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المقدمة

يقوم هذا الدليل بعرض مبسط لمنهجية توثيق انتهاكات حقوق المتهمين من خالل تحليل األوراق الرسمية للقضايا 
المنظورة أمام المحاكم المصرية. والمقصود بهذا التوثيق، هو العمل على رصد وتحليل اإلجراءات التعسفية واالنتهاكات 
التي يتعرض لها المتهمين، خاصة في القضايا السياسية، من قبل السلطات القضائية واألشخاص المكلفين بإنفاذ 
القانون، والتي تنتهك حقوقهم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، وذلك من لحظة القبض عليهم، مروًرا بعملية 

التحقيق معهم ومحاكمتهم، انتهاًء بالحكم عليهم واستنفاذ كافة إجراءات التقاضي التي حددها القانون المصري.

العاملة على كشف مصير  الهيئات والمنظمات  التوثيق في ظل صعوبات جمة تواجهها  النوع من  تأتي أهمية هذا 
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في حقبة سياسية مضت في ظل غياب وثائق تدعم شهادات الضحايا وذويهم حول ما 
تعرضوا له، وهو ما يجعل من الصعب تحديد مسئولية المؤسسات واألشخاص المتورطين، والكشف بدقة عن أوجه 
الخلل في مسار ومنظومة العدالة في هذه الفترة. أقرب نموذج لهذا ما عانته هيئة »الحقيقة والكرامة« في تونس 
وتكشف    .2013  -1955 بين  الفترة  في  عنها  المسئولين  ومحاسبة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  كشف  عن  والمسؤولة 
بالوثائق  الهيئة  تصريحات رئيسة الهيئة سهام بن سدرين عن مماطلة  مؤسسة مثل المحكمة العسكرية في إمداد 

والمستندات المتعلقة بشهادات الضحايا وحيثيات القضايا وهو ما كان له تأثير سلبي على عمل الهيئة.

ويمكن القول أن أهم أهداف هذا النوع من التوثيق هو  رصد االنتهاكات الحقوقية الواردة في األوراق الرسمية للقضية 
وتوصيات  الستنتاجات  والوصول  والتحليل  لإلحصاء  قابلة  بيانات  إلى  وتحويلها  مجردة،  قانونية  بصيغة  والمكتوبة 
االنتهاكات ضد  أنماط  على  الضوء  تسليط  بهدف  المناصرة  أدوات  استخدام  يمكن  عليها  والتي  القضية،  بخصوص 
المتهمين في القضية. وتشجيع المهتمين في المجال الحقوقي من باحثين ومحامين على جمع أوراق القضايا التي 
هذه  تحليل  على  القائمين  كما  ما سيفيدهم  وهو  أنواعها،  بمختلف  المصرية  المحاكم  أمام  والمنظورة  بها  يعملون 
األوراق وما بها من انتهاكات ضمن نطاق عملهم، كما أنه سيحفظ حقوق الضحايا فيما بعد، من خالل وجود وثائق رسمية 

تثبت تعرضهم النتهاكات حقوقية.

يساعد هذا النوع من التوثيق أيًضا في إصغاء السمع لشهادات الضحايا أنفسهم عن االنتهاكات التي تعرضوا لها منذ 
لحظة القبض عليهم، عبر تحليل أقوالهم المثبتة في تحقيقات النيابة أو محاضر جلسات المحاكم، وهو ما يختلف عن 

الشهادات الواردة عن أقارب الضحايا أو محاميهم.

يجعل هذا النوع من التوثيق أيًضا من عملية دحض الشهادات حول انتهاكات حقوق اإلنسان أو ادعاء تزييفها أمًرا صعًبا، 
وذلك الستنادها في األساس على أقوال أو تقارير أو دفوع أثبتتها النيابة أو المحكمة في محاضرها الرسمية أثناء 
مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما يساعد التحليل الكامل ألوراق القضية والتفاعل تجاه االنتهاكات الواردة بها من زيادة 
صعوبة اتهامها باالنتقائية. فضاًل عن إعطائه نظرة أعمق وأكثر عمومية حول مسار القضية وطبيعة المعاملة الجنائية 
للمتهمين في قضايا معينة من خالل ما يواجهونه من اتهامات وانتهاكات وممارسات تعسفية من قبل جهات التحقيق 

واألشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.

يستهدف هذا الدليل في األساس الباحثين والمحامين وطالب كليات الحقوق المهتمين بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي يتعرض لها المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية، كما يستهدف الدليل أيًضا العاملين 
حقوق  انتهاكات  لضحايا  واإلنصاف  الذاكرة  وحفظ  توثيق  بأعمال  المهتمة  والمنظمات  المناصرة،  حمالت  مجال  في 

اإلنسان.

  1 الصباح نيوز. 2018. »سهام بن سيدرين: المحكمة العسكرية وبعض مؤسسات الدولة رفضت تسليمنا ملفات وسنلتجىء إلي 
https://goo.gl/ccUSNn القضاء.« 30 مارس
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1- مسار القضايا واالنتهاكات المصاحبة لها

