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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 المشهد الحقوقي المصري
 2019 مايو / أيار

 

 

 

 

 

 نسانإلمنظمة نجدة لحقوق ا

نسان وحرياته والدفاع عنها وفق آليات تعميق وتعزيز الوعي بحقوق اإل علىمنظمة حقوقية مستقلة تعمل 

 الدولية.وقواعد عمل المنظمات 

هميتها في بناء مجتمع الكرامة أترسيخ مفاهيم الحق والعدل وسيادة القانون واستقالل القضاء و إلىوتهدف 

 من واالستقرار وفق المعايير والعهود والمواثيق الدولية.واأل
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 :مقدمة

 

فراج عن ) عفو رئاسي (، ثم اإل معتقل   560على الرغم من إفراج السلطات المصرية عن 

معتقلي العيد، وعلى رأسهم السفير معصوم مرزوق، إال أن رحى االنتهاكات مازالت دائرة، بل 

تزايدت عن الشهر الماضي بشكل كبير، وخاصة انتهاكات الحق في الحياة، حيث بلغت انتهاكات 

فرط القضاء أكما  شهر الماضي،ا الانتهاك   20ا في مقابل انتهاك   85القتل خارج نطاق القانون 

 23عدام الصادرة خالل شهر مايو/ أيار فبلغ عدد أحكام اإل ،عدامإلحكام اأصدار إالمصري فى 

 عدام الشهر الماضى.أحكام نهائية باإل 4، فى مقابل منها واجب النفاذ 21عدام ا باإلحكم  

 

ر السلمي أو التعبير عن ول الثانوي من انتهاكات الحق فى التظاهولم يسلم طالب الصف األ

 ىبل والحق في الحرية وفى سالمة الجسد، ال لذنب أو جريرة ولكن لحرصهم عل ،الرأي

عتقلت العشرات اتها، السلطات المصرية فشل المنظومة التعليمية برم  انتقادهم لمستقبلهم، و

 النيابات سبيلهم.طفال ووجهت لهم العديد من االتهامات قبل أن تخلي من هؤالء األ

 

 يفى نطاقها المكان –، فلم تعد تقتصر يصعيد آخر فقد اتسعت دائرة جريمة التهجير القسر ىعل

(، ىشمال سيناء، وال على نزلة السمان ومثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق )القاهرة الكبر ىعل

ية للمنفعة تحت زعم نزع الملك –لى صعيد مصر، حيث قامت السلطات المصرية إولكنها امتدت 

 :بالمخالفة لنص المادة قصر،لسكان نجع أبو عصبة بمدينة األ يبالتهجير القسر –العامة 

تنص على أن "التهجير القسري بكافة صوره وأشكاله جريمة  يالت" 2014من " دستور  ،63

 ال تسقط بالتقادم ".

 

مع اعتماد منهج الدولة  –ا ا ومكاني  ا وكمي  نوعي   –إن اتساع رقعة اإلنتهاكات على هذا النحو 

من  –بأن اإلفراج عن عدد من المعتقلين  يالبوليسية القمعية كحل وحيد لسائر المشكالت، يش

، ولعل التقرير الماثل زمة المصريةليس بداية للخروج من األ –بينهم عدد من مجرمي النظام 

 ل على ذلك.زمة، ويدل   من تلك األ ب ايرصد جان

 شرف توفيق أ                                                          

 لحقوق اإلنسان نجدةأمين عام منظمة 
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 محتويات التقرير:   

 .2019 مايو / أيار الحصاد الرقمي للجرائم واالنتهاكات عن شهر

 .القانونحصائية القتل خارج نطاق إ

 .القانوننماذج لحاالت قتل خارج نطاق 

 د. حكام اإلعدام والمؤب  أإحصائية ب

 .حصائية بحاالت االختفاء القسريإ

 .نماذج لحاالت اختفاء قسري

 .حصائية بحاالت القبض التعسفيإ

 .ابض عليها تعسفي  نماذج لحاالت ق  

 .الطبيهمال حصائية اإلإ

 .دهمال طبي متعم  إنماذج لحاالت 

 .حصائية حاالت العنف ضد المرأةإ

 .نماذج النتهاكات حقوق المرأة

 األطفال.صائية حقوق إح

 .نماذج لحاالت انتهاكات لحقوق األطفال

 .إحصائية االنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان

 .نماذج النتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان

 ةخاتم
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   :نسانالحصاد الرقمي النتهاكات حقوق اإل

