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 7ٗ .....................................................................................................ٍ عقوبة أعدام الضهانات الدولَة ف
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 انًهخص انرُفٍذي

حقوق أنسان فٍ هصر انتهاكات " JHR –هؤسسة عدالة لحقوق اإلنساى "ترصد فَه  د الهر.. تقرَر  الحصا

بؽَة توضَح الحالة  ؛َٕٙٔٓولَو/تهوز وحتً  ٖٕٔٓ تهوز/َولَوخٗل الثٗث سنوات السابقة، بداًَة هن 

هاعَة والثقافَة للهواطن جتالحقوقَة، وها َترتب علَه هن آثار تُهس جهَع الحقوق السَاسَة واٖقتصادَة واٖ

 اٖنتهاكات التٍ تحدث فٍ هصر. – ولَس كاـة –َتحدث التقرَر فٍ شكٍل هوجز عن أبرز ، والهصرٌ

رصد  عبشكٍل َوهٍ، لم نستط – تقرًَبا –فنظًرا لضخاهة اٖنتهاكات هن الناحَة الكهَة والكَفَة، والتٍ تحدث 

 تلك الهنطقة "؛سَناء"التقرَر عن َتحدث لحاكم اِن، ولم وتوثَق كافة ها َحدث فٍ هصر هن قبل النظام ا

ظهات الهجتهع الهدنٍ لرصد الحالة ، أو لهنصحفََن لنقل اْخبار هنها، سواء للؽَر هسهوح بدخولهاالهعزولة، ال

 الحقوقَة فَها.

 َتحدث التقرَر عن عدة انتهاكات حدثت خٗل الهرحلة السابقة، هنها:

ووضع هذا اٖنتهاك فٍ ، الدستور والقوانَن الهصرَةو القانون الدولٍفٍ ، ووضعه أخفاء القسرٌ -

 هصر اِن، وشرح هنهجَته هن قبل السلطة الحالَة.

 .لقوانَن الدولَة والدستور الهصرٌفٍ اهقار وأهاكن اٖحتجاز، ووضعه بالتعذَب فٍ هصر،  -

َست فٍ صالح الهنظوهة اْكادَهَة، ، والقوانَن التٍ ُعدلت، والتٍ لبحق أساتذة الجاهعات اٖنتهاكات -

 وحاٖت القتل وأعدام واْحكام القضابَة واٖعتقاٖت التٍ تعرض لها أساتذة الجاهعات واْكادَهََن.

 الوضع بالنسبة للبرلهانََن الهعارضَن للنظام الحالٍ. -

 فٍ هصر. حرَة الرأٌ والتعبَروضع  -

  السجون الهصرَة، وأبرز اٖنتهاكات فَها. -

 لهحاكهات العسكرَة.إلً اة الهدنََن إحال -

 والهرأة الهصرَة، وها تتعرض له هن انتهاكات. -

  .نتهاكاتٍ ، كؤول ربَس هدنٍ ُهنتخب، وها َتعرضه له هن اهحهد هرسٍالوضع بالنسبة للدكتور/  -

والقانون أو بإجراءات تعسفَة، وها استحدثه النظام هن التصفَة الجسدَة  القضاء نطاقالقتل خارج  -

  هعارضَن السَاسََن.لل

 العسكرَة هنها. اهوقؾ هصر هن أعداهات، وكَؾ تسَر الهحاكهات فٍ هصر، وخصوصً  -

  .اٖنتهاكات بحق الطٗب -

 اٖنتهاكات بحق اْطفال  -

 .ثم ُختم التقرَر بتوصَات الهإسسة -
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 يمذيح

 هعنً؛ بكل ها تحهله الكلهة هن، الهصرَةتارَخ  فارق  فٍ الحَاة  م،َٖٕٔٓولَو/تهوز  ٖ

 هشهد الحقوقٍ.الفٍ كافة هناحَه السَاسَة واٖقتصادَة واٖجتهاعَة، وفٍ هقدهتها 

 ..  أبشع أنواع اٖنتهاكات التٍ هرت علً هصر عبر تارَخها الحدَث؛ هارست فَه السلطة الحاكهة خٗلههشهد 

ًٖ  نساءً  طالت، هذا الهعدل هن قبل، سواء هن الناحَة الكهَة أو الكَفَةإلً ، لم تصل انتهاكات   - ، ورجا

 ًٖ  ... وؼَرهمن وعهال وفٗحَنوأساتذة جاهعات، ههنَو ا، طٗبً اوشَوخً  أطفا

ا أنها ا ،انتهاكات   - ًَ ْولً، فٍ أخفاء القسرٌ، التعذَب، الهحاكهات العسكرَة، أههال ُصنفت عاله

 القانون، وأعداهات. نطاقالطبٍ، القتل خارج 

، أن ترصد هحاَدةء، التٍ ٖ تستطَع أَة هنظهة حقوقَة أو هإسسة إعٗهَة هذا بخٗؾ ها َحدث فٍ سَنا

أن تحصل  الدولَةؾ الوضع هناك، إٖ القلَل هن حاٖت تقصٍ الحقابق التٍ استطاعت بعض الهنظهات وتوص  

 .هَوهى راَتس ووتشهثل علَه 

 الدولة، هع إدارة فٍ النظام بعهاَت التٍ للسَاسة نظًرا سوًء، َزداد هصر فٍ العام ثٗث سنوات، والهناخ

 خاص. بشكلٍ  هعارضَه وهع عام، بشكلٍ  الهصرََن

ي بطبَعة الحال إلً  وانتهاك للحقوق والحرَات واٖجتهاعَة،  اٖقتصادَة الهلفات إدارة فٍ انهَاروهو ها أدَّ

السَاسٍ،  اٖستقرار العادلة، وها صاحب ذلك هن عدم الهحاكهة هعاََر َتنتهك ، وُهحاكهاتٍ العاهة والخاصة

 .الهعَشة فٍ والؽٗء والفقر والفساد، اْهنٍ، اٖنفٗت هستوي هعدٖت وارتفاع

ًٗ عن إقرار  وافق علَهاالتٍ  الهعنَة، الدولَة والهواثَق الهصرٌ للدستور الُهخالفة القوانَن هن العدَد فض

 قَة أو حتً هشاركة ُهجتهعَة.جهًَعا بٗ أٌ هناقشة قانونَة أو حقوٌ الحالٍ هجلس النواب الهصر

هذه اٖنتهاكات، للهساههة  "JHR –مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان " ترصدوانطًٗقا هن هذا.. 

ًٖ إلً هجتهعٍ  َُطبقههبادٌء َحترم  فٍ وقفها، وصو  .احقوق أنسان، و

 

 

 
سان  

ن  ؤق  الإ 
ة  عدالة  لحق   JHR – مؤ سس 

 مٕٙٔٓ تهوز/َولَو اسطنبول
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 اإلخفاء انمظزي

 لسنة القسرٌ أخفاء هن اْشخاص جهَع حهاَة بخصوص الهتحدة اْهم إعٗن هن اْولً الهادة فٍ ورد وكها

 :القسرٌ أخفاء فإن ،99ٕٔ

 لهقاصد اإنكارً  بوصفه وَدان أنسانَة الكراهة ضد جرَهة القسرٌ أخفاء أعهال هن عهل كل َعتبر .ٔ

 فٍ وردت التٍ اْساسَة والحرَات أنسان لحقوق ارخً وصا اخطَرً  اوانتهاكً  ،الهتحدة اْهم هَثاق

 .الشؤن هذا فٍ الصادرة الدولَة الصكوك وطورتها تؤكَدها وأعادت أنسان لحقوق العالهٍ أعٗن

  كشخص به اٖعتراؾ فٍ الشخص حق أهور، جهلة ضهن تكفل، التٍ الدولٍ القانون قواعد َنتهك .ٕ

 الهعاهلة ضروب هن وؼَره للتعذَب التعرض عدم فٍ وحقه ْهن،وا الحرَة فٍ وحقه القانون، نظر فٍ

 .له اخطَرً  اتهدَدً  َشكل أو الحَاة فٍ الحق َنتهك كها الههَنة، أو إنسانَة ٖ أو القاسَة العقوبة أو

 اْهم هن والصادرة القسرٌ، أخفاء هن اْشخاص جهَع بحهاَة الهعنَة الدولَة اٖتفاقَة نصت فقد ذلك، وعلً

 ".القسرٌ لإلخفاء شخص أٌ تعرض جواز عدم: "علً م،ٕٙٓٓ دَسهبر 77ٔ/ٔٙ برقم هتحدةال

فَه خٗل الثٗث  هتردَة حالةٍ  هن إلَه وصلت وها هصر، فٍ أنسان حقوق لحالة ووصًفا ذلك، هن وانطًٗقا

 هن أكثر – حصاءاتاإل ِخر طبًقا – تجاوز القسرٌ، أخفاء حاٖت فٍ سرًَعا تصاعًدا نارصدسنوات السابقة، 

 السلطة أَدٌ فٍ ُهستخدًها سًٗحا أصبحت حتً اْهنَة، الجهات نظر تحت تهت إخفاء قسرٌ، حالة( ٕٓٓ٘)

 .ُهحاسبة أدنً بٗ ُهعارضَها ضد

 الدولٍ والقانوى القسرٌ اإلخفاء: 

 للهحكهة ٍاْساس روها لنظام وفًقا وذلك أنسانَة، ضد الجرابم إلً القسرٌ، أخفاء جرَهة ترقً -

 هن فعل أٌ بؤنها أنسانَة ضد الجرابم حدد والذٌ ،998ٔ َولَو 7ٔ فٍ الُهعتهد الدولَة الجنابَة

 .الهدنََن السكان هن هجهوعة أَة ضد هنهجٍ أو النطاق واسع هجوم إطار فٍ ارتكبت هتً اْفعال

 احتجازه، أو خص/أشخاص،ش أٌ علً القبض إلقاء: "بؤنه القسرٌ أخفاء الدولَة الجنابَة عرفت وقد -

  علَه، بسكوتها أو الفعل لهذا هنها دعم أو بإذى أو سَاسَة، هنظهة أو دولة قبل هى اختطاـه أو

 عى أو هصَرهم عى هعلوهات إعطاء أو حرَتهم هى األشخاص هؤالء بحرهاى اإلقرار رـضها ثم

 ".طوَلة زهنَة لفترة القانوى حهاَة هى حرهانهم بهدؾ وجودهم أهاكى

 القبض فٍ الشرطة قوات تورط أن ،998ٔ لسنة الدولَة الجنابَة للهحكهة اْساسٍ روها نظام فٍ جاءو -

ا ذوَهم، سإال عند علَهم للهقبوض حدث ها حقَقة حجب أو ذلك إنكار وتعهدها اْفراد علً  َترتب ههَّ

 َعد الذٌ و سرٌالق أخفاء تعرَؾ إلً َرقً الذٌ اْهر هو القانون حهاَة خارج هإٖء وضع علَه

 .أنسانَة ضد الجرابم بَن هن تعتبر التٍ أنسان لحقوق الجسَهة اٖنتهاكات أحد
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 هارس 8ٕ فٍ التنفَذ حَز دخلت والتٍ لٓشخاص، القسرٌ أخفاء بشؤن اْهرَكَة اٖتفاقَة وفٍ -

 كراهة ضد بؽَضة وجرَهة للضهَر هانهإ هٍ القسرٌ أخفاء جرَهة أن الهوقعة الدول رأت ،99ٙٔ

 .اْهرَكَة الدول هنظهة هَثاق وأهداؾ هبادئ هع تتعارض ههارستها أن ورأت له الهٗزهة أنسان

 فٍ تحهل أخري اتفاقَات فٍ طرؾ إنها إٖ اٖتفاقَتَن هاتَن فٍ طرؾ دولة لَست هصر أن ورؼم -

 بالحقوق الخاص ولٍالد العهد اٖتفاقَات هذه وأهم القسرٌ، أخفاء هن اْفراد تحهٍ حقوق طَاتها

 اْولً اٖتفاقَة تضع حَث 98ٗٔ لسنة التعذَب هناهضة واتفاقَة 9ٙٙٔ لسنة والسَاسَة الهدنَة

 الهإدَة العواهل هن وهها الخارجٍ العالم عن بهعزل واٖحتجاز التعسفٍ اٖعتقال ضد ضهانات

الة قضابَة أو إدارَة أو ةتشرَعَ إجراءات اتخاذ الدولة الثانَة اٖتفاقَة وتلزم القسرٌ لٕخفاء  وؼَرها فعَّ

 .التعذَب أعهال لهنع أجراءات هن

 :أنه ًعل والسَاسَة، الهدنَة بالحقوق الخاص الدولٍ العهد هن 9 الهادة تنص -

 َجوز وٖ ،اتعسفًَ  اعتقاله أو أحد توقَؾ َجوز وٖ شخصه علً اْهان وفً الحرَة فٍ حق فرد لكل .ٔ

 . فَه الهقرر لٕجراء اوطبقً  القانون علَها َنص بابٍ ْس إٖ حرَته هن أحد حرهان

 بؤَة اسرَعً  إبٗؼه َتوجب كها ،وقوعه لدي التوقَؾ هذا بؤسباب توقَفه َتم شخص أٌ إبٗغ َتوجب .ٕ

 .إلَه توجه تههة

 اقانونً  الهخولَن الهوظفَن أحد أو القضاة أحد إلً ا،سرَعً  جزابَة، بتههة الهعتقل أو الهوقوؾ َقدم .ٖ

 أن َجوز وٖ عنه، فرجَُ  أن أو هعقولة ههلة خٗل حاكمَُ  أن حقه هن وَكون قضابَة، وظابؾ هباشرة

 أفراج تعلَق الجابز هن ولكن العاهة، القاعدة هو الهحاكهة َنتظرون الذَن اْشخاص احتجاز َكون

 بَة،القضا أجراءات هراحل هن أخري هرحلة أَة فٍ الهحاكهة حضورهم لكفالة ضهانات علً عنهم

 .اٖقتضاء عند الحكم تنفَذ ولكفالة

 الهحكهة هذه تفصل لكٍ ،هحكهة إلً الرجوع حق اٖعتقال أو بالتوقَؾ حرَته هن حرم شخص لكل .ٗ

 .قانونٍ ؼَر اٖعتقال كان إذا عنه بأفراج وتؤهر اعتقاله، قانونَة فٍ إبطاء دون

 .تعوَض علً لالحصو فٍ حق قانونٍ ؼَر اعتقال أو توقَؾ ضحَة كان شخص لكل .٘

 :أههها حقوق، عدة القسرٌ اإلخفاء جرَهة وتنتهك

 . القانونَة الحهاَة، وهن الحَاة هن حرهانه عدم فٍ الفرد حق الحَاة، فٍ الشخص حق -

 . الههَنة ؼَر أنسانَة الهعاهلة فٍ وحقه للتعذَب، التعرض عدم فٍ الشخص حق -

  ،(شخصه علً األهاى وـً والحرَة   اةالحَ ـٍ الحق ـرد لكل) واْهن الحرَة فٍ الشخص حق -

 (.ًفاتعس نفَه   أو حجزه أو إنساى أٌ اعتقال َجوز ال) أنه علً العالهٍ  أعٗن هن 9 الهادة تنص كها

ًٗ  اْسرَة، الحَاة فٍ حق -  .واٖجتهاعٍ والثقافٍ اٖقتصادٌ الطابع ذات الحقوق عن فض
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 إلً وتهدؾ  ،ٕٓٔٓ عام فٍ التنفَذ حَز القسرٌ أخفاء هن صاْشخا جهَع لحهاَة الدولَة اٖتفاقَة دخلت وقد

 علً الضحاَا وعابٗت الناجَن حصول علً والحرص جري ها حقَقة تفاصَل وكشؾ القسرٌ أخفاء هنع

 فٍ الواقع أن إٖ الهتحدة اْهم تبنتها التٍ أنسان حقوق هعاهدات أقوي هن واحدة اٖتفاقَة هذه وُتعد العدالة،

 ٍفه أنسان بحقوق الخاصة الهعاهدات هن ؼَرها وٖ الهعاهدة بهذه تعبؤ ٖ الهصرَة السلطات أن قولَ هصر

 بشؤن السلطات عن الصادرة الههارسات أن إٖ أخري هعاهدات علً توقعَها ورؼم ،علَهاصدق تُ  ُتوقع أو لم

 التٍ الدولَة والهواثَق اتالهعاهد كل عن الطرؾ تؽض هصر فٍ السلطات أن تإكد القسرٌ أخفاء جرَهة

 .القسرٌ أخفاء حاٖت َخص فَها اسابقً  ذكرناها

 الهصرَة والقوانَى الدستور ـٍ القسرٌ اإلخفاء: 

 وعدم اْشخاص اعتقال حاٖت عن َُعبر كُهصطلح الهصرَة التشرَعات فً القسرٌ أخفاء ُهصطلح َرد لم

 السَاسََن الخصوم هن التخلص فٍ اْصل هٍ باتت رةظاه أنها فُرؼم تواجدهم، أهاكن عن الُسلطة إفصاح

 الهتعلق أعٗن فٍ ردوَ  اًَ دول ااصطٗحً  الهصطلح هذا إن بل إلَها َلتفت لم الهصرٌ الُهشرع أن إٖ للدولة

 ٖٖٔ/7ٗ قرارها فٍ الهتحدة لٓهم العاهة الجهعَة اعتهدته الذٌ القسرٌ أخفاء هن اْشخاص جهَع بحهاَة

 التٍ القسرٌ أخفاء هن اْشخاص جهَع لحهاَة الدولَة اٖتفاقَة صدور ثمَّ  وهن ،99ٕٔ دَسهبر 8ٔ الهإرخ

 الهادةفٍ  نصتالتٍ و اِن، حتً هصر قبل هن علَها التصدَق أو التوقَع َتم ولم ،ٕٙٓٓ دَسهبر فٍ صدرت

 استثنابٍ ظرؾ بؤٌ رعالتذ َجوز ٖ( ٕ .القسرٌ لٕخفاء شخص أٌ تعرَض َجوز ٖ( 1 :علً ،اههن اْولً

  الداخلٍ، السَاسٍ اٖستقرار بانعدام أو حرب، باندٖع التهدَد أو حرب بحالة اْهر تعلق سواء كان،

 .القسرٌ أخفاء لتبرَر أخري، استثناء حالة بؤَة أو

 الهصرٌ الدستور ٍـ القسرٌ اإلخفاء:  

 بإَراد واكتفً ،ٕٗٔٓ لسنة الهعدل هصر دستور فٍ القسرٌ أخفاء لهصطلح ُهحدًدا تحدًَدا الُهشرع َضع لم 

 وثَقة كونها هن الشخصَة الحرَة فٍ الحق الهتضهنة نصوصه أفرغ الشخصَة الحرَة علً للتعدٌ استثناءات

 .القسرٌ أخفاء هن الحهاَة هن اْدنً الحد تضع بالكاد والحبس للقبض قانونٍ تنظَم هجرد إلً حكم

 : لًع الدستور، هن ٗ٘ الهادة فتنص -

  أحد، علً القبض َجوز ال التلبس، حالة عدا وـَها تهس، ال هصونة وهٍ طبَعٍ، حق الشخصَة الحرَة"

 .التحقَق َستلزهه هسبب قضابٍ بأهر إال قَد بأٌ حرَته تقََد أو حبسه، أو تفتَشه، أو

 بذوَه تصالاال هى وَهكى كتابة، بحقوقه وَحاط ذلك، بأسباب حرَته تقَد هى كل ـوراً  َبلػ أى   وَجب

 .حرَته تقََد وقت هى ساعة وعشرَى أربع خالل التحقَق سلطة إلً َقدم وأى ـوراً، وبهحاهَه
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 الالزهة الهساعدة توـَر هع هحام، له ندب هحام، له َكى لم ـإى هحاهَه، حضور ـٍ إال هعه التحقَق َبدأ وال

 .القانوى ـٍ الهقررة لإلجراءات وـقاً  اإلعاقة، لذوٌ

 ذلك هى أسبوع خالل ـَه والفصل اإلجراء، ذلك هى القضاء أهام التظلم حق ولؽَره، حرَته، َدتق هى ولكل

 .ـوراً  عنه اإلـراج وجب وإال اإلجراء،

 بأدابه الدولة تلتزم الذٌ التعوَض استحقاق وحاالت وأسبابه، وهدته، االحتَاطٍ، الحبس أحكام القانوى وَنظم

 .بهوجبه الهنفذة الحكم بإلؽاء بات حكم صدر قوبةع تنفَذ عى أو االحتَاطٍ، الحبس عى

 هوكل هحام بحضور إال ـَها الحبس َجوز التٍ الجرابم ـٍ الهتهم هحاكهة َجوز ال األحوال جهَع وـٍ

هنتدب  ".أو 

 :علً الدستور، هن ٘٘ الهادة نصت كها -

 وال تعذَبه، َجوز وال ،كراهته علَه َحفظ بها هعاهلته تجب حرَته تقَد أو َحبس، أو علَه، َقبض هى كل"

 لذلك هخصصة أهاكى ـٍ إال حبسه أو حجزه، َكوى وال هعنوَاً، أو بدنَاً  إَذاؤه وال إكراهه، وال ترهَبه،

 ذلك هى شٍء وهخالفة اإلعاقة ذوٌ لألشخاص اإلتاحة وسابل بتوـَر الدولة وتلتزم وصحَاً، إنسانَاً  البقة

 وطأة تحت هحتجز هى صدر أنه َثبت قول وكل الصهت، حق هموللهت للقانوى وـقاً  هرتكبها َعاقب جرَهة

 ".علَه َعول وال َهدر هنه، بشٍء التهدَد أو تقدم، هها شٍء

 نفس أن إٖ الشخصَة، الحرَة فٍ الحق علً بنصها القسرٌ أخفاء هن الحهاَة هن نوًعا ٗ٘ الهادة وأوجدت

 التلبس، حالة ؼَر فٍ قضابٍ أهر صدور واستلزام ،التلبس حالة هها الحق هذا علً استثناءَن أوجدت الهادة

 .الحهاَة هذه علً ها حدا إلً تبقً الثانَة الحالة كانت وان

 احتجاز هكان فٍ اٖحتجاز فً الحق علً بنصها القسرٌ أخفاء هن الحهاَة هن نوًعا ٘٘ الهادة أوجدت كذلك

 َعَق قد اْهاكن لهذه هعاََر واشتراط كلذل الهخصصة اْهاكن فٍ الحبس َكون أن بإلزاهها به، هعترؾ

 .القسرٌ أخفاء فٍ الضالعَن

 عن التعوَض َقرر لم أنه فبدَهٍ القسرٌ، أخفاء صراحة َجرم أو َعرؾ لم الهصرٌ الدستور كان وإذا

ا الهختفٍ َفقد وبالتالٍ القسرٌ، أخفاء ًَ  بعدها ةللهحاكه تقدَهه حالة فٍ اختفابه فترة عن التعوَض فٍ حقه قسر

 هن ٗ٘ لهادةوفًقا ل حاٖتٍ  فٍ الشخص عنها َعوض والتٍ اٖحتَاطٍ الحبس هدة ضهن تدخل وٖ تسقط ْنها

 وفقا بإلؽابها حكم صدر عقوبة تنفَذ أو اٖحتَاطٍ الحبس عن بالتعوَض الدولة إلزام علً، التٍ تنص الدستور

 استحقاق وحاٖت وأسبابه، وهدته، اٖحتَاطٍ، بسالح أحكام القانون وَنظم: "بنصها الوطنٍ القانون حكامْ

 الهنفذة الحكم بإلؽاء بات حكم صدر عقوبة تنفَذ عن أو اٖحتَاطٍ، الحبس عن بؤدابه الدولة تلتزم الذٌ التعوَض

 .بهوجبه
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 الهنفذة الحكم بإلؽاء بات حكم صدر عقوبة تنفَذ عن أو اٖحتَاطٍ الحبس عن التعوَض هبدأ وضع أن إٖ

  ،اْولً الحالة فٍ القسرٌ أخفاء عن التعوَض هبدأ وَعزز َعضد الهصرٌ الدستور فٍ العقوبة هبهوجب

 ،الهصرٌ الهدنٍ القانون فٍ التعوَض لهبدأ اوفقً  بأخفاء القابم حق فٍ الجزابَة الهسبولَة ثبوت حالة وهٍ

 .الهشروع ؼَر العهل عن الشخصَة الهسبولَة عن التعوَض لهبدأ اطبقً 

 الهصرٌ القانوى ـٍ القسرٌ خفاءاإل:  

 تلك هن الحد إلً تطرق أنه إٖ ،القسرٌ أخفاء هصطلح إلً صراحةً  َُشر لم الهصرٌ القانون أن هن بالرؼم

 .الجنابَة أجراءات قانون فٍ ُهباشرة ؼَر بطرَقة الجرَهة

 بذلك الهختصة سلطاتال هى بأهر إال حبسه أو إنساى أٌ علً القبض َجوز ال: "علً ٓٗ الهادة فنصت -

ا إَذاؤه َجوز وال اإلنساى كراهة علَه َحفظ بها هعاهلته تجب كها قانوًنا، ًَ ا أو بدن ًَ  ".هعنو

 لهأهور َجوز وال لذلك الهخصصة السجوى ـٍ إال إنساى أٌ حبس َجوز ال: "علً ٕٗ الهادة ونصت -

 الهدة بعد َ بقَه وأال ختصة،اله السلطة هى علَه هوقع أهر بهقتضً إال ـَه إنساى أٌ قبول سجى أٌ

 ".األهر بهذا الهحددة

 ٌأ حبس إهكانَة وعدم القسرٌ أخفاء تجرَم "اله خالفة بهفهوم" هنها َُفهم القانونَة الهواد تلك أن فرؼم

 هنذ ُشرعت التٍ القانونَة الهواد تلك إلً تلتفت ٖ الدولة أن إٖ ،ُهحددة ُهدة وإلً ُهسبب قضابٍ بؤهر إٖ شخص

 واْهر وتطبَقه، القانون حهاَة بهم هنوط الهفترض هن هم هن قبل هن هخالفتها َتم َوم كل ٍوف ،طوَلة نواتس

 الشق هذا فٍ القانون كلفهم الذَن العاهة النَابة أعضاء طال نهإ بل القضابٍ الضبط رجال علً فقط َقتصر ٖ

 شخص أٌ وجود عدم هن للتؤكد حتجازاٖ وأهاكن السجون علً إشرافهم ضرورة القسرٌ بأخفاء الخاص

 أعضاء هى لكل: "بؤن الجنابَة أجراءات قانون هن ٕٗ الهادة فٍ علَه النص تم ها وذلك، قانونَة ؼَر بصفة

 ـٍ الهوجودة والهركزَة العاهة السجوى زَارة واالستبناـَة االبتدابَة الهحاكم ووكالء ورؤساء العاهة النَابة

 السجى دـاتر علٍ َطلعوا أى ولهم قانونَة، ؼَر بصفة هحبوسَى وجود عدم هى دوالتأك اختصاصهم، دابرة

 "....هنها صورة َأخذوا وأى والحبس القبض أواهر وعلٍ

  قانونَة، ؼَر بصفة هحبوس بوجود علم هى ولكل ،"...: أن القانون ذات هن ٖٗ الهادة ذكرت كها -

 َنتقل أى علهه بهجرد وعلَه العاهة َابةالن أعضاء أحد َ خطر أى للحبس، هخصص ؼَر هحل ـٍ أو

 الهحبوس عى باإلـراج َأهر ىأو ،التحقَق بإجراء َقوم ىأو الهحبوس به الهوجود الهحل إلً ـوًرا

 ".بذلك اهحضرً  َحرر ىأو قانونَة ؼَر بصفة
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 شروط الهواطنَن ضبط بها الهنوط السلطات هخالفة جزاء علً الهصرٌ العقوبات قانون نص كها -

 أهر بدوى حجزه أو حبسه أو شخص أٌ علً قبض هى كل: "علً 8ٕٓ الهادة نصت حَثض، القب

 ذوٌ علٍ بالقبض واللوابح القوانَى ـَها تصرح التٍ األحوال ؼَر وـٍ بذلك الهختصَى الحكام أحد

 ".جنَه هابتٍ تتجاوز ال بؽراهة أو بالحبس َعاقب الشبهة

 كراهة بحفظ والخاصة هصر علَها صدقت التٍ والُهعاهدات الدولَة اقَاتواٖتف القانونَة الهواد آثر اقتفَنا وإذا

 فٍ القضابٍ الضبط رجال َضعها ٖ التٍ الهواد هن سنجد ،قانونٍ سندٍ  دون علَه القبض وتجرَم الهواطن

 والسَاسَة الهدنَة بالحقوق الخاص الدولٍ العهد هن 9 الهادة هثل اْشخاص، أحد علً القبض حَن اعتبارهم

 .98ٕٔ َناَر فٍ هصر علَه صدقت التٍ

 وأقاربهم ذوَهم أًَضا َطال بل ،فحسب وأهنهم الضحاَا ُحرَة هن َنال ٖ القسرٌ أخفاء أن فٍ هراء وٖ

 اقترفوه الذٌ والذنب إلَهم الهوجهة اٖتهاهات وهعرفة أبنابهم إَجاد لُهحاولة أثر أٌ اقتفاء هحاولة فٍ وأقرانهم،

 .الحَاة قَد علً وكونهم احتجازهم أهاكن لهعرفة والتوسل الطرَقة هذهب بهم لَُنكَّ  حتً

 هصر ـٍ القسرٌ لإلخفاء الحالٍ الوضع : 

 فاء القسرٌ علً َد رجال اْهن هع ٕخا تفَد تعرض هواطنَن هصرََن لتصل عشرات الشكاوي َوهًَ 

 ة هتكررة بشكٍل َوهٍ تؤكَد ذوَهم علً عدم  توصلهم إلً هكان احتجازهم، حتً أصبحت تلك الظاهر

قسرٌ بهصر تهت علً َد  إخفاءحالة  ٕٓٓ٘أكثر هن  إلً ناهرصد، حتً وصل ها مَٖٕٔٓولَو/تهوز  ٖ هنذ

 الجهات اْهنَة الهصرَة خٗل الفترة السابقة.

رهوا هن اٖتصال رسهٍ بذلك، وحُ  دون إقرارٍ ا ر لٕخفاء القسرٌ واحتجزوا سرً ثفقد تعرض هواطنون كُ 

 وهتههَن بجرابم هتعلقة بأرهاب،  ،زعم أنهم هن قادة التظاهرات ، وتم احتجازهم علًن وبؤسرهمبالهحاهَ

دون إشراؾ قضابٍ، وتعرضوا للتعذَب وؼَره هن ضروب الهعاهلة السَبة هن جانب  اَوهً  9ٓ لهدد تصل إلً

 لم َرتكبوها  " بؤعهالٍ اعتراـاتضباط الهخابرات العسكرَة وأفراد الشرطة وجهاز اْهن الوطنٍ ٖنتزاع "

 وٖ تهت لهم بصلة.

