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 ُملخص

 
، أعطت حكومة الرئیس عبد الفتاح  2013الجیش المصري بمحمد مرسي، أول رئیس مصري ُمنتخب، في  أطاحمنذ 

والخصوم  ،والمعارضین ،السیسي الضوء األخضر لحملة قمعیة طالت جمیع أنحاء البالد، بحق المتظاھرین
شرات واعتقلت ع ةاألمن المصریأجھزة  الحقتوالمدافعین عن حقوق اإلنسان. ، والصحفیین المستقلین ،السیاسیین

توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى أن جرائم التعذیب ضد المحتجزین في مصر ممنھجة ومنتشرة على تعسفا. اآلالف 
في  "األمم المتحدةـ "ویُرجح أنھا تشكل جرائم ضد اإلنسانیة. وتوصلت "لجنة مناھضة التعذیب" ب ،نطاق واسع

تؤدي إلى "استنتاج ال مفر منھ ھو أن التعذیب یُمارس بشكل منھجي في   إلى أن الحقائق 2017یونیو/حزیران 
 مصر". 

 
األمن الوطني" بوزارة الداخلیة إلى االعتقال التعسفي وإساءة قطاع الشرطة و" عناصر ضمن ھذه الحملة القمعیة، لجأ

عبر انتھاكات إجراءات التقاضي  المعاملة والتعذیب، بحق مئات األطفال. فاقم أعضاء النیابة والقضاة ھذه االنتھاكات
 الجائرة.  السلیمة والمحاكمات

 
األطفال ضحایا حملة الحكومة القمعیة، التي أضعفت سیادة القانون في مصر إلى  ھو مجرد واحد منكریم حمیدة علي 

لسلطات الدولي والمصري للطفل استخدام عقوبة اإلعدام ضد األطفال. لكن ا اندرجة محوھا تماما. یحظر القانون
على جرائم یُزعم ارتكابھ إیاھا ، 2019القضائیة المصریة حكمت حكما ابتدائیا على كریم باإلعدام، في أبریل/نیسان 

عاما، أثناء مظاھرة أضرت بواجھة فندق دون أن تؤدي إلى إصابات أو وفیات. احتجز عناصر  17وھو في سن 
سرتھ بمكانھ، وعذّبوا الفتى حتى اعترف، كما قالت أسرتھ لنا. األمن الوطني كریم ألكثر من شھر سرا، ولم یعّرفوا أ

واسعة، ألغى القاضي في قضیة كریم عقوبة اإلعدام، بدعوى أنھ  استنكاربعد حملة ، 2019في أكتوبر/تشرین األول 
راء لم یكن یعرف بأن المدعى علیھ طفل، وحكم علیھ بدال من اإلعدام بالسجن عشر سنوات. لم تأمر المحكمة بإج

تحقیق جاد حول االدعاء بتعرض كریم للتعذیب، كما ینص القانونان المصري والدولي، واستخدمت اعترافھ كأساس 
 ".طفالكونھ  لإلدانة. قال قریب لكریم: "لم یراعِ 

 
("بالدي")، یوثق انتھاكات  "جزیرة اإلنسانیة  -الصادر بالتعاون بین ھیومن رایتس ووتش و"بالدي ،ھذا التقریر

محتجزا من األطفال، بینھم كریم، وقد تم توقیفھم   20حقوق اإلنسان التي ارتكبھا مسؤولو األمن المصریون ضد 
جمیعا ومالحقتھم قضائیا بزعم مشاركتھم في مظاھرات أو في أحداث عنف سیاسي. احتجزت السلطات األطفال في  

كندریة والقاھرة ودمیاط والجیزة واإلسماعیلیة والمنصورة وشمال سیناء  مواقع بمختلف أنحاء مصر، منھا اإلس
ستة طیلة عاما  12األمن عبد هللا بومدین البالغ من العمر أخفى عناصر والقلیوبیة والشرقیة. وفي حالة شمال سیناء، 

یوم، على  100 ي نحوأشھر، وعّرضوه للتعذیب بمحاكاة اإلغراق والصعق بالكھرباء، ثم وضعوه في الحبس االنفراد
ھیومن ما یبدو ألن أخیھ األكبر انضم إلى جماعة "والیة سیناء" التابعة لتنظیم "الدولة اإلسالمیة". سبق أن وثقت 

واإلعدام خارج نطاق  ،خفاء القسريواإل ،الحتجاز التعسفيا قوات األمن في شمال سیناء  ارتكابرایتس ووتش 
 بحق األطفال.  القضاء

 
علیھما، ومنھما فتاة، ھي قُبض عاما فقط عندما  13األطفال اآلخرین المشمولین بھذا التقریر في سن  كان اثنان من

تسعة منھم على األقل مع بالغین، وھو األمر احتُجز بض على جمیع األطفال تعسفا، دون أوامر توقیف، ونادین ن. قُ 
 الذي یحظره القانون المصري.
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لیست القضایا الموثقة في ھذا التقریر إال النذر الیسیر من مئات حاالت االنتھاكات من قبل قوات األمن المصریة بحق 
أطفال تم التحقیق معھم لالشتباه باالنخراط في سلوك مثلي، وھي الحاالت التي منھم األطفال ومحتجزین آخرین، 

. تشیر جمیع المعلومات 2014عدیدة منذ وسائل إعالم ومنظمات أخرى و ،وھیومن رایتس ووتش  ،تغطیھا بالدي
لمحتجزین، وبینھم أطفال، في عھد حكومة السیسي، ھي االنتھاكات ضد االمتوفرة إلى أن االحتجاز التعسفي و

 موسعة وممنھجة. ممارسات
 

  المعاملة وسوء التعذيب
عذیب أثناء الحبس االحتیاطي، عادة أثناء من األطفال الموثقة حاالتھم في ھذا التقریر إنھم تعرضوا للت 14قال 

االستجواب. وفي حالتین إضافیتین، تعرض طفل لتھدیدات لفظیة لكي یعترف بجرائم، وتعرض آخر للضرب المبرح  
 من حراس السجن.

 
بالكھرباء أثناء ثالثة أیام. قال سبعة أطفال إن عناصر األمن صعقوھم لمقعد قیدوه بقال أحد الصبیة إن المحققین 

ن قاال إن رجال األمن عرضوھما لصدمات كھربیة في الوجھ، ببنادق صاعقة، وقال اثنان االستجواب، وبینھم طفال
ألحد  عاما 16آخران إن رجال األمن صعقوھما في العضو الذكري. قال طفل أخفتھ السلطات وعذبتھ وھو في سن 

 أُرزق بأطفال"، بسبب ما فعلھ بھ عناصر األمن أثناء استجوابھ. إنھ یخشى "أال أتمكن من الزواج أو أنأقربائھ 
 

علقھما  ئھما، كل منھما في قضیة منفصلة، إن بعد إخفااحتُجز  وقد  –عاما  17و 14عمرھما  –قال طفالن آخران 
عاما إن سجینا  14رجال األمن من الذراعین ما أدى إلى اإلصابة بخلع في مفصل الكتف. قال الصبي البالغ من العمر 

عاما إن  17آخر تصادف أنھ طبیب تمّكن من إعادة المفصل إلى موضعھ، في الزنزانة. قال الصبي البالغ من العمر 
أحد رجال األمن أثناء االستجواب فتح فمھ وبصق فیھ. وبعد أسبوع من التعذیب رھن االحتجاز، اعترف بتدمیر  

 ممتلكات عامة. 
 

ألمن إلى التعذیب والمعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة بحق األطفال. قال ا عناصروفي حاالت أخرى، لجأ 
األمن بمراكز  األمن حرموھما من البطانیات والثیاب الدافئة ألیام في زنازین بدون تدفئة وممراتعناصر  طفالن إن

من الزیارات العائلیة على مدار سنوات  في الشتاء. تم إیداع ثالثة أطفال في الحبس االنفرادي، وُحرم ثالثة على األقل
رھن االحتجاز. أجبر ضابط أمن حمزة ھـ. على "الوقوف على أطراف أصابع القدم ووضع مسامیر مدببة تحت قدمیھ 
الحافیتین" لساعات، بعدما سمع العاملون بالسجن الفتى وھو یتحدث إلى سجین آخر في زنزانتھ، وھو األمر الذي كان 

ى حد قول أحد أقاربھ. كان یوم عید میالده "وھو یكره عید میالده اآلن، وال یرید االحتفال بھ محظور علیھم، عل
ثانیة". وقال شریف س. الذي تعرض لحروق بلیغة وقت القبض علیھ إنھ عندما طلب من الشرطة رعایة طبیة "ردوا 

لقبض على مشتبھ بھ آخر: "انفتحت بضربي بقسوة"، وإنھ عندما رفض التعاون مع تعلیمات الشرطة لمساعدتھم في ا
 إذ ضربھ رجال األمن وصعقوه، على مدار أربع ساعات. ،أبواب جھنم"

 

   القسري واالختفاء التعسفي االحتجاز
ینص علیھ كل من التزام  على أي من األطفال الموثقة حاالتھم في ھذا التقریر بناء على أمر قضائي، وھویُقبض لم 

تعرض جمیع  القانون المصري والقانون الدولي، مع استثناء القبض على األفراد أثناء التلبس بارتكاب الجریمة. 
القسري على ید قوات األمن، وفي إحدى الحاالت طالت مدة االختفاء ألكثر   لإلخفاء –باستثناء واحد  – 20األطفال الـ 

الوطني، ومعسكرات "األمن المركزي"، ومواقع أخرى ال تُعد من منشآت من عام، واحتُجزوا في مقار األمن 
أنكر األمن أي علم بأماكن أو مصائر األطفال أمام عائالتھم، إلى أن مثل  االحتجاز الرسمیة بموجب القانون المصري.

ي السلطات بعرض  األطفال أخیرا أمام النیابة، وكان ھذا یحدث عادة بعد أسابیع أو شھور. یطالب القانون المصر
حالة، خالف مسؤولو األمن ھذا النص  19ساعة من التوقیف، لكن في  24جمیع المحتجزین أمام النیابة في ظرف 
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القانوني، وأفلتوا من العقاب على المخالفة. ذكرت النیابة كذبا في تلك الحاالت أن تاریخ توقیف الطفل ھو الیوم السابق 
 على یوم مثولھ أمامھا. 

 
جریمة تشمل توقیف أو احتجاز شخص من قبل مسؤولین بالدولة أو  ،بموجب القانون الدولي ،ختفاء القسريیشّكل اال

أعوان لھا، أو أشخاص یتصرفون بموجب صالحیات وسلطات أو بدعم أو قبول من الدولة، مع القیام بعد ذلك برفض  
 اإلقرار بالتوقیف أو الكشف عن مصیر أو مكان الشخص.

 

 العادلة غیر والمحاكمات السلیمة التقاضي  إجراءات انتھاكات
اتھامات فضفاضة ومبھمة، أو تنتھك حقھم في حریة التعبیر والتجمع. أدانت محكمة فتاة طفال األأعضاء النیابة  اتھم

خفف قاٍض   ،تم في واقع األمر إلغاؤه. فیما بعد  كان قد  عاما بالتخطیط للمشاركة في تجمع غیر قانوني 14عمرھا 
عاما تعرض للتعذیب، في ظل إخفائھ قسرا لمدة  14لحكم الصادر علیھا إلى السجن عامین. وھناك صبي عمره ا

شھر، ومكث في الحبس االحتیاطي ثالث سنوات بناء على اتھامات متصلة بما قالت السلطات إنھ "نشر المناخ  
 التشاؤمي" ضمن مؤامرة مزعومة من أجل بث "أنباء كاذبة" تضر بمصر.

 
بین األطفال المشمولین بالتقریر، ھناك تسعة أطفال مضت قضایاھم إلى مرحلة المحاكمة، ولم یحصل أي من  من

عاما، في قضیة بھا  16علیھ وھو عمره قُبض ھؤالء على فرصة حقیقیة لتحضیر الدفاع. قاضت السلطات صبیا 
ون إتاحة فرصة حقیقیة للحدیث أو حتى  متھم آخرین، أغلبھم بالغون، وقد مضت المحاكمة في جلسات جماعیة د  300

 مقابلة المحامین.
 

حوكم خمسة من األطفال التسعة أمام محاكم عسكریة، ولدیھا صالحیات موسعة في قضایا األمن الوطني واالعتداءات 
ة  على المؤسسة العسكریة والتعدیات المزعومة على الممتلكات العامة. یجب أال یُحاكم األطفال أمام محاكم جنائی

اعتیادیة مع بالغین في المقام األول، ویجب أال یُحاكم مدنیون (ناھیك عن األطفال) أمام محاكم عسكریة، تحدّ من  
توفیر حقوق إجراءات التقاضي السلیمة والمحاكمة العادیة. سبق أن وثقت ھیومن رایتس ووتش حكم محكمة عسكریة 

مدعى علیھم،   116لـ  2016المؤبد في محاكمة جماعیة انعقدت في فبرایر/شباط  بالسجنأعوام  ثالثةعمره على طفل 
عاما یتشابھ اسمھ  16على صلة بمظاھرات مزعومة. فیما بعد أقّر الجیش بأنھ كان یقصد محاكمة صبي ھارب عمره  

 األصغر.   الطفل اسم مع
 

خرة باالنتھاكات. أوقفت الشرطة طارق ت. ضحایا مالحقات قضائیة ملفقة وزا وقعوایبدو أن ھناك أطفال آخرین 
عاما، أثناء مداھمة لبیت عائلة صدیق لھ، وھو ُمناصر لـ "اإلخوان المسلمین"، أثناء زیارة طارق  16عمره حین كان 
شرطة محلي مع أطفال آخرین، قسم   بتھمة االنضمام إلى تنظیم محظور. احتجزت الشرطة طارق فيحوكم للبیت، و

إغالق باب الزنزانة من الداخل" خشیة النقل إلى منشأة الحتجاز األحداث بعیدة عن عائالتھم وبعضھم "حاولوا 
وبینھم   –وبسبب تصورھم أن الظروف ھناك ستكون أسوأ، على حد قول والده. من ثم اتھمت السلطات جمیع األطفال 

رق عقوبتھ وحان وقت إخالء بارتكاب أعمال شغب، وحكمت علیھم محكمة بالسجن عامین. عندما أنھى طا –طارق 
سبیلھ، وضعتھ النیابة في محاكمة أخرى أمام محكمة عسكریة، بتھمة الھجوم على منشأة لـ األمن الوطني، رغم أنھ 

 كان في منشأة احتجاز األحداث بتاریخ وقوع الھجوم المزعوم.
 

  االحتجاز بدائل غیاب
 ، ینص القانون الدولي على ضرورة أالألي مدة كانت االحتجازبسبب الضرر الدائم الذي یلحق باألطفال بسبب 

 15األطفال إال كحل أخیر وألقصر وقت ممكن. یحظر قانون الطفل المصري احتجاز األطفال تحت سن یُحتجز 
 عاما، ویحظر احتجاز األطفال برفقة البالغین.



“ طفال كونه أحد يراعِ  لم"  4  

ریة ببدیل لالحتجاز في حالة طفل واحد، كان الموثقة في ھذا التقریر، سمحت السلطات المص 20من بین الحاالت الـ 
شھرا، بما  11یتحقق ھذا إال بعد احتجازه . لكن لم علیھ الذھاب مرتین في األسبوع لمركز الشرطة إلثبات الحضور

الشرطة كانت مزدحمة لدرجة أن النزالء كانوا یتبادلون النوم على وردیات  قسمشمل إیداعھ لخمسة أشھر في زنزانة ب
 ساعات، وكان أغلب النزالء من البالغین. لمدة ست

 

 التعلیم من والحرمان  المزرية  االحتجاز ظروف
  –وصف األطفال الذین وضعتھم السلطات في الحبس بمعزل عن العالم الخارجي بمراكز احتجاز غیر رسمیة 

ف تم احتجازھم برفقة كیف كانت الزنازین مزدحمة بالنزالء، وكی – واألطفال الذین أودعوا بمراكز احتجاز رسمیة 
عاما، قال إن قوات األمن الوطني أخفتھ وعذبتھ  17بالغین، مع حرمانھم من الطعام الكافي. عمرو أ.، البالغ من العمر 

أشھر. في البدایة، لم  ثالثةقبل نقلھ إلى مركز احتجاز األحداث، الذي تمكنت أمھ أخیرا من زیارتھ فیھ، بعد انقضاء 
دخل حجرة التحقیق جائعا بعد مرور یوم یطفل آخر إنھ كان وشبھتھ بالھیكل العظمي، بینما قال  تتعرف على ابنھا

 الشرطة مع السجناء اآلخرین. عساكر  طعام  بقایا نھ كان یتقاسمإكامل دون تناولھ أي طعام، و
 

حتجازھم، رغم نّص القانون المصري على حصولھم على التعلیم. ُحرم العدید من األطفال من فرصة التعلیم أثناء ا
ھناك صبي احتُجز بمركز الشرطة ولم یتمكن من الدراسة أو دخول االختبارات المدرسیة، فأضرب عن الطعام  
 13للمطالبة بإحالتھ إلى سجن یتمكن فیھ من االستمرار في تعلیمھ. في حالة أخرى، تعرض صبي لإلخفاء القسري 

جمیع  ، وشأنھ في ذلك شأنوخالل تلك الفترة لم یتمكن من الدراسة ألنھ لم یكن بمركز احتجاز رسمي شھرا،
بعد اإلفراج  قسرا. وقال أھالي صبي آخر إنھم لم یتمكنوا من إعادتھ إلى المدرسة طیلة شھورالمخفیین  األشخاص

 عنھ.
 

