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 منظمة نجدة لحقوق اإلنسان: 

منظمة حقوقية مستقلة تعمل على تعميق وتعزيز الوعي بحقوق اإلنسان وحرياته والدفاع عنها، وفق آليات 

 وقواعد عمل المنظمات الدولية. 

وسيادة القانون واستقالل القضاء، وأهميتها في بناء مجتمع الكرامة وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم الحق والعدل 

 واألمن واالستقرار، وفق المعايير والعهود والمواثيق الدولية. 

  

  



 

 

  
  
  
  

  
  

  

 مقدمة: 

 بأدلة براءتهم أعٌدموا 

بروايات مكذوبة متناقضة ومختلقة، وعلى خالف ما ورد بتقارير الطب الشرعي "األدلة الفنية 

ماع شهود النفي، وااللتفات عن آثار التعذيب واإلكراه البدني، وإهدار كافة حقوق ،"وبعد رفض س

الدفاع، بل وضمانات التحقيق ومعايير المحاكمات العادلة، ولكن بمباركة مفتي السلطات المصرية 

 بعد محاكمات صورية أحكام اإلعدام بمصر.  –من محاكم استثنائية  –تصدر 

تطحن بين شقيها أعمار  3/7/2013التى أدارها النظام المصرى فى فما زالت رحى العنف 

هم عدة أوطانهم لمستقبل أفضل ،وهم أمل أمتهم فى التغيير، الذي يأبى  –فى الريعان  –شباب 

حكم الفرد، عبر تعديالت  -وتأبيد  –النظام إال أن يكون بالردة إلى الدكتاتورية المقيتة، وترسيخ 

داخل مقرات  -األبرياء، بالتصفية الجسدية تارة، وباإلهمال الطبي المتعمد دستورية دونها أرواح 

باإلعدام تعس  –تارة أخرى، وبالتعذيب تارة ثالثة، وعلى أعواد المشانق  -احتجاز غير آدمية 

 ، بموجب أحكام جائرة ومحاكمات صورية تارة رابعة. -ف ا 

 15صرية " تعس ف ا" اإلعدام بحق نفذت السلطات الم 2019ففي خالل شهر فبراير/ شباط 

قضايا تكاد أوراقها تنطق بالبطالن والتلفيق السافر ،بينما  3مواطن  ا بموجب أحكام صادرة فى 

من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة  18آخرون، من بينهم  60قتل خارج نطاق القانون 

ين، ومقار أحزاب المعارضة ،فيما استمرت حمالت المداهمات لمنازل ومقار أعمال المواطن

إلسكات أي صوت حر يرفض التعديالت الدستورية "سلم  يا" وتغييب صاحبه باالختفاء القسرى 

 أو االعتقال، وترهيب غيره ولو بإزهاق أرواح األبرياء . 

هكذا تساق الجموع إلى أعواد المشانق، وإلى غياهب سجون تستنزف األعمار واألموال ، في 

عن ذويها المختفي قسر  يا  -عن مجرد معلومة  -أخرى جل أيامها بحث  ا حين تقضى جموع 

،وجموع ثالثة على بوابات سجون مغلقة، صارت أمنياتهم تحسن األوضاع داخلها ،حتى يفك 

ذووهم إضرابهم عن الطعام احتجا ج ا على قتلهم بالبطيء وفق سياسة ممنهجة، وجموع قتلى 

ات الموت. وجموع .. وجموع ...وجموع ...ومآسي تترا تحت عجالت المترو أو حرقى بقطار

،تسلم إحداها ألخرى، ربما يرصد هذا التقرير جان  با منها، على الرغم من أن مأساتنا الكبرى 

 في سيناء خارج التغطية . 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  
  
  

  
  

 محتويات التقرير:   

الحصاد الرقمي للجرائم واالنتهاكات عن شهر فبراير/ شباط 

 حصائية القتل خارج نطاق القانون. إ 2018

 نماذج لحاالت قتل خارج نطاق القانون. 

 إحصائية بأحكام اإلعدام الصادرة أو المنفذة خالل الشهر.  

 إحصائية بحاالت االختفاء القسري. 

 نماذج لحاالت اختفاء قسري. 

