً  األصغر على الضغط على أجبروا أنهم سناً 

 من العديد فحصوا الذين األطباءعلى يد  الشرعي الطب أدلة لىإ االدعاءستند ا، ذلك إلى باإلضافة •

 .من الدبر يالجقد تعرضوا لإل األطفال أن إلى األطباءاستنتج و. األطفال

 أنهت النيابة عدّ وا، الثالث تهم الم من ات مصادرتهتم كمبيوتر جهاز من أخرى أدلة هناك انتك •

ال يضع ، عارشبه  الطفل كان. ؤخرتهم ويلمس طفالً  يحملحد المتهمين وهو أل صورة على يحتوي

 إباحية. أفالم على يحتويتمت اإلشارة إلى أن الكمبيوتر كان  كما. الداخلية البسسوى الم

 األب.و شرطي، الالمحكمةإلى  اثنينلم يستدع سوى شاهدين  االدعاء أن إلى اإلشارة وتجدر

 الدفاع مرافعات طبيعة
 في. عمليات التوكيل مواعيدتحديد  من المراقبون يتمكن ولم، نمحامي ثالثةمن قبل  حجازي آيةتم تمثيل 

 أبو طاهر أصبح ثم. خرىاأل هالتزامات بسببنحى ت لكنه سامح سمير األول محاميها كان، المبكرة المراحل

 المراحل في الزمن من قصيرة فترة باستثناء القضية نهايةحتى  محاميهاهو قد ظل و؛ محاميها رصالن

 .حجازي لسيدةعن ا اً دفاع سعد أحمد إلى القضية نضمان حي األخيرة

 وال ،الجمعية فيباألطفال  اتجار أو معاملة سوء أي يحدث فلم: االدعاءاتفي تكذيب  الدفاعقضية شددت و

الجمعية  كانتفقد . اختطافعملية  أي أو طفل أي على جنسي اعتداء أيحدوث  على موثوقة أدلةأي  توجد

 المفتوح الباب سياسة طبقكانت توت قانونية كان قدهي و. األطفال تساعد شرعية حكومية غير منظمةتدير 

 نوالمانح، لقد كان الواقعفي  مشروعةبدورها  كانت ولكنها، تبرعاتجمعية ال تلقت قدو. الشوارع ألطفال

 .األطفال معاملةهم من من أي يشتك ولممقر الجمعية  األحيان بعض في يزورون

 ممتلكاتمصادرة الو، بما في ذلك المداهمة التحقيق أثناء المعاملة لسوءهم تعرضيهم عن كما أفاد المدعى عل

كانت خاطئة من حيث  التي االدعاءاتب إدانتهم تثبت ولم. الحكم صدور انتظارمطول في ال حتجازاالو

 .والقانون عائالوق

قد و. ةاإلجرائيعيوب وال سيئةملا بالممارسات محفوفةكانت  الشرطة تحقيقات أن على مصراً  الدفاع كان كما

 .نهع سليمة بسجالت االحتفاظاإلخفاق في و التحقيق أساليب من كالً  ذلك شمل

والتناقض بين  االدعاء شهودفي إفادات  تساقاال عدم على الدفاعركز ، االدعاءمرافعات  تقويض إلى وسعياً 

 النيابة. دعاءاتوا األدلة
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 بشأن للشرطة قاله ما مع الحيةشهادته  تتناقضفقد . به ثوقاً مو شاهداً  الشكوى صاحباألب  يكن لم  •

 ".بالديشخاص في جمعية "األ هوية مثل، مهمة مسائل

سوء ل تعرضوا أنهمزعموا  الذين األطفال من الشهود أقوال على االدعاء اعتماد من الرغم على •

أمام  شفهيةدالء بشهادة إلل واحدطفل  سوىمثل ي لم، بالديجمعية  فيإقامتهم  فترة خاللالمعاملة 

عنوة  زاحتجالا أوفد تعرض لالختطاف  نهإذ أنكر أ االدعاءمرافعات  مع تعارضيهو و. المحكمة

، ذلك من العكس على الجمعية. في وجوده أثناء معاملة إساءةتعرض ألي  أوتظاهر ال على أجبر أو

. ئهوأصدقاذويه  زيارة على قادراً  كانأنه و والكتابة القراءةالجمعية كانت تعلمه  نفقد أشار إلى أ

 دفاعشاهد للكهذا الطفل  ظهرف. الشرطة مركز في كانتعرض له  الذي الوحيد الضربكما أفاد أن 

 ة التي أدلى بها.شهادوالدته ال أيدتكما  المحاكمة في

ات حدوث أي تظاهر عدم على أدلة الدفاعقّدم ، التظاهر على األطفال إرغام بشأن اتالدعاءل خالفاً  •

 .المزعومةالتواريخ  في

 كانت وإن، ألطفالحدوث إيالج جنسي لب توحي التي الشرعي الطب أدلة أنالدفاع  أفادكما  •

 فياألطفال  فيها كان التي الفترة خالل وقعت األفعالهذه  أنب جاستنتفهي ال تسمح باال، صحيحة

 .بالديجمعية 

ت مصادرة وتم. قانوني غيربشكل وريح ، فحدثت من دون تصبالديأما عملية تفتيش مركز جمعية  •

كما أن . والوثائقالمكتبية و المحمولةأجهزة الكمبيوتر  ذلك في بما، مشروعة غير بصورة لموادا

مقر  منت مصادرتها تم التي األصلية النسخ ليست المحكمةالعديد من المواد التي تم إبرازها أمام 

 أبداً تتم مواجهتهم  ولم، مشروعة غير بصورة أنفسهم المتهمين الشرطة استجوبت وقدالجمعية. 

 .ضدهمأفيد بها  التي التصريحاتب

تي ال اإلباحية واألفالمأجهزة الكمبيوتر التي تم ضبطها بالمتصلة  التقنية األدلة في الدفاع شككو •

 ولوجالمحاولة  عند أنهع اإلشارة إلى م، بعد ما اطلعوا على كلمة السر للجهاز عليها العثور وامعز

 أثناء الصلب القرص علىالموجودة  البياناتسيتم حذف ف، السر كلمة دونمن  الكمبيوترلجهاز 

لم  ألنهاقد تم التالعب بها  الداخلية همالبس في طفلفيها  ظهري التي الصورةكما أن . الضبط إعادة

 عمهين هو تهمالم أحد أن على المحكمةإلى  دليالً  الصورة فيالذي بدا  الطفل قدمقد و. ةمقنعتكن 

 .والدته إلى يستمع لكيعلى سبيل الدعابة  التقطت الصورة وأن

 بشأن أقوالهم عنا تراجعو آخرين أطفال من بيانات يتضمن المحكمة إلى قرص تقديم الدفاع عتزموقد ا

زعم  وقد. تهمينالم ضدبشهادة  اإلدالء على همأجبرت الشرطة نأ بعضهمفقد أفاد . بالديجمعية  في االعتداء

 محاولة يمثللك ذ نأ الدفاعرّد و. قط للمحكمةفلم يتم تقديمه ، فقده أنه، القرصحصوله على  بعد، االدعاء

 تهمين.الم تؤيد التي األدلةطمس ل

 

 اإلجراءات القانونية
 حضرقد و. حجازي آية قضية في جلسة 15التحقق من المعلومات، تم عقد  من المراقبون تمكن ما بقدر

. 2017 نيسان/أبريل 16و 2016 شباط/فبراير 13 بينالممتدة  الفترةها خالل من ساتجل خمس المراقبون

 .جرت التيمحاكمة ال جلساتكل ل الزمني التسلسل هنانورد 



22 
 

  

تاريخ 

 الجلسة

 

 النتيجة

 

بحضور 

 المراقبين

 

مراقبين بحضور 

 آخرين

 مارس/ 16 1

آذار 

201521 

تها ومراجع األدلة إلى االستماع الدفاع محامو طلب

 كفالةخالء سبيل بموجب وإ سراحهم وإطالق

 دونمن  طلب كل رفضقد تم والنتفاء األسباب. 

 .تفسير

 غير معروف ال

مايو/  18 2

 2015أيار 

واألدلة، أجلت الجلسة  الشهود توافر من الرغم على

 دونمن  2015 الثاني تشرين /نوفمبر 16 إلى

ت االطالع على المستندا أو شهودال إلى االستماع

 .تفسير أيتم تقديم ي ولمواألدلة. 

 غير معروف ال

نوفمبر/  16 3

تشرين الثاني 

2015 

 القاضي رفع ثم. والدفاع االدعاء شهود استدعاء تم

 قاعة فيتهمين المعدم حضور  بسببالجلسة 

األمر الذي  للمحاكمة المحدد الوقت في المحكمة

 .السجنه سلطات فيتسببت 

 غير معروف ال

ر/ فبراي 13 4

 2016شباط 

 أسباب أيمن دون ذكر  شباط/فبراير 17 إلى تأجيل

 .تفسيرتقديم أي  أو

 من لالقتراب الدفاع لمحامي الفرصةتتم إتاحة  ولم

سبيل بموجب الإخالء  طلب أي تقديم أو القاضي

 تقديم أي دفع أو بيانات. أو كفالة

 

 كان الجلسة هذه في نعم

 من مراقبون هناك

 االتحادمكتب بعثة 

 مصرفي  األوروبي

 الفرنسية والسفارة

 الواليات وسفارة

 .األمريكية المتحدة

فبراير/  17 5

 2016شباط 

 حيث فنية مشاكل بسبب أذار/مارس 23 حتى ليتأج

أجهزة  تشغيل منالفني  المحكمةخبير  يتمكن لم

 .المحمولة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر

 

بحضور 

 المترجمة

 نعم

 مارس/ 23 6

 2016آذار 

مسائل تتعلق  بسبب أيار/مايو 21حتى  ليتأج

 .تفسير أي ميقدتم تي لم. الجلسات جدولب

بحضور 

 المترجمة

 نعم

مايو/  21 7

 2016أيار 

 أشهر ستةتم إمهالها و اليمين الفنية اللجنة أدت

 المحمولةبشأن أجهزة الكمبيوتر  تقريرها الستكمال

 تطلباتم تقديم  تي تمت مصادرتها.ال والمكتبية

المداوالت  غرف فيالسبيل المشروط  ءإخال

غير أنها قد رفضت  والمحامينتهمين المبحضور و

 المراقبين من ألي يسمح ولم تفسير من دون

إلى م تأجيل الجلسة ت. الغرفة إلى بالدخول الدوليين

قد  الفنية اللجنةإذ تكون  الثاني تشرين/نوفمبر 19

 .إليها توصلت التي النتائج قدمت

 كان الجلسة هذه في نعم

 من مراقبون هناك

 االتحادمكتب بعثة 

 مصرفي  األوروبي

 الفرنسية والسفارة

 الواليات وسفارة

 .األمريكية المتحدة

                                                             
 .2015آذار /مارس 16أو  15لم نتمكن من التثبت مما إذا كانت هذه الجلسة قد عقدت في   21
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8 

 

19-22 

نوفمبر/ 

تشرين الثاني 

2016 

 إطار فيوذلك  الفقي محمد الجديد القاضي تعيين تم

وتم من جديد تقديم ورفض . للقضاة العادي التناوب

 الفنية اللجنة قدمت. المشروطالء السبيل إخ طلبات

 باشر  أجهزة الكمبيوتر. محتوياتبشأن  تقريرها

 في بما، القضية في األدلة إلى االستماعب القاضي

 .الشهوداستجواب و الفيديومقاطع  ذلك

بحضور 

 المترجمة

 

9 17-18 

ديسمبر/ 

كانون األول 

2016 

لى المداولة نظراً إ غرف في ألدلةتم االستماع ل

 الجنسي باالعتداء المتعلقة الطبية ألدلةحساسية ا

 العام المديرعرضها أ التياالطفال  واغتصاب

آية  محامي طلبقد والطبيب الشرعي.  لمكتب

 رد، غير أنه لم يتلق أي مشروطإهالء سبيل  الثاني

كانون /ديسمبر 21حتى  جلسةتم تأجيل ال. رسمي

 لشاهدا على للعثور خرىجراء محاولة أإل األول

 المتقدم بالشكوى. األول

  نعم

ديسمبر/  21 10

كانون األول 

2016 

إلى  الجلسةتم تأجيل و. المحكمةأمام  الشاهدمثل ي لم

 .2017 كانون الثاني/يناير 14

بحضور 

 المترجمة

 

11 15-16 

يناير/ كانون 

 2017الثاني 

. ىالشكوقدم بتساسي الذي األ لشاهداستجواب ا تم

جمعية ل الترويجية المواد على ةأدلكما تم تقديم 

حد المتهمين. أل محمولال كمبيوترال وجهاز بالدي

 كانون الثاني/يناير 18 إلىتم تأجيل الجلسة و

 جهاز الكمبيوتر. محتويات بفحص للسماح

الواليات سفارة  نعم

 األمريكيةالمتحدة 

يناير/  18 12

كانون الثاني 

2017 

 الكمبيوتراز جه فتحب اً فنيخبيراً  المحكمة أمرت

 ذهتتصل هو. الخامس المتهمالخاص ب المحمول

أحد  على التأثير محاولة بتهمةكما زعم  المحتويات

 والسابع والسادس الخامس المتهمين ضدالشهود 

 .حجازي يةآب تتصل وال

بحضور 

 المترجمة

 

13 19-22 

فبراير/ 

 2017شباط 

قام ثم . المحكمة أمام الدفاع شهودإفادات  ميقدم تت

 تقديم بيانيهما الختاميين.ب الدفاعاالدعاء و

 كان الجلسة هذه في نعم

 من مراقبون هناك

 االتحادمكتب بعثة 

 مصرفي  األوروبي

 الواليات وسفارة

 .األمريكية المتحدة

فبراير/  23 14

 2017شباط 

بحضور  .إضافيةتعليقات  الدفاعأبدى 

 المترجمة

 

أبريل/  16 15

نيسان 

2017 

 ، المتهمين جميعأعلن براءة و. حكمه القاضيأصدر 

نسوبة الم التهمسائر  من، حجازي آية ومن بينهم

 .إليهم

 كان الجلسة هذه في نعم

 من مراقبون هناك

 االتحادمكتب بعثة 

 مصرفي  األوروبي

 الواليات وسفارة

 .األمريكية المتحدة
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( في الحبس شهراً  11وين نتس) يوماً  1.081قد أمضت  حجازي آية كانت، سراحها إطالق وقت وبحلول

 االحتياطي.

