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مركز بالدي للحقوق والحريات(٤)

أصدرت محكمة جنايات شـمال الجيـزة برئاسـة المستشـار شـعبان الشـامى علـى        فبراير فى 

أحكامًا قاسية، تتراوح بين ا�عـدام والسـجن   " خلية أوسيم"المتهمين فى القضية المعروفة إعالميًا 

فى قضية تكشف أوراق القضـية والتوثيـق مـع أهـالى المتهمـين والمحـامين       . عامًاة المشدد لمد

فيها احتوائها على مخالفات جسـيمة بحقـوقهم، خاصـة مـع وجـود عـدد مـن المتهمـين ا�طفـال          
وهو ما اليمكن النظر لـه بمعـزل عـن سـياق توسـع المحـاكم المصـرية فـى إصـدار          . فى هذه القضية

بـالرغم مـن   قضـية بعـد   يا ا�رهـاب والتـى وصـلت لمـا يقـرب مـن       أحكام ا�عـدام علـى قضـا   

احتوائها على انتهاكات أخلت بضمانات المحاكمة العادلة، يضـاف لهـا فـى هـذه لقضـية انتهاكـات       
.بحقوق الطفل

تفجيـر  منـزل المستشـار فتحـى     : وقائع القضية لعدد من وقائع التخريب بمركـز أوسـيم مثـل   تعود

إدارى أوسيم، وتفجير عبوتين بجراج مركز شرطة أوسيم فى لسنة القضية البيومى فى 

إدارى أوســيم، ومحاولــة احــراق مبنــي مجلــس المدينــة فــى القضــية   لســنة القضــية 

إدارى أوسيم، وقد تم القبض على أغلـب المتهمـين فـى القضـية فـى الفتـرة مـن شـهر         لسنة 

أحالت النيابـة القضـية لمحكمـة شـمال الجيـزة متهمـة       أغسطس وفى . يوليو -فبراير 

إياهم بجانب ارتكاب الوقائع السابقة بالتأسـيس و االنضـمام لخليـة ارهابيـة، وبعـد جلسـات دامـت        

.على المتهمينفبراير شهور أصدرت المحكمة أحكامها فى أكثر من 

)تاريخ الحكم-تاريخ االحالة للمحكمة-القبضتواريخ( انفوجراف بتايم الين القضية 

القبض على أغلب المتهمين فى القضية. فى الفترة 
من شهر فبراير - يوليو ٢٠١٥ 

وفى ١٣ أغسطس ٢٠١٥ أحالت النيابة 
القضية لمحكمة شمال الجيزة ،  

وبعد جلسات دامت أكثر من ٦ شهور 
أصدرت المحكمة أحكامها فى ١٩ فبراير ٢٠١٨ 

على المتهمين

السير الزمنى للقضية

2018



مركز بالدي للحقوق والحريات(٥)

ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

القضيةالجدول التالى يوضح ا
شخاص المحكوم عليهم با�عدام في 

الحكمالحالةالسناالسمم

أحمــد خالــد عبــد المحســن    
صدومة

إعداممحبوس

إعداممحبوسبكر محمد السيد أبو جبل

عمــر علــى محمــود منصــور    
الجنيدى

إعدامهارب

إعدامهاربعمر محمود جمعة رزق

يستعرض هذا التقرير فى الجزء ا
ول أهم االنتهاكات التي تعرض لهـا المتهمـين فـى هـذه القضـية وذلـك       
من واقع تحليل ودراسة ا
وراق الرسمية للقضية، من أمر ا�حالة وأدلـة ثبـوت وتحقيقـات النيابـة، فـى حـين       

لفة للمواثيـق الدوليـة وقـانون    يتناول الجزء الثانى االنتهاكات التي أخلت بحقوق الطفل فى القضية بالمخا
الطفل المصري، وأبرزها ا
حكام الصادرة بالمؤبد والسجن المشدد ضد كل من محمد علـى أمـين عبـد الـاله     

فى حين يعرض الجزء الثالـث لحالـة   . عامًاوأحمد حسن طنطاوى والبالغ عمرهم وقت ا�حالة للمحكمة 
والذى وفقًا للتوثيق مـع أسـرته كـان طفلًـا وقـت ارتكـاب       المحكوم عليه با�عدام أحمد خالد عبد المحسن 

مخالفة جسـيمة بقـانون الطفـل والـذى يمنـع      -حال ثبوت صحة الرواية-الوقائع المنسوبة اليه وهو ما يعد 
.طفال
إعدام ا

االنتهاكات التي أخلت بحقوق المتهمين فى محاكمة عادلة : أولًا

مـن االنتهاكـات، مثـل االخفـاء القسـري، التعـذيب، تجاهـل ا�حالـة         واجه عدد كبير من المتهمين أنماط عدة 
للطــب الشــرعى، تجهيــل مصــادر التحريــات، وهــى االنتهاكــات التــي شــابت عــدد كبيــر مــن قضــايا ا�رهــاب،    

والمحكوم فيها با�عدام بعد 

:تعرض أكثر من ثلث المتهمين ل½خفاء القسري-

يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئـه، يرسـله فـى    يجب على مأمور الضبط القضائى أن 
ويجب على النيابـة العامـة أن تسـتجوبه فـى ظـرف      . مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة

.أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطالق سراحه
)من قانون االجراءات الجنائيةمادة (

عام
١٨

أحمــد خالــد عبــد المحســن
صدومة

الحكمالحالة
 إعداممحبوس

السن

عام
٣٣

بكر محمد السيد
 أبو جبل

الحكمالحالة
 إعداممحبوس

السن

عام
٢٩

عمــر علــى محمــود منصــور
الجنيدى

الحكمالحالة
 إعداممحبوس

السن

عام
١٩

عمر محمود 
جمعة رزق

الحكمالحالة
 إعداممحبوس

السن

عام
١٧

أحمـــد حســـن علـــى حســـن
طنطاوى

الحكمالحالة
١٥ سنة مشددمحبوس

السن

عام
١٧

محمد على أمين
 عبد الاله

الحكمالحالة
مؤبدمحبوس

السن

احتمالية كونـــــــــه 
طفل وقت الوقائع 

المنسوبة اليه

مادة ٣٦ من قانون االجراءات الجنائية

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

الشكل التالي يوضح أحكام ا�عدام واÄحكام المخالفة لقانون الطفل في القضية



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٦)

شخصًـا فـى القضـية لعمليـات اخفـاء قسـرى مـن قبـل         وراق الرسمية للقضـية احتماليـة تعـرض    تظهر ا�
جهات الضبط، منهم الطفل أحمد حسن على حسن، والمتهم المحكـوم عليـه با�عـدام أحمـد خالـد عبـد       

أيـام، فـى أمـاكن احتجـاز     وقد ادعـى المتهمـون تعرضـهم لالختفـاء لفتـرات تفاوتـت بـين يـوم و        . المحسن
يوضح الشكل التالى حاالت االختفاء القسـرى فـى هـذه القضـية     . تلفة مثل قسم امبابة وقسم أوسيممخ

