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 نسانإلمنظمة نجدة لحموق ا

وفك  ،نسان وحرٌاته والدفاع عنهاتعمٌك وتعزٌز الوعً بحموق اإل علىمنظمة حمولٌة مستملة تعمل 

 آلٌات ولواعد عمل المنظمات الدولٌة.

همٌتها فً بناء مجتمع أو ،واستمالل المضاء ،ترسٌخ مفاهٌم الحك والعدل وسٌادة المانون إلىوتهدف 

 وفك المعاٌٌر والعهود والمواثٌك الدولٌة. ،من واالستمرارالكرامة واأل
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 :ممدمة

الخاوٌة على الجوع واأللم، للٌوم  وٌت أمعاء المضربٌنشهر ٌولٌو صحائفه، كما ط   ىو  ط  

لمعتملً  18/6/2019ضراب الرابع الذي بدأ فى التوالً، منذ اإل ىربعٌن علالرابع واأل

ثالث  ىمد ىزٌارة ذوٌهم علموا من ر  والذٌن ح  عسكرٌة،  123،  64 :المضٌتٌن رلمً

وظروف عانوا خاللها التجوٌع والحرمان من العالج، والحرمان من أبسط الحموق  ،سنوات

 .دمٌةاآلحتجاز اال

لم ٌتعاط معها النظام  – ىوفى حدها األدن –هذه المطالب والتً هً حموق مشروعة 

 ينسانً فى أبسط صوره ) الحك فً الحٌاة ( وإنما تعامل معها بالمنطك السلطوبالمنطك اإل

نتهاكاته بحك ضحاٌا ٌصارعون الموت، فالتحم علٌهم زنازٌنهم االمتعجرف، فضاعف 

طلك لنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازٌن أدها من كافة المتعلمات، ووجر  الشبه خاوٌة، 

من المضربٌن من المحالٌل  ىوالمرض كبار السن   م  ر  التً ال ٌدخلها هواء للتنفس، وح  

مستوٌاتها، لبل أن  ىأدن ىإلنخفاض نسبة السكر بالدم اعلى الهالن ب لبل أن ٌشرفوا ،الطبٌة

عنابر التأدٌب،  ىإل – ًءمجردٌن من كل ش –معتمالً منهم  40بتغرٌب ما ٌمرب من ٌموم 

شدٌد الحراسة. كل ذلن من أجل حملهم على فن اإلضراب، )بالتهدٌد  2سجن العمرب  ىوإل

 وبالتغذٌة المسرٌة تارة ثالثة(.ستعمال الموة تارة ثانٌة، اتارة، وب

مأساوي  اة الرئٌس دمحم مرسً بشكللمد تزاٌدت االنتهاكات داخل السجون المصرٌة إثر وف

 التمرٌرولد رصد هذا نتهاكات خارج السجون ألل مأساوٌة، ولم تكن االمفزع، 

 . منها اجانبً 

  

 محتوٌات التمرٌر:   

 2019 تموز/ ٌولٌو شهرالحصاد الرلمً للجرائم واالنتهاكات عن  

 المانونالمتل خارج نطاق  حصائٌةإ

  نماذج لحاالت لتل خارج نطاق المانون

 حصائٌة بحاالت االختفاء المسريإ

 نماذج لحاالت اختفاء لسري

 حصائٌة بحاالت المبض التعسفًإ

 ابض علٌها تعسفًٌ نماذج لحاالت ل  
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 الطبً همالحصائٌة اإلإ

 طبً متعمد إهمالنماذج لحاالت 

 حصائٌة حاالت العنف ضد المرأةإ

 نماذج النتهاكات حموق المرأة

 طفالصائٌة حموق األإح

 األطفالنماذج لحاالت انتهاكات لحموق 

 إحصائٌة االنتهاكات بحك المدافعٌن عن حموق اإلنسان

 نماذج النتهاكات بحك المدافعٌن عن حموق اإلنسان

 .خاتمة

 نسان  الحصاد الرلمً النتهاكات حموق اإل

  2019 تموز/  ٌولٌو فً 

 