 .2019 مايو / أيار لشهر

 االنتهاك عدد الحاالت

 القتل خارج نطاق القانون 85   

                 21 نهائي عدامإ حكم

 2  عدام إحكم 

 6   إحالة للمفتي
 

 اإلعدام حكامأ

 خفاء القسرياإل 58

 القبض التعسفي 48 

 اإلهمال الطبي 4   

 العنف ضد المرأة 7   

 طفالانتهاكات حقوق األ  3  

 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان 5 

 

 

 القتل خارج نطاق القانون:
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تصفية انتهاك ا بال 81  منها خارج نطاق القانون.مدنيين قتل انتهاك ا ب 85 لحقوق اإلنسان  نجدةرصدت منظمة 

 4 . والشهر()طبق ا للبيانات الصادرة عنهما خالل هذا  والقوات المسلحة، يد قوات الشرطة ىجسدية علال

 . همال الطبي المتعمدقتل باإلنتهاكات بالا

 انون:اذج لحاالت قتل خارج نطاق القنم 

 محمد علي عيد شلبي 

 9/5/2019  :بتاريخ لفظ أنفاسه األخيرة، في محبسه بسجن وادي النطرون،

د، ومنع إدارة السجن السماح بالعالج المقرر نتيجة اإلهمال الطبي المتعم  

ى لتدهور حالته الصحية. وكان "شلبي" له عالج بديل ما أد   يوأعط ،لحالته

الدم، وال يستطيع الكالم. كان من  أيعاني من مرض فيروس سي، وكان يتقي

ين الكوم منذ شهور ولكن مصلحة بشب المقرر أن ي عرض على معهد الكبد

 تدهورت حالته الصحية بشكل كبير. أن ال بعدإالسجون لم توافق على نقله 

 

 نوع االنتهاك المكان التاريخ اسم الضحية م.

1 
حمود رامي نعيم عبد ربه حماد 

 النحال
 القتل بالتصفية الجسدية شمال سيناء 9/5/2019

 القتل باإلهمال الطبي الدقهلية 09/05/2019 محمد علي عيد شلبي 2

 القتل بالتصفية الجسدية دمياط 16/5/2019 الكفراويصابر صدقي  3

ا مواطن   47التصفية الجسدية ل 4

بينهم ضابط من  5ومقتل 

 بالقوات المسلحة

 شمال سيناء 15/5/2019

 القتل بالتصفية الجسدية

ا مواطن   12التصفية الجسدية ل 5

 كتوبر والشروق أب
 الجيزة -القاهرة  20/5/2019

 بالتصفية الجسديةالقتل 

 القتل باإلهمال الطبي اإلسكندرية  20/05/2019 يرجب فتح 6

7 
ا مواطن   16التصفية الجسدية ل

 بالعريش
 شمال سيناء 21/5/2019

 القتل بالتصفية الجسدية

 القتل باإلهمال الطبي اإلسكندرية  22/05/2019 عبد الرحمن سعيد 8

 القتل باإلهمال الطبي البحيرة 25/05/2019 محمد عبد الوهاب العصار 9

10 
مواطنين  4التصفية الجسدية ل

 28/5/2019 بالجورة آخرين 8صابة إو
 شمال سيناء

 القتل بالتصفية الجسدية
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 محمد عبد الوهاب العصار

، نتيجة لإلهمال 2019مايو  25يوم  رةيخنفاسه األألفظ  - مهندس – اعام   75

أسابيع، أصدرت د داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب. وقبل الطبي المتعم  

سنوات  4رغم أنه أمضى  ،سنوات 7ا بحبس العصار محكمة عسكرية حكم  

جنايات عسكرية، والمعروفة  233القضية رقم  قضية آخرى هىعلى ذمة 

  ."إعالميا بـ"حرق مبنى محافظة البحيرة

 