 إحصائية بحاالت القبض التعسفي. 

 نماذج لحاالت ق  بض عليها تعسف  يا. 

 ائية اإلهمال الطبي. إحص

 نماذج لحاالت إهمال طبي متع م د. 

 إحصائية حاالت العنف ضد المرأة. 

 نماذج النتهاكات حقوق المرأة. 

 إحصائية حقوق األطفال. 

 نماذج لحاالت انتهاكات لحقوق األطفال. 

 إحصائية االنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان. 

 ن عن حقوق اإلنسان. نماذج النتهاكات بحق المدافعي

 التوصيات. 

 خاتمة. 

 .  2018في أبريل / نيسان  الحصاد الرقمي النتهاكات حقوق اإلنسان،

  

 االنتهاك  عدد الحاالت 

 تصفية جسدية  31    

 قتل بالتعذيب  -    القتل خارج نطاق القانون 

 قتل باإلهمال الطبي  4   

   قتلى الجيش   15 



 

 

  
  
  
  

  
  

   الشرطة  قتلى  3 

   مسلحون   7 

 9إحالة للمفتي       

  15إعدام منفذ         
 اإلعدام 

 اإلخفاء القسري  230 

 القبض التعسفي  39   

 اإلهمال الطبي  7     

 العنف ضد المرأة  4     

 انتهاكات حقوق األطفال  1     

      1 
انتهاكات ضد المدافعين عن 

 حقوق اإلنسان 

  

   القتل خارج نطاق القانون:

مواط ن ا تم إعدامهم " تعسف  يا " فقد بلغ عدد القتلى من المواطنين  15فضال عن 

جند يا (قوة كمين جودة  14مواط ن ا بينهم ضابط و 60المصريين خالل شهر فبراير/ شباط 

 بالقاهرة . شرطيين بينهم ضابط بالدرب األحمر  3مسلحين، وعدد  7بالعريش)  و 3

 م.  اسم الضحية   التاريخ  السن  المكان  نوع االنتهاك 

 التصفية الجسدية  

الظهير  -الفيوم

الصحراوي 

 الغربي 

  

 2/2/2019 

  التصفية  8ل 

 الجسديةمجهولين 

  1 

   العريش  التصفية الجسدية 
  التصفية  7ل  4/2/2019 

 الجسديةمجهولين 
 2 

  7/2/2019  55  اإلسكندرية   باإلهمال الطبي القتل 
 محمد محمد أمين 

 3 

  9/2/2019    سوهاج    القتل باإلهمال الطبي
 عفيفي علي زايد 

 4 

 5  شعبان محمود األسود  18/2/2019  55  المنوفية     القتل باإلهمال الطبي



 

 

  
  
  
  

  
  

 16الجسدية لالتصفية  19/02/2019    العريش  التصفية الجسدية 

 مواطن ا 
 6 

 7  محمد مدني رضوان  23/2/2019    القاهرة    القتل باإلهمال الطبي

 مجهولين بالفيوم 8التصفية الجسدية ل

مواطنين بالظهير  8أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التصفية الجسدية ل •

اسم أو بيانات الصحراوي الغربي، وزعم أنهم شديدو الخطورة، دون أن يذكر 
خارج  -أي منهم، وكذبت الصور التى نشرها على حسابه مزاعمه بأن قتلهم 

 كان عن طريق القصف الجوي -نطاق القانون 

 محمد مدني رضوان 

فبراير، أنفاسه  23لفظ المعتقل "محمد مدني رضوان " صباح اليوم السبت •
اإلهمال الطبي المتعمد، حيث األخيرة داخل محبسه بسجن ليمان طرة، بسبب 

كان مصا با بمرض السرطان. يذكر أن "مدني" معتقل مع أبنائه الثالثه "عمرو، 
 وهيثم ،وطارق محمد مدني".