 االنتهان نتهاكات االعدد 

 المتل خارج نطاق المانون 5

 خفاء المسرياإل 48

 المبض التعسفً 97

 الطبً همالاإل 8

 العنف ضد المرأة 13

 طفالانتهاكات حموق األ 1

 انتهاكات ضد المدافعٌن عن حموق اإلنسان 7
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 المتل خارج نطاق المانون:

واحد انتهان  منها خارج نطاق المانون.مدنٌٌن متل ب نتهاكاتا 3 نسانلحموق اإل نجدةرصدت منظمة 

 ) جنائٌٌن ( متهمٌنمن ال 2فضالً عن لتل . الطبً المتعمد هماللتل باإل ًحالتو بالمتل تحت التعذٌب

 .سكندرٌةا بمسم شرطة الدخٌلة باإلتحت التعذٌب أٌضً 

 

 انون:خارج نطاق الم اذج لحاالت لتلنم     

   محمود السٌد متولً

 15ٌوم األربعاء  لفظ أنفاسه األخٌرة - 51/5/5152 ًل فم  اعت   - اعامً  15  

مل الطبً المتعمد، داخل لسم شرطة أول الزلازٌك. ون   همالٌولٌو، نتٌجة اإل

بعد تعرضه  ،، إلى العناٌة المركزةالمذكورمتولً" ٌوم الثالثاء من محبسه 

 لغٌبوبة بسبب مرض السرطان.

  

 :حصائٌة بحاالت االختفاء المسريإ

     مسري الختفاء باال اانتهاكً  48عدد  2019 تموز/ ٌولٌونسان خالل شهر رصدت منظمة نجدة لحموق اإل

ا لمدد متفاوتة، من المختفٌن لسرًٌ  184عن ظهور  فضالً  سٌدات وفتٌات.نتهاكات منها ولعت بحك ا 6

 ا على ذمة التحمٌمات.حتٌاطًٌ اأثناء التحمٌك معهم بالنٌابات المختلفة، والتى لررت جمٌعها حبسهم 

 # المحافظة اإلسم  النوع المهنة تارٌخ اإلنتهان

 5 الغربٌة حاتم دمحم الجمال ذكر مهندس 01/07/2019

 5 الغربٌة محمود مطر ًعل ذكر سائك 01/07/2019

 3 الغربٌة رمضان بوأالشحات السٌد  ذكر صناٌعً 01/07/2019

 4 الشرلٌة الرحمن دمحم رباح صفوت عبد ذكر ةر  عمال ح  أ 02/07/2019

 نوع االنتهان المكان السن التارٌخ اسم الضحٌة م.

 الطبً هماللتل باإل سجن المنٌا   55/10/5152 الكٌالنً الكٌالنً حسن 5

 بالتعذٌبلتل  طرة تحمٌكسجن  25 55/10/5152 عمر عادل أبو الفتوح 5

 الطبً هماللتل باإل الزلازٌك لسم شرطة أول 50 15/0/5152 محمود السٌد متولً 1
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 # المحافظة اإلسم  النوع المهنة تارٌخ اإلنتهان