إلقاء القبض على المتهم من قبل قوات  الجنائية، من وقت  التقاضي نظرًيا، وفًقا لقانون اإلجراءات  تبدأ عملية 
الشرطة والتي تقوم بدورها بتحرير محضر بواقعة الضبط لبيان ماهيتها والقائمين عليها وكيفية حدوثها وتوقيتها، 
وتقوم قوات الشرطة باحتجاز المتهم حتى عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه وذلك خالل المدة التي حددها 
المادة 54 من الدستور والمادة 36 من قانون اإلجراءات الجنائية )24 ساعة(، وتباشر النيابة إجراءات التحقيق مع المتهم 
بسؤاله ومواجهته باالتهامات وما يدعمها من أدلة في حضور محاميه وممثليه القانونيين، وتتخذ النيابة العامة قرارها 
بحق المتهم فور انتهاء التحقيقات معه حسب الحالة التي أمامها، وتنحصر قرارات النيابة بين إخالء سبيل المتهم أو 
احتجازه لفترات متعددة لحين االنتهاء كلًيا من إجراءات التحقيق في القضية أو حتى استنزاف مدد الحبس االحتياطي 
التي حددها القانون، وقد يتخلل التحقيق عرض المتهم على الطب الشرعي إذا طلب المتهم أو محاميه أو قررت 
النيابة ذلك من تلقاء نفسها وفًقا لمناظرته، وأخيًرا يجب على النيابة العامة التصرف في القضية إما بإحالتها إلى 
المحكمة المختصة أو حفظها لعدم كفاية األدلة أو لعدم جدوى تحريك الدعوى الجنائية، وعند إحالة القضية للمحكمة 
المختصة تنتقل القضية بذلك إلى مرحلة جديدة كلًيا، يشتبك فيها دفاع المتهم مع القضية والمحكمة في آن واحد، 
لتفنيد االتهامات التي يواجهها  المتهم ومدى صحة ثبوتها، ويبذل الدفاع في تلك المرحلة العناية الكاملة بحقوق 
موكله والتي يجب على المحكمة مراعاتها، ابتداًء من طلب االطالع علي أوراق القضية، وتقديم الطلبات المناسبة 
المتعلقة بسماع الشهود وفض األحراز، ثم تقديم مرافعته، ووصواًل إلصدار الحكم على المتهم باإلدانة أو بالبراءة، 
وقد حدد القانون سبل وإجراءات الطعن على األحكام الصادرة بحق المتهمين، وذلك بإيداع محامينهم مذكرة بالطعن 

أمام المحكمة المختصة خالل المدة القانونية المحددة.

عند االنتقال للواقع العملي نجد أن المتهم خالل تلك الدورة يتعرض لسلسلة من االنتهاكات تتكرر في العديد من 
القضايا حتى أصبحت نمًطا ثابًتا في العديد من القضايا في مصر في الوقت الراهن، وهو أن يتم ضبط المتهم 
بدون إذن نيابة أو محضر ضبط وإخفاؤه قسرًيا أليام عديدة، يتعرض خاللها للتعذيب وُيجَبر على اإلدالء بأقوال معينة، 
حتى يتم عرضه على النيابة، والتي قد تبدأ جلسات التحقيق دون حضور محامي مع المتهم، والتي تتجاهل في كثير 
من األحيان دفوع المحامين إن وجدت حول بطالن إجراءات الضبط واالعترافات وطلبات عرض المتهمين على الطب 
الشرعي، وخالل التحقيقات ُيحتجز المتهمين في ظروف وأماكن متردية، وأحياًنا يتم تصوير وإذاعة اعترافات لهم من 
قبل وزارة الداخلية خالل فترة التحقيقات دون مراعاة لحقوق المتهم والقواعد القانونية، وبالنهاية عند إحالة القضية، 
تعتمد المحكمة في بناء قناعتها وتسطير حكمها على تحريات تجريها األجهزة األمنية حول المتهمين أغلبها مجهول 

المصدر.

أوال: خطوات فهم القضية
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2- مكونات ومحتويات األوراق:

تحتوي األوراق الرسمية للقضية على عدد كبير من المكونات، أهمها:

محاضر الضبط: يحتوي علي تاريخ وظروف ومكان واقعة القبض على المتهم، وبيانات عن جهة القبض والضابط 
المسئول عن الضبط

قرار االتهام/ قرار اإلحالة: يحتوي على بيان لوقائع القضية ومواد االتهام وأسماء جميع المتهمين وبياناتهم، 
وأدلة ثبوت تلك االتهامات من أحراز وشهود إثبات.

محضر التحريات: هو محضر  يحتوي على االتهامات والوقائع المنسوبة للمتهمين للقضية وفًقا لرؤية األجهزة 
األمنية لألحداث.

تحقيقات النيابة: مواجهة المتهمين، ومناظرة النيابة، وأقوال المتهمين / االنتهاكات، ودفوع المحامين.

الدفاع  وطلبات  الشهود،  وسماع  األحراز،  فض  وجلسات  المحاكمة،  إجراءات  على  تحتوي  الجلسات:  محاضر 
والمتهمين، وتفاعل المحكمة مع هذه الطلبات.

المحكمة على دفوع  المتهمين، والوقائع، وردود  االبتدائي على أسماء  الحكم  الحكم/ األحكام: يحتوي  حيثيات 
الدفاع ومنها يظهر اعتماد الحكم على تحريات األمن الوطني،ثم أخيًرا منطوق الحكم بالعقوبة/ البراءة. أما حكم 
النقض: فيحتوى على طريقة تطبيق المحكمة االبتدائية للقانون من الناحية الموضوعية أو الشكلية، وطريقة رد 

المحكمة علي الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين.

لها  تعرض  التي  واالنتهاكات  القضية  في  األخطاء  حول  المتهمين  محامو  دفوع  تحوي  وهي  الدفاع:  مذكرات 
موكلوهم.

3- مهام القائم بأعمال التوثيق: 

1- التأكد من مطابقة اإلجراءات القانونية وما تعرض له المتهمين في القضية للمواثيق واالتفاقيات الدولية )مثل 
األشخاص  جميع  حماية  مبادىء  القسري،  االختفاء  األشخاص من  جميع  حماية  اتفاقية  التعذيب،  مناهضة  اتفاقية 
الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، وأخيًرا قواعد نيلسون مانديال المتعلقة بمعاملة السجناء(، 

ومدى االلتزام بالدستور والقوانين )مثل قانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبات في اإلطار المصري(

2- رصد االنتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية، من إخفاء قسري لبعٍض منهم، واإلكراه المادي والمعنوي 
الواقع عليهم لإلدالء باعترافات محددة، والمماطلة في عرضهم على الطب الشرعي، وعدم االستعانة بمحاٍم أثناء 
العادل لقضيته  النظر  التحقيق، باإلضافة للنظر ألوضاع المتهمين داخل السجون، مروًرا بحقوق المتهم في  فترة 

ومدى اتساق إجراءات المحاكمة مع معايير المحاكمة العادلة.

3- االستناد في عملية التوثيق على مصادر عدة، أقوال المتهمين وشهود اإلثبات في التحقيقات، وما يتم إثباته 
من انتهاكات من قبل المحامين أو النيابة.

