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مصر:
التعرض للتعذيب والسجن بسبب امليل اجلنسي
احلقيقي أو املتصور
يتعرض أصحاب امليول اجلنسية املثلية يف مصر للتمييز واالضطهاد والعنف جملرد هويتهم اجلنسية .واألشخاص الذين
يُعتقلون ألن ميلهم اجلنسي احلقيقي أو املتصور يُعترب خطراً على املعايري االجتماعية املتعارف عليها معرضون بشكل خاص
خلطر التعذيب واملعاملة السيئة وغريمها من انتهاكات حقوق اإلنسان.
ويف شىت أحناء العامل جيري استهداف عدد ال ُُيصى من األشخاص بسبب ما يتصور اآلخرون أنه ميلهم اجلنسي أو بسبب
تعب ري هؤالء أنفسهم عن هذا امليل اجلنسي .ويتعرضون النتهاكات حقوق اإلنسان بسبب شبكة من القوانني واملمارسات
االجتماعية اليت حترمهم من احلق املتكافئ يف احلياة واحلرية والسالمة اجلسدية ،فضالً عن احلقوق األساسية األخرى مثل حرية
أتسيس اجلمعيات وحرية التعبري واحلقوق يف احلياة اخلاصة والتوظيف والتعليم والرعاية الصحية .وختتلف درجة ترسخ التمييز يف
األنظمة واألعراف من دولة إىل أخرى ،لكن يف كل مكان تقريباً ال يُعامل ضحااي التمييز على قدم املساواة مع اآلخرين أمام
القانون.
ويشكل التمييز انتهاكاً ملفهوم حقوق اإلنسان ذاته .فهو جيرد بصورة منهجية أشخاصاً أو مجاعات معينة من حقوقهم اإلنسانية
الكاملة بسبب هويتهم أو معتقداهتم فقط .ويشكل اعتداءً على املبدأ األساسي الذي يرتكز عليه اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان وهو أن  :حقوق اإلنسان حقوق مكتسبة ابلوالدة للجميع وتنطبق على اجلميع من دون متييز.
وتدعو منظمة العفو الدولية مجيع احلكومات إىل حتويل مبدأ عدم التمييز إىل حقيقة واقعة وكذلك إىل نص قانوين .وال جيوز
ممارسة التمييز ضد أحد على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو األصل
القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر.
ويف العام  2001وحده اعتُقل يف مصر عشرات الرجال ،بينهم حدث واحد على األقل ،طوال أشهر جملرد ميوهلم اجلنسية
احلقيقية أو املتصورة .ويقوم التجرمي الفعلي للعالقات اجلنسية الرضائية بني أشخاص راشدين من اجلنس ذاته على التمييز
وينتهك املعايري الدولية حلقوق اإلنسان .وتقر املعاهدات الدولية ،مبا فيها العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية الذي
تشكل مصر دولة طرفاً فيه ،ابلتحرر من التمييز القائم على اجلنس والذي يتضمن امليل اجلنسي.
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ويف  14نوفمرب/تشرين الثاين ُ ،2001حكم على  23رجالً ابلسجن مدداً ترتاوح بني سنة ومخس سنوات يف حمكمة أمن
الدولة للجنح (طوارئ) ابلقاهرة؛ وبُرئت ساحة  29شخصاً آخر يف احملاكمة ذاهتا .وأُدين واحد وعشرون رجالً "ابالعتياد على
ممارسة الفجور" ،وشخص واحد "ابزدراء الدين" وآخر ابلتهمتني معاً .وقد اعتربت منظمة العفو الدولية  22من أصل 23
شخصاً سجناء رأي .وما زالت قضية الشخص الثالث والعشرين قيد الدرس من جانب املنظمة .ويف قضية ذات صلة هبذا
املوضوع ،أصدرت حمكمة أحداث القاهرة يف  19سبتمرب/أيلول  2001حكماً ابلسجن ملدة ثالث سنوات على حدث ا ُهتم
"ابالعتياد على ممارسة الفجور" .وما لبثت حمكمة استئناف أحداث القاهرة – جنح أن خفضت احلكم إىل السجن مدة ستة
أشهر يف  19ديسمرب/كانون األول .2001
وتعترب منظمة العفو الدولية مجيع األشخاص املعتقلني بسبب هويتهم فقط ،مبا يف ذلك ميلهم اجلنسي احلقيقي أو املتصور،
سجناء رأي وتدعو إىل اإلفراج عنهم فوراً ومن دون قيد أو شرط.
 .1حماكمة أصحاب امليول اجلنسية املثلية املزعومني البالغ عددهم  52شخصا
يف  11مايو/أاير  2001تقريباً قُبض على حوايل  60شخصاً يف أماكن خمتلفة من القاهرة .وقُبض على أكثر من نصفهم
تقريباً بينما كانوا يف اند ليلي مقام على منت زورق يُعرف ابسم "انرميان كوين" ،ر ٍ
اس على ضفاف النيل .واقتيد آخرون من
مكانني يقعان يف وسط مدينة القاهرة أو من منازهلم .وأثناء ليل  11مايو/أاير  ،2001احتُجز املعتقلون يف أماكن خمتلفة،
بينها قسم شرطة عابدين وقسم شرطة األزبكية وإدارة مباحث أمن الدولة يف حي مصر اجلديدة ابلقاهرة.
ويف  12مايو/أاير  ،2001أُحضروا للمثول أمام نيابة أمن الدولة اليت أصدرت حبق  54رجالً منهم أمر اعتقال ملدة 15
يوماً ونقلتهم إىل سجن طرة ،الواقع يف جنوب القاهرة .وفيما بعد جرت مقاضاة اثنني ومخسني منهم وظل مجيعهم رهن
االعتقال حىت النطق ابحلكم يف  14نوفمرب/تشرين الثاين.