 1 كفر_الشٌخ  سامً الدوانسً ذكر  02/07/2019

 6 كفر_الشٌخ عاصم الخٌاط ذكر  02/07/2019

 0 كفر_الشٌخ حسام موسى ذكر  02/07/2019

 8 كفر_الشٌخ مبرون محسن ذكر  02/07/2019

 2 الشرلٌة أحمد عادل أحمد سعٌد ذكر مهندس 03/07/2019

 51 الشرلٌة السٌد عبد الغنً سالم ذكر تاجر 05/07/2019

 55 الجٌزة التواب مسعود علً عمار عبد ذكر محاسب 05/07/2019

 55 الماهرة سمر دمحم محمود أنثى ةمدرس 07/07/2019

 51 الماهرة هند صالح الدٌن عبد الظاهر أنثى ةمدرس 07/07/2019

 51 الماهرة مروة عبد الحكٌم رٌان أنثى ةمدرس 07/07/2019

 51 الماهرة حمد مصطفىأمنار  أنثى ةمدرس 07/07/2019

 56 الماهرة سمر عبد الراضى على فرغلى أنثى ةمدرس 07/07/2019

 50 الماهرة عال جمال صالح أنثى ةمدرس 07/07/2019

 58 البحٌرة معوض يحمد ذكر موظف 07/07/2019

 19 الشرلٌة كمال حسن الحراٌري ذكر طبٌب 08/07/2019

 20 الماهرة دمحم فتحً دٌاب ذكر  08/07/2019

 21 أسٌوط عمرو دمحم عمر ذكر طالب 08/07/2019

 22 الماهرة كرٌم حسٌن ذكر  08/07/2019

 23 الشرلٌة الجٌزاويعبد اللطٌف حسٌن  ذكر موظف 09/07/2019

 24 دمٌاط دمحم صالح دمحم صالح ندا ذكر بالمعاش 09/07/2019
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 # المحافظة اإلسم  النوع المهنة تارٌخ اإلنتهان

 25 السوٌس عالء عصام ذكر محاسب 10/07/2019

 26 الشرلٌة صالح الدٌن عبد الفتاح علً ذكر تاجر 10/07/2019

 27 الدلهلٌة دمحم سعد دمحم السٌد ذكر موظف 10/07/2019

 28 الماهرة الرحمن مصطفى عبد ذكر طالب 12/07/2019

 29 المنوفٌة دمحم فهمً حسٌن ذكر محام 12/07/2019

 30 الغربٌة دمحم البكر ذكر  13/07/2019

 31 البحٌرة حمدى طلبه ذكر موظف 15/07/2019

عبد الرحمن دمحم أحمد السٌد  ذكر طالب 15/07/2019

 أٌوب

 32 الشرلٌة

 33 الغربٌة مصطفى الشٌن ذكر صاحب مطبعة 17/07/2019

 34 الغربٌة دمحم البٌار ذكر صاحب مطبعة 17/07/2019

 35 الشرلٌة أسعد ٌوسف دمحم فرج ذكر طالب 18/07/2019

 36 الشرلٌة أحمد الشهاوي ذكر موظف 18/07/2019

 37 كفر_الشٌخ هللا هاشم هاشم عبد ذكر  20/07/2019

 38 بورسعٌد عماد علً دمحم صدٌك ذكر صٌدلً 21/07/2019

 39 الشرلٌة إبراهٌم السٌد دمحم عبد المعٌن ذكر طالب 21/07/2019

 الفتاح سٌد أحمد عبد عالء عبد ذكر  22/07/2019

 الفتاح
 40 الشرلٌة

 41 الشرلٌة العزٌز توفٌك سلٌم عبد ذكر مدرس 24/07/2019

 42 الشرلٌة أنس إبراهٌم الدلٌل ذكر  24/07/2019

 43 الشرلٌة ابراهٌم الدلٌلأحمد  ذكر  24/07/2019



 منظمة نجدة لحموق اإلنسان          

Imdat insan Hakları                                                                  

 

 
 

  

 

P
ag

e

7
 

 # المحافظة اإلسم  النوع المهنة تارٌخ اإلنتهان

 44 الشرلٌة هللا دمحم الطاهر ناصر عبد ذكر  24/07/2019

 45 الشرلٌة عبد الفتاح شعٌل ذكر داريإ 24/07/2019

 46 الشرلٌة سعٌد أحمد سعٌد جبر ذكر  25/7/2019

 47 الفٌوم محمود أحمد السٌد الرٌس ذكر مدرس 27/7/2019

 48 البحٌرة حمبوطةعصام  ذكر محام 29/7/2019

 

   ختفاء المسرينتهاكات االالنماذج 

 دمحم سعد دمحم السٌد

وكٌل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، تم اعتماله ٌوم األربعاء  -اعامً  54

عانً من ٌ   هذكر أنٌولٌو، دون سند لانونً، والتٌاده لجهة غٌر معلومة. ٌ   10

 وحصوات بالكلى.انزالق غضروفى فى الرلبة والظهر، 

 

 

 

 عماد علً دمحم صدٌك

التٌاده إلى جهة لبل  ٌولٌو 21ٌوم األحد  لم  اعت   - عاًما 56 – صٌدلً

  مجهولة.

