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 نسانإللحموق امنظمة نجدة 

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

مذابح، عالم  ىذكر ىومذابح فجراح لم تندمل، آالم وأوجاع متجددة،  رابعة وأخواتها،

 م الضحٌة. حاك  ٌ  صامت، ولاتل 

سر أالف آل، جراحات ىآالم لم تصبح ذكرختفاء المسري، الٌوم العالمً لضحاٌا اال

إال التواطؤ مع  ىإرادة سٌاسٌة دولٌة تأب ىالنفوس. ستظل شاهدة علالضحاٌا محفورة فً 

 ولراطٌة بل وتدعو إلٌها. مبالدٌ ىشعوب ممهورة، ثم ما تلبث أن تتغن أنظمة مستبدة، ضد  

للبكائٌات واللطمٌات، وإنما شهر تشحذ فٌه العزائم وتعلو ا لٌس شهر   / آبإن شهر أغسطس

معلنة مواصلة النضال السلمً، من أجل الدفاع عن حموق وتتوحد فٌه الجهود مم، فٌه اله  

نسان بمصر وحرٌاته، من أجل أال ٌفلت مجرم من العماب جراء ما الترفه من جرائم اإل

وانتهاكات بحك مواطنٌن أبرٌاء. من أجل سلطة لضائٌة مستملة وضمانات تحمٌك 

 ومحاكمات عادلة. 

نتهان ارم، أو أبناء هذا الوطن ثمة ج   رتكب بحك   اكل من ونالحك ك رصد ونوث   سنظل ن

 -خارج نطاق المانون  – اا ولهر  رٌمت ظلم  أدماء  ذهببأنه مأمور. لن ت اا، أو متذرع  آمر  

مجاهل غٌاهب السجون و ًلبت فعمار س  أدى، ولن تضٌع س   أرض هذا الوطن ىعل

سنظل نكشف لكل باحث عن الحمٌمة الوضع الكارثً الذي وصلت ، ىدري س  ختفاء المساال

 نسان بمصر، ولعل فى هذا التمرٌر جانب من هذه الحمٌمة.لٌه حالة حموق اإلإ

 أشرف توفٌك                                                               

 مة نجدة لحموق اإلنسانأمٌن عام منظ                                              

 محتوٌات التمرٌر:   

 2019 تموز/ ٌولٌو الحصاد الرلمً للجرائم واالنتهاكات عن شهر 

 المانونالمتل خارج نطاق  حصائٌةإ

  نماذج لحاالت لتل خارج نطاق المانون

 حصائٌة بحاالت االختفاء المسريإ

 نماذج لحاالت اختفاء لسري

 حصائٌة بحاالت المبض التعسفًإ

 ابض علٌها تعسفٌ  نماذج لحاالت ل  

 الطبً همالحصائٌة اإلإ
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 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

 النتهاكات بحك المدافعٌن عن حموق اإلنساننماذج 

 .خاتمة

 نسان  الحصاد الرلمً النتهاكات حموق اإل

  2012 أغسطس / آب فً 

 

 االنتهان نتهاكات االعدد 

 المتل خارج نطاق المانون 33

 خفاء المسرياإل 50

 المبض التعسفً 80

 الطبً همالاإل 5

 العنف ضد المرأة 3

 طفالانتهاكات حموق األ 2

 انتهاكات ضد المدافعٌن عن حموق اإلنسان 3
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 المتل خارج نطاق المانون:

واحد انتهان  منها خارج نطاق المانون.مدنٌٌن متل ب انتهاك  ا 33 نسانلحموق اإل نجدةرصدت منظمة 

بالتصفٌة  اانتهاك   28فضال  عن . الطبً المتعمد همالمتل باإلبال نتهاكاتا 4و بالمتل تحت التعذٌب

 الجسدٌة.

