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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 صريحقوقي المالمشهد ال
 2019 أبريل / نيسان

 

 

 

 

 

 

 

 نسانإلمنظمة نجدة لحقوق ا

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

 آليات وقواعد عمل المنظمات الدولية.

ها في بناء مجتمع يتهمأترسيخ مفاهيم الحق والعدل وسيادة القانون واستقالل القضاء و إلىوتهدف 

 المعايير والعهود والمواثيق الدولية.من واالستقرار وفق الكرامة واأل
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 :مقدمة

من التحول  خارطةتعديالت ال دستورية، بإجراءات باطلة، ونتائج مزورة، كانت تلك هى 

  .لى الديكتاتورية العسكريةإالديمقراطية "الدستورية" 

من ذات  226/5: لنص م اطبق  ا وز تعديلها دستوري  جي ال فمن ناحية: المواد المعدلة

ا مخالف أخرى أيض  مواد  اث، واستحددد الرئاسةوخاصة التى تتعلق بتعديل م   الدستور 

كما  ،القاعدة القانونيةبعمومية وتجريد عصفت  كما أن المواد المستحدثة قد  ،للدستور

ية المؤسسة العسكرية على عصفت باستقاللية القضاء، ومدنية الدولة، بل وفرضت وصا

، يمام القضاء العسكرأ، ودسترت لمحاكمة المدنيين الشعب بدعوى حماية مدنية الدولة

من الدستور  5، 1سيما المادتين  بالدستور، ال ىوكافة النصوص المعدلة تخالف مواد أخر

ما ن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي، وعلى الفصل بين السلطات، كأ ىواللتان تنصان عل

غلبية أما يستلزم وجود لجنة تأسيسية وليس مجرد  دستورية، وهو أن المواد المستحدثة فوق

   لى الموضوع. إى الشكل ن البطالن قد تعد  أومفاد ذلك ، برلمانية

شتملت الدعوة إلى اذا إ"و ىتنص علمن الدستور  157: فإن نص المادة ىخرأومن ناحية 

التصويت على كل واحدة منها"، ومن الثابت أن وثيقة االستفتاء على أكثر من مسألة وجب 

الستفتاء لم تتضمن سوى االختيار بالموافقة من عدمه، وليس التصويت على كل مادة على ا

 جرائية.لتخلف الشرعية اإلحدة، ومن ثم وقع االستفتاء باطال  

منعدمة  -ا ا مطلق  باطلة بطالن   ـ هي نصوصاستحداثه و ما تم تعديلها بما سبق فإن وهدي  

 . اا وقانوني  ثر دستوري  ألا

 ـعبر لجان خاوية على عروشها ـ أن تصدر نتيجة االستفتاء  يومن ثم فال عجب ف

ا تصحح بطالن   نسبة مهما عظمت ال ي%، وه88،83مليون مواطن، بنسبة  27بحضور 

 وال تشرعن باطال . 

ته الدستور بديباجتنص على "شكل  يمن "الدستور" الت 227 :صبحت مأومن ثم فقد 

وحدة عضوية  يأ، وتتكامل أحكامه فال يتجز   ا وكال  ا مترابط  وجميع نصوصه نسيج  

ا، ال تليق بمصر متناقض   ،اال دستوري  ا صبحت هذه الوثيقة مسخ  أمتماسكة" ال محل لها. فقد 

 .ا وحضارة  ا وتاريخ  شعب  

القانون،  ال سيادة الدستور أوصبح الحكم وفق قوة السالح أأما من حيث الواقع المرير فقد 

سمه، وما الحقوق وتصادر الحريات بفما وجد إال لتنتهك ا ،نه دستورأا زور   يعد  اأما ما 

، نرصد ليه الحالة المصرية من ترد   إما وصلت تترتب على  يثية الترثار كاآوخمها من أ

 هذا التقرير.  يجانب منها ف
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 محتويات التقرير:   