 

 

 :ت المبض التعسفًنتهاكااحصائٌة بإ

 ن:أ لىع 2014من دستور  54تنص المادة 

 أحد، على المبض ٌجوز ال س،التلب   حالة عدا وفٌما ت مس، ال مصونة ًوه طبٌعً، حك الشخصٌة الحرٌة

سب ب لضائً بأمر إال لٌد بأي حرٌته تمٌٌد أو حبسه، أو تفتٌشه، وأ  غٌ بل   أن وٌجب ،التحمٌك ٌستلزمه م 

 ا،فورً  وبمحامٌه بذوٌه االتصال من نوٌ مك   بحموله كتابة، حاطوٌ   بأسباب ذلن، حرٌته دمٌ  ت   من كل افورً 

     حرٌته. تمٌٌد ولت من ساعة وعشرٌن أربع خالل التحمٌك سلطة إلى مٌ مد   وأن
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 6بٌنها  - بال سند من المانون -سفً تعالمبض بال اانتهاكً  97 نساندة لحموق اإلولد رصدت منظمة نج

 :كما هو وارد باإلحصائٌة التالٌة انتهاكات بحك سٌدات وفتٌات

 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 1 البحٌرة منصور عبد الحمٌد فرج الدٌب   ذكر مأمور ضرائب 01/07/2019

 2 البحٌرة دمحم مبارن دمحم محمود ذكر  01/07/2019

 3 البحٌرة مٌرة حمد أبوأإبراهٌم عبد الحمٌد  ذكر  01/07/2019

 4 الشرلٌة سعٌد ٌاسٌن السٌد سلٌمان ذكر  03/07/2019

 5 البحٌرة الوهاب عجور طارق رجب عبد ذكر  03/07/2019

 6 البحٌرة جمال جوٌلً ذكر  03/07/2019

 0 البحٌرة أحمد بكري جاب هللا ذكر  03/07/2019

 8 البحٌرة خٌري محمود غنٌم الدمنهوري ذكر  03/07/2019

 9 البحٌرة عبد هللا أٌمن سلمان ذكر  04/07/2019

 51 الشرلٌة سعٌد جبل ذكر مهندس 04/07/2019

 11 الغربٌة أحمد مختار عفٌفً عطٌة ذكر  05/07/2019

 12 الشرلٌة عبد الرحمن كٌالنً عبد المادر علً ذكر  06/07/2019

 13 الماهرة ًرٌم دمحم الدسول أنثى  07/07/2019

 14 البحٌرة عبد الحلٌم ٌونس ذكر  10/07/2019

 15 البحٌرة دمحم مسعود محمود حمٌده ذكر  10/07/2019

 16 البحٌرة هللا برٌن الشرلانسعد  ذكر  10/07/2019

 17 الشرلٌة ناصر ٌعموب ر         ذك مدرس 10/07/2019

 18 الشرلٌة ب                             طفى ٌعمومص          ذكر مدرس 10/07/2019

 19 الشرلٌة معتصم إبراهٌم ٌعموب ذكر طالب 10/07/2019
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 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 20 البحٌرة مدٌح المنشاوي ذكر مام وخطٌبإ 11/07/2019