 2019عدام الصادرة خالل شهر مايو/ أيار أحكام اإل

 االسم  م
المحافظ التاريخ

 ة
 الحكم/ القرار 

 القضية

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 بالل إبراهيم صبحي فرحات 1

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 محمد صابر رمضان نصر 2

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 سعدجمال ذكى عبد الرحيم  3

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 عبد هللا السيد محمد السيد 4

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 ياسر محمد أحمد محمد خضير 5

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 سعد عبد الرؤوف سعد محمد 6

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 سعد أحمد توفيق حسن 7

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 محمود صابر رمضان نصر 8

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 سمير إبراهيم سعد مصطفى 9

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 إسالم شعبان شحاتة سليمان 10

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة
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كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 محمد عادل عبد الحميد حسن 11

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 سنمحمد حسن عز الدين محمد ح 12

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

كلي جنوب  2014لسنة  3455 نهائيإعدام  الجيزة 07/05/2019 تاج الدين حواش محمد حميدة. 13

 مصرأجناد تنظيم  -الجيزة

اإلسكندرية عسكرية ج  165 نهائيإعدام   28/05/2019 حمد محمد.أرفاعي علي  14

  تفجير الكنائس -2016لسنة 

اإلسكندرية عسكرية ج  165 نهائيإعدام   28/05/2019 عبد هللا عبد العزيزوليد أبو المجد  15

  تفجير الكنائس -2016لسنة 

اإلسكندرية عسكرية ج  165 نهائيإعدام   28/05/2019 يمحمد مبارك عبد السالم متول 16

  تفجير الكنائس -2016لسنة 

اإلسكندرية عسكرية ج  165 نهائيإعدام   28/05/2019 سالمة أحمد سالمة محمد قاسم 17

  تفجير الكنائس -2016لسنة 

اإلسكندرية عسكرية ج  165 نهائيإعدام   28/05/2019 ةشحات حسين محمد شحات يعل 18

  تفجير الكنائس -2016لسنة 

اإلسكندرية عسكرية ج  165 نهائيإعدام   28/05/2019  محمود محمد حسن  يعل 19

  الكنائستفجير  -2016لسنة 

اإلسكندرية عسكرية ج  165 نهائيإعدام   28/05/2019 حسين يعبد الرحمن كمال الدين عل 20

  تفجير الكنائس -2016لسنة 

اإلسكندرية عسكرية ج  165 نهائيإعدام   28/05/2019 يمحمد عبد الحميد عبد الغن يرام 21

  تفجير الكنائس -2016لسنة 

 أحداث كنيسة مارمينا اإلعدام القاهرة 12/05/2019 إسماعيل مصطفىإبراهيم إسماعيل  22

 أحداث كنيسة مارمينا اإلعدام القاهرة 12/05/2019 عادل إمام محمد 23

 اللجان الشعبية بكرداسة للمفتيإحالة  الجيزة 22/05/2019 أحمد عبد الرحمن البطاوي 24

 اللجان الشعبية بكرداسة للمفتيإحالة  الجيزة 22/05/2019 محمد عبد اللطيف حنفى السيد 25

 اللجان الشعبية بكرداسة للمفتيإحالة  الجيزة 22/05/2019 همحمد صالح سعيد عبد رب 26
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 :حصائية بحاالت االختفاء القسريإ

من ، قسريالختفاء الانتهاك ا با 58عدد  2019 مايو/ أيارنسان خالل شهر لحقوق اإل نجدةرصدت منظمة 

