
1 
 

 9191كانون أول ديسمبر/ 91القاهرة في 
 

 وجز حولم
 ي في مصرزيارة سجن المرج العموم

 (9191كانون أول  ديسمبر/ 91 االثنين)
 

لتفقد أوضع السجون  المقررة تهالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان أولى زيار المشترك ل وفدال أجرى
 61صباح يوم االثنين الموافق  القاهرة يشمال "سجن المرج العمومي"المصرية، والتي بدأت بزيارة 

، والتي تواصلت على مدار ثالثة ساعات، تخللتها لقاءات مع السيد مساعد 9162كانون أول ديسمبر/
وزير الداخلية لقطاع السجون وقيادات القطاع برفقة قيادات من قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية، 

حول األوضاع في السجون ومراكز االحتجاز، وتفقد  وشملت مناقشة بعض بواعث القلق المتداولة
 السجن المذكور ولقاء السجناء واالطالع على الحالة المعيشية وبرامج التأهيل واإلدماج. منشآت

، ورشحت 9162تشرين أول وتأتي هذه الزيارة تلبية لطلب تقدمت به المنظمة في أكتوبر/
األولى من برنامج تتطلع المنظمة المتداده، وقد تلقت المنظمة خمسة من السجون لتنفيذ المرحلة 
، وتقدمت المنظمة على إثرها 9162كانون أول ديسمبر/ 2المنظمة الموافقة على إجراء الزيارات في يوم 

في أعقاب تنفيذ الندوة الوطنية  9162كانون أول ديسمبر/ 61 االثنينبطلب تنفيذ أول زيارة في يوم 
(، وتضمن 9162كانون أول  ديسمبر/ 61 – 61انون العقوبات في مصر" )حول "مراجعة وتحديث ق

كانون ديسمبر/ 69الطلب تسمية أعضاء الوفد المشترك والذين تمت الموافقة عليهم جميعًا يوم الخميس 
 .9162أول 

يراد وُعنيت المنظمة من خالل هذا الموجز بتقديم صورة لوقائع الزيارة، و  بواعث القلق التي ا 
وذلك  ،ا الوفد خالل اللقاء مع السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والتوضيحات التي قدمهاأثاره

الجوانب التي ستكون موضع االهتمام في الزيارات ألهميتها في عرض وجهة نظر المسئولين، وفي 
 المرتقبة.

 

 :الوفد المشترك
األستاذ "عالء شلبي" رئيس من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان كل من:  المشترك وفدضم ال

مناء المنظمة، والدكتورة "نيفين األ، واألستاذ "محسن عوض" عضو مجلس مجلس األمناءالمنظمة 
واألستاذ "محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة، واألستاذ "إسالم أبو ، مناءاألمسعد" عضو مجلس 

  ." مدير الوحدة القانونية بالمنظمةهبرامج بالمنظمة، واألستاذ "أحمد رضا طلبالعينين" مدير ال
أمين عام المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، واألستاذة اذ "عصام شيحة" األستضم الوفد أيضًا و 

التي تنشط مع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في  منظمة "هاندز أوف كاين" ممثلة"إليزابيتا زامبروتي" 
 متعلق بتعزيز العدالة الجنائية ومكافحة العقوبات المغلظة.دولي مشروع 
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 :وقائع الزيارة
مصلحة مساعد وزير الداخلية لقطاع  "هشام البرادعي" اللواءالسيد ل الوفد ااستقبكان في 

 المرافقة.السجون وعدد من القيادات األمنية 
والسيد لسيد وزير الداخلية كل من اوفي مطلع الزيارة، أعرب رئيس الوفد عن الشكر والتقدير ل

السيد مساعد الوزير النائب العام على موافقتهما على قيام المنظمة بزيارة السجون، وكذا الشكر إلى 
ور الستقبال وحرصهم على الحضلقطاع السجون والسيد مساعد الوزير لقطاع حقوق اإلنسان لمساندتهم 

 الوفد.
إلى أهمية هذه الخطوة باعتبارها مؤشر على انفتاح وزارة الداخلية الوفد أعضاء شار وأ

والسلطات المصرية إلتاحة الزيارات للسجون ومراكز االحتجاز للمنظمات الحقوقية غير الحكومية، 
ة حقوق اإلنسان بمجلس باإلضافة إلى االستئناف النشط لزيارات المجلس القومي لحقوق اإلنسان ولجن