 21 البحٌرة دمحم عبد الفتاح ذكر مام وخطٌبإ 11/07/2019

 22 الغربٌة مسعد لطب ذكر مهندس 14/07/2019

 23 دمٌاط صفوت دباره ذكر محام 16/07/2019

 24 الشرلٌة عبد العزٌز ٌوسف دمحم فرج ذكر نآمحفظ لر 18/07/2019

 25 الشرلٌة شادي أحمد بكٌر ذكر تاجر 18/07/2019

 26 الشرلٌة دمحم شباٌن ذكر مهندس 21/07/2019

 27 الشرلٌة أحمد دمحم شباٌن ذكر طالب 21/07/2019

 28 كفر_الشٌخ إبراهٌم علً خضٌر ذكر  21/07/2019

 29 الشرلٌة مؤمن دمحم صدٌك ذكر  21/07/2019

 30 الشرلٌة ًأحمد دمحم لطف ذكر  21/07/2019

 31 البحٌرة لمٌحةأحمد فتحً  ذكر  23/07/2019

 32 البحٌرة أشرف عوض ذكر  23/07/2019

 33 البحٌرة محمود ناصف ذكر  23/07/2019

 34 البحٌرة دمحم سعد الجناٌنً ذكر  24/07/2019

 35 البحٌرة شعٌب يعبد المو ةجمع ذكر  24/07/2019

 36 البحٌرة خنٌزي محمود عطٌه ذكر  24/07/2019

 37 البحٌرة المغربًعلً  ذكر  24/07/2019

 38 الشرلٌة الهادى دمحم عمران ذكر  24/07/2019

 39 الشرلٌة هللا أحمد سعٌد عبد ذكر  24/07/2019
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 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 40 الشرلٌة ًالسٌد الدسول ذكر  24/07/2019

 41 الشرلٌة ةأحمد دمحم عطٌ ذكر  24/07/2019

 42 الشرلٌة الواحد عمر دمحم عبد ذكر  24/07/2019

 43 الشرلٌة ةزهر ةدمحم جمع ذكر  24/07/2019

 44 البحٌرة ثابت شلبً ذكر  24/07/2019

 45 البحٌرة محمود الباسوسً ذكر  25/07/2019

 46 البحٌرة علً موسً ذكر  25/07/2019

 47 البحٌرة أشرف نور الدٌن ذكر  25/07/2019

 48 البحٌرة رجب إبراهٌم ذكر  25/07/2019

 49 البحٌرة حسنعبده  ذكر  25/07/2019

 50 البحٌرة الاله عبد ًٌاسر الجال ذكر  25/07/2019

 51 البحٌرة ًكرم دمحم دمحم العاص ذكر  25/07/2019

 52 البحٌرة خمٌس النمٌب ذكر  26/07/2019

 53 البحٌرة كارم شحاتة ذكر  26/07/2019

 54 البحٌرة ًالشراك ةسالم ذكر  26/07/2019

 55 الغربٌة توفٌك الشرلاوي أحمد ذكر  26/07/2019

 56 الشرلٌة ماجد دمحم طه ذكر نآمحفظ لر 26/07/2019

 57 الشرلٌة السمٌع دمحم منصور عبد ذكر مدرس 26/07/2019

 58 الشرلٌة جمال فاروق ذكر  26/07/2019

 59 الشرلٌة  شولً عبد المادر ذكر طبٌب 29/07/2019
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 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 60 الشرلٌة السٌد عوض ذكر طبٌب 30/07/2019