سجلت الهنظهات الحقوقَة أكثر هن  ٕٙٔٓعام الوأوابل  ٕ٘ٔٓنه خٗل الربع اْخَر هن العام أالٗفت لٓهر 

هها َإكد أن هذا نهج  ،ا عها سبق خٗل العاهَن السابقَنوهٍ نسبة هرتفعة جدً  ،قسرٌ إخفاءحالة ٓٓٓٔ

ًٗ  ،لقوانَن الهحلَةبااستهرار للضرب بعرض الحابط  أنهو ،هتصاعد فٍ هذه الظاهرة  عن اٖتفاقات فض

فاء خهن أ وأن هذه السلطات قد اتخذت ،والهعاهدات الدولَة الخاصة بحقوق أنسان بهصر هن قبل السلطات

 وسَلة قهع وتخلص هن هعارضَها. القسرٌ
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 عن تفاصَل أٌ تسجَل ترفض نَابات ًعل فَعرضون لهنازلهم، َعودون ٖ ظهورهم بعد اْشخاص بعض

 بعلة َُصاب قد اِخر والبعض التعذَب، هن لضروبٍ  وتعرضها لشهور هاإوإخفا أهاهها الهاثلة الحالة اختطاؾ

 الجسدَة الوظابؾ أداء فٍ عجز أصابها وأخري ونصفٍ، كلٍ شلل أصابتها الحاٖت بعض سجلت فقد هستدَهة،

 .اختطافهم ناءأث ٖقوه ها بسبب والحركة كالنطق

 نتَجة حتفها لقت حالة هابتٍ قرابة سجلت إذ التعذَب وطؤة تحت إها كالهوت، آخر هصَر الهختطؾ َلقً ربها

 لكٍ قتلهم بعد هلفقة تهم فٍ الضحاَا لتورَط أو اْهن، لقوات تابعة هجهولة احتجاز أهاكن فٍ الهستهر التعذَب

 بالرصاص تصفَته وتم اٖهتحان لجنة هن اختطؾ حَث ،عطَتو إسالم /الطالب حالةو إنكارها، هن َتهكنوا ٖ

 كحادث تفجَره َتم أن أو السَنارَو، بنفس الحاٖت عشرات وسبقه إرهابٍ، لتنظَم انتهابه إشاعة ثم وهن الحٍ

 وكان ،جاهعََى طالب ثالثة أدت إلً وفاة الشرقَة فٍ وسابقه ،أشخاص خهسة بحَاة أودي الذٌ سوَؾ بنٍ

 وتفجَر قتلهمو الشرطة عناصر ِقبل هن اختطافهم تم فقد الحادثَن، وهكان توقَت اختٗؾ رؼم حًداوا الهشهد

 .تفجَرات فٍ بالضلوع تهاههماو جثثهم بجوار قنبلة

 تسجل َوهٍ فبشكل تورع، أدنً بٗ الهصرَة السلطات أَدٌ فٍ هستخدًها سًٗحا باتت اِن الجرَهة هذه إن

 هصَر َلقً واِخر طالعه، لحسن هتفاوتة فترات بعد َظهر بعضهم هصرََن نلهعارضَ قسرٌ إخفاء حاٖت

 .الهجهول أو الهوت

 صورة التفاصَل االسم م

1 

هحهد عَد 

 .الشاهٍ

عدادَة بهحافظة هدَر هدرسة الساهول أعاًها،  ٖ٘

 تم القبض، للسنؽال  ٖٕٔٓترك هصر أكتوبر ، الؽربَة

  اترحَله سرً  وتم، ٕٙٔٓ/ٕ/8ٔبتارَخ  بجاهبَا هعلَ

فٍ لهطار لوبهجرد وصوله ، ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٕبتارَخ لهصر 

 .ولم َستدل عل هكان احتجازهالتالٍ اختطؾ،  َومال
 

2 

هحهد ـرج 

 .الشنهاب

 بجاهبَا  هعلَالقبض تم  ،للسنؽال  ٖٕٔٓترك هصر أكتوبر 

بتارَخ لهصر   اترحَله سرً  ، وتمٕٙٔٓ/ٕ/8ٔبتارَخ 

التالٍ  َومفٍ الهطار للوبهجرد وصوله ، ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٕ

 .ولم َستدل عل هكان احتجازهاختطؾ، 

 

3 

هصطفً  أساهة

 .البرعٍ

 ٕٙٔٓ/ٕ/8ٔ ، تم القبض علَهأسكندرَة ا، هنعاهً  ٓٗ

 .ولم َستدل علً هكان احتجازه ،هن قبل قوة أهنَة
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4 

سهاهر حسَى 

صابر سلَهاى 

 .بو رَاشأخلَل 

حرَهٍ، تم  افَرهكوتعهل  بالشَخ زوَد، هن قبَلة الرَاشات

 ٕٕهن هنزلها َوم القبض علَها بواسطة قوة أهنَة 

الزهور  هقر هعسكرإلً  وتم اقتَادها ،ٕ٘ٔٓ /آبأؼسطس

 وهنه لجهة ؼَر هعلوهة. ،بالشَخ زوَد

 

 .هصعب العدوٌ 5

عقب زَارة أخَه  القبض علَه هن قبل قوة أهنَةتم  ،طالب

 7ٕ خهنذ تارَ ،الهحبوس علً ذهة قضَة بالهنصورة

 .حتجازههارس/آذار، ولم َستدل علً هكان ا

 

6 

هحهود حسب 

 .هللا

بعد قرار إخٗء سبَله  ، تم إخفاءه سوَؾ عاًها، هن بنٍ 9ٕ

 .عقب اعتقال دام سنتَن ونص

 

7 

هحهد هجدٌ 

هحهد عبدهللا 

 .عٍالضل

هختفٍ   ،طالب بالفرقة اْولً بكلَة الهندسة جاهعة القاهرة

هكان هجهول لذوَة  فٍ ،ٕ٘ٔٓان /نَسبرَلأهنُذ شهر 

 .لَظل قَد أخفاء القسرٌ قرابة عام ه،عقب القبض علَ

 

8 

َد سالهة هحهد ع

 .سالم

هدَنة رفح شهال ب ُهزارع، وَقَم بهنطقة قرَة الههدَة

اختطافه حال هروره علً كهَن "أم قطؾ" تم سَناء، 

 العسكرٌ، هن ِقَبل قوات هن الجَش الثالث الهَدانٍ َرتدون

 .ٕ٘ٔٓ /أَلولسبتهبر 7الزٌ الرسهٍ، فٍ َوم 
 

9 

 بالل عثهاى عبد

 .الباقٍ

بهحافظة  هقَم بقرَة الطاحون التابعة لهركز سنورس

تم القبض علَه هن هزرعة دواجن كان َعهل بها فٍ ، الفَوم

 .ولم َستدل علً هكان احتجازه، ٕ٘ٔٓأؼسطس/آب  8ٔ

 

10 

العزب  أحهد

هحهد عبد 

 .العاطٍ

هحافظة الؽربَة، بقَم بهركز السنطة ه، ا، ُهحام حرعاهً  ٕ٘

  ،علً َد قوات اْهن الوطنٍهن هنزله  تم القبض علَه

ا، تم و ًَ  .ٕٙٔٓ /نَسانبرَلأ ٍ٘ َوم فإخفاإه قسر
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 الدولة سلطات قبل هى هنهجه   هصر ـٍ القسرٌ اإلخفاء: 

 تشرَعَة رقابة بٗ صدر الذٌ ،ٕ٘ٔٓ لسنة 9ٗ مرق أرهابهكافحة  قانون فٍ والتعذَب القسرٌ أخفاء تقنَن

 .البرلهان قبل هن تذكر هراجعة أَة دون القوانَن هبات هعوأُقر 

( أَام 7) لهدة  علَه القبض َتم هن علً التحفظ العاهة وللنَابة الضبط لهؤهور ٓٗ الهادة أجازت القانون وبهذا

 حق وجه دون القسرٌ  وأخفاء واٖحتجاز لٗعتقال َنتقن َعد وهذا العاهة النَابة قبل هن تحقَق إجراء دون

 البدنٍ وأكراه والتعذَب العشوابٍ والحبس للقبض أكثر الباب وَفتح العاهة النَابة هن تحقَق إجراء وقبل

 :وهٍ هٗحظات، عدة َجد الظاهرة، لهذه الهتابع ولعل بالقوة، اٖعترافات ٖنتزاع والهعنوٌ

 التٍ للدرجة،  مَٖٕٔٓولَو/تهوز  ٖ بعد هصر فٍ هسبوق ؼَر بشكل هةالجرَ هذه ارتكاب تزاَد .ٔ

 .اٖنتشار وواسع هستهر نهطٍ بشكل ُتهارس الظاهرة أصبحت أن إلٍ الوضع هعها وصل

 ٖ ْنه النظام لهعارضٍ هواجهتها فٍ لها ناجح سلوك القسرٌ أخفاء تري هصر فٍ اْهنَة السلطات .ٕ

 .عقوبة أو هحاسبة توجد

 هن أكثر بلػ َٕٙٔٓونَه/حزَران  نهاَة وحتًم َٖٕٔٓولَو/تهوز  ٖ هنذ القسرٌ أخفاء ٖتحا عدد .ٖ

 .اِن حتً تظهر لم حالة ٖٓ٘رابة ق هنهم ،حالة ٕٓٓ٘

 وزارة لهقالَد واستٗهه الؽفار عبد هجدٌ/ اللواء تولٍ هنذ ذروتها القسرٌ أخفاء حاٖت وصلت .ٗ

 .الهعارضة علً للقضاء اتبعها التٍ أسالَبه دأح هن القسرٌ أخفاء فكان الداخلَة،

ا الهختفَن كل .٘ ًَ  الوطنٍ لٓهن تابعة هراكز بداخل وإخفاءهم اعتقالهم أكدوا همبإخفا بعد ظهروا الذَن قسر

 .َرتكبوها لم إجراهَة أعهال بارتكابهم اعترافات لتقدَم ههنهج تعذَب بحقهم وهورس

ا الهختفَن أهالٍ هن والبٗؼات الحاٖت عدد وكثرة السابق اٖعتراؾ رؼم .ٙ ًَ  واحد تحقَق فتح َتم لم قسر

 الرسهَة، البٗؼات أو الفاكس طرَق عن العام للنابب الُهقدهة البٗؼات أو القسرٌ أخفاء حاٖت فٍ

  الوطنٍ اْهن تزوَر وقابع فٍ التحقَق َتم ٖ العاهة النَابة علً وعرضه الهعتقل ظهور بعد وحتً

 .واٖعتقال الضبط اضرلهح الهباحث أو
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 انرؼذٌة

 أو الٗإنسانَة أو القاسَة العقوبة الهعاهلة أو ضروب هن وؼَره التعذَب هناهضة اتفاقَة هن (ٔ) الهادة نصت

 إلَها فٍ نضهامواٖ علَها التوقَع والتصدَق باب وفتحت العاهة لٓهم الهتحدة، الجهعَة الههَنة، والتٍ اعتهدتها

 :، علً أنه98ٗٔدَسهبر/اْول كانون ٓٔالهإرخ  ٙٗ/9ٖ القرار

ْنت ج عهل أٌ بالتعذَب َقصد" ا شدَد، عذاب أو ألم عنه َ  ًَ ا، أم كاى جسد ًَ  بقصد ها، بشخص عهًدا َلحق عقل

 تكبهار عهل علً هعاقبته أو اعتراؾ، علً أو هعلوهات علً ثالث، شخص هى أو الشخص، هذا هى الحصول

 َلحق عندها ثالث، أو شخص أٌ أو هو إرؼاهه أو تخوَفه أو ثالث شخص أو هو ارتكبه، أنه ـٍ َشتبه أو

ا التهََز علً َقوم األسباب هى سبب ألٌ العذاب أو األلم هذا هثل َّ  َواـق أو علَه َحرض أو نوعه، كاى أ

  األلم ذلك َتضهى وال. الرسهَة بصفته َتصرؾ آخر شخص أٌ أو رسهٍ هوظؾ عنه َسكت أو علَه

 ."لها عرضَة نتَجة َكوى الذٌ أو العقوبات لهذه الهالزم أو قانونَة عقوبات عى ـقط الناشا العذاب أو

ًٗ  التعذَب أصبحلقد  ا، عه ًَ  الهختصة السلطات هن كاهل إشراؾ تحت بهصر هنَةْا ذرعْا تستخدهه هنهج

التعذَب،  بهناهضة الخاصة والعهود بأعٗنات الحالَة رَةالهص الُسلطات تؤبه وٖ العهل، ذلك بتجرَم الهعنَة

 تلك وتكرَس اختراقها علً جاهدةً  تعهل علَها، هروًبا هن الهسبولَات، بلوٖ تسعً لٗنضهام والتصدَق 

 .والقانون الدستور بُهخالفة الجرَهة

ا َتعرض له الُهحَتَجزَن لنظام وهقار اٖحتجاز، هن انتهاكاٍت بسجون ا وقد أظهرت الدراسات الهختلفة، الكثَر ههَّ

ًٗ عن  شدَدة، هن ضرٍب وسٍب وتعذَب نفسٍ وبدنٍ، أدي لوفاة عشرات الُهحَتَجزَن نتَجة التعذَب، فض

 أههال الطبٍ الذٌ أودي بحَاة الهبات هنهم.

دة،  َةبهنهج استثناء، دون الهصرَة الدولة فٍ اٖحتجاز هقرات هختلؾ فٍ َنتشر التعذَب أن وقد تؤكد ُهتعهَّ

 اختٗؾ ورؼم علَها، القابهَن اْشخاص اختٗؾ رؼم وسابله، فٍ كثًَرا َتشابه كها الهصرٌ، النظام َنتهجها

 . أخري إلً هحافظة هن الهقرات تلك هواقع

 اٖعتراؾ علً الُهحتجز إجبار الهصرَة واٖحتجاز التحقَق هقار فٍ التعذَب وتم رصد أن أهم أؼراض

 الدولَة. والهواثَق هخالفًة لكافة القوانَن رفها،َقت لم بجرَهة

د هن شخص حتفهم ٓٓٗقرابة ، لقً سنوات السابقةفترة الثٗث وخٗل  ، نتَجة التعذَب وأههال الطبٍ الُهتعهَّ

 قبل القابهَن علً إدارة السجون الهصرَة وهقار وأهاكن اٖحتجاز.

هواطن هصرٌ للتعذَب داخل  ٖٕٙ، فقد تعرض "التعذَب ضحاَا لتأهَل الندَم هركز" ٔحصابَات واستناًدا

 . ٕٙٔٓالسجون وهقار وأهاكن اٖحتجاز خٗل النصؾ اْول هن العام 
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 (َٕٙٔٓونَه/حزَراى  – ٕٗٔٓعى التعذَب أعدتها هركز الندَم لعالج ضحاَا التعذَب عى الفترة َونَه/حزَراى  ات)إحصابَ

 

 َة والدستور الهصرٌالتعذَب ـٍ القوانَى الدول: 

 :التعذَب سالفة الذكر، نصت علً هناهضة اتفاقَة هن ٘ٔ الهادة ففٍ

 أَة ـٍ كدلَل للتعذَب، نتَجة بها اإلدالء تم أنه َثبت أقوال بأَة االستشهاد عدم طرؾ دولة كل تضهى"

 . "قوالاأل بهذه اإلدالء علً كدلَل التعذَب بارتكاب هتهم شخص ضد ذلك كاى إذا إال إجراءات،

 : التعذَب هناهضة اتفاقَة هن ٕ الهادة هن الثانَة الفقرةوفٍ 

َ   استثنابَة ظروؾ بأَة التذرع َجوز ال"   بالحرب اتهدَدً  أو حرب حالة الظروؾ هذه أكانت سواء كانت، اأ

 ."للتعذَب كهبرر   األخري العاهة الطوارئ حاالت هى حالة   أَة أو داخلٍ سَاسٍ استقرار   عدم أو

 :علً ،أنسان لحقوق العالهٍ أعٗن هن ٖ الهادة نصتو

رَة الحَاة ـٍ حق ـرد لكل"  ."شخصه علً األهاى وـً والح 
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 :أنه علً ،ذاته أعٗن هن ٘ الهادة وتنص

 . "بالكراهة الحاطة أو نسانَةالإل أو القاسَة العقوبة أو للهعاهلة وال للتعذَب أحد إخضاع َجوز ال"

 :أن علً ،ٕٗٔٓ الجدَد الدستور نه ٕ٘ الهادة نصتو

 ."بالتقادم التسقط جرَهة وأشكاله صوره بجهَع التعذَب"

 :أن لًالدستور، ع هن ٓٙ الهادةكها نصت 

 ."القانوى علَها َعاقب جرَهة به التهثَل أو تشوَهه أو علَه واالعتداء حرهة، اإلنساى لجسد"

 :حاالت تعرضوا للتعذَب 

 هقطع فٍ ظهر الذٌ، الؽزالٍ أهَى أحهد/ الشاب، العسكرَة ؼرب 7ٗٔ رقم قضَةال شبابأحد  حالة .ٔ

 آثار علَه وتظهر ،نفسه علً َعترؾبثته الصفحة الرسهَة للهتحدث الرسهٍ باسم وزارة الدفاع،  فَدَو

 .، ولم َتم التحقَق فٍ هسؤلة التعذَببأعدام التعذَب تحت اعترافاته نتَجة علَه وُحكم ،التعذَب

 ،َٕ٘ٔٓونَه/حزَران  ٕٔا، والذٌ اعتقل عاهً  ٖٗ العهر هن البالػ، إبراهَم ـنجرٌ اهَمإبر/ الهواطن .ٕ

 سَناء، نقطة بتفجَراتهم و ٕ٘ٔٓ لسنة ٖٖٗٔ رقم القضَة ذهة علٍ العسكرٌ الشٖٗت بسجن حتجزوا

 إثر وعلً بالسقؾ َدَه هن والتعلَق بالهاراوات وضرب بالكهرباء صعق ،التعذَب أنواع ْبشع تعرض

 .صرع نوبات هن َعانٍ وأصبح الفك فٍ كسر إلً أدي له تعرض الذٌ برحالهُ  والضرب التعذَب
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 ٔاالَرهاكاخ تحك أطاذذج انجايؼاخ

 طالها َتفاخرت الدول واْهم بعقولها النابؽة، تلك العقول التٍ تستطَع أن ُتؽَر ُهجرَات التارَخ واْوطان؛

هن خبراتها، وتطبقها علً أرض  لتنهلبتلك العقول، وقربتها هنها،  – هقراطَةالدَ –وطالها احتفت اْنظهة 

َّٖ أن هذا اْهر هختلؾ ، الواقع، حتً تحظً تلك الدول بالتقدم الهنشود  فٍ هصر. – تهاًها –إ

حَث السلطة الحالَة تهارس اٖنتهاكات بشكٍل اعتَادٌ وَوهٍ، هع كافة فصابل وشرابح الهجتهع الهصرٌ، 

القلب هنهم أساتذة الجاهعات والهراكز البحثَة، وهٍ اٖنتهاكات التٍ وصفها البعض بؤنها اْشد انتهاًكا ضد  وفٍ

 الجاهعات والهراكز البحثَة هنذ نشؤتها قبل أكثر هن هابة عام.

بكافة الهعاََر الخاصة بالحرَات اْكادَهَة والبحثَة وحقوق أنسان عرض  – السلطة –ضاربَن فٍ ذلك 

بسبب التوجهات الهعارضة للسلطة وأدواتها القهعَة وسَاساتها لحابط، هع أساتذة الجاهعات والهراكز البحثَة، ا

 .قصابَة اٖستبصالَةأ

جسَهة لحقوق  ولكنها تهتد لتشهل انتهاكاتٍ  ،خٗقَات البحث العلهٍأانتهاكات قَم و ًلم تقتصر تلك الحهلة عل

وذلك هن قبَل الهحاكهات الصورَة واٖعتقال  ،نسانالدولٍ لحقوق أعٗن َنص علَها أ ٍنسان التأ

 الضرب والتعذَب والفصل هن العهل. وهانة وأ

 العلهَة لقاء الهحاضراتإفٍ حَن تشهل اٖنتهاكات الناعهة تعطَل الهشارَع البحثَة ووقؾ تهوَلها والهنع هن 

 .نشطة الهختلفةو الهشاركة فٍ اْأ

ذوٌ اٖنتهاءات آذاها اهتد إلً  ولكنَّ  ،الهعارضة ًعند بعض الشخصَات الهحسوبة عل ولم تتوقؾ الحهلة

 ً النظام.الهستقلة هن ؼَر الهحسوبَن عل

 َتربعون و فً تخصصاتهم ةَتعرضون لهذه اٖنتهاكات هم قاهات علهَ نالتدرَس الذَ ةعضاء هَبأٗحظ أن وَُ 

نواب رإساء جاهعات وعهداء ووكٗء رإساء جاهعات وم وهنهعالَة،  ةكفاء ٌوذوهرهوقة،  ةهناصب إدارَ

 فً تخصصاتهم هن الجاهعات والدولة. ةٍ علهَ وحاصلون علً جوابزٍ 

قانون تعدَل بعض أحكام اٖنتهاكات بؤعضاء هَبات التدرَس هن خٗل تتبع حاٖت الهحتوي َستهدؾ هذا و

ها تم توثَقه هن حاٖت ، وهمأٌ والفكر التٍ تطالالتعدٌ وانتهاك حرَة الرو ،تنظَم الجاهعات بقرارات جههورَة

 تعرضت لهذه اٖنتهاكات.

 

 

 

                                                 
 –حزكح جايؼح يظرمهح  1

 
 يزصذ انحزٌاخ األكادًٌٍح.
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 بحق أعضاء هَبة التدرَس نتهاكاتالا : 

ا ًَ  والهعاهد الجاهعات والهراكز قتلً إعدام هإبد هفصول ُهطارد هعتقل إخٗء سبَل ُهعاقب إدار

 جاهعة القاهرة - ٗ ٔ 8ٔ ٖ ٖٕ 9 ٘ٔ

 لزقازَقجاهعة ا - ٕ ٗ ٕٔ 9 9ٔ ٘ -

 جاهعة اْزهر ٖ ٔ ٔ ٕٔ ٕ ٖٗ 8 7ٙ

 جاهعة طنطا ٔ - - - ٔ 7 ٔ ٔ

 جاهعة الهنصورة ٔ - ٔ - ٔ ٔٔ ٔ ٕٔ

 جاهعة الهنَا - ٔ - ٘ ٗ ٙٔ 8 ٔ

 جاهعة بنٍ سوَؾ - ٔ - ٔ ٖ ٙ ٔ -
 جاهعة أسَوط - ٔ - 9 7 ٘ٔ - 8

 جاهعة قناة السوَس ٕ - - - - ٓٔ ٔ -

 لسوَسجاهعة ا - - - - - ٔ - -

 جاهعة دهَاط - - - - - 8 ٔ -

 جاهعة كفر الشَخ - - - - - ٖ - ٔ

 جاهعة سوهاج - - - - - ٙ - -

 جاهعة الفَوم - - - - - 8 ٔ -

 جاهعة جنوب الوادٌ - - - - - ٕ - -

 جاهعة بنها - - - - - ٘ٔ ٕ -

 جاهعة حلوان - - ٕ - - 7 - -

 أسكندرَةجاهعة  - - - ٔ ٔ ٘ٔ - -

 جاهعة الهنوفَة - - - ٔ ٔ 9ٔ ٖ ٙٔ

 جاهعة هدَنة السادات ٔ - - - - ٔ - -

 جاهعة بور سعَد - - - - - ٗ - ٔ

 جاهعة عَن شهس ٔ - - - - 8 ٔ -

 هراكز البحوث ٕ - - - - ٘ ٔ -

جاهعة العلوم  - - - - - ٖ - -
الجاهعة الحدَثة للتكنولوجَا  - - - - - ٔ - - الحدَثة)خاصة(

 االهعاهد العلَ - - - - ٔ 8 - - علوهات)خاصة(واله

 جاهعة دهنهور ٔ - - - - - - -

 الجاهعة اْهرَكَة ٔ ٔ - - - - - -

 أجهالٍ ٖٔ ٕٔ 9 9٘ ٖٔ ٕ٘٘ ٖٗ ٖٔٔ



   

 

23 

 

  ى تعرضوا لالنتهاكات:أسهاء أعضاء هَبة التدرَس ه فصلة بقابهة  هه 

  ًأعضاء هَبة التدرَس:القتلً هى  :أوال 

 والصفةاالسم  م
 (هجزرة رابعة) أستاذ التفسَر وعلوم القرآن بكلَة أصول الدَن جاهعة اْزهر بالقاهرة ،عبد الرحهى عوَسأ.د.  ٔ

 (.هجزرة رابعة) ، أستاذ الكَهَاء العضوَة بكلَة العلوم جاهعة الهنصورةةطارق عبد النبٍ سالهأ.د.  ٕ

 (.إههال طبٍ) اهعة عَن شهسأستاذ الجلدَة بكلَة الطب ج، طارق الؽندورأ.د.  ٖ

 (.ٌهجزرة الحرس الجههورجاهعة اْزهر بالقاهرة ) هدرس كلَة الطب، َاسر طه .د ٗ

 (.هجزرة رابعة، هدرس بقسم اللؽة العربَة كلَة التربَة جاهعة قناة السوَس )ـتحٍ اللقانٍد.  ٘

 (.هجزرة الهنصةجاهعة اْزهر )لشرَعة هدرس هساعد قسم الفقه الهقارن كلَة ا ،اؾهحهد بهجت عس   أحهدد.  ٙ

 (.رابعةهجزرة ) هدرس هساعد بالهَبة القوهَة للرقابة والبحوث الدوابَة ،عَد هسلمد. 7

 (.هجزرة رابعة) الذرَة الطاقة، باحث هساعد فٍ هَبة بَوهٍ أحهدد.  8

 (.عةهجزرة راب)هعَد بكلَة الزراعة جاهعة دهنهور  ،ٍالَهن عبد الجَد إسالمد.  9

 (.هسجد الفتح برهسَسالسادات )هدَنة جاهعة  ٌ،كلَة الطب البَطربهعَد  ،عبد الحهَد صبَحد.  ٓٔ

 (.بجهعة الشهداء بطنطا ةهشاركالأثناء ، هعَد بقسم الرَاضَات كلَة العلوم جاهعة طنطا )هحهد عبد هللا جاد الربد.  ٔٔ

 (.رابعةهجزرة ة اٖهرَكَة )، هحاضر فً العلوم البحرَة بالجاهعسنبل أحهدد.  ٕٔ

 (.القاهرةبهى َد قوات األ ًعلبالتصفَة )اٖستاذ بكلَة الزراعة جاهعة قناة السوَس  ،نصر هحهدد.  ٖٔ

  ًَأحكام اإلعدام ا:ثان: 

 االسم والصفة م
 (.الهعزول بشكل  ؼَر قانونٍ جههورَةالربَس اذ بكلَة الهندسة جاهعة الزقازَق. )، أستٍهحهد هرسأ.د.  ٔ

 ، أستاذ هساعد طب اْزهر.هحهد البلتاجًأ.د.  ٕ

 ، أستاذ طب بَطرٌ بنٍ سوَؾ.هحهد بدَعأ.د.  ٖ

 ، أستاذ علوم الهنَا.سعد الكتاتنٍأ.د.  ٗ

 .هرَكَة بالقاهرةهة بالجاهعة اْأستاذ السَاسات العا، عهاد الدَى علٍ شاهَىأ.د.  ٘

 ، كلَة الزراعة جاهعة الزقازَق.هحهود ؼزالىأ.د.  ٙ

 ، هدرس بكلَة الهندسة.حسام أبو بكر الصدَقد.  7

 ، كلَة دار العلوم جاهعة القاهرة.صالح سلطاى .د 8

 ، كلَة العلوم جاهعة القاهرة.ٍرشاد بَوه .د 9

 هعة أسَوط.، كلَة الطب جاالدَى عز ٍعل .د ٓٔ

 ، الهدرس بكلَة العلوم جاهعة القاهرة.عبد الباسط أحهدد.  ٔٔ

 .، أستاذ الهندسة بجاهعة القاهرةعودة كهال باسمد.  ٕٔ

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002421548558
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 :ثالًثا: أحكام الهؤبد 

 االسم والصفة م
 ، أستاذ هندسة الهطرَة.قاسم أحهدأ.د.  ٔ

 ، أستاذ طب الهنصورة.العراقٍ إبراهَمأ.د.  ٕ

 (.حكم بثالث هؤبدات –وزَر سابق ، أستاذ الهندسة بجاهعة القاهرة )عودة كهال سمباد.  ٖ

 .كلَة الهندسة جاهعة حلوان بالهطرَة ة، ربَس قسم الهندسة الهدنَأهَىهحهد عبد الهنعم أ.د.  ٗ

 ، جاهعة اْزهر.عبد الرحهى البرأ.د.  ٘

 الزقازَق. ستاذ طب، أإبراهَمإَهاب أ.د.  ٙ

 الزقازَق. أستاذ هندسة، تهاهٍ أبوزَدالأ.د.  7

 بالزقازَق. تربَة النوعَةالأستاذ  ،إَهاب هحهودأ.د.  8

 الزقازَق.أستاذ طب ، جهال عبد الواحدأ.د.  9

 ا عى العهل: :رابًعا ًَ  أعضاء هَبة التدرَس الهفصولَى ـصالً نهاب

 االسم والصفة م
 .الزقازَقأستاذ بكلَة الهندسة جاهعة ، ٍهحهد هرسأ.د.  ٔ

 .القاهرة جاهعة علومر الدا ،ٍحسى الشاـعأ.د.  ٕ

 .القاهرة جاهعة علومالدار  ،هحهد حهاسةأ.د.  ٖ

 .(وزَر سابق، اْستاذ بكلَة الهندسة جاهعة القاهرة )اجعهرو در  أ.د.  ٗ

 بكلَة دار العلوم جاهعة القاهرة. اذاْست ،صالح سلطاىأ.د.  ٘

 كلَة دار العلوم. ،هصطفً صالح قطبأ.د.  ٙ

 .جاهعة القاهرة ، الهدرس بكلَة اِدابحسَى أحهدد.  7

 ، اْستاذ بكلَة اٖقتصاد والعلوم السَاسَة جاهعة القاهرةسَؾ عبد الفتاحأ.د.  8

 .(وزَر سابق، الهدرس بكلَة الهندسة جاهعة القاهرة )ةعود كهال باسم د. 9

 .دار العلوم جاهعة القاهرةبكلَة ، الهدرس هصطفً عبد العلَمد.  ٓٔ

 .بكلَة التهرَض جاهعة القاهرة ، الهدرسٍجَهاى هحهد علد.  ٔٔ

 .جاهعة القاهرة ٍبكلَة التخطَط العهران، الهدرس حسام سهَرد.  ٕٔ

 .جاهعة القاهرة ٍبكلَة التخطَط العهران ، الهدرسهحهود عبد هللاد.  ٖٔ

 .جاهعة القاهرة ٍالعهرانبكلَة التخطَط  ، الهدرسٍهتول ٍـتحد.  ٗٔ

 .هعَد بكلَة الهندسة جاهعة القاهرة ،شرَؾ شحاتةد.  ٘ٔ

 ، الهدرس بكلَة الزراعة جاهعة القاهرة.عوض عبد الرحهىد.  ٙٔ

 .هدرس الكَهَاء الحَوَة بطب القاهرة ،نرهَى حسى عبد البارٌ .د 7ٔ

 ة.، الهدرس بكلَة العلوم جاهعة القاهرعبد الباسط أحهدد.  8ٔ

 (.وزَر سابق، اْستاذ بكلَة الحقوق جاهعة الهنوفَة )هحسوب هحهد أ.د. 9ٔ

 جاهعة الهنَا.الهندسة بكلَة ستاذ ، أهحٍَ الدَى عزام .أ.د ٕٓ

 ا.، أستاذ اْنؾ واْذن والحنجرة بكلَة الطب جاهعة الهنََحًَ الكاشؾأ.د  ٕٔ

 .ٔسٗهَة بدار العلوم جاهعة الهنَا، أستاذ هساعد الشرَعة اعبد الرحهى الطوابد. أ. ٕٕ

 .الهنَا اهعةهدرس هساعد بكلَة دار العلوم ج ،هحهد إسهاعَل .د ٖٕ

 .كلَة الطب البَطري جاهعة بنٍ سوَؾب، أستاذ الباثولوجَا هحهد بدَع عبد الهجَدأ.د.  ٕٗ

 .أسكندرَةأستاذ اْهراض الطفَلَة بجاهعة ، جهال حشهتأ.د.  ٕ٘
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 ، اْستاذ بكلَة الطب جاهعة الزقازَق.الجوادٌ دهحه أ.د. ٕٙ

 جاهعة الزقازَق. اْستاذ بكلَة الطب ،هحهود عزت .دأ. 7ٕ

 جاهعة الزقازَق. اْستاذ بقسم قلب كلَة الطب ،أبو هاشمعبد هللا أ.د.  8ٕ

 جاهعة الزقازَق. ، أستاذ هتفرغ كلَة الزراعةهحهود ؼزالىأ.د.  9ٕ

 بكلَة الطب جاهعة الزقازَق.أستاذ اْنؾ واْذن والحنجرة ، حاججابر ال أحهدأ.د.  ٖٓ

 بكلَة الطب جاهعة الزقازَق. أستاذ هساعد العَون ،َاسر جابر الحاجد.  ٖٔ

 جاهعة الزقازَق. كلَة التربَة النوعَة ،إَهاب هحهودد.  ٕٖ

 ٌ جاهعة الزقازَق.كلَة الطب البَطر ،اعتدال هحهدد.  ٖٖ

 جاهعة الزقازَق. كلَة الهندسة ،ٌرزالت أحهدد.  ٖٗ

 وسبعة أعضاء، هن هَبة تدرَس جاهعة اْزهر.، هحهد البلتاجٍد. أ. ٖ٘

 .، ربَس قسم جراحة اْنؾ واْذن والحنجـرة كلَة الطب جاهعة أسَوطهحهد هحهد هحهد كهالأ.د.  ٖٙ

 ، كلَة الطب جاهعة الزقازَق.حناى أهَىد.  7ٖ

 .الزقازَق جاهعة كلَنَكَةتاذ الباثولوجَا أأس ،إَناس سوَلمد.  8ٖ

 ، وسبعة أعضاء هن هَبة تدرَس جاهعة أسَوط.هحهود حسَىد.  9ٖ

 ، كلَة الطب جاهعة الهنَا، ونابب ربَس الجاهعة.ضَاء الهؽازٌأ.د.  ٓٗ

 .أسكندرَة، اْستاذ بكلَة الطب البطرٌ جاهعة ههدٌ عبد الحهَد قرشمأ.د.  ٔٗ

 الطب جاهعة اْزهر. ، اْستاذ بكلَةرهضاى تهدح. د.أ ٕٗ

 الدعوة جاهعة اْزهر. الهدرس بكلَة ،عبَدو حسى. د ٖٗ

 الدعوة جاهعة اْزهر. ، الهدرس بكلَةهللا أهر هحهد. د ٗٗ

 التربَة جاهعة اْزهر. ، الهدرس بكلَةالهحهدٌ رضا. د ٘ٗ

 قالَى هى هناصبهم اإل :خاهًسا  دارَة:أعضاء هَبة التدرَس اله 

 االسم والصفة م

ٔ 
عن  اْزهربنَن جاهعة طب الستاذ الكَهَاء الحَوَة الطبَة بكلَة ، أهحهد ٍعصام عبد الهحسى عفَفإَقاؾ أ.د. 