النواب، والذي يدعم بشكل جوهري تأكيد الدولة المصرية على مضيها قدمًا في تعزيز حماية واحترام 
حقوق اإلنسان، وتوافر الشفافية التي عكسها أداء وفد مصر الرسمي إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة 

 . 9162تشرين ثان  نوفمبر/لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة 
وأكد الوفد أيضًا أن هذا االنفتاح يساهم بأثر مهم في معالجة شعور المسئولين المصريين 
بالغبن تجاه االتهامات غير المدققة بانتهاك حقوق اإلنسان، مؤكدين في الوقت ذاته على وجود بواعث 

مختلف مؤسسات  قلق وتحديات تحتاج للمعالجة، وهذه ظاهرة موجودة في كافة الدول، وأن التعاون مع
حقوق اإلنسان واإلنصات لمقترحاتها وتوصياتها هو الطريق األمثل لمعالجة هذه المشاعر، كما أنه 

 سيدعم بال شك ثقة المجتمع المحلي في أداء السلطات.
السجن واللقاء مع السجناء، وشملت الجولة  منشآتوعقب مناقشة أولية، قام الوفد بتفقد 

وي النزالء، ومكان الزيارة، ومناطق التريض، وملعب كرة القدم، والمخبز، : مكان استقبال ذالتفقدية
والمطبخ، والمكتبة، وفصل محو األمية، ومصنع الحالوة الطحينية "المروج"، والمركز المتطور لتدريب 

وناقش المجلس بعض السجناء في األماكن  ،وتأهيل السجناء، ومستشفى السجن والعيادات الخارجية
 المتنوعة.

 

 :مناقشة بواعث القلق العامة
وعقب الجولة، أعرب الوفد عن إشادته بما شاهده خالل الجولة ومدلوالته اإليجابية، وتابع 
مناقشاته مع السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون حول عدد من بواعث القلق، وفي مقدمتها: 

س؟، الشكاوى إزاء التكدس، وما إذا كانت خطة بناء السجون الجديدة تستهدف التوسع ومعالجة التكد
عمال بروتوكوالت سبق توقيعها مع مؤسسات مدنية لتطوير برامج  وجدوى برنامج التأهيل واإلدماج وا 
اإلدماج، ونمط العقوبات التأديبية المتبعة والضمانات المحاطة بها، ومنهجية التعامل مع المحكوم عليهم 

ر عن برامج بناء قدرات طواقم واالستفسانهائيًا باإلعدام في سياق عدم تنفيذ األحكام على غالبيتهم، 
وتوافر قاعدة بيانات محدثة حول نزالء السجون على نحو يساعد النيابة العامة في التفاعل مع السجون، 
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يداع السجناء في سجون قريبة من محال إقامتهم لتسهيل الزيارات االختفاء القسري المتواترة،  ادعاءات وا 
مكانية مساهمة عائداتوآلية الزيارات،  األنشطة االنتاجية للسجناء في مساندة أسرهم خارج السجن،  وا 

 وسبل تنشيط سياسات العفو واإلفراج الشرطي. 
 

 وأوضح السيد مساعد الوزير لقطاع السجون ما يلي:
 وخاصة الخارجية أن الوضع الحقيقي داخل السجون مختلف عما يتم تداوله في وسائل االعالم 

منذ المحلي في أذهان المجتمع حتى السائدة السلبية عن الصور النمطية  تماماً  ومختلف ،منها
 عقود.

  أعرب عن سعادته بمناقشة الوفد الذكية لسجناء خالل الزيارة، وخاصة رواد المكتبة والمرضى
  المحتجزين بالمستشفى.