 61 الشرلٌة دمحم عوض ذكر طبٌب  30/07/2019

 62 الشرلٌة مصطفى عوض ذكر طالب  30/07/2019

 63 الشرلٌة ًدمحم شاهٌن الدٌدامون ذكر طالب 30/07/2019

 64 الشرلٌة الحمٌد حجاج عبد ذكر  30/07/2019

 65 البحٌرة عبد العزٌز دمحم جالل عبد العزٌز سرور ذكر  30/07/2019

 66 البحٌرة دمحم لاسم محفوظ ذكر  30/07/2019

 67 البحٌرة رمضان حسن خلٌل ذكر  30/07/2019

 68 البحٌرة سامً ٌونس ذكر  30/07/2019

 69 البحٌرة عالء صبحً حالوة ذكر محام 30/07/2019

 70 الشرلٌة خالد دمحم السٌد خروف ذكر موظف 30/07/2019

 71 الغربٌة عملزكرٌا  ذكر مدرس 30/07/2019

 72 البحٌرة هادي إسماعٌل ذكر  30/07/2019

 73 البحٌرة رمضان شمه ذكر  30/07/2019

 74 البحٌرة دمحم نبٌل الخٌاط ذكر  30/07/2019

 75 البحٌرة خمٌس الصابر عبٌد ذكر  30/07/2019

 76 البحٌرة ىٌحٌ ىمصطف ذكر  30/07/2019

 77 البحٌرة ةعزمً أبو ورد ذكر  30/07/2019

 78 البحٌرة أحمد سعد بكر ذكر  30/07/2019

 79 البحٌرة ربٌع الملٌجً ذكر  30/07/2019
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 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 80 البحٌرة عبده عواد ذكر  30/07/2019

 81 البحٌرة رضا شرٌف ذكر  30/07/2019

 82 البحٌرة هللا أحمد الخولً عبد ذكر  30/07/2019

 83 البحٌرة لفه خالد أبو ذكر  30/07/2019

 84 البحٌرة ناصر الجنبٌهً ذكر  30/07/2019

 85 البحٌرة مأمون بالل أبوعوف ذكر  30/07/2019

 86 البحٌرة ًطارق المنوف ذكر  30/07/2019

 80 البحٌرة موسى محارب ذكر  30/07/2019

 88 الشرلٌة الرحمن أحمد عبد ذكر طبٌب 31/07/2019

 82 الشرلٌة يعادل المرناو ذكر مدرس 31/07/2019

 21 الشرلٌة هشام المرناوي ذكر مام وخطٌبإ 31/07/2019

 25 الشرلٌة دمحم أنٌس ذكر مدرس 31/07/2019

 25 البحٌرة السٌد رزق المممر ذكر محام 31/07/2019

 21 الماهرة  ندا محمود رجب أنثى  24/7/2019

 21 الماهرة  إبتسام جمعة أنثى  24/7/2019

 21 الماهرة  عماد حمدي مندي  / والدة المعتمل أنثى  24/7/2019

 26 الماهرة  عمر مصطفً /   والدة المعتمل أنثى  24/7/2019

 20 الماهرة  شرٌف عبد ربه  / والدة المعتمل أنثى  24/7/2019

 

 

 



 منظمة نجدة لحموق اإلنسان          

Imdat insan Hakları                                                                  

 

 
 

  

 

P
ag

e

1
3

 

 

  :النتهاكات المبض التعسفًنماذج 

 طالب  – مصطفى عوض طبٌب، –  عوضطبٌب، دمحم - السٌد عوض

دون  30/7/2019أشماء اعتملتهم لوات أمن الشرلٌة من منزلهم ٌوم  ثالثة

ا على حتٌاطًٌ ا اٌومً  15ر النٌابة حبسهم وآخرٌن سند من المانون، لبل أن تمر  

 جماعة محظورة.  ىذمة التحمٌمات، بتهمة االنضمام إل

 

 .الطبً مهمالحصائٌة اإلإ

وآخرٌن فى سجون مختلفة مضربٌن  123والمضٌة رلم  64معتمالً فى المضٌة رلم  183فضال  عن 