 .2019 نيسان /أبريل عن شهررائم واالنتهاكات الحصاد الرقمي للج

 .القانونالقتل خارج نطاق  حصائيةإ

 .نماذج لحاالت قتل خارج نطاق القانون

  .حكام اإلعدام والمؤبدأإحصائية ب

  ي.عدام التعسفنماذج النتهاكات اإل

 .حصائية بحاالت االختفاء القسريإ

 .نماذج لحاالت اختفاء قسري

 .ض التعسفيحصائية بحاالت القبإ

 .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

 .األطفالنماذج لحاالت انتهاكات لحقوق 

 .وق اإلنسانإحصائية االنتهاكات بحق المدافعين عن حق

 .المدافعين عن حقوق اإلنساننماذج النتهاكات بحق 

 .خاتمة
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   :نسانالحصاد الرقمي النتهاكات حقوق اإل

 .2019 بريل/ نيسانأ في

 االنتهاك عدد الحاالت

 القتل خارج نطاق القانون 20  

 عدامإ حكم
 ينهائ

 4               

 -  عدام إحكم 

  9 إحالة للمفتي

  52  مؤبد

 حكامأ

 القسريخفاء اإل   44

 القبض التعسفي   24

 اإلهمال الطبي   6

 العنف ضد المرأة   13

 طفالانتهاكات حقوق األ   13

 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان 9
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 القتل خارج نطاق القانون:

 اانتهاك   18 منها نون.اق القاخارج نطمدنيين قتل ا بانتهاك   20 نسانلحقوق اإل رصدت منظمة نجدة

ا للبيانات الصادرة عنهما خالل هذا )طبق   ،والقوات المسلحة يد قوات الشرطة ىجسدية علالتصفية بال

 . همال الطبي المتعمدقتل باإل يحالت. والشهر(

 

 انون:اذج لحاالت قتل خارج نطاق القنم

  أشرف محمد قنديل

 أنفاسه األخيرة، في محبسه  بسجن تحقيقلفظ  –مهندس  –سنة  51

الطبي المتعمد. وكان طرة، بعد صراع مع المرض نتيجة اإلهمال 

ا نتيجة من سرطان الكبد، وتدهورت حالته ال "قنديل" يعاني صحية مؤخر 

اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن، والتشخيص الخاطئ لحالته 

، وقد وثقت المرضية والتقاعس عن نقله إلى المستشفى لتلقي العالج

 بحقه. المتعمد يهمال الطبنسان اإلمنظمة نجدة لحقوق اإل

2851-http://najdahumanrights.com/cDetails 

    المنعم حسن أحمد عبد

 منزلمن الدقهلية أداهمت قوات  19/4/2019بتاريخ 

 متزوج – ةسن 33 -المنعم حسن  حمد عبدأالمواطن/ 

 األكراد مركز المنصورةقرية ميت ب أطفال 4 يعولو

 ،لقائه من الطابق الرابعإه، قبل ضربه وواعتقلت

 نوع االنتهاك المكان السن التاريخ اسم الضحية م.

1 
ا بالعريش مواطن   11التصفية الجسدية ل

 طالق النارإتبادل بزعم 
 القتل بالتصفية الجسدية العريش  11/4/2019

2 
مواطنين  6التصفية الجسدية ل

 بالقليوبية
 القليوبية  11/4/2019

 القتل بالتصفية الجسدية

 القتل بالتصفية الجسدية المنصورة 33 19/4/2019 المنعم حسن أحمد عبد 3

 إلهمال الطبيل باالقت سعيد بور 51 8/4/2019 أشرف محمد قنديل 4

 القتل باإلهمال الطبي سيوطأ  29/4/2019 هللا محمد عبد 5

 

 

http://najdahumanrights.com/cDetails-2851
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 ،منها بجوار النخاع الشوكي ة،وكدمات بأماكن حساس ة،أصيب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمحيث 

لى رحمة مواله بتاريخ إ يلى المستشفى، حيث توفإيسر، وتم نقله وكسرين في العضد األ

 .ا بجراحهمتأثر  . 29/4/2019

 .2019ريل/ نيسان خالل شهر أب د الصادرةعدام والمؤب  حكام اإلأ

 9، فضال  عن 2019بريل أباتت نهائية باتة خالل شهر  –عسكرية  3منها  –عدام حكام باإلأربعة أ

ا للحكم بإعدامهم، فيما بلغت أحكام الجمهورية تمهيد   يبينهم حدث تم إحالة أوراقهم لمفت –متهمين 