 .1.1ممارسة التعذيب واملعاملة السيئة خالل فرتة احلبس االحتياطي

ذكر املعتقلون أهنم تعرضوا للتعذيب ،مبا يف ذلك للضرب بعصا على ابطن أقدامهم (الفلقة) خالل املراحل األوىل العتقاهلم.
وعقب القبض عليهم ،اعتُقل معظم الرجال يف أقسام الشرطة ،حيث ورد أن تعرضوا للضرب والشتائم من جانب رجال
الشرطة .وقال أحد املتهمني ملنظمة العفو الدولية إن :

"الضرب احلقيقي بدأ يف قسم الشرطة .وقد ضربوان أبيديهم وأرجلهم وبعصا رفيعة وأخرى غليظة .وأجربوان على
خلع مالبسنا ابستثناء الداخلية منها واستمروا يف توجيه اإلهاانت لنا وإذاللنا".
ويف  12مايو/أاير ،لدى املثول أمام نيابة أمن الدولة ،أبلغ هذا الشخص – الذي طلب عدم الكشف عن امسه – النائب
العام ابلضرب الذي تعرض له وكشف له عن العالمات املوجودة على جسده نتيجة الضرب .والحظ النائب العام "وجود
خطوط طويلة محراء مبنتصف الظهر … زعم املتهم أهنا من جراء التعدي عليه بواسطة عصا رفيعة…" ومر أكثر من أسبوعني
قبل أن يكشف على املتهم خرباء جنائيون الحظوا وجود خدوش على ذراعيه ،لكن يبدو أن اجلروح اليت أُصيب هبا يف ظهره
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قد اختفت .بيد أن الكشوف الطبية اجلنائية اليت خضع هلا املعتقلون كانت هتدف إىل التحقق مما إذا كان املتهمون قد مارسوا
اللواط وليس إىل حتديد آاثر التعذيب.
ويف  18مايو/أاير بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إىل النائب العام تعرب فيها عن بواعث قلقها إزاء األنباء اليت حتدثت عن
ممارسة التعذيب وسوء املعاملة ضد املعتقلني .وقد تقاعست السلطات عن ضمان إجراء حتقيق سريع ومستقل وحيادي يف
مزاعم التعذيب يف انتهاك لاللتزامات املرتتبة عليها مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان .وخالل العقدين املاضيني تعرض
آالف املعتقلني للتعذيب واملعاملة السيئة يف مصر .والضحااي هم من مجيع املشارب والبيئات ،ومن ضمنهم النساء والشبان
واملسنون .وتظل ممارسة التعذيب وسوء املعاملة متفشية على نطاق واسع ألن السلطات املصرية ترفض اختاذ اخلطوات األساسية
الضرورية القتالع جذور هذه املمارسة يف أقسام الشرطة ومراكز االعتقال األخرى)1(.
وتقتضي املواد  12و 13و 16من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) )2(،اليت تشكل مصر دولة طرفاً فيها ،من الدول إجراء حتقيق سريع وحيادي كلما كان
هناك سبب معقول يدعو لالعتقاد أبن فعل تعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أن املهينة قد ارتُكب.
وتوضح املادة  12أبن هذا الواجب ليس رهناً بتقدمي شكوى رمسية من جانب املعتقل.
وكان املعتقلون معرضني بشكل خاص خلطر التعذيب واملعاملة السيئة لدى تقييد اتصاهلم ابلعامل اخلارجي خالل فرتة االعتقال
األوىل .وتشري األنباء إىل انتهاك حقوق املعتقلني يف االستعانة مبستشار قانوين .والتقى معظم املعتقلني مبحامييهم للمرة األوىل
عندما مثلوا أمام نيابة أمن الدولة يف  24مايو/أاير  2001تقريباً .وحىت ذلك احلني ،مل يكن لديهم أي متثيل قانوين ،مبا يف
ذلك خالل مثوهلم األول أمام النائب العام يف  12مايو/أاير  .2001وُيدد املبدأ األول من املبادئ األساسية اخلاصة بدور
احملامني احلق يف احلصول على املساعدة يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية مبا يف ذلك االستجواب:

"لكل شخص احلق يف طلب املساعدة من حمام خيتاره بنفسه حلماية حقوقه وإثباهتا وللدفاع عنه يف مجيع مراحل
اإلجراءات اجلنائية")3(.
ويقول أفراد العائلة إهنم مل يُبلَّغوا رمسياً بتوقيف أقرابئهم ويقول بعضهم إهنم علموا أبنباء اعتقاهلم عرب وسائل اإلعالم فقط.
وحبسب معلومات منظمة العفو الدوليةُ ،مسح ألفراد عائالت املعتقلني بزايرهتم للمرة األوىل بعد مضي ما ال يقل عن عشرة
أايم على توقيفهم .ويشكل منع أفراد عائالت املعتقلني من مقابلتهم انتهاكاً للمعايري الدولية ،كما هي حمددة يف جمموعة
املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن (جمموعة املبادئ).
وُيدد املبدأ  19من جمموعة املبادئ حق املعتقلني يف االتصال ابلعامل اخلارجي :

"يكون للشخص احملتجز أو املسجون احلق يف أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة ويف أن يرتاسل
معهم .وتتاح له فرصة كافية لالتصال ابلعامل اخلارجي ،رهناً مبراعاة الشروط والقيود املعقولة اليت ُيددها
القانون أو اللوائح القانونية".
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وقد وصلت الكشوف الطبية اليت أجراها اخلرباء اجلنائيون لتحديد ما إذا كان املعتقلون قد مارسوا اللواط ،إىل حد املعاملة
القاسية والالإنسانية واملهينة .ووصف أحد املتهمني الطريقة اليت أجرى هبا اخلرباء الكشف الشرجي :

"كانت املرة األوىل أمام أربعة أشخاص بينهم امرأة .وطلبوا مين خلع مالبسي لكنين مل أُرد خلع
مالبسي أمام امرأة .وأجربوين على الركوع … وكان شيئاً مهيناً فعالً".

ودام الكشف زهاء  45دقيقة وعند االنتهاء شكك كبري األطباء ابلنتائج وأمر إبعادة إجراء الكشف فوراً .وقبل إجراء
كال الكشفني ُهدد املتهم ابلضرب عندما أبدى ممانعة يف أن يتم الكشف عليه هبذه الطريقة.
كذلك ورد أن املعتقلني تعرضوا للضرب على أيدي موظفي السجن .ويف مناسبة واحدة على األقل ،ورد أن الرجال
تعرضوا للضرب ابلعصي من جانب املعتقلني اآلخرين ،وما كان ذلك ليحصل لوال سكوت إدارة السجن أو تواطئها.