 سيدات وفتيات. 7بينهم 

 # المحافظة سم اال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 1 البحيرة ناجي القمحاوي ذكر طبيب 01/05/2019

 2 كفر_الشيخ محمد جلوة ذكر  03/05/2019

 3 الشرقية يالسيد عوض عل ذكر مدرس 03/05/2019

 4 الشرقية سمير بدوي ذكر  06/05/2019

 5 الشرقية عمر سمير بدوي ذكر طالب 06/05/2019

 6 الشرقية يبدو يشوق ذكر  06/05/2019

 7 الشرقية مصطفى أحمد كمال ذكر طالب 06/05/2019

 8 الشرقية محمد سليمان حسن ذكر مدرس 07/05/2019

 9 الشرقية سالم ىإسماعيل مصطف ذكر أعمال حرة 07/05/2019

 10 المنوفية محمد سعيد شعبان ذكر طالب 07/05/2019

 11 البحيرة الرحمن حمودة عبد ذكر محاسب 08/05/2019

 12 البحيرة إسماعيل السيد حسن أبو شهبة ذكر مدرس 08/05/2019

 اللجان الشعبية بكرداسة للمفتيإحالة  الجيزة 22/05/2019 إسالم أبو الفتوح مطره 27

 اللجان الشعبية بكرداسة للمفتيإحالة  الجيزة 22/05/2019 إسالم محمود عبد الفتاح 28

 اللجان الشعبية بكرداسة للمفتيإحالة  الجيزة 22/05/2019 علي يفايز زك 29
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 # المحافظة سم اال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 13 الدقهلية عبده فتحي عبد الدايم ذكر إمام وخطيب 09/05/2019

 14 الشرقية أحمد جمال غنيمة ذكر طبيب 09/05/2019

 15 الشرقية يالشوادف يالغمرالسيد  ذكر  09/05/2019

 16 الشرقية يحمد السيد الغمرأ ذكر مهندس 09/05/2019

 17 الشرقية يمحمد السيد الغمر ذكر طالب 09/05/2019

 18 الشرقية البديع ابراهيم مصطفى عبد ذكر  09/05/2019

 19 الشرقية الحميد محمد عبد السيد ذكر  09/05/2019

 20 الشرقية براهيم عبد الرحمن درويشإعبد الرحمن  ذكر طالب 11/05/2019

 21 الشرقية خالد محمد محمود الصريف  ذكر طالب 11/05/2019

 22 القاهرة آالء هشام عبد هللا عبد العاطي أنثى  12/05/2019

 23 القاهرة أماني أحمد علي أحمد أنثى  12/05/2019

 24 القاهرة ندا محمد بسيوني أحمد أنثى  12/05/2019

 25 القاهرة تغريد نوح أحمد علي أنثى  12/05/2019

 26 الشرقية محمد أحمد عبد الرازق ذكر طالب 14/05/2019

 27 القاهرة مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي ذكر  14/05/2019

 28 الشرقية مجدي محمد محمد عبد الدايم ذكر طالب 15/05/2019

 29 الغربية مصطفى الدنجاويخالد  ذكر طالب 15/05/2019

 30 الغربية هللا محمد الطحان عبد ذكر طالب 15/05/2019
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 # المحافظة سم اال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 31 الشرقية سيد أحمد عبد الفتاح طواجن ذكر محفظ قرآن 16/05/2019

 32 الشرقية الحليم محمود نصر محمد عبد ذكر مدرس 16/05/2019

 33 كفر_الشيخ مصطفي العسقول ذكر  16/05/2019

 34 الشرقية سحر أحمد عبد الرازق أنثى طالبة 16/05/2019

 35 القاهرة رانيا محمود محمد مصطفى أنثى  17/05/2019

 36 القاهرة المقصود سيد صالح عبد  موظف 17/05/2019

 37 القليوبية محمد أحمد حسن ذكر محاسب 19/05/2019

 38 المنوفية يالصاح يأحمد محسن شوق ذكر  19/05/2019

 39 المنوفية يالصاح يزياد محسن شوق ذكر  19/05/2019

 40 المنوفية عالء لبيب حشاد ةعقب ذكر طالب 19/05/2019

 41 القاهرة محمد يسري ذكر  19/05/2019

 42 القاهرة عبدالرحمن خطاب ذكر طالب 19/05/2019

 43 المنيا العزيز محمد كامل عبد ىمصطف ذكر طالب 20/05/2019

 44 البحيرة عادل جاسر أبوخشيم ذكر موظف 20/05/2019

 45 اإلسماعيلية هللا صابرين محمود عبد أنثى محامية 21/05/2019

 46 اإلسماعيلية محمود شحاته حسن ذكر صاحب محل 21/05/2019

 47 كفر الشيخ ناصر عياد ذكر  21/5/2019

 48 كفر الشيخ فراج عياد ذكر إمام وخطيب 21/5/2019
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 # المحافظة سم اال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 49 الشرقية محمد عبد الرازق أحمد ذكر  22/05/2019