العهل، وهو أول عهَد هنتخب لكلَة الطب وإحالته إلً التحقَق، ثمَّ إحالته إلً هجلس تؤدَب وهنعه هن التدرَس بتارَخ 
 إقالته هن هنصب عهادة كلَة الطب. ، وهن ثمَّ ٕٗٔٓهارس  ٕٗ

هن رباسة جاهعة بور سعَد  ،كلَة الهندسةهدنٍ قسم بأستاذ هادة الهنشآت الخرسانَة  ،َحًَ عبد الجلَل خضرإقالة أ.د.  ٕ
 (.ٕٗٔٓهارس  ٖٕ)

ٖ 

 ستة أشهر هبحبس( ٕٗٔٓهاَو  ٘ٔ)َوم هحكهة جنح الهنَا هن حكم استصدار  ،ربَس جاهعة الهنَا ،هحهد شرَؾ أ.د.
، علً سبَل ٍجنَه للهدعً بالحكم الهدن ٕٔٓٓ وإلزاهه بتسدَد هع إَقاؾ التنفَذ وعزله هن هنصبه هجنَ ألؾكفالة و

 أصدرته الهحكهة أدارَةا قضابًَ  اعن تنفَذ حكهً  هعااهتن بزعم ،أتعاب الهحاهاة االتعوَض الهإقت، وخهسَن جنَهً 

عن العهل  هبوقف اا جههورًَ قرارً  ٕٗٔٓفٍ أؼسطس  . كها صدر لعام بالجاهعةالعلَا، لصالح الحسَنً عطَة الهدَر ا
  .ٕٗٔٓأؼسطس  ٕٓ القانونَة ٖنتهاء الخدهة أَهها أقرب، بداَة هن اْربعاء أشهر، أو حتً بلوؼه السن ٖلهدة 

 .هرةالقاجاهعة حقوق كلَة ال، أستاذ وربَس قسم القانون الهدنٍ بكاهل الصَرـٍ أحهدَاسر أ.د  ٗ

 للنظام.  عهَد كلَة الزراعة جاهعة الهنَا علً خلفَة هعارضته ،علٍ عبد العزَزأ.د.  وقؾ ٘
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 :عتقلَى: أعضاء هَبة التدرَس اله   سادًسا 

 القاهرة  جاهعة

 االسم والصفة م
 م.كلَه العلوب، أستاذ ٍهحهد رشاد البَوه د.أ. ٔ

 .كلَة دار العلوم، أستاذ الشرَعة أسٗهَة صالح سلطاىد. أ. ٕ

 .هندسةكلَة ال، أستاذ بعصام حشَشأ.د.  ٖ

 .، أستاذ بقسم الجراحة كلَة الطبهحهود أبو زَدأ.د.  ٗ

 ٍ.وكَل كلَة العٗج الطبَع ،عرـة ٌهجد أ.د. ٘

 .، أستاذ وربَس قسم إدارة اْعهال بكلَة التجارةٌهحهد الهحهدأ.د.  ٙ

 .حقوقكلَة الاذ وربَس قسم القانون الهدنٍ ب، أستكاهل الصَرـٍ أحهدَاسر أ.د  7

 .علومكلَة الستاذ باْ ،بهجت األناضولٍأ.د.  8

 ة.صَدلكلَة الستاذ باْ ،ٌعبدالرحهى الشبراوأ.د.  9

 ، اْستاذ بكلَة الزراعة.ربَع أحهدأ.د.  ٓٔ

 .علومكلَة الستاذ الهساعد باْ ،هحهود أحهدد.  ٔٔ

 .كلَة اٖقتصاد والعلوم السَاسَة، اْستاذ ببعبد هللا شحاتة خطاد.  ٕٔ

 . )وزَر سابق(.، هدرس بقسم الهندسة الطبَة جاهعة القاهرةباسم كهال عودةد.  ٖٔ

 .كلَة الزراعة جاهعة القاهرةب، هعَد خلَفة أحهدد.  ٗٔ

 .، هدرس بكلَة الزراعة جاهعة القاهرةعوض عبد الرحهىد.  ٘ٔ

   جاهعة الزقازَق

 والصفةاالسم  م
 (.الهعزول بشكل  ؼَر قانونٍ جههورَةالربَس ، أستاذ بكلَة الهندسة. )ٍهحهد هرسأ.د.  ٔ

 .كفاَة أنتاجَة، عضو هجلس إدارة نادٌ أعضاء هَبة التدرَسلل العالٍ هعهدأستاذ بال، حسى ورد إبراهَمهحهد أ.د.  ٕ

ٖ 
 ، لشبون البَبة وخدهة الهجتهع ، نابب ربَس الجاهعةٌكلَة الطب البَطرأستاذ بقسم الباطنة ب، حاهد عطَةأ.د. 

 َة.ونقَب اْطباء البَطرََن بالشرق، عضو هجلس إدارة نادٌ أعضاء هَبة التدرَس

 .تدرَسالربَس هجلس إدارة نادي أعضاء هَبة أستاذ بقسم اْراضٍ كلَة الزراعة، و، النور سَد عبدد. أ. ٗ

  .ة كلَة الطب، أستاذ الباطنٍهحهود الشاـعأ.د.  ٘

 .نتاجَةأستاذ الكفاَة أ ،هجدٌ عبد الهقصود أ.د. ٙ

  .كلَة الزراعةأستاذ ب، سَد عدالىأ.د.  7

 .العلوم ةكلَ ،هحهد هاهر جاد هللاأ.د.  8

 .هندسةكلَة ال ،شرؾ الشحاتأد. أ. 9

 .، كلَة العلومعبد الهنعم هوسًد.  ٓٔ

 .اعةزرال، كلَة ٍعل إبراهَمالسادات د.  ٔٔ

 .بكلَة الطبواْوعَة الدهوَة أهراض القلب هدرس ، عهرو عبد الهنعمد.  ٕٔ

 .علومكلَة ال ،خالد بنورةد. ٖٔ

 .، أستاذ هتفرغ كلَة الزراعةهحهود ؼزالىأ.د.  ٗٔ

 ، اْستاذ بكلَة التربَة.هحهد رأـتأ.د.  ٘ٔ
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 جاهعة األزهر 

 االسم والصفة م
 .عهَد كلَة الطب فرع دهَاط الجدَدأستاذ جراحة العظام، ، أشرؾ التابعٍ عز الدَىد. أ. ٔ

 .، كلَة الطبهحهد البلتاجٍد. أ. ٕ

 ، عهَد كلَة الدعوة.عبد هللا حسى بركاتأ.د.  ٖ

 ، أستاذ أصول الفقه الهساعد كلَة الدراسات أسٗهَة والعربَة للبنَن بدسوق.هجدٌ شلشأ.د.  ٗ

 .بؤسَوط الصَدلة كلَةب، أستاذ عادل هرزوقد. أ. ٘

 بنَن.طب الستاذ الكَهَاء الحَوَة الطبَة بكلَة ، أهحهد ٍعصام عبد الهحسى عفَفأ.د.  ٙ

 .بكلَة العلوم العضوَة ، أستاذ الكَهَاءهحهد أحهدجهَل  .أ.د 7

 .هحهود رشاد خلَفةد.  8

 .هحهد عهارأ.د.  9

 ، عهَد كلَة أصول الدَن. عبد الرحهى البرأ.د.  ٓٔ

 ، كلَة الطب بدهَاط. علٍ ـرجأ.د.  ٔٔ

 بنَن. طب كلَة ال ستاذ هساعد الهسالك البولَة، أخالد عبد الفتاح سلَهاىد.  ٕٔ

 .قانونالشرَعة وكلَة اللهقارن اهدرس بقسم الفقه  ،عهرو السبحٍد.  ٖٔ

 .، كلَة البنات بؤسَوطهحهد علٍ حسىد.  ٗٔ

 . اعة، كلَة الزرالسَد سعَد أحهدهحهد د.  ٘ٔ

 العهرانٍ كلَة الهندسة.تخطَط الهندسة قسم ، ذاكر هوسً تهام د. ٙٔ

 .اْستاذ الهساعد بقسم أصول الدَن والدعوة بالهنصورة، خالد عاطؾد.  7ٔ

 .القاهرةبهندسة التعدَن ب، هعَد حسَى عبد الفتاح ـرجد.  8ٔ

 .زراعة بالقاهرةكلَة ال، هعَد بٌهصطفً عبد الهادد.  9ٔ

 . هندسةكلَة ال، هعَد بأهَى ظاظا. د ٕٓ

 . ، هعَد بكلَة الطبوابل أبو حهَد .د ٕٔ

 . هعَد بكلَة الشرَعة والقانون ،عبد الرحهى سعد هصطفً كاهلد.  ٕٕ

 .َحًَ أبو القاسم عبد البصَر العسقالنٍد.  ٖٕ

 .، الهعَد بقسم أصول الفقه بكلَة الشرَعه والقانونهحهد ـاروقد.  ٕٗ

  .بالقاهرة هندسةبكلَة ال الهعَد ،عبد الرحهى سهَر حالوةد.  ٕ٘

  .الهعَد بقسم اللؽة اٖنجلَزَة كلَة اللؽات والترجهة ،أحهدعبد الرازق  ٍَاسر شوقد.  ٕٙ

 ، الهعَد بكلَة أصول الدَن.هحهد هحسىد.  7ٕ

 جاهعة طنطا 

 االسم والصفة م
 .، عهَد كلَة الهندسةهحهد عهارأ.د.  ٔ

 .ستاذ جراحات العَون بكلَة الطبأ ،َوسؾ بَوهٍ أحهد. أ.د ٕ

  ب.، أستاذ هساعد قسم العظام كلَة الطخالد عَسًد.  ٖ

  .، أستاذ هساعد قسم العظام كلَة الطبَاسر عبدهد.  ٗ

 .، هدرس التخاطب كلَة الطبهحهد دروَش د. ٘

 .، هدرس هساعد بقسم الفَزَاء كلَة العلوممهؤهى سال  د.  ٙ
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  جاهعة بنٍ سوَؾ

 االسم والصفة م
 .كلَة الطب البَطريب، أستاذ الباثولوجَا الهتفرغ هحهد بدَع عبد الهجَد هحهد ساهٍأ.د.  ٔ

 .وكَل كلَة الطب البَطريو ،، أستاذ علم التشرَحهحهد رجب جادأ.د  ٕ

 .، كلَة العلومزهراى ٌحهدأ.د.  ٖ

 .حقوقكلَة ال، أستاذ القانون بساهً سالهة نعهاىأ.د.  ٗ

 ٌ.ستاذ الجراحه والتخدَر بكلَة الطب البَطرأ ،هحهد هصطفً هحهد سَؾأ.د.  ٘

  جاهعة الهنصورة

 االسم والصفة م
 ة.أستاذ الجراحة التجهَلَ ،الهدثر الحدَدٌ.د أ ٔ

 .كلَة الطبب، أستاذ الهسالك العراقٍ إبراهَمأ.د.  ٕ

 لوم.، أستاذ بكلَة الععبد الداَم شرَؾأ.د.  ٖ

 ، اْستاذ بكلَة الهندسة. بكر حسام أبوأ.د.  ٗ

 . ، أستاذ وربَس قسم الصدر كلَة الطبهحهد السَد الدسوقأ.د.  ٘

 .كلَة الطبب، أستاذ الجراحة العاهة هعتهد أحهدأ.د.  ٙ

 .سناناْطب بكلَة  ، اْستاذٌهحهد الخضر .دأ. 7

 .طبة بكلَة الكَهَاء حَوَستاذ هساعد ، أهحهد سعد عبد الخالق سرَهد.  8

 .، هدرس بقسم الجَولوجَا كلَة العلومهشام سالمد.  9

 .هساعد بكلَة العلوم ، هدرسسَد الهلَجٍ د. ٓٔ

  جاهعة قناة السوَس

 االسم والصفة م
 .كلَة الطببجلدَة وتناسلَة أستاذ ، ربَع أبو الهجدأ.د.  ٔ

 .، كلَة الطب البَطرٌهحهود الحهاهٍأ.د.  ٕ

 .، كلَة الطبجودة اللباىأ.د.  ٖ

 .كلَة الطبب، أستاذ جراحة العظام وهدَر الهستشفٍ الجاهعٍ سهَر الؽندورأ.د.  ٗ

 .كلَة الطبب، أستاذ جراحة الهخ واْعصاب حسى الشطورٌأ.د.  ٘

 ة.ستاذ بكلَة الزراعاْ ،هحهد طه وهداى .د.أ ٙ

 ة.كلَة الزراع، اْستاذ بحسى اهبابٍ .د 7

 .كلَة الطبب، هدرس الجراحة  سَد بدوٌد.  8

 .كلَة الطبب، هدرس هساعد قلب هحهد الشوادـٍد.  9

  جاهعة كفر الشَخ

 االسم والصفة م
 .كلَة الصَدلة ٍ، أستاذ هساعد الفارهاكولوجٍجهال الشربَند.  ٔ

 .، كلَة الزراعةَسرٌ أبو الهكارمد.  ٕ

 .، كلَة العلومشعباى هحهدد.  ٖ
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  الهنَا جاهعة

 االسم والصفة م
 ، وربَس هجلس الشعب السابق.كلَة العلوماْستاذ بقسم النبات ، سعد الكتاتنٍأ.د.  ٔ

 ، أستاذ طب وجراحة العَن بكلَة الطب.عبد العلَم عبد هللا هحهدأ.د.  ٕ

 ، كلَة الهندسة.نبَل جهَلأ.د.  ٖ

 ، كلَة الزراعة.زنوى إبراهَمأ.د.  ٗ

 .اْستاذ الهساعد بكلَة العلوم ،عبد التوابهجدٌ حسى  د. ٘

 بكلَة الطب. النساء والتولَدأهراض  هدرس بقسم، عَسً هحهود خلَفةد.  ٙ

 .اْستاذ بكلَة التربَة ،كهال الفولٍأ.د.  7

  جاهعة أسَوط

 االسم والصفة م
 .كلَة الطبب نجرة، اْستاذ الهتفرغ بقسم جراحة اْنؾ واْذن والحعبد العال هحهد شاكرأ.د.  ٔ

 .كلَة الطبب، أستاذ بقسم رهد ابتثعلٍ عز الدَى د. أ. ٕ

 .طببكلَة ال ، اْستاذ بقسم جراحة اْنؾ واْذن والحنجرةهحهد عزام عبد الرازقأ.د.  ٖ

 .كلَة الزراعةوالهَاه براضٍ أستاذ هتفرغ بقسم اْ ،حسَى راؼب أ.د. ٗ

 .طببكلَة ال قسم اْهراض الباطنَة، هدرس بهحهد رهضاى عبد الحهَدد.  ٘

 .الصادق جالل عبد د. ٙ

 .كلَة التربَة الرَاضَةب ، هدرس هساعدعالء الدَى هحهد سَد ـرؼلًد.  7

 .كلَة التجارةببقسم إدارة اْعهال  هعَد، ـتحٍ عالءد.  8

 .كلَة تجارةب، هعَد بقسم الهحاسبة هحهد عطَة د. 9

  جاهعة دهَاط

 ةاالسم والصف م
 .لَة العلومبكأستاذ  ،هحهد والٍأ.د.  ٔ

 .كلَة العلومأستا ب، جهال زَداىأ.د.  ٕ

 .كلَة التربَةبتدرَس ال، أستاذ هساعد بقسم هناهج وطرق حاـظ األدؼم أحهدرضا  .د ٖ

 ، أستاذ هساعد بكلَة الزراعة.الدنجاوٌ أحهدالرـاعٍ ـؤاد د.  ٗ

  .كلَة التربَةب هساعدهدرس ، نٍؽعبد ال ٌعبد هللا حهد د. ٘

 .اْستاذ بكلَة التربَة ،شرَؾ هحهد شرَؾد.  ٙ

 .تربَةالكلَة ب ، اْستاذهحهد هحهود هنَرد.  7

   جاهعة بور سعَد

 االسم والصفة م
 بكلَة الهندسة.بقسم الهندسة الهدنَة هساعد ستاذ ، أزبَداى أحهد .د ٔ

 .ندسةاله ةكلَب، هدرس هساعد ههدٌ هصطفً َونسد.  ٕ

 .الهندسة ةكلَب، هعَد عبد الرحهى هحهد ـرجد.  ٖ

 ، هدرس هساعد.هحهد الهندوهد.  ٗ
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  جاهعة سوهاج

 االسم والصفة م
 .كلَة الطبب، أستاذ اْهراض الجلدَة هحهد عبد الكرَمأ.د.  ٔ

 .كلَة التربَةب، أستاذ بقسم الهناهج جهال حاهد هحهد هنصورأ.د.  ٕ

 .طبالأستاذ الباطنة بكلَة  ،لٍهدحت هحهد ع .أ.د ٖ

 .، هدرس بقسم الدراسات أسٗهَة بكلَة اِدابهللا هحهد َوسؾ عبدد.  ٗ

  .كلَة الطبب، هدرس التخدَر هَثم هحهد علٍد.  ٘

 .كلَة الطبب، هدرس هساعد بقسم التخاطب هحهود ٍعلد.  ٙ

  جاهعة الفَوم

 االسم والصفة م
 .هندسةالقسم الهندسة الكهربَة بكلَة ، هدرس صابر هحهد صالحد.  ٔ

 .كلَة الهندسةبقسم الهندسة الصناعَة هدرس ، هحهد ـههٍ علٍد.  ٕ

 الزراعة.هدرس بكلَة  ،عاطؾ سرحاىد.  ٖ

 .كلَة الهندسةب، هدرس هساعد هحهد حهودهد.  ٗ

 .علومالدار بكاَة ، هدرس هساعد هحهد سَد هحهد عرابٍد.  ٘

 . س هساعد بكلَة الزراعة، هدرهحهد عوَسد.  ٙ

 .طببكلَة ال ، هعَد قسم التخدَرَاسر سالمد.  7

  جاهعة بنها

 االسم والصفة م
 .، عهَد كلَة الطبٍتوحَد هواـأ.د.  ٔ

 .كلَة الطباْستاذ ب، هتولٍ عبد الباسطأ.د  ٕ

 ه الصحَة(.بعد تدهور حالت ٕٗٔٓهاَو  ٖٓ. )توفٍ فٍ كلَة الطباْستاذ ب، هَكل ًهصطفد. أ. ٖ

 .، أستاذ بكلَة العلومعبد الفتاح داودأ.د.  ٗ

 .كلَة زراعةبقسم وقاَة النبات أستاذ ب، جعبوب إبراهَمد. أ. ٘

 .بكلَة العلوم ، أستاذ الوراثة وربَس قسم البَولوجٍهحهد زوَلأ.د.  ٙ

 .، أستاذ علم الحشرات بكلَة العلومعبد الوهاب عبد الهقصودأ.د.  7

 .كلَة الطبب، أستاذ النساء والتولَد حهد ـتحٍ عتهاىهأ.د.  8

 .كلَة العلوم، اْستاذ بعبد الخالق أحهد أ.د. 9

 .ستاذ بكلَة التربَة، أالسعَد الجندٌ أ.د. ٓٔ

 .أستاذ بكلَة الزراعة، خالد بكرٌ أ.د. ٔٔ

 .، أستاذ هساعد بقسم جراحة العظام بهستشفً بنها التعلَهٍولَد الشَتانٍد.  ٕٔ

 .أستاذ هساعد بكلَة الحاسبات والهعلوهات ،هحهود هوسًد.  ٖٔ

 .أستاذ هساعد علم النبات بكلَة العلوم، سعَد ؼانم د. ٗٔ
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 جاهعة السوَس

 االسم والصفة م
 .هندسة البترول والتعدَن ة، هدرس بكلَهحهد عبد الوهابد.  ٔ

  جاهعة جنوب الوادٌ

 االسم والصفة م
 .ربَس نادي أعضاء هَبة التدرَسوقسم الرَاضَات بكلَة العلوم، ب أستاذ ،هحهد ٌوسعد شرقاأ.د.  ٔ

 .كلَة اِداببقسم اللؽة العربَة بستاذ العلوم اللؽوَة أ، بخَت عهراى ٌحهدأ.د.  ٕ

 جاهعة هدَنة السادات 

 االسم والصفة م
 ، هدرس بكلَة الطب البَطرٌ.ـتح هللا سخاوٌ إبراهَمسعَد د.  ٔ

  ة الهنوـَةجاهع

 االسم والصفة م
 .كلَة الطبب، قسم التخدَرزلط هشحات إبراهَمشرَؾ أ.د.  ٔ

  .كلَة الطببقسم النفسَة والعصبَة أستاذ ب، الشرَؾ أحهدأ.د.  ٕ

 .، ربَس قسم التحالَل بكلَة الطبخالد عبد الهؤهى علٍ خلَفةأ.د.  ٖ

 .كلَة الهندسةب أنتاج والتصهَم الهَكانَكٍبقسم أستاذ ، كهال هحهد البشتاوٌ إبراهَمد. أ. ٗ

 لشبون البَبة والهجتهع.طب ال، أستاذ طب الهجتهع ووكَل كلَة البهنسٍ ربَع الدسوقٍأ.د.  ٘

 ، أستاذ اْشعة التشخَصَة بكلَة الطب.أساهة عبَدأ.د.  ٙ

 .دابكلَة اِاْستاذ ب ،ةهنَر جهعأ.د.  7

 .طبالل بكلَة ، هدرس طب اْطفاهحهد سهَرد.  8

 .بكلَة اِداب بقسم اللؽات الشرقَة ، هدرسسالم أحهدشرَؾ حاهد د.  9

 ، أستاذ هتفرغ بكلَة العلوم.َحًَ صفٍ الدَى عاهرد.  ٓٔ

 ، أستاذ هتفرغ بكلَة الهندسة.علٍ رحَم ؼلباىد.  ٔٔ

 ، أستاذ بكلَة الهندسة.ؼنَم أحهدؼرَب عبد الرازق د.  ٕٔ

 ، أستاذ هساعد بكلَة الهندسة.هحهود أبو النصر بدراوٌ علٍد.  ٖٔ

 ، هدرس بكلَة الهندسة.علٍ شاهٍ علٍ رهضاىد.  ٗٔ

 ، هدرس بكلَة الطب.عهرو عَد هحهود دروَشد.  ٘ٔ

 ، هدرس بكلَة اِداب.طارق سلَم هصَلحٍد.  ٙٔ

 ، هدرس هساعد بكلَة اِداب.هحهد عبد الهوجود طاَلد.  7ٔ

 ، هدرس بكلَة اِداب.عبد العزَز هحهدسعد  إبراهَمد.  8ٔ
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  اإلسكندرَةجاهعة 

 االسم والصفة م
 .بكلَة الهندسةبقسم الهندسة الهدنَة ، وأستاذ هتفرغ بأسكندرَة، نقَب الههندسَن علٍ بركاتأ.د.  ٔ

 السابق. أسكندرَةالتشخَصَة بكلَة الطب، نابب هحافظ ، أستاذ اْشعة حسى البرنسأ.د.  ٕ

 الههندسَن. ةنشابَة بنقابالهندسة أ ةربَس شعب ،، عهَد كلَة الهندسة السابقـتح الباب ٍـههأ.د.  ٖ

 .كلَة التربَةبقسم الهناهج والتدرَس ب، أستاذ هحهود اإلبَاريأ.د.  ٗ

 .سابقال يشورالنقَب الزراعََن وعضو هجلس  ،كلَة الزراعةبأستاذ  ،إبراهَمحسَى  .أ.د ٘

  .كلَة التجارةبحصاء أقسم بأستاذ ، هة عبد العزَزأساأ.د.  ٙ

 .صالح الدَى خلَفة ٍعلأ.د.  7

 .قسم الطبَعة والكَهَاء بكلَة التربَةأستاذ هساعد ب، هحهد عبد الحهَد خرابةد.  8

 .كلَة التربَةب، هدرس البناهحهد هحهد د.  9

 .كلَة الزراعةب، هدرس أساهة راضٍد.  ٓٔ

 .كلَة الفنون الجهَلةب قسم عهارةب ، هدرس هساعد د الواحدهحهود عبد.  ٔٔ

 .كلُة العلىمبهدرس هساعد بقسن علىم بحار ، هحود الزَات ـتحٍد.  ٕٔ

 .، هعَد بكلَة الفنون الجهَلةشرَؾ ـرجد.  ٖٔ

 .ندسةبكلَة الههعَد هنتدب  ،حسام الحدَنٍد.  ٗٔ

 ، هعَد بكلَة العلوم.هحهد طارقد.  ٘ٔ

 )جاهعة خاصة( لعلوم الحدَثةجاهعة ا

 االسم والصفة م
 ، هدرس بكلَة الصَدلة.إبراهَمخالد أبو زَد د.  ٔ

 .هحهد حنفٍد.  ٕ

 .، هعَد بكلَة الصَدلةَسرٌ هحهد أبو السعودد.  ٖ

  جاهعة عَى شهس

 االسم والصفة م
 .كلَة اْلسنب ، أستاذ اللؽة الصَنَةدَاب أحهدأ.د.  ٔ

 .كلَة الطبأستاذ بقسم القلب واْوعَة الدهوَة ب، عهرو عادلد. أ. ٕ

 نتَجة أههال الطبٍ(. ٕٗٔٓ)توفً بالسجن فٍ نوفهبر كلَة الطب ب، أستاذ اْهراض الجلدَة طارق الؽندورأ.د.  ٖ

 .، أستاذ بكلَة الهندسةعبد الرشَد إبراهَمأ.د.  ٗ

 ، أستاذ الجراحة بكلَة الطب.عالء أحهدأ.د.  ٘

 .بكلَة العلوم ، اْستاذد سعودٌهحهد.  ٙ

 بكلَة الطب. مٖوالرعاَة الهركزة وعٗج اِ، هدرس هساعد بقسم التخدَر حسى أهَىد.  7

 .، هعَد بكلَة الحاسبات والهعلوهاتـتحٍ الروبٍ أحهد د. 8
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 الجاهعة الحدَثة للتكنولوجَا والهعلوهات بالقاهرة

 االسم والصفة م
 .الهعَد بكلَة الهندسة ،هحهود هختارد.م.  ٔ

  جاهعة حلواى

 االسم والصفة م
 .هندسةكلَة العهَد و ،، أستاذ الوقاَة الكهربابَةالدَى شهابحسى سَد الأ.د.  ٔ

 .كلَة الهندسة بالهطرَةب ة، ربَس قسم الهندسة الهدنَأهَىهحهد عبد الهنعم أ.د.  ٕ

 سم اللؽة اْلهانَة. ، وربَس قكلَة اِداب، اْستاذ بركشصالح األأ.د.  ٖ

 .الهطرَةبهندسة بكلَة ال ٍقسم هدنأستاذ هساعد ب، قاسم أحهدد.  ٗ

 .كلَة الفنون التطبَقَةب، هدرس هساعد هجدٌ خلَفةد.  ٘

 ، هدرس هساعد قسم القوي واِٖت الكهربَة بكلَة الهندسة.هصطفً حسىد.  ٙ

  هراكز البحوث

 االسم والصفة م
 .أستاذ بهركز البحوث الزراعَة، علٍ عهراىأ.د.  ٔ

 .فرع طنطا ٍ، أكادَهَه البحث العلهةهحهد جناند.  ٕ

 ، باحث بهركز البحوث الزراعَة.عبد هللا ـرعوىد.  ٖ

 .، هعَد بهعهل أبحاث الفضاء بالهعهد القوهٍ للبحوث الفلكَة والجَوفَزَقَةهحهد بسَونٍد.  ٗ

  الهعاهد

 االسم والصفة م
 .هعهد علوم البحار والهصاَد بالسوَسب، أستاذ هساعد رناصر صابد.  ٔ

 .هعهد علوم البحار والهصاَد بالسوَسب، أستاذ هساعد عادل عاهرد.  ٕ

 .هعهد علوم البحار والهصاَد بالسوَسب، أستاذ هساعد علً َوسؾ السَدد.  ٖ

 .هعهد علوم البحار والهصاَد بالسوَسبستاذ هساعد أ، َسري عبد العزَزد.  ٗ

 .هعهد علوم البحار والهصاَد بالسوَسب، هدرس رهضاى أحهدد.  ٘

 .هعهد علوم البحار والهصاَد بالسوَسب، هدرس عادل صالحد.  ٙ

 .هعهد علوم البحار والهصاَد بالسوَسهدرس ب ،هحهد زكًد.  7

 .للتهرَض بالقاهرة ٍ، هعَد بالهعهد الفنهحهد هصطفًد.  8
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 قَدة للحرَات األكادَهَة: وانَى تنظَم الجاهعات بعض أحكام ق تتعدَال   اله 

 9ٗأدخلت السلطة التنفَذَة بعض التعدَٗت علً أحكام القانون رقم  ٖٕٔٓقب أحداث الثالث هن َولَو/تهوز ع

 ،َٕٔٔٓناَر  ٕ٘ا هن أهم هكتسبات ثورة وألؽت واحدً  ،بشؤن تنظَم الجاهعات بقرارات جههورَة 97ٕٔلسنة 

هن ربَس  ، وأصبح تعََن ربَس الجاهعة  بقرارٍ قسامالكلَات ورإساء اْرإساء الجاهعات وعهداء وهو انتخاب 

 الجههورَة.