  

 : 2019أحكام اإلعدام " تعسف  ا " خالل شهر فبراير/ شباط 

 #   المحافظة  االسم   التاريخ   االنتهاك  القضية 

 المنصورةجنايات قسم أول 17583 

  " قضية نجل المستشار". 2014لسنة 

 1   الدقهلية  أحمد ماهر الهنداوي 7/2/2019   إعدام منفذ

 جنايات قسم أول المنصورة17583 

  " قضية نجل المستشار". 2014لسنة 

عبد الحميد عبد الفتاح عبد  7/2/2019   إعدام منفذ

  الحميد متولي

 2   الدقهلية

 أول المنصورةجنايات قسم 17583 

  " قضية نجل المستشار". 2014لسنة 

 3   الدقهلية  المعتز باهلل غانم 7/2/2019   إعدام منفذ

 4   الجيزة  محمد سعيد فرج 13/2/2019  إعدام منفذ  مقتل اللواء نبيل فراج

 5   الجيزة  محمد عبد السميع حميدة 13/2/2019  إعدام منفذ  مقتل اللواء نبيل فراج

 6   الجيزة  صالح فتحي حسن النحاس 13/2/2019  إعدام منفذ  مقتل اللواء نبيل فراج



 

 

  
  
  
  

  
  

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  شرقالقاهرة،" مقتل النائب العام"

 7   اإلسماعيلية  أحمد محمد طه أحمد وهدان 20/2/2019  إعدام منفذ

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  شرقالقاهرة،" مقتل النائب العام"

 8   الدقهلية  عبد الرحمن سليمان كحوش 20/2/2019  اعدام منفذ

 

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  القاهرة،" مقتل النائب العام"شرق

 9   القاهرة  أحمد محمد هيثم الدجوي 20/2/2019  اعدام منفذ

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  شرقالقاهرة،" مقتل النائب العام"

 10   الشرقية أحمد جمال أحمد محمود حجازي 20/2/2019  اعدام منفذ

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  شرقالقاهرة،" مقتل النائب العام"

 11   أسوان  أبو القاسم أحمد علي 20/2/2019  اعدام منفذ

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  القاهرة،" مقتل النائب العام"شرق

 12   بنى سويف أحمد محروس سيد عبد الرحمن 20/2/2019  اعدام منفذ

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  شرقالقاهرة،" مقتل النائب العام"

 13   الشرقية  إسالم محمد أحمد مكاوي 20/2/2019  اعدام منفذ

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  "شرقالقاهرة،" مقتل النائب العام

 14   الشرقية  محمود األحمدي عبد الرحمن 20/2/2019  اعدام منفذ

جنايات قسـم النزهة  2016لسنة 7122/  162 

كلي  2016لسنة  1300،والمقيدة برقم 

  "شرقالقاهرة،" مقتل النائب العام

 15   الشرقية  أبوبكر السيد عبد المجيد 20/2/2019  اعدام منفذ

 16   الجيزة  محمد إبراهيم فتحي  3/2/2019   إحالة للمفتى  قضية خلية أكتوبر

 17   القاهرة  السميعأسامة محمد عبد  4/2/2019   إحالة للمفتى  جنايات القاهرة عسكرية 2014لسنة 148 



 

 

  
  
  
  

  
  

 18   القاهرة  أشرف سالم 4/2/2019   إحالة للمفتى  جنايات القاهرة عسكرية 2014لسنة 148 

 19   القاهرة  طارق محمود شوقي نصار 4/2/2019   إحالة للمفتى  جنايات القاهرة عسكرية 2014لسنة 148 

 20   شمال_سيناء  محمد زيادة 4/2/2019   للمفتيإحالة   جنايات القاهرة عسكرية 2014لسنة 148 

 21   القاهرة  أحمد حسن سليمان 4/2/2019   إحالة للمفتي  جنايات القاهرة عسكرية 2014لسنة 148 

 22   القاهرة  نبيل حسين علي 4/2/2019   إحالة للمفتي  جنايات القاهرة عسكرية 2014لسنة 148 

 23   شمال_سيناء  جواد عطا هللا سليم المصري 4/2/2019   إحالة للمفتي  القاهرة عسكريةجنايات  2014لسنة 148 

 24   شمال_سيناء  كمال عالم محمد 4/2/2019   إحالة للمفتي  جنايات القاهرة عسكرية 2014لسنة 148 

 إحصائية بحاالت االختفاء القسري: 