 النفاذ".  ئية باتة "واجبةا منها باتت نهاحكم   16 - قضايا 3 يف -ا كم  ح 52السجن المؤبد 

 القضية الحكم/ القرار  المحافظة التاريخ االسم  م

1 
خالد صالح الدين محمد 

 نوفل

جنايات  2015لسنة  288  يإعدام نهائ القليوبية 01/04/2019
باغتيال "شمال القاهرة العسكرية 

 "العقيد وائل طاحون

2 
أسامة عبد هللا محمد 

 منصور

جنايات  2015لسنة  288 يإعدام نهائ ةالقليوبي 01/04/2019
شمال القاهرة العسكرية "باغتيال 

 العقيد وائل طاحون"

3 
الدين أحمد  يمحمد به

 خ          شمرو

01/04/2019 
 القاهرة

جنايات  2015لسنة  288 يإعدام نهائ
شمال القاهرة العسكرية "باغتيال 

 العقيد وائل طاحون"

 علي داود ةأسامه جمع 4

01/04/2019 

 اإلسماعيلية

جنايات  2013لسنة  5713  يإعدام نهائ
التل الكبير، والمقيدة برقم 

حصر  2013لسنة  2543
 اإلسماعيلية يجنايات كل

الهجوم على فندق األهرمات  يإحالة للمفت الجيزة 06/04/2019 عبد العال عبد الفتاح 5
 الثالثة

الهجوم على فندق األهرمات  يإحالة للمفت الجيزة 06/04/2019 أحمد محمد حسن 6
 الثالثة

األهرمات الهجوم على فندق  يإحالة للمفت الجيزة 06/04/2019 حسن إبراهيم حلمي 7
 الثالثة

8 
 يوسف عبد العال عبد

 الفتاح

الهجوم على فندق األهرمات  يإحالة للمفت الجيزة 06/04/2019
 الثالثة

الهجوم على فندق األهرمات  يمفتإحالة لل الجيزة 06/04/2019 موسى الدسوقي ديب 9
 الثالثة

الهجوم على فندق األهرمات  يإحالة للمفت الجيزة 06/04/2019 عبد الرحمن عاطف 10
 الثالثة
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 : يعدام التعسفاإلنتهاكات بنماذج لال

 شعبان عبيد نصر أحمد

اليمنى وبتر فى إصبع  هبتر فى قدممصاب ب محاسب قطاع خاص ،سنة 29

ومصاب  وبتر فى سالميات الخنصر والبنصر والوسطى ةاإلبهام والسباب

المفصل  يالذراع وتفتيت ف يكسور ف 5بم صاب  األيمن، هذراع يبكسور ف

 العضالت، ياألوتار وضمور ف يق فتبقية والتصااألصابع الم يوكسرين ف

شبكية العين  يالمعدة ونزيف ف يوقرحة ف الدورة الدموية، يوقصور ف

 يأوراقه لمفت جنايات أبو المطامير حالت محكمةأأبريل  16، بتاريخ اليمنى

    ا للحكم بإعدامه.الجمهورية تمهيد  

 

 محمد بهى الدين أحمد شمروخ 

. 18/5/2015اعتقل بتاريخ  -القاهرة  -بعين شمس ومقيم  - اعام   30

 يأحيل للمفت، 6/6ن يظهر بسجن العقرب يوم أا قبل واختفى قسري  

عدام بتاريخ باإلوآخرين وحكم عليه  .17/12/2017: بتاريخ

جنايات شمال  2015لسنة  288: القضية رقم يف .31/12/2017

يدت أ، و17/1/2018 في:وتم التصديق على الحكم  ،القاهرة العسكرية

                               1/4/2019 يمحكمة الطعون العسكرية العليا الحكم ف

 

 

الهجوم على فندق األهرمات  إحالة للمفتى الجيزة 06/04/2019 كريم حميدة علي 11
 الثالثة

 أحمد نصر عبيد شعبان 12
جنايات  2015لسنة  17086  يفتإحالة للم الجيزة 16/04/2019

أبو المطامير، والمقيدة برقم 
 وسط دمنهور يكل 201

 زايد واعرمحمد  13
جنايات  2015لسنة  17086  يإحالة للمفت الجيزة 16/04/2019

أبو المطامير، والمقيدة برقم 
 وسط دمنهور يكل 201

 امتهم   16 تأييد المؤبد لـ 
01/04/2019 

 القاهرة
جنايات  2015لسنة  288 نهائيالمؤبد 

شمال القاهرة العسكرية "باغتيال 
 العقيد وائل طاحون"