أساتذة  وحظرت علً ،َشهلها ٍإعادة تنظَم اْزهر والهَبات التبشؤن  9ٙٔٔلسنة  ٖٓٔكها عدلت القانون رقم 

توقَع عقوبة الفصل  ٍربَس الجاهعة ف ووسعت هن سلطات ،وجعلت عقوبته الفصل ٌ،الجاهعة التعبَر عن الرأ

 .اهن الجاهعة علً الطٗب أَضً 
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 االَرهاكاخ ضذ انثزنًاٍٍٍَ

والتٍ  لٕحصاءات الُهعتهدة فٍ ذلك، اوفقً  للبرلهانََن، بالنسبة العالم فٍ خطورة الهناطق أكثرهن ُتعد هصر 

 حرَة فٍ حقهم وههارسة اْساسَة أنسان وقحق عن الدفاع فٍ البرلهانَون َدفعه الذٌ الثهن علً الضوء ُتسلط

 تشهل والتٍ البلدان، هن العدَد فٍ النواب تواجه التٍ الهخاطر علً الدولٍ البرلهانٍ اٖتحاد أكدر، كها التعبَ

 واٖعتقال. التعبَر حرَة وانتهاك والتعذَب الهوت

انتهاكاٍت جسَهٍة بحقهم، عندها طالبوا  – كها َواجه عهوم ه عارضٍ النظام –وقد واجه البرلهانَون الهصرَون 

 بوقؾ آلة القهع التٍ َنتهجها النظام هع خصوهه بشكٍل خاص وعهوم الشعب بشكٍل عام، لعلَّ أبرزها:

بناًء علً حكم هن  – الذٌ كاى َحكم ـٍ وقتها –الهجلس العسكرٌ  بقراٍر هن" الشعبهجلس "حل  -

 .الهحكهة الدستورَة

هن الهجلس العسكرٌ، ولكن هذه الهرة  ،مَٖٕٔٓولَو/تهوز  ٖداث " عقب أحالشوريهجلس "حل  -

 .بقراٍر فردٌ هن الهإسسة العسكرَة دون وجود ُحكم بذلك

" فٗ َجوز لسلطة أن تحل سلطة، وٖ َجوز الفصل بَى السلطاتقانوًنا، وفًقا لهبدأ " َنؼَر جابزوكٗ القرارَن 

آتَة عن طرَق اٖنتخاب الحر  – التشرَعَة –ا السلطة لسلطة أن تتؽول علً سلطة، خصوًصا وإن كانت هذ

ًٗ عن ُهخالفة ذلك لٗتفاقَات الدولَة الهعنَة بذلك. هصدر السلطاتالُهباشر هن الشعب الذٌ هو "  "، فض

 ، َٖٕٔٓولَو/تهوز  ٖهساء َوم ربَس هجلس الشعب السابق،  – سعد الكتاتنٍالدكتور/ اعتقال  -

هدعو هن قبل الهإسسة العسكرَة  – وـًقا للتصرَحات الرسهَة –عدودة والتٍ كان قبلها بساعاٍت ه

الحرَة لحضور اجتهاع هع اْحزاب والشخصَات السَاسَة فٍ ذلك الوقت، بصفته ربَس حزب "

"، ولفقت له اتهاهات باطلة، وقد ظهر علَه أعَاء الشدَد أثناء حضوره جلسات الهحاكهة، والعدالة

 هن قبل إدارة السجن. ةنتَجة للههارسات القهعَ

وتوالت اٖنتهاكات بحق العدَد هن البرلهانََن هن القبض واٖعتقال، هروًرا بانتهاكات تتم هعهم داخل  -

السجون وأهاكن اٖحتجاز، واْحكام الجابرة التٍ تعرض لها العدَد هن البرلهانََن هن الحبس وحتً 

َن فٍ السجون وأهاكن اٖحتجاز نتَجة أههال أعدام، وانتهاًء برصد حاٖت وفاة لبعض البرلهانَ

 الطبٍ الُهتعهد.
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 :اب  كشؾ بأسهاء القتلً هى النو 

 العضوَة االسم م
 شعب .(إههال طبٍ داخل الهعتقل) ،ـرَد إسهاعَل ٔ

 شعب .(إههال طبٍ داخل الهعتقل) ،هحهد الفالحجٍ ٕ

تأثرة بجراح أثناء هظاهرة) ،سهام الجهل ٖ  شعب .(ه 

 شوري .(ـض اعتصام رابعة العدوَة) ،هحهد السَد رهضاى ٗ

 شعب .(تصفَة جسدَة) ،ناصر الحاـٍ ٘

 اب كشؾ بأسهاء  :الهعتقلَى هى النو 

 العضوَة الهحاـظة االسم م
 .هحهد البلتاجٍ ٔ

 القلَوبَة

 شعب

 شعب .جهال شحاتة ٕ

 شعب .هام هحهود القاضٍإسَد  ٖ

 شوري .علٍ الشرقاوٌ ٗ

 شعب .حسى راضٍه ٘

 شعب .دَاب أحهد ٙ

 .)ربَس الكتلة البرلهانَة لحزب الحرَة والعدالة( .حسَى إبراهَمحسَى هحهد  7

 أسكندرَة

 شعب وشوري

 شعب .هحهود رضا عبد العزَز الخضَرٌ 8

 شعب .صبحٍ صالح هوسً 9

 شعب .أحهدالهحهدٌ السَد  ٓٔ

 شعب .حهدٌ حسى ٔٔ

 شعب .اركصالح نعهاى هب ٕٔ

 شعب .(أسكندرَة)شؽل هنصب نابب هحافظ  .ارحسى البرنس حسى بد   ٖٔ

 شوري .هحهود علٍ إبراهَمحسَى  ٗٔ

 .ـتحٍ شهاب الدَى ٘ٔ

 الهنوفَة

 شوري

 شوري .َسرٌ تعَلب ٙٔ

 شعب .عبد الفتاح هحهود هحهد عَد 7ٔ

 .خالد سَد ناجٍ 8ٔ

 بنٍ سوَؾ

 شوري

 شوري .سَد هَكل 9ٔ

 شعب .جابر هنصور ٕٓ

 شعب .هحهد شاكر الدَب ٕٔ

 شعب .هحهود صابر عالم ٕٕ

 شعب .خالد شلش ٖٕ

جنوب  .ٍقاسم هتول إبراهَم أحهد ٕٗ
 سَناء

 شعب

 شعب .عبد ربه ٍالدسوق إبراهَمعبد هللا  ٕ٘

الوادٌ  .رابد زهر الدَى ٕٙ
 الجدَد

 شوري

 شوري .الجواد عبد أحهد 7ٕ

البحر  .ض عبد العال عبد الحهَدهحهد عو 8ٕ
 اْحهر

 شعب

 شعب .زَى العابدَى إهبارك علٍ 9ٕ
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 شعب .هحهد هحهود َوسؾ قطاهش ٖٓ

 .أبو عوؾ إبراهَم ٖٔ

 الدقهلَة

 شعب

 شورٌ .َوسؾ بنوره إبراهَمخالد  ٕٖ

 شعب .عهاد شهس الدَى هحهد عبد الرحهى ٖٖ

 شوري .هحهد طلعت علٍ حسى خشبة ٖٗ

 .أبو هوسً أحهدحهد السَد ه ٖ٘

 دهَاط

 شعب

 شعب .الحهَد هحهد الحدَدٌ هحهد عبد ٖٙ

 شعب .هحهد شوقٍ البنا 7ٖ

 شوري .سعد عهارة 8ٖ

 شعب .هحهد أبو هوسً 9ٖ

 شعب .)ربَس الكتلة البرلهانَة لحزب الوسط( .عصام سلطاى ٓٗ

 .)ربَس هجلس الشعب( .د. هحهد سعد الكتاتنٍأ. ٔٗ

 الهنَا

 شعب

 شورٌ .عبد الرحَم عبد السالم هحهود حسى ٕٗ

 .العال حسى عبد ٖٗ
 

 شعب .العظَم هحهد عبد ٗٗ

 .الرحَم هحهود َوسؾ هحهود عبد ٘ٗ

 قنا

 شعب

 شعب .هللا القاضٍ حنفٍ عبد أحهدهشام  ٙٗ

 شوري .ةهصطفً شرَف 7ٗ

 .هحهد َوسؾ شحاتة 8ٗ

 سوهاج

 شعب

 شعب .السَد البَه أحهدهحهد  أحهدهختار  9ٗ

 شورٌ .هحهد هحهد عبد الرحهى السَد ٓ٘

 شعب .ٌهحهد هصطفً عبد الهجَد األنصار ٔ٘

 شعب .علٍ الشاذلٍ بدوٌ السَد ٕ٘

 .حازم هحهد ـاروق عبد الخالق ٖ٘

 القاهرة

 شعب

 شعب .)شؽل هنصب وزَر الشباب( .أساهة َاسَى عبد الوهاب هحهد ٗ٘

 شعب .المعهر س أحهدرهضاى  ٘٘

 شعب .َسرٌ هحهد بَوهٍ ٙ٘

 شعب .الهقصود هحهد الهحهدٌ عبد 7٘

 شعب .عهرو هحهد زكٍ 8٘

 .هحهد عوض عبد العاطٍ الزَات 9٘

 البحَرة

 شعب

 شعب .الكاـٍ حهد هنصور هحهد عبد ٓٙ

 شوري .خالد القهحاوٌ ٔٙ

 شعب .طارق رجب صالح هحهد صالح ٕٙ

 شوري .حزَهة أحهدهاهر  ٖٙ

 شعب .سعد هحهود هحهد أبو طالب ٗٙ

 شعب .السَد َوسؾ خاطر أحهد ٘ٙ

 شوري .زكرَا الجناَنٍ ٙٙ

 .بو شعَشع علٍأحسى علٍ  7ٙ

 كفر الشَخ

 شعب

 شورٌ .هحهد ـرج علٍ ـضل 8ٙ

 شورٌ .هحهد هختار هحهد اللقانٍ 9ٙ

 شورٌ .هحهد هحهد سلَهاى شلوؾ 7ٓ
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 .عصام العرَاى 7ٔ

 ةالجَز

 شعب وشوري

 شعب .جهعة هحهد البدرٌ هرعٍ 7ٕ

 شعب .)شؽل هنصب وزَر القوي العاهلة والهجرة( .خالد هحهود حاهد األزهرٌ 7ٖ

 شعب .جهال عبد الفتاح علٍ عشرٌ 7ٗ

 شوري .السَد حاهد إبراهَمالسَد  7٘

 شعب .هحهود هحهد علٍ عاهر 7ٙ

 .حهدٌ هحهد هحهد اسهاعَل 77

 ةاٖسهاعَلَ

 شعب

 شوري .هحهود الحهاهٍ 78

 شوري .سهاعَل علٍإهحهد  أحهد 79

 شوري .هحهود شحوته 8ٓ

 .سعد الحسَنٍ 8ٔ

 الؽربَة

 شعب

 شعب .العال هحهود توـَق عبد 8ٕ

 شورٌ .خالد حسى حسى شلش 8ٖ

 شعب .رضواى أحهدحهدٌ عبد الوهاب  8ٗ

 شوري .َحٍ الهسَرٌ 8٘

 .ةجهال هَب 8ٙ

 َدبورسع

 شوري

 شوري .هحهد شتات إبراهَمهحهد  87

 شوري .هللا عبد أحهد 88

 شعب .الخوالنٍ أحهد 89

 .هحهد الكحلٍ 9ٓ

 أسوان

 شعب

 شورٌ .َونس أحهدهوسً علٍ  9ٔ

 شوري .هصطفً اللَثٍ 9ٕ

 شوري السوَس .حسانَى أحهدالرحَم  عبد أحهد 9ٖ

 .علٍ عز الدَى ثابت علٍ 9ٗ

 أسَوط

 شعب

 شعب .ـارس إبراهَمهحهود حلهٍ  9٘

 شعب .خشبة إبراهَمسهَر عثهاى  9ٙ

 شعب .عبد العزَز خلؾ هحهد علٍ 97

 شعب اْقصر .عبد هللا أحهدعبد الحهَد السنوسٍ  98

 .ساهٍ سالهة نعهاى 99
 الفَوم

 شعب

 شعب .أساهة َحًَ عبد الواحد َحًَ ٓٓٔ

 .السَد عبد العزَز إسهاعَل نجَدة ٔٓٔ

 الشرقَة

 شعب

 شعب .سلَهاى أحهدصالح علٍ  ٕٓٔ

 شعب .السَد عبد الحهَد ٖٓٔ

 شعب .زعرور أحهدهؤهى هحهد  ٗٓٔ

 شوري .علٍ حزَى ًالسَد هوس ٘ٓٔ

 شعب .هللا أهر هللا عبد ٙٓٔ

 شوري .هحهود السَد الوحَد عبد الحهَد 7ٓٔ

 شوري .الرؤوؾ إسهاعَل هحهد هحهد عبد 8ٓٔ
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در هإخًرا حكًها هن الهحكهة العسكرَة بالفَوم، بالهإبد علً عدد هن نواب هجلسٍ الشعب والشوري وقد ص

 السابقَن، وهم:

 العضوَة االسم م
 شوري .عبد الرحهى أحهدد.  ٔ

 شعب .إبراهَم أحهدأ.  ٕ

 شعب .جهال حسى أ. ٖ

 شعب .حهدٌ طهم.  ٗ

 شعب .عادل إسهاعَلم.  ٘

 شعب .أساهة َحًَم.  ٙ

 شعب .ٌ قاسمأحهد أ. 7

 شعب .هحهد جابرد.  8
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 االَرهاكاخ تحك حزٌح انزأي وانرؼثٍز

  ٖٕٔٓلسنة  1ٓٔقانوى التظاهر رقم 

، فٍ ظل عدم وجود برلهان للتشرَع قانوًنا جدًَدا َفرض ٖٕٔٓأصدرت الحكوهة فٍ نوفهبر/تشرَن الثانٍ 

هَة، كها استهرت فٍ اٖستعانة ببنود هن قانون العقوبات تجرم حرَة التعبَر قَوًدا هشددة علً الهظاهرات السل

القَادٌ فٍ هحهد عادل أبرَل، و ٙالهشارك فٍ تؤسَس حركة شباب  هاهر أحهدلسجن صحفََن ونشطاء هثل/ 

عبد  عالءو ،دوهة أحهد /، والهدونَنَارا سالمو، هاهَنور الهصرٌ /أبرَل، والهدافعتَن عن حقوق أنسان ٙ

، بهوجب قانون التظاهر الجدَد، إضافة إلً عشرات اِخرَن هن النشطاء وهنتقدٌ الحكوهةوؼَرهم، ، الفتاح

 . ٖٕٔٓنوات فٍ دَسهبر/كانون اْول س ٖحصل هاهر ودوهة وعادل علً أحكام بالسجن لهدة وقد 

 ٍ النظام.وها زالت هواد هذا القانون حتً اِن ضهن ٖبحة اٖتهاهات التٍ توجه لهعارض

  ٕ٘ٔٓلسنة  4ٗقانوى هكاـحة اإلرهاب رقم 

ساءلة ودون ضابط أباح القتل خارج نطاق القانون دون هُ  ٌصدر هذا القانون الذ ،ٕ٘ٔٓ  /آبأؼسطس ٘ٔ ٍف

ًٗ  هنه أن 8ٔ، كها اعتبرت الهادة قانونٍ أقر القانون  هن اْعهال أرهابَة، والتظاهر والتعبَر عن الرأٌ عه

انتهاك عهل علً و ،قضاَا حرَة التعبَر عن الرأٌ وتبادل الهعلوهات ٍسنة ف ٘ٔلً إتصل  ٍالت عقوبة السجن

هنه لهؤهور الضبط وللنَابة العاهة التحفظ  ٓٗوأجازت الهادة  حقوق الصحفََن والهدافعَن عن حقوق أنسان.

عتقال عد تقنَن لٗوهذا َُ  ،عاهة( دون إجراء تحقَق هن قبل النَابة الأَام 1علً هن َتم القبض علَه  لهدة  )

 ،والحبس العشوابٍ ،وَفتح الباب أكثر للقبض ،حتجاز دون وجه حق وقبل إجراء تحقَق هن النَابة العاهةواٖ

 عترافات بالقوة.نتزاع اٖ، ٖوأكراه البدنٍ والهعنوٌ ،والتعذَب

 :انتهاكات ضد صاحبة الجاللة 

ُهستباحة هن  – الصحفََىنقابة  –عرق النقابات الههنَة فٍ هصر فٍ ظاهرٍة هً اْولً هن نوعها، أصبحت أ

 قبل اْجهزة اْهنَة فٍ هصر؛

هن دخول هبنً  – أو حتً أعضاء هجلس إدارتها –هنع الصحفََن فٓول هرة فٍ تارَخ النقابة، َُ  -

 .ٕٙٔٓأبرَل/نَسان  ٕ٘النقابة، فٍ َوم 

، هخالفًة ٕٙٔٓاَو/آَار ه ٔ جهزة اْهنَة، فٍ َوموْول هرة َتم اقتحام نقابة الصحفََن هن قبل اْ -

 بإنشاء نقابة الصحفََن. 97ٓٔلسنة  7ٙهن القانون رقم  7ٓللهادة 
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َُفرض علَه كفالة لٕفراج  – َحًَ قالش –وْول هرة َتم اعتقال نقَب الصحفََن  - ا، و ًَ َُحبس احتَاط و

 فَرفض، ثمَّ َحاكم أهام الهحكهة بتهٍم واهٍَة.

، هحهود السقا، عهرو بدر/ َنها حدث هع الصحفَكَتم اعتقال صحفََن هن داخل الهبنً، وْول هرة  -

 بإنشاء نقابة الصحفََن. 97ٓٔلسنة  7ٙهن القانون رقم  7ٙ، هخالفًة للهادة ٕٙٔٓ هاَو/آَار ٔفٍ َوم 

 الحقوقٍ بشكٍل عام.وعلً الوسط الصحفٍ  – حدَثة وؼرَبة – ظواهر -

َعلم هدي ، الصحافة وحرَة الرأٌ والتعبَر فٍ هصر خٗل الثٗثة أعوام السابقةلعل الهتابع لحالة حرَة و

د هن قبل اْجهزة اْهنَة، وفق استراتَجَة تعاهل عنَفة هع  التدهور الحاصل فٍ هذه الحقوق، تدهور ُهتعهَّ

 الصحفََن.

وبَن الصحفََن  – ة ـَهاوخصوًصا األجهزة األهنَ –استراتَجَة هعروفة بسَاسة شد وجذب قدَهة بَن السلطة 

لم تترق إلً أن تصل إلً هذه النوعَة فٍ التعاهل، التٍ تخطت جهَع  – أبًدا –ولكنَّها  كؤشخاٍص أو كهإسساٍت؛

 "، وَخلََّفت انتهاكاٍت جسَهة فٍ حرَة الرأٌ والتعبَر.صاحبة الجاللةالخطوط الحهراء هع "

هصر فٍ هجال حرَة الصحافة إلً الهركز تراجعت "، دودهراسلوى بال حلتقرَر الهنشور هن هنظهة "ووفًقا ل

 فٍ عهد هبارك. 7ٕٔبعد أن كانت فٍ الهركز  9٘ٔ

َُقارب  صحفٍ وإعٗهٍ ٖنتهاكاٍت ُهتعددٍة هن قبل  79ٖووفًقا ِخر أحصاءات الرسهَة، فقد تعرض ها 

 اْجهزة اْهنَة.

هكتًبا لهإسسات إعٗهَة، وهنع  ٕٔاههة قنوات فضابَة، وؼلق وهد ٓٔأشارت أحصاءات إلً ؼلق  إذ

ا بصورٍة تعسفَة. ٖٓحالة هنع هن الكتابة، وفصل  ٕٕصحَفتَن هن الصدور، بأضافة إلً  ًَ  صحف

" قد أصدر تقرًَرا، سلط فَه الضوء علً العدَد هن اٖنتهاكات الهرصد الهصرٌ للحقوق والحرَاتوكان "

ر إحصاءات حول ها ارتكب بحق الصحفََن وأعٗهََن فٍ وسرد التقرَ، والتجاوزات بحق حرَة الصحافة

ا. ٙبجروح هتنوعة، وهحاكهة  ٓٙقتل لصحفََن وإعٗهََن، وإصابة  تحاٖ 9الفترة اْخَرة، لتشهل  ًَ  عسكر
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 :القتلً هى الصحفََى 

 االسم والصفة م

ٔ 
ها ُعرفت بهجزرة الحرس الجههورٌ علً برصاص قناص، فٍ أثناء تؽطَته  َٖٕٔٓولَو  9ٔ، قُتل َوم عاصم أحهد

 َد قوات الجَش أهام نادٌ الحرس الجههورٌ.

ٕ 
أثناء هجزرة فض رابعة  ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ، صحفَة تعهل بصحَفة جلؾ نَوز، وقُتلت َوم حبَبة عبد العزَز

 العدوَة.

ٖ 
أثناء هجزرة رابعة  ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ، هصور بشبكة رصد أخبارَة ألكترونَة، وقُتل َوم هصعب الشاهٍ

 العدوَة.

 أثناء هجزرة رابعة العدوَة. ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ، صحفٍ بجرَدة اْخبار الههلوكة للدولة، وقُتل َوم عبد الجواد أحهد ٗ

٘ 
أثناء هجزرة رابعة  ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ، هصور صحفٍ برَطانٍ َعهل بشبكة سكاٌ نَوز، وقُتل َوم هاَك دَى
 العدوَة.

ٙ 
 7ٔرج فٍ قناة النَل لٓخبار، قتل أثناء تؽطَته أحداث هَدان رهسَس أهام قسم اْزبكَة َوم ، هخهحهد سهَر
 .ٖٕٔٓأؼسطس 

7 
، صحفٍ فٍ صحَفة اْهرام الههلوكة للدولة، وقتل برصاص الجَش فٍ إحدي نقاط التفتَش اْهنَة تاهر عبد الرءوؾ

الذٌ فُرض عقب هجزرة اعتصاهٍ رابعة العدوَة أثناء حظر التجوال،  ٖٕٔٓأؼسطس  ٕٕبهحافظة البحَرة َوم 
 والنهضة.

8 
فٍ الذكري الثالثة للثورة بهنطقة الههندسَن  َٕٗٔٓناَر  ٕ٘، هراسل شبكة نبض النهضة، وقتل َوم هصطفً الدوح

 بالجَزة.

9 
عَن شهس فٍ هنطقة  هظاهرة، أثناء تؽطَتها ٕٗٔٓهارس  8ٕ، صحفَة بجرَدة الدستور، وقُتلت َوم هَادة أشرؾ

 شرق بالقاهرة.

ا، رهن اٖعتقال بالسجون الهصرَة  89فًقا لتقرَر الهرصد العربٍ لحرَة أعٗم، ها زال وو ًَ ا وإعٗه ًَ صحف

 وهم: وأهاكن اٖحتجاز،

 االسم والصفة م
 )ربَس تحرَر الشعب الجدَد(. حسَى أحهدهجدٌ  ٔ

 )هدَر تحرَر بالَوم السابع(. هانٍ صالح الدَى ٕ

 )هدي(. شام جعفره ٖ

 )صحفٍ حر(. إسهاعَل األسكندرانٍ ٗ

 )البداَة(. َوسؾ شعباى ٘

 )الَوم السابع(. إسالم البحَرٌ ٙ

 )أخبار اْدب(. ناجٍ أحهد 7

 )هدَر هكتب اْقصً(. سبَع أحهد 8

 )الكراهة(. حسى القبانٍ 9

 )اْخبار(. هحهد صابر البطاوٌ ٓٔ

 للتوزَع(. )القوهَة الدراوٌ إبراهَم ٔٔ

 )الدعوة(. هحسى راضٍ ٕٔ

 )هركز إعٗم سَناء(. سعَد أبو حج ٖٔ

 )هدَر الهندسة أذاعَة فٍ هاسبَرو سابًقا(. عهرو الخفَؾ ٗٔ

 )اْهرام(. عهاد أبو زَد ٘ٔ
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 )إخوان وَب(. عبده دسوقٍ ٙٔ

 )قناة اْهة الفضابَة(. شكرٌ إبراهَمهحهد  7ٔ

 َٖن(.)إخوان أون  ولَد شلبٍ 8ٔ

 )قناة الشباب(. َوسؾ طلعت 9ٔ

 )جرَدة النهار(. هحهود هصطفً سعد ٕٓ

 )هصر اِن(. هحهد نوار ٕٔ

 )قناة هكهلَن(. صالح هحهد هحهد ـاَد أحهد ٕٕ

 )هوقع الحدث(. عهار عبد الهجَد ٖٕ

 )جرَدة البدَل(. صبرٌ أنور ٕٗ

 ٍ(.)وكَل نقابة أعٗم ألكترون هعاذ هصطفً قناوٌ ٕ٘

 )جرَدة دردشة(. بَوهٍ أحهد ٕٙ

 )شبكة رصد(. ساهحٍ هصطفً 7ٕ

 )صحفٍ بجرَدة الشعب الجدَد(. هحهد صالح 8ٕ

 )القناة الخاهسة بالتلَفزَون(. سلَهاى إبراهَم 9ٕ

 )هوقع هصر العربَة(. عهر عبد الهقصود ٖٓ

 )وكالة دَهوتكس لٓخبار الهصورة(. هحهود شوكاى ٖٔ

 )جرَدة الراَة(. بكرٌ عبد العال ٕٖ

 قناة الجزَرة(. –)جرَدة الحرَة والعدالة  عبد الرحهى شاهَى ٖٖ

 (.ٕ٘)قناة هصر هحهد هدنٍ ٖٗ

 (.ٕ٘)هدَر قناة أحرار هسعد البربرٌ ٖ٘

 (.ٕ٘)قناة هصر  خالد حهدٌ ٖٙ

 (.ٕ٘)قناة هصر  حسى خضرٌ 7ٖ

 (.ٕ٘)قناة هصر  خالد عبد العزَز 8ٖ

 (.ٕ٘)قناة هصر  ال العالمجه 9ٖ

 (.ٕ٘)قناة هصر  أساهه عز الدَى ٓٗ

 )قناة أهجاد(. هحهد العدلٍ ٔٗ

 )هصور حر(. البنا إبراهَمحسى  ٕٗ

 )شبكة رصد(. عبد هللا الفخرانٍ ٖٗ

 )قناة اْقصً(. عبد الرحهى هرسٍ ٗٗ

 )الحرَة والعدالة(. هعتز هصطفً شاهَى ٘ٗ

 ر حر(.)هصو هحهد صالح سوَداى ٙٗ

 )شبكة رصد(. ادهحهود عبد النبٍ عو   7ٗ

 )شبكة رصد(. ادعبد النبٍ عو   إبراهَم 8ٗ

 )شبكة رصد(. خالد عبد الرؤوؾ سحلوب 9ٗ

 )هدَر تحرَر إخوان وَب(. خالد حهزة ٓ٘

 )قناة أهجاد(. سَد هوسً ٔ٘

 )هصور حر(. علٍ النجار أحهد ٕ٘

 )قناة الشباب(. كرَم هصطفً السَد ٖ٘

 )إخوان أون َٖن(. هحهد عزت ٗ٘

 )قناة أهجاد(. عبد هللا شوشة ٘٘

 (.ٕ٘)هصر  الشَى أحهد ٙ٘
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 )هراسل حر(. أحهدعهراى عاشور هحهد  7٘

 )هراسل حر( هحهد حهدٌ رسل هللا 8٘

اد أحهد 9٘  الجزَرة(. –)هراسل حر  عبد الحهَد عو 

 )هوقع كرهوز(. ـؤاد هحهد السَد أحهد ٓٙ

 )هراسل حر هتعاون هع الجزَرة(. ٌ عبد الحهَدشاد ٔٙ

 )هراسل حر هتعاون هع الجزَرة(. صهَب هحهد ٕٙ

 )هراسل حر هتعاون هع الجزَرة(. خالد هحهد عبد الرحهى ٖٙ

 )هراسل حر(. وابل الحدَنٍ ٗٙ

 (.ٕ٘)أحرار هحهد هأهوى أبوشوشة ٘ٙ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. طلحة إبراهَم ٙٙ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. حهود جهال علٍ عثهاىه 7ٙ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. هحٍَ قاسم هحهد عبد الجواد 8ٙ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. هحهد هصطفً عبد الناصر عبد القادر 9ٙ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. هحرم عبد السالم أحهد 7ٓ

 هتعاون هع قنوات فضابَة(. )حر أحهدعبد الرحهى هحهد  7ٔ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. بالل كهال عبد العال 7ٕ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. هحهد عبد النبٍ ـتحٍ عبده 7ٖ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. بكرٌ أحهدساهح هحهد  7ٗ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. عبد هللا جهال هفتاح 7٘

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. أحهدعبد الؽنٍ  عهار سهَر 7ٙ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. خهَس هحهود خضر أحهد 77

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. عبد الرَم أحهدبالل عبد هللا  78

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. عبد الرحهى حسى عبد الحفَظ 79

 ون هع قنوات فضابَة(.)حر هتعا خهَس أنور عبد القوٌ أحهد 8ٓ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. أساهة هاشم هحهد هاشم 8ٔ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. هحهد حسام الدَى عبد الحلَم الكفراوٌ 8ٕ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. عهر هحهد هبروك الصاوٌ 8ٖ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. النجار أحهدعلٍ  أحهد 8ٗ

 )حر هتعاون هع قنوات فضابَة(. هحهد شحاتة أحهدهحهد  8٘

 (.ٕ٘)هصر  إسالم جهعة 8ٙ

 )ربَس تحرَر بوابة َناَر ألكترونَة(. عهرو بدر 87

 )هتدرب ببوابة َناَر ألكترونَة(. هحهود السقا 88

 )هنتج أفٗم وثابقَة(. عفَفٍ أحهد 89

 

 

 



   

 

45 

 

، الصادر ٕ٘ٔٓلجنة حرَات الصحفََى عى أوضاع الههنة  وـًقا لتقرَر –وبخصوص قرارات حظر النشر 

 ٕ٘ٔٓفقد توسعت النَابة العاهة فٍ إصدار قرارات حظر النشر خٗل عام  – ٕٙٔٓـبراَر/شباط  8ـٍ 

قراًرا هنها أصدرتها النَابة  ٕٔقراًرا،  ٗٔلَصل عدد قرارات حظر النشر إلً أكثر هن  ٕٙٔٓوبداَة عام 

هها الهحاكم، وهو ها َشكل انتهاًكا لحق الهجتهع فٍ الهعرفة والتداول الحر للهعلوهات، العاهة، وقراران أصدرت

 خاصًة أن أؼلب القضاَا التٍ صدر فَها حظر النشر هٍ قضاَا عاهة، وتتعلق باتهاهاٍت لهسبولَن كبار 

لؾ اْطراؾ أو هوظفَن عهوهََن، وهو ها َقتضٍ هعه فتح نوافذ أوسع للهعرفة، وإتاحة الفرصة إلً هخت

 لٕعٗن عن الحقابق التٍ بحوزتهم ٖ بإؼٗقها أهام الجهَع أو أهام  رأٌ بعَنه.

 :ـرقة أطفال الشوارع 

ولعل أحدث ها تعرض له الهجتهع الهصرٌ هن انتهاٍك فٍ حرَة الرأٌ والتعبَر، ها َتم هن التحقَق هع فرقة 

ٍ التابع لوزارة الداخلَة أنهم "عناصر هناهضة "، بعد هزاعم جهاز اْهن الوطنأطفال شوارعسهً "تُ فنَة 

للنظام الحاكم"، خططوا ٖستخدام "اٖنترنت وهواقع التواصل اٖجتهاعٍ وَوتَوب" لنشر هقاطع فَدَو هن شؤنها 

 هن خٗل تحرَض الهواطنَن علً التظاهر. وإهانة هإسسات الدولة، تقوَض اٖستقرار فٍ البٗد، 

: "تحت حكم بهنظهة هَوهن راَتس ووتش هدَر الشرق اْوسط وشهال أفرَقَاقال ندَم حورٌ، نابب وقد 

َُسَجن الشباب بسبب هقاطع فَدَو ساخرة.  السَسٍ، تفقد هصر روح النكتة اْسطورَة التٍ تتهتع بها، عندها 

 الَوهَة".َترك هذا النوع هن القهع الشاهل للشباب وسابل قلَلة للتعبَر عن أنفسهم، أو السخرَة هن هعاناتهم 

َُقَد اعتقلت السلطات عشرات الصحفََن وحاكهتهم وصادرت هواد صحفَة، وفقا والتعبَر بشدة. النظام الحالٍ  و

 . ٕ٘ٔٓلتقرَر لـ "هإسسة حرَة الفكر والتعبَر" نشر فٍ 

بسبب إسٗم جاوَش، لفترة وجَزة  ، رسام الكارَكاتَر/اعتقل هسإولو اْهن فٍ أواخر َناَر/كانون الثانٍفقد 

 رسوهاته الساخرة التٍ انتقدت الرباسة وسَاسات الحكوهة.

" الذٌ اعتهدته "اللجنة أفرَقَة لحقوق أنسان إعالى هبادئ حرَة التعبَرقرار "وهٍ إجراءات ُتعد هخالفة ل

 تدّخل الحكوهات التعسفٍ فٍ حرَة التعبَر.هن ، ٕٕٓٓوالشعوب" فٍ 

ا فَها، حرَة التعبَر خاص بالحقوق الهدنَة والسَاسَة"، وهصر طرفً هن "العهد الدولٍ ال 9ٔتكفل الهادة و

والرأٌ، وتنص علً أنه "َجوز إخضاعها لبعض القَود ولكن شرَطة أن تكون هحددة بنص القانون، وأن تكون 

 ضرورَة ٖحترام حقوق اِخرَن أو سهعتهم، لحهاَة اْهن القوهٍ أو النظام العام أو الصحة العاهة أو اِداب

 العاهة".
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 ""انًماتزانظجىٌ انًصزٌح 

ا ٖ َوجد علَهولهسجونَن، ل، هن حَث انتهاكات حقوق أنسان هتردَةالسجون الهصرَة بصفٍة عاهٍة،  أوضاع

ََكاد َخل سجن هن ا دون ُهحاسبة – وهرعبة –انتهاكات كثَرة  ا، وتحدث بهرقابة لسجون أو ُهسابلة، وٖ 

 هن انتهاكات جسَهة، تخالؾ القوانَن والعهود والهواثَق الدولَة. الهصرَة

، بخٗؾ السجون (هقر احتجاز داخل أقسام الشرطة 8ٕٖأربعَى سجًنا بجانب )َوجد بهصر ها َزَد علً و

السرَة فٍ هعسكرات اْهن الهركزٌ وفرق اْهن التابعة لوزارة الداخلَة، وداخل الهقرات العسكرَة التابعة 

، حكوهة علً بناء سجون جدَدةالرسهَة هن زادت الهوافقات ال ، فخٗل الثٗث سنوات السابقةرة الدفاعزالو

 اٖقتصادَة التٍ تهر بها هصر. بالرؼم هن اْزهات

ًٗ ٖٕٔٓفقد أنشؤت السلطات سجن لَهان جهصة فٍ أؼسطس/آب   عن سجنٍ لَهان الهنَا فٍ هارس/آذار ، فض

أنشا سجن  ٕٗٔٓوفٍ دَسهبر/كانون اْول ، ٕٗٔٓقَة فٍ أبرَل/نَسان َة بالشر، وسجن الصالحٕٗٔٓ

َد سجن النهضة بالقاهرة فٍ وشُ ، ٕ٘ٔٓالجَزة الهركزٌ، بَنها تم بناء سجن أسَوط فٍ دَسهبر/كانون اْول 

 القاهرة فٍ َونَو/تهوز هن العام نفسه. هاَو بجنوب ٘ٔنشا سجن أُ ثمَّ ، ٕ٘ٔٓهاَو/أَار 

 كبَرة هن بؤعدادٍ  هكدسةوالسجون الهصرَة (، أول ربَس هدنٍ ُهنتخب) هرسٍهحهد لدكتور/ اوهنذ أطاحة ب

( قتَل 4٘ٗ) إلًً الهبات هنهم نتَجة التعذَب أو أههال الطبٍ، والذٌ وصل الذَن توف ،هعارضٍ السلطات

 داخل السجون وهقار وأهاكن اٖحتجاز.