4- توثيق األدلة التي تؤكد االنتهاكات التي تعرض لها المتهمين في القضية، والتي يتم إثباتها في تقارير الطب 
الشرعي أو أثناء التحقيق أمام النيابة أو أثناء المحاكمة.

5- تسليط الضوء على هوية مرتكبي االنتهاكات في حق المتهمين، سواء كانوا من القائمين بالضبط أو المخولين 
بالتحقيق أو أعضاء المحكمة.

6- تحليل أنماط االنتهاكات وتطورها بحق المتهمين، وتحديد أوزان تلك االنتهاكات في مقابل االتهامات بالقضية.

7- التأكد من دراسة كافة أوراق القضية المتاحة للوصول إلى استنتاج عام حول مسار هذه القضية وما حوته من 
انتهاكات، وما يمكن االستناد عليه في أعمال المناصرة المختلفة.

4- تحديات هذا النوع من التوثيق: 

أواًل: صعوبة الحصول على مستندات القضايا، حيث تتواجد األوراق في المحكمة المنظور أمامها القضية وترفض 
المحاكم المصرية تسليم أي من مستندات القضايا إال للمختصمين فيها أو ممثليهم القانونيين، والذين يجدون 
صعوبة هم أنفسهم في استالم األوراق ألسباب منها االرتفاع المضطرد في ثمن تصويرها من المحكمة ، ونظًرا 
لعدم شيوع تلك المنهجية يستلزم األمر مجهوًدا ووقًتا للوصول إلى المحامين أو المحكمة ومتابعة استالم األوراق 

سواء نسخة ورقية أو إلكترونية. 
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القضايا  كافة مستندات  على  الحصول  جمة في  الباحث صعوبة  يجد  حيث  القضايا،  اكتمال مستندات  عدم  ثانيا: 
ألسباب مختلفة، ولتحقيق إمكانية التوثيق عن طريق األوراق الرسمية يجب أن تكون بحوزة فريق البحث أوراق القضية 
النيابة ومحاضر  تحقيقات  إن وجدت، محاضر  العام  النائب  تلغرافات  الضبط،  اإلحالة، محاضر  أمر  بما يشمل  كاملة 
الجلسات وحكم المحكمة. وهو ما يستعصي على الباحثين لضعف احتمالية توافر جميع األوراق لجميع المتهمين 

لدى مصدر واحد.

ثالثا: صعوبة قراءة األوراق واستخراج المعلومات، بسبب رداءة الخط، نظًرا ألن محاضر تحقيقات النيابة على سبيل 
المثال يحررها سكرتير التحقيق بخط اليد، ووضوح األوراق عامل في غاية األهمية لتحديد أنماط االنتهاكات الواردة 

على لسان المتهمين وتحديد رد فعل النيابة تجاه تلك األقوال.

رابعا: تحتاج المنهجية إلى التدعيم بطرق توثيق أخرى كالحصول على شهادات من المحامين أو من أهالي الضحايا 
حول بعض االنتهاكات مثل االختفاء القسري أو غياب المحامين وغيرهما.
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1- توثيق االختفاء القسري:

االختفاء القسري هو إجراء تستخدمه جهة الضبط الرسمية، عندما تلقى القبض على متهمين دون قرار أو إذن من 
الجهات المختصة مثل النيابة العامة، وتقوم باحتجازه وتغييبه عن العالم الخارجي وال تعترف بمكانه، ثم تستجوبه 
قبل اإلحالة للنيابة العامة. وأدانت الكثير من االتفاقيات العالمية هذا اإلجراء منها اتفاقية حماية جميع األشخاص من 
االختفاء القسري. وعلى الرغم من عدم توقيع مصر على االتفاقية، إال أن الدستور المصري ينص في مادته رقم 54 
أن ًأيا من إجراءات االحتجاز أو التوقيف يجب أن تتم بأمر قضائي مسبب وُيمٌكن المتهم من االتصال بذويه وبمحاميه 

فوًرا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربٍع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.  

ولالستدالل على االختفاء القسري من خالل أوراق القضية، يجب البحث عن بيانات خاصة لكل متهم. هذه البيانات 
عبارة عن:  

تاريخ القبض الفعلي الوارد على لسان المتهم، وتاريخ القبض الرسمي الوارد بمحضر الضبط

تلغرافات  أو  أقواله  الوارد في  الضبط  وتاريخ  الرسمي  الضبط  تاريخ  بين  التوقيت  من خالل حساب فرق 
األهالي يتم تقدير فترة االختفاء القسري، وفي حاالت أخرى يذكر المتهم المدة بنفسه.

التطبيق  فيها  يصعب  والتي  مصر  في  الجغرافية  المناطق  ببعض  الخاصة  الطبيعة  االعتبار  في  ويؤخذ 
الفعلي للمدة التي حددها القانون للعرض على النيابة وهي 24 ساعة، وذلك نظًرا لألوضاع األمنية التي 
قد ال تناسب نقل المتهمين، كما الحال في سيناء حيث األوضاع األمنية المتردية والتي يصعب خاللها 
سرعة نقل المتهمين إلى مدينة اإلسماعيلية حيث مقر النيابة للتحقيق معهم، ويخضع تقدير مدة اإلخفاء 
القسري إن وقعت في تلك الحالة العتبارات المعقولية بين صعوبات الواقع الفعلي، والفرق الكبير بين 

تاريخ القبض وتاريخ أول عرض على النيابة للتحقيق.

مكان القبض الفعلي الوارد على لسان المتهم ومكان القبض الوارد بمحضر الضبط

هنا تتم المقارنة بين مكان القبض وفًقا ألقوال المتهم في التحقيقات أو تلغرافات األهالي، وبين مكان 
القبض الوارد في محضر الضبط الرسمي المحرر بمعرفة أفراد الشرطة.

المكان الذي تم إخفاء المتهم به والوارد بأقواله

هو المكان الذي يقول المتهم أنه تعرض لالختفاء فيه، والذي يكون في األغلب أحد مقرات احتجاز التابعة 
لألجهزة األمنية أو العسكرية.