 باًل أن قطاع السجون يتعامل مع النزيل باعتباره شخص خالف القانون، لكنه يظل إنسانًا قا
عادة إدماجه، وهذا استثمار مهم في  لإلصالح ويجب معاملته بأفضل االساليب لرعايته وتأهيله وا 

 األمن االجتماعي وبالتالي في التنمية.
 لرفع قدرات الضباط والموظفين المهنية دورات الفعاليات و العديد من الأن وزارة الداخلية تقوم ب

، ومنها دورة تدريبية تنظمها وبشكل دوري معاملة النزالء المعنيين برعاية السجناء حول معايير حسن
نقص المناعة المكتسبة   حول التعامل مع مرضا ومسؤواًل ضابطً  (96)لنحو  حالياً  األمم المتحدة
 .في السجون

  من المجلس القومي لحقوق اإلنسان، كمال التقى السيد  استقبل منذ أيام قليلة وفدا "سجن المرج"أن
شديد الحراسة، باإلضافة إلى زيارات سابقة  "سجن المنيا"المساعد وفدًا للمجلس قبل ايام في 

 ، وزيارات أخرى مرتقبة.9162تشرين أول  للمجلس لسجون أخرى منذ أكتوبر/
  األعياد افة إلى الزيارات األخرى في وفقًا للقانون، باإلضيوما  61تتم كل  ذوي النزالءزيارة

ال يتوافر نظام لكن ساعتين. و  ونصف إلى والمناسبات القومية، وتكون الزيارة في حدود ساعة
ردًا على سؤال للوفد، بينما يقوم الضباط في الحاالت  لتواصل السجين بذويه من خالل الهاتف

 .اإلنسانية بتأمين هذا االتصال
  إلى  مبشكل عاجل نقله تتولى اإلدارة نقلهمطبية عاجلة رعاية حاجة إلى ب همأن النزالء الذين

التي  إحدى المستشفيات الجامعيةإلى  النقلبسرعة  حرجةال في الحاالت والتوجيه ،مستشفى السجن
 قبل استيفاء الموافقات الرسمية.عادة يتم ذلك تستدعيها حالته الصحية، و 

 من مع االتصال بذويه من خالل هاتف مؤ لسجن يسمح للنزيل المريض في مستشفى خارج ا
 طمئن ذويه على حالته الصحية.عن تأمينه لكي يُ  بط المسئولاالض

 المركز القومي"وملتزمون بالكميات التي يحددها ن الوجبة الغذائية التي تصرف للنزالء متكاملة أ 
 .التي تتوافق مع المعايير الدولية ويتوافر بها كافة المعايير الصحية "للبحوث
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  ألي أزمة كان تثار في العصور السابقة  خاص به تالفياً  "مخبز" فيهأن كل سجن في مصر يتوافر
باعتباره مكون رئيس في الوجبة و  أو تعرضه للتلف خالل النقل والتخزين، من عدم توافر الخبز

 الغذائية للمواطن المصري بوجه عام.
  ُالتأهيل وتغيير  اهتمام بالغ بثقافة نزالء السجون، فيسمح لهم بالتثقف والتعلم بغرضولي القطاع ي

 كما يتم مراعاة فصل السجناء غير الخطرينفصل النزيل عن الجريمة، سلوكهم، في سياق السعي ل
 .   تستغلهعن العناصر االجرامية التي يمكن أن 

 ويجري بحسب رغبة كل نزيل،  يتم من خالل اختيارهم شغال النزالء بالحرف والعمل المناسبإ أن
    .ورش لتعليم النزالء الحرف واألعمال اليدويةفي 

  يف العبء على كاهل موازنة الدولة، االكتفاء الذاتي وتخف متنوعة لتحقيقيتوافر بالسجون مصانع
ُتوفر مزرعة وعلى سبيل المثال ُيوفر مصنع "المروج" سلعة الحالوة الطحينية لكل السجون، و 

 المواشي اللحوم لكل السجون.
  دورية من خالل ندوات توعية والبعد عن التطرفتدعم السجون الحريات الدينية . 
  ًي رصيد خاص بكل ويتم إيداعها ف ،مقابل أعمالهم وأشغالهم داخل السجن يتقاضى النزالء أمواال

" الكانتين"يمكن له استخدام الرصيد في شراء احتياجاته من و  ،مانات بالسجننزيل في صندوق األ
يقدم بعض أو كل هذا الرصيد لمساندة اسرته خارج أن  بحسب رغبته ، كما يمكن)كافيتيريا السجن(

 .السجن وفق طلب كتابي
 وزواج، األقارب يتبنى القطاع ووزارة الداخلية السماح للسجناء بالخروج في الحاالت اإلنسانية )وفاة 

 (.األقارب
  مع اقتراب انتهاء مدة للسجين فيها سمح يُ التي نتقالية" االفترة النظام "قطاع السجون استحدث