 .البعثةالمحاكمة التي راقبتها  جلسات عن التفاصيل من مزيدال يلي فيماو

 

 والمحاكمة االستماع جلسات
 .مراقبتمت بحضور  التي االستماع جلسات أثناء أبديت التي لمالحظاتعن ا موجز يلي فيما

 2016 شباط/فبراير 13جلسة 

موعد تم تحديد ي لم. القاهرة وسط في عابدين محكمةإلى  المراقبون حضر، 2016 شباط/فبراير 13 في

 التاسعة والنصف الساعةفورية عند الة مترجمالمع  المراقبون وصل. حجازي آية ضدقضية المرفوعة ال

 .صباحاً  العاشرة الساعةعند  عادة تبدأ التي األولىة سجللل المحدد الموعد في صباحاً 

 يحيى القاضي لدىمراكزهم شرحون فيها ي، ةالمترجمبر ع، طبوعةم رسالة تقديم ايةبد المراقبونحاول 

 .خاصة جلسة في بقي حيث، الكتبة أحد قبل من المداولة غرف في الرسالةتم تسليمه . فتأر

لكي يتسنى  محكمةقاعة ال إلىاألوقات من غرف المداولة الخاصة به  من وقت أي في القاضيخرج ي لم

 جلسة فيالمداولة  غرف داخل القاضي مع كان ألنه العامنائب ال مع المراقبون يتكلم لم كما، اؤهلق لمراقبينل

 اً.ظاهري مغلقة

 وسفارة الفرنسية والسفارة مصر في األوروبي االتحادبعثة  من مراقبون كلهنا كانخالل هذه الجلسة، 

معهم بشأن  المراقبونوقد تناقش  نيحاضر آخرون محامون كلهنا كانكما . األمريكية المتحدة الواليات

 ة. المصري ةالجنائيوانين واإلجراءات الق عملطريقة 

 سامح السيد وأكد. اإلجراءات من األولى المراحل في حجازي آيةوكيل ، سامح سمير مع المراقبون وتحدث

م هذه الطلبات إثر قد تم تقديو عملية تمديد للحبس االحتياطي. كلعند  حجازي ةللسيد كفالةبطلبات  دمتق أنه

تم . اإلجرائية االستماع جلسات من جلسة كل في ثم ،األولى 45ـال األيام خالل مرات أربععملية التوقيف و

أبو سيد بال سامحالسيد تم استبدال ، 2015 لعام الختامية الجلسة وفي ،2015 عام في جلسات ثالث عقد

 .الجلسة هذه تاريخب  من قبل السيدة حجازيرسمياً النصر الذي تم استبقاؤه 

 من الرغم وعلى. 2014 أيار/مايو 3 في جرى حجازي للسيدة األول االستجواب أن رنصلا أبو السيد أكد

 رفضتبرير اللخطية  أو شفوية أسباب أي القاضي يقدم لم، كفالةإخالء السبيل بموجب ب المتكررة الطلبات

 غير بصورةالفريق القانوني  أخبروا قدالمحكمة  كتبة أنالنصر  أبو السيد وذكر .لكفالةالمستمر لطلب ا

 مواطنة إلى كونها نظراً  العدالة من حجازي السيدةالتخوف من فرار  بسبب رفضتقد  الكفالة أن رسمية

 .الشهودأثير على تالب تتعلق شواغلأمريكية، فضالً عن 

، المحكمة قاعة داخلتهام اال قفص في اآلخرينتهمين الممع  حجازي آية وضعت، المحكمة إلى اوصوله لدى

 في حجازي السيدة انتظرتوا في انتظار جلسات محاكمتهم. وقد كان الذينتهمين الموذلك إلى جانب سائر 

 المداولة. غرف في القاضي أمامللنظر فيها  قضيتها استدعاء يتم أن قبل تقريباً  ساعتين لمدةاالتهام  قفص

 جلسةال حضورغرف المداولة ل إلى لدخولا طلبل المحكمة قاعةمقدمة  إلى والمراقبون المحامون توجه

 السيدة قضيةعقد جلسة مغلقة للنظر في  لتبرير المراقبين أو للمحامين سبب أي القاضيقدم ي لم. المغلقة



25 
 

 أي ميتقديتم  ولم. جلسة المغلقةالتفيد عن عدم عقد  العربية باللغةتعليمات  المحكمة كتبة أصدر ثم. حجازي

 .المرحلة هذه في رىأخ معلومات

 منخراج الناس إ والكتبة األمن حراس حاول. جداً  مشحوناً  المحكمة قاعة في الجو أصبحبصورة مفاجئة، و

تهمين الم مع التحدث من، الدفاع ومحاما في ذلك بم، شخص أي ومنع، المراقبونا في ذلك بم، المحكمة قاعة

 المحامينه لم يتم منح أن إلى المراقبون وأشار. الحين كذل حتى اً حوماألمر الذي كان ال يزال مس، القفص في

 في محاميهم مع قانونية استشارة إجراءتم السماح للمتهمين بي لم كما، المحكمة في موكليهم للقاء وقتاً  أو مكاناً 

، االتهام قفصقضبان  خالل منكانت  موكليهم مع للتحدثتهم الوحيدة فرص أن المحامون أكد وقد. المحكمة

قد  فرصةحتى هذه الو؛ المحكمة قاعةفي و القفص داخل من الضجيجوسط و اآلخرين بالمتهمينطين محا

 .المقاعد على الجلوس المحامين من األمن حراس طلب عندماحرموا منها 

 جميع وأن، داخل السجن خاصة اتصاالت أو مشاورات إلجراءإمكانية  ليس هناك أنه كذلك المحامون وأكد 

 .مفتوحةال انتظار غرف في تتمموكلين ال مع االجتماعات

 العام المدعي وأنجعل الجلسة علنية سي أنه كاتبه خالل من القاضي أبلغ، االنتظار من أخرى ساعة وبعد

يحتوي على  صندوق ظهر، وجيزة بفترة ذلك وبعد. تهامصادرالتي تمت  المواد في نظرانيس والمحكمة

 أيغير أنه لم يكن هنالك . القاضي مقعد على صلب وقرصدرتها التي تمت مصا المحمولة الكمبيوتر أجهزة

 .كمبيوتر شاشة

 بالشمع مختومة المصادرة المواد تكون أنتقضي ب المعتادة الممارسة أن المصريون المحامون أوضح

قر منطبق ذلك على ي لم، بالشمع األحمر عليها القبض إلقاء بعد حجازي آية شقة إغالق تم حين وفي. األحمر

 لجمعية.ا

عاد الجميع عن المتهمين. إبيحاولون  الحراسإذ كان  حجازي السيدة معالمراقبان الحاضران بإيجاز  تحدث

 جلسات أثناءتهام اال قفص في معاً  نيكونا عندماإال  زوجهاعدم السماح لها برؤية  إلىحجازي  أشارت

غير أنها كانت تواجه صعوبة في ، السجن في ةجيدة عاملتلقى م كانت أنها من الرغم علىو .22المحكمة

 .سراحها إطالق قبل القضايا هذه حل يتم لمو. زوجهاالتواصل مع 

 يتم لم؛ مرتفعة همامعنوياتكما بدت بصحة جيدة  وزوجها حجازي السيدةكل من  بدا، اممظهرهبناًء على 

 إجراء وهو، حجابترتدي ال حجازي السيدة كانت. بعضهما يديا فكانا يمسكان أيديهمكبيل ت أو افصلهم

 غير محجبة. أنهاإذ كان معلوماً  السجن في المضايقات من لحمايتها ضرورياً  يعتبر

 االدعاء يقدم ولم موجوداً ي منهم أ يكن لم، اليومذلك  ظهر بعد االدعاء شهودكاتب المحكمة  استدعى عندما

 .حضورهم لعدم تفسيراً 

 بدون) 2016 شباط/فبراير 17 حتىجلسة ال تأجيل تم أنه تبالكا أعلن، الظهر بعد الثانية الساعة حوالي وفي

 أي تقدم لم. المصادرة المواديتم النظر في  ولم العلنية المحكمة أمام القاضي يحضر لم(. زمن معين تحديد

 الدفاع محاميأمام  فرصةأي  تتح لمكما . المصادرة المواد في النظر عدم أوتأجيل للبريرات ت أو أسباب

 ة.كفالسبيل بموجب الإخالء  طلبات تقديم ذلك في بما أو اإلدالء بأي إقرارات، القاضي للتوجه إلى

                                                             
 شهر حتىته طلبا جميع رفض تم، غير أنه (القانون بموجب حقهإذ أن ذلك ) زوجته لزيارة طلبات عدةب قدمت محمد أن فهمناأننا قد  نضيف  22

 .زوجته بزيارة له سمح عندما 2016 تشرين األول/أكتوبر
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 2016 شباط/فبراير 17 جلسة

 إلى األوروبي االتحادبعثة  من مراقبة مع المترجم تقدم، القاهرة غادروا قدكانوا  المراقبين أنإلى  نظراً 

 شباط/فبراير 17 جلسة فيجرى  عمامحدثة  تمعلوما، االستماع جلستي في حاضراً  كان الذي ،القاهرة

 آخرونأشخاص  بها أدلى التي العامةتصريحات وال المستجدات خركما أتيح أيضاً االطالع على آ. 2016

 .الجلسة بعد

عن  المحكمة معين من قبل فنيبسبب عجز خبير  2016 آذار/مارس 23 حتى أخرى مرة الجلسة أرجئت

 في النظركان من المفروض . الدعاءل أساسية أدلة على يحتوي أنه يزعم محمول كمبيوتر جهاز تشغيل

 .االدعاء شهود واالنتقال الحقاً إلى استجواب أوالً  المصادرةمواد ال

 23 في ستعقد التي الجلسة في المصادرةمواد ال مضمون عن تقرير إلعداد لجنةتشكيل  المحكمةيُفترض ب

 .2016 نيسان/أبريل 20 جلسة في تقديمهكي يُصار إلى ل آذار/مارس

على ، الطلب هذا وأن، حجازي لسيدةل مشروطالسبيل ال ءإخال طلبتقدم ب بأنه المراقبين لنصرا أبو السيد أبلغ

قيد االحتجاز.  المتهمون يظل بأن القاضيمن  أمرب ضمناً  رفضمن إرفاقه بالمستندات المطلوبة، قد  رغمال

 .لرفضخطية لتبرير هذا ا وأ شفوية أسبابأي  ميتقديتم  لم أنه ويبدو

 .وطفلشرطيان  وهم، المناسبة هذه في حاضرين كانوا االدعاء شهود أن رصلنا أبو السيد أكدكما 

 2016 أيار/مايو 17 جلسة

في الجلسات  وکما. القاهرةفي  عابدين حكمةن جديد إلى مم المراقبون حضر، 2016 أيار/مايو 17 في

 كان، فالمحكمةأما داخل . المداولة غرف في الجلسات القاضيعقد و جلسةلل محدد وقتيتم تعيين  لم، ةبقاسال

. األمريكية المتحدة الواليات وسفارة الفرنسية والسفارة مصر إلى األوروبي االتحادبعثة  من مراقبون كلهنا

 جوهر على نيالمراقبتم إطالع . المغلقة الجلسةلحضور  الدخولة المراقب بعثات من ألي يسمح لم أنه غير

 .بعد فيما والمترجمين المحامين من جلسةال

 المحيطة المحكمة التزامات بسببغير أن المراقبين لم يتكمنوا . حجازي السيدةو النصر وكيل أب السيد يعد لم 

 .الجديد المحامي إلى التحدث منهذه الجلسة ب

القانوني، من أجل إعداد  اليمينت أد ،أعضاء ثالثة من مكونة فنية لجنةرسمياً لنشاء اإلتم ، جلسةأثناء هذه ال

 تها.مصادرمواد التي تمت ال عنتقرير 

 .لتقريرفي انتظار إعداد ا 2016 تشرين الثاني/نوفمبر 19 حتى الجلسة تأجيل تم ثم

 .شفوي أو يأو تبرير خط إخطار دونإخالء سبيل بموجب كفالة غير أنه ُرفض من جديد من  طلبب قدمتم الت

 في وجيزة لفترة إالتظل  لم إذ، حجازي السيدة مع التحدث من المراقبين من أي يتمكن لم، المناسبة هذهفي و

استناداً إلى . زيارتهاباإلمكان  يكن لم حيث المحكمة زنزانات إلى نقلها قبل المحكمة قاعةاالتهام داخل  قفص

 السيدةين أن معنويات تب، جلسةال بعدفي الخارج  وأختها والدتها إلى الحديث وعند، الخارجي مظهرها

 بالغال هاقلقعن  األسرةكما أعربت  المحاكمة. في المستمر التأخير من مستاءة وكانتكانت متدنية  حجازي

المماطلة في سائر اإلجراءات ووفترات اإلرجاء التي باتت أطول  المحكمة في تقدم أي إحراز عدمحيال 

 كتدبير شبه روتيني.
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 انيتشرين الث/نوفمبر 22-19 اتجلس

 عما موجزة لمحة توقدمكانت حاضرة  ناتمترجمهذه الجلسة غير أن  لحضور مراقبين أي هناك يكن لم

 األول اليوم وفي. للقضاة العادي التناوب إطار فيوذلك ، الفقي محمد القاضي، جديد قاض تعيين تم. حدث

 اللجنة سلمت كماوغيرها.  روطالمشالمتصلة بإخالء السبيل  المحامين طلبات إلى القاضي استمع، جلسةال من

هذه  فى دلةاأل لىإ االستماعنهار األحد ب القاضيأجهزة الكمبيوتر. باشر  على وجدته ما حول تقريرها الفنية

 ،والثالث الثاني اليومين وفيإخالء سبيل المتهمين.  طلبرفض القاضي . الفيديو ، بما في ذلك أشرطةالقضية

 .لشهوداستجواب ا تم

 لم ،المحاكمة نهايةبحلول  وحتىالمتهمين.  إلى التقرير نع نسخة يقدم لم القاضي نشارة إلى أال بد من اإل

 التقرير يقرأ القاضيوبحسب معلوماتنا، فإن . صفحة 200 الذي ضم تقريرال ثلثيكونوا قد اطلعوا إال على ي

 .الدفاع محامي مع

 2016 كانون األول/ديسمبر 18-17 جلسات

. 2016 كانون األول/ديسمبرشهر  في اإلجراءات مجمل المراقبون حضر، القاضي إذنبعد الحصول على 

 سبيل على األمن حراس كان، فالقاضي ريتغي مع شهد تغييراً  المحكمة قاعة في المناخ أن إلى اإلشارة وتجدر

 قفص اللخ من آلخرينتهمين اوالم حجازي السيدة إلى تحدثوا لنا بالسمح كما لوجودناقبالً ت أكثر المثال

 الموعد المتوقع إلجراء الجلسة. عن بمعلومات تزويدنا يمتعاونين ف أيضاً  المحكمة كتبة وكان. االتهام

 واالغتصاب الجنسي باالعتداء المتعلقة الطبية لألدلة الحساس للطابع نظراً المداولة  غرف في جلسةجرت ال

من قبل القاضي  بهاواستجو الشرعي الطبيب لمكتب العام المديرتم استدعاء  وقدفتيان. ال لها تعرض التي

 ومحامي الدفاع.