*صورة من محضر التحقيق مع أحد المتهمين في قضية النائب العام*

 2  االختفاء القسري وفًقا للمادة 2 من “االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري” هو: “االعتقال أو االحتجاز 
األفراد  أو مجموعات من  أشخاص  أو  الدولة،  أيدي موظفي  على  يتم  الحرية  الحرمان من  أشكال  أي شكل من  أو  االختطاف  أو 
الشخص  إخفاء مصير  أو  حريته  من  الشخص  بحرمان  االعتراف  رفض  ويعقبه  بموافقتها،  أو  الدولة  من  دعم  أو  بإذن  يتصرفون 
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx ”.المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون

ثانًيا: توثيق االنتهاكات في األوراق الرسمية

2
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نموذج لقاعدة بيانات رصد هذا االنتهاك:

عند تجميع بيانات االختفاء القسري يتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتحليل االنتهاكات الواردة بالقضية محل البحث، 
تتكون بشكل أساسي من المعطيات المراد تحليلها مثل تاريخ ومكان الضبط ومكان اإلخفاء واالحتجاز ورقم الصفحة 
الوارد بها ذلك في أوراق القضية ليسهل الرجوع إليها مرات أخرى وللتيسير يتم تخصيص خانة لرصد الفروقات بين 
أماكن الضبط الفعلية واألخرى الواردة بمحضر الضبط، باإلضافة إلى خانة لتصنيف أماكن االختفاء وفًقا لفئات محددة 

مثل مقرات األمن الوطني أو أقسام الشرطة أو السجون الحربية وغيرهم.
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2- توثيق اإلكراه المادي والمعنوي:

تنص المادة 52 من الدستور على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة، ال تسقط بالتقادم. وتشدد المادة 55 
على عدم جواز تهديد أو ترهيب أي محتجز أو إيذاؤه بدنًيا أو معنوًيا، وأن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته 
تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، وأن يتم إيداعه في األماكن الرسمية المخصصة لذلك. وأن كل قول أو اعتراف 

يصدر من المتهم تحت وطأة التعذيب أو اإلجبار ُيهدر وال يعول عليه.

ولذلك يعد اإلكراه المادي المتمثل في اإليذاء البدني للمتهم )التعذيب( أو المعنوي المتمثل في ترويع وتهديد 
المتهم بأهله إلجباره علي اإلدالء بأقوال معينة هو أحد أخطر انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة، ويجب على جهات 
التحقيق عند ظهور أي مؤشرات على حدوث هذا للمتهم الماثل أمامها أن تقوم بالتحقيق الجدي في تلك األحداث 

وبيان الدافع لها وتوجيه االتهام للقائمين عليها وضمان حقوق المتهم كاملة في تلك الحالة.

لتفحص  الباحث  يحتاج  والتحليل،  البحث  محل  القضايا  أوراق  من  والمعنوي  المادي  اإلكراه  عن  بمعلومات  وللخروج 
األوراق جيًدا والبحث عن معلومات محددة بأوراق تحقيقات النيابة مع المتهمين، أهمها:

سرد أقوال المتهم الخاصة بالتعذيب 

بهدف  والمعنوي  المادي  لإلكراه  تعرضه  التحقيق  جلسات  أثناء  المتهم  فيها  يروي  التي  األقوال  تسجيل 
اإلجبار على اإلدالء باعترافات.

أنواع اإلكراه المادي والمعنوي

تصنيف أنواع اإلكراه: بين المادي كالضرب والصعق بالكهرباء وغيره أو التهديد واإلكراه المعنوي باألهل.

مناظرة النيابة العامة

فحص وتدوين ما قامت النيابة بإثباته عند بداية التحقيق مع المتهم، حيث تقوم عادة بإثبات مالحظاتها حول 
شكل المتهم وما يبدو عليه، وما يتبين من عموم جسده، باإلضافة إلثبات إجابة سؤال المتهم حول وجود 

إصابات غير ظاهرة في جسده.

*صورة من أقوال متهم في قضية اغتيال النائب العام حول إخفاؤه قسرًيا قبل التحقيقات*

3  وقعت مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والتى 
تعرف التعذيب في المادة 1 بأنه:  “أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول 
من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/pages/cat.aspx »شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث

3
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نموذج لقاعدة بيانات رصد هذا االنتهاك:

عند تجميع بيانات التعذيب في القضية محل البحث والتحليل يتم إنشاء قاعدة معلوماتية لذلك، تتكون من تفريغ 
أوراق  الصفحة من  تلك األقوال، ورقم  إكراه مادي ومعنوي، وتاريخ سرد  له من  المتهمين عما تعرضوا  أقوال 
التحقيق التي ورد السرد بها، ثم رصد طلب المتهم أو دفاعه العرض على الطب الشرعي بالتاريخ المحدد ورقم 

الصفحة، ورد فعل النيابة ومناظرتها له والتي عادة ما تكون في بداية جلسة التحقيق.
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3- توثيق غياب المحامين عن جلسات التحقيق األولى:

المتهم من  التحقيق بتمكين  الجنائية جهات  الدستور المصري وقانون اإلجراءات  ألزم 
حقه في االتصال بذويه فور القبض عليه وحقه في االستعانة بمحٍام، وتعود أهمية 
هذا الحق في أن المتهم ال يستطيع أثناء احتجازه اإلحاطة الكاملة بالتهمة الموجهة له 
والوقائع وقرائن البراءة، وهو الدور الذي يقوم به المدافع عنه، مما يجعل عملية غياب 

المحامين أحد أهم االنتهاكات التي تنتقص من حقوق المتهم.

الكتشاف حدوث انتهاك الحق في الدفاع في القضية يقوم الباحث من خالل دراسة 
أوراق التحقيقات رصد ثالثة أشياء رئيسية:

4  ينص المبدأ 11 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 
على أن: »يكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.« 

 https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx

يجب أن ُيبلغ فورًا 
كل من تقيد حريته 

بأسباب ذلك، ويحاط 
بحقوقه كتابة، وُيمٌكن 

من االتصال بذويه 
وبمحاميه فورا

المادة 54 من الدستور 
المصري المعدل في 2014

وجود/ غياب محامي في أول جلسة تحقيق: 

يقوم الباحث بفحص أوراق التحقيقات وتتبع أول جلسة تم التحقيق فيها مع 
المتهم بعد لحظة القبض عليه، والتأكد من حضور محامي أصيل )مدافع( معه 

أثناء هذا التحقيق.