 2.1التغطية اإلعالمية

أاثرت التغطية اإلعالمية يف الصحف املصرية ،وخباصة خالل املراحل األوىل للقضية ،درجة جدية من القلق إزاء حق
املعتقلني يف احلفاظ على خصوصياهتم .ففي حاالت عديدة ،نشرت الصحف معلومات تفصيلية تتعلق ابلرجال ،مبا يف
ذلك يف حالة واحدة على األقل عنوان عائلة أحد املتهمني .ويف  15مايو/أاير  ،2001نشرت صحيفة اجلمهورية شبه
الرمسية مقاالً يشري إىل الرجال بعبارة "عبدة الشيطان الشواذ" حيث ذكرت فيه أمساء العديد من املتهمني ،وكذلك أماكن
عملهم إذا كانت تعرفها .وأاثر الدفاع خالل احملاكمة بواعث قلق انبعة من التصوير السليب للرجال وأتثريه احملتمل على
وعرضت التغطية السلبية يف وسائل اإلعالم الرجال وعائالهتم خلطر املضايقة وهتديد سالمتهم اجلسدية.
حياهتمَّ .
ويف رسالة بعثت هبا إىل النائب العام يف  18مايو/أاير  ،2001أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن نشر هذه
املعلومات ُخيل حبق املتهمني يف احلفاظ على خصوصياهتم .ووفقاً للمادة  17من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والسياسية ،تلتزم الدول األطراف حبماية حق كل شخص يف احلفاظ على خصوصياته.

" .1ال جيوز تعريض أي شخص ،على حنو تعسفي أو غري قانوين ،لتدخل يف خصوصياته أو شؤون
أسرته أو بيته أو مراسالته وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه أو مسعته.
 .2من حق كل شخص أن ُيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس".
وعالوة على ذلك ،فإن توافر التفاصيل الشخصية للمتهمني يف وسائل اإلعالم يف هذه املرحلة املبكرة يطرح أسئلة حول ما
إذا كانت السلطات هي اليت سربت هذه التفاصيل)4(.

 3.1التهم

واجه مجيع الرجال االثنني واخلمسني هتمة "االعتياد على ممارسة الفجور"( )5مبوجب املادة (9ج) واملادة  15من القانون رقم
 10لسنة  1961حول مكافحة الدعارة ،فيما واجه اثنان هتمة إضافية هي "ازدراء الدين" مبوجب املادة (98و) من قانون
العقوابت.
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 هتمة "االعتياد على ممارسة الفجور"
تنص املادة (9ج) على احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات ملن "يعتاد على ممارسة الفجور"
أو البغاء .وجتيز املادة  15بفرض إشراف الشرطة عند إطالق السراح ملدة تصل إىل ما يوازي مدة العقوبة ابلسجن.
ورغم عدم وجود إشارة صرُية إىل امليل اجلنسي املثلي ضمن التشريع املصري ،فإن لفظة "الفجور" تنطبق على العالقات
اجلنسية املثلية يف إطار بغاء الرجال فضالً عن العالقات اجلنسية الرضائية بني الرجال .وال يوجد تعريف واسع "للفجور" ضمن
القانون نفسه ،لكن هناك إسهاب حوله يف املداولة املصاحبة للحكم اخلطي .وال يقتصر احلكم اخلطي على لفظة "الفجور"
ويورد إشارات عديدة إىل "الشذوذ اجلنسي" ( –)6وهي مرادف ازدرائي لعبارة امليل اجلنسي املثلي .وميكن لعبارة "االعتياد على
ممارسة الفجور" ،كما هي حمددة يف احلكم ،أن تصل إىل جمرد إقامة العالقات اجلنسية الرضائية بني الرجال)7(.
 هتمة "ازدراء الدين"
واجه اثنان من املتهمني مها شريف حسن مرسي فرحات وحممود أمحد عالم دقلة هتمة إضافية هي "ازدراء الدين" مبوجب املادة
(98و) من قانون العقوابت اليت تنص على السجن "ملن استغل الدين (…) يف الرتويج أو التحبيذ ألفكار متطرفة بقصد إاثرة
الفتنة أو حتقري أو ازدراء أحد األداين السماوية (…) أو اإلضرار ابلوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي".
واستندت هذه التهمة على اهتامات تفيد أن شريف حسن مرسي فرحات رأى كما ُزعم رؤى نبوئية دفعته إىل إنشاء مجاعة
وزعم أنه مت اإلسهاب يف احلديث عن هذه الرؤى واألفكار الدينية خطياً ضمن كتاب.
دينية تدعى "وكالة هللا يف األرض"ُ .
وا ُهتم أيضاً بوضع ممارسات دينية بديلة ،السيما طريقة بديلة للصالة .وإىل جانب شريف حسن مرسي فرحات ،ا ُهتم حممود
أمحد عالم دقلة بنشر هذه األفكار ،وخباصة يف أماكن اجتماع أصحاب امليول اجلنسية املثلية مثل زورق "انرميان كوين" .وزعم
االدعاء أن شريف حسن مرسي فرحات كان يستخدم الدين من أجل "إاثرة الفتنة وإحداث بلبلة بني املواطنني حىت يقتنعوا
مبمارسة الشذوذ اجلنسي ويعتربونه شيئاً عادايً …"()8

 4.1احملكمة

بناء على مرسوم رائسي صدر يف  28يونيو/حزيران  ،2001القضية رقم  182لسنة /2001جنح (رقم السجل
 )2001/655ألصحاب امليول اجلنسية املثلية املزعومني االثنني واخلمسني ،جرت احملاكمة أمام حمكمة أمن الدولة للجنح
(طوارئ) يف القاهرة ،وهي حمكمة غري عادية أُنشئت مبوجب قانون الطوارئ ( …)9وعلى عكس املعايري الدولية للمحاكمات
العادلة ،فإن األشخاص الذين تدينهم حمكمة أمن الدولة للجنح (طوارئ) ال ُيق هلم تقدمي أي استئناف أو طلب إعادة نظر
أمام حمكمة أعلى .وحبسب املادة  )10(14من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية فإنه "لكل شخص أُدين جبرمية