 األقل على واحداً  سؤاالً  حجب وقد. دوالشهطرحه على على  قبل سؤال كل على يوافق أن القاضي على يجب

تم طرح ثالثة اسئلة من قبل . مالءمته عدم بسبب الجنسي االتصال طريق عن المنقولة األمراض بنقل يتعلق

( 2؛ )االغتصاب فيه وقع الذي زمنيال طارالشرعي تحديد اإل لطبيببإمكان ا كان إذا ما( 1): الدفاع يمحام

 علىالظاهرة  اإلصاباتتحديد تاريخ ( 3)و؛ الندوب أساس على والقديم الحديث الجنسي العنف بين الفرق

 أحد األطفال. وجه

تقدم و. بالغين شهودل إاله لن يستمع معلناً أن، ذلك رفض القاضيغير أن ، األطفال باستدعاء الدفاع وطالب

 ذلك في قرار اتخاذرفض  لقاضيبطلب إخالء سبيل مشروط، غير أن ا حجازي لسيدةل الثاني المحامي

 محامي أيضا وهو) وطاهر أحمد هما المرحلة هذه في نيمحاميمن قبل  حجازي السيدةتم تمثيل . الوقت

 (.محمد

 معنوية حالة يالذين بدوا ف اآلخرينتهمين والم حجازي لسيدةا مععند تأجيل الجلسة  المراقبون وتحدث

 ىدل دليل أيكانوا منزعجين من بقائهم قيد االحتجاز على الرغم من عدم توفر . جلسة آخر منذ أفضل

 .القضيةحرز تقدماً في يالجديد  القاضيفقد شعروا ببعض الراحة لرؤيتهم  لذلك ؛المحكمة

األول الذي تقدم بالشكوى  شاهدال بإيجادنائب العام لل للسماح كانون األول/ديسمبر 21حتى  جلسةتم تأجيل ال

 فيمثل الشاهد ي لم، ةللمترجم ووفقاً . بالديجمعية  قبل من اختطف قد ابنهزعم أن  الذي األبأي  األساسية،

 .2017 كانون الثاني/يناير 14 إلىفتم إرجاء الجلسة  ،التالية جلسةال

 تحضر ناتمترجم أن غيرأثناء الجلسة،  مراقب أي كلهنا يكن لم ،2016 ولاأل كانون/ديسمبر 21 في

 14 إلىالجلسة تأجيل  فتم ، المحكمةمثل أمام ي لم( الشكوىاألب المتقدم ب) الشاهد أنب ريستوأبلغت د. خو

 .2017 كانون الثاني/يناير
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 2017يناير/كانون الثاني  18-15ات جلس

االتهام  قفص فيالمتهمون من جديد  ظلوقد . بكاملها جلسةال برصد راقبينللم القاضي سمح، األول اليوم في

 موعد جلستهم. حتى اليوم طوال الرئيسية المحكمة قاعةداخل 

تم نقل الجلسة إلى ثم . القفصتهمين عبر قضبان الم إلى التحدث منفي هذه الجلسة أيضاً  المراقبون تمكن

منصب  قاضيانفي حين تولى  حكمةرأس أحدهم المت. قضاة أربعة، بحضور القاضيغرف مداولة 

في حين ، مكاتبإلى  العام والمدعي القضاةجلس . اإلجراءات مراقبةمهمة  رابعال يقاضالو مستشارين

 وقف. اً قدم x 12 20 حوالي، جداً  صغيرةالمداولة  غرف كانت. الوقوف ومحاميهمتهمين الم لىتوجب ع

 القضاة من أي يكن لم. باليد حرفيةدون المحاضر الي كان الذي كاتبال خلف القاضي طاولة أمام المراقبون

كان يسجل مالحظات  الجلسة يرأس الذي القاضيفي حين أن ، مالحظاتالمكلفين بالبت في الوقائع يدونون ال

 .رارهمالتخاذ ق الكاتبحاضر م على يعتمدون القضاة كان إذا ما يتضح لمبين الحين واآلخر، و

ته لجمعية زيار الرجل وصف. الرئيسي االدعاء وشاهدبالشكوى األساسية  قدمت الذي لألب المحكمة استمعت

أحد  أناألب  ادعىقد و. الداخلية مالبسهم في أوعراة  أطفاالً ته ورؤي ابنه عن هبحثفي معرض  بالدي

. المغادرةعه عند م الطفلقد اصطحب  وأنه الشقةاإلقامة في  ظروف بشأنإليه  اشتكى ألقلاألطفال على ا

غير أنه ، اليوم ذلك فيجمعية ال في كان ابنه أن أخبره األطفال أحد أن ادعىكان قد  أنه من الرغم وعلى

 ولىاأل المرةإنها . يوماً  عشرينما ال يقل عن  بلمقر الجمعية ق غادر قدكان  ابنه بأن الحق وقت في اعترف

 كانفقد  الوإ مكانه لتحديد الجهود من المزيد ذلب على القاضي صرأ نأ بعد المحكمةأمام  فيهامثل ي التى

تم . القاضي طاولة أمام واقفوهو  شهادتهلقد أدلى الرجل ب. شهادته لىإ الستماعتابع اإلجراءات من دون اسي

 بحثكيف  الشاهد صفو. اثناء الجلسة مالحظاتالمن قبل القاضي األول. لم يسجل أي قاض  األسئلةطرح 

ثم قصد . اختطف قد طفله أن يعتقدكان  ألنه الشرطة إلى شكوىب قدمت ثم. تحريرال يدانم في المفقود ابنه عن

 فيعراة  األطفال من اً أي رأى قد كان إذا عما سئلعندما و. تهمينالم أحد عم ئهلقاإثر  بالديجمعية  مقر

 مساعدته واطلبقد  الاألطف من أي كان إذا عما وسئل. فقط الداخلية البسهم، أجاب أنهم كانوا يرتدون مالشقة

 الشقة إلى ذهب. الشرطة مركز إلى معهفاصطحبه  يبكي كان فقال إن أحد األطفال. للضربهم تعرضبسبب 

مقر  في كان ابنه أن قد أخبره ،سعيد، األطفال أحدفقد كان . ةالثاني المرة، مصطحباً معه زوجته في مرتين

 ذلك فعل نهفأجباه أ. أقاربه مع الشقة اقتحم قد كان إذا ما وضحي أن الشاهدالجمعية. سأل القاضي األول 

وأنهم قد  الشقة خارجرجال الشرطة  انتظر إنه الشاهد لاقكما . الداخلية مالبسه في األطفال أحد رأى عندما

ته مقر زيار من يوماً  20 قبل غادركان قد  ابنه أن يؤكدالساعة الحادية عشرة. كما  حواليوا عند وصل

 قبل من الشقة بابتم فتح . هيدرب كان سيارات ميكانيكي يد على للضرب تعرض ابنهإن قال والجمعية. 

جمعية  منأمامه  األطفال من أي كتيش ولم. نيناحس ومحمد حجازي آيةكان هناك  الداخل فيو. الثالث المتهم

 .بالدي

 األسئلة جميع هيتوجتم  .اآلخرينالمتهمين وعن السيدة حجازي  الدفاع محامي قبل من لشاهداستجواب ا تم ثم

أشبه بفلتر،  القاضي عمل كان. لشاهدها ليكرر ثم امقبوليتهمدى  يحددذي يرأس الجلسة لكي ال القاضي إلى

 فيعن طرح األسئلة  كاتبتوقف ال. األسئلةتم السماح على ما يبدو بجميع . مقبوالً السؤال  كان إذا ما يقررف

 الشاهد كان يساعد القاضيأن  االستجوابعملية  خاللتبين ومن صحة مذكرة األدلة.  للتحققمرحلة ما 

كما أفاد . ذلك إلى وماأو بصحبة من، ، جمعيةال فيها زار التي المرات ددبشأن ع نفسهكان يناقض  عندما

 محمدله  قالمن المنزل ف هرب ابنه أن أخبرهتحرير فالميدان  في( آية زوج) الثانيتهم بالم التقى أنه الشاهد

 مع بالديجمعية  مكتب إلى ذهب أنه األبأقّر . إليه جاء إذا ابنهله  سيعيد نهإو الشوارع أطفال مع ملعي إنه

في تلك المرة  ألبل ليس ولكن -بالدخول  لألخ سمحف)الثانية  مرةمع أخيه في الو األولى لمرةفي ا زوجته

 من طلب ،الثالثة المرة وفي(. هناك االبنعثر على ي لمغير أنه ، العمل وكانت متسخة مالبسه كان يرتدي ألن
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قد  نهأشار إلى أ. الشرطةاستدعاء  من يتمكن حتىعند مدخل المبنى  والبقاء بالديجمعية  إلى الذهاب أقاربه

تحدثون عن جمعية ميدان التحرير كانوا ي في الشوارع أطفال ألنساورته بعض الشكوك بشأن الجمعية 

 األطفال رأى هإلى مقر الجمعية، أفاد أن ذهب عندما ولكنفي مقرها.  يقيمونوعن استضافتها ألطفال  بالدي

 بشأن الشرطة إلى شكوىتقدم ب. الداخلية مالبسههم بمالبسهم باستثناء واحد لم يكن يرتدي سوى كل يجلسون

 دةواح ساعة تبعد محافظة في ابنه وجد أنه المحكمة أخبرغير أنه . تقدم أيتم إحراز ي لم ولكن المفقود ابنه

 كانت تأويه. امرأة مع قيمحيث كان ي القاهرةعن  السيارةفي 

 زالي الكان  يذوالته مصادرالذي تمت  المحمول الكمبيوتر زاجه من دلةيضاً األأ المحكمةوقد استعرضت 

يتم  أن طلبو المحموله جهازعلى  المتهمين أحدتعرف . المحكمة إلى إحضاره عند المختوم صندوقال في

لكن، ونظراً إلى إمكانية فقدان أدلة  الخصوصية؛ في حقه لحماية مغلقة جلسة ه ضمنوياتمحتفي  نظرال

 جهازبمفرده في محتويات  العام المدعي ينظر أال أيضاً  الدفاع فريق طلب العامة، النيابةالبراءة من قبل 

 مع بالبقاء العام مدعيلغير أنه سمح ل الطلبات؛ بشأن للتداولفتم إخالء قاعة المحكمة . المحمول الكمبيوتر

 بمشاهدة لالدعاء يسمحم ول الدفاعقراراً لصالح  المحكمةاتخذت  المطاف، نهاية وفي. المداوالت أثناء القضاة

 .بمفرده المحمول الكمبيوترمحتويات 

 بإدخالهم. القاضيبقرار من  إال المحكمة قاعة بدخول للمراقبين يسمح لم الثاني، اليوم وفي

 من العديدكما أجبر . موجوداً  السابق اليومفي  جراءاتولى رصد اإليت كان الذي الرابع القاضي يكن لم

 في بما، بالديجمعية  من ترويجية موادبعرض  الدفاعقام . المغادرة ىعل الدخولا حاولو الذين فييناالصح

لم يسمح . حجازي آية مع تلفزيونية ومقابالتالجمعية  هتنظم ماراثون عن تلفزيونيةتقارير إخبارية  ذلك

، بالديجمعية  ألطفالاً فوتوغرافية صور الدفاععرض  ثم. ثانية 20بتشغيل التسجيالت ألكثر من  القاضي

تم ؛ االدعاء شهودعرض شريط فيديو ألحد  الدفاع طلب ثم. بسرعة إليها نظربال القاضي طلبهنا أيضاً و

 الخميس يوم حتىتم إرجاء الجلسة . الواضحمنطقه  أو مقبوليته بشأن رسميةمدواالت  دونمن  الطلب رفض

 علىوجودها  المزعوم األدلةكانت . المحمول الكمبيوتر محتويات بعرض للسماحكانون الثاني /يناير 19

 التأثير محاولةبشأن  والسابع والسادس الخامس المتهميننسوبة إلى الم بالتهم فقط تتعلق المحمول الكمبيوتر

 شباط./فبراير 19 إلىجلسة ال تجلأ، كانون الثاني/يناير 19 جلسة وبعد. أحد الشهود على

د.  إلىريراً تق توقدم تحضرة المترجمغير أن ، الثاني كانون/يناير 19جلسة  في مراقبلم يكن هنالك أي 

 الخامس المتهمالخاص ب المحمول الكمبيوتر جهازتشغيل ل فنيخبير حضور ب المحكمة أمرت. ريستوخ

ذلك ال يمس سوى و. دوشهأحد ال على التأثير محاولةادعاء/تهمة ب يتعلق فيديو يطشر على يحتوي الذيو

غير أنه قد أدرج في التقرير الستكال  – بذلك حجازي ية عالقة آلالو والسابع والسادس الخامس المتهمين

 مع ابعالس المتهمفي إحدى الصور، ظهر . صور 3، إلى جانب فقط دقائق 3 عبارة عن الفيديو كانالصورة. 