:وهى

انفوجراف ملحق 

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

ايام
اختفاء

احمد خالد عبد المحسن ٥
مصطفي صدومة (طفل)

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

٢١-٠٥-١٧٢٠١٥-٠٥-٢٠١٥غير محدد

محكوم عليه با�عدام
٧٠ يوم وفقــــــــــًا
لتلغراف مقـــدم
 أسرته للنائب العام

يوم 
اختفاء

احمد حسن علي حسن ٨
علي طنطاوي عبدالاله

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

١٧-٥-٩٢٠١٥-٥-٢٠١٥غير محدد

يوم 
اختفاء

محمود خالد محمد عبد ٦
الحي يونس

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

٢٦-٥-٢٠٢٠١٥-٠٥-٢٠١٥غير محدد

ايام
اختفاء

منصور السيد منصور٦
 ابو زيد 

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

٢٧-٥-٢٠٢٠١٥-٥-٢٠١٥قسم امبابة

يوم 
اختفاء

اسامة السيد عباس السيد ٣
منصور عبد الاله 

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

٢٩-٥-٢٦٢٠١٥-٠٥-٢٠١٥قسم اوسيم

ايام
اختفاء

خالد احمد عبد الحميد ٣
ابراهيم 

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

٣١-٠٥-٢٨٢٠١٥-٠٥-٢٠١٥قسم امبابة

يوم 
اختفاء

مصطفي عبدالباسط ٤
محمود علي يوسف 

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

٠٢-٠٧-٢٨٢٠١٥-٠٦-٢٠١٥غير محدد

ايام
اختفاء

محمود كمال سالم ٣
محمود

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

٢٩-٠٥-٢٦٢٠١٥-٠٥-٢٠١٥غير محدد

ايام
اختفاء

احمد خالد محمد عبد ١
الحي ابراهيم يونس 

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

١٤-٠٢-١٣٢٠١٥-٢-٢٠١٥غير محدد

يوم 
اختفاء

امين طلعت عبدالستار ٢
حسانين 

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

١٧-٠٣-١٥٢٠١٥-٠٣-٢٠١٥غير محدد

يوم 
اختفاء

محمد فوزي عبد العاطي ١
محمود الدميري (طفل)

 مكـــــــان
 االختفــاء 

تاريـــــخ الضبـــــط 
وفًقا لالعترافات

تاريخ الضبط
 الرسمـــــــــى

١٥-٢-١٤٢٠١٥-٢-٢٠١٥غير محدد



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٧)

ويتم رصـد عمليـات االختفـاء القسـرى مـن خـالل رصـد االختالفـات بـين التـواريخ الـواردة فـى محاضـر الضـبط              
:وهى كما يوضح الشكل الحالى. المتهمين أثناء التحقيق معهمالرسمية وبين تواريخ القبض وفقًا �قوال 

صورتين تكشف الفروق بين تواريخ الضبط الرسمية وبين التاريخ الـذي قـال فيـه المـتهم أحمـد حسـن علـى        (
)حسن فى جلسة التحقيق تعرضه للقبض فيه

علـى حسـن والبـالغ مـن     تظهر الصورتين السابقتين من محضر التحقيق مـع المـتهم الطفـل  أحمـد حسـن      
سنة وقت إحالته للمحكمة احتمالية تعرضه ل©ختفاء القسـرى؛ حيـث تظهـر ا�وراق االخـتالف بـين      العمر 

مـايو  ، وبين تاريخ الضبط الذي ذكره المتهم فى مايو تاريخ القبض فى محضر الضبط الرسمي وهو 
لم تقم بفـتح تحقيـق فـى هـذا االدعـاء، والوقـوف علـى       ورغم سؤال النيابة عن سبب التضارب إال أنها . 

حقيقته أو عدمه، بما يشكله هذا فى حالـة صـحته بطـالن عمليـة الضـبط، وعمليـة االحتجـاز لتـأخر العـرض          
.متهم فى القضيةساعةـ وهو ا�مر الذي حدث مع على النيابة عن 

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

ويتم رصـد عمليـات االختفـاء القسـرى مـن خـالل رصـد االختالفـات بـين التـواريخ الـواردة فـى محاضـر الضـبط
الرسمية وبين تواريخ القبض وفًقا fقوال المتهمين أثناء التحقيق معهم. وهى كما يوضح الشكل الحالى:



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٨)

ضـــــــــرب
وصعـــــق

 بالكهرباء 

محمد فوزي عبد العاطي 
محمود الدميري

تاريــــــــــخ ادعــــاء
١٤-٢-٢٠١٥تعرضة للتعذيب

غيـــــر
محدد

احمد حسن علي حسن 
علي طنطاوي عبدالاله

تاريــــــــــخ ادعــــاء
٢٢-٠٤-٢٠١٥تعرضة للتعذيب

ضـرب
 

محمود خالد محمد عبد 
الحي يونس

تاريــــــــــخ ادعــــاء
٢٦-٠٥-٢٠١٥تعرضة للتعذيب

ضـــــــــرب
وصعـــــق

 بالكهرباء 

عبد الرحمن خالد عبد 
المحسن مصطفي صدومة

تاريــــــــــخ ادعــــاء
٠٩-٠٧-٢٠١٥تعرضة للتعذيب

ضـرب
 

امين طلعت عبدالستار 
حسانين منطاش 

تاريــــــــــخ ادعــــاء
١٧-٠٣-٢٠١٥تعرضة للتعذيب

ضـرب
 

اسامة السيد عباس السيد 
منصور عبد الاله 

تاريــــــــــخ ادعــــاء
٣١-٠٥-٢٠١٥تعرضة للتعذيب

خريطة ادعاءات التعذيب فى القضية

المادة ٥٥ من دستور مصر المعدل ٢٠١٤

:ادعاءات تعرض ستة متهمين لعمليات تعذيب-

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليـه كرامتـه، وال يجـوز تعذيبـه، وال     
.ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويً

)من دستور مصر المعدل المادة (

مـا تعرضـوا لـه عقـب     من خالل تحليل أوراق جلسات تحقيقات النيابة وما تحويها من سرد المتهمين وقائع
القبض عليهم، وما تحويه أيضًا من نتائج قيام النيابة بمناظرة عموم جسـد المتهمـين قبـل بـدء التحقيـق      
معهم، يظهر تعرض ستة من المتهمين فى القضية لصنوف من التعذيب بهـدف إجبـارهم علـى االعتـراف     

أحمد حسن على حسـن، والـذى دفـع    أحد هؤالء ا¯شخاص هو المتهم الطفل. باالتهامات المنسوبة اليهم
بـبطالن االعترافـات الخاصـة بــه كونهـا صـادرة تحـت ا²كــراه       ابريـل  المحـامى الخـاص بـه فـى جلســة     