    الممكنة الحلول
، وال 2013طفال منذ  11ن المحاكم المصریة حكمت باإلعدام على إلى أ 2019توصلت دراسة صدرت في مایو/أیار 

على الحكومة المصریة أن تخفف فورا منذئذ، إما أخلي سبیلھم أو خففت عقوباتھم.  یشمل ھذا العدد كریم حمیدة علي.
تعدیل قانون القضاء العسكري بحیث ال یُحاكم أي أطفال  أیضا أیة أحكام باإلعدام صدرت بحق أطفال. على الحكومة

على االنتھاكات،  مسؤولي األمنأمام محاكم عسكریة بغض النظر عن الجریمة المدعى وقوعھا. والبد من محاسبة 
 بما یشمل التعذیب المزعوم لألطفال.

 
لقانون، المتنازعین مع ا طفاللأل  وتدابیر حمایة خاصةعلى إنشاء محاكم  1996ینص قانون الطفل المصري لعام 

. لكن یبدو أن السلطات خالفت ھذه النصوص احتجاز األطفال مع بالغینیعاقب كما منھا بدائل لالحتجاز برفقة بالغین، 
القانونیة الھامة، إضافة إلى نصوص قانونیة أخرى، مع اإلفالت من العقاب في جمیع الحاالت الموثقة في ھذا التقریر.  

بإحالة یكمن جزء من المشكلة في وجود استثناء بقانون الطفل المصري یسمح للنیابة العامة أو نیابة أمن الدولة 
. كما ل المتھمین بجرائم في تواطؤ مع بالغین إلى المحاكم الجنائیة. على مصر إلغاء ھذا االستثناء من القانوناألطفا
، وعادة ما یكون ھذا االحتجاز ألسباب سیاسیة غیر ، الذي یشكل ممارسة متفشیةحتجاز األطفالا نھاءإ علیھا

 امة. مشروعة، ولیس ألسباب تمس إنفاذ القانون وضمان السالمة الع
 

سجل حافل من  –بدعم من النیابة العامة ونیابة أمن الدولة والنیابة العسكریة والقضاة  –لدى قوات األمن المصریة 
اإلفالت من العقاب، وھي الظاھرة التي زادت حدة في عھد الحكومة الحالیة. على الحكومة دعوة خبراء األمم المتحدة 

زیارات، وأن تلتزم بحمایة بعثاتھم   إلجراءاالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري واالتحاد األفریقي المعنیین بالتعذیب و
 نتقام، وتنفذ توصیاتھم.االمن 
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والممنھجة ھا الواسعة على الحكومات األجنبیة أن تجمد صفقات بیع األسلحة للحكومة المصریة، إلى أن تُنھي انتھاكات
الشرطة وجھاز األمن الوطني. بعد القتل الجماعي للمتظاھرین  طرف  –وبینھم األطفال  –والخطیرة بحق المحتجزین 
، اتفقت الدول أعضاء االتحاد األوروبي على مراجعة مساعدتھا األمنیة وتجمید 2013في مصر في أغسطس/آب 

 دولة أوروبیة على األقل ھذا االتفاق، ومنھا 12تجاھلت صادرات األسلحة التي قد تُستخدم في القمع الداخلي. لكن 
جمھوریة التشیك، وھي من الموردین الرئیسیین لألسلحة الصغیرة إلى الشرطة المصریة، وفرنسا، التي تقدم سیارات 

في سبتمبر/أیلول قمع المظاھرات السلمیة  شملتألغراض  تستخدمھا الشرطة على نطاق واسع، "شیربا "و "رینو"
مالیین دوالر سنویا لتمویل أعمال مكافحة اإلرھاب الخاصة بالشرطة واألمن  3وتقدم الوالیات المتحدة نحو  20191.

 2ملیون دوالر لتدریب الشرطة و"احترام حقوق اإلنسان أثناء إنفاذ القانون". 2الوطني، ونحو 
 

ة من أجل المحاسبة على االنتھاكات على الحكومات األجنبیة التي تقدم مساعدات للحكومة المصریة أن تضغط عالنی
سنویا  ملیون یورو كمنح من االتحاد األوروبي 100الجسیمة لحقوق األطفال. لقد تلقت الحكومة المصریة أكثر من 

على جزء من المساعدة  "الكونغرس"تذرعت اإلدارة االمریكیة باعتبارات األمن الوطني إللغاء شروط  2014.3منذ 
، وھي الشروط التي كانت تطالب مصر 2019ملیار دوالر، للسنة المالیة  1.3العسكریة األمریكیة لمصر بمبلغ 

لذین انتھكوا ا األمنعناصر وضباط  سبةومحا ،القسریة اإلخفاءات بإخالء سبیل المعتقلین السیاسیین والتحقیق في 
 حقوق اإلنسان.

 
  

 
1  Violations: An Outlook on the Status of Exporting Light Weapons from the Czech Republic to Egypt,” The “Exporting 

Egyptian Front for Human Rights, October 24, 2019, https://egyptianfront.org/research/analytical-reports/exporting-
violations-an-outlook-on-the-status-of-exporting-light-weapons-from-the-czech-republic-to-egypt/  9(تم االطالع في  

 ,Egypt: How French Arms Were Used To Crush Dissent,” Amnesty International, October 16, 2018“)؛ 2019دیسمبر/كانون األول 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur21/9038/2018/en/ 2019دیسمبر/كانون األول   9االطالع في   (تم .( 

2  , Congressional Research Service, March 12, 2019, p. 24, Egypt: Background and U.S. Relations
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf  2019سبتمبر/أیلول   3(تم االطالع في .( 

3  Enlargement Negotiations: Egypt,” European Commission, January 10, 2020, European Neighborhood Policy and “
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/egypt_en; “Egypt: Key Milestones,” European 

Commission, September 1, 2016, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/near_factograph_egypt.pdf  2020ینایر/كانون الثاني   16(تم االطالع في .( 
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 التوصیات
 إلى الحكومة المصرية

 
 لجمیع القضایا التي ُحكم على أطفال فیھا باإلعدام وتخفیف األحكام.   المراجعة العاجلة •
التحقیق وضمان المحاسبة على التعذیب واالختفاء القسري وغیر ذلك من ضروب إساءة معاملة األطفال،  •

 األمن الوطني، والشرطة، والجیش.عناصر وضباط من قبل 
 ألطفال وتفعیل بدائل لالحتجاز.  التلقائي ل حتجازاالإنھاء  •
ین بالقضاء على وجھ السرعة، وأن ضمان مثول جمیع األطفال المحتجزین لالشتباه بجریمة أمام مسؤول •

 یمثلھم محامون، بما یتفق مع قانون الطفل المصري. 
حظر أیة محاكمات عسكریة لألطفال، والتعجیل بإحالة األطفال الخاضعین للمالحقة القضائیة أمام إعالن  •

 محاكم عسكریة حالیا إلى محاكم مدنیة أو إخالء سبیلھم. 
مالحقة القضائیة لألطفال مع بالغین، مثل أن یُتھم طفل في قضیة جنائیة مع  تجمید تنفیذ أیة قوانین تسمح بال •

 من قانون الطفل. 122بالغین، وإلغاء البنود القانونیة التي لھا ھذا األثر ومنھا المادة 
إصدار دعوة مفتوحة لمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذیب، وفریق األمم المتحدة العامل المعني  •

اء القسري أو غیر الطوعي، وفریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي، واللجنة باالختف
األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، وااللتزام بالحمایة والتعاون الكاملین مع ھذه البعثات، بما یشمل إتاحة 

 زیارتھا لألطفال المحتجزین بمراكز الشرطة ومنشآت األمن الوطني والسجون.
السماح للھیئات الدولیة المنشأة بموجب معاھدات حقوق اإلنسان بأن تستقبل الشكاوى الفردیة من األطفال  •

حول التعذیب واالختفاء القسري وغیر ذلك من االنتھاكات الخطیرة، بما یشمل التصدیق على البروتوكول 
والبروتوكول االختیاري الثالث ، "لعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةـ "ااالختیاري األول ل

 من اتفاقیة مناھضة التعذیب. 22المادة  بموجب إعالنإصدار والتفاقیة حقوق الطفل، 
 التصدیق على االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري.   •
 الدولیة.ضمان عدم احتجاز أطفال مع بالغین وأن تفي منشآت احتجاز األحداث بالمعاییر  •
ضمان قدرة جمیع األطفال المحتجزین على الحصول على كتب مدرسیة ومواد دراسیة وتعلیمیة، وأماكن  •

 للدراسة، وأن یتمكنوا من دخول االختبارات.
 

لى المفوضیة األوروبیة والدول أعضاء االتحاد األوروبي إ
األمن والواليات المتحدة والدول األخرى الداعمة للحكومة وقوات 

 المصرية
 

لجیش والشرطة وجھاز األمن إلى ا تجمید المساعدات لجمیع القوات الحكومیة المصریة ومنھا المقدمة •
الوطني، وھي الجھات المسؤولة عن االنتھاكات الموسعة والممنھجة والخطیرة لحقوق اإلنسان، وتشمل 

حتى یتم تنفیذ تدابیر محاسبة حقیقیة  توقیف األطفال واحتجازھم بشكل غیر قانوني واإلساءة إلیھم، وھذا 
تنفیذ انتھاكھم لحقوق اإلنسان، وحتى یتم بشأن  الذین توجد ادعاءات قابلة للتصدیقوالعناصر بحق الضباط 

 باالنتھاكات ضد المحتجزین. علقتتإصالحات 
تي ترتكبھا  الضغط علنا على الحكومة المصریة لكي تتخذ خطوات حقیقیة إلنھاء انتھاكات حقوق اإلنسان ال •

المعاملة واالحتجاز سوء االختفاء القسري والتعذیب و ،وضمان المحاسبة على، قوات األمن، بما یشمل إنھاء
 برفقة البالغین وانتھاكات إجراءات التقاضي السلیمة والمحاكمات غیر العادلة للمحتجزین، ومنھم األطفال.
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 المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس  أعضاء الدول إلى
 

 إدانة االنتھاكات التي تقع بمراكز االحتجاز في مصر، بما یشمل االنتھاكات بحق األطفال.  •
سوء و، والتعذیب  ،دعوة األطراف األخرى إلى ربط دعم قوات األمن والحكومة المصریة بإنھاء االختفاء القسري 

اضي السلیمة والمحاكمات غیر العادلة للمحتجزین، وانتھاكات إجراءات التق ،واالحتجاز برفقة البالغین، المعاملة
.، والمحاسبة على ھذه االنتھاكاتومنھم األطفال  
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  المنھجیة
 

طفال رھن  15بعد اإلفراج عنھم، ومع أقارب   سابقین یستند ھذا التقریر إلى مقابالت مع خمسة محتجزین أطفال
االحتجاز حالیا، من قبل باحثین تابعین لكل من "بالدي" و"ھیومن رایتس ووتش". تراوحت أعمار األطفال وقت 

وقد على إجراء المقابالت.  المستنیرة م األطفال واألھالي موافقتھمعاما. قدّ  17و 12القبض علیھم واحتجازھم بین 
 .2019و 2014األطفال على ذمتھا بین أوقف  المزعومة التي وقعت الجرائم

 
ألطفال نسخ من وثائق الموكَّلین عن ا في الحاالت حیث أدین األطفال وُحكم علیھم، كان لدى األھالي والمحامین

عن المحاكم، وقد أطلعونا علیھا. وفي بعض الحاالت، تمكن األھالي والمحامون من تقدیم أرقام القضایا وتفاصیل 
تقاریر إعالمیة. راجعت المنظمتان أدلة بشأنھا بشھاداتھم تدعیم المحاكم التي حاكمت األطفال، وتمكن الباحثون من 

من األھالي إلى مسؤولي السجون تطالب بالرعایة الطبیة، أو بتصاریح لدخول اختبارات رسائل داعمة أخرى، منھا 
وفي بعض الحاالت، شھد المحامون الموكلون عن األطفال مدرسیة، أو محتوى على مواقع التواصل االجتماعي. 
 أیضا على انتھاكات بحق األطفال من قِبل المسؤولین.

 
تكشف عن  تم تغییر األسماء إلى أسماء مستعارة، باستثناء الحاالت المذكور فیھا خالف ذلك، مع حجب تفاصیل

لحمایة المحتجزین وعائالتھم من أي انتقام من السلطات الھویة، مثل المواقع والتواریخ الدقیقة للمقابالت، وھذا 
 المصریة.
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 .Iانتھاكات قوات األمن بحق األطفال 
 

طفال وطفلة تعرضوا  20ومقرھا الوالیات المتحدة، حاالت  ،" الحقوقیةھیومن رایتس ووتش ومنظمة "بالديوثّقت 
ختلف أنحاء مصر. طبقا لألطفال وعائالتھم، فقد لالنتھاكات على ید قوات األمن أثناء احتجازھم، في محافظات بم 

ع النیابة العامة، والتي تتبحالة المحتجزین إلى ا بإ قانونملزمون األمن  وتعرضوا جمیعا للتوقیف التعسفي. مسؤول
ساعة من القبض علیھم، لكن لم یتحقق ھذا الشرط إال في حالة واحدة من الحاالت التي یوثقھا   24في ظرف ، القضاء

 13تعرض  شھرا. 13أیام إلى خمسة القسري لفترات دامت من لإلخفاء تعرضوا اآلخرون  19التقریر. األطفال الـ 
دیدات اللفظیة لیعترف بجرائم، وھناك طفل واحد طفال على األقل للتعذیب البدني أثناء االستجواب، وتعرض آخر للتھ

 آخر على األقل تعرض للضرب بقسوة من قبل مسؤولي السجن.
 

النیابة أو المحاكم بشكل حقیقي في االنتھاكات أو في االعترافات التي یُدعى حققت لم یحدث في أي من الحاالت أن 
لطفل إن وكیل النیابة ھدد صراحة بـ "أن یعیدني إلى كونھا منتزعة باإلكراه من األطفال. في حالة واحدة، قال ا

الضابط" المسؤول عن تعذیبھ، إذا لم یعترف بالجریمة المدعى علیھ بھا. إضافة إلى التواطؤ في انتھاكات قوات  
حبس األمن، فاقم االدعاء من الضرر الالحق باألطفال إذ أمر بتمدید حبسھم االحتیاطي لفترات مطولة، فھناك صبي 

. وفي تسع حاالت على األقل، عامانشھرا، رغم أن الحد األقصى للحبس االحتیاطي في مصر ھو  30یاطیا احت
احتُجز األطفال مع بالغین، في مخالفة للقوانین المصریة، ورغم إشراف النیابة والمحاكم. وصف تسعة أطفال على 

األقل التعرض لظروف االحتجاز المتدھورة، بما یشمل االزدحام وعدم نظافة الزنازین، وغیاب الطعام المالئم 
األطفال إلى أحیل والرعایة الطبیة المناسبة، والتعلیم. وفي جمیع الحاالت حیث  والكافي، والحرمان من األدویة

 قانون الطفل المصري.ینص   المحاكمة، حاكمتھم محاكم مدنیة اعتیادیة ومحاكم عسكریة، ولیس محاكم أحداث كما
 

 عاما 17كریم حمیدة علي، 
أنفسھم بأنھم من األمن الوطني  عن فواعرّ  –ة رسمیآخرون ببزات یاب مدنیة وبعضھم بث مجموعة من الرجالقبضت 

 17عمره  ، في العمرانیة بالجیزة. وقت توقیفھ كان2016على كریم حمیدة علي من بیتھ في ینایر/كانون الثاني –
باإلعدام على خلفیة اتھامات بحیازة متفجرات   على كریمحكمت محكمة  ،عاما. وبعد أكثر من ثالث سنوات

. فیما بعد خفف القاضي 2016لعام   45واإلضرار بمنشآت عامة، بموجب قوانین مكافحة اإلرھاب، في القضیة رقم 
 الحكم علیھ إلى السجن عشر سنوات، عندما قیل لھ إن كریم كان طفال وقت وقوع الجرم المزعوم.