حق اللجوء ،وفقاً للقانون ،إىل حمكمة أعلى كما تعيد النظر يف قرار إدانته ويف العقاب الذي حُكم به عليه".
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وال تنتهك اإلجراءات املتخذة أمام هذه احملكمة احلق األساسي للمتهم يف تقدمي استئناف وحسب ،بل ُختل أيضاً مببادئ
استقاللية القضاء ألنه يتعني رفع أحكامه إىل احلاكم العسكري الذي يقرر يف هناية األمر ما إذا كان سيؤيد احلكم أو يلغيه
انتهاك صارخاً للمبادئ األساسية بشأن
أو أيمر إبعادة احملاكمة .ويشكل هذا التدخل من جانب السلطة التنفيذية ً
استقاللية القضاء.
طعن حمامو مركز هشام مبارك للقانوين ( ،)10وهو منظمة مصرية حلقوق اإلنسان ،يف إحالة هذه القضية مبوجب مرسوم
رائسي على حمكمة أمن الدولة للجنح (طوارئ) قبل احملكمة اإلدارية .وقالوا إن الصالحيات الرائسية إبحالة قضية ما إىل
احملكمة تنتهك استقاللية القضاء اليت تكفلها املاداتن  165و 166من الدستور املصري.
وقد أاثرت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها حول قضية احملاكمات اجلائرة يف مصر طوال سنوات عديدة( ،)11السيما
تلك اليت جتري يف احملاكم العسكرية واحملاكم املؤسسة مبوجب قانون الطوارئ .وتنتهك احملاكمات اليت جتري أمام هذه
احملاكم املقتضيات األساسية للقانون واملعايري الدولية للمحاكمات العادلة ،كما تقر هبا املادة  14من العهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية .وهي تشمل احلق يف احملاكمة أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية مؤسسة مبوجب القانون
واحلق يف إعادة نظر كاملة أمام حمكمة أعلى.

 5.1احلكم

يف  14نوفمرب/تشرين الثاين ُ ،2001حكم على  23رجالً من أصحاب امليول اجلنسية املثلية مزعوماً ابلسجن مدداً
ترتاوح بني سنة ومخس سنوات يف حمكمة أمن الدولة للجنح (طوارئ) ابلقاهرة؛ وبُرئت ساحة  29شخصاً آخر يف
احملاكمة ذاهتا .وأُدين واحد وعشرون شخصاً بتهمة "االعتياد على ممارسة الفجور" ،وشخص واحد "ابزدراء الدين" وآخر
ابلتهمتني معاً.
ويف  29نوفمرب/تشرين الثاين ،عقب مباحثات حول املصادقة على اتفاقية الشراكة األوروبية – املتوسطية املربمة بني االحتاد
األورويب ومصر ،اعتمد الربملان األورويب قراراً حول أمهية قيام مصر بتسوية قضااي حقوق اإلنسان العالقة ،مشرياً صراحة إىل
قضية أصحاب امليول اجلنسية املثلية املزعومني االثنني واخلمسني )12(.وأدى القرار إىل إرسال رد خطي إىل رئيس الربملان
األورويب من رئيس الربملان املصري فتحي سرور الذي رفض الرأي القائل إن الرجال أُدينوا بسبب ميلهم اجلنسي املثلي.
وحبسب مقال نشرته صحيفة أخبار اليوم شبه الرمسية يف  1ديسمرب/كانون األول ،قال فتحي سرور إن الرجال أُدينوا
بتهمة "الفجور" وعدم احرتام الدين ،مشدداً على أن القانون املصري ال يشري إىل "الشذوذ اجلنسي" – وهو مرادف
ازدرائي لعبارة امليل اجلنسي املثلي.
اإلدانة مبوجب هتم "االعتياد على ممارسة الفجور"

ال ترتك واثئق القضية ،ومن ضمنها سجالت التحقيقات والتقارير الطبية واحلكم ،جماالً للشك يف أن الرجال أُدينوا بسبب
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إقامتهم عالقات جنسية رضائية مع رجال آخرين.
واستندت ابألساس اإلداانت الصادرة مبوجب هتمة "االعتياد على ممارسة الفجور" على ثالثة أنواع من األدلة استهدفت
مجيعها إىل التثبت مما إذا كان الرجال قد أقاموا عالقات جنسية مع رجال آخرين :وحتديداً اعرتافات املتهمني ،والكشوف
الطبية ،والصور الشمسية.
واعتربت احملكمة أن االعرتافات وحدها تشكل دليالً كافياً يؤدي إىل اإلدانة.
والكشوف الطبية ،اليت عثرت كما ُزعم على أدلة إجيابية على ممارسة اللواط ،أدت وحدها إىل إدانة العديد من
املتهمني.وابلنسبة آلخرين أعطت الكشوف الطبية نتائج سلبية ،ورغم ذلك أكدت احملكمة أن مثل هذه العالقات قد أُقيمت
وذلك على أساس اعرتافات املتهمني أنفسهم .ويف مناسبات عديدة ،الحظت احملكمة أن الكشوف الشرجية مل تكن حامسة،
قائلة إنه "من املمكن إتيان شخص ابلغ لواطاً ( )13دون أن يرتك ذلك أثراً يف ما عليه وذلك ابستخدام املزجلات واحلرص
الشديد وبرضا الطرفني)14(".
وعرض اإلدعاء حوايل  800صورة على احملكمة كأدلة .والتُقط عدد كبري منها يف منـزل املتهم األول شريف حسن مرسي
فرحات الذي استندت إدانته جزئياً على صور لرجال عراة .ويتهمه احلكم "أبنه كان يقوم بتصوير أوالد عراة ويف أوضاع
جنسية" .ويف الوقت الراهن ال تستطيع منظمة العفو الدولية أتكيد أو نفي االهتامات املتعلقة هبذه الصور اليت ُزعم أهنا
ألحداث واليت صودرت من منـزل املتهم .لذا ،مل تستكمل املنظمة تقييمها ملا إذا كان شريف حسن مرسي فرحات سجني رأي
أم ال.
أما ابلنسبة لإلداانت اليت صدرت ضد الرجال الـ ُ 21حكم عليهم ابلسجن مدة تصل إىل سنتني بتهمة "االعتياد على ممارسة
الفجور" ،فإن منظمة العفو الدولية تعتربهم سجناء رأي ،معتقلني فقط بسبب ميلهم اجلنسي احلقيقي أو املتصور .ويضرب
َسجنهم عرض احلائط ابحلق يف التحرر من التمييز على أساس اجلنس والذي يشمل امليل اجلنسي ،كما يُعرب عنه يف املادة
 )1(2من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية الذي تشكل مصر دولة طرفاً فيه.

"تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ابحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد
املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو
الرأي سياسياً أو غري سياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب".
ويف العام  ،1994الحظت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أن اإلشارة إىل اجلنس يف املواد املتعلقة بعدم التمييز
يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية تشمل "امليل اجلنسي" ،وابلتايل أكدت أنه ال ميكن حرمان أي شخص
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من احلقوق الواردة يف العهد املذكور بسبب ميله اجلنسي)15(.
 اإلدانة مبوجب هتم "ازدراء الدين"
ابلنسبة لتهمة ازدراء الدين ،حكمت احملكمة على شريف حسن مرسي فرحات ابلعقوبة القصوى البالغة مخس سنوات إضافة
إىل اخلضوع ملراقبة الشرطة مدة ثالث سنوات عقب إطالق سراحه على أساس هتميت "االعتياد على ممارسة الفجور" و"ازدراء
وحكم عليه ابلسجن مدة ثالث سنوات.
الدين" .وأُدين حممود أمحد عالم دقلة فقط بتهمة "ازدراء الدين" ُ
وتشكل إدانة الرجلني استناداً إىل املادة (98و) انتهاكاً واضحاً حلقوق املتهمني يف حرية الفكر والوجدان والدين ،كما وردت
يف القوانني الوطنية والقومية .وتنص املادة  18من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه :

"( ) 1لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما ،وحريته يف
اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره وحريته يف إظهار دينه أو معتقده ابلتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم مبفرده أو
مع مجاعة وأمام املأل أو على حدة.
( )2ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين ما أو حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد
خيتاره.
( )3ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية
حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرايهتم األساسية".
كما أن املادة  8من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب تكفل احلق يف حرية الوجدان والدين.
وأاثرت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث قلق حول املادة (98و) من قانون العقوابت اليت تفرض عقوابت ابلسجن
حدها األدىن ستة أشهر وحدها األقصى مخس سنوات على من "يزدري الدين" وقد استُخدمت هذه املادة ذات الصياغة
الغامضة كذريعة قانونية للزج بسجناء الرأي يف السجن .وصدرت أحكام على بعض األشخاص بسبب نشرهم مواد تناقش
قضااي دينية ،بينما ُسجن آخرون ألن ممارستهم الدينية اعتُربت جرماً جنائياً .وطوال السنوات الثالث املاضيةُ ،حكم على ما ال
يقل عن  26شخصاً ابلسجن مدداً تصل إىل مخس سنوات مبوجب املادة (98و) بتهمة "استغالل الدين يف الرتويج ألفكار
متطرفة" ،رغم أن أايً منهم مل يستخدم العنف أو يدعو إىل استخدامه.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن شريف حسن مرسي فرحات وحممود أمحد عالم دقلة قد أُدينا بتهمة "ازدراء الدين" بسبب
تعبريمها السلمي عن معتقداهتما احلقيقية أو املزعومة .وتعترب منظمة العفو الدولية حممود أمحد عالم دقلة سجني رأي .وتعترب
املنظمة شريف حسن مرسي فرحات سجني رأي فيما يتعلق إبدانته بتهمة "ازدراء الدين" .لكن يف ضوء الصور آنفة الذكر ،فإن
املنظمة مل تستكمل تقييمها ملا إذا كان شريف حسن مرسي فرحات سجني رأي.
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 .2سجن طفل

تشكل قضية حممود البالغ من العمر  17عاماً ( )16مثاالً آخر حمزانً على تقاعس السلطات املصرية عن محاية األطفال من
انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك التعذيب وإساءة املعاملة)17(.

ويف سبتمرب/أيلول ُ ،2001حكم عليه ابلسجن مدة ثالث سنوات بتهمة "االعتياد على ممارسة الفجور" بشأن ميله اجلنسي
املزعوم ،استناداً فقط إىل اعرتاف أدىل به حجز الشرطة ما لبث أن سحبه يف احملكمة)18(.
وكان قد قُبض على حممود يف  10مايو/أاير  2001يف وسط القاهرة .واحتُجز أوالً يف قسم شرطة األزبكية قبل نقله إىل إدارة
مباحث أمن الدولة يف حي مصر اجلديدة ابلقاهرة .وهناك مت استجوابه بشأن التحقيقات اليت جرت يف قضية اللواطيني
املزعومني االثنني واخلمسني .ويف  12مايو/أاير أُحضر حممود للمثول أمام نيابة أمن الدولة مع آخرين ،واعتُقل مثلهم على ذمة
التحقيق .ويف  18سبتمرب/أيلول حكمت حمكمة أحداث القاهرة على حممود مبوجب هتمة "االعتياد على ممارسة الفجور"
ابلسجن مدة ثالث سنوات مع األشغال واخلضوع ملراقبة الشرطة ملدة ثالث سنوات عقب انتهاء حمكوميته .وبعد إدانته ،نُقل
إىل إصالحية لألحداث تقع يف املرج ابلقرب من القاهرة .ويف  19ديسمرب/كانون األول أمرت حمكمة استئناف أحداث
القاهرة للجنح بتخفيض عقوبة حممود إىل السجن مدة ستة أشهر.
ويف اجللسة االفتتاحية حملاكمة االستئناف اليت عُقدت يف  31أكتوبر/تشرين األول  ،2001استطاع مراقب للمحاكمة مكلف
من جانب أربع منظمات دولية حلقوق اإلنسان بينها منظمة العفو الدولية ( )19إجراء حديث قصري مع حممود الذي أبلغه أنه
تعرض للضرب خالل األايم األوىل اليت تلت القبض عليه .وتتماشى األنباء الالحقة اليت تلقتها منظمة العفو الدولية مع هذه
املزاعم وتشري إىل أن حممود تعرض للتعذيب خالل بداية فرتة اعتقاله ،مبا يف ذلك للضرب بعصا على ابطن قدميه (فلقة).
وخالل األسبوعني األولني من االعتقال ُحرم من احلق األساسي يف مقابلة أفراد عائلته أو احملامي .ومثل هذا االستهتار
ابلضماانت األساسية يف االعتقال خطري للغاية ويُ ِّ
عرض حممود بشدة للمزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان .وحبسب القاعدة
 15من القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث ("قواعد بكني") فإنه :