 

 انون:اذج لحاالت لتل خارج نطاق المنم     

 حسن حسام حامد

، داخل 2019أغسطس  20ٌوم خٌرة لفظ أنفاسه األ، -اعام   35

"العمرب"،  2نفرادٌة، بسجن طرة شدٌد الحراسة زنزانة التأدٌب اال

أعلن . نتٌجة لإلهمال الطبً والتعذٌب الذي تعرض له داخل السجن

حسام دخوله فً إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرٌن، لولف 

وللسماح ألهله بزٌارته، لكن إدارة االنتهاكات التً ٌتعرض لها، 

السجن لامت بضربه وتعذٌبه ووضعه فً زنزانة التأدٌب غٌر 

اآلدمٌة إلجباره على فن إضرابه، ورفضت إدخال مٌاه الشرب أو 

من أجل طلب مٌاه الشرب  الحارسظل ٌنادي على و ،العالج له

وعانى حسام، من مرض  زنزانة.العتداء علٌه وتركه، حتى مات داخل الا كان الرد  والعالج، لكن

 الكبد، لكن إدارة السجن لم تراع ظروفه الصحٌة، ومنعت دخول الدواء له.

 نوع االنتهان المكان التارٌخ اسم الضحٌة م.

 لتل بالتصفٌة الجسدٌة الماهرة 8/8/2019 إسالم دمحم لرنً دمحم 1

 لتل بالتصفٌة الجسدٌة الماهرة 8/8/2019 إبراهٌم خالد محمود 2

 الجسدٌةلتل بالتصفٌة  الماهرة 8/8/2019 مواطنٌن بالشروق  7التصفٌة الجسدٌة ل 3-9

 لتل بالتصفٌة الجسدٌة الفٌوم 8/8/2019 مواطنٌن بإطسا 8التصفٌة الجسدٌة ل 11-17

 لتل بالتصفٌة الجسدٌة شمال سٌناء 20/8/2019 ا بالعرٌشمواطن  11التصفٌة الجسدٌة ل 18-28

 همال الطبًلتل باإل الجٌزة 6/8/2019 سامً مهنى بدوٌة 29

 همال الطبًلتل باإل الغربٌة 8/8/2019 عادل عبد الوهاب أبوعٌشة 31

 همال الطبًلتل باإل الشرلٌة 22/8/2019 فدمحم مشر 31

 همال الطبًلتل باإل الدلهلٌة 27/8/2019 حمد الحسٌنًأعمر  32

 لتل بالتعذٌب الماهرة 20/8/2019 حسام حامد حسن 33
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 :حصائٌة بحاالت االختفاء المسريإ

ختفاء باال اانتهاك   50عدد  2019 أغسطس / آبنسان خالل شهر رصدت منظمة نجدة لحموق اإل

ا لمدد من المختفٌن لسرٌ   130عن ظهور فضال   طفلة،وآخر بحك  .فتاةمنها بحك  اواحد   نتهاكاا مسري،ال

ا على ذمة حتٌاطٌ  امتفاوتة، أثناء التحمٌك معهم بالنٌابات المختلفة، والتى لررت جمٌعها حبسهم 

 التحمٌمات.

 # المحافظة سم اال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 1 الغربٌة ًدمحم عٌد الشام ذكر  2/8/2019

 2 اإلسكندرٌة ممدوح سعٌد دمحم سالمة ذكر محاسب 3/8/2019

 3 الماهرة ٌاسر فاروق علً ذكر  03/08/2019

 4 الماهرة آالء ٌاسر فاروق أنثى طالب 03/08/2019

 5 البحٌرة شعبان فتحً ذكر  3/8/2019

 6 البحٌرة ولٌد بندلٌة ذكر  3/8/2019

 7 البحٌرة رضا رجب سٌد أحمد ذكر  3/8/2019

 8 البحٌرة ولٌد سعٌد رضوان ذكر  3/8/2019

 9 البحٌرة عصام جمعة ذكر  3/8/2019

 10 البحٌرة حمدي كامل ذكر  3/8/2019

 11 البحٌرة علً عبد ربه ذكر  3/8/2019

 12 البحٌرة رضا فوزي ذكر  3/8/2019

 13 البحٌرة عاشور أبو عٌش ذكر  3/8/2019

 14 البحٌرة حسنً خلٌل ذكر  3/8/2019

 15 البحٌرة دمحم الكشكً ذكر  3/8/2019
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 # المحافظة سم اال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 16 البحٌرة السٌد فٌالة ذكر  3/8/2019