.المادى والمعنوى

انفوجراف ملحق 

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

المادة ٥٥ من دستور مصر المعدل ٢٠١٤



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

)صورة من أقوال عبد الرحمن خالد عبد المحسن فى النيابة(

نموذج آخر يكشفه أوراق التحقيقات، حيث ادعى المتهم عبد الرحمن خالد عبـد المحسـن وشـقيق المـتهم     
المحكوم عليه با�عدام أحمد خالد عبد المحسن تعرضه للتعذيب من قبل جهة الضـبط، حيـث يقـول فـى     

: يوليو جلسة تحقيق النيابة بتاريخ 

ي وقـال للمخبـرين يضـربوني وكـان فيـه امنـاء شـرطه        الظـابط كهربنـي فـي رجلـي وكلبشـني خلـف ضـهر       "
".ضربوني بالشوم علي رجلي وايدي وانا كنت متغمي انا متعور في ايدي ورجلي االتنن وراسي

وبالنظر لتحقيقات النيابة مع ستة أشخاص ادعوا تعرضهم للتعذيب، نجد خمسة منهم واجهوا عمليـات  
متهمـين محمـد فـوزى عبـد العـاطى وعبـد الـرحمن خالـد         ضرب، اثنين منهم تم صعقهم بالكهرباء هم ال

وهي االدعاءات التي ان صحت فانها تشكك فـى صـحة االعترافـات المنسـوبة إلـى المتهمـين       . عبد المحسن
كونها صادرة عن إرادة غير حرة،  وهوماكان يجب على النيابة التأكد من صحتها مـن خـالل سـؤال القـائمين     

.ل التحقيــق وا�حالــة للطــب الشــرعي فــور إدعــائهم بــالتعرض للتعــذيبعلـى عمليــة الضــبط واالحتجــاز قبــ 

:تجاهل ومماطلة ا�حالة للطب الشرعى-

كل قول يثبت أنه صدر مـن محتجـز تحـت وطـأة شـىء ممـا تقـدم، أو التهديـد بشـىء منـه، يهـدر وال يعـول             
.عليه

)من دستور مصر المعدل المادة (

التحقيقات ما أبدته النيابة من تجاهل ومماطلة فى ا�حالـة للطـب الشـرعى لسـتة متهمـين      تكشف أوراق 
تعرضوا للتعذيب ولطلبـات بعضـهم توقيـع الكشـف الطبـي علـيهم، وبـالنظر لتحقيقـات المتهمـين فـى           
القضية نجد أن النيابة قامت بتجاهل طلبـات إحالـة اثنـين متهمـين آخـرين هـم الطفـل أحمـد حسـن علـى          

متهم أسامة السيد عباس، فى حين قامت بإحالة المتهم أمين طلعت منطاش للطـب الشـرعى   حسن وال
. مارس يوم عن ادعائه للتعذيب فى جلسة التحقيق معه مارس بعد تأخير لمدة فى جلسة 

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

المادة ٥٥ من دستور مصر المعدل ٢٠١٤

"الظـابط كهربنـي فـي رجلـي وكلبشـني خلـف ضـهر ي وقـال للمخبـرين يضـربوني وكـان فيـه امنـاء شـرطه
ضربوني بالشوم علي رجلي وايدي وانا كنت متغمي انا متعور في ايدي ورجلي االتنن وراسي"



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

انفوجراف ملحق 

)عبد الحى يونسصورة من محضر تحقيق النيابة مع المتهم محمود خالد محمد (

تكشف الصورة السابقة شكل تفاعل النيابة مع إدعاءات التعذيب القضية، حيث قام المتهم محمود خالد 
يــوم مــن إثبــات النيابــة وجــود آثــار تعــذيب علــى جســده  أثنــاء  بالتنــازل عــن توقيــع الكشــف الطبــى بعــد 

صـاب بكدمـه بـالعين اليسـري وجـرح فـي       م":بأنـه  مايو حيث تقول المناظرة فى جلسة . مناظرتها له