انتها ك ا "اختفاء قسري"  230عدد  2019فبراير/ شباط رصدت منظمة نجدة لحقوق اإلنسان خالل شهر 

 سيدات.  3مختف يا قسريا  بينهم  196ظهر منها بنيابة أمن الدولة العليا عدد 

  م  التاريخ  االسم   السن  المهنة  المحافظة

 1  01/02/2019   ضاحي عبد هللا    موظف  البحيرة

 2  1/2/2019  المجيد أبو بكر السيد عبد  25   طالب  الشرقية

 3  01/02/2019   محمد محمود 22   طالب  الشرقية

 4  4/2/2019   أحمد ممدوح معوض    محامي  الشرقية

 5  05/02/2019   عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سالمة 33     الشرقية

 6  06/02/2019  علي علي الحديدي  52   طبيب بيطرى بورسعيد 

 7  08/02/2019   حذيفة محمد عبد الفتاح النمر 17   طالب  الشرقية

 8  08/02/2019   السيد الصباحي البيطار 20   طالب  الشرقية

 9  11/02/2019  محمد عادل عبده    طالب  البحيرة 

 10  11/02/2019  أحمد عادل عبده    طالب  البحيرة 

 11  12/02/2019   عبد الرحمن أسامة العقيد 30     القاهرة



 

 

  
  
  
  

  
  

 12  12/02/2019   محمد خالد محمد السيد 21   طالب  القاهرة

 13  17/02/2019   إبراهيم عبد الوهاب عبد العظيم منسي 49     الشرقية

 14  18/02/2019   هشام عبد المقصود غباشي 35   صاحب مكتبة  البحيرة

 15  22/02/2019   السروجيحمزة أحمد سيد محمد  21   طالب  القاهرة

 16  22/02/2019   محمد محيي الدين 49   استاذ جامعي  اإلسكندرية

 17  22/02/2019   جمال فاضل 53   مدرس  أسوان

 18  22/02/2019   أحمد الرسام      القاهرة

 19  22/02/2019   رمضان محمد أبو زيد      المنيا

 20  22/02/2019   سمير المصريهالل  25   صيدلى  القاهرة

 21  24/02/2019  عبد هللا علي إبراهيم يوسف  42  إداري  الشرقية 

 22  24/02/2019  جمال محمد عطا  51    الشرقية 

 23  24/02/2019   كمال السيد موسى 28     الشرقية

 24  24/02/2019   عبد العال السيد موسى 20     الشرقية

 25  24/02/2019   عمر محمد السيد موسى 18   طالب  الشرقية

 26  25/2/2019  محمود محمد على القفاص  35  امام وخطيب  كفر الشيخ 

 27  26/2/2019   السيد صبري عبد الحليم حميد 38     كفر الشيخ

  م  التاريخ  االسم   السن  المهنة  المحافظة

 28  26/2/2019   محمد ماهر الهنداوي 21   طالب  الدقهلية

 29  26/2/2019   إبراهيم إبراهيم شلبي   45     الشرقية

 30  26/2/2019   أحمد جمال جمعة       الشرقية

 31  26/2/2019   محمد حسني العوضي  47     الشرقية

 32  28/2/2019   أحمد محيي    صيدلي  القاهرة

 33  28/2/2019  سماعيل سمهود إ   مدرس  الشرقية 

 34  28/2/2019  عبدالحكيم الصاوي      البحيرة 



 

 

  
  
  
  

  
  

 35  28/2/2019  رشاد العموري      البحيرة 

 36  28/2/2019  عالء حسب النبي      البحيرة 

 37  28/2/2019  أشرف الضبع      البحيرة 

 38  28/2/2019  علي عامر      البحيرة 

 لحاالت اإلخفاء القسري: نماذج  

  

 إبراهيم عبد الوهاب عبد العظيم منسي

فبرايرالقبض التعسفي على  17ألقت قوات األمن بالشرقية، يوم السبت •

عا ما، من محطة 49المواطن/ إبراهيم عبد الوهاب عبد العظيم منسي ،

 القطار بمدينة بلبيس واقتادته إلى جهة غير معلومة.