"( )2-15للوالدين أو للوصي حق االشرتاك يف اإلجراءات ،وجيوز للسلطة املختصة أن تطلب حضورهم لصاحل
احلدث…"
وعالوة على ذلك فإن املادة (37د) من اتفاقية حقوق الطفل اليت تشكل مصر دولة طرفاً فيها تنص على أنه :

"يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف احلصول بسرعة على مساعدة قانونية وغريها من املساعدة
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املناسبة…"()20
واعتُقل حممود طوال أكثر من أربعة أشهر يف سجن طرة مع البالغني .وتشدد املادة (37ب) من اتفاقية حقوق الطفل
على أن حرمان أي طفل من حريته "ال جتوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فرتة زمنية مناسبة" .وتتضمن قواعد األمم
املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم
نصوصاً مشاهبة .وتنص اتفاقية حقوق الطفل على مبادئ توجيهية واضحة حلماية األطفال املوضوعني رهن االعتقال.
ووفقاً للمادة (37ج) من اتفاقية حقوق الطفل :

"يعامل كل طفل حمروم من حريته إبنسانية واحرتام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان ،وبطريقة تراعي احتياجات
األشخاص الذين بلغوا سنه .وبوجه خاص يُفصل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني ،ما مل يُعترب أن مصلحة
الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك ،ويكون له احلق يف البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق املراسالت
والزايرات ،إال يف الظروف االستثنائية".
وقد خضع حممود لكشف طيب لتحديد ما إذا كان مارس اللواط؛ وجاءت النتائج سلبية .بيد أن االعرتافات اليت انتُزعت
من حممود يف غياب حمام أو وصي استُخدمت كدليل يف حماكمة أدت إىل إدانته .ويزعم حماميه أن هذه االعرتافات انتُزعت
منه حتت الضغط وأنه سحبها فيما بعد .وتنص املادة 2-40ب ( )4من اتفاقية حقوق الطفل على عدم ":إكراهه (أي
الطفل) على اإلدالء بشهادة أو االعرتاف ابلذنب".
ويف ُحكم خطي ،ردت احملكمة على طلب الدفاع بسحب شهادة حممود من األدلة ابإلشارة إىل "اطمئناهنا إىل أن هذا
االعرتاف إمنا كان عن طواعية واختيار ومل يكن نتيجة إكراه" .وختلص إىل القول إن "حمكمة املوضوع متلك كامل احلرية يف
تقدير صحتها وقيمتها يف اإلثبات"(.)21
أخلَّت األنباء اإلعالمية اليت وردت يف الصحف املصرية إخالالً خطرياً حبق حممود يف احلفاظ على خصوصياته ،كما تكفله
اتفاقية حقوق الطفل .وقد نُشرت تفاصيل حماكمته يف صفحات اجلرائد ،مبا يف ذلك صورة للحدث يف صحيفة األهرام شبه
الرمسية نُشرت يف  19سبتمرب/أيلول  .2001وتنص املادة 2-40ب على أنه :

"يكون لكل طفل يُدعى أبنه انتهك قانون العقوابت أو يُتهم بذلك الضماانت التالية على األقل )…( :
(" )7أتمني احرتام حياته اخلاصة متاماً أثناء مجيع مراحل الدعوى".
 .3املزيد من عمليات التوقيف واالعتقال ألصحاب امليول اجلنسية املثلية املزعومني
تلقت منظمة العفو الدولية أنباء حول توقيف رجال آخرين يُزعم أهنم من أصحاب امليول اجلنسية املثلية واعتقاهلم .وتتعلق
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القضية األحدث عهداً أبربعة رجال قُبض عليهم يف  10نوفمرب/تشرين الثاين  2001واعتقلوا يف قسم شرطة بوالق دكرور
وجلبوا فيما بعد للمثول أمام النائب العام الذي أمر بتمديد فرتة حبسهم .وعند كتابة هذا التقرير ،كان من املقرر
يف اجليزةُ .
عقد اجللسة التالية للبت يف قضيتهم يف  30ديسمرب/كانون األول  .2001وحبسب املعلومات اليت توافرت ملنظمة العفو
الدولية عند كتابة هذا التقرير ،مل تكن قد ُوجهت إىل الرجال هتم رمسية ،لكنهم يظلون رهن االعتقال على ذمة التحقيق.
ومع ذلك يُعتقد أهنم حمتجزون مبوجب املادة (9ج) من قانون مكافحة الدعارة بتهمة "االعتياد على ممارسة الفجور".
ووفقاً لالدعاء ،قُبض على الرجال يف شقة تعود ملكيتها إىل أحدهم .لكن الرجال قالوا إنه مت إلقاء القبض عليهم يف
الشارع .وزعموا أهنم تعرضوا للتعذيب ،مبا يف ذلك تعليقهم أبذرعهم وضرهبم ابلعصي .وال يُعرف عن إجراء أي حتقيق يف
هذه املزاعم.
التوصيات

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات املصرية إىل :
اإلفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الواحد والعشرين رجالً الذين ُحكم عليهم ابلسجن مدداً تصل إىل

سنتني بسبب ميلهم اجلنسي احلقيقي أو املتصور وحممود أمحد عالم دقلة الذي ُحكم عليه ابلسجن مدة ثالث
سنوات بتهمة "ازدراء الدين" ،والذين تعتربهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي؛
اإلفراج الفوري وغري املشروط عن أي شخص مسجون أو معتقل جملرد ميله اجلنسي أو هويته اجلنسية