تفاعل النيابة مـــــــع
 طلبات العـــــــــــرض
 علي الطب الشرعي

احالة

محمد فوزي عبد العاطي 
محمود الديمري

تاريخ ادعاء تعرضه
 لالكـــــــراه المادي

١٤-٠٢-٢٠١٥

تاريخ طلب المتهم/محامية
العـــــرض للطــــــب الشرعى

١٧-٠٢-٢٠١٥

افـــاده
غير محدد التقرير

تاريخ إحالتـــــــه
 للطب الشرعى

١٧-٠٢-٢٠١٥

تاريــــــــــخ العـــــرض
علي الطب الشرعى

ـــــــ

تفاعل النيابة مـــــــع
 طلبات العـــــــــــرض
 علي الطب الشرعي

احالة

عبد الرحمن خالد عبد 
المحسن مصطفي صدومة

تاريخ ادعاء تعرضه
 لالكـــــــراه المادي

٠٩-٠٧-٢٠١٥

تاريخ طلب المتهم/محامية
العـــــرض للطــــــب الشرعى

١٠-٠٧-٢٠١٥

تاريخ إحالتـــــــه
 للطب الشرعى

١٠-٠٧-٢٠١٥

تاريخ العـــــرض
 للطب الشرعى

١٠-٠٧-٢٠١٥
افـــاده
 التقرير

وجود خدوش سطحيـــــــه
بالساعدين اعلي الرسغين

 ويلزم عالج ٣ ايام

تفاعل النيابة مـــــــع
 طلبات العـــــــــــرض
 علي الطب الشرعي

تجاهل

احمد حسن علي حسن 
علي طنطاوي عبدالاله

تاريخ ادعاء تعرضه
 لالكـــــــراه المادي

٢٢-٠٤-٢٠١٥

تاريخ طلب المتهم/محامية
العـــــرض للطــــــب الشرعى

ـــــــ

تاريخ إحالتـــــــه
 للطب الشرعى

ـــــــ

تاريخ العـــــرض
 للطب الشرعى

ـــــــ
افـــاده
 التقرير

ـــــــ

تفاعل النيابة مـــــــع
 طلبات العـــــــــــرض
 علي الطب الشرعي

تنازل
 المتهم

محمود خالد محمد عبد 
الحي يونس

تاريخ ادعاء تعرضه
 لالكـــــــراه المادي

٢٦-٠٥-٢٠١٥

تاريخ طلب المتهم/محامية
العـــــرض للطــــــب الشرعى

ـــــــ

تاريخ إحالتـــــــه
 للطب الشرعى

تنازل المتهم عن 
حقه في الكشف الطبي

 في محضر التحقيق 
بتاريخ ٢٠١٥-٠٥-٢٦

تاريخ العـــــرض
 للطب الشرعى

ـــــــ
افـــاده
 التقرير

ـــــــ

تفاعل النيابة مـــــــع
 طلبات العـــــــــــرض
 علي الطب الشرعي

تجاهل

اسامة السيد عباس السيد 
منصور عبد الاله 

تاريخ ادعاء تعرضه
 لالكـــــــراه المادي

٣١-٠٥-٢٠١٥

تاريخ طلب المتهم/محامية
العـــــرض للطــــــب الشرعى

ـــــــ

افـــاده
 التقرير

ـــــــ
تاريخ إحالتـــــــه
 للطب الشرعى

ـــــــ

تاريــــــــــخ العـــــرض
علي الطب الشرعى

ـــــــ

تفاعل النيابة مـــــــع
 طلبات العـــــــــــرض
 علي الطب الشرعي

احالة

امين طلعت عبد الستار 
حسانين منطاش 

تاريخ ادعاء تعرضه
 لالكـــــــراه المادي

١٧-٠٣-٢٠١٥

تاريخ طلب المتهم/محامية
العـــــرض للطــــــب الشرعى

٢٦-٣-٢٠١٥

افـــاده
 التقرير

عدم وجود 
اصابات

تاريخ إحالتـــــــه
 للطب الشرعى

٢٨-٠٣-٢٠١٥

تاريــــــــــخ العـــــرض
علي الطب الشرعى

٢٨-٠٣-٢٠١٥

تفاعل النيابة مع ادعاءات التعذيب وطلبات المتهمين للعرض على الطب الشرعي

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

(١٠)



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

أثناء مناظرتها عموم جسـد  مايو هذه الحالة أكدتها النيابة فى جلسة ". الركبتين اليمني واليسري
تبين لنا وجود تجمع دموي أسفل العين اليسري وجرحين في الـركبتين اليسـري   : "المتهم، حيث أثبتت بأنه

بات أجاب بأنه كان معصوب العينين وتبين لنا بان هناك كدمة في واليمنى وبسؤاله عن محدث هذه االصا
ورغــم إثبــات النيابــة هــذا مــرتين فــى جلســتين تــاليين إال أنهــا لــم تقــم بإحالتــه إلــى الطــب  ".عينــه اليســري

الشرعى للتأكد من حقيقة تعرضه للتعذيب إلـى أن قـام بالتنـازل عـن طلـب توقيـع الكشـف الطبـى عليـه          
وتثيــر عمليــات تجاهــل ومماطلــة النيابــة ¯دعــاءات التعــذيب . ويــة مــن قــام بضــربهتحــت دعــوى الجهــل به

وطلبــات ا¯حالــة للطــب الشــرعى تســاؤالت حــول مــدى حيــدة النيابــة كونهــا ســلطة تحقيــق فــى ا²ســاس   
ملتزمة بالتدقيق فى ما يحيط باعترافات المتهمين، حيث كان حريًـا بالنيابـة التحقيـق فـى هـذه االدعـاءات       

م على الطب الشرعى للتأكد مـن حقيقـة تعرضـهم للتعـذيب مـن عدمـه والتحقـق مـن صـدور          عبر عرضه
.وهى ما تؤدى لبطالنها حال ثبوت حدوثها. االعترافات دون إكراه

:تجهيل مصادر التحريات

.التحريات التصلح وحدها ²ن تكون قرينة أو دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة
أحكام محكمة النقض

الوظيفة ا²هم للتحريات من اكتشـاف العالقـة بـين الجـرائم وأشـخاص مرتكبيهـا؛ حيـث يقـوم الفـرد          تنبع 
وعانـت  . المكلف بهذه المهمة بجمـع المعلومـات لكشـف كيفيـة وقـوع الواقعـة وتحديـد هويـة مرتكبيـه         

مقابـل  هذه القضية من فقر فى ا²دلة المادية التي تثبت تـورط المتهمـين فـى الوقـائع محـل االتهـام فـى        
االتهامــات المنســوبة الــيهم فــى محضــر التحريــات، والتــى غــاب عنهــا ا¯فصــاح فــى كيفيــة توصــل الضــابط   

.للمعلومات المذكورة

)صورة من محضر التحريات مع الضابط مجرى التحريات(

ووفقًا لمحضر التحريات المكتوب من قبل النقيب بقطاع ا²من الوطنى أكـرم محمـد محمـد فقـد توصـلت      
تحرياته السرية لقيام عدد من تنظيم ا¯خوان بتصعيد أنشـطتهم ا¯رهابيـة وأعـدوا لـذلك مخططًـا يقـوم       

حيث قاموا بوضع قنابل وعبوات ناسفة أمام مجلـس المدينـة   . بأعمال التخريب وتعطيل مؤسسات الدولة
سـيم أمـام منـزل    وإدارة الكهرباء ومستشفى أوسيم، وقاموا بتفجير عبوة ناسفة فى جراج مركز شـرطة أو 

.المستشـــار فتحـــى البيـــومى، وتنظـــيم مظـــاهرات ومســـيرات نـــتج عنهـــا إصـــابة أمـــين شـــرطة مســـيحي 

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــةقــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

(١١)



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

وبسؤال الضابط مجرى التحريات فى تحقيقات النيابة عن كيفية إجرائه تلـك التحريـات، قـال انهـا مـن خـالل       
ا�جابــة معللًــا رفضــه ، وبســؤاله عــن أســماء تلــك المصــادر رفــض الضــابط  "ممصــادر ســرية مجنــده بــداخله"

وهـى االجابـة التـي يمكـن عـدها      ". امصادر سرية يخشى البـوح عنهـا حفاظًـا علـى سـريتها وحياتهـ      "بكونها 
نمطًا شائعًا لالجابة عن مصادر التحريات فى هـذا النـوع مـن القضـايا والتـى يشـوبها تجهيـل كبيـر بكيفيـة          

ومـن ثـم فـى إذن النيابـة الصـادر بـالتفتيش،       التوصل إلى أصل المعلومات، ا¨مـر الـذي يشـكك فـى جـديتها      
.لصدوره وقتها بناءًا على معلومات مجهولة

انتهاك حقوق الطفولة وقانون الطفل فى القضية: ثانيًا

:انفوجراف عن ا¨حكام الصادرة بحق ا¨طفال

اعدام -سنة -احمد خالد عبد المحسن صدومة 
مؤبد-سنة -محمد حسن عبد الاله 

مؤبد-سنة -مد علي امين عبدا¶ مح
مؤبد-سنة -احمد حسن عبد الاله 

سنة مشدد-سنة -احمد حسن علي حسن طنطاوي 
سنة مشدد-سنة -احمد خالد يونس 

سنة مشدد-سنة -خالد احمد عبدالحميد 

با�ضــافة ل¹نتهاكــات التــي أخلــت بحقــوق المتهمــين فــى الحصــول علــى محاكمــة عادلــة، شــابت تفاصــيل  
القضــية انتهاكــات جســيمة أخلــت با�طــار القــانوني والدســتوري لحقــوق الطفــل، حيــث تختلــف المعاملــة    