 هقبرة العقرب": لَهاى طره شدَد الحراسة، نهوذج للسجوى الهصرَة" 

"، أحد أشهر قٗع التعذَب فٍ هصر، هقبرة العقربطرة شدَد الحراسة بالقاهرة.. أو ها اشُتهر بـ "لَهان سجن 

 وَٗقٍ الهعتقل فَه أسوأ هعاهلة بؤشهر طرق التعذَب.

 زنزانات َتم استخداههم للتؤدَب. ٘زنزانة، ُهقسهة علً أربع عنابر، وهنها  َٕٖٓتكون السجن هن  -

أُنشٍء خصَصاً بشكل َختلؾ عن كل سجون هصر، عبارة عن كتلة خرسانَة هن اْسهنت الهخلوط بـ  -

هصنوعة هن  – التٍ َبلػ سهكها أكثر هى هتر ونصؾ –(، وحوابطه جهَعها االسبستوس الهسرطى)

اْسهنت الهخلوط باْسبَستوس الهسرطن ولَس هن الطوب، وهو ها َإدٌ هباشرة لٓصابة بعدة 

قاتلة أههها: الربو الصدرٌ، السرطان، هشاشة العظام، الجرب الجلدٌ، وأهراض أخري  أهراض

 خطَرة.
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 السجن هصهم علٍ عدم وصول أشعة الشهس تهاًها لداخله فٍ أٌ وقت هن النهار داخل الزنازَن،  -

َُصَب بؤهراٍض أخري، أههها: نقص فَتاهَن )د(، الذٌ َسبب الضعؾ العقلٍ والجسدٌ، عٗوة  هها 

 لً سوء التهوَة وارتفاع درجة الحرارة فٍ فصل الصَؾ، وانخفاضها بشدة فٍ فصل الشتاء.ع

زنزانة  ٕٔوَنج( َحتوٌ كل جناح علً  ُٗهقسم إلً أجنحة ) (H) َتكون كل عنبر علً شكل حرؾ -

م تقرًَبا، وبها حهام كرسٍ )أفرنجٍ( بدون توصَلة هَاه، وبه حوض بدون باب ٖ× م ٕهساحة الواحدة 

 ستابر للحهام تفصله عن باقٍ الزنزانة.أو 

ا للعهل كخدم داخل السجن لتشؽَل هرافق هسجوًنا ٓ٘:  به جناح بداخله حوالٍ )(H1) ٔعنبر - ًَ ( جناب

السجن وخدهة الضباط وأعهال النظافة، أها باقٍ اْجنحة )الونجات( هكتوب علً هداخلها "دواعٍ 

أفراد، ظروفهم شدَدة  ٓٔ( إٖ أقل هن ٕٙنها الـ )أهنَة"، وهٍ هنطقة ؼاهضة، وٖ َوجد فٍ زنازَ

السوء، وؼَر ُهصرح لهم بإدخال الهٗبس، وَتم فصل الهاء وأضاءة عنهم بشكٍل شبه دابم، إٖ أن 

ًٖ بكثَر عن باقٍ هعتقلٍ السجن؛ فهٗبسهم رثة، وأجسادهم نحَلة، وبعضهم أشرؾ علً  حالتهم أسوأ حا

َُفتح الباب لهم هطلًقا، وَتم اصطحابهم إلً النَابة هقَدَن  ٘ٙالهوت، وأحدهم فقد هن وزنه  كجم، وٖ 

 هن الخلؾ وحفاة. 

عاًها، وبعضهم  ٓ٘سجًَنا هن أسٗهََن، وأؼلبهم تعدت أعهارهم الـ  ٕٓٔ: به حوالٍ (H2) ٕعنبر -

ا. جاوز السبعَن عاًها، بكل ها َعنَه هذا هن هشاكل صحَة وحاجة للرعاَة الصحَة الههنوعة ع ًَ  نهم نهاب

 ٓٗ:  ٖٓسجًَنا، وأؼلبهم هتهم فٍ قضاَا سَاسَة، وهتوسط أعهارهم ) ٕٓٓ:  به حوالٍ (H3) ٖعنبر -

عاًها( وأؼلبهم تعرضوا لتعذٍَب بشع، كها أن أؼلبهم ها َزال َعانً هن آثار كسور، و تهتكات فٍ 

 اْربطة واْوتار.

إذا دخله أٌ حق فٍ أضاءة أو اْؼطَة، : وهو عنبر هخصص للتؤدَب، ولَس للسجَن (H4) ٗعنبر -

 فقط زجاجتٍ هَاه كل َوم.
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  السجوى الهصرَةأهم االنتهاكات التٍ تتم داخل: 

 سوء التؽذَة: .ٔ

َُعد اْسوء  - َإدٌ أههال فٍ النظام الؽذابٍ دابًها ٖنتشار اْهراض، حَث أن النظام الؽذابٍ الُهتبع 

وعَات هعَنة هن الطعام ُتعطً للهحبوسَن بشكٍل دورٌ دونها علً أطٗق، وذلك لكونه َعتهد علً ن

ًٗ عن أن طرَقة إعداد الطعام سَبة للؽاَة،  نظر لتوافر كافة العناصر الؽذابَة التٍ َتطلبها الجسم، فض

حَث َتم ذلك فً بَبة ؼَر نظَفة، وبطرَقة إعداد ؼَر ُهطابقة للهواصفات، أضؾ لذلك أن الطعام ذاته 

َُقابل ذلك رفض تام َكون ؼَر نظَ ا َإدٌ ٖنتشار العدَد هن اْهراض بَن السجناء، و ـٍ  –ؾ، ههَّ

 ٔدخال أٌ طعام للسجناء خٗل الزَارات. – أؼلب األوقات

 التكدس داخل السجى: .ٕ

أهتار، وهتوسط عدد النزٖء داخل الزنزانة حوالٍ  ٙأهتار إلً  ٗفهتوسط هساحة الزنازَن تترواح بَن  -

ة لذلك فقد وردت الشكاوي عن عدم قدرة اْفراد علً النوم داخل أهاكن احتجازهم، فرد، ونتَج ٓٗ

بحَث أنهم َتنابون النوم علً هجهوعات، وٖ شك أن وجود هذا العدد الكبَر هن النزٖء داخل هذه 

 الهساحة الضَقة َإدٌ إلً انتشار العدَد هن اْهراض الوبابَة واْهراض الصدرَة.

سم، ٓ٘×  مًٔ شباك صؽَر للتهوَة بهساحة عل – ـٍ أؼلب عنابر السجوى – الواحدةوتحتوي الزنزانة  -

سهح بدخول أشعة الشهس والهواء، كها أن الهَاه دابًها ؼَر هتوفرة، حَث َتم قطعها بصفة هستهرة، ٖ ََ 

ا وٖ تتواجد سوي ساعة واحدة كل ثٗثة اَام وَتم اٖعتهاد علً الهَاه الجوفَة بها فَها هن شوا بب، ههَّ

َإثر علً الكلً، وَإدي إلً انتشار اْهراض الوبابَة، وعدم تهكن النزٖء هن اٖستحهام لفترٍة طوَلة، 

َُْعَتَنً بنظافتها، حَث َتم ترك هخلفات داخل العنبر لهدٍة طوَلة،  ا عن الوضع داخل الزنازَن فٗ   أهَّ

َّٖ عند هرور أحد الضباط للتفتَش.  وٖ َتم إزالتها إ

، وَنام السجناء علً اْرض، هها َإثر علً الُهناسبة هفروشاتالؼطَة واْن وتوافر داخل السجتٖ و -

 .الصحَة لهم خاصة كبار السن هنهم الحالة

 وهناك بعض السجناء َتم هنعهم هن الترَض لفترات طوَلة، هها َإثر علً عظاههم وحاٖتهم النفسَة. -
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 ؼَاب الرعاَة الطبَة للهحبوسَى: .ٖ

ببطٍء، والتنكَل سَبة للؽاَة، وهٍ أداة النظام لقتل الهحبوسَن  الهصرَة نوهات الطبَة داخل السجالخد -

 عن تقدَم الخدهات الطبَة والعٗجَة للهحبوسَن. – العهدٌ –، عن طرَق جرَهة اٖهتناع بهم

ْهراض ن أهراض الدرن، السكر، القلب، حساسَة الصدر، الحهً، الروهاتَزم، واووَنتشر داخل السج -

ن أهكانَات والتجهَزات الفنَة الٗزهة لذلك، وٖ َتوافر والجلدَة، وٖ َتوافر داخل هستشفَات السج

العٗج الُهناسب للحاٖت الهرضَة، وأؼلب اْدوَة التٍ ُتصرؾ عبارة عن هسكنات عدَهة الجدوي، 

م الحاٖت َذهب ها لجهَع الهرضً باختٗؾ اْهراض التٍ َشكون هنها، وفٍ هعظإوَتم إعطا

الهرضً إلً الهستشفً بدون أٌ فابدة، وٖ توجد عناَة للهرضً، فهناك بعض الحاٖت تم توقَع 

الكشؾ الطبٍ علَها وتشخَص الحالة وتم صرؾ دواء لهم هخالؾ للحالة الهرضَة وٖ َتناسب هع 

ًٗ عن حاٖت الوفاة داخل السجن نتَجة أههال الط  بٍ.الهرض الذي َعانٍ هنه، فض

 ى :وعدم تواـر االطباء األخصابَى داخل السج .ٗ

"، والؽالب اْعم هن ههارس عامسجن عَادة واحدة فقط، وَتواجد بها طبَب "كل حَث َوجد بداخل  -

الحاٖت الهرضَة َتم هعالجتها بنوٍع واحٍد فقط هن اْدوَة، وهو عبارة عن هسكن، وَتم صرفه لجهَع 

عرضها علً الطبَب أخصابٍ، الذٌ نادًرا ها َتواجد داخل  الحاٖت، وفٍ الحاٖت الحرجة َقرر

السجن حَث َتواجد هرة كل ثٗثة أشهر، وعهلَة نقل السجناء الهصابَن إلً الهستشفَات َؤخذ إجراءات 

ََْصُعب هعها هعالجتها، وفٍ  ُهعقدة وطوَلة، وٖ َتم النقل إٖ إذا وصلت حالة الهرَض إلً درجٍة 

 الهستشفً.إلً َصل بهجرد أن ض اْؼلب َتوفً الهرَ

 التعنت خالل الزَارة: .٘

ؼرـه لألهل وؼرـه للسجَى دقابق داخل كبَنه الزَارة، وهٍ عبارة عن ؼرفتَن ) 7الزَارة ٖ تتعدي  -

 أفراد، والكٗم هع السجَن هن خٗل سهاعه تلَفون. ٖ(، وعدد الزابرَن ٖ َزَد عن هع وجود حاجز

النَابة وهنعهم هن الزَارة، رؼم حصولهم علً تصارٍَح صادرة هن  تعنت إدارة السجون هع اْسر، -

 ن إلً ها بعد الساعةواْسر وتتركهم هنتظرَن خارج السج هن وتقوم أدارة باستٗم التصارَح، العاهة

ظهًرا، ثم تؤهرهم باٖنصراؾ وتهنعهم هن زَارة ذوَهم بعد اٖستَٗء علً التصارَح الثانَة عشر 

 نَابة العاهة.الصادرة هن ال



   

 

51 

 

 التعذَب داخل السجى: .ٙ

تنوعت طرق تعذَب السجناء، هن الحبس اٖنفرادٌ، وهنع الطعام والشراب والهَاه، وهنع استخدام  -

أدوات النظافة، وسوء هكان النوم، أو حتً السهاح بوجود ساعه لهعرفة الوقت، إلً اقتحام الزنازَن 

ء السجن بالعصٍ والكٗب البولَسَة وإطٗق الؽاز بتشكَٗت هن اْهن الهركزٌ، واٖعتداء علً نزٖ

ًٗ عن ل للدهوع، هها أدي إلً وقوع عشرات أصابات، إضافة إلً حدوث حاٖت إؼهاءٍ الُهسَّ  ، فض

 حاٖت الوفاة نتَجة التعذَب.

هو دستور النظام هع الهعارضَن والتنكَل بهم، فبشهادات هن ُسِجَن  السجون الهصرَةوالتعذَب داخل  -

" َقول أن الهعتقلَن َتعرضون للضرب الُهبرح هونَتورهَوهى راَتش وبعض الهنظهات هثل " ماخلهبد

بالعصٍ والهروات والصعق بالكهرباء فٍ أنحاء الجسد، إلً التحرش واٖؼتصاب، ورصدت الهنظهة 

"، الهوت البطٍء َالحق هعتقلٍ سجى العقرب الهصرٌ، بعنوان "عن سجن العقرب فٍ تقرٍَر سابق لها

بسجن  (H1) واستشهدت فَه بشهادة أحد الهعتقلَن فٍ عنبر، َٕٙٔٓولَو/حزَران  ٕٔصدر فٍ 

لعقرب أنهم َتعرضون بشكٍل دورٌ للضرب الهبرح بالعصٍ والهروات كها َتعرضون للصعق ا

الهتكرر بالكهرباء فٍ هختلؾ أنحاء الجسد، وَزَد الصعق فٍ اْهاكن الحساسة، بأضافة إلً تعلَق 

م الهعتقلَن لساعات طوَلة فٍ الحابط ربها تصل عدة أَام هتواصلة، وكانت الهنظهة قد كشفت عن هعظ

لٗؼتصاب بشكٍل كاهل، ولَس هجرد تحرش جنسٍ هن  – بسجى العقرب – تعرض عدد هن الهعتقلَن

عدد هّنا قبل ضباط وعساكر السجن، وكان أحد هعتقلٍ السجن قد قال فٍ حدَثه لهندوب الهنظهة: "

أجبروه علً الجلوس علً أربع كالحَوانات وقاهوا بوضع العصٍ ـٍ دبر الهعتقلَى كنوع  جدَد  هى 

"، وأضاؾ التقرَر وجود عدد كبَر داخل السجن هصابَن بؤهراٍض ُهزهنة تستوجب اإلذالل والتنكَل بنا

اء تلك إجراء جراحات وعهلَات عاجلة وهتابعة طبَة خاصة، إٖ أن إدارة السجن تتعنت فٍ إجر

وتم هنعها  ،العهلَات، وأشار إلً أن أحد الهعتقلَن َحتاج بشكٍل عاجل إلً إجراء عهلَة قسطرة القلب

 دون سبب واضح، ها َشكل خطًرا علً حَاته.
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 نًحاكًاخ انؼظكزٌحإنى اإحانح انًذٍٍٍَ 

دون ؼَرها برفع الدعوي تتولً التحقَق، وتختص  ٍتعتبر النَابة العاهة جزء ٖ َتجزأ هن القضاء، وهً الت

هن  89ٔوهذا ها نصت علَه الهادة ، القانون ٍاْحوال الهبَنة ف ٍرفع هن ؼَرها إٖ فتُ  وٖ ،الجنابَة وهباشرتها

 .9٘ٓٔلسنة  ٓ٘ٔجنابَة الهصرٌ رقم جراءات الالهادة اْولً هن قانون أو ،ٕٗٔٓدستور 

إحالة قضاَا  ٍبدأت النَابة العاهة ف، ٕٗٔٓسنة ل ٖٙٔر قرار ربَس الجههورَة بالقانون رقم وصد وهنذ

ختصاص القول أن اْخَرة أصبحت صاحبة اٖعلً سند هن  ،لً النَابة العسكرَةإتباشرها  ٍالهدنََن الت

هن  9٘خالؾ صرَح الهادة َُ ، وهو ها اْصَل بهباشرة ورفع الدعوي الجنابَة عن الجرابم هحل التحقَقات

الهادة  ةخالف، وهُ "ال عقاب إال علً األـعال الالحقة لتارَخ نفاذ القانوى" :نصت علً ٍالت ،ٕٗٔٓدستور 

َعاقب علً الجرابم بهقتضً القانوى : "نصت علً ٍالت ،9ٖ7ٔلسنة  8٘الخاهسة هن قانون العقوبات رقم 

 ."رتكابهااالهعهول به وقت 

  ،َن أهام القضاء العسكرٌصراحة علً عدم جواز هحاكهة الهدنَ ٕٗٔٓهن دستور  ٕٗٓوقد نصت الهادة 

اٖتهام بها أوردتها الهادة علً سبَل الحصر، وٖ َندرج تحتها الجرابم الهنسوب  ٍبعض الجرابم الت ٍإٖ ف

 .تهام العسكرَةقرارات اٖ ٍكها هو ثابت ف ،وؼَرهم، الهتظاهرَن وأصحاب الرأٌللهعارضَن السَاسََن و

 علً النظام الحالٍ  جدَدةََن إلً الهحاكهات العسكرَة لَست أن سَاسة إحالة الهدن وهن الجدَر بالذكر

لً إٖؾ الهدنََن آحَل أُ  ٕٔٔٓعقب ثورة َناَر فٍ الثٗث سنوات السابقة فقط، ف  – ذو الخلفَة العسكرَة –

 .نتقالَةإبان تولٍ الهجلس العسكرٌ هقالَد الحكم فً هصر  أثناء الفترة اٖ ،الهحاكهات العسكرَة

تتبع وزارة الدـاع وَحكهها قانوى  ٍالت –الهحاكهات الجهاعَة للهدنََن أهام الهحاكم العسكرَة  وقد أثارت

فتقار هثل هذه الهحاكم إلً ، ٖنتقادات قانونَة وحقوقَة دولَة واسعةا – 4ٙٙٔلسنة  ٕ٘رقم  ٌالقضاء العسكر

ًٗ عن ختصاص، ستقٗلَة والحَدة واٖاٖ وؼَاب ضهانات  ،اة أهام الهحاكمالهساو ٍانتهاك هبدأ الحق ففض

 .تتم داخل هناطق عسكرَة ، ٖ سَها وأنهاص علَها الدستور والقانون الدولٍن ٍالهتهم الت

 لهحاكهات العسكرَة؛حقوقَة فٍ هسؤلة إحالة الهدنََن إلً وقد ظهرت الهخاوؾ التٍ طالها نادت بها الهنظهات ال

 الصادر هن الهحكهة العسكرَة علً ستة هن  ،اقً فذ حكم أعدام شننُ  ٕ٘ٔٓ /آَارهاَو 7ٔفً ف -

 ا الهعروفة إعٗهًَ القاهرة العسكرَة، و ٕٗٔٓلسنة  ٖٗرقم القضَة  ٍفهواطنَن الهدنََن الهصرََن، ال

حتجاز التعسفٍ قبل ارتكاب دفاع الهتههَن أنهم كانوا رهن اٖأثبت فَه  وقتٍ  ٍف ،"عرب شركسبـ "

 الجرَهة.
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هن  سبعةٍ ا بأعدام علً حكهً  بأسكندرَة أصدرت الهحكهة العسكرَة ٕٙٔٓهارس/آذار  ٕوبتارَخ  -

الهعروفة أسكندرَة العسكرَة، و ٕ٘ٔٓلسنة  ٕٖ٘رقم  القضَة ٍف الهصرََن، هدنََنهواطنَن الال

ا بـ " ًَ  ."الرَاضٍ استاد كفر الشَخإعٗه

هن  ثهانٍ ا بأعدام علً حكهً  ةبؽرب القاهر أصدرت الهحكهة العسكرَة ،ٕٙٔٓ /آَارهاَو 9ٕبتارَخ و -

ا بـ "القضَة  ٍف ،الهصرََن هدنََنهواطنَن الال ًَ تقدهة – عسكرَة 1ٗٔالهعروفة إعٗه "، العهلَات اله 

زعت تحت التعذَب واعترافات انتُ  ،ةححد ضباط القوات الهسلأوهو  ،ثبات الوحَدلً شاهد أإا استنادً 

 هعاََر الدولَة للهحاكهات العادلة. ظل هحاكهة ؼابت عنها ال ٍف ،هن الهتههَن

لً إهدنٍ علً األقل  1٘ٓٓ)إحالة ها َزَد عن  – دولَة وهحلَة –هنظهات حقوقَة و ،الهإسسةوقد رصدت 

رار هنذ صدور الق، هنهم اْطفال والنساء والشَوخ والطٗب وأساتذة الجاهعات وؼَرهم(، الهحاكهات العسكرَة

حكم  فٍواعتبر جهَع الههتلكات العاهة  ،سلطات القضاء العسكرٌ وسع ٌالذ ،ٕٗٔٓلسنة  ٖٙٔانون بق

 ولَس بسبب جرابم تهس القوات الهسلحة. (لسلطة)وتخضع  ،الهنشآت العسكرَة

للدول التٍ  التٍ تعد توجَهات – ٖٕٓٓفرَقَا أالهبادئ التوجَهَة بشؤن الحق فٍ الهحاكهة العادلة فٍ وكانت 

 ،تحظر تهاًها هحاكهة الهدنََن أهام الهحاكم العسكرَة – وق اإلنساى والشعوبـرَقٍ لحقوقعت علٍ الهَثاق األ

 وتنص علً أن اختصاص الهحاكم العسكرَة َجب أن َقتصر علً اْفراد العسكرََن.

تكفل حق  98ٕٔالتٍ أصبحت هصر طرًفا فَه عام  ،هن العهد الدولٍ للحقوق الهدنَة والسَاسَة ٗٔلهادة كذلك ا

 ". هستقلة حَادَةدلة أهام هحكهة "الهحاكهة العا

وهٍ وزارة  ،شؤنه هَبة تتبع لجهة تنفَذَة ًَقوم عل هن ْن ،فٍ القضاء العسكرٌ الهصرٌوهو ها ٖ َتوافر 

 الدفاع، وهَزانَتها تابعة لوزارة الدفاع، والقضاة خاضعون ْحكام الخدهة العسكرَة.

باستقٗل القضاة والهحاهَن، جابرََٗ كنول، فٍ تقرَرها الهقدم الهقررة الخاصة لٓهم الهتحدة الهعنَــة ُتشَر و

هـن هـشروع الهبـادئ الـتٍ تحكـم  ٘إلً الهبـدأ رقـم  9ٗ، فٍ الفقرة ٖٕٔٓللجهعَة العاهة باْهم الهتحدة فٍ 

كم لهحاال َجوز هى حَث الهبدأ أى تهلك اإقاهـة العدل عن طرَق الهحاكم العسكرَة، التٍ تنص علـً أنه "

ل الدولة هحاكهة الهدنََى الهتههَى بارتكاب أـعـال ً أى تكفلهدنََى، وعلة االعـسكرَة اختصاص هحاكه

جنابَة ـٍ الهحاكم الهدنَة. ووردت إشارة ـٍ التعلَق علً ذلك الهبدأ، إلً أى ههارسة هحاكهة الهدنََى ـٍ 

اد حَلصاؾ وانو َتـسم باإلً نح  لة علـشاكل خطَرة ـَها َتعلق بإقاهة العدااكم العـسكرَة تـثَر هالهح

َ ب رر ذلك بضرورة تفعواالس  ".ةتثنابَة ال تتواـق هع الهعاََر العادَة للعدالل إجراءات اسَـتقالل، وكثًَرا ها 
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السَاسَة تدعو اِن ر العهد الدولٍ للحقوق الهدنَة ووأصبحت لجنة حقوق أنسان باْهم الهتحدة الهختصة بتفسَ

 ظهر أهاهها لهناقشة تقرَرها الدورٌ بإنهاء هحاكهة الهدنََن أهام الهحاكهات العسكرَة.الدول التٍ ت

وبذلك أصبحت الهحاكم والنَابات العسكرَة، طوًعا فٍ َد السلطة التنفَذَة، تنتقم هن خٗلها هن الخصوم 

اهات العادلة، والذٌ َتطلب السَاسََن، فٍ ظل عدم رقابة برلهانَة أو ُهجتهعَة علَها، هع انعدام هعاََر الهحاك

بطبَعة الحال بطٗن جهَع الهحاكاهات التٍ تتم داخل اْروقة العسكرَة، وإعادة ُهحاكهة الهدنََن أهام قاضَهم 

 الطبَعٍ.
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 االَرهاكاخ تحك انًزأج انًصزٌح

 بالهرأة، وأفردت لها لدولَةاهتهت الهواثَق ا، وطالها احترهها ووقرها، نصؾ الهجتهع الهصرَة الهرأةتعتبر 

 .دورها العظَم فٍ الحَاة والهجتهعهعاهداٍت خاصٍة بها، حفاًظا علً هكانتها، و

ًدا هن النساء هّهن تعرضنَّ لٕخفاء القسرٌ عد رصدت الهإسسة ووفًقا ِخر أحصاءات التٍ تم توثَقها،

القتلً هن النساء هجهولٍ الهوَة، القسرٌ وأخفاء هع اٖعتبار أنه تم حذؾ عشرات الحاٖت هن واٖعتقال، 

 خصوًصا هن شهال سَناء بالعرَش ورفح والشَخ زوَد، نظًرا لصعوبة الرصد، رؼم هوثوقَة الهصدر.

قد تنوعت تلك و، مَٖٕٔٓولَو/تهوز  ٖهصر َهر هرور الكرام هنذ  ٍفالنساء والفتَات لقد أصبح قرار حبس 

عتقاٖت هروًرا باٖ الشوارع والجاهعات، ٍالقانون ف نطاقلقتل خارج ها بَن الها ن نتهاكات التً تعرضاٖ

 الهعاهلة ؼَر اِدهَة داخل السجون و أقسام الشرطة بجهَع هحافظات هصر.انتهاًء بالعشوابَة، والتهم الهلفقة، 

  الصبح: 1بنات 

 /تشرَن اْولوبرتأك ٖٔحَث خرجن َوم  ،أسكندرَةهن ( ـتاة ٕٕ)نتهاكات بالقبض علً ت تلك اٖبدأ

 7ٕصدر حكم هحكهة أول درجة َوم و، قبض علَهنف ٍ،هحهد هرس /لتؤََد الربَس سلهَةٍ  وقفةٍ  ٍف ٖٕٔٓ

 ا،هفتوحً ا بدور رعاَة اْحداث إَداعً  هنهنَّ  (قاصرات 1)َداع إو ،اعاهً  ٔٔبالحبس  ٖٕٔٓ /تشرَن الثانٍنوفهبر

ثمَّ توالت اٖنتهاكات هع النساء  الحبس سنة هع أَقاؾ، وقد تم تعدَل الحكم أهام الهحكهة اٖستبنافَة إلً

 والفتَات بشكٍل ُهستهر.
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 ى تعرضى لإل  فاء القسرٌ، ولم َظهرى حتً اِى:  خحاالت النساء هه 

 حالة اإلخفاء االسم م
 .ِنحتً اولم َستدل عن هكانها  َٕٗٔٓناَر  ٙٔاعتقلت هع زوجها هن َوم  . واىضرانَا علٍ عهر ر ٔ

ٕ 
، وأفاد شهود ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖطالبة بجاهعة بنها، اختطفت هن أهام الجاهعة فٍ َوم  .ـوزٌ هند راشد

 .رإَتها بسجن القناطر

 .وٖ هعلوهات عنها حتً اِن ،هن أهام جاهعة اْزهر، ٕٗٔٓ/7/ٖ اعتقلت َوم .عال عبد الحكَم ٖ

 .نهاهن هحافظة سَناء، ؼَر هتوفر هعلوهات ع .سهاهر أبو الرَش ٗ

 .ٕٗٔٓ/9 اختطفت هن هعهدها بجاردن سَتٍ فٍ شهر .رحاب هحهود عبد الستار ٘

 .ٕ٘ٔٓ/8/ٕ٘اختفت هن َوم  .كرَهة رهضاى ؼرَب هحهد ٙ

7 
هن أسَوط، وتعهل نابب هقَم فٍ قسم النساء والوٖدة فٍ القصر العَنٍ، واعتقلت  .أسهاء خلؾ شندَى

 .ة لدي اْهن الوطنٍعلهت أسرتها أنها هحتجز ،ٖٕٔٓ/8/ٗٔ َوم

 .ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٕٕهختفَة هن َوم  ،سنة هن طوخ/ القلَوبَة ٕٔ  .سور عبدالعظُن َىسؿ بهٍ 8

ا. ن زوجها هطلوبأبدعوي  ،ٕ٘ٔٓ/9اختفاء  ،هن العرَش .ـتحَة هزَد صندوق 9 ًَ  أهن

 .هن الهطرَة ٕٙٔٓاختفاء هن َناَر  .إَهاى حهدٌ ٓٔ

  القانوى نطاقالقتلً خارج حاالت النساء  : 

 تارَخ الواقعة الهحاـظة االسم م
 َٖٕٔٓولَو  ٘ٓ القاهرة .هنً جاهع ٔ

 َٖٕٔٓولَو  8ٓ القاهرة .هحهد عبد الهحسى إبراهَمأم  ٕ

 َٖٕٔٓولَو  8ٓ القاهرة .هاجدة علٍ الدهرداش هصطفً ٖ

 َٖٕٔٓولَو  ٔٔ شهال سَناء .َة السَدآ ٗ

 َٖٕٔٓولَو  9ٔ الهنصورة .هالة هحهد أبو شعَشع ٘

 َٖٕٔٓولَو  9ٔ الهنصورة .سالم علٍ عبد الؽنٍ علٍإ ٙ

 َٖٕٔٓولَو  9ٔ الهنصورة .هال هتولٍ ـرحات بدرآ 7

 َٖٕٔٓولَو  9ٔ الهنصورة .سهاعَل جبر الزهَرٌإ ـلاير 8

 َٖٕٔٓولَو  9ٔ الهنصورة .سهام عبد اللطَؾ الَهانٍ الجهل 9

 ٖٕٔٓو َولَ ٕٕ القاهرة .سراء لطفٍ َوسؾإ ٓٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة  .سعاد حسى رهزٌ ٔٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ الشرقَة  .أحهدعبد الهعطٍ  أحهدنهً  ٕٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ بنٍ سوَؾ  .هبة هحهد ـكرٌ ٖٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة  .أسهاء هشام صقر ٗٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة  .نجٍ هحهد تاج الدَىإ ٘ٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ هاجسو .سوسى سعد حسى ٙٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة .هرـت سَد علٍ 7ٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة  .نادَة سالم علٍ 8ٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ سوهاج .روزاى هحهد علٍ 9ٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ أسَوط .سوزاى هحهد علٍ ٕٓ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .هللا هحهد عبد الهتولٍ سهام عبد ٕٔ
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 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة .عالهرَم هحهد علٍ عبد ال ٕٕ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة .البلتاجٍ إبراهَمأسهاء هحهد هحهد  ٖٕ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .سارة السَار ٕٗ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة .هند هشام كهال ٕ٘

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ الهنوفَة .عبد العزَز أحهدحبَبة  ٕٙ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .سعَد أحهدهدي  7ٕ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .سعَد عبد هللاهدي ـرج  8ٕ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة .إبراهَم إبراهَمهَام عبده  9ٕ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .وردة هصطفً هحهد بَوهٍ ٖٓ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .هحهود الحسَنٍ إَهاى ٖٔ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .سناء حهدٌ عبد العزَز ٕٖ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ كفر الشَخ .السعَد الناؼٍ أحهدوـاء  ٖٖ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .أحهدهحهود هحهد  إَهاى ٖٗ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٗٔ  .انتصار رهضاى ٖ٘

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٙٔ البحَرة .عبد الفتاح أحهدهبة  ٖٙ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٙٔ  .شَهاء حسى 7ٖ