هوية المحامي الحاضر الجلسة كونه خاص أو منتدب:

يقوم الباحث بتتبع هوية المدافع عن المتهم من حيث كونه محامي خاص أو 
منتدب، و في حالة أن المحامي منتدب تقوم النيابة بذكر أنها قامت بانتداب 

محامي لعدم تواجد مدافع مع المتهم.

ويالحظ في الواقع الراهن أن النيابات العسكرية ونيابات أمن الدولة العليا، 
في كثير من القضايا، تنتدب محامين محددين سلًفا لحضور جلسات التحقيق 
المحامي  بحضور  السماح  أو  االنتظار  دون  أمامها  الماثلين  المتهمين  مع 
المحامي  كون  من  والتأكد  التحري  الباحث  على  يجب  لذا  للمتهم،  األصيل 

الحاضر مع المتهم هو محاميه األصيل.

سبب بدء النيابة التحقيق بدون محامي :

تذكر النيابة هذه األسباب قبل فتح باب التحقيق مع المتهم، ويسمح قانون 
اإلجراءات الجنائية في المادة 124 للنيابة البدء في التحقيق مع المتهم بدون 
السرعة  وحالة  التلبس  حالة  توافر  ومنها  الحاالت  بعض  في  محامي  حضور 

بسبب الخوف من ضياع األدلة.

 4

   *صورة من محضر التحقيق مع أحد المتهمين في قضية النائب العام*
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نموذج لقاعدة بيانات رصد هذا االنتهاك:

التحقيق األولي  البيانات، من خالل توثيق صفحة جلسة  الدفاع في قاعدة  الحق في  انتهاك  الباحث بتفريغ  يقوم 
للمتهم، ورصد تاريخها، وإذا ما كان حاضًرا معه محامي في هذه الجلسة أم ال، واسم المحامي الحاضر معه في حالة 

المحامي منتدب أو خاص، ورصد سبب بدء النيابة التحقيق مع المتهم دون وجود محامي.
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4- توثيق تجاهل ومماطلة النيابة اإلحالة للطب الشرعي:

التحقيق  جهات  تلتزم   429  ،440 المواد  العامة في  للنيابة  القضائية  للتعليمات  وفًقا 
بتوقيع الكشف الطبي على األشخاص المصابين في القضايا الجنائية، ومن بينهم 
المتهمين، لبيان وصف اإلصابة وسببها وتاريخ حدوثها واآللة المستخدمة في حدوثها. 
و في حالة التعذيب، تكون إحالة المتهم للطب الشرعي حال مشاهدة جهة التحقيق 
عالمات على جسده تشير إلمكانية تعرضه للتعذيب أو في حالة ادعاءه التعرض ألي 
عدم  من  التأكد  في  الشرعي  للطب  اإلحالة  أهمية  وتعود  التعذيب.  أنواع  من  نوع 
المادة 55 من  بنص  المكفولين  تعذيبه  الصمت وعدم  المتهمين في  انتهاك حقوق 
الدستور، والتيقن من أن األقوال التي أدلى بها المتهم لم تكن تحت أي نوع من أنواع 
اإلكراه وأنها صادرة من إرادة حرة، فضاًل عن ما يكشفه من تمتع جهة التحقيق بالحيادية 

واالستقاللية.

والكتشاف انتهاك هذا الحق، يقوم الباحث من خالل دراسة أوراق التحقيقات رصد ستة 
أشياء رئيسية:

تاريخ ذكر المتهم تعرضه للتعذيب

ويكون هذا بتتبع أقوال المتهمين وتسجيل تاريخ جلسة التحقيق التي يثبت 
فيها المتهم تعرضه ألي نوع من أنواع التعذيب.

مناظرة النيابة للمتهم.

مالحظة ما أوردته النيابة في التحقيقات من ذكر مناظرتها للمتهم وما إذا كان 
هناك آثار على عموم جسمه أم ال وتسجيل المالحظات وسؤال المتهم عنها.

طلب المتهم أو المحامي العرض على الطب الشرعي

مالحظة طلبات المتهمين في الجلسات وما يقوم المحامون من إثباته من 
طلبات ومنها طلب اإلحالة للطب الشرعي أو مستشفى السجن، وتسجيل 
أو  المتهم  قبل  من  الطلب  هذا  إثبات  فيها  تم  للتحقيق  جلسة  تاريخ  أول 

المحامي الخاص به.

رد فعل النيابة تجاه طلب اإلحالة للطب الشرعي

وهنا يتم تتبع أوامر النيابة التي تذيل جلسات التحقيق والتأكد من احتوائها/ 
عدم احتوائها على أمر بإحالة المتهم للطب الشرعي للتأكد من مصدر العالمات 
على جسده أو إلثبات أو نفي تعرض المتهم للتعذيب، وتسجيل تاريخ هذه 

الجلسة.

العرض على الطب الشرعي

التحقيقات،  أوراق  الواردة في  الشرعي  الطب  تقارير  باستعراض  يكون هذا 
التقرير،  صدر  في  والواردة  المصلحة  على  المتهم  عرض  جلسة  وتسجيل 

باإلضافة لتدوين ما يثبته التقرير من نتائج، سواء إيجابية أو سلبية.

الفترة بين تواريخ ادعاءات التعذيب واإلحالة والعرض على الطب الشرعي

وهنا يقوم الباحث بمقارنة الفترة بين تاريخ ادعاء المتهم تعرضه للتعذيب أو 
طلبه اإلحالة للطب الشرعي، وبين تاريخ قيام النيابة باإلحالة للطب الشرعي 
في  سرعة  من  المدة  هذه  عنه  تكشف  وما  الشرعي.  الطب  تقرير  وتاريخ 

استجابة النيابة الدعاءات المتهمين والتأكد من عدم انتهاك حقوقهم.