  

 سميرالمصريهالل 

باألميرية، صباح يوم •قيادي بحزب الدستور، قبض عليه تعسف  يا من منزله  – صيدلي –سنة  25

على خلفية رفض الحزب التعديالت الدستورية المرتقبة، وتم اقتياده إلى  2/2019/22الجمعة الموافق 

 جهة غير معلومة.

  

 إحصائية بحاالت القبض التعسفي: 

 على أن:  2014دستور من  54تنص المادة 

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة ال ت مس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على 

أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي  مس بب يستلزمه التحقيق، ويجب أن 



 

 

  
  
  
  

  
  

قه كتابة، وي م  كن من االتصال بذويه ويحاط بحقو ي بلغ فو ر ا كل من  ت ق ي د حريته بأسباب ذلك،

 وبمحاميه فو ر ا، وأن ي قّدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته . 

كما هو  -بال سند من القانون  -انتها ك ا بالقبض التعسفي  39وقد رصدت منظمة نجدة لحقوق اإلنسان  -

  : وارد باإلحصائية التالية

 #   تاريخ االنتهاك  االسم   المهنة  المحافظة

 1  02/02/2019   عادل شرباش  موظف  البحيرة

 2  02/02/2019   محمد فوزي كشك  طبيب  البحيرة

 3  03/02/2019   جمال عبد الحميد سعدون    الشرقية

 4  03/02/2019   أحمد حسون    الشرقية

 5  03/02/2019   حفناسالم جودة سالم     الشرقية

 6  03/02/2019   عمرو عبد العزيز عيد عطية  مهندس  الشرقية

 7  03/02/2019   عبد العزيز عيد عطية    الشرقية

 8  05/02/2019  فايز العمروسي    البحيرة 

 9  05/02/2019  عامر الوكيل    البحيرة 

 10 06/02/2019   السيد عبد العظيم السيد  مدرس  الشرقية

 11 12/02/2019   حمادة سعيد عبد الغني مرسي    البحيرة

 12 12/02/2019   محمد بدير محمد محمد  طبيب  الشرقية

 13 12/02/2019   عبده خليل  مدرس  كفر الشيخ

 14 12/02/2019   صابر شعبان    الشرقية

 15 12/02/2019   عمر سعيد شعبان    الشرقية

 16 12/02/2019   هاني لطفي    الشرقية

 17 12/02/2019   عبد هللا حنفي    الشرقية

 18 12/02/2019   خالد بدوي    الشرقية

 19 12/02/2019   جمال عبد هللا الجندية    الشرقية

 20 14/02/2019   ياسر عبد الرحمن عوف    الشرقية



 

 

  
  
  
  

  
  

  محمد السيد عبد الرحيم    الشرقية
 14/02/2019 21 

  عبد السالم عبد الحميد عبد السالم الشافعي    الشرقية
 14/02/2019 22 

  أحمد محمد كامل عبد الحليم    الشرقية
 14/02/2019 23 

  موظف  البحيرة
  محمد فيالة

 14/02/2019 24 

  محمد أبو السعود  موظف  البحيرة
 14/02/2019 25 

 #   تاريخ االنتهاك  االسم   المهنة  المحافظة

  القاهرة
  ممدوح حمزة  مهندس

 16/02/2019 26 

 27 18/02/2019   محمد بدر  إمام وخطيب  البحيرة

  إمام وخطيب  البحيرة
  بركات البياني

 18/02/2019 28 

  البحيرة
  أحمد محمود شهاوي  أعمال حرة

 24/02/2019 29 

  البحيرة
  مصطفى الخرادليسعيد أحمد   مدرس

 24/02/2019 30 

  البحيرة
  أشرف العافري  

 24/02/2019 31 

  ناجي بلتاجي    البحيرة
 24/02/2019 32 

 33 25/02/2019   محمود السيد متولي    الشرقية

  الشرقية
  هاني مصطفى بكري  موظف

 25/02/2019 34 

  فاروق صالح عقاب حميد    البحيرة
 26/02/2019 35 

  وليد صالح عقاب حميد    البحيرة
 26/02/2019 36 

 37 26/02/2019   فتحي عبد الحميد حميد    البحيرة



 

 

  
  
  
  