طفـل نصوصًـا   الجنائية ل¿طفال عن البالغين والذى يضع لها القانون المصـري واالتفاقيـة الدوليـة لحقـوق ال    
.واضحة تكفل هذا الحق

" يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"
من الدستور المصرى المعدل نص المادة 

نظـام قضـائى خـاص با¨طفـال     ووفقًا لنص نفس المادة، ألـزم الدسـتور المصـرى مؤسسـات الدولـة بإنشـاء       
المجنى عليهم والشهود، ونص على أنه ال يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إال وفقا للقانون وللمـدة  
المحددة فيه، وتـوفر لـه المسـاعدة القانونيـة، ويكـون احتجـازه فـى أمـاكن مناسـبة ومنفصـلة عـن أمـاكن             

المصلحة الفضلى للطفـل فـى كافـة ا�جـراءات التـى تتخـذ       أكد الدستور أيضًا على تحقيق . احتجاز البالغين
.حياله

كفل أيضًا قانون الطفل المصري في المادة الثالثة مجموعة من الحقوق التي يجـب أن يتمتـع بهـا ا¨طفـال،     
: حيث نص فى المادة الثالثة منه على

(١٢)

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

عام
١٨

احمد خالد عبد المحسن 
صدومة 

 إعدامالحكم

السن

عام
١٨

محمد حسن 
عبد الاله 

مؤبدالحكم

السن

عام
١٨

احمد حســـن
 عبد الاله 

مؤبدالحكم

السن

عام
١٧

محمد علي امين 
 Ïعبدا

مؤبدالحكم

السن

عام
١٧

احمد حسن علي حسن 
طنطاوي 

١٥ سنة مشددالحكم

السن

عام
١٨

احمد خالد
 يونس 

١٥ سنة مشددالحكم

السن

عام
١٨

خالد احمد
 عبدالحميد 

١٥ سنة مشددالحكم

السن

وإدارة الكهرباء ومستشفى أوسيم، وقاموا بتفجير عبوة ناسفة فى جراج مركز شـرطة أوسـيم أمـام منـزل     انفوجراف عن اÄحكام الصادرة بحق اÄطفال
.المستشـــار فتحـــى البيـــومى، وتنظـــيم مظـــاهرات ومســـيرات نـــتج عنهـــا إصـــابة أمـــين شـــرطة مســـيحي 

يـات، قـال انهـا مـن خـالل      وبسؤال الضابط مجرى التحريات فى تحقيقات النيابة عن كيفية إجرائه تلـك التحر 
، وبســؤاله عــن أســماء تلــك المصــادر رفــض الضــابط ا¤جابــة معللًــا رفضــه  "ممصــادر ســرية مجنــده بــداخله"

وهـى االجابـة التـي يمكـن عـدها      ". امصادر سرية يخشى البـوح عنهـا حفاظًـا علـى سـريتها وحياتهـ      "بكونها 
لقضـايا والتـى يشـوبها تجهيـل كبيـر بكيفيـة       نمطًا شائعًا لالجابة عن مصادر التحريات فى هـذا النـوع مـن ا   

التوصل إلى أصل المعلومات، اµمـر الـذي يشـكك فـى جـديتها ومـن ثـم فـى إذن النيابـة الصـادر بـالتفتيش،            
.لصدوره وقتها بناءًا على معلومات مجهولة

انتهاك حقوق الطفولة وقانون الطفل فى القضية: ثانيًا
وق المتهمــين فــى الحصــول علــى محاكمــة عادلــة، شــابت تفاصــيل  با¤ضــافة ل¹نتهاكــات التــي أخلــت بحقــ

القضــية انتهاكــات جســيمة أخلــت با¤طــار القــانوني والدســتوري لحقــوق الطفــل، حيــث تختلــف المعاملــة    
الجنائية ل¿طفال عن البالغين والذى يضع لها القانون المصـري واالتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل نصوصًـا       

.واضحة تكفل هذا الحق

" يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"

من الدستور المصرى المعدل نص المادة 

ووفقًا لنص نفس المادة، ألـزم الدسـتور المصـرى مؤسسـات الدولـة بإنشـاء نظـام قضـائى خـاص باµطفـال           
وفقا للقانون وللمـدة  المجنى عليهم والشهود، ونص على أنه ال يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إال

المحددة فيه، وتـوفر لـه المسـاعدة القانونيـة، ويكـون احتجـازه فـى أمـاكن مناسـبة ومنفصـلة عـن أمـاكن             
أكد الدستور أيضًا على تحقيق المصلحة الفضلى للطفـل فـى كافـة ا¤جـراءات التـى تتخـذ       . احتجاز البالغين

.حياله
ثة مجموعة من الحقوق التي يجـب أن يتمتـع بهـا اµطفـال،     كفل أيضًا قانون الطفل المصري في المادة الثال

حـق الطفـل فـى الحيـاة والبقـاء والنمـو فـى كنـف أسـرة متماسـكة           : "حيث نص فى المادة الثالثة منه علـى 
ومتضامنة وفى التمتـع بمختلـف التـدابير الوقائيـة، وحمايتـه مـن كافـة أشـكال العنـف أو الضـرر أو ا¤سـاءة            

الجنسية أو ا¤همال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة واالستغاللالبدنية أو المعنوية أو

كما حدد قانون الطفل المصـري مجموعـة مـن القواعـد للمعاملـة الجنائيـة ل¿طفـال تعتمـد علـى تخفيـف           

من هذا القانون،) (نصت المادة رقم العقوبات وفقًًا للجريمة حيث 

بالسجن المؤبـد وال بالسـجن المشـدد علـى المـتهم الـذى لـم يتجـاوز سـنه الثامنـة           ال يحكم با¤عدام وال "



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

التمتـع  حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنـف أسـرة متماسـكة ومتضـامنة وفـى      
بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافـة أشـكال العنـف أو الضـرر أو ا�سـاءة البدنيـة أو       
المعنويــة أو الجنســية أو ا�همــال أو التقصــير أو غيــر ذلــك مــن أشــكال إســاءة المعاملــة          

واالستغالل

الجنائيـة ل�طفـال تعتمـد علـى تخفيـف      كما حدد قانون الطفل المصـري مجموعـة مـن القواعـد للمعاملـة      
من هذا القانون،) (نصت المادة رقم العقوبات وفقًًا للجريمة حيث 

ال يحكم با�عدام وال بالسجن المؤبد وال بالسجن المشـدد علـى المـتهم الـذى لـم يتجـاوز       "
ومـع عـدم ا�خـالل بحكـم     . سنه الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمـة    

من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفـل الـذى تجـاوزت سـنه خمـس عشـرة سـنة        )(لمادة ا
جريمة عقوبتهـا ا�عـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا          

ويجـوز  . كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليـه بـالحبس مـدة ال تقـل عـن ثالثـة أشـهر       
بة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه للمحكمة بدالً من الحكم بعقو