 المحكمة أمرت. موجوداً  يكن لم الشاهد ألن أسئلة أيطرح المحكمة أو هيئة الدفاع ت لم. األطفال الشهودأحد 

 بياناتلتقديم  شباط/فبراير 22و 21و 20و الدفاع شهود إلى لالستماع شباط/فبراير 19 حتى القضية بتأجيل

 .الدفاع

 شباط/فبراير 23-19 جلسات

لكل من  الختاميةومن ثم تم اإلدالء بالبيانات  ،الدفاع شهود إلى المحكمة تمعستا، اتالجلس هذه خالل

ها كلها. بحضور للمراقبين وسمح لقاضيغرف مداولة ا فيتمت الجلسات . الدفاع ومحامي العام المدعي

 من متأخر وقت في جلساتعدة فبدأت  آلخر يوم منقد تفاوت إلى حد كبير  اإلجراءاتبدء  وقتغير أن 

 على المحكمة كاتب وافق عندما اليوم طوال المحكمة قاعة في االنتظار من المراقبين إعفاء وتم. ساءالم

 السفارة من ممثلين إلى تحدثنا ،هذه االنتظار فترات وخالل. وجيزة بفترة الجلسة بدء قبل ةبالمترجم االتصال
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 ومحاميتهمين لمفضالً عن ا، ألوروبيا التحادبعثة ا مكتب عن نيابةكان حاضراً  الذي والمراقب األمريكية

 .الدفاع

ا ستبدأ عند أنهالرابعة والنصف بعد الظهر، في حين كنا قد تبلغنا  الساعةبدأت الجلسة عند  ،األول اليوم في

 إلى الدفاع محامي دعا ثمعلى حضور المتهمين وهويتهم.  القاضيع تأكيد م جلسةال بدأت. ظهراً  12 الساعة

سيتم استدعاء  أنه إلى الدفاع أشارف. الذي سيستدعونهم به ترتيبالوتم استدعاؤهم سي الذين الشهود عدد تأكيد

 :شهود ةخمس

تم استدعاؤه من قبل ي لم. للشرطةشهادة بأدلوا  الذين األطفال أحد، أي المزعومين الضحايا أحد .1

 .االدعاء

 .الطفل والدة .2

 .اً ختطفكان م وإنه الصور دىإح فياً عاريكان  إنه قيلالذي  المزعومين الضحايا أحد .3

 .(في طب العيون)أخصائي  فنيخبير  – محمود محمد .4

 تهمين.الم لبعض صديق - يزيدال أبو سالمإ .5

في حال و. عليها ةوافقلرفضها أو الم القاضي على األسئلة جميع طرحاالدعاء، تم أوالً  شهود مع وحتى

 .القاضي لتقديروفقا  ذلك اقد بدو. الشهود علىا يطرحهويعيد صياغتها  لقاضيكان ا، األسئلة على الموافقة

 .الرئيسية لنقاطبا موجز يلي فيما ؛التقرير هذاب ةمرفقثمة مذكرة كاملة بإدالءات الشهود 

الشرطة بضربه هو  ضباط حدإذ عمد أ استجوابهعند  للشرطة كاذبة ببيانات أدلى أنه ولأفاد الشاهد األ

 أن ذكركما . صحيحاً  ذلك من أي يكن ولم، عنه اإلفراج يتملكي  فقط هببيان أدلىف. حزامالب آخرين وأطفال

ه هو تصوير يتم لم وأنه، هناك جسدي أو جنسي اعتداءي أل يتعرض لم وأنهتحتجزه عنوة  لم بالديجمعية 

جمعية  إنأشار إلى و. جبروا على المشاركة في المظاهراتيُ  لم وأنهموهم عراة  خريناآل األطفال من أي أو

 الجمعية. في والكتابة القراءةقد تعلم  وأنه والدتهب هاتصال ويسرت شجعتقد  ديبال

. بالديجمعية  فيإقامته  شهري خالل ابنها زارت أنها شهدت يتال الطفل الدةفكانت و الثاني الشاهدأما 

من العودة إلى  بدالً  هناك البقاء يريدكان  وأنهالجمعية  في سعداء كانوا خريناآل طفالاألوابنها  إن وقالت

 نهاأفادت أ، االدعاء أمام ببيانها أدلت قد كانت إذا عما سؤالال على ورداً . والده يخشىالمنزل ألنه كان 

 .بيانها توثيق رفض العام المدعيذلك غير أن  حاولت

 اءاالدع قدمها التي الداخلية مالبسه يبدا في إحدى الصور وهو ف، السادس المتهم أخ ابن، الثالث الشاهد

ونه زحايمكانوا  هءوأصدقا عمه إن قال، الصورة فيها التقطت التي الظروف شرح منه طلب وعندما. كدليل

 هو الذي يظهر فيها. أنه أكدعليه،  الصورة عرضعندما تم و. والدته إلىفقط لجعله يصغي 

طلب منه  حجازي السيدة زوج ألن مرات عدةقر الجمعية م زار، فكان قد محمود محمد ،الرابع الشاهدأما 

 .اعتداءات أي يشهد لموأثناء تواجده هناك، . نظاراتب األطفال أحدتزويد 

 في وشارك مرات عدةتهمين كان قد زار مقر الجمعية الم بعض صديق ،ليزيدا أبو إسالم هو الخامس الشاهد

 تعملالجمعية  وأن جرائم أو اعتداءات أي قط ير لم أنه شهدهو قد و. عابدينميدان  فيتم تنظيمه  خيريحفل 

 .وقت أي في لمغادرةل التامة حريةبال ألطفالتمتع ايف المفتوح الباب سياسةعلى أساس 
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وعدم  الغرفةفقد تمت اإلشارة إلى صغر حجم . المحكمة قاعة إلىالمداولة  غرف من جلسةال نقل الدفاع طلب

مما يصعب ، الخمسة والمراقبين العام يوالمدع الثالثة والقضاة ومحاميهم السبعة المتهمين جميعاستيعابها ل

ضع ي لكيإحضار طاولة  القاضي وطلب الطلب هذا رفضتم . جلسةال في عادل بشكلالمشاركة  الدفاععلى 

 .جلساتال خاللين فقد ظل محامو الدفاع والمتهمون واقو. عليها أوراقهالدفاع 

تم االستماع  التي األدلة لىقائماً ع البيانبد لم ي. العام للمدعي الختامي البيان إلى االستماعب القاضي شرع

 الشعرقرآنية وأبيات من  بآياتاألولية. تم االستشهاد  االدعاءمرافعة ل تكرار مجردبل كان ، المحكمة فيإليها 

 إدانةالتي تثبت  األدلة منثمة العديد  أن البيان ذكرو. القدامى البشر لحوم ةأكلكما شبه المتهمين ب، المصري

 وبيانات الحية اتالشهاد بينغير أنه لم يأت على ذكر التناقض ؛ المنسوبة لهم التهمتهمين بسائر الم جميع

 .التالي اليوم نالواحدة م الساعةحتى  المحكمة أرجئت، البيان ختام وفي. الشهود

 وأنهمثيراً تأخر ك قد الوقت أن على الدفاع محامو واحتج 19:35الجلسة عند الساعة بدأت ، الثاني اليوم فيو

 اليوممن  14:00 الساعة إلىجلسة ال تأجيل تمف. المحكمة قاعة في ساعات 6 انتظروا أن بعدكانوا منهكين 

 ي.التال

 حجازي السيدة محامي، رصالن أبو طاهر أدلى. 18:00 الساعة فيبدأت الجلسة ، الثالث اليوم فيو

 ضد زائفة أدلة قدمإذ  المحكمة خدعقد  العام المدعي أن إلى لوص. ، ببيانه الختاميوالرابع الثاني والمتهمين

 لم أو رفضتإما  التي المتكررة الدفاع وطلباتالمتصلة باألدلة  المسائل هذهوأعيدت اإلشارة إلى . تهمينالم

 .طعن أليتحسباً  المحكمة سجالت فييتم إيرادها  بحيث، تنفذ

 المحامي عن: تحدث الخصوص وجه وعلى 

 أضاعه الحقاً. الذيو العام المدعي إلى الدفاع قدمه الذيالقرص المدمج  -

 أن من الرغم على، مسبقتصريح  دونت من جر التي الموادمصادرة و والتفتيشعمليات التوقيف  -

 التصريح. هذا على للحصول يوم لديهكان  الشرطة ضابط

 .ضدهملمتاحة ا األدلةتبلغوا عن ي لم المتهمين ألن القانونبما يتوافق مع  االستجوابلم يتم  -

 والدة أسامة. بياناالستماع ل االدعاء رفض -

 مع( والقاضي الدفاعإال إثر الجهود المبذولة من  المحكمةلم يمثل أمام  الذي) األبتناقض إفادة  -

 الباب تفتحقد  آية ها معوصف تطابقي ال سيدة أنو. المحكمة أمام شهادته خالل االدعاءمرافعات 

 .اعتداءات أي يشهد لم وأنه

 ه.والدترؤيته لو جيدة معاملةأفاد عن تلقيه  حيث علنيةجلسة  في أسامة هادةش -

 النحو على المصادرة المحمولة الكمبيوتر وأجهزةجهاز الكمبيوتر المكتبي  من أدلة وجود عدم -

 .نيفال التقرير في المبين

أن و المحكمة أمام قطمثل ي لم، ءاالدعايُعتبر الشاهد الرئيسي لمرافعة  الذي، التاسع االدعاءاهد ش أن ذكركما 

 المحكمة أمام المتبقين االدعاء شهود استدعاءب لباطكما أن الدفاع قد . استدعائهالدفاع هو الذي طالب ب

 واستجوابهم. بشهادتهم لإلدالء
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د ق مصادر بأنه االدعاء صفهو فما، المحمولةتي تم العثور عليها في أجهزة الكمبيوتر ال باألدلة يتعلق وفيما

يتم التثبت من  بحيث الجنائية األدلة قسم لىاألجهزة إ إرسالفطالب الدفاع ب. المحكمة في شاهدناه عما ختلفا

 .سر بكلمة محميةإلى كونها  نظراً ، موادال من وغيرها األفالموقت إضافة 

 .اإلجراءات ختام فيعادة  الطلبات هذه القاضيتناول ي

 مالحظاته نع خطية نسخة وقدم الدفاعفي مرافعة  الرئيسية الحججبتناول  رصلنا أبو السيد شرع ثم

 :الختامية

 ة.السابق اتالتحقيق في الدقةإلى  واضحاالفتقار ال -

 التي االتجار لجرائم الحصريةخصائص التحديد و بالبشر االتجارمكافحة  قانون من 1 المادة انطباق -

دلة الجنائية األ وتقرير التحقيقات في دليل يوجد وال. إجراميةجماعة ك يعملون مجرمين 3 تتطلب

 االدعاءات وأنتهمين مطلعون بأي دور على هذا النحو الم أنعلى ، ذلك إلى وما الفني التقريرو

 الجمعية. مؤسسيبصفتهما  وزوجها حجازي السيدة ضدهي 

 .األطفال ضد جنسية اعتداءات أي تثبت أدلةتوافر أي  عدم -

 .المقدمة األوراق في اختطاف أو تعذيب حوادث على أدلةتوافر أي  عدم -

 قانون من ةالسادسمادة لل وفقاً  ألنه قانوني غير بشكل أنشئت قدجمعية ال بأن الصحيح غير االدعاء -

 المطلوبةالمستندات  تقديم على يوماً  60 مرورفبعد . يقانونت بشكل تأسس، فهي قد 2002 لسنة 84

التضامن االجتماعي  وزارةن ممكناً إال بمنح جمعية، األمر الذي لم يكال باسم مصرفي حساب وفتح

 على الجمعية. الموافقة وثيقة

 .األب شكوى تبين التي الشرطة وثائق تسليمعدم  -

 .الجنسي واالعتداءبالبشر  باالتجار اتهامات على دليلعدم توافر أي  -

 محددةال مواقعال في مظاهرات هناك تكن لم ،التحقيقات في المذكورة للمواعيد وفقاً  -بشأن التظاهر  -

 .والمناطق األيام تلك عن نشرت التي األخبارتم تقديم سائر و. الوقت ذلك في

 .الختامي خطابه من خطية نسخةالنصر  أبو السيد قدم -

 ووافق وزوجها حجازي السيدةبالنيابة عن  طلبات سعد أحمد وقدم. الدفاعبيانات  استمرت، الرابع اليوم وفي

 :التالية النقاط وأضاف مالحظاته نخطية ع نسخة وقدم إليه واستندو النصر أب السيد بيان على

 انقضاءنظراً إلى  الجنائية اإلجراءات قانون من 143 المادة إلى استناداً  آية عن اإلفراجوجوب  -

 (.نيسنتأي )حبس االحتياطي لل القانونية المدة

 .للقضية المقدمة التحقيق سجالتالنقص في  -

 .التحقيقات، فضالً عن واالعتقالمداهمة المكان و الشكوى تلقيب الشرطة ضابطتفرد  -
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 .المواد مصادرة عمليةقانونية  دمع -

 .الشرطة بيانفي  التناقضات -

 .بالديفي جمعية  وليس األزبكية شرطة قسم في للضرب تعرضوا األطفال أن على لدليلا -

 شهود أقوال توثيق ضورف( األب) خالد زوجةأقوال  تجاهلفقد تم . القضية في االدعاءعدم حياد  -

 .آخرين

 شارع في األول الطابق في كانت الشقة أنماً عل، الشقة في محتجزين كانوا األطفال أن االدعاء ذكر -

 في حّي شديد االزدحام. مفتوحة نوافذ مع عام

 مع المنظمة عنوالتحدث  اإلعالم وسائلأن تظهر في  المنطقي غير منلكان ، مجرمةلو كانت آية  -

 لقون معاملة جيدة.ي أنهم أكدوا الذين األطفال جميععلى و ليهاتكون عس عيونال أن العلم

 .بيانهنسخة خطية كاملة عن  وسلممرافعته  أحمدثم اختتم 

 تهمين اآلخرين.الم عن نيابةبال ببيانات اآلخرون المحامون أدلى ثم

من  تمت التي االعتقالت عملياب المحيطة المخالفات علىبدورهم  الضوءهؤالء المحامون  سلط، باختصار

 سلطواكما . األولى االعتقاالت من أسبوعين بعد وقوعها من الرغم على، ةالعامنيابة ال من مسبق إذن دون

 قلقهم عن وأعربوا، المحكمة وفي الشرطةقسم  فيأدلوا به  ما بين األطفال أقوال في التناقضات على الضوء

 التالعب بها. تم وربما مختومة كنت لم التي المصادرة الموادتناول  سوء إزاء

تقديم وزارة التضامن و المحكمة أمام فيها للنظر االدعاء شهودالمتعلقة بمثول  طلباتالمحامون ال كرر

 .المحكمة إلى الشكاوى بشأن الشرطة سجالتجمعية، فضالً عن تقديم ال عن وثائق الجتماعيا

. البيانات نهاية في الطلبات هذه القاضي يتناول. لةكام بياناتال تكون لكي الطلبات هذهب تقدمقد تم الو

