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 لتكن الجلسة األخیرة منصفة وعادلة

 أحزاب ومنظمات حقوقیة تطالب المحكمة باإلفراج عن "جدعان بالدي" في الجلسة المقررة
 للنطق بالحكم غًدا

 

باإلفراج مطلبها أدناه الموقعة والمنظمات األحزاب تجدد بالحكم، للنطق المقررة الجلسة من ساعات               قبل
بالدي- (مؤسسة قضیة خلفیة على المتهمین الستة، وزمالئهما حسانین ومحمد حجازي أیة من كل                عن
تعقب استمرار تعكس وملفقة، مختلقة بتهم 2014 مایو من احتیاطًیا والمحبوسین شوارعنا)،              أطفال
األهلي العمل وممارسة التنظیم لحریة والقمع التضییق لسیاسات نموذًجا وتعد الشبابیة،             المبادرات

 والتطوعي.

والتأجیل البیروقراطیة والتعقیدات القانونیة الخروقات من الكثیر بدایاتها من شهدت قد المحاكمة              كانت
المقرر القانوني الحد حبسهم مدة تجاوز رغم احتیاطًیا المتهمین حبس استمرار مع طویلة لمدد                المتكرر
في اإلنسان حقوق لجنة عن صدر تقریر والتحلیل بالرصد أورده ما وهو االحتیاطي، للحبس فقط                 بعامین
والشبكة اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز مع بالتعاون وویلز، انجلترا في المحامین              نقابة
المتهمین احتجاز استمرار أن إلى خلص قد التقریر كان .2016 نوفمبر في للحقوق               األورو-متوسطیة
للمحكمة، حقیقیة إدانة أدلة أي تقدیم في العام النائب فشل منتقًدا وعقابیة. تعسفیة طبیعة ذو إجراء                  هو
من المتهمین براءة الشرعي الطب تقاریر أقرت بعدما السیما االعتقال، منذ شهًرا ثالثین مرور                رغم
واالختطاف والتهدید والعنف القوة واستعمال األطفال، عرض بهتك المتعلقة إلیهم المنسوبة التهم              معظم
بالضرب علیهم والتعدي إباحیة، مواد تصویر في لهم الجنسي واالستغالل ضدهم، والخداع              واالحتیال
أو جنسي انتهاك أو تعذیب آثار وجود عدم التقاریر أقرت إذ والجنس. الفجور ممارسة على                 إلجبارهم
بالشهر –والموثقة النفي شهود شهادات عن فضًال الواقعة، محل الفترة في األطفال من ألي عرض                 هتك
إنسانیة معاملة یعاَملوا كانوا األطفال بأن أقروا ممن المقر، على والمترددین المتطوعین من               العقاري–

  كریمة، وموجودین في مكان معلوم، تكرر تردد األهالي والمتطوعین علیه.

أقدمت خالصة، شبابیة مبادرة هي اإلنسانیة”، جزیرة – “بالدي مبادرة مشروعات أحد شوارعنا،                أطفال
خدمة أساسي بشكل تستهدف ،2011 ینایر 25 بعد وآخرین، حسانین محمد وزوجها حجازي أیة                علیها
وزارة أن تعنت إال سیاسیة، انتماءات أو توجهات أي عن بمعزل شبابیة ورؤى بجهود وتنمیته،                 المجتمع
2002 لسنة 84 للقانون -بالمخالفة اإلشهار رقم بالدي مؤسسة منح في األمنیة والجهات               التضامن
بممارسة القضیة في المتهمین لكافة اتهام توجیه إلى أدى قد األهلیة- والمؤسسات الجمعیات لعمل                المنظم

 عمل من أعمال الجمعیات دون إتباع أحكام القانون، ومن خالل كیان غیر مشهر.

للنطق الجاري مارس 23 غًدا والمقررة التالیة الجلسة في تنتظر أدناه الموقعة والمنظمات               األحزاب
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محمد وزوجها حجازي أیة مؤسسة: شباب من واالنتقام التنكیل مسلسل المحكمة توقف أن               بالحكم،
وتقضي محمد، السید ومحمد مجدي، كریم ربه، عبد إبراهیم فرج، أمیرة محمد، طلعت شریف                حسانین،
3 من یقرب لما دام حبس بعد جمیعهم، عن واإلفراج إلیهم، المنسویة الملفقة التهم جمیع من                  ببراءتهم
على منفردة قدرتها عدم من الدولة اشتكت لطالما مشكلة مواجهة في إسهامهم على عقاًبا                سنوات
السیاسات هذه مثل أن من المنظمات وتحذر علیها. للقضاء متخصصة شبابیة لطاقات وحاجتها               مقاومتها،

 القمعیة –خاصًة ضد الشباب– تمثل تهدید صریح لمستقبل هذا البلد.

 

 التوقیعات:

 من األحزاب السیاسیة:

 - حزب العیش والحریة (تحت التأسیس)

 - حزب التیار الشعبي (تحت التأسیس)

 - أمانتي المرأة والحقوق والحریات بالحزب المصري الدیمقراطي االجتماعي

 

  من المنظمات:

 1. نظرة للدراسات النسویة

 2. الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة

 3. الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان

 4. المرصد المصري لالستشارات والتدریب

 5. المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

 6. المفوضیة المصریة للحقوق والحریات

 7. المنظمة العربیة لإلصالح الجنائي

 8. جمعیة بنت األرض بالمنصورة

 9. مؤسسة الحقانیة للحقوق والحریات

 10. مؤسسة حریة الفكر والتعبیر

 11. مؤسسة سالمة لتنمیة النساء

 12. مؤسسة قضایا المرأة المصریة



 13. مجموعة المساعدة القانونیة لحقوق اإلنسان

 14. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

 15. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 16. مركز الندیم لتأهیل ضحایا العنف والتعذیب

 17. مركز حابي للحقوق البیئیة

 18. مركز عدالة للحقوق والحریات

 19. مركز هشام مبارك للقانون

 20. مركز هلیوبولیس للتنمیة السیاسیة وأبحاث حقوق االنسان

 21. مصریون ضد التمییز الدیني


