
 2021 حزيران/يونيو 23بتاريخ:  رمص   MDE 12/4325/2021رقم الوثيقة:   UA 139/20 :ثانيالتحرك العاجل ال

 

 تحرك عاجل
 

 ناشطة حقوقية تقضي عامًا في السجن ظلماً 
 

 ،شهراً في سجن القناطر للنساء 18تقضي الناشطة المصرية الحقوقية سناء سيف حكماً جائراً لمدة 
هانة  بعد إدانتها بتهم زائفة بنشر "أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي"، وا 

، اعتقلت قوات األمن سناء 2020يونيو/حزيران  23مقدم شرطة بالقول أثناء تأدية عمله. في 
 ةسيف أثناء محاولتها تقديم شكوى بشأن اعتداء عنيف تعرضت له قبل يوم واحد خارج سجن طر 

 فوراً  عنها اإلفراج ويجب رأي سجينة هي سيف سناءعلى مرأى ومسمع من المسؤولين األمنيين. 
 .شرط أو قيد ودون 

 

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.
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 الرئيس، السيد
 

عامًا، عقوبة جائرة بالسجن لمدة عام  26تقضي الناشطة الحقوقية وسجينة الرأي سناء سيف، 
 ونصف، دونما سبب سوى ممارستها السلمية لحقوق اإلنسان.  

 
، ألقي القبض على سناء سيف على أيدي ضباط أمن مجهولي الهوية، 2020يونيو/حزيران  23في 

ى حول و دون إبراز أمر قضائي، وذلك خارج مكتب النيابة العامة بالقاهرة، حيث كانت تزمع تقديم شك
اعتداء عنيف تعرضت له في اليوم السابق، على مرأى ومسمع من قوات األمن. وفي ذلك اليوم، كانت 

والدتها ليلى سويف، وشقيقتها منى سيف، خارج مجمع سجن طرة في جانب  إلىسناء سيف تنتظر 
القاهرة، لتلقي رسالة من شقيقها المعتقل تعسفيًا، الناشط عالء عبد الفتاح. فاقتربت مجموعة من النساء 
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نهن على األرض، وسرقن بعض لمنهن وانهلن عليهن بالضرب بالعصي، ومزقن ثيابهن، وسح
 سلطات المصرية، حتى اآلن، عن التحقيق في هذا االعتداء.متعلقاتهن. وقد تقاعست، ال

 
، أدانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة سناء سيف بتهم 2021مارس/آذار  17وفي 
"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي"، وا هانة مقدم شرطة  تضمنتزائفة 

التهمة األخيرة بمشادة كالمية مع ضابط شرطة أمام مجمع سجون طرة، أثناء تأدية عمله.  وتتعلق 
سائل و  حساباتها الخاصة بها على عندما دفع والدتها في يوم االعتداء، وبنشر خبر الحادث على

التواصل االجتماعي. كما انتقدت سناء سيف أيضًا علنًا إساءة السلطات التعامل مع تفشي وباء 
ون المصرية المكتظة التي تفتقر إلى المقومات الصحية، ودعت إلى في السج 19-فيروس كوفيد

إطالق سراح المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم شقيقها.  وقد قامت منظمة العفو الدولية باالطالع على 
 22بما في ذلك التعليقات المنشورة على اإلنترنت حول اعتداء  -األدلة ضد سناء سيف 

االنتقادات التي أعربت عنها ال ترقى إلى مستوى الدعوة إلى  ووجدت أن - 2020 يونيو/حزيران
 الكراهية التي تشكل تحريضًا على التمييز المجحف أو العداء أو العنف. 

 

لغاء حكم إدانتها. ونحثكم  لذلك نحثكم على إطالق سراح سناء سيف فورا،ً  ودون قيد أو شرط، وا 
كذلك على أن تتخذوا اإلجراءات الالزمة إلنهاء المضايقات المستمرة التي تتعرض لها أسرتها، 
وعلى أن ُتجروا التحقيقات، بشكل مستقل ومحايد ومستفيض، بشأن االعتداء الذي تعرضت له 

، على 2020يونيو/حزيران  22ة، في سناء سيف ووالدتها وشقيقتها أمام مجمع سجون طر 
مرأى ومسمع قوات األمن؛ بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة عبر اإلجراءات التي تستوفي 

 المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.  
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
 

 معلومات إضافية
اقتيدت إلى نيابة أمن الدولة العليا، وهي ، 2020يونيو/حزيران  23إثر القبض على سناء سيف في 

إحدى فروع النيابة التي تختص بإجراء التحقيقات حول تهديدات األمن القومي، حيث استجوبتها 
ذاعة أخبار وبيانات كاذبة تحض على تكدير األمن العام"،  النيابة؛ على خلفية اتهامها بـ "نشر وا 

يدت . واقت"استخدام إحدى وسائل التواصل االجتماعي و"الترويج الرتكاب جريمة إرهابية"، و"إساءة
، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، دون إعالم محاميها. 2020أغسطس/آب  9ُمجدًدا، في 

وفتحت النيابة تحقيقات في تهمتين إضافيتين بـ "إهانة مقدم شرطة بالقول أثناء تأدية عمله"، و"سب 
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 بألفاظ تتضمن خدًشا للشرف واالعتبار". وبموجب القانون الدوليمقدم شرطة عن طريق النشر 
، ال تعتبر "اإلهانة" جريمة معترف بها، وال تبرر تقييد حرية التعبير. وعالوة على لحقوق االنسان