من قانون الطفل) (من المادة ) (البند 

با�ضافة لما سبق، وضعت االتفاقيات الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عدد من القيـود  
مثـال نصـت المـادة رقـم    على العقوبات الجنائية ل�طفال المدانين بارتكـاب جـرائم جنائيـة، فعلـى سـبيل ال     

من اتفاقية حقوق الطفل أنه ال يجوز الحكم با�عدام أو السجن مدى الحياة على ا¹شخاص الذين تقـل  ) (
أعمارهم عن الثماني عشـر سـنة، ومـن ناحيـة أخـرى أكـد العهـد الـدولي للحقـوق السياسـية والمدنيـة فـي             

يرتكبهـا أشـخاص تقـل أعمـارهم عـن الثامنـة       ، على حظر فرض عقوبـة ا�عـدام علـى جـرائم     )(المادة رقم 
.عشرة سـنة

وفيما يتعلق بالسجن المشدد أو المؤبـد ل�طفـال، فهـذا يتعـارض مـع نـص الدسـتور المصـري علـى تحقيـق           
مـن  ) (المـادة رقـم   المصلحة الفضلى للطفـل فـي كافـة االجـراءات التـي تتخـذ حيالـه، كمـا تتعـارض مـع          

:علىاتفاقية حقوق الطفل التي نصت

".عدم جواز اللجوء إلى احتجاز الطفل إال كملجأ أخير و¹قصر فترة زمنية ممكنة"

فعقوبة السجن المشدد أو المؤبد ضد المصلحة الفضلى للطفـل التـي تقتضـي أن يمـنح الطفـل حقـه فـي        
فـالحكم  ممارسة حياته خارج السجون، كما تقتضي منح ا¹طفال فرصة لدمجهم مرة أخرى في المجتمـع،  

(١٣)

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

البند (٨) من المادة (١٠١) من قانون الطفل

ــة وقــت ارتكــاب الجريمــة    ــة كامل مــن قــانون  ) (ومــع عــدم ا�خــالل بحكــم المــادة   . عشــرة ســنة ميالدي

العقوبــات، إذا ارتكــب الطفــل الــذى تجــاوزت ســنه خمــس عشــرة ســنة جريمــة عقوبتهــا ا�عــدام أو الســجن  
المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بـالحبس  المؤبد أو السجن

ويجـوز للمحكمـة بـدالً مـن الحكـم بعقوبـة الحـبس أن تحكـم عليـه بالتـدبير           . مدة ال تقل عـن ثالثـة أشـهر   
المنصوص عليه 

من قانون الطفل) (من المادة ) (البند 

الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عدد من القيـود  با�ضافة لما سبق، وضعت االتفاقيات 
على العقوبات الجنائية ل¬طفال المدانين بارتكـاب جـرائم جنائيـة، فعلـى سـبيل المثـال نصـت المـادة رقـم          

من اتفاقية حقوق الطفل أنه ال يجوز الحكم با�عدام أو السجن مدى الحياة على ا¯شخاص الذين تقـل  ) (

م عن الثماني عشـر سـنة، ومـن ناحيـة أخـرى أكـد العهـد الـدولي للحقـوق السياسـية والمدنيـة فـي             أعماره

، على حظر فرض عقوبـة ا�عـدام علـى جـرائم يرتكبهـا أشـخاص تقـل أعمـارهم عـن الثامنـة           )(المادة رقم 

.عشرة سـنة

المصـري علـى تحقيـق    وفيما يتعلق بالسجن المشدد أو المؤبـد ل¬طفـال، فهـذا يتعـارض مـع نـص الدسـتور        

مـن  ) (المـادة رقـم   المصلحة الفضلى للطفـل فـي كافـة االجـراءات التـي تتخـذ حيالـه، كمـا تتعـارض مـع          

:اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على

".عدم جواز اللجوء إلى احتجاز الطفل إال كملجأ أخير و¯قصر فترة زمنية ممكنة"

المصلحة الفضلى ل¬طفـال التـي تقتضـي أن يمـنح ا¯طفـال حقهـم       فعقوبة السجن المشدد أو المؤبد ضد 
في ممارسة حياتهم خارج السجون، كما تقتضي مـنح ا¯طفـال فرصـة لـدمجهم مـرة أخـرى فـي المجتمـع،         
فالحكم بالعقوبات المشددة على ا¯طفال ليس فقط انتهاك صارخ للدستور والقانون المصري، بل إنه أيضًا 

.ولة، مما يؤدي �هدار مستقبل الطفل وتدمير حالته النفسية والجسديةيشكل انتهاك جسيم للطف

:احتمالية تعرض طفل أثناء الواقعة لحكم إعدام: ثالثًا

بالتوثيق المباشر مع أسرة المحكوم عليه با�عدام فـى القضـية أحمـد خالـد عبـد المحسـن صـدومة تظهـر         

عامًـا  بناء علـى وقـائع تمـت وهـو طفـل لـم يتعـدى        شكوك حول إصدار المحكمة حكمها عليه با�عدام 

.وهو ما يخالف قانون الطفل المصرى والذى يمنع إعدام ا¯طفال.  أثناء حدوث الواقعة

) والدتـه ووالـده  (إال أنه وفقًا ¯سرته مايو وعلى الرغم من أقوال أحمد فى النيابة بالقبض عليه فى 

ن بيتـه بعـد مداهمـة قـوة أمنيـة للبيـت، ومـن ثـم تقـدمت ا¯سـرة           مـ مـارس  فقد تـم القـبض عليـه    

2 تنص المادة رقم (17) من قانون العقوبات على أنھ "یجوز فى مواد الجنایات إذا اقتضت أحوال الجریمة المقامة من أجلھا الدعوى العمومیة رأفة القضاة تبدیل العقوبة 

على الوجھ اآلتي:
-عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشد .
-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى ال یجوز أن ینقص عن ستة شھور .
-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى ال یجوز أن ینقص عن ثالثة شھور" .