 ٖٕٔٓأؼسطس  ٖٓ  .هللا زَنب عبد 8ٖ

 ٖٕٔٓسبتهبر  ٖٓ سَوطأ .حناى عَد 9ٖ

 ٖٕٔٓبتهبر س ٕٓ  .رـعت عثهاى صالح إَهاى ٓٗ

 ٖٕٔٓأكتوبر  ٙٓ بنٍ سوَؾ .رـَدة هحهود سَؾ ٔٗ

 ٖٕٔٓأكتوبر  ٙٓ بنٍ سوَؾ .صباح علٍ حسى حسى ٕٗ

  الجَزة .كاهَلَا حلهٍ عطَة ٖٗ

 ٖٕٔٓأكتوبر  ٕٓ القاهرة  .شرؾ هسَحةأهرَم  ٗٗ

 ٖٕٔٓأكتوبر  ٕٓ  .هرَم نبَل ـخرٌ عازر ٘ٗ

 ٖٕٔٓر نوفهب 8ٕ الهنَا .سعاد هحهود حجازٌ ٙٗ

 َٕٗٔٓناَر  ٖٓ أسكندرَة .زَنب سعد عبد الحهَد 7ٗ

 َٕٗٔٓناَر  ٘ٔ  .شَرَى السَد هحهد هواـٍ 8ٗ

 َٕٗٔٓناَر  ٕٗ  .أحهدبسهلة عهاد  9ٗ

 َٕٗٔٓناَر  ٕ٘ أسكندرَة .أحهدسهَة عبد هللا  ٓ٘

 َٕٗٔٓناَر  ٕ٘ القاهرة .سالمإرقَة هاشم  ٔ٘

 َٕٗٔٓناَر  ٖٓ أسكندرَة .أحهدصفاء  ٕ٘

 ٕٗٔٓفبراَر  ٖٕ  .تؽرَد حسى هحهد هطاوع ٖ٘

 ٕٗٔٓهارس  8ٕ الهنوفَة .هَادة أشرؾ ٗ٘

 ٕٗٔٓإبرَل  ٕ٘  .رضا رهضاى داهش ٘٘

   .سراء خالدإ ٙ٘

 َٕٗٔٓولَو  ٖٓ أسكندرَة .هبة جهال عبد الحلَم 7٘

 َٕٗٔٓولَو  8ٕ القاهرة .أهَهة هصطفً 8٘
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 ٕٗٔٓأؼسطس  ٕٕ القاهرة .هللا زَنب هحهود نور عبد 9٘

 ٕٗٔٓأؼسطس  ٖٔ العرَش .إسراء حسام الدَى النخالوٌ ٓٙ

 ٕٗٔٓأؼسطس  ٖٔ رفح .أحهدسارة سالهة  ٔٙ

 ٕٗٔٓأؼسطس  ٙٓ  رفح .س.أ ةنصر ٕٙ

 َٕٗٔٓولَو  8ٕ الشَخ زوَد .هال صالح ٖٙ

 َٕٗٔٓولَو  ٖٔ العرَش .أهَرة حسام حسى ٗٙ

 َٕٗٔٓولَو  ٖٔ العرَش .َدنهال هحهد َوسؾ العق ٘ٙ

 َٕٗٔٓولَو  ٖٔ العرَش .سعَد سلهً سعَد أبو ٙٙ

 ٕٗٔٓأؼسطس  ٗٔ القاهرة .أحهدإَهاى  7ٙ

 ٕٗٔٓأؼسطس  ٕٕ الجَزة .سارة هحهد حسى 8ٙ

 ٕٗٔٓدَسهبر  ٖٕ  .صفَة عودة سالهة 9ٙ

 َٕ٘ٔٓناَر  ٘ٓ شهال سَناء .وطفلها ،أهل هرضٍ أبو ـرَح 7ٓ

 َٕ٘ٔٓناَر  ٙٔ ح رف .رَا.ع.م 7ٔ

 َٕ٘ٔٓناَر  ٕٙ القاهرة .جهالت الهعداوٌ 7ٕ

 َٕ٘ٔٓناَر  ٖٕ أسكندرَة .سندس أبو بكر 7ٖ

  القاهرة .اغشَهاء الصب   7ٗ

 َٕ٘ٔٓناَر  9ٕ العرَش .ـاطهة حسى ـودة 7٘

 َٕ٘ٔٓناَر  9ٕ العرَش .نبهاى إبراهَموالء  7ٙ

 ٕ٘ٔٓر َناَ 9ٕ العرَش .هنا عنتر عبد الحهَد 77

 َٕ٘ٔٓناَر  9ٕ العرَش .ساهة عَدأَاسهَى  78

 َٕ٘ٔٓناَر  9ٕ العرَش .أحهدنانٍ عثهاى  79

 َٕ٘ٔٓناَر  9ٕ العرَش .سلهً أساهه عبده 8ٓ

  الؽربَة .هالة الجَشٍ 8ٔ

 ٕ٘ٔٓفبراَر  7ٔ العرَش .دالل سالم سلَهاى 8ٕ

 ٕ٘ٔٓفبراَر  ٕٙ رفح .الطفلة: إخالص أ.ر 8ٖ

 ٕ٘ٔٓهاَو  ٕٔ البحَرة .إبراهَمعادل إنعام  8ٗ

 َٕ٘ٔٓولَو  ٔٓ الشَخ زوَد .شَهاء ناصر حاهد 8٘

 َٕ٘ٔٓولَو  ٕٙ رفح .هرَم سالم الخراـَى 8ٙ

 ٕ٘ٔٓأؼسطس  ٗٓ جنوب الشَخ زوَد  .ختام دَاب 87

 ٕ٘ٔٓأؼسطس  ٗٓ جنوب الشَخ زوَد .هدي ـؤاد 88

 ٕ٘ٔٓأؼسطس  ٗٓ رفح .حنَى حسى عواد 89

 ٕ٘ٔٓأؼسطس  ٗٓ رفح .ةَهه شرَؾ عوَضسل 9ٓ

 ٕ٘ٔٓأؼسطس  ٗٓ رفح .الهنَعٍ ةعودة ـاطه 9ٔ

 ٕ٘ٔٓسبتهبر  ٕٓ شهال سَناء .ـرَحة سلَهاى هوسٍ 9ٕ

 ٕ٘ٔٓدَسهبر  ٖٕ شهال سَناء   .دالَا ساهح 9ٖ

 َٕٙٔٓناَر  ٘ٔ شهال سَناء .إَهاى هسعد صباح 9ٗ

 ٕٙٔٓ َناَر ٘ٔ شهال سَناء .هبة أقطَفاى برَك 9٘
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  عتقالتحاالت النساء   بالسجوى وأهاكى االحتجاز:  اله 

 هكاى االحتجاز السى االسم م
 سجن القناطر ٗ٘ .ساهَة حبَب هحهد شنى ٔ

 سجن الهنصورة العهوهٍ ٕٕ .الخطَب إبراهَمَسرا السَد  ٕ

 بعادَةاْ -سجن دهنهور العهوهٍ  ٕٔ .سهاء حهدٌ عبد الستار السَدأ ٖ

 بعادَةاْ -سجن دهنهور العهوهٍ  9ٔ .َد هحهود عبد الرحهىالء السآ ٗ

 بعادَةاْ -سجن دهنهور العهوهٍ  ٕٕ .علٍ أحهد إبراهَمرـَدة  ٘

 بعادَةاْ -سجن دهنهور العهوهٍ  ٕٔ .عهر حسَى هادٌ أحهدعفاؾ  ٙ

 بعادَةاْ -سجن دهنهور العهوهٍ  9ٔ .أحهدهحهود  أحهدهنادٌ  7

 سجن القناطر 9ٔ .هحهودأسهاء سَد صالح  8

 سجن القناطر ٕ٘ .عبدالهنعم حسانَى يسلو 9

 سجن القناطر 8ٔ .هَبةصفاء حسَى  ٓٔ

 سجن القناطر ٕٕ .أهَرة ـرج هحهد قاسم ٔٔ

 سجن القناطر 7ٕ .آَة هحهد نبَل حجازٌ ٕٔ

 أول سوهاج شرطة قسم 7ٖ .هَام علٍ علوٌ ٖٔ

 صوَرأبو شرطة قسم  ٗ٘ .إَهاى هصطفً علٍ ٗٔ

 بعادَةاْ -سجن دهنهور العهوهٍ  ٕٔ  .قشطة أحهد إبراهَمهبة هللا  ٘ٔ

 بنٍ سوَؾ أهن هدَرَة ٕٓ .سراء خالد سعَدإ ٙٔ

 قسم قصر النَل 8ٔ .أحهدسعد  أحهدشَهاء  7ٔ

  ٕ٘ .عبَر سعَد هحهد 8ٔ

 سجن بورسعَد العهوهٍ ٕٔ .نور السَدأسارة حهدٌ  9ٔ

 سجن بورسعَد العهوهٍ 9ٔ .تركبو أـاطهة عهاد الدَى  ٕٓ

 سجن بورسعَد العهوهٍ 9ٔ .َة عصام عهرآ ٕٔ

 سجن بورسعَد العهوهٍ ٕٔ .رهضاى إبراهَمسارة هحهد علٍ  ٕٕ

 سجن بورسعَد العهوهٍ 8ٔ .روضة سهَر سعد خاطر ٖٕ

 سجن بورسعَد العهوهٍ 8ٔ .سراء عبده علٍ ـرحاتإ ٕٗ

 َد العهوهٍسجن بورسع 9ٕ .حبَبة حسى حسى شتا ٕ٘

 سجن بورسعَد العهوهٍ ٕ٘ .ـاطهة هحهد هحهد عَاد ٕٙ

 سجن بورسعَد العهوهٍ ٖٕ .بو تركأهرَم عهاد الدَى  7ٕ

 سجن بورسعَد العهوهٍ ٕٓ .خلود السَد الفالحجٍ 8ٕ

   .هاهَنور هحهد عبد السالم الهصرٌ 9ٕ

  ٖٓ .عبده عطواى إبراهَمسارة هحهود رزق  ٖٓ

   .هؽَثهالة عبد ال ٖٔ

   .هالة سَد صالح ٕٖ

   .دعاء نبوٌ عبد السهَع ٖٖ

   .أحهدهاجر هحهود  ٖٗ

  ٔ٘ .ؼادة هحهد هحهود خلؾ ٖ٘
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   .رنا عبد هللا عبد الهنعم الصاوٌ ٖٙ

   .سارة عبد هللا عبد الهنعم الصاوٌ 7ٖ

   .جهَلة سرٌ الدَى 8ٖ

   .هنَة هحهد العوضٍ الشرَؾأ 9ٖ

   .حهَد طهجهاد عبد ال ٓٗ

   .حسى أحهدكوثر  ٔٗ

   .ش.م.ع ٕٗ

   .بسهة رـعت ٖٗ

   .ندي أشرؾ ٗٗ

   .جَهاى اإلهام ٘ٗ

   .ـوزَة دسوقٍ ٙٗ

   .أسهاء حواش 7ٗ

   .الفتاح ناء سَؾ الدَى عبدس 8ٗ

   .شَهاء حهداى 9ٗ

ر هنطقٍ، إٖ تفسَر شبه وحَد، وهو أن " الذٌ ُتَقابل به الهرأة الهصرَة، ٖ َوجد له ُهبراله هنهجهذا العنؾ "

العقلَة اْهنَة للنظام الحالٍ لم تجد إٖ أداة القهع كحٍل وحَد للقضاء علً الهعارضَن لها، بؽض النظر عن 

 الُهتعرض لٗنتهاك، أكان رجل أو اهرأة.. طفل أو شاب أو شَخ.. 

َُشارك السلطة التنفَذَة هذه الصورة هن اٖنتهاكات للهرأة الهصرَة التٍ رأَنا بعض أعضا ء السلطة القضابَة 

َُباشر الهحاكهات دون أدنً اعتبار لهعاََر الهحاكهات العادلة، بل ونري اتهاهات وأحكام قضابَة ُهجحفة  فَها، ف

لم نَر لها هثَل، بل هخالفة صرَحة لكافة الهعاهدات واٖتفاقَات التٍ صدقت علَها هصر، هن أجل دعم وتهكَن 

 ة اٖقتصادَة والسَاسَة واٖجتهاعَة.حقوق الهرأ
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 االَرهاكاخ تحك انزئٍض انذكرىر/ يحًذ يزطً

ربًَسا لهصر، فٍ انتخاباٍت حرٍة، وبطرَقٍة دَهقراطٍَة،  هحهد هرسٍم، تم انتخاب الدكتور/ ٕٕٔٓ /آَارفٍ هاَو

م، والذٌ َنص علً ٕٕٔٓ ون اْول/كانثم تم اٖستفتاء علً دستوٍر جدٍَد للبٗد فٍ دَسهبر اعترؾ بها العالم؛

 تنتهٍ هدة " هن الدستور، علً: ٕٕٙانتهاء هدة ربَس الجههورَة بانقضاء أربع سنوات، حَث نصت الهادة 

 ربَس الجههورَة الحالٍ بانقضاء أربع سنوات هى تارَخ تسلهه ههام هنصبه، وال َجوز إعادة انتخابه 

 وزَر الدفاعفَه ، قام ٖٕٔٓ /تهوزَولَو ٖر والقانون، وبتارَخ وفٍ انتهاٍك صارخ للدستو، " لهرة  أخريالإ

ا، علً الدَهقراطَة ، بقَادة انقٗبٍ عبد الفتاح السَسٍ/ آنذاك ًَ  ، اختطؾ علً إثره الربَس، وأخفاه قسر

 هو وفرَقه الرباسٍ، وبعدها تم اتهاهه بعدة قضاَا، وبَانها كالتالٍ:

"، بأحداث االتحادَةصر الجدَدة، والهعروفة إعٗهَا "جناَات ه ٖٕٔٓلسنة  79ٓٓٔالقضَة رقم  .ٔ

، بعد إدانته اعاهً  ٕٓحكًها بالسجن الهشدد لهدة  علَه أصدرت الهحكهة ٕ٘ٔٓإبرَل  ٕٔوبتارَخ 

 بتههتٍ استعراض القوة والعنؾ والقبض واٖحتجاز والتعذَب.  

بالهروب هى سجى هَا "جناَات أول هدَنة نصر، والهعروفة إعٗ ٖٕٔٓلسنة  ٓٙٗٙ٘القضَة رقم  .ٕ

 عدام.        أحكًها ب علَه أصدرت الهحكهة َٕ٘ٔٓونَه  ٙٔ"، وبتارَخ وادٌ النطروى

جناَات  ٖٕٔٓلسنة  8٘ٗٙ٘جناَات أهن الدولة العلَا، الهقَدة برقم  ٖٕٔٓلسنة  ٕٗٔالقضَة رقم  .ٖ

أصدرت الهحكهة  َٕ٘ٔٓونَه  ٙٔ"، وبتارَخ بالتخابر هع حهاسهدَنة نصر، والهعروفة إعٗهَا "

 بالسجن الهإبد.علَه حكًها 

ا  " ٕٗٔٓلسنة  ٘ٗٓٔالقضَة رقم  .ٗ ًَ وبتارَخ "، بالتخابر هع قطرجناَات ثانٍ أكتوبر، والهعروفة إعٗه

 بالسجن الهإبد.علَه أصدرت الهحكهة حكًها  َٕٙٔٓونَه  8ٔ

رَض علً العنؾ فٍ ، بتههة التحبأسكندرَةأحداث سَدٌ جابر  ٖٕٔٓلسنة  ٖٙٙ٘ٔالقضَة رقم  .٘

 ، والقضَة فٍ حوزة النَابة العاهة حتٍ اِن.ٖٕٔٓالخاهس هن َولَو 

ا " ٕٗٔٓلسنة  78ٗالقضَة رقم  .ٙ ًَ "، وهازالت بإهانة القضاءجنح السَدة زَنب، والهعروفة إعٗه

 هتداولة جلساتها فٍ الهحكهة.

ا "جناَات أول هدَنة نصر، والهعروفة إعٗ ٕ٘ٔٓلسنة  ٖٓ٘ٔٗالقضَة رقم  .7 ًَ بالتخطَط والتدبَر ه

 التحقَقات أهام النَابة."، وهازالت بوتنفَذ االعتصام الهسلح لجهاعة اإلخواى بهنطقة رابعة العدوَة
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 :االنتهاكات القانونَة والحقوقَة 

 ، بالهخالفة للدستور والهواثَق والعهود الدولَة، الربَس الدكتور/ هحهد هرسٍ عدة انتهاكات بحق رصدنا

 خص فٍ النقاط اِتَة:والتٍ تتل

الهتهثلة فٍ انتخابه، والقَام و، والدَهقراطَة ، كانت اٖنقٗب علً أرادة الشعبَةأولً هذه االنتهاكات -

ع هإسسات الدولة والسلطات العاهة هن ههارسة أعهالها وتؽََر والقوانَن، وهن بتعطَل أحكام الدستور

 .9ٕ ،87هكرر،  8ٙون العقوبات الهصرٌ، فٍ هواده نظام الحكم بالقوة، وهو هعاقب علَه وفًقا لقان

عهلَة اعتقال تعسفٍ وفرَقه الرباسٍ، وهنعهم هن اٖتصال بؤهلهم أو هحاهَهم، )ه ، اختطافثانَها -

(، خاصًة وأن عهلَة اٖختطاؾ هعترؾ بها، وهسطر إقرار بذلك هن قاضٍ التحقَقات وإخفاء قسرٌ

هكالهات هاتفَة تم التؤكد هن خٗل تقارَر فنَة هتخصصة  فٍ أوراق القضاَا، بأضافة إلً تسرَب

 تقطع بصحتها وتإكد وقوع عهلَة اٖختطاؾ.

، هحاكهته علً قضاَا ُهسَسة، صدر فَها أحكاًها بأعدام والهإبد، ولقد ذكرت هَبة الدفاع أن اثالثه -

ة الوقابع التٍ بنَت الهحكهة اهتنعت عن اٖستجابة لكثَر هن الطلبات الجوهرَة التٍ تثبت عدم صح

 علَها القضاَا.

ع زَارة أهله عنه هنذ ثٗث سنوات، وترفض النَابة العاهة إعطاء تصرَحات ْهله بالزَارة، ن، هارابعه -

 وتتعنت إدارة السجن فٍ السهاح بالزَاره له حتً اِن.
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 انمرم خارج َطاق انمضاء 

قتل شخص علً َد  هو – تعددت األوصاؾ والجرَهة واحدة – ٔعدام التعسفٍ أو القتل خارج نطاق القانونا

وأعدام الهنبثق عن حكم صادر هن  وكَل للدولة أوَعهل تحت سلطة الحكوهة بدون أٌ إجراءات قضابَة،

تلك الضهانات  خاصةً  ،فَه ضهانات الهحاكهة العادلةوُتضهن ٍ إذا لم ُتحترم فا حالة قتل تعسَضً أهو  هحكهة

وحق الفرد فٍ عدم حرهانه هن الحَاة  ،"لعهد الدولٍ الخاص بالحقوق الهدنَة والسَاسَةا"التٍ نص علَها 

وفٍ هصر أصبحت جرَهة القتل خارج نطاق  تعسًفا حق هٗزم لٕنسان ههها كان لونه أو عرقه أوجنسه،

وؼَرهم هن  خاصةٍ  القانون أحد أشهر الجرابم التٍ ترتكبها الشرطة الهصرَة ضد الهعارضَن السَاسَن بصفةٍ 

 هنصفة. بأضافة إلٍ توسع القضاء الهصرٌ فٍ إصدار أحكام إعدام جهاعَة تفتقد لهحاكهاتٍ  ،الهواطنَن

 لتصفَة الجسدَة:القتل وا 

فٍ هساء ذلك الَوم وفٍ أعقاب البَان الذٌ ألقاه  ،مٖٕٔٓبعاء الثالث هن َولَو/تهوز البداَة كانت أحداث اْر

احتشد عدد كبَر  ، آنذاك،هشام قندَل دكتور/ وزَر الدفاع الهصرٌ فٍ حكوهة – عبد الفتاح السَسٍ /الفرَق

وفٍ الهقابل تم استعهال هفرط  ،هن الهعارضَن لهذا البَان فٍ عدة هحافظات هختلفة فٍ جههورَة هصر العربَة

ة فوهنذ ذلك التارَخ شهدت كا للقوة هن قوات الشرطة باٖشتراك هع قوات الجَش ضد الهتظاهرَن،

 ًٗ ، الحٍ والخرطوش لتفرَق الهتظاهرَنالرصاص  فَه استخدهت الشرطة ،عنًَفا اٖحتجاجات والتظاهرات تعاه

 بَن  ها (شخص ٕٓٓٓ) َزَد عن الذٌ أسفر عن قتل هاو "رابعة والنهضة"وتبع ذلك فض اعتصاهٍ 

لصحة الهصرَة هقتل فٍ الوقت الذٌ أعلنت فَه وزارة ا وفق إحصاءات ؼَر رسهَة، ،رجال ونساء وأطفال

 ًل خارج نطاق القانون قد ارتفع إلوقد أشارت بعض الهصادر إلٍ أن إجهالٍ حاٖت القت ،(قتَاًل  1ٓٙ)

 .(قتل حالة ٓٓٓٙ)

 (جرَهة ضد اإلنسانَة هجازر هصر:)لها بعنوان  فٍ تقرَرٍ  "هَوهى راَتس هونَتور"وقد رصدت هنظهة 

هنهًجا ضد هُ  لٓحداث التٍ استخدهت فَها الشرطة عنًفاا سردً  ٕٗٔٓ /كانون الثانٍصدر بتارَخ َناَر

  الهتظاهرَن وفق التسلسل الزهنٍ لٓحداث كالتالٍ:

  تهوزَولَو ٘أحداث هاسبَرو/ ٕٖٓٔ 

وحدثت  ،هن قبل قوات الشرطة بالقاهرة وجهت تظاهرة بالقرب هن هبنً هاسبَرو، هُ هذا الَوم فٍ هساء

 وعشرات أصابات. أشخاص ٖهها أسفر عن قتل  ،النارَة والخرطوشستخدهت فَها اْسلحة ا ،اشتباكات
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  تهوزَولَو ٘أحداث سَدٌ جابر/ ٕٖٓٔ 

هتظاهرَن فٍ هنطقة سَدٌ جابر قاهت قوات الجَش والشرطة بالهجوم علً ال هساًء هن هذا الَوم،السابعة فٍ 

لً إصابة العدَد هن إا أدي ههَّ ، باستخدام الرصاص الحٍ والخرطوش والؽاز الهسَل للدهوع ،بأسكندرَة

 خرَن.آ (اشخصً  ٕ٘)بالؽة وقتل  الهتظاهرَن بإصاباتٍ 

 تهوزَولَو ٙاألولً  ٌأحداث الحرس الجههور/ ٕٖٓٔ 

الحرس الجههورٌ بإطٗق النَران الحَة فٍ رأس أحد  ٌقاهت القوات الهكلفة بتؤهَن نادهذا الَوم،  فٍ ظهر

ودة أنه بالرؼم رصُ ة هن أهام الهبنً، وأوضحت الصور والفَدَوهات الهَ الهعتصهَن السلهََن أثناء تحرك هسَر

هن وجود سلك شابك بَن الهتظاهر وبَن القوات الهوجودة ورؼم وضوح سلهَته وكونه أعزل إٖ أنه تم قتله 

 .خارج إطار القانون

  ٌتهوزَولَو 8هجزرة الحرس الجههور/ ٕٖٓٔ 

شرطة الهحَطة بدار الحرس الجههورٌ الهعتصهَن أهاهه بقنابل هاجهت قوات الجَش والهذا الَوم، فٍ فجر 

واضح أسفر هذا الهجوم عن قتل  وتعهدت القوات أن تقتل وتقنص بعض الهتظاهرَن بشكلٍ ، الؽاز والخرطوش

وكان القتل  ،ا عن إصابة الهباتكها أسفر الهجوم أَضً  ،أؼلبها هباشرة فٍ القلب والرأس بإصاباتٍ  (اشخصً  4٘)

  .أسوار الحرس الجههورٌ ٍودة خلؾ السلك الشابك وقوات تعتلًصا هن خٗل قوات هوجَتم قن

  تهوزَولَو ٘ٔأحداث رهسَس والجَزة َوم/ ٕٖٓٔ 

 بالقاهرة، هَدان رابعة العدوَة ُهنطلقة هنقاهت تظاهرة سلهَة بهَدان رهسَس  ،َومهن هذا ال هساءً الثاهنة فٍ 

عتداء علً فقاهت قوات اْهن الهركزٌ باٖهن هَدان النهضة،  هظاهرة أخري بهَدان الجَزة ُهنطلقةو

أسفرت هذه  ،وذلك باستخدام القنابل الهسَلة للدهوع بكثافة واستخدام الخرطوش ،فرطةالهتظاهرَن بالقوة الهُ 

قتلً وعشرات الهصابَى ـٍ  ٗ)، (ـٍ هَداى رهسَس اهصابً وهابة وأربعوى  قتَل)عتداءات عن وقوع اٖ

 .(َزةهَداى الج

 وهن الُهوثَّق، أن االنَابة العاّهة لم تفتح أَة تحقَقات فٍ هعظم جرابم القتل خارج إطار القانون والقضاء.
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 ٍهم الهتحدة فاعتهدتها الجهعَة العاهة لٓ ٍالت لٕعدام خارج القضاء ٍا لهبادئ الهنع والتقصوطبقً 

جهَع عهلَات أعدام خارج نطاق القانون  الحكوهات، بهوجب القانون، َحظر علً، 989ٔ كانون/دَسهبر

 وأعدام التعسفٍ وأعدام دون هحاكهة، وتكفل اعتبار هذه العهلَات جرابم بهوجب قوانَنها الجنابَة، 

عاقب علَها بعقوبات هناسبة تراعٍ خطورتها. وٖ َجوز التذرع بالحاٖت اٖستثنابَة، بها فٍ ذلك حالة الحرب َُ 

، لتبرَر عهلَات أعدام يداخلٍ أو أٌ حالة طوارئ عاهة أخرأو عدم اٖستقرار السَاسٍ ال أو التهدَد بالحرب،

 ا كانت الظروؾ، حتً فٍ الظروؾ التٍ تضم، علً سبَل الهثال ََّ َجوز تنفَذ عهلَات أعدام هذه أهذه. وٖ 

ة هفرطة أو هخالفة للقانون ٖ علً سبَل الحصر، حاٖت النزاع الهسلح الداخلٍ، وحاٖت استخدام القوة بصور

 هن جانب هوظؾ عهوهٍ أو أٌ شخص آخر َتصرؾ بصفته الرسهَة، أو هن جانب شخص َعهل بتحرَض 

فه العهود والهواثَق الدولَة أو بهوافقة صرَحة أو ضهنَة هنه، وَكون هذا الحظر أقوي فٍ هفعوله هن انتهاك كا

 ههنهج للسلطات الهصرَة للقتل خارج نطاق القانون.ظل عهل  ٍكل العالم ف ٍخٗقَة الهعهول بها فواْ

 :جرابم ههنهجة 

عبر إطٗق الرصاص العشوابٍ  ،وواجهها بالقهع إٖ ُهعاِرضةات الفاعلَال – أؼلب –لم َترك النظام الهصرٌ 

 علً هدنََن ُعزٍل أهثال:

بصحبة والده َإدٌ والذٌ كان  ،ربعة عشر عاًهاأالبالػ هن العهر ، هَوسؾ عبد القادر خفاج /الطفل -

 ،أفاد والده حسب هاف (،إبراهَمهسجد القابد ) أسكندرَة هحافظة صٗة الجهعة فٍ أحد أشهر هساجد

ًٗ  ،البطن واْخري بالصدر إحداهها تاأصاب ،قاهت قوات الشرطة بإطٗق رصاصتَن وذلك فٍ ، لَقع قتَ

 .ٖٕٔٓالسادس والعشرَن هن َولَو/تهوز
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هٍ فٍ تظاهرة وبَنها  ،طالبة ،تسعة عشر عاًها تبلُػ هن العهر ،هبة هللا جهال عبد العلَم/ فتاةهقتل ال -

 ٗأطلقت الشرطة علَها الرصاص فقتلت بتارَخ  – والدتها وـق إـادة – أسكندرَةسلهَة فٍ هحافظة 

 .َٕٗٔٓولَو/تهوز 

 

  

 

 

 

 

فٍ تظاهرة  تلت علً َد الشرطةقُ  ،عاًها ٘ٔفتاة تبلػ هن العهر  ،أبوبكر سندس رضا الطفلة/ هقتل -

 .ٕ٘ٔٓ/كانون الثانٍ َناَرٖٕبتارَخ  أسكندرَةبهحافظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

67 

 

 .َٕ٘ٔٓناَر/كانونٕٙفٍ  ،رة سلهَة بشارع طلعت حربَفٍ هس ،اغشَهاء الصب   /هقتل الناشطة -

 

 

 

 

 

 

 

ء قوات اْهن الهصرَة إثر اعتدا ،، هتؤثر بإصابته بطلق نارٌ فٍ الظهرأنس رهضاى هحهد خالد /هقتل -

 .َٕ٘ٔٓولَو/تهوزٗهحافظة الهنوفَة فٍ ببهدَنة السادات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .َٕ٘ٔٓولَو/تهوز ٗبحٍ الهعادٌ بالقاهرة فٍ تظاهرة سلهَة فٍ  ،هحهود أحهد /هقتل -
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 تطور ـٍ هنهجَة التصفَة الجسدَة هى قِبل قوات الشرطة الهصرَة:ال 

بتصفَة وقتل الهعارضَن فٍ بَوتهم أثناء نهًجا جدًَدا،  رَةانتهجت الشرطة الهص ٕ٘ٔٓهع بداَة عام  -

 ورصدنا ووثقنا عدة حوادث قتل خارج نطاق القضاء والهحاكهة هنها: ،القَام بعهلَات القبض علَهم

 البحَرة. بهحافظة رابد سعد ،عهر شعالى هقتل كل هن:  َٕ٘ٔٓناَر/كانون الثانٍ ٕ٘فٍ  .ٔ

 

 

 

 

 

 .أثناء القبض علَه بهحافظة دهَاط، حهدي الهندٌ .ٕ

 .بهحافظة بورسعَد بالل أساهة العربٍ /بهقتل ،ٕ٘ٔٓ َناَر/كانوالثانٍ ٕٙتكرر اْهر فٍ  .ٖ

 .هحافظة الجَزةب بناهَا ٌسَد شعراو /هقتل ،ٕ٘ٔٓوفٍ هارس/آذار .ٗ

 .بالشرقَة جهاد أبو الروس، صهَب عبد الكرَمأًَضا، هقتل/  ٕ٘ٔٓوفٍ هارس/آذار .٘

  ،حنفٍ عبد العظَمحسام بدر هرزوق، هحسى هحهد عطَة،  /هقتل ،ٕ٘ٔٓ /نَسانبرَلأ 8ٕوفٍ  .ٙ

 .بهحافظة بنٍ سوَؾ فٍ صعَد هصر ،رضا عبد السالم هحهود

طالب بكلَة  (سالم عطَطوإ)وشهرته  ،بو الهعارؾأإسالم  /قتلت الشرطة الطالب ٕ٘ٔٓوفٍ هاَو/أَار .7

 حان حسب ها أفاد شهود العَان.عقب إلقاء القبض علَه هن لجنة اٖهت ،عَن شهس الهندسة جاهعة

فٍ إحدي الشقق  (تسعة)لها هقتل  أعلنت وزارة الداخلَة فٍ بَانٍ  ،ٕ٘ٔٓثم فٍ هطلع َولَو/تهوز  .8

عضو ) اـٍالحناصر سالم سالم ، ناصر إبراهَمالفتاح هحهد  عبد، وهم: بهدَنة أكتوبر بهحافظة الجَزة

، السَد َوسؾ السَد دوَدار، سعد بدوٌ خلَفةجهال ، الدسوقٍ إبراهَمهشام (، هجلس الشعب السابق

 .هشام زكٍ الههدٌ، الحسَنٍ أحهدأساهة ، إسهاعَل أحهدطاهر  ، العجَزٌ أحهدهعتصم 
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بهحافظة  هن قرَة هلَج شبَن الكوم ،العاطٍ الفقٍ هحهد عبد /هقتل، ٕ٘ٔٓ َولَو/تهوز ٘فٍ و .9

 .ال هن كان بالهنزل قبل تفجَرهوقاهت باعتق ،عن طرَق تفجَر الهنزل وهو بداخلة ،هنوفَةال

كنَة فٍ هحافظة قاهت قوات هن الشرطة الهصرَة باقتحام شقة س ٕ٘ٔٓفٍ نهاَة َولَو/تهوز .ٓٔ

 ًٗ  .سعد أحهد وابل علٍ، /هن الجَزة وقتلت ك

وعقب صٗة العَد هباشرة ، َٕ٘ٔٓولَو/تهوز  ٙٔ وفٍ صباح أول أَام عَد الفطر الجهعة .ٔٔ

 فظة الجَزة.بهحا ٙقتلت قوات اْهن عدد 

 .عتقالهاهنزله أثناء  فٍبالجَزة  ٕ٘ٔٓأؼسطس/آب  ٙالخهَس ، هجدٌ بسَونٍ زَاى /تلقُ  .ٕٔ

(، أشخاص ٘وقتلت )الفَوم إحدي الهزارع  بهحافظة وفٍ الَوم التالٍ اقتحهت قوات الشرطة .ٖٔ

 .أَهى صالح، العزَز هَبة عبد، ربَع هراد، السالم حتَتة عبد، عبدالناصر علواىوهم: 

 أشهر جرَهة قتل خارج نطاق القانوى:رَجَن ٍ 

 ،جولَو رَجَنٍ /ختفاء الباحث أَطالٍاُرصد  ٕٙٔٓفبراَر/شَاط  ٖ ًَناَر/كانون الثانٍ إل ٕ٘فٍ الفترة هن 

اء التعذَب حسب تقارَر الطب قتله جرَّ هعد الشرطة الهصرَة هتورطة فٍ وتُ  ،آثار تعذَب وظهرت جثته وعلَها

 علوهات الهتداولة وفٍ ظل تضارب تصرَحات السلطات الرسهَة الهصرَة وتناقضها.الشرعٍ أَطالَة واله

وكشؾ تشرَح الجثة الذٌ جري فٍ إَطالَا أن الوفاة ناجهة عن ضربة عنَفة أسفل الُجهجهة، وكان السفَر 

وكالة أَطالٍ فٍ القاهرة، الذٌ شاهد الجثة فٍ هصر، قد قال إن الجثة تحهل آثار تعذَب وحروق، وقالت 

ًٗ عن هصادر ُهقربة هن هصادر الطب الشرعٍ، إّن كسر الرقبة جعله ؼَر قادر  )أنسا( أَطالَة لٓنباء، نق

 علً التنفس، كها أّن الجثة بها كسور أخري.