 
خاللھا أشعل  2016 فيإلى مظاھرة ، طفال آخرین 11مدعى علیھم بینھم  26الضالع فیھا  ،تستند ھذه القضیة
واجھة فندق "ثري بیرامیدز" بمنطقة الھرم في الجیزة، دون التسبب في أیة وفیات خّربوا ناریة و االمتظاھرون ألعاب

الوطني كریم ویُزعم أنھ تعرض  األمنعناصر اعتقل  4أو إصابات، بحسب تصریحات وزارة الداخلیة حول الواقعة.
 القسري والتعذیب.لإلخفاء ومعھ طفل واحد آخر على األقل في القضیة (ھو حمزة ھـ. وحالتھ مذكورة أدناه)، 

 
فبرایر/شباط بعد أكثر من شھر على توقیفھ،  9لم تكن عائلة كریم تعرف بمكانھ إلى أن ظھر في نیابة أمن الدولة في 

ألمن الوطني عناصر افیما بعد أن ا عرفت ألولى التي یتواصل فیھا مع محام. قالت عائلتھ إنھوكانت تلك أیضا المرة ا
 6األمن الوطني بمدینة مقر شرطة العمرانیة، ثم نقلوه إلى قسم بوه، بما یشمل صعقھ بالكھرباء، في  اعتقلوا كریم وعذّ 

 
"سیاسة: داعش یتبنى استھداف فندق األھرام والسلطات المصریة تكذبھ"، الحیاة،   4

http://www.alhayat.com/article/721916/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%
B4-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%

81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA

%D9%83%D8%B0%D8%A8%D9%87   2020ینایر/كانون الثاني  12(تم االطالع في .( 
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مجددا  االتصال بھ تشرطة آخر في حي الھرم، وفقد قسم أكتوبر. تمكنت عائلة كریم من التواصل معھ عندما نُقل إلى 
 . احالیا على زیارتھ في محبسھ، بحسب قولھ ةعندما أحیل إلى السجن، لكنھم قادر

 
قال كریم لوكیل النیابة إنھ تعرض للتعذیب لیعترف، لكن بحسب عائلتھ ومحامیھ، لم یحقق وكیل النیابة في ادعائھ كما  

  ،وحیازة متفجرات ،منھا االنضمام إلى تنظیم محظور ،اعترف كذبا بجرائمیطالب القانون المصري. ثم إنھ 
 ". ، وحكمت علیھ المحكمة باإلعدام رغم سنھطفالكونھ لم یراع أحد "واإلضرار بمنشآت عامة. قال أحد أقارب كریم:  

 
القضیة،   مدعى علیھم في 26من  11حقوقیة مستقلة، مجموعة  وھي ،"الجبھة المصریة لحقوق اإلنسان"حددت 

من المدعى  21أفادت المنظمة المذكورة بأن  5منھم رھن االحتجاز. تسعةعاما، و 17و 15تتراوح أعمارھم بین 
منھم   19أشھر، ولم یُتح لـ ثالثة الذین حوكموا في القضیة اختفوا قسرا لفترات تراوحت بین أسبوعین و 26علیھم الـ 

مدعى علیھم تعرضوا للتعذیب، لكن أحال  13مقابلة محامین أثناء فترة االستجواب األولى أمام النیابة. یُزعم أن 
عاء أربعة منھم فقط إلى الطب الشرعي للفحص، ولیس في سجالت المحكمة أیة إشارة إلى فحص الطب االد 

 6الشرعي.
 

من قانون الطفل المصري على أن: "ال یُحكم باإلعدام وال بالسجن المؤبد وال بالسجن المشدد" على  111تنص المادة 
، حكم القاضي ناجي 2019أبریل/نیسان  6ذلك، ففي مع عاما وقت ارتكاب الجریمة.  18المتھم الذي لم تجاوز سنھ 

تعرض الُحكم النتقادات  7شحاتھ من محكمة جنایات الجیزة على كریم باإلعدام، ومعھ ستة متھمین بالغین آخرین.
جماھیریة شدیدة لكون كریم طفال، بعدما أحال القاضي شحاتھ أوراق المتھمین إلى المفتي، أعلى سلطة دینیة في 

وثائق المحكمة لم تذكر أن كریم  الئحة اإلدانة وإن ثم قال القاضي  8ألخذ رأیھ، كما ورد في القانون المصري.مصر، 
یمكن لكریم الطعن على ُحكم السجن عشر سنوات الصادر  9وخفف عقوبة كریم إلى السجن عشر سنوات. طفل

  10بحقھ. 
 

 
:  18، 8، ص ص  2019أكتوبر/تشرین األول   13"بال خسائر، والحكم إعدام"، الجبھة المصریة لحقوق اإلنسان،   5

https://egyptianfront.org/ar/wp-
content/uploads/2019/10/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1.pdf  16(تم االطالع في 

 ). 2020ینایر/كانون الثاني  
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  2014أدان القاضي ناجي شحاتھ آالف المتھمین وأصدر مئات األحكام االبتدائیة والنھائیة باإلعدام في محاكمات جماعیة، منذ تعیینھ في   7

 ”,Social media users rally to ‘stop’ infamous Judge Nagy Shehata“رئیسا لھیئة المحكمة المشرفة على قضایا "اإلرھاب". انظر: 
January 18, 2016, Mada Masr, https://madamasr.com/en/2016/01/18/news/u/social-media-users-rally-to-stop-infamous-

judge-nagy-shehata/  2019دیسمبر/كانون األول  3(تم االطالع في .( 
إصدار رأي غیر ُملزم بالموافقة على عقوبة اإلعدام أو رفضھا، ویطلع علیھ القاضي قبل أن تصدر المحكمة قرارھا النھائي یمكن للمفتي    8

 بتأكید اإلعدام أو تخفیف العقوبة. 
"، بالدي  الثالثة األھرامات  فندق  قضیة  في  اإلعدام خطر یواجھ  آخر طفل: األطفال على   اإلعدام أحكامالسابق؛ وانظر: "أوقفوا إصدار    9

،  2019یونیو/حزیران  22وآخرون، 
https://beladyrf.org/ar/node/56?fbclid=IwAR03JyztkHD1xQ0fnk1V5p83xkFgKzF2KrmW8uBl1-Q60jgzp8tW_6Hr7zo   تم االطالع)

 ). 2019دیسمبر/كانون األول  3في 
أكتوبر/تشرین األول   12وم فندق األھرامات الثالثة"، أخبار الیوم، خدیجة عفیفي، "ننشر كلمة القاضي قبل الحكم على منفذي ھج   10

2019  ،
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2927041/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%85

%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD
%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88
%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%

D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9   2019دیسمبر/كانون األول  3(تم االطالع في .( 
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حالیا في الفرقة الثانیة بكلیة تجارة في جامعة حلوان، ویدرس من أنھى كریم تعلیمھ الثانوي وھو في السجن، وھو 
 السجن.

 
طفال آخرین على األقل بالسجن منذ  12دولیة، فقد حكمت المحاكم المصریة على الحقوقیة الطبقا لمنظمة "ریبریف" 

أكدت المحاكم خمسة من  11وقوعھا أثناء حكم السیسي.یُزعم  في جرائم صدرت أحكام إعدام مبدئیة  10، بینھا 2011
   13سبیلھم أو ُخففت عقوباتھم. ، جمیع ھؤالء األطفال إما أخلي 2020مارس/آذار حتى  12أحكام اإلعدام المبدئیة ھذه.

 
 عاما  12عبد هللا بومدین نصر الدین عكاشة، 

عبد هللا بومدین كان نائما في بیت أمھ بمدینة العریش في شمال سیناء، عندما داھمت قوات عسكریة البیت وقبضت 
وات عسكریة على ققبضت  عاما حینئذ. قبل ذلك 12. كان الصبي عمره 2017دیسمبر/كانون األول  31علیھ لیلة 

، وأخفتھ قسرا. اشتبھت العائلة بأن االعتقالین 2017دیسمبر/كانون األول  5والد عبد هللا، بومدین نصر الدین، في 
عاما حینئذ، وكان قد اتصل باألسرة قبل أیام من  21على صلة بشقیق عبد هللا األكبر، عبد الرحمن، وكان عمره 

 لـ داعش.  ة سیناء، الفرع المحليتوقیف األب لیقول إنھ انضم إلى والی
 

شرطة األزبكیة بالقاھرة في یولیو/تموز  قسم األمن عبد هللا قسرا ألكثر من ستة أشھر. عندما ظھر في رج أخفى 
األمن الوطني في العریش، والقاعدة مقر في شمال سیناء، منھا مقرات أمنیة ، قال للمحامي إنھ احتُجز في عدة 2018

یدیھ قیّدوا لتعذیب مروع، من ضرب وصعق ومحاكاة إغراق.  عرضوه األمن رجالوأن ، 101لكتیبة لالعسكریة 
باألصفاد وعلقوه من یده الیمنى، وبھا إعاقة، على حد قولھ. أشعل المحققون النار تحت إطار سریر حدیدي وأجبروا 
عبد هللا على الرقود على الحدید الساخن. كما حرم األمن الصبي من الحصول على الطعام الكافي واالستحمام. وذات 

لى حد قول عبد هللا للمحامي، سمع صرخات متواصلة من امرأة شرطة في شمال سیناء، عقسم مرة، وھو محتجز في  
 یبدو أنھا كانت تتعرض للتعذیب، وھدده الضباط بأن أمھ ستلقى نفس المصیر إذا لم یكشف معلومات لھم عن أخیھ.

 
أثناء فترة احتجازه األولى، في مقر األمن الوطني في العریش، قال عبد هللا إنھ رأى والده لكن لم یتمكن من الحدیث  

 ال تعرف األسرة إذا كان األب على قید الحیاة حتى اآلن. .بتجرید األب من ثیابھ وتعذیبھرجال األمن مع قیام معھ، 
 

شرطة األزبكیة في القاھرة، في یولیو/تموز قسم تقالھ إال حین أحیل إلى لم تعرف األسرة أي شيء عن عبد هللا بعد اع
 یولیو/تموز 2الشرطة، نقلت نیابة أمن الدولة الصبي إلى فرع التجمع الخامس بالقاھرة، حیث وفي قسم . ومن 2018

تنظیم إرھابي، والمساعدة في في غیاب محامیھ، في مخالفة للقانون المصري. اتھمتھ النیابة باالنضمام إلى استجوبوه 
وجھت اتھامات  . و2018لعام  570زرع متفجرات، واإلضرار باألمن الوطني، وأضافوا اسمھ إلى قضیة أمن الدولة 

مدعى علیھم في القضیة على األقل  12شقیقھ عبد الرحمن في نفس القضیة. ذكرت الصحف الموالیة للحكومة أن إلى 
 انین في قضایا إرھاب.ھم "أقارب" لرجال متوفین أو مد 

 
یوم  100الـ  طیلة فترة بالقسمشرطة األزبكیة عبد هللا في الحبس االنفرادي في منشأة األحداث قسم بالعناصر أودع 

الرعایة الطبیة أو إلیھ لصبي ولم تقدم عن ا الشرطة الزیارات العائلیةمنعت  التالیة، بحسب محامیھ. خالل تلك الفترة، 
، ما أدى إلى إصابتھ بأمراض جلدیة، بحسب المحامي. یحظر القانون الدولي فرض الحبس االستحمامتسمح لھ ب

لصبي نفس الطعام الذي تقدمھ لباقي السجناء، وھو قطعة إلى ا االنفرادي لمدد طویلة على األطفال. قدمت الشرطة

 
11  “Mass Injustice: Statistical Findings On The Death Penalty In Egypt,” Reprieve, May 27, 2019, p. 25, 

https://reprieve.org.uk/press/scale-of-egypts-death-penalty-crisis-revealed/   2019دیسمبر/كانون األول  9(تم االطالع في .( 
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للمحامي بجلب ثیاب نظیفة  خبز وقطعة جبن كل یوم. ومع الوقت، تحسنت معاملة عبد هللا قلیال، إذ سمحت الشرطة
 ومستلزمات نظافة شخصیة. ،وصابون ،وطعام أكثر ،لھ
 

عالج طبیعي  غیاب الرعایة الطبیة لحساسیتھ التنفسیة المزمنة، ونقص  تدھورت صحة عبد هللا أثناء االحتجاز بسبب
صریة في أكتوبر/تشرین لعالج إعاقتھ البدنیة، في یده الیمنى، بحسب بیان مشترك صادر عن سبع منظمات حقوقیة م

، تقدم محامي عبد هللا بشكاوى عاجلة إلى النائب العام وإلى الخط 2018أكتوبر/تشرین األول  11. في 2018األول 
. بعد ستة أیام، أخطر المركز القومي المحامي بأن المركز تواصل مع "المركز القومي للطفولة واألمومةـ "الساخن ب

 داخلیة، بشأن قضیة عبد هللا. لم تتواصل السلطات مع عبد هللا.مكتب حقوق اإلنسان بوزارة ال
 

واحتجازه بحسب إخفائھ كان عبد هللا في الصف السابع وقت القبض علیھ، ولم یتمكن من استكمال تعلیمھ أثناء 
 المحامي.

 
سمبر/كانون األول دی  27تجاھلت السلطات المصریة أحكام المحاكم وخلفت وعودھا لألسرة بإخالء سبیل عبد هللا. في 

یوما من صدور  14أولیاء أمره. بعد تسلیمھ إلى إخالء سبیل عبد هللا وحكمت محكمة استئناف األحداث ب، 2018
أحد رجال ، قال 2019ینایر/كانون الثاني  18شرطة ثان في العریش. في قسم الحكم، نقلت السلطات الصبي إلى 

شرطة في المركز لشقیقة عبد هللا األكبر أن توقع على وثیقة تؤكد أنھا استلمت شقیقھا ووعدھا بإحالتھ إلیھا في الیوم ال
 .بعد ذلكمعرفتھم بمكانھ. فقدت األسرة االتصال معھ  الضباطالتالي. عندما عادت لتستلمھ، أنكر 

 
قُتل شقیق عبد هللا في ھجوم على مدینة العریش، بحسب األسرة. اطلعت ھیومن رایتس ، 2019أبریل/نیسان  12في 

لوزارة الداخلیة بالكشف عن مكان عبد هللا. وحتى   2019ووتش على حكم محكمة صدر في أغسطس/آب 
خر مرة المحامي. رأت شقیقة عبد هللا شقیقھا آل لحكم على حد قول للم تكن الوزارة قد امتثلت ، 2020فبرایر/شباط 

اطلعت علیھا ھیومن رایتس ووتش برقیات ، طبقا لعدة 2019ینایر/كانون الثاني  18العریش في  في شرطةال قسمب
 وكانت األسرة قد أرسلتھا إلى السلطات القضائیة واألمنیة.

 
 عاما  14حمزة ھـ.، 

عاما، من بیتھ في ساعة متأخرة من اللیل، في بدایات عام   14كان عمره قوات األمن الوطني حمزة حین اعتقلت 
توقیف لى التي أدّت إ ، جراء مشاركتھ في مظاھرة أمام فندق "ثري بیرامیدز" بالجیزة، وھي نفس المظاھرة2016

ھدفت اتھمت نیابة أمن الدولة حمزة باالنضمام إلى تنظیم محظور والتخطیط لھجمات است 14كریم حمیدة علي.
 16حكم القاضي ناجي شحاتھ على حمزة بالسجن عشرة أعوام. 15مؤسسات الدولة.

 
 طبقا لمصدر مقرب من األسرة: 

 
كان حمزة نائما، وعلیھ اختبار مدرسي في الصباح. أیقظوه وطلبوا االطالع على بطاقتھ، لكنھ قال 

أجرى  عاما].  16لب بطاقات شخصیة في سن إنھ لم یستخرج بطاقة بعد [یتقدم األطفال بط
الضابط عدة مكالمات ھاتفیة لیخبر [المسؤولین اآلخرین] بأنھ طفل، لكن في النھایة قرر أن یأخذه. 

الشرطة الذي سیذھبون إلیھ.بقسم حاول والده أن یذھب معھم لكنھم ھددوه ورفضوا إخبارنا   

 
 . 2018مقابلة مع مصدر مقرب من األسرة، أكتوبر/تشرین األول   14
بعد االنتفاضة الشعبیة ضد الرئیس المصري السابق حسني مبارك، غیرت الحكومة اسم جھاز أمن الدولة إلى األمن الوطني، وھو تابع    15

 لوزارة الداخلیة. لكن نیابة أمن الدولة التابعة لوزارة العدل احتفظت باسمھا. 
 األھرامات الثالثة"، مصدر سابق.  خدیجة عفیفي، "ننشر كلمة القاضي قبل الحكم على منفذي ھجوم فندق  16
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الشرطة أقسام   أي من مصیره: لم یقرّ ألكثر من شھر لم تتمكن أسرة حمزة من الحصول على أي معلومات عن 
إلى الخمسة التي زاروھا باحتجازه، ولم یصلھم رد على الطلبات المكتوبة بالحصول على معلومات التي أرسلوھا 

تعاطف معھ و"طلب منھ أن  عسكریاوجد الصبي ، لمحامي العام والنائب العام. وفي الجلسة أمام نیابة أمن الدولةا
 ، أخبرھم حمزة بأنھ أحیل إلى معسكر األمن المركزي في القاھرة.العسكريیتصل بنا" على حد قول قریبھ. وعبر 

 
أنھم یحتجزون الصبي، لكن أقروا باحتجازه عندما عادت العناصر والضباط  لمعسكر، أنكرإلى ا عندما ذھبت العائلة

المسؤولون لألسرة بزیارة حمزة، وقد أخبرھم وا قول قریبھ. بعد تسعة أیام، سمحاألسرة بعد خمسة أیام، على حد 
 ببعض ما تعرض لھ، بحسب قریبھ:  

 
شرطة. في الصباح التالي نُقل إلى مقر لألمن الوطني. وأثناء الیومین قسم لدى توقیفھ، أخذوه إلى 

بالكھرباء في عضوه الذكري وفي رأسھ ولسانھ. وفي الیوم العساكر األولین من استجوابھ، صعقھ 
ثالثة أیام، وكان الوقت شتاء، لالثالث علقوه من ذراعیھ فأصیب بخلع في الكتفین. تركوه في ممر 

عدة طوابق تحت األرض إلى زنزانة. نزل  قال إنھوكان یجلس على األرض دون غطاء. ثم 
وافق الجنود على شراء مضاد حیوي ودواء، وعالج آخر في الزنزانة طبیب.  اوتصادف أن سجین

 الطبیب كتفیھ. 
 