 50 الشرقية محمد إبراهيم علي ذكر موظف 23/05/2019

 51 الشرقية عبد هللا كيالني عبد القادر ذكر طالب  23/05/2019

 52 الشرقية أسامة كيالني عبد القادر ذكر طالب 23/05/2019

 53 الشرقية عبد الباسط محمدأحمد  ذكر طالب 27/05/2019

 54 المنوفية  فتحي عبد الستار ذكر  28/5/2019

 55 المنوفية خالد رجب مسلم ذكر طالب 29/5/2019

 56 المنوفية عمار صالح المليجي ذكر طالب 29/5/2019

 57 المنوفية مؤمن عبد العزيز دياب ذكر طالب  29/5/2019

 58 القاهرة حسن إبراهيم ذكر  31/5/2019

 

 نماذج النتهاكات االختفاء القسري

 يزياد محسن شوقى الصاح

على الشقيقين/ زياد محسن  يمن المنوفية القبض التعسفألقت قوات أ

حمد الصاحي من منزلهما بمركز الشهداء أسنة"  و ٢٤" يالصاحي شوق

حمد على النيابة بتاريخ أ، وتم عرض 19/5بمحافظة المنوفية يوم 

على ذمة التحقيقات، وما  ايوم   15والتى قررت حبسه   22/5/2019

                                                    منية اعتقاله ..نكرالجهات األزال زياد رهن االختفاء القسري وت  
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 محمود شحاته حسن 

صاحب محل  - بو جريشأصوير  بوأ ةسماعيليومقيم باإل - ةسن 30

وزوجته بحقه  اإلخفاء القسريبسماعيلية قوات أمن اإلقامت ـ موبايالت 

، وذلك منذ القبض ةمحامي - ةسن25 -هللا  السيدة/ صابرين محمود عبد

لى جهة إواقتيادهما  21/5/2019 :عليهما من منزلهما بتاريخ يالتعسف

 .ية جهة تحقيقأغير معلومة، ولم يتم عرضهما على 

 

 :حصائية بحاالت القبض التعسفيإ

 ن:أ لىع 2014من دستور  54 :تنص المادة

 وأ أحد، على القبض يجوز ال س،التلب   حالة عدا وفيما ت مس، ال مصونة يوه طبيعي، حق الشخصية الحرية

 كل افور   ي بلغ أن ويجب ،التحقيق يستلزمه م سب ب قضائي بأمر إال قيد بأي حريته تقييد أو حبسه، أو تفتيشه،

 إلى ي قد م وأن ا،فور   وبمحاميه بذويه االتصال من نوي مك   بحقوقه كتابة، ويحاط بأسباب ذلك، حريته تقيد من

     حريته. تقييد وقت من ساعة وعشرين أربع خالل التحقيق سلطة

كما هو وارد  -بال سند من القانون  -سفي تعالقبض بال انتهاك ا 48ن لحقوق اإلنسا نجدةوقد رصدت منظمة 

 :باإلحصائية التالية

 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 1 البحيرة حمد حسينأمحمد رجب  ذكر  03/05/2019

 2 الشرقية محمود فهمي محمود يوسف ذكر طبيب 07/05/2019

 3 الشرقية الرحمن حمزة عادل عبد ذكر تاجر 08/05/2019

 4 الشرقية نادر جالل محمد ذكر  08/05/2019

 5 البحيرة أحمد المسلماني ىمصطف ذكر مدرس 12/05/2019

 6 البحيرة سعد سالم. ذكر مدرس 12/05/2019

 7 الجيزة محمدين يهيثم فوز ذكر محام   13/05/2019
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 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 8 الشرقية الفتاح محمد عبد ةعبود ذكر  16/05/2019