  
  

 كفر الشيخ 
  محمود محمد على القفاص  مقيم شعائر

 28/2/2019 38 

 الغربية 
 محمد عبد الرحمن    

  28/2/2019 39 

 نماذج لحاالت ق  بض عليها تعسفي  ا: 

ألقت  محمد بدير محمد محمد                                                           •

 فبرايرالقبض التعسفي على   12قوات أمن الشرقية، مساء الثالثاء 

عا ما، استشاري الجراحة العامة،  من عيادته  51"محمد بدير محمد محمد ،" 

 وني، واقتياده الخاصة بمدينة فاقوس بالشرقية، دون سند قان

، وأخلي سبيله في 2016لجهة غير معلومة. وت عد المرة الثانية العتقاله، فقد سبق اعتقاله في أكتوبر  

 .  2018مايو 

  

 عادل شرباش

 ألقت  قوات أمن البحيرة القبض التعسفي على المواطن/ عادل شرباش  المقيم 

صباحا  ١١بالمستشفى العام  في الساعة بالضهرية إيتاي البارود، من مقر عمله 

 يوم 

 واقتادته إلى جهة غير معلومة2/2019/2

  . إحصائية اإلهمال الطبي

 #   المحافظة  االسم رباعي  السن   السجن    التاريخ 

 1   بورسعيد  حسن صقر 45   طرة 3/2/2019 

 2  اإلسكندرية  علي جمال علي  61  العقرب  10/2/2019 

 3   اإلسكندرية علي ماهر خضير                             42   العقرب 11/2/2019 

 4   اإلسكندرية  جهاد الحداد 40   العقرب 25/2/2019 

 5   البحيرة  زين العابدين فرج    برج العرب 25/2/2019 



 

 

  
  
  
  

  
  

 6   الغربية  صالح أحمد متولي جالل 34   ليمان طرة 27/2/2019 

 7  القاهرة  مصطفى قاسم عبد هللا  53   العقرب 27/2/2019 

 نماذج إلنتهاكات اإلهمال الطبى:  

 حسن صقر

يعاني من اإلهمال الطبي المتعّمد بحقه داخل محبسه بسجن طرة، بالرغم من –سنة  45

 تردي حالته الصحية. ويعاني حسن من قصور في وظائف القلب 

لتركيب دعامتين منذ أكثر من عام ونصف، فيما تتعنت ويحتاج إلجراء عملية 
إدارة السجن في السماح له بإجراء العملية، ما يعرض حياته للخطر، يذكر أن 

أبناء، توفي أحدهم وعمه (شقيق حسن) في حادث سير أثناء  ٣حسن له عدد 
 عودتهما من زيارة حسن بسجن طرة.

  

  
 صالح أحمد متولي جالل

 عا ما طبيب بشري، يعاني من شلل نصفي إثر تعرضه  34ل ،المعتقل صالح جال

 .2015دخل جالل في لكسر في الفقرات القطنية، والحوض، منذ اعتقاله في عام 

اعترا ضا على اإلهمال الطبي  2018نوفمبر  30إضراب مفتوح عن الطعام في 

على  المتعمد الذي ي مارس بحقه وعدم االستجابة لطلبه بإجراء عمليات جراحية

 نفقته الخاصة. أيام فقط رغم عدم  4واضطر المعتقل إلى فك إضرابه بعد 

االستجابة لطلباته بسبب فقدانه للوعي وتدهور حالته الطبية بسبب وجود خلل في 
 اإلنزيمات ووجود مياه على المخ.

  . إحصائية بانتهاكات حقوق المرأة 

 #   المحافظة  االسم رباعي  التاريخ  المهنة  االنتهاك

 1  الجيزة  إيمان حنفي أحمد  2018/10/2   مدرسة االختفاء القسري 

 2  القاهرة   شيماء حسين جمعة  2018/9/30   ربة منزل االختفاء القسري 

 3  الجيزة  نيفين رفاعي أحمد رفاعي  2018/9/28   محفظة قرآن االختفاء القسري 

 4  الدقهلية  مجدي الشبراوي هاجر  8/2/2019    قبض تعسفي  

  