 17 البحٌرة فارس سلمان ذكر  3/8/2019

 18 البحٌرة فودة دمحم فودة ذكر  3/8/2019

 19 البحٌرة عبدالحكٌم الصاوي ذكر  3/8/2019

 20 البحٌرة عشري سلٌمان زاٌد ذكر  3/8/2019

 21 البحٌرة بسٌونً ناصفإبراهٌم  ذكر  3/8/2019

 22 البحٌرة رضا أبو شامة ذكر  3/8/2019

 23 البحٌرة دمحم مسعد ذكر  3/8/2019

 24 الشرلٌة الوهاب أحمد محمود عبد ذكر  4/8/2019

 25 الماهرة آٌة جمال عبد المعبود أنثى  4/8/2019

 26 الشرلٌة هللا محمود أحمد عبد ذكر موظف 06/08/2019

 27 المنوفٌة طاحون مصطفى أبو ذكر ستاذ جامعًأ 7/8/2019

 28 الجٌزة مسعود دمحم مسعود ذكر  7/8/2019

 29 الشرلٌة رجب السٌد عبد الوهاب سلٌمان ذكر  7/8/2019

 30 البحٌرة ضٌاء الدٌن حمٌدة أبو الرٌش ذكر ةعمال حرأ 11/08/2019

 31 الشرلٌة أحمد إبراهٌم حسن الباتع ذكر طالب 14/8/2019

 32 الماهرة ٌاسر فرج سٌد ذكر  14/8/2019

 33 البحٌرة د العزٌز الجناٌنعب ذكر  17/8/2019

 34 البحٌرة رمضان أبو عرٌضة ذكر مهندس 17/8/2019
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 # المحافظة سم اال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 35 البحٌرة مصطفً كمال الحناوي ذكر  طبٌب 18/8/2019

 36 البحٌرة براهٌم عمٌشإأحمد  ذكر  طبٌب 18/8/2019

 37 البحٌرة الشحات البٌانً ذكر  18/8/2019

 38 الشرلٌة السالم سالم أحمد عبد يصبر ذكر  18/8/2019

 39 البحٌرة العٌنٌن ناصر أبو ذكر  18/8/2019

 40 الشرلٌة محمود حسن دمحم العزازي ذكر مدرس  19/8/2019

 41 البحٌرة عوض مصطفى عبد المجٌد ذكر مزارع 21/8/2019

 42 البحٌرة المجٌد الفتاح مصطفى عبدأحمد عبد  ذكر  21/8/2019

 43 اإلسكندرٌة دمحم حافظ ذكر محام 22/8/2019

 44 البحٌرة سلٌمان ةأسام ذكر  24/08/2019

 45 المنوفٌة إبراهٌم كمال البشتاوي ذكر ستاذ جامعًأ 26/08/2019

 46 المنوفٌة حمد عبد هللاأرضا مسعود  ذكر بالمعاش 27/08/2019

 47 شرلٌة منصور موسى مهدى ذكر  28/08/2019

 48 الشرلٌة يالحمٌد الحاو رزق عبد ذكر مدرس 28/08/2019

 49 الجٌزة دمحم كمال ذكر  29/08/2019

 50 البحٌرة أٌمن صبحً خاطر ذكر ةعمال حرأ 30/08/2019

 ختفاء المسرينتهاكات االالنماذج 

   طاحون مصطفى أبو

المنوفٌة األستاذ الدكتور/ مصطفى اعتملت لوات األمن بمحافظة 

أغسطس، أثناء عودته من عمله  7طاحون، ٌوم األربعاء  أبو

ه إلى جهة مجهولة، ثم تبكلٌه اآلداب جامعة المنوفٌة، والتاد
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من تدهور حالته الصحٌة خالل الفترة أبو طاحون بعد منتصف اللٌل. وٌعانً  داهمت منزله لتفتٌشه،

  السكر وضغط الدم، ما ٌجعل حٌاته معرضة للخطر. األخٌرة بسب ارتفاع نسبة

 :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

سبَّب لضائً بأمر إال لٌد بأي حرٌته تمٌٌد أو حبسه، أو تفتٌشه، وأ  غٌ بلَّ  أن وٌجب ،التحمٌك ٌستلزمه م 