 على يصر الدفاع أن غير. اتجاهلهغير أنه غالباً ما يتم ، الطلبات على الموافقة تمت إذا آخر بياناً فيصدرون 

 محكمة أمام القضية في الطعن حال في سيساعدهم ذلك ألن المحكمة سجالت في موثقة الطلبات تكون أن

 .اإلجراءات تتبع لمبتدائية اال المحكمة إلثبات أن النقض

. ريستود. خ إلى تقريراً  توقدم ةالمترجم تحضرف، لحضورا المراقبين من أي كنتمي لم الخامس اليوم وفي

 البينات في هذا اليوم. استمرت

 من 5 نأ الشرعي الطب تقريرأثبت . المحكمة مقدم من قبل مادي دليل أي وجود عدم إلى اإلشارة وتجدر

 بالوقتهذه الممارسات  ربطلكن من دون التمكن من  ،ةمثلي ةجنسات ممارس في شاركوا قد طفالً  20ل أص

 الجمعية. في فيه كانوا الذي

 من العودة اختارت بأنها المحكمة ذكرت حيث المحكمة أمام ببيان حجازي السيدة أدلت، الخامس اليوم وفي

 وأن، المفتوح الباب سياسةها تتبع وأن، بلدها أطفال لمساعدة يبالدجمعية  إلنشاء األمريكية المتحدة الواليات

 ضد طفالً  20احتجاز  المستحيل من جعلي مما، التحرير ميدان قرب شعبي شارع فيمقر الجمعية يقع 

 االحتجاز قيد أنها أوضحتكما . عليها القبض ألقي عندما وصدمت بالشرطة اتصلت التي هي كانت. إرادتهم

 .يوماً  1.129منذ 
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 .مً قدّ الت على ومصر األطفال ومساعدة الخيرعمل  في رغبته على الضوء يسلط ببيان أيضاً  زوجها أدلىوقد 

 مقتضبة.ال البيانات ببعض أيضاً  اآلخرون المتهمون وأدلى

 23غير أن جلسة ؛ قراره حينها،على حد قوله القاضيلكي يصدر  آذار/مارس 23 إلىت الجلسة لأج

 .سبابأللذكر  دونمن  نيسان/أبريل 16ى حت رفعتآذار قد /مارس

 2017 نيسان/أبريل 16 جلسة

 وارأ، المحكمة مبنى من لقربة باالمترجم ينتظرونالمراقبون  كان بينماو،  بقليلصباحاً  11 الساعة قبل

وضع  تم قدكان و(. 10:52 الساعةابتداًء من ) تويتر على اً صور ينشرون المحكمة قاعة داخل فييناالصح

 .قاعةال فى خريناآل االشخاص من كبير عدد هناك وكان المحكمة قاعةداخل  القفص فىين المتهم

 على المحكمة قاعةدخول  من وتمكنوا صباحاً  11:15 الساعة حواليعند  المحكمة إلىالمراقبون  وصل

يرغب في لكل من ما إذا يُسمح  اً واضح يكن ولم منييناأل مسؤولينال مع مناقشات استلزم ذلك أن من الرغم

 الحضور بالدخول.

 من كبير عددكان . ت شديدة االكتظاظكان، المحكمة قاعةدخول  من المراقبون فيه تمكن الذي الوقت وبحلول

العديد من فاضطر ، جميعلل اعديكن هناك عدد كاف من المق لم. حاضرين والمحليين األجانب فييناالصح

هيئة المحكمة. كان  أمامخالل الجلسة مباشرة ى الوقوف إل( الدفاع ومحاما في ذلك بم) الحاضرين األشخاص

 عدة جانب إلىوذلك ، قاعةال داخلالمتهمون والسيدة حجازي في هذه المرة أيضاً محتجزين في قفص االتهام 

 رجاالً. القفص في المحتجزين خرينالمتهمين اآل جميعكان ، حجازي آية باستثناء. آخرين أشخاص

عرف عن  حيث، حجازي السيدة قضية إلى الفقي القاضي انتقل، المدرجة ىاألخر المسائل تناول بعد

خبر ال استقبال تم. إليهمنسوبة الم التهمسائر  منجميعهم  الثمانيةعلن على الفور براءة وأ الثمانية المتهمين

بالغ تم إو أسبابغير أن الحكم أعلن من دون عرض أي . المحكمة قاعة فيالتعبير عن االبتهاج وهتاف بال

 خطي معلل. قراره سيتبع الحكم بأن نبيالمراق

 فيوناوالصحاألهل  تزاحم حيث القفص فيتهمون الم وظل. المحكمة قاعة القضاة غادر، الحكم إعالن عقب

 .تصويرهم أو إليهم التحدث أو لمسهم لمحاولة محوله

 إخالء السبيلو الحكم
 .التهم جميعمن  المحكمة يف اآلخرينتهمين الم وجميع حجازي السيدةأعلنت براءة 

 نومدجج أمن حراسكان يرافقهم . المحكمة مبنىرؤية المتهمين الذكور وهم يغادرون  من المراقبون تمكن

كانوا ال يزالون يعاملون  أنهمواضحاً  افبد. السجناء نقل شاحنة من الخلفي الجزءتم نقلهم إلى و بالسالح

 .تبرئتهمكسجناء على الرغم من 

تم و. منفصل بشكلإذ حدث ذلك ، المحكمةأثناء مغادرتها  حجازي السيدةمن رؤية  مراقبونلتمكن اي لم

 .السجن إلىتم إعادتها ومن األ حراسإبالغهم أنها خرجت أيضاً بمرافقة 

 خطأ بسبب إضافي يومل واحدهم نم إبقاء مع، تبرئتهم بعدتهمين الم سراح إلطالق أيام ثالثة األمر استغرق

 ذلك في بما، التبرئة بعد اتخاذها يجري رسمية قانونية خطواتعدة  علىخالء السبيل إ عتمدي. األوراق في

 الاالنتهاء من االستعدادات،  بعد حتىلكن، و. المحلية الشرطة إدارة قبل من وتجهيزهم السجن إلىإعادتهم 

 في هو البراءة حكم نأعلى  العامة النيابة نما لم تستلم تأكيداً م شخصأي  عن اإلفراج الشرطة تستطيع



35 
 

 بضعةل ريتأخحدوث  احتمالمن  وعائلتها حجازي السيدة ومحامأ يفاج لم. المحكمة عن الصادر الحكم الواقع

 .مصر فياً لعملية إخالء السبيل روتينيإذ كان ذلك تدبيراً  أيام

 أبوتوقعات السيد  يوماً غير أن 30بيان بالحكم المعلل خالل  إصدار المحكمةيتعين على ، القانون وبموجب

. أيامبضعة  غضون في ربما، تشير إلى احتمال صدور التعليالت واألسباب قبل ذلك تجربتهبناًء على  رصلنا

 .بعد صدركن الحكم الخطي المعلل قد ي لم، التقرير هذا كتابةتاريخ  وحتى

 الحكمعقب إعالن 

 .للمراقبينالتبرئة  عقب حكمت التي القانونية اإلجراءاتالنصر  أبو السيد أوضحلقد 

 بعد تبرئتهم المحتجزين عن اإلفراج

لم يتم إخالء سبيل الستة غير أنه ، سائر التهم المنسوبة إليهم من الثمانية المتهمين جميعتبرئة  من الرغم على

 القانونية الخطوات من المزيدفعملية إخالء السبيل مشروطة ب. فورعلى الالذين كانوا في الحبس االحتياطي 

الذي بدأت فيه  الشرطةتتم إحالتهم إلى إدارة قسم  ثم ،السجن إلى أوالً التي يجب اتخاذها/ تم إعادتهم  لرسميةا

 البراءة حكم أنعلى  العامة النيابة منهم، ال بد من استالم تأكيد عن باإلفراج للشرطة السماح وقبل. القضية

 .المحكمة عن الصادر الحكم الواقع في هو

 للتحققلم يكن النواب العامون متوفرين ، مصر في عطلةيوم  هونيسان / أبريل 17 االثنينيوم  أننظراً إلى و

 المتهمين سراحيتم إطالق  أن رصالن أبو السيد توقعف. نيسان/أبريل 18 الثالثاء يوم حتى الحكم من

 نيسان./أبريل 19 األربعاء أو 18 الثالثاء يوم المحتجزين

 التأخيرشرحوا لنا أن وبذلك،  نوالحاضر األسرة وأفراد اآلخرون نوالمحاموالنصر  أبو السيد يفاجأ لم

 المتهمين بعد تبرئتهم. عن إفراجأي عملية  فيمر روتيني أمجرد 

 التعليل الخطي

بيان بالحكم المعلل  إصدار المحكمةيتعين على ، القانون وبموجبحينه.  في لخطيالحكم المعلل ا صدريس

إلى احتمال صدور التعليالت أشارت  تجربتهبناًء على  رصلنا أبوتوقعات السيد غير أن  ،يوماً  30خالل 

 .أيامبضعة  غضون في ربما، واألسباب قبل ذلك

 االستئناف

 أن ويجب. النقض محكمة من الحكم الستئناف اإلذن تطلب أن، بالبراءة حكم صدور بعد، العامة للنيابة يجوز

 وعلىلكن، . إصدار الحكم الخطي المعلل تاريخ من وليس لحكما إعالن من يوماً  60 غضون في ذلك يتم

 تمت الذين األشخاص عن اإلفراج ينبغيف، يُنفذ تلقائياً  البراءةحكم ف، الستئنافل اإلذن طلب إمكانية من الرغم

 .استئناف إجراءاتالنظر في أي  تمي ريثما تبرئتهم

احتمال حدوث  ىأرغير أنه ، تبرئةمة باستئناف أحكام النصر إلى شيوع قيام النيابة العا أبو السيدلقد أشار 

 .يوماً  60ـالقد استأنف الحكم بحلول نهاية مهلة  االدعاءكن ي لمبالفعل، و. ذلك في هذه القضية ضئيالً 

 الحبس االحتياطي فترة عن التعويض

كون قد قضاه ي الذي الوقت عن تعويض طلبالذي تتم تبرئته  للشخصالنصر أنه ال يمكن  أبو السيدأوضح 

 بشأن حتى هذا التاريخ تعليماتم يتلق أي ل أنه أكدكما . المصري القانون بموجبفي الحبس االحتياطي 

 محتملة مخاطراألخذ بعين االعتبار أي  مع، كليهاألمر يعود إلى مو وأنالمضي قدماً بمطلب من هذا القبيل 

 ذي قد تستغرقه.قد تتأتى من اي مطالبة كهذه، فضالً عن الوقت الطويل ال
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 تقييم املحاكمة: الثالث لجزءا
 

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدمستمدة من  مصرفي  طبقةمال القانونية المعاييرإن 

 الميثاق من الصلة ذات األجزاء يف تنعكسكما أنها . أدناهمبينتين ال 14و 9 المادتين خاصة(، 1966)

 .2014 لعام المصري الدستور فيترد و ،23مصربل من ق ليهالمصادق ع األفريقي

 منهذا القسم  اقتباس تم وقد. المرتبط بها دوليال قانونال عن قصير موجزمع  القانونية األحكام ذهنورد ه

 الدولية الحقوقيين لجنةالصادر عن  الممارسين دليل - الجنائيةحاالت اإلجراءات في  المحاكماتقبة مرا دليل

 .لتعديالتا بعض مع 2009 ل

 التالية والضمانات الحقوق مع حجازي السيدة قضيةفي  اإلجراءات توافق مدىإلى تقييم  التقريرنتقل ي ثم

 :والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 14و 9 المادتين عن الناشئة

 الحرية في الحق •

 ةيدياحو مستقلة مختصة محكمة في الحق •

 علنية جلسة في الحق •

 التهممعرفة  يف الحق •

 قانونية مساعدةب دفاعلتحضير ال زمةالال والتسهيالت الكافي الوقت في الحق •

 مبرر  غير تأخير دونمن  المحاكمة في الحق •

 القانونية المساعدة في الحق •

 الحق في الحرية

    والسياسية المدنية بالحقوق الخاصالعهد الدولي  ،9المادة 

على شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال يجوز حرمان كل فرد حق في الحرية وفى األمان ل .1

 .أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه

يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة  .2

 .توجه إليه

بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة  يقدم الموقوف أو المعتقل .3

وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز 

مانات القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ض ياألشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ه

لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند 

 .االقتضاء

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة في  .4

                                                             
 التقرير هذا إعداد وقتفي  الترجمةالتأكد من صحة  من نتمكن لم ألننا فذلك، المصري الدستور من الصلة ذي الحكمإيراد  عدم حال في  23

 .النهائي التقرير فينحرص على إدراجه وس، المؤقت
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 .ال غير قانوني، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقدون إبطاء قانونية اعتقاله

 .لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض .5

 

  الدستور المصري   ،71المادة 

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق االتصال بمن يرى 

ه القانون، ويجب إعالنه على وجه السرعة بالتهم إبالغه بما وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظم

الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من اإلجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق 

 .التظلم بما يكفل الفصل فيه خالل مدة محددة، وإال وجب اإلفراج حتما

 

 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

 6المادة 

كل فرد الحق فى الحرية واألمن الشخصى وال يجوز حرمان أى شخص من حريته إال لدوافع وفى حاالت ل

 .يحددها القانون سلفا، وال يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا

 

 7المادة 

 ق:حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الح

بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق األساسية المعترف  الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة .1

 .له بها، والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد

 .اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة .2

 .حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه .3

 .ةحق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايد .4

 

 

والمساعدة  لمبادئ العامة والتوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلةإن أحكام الميثاق األفريقي مستكملة با 

 والتي تنص على ما يلي: القانونية في أفريقيا

(1.a) الشخصي واألمن الحرية في لواليتها وخاضع إقليمها في شخص كل حق احترام الدول تكفل. 