ا بالبرلهان هذكرات  عضوً  ٘ٙٔقدم عدد  ،ٕٙٔٓ /آذارهارس ٓٔ ٍوبهناسبة انعقاد جلسة البرلهان اْوربٍ ف

كها استعرض انتهاكات حقوق أنسان فً هصر  ،هن تعذَب وحشٍ، جولَو رَجَنٍ/ له شارحة لها تعرض

هن إخفاء قسرٌ واعتقال تعسفٍ وتعذَب وقتل خارج نطاق القانون واحتجاز أكثر هن  ٖٕٔٓعقب أحداث َولَو 

 ا لها ذكرته السلطات الهصرَة.وفقً  ،ٖٕٔٓ /تهوزألؾ شخص هنذ َولَو ٕٕٓٓٓ
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تحاد اْوربٍ وهصر، كها برهة بَن دول اٖوربٍ علً تعلَق اتفاقَات تصدَر السٗح الهُ وقد شدد البرلهان اْ

 .ٕطالبت السلطات أَطالَة بفتح تحقَق دولٍ فً هذه القضَة

تحاد دعوة اال" تحت عنوان: ٕٙٔٓ /آَارهاَو ٕ٘وفً هذا السَاق أصدرت هنظهة العفو الدولَة تقرَرها بتارَخ 

"إن نحو نصؾ الدول اْعضاء  جاء فَه:، "النتشار القتل والتعذَب االسالح لهصر هنعً األوروبٍ لوقؾ شحنات 

فٍ اٖتحاد اْوروبٍ قد خرقت التوجه العام فٍ اٖتحاد نحو تعلَق شحنات السٗح إلً هصر، هها َعنٍ أنها 

هرور حوالٍ ثٗث بعد  تجازؾ بالتورط فٍ هوجة هن أعهال القتل ؼَر الهشروع واٖختفاء القسرٌ والتعذَب.

سنوات علً أعهال القتل الجهاعَة التٍ أدت باٖتحاد اْوروبٍ إلً دعوة دوله اْعضاء َٔقاؾ شحنات 

 . اْسلحة لهصر، تدهورت أوضاع حقوق أنسان علً أرض الواقع

هكذا أصبح و ا.والهحاسبة تكاد تكون ؼاببة تهاهً  ،اٍ الذٌ تهارسه قوات اْهن هتفشًَ فٗ َزال القهع الداخل

وب العهل هن أسل اانبً ختفاء القسرٌ َهثل جلَات القبض التعسفٍ والتعذَب واٖاٖستخدام الهفرط للقوة وعه

إن دول اٖتحاد اٖوروبٍ عندها تقوم بتقدَم اْسلحة وهعدات الشرطة إلً القوات . اٖعتَادٌ لقوات اْهن

قبض التعسفٍ علً نطاق واسع، هذه الدول تتصرؾ الهصرَة التٍ تلجؤ إلً اٖختفاء القسرٌ والتعذَب وال

 برعونة وتجازؾ بؤنها قد تصبح بذلك ضالعة فٍ هذه اٖنتهاكات الفادحة".

تحاد اْوروبٍ عندها تقوم بتقدَم اْسلحة وهعدات الشرطة إلً القوات الهصرَة كها اعتبر التقرَر أن دول اٖ 

ض التعسفٍ علً نطاق واسع، هذه الدول تتصرؾ برعونة التٍ تلجؤ إلً اٖختفاء القسرٌ والتعذَب والقب

 .ٖوتجازؾ بؤنها قد تصبح بذلك ضالعة فٍ هذه اٖنتهاكات الفادحة

داخل سَارة هَكروباص دون سند هن ( هواطنَى ٘)قاهت قوات الشرطة بقتل  ٕٙٔٓهارس/آذارٕٗوفٍ هذا.. 

ن هإٖء القتلً هم الهتورطون فٍ أضحت فَه صدرته وزارة الداخلَة أووفٍ بَان أ ،و إجراء تحقَقاتأقانون 

 إٖ أن جهات التحقَق أَطالَة لم تقتنع بذلك. قتل،الحادث 

 :جرابم قتل الهواطنَى علً َد أهناء الشرطة 

هن أن تكون وظَفتهم أهن الهواطن َتحولون إلٍ أداة لقتله، ،أهناء الشرطة هم الهعاونون لضباط الشرطة ًٖ  وبد

هن  اكبَرً  راح ضحَة ذلك عدًدا ،عشوابٍ طٗق الرصاص هن السٗح الذٌ فٍ عهدتهم بشكلٍ إعلً  فلقد تجرأوا

وفٍ الخهسة أشهر الهاضَة  ،أهناء شرطة ٌَدأقتل علً  (حالة ٙٔ) عدد تم رصدف ،ٕ٘ٔٓاْبرَاء خٗل عام 

 أهناء شرطة. ٌَدأقتل علً ( تحاال ٙ) تم رصد ٕٙٔٓفقط هن العام 

                                                 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20MOTION%20P8-RC-2016-0338%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FEN 

3 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/eu-halt-arms-transfers-to-egypt-to-stop-fuelling-killings-and-torture 
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 قار االحتجازالوـاة داخل السجوى وه: 

َع الهحروهَى هى حرَاتهم عاهل جهَ  علً أن " ،هن العهد الخاص بالحقوق الهدنَة والسَاسَة ٓٔتنص الهادة 

ن هصر لها هعاََر خاصة فٍ هعاهلة أإٖ ، "تحترم الكراهة األصَلة ـٍ الشخص اإلنسانٍ نسانَة،إهعاهلة 

حزَران /نَهففٍ الفترة هن َو، لهعاََر الدولَةتهاًها ل اهخالفً  ،خاصةٍ  والسَاسََن بصفةٍ  ،عاهةٍ  بصفةٍ  السجناء

 وذلك لّتٍ:، وفاة داخل السجون وهقار اٖحتجاز (حالة 4٘ٗ، تم رصد )ٕٙٔٓبرَل/نَسان أوحتً  ٖٕٔٓ

 وهنع دخول اْدوَة.حتجزَن وعدم توفَر الرعاَة الطبَة والصحَة لله ،د للهرضًتعهَّ أههال الطبٍ الهُ  .ٔ

 .نتشار اْهراضالً إ ٌا َإدههَّ  ،حتجازعنابر وؼرؾ اٖالتكدس داخل ال .ٕ

 إنسانَة. ظروؾ ؼَر ٍطوَلة فٍد لهد ٌنفرادالحبس اٖ .ٖ
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 اإلػذاو

ًٖ  تعقوبة أعدام هن أبرز العقوبات التً أثار حتً  َٖٕٔٓولَو/تهوز  ذفٍ الفترة هن فٍ هصر احادً  جد

هفتٍ  إلً (هواطى 8ٔٗٔ) أوراق هحاكم الهصرَة بإحالةفقد صدرت قرارات هن ال ،ٕٙٔٓ/حزَران هَونَ

 1٘1)بإعدام  – ؼَر باتة –صدرت أحكام نهابَة  وقد عدام،ا للحكم علَهم بأٖستطٗع رأَه تههَدً  ٗالجههورَة

 .٘(هواطنَى 1)عدام فٍ عدد وقد تم تنفَذ حكم أ، قابلة للطعن علَها أهام هحكهة النقض( هواطى

 عقوبة اإلعدام: هى ٍالهوقؾ الدول 

 هن عقوبة أعدام َهَل ٍ، والهوقؾ الدولٍبالػ هن الهجتهع الدول بصفة عاهة حظَت باهتهامٍ  عقوبة أعدام

هدؾ إلً تَ  ،واتفاقات دولَة أو إقلَهَة صورة هعاهدات ٍوَترجم هذا الهوقؾ فوَتجه نحو إلؽاء هذه العقوبة. 

 الدول اْطراؾ. ٍعقوبة أعدام فإلؽاء 

 89عدد  تزاَد هستهر؛ وقد رصدت هنظهة العفو الدولَة ٍف ًاك دول ألؽت عقوبة أعدام وهٗحظ أن هنوَُ 

 دولة ألؽت عقوبة أعدام بالنسبة لجهَع الجرابم.

 ٖٓوَهكن اعتبار أن ، عشرة دول ألؽت عقوبة أعدام بالنسبة لجهَع الجرابم عدا الجرابم العسكرَة -

هن الناحَة العهلَة؛ إذ توجد هذه العقوبة فً تشرَعاتها العقابَة، وتصدر  دولة قد ألؽت عقوبة أعدام

الدول التً ألؽت عقوبة ؛ هها َرفع هجهوع ٍالواقع العهل ٍبها؛ ولكن هذه العقوبة ٖ تنفذ فأحكام قضابَة 

 دولة. 9ٕٔإلً  ٍالقانون والواقع العهل ٍأعدام ف

ًٖ ، 99ٓٔسبة لجهَع الجرابم هنذ عام الندولة عقوبة أعدام ب ٓٗوقد ألؽت أكثر هن  -  ٍف وهً تشهل دو

آسَا وهنطقة الهحَط  ٍ، وفٌوالبراجو ،والكوت دَفوار، وفً اْهرَكتَن هثل كندا ،أفرَقَا، هثل السنؽال

 ،والبوسنة والهرسك ،أرهَنَا با وجنوب القوقاز هثلوأور ٍ، وفهثل بوتان وساهوا، وتركهنستان ٌالهاد

 وتركَا. ،والجبل اْسود ،وصربَا ،نوالَونا ،وقبرص

لكل  علً أن: ،9ٙٙٔنصت الهادة السادسة هن اٖتفاقَة الدولَة للحقوق الهدنَة والسَاسَة لعام وقد  -

 فرد هن حَاته بشكلٍ  ٌالقانون هذا الحق، وٖ َجوز حرهان أ ٍإنسان الحق الطبَعً فً الحَاة، وَحه

 .ٍتعسف

 

                                                 
4 

 
ٍَّ انماضً غٍز ُيهَشو تأخذ رأي انًفرً انُهائًيزحهح إنشايٍح ػهى انماضً تئحانح أوراق انمضٍح إنى انًفرً إٌ كاٌ انحكى تاإلػذاو، ون ك

.
 

ًٍَّ ذى ذُفٍذ حكى اإلػذاو فٍهى، كاٌ انحكى صادًرا يٍ يحكًح ػظكزٌح نى ذرىافز فٍها يؼاٌٍز انًحاكًح انؼادنح 6) 5 يىاطٍٍُ( ي
.
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 باإلعدام: بَاى بالقضاَا الصادر ـَها أحكام 

 انًحافظح انمضٍح رلى انمضٍح تٍاٌ و
 انًحكىو

 ػهٍهى
 إجزاء آخز

 ػذد

 انًحانٍٍ

 2 انحكم تنفيذ 1 اإلسكندريت جابز سيدي جناياث 15663/2013 جاتز طٍذي أحذاز 1

 7 4/2015/ انحكم تنفيذ 7 انقهيىبيت عسكزيت 2014 نسنت 43 شزكض ػزب لضٍح 2

 528 وإحانت ونقض قبىل 37 انمنيا انمنيا جناياث 2013 نسنت 1824 انًٍُا يطاي 3
 683 وإحانت ونقض قبىل 183 انمنيا ةانعدو جناياث 2014ت نسن 300 انًٍُا انؼذوج يزكش 4
 10 وإحانت ونقض قبىل 10 انقهيىبيت قهيىب جناياث 2013نسنت  1185 لهٍىب طزٌك لطغ 5

 14 وإحانت ونقض قبىل 6 نجيزةا انجيزة جناياث 2013ت نسن 11818 االطرمايح يظجذ 6

 23 وإحانت ونقض قبىل 23 انجيزة انجيزة جناياث 2014ت نسن 938 فزاج انهىاء/ َثٍم يمرم 7

 4 وإحانت نقض قبىل 3 انجيزة  انماػذج ذُظٍى يغ انرخاتز 8

 26  اإلجزاءاث إعادة 26 انسىيس انعهيا اندونت منأ ناياثج 2013ت نسن 119 انظىٌض خهٍح 9
 5 باننقض 5 انجيزة انجيزة جناياث2014 نسنت 4338 أكرىتز خهٍح 10
 7 باننقض 7 بىرسعيد سماعهيتاإل عسكزيت جناياث 2014نسنت  44 طؼٍذ تىر 11

 3 باننقض 3 سماعيهيتاإل سماعهيتاإل  عسكزيت جناياث 2013ت نسن 397 ػظكزٌح لضٍح 12

 22 باننقض 22 جيزةان انجيزة جناياث 2013ت نسن 11010 2كزداطح يزكش 13

 183 باننقض 183 انجيزة انجيزة جناياث 2013ت نسن 12749  1كزداطح يزكش 14

 4 باننقض 4 انقاهزة هزةجناياث انقا 2013ت نسن 2414 انًمطى أحذاز 15

 14 باننقض 14 انجيزة انجيزة  جناياث 2014ت نسن 2210 راتؼح ػًهٍاخ غزفح 16
 9 باننقض 9 انشزقيت انشزقيت جناياث2014نسنت  24856 حثارج ػادل 17

 35 باننقض 7 انقاهزة  انثاٍَح رفح حثارج ػادل 18

 4 باننقض 1 اندقههيت انمنصىرة جناياث2013 نسنت 24977 1انًُصىرج 19

 1 باننقض 1 اندقههيت انمنصىرة جناياث2013 نسنت 25691 2انًُصىرج 20

 16 باننقض 16 انقاهزة نصز مدينت ولأ جناياث 2013 نسنت 56458 حًاص يغ انرخاتز 21

22 
  يٍ انهزوب

 انُطزوٌ وادي طجٍ
 105 باننقض 99 انقاهزة نصز مدينت ولأ جناياث 2013 نسنت 56460

 5 غيابي 5  عسكزيت جناياث 2015 نسنت 52 ػظكزٌح لضٍح 23
 1 غيابي 1 انجيزة انجيزة جناياث2014 نسنت 3388 ساٌذ انشٍخ 24

 5 باننقض 4 اندقههيت جناياث انمنصىرة  2013ت نسن 14950 انزدع خهٍح 25

 10 باننقض 9 اندقههيت انمنصىرة جناياث2014 نسنت 16850 انحارص لرم 26

 8 باننقض 8 انمنيا سمانىط جناياث 2014 نسنت 9310 طًانىط أحذاز 27

 12 باننقض 12 انشزقيت انقمح منيا جناياث2014 نسنت 51717 انشلاسٌك 28
 2 باننقض 2 انجيزة كتىبزأ ولأ جناياث 2014 نسنت  3612 رتؼاوي زاصأنر 29
 3 باننقض 3 اإلسكندريت شزقي باب جناياث 2013 نسنت 20091 اإلطكُذرٌح فض 30

 2 باننقض 2 انجيزة انجيزة جناياث كزداطح خهٍح 31

 10 15/10 10 انقاهزة انجديدة مصز جناياث2014 نسنت 4757 انظىاهزي 32

 8 نهمفتي 8 إحانت 8 انقاهزة عسكزيت انقاهزة غزب 2015 نسنت 174 ػظكزٌح حلضٍ 33

 6 نهمفتي 6 إحانت 0 اإلسكندريت اإلسكندريتجناياث عسكزيت  2014 نسنت 128 1انشٍخ كفز ػظكزٌح 34

 7  7 اإلسكندريت اإلسكندريت عسكزيت جناياث 2015نسنت  325 2انشٍخ كفز ػظكزٌح 35
 12 نهحكم ابزيم 28 تحديد 12  2015/  14494 رقم قضيت ىأوطٍ ذجًهز لضٍح 36
 1 باننقض  1 اإلسكندريت اإلسكندريت شزقجناياث  2014نسنت  1781 انًىنى فضم 37

 3 نهمفتي 3 إحانت  اندقههيت انمنصىرة جنىب كهي 2015 نسنت 200 3انًُصىرج 38

 7 اغيابي   نهمفتي 7 إحانت  انجيزة  انؼًزاٍَح ػُف أحذاز 39

 6 باننقض 6 انقاهزة انعهيا اندونت منأ 2014 نسنت 315 لطز يغ انرخاتز 40

 1813  757 اإلجًانً
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  ٌضهانات تكفل حهاَة حقوق الذَى َواجهوى عقوبة اإلعدام اعتهدها الهجلس االقتصاد

48ٗٔأَار/هاَو ٕ٘ ٍالهؤرخ ـ ٓ٘/48ٗٔواالجتهاعٍ بقراره 
ٙ
  

عدام، ٖ َجوز أن تفرض عقوبة أعدام إٖ فٍ أخطر الجرابم علً أن فٍ البلدان التٍ لم تلػ عقوبة أ .ٔ

َكون هفهوها أن نطاقها َنبؽٍ أٖ َتعدي الجرابم الهتعهدة التٍ تسفر نتابج ههَتة أو ؼَر ذلك هن النتابج 

 البالؽة الخطورة.

ً عقوبة الهوت ٖ َجوز أن تفرض عقوبة أعدام إٖ فٍ حالة جرَهة َنص القانون، وقت ارتكابها، عل .ٕ

فَها، علً أن َكون هفهوها أنه إذا أصبح حكم القانون َقضً بعد ارتكاب الجرَهة بفرض عقوبة أخؾ، 

 استفاد الهجرم هن ذلك.

ٖ َحكم بالهوت علً اْشخاص الذَن لم َبلؽوا سن الثاهنة عشرة وقت ارتكاب الجرَهة وٖ َنفذ حكم  .ٖ

 لوٖدة وٖ باْشخاص الذَن أصبحوا فاقدَن لقواهم العقلَة.أعدام بالحواهل أو باْههات الحدَثات ا

ٖ َدع  وهقنعٍ  واضحٍ  ا علً دلَلٍ ٖ َجوز فرض عقوبة أعدام إٖ حَنها َكون ذنب الشخص الهتهم قابهً  .ٗ

 ًٖ   ٌْ تفسَر بدَل للوقابع.هجا

راءات قانونَة ٖ َجوز تنفَذ عقوبة أعدام إٖ بهوجب حكم نهابٍ صادر عن هحكهة هختصة بعد إج .٘

 ٗٔتوفر كل الضهانات الههكنة لتؤهَن هحاكهة عادلة، ههاثلة علً اْقل للضهانات الواردة فٍ الهادة 

هن العهد الدولٍ الخاص بالحقوق الهدنَة والسَاسَة، بها فٍ ذلك حق أٌ شخص هشتبه فٍ ارتكابه 

علً هساعدة قانونَة كافَة فٍ كل  جرَهة َهكن أن تكون عقوبتها أعدام أو هتهم بارتكابها فٍ الحصول

 هراحل الهحاكهة.

لكل هن َحكم علَه بأعدام الحق فٍ اٖستبناؾ لدي هحكهة أعلً، وَنبؽٍ اتخاذ الخطوات الكفَلة بجعل  .ٙ

 هذا اٖستبناؾ إجبارَا.

حكم لكل هن َحكم علَه بأعدام الحق فٍ التهاس العفو، أو تخفَؾ الحكم، وَجوز هنح العفو أو تخفَؾ ال .7

 فٍ جهَع حاٖت عقوبة أعدام.

ٖ تنفذ عقوبة أعدام إلً أن َتم الفصل فٍ إجراءات اٖستبناؾ أو أَة إجراءات تتصل بالعفو أو تخفَؾ  .8

 الحكم.

 حَن تحدث عقوبة أعدام، تنفذ بحَث ٖ تسفر إٖ عن الحد اْدنً الههكن هن الهعاناة. .9

 

                                                 
 
  .1993حمىق اإلَظاٌ: يجًىػح صكىن دونٍح، انًجهذ األول، األيى انًرحذج، ٍَىٌىرن، 6
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 تشكَل دوابر اإلرهاب:  

َّٖ  ٕٗٔٓهن دستور  97ستور الهصرٌ نص فً الهادة بالرؼم هن أن الد  أهام قاضَه علً أٖ َحاكم شخص إ

القرار رقم دَسهبر/كانون اْول  ٖٕ ٍصدر فأ، إٖ أن وزَر العدل ستثنابَة هحظورةأن الهحاكم اٖو ،الطبَعٍ

 ن اْول، دَسهبر/كانو ٕٙبتخصَص دوابر جنابَة لنظر قضاَا أرهاب، وبتارَخ  ،ٖٕٔٓلسنة  ٕٔٗٓٔ

ستبناؾ القاهرة تشكَل دوابر خاصة بالقاهرة هشكلة هن قضاة تم إنتقاإهم هن هحاكم اقرر ربَس هحكهة 

ستبناؾ بتوزَع العهل عهوهَة لقضاة هحكهة اٖ، بالهخالفة لقرار الجهعَة ال(دوابر اإلرهاب، ُسهَت )الجناَات

، كها قاهت كل ٍ النظام، تختص بهحاكهة هعارض97ٕٔلسنة  ٙٗلسلطة القضابَة رقم ا لقانون اطبقً  ٍالقضاب

، وهن الهقرر أن اختَار ابرة أو أكثر لنظر قضاَا أرهابستبناؾ علً هستوي الجههورَة بتخصَص دادابرة 

ٖ تهلك التفوَض  أو قاض بعَنه لنظر دعوي هعَنة ٖ تهلكه الجهعَات العهوهَة للهحاكم، وهن ثمَّ  اهحكهة بعَنه

ا لٓسس اْصَلة التٍ َقوم علَها القضاء وقانون السلطة القضابَة، ا للقانون، وَهثل إهدارً فً فَه ها دام هخال

 .وَخالؾ ها استقرت علَه هحكهة النقض الهصرَة إذ قضت

 ٌهحكهة النقض للعوار القانونٍ الذعدام نقضتها لً أإا قاسَة جهاعَة وصلت وقد أصدرت هذه الهحاكم أحكاهً 

 أصابها.
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 7الَرهاكاخ تحك انطالبا

الهعاهد الهصرَة ههارسات ووحتً اللحظة الحالَة َواجه طٗب الجاهعات  َٖٕٔٓولَو/تهوز أحداث هنذ 

تعسفَة وانتهاكات للحرَات هن قبل السلطات الهصرَة، بدًءا هن حهٗت اٖعتقال التعسفٍ الهتكررة هن قبل 

ٖختفاء القسرٌ أو التعذَب، حتً وصل اْهر إلً ارتكاب جرابم اْجهزة اْهنَة، والتٍ َتبعها انتهاكات  فجة كا

قتل خارج إطار القانون بحق الطٗب بالتصفَة الهباشرة أو نتَجة استخدام العنؾ الهفرط فٍ فض الهظاهرات 

والتجهعات الهعارضة للنظام بهختلؾ توجهاتها، فٍ هخالفة واضحة لهواد الدستور الهصرٌ وهبادبه وفٍ 

علَها، ولم تقتصر اٖنتهاكات الهرّوعة بحق  والتصدَق للهواثَق الدولَة التٍ قاهت هصر بالتوقَع تجاهل تام

الطٗب علٍ اْجهزة اْهنَة فقط، حَث كان ٔدارات الجاهعات والهعاهد الهصرَة دور كبَر فٍ انتهاك وسلب 

 جاهعات والهدن الجاهعَة، حقوق الطٗب بإحالتهم إلً التحقَقات وإصدار قرارت تعسفَة بالفصل هن ال

وذلك علً خلفَة انتهاءاتهم السَاسَة واَْدولوجَة لَصبح الطٗب فٍ هصر بَن هطرقة اْجهزة اْهنَة وسندان 

 أدارة الجاهعَة.

 ، خاصة بـ:، العدَد هن اٖنتهاكات للطٗب8"هرصد طالب حرَةوقد رصد ووثق "

 .9عن جرابم أخفاء القسرٌ بحق طٗب الجاهعات والهعاهد الهصرَة تقرَر وًٖ:أ

ا: ًَ  .10عن الهحاكهات العسكرَة بحق طٗب الجاهعات والهعاهد الهصرَة تقرَر ثان

 .11عن جرابم التعذَب واٖنتهاكات داخل السجون بحق طٗب الجاهعات والهعاهد الهصرَة تقرَر ثالًثا:

 .12الجاهعات والهعاهد الهصرَةتقرَر عن جرابم القتل خارج إطار القانون بحق طٗب  رابًعا:

 .13تقرَر عن حاٖت الفصل التعسفٍ هن التعلَم بحق طٗب الجاهعات والهعاهد الهصرَة خاهًسا:

 

 

 
                                                 

كراتح هذا انرمزٌز تانرؼاوٌ انكايم يغ يزصذ طالب حزٌحذًد   7
.

 

 يؼٍُح تانشأٌ انطالتً.يؤطظح حمىلٍح   8

9 http://freedomseekers.org/News-13756 

10 http://freedomseekers.org/News-13818 

11 http://freedomseekers.org/News-14008 

12 http://freedomseekers.org/News-14091 

13 http://freedomseekers.org/News-14239 

http://freedomseekers.org/News-13756
http://freedomseekers.org/News-13818
http://freedomseekers.org/News-14008
http://freedomseekers.org/News-14091
http://freedomseekers.org/News-14239
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 االَرهاكاخ تحك األطفال

قد تعرضوا للقبض و ،حتً اِن ٖٕٔٓ َولَو/تهوز ٖ عدَدة هنذ هصر هن انتهاكاتٍ  ٍلم َسلم اْطفال ف

بالهخالفة  ،وأخري بالسجن ،وصدرت ضدهم أحكام بأعدام ،حتجازاٖهقار داخل  ٍعتداء الجنساٖووالتعذَب 

والهعاهدات الدولَة، كها عانً اْطفال هن انتهاكات روتَنَة  ٌالدستور الهصرالصرَحة لقانون الطفل و

 ،حَث تعرضوا لٕساءة الجسدَة والنفسَة، حتجازطول فترة اٖك هن خٗل حبسهم ووذل ،لحقوقهم أنسانَة

والعدَد هنهم هوقوؾ بتهم ٖ تهت للواقع أو القانون  ٍ،أسرهم أو العالم الخارجو تصال بهحاهَهمكذلك هنع اٖو

 صلة. ٌبؤ

ستهرار الحبس ٖبأضافة  ،َةؼَر إنسان احتجاز ؼالبً حَث هقار اٖ ،سَبة ظروؾٍ  ٍطفال فوقد ُحبس اْ ..هذا

ًٗ ٍ، حتَاطاٖ  .أو تعلَهَة عن انعدام فرص الحصول علً رعاَة طبَة هناسبة فض

 عة حصابَاتإ  :هجه 

 .طفل ٕٓٓٔعدد اْطفال الذَن قبض علَهم حتً اِن  -

 .طفل ٕٓٗهنهم حتً اِن  الهحبوسَنعدد  -

 .طفل ٕٓٔاْحداث الهختلفة  ٍعدد قتلً اْطفال ف -

 .طفل 8٘ٓاْطفال  هنت التعذَب عدد حاٖ -

 .طفل 8ٕأطفال  هن ٍعدد حاٖت العنؾ الجنس -

 نتهاكات:عرض لبعض اال 

  القانوى: نطاقالقتل خارج  :أواًل 

( َوم جهعة التفوَض) ٖٕٔٓ /تهوزَولَو ٕٙتل َوم ، قُ اعاهً  ٗٔ، َوسؾ عبد القادر خفاجًالطفل/  .ٔ

 .بأسكندرَة إبراهَمأهام هسجد القابد 

 ،تل برصاصة فٍ ظهرهقُ  ، الطالب فٍ الصؾ الثالث الثانوٌ،الوارث ههدوح عبد الوارث بدعالطفل/  .ٕ

 هدَنة الخانكة بهحافظة القلَوبَة.  ٍلنظام فضد ا ثرها أثناء هشاركته فً هسَرةإٍ علً توف  

 .ٕٗٔٓ /كانون الثانٍَناَر ٙإثر إصابتهها بطلق نارٌ  ،خلَل إبراهَمإسهاعَل ، حسى ؼانمالطفٗن/  .ٖ

اء قذَفة أُطلقت هن قوات الجَش تٗ جرَّ قُ  ،شرؾ سالم هلَل نصارأ، عدناى سالم هلَل نصارالطفٗن/  .ٗ

 .ٕٗٔٓ /كانون الثانٍَناَر ٓٔبتارَخ ، علً هنزلَهها شهال سَناء
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ها العدَد هن ، تم استقبال جثته بالعناَة الهركزة علٌَ، نجع حهادسهاعَلإ إبراهَم أحهد إبراهَمالطفل/  .٘

بَنها كانت الواقعة اعتقاله هع اثنَن هن الباعة الجابلَن نتَجة  ،والصعق بالكهرباء ٍالتعذَب البدنآثار 

 هشادة كٗهَة هع أحد الضباط.