 ا،فور   وبمحامٌه بذوٌه االتصال من نوٌ مكَّ  بحموله كتابة، حاطوٌ   بأسباب ذلن، حرٌته دمٌَّ ت   من كل افور  

     حرٌته. تمٌٌد ولت من ساعة وعشرٌن أربع خالل التحمٌك سلطة إلى مٌ مدَّ  وأن

بٌنها   - بال سند من المانون -سفً تعالمبض بال اانتهاك   80 نساندة لحموق اإلولد رصدت منظمة نج

 :كما هو وارد باإلحصائٌة التالٌة المرأةبحك  نانتهاكا

 # المحافظة سم بالكاملاال النوع المهنة نتهانتارٌخ اال

 1 الشرلٌة الستار إبراهٌم عبد ذكر موظف 03/08/2019

 2 الشرلٌة ًدمحم الشام يالشرلاو ذكر  03/08/2019

 3 كفر_الشٌخ عٌسى صالح ذكر  03/08/2019

 4 الشرلٌة العظٌم داود عالء عبد ذكر  04/08/2019

 5 الشرلٌة هللا دمحم الشحات عبد ذكر  04/08/2019

 6 الشرلٌة دمحم إبراهٌم سلٌمان ذكر  04/08/2019

 7 الشرلٌة ناصر شحته ذكر  04/08/2019

 8 الشرلٌة ٌاسر سلٌم ذكر  04/08/2019

 9 الشرلٌة إٌهاب عطٌة ذكر  04/08/2019

 11 الشرلٌة إبراهٌم دمحم إسماعٌل ٌعموب ذكر مدرس 04/08/2019

 11 الشرلٌة دمحم السٌد الباز ذكر موظف 04/08/2019

 12 الشرلٌة هللا فهمً وائل عبد ذكر مدرس 04/08/2019
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 13 الشرلٌة دمحم السٌد أحمد ذكر ممرض 04/08/2019

 14 البحٌرة أشرف عوض ذكر  10/08/2019

 15 الشرلٌة أحمد إبراهٌم أنور دمحم ذكر  12/08/2019

 16 كفر_الشٌخ دمحم عمر ذكر  14/08/2019

 17 البحٌرة السٌد سعد دمحم السمان ذكر صناٌعً 17/08/2019

 18 البحٌرة جالل عبد الحمٌد السمان ذكر طالب 17/08/2019

 19 الشرلٌة حمدي دمحم أبو الخٌر ذكر داريإ 18/08/2019

 20 الشرلٌة محمود السٌد لطب ذكر مدرس 18/08/2019

 21 الشرلٌة ناصر حمدي ٌوسف ذكر بالمعاش 18/08/2019

 22 الشرلٌة محمود دمحم أبو شعٌشع ذكر ةعمال حرأ 18/08/2019

 23 الشرلٌة نادر أبو العطا ذكر ةعمال حرأ 18/08/2019

 24 الشرلٌة مراد يمراد الناد ذكر  19/08/2019

 25 الشرلٌة حسن فرحات ذكر  19/08/2019

 26 البحٌرة ًالفٌوم ًعل ذكر داريإ 19/08/2019

 27 البحٌرة محسن نصار ذكر موظف 19/08/2019

 28 البحٌرة عبد السالم مرزوق المجد ذكر مام وخطٌبإ 19/08/2019

 29 البحٌرة عبد الرازق خلٌفة ذكر مدرس 19/08/2019

 30 البحٌرة ٌوسف علً الجرف ذكر مدرس 19/08/2019

 31 البحٌرة ًلفأشرف األ ذكر  19/08/2019

 32 البحٌرة عبد الحمٌد علٌان ذكر مدرس 19/08/2019

 33 كفر_الشٌخ ناصر صالح ذكر  20/08/2019
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 34 الشرلٌة دمحم أحمد عبد الخالك ذكر  20/08/2019