(1.b)  االحتجاز أو االعتقال يتم وأن، التعسفي االحتجاز أو لالعتقال صشخ أي تعرض دمع الدولتكفل 

بموجب  بذلك لهم مأذون أشخاص أو مختصين موظفينمن قبل و القانون ألحكام وفقاً  فقط الحبس أو

 ".سبب محتمل الذي يستند إلى الشك المعقول" اتباع النظرية القانونية المتمثلة فيمع ، قضائي أمر

(1.c) الحرمانإصدار أمر بب لهم المأذون المسؤولينلتحديد  الوطني قانونها بموجب قواعد دولة كلضع ت 

بحق  عقوبات على تنصعلى أن ، األوامر هذه إصدار بموجبها يجوز التي والشروط، الحرية من

 .قانوني مبرر دونبشأن أي عملية احتجاز من  المعلومات تقديم يرفضون الذين المسؤولين

(1.d)  جميع على، لقيادةفي ا واضح تسلسل ذلك في بما، صارمة رقابة إجراء أيضاً  دولة كلتكفل 

 والحبس واالحتجاز واالعتقالعمليات التوقيف  عن المسؤولينو ،القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين

 .النارية األسلحة استخدام القانون بموجب لهم المأذون المسؤولين من وغيرهم والسجننقل وال

(1.e)  الشهودالتأثير على  أو الفرار من جنائية بتهمةموقوف ال الشخص منعحتم ت فيةكا أدلة هناك تكن لم ما 

احتجازهم قيد الحبس االحتياطي ريثما  عدم الدولتكفل ، اآلخرين علىجدي و واضح خطر ليتشك أو

 دفع ذلك في بما، معينة ضمانات وإخالء السبيل قد يكون خاضعاً لشروط أ أن غير. محاكمتهمتتم 

 ة.كفال

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
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 الدولية القانونية لمبادئل موجز

. المحاكمة انتظارخلى سبيله في ي أن أو "معقولة فترةضمن " يحاكم أنقيد االحتجاز  شخص لكل يحق

 الضرورة عند إال الجنائية اإلجراءات في يستخدمفال  العامة القاعدة هوالحبس االحتياطي  يكون أال ينبغيف

 العدالةالضرورة استفاًء لمتطلبات  عند ةمكنفترة م قصراطي ألتم اللجوء إلى الحبس االحتيي. رايتخا آخروك

، استثناءالحبس االحتياطي  يكون أن ينبغي. والضحية المجتمع لحماية أو المزعومة الجريمة في التحقيق أو

 ودالشه على يؤثر أو األدلة يدمر أو المتهم يفر أن فيها يرجح التي الحاالت في إال الكفالةالموافقة على  جبوي

احتمال  ميتقيعلى المحكمة  يجب، الظروف هذه مثل في وحتىلكن،  24.للدولة القضائية الوالية من يهرب أو

 التدابير تقييم المحكمة على يجب، ذلك لىباإلضافة إ. من دون تعميمات سليم نحو على رهايوتفس مخاطرال

 .المطروحة المخاطر من يتصدى ألتوالتي قد ، االحتجازعدا ، األخرى

 القدرة وعدم والظلم المالءمة عدم عنصر ليشمل "التعسف" تعريف تم وقد. تعسفياً  االحتجاز يكون أال يجبو

، ةمعقولضمن مهلة  المحاكمة فيها تبدأ ال التي الحاالت وفي. القانونيةمراعاة األصول  وعدم التنبؤ على

 وضرورةالفترة  طول حيث منا تقييمهو قاضقبل  مناستمرارية الحبس االحتياطي  في النظرإعادة  يجب

 الحبس. استمرار

 ويجب. خالء السبيلإل رفض بأي يتعلق فيما القاضي من لالً مع قراراً  عادلة محاكمة في الحق يتضمن كما

 والحق. خالء السبيلإ طلب رفضفي حال  أعلى مختصة أو قضائية سلطة أمام االستئناف في حقضمان ال

كما أنه ضروري  25.للتقييد قابل غير حق هو قاض أو محكمةطي أمام الحبس االحتيا شرعية في الطعن في

 .التعسفي االحتجاز ومنع الحرية في الحق حمايةل

 الوقائع

أي طوال  ،2017 نيسان/أبريل 20 إلى 2014 أيار/مايو 2 من االحتياطي الحبس في حجازي آيةتم احتجاز 

 ،(كفالةبإخالء سبيلها )بموجب  متاحة فرصة كل في محاموها لباطقد و(. شهراً  11و نيسنت) يوماً  1.081

.  لهذا الرفضخطياً  أو شفويامن القضاة تعليالً أو تفسيراً  أي قدمي لم علمنا، حد وعلى. لكن من دون جدوى

الجواب  على سيحصلون أنهم أوقيد الحبس  ستبقى أنها المحامينيبلغون  المحكمة كتبةكان  االستفسار، وعند

 االحتجاز استمرار كان إذا مال تقييم أي يجر لمعلى حد علمنا، و. السجن إلى حجازي السيدة إعادة عند

 في احتجازهاوكان يتم تمديد فترة . الدولية لمعاييرل أو المصري القانون ألحكام وفقا ذلك كان سواء ،مبرراً 

 .أشهر ستة إلى تصلوأخرى كانت  جلسة كلعلى الرغم من أن فترة اإلرجاء بين  جلسة كل

                                                             
  . 3-12، الفقرة 526/1993، المذكرة رقم مايكل وبراين هيل ضد اسبانيا، 1997أبريل/نيسان  2اء لجنة حقوق اإلنسان، آر  24

والمالحظات الختامية للجنة حقوق  16و 14الفقرتان ، 29جملة أمور: لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم يُرجى مراجعة، من بين   25

األمريكية لحقوق اإلنسان، بلدان ؛ محكمة ال9 الفقرة ،2004كانون األول /برديسم CCPR/CO/82/ALB ،2اإلنسان بشأن ألبانيا، 

 Aفي حاالت الطوارئ"، سلسلة  "طلب المثول أمام المحكمة، 1987 كانون الثاني/يناير 30المؤرخ في  OC-8/87رأي االستشاري ال

"الضمانات القضائية في حاالت الطوارئ"،  ،1987 تشرين األول/أكتوبر 6المؤرخ في  OC-9/87 6رأي االستشاري الو(، 8رقم )

 2-17من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان؛ المادة  4و 4من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ المادتان  27؛ المادة (9)رقم  Aالسلسلة 

ئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص من مجموعة المباد 32)و( من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري؛ المبدأ 

لمبادئ العامة والتوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة با( )ه( من 5الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛ المبدأ م )

 1992/35ي، والقرار من اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسر 9؛ المادة والمساعدة القانونية في أفريقيا عادلة

 .المثول أمام المحكمةطلب للجنة األمم المتحدة السابقة لحقوق اإلنسان، 



39 
 

 ستنتاجاتاال

 النحو، هذا وعلى. الحبس االحتياطي فترة طولمتصلة ب جداً  خطيرة شواغل هناك أن المراقبون ستنتجي

 مصر اللتزامات انتهاكاً  يشكل مما الحرية، فيطبيعي ال انتهاكاً لحقها حجازي لسيدةيُعتبر الحبس االحتياطي ل

 .فقط الضرورةعند و جأمل خرآك الحبس االحتياطي باستخدام الدولية القانونيةب

 المتهمينإخالء سبيل  ينبغي معقول، زمني إطارضمن  محاكمة إجراء تعذر إذا أنه على الدولي القانون ينص

 ه.وتناسبمبرراً لضرورته  احتجازهم استمرار يكن لم ما في الحبس االحتياطي المحتجزين

 التي طراخللم جدي تقييم أييتم إجراء لم و. شهراً  11و سنتين لمدةفي الحبس االحتياطي  حجازي آيةظلت 

ال و لفرار،ف من اأو تخوّ  خطرأي وجود  تبرر المحكمة إلى أدلة أي ميتقديتم  لمكما . االحتجازهذا  بررت قد

 أن على داعمة أدلة العام المدعي يقدم ولم. المحكمةأمام  حجازي السيدةمثول  ضمان إلى ترمي تدابير يأ

 الستمرار اإلطالق على أسباب أي تقدم لمكما . للخطر اإلجراءات رضسيع المشروطإخالء السبيل 

 إخالء السبيل. رفض أو االحتجاز

 سبيل يوجد الف وبالتالي ؛الحبس االحتياطي من عليه المدعىإخالء سبيل  ضد الطعنفي  ثمة حق أن يبدو ال

 .احتجازهاار بالمتمثلة باالستمر الواضحة اإلجرائية العيوب في للطعن فعال محلي انتصاف

 فريقبسبب  أوبسببها  لم يكن حجازي السيدة قضية في التأخير حاالت من أياً  أن إلى المراقبون ويشير

كان  الذي األول القاضي قبل من سيما ال المحكمة، الصادرة عن تأجيلإنما فقط بسبب أوامر الو الدفاع،

 ات.الجلس يرأس

 .انتهك قد اعنه اإلفراج أو معقولة زمنية فترةضمن  ةمحاكمال في حجازي آية حق أن المراقبون وجد

 المصرية المبادرةصادر عن  تقرير يسجل. المشكلة لهذه كبيرة منهجية خلفيةال بد من اإلشارة إلى وجود 

بما يتخطى  االحتياطي الحبسقيد  حالياً  محتجزون شخصاً  1464 عن يقل ال ما أن 26الشخصية للحقوق

نظراً و. وعقابية سياسية كأداة الحبس االحتياطي تستخدم الدولة أن التقرير ويؤكد. اً قانونيالفترات المحددة 

 ورئيس الوزراء رئيس إلى طلباً  اإلنسان لحقوق المصرية المبادرة قدمت، االستئناففي  حقوجود  عدمإلى 

 من تفسيرب ياً رسمالمطالبة  علىاً جميعأي منهم أو حثهم  حثل القضائية الهيئات مجلس ورئيس النواب مجلس

 الجنائية اإلجراءات قانون من 143 للمادة المتباينة المحاكم بتفسيرات يتعلق يماة الدستورية العليا فمكحالم

 ال التي، 380 والمادة، الجنائية القضايا في سنتين إلى شهراً  18المدة القصوى للحبس االحتياطي بـ تحدد التي

 مدة. أي تحدد

حبس للالمفرط  ستخداماال إلى تشير التي واألدلة القضية لهذه الفردية السمات كلل نظراً و، ذلك على بناء

 في، الحرية فيالطبيعي  حقهاانتهاكاً ل حجازي سيدةفقد شكل الحبس االحتياطي لل ،سياسية بدوافع االحتياطي

بس االحتياطي الح استخدامب قتضيالتي ت والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 9 للمادةخرق 

                                                             
 :المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - 2016مايو/ايار  10، حبس بال غاية  26

.org/sites/default/files/reports/pdf/endless_imprisonment_0.pdfhttp://eipr  

 والذي، مصر في العقابي الحبس االحتياطي مشكلة: 2016 شباط/فبراير في كينيدي روبرت مركز عن صادر تقرير إلى المؤلفون يشير كما

 فييناوالصح النشطاءلقمع  عقابي كإجراءالحتياطي للحبس ا المصرية سلطاتتزايد استخدام ال، 2013 حزيران/يونيو منذ: "أنه يؤكد

 القانونية المعايير هفترات وتجاوزت مطرد بشكل مصر في قيد الحبس االحتياطي المحتجزين عدد ازدادف. السلميين السياسيينوالمعارضين 

 ".المحلية القصوى الحدود وحتى الدولية

http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/endless_imprisonment_0.pdf
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 14 بالمادة يتعلق فيما أدناه الواردة تلك في كما، الظروف هذه فيسواء و. فقط الضرورةوعند  أخيرمالذ ك

 .تعسفياً  حجازي السيدة احتجاز كان، والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من

   قانون، منشأة بموجب الوحيادية مستقلة مختصة محكمةالمحاكمة أمام  في الحق
 

    والسياسية المدنية بالحقوق الخاصالعهد الدولي  ،14المادة 

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في  .1

حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة 

دية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها مستقلة حيا

لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة 

شأن العلنية  الخاصة ألطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من

في بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية 

يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت 

 .الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال

 

 ز للمبادئ القانونية الدوليةموج

 حق وهذا. القانون بموجب منشأة ومختصة ونزيهة مستقلة محكمة أمام يحاكم أن بالحق في لمتهمتمتع اي

 جريمة الرتكابه ما خصكم وتدين شتحا أن قانونية لمحكمة إال يجوز وال .27استثناء أيال يحتمل  مطلق

 .29اإلنسان لحقوق الدولي القانون يحظرها محكمة تشكل ال هيئة جانب من جنائية إدانة أي أن كما ،28جنائية

 تكون أو التنفيذية والسلطة القضائية السلطة واختصاصات وظائفبوضوح بين  تمييزال فيها يمكن حالةأي ف

 مستقلة محكمة وجود مبدأ مع تتفق ال توجيهه أو المتهم على السيطرة على قادرةالسلطة التنفيذية  فيها

 .ومحايدة

، فضالً للحكومة والتشريعية التنفيذية السلطتين عنالتمتع باالستقاللية  القضاةسائر و المحاكم جميعي لنبغي

 فرع ألي القضاة أو القضائية السلطة إخضاع زاجوعدم  يعنيذلك و. الدعوى أطرافعن االستقاللية عن 

 .لدعوىين في انوعاالمت ألطرافل أو الدولة فروع من

 ستنتاجاتاال

 القول يمكنغير أنه . الحياد أو االستقالل إلى يفتقر القضية هذه في القضاة من أياً  أن على يدل ما هناك ليس

 .والقضاءاالدعاء  بين الفصل عدمبعلى األقل، ظاهرياً  ،يوحي القضاة جانب إلى العام المدعي تموضع إن

 

                                                             
، 1992أكتوبر/تشرين األول  28؛ لجنة حقوق اإلنسان، اآلراء المؤرخة في 19و 18ان ، الفقرت32لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   27

، الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. يُرجى أيضاً مراجعة 2-5، الفقرة 263/1987ميغيل غونزاليس دل ريو ضد بيرو، المذكرة رقم 

    (.1)13)ج( و14المادتان 

، 2001أغسطس/آب  CCPR/C/21/Rev.1/ Add.11 ،31، 4حاالت الطوارئ: المادة  ،29لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   28

  16الفقرة 

 49/00التقرير رقم األمريكية لحقوق اإلنسان، بلدان اللجنة يُرجى أيضاً مراجعة . 18 ة، الفقر32لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   29

 86، كارلوس موليرو كوكا وآخرون )بيرو(، الفقرة 11.182القضية رقم ، 2000أبريل/نيسان  13المؤرخ في 
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 ة وافتراض البراءةيجلسة علنالحق في 

    والسياسية المدنية بالحقوق اصالخالعهد الدولي  ،(2) 14المادة 

 .ن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً م .2

 

  الدستور المصري   ،169المادة 

جلسات المحاكم علنية إال إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو اآلداب. وفي جميع 