یتكلم مع محتجز  الطفل بعد ثالثة أسابیع من القبض علیھ، دخل ضابط زنزانة حمزة في مقر األمن الوطني فیما كان
آخر، وھو أمر محظور. أخرجھ الضابط من الزنزانة وأجبره على الوقوف على أطراف أصابع قدمیھ مع وضع 

 قریبھ.بحسب ما قال ل. ظل على وضعھ ھذا لساعات، كعب قدمیھامیر حادة تحت مس
 

حتى حانت  على مدار الشھرین التالیین، تكرر تجدید نیابة أمن الدولة احتجاز حمزة. لم یتمكن من الحدیث إلى محامٍ 
وھیومن رایتس ووتش على الذي اطلعت علیھ بالدي  یوما على اعتقالھ. یحتوي ملف النیابة 48جلستھ الثانیة، بعد 

، وھو نفس یوم مثول حمزة ألول مرة أمام النیابة، ولیس التاریخ الحقیقي الذي یسبق ذلك التاریخ لتوقیفھتاریخ مزور 
قت ھیومن رایتس ووتش وبالدي استخدام تواریخ التوقیف وثّ  17بستة أسابیع تقریبا، عندما أوقف وأخفي قسرا.

 اء القسري. ثم أحالت النیابة قضیتھ إلى فرع اإلرھاب بمحكمة جنایات القاھرة.المزورة في قضایا أخرى لالختف 
 

نقلھ  نزارت األسرة حمزة في معسكر األمن المركزي مرة كل أسبوع، وكانت مدة الزیارة خمس دقائق تقریبا. یتوقعو
في المعسكر. جاري   ، ومعھ ثالثة أطفال آخرین من المحتجزین معھ18الـ  إلى السجن بعد أن یحل عید میالده

 احتجازه برفقة بالغین، على حد قول قریبھ. 
 

، كان الثاني على دفعتھ في المدرسة" 11الـ  أثناء االحتجاز ُسمح لحمزة بدخول االختبارات المدرسیة، "وفي الصف
األخیرة بالثانویة ل سنتھ ألن المعتقلین السیاسیین المحتجزین معھ ساعدوه في الدراسة، على حد قول قریبھ. لكنھ أجّ 

 "ألن لیس معھ أحد یساعده اآلن وال یمكنھ الدراسة".
 

 عاما 17وسام و.، 
عاما حینئذ. احتجزتھ قوات األمن ألكثر  17عمره  . كان2017تم القبض على وسام تعسفا في دیسمبر/كانون األول 

من عام قبل إخالء سبیلھ. سبب اعتقالھ غیر معروف، وإن كان وقت القبض علیھ في طریقھ إلى مظاھرة في القاھرة، 

 
17  Amnesty International, "Egypt: State Security prosecution operating as a ‘sinister tool of repression’,” November 27, 

2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-
repression/ 
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ثیاب مدنیة بأن یسلمھ بطاقتھ وھاتفھ، بضد القرار األمریكي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل. أمره رجل أمن 
للشرطة مع أربعة أشخاص آخرین ال یعرفھم، بینھم  قسم مجموعة من رجال الشرطة. أخذوا وسام إلى دة عھونقلھ إلى 

 18"رجل كان یسیر مع صاحبتھ وسأل الدوریة كیف یذھب لعنوان معین، فقبضوا علیھ". –بحسب وسام  –
 

ھددوه: "إذا تكلمت سندعك بعد یومین، نقلت الشرطة وسام إلى نیابة أمن الدولة، حیث قال إن المسؤولین ھناك 
تخرج. إذا لم تتكلم فسوف نحبسك". وبعد استجوابھ لست ساعات، حتى الثالثة فجرا، دون السماح لھ بمقابلة محاٍم، 

اعترف بالمشاركة في المظاھرة. تعرضت لالستجواب بشكل متصل على مدار األیام التالیة، وخالل تلك الفترة "لم 
. كنا ندخل االستجواب ونحن جوعى". أمرت نیابة أمن الدولة باحتجاز ا طعام العساكربقاییكن معنا شيء نأكلھ سوى 

 وكان ال یزال لم یقابل محام، واتھمتھ باالنضمام إلى تنظیم إرھابي.یوما،  15وسام 
 

طیلة ثالثة بحث والدا وسام عنھ في المستشفیات ومدیریة األمن، لكن لم تتمكن األسرة واألصدقاء من معرفة مكانھ 
أمتار،   x 3 3زنزانتھ  مساحة خمسة أشھر إضافیة. كانتاحتُجز  الشرطة، حیثقسم  أیام، إلى أن نُقل من النیابة إلى

ن. قال وسام إن زنزانتھ كانت مكتظة بالسجناء لدرجة "أننا كنا ننام على  ومحتجزا، بینھم بالغ 18إلى  15وبھا 
ة مرضھ زید جموعة أخرى مستیقظة". أدى االفتقار إلى النوم إلى وردیات: مجموعة تنام ست ساعات، وتبقى م

العصبي المزمن، على حد قولھ. استغرق األمر عدة أسابیع قبل أن یوافق طبیب السجن على طلب األسرة إدخال 
 إلیھ. وقال إن الزیارات العائلیة كانت ال تدوم ألكثر من خمس دقائق.أدویتھ 

 
ن من النوم لیال، وكان یُسمح لھ بالخروج إلى القاھرة حیث كانت زنزانتھ أكبر، وتمكّ فیما بعد أحیل وسام إلى سجن ب

مع  2019في السجن صناعة عقود الزینة". أفرجت عنھ السلطات في "تعلمت   ،الھواء الطلق. وبدال من إتاحة التعلیم
 إلزامھ بالذھاب إلى مركز الشرطة یومیا، لكن التحقیق الجنائي معھ مستمر. 

 
 عاما  16بدر ب.، 

، أثناء محاولتھ السفر للتعلم في الخارج، 2017عاما في  16كان عمره حین  قوات األمن بمطار القاھرة بدرأوقفت 
وقالوا خاص ألمن بالمطار إلى مكتب رجال اأخذه "  19لتودعھ.قریبتھ سوزان ب.، التي ذھبت معھ إلى المطار بحسب 

یظھر بعد ذلك. وبعد ساعات قال ضابط أمن وطني إن بدر قد نُقل إلى األمن إن اإلجراءات معھ ستنتھي سریعا. لم 
 نُقل، أو بأي مدینة، على حد قول سوزان.إلى أي مقر  توضیحالدون "، الوطني، ثم اختفى

 
األمن على النیابة العامة في القاھرة بعد عدة أیام، لكن فقط بعد "أن تعرض لتعذیب شدید" على حد عناصر عرضھ 

قول أسرتھ. زعمت السلطات أن بدر كان یخطط للسفر إلى سوریا لالنضمام إلى "أحرار الشام"، وھي جماعة مسلحة 
 .السوریة معارضة للحكومة

 
لم یتمكن بدر من االتصال بمحام أو بأسرتھ طیلة شھور، رغم أنھ ُعرض على النیابة. وبعد احتجازه في البدایة بمنشأة 

ن إلى مركز شرطة حیث تم احتجازه مع البالغین، ثم إلى معسكر األمن المركزي. ضربھ لألمن الوطني، نقلھ األم
حراس السجن وأصابوه في ظھره أثناء تفتیش من إدارة السجن، "لكن إدارة السجن رفضت عالجھ إلى أن أصبحت 

 حالتھ حرجة ولم یعد قادرا على الوقوف على قدمیھ"، على حد قول أحد أقاربھ. 
 

األمن الوطني بإحدى قریبات بدر وأخبروھا أن بإمكانھا مقابلتھ في مقر  رجال تالي على احتجازه، اتصل في الشھر ال
األمن الوطني لدى وصولھا واتھموھا في نفس القضیة. قال أحد األقارب اآلخرین: قبض علیھا  لألمن الوطني. لكن

 
 . 2018مقابلة مع وسام و.، دیسمبر/كانون األول   18
 . 2018مارس/آذار بدر ب.، یب    مقابلة ھاتفیة مع قر  19
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ر وقریبتھ تعسفا لعدة أسابیع بعدما أمر القاضي دة باألصفاد معھ". احتجزت السلطات بد "كانت تظھر في المحكمة مقیّ 
 .2018بإخالء سبیلھما في 

 
لكن لم  ،قالت سوزان إنھ بینما كان بدر محتجزا، طعنت أسرتھ أمام وزارة التعلیم لیُسمح لھ باالستمرار في الدراسة

تتمكن أسرتھ من "إتمام  . لم في االحتجاز شھرا 19ى یُقبل الطلب. أفرجت السلطات عن بدر دون محاكمة بعدما قض
" و"راحوا یحیلونا من إدارة على إدارة بسبب موقفھ السیاسي"، على حد قول اإلجراءات الالزمة لكي یستأنف دراستھ

 أحد األقارب.
 

 عاما وقت وقوع الجریمة المزعومة  14ماجد م.، 
عاما  17أحد أقاربھ. كان عمره عندما كان في بیت  ن في سیارات مصفحة ماجد مأعناصر  اعتقل، 2017في مطلع 

أحد األقارب، في الیوم السابق وھو في المدرسة، سألھ ُمعلم عن اسمھ ثم أجرى اتصاال، وقال بحسب االعتقال.  وقت
  ،بمكان الفتى. تكرر اتصال األسرة بالسلطات اخبارھإمن الُمعلم  تاألمن طلب أجھزة "ماجد معي"، ما یشیر إلى أن

 معرفة مكان احتجازه إال بعد مرور أربعة أشھر.من تتمكن لكن لم 
 

التي االنتھاكات وصف ماجد  20عرفت األسرة بمكانھ عندما مثل أمام النیابة بعد أكثر من أربعة أشھر على احتجازه.
االحتجاز حین قابل األسرة، التي تعتقد أن ما تعرض لھ یرقى لمصاف التعذیب. في االحتجاز، على في تعرض لھا 

على التفاصیل، لكنھ أعرب   طالعھمإھ: "تعرضت لإلھانة، وحدثت لي أشیاء كثیرة"، بحسب أحد أقاربھ. قاوم  حد قول
 ".  ال أتمكن من الزواج أو أن أُرزق بأطفالقد  عن خوفھ من تبعات التعذیب: "إذا أفرجوا عني،

 
. 2017إلى المحكمة العسكریة أواخر أحالت السلطات ملف ماجد في مكان سري، بعد القبض علیھ تعسفا، واحتجازه 

 وحیازة أسلحة بصورة غیر قانونیة، والعضویة في حركة "حسم"  ،والتحریض على القتل ،اتُھم بقتل رجال شرطة
، عندما كان 2015و 2014وقعت الجرائم المزعومة في  .المساعد  محظورة، ومحاولة قتل النائب العامالمسلحة ال

 ال أكثر. عاما  14ماجد یبلغ من العمر 
 

منھم كانوا أطفاال وقت وقوع الجرائم المزعومة في القضیة، المعروفة   25مدعى علیھم، و 300أكثر من كان من بین 
كان یمكن أن یواجھ ماجد وأطفال عدیدون   21، وتنظرھا المحكمة الجنائیة العسكریة. 2017عسكریة لعام  64بالقضیة 

 . 2020مارس/آذار  9آخرون عقوبة اإلعدام، لكن أخلي سبیلھم من قبل محكمة عسكریة في 
 

مدعى علیھم في القضیة  130طبقا لتحلیل أجرتھ بالدي والجبھة المصریة لحقوق اإلنسان لوثائق النیابة الخاصة بـ 
شخصا إنھم تعرضوا للتعذیب البدني  77خفاء القسري، وقال إلھم تعرضوا لمدعى علیھم إن 120، قال 64العسكریة 
 إطالق إلى اودع القضیة، في أطفال أربعة معاملة التعسفي باالحتجازالفریق العامل المعني  استعرض 22أو النفسي.

 
 . 2018مقابالت مع أقارب ماجد م.، یولیو/تموز   20
21  2017,” Belady, July 2, 2018, “Default Situation is Violation: Abuses against Defendants in military Case 64 of 

https://beladyrf.org/en/node/25  ؛ 2019دیسمبر/كانون األول   6(تم االطالع في(“Urgent Appeal to Egypt:  UN experts call for 
release of four minors facing death penalty,” UN Working Group on Arbitrary Detentions, March 6, 2020, 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25676&LangID=e )  مارس/آذار    9تم االطالع في
2020(  . 
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 56طوال  إلیھم الموجھة بالتھم غوایبلَّ  لم  أنھم أخرى انتھاكات جملةمالحظا من  التعسفي، االعتقال من افور سراحھم
 23.یوما 439 إلى  339 بین قاٍض  على معرضھ دون وااحتُجز أنھمو ا،میو 95 إلى

 
راوغ مسؤولو األمن في اإلجابة على األسئلة أمام المحكمة العسكریة حول تاریخ اعتقال ماجد، وكانت إجاباتھم  

لتؤدي إلى إثبات اختفاءه القسري، على حد قول أحد أقاربھ، الذي أضاف: "حضرت جلسة بالمحكمة وسأل الصریحة 
 تذكر، ال أعرف". قال: ال أف وطني عن تاریخ توقیفھ، المن أحد رجال األالقاضي 

 
، حیث تعرض لعدة قیود تنتھك حقھ في استقبال الزیارات 2017الحراسة في شدید أحالت السلطات ماجد إلى سجن 

األسریة وزیارات المحامي وتحضیر الدفاع، بحسب األسرة. قال أحد األقارب: "لم یتمكن من مقابلة محامیھ حتى  
أمام الجیش،  السجن، وكانت زیارات السجن ممنوعة على األسرة. عندما تكونالیوم. لم یُسمح للمحامي بزیارتھ في 

فأنت في جحیم". اطلعت ھیومن رایتس ووتش وبالدي على رسائل كتبتھا األسرة إلى سلطات السجن تطلب فیھا  
عن  ]شيء أي [السماح بزیارة ماجد، لكن دون جدوى. لم یُسمح لماجد باالتصال بأسرتھ، على حد قولھم: "ال نعرف 

 ".دون إجابة المعاملة في الحبس. ال نعرف شیئا عن أسباب توقیفھ. ودائما ما نسأل لماذا، لكن
 

ال تراه أسرتھ إال في "الصندوق الزجاجي العازل للصوت" الخاص بالمتھمین في جلسات المحكمة، لكن القاعة تكون 
متر،   13أو  12أحد أقاربھ. "كل مرة نراه من على بُعد لمدعى علیھم، بحسب قول الكبیر ل عدد المزدحمة للغایة بسبب 

یفصلنا عنھ زجاج، وحاجز معدني، ثم طبقة زجاج أخرى. كل الكالم بیننا یكون باإلشارة". وفي الجلسات، تمكن الفتى 
من تعریف األسرة ببعض احتیاجاتھ في الحبس، فتترك األسرة لھ احتیاجاتھ في "صندوق األمانات" في السجن مرة 

 ض عدم التعرض للشمس".في الشھر، "أشیاء مثل القمصان أو السراویل، واألدویة والفیتامینات التي تعوّ 
 

اختفائھ كان ماجد في السنة النھائیة بالثانویة العامة وقت القبض علیھ. لم یتمكن من استكمال السنة الدراسیة بسبب 
ح لماجد بدخول اختباراتھ في مادتین، لكن سلطات السجن "لم المطول. ثم وبعد إحالتھ إلى السجن في العام التالي، ُسم

تسمح لنا بإعطائھ كتب في السجن" على حد قول قریب لھ. اطلعت ھیومن رایتس ووتش وبالدي على فاكسات  
أرسلتھا عائلة ماجد إلى مسؤولي السجن على مدار فترة احتجازه، لطلب السماح لھ بدخول االختبارات. رسب ماجد 

ذھبت األسرة إلى إدارة المدرسة الثانویة، التي قالت إن قواعد دخول بارات التي ُمنع من الدراسة لھا. في االخت
الجامعة تقتضي عدم إعادة اختبارات الثانویة أكثر من مرتین، من ثم فلدیھ فرصة واحدة إضافیة لدخول االختبارات. 

 "لذا قررنا تأجیل االختبار وندعو هللا أن یعینھ". 
 

 عاما وقت وقوع الجریمة المزعومة  16.، عمرو أ
 16، وھو في سن 2015، مع اتھامھ بجرائم وقعت في 2017لعام  64عمرو بدوره في قضیة قضاء عسكري  اعتُقل

وھو في طریقھ إلى درس ، دون إبراز مذكرة توقیف، 2016ثیاب مدنیة في أغسطس/آب بأمن  عاما. أوقفھ عناصر
قسم عینیھ وأخذوه إلى عصبوا عاما وقت توقیفھ.   17بحسب أسرتھ. كان عمره  خصوصي ببلدتھ في دلتا النیل،

بحسب أفراد من العائلة  نحو ثالثة أشھر في منشأة تابعة لألمن الوطني.احتُجز  الشرطة حیث قضى لیلة واحدة، ثم
لم تعرف  ومصدر آخر، عذب عناصر األمن عمرو، واحتجزوه مع بالغین، ولم یعرضوه على أي مسؤول قضائي.