والمعروفة  2014لسنة  610 السجن المؤبد القاهرة 30/04/2019 امتهم   34ـ المؤبد ل 
 بأبراج الكهرباء

 قضية اإلضرار باالقتصاد السجن المؤبد القاهرة 30/04/2019 لمؤبد لحسن مالك ونجله ا 
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 :حصائية بحاالت االختفاء القسريإ

ختفاء باال اانتهاك   44عدد  2019 بريل/ نيسانأنسان خالل شهر رصدت منظمة نجدة لحقوق اإل

 سيدات وفتيات. 6، بينهم قسريال

 # المحافظة سم اال النوع نةمهال نتهاكتاريخ اال

 1 الشرقية الكريم الفدائي أحمد عبد ذكر مهندس 01/04/2019

 2 الشرقية الرحمن محمد رجب الغرباوي عبد ذكر موظف 01/04/2019

 3 المنيا العزيز الرحمن أشرف كامل عبد عبد ذكر طالب 03/04/2019

 4 الشرقية عبد السالم أحمد سالم ذكر مدرس 04/04/2019

 5 الشرقية الحافظ أحمد محمد عبد ذكر  05/04/2019

 6 الشرقية محمود السيد محمد عبد المجيد ذكر محاسب 07/04/2019

 7 الشرقية الحميد أحمد عبد ذكر    صيدلي 07/04/2019

 8 الشرقية وليد الشحات ذكر  07/04/2019

 9 الشرقية كمال المالح ذكر صاحب محل 07/04/2019

 10 الشرقية محمد مجدي محمد حسين ذكر  07/04/2019

 11 الشرقية الهادي حمد عبدأأحمد جمال  ذكر محاسب 07/04/2019

 12 الشرقية أحمد محمد السيد حسين ذكر  07/04/2019

 13 القاهرة نادية صالح منصور ذكر  07/04/2019

 14 القاهرة ىشيرين السيد عيس ذكر  07/04/2019

 15 الشرقية سعيد نبيل شاكر عبد الشكور ركذ طالب 07/04/2019

 16 الشرقية الجواد كمال عبد ذكر مدرس 08/04/2019

 17 الشرقية ماهر صبحى ذكر محام   08/04/2019

 18 الشرقية ياسر زكريا عابدين سالم ذكر محام   08/04/2019
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 # المحافظة سم اال النوع نةمهال نتهاكتاريخ اال

 19 البحيرة محمد هيثم الدجوي ذكر  08/04/2019

 20 سوهاج الرحمن دعب علي ذكر طبيب 10/04/2019

 21 كفر_الشيخ الدين يعمرو عل ذكر محام   10/04/2019

 22 القاهرة إسالم محمد تمساح ذكر  10/04/2019

 23 القاهرة يحيى أسامة يحيى أبو سالمة ذكر  11/04/2019

 24 الجيزة يعبد الرحمن مختار هند ذكر  11/04/2019

 25 ةالشرقي أحمد جندل ذكر مدرس 11/04/2019

 26 الشرقية الرحمن الصادق عبد ذكر مام وخطيبإ 11/04/2019

 27  محمود محمد البديني ذكر سائق  13/04/2019

 28 الشرقية جمال عزت السنوسي ذكر  14/04/2019

 29 الشرقية المغني عيد محمد عبد ذكر  14/04/2019

 30 الشرقية ماهر حسيني أحمد ذكر  14/04/2019

 31 البحيرة أحمد ياقوت ذكر  14/04/2019

 32 القاهرة حسن عدس ذكر  15/04/2019

 33 البحيرة سيد أحمد العموري ذكر  17/04/2019

 34 الشرقية يالسنجرالحميد جابر  عبد ذكر محام   17/04/2019

 35 القاهرة رحاب محمود أنثي  22/4/2019

 36 البحيرة عبير هشام محمد الصفتي أنثي صحفية 22/4/2019

 37 القاهرة أحمد حسن ىدولت يحي أنثي  22/4/2019

 38 الشرقية إسالم عزت ذكر طالب 23/04/2019
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 # المحافظة سم اال النوع نةمهال نتهاكتاريخ اال