 .في جلسة علنيةاألحوال يكون النطق بالحكم 

 

  الدستور المصري   ،67لمادة 

 .المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

 

 موجز للمبادئ القانونية الدولية

من شأن عقد جلسة ف. وعلناً  يجب أن تجري جميع المحاكمات في المسائل الجنائية، من حيث المبدأ، شفوياً 

ويشمل ذلك  30لمصلحة الفرد والمجتمع ككل.مهمة بالتالي ضمانة يوفر ية أن يكفل شفافية اإلجراءات وعلن

ينبغي أن تكون جميع كما جلسات والمحاكمات؛ المن حضور  الجمهور المهتم توفير مرافق كافية لتمكين

لمحاكم والقضاة يحق لوال  31ال تقتصر على فئة معينة من الناس.ألعامة الناس و علنية ومفتوحةجلسات ال

 .استبعاد الجمهور إال في ظروف استثنائية

االنتقاص منه أو هو حق مطلق ال يمكن أبدا ، فللقانون وفقاً ة داناإلحتى تثبت افتراض البراءة الحق في أما 

 .32تقييده أو الحد من انطباقه

دانة ما لم تثبت تراض اإلافيضمن عدم ( 2)االدعاء؛ عاتق يضع عبء اإلثبات على ( 1)افتراض البراءة: 

يقضي بمعاملة األشخاص ( 4)؛ لصالح المتهمشك جعل الي( 3)؛ 33المعقول للشك التهمة بما ال يدع مجاالً 

 .المتهمين بارتكاب جريمة وفقا لهذا المبدأ

ن على أنهم أبرياء طالما أاالحتجاز أم ال، قيد ينبغي معاملة األشخاص الذين يخضعون للمحاكمة، سواء كانوا 

أثناء وضعهم داخل أقفاص اتهام أو تكبيل المتهمين  لقانون. وال ينبغي عادةً بموجب االمحكمة لم تثبت إدانتهم 

رين. كما يجب أال يبأنهم قد يكونون مجرمين خطشكل آخر يوحي إلى المحكمة بأي إحضارهم المحاكمة أو 

 .مدنية ارتداء مالبسلهم حق ، وإنما يزي السجنبيظهروا في قاعة المحكمة 

                                                             
. يُرجى أيضاً 28: الحق في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة عادلة، الفقرة 14، المادة 32لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   30

، آخن ضد ألمانيا، الطلب رقم 1983ديسمبر/كانون األول  8مراجعة: المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، الحكم المؤرخ في 

، كاستيو بتروزي وآخرون ضد 1999مايو/أيار  30؛ محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، الحكم المؤرخ في 25، الفقرة 8273/78

  . 172، الفقرة 52بيرو، السلسة ج رقم 

 .29ة أمام المحاكم وفي محاكمة عادلة، الفقرة : الحق في المساوا14، المادة 32لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   31

؛ لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، التقرير 6، الفقرة 32، والتعليق العام رقم 11، الفقرة 29لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   32

، الفقرات 2002أكتوبر/تشرين األول  22، 1التنقيح رقم  5، الوثيقة رقم OEA/Ser.L/V/II.116بشأن اإلرهاب وحقوق اإلنسان، 

، القضية رقم 2000أبريل/نيسان  13المؤرخ في  49/00؛ ولجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، التقرير رقم 261و 253و 247

  86، رودولفو جيربرت أسينيوس وآخرون )بيرو(، الفقرة 11.182

، 1421/2005، فرنسيسكو خوان الرانياغا ضد الفلبين، المذكرة رقم 2006موز يوليو/ت 24اآلراء المؤرخة في  لجنة حقوق اإلنسان،  33

 .4-7الفقرة 



42 
 

 الوقائع

 أمن موافقةل رهناً فقد كانت  المحكمة، قاعةإمكانية دخول ب يتعلق وفيما. عابدين محكمة في جلساتال عقدتم 

 مع المراقبين دخول بشأن تفاوضة الالمترجمة إذ تعين على مباشر كنت لمإمكانية الدخول  أن غير. المحكمة

 المراقبون حضرها التي األولى جلساتال خالللكن،  يني؛روت أمنيذلك مجرد إجراء  يكون قد. المحكمة أمن

. األمن حراس قبل من المحكمةعن قاعة  المراقبين إلبعاد محاوالت عدة هناك كانت ،2016 شباط/فبراير في

 .القاضيمن  أمرخروجهم يجب أن يكون ب أن على اإلصرار بعدإال  بالبقاءهم ل يسمح لمف

ه لم يتم توفير جلسات علنية باستمرار في قضية أن المراقبون يرى جلسات،لل والعلني العام الطابع حيث من 

 والمادة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( 1)14 للمادةمما يشكل انتهاكاً  حجازي،آية 

 المراقبون ير ولم. اإلجراءات فترة طوال المداولة غرف في القضاة ظلفقد . المصري الدستور من 169

 رفيحضر إلى غ كان العام المدعي أنثمة اعتقاد ب مرحلة؛ أي في المحكمة قاعة يدخل العام المدعي

 نقلكان يتم . المراقبين مغادرة بعديبقى هناك و ،صباحاً  العاشرة الساعة في جلساتال بدء قبلالمداولة 

 بدخول لدفاعي احامسمح إال لملم يُ  أعاله، مبين هو وكما. المحكمة أمن قبل منالمداولة  غرف إلىتهمين الم

 الثاني قاضيعيين الت بعد إال بالدخول الدوليين للمراقبين يسمح لماألولى. ف جلساتال في المداولة غرف

نعقدة لما جلسةال وفي. ال أم علناً عقد الجلسات  سيتم كان إذا ما بشأن معلوماتتفاوتت ال وقدلرئاسة المحكمة. 

عديل هذا ت تم أنه بدي. علنيةالقضية ستكون  بأن نيوالمراقب نيوالمحامالمتهمين  تم إبالغ ،شباط/فبراير 17 في

 .المراقبون عنها غبلّ يُ  لم ألسباب الموقف

كما تم . المداولة غرفدخول ب للمراقبين سمح الجديد، لقاضيعند تعيين ا اإلجراءات، من الحق وقت وفي

 المتعلقة لألدلة الحساس للطابع نظراً مغلقة  ساتجل في تعقد كانت اإلجراءات أجزاءالتوضيح بأن بعض 

 جزاءفي األ علنيةات جلسعقد  إلى العودة لعدم أسبابأي  ماً أنه لم يتم عرضعل األطفال، معاملة بإساءة

 اإلجراءات. من خرىاأل

 ستنتاجاتاال

 للمادةنتهاكاً مما يشكل ا حجازي،ه لم يتم توفير جلسات علنية باستمرار في قضية آية أن المراقبون يرى

كما سبق و. المصري الدستور من 169 والمادة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( 1)14

 المحكمة قاعة في وليس الخاصةالمداولة  غرف في المراقبون حضرها التي جلساتال عقدت أعاله،وأشرنا 

 تلك في مبرر أيإعطاء القاضي  عدمراً إلى نظو. ذلك يتم إعطاء أي سبب لتبرير لم البداية، في. العامة

 اتجلسال في الحقبالنسبة إلى ( 1) 14 المادة عليها تنص التي ستثناءاتمن اال أي تنطبق الالحاالت، 

 حجازي السيدة حق في دخالً يُعتبر ت اإلجراءات من ةسابقتبرير الجلسات المغلقة خالل مرحلة فعدم . علنيةال

 ة.براءال افتراض في

الجلسات  السبب في عقد أن 2017 شباط/فبراير في عقدت التي جلساتال خالل أوضح القاضي نأ غير

مما يجعلها ، األطفال معاملة بإساءة المتعلقة لألدلة الحساس الطابع إلى دفي غرف مغلقة إنما يعو األخرى

 .بها المسموح االستثناءات ضمنتندرج 

 الدوليين المراقبين منعكان ل قدل عقد جلسات علنية األو القاضيرفض  سبب أنفي ظاهر األمر  ويبدو

 المتعلقة جلساتال من جزءتتعلق ب أسباباً  قدم الثاني القاضي أنمن االطالع على التفاصيل، في حين  والبعثات

بيانات  إلى االستماع أو حساسة غير أدلة إلى االستماع المحكمةاستأنفت  عندما لكن. األطفال معاملة بإساءة

 نجد لذلك. آخر سبب أي يقدم ولم يحدث لمغير أن ذلك . علنيةات الجلسمعاودة اعتماد ال ينبغي انين، كالمحام

 أسباب أي تقديمعن  األول القاضينظراً إلى امتناع  علنيةات جلس في حجازي السيدة لحق نتهاكثمة ا أن

 .لنيةات العجلسعن استئناف ال الثاني القاضيامتناع و مبررة
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 ة التهمالحق في معرف
    والسياسية المدنية بالحقوق الخاصالعهد الدولي  ،()أ(3)14المادة 

 :لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية .3

 .هاأن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسباب)أ( 

  

 موجز للمبادئ القانونية الدولية

على  إبالغهم في جنائية جريمةب لمتهمينا جميع حق يه الجنائية اإلجراءات ية األساسية األولى فالضمانإن 

 التهم جميع على ةالضمان ههذ نطبقتو. وسببهاإليهم  الموجهة التهم بطبيعةو، يفهمونها بلغة، تفصيلالوب فورال

 لتحقيقاتعلى ا ليس ولكنغير محتجزين،  أشخاصنسوبة إلى الم تلك ذلك في ماب، جراميإ طابع ذات

 أثناء، االدعاء سلطة أو المحكمة قررتما  إذاينشأ  الحق ذاغير أن ه. تهمال توجيه تسبق التي الجنائية

 34.الصفة بهذه علنااإلشارة إليه  أو جريمة ارتكابهب يشتبه شخص ضد إجرائية خطوات اتخاذ، التحقيق

 في الوقائع

 .أيضاً  التهم طبيعة، فقد تم إعالن الحقيقة في و. إليها الموجهة بالتهم حجازي السيدةتم إبالغ 

 االستنتاجات

 وقت في بالتهم حجازي السيدةقد تم إبالغ و. إليها الموجهة بالتهم تبلغت لم حجازي آية أن إلى يشير ما يوجد ال

 هذا في تدخل أي المراقبون يجد ال وبالتالي. اإلعالم ووسائلالعام أمام الرأي  عنها الكشف عن فضالً ، مبكر

 .الحق

 

 تحضير الدفاعالحق في 

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاصالعهد الدولي  ،()ب(3)14المادة 

 

 .أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه( ب)            

 ز للمبادئ القانونية الدوليةموج

التواصل  على القدرة لديه تكون أنو دفاعهتحضير ل الكافية التسهيالت على الحصول في المتهم حق يتطلب

 بين المقابالت إجراء يمكن .35تامة وبسرية رقابة أو تدخل دونمن  محاميهلتقاء مع واال التشاورو

 .36على مسمع منهم ليس ولكن، القانون نفاذإمن مسؤولي  على مرمى البصر ومحاميهم المحتجزين

 الوقائع

 الزيارات جميع جرت قدف. انفراد على محاميها مع التواصل من أبداً  حجازي آيةعلى حد علمنا، لم تتمكن 

المخصصة للزيارات األخرى، وذلك  الغرفةنفس  في العامة الزيارة أوقات خالل هايمحام بها قام التي

 المحكمة فيخاصة  مرافق توجد ال كما. الغرفة في بدوريات يقومون كانوا الذين السجن حراسبحضور 

عبر  هيحدث والت للتواصلالمتاحة أمامهم  الوحيدة الفرصةف. بمحاميهماالجتماع  للمتهمينحيث يتسنى 

                                                             
المحاكم والحق في جلسات عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة منشأة بموجب  ، المساواة أمام13لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   34

  .8( الفقرة 14القانون )المادة 

؛ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 34 الفقرة ،32، التعليق العام رقم لجنة حقوق اإلنسان  35

 .8 (، والمبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن دور المحامين، المبدأ3) 18أشكال االحتجاز أو السجن، المبدأ 

 جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن. ( من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية 4) 18المبدأ   36
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 قبل منإبعادهم  قبل موكلهمالتحدث إلى و المتهمين جميع احتجاز يتم حيث االتهام قفص نم المحامياقتراب 

 .المحكمة أمنراس ح

مسألة  هيإنما و حجازي السيدة قضيةوخاصة ب نوعها من فريدة ليستمسألة ال هذه نتجدر اإلشارة إلى أو

 .ةالمصري الجنائية العدالة نظامتشكل جزءاً من  نظامية

 االستنتاجات

اً إلى أنها لم نظر هايبمحام واالتصال دفاعتحضير ال في حجازي السيدة لحق انتهاكثمة  أن المراقبون جدو

بوجود  المحامي مع التواصل حق ديحدت ا افراط فيوهذ. انفراد على بمحاميها االتصالتتمكن ابداً من 

( ب) 14 المادة بموجب حجازي آية حقوق مع تعارضت، سرية دونمن  وبالتالي، القانون إنفاذ عن نيمسؤول

 .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من

مسألة  هيإنما و حجازي السيدة قضيةوخاصة ب نوعها من فريدة ليستمسألة ال هذه أن إلى مراقبونال يشير

 قبل من عاجلة خطوات باتخاذ المراقبون يوصي كما؛ ةالمصري الجنائية العدالة نظامتشكل جزءاً من  نظامية

 .األمر هذا لمعالجة المصرية الحكومة

 سبيل على. حجازي السيدة قضية فيفصاح عن المعلومات اإل في حاد نقص ، لوحظذلك إلى باإلضافة

المسؤولة عن فحص أجهزة  الفنية اللجنة أعدته الذي التقرير من نسخةأي  مطلقاً  الدفاع يتلق لم ،المثال

 التقرير ذافالتفاصيل الوحيدة التي تمكنوا من االطالع عليها عن ه. رةالمصاد   المحمولةالكمبيوتر المكتبية و

 .اتجلسإحدى ال أثناء القضاة أجراه الذي الجزئي عراضاالستكان 

 

 مبرر له ال تأخير من دون المحاكمة في الحق

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاصالعهد الدولي  ،()ج(3)14المادة 

 

 .حاكم دون تأخير ال مبرر لهأن ي)ج(             

 

 موجز للمبادئ القانونية الدولية

 يجب. معقولة زمنية فترة غضون في يحاكم أنيعني  لهمبرر  ال تأخير دونمن  اكميح أن في المتهم حقإن 