احلقيقية أو املتصورة .وهذا يشمل أولئك الذين اعتُقلوا بسبب إقامتهم عالقات جنسية مثلية رضائية بصورة
متكتمة ،وأولئك الذين احتُجزوا بسبب مناداهتم حبقوق السحاقيات واللواطيني وثنائيي اجلنس واملتحولني
جنسياً ،وأولئك الذين اعتُقلوا بسبب معتقداهتم أو أنشطتهم السياسية بذريعة اهتامهم ابمليول اجلنسية املثلية.
إعادة النظر يف مجيع التشريعات اليت ميكن أن تؤدي ،يف انتهاك للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،إىل

مقاضاة أشخاص ومعاقبتهم جملرد ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسية وجملرد ممارستهم حلقهم يف حرية الفكر
والوجدان والدين؛
ضمان تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل يف القانون واملمارسة؛
ضمان إجراء حتقيقات سريعة وحيادية يف مجيع مزاعم وأنباء التعذيب أو سوء املعاملة وتقدمي املسؤولني عن

ارتكاهبا إىل العدالة .وجيب على السلطات أن تضع آليات مستقلة فعالة ملراقبة أفعال املوظفني املكلفني إبنفاذ
القانون واملوظفني القضائيني لتحديد مجيع أشكال التمييز يف نظام القضاء اجلنائي وإلغائها ،وتذليل أية عقبات
حتول دون تقدمي املسؤولني عن ممارسة التعذيب أو املعاملة السيئة إىل العدالة؛
وضع حد ملمارسة الكشوف الطبية لتحديد ما إذا كان املتهم قد مارس اللواط ،ألهنا تصل إىل درجة

املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة؛
التنديد العلين ابلتعذيب والتوضيح جبالء أنه لن يُسمح مبمارسة أي فعل من أفعال التعذيب أو سوء
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املعاملة أايً يكن الضحية .وعليها التأكد من عدم اإلدالء أبية تصرُيات أو أوامر علنية ميكن أن تُفسر بشكل
معقول على أهنا ترخيص مبمارسة التعذيب أو املعاملة السيئة ضد أشخاص بسبب هويتهم اجلنسية .وجيب
مساءلة أولئك الذين يدلون مبثل هذه التصرُيات بتهمة التحريض على ارتكاب التعذيب أو احلث أو التشجيع
عليه.
ضمان تدريب مجيع املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون وموظفي السجون وأفراد اجلسم الطيب وسواهم من
املوظفني الرمسيني املعنيني على كيفية محاية السحاقيات واللواطيني وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسياً الذين يتم
اعتقاهلم من التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة ،مبا يف ذلك من جانب املعتقلني اآلخرين؛
ضمان احلق يف حماكمة عادلة وحرة جلميع املتهمني ،مبا يف ذلك احلق يف تقدمي استئناف إىل حمكمة أعلى؛
وضمان تقيد مجيع احملاكم املصرية ابملعايري الدولية للمحاكمات العادلة؛
وحتسني مستوى الضماانت املقدمة لألطفال وضمان عدم استجواب أي حدث إال حبضور أحد الوالدين
أو الوصي أو املستشار القانوين.

تُرسل الرسائل املوجهة للسلطات املصرية إىل :

سيادة الرئيس حممد حسين مبارك
رئيس مجهورية مصر العربية
قصر عابدين ،القاهرة ،مصر
فاكس ++ 202 390 1998 :
بريد إلكرتوين webmaster@presidency.gov.org :