 39 الشرقية يمصطفى الهربيط ذكر مدرس 28/04/2019

 40 الشرقية يفؤاد حامد مهد ذكر  28/04/2019

 41 الشرقية عمرو وضاح ذكر  28/04/2019

 42 رقيةالش السيد محمد محمود ذكر  29/04/2019

 43 البحيرة إسالم النجار ذكر مدرس 29/04/2019

 44 البحيرة يالسيد الكريون ذكر تاجر 29/04/2019

 

  محمد هيثم الدجوي •

بريل،" محمد هيثم أ 8ثنين البحيرة، مساء االاعتقلت قوات أمن 

ا، من منزله بالبحيرة، دون سند قانوني، وتم اقتياده  58الدجوي"،  عام 

لومة، ولم يتم عرضه على أي  من جهات التحقيق رغم لجهة غير مع

 مرور المدة القانونية.

تم  ينذكر أن "الدجوي" هو والد "أحمد الدجوي" أحد الشباب الذي  

 .فى فبراير الماضيعدامهم إ

 

 

 محمود محمد البديني

 ةالعيون مصر القديم ىمقيم بشارع مجر -توك  توك سائق - ةسن 42

: الدمرداش يوم السبت ىخل مستشفمن دا اعتقل ،ةالقاهر

 وثناء عالج ابنته الوحيدة "مريم" المريضة بالكلى، أ، 13/4/2019

 مازال قيد االختفاء القسرى.
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 :حصائية بحاالت القبض التعسفيإ

 ن:أ لىع 2014من دستور  54 :تنص المادة

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

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

 ا،فور   وبمحاميه بذويه االتصال من نوي مك   بحقوقه كتابة، ويحاط بأسباب ذلك، حريته تقيد من كل افور  

     حريته. تقييد وقت من ساعة وعشرين أربع خالل التحقيق سلطة إلى ي قد م وأن

كما هو  - بال سند من القانون -سفي تعالقبض بال اانتهاك   24 نساندة لحقوق اإلوقد رصدت منظمة نج

 :وارد باإلحصائية التالية

 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 بالمعاش 02/04/2019
المجيد محمد على  السيد عبد ذكر

 يلشافعا
 الشرقية

1 

 2 الشرقية سليمان الشيخ ذكر مام وخطيبإ 08/04/2019

 3 الشرقية يمحمود الصعيد ذكر محام   10/04/2019

 4 الشرقية عبد الرحمن ضيف ذكر  11/04/2019

 5 الشرقية فارس عادل محمد على ذكر طالب 11/04/2019

 6 الشرقية فوزي محمد خيري ذكر  11/04/2019

 7 المنوفية عاشور الحلواني ذكر طبيب 13/04/2019

 8 البحيرة الكوميحاتم  ذكر  17/04/2019

 9 البحيرة محمود مطير ذكر مهندس 17/04/2019

 10 البحيرة حمادة إبراهيم صقر ذكر  17/04/2019

 11 القاهرة أحمد عز ذكر  19/04/2019

 12 رةالقاه            يمحمد ناصف رشد ةمرو ىأنث  19/04/2019

 13 القاهرة عبد الحميد             يأحمد بدو ذكر مهندس 21/4/2019

 14 الشرقية شعبان رمضان فراج ذكر  26/04/2019
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 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهاكتاريخ اال

 15 الشرقية معاذ عبد المنعم البرعي ر       ذك يصيدل 26/04/2019

 16 الشرقية يبراهيم سليم البدوإالسيد أحمد  ذكر محام   28/04/2019

 17 الجيزة حمدي سعد عباس ذكر المعاشب 29/04/2019

 18 الشرقية محمد قاسم ذكر  29/04/2019

 19 الشرقية أحمد ماهر ذكر  29/04/2019

 20 البحيرة الكريم الخولي هللا عبد عبد ذكر داريإ 30/04/2019

 21 البحيرة أحمد هيكل ذكر داريإ 30/04/2019

 22 البحيرة حمود خير هللاأحمد م ذكر               محام   30/04/2019

 23 الشرقية عزب ةجود ذكر               محام   30/04/2019

 24 البحيرة على حجاج ذكر               محام   30/04/2019

 