أسرتھ بمكانھ خالل تلك الفترة. وقد تلقوا مكالمات ھاتفیة مقلقة، على حد قول أحد أقاربھ: "أكثر من مرة تصلنا 
اھرة... وقال أحدھم في مكالمة أخرى: تعالوا إلى المستشفى. وزعم أحد مكالمات تقول: تعالوا خذوا جثتھ من الق

 24المتصلین".ھویة المتصلین أنھ حي، ثم یزعم آخر أنھ میت. لم نعرف 
 

23Opinion No. 65/2019, UN Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/WGAD/2019/65, paragraph 47, January 23, 2020,  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session86/A_HRC_WGAD_2019_65_AdvanceEditedVersion

pdf ) 2020مارس/آذار  4تم االطالع في(  . 
 . 2018مقابلة مع أحد أقارب عمرو أ.، یولیو/تموز    24
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مثل أمام نیابة أمن الدولة في أسرة عمرو أنھ  ، عرفت2016بعد أكثر من ثالثة أشھر، في نوفمبر/تشرین الثاني 

 األمن الوطني إلى منشأة لألحداث. قال قریبھ:   لدى حتجازاالالقاھرة. ثم نُقل من 
 

صباحا. سمح لھ األخصائي االجتماعي باالتصال بي على الھاتف. قال لي:  2الساعة  وصل ھناك
 ،ومعجون أسنان  ،وثیاب ،فجلبنا لھ طعام ،"ھاتوا لي كل الطعام المغذي. لم آكل منذ ثالثة أشھر"

النظافة. كان قد فقد الكثیر من الوزن.  غیاب والجروح التي تعرض لھا بسببمراھم للتقرحات و
كان یرتدي نفس الثیاب منذ ثالثة أشھر، ال حمام،  أم ال؟... ولدي عندما رأیتھ لم أكن متأكدا: أھذا 

االحتجاز طرف األمن الوطني] حتى ال  . رفض إخباري بما حدث لھ [أثناء ء"ال ماء، ال شي
م لم یعرضوه على النیابة حتى اختفت آثار التعذیب.أحزن، لكن ما عرفتھ منھ أنھ   

 
خمس ساعات ثم ینتظرون ساعة، یسافرون  زارت األسرة عمرو في مركز احتجاز األحداث مرة أسبوعیا، وكانوا

ل آخرین، وكان یُسمح لھم بالخروج من الزنزانة ساعتین أطفا 10في زنزانة مع احتُجز  دقیقة.  45أو  30لیقابلوه 
، وبدأ یتعافى من مرضھ الذي تعتقد أسرتھ أنھ أصیب بھ بسبب تدھور مستوى النظافة في مكان  للتریّضیومیا 

، على حد قول 64، أحالت نیابة أمن الدولة قضیتھ إلى القضاء العسكري ضمن القضیة 2017احتجازه السابق. في 
 ھ.أحد أقارب

 
عاما، أحیل من منشأة األحداث إلى مركز شرطة آخر، حیث تم احتجازه ألكثر من شھر.  18لدى بلوغ عمرو سن 

كان یُسمح لھ بالخروج من الزنزانة وقت زیارة األسرة فقط، وقال ألسرتھ إن الزنزانة مزدحمة لدرجة أنھ ال یتمكن 
طة إما تسرق الطعام واألدویة والمواد األخرى التي یجلبوھا في أحیان كثیرة من النوم. طبقا ألقارب عمرو، فإن الشر

كانوا یجلبون صابونة لعمرو، "كنا نكسرھا إلى قطعتین، ألنھا إذا ظلت سلیمة فإنھم  لھ. عندما تسلمھا  لھ، أو ال
 [الحراس] سیأخذوا الصابونة ویبیعوھا للسجناء بالداخل".

 
" سجن العقرب"انضم إلى إضراب عن الطعام للمطالبة بظروف أفضل، لكن السلطات بمركز الشرطة أحالتھ إلى 

رسالة إلى أمھ، قال إیصال  قال أحد أقاربھ إن سجینا آخر محتجز مع عمرو تمكن من 25الحراسة في القاھرة.شدید 
 ھم على اإلضراب عن الطعام.ل عقابافیھا إن المحتجزین یُحرمون من الطعام والماء الكافیین 

 
فقط من النقود  60 %في السجن، یُسمح لألھالي بإرسال نقود للمحتجزین الستخدامھا في مقصف السجن، لكن نحو

السجن ذات مرة بتجرید حراس تصل إلى المحتجزین، على حد قول قریب عمرو. بعد تفتیش الزنازین بإمعان، قام 
ھا، وبطانیة واحدة" بحسب رسائل أرسلت نم، باستثناء "الثیاب التي كانوا یرتدوعمرو والسجناء اآلخرین من ممتلكاتھ

 من سجناء عدیدین إلى األھالي.
 

نت أسرتھ من رؤیتھ مرة واحدة أثناء جلسات المحاكم. قال أحد أقاربھ إن أثناء الجلسات منذ اعتقال عمرو، تمكّ 
أمتار، و"ھناك صف من رجال الشرطة یقفون إلى جوار القفص، واألھالي على عشرة یفصلھم عن عمرو مسافة 

الجانب اآلخر، وھناك نافذة علیھا أسالك أمامھم، والصوت ال یصل. علینا التواصل بلغة اإلشارة، لكن ال نفھم كل 
 9كمة عسكریة في بّرأتھم مح عمرو، باإلضافة إلى أطفال آخرین عدة، كانوا یواجھون عقوبة اإلعدام، لكنشيء". 

  . 2020مارس/آذار 
 

 
، 2016سبتمبر/أیلول   28"حیاة القبور: انتھاكات سجن العقرب في مصر"، ھیومن رایتس ووتش،   25

https://www.hrw.org/ar/report/2016/09/27/294482. 
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 عاما 15ز.،  زیاد
 ا، أثناء مظاھرة في القاھرة، فیما كان یرافق شخص2015عاما، في مطلع  15عمره ین كان ، زیاد أوقفت قوات األمن 

 قال قریب لھ لـ ھیومن رایتس ووتش:  إلى مستشفى الزیتون، بحسب أسرتھ. امصاب
 

قضینا ثالثة أیام ال نعلم أین ھو، أو أي شيء عنھ، وبحثنا في المستشفیات. كان طفال ولیست معھ 
بطاقة شخصیة أو أي شيء. قالوا إن ھناك حاالت وفاة مجھولة في المستشفیات. بعد ثالثة أیام،  

 26اتصل بنا شخص وقال: "ابنكم في القسم [مركز الشرطة]".
 

على مدار ثالثة أیام من االستجواب والتعذیب، قبل عرضھ على  دازیوتھدید  ،وصعق ،قام عناصر األمن بضرب
الرعایة الطبیة  زید النیابة العامة، على حد قول قریبھ. اطلعت ھیومن رایتس ووتش وبالدي على وثیقة تُظھر طلب 

علقوه من ذراعیھ لتعذیبھ، في حجرة یسمیھا السجناء   لعناصرا الشرطة، حیث وطبقا ألقاربھ، قال الصبي إنقسم في 
 شكلھ عندما رأتھ بعد ذلك:  زید "التالجة". وصفت قریبة ل

 
 باطن كان جسمھ كلھ منتفخا نتیجة للضرب المبرح. كان مصابا في ساقیھ وھناك ندبات على

جرح  أسود اللون، وھناك –حفظك هللا  –وكان لون النصف العلوي من قدمیھ قدمیھ، وانتفاخ.  
قسم كبیر. كان مصابا بالحمى ویشعر باإلرھاق طوال الوقت. ما كان لیوافق أي طبیب على دخول 

 الشرطة لیكشف علیھ، فذھبنا إلى المسجد ووجدنا طبیبا عسكریا وافق على الذھاب معنا. 
 

دون وجود محامي. لم تعرضھ النیابة على محكمة الطفل، جوب استُ  على النیابة العامة، د ازیالشرطة  تعرض أن بعد 
 شخصا بالغا، على حد قول أحد أقاربھ.   30لكن أمرت باحتجازه مع البالغین وكان في القضیة نفسھا 

 
حبسھ. حكمت محكمة  ، لكن في النھایة حكموا بقبول استئنافات النیابة باستمرارد ازیأمر القضاة مرتین بإخالء سبیل 

سنوات بناء على اتھامات بالمشاركة في مظاھرات غیر قانونیة وارتكاب عشر  بالسجن زید جنایات بالقاھرة على 
 أعمال عنف واالنضمام إلى تنظیم إرھابي، وتخریب ممتلكات خاصة وعامة.

 
. وكانت الزنازین  مجددا األولالقسم  شرطة آخر، ثم أحیل إلى في قسمآخر  اشرطة، وعام في قسمعامین  د ازیاحتُجز 

یوما أثناء عامھ الثالث رھن االحتجاز، لم یتمكن من الجلوس أو النوم في زنزانتھ  12مزدحمة للغایة. وعلى مدار 
 شخصا، وكانوا یتبادلون األدوار في النوم".  150بالمرة. قال قریبھ: "كان في الزنزانة حینئذ 

 
 عاما   14، فراس ف.

من بیتھ في القاھرة، بتھمة ارتداء  2014الشرطة في  اعتقلتھعاما عندما  14فراس، وھو طالب بالمدرسة، كان عمره 
وصف أحد أقاربھ كیف داھمت قوات األمن البیت بعنف و"أحدثوا جلبة  27شیرت علیھ كتابات تنتقد الحكومة.-تي

 ، ثم دفعوني جانبا وأخذوا فراس".تحت "قلت لھم خذوني واتركوه، لكنھم أخذوني إلى 28وكأنھ زلزال".
 

رسائل بینھم وسمح رجل شرطة نقل ورغم أنھم ُمنعوا من الحدیث إلیھ،  القسم. األسرة سیارة الشرطة إلىتبعت 
سرة بتقدیم بعض مستلزمات النظافة الشخصیة والطعام للصبي. اعتقلت الشرطة عدة أطفال آخرین في نفس لأل

شیرت "ألتراس نھضاوي"، وھي مجموعة مؤیدة لإلخوان -القضیة، على حد قول والده، ألنھم كانوا یرتدون تي

 
 . 2018مقابالت مع قریب لـ زیاد ز.، مارس/آذار   26
 . 2018مقابالت ھاتفیة مع قریب لفراس ف.، مایو/أیار   27
 . 2014مقابلة ھاتفیة مع قریب آخر لفراس ف.، دیسمبر/كانون األول   28
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مالك، قتلتھ قوات األمن في شیرت یؤید عمرو حسین، وھو عضو بألتراس الز-المسلمین المحظورة، وكذلك تي
ھ ألسابیع، وتم رت. فیما بعد، نقلت السلطات فراس إلى معسكر األمن المركزي حیث لم یتمكن من رؤیة أس2013

احتجازه مع البالغین. ھناك محام یمثل فراس ومحتجزین أطفال آخرین قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ حینئذ كان 
 تھم.  وبعد أربعة أشھر رھن االحتجاز، أخرجت السلطات فراس دون 29عسكر. طفال في الم 160ھناك ما یُقدر بـ  

 
بتھمة االنضمام إلى تنظیم إرھابي ونشر معلومات كاذبة "لبث  2016قبض األمن على فراس مرة أخرى في أواخر 

األثاث وسرقوا خّربوا قبل الفجر إلى بیتھ رجال في ثیاب مدنیة، في سیارات مصفحة، و أتىالتشاؤم" وترویع السلم. 
ن حاضرا: "ھددوا بقتلھ إذا تحدثنا" عما حدث من بعض النقود، وصادروا الھواتف الخلویة. طبقا لقریب لھ كا

مخالفات أثناء المداھمة. لم تتمكن أسرة فراس من معرفة مكانھ لشھر، حتى عرفوا أنھ سیُعرض على النیابة بمدینة 
 وعذبوه بالكھرباء.العناصر شمال القاھرة. عندما قابلوه ھناك، قال إنھ احتُجز في مقر لألمن الوطني، حیث ضربھ 

 
في المساء  ھشرطة، حیث تمكن من استخدام ھاتف خلوي و"تمكنت األسرة من التواصل معقسم نقلتھ السلطات إلى  ثم

 18إلى سجن "ما إن بلغ نُقل الشرطة مع البالغین، و قسمبعد الغروب"، على حد قول قریب لھ. احتجزتھ السلطات ب
 عاما" على حد قول أسرتھ.

 
یشیر إلى اعتراف فراس، رغم التعذیب. احتجزتھ السلطات ألكثر من ثالث سنوات في  ال تضم سجالت المحكمة ما 

صى عامین. لم یتمكن من قالحبس االحتیاطي، في مخالفة للقوانین المصریة، التي تسمح بالحبس االحتیاطي بحد أٌ 
نھ بتدابیر احترازیة عأُفرج ، على حد قول قریب لھ. 2018حضور جنازة أمھ عندما ماتت في ینایر/كانون الثاني 

 .2019بحكم محكمة في النصف الثاني من 
 

 عاما  13یوسف ي.، 
عاما، عندما قبضت علیھ قوات من الجیش والشرطة في بدایات   13بالمدرسة اإلعدادیة، عمره  اكان یوسف تلمیذ 

ثم سمع رجال األمن قال أحد الجیران وقد شھد على المداھمة: "بدا أن القوات مترددة بعدما وجدوه طفال" . 2015
 30عبر الالسلكي یقول: ھاتوه". ایطلبون عبر الالسلكي تأكید أمر االعتقال "إلى أن سمعت شخص

 
قال أحد األقارب إن األسرة اعتقدت أن قوات األمن نقلت یوسف إلى مدیریة األمن، لكن عندما ذھبوا لیسألوا عنھ، قیل 

سكریة، كما عرفت األسرة الحقا. أول مرة تمكن الفتى من مقابلة أسرتھ لھم إنھ نُقل إلى السجن. ثم نُقل إلى قاعدة ع
، بعد أیام من مثولھ أمام نیابة أمن الدولة. حتى ذلك الحین، كان رد 2016شھرا من القبض علیھ، في  13بعد  تكان

المسؤولین على أسئلة أسرتھ ھو أنھم "أنكروا وجوده باألساس"، على حد قول أحد األقارب. ھناك محتجز سابق رأى 
ماعیلیة، وھو مركز احتجاز سري، قال إن الفتى یوسف في سجن العزولي داخل قاعدة الجالء العسكریة في اإلس

 31ھناك. " "عومل معاملة سیئة
 

ھجمة  27، بدعوى ارتكابھ جرائم منھا التخطیط لـ 2015لعام  502یوسف كمتھم إلى قضیة نیابة أمن دولة  أضیف
وتنفیذھا، ومنھا محاوالت اغتیال للرئیس السیسي وولي العھد السعودي السابق محمد بن نایف، ضمن أنشطة والیة 

كان بینما  وقعت الكثیر من الجرائم المزعومة 32.)داعش( سیناء، وھي جماعة مسلحة تابعة لتنظیم الدولة اإلسالمیة
شھرا. طبقا لقریب لھ ولمحامي، فإن أوراق النیابة ذكرت كذبا أن  13خالل اختفائھ السلطات  محتجزا لدى یوسف

 
 . 2014مقابلة ھاتفیة مع محامي فراس ف.، دیسمبر/كانون األول   29
 . 2018بریل/نیسان مقابلة ھاتفیة مع قریب لیوسف ي. أ   30
 .2016مقابلة ھاتفیة مع سجین سابق في العزولي، مایو/أیار   31
:  2018ینایر/كانون الثاني  23أحمد مصطفى، "تحقیقات قضیة والیة سیناء تكشف المتھمین بمحاولة اغتیال الرئیس"، موقع مبتدأ،   32

https://www.mobtada.com/details/691616  2019دیسمبر/كانون األول  6(تم االطالع في .( 
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، قبل عرضھ على النیابة بقلیل، على ما یبدو للتظاھر بأن احتجازه یتفق مع المطلب 2016یوسف اعتقل في 
 33ساعة من القبض علیھ.  24بعرض المتھم على النیابة في ظرف الدستوري 

 
، 2015یونیو/حزیران  21أطفال على األقل. في عشرة متھما، بینھم  290أكثر من  2015لعام  502ضمت القضیة 

قررت المحكمة العسكریة ، 2017في أغسطس/آب  34إلى القضاء العسكري. 502أحالت نیابة أمن الدولة القضیة 
قال قریب لیوسف حول األطفال  35األطفال العشرة من القضیة، وبینھم یوسف، وإعادتھم إلى نیابة أمن الدولة.إخراج 

 في القضیة: "كنا ننتظر إخالء سبیلھم، لكن فوجئنا بأنھم أعیدوا إلى القضیة [قضیة أمن الدولة]".
 

المستقبل في اإلسماعیلیة حیث احتُجز مع عاما، إلى سجن  15أحالت السلطات یوسف وكان عمره حینئذ ، 2016في 
 البالغین. قال قریب لھ: "اعتبر السجن الجدید فندق خمس نجوم، ألنھ رأى الكثیر وتعرض للكثیر".

 
قال إنھ [السجن السابق] كان األسوأ. بعدما خرج حاول أن یصبرنا ویقول لنا: "طالما ما زلت بعقلي فأنا  

] فاعتبروني في البیت" كان یُصاب بحاالت عصبیة وینتفض، لكن  القدیمبخیر. طالما أنا خارجھ [أي السجن 
 الحمد � اختفت تلك الحاالت تدریجیا.

 
دماغ طبیب أعراض عصبیة، رفض مسؤولو السجن في البدایة طلبات أسرتھ بعرضھ على كانت لدیھ  یوسفمع أن 

سجن "شھرا من نقلھ إلى  14لة من طبیب إلى استشاري أمراض عصبیة. بعد أكثر من ، رغم إحاوأعصاب
، وافقت النیابة العسكریة على الطلب. یكشف علیھ طبیب السجن مرة في الشھر وال یكتب لھ سوى مسكنات  "المستقبل

 لآلالم، على حد قول أسرتھ. ویمكنھم زیارتھ مرة أسبوعیا.
 