وصلت حاالتهم وسط مزٌد من االنتهاكات بحمهم، هنان آخرون عن الطعام، وٌصارعون الموت 

 مستوٌات أكثر مأساوٌة، منهم: ىالصحٌة خالل هذا الشهر إل

 # المحافظة سم بالكاملاال السن   المهنة نتهانمكان اال نتهانتارٌخ اال

 5 سكندرٌةاإل جهاد الحداد 15 مهندس سجن العمرب 07/07/2019

 2 الماهرة علٌاء عواد 11 صحفٌة سجن المناطر 16/07/2019

 3 بورسعٌد طوأحمد زكرٌا عط 65 مهندس سجن جمصة 17/07/2019

 4 البحٌرة العزٌز العزٌز ممدوح عبد عبد 55 طالب بعادٌةسجن األ 18/07/2019

 6 البحٌرة بو العز فرج زٌن العابدٌنأ 10  سجن برج العرب 18/07/2019

 0 سكندرٌةاإل فٌصل عطٌة دمحم 16 مدرس سجن طرة  23/07/2019

 8 المنوفٌة علً عباس بركات 11 محام سجن وادي النطرون 29/07/2019

 

  .الطبً المتعمد مهماللإلنماذج لحاالت تتعرض 

 عطٌة دمحمفٌصل 

الطبً المتعمد  همالأصٌب بالفشل الكلوي بسبب اإل مدرس - عاًما 16

المحبوس « فٌصل»وأكدت أسرة ، من لبل إدارة سجن طرة تحمٌك ،بحك
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 حتباساعانً من حصر أمن دولة علٌا، أنه كان ٌ   5158لسنة  5501ذمة المضٌة رلم احتٌاطًٌا على 

بولً بسبب حصوة بالحالب إال أن طبٌب السجن اكتفى بصرف أدوٌة مسكنة ال تتناسب مع حالته 

أطباء مستشفى المنٌل الجامعً  ولد أكد .مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولٌنا والكرٌاتٌن فً الدم ،المرضٌة

لمستشفى نتٌجة وحاجته إلى إجراء غسٌل كلوي بشكل دوري، بعد نمله إلى ا ،إصابته بالفشل الكلوي

 تدهور حالته الصحٌة بصورة بالغة.

 .ضد المرأة نتهاكاتابحصائٌة إ

 فتٌات 6تعرضت  فمد .2019 ٌولٌو/ تموزا ارتكبتها السلطات المصرٌة بحك المرأة خالل انتهاكً  13

 الطبً المتعمد. هماللإل واحدة، فٌما تعرضت ًللمبض التعسف خرٌاتأ 6و ،يختفاء المسرلال

 # المحافظة سم بالكاملاال نتهاننوع اال نتهانتارٌخ اال

 1 الماهرة عال جمال صالح يختفاء المسراال 07/07/2019

 2 الماهرة سمر دمحم محمود يختفاء المسراال 07/07/2019

 3 الماهرة هند صالح الدٌن عبد الظاهر يختفاء المسراال 07/07/2019

 4 الماهرة رٌان مروة عبد الحكٌم يختفاء المسراال 07/07/2019

 5 الماهرة حمد مصطفىأمنار  يختفاء المسراال 07/07/2019

 6 الماهرة ًفرغل ًعل ًسمر عبد الراض يختفاء المسراال 07/07/2019

 7 الماهرة رٌم دمحم الدسولى ًالمبض التعسف  07/07/2019

 8 الماهرة تموى عبد الناصر عبد هللا انتهاكات داخل السجن 20/07/2019

 9 الماهرة ندا محمود رجب ًالمبض التعسف 24/7/2019

 10 الماهرة إبتسام جمعة ًالمبض التعسف 24/7/2019

 11 الماهرة والدة المعتمل/ عماد حمدي مندي ًالمبض التعسف 24/7/2019

 12 الماهرة ىوالدة المعتمل/ عمر مصطف ًالمبض التعسف 24/7/2019

 13 الماهرة المعتمل/ شرٌف عبد ربهوالدة  ًالمبض التعسف 24/7/2019
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 :نماذج النتهاكات حموق المرأة