 9 الشرقية هيثم كمال الفواخري ذكر  16/05/2019

 10 الشرقية سامي مزروع ذكر  16/05/2019

 11 الشرقية رضا طه جوده ذكر  16/05/2019

 12 القاهرة محمود شعبان ذكر ستاذ جامعيأ 17/05/2019

 13 القاهرة أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوي ذكر مهندس 17/05/2019

 14 البحيرة عادل عمارة ذكر  18/05/2019

 15 البحيرة حمدي زيدان ذكر  18/05/2019

 16 البحيرة يسامح الروين ذكر   20/05/2019

 17 البحيرة أحمد شبل ذكر  20/05/2019

 18 الشرقية أيمن قطب محمد ذكر  21/05/2019

 19 البحيرة ةكارم عكاش ذكر  21/05/2019

 20 البحيرة وليد السنوسي ذكر  21/05/2019

 21 البحيرة أيمن عبد الوهاب أبو وردة ذكر محام   21/05/2019

 22 المنوفية سعد حسين ذكر  22/05/2019

 23 البحيرة الزياتأيمن محمد حسن  ذكر  23/05/2019

 24 البحيرة محمد رمضان الشيخ ذكر طالب 23/05/2019

 25 البحيرة عبدهللا شوقي هواش ذكر  23/05/2019
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 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 26 البحيرة خالد أحمد عبد اللطيف ذكر  23/05/2019

 27 البحيرة يوسف ندا ذكر موظف 23/05/2019

 28 الغربية خالد ربيع خطاب ذكر  24/05/2019

 29 الغربية حمدي علي حماد ذكر  24/05/2019

 30 الشرقية الفتاح قرمه عبد يالعليم عل عبد ذكر يطبيب بيطر 25/05/2019

 31 البحيرة الحفيظ عسوي حمادة عبد ذكر  25/05/2019

 32 البحيرة عزت حسين الغرباوي ذكر محام   25/05/2019

 33 البحيرة خيري ياقوت محمد ياقوت ذكر  27/05/2019

 34 البحيرة أحمد محمود السيد ذكر  27/05/2019

 35 البحيرة إسالم بدوى ذكر  27/05/2019

 36 البحيرة شرارة محمد بدوي ذكر  29/05/2019

 37 البحيرة خميس محمد خليل الخطيب ذكر  29/05/2019

 38 البحيرة محمد محمد أحمد عوض ذكر  29/05/2019

 39 البحيرة هللا سلطان إبراهيم عبد ذكر  29/05/2019

 40 البحيرة سالمة أباصيري الشامي ذكر  29/05/2019

 41 البحيرة طايل عوض طايل ذكر  29/05/2019

 42 الشرقية شطاأحمد سيد  ذكر مهندس 30/05/2019

 43 الشرقية هللا عوض محمد عبد ذكر محاسب 30/05/2019
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 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 44 الشرقية أيمن السيد محمد السواح ذكر مدرس 30/05/2019

 45 الشرقية لملوم ةعطو ذكر مدرس 30/05/2019

 46 الشرقية عبدالعزيز عامر ذكر تاجر 30/05/2019

 47 الشرقية محمد سعد قالجة ذكر معلم خبير 30/05/2019

 48 الشرقية جودة عكلة ذكر مدرس 30/05/2019

 

  ا:لحاالت قبض عليها تعسفي  نماذج 

 عادل عبد الرحمن حمزة

 يالقبض التعسف مايو 8عصر األربعاء  من الشرقيةألقت قوات أ -تاجر - اعام   46

 9فاقوس يوم الخميس  وبعرضه على نيابة ، دون سند قانوني،من محل عمله هعلي

ا على ذمة التحقيقات فى اتهامه  15مايو، قررت حبسه  باالنضمام لجماعة أسست يوم 

  .على خالف أحكام القانون والدستور

 

 يسامح الروين

مايو، حبس المواطن  20ثنين قررت نيابة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يوم اال

ا على ذمة التحقيقات في اتهامه باالنضمام لجماعة أسست  15سامح الرويني،  يوم 

 .اليوم الدستور، بعد اعتقاله من منزله قبيل صالة فجروحكام القانون أعلى خالف 

  ته.ءلمدة عام قضي بعده ببرا 2014سبق اعتقاله عام  ين الروينأذكر ي  
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 .همال الطبيحصائية اإلإ