عاما، فقد رفضت السلطات إتاحة التعلیم لیوسف بالمرة، ولم یتمكن من  15صر حتى سن رغم أن التعلیم إلزامي في م
بھا إلدارة  تدخول اختباراتھ على مدار أول عامین من احتجازه، كما قالت أسرتھ، وھذا رغم طلبات مكتوبة تقدم

"، إذ كان رسمیا امحتجز السجن. لم یتمكن من دخول اختباراتھ أثناء سنتھ األولى وراء القضبان، "ألنھ لم یكن
احتجازه غیر قانوني. وبعد نقلھ إلى سجن المستقبل، اتبعت أسرتھ إجراءات مطولة، استغرقت عاما آخر، حتى  

دخول إلى وما یثبت من مدرستھ أنھ تلمیذ فیھا، وشھادة بأنھ بحاجة على إخطار بأنھ تعرض لالحتجاز،  تحصل
 الخاصة بالسنة التاسعة من التعلیم األساسي وھو محتجز.اختباراتھ. أتم عامھ المدرسي واختباراتھ 

 
، وبینھم یوسف، بعد أن أحیلت 502، أمرت نیابة أمن الدولة باإلفراج المشروط عن األطفال في قضیة 2018في 

ألغت محكمة التدابیر االحترازیة وأمرت باإلفراج الكامل عن األطفال، بحسب تقاریر   2019لمحاكمة في إلى االقضیة 
 36إعالمیة مصریة.

 
، وقانون اإلجراءات الجنائیة،  54. الدستور المصري، المادة 2019ر/شباط وفبرای 2018مقابالت ھاتفیة مع أحد األقارب، أبریل/نیسان   33

 ساعة من القبض علیھ، وفي حضور محام.   24، یطالبان الشرطة بعرض أي متھم على النیابة في ظرف 36مادة 
 . 2016لعام  357قضیة عسكریة   34
   https://www.elfagr.com/2697430، 2017أغسطس/آب   2 متھمین قصر من قضیة والیة سیناء"، الفجر، 10مروة ھیكل، "استبعاد   35

 ). 2019دیسمبر/كانون األول   6(تم االطالع في 
،  2018أبریل/نیسان   19متھمین قصر بقضیة والیة سیناء الثانیة بتدابیر احترازیة"، الیوم السابع،   9"إخالء سبیل    36

https://www.youm7.com/story/2018/4/19/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9
%84-

9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8
A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%8
4%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/3754843 

،  2018أبریل/نیسان  19طفال متھما في قضیة والیة سیناء"، مصراوي،  11). وانظر: "إخالء سبیل 2020فبرایر/شباط   2(تم االطالع في 
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2018/4/19/1328837/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-
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 عاما  16طارق ط.، 
عاما في   16منذ القبض علیھ في سن محتجزا  واجھ طارق اتھامات في ثالث قضایا مختلفة، على ما یبدو إلبقائھ

خالفة للقوانین مشھرا، في  30ألكثر من  االسلطات احتیاطیحبستھ . في أحدث القضایا، 2014ینایر/كانون الثاني 
 37مدة الحبس االحتیاطي بعامین كحد أقصى.المصریة التي تحدد 

 
، بعد أشھر قلیلة من اعتقال الشرطة أبیھ، وھو محام كان یدافع عن المعتقلین السیاسیین، 2014في ینایر/كانون الثاني 

، وقت أن داھمتھ الشرطة، بمدینة في شمال مصر. قال أحد أقاربھ:  بیتھم  لھ لزیارة أشخاص في ارافق طارق قریب
ه، لكن عندما اكتشفوا من ھو أبوه، أخذوه إلى السجن" ومعھ أربعة والد  "كانوا یعرفون أنھ طفل، وراحوا یسألون: أین

بالغین آخرین. طارق، الذي تدعم أسرتھ اإلخوان المسلمین، اتُھم باالنضمام إلى تنظیم محظور، مع عشرات األطفال 
 اآلخرین.  نوالشبا

 
براءة طارق وأمر باإلفراج عنھ، لكن في تلك األثناء أصدرت النیابة اتھامات جدیدة تعود بعد عام تقریبا، حكم قاٍض ب

لألحداث، بحسب  مؤسسةعشرات األطفال اآلخرین في  احتُجز مع  .2014إلى احتجازه السابق في ینایر/كانون الثاني 
أحداث أخرى   مؤسسة لھم إلىقریب لھ وبموجب أوراق القضیة. قال قریب طارق: "عرف األطفال أن السلطات ستنق

استخدمت سیارة واحدة في  وضربتھم  في القاھرة. أغلق بعضھم باب الزنزانة وحاولوا منع الشرطة من الدخول".
ُحكم على طارق مثل األطفال اآلخرین في القضیة، بالسجن  38كثرة عددھم، إلى مركز االحتجاز.رغم  ،نقلھم جمیعا

لشغب ومھاجمة رجال الشرطة، بحسب تقاریر إخباریة وبناء على أوراق النیابة  عامین بتھمة التحریض على أعمال ا
 عقوبتھ في منشأة األحداث.بقضاء التي أمدت األسرة ھیومن رایتس ووتش بھا. بدأ طارق 

 
إلى كان طارق طالبا في الثانویة وقت القبض علیھ، وقد التمس من وزارة التعلیم أن توجھ منشأة احتجاز األحداث 

عاما، نقلتھ السلطات من  18ھ بدخول اختباراتھ المدرسیة، لكن لم تتم الموافقة على طلبھ. حین أصبح في سن السماح ل
منشأة األحداث إلى سجن، حیث نجحت أسرتھ في إدخال الكتب المدرسیة إلیھ، لكن الدراسة صعبة، على حد قول أحد 

شخصا، أو أسوأ،  25أمتار، وبھا مرحاض في ركنھا، وداخلھا  x 4  4 ن. الزنزانة مساحتھاواألقارب: "ال یوجد معلم
شخصا. ال یوجد مكان للدراسة". كان طارق وسط فترة اختبارات الثانویة عندما أتم سنتھ الثانیة من عقوبة  40ربما 

السجن، بحسب قریب لھ وبحسب سجالت المحكمة التي قدمتھا األسرة لـ ھیومن رایتس ووتش، لكن سلطات السجن 
 نقلتھ إلى منشأة أخرى لمدة خمسة أیام، لمنعھ من االنتھاء من جمیع اختباراتھ ذلك العام.

 
مبنى خّربت  ، لكن النیابة اتھمتھ بجرائم جدیدة أخطر: المشاركة في مظاھرة2017كان یجب إخالء سبیل طارق في 

شأة األحداث. نُقل إلى سجن مشدد ، عندما كان طارق محتجزا في من2016في . یُزعم أن ھذه الجریمة وقعت احكومی
حینئذ: "الشاھد الوحید [ضده] كان رجل شرطة لم یظھر  الحراسة وحوكم أمام محكمة عسكریة. قال قریب لطارق

عندما استدعتھ المحكمة". حكمت المحكمة العسكریة بأنھا غیر مختصة بالتحقیق في القضیة وأحالتھا مرة أخرى إلى 
التجارة  طارقیدرس وأمرت باستمرار حبس طارق احتیاطیا.  2019أت جلساتھا في نیابة أمن الدولة، التي بد 

 المراسلة مع جامعة خاصة.األعمال ب
 

 
%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-

11-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B
6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-   تم)

 ).  2020فبرایر/شباط  2االطالع في 
شھرا في الجنایات، وعامین في    18أشھر في الجنح، و 6الحبس االحتیاطي عن أكثر من  ینص قانون اإلجراءات الجنائیة على أال یزید  37

المعدل، مادة  1950لعام  150الجرائم التي یُعاقب علیھا باإلعدام أو السجن المؤبد. قانون اإلجراءات الجنائیة لجمھوریة مصر العربیة، رقم 
  http://helmylawyers.blogspot.com/2010/07/001.html، على رابط:  134

 وثائق االتھام الخاصة بالنیابة، توجد نسخة لدى ھیومن رایتس ووتش وبالدي.  38
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 عاما  16محمود م.، 
وأخفوه قسرا، بعد شھور من صدام قوات األمن مع سكان بلدتھ في   2017األمن الوطني محمود م. في عناصر  اعتقل

حینئذ. قال أحد أقاربھ: "اختفى لنحو ثالثة أشھر قبل أن یتصل بنا أحدھم ویقول: محمود عاما  16دمیاط. كان عمره 
اجتماع انعقد للتخطیط في بض علیھ من البیت، لكن النیابة ذكرت في تقریرھا كذبا أن الشرطة أوقفتھ قُ  39في النیابة". 

ة محمود باالنضمام إلى تنظیم إرھابي لمظاھرات وللتحریض على العنف، على حد قول قریبھ. اتھمت النیابة العام
 وحیازة أسلحة بصورة غیر قانونیة.

 
ھ باستخدام كافة أنواع التعذیب، من الصعق بالكھرباء ناألمن الوطني: "قضوا ثالثة أیام یعذبو عناصر قال قریبھ إن

النور". ثم نُقل إلى  والضرب بالعصي المعدنیة، وعلقوه رأسا على عقب من قدمیھ". وأضاف: "لثالثة أیام، لم یرَ 
وطبقا لقریبھ، ُحرم من الطعام الكافي، ووضع في الحبس االنفرادي مع حرمانھ من   ،معسكر لألمن المركزي حیث

 دورة المیاه، وتكرار ضربھ وإھانتھ. 
 

 جمیع االتھاماتأسقطت عنھ ثم نقلتھ السلطات إلى مركز شرطة قریب من بلدتھ. بعد ثالثة أشھر من القبض علیھ، 
 األمن مرة، فاألسرة تخشى على مستقبلھ. ھ من قبلبسبب استھدافوأخلي سبیلھ، لكن قریبھ قال إنھ 

 
 عاما 17بالل ب.، 

من قبل رجال قالوا إنھم من األمن الوطني، وادّعوا أنھم یریدون التحقیق معھ في   2018بض على بالل ب. في قُ 
في  –وكان طالبا بالثانویة  –ضع بالل مدار األیام األربعة التالیة، وُ عاما حینئذ. على  17مركز الشرطة. كان عمره 

الحبس االنفرادي مع عزلھ عن العالم الخارجي. قال: "لم أعرف شیئا عن والدّي ولم یعرفا شیئا عني". لم یتمكن بالل 
طة إلى منشأة لألمن الشرقسم  باالتھامات المنسوبة إلیھ. ثم نقلتھ السلطات منولم یعرف  من التواصل مع محام

  األمسبب  لثالثة أیام" ماربطوني بكرسي في القاھرة. قال بالل إن في منشأة األمن الوطني: " والمكانان الوطني، 
ني ثم یغادر". طلب عدم نشر معلومات . "كان یدخل شخص كل بضع ساعات ویسألني بعض األسئلة، ویسبّ ابالغ

 ھددوني وقالوا ال تتكلم عن الموضوع أبدا".إضافیة عن قضیتھ. قال: "أنا خائف. 
 

 عاما 16.، سشریف 
قال لـ  40ر مظاھرة في القاھرة الكبرى. ، بعدما صوّ 2015عاما عندما أوقفتھ الشرطة في  16عمره  كان شریف

  "مولوتوف"ھیومن رایتس ووتش إنھ أصیب بحروق في رأسھ ویدیھ عندما ألقى المشاركون في المظاھرة زجاجات 
 على واجھة إحدى الشركات.

 
فر شریف من المنطقة لكن سقط منھ ھاتفھ الخلوي، الذي عثرت علیھ الشرطة فتعقبتھ إلى بیتھ، وقبضت علیھ 

  قسم إلى بالضمادات بسبب حروقھ ملفوفوھو  السیارةبشریف أخذوا رقام. ووضعتھ في میكروباص بدون ألواح أ
 الشرطة، حیث ضربھ رجل شرطة على رأسھ بھراوة.

 
وخدعھ الشرطة الذي تم احتجاز شریف فیھ للفتى إنھ سیُخلى سبیلھ إذا اتصل بمتھم آخر قسم قال رئیس المباحث في  

 ،الشرطة. وبسبب عصیانھ ھذاقسم حتى یقبضوا علیھ، لكن عندما اتصل شریف بالمتھم، حذره قائال إنھ یكلمھ من 
فجرا.  3الساعة مروا حتى لیال واست 11"انفتحت أبواب جھنم"، على حد قول الصبي. أضاف: "بدأوا حوالي الساعة 

عندما طلب الصبي الرعایة الطبیة، "ردت الشرطة بأن  .ضربوني على حروقي وكھربوني [بالعصي المكھربة]"
 ضربتني ضربا مبرحا" على حد قولھ.

 
 . 2019مقابلة ھاتفیة مع أحد األقارب، أبریل/نیسان   39
 . 2019س.، یولیو/تموز شریف مقابلة ھاتفیة مع   40
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وصف شریف بالتفصیل كیف تم تعذیبھ طیلة أربعة أیام مع حرمانھ من الرعایة الطبیة وتغییر الضمادات، إلجباره 

االعتراف. فقد وعیھ أكثر من مرة بسبب األلم. وفي الیوم الرابع فقد وعیھ بعدما قام رجل ذكر رجال الشرطة على 
أنھ ضابط أمن وطني، بتقیید معصمیھ معا باألصفاد وراء ظھره، ثم قید كاحلیھ وأرجع ظھره للوراء واستخدم  قسمبال

رطة حتى یعترف، في بیان مسجل بالفیدیو، بأنھ حصل على مجموعة أصفاد ثالثة في تقیید یدیھ بقدمیھ. ثم ھددتھ الش
نقود لتصویر مقاطع فیدیو والتقاط صور تحضیرا لقیام عضو تنظیم تابع لإلخوان المسلمین بإحراق بنایات ومؤسسات 

 مھمة. 
 

ي وطني فالأمن عنصر آخر من  عندما عرضت الشرطة شریف على النیابة أخیرا، بعد أیام من القبض علیھ، ضربھ
 یوما. 45یوما، ثم  15حضور وكیل النیابة، على حد قولھ. تكرر تجدید النیابة لحبسھ فترات 

 
الشرطة، مع  قسمقال شریف لـ ھیومن رایتس ووتش إن الشرطة احتجزتھ أربعة أشھر في زنزانة مزدحمة بالنزالء ب

"أنھیت اختبارات المدرسة الثانویة في مشتبھین جنائیین بالغین، قبل نقلھ إلى معسكر للشرطة یُستخدم كسجن. قال: 
 بض علیھم وھم في سن الطفولة، على حد قولھ.السجن"، كما فعل خمسة أشخاص آخرین كانوا معھ قُ 

 
. بعد 2016دوالر) في أغسطس/آب  321جنیھ مصري (آالف  5قال شریف إن محكمة أمرت بإخالء سبیلھ بكفالة  

حصل على منحة دراسة جامعیة بالخارج وتمكن من الفرار من مصر. ومن المتوقع صدور ُحكم في  ،إخالء سبیلھ
 .2020القضیة في مارس/آذار 

 
إضافة إلى المذكور، أضافت النیابة العسكریة فیما بعد اسم شریف إلى قضیة عسكریة متھم بھا عدة أفراد بالعضویة 

، قبل الھجوم اآلخر الذي اتُھم فیھ شریف  2015آلي في مطلع  في تنظیم إرھابي ھاجم فرع مصرف وماكینة صرف
وقد اطلعت علیھا ھیومن رایتس  –ضد شریف في ملف قضیتھ العسكریة  ةتبین أن شھادات الشھود الثالثبقلیل. 
شخص مجھولین  500لم تذكره أو أي من المتھمین، إنما ورد في الشھادات وجود تجمھر من حوالي  –ووتش 

وماكینة الصرف اآللي بزجاجات المولوتوف. ال توجد إشارة إلى ھذه  بالبنك وأضروابنایة اقتحموا ة، یرتدون أقنع
ع النیابة العسكریة أن الھجمات ضمن اتھامات المحكمة المدنیة ضد شریف أو في اعترافھ المنتزع باإلكراه. لم تدّ 

لعسكریة شریف غیابیا وحكمت علیھ بالسجن ، أدانت المحكمة ا2017الھجمات أصابت أفراد أمن أو مدنیین. وفي 
 سنوات.عشر 

 
معلومات  لدیھ لكن لم تكن ، بأن محكمة أضافت اسمھ إلى "قائمة اإلرھاب" 2019قال شریف إن محامیھ أخطره في 

إضافیة. وضعت المحاكم المصریة آالف األفراد على قوائم "اإلرھابیین" دون إخطار مسبق أو فرصة للطعن على 
 41وإلغاء جوازات سفرھم.  ،وحظر السفر ،اإلضافة للقوائم أمام المحكمة، ما عرضھم لتجمید األصولھذه 

 
من  ااضطر شریف إلیقاف دراستھ الجامعیة بالخارج عندما طلبت منھ السلطات بالدولة التي سافر إلیھا أن یقدم تقریر 

الشرطة المصریة یفید بخلو سجلھ الجنائي من الجرائم، على حد قولھ. غادر الدولة وھو اآلن في دولة ثالثة یلتمس فیھا  
 اللجوء.