ذلك، قالت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان "إن مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية 
 تبرير فرض عقوبات".العامة ال يكفي ل

 
، استؤنفت زيارات السجون، بعد تعليقها لخمسة أشهر عقب تفشي وباء 2020في أغسطس/آب 

 19في  والدتها وكانت آخر زيارة تلقتها سناء من. ، مع تطبيق بعض القيود19-فيروس كوفيد
وتعرضت سناء سيف وأسرتها، على مر أعوام،  .جيدة بصحة أنها ذكرتقد و  يونيو/حزيران

، اعتقلت 2020مارس/آذار  18للمضايقة والترهيب؛ بسبب نشاطهم في مجال حقوق اإلنسان. وفي 
عناصر األمن، ليلى سويف ومنى سيف وأهداف سويف، خالة سناء، ورباب المهدي، األستاذة 

مظاهرة احتجاجية سلمية، على أحد الجامعية، أمام مبنى مجلس الوزراء بالقاهرة، بعد أن نظمن 
 19-األرصفة، للمطالبة باإلفراج عن السجناء، في ضوء المخاوف حيال تفشي فيروس كوفيد

ذاعة  العام ائبالن هنبسجون البالد المكتظة. واتهم بـ "التحريض على تنظيم تظاهرة"، و"نشر وا 
أخبار كاذبة"، و"حيازة محررات تتضمن األخبار الكاذبة واإلشاعات". وأمر باإلفراج عنهن، بعد 

دوالًرا أمريكًيا(، إلى حين  320ذلك، بكفالة قدرها خمسة آالف جنيه مصري )ما يعادل حوالي 
ون لمالية في اليوم ذاته، بقين محتجزات حتى تلك الليلة، داستكمال التحقيقات. ورغم دفعهن الكفالة ا

، نقلت السلطات ليلى سويف،  إلى مقر نيابة أمن 2020مارس/آذار  19أي دواٍع قانونية. وفي 
الدولة العليا، حيث أمرت النيابة باإلفراج عنها مقابل كفالة مالية قدرها ثالثة آالف جنيه مصري )ما 

 ا أمريكًيا(. وُأفرج عن األربع تلك الليلة.دوالرً  190يعادل حوالي 
منذ  اكمةودون مح كما ُيعَتقل أيضًا شقيق سناء سيف، الناشط عالء عبد الفتاح، بصورة تعسفية

، ُأضيف 2020نوفمبر/تشرين الثاني  23، ال لسبب سوى نشاطه السلمي. وفي 2019سبتمبر/أيلول 
إلى "قائمة اإلرهابيين" لمدة خمس سنوات دون أي إجراءات قانونية واجبة كجزء من القضية رقم 

من قبل نيابة أمن الدولة العليا. كما يمنعه هذا القرار من السفر للخارج والمشاركة في  1781/2019
 الحياة السياسية أو المدنية لمدة خمس سنوات. 

 ومحررة أفالم، سبق أن تعرضت للسجن ظلماً في قضيتين منفصلتين. وسناء سيف هي ناشطة حقوقية 
 20، اعتقلت سناء سيف، والمدافعة عن حقوق اإلنسان يارا سالم، و2014يونيو/حزيران  21ففي 

آخرون، في منطقة هليوبوليس بحي مصر الجديدة بالقاهرة، بعد تفريق مظاهرة على أيدي قوات األمن 
، أدانت محكمة جنح القاهرة سناء سيف في عدد 2014بر/تشرين األول أكتو  26في المنطقة. وفي 

 واكبوالمة العام جتماعاتمن التهم المتعلقة باالحتجاج بموجب القانون الصارم الذي ينظم الحق في اال
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(، وحكمت عليها بالسجن ثالث سنوات، تليها ثالث 2013لسنة  107السلمية )قانون  تظاهراتوال
دوالرًا أمريكيًا  630جنيه مصري )حوالي  10000االحترازية، ودفع غرامة قدرها  سنوات من التدابير

 28في ذلك الوقت(، ودفع تعويض عن األضرار الناجمة. وُخفف الُحكم الحًقا بعد استئنافه، في 
، إلى سجنها لمدة عامين ووضعها تحت التدابير االحترازية لعامين بعد 2014ديسمبر/كانون األول 

، ُأفرج عن سناء سيف، عقب صدور عفو رئاسي. 2015سبتمبر/أيلول  23ن السجن. وفي خروجها م
، حكمت إحدى محاكم الجنح بالقاهرة على سناء، في قضية منفصلة، بالسجن 2016مايو/أيار  4وفي 

، ُأفرج عنها، بعدما 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15لمدة ستة أشهر التهامها بإهانة القضاء. وفي 
 الُحكم. قضت مدة

، قدم محامي سناء سيف طلبًا لإلفراج المشروط عنها إلى مساعد وزير 2021يونيو/حزيران  12وفي  
 حتى رد يأ تلقي يتم ولمالداخلية لقطاع مصلحة السجون، ورئيس اللجنة العليا لإلفراج المشروط. 

 .التحرك هذا كتابة وقت
 

 اإلنكليزيةاللغة العربية أو  لغة المخاطبة المفضلة:
 يمكنكم استخدام لغة بلدكم

 

 2021أغسطس/آب  18وُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل: 
 وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدكم، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

 

 (المؤنثسناء سيف )صيغ  االسم:

 

 رابط التحرك العاجل
 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/3013/2020/ar:السابق

 