 المهنة مكان االنتهاك تاريخ االنتهاك
 

 السن 
 # المحافظة االسم بالكامل

 1 الشرقية عبد الخالق محمد عبد البصير   سجن الحسينية المركزي 12/05/2019

 2 الشرقية الرحمن عبد الحميد ضيف عبد 59 مدرس سجن مركز شرطة ههيا 14/05/2019

 النطرونسجن وادي  16/05/2019
 

40 
القادر رضوان  شعبان عبد

 يالطمالو
 الغربية

3 

 4 القاهرة الطنوبي أحمد أبو زيد  صحفي  سجن طرة تحقيق 28/05/2019

 

 .الطبي المتعمد لإلهمالنماذج لحاالت تتعرض 

 الطنوبي                                                       أحمد أبو زيد

يعاني من الجلوكوما )مياه زرقاء على ، 22/12/2017معتقل منذ  –صحفى 

تنفيذ تتعنت فى إال أن إدارة السجن  جراحة عاجلة،العين( ويحتاج إلى إجراء 

 إجراءات عالجه، بالرغم من تصنيف مرضه على أنه ثاني أحد مسببات

 .العمى

 

  يالقادر رضوان الطمالو شعبان عبد

صحته بشكل كبير نتيجة لإلهمال الطبي المتعمد بسجن  رتتدهو ،اعام  40

جراء إصابته بدوالي المريء وعدم  وادي النطرون، حيث تعرض لنزيف حاد  

تليف بالكبد وتضخم بالطحال بسبب  من يكما يعان عمل منظار،تمكينه من 

ويحتاج لنقل دم لنزول نسبه الصفائح والهيموجلوبين مما  ،إصابته بفيرس سي

لتلقي العالج أو  ىوتمتنع إدارة السجن عن نقله للمستشف ،يعرض حياته للخطر

 .سعافهإ
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 ة:حصائية حاالت العنف ضد المرأإ

 .2019 مايو/ أيارارتكبتها السلطات المصرية بحق المرأة خالل  باإلخفاء القسرى انتهاكات 7 

 # المحافظة االسم بالكامل نوع االنتهاك تاريخ االنتهاك

 1 القاهرة آالء هشام عبد هللا عبد العاطي يختفاء القسراال 12/05/2019

 2 القاهرة أماني أحمد علي أحمد يختفاء القسراال 12/05/2019

 3 القاهرة ندا محمد بسيوني أحمد يختفاء القسراال 12/05/2019

 4 القاهرة تغريد نوح أحمد علي يختفاء القسراال 12/05/2019

 5 الشرقية سحر أحمد عبد الرازق يختفاء القسراال 16/05/2019

 6 القاهرة رانيا محمود محمد مصطفى يختفاء القسراال 05/201917/

 7 سماعيليةاإل هللا صابرين محمود عبد يختفاء القسراال 21/05/2019

 

  :نماذج النتهاكات لحقوق المرأة

 

 سحر أحمد عبد الرازق

مايو "سحر أحمد عبد  16اعتقلت قوات أمن الشرقية، فجر يوم الخميس 

الفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها ب ة، الطالباعام   22الرازق"، 

بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير، وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة 

شقيقة الطالب  ها. يذكر أنةغير معلوم ةجه إلىساعتين تم اقتيادها 

 ي ا.ا قسرما زال مختفي   يالذ الرازق، "محمد أحمد عبد
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 رانيا محمود محمد مصطفى

منزل السيدة/ رانيا محمود  ياقتحمت قوات أمن بزي مدن 17/5/2019: بتاريخ

ا، وتم تفتيش منزلها واالستيالء على ا تقريب  الثالثة عصر  الساعة بمنطقة الرحاب 

وظلت قيد االختفاء القسرى لمدة خمسة أيام، قبل أن تظهر األجهزة الخاصة بها، 

 2019لسنة  741:القضية على ذمة ،22/5/5019 :من الدولة العليا بتاريخأبنيابة 

 .حصر أمن الدولة

 