 35 البحٌرة الحدٌنً علً ذكر  21/08/2019

 36 البحٌرة مكرم رسالن ذكر  21/08/2019

 37 الشرلٌة نادر أحمد جالل ذكر  23/08/2019

 38 البحٌرة أشرف المغربً سالم ذكر  24/08/2019

 39 الماهرة إبراهٌم الدسولً ةسمٌ أنثى موظف 24/08/2019

 40 الماهرة منال الطٌبً أنثى ةمحامٌ 24/08/2019

 41 البحٌرة أحمد الجٌش ًعل ذكر  25/08/2019

 42 البحٌرة الكرٌم أحمد دمحم عبد ذكر ةعمال حرأ 25/08/2019

 43 الشرلٌة علً ماهر دمحم سالم ذكر مدرس 26/08/2019

 44 الشرلٌة صابر مصطفً عبد العاطً ذكر مدرس 26/08/2019

 45 الشرلٌة دمحم بركات علً علً أبو اللٌل ذكر  26/08/2019

 46 الشرلٌة دمحم ٌوسف العاٌدي ذكر موظف 26/08/2019

 47 الشرلٌة هللا الحفٌظ إبراهٌم عبد صبري عبد ذكر موظف 26/08/2019

 48 الشرلٌة الرؤوف دمحم السٌد عبد ذكر طالب 26/08/2019

 49 كفر_الشٌخ ةحسان مغٌر ذكر طبٌب 26/08/2019

 50 كفر_الشٌخ الباسط دمحم عبد ذكر مدرس 26/08/2019

 51 اإلسكندرٌة حامد حمدي ذكر موظف 27/08/2019

 52 كفر_الشٌخ عٌد رخا ذكر  27/08/2019

 53 كفر_الشٌخ أسعد رجب صٌام ذكر  27/08/2019

 54 كفر_الشٌخ مصطفى كمون ذكر  27/08/2019

 55 كفر_الشٌخ أحمد مصطفى كمون ذكر  27/08/2019
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 56 كفر_الشٌخ رشاد السبٌعًدمحم  ذكر  27/08/2019

 57 كفر_الشٌخ دمحم حلمً السبٌعً ذكر  27/08/2019

 58 الشرلٌة فول إسالم أبو ذكر  27/08/2019

 59 كفر_الشٌخ ًالفتوح العساس رضا أبو ذكر  27/08/2019

 60 كفر_الشٌخ ًالاله دمحم المالشان عبد ذكر  27/08/2019

 61 كفر_الشٌخ مصطفى الشباسً ذكر  27/08/2019

 62 كفر_الشٌخ ٌاسر علٌبه ذكر  27/08/2019

 63 كفر_الشٌخ الشاعر ةحماد ذكر  27/08/2019

 64 كفر_الشٌخ صبحً الطٌرة ذكر  27/08/2019

 65 كفر_الشٌخ ماهر جعوان ذكر  27/08/2019

 66 الشرلٌة كامل السٌد كامل ذكر صٌدلً 27/08/2019

 67 الشرلٌة رمضاندمحم نواس  ذكر  27/08/2019

 68 الشرلٌة عمر دمحم سعٌد ذكر طالب 27/08/2019

 69 الشرلٌة سعٌد علً مرسً ذكر  27/08/2019

 70 كفر_الشٌخ غرٌب السبٌعً ذكر طبٌب 27/08/2019

 71 كفر_الشٌخ جودة الشحات الزعٌم ذكر  27/08/2019

 72 كفر_الشٌخ السٌد دمحم الفمً ذكر  27/08/2019

 73 كفر_الشٌخ سعد أحمد البطاط ذكر مدرس 27/08/2019

 74 لشرلٌة خٌري دمحم عبد العال ذكر  28/08/2019

 75 البحٌرة فاٌز عبده علً زٌدان ذكر  28/08/2019

 76 البحٌرة التواب حسن ٌونس عبد طاهر ذكر  28/08/2019
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  :النتهاكات المبض التعسفًنماذج 