 نماذج النتهاكات لحقوق المرأة: 



 

 

  
  
  
  

  
  

 هاجر مجدي الشبراوي

عا ما متزوجة ولديها طفلين "عمر وعلي"، من مدينة المنصورة ومقمية في  26•

السعودية، كانت في زيارة خاطفة للمنصورة لتهنئة أخيها "محمود الشبراوي" 
 . إخالء سبيله منذ أسبوعين فقطالمعتقل السياسي الذي قد تم 

واعتقلتها الداخلية يوم الجمعة من أمام المسجد بعد أن اعتدت على المصلين  •

والحقتهم في الشوارع الجانبية، بعد الدعوة لصالة الغائب على شهداء داخله 

 قضية "نجل المستشار".إعدامات 

  إحصائية باالنتهاكات لحقوق األطفال:

 م.  اسم الضحية  التاريخ  المكان  نوع االنتهاك 

 1  حذيفة محمد عبد الفتاح النمر  2019/02/08   الشرقية  االختفاء القسري

  

 نماذج لحاالت انتهاكات لحقوق األطفال: 

 حذيفة محمد عبد الفتاح النمر

 سنة، ألقت قوات األمن القبض التعسفي عليه من منزله بقرية  17 •

فبراير، وما زال  8ديرب نجم يوم الجمعة المنا صافور، التابعة لمركز 
 قيد االختفاء القسري.

  االنتهاكات بحق المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان:

 #   المحافظة  االسم   التاريخ   االنتهاك

 1   الشرقية  أحمد ممدوح معوض 04/02/2019   االختفاء القسري

  

 والمدافعين عن حقوق اإلنسان: نماذج إلنتهاكات حقوق المحامين 

 أحمد ممدوح معوض

ألقت قوات أمن محافظة الشرقية القبض التعسفي على/ أحمد ممدوح  •
معوض أحد المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية أثناء 

خروجه من محكمة الزقازيق االبتدائية واقتادته إلى جهة غير 
بنيابة قسم أول الزقازيق والتي قررت  2/2019/6معلومة،وظهر يوم 

 حبسه 



 

 

  
  
  
  

  
  

 .2019لسنة  532يو م ا على ذمة القضية رقم  15

  

   توصيات:

  بناء على ما تم رصده وتوثيقه من قبل المنظمة، فإننا نطالب:  

أوال: الحكومة المصرية بالكّف  عن تلك السياسات القمعية ضد المواطنين األبرياء. وااللتزام 

  قانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، التي وقعت عليها مصر .بالدستور وال

ثان  يا: التوقيع واالنضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، ال سيما االتفاقية 

  الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري .

 -وهي األمينة علي حقوق المجتمع  -امة األصيل،ثال ث ا: النائب العام بتفعيل دور النيابة الع

بفتح تحقيق عاجل وجّد ي وشفاف ضد مرتكبي هذه الجرائم واالنتهاكات، وتحريك الدعاوى 

  الجنائية ضدهم .

راب ع ا: المنظمات الدولية باتخاذ ما يلزم نحو التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات 

 ته. تتعلق بحقوق اإلنسان وحريا

  

 خاتمة: 

ذ حكم اإلعدام نُفغير مسبوقة وصلت إليها حقوق اإلنسان بمصر ، السيما وقد  يحالة من الترد 

حكما  باإلعدام  لمعارضين  14خالل العام المنصرم نٌفذ خالل هذا الشهر ، بينما ُ يئاً بر 15فى 

بالزعم بوجود إنسانية يضا  ، قابلتها حالة غير مسبوقة من التبجح ، وقلب الحقائق ، أسياسيين 

ً رهاب مسلكإل، اعتمد القتل وا يومبادئ وقيم ، لدى نظام سلطوى ، دمو جبار الشعب إل اً وحيد ا

بأن واقعا  أشد مرارة  يمر الذى يشألد لبقائه بالسلطة، اب  ؤ  كرها  على تعديالت " دستورية " ت

 وأكثر قسوة ينتظر شعبا  طالما تطلع  للحرية .  

  

 منظمة نجدة لحقوق اإلنسان                                                               

  2019فبراير/ شباط                                                                 