 
 عاما  17یحیى ي.، 

 
،  2017ینایر/كانون الثاني  24اسم على قائمة اإلرھابیین"، ھیومن رایتس ووتش،  1500"محكمة مصریة تضع   41

https://www.hrw.org/ar/news/2017/01/24/299232. 
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 ةبقلیل، كان یحیى یشتري اآلیس كریم ببلدة على دلتا النیل، عندما أمسك بھ ثالث 17ـ ، بعد عید میالده ال2015في 
. كانت الشرطة تتعامل مع مظاھرة قریبة، لكن یحیى لم یشارك میكروباص في ثیاب مدنیة ورموه فيرجال شرطة 

وقال لي أن قفا رأسي  بضربي بقوة علىالمیكروباص]  في [بھا و"لم أكن أعرف حتى ماذا یحدث إلى أن قام شخص 
 42أجلس واضعا یدي فوق رأسي". 

 
للطابق العلوي من شعره، وھو معصوب العینین، وضربوه على رأسھ الشرطة، جرجر رجال الشرطة یحیى قسم في 

رفعوا یدیھ وعلقوه فانخلع كتفاه. اتھمتھ الشرطة مرة". قیدوا یدیھ وراء ظھره و 70أو  60بھراوة مكسوة بالجلد "
" أكثر من الشرجممتلكات عامة وكھربوه "على رأسي وأذني وأصابع قدمي ویدي وفي العضو الذكري وبتخریب 

 مرة. أجبره رجل شرطة على فتح فمھ "وبصق في فمي ثم أغلقھ لكي ابتلع البصقة".
 

الشرطة مع ثمانیة رجال، وكانوا مقیدین باألصفاد إلى بعضھم بقسم  قال یحیى إنھ احتُجز في البدایة في حجرة صغیرة
 ھناك مدفأة] والنوافذ مفتوحة" و"كانالبعض. كان الوقت منتصف الشتاء لكن الشرطة "جعلتنا ننام [في حجرة غیر 

أدلى یحیى باعتراف كاذب في مقطع فیدیو ، على نفسھ بسبب البرد". وبعد سبعة أیامبي تبّول مقید  مسنّ  رجل
واعترف فیھ بمعرفة المتھمین، لكن في الحقیقة "لم أكن أعرف سوى [بعض] ھؤالء الرجال". أوقف رجل شرطة 

 أخذ صورا لھم. بندقیة آلیة ومواد كیمیائیة و یحیى ومحتجزین آخرین إلى جوار
 

ین ولم أتمكن تمخلوع ايمثل أمام النیابة بعد خمسة أیام، حیث لم یمثلھ محام. قال یحیى: "كان على ثیابي دماء وكتف
ة عن من السیر باستقامة" قال للنیابة إن الشرطة عذبتھ لكي یعترف. رد وكیل النیابة بال اھتمام على شھادتھ التفصیلی
كیف تعرض للتعذیب وقال: "أنت تتفرج على أفالم أكشن كثیرا، ألیس كذلك؟" ھدده وكیل النیابة "بإعادتي إلى 

الضابط" الذي عذبھ، على حد قول یحیى، ما لم یعترف باالتھامات الخاصة باالنضمام إلى تنظیم إرھابي والمشاركة 
 في ھجوم و"نشر مناخ تشاؤمي" في البلد.

 
ن، وأصبح مریضا. وشخصا، وأغلبھم بالغ 80الشرطة بھا بقسم یوما التالیة في زنزانة  30الـ  یحیى فترةأمضى 

. نُقل إلى منشأة غددطبیب أرسلتھ الشرطة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى لكن رفضوا قبول إحالة الطبیب إیاه إلى 
 عاما. 18شرطة آخر عندما بلغ  قسملألحداث حیث ظل ھناك إلى أن أُرسل إلى 

 
قسم  ألن "كنت أدرس [الختبارات الثانویة] وأرید مكان لي، ولیس رسمي طلب یحیى حینئذ إرسالھ إلى سجن

یوما ثم نُقل إلى سجن، لكن أحیلت قضیتھ إلى محكمة   11شرطة". وعندما رفضت الشرطة، أضرب عن الطعام 
ساعة. قال یحیى إنھ نُقل ومعھ المتھمین اآلخرین إلى الجلسات ومنھا في شاحنة  12عسكریة وكان مقرھا على مسافة 

شاحنة، حتى دون وجود مواعید اللى المحكمة في أحیانا بنقلھ إعاقبوه مكتظة تفتقر للتھویة، وأن مسؤولي السجن 
بعد عامین تقریبا رھن االحتجاز، ُحكم علیھ بالسجن ثالث سنوات، تشمل الوقت الذي  2016جلسات. وفي أواخر 

 43قضاه محتجزا، ثم أخلي سبیلھ بعد ذلك.
 

 عاما 13نادین ن.، 
، في القاھرة. قالت إنھا ال تعرف لماذا 2013، في عاما 13قالت نادین إنھا اعتُقلت خمس مرات، األولى وھي في سن 

أخذتھا الشرطة ومعھا صدیقتین إلى مركز الشرطة، حیث قامت الشرطة بضربھن وتقییدھن باألصفاد وطرح أسئلة 

 
 .2019مقابلة مع یحیى ي.، مایو/أیار   42
 سجالت المحكمة، توجد نسخة منھا لدى ھیومن رایتس ووتش وبالدي.   43
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عندما وصل والداھا إلى مركز الشرطة،  44مبھمة علیھن مثل: "من أنت وماذا فعلت وأین كنت"، على حد قولھا.
 صباحا. 2 الساعة من رؤیتھا. أخلي سبیلھا بعد  الشرطة امنعتھم

 
في العام التالي، وھي في الصف الثامن من التعلیم األساسي، كانت نادین وصدیقات لھا في طریقھن إلى خارج 

المدرسة بحي آخر في القاھرة عندما أوقفھن رجال شرطة في ثیاب مدنیة، على ما یبدو ضمن تعامل الشرطة مع 
الشرطة، حیث ضربونا عندما قسم أخذونا إلى مظاھرة قریبة لم تنضم إلیھا الفتیات. قالت: "جرجرونا من شعرنا و

قیدت الشرطة الفتیات وأمرتھن بالوقوف في الردھة طوال اللیل، دون طعام أو میاه، مع السماح لھن بدخول  دخلنا".
ھا إلى حجرة ذ ینیھا وأخشرطي ع صباحا، على حد قول نادین، عصب 7 الساعة دورة المیاه مرة واحدة فقط. حوالي

فقالت لھ ال كنت في المدرسة. قالت:   ،وقال: "أنت كنت في المظاھرة" ،بعصا مكھربةي آخر شرط حیث صعقھا
صباحا أخذتھا الشرطة إلى نیابة أمن الدولة في القاھرة  9الساعة دقائق.  حو عشرنجوبت  استُ "بالطبع لم یصدقني". 

ع التحفظ علیھا في منطقة مخصصة للحجز، الجدیدة/التجمع الخامس. ُھناك، ُسمح لھا بمقابلة محامي وتم استجوابھا، م
الشرطة في شاحنة مكتظة بالمحتجزین، ما اضطرھا إلى تفویت موعد اختبارھا المدرسي ذلك قسم ثم أعیدت إلى 

الیوم. في الیوم التالي نقلتھا الشرطة إلى النیابة مرة أخرى، حیث عرفت باتھامھا بـ "التظاھر ومقاومة السلطات 
 یم إرھابي" على حد قولھا.واالنضمام إلى تنظ

 
. ، كما قالت"لم أتمكن من الجلوس"  كانت محتجزة في زنزانة مكتظة بالفتیات والنساء األخریات ،الشرطةقسم في 

ن الذكور ھي والسجینات األخریات فیما كن یسرن إلى دورة المیاه أو الحمام: ووصفت كیف تحرش بھا المحتجز
بالمحتجزین [الذكور] ویمكن لھم فتح نافذة زنزانتنا بسھولة. كانت الزنزانة بھا بعض التھویة لكن "كانت الردھة ملیئة 

فقدت محتجزة حامل وعیھا بسبب دخان السجائر المنبعث من زنزانة المحتجزین الرجال" على حد قول نادین. كانت  
 بعة أیام، إثر طعن على قرار النیابة. سبیلھا دون اتھامات بعد أرأخلي  الزیارات األسریة ال تزید عن دقائق.

 
المشاركة في مظاھرة بدون تصریح، لكن أدانت محكمة نادین غیابیا وحكمت علیھا بالسجن عامین بتھمة ، 2014في 

 أسرتھا طعنت على الحكم وتم تخفیفھ إلى حكم بالخدمة المجتمعیة، طبقا لسجل القضیة الذي اطلعت علیھ بالدي.
 

في شھر رمضان، قبضت الشرطة على نادین من بیتھا واحتجزتھا ومعھا عدة فتیات   2014في وقت الحق من 
أخریات بتھمة التخطیط للمشاركة في مظاھرة أخرى، كانت في الحقیقة قد ألغیت ولم تنعقد، كما ادعت. في البدایة 

قاھرة. عّصب رجال الشرطة إلى مقر لألمن الوطني في نفس الحّي بالأحالتھن  ثمقسم   احتجزت الشرطة الفتیات في
. بعد خمسة أیام من االحتجاز في مركز  واستجوبوھافتح ھاتفھا الخلوي، وفیھ رسائل ضد الحكومة، أمروھا بعینیھا و

 ربع ساعة" ثم أخلت سبیلھا.تقریبا الشرطة، استجوبتھا النیابة "
 

القبض على  ى نادین مرة أخرى، بعد عاما، قبضت الشرطة عل 16عندما كان عمرھا ، 2016في ینایر/كانون الثاني 
بعض أقاربھا بقلیل بتھمة تأیید اإلخوان المسلمین، على ما یبدو بسبب صلتھا األسریة باألقارب المحتجزین ولیس 

الشرطة حیث رأت أحد أقاربھا. قالت: "خلعوا قسم بسبب االشتباه في أي سلوك إجرامي من طرفھا. أخذوھا إلى 
 أخلوا سبیلھا فیما بعد دون اتھامات.حجابي وقیدوا یدّي" لكن 
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واإلخفاء بحق األطفال أثناء مظاھرات االعتقال التعسفي 
 وبعدھا 2019سبتمبر/أيلول 

، أوقفت السلطات 2019بعد المظاھرات المعارضة للحكومة التي خرجت في عدة مدن مصریة في سبتمبر/أیلول 
قت بالدي أسماء ومعلومات وأطفال. وثّ  ،ومارة ،نوومحام ،وساسةمتظاھرون، بینھم  ،شخص 4,400أكثر من 

سبتمبر/أیلول. قابلت ھیومن  28و 20بض علیھم بین طفال، قُ  180یُقدر بـ من أصل ما  100أخرى تخص نحو 
 رایتس ووتش ثالثة من ھؤالء األطفال أثناء إعداد ھذا التقریر. 

 
قبل بین سبعة وتسعة أیام  إنھم تعرضوا لالختفاء القسري عاما، 17عاما، وفتاة عمرھا  17و 16قال صبیان عمرھما 

إلى نفس القضیة، بموجب  –علیھم في تواریخ وأماكن مختلفة قد قُبض و –مثولھم أمام النیابة. أضافت النیابة األطفال 
 ودعم تنظیم إرھابي.  ،ساءة استخدام مواقع التواصلإو،  لتجمھر غیر القانونيباالمتعلقة  نفس االتھامات

 
 في سبتمبر/أیلول  22مساء  5بض علیھا حوالي الساعة عاما، قُ  17وعمرھا  12الـ  طالبة في الصفكانت  فریدة ف.،

ھاتفھا  الشرطي  . طبقا لشخص كان على تواصل مع فریدة ذلك الیوم، أخذ يوسط البلد في القاھرة، بعدما أوقفھا شرط
عندما كفت   45صدیقاتھا حول السیاسة. لذا قبض علیھا". آب ورأى رسائلھا النصیة إلى-واتس ھا على"وفتح حساب

فریدة عن الرد على ھاتفھا ولم تعد إلى البیت، خرجت أسرتھا تبحث عنھا، حوالي منتصف اللیل. خالل األیام السبعة 
باألسرة. التالیة "لم نجد أي معلومات عنھا"، على حد قول أحد أٌقاربھا، إلى أن ظھرت فریدة في النیابة واتصل محاٍم 

شرطة وأرسلوا إلیھا ثیابا نظیفة وبعض الطعام، لكن لم یتمكنوا من مقابلتھا أو الحدیث قسم  عرفوا بأنھا محتجزة في
معھا. كما حدث مع المتھمین اآلخرین في القضیة، اتھمت النیابة الفتاة بإساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

 یوما، بحسب قریبھا.  15جدید حبسھا االحتیاطي مرتین لمدة ودعم تنظیم إرھابي، وأمرت النیابة بت
 

 20عاما، مع قریب آخر لھ مساء یوم  17قبضت الشرطة على مروان م.، طالب الثانویة البالغ من العمر 
بحسب الشاھد، أوقف  46میدان التحریر بالقاھرة، على حد قول أحد الشھود.في في سیارة  یتجوالن سبتمبر/أیلول وھما

السیارة ألنھ رأى مروان ممسكا بھاتفھ الخلوي، وعندما خطر لھ أنھ یصور مقطع فیدیو، أمره بتسلیم ھاتفھ.  طيالشر
وخالل تلك الفترة كان محتجزا في معسكر لألمن المركزي إلى أن عرضت السلطات ، مروان "اختفى تسعة أیام"

شرطة حیث تمكنت أسرتھ قسم مروان على النیابة وتمكن من مقابلة محامي، فأخبر األخیر األسرة. أحیل مروان إلى 
فس قضیة فریدة ف. من إرسال طعام إلیھ، لكن لم تتمكن من زیارتھ أو الكالم معھ. أضافت النیابة مروان إلى ن

 واتھمتھ بالتظاھر ودعم تنظیم إرھابي. 
 

سبتمبر/أیلول فیما كان  20في محافظة الغربیة، یوم  ،11الـ  لطالب بالصفا )عاما 17 (ز. زید قبضت الشرطة على 
رسالة إلى بعض توصیل  تمكن من 47حسب قول أحد أقاربھ.بیتابع مباراة كرة قدم على التلفزیون في أحد المقاھي، 

نھ في سیارة شرطة لكن "تم إغالق ھاتفھ بعد ھذا ولم نتمكن من إأقاربھ، قال فیھا إن شخصا واحدا قبض علیھ و
األسرة رسائل لطلب معلومات إلى مسؤولي األمن وجھت الوصول إلیھ طیلة عشرة أیام"، على حد قول قریبھ. 

أبلغ  ،والنیابات في ثالث محافظات، وكذلك إلى وزیر الداخلیة والرئاسة، دون رد. وفي مطلع أكتوبر/تشرین األول
یوما. تمكنت أسرتھ من رؤیتھ  15ظھر في النیابة وصدر ضده قرار بالحبس االحتیاطي  زید األسرة بأن  يمحام

خرین في نفس عمره" على حد آإلى مركز احتجاز مختلف "ومعھ سبعة أطفال نُقل  "لدقیقتین" في األسبوع التالي، ثم

 
 . 2019مقابلة ھاتفیة مع أحد أقارب فریدة ف.، أكتوبر/تشرین األول   45
 . 1920مقابلة ھاتفیة مع قریب لمروان م.، أكتوبر/تشرین األول    46
 . 2019مقابلة ھاتفیة مع قریب لزید ز.، أكتوبر/تشرین األول   47
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" لكن لم یتح لھم وقت لمناقشة  علیھا سئلة فقط وأجبتلألسرة إن وكیل النیابة "سألني ثالثة أ زید قول قریبھ. قال  
 قضیتھ. 

 
قال النائب العام حمادة الصاوي في بیان إنھ أمر بإخالء سبیل "األطفال والنساء  ،أكتوبر/تشرین األول 23في 

على آباء . كما قال النائب العام إن "التماسا للرأفة"سبتمبر/أیلول  20بض علیھم بعد مظاھرات والشیوخ" الذین قُ 
أفرجت السلطات  48األطفال المفرج عنھم "بالقیام بمسؤولیاتھم قبلھم" فیما یخص التربیة، "لیعودوا نافعین للمجتمع". 

بعد شھور من الحبس االحتیاطي. لكن بعد أسابیع من صدور البیان، عرفت ھیومن رایتس ووتش  زید عن فریدة و
 على ذمة ھذه القضیة. محتجزینوبالدي بأن ھناك العدید من األطفال ما زالوا 

  

 
أكتوبر/تشرین   23سبتمبر"، الشروق،   20"النائب العام یأمر بإخالء سبیل األطفال والطالب والنساء والشیوخ خالل تحقیقات مظاھرات   48

-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23102019&id=5477b33c-4ecc-4f04-8571، 2019األول 
54e649423acb   2019دیسمبر/كانون األول   9(تم االطالع في .( 
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II انتھاكات القوانین الدولیة والمصرية . 
 

وقعت االنتھاكات التي ارتكبھا مسؤولو الشرطة واألمن الوطني والقضاء ضد األطفال، كما وثقھا ھذا التقریر، في 
یض أي مسؤولین منشآت احتجاز مختلفة وأحیاء ومدن ومحافظات مختلفة على مدار سنوات عدیدة، ولم یتم تعر

ھذه االنتھاكات تخرق القواعد األساسیة للقانون الدولي ونصوص رئیسیة في الدستور  49للجزاء أو المحاسبة.
 المصري وقانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائیة وقانون الطفل.