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

بالعقوبات المشددة على ا�طفال ليس فقط انتهاك صارخ للدستور والقانون المصـري، بـل إنـه أيضًـا يشـكل      
.انتهاك جسيم للطفولة، مما يؤدي �هدار مستقبل الطفل وتدمير حالته النفسية والجسدية

:احتمالية تعرض طفل أثناء الواقعة لحكم إعدام: ثالثًا

:أحمد خالد صدومةانفوجراف عن حالة 
مارس : تاريخ ميالده

مارس : تاريخ مداهمة منزله والقبض عليه
مارس : تاريخ ارسال تلغراف االختفاء للنائب العام

مايو : تاريخ التحقيق معه في النيابة
عام: سن أحمد وقت القبض عليه

عليه با�عدام فـى القضـية أحمـد خالـد عبـد المحسـن صـدومة تظهـر         بالتوثيق المباشر مع أسرة المحكوم 
عامًـا  شكوك حول إصدار المحكمة حكمها عليه با�عدام بناء علـى وقـائع تمـت وهـو طفـل لـم يتعـدى        

.وهو ما يخالف قانون الطفل المصرى والذى يمنع إعدام ا�طفال.  أثناء حدوث الواقعة
) والدتـه ووالـده  (إال أنه وفقًا �سـرته  مايو بة بالقبض عليه فى وعلى الرغم من أقوال أحمد فى النيا

مـن بيتـه بعــد مداهمـة قـوة أمنيـة للبيــت، ومـن ثـم تقـدمت ا�ســرة         مـارس  فقـد تـم القـبض عليــه    
وقالـت أسـرته   . مارس يفيد القبض عليه واختفـاءه مـن البيـت فـى هـذا التـاريخ      بتلغراف للنائب العام يوم 

ونصف ومقر ا�من الوطني بإمبابة، ولم مختفيًا لشهرين فى عدة أماكن منها معسكر الكيلو بأنه ظل 
كما أكدوا تعرضه للتعذيب وعدم حضـور محـامين معـه أول جلسـة     . مايو تتمكن من رؤيته إال يوم 

.تحقيق له فى النيابة

جلسة تحقيق معاه، كان متغمي وجسمه أحمد مشافش وكيل النيابة نفسه في أول :  " وفقًا لوالدة أحمد
"مايو لتاني يوم الصبحتعبان من الكهرباء، وفضلوا يحققوا معاه من عصر الخميس 

يتبين من رواية والدة أحمد، أن اعترافـات أحمـد فـي أول جلسـة تحقيـق معـه، تمـت تحـت التهديـد وا�كـراه،           
يحكــم "مــن قــانون ا�جــراءات الجنائيــة ) (ومــن ثــم فــال يجــوز التعويــل عليهــا، حيــث وفقًــا للمــادة رقــم

القاضى فى الدعوى حسب العقيدة  التى تكونت لديه  بكامل حريته، ومع ذلك  ال يجوز له أن يبنـى حكمـه   
وكل قول يثبـت أنـه صـدر مـن أحـد المتهمـين أو الشـهود تحـت         على أى دليل  لم يطرح أمامه فى الجلسة،

"واليعول عليهوطأة ا�كراه أو التهديد به  يهدر 

روى والد أحمد تفاصيل مداهمة منزلهم والقبض على أحمد، مشيرًا إلى أن من أكثر ا�شـياء ازعاجًـا لـه هـي     
:سرقة بعض متعلقات المنزل من قبل قوات ا�من، فيقول

(١٤)

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة
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انفوجراف عن حالة أحمد خالد صدومة

٠٢-٠٧-٢٨٢٠١٥-٠٦-٢٠١٥

تاريخ ميالده

١٧ مارس ١٩٩٧
تاريخ مداهمة منزله والقبض عليه

٢ مارس ٢٠١٥
تاريخ ارسال تلغراف االختفاء للنائب العام

٣ مارس ٢٠١٥

تاريخ التحقيق معه في النيابة

٢١ مايو ٢٠١٥
سن أحمد وقت القبض عليه

 ١٧ عام



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

شخصًـا فـى القضـية لعمليـات اخفـاء قسـرى مـن قبـل         وراق الرسمية للقضـية احتماليـة تعـرض    تظهر ا�
جهات الضبط، منهم الطفل أحمد حسن على حسن، والمتهم المحكـوم عليـه با�عـدام أحمـد خالـد عبـد       

أيـام، فـى أمـاكن احتجـاز     وقد ادعـى المتهمـون تعرضـهم لالختفـاء لفتـرات تفاوتـت بـين يـوم و        . المحسن
يوضح الشكل التالى حاالت االختفاء القسـرى فـى هـذه القضـية     . تلفة مثل قسم امبابة وقسم أوسيممخ

:وهى

انفوجراف ملحق 

الفجـر، أحمـد هـو اللـي فـتح لهـم، كسـروا أبـواب البيـت ودخلـوا           خبطوا على باب البيت الخـارجي السـاعة   "
لبوا البيت وفتشوه، خدوا كل حاجة، موبايالت والالب توب ومسدس صوت بايظ، وبعد ما مشيوا اكتشفنا ق

إنهم خدوا كل الفلوس والدهب اللي في البيت، كان عددهم كتير أوي، قوات خاصـة ملثمـين وأمـن دولـة     
فيـه مـنهم كـانوا    ومباحث، وكان معـاهم أسـلحة كتيـرة، كـانوا قـافلين الشـارع بتاعنـا والشـارع الجـانبي و         

".واقفين على سطح البيت

بخالف االنتهاكات التي تعرض لها أحمد بدايةً من مداهمة منزله وسرقته، مرورًا بتعذيبه داخـل مقـر ا�مـن    
الوطني بإمبابة، ونزع اعترافاته تحت خوف وتهديد، فتعرض أحمد النتهاكات أخرى سواء في سـجن الكيلـو   

:حتجز فيه حاليًا، فيقول والد أحمدونصف، أو سجن القناطر الم

"ونصف، ولما راح سجن القناطر اتحبس انفراديأحمد كان محبوس مع بالغين في سجن الكيلو 

فالحبس االنفرادي نمط من أنماط العنف النفسي الذي يُمارس ضـد المعتقلـين السياسـيين للتنكيـل بهـم،      
ال يجوز إخضاع أحد للتعـذيب وال  "المدنية والسياسية، إنه من العهد الدولي للحقوق) (فوفقًا للمادة رقم 

، كما أن عقوبة الحبس االنفرادي في قـانون  "للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة
تنظيم السجون المصرية هي بمثابة عقوبة إضافية فوق العقوبة ا�ساسية، يجوز لمأمور السجن توقيعهـا  

مـن قـانون تنظـيم    ) (سجون في حاالت معينة كنوع من أنواع التأديب، هكذا نصـت المـادة رقـم    على الم
.السجون المصرية

(١٥)

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة
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مدة ال تقل عن ثاللثة أشهر وال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألف جنيـه وال تجـاوز خمسـة آالف جنيـه     
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفـالً مـع بـالغ    

".و أكثر في مكان واحدأ

)مايو صورة من محضر التحقيق مع أحمد خالد عبد المحسن والذى يقول فيه القاء القبض عليه ( )مايو صورة من محضر التحقيق مع أحمد خالد عبد المحسن والذى يقول فيه القاء القبض عليه (

" أحمد لما راح سجن القناطر اتحبس انفرادي " 

فالحبس االنفرادي نمط من أنماط العنف النفسي الذي ُيمارس ضـد المعتقلـين السياسـيين للتنكيـل بهـم،
فوفًقا للمادة رقم (٧) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إنه "ال يجوز إخضاع أحد للتعـذيب وال
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، كما أن عقوبة الحبس االنفرادي في قـانون
تنظيم السجون المصرية هي بمثابة عقوبة إضافية فوق العقوبة اYساسية، يجوز لمأمور السجن توقيعهـا
على المسجون في حاالت معينة كنوع من أنواع التأديب، هكذا نصـت المـادة رقـم (٤٤) مـن قـانون تنظـيم

السجون المصرية.



