
 
 

ت عنها من خالل إدانة المدافعة عن حقوق اإلنسان أمل فتحي بسبب انتقادات إبطاليجب مرص:  وسائل  عبر
 االجتماعي  التواصل

 
ن اليوم بالدولية طالبت اللجنة  ، المدافعة المرصية عن  الالزمةتدابي  الاتخاذ للحقوقيي  ي قضية أمل فتحي

لضمان العدالة فن
ن إثر إدانتها  ي ُحكم عليها بالسجن لمدة عامي  رد ل وسائل التواصل االجتماعي  عي   انتقادها بتهم تتعلق بحقوق اإلنسان، الت 

ي   الغي  السلطات المرصية 
ي  كافن

ي مرص.  عىل التحرش الجنسي المتفس 
 فن

 
 30 يوم لحكم اإلدانة األول أمل فتحي  استئناف بالقاهرة حكمها بشأن مستأنف المعاديمحكمة جنح  سوف تصدر

ن  وتشدد . ديسمي   ي المطول فتحي  إدانة نأ عىلاللجنة الدولية للحقوقيي 
ي  حقوقها  اننتهكي واحتجازها التعسفن

 حرية فن
. الحريو  التعبي    ة المحمية بموجب القانون المرصي والدولي

 
ي و
 و " بالمصلحة العامة ضارة كاذبة  معلومات إذاعة" أمل فتحي بتهم يالمعاد جنح محكمة أدانت ،2018 سبتمي   29 فن
 تنتقد فيه فيسبوك عىل فيديو  مقطعل ها نش   ردًا عىل التهم وقد تم توجيه، "السب" و " خادشة للحياء العام ادةم نش  "

ي  لفشلها  المرصية السلطات
ي لو  الجنسي  التحرش من المرأة حماية فن

ي مرص.  العامة الخدمات نوعية تدنن
 فن

 
ن قد و  ن  بموجبحكمت المحكمة عىل فتحي بالسجن لمدة سنتي  ن التهمتي  جنيه مرصي  10,000وغرامة قدرها  ،األوليتي 
ة التهمة بموجبدوالرًا(  558) (  1115ألف جنيه مرصي )  20قدرها، وبكفالة األخي 

ً
لإلفراج عنها حت  البت دوالرًا أمريكيا

ي حكم االستئناف. 
ي أمل فتحي من اإلجهاد الحاد واالكتئاب نتيجة الحتجازها ،وبحسب ما ورد  فن

 .تعانن
 

ق األوسط وشمال أفريقيا بر وقال سعيد بنعربية، مدير  ن أنه "قد تم اتهام وإدانةنامج الش   أمل باللجنة الدولية للحقوقيي 
ي حرية التعبي  من خالل ا لممارستها حقه فتحي 

امها بحماية باسلطات المرصية لل مطالبتها  فن ن من العنف  شعبها لوفاء بالي 
ي تقدمها  مدى عىل ولتعليقها  االجتماعي نوع الالقائم عىل  أدنن  يشكلال  وهو أمر ، السطات المرصية فعالية الخدمات الت 

ي أل مفتقدةاالتهامات  جميع أنالمحكمة  ترىنأمل أن خدش للحياء العام." وأضاف بنعربية: "تهديد لألمن القومي أو 
عية   ." عىل اإلطالقش 

 
ي  القبض عليها وقت  منذ أمل فتحي  احتجاز تم 

، كفالةلل دفعها ، رغم عتقالها المستمر بعد إدانتها ند اواست 2018مايو  11فن
ي  ي  وجهتها لها إل التهم الت 

ي قضية ثانية )القضية رقم  2018مايو  12نيابة أمن الدولة العليا فن
ي ذلك2018/ 621فن

 (، بما فن
نت  استخدام تهمة ،االنضمام لجماعة محظورة تهمة كاذبة نش  أخبار  تهمة أفكار تدعو إل أعمال إرهابية و لنش  اإلني 

ار  من وإشاعات ن وتضم القضية ما ال يقل عن  باألمن العام.  شأنها اإلضن ن  من ضمنهمآخرين ستة متهمي  ن سياسيي  ناشطي 
ي ومراسل 

قانون  مقانون العقوبات أر. ولم يتضح بعد إن كانت التهم تستند عىل كوميدي ساخ  برنامج تليفزيونوصحفن
ي و .2015مكافحة اإلرهاب لعام 

وط عنها  2018ديسمي   18فن ، أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة باإلفراج المش 
ازية  ي بتدابي  احي 

 . 2018ديسمي   22ومن المتوقع إطالق شاحها فن
 

ق األوسط وشمال أفريقيا  ن بوقال بنعربية، مدير برنامج الش  أن السلطات المرصية تستخدم : "اللجنة الدولية للحقوقيي 
ن عن حقوق اإلنسان أو أي شخص  االحتياطي الحبس  ايد لمضايقة المدافعي  ن سلطات، ولردعهم من لل معارضبشكل مي 

ملفقة ال التهم، حيث يتم استخدام لهذا النمط هي مثال ملموس 621ضية ق"أن الم." وأضاف مواصلة ممارسة حقوقه
 األغراض." هذهكأداة لتحقيق 