 
 1990.50، وعلى "اتفاقیة حقوق الطفل" في 2001صدقت مصر على "المیثاق األفریقي لحقوق ورفاه الطفل" في 

نسان الدولیة األخرى، فإن اتفاقیة حقوق الطفل تحظر التعذیب وعقوبة اإلعدام في الجرائم  مثل معاھدات حقوق اإل
التي ترتكب في سن الطفولة، وتعید التأكید على حقوق األطفال في حریة التعبیر والتجمع والمعتقد، لكن السلطات 

بموجب ھذه األسانید، منذ یولیو/تموز  المصریة جرمت وعاقبت العدید من األعمال السلمیة التي یجب أن تتم حمایتھا
ھذه المعاھدات تُلزم الدول بضمان إجراءات التقاضي السلیمة لألطفال وحقوق المحاكمة العادلة، مثل الحق  2013.51

في التعریف بسبب التوقیف والحق في موجود محامي، والحجز بمعزل عن البالغین، وإتاحة التعلیم والرعایة الصحیة 
ئم وتوفیر ظروف أخرى. بموجب القانون الدولي، على الدول أال تحتجز األطفال إال كحل أخیر وألقصر  والطعام المال

 األساسي الھدف یكونفترة مناسبة ممكنة، وعلیھا أن تضمن قدرتھم على التواصل مع ذویھم. ینص المیثاق على أن "
ً  كان إن وكذلك المحاكمة، أثناء طفل كل معاملة من  اندماجھ وإعادة إصالحھ ھو الجنائي القانون فةمخال  بسبب مذنبا
ً  تأھیلھ وإعادة أسرتھ في  52".اجتماعیا

 
، في اإلشراف على تنفیذ اتفاقیة حقوق 1988یساعد "المجلس القومي للطفولة واألمومة" في مصر، الذي أُنشئ عام 

االستعراض تمت اإلشارة إلى ، وخالل 2011خر استعراض لمصر من قبل لجنة حقوق الطفل في آكان  53الطفل.
تعاونت مصر مع آلیة االستعراض الدوري  54"عمیق أسف" اللجنة على استمرار تعذیب األطفال وإساءة معاملتھم. 

، ذكر "المجلس القومي لحقوق 2019في استعراض  2019.55الشامل باألمم المتحدة، وكانت أحدث دوراتھا في 
شكوى اختفاء قسري، وأشارت عدة منظمات لحقوق اإلنسان إلى انتشار التعذیب وممارستھ  484اإلنسان" إنھ تلقى 

 56. منھجیا
 

 
 .  2017"ھنا نفعل أشیاء ال تصدق": التعذیب واألمن الوطني في مصر تحت حكم السیسي، ھیومن رایتس ووتش   49
child-http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr ,CAB/LEG/153/Rev. 2-، 1990المیثاق األفریقي لحقوق ورفاه الطفل، یولیو/تموز   50

charter.html f  ،اتفاقیة حقوق الطفلhttps://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf . 
 .chapters/325594-report/2019/country-https://www.hrw.org/ar/world"،  2018"مصر: أحداث   51
 ). 3(  18، مادة 1990المیثاق األفریقي لحقوق ورفاه الطفل، یولیو/تموز   52
 . )2019سبتمبر/أیلول   22تم االطالع في ( egypt.org/e3/index_eng.html-http://www.nccmالمجلس القومي للطفولة واألمومة،   53
54  4, paragraph 48, July 15, -Concluding Observations: Egypt,” 2011, Committee on the Rights of the Child, CRC/C/EGY/CO/3“

2011, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/EGY/CO/3-
4&Lang=En  لم تقدم مصر تقاریرھا التالیة إلى اللجنة، وكانت مستحقة التقدیم في  2020ینایر/كانون الثاني  16(تم االطالع في (
 . 2016مارس/آذار 

 A/HRC/WG.6/34/EGY/1 21قضیة. "التقریر الوطني" مصر  30مسؤولین باألمن بتھمة التعذیب في  تقریر مصر ذكر أنھ تمت مقاضاة   55
 ). 2020ینایر/كانون الثاني   20(تم االطالع في  https://undocs.org/A/HRC/WG.6/34/EGY/1: 26، فقرة 2019أغسطس/آب 

 ,Summary of Stakeholders’ Submissions on Egypt,” UN General Assembly, A/HRC/WG.6/34/EGY/3, August 14“انظر:   56
2019, paragraphs   6, 31, https://undocs.org/A/HRC/WG.6/34/EGY/3   2020ینایر/كانون الثاني  20(تم االطالع في .( 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/EGY/CO/3-4&Lang=En
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/EGY/CO/3-4&Lang=En
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نوات لرجال األمن الذین یعذبون المحتجزین عشر سوثالث قوبات المصري على عقوبة السجن بین ینص قانون الع
آي إتش، فإن السلطات المصریة لم تفتح تحقیقات –على حد علم ھیومن رایتس ووتش وبالدي  57النتزاع اعترافات.

لتقریر. یتسق ھذا مع ثقافة اإلفالت التي یوثقھا ا 13ضباط أمن في حاالت ادعاء التعذیب الـ عنصر أو أي تحاسب  أو
 58من العقاب المنتشرة بشكل أشمل، فیما یخص انتھاكات أجھزة األمن.

 
یُطالب الدستور المصري بوجود "أمر قضائي مسبب" في جمیع حاالت التوقیف والتفتیش والحرمان من الحریة، 

یحظر قانون  59ویُسمح لھ بمقابلة محامي وأسرتھ.وأي شخص یتم توقیفھ یتم إخطاره كتابةً بسبب القبض علیھ 
بموجب ھذه القوانین، على  60اإلجراءات الجنائیة توقیف واحتجاز أي شخص دون أمر قضائي إال في حالة "التلبس".

ساعة من القبض علیھ، وللمحتجز الحق في مقابلة محامي أثناء   24 خاللالشرطة أن تعرض أي محتجز على النیابة 
ینص قانون العقوبات على غرامات والسجن بحد أقصى عامین في حاالت التوقیف  61أمام النیابة. االستجواب

لم یحدث في أي من  62واالحتجاز غیر القانونیة، وبالسجن المؤبد مع األشغال الشاقة على جریمة اختطاف األطفال.
تھم أو محامیھم أوامر قضائیة بالقبض  الحاالت التي یوثقھا التقریر أن عرض مسؤولو األمن على األطفال أو عائال

 على الطفل.
 

لكن في تسع  63الشرطة مع البالغین، أثناء مرحلة الحبس االحتیاطي.أقسام یحظر القانون المصري توقیف األطفال في 
من الحاالت الموثقة في ھذا التقریر، تم احتجاز األطفال في مراكز شرطة مع بالغین، عادة بعد إخفائھم قسرا  

تجازھم بأماكن لیست من بین منشآت االحتجاز الرسمیة. جمیع األطفال الموثقة حاالتھم في التقریر وصفوا واح
 ظروف االحتجاز على أنھا الإنسانیة ومھینة. 

 
عاما  18ویُعرف بصفتھ أي شخص تحت سن  –، الحكم على الطفل 2008المعدل في  1996یحظر قانون الطفل لعام 

بالغین، ویطالب بفصلھم  برفقة أو سجنھمحبسھم احتجاز األطفال أو القانون  یحظر 64.مؤبد باإلعدام أو السجن ال –
من العقوبات عاما بجریمة، یوضح القانون مجموعة  15إذا أدین طفل تحت  65بحسب السن والجنس وطبیعة الجریمة. 

ثالث ، ینص القانون على عقوبات بالسجن بحد أقصى وما فوق  15لكن بالنسبة لألطفال في سن  66لحبس.البدیلة ل
، وإن كان متاحا للقاضي أن یضع األطفال في سجن األحداث بحد أقصى الجنایاتعاما في  15سنوات في الُجنح، و

یسمح قانون الطفل المصري لألطفال بأن یودعوا  67. الجنایاتسنوات في عشر  سنوات في الجنح وبحد أقصىخمس 
بالحبس االحتیاطي بحد أقصى عامین، وھي نفس المدة الخاصة بالبالغین في قانون اإلجراءات الجنائیة، مع الخضوع 

 
للتعذیب، على النقیض من تعریفھ المصري، ال یقصر اإلساءة للشخص المحتجز على نیة  ، التعریف الدولي 126قانون العقوبات، مادة   57

،  9انتزاع االعترافات منھ. انظر: صفحة جدیدة: مقترحات تشریعیة للبرلمان المصري من أجل حمایة حقوق اإلنسان، القسم  
https://www.hrw.org/ar/report/2012/01/16/256287. 

 . 2017تصدق": التعذیب واألمن الوطني في مصر تحت حكم السیسي، ھیومن رایتس ووتش "ھنا نفعل أشیاء ال   58
 . 54دستور المصري، مادة ال 59
 . 139قانون اإلجراءات الجنائیة، المادة   60
 . 36، وقانون اإلجراءات الجنائیة، مادة 54الدستور المصري، المادة   61
 . 36لجنائیة مادة ، قانون اإلجراءات ا 54الدستور المصري، المادة   62
 . 290إلى  280قانون العقوبات، المواد   63
، على: 111و 2، المادتان  2008لعام   126بإصدار قانون الطفل، المعدل بقانون رقم  1996لعام  12قانون رقم   64

http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Egypt_Child-Law-Complete_20082.pdf    18(تم االطالع في  
 . )2020مارس/آذار 

 .112السابق، مادة   65
 .101السابق، مادة   66
 .111السابق، مادة   67
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 في الحاالت التي یوثقھا التقریر، عادة ما قام وكالء النیابة بتجدید الحبس االحتیاطي، 68لمراجعة قضائیة "أسبوعیة".
 ولم یكن القضاة ھم من یجددون الحبس االحتیاطي، في خرق لقانون الطفل.

 
ینص قانون الطفل على أن تُتاح الضبطیة القضائیة لمسؤولین من تعیین وزیر العدل، فیما یخص الجرائم التي یرتكبھا 

، وأن تتولى محاكم ونیابات أحداث متخصصة اإلشراف على القضایا التي یرتكب الجرائم فیھا أطفال. لكن في  أطفال
الشرطة أو األمن الوطني، وتمت مالحقتھم قضائیا من قبل  األطفال احتُجزجمیع الحاالت الموثقة في ھذا التقریر، 

ألن ھناك مادة أخرى في قانون الطفل تسمح  ھذا 69متخصصة أو عسكریة. مومحاكمتھم في محاكم عادیة ومحاك
بالمالحقة القضائیة والمحاكمة لألطفال إلى جانب البالغین، إذا كان ھناك شخص بالغ واحد على األقل ضالع في 

الجریمة المزعومة، وھي ثغرة خطیرة في تدابیر حمایة حقوق األطفال، استغلتھا السلطات في محاكمة الكثیر من 
 70لبالغین، أمام محاكم الجنایات ومحاكم قضایا اإلرھاب.األطفال برفقة ا

 
فضال عن المذكور، یمكن للقضاء العسكري أن یحاكم األطفال في القضایا التي تدخل ضمن اختصاصھ، ولھ وحده 

، 2014منذ  1966.71سلطة تقریر أي قضایا تدخل في اختصاصھ، بموجب قانون القضاء العسكري المصري لعام 
صدقت لجنة حقوق  72إلى النیابة العسكریة. –طفال  150بینھم أكثر من  –مدني  15,500ات أكثر من أحالت السلط

"محاكمات بأن على الرأي القائل  –وھي ھیئة الخبراء المعنیة باإلشراف على تفسیر اتفاقیة حقوق الطفل  –الطفل 
بل لإللغاء بالمحاكمة العادلة أمام محكمة  المدنیین أمام محاكم عسكریة ومحاكم أمن الدولة تخالف الحق غیر القا

مختصة ومستقلة ومحایدة" مع اإلشارة إلى أن "ھذه مخالفة مقلقة أكثر لحقوق األطفال الذین یجب أن یتم التعامل معھم  
 73". في األحوال كافة أمام نظم قضاء متخصصة لألطفال

 
األطفال إن سلطات السجن منعتھم من الحصول على التعلیم أو دخول في أربع حاالت تم توثیقھا في ھذا التقریر، قال 

 74االختبارات، في مخالفة للقوانین الدولیة والمصریة.
  

  

 
 .119السابق، مادة   68
 . 120ومادة  117السابق، مادة   69
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  شكر وتنويه
 

بیل فان إسفلد. أجرى البحوث الخاصة نائب مدیرة قسم حقوق الطفل في ھیومن رایتس ووتش كتب ھذا التقریر 
بالتقریر في ھیومن رایتس ووتش كل من فان إسفلد وعمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا،  

آي إتش" الحقوقیة التي تعمل  –ومعھما مساعد باحث أول ومنسق أول سابق في القسم المذكور. ومن منظمة "بالدي 
 . بحوثأخصائیو و آیة حجازي ومحمد حسنین مدیرا المنظمة البحوثى جرمن الوالیات المتحدة، أ

نائب مدیرة قسم حقوق  جو ستورك، ونائب مدیر قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا راجع التقریر وحرره كل من 
نائب المدیر وكالیف بالدوین، المستشار القانوني األول بید شیبرد. قدم المراجعة القانونیة ومراجعة البرامج الطفل 

كل من عمرو مجدي وآیة حجازي. متخصصة  مراجعة قدم . وعلى التوالي توم بورتیوسالتنفیذي لقسم البرامج 
 فیتزروي ھوبكنز. والمدیر اإلداري ألیكس فیرث، المنسق بقسم حقوق الطفل وساعد في إنتاج التقریر كل من 

 ا بشجاعة حول ما تعرضوا لھ.نتقدم بكل الشكر إلى األطفال وعائالتھم على حدیثھم إلین
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"الفط هنوك دحأ عاري مل"
نيزجتحملا لافطألا دض ةيرصملا نمألا تاوق تاكاهتنا

 مظن مامأ امئاد نوكت نأ بجي لافطألا اياضق
 يرصملا يركسعلا ءاضقلا نكل ،ةصصختم ءاضق
 اهاري يتلا اياضقلا يف لافطألا ةمكاحم ىلع رداق
.هتيالو نمض لخدت

ق
ُ

 ةطرشلا نم ةمهادم ءانثأ ”قراط“ ىلع ضب
 سبحلا يف زجُتحاو ,اماع 61 هرمع وهو هتيبل
 ةيركسع ةمكحم مامأ مكوحو ،ارهش 03 يطايتحالا
 ناك هنأ مغر ،ةيموكح ةيانب ةمجاهم ةمهتب
.موجهلا عوقو تقو ازجتحم

0202 نانف ©

 ،يرسقلا ءافخإلاو ،يفسعتلا فيقوتلا رصم يف شيجلاو ،ينطولا نمألاو ،ةطرشلا نم لك يف طابضو رصانع سرام
طغ نيح يف ،تافارتعا ىلع لوصحلل لافطألا قحب بيذعتلاو ،ةلماعملا ةءاسإو

ّ
 هذه ىلع مكاحملاو تاباينلا ت

كشت ىرخأ تاكاهتناو تاكاهتنالا
ّ

.نيغلابلا عم لافطألا زاجتحا اهنم ،ةيرصملا نيناوقلا بجومب مئارج ل

 ستيار نمويه" نع رداصلا ،"نيزجتحملا لافطألا دض ةيرصملا نمألا تاوق تاكاهتنا :الفط هنوك دحأ عاري مل" ريرقت
 ,الفط 02 دض شيجلاو ةطرشلاو ينطولا نمألا طابضو رصانع تاكاهتنا قثوي ،"ةيناسنإلا ةريزج  -يدالب"و "شتوو
 يه رصم ءاحنأ فلتخمب قطانم يف تعقو يتلا تاكاهتنالا .مهيلع ضبقلا تقو اماع 71و 21 نيب مهرامعأ تحوارت

 دهع يف حيرصو نّيب لكشب بكترُت تحبصأ يتلاو ,ةيرصملا نمألا تاوق لبق نم ةيشفتملا تاكاهتنالا طمن نم ءزج
.يسيسلا حاتفلا دبع سيئرلا ةموكح

 ةلحرم يف ةداع ،نمألا طابضو رصانع دي ىلع بيذعتللو ،ارهش 31 ىتح تغلب تارتفل يرسقلا ءافخإلل لافطألا ضرعت
 نيبتي ملو ،لافطألا ىلع فيقوت رماوأ يأ ضرعُت مل .يجراخلا ملاعلا نع لزعمب مهزجح ءانثأ يطايتحالا سبحلا
 تالجس اهعمو ،نيماحملاو يلاهألاو لافطألا نم تاداهش ريرقتلا مضي .مهفيقوت ءانثأ ىرخأ ةينوناق لبس جاهتنا

.ىرخأ ةيقيثوت دهاوشو ،ويديف عطاقمو ،ةيبط قئاثوو ،مكاحملا نم

 ،ةيساسألا ةيلودلا فارطألا وعديو ،ةيلودلا ةبقارملا مامأ اهيدل ثادحألا زاجتحا ماظن حتف لإ رصم ريرقتلا وعدي
 ذختت نأ ىلإ ةيرصملا نمألا تاوق معد فقو ىلإ ”يبوروألا داحتالا“ ـب ىرخأ لودو ،اسنرفو ،ةدحتملا تايالولا اهنمو
.ةانجلا ةبساحمو تاكاهتنالا ءاهنإ راسم ىلع سايقلل ةلباق تاوطخ رصم
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