 ًرٌم دمحم الدسول

بمطار  7/7/2019لت فجر ٌوم م  اعت   –مرٌكٌة مصرٌة تحمل الجنسٌة األ

من الوالٌات المتحدة  ـسنة  12ـ عودتها ونجلها مصطفى  ىالماهرة لد

بعد احتجاز دام  لدون سند لانونً، وتم إطالق سراح الطف مرٌكٌة.األ

ا، حتٌاطًٌ اٌوم  15والدته  حبسساعة، داخل مطار الماهرة، بٌنما تم  18

 .بتهمة االنتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة

 

 األطفال:حصائٌة باالنتهاكات لحموق إ

 

 

 األطفال:نماذج لحاالت انتهاكات لحموق 

                                        معتصم إبرامهٌم ٌعموب

 10لررت نٌابة أبو حماد بالشرلٌة، ٌوم األربعاء  .طالب بالصف األول الثانوي 

 15 مدرس - مصطفى ٌعموبو مدرس - ناصر ٌعموببنً عمه: او هٌولٌو، حبس

ت على خالف أحكام س  س   ٌوًما على ذمة التحمٌمات فى اتهامهم باالنضمام لجماعة أ  

 .المانون والدستور

  

 :نساناالنتهاكات بحك المدافعٌن عن حموق اإل

خالل شهر ٌولٌو/  نسان،لترفتها السلطات المصرٌة بحك المحامٌن المدافعٌن عن حموق اإلانتهاكات ا 7

 الطبً همالنتهان باإلا، وًنتهاكات بالمبض التعسفا 3ختفاء المسري، ومنها باال 2عدد  2019تموز 

 المتعمد وآخر لحموق السجناء على النحو التالً: 

 # المحافظة سم بالكاملاال مكان االنتهان نتهاننوع اال نتهانتارٌخ اال

 1 دمٌاط صفوت دباره لنٌابةاا بارس ًالمبض التعسف 16/07/2019

 نوع االنتهان المكان   المحافظة التارٌخ اسم الضحٌة م.

 ًالمبض التعسف المنزل الشرلٌة 10/07/2019 معتصم إبراهٌم ٌعموب 1
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 # المحافظة سم بالكاملاال مكان االنتهان نتهاننوع اال نتهانتارٌخ اال

 2 المنوفٌة دمحم فهمً حسٌن  يالمسر االختفاء 12/07/2019

نتهاكات داخل ا 23/07/2019

 السجن

 سكندرٌةاإل دمحم رمضان عبد الباسط برج العرب سجن
3 

 4 البحٌرة حالوة ًدمحم صبح المنزل ًالمبض التعسف 30/7/2019

 5 المنوفٌة عباس بركات ًعل النطرون سجن وادى الطبً همالاإل 29/7/2019

 6 البحٌرة عصام حمبوطة كمٌن أمنً ختفاء المسرياال 29/7/2019

 7 البحٌرة السٌد رزق المممر المنزل ًالمبض التعسف 31/7/2019

 

 نسان:نماذج لالنتهاكات بحك المدافعٌن عن حموق اإل

 دمحم فهمً حسٌن

لٌد االختفاء المسري لمدة  ، وظل  12/7/2019ل ٌوم م  عت  ا –محام  – عاًما 53

 ً، والت24/7/2019على نٌابة شبٌن الكوم ٌوم  هعرضتم ، حٌث اٌومً  12

   .آالف جنٌه 5بضمان مالً رت إخالء سبٌله لر  

 

 :ةماتخ

شارن فٌها العالم  ـنسان فى مصر، من مذابح صاخبة دولٌة هذه هً حالة حموق اإل

 ًءمذابح صامتة بالمتل البط ىإل –ر بصمته ودعمه السٌاسً لنظام دموي مستبد تحض   الم  

 حتجاز. نتحار، داخل السجون وممار االاال ىاإلضراب، وإل ىلإالملجئ 

نسان بمصر ... بل مت حموق اإلح  س   ،مزهك يوفجور سلطو ،مطبك ًوما بٌن صمت دول

  نسان.ك اإلح  س  

 نسان مة نجدة لحموق اإلظمن 

 2019 تموزٌولٌو /                                                                    