 للمحاكمة السابقة التحقيق مراحل من ابتداء، برمتها الجنائية اإلجراءاتاستكمال  تكفل أن السلطات على

بعين االعتبار تؤخذ  التي الزمنية الفترةأما . معقولة زمنية فترة غضون في، النهائي الستئنافصوالً إلى اوو

 وحسب، المثال سبيل على) اإلجراءات في خطوة أول وقت من تبدأف الحق هذاتم احترام  دق كان إذا ما تحديدل

 وتنتهي( سيحاكم نهإبالغه بأ عندإبالغه بالتهم الموجهة إليه أو  أوبه  المشتبه على القبضإلقاء  عند، الظروف

 .37النهائي الحكم رووصد الممكنة فواالستئنا المراجعة آليات جميع داستنفا عند

 تأخير دونومن  معقولة زمنية فترة غضون في يحاكم أن جنائية بتهمة حتجزم أوموقوف  شخص ألي يحق

 واالحتجاز محاكمة دونمن  المطول فاالحتجاز .38المحاكمة انتظار فيخلى سبيله يُ  أن أو، ال مبرر له
                                                             

نوفمبر/تشرين  12؛ محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، الحكم الكؤرخ في 10، الفقرة 13لجنة حقوق اإلنسان: التعليق العام رقم   37

 .71-70الفقرات  35، سواريز روزيرو ضد اإلكوادور، السلسة ج رقم 1997الثاني 

من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ولجنة حقوق  38المادة   38

 .2-7، الفقرة 447/1991، ليروي شالتو ضد ترنيداد وتوباغو، المذكرة رقم 1995أبريل/نيسان  4اإلنسان، اآراء المؤرخة في 
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 وفي. تعسفياً  احتجازاً  تشكل الدولي القانون بموجبمنوع م مبرربال  تأخرت التي المحاكمة بانتظار المطول

موجب ب المتهمإخالء سبيل  المحكمةرفض ت وحيثما، القتل مثل خطيرة جرائم على تنطوي التي الحاالت

 .39ممكن وقت أسرع في المتهم محاكمة يجب، كفالة

 أسرع فيخير األ محاكمة جبي، كفالةموجب بتهم المإخالء سبيل  المحكمة فيها رفضت التي الحاالت وفي

 .40ممكن وقت

 الوقائع

التي تمت لم تنتج عن أي تصرف من جهة  تأجيالتوإن سائر ال. كبيربشكل  القضية هذهلقد تأخر النظر في 

 .القانوني فريقها أو حجازي لسيدةا

عدم : يهماكل أو المحكمة أو العام عيالمدّ  جانب منية القض إدارة لسوء نتيجةجاءت  التأجيل حاالت بعض

 قبل من خاطئة لجنةتشكيل  أو، المحكمة إلى لتقديمها االدعاء أدلةعدم جهوزية ، االدعاء شهود روحض

 .المحكمة

 االستنتاجات

 في عليه المنصوص النحو علىأن تحاكم من دون تأخير  في حجازي آية لحق انتهاكثمة  أن المراقبون يرى

 .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( ج( )3) 14 المادة

 

 ساعدة القانونيةالم في الحق

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاصالعهد الدولي  ،()د(3)14المادة 

 

أن  يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع 

ده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزو

 .دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر

 

 الوقائع واالستنتاجات

 أيفي الظاهر  هناك يكن لملهذا السبب، . محاكمةال جلسات جميع خالل قانوني تمثيلب حجازي آيةحظيت 

 .الحق لهذا انتهاك

 بسبب كبير بشكل المحامي دور ضيقوتم ت فقد، قانوني تمثيل بالحصول على السماح من الرغم وعلى، لكن

 قيد حجازي السيدة مثلتهم الم يكون عندماموكله و المحامي بينللتواصل على انفراد  فرصانعدام ال

 المفتوحة اتالزيار غرفة في ، وذلكعامةال تزيارانفسه مثل ال الوقت في المحامين زيارات تجري. االحتجاز

. المحكمةداخل قاعة ( وجد إن) محدود اتصالثمة  ،ذلك إلى باإلضافةيتجولون في أرجائها.  حراسوبوجود 

                                                             
؛ اآلراء المؤرخة 35: الحق في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة عادلة، الفقرة 14، المادة 32ان، التعليق العام رقم لجنة حقوق اإلنس  39

، 473/1991ضد باناما، المذكرة رقم  ، إيزيدورا باروزو بالنيابة عن نسيبها، مارية آبل دل سيد غوميز،1995يوليو/تموز  19في 

-7، الفقرة 818/1998، ساندي سكستوس ضد ترينيداد وتوباغو، المذكرة رقم 2001يوليو/تموز  16ي ؛ واآلراء المؤرخة ف5-8الفقرة 

2. 

 .35، الفقرة 32لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   40
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 السيدة كانت بينما، االتهام قفصمن المحكمة بذلك، كان التواصل يتم عبر قضبان أيسمح حراس  وحينما

 الموجود شديدال نقصال بد من اإلشارة إلى ال، في الختام. اآلخرينهمين تالم جميع مع القفص داخل حجازي

 .التأجيلأسباب  عن الكشف في

، لها المناسب الدفاعتحضير  على قدرتهاعلى و حجازي السيدة حق على كبيربشكل  أثرقد  سبق ما كلإن 

 .عام بشكل عادلة محاكمة في حقها على وبالتالي
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 االستنتاجات والتوصيات
 

 آية لها تعرضت التي الجنائية واإلجراءات الحبس االحتياطي أن المراقبون يرى، أعاله المبينة سبابلأل

 الدولي العهد من 14و 9 بالمادتين عمالً  عادلة محاكمة وفي الحرية في لحقها جسيمة انتهاكات تمثل حجازي

 اً ونظر. المصري الدستورلشعوب وواللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وا والسياسية المدنية بالحقوق الخاص

المتبع كان  اإلجراءف. البراءة بحكمتم الترحيب ، عادلة محاكمة فيتهمين الم حقل الواضحة االنتهاكات إلى

 باإلدانة. عادل حكم إصدار عن واضح بشكل ا  عاجز

 لم يذال للمحكمةل الحكم الخطي المعل انتظار، ال بد من وأسبابه الحكم ىأكثر تفصيالً عل اتتعليققبل إيراد 

 .التقرير هذا كتابة وقتقد اصدره في  القاضيكن ي

 أي دونمن  معظمها، ةالمتكرر التأجيل حاالت خلفية على إليه نظريتم ال عندما اً إيجابي اً تطور الحكميشكل 

 ياً ضرور ذلك يكون عندما إالال تؤجل الجلسات أمبرر له  ال تأخير دونمن  المحاكمة في الحق يتطلبمبرر. 

 .االحتجازقيد  المتهمونخاصة عندما يكون ، تماماً 

 :حجازي السيدة قضية في لقلقمثيرة لالالمالحظات  من العديد هناك

 .التأخيرلهذا  أسبابأي  تقديم وعدم المعقول طول مدة الحبس االحتياطي غير •

 أو حجازي سيدةال علىمعقول ألثر ذلك  اعتبار أي دونمن ، جلساتال بين والمطول الكبير التأجيل •

 .المحاكمة نزاهةوبالتالي  النتائج على

 .كفالةبرر للموافقة على إخالء السبيل بموجب الم غير الرفض •

 .انفراد على امحاميه مقابلة على القدرة عدم •

ه الفترة الطويلة من االحتجاز، فضالً عن هذ بعد المحكمة أمام األدلة تقديم في المتكرر االدعاءفشل  •

 .مقررةال جلسةخالل ال ألدلةا تقديم فيحيال هذا الفشل  األول القاضي تسامح

 إدراج عدم عن فضالً ، المغلقة الجلسة تلكبحضور  الدوليين للمراقبين األول القاضيعدم سماح  •

 ة.عقابيوسيلة  كان االحتجازيدل على أن  كلهإذ ذلك ، السرعة وجه على للمحاكمةقضية ال هذه
 

 :التالية حجازي السيدة حقوقلانتهاكاً  ثمت نأ نولمراقببناء عليه، يرى ا

 بطول يتعلق فيما الحرية، في الحق: والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 9 المادة .1

 الحبس ما بعد التبرئة.وللحبس االحتياطي  ةالقضائيمبررات والانعدام األدلة اإلثباتية ومدة االحتجاز 

 بحكم علنية،ات جلس في الحق: والسياسية المدنية بالحقوق الخاص ليالدو العهد من( 1) 14 لمادةا .2

المداولة  غرف فيالمحكمة قد تمت  يترأس األول القاضي كان حينالتي عقدت  جلساتال أن

 .سباباأل إبداء دون، وذلك من المحكمة قاعة في وليس لخاصةا

البراءة  افتراض في الحق: يةوالسياس المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( 2) 14 المادة .3

 الحبس االحتياطي. فترة طول بسبب

 دفاعها،تحضير في  الحق: والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( ب( )3) 14 المادة .4

 على انفراد. محاميهاالتواصل مع  على القدرة وعدم المرافقمالءمة  عدم حيث من

من  المحاكمة في الحق: والسياسية المدنية بالحقوق خاصال الدولي العهد من( ج( )3) 14 المادة .5

تهمة وأنه قد تم في معظم الم إلى عزىي ال المفرط التأجيل أننظراً إلى  له،برر م ال تأخير دون

 .لها مبرر الالحاالت لفترات طويلة 
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 سبل وفيربت والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( 3) 2 المادة بموجب ملزمة مصرإن 

تبلغ ي لم التقرير، هذا كتابة وقت وحتى .ظلماً أو عن طريق الخطأألشخاص الذين يحتجزون ل انتصاف

 أن إلى تؤجل ما غالباً  الطلبات هذه أن غير حجازي؛ السيدةمن جانب  تعويض طلبعن تقديم أي  المراقبون

 .البراءة حكم يستأنف لن العام المدعي نم التأكد من أيت

فقط لبضع  ليس ،قيد االحتجاز التهم جميع منتُعلن براءتهم  الذين األشخاص يظل أن مقبولال غير من

كون فيها البقاء قيد االحتجاز متوافقاً ي التي الحاالت في وحتى. الحكم هذا صدوربعد  أيام نما لعدةإ، وساعات

 الخاص الدولي العهد من 9 المادة في الوارد التعسفي االحتجاز حظرهو يشكل انتهاكاً لف، ةالمحليوانين لقمع ا

 التي القصيرة االحتجاز فترات وحتى. ضروري وغير معقول غير يكونعندما  والسياسية المدنية بالحقوق

ال ، براءة المتهمين المحكمة فيها تثبت التي الحاالت وفي. الحظر هذال اً كانتهقد تشكل ا واحد يوم عن تقل

 عطل أو بيروقراطية إجراءاتعقب صدور الحكم بحجة أي  أيام عدةل احتجازهم في االستمراريمكن تبرير 

  رهناً  تبرئته تمت شخص عن اإلفراج تجعل التي اإلجراءاتتلك تباع ا خاصة بصفة القلق يثير ومما. رسمية

وإنما يفشل أيضاً في  ،التأخيرال يؤدي فحسب إلى المزيد من  النهج هذاالنيابة العامة. ف سلطات تسييرات ل

 تبعية.وأدائها عملها بتحيز  واالدعاء أ سلطاتالالزمة لمنع تسييس  ضماناتال ريفتو

 والممارسات المصري لقانونتكون متوافقة مع ا قدقضية ال هذه في المتبعة اإلجراءات أن حين فيو

 الدولي العهد من 9 المادة بموجب مصر والتزامات الدولية المعايير مع تعارضغير أنها ت، االعتيادية

 األشخاص عن الفوريإخالء السبيل  لضمان اإلجراءات تعديل ينبغيف. والسياسية المدنية بالحقوق الخاص

 .نيالعام نيالمدعيتم اتخاذها من قبل  إجرائية خطواتاالعتماد على  دونبعد تبرئتهم من 

 

 التوصيات
 نوعها من فريدة ليست التقرير في تحديدها تم التيمسائل ال من العديد التأكيد على أن التقرير هذا مؤلفو يود

 ة.المصري الجنائية العدالة نظامبموجب  نظاميةغير أنها ، حجازي آية قضيةوخاصة ب

 طريقة فهممن أجل  اآلخرين الدوليين والمراقبين والناشطين المحامين من العديد إلى المراقبون تحدث قدل

 أقفاص استخدام مثل، النظام في أساسية اً عيوب نفسهمكما أنهم سجلوا بأ، ةالمصري الجنائية العدالة نظام عمل

 وجود عدم أو، البراءة افتراضؤثر على مبدأ ويط من كرامة المتهمين يح مما، المحكمةداخل قاعة  االتهام

داخل  أوالحبس  في سواء، على انفراد محاميهميقضي بضمان إمكانية المتهمين للتواصل مع  قانوني حكمأي 

 .المحكمة

 حسب أو، الموجهة إلى المحكمة العليا المصرية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اتطلب عمد نواصل

 بالحد يتعلق فيما المصري الدستور من 143 المادة وضع عن عاجلة توضيحات تقديممن أجل ، االقتضاء

 لمدة الحبس االحتياطي. األقصى

 سبيل على) سيما ال، هذه القصور وجهأل معينة للتصدي خطوات المصرية الحكومة تتخذ بأن نوصيإننا 

 :(الحصر ال المثال

 سلباً  يؤثر أن ويمكن ،إنساني وغير مهين أمر وهو، المحكمة أماماتهام  أقفاص فيتهمين الم احتجاز •

 .البراءة افتراض إمبد على

 داخل أو الحتجازأثناء ا سواء، والمحامينموكيلن ال بين االتصاالتسرية  بشأن نصوص وجود عدم •

 .المحكمة
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 ويشكل تعسفياً  يكون قد لذيحبس االحتياطي اللوالمتكرر  المفرط واالستخدام الواضحستسهال الا •

 .البراءة افتراضمبدأ  مع يتعارض أن، كما يمكن الحرية تهمين فيالم حقناقضاً مع ت

 .روطإخالء السبيل المش رفضتبرر  أسباب تقديم في المتكرر الفشل •

إخالء سبيل  أمر إلصدار رفض أي في الطعن في وفوري فعال حقالتمتع ب لضمان إصالحات •

 .قانوني غير احتجاز أي عن بالتعويضقانوني يقضي  حكماعتماد و مشروط

 بعد تبرئته. الشخص احتجازب ستمراراال •