كل من يقبض عليه، 
أو يحبس، أو تقيد 

حريته تجب معاملته 
بما يحفظ عليه كرامته، 

وال يجوز تعذيبه، وال 
ترهيبه، وال إكراهه، 
وال إيذاؤه بدنًيا أو 
معنوًيا، وال يكون 
حجزه، أو حبسه إال 

فى أماكن مخصصة 
لذلك الئقة إنسانًيا 

وصحيًا، وتلتزم الدولة 
بتوفير وسائل اإلتاحة 

لألشخاص ذوي 
اإلعاقة. ومخالفة 

شىء من ذلك جريمة 
يعاقب مرتكبها وفًقا 

للقانون. وللمتهم 
حق الصمت. وكل 

قول يثبت أنه صدر 
من محتجز تحت وطأة 
شىء مما تقدم، أو 
التهديد بشىء منه، 
يهدر وال يعول عليه

المادة 55 من دستور مصر 
المعدل في يناير 2014

5  تنص المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والتى 
وقعت عليها مصر على أنه:«تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة 

تدعو إلى االعتقاد بان عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من االقاليم الخاضعة لواليتها القضائية« 

 https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/pages/cat.aspx
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   *صورة من الرأي النهائي لتقرير الطب الشرعي الخاص بأحد المتهمين*

نموذج لقاعدة بيانات رصد هذا االنتهاك:

يقوم الباحث بتفريغ النقاط الستة السابق ذكرها في قاعدة البيانات، من خالل توثيق جلسة التحقيق التي ذكر المتهم 
فيها تعرضه للتعذيب، ومناظرة النيابة للمتهم. باإلضافة لتوثيق تاريخ وصفحة طلب المتهم اإلحالة للطب الشرعي، 
وما قامت النيابة تجاهه من تجاهل أو إحالة المتهم للطب الشرعي. وبالنسبة لتقرير الطب الشرعي يتم توثيق تاريخ 
وصفحة تقرير الطب الشرعي وما أفاده التقرير من نتائج، ثم مقارنة الفترة بين تاريخ طلب المتهم أو محاميه اإلحالة 
العرض على الطب  تاريخ اإلحالة وتاريخ  المناظرة وبين  للتعذيب/  التعرض  أو محاميه  المتهم  للطب الشرعي/إدعاء 

الشرعي.
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5- توثيق تجهيل مصادر التحريات

تنبع أهمية التحريات من أنها تخلق العالقة بين الجرائم واألشخاص المتهمين بارتكابها، 
لذا يعد من الضروري قيام الجهة األمنية التي تجري التحريات بذكر الوسائل والمصادر 
الدليل  وإقامة  المتهمين،  التعرف على هوية األشخاص  التي استطاعت من خاللها 
على ارتكابهم جرائم معينة، وأال تكون هذه البيانات محض معلومات مجهولة المصدر، 

حتى تصلح لالعتداد بها في اإلدانة.

والكتشاف إذا ما قام من أجرى التحريات بتجهيل المصادر التي استقى منها معلوماته، 
يقوم الباحث من خالل دراسة محضر التحريات وجلسات التحقيق/ محاكمة عند سؤال 

ُمجري التحريات رصد شيئين رئيسيين:

عالنية/ تجهيل مصادر التحريات في تحقيق النيابة/ جلسات المحاكمة 

عن  الحديث  عند  التحريات  أجرى  الذي  الضابط  أقوال  بتتبع  الباحث  يقوم  هنا 
المصادر التي استقى منها معلوماته أثناء تحقيق النيابة معه، أو أثناء توجيه 
األسئلة له أثناء المحاكمة، وتسجيل إجابته من حيث كونها تتضمن إعالًنا أو 

تجهياًل لكيفية وصوله للمعلومات.

سبب تجهيل المصادر

عن  السؤال  عند  معينة  إلجابات  التحريات  ُمجري  الضابط  تكرار  اعتبار  يمكن 
المصادر التي استند عليها في تجميع معلوماته ورفضه اإلعالن عن هويتهم 
أمًرا شائًعا في القضايا، وتكون هذه األسباب مثل: »خوًفا على حياتهم«، » 

حفاًظا على األمن العام«، » لثقته فيهم«. 

 التحريات ال تصلح 
وحدها ألن تكون قرينة 
أو دلياًل أساسًيا على 

ثبوت التهمة
محكمة النقض: مجموعة 

األحكام س57 جلسة 
20/12/2006ق 121 الطعن 

رقم 79257 لسنة 75 
القضائية ص 1005 

   *صورة من محضر التحقيقات مع ضابط األمن الوطني المسؤول عن جمع التحريات*

نموذج لقاعدة بيانات رصد هذا االنتهاك:

أجرى  الذي  الضابط  واسم  المحضر  كتابة  وتاريخ  صفحتها  وتوثيق  القضية،  في  التحريات  محضر  عن  البحث  يمكن 
التحريات وجهة عمله. ثم البحث عن جلسة تحقيق النيابة مع نفس الضابط وتوثيق صفحتها وتاريخ الجلسة. ثم البحث 

عن سؤال النيابة عن المصادر التي اعتمد عليها الضابط في جمع معلوماته، وأسباب تجهيله مصادر التحريات.
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6- توثيق سوء أوضاع السجون

من  والتأكد  المتهمين  احتجاز  أماكن  على  القضائي  باإلشراف  النيابة/المحكمة  تلتزم 
انتهاك  تحظر  والتى  الدستور  من   56 المادة  بنص  المكفولة  بحقوقهم  اإلخالل  عدم 
كرامة السجين أو تعريض صحته للخطر، باإلضافة للتأكد من التزام إدارة السجن بالئحة 
والغذاء  والتعليم  والزيارات  التريض  المساجين في  حقوق  على  تؤكد  التي  السجون 
والتهوية الجيدة، إلخ، ويعد أي إخالل بهذه الحقوق واإلبطاء في اتخاذ اإلجراءات تجاهها 

انتهاًكا لحقوق المتهمين.