  ا:نماذج لحاالت قبض عليها تعسفي  

 عبد الحميد أحمد بدوي

 المهندس "أحمد بدوي 21/4/2019 :اعتقلت قوات أمن القاهرة، يوم

بالتجمع الخامس، أثناء قيامه برفع الفتة  يمن ميدان الشربتل "،الحميد عبد

وتم ستفتاء على التعديالت الدستورية، تدعوا للتصويت بـ "ال" في اال

ولم  ،يمن الوطنللتحقيق معه بمعرفة األ ،لى قسم التجمع الخامسإاقتياده 

  .ر هذا التقريريعرض على النيابة حتى صدو

 

 عاشور الحلواني

عاشور  اعتقلت قوات أمن المنوفية المواطن/ 13/4/2019: بتاريخ

وأمين حزب الحرية والعدالة، من عيادته؛ وذلك  -طبيب  - الحلواني

 االعتقال.سنوات من  3عقب إخالء سبيله بعد 
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 .همال الطبيحصائية اإلإ

 # المحافظة سم بالكاملاال السن   المهنة نتهاكمكان اال نتهاكتاريخ اال

 1 اإلسكندرية عبد العال محمد عبد العال 78  سجن برج العرب 15/04/2019

 2 الغربية مصطفي طاهر الغنيمي 65 ستاذ جامعيأ سجن العقرب 18/04/2019

 3 الفيوم س     جابر عوي ةسامي 57 موظفة سجن القناطر 19/04/2019

 4 القاهرة المحسن عبد العظيم  رباب عبد 36 ربة منزل سجن القناطر 20/4/2019

 5 الغربية حمد مرادأحمد أأسامة   جامعيستاذ أ سجن استقبال طرة 22/04/2019

أحمد زكريا محمد أحمد   61 مهندس ليمان طرة 29/4/2019

 عطوط

 6 بورسعيد

 .الطبي المتعمد لإلهمالنماذج لحاالت تتعرض 

 "عبد العال محمد عبد العال"

ا، محبسه بسجن برج العرب، حيث 78  يعاني من أمراض الشيخوخة،  عام 

أمراض بالمعدة والعين والعظام، وسط إهمال متعمد من إدارة السجن إلى ضافة باإل

وتناشد أسرته السلطات المصرية والجهات المختصة، بالسماح له  عالجه.في 

م ا عنه اآلالحياته، وتخفيف   ىا علبتلقي العالج، وإجراء العملية الجراحية حفاظ  

 يتعرض لها داخل محبسه.التي  ةالمبرح

 

 

 

مصطفي طاهر الغنيمي. د

نه أزمات قلبية حادة كما ويتعرض أل، %٤٥سنوات ٤كفاءة قلبه منذ ا،عام  ٦٥
ياه زالة المجراء الجراحة إلإعينيه االثنين ومنع من ىبيضاء علهصيب بمياأ

دوية أدخال إشهر وغير مسموح أ٣منذ  cصيب بالتهاب الكبد الوبائيأالبيضاء و
غسطس أ٢٢محبوس بسجن العقرب في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله في الفيرس،
تم 18/4/2019ريخ انه ممنوع من الزيارة منذ ثالث سنوات، بتأكما ، ٢٠١٣

.يداعه زانزانة التأديبإ
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 ة:حصائية حاالت العنف ضد المرأإ

قضت محكمة  بريلأ 27 في، 2019بريل أا ارتكبتها السلطات المصرية بحق المرأة خالل انتهاك   13

ا، بينهم  20برفض طعن  النقض  فيوتأييد القرار.  نييسيدات باإلدراج على قوائم اإلرهاب 4متهم 

سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا  5عليا، وذلك لمدة  حصر أمن دولة، 2018لسنة  444 :رقم القضية

، فيما تعرضت سيدتين يللقبض التعسف ىخرأو ،يختفاء القسرسيدات لال 6بينما تعرضت  القرار.