مع أسرته ثم العودة إلى محبسه بهدف مساعدته  ساعة 14لقضاء  دون حراسةبالخروج  عقوبته
 .بعد انهاء عقوبتهفي المجتمع  على العودة لالندماج

  التكدس، وخطة بناء السجون الجديدة، فقد أكد السيد المساعد أن أية وفيما يتعلق بالحديث عن
كثافات داخل السجون ال تتعلق بقطاع السجون وليست هو المعني بذلك، بل تتعلق بارتكاب الجرائم 
ذاتها، كما ُأشير إلى توافر إرادة حقيقة لدى الدولة لتقليل الكثافة داخل السجون وتقليل أعداد 

ء، خاصة مع ما يشكله من عبء مالي كبير على عاتق الدولة، وُيهم القطاع أن السجناء والنزال
تضم السجون أقل عدد ممكن من النزالء، ويتضح ذلك في العدد الهائل من قرارات العفو الرئاسي 
وقرارات االفراج الشرطي خالل األعوام الماضية، وكذلك قرارات اخالء سبيل المحبوسين احتياطيا 

 يد من القضايا قيد التحقيق وقرارات حفظ بعضها اآلخر.على ذمة العد
 تم توضيح أن قطاع السجون يضم العديد من السجون  اء سجون جديدة في الفترة األخيرة،وحول بن

وأكثر وباتت بنيتها  عام 611المنشأة منذ عقود ويصل بعض هذه السجون إلى ما يقرب من 
ها محل السجون القديمة، إحالل سجون جديدة بهدف بناء وتقوم خطة الدولة حالًيا إلى متهالكة،

تلبي  القابلة للتطوير، ويجري ذلك وفقًا لمعايير هندسية السجونوصيانة تجديد  بالتوازي مع جهود



5 
 

مناطق  سجون جديدة في إلى المتهالكة االنتقال تدريجيًا من السجون القديمةويتم ، المعايير الدولية
 انشاء سجون جديدة ليس الغرض منه زيادة السعة االستيعابية. ، وأنتقع خارج التماس السكاني

 االختفاء القسري، فال يوجد بالسجون  ادعاءاتالرد على تم توضيح أن قطاع السجون ليس معني ب
بالمحكوم عليهم أو مقيدي الحرية وفق القانون، فأي والسجون معنية فقط  ،معتقلين أو مختفين

شخص يدخل السجن يكون وفق أوراق ومستندات رسمية من جهات التحقيق أو المحاكمة، وال يمكن 
، وال يوجد سجين دون استيفاء كافة األوراق الرسمية المقررةلمأمور السجن أن يستقبل شخص دون 
 .ملف كامل يتضمن السند القانوني لحبسه

  قرارات من رئيس  1صدر حوالي تم توضيح أنه ، اإلفراج الشرطيمن العفو و ستفادة البالنسبة لو
الجمهورية تتعلق بالعفو عن إكمال باقي العقوبة في المناسبات الرسمية للدولة، وكذلك قرارات 

االفراج رئاسية أخرى بالعفو عن العقوبة، وأيضا يتولى القطاع متابعة ملفات السجناء لالستفادة من 
دراسة االفراج الشرطي ل اسبوعياً  ، حيث تجتمع لجنة في القطاعبصفة دورية أسبوعية الشرطي عنهم

، ويمكن متابعة ذلك وتوثيقه بسهولة ويتم االعالن اً والعفو الرئاسي بواقع أربعة اجتماعات شهري
 عنه. 

  تم توضيح أن  ،إقامة ذويهملتعامل مع طلبات السجناء لنقلهم إلى مناطق قريبة من محال لوبالنسبة
سجن، فيما استقرار وضع النزيل داخل البالقانون والئحة السجون، كما يتوقف على األمر يتعلق أوال 

في  "وميمسجن ع"ففي الغالب يودع في  ،يزال قيد المحاكمة اليخص إذا كان محبوس احتياطيا و 
ين وامكانية نقله إلى سجن قريب نطاق المحكمة، وفور االستقرار على وضعه يتم دراسة ملف السج

يجوز مكافأة النزيل  فال ،سيرته داخل السجنوحسن  النزيلعلى سلوك  رمن ذويه، كما يتوقف األم
 ، كما يرتبط األمر بمدة عقوبة السجين. غير المنضبط

