
   

 

 
	
	
	

	 الُمرسل إلیھ :
السید رئیس جمھوریة مصر العربیة، عبد الفتاح السیسي 	

 
نسخة إلى :   

معالي المستشار أحمد الزند ، وزیر العدل المصري   
وزیر الدفاع المصريمعالي السید صدقي صبحي،   

السید میشیل فورست ، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعین عن حقوق اإلنسان  
السید بن ایمرسون، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان 	

والحریات األساسیة في سیاق مكافحة اإلرھاب  
دة الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة التعبیرالسید دایفید كاي ، مقرر األمم المتح  

فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي .  
 

الموضوع: التوقیف التعسفي للصحافي والمدافع عن حقوق االنسان السید حسام بھجت.  
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الرئیس ،  السید  
تحیة وبعد   

من الشبكات الكبرى التي تضم أفراًدا وجماعات من جمیع أنحاء الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  ُتعد
 270البالغ عددھم  العالم . وھي تعمل على تحقیق العدالة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة مستندة إلى حقوق اإلنسان عن طریق أعضائھا

دولة. 70عضوا والمنتشرین في   
، الُمدافع عن حقوق نتوجھ لسیادتكم بھذه الرسالة لإلعراب عن قلقنا العمیق إزاء المعاملة التي تلقاھا السید حسام بھجب 

مجلس إدارة الشبكة ورئیس  "،المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة  " حقوقیةالالمنظمة  ، والصحافي االستقصائي ، ومؤسساإلنسان
تقاریر عن استدعاء السید بھجت للمثول أمام المخابرات الحربیة للتحقیق  وردت إلینا العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. 

عدة مقاالت عن ،  ثم حبسھ على ذمة التحقیق على خلفیة نشره  2015نوفمبر  8معھ في مقرھا في القاھرة  بتاریخ یوم األحد الواقع فیھ 
الجیش المصري. وبلغنا أن النیابة العسكریة اتھمت السید بھجت بنشر أخبار كاذبة من شأنھا إلحاق الضرر بالصالح العام ، وذلك بموجب 

ھ لم ُیسمح وزارة الدفاع . ونحن ندرك أن روایاتشرون معلومات تتعارض مع  قانون مكافحة االرھاب الذي یجّرم الصحافیین الذین ین
صطحاب محاٍم أثناء االستجواب. أو ا للسید بھجت إدخال ھاتفھ  

إن الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تدین بشدة االعتقال التعسفي للسید بھجت ، وترفض رفضا قاطًعا  
ى أن ھذا االعتقال ما ھو إال انعكاس لممارسات ھذا االنتھاك الجسیم لحقوق االنسان ، ال سیما حقھ في حریة التعبیر. ونّود اإلشارة إل

متواصلة بحق الصحافیین والمدافعین عن حقوق االنسان وتعرضھم للمضایقات واالعتقال والسجن بذریعة تطبیق قانون مكافحة االرھاب 
یاسي . الذي تعرض النتقادات واسعة ، حیث یبدو جلًیا أن الغایة منھ إسكات اآلراء المعارضة وحظر النقاش الس  

لما كانت مصر طرًفا في العھد الدولي الخاص  بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، فإنھا تضمن حق كل فرد في الحریة واألمن على  
شخصھ والحمایة من االعتقال أو االحتجاز التعسفي.  إن مصر ملتزمة أیًضا بضمان حق كل محتجز في أن یحاكم ضمن مھلة معقولة أو 

راعاة تطبیق كل ضمانات المحاكمة العادلة ، بما في ذلك ضمان جلسة استماع عادلة وعلنیة أمام محكمة مختصة االفراج عنھ ، مع م
ومستقلة ونزیھة منشأة بموجب القانون. كذلك یتعین على مصر الحرص على ضمان معاملة جمیع المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة 

تصون الكرامة األصیلة .  
في المیثاق االفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب الحرص على ضمان  اطرفً  صفتھایتوجب على مصر بة على ذلك ، عالو 

المبادئ و ر صراحة في مبادئھا العامةاستقالل المحاكم . ونّود لفت عنایتكم إلى أن اللجنة االفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، تحظ
التوجیھیة الخاصة بالحق في المحاكمة المنصفة والمساعدة القانونیة في افریقیا ، اختصاص المحاكم العسكریة في النظر بقضایا المدنیین 

تحت أي ظرف من الظرف .   
وحقھ في  كما ینص العھد الدولي الخاص  بالحقوق المدنیة والسیاسیة على حق كل فرد في اعتناق اآلراء من غیر مضایقة ،

 حریة التعبیر ویشمل ذلك حریة التماس المعلومات وتلقیھا ونقلھا للغیر . باالضافة إلى ذلك ، ُنذّكر سیادتكم بالتزام جمھوریة مصر  في
ان دعم المعاییر المنصوص علیھا في إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعین عن حقوق اإلنسان، ومن بینھا اتخاذ كل التدابیر الالزمة لضم
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ضار أو ضغط أو أي اجراء تعسفي نتیجة لعملھ أو عملھا في الدفاع عن حقوق  عنف أو تھدید أو انتقام أو تمییزحمایة الجمیع من أي 
االنسان وتعزیزھا .   

نناشد سیادتكم العمل على : بناء على كل ما تّقدم ،   
ط كل التھم المنسوبة إلیھ من قبل النیابة العسكریة .ضمان االفراج الفوري وغیر المشروط عن السید بھجت والحرص على إسقا)1  
حقوقھ أثناء االحتجاز التي  اتخاذ تدابیر فوریة لضمان حمایة كلومھما كانت المدة ،  استمرت النیابة بحبس السید بھجتفي حال )2

تأخیر ال موجب لھ. حقھ في االتصال بمحام یختاره بنفسھ ، وحقھ بمحاكمة عادلة من غیر ، من جملة أمور أخرى تشمل  
كفالة حریة التعبیر وحریة الرأي في جمھوریة مصر لجمیع األفراد ، بما في ذلك الصحافیون. )3  
القانون الدولي لحقوق لحمایة التي تكفلھا لھم معاییر التأكد أن المدافعین عن حقوق االنسان العاملین في مصر یتمتعون بكل أنواع ا)4

اإلنسان .  
الوالیة القضائیة للمحاكم العسكریة على المدنیین ، إقرارا منكم أن ھذه الممارسات تتناقض مع االلتزام بتوفیر ضمانات إنھاء ممارسة )5

المحاكمة العادلة ، بما في ذلك ضمان جلسة استماع عادلة وعلنیة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزیھة منشأة بموجب القانون.  
 

عنا على المستجدات بشأن التدابیر المتخذة في ھذا الصدد.في الختام ، نطلب من سیادتكم اطال 	
 

 
 

الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بالنیابة عن 		     
المدیر كریس غروف                                                                                                       

 
 
 
 

	