 همال الطبي المتعمد.لإل

 # المحافظة سم بالكاملاال نتهاكنوع اال نتهاكتاريخ اال

 1 القاهرة صالح منصور نادية ختفاء القسرياال 07/04/2019

 2 القاهرة ىالسيد عيسرين يش ختفاء القسرياال 07/04/2019

 3 القاهرة شيماء خليل أحمد سليمان ختفاء القسرياال 07/04/2019

 4 القاهرة محمد ناصف رشدي ةمرو القبض التعسفي 19/04/2019

 5 الفيوم جابر عويس ةسامي اإلهمال الطبي 19/04/2019

 6 القاهرة عبد العظيم محمود المحسن رباب عبد اإلهمال الطبي 20/4/2019

 7 القاهرة أحمد حسن ىدولت يحي  ختفاء القسرياال 22/4/2019 

 8 البحيرة عبير هشام محمد الصفتي ختفاء القسرياال 22/4/2019

 9 القاهرة رحاب محمود ختفاء القسرياال 22/4/2019

 

 :نماذج النتهاكات لحقوق المرأة

 امية جابر عويسس

تعاني من اإلهمال الطبي المتعمد، رغم إصابتها بضعف  - اعام   57 

ذكر أنها تم القبض التعسفي في المفاصل. ي   مبرحةفي الشبكية، وآالم 

، 2018ديسمبر  12عليها من مقر عملها بديوان محافظة الفيوم، يوم 

عليا يوم وظلت قيد اإلخفاء القسري حتى ظهورها بنيابة أمن الدولة ال

 .ذمة عدد من القضايا ، على2019فبراير  1
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  عبير هشام محمد الصفتيالصحفية / 

أبريل من داخل سيارة ميكروباص  22 :يوم هاقامت قوات األمن باعتقال

اقتيادها إلى جهة غير  تمحيث  ،لرفضها المشاركة في االستفتاء الدستوري

من أمام نيابة أ يتظهرت عبير الصف 28/4/2019 :وبتاريخ ،معلومة

أمن دولة، وقررت النيابة  2019لسنة  674الدولة على ذمة القضية رقم 

 على ذمة التحقيقات. ايوم   15حبسها 

 

 األطفال:حصائية باالنتهاكات لحقوق إ

في سنوات  7 – 5بين " بالسجن لمدد تتراوح ا"حدث   طفال   12سماعيلية على قضت محكمة جنايات اإل

 7، بينما أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق والمعروفة بقضية ولع ،2014لسنة  2332 ة رقمالقضي

 كريم حميدة علي الحدث""ينهم ب من فندق األهرامات الثالثة""ـا بعالمي  إفي القضية المعروفة  متهمين

 الدولية.عدامه، بالمخالفة للقانون والمواثيق إا للحكم بالجمهورية تمهيد   يلى مفتإ

 

 نوع االنتهاك المكان   المحافظة التاريخ حيةاسم الض م.

 الجيزة 6/4/2019 كريم حميدة علي 1
محكمة جنايات 

 الجيزة
 إحاله للمفتي

 7/4/2019 ف عدليوعبد الرؤ يعل 2
محكمة جنايات  اإلسماعيلية

 اإلسماعيلية
 5 نالسج نواتس

 محمد فايز عباس علي 3
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 يليةاإلسماع
  سنوات 7السجن 

 سالم بهاء الدمرداش السيدإ 4
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 اإلسماعيلية
  سنوات 7السجن 

 أحمد عالء محمد 5
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 اإلسماعيلية
  سنوات 7السجن 

6 
عبد الرحمن حسام الدين 

 السيد
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 سماعيليةاإل
  سنوات 7السجن 

 يمحمد راشد عل يعل 7
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 اإلسماعيلية
  5 نالسج نواتس

 كريم محمد محمد مصطفي 8
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 اإلسماعيلية
  5 نالسج نواتس

 عمر فتحي خلف هللا 9
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 يةاإلسماعيل
  سنوات 7السجن 

 معاذ محمد فتحي عبده 10
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 اإلسماعيلية
  سنوات 7السجن 



 منظمة نجدة لحقوق اإلنسان          

Imdat insan Hakları                                                                  

 

 
 

  

 

P
ag

e

1
6

 

 