والكتشاف حدوث االنتهاك لهذا الحق، يقوم الباحث من خالل دراسة أوراق التحقيقات 
ومحاضر الجلسات رصد شيئين رئيسين:

طلبات المتهمين في جلسات التحقيق/ المحاكمة 

يتتبع الباحث طلبات المتهم أو المحامي الخاص به في جلسات التحقيق أو 
المحاكمة، مثل طلب العرض على مستشفى السجن لما يواجهه من مشاكل 
صحية، أو طلب السماح له بالزيارة ورؤية عائلته، أو طلب تمكينه من دخول 

األدوية أو الكتب،  إلخ.

أوامر النيابة في جلسات التحقيق/ المحاكمة:

التحقيق/  جلسات  نهاية  في  أوامر  من  النيابة/المحكمة  تسطره  ما  بمتابعة 
جانب  من  المقدمة  الطلبات  على  االستجابة  شكل  تسجيل  يتم  المحاكمة 
المتهمين والدفاع لتحسين ظروف احتجازهم، من حيث كونها إيجابية أو سلبية. 

السجن دار إصالح 
وتأهيل. تخضع 

السجون وأماكن 
االحتجاز لإلشراف 

القضائي، ويحظر فيها 
كل ما ينافي كرامة 
اإلنسان، أو يعرض 

صحته للخطر
المادة 56 من الدستور 
المصري المعدل 2014

6  وفقا للقاعدة 1 من قواعد نيلسون مانديال )القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء(: »  يعامل كل السجناِء باالحترام الواجب 
لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر. وال يجوز إخضاع أِي سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 
باعتبارها مسِوغًا له. ويجب ضمان سالمة وأمن السجناء  ع بأي ظروف  التذرُّ ر لجميع السجناء حماية من ذلك كله، وال يجوز  وُتوفَّ

والموظفين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع األوقات. »

 http://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml 
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   *صورة من جلسة التحقيق مع أحد المتهمين*

نموذج لقاعدة بيانات رصد هذا االنتهاك:

يقوم الباحث بتسجيل شكاوى وطلبات المتهمين في جلسات التحقيق ومحاضر الجلسات، وهي على سبيل المثال: 
الوضع الصحي، الحبس االنفرادي، اإلضراب، التريض، الزيارات، الوضع الدراسي، وضع التغذية.. إلخ. كما يتم رصد 

أوامر النيابة/ المحكمة وردودها على هذه الطلبات.
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7- توثيق تصوير اعترافات المتهمين

تستخدمه  إجراء  برز  السياسي،  الطابع  ذات  القضايا  خاصًة  القضايا،  بعض  في 
وزارة الداخلية وهو بث مقاطع مصورة العترافات المتهمين قبل أو أثناء المحاكمة، 
وهذا يطعن في المبدأ الدستوري بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لكونه يرسخ 
بالضرورة في عقيدة المحكمة والرأي العام أنهم أصبحوا مدانين وليسوا متهمين ما 
زالوا يحاكمون، وهذا االنتهاك نادًرا ما تتم اإلشارة إليه في األوراق الرسمية للقضية 
الخارجي. وإذا ذكر في األوراق الرسمية فإنه يأتي على  بالبحث  ويتم الوصول له 

لسان المتهمين أو دفاعهم.

المتهم برئ حتى 
تثبت إدانته في 
محاكمة قانونية 

عادلة، تكفل له فيها 
ضمانات الدفاع 

عن نفسه. وينظم 
القانون استئناف 

األحكام الصادرة في 
الجنايات. وتوفر الدولة 

الحماية للمجنى 
عليهم والشهود 

والمتهمين والمبلغين 
عند االقتضاء، وفقًا 

للقانون
المادة 96 من دستور مصر 

المعدل عام 2014

*صورة من أقوال متهم حول واقعة التصوير*

نموذج لقاعدة بيانات رصد هذا االنتهاك:

تحتوي قاعدة البيانات لهذا االنتهاك على اسم المتهم وإذا تم تصويره أم ال، وتاريخ نشر المادة المصورة والجهة 
التي  التقاضي  الداخلية أو ماسبيرو، ورابط المادة.وأيًضا رصد مرحلة  إذا ما كانت وزارة  النشر  المسؤولة عن هذا 
حدث بها التصوير وهو ما يمكن استنتاجه من خالل معرفة تاريخ نشر الفيديو، وأخيًرا أقوال المتهمين إن وجدت حول 

واقعة التصوير إذا ما شابها إرغام وتعذيب، والصفحة التي وردت بها األقوال ليسهل العودة إليها.
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ثالًثا: منتجات عملية التوثيق من األوراق الرسمية

القضية في  أوراق  من  والمستمدة  العادلة  المحاكمة  انتهاكات ضمانات  حول  المعلومات  تلك  من  االستفادة  يمكن 
أكثر من صورة، فمن الممكن إنتاج بروفايل/ تقرير صغير لكل قضية على حدة إذا توافرت كل أوراقها وتم اإلحاطة بكل 
جوانب القضية وتعزيزها بشهادات المحامين أو ذوي المتهمين، أو إنتاج تقارير إحصائية ورصدية مطولة عن مجموعة 

من القضايا خالل مدى زمني معين، أو استخدامها كمادة بحمالت الدعم والمناصرة لضحايا تلك القضايا. 

1-بروفايل عن القضية:

تقوم فكرة البروفايل/ التقرير المصغر التقرير المصغر على تحويل ما يتم رصده من انتهاكات في القضية إلي مادة 
القضية النتهاك  المتهمين في  تحليل تعرض  الناتجة من  للقراءة، بتضمنها استعراض االحصائيات  بسيطة قابلة 
بما يفرضه  االنتهاكات، ومقارنة هذا  لهذه  تعرضوا  الذين  المتهمين  أقوال  االنتهاكات، وتوثيق  أو عدد من  معين 

الدستور والقانون من حقوق المتهمين.