  ُأشير إلى وجود حالة نزيل وحيد محكوم ، منهجية التعامل مع المحكوم عليهم نهائيًا باإلعداموحول
، كما أشير أيضا إلى أن المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام يتم إيداعهم "سجن المرج"عليه باإلعدام في 

وال يتم اختالطهم بباقي السجناء داخل السجون حرًصا على  ،في مكان مخصص لهم وحدهم
للتعامل مع  اليه باإلعدام طبيب نفسي يوميً سالمتهم وسالمة باقي النزالء، ويقوم بزيارة المحكوم ع

ويتم تمكينهم من اللقاء بذويهم في كافة األوقات التي يطلبون فيها ذلك  ،حالتهم النفسية ومتابعتها
 .دونما تقيد ببرنامج الزيارات، واالستجابة لكافة مطالبهم

  االنفرادي كعقوبة تأديبية وبين إيداع السجين في زنزانة  والفارق بين الحبس العقوبات التأديبيةوحول
تم توضيح أن نظام التأديب يتم وفق ما هو منصوص عليه في قانون والئحة السجون، وتتم  ،منفردة

في حال مخالفة السجين قواعد السجن كأن يتسبب في هياج السجناء أو االعتداء على النزالء، 
ير محضر رسمي بذلك وأخذ أقوال النزالء ويعرض على النيابة يتم تحر  ،بالنسبة للشق القانونيف

حالته إلى المحكمة للنظر فيه، وبالنسبة تم اتخاذ االجراءات القانونية بشأالعامة وي ن المحضر وا 
ا، ويتم يومً  61وحدها األقصى للشق التأديبي، يتم إيداع السجين المخالف غرفة التأديب فترة محددة 

ا بداية من اليوم الثالث لإليداع، فيا يتم إيداع بعض النزالء في زنزانة منفردة النظر في عدم إتمامه
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وليست الغرف المخصصة للتأديب بهدف حمايتهم من مخاطر أمنية وصحية، ويكون ذلك 
 . بموافقتهم

  تستغرق ساعة واحدة، أفادت إدارة التي  "فترة التريض"وبالنسبة لسؤال الوفد حول إمكانية زيادة
السجن بأن ذلك سيؤثر على فرص كافة النزالء، حيث يتم السماح لهم بالتريض على دفعات محددة 

 لتفادي االزدحام وتعزيز األمن.
 الرعاية االجتماعية والنفسية والتثقيفية للنزالء،  يتخذ كافة السبل لتوفير أن القطاع فيما أوضح أيضا

لدى  نه ال يوجدأ، كما أشار إلى المجتمع كمواطنين صالحين ة دمجهم فيعادإل بغرض تأهيلهم
دارية، أخذًا في االعتبار أن فقط االلتزامولكن  ،خفيهما يُ  القطاع الدولة  بضوابط وقواعد قانونية وا 

لدى ، و المدعوم من الخارجرهاب اإل الجريمة المنظمة وفي مقدمتها تحديات تواجه وجميع مؤسساتها
تتصيد األخطاء وتتبنى ادعاءات غير ودول أفراد ومنظمات  تجاه مواقفريبة  مؤسسات الدولة
في منطقة مشتعلة وينعكس ذلك عليها بالضرورة،  عيشأن مصر ت األكبرن التحدي حقيقية. كما أ
، وأنه شخصيًا يدعم هذا ن يكون هناك زيارات مختلفة للسجون وفق الضوابط المتبعةومن الجيد أ

 .جهالتو 
  وقد وافق السيد المساعد على تلقي تبرع األستاذة الدكتورة "نيفين مسعد" لتزويد مكتبة السجن بمزيد