 دمحم ٌوسف العاٌدي

ل من مناز عدد أغسطس 26ثنٌن ٌوم اال لوات أمن الشرلٌة، فجر داهمت

 دمحم ٌوسف العاٌدي، واعتملتبمركز فالوس، دون سند لانونً،  المواطنٌن

 .آخرٌن 5و ا، موظف بالري،عام   47

 .الطبً مهمالحصائٌة اإلإ

 # المحافظة سم بالكاملاال  النوع المهنة نتهانمكان اال نتهانتارٌخ اال

هللا  الفتاح عبد عمار عبد ذكر طالب بو كبٌرأمركز شرطة  16/08/2019

 السواح
 لشرلٌةا

1 

 2 الماهرة جمٌلة صابر حسن أنثى محل ةصاحب سجن المناطر 23/08/2019

 3 الغربٌة عصام حشٌش ذكر ستاذ جامعًأ سجن العمرب 25/8/2019

 4 الماهرة رباب عبد المحسن أنثى  سجن المناطر 26/8/2019

 5 المنوفٌة علً عباس بركات ذكر محام سجن شبٌن المناطر 29/8/2019

 

  .دم  الطبً المتع مهماللإلنماذج لحاالت تتعرض 

نسداد الحالب اعانً عمار السواح من مغص كلوي شدٌد لوجود حصوه تسبب ٌ  

المستشفى لتفتٌت إلى وارتجاع على الكلى، ووترفض إدارة السجن خروجه 

 سنة. 16 هعمروكان سنوات  4 أن السواح اعتمل منذ ذكرٌ   الحصوة.

 77 البحٌرة المنعم عبده سلٌمان عصام عبد ذكر  28/08/2019

 78 الجٌزة مدحت عٌسى ذكر إعالمً 29/08/2019

 79 الشرلٌة ًدمحم مصٌلح ذكر مدٌر شركة 30/08/2019

 81 المنوفٌة إبراهٌم درهوس ذكر  30/08/2019
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 .ضد المرأة نتهاكاتابحصائٌة إ

 اةفت تعرضت فمد .2019 أغسطس/ آبارتكبتها السلطات المصرٌة بحك المرأة خالل  كاتانتها 6

، دالطبً المتعمَّ  هماللإلآخرٌات  3، فٌما تعرضن ًللمبض التعسف خرٌاتأ 2و ،يختفاء المسرالل

 د داخل السجن.واإلهمال الطبً المتعمَّ 

 # المحافظة سم بالكاملاال نتهاننوع اال نتهانتارٌخ اال

 1 الماهرة آٌة جمال عبد المعبود ختفاء المسرياال 4/8/2019

 2 الماهرة جمٌلة صابر حسن همال الطبًاإل 23/8/2019

 3 الماهرة عائشة الشاطر نتهاكات داخل السجنا 23/8/2019

 4 الماهرة إبراهٌم الدسولً ةسمٌ ًالمبض التعسف 24/8/2019

 5 الماهرة منال الطٌبً ًالمبض التعسف 24/8/2019

 6 الماهرة رباب عبد المحسن همال الطبًاإل 26/8/2019

 

 :نماذج النتهاكات حموق المرأة

 صابر حسنجمٌلة 

ا 27 عانً من وت   أشهر. 7خرٌجة لٌسانس آداب، معتملة منذ  -عام 

جلطة أثرت على الكالم والمشً وحركة الٌد والوجه، ورغم ذلن 

تعرضت لسوء معاملة بمستشفى سجن المناطر، حٌث تم تركها على 

اإلهمال الطبً لترن  أٌام دون رعاٌة، وامتدَّ  3أرضٌة المستشفى 

 .سعافهاتنزف من فمها بغزارة دون التدخل إل وكٌل النٌابة لها

  

 األطفال:حصائٌة باالنتهاكات لحموق إ

http://najdahumanrights.com/images/states/4570.jpg
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 األطفال:نماذج لحاالت انتهاكات لحموق 

 آالء ٌاسر فاروق

 16 - ظهر المواطن/ ٌاسر فاروق علً وابنته / آالء ٌاسر فاروق

أغسطس فً  27طالبة بالصف األول الثانوي، ٌوم الثالثاء -سنة 

ا  24نٌابة أمن الدولة العلٌا بالماهرة، خالل التحمٌك معهما بعد  ٌوم 

 وأسندت النٌابة لهما اتهامات باالنضمام إلى ،من اإلخفاء المسري

جماعة أسست على خالف أحكام المانون والدستور وتموٌل 

تسمع صراخ والدها أثناء  تنها كانأوأفادت آالء  .اإلرهاب

وأن بعضهم هددها بالتعذٌب إذا لم  ،التعذٌب بالصعك بالكهرباء

   تعترف باالنضمام إلى الجماعة وتموٌلها.