ن أبعد  ،اء تعذَبه بقسم شرطة البساتَنوفً جرَّ دادَة تُ عالسنة الثالثة أ ٍ، فحسى ٌحسى نادالطفل/  .ٙ

ولً لفض اعتصام رابعة الذكري اْ ٍخرجت ف ٍالسلهَة التالتظاهرة  ٍهن القبض علَه فلقت قوات اْأ

 .ٕٗٔٓأؼسطس/آب  والنهضة

  اصابتهم جهَعً إتم قتلهم إثر  ،أحهدهؾ سالهه ر، أحهدخالد سالهه ، أحهدسارة سالهة اْطفال/  .7

 ، اء سقوط قذَفة صاروخَة بالقرب هن هنزلهم الكابن بقرَة الهطلة ؼربٍ هدَنة رفح الحدودَةجرَّ 

 .ٕٗٔٓ /كانون الثانٍَناَر ٕد اْح

 ،م نابهونعام واحد، تم قتله هو وآخرَن هن عابلته وه َبلػ هن العهر، ادزاَد سالم حه  الطفل الرضَع/  .8

 بهنطقة جنوب الجورة بالشَخ زوَد.، اء سقوط قذَفة أهام هنزله بقرَة الهقاطعةجرَّ 

الرصاص الحٍ فراد الشرطة أحد أق طٗإ، نتَجة ، هقَم بالبحَرةرضا هحسى ـتحٍ الشَخالطالب/  .9

  .بالبحَرة ةعلً سَارة بكوم حهاد

  ًٌَاإلخفاء القسر ا:ثان: 

الطالب بالصؾ الثانٍ  ،اىالحسَنٍ حس   إبراهَمعهر  /تم اختفاء الطفل ،ٕٗٔٓ /شباطفبراَر ٕٔبتارَخ  .ٔ

  .، بهحافظة الشرقَة هدَنة الزقازَقاعاهً  8ٔلثانوٌ البالػ هن العهر ا

 ا. عاهً  8ٔ، البالؽة هن العهر سهاعَل خلَفةإهاجر  /تم اختفاء الطفلة ،ٕٗٔٓ /آَارهاَو .ٕ

 . الطالب بالهرحلة الثانوَة ،حهزة صبرٌ طه /الطفلاختفاء تم  ،ٕٗٔٓهارس/آذار  ٕبارَخ  .ٖ

  ًاالحتجاز: ارب واالعتداءات الجنسَة داخل هق: حاالت التعذَاثالث 

ل داخل هحبسه بكوم الدكة، هن قب، م.أ.م /الطفل ًعل اجنسًَ  تم اٖعتداء ،ٕٗٔٓ ه/حزَرانَونَ ٔ بتارَخ

 دارة السجن.إالهساجَن الجنابََن بؤواهر هن 

فَد تُ  "باإلسكندرَةبهؤسسة كوم الدكة "كها ورد إلَنا شكاوي تفَد بتعذَب عدد كبَر هن اْطفال الهحتجزَن 

طفال أهام بتعهد إهانة اٖ (كوم الدكة) هإسسةل عن بوحَث َقوم الضابط الهسا، بهحاوٖت اٖعتداء علَهم جنسًَ 

 سلطات.الطفال السَاسََن أهام اْ ًوجعل الجنابََن َعتدوا عل ،الجنابََن
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 طفال الذَى تعرضو للتعذَب:نهاذج لحاالت األ

قَم ، الطالب بالهرحلة الثانوَة، الهُ شادٌ خالد حسى /تم تعذَب الطفل ،ٕٗٔٓ /آَارهاَو ٕٔبتارَخ  .ٔ

الهإسسة العقابَة بكوم إلً سبوع تم نقله أثم بعد  ،حَث اعتقل بقسم الهنتزة بسَدٌ بشر، ةبأسكندرَ

لً تورم شدَد إضافة بأ ،نتَجة لتعرضه لشحنة كهربابَةحالة هن الصرع والتشنج  ٍحَث َعان، الدكة

 عضابه التناسلَة وحروق نتَجة لٗعتداء.أ ٍف

، الهقَم ، الطالب الهرحلة الثانوَةناصر عبد الهنعمهشام  /تم تعذَب الطفل ،ٕٗٔٓهاَو/آَار  8 .ٕ

  ،ثناء تظاهرة بهنطقة السَوؾأهن ، حَث تم اعتقاله هن قبل قوات اْبهنطقة السَوؾ بأسكندرَة

ول علً لقابه هن الدور اْنتَجة ٔهنً َده الَ ٍا فللحركة كلًَ  اصبح فاقدً أوتم نقله لهإسسة كوم الدكة، 

تكهال هر الهجندَن باسأن الضابط ألً إضافة ، بأٍ الهإسسةهن قبل ضابط فة، درج الهإسسة العقابَ

سبب التعذَب ، وبحوذتهم ٌهن السٗح الذ ٍسه بالجزء الخلفأعلً ر هضرب الطفل، حَث قاهوا بضرب

دارة إلتواجد هع الجنابََن، حَث تعهدت بعدم اٍ الهإسسة العقابَة ن الطفل طلب هن الهسإولَن فأ

ورفضت النَابة العاهة إثبات حالته فٍ طفال السَاسََن هع الجنابََن لهضاَقتهم، جن اْبسالسجن 

 .ب الشرعٍالط ًعرضه علهحضر التحقَق، أو 

بهإسسة الهرج حتجز ، الطالب الهرحلة الثانوَة، هقَم بهحافظة كفر الشَخ، هُ عهار ـرحات الدَبالطفل/  .ٖ

  ،نفاق القبض علَهألقت قوات شرطة هترو اٖ "،البلد طرة"العقابَة، حَث تم اعتقاله هن هحطة هترو 

واٖحتجاز بالهإسسة العقابَة  ،النَابة العاهة ثمَّ  ،تم التحقَق هعه بقسم شرطة الهعادٌ بوحدة الهباحث ثمَّ 

، و قد كان ل شرطةالهإسسة وهعهم رجا ٍَه هن قبل الجنابََن بإشراؾ هوظفم التعدٌ علت ،بالهرج

تبَن وجود كدهات هتفرقة بالجسد وتورم أسفل العَنَن جراء التذنَب ول بالخارج، ا هن اٖتصاههنوعً 

قوات ، نتَجة ُههارسات الحركات العصبَة للَدَن ًا أفقده السَطرة علههَّ  ،برفع الَدَن طوال الَوم

 .، حسب رواَة أهلهبؤواهر هن هوظفٍ الهإسسة العقابَةهعه الشرطة والجنابََن 

  ًاز ؼَر آدهَة:: أهاكى احتجارابع 

ناشدت أسر اْطفال الهعتقلَن فٍ الهإسسة العقابَة فٍ الهرج، فٍ القلَوبَة، الهنظهات الحقوقَة بالتدخل ٔنقاذ 

 أطفالها الهعتقلَن، الذَن َواجهون الهوت تحت التعذَب، هن قبل الهسإولَن فٍ الهإسسة.
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 ..وذكرت اْسر، فٍ بَان صحافٍ

، صفوت أحهد، عاصم عبد الحلَم /العقابَة، هن قبل الضابطَناْحداث ب تقلَن"َتواصل اٖعتداء علً الهع

 ".رضا أبو العز /، واْخصابٍهحهد ساهٍ الطوخٍ/ بأضافة لٓخصابٍ اٖجتهاعٍ

 ..ضافت اْسروأ

نهال علَهم اا، وحَن رفض بعض الهعتقلَن ذلك، ، بحرق هٗبس الهعتقلَن وتقطَعهصفوت أحهد/ قام الضابط"

خصابٍ بعنبر ، اْرضا أبو العز واْخصابٍ/ احتَاطٍ، ٖ، اْخصابٍ بعنبر هحهد ساهٍ الطوخٍ /هنكل 

 .اْهن الهركزٌ" ٍلهخبرون وأفراد اْهن بضربهم بعصطٗبع )أ( بالضرب، كها قام ا

  ًهحاكهات عسكرَة:اخاهس : 

 لقصر للهحاكهات العسكرَة، اْطفال هن الهحاكهات العسكرَة، حَث أُحَل العشرات هن اْطفال ا لم َنج

ا فٍ قضَة جناَات العسكرَة هع والده الهعتقل حالًَ  ةإلً الهحاكهأعوام،  8، هحهد هجدٌ طلب /تم إحالة الطفلو

 أعوام،  ٗ، هنصور قرنٍ أحهد، وكذلك هع الطفل/ هحول كهرباء ٙٔ، بتههة تفجَر بالفَوم سنورس 9ٖٙٔ

 .تم الحكم علَه بالهإبد

  ًنتهاكات:ري لال: صور أخاسادس 

 (.ٍهن جهات ؼَر هختصة )ضباط أهن وطنو ،التحقَق هع اْطفال واستجوابهم دون وجود هحاهَن .ٔ

َُعرض حَاتهم ههَّ  ،احتجاز هع بالؽَن وهتههَن خطرَن .ٕ  سلوكَاتهم للخطر.وا 

 ودون هحاكهة. ٍفال لفترات طوَلة دون هبرر قانونحبس اْط .ٖ

عشرة طفل  ٕٗحَث وصل اْهر إلً تؽرَم  ،صورة ؼَر هسبوقةوب ،تؽرَم اْطفال هبالػ هالَة طابلة .ٗ

 طفل. لكل  اٖؾ جنَهً آ

 ي إلً تفاقم وتدهور الحالة الصحَة للبعض هنهم.ا أدَّ ههَّ  ،عدم هراعاة حالة اْطفال الصحَة .٘
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  ًهحاكهات جابرة:سابعا : 

، طفل 7ٗفَها هحاكهة  لتً تمَّ وا ،(أحداث كوم الدكةهنها قضَة ) ،تعرض اْطفال لهحاكهات وأحكام جابرة

 جناَات العطارَن،  ٕٗٔٓلسنة  8ٕٕٓ٘فٍ القضَة رقم  ٕٙٔٓهارس/آذار  7ٔفٍ  وُحكم علَهم

 وسنتَن هراقبة.  ،سنتَنبالسجن 

 هم الهتحدة:تقرَر األ 

َقّدر  ،َٕ٘ٔٓار آوحتً نهاَة هاَو/ َولَو/تهوز ٖالتقرَر أّكد أن عدد اْطفال الذَن تم اعتقالهم هنذ أحداث 

وذكر التقرَر أّنه فٍ هعسكر اْهن الهركزٌ بهدَنة بنها، شهال  ،اعاهً  8ٔطفل تحت سن  ٕٖٓٓبؤكثر هن 

ّدر عدد اْطفال الهحتجزَن فَه بؤكثر حتجاز واعتقال اْطفال، قُ ا ٖالقاهرة، والذٌ َتم التعاهل هعه باعتباره هكانً 

دنٍ والعنؾ عاهلة سَبة تصل إلً التعذَب البعاهلتهم هطفل، كها َتم هنع الزَارة عنهم، وتجرٌ ه ٖٓٓهن 

 الجنسٍ.
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 جوانًحايا ءاطرمالل انمضا

سَادة القانون واستقٗل القضاء ونزاهة القضاة والهحاهَن كقضاء واقؾ ضهان حقَقٍ للحقوق والحرَات، 

َّٖ  ،فالقضاة والهحاهون هها حراس العدالة فٍ أٌ وطنٍ  ام الهصرٌ كانت له إجراءات فإن النظ،  فٍ هصرإ

 لحقوق أنسان. اصارخً  اد القضاة والهحاهَن تهثل انتهاكً خاصة ض

 :عزل القضاة 

الحفاظ علً الحقوق والحرَات العاهة  ٍأداء ههاههم ضهانة حقَقَة ف ٍاستقٗل أعضاء السلطة القضابَة فَعتبر 

ون بش ٍالسافر فإسسة تدخل السلطة التنفَذَة رصدت اله ،ٖٕٔٓ /تهوزاعقاب الثالث هن َولَو ٍ، وفللهواطنَن

 .لً حد العزل هن الوظَفةإوصل  ،السلطة القضابَة

ا هن هناصبهم القضابَة، وإحالتهم  ٗٗ أقدم النظام علً عزلوحق القضاة،  ٍ" فهذبحةخطوة تعتبر " ٍوف ًَ قاض

 .ضدهمببٗؼات قُدهت  – هى وجهة نظر النظام –للتقاعد، بناًء علً خٗفات سَاسَة 
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 :الهحاهوى 

تحقَق  ٍهنة حرة تشارك السلطة القضابَة فتعتبر الهحاهاة ه ،ٕٗٔٓهن دستور  98ٔبالرؼم هن أن الهادة 

الهحاكم  وأن الهحاهون َتهتعون أثناء تؤدَتهم حق الدفاع أهام ،العدالة وسَادة القانون وكفالة حق الدفاع

كها حظرت  ستدٖل،م جهات التحقَق واٖالقانون هع سرَانها علَهم أها ٍم فتقررت له ٍبالضهانات والحهاَة الت

حق  ٍنا رصدنا العدَد هن اٖنتهاكات فالقبض علً الهحاهً أو احتجازه أثناء هباشرته حق الدفاع، إٖ أن

ا ا صارخً ثل انتهاكً بها َه ،بالقبض علَهم هن الحَلولة بَنهم وبَن هقابلة هوكلَهم الهحبوسَن وانتهاءً  الهحاهَن بدءً 

 . القانون الدولٍ ٍلواردة فلضهانات الهحاهَن ا

 أبرز الهحاهوى داخل السجوى
ٔٗ
: 

 الهحاـظة اسم الهحاهٍ م
 سوانأ  .ٍهحهود عل أحهد ٔ

 سوانأ .خالد عبد العزَز أحهد عَسً ٕ

 سوانأ .هحهود َوسؾ هحهود ٖ

 سوانأ .ساهه َوسؾأ ٗ

 سوانأ .وابل هحهد بكري أحهد ٘

 سكندرَةأ .السَد هحهد إبراهَم ٙ

 سكندرَةأ .سعد رهضاى هحهد إبراهَم 7

 سكندرَةأ .ٌعبد العزَز الهنشاو إبراهَم 8

 سكندرَةأ  .هحهد هحهود هناع إبراهَم 9

 سكندرَةأ  .أحهد شحاته السَد حسى ٓٔ

 سكندرَةأ  .ساهة هحهد هحهد جهالأ ٔٔ

 سكندرَةٔا  .الحسى هحهد إسهاعَل ٕٔ

 سكندرَةأ  .إبراهَم السَد هحهد أبو َوسؾ ٖٔ

 سكندرَةأ  .إبراهَم عباس عوَس ٗٔ

 سكندرَةأ  .أحهد هحهد هرسً ٘ٔ

 سكندرَةأ  .تاهر طاهر ٙٔ

 سكندرَةأ  .جاسر هحهد حنفٍ الزهَرٌ 7ٔ

 سكندرَةأ  .حسَى حنفً حسَى 8ٔ

 َةسكندرأ  .خالد أحهد عبد الهجَد 9ٔ

 سكندرَةأ  .صبحً صالح هوسً ٕٓ

 سكندرَةأ  .صبري ؼانم خفاجه ٕٔ

 سكندرَةأ  .عادل عبد الكرَم ٕٕ

 سكندرَةأ  .عبد الوهاب هحهد عبد الوهاب ٖٕ

 سكندرَةأ  .علٍ إبراهَم هحهد الصَاد ٕٗ

 سكندرَةأ .هحهد إبراهَم حسى سعَد ٕ٘
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 درَةسكنأ  .هحهد سعَد هحهد أحهد 7ٕ

 سكندرَةأ  .هحهد سالهة أحهد عبد السالم 8ٕ

 سكندرَةأ .هحهد عبد السالم أبو بكر 9ٕ

 سكندرَةأ .هحهد عنبر ٖٓ

 سكندرَةأ  .أحهد هحهود إبراهَم هحهود ٖٔ

 سكندرَةأ  .هحهود هرسٍ قطب علٍ ٕٖ

 سكندرَةأ  .هصطفً هحهود عوض جاهَى ٖٖ

 سكندرَةأ  .مهصطفٍ إبراهَم إبراهَ ٖٗ

 سكندرَةأ  .نادر أساهة عبد الؽفار ٖ٘

 سكندرَةأ  .ولَد أحهد هحهد أحهد ٖٙ

 سكندرَةأ  .ولَد علٍ السَد السَد الجندٌ 7ٖ

 سكندرَةأ  .َاسر عبد هللا سلَهاى كَالى 8ٖ

 سكندرَةأ  .َوسؾ علٍ حسى 9ٖ

 أسكندرَة .هاهَنور الهصرٌ ٓٗ

 سهاعَلَةأ .بد الهحسى خلَفةأحهد هحهد ع ٔٗ

 سهاعَلَةأ .شرؾ هحهد علً حسىأ ٕٗ

 سهاعَلَةأ .رهضاى عبد الباسط عبد الرازق ٖٗ

 سهاعَلَةأ .الهادي رـاعً عبد العلَم هحهدعبد ٗٗ

 سهاعَلَةأ .عالء علً أحهد هحهد حسونه ٘ٗ

 سهاعَلَةأ .ٌهحهد إبراهَم هحهد الهاد ٙٗ

 سهاعَلَةأ .بو الهجدألرحهى هحهد عبد ا 7ٗ

 سهاعَلَةأ .هحهد ـتحً سلَهاى العهدة 8ٗ

 سهاعَلَةأ .هحهود الحسَنً هحهود 9ٗ

 سهاعَلَةأ .هوسً هحهد سلَم حسَى ٓ٘

 البحَرة .سهاعَل أحهدإـت هحهد أساهه رأ ٔ٘

 البحَرة .هللا عبد سهاعَل أحهدإـت هحهد أر ٕ٘

 البحَرة .حشهت عبد الحهَدشرَؾ عبد الحهَد أحهد  ٖ٘

 البحَرة .هحهود هحهد البنا ٍطارق عل ٗ٘

 البحَرة .طور بوأبَوهٍ  ًعصام هصطف ٘٘

 البحَرة .شوشه بوأهوى هحهد هحهد السَد أه ٙ٘

 البحَرة .هاهر هحهد هحهد شلبٍ 7٘

 البحَرة .بو علوأبو الهكارم أهحهد سعد  8٘

 البحَرة .هحهد عبد هللا عوض علٍ 9٘

 البحَرة .العاطٍ علٍ رزق هحهد عبد ٓٙ

 البحَرة .الفتاح سعد عاهر هحهد عبد ٔٙ

 البحَرة .الرحَم هحهد عبد ًهحهد هصطف ٕٙ

 البحَرة .ههدوح عبد العاطً علً إبراهَم رزق ٖٙ

 البحَرة .اللطَؾ هحهد الحلفاوٌ هؤهى عبد ٗٙ

 البحَرة .هانٍ هحهد قاسم هحهد قاسم ٘ٙ

 البحَرة .درَس الدـراوٌإاؼب هشام سعد ر ٙٙ

 الجَزة .الدهب بوأأحهد سَد رَاض  7ٙ
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 الجَزة .أحهد عبد الواحد أحهد 8ٙ

 الجَزة .جهال رجب رَحاى 9ٙ

 الجَزة .بو اسهاعَلأحازم صالح  7ٓ

 الجَزة .حجاج الطاهر هحهد 7ٔ

 الجَزة .خالد عبد الناصر هحهود 7ٕ

 الجَزة .خالد هحهد عوض 7ٖ

 الجَزة .بوسرَع حسانَىأ رهضاى 7ٗ

 الجَزة .رهضاى عاصم عبد السالم 7٘

 الجَزة .بوعَشأسَد  7ٙ

 الجَزة .صالح هنصور عبد الهعز 77

 الجَزة .ٍعادل عبد الهقصود هدبول 78

 الجَزة .ٍعبد الؽنً هحهد عبد الؽن 79

 الجَزة  .العاطٍ إبراهَم عبد 8ٓ

 الجَزة .عهراى العزَز هحهد عبد 8ٔ

 الجَزة .عهرو أحهد ـضل داود 8ٕ

 الجَزة .الحاـظ هحهد أحهد عبد 8ٖ

 الجَزة .هحهد راتب هحهد 8ٗ

 الجَزة .هللا هحهد سعد عبد 8٘

 الجَزة .هحهد عبد الكرَم عرـه 8ٙ

 الجَزة .أحهد إبراهَم ٍهحهد عل 87

 الجَزة .هحهود السَد عبد الحكَم 88

 الجَزة .هصطفً هحهد عواد البطاوي 89

 الجَزة .نجاح هحهد هبروك 9ٓ

 الجَزة .نوح أحهد الشاهد 9ٔ

 الجَزة .ٍهانً سعَد االرناؤوط 9ٕ

 الجَزة .ولَد نجاح عبد السالم 9ٖ

 الجَزة .َاسر هحهد ـتحً 9ٗ

 الشرقَة  .الحسَنً إبراهَم الحسَنً 9٘

 الشرقَة .سعَد هحهد هحهد شباَى 9ٙ

 الشرقَة .هحهد الحنوى أحهد 97

 الشرقَة .جَه النجارو 98

 الشرقَة  .خالد عوض عبد الجلَل شهواى 99

 الشرقَة .هنصور صالح الدَى الهادٌ ٓٓٔ

 الشرقَة .عبد هللا جودة البحرواٌ عبد هللا ٔٓٔ

 الشرقَة .أحهد إبراهَم الحسَنٍ ٕٓٔ

 الشرقَة  .هحهد الحنوى أحهد هحهود ٖٓٔ

 الشرقَة .رٌطارق إبراهَم أحهد عبد الفتاح الجاب ٗٓٔ

 الشرقَة .أبو بكر أحهد أحهد لطفٍ كفاـٍ ٘ٓٔ

 الشرقَة .الحسَنٍ إبراهَم الحسَنٍ حساى ٙٓٔ

 الشرقَة .وجَه هحهد شحاتة النجار 7ٓٔ

 الشرقَة .سهَر حسى إبراهَم الوكَل 8ٓٔ
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 الشرقَة .هللا سعد حسى أحهد عبد 9ٓٔ

 الشرقَة  .أَهى عهر حسى عدس ٓٔٔ

 الشرقَة  .عبد العال الهنشاوٌ أشرؾ شحاتة ٔٔٔ

 الشرقَة  .أحهد هصطفٍ الشحات دحروج ٕٔٔ

 الشرقَة  .عالء هحهد نجَب ٖٔٔ

 الشرقَة  .عبد الرحهى هحهد ـوزٌ داود ٗٔٔ

 الشرقَة .هحهد جهال السَد عبد الفتاح ٘ٔٔ

 الشرقَة .هحهد َحٍَ بَوهٍ خلَل ٙٔٔ

 الشرقَة .هحهد هحهد ؼانم 7ٔٔ

 الشرقَة .رسٍ ؼنَم األعصرسعَد ه 8ٔٔ

 الشرقَة .هاشم سالهة عودة 9ٔٔ

 الشرقَة  .الدهب بوأالدهب حسى حاهد  أبو ٕٓٔ

 الشرقَة  .راهٍ هحهود عبد العزَز الهكاوٌ ٕٔٔ

 الشرقَة  .عادل ـتحً هحهد حسى ٕٕٔ

 الشرقَة  .الوهاب هحهد هحهد هحهد عبد ٖٕٔ

 الشرقَة .حهاده إبراهَم أحهد هحهد ٕٗٔ

 الشرقَة .سعَد هحهد هحهد شباَك ٕ٘ٔ

 الشرقَة .هحهد أحهد سالم َوسؾ ٕٙٔ

 الشرقَة  .هحهد إبراهَم َوسؾ هحهد 7ٕٔ

 الشرقَة .أحهد لطفٍ السَد هحهد 8ٕٔ

 الشرقَة .خالد السَد هحهد علٍ بقرَة 9ٕٔ

 الشرقَة .السَد هحهد أحهد هصطفً ٖٓٔ

 الشرقَة .ٍرشاد علً حسَى الصوالح ٖٔٔ

 الشرقَة .الهنعم عبدالعزَز عهر عبد ٕٖٔ

 الشرقَة .َاسر هحهود أحهد البلبوشً ٖٖٔ

 الشرقَة .السهَع عسر أحهد عبد ٖٗٔ

 الشرقَة .السَد سعَد أحهد هحهد خلؾ ٖ٘ٔ

 الشرقَة .هَثم عبدالحكَم هحهد األهَى العاَدي ٖٙٔ

 الؽربَة .هحهد أحهد راؼب دراز 7ٖٔ

 الؽربَة .هسعد هحهد الحهاقً 8ٖٔ

 الؽربَة .الهحهدٌ سعد ًهصطف 9ٖٔ

 الهنوفَة .ٌأحهد هبروك الهناو ٓٗٔ

 الهنَا .إبراهَم جبر عبد الستار ٔٗٔ

 الهنَا .ٌبكرإبراهَم السَد حنفاو بوأ ٕٗٔ

 الهنَا .ٍأحهد رهضاى أحهد البلهاس ٖٗٔ

 الهنَا .أحهد هحهد إبراهَم دحدوح ٗٗٔ

 الهنَا .أحهد هحهد إبراهَم سرحاى ٘ٗٔ

 الهنَا .أحهد هحهد أحهد البنا ٙٗٔ

 الهنَا  .أحهد هحهد عَد 7ٗٔ

 الهنَا .بو بكر هحهدأساهه أ 8ٗٔ

 الهنَا .شرؾ ؼرَانً الضبعأ 9ٗٔ
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 الهنَا .َهى حهدي هحهدأ ٓ٘ٔ

 الهنَا .بكر هحهد هحهد عَد ٔ٘ٔ

 الهنَا .جهال رشدي هحهد عَد ٕ٘ٔ

 الهنَا .جهال عبد الداَم ٖ٘ٔ

 الهنَا .جهال هحهد هحهد نصار ٗ٘ٔ

 الهنَا .ٍرشدي هرس ٌحجاز ٘٘ٔ

 الهنَا .خالد هحهد أحهد ٙ٘ٔ

 الهنَا .ٌخضر الصعَد 7٘ٔ

 الهنَا .ٌنصارخلؾ هحهد هحهد األ 8٘ٔ

 الهنَا .رجب هحهد عبود 9٘ٔ

 الهنَا .الرحهى رضا عبد الباسط عبد ٓٙٔ

 الهنَا .رضا عبد الهحسى حسى ٔٙٔ

 الهنَا .ٍَوسؾ عبد الباقرضا  ٕٙٔ

 الهنَا .ساهح نصر ٖٙٔ

 الهنَا .عبد الباسط أحهد ٌسر ٗٙٔ

 الهنَا .ٌهحهد هحهد سعود ٌسعود ٘ٙٔ

 الهنَا .شرؾ حهدي ههاود ٙٙٔ

 الهنَا .شعباى عربَد عوَس 7ٙٔ

 الهنَا .بو النصرأطارق شحاته قاسم  8ٙٔ

 الهنَا .طارق عهر ـكري 9ٙٔ

 الهنَا .ربو بكأطه سَد  7ٓٔ

 الهنَا .عادل ـاروق 7ٔٔ

 الهنَا .عادل هصطفً رهضاى 7ٕٔ

 الهنَا .ٌعبد الحهَد الحصر 7ٖٔ

 الهنَا .عبد الهنعم هحهد جالل 7ٗٔ

 الهنَا .عبد العظَم ٍعل 7٘ٔ

 الهنَا .ٍعهاد الدَى هحهد عل 7ٙٔ

 الهنَا .عهر علً إبراهَم 77ٔ

 الهنَا .هحهد ٍعهراى رسه 78ٔ

 الهنَا .توـَق هحهد قندَل عَد 79ٔ

 الهنَا .عَد سَد عبد الحهَد 8ٓٔ

 الهنَا .هحهد توـَق عبد الحاـظ 8ٔٔ

 الهنَا .ٍهحهد حسَى زك 8ٕٔ

 الهنَا .هحهد سعد ٍهحهد حله 8ٖٔ

 الهنَا .هحهد شعباى عبد الحاـظ 8ٗٔ

 الهنَا .هحهد عبد الداَم حسى 8٘ٔ

 الهنَا .عبد النعَم ٍهحهد ـرؼل 8ٙٔ

 الهنَا .الرحَم هحهود سَد عبد 87ٔ

 الهنَا .هصطفً أحهد حرب 88ٔ

 الهنَا .هصطفً َحًَ هحهد 89ٔ

 الهنَا  .عبد الحلَم ةهعتهد ساله 9ٓٔ
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 الهنَا .ههدي لطفً توـَق 9ٔٔ

 الهنَا .ناجح هحهد شَخوى 9ٕٔ

 الهنَا .وابل سَد حسى 9ٖٔ

 بنٍ سوَؾ .أحهد رـعت سَد 9ٗٔ

 بنٍ سوَؾ .هد طهعادل رجب هح 9٘ٔ

 بورسعَد .الرحهى أحهد قندَل عبد 9ٙٔ

 بورسعَد .عبد العال عبد العال إبراهَم ٍعل 97ٔ

 دقهلَةال  .ٌأحهد طاهر أشرؾ عبد الهاد 98ٔ

 دقهلَةال  .ثروت القطب هحهد هحهد أحهد 99ٔ

 دقهلَةال   .هحهد إبراهَم هحهد شهس الدَى ٕٓٓ

 هلَةدقال  .هصطفً هحهود رهضاى ٕٔٓ

 دقهلَةال  .هشام هحهد السَد أحهد الشربَنً ٕٕٓ

 سوهاج .حشهت بخَت أحهد ٖٕٓ

 سوهاج .شهس الدَى أحهد عطا هللا ٕٗٓ

 سوهاج .عهر أحهد ـتحً عبد الرحَم ٕ٘ٓ

 سوهاج .عهرو أحهد هحهود ٕٙٓ

 سوهاج .هنصور هندي هحهدَى 7ٕٓ

 سوهاج .هؤهى السَد أحهد 8ٕٓ

 القاهرة .هحهد رشاد عزب 9ٕٓ

 القاهرة .هحهود صابر ٕٓٔ

 القاهرة .هالك عدلٍ ٕٔٔ

 القاهرة .إسالم سالهة ٕٕٔ

 القاهرة .هَثم هحّهدَى ٖٕٔ

 كفر الشَخ  .بو شعَشع هحهدأإبراهَم  ٕٗٔ

 كفر الشَخ .عبد هللا علٍ علٍ شعالى ٕ٘ٔ

 كفر الشَخ .عبد السالم قطب إبراهَم شاهَى ٕٙٔ

 كفر الشَخ .باركهحهد هسعد هحهد ه 7ٕٔ
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 انرىصٍاخ

 "، باِتٍ:JHR –هؤسسة عدالة لحقوق اإلنساى "توصٍ وتوثَقه،  هفٍ إطار ها تم رصد

ا علً َد القوات الهعتقلَن علً ذهة قضاَا التعبَر عن الرأي وأفراج الفورٌ عن كافة  - ًَ الهختفَن قسر

 . اْهنَة

 ً أوضاع السجون وهقار اٖحتجاز للوقوؾ عل تشكَل لجنة تقصٍ حقابق هن قبل اْهم الهتحدة -

 وهحاسبة الهسبولَن عن  ،والتعذَب ءجرابم أههال الطبٍ والقتل البطٍ ، والتحقَق فٍهصر فٍ

  ابم.هذه الجر

لهقرات السرَة التابعة لجهاز الشرطة والسجون وهعسكرات اْهن لالنَابة العاهة  رقابةتفعَل دور  -

 لً الهحاكهة الجنابَة.إعن هخالفة القانون تقدَم الهسبولَن و ،وهقار اٖحتجازالهركزٌ 

 .وتقدَم تقارَر عن الهحتجزَن بها ،السهاح للهنظهات الحقوقَة بزَارة السجون وأهاكن اٖحتجاز -

وهحاسبة الهسإولَن عن  ،وقؾ اٖنتهاكات الجسَهة وأعهال العنؾ التٍ تقوم بها السلطة هع الُهحتجزَن -

 ذلك.

لتزام بالقانون حرَة الرأٌ والتعبَر، وضرورة اٖ أّن لكل إنسان ًَق الدولَة التٍ نصت علالهواث احترام -

 .فٍ التعاهل هع الهحتجزَن

قول النابؽة، وإطٗق سراحهم، وهعاهلتهم بالهعاهلة التٍ تلَق بالعلهاء، حتً ولو كان هناك عاحترام ال -

 اختٗؾ سَاسٍ بَنهم وبَن النظام الحاكم. 

 التظاهر وهكافحة أرهابنَن او، وأخصها قوالهقَدة للحقوق والحرَات َن سَبة السهعةإلؽاء القوان -

 الذي وسع اختصاصات القضاء العسكرٌ. ٕٗٔٓلسنة  ٖٙٔوالقانون رقم 

السَاسٍ واٖقتصادٌ واٖجتهاعٍ  يواضحة لتهكَن الهرأة علً الهستو ضرورة تبنٍ استراتَجَة -

 .والههنٍ

، واٖلتزام بالهعاََر الدولَة فٍ الهعاهدات واْطفال وسات علً خلفَة سَاسَةالنساء الهحبإطٗق سراح  -

 والطفل.واٖتفاقَات الخاصة بترسَخ حقوق الهرأة 

هن هحاكم  هموإلؽاء كافة اْحكام التٍ صدرت ضد إحالة الهدنََن إلً الهحاكهات العسكرَة عدم -

 .عسكرَة

 .َا التعبَر عن الرأٌالصادرة فٍ قضاوقؾ تنفَذ جهَع أحكام أعدام  -

 دوابر أرهاب. وقؾ تنفَذ قرار وزَر العدل بتشكَل -

 .تحقَق فٍ جهَع حاٖت القتل خارج نطاق القضاء، التٍ تهت خٗل الثٗث سنوات السابقةال -
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طالب هجلس اْهن بفتح تحقَق دولٍ شاهل ُهحاَد، للوقوؾ علً كافة أجراءات واٖنتهاكات التٍ نُ  -

سَناء، وهدي ُهخالفة الهإسسة العسكرَة للقانون الدولٍ والقانون الدولٍ أنسانٍ وقعت ضد هواطنٍ 

حَث أن هصر ُهصدقة ،  هن عدهه، وتقدَم ُهجرهٍ الحرب واٖنتهاكات إلً الهحاكهات الدولَة العادلة

؛ ووفًقا 99ٕٔأكتوبر  9، والبروتوكول أضافٍ اْول فٍ 9ٕ٘ٔنوفهبر  ٓٔعلً اتفاقَات جنَؾ فٍ 

، الهستكهلة بالهادة اْولً هن بروتوكول اٖتفاقَة أضافٍ الثانٍ 9ٗ9ٔهن اتفاقَة جنَؾ لسنة  ٖللهادة 

علً العهد الدولٍ الخاص بالحقوق اٖقتصادَة واٖجتهاعَة والثقافَة، وُهصدقة علً  و، 977ٔلسنة 

ناء هن أنه نزاع ُهسلح الهَثاق اْفرَقٍ لحقوق أنسان والشعوب؛ وهو ها َنطبق هعه الوضع فٍ سَ

ؼَر دولٍ، تنطبق علَه القواعد الخاصة الهعهول بها فٍ اتفاقَات جنَؾ اْربعة والبروتوكلَن 

 .أضافََن

 ٖتفاقَة الدولَة لحهاَة جهَع اْشخاص هن أخفاء القسرٌ، لً اإاٖنضهام لزام النظام الهصرٌ بإ -

، والبروتوكول اٖختَارٌ ٖتفاقَة 998َٔة لسنة وكذا نظام روها اْساسٍ للهحكهة الجنابَة الدول

 . ٕٕٓٓهناهضة التعذَب لسنة 

 واستقٗل ،السلطات بَن الفصل لهبدأ اتحقَقً  ،القضابَة السلطة ونبش ٍف التنفَذَة السلطة تدخل عدم -

 القضاة.  بحق الصادرة التعسفَة القرارات وإلؽاء ،القضاء

 للهعاهدات اطبقً  ،لهم القانونَة الضهانات وتوفَر ،الههنة اولةهز بسبب الهحبوسَن الهحاهَن عن أفراج -

 .الدولَة والهواثَق
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