 

 األطفال:حصائية باالنتهاكات لحقوق إ

 

  طفال:نتهاكات حقوق األالنماذج 

 

بطريقة تشكل  –، تم اعتقالها -سنة  16 –ول الثانوى إحدى طالبات الصف األ

ثبت فشله فى أ يالعتراضها على نظام التعليم الجديد، الذ –جريمة هتك العرض 

فراد الذين يرتدون زيها الشرطة المصرية نفت أن يكون األاول تجربة له، 

 . الرسمي تابعين لها

https://youtu.be/VaCWEAZCIGo?t=61 

 

 نوع االنتهاك السن   المحافظة التاريخ اسم الضحية م.

 لمنزله يقصف جو يقتل ف  شمال سيناء 28/05/2019 مجهول 1

 لمنزله يقصف جو يأصيب ف 12 شمال سيناء 28/05/2019 حمد مرعي محمد عايشأ 2

 لمنزله يقصف جو يأصيب ف 11 شمال سيناء 28/05/2019 حمد محسن حسين سلميأ 3
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توجه طالب الصف األول  18/5/2019بتاريخ 

االمتحان لى لجان إ -سنة  16 - يالثانو

داء االمتحان إال أنهم فوجئوا بأن "اإللكتروني" أل

، وهو ما يعنى فشل النظام " السيستم واقع"

الجديد للتعليم، فعبروا عن رفضهم لهذا النظام 

، فتصدت لهم السلطات المصرية يبالهتاف السلم

بالضرب والسحل واالعتقال على نحو ما هو 

 ين.المرفقوالفيديو وارد بالصورة 

 

https://youtu.be/P0p_h8OEiY?t=47 

 

 :نساناالنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإل

 # المحافظة سم بالكاملاال مكان االنتهاك نتهاكنوع اال نتهاكتاريخ اال

 1 الجيزة هيثم فوزى محمدين قسم شرطة يالقبض التعسف 13/05/2019

 2 البحيرة محمد أبو العال المحكمة حكامأ 18/05/2019

 3 البحيرة أيمن عبد الوهاب أبو وردة كمين بشركة اتصاالت يالقبض التعسف 21/5/2019

 4 سماعيليةاإل هللا صابرين محمود عبد المنزل يختفاء قسرا 21/5/2019

 5 البحيرة عزت  حسين الغرباوي النيابة القبض التعسفى 25/05/2019

 نسانالمدافعين عن حقوق اإلاالنتهاكات بحق نماذج من 

  هيثم محمدين

ا  15قررت نيابة أمن الدولة حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين،  يوم 

حصر أمن الدولة، في  2019لسنة  741على ذمة التحقيق في القضية 

وكان محمدين قد . هدافهاأرهابية في تحقيق إاتهامه بمشاركة جماعة 

مايو، وتم تحرير محضر  13احتجز بدون وجه حق بقسم الصف منذ يوم 

 .2019لسنة  22دابير االحترازية وحمل المحضر رقم تهرب من الت
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 أيمن عبد الوهاب أبو وردة

اعتقل من كمين داخل  ،بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة محام  

حدى شركات االتصاالت نصبته له قوات أمن البحيرة بالتعاون مع هذه إ

ا على يوم   15ا قررت حبسه احتياطي   يالشركة، قبل أن يعرض على النيابة الت

 قات.يذمة التحق

 

 :خاتمة

ترفع الواقع األليم لحالة حقوق اإلنسان بمصر، وتظل  يالت -ا ا ومحلي  دولي   -تتراكم التقارير

كل من يفضح  يبواقه تشكك فأا، وتظل السلطات المصرية تصنع ذلك الواقع، بل أشد منه إيالم  

ممارسات ذلك النظام القمعية، وتتهمه بمحاوالت تشويه صورة الدولة المصرية، أما محاولة 

 دة السلطات المصرية "المنعدمة". "تحسين" تلك الحالة المقيتة، فتظل رهن إرا

  

 نسان لحقوق اإلنجدة مة ظمن 

 م2019 أيار /مايو                                                                               

 

 