 في المجاالت المتنوعة. اإلصداراتو من الكتب 
 

 :مشاهدات الوفد
 وخالل الجولة التفقدية، اطلع الوفد على ما يلي:

o وفي مكان مظلل ومسقوف للسجنرئيسية بوابة الال الزائرين مقابل مكان استقبال أهالي السجناء ،
 ومكان مخصص للتفتيش. ،لبوابة الداخليةلالسجناء  ذويدخول  لالنتظار قبل

o رخاميةقاعة كبيرة ذات مقاعد "عبارة عن  بعد البوابة الداخلية، وهو لزيارةل مخصص مكان "
 الشمس. ، وتهوية جيدة وسقف مرتفع يسمح بدخول الهواء وضوءالستقبال السجناء وذويهم

o ملعب كرة قدم.  
o .يتوافر مسجد 
o في فناء السجن. الطاولة تتوافر طاوالت للعبة تنس 
o اً ثديح، وبعضها صدر المكتبة: وتضم العديد من األدبية والعلمية والثقافية والكتب الدينية المعتدلة ،

  لمؤتمرات مجهزة داخل مكتبة السجن.وتتوافر قاعة صغيرة ل
o  السجناء. بعض فصل لتعليم الكبار "محو األمية"، والحظ الوفد انعقاد لقاء ديني ألحد األئمة مع 
o ،السجناء داخل المطبخ االهتمام بنظافة القائمين على إعداد الطعام من شاهد الوفد  المطبخ

 .وتحضير وجبات الغذاء للسجن منها )األرز، واللحوم، والخضراوات(
o  واطلع الوفد على المنتج. "المخبز"،الفرن وغرفة التهوية 
o  ن أنواع الحالوة الطحينية.م اً والذي ينتج عدد ،لحالوة الطحينيةل "لمروجا"مصنع 
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o الكهرباء، والنجارة، )ورش للتعليم المهني أربعة يضم و  ،المركز المتطور لتدريب وتأهيل السجناء
 .  (عمال المعدنيةوالسباكة، والحدادة واأل

o  وتضم الصيدلية، وعيادة االسنان، وعيادة العالج الطبيعي  ،والعيادات الخارجيةمستشفى السجن
 3"مستحدثة"، وقسم األشعة، والمعمل، وزار الوفد غرفة الرعاية أو القسم الداخلي وكان يتواجد به 

نزالء مرضى، كما تم توضيح أن القطاع يتحمل كافة نفقات الدواء واألشعة والتحاليل، وفي حال 
افر العالج بصيدلية السجن يتم استقدامه على نفقة القطاع من الخارج، كما تم توضيح أنه عدم تو 

  محددة بصورة دورية. بأسماء النزالء الذين يصرف لهم أدويةمعلق داخل الصيدلية يوجد كشف 
o " لمدة  التريضبالخروج و  مجموعةكل سمح لبالتناوب وخالل فترة النهار، ويُ  تمتو  ،"التريضفترة

ولكل نزيل االختيار بين دخول المكتبة أو ممارسة الرياضة أو التمتع بالهواء  ،اً ساعة واحدة يومي
  .والشمس

o ت السجن ومحيطه المباشر بالنظافة، فإن المحيط غير المباشر يعاني من تراكم آرغم تمتع منش
 أكوام القمامة التي ُيخشى معها على سالمة البيئة في المنطقة.

o  السجناء الذين سألهم الوفد خالل الجولة عن رضاهم عن األوضاع المعيشية والخدمات عبر
 المقدمة ومعاملة اإلدارة.

* * * 
 

 * التعريف بالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان:
 
 
 
 
 
 
 

 
 * لالطالع على بيان زيارة سجن المرج العمومي: 

http://aohr.net/portal/?p=11821 

 :* لالطالع على التقرير السنوي "حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي
http://aohr.net/portal/?p=9066  

 

منظمة دولية غير حكومية تعمل من أجل تعزيز احترام وحماية  هي المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
، وتتخذ من القاهرة مقرًا ألمانتها العامة 9183حقوق اإلنسان في الوطن العربي، تأسست في العام 

بلدًا عربيًا ودولتين  91فرع ومنظمة عضوة في  99بموجب اتفاق مقر موقع مع الحكومة المصرية، ولها 
على الصفة االستشارية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة، وصفة أوروبيتين، وحاصلة 

العالقات التنفيذية لدى منظمة اليونسكو، وصفة المراقب باللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
عضو باالتحاد األفريقي، وصفة المراقب باللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية، و 

 .مؤسس نقابة محاميي المحكمة الجنائية الدولية
 

http://aohr.net/portal/?p=11821
http://aohr.net/portal/?p=11821
http://aohr.net/portal/?p=9066
http://aohr.net/portal/?p=9066