 :نسانبحك المدافعٌن عن حموق اإلاالنتهاكات 

خالل شهر  نسان،لترفتها السلطات المصرٌة بحك المحامٌن المدافعٌن عن حموق اإلانتهاكات ا 3

 على النحو التالً:  2019 غسطس / آبأ

 # المحافظة سم بالكاملاال مكان االنتهان نتهاننوع اال نتهانتارٌخ اال

 1 سكندرٌةاإل دمحم حافظ أمام المحكمة ختفاء لسريا 22/8/2019

 2 الماهرة منال الطٌبً المنزل اعتمال تعسفً 24/8/2019

 3 المنوفٌة علً عباس بركات سجن شبٌن الكوم همال الطبًاإل 29/8/2019

 نسان:نماذج لالنتهاكات بحك المدافعٌن عن حموق اإل

 على عباس بركات

مرت أعباس بركات من تدهور شدٌد فً حالته الصحٌة و ًعل عانً المحامً/ٌ  

المحكمة بعرضه على لجنة لفحص إمكانٌة اإلفراج الصحً عنه، لوجود خطر 

داهم على حٌاته، إال أن سجن شبٌن الكوم العمومً لام بتجرٌده من جمٌع أدوٌته 

 ا فى زنزانة بدون حمام.ومالبسه، وحبسه انفرادٌ  

 نوع االنتهان السن   المحافظة التارٌخ اسم الضحٌة م.

 ختفاء المسرياال 16 الماهرة 3/8/2019 آالء ٌاسر فاروق 1

 ًالمبض التعسف 16 الشرلٌة 27/8/2019 عمر دمحم سعٌد 2
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 :التوصٌات

 : رصده وتوثٌمه من لبل المنظمة، فإننا نطالب بناء على ما تم

نسان المتردٌة حالة حموق اإل: المنظمات الدولٌة: بالسعً لتشكٌل لجنة تحمٌك دولٌة للولوف على ال  أو

 .بمصر

حتجاز التفتٌش على السجون وممار االو ًء،آدمٌة والمتل البط الحتجاز النتهاكات وظروف االاالـ  

 التعذٌب. أشكالالمصرٌة، وولف كافة 

نسان اإلبحموق ك لتزام مصر بما ولعت علٌه من اتفالٌات ومعاهدات تتعلااتخاذ ما ٌلزم نحو  - 

 هوحرٌات

 .ثانٌا: الحكومة المصرٌة: بالكف عن تلن السٌاسات الممعٌة ضد المواطنٌن

 .التً ولعت علٌها مصر نساناإلتزام بالدستور والمانون والمواثٌك الدولٌة المتعلمة بحموق لاالبرٌاء. واأل

تفالٌة الدولٌة لحماٌة االا سٌم النسان، إلانضمام إلى المعاهدات الدولٌة المتعلمة بحموق الالتولٌع وا  

 .ختفاء المسريالشخاص من األاجمٌع 

بفتح تحمٌك  -المجتمع ق مٌنة علً حمواألوهً  -صٌل،ألعام بتفعٌل دور النٌابة العامة اثالثا: النائب ال

الدعاوى الجنائٌة ضدهم. وتفعٌل دور النٌابة ن نتهاكات، وتحرٌضد مرتكبً هذه الجرائم واالجدي 

 حتجاز.وممار اال نشراف على السجوإلاالعامة فى 

 

، أو مجرد بمصر نتهاكات حموق اإلنسانا ولف ًف –دة السٌاسٌة الدولٌة الئن كان غٌاب اإلر :ةماتخ

تكثٌف الجهود علٌنا حباط، ولكن اإل ىٌدعو إل ا المر  أد. إال أن ذلن وٌمثل عمبة كؤ – تحسٌنها

  ٌجاد الوسائل واآللٌات الناجعة لتحمٌك ذلن الهدف.إلوتشابكها، 

  

 نسان مة نجدة لحموق اإلظمن                            

    2012 آبأغسطس /                                                                  