 
ي عىلإن 

ي ليسال ازها واحتجفتحي  أمل القبض العشوان 
ي حالة ب تتعسفن

، وحيدة. ففن اء األمم المتحدة  أدان سبتمي  خي 
ن عن حقوق اإلنسان واحتجاز  ي للمدافعي   تعسفي هماستهداف مرص المنهح 

ً
ين عن قلقومطوالا  ا خاص بشأن ال هم، معي 

ن  ا فيهكما قامت منظمات محلية ودولية ، بما  تحديدًا.  قضية أمل فتحي  اضطهاد  وانتقاد ، بتوثيق اللجنة الدولية للحقوقيي 
ي مرص من خالل استخدام المحاكمومالحقة 

ن فن ن عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيي  قتلقد . المدافعي 
َّ
اللجنة  وث

ن  والعمل المرصي باستمرار كأداة قمع إلسكات وإقصاء التعبي  السياسي  القضاءكيفية استخدام   الدولية للحقوقيي 
ي 
 .الحقوف 

 
 

 معلومات االتصال
 

، هاتف: سعيد  ن ي اللجنة الدولية للحقوقيي 
ق األوسط وشمال أفريقيا فن ؛ 3817-979-22-41+بنعربية، مدير برنامج الش 

 : ي
ونن  said.benarbia(at)icj.orgبريد إلكي 

 
 خلفية

 
، مد2018مايو  11تم اعتقال أمل فتحي فجر يوم  ي

، المرصية للحقوق والحريات المفوضيةير ، مع زوجها محمد لطفن
طة المعاديو  ،حقوقية غي  حكومية وهي منظمة  حيث تم أخذهم مع ابنهم البالغ من العمر ثالث سنوات إل قسم ش 

ي تم اإلفراج عن 
ة مع إبنهما وظل لطفن ن ة وجي   102المواد  . تم اتهام فتحي بموجبالحبس االحتياطي فتحي رهن ت بعد في 

 .(2018/ 7991من قانون العقوبات المرصي )القضية رقم  306و 178و مكرر
 

ي 
ي مرحلة الثانية القضيةوفن

ي ال تزال فن ، تشي  التقارير إل أن محكمة جنايات جنوب القاهرة تطلب من أمل التحقيقات، الت 
طة  ا للش  ي  كل أسبوع   لمدة ساعةفتحي أن تزور مركزا لها ما لم تكن تتطلب عالج طت  ن ي مين

ازياتدكوالبقاء فن إلطالق  ةبي  احي 
ي  وزيارتها القادمة، شاحها 

 . 2018 ديسمي   26فن
 
 

ي حالة
ي  فن

ن الجنايات المتعلقة باألمن القومي التحقيق فن مكرر من قانون اإلجراءات الجنائية  206و  143، بموجب المادتي 
ن تحت تحتجز أن  للنيابة العامةالمرصي، يمكن  ا  15 خمسة أشهر )الحبس االحتياطي لمدة تصل إل المتهمي  تجدد  يوما

حالة ، بمجرد إ143بموجب المادة و . من أجل المحاكمةمحكمة الجنائية المختصة لل القضية إحالةتم ت( قبل أن مرات 10
ة الحبس االحتياطي  تجديد ، يمكن القضية إل المحكمة المختصة ا ، أو  18لمدة تصل إل  يوم 45كل   للمتهم/ةفي  شهرا

ن إذا  " مع ذلك فلمحكمة عىل أنه " 143وتنص المادة ." كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو اإلعدامسنتي 
النقض ولمحكمة اإلحالة إذا كان الحكم صادرا باإلعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة 

ن يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد  ي الفقرة السابقالمنصو  وأربعي 
ي  . اتنتهاكباال  يسمح، وهو أمر ة"ص عليها فن

وفن
  739محاكمة جماعية لـ 

ً
ي المصور محمود أبو زيد ، رهن  ا ، بم 320الـ  المحتجزين، ظل جميع متهما

الحبس فيهم الصحفن
ي سبتمي  من هذا العامألكير من خمس سنوات االحتياطي 

 . ، قبل صدور الحكم فن
 

الحرية من االعتقال  ه،في ، ومرص هي طرفمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 9تحمي المادة 
 بكفالة عدد من وسائل الحماية 

ً
اما ن ي وتفرض عىل الدول الي 

ي ذلكواالحتجاز التعسفن
وجوب إحضار المحتجزين عىل  بما فن

عية احتجازهم  . وجه الشعة أمام قاض حت  يمكن مراجعة ش 
 



ي حرية التعبي  وبالمثل،  من 19 المادةكما تحمي 
ن عن  يحمي العهد الحق فن إعالن األمم المتحدة الخاص بالمدافعي 

ن تخص المدافعون عن حقوق اإلنسان،  من العنف أو  تهمحماي عىل ويحث الدولحقوق اإلنسان هذه الحقوق حي 
ي   السلت 

ن  كان فعىلي ب –التهديد أو االنتقام أو التميي 
ي آخر  -حكم الواقع أو بحكم القانون سواءا

أو الضغط أو أي إجراء تعسفن
وعة لهذه الحقوق.   بسبب الممارسة المش 

 
 