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة
مدة ال تقل عن ثاللثة أشهر وال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألف جنيـه وال تجـاوز خمسـة آالف جنيـه     
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفـالً مـع بـالغ    

واذا صحت هذه الرواية فيعد حكم ا�عدام الصادر على أحمد خالد مخالف للقـانون ، لوقوعهـا علـى طفـل     ".و أكثر في مكان واحدأ
بما فيها واقعة تفجير المستشار فتحى البيومى والشروع فـى  . وقت حدوث الوقائع العشرة المنسوبة إليه

والتـى حـدثت أثنـاء اختفائـه قسـريًا، وهـى الروايـة التـى كـان يجـدر علـى النيابـة             مـارس  قتله بتاريخ 

والمحكمة من بعدها التيقن منها قبل إصدارها هذه ا¢حكام

خاتمة وتوصيات

رغم احتواء القضية على انتهاكات عدة أخلت بحقوق المتهمين الثالثين فى الحصول على محاكمة عادلة، 
ن ا�كــراه المــادى والمعنــوى، إلــى جانــب تعرضــهم لفتــرات متفاوتــة مــن ا�خفــاء    مثــل تعرضــهم ¢نــواع مــ 

وهـى  . القسرى، با�ضـافة لتجاهـل النيابـة طلبـات العـرض علـى الطـب الشـرعى وتجهيـل مصـادر التحريـات           
.االنتهاكات التي طالت حتى المتهمين ا¢طفال فى هذه القضية

مين فـى الحصـول علـى محاكمـة عادلـة، وبـا¢حرى القضـايا        ورغم تأكيد المواثيق الدولية على حقوق المته
التي يتم الحكم فيها با�عدام، ورغم احتواء الدستور وقانون الطفل على العديد من النصوص التي تكفل 
حقوق الطفـل وتعتبرهـا أحـد العوامـل المخففـة مـن ا¢حكـام المشـددة، إال أن ا¢حكـام الصـادرة فـى هـذه             

ائهــا علــى أحكــام با�عــدام علــى أربعــة متهمــين، والحتوائهــا علــى أحكــام     القضــية جــاءت صــادمة الحتو 

ســنة وقــت ا�حالــة للمحكمــة، وهــو مــا يضــع أســئلة حــول بالمشــدد والمؤبــد علــى طفلــين لــم يتجــاوزا 

.طبيعة ما بنت عليه المحكمة عقيدتها واطمأنت لها أثناء إصدارها تلك ا¢حكام

:بالدى الهيئات القضائية والجهات المعنية بـوعليه، توصى الجبهة المصرية ومركز 

(القضـية رقـم   نناشد محكمـة الـنقض بالغـاء ا¢حكـام التـي صـدرت بحـق ثالثـين مـتهم فـي           -

ــا  بـــ ) كلــى شــمال الجيــزةلســنة /جنايــات مركــز أوســيملســنة  خليــة "المعروفــة إعالميً

المتهمـين، ولتعـارض أحكـام ا�عـدام والسـجن المشـدد       ، لعدم وجود أدلـة كافيـة تثبـت تـورط     "أوسيم 

مـن  ) (من قانون الطفل المصري، والمـادة رقـم   ) (بحق ا¢طفال مع الدستور المصري، والمادة رقم 

اتفاقية حقوق الطفل، وإعادة التحقيق في القضية، وسماع أقوال المتهمـين ومـا ادعـوه مـن تعرضـهم      
.للتعذيب

ية المختصـة بفـتح تحقيـق خـاص فـي ممارسـات النيابـة مـن حيـث الحياديـة           نوصى الهيئـات القضـائ  -

ومحاسـبة المسـؤولين عـن ممارسـة االخفـاء القسـري       . وتغولها كسـلطة اتهـام علـى سـلطة التحقيـق     
.للمتهمين وتعذيبهم

نطالب البرلمان المصرى بتجريم االختفاء القسري بنص واضح وصـريح فـي قـانون العقوبـات المصـري      -

والتوقيــع علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع ا¢شــخاص مــن االختفــاء  . ال تســقط بالتقــادمكجريمــة 

.القسري لعام 

(١٦)

وعليه، يوصى مركز بالدى و الجبهة المصرية الهيئات القضائية والجهات المعنية بـ :



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩)

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة

نهيب بالمجلس القومي ل�مومة والطفولة إعالن رفضه �حكام ا�عدام والسجن المؤبـد والمشـدد   -

.قبلهمالصادرين بحق ا�طفال، وسعيه لحماية هؤالء ا�طفال من إهدار حياتهم ومست

:الملحقات

جدول يوضح حاالت ومدد االختفاء القسرى فى القضية-

ــبط  ا�سماء ــاريخ الضــ تــ
الرسمى

ــبط   ــاريخ الضـــ تـــ
وفقًا لالعترافات

أماكن االختفاءمدد االختفاء

محمــد فــوزي عبــد    
العــــاطي محمــــود   

الدميري

غير محدديوم واحد

احمــــد خالــــد عبــــد 
المحسـن مصــطفي 

صدومة

غير محدد

احمـــد حســـن علـــي 
حســــــــــن علــــــــــي 

طنطاوي عبدالاله

غير محدد

ــد محمــد   احمــد خال
عبــد الحــي ابــراهيم 

يونس 

غير محدديوم واحد 

محمــــــــود خالــــــــد 
محمـــد عبـــد الحـــي 

يونس

غير محدد

ــيد  ــور الســـــ منصـــــ
منصور ابو زيد 

قسم امبابة

اســــــــامة الســــــــيد 
عبــــــــاس الســــــــيد 

منصور عبد الاله 

قسم اوسيم

خالــــد احمــــد عبــــد 
الحميد ابراهيم 

قسم امبابة

ــت   ــين طلعــــــ امــــــ
عبدالستار حسـانين  

قسم امبابة

الملحقات :

(1)

(١٧)



ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(٩) (١٨)

)مارس الخاصة بأحمد وتوضح تاريخ ميالده صورة من شهادة الميالد (

(٢) الوثائق الخاص بأحمد خالد صدومة

قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــة



قــــــوانيــــــن غيــــــــر ملزمــــــةا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مركز بالدي للحقوق والحريات(١٩)

ا�حكام الجائرة تطول ا�طفال

مدة ال تقل عن ثاللثة أشهر وال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألف جنيـه وال تجـاوز خمسـة آالف جنيـه     
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفـالً مـع بـالغ    

".و أكثر في مكان واحدأ

)مارس صورة من التلغراف الذي تقدمت به أسرة أحمد خالد للنائب العام بتاريخ (
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