.1

.2

.3

.4

هوامش
للمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل تقرير مصر  :التعذيب يظل متفشياً فيما تلقى الصرخات املطالبة ابلعدالة آذاانً
صماء (رقم الوثيقة )MDE 12/001/2001 :؛ ومصر  :النساء مستهدفات ابلرتابط (رقم الوثيقة )MDE 12/11/97 :؛
ومصر  :االعتقال إىل أجل غري مسمى والتعذيب املنهجي  :الضحااي املنسيون (رقم الوثيقة .)MDE 12/13/96 :
أصبحت املادة  151من الدستور املصري ومعاهدات دولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق
املدنية والسياسية وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب جزءاً من التشريع احمللي عقب توقيع رئيس اجلمهورية عليها
ومصادقة الربملان عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية للقوانني.
كذلك شددت جلنة حقوق اإلنسان على أن "مجيع األشخاص املعتقلني جيب أن تُتاح هلم فوراً االستعانة مبحام.
"(املالحظات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان  :جورجيا 9 ،UNDoc.CCPR/79/Add.74 ،إبريل/نيسان ،1997
الفقرة .)28
أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلق مشاهبة إزاء تسريب الواثئق إىل وسائل اإلعالم خالل األايم األوىل للتحقيق
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يف قضية مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية (مصر  :الزج ابملدافعني عن حقوق اإلنسان يف السجن ،يونيو/حزيران
 ،2001رقم الوثيقة .)MDE 12/016/2001 :
يف البياانت العامة السابقة اليت أصدرهتا منظمة العفو الدولية حول القضية مت استخدام العبارة العامة "السلوك غري
األخالقي" عوضاً عن الكلمة اإلجنليزية " "debaucheryللتعبري عن لفظة "الفجور" العربية .انظر البياانت املشرتكة ملنظمة
العفو الدولية حول القضية  :بواعث قلق حول اعتقال أصحاب امليول اجلنسية املثلية املزعومني ( 8يونيو/حزيران
 ،2001رقم الوثيقة  - MDE 12/015/2001 :بيان صحفي رقم )100؛ وأفرجوا عن الطفل املسجون بسبب ميله
اجلنسي ( 30أكتوبر/تشرين األول  ،2001رقم الوثيقة  – MDE 12/029/2001 :بيان صحفي رقم )191؛ واحلكم
الوشيك يف حماكمة جائرة لـ  52رجالً متت مقاضاهتم بسبب ميل جنسي مزعوم ( 12نوفمرب/تشرين الثاين  ،2001رقم
الوثيقة  – MDE 12/030/2001 :بيان صحفي رقم .)197
الكلمة العربية "شذوذ" تشري إىل "الشذوذ اجلنسي"
وفقاً للحكم ،هناك ثالثة أركان جلرمية "االعتياد على ممارسة الفجور" مبوجب القانون رقم  10لسنة  :1961أوالً ممارسة
"الفجور" مع الرجال ،واثنياً ارتكاب اجلاين للفجور وهو يعلم ابنعدام الرابطة الشرعية ودون متييز وال عربة ابألجر؛ وأخرياً
يتحقق ركن االعتياد ابرتكاب الفجور أكثر من مرة.
مقتبس من احلكم (الصفحة )7
مت جتديد حالة الطوارئ بصورة متكررة منذ إعادة فرضها يف  6أكتوبر/تشرين األول  ،1981عقب اغتيال الرئيس أنور
السادات .وتعتقد منظمة العفو الدولية أن قانون الطوارئ أدى إىل حدوث تدهور يف التمتع حبقوق اإلنسان وأدى إىل
تزايد خطر وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان يف مصر .وتشعر منظمة العفو الدولية ابلقلق من أنه يف ظل قانون الطوارئ
جرى انتهاك بعض النصوص األساسية الواردة يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،مبا يف ذلك املادة 14
(احملاكمة العادلة).
كذلك أعربت جلنة حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء "وجود العديد من احملاكم اخلاصة يف مصر ،مثل احملاكم العسكرية اليت
يوحي عملها أبهنا خاضعة لرئيس السلطة التنفيذية ،ألن بعض نصوص قانون حالة الطوارئ ختول رئيس اجلمهورية إحالة
قضااي على حماكم أمن الدولة واعتماد القرارات الصادرة عنها(" .املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب  :مصر
 ،A/49/44 .94/6/12الفقرة .)88
وعالوة على ذلك تعتقد منظمة العفو الدولية أن قانون الطوارئ قد استُخدم لفرض قيود غري مسموح هبا على
حقوق أخرى تشمل احلق يف حرية الفكر (املادة  )18والتعبري (املادة  )19وأتليف اجلمعيات (املادة ،)22
وابلتايل يشكل املزيد من االنتهاكات لاللتزامات املرتتبة على مصر مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق
املدنية والسياسية.
سهل قانون الطوارئ ارتكاهبا ،تبدي منظمة العفو الدولية
ويف ضوء االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت َّ
حتفظات قوية على استمرار حالة الطوارئ .ويف فرباير/شباط  ،2000طلبت املنظمة من احلكومة املصرية
النظر يف عدم جتديد حالة الطوارئ وإجراء مراجعة لقانون الطوارئ حىت يتماشى مع املعايري الدولية حلقوق
اإلنسان .وجرى متديد حالة الطوارئ يف مايو/أاير  2000من دون إجراء أية مراجعة .وتوصي منظمة العفو
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الدولية أبنه بينما تظل حالة الطوارئ سارية املفعول ،جيب اختاذ عدد من التدابري للتقليل إىل أدىن حد من
خطر إساءة استخدامها (انظر تقرير مصر  :تكميم فم اجملتمع املدين (رقم الوثيقة MDE 12/21/00 :
لالطالع على املزيد من التفاصيل)
دافع حمامو مركز هشام مبارك القانوين عن عدة متهمني يف هذه احملاكمة.
للمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل تقرير مصر  :سجن املدافعني عن حقوق اإلنسان (رقم الوثيقة :
 ،)MDE 12/016/2001وتقرير مصر كم فم اجملتمع املدين (رقم الوثيقة )MDE 12/21/00 :؛ وتقرير مصر :
االعتقال إىل أجل غري مسمى والتعذيب املنهجي  :الضحااي املنسيون (رقم الوثيقة )MDE 12/13/96 :؛ وتقرير
مصر  :احملاكمات العسكرية للمدنيني (رقم الوثيقة .)12/16/93 :
قرار الربملان األورويب بتاريخ  29نوفمرب/تشرين الثاين  ،2001اتفاقية الشراكة مع مصر (B5-
 :)0740/2001قرار الربملان األورويب حول إبرام اتفاقية الشراكة مع مصر.
تُرمجت اللفظة العربية "لواط" كـ "إتيان اللواط".
مقتبس من احلكم (الصفحة  .)9ويشري هذا القول إىل أحد املتهمني وترد مالحظات مشاهبة فيما يتعلق بعدة
متهمني آخرين.
جلنة حقوق اإلنسان ،قضية تونن ضد أسرتاليا (آراء حول الرسائل ،رقم  ،1992/488اعتمدت يف 31
مارس/آذار )1994
يف وثيقة سابقة ملنظمة العفو الدولية نُسب عمر خاطئ حملمود .واتريخ ميالده هو  17ديسمرب/كانون األول
 1983وكان يف سن السابعة عشرة عند إلقاء القبض عليه.
جرى توثيق حاالت أخرى النتهاكات احلقوق اإلنسانية لألطفال يف تقرير مصر :التعذيب يظل متفشياً فيما
الصرخات املطالبة ابلعدالة تلقى آذاانً صماء (رقم الوثيقة .)MDE 12/001/2001 :
اعتربت منظمة العفو الدولية حممود سجني رأي .وبعد أن أمضى أكثر من سبعة أشهر رهن االعتقال ،كان من
املقرر إطالق سرحه عقب ختفيض عقوبته إىل السجن مدة ستة أشهر يف  19ديسمرب/كانون األول .2001
حضر احملامي اللبناين فراس أيب يونس إحدى جلسات قضية االستئناف اخلاصة مبحمود بصفة مراقب يف 31
أكتوبر/تشرين األول  2001نيابة عن منظمة العفو الدولية واملنظمة الدولية للدفاع عن األطفال ومرصد حقوق
اإلنسان والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان .كما حضر مراقب احملاكمات جلسة عُقدت يف  15أغسطس/آب
 2001يف قضية االثنني واخلمسني رجالً نيابة عن منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق اإلنسان والفدرالية الدولية
حلقوق اإلنسان.
انظر أيضاً املادة 2-40ب من اتفاقية حقوق الطفل " :يكون لكل طفل يُدعى أبنه انتهك قانون العقوابت
أو يُتهم بذلك الضماانت التالية على األقل)…(:
( )2إخطاره فوراً ومباشرة ابلتهم املوجهة إليه ،عن طريق والديه أو األوصياء القانونيني عليه عند االقتضاء ،واحلصول على
مساعدة قانونية أو غريها من املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعه".
مقتبس من احلكم (الصفحة .)7
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