 األطفال:نماذج لحاالت انتهاكات لحقوق 

 يكريم حميدة عل

األمن القبض عليه في العاشر من ، ألقت قوات 1998 مواليد فبرير 

ا خفته قسري  أالثامن عشر، و من المنزل وهو لم يتم عامه 2016يناير

ير افبر 9 :ظهر في أول عرض له على النيابة بتاريخ ،لمدة شهر

ت عامة آهم حيازة متفجرات وتخريب منشهت له النيابة ت  وج  . 2016

أحالت محكمة  6/4/2019، وبتاريخ "فندق األهرامات الثالثة"

واطنين م 7 ه ضمنجنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق

 ا للحكم بإعدامهم.تمهيد   الجمهورية، يإلى مفت

        

 :نساناالنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإل

 نتهاكنوع اال نتهاكتاريخ اال
مكان 

 االنتهاك
 # المحافظة سم بالكاملاال

 1 الشرقية يماهر صبح الشارع ختفاء القسرياال 08/04/2019

 2 الشرقية يمحمود الصعيد المنزل القبض التعسفي 10/04/2019

 3 الشيخ كفر الدين يعمرو عل المنزل ختفاء القسرياال 10/04/2019

 4 الشرقية الحميد جابر السنجر عبد النيابة ختفاء القسرياال 17/04/2019

 5 الشرقية ياسر زكريا عابدين سالم المحكمة ختفاء القسرياال  08/04/2019

 6 الشرقية يبراهيم سليم البدوإالسيد أحمد  لالمنز القبض التعسفي 28/4/2019 

 7 البحيرة أحمد محمود خير هللا ل        المنز القبض التعسفي 30/4/2019

 8 الشرقية عزب ةجود المنزل القبض التعسفي 30/4/2019

 سماعيل محمد حسنإ 11
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 اإلسماعيلية
  سنوات 7السجن 

 محمود صالح ىحمد عيسأ 12
محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019

 اإلسماعيلية
  سنوات 7السجن 

13 
بو بكر حامد محمد أ
 سماعيلإ

محكمة جنايات  اإلسماعيلية 7/4/2019
 اإلسماعيلية

  سنوات 7السجن 
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 نتهاكنوع اال نتهاكتاريخ اال
مكان 

 االنتهاك
 # المحافظة سم بالكاملاال

 9 البحيرة علي حجاج المنزل القبض التعسفي 30/4/2019

 

 

  الدين يعمرو عل

بريل، "عمرو أ 10الموافق  :لشيخ يوم األربعاءاعتقلت قوات أمن كفر ا

ه لجهة غير تدا، من منزله ببلطيم، دون سند قانوني، واقتالدين"، محام   يعل

 تحقيق رغم مرور المدة القانونية.معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة 

 

 

 يالحميد جابر السنجر عبد

بريل أ 17: قل يومعبد الحميد، اعت ةنادي ة، والد المعتقلا، محام  عام   55

أثناء حضوره جلسة تجديد حبس ابنته أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتم 

، 19/4/2019 :، قبل عرضه على النيابة يوماقتياده لجهة غير معلومة

ا على ذمة التحقيقات فى اتهامه باالنضمام  15 والتي قررت حبسه يوم 

 لجماعة أسست على خالف أحكام القانون والدستور.

  

 

 :ةماتخ

ن يطلق عليه أما يمكن  ىهكذا بين عشية وضحاها تحولت مصر من النظام الجمهوري الديمقراطي إل

بموجبها "نقيضتها"  يالعسكرية سلطات فوق دستورية، تحمللمؤسسة صبحت أالملكية العسكرية، و

واالستبداد  ودسترة الديكتاتوريةا دسترة االنقالبات العسكرية، حتم   يمدنية الدولة، وهو ما يعن

 ،... إلخ يمام القضاء العسكرأواالستحواذ الكامل على السلطات الثالث، ودسترة محاكمة المدنيين 

تتناقض نصوصها فيما بينها، وتهدر فيها هناك وثيقة مشوهة،  باتتور، وضحت مصر بال دستأ وإجماال  

 . كل القيم والحقوق والحريات باسم الدستور

 ان نسمة نجدة لحقوق اإلظمن 

 م2019 بريل/ نيسانأ                                                       


