
 

 

 لعدالةبا صارخ  تهكم الجنائية بحّق "فتيات التيك توك"    األحكاممصر:  

 2021حزيران/يونيو    23

تدين    إلغاءعلى السلطات املصرية   توك"  األحكام التي  بشكل حنين حسام ومودة األدهم، وإطالق سراح "فتيات التيك 

 و غير مشروط، قالت اللجنة الدولية للحقوقّيين اليوم. فوري  

 من العمر   القاهرة بالسجن ملدة عشر سنوات على حنين حسام، البالغة  جناياتمحكمة    حكمت،  2021حزيران/يونيو    20في  

، وسّت سنوات على موّدة األدهم، البالغة من العمر    20
ً
، كما قامت بتغريم كّلٍّ منهما    23عاما

ً
 )أي   200,000عاما

ً
 مصريا

ً
جنيها

*(، بعد إدانتهّن بـ "االّتجار بالبشر"    12,778ما يعادل  
ً
 أمريكيا

ً
 نشاطهّن على مواقع التواصل االجتماعي. ب  في عالقة  دوالرا

يتّم   أن  أح"يجب  املعتقال اإلدانة  كام إلغاء  من  وغيرهم  األدهم  وموّدة  حسام  حنين  سراح  وإطالق  وغير   ت،  فوري  بشكل 

،" قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين. "إن دور القضاء هو مشروط

ا وتعزيز  حماية   التعبير، وليس قمع ممارستها  غير ملشروعة باسم قيم أخالقية أو اجتماعية مزعومة و حّق الجميع في حرية 

 ."معرفة بشكل واضح

نيسان/أبريل    اعتقالتم   في  توك"  التيك  "فتيات  باسم  املعروفتين  "الحياء  2020الشاّبتين  بتهمة خدش  " ةالعامواآلداب  ، 

على منصة التواصل االجتماعي حيث يقمن بالرقص أو الغناء    و"التعدي على قيم األسرة"، بعد قيامهن بنشر مقاطع فيديو

  تيك توك.  
ً
تموز/يوليو  سابقا لكّن  2020في  بالسجن ملدة سنتين؛  بالقاهرة حسام واألدهم وحكمت عليهّن  أدانت محكمة   ،

 . 2021بعد طعنٍّ في كانون الثاني/يناير    ألغيتن  إدانته

الفتيات في   استغاللرغم ذلك، تحرك أعضاء النيابة بسرعة بعد نجاح الطعن إلدانتهّن بقضية أخرى، بـ "االتجار بالبشر"، وبـ " 

 حسام واألدهم صادرة بحق املجتمع املصري وقيمه بهدف الحصول على مكاسب مادية." تأتي األحكام الأعمال منافية ملبادئ 

 إدانتهّن بهذه التهم.   يات القاهرة بعدحزيران/يونيو من قبل محكمة جنا  20في  

 املمارسة القانونية والشرعي  يجّرم، والذي  2018هذه التهم مبنية على قانون الجرائم اإللكترونية لعام  
ً
لحرية التعبير   ةفعليا

 وحرية تشكيل الجمعيات.

 كل أشكال التعبير الحر،" أضاف بنعربية.  قمعلبالد إلى سجن كبير يتم فيه  إن الحكومة واملؤسسة العسكرية املصرية تحّوالن ا" 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57566506
https://www.hrw.org/news/2020/08/17/egypt-spate-morality-prosecutions-women
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55632411
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/egypt-unprecedented-crackdown-on-freedom-of-expression-under-alsisi-turns-egypt-into-openair-prison/


 بدولة عضو في األمم املتحدة    31، أدلت  2021آذار/مارس    12في  
ً
 في الدورة الـ    إعالنا

ً
ملجلس حقوق اإلنسان التابع   46مشتركا

  قيود على حرية التعبير.الذلك بما في  لألمم املتحدة، مستنكرة وضع حقوق اإلنسان في مصر، 

  :للتواصل

سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقّيين، بريد الكتروني 

said.benarbia(a)icj.org:3817-979-22-41، هاتف  + 

 
 
 وول البحث والتواصل في برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا باللجنة الدولية للحقوقّيين، بريد الكترونيسر خطاب، مس  ا

: asser.khattab(a)icj.org  

 

https://www.icj.org/states-break-silence-to-condemn-egypts-abuses-at-un-rights-body/