نموذج تقرير مصغر عن تعرض متهمين في أحد القضايا النتهاك االختفاء القسري



ُمثبت باألوراق: دليل توثيق االنتهاكات الحقوقية من األوراق الرسمية للقضايا
22



ُمثبت باألوراق: دليل توثيق االنتهاكات الحقوقية من األوراق الرسمية للقضايا
23

2- إنفوجرافات أنماط االنتهاكات في القضية 

تقوم فكرة اإلنفوجراف على االستعراض البصري لإلحصائيات نتيجة تحليل تعرض المتهمين في القضية لنوع معين 
أو أنواع مختلفة من االنتهاكات، ويمكن اعتبارها منتًجا مستقاًل بذاته أو إحدى الوسائل البصرية لتسهيل استيعاب 

اإلحصائيات في التقارير المصغرة عن القضايا.

نموذج إلنفوجراف يوضح سبب بدء النيابة التحقيق في غياب المحامين

نموذج النفوجراف يوضح أنواع التعذيب التي تعرض لها المتهمون في أحد القضايا
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الخاتمة

على  وخاصة  الحقوقى،  والتوثيق  للرصد  مختلفة  بمنهجية  للعمل  مفصل  شرح  تقديم  بهدف  الدليل  هذا  إعداد  تم 
مشاريع توثيق انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي يتعرض لها المتهمين فى بعض القضايا. وتتبع أى إخالل يمكن 
أن يحدث بمسار التقاضي الذى أقرته الدستور والمواثيق الدولية، وذلك من خالل تجميع البيانات من أوراق القضية 
المختلفة وتنظيمها وتقسيمها إلى أنماط انتهاكات واضحة، مثل، اإلخفاء القسرى، التعذيب، بدء التحقيق فى غياب 
وجود محامين، تجاهل العرض على الطب الشرعى، االعتماد على تحريات مجهولة المصدر، والتصوير قبل إكتمال درجات 

التقاضى.

يخدم هذا النوع من التوثيق أغراض عدة، فهو يتيح للباحثين والمحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان بشكل عام، 
فرصة بناء قواعد معلومات وتقارير إحصائية عن القضايا بغرض  التوثيق والتحليل والتوعية والمناصرة. كما يشكل، فى 
فترات السعى نحو عدالة انتقالية،  حلقة مهمة  عند االلتفات لسرديات ضحايا األنظمة السياسية السابقة والمثبتة 
باألوراق الرسمية للدولة، مما يحفظ حقوق الضحايا وذويهم ويجبر الضرر الواقع عليهم ويضمن عدم إفالت المسؤولين 

عن االنتهاكات من العقاب.

ورغم األهمية التي يوليها الدليل لعملية التوثيق من األوراق الرسمية للقضايا إال أنه ال يطرح نفسه كبديل عن أنواع 
التوثيق األخرى، حيث  تظل أهمية تعضيد الروايات واألدلة وجعلها متعددة األبعاد. لكن يسعى الدليل لتوفير خيارات 
مختلفة قد يخرج بها الباحثون والمحامون والعاملون على الملفات الحقوقية المختلفة، والمساعدة في تنويع مصادر 

حصولهم على المعلومات، وتطوير منهجيات عملهم، والتى نأمل أن يكون الدليل بدايًة لها.
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يقوم هذا الدليل بعرض مبسط لمنهجية توثيق انتهاكات حقوق المتهمين من خالل تحليل 
األوراق الرسمية للقضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية. والمقصود بهذا التوثيق، هو 
العمل على رصد وتحليل اإلجراءات التعسفية واالنتهاكات التي يتعرض لها المتهمين، 
خاصة في القضايا السياسية، من قبل السلطات القضائية واألشخاص المكلفين بإنفاذ 
القانون، والتي تنتهك حقوقهم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، وذلك من لحظة 
القبض عليهم، مروًرا بعملية التحقيق معهم ومحاكمتهم، انتهاًء بالحكم عليهم واستنفاذ 

كافة إجراءات التقاضي التي حددها القانون المصري.

ويهدف هذا النوع من التوثيق إلى رصد االنتهاكات الحقوقية الواردة في األوراق الرسمية 
للقضية والمكتوبة بصيغة قانونية مجردة، وتحويلها إلى بيانات قابلة لإلحصاء والتحليل 
والوصول الستنتاجات وتوصيات بخصوص القضية، والتي عليها يمكن استخدام أدوات 
القضية.  في  المتهمين  ضد  االنتهاكات  أنماط  على  الضوء  تسليط  بهدف  المناصرة 
بها  يعملون  التي  القضايا  أوراق  جمع  على  الحقوقي  المجال  في  المهتمين  وتشجيع 
والمنظورة أمام المحاكم المصرية بمختلف أنواعها، وهو ما سيفيدهم كما القائمين على 
حقوق  سيحفظ  أنه  كما  عملهم،  نطاق  ضمن  انتهاكات  من  بها  وما  األوراق  هذه  تحليل 
الضحايا فيما بعد، من خالل وجود وثائق رسمية تثبت تعرضهم النتهاكات حقوقية.  كما 
أنفسهم عن  الضحايا  السمع لشهادات  أيًضا في إصغاء  التوثيق  النوع من  يساعد هذا 
المثبتة في  التي تعرضوا لها منذ لحظة القبض عليهم، عبر تحليل أقوالهم  االنتهاكات 
عن  الواردة  الشهادات  عن  يختلف  ما  وهو  المحاكم،  جلسات  محاضر  أو  النيابة  تحقيقات 

أقارب الضحايا أو محاميهم.

يستهدف هذا الدليل في األساس الباحثين والمحامين وطالب كليات الحقوق المهتمين 
بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرض لها المتهمين في القضايا المنظورة 
أمام المحاكم المصرية، كما يستهدف الدليل أيًضا العاملين في مجال حمالت المناصرة، 
حقوق  انتهاكات  لضحايا  واإلنصاف  الذاكرة  وحفظ  توثيق  بأعمال  المهتمة  والمنظمات 

اإلنسان.

2017 أوروبية مستقلة تأسست عام  المصرية لحقوق االنسان هى منظمة   الجبهة 
 فى جمهورية التشيك على يد عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق االنسان. تعمل
 الجبهة على تحسين أوضاع حقوق االنسان فى مصر من خالل أعمال البحث والمناصرة

والدعم القانونى فى عدة مجاالت أهمها العدالة الجنائية


